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شكر وتقدير

قد أمكن لهذا املنشور أن يرى النور بفضل املساهمة السخية املق َّدمة من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية.
وتــود منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف املغــرب أن يتوجهــا بالشــكر إىل كل
شــخص أســهم يف إنجــاز هــذا الدليــل وإىل كل مــن بــذل وقتــه مــن أجــل هــذا العمــل.
ويحرص الرشكاء حرصاً خاصاً عىل اإلعراب عن امتنانهام وتقديرهام للمجموعات واألشخاص املبينة أسامؤهم أدناه:
الخ ـراء :ربيعــة النــارصي ،وأحمــد مفيــد ،ولحبيــب بلكــوش ،وعبــد اللــه ســاعف ،ولكبــر أحجــو ،وعبــد الجبــار ع ـراش ،ومحمــد الصغــرجنجــار ،ومحمــد آيــت حمــزة ،ومحمــد شــارف ،وناديــة الربنــويص ،وأمينــة البلعــويش ،وعبــد الرحيــم املصلوحــي ،ونذيــر املومنــي ،وفــؤاد
شــفيقي ،ومحمــد زروايل ،وعبــد العــايل معلمــي ،وســمري أبــو القاســم ،وعــي بــن مخلــوف ،وذلــك عــى مــا قامــوا بــه مــن مراجعــة علميــة
وعــى تكريــس أنفســهم لهــذا العمــل والجــود مبعارفهــم وخرباتهــم مــن أجــل نــر هــذا الدليــل.
اللجنــة التوجيهيــة املؤلفــة مــن ممثــي وزارة الخارجيــة والتعــاون املغربيــة ،ووزارة الرتبيــة الوطنيــة ،ووزارة الشــباب والرياضــة ،ووزارةالتضامــن واألرسة واملــرأة والتنميــة االجتامعيــة ،واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،واملنتــدى املغــريب لبدائــل الجنــوب ،وهيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة ،ومتطوعــي األمــم املتحــدة ،ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) ،وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،ملــا قدمتــه
هــذه الجهــات مــن مالحظــات وجيهــة ونصائــح وقــت انطــاق املــروع وأثنــاء متابعتــه.
إدريــس اليزمــي ،وعبــد الــرزاق الحنــويش وأحمــد توفيــق الزينبــي ،وعبــد الرحيــم شــهيد ،وبوشــعيب ذو الكيفــل ملــا أســدوه مــن نصائــحوتوصيــات عــى املســتوى الســيايس ومســتوى التحريــر وكذلــك ملــا قامــوا بــه مــن حشــد وتنســيق للجهــات الفاعلــة الوطنيــة.
انجــا ميلــو ،ومفيــدة غوشــة ،ألكســندر شيتشــلك ،وثريــا ســعد زوي ،وكالوديــا ماريســيا ،وأحمــد زاوش ،وكوســتانتينوس تــاراراس ،وميمونــةعبــد الرحمــن ،و كارمــل روشــل مــن مقــر منظمــة اليونســكو يف باريــس ملراجعتهــم الدقيقــة واقرتاحاتهــم القيمــة؛ ومايــكل ميلوارد ،و ميســاكو
إيتــو ،وزبيــدة مســفر ،ولــور جربــو ،و أولفــا بوكيــه ،وعــوايل مواغنــي ،وهنــاء عالمــي ح ـراق ،ويانيــس طبيــاوي (طالــب متــدرب) مبكتــب
اليونســكو يف الربــاط ملــا قدمــوه مــن دعــم ومشــاركة يف إنجــاز الدليــل.

4

تصدير

ـر والعمــل مــن جانــب أفـراد
توجــد يف تاريــخ املجتمعــات لحظــات فريــدة متامـاً تتجــى فيهــا بشــكل بــارز الحاجــة املاســة إىل اليقظــة والتبـ ّ
املجتمــع .ففــي تلــك اللحظــات ،يكــون العمــل التعليمــي عمـاً تأسيســياً ليــس فقــط يف املؤسســات التعليميــة التقليديــة ولكــن أيضـاً يف جميــع
مجــاالت املجتمــع وطــوال مراحــل العمــر .ويبــدو أننــا يف املغــرب نعيــش هــذا الظــرف اآلن .فاإلصالحــات السياســية واملؤسســية التــي يُضطلَــع
بهــا يف البلــد تجســد متامـاً املبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،وتفتــح فضــاءات جديــدة أمــام املواطنــن واملواطنــات وتتيــح لهــم إمكانيــات
مســتحدثة للمشــاركة.
ويوجــد يف الوقــت نفســه بطبيعــة الحــال طلــب متزايــد مــن جانــب الفاعلــن الرتبويــن ومنظــات املجتمــع املــدين والشــباب أنفســهم للحصــول
عــى التدريــب والتوعيــة املتميزيــن بشــأن ثقافــة املواطَنــة وحقــوق اإلنســان التــي تأخــذ يف الحســبان ،وتُعمــم ،االنجــازات الجديــدة ،واعتبــارات
البيئــة الدوليــة ،والقضايــا املجتمعيــة املتغرية باســتمرار.
وقــد ُولــد هــذا الدليــل مــن قلــب محاولــة االســتجابة لهــذا الطلــب ،وذلــك يف إطــار رشاكــة بــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف املغــرب
واليونســكو ،وهــا مؤسســتان تشــركان يف الرغبــة ذاتهــا يف جعــل التعليــم مــن أجــل املواطنــة وحقــوق اإلنســان أداة فعالــة ليــس فقــط لفهــم
حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ولكــن أيضـاً إلعــال هــذه الحقــوق والحريــات .فالطمــوح املشــرك يتمثــل يف أن تُســتح َدث لــدى الشــباب
 وهــم القــوة الحيــة ألي أمــة  -املعــارف واملهــارات والثقافــة التــي تســمح لهــم بتعلّــم كيفيــة مواجهــة التحديــات املعقــدة بطريقــة نقديــة،ومامرســة حقوقهــم ومســؤولياتهم الدميقراطيــة يف املجتمــع والدفــاع عنهــا ،واالنفتــاح عــى التن ـ ّوع وعــى الحــوار الهــادئ املســتنري ،واإلســهام
يف تعزيــز وحاميــة الدميقراطيــة وســيادة القانــون يف بلدهــم ولكــن أيضـاً يف إطــار متســق مــع املجتمــع الــدويل .وهــذا هــو أيضــا روح املبــادرة
العامليــة للتعليــم أوالً التــي أطلقهــا األمــن العــام لألمــم املتحــدة يف عــام  2012وإن اليونســكو مدعــوة إىل اإلســهام فيهــا إســهاماً جوهريـاً.
وقــد أردنــا بهــذا الجهــد املشــرك أن نجعــل مــن هــذا الدليــل أداة توجيهيــة للمد ِّربــن ومســؤويل التعليــم والشــباب أنفســهم .ونتمنــى أن
يســتمد هــؤالء جميعـاً منــه النصــح واألمثلــة املفيــدة وأن يكــون خاصــة مصــدر إلهــام لهــم ،وهــي أمــور رضوريــة لجعــل مشــاركة املواطنــن
واملواطنــات قيمــة مــن قيــم الحيــاة اليوميــة تعمــل لصالــح ظهــور مجتمــع يقــوم باح ـرام الحقــوق األساســية للجميــع وبحاميتهــا وإعاملهــا

ندى الناشف

إدريس اليزمي

نائبة املدير العام
قطاع العلوم االجتامعية واإلنسانية
اليونسكو

رئيس
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
املغرب
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ـول مهمــة تقدميــه قــد جــاء مثــرة لتعــاون موفَّــق بــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف املغــرب ومكتــب منظمــة
هــذا الدليــل الــذي أتـ ّ
األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونِســكو) يف الربــاط .فقــد زاوجــا بــن جهودهــا مــن أجــل تقديــم إجابــة أوليــة عــى الحاجة املاســة
القامئــة واقـراح أداة تربويــة عــى املكونــن يتضمــن تص ّورهــا الواســع املتعلــق بـ«تعليــم حقــوق اإلنســان»  ،تعليــم املواطَنــة الدميقراطيــة وفقـاً
لن ْهــج يرتكــز عــى الســياق املغــريب.
وهــذا الدليــل ،الــذي ُصمــم ضمــن مســعى تربــوي يأخــذ يف الحســبان البيئــة االجتامعية-السياســية للمتعلِّمــن ،يتكــون مــن  20مبحثـاً تربويـاً
تجمــع عــى نحــو متناســق بــن املســتوى العــام (النظــام القانــوين الــدويل) واملســتوى الخــاص (الترشيعــات واملؤسســات املغربيــة) ،يف الوقــت
الــذي تــويل فيــه االهتــام ،يف الجــزء العمــي لــكل منهــا ،للمســائل امللموســة املختلفــة الخاصــة بالتجربــة املغربيــة .وكانــت محصلــة ذلــك
أن هــذه املباحــث الرتبويــة توضّ ــح العنــارص الثالثــة التاليــة )1( :تقديــم عــرض واضــح وموجــز لإلطــار املرجعــي الــدويل؛ ( )2عــرض الحالــة
الراهنــة للوضــع القانــوين واملؤســي املغــريب؛ ( )3تقديــم سلســلة مــن التامريــن واألنشــطة العمليــة الراميــة إىل تزويــد املتعلمــن باملعــارف
واملهــارات واملواقــف املتمشــية مــع قيــم حقــوق اإلنســان؛ أي االســتقاللية واملشــاركة والــروح النقديــة .وكل ذلــك يف تجــاوب مــع مفهــوم
املواطَنــة الدميقراطيــة النشــطة.
وامليــزة األوىل لهــذا الدليــل تكمــن بالتأكيــد يف إســهامه يف ســد إحــدى الثغ ـرات الرئيســية (وهــي االفتقــار إىل أدوات تعليميــة) ،التــي يُشــار
إليهــا بانتظــام يف التقاريــر والدراســات املختلفــة املكرســة لبحــث حالــة «حقــوق اإلنســان واملواطَنــة» يف املغــرب .بيــد أن إســهامه يذهــب إىل
أبعــد مــن ذلــك ،يف اتجــاه ال يكتفــي فيــه بــأن يكــون دليـاً إضافيـاً آخــر بــل يقــدم أيضـاً منهجيــة ابتكاريــة حقيقيــة تتمثــل يف إيجــاد معابــر
تعليميــة ديناميــة تربــط بــن األســس املعياريــة العامليــة (اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان واملعاهــدات والصكــوك وغريهــا مــن اآلليــات التــي
تحمــي هــذه الحقــوق) مــن ناحيــة ،والبيئــة القانونيــة واملؤسســية والثقافيــة للجمهــور املغــريب املو َّجــه إليــه هــذا الدليــل ،مــن الناحيــة األخــرى.
وهــذا باالقـران بالهــدف العمــي األســايس للتثقيــف بشــأن حقــوق اإلنســان الــذي يتمثــل يف إعــداد مواطنــن مســتنريين ذوي اســتقاللية ت ُســهم
مشــاركتهم املدنيــة يف تحســن فعاليــة حقوقهــم كــا تُســهم يف تعميــم ثقافــة حقــوق اإلنســان.
ولكــن التفكــر األكــر شــموالً الــذي ميكــن لهــذا الدليــل أن يســتثريه ال يقتــر مــع ذلــك عــى بعــده التعليمــي وحــده .ذلــك أن محتــواه
وكذلــك الســياق االجتامعــي  -الســيايس والثقــايف املغــريب الــذي ينطبــق عليــه يثـران الســؤال العويــص عــن التحـ ّدي الــذي ميثّلــه التعليــم بوجــه
عــام والتعليــم املتمحــور حــول حقــوق اإلنســان واملواطَنــة بوجــه خــاص يف حالــة الدميقراطيــات الفتيــة الناشــئة يف بدايــات القــرن الحــادي
والعرشيــن.
ونحــن بحاجــة إىل االع ـراف بأنــه بعيــدا ً عــن املوطــن األورويب-األمريــي للدميقراطيــات القدميــة التــي رأت النــور يف نهايــة القــرن الثامــن
عــر ،جــرى االكتفــاء طــوال فــرة طويلــة مبجــرد رؤيــة إجرائيــة للدميقراطيــة .وهــذا هــو مــا حــدث لعمليــة التح ـ ّول الدميقراطــي التــي
شــهدتها العديــد مــن الــدول الفتيــة يف أفريقيــا وآســيا يف حقبــة مــا بعــد االســتعامر .وهــو مــا تشــهد عليــه أيضـاً صعوبــة الخــروج مــن الوضــع
االســتبدادي يف الســنوات األخــرة يف العديــد مــن مجتمعــات الشــاطئ الجنــويب للبحــر األبيــض املتوســط .فتيسـرا ً إلشــاعة التحـ ّول الدميقراطــي،
كان امليــل قويـاً دون شــك إىل اختـزال التعقيــد البالــغ للعمليــة الدميقراطيــة إىل أبســط أشــكال التعبــر عنهــا وهــو التصويــت .ولكــن هــل ميكــن
مواصلــة التفكــر عــى هــذا النحــو بعــد األخطــاء السياســية املأســاوية التــي تولّــدت عــن شــتى أشــكال اســتغالل النظــام االنتخــايب مــن جانــب
نظــم متســلطة أو حــركات شــعبوية مــن كل نــوع؟
وينبغــي اإلشــارة مــن جديــد يف هــذا الصــدد ،عــى غ ـرار ’أمارتيــا ِســن‘ ،إىل هــذا التأكيــد الصحيــح متام ـاً وهــو أن «قــوة االنتخابــات ومداهــا
يعتمــدان بشــكل بالــغ عــى إمكانيــة وجــود نقــاش عــام مفتــوح» ِ
(ســن .)2006 ،ومعنــى ذلــك ،بعبــارة أخــرى ،هــو االع ـراف بــأن النظــام
االنتخــايب يتضمــن الوســيلة التــي ت ُ ِقــر عــن طريقهــا الدميقراطيــة عمليــات التــداول التــي يبارشهــا مواطنــون يتمتعــون بالحريــات الفرديــة
وبالحقــوق األساســية .ومــن املؤكــد أن هــذه الوســيلة رضوريــة وفعالــة ولكنهــا ال ميكــن أن تشـكّل يف حــد ذاتهــا تلخيصـاً لجوهــر الدميقراطيــة.
ذلــك أن هــذا الجوهــر يفــرض مســبقاً ،وراء أشــكاله املؤسســية ،مــا يسـ ّميه ’توكفيــل‘ «الطابــع االجتامعــي»؛ أي نــوع مــن الطابــع املميــز لألمــة
أو صفــة الروابــط االجتامعيــة التــي تتمثــل إحــدى فضائلهــا الرئيســية يف جعــل املــداوالت الدميقراطيــة تتجــاوز مجــرد كونهــا نقاش ـاً تشــاركياً
بســيطاً ال يفعــل فيــه كل فــرد ســوى الدفــاع عــن مصالحــه الخاصــة.
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فالتــداول الدميقراطــي يتطلــب مشــاركني لهــم القــدرة عــى صياغــة مقرتحــات ُمد َعمــة بالحجــج عــى نحــو عقــاين وذات طبيعــة ميكــن أن
تكــون مقنعــة بفضــل أساســها الجيــد كــا ميكــن أن تكــون موضــوع نظــرة نقديــة مــن جانــب مــن يعرتضــون عليهــا .وهــذه هــي الطريقــة التــي
ينبغــي أن تصــاغ بهــا عــى نحــو جامعــي ،يف ســياق املناقشــات السياســية واالجتامعيــة ،القـرارات التــي تُلـزِم املجتمــع الســيايس املعــارص .وهــذا
يقابلــه فضــاء عــام يتســم يف وقــت واحــد بالتم ّيــز واالســتقاللية عــن الدولــة ويتشــكل مــن قيــم التعدديــة التــي يلخّصهــا ’جــون رولــز‘ بهــذه
العبــارة« :الثقافــة العامــة للدميقراطيــات الحديثــة» (رولــز .)]Rawls, 1995[ 1995 ،وهــي الثقافــة ذاتهــا التــي ظهــرت تاريخيـاً يف أوروبــا مــع
نهايــة الحــروب الدينيــة ومــع اعتــاد مبــدأ التســامح تجــاه مفاهيــم الخــر املختلفــة ومــع تكريــس الحقــوق والحريــات الفرديــة.
ولذلــك يتضــح أن األمــر املوضــوع عــى املحــك يف تجــارب التحـ ّول الدميقراطــي غــر األوروبيــة هــو إىل حــد كبــر الثقافــة والتعليــم .ففــي الجهــد
املتواصــل مــن جانــب املغــرب لرتســيخ تجربتــه الدميقراطيــة ،مل يتوقــف هــذا البلــد ،منــذ أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن ،عــن األخــذ عــى نحــو
تراكمــي باإلصالحــات القانونيــة واملؤسســية والسياســية واالجتامعيــة التــي يــرز منهــا بصــورة رئيســية دســتور عــام  2011الــذي يُفــرض فيــه أن
يفتــح بدرجــة أكــر آفــاق حقــوق املواطنــن واملواطنــات وحرياتهــم .ومــن ناحيــة أخــرى ،تســتند هــذه الديناميــة إىل تغـرات اجتامعيــة عميقــة
(دميوغرافيــة وتعليميــة وحرضيــة )...تع ِّجــل آثارهــا الهائلــة بعمليــات ظهــور الفــرد وتدفــع إىل صــدارة املشــهد بالشــباب املتعلــم الحــري الــذي
يعيــش بشــكل دائــم داخــل إطــار عــر الثقافــة الرقميــة.
واليــوم فــإن الخيــار الدميقراطــي للمغــرب ورغبتــه يف إرســاء مرشوعــه للمجتمــع عــى عامليــة حقــوق اإلنســان ،وهــي الرغبــة التــي يجــري إعــادة
تأكيدهــا بانتظــام ،يتوقفــان إىل حــد كبــر فيــا يبــدو عــى قــدرة البلــد عــى إعــادة التفكــر يف منوذجــه التعليمــي .ذلــك أنــه عــى الرغــم مــن
أهميــة الجهــود الراميــة إىل مالءمــة الترشيعــات املغربيــة مــع القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،فلــن تُســفر هــذه الجهــود عــن إضفــاء الحداثة
والدميقراطيــة عــى الثقافــة السياســية والعالقــات االجتامعيــة مــا مل يحــدث تغيــر عميــق يف الثقافــة والتعليــم .بيــد أن التحديــات هائلــة فيــا
يخــص هــذه النقطــة األخــرة بالنظــر إىل املفارقــات القامئــة التــي ينطــوي عليهــا الوضــع االجتامعي-الســيايس الراهــن .فنتائــج «دراســة حالــة
الرابــط االجتامعــي يف املغــرب» التــي أُجريــت مؤخـرا ً يف املغــرب ( )2012تؤكّــد ذلــك وتوضّ حــه.
ويف الواقــع ،مل تكــن توقّعــات املغاربــة واملغربيــات تجــاه عمليــة األخــذ بالدميقراطيــة يف النظــام الســيايس واالجتامعــي مبثــل القــوة التــي هــي
عليهــا اليــوم ،رغــم أن عالقــات املواطنــن واملواطنــات مــع الســلطات السياســية مازالــت تتســم بطابــع عــدم الثقــة .فهــذا بصــورة خاصــة هــو مــا
تكشــف عنــه بانتظــام معــدالت االنضــام إىل األحـزاب السياســية أو معــدالت املشــاركة يف عمليــات االنتخــاب ،وخاصــة لــدى الشــباب .ويصــدق
الــيء نفســه عــى املبــادئ التــي تقــوم عليهــا روابــط املواطَنــة والع ْيــش املشــرك (احـرام الحقــوق والواجبــات ،أو احـرام الحريــات الفرديــة)
التــي يبــدو ،بعــد دراســة حالــة الرابــط االجتامعــي املشــار إليهــا أعــاه ،أن قيمتهــا تُقـ َّدر تقديـرا ً متوســطاً باملقارنــة مــع املعايــر األخــرى ذات
الطابــع االجتامعي-االقتصــادي (مثــل العمــل ،والتضامــن ،واألمــن) أو ذات الطابــع الدينــي .ويف اللحظــة التــي يبــدو فيهــا أن عمليــة ظهــور الفــرد
تتأكــد هــي وقدرتــه عــى التن ّقــل وتحــرره مــن الهيــاكل االجتامعيــة التقليديــة ،فــإن لــواء األرسة والعالقــات الخاصــة مــازال يُرفــع إىل مرتبــة
العالقــات االجتامعيــة املتميــزة .ويتضــح مــن ذلــك أيضـاً أنــه رغــم كــون أغلبيــة األشــخاص املجيبــن عــى الدراســة املذكــورة يرفضــون العنــف
واالســتبداد املطلــق ،فــإن التعلّــق بقيمــة «الحريــة» مــازال بعيــدا ً عــن أن يكــون رصيحـاً وواســع النطــاق.
وهكــذا يشــر كل يشء إىل أن املغاربــة واملغربيــات ،يف املرحلــة الحاليــة لتطــور مجتمعهــم ،يُو ِّجههــم حــدس معــن يدفعهــم إىل اعتبــار اكتســاب
الطاقــات – مبعنــى القــدرات التــي تحــدث عنهــا ’أمارتيــا ِســن‘ – أولويــة ميكــن أن تضمــن لهــم التمتــع الحقيقــي بـ«خــرة املتــاع» (الحقــوق
األساســية والحريــات الفرديــة) باملعنــى الــذي ذكــره جــون رولــز .وإال ،فهــل توجــد طريــق أفضــل مــن التعليــم ميكــن أن تحـ ّول الحقــوق املعلَنــة
إىل قــدرات يكتســبها كل فــرد عــى أيــة حــال ،فهــذا هــو اقتنــاع واضعــي هــذا الدليــل.
محمد الصغري جنجار
باحث ،عامل أجناس (أنرثوبولوجي)
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مقدمة
يف عــام  ،2013اعتمــدت الــدول األعضــاء يف اليونســكو اســراتيجية اليونســكو التنفيذيــة بشــأن الشــباب ( )2021-2014التــي تؤكــد مقدماتهــا
األساســية أن الرؤيــة الشــاملة واملســتقبلية التــي ســتطبقها اليونســكو «تســلم بالشــباب بصفتهــم عنــارص فاعلــة لتحقيــق التغيــر ،والتحــوالت
االجتامعيــة ،والســام والتنميــة املســتدامة» .وتنظــر هــذه االس ـراتيجية إىل التكويــن  -باملعنــى الواســع للكلمــة – املق ـ َّدم إىل الشــباب بوصفهــم
مواطنــن يتمتعــون بالوعــي واالســتقاللية والنشــاط عــى أنــه رشط ال غنــى عنــه لتحقيــق ازدهــار املجتمعــات.
وكان هــذا هــو الســياق الــذي قــام يف إطــاره قطــاع العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية باليونســكو ،وخاصــة فريــق مكتــب اليونســكو للمغــرب العــريب
 املك ـ َّرس للنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان يف معــرض مواجهــة التحديــات االجتامعيــة املعــارصة  -بالعكــوف عــى وضــع هــذا املص َّنــف’ :تعليــماملواطنــة وحقــوق اإلنســان :دليــل لشــباب املغــرب‘ .وقــد قامــت الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الــدويل مــن أجــل التنميــة ،التــي لهــا مــن االلتـزام واملثُــل
مــا لليونِســكو ،بتقديــم دعمهــا الســخي لهــذا املــروع الــذي كان مــن الطبيعــي أن يشــارك فيــه أيضـاً املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف املغــرب
بصفــة الرشيــك املؤســي الرئيــي.
وقــد جــاء هــذا الدليــل مثــرة أكــر مــن عامــن مــن التفكــر والعمــل يف ســياق وطنــي وإقليمــي فريــد شــهد حــدوث تظاهـرات شــعبية مــن أجــل
تكريــس مبــادئ املواطَنــة ،وثقافــة حقــوق اإلنســان ،والدميقراطيــة ،والكرامــة اإلنســانية ،والعدالــة االجتامعيــة .وانطالقـاً مــن ذلــك ،فــا الــذي ينبغــي
أن يكــون عليــه دور املعلِّمــن واملكونــن لتســجيل هــذه الطفــرة يف الوقــت املناســب؟ وكان هــذا التســاؤل حــارضا ً يف األذهــان أثنــاء عمليــة تص ـ ّور
هــذا الدليــل والتفكــر فيــه داخــل منظمــة اليونســكو ،وكان دوره رئيســياً يف االختيــار الــذي حــدد الشــكل الحــايل للدليــل.
التعليــم واملواطَنــة وحقــوق اإلنســان :مــا هــي الصــات بينهــا؟ ومــا هــي فضائلهــا؟ إذا مل يكــن تعليــم املواطَنــة أمـرا ً واحــدا ً ومو َّحــدا ً عــى املســتوى
العاملــي ،فإنــه يطــرح مــع ذلــك مالحظــة مفادهــا أن املواطَنــة تقــع ضمــن حــدود إقليــم وطنــي؛ فاملواطــن هــو كل شــخص يتمتــع بالحقــوق
والواجبــات املرتبطــة بجنســية أو دولــة معينــة أو بتاريــخ اجتامعــي وثقــايف معــن .وتعليــم حقــوق اإلنســان ،مــن ناحيتــه ،يرتكــز عــى مرجعيــة
قوامهــا إطــار قانــوين عاملــي مجــرد مــن الصفــة اإلقليميــة :أي أن رســالته هــي زرع الشــعور لــدى كل شــخص باالنتــاء إىل األرسة البرشيــة التــي
تتم ّيــز بكرامــة خاصــة بهــا .ويف إطــار ن ْهــج تعليمــي ،يـزاوج هــذا الدليــل بــن كال البعديــن ويحقــق التشــابك بينهــا ويضعهــا يف املنظــور الصحيــح.
فــكل موضــوع متنــا َول يف الدليــل يعــرض يف الواقــع املعلومــات املتعلقــة باالتفاقيــات واملعايــر الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان ،كــا يعــرض ســياق
اإلطــار القانــوين الوطنــي املعنــي .فالتعليــم هنــا يعنــي الدعــوة إىل فتــح اآلفــاق ،وإىل القيــام بعمليــة تفاعــل فكريــة بــن أنــواع الخطــاب والقواعــد
املختلفــة ،وإىل مواجهــة النزعــات الفكريــة املتشــددة.
ملــاذا اآلن (فقــط)؟ يتســم الســياق الســيايس والثقــايف واالجتامعــي املغــريب بتحـ ّوالت مهمــة يَرمــز إليهــا دســتورياً اعتــاد الدســتور الجديــد (لعــام
 )2011الــذي يتضمــن العديــد مــن االســتحداثات املفاهيميــة الجديــدة .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن الطلــب عــى الدميقراطيــة التشــاركية هــو اآلن
رف ومــن مامرســة املواطَنــة .كــا أن املؤسســة التعليميــة مل تعــد
أكــر حيويــة منــه يف أي وقــت مــى وهــو يدفــع إىل أشــكال جديــدة مــن الت ـ ّ
هــي املؤسســة الوحيــدة التــي تــز ِّود باملعرفــة والقواعــد الواجــب اتباعهــا ،إذ أن فــورة املجتمــع املــدين وظهــور مجتمــع معــريف هــا أمـران يولّــدان
تعدديــة يف مامرســات التعليــم والتكويــن .والســؤال املطــروح هــو كيــف ميكــن مســاعدة الشــباب عــى فهــم جميــع هــذه التحـ ّوالت وعــى التمييــز
بــن املعــارف والنزعــات الفكريــة املتشــددة ،وعــى التعامــل مــع هــذه الظواهــر مبــا يف ذلــك التعامــل مــع جانبهــا التقنــي؟ ومــا هــو اإلســهام الــذي
ميكــن أن تقدمــه اليونســكو؟ وســعياً إىل تهذيــب النفــوس وتبصريهــا ،بــدا لنــا أن مــن الــروري تيســر فهــم الشــباب وتب ّنيهــم للنــاذج الجديــدة
التــي متيّــز املغــرب اليــوم وغــدا ً .ففهــم املســائل فهـاً أفضــل مــن أجــل التــرف بشــأنها ترصفـاً أفضــل هــو أيضـاً أمــر يشـكّل عامـاً مــن عوامــل
التغيــر وإحــال الســام وتحقيــق التنميــة.
مــا هــي املواضيــع التــي ينبغــي تناولهــا؟ يف ســياق إقليمــي يتســم باملطالبــة بالحقــوق عــى نحــو مع َّمــم ،ويتســم عــاوة عــى ذلــك بــأن الشــباب
يشــغل فيــه دورا فريــدا ً ،يثــور الســؤال عــن كيــف ميكــن التمييــز بــن املطالــب االجتامعيــة العاجلــة واالختيــارات التعليميــة يف دليــل مــن األدلــة؟
لقــد تدافــع إىل الذهــن عــدد كبــر مــن املواضيــع ،ابتــداء مــن الحــق يف الســكن إىل حريــة االعتقــاد .وقــد متثــل اختيارنــا يف اعتبــار دســتور عــام 2011
هــو املصفوفــة التــي يقــوم عليهــا هــذا الدليــل ومبــدأه التوجيهــي ،ويف اختيــار عرشيــن موضوعـاً (مبحثـاً) رئيســياً ت ُعالَــج رصاحـ ًة يف النــص األســايس.
واملباحــث العــرون التــي نقرتحهــا قــد ُوزعــت عــى ثالثــة أج ـزاء كــرى ،هــي ‘1‘ :الدميقراطيــة ودولــة القانــون وحقــوق اإلنســان؛ و’ ‘2الجهــات
الفاعلــة واآلليــات؛ و’ ‘3القضايــا والتحديــات املرتبطــة بإقامــة مجتمــع دميقراطــي.
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مــن هــو الجمهــور املســتهدف؟ يرمــي هــذا الدليــل إىل أن يكــون أداة مرجعيــة ســهلة االســتعامل ومفيــدة للرتبويــن ومو ِّجهــي النشــاط واملد ّربــن
واملعلِّمــن املشــاركني يف األنشــطة التعليميــة املو َّجهــة للشــباب .واملســتهدف األول مــن التكويــن والتدريــب هــو الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم
بــن  18و 29عامـاً املنخرطــون يف الدراســة ويشــاركون يف الوقــت نفســه يف أنشــطة منظــات املجتمــع املــدين املختلفــة ويســعون باســتمرار إىل تعميــق
ثقافتهــم املتعلقــة بحقــوق اإلنســان وباملشــاركة .واملنظــور املســتهدف مــن اســتخدام هــذا الدليــل ،املنشــور باللغتــن العربيــة والفرنســية ،هــو اقـراح
التعليــم طــوال الحيــاة.
مــا هــي الــروح الفريــدة التــي مت ّيــز الدليــل؟ ليــس املـراد هــو إنتــاج دليــل للرتبيــة املدنيــة بــل إلثـراء ثقافــة املواطَنــة وحقــوق اإلنســان وجعلهــا
تنســاب يف ثنايــا الســلوك والتفكــر .وكان التوجــه مييــل إىل تنــاول كل جانــب مــن جوانــب الوجــود الفــردي واالجتامعــي عــن طريــق النهــج القائــم
عــى حقــوق اإلنســان ألنــه نهــج يدعــو كل فــرد إىل العمــل وتح ّمــل املســؤولية .ونحــن نــرى أن تعليــم حقــوق اإلنســان هــو أحــد العوامــل التــي
تســاعد يف إعــال حقــوق اإلنســان .ومــن ثــم ال يكــون لهــذه األداة معنــى إذا مل تدفــع إىل العمــل وإىل فهــم حقيقــة أنــه ال ميكــن يف الواقــع أن توجــد
التعصــب ،ومــا إىل ذلــك .وقــد ُصمــم الجــزء املعنــون
حلــول جاهــزة متام ـاً للتحديــات االجتامعيــة املعقــدة مثــل الفقــر أو التمييــز أو العنــف أو ّ
«متاريــن عمليــة» الســتثارة الدهشــة والوعــي واملشــاركة لــدى الشــباب؛ وأُدرجــت يف الدليــل نصــوص إطاريــة تعــرض أمثلـ ًة أو مواضيــع تركيــز تقنيــة
تســمح بفهــم املوضــوع املتنــا َول فهـاً أفضــل ،كــا ُعرضــت فيــه رســوم توضيحيــة ُصممــت خصيصـاً باالســتعانة برســام كاريكاتــور مغــريب.
وقــد ُحشــدت يف عمليــة إعــداد الدليــل جهــود عــدة مجموعــات مــن الخ ـراء .أمــا املجموعــة األوىل ،املك َّونــة مــن أربعــة فقهــاء قانــون وأســاتذة
جامعيــن مغاربــة ،فقــد تش ـكّلت عقــب طــرح طلــب تقديــم عــروض .وكانــت مهمتهــا هــي إعــداد املباحــث العرشيــن لهــذا الدليــل واإلســهام يف
تحديــد الخطــوط العريضــة ملحتــواه وال َّن ْهــج التعليمــي العــام عــن طريــق املقارنــة بينــه وبــن وجهــات النظــر والــرؤى املعروضــة يف املــواد املرجعيــة
موســعة تضــم خـراء ومؤرخــن وعلــاء
األخــرى التــي أنجزتهــا اليونِســكو .وقامــت لجنــة توجيهيــة بإقـرار املواضيــع املختــارة .وكُلفــت مجموعــة ثانيــة َّ
سياســة وعلــاء اجتــاع وتربويــن بإج ـراء تحليــل شــامل ملحتويــات الدليــل ومبراجعتهــا مراجعــة تربويــة متعمقــة .وقــد أدت اســتنتاجات هــذه
املجموعــة يف حــاالت معينــة إىل عمليــات إعــادة كتابــة وتكييــف ملحتويــات الدليــل .وأُنشــئت يف خامتــة املطــاف لجنــة مراجعــة تعمــل جنب ـاً إىل
جنــب مــع فريــق التنســيق التابــع لليونســكو بغيــة تنقيــح االتســاق وتحســينه يف الدليــل برمتــه.
ونتمنــى أخـرا ً أن يتمكــن كل فــرد منكــم ،حســب وضعــه ومســؤولياته ،مــن االســتفادة مــن هــذا الدليــل بنجــاح وهــو يشــعر يف غمــرة ذلــك بالــرور،
وذلــك باعتبــاره منطلقـاً لتحقيــق املزيــد مــن الفهــم ومــن التــرف اإليجــايب يف مجتمــع يف حالــة حراك.
مايكل ميلوورد
ممثل اليونسكو لدى بلدان املغرب
پينيث تشانتاالنغيس وفاطمة بورراش
فريق التنسيق التابع لليونسكو
مكتب الرباط ،املغرب

.1تشــكلت اللجنــة التوجيهيــة مــن ممثلــن عــن وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون -مديريــة التعــاون والعمــل الثقــايف؛ واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان  -مديريــة النهــوض بحقــوق
اإلنســان؛ والــوزارة املكلفــة بالعالقــة مــع الربملــان واملجتمــع املــدين  -مديريــة العالقــات مــع املجتمــع املــدين؛ ووزارة الشــباب والرياضــة -مديريــة الشبـــاب والطفـــولة والشــؤون
النســوية؛ ووزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة  -مديريــة املــرأة؛ وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة؛ ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)؛ ومتطوعــي األمــم
املتحــدة؛ وجمعيــة منتــدى البدائــل  -الحركــة الشــبابية.
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املبحث 1

الدستور

املبحث 1

الدستور

«إن اململك ــة املغربي ــة ،وف ــا ًء الختياره ــا ال ــذي ال رجع ــة في ــه ،يف بن ــاء دول ــة دميقراطي ــة يس ــودها الح ــق والقان ــون ،تواص ــل بع ــزم مس ــرة
توطي ــد وتقوي ــة مؤسس ــات دول ــة حديث ــة ،مرتكزاته ــا املش ــاركة والتعددي ــة والحكام ــة الجي ــدة ،وإرس ــاء دعائ ــم مجتم ــع متضام ــن ،يتمت ــع
في ــه الجمي ــع باألم ــن والحري ــة والكرام ــة واملس ــاواة ،وتكاف ــؤ الف ــرص ،والعدال ــة االجتامعي ــة ،ومقوم ــات العي ــش الكري ــم ،يف نط ــاق الت ــازم
ب ــن حق ــوق وواجب ــات املواطَن ــة».
وهك ــذا أُعلن ــت يف ديباج ــة الدس ــتور املغ ــريب املرتكــزات الت ــي تق ــوم عليه ــا الدميقراطي ــة يف املغ ــرب .وانطالقــاً م ــن الحري ــة واملس ــاواة
والكرام ــة وتكاف ــؤ الف ــرص والعدال ــة االجتامعي ــة ،شــكَّل دس ــتور ع ــام  2011فاتح ــة مرحل ــة جدي ــدة م ــن البن ــاء الدميقراط ــي وم ــن إنج ــاز
دول ــة القان ــون.

الدستور بني سيادة القاعدة املعيارية وقوة
الرمز
م ــن الواض ــح أن الدس ــتور يش ــكل قاع ــدة معياري ــة تتم ّي ــز ع ــن جمي ــع القواع ــد املعياري ــة األخ ــرى .إذ يُنظ ــر إلي ــه ع ــى أن ــه القاع ــدة

املعياريــة األساســية ،بــل العليــا ،للنظــام القانــوين الوطنــي .فالدســتور ليــس فقــط أداة مــن نســج الخيــال ،أو أســطورة ،أو خطاب ـاً مشــحوناً

بش ــحنة رمزي ــة قوي ــة ،أو وثيق ـ ًة تاريخي ـةً .ب ــل ه ــو قب ــل كل يشء ،والي ــوم أك ــر م ــن أي وق ــت م ــى ،ن ــص قان ــوين رئي ــي ل ــه ق ــوة ملزم ــة
للجمي ــع ،حكام ـاً ومحكوم ــن ،وه ــو عق ــد اجتامع ــي ،وص ــك قان ــوين أس ــايس ،ووع ــد ،وره ــان مط ــروح...،
مفصـــاً ،فإنـــه يش ــكل وضعي ــة الدول ــة ،وش ــخصاً اعتباريــاً م ــن
وس ــواء أكان الدس ــتور مكتوبــاً أم عرفيــاً ،مرنــاً أم جام ــدا ً ،مختــرا ً أم َّ
أش ــخاص القان ــون الع ــام؛ ب ــل ه ــو وس ــيلة للح ــد م ــن الس ــلطة الت ــي تتمت ــع به ــا الس ــلطات العام ــة؛ وه ــو ص ــك قان ــوين مقب ــول عامليــاً
يُح ـ ّرر م ــن تعس ــف الحكوم ــات ،وال ميك ــن س ــلخه ع ــن مفه ــوم س ــيادة القان ــون ،ك ــا ال ميك ــن فصل ــه ع ــن الحرك ــة الدس ــتورية الت ــي كان
له ــا الهيمن ــة يف الق ــرن الثام ــن ع ــر وال ع ــن فك ــرة الفص ــل ب ــن الس ــلطات وض ــان الحق ــوق والحري ــات.
وإىل جان ــب ذل ــك ،فلي ــس م ــن قبي ــل املصادف ــة أن يفس ــح س ــقوط األنظم ــة املس ــتبدة املج ــال أم ــام ظه ــور دس ــاتري جدي ــدة ،دس ــاتري م ــن
ن ــوع «ل ــن نفع ــل ذل ــك ثاني ـةً» ،وتح ـ ّوالت مث ــل :س ــقوط ج ــدار برل ــن يف حال ــة بل ــدان أوروب ــا الرشقي ــة ،والتح ـ ّول الدميقراط ــي يف أمري ــكا
الالتيني ــة ويف أفريقي ــا ويف بل ــدان جن ــوب أوروب ــا ويف ع ــام  2011م ــع مج ــيء «الربي ــع الع ــريب» والنهض ــة الدس ــتورية باالقــران مبحاول ــة
للبح ــث ع ــن عق ــد اجتامع ــي جدي ــد.

• •كيف ميكن تعريف الدستور؟
التعريف الشكيل
هــو نــص أســايس وتأســييس يرتبّــع عــى قمــة التسلســل الهرمــي للقواعــد املعياريــة ،يصــاغ ويُن َّقــح وفق ـاً إلج ـراءات خاصــة تختلــف عــن
اإلج ـراءات املعمــول بهــا يف التصويــت عــى القوانــن العاديــة.
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التعريف املادي
هــو مجموعــة القواعــد القانونيــة األكــر أهميــة يف الدولــة ألنهــا قواعــد تتعلــق مبجمــوع القواعــد التــي تحــدد تفويــض الســلطة ،والشــكل
القانــوين والســيايس للدولــة ،والعالقــات بــن الســلطات ،وضــان الحقــوق والحريــات.

اإلطار  :1الدستور ودولة القانون
ال يعن ــي وج ــود دس ــتور يف الدول ــة أنه ــا دول ــة قان ــون ،أي أنه ــا دول ــة تخض ــع فيه ــا الس ــلطات العام ــة لحك ــم القان ــون ،وتُك َف ــل فيه ــا
حق ــوق اإلنس ــان ،ويج ــري األخ ــذ فيه ــا مبجموع ــة كامل ــة م ــن الرتتيب ــات القضائي ــة م ــن أج ــل الحامي ــة م ــن كل انته ــاك م ــن االنته ــاكات.
ويف واق ــع األم ــر توج ــد يف يومن ــا ه ــذا ،ك ــا كان ــت توج ــد باألم ــس ،دول معين ــة لديه ــا دس ــاتري ولكنه ــا تتجاه ــل حق ــوق اإلنس ــان إم ــا ألنه ــا
ال تح ــرم مضم ــون دس ــاتريها ،وإم ــا ألن دس ــاتريها ال تش ــمل حق ــوق اإلنس ــان أو تك ــرس ه ــذه الحق ــوق فعــاً ولك ــن بطريق ــة متييزي ــة...
وه ــذا يؤكّ ــد ع ــى الح ــدود الت ــي ت ــرد ع ــى االتج ــاه الدس ــتوري ،وه ــو م ــا يعن ــي ع ــدم االكتف ــاء بن ــص قان ــوين ب ــل مبضم ــون يرتك ــز ع ــى
الحق ــوق والحري ــات وآلي ــات ضامنه ــا.

• •ماهي العالقة بني املواطَنة والدستور؟

يتضمــن كل دســتور رشعــة حقــوق ،يُطلِــق عليهــا البعــض اســم ’الدســتور االجتامعــي‘ وهــي تشــر إىل منــوذج املجتمــع املرجــو إقامتــه .ويــدور
الحديــث يف هــذا الصــدد عــن «نظــام اجتامعــي مرغــوب فيــه».
فــا الســبب يف إدراج رشعــة حقــوق؟ ألنهــا هــي الفلســفة التــي يقــوم عليهــا مــروع للمجتمــع و «ألن أي مجتمــع ال يُك َفــل فيــه ضــان
الحقــوق وال الفصــل بــن الســلطات يكــون منعــدم الدســتور» (املــادة  16مــن ’إعــان حقــوق اإلنســان واملواطــن‘ الصادر يف عــام  ،1789فرنســا).
ويشــر تعريــف بســيط إىل أن املواطَنــة هــي عبــارة عــن مامرســة الشــخص لحقوقــه املدنيــة (حقــوق التصويــت) .ولكــن الواقــع القائــم هــو
أوســع مــن ذلــك بكثــر :فاملواطَنــة هــي عبــارة عــن التصويــت ،وعــن املشــاركة يف صنــع القـرار ويف رســم السياســات العامــة ،وعــن التأثــر عــى
االختيــارات ،وعــن املراقبــة والتقييــم واملشــاركة واإلســهام ،والقيــام بالرتويــج ،أي هــي باختصــار عبــارة عــن املســاعدة يف دفــع مســرة «املدينــة»
التــي ينتمــي إليهــا املــرء إىل األمــام ،ســواء كانــت هــذه ’املدينــة‘ كيان ـاً محلي ـاً أو كيان ـاً أوســع نطاق ـاً ذا طابــع إقليمــي أو وطنــي .وترتفــع
أصــوات كثــرة اليــوم ،مــن بينهــا صــوت االقتصــادي الحائــز عــى جائــزة نوبــل ’أمارتيــا ســن‘ ،للتشــديد عــى أهميــة النقــاش والحــوار العامــن،
وكذلــك عــى القــدرة عــى إج ـراء اســتقصاءات بطريقــة موضوعيــة :فمثــل هــذه الوســائل تســمح للمجتمــع بــأن يكــون مــدركاً لوضعــه وأن
يتــرف  -تبعـاً لذلــك  -عــى نحــو أكــر فعاليــة مــن أجــل تحســن نوعيــة الحيــاة ملواطنيــه.
ويتيــح الدســتور الجديــد الوســائل التــي مت ّكــن املواطــن واملواطنــة مــن املشــاركة (حــق تقديــم عرائــض عــى الصعيديــن الجهــوي والوطنــي،
وتقديــم ملتمســات يف مجــال الترشيــع ،والدفــع بعــدم الدســتورية ،ومــا إىل ذلــك).

اإلطار  :2احلركة الدستورية
كانــت الحركــة الدســتورية وراء اعت ــاد دس ــاتري ك ــرى ونص ــوص ثوري ــة هامــة ،مث ــل :إعــان االســتقالل األمريــي املــؤرخ يف  2متــوز /يوليــوز
 ،1776والدس ــتور األمري ــي الص ــادر يف ع ــام  ،1787وإع ــان حق ــوق اإلنس ــان واملواط ــن الص ــادر يف ع ــام  ،1789والدس ــتور الفرن ــي الص ــادر
يف ع ــام  ،1791والدس ــتور التون ــي الص ــادر يف ع ــام  ،1861والدس ــتور امل ــري الص ــادر يف ع ــام .1923
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• •ما هي الصلة بني الدستور والسلطة السياسية؟

ينظّــم الدســتور مركــز وســلطات الهيئــات الحاكمــة ،فهــذا هــو املحــور الثــاين للدســتور أي جانبــه الســيايس .إذ يحــدد الدســتور الرتتيبــات
املتعلقــة بتفويــض الســلطة ،حرص ـاً عــى أن يكــون تقلّــد هــذه الســلطة بطريقــة ســلمية ،وبتنظيــم هــذه الســلطة ومامرســتها ،حرص ـاً عــى
تحديــد نطــاق هــذا كلــه وتبيــان حــدوده مــن أجــل ضــان الســام االجتامعــي وال ســيام الحريــة.
وتوجــد قواعــد معينــة ملزمــة ،مثــل :التصويــت عــى امليزانيــة يف حــدود الســنة املاليــة ،وإصــدار القانــون يف غضــون  30يومـاً يف املغــرب ،ومــا
إىل ذلــك.
املبســطة
كــا أن بعــض القواعــد األخــرى بديلــة :وهــي يف املغــرب وفرنســا تتمثــل يف أن مراجعــة الدســتور ميكــن أن تُجــرى وفقـاً لإلجـراءات َّ
يف اجتــاع مشــرك للربملــان أو بات ّبــاع اإلجـراء الرســمي عــن طريــق االســتفتاء.
وتوجد مع ذلك قواعد أخرى تتعلق مبجرد صالحيات أو سلطات ،مثل :حل الربملان أو اللجوء إىل االستفتاء.

• •كيف تولد الدساتري وكيف متوت؟

الدساتري هي مادة حية :فهي تولد وتعيش وتعاين من تشوهات الحياة السياسية وتخضع ملراجعات هامة وميكن أن تختفي.

ولصياغــة الدســتور للمــرة األوىل ،فــإن الســلطة التأسيســية األصليــة هــي التــي تضطلــع بهــذا الــدور :وهــي تهــدف اىل تزويــد الدولــة بهــذا النــص
الدســتوري ،وذلــك عنــد والدة الدولــة أو عنــد زوال النظــام القانــوين الســابق أو ســقوط صالحيتــه .وهــذا هــو الســبب يف أن الســلطة التأسيســية
األصليــة تعتــر عمومـاً الســلطة ذات الســيادة ألن لهــا أهليــة اعتــاد القاعــدة التأسيســية التــي يقــوم عليهــا النظــام القانــوين الجديــد.

• •هل تكون التعديالت دامئاً لصالح التقدّ م؟

يحــدد الدســتور تنظيــم ســلطات الدولــة .وميكــن أن يتطلّــب تطــور العالقــات فيــا بــن هــذه الســلطات أو ظهــور تص ـ ّورات تتعلــق بهــذه
العالقــات إجـراء مراجعــة للدســتور .مثــال ذلــك مــا حــدث يف املغــرب مــن مراجعــة للدســتور يف عــام  1992وااللتـزام بحقــوق اإلنســان بالصيغــة
ملتعــارف عليهــا عاملي ـاً يف عــام  1996أو العــودة إىل نظــام املجلســن (مجلــي الربملــان)؛ واملراجعــة الدســتورية البلجيكيــة التــي انتقلــت بهــا
بلجيــكا مــن دولــة موحــدة إىل دولــة اتحاديــة يف عــام .1993
وميكــن أن تنطــوي املراجعــة أيضـاً عــى تراجــع يف املثُــل الدميقراطيــة .ومــن األمثلــة عــى ذلــك :النــص الدســتوري التونــي بتمديــد واليــة رئيــس
الجمهوريــة؛ والتعديــل الدســتوري الســوري بخفــض الحــد األدىن لســن املرشــح لرئاســة الجمهوريــة مــن  40إىل  34عامـاً (وهــو مــا أُطلــق عليــه
اســم :الجملوكيــة أو امللكيــة الجمهوريــة)؛ وتعديــل الدســتور املغــريب لعــام  1970التــي شُ ـ ِّبهت بـــ «بترشيــع مــن ترشيعــات حــاالت االســتثناء
(الطوارئ)».
والدســتور هــو النــص الــذي يقــوم عليــه تنظيــم الدولــة والــذي يكفــل احـرام الحقــوق األساســية لألشــخاص .ولهذيــن الســببني ،فمــن الــروري
حاميتــه مــن التعديــات الظرفيــة ومــن انتهــاك املبــادئ التــي يحددهــا.
ويطــرح الدســتور املبــادئ القانونيــة املوضوعيــة املتعلقــة بحقــوق املواطنــن واملواطنــات .وميكــن مراجعــة هــذه األحــكام مــن أجــل تكريــس
حقــوق جديــدة وتحقيــق تقـ ّدم دميقراطــي ،كــا يــي:
 الدستور األمرييك :إلغاء الرق يف عام  1865مبوجب التعديل الثالث عرش للدستور؛ الدستور املغريب لعام  :1992التزام املغرب بحقوق اإلنسان كام هي متعارف عليها عاملياً؛ الدستور املغريب لعام  :1996حرية مامرسة األعامل؛ دستور البحرين لعام  :2002حصول املرأة عىل الحقوق املدنية؛الدستور الفرنيس :اعتامد نظام التساوي بني املرأة والرجل يف عام .1999ويجــب أيض ـاً مراجعــة الدســتور مــن أجــل تكييفــه مــع حــق مــن الحقــوق الدوليــة الجديــدة .وهكــذا ،اســتلزم التصديــق عــى معاهــدة
ماســريخت إج ـراء تعديــل مســبق لدســاتري أملانيــا وفرنســا وإســبانيا... ،
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• •ما هي مكانة الدستور يف إطار التسلسل الهرمي للقواعد القانونية املعيارية؟

يُعتــر الدســتور هــو أعــى قاعــدة قانونيــة ألنــه هــو النــص الــذي ينظــم أوضــاع الهيئــات املختلفــة املكونــة للدولــة ،وألنــه يحــدد القواعــد
املتعلقــة بتفويــض الســلطة ومبامرســتها ،وألنــه يكــرس الحقــوق األساســية .ومــع ذلــك ،فأســبقية الدســتور ليســت مضمونــة دامئـاً .فعــى الرغــم
مــن احتاللــه موقــع القمــة يف التسلســل الهرمــي للقواعــد املعياريــة ،فإنــه يظــل قاعــدة مــن القواعــد الداخليــة لــكل بلــد وميكــن أن يكــون
موضــع تنافــس مــع القانــون الــدويل .فبعــض املحاكــم اإلقليميــة ،مثــل محكمــة العــدل التابعــة لالتحــاد األورويب أو املحكمــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنســان ،تعطــي االلتزامــات الدوليــة األســبقية عــى جميــع القواعــد الداخليــة للبلــدان املعنيــة ،مبــا يف ذلــك يف بعــض األحيــان دســتورها .ومــن
املتواتــر أن تذكــر الدســاتري أســبقية القانــون الــدويل عــى الترشيعــات الداخليــة ،بــل ويف حــاالت نــادرة أســبقيته عــى القانــون الداخــي.
ويف مثــل هــذه الحالــة ،يكــون مــن حــق املحاكــم (العاديــة أو الدســتورية) اســتبعاد تطبيــق قانــون أو نظــام معــن يتعــارض مــع االلتـزام الــدويل
الــذي تعهــدت بــه الدولــة (مراقبــة مــدى مراعــاة أحــكام هــذا القانــون أو هــذا النظــام للمعاهــدات).

16

وماذا عن املغرب؟
َ -1تذكِ رة تاريخية
انضــم املغــرب إىل الحركــة الدســتورية يف عــام  .1962ومــع ذلــك ،انتــرت مشــاريع للدســتور يف املــدن الرئيســية يف العقــد األول مــن القــرن
العرشيــن ويف ظــل الحاميــة .ومل يَفــت األحـزاب السياســية الوليــدة عندئـ ٍـذ اإلشــارة إىل كل مــن :الحقــوق والحريــات ،والفصــل بــن الســلطات،
مرتســخة وظاهــرة للعيــان حق ـاً يف نصــوص رئيســية معينــة ســابقة
ومبــادئ النظــام امللــي الدســتوري .و بنــا ًء عــى ذلــك ،كانــت الفكــرة ّ
للدســتور مثــل الظهــر الرشيــف لعــام  1958املتعلــق بالحريــات العامــة.
وكانــت إدارة الشــؤون العامــة ،يف ظــل عــدم وجــود نــص دســتوري مكتــوب ،تنضــوي تحــت لــواء الرشيعــة واألعـراف والفقــه .وكانــت قاعــدة
البيعــة (أي الــوالء للملــك) مبثابــة دســتور عــريف ،كــا كان دور علــاء اإلســام ال يُســتهان بــه.
وقــد أُجريــت مثانيــة تعديــات دســتورية منــذ اعتــاد أول دســتور يف عــام  ،1962وهــي التعديــات التــي حدثــت يف الســنوات  ،1970و،1972
و ،1981و ،1992و ،1995و ،1996و.2011
وفيــا بــن عامــي  1962و ،1992حدثــت فــرة اســتقرار دســتوري كبــرة عــى الرغــم مــن الرتتيبــات التــي حدثــت يف عامــي  1970و1972؛ وقــد
أُطلــق عــى ســنوات االســتقرار هــذه «ســنوات الرصــاص».
ويف الفــرة مــن عــام  1992إىل عــام  ،1996شــهد املغــرب عــدة أحــداث هامــة ،منهــا :انفتــاح النظــام ،وانتهــاء التسـلّط ،واالنضــام إىل الحركــة
العامــة العامليــة املتمثلــة يف إضفــاء الدميقراطيــة عــى املؤسســات مــع الحفــاظ يف الوقــت نفســه عــى نظــام «يخضــع للســيطرة».

• •ما هي االبتكارات التي جاءت بها التعديالت الدستورية لعام 2011؟
اإلجراء التداويل
اتخــاذ ترتيبــات جديــدة وتشــاركية وشــاملة للجميــع :إنشــاء اللجنــة االستشــارية املكلفــة مبراجعــة الدســتور ،واســتحداث آليــة سياســية للمتابعة
واالســتامع وتلقــي املئــات مــن املذكـرات .وهكــذا ،شــارك يف العمليــة  34حزبـاً سياســياً وخمــس نقابــات ورشيحــة كبــرة مــن املجتمــع املــدين.

روح اإلدماج
مــؤدى ذلــك أن الربملــان يصبــح هــو البيــت الحــري للترشيــع؛ وأن يجــري الفصــل بــن الجانــب الروحــي والجانــب الدنيــوي؛ كــا تكــون
الحكومــة مســؤولة أمــام الربملــان؛ كــا يتمثــل يف ظهــور املجتمــع املــدين؛ وحلــول اح ـرام امللــك محــل قداســته؛ وظهــور آليــات الدميقراطيــة
التشــاركية؛ وظهــور روح التوافــق مــن حيــث أن اإلشــارات الســتني إىل القانــون تتقاطــع مــع اإلشــارات التــي وردت  19مــرة بصــورة مبــارشة وغــر
مبــارشة إىل إســام يوصــف بأنــه منفتــح ومتســامح ومعتــدل.

املحتوى االبتكاري
يتمثــل ذلــك يف كل مــن :ميثــاق حقيقــي للحقــوق والحريــات ،والفصــل بــن الســلطات عــى نحــو أكــر تأكيــدا ً يف ظــل ملــك يقــوم بــدور
ال َح َكــم والضامــن لالختيــار الدميقراطــي ولحســن ســر العمــل باملؤسســات ،وســلطات عامــة تتمتــع بالتمكــن ،ومنطــق قوامــه وجــود عمليــات
رقابــة واســعة ،وضــان اتبــاع ن ْهــج إقليمــي جهــوي ،واألخــذ بحكامــة موعــودة ،و إفســاح املجــال للفــرد لــي يجــد مكانـاً محوريـاً عــن طريــق
تكريــس حقوقــه وضامنهــا وال ســيام عــن طريــق وجــود هيئــات لحاميــة حقــوق اإلنســان مــن خــال الحــق يف تقديــم التامســات والطعــن
بعــدم الدســتورية.

17

كيف يجري تعديل الدستور؟
عندمــا تكــون املبــادرة َملَكيــة ،فإنــه ميكــن طرحهــا لالســتفتاء مبــارش ًة إال إذا قــرر رأس الدولــة طرحهــا للتصويــت عــى مجلــي الربملــان يف
اجتــاع مشــرك العتامدهــا بأغلبيــة الثلثــن.
وعندما تصدر املبادرة عن رئيس الحكومة ،يقوم مجلس الوزراء بإقرارها ثم تُط َرح لالستفتاء.
وعندمــا تكــون املبــادرة مقدمــة مــن أعضــاء بأحــد مجلــي الربملــان ،يجــري اعتامدهــا أوالً بأغلبيــة الثلثــن يف مجلــس الربملــان الــذي صــدرت
املبــادرة يف إطــاره ثــم تُط ـ َرح للتصويــت للموافقــة عليهــا بأغلبيــة الثلثــن يف املجلــس اآلخــر ثــم تُطــرح لالســتفتاء عــن طريــق ظهــر .ومل
ت ُســتخ َدم قــط يف املغــرب املبــادرة الربملانيــة .وتجــدر اإلشــارة إىل مشــاركة أحـزاب املعارضــة يف عمليــة تعديــل الدســتور يف املغــرب عــن طريــق
تقديــم مذكـرات ( 1992و )1996وعــن طريــق انخراطهــا شــبه العــام يف عمليــة التعديــل الدســتورية األخــرة يف عــام  ،1996وهــو موقــف تجـ ّـى
وقــت التصويــت .وقــد تأكــد هــذا املوقــف التشــاريك مــن جديــد أثنــاء عمليــة التعديــل التــي جــرت يف عــام  2011حيــث قامــت األح ـزاب
املسـ ّـاة بأح ـزاب الحركــة الوطنيــة بالتصويــت لصالــح الدســتور الجديــد.

• •هل ميكن تعديل كل يشء يف املغرب يف هذا الصدد؟

تــرى هنــا محظــورات ماديــة ،وقــد تحــدث البعــض عنهــا بوصفهــا «كتلــة املرشوعيــة» بينــا ســاها آخــرون «األحــكام فــوق الدســتورية» أو
«األحــكام الخالــدة».
ففــي الدســتور الفرنــي لعــام  ،1958تنــص املــادة  89عــى أنــه ال يجــوز تعديــل الشــكل الجمهــوري للحكــم .ويصــدق الــيء نفســه يف إيطاليــا
ويف أنظمــة جمهوريــة أخــرى.
ويف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ال يجــوز املســاس بالتمثيــل املتســاوي للواليــات األعضــاء يف مجلــس الشــيوخ؛ أمــا يف أملانيــا فــا يجــوز املســاس
باملبــادئ األساســية لدولــة القانــون الدميقراطيــة واالجتامعيــة.
وال يجــوز يف الدســتور املغــريب الحــايل وال يف الدســاتري الســابقة إج ـراء أي مراجعــة دســتورية بشــأن الشــكل امللــي للدولــة أو بشــأن األحــكام
املتعلقــة بالديــن اإلســامي.

وســع دســتور عــام  2011مــن نطــاق االســتثناءات املعنيــة بــأن أضــاف إليهــا الخيــار الدميقراطــي واملكتســبات املتحققــة يف مجــال الحقــوق
وقــد ّ
والحريات.
وأخــرا ،فــإن العديــد مــن األحــكام املنصــوص عليهــا يف دســتور عــام  2011مطروحــة فقــط مــن حيــث املبــدأ ،إذ أن القوانــن التنظيميــة
(العضويــة) هــي التــي ســتحدد طرائــق تطبيقهــا .وليــس هــذا باألمــر املســتغرب يف أحــكام دســتورية ،ولكـ ْن يف ذلــك تذكــر بــأن النــص ال قيمــة
لــه بــدون تطبيــق.

وهكــذا يوضَ ــع الدســتور املغــريب عــى املحــك مــن حيــث تطبيقــه واحرتامــه وفعاليتــه يف ســياق إقليمــي ،بــل عاملــي ،حيــث
التوقعــات الشــعبية الكبــرة.
ومــع أخــذ هــذه التوقّعــات يف االعتبــار ،هــي والحاجــة إىل إرشاك الشــباب بشــكل خــاص يف عمليــة التحـ ّول الدميقراطــي  -التــي
يرمــز إليهــا دســتور عــام  2011بقــوة – إىل جانــب التوعيــة مبامرســة الدميقراطيــة واملواطَنــة مامرســة عمليــة ،جــرى القيــام عــى
نحــو تربــوي ،بدعــمٍ مــن خ ـراء وطنيــن ودوليــن ،بإعــداد جميــع املواضيــع املدرجــة يف هــذا الدليــل ،كخطــوة أوىل عــى مســار
عمليــة بطيئــة وصعبــة عــى الطريــق املفــي إىل الدميقراطيــة.
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املبحث 2

حقوق اإلنسان:
شموليتها وعدم
قابليتها للتجزئة
وترابطها

املبحث 2

حقوق اإلنسان :شموليتها وعدم
قابليتها للتجزئة وترابطها

كل فــرد مــن األفـراد وتحميــه يف حياتــه اليوميــة بوصفــه عضــوا ً مــن
ـص َّ
حقــوق اإلنســان ليســت مفاهيــم مجــردة :بــل هــي حقــوق أساســية تخـ ّ
أعضــاء األرسة البرشيــة يتطلــع إىل حيــاة يَنعــم فيهــا بالحريــة والكرامــة.
وهــذه الحقــوق عامليــة مبعنــى أنهــا تتعلــق بجميــع أفـراد البــر دون متييــز ودون أي اعتبــار ملوقعهــم الجغـرايف أو لخصائصهــم أو النتامئهــم
إىل معتقــد معــن .وهــي حقــوق مو َّجهــة إىل الجميــع وتؤكّــد تأكيــدا ً قطعيـاً انتــاء الجميــع إىل برشيــة عامليــة.
وتتناول حقوق اإلنسان مجاالت عديدة من حياة األفراد ،ولذلك فإنها حقوق متكاملة وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة.
وميكــن لــكل فــرد أن يطالــب بإعــال حقوقــه وبحاميتهــا وذلــك باللجــوء إىل ترســانة قانونيــة معــرف بهــا دولي ـاً مــن جانــب جميــع الــدول
األط ـراف.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
 -1التعاريف
• •ما هي حقوق اإلنسان؟

هــذه الحقــوق هــي صفــات يتمتــع بهــا كل فــرد مــن بنــي اإلنســان ال لــيء إال لكونــه إنســاناً .وهــذه الصفــات ،التــي ال غنــى عنهــا لــي يعيــش
املــرء بحريــة وكرامــة ،تنطــوي عــى التـزام مــن جانــب الدولــة بضــان هــذه الحقــوق وبحاميتهــا وبتحقيــق فعاليتهــا.

 -2اإلطار القانوين الدويل
اعتُمــد العديــد مــن الصكــوك الدوليــة (معاهــدات واتفاقيــات وعهــود) مــن أجــل تحديــد مضمــون حقــوق اإلنســان ولكــن أيض ـاً مــن أجــل
تحديــد التدابــر الرضوريــة لحاميــة هــذه الحقــوق .وأهــم هــذه الصكــوك هــي مــا يــي:
 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،الذي اعتُمد يف  10كانون األول/ديسمرب  1948والذي يشكّل مدونة حقيقية لحقوق اإلنسان؛العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،اللــذان اعتُمــداباإلجــاع يف كانــون األول/ديســمرب  .1966ويتســم كال العهديــن بطابــع قانــوين ُملــزم ،أي أنهــا ميكّنــان كل فــرد مــن أن تكــون لــه متطلبــات
مرشوعــة فيــا يخــص ســلوك الدولــة وفيــا يخــص أيضـاً ســلوك األفـراد اآلخريــن مــن أجــل ضــان هــذه الحقــوق وحاميتهــا؛
 -ويشكّل إعالن عام  1948هو والعهدان الدوليان ما يُس َّمى "الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان".
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• •حقوق اإلنسان :حقوق عاملية

حق ــوق اإلنس ــان ه ــي حق ــوق يع ــرف به ــا كل نظ ــام قان ــوين ،لي ــس فق ــط لرعاي ــاه ولك ــن أيضــاً ل ــكل ف ــرد مش ــمول بواليت ــه .ك ــا أن
حق ــوق اإلنس ــان عاملي ــة مبعن ــى أنه ــا مو َّجه ــة إىل املجتم ــع ال ــدويل ب ــأرسه ،أي إىل جمي ــع ال ــدول وإىل جمي ــع األم ــم وإىل جمي ــع الش ــعوب
وإىل جمي ــع األش ــخاص ألن البرشي ــة قاطب ــة ق ــد أس ــهمت يف بنائه ــا بطريق ــة أو بأخ ــرى.

• •كيف ميكن تصنيف حقوق اإلنسان؟
ت ُص َّنف حقوق اإلنسان تقليدياً ضمن ثالث فئات.

الحقوق املدنية والسياسية :هي الجيل األول من حقوق اإلنسان
الحق ــوق املدني ــة والسياس ــية ه ــي حق ــوق نعتي ــة أصيل ــة تنط ــوي ع ــى الت ـزام م ــن جان ــب الدول ــة باحرتامه ــا ،أي باالمتن ــاع ع ــن كل فع ــل
ميك ــن أن يُ ِ
لح ــق به ــا ال ــرر وبحاميته ــا م ــن تد ّخ ــل الغ ــر وبض ــان مامرس ــتها ،أي اتخ ــاذ التداب ــر الرضوري ــة لتحقي ــق فعاليته ــا .وتش ــتمل
ه ــذه الحق ــوق بص ــورة خاص ــة ع ــى الح ــق يف الحي ــاة؛ وع ــى حظ ــر ال ــرق والتعذي ــب؛ وع ــى الح ــق يف احــرام الحي ــاة الخاص ــة وحري ــة
الفك ــر والوج ــدان واملعتق ــد والضم ــر ،وحري ــة التعب ــر وتكوي ــن الجمعي ــات؛ وع ــى الح ــق يف االنتخ ــاب والرتشّ ــح...

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية :هي الجيل الثاين من حقوق اإلنسان
الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة هــي حقــوق مديــن بهــا تتطلــب تدخـاً مــن جانــب الدولــة مــن أجــل ضــان التمتّــع بهــا متتعـاً
فعــاالً .وهــي تتمثــل بصــورة خاصــة يف كل مــن :الحــق يف العمــل يف ظــل أوضــاع عمــل الئقــة ومبرتــب منصــف؛ والحــق يف تشــكيل نقابــات ويف
االنضــام إليهــا؛ والحــق يف الضــان االجتامعــي ويف الرعايــة الصحيــة؛ والحــق يف التعليــم؛ والحــق يف املشــاركة يف الحيــاة الثقافيــة.
ووفق ـاً للــادة  2مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،تتعهــد الدولــة بـــ «بــأن تتخــذ [ ]...بأقــى مــا
تســمح بــه مواردهــا املتاحــة ،مــا يلــزم مــن خطــوات لضــان التمتــع الفعــي التدريجــي بالحقــوق املعــرف بهــا» يف هــذا العهــد .واالفتقــار إىل
املــوارد يف الــدول األطـراف ال يعفيهــا ،مــع ذلــك ،مــن واجبهــا الثابــت واملســتمر يف اتخــاذ تدابــر هادفــة ورسيعــة مــن أجــل اإلعــال الكامــل
لهــذه الحقــوق.
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الحقوق املتعلقة بالتضامن :هي الجيل الثالث من حقوق اإلنسان
اقــرح هــذا الجيــل الثالــث مــن حقــوق اإلنســان لــي توضــع يف الحســبان الشــواغل الجديــدة للمجتمــع الــدويل .وهــي حقــوق تتعلــق
ُ
بالتضامــن مثــل الحــق يف الســام واألمــن ،والحــق يف التنميــة ،والحــق يف التمتــع ببيئــة صحيــة.

• •هل ميكن ترتيب حقوق اإلنسان ترتيباً رأسياً حسب أهميتها؟

اإلجابــة هــي بالنفــي ألن حقــوق اإلنســان غــر قابلــة للتجزئــة ويوجــد تعاضــد متبــادل بينهــا .ويف الواقــع ،تكـ ّرس الصكــوك املتعلقــة بحقــوق
اإلنســان مبــدأ عــدم قابليــة هــذه الحقــوق للتجزئــة وعــدم إمكانيــة الفصــل بينهــا وتكاملهــا ،مبعنــى أن كالً منهــا يشــكل حقـاً أساســياً ويوجــد
تعاضــد بينــه وبــن جميــع الحقــوق األخــرى ،وأن التمتّــع ببعضهــا وتعزيــزه مرشوطــان بالتمتّــع بالحقــوق األخــرى وبتعزيزهــا .وهكــذا ،وعــى
ســبيل املثــال ،فبــدون حريــة التعبــر ال ميكــن ألحــد أن يطالــب بضــان وحاميــة حقوقــه األخــرى مــن جانــب ٍ
قــاض مســتقل .فالحيثيــة
الخامســة مــن ديباجــة اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان تؤكــد عــى «اإلميــان بحقــوق اإلنســان األساســية» مــن جانــب أعضــاء األرسة البرشيــة.
وهــذا التكريــس البالــغ لحقــوق اإلنســان هــو طريقــة للقــول بــأن هــذه الحقــوق هــي تفاعليــة وديناميــة يف آن واحــد :فهــذه هــي الحقــوق
التــي متــا َرس كل يــوم مثــل التن ّقــل بحريــة ،وتعبــر املــرء عــن نفســه دون أن يعاقَــب عــى آرائــه.

مــا هــو الفــرق بــن الحقــوق غــر القابلــة للتقييــد والحقــوق التــي ميكــن إخضاعهــا لقيــود؟ ومــا املقصــود بالحقــوق
غــر القابلــة للتقييــد؟
هــي حقــوق ال ميكــن تقييدهــا أو الحــد منهــا ،تتعلــق خاصــة بحظــر التعذيــب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،وحظــر
الــرق والعمــل القــري ،وعــدم رجعيــة القوانــن الجنائيــة .وهــي تشـكّل «املعيــار األدىن لحقــوق اإلنســان» مبعنــى أنهــا تنطبــق عــى كل شــخص
يف كل وقــت ويف كل مــكان.

• •ما معنى تعبري «الحقوق القابلة للتقييد»؟

تعــرف االتفاقيــات الدوليــة بـ«هامــش تقديــري» للــدول تحــد يف إطــاره مــن مامرســة حقــوق إنســان معينــة بغيــة الحفــاظ عــى النظــام العــام
واألمــن الوطنــي والســامة العامــة أو بغيــة حاميــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حاميــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم .والحقــوق التــي
ميكــن تقييدهــا هــي بصــورة خاصــة :الحــق يف حرمــة الحيــاة الخاصــة ،والحــق يف حريــة التعبــر ويف االجتــاع وتكويــن الجمعيــات ،والحــق يف
حريــة التن ّقــل ،والحــق يف امللكيــة.
ومــع ذلــك فمــن أجــل تج ّنــب فــرض قيــود تعســفية عــى الحقــوق والحريــات ،أخضعــت االتفاقيــات املذكــورة هــذه القيــود لــرط ثــايث هــو:
أن تكــون هــذه القيــود منصوصـاً عليهــا يف القانــون ،وأن تكــون ُمـ َّررة بهــدف مــروع ،وأن تكــون متناســبة مــع أســباب األخــذ بالتقييــد وأن
تتســم بطابــع الــرورة يف مجتمــع دميقراطــي .مثــال ذلــك أنــه ال يجــوز إال للســلطة الترشيعيــة وحدهــا أن تســمح مبصــادرة امللكيــة التــي ال
يجــوز تربيرهــا إال بأســباب املنفعــة العامــة ويف ظــل تعويــض ُمســبق عــادل.
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اإلطار :ما هي التزامات الدولة الطرف؟
يق ــع ع ــى عات ــق كل دول ــة ط ــرف اإللتــزام باتخ ــاذ تداب ــر لض ــان مامرس ــة كل ف ــرد موج ــود ع ــى إقليمه ــا للحق ــوق املنص ــوص عليه ــا
يف الص ــك ال ــدويل املعن ــي .وهك ــذا يق ــع ع ــى الدول ــة االلتــزام باحــرام حق ــوق األش ــخاص ع ــن طري ــق االمتن ــاع ع ــن عرقل ــة أفعاله ــم
املرشوع ــة .وع ــى الدول ــة أيضــاً االلتــزام باتخ ــاذ جمي ــع الرتتيب ــات ذات الطاب ــع الدس ــتوري والترشيع ــي واإلداري وامل ــايل م ــن أج ــل إضف ــاء
الفعالي ــة ع ــى الحق ــوق .وأخ ـرا ً ،يق ــع ع ــى الدول ــة االلت ـزام بحامي ــة جمي ــع األف ـراد م ــن كل انته ــاك لحقوقه ــم ويج ــب عليه ــا ،بن ــاء ع ــى
ذل ــك ،أن تعا ِق ــب ع ــى كل فع ــل يش ــكل انته ــاكاً م ــن ه ــذا القبي ــل أي ــا كان مص ــدره ،س ــواء كان ه ــذا املص ــدر ه ــو الدول ــة ع ــن طري ــق
هيئ ــة م ــن هيئاته ــا أو األفــراد.

وماذا عن املغرب؟
منــذ تســعينات القــرن العرشيــن ،يشــارك املغــرب بعــزم يف عمليــة انتقــال دميقراطــي كبــرة تســتهدف ترســيخ جــذور ســيادة القانــون
والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان .ومــن أجــل النجــاح يف هــذا الرهــان ،اعتُــرت مســألة حاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان مســألة ذات أولويــة
وطنيــة.

-1اإلطار القانوين
• •االلتزامات الدولية الواقعة عىل املغرب يف مجال حقوق اإلنسان

صــدق املغــرب عــى الصكــوك الرئيســية التســعة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والتــي يشـكّل اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان خلفيتهــا .فاملغــرب
طــرف يف كل مــا يــي :العهــدان الدوليــان ( )1979وكذلــك يف األغلبيــة العظمــي لالتفاقيــات املحــددة ومــن بينهــا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع
أشــكال التمييــز العنــري ( ،)1965واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ( ،)1993واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن
رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإأنســانية أو املهينــة ( ،)1993واتفاقيــة حقــوق الطفــل ( ،)1993واتفاقيــة حاميــة حقــوق جميــع
العــال املهاجريــن وأف ـراد أرسهــم ( ،)1993واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ( ،)2007واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص
مــن االختفــاء القــري (.)2012

• •اإلطار القانوين واملؤسيس املغريب يف مجال حقوق اإلنسان

يــويل دســتور عــام  2011مكانــة بــارزة لحقــوق اإلنســان .فالديباجــة ،التــي تشــكل جــزءا ً ال يتجــزأ مــن الدســتور ،تؤكــد مــن جديــد تشــبث
اململكــة املغربيــة بحقــوق اإلنســان كــا هــي متعــارف عليهــا عامليـاً ،كــا تؤكــد جعــل االتفاقيــات الدوليــة ،كــا صــادق عليهــا املغــرب ،تســمو
عــى الترشيعــات الوطنيــة .كــا أن البــاب الثــاين ،الــذي أُفــرد خصيصـاً لحقــوق اإلنســان ،يكـ ّرس بصــورة خاصــة كالً مــن :املســاواة وحظــر جميــع
أشــكال التمييــز؛ والحــق يف الحيــاة وحــق الفــرد يف حاميــة شــخصه وحاميــة ممتلكاتــه؛ والحــق يف عــدم التعـ ّرض للتعذيــب ويف افـراض قرينــة
الـراءة ،والحــق يف محاكمــة عادلــة؛ وحريــة الفكــر والــرأي والتعبــر ،وحريــة الصحافــة ،والحــق يف الحصــول عــى املعلومــات؛ وحريــة االجتــاع
والتجمهــر والتظاهــر الســلمي ،وتأســيس الجمعيــات واالنتــاء النقــايب والســيايس؛ والحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة
والحــق يف التنميــة .ومــع التصديــق عــى االتفاقيــات العامليــة ،مــازال يلــزم عمــل الكثــر مــن أجــل تحقيــق مالءمــة القانــون الداخــي املغــريب
مــع هــذه اإلعالنــات :إذ يجــب ترجمــة هــذه اإلعالنــات املبدئيــة إىل مبــادئ قانونيــة لــي يصبــح الحــق يف التمتّــع بحقــوق اإلنســان معرتف ـاً
بــه ومط َّبقـاً عــى نحــو كامــل .ويف الواقــع ،فــإن إدراج حقــوق اإلنســان يف صلــب القانــون املغــريب الوضعــي إمنــا يخلــع عليهــا قيمــة دســتورية.
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• •حامية حقوق اإلنسان يف إطار القانون :بعض النصوص ذات األهمية

قانــون املســطرة الجنائيــة املغــريب (القانــون رقــم  ،22-01الصــادر بالظهــر رقــم  225-02-1املــؤرخ  3ترشيــن األول/أكتوبــر  :)2003يعــزز هــذا
القانــون الضامنــات املتعلقــة بإجـراء محاكمــة عادلــة ،ويؤكــد قرينــة افـراض الـراءة ،ويعــزز قضــاء القارصيــن.
القانــون الجنــايئ (القانــون رقــم  04-43املع ـ ِّدل واملك ِّمــل للقانــون الجنــايئ الصــادر مبوجــب الظهــر رقــم  20-06-1املــؤرخ  14شــباط/فرباير
 2006واملنشــور يف الجريــدة الرســمية رقــم  5400الصــادرة بتاريــخ  2آذار/مــارس  :)2006يحظــر هــذا القانــون ويجـ ِّرم ،يف جملــة أمــور ،التمييــز
العنــري والتعذيــب.
مدونــة الشــغل (القانــون رقــم  ،99-65الصــادر مبوجــب الظهــر رقــم  194-03-1املــؤرخ  11أيلول/ســبتمرب  ،2003الجريــدة الرســمية رقــم
 5167الصــادرة بتاريــخ  8كانــون األول/ديســمرب  :)2004تكـ ّرس هــذه املدونــة بصــورة خاصــة مــا يــي :تحســن أوضــاع ورشوط العمــل ،وحريــة
تشــكيل نقابــة ،ورفــع ســن تشــغيل األطفــال مــن  12إىل  15عام ـاً كاملــة (املــادة  ،)143والحاميــة مــن اســتغالل عمــل األطفــال.

القانــون رقــم  00-04املتعلــق بتغيــر وتتميــم الظهــر الصــادر يف عــام  1963حــول إلزاميــة التعليــم األســايس :يقــرر هــذا القانــون التعليــم
اإللزامــي لجميــع األطفــال مــن ســن  6ســنوات إىل ســن  15عام ـاً ،كــا يك ـ ِّرس مجانيــة التعليــم.
القانــون التنظيمــي رقــم  71-27املتعلــق مبجلــس النــواب الــذي يجعــل ســن مبــارشة الحقــوق السياســية متطابق ـاً مــع ســن الرشــد املــدين
املحــدد بـــ  18عام ـاً بــدالً مــن  23عام ـاً ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يع ـ ّزز الحــق يف املشــاركة يف الحيــاة السياســية.
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 -2اإلطار الدستوري لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
استحدث املغرب آلية مؤسسية هامة تكفل حامية وتعزيز حقوق اإلنسان ،كام ييل.

• •املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

هــذا املجلــس ،الــذي أُنشــئ يف آذار/مــارس ( 2011الظهــر رقــم  ،)1-11-19هــو مؤسســة وطنيــة مســتقلة تعمــل يف مجــال حاميــة وتعزيــز
حقــوق اإلنســان .ويضــم املجلــس  13لجنــة جهويــة لحقــوق اإلنســان.
ويختــص املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ببحــث حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان ســواء مببــادرة منــه هــو أو بنــاء عــى شــكاوى مق َّدمــة إليه.
كــا يتمتــع باختصــاص إجـراء تحريــات وتحقيقــات بشــأن ادعــاءات انتهــاك حقــوق اإلنســان .إذ ميكــن لــكل شــخص يــرى أنــه ضحيــة للتمييــز
ـس ذلــك بالشــكاوى التــي ميكــن لــه
أن يقـ ّدم شــكوى إىل املجلــس عــن طريــق رســالة بســيطة أو بإيداعهــا مبــارش ًة لــدى املجلــس دون أن ميـ ّ
أن يقدمهــا إىل القضــاء.
ويف عــام  ،2013تل ّقــى املجلــس  41 704شــكاية متعلقــة بإســاءة اســتعامل الســلطة ،وبانتهــاكات للســامة البدنيــة ،وبحــاالت معاملــة ســيئة،
وبحقــوق األشــخاص املحتَ ًجزيــن ،وبالحقــوق االجتامعيــة والبيئيــة .واالســتجابة لهــذه الشــكاوى تتيــح للمواطنــن ليــس فقــط املســاواة أمــام
القانــون بــل أيض ـاً املســاواة مبوجــب القانــون.

• •هيئة اإلنصاف و املصالحة

’هيئــة اإلنصــاف و املصالحــة‘ هــي لجنــة للحقيقــة كُلفــت يف الفــرة مــن عــام  2004إىل عــام  2006بإكــال أعــال ’الهيئــة املســتقلة للتحكيــم
وتعويــض ضحايــا االختفــاء القــري واالعتقــال التعســفي‘ .وتبحــث هــذه الهيئــة االنتهــاكات الخطــرة لحقــوق اإلنســان التــي وقعــت خــال
التوصــل إىل الحقيقــة وجــر األرضار املتك َّبــدة وتعويــض ضحايــا انتهــاكات حقــوق
الفــرة املمتــدة مــن تاريــخ االســتقالل إىل عــام  1999بغيــة ّ
اإلنســان .وقــد أنجــزت الهيئــة مهمتهــا عــن طريــق القيــام خاصـ ًة بإجـراء تحقيقــات ،وتل ّقــي شــهادات شــهود ،وعقــد جلســات اســتامع عامــة
للضحايــا وجلســات مغلقــة للشــهود وللمســؤولني الســابقني ،وفحــص املحفوظــات الرســمية.
ما هي ُسبل االنتصاف املتاحة يف حالة حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان؟
ميكــن أن تكــون انتهــاكات حقــوق اإلنســان موضــوع مالحقــات قضائيــة أمــام املحاكــم العاديــة واملحاكــم املتخصصــة ،وال ســيام املحاكــم
اإلداريــة (انظــر املبحــث .)10
كام ميكن أن تكون انتهاكات حقوق اإلنسان موضوع شكاوى تُق َّدم إىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان والوسيط(انظر املبحث .)14
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متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكف ــاءات املفاهيمي ــة :إج ــادة املفاهي ــم الرئيس ــية املتعلق ــة بحق ــوق اإلنس ــان؛ وتحدي ــد اآللي ــات واألدوات الدولي ــة والوطني ــة لحامي ــة
حق ــوق اإلنس ــان؛ واس ــتخدام مف ــردات أو لغ ــة مناس ــبة لحق ــوق اإلنس ــان.
كف ــاءات التع ــاون :إج ــادة قواع ــد النق ــاش (االس ــتامع ،والع ــرض املنطق ــيِ ،
والحج ــاج ،والتف ــاوض ،والبح ــث ع ــن حل ــول توفيقي ــة)؛ والت ــرف
بطريق ــة دميقراطي ــة (اح ـرام قان ــون األغلبي ــة ،والتح ّك ــم يف االنفع ــاالت).
كف ــاءات املش ــاركة :املش ــاركة الرامي ــة إىل ن ــر ثقاف ــة حق ــوق اإلنس ــان؛ والعم ــل م ــن أج ــل إح ــداث تحــ ّول يف البيئ ــة املب ــارشة واملش ــاركة
ِ
كمواط ــن وا ٍع ومس ــؤول م ــن أج ــل وق ــف ح ــاالت انته ــاك حق ــوق
يف ذل ــك؛ واعت ــاد مواق ــف مواتي ــة لتعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان؛ والت ــرف
اإلنس ــان.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الكرامة اإلنسانية ،والحرية ،واملساواة ،والدميقراطية ،واملواطَنة ،والتسامح ،والعدالة ،والتضامن ،والسالم.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
السامت املميزة لحقوق اإلنسان :شمولها وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها؛
تصنيــف حقــوق اإلنســان :الحقــوق النعتيــة األصليــة ،والحقــوق املديــن بهــا ،والحقــوق املتعلقــة بالتضامــن (الحقــوق التضامنيــة) ،والحقــوق
غ ــر القابل ــة للتقيي ــد ،والحق ــوق الت ــي ميك ــن إخضاعه ــا لقي ــود؛ ومص ــادر حق ــوق اإلنس ــان :اإلع ــان العامل ــي لحق ــوق اإلنس ــان والعه ــدان
الدولي ــان الخاص ــان بحق ــوق اإلنس ــان؛ والتزام ــات الدول ــة الط ــرف :االلتــزام باحــرام كرام ــة الف ــرد وحريت ــه وحاميته ــا وضامنه ــا؛ ودور
ِ
ِ
واملواطن ــة :االلتــزام باحــرام حق ــوق اإلنس ــان وبالدف ــاع عنه ــا؛ وطرائ ــق مالءم ــة القوان ــن املغربي ــة الس ــارية م ــع اإلط ــار القان ــوين
املواط ــن
ال ــدويل؛ والنق ــاش ح ــول القضاي ــا املختل ــف عليه ــا (اإلره ــاب ،والتعذي ــب ،واالختف ــاء ،إل ــخ)؛ وس ــبل االنتص ــاف املمك ــن اللج ــوء إليه ــا للدف ــاع
ع ــن ح ــق إنس ــاين مهض ــوم.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
م ــا املقص ــود بـ«حق ــوق اإلنس ــان»؟ وه ــل ه ــذا املفه ــوم مقب ــول عامليــاً؟ وم ــا ه ــي الرتتيب ــات املتوخ ــاة م ــن أج ــل ض ــان إع ــال حق ــوق
اإلنس ــان؟

مدة هذا النشاط
 3ساعات.
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متارين عملية

 -1التفكري
 30دقيقة
عملية تفكّر الستثارة األفكار
اإلرشادات
القيام أوالً بتعداد أكرب عدد ممكن من حقوق اإلنسان ثم تصنيف هذه الحقوق ،باالستناد إىل مربرات ،يف الجدول الوارد أدناه.

بروتوكول إدارة النشاط
تنظيم جلسة تفكّر الستثارة األفكار.عرض القضية املطروحة وأسلوب استثارة األفكار ورشح التعليامت للمشارِكني.تشجيع تعبري املشارِكني عن أفكارهم بحرية.تدوين جميع اإلجابات عىل لوحة عرض بياين (سبورة عليها ورق متح ّرك).االمتناع عن نقد اإلجابات أو التعليق عليها أو استهجانها.الفئات العامة
الحقوق املدنية والسياسية
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
الحقوق التضامنية

حقوق اإلنسان املعنية

شكل بديل من التمرين :االنطالق من الجدول لتعداد أكرب عدد ممكن من حقوق اإلنسان.

نص متضمن لفراغات مطلوب ملؤها

 30دقيقة
اإلرشادات
تكملة النص ذي الفراغات هذا بالكلامت التالية :الدولية ،الكرامة ،غري قابلة للترصف ،الحقوق ،قانونية ،املحكومني ،الوطنية.

بروتوكول إدارة النشاط

 توزيع النصوص ذات الفراغات وتنظيم املشارِكني يف أزواج (مجموعات من اثنني). رشح تعليامت العمل وتخصيص  30دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة. القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات وتقديم التصحيحات الواجبة. -عرض اإلجابات الصحيحة عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.

نص ذو فراغات

«يول ــد جمي ــع الن ــاس متس ــاوين يف الكرام ــة والحق ــوق .وه ــذه الحق ــوق ه ــي حق ــوق معنوي ــة غ ــر قابل ــة للت ــرف ومتأصل ــة يف كل إنس ــان
ملج ــرد أن ــه إنس ــان .وق ــد ُعرض ــت ه ــذه الحق ــوق املعنوي ــة وصيغ ــت يف ش ــكل م ــا نس ــميه الي ــوم حق ــوق اإلنس ــان ،وت ُرجم ــت إىل حق ــوق
قانوني ــة ،أنش ــئت طبقــاً للقواع ــد القانوني ــة املعم ــول به ــا يف املجتمع ــات الوطني ــة والدولي ــة ع ــى الس ــواء .وترتك ــز ه ــذه الحق ــوق ع ــى
موافق ــة املحكوم ــن ،أي األش ــخاص املخاطب ــن به ــذه الحق ــوقLevin, L. 2011. Droits de l’homme : questions et réponses. Paris :( ».
( .)Éd. UNESCO, coll. Les droits de l’homme en perspectives, p. 33لي ِف ــن .2011 ،حق ــوق اإلنس ــان :أس ــئلة وأجوب ــة).
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 -2سيناريو
لعب أدوار

ساعة واحدة

رع
تنــص املــادة  20مــن الدســتور املغــريب عــى أن «الحــق يف الحيــاة هــو أول الحقــوق لــكل إنســان ».ووفق ـاً للقانــون الجنــايئ ،يعتــر امل ـ ِّ
املغــريب اإلعــدام عقوبــة مــن العقوبــات ويضعهــا عــى قمــة التسلســل الهرمــي للعقوبــات.

اإلرشادات
يتصـ ّور املشــاركون مناقشــة متلفــزة بشــأن عقوبــة اإلعــدام .ويوزَّعــون عــى مجموعتــن اثنتــن :تُكلَّــف املجموعــة األوىل بالدفــاع عــن عقوبــة
اإلعــدام؛ بينــا تُكلَّــف الثانيــة بالدفــاع عــن إلغائهــا .وتُدعــى كل مجموعــة إىل عــرض مــررات وجهــة نظرهــا.

بروتوكول إدارة النشاط

 رشح إرشادات العمل. توزيع الهويات املستعارة (أنصار عقوبة اإلعدام ،وأنصار إلغائها ،ومدير النقاش املتلفز). منح املشاركني مهلة ثالثني دقيقة من أجل التشاور معاً وعرض حججهم. حث املشارِكني عىل األخذ بأسلوب العرض الدرامي. -تأطري عملية استخالص املعلومات.

 -3التكامل والتقييم
لعب أدوار

ساعة واحدة

أي الحالــة التاليــة« :ســيجري تغيــر الحيــز األخــر يف الحــي إىل مــرأب للســيارات .ويقــوم ســكان الحــي ،مدعومــن مبنظــات غــر حكوميــة
تعمــل يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،بالتظاهــر بصــورة ســلمية يف ذلــك املــكان احتجاجـاً عــى هــذا القـرار .وتتدخــل قــوات األمــن
مــن أجــل تفريــق املظاهــرة قائل ـ ًة إن هــذه املظاهــرة محظــورة لعــدم تنظيمهــا طبق ـاً للقانــون .ويرفــض املتظاهــرون تــرك املــكان؛ فتتعامــل
معهــم الرشطــة بقــوة متســبب ًة يف وقــوع إصابــات لبعضهــم».

اإلرشادات

يُطلــب مــن املشــارِكني باعتبارهــم مواطنــن القيــام ،يف مجموعــات صغــرة تتألــف كل منهــا مــن خمســة إىل ســتة أشــخاص ،بكتابــة شــكوى
تو َّج ــه إىل املجل ــس الوطن ــي لحق ــوق اإلنس ــان .وتعل ــل الش ــكوى ب ــإدراج ن ــص امل ــادة  18م ــن ’العه ــد ال ــدويل الخ ــاص بالحق ــوق املدني ــة
والسياس ــية‘ املتعلق ــة بحري ــة التظاه ــر ،وباإلش ــارة إىل قان ــون تنظي ــم املظاه ـرات يف الط ــرق العمومي ــة (امل ــواد م ــن  11إىل .)15

بروتوكول إدارة النشاط

 رشح إرشادات العمل. حث املشارِكني عىل توثيق آرائهم. حث املشارِكني عىل كتابة التامس. منح املشارِكني مهلة  30دقيقة من أجل كتابة التامسات. -االنتقال إىل تبادل األعامل.
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للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
•صحائــف وقائــع مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان :صحيفــة الوقائــع رقــم ( 30التنقيــح  )1املتعلقــة بنظــام معاهــدات األمــم
املتحــدة لحقــوق اإلنســان ،وصحيفــة الوقائــع رقــم ( 2التنقيــح  )1املتعلقــة بالرشعــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان (التنقيــح  .)1املوقــع اإللكــروين
ملفوضيــة األمم املتحدة الســامية لحقــوق اإلنســان Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: www.ohchr.org
•النصــوص القانونيــة :الدســتور املغــريب لعــام ( ،2011املوقــع اإللكــروين لألمانــة العامــة للحكومــة ،)www.sgg.gov.ma :وقانــون تنظيــم
املظاهــرات يف الطــرق العموميــة ،والصكــوك الدوليــة الرئيســية املتعلقــة بحقــوق اإلنســان .املوقــع اإللكــروين ملفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لحقــوق اإلنســان Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: www.ohchr.org
• Levin, L. 2011. Droits de l’homme : questions et réponses. Paris : Éd. UNESCO, coll. Les droits de l’homme en perspectives,
illustré par Plantu.
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املبحث 3

مبدأ عدم التمييز:
نحن جميعًا
متساوون رغم
اختالفاتنا

املبحث 3

مبدأ عدم التمييز :نحن جميعًا
متساوون رغم اختالفاتنا

مبــدأ عــدم التمييــز هــو نتــاج طبيعــي ألحــد املبــادئ األساســية يف مجــال حقــوق اإلنســان وهــو مبــدأ املســاواة بــن جميــع أفـراد البــر أمــام
القانــون .فاملــادة األوىل مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان تعلــن أن «جميــع النــاس يولــدون أحـرارا ً متســاوين يف الكرامــة ويف الحقــوق».
فالعالقــة بــن املســاواة وعــدم التمييــز هــي عالقــة تعايــش مشــرك :فنحــن جميعـاً متســاوون يف الحقــوق ويف الكرامــة أيـاً كان نــوع جنســنا
ولغتنــا وأصلنــا وديننــا وأيـاً كانــت آراؤنــا ،ومــا إىل ذلــك .ولكــن املســاواة أمــام القانــون ال تعنــي محــو االختالفــات .بــل يكفــي االعـراف بوجــود
تسلســل هرمــي فيــا بــن املبــادئ :أي مبــدأ املســاواة كأحــد املبــادئ العليــا ،يضــاف إليــه عــى ســبيل التبعيــة مبــدأ االختالفــات :فاإلنســانية
تتميــز بتن ّوعهــا الكبــر ،ولــي ميكــن أن تكــون املســاواة فعالــة فإنــه يجــب عــى الــدول أن تطبّــق مبــدأ عــدم التمييــز.
وبنــاء عليــه ،فــإن مبــدأ عــدم التمييــز هــو مبــدأ يُو ِّجــه كل تدخــل مــن جانــب الدولــة لتنظيــم املجالــن العــام والخــاص لألف ـراد يف مجتمــع
معــن .وهــذا هــو الــرط الــذي ال غنــى عنــه لــي تكــون حقــوق اإلنســان شــامل ًة حقـاً« ،شــموالً» يُقصــد بــه هنــا أنهــا «تنطبــق عــى الجميــع».

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •ما هو التمييز؟

التمييــز هــو التفرقــة ضــد شــخص أو فئــة مــن األشــخاص أو جامعــة برشيــة أو عزلهــا أو فصلهــا عــن غريهــا بقصــد معاملتهــا معاملــة مختلفــة
تبعـاً ملعايــر متغـ ّـرة .ومــن ثــم ،فــإن التمييــز يعنــي معاملــة شــخص مــا أو مجموعــة مــن األشــخاص معاملــة ال تتســم باملســاواة وغــر مواتيــة
وقامئــة عــى معايــر يكــون الهــدف منهــا هــو حرمــان هــؤالء مــن حقوقهــم األساســية.
وقــد يكــون التمييــز مبــارشا ً عندمــا يُســته َدف بــه أشــخاص عــى نحــو متعمــد ،مثـاً عندمــا ترفــض مؤسســة أعــال مــا تشــغيل شــخص بســبب
لونــه أو ديانتــه أو إعاقتــه أو عمــره .ويكــون التمييــز غــر مبــارش عندمــا يجــري اســتخدام معيــار يكــون يف ظاهــره محايــدا ً مــن أجــل اإلجحــاف
بفئــات معينــة مــن األشــخاص .مثــال ذلــك أن يرفــض أحــد املــاك تأجــر شــقة لشــخص لديــه أطفــال بذريعــة أن الشـقّة غــر مالمئــة لوضعــه.
وأحــد األمثلــة األخــرى هــو أن ترفــض مؤسســة أعــال معينــة تعيــن امــرأة يف وظيفــة مــا بذريعــة أن الوظيفــة تتطلــب قــدرات قياديــة كــا
لــو كانــت املــرأة ال متتلــك هــذه القــدرات بداهـةً.
وميكن أن يتمثل التمييز يف فعل صادر عن أشخاص عاديني أو عن موظفني تابعني للدولة أو عن مؤسسات عامة أو خاصة.
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بيــد أن بعــض أوجــه املعاملــة أو القواعــد القانونيــة التمييزيــة قــد تهــدف بصــورة اســتثنائية إىل العمــل عــى إنجــاح أشــخاص معينــن أو فئــات
مــن األشــخاص ميكــن أن يــؤدي تطبيــق املســاواة الرســمية يف حقهــم ،أي مســاواتهم مــن حيــث القانــون ،إىل اإلبقــاء عليهــم يف وضــع يتســم
بعــدم املســاواة والهشاشــة .وهــذا هــو مــا يُسـ َّمى بالتمييــز اإليجــايب.
ومــن ثــم يهــدف التمييــز اإليجــايب ،وهــو دامئـاً متييــز اســتثنايئ ومؤقــت ،إىل إعــادة إيجــاد املســاواة عــن طريــق جعــل الفئــات املم َّيــز ضدهــا
تســتفيد مــن معاملــة تفضيليــة بالنســبة إىل باقــي الســكان .ولهــذا الســبب ،فــإن هــذا التمييــز مــروع.

• •متى يجري الحديث عن التمييز؟

يحدث التمييز عندما يعا َمل األشخاص الذين هم يف وضع واحد معاملة مختلفة وتكون هذه املعاملة مجحفة بهم.

- 2اإلطار القانوين الدويل
• •ما هي الصكوك الدولية التي تحظر التمييز؟

مبــدأ عــدم التمييــز ،الــذي يشـكّل أحــد املبــادئ املحوريــة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،هــو مبــدأ مكـ َّرس يف جميــع الصكــوك الدوليــة
لحقــوق اإلنســان .فاإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان يؤكــد ،يف املــادة  2منــه ،أن «لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة
يف هــذا اإلعــان ،دون أي متييــز [ ،»]...ويذكــر تحديــدا ً يف املــادة  7منــه أن «كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق يف التمتــع بحاميــة
متكافئــة منــه دون أيــة تفرقــة ،كــا أن لهــم جميع ـاً الحــق يف حاميــة متســاوية ضــد أي متييــز يخــل بهــذا اإلعــان وضــد أي تحريــض عــى
متييــز كهــذا».
أمــا العهــدان الدوليــان الخاصــان بحقــوق اإلنســان فإنهــا ينصــان عــى وجــوب ضــان مامرســة الحقــوق املنصــوص عليهــا فيهــا مامرســة
بريئــة مــن أي متييــز (الفقــرة  2مــن املــادة  2مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،والفقــرة  2مــن املــادة  2مــن العهــد
الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة).
وعــاوة عــى ذلــك ،ومــن أجــل التص ـ ّدي عــى نحــو أكــر تحديــدا ً لبعــض أشــكال التمييــز املنتــرة عــى نطــاق واســع ،اعتُمــدت صكــوك
محــددة أخــرى لــي يُحظَــر بصــورة خاصــة التمييــز القائــم عــى أســاس العنــر (اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري،
 ،)1965ونــوع الجنــس (اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،)1978 ،واإلعاقــة (اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
 ،)2006واألصــل (االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة حقــوق جميــع العــال املهاجريــن وأف ـراد أرسهــم ،)1990 ،والعمــل (اتفاقيــة منظمــة العمــل
الدوليــة رقــم  111املؤرخــة  25حزيران/يونيــه  ،)1958والتمييــز يف مجــال التعليــم (اتفاقيــة منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة
(اليونســكو) املؤرخــة  14كانــون األول/ديســمرب .)1960
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• •ما هي أسباب التمييز؟

تنــص املــادة  2مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان عــى قامئــة غــر حرصيــة بأســباب التمييــز :العنــر أو اللــون؛ أو الجنــس؛ أو اللغــة؛ أو
الديــن؛ أو الــرأي الســيايس أو أي رأي آخــر؛ أو األصــل القومــي أو االجتامعــي؛ أو املولــد ،أو «أي وضــع آخــر» .وقــد أُدرجــت هــذه األســباب يف
معظــم الصكــوك املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،وال ســيام يف العهديــن الدوليــن (املــادة  .)2وأُضيفــت إليهــا أســباب أخــرى يف الصكــوك الالحقــة.
وهكــذا ،فــإن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري تحظــر التمييــز عــى أســاس «العنــر» أو اللــون أو النســب أو األصــل
القومــي أو العرقــي ،وهــي أســباب للتمييــز تســتهدف أو تســتتبع تقويــض أو عرقلــة االعـراف ،يف ظــل أوضــاع مــن املســاواة ،بحقــوق اإلنســان
يف جميــع املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة أو تقويــض أو عرقلــة التمتــع بهــا أو مامرســتها .وتســمح االتفاقيــة أيضــا
باعتــاد تدابــر التمييــز اإليجــايب.

أمــا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة فإنهــا ،مــن ناحيتهــا ،تســتهدف مكافحــة التمييــز عــى أســاس نــوع الجنــس ،وهــو
التمييــز الــذي يكــون مــن آثــاره أو أهدافــه عرقلــة أو تقويــض االع ـراف بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للمــرأة ،بغــض النظــر عــن
حالتهــا الزوجيــة ،أو عرقلــة متتعهــا بهــذه الحقــوق والحريــات أو مامرســتها يف جميــع املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة
واملدنيــة أو يف أي مجــال آخــر ،وذلــك عــى أســاس املســاواة بــن الرجــل واملــرأة .ومبوجــب هــذه االتفاقيــة ،يقــع عــى الــدول األطـراف االلتـزام
خاصـ ًة بالنهــوض بتعليــم يســتهدف القضــاء عــى التحيـزات التــي تقــف يف وجــه حصــول املــرأة عــى املســاواة.
وأمــا اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فإنهــا ،مــن ناحيتهــا ،تعــرف بحــق جميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التمتّــع بالحقــوق املدنيــة
والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة يف ظــل أوضــاع مــن املســاواة مــع غريهــم مــن األشــخاص .وتتعهــد الــدول األط ـراف باتخــاذ
التدابــر املناســبة لحاميــة وتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ويشــكل عــدم التمييــز أيضـاً قيمــة أساســية مــن قيــم اتفاقيــة حقــوق الطفــل .فهــو موضــوع املــادة  2مــن االتفاقيــة« :تحــرم الــدول األطـراف
الحقــوق املوضحــة يف هــذه االتفاقيــة وتضمنهــا لــكل طفــل يخضــع لواليتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز ،بغــض النظــر عــن عنــر الطفــل
أو والديــه .وتتعهــد الــدول بعــدم انتهــاك هــذه الحقــوق وبفــرض احرتامهــا مــن أجــل جميــع األطفــال» .وباملثــل ،تنــص املــادة  29بشــكل محــدد
عــى أن يكــون تعليــم الطفــل موجهـاً نحــو إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر املســؤولية يف مجتمــع حــر ،بــروح مــن التفاهــم والســلم والتســامح
واملســاواة بــن الجنســن والصداقــة بــن جميــع الشــعوب.

وماذا عن املغرب؟
- 1تعهدات املغرب يف جمال مكافحة التمييز
صــادق املغــرب عــى الصكــوك الدوليــة الرئيســية التــي تحظــر التمييــز ،وهــي :العهــدان الدوليــان الخاصــان بحقــوق اإلنســان ،يف عــام 1979؛
واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري ،يف عــام 1970؛ واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،يف عــام
1993؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل ،يف عــام 1993؛ واتفاقيــة حقــوق جميــع العــال املهاجريــن وأفـراد أرسهــم ،يف عــام 1993؛ واتفاقيــة حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،يف عــام .2009
وباملثــل ،صــادق املغــرب عــى اتفاقيــة اليونســكو املتعلقــة مبكافحــة التمييــز يف مجــال التعليــم ،يف عــام 1968؛ واتفاقيــات منظمــة العمــل
الدوليــة ومنهــا بصــورة خاصــة اتفاقيــة إلغــاء العمــل الجــري -يف عــام  ،1966واالتفاقيــة رقــم  111املتعلقــة بالتمييــز يف االســتخدام واملهنــة -يف
عــام  ،1963واالتفاقيــة رقــم  100املتعلقــة مبســاواة العــال والعامــات يف األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية -يف عــام .1979
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- 2اإلطار القانوين الوطني
يشكل عدم التمييز جزءا ً من املبادئ األساسية التي يقوم عليها الترشيع املغريب.

• •ما هي أحكام الدستور يف هذا الصدد؟

مبــدأ عــدم التمييــز معــرف بــه اعرتافـاً رصيحـاً يف ديباجــة دســتور عــام  2011التــي تنــص عــى أن اململكــة املغربيــة تؤكــد وتلتــزم بـــ «حظــر
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ،بســبب الجنــس أو اللــون أو املعتقــد أو الثقافــة أو االنتــاء االجتامعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو اإلعاقــة أو أي
وضــع شــخيص ،مهــا كان».

• •وما هي أحكام القانون؟

مــن املهــم جــدا ً مالحظــة أن التمييــز ُمعاقَــب عليــه يف املغــرب .ويف الواقــع ،فــإن القانــون الجنــايئ يجعــل التمييــز جرميــة جنائيــة (الفــرع 2
مكــرر ،الفصــول مــن  1-431إىل  4-431مــن القانــون رقــم  03-24الصــادر يف  11ترشيــن الثاين/نوفمــر  2003املكمــل للقانــون الجنــايئ).
ويُعـ ِّرف القانــون الجنــايئ التمييــز كــا يــي« :تكــون متييـزا ً كل تفرقــة بــن األشــخاص الطبيعيــن بســبب األصــل الوطنــي أو األصــل االجتامعــي
أو اللــون أو الجنــس أو الوضعيــة العائليــة أو الحالــة الصحيــة أو اإلعاقــة أو الــرأي الســيايس أو االنتــاء النقــايب أو بســبب االنتــاء أو عــدم
االنتــاء ،الحقيقــي أو املفــرض ،لعــرق أو ألمــة أو لســالة أو لديــن معــن ،».وينــص عــى أنــه يعاقَــب عــى التمييــز بالســجن ملــدة شــهر واحــد
إىل ســنتني وبغرامــة مــن  50 000-1200درهــم مغــريب إذا كان الفعــل املعنــي هــو :االمتنــاع عــن تقديــم منفعــة أو عــن أداء خدمــة؛ أو رفــض
تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو فصلــه مــن العمــل ألســباب متييزيــة.
وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن أحــد أوجــه التق ـ ّدم يف الرتســانة القانونيــة يف مجــال مكافحــة التمييــز هــو اعتــاد النــص الجديــد ملدونــة األرسة
(القانــون رقــم  03-70الصــادر يف  3شــباط/فرباير  )2004الــذي ألغــى العديــد مــن األحــكام التمييزيــة القامئــة عــى أســاس نــوع الجنــس ،مثــل
إلغــاء طاعــة الزوجــة لزوجهــا؛ وإلغــاء دور الــويل يف الــزواج وتكريــس األهليــة إلب ـرام عقــد الــزواج التــي هــي مــن اآلن فصاعــدا ً حــق مــن
حقــوق املــرأة البالغــة (املــادة )19؛ ورفــع ســن الــزواج إىل  18ســنة للجنســن (املــادة )19؛ وتقييــد تعــدد الزوجــات الــذي مل يعــد حق ـاً مــن
حقــوق الرجــل بــل يخضــع إلذن مــن القــايض ولــروط مش ـ َّددة (املــواد )46-40؛ واالع ـراف بالحــق يف الطــاق تحــت إرشاف قضــايئ للرجــل
واملــرأة عــى الســواء (املــادة  78ومــا يليهــا)؛ وإزالــة الحرمــان املنهجــي للمــرأة مــن الحــق يف الحضانــة يف حــاالت زواجهــا مــن جديــد (املــادة
)175؛ وحــق األحفــاد مــن جانــب اإلبنــة يف أن يرثــوا جدهــم يف اإلرث اإللزامــي ،مثلهــم يف ذلــك مثــل األحفــاد مــن جانــب اإلبــن.
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• •ما هي ُسبل االنتصاف املمكنة يف حالة التمييز؟

ميكــن تقديــم دعــاوى بشــأن التمييــز أمــام املحاكــم الوطنيــة التاليــة :املحاكــم العاديــة واملحاكــم اإلداريــة .وتســتهدف هــذه اإلج ـراءات إمــا
إلغــاء القـرارات و/أو جــر األرضار املتك َّبــدة (عــى ســبيل املثــال التعويــض عــن األرضار ،ورصف األجــر بأثــر رجعــي ،وإعــادة االندمــاج ،وإعــادة
التأهيــل ،ومــا إىل ذلــك) (انظــر املبحــث .)1

متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة

الكفاءات املفاهيمية :إجادة املفاهيم الرئيسية املتعلقة بعدم التمييز؛ وتحديد اآلليات الدولية والوطنية للحامية من التمييز.
كف ــاءات التع ــاون :إج ــادة قواع ــد النق ــاش (االس ــتامع ،والع ــرض املنطق ــيِ ،
والحج ــاج)؛ والت ــرف بطريق ــة قامئ ــة ع ــى مب ــادئ املواطَن ــة
والدميقراطي ــة.
كف ــاءات املش ــاركة :تطوي ــر كف ــاءة االتص ــال والتواص ــل عن ــد وج ــود امل ــرء أم ــام اآلخري ــن؛ واملش ــاركة الرامي ــة إىل إح ــداث تحــ ّول يف البيئ ــة
ِ
كمواط ــن وا ٍع ومس ــؤول م ــن أج ــل وق ــف ح ــاالت التميي ــز.
املب ــارشة؛ واعت ــاد مواق ــف مواتي ــة لتعزي ــز ع ــدم التميي ــز؛ والت ــرف

املشارِكون

مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة

الكرامة اإلنسانية ،والحرية ،واملساواة ،والحق يف االختالف ،واملواطَنة ،والتسامح ،والعدالة ،والتضامن ،والسالم.

مواد التعلّم

نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات

التعري ــف املفاهيم ــي للتميي ــز؛ ووض ــع قامئ ــة حرصي ــة بدواف ــع التميي ــز؛ والتداب ــر املتخ ــذة ملكافح ــة التميي ــز؛ وط ــرق مالءم ــة القوان ــن
املغربي ــة الس ــارية م ــع اإلط ــار القان ــوين ال ــدويل (تجري ــم التميي ــز).

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش

م ــا املقص ــود بـ ــالتمييز؟ وم ــا ه ــي العوام ــل األصلي ــة املمكن ــة لنش ــأته ؟ وم ــا ه ــي األح ــكام املتوخ ــاة لض ــان مكافح ــة التميي ــز؟ وكي ــف
ميك ــن للدول ــة وللمجتم ــع امل ــدين وللمواطن ــن مكافح ــة التميي ــز؟

مدة هذا النشاط

ساعتان و 45دقيقة.
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متارين عملية

- 1التفكري
نص تكمييل

ساعة واحدة
«جميــع أفـراد البــر متســاوون أمــام القانــون ولهــم الحــق يف التمتــع دون متييــز بحاميــة قانونيــة متكافئــة ،مبــا يف ذلــك الحاميــة مــن كل متييــز
قائــم عــى نــوع الجنــس أو العــرق أو املواطَنــة ،ومــا إىل ذلــك .ويجــب أن يكــون يف مقــدور الجميــع التمتــع بحقوقهــم االقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة واملدنيــة والسياســية عــى قــدم املســاواة فيــا بينهــم».
وتقـ ِّدم املــادة  2مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان قامئــة غــر جامعــة بدوافــع التمييــز ،وال ســيام العــرق أو لــون البــرة أو نــوع الجنــس
أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو أي رأي آخــر أو األصــل االجتامعــي أو الــروة أو املولــد أو أي وضــع آخــر.
وباعتــاد دســتور عــام  ،2011تعهــد املغــرب بـ«حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ،بســبب الجنــس أو اللــون أو املعتقــد أو الثقافــة أو االنتامء
االجتامعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو اإلعاقــة أو أي وضــع شــخيص ،مهــا كان» .وفضـاً عــن ذلــك ،فــإن القانــون الجنــايئ يجعــل التمييــز جرميــة
جنائية.

اإلرشادات
يُق َرأ النص الوارد أعاله ثم يُطلب اإلجابة عىل األسئلة التالية:
 ما هو موضوع هذا النص؟مــا هــي األســباب املمكنــة للتمييــز (األصــل ،نــوع الجنــس ،العمــر ،اإلعاقــة ،ال ِعــرق ،املكانــة االجتامعيــة ،الديــن ،الــرأي ،اللــون ،املولــد ،الــروة،الثقافة ،الوضــع األُرسي)...؟
 اذكر عىل األقل مادتني موضوعهام هو حامية الحقوق األساسية لألشخاص امله َّددين بالتمييز.كيف ميكن مكافحة التمييز وحامية الحقوق األساسية لألشخاص أو مجموعات األشخاص املسته َدفني بالتمييز؟هــل تعتقــد أن القوالــب النمطيــة املتداولــة يف املجتمــع املغــريب تجــاه هــؤالء األشــخاص أو مجموعــات األشــخاص ،وخاصــة يف وســائل اإلعــاموالكتــب املدرســية ،تعــزز التمييــز؟

بروتوكول إدارة النشاط
 توزيع النصوص. رشح تعليامت العمل وتخصيص  30دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة تنفيذا ً فردياً. القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات وتقديم التصحيحات الواجبة. -عرض اإلجابات الصحيحة عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.

- 2سيناريو
ساعة واحدة
اإلرشادات

ما الذي ميكن عمله يف الحاالت الخمس الواردة أدناه؟
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سيســل إليهــا برسعــة
- 1يف نهايــة مقابلــة لشــغل وظيفــة ،يُعلِــن مســؤول املــوارد البرشيــة للمرشَّ ــحة أنــه ســيجري تشــغيلها وأن عقدهــا ُ
باعتبارهــا أفضــل املرشــحني .وبعــد مــدة زمنيــة معينــة ،تتل َّقــى رســالة توضّ ــح أنــه مل يجــر اختيارهــا .وتقــوم املرشَّ ــحة باالتصــال مبســؤول
املــوارد البرشيــة فيــرح لهــا ،وهــو يشــعر بالضيــق ،أن فريــق العاملــن الــذي كانــت ســتنضم إليــه ،وهــم جميعـاً ذكــور ،ال يريــدون تعيــن
موظفــة حرص ـاً عــى عــدم التســبب يف مشــاكل تتعلــق بالعالقــات داخــل الفريــق.
- 2تضــع رشكــة خاصــة إعالنـاً عــى شــبكة اإلنرتنــت عــن حاجتهــا إىل ســكرتري (ســكرترية) .ومــن بــن الــروط املطلوبــة ،فضـاً عــن الشــهادات
الدراســية ،أن يكــون املرشَّ ــح (املرشَّ ــحة) مــن «جنســية مغربيــة».
- 3تضــع إحــدى هيئــات التدريــب قامئــة بالــروط املطلــوب توافرهــا يف املرشَّ ــحني الراغبــن يف االســتفادة مــن التدريــب للعمــل ســائقاً لرافعــة.
وتذكــر هــذه القامئــة تحديــدا ً بصــورة خاصــة وجــوب أن يكــون عمــر املرشَّ ــح «مــن  18إىل  40عامـاً».
- 4يرفض موظف عقاري السامح ملهاجرة قادمة من أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى بزيارة شقة سكنية معروضة لإليجار.
- 5بعــد قيــام امــرأة بتقديــم ســرتها الذاتيــة ،تُسـتَد َعى إىل حضــور مقابلــة توظيــف .وعندمــا رآهــا مديــر الرشكــة ،فإنــه رفــض منحهــا الوظيفــة
مــررا ً رفضــه بأنــه يجــب العمــل برسعــة وبفعاليــة؛ إذ كانــت هــذه املــرأة قــد فقــدت ذراعهــا.

بروتوكول إدارة النشاط
 تقسيم املجموعة إىل خمس مجموعات فرعية. تخصيص حالة من هذه الحاالت لكل مجموعة. رشح تعليامت العمل وتخصيص  30دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة. قيام أمني كل مجموعة ،وسط املجموعة بأكملها ،بعرض التدابري التي اتخذتها مجموعته من أجل التص ّدي لحالة التمييز. مناقشة مدى وجاهة التدابري املتخذة والتفكري يف تدابري بديلة. -عرض التدابري املختلفة التي اتخذتها املجموعات الفرعية الخمس عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.

- 3التكامل والتقييم
 45دقيقة
اإلرشادات

تُراقَب البيئة املبارشة (املدرسة ،الحي السكني ،املدينة) وتُع َّدد عىل األقل ثالث حاالت مختلفة من التمييز.

بروتوكول إدارة النشاط
تقسم املجموعة إىل مجموعتني فرعيتني.
 َّ تختار كل مجموعة فرعية تدبريا ً من تدابري مكافحة التمييز:•فتح ـ ّرر املجموعــة األوىل التامس ـاً س ـ ُيق َّدم إىل الســلطات املحليــة طالب ـاً منهــا التد ّخــل مــع تقديــم مقرتحــات يف الوقــت نفســه .ويجــب أن
يتضمــن االلتــاس األســس القانونيــة (النصــوص القانونيــة الوطنيــة والدوليــة) التــي ت ـ ّرر هــذه الشــكوى؛
• بينام تو ِّجه املجموعة الثانية نظر منظمة غري حكومية إىل حالة متييز وتطلب منها اتخاذ إجراء بشأنها.
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للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• املبحث  :16املساواة بني الجنسني؛
• املبحث  :19الهجرة وحقوق اإلنسان.
•صحائــف وقائــع مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ،وال ســيام :صحيفــة الوقائــع رقــم  30املتعلقــة بنظــام معاهــدات األمــم
املتحــدة لحقــوق اإلنســان (التنقيــح  ،)1وصحيفــة الوقائــع رقــم  12املتعلقــة بلجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري (املوقــع اإللكــروين
ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: www.ohchr.
)org
•الدســتور املغــريب لعــام ( ،2011املوقــع اإللكــروين لألمانــة العامــة للحكومــة ،)www.sgg.gov.ma :والقانــون الجنــايئ ،ومدونــة األرسة ،ومدونــة
الشــغل ،والصكــوك الدوليــة الرئيســية املتعلقــة بحقــوق اإلنســان (املوقــع اإللكــروين ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان
()Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: www.ohchr.org
• Levin, L. 2011. Droits de l’homme : questions et réponses. Paris : Éd. UNESCO, coll. Les droits de l’homme en perspectives,
illustré par Plantu.
• املوقع اإللكرتوين ملفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان www.ohchr.org :واليونسيف
و http://www.unicef.fr/userfiles/02_La_personne_handicapee_semblable_et_differente.pdf
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املبحث 4

املواطن :التمثيل
ِ
واملشاركة

املبحث 4

املواطن  :التمثيل واملشاركة

تتطل ــب املامرس ــة املس ــؤولة للمواطَن ــة معرف ــة الحق ــوق وااللتزام ــات املرتبط ــة به ــذه الوضعي ــة ك ــا تتطل ــب الوع ــي بتس ــاوي الجمي ــع
أم ــام القان ــون .فالش ــباب ،وبص ــورة عام ــة جمي ــع املواطن ــن واملواطن ــات ،يكون ــون يف كل ي ــوم يف مواجه ــة أوض ــاع تس ــتلزم رد فع ــل منه ــم
بوصفه ــم أعض ــاء يف املجتم ــع املح ــي .ويف ه ــذه الح ــاالت ،ميتل ــك املواط ــن واملواطن ــة حقوق ـاً والتزام ــات ميك ــن ل ــه أن ميارس ــها ع ــن طري ــق
آلي ــات عدي ــدة متواف ــرة ل ــه.
ويف أيامنا هذه ،تتكشف مامرسة املواطَنة بطريقتني متكاملتني:
األس ــلوب الني ــايب ال ــذي يس ــمح للمواطن ــن باإلس ــهام غ ــر املب ــارش يف إدارة الش ــؤون العام ــة ع ــن طري ــق ممثل ــن يختارونه ــم بحري ــةويخضعـــون للمســـاءلة أمامهـــم يف نهايـــة فـــرة واليتهـــم؛
أس ــلوب املش ــاركة ال ــذي يخــ ِّول املواط ــن واملواطن ــة إمكاني ــة التد ّخ ــل مب ــارش ًة ل ــدى الس ــلطات العام ــة م ــن أج ــل التعب ــر ع ــن ش ــكواهأو تقدي ــم مقــ َرح أو طل ــب باملحاس ــبة.
املواطن صفة الناخب؛ أما األسلوب الثاين فيضفي عليه صفة ِ
ويضفي األسلوب األول عىل ِ
املواطن الفا ِعل.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
يُصبــح الشــخص مواطنــاً عندمــا يُعــرَف بــه بوصفــه عضــوا ً يف "املدينــة" .وبالتــايل تقــوم املواطَنــة عــى «االنتــاء» الــذي يعنــي بالنســبة
إىل شــخص واحــد أو أشــخاص عديديــن االنتــاء إىل مجتمــع ســيايس (اآلن دولــة) ،والتمتــع بالحقــوق والحريــات املرتبطــة بهــذه الوضعيــة،
واملشــاركة يف تشــكيل املصلحــة العامــة املشــركة ألعضــاء هــذه املحليــة .واملواطَنــة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن الجنســية ،وهــذه األخــرة هــي
املظهــر القانــوين لالنتــاء إىل املحليــة املعنيــة .ولكــن املواطَنــة تنطــوي أيضــا عــى تقاســم قيــم مشــركة مــع باقــي أف ـراد املجتمــع.
وترتكــز مامرســة املواطَنــة عــى مجموعــة مــن الحقــوق وااللتزامــات تجــد مصدرهــا الرئيــي يف الدســتور .وهــذا مــا يصــدق عــى الحــق يف
التصويــت ،والحــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات ،والحــق يف حريــة التعبــر ،والحــق يف حريــة تقديــم العرائــض وامللتمســات التــي تشـكّل – يف
جملــة أمــور -ركيــزة الحقــوق املدنيــة .أمــا االلتزامــات ،مثــل دفــع الرضائــب والدفــاع عــن الوطــن واحـرام القانــون ،فإنهــا تشــكل إحالــة إىل
الواجبــات التــي يُفـ َرض يف كل مواطــن القيــام بهــا بوصفــه عضــوا ً يف الكيــان الوطنــي.
تجسد هذه املواطَنة يف الحياة يف املجتمع ،تتمثل فيام ييل:
وتستند أيضاً مامرسة املواطَنة إىل عدد معني من املبادئ التي ِّ
العالقــة بــن الحقــوق وااللتزامــات :فتجــاه إخــويت املواطنــن واملواطنــات ،فــإن مامرســة حقوقــي وحريــايت ينبغــي أال تكــون عــى حســاباإلخــال بحقــوق اآلخريــن والتزاماتهــم .وتجــاه الدولــة ،ينبغــي أن أتحـ ّـى بشــعور املســؤولية املدنيــة وأن أيف بالتزامتــي عــى نحــو معقــول؛

43

املســاواة بــن املواطنــن واملواطنــات يف الحقــوق :إذ ينبغــي الحفــاظ عــى هــذه املســاواة وال ســيام أمــام القانــون ،وفيــا يتعلــق بالخدمــةالعامــة ،والرضائــب ،والعدالــة ،والوظيفــة العموميــة  ...دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز؛
املشــاركة:فإنها مت ّكــن جميــع املواطنــن واملواطنــات مــن اإلســهام يف إدارة الشــؤون العامــة بشــكل مبــارش عــن طريــق االســتفتاء أو آليــاتاملشــاركة التــي يتوخاهــا القانــون ،واإلســهام فيهــا بشــكل غــر مبــارش عــن طريــق املمثلــن الذيــن يختارونهــم بحريــة؛
التضامــن :الــذي ينطــوي عــى قيــام الســلطات العامــة باتخــاذ تدابــر تصحيحيــة مــن أجــل الحــد مــن أوجــه انعــدام املســاواة ذات الطبيعــةاالجتامعيــة أو االقتصاديــة أو املكانيــة ،وعــى اســتحداث نســيج مــن جمعيــات التضامــن.

- 2اإلطار القانوين الدويل
عــى املســتوى الــدويل ،يتمثــل األســاس الــذي ترتكــز عليــه املواطَنــة يف أغلبيــة األُطــر القانونيــة الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان .وهــذا
يصــدق عــى اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان الــذي يحــدد املبــادئ األساســية التــي تنظّــم مامرســة املواطَنــة:

َ
للمواطنة
اإلطار :1املبادئ األساسية

املواطَنة والجنسية (الفقرتان  1و 2من املادة )15
«- 1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما».
«- 2ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه يف تغيريها».

املواطَنة والسيادة واالنتخابات (الفقرة  3من املادة )21
«- 3إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة ،ويعـ َّـر عــن هــذه اإلرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس االقـراع الــري
وعــى قــدم املســاواة بــن الجميــع أو حســب أي إج ـراء مامثــل يضمــن حريــة التصويــت».

ويخصــص النظــام املرجعــي العاملــي مكانــة بــارزة أيضـاً للمشــاركة بوصفهــا تعبـرا ً عــن املواطَنــة .فوفقـاً ملدونــة قواعــد املامرســات الصــادرة
عــن مجلــس أوروبــا ،ميكــن ملشــاركة ِ
املواطنــن أن يُعـ َّـر عنهــا بطــرق مختلفــة تبعـاً للســات املحــددة لــكل سياســة أو لــكل برنامــج عــام.

اإلطار  :2أربعة طرائق ملشاركة املواطنني واملواطنات
 الجهد اإلعالمي ،الذي يتعلق بدرجة من املشاركة ضعيفة نسبياً بالنظر إىل طابعها األحادي الطرف. التشاور ،وقوامه جمع اآلراء املختلفة بشأن مسألة تكون موضع اهتامم عام. الحوار ،ومفاده إجراء تبادل منظَّم لوجهات النظر بغية إيجاد حلول مشرتكة. -الرشاكة ،التي تنطوي عىل اتخاذ القرار بصورة مشرتكة وتح ّمل مسؤوليات مشرتكة.
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وماذا عن املغرب؟
قبــل االســتقالل ،كانــت توجــد للمفهــوم الحديــث للمواطَنــة تعبـرات تختلــف عــن تعبـرات هــذا املفهــوم اليــوم ،فقــد كانــت بعــض التعبـرات
تتمثــل يف ربــاط الــوالء (عقــد البيعــة) الــذي كان يربــط الســلطان برعايــاه .يف هــذا الســياق ،كان املواطــن يشــارك يف صنــع القـرار العــام عــر
طرائــق غــر رســمية ،ســواء متثّــل ذلــك يف مفهــوم األمــة أو الجامعــة .فقــد كان أف ـراد األمــة أو الجامعــة يشــاركون بشــكل غــر مبــارش ،عــن
طريــق ممثلــن غــر منتخبــن (أعيــان ،علــاء ،)... ،يف مامرســة الســلطة ويف صنــع القـرار وذلــك عــر مفهــوم الشــورى القــرآين ،الــذي كان مبثابــة
القيــام بــدور آليــة تشــاركية .أمــا اليــوم فــإن التصويــت هــو عنــر رســمي أُضيــف إىل أوجــه املشــاركة التقليديــة ،دون أن يحــل محلهــا متامـاً.

- 1التهيئة القانونية واملؤسسية املرتبطة بالدميقراطية النيابية
مــع قــدوم العــر الدســتوري ،أفســحت التقاليــد املجــال أمــام القانــون الوضعــي مــن أجــل تنظيــم املواطَنــة بأبعادهــا املختلفــة .وهكذا ،يُســهم
املواطــن املغــريب يف مامرســة الســيادة إســهاماً مبــارشا ً عــن طريــق االســتفتاء ،وإســهاماً غــر مبــارش عــر ممثليــه الذيــن ينتخبهــم يف اقـراع عــام.

• •املواطَنة والدميقراطية النيابية والنظام االنتخايب

يقــوم ِ
املواطــن ،مــن أجــل اختيــار ممثليــه ،بالتصويــت عــى أســاس نظــام لالق ـراع عــى النحــو املحــدد يف القانــون االنتخــايب .ومنــذ البدايــة،
كــرس املغــرب املســتقل املســاواة بــن الجنســن يف مجــال االنتخابــات .فدســتور عــام  1962كان ينــص يف املــادة  8منــه عــى أن «الرجــل واملــرأة
متســاويان يف التمتــع بالحقــوق السياســية[ .و] لــكل مواطــن ذكـرا ً كان أو أنثــى الحــق يف أن يكــون ناخبـاً إذا كان بالغـاً ســن الرشــد ومتمتعـاً
بحقوقــه املدنيــة والسياســية ».وفيــا يتعلــق بانتخــاب أعضــاء الربملــان ،ظــل املغــرب ميــارس ،حتــى عــام  ،2002نظــام األغلبيــة الــذي أفســح
املجــال للنظــام النســبي منــذ ذلــك الحــن .ولــكل مــن هذيــن النظامــن االنتخابيــن مزايــاه وعيوبــه.

اإلطار  :3نظام األغلبية والنظام النسبي
ـدل بهــا ،مرشــحاً كان أم قامئــة ،يفــوز مبجمــوع املقاعــد املطلــوب شــغلها .ويُفـرَض أن
نظــام األغلبيــة :مــن يحصــل عــى أغلبيــة األصــوات املـ َ
هــذا النظــام غــر منصــف تجــاه األحـزاب الصغــرة ولكــن ميزتــه هــي أنــه يســاعد عــى تشــكيل أغلبيــات قويــة.
النظــام النســبي :عــى عكــس النظــام األول ،يكفــل هــذا النظــام قــدرا ً أكــر مــن اإلنصــاف يف توزيــع املقاعــد ولكنــه يُض ِعــف األغلبيــات املتكونــة
ويفاقــم مــن تجـ ّزؤ الخارطــة الحزبيــة.
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• •من هم املمثلون عىل الصعيدين الوطني واملحيل؟

يتمتــع ِ
املواطــن املغــريب ،كــا هــي الحــال يف أغلبيــة الــدول ،مبســتويات عديــدة مــن التمثيــل وهــو مــا يتوقّــف عــى النطاقــات األفقيــة
املختلفــة (عــى الصعيديــن الوطنــي أو املحــي) وعــى األهــداف املح ـ َّددة لــكل نــوع مــن التمثيــل:
امللــك ،وهــو «املمثــل األســمى لألمــة» قبــل عــام  ،2011أمــا اآلن فــإن لــه مركــز «املمثــل األســمى للدولــة» (انظــر املبحــث  :8امللــك ال َح َكــم).وينبــع عــن هــذه الصفــة عــدد معــن مــن املهــام ،مبــا يف ذلــك ضــان دميومــة الدولــة واســتمراريتها ،وحاميــة حقــوق وحريــات املواطنــن
واملواطنــات واملجموعــات االجتامعيــة؛
األح ـزاب السياســية ،التــي تقــوم منــذ االســتقالل بــدور الوســيط الرئيــي بــن ِاملواطــن والحيــاة العامــة .وهــي ت ُســهم بذلــك يف إعــداد
املواطنــن واملواطنــات وتدريــب الطبقــة السياســية؛
الربملــان ،الــذي يجســد  ،مبجلســيه ،قــوام التمثيــل النيــايب الوطنــي ،مبعنــى أن أعضــاءه يســتمدون واليتهــم مــن األمــة .وتتمثــل مهمتــهالرئيســية يف متريــر القوانــن ومراقبــة الحكومــة؛

مجالــس الجامعــات الرتابيــة ،التــي تشــكل بالنســبة إىل املواطــن واملواطنــة ســاح ًة لتمثيلــه عــن قــرب .فســواء تعلــق األمــر بالجهــات أواألقاليــم أو العــاالت أو الجامعــات (الحرضيــة والقرويــة) ،تتوافــر للمواطــن منصــات إقليميــة متكّنــه مــن اختيــار ممثليــه ومــن اإلســهام يف
إدارة الشــؤون العامــة عــى املســتوى املحــي.
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- 2التهيئة القانونية واملؤسسية املرتبطة بالدميقراطية التشاركية
• •موجز تاريخي

قبــل دســتور عــام  ،2011مل يكــن املواطــن يتمتــع ،خــارج نطــاق حريــة تكويــن الجمعيــات ،بآليــات قانونيــة تســمح لــه بالتد ّخــل مبــارش ًة إمــا
فرديـاً أو جامعيـاً لــدى الســلطات العموميــة فيــا يتعلــق بإعــداد سياســاتها العامــة أو بتقييمهــا.
وعالــج اإلصــاح الدســتوري الــذي أجــري يف عــام  2011هــذا القصــور محـ ِّددا ً إطــارا ً لتد ّخــل املواطنــن واملواطنــات أصبــح اآلن جــزءا ً ال يتجــزأ
مــن عمليــات اإلدارة العامــة.

• •بعض آليات الدميقراطية التشاركية

أخــذ الدســتور الجديــد مبجموعــة مــن الحريــات واآلليــات مــن أجــل تحقيــق مشــاركة أنشــط مــن املواطنــن واملواطنــات يف الحيــاة العامــة مثــل
حريــة تكويــن الجمعيــات ،والحــق يف املعلومــات ،وااللتـزام بالشــفافية واملحاســبة واملســاءلة ،وااللتـزام الواقــع عــى الدوائــر العموميــة بتلقــي
مقرتحــات املواطنــن واملواطنــات ومالحظاتهــم وشــكاواهم.
وجــرى النــص عــى ثــاث آليــات لهــذا الغــرض ،هــي :هيئــات التشــاور ،واملبــادرة الترشيعيــة للمواطنــن ،والحــق يف تقديــم امللتمســات عــى
الصعيديــن الوطنــي واملحــي.

اإلطار  :4آليات املشاركة املنصوص عليها يف الدستور
هيئــات التشــاور( :الفصــل  13مــن الدســتور) :يجــوز للمواطنــات واملواطنــن ،املنظَّمــن يف شــكل جميعــات أو يف صفــوف الفاعلــن االجتامعيــن
(النقابــات ،والتعاونيــات ،والقطــاع الخــاص ،)...أن يشــاركوا يف هيئــات للتشــاور (وهــي لجــان دامئــة أو مخصصــة الغــرض تُنشَ ــأ لــدى اإلدارت
العموميــة املختلفــة) أو ،يجــري التشــاور معهــم بشــأن املســائل موضــع االهتــام العــام.
امللت َم َســات يف املجــال الترشيعــي (الفصــل  14مــن الدســتور) :ميكــن للمواطنــات واملواطنــن أن يُســهموا يف العمــل الترشيعــي الــذي يقــوم بــه
الربملــان وذلــك بتقديــم ُملت َمســات هــي عبــارة عــن املبــادرة الترشيعيــة للمواطنــن .ولــي تكــون هــذه امللت َمســات مقبولــة فإنــه يجــب اســتيفاء
رشوط معينــة مــن حيــث املوضــوع والشــكل تشــمل ،عــى ســبيل املثــال ،عــدد التوقيعــات واملهــل الزمنيــة التــي يحددهــا القانــون.
الحــق يف تقديــم عرائــض (الفصــان  15و 139مــن الدســتور) :العريضــة هــي وثيقــة يعدهــا املواطنون/املواطنــات ويقدمونهــا إىل الســلطات
العموميــة بقصــد التعبــر عــن مظلمــة أو مقـرَح أو مالحظــة بشــأن موضــوع يهمهــم .وهــذا الحــق ،الــذي يشــكل أداة للحــوار فيــا بــن الدوائر
العموميــة واملواطنــن واملواطنــات مرت ِفقــي خدمــات هــذه الدوائــر ،ميكــن اســتخدامه عــى الصعيديــن الوطنــي واملحــي.
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متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة باملواطَنــة (الحقــوق ،وااللتزامــات ،وأشــكال املشــاركة)؛ وتحديــد العالقــات املتبادلــة
بــن املواطَنــة والدميقراطيــة؛ وإدراك طرائــق مالءمــة القوانــن املغربيــة الســارية مــع اإلطــار القانــوين الــدويل.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد النقــاش (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة)؛ واملشــاركة
بطريقــة دميقراطيــة (اح ـرام قانــون األغلبيــة ،والتح ّكــم يف االنفعــاالت).
كفــاءات املشــاركة :اإلســهام يف الفضــاء العــام مــن أجــل نــر مشــا َركة املواطنــن واملواطنــات؛ والعمــل واملشــاركة مــن أجــل إحــداث تحـ ّول يف
البيئــة املبــارشة.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الكرامة اإلنسانية ،والحرية ،واملساواة ،والدميقراطية ،واملواطَنة ،والتسامح ،والعدالة ،والتضامن ،والسالم.

مواد التعلّم
نُســخ مــن نصــوص مصـ َّورة ضوئيـاً بعــد ٍد ٍ
كاف ،وحوامــل لوحــات للعــرض البيــاين ،وحاســوب ،وعــارض معلومــات حاســويب (الداتــا شــوData :
 ،)Showوأغنيــة من َّزلــة مــن اإلنرتنــت.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
حقــوق املواطــن والتزاماتــه؛ وأشــكال مشــاركة املواطــن واملواطنــة؛ والعالقــة املتبادلــة بــن ِ
املواطــن والدميقراطيــة؛ وطرائــق مالءمــة القوانــن
املغربيــة الســارية مــع اإلطــار القانــوين الــدويل.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
ما هي حقوق املواطن والتزاماته؟ وكيف ميكن له املطالبة بحقوقه؟ وما هو تأثري املواطَنة عىل األخذ بالدميقراطية يف البلد؟

مدة هذا النشاط
ساعتان و 20دقيقة.
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متارين عملية

- 1التفكري
 20دقيقة

اإلرشادات

القيــام مبــلء الجــدول الــوارد أدنــاه بإدخــال البنــود التاليــة يف العمــود الصحيــح :حريــة التعبــر ،الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات ،الحــق يف
العمــل ،مســاعدة شــخص معــرض للخطــر ،احـرام البيئــة ،حريــة التن ّقــل ،امللكيــة الفكريــة ،إقـرار الدخــل ،الحــق يف الرعايــة الصحيــة.
الحقوق

الواجبات

بروتوكول إدارة النشاط
رشح تعليامت العمل وتخصيص  20دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة.القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات مع تحديد كل حق والتزام.-عرض اإلجابات الصحيحة عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.

- 2سيناريو
االستامع إىل أغنية معربة عن التزامhttp://youtube/u5eg-9Mv2bM :

ساعة واحدة
اإلرشادات
استثارة نقاش حول موضوع املواطَنة.

بروتوكول إدارة النشاط
تقسيم املجموعة حسب الهويات املستعارة التالية :مدير (مديرة) النقاش ،واملقرر (املقررة) ،واملشاركون يف النقاش.البدء يف االستامع إىل األغنية مرتني.-بدء إجراء نقاش ،بعد االستامع إىل األغنية ،حول مفهوم املواطَنة والتصويت وأشكال مشاركة املواطنني واملواطنات.

- 3التكامل والتقييم
عملية محاكاة ملشاركة شباب يف االنتخابات الترشيعية

ساعة واحدة

اإلرشادات

القيام بلعب األدوار املتعلقة بأكرث مرحلة حساسة من الدورة االنتخابية ،وهي :يوم التصويت.

بروتوكول إدارة النشاط

ِ
واملواط ــن ،واملرا ِق ــب املعتم ــد التاب ــع للمجتم ــع امل ــدين،
تقس ــيم املش ــاركني إىل أرب ــع هوي ــات مس ــتعارة ه ــم :رئي ــس مكت ــب التصوي ــت،
واملــرِف املمث ــل لح ــزب س ــيايس متناف ــس يف االنتخاب ــات.
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للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
. املجتمع املدين والفاعلون االجتامعيون:7 • املبحث
www.sgg.gov.ma : املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة.2011  يوليوز/ متوز29 • الدستور املغريب الصادر يف
:املراجع الببليوغرافية
• Côté, L. et al . 2009. État stratège et participation citoyenne. Presses de l’Université du Québec. Site http :// www.crepic.enap.ca.
• Fédération canadienne des municipalités (FCM). 2007. Manuel sur les pratiques participatives dans la gouvernance
locale. Pour une participation citoyenne aux décisions municipales Site :// www.fcm.ca)
.http://adala.justice.gov.ma : انظر املوقع اإللكرتوين. املتعلقة مبدونة االنتخابات كام وقع تعميمه وتغيريه97/9 • القانون رقم
PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), Améliorer la participation politique des jeunes à travers
 تحســن املشــاركة: • (برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئtout le cycle électoral. Code de bonne conduite, 2013. Site : www.undp.org
.)2013 ، مدونــة لقواعــد الســلوك.السياســية للشــباب عــن طريــق الــدورة االنتخابيــة
www.hiwarmadani2013.ma : املوقع اإللكرتوين.• أعامل لجنة الحوار الوطني حول املجتمع املدين
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املبحث 5

القاضي الدستوري
وحماية احلقوق
واحلريات

املبحث 5

القاضي الدستوري
وحماية احلقوق واحلريات

يف الدميقراطيــات الحديثــة ،ال ميكــن التحـ ّدث عــن دولــة القانــون دون التحـ ّدث عــن القضــاء الدســتوري ،بنفــس الطريقــة التــي ال ميكــن بهــا
التحـ ّدث عــن ضامنــات حاميــة الحقــوق والحريــات دون التحـ ّدث عــن هــذا القضــاء .وإذا كان الرتتيــب املتعلــق بالقــايض الدســتوري منتـرا ً إىل
حــد كبــر يف العــامل اليــوم ،فــإن وجــوب العمــل بــه قــد تطلــب وقتـاً كبـرا ً والتغلــب عــى صعوبــات عديــدة .وهــذا أمــر ميكــن فهمــه متامـاً إذا
ُوضــع يف االعتبــار أن القــايض الدســتوري هــو قـ ٍ
ـاض ذو وضــع خــاص جــدا ً إذ يفصــل قانونـاً يف مســائل تتعلــق بـ«املجتمــع» ويراقــب القوانــن،
تعبـرا ً عــن اإلرادة العامــة ،والقوانــن التــي ميررهــا نــواب األمــة.
ولكــن ينبغــي عــدم نســيان أن الدســتور هــو يف حــد ذاتــه قانــون ولكنــه قانــون أســمى يعــر عــن اإلرادة العليــا لألمــة التــي تحتــل موقــع القمــة
يف تراتبيــة (التسلســل الهرمي لـــ) القواعــد القانونية.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
املؤسسة
• •التفرقة بني السلطة التأسيسة والسلطات َّ

الدســتور هــو قاعــدة حقوقيــة أو قاعــدة قانونيــة ولكنــه قاعــدة خاصــة .فســمته املحــددة تتعلــق بنقطتــن اثنتــن هــا :أن الدســتور ،مــن
ناحيــة  -كــا يتضــح مــن اســمه  -هــو عبــارة عــن قاعــدة ولكنهــا قاعــدة تأسيســية مــن حيــث أنهــا ت ُنشــئ وتنظِّــم الســلطات العامــة،
املؤسســة .وهــو مــن الناحيــة األخــرى قاعــدة تنظّــم
وهــي أساسـاً الســلطات الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة التــي يُطلَــق عليهــا الســلطات َّ
العالقــات بــن الحاكمــن واملحكومــن عــى نحــو يجعــل الحاكمــن يحرتمــون حقــوق وحريــات املحكومــن ويحمونهــا.

• •أسبقية الدستور

الدســتور هــو قاعــدة ُم ِ
نشــئة لســلطات الدولــة وقــد وضعتــه الســلطة التأسيســية ومينــح الســلطات العموميــة مهامهــا ،مبــا يف ذلــك وضــع
قواعــد قانونيــة أخــرى ،كــا هــي حالــة الســلطة الترشيعيــة التــي يعهــد إليهــا الدســتور بســلطة إنشــاء القوانــن .وجميــع هــذه الجوانــب
تســتتبع أســبقية الدســتور عــى القوانــن .وتنبــع هــذه الســيادة أيض ـاً مــن أن الدســتور يتضمــن رشعــة الحقــوق والحريــات التــي يشــكل
احرتامهــا الــرط األســايس لدولــة القانــون.

• •دولة القانون

دولــة القانــون هــي دولــة تكــون فيهــا جميــع ســلطاتها ،مبــا فيهــا الســلطات املنتخَبــة مبــارش ًة مــن الشــعب ،خاضع ـ ًة للقانــون وخاضع ـ ًة يف
املقــام األول لدســتور هــذه الدولــة ذاتهــا .واحـرام هــذه الســلطات للدســتور هــو الــذي يســمح ،يف دولــة القانــون ،بضــان الحقــوق والحريــات
املؤسســة مبوجــب الدســتور تحــرم القواعــد الــواردة فيــه
الــواردة يف هــذا الدســتور .ولكــن كيــف ميكــن التأكّــد مــن أن جميــع ســلطات الدولــة َّ
احرتامـاً فعليـاً؟
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• •حارس الدستور

ذكــر مونتيســكييه يف كتابــه «روح القوانــن» أن لــكل دولــة ثالثــة أنــواع مــن الســلطات :ســلطة صنــع القوانــن ،وســلطة تنفيــذ هــذه القوانــن،
وســلطة الفصــل يف املنازعــات .أمــا ســلطة صنــع القوانــن فهــي بصــورة عامــة مــن شــأن الربملــان .فمســألة تنظيــم الحقــوق والحريــات املك َّرســة
يف الدســتور والرتتيــب ملامرســتها تعــود عــادة إىل الســلطة الترشيعيــة بالنظــر إىل كــون هــذه الســلطة تُنت َخــب مــن الشــعب منــذ الثــورات
الليرباليــة التــي حدثــت يف القــرن الثامــن عــر؛ وكان مــن الصعــب تصـ ُّور أن تضــع هــذه الســلطة قوانــن تخــل بالحقــوق والحريــات وتكــون
بالتــايل مضــادة للدســتور.
بيــد أن التاريــخ قــد برهــن عــى وجــود العكــس إذ مل يــردد نــواب منتخَبــون ،يتمتعــون باألغلبيــة يف الربملــان ،يف املوافقــة عــى قوانــن أخلــت
بالتــوازن الــذي أوجــده الدســتور أو أنهــم انتهكــوا الحقــوق والحريــات التــي كان الدســتور مــع ذلــك قــد اعــرف بهــا .وهــذه هــي اللحظــة التــي
ظهــرت فيهــا الفكــرة القائلــة بوجــوب وجــود حــارس للدســتور وبوجــوب إيجــاد رقابــة عــى القوانــن لضــان اتفاقهــا مــع الدســتور حتــى وإن
كانــت هــذه القوانــن هــي نتــاج عمــل نــواب منتخَبــن مــن الشــعب.

• •من الذي يجب أن يكون حارس الدستور؟

الدســتور هــو القاعــدة األساســية .وهــو بهــذه الصفــة يحتــاج إىل قـ ٍ
رع الــذي
ـاض مــن أجــل حاميتــه وفــرض تطبيقــه حتــى ضــد إرادة امل ـ ِّ
اعتمــد قانونـاً متعارضـاً معــه .وقــد رأينــا أيضـاً أن الدســتور يكفــل لألشــخاص الحقــوق والحريــات .ويجــب أن يكــون يف مقــدور هؤالء األشــخاص
أن يطلبــوا مــن قـ ٍ
ـاض حاميــة هــذه الحقــوق مــن تدخــات الســلطات العموميــة .فهــذه هــي اإلجابــة التــي جــاء بهــا القــايض األمريــي يف
املحكمــة العســكرية العليــا عندمــا قــرر يف عــام  1803أن الدســتور هــو القانــون األســمى للبلــد وأنــه بــدون رقابــة فلــن يكــون ســوى حــر
عــى ورق.
وقــد ظهــرت الرقابــة القضائيــة عــى القوانــن منــذ ذلــك الحــن ثــم اتســع نطاقهــا ،وهــي الرقابــة التــي ميكــن مامرســتها :مــن جانــب قـ ٍ
ـاض
عــادي مبناســبة محاكمــة يدفــع فيهــا أحــد الطرفــن بعــدم دســتورية القانــون الــذي سـ ُيط َّبق عليــه؛ أو مــن جانــب قـ ٍ
ـاض متخصــص يُطلــق عليــه
اســم ’القــايض الدســتوري‘ الــذي ميكــن اللجــوء إليــه بتقديــم طلــب إليــه إللغــاء قانــون غــر دســتوري؛ أو مــن جانــب ســلطة عامــة مــا مثــل
رئيــس الدولــة أو رئيــس الحكومــة أو عضــو بالربملــان ،قبــل إصــدار القانــون؛ أو يف الحــاالت االســتثنائية مــن جانــب املواطــن واملواطنــة بعــد
إصــدار القانــون محــل النـزاع.
ويف الوقــت الحــايل فــإن مبــدأ الدســتورية ،الــذي ترتكــز عليــه الرقابــة عــى دســتورية القوانــن ،ال يشــمل فقــط القواعــد الــواردة يف الدســتور
بــل يشــمل أيضـاً ديباجــة هــذه الدســاتري واالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي تفيــد اآلن كإطــار مرجعــي يســتند
إليــه القــايض الدســتوري يف رقابتــه عــى القوانــن.
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وماذا عن املغرب؟
- 1تطور الرقابة على دستورية القوانني
ضامن حامية دستور املغرب هو من اختصاص ثالثة أجهزة ،هي:
امللــك ،بصفتــه ضامــن االختيــار الدميقراطــي وحامــي حقــوق وحريــات األف ـراد والجامعــات ،وميكــن يف هــذا الصــدد الحديــث عــن رقابــةسياســية؛
هيئــات تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان التــي متــارس رقابــة مدنيــة ،وهــذه الرقابــة ميكــن أيضـاً أن تُ ــا َرس بفضــل الحــق يف تقديــم عرائــض،وهــو حــق يعــرف بــه الدســتور للمواطنــن وللمنظــات غــر الحكوميــة؛
وتُ ــا َرس هــذه الرقابــة أيضـاً قضائيـاً عــن طريــق أعــال القضــاة العاديــن والقــايض الدســتوري الــذي يجــوز لــه منــذ عــام  2011أن يتل ّقــىشــكوى فرديــة بواســطة إحالــة مــن قضــاة عاديــن عندمــا يكــون القانــون املنطبــق عــى املنازعــة مخـاً بالحقــوق األساســية املنصــوص عليهــا
يف الدســتور.
وعــاوة عــى ذلــك ،ينبغــي التأكيــد عــى أن أحــد االبتــكارات الرئيســية لدســتور عــام  2011تكمــن يف القيمــة القانونيــة املســندة إىل الديباجــة
التــي تشــكل اآلن جــزءا ً ال يتجــزأ مــن الجســد الدســتوري .ومــد نطــاق القيمــة الدســتورية إىل ديباجــة الدســتور هــو أمــر أســايس نظـرا ً إىل أن
هــذه األخــرة تنطــوي عــى أحــكام مهمــة مثــل مبــدأ عــدم التمييــز وميــدأ أســبقية االتفاقيــات الدوليــة ،األمــر الــذي ميكــن أن يكــون لــه تأثــر
يُعتــد بــه عــى امتــداد الحقــوق املكفولــة مثــل املســاواة بــن الرجــل واملــرأة.
وتاريــخ القضــاء الدســتوري يف املغــرب هــو تاريــخ طويــل وخــا ٍل مــن الع ـرات يف آن واحــد .فقــد انضــم هــذا القضــاء إىل املجــال املؤســي
املغــريب بهــدوء وبشــكل تدريجــي .وبالفعــل ،كان مــروع الدســتور املغــريب لعــام  1908ينشــد األخــذ برقابــة سياســية عــى القوانــن ميارســها
مجلــس األعيــان ،كــا أن دســتور عــام  1962كان ،مــن بــاب الحــرص عــى «عــدم اإلرساف يف إنشــاء املؤسســات» ،قــد أنشــأ دائــرة دســتورية
داخــل املحكمــة العليــا نفســها ،للقيــام بالرقابــة عــى دســتورية القوانــن التنظيميــة والنظامــن الداخليــن ملجلــي الربملــان حرصـاً عــى احـرام
التوزيــع بــن مجــال الترشيعــات واألنظمــة ،وإدارة النزاعــات االنتخابيــة .ومل يكــن ينقــص هــذه الدائــرة ســوى الرقابــة عــى القانــون العــادي
للولــوج إىل دائــرة الــدول التــي متتلــك قضــا ًء دســتورياً حقيقيـاً .ومل يتــم اتخــاذ هــذه الخطــوة إال أثنــاء التعديــل الدســتوري لعــام  1992الــذي
أنشــأ املجلــس الدســتوري ،وهــو محكمــة مســتقلة تقــع خــارج نطــاق الســلطة القضائيــة احتفظــت بصالحيــات الدائــرة الدســتورية مضيف ـ ًة
إليهــا الرقابــة عــى دســتورية القوانــن العاديــة وهــو مــا يشــكل اختصاصـاً أساســياً مــن اختصاصــات كل قضــاء دســتوري .ومــع ذلــك ،فــإن قــايض
القوانــن هــذا قــد قــام خــال الفــرة مــن عــام  1994إىل عــام  2011بــدور قــايض االنتخابــات نظـرا ً إىل أن  90يف املائــة مــن القـرارات الصــادرة
كانــت تتعلــق باالنتخابــات.
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وتوجد أسباب عديدة لضعف دور املجلس الدستوري املغريب كحارس للدستور وحامٍ للحقوق والحريات ،هي كام ييل:
 أوالً ،أســباب تتعلــق بالرتتيــب الســيايس الخــاص بالربملــان .فالطعــن يف القانــون أمــام املجلــس الدســتوري كان ينبغــي التوقيــع عليــه مــن لــدنالتوصــل إليهــا
 82عضــوا ً مــن املجلــس األول و 62عضــوا ً مــن املجلــس الثــاين ،مــا كان يتطلــب إج ـراء مفاوضــات وحلــوال توفيقيــة يصعــب ّ
بنجــاح؛
ثــم أســباب تتعلــق باملالءمــة السياســية نظـرا ً إىل أنــه كان يصعــب تصـ ّور أن القوانــن املوافَــق عليهــا باإلجــاع يف التصويــت الربملــاين ميكــنأن تكــون بعــد ذلــك موضــوع طعــن مــن جانــب أعضــاء بالربملــان؛
 -وأخريا ً ،ألسباب ثقافية تتعلق بالطابع الذي ظل خجوالً للقضاء.

• •ما هي اختصاصات املحكمة الدستورية؟

املحكمــة الدســتورية املغربيــة تتمتــع ،يف الوقــت الحــارض ،باختصــاص مراقبــة مــدى دســتورية كل مــن :القوانــن التنظيميــة والقوانــن العاديــة
والنظامــن الداخليــن ملجلــي الربملــان وتوزيــع االختصاصــات املعياريــة بــن الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة  -أي املجــاالت املتعلقــة بالقوانــن
املبســط .وتنظــر املحكمــة الدســتورية أيضــا يف
وتلــك املتعلقــة باألنظمــة  -واالتفاقيــات الدوليــة ،وإج ـراءات املراجعــة الدســتورية يف شــكلها َّ
الطلبــات املتعلقــة بســقوط واليــة النـ ّواب بســبب ’الرتحــال الســيايس‘ (أي قيــام عضــو مرشــح عــن حــزب مــا أو عــن قامئــة انتخابيــة مــا بتغيــر
انتامئــه الســيايس أو الحــزيب مبجــرد انتخابــه).

• •من الذي يجوز له إحالة األمر إىل املحكمة الدستورية؟

ميكــن ،يف الوقــت الحــارض ،للملــك ،ولرئيــس الحكومــة ،ورئيــس مجلــس النــواب ،ورئيــس مجلــس املستشــارين ،و ُخ ْمــس أعضــاء مجلــس النــواب
أو أربعــن عضــوا ً مــن أعضــاء مجلــس املستشــارين ،أن يح ّركــوا املحكمــة الدســتورية لــي تتأكّــد مــن مــدى دســتورية قانــون جــرى إق ـراره،
وذلــك قبــل إصــداره ودخولــه حيــز النفــاذ .ولكــن األمــر األهــم هــو أنــه يحــق أيضـاً لــكل شــخص مبناســبة ســر دعــوى يكــون هــو طرفـاً فيهــا،
أن يحتــج أمــام القــايض الــذي ميثــل أمامــه بعــدم دســتورية القانــون الــذي ســيطبقه هــذا القــايض عليــه وأن يطلــب إليــه بنــاء عــى ذلــك عــرض
األمــر عــى املحكمــة الدســتورية لــي تبــت يف هــذه املســألة .ويســمى هــذا االســتنجاد بالقضــاء بـ«الدفــع بعــدم الدســتورية» أو مبراجعــة مــدى
دســتورية القوانــن عــى ســبيل االســتثناء.

يدفع املتقايض بعدم الدستورية أمام قايض املحكمة
االبتدائية أو قايض االستئناف (قايض املوضوع).

يرجئ قايض املوضوع البت يف املسألة ويحيلها إىل
محكمة النقض (الفرز األول).

تنظر محكمة النقض يف املسألة وتقرر إحالتها أو عدم
إحالتها إىل املحكمة الدستورية (الفرز الثاين).
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يلغى القانون إذا اعتربته املحكمة الدستورية متعارضا مع
الدستور .وتحال القضية إىل قايض املوضوع الذي يبث يف
املنازعة بناء عىل ذلك.

تبحث املحكمة الدستورية مدى مطابقة القانون أو
عدم مطابقته للدستور وتبث يف املسألة يف مهلة قدرها شهر.

• •ما هي القيم املرجعية؟

كان هــدف واضعــي دســتور عــام  ،2011أثنــاء إعــداد الدســتور الجديــد ،يتمثــل يف األخــذ بالدميقراطيــة وبإضفــاء الطابــع املهنــي عــى املحكمــة
الدســتورية وتحقيــق نزاهتهــا ،كــا يتمثــل يف إرســائها عــى أساســات ثقافــة املجتمــع املغــريب.
 -األخــذ بالدميقراطيــة :تتألــف املحكمــة الدســتورية املغربيــة اليــوم مــن اثنــي عــر عضــوا ً ،ســتة منهــم يعينهــم امللــك وثالثــة ينتخبهــم
مجلــس النــواب وثالثــة ينتخبهــم مجلــس املستشــارين ،ويجــب حصــول هــؤالء الســتة عــى موافقــة أغلبيــة الثلثــن يف املجلــس التابعــن لــه.
واملقصــود مــن اشـراط األغلبيــة املرشوطــة هــو اختيــار شــخصيات تحظــى بتوافــق اآلراء وتتجــاوز االنتــاء الحــزيب ،وكذلــك الدفــع إىل إجـراء
مفاوضــات .وتظهــر عمليــة األخــذ بالدميقراطيــة يف الجمــع بــن الرتشــيح واالنتخــاب يف تعيــن أعضــاء املحكمــة.
إضفــاء الطابــع املهنــي :يلــزم توافــر خمســة عــر عام ـاً مــن الخــرة لــدى املشــتغلني بالقانــون أو القضــاة أو املوظفــن الراغبــن يف التق ـ ّدمبطلــب ليصبحــوا أعضــاء يف املحكمــة الدســتورية.
تحقيــق النزاهــة :تشــكل االســتقاللية واالســتقامة رشطــن أخالقيــن مطلوبــن لــي يتمكّــن املــرء مــن أن يصبــح أحــد حكــاء املحكمــةالدســتورية .ومــن الجديــر بالذكــر أن مــا يكفــل االســتقاللية هــو أن فــرة الواليــة غــر قابلــة للتجديــد ،وأن القضــاة مســتقلون وال يجــوز
عزلهــم ،وأن أوجــه التعــارض تُح ـ َّدد مــن أجــل تج ّنــب تضــارب املصلحــة.
إرســاء املحكمــة عــى أساســات ثقافــة املجتمــع املغــريب :أدى تعيــن امللــك ألحــد علــاء اإلســام ،أي أحــد الفقهــاء املتخصصــن يف الرشيعــةاإلســامية ،إىل تعزيــز الرقابــة عــى دســتورية القوانــن مبراقبــة مــدى اتفاقهــا مــع اإلســام ،وهــو أمــر ال بــد أن يكــون مــن شــأنه القيــام
بعمليــات توفيــق ال مفــر منهــا بــن املعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي صادقــت عليهــا اململكــة والرشيعــة اإلســامية ،مــع
العلــم أن الدســتور املغــريب يعــرف بأســبقية القانــون الــدويل.
وميكــن الوقــوف عــى ثالثــة أشــياء مســتجدة يف النظــام القانــوين الجديــد للرقابــة عــى دســتورية القوانــن عــى النحــو املنصــوص عليــه يفدســتور عــام  ،2011وهــي:
الســدس فيــا يتعلــق بااللتزامــات الدوليــة،
تخفيــض النســبة املطلوبــة لتوجيــه اإلحالــة مــن ال ُربــع إىل الخُمــس فيــا يتعلــق بالقانــون وإىل ُوهــو أمــر يعكــس الحــرص عــى حاميــة حقــوق األقليــة؛
فتــح مجــال اإلحالــة غــر املبــارشة أمــام املتقاضــن بنــاء عــى إحالــة مــن املحكمــة املنظــور أمامهــا الطعــن .وميكــن أن يُســتخلَص مــن ذلــكدرس مهــم مفــاده أنــه إذا مل تقــم األحـزاب السياســية بعــرض األمــر عــى املحكمــة الدســتورية ،ميكــن للفــرد أن يفعــل ذلــك ،إذ أنــه ال يحتــاج
إىل وســيط ،وهــو مل يعــد قــارصا ً مــن الناحيــة الدســتورية بــل تحــرر مــن القيــود يف هــذا الصــدد .وعــاوة عــى ذلــك ،ويف إطــار الدفــع بعــدم
الدســتورية ،ميكــن مامرســة الرقابــة حتــى بشــأن قانــون جــرى إصــداره بالفعــل ويكــون ســارياً بالفعــل مهــا كان عمــره ،إذا ثبــت أنــه يفتــك
بالحريات.
ســيكون مــن شــأن فتــح مجــال اللجــوء إىل املحكمــة الدســتورية أمــام األشــخاص أن يســمح بـ«إضفــاء الدميقراطيــة» عــى القانــون الدســتوريالــذي ســيتوقف عــن االقتصــار عــى تنــاول القوانــن املتعلقــة بالدولــة ،مثــل تقســيم الســلطات بــن الســلطة الترشيعيــة والســلطة التنفيذيــة،
بــل ســيتناول أيضـاً مســائل «عاديــة» مثــل قانــون اإليجــار أو قانــون الرضيبــة العامــة عــى الدخــل.
كــا أن الدفــع بعــدم الدســتورية الــذي فُتــح بابــه أمــام األف ـراد كان موضــع مطالبــة مــن جانــب نحــو عــرة أح ـزاب سياســية ورشيحــةواســعة مــن املجتمــع املــدين .وهــو يشــكل جــزءا ً مــن املعايــر الدميقراطيــة املعــرف بهــا عاملي ـاً ويوفّــر الحاميــة ليــس فقــط لألقليــة أو
املعارضــة بــل أيض ـاً للفــرد مــن أي تواطــؤ محتمــل بــن األغلبيــة واملعارضــة.
وميكــن ألي شــخص ،طبيعــي (فــرد) أو اعتبــاري (جمعيــة أو رابطــة) ،وطنــي أو أجنبــي ،أن يدفــع بعــدم دســتورية أي قانــون أمــام القــايض
مبناســبة النظــر يف قضيــة يكــون هــذا الشــخص طرف ـاً فيهــا .ومــع ذلــك ،يجــب اعتــاد قانــون تنظيمــي مــن أجــل تحديــد طرائــق اإلحالــة،
ومواعيــد الطعــن بعــدم الدســتورية ،وطــرق اإلحالــة إىل محكمــة النقــض ،والــروط الواجــب توافرها لـ«رفــع» املســألة إىل املحكمة الدســتورية،
فضـاً عــن اآلثــار املرتتبــة عــى اإللغــاء.
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إطار :الدفع بعدم الدستورية
يستهدف هذا اإلجراء الجديد تحقيق ثالثة أهداف عىل األقل ،كام ييل:
توسيع نطاق الوصول إىل القضاء بإعطاء املتقاضني حقاً جديدا ً وذلك بالسامح لهم بإعامل حقوقهم التي يستمدونها من الدستور؛تطهري النظام القانوين من األحكام املتعارضة مع الدستور؛ضامن أسبقية الدستور يف النظام القانوين الداخيل.ومــع ذلــك ،مل تذهــب الســلطة التأسيســية التــي وضعــت الدســتور إىل حــد تكريــس مبــدأ لجــوء الفــرد مبــارش ًة إىل املحكمــة الدســتورية ،عــى
غـرار اللجــوء إليهــا يف أملانيــا أو إســبانيا ،ولكنهــا فضلــت االكتفــاء بــأن يكــون الدفــع بعــدم الدســتورية مبنيـاً عــى إحالــة مــن املحاكــم العاديــة
إىل محكمــة النقــض ثــم إىل املحكمــة الدســتورية وذلــك حرصـاً عــى جعــل التطــور يف هــذا الصــدد سلسـاً ،وحرصـاً أيضـاً بــا شــك عــى فــرز
طلبــات اللجــوء إىل املحكمــة لتج ّنــب أال تكــون غــر قامئــة عــى أســاس وأال تكــون غــر مناســبة .وعــى هــذا النحــو ،ســيصبح القانــون غــر
املطابــق للدســتور مجروحـاً «مصادفــة» ،بطريقــة عرضيــة ،مبناســبة دعــوى قضائيــة .وكان للنموذجــن اإلســباين واإليطــايل عــى هــذا املســتوى
أثـ ُر حاســم.

متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة

الكفاءات املفاهيمية :فهم الوظيفة املحورية للقايض الدستوري؛ وتحديد اآلليات واألدوات الدولية والوطنية إلعالء شأن الدستور.
كفاءات التعاون :إجادة قواعد التفاوض والبحث عن حلول توفيقية؛ والترصف بطريقة دميقراطية طبقاً للدستور.
كف ــاءات املش ــاركة :اإلس ــهام يف الفض ــاء الع ــام م ــن أج ــل ن ــر ثقاف ــة دول ــة القان ــون؛ والعم ــل م ــن أج ــل إح ــداث تح ـ ّول يف البيئ ــة املب ــارشة
واملش ــاركة يف ذل ــك.

املشارِكون

مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة

العدالة ،والحامية ،واملساواة ،والدميقراطية ،واملواطَنة ،والسالم.

مواد التعلّم

نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.
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املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
أســبقية الدســتور؛ حــارس الدســتور وحامــي الحقــوق والحريــات؛ اختصاصــات املحكمــة الدســتورية؛ طرائــق اإلحالــة؛ طرائــق مالءمــة القوانــن
املغربيــة الســارية مــع اإلطــار القانــوين الــدويل.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
مــا هــي وضعيــة القــايض الدســتوري؟ ومــا هــي امتيازاتــه؟ ومــا هــو تأثــر مراقبــة الدســتورية عــى حاميــة الحقــوق والحريــات وعــى األخــذ
بالدميقراطيــة يف البلــد؟

مدة هذا النشاط
ساعتان و 30دقيقة.

متارين عملية

- 1التفكري
 30دقيقة
اإلرشادات
يجري ترتيب الجمل الواردة يف الرسم الدائري القانوين املتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانني.
(أ)يُرجئ قايض املوضوع البت يف املسألة ويحيلها إىل محكمة النقض.
(ب)يُل َغــى القانــون إذا اعتربتــه املحكمــة الدســتورية متعارضـاً مــع الدســتور .وتُحــال القضيــة إىل قــايض املوضــوع الــذي يبــت يف املنازعــة بنــاء
عــى ذلــك.
(جـ)تبحث املحكمة الدستورية مدى مطابقة القانون أو عدم مطابقته للدستور وتبت يف املسألة يف مهلة قدرها شهر.
(د)يدفع املتقايض بعدم الدستورية أمام قايض املحكمة االبتدائية أو قايض االستئناف (قايض املوضوع).
(ه)تنظر محكمة النقض يف املسألة وتقرر إحالتها أو عدم إحالتها إىل املحكمة الدستورية.
(الصواب هو :د-أ-ه-ج-ب).

بروتوكول إدارة النشاط
 توزيع البنود توزيعاً عشوائياً وتنظيم املشاركني يف خمس مجموعات فرعية. رشح تعليامت العمل وتخصيص  30دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة. القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات وتقديم التصحيحات الواجبة. -عرض اإلجابات الصحيحة عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.
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- 2سيناريو
لعب أدوار بشأن مدى دستورية قانون من القوانني

ساعة واحدة

محكمة الجنايات تُبقي عىل عقوبة اإلعدام ،والدستور يكفل الحق يف الحياة.

اإلرشادات
تُكتــب الدفــوع املتعلقــة مبــا إذا كان القانــون الجنــايئ متوافقـاً مــع الدســتور أم ال بشــأن هــذه املســألة وبشــأن مــا إذا كانــت توجــد أم ال آليــات
تســمح بإعــاء الدســتور عــى القانــون الجنــايئ.

بروتوكول إدارة النشاط
ُقسم املجموعة إىل مجموعتني فرعيتني.
 ت َّ تدافع املجموعة األوىل عن دستورية عقوبة اإلعدام. -تدافع املجموعة الثانية عن عدم توافق القانون الجنايئ مع الدستور.

- 3التكامل والتقييم
محاكاة عملية الدفع بعدم الدستورية

ساعة واحدة

محاكاة لسري الدفع بعدم الدستورية.

اإلرشادات

إع ــداد مجموعت ــي الدف ــوع املتعارِض ــة ،فتنت ــر إحداه ــا ملن ــع اإلخ ــال بحري ــة التعب ــر ،وتداف ــع األخ ــرى ع ــن موق ــف حكوم ــي مع ــارِض
يق ــول بحامي ــة مصال ــح الدول ــة.

بروتوكول إدارة النشاط

 توزيع املشارِكني إىل مجموعتني فرعيتني. اختيار جرمية من الجرائم أو املخالفات (مخالفة صحفية عىل سبيل املثال).إع ــداد مجموعت ــي الدف ــوع املتعارِض ــة ،فتنت ــر إحداه ــا ملن ــع اإلخ ــال بحري ــة التعب ــر ،وتداف ــع األخ ــرى ع ــن موق ــف «حكوم ــي»مع ــارِض يق ــول بحامي ــة مصال ــح الدول ــة.
 األخذ بأسلوب العرض الدرامي. -إطالق نقاش دستوري.
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املبحث 6

األحزاب السياسية
ووضعية املعارضة

األحزاب السياسية ووضعية
املعارضة

املبحث 6

إذا كان ميكــن تعريــف الدميقراطيــة بأنهــا حكــم األغلبيــة ،فــا ميكــن أن يكــون هــذا التعريــف صحيحـاً إال إذا اسـتُك ِمل بالفكــرة القائلــة بأنــه
يجــب أن ميــا َرس هــذا الحكــم يف ظــل احـرام حقــوق املعا َرضــة.
وبنــاء عــى ذلــك ،فــإن أحــد الــروط املسـ َبقة ألداء املؤسســات لعملهــا بشــكل دميقراطــي والتــداول الســلمي للســلطة هــو التعددية السياســية،
أي تقبّــل الســلطة القامئــة لالحتجــاج أو للمعارضــة ،فضـاً عــن التمثيل املؤســي.
وال يكــون للحيــاة السياســية الدميقراطيــة معنــى إال يف ظــل املنافســة الحــرة بــن مشــاريع سياســات حقيقيــة تحملهــا األحـزاب التــي ميــارس كل
منهــا دوره يف إطــار نظــام قائــم عــى التعدديــة تُك َفــل فيــه حقــوق املعارضــة.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •ما هو الحزب السيايس؟

الحــزب الســيايس هــو جمعيــة منظَّمــة تجمــع معــاً مواطنــن يتشــاركون آرا ًء سياســية وقيــاً مشــرَكة؛ ويرمــي الحــزب إىل الوصــول إىل
الســلطة عــن طريــق انتخابــات حــرة ونزيهــة بغيــة تنفيــذ برنامجــه الســيايس .ويجــب أن يكــون األعضــاء املنتســبون للحــزب بالغــن ويتمتعــون
بحقوقهــم املدنيــة والسياســية.

• •ما هي أدوار األحزاب السياسية؟

األحـزاب السياســية ،التــي هــي جهــات فاعلــة رضوريــة يف املجتمــع الدميقراطــي ،تشــكل هيــاكل تتمثــل مهامهــا األساســية يف التأطــر الســيايس
للمواطنــن ،وهيكلــة تصويتهــم ،وتجنيــد ال ُّنخــب السياســية وإعدادهــا ،والتدريــب ومناقشــة األفــكار السياســية ،وإعــداد ال ـ ُّرؤى والقيــام مبــا
يلــزم مــن تطويــر للسياســات العامــة.

• •ما هي املعارضة؟

يُطلــق اســم املعارضــة عــى األحـزاب السياســية أو الحــركات التــي ليســت داخلــة ضمــن األغلبيــة الحاكمــة ومــن ثــم ال تتمتــع بســلطة اتخــاذ
القـرار .وقــد تكــون هــذه األحـزاب أو الحــركات ممثَّلــة أو غــر ممثَّلــة يف الربملــان ولكــن ليــس يف الحكومــة.
وتقــوم املعارضــة ،يف جميــع املجتمعــات الدميقراطيــة ،بــأداء دور أســايس يتمثــل يف مراقبــة الســلطة وبــدور الســلطة املضــادة يف مواجهــة
األغلبيــة الحاكمــة .ويســمح هــذا الــدور بــدرء إســاءات اســتعامل الســلطة مــن جانــب األح ـزاب أو الجامعــات املســيطرة عــى الســلطة كــا
يســمح يف الوقــت نفســه باإلعــداد للتــداول الســيايس للســلطة .ومــع ذلــك ،يجــب أن تضــع املعارضــة برامجهــا الخاصــة بهــا وأن تقــرح حلــوالً
بديلــة للق ـرارات التــي تطرحهــا الحكومــة التــي متثّــل األغلبيــة.
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- 2اإلطار القانوين الدويل
إذا كانــت املــادة  25مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ال تتحــدث مبــارش ًة عــن األحـزاب السياســية ،فإنهــا تشــكل مــع
ذلــك األســاس املعيــاري للمشــاركة السياســية يف النظــم الدميقراطيــة .ويف الواقــع ،تك ـ ِّرس هــذه املــادة حــق كل مواطــن يف املشــاركة يف إدارة
الشــؤون العامــة إمــا مبــارش ًة أو بواســطة ممثلــن يجــري اختيارهــم بحريــة ،كــا تكـ ِّرس حــق كل مواطــن يف أن ِ
ينتخــب وينت َخــب ،يف انتخابــات
نزيهــة تجــرى دوريـاً باالقـراع العــام وعــى قــدم املســاواة بــن الناخبــن وبالتصويــت الــري ،تضمــن التعبــر الحــر عــن إرادة الناخبــن .وبالنظر
إىل دور األحـزاب السياســية يف الدميقراطيــات املعــارصة ،فإنــه ميكــن اعتبارهــا أداة رضوريــة ملشــاركة ِ
املواطنــن يف إدارة الشــؤون العامــة .وقــد
سـلّمت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف الفقــرة  26مــن تعليقهــا العــام رقــم  25بــأن «األحـزاب السياســية واالنضــام إىل عضويــة األحـزاب
يؤديــان دورا ً هامــاً يف إدارة الشــؤون العامــة ويف العمليــة االنتخابيــة .فيجــب عــى الــدول أن تضمــن يف إدارة الشــؤون الداخليــة مراعــاة
األحـزاب السياســية ألحــكام املــادة  25الواجبــة التطبيــق بغيــة متكــن مواطنيهــا مــن مامرســة حقوقهــم املعــرف بهــا يف إطــار هــذه املــادة».
ويف هــذا اإلطــار نفســه ،فــإن ق ـرار لجنــة حقــوق اإلنســان  47/2000يعــرف بــدور األح ـزاب ،إذ يُلــزم الدولــة بالعمــل« ،عــن طريــق توفــر
ترشيعــات ومؤسســات وآليــات ،عــى ضــان حريــة تشــكيل أحـزاب سياســية دميقراطيــة ميكنهــا املشــاركة يف االنتخابــات وكذلــك ضــان شــفافية
العمليــة االنتخابيــة ونزاهتهــا ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق إتاحــة االســتخدام املناســب لألمــوال مبوجــب القانــون وعــن طريــق وســائط اإلعــام
الحــرة واملســتقلة واملتعــددة»

اإلطار  :1حقوق املعارضة
 الحق يف أن تنظّم نفسها يف شكل أحزاب سياسية. التمتع بحرية التعبري والرأي. الحــق يف مراقبــة السياســات واألعــال الحكوميــة باســتخدام آليــات مختلفــة مثــل توجيــه األســئلة املكتوبــة والشــفوية إىل الحكومــة ،والحــقـي الحقائــق ويف أن يكــون
يف تقديــم اســتجواب ،والحــق يف تقديــم اقـراح بحجــب الثقــة ،وطلــب تشــكيل لجنــة تحقيــق أو لجنــة نيابيــة لتقـ ّ
ممثلــو املعارضــة أعضــاء فيهــا.
 -الحق يف الحصول عىل متويل وإعانات عامة ،عىل قدم املساواة مع غريها ،ويف الوصول بحرية وعىل نحو قانوين إىل وسائل اإلعالم.
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وماذا عن املغرب؟
- 1الدستور :هو ضامن حقوق األحزاب السياسية
يشــكل الدســتور ،الــذي أُقــر يف اســتفتاء عــام بتاريــخ  1متــوز /يوليــوز  ،2011وخاصــة بفصليــه  6و 9وبالفقــرة األوىل مــن الفصــل  ،61معــامل
حــق دســتوري حقيقــي لألح ـزاب السياســية.
ويعــرف الدســتور باملهــام األساســية لألحـزاب السياســية التــي تعمــل عــى تأطــر املواطنــات واملواطنــن وتكوينهــم الســيايس ،وتعزيــز انخراطهم
يف الحيــاة الوطنيــة ،ويف تدبــر الشــأن العــام ،وتســاهم يف التعبــر عــن إرادة الناخبــن ،واملشــاركة يف مامرســة الســلطة ،عــى أســاس التعدديــة
والتنــاوب ،بالوســائل الدميقراطيــة ،ويف نطــاق املؤسســات الدســتورية.
وتُؤسس األحزاب وتُ ارس أنشطتها بحرية ،يف نطاق احرتام الدستور والقانون.
ويحظــر الدســتور ليــس فقــط نظــام الحــزب الوحيــد ولكــن أيضـاً تأســيس األحـزاب السياســية عــى أســاس دينــي أو لغــوي أو عرقــي أو جهــوي،
وبصفــة عامــة ،تأسيســها عــى أي أســاس مــن التمييــز أو املخالفــة لحقــوق اإلنســان .وال يجــوز أن يكــون هــدف هــذه األحـزاب هــو املســاس
بالديــن اإلســامي ،أو بالنظــام امللــي ،أو املبــادئ الدســتورية ،أو األســس الدميقراطيــة ،أو الوحــدة الوطنيــة أو الرتابيــة للمملكــة.
وينــص الدســتور عــى حاميــة األحـزاب مــن تعســف الســلطة إذ أنــه يبــن يف الفصــل  9أنــه ال ميكــن حــل األحـزاب السياســية أو توقيفهــا مــن
لــدن الســلطات العموميــة ،إال مبقتــى مقــرر قضــايئ ،ولكنــه يعاقــب بشــدة تحـ ّول األعضــاء املنتخَبــن مــن حــزب ســيايس إىل حــزب آخــر .ويف
الواقــع ،تنــص الفقــرة  1مــن الفصــل  61عــى أن يُجـ َّرد مــن صفــة عضــو يف أحــد املجلســن (مجلــس النــواب ومجلــس املستشــارين) كل مــن
تخــى عــن انتامئــه الســيايس الــذي ترشــح باســمه لالنتخابــات ،أو عــن الفريــق أو املجموعــة الربملانيــة التــي ينتمــي إليهــا.

- 2الوضع الدستوري اجلديد للمعارضة
يضمــن الفصــل  10مــن الدســتور للمعارضــة الربملانيــة مكانــة تخولهــا حقوقـاً مــن شــأنها متكينهــا مــن النهــوض مبهامهــا ،عــى الوجــه األكمــل،
يف العمــل الربملــاين والحيــاة السياســية .ويضمــن الدســتور ،بصفــة خاصــة ،للمعارضــة الحقــوق التاليــة:
 حرية الرأي والتعبري واالجتامع؛ حيزا ً زمنياً يف وسائل اإلعالم العمومية يتناسب مع متثيليتها؛ االستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون؛ املشاركة الفعلية يف مسطرة الترشيع ،ال سيام عن طريق تسجيل مقرتحات قوانني بجدول أعامل مجليس الربملان؛املشــاركة الفعليــة يف مراقبــة العمــل الحكومــي ،الســيام عــن طريــق ملت َمــس الرقابــة ،ومســاءلة الحكومــة ،واألســئلة الشــفوية املوجهــةللحكومــة ،واللجــان النيابيــة لتقــي الحقائــق؛
 املساهمة يف اقرتاح املرتشحني ويف انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية؛ متثيلية مالمئة يف األنشطة الداخلية ملجليس الربملان؛ رئاسة اللجنة املكلفة بالترشيع مبجلس النواب؛ املساهمة الفاعلة يف الدبلوماسية الربملانية ،للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛ -املساهمة يف تأطري ومتثيل املواطنات واملواطنني ،من خالل األحزاب املكونة لها ،طبقاً ألحكام الفصل  7من هذا الدستور؛
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مامرسة السلطة عن طريق التناوب الدميقراطي ،محلياً وجهوياً ووطنياً ،يف نطاق أحكام الدستور؛وتحــدد كيفيــات مامرســة ِف ـ َرق املعارضــة لهــذه الحقــوق ،حســب الحالــة ،مبوجــب قوانــن تنظيميــة أو قوانــن أو مبقتــى النظــام الداخــي
لــكل مجلــس مــن مجلــي الربملــان.

اإلطار  :2حقوق املعارضة (مثال :النظام الداخلي جمللس النواب)
النظــام الداخــي ملجلــس النــواب ،الســاري حاليـاً ،بعــد إقـراره مــن املجلــس التأســييس ،ينــص عــى العديــد مــن األحــكام التــي تط ّبــق الضامنــات
املمنوحــة للمعارضة يف الدســتور.
وعــى ســبيل املثــال ،تنــص املــادة  14مــن النظــام الداخــي ملجلــس النــواب عــى االحتفــاظ مبنصــب محاســب واحــد أو أمــن عــام يف مكتــب
املجلــس لعضــو مــن املعارضــة .ويتعــن عــى ال ِفـ َرق واملجموعــات النيابيــة التــي تختــار االنتــاء إىل املعارضــة أن تقــدم ترصيحـاً مكتوبـاً يعلــن
عــن ذلــك إىل رئاســة املجلــس (املــادة  35مــن النظــام الداخــي) .ويســمح هــذا الترصيــح لهــذه ال ِفـ َرق واملجموعــات بالتمتــع مبجموعــة مــن
الحقــوق املمنوحــة للمعارضــة يف مجــاالت الترشيــع (مثـاً :إعطــاء أســبقية لهــا يف عــرض التعديــات أثنــاء الجلســة العامــة ،املــادة  ،)41واملراقبــة
ـي الحقائــق ،املــادة  ،)42واق ـراح مرشــحني
(مث ـاً :إعطاؤهــا أســبقية عنــد اختيــار َم ـ ْن يشــغل منصــب رئيــس أو مقــرر اللجنــة النيابيــة لتقـ ّ
للمحكمــة الدســتورية (املــادة  ،)43ورئاســة لجنتــن برملانيتــن عــى األقــل للمعارضــة تكــون مــن بينهــا وجوب ـاً اللجنــة املكلفــة بالترشيــع
التــي ال يحــق الرتشّ ــح لرئاســتها إال لنائبــة أو نائــب مــن املعارضــة (الفصــل  69مــن الدســتور واملــادة  44مــن النظــام الداخــي) ،واملشــاركة يف
الدبلوماســية الربملانيــة (املــادة  ،)45واألســبقية يف االختيــار ملنصــب رئيــس أو مقــرر لجنــة مراقبــة رصف امليزانيــة (املــادة  .)47ولــي تنهــض
املعارضــة بهــذه املهــام عــى نحــو فعــال ،فــإن النظــام الداخــي ملجلــس النــواب يف املــادة  48منــه مينــح ِفـ َرق ومجموعــات املعارضــة الحــق يف
الحصــول عــى اإلمكانيــات املاديــة واملاليــة والبرشيــة الكافيــة

- 3حقوق األحزاب والتزاماتها
ـول ميثــاق حقــوق األح ـزاب والتزاماتهــا (القانــون التنظيمــي  11-29املتعلــق باألح ـزاب السياســية) ،يف إطــار املبــادئ الدســتورية ،تنظيــم
يتـ ّ
القواعــد املتعلقــة بتأســيس األح ـزاب السياســة ومامرســة أنشــطتها ،ومعايــر تخويلهــا الدعــم املــايل مــن الدولــة ،وكذلــك كيفيــات مراقبــة
متويلهــا.

إجراءات تأسيس األحزاب والترصيح بتأسيسها؟
تنــدرج إجـراءات تشــكيل األحـزاب السياســية ضمــن املنطــق املتســامح الــذي يقــي بتشــكيلها بحريــة وعــى أســاس الترصيــح ،وهــو منطــق
مي ِّيــز عــادة الترشيعــات املغربيــة يف مجــال الحريــات العامــة .وينــص القانــون التنظيمــي يف هــذا الصــدد عــى أنــه يجــب عــى األعضــاء
املؤسســن واملسـ ِّـرين لحــزب ســيايس أن يكونــوا ذوي جنســية مغربيــة ،وبالغــن مــن العمــر  18ســنة كاملــة عــى األقــل ،ومسـ َّجلني يف اللوائــح
ِّ
االنتخابيــة العامــة ،ومتمتعــن بحقوقهــم املدنيــة والسياســية.
وأمــا الترصيــح بتشــكيل حــزب فيتــم (يف شــكل إيــداع ملــف متضمــن لترصيــح التأســيس) لــدى الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالداخليــة مقابــل
وصــل مــؤرخ ومختــوم يُسـلَّم فــورا ً .وتو ّجــه الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالداخليــة نســخة مــن امللــف إىل النيابــة العامــة باملحكمــة االبتدائيــة
بالربــاط .وال يجــوز أن يصــدر رفــض ملــف تشــكيل الحــزب إال عــن القــايض اإلداري الــذي يخضــع قـراره أيضـاً للطعــن أمــام االســتئناف والنقــض.
ويحــدد القانــون التنظيمــي القواعــد األساســية املتعلقــة باألحـزاب السياســية ومببــادئ تنظيــم وإدارة هــذه األحـزاب.

سري عمل األحزاب
يجــب أن يكــون لــدى كل حــزب ســيايس برنامــج ونظــام أســايس ونظــام داخــي .ويجــب أن يحــدد برنامــج الحــزب األســس واألهــداف التــي
يتبناهــا الحــزب يف نطــاق اح ـرام الدســتور واح ـرام القانــون .ويحــدد النظــام األســايس القواعــد املتعلقــة بتســيري الحــزب وتنظيمــه اإلداري
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واملــايل .ويحــدد النظــام الداخــي كيفيــات تســيري كل جهــاز مــن أجهــزة الحــزب وكــذا رشوط وكيفيــات انعقــاد اجتامعــات هــذه األجهــزة.
وفيــا يتعلــق بالتنظيــم الداخــي ،يجــب أن ينظَّــم كل حــزب ســيايس ويُسـ َّـر وفــق مبــادئ دميقراطيــة تســمح ألي عضــو مــن أعضائــه باملشــاركة
الفعليــة يف إدارة وتســيري مختلــف أجهزتــه .ويقــع عــى األحــزاب السياســية أيض ـاً التــزام بالعمــل عــى توســيع وتعميــم مشــاركة النســاء
والشــباب يف التنميــة السياســية للبلــد.

متثيل النساء والشباب
تحقيقـاً لهــذه الغايــة ،يســعى كل حــزب ســيايس لبلــوغ نســبة الثلــث لفائــدة النســاء داخــل أجهزتــه املسـ ِّـرة وطنيـاً وجهويـاً ،يف أفــق التحقيــق
التدريجــي ملبــدأ املناصفــة بــن النســاء والرجــال .كــا يتعــن عــى كل حــزب ســيايس أن يحــدد يف نظامــه األســايس نســبة الشــباب الواجــب
إرشاكهــم يف األجهــزة املسـ ِّـرة للحــزب.

الدميقراطية الداخلية
فيــا يخــص الرتشــيح للواليــات االنتخابيــة (انتخابــات أعضــاء الجامعــات الجهويــة ،وانتخــاب أعضــاء الربملــان  ،إلــخ) ،يُلــزم القانــون التنظيمــي
األحـزاب باعتــاد مبــادئ الدميقراطيــة والشــفافية يف طريقــة ومســطرة (إجـراءات) اختيــار مرشــحيها .وهــو يفــرض عليهــا مراعــاة رشوط أهليــة
الرتشّ ــح املنصــوص عليهــا يف القوانــن االنتخابيــة.

الدعم املايل
وأخ ـرا ً ،فــإن األح ـزاب السياســية ،مبوجــب القانــون التنظيمــي ،تســتفيد مــن دعــم مــايل ســنوي تق ّدمــه الدولــة إىل األح ـزاب السياســية كــا
تســتفيد مــن دعــم مخصــص مــن الدولــة للمســاهة يف متويــل حمالتهــا االنتخابيــة .وتُ نــح هــذه اإلعانــات مــن الدولــة إىل األحـزاب السياســية
عــى أســاس تناســبي ،تبع ـاً للنتائــج التــي حققتهــا يف االنتخابــات .ويضطلــع املجلــس األعــى للحســابات مبهمــة مراجعــة حســابات األح ـزاب
السياســية.
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متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة بحقــوق اإلنســان؛ وتحديــد اآلليــات واألدوات الدوليــة والوطنيــة لحاميــة حقــوق
اإلنســان.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد النقــاش (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة)؛ والتــرف
بطريقــة دميقراطيــة (اح ـرام قانــون األغلبيــة ،والتح ّكــم يف االنفعــاالت).
كفاءات املشاركة :املشاركة الرامية إىل نرش ثقافة حقوق املواطَنة؛ واإلملام بأساسيات االلتزام السيايس يف إطار الدميقراطية النيابية.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الدميقراطية ،واملواطَنة ،والتسامح ،والعيش املشرتك ،والتضامن ،والسالم ،واملشاركة.

مواد التعلّم
نُســخ مــن نصــوص مصـ َّورة ضوئيـاً بعــد ٍد ٍ
كاف ،وحوامــل لوحــات للعــرض البيــاين ،وحاســوب ،وعــارض معلومــات حاســويب (الداتــا شــوData :
 ،)Showوأغنيــة من َّزلــة مــن اإلنرتنــت.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
مــا هــي أدوار األحـزاب السياســية؟ ومــا هــو مركــز املعارضــة يف النظــام الدميقراطــي؟ ومــا هــي الضامنــات الدســتورية املوضوعــة لــي تــؤدي
األحـزاب مهامهــا عــى نحــو أمثــل؟

مدة هذا النشاط
ساعتان و 20دقيقة.
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متارين عملية

- 1التفكري
اختبار املعرفة

 30دقيقة
اإلرشادات

أجب بـ صواب أو خطأ
 الحزب السيايس متخصص يف األعامل الخريية. تتمثل املهام الرئيسية للحزب السيايس يف تأطري املواطنني واملواطنات ومتثيلهم. ميكن للمعارضة أن تق ِّدم اقرتاحاً بحجب الثقة عن الحكومة. يجوز يف املغرب تأسيس حزب سيايس عىل أسس دينية. يسمح دستور عام  2011يف املغرب للمرشَّ حني املنتخَبني بتغيري انتامئهم السيايس.املسيين لحزب سيايس ذوي جنسية مغريبة.
 يجب أن يكون األشخاص ِّ للنساء الحق يف شغل مناصب يف هيئة تسيري الحزب السيايس. للحزب السيايس الحق يف الحصول عىل دعم مايل من هيئات دولية. للحزب السيايس الحق يف الحصول عىل دعم مايل من الدولة.-يجري املجلس األعىل للحسابات مراجعة لحسابات األحزاب السياسية.

بروتوكول إدارة النشاط

 رشح تعليامت العمل وتخصيص  30دقيقة للتنفيذ الفردي للمهمة املطلوبة. توزيع قامئة بأطروحات يجب اإلجابة عليها بـ صواب أو خطأ. القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات وتقديم التصحيحات الواجبة. -عرض اإلجابات الصحيحة عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.

- 2سيناريو
وضع ميثاق لقواعد سلوك الشخص الحزيب الجيد

 50دقيقة
اإلرشادات

يوضع ميثاق لقواعد سلوك الشخص الحزيب الجيد تُدرج فيه ،يف جملة أمور ،األفكار التالية:
 حضور لقاءات الحزب بانتظام؛ االنضامم إىل جمعيات الحزب؛ توزيع املنشورات؛ املشاركة بنشاط يف الحمالت االنتخابية؛ لصق ملصقات الدعاية؛ رشح الربنامج الوطني أو الجهوي أو املحيل للحزب السيايس؛ -إقناع الجريان والزمالء بأهمية أفكار حزبك السيايس؛
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 دفع االشرتاكات سنوياً؛ -إحالة املعلومات إىل املسؤولني عن حزبك.

بروتوكول إدارة النشاط
 تقسيم املجموعة إىل ثالث مجموعات فرعية. تسمية أمني رس لكل مجموعة فرعية. كتابة ميثاق لقواعد سلوك الشخص الحزيب الجيد باالستعانة باألفكار املعروضة عىل سبيل املثال. تبادل األعامل فيام بني الجميع. -إعداد ميثاق نهايئ مستمد من أعامل املجموعات الثالث.

- 3التكامل والتقييم
كيف تختار حزبك السيايس؟

ساعة واحدة
اإلرشادات
يحــث الشــخص املــد ِّرب املشــاركني عــى أخــذ اختبــار املوقــع الســيايس (االختبــار الــذي وضعــه ’لــوران غالــد‘Quiz de Laurent Cald :: )http://www.politest.fr/questionnaire/page1.phpوعنــد إمتــام االختبــار ،يُدعــى الشــخص املختـ َـر إىل بيــان موقعــه الســيايس( .ينبغــي
مالحظــة أننــا يف ســياق فرنــي).
ينتقــل املشــارِك إىل إج ـراء تحليــل مقــارن لربنامجــي (أو ملقتطفــن مــن برنامجــي) حزبــن سياســيني مغربيــن والبــت يف موقعــه الســيايسبطريقــة مدعومــة بالحجــج.

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• Institut national démocratique. 2008. Normes minimales pour le fonctionnement démocratique des partis politiques.
Site : https://www.ndi.org/files/2337_partynorms_frpdf_07082008.pdf
• Commission de Venise. Commission européenne pour la démocratie par le droit. 2010. Rapport sur le rôle de
l’opposition au sein d’un parlement démocratique. CDL-AD (2010)025 ; Étude n° 497/2008. Site : http:// www.venice.
coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)025-f
• OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et Commission de Venise. Commission européenne
; pour la démocratie par le droit. 2010. Lignes directrices sur la réglementation des partis politiques ; CDL-AD (2010)024
Étude n° 595/2010. Site : http://www.osce.org/fr/odihr/91398? download=true
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املبحث 7

اﺠﻤﻟمتع املدين
والفاعلون
االجتماعيون

املبحث 7

اجملتمع املدين
والفاعلون االجتماعيون

أدت أوج ــه التقــ ّدم يف الدميقراطي ــة التش ــاركية (القامئ ــة ع ــى املش ــاركة) إىل جع ــل املجتم ــع امل ــدين يف الس ــنوات األخ ــرة جه ــة فاعل ــة يف
الحي ــاة العام ــة ال ميك ــن تجاهله ــا .فه ــذا املجتم ــع امل ــدين ،ال ــذي يشــكّل س ــاحة عم ــل املواطن ــن واملواطن ــات املنظَّم ــن ،يضطل ــع يف واق ــع
األم ــر ب ــدور متزاي ــد األهمي ــة يف إدارة الش ــوؤن العام ــة بوصف ــه يف آن واح ــد مص ــدر اقرتاح ــات وس ــلطة موازِن ــة أو بوصف ــه فض ــا ًء لحش ــد
طاق ــات املواطن ــن واملواطن ــات وملامرس ــة حقوقه ــم وحرياته ــم.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •ما هو املجتمع املدين؟

يشــر املجتمــع املــدين ،مبعنــاه الضيــق ،إىل نــوع خــاص مــن املنظــات هــو :الجمعيــات املنشَ ــأة مبوجــب اتفــاق بــن شــخصني اثنــن أو عــدة
أشــخاص يقــوم مبوجبــه هــؤالء بتبــادل معارفهــم أو بالتشــارك يف أنشــطتهم مــن أجــل تحقيــق أهــداف ليــس مــن بينهــا تقاســم أربــاح .فاألمــر
يتعلــق بتح ّمــل املســؤولية عــن تحقيــق املصلحــة العامــة وبتدريــب املواطنــن واملواطنــات وتوعيتهــم لــي يتولــوا هــم القيــام بالشــأن العــام:
أي توجيــه االنتبــاه إىل األماكــن العامــة ،وإىل املدرســة العامــة ،ومــا إىل ذلــك .فمــن وجهــة النظــر هــذه ،فــإن املجتمــع املــدين هــو مجمــوع
األعــال التــي يضطلــع بهــا املواطنــون مــن أجــل تطبيــق مفهــوم اإلخــاء الــذي تتحــدث عنــه املــادة األوىل مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق
اإلنســان :عــى جميــع النــاس «أن يعامــل بعضهــم بعض ـاً بــروح اإلخــاء».
ويشــر املصطلــح ،مبعنــاه الواســع ،إىل جميــع أنــواع املنظــات غــر التابعــة للدولــة ،مبــا يف ذلــك مؤسســات النفــع العــام ،والتعاونيــات،
والنقابــات ،ومنظــات أربــاب العمــل .ومنهــا جــاء مفهــوم الجهــات الفاعلة/الفاعلــون الــذي يشــر إىل كل مــن يقــوم  -مــن األشــخاص
واملنظــات  -برعايــة مصلحــة ،هــي عــادة مــا تكــون اجتامعيــة ،مبــا يف ذلــك االضطــاع بأنشــطة معينــة مــدرة للدخــل وفــرص العمــل ،وهــي
جهــات تتمثــل مزاياهــا الرئيســية يف منــع الدولــة مــن أن يكــون لهــا ســيطرة كاملــة وحرصيــة عــى جميــع مجــاالت النشــاط االجتامعــي.

• •مجاالت عمل املجتمع املدين

مــع أن منظــات املجتمــع املــدين تخضــع لنفــس النظــام القانــوين ،فإنــه ميكــن تصنيفهــا تبع ـاً لرســالتها أو مجــال نشــاطها املحــدد .وميكــن
التمييــز بصــورة عامــة بــن خمســة أنــواع مــن الجمعيــات ،هــي:
جميعــات أنشــطة املرافعــة و التعبئــة التــي تدافــع عــن قضيــة معينــة هــي موضــع اهتــام عــام ،مثــل حقــوق اإلنســان ،وحقــوق املــرأة،ومــا إىل ذلــك؛
الجمعيــات الخرييــة التــي متــارس أعــاالً خرييــة لصالــح فئــات اجتامعيــة معينــة (مثــل األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة ،واألشــخاص الذيــنال مــأوى لهــم ،ومــا إىل ذلــك)؛
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 الجمعيات اإلمنائية التي تعمل من أجل تحقيق التنمية االجتامعية والبرشية واملستدامة والجهوية... ،؛ الجمعيات ذات الطابع الثقايف أو األكادميي التي تعمل من أجل النهوض بالثقافة أو بالبحث العلمي يف مجال معني؛ -الجمعيات املهنية التي تدافع عن مصلحة أعضاء ينتمون إىل مهنة معينة أو نشاط معني.

- 2اإلطار القانوين الدويل
• •حرية تكوين الجمعيات

يكمــن األســاس القانــوين الــذي يقــوم عليــه املجتمــع املــدين يف حريــة تكويــن الجمعيــات ،وهــي الحريــة املك َّرســة يف املواثيــق الدوليــة التــي
تكفــل لــكل شــخص الحــق يف القيــام أو عــدم القيــام بإنشــاء جمعيــة واالنضــام إليهــا .فبــدون حريــة تكويــن الجمعيــات ،ســتكون الدولــة
ومؤسســاتها يف وضــع املحتكــر للفضــاء العــام وهــو مــا يخالــف مبــدأ مشــاركة املواطنــن واملواطنــات املعمــول بــه يف كل دميقراطيــة .وهكــذا
ميكــن أن يــؤدي عــدم وجــود املجتمــع املــدين أو تبعيتــه للدولــة إىل إحــداث فـراغ مــزدوج تكــون لــه نتائــج وخيمــة عــى كل جامعــة وطنيــة،
تتمثــل يف :عــدم وجــود ســلطات مقابِلــة قــادرة عــى موازِنــة أفعــال الحكومــات ،وتوطيــد صــات املؤسســات باملجتمــع املــدين والثقــة يف هــذه
وصــل منظَّمــة تــؤدي دور الوســيط بــن الدولــة واملواطنــن واملواطنــات.
املؤسســات بفعــل عــدم وجــود جســور ْ

اإلطار :1حرية تكوين اجلمعيات وفقًا للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
تنــص املــادة  22مــن هــذا العهــد عــى أن «لــكل فــرد حــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن ،مبــا يف ذلــك حــق إنشــاء النقابــات
واالنضــام إليهــا مــن أجــل حاميــة مصالحــه».

• •قواعد حكامة الجمعيات

أدت التطــورات الحديثــة يف مجــال الدميقراطيــة التشــاركية (القامئــة عــى املشــاركة) يف العــامل إىل ظهــور قواعــد ومبــادئ معينــة تنظّــم أداء
منظــات املجتمــع املــدين ملهامهــا والتــي يُطلَــق عليهــا اليــوم «قواعــد حكامــة الجمعيــات» .ومهمــة هــذه القواعــد هــي الســاح ألعضــاء
منظمــة املجتمــع املــدين ،وخصوصـاً مديريهــا ،بتســيري العمــل الجمعيــايت بطريقــة دميقراطيــة وســلمية ،وهــي تــدور حــول املبــادئ األساســية
التاليــة:
االســتقالل الــذايت :إذ يجــري إنشــاء منظــات املجتمــع املــدين بحريــة عــى أســاس حريــة تكويــن الجمعيــات .ويعنــي مبــدأ االســتقالل الــذايتأن متتنــع الســلطات العامــة عــن التد ّخــل يف إدارة منظــات املجتمــع املــدين ،رشيطــة احـرام القانــون والشــفافية املاليــة ،وخاصــة عنــد تقديــم
دعــم عــام إىل الجمعيــة؛
عــدم اســتهداف تحقيــق الربــح :إذ ال يجــوز أن تســعى الجمعيــات إىل تحقيــق أهــداف تتعلــق بالكســب .ويُفــرض أن يعمــل أعضــاء الجمعيــةمــن أجــل تحقيــق املصلحــة العامــة؛
الشــفافية ومســؤولية الفاعلــن :يجــب أن يتم ّكــن كل عضــو مــن أعضــاء الجمعيــة مــن معرفــة الكيفيــة التــي يقــوم بهــا املديــرون الذيــنانتخبهــم بتســيري املنظمــة عــى نحــو فعــال؛
التكامليــة :فالعمــل الــذي يقــوم بــه املجتمــع املــدين يشــكل دعـاً للعمــل الحكومــي وليــس منافسـاً أو بديــا لــه ،وذلــك عــن طريــق الحيــزاملتــاح وآليــات التشــاور ،مــن أجــل تنفيــذ مشــاريع تكــون موضــع اهتــام مشــرك.
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ومــن شــأن اح ـرام األســس التــي تقــوم عليهــا قواعــد إدارة الجمعيــات أن مي ّكــن مــن تج ّنــب ثالثــة أنــواع عــى األقــل مــن الخلــل الوظيفــي،
هــي:
 الخطر السلطوي :عندما يصادر بعض األعضاء املرشوع الجمعيايت مبا يشكل انتهاكاً للقواعد التي تنظِّم واليتهم؛ الخطر الفوضوي :عندما تقع الجمعية يف هوة الفوىض التنظيمية وعدم اتساق األعامل املضطلع بها وضبابية املسؤوليات؛الخطــر التجــاري :عندمــا يصبــح الهــدف األول لنشــاط الجمعيــة هــو البحــث عــن الربــح عــى حســاب الدميقراطيــة التشــاركية وعــى حســاباملصلحــة العامة.

وماذا عن املغرب؟
- 1عرض وجيز لتطور الوضع منذ االستقالل
يرجــع تاريــخ اعتــاد إطــار قانــوين بشــأن الجمعيــات ،يف املغــرب ،إىل ســنوات االســتقالل األوىل مــع صــدور الظهــر الصــادر يف  15ترشيــن الثــاين/
نوفمــر  1958الــذي ينظّــم حريــة تأســيس الجمعيــات والــذي أقــره الدســتور الصــادر يف  7كانــون األول/ديســمرب  1962الــذي يعــرف ،يف الفصــل
التاســع منــه ،بحــق املواطنــن واملواطنــات يف حريــة تأســيس الجمعيــات وحريــة االنخـراط يف أيــة منظمــة نقابيــة وسياســية حســب اختيارهــم.
وبعــد تراجــع هــذا الحــق يف أعقــاب االضطرابــات السياســية التــي وقعــت يف ســبعينات القــرن العرشيــن  -إذ شــهد املغــرب يف الواقــع انقالبـ ْـن
يف صيْفـ ْـن متتاليـ ْـن (متــوز /يوليــوز  ،1971وآب /غشــت  - )1972عرفــت الحركــة الجمعياتيــة يف املغــرب نهضــة ابتــداء مــن عــام  1990كانــت
محصلتهــا إجـراء تنقيــح ثــانٍ لظهــر عــام  1958أصبــح مبوجبــه ال يجــوز حــل جمعيــة مــن الجمعيــات إال عــن طريــق القضــاء يف حالــة ســعيها
إىل تحقيــق هــدف غــر مــروع ،أو يتنــاىف مــع اآلداب العامــة ،أو قــد يهــدف إىل املــس بالديــن اإلســامي أو بوحــدة الـراب الوطنــي أو بالنظــام
امللــي .وقــد أ ّدى هــذا اإلصــاح تدريجيـاً بالســلطات العموميــة إىل التشــجيع عــى تأســيس جمعيــات وإىل تعزيــز مشــاركتها يف عمليــات إعــداد
القـرارات والسياســات العامــة.
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اإلطار  :2كيف ميكن تأسيس جمعية طبقًا للتشريعات السارية؟

اإلجراءات
 بعــد االجتــاع التأســييس لللجمعيــة ،يجــب أن تقـ ّدم األخــرة ترصيحـاً إىل مقــر الســلطة اإلداريــة املحليــة الكائــن بــه مقــر الجمعيــة مبــارشةأو بواســطة عــون قضــايئ.
يُسلّم عن هذا الترصيح وصل مؤقت مختوم ومؤرخ يف الحال.وعنــد اســتيفاء الترصيــح لإلج ـراءات املنصــوص عليهــا يف يف ظهــر  15ترشيــن الثاين/نوفمــر  1958بالصيغــة التــي ُع ـ ّدل وتُ ِّــم بهــا ،يس ـلَّمالوصــل النهــايئ وجوب ـاً يف غضــون أجــل أقصــاه  60يوم ـاً.

املستندات املطلوب تقدميها
ينبغي أن يتضمن امللف املق َّدم  3نسخ من املستندات التالية:
 ترصيح يتضمن ما ييل:- 1إسم الجمعية وأهدافها؛
املسي؛
- 2الئحة باألسامء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان ازدياد (ميالد) ومهنة ومحل سكنى أعضاء املكتب ِّ
- 3الصفة التي ميثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛
- 4صور من بطائقهم الوطنية أو بطائق اإلقامة بالنسبة لألجانب ونسخ من بطائق السجل العديل؛
- 5بيان مقر الجمعية؛
- 6بيان عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها؛
 القوانني األساسية للجمعية.ويجب التوقيع عىل الترصيح واملستندات املرفقة واإلقرار بأن النسخ مطابقة لألصل.

- 2التكريس الدستوري للمجتمع املدين منذ عام 2011
بنــا ًء عــى اإلنجــازات التــي تحققــت يف العقديــن األخرييــن الســابقني ،أفــردت الجمعيــة التأسيســية املغربيــة لعــام  2011مكانــة معتــرة
ِ
للمواطنــن حقهــم
ملتطلبــات الدميقراطيــة التشــاركية (الدميقراطيــة القامئــة عــى املشــاركة) .وهــذه الدميقراطيــة تعنــي أن الدولــة تكفــل
فع ـاً يف تنظيــم أنفســهم مــن أجــل املشــاركة يف إدارة ومناقشــة الشــؤون العامــة ،وكذلــك يف عمليــة صنــع الق ـرار .وهــي دميقراطيــة تك ِّمــل
الدميقراطيــة النيابيــة التــي ال ميــارس فيهــا املواطنــون مشــاركتهم إال عــن طريــق ممثليهــم املنتخَبــن (انظــر املبحــث  4-املواطنــة :التمثيــل
واملشــاركة).
وجــاء دســتور عــام  2011مبفاهيــم مثــل «املجتمــع املــدين» و«الفاعلــون االجتامعيــون» ،مؤكــدا ً مــن جديــد ليــس فقــط حريــة تكويــن
الجمعيــات ولكــن أيضـاً بصــورة خاصــة االلتـزام الواقــع عــى الســلطات العامــة بــإرشاك الفاعلــن االجتامعيــن يف إعــداد السياســات العموميــة
وتنفيذهــا وتقييمهــا .واعــرف الدســتور أيض ـاً بآليــات تشــاركية لتيســر مســاهمة املواطنــات واملواطنــن يف الحيــاة العامــة.

• •املجتمع املدين املغريب :سلطة موازِنة ي ِقظة

اســتحدثت منظــات املجتمــع املــدين املغربيــة قــدرات يف مجــاالت الحشــد واملرافعــة والضغــط تتســم بأنهــا كبــرة مبــا يكفــي للتأثــر عــى
القـرارات العموميــة وعــى التطــور االجتامعــي والثقــايف .وهــذا يصــدق أيضـاً عــى الحركــة النســائية املغربيــة املتخــذة شــكل جمعيــات والتــي
أثّــرت عــى مراحــل رئيســية مــن اإلصالحــات القانونيــة املتعلقــة بوضــع املــرأة.
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اإلطار :3أنشطة املرافعة الرامية إىل وصول املرأة إىل الواليات االنتخابية على
قدم املساواة مع الرجل
«الحركــة مــن أجــل ثلــث املقاعــد للنســاء يف املؤسســات املنتخبــة يف أفــق املناصفــة» ،التــي أُنشــئت يف  26آيار/مايــو  ،2006هــي ائتــاف
لجمعيــات نســائية حشــد طاقاتــه مــن أجــل النهــوض بإمكانيــة وصــول النســاء إىل مواقــع صنــع القـرار .واغتنامـاً للخــرة املكتســبة يف مجــال
جهــود املنــارصة والتــي كانــت قــد بــدأت يف عــام  ،1990فتحــت هــذه الحركــة مجــال النقــاش بشــأن حصــة النســاء وتحقيــق املســاواة بــن
الرجــل واملــرأة.
ويرجــع الفضــل إىل هــذه الحركــة بدرجــة كبــرة يف إصــاح امليثــاق الجامعــي لعــام  2008الــذي أفــى إىل تعزيــز التمثيــل النســايئ يف املجالــس
الجامعيــة تعزيـزا ً كبـرا ً ،فــازداد هــذا التمثيــل مــن  0.54يف املائــة إىل  12يف املائــة يف عــام .2009

اإلطار :4أنشطة املرافعة الرامية إىل حت ِّلي القضاء اجلنائي باحلساسية جتاه حقوق املرأة
عــى خلفيــة قضيــة حظيــت باهتــام إعالمــي واســع النطــاق يف آذار/مــارس  2012بعــد انتحــار مراهقــة وقعــت ضحيــة الغتصــاب ،قــام تحالــف
«ربيــع الكرامــة» الــذي ضــم جمعيــات نســائية وجمعيــات حقــوق إنســان بتنظيــم حملــة منــارصة واســعة النطــاق بغيــة إلغــاء الفقــرة  2مــن
الفصــل  475مــن القانــون الجنــايئ التــي متنــح مغتصــب القــارصة إمكانيــة الــزواج بالضحيــة مــن أجــل تج ّنــب اإلدانــة.
وقد نجحت جهود هذا التحالف إذ انتهى األمر بتعديل هذا الفصل يف كانون الثاين/يناير .2014

متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :التعـ ّرف عــى املبــادئ القضائيــة والتنظيميــة لقواعــد حكامــة الجمعيــات بقصــد االضطــاع عــى نحــو مســؤول ومناســب
مبهمــة الفاعــل الجمعيــايت.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد النقــاش (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة)؛ واملشــاركة
بطريقــة دميقراطيــة (اح ـرام قانــون األغلبيــة ،والتح ّكــم يف االنفعــاالت).
كفــاءات املشــاركة :اإلســهام يف الفضــاء العــام مــن أجــل نــر مشــا َركة املواطنــن واملواطنــات؛ والعمــل واملشــاركة مــن أجــل إحــداث تحـ ّول يف
البيئــة املبــارشة.
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املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الكرامــة اإلنســانية ،والحريــة ،واملســاواة ،والدميقراطيــة ،واملواطَنــة ،والتســامح ،والعدالــة ،والتضامــن ،والســام ،والع ْيــش معــاً ،واملســاءلة
واملحاســبة.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
املجتمــع املــدين ،ومجــاالت تدخلــه ،واإلطــار القانــوين الــدويل والوطنــي املتعلــق بــه؛ وقواعــد إدارة الجمعيــات؛ والــدور الكبــر لدســتور عــام
2011؛ والدميقراطيــة التشــاركية.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
يرسخ أسس العمل الدميقراطي؟
ما املقصود بـاملجتمع املدين؟ وما هي األنواع الرئيسية للجمعيات؟ وكيف ميكن للمجتمع املدين أن ّ

مدة هذا النشاط
ساعتان و 30دقيقة.

متارين عملية

- 1التفكري

مترين ملعرفة مدى املضاهاة

 30دقيقة
اإلرشادات
اربط كل نوع من أنواع الجمعيات بواحد أو أكرث من مجاالت التدخّل املناسبة.

الجمعيات الخريية
الجمعيات اإلمنائية
الجمعيات الثقافية
الجمعيات املهنية

الجمعية

بروتوكول إدارة النشاط

مجال التدخّل
النهوض بالبحث العلمي
الدفاع عن أرباب العمل
التنمية البرشية
رشدين
إيواء امل َّ

 توزيع خانات الجدول وتنظيم املشاركني يف أزواج. -رشح تعليامت العمل وتخصيص  15دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة.
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 القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات وتقديم التصحيحات الواجبة. -عرض اإلجابات الصحيحة عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.

- 2سيناريو
قراءة جدولية لدستور عام  :2011الفصول املتعلقة باملجتمع املدين

ساعة واحدة
اإلرشادات
يعرتف دستور عام  2011بعدد معني من االمتيازات الجديدة للمجتمع املدين ،كام أكّد عىل امتيازات أخرى قامئة بالفعل.
 يجري تصفّح دستور عام  2011واستخراج الفصول املتعلقة باملجتمع املدين بطريقة متكّن من إكامل خانات الجدول الوارد أدناه. هل تتوافق فصول (مواد) دستور عام  ،2011املشار إليها يف الجدول الوارد أدناه ،مع اإلطار القانوين الدويل؟أحكام دستور عام 2011

الفصل (املادة)

االعرتاف ملنظامت املجتمع املدين وللمنظامت غري الحكومية بالحق يف مامرسة أنشطتها بكل حرية.
الفصل 12

ال يجوز إال للقضاء أن يعلّق عمل هذه املنظامت أو أن يحلّها.
االعرتاف للمنظامت غري الحكومية بالحق يف إبداء آرائها يف السياسات العمومية.

الفصل 13

إحداث هيئات للتشاور من أجل تنفيذ موضوع مشاركة املنظامت غري الحكومية.

الفصل 14

للمواطنات واملواطنني الحق يف تقديم ملت َمسات يف مجال الترشيع.

الفصل 15

للمواطنات واملواطنني الحق يف تقديم عرائض إىل السلطات العمومية.

الفصل 27

حق الحصول عىل معلومات.
توسيع وتعميم مشاركة الشباب يف التنمية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد.

الفصل 33

مســاعدة الشــباب عــى االندمــاج يف الحيــاة النشــيطة والجمعويــة (الجمعياتيــة) ،وتقديــم املســاعدة ألولئــك
الذيــن تعرتضهــم صعوبــة يف التكيــف املــدريس أو االجتامعــي أو املهنــي.
إنشاء مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.

الفصل 139

تضــع مجالــس الجهــات ،والجامعــات الرتابيــة األخــرى ،آليــات تشــاركية للحــوار والتشــاور لتيســر مســاهمة
املواطنــات واملواطنــن والجمعيــات يف إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا.
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بروتوكول إدارة النشاط
تتول كل منها قراءة فصلني (مادتني) عىل األقل من دستور عام .2011
توزيع املشاركني عىل ثالث مجموعات فرعيةّ ،منح املشارِكني نحو ثالثني دقيقة مللء خانات الجدول.املرجعيي الوطني والدويل.
تأطري عملية استخالص املعلومات بالتأكيد عىل درجة املطابقة بني اإلطارينْ

- 3التكامل والتقييم
لعب أدوار بشأن إعداد ملف لتأسيس جمعية

ساعة واحدة
اإلرشادات
قسم املشاركون إىل مجموعيتني فرعيتني.
يُ َّتُكلَّف املجموعة األوىل بإعداد ملف لتأسيس جمعية وتحرص عىل عدم مراعاة قاعدة أو أكرث من قواعد الحكامة الجيدة للجمعيات.-متثّل املجموعة الثانية اإلدارة وتكتشف عدم مراعاة القواعد وتُربِزها.

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• الدســتور املغــريب الصــادر يف  29متــوز /يوليــوز  ،2011والظهــر الصــادر يف  15ترشيــن الثاين/نوفمــر  1958الــذي ينظّــم حريــة تأســيس
الجمعيــات (املوقــع اإللكــروين.)/http://www.sgg.gov.ma :
•األمانــة العامــة للحكومــة ،مســطرة الترصيــح بتأســيس جمعية(فضــاء الجمعيــات عــى املوقــع اإللكــروين الرســمي لألمانــة العامــة للحكومــة
(املوقــع اإللكــروين.)/http://www.sgg.gov.ma :
• Centre international pour l’entreprise privée (CIEP). 2009. Comment entreprendre un plaidoyer efficace. Un manuel à
l’intention des associations professionnelles. Site : http://www.cipe.org/
• Hoarau Ch. et Laville J.-L. (dir.). 2008. La gouvernance des associations. Paris : Érès.
• La Maison de la société civile. 2010. La qualité de la gouvernance associative – Guide. Site : http://www. mdscbenin.org/
• PNUD. 2012. Stratégie du PNUD pour la société civile et l’engagement civique. Site : http://www.undp.org/
• PNUD. 2010. Évaluations de la société civile. Guide de l’utilisateur. Site : http://www.undp.org/
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املبحث 8

امللك ا َ
حل َكم

املبحث 8

امللك ا َ
حل َكم

إن الدســتور املغــريب ،اســتجاب ًة منــه لنــداءات الشــباب واملنظــات غــر الحكوميــة وشــبكات التواصــل االجتامعــي وبعــض التشــكيالت الحزبيــة
مــن أجــل األخــذ بنظــام ملَــي برملــاين ،قــد ابتعــد فيــا يبــدو عــن قواعــد امللَكيــة الحاكِمــة والتنفيذيــة ،وذلــك بالتمكــن لألجهــزة األخــرى
ـول دور
بالدولــة التــي ينشــئها الدســتور ويعهــد إليهــا بالســلطات بينــا يُســند إىل امللــك مهمــة التحكيــم التــي تجعــل منــه املؤسســة التــي تتـ ّ
الحــارس والضامــن وال َح َكــم األعــى بــن أجهــزة الدولــة.

- 1امللك يتمتع بثالث شرعيات
منــذ إصــدار دســتور عــام ُ ،1962وضعــت أســس رشعيــة الســلطة السياســية ومل تهتــز منــذ ذلــك الحــن ،وهــي :أن امللــك هــو الزعيــم الروحــي
وأمــر املؤمنــن والرشيــف ،أي مــن نســل النبــي مبــارشة .وهــو عــاوة عــى ذلــك رئيــس الدولــة.
وبينــا حافــظ دســتور عــام  2011عــى األســس نفســها التــي تقــوم عليهــا ســلطة التــاج ،فإنــه قــدم إســهاماً متثــل ،للمــرة األوىل ،يف الفصــل
بــن الجانبــن الزمنــي والروحــي .وهكــذا ،ق ُِّســم الفصــل  19مــن الدســتور إىل فصلــن اثنــن (مادتــن اثنتــن) ،أحدهــا ينظّــم الجانــب الروحــي
يوصــف بأنــه معتــدل ومتســامح ومنفتــح ،وأمــا اآلخــر
فيعلــن أن امللــك أمــر املؤمنــن هــو حامــي حمــى الديــن أي «اإلســام يف املغــرب» الــذي َ
ـول بهــذه الصفــة دور ال َح َكــم بــن الســلطات.
فهــو يعلــن أن امللــك هــو رئيــس الدولــة وأنــه يتـ ّ

اإلطار  :1دستور  - 2011الفصلني  41و 42
الفصل 41
امللك ،أمري املؤمنني وحامي حمى امللة والدين ،والضامن لحرية مامرسة الشؤون الدينية.
يرأس امللك ،أمري املؤمنني ،املجلس العلمي األعىل ،الذي يتوىل دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
الفصل 42
امللــك رئيــس الدولــة ،وممثلهــا األســمى ،ورمــز وحــدة األمــة ،وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها ،والحكــم األســمى بــن مؤسســاتها ،يســهر
عــى اح ـرام الدســتور ،وحســن ســر املؤسســات الدســتورية ،وعــى صيانــة االختيــار الدميقراطــي ،وحقــوق وحريــات املواطنــن واملواطنــات
والجامعــات ،وعــى اح ـرام التعهــدات الدوليــة للمملكــة.
امللك هو ضامن استقالل البالد وحوزة اململكة يف دائرة حدودها الحقة.

- 2ا َ
مل َلكية هي مؤسسة دستورية بالكامل
أصبحــت امللَكيــة يف املغــرب منــذ عــام  2011مؤسســة دســتورية بالكامــل .وأصبحــت جميــع ســلطاتها مدرجــة يف الدســتور يف حــن أنهــا كانــت
التوســع فيهــا بــا حــدود ومحاطــة بنــوع مــن الدســتور األعــى الــذي هــو أساس ـاً
بشــكل أســايس حتــى ذلــك الحــن ســلطات عرفيــة وميكــن ّ
ســلطوي.
وهكــذا يحافــظ امللــك عــى مســافة بينــه وبــن الســلطات األخــرى :أوالً بينــه وبــن الســلطة الترشيعيــة التــي يبتعــد عنهــا عــن طريــق تــرك
االســتفتاء الترشيعــي والكــف عــن التدخــل يف مجــال القانــون ،ثــم مــع الســلطة التنفيذيــة التــي جــرى متكينهــا واكتســبت صالحيــات جديــدة،
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وأخـرا ً مــع الســلطة القضائيــة التــي ألقــى عــن كاهلهــا مهمــة متثيــل الحكومــة وأســند رئاســتها يف الواقــع إىل رئيــس محكمــة النقــض .وعــاوة
عــى ذلــك ،مل تعــد ســلطات امللــك محاطــة بســياج منيــع نظ ـرا ً إىل أنــه يفــوض لرئيــس الحكومــة ،بنــاء عــى جــدول أعــال محــدد ،رئاســة
مجلــس الحكومــة ،ورئاســة املجلــس األعــى للســلطة القضائيــة ،ورئاســة املجلــس األعــى لألمــن ،ويجــوز لــه حــل مجلــس النــواب وهــو أمــر
رف العدالــة
يجــوز أن يفعلــه أيض ـاً رئيــس الحكومــة ولكــن ال يجــوز لــه إقالــة الحكومــة ،وال يجــوز لــه أن يحــل محــل الربملــان؛ وأخ ـرا ً ،ت ُـ َّ
باســمه ولكــن أيضـاً يف إطــار القانــون.
وأخ ـرا ً ،اســتعاض الدســتور الجديــد عــن مســألة قداســة امللــك ،وهــي صفــة اعــرض عليهــا بصــورة خاصــة الشــباب ولكــن أيض ـاً عــدد مــن
األح ـزاب السياســية ،بعبــارة «شــخص امللــك ال تنتهــك حرمتــه ،وللملــك واجــب التوقــر واالح ـرام».

- 3نحو توضيح لتقيسم الصالحيات داخل السلطة التنفيذية
مــن اآلن فصاعــدا ً ،أصبــح متييــز ســلطات امللــك مــن ســلطات الحكومة أكــر وضوحـاً ،فالســلطات األوىل تتعلــق مبهــام ذات طبيعة «اسـراتيجية»
يف حــن أن الثانيــة ت ُعنــى بــإدارة السياســات العامــة يف الفــرة مــا بــن دوريت االنتخابــات يف االتجــاه الــذي أعــرب عنــه االقـراع العــام .وعــاوة
عــى ذلــك وعــى عكــس املــايض ،مل يعــد لجميــع القوانــن مــن مصــدر ســوى الربملــان .ويحتفــظ امللــك بصالحيــات مواجهــة األزمــات ،وإدارة
السياســة الدوليــة ،وهــو القائــد األعــى للقــوات املســلحة امللَكيــة ،كــا يقــوم بنــاء عــى اقـراح مــن رئيــس الحكومــة باعتــاد الســفراء والــوالة
والعــال ومديــري املؤسســات االسـراتيجية .فللملــك اختصــاص اإلســناد ،وكل مــا تبقــى يكــون لرئيــس الحكومــة.

وح َكم
- 4ملك ضامن وحارس َ
يُسـ ِند الفصــل  42مــن الدســتور إىل امللــك صفــة ال َح َكــم األعــى بــن مؤسســات الدولــة .وترتبــط هــذه الصفــة مبكانتــه بوصفــه املمثــل األســمى
للدولــة ورمــز وحــدة األمــة.
وهو ضامن دوام الدولة واستمرارها وضامن استقالل البلد وحوزة اململكة يف دائرة حدودها الحقة.
وهــو حــارس الدســتور الــذي يســهر عــى احرتامــه ،وعــى حســن ســر املؤسســات الدســتورية ،وعــى صيانــة االختيــار الدميقراطــي وحقــوق
وحريــات املواطنــن واملواطنــات والجامعــات ،وعــى اح ـرام التعهــدات الدوليــة للمملكــة.
ويف واقع األمر ،يصبح امللك هو ال َحكَم ،الذي يبقى فوق كل خالف ،وهو محايد ووسيط ومستمر دامئاً.
وميــارس امللــك هــذه املهــام ،مبقتــى ظهائــر ،مــن خــال الســلطات املخولــة لــه رصاحــة بنــص هــذا الفصــل مــن الدســتور .وهــذا أمــر يصــدق
أيضـاً عــى إقـرار تعيــن القضــاة مــن جانــب املجلــس األعــى للســلطة القضائيــة .وهــو مــا يصــدق كذلــك عــى تعيــن رئيــس الحكومــة ولكــن
يف ظــل الدســتور الجديــد يجــب أن يكــون األخــر مــن صفــوف الحــزب الــذي جــاء عــى رأس األح ـزاب الفائــزة يف االنتخابــات .وإىل جانــب
الســلطات التنفيذيــة ،ينــص الدســتور عــى ســلطات تخضــع مامرســتها للتوقيــع بالعطــف مــن جانــب رئيــس الحكومــة ،وهــي ســلطات مت ّكــن
امللــك أيضـاً مــن مامرســة دوره ك َح ًكــم .ولذلــك ،ميكــن مالحظــة أنــه يف مقــدور العاهــل املغــريب فعـاً ضــان ضبــط ســر املؤسســات .ولكــن
الدســتور الــذي مينحــه الســلطات الالزمــة لذلــك قــد توخــى أيضـاً نوعـاً مــن االلتـزام بالتعــاون مــع رئيــس الحكومــة.

- 5ما هي أسباب إسناد مهمة ا َ
حل َكم للملك؟
تسمح مهمة ال َحكَم بضبط وضامن حسن سري املؤسسات الدستورية.
وال يخضــع امللــك ألي ضغــوط ذات طبيعــة سياســية ،وهــو مــا يشــكل ضامنــ ًة لالختيــار الدميقراطــي للدولــة وضامنــ ًة الحــرام الحقــوق
والحريــات األساســية .ونظـرا ً إىل أن امللَكيــة ال تشــغلها االســتحقاقات االنتخابيــة وال املســاءلة ،فــإن دور الح َكــم الــذي تنهــض بــه يضعهــا مبنــأى
عــن املنافســة السياســية.
ومامرسة دور ال َحكَم بني املؤسسات يسمح بتحقيق املصالح العليا للدولة .وهذه املصالح مح َّددة يف الفصل  42من الدستور.
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- 6عناصر مقا َرنة
توجد نظم دستورية عديدة تعهد إىل رؤساء الدول مبهام وأدوار ال َحكَم بني السلطات.
وعــى ســبيل املقارنــة ،تقــي املــادة  5مــن الدســتور الفرنــي بــأن يعمــل الرئيــس الفرنــي عــى احـرام الدســتور وأن يكفــل ،عــن طريــق دور
ال َح َكــم املنــاط بــه ،الســر املنتظــم لعمــل الســلطات العامــة واســتمرارية الدولــة .والرئيــس الفرنــي هــو أيض ـاً الضامــن لالســتقالل الوطنــي
وللســامة اإلقليميــة للدولــة والحـرام املعاهــدات.
كذلك تعهد املادة  56من الدستور اإلسباين إىل امللك مبهمة دور ال َحكَم والوسيط لضامن سري العمل املنتظم للمؤسسات.

• • َحكَم سلبي أم َحكَم إيجايب

اإلطار  :2ما هو ا َ
حل َكم؟
باملعنــى الريــايض :ال َح َكــم هــو شــخص محايــد يبقــى فــوق كل خــاف ويعمــل عــى احـرام قواعــد اللعبــة ويطلــق الصفــارة يف حالــة الخطــأ
ويطــرد العبـاً أو العبــن ،ومــا إىل ذلــك.
باملعنى القضايئ :هو شخص متمتع بكامل حقوقه املدنية ُمكلَّف بالتحقيق يف خصومة وبالبت فيها بدالً من القايض.
مبعنــى صاحــب الق ـرار :يتخــذ ال َح َكــم ق ـرارا ً يف حالــة حــدوث ن ـزاع بــن أشــخاص أو أط ـراف «تابعــن لــه» .وهكــذا ميكــن لرئيــس الــوزراء
(الوزيــر األول) أن يقــوم بــدور ال َح َكــم عنــد ظهــور خالفــات فيــا بــن الــوزراء.
وعىل ذلك ،ميكن التمييز بني نوعني اثنني من ال َحكَم ،هام:
ال َحكَم السلبي واملتحفظ ،الذي يتسم به نظام برملاين محض؛-وال َحكَم اإليجايب باملعنى الذي قصده ’باييه‘ ( ،)Bayeuxأي ال َحكَم املحاط بهالة الرجل املنقذ الذي يُع َهد إليه مبقاليد السلطة.

وال َح َكــم اإليجــايب يو ِّجــه االختيــارات الكــرى ويُلــزم الدولــة؛ ولــه أهــداف كبــرة ولديــه ســلطة اتخــاذ الق ـرار واالســتباق ،أي مجمــل القــول
أن ــه ه ــو القائ ــد ع ــى م ــن الطائ ــرة.
أم ــا ال َح َك ــم الس ــلبي فإن ــه غ ــر مؤه ــل للت ــرف يف أوق ــات األزم ــة (توجي ــه خط ــاب اىل األم ــة ،ح ــل الربمل ــان ،واللج ــوء إىل حال ــة االس ــتثناء
(الط ــوارئ) ب ــل وإع ــان الح ــرب)؛ وخ ــارج أوق ــات األزم ــة ،لي ــس لدي ــه س ــوى الق ــدرة ع ــى مناش ــدة الس ــلطات األخ ــرى.
باملعنيي السلبي واإليجايب.
ويبدو أن دستور عام  2011يضع امللك يف وضع مزدوج تبعاً لحالة ال َحكَم املقصودة
ْ
ويبق ــى املل ــك ه ــو مح ــور االرت ــكاز للنظ ــام حت ــى وإن كان يج ــري تأط ــر س ــلطاته ع ــى نح ــو متزاي ــد وحت ــى وإن كان ــت ه ــذه الس ــلطات
تش ــهد ظه ــور وإق ـرار س ــلطات أخ ــرى تتمت ــع بصالحي ــات جدي ــدة.

- 7مازال امللك هو حمور ارتكاز املؤسسات
ينفــرد امللــك مبجالــن متميزيــن ،هــا :الجانــب الدينــي رهنـاً بالتشــاور مــع املجلــس العلمــي األعــى ،والجيــش الــذي يتشــاور بشــأنه خصوصـاً
مــع املجلــس األعــى لألمــن .وإذا كان امللــك يتمتــع بســلطات خاصــة بــه ،مثــل ســلطات األزمــة والتعيينــات يف املناصــب القضائيــة ،فــإن هــذه
الســلطات تخضــع مــع ذلــك لــروط أو مقرتحــات .ولذلــك ،فاألمــر يتعلــق بصالحيــات مرشوطــة.
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وللملك سلطة اسرتعاء انتباه السلطات األخرى عن طريق القراءة الثانية و/أو اإلحالة إىل املحكمة الدستورية.
كام أن له سلطة طرح القضايا (الخطابات) واملصادقة (اإلصدار والتصديق عىل املعاهدات).

َّ
مؤطرة؟
- 8هل هي سلطة
تجــدر اإلشــارة إىل إنشــاء مجــاالت لـــ «تفريــع الســلطة املركزيــة الدســتورية» (مبــدأ التفريــع) عــى مســتوى العالقــات بــن امللــك والحكومــة
(التوقيــع بالعطــف ،والتفويــض ،والتشــاور) ،وهــي مجــاالت يبــدو أنهــا تشـ ّجع ظهــور ســلطة تنفيذيــة قويــة يف املغــرب ،ولكنهــا تخضــع مــع
ذلــك لألغلبيــة الربملانيــة.
ومــا يحــدث عــن طريــق التوقيــع بالعطــف ،الــذي يعنــي اإلقـرار وتح ّمــل املســؤولية مــن جانــب ســلطة التوقيــع بالعطــف ،هــو عمليــة تكريــس
لتقاســم السلطة.
ويوجــد نوعــان مــن الســلطات :األوىل هــي الســلطات الخالصــة ،والثانيــة هــي الســلطات التــي تســتلزم «التوقيــع بالعطــف» مــن جانــب رئيــس
الحكومــة .ففــي الفئــة األوىل ،ووفقـاً للفصــل  42مــن الدســتور ،ينفــرد امللــك مبامرســة ســلطات التعيــن التــي يجــوز لرئيــس الدولــة دون ســواه
أن ميارســها ومنهــا ،عــى ســبيل املثــال ،تعيــن رئيــس الحكومــة وعــر شــخصيات ملجلــس الوصايــة ،وخمــس شــخصيات للمجلــس األعــى
للســلطة القضائيــة ،وســتة أعضــاء للمحكمــة الدســتورية ورئيــس هــذه املحكمــة.

اإلطار  :3عن مفهوم «السلطات»
قســم ســابقاً حســب األجهــزة ،ويف إطــاره تكــون امللَكيــة هــي املصــدر املغـذِّي ملجمــوع مؤسســات الدولــة ،فإنــه اليــوم يعرض
إذا كان الدســتور يُ َّ
«ســلطات» توجــد جنبـاً إىل جنــب مــع امللَكيــة جاعـاً بذلــك مفهــوم الســلطات يحــل محــل مفهــوم األجهــزة.

اإلطار  :4اجملاالت اخلالصة

املج ــاالت الخالص ــة للمل ــك «املخول ــة ل ــه حرصي ـاً» أو الت ــي ه ــي «امتي ــازات» ل ــه ه ــي الجي ــش وحامي ــة اإلس ــام وواليت ــه القضائي ــة .وعلين ــا
أن نتذك ــر م ــع ذل ــك أن الس ــلطة ،ع ــى املس ــتوى األك ــر حساس ــية أي ع ــى مس ــتوى األم ــن« ،تنفت ــح» دائرته ــا لتش ــمل املجل ــس األع ــى
لألم ــن الخاض ــع لقواع ــد الحكام ــة األمني ــة الجي ــدة.

- 9من وضعية ممثل األمة إىل وضعية املمثل األسمى للدولة
مل يكــن مفهــوم املمثــل «األســمى» لألمــة واردا ً يف دســتور عــام  ،1962بــل أخــذ بــه دســتور عــام  1970ثــم نقلتهــا عنــه الدســاتري التاليــة .وترمــي
هــذه الفكــرة املتعلقــة بالتمثيــل األســمى لألمــة إىل إقـرار تراتبيــة تاريخيــة ومنطقيــة (تسلســل هرمــي تاريخــي ومنطقــي) مــن أجــل التأكيــد
عــى مهمــة متثيــل املجتمــع املعهــود بهــا تقليديـاً إىل امللَكيــة .وبذلــك يكــون معنــى الطابــع األســمى لتمثيــل األمــة املع ـ َرف بــه للملــك أنــه
فــوق الربملــان وفــوق جميــع الســلطات واملؤسســات الدســتورية .وعــاوة عــى ذلــك ،فقــد جــاء يف دســتور عــام  2011أن «امللــك رئيــس الدولــة،
وممثلهــا األســمى ،ورمــز وحــدة األمــة» ،الفصــل  42مــن الدســتور.

86

ومــازال العاهــل املغــريب ،طبقــاً للتقاليــد الوطنيــة ،هــو العــاد الــذي تســتند إليــه الجامعــة الوطنيــة التــي يضمــن اســتقاللها والحفــاظ
عــى هويتهــا مبــا تتصــف بــه مــن تنــوع يف العنــارص املكونــة لهــا .وباملثــل ،فــإن العاهــل املغــريب هــو الــذي يضمــن حســن سـ ْـر املؤسســات
الدســتورية.
وإذا كان تفســر ســلطات امللــك قــد اســتند ،يف الدســاتري الســابقة ،إىل نظريــة الســلطات الضمنيــة وهــو مــا أســفر عــن توســيع نطــاق هــذه
الســلطات عــى حســاب الحكومــة والربملــان ،فــإن الســياق الســيايس الداخــي والــدويل الــذي أدى إىل عمليــة إعــداد الدســتور الجديــد قــد عمــل
لصالــح إيحــاد تفســر ض ّيــق لهــذه الســلطات بحيــث ال تتجــاوز مــا هــو منصــوص عليــه رصاحـةً.

أسئلة رئيسية ومتارين عملية
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
يتجل يف الدستور الجديد.
سي املؤسسات باململكة؛ واإلملام التام مبفهوم ال َحكَم كام ّ
الكفاءات املفاهيمية :فهم كيفية ْ
تعب عن املواطَنة والدميقراطية.
رصف بطريقة ّ
كفاءات التعاون :الت ّ
كفاءات املشاركة :العمل واملشاركة من أجل إحداث تح ّول يف البيئة املبارشة.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الكرامة اإلنسانية ،والحرية ،واملساواة ،والدميقراطية ،واملواطَنة ،والتسامح ،والعدالة ،والتضامن ،والسالم.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
التحكيم امللَيك؛ والتوقيع بالعطف.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
ما هي مهام امللك؟ وما هي مظاهر مهمة ال َحكَم التي يتوالّها امللك؟ وما هو التوقيع بالعطف؟

مدة هذا النشاط
ساعتان.
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متارين عملية
- 1السيناريو 1
ساعة واحدة
النص 1
«امللــك رئيــس الدولــة ،وممثلهــا األســمى ،ورمــز وحــدة األمــة ،وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها ،والحكــم األســمى بــن مؤسســاتها ،يســهر
عــى اح ـرام الدســتور ،وحســن ســر املؤسســات الدســتورية ،وعــى صيانــة االختيــار الدميقراطــي ،وحقــوق وحريــات املواطنــن واملواطنــات
والجامعــات ،وعــى اح ـرام التعهــدات الدوليــة للمملكــة.
امللك هو ضامن استقالل البالد وحوزة اململكة يف دائرة حدودها الحقة.
ميارس امللك هذه املهام ،مبقتىض ظهائر ،من خالل السلطات املخولة له رصاحة بنص الدستور.
تُوقــع الظهائــر بالعطــف مــن قبــل رئيــس الحكومــة ،ماعــدا تلــك املنصــوص عليهــا يف الفصــول  ،41و( 44الفقــرة الثانيــة) ،و( 47الفقرتــان األوىل
والسادســة) ،و ،51و ،57و ،59و( 130الفقرتــان األوىل والرابعــة) ،و».174
(املصدر :الفصل ( 42الباب الثالث) من الدستور املغريب لعام ).2011

النص 2
«إذا كان يوجــد ُحكــم يشــكل حق ـاً أحــد األحــكام األساســية يف الدســتور املغــريب فهــو بالتأكيــد ال ُحكــم الــذي يخ ـ ّول امللــك املهمــة الســامية
حســن سـ ْـر مؤسســات اململكــة .فإحــدى الــرورات الدســتورية هــي يف الواقــع النــص عــى آليــات تســمح بتيســر
التــي يضمــن مبوجبهــا ْ
حســن سـ ْـر املؤسســات السياســية وتســمح يف خامتــة املطــاف بحــل املنازعــات التــي ميكــن أن تنشــأ فيــا بينهــا ]...[ .وميــارس امللــك مهمــة
ْ
ال َح َكــم هــذه مبقتــى ظهائــر مــن خــال الســلطات املخولــة لــه رصاح ـ ًة بنــص الدســتور (الفصــل  42مــن الدســتور) .ومــن ثــم فــا هــي
هــذه الســلطات املخولــة لــه رصاحـ ًة والتــي تســمح لــه مبامرســة هــذه الســلطة الســامية املتمثلــة يف دور ال َح َكــم؟ هــذه الســلطات هــي مــن
نوعــن اثنــن .النــوع األول هــو ســلطات ُمســندة إليــه إســنادا ً خالص ـاً؛ والنــوع الثــاين هــو عــى العكــس مــن ذلــك ســلطات ميارســها يف ظــل
التوقيــع بالعطــف مــن جانــب رئيــس الحكومــة .]...[ .وميكــن مالحظــة ذلــك بســهولة :فالدســتور املغــريب لعــام  2011قــد أقــام توازنـاً جديــدا ً
يف الســلطات بــن امللــك ورئيــس الحكومــة ]...[ .وإعــادة التــوازن الجديــدة هــذه للســلطات تكشــف عــن الحقبــة الدميقراطيــة الجديــدة التــي
سيعيشــها املغــرب».
روسيه ،األستاذ الفخري بكلية الحقوق يف غرينوبل).
(املصدر( Michel Rousset, Professeur honoraire à la faculté de droit de Grenoble :ميشيل ّ

اإلرشادات
اقرأ النصني الواردين أعاله من أجل استخالص ما ييل:
 مكانة امللك؛ املظاهر الدالة عىل مهمة ال َحكَم املخ َّولة للملك؛ -تعريف مفهوم التوقيع بالعطف.
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- 2السيناريو 2
ساعة واحدة
اإلرشادات
يجري تعداد سلطات امللك انطالقاً من الفصول ذات الصلة من الدستور (الباب الثالث ،الفصول .)59-41

بروتوكول إدارة النشاط
قســم املشــاركون إىل مجموعتــن فرعيتــن؛ تضــع املجموعــة األوىل قامئــة بســلطات امللــك التــي ميارســها دون توقيــع بالعطــف مــن جانــب
يُ َّاملســاة بالخالصــة)؛ وتعــ ِّدد املجموعــة الثانيــة الســلطات التــي ميارســها يف ظــل هــذا التوقيــع بالعطــف
رئيــس الحكومــة (الســلطات
َّ
(الســلطات املسـ َّـاة باملشــركة).
 -يجري تبادل األعامل.

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• Bernoussi, N. 2012. « La Constitution marocaine du 29 juillet 2011 entre continuité et ruptures ». Revue du droit public,
mai-juin 2012, n° 3, p. 663-85.
• Luchaire, L., Conac, G. et Prétot, X. 2008. La Constitution de la République française. Analyses et commentaires. Paris :
Économica.
• Mennouni, A. 1984. « Le recours à l’article 19 : une nouvelle lecture de la Constitution ? ». RJPEM n° 15, p. 25 et s.
• Saaf, A. Changement et continuité dans le système politique marocain. À paraître.
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الربملان والتشريعات والرقابة

يف الدميقراطي ــات الحديث ــة ،تك ــون الس ــيادة للش ــعب ال ــذي ميارس ــها ،بص ــورة عام ــة ،ع ــن طري ــق ممثل ــن ل ــه ينتخبه ــم يف اق ـراع ع ــام ح ــر
ورسي حت ــى وإن كان ميك ــن أن ميارس ــها مب ــارش ًة ع ــن طري ــق االس ــتفتاء .والربمل ــان ه ــو أه ــم هيئ ــة متثيلي ــة ع ــى الصعي ــد الوطن ــي .أم ــا
الحكوم ــة ،الت ــي تش ـكّل ج ــزءا ً م ــن الس ــلطة التنفيذي ــة ،فه ــي مس ــؤولة أم ــام الربمل ــان .وهك ــذا ف ــإن الربمل ــان ،ع ــن طري ــق االنتخاب ــات ،ميثّــل
هم ــزة الوص ــل بامتي ــاز ب ــن ِ
املواط ــن و«السياس ــة التوافقي ــة الش ــاملة».

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
 - 1التعاريف
• •ما هو الربملان؟

الربملــان هــو التعبــر املؤســي عــن الدميقراطيــة النيابيــة (التمثيليــة) .فاملواطنــون ،الذيــن ال يســتطيعون أن يزاولــوا الشــؤون العامــة مبــارشة،
مينحــون تفويضـاً ملمثلــن ينتخبونهــم عمومـاً يف اقـراع عــام حــر وأمــن .وهكــذا فــإن الربملــان ،بوصفــه الهيئــة الدســتورية التــي يُع َهــد إليهــا بثقة
املواطنــن واملواطنــات ِ
املنتخبــن ،هــو مقــر التمثيــل الوطنــي؛ أي متثيــل الشــعب قاطبـ ًة ولكــن أيضـاً متثيــل األقاليــم (األقاليــم ،والجامعــات ،ومــا
ـر الســبب يف أن املؤسســة الربملانيــة تتخــذ شــكلني اثنــن ،هــا:
إىل ذلــك) ،مــا يفـ ّ
 برملان الغرفة الواحدة عندما ال يوجد سوى مجلس واحد ميثّل مجموع األمة؛وبرملــان الغرفتــن عندمــا يوجــد مجلســان ميثّــان الشــعب (الغرفــة األوىل) واألقاليم/الجهــات (الغرفــة الثانيــة) .وهــذه الصيغــة يُؤخــذ بهــاخصوص ـاً يف الــدول االتحاديــة (الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،أملانيــا )... ،أو الــدول ذات الجهويــة املتقدمــة (إســبانيا ،إيطاليــا.)... ،

• •مهام الربملان

بينام متارس الربملانات وظائف متعددة يف أنحاء العامل ،فإنه ميكن التع ّرف عليها عرب وظيفتني رئيسيتني هام:

الوظيفــة الترشيعيــة ،وتتمثــل يف وضــع قوانــن وتعديــل القوانــن أو إلغائهــا .وهــذه الوظيفــة مهمــة ألنهــا هــي الســبب الــذي مــن أجلــه كثـرا ًمــا يُطلــق عــى الربملانــات أيض ـاً اســم «الســلطة الترشيعيــة» .وباإلضافــة إىل ذلــك ،ميــارس الربملــان ســلطة ماليــة تتمثــل يف اعتــاد ميزانيــة
ـول أيضـاً يف دميقراطيــات معينــة وظائــف أخــرى مثــل التصديــق عــى املعاهــدات ،واإلذن بإعــان الحــرب،
الدولــة والرقابــة عليهــا .وهــو يتـ ّ
والتعيــن يف مناصــب عليــا معينــة؛
وظيفــة الرقابــة تجــاه الحكومــة واإلدارات العامــة .وهكــذا ميكــن للربملــان بالتــايل أن يســتجوب الحكومــة وأن يو ّجــه إليهــا أســئلة شــفوية أوخطيــة ،وأن ينشــئ لجــان تحقيــق أو لجانـاً للرقابــة عــى اســتخدام امليزانيــة ،بــل وميكــن لــه أن يُســقط الحكومــة عنــد التصويــت بحجــب
الثقــة عنهــا ،ومــا إىل ذلــك.
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- 2اإلطار القانوين الدويل
يرتكــز وجــود الربملانــات يف العــامل عــى االعـراف بحــق أســايس مكـ ِّرس يف الدميقراطيــات الحديثــة ومــد َّون يف اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان
ويف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية (املــادة .)25

إطار  :املادة  21من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 1لكل فرد الحق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون اختيارا ً حرا ً [.]... 2إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة ،ويعــر عــن هــذه اإلرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس االق ـراع الــريوعــى قــدم املســاواة بــن الجميــع أو حســب أي إج ـراء مامثــل يضمــن حريــة التصويــت.
ووضــع الربملانــات وعالقاتهــا مــع باقــي ســلطات الدولــة هــا أمــر يختلــف مــن مــكان إىل آخــر يف العــامل تبع ـاً لتقاليــد كل بلــد واختياراتــه
السياســية .واملعيــار املســتخ َدم بصــورة عامــة للتمييــز بــن النظــم املختلفــة يتمثــل عــاد ًة يف درجــة الفصــل بــن الســلطات الترشيعيــة والتنفيذية
والقضائيــة .واســتخدام هــذا املعيــار يف الوقــت الحــايل مي ّكــن مــن تحديــد وجــود ثالثــة منــاذج لتنظيــم الســلطات يجــد كل منهــا تعبـرا ً معينـاً
يف مامرســات كل دولــة.

• •النظام الربملاين

هــذا النظــام ،الــذي يُسـ َّمى أيضـاً نظــام التعــاون بــن الســلطات ألن الربملــان والحكومــة يتعاونــان يف ظلــه تعاونـاً وثيقـاً بشــأن إدارة السياســة
العامــة للدولــة .ويف ظــل هــذا النظــام ،يجــري بصــورة عامــة اختيــار أعضــاء الحكومــة مــن بــن أعضــاء الربملــان أنفســهم .ويتمتــع هــذا األخــر
بســلطات كبــرة تجــاه الحكومــة :فهــو مينــح الحكومــة الثقــة ويجــوز لــه أن يســحبها منهــا عــن طريــق التصويــت عــى اقـراح بحجــب الثقــة
عنهــا ،ويصـ ّوت عــى امليزانيــة ،ويراقــب العمــل الــذي تقــوم بــه الحكومــة.
ويف املقابــل ،ت ُســهم الســلطة التنفيذيــة يف مامرســة الوظيفــة الترشيعيــة التــي تتقاســم هــي املبــادرة بشــأنها مــع الربملــان بــل ميكنهــا حتــى أن
تتســبب يف حــل الربملــان .وهــذا هــو مــا يُطلــق عليــه «وســائل الهــدم املتبادلــة» .ويُستشــهد يف كثــر مــن األحيــان بالنظــام الدســتوري الربيطــاين
كنمــوذج للنظــام الربملــاين .وال يجــوز للحكومــة يف ظــل هــذا النظــام أن تحكــم إال إذا كانــت تتمتــع بتأييــد األغلبيــة يف الربملــان.

• •النظام الرئايس

هــذا النظــام ،الــذي يجــد التعبــر الكامــل عنــه يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،يتميــز بالفصــل الجامــد بــن الســلطات .ففــي الواقــع ،ال يتدخــل
الربملــان يف تشــكيل الســلطة التنفيذيــة الــذي هــو أمــر موكــول إىل رئيــس الواليــات املتحــدة املنتخــب يف اقـراع عــام ،كــا ال يســتطيع الرئيــس
أن يُنهــي عمــل الربملــان .والســلطة التنفيذيــة ،مــن ناحيتهــا ،ال تســتطيع أن تتد ّخــل يف وظائــف الربملــان وال أن تحلّــه .وهــذا ال يعنــي إطالق ـاً
أن الربملــان ،يف النظــام الرئــايس ،ال يتمتــع إال بســلطات ضعيفــة .فالوضــع هــو عــى العكــس مــن ذلــك ،إذ يُعـ ّد الكونغــرس األمريــي مــن أقــوى
الربملانــات يف العــامل :فيجــوز لــه أن ينشــئ لجــان تحقيــق وأن يتد ّخــل يف التصديــق عــى املعاهــدات أو يف تعيــن الشــخصيات الرفيعــة يف
الدولــة ،بــل وأن يطــرح املســؤولية الجنائيــة لرئيــس الواليــات املتحــدة عــن طريــق إجـراءات االتهــام الجنــايئ التــي ميكــن أن تفــي إىل العــزل.
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• •النظام املختلط

هــذا النظــام هــو نظــام مختلــط يجمــع بــن آليــات النظــام الربملــاين (حـ ّـل الربملــان ،واقـراح حجــب الثقــة عــن الحكومــة ،وتقاســم املبادرة بشــأن
ســن القوانــن بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة الترشيعيــة) وآليــات النظــام الرئــايس ومنهــا ترجيــح كفــة رئيــس الدولة.
ويتســم هــذا النظــام بتقســيم املهــام التنفيذيــة بــن رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة (ثنائيــة الســلطة عــى مســتوى قمــة الدولــة) .وإىل
جانــب ذلــك ،تكــون الحكومــة فيــه مســؤولة أمــام الربملــان ولكــن رئيــس الدولــة ال يكــون مســؤوالً إال أمــام املواطنــن واملواطنــات الناخبــن
ـيي الفرنــي والربتغــايل ضمــن فئــة النظــم
الذيــن يضعــون فيــه ثقتهــم عــن طريــق االقـراع العــام املبــارش .وميكــن تصنيــف النظامــن السياسـ ْ
املختلطــة ،عــى رغــم مــا بينهــا مــن اختالفــات.

وماذا عن املغرب؟
- 1تذكري بالتقاليد السياسية واملؤسسية للملكة املغربية
تجــد الدميقراطيــة النيابيــة معناهــا الحديــث يف املغــرب عــن طريــق االقـراع العــام وانتخــاب أعضــاء الربملــان .وباملثــل فــإن األحـزاب السياســية،
التــي هــي وريثــة كتلــة العمــل الوطنــي املنشــأة يف عــام  ،1934تجــد فيهــا منطلق ـاً وهــي تقــوم بالتعبئــة مــن أجــل الفــوز بثقــة املواطنــن
واملواطنــات الناخبــن .وهكــذا يســتعيد الربملــان رشعيــة شــعبية انتخابيــة مفعمــة باملعــاين.
ودســتور عــام  1962هــو أول نــص أســايس يُ ِ
دخــل اململكــة املغربيــة يف دائــرة الربملانيــة الحديثــة .وكان يلــزم تعويــد املجتمــع املغــريب املكــون
مــن رشائــح ،عــن طريــق برملــان مــن مجلســن ،عــى الدميقراطيــة النيابيــة .ومــع ذلــك ،فــإن التوت ـرات فيــا بــن املكونــات السياســية هــي
ومشــكلة االفتقــار إىل الشــفافية يف االنتخابــات مل متكِّنــا مــن إقامــة حيــاة دميقراطيــة منتظمــة يف املغــرب لدرجــة أنــه حتــى عــام  1997مل تنجــح
أي هيئــة ترشيعيــة يف إمتــام مــدة واليتهــا املعتــادة .ويف الواقــع ،كانــت الــدورة الربملانيــة إمــا تعلَّــق (بســبب إعــان حالــة االســتثناء (الطــوارئ)
يف عــام  ،)1965أو تؤ َّجــل أو ُ َيــد أجلهــا بعــد انتهــاء الحــد الزمنــي املنصــوص عليــه دســتورياً.
ويف حالــة الغيــاب الربملــاين (بســبب التعليــق أو الحــل أو يف انتظــار انتخــاب مجلــس جديــد) ،كانــت الوظيفــة الترشيعيــة تعــود إىل امللــك الــذي
كان يســتطيع أن ميــارس هــذه الوظيفــة حتــى يف وجــود الربملــان عــن طريــق التفســر الواســع للفصــل  .19ولكــن هــذه الحالــة قــد انتهــت
مبجــيء دســتور عــام .2011
كــا جــرى توســيع نطــاق العمــل املتعلــق بالقوانــن واالعـراف بتد ّخــل الربملــان يف مجــال السياســة الخارجيــة .وجــرى إقـرار وضــع املعارضــة.
ويجــوز للربملــان مــن اآلن فصاعــدا ً أن يجــري مراجعــة للدســتور دون تنظيــم اســتفتاء .واسـتُ ِ
حدثت آليــات صارمــة لتخليــق الحيــاة الربملانيــة،
مثــل حظــر انتقــال أعضــاء الربملــان مــن حــزب إىل حــزب آخــر بعــد انتخابهــم (الرتحــال الســيايس) ومكافحــة التغيّــب عــن الجلســات .وعــاوة
عــى ذلــك ،أُال ِغيــت الحصانــة وأصبــح باإلمــكان مقاضــاة الربملانيــن أمــام املحاكــم العاديــة وال يجــوز تقييــد حريتهــم يف التعبــر إال يف حالــة
اإلســاءة إىل شــخص امللــك أو امللَكيــة أو اإلســام.
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- 2وضع الربملان يف ظل دستور عام 2011
يعــود الفضــل فيــا حــدث مــن زيــادة بــروز ســات النظــام الربملــاين إىل دســتور عــام  .2011فقــد أصبــح الربملــان ســلطة مــن الســلطات يف
حــن أنــه مل يكــن ســوى جهــاز مــن األجهــزة .وتحــت تأثــر الدســتور الجديــد ،أصبــح الربملــان يســتفيد مــن ثالثــة مهــام تشــكل حكـرا ً عليــه:
املهمــة الترشيعيــة ،التــي أصبحــت خالصــة لــه نظ ـرا ً إىل اختفــاء األســاس القديــم الــذي كان يقــوم عليــه تقســيمها واملتمثــل يف الفصــل 19ـر تفس ـرا ً واســعاً؛
الــذي كان يُفـ َّ
متثيــل األمــة ،فأعضــاء الربملــان يســتمدون نيابتهــم مــن األمــة (الفصــل  .)60كــا أن امللــك ،الــذي كان «املمثــل األســمى لألمــة» هــو اليــوم«رئيــس الدولــة ،وممثلهــا األســمى ،ورمــز وحــدة األمــة ،وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها ،وال َح َكــم األســمى بــن مؤسســاتها» (الفصــل )42؛
مبســط ،أي دون اللجــوء إىل اســتفتاء ،عندمــا
القيــام بــدور الجمعيــة التأسيســية ،ألنــه يجــوز لــه أن يبــارش عمليــة مراجعــة الدســتور بشــكل َّتــأيت املبــادرة مــن امللــك ويكــون ذلــك بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء الربملــان.
أما الخصائص األخرى للربملان املغريب فيمكن إيجازها كام ييل:
املجلس األول يعلو عىل الثاين يف املسائل الترشيعية واملالية (زيادة بروز عدم التساوي بني املجلسني)؛ ُخفّض عدد أعضاء املجلس الثاين املمثلني للجامعات الرتابية بصفة خاصة والجهات للمرة األوىل؛ -الحكومة مسؤولة أمام الربملان بينام كانت يف ظل الدساتري القدمية مسؤولة يف آن واحد أمام امللك وأمام الربملان؛

©SAAD JALAL

يظل الربملان قامئاً ويحمي الحريات أثناء حالة االستثناء (الطوارئ):•للربملان الحق يف تقييم السياسات العامة ويجوز له أن يستدعي املسؤولني عن اإلدارات بحضور الوزير الذي يتبعونه؛
• يتلقّى الربملان تقارير من جميع الهيئات الدستورية املستقلة؛
•ينتخــب الربملــان نصــف أعضــاء املحكمــة الدســتورية ويجــوز لــه أن يلجــأ إىل هــذه املحكمــة بســهولة أيــر مــا كانــت عليــه يف ظــل الدســاتري
السابقة؛
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 تعزيزه بالشباب وزيادة تعبريه عن النساء يف تكوينه؛اســتحداث املبــادرة الترشيعيــة الشــعبية عــن طريــق آليــة تقديــم ملتمســات يف مجــال الترشيــع التــي مت ّكــن املواطنــن واملواطنــات ومنظــاتاملجتمــع املــدين مــن اقـراح قوانــن؛
 إنشاء لجان تحقيق ذات سلطات واسعة للرقابة عىل إدارة املنشآت العامة؛التجريــد مــن صفــة العضــو يف حالــة األعضــاء املنتخَبــن الذيــن يتخلــون بعــد انتخابهــم عــن انتامئهــم الســيايس الــذي ترشــحوا باســمهلالنتخابــات.
توخّي فرض جزاءات يف حالة التغ ّيب.وأخـرا ً ،فمــن املهــم يف كل دميقراطيــة أن يكــون مبقــدور املواطــن واملواطنــة الرقابــة عــى النفقــات العامــة .وتجــري هــذه الرقابــة عــن طريــق
موافقــة املجلســن ،أي عــن طريــق الربملــان الــذي يصـ ّوت عــى الرضائــب .وهــذا هــو معنــى املبــدأ القائــل «ال رضيبــة بــدون متثيــل»

متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة بالربملــان ووظائفــه؛ وإيجــاد اآلليــات واألدوات الدوليــة والوطنيــة املتعلقــة بالعمــل
الربملــاين؛ واإلملــام باألشــكال املختلفــة ملامرســة الرقابــة الربملانيــة عــى الحكومــة واســتخالص أهميــة ذلــك مــن حيــث املســاءلة وفعاليــة العمــل
الربملــاين؛ واإلملــام بالطرائــق امللموســة لصنــع القوانــن واملســائل التــي تطرحهــا مــن حيــث اإلج ـراءات الترشيعيــة وطبيعــة تد ّخــل الفاعلــن
املعنيــن ،طبقـاً للدســتور ،والتنازعــات املحتملــة يف االختصاصــات.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد النقــاش الحضــوري (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة مــن
جانــب املواطنــن واملواطنــات)؛ والتــرف بطريقــة دميقراطيــة (احـرام قانــون األغلبيــة ،والتح ّكــم يف االنفعــاالت).
كفــاءات املشــاركة :املشــاركة الراميــة إىل أن ينــر املــرء حولــه ثقافــة االلتـزام باملســاءلة؛ والعمــل مــن أجــل إحــداث تحـ ّول يف البيئــة املبــارشة
واملشــاركة يف ذلــك.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الدميقراطية ،واملواطَنة ،والحرية ،واملساواة ،والتسامح ،والعدالة ،والتضامن ،والسالم.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.

97

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
وضعية الربملان؛ ومهام الربملان؛ واإلطاران املرجعيان الوطني والدويل؛ والربملان ودستور عام .2011

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
ما املقصود بـالربملان؟ وما هي مهامه؟ وكيف ميارس الربملان املغريب مهمة الرقابة عىل العمل الحكومي؟

مدة هذا النشاط
 3ساعات.

متارين عملية

- 1التفكري
ساعة واحدة
اإلرشادات
القيــام بق ـراءة مقارنــة المتيــازات الربملــان كــا تتجـ ّـى ،عــى التــوايل ،يف دســتور عــام ( 1996البــاب الثالــث ،الفصــول  )58-36ودســتور عــام
( 2011البــاب الرابــع ،الفصــول .)86-60

بروتوكول إدارة النشاط

 توزيع مواد الدستورين وتنظيم املشارِكني يف مجموعات فرعية. رشح تعليامت العمل وتخصيص  45دقيقة لتنفيذ املهمة األوىل. القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات وتقديم التصحيحات الواجبة. -القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتحسني الخريطة املفاهيمية املتعلقة مبهام الربملان.

- 2سيناريو
زيارة برفقة ِ
مرشدين إىل الربملان من أجل تكوين فكرة عن اإلجراءات الترشيعية

ساعة واحدة
اإلرشادات
تكوين فكرة عن اإلجراءات الترشيعية.

بروتوكول إدارة النشاط

توزيــع املجموعــة حســب املهــام املحـ َّددة باالســتناد إىل األحــكام املختلفــة التــي تنظّــم كامــل العمليــة الترشيعيــة ،ابتــداء مــن طــرح املبــادرةلغايــة النــر يف الجريــدة الرســمية.
 إجراء مقابالت مع الفاعلني املعنيني داخل الربملان (مثل الن ّواب واملوظفني). -تبادل األعامل فيام بني الجميع من أجل تكوين فكرة عن اإلجراءات الترشيعية.
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- 3التكامل والتقييم
األسئلة الشفوية

ساعة واحدة
اإلرشادات
يجري تحديد كيف ميارس الربملان املغريب مهمته الرقابية عىل أعامل الحكومة باستخدام أسلوب األسئلة الشفوية.

بروتوكول إدارة النشاط
يســتعرض الشــخص املــد ِّرب اإلمكانيــات واالمتيــازات الرقابيــة املختلفــة التــي يتمتــع بهــا الربملــان إزاء الحكومــة ،وخاصــة الرقابــة املبدئيــة منــذلحظــة «التنصيــب» (أي تنصيــب الحكومــة مــن جانــب الربملــان) ،والرقابــة املضطلــع بهــا أثنــاء ســر العمــل (األســئلة الشــفوية واملكتوبــة،
ولجــان التحقيــق ،والتصويــت الســنوي عــى قانــون التصفيــة املتعلــق بتنفيــذ قانــون املاليــة) ،والرقابــة الجزائيــة (اقـراح طــرح الثقــة ،وســحب
الثقة)
قسم املشاركون بني من يقومون بدور النواب ومن يقومون بدور أعضاء الحكومة.
 يُ َّ -ينتقل املشاركون بعد ذلك إىل لعب األدوار (أسئلة وأجوبة).

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• الدستور املغريب الصادر يف  29متوز /يوليوز  .2011املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومةSite : http://www.maroc.ma/fr/system/ :
files/documents_page BO_5964BIS_Fr.pd
• القوانني التنظيمية والنظامان الداخليان ملجليس الربملان.
Site : http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/reglement-interieur- de-la-chambre-des-representants et règlement
intérieur de la Chambre des conseillers. Site : http://www.conseiller.ma/lois_reglementaires.php?id=5.
• Harakat, M. 2007. « Gouvernance parlementaire au Maroc : quelle pratique au XXIe siècle ? ». Revue marocaine
d’audit et de développement (REMA), no 23-24.
• Unesco , Union interparlementaire. 2004. Guide de la pratique parlementaire. Manuel. Site : http://www. ipu.org/
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) واالتحاد الربملاين الدويل .دليل املامرسة( french/handbks.htm#UNESCO
)الربملانية .كتيب إرشادي
• Union interparlementaire. 2006. Parlement et démocratie au XXIe siècle : guide des bonnes pratiques. Site : http://
)االتحاد الربملاين الدويل ،الربملان والدميقراطية( www.ipu.org/french/handbks.htm#democracy
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املبحث 10

احلكومة واملسؤولية
واحملاسبة

املبحث10

احلكومة واملسؤولية واحملاسبة

عمليــة إدارة الشــؤون العامــة مــن أجــل تحقيــق املصلحــة العامــة يف الدميقراطيــات املعــارصة يُضطلــع بهــا عــن طريــق ممثلــن تجري مســاءلتهم
ومحاســبتهم عــن أنشــطتهم ،ليــس فقــط عــى ف ـرات منتظمــة أثنــاء االنتخابــات ولكــن أيض ـاً أثنــاء قيامهــم بدورهــم التمثيــي (النيــايب) :إذ
ينبغــي أن يكونــوا قادريــن دامئـاً عــى تفســر اســتخدام األمــوال العامــة وأنــه مطابــق للقوانــن .ومــا يُطلــق عليــه عــى نحــو متزايــد «الحكامــة
السياســية» هــو عبــارة عــن تهيئــة املــكان والزمــان لــي تُعــرض املســاءلة عــى الجمهــور عــن طريــق وســائل اإلعــام بطريقــة متواتــرة.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •ما هي الحكومة املسؤولة؟

يف النظــام الدميقراطــي ،فــإن مســؤولة الحاكِمــن باملعنــى الواســع تتمثــل يف التـزام جميــع َمــن يشــغلون مناصــب مــا أو ميارســون واليــات معينــة
يف املؤسســات الدســتورية للدولــة (الحكومــة ،الربملــان ،اإلدارة ،إلــخ) بــأن يخضعــوا للمســاءلة عــن األفعــال التــي قامــوا بهــا يف الفــرة التــي
تح ّملــوا فيهــا هــذه املســؤولية .ويجــب أن تجــري هــذه املســاءلة أمــام األشــخاص أو املؤسســات التــي عينتهــم أو انتخبتهــم .وهكــذا ،يكــون
أعضــاء الحكومــة (باملعنــى الضيــق) مســؤولني أمــام الربملــان .ولكــن أصــداء وســائل اإلعــام يف الوقــت الحــارض ت ُجـ ِـر عــى التحـ ّـي بقــدر أكــر
مــن الشــفافية والتواصــل بشــأن هــذه املســاءلة .وللمجتمــع املــدين وللشــعب بــأرسه حــق مــروع يف الحصــول عــى معلومــات بشــأن هــذا
تتحصــل الدميقراطيــة يف أن تكــون هــذه املســاءلة مصحوبـ ًة بالحــق يف إجـراء تحقيــق موضوعــي.
املوضــوع .ففــي هــذه الحالــةّ ،

• •املواطَنة واملساءلة

يف ظل الدميقراطية ،تفي املساءلة/املحاسبة مبهمة ذات ثالثة أبعاد ،هي:
 أنها تنشئ مسؤولية الحاكمني تجاه املحكومني؛ أنها تدعم ثقة املواطنني واملواطنات يف املؤسسات؛ -أنها تعزز انخراط املواطنني واملواطنات يف إدارة ومتابعة الشؤون العامة.
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- 2اإلطار القانوين الدويل
إن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد املؤرخــة  9كانــون األول/ديســمرب  ،2003التــي صــدق عليهــا املغــرب يف  9آيار/مايــو  ،2007ت ُعلــن
يف ديباجتهــا« :إن الــدول األطـراف يف هــذه االتفاقيــة ،إذ تقلقهــا خطــورة مــا يطرحــه الفســاد مــن مشــاكل ومخاطــر عــى اســتقرار املجتمعــات
وأمنهــا ،مــا يقــوض مؤسســات الدميقراطيــة وقيمهــا والقيــم األخالقيــة والعدالــة ،ويعـ ِّرض التنميـــة املـــستدامة وســيادة القانــون للخطــر []...
قــد اتفقــت عــى مــا يــي [».]...
وتوجــد كيفيــات متعــددة لوضــع املســؤولية الحكوميــة موضــع التطبيــق ،اثنتــان منهــا رئيســيتان وهــا :املســؤولية السياســية واملســؤولية
الجنائيــة.

• •املسؤولية السياسية للحكومة

تخضــع الحكومــة ،يف كل مجتمــع دميقراطــي ،للمراقبــة مــن طــرف النـ ّواب املنتخَبــن مــن األمــة الذيــن يخضعــون بدورهــم للمراقبــة مــن طــرف
مجمــوع الناخبني.
وتشري التجارب الخارجية إىل وجود مجموعة كاملة من آليات الرقابة الربملانية عىل الحكومة تتمثل فيام ييل:
 لجان تحقيق تُنشأ للتحقيق يف قضية عامة؛ رقابة مالية متا َرس عن طريق التصويت عىل امليزانية وقانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية؛ -التصويت عىل اقرتاح حجب الثقة أو سحبها فعالً تجاه الحكومة ،وهو ما ينطوي عىل استقالتها.

• •املسؤولية الجنائية للحكومة

أســلوب تطبيــق املســؤولية الجنائيــة للحكومــة عــن أفعــال مثــل املحســوبية والرشــوة واختــاس األمــوال العامــة واســتغالل النفــوذ هــو أمــر
يختلــف مــن بلــد إىل آخــر .وميكــن التمييــز بــن ثــاث طرائــق رئيســية يف هــذا الصــدد:
املســؤولية الجنائيــة للحكومــة أمــام الربملــان .مثــال ذلــك إجـراءات االتهــام الجنــايئ التــي ت ُســتخ َدم يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ضــد عضــوأو أكــر مــن أعضــاء الســلطة التنفيذيــة؛
املســؤولية الجنائيــة للحكومــة أمــام محكمــة خاصــة :يتمثــل هــذا اإلج ـراء التجرميــي يف محاكمــة أعضــاء الحكومــة عــن مخالفــات مرتكبــةأثنــاء مامرســة مهــام عملهــم وذلــك أمــام محكمــة ُمنشــأة خصيصـاً لذلــك .وهــذا هــو الحــال يف فرنســا حيــث يشـكّل ذلــك اختصــاص محكمــة
العــدل للجمهوريــة ،منــذ عــام  ،1993مــن أجــل تحديــد مســؤولية رئيــس الــوزراء ووزرائــه؛
املســؤولية الجنائيــة للحكومــة أمــام محكمــة عاديــة :فأيـاً كانــت طبيعــة املخالفــات التــي يرتكبهــا أعضــاء الحكومــة أثنــاء مامرســة مهامهــمالوزرايــة ،فــإن هــذه املخالفــات تكــون يف بعــض النظــم داخلــة ضمــن دائــرة اإلجـراءات الجنائيــة العاديــة وال يتمتــع الــوزراء بــأي حصانــة
وال بــأي امتيــاز فيــا يتعلــق بنــوع املحكمــة.
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وماذا عن املغرب؟
- 1تناول الدستور للمسؤولية احلكومية
• •كيف يتناول الدستور املغريب املسؤولية الحكومية؟

اسـتُحدثت يف املغــرب منــذ أول دســتور يف عــام  1962آليــات لتحديــد مســؤولية الحكومــة .ولكــن رشوط إعــال املســؤولية الحكوميــة كانــت
أقــل وضوحـاً وكانــت تقتــر عــى عالقــات الحكومــة فقــط مــع امللــك والربملــان ،وكذلــك املحكمــة العليــا فيــا يتعلــق بالجانــب الجنــايئ.
توســع نطــاق املســؤولية الحكوميــة توســعاً ملحوظ ـاً .وهكــذا ،فــأول مــرة وبفضــل الدســتور تتمتــع
ومــع التعديــل الدســتوري لعــام ّ ،2011
املعارضــة الربملانيــة بوضعيــة دســتورية ومبهــام محــددة يف مجــال الرقابــة عــى العمــل الحكومــي (الفصــل ( )10انظــر املبحــث  :6األح ـزاب
السياســية ووضعيــة املعارضــة).

وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن دســتور عــام  2011يفــرض عــى الــوزراء التزام ـاً بــأداء املهــام املســندة إليهــم مــن قبــل رئيــس الحكومــة ،وبإطــاع
مجلــس الحكومــة عــى ذلــك (الفصــل  .)93ومــازال امللــك ميــارس تجــاه الحكومــة عــددا ً معين ـاً مــن االمتيــازات التــي تجعلــه َح َك ـاً فعــاالً
بصفتــه أنــه يــرأس املجلــس الــوزاري (الفصــل  )48أو بحكــم حقــه يف القيــام ،مببــادرة منــه أو بنــاء عــى طلــب مــن رئيــس الحكومــة ،بإعفــاء
عضــو أو أكــر مــن أعضــاء الحكومــة مــن مهامهــم (انظــر املبحــث  :8امللــك ال َح َكــم).

- 2آليات املساءلة/احملاسبة يف املغرب
• •كيف ينبغي محاسبة الحكومة عن أدائها تجاه املواطنني واملواطنات والسلطات العامة األخرى؟

كان دســتور عــام  2011هــو الــذي جــرى فيــه التأكيــد للمــرة األوىل عــى العالقــة بــن املســؤولية املس ـ َندة واملحاســبة باعتبــار ذلــك أحــد
األساســات التــي يقــوم عليهــا النظــام الســيايس املغــريب (الفصــل  ،)1وباعتبــاره أيضـاً قاعــدة لســر العمــل باملرافــق العموميــة (الفصــل ،)154
وباعتبــاره قاعــدة مــن قواعــد الحكامــة يف تدبــر ســر الجامعــات الرتابيــة (الفصــل  )146ومهمــة املجلــس األعــى للحســابات (الفصــل .)147
وتختلف رشوط تطبيق املسؤولية الحكومية تبعاً للجهاز املعني أو للجهة الفاعلة املعنية.

تجاه الربملان

أهم اآلليات يف هذا الصدد هي ما ييل:
األس ــئلة الش ــفوية واملكتوب ــة الت ــي يطرحه ــا أعض ــاء الربمل ــان ع ــى الحكوم ــة وتجي ــب عليه ــا الحكوم ــة خ ــال ف ــرة العرشي ــن يوم ـاً التالي ــةإلحال ــة الس ــؤال إليه ــا (الفص ــل )100؛
تُق ــدم األجوب ــة ع ــى األس ــئلة املتعلق ــة بالسياس ــة العام ــة م ــن قب ــل رئي ــس الحكوم ــة ،وتخص ــص له ــذه األس ــئلة جلس ــة واح ــدة كل ش ــهر،وتُق ــدم األجوب ــة عنه ــا أم ــام املجل ــس ال ــذي يعني ــه األم ــر خ ــال الثالث ــن يوم ـاً التالي ــة إلحال ــة األس ــئلة إىل رئي ــس الحكوم ــة.
املوافقة عىل قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية من جانب الحكومة (الفصل )76؛ملجل ــس الن ــواب أن يع ــارض يف مواصل ــة الحكوم ــة تح ّم ــل مس ــؤوليتها ،بالتصوي ــت ع ــى ملت َم ــس للرقاب ــة ،وت ــؤدي املوافق ــة ع ــى ملتم ــسالرقاب ــة إىل اس ــتقالة الحكوم ــة اس ــتقالة جامعي ــة (الفص ــل )105؛
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ملجل ــس املستش ــارين أن يُس ــائل الحكوم ــة بواس ــطة ملتم ــس يوقع ــه ع ــى األق ــل خُم ــس أعضائ ــه ويك ــون لرئي ــس مجل ــس الحكوم ــة أج ــلس ــتة أي ــام ليع ــرض أم ــام ه ــذا املجل ــس ج ــواب الحكوم ــة ،يتل ــوه نق ــاش ال يعقب ــه تصوي ــت (الفص ــل )106؛
ـي الحقائ ــق بش ــأن وقائ ــع معين ــة أو بش ــأن تس ــيري املصال ــح واملؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة
تش ــكيل لج ــان تحقي ــق ولج ــان لتق ـ ّ(الفصـــل .)67

تجاه السلطة القضائية
أهم اآلليات يف هذا الصدد هي ما ييل:
أعضــاء الحكومــة وأصحــاب املســؤوليات الرفيعــة يف اإلدارة العامــة ال يتمتعــون بــأي اســتثناء فيــا يتعلــق باملســؤولية الجنائيــة ومــن ثــمفإنــه ،يف حالــة ارتــكاب مخالفــات ،تجــري مقاضاتهــم أمــام املحاكــم العاديــة؛
تخضــع اإلدارة املاليــة التــي تقــوم بهــا الحكومــة واألجهــزة العموميــة للمراقبــة مــن جانــب املجلــس األعــى للحســابات وهــو الهيئــة العليــاملراقبــة املاليــة العموميــة باململكــة ولــه ،عنــد االقتضــاء ،أهليــة فــرض عقوبــات عــن كل إخــال بالقواعــد الســارية املتعلقــة باملرشوعيــة
والشــفافية والحكامــة املاليــة (الفصــل .)147

تجاه املجتمع املدين واملواطنني واملواطنات
(انظر املبحث  :3مبدأ عدم التمييز :نحن جميعاً متساوون رغم اختالفاتنا؛ واملبحث  :20وسائل اإلعالم يف الفضاء العام).
جــرى اســتحداث مجموعــة مــن اآلليــات الراميــة إىل زيــادة فعاليــة االلتـزام مبحاســبة الحكومــات أمــام املواطنــن واملواطنــات وأمــام الجمعيــات،
كــا ييل:
التـزام الحكومــة بــإرشاك جمعيــات املجتمــع املــدين والفاعلــن االجتامعيــن اآلخريــن يف تقييــم القـرارات واملشــاريع العامــة (الفصــل  )12ويفإحــداث هيئــات للتشــاور بقصــد تقييــم السياســات العموميــة (الفصــل )13؛
حق املواطنات واملواطنني يف تقديم عرائض إىل السلطات العمومية (الفصل .)15 التزام الحكومة بتيسري حصول املواطنني واملواطنات عىل املعلومات (الفصل )27؛االلتـزام بــأن تحــرم املرافــق العموميــة حــق املواطنــن واملواطنــات مرتفقيهــا يف أن تقــدم الحســاب عــن تدبريهــا وســر العمــل بهــا (الفصــان 154و.)156
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- 3أداة معرتف بها عامليًا :التصريح اإلجباري باملمتلكات
الترصيــح اإلجبــاري باملمتلــكات هــو التـزام يقــع عــى أعضــاء الحكومــة ويهــدف إىل مكافحــة الفســاد واملحســوبية والتالعــب بالصفقــات العامة.
وقــد أُقــر هــذا النظــام مبوجــب الظهــر املــؤرخ  20ترشيــن األول/أكتوبــر .2008

إطار :التصريح اإلجباري باملمتلكات ،الفصل  2املكرر ثالث مرات
«يتعــن عــى العضــو يف الحكومــة أن يــرح ،داخــل أجــل التســعني ( )90يومـاً املواليــة لتعيينــه ،مبجمــوع نشــاطاته املهنيــة واملهــام االنتخابيــة
التــي ميارســها واملمتلــكات التــي ميلكهــا أو ميلكهــا أوالده القــارصون أو يقــوم بتدبريهــا وكــذا املداخيــل التــي اســتلمها خــال الســنة الســابقة
للســنة التــي تــم تعيينــه فيهــا».

متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة باملســؤولية الحكوميــة؛ وتحديــد اآلليــات واألدوات الدوليــة والوطنيــة للمحاســبة
واملســاءلة.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد نقــاش املواطنــن واملواطنــات (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،وأخــذ الكلمــة يف فضــاء مفتــوح،
والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة)؛ والتــرف بطريقــة دميقراطيــة (اح ـرام قانــون األغلبيــة ،والتح ّكــم يف االنفعــاالت).
كفــاءات املشــاركة :املشــاركة الراميــة إىل نــر ثقافــة الشــفافية يف إدارة الشــؤون العامــة واملحاسبة/املســاءلة؛ والعمــل مــن أجــل إحــداث تحـ ّول
يف البيئــة املبــارشة واملشــاركة يف ذلــك.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
املساواة ،والدميقراطية ،واملواطَنة ،والعدالة ،والشفافية.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.
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املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
املسؤلية الحكومية ،وآليات املحاسبة/املساءلة.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
ما املقصود بـ«الحكومة املسؤولة»؟ وما هي آليات املحاسبة/املساءلة؟

مدة هذا النشاط
ساعتان و 20دقيقة.

متارين عملية

- 1التفكري
مترين ملعرفة مدى املضاهاة

 20دقيقة
اإلرشادات
اربط كل هيئة من الهيئات بوسيلة الرقابة املناسبة.
الهيئة
الربملان
الهيئة القضائية
املجتمع املدين

بروتوكول إدارة النشاط

وسائل الرقابة
اقرتاح طرح الثقة
توجيه أسئلة شفوية ومكتوبة
محاكم عادية
تقديم عرائض
وتقص الحقائق
لجان التحقيق ّ

 توزيع خانات الجدول وتنظيم املشاركني يف أزواج. رشح تعليامت العمل وتخصيص  15دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة. القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات وتقديم التصحيحات الواجبة. -عرض اإلجابات الصحيحة عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.

- 2سيناريو
ساعة واحدة
محاكاة تقديم اقرتاح بحجب الثقة عن الحكومة.
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بروتوكول إدارة النشاط
. وكذلك باألحكام املامثلة يف النظام الداخيل ألحد مجليس الربملان2011  من دستور عام105  يحيط املشارك (املشارِكة) علامً بالفصلقســم
َّ ُي- يُحـ َّرر اقـراح بحجــب الثقــة عــن الحكومــة يكــون موضوعــه هــو التقصــر يف سياســتها املتعلقــة بتحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملرأة تقــوم إحداهــا بــدور الحكومــة بينــا تقــوم األخــرى بــدور الن ـ ّواب؛ ويطــرح أحــد الطرفــن مظاملــه،املشــاركون إىل مجموعتــن فرعيتــن
.والطــرف اآلخــر دفاعــه

التكامل والتقييم- 3
 والهــدف مــن هــذا االجتــاع هــو.جمعيتــك مدعــوة إىل املشــاركة يف جلســة تشــاور منظَّمــة بنــاء عــى مبــادرة مــن وزارة الشــباب والرياضــة
.اإلســهام يف تقييــم السياســة العامــة للــوزارة فيــا يتعلــق بالشــباب

اإلرشادات
.2011  من دستور عام13 عملية محاكاة لجلسة مساءلة طبقاً للفصل
 تضــم املجموعــة األوىل الفاعلــن مــن املجتمــع املــدين الذيــن يأتــون لتقييــم السياســة املتعلقــة.قســم املشــاركون إىل مجموعتــن فرعيتــن
َّ ُي.بالشــباب؛ وتضــم املجموعــة الثانيــة مســؤولني كبــار يدافعــون عــن الرتتيبــات التــي اتخذتهــا وزارة الشــباب والرياضــة
. ينتقل املشاركون إىل لعب األدوار بالتصميم عىل مؤرشات التقييم-

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
site : http://www.maroc.ma/fr/system/files/documents_page/( 2011  يوليــوز/ متــوز29 دســتور اململكــة املغربيــة الصــادر يف
site : http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/( .) والنظامــان الداخليــان ملجلــي الربملــان املغــريبBO_5964BIS_Fr.pdf
reglementinterieur-de-la-chambre-des-representants) et règlement intérieur de la Chambre des conseillers (site :http://
.)www.conseiller.ma/lois_reglementaires.php?id=5
• Banque mondiale. 2005. Redevabilité sociale dans le secteur public. Article théorique et module éducatif (titre original : Social
Accountability in the Public Sector : A Conceptual Discussion and Learning Module). Site : http://info worldbank.
org/etools/docs/library/242856/WBI-Social%20accountability-conceptual%20 paper%20FR%20FIN.pdf
• OCDE. 2008. Le guide d’application sur la transparence et la reddition de compte de l’État actionnaire. Site : http://
www.oecd.org/fr/daf/ae/gouvernancedesentreprisespubliques/40097002.pdf
• PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement). 2009. Guide de la planification, du suivi et de
l’évaluation axés sur les résultats du développement. Site : http://web.undp.org/evaluation/handbook/ french/
docments/PME-Handbook_Fr.pdf
• Pour un gouvernement responsable. Guide du Ministre et du Ministre d’État, 2011. Site : http://www.pm. gc.ca
• Projet République Citoyenne. 2014. Guide pour un Gouvernement ouvert. Traduction francophone de l’Open
Government Guide. Site: http://republiquecitoyenne.fr/telechargement/OGG-FR-V1.0c.pdf
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املبحث 11

السلطات القضائية

111

املبحث11

السلطات القضائية

الســلطة القضائيــة هــي ضامــن دولــة القانــون ،أي ضامــن احـرام حــق الجميــع يف تطبيــق القانــون مــن أجــل الجميــع ،مــن جانــب الحاكمــن
ومــن أجلهــم وكذلــك مــن جانــب املحكومــن ومــن أجلهــم ،وأيض ـاً مــن جانــب الســلطات العامــة ومــن أجلهــا ومــن جانــب خــواص األف ـراد
ومــن أجلهــم .ولذلــك فمــن األمــور األساســية أن تكــون هــذه الســلطة مســتقلة عــن الســلطة السياســية بصــورة خاصــة .وت ُعتـ َـر أيضـاً اســتقاللية
الســلطة القضائيــة ضامن ـ ًة لحقــوق اإلنســان باعتبــار أن القــايض هــو الحامــي الرئيــي لهــذه الحقــوق .وســلطة القــايض محميــة مبوجــب
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان :ففــارق بــن قيامــه بتغيــر تطبيــق القانــون وبــن أال يكــون مقيــدا ً بحــا ٍل مــن األحــوال يف صالحيتــه املتعلقــة
بتفســر القانــون.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •استقالل السلطة القضائية :ما هي الضامنات التي تكفل الحقوق؟
استقالل السلطة القضائية والفصل بني السلطات
مبــدأ الفصــل بــن الســلطات مي ّيــز بــن املهــام الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة .وهــو ينطــوي يف حالــة هــذه املهمــة األخــرة بصــورة خاصــة
عــى أن متارســها ســلطة ال تكــون تابعــة ألي مــن الســلطتني األخريــن ،ال مــن حيــث تنظيمهــا وال مــن حيــث أدائهــا ملهامهــا وال مــن حيــث
وضعيــة مــن ميارســونها .إذ يجــب أال يخضــع القــايض ألحــد أثنــاء مامرســته لســلطته.

استقالل القضاة
ال ميكــن أن يكــون القضــاة حــاة حقيقيــن لحقــوق األشــخاص وحرياتهــم إال إذا كانــوا مســتقلّني يســتطيعون الفصــل يف الخصومــات املعروضــة
عليهــم فصـاً غــر خاضــع ألي قيــود ودون اســتهدافهم بــأي تأثـرات أو تحريضــات أو ضغــوط أو تهديــدات أو تدخــات غــر مناســبة ،ســواء
أكانــت مبــارشة أو غــر مبــارشة مــن جانــب أي جهــة كانــت أو ألي ســبب كان.

• •مبادئ التنظيم القضايئ

يــدور هــذا التنظيــم حــول مبــادئ أساســية تســتهدف ضــان اســتقالل الســلطة القضائيــة كــا تســتهدف يف الوقــت نفســه ضــان حــق
املتقاضــن يف محاكمــة عادلــة:
املســاواة أمــام القضــاء معناهــا أن تســتطيع الدولــة ،عــن طريــق املحاكــم ،أن تق ـ ِّدم العدالــة التــي تكــون شــيئاً واحــدا ً يف حالــة الجميــع،وفق ـاً لقواعــد اإلج ـراءات؛
التقــايض عــى درجتــن معنــاه أن لــكل شــخص الحــق يف أن تعــاد املحاكمــة بشــأن قضيتــه أمــام محكمــة أخــرى (إعــادة النظــر فيهــا يفاالســتئناف)؛
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أمــا مرحلــة النقــض فهــي ال تعنــي املحاكمــة مــن جديــد بشــأن القضيــة بــل تكتفــي بالتح ّقــق مــا إذا كان قضــاة املحكمــة االبتدائيــةـروا قواعــد القانــون تفس ـرا ً صحيح ـاً؛
ومحكمــة االســتئناف قــد فـ ّ
املجانيــة .فالعدالــة هــي خدمــة عامــة مجانيــة .والقضــاة هــم موظفــون ال تُدفــع مرتباتهــم مــن املتقاضــن بــل مــن الدولــة .ومــع ذلــك التســتبعد املجانيــة وجــود رســوم تقــايض ولكــن يف حالــة التثبّــت مــن عــدم كفايــة اإلمكانيــات املتاحــة ميكــن للمتقــايض أن يحصــل عــى
مســاعدة قضائيــة مــن الدولــة ،بنــاء عــى طلــب منــه؛
مبــدأ االســتامع إىل الطرفــن يف املحاكمــة يشــر يف آن واحــد إىل أحــد مبــادئ التنظيــم القضــايئ وإىل حــق أســايس للمتقــايض ينبغــي إعاملــهيف دفاعــه عــن نفســه وأن يســتمع إليــه القــايض .ويتعـ ّزز هــذا املبــدأ مببــدأ عالنيــة الجلســات ومببــدأ التعدديــة الــذي يقــي بتدخــل قضــاة
متعدديــن مــن أجــل التــداول يف أغلبيــة القـرارات التــي تصــدر.

- 2اإلطار القانوين الدويل
يحــدد القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،عــن طريــق صكوكــه امللزِمــة (مثــل العهــود واالتفاقيــات واملعاهــدات) ،املبــادئ األساســية املتعلقــة
بالحــق يف محاكمــة عادلــة وباســتقالل الســلطة القضائيــة.
فاملــادة  14مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية تحــدد العنــارص األساســية للحــق يف محاكمــة عادلــة .وقــد جــرى التعليــق
عــى هــذا الحــق ورشحــه وتفســره يف التعليــق العــام رقــم  32الصــادر عــن اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان بتاريــخ  23آب /غشــت 2007
والــذي يــورد بالتفصيــل الضامنــات املتعلقــة باملســاواة أمــام املحاكــم وبحــق كل شــخص يف محاكمــة عادلــة وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة
ومســتقلة؛ وحقــه يف افـراض الـراءة؛ وحقــوق املتَّهــم يف إطــار قضيــة جنائيــة؛ والحــق يف إعــادة النظــر يف القضيــة مــن جانــب محكمــة أعــى،
والحــق يف التعويــض يف حالــة وجــود خطــأ قضــايئ؛ وحظــر محاكمــة أو معاقبــة شــخص عــن ُجــرم ســبق أن أديــن فيــه أو بــرئ منــه بحكــم
نهــايئ طبقـاً للقانــون.
واملبــادئ األساســية املتعلقــة باســتقالل الســلطة القضائيــة (التــي اعتمدهــا مؤمتــر األمــم املتحــدة الســابع املعنــي مبنــع الجرميــة ومعاملــة
املجرمــن ،الــذي ُعقــد يف ميالنــو يف الفــرة مــن  26آب /غشــت إىل  6أيلول/ســبتمرب  ،1985والتــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف
قراريهــا  32/40املــؤرخ  29ترشيــن الثاين/نوفمــر  1985و 146/40املــؤرخ  13كانــون األول/ديســمرب  )1985تتنــاول الجوانــب املختلفــة املتعلقــة
بتنظيــم الســلطة القضائيــة ،مثــل طريقــة تعيــن القضــاة وترقيتهــم والرسيــة املهنيــة وحصانــة القضــاة والتدابــر التأديبيــة ،ولكــن تتنــاول أيضـاً
حقــوق القضــاة مثــل حريــة التعبــر وحريــة تشــكيل جمعيــات.
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إطار :حقوق املتقاضني يف الوصول إىل العدالة هي أحد األسس الدميقراطية

ماذا يعني الحق يف محاكمة عادلة؟
تحــدد املــادة  14مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية العنــارص الرئيســية للحــق يف محاكمــة عادلــة .فالفقرتــان  2و 3مــن
هــذه املــادة تتســان بأهميــة بالغــة مــن حيــث أنهــا تحــددان النــواة الصلبــة لعنــارص الحــق يف محاكمــة عادلــة ،مبــا يف ذلــك افـراض الـراءة
(الفقــرة  ،)2فضـاً عــن حــق كل شــخص يف:
 أن يتم إعالمه رسيعا وبالتفصيل ،وبلغة يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسبابها؛ أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال مبحام يختاره بنفسه؛ أن يحاكَم دون تأخري ال مربر له؛ أن يحاكَــم حضوريـاً وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــامٍ مــن اختيــاره ،وأن يُخطــر بحقــه يف وجــود مــن يدافــع عنــه إذا مل يكــنلــه مــن يدافــع عنــه ،وأن تــزوده املحكمــة ُحكـاً ،كلــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتــي ذلــك ،مبحــامٍ يدافــع عنــه ،دون تحميلــه أجـرا ً عــى
ذلــك إذا كان ال ميلــك الوســائل الكافيــة لدفــع هــذا األجــر؛
 أن يناقــش شــهود االتهــام ،بنفســه أو مــن قبــل غــره ،وأن يحصــل عــى املوافقــة عــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الــروط املطبقــة يفحالــة شــهود االتهــام؛
 أن يز َّود مجاناً برتجامن إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة؛ -أال يُك َره عىل الشهادة ضد نفسه أو عىل االعرتاف بذنب.

وماذا عن املغرب؟
- 1األحكام الدستورية املتعلقة بس ْير العدالة
نــص الدســتور عــى مجموعــة مــن املبــادئ املتعلقــة بسـ ْـر العمــل يف الســلطة القضائيــة الــذي خُصــص لهــا البــاب الســابع .وهكــذا يؤكــد
الفصــل  107عــى أن الســلطة القضائيــة مســتقلة عــن الســلطة الترشيعيــة وعــن الســلطة التنفيذيــة ،وعــى أن امللــك هــو الضامــن لهــذا
االســتقالل .وينــص الفصــل  56والفصــل  115عــى أن امللــك يــرأس املجلــس األعــى للســلطة القضائيــة وأن يعمــل الرئيــس األول ملحكمــة النقــض
رئيسـاً منتدبـاً للمجلــس .ويُخـ ِّول الفصــل  57امللــك ســلطة املوافقــة بظهــر عــى تعيــن القضــاة مــن قبــل هــذا املجلــس نفســه .أمــا الفصــل
 108فينــص عــى أنــه ال يُعــزل قضــاة األحــكام وال يُنقلــون إال مبقتــى القانــون وهــو مــا يشــكل ضامنــة لعــدم القابليــة للعــزل .ويحظــر الفصــل
 109كل تدخــل يف القضايــا املعروضــة عــى القضــاء ،وينــص عــى أنــه «ال يتلقــى القــايض بشــأن مهمتــه القضائيــة أي أوامــر أو تعليــات ،وال
يخضــع ألي ضغــط ».ومبو ِجــب هــذا الفصــل« ،يعــد كل إخــال مــن القــايض بواجــب االســتقالل والتجــرد خطـأً مهنيـاً جســيامً ،بــرف النظــر
عــن املتابعــات القضائيــة املحتملــة».
ومبوجــب الفصــل  71مــن الدســتور ،فــإن موضوعــي التنظيــم القضــايئ وإحــداث أصنــاف جديــدة مــن املحاكــم هــا أمـران مــروكان للقانــون.
إذ يكــون إنشــاء جميــع أنــواع املحاكــم ،عاديـ ًة كانــت أم متخصصــة ،مبقتــى القانــون .ويحظــر الدســتور رصاحـةً ،مبوجــب الفصــل  127منــه،
إنشــاء محاكــم اســتثنائية.

115

- 2أنواع ودرجات احملاكم يف املغرب
يتألف نظام املحاكم يف املغرب من محاكم عادية ومحاكم متخصصة ،كام ييل:
محاكــم الدرجــة األوىل :فعنــد قاعــدة نظــام املحاكــم العاديــة توجــد محاكــم الدرجــة األوىل وهــي تتشــكل مــن املحاكــم االبتدائيــة التــي تضــمكل منهــا قس ـاً لألحــوال الشــخصية وحقــوق امل ـراث ،وقس ـاً لقضــاء القــرب ،وغرفــة للقضايــا املدنيــة وغرفــة للقضايــا االجتامعيــة وغرفــة
للجنح .
محاكــم االســتئناف :والدرجــة الثانيــة مــن املحاكــم تتألــف مــن محاكــم االســتئناف التــي تختــص بالنظر يف األحــكام الصــادرة يف مرحلــة الدرجةاألوىل عــن املحاكــم االبتدائيــة عقــب الطعــن يف هــذه األحــكام .وهــي تشــتمل أيض ـاً عــى غــرف لقضايــا األحــوال الشــخصية وملنازعــات
امل ـراث وغــرف للقضايــا الجنائيــة تختــص بالنظــر يف القضايــا عــى مســتوى مرحلــة الدرجــة األوىل وعــى مســتوى مرحلــة االســتئناف يف
الجرائــم التــي تتجــاوز العقوبــة املقــررة بشــأنها أو تعــادل الســجن خمــس ســنوات .وتشــتمل أيض ـاً محاكــم االســتئناف يف الربــاط والــدار
البيضــاء وفــاس ومراكــش عــى غــرف متخصصــة يف الجرائــم املاليــة مثــل قضايــا الفســاد.
محكمــة النقــض :عــى قمــة الهيــكل الهرمــي للمحاكــم توجــد محكمــة النقــض .وتختــص املحكمــة بالتح ّقــق مــن تق ّيــد قضــاة درجتــيالتقــايض األوىل والثانيــة بالقوانــن وبالتح ّقــق مــن تفســرهم لهــذه القوانــن .وإىل جانــب غــرف القضايــا املدنيــة والتجاريــة واالجتامعيــة
وقضايــا األحــوال الشــخصية ،فإنهــا تضــم غرفــة للقضايــا اإلداريــة.
املحاكــم املتخصصــة :يوجــد أوالً نــوع مــن الهيئــات القضائيــة اإلداريــة يتألــف مــن محاكــم إداريــة ومحاكــم اســتئناف إداريــة .وتختــصاملحاكــم اإلداريــة بتل ّقــي الطعــون املطالبــة بإلغــاء ق ـرارات صــادرة عــن الســلطات اإلداريــة بســبب تجــاوز الســلطة.

املحاكــم التجاريــة :يوجــد بعــد ذلــك نظــام مــن املحاكــم التجاريــة يتألــف أيضـاً مــن محاكــم تجاريــة ومحاكــم اســتئناف تجاريــة .وبصــورةخاصــة ،تختــص هــذه املحاكــم بالنظــر يف الدعــاوى املتعلقــة بأفعــال التجــار بخصــوص مامرســتهم لعملهــم.
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املحكمــة الدســتورية :هــي محكمــة مــن نــوع خــاص ألنهــا أساس ـاً (ولكــن ليــس حرصي ـاً) هــي «قــايض القوانــن» .فهــي تتل ّقــى الطعــوناملرفوعــة ضــد القوانــن بســبب عــدم دســتوريتها ،أي الطعــون التــي يكــون الغــرض منهــا هــو التح ّقــق مــا إذا كانــت هــذه القوانــن مطابقــة
للدســتور( .لالطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر املبحــث  :5القــايض الدســتوري).

- 3حقوق املتقاضني
• •ما هي حقوقي بصفتي متقاضياً يف املغرب؟
األحكام الدستورية املتعلقة بحقوق املتقاضني
اســتقالل القضــاء هــو إحــدى الوســائل األساســية لضــان حســن ســر العدالــة وللحفــاظ عــى ثقــة املتقاضــن يف النظــام القضــايئ ،كــا أنــه
ضامنــة للمســاواة أمــام القانــون وللمحافظــة عــى دور القــايض بوصفــه الضامــن النهــايئ لحقــوق األشــخاص وحرياتهــم .واســتقالل القضــاء
وحياديتــه هــا أيض ـاً أفضــل ضامــن لتحقيــق مســاواة الجميــع أمــام القــايض.
وعــاوة عــى ذلــك ،يكفــل الدســتور حقــوق املتقاضــن يف الفصــول  23ومــن  117إىل  128منــه .فهــو مــن هــذا البــاب يقــي بأنــه ال يجــوز
إلقــاء القبــض عــى أي شــخص أو اعتقالــه أو متابعتــه أو إدانتــه ،إال يف الحــاالت وطبقــا لإلجـراءات التــي ينــص عليهــا القانــون .ويجــب إخبــار
كل شــخص تــم اعتقالــه ،عــى الفــور وبكيفيــة يفهمهــا ،بدواعــي اعتقالــه وبحقوقــه ،ومــن بينهــا حقــه يف التـزام الصمــت .ويحــق لــه االســتفادة،
يف أقــرب وقــت ممكــن ،مــن مســاعدة قانونيــة ،ومــن إمكانيــة االتصــال بأقربائــه ،طبقـاً للقانــون.
وينــص أيضـاً عــى أن قرينــة الـراءة والحــق يف محاكمــة عادلــة مضمونــان .وهكــذا ،يُعتــر كل مشــتبه فيــه أو متهــم بارتــكاب جرميــة بريئـاً ،إىل
أن تثبــت إدانتــه مبقــرر قضــايئ مكتســب لقــوة الــيء املقــي بــه .وحقــوق الدفــاع مضمونــة أمــام جميــع املحاكــم.
ويكــون التقــايض مجانيـاً يف الحــاالت املنصــوص عليهــا قانونـاً ملــن ال يتوفــر عــى مــوارد كافيــة للتقــايض .وتكــون الجلســات علنيــة ماعــدا يف
الحــاالت التــي يقــرر فيهــا القانــون خــاف ذلــك .وتكــون األحــكام معللــة وتصــدر يف جلســة علنيــة ،وفــق الــروط املنصــوص عليهــا يف القانــون.
ويتمتــع كل شــخص معتقــل بحقــوق أساســية وبظــروف اعتقــال إنســانية .وميكنــه أن يســتفيد مــن برامــج للتكويــن وإعــادة اإلدمــاج .وحــق
التقــايض مضمــون لــكل شــخص للدفــاع عــن حقوقــه وعــن مصالحــه التــي يحميهــا القانــون.
ويف اإلطــار نفســه ،فــكل ق ـرار اتُخــذ يف املجــال اإلداري ،ســواء كان تنظيمي ـاً أو فردي ـاً ،هــو ق ـرار ُيكــن الطعــن فيــه أمــام الهيئــة القضائيــة
اإلداريــة املختصــة .ويحــق لــكل مــن تــرر مــن خط ـأٍ قضــايئ الحصــول عــى تعويــض تتحملــه الدولــة.
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متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :اإلملــام باألحــكام الدســتورية املتعلقــة بالســلطة القضائيــة؛ وتحديــد اسـراتيجيات الســتيعاب اإلطــار املرجعــي العاملــي
يف النظــام القانــوين الوطنــي.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد النقــاش (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة)؛ والتــرف
بطريقــة تراعــي املواطَنــة والدميقراطيــة (اح ـرام القانــون ،والتح ّكــم يف االنفعــاالت).
كفــاءات املشــاركة :املشــاركة الراميــة إىل نــر ثقافــة حقــوق املتقاضــن والوصــول إىل العدالــة؛ والعمــل مــن أجــل إحــداث تح ـ ّول يف البيئــة
املبــارشة واملشــاركة يف ذلــك.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
العدالة ،والكرامة اإلنسانية ،والحرية ،واملساواة ،والدميقراطية ،واملواطَنة.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
الفصل بني السلطات؛ واستقالل السلطة القضائية؛ ومبادئ التنظيم القضايئ؛ وحقوق املتقايض؛ وتصنيف املحاكم.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
مــا هــو تأثــر اســتقالل الســلطة القضائيــة عــى ِ
املواطــن؟ ومــا هــي املبــادئ املنظِّمــة للســلطة القضائيــة؟ وكيــف أدى دســتور عــام  2011إىل
تعزيــز اســتقاللية الســلطة القضائيــة؟

مدة هذا النشاط
ساعتان و 30دقيقة.
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متارين عملية

- 1التفكري
 30دقيقة
اإلرشادات

أجب عن األسئلة التالية:
 ما هي السلطة القضائية؟ ما هي املبادئ الكربى لتنظيم وسري العدالة؟ ما هي املصلحة التي تعود عىل سري العدالة من الفصل بني السلطات. هل القضاء مستقل ومتجرد؟ ملاذا يجب أن يكون القايض محايدا ً؟ هل الجميع متساوون أمام القضاء؟ هل اللجوء إىل القضاء مجاين؟ ما هي العالنية بالنسبة إىل القضاء؟ كيف تُكفَل الحقوق عن طريق وجود قضاء مستقل؟ -ما هي ضامنات استقاللية السلطة القضائية؟

بروتوكول إدارة النشاط

 تُكتب جميع األسئلة عىل لوحة العرض البياين. تُرتك املجموعة تختار مديرا ً لتنظيم النقاش؛ ويجب أن يؤدي مدير النقاش دور الخبري املرجعي. -يجري إعداد نص توليفي جامعي.

- 2سيناريو
ق ـراءة البــاب الســابع مــن الدســتور املتعلــق بالســلطة القضائيــة يف ضــوء اإلطــار القانــوين الــدويل والتعليــق عــى هــذا
البــاب

ساعة واحدة
اإلرشادات
يُــرع يف الق ـراءة ،املصحوبــة بتعليقــات ،للفصــول القانونيــة مــن البــاب الســابع املتعلــق بالســلطة القضائيــة يف دســتور عــام  2011ويُقــا َرن
بــن هــذه الفصــول واملــادة  14مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية وذلــك بربــط كل حكــم دســتوري بالحكــم املامثــل
لــه يف املــادة  14مــن العهــد.

بروتوكول إدارة النشاط
قسم املشاركون إىل مجموعتني فرعيتني :األوىل تتناول محور استقالل القضاء؛ والثانية تتناول حقوق املتقاضني وقواعد سري العدالة.
 يُ َّت ُعــرض عــى املشــاركني ورقتــان :األوىل تحتــوي عــى املــادة  14مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ والثانيــة تحتــويعــى أحــكام بــاب الدســتور املتعلــق بالســلطة القضائيــة .ثــم يُطلــب مــن املشــاركني ربــط كل حكــم مــن أحــكام الدســتور املعنيــة بالحكــم
املناظــر لــه يف املــادة  14مــن العهــد.
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- 3التكامل والتقييم
املشاركة يف إعداد القانون التنظيمي للمجلس األعىل للسلطة القضائية

ساعة واحدة

يهــدف القانــون التنظيمــي للمجلــس األعــى للســلطة القضائيــة إىل الحفــاظ عــى اســتقاللية القضــاة لــي يســتطيعوا مامرســة مهــام عملهــم
بأتــم قــدر مــن الحريــة والشــفافية .وينقســم هــذا القانــون إىل أقســام تتنــاول :األحــكام العامــة ،وتكويــن املجلــس األعــى وســر عملــه ،وإدارة
مــوارده البرشيــة ،وإعــداد التقاريــر ،وكذلــك التدابــر االنتقاليــة ،وحاميــة اســتقالل القضــاء.

اإلرشادات
ـاش عمليــة وضــع قســم القانــون التنظيمــي املتعلــق باســتقالل الســلطة القضائيــة باالســتناد إىل الضامنــات الدســتورية والضامنــات املنصــوص
تُبـ َ
عليهــا يف االتفاقيــات والعهــود الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب.

بروتوكول إدارة النشاط
يُحــاط عل ـاً بالضامنــات الدســتورية والضامنــات املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــات والعهــود الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب يف مجــالاســتقاللية الســلطة القضائيــة.
قسم املشاركون إىل أربع مجموعات فرعية.
 يُ َّ يجري القيام جامعياً بوضع قسم القانون التنظيمي املتعلق باستقالل السلطة القضائية القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بعرض العمل املن َجز. -تبادل األعامل املضطَلع بها وإعداد نص توليفي.

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة .2013 ،ميثاق إصالح منظومة العدالة (املوقع اإللكرتوين:
http://www.justice.gov.ma/App_Themes/ar/img/Files/Charte_Reforme_justiceFr.pdf
• OSCE/BIDDH (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Bureau des institutions démocratiques et
des droits de l’homme). 2012. Observation des Procès. Un manuel de référence pour les praticiens du droit. (Texte
)intégral : http://www.osce.org/fr/odihr/120064?download=true
• OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights). 2001. Training Manual on Human
Rights Monitoring, Professional Training Series No. 7 (Manuel de formation sur le monitoring des droits de l’homme.
Série sur la formation professionnelle n° 7). [L’observation de procès y est décrite en détail à la 13e section du guide].
Texte intégral : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ training7part1fr.pdf
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املبحث 12

احلكامة
والسياسات العمومية

املبحث12

احلكامة والسياسات العمومية

السياســـة العموميـــة ،بالنســـبة إىل أي دولـــة ،هـــي وســـيلة التدخّـــل عـــى امتـــداد اإلقليـــم الوطنـــي مـــن أجـــل االســـتجابة الحتياجـــات
املواطن ــن واملواطن ــات ولحقوقه ــم .فه ــي أس ــلوب عم ــل تتبع ــه الدول ــة للوف ــاء بالتزامه ــا تج ــاه املواطن ــن واملواطن ــات .ويخض ــع وض ــع
وتنفي ــذ السياس ــات العمومي ــة يف الوق ــت الح ــارض ملتطلب ــات الحكام ــة (الحوكم ــة) الدميقراطي ــة .ف ــأن حي ــاة كل مواط ــن تتأث ّ ــر يوميــاً
بالتس ــهيالت والخدم ــات املق َّدم ــة م ــن الس ــلطات العمومي ــة ،ف ــإن املواطَن ــة النش ــطة تف ــرض املعرف ــة واإلحاط ــة بالعملي ــات الت ــي تشــكّل
أس ــاس تقدي ــم ه ــذه الخدم ــات.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •ما هي الحكامة؟

الحكامــة هــي أســلوب يف اإلدارة يرتكــز عــى مبــادئ األداء واملصلحــة العامــة واملشــاركة والشــفافية واملســؤولية واملحاسبة/املســاءلة .وهــي
نتــاج لعمليــة تح ـ ّول يف كيفيــات صنــع الق ـرار املتعلــق بالشــأن العــام وإدارتــه وتقييمــه.

• •ما هي السياسة العمومية؟

السياســة العموميــة هــي مجمــوع التو ّجهــات وبرامــج العمــل التــي تضعهــا وتو ّجههــا الســلطات العموميــة واإلداريــة للبلــد مــن أجــل حــل
مشــكلة عامــة معينــة يف قطــاع مح ـ َّدد تحديــدا ً جيــدا ً .وعــى هــذا النحــو ،نحــن نتحــدث عــن «السياســة التعليميــة» ،و«سياســة الســكن»،
و«السياســة الرضيبيــة»  ...ويف ظــل النظــام الدميقراطــي ،تســتجيب السياســات العموميــة للمتطلبــات األساســية املرتبطــة بحقــوق املواطنــن
واملواطنــات (عــى ســبيل املثــال ،الحــق يف التعليــم ،والحــق يف الرعايــة الصحيــة ،والحــق يف البيئــة الصحيــة ،ومــا إىل ذلــك).

• •وما هي حكامة السياسات العمومية؟

مــن حيــث املبــدأ ،تشـكّل إدارة السياســات العموميــة أحــد امتيــازات الدولــة ومؤسســاتها التــي تتمتــع ،مــن الناحيــة النظريــة ،باحتــكار الترشيع
وتنظيــم الرقابــة .ومــع ذلــك ،فمــع ظهــور الطرائــق الجديــدة للحكامــة (الدميقراطيــة التشــاركية ،والرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص ،ورأس
املــال االجتامعــي ،إلــخ) ،أصبــح الحديــث يــدور بشــكل متزايــد عــن «التشــارك يف وضــع» السياســات العموميــة حيــث مل تعــد الدولــة ســوى
طــرف واحــد ضمــن عــدد كبــر مــن الجهــات الفاعلــة األخــرى (منظــات املجتمــع املــدين ،والجامعــات الرتابيــة ،والقطــاع الخــاص ،ومــا إىل
ذلــك).
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- 2املبادئ العامة للسياسة العمومية
تكمــن مرتكـزات السياســات العامــة يف االلتـزام الواقــع عــى الســلطات العموميــة بإعــال الحريــات والحقــوق األساســية املعــرف بهــا للمواطنني
وذلــك عــن طريــق إنشــاء خدمــات عامــة ومتويلهــا وإدارتهــا وتقديــم هــذه الخدمــات إىل املواطنــن واملواطنــات ،مبــارش ًة أو عــن طريــق
تفويــض ،ويف ظــل اح ـرام مبــادئ املصلحــة العامــة والجــودة والشــفافية واإلنصــاف وعــدم التمييــز .وت ُرت َجــم هــذه املبــادئ العامــة ،بطريقــة
متغايــرة ،إىل مواثيــق ذات طابــع عاملــي أو إقليمــي تتنــاول حقــوق اإلنســان .فقــد أُعلنــت هــذه املبــادئ يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة املــؤرخ يف  16كانــون األول/ديســمرب  ،1966كــا هــو موضّ ــح يف اإلطــار التــايل:

اإلطار  :1مرتكزات السياسات العمومية يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املادة 2
تتعهــد كل دولــة طــرف يف هــذا العهــد بــأن تتخــذ ،مبفردهــا وعــن طريــق املســاعدة والتعــاون الدوليــن ،وال ســيام عــى الصعيديــن االقتصــادي
والتقنــي ،وبأقــى مــا تســمح بــه مواردهــا املتاحــة ،مــا يلــزم مــن خطــوات لضــان التمتــع الفعــي التدريجــي بالحقــوق املعــرف بهــا يف هــذا
العهــد ،ســالكة إىل ذلــك جميــع الســبل املناســبة ،وخصوصــا ســبيل اعتــاد تدابــر ترشيعيــة.

• •دورة حياة السياسات العمومية؟

ظهــور املشــكلة :أي االعـراف بالطابــع العــام ملشــكلة اجتامعيــة أو اقتصاديــة أو مشــكلة أخــرى (البطالــة ،العنــف ،إلــخ) تــرر األخــذ بسياســةعموميــة وتعطيهــا علــة الوجــود؛
اعتف بأن املشكلة هي مشكلة عامة ،يجري إدراجها يف جدول أعامل السلطات السياسية؛
إدراج املشكلة يف جدول األعامل :فمتى ُصياغــة السياســة العموميــة :متــى أُدرجــت املشــكلة العموميــة يف جــدول األعــال ،فإنهــا تنتقــل إىل مرحلــة الصياغــة مبعنــى اختيــار عــددمعــن مــن التو ّجهــات والحلــول للمشــكلة التــي ُحــددت عــى هــذا النحــو؛
التنفيــذ :هــذه املرحلــة تعنــي تنفيــذ القـرارات املتخــذة وتنطــوي عــى سلســلة مــن العمليات تشــمل تطبيــق األنظمــة ،وتخصيــص االعتامداتاملاليــة ،وتنفيــذ برامــج العمــل يف إقليــم معــن (جهــة معينــة) وملــدة محددة؛
التقييــم :التقييــم هــو عبــارة عــن التح ّقــق مــن اآلثــار العمليــة لإلج ـراءات والربامــج املن َّفــذة عــى الســكان ،انطالق ـاً مــن عــدد معــن مــناملــؤرشات.
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وماذا عن املغرب؟
- 1الرتتيب الدستوري ملسألة حكامة السياسات العمومية
قبــل عــام  ،2011مل يكــن الدســتور والنصــوص القانونيــة تفســح ســوى مــكان صغــر لقواعــد وعمليــات إعــداد السياســات العموميــة .أمــا يف
الوقــت الحــارض ،فيمكــن عــرض البنيــة الدســتورية للسياســات العامــة كــا يــي:
إطــار مرجعــي رصيــح :فالقواعــد التــي تنظّــم مــن اآلن فصاعــدا ً عمليــة حكامــة السياســات العموميــة هــي قواعــد محــددة بوضــوح ،أي:الدميقراطيــة التشــاركية ،والتعدديــة ،وعــدم التمييــز ،والشــفافية ،واملحاسبة/املســاءلة ،وتغطيــة ال ـراب الوطنــي تغطيــة منصفــة؛ ومــا إىل
ذلــك؛
إج ـراءات أُضفــي عليهــا الوضــوح :فالدســتور مــن اآلن فصاعــدا ً يُلقــي نظــرة شــاملة مرتابطــة عــى العمليــات املتعلقــة بإعــداد السياســاتالعموميــة وبوضــع قواعــد املحاسبة/املســاءلة ،كــا يــي:
• اإلجراءات الترشيعية :إعداد قواعد أساسية للسياسات العمومية؛
• بيان حكومي من أجل إقرار الربامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها؛
•آليات التشاور والتنسيق عن طريق املبادرة الترشيعية للمواطنني ،والحق يف تقديم عرائض ،وآليات التشاور؛
•ميثاق الخدمات العمومية الذي ينظّم العالقات بني اإلدارة واملواطنني واملواطنات مستع ِميل خدماتها ؛
•التقييــم الربملــاين والتقييــم املضطلــع بــه مــن خــارج الربملــان مــن جانــب املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي والبيئــي والهيئــات األخــرى املعنيــة
بالحكامــة والتنظيــم؛
• الرقابة القضائية واملحاسبة عن طريق املجلس األعىل للحسابات.
ويال َحــظ أيضـاً أنــه يجــري تقاســم املســؤولية عــن إعــداد السياســات العامــة وذلــك حرصاً عــى شــمول الجميــع ومشــاركة املواطنــن واملواطنات.
وهكــذا فــإن بــاب املشــاركة يف عمليــات صنــع القـرار مفتــوح مــن اآلن فصاعــدا ً أمــام هيئــات جديــدة وأطـراف ت ُســهم يف إعــداد السياســات
العامــة ،كــا يــي:
جهــات فاعلــة تقليديــة :هــي هيئــات دســتورية مســتقلة مثــل هيئــات التنظيــم والتقييــم ،والجامعــات الرتابيــة باعتبارهــا فضــا ًء لتفريــعالســلطة (مبــدأ التفريــع) والتدبــر الحــر ،واملواطنــن واملواطنــات ومنظــات املجتمــع املــدين باعتبارهــم مصــادر للمقرتحــات.
جهــات فاعلــة جديــدة  :الهيئــات الدســتورية املســتقلة مثــل الهيئــات التنظيميــة والتقييميــة ،و الســلطات املحليــة ،بنــاء عــى مبــدأ " التفريــع "واملواطنــن ،ومنظــات املجتمــع املــدين بصفتهــا قــوى لتقديــم املقرتحــات.
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اإلطار :2العالقة املتبادلة بني احلقوق والسياسات العمومية يف ضوء الفصل 13
من الدستور
تعمــل الدولــة واملؤسســات العموميــة والجامعــات الرتابيــة عــى تعبئــة كل الوســائل املتاحــة لتيســر أســباب اســتفادة املواطنــات واملواطنــن،
عــى قــدم املســاواة ،مــن الحــق يف:
 العالج والعناية الصحية؛ الحامية االجتامعية والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو املنظَّم من لدن الدولة؛ميس الولوج وذي جودة؛
 الحصول عىل تعليم عرصي ًّ التنشئة عىل التشبث بالهوية املغربية والثوابت الوطنية الراسخة؛ التكوين املهني واالستفادة من الرتبية البدنية والفنية؛ السكن الالئق؛ الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية يف البحث عن منصب شغل أو يف التشغيل الذايت؛ ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛ الحصول عىل املاء والعيش يف بيئة سليمة؛ -التنمية املستدامة.

َ
املواطنة والسياسات العمومية2
• •بوصفك مواطناً ،ما هي حقوق وفرص التدخّل عىل مستوى السياسات العمومية

كل مواطــن لــه الحــق أوالً يف عــدد معــن مــن الحقــوق والحريــات التــي ترتكــز عليهــا السياســات العموميــة الوطنيــة .ويوضــح نــص الفصــل
 31مــن الدســتور بشــكل أفضــل هــذه العالقــة املتبادلــة بــن الحقــوق والسياســات العموميــة.
وميكن للمواطن بعد ذلك التدخّل بطرق عديدة من أجل التأثري عىل عمليات إعداد السياسات العمومية ،كام ييل:
بوصفــه ناخبــاً :يُســهم يف اختبــار الربامــج والهيئــات املســؤولة عــن إدارة الشــأن العــام .وميكــن لــه أيضــاً أن يطلــب مــن ممثليــه عــىالصعيديــن الوطنــي واملحــي تقديــم حســاب عــا فعلــوه؛
بوصفــه مرت ِفقــاً (مســتع ِمالً) :ميكــن لــه أن يقــ ّدم عرائــض إىل الســلطات العموميــة (الفصــان  15و ،)139وأن يحيــل األمــر إىل الوســيط(الفصل  ،)162وأن يق ِّدم تظلامته أو اقرتاحاته أو مالحظاته إىل املرافق العمومية (الفصل )156؛
بوصفــه متقاضي ـاً :ميكــن لــه أن يطلــب ج ـرا ً لــأرضار التــي تســببت فيهــا إدارة مســؤولة عــن سياســة عموميــة معينــة إذا دفــع املواطــنواملواطنــة بعــدم دســتورية قانــون (الفصــل .)133
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- 3اجملتمع املدين والسياسات العمومية
• •كيـــف ميكـــن ملنظـــات املجتمـــع املـــدين أن تؤثّـــر عـــى إعـــداد السياســـات العموميـــة عـــى الصعيديـــن
الوطنـــي واملحـــي؟
مجــال تدخــل املجتمــع املــدين ميتــد إىل جميــع مراحــل دورة حيــاة السياســة العموميــة ،أي :مــن اإلعــداد إىل التقييــم مــرورا ً بالتنفيــذ(الدســتور ،الفصــان  12و.)13
توجــد ثــاث آليــات رئيســية ميكــن ملنظــات املجتمــع املــدين أن تعبئهــا مــن أجــل التأثــر عــى القـرار العــام يف هــذا املجــال ،وهــي :هيئــاتالتشــاور (الفصــل  ،)13وتقديــم ملتمســات يف مجــال الترشيــع (الفصــل  ،)14والحــق يف تقديــم عرائــض (الفصــان  15و .)139ولالطــاع عــى
مزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر املبحثــن  4و 7اللذيــن يتنــاوالن عــى التــوايل املواطَنــة واملجتمــع املــدين.

التمثيــل املؤســي الــذي يضمنــه الدســتور ،مثــل :املجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي ،واملجلــس االقتصــادي واالجتامعــيوالبيئــي ،وهيئــات الحكامــة والتنظيــم.
ولالطالع عىل معلومات أكرث تعمقاً بشأن هذه املسألة ،يُرجى الرجوع إىل املبحث  14املتعلق بالهيئات الدستورية املستقلة.
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متارين عملية وأسئلة رئيسية
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة بــاإلدارة الجيــدة للسياســات العامــة؛ وتحديــد اآلليــات واألدوات الدوليــة والوطنيــة
إلدارة السياســات العامــة؛ وتحديــد الفاعلــن املعنيــن والتحديــات الرئيســية املرتبطــة تحديــدا ً بسياســة مــن السياســات العامــة؛ وتفكيــك إحــدى
السياســات العامــة لألغـراض التحليليــة واالسـراتيجية.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد النقــاش الحضــوري (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة،
وتقديــم مقرتحــات)؛ والتــرف بطريقــة دميقراطيــة (احــرام قانــون األغلبيــة ،والتحكّــم يف االنفعــاالت).
كفــاءات املشــاركة :املشــاركة الراميــة إىل نــر ثقافــة حكامــة السياســات العامــة؛ والعمــل مــن أجــل إحــداث تحــ ّول يف البيئــة املبــارشة
واملشــاركة يف ذلــك.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الدميقراطية ،واملواطَنة ،والتسامح ،والعدالة ،والتضامن ،والسالم ،والكرامة اإلنسانية ،والحرية ،واملساواة.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
الحكامة الجيدة؛ ودورة حياة السياسة العامة؛ وحكامة السياسات العامة واملواطَنة.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
ما هي املواطَنة وكيف ميكن للمواطن املغريب التدخّل من أجل اإلدالء برأيه بشأن السياسات العامة؟

مدة هذا النشاط
ساعتان.
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متارين عملية

- 1التفكري
عملية تفكّر الستثارة األفكار وتحديد املفاهيم

 30دقيقة
اإلرشادات
القيام بتعداد أكرب عدد من األفكار التي ميكن ربطها مبفهوم «الحكامة» (الحوكمة).

بروتوكول إدارة النشاط

عرض القضية املطروحة وأسلوب استثارة األفكار ورشح التعليامت للمشارِكني.تشجيع تعبري املشارِكني عن أفكارهم بحرية.تدوين جميع اإلجابات عىل لوحة عرض بياين.االمتناع عن نقد اإلجابات أو التعليق عليها أو استهجانها.-تحديد تعريف توليفي وتوافقي حول مفهوم «الحكامة».

- 2سيناريو
هيئات التشاور

 45دقيقة
طبق ـاً للفصــل  13مــن الدســتور ،فلنفــرض أن وزارة الرتبيــة الوطنيــة قــد أنشــأت هيئــة للتشــاور تضــم ،باإلضافــة إىل ممثــي اإلدارة ،أكــر
املنظــات غــر الحكوميــة نشــاطاً يف مجــال الحكامــة الرتبويــة .ولنفــرض أن جمعيتــك ممثَّلــة فيهــا .فــا هــي حقــوق والتزامــات املنظــات
غــر الحكوميــة املشــارِكة يف هــذا التشــاور؟

اإلرشادات

املشاركة بنشاط يف هيئة للتشاور.

بروتوكول إدارة النشاط

قسم املشاركون إىل مجموعتني فرعيتني.
يُ َّيجري اختيار هوية مستعارة (ممثلو اإلدارة وممثلو املجتمع املدين).-يُب َدأ يف املحاكاة بأن يجري التأكيد عىل الحقوق االلتزامات الخاصة باملنظامت غري الحكومية املشاركة يف هيئة التشاور.
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التكامل والتقييم- 3
دورة حياة السياسة العامة

 دقيقة45
اإلرشادات

، العدواني ــة الهمجي ــة، وأن ــت مدع ــو للمش ــاركة يف ح ــل مش ــكلة اجتامعي ــة معين ــة (العن ــف امل ــدريس،أن ــت عض ــو يف جمعي ــة مجتم ــع م ــدين
.إل ــخ) ع ــن طري ــق إع ــداد سياس ــة عام ــة بجمي ــع مراح ــل دورة حياته ــا

بروتوكول إدارة النشاط

.قسم املشاركون إىل مجموعتني فرعيتني
َّ ُي.)يجري جامعياً تذكّر دورة حياة السياسة العامة (مراحلها واملسائل املتعلقة بذلك.)... العنف يف الساحات الرياضية،يجري اختيار مشكلة (العنف املدريس.تُح َّدد دورة حياة السياسة العامة املتعلقة باملشكلة املختارة.يجري تبادل األعامل املضطلع بها-

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
ِ
، عــى التــوايل، املجتمــع املــدين والفاعلــون االجتامعيــون؛ فهــذان املبحثــان يتنــاوالن:7  واملبحــث، التمثيــل واملشــاركة:املواطــن:4
•املبحــث
.املواطــن واملواطنــة واملجتمــع املــدين
Site : http://www.maroc.ma/fr/system/files/documents_page/ .2011  يوليــوز/ متــوز29 • نــص الدســتور املغــريب الصــادر يف
BO_5964BIS_Fr.pdf
• Bellina, S. et al. 2008. La gouvernance démocratique. Un nouveau paradigme pour le développement ? Site : http://
www.institut-gouvernance.org/docs/introduction-gouvernance-democratique.pdf
• CAFRAD et al. 2006. Rapport national sur l’évaluation du système de gouvernance au Maroc. Site : http:// unpan1.
un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan025323.pdf
• Djezzar, L. et Gateau-Leblanc, C. 2008. Contribution à l’élaboration d’un guide de l’évaluation des politiques
publiques. E14/N° 10656. Paris : Assemblée des Départements de France et Institut national des études territoriales. Site :
http://www.eval.fr/Documents/contribution%20guide.pdf.
• Lehnardt, R. et al. 2001. Des politiques publiques basées sur les droits. Expériences de la société civile à travers
le monde. Guide méthodologique. Série Agir pour les DESC. Terre des Hommes France. Site : http://www.
agirpourlesdesc.org/IMG/pdf_Politiques_Publiques.pdf
• Mbacké Cissé, F. (rédigé et coordonné par). 2010. Gouvernance et services publics. Pour ne pas renoncer au rêve du
développement. Série Gouvernance en Afrique. Cahier de propositions n° 2010-05. ARGA (Alliance pour Refonder la
Gouvernance en Afrique). Site : http://base.afrique-gouvernance.net/docs/cp_services_publics.pdf
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املبحث 13

اجلماعات الرتابية
واحلكامة احمللية

املبحث13

اجلماعات الرتابية
واحلكامة احمللية

إذا كان ــت الدول ــة القومي ــة مازال ــت ه ــي اإلط ــار املعت ــاد ملامرس ــة املواطَن ــة ،ف ــإن مقتضي ــات كل م ــن الحكام ــة الجي ــدة ودميقراطي ــة الق ــرب
ق ــد نت ــج عنه ــا تعزي ــز دينامي ــات إضف ــاء الالمركزي ــة ع ــى الجامع ــات الرتابي ــة وإدارته ــا إدارة ح ــرة .وه ــذه الدينامي ــة ،إذا كان م ــن ش ــأنها
تخفي ــف الع ــبء ع ــن الس ــلطة املركزي ــة ،فإنه ــا ته ــدف أساســاً إىل إرشاك املواطن ــن واملواطن ــات يف إدارة ش ــؤونهم ه ــم .ك ــا أنه ــا متثّ ــل
تتجس ــد في ــه مش ــاريع التنمي ــة الت ــي ته ـ ّم املواطن ــن واملواطن ــات مب ــارشة .وحكام ــة الجامع ــات املحلي ــة ،إذا ن ُِظ ــر إليه ــا م ــن
الفض ــاء ال ــذي ّ
ه ــذه الزواي ــة ،ميك ــن اعتباره ــا يف آن واح ــد مدرس ــة للمواطَن ــة وم ــن ث ــم للدميقراطي ــة ومح ــركاً للتنمي ــة البرشي ــة وضامنــ ًة نفيســ ًة إلدارة
الخصائ ــص الثقافي ــة واملكاني ــة املح ــددة الت ــي تتس ــم به ــا الجامع ــات املعني ــة.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •ما هي الجامعات املحلية؟

الجامعــة املحليــة هــي وحــدة جغرافيــة وإداريــة تابعــة للدولــة ،يديرهــا مجلــس محــي تــداويل يكــون يف معظــم األحيــان منتخَبـاً مــن املواطنني
تجســدت يف نقــل االختصاصــات
واملواطنــات انتخاب ـاً مبــارشا ً .وقــد جــاء وجــود الجامعــات الرتابيــة نتيج ـ ًة طبيعيــة لألخــذ بالالمركزيــة التــي ّ
اإلداريــة واملاليــة واالجتامعية-االقتصاديــة مــن الدولــة إىل مســتوياتها الجهويــة املختلفــة :الجهــات ،والعــاالت ،والجامعــات.

• •ما هي الحكامة املحلية؟

الحكامة املحلية ،التي تُس َّمى أيضاً الحكامة الجهوية ،تشري إىل مجموع مبادئ وأدوات الحكامة املطبَّقة عىل إدارة املناطق:

مبــدأ تفريــع الســلطة (مبــدأ التفريــع) ،الــذي يعنــي أن مســؤولية العمــل العــام يجــب إســنادها إىل أصغــر وحــدة ترابيــة قــادرة عــى حــلاملشــكلة بنفســها .وعــى ســبيل املثــال ،فــا دامــت الجامعــة املحليــة قــادرة عــى تــويل مســؤولية إدارة عمليــة توزيــع امليــاه والكهربــاء فينبغي
أال تتدخــل الســلطات الجهويــة أو املركزيــة يف ذلــك تدخـاً مبــارشا ً.
مبــدأ املســاعدة اإلحالليــة :عندمــا تتجــاوز املشــاكل القــدرات والوســائل التقنيــة واملاديــة املتاحــة لوحــدة محليــة مــا ،يجــب عندئــذ عــىاملســتوى الجهــوي األعــى أن يق ـ ّدم دعمــه مــن أجــل تحقيــق النجــاح يف تنفيــذ املــروع املعنــي (بنيــة تحتيــة مينائيــة ،ســكك حديديــة،
طــرق ،طــرق رسيعــة للســيارات ،إلــخ) .ويهــدف مبــدأ تفريــع الســلطة ومبــدأ املســاعدة اإلحالليــة إىل ضــان عــدم القيــام عــى مســتوى أعــى
مبــا ميكــن القيــام بــه عــى مســتوى أدىن بفعاليــة أكــر وبتكلفــة أقــل ،وهــو مــا يعنــي الســعي إىل اختيــار املســتوى املناســب للصالــح العــام.
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مبــدأ الشــمول :الــذي يعكــس املطالبــة بــإرشاك جميــع أصحــاب املصلحــة يف إدارة جامعــة ترابيــة (وهــم املجتمعــات املحليــة ،والجمعيــات،
والقطــاع الخــاص )... ،والذيــن يكــون مــن شــأن إســهامهم إثـراء الجانــب الدينامــي لتنميــة هــذه الجامعــة الرتابيــة وذلــك عــن طريــق آليــات
الحــوار والتشــاور املنصــوص عليهــا يف القانــون.
مبــدأ التناســب :يقــي هــذا املبــدأ بوجــوب أن يكــون أي تحويــل للصالحيــات مــن الدولــة إىل جامعــة ترابيــة مصحوبـاً بتحويــل للمــوارد املاديــة
والبرشيــة املقابلــة لها.
مبــدأ التضامــن :ملواجهــة التفاوتــات يف التنميــة بــن األماكــن املختلفــة املكونــة إلقليــم واحــد ،ينــص القانــون عــى آليــات تعويضيــة ،ت ُس ـ َّمى
أيضــا املســاواة بــن األقاليــم ،مــن أجــل تصحيــح هــذه التفاوتــات .وميكــن أن يتمثــل ذلــك يف اتخــاذ إج ـراءات للتمييــز اإليجــايب تكــون ذات
طابــع رضيبــي أو مــايل.

- 2اإلطار القانوين الدويل
ترســخ القواعــد واملامرســات الجيــدة يف هــذا
ازداد اإلطــار املرجعــي العاملــي يف مجــال الحكامــة الجهويــة (الحوكمــة اإلقليميــة) ث ـرا ًء عقــب ّ
ترســخاً ســاد عــى نطــاق العــامل .فربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،عــى وجــه الخصــوص ،قــد قــام بتطويــر هــذا اإلطــار املرجعــي بإرســائه
املجــال ّ
بدرجــة أكــر عــى منــوذج التنميــة البرشيــة وبتضمينــه أبعــادا ً جديــدة مثــل املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،والحــد مــن الفقــر ،والتنـ ّوع ،والتنميــة
املستدامة.

اإلطار :1اإلطار املرجعي للحكامة اجلهوية (احلوكمة اإلقليمية) طبقًا لربنامج األمم املتحدة
اإلمنائي
 تعزيز قدرات الجهات الفاعلة املؤسسية واالجتامعية. عدم التمييز وشمول الفئات االجتامعية املختلفة. توسيع نطاق مشاركة املواطنني واملواطنات يف جميع مراحل اإلدارة. الحق يف الحصول عىل املعلومات ،وشفافية عملية صنع القرار عىل املستوى املحيل. اتّباع عملية تشاركية لوضع ميزانية تراعي املساواة بني الجنسني. التناسب بني الصالحيات املف َّوضَ ة والقدرات املتعلقة بالتدخّل. التنمية املستدامة ،وإدارة املوارد إدارة تتسم باملسؤولية. التقييم التشاريك واملساءلة.املصــدر( /PNUD, Guide de l’utilisateur pour mesurer la gouvernance locale : http://www.undp.org :برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،دليــل للمســتع ِملني
مــن أجــل قيــاس الحوكمــة املحليــة)
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وماذا عن املغرب؟
- 1تذكري بالتقاليد السياسية واملؤسسية للمملكة املغربية
قبــل حقبــة الحاميــة ،كانــت الجهويــة ترتكــز عــى الواقــع القبــي والربــط بــن الســلطة املركزيــة الكائنــة يف مــدن اململكــة وبــن املناطــق
الهامشــية ربط ـاً قامئ ـاً عــى أســاس خضــوع هــذه الجهــات للســلطة املركزيــة .وتقليدي ـاً ،كانــت الجهــات الفاعلــة يف الوســاطة الجهويــة هــي
الجامعــة ،أي املجتمــع املحــي األســايس املتمتــع بســلطة تداوليــة ووكالء الســلطة ،أي االمتــداد املحــي للســلطة املركزيــة (مثــل القُياد ،الباشــوات،
الشــيوخ ،املقدمــن ،ومــا إىل ذلــك).

- 2الظهور الشاق للحكامة الرتابية يف املغرب
عقــب إعــان االســتقالل ،اتبــع املغــرب سياســة ال مركزيــة حــذرة وتدريجيــة ،وأوليــت األولويــة لبنــاء دولــة قويــة ترمــي إىل اســرداد األقاليــم
التــي كانــت مازالــت تحــت الســيطرة االســتعامرية .وكانــت الخطــوة املهمــة األوىل يف هــذا االتجــاه هــي القانــون املتعلــق بامليثــاق الجامعــي،
الــذي اعتُمــد يف عــام  1976ونُ ِّقــح يف عــام  2002ثــم يف عــام  ،2009والــذي منــح مجالــس الجامعــات ســلطات واســعة يف مجــال اإلدارة العامــة
املحليــة.

وكان التعديــل الدســتوري لعــام  1992هــو الــذي ارتقــى بالجهــات إىل مرتبــة الجامعــات املحليــة التــي تتمتــع باالســتقالل الــذايت اإلداري واملــايل.
وأدى القانــون رقــم  47/96إىل توضيــح مكانــة وصالحيــات الجهــات ولكنــه مل يخصــص ســوى قــدر ضئيــل مــن االختصاصــات ومــوارد العمــل
للمجالــس الجهويــة التــي ال ينتخبهــا املواطنــون مبــارشة.
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- 3نهضة احلكامة اجلهوية يف ظل دستور عام 2011
عــى الرغــم مــن أوجــه التقــدم املتحققــة منــذ االســتقالل ،مــا زالــت املامرســة املغربيــة يف مجــال األخــذ بالالمركزيــة والحكامــة الجهويــة مل
تُســهم إال بدرجــة ضعيفــة يف جعــل الجامعــات املحليــة منصــة حقيقيــة لتحقيــق املواطَنــة والتنميــة االجتامعيــة  -االقتصاديــة .واألســباب
الرئيســية لذلــك هــي كــا يــي:
ضعــف االختصاصــات املف َّوضــة للجامعــات الرتابيــة يف مجــال رســم السياســات العامــة املحليــة وتخطيطهــا وإدارتهــا ،فضـاً عــن ضعــف املوارداملاليــة والبرشيــة املخصصــة لها؛
حجــم الوصايــة املام َرســة مــن جانــب الــوالة والعــال الذيــن كانــوا هــم أيضـاً ،فيــا عــدا الوضــع يف الجامعــات املحليــة ،مســؤولني عــن تنفيــذمــداوالت املجالــس املحلية؛
 عدم وجود آليات للمشاركة وللحوار والتشاور مع املواطنني واملواطنات ومنظامت املجتمع املدين والجهات الفاعلة االقتصادية؛ التنمية غري املتكافئة واتساع الفوارق االقتصادية بني األجزاء املختلفة من الرتاب الوطني.ولجميــع هــذه األســباب ،أُنشــئت اللجنــة االستشــارية للجهويــة يف كانــون الثاين/ينايــر  .2010ومــن أجــل القيــام بذلــك ،اضطلعــت هــذه اللجنــة
بعمليــة تشــاور واســعة شــملت املشـغِّلني االقتصاديــن (الجهــات الفاعلــة االقتصاديــة) واألحـزاب السياســية والنقابــات واملجتمــع املــدين بغيــة
تحديــد أوجــه النقــص ومحــاور إصــاح املامرســات اإلقليميــة يف املغــرب.
ويف عــام  ،2011جــاء وألول مــرة نــص دســتوري مغــريب ينــص تحديــدا ً ،يف الفصــل  1منــه ،عــى أن «التنظيــم الـرايب للمملكــة تنظيــم ال مركــزي،
يقــوم عــى الجهويــة املتقدمــة» .وهــذا اإلطــار الدســتوري املرجعــي الجديــد للحكامــة الجهويــة للمملكــة املغربيــة رصيــح ،كــا هــو مبــن
أدنــاه ،يف عنــوان البــاب التاســع املخصــص للجهــات والجامعــات الرتابيــة مــن حيــث النــص عــى مــا يــي:
 انتخاب مجالس الجهات والجامعات باالقرتاع العام املبارش؛ مشاركة املواطنني واملواطنات (الحق يف تقديم عرائض) والحوار والتشاور مع املجتمع املدين؛ تفريع السلطة (مبدأ التفريع) والتدبري الحر للجامعات الرتابية؛ التضامن فيام بني الجهات والتعاضد من حيث الربامج ووسائل العمل؛ التناسب بني املهام املسندة للجامعات الرتابية واملوارد املالية املخصصة لها؛ التنمية البرشية املتكاملة واملستدامة؛ -تقييم خطط التنمية الجهوية واملساءلة/املحاسبة.

• •ما هي الجهات الرئيسية الفاعلة اليوم يف مجال الحكامة الجهوية؟

الهيكليــة الحاليــة للحكامــة الجهويــة ،تعبـرا ً منهــا عــن الحكامــة املتعــددة الفاعلــن تعبـرا ً صادقـاً ،مت ّكــن مــن تحديــد مجموعــة مــن الجهــات
الفاعلــة التــي يضطلــع كل منهــا مبهمــة معينــة يف هــذا الصــدد.

اإلطار  :2اجلهات الرئيسية الفاعلة يف جمال احلكامة اجلهوية
امليس الذي يق ِّدم الدعم ملشاريع التنمية املحلية.
 الدولة :فهي الرشيك ِّ املجالس املحلية :وهي هيئات تداولية منتخَبة من املواطنني واملواطنات من أجل تدبري الشؤون املحلية. -الســلطات املحليــة (الــوالة ،واملحافظــون ،والباشــوات ،والقُيــاد) :هــم ممثلــون للســلطة املركزيــة يتولّــون مهمــة تقديــم املســاعدة والدعــم إىل
املجالــس املنتخَبــة.
 -املواطنون واملجتمع املدين :وهم الرشكاء الذين يقومون بحشد قوتهم املتمثلة يف تقديم االقرتاحات واملبادرة.
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- 4الرتكيز على دميقراطية اجلماعات احمللية
• •كيف توضع خطة لتنمية الجامعات املحلية؟

يف املغــرب ،كــا هــو الوضــع يف بلــدان أخــرى ،يجــب أن تسرتشــد هــذه املشــاريع بوثيقــة توجيهيــة اس ـراتيجية تُس ـ َّمى «املخطــط الجامعــي
للتنميــة» .وهــذه الوثيقــة التــي يجــب أن يُؤخــذ فيهــا بعــن اإلعتبــار  -مــن جملــة أمــور  -منظــور نــوع الجنــس ومشــاريع التنميــة املخطــط
لهــا للجامعــة املحليــة املعنيــة ،يجــب أن تشــمل العنــارص التاليــة:
 تشخيص للوضع يُربِز اإلمكانيات واملعوقات االقتصادية واالجتامعية والثقافية للجامعة املحلية املعنية؛ الحاجيات ذات األولوية املح َّددة بالتشاور مع السكان واإلدارات والفاعلني املعنيني؛ -املوارد والنفقات التقديرية املتعلقة بالسنوات الثالث األوىل من تنفيذ «املخطط الجامعي للتنمية».

اإلطار  :3عملية إعداد «اخملطط اجلماعي للتنمية»

مرحلة اإلطالق
 اجتامع لتبادل املعلومات والتشاور يُعقد ،بدعوة من رئيس مجلس الجامعة املحلية ،مع أعضاء املكتب واألجهزة املساعدة. -إبالغ عامل العاملة أو اإلقليم بقرار بحث املسألة.

مرحلة اإلعداد
يتوله العامل.
 إمكانية طلب املساعدة التقنية من خدمات خارجة عن نطاق الدولة يف ظل تنسيق ّ إمكانية توجيه نداء إىل هيئات عامة أو خاصة أو إىل منظامت املجتمع املدين من أجل تقديم العون. -قيام الرئيس بإعداد مرشوع املخطط الجامعي للتنمية وعرض املرشوع عىل مجلس الجامعة املحلية من أجل التداول بشأنه.

مرحلة اإلقرار
 إبالغ اللجان الدامئة للمجلس ولجنة املناصفة وتكافؤ الفرص مبرشوع املخطط الجامعي للتنمية. بحث مرشوع املخطط والتصويت عليه من جانب املجلس الجامعي.املصدر :مرسوم  28نيسان/أبريل  2011املحدد إلجراءات إعداد املخطط الجامعي للتنمية.
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متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة بالحكامــة الجهويــة املحليــة؛ وتحديــد اآلليــات واألدوات الدوليــة والوطنيــة للحكامة
املحليــة؛ وتعليــم املشــاركني أساســيات الكيفيــات امللموســة لســر العمــل يف جامعــة محليــة.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد النقــاش (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة ،واملشــاركة
وتقديــم االقرتاحــات)؛ والتــرف بطريقــة تنــم عــن الفطنــة املحليــة وبطريقــة قامئــة عــى املواطَنــة والدميقراطيــة.
كفــاءات املشــاركة :تعلُّــم املشــاركة التفاعليــة مــع مؤسســات الجامعــات املحليــة مــن أجــل التأثــر عــى القـرارات؛ والعمــل مــن أجــل إحــداث
تحـ ّول يف البيئــة املبــارشة واملشــاركة يف ذلــك.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الدميقراطية ،واملواطَنة ،والتسامح ،والعدالة ،والتضامن ،والسلم االجتامعي.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
مــا هــي الحكامــة املحليــة؟ ومــا هــي البنيــة الجهويــة للمملكــة املغربيــة؟ ومــا هــو اإلســهام الحاســم الــذي جــاء بــه دســتور عــام 2011؟ ومــن
هــم الفاعلــون املشــاركون يف الحكامــة املحليــة؟ وكيــف تُح َكــم الجامعــة املحليــة؟

مدة هذا النشاط
ساعتان و 30دقيقة.
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متارين عملية

- 1التفكري
توصيف الحكامة املحلية

 30دقيقة
اإلرشادات
أكمل الفراغات املرتوكة يف الجمل التالية بوضع صفات فيها.
«تهــدف الحكامــة املحليــة إىل نقــل الســلطة إىل الســكان املحليــن بقصــد تحقيــق تنميــة اقتصاديــة وسياســية يقــوم بهــا الســكان بأنفســهم
وتؤكّــد عــى الحــد مــن الفقــر .وينطــوي هــذا املفهــوم عــى «النقــل الــرأيس» للمســؤوليات وللمــوارد مــن الحكومــة املركزيــة إىل الجامعــات
الرتابيــة ،كــا ينطــوي عــى اســتحداث وتطويــر «شــبكات أفقيــة» بــن هــذه الجامعــات والفاعلــن غــر التابعــن للدولــة .وتتطلــب الحكامــة
املحليــة حكامــة وطنيــة فعالــة ميكــن أن تو ِّجههــا وأن تش ـكّل املامرســات وتنظّــم عالقاتهــا».
()Bonfiglioli, A. 2003. Le pouvoir des pauvres, la gouvernance locale pour la réduction de la pauvreté. FENU, New York
(بونفيليوليو .2003 ،سلطة الفقراء ،الحكم املحيل من أجل الحد من الفقر .نيويورك)

بروتوكول إدارة النشاط
 توزيع النصوص ذات الفراغات وتنظيم املشارِكني يف أزواج (مجموعات من اثنني). رشح تعليامت العمل وتخصيص  30دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة. القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات وتقديم التصحيحات الواجبة. -عرض اإلجابات الصحيحة عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.

- 2سيناريو
حكامة جامعة محلية

ساعة واحدة
اإلرشادات
من أجل إجراء مناقشة :ماهي اختصاصات الجامعة املحلية وما هي عملية اتخاذ القرار داخل املجلس الجامعي؟

بروتوكول إدارة النشاط
اإلحاطــة علــاً بالبابــن الرابــع والخامــس مــن امليثــاق الجامعــي لعــام  2009اللذيــن يتنــاوالن اختصاصــات املجلــس الجامعــي ،ونظــاماجتامعــات املجلــس ومداوالتــه.
جعــل محــور املناقشــة هــو االختصاصــات التــي تهـ ّم الشــباب ،مثــل التشــجيع عــى إنشــاء التعاونيــات الســكنية وجميعــات األحيــاء أو إنشــاءالتجهيـزات واألعــال االجتامعية-الثقافيــة والرياضيــة وهــا اثنتــان مــن اختصاصــات املجلــس الجامعــي وفقـاً للامدتــن  38و 41مــن امليثــاق
الجامعي.
تذكــر املشــاركني بالفــرص املتاحــة للمواطنــن والجمعيــات مــن أجــل حشــد قوتهــم املتمثلــة يف تقديــم االقرتاحــات والتأثــر عــى ق ـراراتاملجلــس الجامعــي.
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التكامل والتقييم- 3
الحكامة والتخطيط االسرتاتيجي
ساعة واحدة

اإلرشادات

»يوضَ ع «مخطط جامعي للتنمية
:ويجب إلزاماً أن تشتمل وثيقة املخطط الجامعي للتنمية عىل العنارص التالية
 تشخيص للوضع يُربِز اإلمكانيات واملعوقات االقتصادية واالجتامعية والثقافية للجامعة املحلية املعنية؛ الحاجيات ذات األولوية املح َّددة بالتشاور مع السكان واإلدارات والفاعلني املعنيني؛.» املوارد والنفقات التقديرية املتعلقة بالسنوات الثالث األوىل من تنفيذ «املخطط الجامعي للتنمية-

بروتوكول إدارة النشاط

. اإلحاطة علامً باملخطط الجامعي للتنمية. دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة30  تقسيم املشاركني إىل أربع مجموعات فرعية وتخصيص.) إلخ،النظافة/البيئة/التعليم/ اختيار أحد املحاور ذات األولوية (الشباب. إعداد مخطط جامعي للتنمية يحدد املحور الذي تم اختياره. بعرض أعامل كل مجموعة فرعية، وسط املجموعة بأكملها، القيام.» يجري عند نهايته مكافأة أصحاب أفضل «مخطط جامعي للتنمية، يكون مبثابة الرباط الحيوي، القيام بنشاط-

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• Association de développement local méditerranéen. 2006. Guide de la bonne gouvernance locale, Projet PROGOL
(Promotion de la bonne gouvernance au nord du Maroc). Site : http://www.proyectolocal.org/files/publicaciones/
pdf_8bbb.pdf
• Conseil de l’Europe. La Charte européenne de l’autonomie locale. Site : http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/
html/122.htm
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املبحث 14

الهيئات الدستورية
املستقلة

املبحث14

الهيئات الدستورية املستقلة

ترتســخ فيهــا مثــل هــذه
الهيئــات الدســتورية املســتقلة هــي اليــوم رشط رضوري لتعزيــز الديقراطيــة وحاميتهــا ،وخاصــة يف الــدول التــي مل ّ
النظــم حتــى اآلن ،كــا أنهــا تش ـكّل أدوات للدميقراطيــة التشــاركية .وهــي تتد ّخــل بصــورة خاصــة يف مجــاالت حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية ،وحاميــة البيئــة ،وتنظيــم وســائل اإلعــام ،والحكامــة الجيــدة.
وتوصــف هــذه الهيئــات بأنهــا دســتورية ألنهــا منصــوص عليهــا يف القانــون األســايس للدولــة ،أي دســتورها .وهــذه االســتقاللية قانونيــة ،مبعنــى
َ
أنهــا تضــع األشــخاص الذيــن يُعيَّنــون فيهــا يف مأمــن مــن العــزل التعســفي ،كــا أنهــا يف الوقــت نفســه وظيفيــة ،مبعنــى أنهــا تحظــر كل تدخــل
أو ضغــط ،مبــا يف ذلــك التد ّخــل أو الضغــط مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة ،فيــا تتخــذه مــن قـرارات.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
الهيئــات الدســتورية املســتقلة ليســت مك َّرســة بهــذه الصفــة يف الصكــوك القانونيــة الدوليــة .ومــع ذلــك ،فــإن بعضهــا لهــا مكانتهــا يف النظــام
القانــوين الــدويل.

• •املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

هــذا هــو عــى ســبيل املثــال حالــة املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي هــي ،مــن حيــث إطارهــا املرجعــي الــدويل ،تخضــع يف تنظيمهــا
ملبــادئ باريــس املتعلقــة مبركــز املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان .وهــذه املبــادئ ،التــي وافقــت عليهــا لجنــة حقــوق
اإلنســان (يف قرارهــا  )54/1992والجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة (يف قراراهــا  ]134/A/RES/48[ 134/48املــؤرخ يف  20كانــون األول/ديســمرب
 ،)1993تحــدد القواعــد التــي يتعــن أن تراعيهــا القوانــن الوطنيــة فيــا يتعلــق باختصاصــات هــذه املؤسســات وتشــكيلها وطرائــق أدائهــا
لعملهــا.
وفيــا يتعلــق باختصاصــات املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،فإنهــا تبــت يف كل حالــة مــن حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان تقــرر النظــر
فيهــا ،فضـاً عــن اختصاصهــا االستشــاري لــدى الســلطات العامــة أو لــدى أي هيئــة أخــرى معنيــة مبســائل حاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان.
ويجــب أن يكــون تشــكيل املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان قامئ ـاً عــى التمثيــل التعــددي للقــوى االجتامعيــة املعنيــة بحاميــة وتعزيــز
حقــوق اإلنســان إمــا عــى أســاس االعتبــارات االجتامعية-املهنيــة أو الفلســفية والدينيــة.
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• •الهيئات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد

فيــا يتعلــق بالهيئــات الوطنيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد ،فــإن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ،التــي صــادق عليهــا املغــرب يف 9
آيار/مايــو  ،2007تُلــزم يف املــادة  6منهــا الــدول التــي صادقــت عــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل وجــود هيئــة أو هيئــات تتــوىل منــع الفســاد
وبــأن متنــح تلــك الهيئــة أو الهيئــات مــا يلــزم مــن االســتقاللية لتمكينهــا مــن االضطــاع بوظائفهــا بصــورة فعالــة ومبنــأى عــن أي تأثــر ال مســوغ
لـه.

• •أمني املظامل

اعرتفــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف قرارهــا  63/169املــؤرخ  18كانــون األول/ديســمرب  2008بــدور أمــن املظــامل (الوســيط) يف تعزيــز
وحاميــة حقــوق اإلنســان .ويُلــزم هــذا القـرار الــدول بالنظــر يف إنشــاء مؤسســات مســتقلة ألمنــاء املظــامل والوســطاء أو تعزيــز مــا هــو قائــم
منهــا .وطُلــب فيــه أيض ـاً إىل الــدول أن تنظــر بجديــة يف تنفيــذ توصيــات ومقرتحــات مؤسســات أمنــاء املظــامل والوســطاء بهــدف البــت يف
مطالبــات أصحــاب الشــكاوى ،مبــا يتســق مــع مبــادئ العدالــة واملســاواة وســيادة القانــون .كذلــك فــإن أحــد القـرارات ،)2(1وهــو قـرار مقـ َّدم
مببــادرة مــن املغــرب واعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف  21كانــون األول/ديســمرب  2010تحــت الرقــم  ،207/65يُلــزم أمنــاء املظــامل
والوســطاء بالعمــل ،حســب االقتضــاء ،وفق ـاً لـ«مبــادئ باريــس» وغريهــا مــن الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة ،بغيــة تعزيــز اســتقاللها وتنميــة
قدراتهــا عــى مســاعدة الــدول األعضــاء عــى تعزيــز حقــوق اإلنســان وحاميتهــا .ويجــري عــى الصعيــد الــدويل إعــداد اإلطــار املرجعــي للهيئــات
الدســتورية املســتقلة األخــرى ،مثــل الهيئــات التنظيميــة.

وماذا عن املغرب؟
- 1فئات الهيئات الدستورية
مي ّيــز الدســتور املغــريب لعــام  2011بــن ثــاث فئــات مــن املؤسســات والهيئــات يف هــذا الصــدد ،هــي تلــك املعنيــة :إمــا بحاميــة الحقــوق
والحريــات ،أو بالحكامــة الجيــدة ،أو بالتنميــة البرشيــة واملســتدامة وبالدميقراطيــة التشــاركية (القامئــة عــى املشــاركة).

• •هيئات حامية وتعزيز حقوق اإلنسان

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان هــو هيئــة وطنيــة تعدديــة ومســتقلة ،مكلَّفــة بالتعامــل مــع جميــع املســائل املتعلقــة بالدفــاع عــن حقوقاإلنســان والحريــات وحاميتهــا ،وضــان إعاملهــا إعــاالً كام ـاً وتعزيزهــا ،وكذلــك بالحفــاظ عــى كرامــة املواطنــات واملواطنــن وحقوقهــم
وحرياتهــم الفرديــة والجامعيــة ،يف إطــار التق ّيــد الكامــل باألُطــر املرجعيــة الوطنيــة والعامليــة يف هــذا املجــال .وهــذه املؤسســة التــي أنشــئت
يف  1آذار/مــارس  2011-وهــي الوريــث الرشعــي للمجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان ،وهــو مؤسســة كانــت قــد أُنشــئت يف عــام – 1990
هــي تكريــس لعمليــة ترســيخ دولــة القانــون ومؤسســاتها .وللمجلــس الوطنــي صالحيــات واســعة عــى الصعيديــن الوطنــي والجهــوي تضمــن
لــه مزيــدا ً مــن االســتقاللية والتأثــر يف حاميــة حقــوق اإلنســان والدفــاع عنهــا .وتوجــد أيضــا لــدى املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان كفــاءات
وقــدرات يف مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين.
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الوســيط :الوســيط هــو مؤسســة وطنيــة مســتقلة ومتخصصــة تتمثــل مهمتهــا ،ضمــن إطــار العالقــات بــن اإلدارة ومرتفقيهــا (مســتع ِميلخدماتهــا) ،يف الدفــاع عــن الحقــوق ،واإلســهام يف تعزيــز ســيادة القانــون ،ونــر مبــادئ العدالــة واإلنصــاف ،ونــر قيــم النزاهــة والشــفافية يف
مجــال التدبــر بــاإلدارات واملنشــآت العامــة والجامعــات الرتابيــة والهيئــات املمنوحــة صالحيــات الســلطة العامــة؛
ـول عــى وجــه الخصــوص املســؤولية عــن إصــدار آراء بشــأن تو ّجهــات السياســات العامــة
مجلــس الجاليــة املغربيــة بالخــارج :هــذا املجلــس يتـ ّالتــي مت ّكــن املغاربــة املقيمــن يف الخــارج مــن اإلبقــاء عــى عالقــات وثيقــة مــع هويتهــم املغربيــة ،وبشــأن التدابــر الهادفــة إىل ضــان
حقوقهــم واملحافظــة عــى مصالحهــم ،وكذلــك اإلســهام يف تحقيــق التنميــة البرشيــة املســتدامة لبلدهــم األصــي ويف تق ّدمــه.
هيئــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز :هــذه الهيئــة مســؤولة عــن تحقيــق املناصفــة بــن الرجــل واملــرأة ومكافحــة جميــع أشــكالالتمييــز ،وتعمــل بصــورة خاصــة – رهن ـاً بنقــل صالحيــات إليهــا مــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان  -عــى ضــان اح ـرام الحقــوق
والحريــات املنصــوص عليهــا يف الفصــل  19مــن الدســتور ،الــذي يك ـ ِّرس مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف مجــال التمتــع بالحقــوق
والحريــات ذات الطابــع املــدين والســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف والبيئــي ،وهــي الحقــوق والحريــات املكفولــة يف الدســتور
وكذلــك يف االتفاقيــات والعهــود الدوليــة التــي صادقــت عليهــا اململكــة املغربيــة عــى النحــو الســليم.
وتُســهم هــذه الهيئــات ،بشــكل متكامــل مــع الســلطة القضائيــة ،يف الدفــاع عــن حقــوق األف ـراد والجامعــات .وهــي تش ـكّل إحــدى وســائل
الرقابــة عــى أعــال الســلطة التنفيذيــة وعــى أعــال األجهــزة املســؤولة عــن مهــام الســلطة العامــة (اإلدارة ،واملوظفــون املكلفــون بتنفيــذ
القوانــن) .وميكــن أن تكــون هــذه الهيئــات ذات واليــة عامــة (مثــل املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان) أو ذات واليــة محــددة (مثــل الدفــاع
عــن حقــوق مرتفقــي اإلدارة (مســتع ِميل خدماتهــا) ،ومكافحــة أشــكال التمييــز ،ومــا إىل ذلــك).

• •هيئات الحكامة الجيدة والتنظيم

الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري :هــذه الهيئــة هــي مؤسســة مســؤولة عــن ضــان احـرام حريــة التعبــر التعــددي عــن اتجاهــاتالــرأي والفكــر وعــن الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات يف مجــال االتصــال الســمعي البــري وذلــك يف ظــل اح ـرام القيــم الحضاريــة
األساســية وقوانــن اململكــة املغربيــة.
ـول  -يف إطــار تنظيــم املنافســة الحــرة واملرشوعــة  -املســؤولية عــن ضــان
مجلــس املنافســة :هــذا املجلــس هــو ســلطة إداريــة مســتقلة تتـ ّالشــفافية واإلنصــاف يف مجــال العالقــات االقتصاديــة ،وخاصــة عــن طريــق تحليــل وتنظيــم املنافســة يف األســواق ومراقبــة املامرســات املخلّــة
باملنافســة واملامرســات التجاريــة غــر املرشوعــة وعمليــات تركّــز القــوة االقتصاديــة واالحتــكار.
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الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا :مبوجــب الفصــل  36مــن الدســتور ،يعاقــب القانــون عــى املخالفــات املتعلقــةبحــاالت تنــازع املصالــح ،وعــى اســتغالل الترسيبــات املخلــة بالتنافــس النزيــه ،وكل مخالفــة ذات طابــع مــايل .كــا أن عــى الســلطات
العموميــة الوقايــة ،طبقـاً للقانــون ،مــن كل أشــكال االنحـراف املرتبطــة بنشــاط اإلدارات والهيئــات العموميــة ،وباســتعامل األمــوال املوجــودة
تحــت ترصفهــا ،وبإب ـرام الصفقــات العموميــة وتدبريهــا ،والزجــر عــن هــذه االنحرافــات.
وينــص هــذا الفصــل أيض ـاً عــى أن يعاقــب القانــون عــى الشــطط يف اســتغالل مواقــع النفــوذ واالمتيــاز ،ووضعيــات االحتــكار والهيمنــة،وباقــي املامرســات املخالفــة ملبــادئ املنافســة الحــرة واملرشوعــة يف العالقــات االقتصاديــة .وينــص عــى إنشــاء هيئــة وطنيــة للنزاهــة والوقايــة
مــن الرشــوة ومحاربتهــا.
وهــذه الهيئــات هــي وســائل مســتقلة للرقابــة عــى أعــال الدولــة يف مجــاالت محــددة (الســاحة الســمعية البرصيــة ،وشــفافية وأخالقيــات
مرافــق الخدمــات العامــة ،واملنافســة الحــرة واملرشوعــة يف مجــال العالقــات االقتصاديــة ،ومــا إىل ذلــك).

• •هيئات تعزيز التنمية البرشية واملستدامة والدميقراطية التشاركية

املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي :هــذا املجلــس هــو هيئــة استشــارية مســؤولة عــن إبــداء رأيهــا بشــأن جميــع السياســاتالعامــة وبشــأن جميــع املســائل املنطويــة عــى املصلحــة الوطنيــة يف مجــال التعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي ،وكذلــك بشــأن أهــداف
وســر مرافــق الخدمــات العامــة املســؤولة عــن هــذه املياديــن .ويُســهم املجلــس أيضـاً يف تقييــم السياســات والربامــج العامــة املن َّفــذة يف هــذه
امليادين.
املجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة :تتمثــل مهــام هــذا املجلــس يف ضــان متابعــة أوضــاع األرسة والطفولــة ،وإبــداء رأيــه بشــأن الخطــطالوطنيــة املتعلقــة بهــذا املجــال ،وإدارة النقــاش بشــأن السياســة األُرسيــة ،وضــان متابعــة تنفيــذ الربامــج الوطنيــة التــي تبــادر بهــا اإلدارات
والهيــاكل والهيئــات املختصــة املختلفــة.
مجلــس الشــباب والعمــل الجمعــوي :هــو هيئــة استشــارية تعمــل يف ميــداين حاميــة الشــباب وتعزيــز حيــاة الجمعيــات .وهــو مســؤولعــن دراســة ومتابعــة املســائل ذات األهميــة بالنســبة إىل هذيــن امليدانــن وعــن تقديــم مقرتحــات بشــأن كل موضــوع ذي طابــع اقتصــادي
أو اجتامعــي أو ثقــايف يه ـ ّم الشــباب والعمــل الجمعــوي (أعــال الجمعيــات) مبــارشةً ،وكذلــك بشــأن تنميــة الطاقــات اإلبداعيــة للشــباب
وحضهــم عــى املشــاركة يف الحيــاة الوطنيــة ،بــروح مــن املواطَنــة ذات اإلحســاس باملســؤولية.
وهــذه الهيئــات تتيــح فضــاءات للتشــاور وللرتويــج للحــوار االجتامعــي التعــددي بشــأن املواضيــع والسياســات العامــة ذات الصلــة يف مجــاالت
اختصــاص كل منهــا (الرتبيــة ،والتعليــم ،والتكويــن املهنــي ،والبحــث العلمــي ،واألُرسة ،والطفولــة ،والشــباب ،والعمــل الجمعــوي يف حالــة املغــرب
مثالً).

- 2التنظيم وقواعد سري العمل
هــذه الهيئــات ،املنصــوص عــى مهامهــا يف الفصــول مــن  161إىل  170مــن الدســتور ،تخضــع لقوانــن تحــدد تكوينهــا وتنظيمهــا واختصاصاتهــا
وقواعــد ســر العمــل بهــا .ويجــب أن تقـ ّدم هــذه الهيئــات تقريـرا ً عــن أنشــطتها ،مــرة كل عــام عــى األقــل .وتقـ َّدم هــذه التقاريــر إىل الربملــان
وتكــون موضــع نقــاش .ومــن املهــم التأكيــد أيضـاً عــى أن الفصــل  159مــن الدســتور يضمــن اســتقاللية هــذه الهيئــات.
وتشكل أعامل هذه الهيئات الدستورية املستقلة قيمة مضافة أكيدة يف العمل الربملاين والحكومي.
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وعــى هــذا النحــو ،يتفاعــل الربملانيــون مــع التقاريــر املوضوعاتيــة لهــذه الهيئــات ومــع آرائهــا .وميكــن أيضـاً أن تنظــم مناقشــات عامــة لهــذه
الغايــة.
كذلــك فــإن نتائــج عمــل هــذه الهيئــات الدســتورية املســتقلة ،وخاصــة التقاريــر التــي يُطلــب منهــا تقدميهــا ســنوياً ،يســتخدمها الربملــان يف كثــر
مــن األحيــان يف إعــداد القوانــن وفيــا يتخــذه مــن إجـراءات يف مجــال الرقابــة عــى الحكومــة.
أمــا الحكومــة ،فإنهــا قــد تجــد يف توصيــات وآراء هــذه الهيئــات الدســتورية املســتقلة ،والتــي تُعـ ّد بطريقــة تشــاركية ،منطلقــات وأُطـرا ً مرجعيــة
رضوريــة إلعــداد سياســات عامــة أكــر شــموالً للجميــع ،وأكــر اتســاماً باملشــاركة ،وأكــر مراعــا ًة لحقــوق اإلنســان ،وأكــر تو ّجهـاً نحــو تحقيــق
األهــداف ذات الطابــع الدســتوري.

متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة بالهيئــات الدســتورية املســتقلة؛ وتحديــد اآلليــات واألدوات الدوليــة والوطنيــة التــي
تنظّــم تأســيس الهيئــات الدســتورية وســر العمــل بهــا.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد تحديــد وضــع املواطــن واملواطنــة يف الفضــاء العــام (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفــاوض،
والبحــث عــن حلــول توفيقيــة ،وتقديــم املقرتحــات)؛ والتــرف بطريقــة دميقراطيــة.
كفاءات املشاركة :املشاركة ومتابعة أعامل الهيئات الدستورية؛ والعمل من أجل إحداث تح ّول يف البيئة املبارشة واملشاركة يف ذلك.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الدميقراطية ،واملواطَنة ،والتسامح ،والعدالة ،والتضامن ،والسالم االجتامعي ،والحرية ،واملساواة.

مواد التعلّم

نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
الهيئات الدستورية املستقلة :أنواعها ،وميادين عملها ،وأدوارها.
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أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
مــا هــي الهيئــة الدســتورية املســتقلة؟ ومــا هــي مجــاالت تدخّلهــا وأدوارهــا؟ وكيــف يُســت َمد اإلطــار املرجعــي الوطنــي مــن اإلطــار القانــوين
الــدويل؟ ومــا هــي العالقــات بــن املؤسســات املســتقلة والســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة؟

مدة هذا النشاط
ساعتان و 45دقيقة.

متارين عملية

- 1التفكري
 45دقيقة
اإلرشادات
تُق َرأ الفصول العرشة (من الفصل  161إىل الفصل  )170من الدستور من أجل استخالص أنواع الهيئات الدستورية ومجاالت تدخّلها.

بروتوكول إدارة النشاط
 تقسيم املشارِكني إىل ثالث مجموعات فرعية. توزيع مجموعة فصول (من الدستور) عىل كل مجموعة فرعية. تخصيص  30دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة. -تقديم النتائج ووضعها عىل لوحة عرض بياين.

- 2سيناريو
ساعة واحدة

أطلــق منــذ قليــل املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي عمليــة تشــاور واســعة النطــاق تشــمل جهــات فاعلــة مختلفــة يف مجــال
الرتبيــة الوطنيــة .وكانــت املالحظــات الرئيســية التــي خــرج بهــا املجلــس هــي كــا يــي:
عدم كفاية التكوين (التدريب) األسايس والتكوين املستمر للموظفني الرتبويني ،وخصوصاً املعلِّمني؛عــدم االتســاق بــن مراحــل التعليــم التأهيــي والتعليــم العــايل يف مجــال لغــات التعليــم بصــورة خاصــة (تغيــر لغــة التعليــم ،والتأثــر الســلبيلذلــك عــى عمليــات التعلّــم)؛
 ضعف جودة عمليات التعلّم؛ االنعكاسات السلبية لظاهرة اكتظاظ الفصول الدراسية والربامج املدرسية عىل جودة التعليم وعمليات التعلّم؛ ضعف البنية التحتية املدرسية وعدم كفاية التعليم املعروض يف املناطق القروية؛ استمرار اإلشكالية التي تطرحها املناهج الدراسية والربامج التعليمية (وخاصة محتوياتها)؛ ضعف كل من التأطري التعليمي واملراقبة الرتبوية؛ -عدم كفاية التعبئة املضطلع بها حول املدرسة املغربية.
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اإلرشادات
املبي يف مالحظات املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
تُح َّرر توصية تستهدف عالج الوضع َّ

بروتوكول إدارة النشاط
 تُكتَب املالحظات الثامين عىل لوحة عرض بياين؛ يُرتك للمشاركني اختيار مالحظة من املالحظات؛ تُحرر توصية تستهدف عالج الحالة؛ -يجري مناقشة األعامل وتبادلها.

- 3التكامل والتقييم
دراسات حالة إفرادية بشأن دور الهيئات الدستورية املستقلة

ساعة واحدة
اإلرشادات
أنــت تنتمــي إىل ســلطة مســؤولة عــن املناصفــة (املســاواة) ومكافحــة جميــع أشــكال التمييــز .وتقــوم أنــت بإعــداد توصيــة تقـ َّدم إىل مجلــس
النــواب فيــا يتعلــق بتعديــل قانــون االنتخابــات املغــريب بخصــوص مبــدأ املناصفــة بــن الرجــل واملــرأة.

بروتوكول إدارة النشاط
 يحاط علامً بقانون االنتخابات املغريب.قسم املشاركون إىل مجموعتني فرعيتني.
 يُ َّيُطلــب مــن املشــاركني تحريــر اقـراح مبــواد لهــذا القانــون تســمح بتمثيــل النســاء عــى أســاس املناصفــة يف الهيئــات املنتخَبــة عــى الصعيــدالوطنــي (مجلــس النــواب) وعــى الصعيــد املحــي (االنتخابــات الجامعيــة [انتخابــات الجامعــات املحليــة]).
املتحصــل عليهــا مــن أجــل تكويــن اإلجابــات عــى األســئلة الرئيســية التاليــة :مــا هــو دور
يجــب قيــام املــد ِّرب واملشــاركني بتجميــع اإلجابــاتَّ
الســلط (الســلطات) العامــة التــي متثّــل املحــاوِر املتم ِيــز لهــذه
الســلطة املســؤولة عــن املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييز ومــا هــي ُّ
الســلطة؟

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• Conseil international pour l’étude des droits humains et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme. 2005. Évaluer l’efficacité des institutions nationales des droits de l’homme. Site : http://www. ohchr.org/
Documents/Publications/NHRIfr.pdf
• European Network of Equality bodies (EQUINET). 2012. Organismes de lutte contre les discriminations. Difficultés
_et opportunités actuelles (un avis EQUINET). Site : http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/ Current_Challenges
Perspective_MERGED_-_FR.pdf
• Association des Ombudsmans et médiateurs de la francophonie. 2013. Recueil de la doctrine de l’Ombudsman,
analyse comparative des statuts et des pratiques des membres de l’Association des Ombudsmans et médiateurs de la
francophonie. Sites : http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/, http:// www.ombudsman.europa.eu/fr/home.
faces et http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/staffguide.faces#/page/1
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املبحث 15

التنمية البشرية
والعدالة االجتماعية

املبحث15

التنمية البشرية
والعدالة االجتماعية

يطــرح مفهــوم التنميــة البرشيــة كــرط أســايس أنــه ال ميكــن اختــزال التنميــة يف الدخــل فقــط .هــذا املفهــوم يجــب أن يشــمل التمتــع
بالقــدرات والحريــات املتأصلــة داخــل األف ـراد املكونــن للمجتمــع .ومــن هــذا املنظــور ،ال ميكــن خلــق النمــو االقتصــادي وتحســن الدخــل
و التامسك االجتامعي إال بضامن حقوق االنسان األساسية وتوسيع دائرة الفرص والخيارات املتاحة يف اتخاذ القرارات.
ويف هــذا املعنــى فــإن التنميــة البرشيــة ال تنفصــل عــن الدمقراطيــة والحكامــة الجيــدة بحيــث أنهــا تعــززان بعضهــا البعــض ومتكنــان مــن
العدالــة االجتامعيــة.و بــدءا مــن نقــد جــذري للمقاربــة النفعيــة لالقتصــاد ،فــإن "أمارتيــا ســن" ،الحائــز عــى جائــزة نوبــل لالقتصــاد ،وضــع
الركائــز مقاربــة جديــدة انســانية تحــرم أخــاق التنميــة كــا يلخصهــا يف عبارتــه الشــهرية « :ال عالقــة للتنميــة البرشيــة مــع الــروة أن لهــا عــى
العكــس عالقــة بالحيــاة»

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •ما هي التنمية البرشية؟

يُع ـ ِّرف املديــر الســابق لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ (ج .غ .ســبيث )1999-1993 ،التنميــة البرشيــة بأنهــا عمليــة «ال تقتــر فقــط عــى
تحقيــق النمــو ،ولكنهــا تــوزّع مثارهــا بطريقــة منصفــة ،وتجــ ّدد البيئــة بــدالً مــن تدمريهــا ،وتعهــد إىل األشــخاص باملســؤولية بــدالً مــن
اســتبعادهم».
ونظـرا ً إىل أن التنميــة البرشيــة تركّــز عــى الكائــن البــري ،فيجــب أن تكــون اسـراتيجيات التنميــة مو َّجهــة نحــو متكــن األفـراد واملجتمعــات.
ويعتمــد هــذا التمكــن عــى ضــان عــدد معــن مــن الحقــوق ،وهــي الحــق يف األمــن ،ويف إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات االجتامعيــة
األساســية (التعليــم ،والصحــة ،إلــخ) ،ويف الغــذاء ،ويف الســكن ومــا إىل ذلــك ،وهــي حقــوق ال غنــى عنهــا لــي تكــون لــدى األشــخاص القــدرة
عــى القيــام باختياراتهــم السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.

• •ما هي املبادئ العامة للتنمية البرشية؟
تقوم التنمية البرشية عىل أربع ركائز مرجعية ،هي:

 األداء املرتكز عىل اإلدارة املستندة إىل نتائج العمل اإلمنايئ؛ التضامن املرتكز عىل عدالة إعادة التوزيع؛ النهج الشامل للجميع املرتكز عىل منح السكان املسؤولية يف مجال أعامل التنمية؛االســتدامة املرتكــزة عــى إدارة املــوارد الطبيعيــة إدارة مســؤولة تحافــظ عــى حــق األجيــال القادمــة يف الحصــول عــى املــوارد الطبيعيــةالرضوريــة لتحقيــق تنميتهــا.
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- 2اإلطار القانوين الدويل
• •ما هو األساس العاملي للتنمية البرشية؟

تس ــتمد التنمي ــة البرشي ــة أساس ــها القان ــوين والس ــيايس م ــن املواثي ــق العاملي ــة املختلف ــة الت ــي تتن ــاول بص ــورة عام ــة التنمي ــة االجتامعي ــة
واالقتصاديـــة (املـــواد  2و 23و 26مـــن اإلعـــان العاملـــي لحقـــوق اإلنســـان ،واملـــادة  1مـــن العهـــد الـــدويل الخـــاص بالحقـــوق املدنيـــة
والسياس ــية ،وامل ــواد م ــن  1إىل  6م ــن العه ــد ال ــدويل الخ ــاص بالحق ــوق االقتصادي ــة واالجتامعي ــة والثقافي ــة) ك ــا تس ــتمده بص ــورة خاص ــة
م ــن الح ــق يف التنمي ــة املذك ــور يف إع ــان األم ــم املتح ــدة بش ــأن الح ــق يف التنمي ــة ،امل ــؤرخ  4كان ــون األول/ديس ــمرب .1986

للتصرف
اإلطار  :1احلق يف التنمية ،حق غري قابل
ّ
«الحــق يف التنميــة هــو حــق مــن حقــوق اإلنســان غــر قابــل للتــرف يحــق مبوجبــه لــكل كائــن بــري ولجميــع الشــعوب املشــا َركة واإلســهام
يف تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة وسياســة ميكــن يف ظلهــا إعــال جميــع حقــوق اإلنســان وجميــع الحريــات األساســية إعــاالً
كامـاً واالســتفادة مــن هــذه التنميــة».
تعريف وضعه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للطابع املتعدد األبعاد للتنمية البرشية.

Source : Déclaration sur le droit au développement, A/Res/41/128, 4 décembre 1986.

اإلطار  :2إمكانية وصول اجلميع إىل التنمية
«الهــدف الرئيــي للتنميــة البرشيــة هــو توســيع نطــاق الخيــارات املتاحــة للســكان التــي تســمح بجعــل التنميــة أكــر دميقراطيــة وأكــر اتســاماً
باملشــاركة .وهــذه الخيــارات يجــب أن تشــمل إمكانيــة الحصــول عــى دخــل وعــى فرصــة عمــل وعــى التعليــم والرعايــة الصحيــة وعــى بيئــة
نظيفــة ال تش ـكّل خط ـرا ً .ويجــب أن تتوافــر للفــرد أيض ـاً إمكانيــة املشــاركة بشــكل كامــل يف الق ـرارات التــي يتخذهــا املجتمــع املحــي ويف
التمتــع بالحريــات اإلنســانية واالقتصاديــة والسياســية».
املصــدر( Rapport mondial sur le développement humain (Définir et mesurer le développement humain), 1990 : :برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،تقريــر التنميــة
البرشيــة لعــام ( 1990تعريــف التنميــة البرشيــة وقياســها)).

• •كيف ميكن قياس التنمية البرشية؟

وفقاً للوكاالت الدولية التابعة لألمم املتحدة ،يأخذ منوذج التنمية البرشية يف الحسبان حقوقاً أربعة أساسي ًة لكل كائن برشي ،وهي:
 أن يعيش لفرتة طويلة وبصحة جيدة؛ أن يحصل عىل املعرفة بأبعادها املختلفة؛ أن يكون لديه من املوارد املادية ما يكفي ألن يعيش حياة كرمية؛ أن يشارك بحرية يف الحياة االجتامعية والحياة العامة.ويُنــر يف تقريــر التنميــة البرشيــة الصــادر عــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ مــؤرش التنميــة البرشيــة ،وهــو مــؤرش إحصــايئ ثــايث األبعــاد
يســتفيد منــه برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ســنوياً يف تصنيــف الــدول.
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اإلطار  :3األبعاد الثالثة ملؤشر التنمية البشرية
الصحــة ،وتقــاس بتوقّــع العمــر عنــد الــوالدة ،تشــر بصــورة غــر مبــارشة إىل إشــباع الحاجــات املاديــة األساســية (الحصــول عــى الغــذاء ،وعــىميــاه الــرب ،وعــى الســكن ،ومــا إىل ذلــك).
 املعرفــة ،وتقــاس مبتوســط طــول مــدة الدراســة بالنســبة للكبــار الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن  25عام ـاً وبطــول مــدة الدراســة يف مــدارسبالنســبة لألطفــال.
 -الدخل ،و يقاس بنصيب الفرد من الناتج القومي اإلجاميل ،يشري إىل املوارد املادية التي ال غنى عنها لبلوغ مستوى العيش الكريم.

• •ما هي أولويات التنمية البرشية؟

ُحــددت أولويــات التنميــة البرشيــة يف وثيقــة مــن وثائــق األمــم املتحــدة بعنــوان «إعــان األمــم املتحــدة بشــأن األلفيــة» ُعرضــت فيــه األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة .وهــذا اإلعــان ،الــذي اعتُمــد يف أيلول/ســبتمرب  2000بأغلبيــة متثــل أصــوات  189دولــة و 23منظمــة دوليــة مبناســبة مؤمتــر
قمــة األمــم املتحــدة بشــأن األلفيــة  ،واكبتــه يف عــام  2002حملــة نظمتهــا األمــم املتحــدة مــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف بحلــول عــام .2015

الشكل  :1األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية

املصدر :املوقع اإللكرتوين الرسمي لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئhttp://www.undp.org/ :

ستجتمع قمة األمم املتحدة يف شتنرب  2015العتامد جدول مابعد  2015بعنوان "أهداف مرشوع التنمية املستدامة".
هذه الوثيقة الجديدة سوف تحدد أولويات واسعة للتنمية من  2015إىل 2030
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وماذا عن املغرب؟
جميــع الجهــود املضطلــع بهــا مــن أجــل تحقيــق التنميــة البرشيــة قبــل إطــاق املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة (هــي املبــادرة التــي أطلقهــا
العاهــل املغــريب يف  18آيار/مايــو  )2005قــد تبــن أنهــا غــر كافيــة .ومــن بــن أوجــه القصــور التــي جــرى التأكيــد عليهــا ،لوحــظ عــدم وجــود
تــاقٍ بــن السياســة االقتصاديــة والسياســة االجتامعيــة ،وتقتّــت األعــال العامــة والخاصــة املضطلــع بهــا ،وغيــاب التقييــم.
واملغــرب ،الــذي انضــم إىل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،قــد وضــع رؤيتــه الخاصــة بشــأن هــذا املوضــوع منــذ عــام  .2005وقــد صيغــت هــذه
الرؤيــة يف أعقــاب ظهــور «التقريــر الخمســيني للتنميــة البرشيــة للمغــرب» الــذي أكــد واضعــوه بشــكل خــاص عــى الفكرتــن املتمثلتــن يف
العبارتــن التاليتــن:
أن النهــج القائــم عــى الدخــل ،والــذي يشــر إىل النمــو االقتصــادي ،هــو نهــج غــر ٍكاف ألن التنميــة البرشيــة تتطلــب إعــادة توزيــع عــادل
للدخــل توخيـاً لتحقيــق العدالــة االجتامعيــة.
وإذ تتو ّخــى االس ـراتيجيات الوطنيــة كغايــة نهائيــة يف هــذا الصــدد التمكــن للمواطنــن وإطــاق إمكاناتهــم ،فإنهــا ينبغــي أن تتمحــور حــول
مفهومــي إتاحــة الفــرص وتعزيــز القــدرات البرشيــة.

اإلطار  :4ما هي مكانة التنمية البشرية يف الدستور؟

نص دستوري عام
الفصــل « :35تعمــل عــى تحقيــق تنميــة برشيــة مســتدامة ،مــن شــأنها تعزيــز العدالــة االجتامعيــة ،والحفــاظ عــى الــروات الطبيعيــة الوطنيــة،
وعــى حقــوق األجيــال القادمــة[ .و] تســهر الدولــة عــى ضــان تكافــؤ الفــرص للجميــع ،والرعايــة الخاصــة للفئــات االجتامعيــة األقــل حظـاً».

نص دستوري ذو نطاق محدد خاص بالشباب
الفصــل « :33عــى الســلطات العموميــة اتخــاذ التدابــر املالمئــة لتحقيــق مــا يــي ]...[ :توســيع وتعميــم مشــاركة الشــباب يف التنميــة االجتامعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية للبالد».

ولتحقيــق ذلــك ،حــدد التقريــر الخمســيني للتنميــة البرشيــة للمغــرب خمســة مجــاالت متميــزة لإلصــاح ومــا يتصــل بــه مــن عمــل ،وهــي:
املعرفــة ،والحكامــة ،واالقتصــاد ،والشــمول ،والصحــة ،كــا يــي:
املعرفــة :أي أنــه ينبغــي تأهيــل املدرســة وكذلــك ،بطريقــة عامــة ،النظــام التعليمــي لــي ميكــن أن ينهضــا عــى نحــو أفضــل مبهمتهــا املتمثلــةيف نقــل القيــم واملعــارف ،نظـرا ً إىل أن التنميــة البرشيــة هــي أوالً عمليــة بنــاء للقــدرات ونــر للمعــارف الرضوريــة لخلــق الــروة.
الحكامــة :فهــذا املطلــب الشــامل يســتهدف إحــداث تحـ ّول يف طرائــق عمــل جميــع الفاعلــن يف مجــال التنميــة ،وخاصــة اإلدارات واملقــاوالت(مؤسســات األعــال) ومنظــات املجتمــع املــدين؛ إذ ينبغــي أن يأخــذ هــؤالء الفاعلــون بقواعــد األداء والتضامــن والشــفافية واملســاءلة.
االقتصــاد :ال ميكــن فصــل التنميــة البرشيــة عــن االقتصــاد الفعــال القــادر عــى أن يكفــل للمواطنــن أوضــاع حيــاة كرميــة وفــرص عمــل ونهضــةاجتامعية-اقتصاية.
الشــمول :فالتنميــة البرشيــة تعنــي أيضـاً أنهــا ظاهــرة ديناميــة شــاملة تدعــم مشــاركة الســكان املحرومــن والجهــات املحرومــة .وهــذا يــرحمث ـاً الســبب يف أن التنظيــم الجهــوي الجديــد للمملكــة املغربيــة يُفســح مجــاالً كب ـرا ً آلليــات مشــاركة املواطنــن واملواطنــات وللتضامــن
الجهــوي.
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الصحــة :فالحكامــة والصحــة يشــكالن جانب ـاً كب ـرا ً مــن جوانــب التنميــة البرشيــة نظ ـرا ً إىل أن حصــول املواطنــن واملواطنــات عــى خدمــات
الرعايــة الصحيــة األساســية عــى قــدم املســاواة فيــا بينهــم هــو مــؤرش أســايس للرفــاه االجتامعــي ولــرأس املــال البــري الــذي جــرت تنميتــه.
وهــذا مــا ينطبــق عــى برنامــج املســاعدة الطبيــة للمعوزيــن (راميــد  )RAMEDالــذي أطلقــه املغــرب يف عــام  2008والــذي يســتهدف
إســتفادة نحــو  8.5ماليــن شــخص فقــر.
وهــذا التغيــر يف النمــوذج قــد اكتســب بعــد ذلــك صفــة االعتــاد يف إطــار دســتور عــام  .2011فقـراءة هــذا الدســتور تســمح يف الواقــع بــإدراك
العالقــة الوثيقــة املتبادلــة بــن التنميــة البرشيــة واملســتدامة والحقــوق األساســية ،إذ أن تحقيــق مســتوى أمثــل مــن العدالــة االجتامعيــة وتكافــؤ
الفــرص ال ميكــن فصلــه عــن اتبــاع ن ْهــج يتمحــور حــول الحقــوق.

اإلطار :5املبادرة الوطنية للتنمية البشرية :منوذج للسياسة املتكاملة للتنمية البشرية
فاملبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ،التــي توصــف بأنهــا «ورش مفتــوح ودائــم» ،هــي برنامــج متعــدد الســنوات يرمــي إىل الحــد مــن الفقــر
والهشاشــة واالســتبعاد االجتامعــي .وهــي نتــاج عمليــة تشــخيص جهــوي تشــاريك يســتهدف نطاقـاً جغرافيـاً معينـاً بدقــة ُحــددت فيــه الجهــات
واملناطــق األقــل حظـاً .وهكــذا ،ســمحت خارطــة الفقــر التــي ًرســمت عــى هــذا النحــو بتحديــد  360جامعــة قرويــة و 250حيـاً حرضيـاً يجــب
أن تســتفيد عــى ســبيل األولويــة مــن اإلجـراءات امللتــزم بهــا .ويســتهدف التصميــم الرســمي لهــذه املبــادرة تقديــم الدعــم إىل األنشــطة املــذرة
للدخــل ،وتحســن رشوط الحصــول عــى الخدمــات االجتامعيــة األساســية ،وتعزيــز رأس املــال البــري واالجتامعــي ،ودعــم عمليــات التنميــة
املحلية.
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متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة بالتنميــة البرشيــة بوصفهــا حقــاً أساســياً :تحديــد اآلليــات واألدوات الدوليــة
والوطنيــة للتنميــة البرشيــة؛ وتســخري الفــرص املتاحــة ذات األولويــة للتنميــة البرشيــة منظــورا ً إليهــا عــى أنهــا آليــات للتمكــن ولتحقيــق
االندمــاج االجتامعــي املهنــي؛ واإلملــام بسـ ْـر عمليــة التشــاور العــام وبإمكانيــات الحــوار مــع الســلطات بشــأن األوضــاع الحياتيــة للمــرء.

كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد النقــاش (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة)؛ والتــرف
بطريقــة دميقراطيــة.
كفــاءات املشــاركة :املشــاركة الراميــة إىل نــر ثقافــة حقــوق اإلنســان؛ واملشــاركة يف عمــل جامعــي يســتهدف تحقيــق التنميــة االجتامعيــة
للجهــة التــي يقيــم املــرء بهــا.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
العدالة االجتامعية ،واملساواة ،واإلنصاف ،والتضامن ،واألمانة ،واملواطَنة ،والشفافية ،واملسؤولية االجتامعية ،واإليثار.

مواد التعلّم
نُســخ مــن نصــوص مص ـ َّورة ضوئي ـاً بعــد ٍد ٍ
كاف ،وحوامــل لوحــات للعــرض البيــاين ،وأقــام تعليــم وتأشــر ،وحاســوب ،وعــارض معلومــات
حاســويب (داتــا شــو) ،ووصلــة إنرتنــت.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
التنميــة البرشيــة ومبادئهــا وأولوياتهــا وآلياتهــا لإلدمــاج االجتامعــي املهنــي؛ والعدالــة االجتامعيــة؛ وإعــادة التوزيــع العادلــة للــروات وتكافــؤ
الفــرص ،والن ْهــج املســتقيم ،وتعزيــز اإلمكانــات البرشيــة.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
ما هي التنمية البرشية؟ وما هي مبادئها وأولوياتها وآلياتها؟ وكيفية إقامة العدالة االجتامعية وإعادة التوزيع العادل للرثوات؟

مدة هذا النشاط
 3ساعات.
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متارين عملية

- 1التفكري
ساعة واحدة

التفكري يف االستشهاد التايل املقتبس من الخطاب املليك املؤرخ  18آيار/مايو :2005
«وإنـــه لـعـهـــد وثـيـــق يـجـــب أن نـأخـــذه جـمـيـعـا عـلـى أنـفـسـنـــا لـتـكـريـس كـل الـجـهـود ،مـــن أجـل انـتـشـال الـفـئـــات والـجـهـات
الـمـحـرومـــة مـــن بـراثـــن الفـقـــر واإلقـصـــاء والتـخـلـــف ،ومتـكيـنـهـــا مـــن األخـذ بـنـاصـيـــة الـتـقـــدم ،وتـحـقـيـــق التـنـمـيـــة البـشـريـة
الـمـسـتـدامـــة ،بـاعـتـبـارهـــا الـمـعـركـــة األسـاسـيـــة لـمـغـرب الـيـــوم والـغـد».

اإلرشادات
أجب عن السؤالني التاليني:
 ما هي األسباب وراء اتخاذ املبادرة الوطنية للتنمية البرشية؟ -ما هي الطرق املمكنة لتحقيق العدالة االجتامعية؟ استعن بقراءة الفصول  33و 34و 35من دستور عام .2011

بروتوكول إدارة النشاط
 تقسيم املشارِكني إىل أزواج (مجموعات من اثنني). توزيع صور ضوئية للفصول  33و 34و 35من دستور عام .2011 رشح تعليامت العمل وتخصيص  30دقيقة لتنفيذ املهمتني املطلوبتني. القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات وتقديم التصحيحات الواجبة. -عرض اإلجابات الصحيحة عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.

- 2سيناريو
مشاريع التنمية البرشية

ساعة واحدة
اضطلــع املغــرب منــذ عــام  2005بخمســة مشــاريع هيكليــة مــن شــأنها تحقيــق تنميــة برشيــة متوازنــة ،يف مجــاالت :الصحــة ،والحكامــة،
واالقتصــاد ،واإلدمــاج ،والصحــة.

اإلرشادات
القيــام مبــلء الجــدول الــوارد أدنــاه عــن طريــق رشح تقريــر مــروع التنميــة البرشيــة رشحـاً موجـزا ً مــع اإلشــارة إىل التحديــات الحاليــة ومــع
رضب مثــال أو مثالــن للمبــادرات التــي اتخذتهــا الدولــة مــن أجــل التصـ ّدي لهــذه التحديــات.
املرشوع املنظِّم
املعرفة
الحكامة
االقتصاد
اإلدماج
الصحة

عالقة املرشوع بالتنمية
البرشية

التحديات الحالية

مثال (مثاالن) للمباردة التي
اتخذتها الدولة بغية التصدّ ي
للتحديات

159

بروتوكول إدارة النشاط
 تقسيم املشاركني إىل خمس مجموعات فرعية. رشح تعليامت العمل وتخصيص  20دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة. اختيار مرشوع يف املجموعات الفرعية واإلجابة عن ثالثة من أسئلة الجدول.القيــام ،وســط املجموعــة بأكملهــا ،بعــرض اإلجابــات عــى لوحــة عــرض بيــاين والدخــول يف مناقشــات حــول تأثــر مبــادرات الدولــة عــىالجوانــب اإلمنائيــة واالجتامعيــة وعــى املســاواة.

- 3التكامل والتقييم
(التشخيص الجهوي التشاريك)

ساعة واحدة
اإلرشادات
إعداد تشخيص جهوي تشاريك.

بروتوكول إدارة النشاط
اإلحاطــة عل ـاً باملبــادئ العامــة الواجبــة التطبيــق فيــا يتعلــق بالتشــخيص الجهــوي التشــاريك (رســم خريطــة الجهــات الفاعلــة ،وإج ـراءحــر للمــوارد واالحتياجــات ،وإدمــاج املواطنــن واملواطنــات عــن طريــق مجموعــات تركيــز مختــارة جيــدا ً.)... ،
فرعيتي.
 تقسيم املشاركني إىل مجموعتنيْ

 -اختيار الهويات املستعارة (الطرف الطالب للمشورة أو السلطات املحلية والطرف املطلوب مشورته أو السكان).

 املشاركة يف عملية لعب أدوار تتمثل يف تبادل املعلومات والحجج. -املشاركة يف مناقشة تقييمية بخصوص مدى مالءمة املعلومات والحجج املتبا َدلة ،ومدى مالءمة طريقة إدارة املناقشة.

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• Banque mondiale. 2004. Autonomisation et réduction de la pauvreté. Outils et solutions pratiques. Montréal :
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املساواة بني
اجلنسني

املبحث16

املساواة بني اجلنسني

املســاواة بــن الرجــل واملــرأة تعنــي أن الرجــال والنســاء يتمتعــون بنفــس الحقــوق والحريــات .وهــذا يعنــي بدقــة أكــر مشــاركة املــرأة والرجــل
عــى قــدم املســاواة فيــا بينهــا يف جميــع مياديــن الحيــاة العامــة والخاصــة.
بيــد أنــه يوجــد يف جميــع املجتمعــات تقريبـاً ويف جميــع مياديــن النشــاط عــدم مســاواة بحكــم القانــون والواقــع فيــا يخــص املــرأة :وهكــذا
يوجــد متييــز عاملــي بحــق املــرأة .وال توجــد يف أي مجتمــع مــن املجتمعــات اليــوم مســاواة بــن الجنســن .والســبب يف هــذا الوضــع هــو التمييــز
القائــم أيض ـاً داخــل األرسة ويف مــكان العمــل ويف املجتمــع ســواء بســواء .ويســتمر هــذا التمييــز بفعــل بقــاء القوالــب النمطيــة واملامرســات
واملعتقــدات الثقافيــة واالجتامعيــة والدينيــة ومــا إىل ذلــك مــا يوقــع الــرر باملــرأة ،ولكــن هــذا التمييــز يــدوم خصوصـاً – كــا هــي الحــال
يف بلــدان معينــة – بفعــل أوجــه التفــاوت القانونيــة.
ومــن الــروري أيضـاً ،مــن أجــل تحقيــق هــدف املســاواة بــن الجنســن ،اتخــاذ تدابــر للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وإدراك
القوالــب النمطيــة القامئــة وفحــص رموزنــا وقيمنــا ومعتقداتنــا بشــأن األدوار االجتامعيــة للرجــل واملــرأة.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •ما هي املساواة؟

املســاواة ،التــي هــي مبــدأ مــن املبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان ،تتحقــق يف االعـراف بالحقــوق والحريــات ذاتهــا وضامنهــا لجميــع أفـراد
البــر .فاملــادة  1مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان تعلــن أنــه «يولــد جميــع النــاس أحـرارا ً متســاوين يف الكرامــة والحقــوق ،وقــد ُوهبــوا
عقـاً وضمـرا ً وعليهــم أن يعامــل بعضهــم بعضـاً بــروح اإلخــاء» .وينبغــي التمييــز بــن املســاواة والهويــة :فلــكل شــخص هويتــه املميــزة لــه
ولكنــه ينبغــي أن يتمتــع عــى قــدم املســاواة مــع غــره يف مجتمــع بعينــه بنفــس الحقــوق وبنفــس الحريــات .أمــا املناصفــة ،مــن ناحيتهــا،
فهــي تعنــي املســاواة يف التمثيــل بــن النســاء والرجــال – باملعنــى الكمــي – يف جميــع املياديــن ،وخاصــة يف الهيئــات التمثيليــة النيابيــة وهيئــات
صنــع القـرار.

• •ما هو الفارق بني الجنس ونوع الجنس؟

الجنــس بوصفــه صفــة أحيائيــة (بيولوجيــة) يعنــي الفــوارق األحيائيــة بــن املــرأة والرجــل والتــي تكــون قــد تحــددت وقــت امليــاد وبالتــايل
فهــي طبيعيــة.
أمــا نــوع الجنــس فهــو مفهــوم اجتامعــي يحيــل إىل التصــورات املتعلقــة بــأدوار ومســؤوليات الرجــال والنســاء الذيــن يقيمــون مجتمعـاً معينـاً
يف لحظــة معينــة .وتخضــع هــذه األدوار لتأثــر التصـ ّورات النابعــة مــن العوامــل الثقافيــة والسياســية .ويُعـ َّـر عــن هــذه األدوار مبــا تعــارف عليــه
النــاس يف مجتمــع معــن وخاصــة عــى هيئــة قوانــن هــذا املجتمــع .أمــا مواقــف النــاس وترصفاتهــم فإنهــا تُكتَســب اجتامعيـاً .ومــن ثــم فإنهــا
ليســت جامــدة وال هــي مطلقــة بــل تخضــع للتطـ ّور وبالتــايل ميكــن تعديلهــا.
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ويشــر التمييــز القائــم عــى الجنــس إىل كل نــوع مــن أنــواع املعاملــة غــر املتســاوية وغــر املواتيــة يُط َّبــق عــى شــخص معــن بســبب جنســه
األحيــايئ (البيولوجــي) وبهــدف حرمانــه مــن حقوقــه األساســية.

• •ما هو التمييز اإليجايب؟

التمييــز اإليجــايب أو العمــل اإليجــايب هــو اســتثناء مــن مبــدأ املســاواة يهــدف إىل تصحيــح آثــار التمييــز الــذي عانــت منــه مجموعــة مــا لفــرة
طويلــة بغيــة متكينهــا مــن التمتــع بوضــع املســاواة بصــورة فعالــة .إذ ميكــن القيــام عــى ســبيل املثــال ،مبوجــب سياســة التمييــز اإليجــايب ،األخــذ
بنظــام للحصــص أو بعــدد محــدد مــن املناصــب أو املقاعــد لصالــح مجموعــة معينــة عانــت مــن التمييــز ،مثــل النســاء يف هــذه الحالــة ،بقصــد
تصحيــح أوجــه عــدم املســاواة التــي وقعــت هــذه املجموعــة ضحيــة لهــا خــال فــرة طويلــة.

- 2اإلطار القانوين الدويل
يُعــرف إىل حــد كبــر باملســاواة بــن الجنســن يف االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،وعــى رأســها اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان
الــذي ينــص يف املــادة  1منــه عــى أنــه «يولــد جميــع النــاس أحـرارا ً متســاوين يف الكرامــة والحقــوق» ويؤكــد ،يف املــادة  2منــه ،عــى أن « لــكل
إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة يف هــذا اإلعــان ،دون أي متييــز ،كالتمييــز بســبب العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة
أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو أي رأي آخــر .»...
كــا أن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة يعيــدان
تأكيــد مســاواة الذكــور واإلنــاث يف حــق التمتــع بجميــع حقــوق اإلنســان ويطلبــان مــن الــدول العمــل عــى أن يصبــح هــذا الحــق حقيق ـ ًة
واقعــة (املــادة  3مــن العهديــن) .ولكــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،التــي اعتُمــدت يف  18كانــون األول/ديســمرب
 ،1979تظــل هــي الصــك األســايس يف هــذا املجــال .فهــي تعـ ّرف التمييــز املــا َرس ضــد املــرأة ،وتنــص عــى تعزيــز املســاواة يف التمتــع بجميــع
حقــوق اإلنســان املدنيــة والسياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة وبالجنســية ،وتعـ ّـن التدابــر التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن أجــل متكــن املــرأة مــن
التمتــع بالحقــوق املعــرف لهــا بهــا .وعــاوة عــى ذلــك ،تذكــر هــذه االتفاقيــة بشــكل محــدد ،يف املــادة  4منهــا ،مفهــوم اتخــاذ «تدابــر خاصــة
مؤقتــة» أو تدابــر تصحيحيــة تســتهدف مكافحــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وهــي تدابــر رضوريــة ومالمئــة ،مــن أجــل إبطــال أشــكال وآثــار
التمييــز ضــد املــرأة وبالتــايل تخطّــي أوجــه انعــدام املســاواة بــن الجنســن .وهــذه املكافحــة تصبــح أكــر صعوبــة بشــكل خــاص بالنظــر إىل أن
القوانــن ال تتغــر إال ببــطء وأن أوجــه التح ّيــز متجـ ّدرة.

تعرف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة هذا التمييز؟
اإلطار :1كيف ِّ

تح ــدد امل ــادة  1م ــن اتفاقي ــة القض ــاء ع ــى جمي ــع أش ــكال التميي ــز ض ــد امل ــرأة معن ــى التميي ــز القائ ــم ع ــى الجن ــس بأن ــه «أي تفرق ــة أو
اس ــتبعاد أو تقيي ــد يت ــم ع ــى أس ــاس الجن ــس ويك ــون م ــن آث ــاره أو أغراض ــه الني ــل م ــن االعــراف للم ــرأة بحق ــوق اإلنس ــان والحري ــات
األساس ــية يف امليادي ــن السياس ــية واالقتصادي ــة واالجتامعي ــة والثقافي ــة واملدني ــة أو يف أي مي ــدان آخ ــر ،أو إبط ــال االعــراف للم ــرأة به ــذه
الحق ــوق أو متتعه ــا ومامرس ــتها له ــا ،بغ ــض النظ ــر ع ــن حالته ــا الزوجي ــة وع ــى أس ــاس املس ــاواة بينه ــا وب ــن الرج ــل».
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• •ما هي التزامات الدول األطراف مبوجب اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؟

تحـ ِّدد املــادة  2مــن االتفاقيــة االلتزامــات الواقعــة عــى الــدول األطـراف مبوجــب هــذه االتفاقيــة كــا تحــدد اإلجـراءات التــي يتعــن اتخاذهــا
مــن أجــل القضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة .ووفقـاً لهــذه املــادة ،تتعهــد الــدول األطـراف يف االتفاقيــة عمليــا باتخــاذ تدابــر ملموســة إلدمــاج
مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف دســاتريها الوطنيــة أو ترشيعاتهــا املناســبة األخــرى ،وكذلــك للقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب
أي شــخص أو منظمــة أو مؤسســة.

وماذا عن املغرب؟
يتضمــن اإلطــار القانــوين املغــريب أوجــه تقــ ّدم هامــة يف مجــال املســاواة بــن الرجــل واملــرأة .لكــن الزالــت هنــاك حاجــة إىل تحســينات
و تعديــات ألجــل تكريــس املزيــد مــن مبــدأ املســاواة والقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز القائــم عــى أســاس الجنــس وترســيخ ثقافــة
املســاواة.

- 1االلتزامات الدولية الواقعة على املغرب يف جمال املساواة بني
اجلنسني
صــادق املغــرب عــى أغلبيــة االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي تكـ ّرس مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة والتــي تحظــر كل
شــكل مــن أشــكال التمييــز يقــوم عــى الجنــس .وهــذا ينطبــق عــى اتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة اللتــن صـ َّدق عليهــا املغــرب يف عامــي  1976و 1993عــى التــوايل .وقــد رفــع املغــرب يف عــام  2011التحفظــات التــي كان
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قــد أبداهــا بشــأن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،فيــا يخــص موضــوع انتقــال جنســية األم إىل أطفالهــا وموضــوع
املســاواة مــن حيــث الــزواج والطــاق .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن املغــرب هــو إحــدى الــدول املوقِّعــة عــى إعــان وبرنامــج عمــل بيجــن ،الــذي
اعتمــده املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة يف عــام  1995و’اإلعــان املتعلــق باأللفيــة‘ الــذي يكـ ّرس هدفــه الثالــث (الهــدف الثالــث مــن
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة) لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن والتمكــن للمــرأة يف جميــع املجــاالت.

- 2مبدأ املساواة بني اجلنسني يف التشريعات :التطورات اإليجابية
• •املساواة بني الرجل واملرأة يف دستور عام 2011

يتضمــن الدســتور املغــريب أحكام ـاً عديــدة مك َّرســة لتعزيــز مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،مــن أهمهــا األحــكام املتعلقــة مببــدأ عــدم
التمييــز القائــم عــى نــوع الجنــس (الديباجــة) ،ومبــدأ املســاواة بــن الجنســن يف مجــال الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة والبيئيــة (الفصــل  .)19ومبــدأ املناصفــة مك ـ َّرس أيض ـاً يف الدســتور (الفصــان  19و )164هــو ودعــم التمييــز اإليجــايب يف املجــال
االنتخــايب وتشــجيع مشــاركة املــرأة يف الهيئــات واألجهــزة العامــة (الفصــول  30و 115و .)146وبغيــة ضــان تطبيــق القواعــد الجديــدة تطبيقـاً
فعــاالً ،ينــص الدســتور عــى إنشــاء آليــة محــددة باســم «هيئــة املناصفــة ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز» (الفصــان  19و .)164ومــن
صالحيــات هــذه الهيئــة بصــورة خاصــة ضــان اح ـرام الحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا يف الفصــل .19

اإلطار  :2املساواة بني الرجل واملرأة من حيث القانون :عدة تواريخ فاصلة
 :1994يجــوز للمــرأة املتزوجــة البالغــة أن تحصــل عــى جــواز ســفر دون إذن مــن زوجهــا (دوريــة وزارة الداخليــة رقــم
 77-93املؤرخ  19نيسان/أبريل .)1994
 :1995يحــق للمــرأة املتزوجــة أن متــارس التجــارة دون أن يتوقــف ذلــك عــى إذن مــن زوجهــا (املــادة  17مــن مدونــة التجــارة ،الظهــر رقــم
 83-96-1املــؤرخ  1آب /غشــت  1996بســن القانــون رقــم  15-95املشــكل ملدونــة التجــارة ،الجريــدة الرســمية رقــم  4418الصــادرة بتاريــخ 30
ترشيــن األول/أكتوبــر .)1996
 :1996للمرأة الحق يف إبرام عقد عمل دون إذن من زوجها عقب إلغاء املادة  726من قانون االلتزامات والعقود يف عام .1996
 :2002يكــرس القانــون املــدين املغــريب حــق األم واألب عــى قــدم املســاواة بينهــا ودون متييــز يف إعــان والدة أطفالهــا (الفصــل  )16وحــق
األم املطلَّقــة يف االحتفــاظ بالدفرت العائــي (القانــون املتعلــق بالحالــة املدنيــة رقــم  37-99الصــادر بالظهــر رقــم  1-02-239املــؤرخ  3ترشيــن
األول/أكتوبــر  ،2002املنشــور بالجريــدة الرســمية رقــم  996665-2بتاريــخ  9ترشيــن األول/أكتوبــر .)2002
 :2004مدونــة الشــغل (القانــون رقــم  ،99-65الصــادر مبوجــب الظهــر رقــم  1-03-194املــؤرخ  11أيلول/ســبتمرب  ،2003الجريــدة الرســمية
رقــم  5167الصــادرة بتاريــخ  8كانــون األول/ديســمرب  )2004تحظــر التمييــز القائــم عــى الجنــس وتعــزز مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف
مجــال الشــغل ،وخاصــة فيــا يتعلــق بالتعيــن واألجــر والرتقيــة .وتكـ ّرس مدونــة الشــغل أيضـاً مبــدأ حاميــة األمومــة عــن طريــق زيــادة مــدة
إجــازة األمومــة إىل أربعــة عــر أســبوعاً وبتكييــف التحـ ّرش الجنــي عــى أنــه خطــأ جســيم (املــادة .)40
 :2004تشــكل مدونــة األرسة الجديــدة وجهـاً مــن أهــم وجــوه التقـ ّدم عــى طريــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة .فهــذه املدونــة ،التــي تقــوم
عــى فلســفة العدالــة واإلنصــاف ،تكـ ّرس مبــدأ املســاواة بــن الجنســن مــن حيــث ســن األهليــة للــزواج الــذي حددتــه اآلن بـــ  18عامـاً (املــادة
 ،)19وتَح ّمــل الزوجــة مــع الــزوج مســؤولية تســيري ورعايــة شــؤون البيــت واألطفــال (املــادة  ،)51وإلغــاء االلت ـزام بطاعــة الزوجــة زوجهــا
(املادتــان القدميتــان  35و 36مــن قانــون األحــوال الشــخصية) ،ومعاملــة الطــاق عــى أنــه حــل مليثــاق الزوجيــة ميارســه الــزوج والزوجــة كل
بحســب رشوطــه تحــت مراقبــة القضــاء (املــواد  78ومــا يليهــا) ،وحــق أوالد اإلبنــة املتوفــاة قبــل وفــاة أبيهــا يف أن يرثــوا جدهــم عنــد وفاتــه،
شــأنهم يف ذلــك شــأن أوالد ابــن املتـ َّ
ـوف.
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• •ما هو الوضع فيام يتعلق مبكافحة العنف ضد املرأة؟

يف مجــال مكافحــة العنــف ضــد املــرأة ،فــإن القانــون الجنــايئ ( )2003يجـ ّرم العنــف املــا َرس يف إطــار الزوجيــة (الفصــل  ،)404و يضفــي صفــة
التحــرش الجنــي عــى إســاءة اســتغالل الســلطة (الفصــل  ،)1-503ويأخــذ بظــرف مش ـ ِّدد جديــد يف حالــة االغتصــاب (الفصــل  .)486كــا
تح ّقــق تقـ ّدم مرمــوق متثــل فيــا حــدث يف عــام  2013مــن إلغــاء الفقــرة  2مــن الفصــل  475مــن القانــون الجنــايئ التــي كانــت متنــح مغتصــب
القــارصة إمكانيــة الــزواج بالضحيــة مــن أجــل تج ّنــب اإلدانــة .وفض ـاً عــن ذلــك ،أدت هــذه التعديــات إىل تشــديد العقوبــات املقــررة ضــد
مرتكــب االغتصــاب.
ومــن املناســب أيضـاً اإلشــارة إىل اإلجـراءات املتخــذة لتحســن رعايــة النســاء ضحايــا العنــف والتــي تشــمل بصــورة خاصــة إنشــاء خــط هاتفــي
أخــر ،ومراكــز اســتامع وتوجيــه ،وخاليــا الســتقبال النســاء ضحايــا العنــف يف مخافــر الرشطــة واملستشــفيات واملحاكــم.

• •النساء يف الفضاء العام :التقدّ م املحرز والقيود القامئة

بغيــة تحســن متثيــل النســاء يف الربملــان ،فــإن القانــون التنظيمــي رقــم  71-27املــؤرخ  14ترشيــن األول/أكتوبــر  2011املتعلــق مبجلــس النــواب
قــد حـ ّدد حصــة مقدارهــا  60مقعــدا ً للنســاء ( 15يف املائــة) األمــر الــذي ســمح ،أثنــاء االنتخابــات الترشيعيــة لعــام  ،2011بزيــادة عــدد النســاء
املنتخبــات إىل  67برملانيــة أي بنســبة  17يف املائــة مــن مجمــوع أعضــاء الربملــان مقابــل نســبة  10.5يف املائــة أثنــاء انتخابــات عــام .2007
وأدى نظــام القامئــة املحليــة الــذي يتضمــن تخصيــص حصــة للنســاء قدرهــا  12يف املائــة إىل تعزيــز املشــاركة النســائية يف املجالــس الجامعيــة،
فــازدادت هــذه املشــاركة مــن نســبة  0.56يف املائــة يف عــام  2003إىل نســبة  12.4يف املائــة يف عــام .2009
وفيــا يتعلــق بالتعيــن يف املناصــب العليــا ،فــإن القانــون التنظيمــي رقــم  12-02الصــادر مبوجــب الظهــر رقــم  20-12-1املــؤرخ  17متــوز/
يوليــوز  ،2012يحــدد معايــر التعيــن يف املناصــب العليــا وهــي الكفــاءة ،وتكافــؤ الفــرص ،والشــفافية ،وعــدم التمييــز ،واملناصفــة ،واإلنصــاف.
بيــد أنــه عــى الرغــم مــن املكاســب الق ّيمــة ومــن قــدرات الحركــة النســائية عــى العمــل وعــى الدفــاع عــن وضــع املــرأة ،وهــي الحركــة التــي
تحســناً هامـاً .ففــي املجــال االقتصــادي عــى ســبيل املثــال،
يتحســن ّ
متكنــت يف عــام  2004مــن أن يجــري إصــاح املدونــة ،فــإن وضــع النســاء مل ّ
يقـ ّـل معــدل نشــاطهن مبقــدار ثــاث مـرات عــن مثيلــه لــدى الرجــال؛ أمــا يف مناصــب صنــع القـرار فــإن  19يف املائــة فقــط مــن رؤســاء الدوائــر
هــم مــن النســاء؛ كــا أن وجــود النســاء يف الربملــان ( 17.3يف املائــة) مــازال أقــل مــن العتبــة الحرجــة لتمثيــل النســاء ( 30يف املائــة) الرضوريــة
للتأثــر يف الحيــاة الترشيعيــة .بــل ويف املحيــط األُرسي للنســاء ،مــازال يال َحــظ عــى ســبيل املثــال وجــود املامرســة املتمثلــة يف زواج القارصيــن.
وتجــب اإلشــارة هنــا إىل وجــود ثقافــة ذكوريــة تدخــل يف تنافــر مــع مبــادئ املســاواة بــن الجنســن ،وتحتــم عليهــم أدوارا مســبقة و صالحيــات
متفاوتــة وهــذا يعنــي أن عمليــات التعليــم وحمــات التوعيــة بشــأن مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة تشــكل أدوات حاســمة األهميــة ينبغــي
أن تصاحــب اإلصالحــات الترشيعيــة يف هــذا الصــدد لــي يتب ّنــى املجتمــع هــذا املبــدأ ويضعــه بنفســه موضــع التطبيــق.
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متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة باملســاواة بــن الجنســن؛ وتحديــد اآلليــات الدوليــة والوطنيــة ملكافحــة التمييــز
القائــم عــى نــوع الجنــس.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد الدفــاع عــن املوقــف (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفنيــد ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول
توفيقيــة ،واالنســحاب)؛ والتــرف بطريقــة دميقراطيــة وعــدم التمييــز ضــد املــرأة.
ِ
كمواطــن وا ٍع ومســؤول مــن أجــل وقــف حــاالت
كفــاءات املشــاركة :املشــاركة الراميــة إىل الرتويــج لثقافــة املســاواة بــن الجنســن؛ والتــرف
العنــف ضــد املــرأة؛ واملشــاركة يف إحــداث تحـ ّول يف البيئــة املبــارشة.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الكرامة اإلنسانية ،والحرية ،واملساواة ،والدميقراطية ،واملواطَنة ،والتسامح ،والعدالة.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري ،وحاسوب ،ووصلة إنرتنت.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
املساواة بني الجنسني؛ وآليات مكافحة التمييز القائم عىل نوع الجنس .العقلية الذكورية والصور النمطية

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
مــا املقصــود باملســاواة بــن الجنســن؟ وكيــف تكافــح املجتمعــات الدميقراطيــة ضــد التمييــز القائــم عــى نــوع الجنــس؟ ومــا هــي الضامنــات
الدســتورية فيــا يتعلــق مبكافحــة هــذه األشــكال مــن التمييــز؟

مدة هذا النشاط
ساعتان و 45دقيقة.
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متارين عملية

- 1التفكري
النساء املغربيات

 45دقيقة
اإلرشادات
إجراء بحوث وثائقية بشأن النساء األربع التالية أسامؤهن :نوال املتوكل ،وميلودة حازب ،وعائشة الشنا ،وأمينة فياليل.

بروتوكول إدارة النشاط
 تقسيم املشاركني إىل أربع مجموعات فرعية. االنتقال إىل إجراء عمليات بحث عىل اإلنرتنت. وضع محرض توليفي. القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بعرض املوضوع. -تبادل واستخالص الجوانب الفريدة املتعلقة باإلشكالية املطروحة وهي املساواة بني الجنسني.

- 2سيناريو
قراءة مقارنة لسيناريوهني اثنني

ساعة واحدة

اإلرشادات

يجري إمعان النظر يف الصورتني املعروضتني من أجل اإلجابة عىل األسئلة التالية:
 ما الذي تالحظه بالنظر إىل الصورتني نظرة مقارنة؟ ما هي األسباب الكامنة وراء عدم املساواة اسرتشادا ً بالنظر إىل الصورتني؟ما هي التدابري التي يتعني اتخاذها ملكافحة عدم املساواة بني الجنسني؟(عنــارص اإلجابــة الصحيحــة :التمييــز اإليجــايب ،والعمــل عــى تغيــر صــورة املــرأة والرجــل ،وتفكيــك نظــام العــرض القائــم عــى القوالــب
النمطيــة.)... ،

بروتوكول إدارة النشاط

 توزيع النسخ املص َّورة وتقسيم املشاركني إىل أزواج (مجموعات كل منها من اثنني). رشح تعليامت العمل وتخصيص  30دقيقة لتنفيذ املهمة املطلوبة. القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات وتقديم التصحيحات الواجبة. -عرض اإلجابات الصحيحة عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.
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- 3التكامل والتقييم
متغية
لعب أدوار بخصوص عملية مرافعة ذات بنية ّ

ساعة واحدة
اإلرشادات
تنظيــم عمليــة لعــب أدوار لثــاث شــخصيات مســتعارة (املــرأة ضحيــة العنــف ،واملســؤولة عــن مركــز اســتقبال للنســاء ضحايــا العنــف،
واملحاميــة).

بروتوكول إدارة النشاط
 تقسيم املشاركني إىل مجموعات كل منها من ثالثة أشخاص. رشح تعليامت العمل. اختيار الهويات املستعارة.إعــداد خطــاب كل صاحــب هويــة مســتعارة :املــرأة ضحيــة العنــف (رسد انفعــايل ملشــهد الجرميــة)؛ واملســؤولة عــن مركــز اســتقبال ورعايــةالنســاء ضحايــا العنــف (تقديــم النصائــح والدعــم بشــأن مؤسســات االســتقبال التــي ميكــن لهــؤالء النســاء أن يلجــأن إليهــا وبشــأن طــرق
اللجــوء إليهــا املتاحــة لهــن) ،ومحاميــة الضحيــة (تقديــم مرافعــة تزخــر بالحجــج املأخــوذة مــن فصــول الدســتور [الفصــل  ]19ومــن مــواد
القانــون الجنــايئ املغــريب ومــن االتفاقيــات الدوليــة [مــواد اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة]).
 االنتقال إىل لعب األدوار. -تقييم األداء.

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• املبحث  :3مبدأ عدم التمييز :نحن جميعاً متساوون رغم اختالفاتنا.
•نصــوص قانونيــة :اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ املوقــع اإللكــروين ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق
اإلنســان ،الرابــط . www.ohchr.org :والدســتور املغــريب لعــام  ،2011ومدونــة األرسة :املوقــع اإللكــروين لألمانــة العامــة للحكومــةwww. :
.)sgg.gov.ma
•تقريــر املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي والبيئــي عــن املســاواة بــن الجنســن ()www.ces.ma؛ وتقريــر وزارة االقتصــاد واملاليــة :تقريــر حــول
ميزانية النــوع االجتامعــي ()www.finances.gov.ma
• http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
• http://www.idea.int/publications/atlas-of-electoral-gender-quotas/index.cfm
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املبحث 17

الدستور والدين

املبحث17

الدستور والدين

الديــن هــو نظــام معتقــدات وشــعائر تتقيّــد بهــا مجموعــة اجتامعيــة أو مجتمــع إنســاين محــدد .وهــو يســمح للفــرد وللمجتمــع بالتفكــر يف
بعدهــا الروحــي واألخالقــي يف نفــس الوقــت الــذي ميكــن لــه فيــه أحيان ـاً أن يش ـكّل أو يؤثّــر عــى الحيــاة السياســية أو النمــوذج الســيايس
الــذي ينشــئه مجتمــع مــا أو ميكــن لــه أن يؤثّــر عليــه .وباالســتناد إىل أســاس يتكــون مــن نصــوص مقدســة وشــعائر مدونــة ،ميثّــل الديــن جانبـاً
أساســياً مــن جوانــب تاريــخ أي شــعب أو مجتمــع بحكــم مــا يطرحــه مــن نظــام قيــم ورؤيــة للعــامل.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •ما هي الحرية الدينية؟

وفقـاً لإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،فــإن الحريــة الدينيــة هــي حــق أســايس مــن حقــوق الشــخص يســمح لــه بــأن يؤمــن بديــن ويختــاره
وميارســه أو بــأن يغـ ّـر دينــه  :ويُطلــق عــى ذلــك أيضـاً حريــة الوجــدان.
وقــد جــاء يف اآليــة رقــم  256مــن ســورة البقــرة (الســورة الثانيــة) يف القــرآن الكريــم« :ال إكـراه يف الديــن» .ويــرى الكثــرون يف هــذا النــص حريــة
وجدانيــة معرتفـاً بهــا رصاحــة .ويصمــم آخــرون عــى الطابــع الباطنــي لهــذا النــص ،أي :ال إكـراه يف الديــن متــى اعتُنــق دين.
وعندمــا يجــازف املــرء بتفســر هــذا النــص «ال إك ـراه يف الديــن» ،يقــال بوجــود إجــاع بــن العلــاء املســلمني عــى عــدم االع ـراف بهــذه
الحريــة إال لـ«أهــل الكتــاب» (مــن اليهــود أو النصــارى) املتمتعــن بوضــع الذمــي وهــو عقــد حاميــة مينحــه الحاكــم املســلم ويســمح لهــؤالء
الرعايــا باالحتفــاظ بدينهــم بــروط معينــة .أمــا الرعايــا املســلمون ،فــا ميكنهــم االنفصــال عــن عقيدتهــم وإال طُبــق عليهــم حــد الــر ّدة .وهكــذا
فــإن وضعيــة الذمــي تشـكّل إقـرارا ً بدرجــة معينــة مــن «التســامح» يف اإلســام تجــاه أديــان التوحيــد دون أن يصــل األمــر مــع ذلــك إىل درجــة
االعـراف الكامــل بالحريــة الدينيــة الفرديــة.

- 2اإلطار القانوين الدويل
تتضمــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة تعريفـاً واســعاً للحريــة الدينيــة وتربــط هــذه الحريــة بعمليــة ضــان الحريــات الفرديــة الواجبــة يف كل
نظــام دميقراطــي .وعــى هــذا النحــو ،تعلــن املــادة  18مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان املــؤرخ  10كانــون األول/ديســمرب  1948أن «لــكل
شــخص الحــق يف حريــة التفكــر والضمــر والديــن ،ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغيــر ديانتــه أو عقيدتــه ،وحريــة اإلع ـراب عنهــا بالتعليــم
واملامرســة وإقامــة الشــعائر ومراعاتهــا ســواء أكان ذلــك رسا ً أم مــع الجامعــة».
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وهــذا املبــدأ العاملــي يجــد ،بدرجــات مختلفــة ،ترجمـ ًة لــه يف قانــون ومامرســات بلــدان العــامل املختلفــة ،ســواء كانــت الدولــة املعنيــة تعلــن
تبنيهــا لديــن رســمي مــع ســاحها باملعتقــدات األخــرى ،أو كانــت ال تســمح بهــا أو كانــت تعلــن عــن نفســها بأنهــا ببســاطة دولــة علامنيــة.
وتشــكل اململكــة املغرببيــة إحــدى الــدول التــي اختــارت حـاً وســطاً ألنهــا تعــرف باإلســام كديــن للدولــة مــع ضــان حريــة مامرســة الشــعائر.
ويف الواقــع يحظــر الدســتور املغــريب يف ديباجتــه كل شــكل مــن أشــكال التمييــز القائــم عــى أســاس املعتقــد ويؤكــد يف الفصــل الثالــث منــه
أن «اإلســام ديــن الدولــة ،والدولــة تضمــن لــكل واحــد حريــة مامرســة شــؤونه الدينيــة» .ومــع ذلــك ،تظــل مســألة حريــة الفكــر أو الضمــر
مســألة مطروحــة.
وفيــا يتعلــق بأوروبــا ،تع ـ ّرف فرنســا نفســها يف املــادة  2مــن دســتورها لعــام  1958بأنهــا «جمهوريــة علامنيــة دميقراطيــة واجتامعيــة غــر
قابلــة للتجزئــة  ،»...يف حــن أن الدامنــرك والرنويــج وآيســلندا واليونــان وكثـرا ً مــن البلــدان األخــرى تعلــن رســمياً مســيحية الدولــة .فاملــادة 4
مــن الدســتور الدامنــريك الصــادر بتاريــخ  5حزيران/يونيــه  1953تعلــن ،عــى ســبيل املثــال ،أن «الكنيســة اإلنجيليــة اللوثريــة هــي الكنيســة
الوطنيــة الدامنركيــة وأنهــا ،بهــذه الصفــة ،تتمتــع بالدعــم مــن الدولــة» .وهــذا ال مينــع مــع ذلــك أن حريــة الضمــر والحريــة الدينيــة وحريــة
مامرســة الشــعائر مكفولــة ومحميــة مبوجــب القانــون .ويرجــع ذلــك بصــورة رئيســية إىل أن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان قــد وضعــت
يف املــادة  9منهــا الحريــة الدينيــة ضمــن الحريــات األساســية مــع الحــد يف الوقــت نفســه بطريقــة صارمــة مــن الحــاالت التــي يجــوز فيهــا فــرض
قيــود يف هــذا الصــدد.
وميكــن مــع ذلــك ،خــارج الســاحة األوروبيــة ،االستشــهاد بحالــة تركيــا التــي يعلــن دســتورها يف املــادة  2منــه أن «جمهوريــة تركيــا هــي دولــة
قانــون دميقراطيــة وعلامنيــة واجتامعيــة تحــرم حقــوق اإلنســان »...

اإلطار :1احلرية الدينية والقيود القانونية التي ترد عليها يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
ال يجــوز أن تخضــع حريــة املــرء يف إشــهار دينــه أو معتقــده إال للقيــود املنصــوص عليهــا يف القانــون والتــي تش ـكّل ،يف مجتمــع دميقراطــي،
تدابــر رضوريــة لحاميــة الســامة العامــة والنظــام العــام والصحــة العامــة واآلداب العامــة أو الحقــوق والحريــات األساســية لآلخريــن.
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وماذا عن املغرب؟
- 1احلرية الدينية يف الدستور املغربي
يشــكل الديــن يف املغــرب واقع ـاً اجتامعي ـاً مرتســخاً كــا يشــكل يف الوقــت نفســه مصــدرا ً ملرشوعيــة الســلطة السياســية ومجــال عمــل عــام
ويوصــف اإلســام يف الدســتور املغــريب بصفــات وقيــم «االنفتــاح» و «االعتــدال» و «التســامح» ويُعـ َّرف يف ضــوء
يتمتــع بصفــة مؤسســية قويــةَ .
ارتباطــه باملبــادئ الدميقراطيــة املعروضــة يف النــص الدســتوري .وتقــوم الهيئــات املســند إليهــا مهمــة دينيــة ،أي امللــك أمــر املؤمنــن واملجلــس
العلمــي األعــى خاصــة ،بضــان حكامــة الشــأن الدينــي «اســتنادا إىل مبــادئ وأحــكام الديــن اإلســامي الحنيــف ومقاصــده الســمحة».
بيــد أن تســجيل اإلطــار املرجعــي الدينــي يف قلــب الرتتيــب الدســتوري يطــرح الســؤال عــن تحديــد طــرق التوفيــق بــن هــذا اإلطــار املرجعــي
وأســبقية االتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب والتقــدم املحــرز يف مجــال حقــوق اإلنســان.
والدســاتري املغربيــة ،مبــا يف ذلــك دســتور عــام  ،2011ال تذكــر رصاحــة الحريــة الدينيــة .فقــد اختــار املغــرب دامئـاً األخــذ بحــل وســط قوامــه
التأكيــد يف وقــت واحــد عــى الطابــع اإلســامي الرســمي للدولــة املغربيــة وعــى ضــان حريــة مامرســة الشــؤون الدينيــة (الفصــل  3مــن
الدســتور) .وهــذا الرتتيــب يســمح باعتبــار أن واضعــي الدســتور املغــريب قــد اقتــروا عــى االع ـراف بالتقاليــد الدينيــة املتكونــة تاريخي ـاً
(اإلســام واليهوديــة) ،وبالتــايل االعـراف بالـراث الدينــي املغــريب املكتســب عــن طريــق اإلرث املجتمعــي .وهــذا يبتعــد باملوقــف الــذي أعــرب
عنــه واضعــو الدســتور املغــريب عــن روح املــادة  18مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان التــي تكـ ّرس الحريــة الدينيــة بوصفهــا حريــة فرديــة.
فاملغــرب يعتمــد هنــا املامرســة الســائدة يف كثــر مــن البلــدان اإلســامية حيــث يشـكّل مفهــوم الــردة تحديـاً خطـرا ً لقــدرة الــدول اإلســامية
الحديثــة عــى التوفيــق بــن االلتـزام الرســمي باإلســام والحريــة الدينيــة .ففــي املغــرب ،عــى ســبيل املثــال ،تعـ ّـن مؤخـرا ً عــى املجلــس العلمــي
األعــى أن يتنــاول هــذه املســألة وأصــدر فتــوى تؤكّــد أن الــردة يعاقَــب عليهــا باإلعــدام .وهــذه الفتــوى ،الصــادرة يف نيســان/أبريل 2012
اســتجابة لطلــب مــن وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية قــد نُــرت مــن جديــد يف مجلــد تجميعــي رســمي صــدر يف عــام  2013وكشــفت عنهــا
الصحافــة ،مــا أدى إىل إثــارة نقــاش عــام بشــأن الحريــة الدينيــة يف املغــرب .ومــع ذلــك ،فــإن القانــون الجنــايئ املغــريب ،عــى عكــس بلــدان
عربيــة أخــرى ،ال يُجـ ِّرم الــردة ولكــن يُجـ ِّرم التبشــر هــو واألفعــال التــي يُحتمــل أن تزعــزع إميــان املســلمني.
ويبقــى مــع ذلــك أن الحريــة الدينيــة ت ُوا َجــه بصــورة غــر مبــارشة يف النــص الدســتوري يف هيئــة صفتــن يوصــف بهــا اإلســام وهــا «االعتــدال»
و«التســامح» .ففض ـاً عــا ذُكــر يف ديباجــة الدســتور عــن الرافــد العــري للهويــة املغربيــة ،تؤكّــد هــذه الديباجــة عــى «أن الهويــة املغربيــة
تتميــز بتبــوأ الديــن اإلســامي مكانــة الصــدارة فيهــا ،وذلــك يف ظــل تشــبث الشــعب املغــريب بقيــم االنفتــاح واالعتــدال والتســامح والحــوار
والتفاهــم املتبــادل بــن الثقافــات والحضــارات اإلنســانية جمعــاء”.
وأخ ـرا ً فــإن دســتور عــام  ،2011شــأنه يف ذلــك شــأن الدســاتري الســابقة ،ينــص عــى أنــه “ال ميكــن أن تتنــاول [مراجعــة الدســتور] األحــكام
املتعلقــة بالديــن اإلســامي” (الفصــل .)175
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- 2امللك ،أمري املؤمنني
اإلطــار املرجعــي الدينــي يف الدســتور املغــريب يشــر أيضـاً إىل املكانــة الدينيــة للملــك ،أمــر املؤمنــن .فهــذه املهمــة ،املك ِّرســة يف جميــع القوانــن
األساســية للمملكــة ،هــي نتيجــة تطــور طويــل بــدأ بتأســيس األرسة امللكيــة اإلدريســية يف عــام  788يف املغــرب األقــى (املغــرب الحــايل) .وبعــد
االســتقالل ،أُدمجــت التقاليــد املغربيــة املتعلقــة مبامرســة الســلطة يف النظــام الدســتوري الحديــث عــن طريــق الفصــل  19القديــم مــن الدســتور
الــذي ظــل نصــه بــا تغيــر تقريبـاً حتــى التعديــل الدســتوري الــذي أُجــري يف عــام .2011

اإلطار :2الفصل القدمي  19من الدستور،
امللــك أمــر املؤمنــن واملمثــل األســمى لألمــة ورمــز وحدتهــا وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها ،وهــو حامــي حمــى الديــن والســاهر عــى
احـرام الدســتور ،ولــه صيانــة حقــوق وحريــات املواطنــن واملواطنــات والجامعــات والهيئــات .وهــو الضامــن الســتقالل البــاد وحــوزة اململكــة
يف دائــرة حقوقهــا الحقــة.

وامللــك بوصفــه أمــر املؤمنــن فهــو أول املؤمنــن .وقــد ُســلطت األضــواء عــى املهمــة الدينيــة للملــك ألنهــا تســبق الصفــات األخــرى املمنوحــة
لــه يف جميــع الدســاتري .فهــو حامــي حمــى اإلســام ،وهــو ديــن الدولــة املغربيــة ،ولكنــه يصــون أيضـاً حريــة العبــادة لغــر املســلمني.
وألن إمــارة املؤمنــن هــي منصــب نابــع مــن عقــد مــرم مــع املجتمــع وممثليــه وألن مبــدأ الحكــم الدميقراطــي يفــرض موافقــة املحكومــن ،فــإن
املامرســة املؤسســية املغربيــة يف مجــال أيلولــة العــرش تتســم دامئـاً بإجـراءات توليــة خاصــة ت ُسـ َّمى البيعــة ومبوجبهــا يــؤدي املجتمــع املســلم
القســم عــى تقديــم الــوالء للملــك ويتعهــد بطاعتــه مقابــل تعهــد امللــك بالدفــاع عــن الديــن وبالســهر عــى حســن ســر الشــؤون العامــة.
وعــاوة عــى ذلــك ،فقــد ظلــت بعــض املامرســات السياســية غــر مكتوبــة ،ولكنهــا تط َّبــق دامئ ـاً .فق ـراءة الفصــل  19الســابق ،الــذي يتنــاول
أيضـاً مهــام أخــرى مثــل تلــك املشــمولة بعبــارة «املمثــل األســمى لألمــة ورمــز وحدتهــا وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها» ،تحمــل عــى التفكــر
بــأن الفصــل بــن املهــام الروحيــة واملهــام السياســية للملــك مل يكــن شــيئاً معمــوالً بــه .وقــد عالــج التعديــل الدســتوري لعــام  2011عــدم الدقــة
هــذا عــن طريــق تقســيم الفصــل  19الســابق مــن الدســتور إىل حكمــن منفصلــن هــا:
الفصــل  41الــذي يتنــاول الجانــب الروحــي يخلــع عــى امللــك صفــة أمــر املؤمنــن وحامــي حمــى امللــة والديــن والضامــن لحريــة مامرســةالشــؤون الدينيــة؛
 -والفصل  42الذي يؤكد الجانب السيايس للملك ويقرر صالحياته يف إطار الرصح الدستوري.

اإلطار  :3دستور  - 2011الفصلني  41و 42
الفصل 41
امللك ،أمري املؤمنني وحامي حمى امللة والدين ،والضامن لحرية مامرسة الشؤون الدينية.
يرأس امللك ،أمري املؤمنني ،املجلس العلمي األعىل ،الذي يتوىل دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
الفصل 42
امللــك رئيــس الدولــة ،وممثلهــا األســمى ،ورمــز وحــدة األمــة ،وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها ،والحكــم األســمى بــن مؤسســاتها ،يســهر
عــى اح ـرام الدســتور ،وحســن ســر املؤسســات الدســتورية ،وعــى صيانــة االختيــار الدميقراطــي ،وحقــوق وحريــات املواطنــن واملواطنــات
والجامعــات ،وعــى اح ـرام التعهــدات الدوليــة للمملكــة.
امللك هو ضامن استقالل البالد وحوزة اململكة يف دائرة حدودها الحقة.
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- 3اجمللس العلمي األعلى
وفقـاً لدســتور عــام  ،2011يــرأس امللــك املجلــس العلمــي األعــى وهــو الهيئــة الوحيــدة التــي لهــا أهليــة إصــدار الفتــاوى الدينيــة .والدســتور،
إذ يضــع هــذه الهيئــة تحــت إرشاف امللــك ،إمنــا يهــدف إىل ضــان حياديتهــا والنــأي بهــا عــن الرصاعــات والتنازعــات الحزبيــة ولكــن أيضـاً إىل
جعلهــا فاعـاً يف املــروع الدميقراطــي .ومــن املناســب اإلشــارة إىل أن الفتــوى ليــس لهــا ســوى قيمــة استشــارية :إذ ال يُســند إليهــا الفقهــاء أي
قيمــة تتعلــق بالفصــل يف األمــور.
وهكــذا فــإن القانــون ،الــذي هــو مــن وجهــة نظــر إجرائيــة بحتــة نــص يضعــه برملــان منت َخــب انتخابـاً دميقراطيـاً ،إمنــا يعـ ّـر مــن وجهــة النظــر
هــذه عــن إرادة األمــة (الفصــل  6مــن الدســتور) .ومــع ذلــك فمــن وجهــة نظــر موضوعيــة ،وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بقانــون األُرسة عــى
ســبيل املثــال ،يســتمد القانــون مصــدره مــن الرشيعــة اإلســامية عــن طريــق الفتــاوى الرســمية.

اإلطار  :4الوضع الدستوري للمجلس العلمي األعلى
وفقـاً ألحــكام الفصــل  41مــن الدســتور ،فــإن املجلــس العلمــي األعــى هــو «الجهــة الوحيــدة املؤهلــة إلصــدار الفتــاوى التــي ت ُعتمــد رســمياً ،يف
شــأن املســائل املحالــة إليــه ،اســتنادا ً إىل مبــادئ وأحــكام الديــن اإلســامي الحنيــف ،ومقاصــده الســمحة» .وميكــن أن تصبــح الفتــوى عــى هــذا
النحــو عامـاً مــن عوامــل التوتــر داخــل الــرح الدميقراطــي ألن قـراءة النــص الدينــي باالســتناد إىل التســامح واالعتــدال والوســطية ورفــض كل
شــكل مــن أشــكال التطــرف ميكــن أن تكــون موضــع تفسـرات شــتى ال تكــون متوافقــة هــي األخــرى مــع التصـ ّور العاملــي لحقــوق اإلنســان.
وميكــن حتــى أن ينعكــس هــذا التوتــر عــى عمــل املؤسســات بســبب وجــود علــاء يف بعــض هــذه املؤسســات مثــل املحكمــة الدســتورية
واملجلــس األعــى للســلطة القضائيــة ،وظهــور توت ـرات مــن ثــم يف تحديــد السياســة الوطنيــة يف مجــاالت هامــة مثــل العدالــة ودســتورية
القوانــن.
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متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة بالديــن (الحريــة ،التســامح) وفق ـاً لإلطــار املرجعــي املــزدوج الوطنــي والــدويل؛
واإلحاطــة علـاً بالصــات التــي ميكــن أن توجــد بــن الديــن والدميقراطيــة؛ والتحـ ّـي بقــدرات إمعــان الفكــر بغيــة التم ّكــن مــن التوفيــق بــن
الحداثــة والنمــوذج الدينــي.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد النقــاش (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة ،والحــوار)؛
والتــرف بطريقــة دميقراطيــة تقــوم عــى املواطَنــة.
ِ
كمواطــن وا ٍع ومســؤول مــن أجــل وضــع
كفــاءات املشــاركة :املشــاركة عــن طريــق تب ّنــي مواقــف تحبّــذ التشــجيع عــى التســامح؛ والتــرف
التعصــب والتطــرف مــن أي نــوع كانــت.
حـ ٍـد لحــاالت ّ

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
التسامح ،والحوار ،والكرامة اإلنسانية ،والحرية ،واملساواة ،والعدالة ،والتضامن ،والسالم.

مواد التعلّم
نُســخ مــن نصــوص مص ـ َّورة ضوئي ـاً بعــد ٍد ٍ
كاف ،وحوامــل لوحــات للعــرض البيــاين ،وأقــام تعليــم وتأشــر ،وحاســوب ،وجهــاز عــرض بيانــات
’داتــا شــو‘ ،ووصلــة إنرتنــت.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
والتعصب.
الحرية الدينية ،والتسامح الديني ،واألحكام الدستورية وطرق التفاهم ،والتط ّرف،
ّ

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
هل الحرية الدينية مطلقة أم مرشوطة؟ وكيف توافق الدستور املغريب مع اإلطار القانوين الدويل؟

مدة هذا النشاط
 3ساعات.
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متارين عملية

- 1التفكري
مشاهدة فيديو وثائقي وإجراء استطالع بشأن العروض املقدمة

ساعة واحدة

الرابط اإللكرتوينhttps://www.youtube.com/watch?v=ugQGdHL0aeI :

اإلرشادات
اإلجابة عىل السؤال التايل :ما هي فائدة الدين؟

بروتوكول إدارة النشاط
 تنظيم جلسة ملشاهدة ترصيحات ملتقطة يف الشارع. -أخذ الكلمة ،بالتناوب ،بعد مشاهدة مشهد الترصيحات امللتقطة ،بشأن موضوع دور الدين.

- 2سيناريو
مرافعة دستورية

ساعة واحدة
اإلرشادات
أنــت شــخص دســتوري وقــد جــرى تكليفــك بالدفــاع عــن املوقــف املغــريب مــن مكانــة الديــن يف دســتور عــام  .2011ويتعــن عليــك بيــان
مــررات كيــف يتوافــق هــذا الدســتور مــع اإلطــار القانــوين الــدويل ،وخاصــة املــادة  18مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان (انظــر اإلطــار
الــوارد أدنــاه).

اإلطار  :4اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (املادة )18

«ل ــكل ش ــخص الح ــق يف حري ــة التفك ــر والضم ــر والدي ــن ،ويش ــمل ه ــذا الح ــق حري ــة تغي ــر ديانت ــه أو عقيدت ــه ،وحري ــة اإلعــراب
عنه ــا بالتعلي ــم واملامرس ــة وإقام ــة الش ــعائر ومراعاته ــا س ــواء أكان ذل ــك رسا ً أم م ــع الجامع ــة».

بروتوكول إدارة النشاط
 اإلحاطة علامً بالفصول (املواد) ذات الصلة من دستور عام  2011وباإلطار القانوين الدويل الذي يتناول مسألة الدين. تسليط الضوء عىل ُسبل التوفيق بني أحكام دستور عام  2011واإلطار القانوين الدويل. تربير «االستثناء» الدستوري املغريب باإلشارة ،عىل سبيل املثال ،إىل التسامح الديني املعمول به يف دستور عام .2011 -أخذ الكلمة أمام جمهور من أجل توصيل الفكرة.
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- 3التكامل والتقييم
محاكاة لعملية تشاور قانونية

ساعة واحدة

يُعــرض عــى الربملــان مــروع قانــون يتضمــن إلغــاء عقوبــة اإلعــدام باعتبارهــا ال تتوافــق مــع الحــق يف الحيــاة املك ـ َّرس يف الفصــل  20مــن
الدســتور املغــريب .ويُعــرض مــروع القانــون هــذا عــى املحكمــة الدســتورية.

اإلرشادات
تُجرى محاكاة لعملية تشاور قانونية.

بروتوكول إدارة النشاط
 اإلحاطة علامً بالفصول (املواد) ذات الصلة من دستور عام  2011وبأحكام القانون الدويل ذات الصلة. تقسيم املشاركني إىل مجموعتني فرعيتني.يكــون عــى املجموعــة الفرعيــة األوىل الدفــاع عــن توافــق القانــون الجنــايئ مــع حقــوق اإلنســان التــي يكفلهــا الدســتور والعهــدان الدوليــانالخاصــان بحقــوق اإلنســان ،وخاصــة الحــق يف الحيــاة؛ بينــا تدافــع املجموعــة الفرعيــة الثانيــة عــن احــرام الطابــع اإلســامي للدولــة
املغربيــة.
 االنتقال إىل لعب األدوار.إجـراء مناقشــة حــول موضــوع التــوازن الــروري بــن املبــدأ القــايض بــأن اإلســام هــو ديــن الدولــة وحقــوق اإلنســان ،كــا يكفلهــا الدســتوروالعهــدان الدوليــان الخاصــان بحقــوق اإلنســان اللــذان صــادق عليهــا املغــرب واللــذان يؤكــد الدســتور أن لهــا أســبقية عــى القوانــن
الوطنيــة.

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• الدستور املغريب الصادر يف  29متوز /يوليوز  .2011املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومةwww.sgg.gov.ma :
• Reifeld, H. et El Bacha, F. (dir.). 2013. Liberté de religion. Rabat : Fondation Konrad Adenauer.
• Awad Aldeeb Abu-Sahlieh, S. 2009. Religion et droit dans les pays arabes. Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux.
• Tozy, M. 1986. « Le Roi Commandeur des croyants », in Vedel, G., Édification d’un État moderne : le Maroc de Hassan
II. Ouvrage collectif. Paris : Albin Michel.
• El Ayadi, M., Bourquia, R. et Darif, M. 2005. « État, monarchie et religion ». Les Cahiers bleus, n° 3.
• Rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Site : http://www.humanrights.gov/dyn/irf-reporttranslations/
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املبحث 18

التنوع الثقايف
ّ
واللغوي

املبحث18

التنوع الثقايف واللغوي
ّ

التنــ ّوع الثقــايف يعنــي تعدديــة أشــكال التعبــر عــن ثقافــات الجامعــات واملجتمعــات .وتتناقــل أشــكال التعبــر هــذه داخــل كل جامعــة
ومجتمــع وفيــا بــن هــذه الجامعــات واملجتمعــات.
املؤسســة عــى ســيادة القانــون تتخــذ تدابــر مــن أجــل دعــم التن ـ ّوع الثقــايف وحاميتــه يف إطــار سياســاتها
وجميــع املجتمعــات الدميقراطيــة َّ
الثقافيــة .ويُقصــد بحاميــة التن ـ ّوع الثقــايف اعتــاد تدابــر ترمــي إىل الحفــاظ عــى تن ـ ّوع أشــكال التعبــر الثقــايف وحاميتهــا وتعزيزهــا.
واحـرام التنـ ّوع الثقــايف بوصفــه حقـاً ثقافيـاً مك َّرسـاً يف القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وكذلــك يف القانــون الداخــي للــدول هــو حــق ال بــد
منــه لتعزيــز التامســك االجتامعــي ،ولرفــع شــأن االح ـرام املتبــادل ،ولتحقيــق التفاهــم فيــا بــن الجامعــات واألف ـراد بكامــل تن ّوعهــم ودون
أي متييــز بغيــة تعزيــز إرادة «العيــش معـاً» التــي تشــكل اللبنــة األساســية ليــس فقــط للدولــة القوميــة ولكــن أيضـاً لإلنســانية جمعــاء .ومــن
املناســب التذكــر يف هــذا الصــدد بــأن التنـ ّوع الثقــايف يعتَــر تراثـاً مشــركاً لإلنســانية .ويشــكل الدفــاع عــن التنـ ّوع الثقــايف حتميــة أخالقيــة ال
ميكــن فصلهــا عــن احـرام كرامــة شــخص اإلنســان .ويســتلزم هــذا التنـ ّوع اإلعــال الكامــل للحقــوق الثقافيــة ،مبــا فيهــا الحــق يف املشــاركة يف
الحيــاة الثقافيــة.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
يشــكل التنـ ّوع الثقــايف واللغــوي مبــدأً مرتســخاً بصالبــة يف القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان .فاملــادة  15مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة (املــؤرخ  16كانــون األول/ديســمرب  )1966تنــص عــى حــق كل شــخص يف أن يشــارك يف الحيــاة الثقافيــة ،ويف
أن يتمتــع بفوائــد التقـ ّدم العلمــي وبتطبيقاتــه ،ويف أن يســتفيد مــن حاميــة املصالــح املعنويــة واملاديــة الناجمــة عــن أي أثــر علمــي أو فنــي
أو أديب مــن صنعــه.
وتشكّل هذه الحقوق ،وال سيام حق كل شخص يف أن يشارك يف الحياة الثقافية ،األساس القانوين للتن ّوع الثقايف واللغوي.
ولهــذه الغايــة ،قامــت اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة بتعريــف مفهــوم الثقافــة يف تعليقهــا العــام رقــم 21
قائلــة إن « الثقافــة مفهــوم واســع وشــامل يشــمل أمــورا ً منهــا أســاليب الحيــاة واللغــة ،واألدب الشــفوي واملكتــوب ،واملوســيقى واألغــاين،
واالتصــال غــر الشــفوي ،والديــن أو مجموعــات املعتقــدات ،والطقــوس واالحتفــاالت ،والرياضــة واأللعــاب ،وأســاليب اإلنتــاج أو التكنولوجيــا،
والبيئــات الطبيعيــة واالصطناعيــة ،واملــأكل وامللبــس واملــأوى ،والفنــون والعــادات والتقاليــد التــي مــن خاللهــا يعــر األفـراد ومجموعــات األفـراد
واملجتمعــات عــن إنســانيتهم واملعنــى الــذي يعطونــه لوجودهــم ،ويك ّونــون رؤيتهــم للعــامل التــي متثــل مواجهتهــم للقــوى الخارجيــة املؤثــرة
عــى حياتهــم».
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للتنوع الثقايف واللغوي؟
- 2ما هي املبادئ األساسية
ّ
إن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة واتفاقيــة اليونســكو لحاميــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبــر الثقــايف،
( ،2005صــادق عليهــا املغــرب يف  ) 2013إىل جانــب التقاريــر التــي أعدتهــا املقــررة الخاصــة لألمــم املتحــدة الســيدة فريــدة شــهيد ،يف مجــال
الحقــوق الثقافيــة ،تســمح جميعهــا باســتخالص مجموعــة مــن املبــادئ األساســية التــي ينبغــي أن تسرتشــد بهــا الترشيعــات والسياســات يف
مجــال التن ـ ّوع الثقــايف يف كل مجتمــع دميقراطــي .وهــذه املبــادئ هــي كــا يــي:
مبــدأ عامليــة حقــوق اإلنســان .وبهــذه الصفــة ،ال يجــوز تشــبيه مفهــوم التنـ ّوع الثقــايف بالنســبية الثقافيــة وال يجــوز ألحــد أن يتــذ ّرع بالتنـ ّوعالثقــايف لإلخــال بحقــوق اإلنســان التــي يكفلهــا القانــون الــدويل وال للحــد مــن نطــاق هــذه الحقــوق .وهــذا الحظــر توضّ حــه بجــاء الفقــرة
األخــرة مــن املــادة  4مــن إعــان اليونســكو العاملــي املتعلــق بالتنـ ّوع الثقــايف املــؤرخ  2ترشيــن الثاين/نوفمــر .2001
مبــدأ الســيادة .مبوجــب هــذا املبــدأ تتمتــع الــدول ،طبقـاً مليثــاق األمــم املتحــدة ومبــادئ القانــون الــدويل ،بالحــق الســيادي يف اعتــاد التدابريوالسياســات الكفيلــة بحاميــة وتعزيــز تنـ ّوع أشــكال التعبــر الثقــايف يف إقليمهــا.
 مبدأ التساوي يف الكرامة واحرتام جميع الثقافات ،مبا فيها ثقافات األشخاص املنتمني إىل أقليات وإىل الشعوب األصلية.مبــدأ التضامــن والتعــاون الدوليــن ،فهــذا املبــدأ مي ّكــن جميــع البلــدان ،وخاصــة البلــدان الناميــة ،مــن اســتحداث وتعزيــز الوســائل الرضوريــةلضــان إتاحــة التعبــر الثقــايف لهــذه البلــدان ،مبــا يف ذلــك أنشــطتها اإلبداعيــة الثقافيــة ،ســواء كانــت ناشــئة أم متطــورة ،عــى األصعــدة
املحليــة والوطنيــة والدوليــة.
مبــدأ التكامــل بــن الجوانــب االقتصاديــة والثقافيــة للتنميــة ،وهــو مبــدأ ينبغــي أن يسرتشــد بــه تصـ ّور السياســات العامــة يف مجــال التنـ ّوعالثقــايف .وهــذا يعنــي أنــه لألفـراد والشــعوب الحــق األســايس يف املشــاركة يف هــذه السياســات ويف التمتّــع بثامرهــا.
 مبدأ التنمية املستدامة الذي يك ّرس التن ّوع الثقايف بوصفه رشطاً للتنمية لصالح األجيال الحالية والقادمة.مبــدأ املســاواة يف إمكانيــة الوصــول :فهــذا املبــدأ هــو ترجمــة لقيــم املســاواة وعــدم التمييــز مــن حيــث التمتّــع الفعــال بالحقــوق الثقافيــة.وبهــذه الصفــة ،فــإن إمكانيــة الوصــول عــى نحــو منصــف إىل طائفــة واســعة ومتن ّوعــة مــن أشــكال التعبــر الثقــايف املســتمدة مــن العــامل
أجمــع هــي وإمكانيــة وصــول الثقافــات إىل أشــكال التعبــر والنــر إمنــا تش ـكّالن عنــارص هامــة إلب ـراز قيمــة التن ـ ّوع الثقــايف ولتشــجيع
تحقيــق الفهــم املتبــادل.
وأخـرا ً ،مبــدأ االنفتــاح والتــوازن ،الــذي يشــكل حائــط صــد أمــام التضييــق عــى الهويــة وعمليــات االســتبعاد القامئــة عليهــا .ومبوجــب اتفاقيــةاليونســكو ،ينبغــي أن تســعى الــدول إىل تعزيــز االنفتــاح عــى الثقافــات األخــرى يف العــامل بطريقــة مناســبة ،وضــان أن تتــاىش هــذه التدابــر
مــع أهــداف هــذه االتفاقية.
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وماذا عن املغرب؟
توجد لحظتان تأسيسيتان كرستا دخول مسألة التنوع الثقايف يف جدول أعامل السياسات العامة ،هام:
اللحظــة األوىل هــي خطــاب امللــك يف  30متــوز /يوليــوز  ،2001الــذي أكّــد عــى الطابــع التعــددي للهويــة الوطنيــة التــي تتشـكّل حــول الروافــداملتعــددة .وذكَّــر الخطــاب بعمليــة إثـراء الهويــة الوطنيــة عــن طريــق االنفتــاح عــى الثقافــات والحضــارات املختلفــة والتفاعــل معهــا .وأكّــد
الخطــاب ،عــاوة عــى ذلــك ،أن األمازيغيــة التــي «تــرب بجذورهــا عميقـاً يف تاريــخ الشــعب املغــريب هــي رصيــد مشــرك لجميــع املغاربــة
بــدون اســتثناء».
واللحظــة الثانيــة هــي الخطــاب امللــي يف أجديــر بتاريــخ  17ترشيــن األول/أكتوبــر  2001الــذي وضــع فيــه أســس مرشوعيــة اللغــة والثقافــةاألمازيغيتــن مــع تســليط الضــوء عــى أهميــة تعزيــز الثقافــة األمازيغيــة بوصفهــا حق ـاً لغوي ـاً وثقافي ـاً وبوصفهــا أحــد املكونــات األساســية
للثقافــة املغربيــة.
وقــد أفســحت هــذه الرؤيــة الجديــدة املجــال أمــام اتخــاذ تدابــر ترمــي إىل النهــوض بالتنـ ّوع اللغــوي والثقــايف عــى املســتوى الوطنــي .وميكــن
عــرض هــذه التدابــر البــارزة كــا يــي:

- 1التكريس الدستوري للحقوق اللغوية والثقافية
شع فيهــا منــذ عــام  ،1999وذلــك بتكريســه رؤيــة
شـكّل الدســتور املغــريب ل  2011تتويجـاً لعمليــة االعـراف بالتنـ ّوع الثقــايف واللغــوي التــي ُ ِّ
تعدديــة للهويــة الوطنيــة عــن طريــق االعـراف باألمازيغيــة باعتبارهــا لغــة رســمية للمملكــة إىل جانــب اللغــة العربيــة.
فالديباجــة ،التــي تشــكل جــزءا ً ال يتجــزأ مــن الدســتور ،تعلــن أن اململكــة املغربيــة «متشــبثة بوحدتهــا الوطنيــة والرتابيــة ،وبصيانــة تالحــم
مقومــات هويتهــا الوطنيــة ،املوحــدة بانصهــار مكوناتهــا ،العربيــة – اإلســامية ،واألمازيغيــة ،والصحراويــة الحســانية ،والغنيــة بروافدهــا
اإلفريقيــة واألندلســية والعربيــة واملتوســطية ».وهكــذا ،اعــرف الدســتور باملكونــات التعدديــة للهويــة الوطنيــة.
ومــن املناســب أيض ـاً التذكــر بــأن ديباجــة الدســتور تحظــر كل شــكل مــن أشــكال التمييــز ،مبــا يف ذلــك التمييــز بســبب الثقافــة أو اللغــة،
وذلــك طبق ـاً للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.
والفصــل  5مــن الدســتور هــو حجــر الزاويــة يف الحقــوق اللغويــة والثقافيــة .فهــو يعــرف بلغتــن رســميتني هــا العربيــة واألمازيغيــة ،وتعمــل
الدولــة عــى حاميــة اللغــة العربيــة وتطويرهــا ،وتنميــة اســتعاملها .وتعــد األمازيغيــة أيضــا لغــة رســمية للدولــة ،باعتبارهــا رصيــدا ً مشــركاً
لجميــع املغاربــة بــدون اســتثناء.
وتجســيدا ً لاللتـزام اإليجــايب الواقــع عــى الدولــة يف مجــال حاميــة التنـ ّوع الثقــايف وتعزيــزه ،ينــص الفصــل  5مــن الدســتور عــى إصــدار قانــون
تنظيمــي يحــدد مراحــل تفعيــل الطابــع الرســمي لألمازيغيــة ،وكيفيــات إدماجهــا يف مجــال التعليــم ،ويف مجــاالت الحيــاة العامــة ذات األولويــة،
وذلــك لــي تتمكــن مــن القيــام مســتقبالً بوظيفتهــا ،بصفتهــا لغــة رســمية.
وفيــا يتعلــق بأشــكال التعبــر الثقافيــة واللغويــة األخــرى ،ينــص الفصــل  5مــن الدســتور عــى التـزام الدولــة بالعمــل عــى صيانــة الحســانية،
باعتبارهــا جــزءا ً ال يتجــزأ مــن الهويــة الثقافيــة املغربيــة املوحــدة ،وعــى حاميــة اللهجــات والتعبـرات الثقافيــة املســتعملة يف املغــرب.
وأخـرا ً ينــص الدســتور عــى إنشــاء مجلــس وطنــي للغــات والثقافــة املغربيــة ،مهمتــه ،عــى وجــه الخصــوص ،حاميــة وتنميــة اللغتــن العربيــة
واألمازيغيــة ،ومختلــف التعبـرات الثقافيــة املغربيــة باعتبارهــا تراثــا أصيـاً وإبداعـاً معــارصا ً.
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التنوع اللغوي والثقايف يف جمال التعليم
- 2تكريس
ّ
امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن ،الــذي أعدتــه بطريقــة قامئــة عــى التشــاور اللجنــة الخاصــة للرتبيــة والتكويــن ونُــر يف ترشيــن األول/
أكتوبــر  ،1999يعــرف رصاحـ ًة برســالة نظــام الرتبيــة الوطنــي الــذي يســتمد جــذوره مــن الـراث الثقــايف للمغــرب ،وهــي رســالة قوامهــا احـرام
تنـ ّوع املكونــات الجهويــة لهــذا النظــام والتــي يُــري بعضهــا بعضـاً ،وصــون وتطويــر الطابــع املحــدد لهــذا الـراث مــن حيــث أبعــاده األخالقيــة
والثقافيــة.
وينــص امليثــاق أيضـاً عــى تدابــر ملموســة بخصــوص مراعــاة التنــوع اللغــوي يف ميــدان الرتبيــة (التعليــم) .وعــى ســبيل املثــال ،فــإن الفقــرة
 115مــن امليثــاق متنــح الســلطات الرتبويــة الجهويــة إمكانيــة أن تختــار ،يف إطــار نســبة املنهــج الــدرايس املــروك تحديدهــا ملبادرتهــا هــي،
اســتعامل اللغــة األمازيغيــة أو أي لهجــة محليــة لتيســر التعلــم يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة ويف املرحلــة األوليــة مــن املدرســة االبتدائيــة.
ويف اإلطــار نفســه ،يدعــو امليثــاق إىل أن يجــري ،بــدءا ً مــن الدخــول الجامعــي  2001-2000إحــداث مراكــز تعنــى بالبحــث والتطـــوير اللغـــوي
والثقــايف األمازيغــي ،وتكويــن املك ِّونــن وإعــداد الربامــج واملناهــج الدراســية املرتبطــة بهــا (الفقــرة .)116
وعــى مســتوى الترشيعــات ،يحــدد القانــون رقــم  00-01املتعلــق بتنظيــم التعليــم العــايل يف املــادة األوىل منــه مبــادئ تنظيــم هــذا التعليــم.
ويــرد ضمــن هــذه املبــادئ مبــدأ العمــل عــى مواصلــة تطويــر التدريــس باللغــة العربيــة يف مختلــف مياديــن التكويــن ،وتســخري الوســائل
الكفيلـــة بالدراســة والبحــث اللغــوي والثقــايف األمازيغــي وإتقــان اللغــات األجنبيــة.

- 3إنشاء املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة ،الــذي أُنشــئ يف  17ترشيــن األول/أكتوبــر  ،2001هــو معهــد يبــدي الــرأي يف التدابــر التــي يكــون مــن شــأنها
صيانــة وتعزيــز الثقافــة األمازيغيــة بجميــع أشــكال التعبــر عنهــا.
وتحقيقاً لهذه الغاية ،يكفل املعهد تحقيق ما ييل:
تجميع جميع أشكال التعبري عن الثقافة األمازيغية وتدوينها وحفظها وحاميتها ونرشها؛إجراء البحوث والدراسات املتعلقة بالثقافة األمازيغية؛اإلســهام يف وضــع برامــج التدريــب األوىل واملســتمر لصالــح الرتبويــن املكلَّفــن بتدريــس األمازيغيــة واملوظفــن واملعاونــن الذيــن يكــونمطلوب ـاً منهــم اســتخدامها مهني ـاً ،وبصفــة عامــة لصالــح أي شــخص يرغــب يف تعلّمهــا.
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متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة بالتن ـ ّوع اللغــوي والثقــايف؛ واكتشــاف اس ـراتيجيات اســتيعاب اإلطــار املرجعــي
العاملــي مــن جانــب النظــام القانــوين الوطنــي.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد النقــاش (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،وتفنيــد الحجــج ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة)؛
والتــرف بطريقــة دميقراطيــة (اح ـرام التن ـ ّوع اللغــوي والثقــايف ،والقــدرة عــى تجريــد املناقشــات املتعلقــة بالجانــب اللغــوي والثقــايف مــن
االنفعــاالت والعواطــف).
كفاءات املشاركة :املشاركة الرامية إىل الرتويج لثقافة التن ّوع اللغوي والثقايف.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الكرامة اإلنسانية ،والحرية ،واملساواة ،والدميقراطية ،واملواطَنة ،والتسامح ،والحق يف االختالف ،والعدالة ،والتضامن ،والسالم الثقايف.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
التن ّوع الثقايف واللغوي واملبادئ التي يقوم عليها ومدى دستوريته والتدابري املصاحبة له.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
مــا املقصــود بالتنـ ّوع الثقــايف واللغــوي؟ ومــا هــي املبــادئ التــي يقــوم عليهــا؟ وهــل ميكــن للتدابــر املصاحبــة لــه املتمثلــة يف إضفــاء الطابــع
الدســتوري عــى هــذا التنـ ّوع أن تُــريس ثقافــة التســامح وتعــزز التواصــل االجتامعــي؟

مدة هذا النشاط
 3ساعات.
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متارين عملية

- 1التفكري
مترين بشأن الكتابة بحروف تيفيناغ ونقاش حول حامية تن ّوع أشكال التعبري الثقافية

ساعة واحدة
اإلرشادات
القيام ،باالستعانة باللوحة التالية ،بكتابة العبارة التالية« :أنا مواطن مغريب (أنا مواطنة مغربية)» بحروف تيفيناغ.

بروتوكول إدارة النشاط
توزيع النسخ املص َّورة.رشح تعليامت العمل وتخصيص  20دقيقة لتنفيذ املهمة الفردية املطلوبة.القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بتبادل اإلجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.عرض اإلجابات الصحيحة عىل لوحة عرض بياين عىل سبيل التلخيص.إجـراء مناقشــة ،ملــدة  25دقيقــة ،حــول موضــوع أهميــة إضفــاء الطابــع الدســتوري عــى اللغــة األمازيغيــة (الفصــل  5مــن دســتور عــام )2011وحــول التدابــر التــي اتخذهــا املغــرب لتحقيــق التوافــق مــع اتفاقيــة اليونســكو لحاميــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبــر الثقــايف.

- 2سيناريو
قراءة مقارنة لوثائق قانونية

ساعة واحدة
اإلرشادات
يُبدأ يف قراءة مقارنة لديباجة دستور عام  2011وللفصل  5منه يف ضوء اتفاقية اليونسكو لحامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف.
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بروتوكول إدارة النشاط
قسم املشاركون إىل ثالث مجموعات فرعية.
 يُ َّيحــاط عل ـاً بالوثائــق القانونيــة التاليــة :ديباجــة دســتور عــام  2011والفصــل  5منــه واتفاقيــة اليونســكو لحاميــة وتعزيــز تنــوع أشــكالالتعبــر الثقــايف (الجــزء الرابــع ،املــواد  5إىل .)19
يُبــدأ يف قـراءة مقارنــة للوثيقتــن مــن أجــل القيــام الحقـاً بربــط كل حكــم معنــي مــن أحــكام الدســتور بالحكــم املناظــر لــه يف الجــزء الرابــعمــن االتفاقيــة.
 القيام ،وسط املجموعة بأكملها ،بعرض نتائج املجموعات الفرعية. -تبادل األعامل وعرضها عىل لوحة عرض بياين.

- 3التكامل والتقييم
العمل اإلستشاري  :القياس و إنتاج التوصيات

ساعة واحدة
يتم تكليفك كلجنة التشاور حول التنوع اللغوي والثقايف ،بتقديم توصيات.

إرشادات
 القياس  :قراءة التجربة الكندية والفرنسية لجرد املامرسات الجيدة يف املجال اللغوي والثقايف (تكوين مجموعات). -تقديم توصيات لتطوير قانون يَتَ َمىش واملتطلبات الدولية.

الوثائق الداعمة
 املادة  5من دستور يوليوز .2011 وثيقة تصف التجربة الكندية للتنمية اللغوية والثقافية. -وثيقة تحيك التجربة الفرنسية للتنمية اللغوية والثقافية.

بروتوكول إدارة النشاط
قسم املشاركون إىل مجموعتني.
 يُ َّ توزيع نسخ. رشح تعليامت العمل والسامح ب  20دقيقة لقراءة الوثيقتني.كل مجموعــة مســؤولة عــن قــراءة الوثائــق التكميليــة (الوثائــق التــي تــؤرخ للتجربــة الكنديــة والفرنســية يف مجــال التنميــة اللغويــةوالثقافيــة).
 عرض املقرتحات عىل لوحة عرضإج ـراء مناقشــة ،ملــدة  30دقيقــة ،حــول التنــوع الثقــايف واللغــوي ،مــع الرتكيــز عــى األبعــاد االقتصاديــة واالجتامعيــة ،والثقافيــة ومحاربــةالتمييــز وإدمــاج كل املواطنــن يف املجتمــع املغــريب.
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للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
Site http://www.men.gov.ma/sites/fr/Lists/Pages/charte.aspx : 1999 أكتوبر/ ترشين األول،• امليثاق الوطني للرتبية والتكوين
 2010 مارس/ آذار22  املؤرخ23/10  املقدم عمالً بقرار مجلس حقوق اإلنسان، السيدة فريدة شـهيد،• تقرير الخبرية املستقلة يف مجال الحقوق الثقافية
A/HRC/1436/. Site : http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/1436/&Lang=F
• Triandafyllidou, A. 2012. Handbook on Tolerance and Cultural Diversity in Europe. Florence: European University
Institute, Robert Schuman Centre for Advanced studies. Site : http://www.upf.edu/gritim/_pdf/ ACCEPT
PLURALISM_Handbook_on_Tolerance.pdf
• UNESCO, OIF (Organisation Internationale de la Francophonie). 2012. Politiques pour la créativité. Guide pour le
développement des industries culturelles et créatives (site : http://unesdoc.unesco.org/images/0022226531/002265/f.
pdf); 2001, Déclaration universelle sur la diversité culturelle ; 2005, Convention sur la protection et la promotion de
la diversité des expressions culturelles.
). دليل لتنمية الصناعات الثقافية واإلبداعية، السياسات املتعلقة باإلبداعية.1102 ،)(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو
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املبحث 19

الهجرة وحقوق
اإلنسان
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املبحث19

الهجرة وحقوق اإلنسان

ي ــرك رج ــال ونس ــاء وأطف ــال بلدانه ــم كل ي ــوم م ــن أج ــل الذه ــاب للعي ــش يف أماك ــن أخ ــرى ،وكث ـرا ً م ــا يح ــدث ذل ــك ل ــي يج ّرب ــوا حي ــاة
جدي ــدة ،أو ليبحث ــوا ع ــن عم ــل بغي ــة تحس ــن منظ ــور حياته ــم يف املس ــتقبل ،أو ل ــي يف ــروا م ــن الفق ــر وت ــر ّدي البيئ ــة واالضطه ــاد وع ــدم
االس ــتقرار الس ــيايس والح ــرب.
ولذل ــك ،أصب ــح م ــن امله ــم فه ــم ظاه ــرة الهج ــرة الت ــي ته ــم الي ــوم جمي ــع دول الع ــامل تقريبــاً ،وال س ــيام ع ــن طري ــق إدراك أس ــبابها،
وعالق ــة الهج ــرة بالتنمي ــة االجتامعي ــة واالقتصادي ــة ل ــكل م ــن ال ــدول األصلي ــة وال ــدول املس ــتقبِلة ،فض ــا ع ــن قضاي ــا حق ــوق اإلنس ــان
الت ــي تطرحه ــا الهج ــرة مث ــل قضاي ــا االندم ــاج واملس ــاواة والعنرصي ــة والتس ــامح .وال ميك ــن إال ع ــن طري ــق ه ــذا الفه ــم إع ــداد وتطبي ــق
سياس ــة مناس ــبة بش ــأن الهج ــرة تح ــرم حق ــوق املهاجري ــن وكرام ــة اإلنس ــان وتك ــون موافق ــة للمعاي ــر الدولي ــة ،وت ــؤدي إىل اح ـرام التن ــوع
والتامس ــك االجتامع ــي.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •املهاجرون والهجرة

املهاجر النازح هو شخص يغادر بلده إىل بلد آخر .وقد تكون هذه املغادرة مؤقتة أو نهائية ،وقد تكون طوعية أو قرسية.
املهاجر الوافد هو شخص يصل إىل بلد ما ليس هو بلده األصيل من أجل اإلقامة فيه بشكل مؤقت أو دائم.«املهاجــرون الرسيــون» أو «املهاجــرون غــر الحاملــن لوثائــق» أو «أصحــاب الوضــع غــر القانــوين» هــم املهاجــرون الذيــن ال يكونــون يفوضــع قانــوين بســبب عــدم امتالكهــم للوثائــق املطلوبــة يف البلــد الــذي يقيمــون فيــه .ونتيجــة لذلــك ،فإنهــم يكونــون يف وضــع ضعيــف وال
يســتطيعون التحـ ّرك بحريــة وال العمــل بشــكل قانــوين .ويكونــون عرضــة لخطــر الرتحيــل إىل بلدهــم األصــي إذا ألقــت قــوات األمــن القبــض
عليهــم.

• •الالجئون وملتمسو اللجوء وعدميو الجنسية

الشــخص الالجــئ :تعــرف املــادة  1مــن اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع الالجئــن الشــخص الالجــئ بأنــه كل شــخص يوجــد خــارج بلــدجنســيته أو بلــد إقامتــه املعتــادة الســابق وبأنــه ،بســبب خــوف لــه مــا يــرره مــن التعــرض لالضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو
انتامئــه إىل فئــة اجتامعيــة معينــة أو آرائــه السياســية ،ال يســتطيع أن يســتظل بحاميــة ذلــك البلــد أو أن يعــود إليــه.
ملتمس اللجوء :يشري هذا املصطلح القانوين إىل شخص يسعى إىل الحصول عىل وضع الالجئ يف بلد غري بلده هو. -عديم الجنسية :هو فرد بال جنسية إما ألنه مل تكن لديه جنسية يف أي وقت وإما ألنه فقدها دون أن يكتسب جنسية أخرى.
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- 2اإلطار القانوين الدويل
• •حقوق األشخاص املهاجرين يف الصكوك الدولية

يُ َنــص عــى حاميــة املهاجريــن يف صكــوك دوليــة شــتى تتعلــق بحقــوق اإلنســان وبخاصــة اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان (املادتــان  13و)14؛
والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية (املــواد  2و 12و 13و 14و)26؛ واتفاقيــة مكافحــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة (املــادة )3؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل (املادتــان  7و)22؛ والربوتوكــوالن اإلضافيــان التفاقيــة األمــم
املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة :بروتوكــول منــع االتجــار باالشــخاص وبخاصــة النســاء واألطفــال ،وقمعــه واملعاقبــة عليــه؛
واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة حقــوق جميــع العــال املهاجريــن وأفـراد أرسهــم .وهــذا النــص األخــر يعــرف رصاحـ ًة بالحقــوق األساســية لجميــع
العــال املهاجريــن بــرف النظــر عــن وضعهــم مــن حيــث الهجــرة.
وتجــدر اإلشــارة أيضـاً إىل اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  97املتعلقــة بالعــال املهاجريــن (املنقّحــة) لعــام  ،1949التــي تقــوم عــى مبــدأ
املســاواة يف املعاملــة بــن العــال الوطنيــن والعــال املهاجريــن مــن أصحــاب الوضــع القانــوين يف املجــاالت املرتبطــة بالعمــل؛ واالتفاقيــة رقــم
 143املتعلقــة بالعــال املهاجريــن (لعــام  ،)1975التــي تســتهدف بصــورة خاصــة معاقبــة مــن يوظّفــون مهاجريــن مــن أصحــاب الوضــع غــر
القانــوين .وفيــا يتعلــق بحاميــة الالجئــن عــى وجــه التحديــد ،مــن املناســب التأكيــد عــى اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع الالجئــن املؤرخــة
 28متــوز /يوليــوز  1951واملع َّدلــة بربوتوكــول نيويــورك املتعلــق بوضــع الالجئــن املــؤرخ  31كانــون الثاين/ينايــر  1967الــذي يح ـ ّدد القواعــد
الدوليــة للتعامــل مــع هــذه الفئــة مــن األشــخاص .وحجــر الزاويــة يف حقــوق الالجئــن هــو مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة الــذي يحظــر عــى أي
دولــة أن تعيــد الشــخص الالجــئ إىل بلــد ميكــن أن تكــون حياتــه فيــه مهـ َّددة.

• •ما هي حقوق املهاجرين؟

أي ـاً كان الوضــع القانــوين للمهاجريــن ،فــإن هــؤالء األشــخاص يتمتعــون بحقــوق اإلنســان عــى غ ـرار أي شــخص آخــر ،فيــا عــدا الحقــوق
السياســية التــي ميكــن لترشيعــات بعــض الــدول أن تســتبعدهم مــن مامرســتها بســبب وضعهــم كأجانــب .وتتعلــق هــذه الحقــوق خاصـ ًة بحــق
الشــخص يف ســامته البدنيــة ويف عــدم معاملتــه معاملــة الرقيــق وعــدم اســتخدامه يف العمــل القــري وعــدم إخضاعــه لالحتجــاز التعســفي،
وحقــه يف األمــن ويف حريــة الفكــر والديــن والتعبــر ،وحريــة التن ّقــل ،فضـاً عــن الحــق يف الحصــول عــى محاكمــة عادلــة ،ويف تكويــن جمعيــات
ونقابــات ويف االنضــام إليهــا .ويحــق للمهاجريــن أيض ـاً التمتــع بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة ،أال وهــي :الرعايــة الطبيــة ،والتعليــم،
والعمــل .ومــن الناحيــة األخــرى ،يحتفــظ هــؤالء املهاجــرون بحقوقهــم كامل ـ ًة يف بلدانهــم األصليــة ،ســواء كانــت هــي الحقــوق املدنيــة أو
السياســية أو االقتصاديــة أو االجتامعيــة أو الثقافيــة.
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وماذا عن املغرب؟
- 1اإلطار القانوين
• •ما هي أحكام الدستور فيام يتعلق بالهجرة؟

يخصــص دســتور عــام  2011مكانــة مهمــة لحقــوق املهاجريــن .فالحقــوق األساســية للمهاجريــن مكفولــة بوجــه عــام يف إطــار البــاب الثــاين مــن
الدســتور املعنــون ب «الحريــات والحقــوق األساســية» الــذي يعــرف للجميــع بحقــوق اإلنســان الرئيســية وبالحريــات األساســية.
وفيــا يخــص األجانــب ،ينــص الدســتور يف الفصــل  30منــه عــى أن «يتمتــع األجانــب بالحريــات األساســية املعــرف بهــا للمواطنــات واملواطنــن
املغاربــة ،وفــق القانــون» وعــى أنــه «ميكــن لألجانــب املقيمــن باملغــرب املشــاركة يف االنتخابــات املحليــة ،مبقتــى القانــون أو تطبيقـاً التفاقيات
دوليــة أو مامرســات املعاملــة باملثــل» .وتجــدر اإلشــارة أيضـاً إىل أن الدســتور املغــريب يحظــر يف الفصــل  23منــه «كل تحريــض عــى العنرصيــة
أو الكراهيــة أو العنــف».

• •ما هي االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب يف هذا الصدد؟

صــادق املغــرب عــى العديــد مــن الصكــوك التــي تشـكّل الهجــرة موضوعهــا عــى وجــه التحديــد .ويتعلــق األمــر هنــا باالتفاقيــة الدوليــة لحامية
حقــوق جميــع العــال املهاجريــن وأفـراد أرسهــم ( ،)1993واتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع الالجئــن ( ،)1951وبروتوكــول نيويــورك املتعلــق
بوضــع الالجئــن ( ،)1971فض ـاً عــن الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة املتعلــق
باالتجــار باألشــخاص ( .)2011وصــادق املغــرب أيض ـاً عــى االتفاقيــات الرئيســية املتعلقــة بحقــوق اإلنســان وعــى اتفاقيــات عديــدة ملنظمــة
العمــل الدوليــة تنطبــق عــى العــال الوطنيــن انطباقهــا عــى العــال األجانــب يف املغــرب.

• •ما هي القوانني التي تنظّم الهجرة يف املغرب؟

القانــون رقــم  02-03املــؤرخ  11ترشيــن الثاين/نوفمــر  2003املتعلــق بدخــول وإقامــة األجانــب يف املغــرب ومرســومه التطبيقــي املــؤرخ 1
نيســان/أبريل  2010ينظّــان مختلــف جوانــب الهجــرة يف املغــرب ،وهــي :الهجــرة الوافــدة (دخــول البلــد واإلقامــة فيــه) والهجــرة إىل الخــارج
(كيفيــات الخــروج مــن البلــد) ،ومبــدأ املســاواة بــن جميــع األجانــب دون أي متييــز كان فيــا يتعلــق بــروط اإلقامــة والدخــول إىل املغــرب،
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ويســمحان للمهاجريــن الوافديــن باكتســاب الجنســية املغربيــة وباإلقامــة يف األرايض املغربيــة بعــد القيــام بجميــع اإلجــراءات القانونيــة
املطلوبــة .وعــاوة عــى ذلــك ،تعــدد املــادة  26مــن هــذا القانــون قامئــة باألشــخاص الذيــن ال ميكــن أن يكونــوا موضــوع ق ـرار بالرتحيــل إىل
الخــارج ،ذكــورا ً كانــوا أم إناث ـاً ،مثــل األجنبــي املتــزوج مــن مغــريب (مغربيــة) منــذ ســنة واحــدة عــى األقــل ،واألجنبيــة الحامــل ،واألجنبــي
القــارص ... ،ويوضّ ــح هــذا القانــون يف املــواد  21إىل  29منــه أنــه ،عــى غـرار الالجئــن وملتمــي اللجــوء ،ال يجــوز ترحيــل أي أجنبــي إىل بلــد
تكــون حياتــه أو حريتــه فيــه مه ـ َّددة أو ميكــن أن يتع ـ ّرض فيــه ملعاملــة الإنســانية أو قاســية أو مهينــة.
وباإلضافــة إىل هــذا القانــون الــذي يتعلــق باألجانــب مبــارشة ،فــإن القانــون رقــم  65-99املــؤرخ  11أيلول/ســبتمرب  2003املتعلــق مبدونــة
الشــغل ينــص ،يف ديباجتــه ،عــى أن تطبــق مقتضيــات هــذا القانــون يف كل أرجــاء الـراب الوطنــي وبــدون متييــز بــن األجـراء يقــوم عــى أســاس
الســالة أو اللــون أو الجنــس أو اإلعاقــة أو الحالــة الزوجيــة أو العقيــدة أو الــرأي الســيايس أو االنتــاء النقــايب أو األصــل الوطنــي أو األصــل
االجتامعــي.

• •السياسة الجديدة املتعلقة بالهجرة يف املغرب

يف أيلول/ســبتمرب  ،2013أعلــن املغــرب عزمــه عــى وضــع سياســة جديــدة بشــأن الهجــرة متنــح الحــق يف اإلقامــة واللجــوء ،طبق ـاً ألحــكام
الدســتور وللتعهــدات التــي التــزم بهــا املغــرب يف مجــال الهجــرة .ومــن بــن التدابــر املنبثقــة عــن هــذه االس ـراتيجية مــا يــي:

مكاتب الالجئني وعدميي الجنسية
س ـتُكلَّف هــذه املكاتــب يف مرحلــة أوىل بتســوية وضــع األشــخاص الذيــن حصلــوا عــى صفــة الالجــئ مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية
لشــؤون الالجئــن .وتبــدأ هــذه املكاتــب بعــد ذلــك يف فحــص ملفــات طالبــي اللجــوء .ويشــكل هــذا اإلجـراء اعرتافـاً واقعيـاً بصفــة الالجــئ وهــو
مــا يشـكّل تغيـرا ً كبـرا ً يف سياســة الدولــة تجــاه هــذه الفئــة مــن املهاجريــن.

أُطلقت يف كانون الثاين/يناير  2014عملية تسوية وضع املهاجرين الذين هم يف وضع مخالف للقانون
تتعلق هذه العملية بست فئات من األجانب ،هم:
األجانب املتزوجون من مواطنني مغاربة والذين لديهم عامان عىل األقل من الحياة الزوجية املشرتكة؛األجانب املتزوجون من أجانب آخرين ولديهم إقامة منتظمة يف املغرب وأربعة أعوام عىل األقل من الحياة الزوجية املشرتكة؛األطفال املولودون للفئتني السابقتني؛األجانب الحائزون لعقد عمل فعيل منذ ما ال يقل عن عامني اثنني؛األجانب املقيمون يف املغرب إقامة مستمرة منذ خمسة أعوام؛األجانب املصابون بأمراض خطرية وكانوا يوجدون يف األرايض املغربية قبل  31كانون األول/ديسمرب .2013ويف  2كانــون الثاين/ينايــر  ،2014أُنشــئ  83مكتبـاً مــن مكاتــب األجانــب عــى مســتوى كل عاملــة أو إقليــم باملغــرب مــن أجــل تل ّقــي طلبــات
تســوية الوضــع وإقرارهــا.

• •ما هي سبل االنتصاف املتاحة أمام املهاجرين يف حالة انتهاك حقوقهم األساسية؟

يتمتــع املهاجــرون بجميــع ســبل االنتصــاف التــي ميكــن أن يســتفيد منهــا أي مواطــن مغــريب يف حالــة أي إســاءة اســتعامل للســلطة أو أي انتهــاك
لحقوقــه .ويكــون ذلــك إمــا أمــام املحاكــم العاديــة أو املحاكــم اإلداريــة عــن طريــق طعــون تطلــب اإللغــاء بســبب تجــاوز الســلطة تق ـ َّدم
بصــورة خاصــة ضــد القـرارات التــي تقــي بحظــر دخــول اإلقليــم أو بالطــرد أوبالرتحيــل إىل الحــدود ،أو عــن طريــق ســبل انتصــاف خــارج نطاق
القضــاء تكــون مفتوحــة أمــام األفـراد وتتمثــل يف مؤسســة الوســيط أو املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان.
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• •دور املنظامت غري الحكومية

تــؤدي املنظــات غــر الحكوميــة دورا ً يف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان للمهاجريــن وتقديــم الدعــم القانــوين لهــم عــن طريــق مراكــز اســتامع
ومســاعدة وذلــك يف رشاكــة مــع منظــات دوليــة معينــة تعمــل يف مجــال النهــوض بحقــوق املهاجريــن يف املغــرب.

متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة
الكفاءات املفاهيمية :إجادة املفاهيم الرئيسية املتعلقة بحقوق املهاجرين؛ وتحديد اآلليات الدولية والوطنية لحامية حقوق املهاجرين.
كفــاءات التعــاون :إجــادة قواعــد النقــاش (االســتامع ،والعــرض املنطقــيِ ،
والحجــاج ،والتفــاوض ،والبحــث عــن حلــول توفيقيــة ،والتع ـ ّرف،
والتف ّهــم)؛ والتــرف بطريقــة دميقراطيــة تنــم عــن الشــعور باملواطَنــة.
كفــاءات املشــاركة :املشــاركة الراميــة إىل الرتويــج لثقافــة حقــوق املهاجريــن؛ والعمــل مــن أجــل إحــداث تحـ ّول يف البيئــة املبــارشة واملشــاركة
ِ
كمواطــن وا ٍع ومســؤول مــن أجــل وقــف املظــامل املرتكبــة يف حــق املهاجريــن.
يف ذلــك؛ والتــرف

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الكرامة اإلنسانية ،والحرية ،واملساواة ،والدميقراطية ،والتسامح ،والعدالة ،والتضامن ،والسالم.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
حقوق املهاجرين؛ واإلطار القانوين الدويل؛ وسياسة الهجرة املغربية.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
ما هي حقوق املهاجرين؟ وكيف دعمت أحكام الدستور حقوق املهاجرين؟

مدة هذا النشاط
 3ساعات.

197

متارين عملية

- 1التفكري
عرض لفيديو وثائقي بشأن حالة املهاجرين يف املغرب وتنسيق املناقشة

ساعة واحدة
اإلرشادات
مشاهدة الفيديو الوثائقي املتعلق بحالة املهاجرين يف املغرب ثم الدخول يف مناقشة حول األسئلة التالية:
 من هو املهاجر؟ ما هي أسباب الهجرة؟ ما هي معامل خريطة الرحلة؟ ما هي األوضاع املعيشية للمهاجرين يف بلدان االستقبال؟ ما هو اعتقاد املغاربة بشأن املهاجرين؟ كيف ت ُسهم تسوية أوضاع املهاجرين أصحاب الوضع غري القانوين يف تحسني أوضاعهم املعيشية؟ -ما هو دور مكاتب األجانب يف املغرب؟

بروتوكول إدارة النشاط
عــرض فيلم وثائقي عن حالة املهاجريــن يف املغــرب (http://www.dailymotion.com/video/xsbyo0_la-migrations-subsahariennes-.)au-maroc_shortfilms
 تنظيم املشاركني من أجل مناقشة موضوع :تسمية مدير (مديرة) نقاش ومقرر (مقررة). أخذ املشارك الكلمة أمام جمهور من أجل الدفاع عن وجهة نظره أو توضيح دقائقها أو الرتاجع عنها. -الحصول عىل توقيع املقرر (املقررة) بالعطف عىل األفكار األساسية املعروضة عىل حامل لوحات للعرض البياين.

- 2سيناريو
تدريب منهجي عىل مبادئ الدفاع عن اآلراء

ساعة واحدة
اإلرشادات
إعــداد عمليــة عــرض حجــج بهــدف إحــداث تغيــر إيجــايب لصالــح قضيــة الهجــرة إىل املغــرب بقصــد دفــع ص ّنــاع الق ـرار إىل اعتــاد سياســة
تش ـ ّجع عــى اإلدمــاج وتحــرم حقــوق اإلنســان.
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بروتوكول إدارة النشاط
قسم املشاركون إىل مجموعتني فرعيتني.
 يُ َّتختــار كل مجموعــة موضوعـاً ذا صلــة بالهجــرة إىل املغــرب .ويصــاغ املوضــوع عــى هيئــة مشــكلة تُطـ َرح (عــى ســبيل املثــال :الصعوبــاتالتــي يواجههــا املهاجــرون يف الحصــول عــى الرعايــة أو عــى التعليــم ،إلــخ).
وألغراض التيسري املنهجي ،يُرجى قدر اإلمكان ات ّباع النموذج التايل:
 - 1تحديد املشكلة.
مرحلة تحديد املشكلة

 - 2تحليل السياق.
 - 3تحديد األهداف.
 - 4تحديد الجمهور املستهدف.

مرحلة الصياغة والتخطيط

 - 1تحديد اسرتاتيجية من االسرتاتيجيات.
 - 2التخطيط للعمل املراد القيام به وتقييمه.
 - 1صياغة رسائل والتواصل.

مرحلة التطبيق

 - 2إقامة شبكات التحالف والدعم.
 - 3تعبئة املوارد.

 عرض نتائج األعامل. -تبادل األعامل بني الجميع.

- 3التكامل والتقييم
دراسة حالة تتعلق بانتهاك حقوق املهاجرين

ساعة واحدة
اإلرشادات
إجـراء محــاكاة لشــخص مهاجــر يف وضــع مخالــف للقانــون وليــس لــه عمــل .وهــو ال يســتطيع تســجيل ولديــه القارصيــن يف املدرســة ويواجــه
صعوبــات يف االســتفادة مــن العنايــة التــي تقـ َّدم يف حــاالت الطــوارئ فيتو ّجــه إىل منظمــة غــر حكوميــة مــن أجــل الحصــول عــى املســاعدة.

بروتوكول إدارة النشاط
 لعب الدور املطلوب لتجسيد هوية الشخص املهاجر.إعــداد رسد اســرجاعي (الســرجاع األحــداث) (مــع التأكيــد عــى أســباب النــزوح ،وتت ّبــع املســار) وتحـ ّدث الشــخص إىل منظمــة غــر حكوميــةبلغــة قانونيــة (األحــكام القانونيــة الوطنيــة والدوليــة) مــن أجــل الحصــول عــى حقوقــه.
 -إدراك مسألة أن للمهاجر حقوقاً.
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للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
•املبحــث  :2حقــوق اإلنســان :شــمولها وعــدم قابليتهــا للتجزئــة وترابطهــا؛ واملبحــث  :3مبــدأ عــدم التمييــز :نحــن جميع ـاً متســاوون رغــم
اختالفاتنــا.
•صحائــف وقائــع مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان :صحيفــة الوقائــع رقــم  24املتعلقــة باالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة حقــوق
جميــع العــال املهاجريــن وأفـراد أرسهــم واللجنــة الخاصــة باالتفاقيــة (التنقيــح  ،)1وصحيفــة الوقائــع رقــم  20املتعلقــة بحقــوق اإلنســان
والالجئــن .وميكــن االطــاع عــى هــذه الصحائــف عــى املوقــع اإللكــروين ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان (Haut-
 )Commissariat des Nations Unies aux droits de l’hommeعــى الرابــطwww.ohchr.org :
•تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول الهجرة واللجوء باملغرب : 2013
Site : http://www.cndh.ma/sites/default/files/resume_executif_-_immigration_va_-.pdf
•التقرير األويل للمغرب عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم :
Site : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=CMW/C/MAR/1&TYPE=&referer=/french/&Lang=F
•املوقــع اإللكــروين ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme:
www.ohchr.org
• املوقع اإللكرتوين للمنظمة الدولية للهجرة (Organisation internationale pour les migrations): http://www.iom.int
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املبحث 20

وسائل اإلعالم يف
الفضاء العام

املبحث20

وسائل اإلعالم يف الفضاء العام

وســائل اإلعــام ،كــا يشــر اســمها ،هــي وســائل تُسـتَخ َدم يف نقــل الخطــب واألفــكار والعــروض والرســائل .ومــن ثــم فإنهــا ت ُســتخ َدم يف التواصــل
بــن األشــخاص وجامعــات األشــخاص .وميكــن عــى هــذا النحــو أن تشـكّل إطــارا ً مواتيـاً إلجـراء مناقشــة عامــة .ولــي تتمكــن وســائل اإلعــام من
تنظيــم هــذا النقــاش وتغذيتــه ،فإنهــا تحتــاج إىل فضــاء عــام مفتــوح وإىل حريــة التعبــر لــي تكــون قــادرة عــى االنتشــار.
وحريــة التعبــر هــي ووجــود وســائل إعــام حــرة ومســتقلة ومتن ّوعــة وتتســم باملســؤولية (باملعنــى القانــوين واإلخالقــي) وبالضبــط الــذايت
رشطــان رضوريــان لــكل نظــام دميقراطــي .ذلــك أن وســائل اإلعــام ،بتحريــك الفضــاء العــام والنقــاش الســيايس ،تقــوم ببنــاء الــرأي العــام
وبالتعبــر عنــه وتســمح بالتواصــل بــن السياســيني واملواطنــن واملواطنــات ،ولكــن أيضــا فيــا بــن املواطنــن واملواطنــات أنفســهم.

التعاريف واإلطار القانوين الدويل
- 1التعاريف
• •عنارص الحق يف حرية التعبري:

الحــق يف حريــة التعبــر ،الــذي تكفلــه أغلبيــة الدســاتري الوطنيــة كــا يكفلــه القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،يتألــف مــن عــدة عنــارص تجــدر
اإلشــارة إليهــا تحديــدا ً ،قبــل عــرض اإلطــار املرجعــي القانــوين الــدويل واإلطــار الوطنــي اللذيــن ينظّــان وضــع وســائل اإلعــام يف الفضــاء العــام.

قتح عىل هذا النحو عرض العنارص املك ِّونة للحق يف حرية التعبري عىل النحو التايل:
و ُي َ
 عدم التمييز :فالحق يف حرية التعبري يخص جميع األفراد دون أي متييز كان؛الحــق يف البحــث عــن املعلومــات ويف تلقّيهــا ويف نرشهــا :وهــذا الحــق يشــمل حــق الشــخص يف أن يقــول مــا يعتقــده أو مــا يعرفــه ،رسا ً أويف وســائل اإلعــام .وهــو يعنــي أيضـاً حــق كل شــخص يف الحصــول عــى املعلومــات ويف الوصــول إىل وســائل املعلومــات ،مبــا يف ذلــك الحــق
يف الحصــول عــى املعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الســلطات العامــة؛
 ينطبق الحق يف حرية التعبري عىل جميع أشكال التعبري وعىل أي نوع من أنواع الوقائع أو اآلراء التي ميكن نقلها إىل اآلخرين؛ال يكــون الحــق يف حريــة التعبــر مقيــدا ً بالحــدود الوطنيــة ،ويقــع عــى الــدول االلتـزام بالســاح ملواطنيهــا بالبحــث عــن املعلومــات وبتلقّيهــاوبنقلهــا إىل بلــدان أخــرى أو ابتــداء مــن بلــدان أخــرى؛
 ينطبق الحق يف حرية التعبري عىل جميع وسائل التعبري واالتصال.وااللت ـزام الواقــع عــى الدولــة يف مجــال الحــق يف حريــة التعبــر قوامــه اح ـرام هــذا الحــق وضامنــه وإزالــة جميــع العقبــات التــي تعــرض
ســبيل الحريــة يف التعبــر.
وتواجــه حريــة التعبــر حاليـاً تحديــات جديــدة تتمثــل يف العوملــة وظهــور أنــواع جديــدة مــن تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت .وتســعى
بلــدان تنتــر فيهــا الرقابــة القويــة عــى آراء املواطنــن واملواطنــات إىل حجــب وســائل االتصــال عــن طريــق حجــب إمكانيــة الوصــول إىل بعــض
املواقــع اإللكرتونيــة وإغــاق مدونــات إلكرتونيــة وإدانــة أصحــاب مشــاريع إلكرتونيــة تعــزز حريــة التعبــر.
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- 2اإلطار القانوين الدويل
• •الحق يف حرية التعبري هو حق يكفله القانون الدويل لحقوق اإلنسان

يكــرس العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية املــادة  19منــه للحــق يف حريــة التعبــر .إذ يعلــن هــذا العهــد أن «لــكل إنســان
حــق يف اعتنــاق آراء دون مضايقــة» و«لــكل إنســان حــق يف حريــة التعبــر؛ ويشــمل هــذا الحــق حريتــه يف التــاس مختلــف رضوب املعلومــات
واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إىل آخريــن دومنــا اعتبــار للحــدود ،ســواء عــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو يف قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى
يختارهــا».
وأهــم يشء ينبغــي تذكّــره يف هــذا النــص هــو أن حريــة التعبــر تتمثــل يف قــدرة الفــرد عــى نقــل آرائــه ،مبــا فيهــا آراؤه املختلفــة عــن اآلراء
املهيمنــة عــى الفضــاء العــام ،وحريتــه يف نــر املعلومــات أيــا كانــت الوســيلة املســتخدمة يف نقلهــا وأيـاً كان مصدرهــا ،فضـاً عــن حريتــه يف
التــاس هــذه املعلومــات والحصــول عليهــا.
وتوجــد مبــادئ أربعــة رئيســية يقــوم عليهــا عمــل وســائل اإلعــام بطريقــة صحيــة ومثمــرة يف ظــل الدميقراطيــة ،وهــي :حريــة وســائل اإلعــام،
وتعدديتهــا ،واســتقالليتها ،وتوفــر بيئــة آمنــة للصحفيــن.

• •الحرية

فيــا يتعلــق بتنظيــم قطــاع اإلعــام ،ال ميكــن ضــان تحقيــق ذلــك إال بواســطة نظــام يجعــل إنشــاء وســائل اإلعــام بالترصيــح وليــس بالرتخيــص.
فهــذا عــى األقــل هــو مــا يدعــو إليــه املجتمــع الــدويل لحقــوق اإلنســان .ففــي بيــان مشــرك اعتمــده يف عــام  2003املقــررون الخاصــون
املعنيــون بحريــة التعبــر ووســائل اإلعــام التابعــون لألمــم املتحــدة وملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا وملنظمــة الــدول األمريكيــة ،جــرى
تأكيــد أن «فــرض إج ـراءات خاصــة لتســجيل وســائل اإلعــام املطبوعــة غــر رضوري وميكــن أن يســاء اســتخدامه ويجــب تجنبــه)3(2».

وبنفــس املعنــى ،فــإن اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،تعليقـاً منهــا عــى املــادة  ،19ذكــرت يف تعليقهــا العــام رقــم ( 34الفقــرة  )21أن «القيود
التــي تفرضهــا الدولــة الطــرف عــى مامرســة حريــة التعبــر ال يجــوز أن تعـ ّرض للخطــر الحــق نفســه» ،وأن «العالقــة بــن الحــق والتقييــد وبــن
القاعــدة واالســتثناء ال يجــب أن تكــون معكوســة».

• •التعددية

تعدديــة وســائل اإلعــام وتن ّوعهــا هــا ضامنتــان أساســيتان لحريــة التعبــر؛ إذ ال يجــوز إخضــاع هــذه الحريــة لفحــص مســبق حتــى ال تتعــرض
لفــرض الرقابــة عليهــا ،كــا ال يجــب أن تخضــع للســيطرة االقتصاديــة (أن تكــون مملوكــة) لشــخص واحــد أو مجموعــة واحــدة مــن األشــخاص
لــي اليقــع املســاس بتنـ ّوع املحتــوى ،هــذا التنــوع الــذي هــو أمــر الزم للتعدديــة .وهكــذا فــإن قـرار لجنــة حقــوق اإلنســان  42/2004املتعلــق
بالحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر )4(3،يدعــو يف الفقــرة ( 4ز) جميــع الــدول إىل «تعزيــز اتبــاع نهــج تعــددي فيــا يتعلــق باملعلومــات عــن
طريــق تشــجيع التنـ ّوع يف ملكيــة وســائط اإلعــام وتنــوع مصــادر املعلومــات ،مبــا يف ذلــك أجهــزة اإلعــام».

• •االستقاللية

االســتقاللية تعنــي توفــر الحاميــة للمهنيــن العاملــن يف وســائل اإلعــام ولكــن أيضــا للمســتهلكني أو املســتع ِملني مــن أي ضغــوط سياســية أو
اقتصاديــة.
ولهــذا الســبب فــإن الترشيعــات والســوابق القضائيــة وأخالقيــات وســائط اإلعــام يف البلــدان الدميقراطيــة تك ـ ِّرس ثــاث ضامنــات أساســية
الســتقاللية وســائل اإلعــام هــي :رشط الضمــر الــذي يســمح للصحفــي بــأن يغــادر مببــادرة خاصــة منــه مؤسســة صحفيــة إذا كان مل يعــد
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يوافــق عــى الخــط التحريــري لهــذه املؤسســة ،عــى أن يســتفيد يف الوقــت نفســه مــن تقــايض مســتحقاته ،والحظــر املنصــوص عليــه يف القانــون
إلســاءة اســتعامل مركــز مهيمــن ،أو ألي مامرســة أخــرى تتعــارض مــع املنافســة الحــرة ،وإنشــاء نظــام للتنظيــم الذايت.

• •توفري بيئة آمنة للصحفيني

يدعــو قـرار مجلــس حقــوق اإلنســان املــؤرخ يف 21شــتنرب  2012املتعلــق بهــذا الجانــب الــدول ،يف الفقــرة الثامنــة منــه ،إىل «تهيئــة بيئــة آمنــة
للصحفيــن متكّنهــم مــن أداء عملهــم باســتقاللية ودون تدخــل ال موجــب لــه» .ويف اإلطــار نفســه ،فــإن قـرار لجنــة حقــوق اإلنســان ،48/2002
يُل ـزِم الــدول يف الفقــرة  19منــه بــأن «تهيــئ وتتيــح بيئــة متكينيــة يتســنى فيهــا تنظيــم تدريــب وتطويــر مهنــي لوســائط اإلعــام مــن أجــل
تعزيــز وحاميــة حريــة الــرأي والتعبــر والقيــام بذلــك دون خــوف مــن فــرض الدولــة عقوبــات قانونيــة أو جنائيــة أو إداريــة ،وأن متتنــع عــن
اللجــوء إىل الســجن أو فــرض الغرامــات عــى املخالفــات املتصلــة باإلعــام مبــا ال يتناســب مــع درجــة خطــورة املخالفــة ومبــا يعــد انتهــاكاً
للصكــوك الدوليــة التــي تحمــي حقــوق اإلنســان».
واعتمــدت منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) عــى مــر الســنني نصوصـاً تتعلــق بحاميــة الصحفيــن ،مــن بينهــا القـرار
 29الصــادر عــن املؤمتــر العــام لليونســكو بشــأن إدانــة العنــف املرتكــب ضــد الصحفيــن ( 12ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،)1997وإعــان بلغ ـراد
بشــأن دعــم وســائط اإلعــام يف مناطــق الن ـزاع العنيــف ويف البلــدان التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة ( 3أيار/مايــو  ،)2004وإعــان ميدلــن بشــأن
تأمــن ســامة الصحفيــن ومكافحــة اإلفــات مــن العقــاب ( 4أيار/مايــو .)2007
وميــارس الربنامــج الــدويل لتنميــة االتصــال ،الــذي بــادرت بــه اليونســكو ،دورا ً رئيســياً يف تعزيــز ســامة الصحفيــن ويف مكافحــة اإلفــات مــن
توصــل هــذا الربنامــج إىل اســتصدار قـرار مــن املجلــس الحكومــي الــدويل بشــأن ســامية الصحفيــن وإىل خطــة عمــل اعتُمــدت
العقــاب .وقــد ّ
يف نيســان/أبريل  ،2012وهــو مــا يشــكل أداة هامــة إلرســاء أســس للسياســات الوطنيــة لحاميــة الصحفيــن.

• •مسؤولية وسائل اإلعالم يف الفضاء العام

أكــد إعــان مبــادئ اليونســكو بشــأن التســامح ،املعتمــد يف  16ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،1995وخاصــة يف املــادة  3منــه ،أنــه «بإمــكان وســائل
اإلعــام واالتصــال أن تضطلــع بــدور بنــاء يف تيســر التحــاور والنقــاش بصــورة حــرة ومفتوحــة ،ويف نــر قيــم التســامح وإبـراز مخاطــر الالمبــاالة
تجــاه ظهــور الجامعــات واأليديولوجيــات غــر املتســامحة» .ويف اإلطــار نفســه ،فــإن إعــان اليونســكو بشــأن العنــر والتح ّيــز العنــري،
املعتمــد يف  27ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،1978يذكّــر يف الفقــرة  3مــن املــادة  5منــه مبســؤولية وســائل اإلعــام عــن تعزيــز التفاهــم والتســامح
والــود فيــا بــن األف ـراد والجامعــات ،وعــى اإلســهام يف اســتئصال العنرصيــة والتمييــز والتح ّيــز العنرصيــن.
كذلــك فــإن املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،إدراكاً منــه للتحديــات التــي تطرحهــا التكنولوجيــات
الجديــدة للمعلومــات واالتصــاالت ،قــد اعــرف يف تقريــره املنشــور يف  10آب /غشــت  2011بــأن «الــدول ملزمــة بضــان التدفــق الحــر لألفــكار
واملعلومــات والحــق يف الســعي إىل الحصــول عــى املعلومــات واألفــكار وتلقّيهــا وكذلــك بثهــا عــر اإلنرتنــت .والــدول ملزمــة أيض ـاً مبوجــب
القانــون الــدويل بــأن تحظــر يف قوانينهــا الجنائيــة األشــكال التاليــة مــن املضامــن( :أ) اســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة؛ (ب) والتحريــض
املبــارش والعلنــي عــى ارتــكاب اإلبــادة الجامعيــة؛ (جـــ) والدعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريض ـاً عــى
التمييــز أو العــداء أو العنــف؛ (د) والتحريــض عــى اإلرهــاب».
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وماذا عن املغرب؟
- 1الدستور ،ضامن حرية وسائل اإلعالم واستقالليتها وتنوعها
تكرس الفصول  25و 27و 28من الدستور الضامنات الدستورية املتعلقة بدور وسائل اإلعالم يف الفضاء العام.
إذ يكفــل الدســتور يف الواقــع حريــة الفكــر والــرأي والتعبــر بجميــع أشــكالها وكذلــك حريــة اإلبــداع والنــر والعــرض يف مجــاالت األدب والفنون
والبحــث العلمــي والتقنــي .وللمواطنــن الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات املوجــودة لــدى اإلدارة العامــة واملؤسســات املنتَخَبــة .وال ميكــن
تقييــد الحــق يف املعلومــات إال مبوجــب القانــون بقصــد حاميــة الدفــاع الوطنــي واألمــن الداخــي والخارجــي للدولــة ،وكذلــك لحاميــة الحيــاة
الخاصــة لألشــخاص ومنــع حــدوث انتهــاكات للحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا يف الدســتور.
ويشــكل الفصــل  28مــن الدســتور اإلطــار القانــوين املتعلــق بوســائل اإلعــام .فهــو ينــص عــى أن حريــة الصحافــة مضمونــة وال ميكــن تقييدهــا
بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبْليــة .ومبوجــب هــذا الفصــل نفســه ،فــإن لجميــع األشــخاص الحــق يف التعبــر ونــر األخبــار واألفــكار
واآلراء بــكل حريــة ومــن غــر قيــد عــدا مــا ينــص عليــه القانــون رصاحــة .وتشــجع الســلطات العموميــة عــى تنظيــم قطــاع الصحافــة بكيفيــة
مســتقلة وعــى أســس دميقراطيــة وعــى وضــع القواعــد القانونيــة واألخالقيــة املتعلقــة بــه .وتســهر الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري
عــى احـرام التعدديــة اللغويــة والسياســية والثقافيــة وفــق أحــكام الفصــل  165مــن الدســتور.
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اإلطار  :1الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري (هاكا)
هــذه الهيئــة ،املنشــأة مبوجــب الظهــر املــؤرخ  31آب /غشــت  2002والتــي ُرفعــت بعــد ذلــك إىل مرتبــة هيئــة حكامــة جيــدة وتقنــن مبوجــب
الفصــل  165مــن الدســتور ،هــي هيئــة تتــوىل الســهر عــى اح ـرام التعبــر التعــددي لتيــارات الــرأي والفكــر ،والحــق يف املعلومــة يف امليــدان
الســمعي البــري ،وذلــك يف إطــار احـرام القيــم الحضاريــة األساســية وقوانــن اململكــة.
وتحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،متــارس الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري املهــام االستشــارية وتقــرح شــخصيات لتقلّــد مناصــب عامــة عــى
رأس الهيئــات العامــة يف املجــال الســمعي البــري .وفيــا يخــص املهمــة التنظيميــة ،تكفــل الهيئــة العليــا قيــام جميــع الســلطات أو الهيئــات
املعنيــة باحـرام القوانــن واألنظمــة املنطبقــة عــى االتصــال الســمعي البــري .وعــاوة عــى ذلــك ،فهــي متنــح تراخيــص إنشــاء وســائط اإلعــام
الســمعية البرصيــة.

- 2قانون الصحافة والنشر :قانون جتري مراجعته
يجــري حاليـاً مراجعــة اإلطــار القانــوين املتعلــق بالصحافــة والنــر يف ضــوء األحــكام الدســتورية الجديــدة يف هــذا الشــأن والتوصيــات الصــادرة
عــن الحــوار الوطنــي الــذي أُجــري بشــأن وســائل اإلعــام يف عــام  .2010وســيتضمن هــذا اإلطــار للمــرة األوىل فصـاً مخصصـاً لوســائل اإلعــام
اإللكرتونية.
ويف االتجــاه نفســه ،فــإن التوصيــات الصــادرة عــن املؤمتــر الوطنــي األول للصحافــة املكتوبــة ،الــذي ُعقــد يف الصخ ـرات يومــي  11و 12آذار/
مــارس  ،2005والــذي نُظــم بصــورة مشــركة بــن النقابــة الوطنيــة للصحافــة املغربيــة واالتحــاد املغــريب لنــارشي الصحــف ووزارة االتصــال ،قــد
أكّــدت عــى املراجعــة الشــاملة لترشيعــات الصحافــة والنــر ،وعــى تعزيــز اســتقالل القضــاء ،وإنشــاء دوائــر متخصصــة يف شــؤون الصحافــة
داخــل املحاكــم .ويف عــام  ،2010ومببــادرة مــن عــدة مجموعــات برملانيــة ،أُطلــق حــوار وطنــي بعنــوان «وســائل اإلعــام واملجتمــع» .وقــد
توصــل هــذا الحــوار إىل نــر «كتــاب أبيــض» يضــم أكــر مــن  150توصيــة تتنــاول الجوانــب السياســية والقانونيــة واالقتصاديــة واإلنســانية
ّ
للقطاعــات املختلفــة لوســائل اإلعــام.
وأشــارت هــذه الوثيقــة إىل أن قانــون الصحافــة قــد أصبــح قدمي ـاً بــل عفــا عليــه الزمــن باملقارنــة مــع التطــور التكنولوجــي لوســائل اإلعــام.
ودعــا محــررو الكتــاب األبيــض إىل األخــذ بالتنظيــم الــذايت الــذي ينــاط يف املقــام األول ،إن مل يكــن حرصيـاً ،باملهنيــن أنفســهم والــذي يتطلــب
إنشــاء هيئــة تُعنــى بهــذا املوضــوع ،أي إنشــاء نظــام مهنــي.
وقــد بــدأت الحكومــة الحاليــة ،تحــت إرشاف وزارة االتصــال ،عمليــة تشــاور ترمــي إىل مراجعــة قانــون الصحافــة والنــر .وشــكلت لهــذا الغــرض
لجنــة علميــة أعـ ّدت نحــو مائــة توصيــة أُخــذ كثــر منهــا يف االعتبــار يف مــروع قانــون بشــأن مدونــة الصحافــة والنــر.

207

متارين عملية وسيناريوهات
عناصر مفاهيمية
الكفاءات املسته َدفة

الكفــاءات املفاهيميــة :إجــادة املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة بحريــة التعبــر (التعدديــة ،والحريــة ،وســامة الصحفيــن ،واملســاءلة)؛ وتحديــد
العالق ــات املتبادل ــة ب ــن حري ــة التعب ــر واألخ ــذ بالدميقراطي ــة؛ وإدراك طرائ ــق مالءم ــة القوان ــن املغربي ــة الس ــارية م ــع اإلط ــار القان ــوين
ال ــدويل.
كف ــاءات التع ــاون :إج ــادة قواع ــد النق ــاش (االس ــتامع ،والع ــرض املنطق ــيِ ،
والحج ــاج ،والتف ــاوض ،والبح ــث ع ــن حل ــول توفيقي ــة)؛ والت ــرف
بطريق ــة مس ــؤولة.
كف ــاءات املش ــاركة :املش ــاركة يف الفض ــاء الع ــام م ــن أج ــل تعزي ــز حري ــة التعب ــر؛ والعم ــل م ــن أج ــل إح ــداث تحــ ّول يف البيئ ــة املب ــارشة
واملش ــاركة يف ذل ــك؛ وتوظي ــف ش ــبكات التواص ــل االجتامع ــي بالنظ ــر إىل دوره ــا الحاس ــم األهمي ــة يف تدعي ــم املواطَن ــة.

املشارِكون
مجموعة من الشباب ال تتجاوز نحو عرشين مشارِكاً.

الِقيم ،وموضوع التعبئة
الحرية ،والتسامح ،واملساواة ،والدميقراطية ،واملواطَنة ،واملسؤولية.

مواد التعلّم
نُسخ من نصوص مص َّورة ضوئياً بعد ٍد ٍ
كاف ،وحوامل لوحات للعرض البياين ،وأقالم تعليم وتأشري ،وحاسوب ،ووصلة إنرتنت.

املفاهيم الرئيسية وطرح اإلشكاليات
حرية التعبري؛ ومبادئ عمل وسائل اإلعالم؛ ومسؤولية وسائل اإلعالم يف الفضاء العام؛ واألحكام القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة.

أسئلة رئيسية إلثارة النقاش
مــا املقصــود بـــحرية التعبــر؟ ومــا هــي الضامنــات القانونيــة؟ ومــا هــي الحــاالت التــي توجــد فيهــا قيــود عــى الحريــات؟ وهــل لهــذه الحــاالت
مــررات كافيــة؟ وكيــف ميكــن االســتفادة مــن شــبكات التواصــل االجتامعــي مــن أجــل تعزيــز مشــاركة ِ
املواطــن يف الفضــاء العــام؟

مدة هذا النشاط
ساعتان و 30دقيقة.
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- 1التفكري
قراءة ملعاين إحدى الصور

 30دقيقة
اإلرشادات
تفسري الرسم املتواجد بالصفحة  206عىل ضوء الفصل  28من دستور عام  2011وبيان ما ترمز إليه.

بروتوكول إدارة النشاط
 توزيع النسخ املص َّورة. يُ َرتك للمشاركني وقت للتفكري. إجراء مناقشة بشأن الرسائل التي ميكن استخالصها من تحليل الصورة. -تجميع النقاط البارزة للتحليل بالنسبة إىل حرية التعبري.

- 2سيناريو
لعب أدوار

ساعة واحدة
اإلرشادات

يُب َدأ يف لعب أدوار يتواجه فيه املدافعون عن حرية التعبري مع املعارضني لها.

بروتوكول إدارة النشاط
ـول املجموعــة الفرعيــة األوىل الدفــاع عــن حريــة الصحافــة بعــرض حججهــا (حريــة التعبــر
قســم املشــاركون إىل مجموعتــن فرعيتــن .تتـ ّ
يُ َّـول املجموعــة الفرعيــة الثانيــة
والتعليــق والنقــد ،والحــق يف املعلومــات ،وحريــة النقــاش العــام ،واألخــذ بالدميقراطيــة يف املجتمــع ،إلــخ)؛ وتتـ ّ
الدفــاع عــن إمكانيــة فــرض قيــود عــى الصحافــة وذلــك بــأن تعــرض ،بدورهــا ،حججهــا (رسيــة املعلومــات ،واألمــن الوطنــي ،ورفــض القــذف،
والتشــهري ،وتوجيــه االتهامــات بــا أســاس ،واح ـرام خصوصيــات املواطنــن واملواطنــات وحياتهــم الخاصــة ،إلــخ).
رشح إرشادات العمل ومنح املشاركني  30دقيقة من أجل تنفيذ املهمة.االنتقال إىل لعب األدوار.-تخصيص وقت للتقييم من أجل مناقشة مدى وجاهة الحجج املطروحة عىل ضوء مسؤولية وسائل اإلعالم يف الفضاء العام.
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- 3التكامل والتقييم
تحرير رسالة تدافع عن «الحق يف حرية التعبري» لنرشها عىل صفحات الفيس بوك

ساعة واحدة
اإلرشادات
تحرير نص يدافع عن الحق يف حرية التعبري.

بروتوكول إدارة النشاط
 اإلحاطة علامً بالنصوص القانونية الوطنية والدولية التي تضمن الحق يف حرية التعبري. تقسيم املشاركني إىل أربع مجموعات فرعية لتحرير رسالة الدفاع عن الحق يف حرية التعبري. منح املشاركني  30دقيقة لكتابة الدفاع باستخدام الحجج. عملية محاكاة لنرش النص عىل الفيس بوك. -إجراء تقييم مشرتك لألعامل عند وضع التعليقات عىل الفيس بوك.

للتعمق يف البحث والدراسة
ّ
• تقرير ’مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري‘ املؤرخ  10آب /غشت .2011
•الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري .تقريــر حــول التعدديــة السياســية يف وســائل اإلعــام الســمعية البرصيــة ،الربــع الرابــع مــن عــام
( 2013باللغــة العربيــة)Site : http://www.haca.ma/indexAr.jsp?id=66 .
• منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) .2014 ،االتجاهــات العامليــة يف مجــال حريــة التعبــر وتنميــة وســائل اإلعــام.
Éditions UNESCO. Site : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227515f.pdf
• Conseil des droits de l’homme. Résolution sur la protection des journalistes. 2012. Site : http://www.un. org/ga/
search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/21/L.6&referer=/english/&Lang=F
• Joint Declaration on regulation of the media, restrictions on journalists and investigating corruption. Site : http://
www.article19.org/resources. php/resource/3046/en/joint-declaration-on-regulation-of-themedia,- restrictions-onjournalists-and-investigating-corruption#sthash. WOXqbSBZ.dpuf
• Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion
et d’expression publié le 10 août 2011. Site : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N1179/449//PDF/
N1144979.pdf?OpenElement
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املرفقات
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
الديباجة
ملــا كان االعـراف بالكرامــة املتأصلــة يف جميــع أعضــاء األرسة البرشيــة وبحقوقهــم املتســاوية الثابتــة هــو أســاس الحريــة والعــدل والســام يف
العــامل.
وملــا كان تنــايس حقــوق اإلنســان وازدراؤهــا قــد أفضيــا إىل أعــال همجيــة آذت الضمــر اإلنســاين ،وكان غايــة مــا يرنــو إليــه عامــة البــر انبثــاق
عــامل يتمتــع فيــه الفــرد بحريــة القــول والعقيــدة ويتحــرر مــن الفــزع والفاقــة.
وملا كان من الرضوري أن يتوىل القانون حامية حقوق اإلنسان لكيال يضطر املرء آخر األمر إىل التمرد عىل االستبداد والظلم.
وملا كان من الجوهري تعزيز تنمية العالقات الودية بني الدول،
وملــا كانــت شــعوب األمــم املتحــدة قــد أكــدت يف امليثــاق مــن جديــد إميانهــا بحقــوق اإلنســان األساســية وبكرامــة الفــرد وقــدره ومبــا للرجــال
والنســاء مــن حقــوق متســاوية وحزمــت أمرهــا عــى أن تدفــع بالرقــي االجتامعــي قدمـاً وأن ترفــع مســتوى الحيــاة يف جــو مــن الحريــة أفســح.
وملــا كانــت الــدول األعضــاء قــد تعهــدت بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة عــى ضــان اط ـراد مراعــاة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية
واحرتامهــا.
وملا كان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحريات األهمية الكربى للوفاء التام بهذا التعهد.
فــإن الجمعيــة العامــة تنــادي بهــذا اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان عــى أنــه املســتوى املشــرك الــذي ينبغــي أن تســتهدفه كافــة الشــعوب
واألمــم حتــى يســعى كل فــرد وهيئــة يف املجتمــع ،واضعــن عــى الــدوام هــذا اإلعــان نصــب أعينهــم ،إىل توطيــد اح ـرام هــذه الحقــوق
والحريــات عــن طريــق التعليــم والرتبيــة واتخــاذ إجـراءات مطــردة ،قوميــة وعامليــة ،لضــان االعـراف بهــا ومراعاتهــا بصــورة عامليــة فعالــة بــن
الــدول األعضــاء ذاتهــا وشــعوب البقــاع الخاضعــة لســلطانها.

املادة .1
يولد جميع الناس أحرارا ً متساوين يف الكرامة والحقوق ،وقد وهبوا عقالً وضمريا ً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء.

املادة .2
لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة يف هــذا اإلعــان ،دون أي متييــز ،كالتمييــز بســبب العنــر أو اللــون أو الجنــس أو
اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو أي رأي آخــر ،أو األصــل الوطنــي أو االجتامعــي أو الــروة أو امليــاد أو أي وضــع آخــر ،دون أيــة تفرقــة
بــن الرجــال والنســاء .وفضــا عــا تقــدم فلــن يكــون هنــاك أي متييــز أساســه الوضــع الســيايس أو القانــوين أو الــدويل لبلــد أو البقعــة التــي
ينتمــي إليهــا الفــرد ســواء كان هــذا البلــد أو تلــك البقعــة مســتقال أو تحــت الوصايــة أو غــر متمتــع بالحكــم الــذايت أو كانــت ســيادته خاضعــة
ألي قيــد مــن القيــود.

املادة .3
لكل فرد الحق يف الحياة والحرية وسالمة شخصه.
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املادة .4
اليجوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص ،ويحظر االسرتقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهام.

املادة .5
اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
^ إىل أعىل الصفحة

املادة .6
لكل إنسان أينام وجد الحق يف أن يعرتف بشخصيته القانونية.

املادة .7
كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق يف التمتــع بحاميــة متكافئــة عنــه دون أيــة تفرقــة ،كــا أن لهــم جميعــا الحــق يف حاميــة
متســاوية ضــد أي متيــز يخــل بهــذا اإلعــان وضــد أي تحريــض عــى متييــز كهــذا.

املادة .8
لكل شخص الحق يف أن يلجأ إىل املحاكم الوطنية إلنصافه عن أعامل فيها اعتداء عىل الحقوق األساسية التي مينحها له القانون.

املادة .9
ال يجوز القبض عىل أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

املادة .10
لــكل إنســان الحــق ،عــى قــدم املســاواة التامــة مــع اآلخريــن ،يف أن تنظــر قضيتــه أمــام محكمــة مســتقلة نزيهــة نظـرا ً عــادالً علنيـاً للفصــل يف
حقوقــه والتزاماتــه وأيــة تهمــة جنائيــة توجــه إليــه.

املادة .11
(  ) 1كل شخص متهم بجرمية يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدانته قانوناً مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضامنات الرضورية للدفاع عنه.
(  ) 2ال يــدان أي شــخص مــن جـراء أداة عمــل أو االمتنــاع عــن أداة عمــل إال إذا كان ذلــك يعتــر جرمـاً وفقـاً للقانــون الوطنــي أو الــدويل وقــت
االرتــكاب ،كذلــك ال توقــع عليــه عقوبــة أشــد مــن تلــك التــي كان يجــوز توقيعهــا وقــت ارتــكاب الجرميــة.

املادة .12
ال يعــرض أحــد لتدخــل تعســفي يف حياتــه الخاصــة أو أرستــه أو مســكنه أو مراســاته أو لحمــات عــى رشفــه وســمعته ،ولــكل شــخص الحــق
يف حاميــة القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو تلــك الحمــات.
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املادة .13
(  ) 1لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
(  ) 2يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده كام يحق له العودة إليه.

املادة .14
(  ) 1لكل فرد الحق يف أن يلجأ إىل بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هرباً من االضطهاد.
(  ) 2ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة يف جرائم غري سياسية أو ألعامل تناقض أغراض األمم املتحدة ومبادئها.

املادة .15
(  ) 1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
(  ) 2ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه يف تغيريها.

املادة .16
(  ) 1للرجــل واملــرأة متــى بلغــا ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســيس أرسة دون أي قيــد بســبب الجنــس أو الديــن ،ولهــا حقــوق متســاوية عنــد
الــزواج وأثنــاء قيامــه وعنــد انحاللــه.
(  ) 2ال يربم عقد الزواج إال برىض الطرفني الراغبني يف الزواج رىض كامالً ال إكراه فيه.
(  ) 3األرسة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحامية املجتمع والدولة.

املادة .17
(  ) 1لكل شخص حق التملك مبفرده أو باالشرتاك مع غريه.
(  ) 2ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

املادة .18
لــكل شــخص الحــق يف حريــة التفكــر والضمــر والديــن ،ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغيــر ديانتــه أو عقيدتــه ،وحريــة اإلعـراب عنهــا بالتعليــم
واملامرســة وإقامــة الشــعائر ومراعاتهــا ســواء أكان ذلــك رسا ً أم مــع الجامعــة.

املادة .19
لــكل شــخص الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق اآلراء دون أي تدخــل ،واســتقاء األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا
وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة.

املادة .20
(  ) 1لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك يف الجمعيات والجامعات السلمية.
(  ) 2ال يجوز إرغام أحد عىل االنضامم إىل جمعية ما.
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املادة .21
(  ) 1لكل فرد الحق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون اختيارا ً حرا ً.
(  ) 2لكل شخص نفس الحق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد.
(  ) 3إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة ،ويعــر عــن هــذه اإلرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس االقـراع الــري
وعــى قــدم املســاواة بــن الجميــع أو حســب أي إجـراء مامثــل يضمــن حريــة التصويــت.
^ إىل أعىل الصفحة

املادة .22
لــكل شــخص بصفتــه عضــوا ً يف املجتمــع الحــق يف الضامنــة االجتامعيــة ويف أن تحقــق بوســاطة املجهــود القومــي والتعــاون الــدويل ومبــا يتفــق
ونظــم كل دولــة ومواردهــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والرتبويــة التــي الغنــى عنهــا لكرامتــه وللنمــو الحــر لشــخصيته.

املادة .23
(  ) 1لكل شخص الحق يف العمل ،وله حرية اختياره برشوط عادلة مرضية كام أن له حق الحامية من البطالة.
(  ) 2لكل فرد دون أي متييز الحق يف أجر متساو للعمل.
(  ) 3لــكل فــرد يقــوم بعمــل الحــق يف أجــر عــادل مــرض يكفــل لــه وألرستــه عيشــة الئقــة بكرامــة اإلنســان تضــاف إليــه ،عنــد اللــزوم ،وســائل
أخــرى للحاميــة االجتامعيــة.
(  ) 4لكل شخص الحق يف أن ينشئ وينضم إىل نقابات حامية ملصلحته

املادة .24
لكل شخص الحق يف الراحة ،ويف أوقات الفراغ ،والسيام يف تحديد معقول لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر.

املادة .25
(  ) 1لــكل شــخص الحــق يف مســتوى مــن املعيشــة كاف للمحافظــة عــى الصحــة والرفاهيــة لــه وألرستــه ،ويتضمــن ذلــك التغذيــة وامللبــس
واملســكن والعنايــة الطبيــة وكذلــك الخدمــات االجتامعيــة الالزمــة ،ولــه الحــق يف تأمــن معيشــته يف حــاالت البطالــة واملــرض والعجــز والرتمــل
والشــيخوخة وغــر ذلــك مــن فقــدان وســائل العيــش نتيجــة لظــروف خارجــة عــن إرادتــه.
(  ) 2لألمومــة والطفولــة الحــق يف مســاعدة ورعايــة خاصتــن ،وينعــم كل األطفــال بنفــس الحاميــة االجتامعيــة ســواء أكانــت والدتهــم ناتجــة
عــن ربــاط رشعــي أو بطريقــة غــر رشعيــة.

214

املادة .26
(  ) 1لــكل شــخص الحــق يف التعلــم ،ويجــب أن يكــون التعليــم يف مراحلــه األوىل واألساســية عــى األقــل باملجــان ،وأن يكــون التعليــم األويل
إلزامي ـاً وينبغــي أن يعمــم التعليــم الفنــي واملهنــي ،وأن ييــر القبــول للتعليــم العــايل عــى قــدم املســاواة التامــة للجميــع وعــى أســاس
الكفــاءة.
(  ) 2يجــب أن تهــدف الرتبيــة إىل إمنــاء شــخصية اإلنســان إمنــاء كام ـاً ،وإىل تعزيــز اح ـرام اإلنســان والحريــات األساســية وتنميــة التفاهــم
والتســامح والصداقــة بــن جميــع الشــعوب والجامعــات العنرصيــة أو الدينيــة ،وإىل زيــادة مجهــود األمــم املتحــدة لحفــظ الســام.
(  ) 3لآلباء الحق األول يف اختيار نوع تربية أوالدهم.

املادة .27
(  ) 1لــكل فــرد الحــق يف أن يشــرك اشـراكاً حـرا ً يف حيــاة املجتمــع الثقــايف ويف االســتمتاع بالفنــون واملســاهمة يف التقــدم العلمــي واالســتفادة
مــن نتائجــه.
(  ) 2لكل فرد الحق يف حامية املصالح األدبية واملادية املرتتبة عىل إنتاجه العلمي أو األديب أو الفني.

املادة .28
لكل فرد الحق يف التمتع بنظام اجتامعي دويل تتحقق مبقتضاه الحقوق والحريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن تحققاً تاما.

املادة .29
(  ) 1عىل كل فرد واجبات نحو املجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو منوا ً حرا ُ كامالً.
(  ) 2يخضــع الفــرد يف مامرســة حقوقــه وحرياتــه لتلــك القيــود التــي يقررهــا القانــون فقــط ،لضــان االعــراف بحقــوق الغــر وحرياتــه
واحرتامهــا ولتحقيــق املقتضيــات العادلــة للنظــام العــام واملصلحــة العامــة واألخــاق يف مجتمــع دميقراطــي.
(  ) 3ال يصح بحال من األحوال أن متارس هذه الحقوق مامرسة تتناقض مع أغراض األمم املتحدة ومبادئها.

املادة .30

لي ــس يف ه ــذا اإلع ــان ن ــص يج ــوز تأويل ــه ع ــى أن ــه يخ ــول لدول ــة أو جامع ــة أو ف ــرد أي ح ــق يف القي ــام بنش ــاط أو تأدي ــة عم ــل يه ــدف
إىل ه ــدم الحق ــوق والحري ــات ال ــواردة في ــه.
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إذا مل يكــن تعليــم املواطَنــة أمـرا ً واحــدا ً ومو َّحــدا ً عــى املســتوى العاملــي ،فإنــه يطــرح مــع ذلــك مالحظــة هــي :أن املواطَنــة
تقــع ضمــن حــدود إقليــم وطنــي؛ فاملواطــن هــو كل شــخص يتمتــع بالحقــوق والواجبــات املرتبطــة بجنســية أو دولــة معينــة
أو بتاريــخ اجتامعــي وثقــايف معــن .وتعليــم حقــوق اإلنســان ،مــن ناحيتــه ،يرتكــز عــى مرجعيــة قوامهــا إطــار قانــوين عاملــي
مجــرد مــن الصفــة اإلقليميــة :أي أن رســالته هــي رعايــة الشــعور لــدى كل شــخص باالنتــاء إىل األرسة البرشيــة التــي تتم ّيــز
بكرامــة خاصــة بهــا .ويف إطــار ن ْهــج تعليمــي ،ي ـزاوج هــذا الدليــل بــن كال البعديــن ويشــابك بينهــا ويضعهــا يف املنظــور
الصحيــح .فــكل موضــوع متنــا َول يف الدليــل يعــرض يف الواقــع املعلومــات املتعلقــة باالتفاقيــات واملعايــر الدوليــة الخاصــة
بحقــوق اإلنســان ،كــا يعــرض ســياق اإلطــار القانــوين الوطنــي املغــريب .فالتعليــم هنــا يعنــي الدعــوة إىل فتــح اآلفــاق ،وإىل
القيــام بعمليــة تفاعــل فكريــة بــن أنــواع الخطــاب والقواعــد املختلفــة ،وإىل مواجهــة النزعــات الفكريــة املتشــددة.
ويف الجهــد املتواصــل مــن جانــب املغــرب لرتســيخ تجربتــه الدميقراطيــة ،مل يتوقــف هــذا البلــد ،منــذ أكــر مــن عقديــن مــن
الزمــن ،عــن األخــذ عــى نحــو تراكمــي باإلصالحــات القانونيــة واملؤسســية والسياســية واالجتامعيــة التــي يــرز منهــا بصــورة
رئيســية دســتور عــام  2011الــذي يُفــرض فيــه أن يفتــح بدرجــة أكــر آفــاق حقــوق املواطنــن واملواطنــات وحرياتهــم.
يف ســياق إقليمــي يتســم باملطالبــة بالحقــوق عــى نحــو مع َّمــم ،ويتســم عــاوة عــى ذلــك بــأن الشــباب يشــغل فيــه دورا
فريــدا ً ،يثــور الســؤال عــن كيــف ميكــن التمييــز بــن املطالــب االجتامعيــة العاجلــة واالختيــارات التعليميــة يف دليــل مــن األدلــة؟
لقــد تدافــع إىل الذهــن عــدد كبــر مــن املواضيــع ،ابتــداء مــن الحــق يف الســكن إىل حريــة االعتقــاد .وقــد متثــل اختيارنــا يف
اعتبــار دســتور عــام  2011هــو املصفوفــة التــي يقــوم عليهــا هــذا الدليــل ومبــدأه التوجيهــي ،ويف اختيــار عرشيــن موضوع ـاً
(مبحثـاً) رئيســياً تُعالَــج رصاحـ ًة يف النــص األســايس .واملباحــث العــرون التــي نقرتحهــا قــد ُوزعــت عــى ثالثــة أجـزاء كــرى،
هــي ’1‘ :الدميقراطيــة ودولــة القانــون وحقــوق اإلنســان؛ و‘ ’2الجهــات الفاعلــة واآلليــات؛ و‘ ’3القضايــا والتحديــات املرتبطــة
بإقامــة مجتمــع دميقراطــي.
وكان هــذا هــو الســياق الــذي قــام يف إطــاره قطــاع العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية باليونســكو ،وخاصــة فريــق مكتب اليونســكو
للمغــرب العــريب  -املكـ َّرس للنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان يف معــرض مواجهــة التحديــات االجتامعيــة املعــارصة  -بالعكــوف
عــى وضــع هــذا املص َّنــف‘ :تعليــم املواطنــة وحقــوق اإلنســان :دليــل لشــباب املغــرب’ .وقــد قامــت الوكالــة اإلســبانية للتعــاون
الــدويل مــن أجــل التنميــة ،التــي لهــا مــن االلتـزام واملثُــل مــا لليونِســكو ،بتقديــم دعمهــا الســخي لهــذا املــروع الــذي كان مــن
الطبيعــي أن يشــارك فيــه أيضـاً املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف املغــرب بصفــة الرشيــك املؤســي الرئيــي.
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