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تقديم

يعتبر هذا الدليل الذي بين أيديكم ثمرة تجربة جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق اإلنسان لمدة
 10سنوات في تنشيط لقاءات سينمائية تليها نقاشات حول مواضيع وقضايا حقوق اإلنسان.

لقــد اختــارت الجمعيــة منــد نشــأتها أن تجعــل مــن الســينما رافعــة للنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان
عبــر إدراج مواعيــد شــهرية ضمــن أجنــدة الشــباب واألطفــال والفاعليــن الجمعوييــن والحقوقييــن
وجمهــور الســينما فــي عــدد مــن مــدن المملكــة (الربــاط ،الــدار البيضــاء ،ســا ،القنيطــرة ،زاكــورة،
طنجــة ،خريبكــة ،أكاديــر) ،وذلــك ألنهــا مقتنعــة بدورهــا كفاعــل مدنــي فــي النهــوض بثقافــة حقــوق
اإلنســان وبأهميــة ولــوج الفضــاءات الثقافيــة وخلــق فضــاءات أخــرى جديــدة بثقافــة حقوقيــة تمكــن مــن
تغييــر التمثــات االجتماعيــة وتجديــد لغــة النقــاش وتعبئــة فاعليــن جــدد مــن أجــل حمايــة حقــوق
اإلنســان والنهــوض بهــا.
كمــا عملــت الجمعيــة علــى تنظيــم عــدد مــن الــدورات التكوينيــة للفاعليــن الجمعوييــن وأطــر وزارة
التربيــة الوطنيــة مــن أجــل تمكينهــم مــن تنظيــم وتأطيــر األنشــطة التي يســهرون عليهــا فــي جمعياتهم
أو فــي نــوادي حقــوق اإلنســان والمواطنــة.
وبحكــم الصــدى الــذي عرفتــه هــذه التجربــة التــي مكنــت مــن رد االعتبــار للســينما كوســيلة لنقــاش
قضايــا شــائكة فــي الفضــاء العــام ،قــررت الجمعيــة ،عبــر هــذا الدليــل ،تمكيــن الفاعلييــن الجمعوييــن
ومؤطــري نــوادي حقــوق اإلنســان والمواطنــة وكل مــن أراد عــرض فيلــم حول حقوق اإلنســان ومناقشــته،
مــن بعــض المداخــل األساســية إلنجــاح النشــاط.
إن مناقشــة مواضيــع حقــوق اإلنســان انطالقــا مــن عــروض ســينمائية تمكــن مــن القيــام بســفر تمهيــدي
للتعــرف علــى قوانيــن وثقافــات أخــرى .ويعتبــر هــذا الســفر أنجــع وســيلة الســتيعاب معنــى كونيــة
حقــوق اإلنســان وعــدم قابليتهــا للتجــزيء.
وألن حقــوق اإلنســان ليســت مرجعــا مطلقــا ،بــل مســيرة نضــال ودراســات ومرافعــات ،انطالقــا مــن واقــع
قانونــي ومجتمعــي ،مــن أجــل تطويرهــا وحمايتهــا والنهــوض بهــا ،ارتــأت الجمعيــة تقســيم الدليــل إلــى
أربعــة محــاور تهــدف إلــى تمكيــن كل واحــد مــن قــراءة واقعــه الحقوقــي وعالقتــه بالمرجعيــة الدوليــة
ومكامــن الخلــل مــن أجــل التصحيــح.
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يتكــون الدليــل مــن أربعــة محــاور رئيســية :األول «الحقــوق و الحريــات فــي الســياق المغربــي  :مداخــل
وعناصــر» ،ويعتبــر توطئــة وقــراءة مقتضبــة حــول مســار تكريــس حقــوق اإلنســان فــي التجربــة المغربيــة
وأهــم المؤسســات والمشــاريع المؤطــرة للسياســات العموميــة فــي هــذا المجــال ،والثانــي «منظومــة حقوق
اإلنســان الدوليــة» ،وهــو مدخــل لفهــم معنــى االلتزامــات الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان واآلليــات
والممارســات التــي تنــدرج عنهــا ،أمــا المحوريــن الثالــث «العالقــة مــع الجمهــور» والرابــع «رهانــات
تنشــيط عــروض ســينمائية» في ُهمــان طريقــة التنشــيط والتعامــل مــع الجمهــور عــن طريــق الربــط بيــن
موضــوع الفيلــم والقانــون الوطنــي المعنــي بالحــق المناقــش والمرجعيــة الدوليــة المعنيــة بذلــك الحــق.
كمــا يمكــن المحــور الرابــع مــن تطبيــق المقاربــة الحقوقيــة فــي النقــاش وتنظيــم العــروض.
إن هــذا الدليــل لــم يكــن ممكنــا إنجــازه لــوال المســاهمات القيمــة لعــدد مــن األطــر والمناضليــن
الحقوقييــن الذيــن راكمــوا ســنوات مــن الممارســة العمليــة والفكريــة .وفــي هــذا الصــدد ،نتقــدم بصــادق
الشــكر والتقديــر علــى كل المجهــودات المبذولــة مــن أجــل إخــراج هــذا الدليــل إلــى كل مــن مصطفــى
النــاوي ،عبــد العالــي المعلمــي ،حميــد الــكام ،بوشــعيب دولكيفــل وخالــد الحنفيــوي.
كمــا نتقــدم بالشــكر كذلــك لشــركائنا وممولــي مشــروع «الســينما ،أرضيــة للنهــوض بثقافة حقوق اإلنســان
« وخاصــة مفوضيــة اإلتحــاد األوروبــي بالمغــرب وســفارة هولنــدا ،الذيــن منحونــا ثقتهــم وكل الدعــم
الضــروري مــن أجــل المســاهمة فــي تحقيــق شــيء مــن طموحاتنــا لهــذا الوطــن.

فدوى مروب

ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
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 -Iالحقوق و الحريات

في السياق المغربي :
مداخل وعناصر

09

-1

السياق ،لماذا؟

مــن أجــل فهــم صحيــح لواقــع حقــوق اإلنســان فــي المغــرب كمــا فــي غيــره البــد مــن وضعهــا فــي ســياقها
التاريخــي .هــذا الســياق هــو الــذي يســمح بتبيــن مــا تعرفــه مــن تطــور أو نكــوص ،ســواء علــى مســتوى
المطالبــات والتطلعــات أو علــى مســتوى االســتجابات واإلقــرار الفعلــي ،بقــدر مــا يمكــن مــن الوقــوف علــى مــا
يعتــرض إعمالهــا واحترامهــا مــن صعوبــات وعوائــق.
ويمكــن أن نســتمد مــن هــذا الســياق بعــض العناصــر التــي تتيــح لنــا مــن الناحيــة العمليــة أن نتتبــع ســيرورة
الحريــات والحقــوق علــى أرض الواقــع ،إن مــن حيــث االحتــرام والحمايــة أو مــن حيــث االنتهــاك واالنتقــاص،
وأن نرصــد بالتالــي مــا يحــدث ،علــى مســتوى ضمــان هــذه الحقــوق والحريــات وممارســتها الفعليــة ،مــن تقــدم
أو تراجــع أو جمــود.
إن مــن شــأن هــذه المنهجيــة أن تضفــي علــى كل حديــث عــن حقــوق اإلنســان فــي المغــرب طابعــا مــن
الموضوعيــة والتجــرد ،وأن تحصنــه ،فــي ذات الوقت،ضــد األحــكام الجاهــزة والمســبقة والمتســرعة وأحــكام
القيمــة.

-2

مضامين الحقوق والحريات

إن حقوق اإلنسان قيم ومبادئ وقواعد

إن هــذه القيــم والمبــادئ والقواعــد أنتجتهــا أو احتضنتهــا أو تفاعلــت معهــا وأعطتهــا معانيهــا وأبعادهــا ســياقات
تاريخيــة واجتماعيــة وفكريــة وتضحيــات وصراعــات واجتهــادات مختلفــة ،قبــل أن تتجســد فــي نصــوص مرجعية.
مــن ثــم ،فــإن إدراك كنههــا واســتيعاب مضامينهــا علــى وجههــا الصحيــح ،أي بمــا تنطــوي عليــه أو تســتتبعه
أحيانــا مــن حــدود وقيــود واســتثناءات ضــروري لممارســتها ،ولتقييــم واقعهــا وتطبيقاتهــا والنظــر فــي مــدى
احترامهــا وحمايتهــا.
االرتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان ودولة القانون
إن احتــرام حقــوق اإلنســان ال يمكــن فصلــه مــن الناحيــة المبدئيــة عــن بنــاء دولــة القانــون القائمــة علــى ســيادة
القانــون والمســاواة أمامــه .وهــو فضــا عــن ذلــك شــرط وجــوب للديمقراطيــة والزمتهــا وتجــل مــن تجلياتها.
إن هــذا التــازم بيــن حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة ودولــة القانــون رهيــن إلــى حــد كبيــر بالتناغــم والتكامــل
بيــن أدوات حقــوق اإلنســان وآلياتهــا ،باالنســجام بيــن النــص والتطبيــق ،بالتطابــق بيــن الخطــاب والممارســة،
بتملــك الحقــوق والحريــات علــى وجههــا الصحيــح مــن لــدن المواطنــات والمواطنيــن والمســؤولين علــى إنفــاذ
القوانيــن علــى حــد ســواء.
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 -3المعالــم الرئيســة لمســار حقــوق اإلنســان
فــي المغــرب

ومن العالمات البارزة في هذا السياق:
−إحــداث المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان بمقتضــى ظهيــر  10أبريــل  1990ثم مراجعــة القانــون المتعلق
بــه ســنة  2002فــي اتجــاه تمتيعــه بنــوع مــن االســتقاللية وتغييــر تشــكيلته وتوســيع اختصاصاتــه ومالءمتــه
مــع مبــادئ باريــس الناظمــة لهــذا النــوع مــن المؤسســات ؛

عــرف المغــرب بعــد االســتقالل مبــادرات مهمــة نظريــة وعمليــة تجســد مســعى وضــع لبنــات دولــة القانــون
واحتــرام الحقــوق والحريــات ،مــن بينهــا الميثــاق الملكــي 8( 1مــاي  ،)1958القانــون األساســي للمملكــة2( 2
يونيــو  )1961وإحــداث المجلــس الوطنــي االستشــاري 17( 3غشــت  ،)1957وتعييــن حكومــة عبــد اللــه إبراهيــم
وســن قوانيــن مطبوعــة فــي المجمــل بطابــع ليبرالــي (ظهيــر  16يوليــوز  1957المتعلــق بالحريــات النقابيــة،
قانــون الحريــات العامــة الصــادر فــي  15نونبــر  ،1958قانــون المســطرة الجنائيــة الصــادر بتاريــخ  10فبرايــر
 .)...1959لكــن ســرعان مــا توقــف هــذا الزخــم لتنطبــع ســنوات الســتينات والســبعينات وإلــى حــد مــا الثمانينات
مــن القــرن الماضــي بانتهــاكات عديــدة ومتنوعــة لحقــوق اإلنســان ،مــن بيــن تجلياتهــا األساســية:

−مراجعــة الدســتور ســنة  1992والنــص فــي ديباجتــه بوجــه خــاص علــى تشــبث المغــرب بحقــوق اإلنســان كما
هــي متعــارف عليهــا دوليــا مــع إقــرار مبــدإ التــزام المغــرب باالتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقوق اإلنســان ؛

−االســتعمال المفــرط وغيــر المتناســب للقــوة العموميــة خــال األحــداث االجتماعيــة (التــي عرفتهــا مثــا
مدينــة الــدار البيضــاء يــوم  23مــارس  1965ويــوم  20يونيــو  ،1981وعــدد مــن مــدن الشــمال ومدينــة
مراكــش فــي شــهر ينايــر مــن ســنة  ،1984ومدينــة فــاس يــوم  14دجنبــر )1990؛

−إحــداث المحاكــم اإلداريــة بمقتضــى القانــون رقــم  41.90الصــادر بتاريــخ  10شــتنبر  ،1993التــي ســمحت
بتوســيع نطــاق مقاضــاة المواطــن لــإدارة .وينــدرج ضمــن اختصاصهــا الطعــن بســبب الشــطط فــي اســتعمال
الســلطة وقضايــا نــزع الملكيــة؛

−االختفــاء القســري للعديــد مــن األشــخاص ووفــاة البعــض منهــم خــال احتجازهــم فــي معتقــات ســرية
وغيــر نظاميــة؛

−إحداث وزارة مكلفة بحقوق اإلنسان بتاريخ  11نونبر 1993

−تواتر االعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة؛
−التعذيب وسوء المعاملة؛
−اإلعدام خارج نطاق القانون في بعض الحاالت...
أفــرز هــذا الواقــع العديــد مــن الضحايــا وأدى إلــى العديــد مــن األضــرار بقــدر مــا عــاق نمــو البــاد وتســبب فــي
هــدر الكثيــر مــن الوقــت والطاقــات والفــرص التاريخيــة ،لكنــه لــم يمنــع مــن تأســيس منظمــات حقوقيــة ،ومــن
رفــع مطالــب حقوقيــة ،ومــن انخــراط العديــد مــن المعارضيــن السياســيين الســابقين فــي العمــل الحقوقــي
بمهنيــة متزايــدة منــذ الســبعينات بوجــه خــاص.
كمــا أنــه لــم يمنــع مــن اســتجماع اإلرادة السياســية والنــزوع ،متــى اقتضــى األمــر ،إلــى نــوع مــن التوافــق لتجاوز
هــذه األوضــاع المطبوعــة باالنتهــاكات ومعالجتهــا مــن خــال إصالحــات قانونيــة ومؤسســاتية وإحــداث آليــات
حقو قية .

−تغييــر بعــض مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة ســنة  1991بمبــادرة مــن المجلــس االستشــاري لحقــوق
اإلنســان .وتتعلــق هــذه المقتضيــات بمــدة الحراســة النظريــة وتمديدهــا وإجراءاتهــا واالســتعانة بمحــام خــال
التقديــم إلــى النيابــة العامــة مــع إمكانيــة المطالبــة بفحــص طبــي أمامهــا

−المصادقــة علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بمقتضــى ظهيــر  14يونيــو  1993ونشــرها بالجريــدة الرســمية
بتاريــخ  19دجنبــر  1996ثــم اإلعــان رســميا ســنة  2004عــن مراجعةمراجعــة تحفظــات المملكــة علــى
المادتيــن  28و 30مــن االتفاقيــة؛
−العفــو الشــامل عــن جميــع المعتقليــن السياســيين والمنفييــن واإلفــراج عمــن بقــي حيــا مــن المختفيــن ســنة
1994؛
−ســن قانــون جديــد ينظــم المؤسســات الســجنية وحقــوق الســجناء هــو القانــون رقــم  23.98الصــادر بتاريــخ 25
غشــت 1999؛
 −إحــداث المعهــد الملكــي للثقافــة األمازيغيــة بتاريــخ  17أكتوبــر  .2001ويدخــل هــذا اإلحــداث فــي ســياق
االعتــراف بمجمــل اإلرث الثقافــي واللغــوي للشــعب المغربــي وبالتعدديــة المعــززة للهويــة؛
−إعــداد المنتــدى المغربــي مــن أجــل الحقيقــة واإلنصــاف خــال شــهر مــارس  2001لوثيقــة بعنــوان :مــن أجــل
الحقيقــة واإلنصاف؛
−تنظيــم المناظــرة الوطنيــة حــول ملــف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان أيــام  9و 10و 11نونبر من ســنة
 2001مــن قبــل كل مــن الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان والمنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان والمنتــدى
المغربــي للحقيقــة واإلنصاف؛

 -1الميثــاق الملكــي :اتخــذ الميثــاق الملكــي شــكل خطــاب للملــك الراحــل محمــد الخامــس ،إذ وضــع خطــة زمنيــة إلنشــاء المجالــس البلديــة والقرويــة والمجلــس الوطنــي التشــريعي المنبثــق
مــن المجالــس المنتخبــة ،ثــم فــي مرحلــة الحقــة إنشــاء مجلــس وطنــي منتخــب عــن طريــق االقتــراع العــام المباشــر.
 .2القانــون األساســي للمملكــة  :أصــدر الملــك الراحــل الحســن الثانــي فــي  2يونيــو  1961القانــون األساســي للمملكــة المكــون مــن  17فصــا .يضــم هــذا القانــون األساســي أسســا دســتورية
اعتمدتهــا جميــع الدســاتير التــي ســوف تعرفهــا المملكــة المغربيــة بــدءا مــن دســتور .1962

 .3المجلــس الوطنــي االستشــاري  :أحــدث المجلــس الوطنــي االستشــاري بمقتضــى الظهيــر الصــادر فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ  17غشــت  ،1956وتأســس فعليــا فــي  12نونبــر .1956
ويمكــن اعتبــاره أول مؤسســة تمثيليــة فــي المغــرب غــداة الحصــول علــى االســتقالل ،مــع أن أعضــاءه لــم يكونــوا منتخبيــن .أحــدث ليكــون إطــارا للتشــاور وتبــادل اآلراء .وكان يتكــون مــن 76
عضــوا .وقــد جــاء فــي خطــاب محمــد الخامــس بمناســبة تأسيســه...« :إن تأســيس هــذا المجلــس حــدث عظيــم بالنســبة لبالدنــا ،بــل إنــه مــن أهــم األحــداث التــي تمــت فــي عهــد االســتقالل،
ونحــن ال ندعــي أنــه أكثــر مــن كونــه خطــوة أولــى نحــو الهــدف المنشــود ،أمــا الهــدف الــذي لــن ندخــر جهــدا فــي العمــل علــى إبــاغ شــعبنا إليــه ،فهــو حيــاة نيابيــة بالمعنــى الصحيــح ،تمكــن
الشــعب مــن تدبيــر الشــؤون العامــة فــي دائــرة ملكيــة دســتورية ،تضمــن المســاواة والحريــة والعــدل لألمــة أفــرادا وجماعــات ،حتــى يتــم بذلــك خلــق ديمقراطيــة مغربيــة بنــاءة».

 -12دليل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ عبر السينما

−إحــداث ديــوان المظالــم بتاريــخ  9دجنبــر  2001بوصفــه مؤسســة مكلفــة بالتواصــل بيــن المواطنيــن وبيــن
اإلدارات والســلطات العموميــة ،تتوخــى الحــرص علــى حــث اإلدارة علــى االلتــزام بضوابــط ســيادة القانــون
ومســتلزمات اإلنصــاف؛
−تعديل قانون الحريات العامة بمقتضى القانون الصادر بتاريخ  23يوليوز 2002؛
−ســن قانــون مســطرة جنائيــة جديــد بتاريــخ  3أكتوبــر  2002يتضمــن العديــد مــن الضمانــات والمســتجدات
المســطرية التــي تســير فــي اتجــاه توفيــر شــروط المحاكمــة العادلــة؛
دليل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ عبر السينما 13-

−إنجــاز مراجعــة نوعيــة لمدونــة األســرة فــي فبرايــر  2004مكنــت إلــى حــد مــا مــن إقــرار المســاواة بيــن
الجنســين فــي مجــال الحقــوق المدنيــة ،ورفــع الوصايــة التــي كانــت مفروضــة علــى المــرأة فيمــا يتعلــق
بإبــرام عقــد الــزواج ،وإقــرار الحــق فــي اقتســام الممتلــكات المكتســبة أثنــاء الــزواج ،وإقــرار المســؤولية
المشــتركة للزوجيــن فــي تدبيــر شــؤون األســرة ،وتوحيــد ســن األهليــة للــزواج بيــن الجنســين ،وتقييــد
تعــدد الزوجــات ...؛
−صدور قانون يتعلق بتجريم التعذيب بتاريخ  20أكتوبر  ، 2005يغير ويتمم بموجبه القانون الجنائي؛
−مراجعــة قانــون الجنســية ســنة  2007فــي اتجــاه تمكيــن الطفــل المولــود مــن أم مغربيــة وأب أجنبــي مــن
حــق الحصــول علــى الجنســية المغربيــة؛
−الدخول في مسار العدالة االنتقالية منذ سنة  .1999وقد عرف هذا المسار إحداث هيئتين هما:
•هيئــة التحكيــم المســتقلة لتعويــض ضحايــا االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري ،التــي أحدثــت بتاريــخ
 16غشــت  1999مــن أجــل البــت فــي التعويــض المــادي والمعنــوي المســتحق لضحايــا االنتهــاكات
الجســيمة لحقــوق اإلنســان؛
•هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة التــي تــم إحداثهــا فــي  7ينايــر  2004والتــي عهــد إليهــا بجميــع المهــام
والمبــادرات المندرجــة فــي ســياق العدالــة االنتقاليــة (مــن تعويــض وتســوية أوضــاع فرديــة واســترداد
واعتــراف )...كمــا عهــد إليهــا بمهمــة أساســية تدخــل فــي صميــم بنــاء المســتقبل وطــي صفحــة الماضــي
هــي :القيــام ،فــي ضــوء تشــخيص االنتهــاكات الماضيــة لحقــوق اإلنســان ،بتحليــل لمختلــف الســياقات
التــي ســمحت بوقــوع تلــك االنتهــاكات ،بتكرارهــا ،بالتســتر عليهــا ،بإفــات مرتكبيهــا مــن العقــاب ،...مــع
تقديــم توصيــات باإلصالحــات التشــريعية والمؤسســاتية وغيرهــا الكفيلــة بضمــان عــدم تكــرار مــا جــرى
فــي الماضــي مــن انتهــاكات.
−إصــدار هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة لتقريــر ختامــي فــي خريــف ســنة  2005تضمــن توصيــات باتخــاذ
إصالحــات مؤسســاتية وقانونيــة وسياســية حكوميــة اعتبــرت بمثابــة مقومــات للمصالحــة وشــروط للقطــع مــع
ماضــي االنتهــاكات وتجــاوز ســلبياته.
−تزامــن عمــل هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة مــع مشــروع جماعــي وتشــاركي للدراســة والبحــث والنقــاش يتوخى
إجــراء تقييــم اســترجاعي لمســار التنميــة البشــرية بالمغــرب منــذ االســتقالل ،واستشــراف آفاقهــا المســتقبلية
علــى مــدى العشــرين ســنة القادمــة .أعلنــت انطالقــة المشــروع ســنة  2003وســاهم فــي إعــداده مجموعــة
مــن الباحثيــن والمتخصصيــن.
−إصــدار منتــوج المشــروع باللغتيــن العربيــة والفرنســية تحــت عنــوان «المغــرب الممكــن» أو «تقريــر
الخمســينية »4فــي شــكل تقريــر مــن حوالــي  280صفحــة .حملــت صفحــات هــذا التقريــر التركيبــي
مواضيــع وزعــت علــى مختلــف جوانــب مغــرب مــا بعــد االســتقالل .وقــد كان التقريــر واضحــا فــي مســعاه
المتمثــل أساســا فــي تغذيــة النقــاش العمومــي ،وفتــح نقــاش عــام تشــارك فيــه فعليــا وبشــكل مســؤول
القــوى المواطنــة بهــدف بلــورة اقتراحــات ناجعــة يمكــن تطبيقهــا .وعلــى هــذا النحــو ،فــإن «تقريــر  50ســنة
مــن التنميــة البشــرية بالمغــرب وآفــاق  » 2025يقتــرح قاعــدة معرفيــة مدعمــة بالدالئــل والحجــج لتغذيــة
النقــاش العمومــي مــع اســتخالص العبــر والــدروس مــن التجربــة الماضيــة لبالدنــا ،وبعــض مســالك التفكيــر
الستشــراف المســتقبل.
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دستور فاتح يوليوز  : 2011خطوة مهمة في اتجاه احترام الحقوق والحريات وحمايتها والنهوض
بها
قبــل الحديــث عــن الدســتور- ،ومــن أجــل تحديــد موقعــه ومكانتــه داخــل المنظومــة المعياريــة والقانونيــة
للدولــة ،-البــد مــن تقديــم مالحظــات أوليــة مقتضبــة حــول تــدرج القوانيــن داخــل الهــرم التشــريعي .وهــي
مالحظــات مــن شــأنها أن تســاعد ،فضــا عــن ذلــك ،عــن فهــم طبيعــة الهيئــات المشــار إليهــا فــي الدســتور
وإدراك القيمــة القانونيــة التــي يعطيهــا الدســتور لــكل مجــال مــن المجــاالت المشــمولة بمقتضياتــه.
يقصــد بالهــرم التشــريعي ترتيــب القواعــد القانونيــة أو األدوات التشــريعية مــن األعلــى إلــى األدنــى وفقـاً لقوتهــا
والجهــة المنــوط بهــا إصدارهــا ومــا يســتتبعه ذلــك مــن ضــرورة االلتــزام عنــد التطبيــق بهــذا الترتيــب ،خاصــة
فــي حــال وجــود تعــارض.
يشــمل الهــرم التشــريعي الدســتور ثــم القوانيــن التنظيميــة ثــم القوانيــن فالمراســيم واللوائــح .ويحتــوي أيض ـاً
علــى االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا البــاد والتــي أقــر الدســتور ســموها فــور نشــرها علــى التشــريعات
الوطنيــة ،وذلــك فــي نطــاق الدســتور والقوانيــن الجــاري بهــا العمــل والهويــة الوطنيــة الراســخة.
فالدســتور يقــع فــي قمــة الهــرم التشــريعي بمــا أنــه يحــدد القواعــد األساســية لشــكل الدولــة ونظــام الحكــم،
والعالقــات بيــن الســلط التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة واختصاصــات كل منهــا ،وحقــوق األفــراد والجماعــات
وحرياتهــم...
وتأتــي بعــده القوانيــن التنظيميــة التــي يحــدد مجاالتهــا الدســتور نفســه .ومــن بيــن هــذه المجــاالت حســب
دســتور  ،2011تفعيــل الطابــع الرســمي لألمازيغيــة ،المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة ،القواعــد
المتعلقــة باألحــزاب السياســية ،ممارســة فــرق المعارضــة البرلمانيــة لحقوقهــا ،...الحــق فــي تقديــم ملتمســات
فــي مجــال التشــريع ،الحــق فــي تقديــم عرائــض إلــى الســلطات العموميــة ،قواعــد ســير مجلــس الوصايــة ،عــدد
أعضــاء مجلســي البرلمــان ونظــام انتخابهــم ومبادئ التقســيم االنتخابــي وحــاالت التنافــي والمنازعات االنتخابيــة ،...
اللجــان البرلمانيــة لتقصــي الحقائــق ،الئحــة المؤسســات والمقــاوالت العموميــة االســتراتيجية ،القواعــد المتعلقــة
بتســيير الحكومــة وتنظيمهــا والوضــع القانونــي ألعضائهــا ،النظــام األساســي للقضــاة ،المجلــس األعلــى للســلطة
القضائيــة ،المحكمــة الدســتورية ،حــق المتقاضيــن فــي الدفــع اســتثناء بعــدم دســتورية قانــون ،شــروط تدبيــر
الجهــات والجماعــات الترابيــة األخــرى لشــؤونها ،...المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي.

 -4تقريــر الخمســينية  :يرصــد تقريــر الخمســينية الــذي أعدتــه ثلــة مــن الخبــراء والمختصيــن فــي مختلــف المجــاالت ،والــذي يحمــل عنــوان 50« :ســنة مــن التنميــة البشــرية بالمغــرب وآفــاق
ســنة  »2025وضعيــة المغــرب علــى المســتويات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية بعــد نصــف قــرن مــن االســتقالل .ويخلــص إلــى أن اختيــار الجهويــة الــذي تبنــاه المغــرب يعتبــر خيــارا
مســتقبليا ،ســواء العتبــارات ديمقراطيــة أو اقتصاديــة .وحســب هــذا التقريــر ،فــإن المؤسســات الجهويــة ينبغــي أن تنعــم بقــدر أكبــر مــن االختصاصــات والمــوارد ،خاصــة فــي مجــال إعــداد التــراب
والتنميــة االقتصاديــة ،اعتمــادا علــى تقطيــع ترابــي أكثــر عقالنية.ويؤكــد التقريــر أن تجديــد الحكامــة العموميــة هــو الالزمــة اإلجرائيــة للتجديــد السياســي ،كمــا أنــه يمثــل الشــرط الضــروري لكــي
ينخــرط المغــرب فــي نهــج تنميــة بشــرية مســتديمة وذات مســتوى جيــد ،ومــن أجــل ذلــك يــرى تقريــر الخمســينية أنــه ينبغــي لنظــام اتخــاذ القــرار أن يتســم بالعقلنــة وبالتفاعليــة ،بحيــث إن
تدخــل الدولــة يكــون أكثــر نجاعــة عندمــا تضطلــع بالمهــام الكاملــة بصفتهــا القيمــة علــى وضــع االســتراتيجية وقواعــد الضبــط ،وعندمــا توفــر أوســع شــروط الشــفافية بالنســبة للفاعليــن السياســيين
واالجتماعييــن واالقتصادييــن ،كمــا يتعيــن علــى المغــرب ،خــال العقديــن القادميــن ،أن يديــر ظهــره نهائيــا لظواهــر الرشــوة وســوء تســيير المــوارد العموميــة ،وأن يجعــل مــن الحركيــة والمحاســبة
والشــفافية والتقويــم قيمــا عاديــة فــي تدبيــر الشــأن العــام.
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الهرم التشريعي:

أهمية الدستور
تتجلى أهمية دستور  2011في هذا السياق في عدة جوانب:
−طبيعة اللجنة التي تشكلت من أجل صياغته وتنوع مشارب أعضائها؛
الدستور
القوانين التنظيمية
واإلتفاقيات الدولية

القوانين العادية
المراسيم واللوائح
االجتهاد القضائي

ونظــرا لمكانــة القوانيــن التنظيميــة وأهميتهــا ،فإنهــا تعــرض وجوبــا علــى المحكمــة الدســتورية لتراقــب مــدى
مطابقتهــا للدســتور .وال يمكــن بالتالــي أن يصــدر األمــر بتنفيذهــا إال بعــد تصريــح هــذه المحكمــة بدســتوريتها.
أمــا القانــون فيقصــد بــه مجموعــة القواعــد التــي تقيــم نظــام المجتمــع فتحكــم ســلوك األفــراد وعالقاتهــم فيــه،
والتــي تنــاط كفالــة احترامهــا بمــا تملــك الســلطة العامــة فــي المجتمــع من قــوة الجبــر واإللــزام واإلكــراه .وتدخل
فــي نطاقــه جميــع المــواد والمجــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الواحــد والســبعين مــن الدســتور باإلضافــة
إلــى مــواد أخــرى متفرقــة فــي نصــوص الدســتور .ومــن هــذه المجــاالت علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :الحقــوق
والحريــات األساســية المنصــوص عليهــا فــي تصديــر الدســتور وفــي فصــول أخــرى منــه ،نظــام األســرة والحالــة
المدنيــة ،مبــادئ وقواعــد المنظومــة الصحيــة ،نظــام الوســائط الســمعية البصريــة والصحافــة بمختلــف أشــكالها،
العفــو العــام ،الجنســية ووضعيــة األجانــب ،تحديــد الجرائــم والعقوبــات الجاريــة عليهــا ،التنظيــم القضائــي وإحداث
أصنــاف جديــدة مــن المحاكــم ،المســطرة المدنيــة والمســطرة الجنائيــة ،نظــام الســجون ،النظــام األساســي العــام
للوظيفــة العموميــة ،الضمانــات األساســية الممنوحــة للموظفيــن المدنييــن والعســكريين ،نظــام مصالــح وقــوات
حفــظ األمــن ،نظــام الجماعــات الترابيــة ومبــادئ تحديــد دوائرهــا الترابيــة ،النظــام االنتخابــي للجماعــات الترابيــة
ومبــادئ تقطيــع الدوائــر االنتخابيــة ،النظــام الضريبــي ،ووعــاء الضرائــب ،ومقدارهــا وطــرق تحصيلهــا ،النظــام
القانونــي إلصــدار العملــة ونظــام البنــك المركــزي ،نظــام الجمــارك ،نظــام االلتزامــات المدنيــة والتجاريــة ،وقانــون
الشــركات والتعاونيــات ،الحقــوق العينيــة وأنظمــة الملكيــة العقاريــة العموميــة والخاصــة والجماعيــة ،نظــام النقــل،
عالقــات الشــغل ،والضمــان االجتماعــي ،وحــوادث الشــغل ،واألمــراض المهنيــة ،نظــام األبنــاك وشــركات التأميــن
والتعاضديــات ،نظــام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،التعميــر وإعــداد التــراب ،القواعــد المتعلقــة بتدبيــر
البيئــة وحمايــة المــوارد الطبيعيــة والتنميــة المســتدامة ،نظــام الميــاه والغابــات والصيــد ،تحديــد التوجهــات
والتنظيــم العــام لمياديــن التعليــم والبحــث العلمــي والتكويــن المهنــي ،إحــداث المؤسســات العموميــة وكل
شــخص اعتبــاري مــن أشــخاص القانــون العــام ،تأميــم المنشــآت ونظــام الخوصصــة.
أما المراسيم واللوائح فتدخل في إطار ممارسة السلطة التنفيذية والتنظيمية أي الحكومة.
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−تلقــي اللجنــة المذكــورة لمذكــرات مكتوبــة واســتماعها لمالحظــات شــفوية تقــدم بهــا مختلــف الفاعليــن
السياســيين والنقابييــن والجمعوييــن؛
−تصديــر الدســتور بديباجــة نصــت علــى االختيــارات االســتراتيجية للبــاد فــي مجــال حقــوق اإلنســان وعلــى
ســمو االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا علــى القانــون الوطنــي ،وعلــى حظــر التمييــز بكافــة أشــكاله وألي
ســبب مهمــا كان؛
−اعتبار هذا التصدير جزءا ال يتجزأ من الدستور؛
−التكريــس الدســتوري للحقــوق والحريــات مــن خــال تأصيلهــا وتفصيلهــا وإحــداث هيئــات لحمايتهــا
والنهــوض بهــا؛
−تخصيص  21فصال للحقوق والحريات (الفصول من 19إلى )40
−اعتمــاد قواعــد الشــفافية والديمقراطيــة التشــاركية وربــط المســؤولية بالمحاســبة والحكامــة الجيــدة والمبــادرة
الشعبية...؛
−النص على مبدأ قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة في ثالثة فصول ( 23و 119و)120
−اعتبار االعتقال التعسفي أو السري واالختفاء القسري من أخطر الجرائم وإخضاع مقترفيها ألقسى العقوبات؛
−حظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف؛
−تجريم اإلبادة وغيرها من الجرائم ضد اإلنسانية؛
−إقرار حق كل شخص تم اعتقاله في التزام الصمت؛
−إقرار الحق في الحصول على المعلومات؛
−توســيع مجــال القانــون وإدراج كل مالــه عالقــة بالتشــريع ومســاءلة الحكومــة فــي مجــال الحقــوق والحريــات
ضمــن اختصــاص البرلمــان؛
−إقرار قواعد جديدة للسلطة القضائية من حيث استقاللها وتنظيمها؛
−النص على تحديد النظام األساسي للقضاة بقانون تنظيمي؛
−إقــرار مقتضيــات خاصــة بحقــوق المتقاضيــن وســير العدالــة (حــق التقاضــي ،الحــق فــي التعويــض عــن الخطــإ
القضائــي ،العلنيــة ،المجانيــة ،وجــوب تعليــل القــرارات القضائيــة ،عــدم إمكانيــة إحــداث محاكــم اســتثنائية)...؛
−تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ،مع تغيير التشكيلة وتوسيع االختصاص؛
−إقرار الحق بالنسبة للمتقاضين في الدفع استثناء بعدم دستورية القانون المزمع أو المطلوب تطبيقه عليه؛
−تخويــل أدوار جديــدة للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة مــع النــص علــى ضــرورة ضمــان تمثيليــة النســاء
فيــه وتوســيع تشــكيلته لتضــم كال مــن رئيــس المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ووســيط المملكــة وخمس
شــخصيات مشــهود لهــا بالكفــاءة والتجــرد والنزاهــة والعطــاء المتميــز فــي ســبيل اســتقالل القضــاء وســيادة
القانون؛
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−إقــرار قواعــد جديــدة لتنظيــم الجهــات والجماعــات الترابيــة األخــرى مــن شــأنها أن تؤمــن مشــاركة الســكان
فــي تدبيــر شــؤونهم؛
−النص على إحداث المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛
−إحداث مؤسسات وهيئات لحماية الحقوق والحريات:
•المجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛

 -4المؤسسات والهيئات المعنية بحماية
الحقوق والحريات
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

•مؤسسة الوسيط؛
•مجلس الجالية المغربية بالخارج؛
•الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
−إحداث هيئات للحكامة الجيدة والتقنين:
•الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري؛
•مجلس المنافسة؛
•الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
−إحداث هيئات للنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية:
•المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
•المجلس االستشاري لألسرة والطفولة؛
•المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

www.cndh.org.ma

1 .1المجلــس مؤسســة وطنيــة تتولــى النظــر فــي جميــع القضايــا المتعلقــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات ،وبضمــان
ممارســتها الكاملــة ،والنهــوض بهــا وبصيانــة كرامــة وحقــوق وحريــات المواطنــات والمواطنين ،وتســاهم في تعزيــز منظومة
حقــوق اإلنســان والعمــل علــى حمايتهــا وتطويرهــا مــع مراعــاة الطابــع الكونــي لتلــك الحقــوق وعــدم قابليتهــا للتجزئــة.
2 .2يخضــع المجلــس مــن حيــث نظامــه األساســي وأجهزتــه ومهامــه ،لدســتور  2011و القانــون رقــم  ،76.15ومبــادئ
باريــس الناظمــة لعمــل هــذا النــوع مــن المؤسســات ومبــادئ بلغــراد حــول العالقــة بيــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان والبرلمانــات ،ويعمــل وفــق إعــان وخطــة عمــل فيينــا الصادريــن فــي متــن واحــد بتاريــخ  25يونيــو .1993
3 .3يعتبر المجلس شخصا اعتباريا بموجب القانون العام .ويتمتع بهذه الصفة بكامل األهلية القانونية وباالستقالل اإلداري والمالي.
4 .4هــذه المميــزات التــي يتمتــع بهــا المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بحكــم القانــون والواقــع تجعــل منــه مجلســا
معتمــدا فــي الفئــة -أ -مــن قبــل التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ( )GANHRIوهــي مكانــة
متميــزة فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
5 .5يتألــف المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،عــاوة علــى الرئيــس (ة) مــن األميــن (ة) العــام (ة) ورؤســاء (أو رئيســات)
اللجــان الجهويــة لحقــوق اإلنســان المحدثــة لــدى المجلــس و 27عضــوا يعينهــم كل مــن الملــك ورئيــس الحكومــة
ورئيســي مجلســي البرلمــان وعضــو يمثــل مؤسســة الوســيط وعضــو يمثــل مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج
6 .6يهــدف اختيــار األعضــاء إلــى التوفيــق بيــن التعدديــة الفكريــة واالجتماعيــة ،والمســاواة ،والتنــوع الثقافــي واللغــوي،
والتمثيليــة الجهويــة .كمــا يأخــذ بعيــن االعتبــار تمثيليــة جمعيــات المغاربــة المقيميــن فــي الخــارج وفئــات الشــباب
واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة واألطفــال.
7 .7تتنافــى العضويــة فــي المجلــس مــع العضويــة فــي الحكومــة وفــي البرلمــان وفــي الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البصــري
ومجلــس المنافســة والهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ،وفــي المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي ،وفــي المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة ،وفــي المجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي.
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8 .8يتولى المجلس ،في باب حماية حقوق اإلنسان ،بالمهام التالية:
−رصد أوضاع حقوق اإلنسان ومراقبتها وتتبعها؛
−إجراء التحقيقات والتحريات الالزمة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان وإنجاز التقارير المتعلقة بها؛
 −النظر في جميع حاالت انتهاك حقوق اإلنسان ،إما تلقائيا ،أو بناء على شكاية ممن يعنيهم األمر أو ممثليهم القانونيين؛
−اســتخدام جميــع الوســائل الضروريــة للوســاطة والتوفيــق كلمــا تعلــق األمــر بحالــة توتــر قــد تفضــي إلــى
وقــوع انتهــاك حــق مــن حقــوق اإلنســان بصفــة فرديــة أو جماعيــة؛
−تنظيــم زيــارات إلــى أماكــن االعتقــال والمؤسســات الســجنية ومراكــز حمايــة الطفولــة ومؤسســات الرعايــة
االجتماعيــة والمؤسســات االستشــفائية الخاصــة بمعالجــة األمــراض العقليــة والنفســية وأماكــن االحتفــاظ
باألجانــب فــي وضعيــة غيــر قانونيــة.
9 .9ويختص ،في مضمار النهوض بحقوق اإلنسان ،بما يلي:
−دراســة مــدى مالءمــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل مــع المعاهــدات الدوليــة
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي صادقــت عليهــا المملكــة أو انضمــت إليهــا؛
−اقتراح كل توصية مناسبة في هذا المجال؛
−صياغة رأي في المشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان؛
−المشــاورة والتعــاون مــع مجلســي البرلمــان بنــاء علــى طلــب منهما فــي مجــال تقييــم السياســات العمومية
المتعلقــة بحقوق اإلنســان؛

−تقديــم الدعــم الــازم لمؤسســات التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي فــي مجــال إعــداد البرامــج المتعلقــة
بتدريــس حقــوق اإلنســان؛
−إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق اإلنسان بالمملكة .وعند االقتضاء رفع تقارير خاصة وموضوعاتية؛
−تقديم تقرير عن أعمال المجلس مرة واحدة في السنة يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
1111يحتضــن المجلــس ثــاث آليــات وطنيــة لتعزيــز حمايــة حقــوق اإلنســان ،أحدثــت بموجــب االتفاقيــات
الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب :
−اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب ،وتختــص بدراســة أوضــاع األشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم
وواقــع معاملتهــم؛
−اآلليــة الوطنيــة للتظلــم الخاصــة باألطفــال ضحايــا انتهــاكات حقوقهــم ،وتقــوم بتلقــي شــكايات األطفــال
ضحايــا انتهــاك حــق مــن حقوقهــم ومعالجتهــا ،ويحــق لهــا التصــدي التلقائــي ألي حالــة مــن حــاالت خــرق
أو انتهــاك حقــوق الطفــل التــي تبلــغ إلــى علمهــا.
−اآلليــة الوطنيــة الخاصــة بحمايــة حقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،وتقــوم بتلقــي شــكايات
األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ضحايــا انتهــاك حــق مــن حقوقهــم ومعالجتهــا ،ويمكــن أن تتصــدى
تلقائيــا ألي حالــة مــن حــاالت خــرق أو انتهــاك حــق مــن حقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة
التــي تبلــغ إلــى علمهــا ،شــرط إخبــار الشــخص المعنــي باألمــر وعــدم اعتراضــه علــى تدخــل اآلليــة.
1212يتوفــر المجلــس علــى  12لجنــة جهويــة لحقــوق اإلنســان تمــارس صالحيــات المجلــس علــى مســتوى
النفــوذ الترابــي لــكل جهــة.

−تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها؛

 )1−اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرباط -القنيطرة

−إبــداء الــرأي بخصــوص مشــاريع المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق االنســان التــي تطلــب الســلطات
العموميــة المختصــة رأي المجلــس بشــأنها؛

 )2−اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بفاس -مكناس

−المســاهمة بطلــب مــن الحكومــة فــي إعــداد التقاريــر التــي تقدمهــا ألجهــزة المعاهــدات والمؤسســات
الدوليــة واإلقليميــة المختصــة؛
−تشــجيع كافــة القطاعــات الحكوميــة والســلطات العموميــة المعنيــة علــى تنفيــذ المالحظــات الختاميــة
والتوصيــات الصــادرة عــن األجهــزة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان؛
−إجراء المشاورات الالزمة والتعاون مع الهيئات المعنية بحقوق اإلنسان؛
−التعــاون والشــراكة مــع منظومــة األمــم المتحــدة والهيئــات التابعــة لهــا والمنظمــات الدوليــة األخــرى
والمؤسســات الوطنيــة األجنبيــة المختصــة بحقــوق اإلنســان؛
−تيســير وتشــجيع عالقــات التعــاون والشــراكة فــي مجــال حقــوق اإلنســان بيــن الســلطات العموميــة المعنية
والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة المختصة؛
−المالحظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات ورئاسة اللجنة الخاصة العتماد مالحظي االنتخابات وكتابتها.
 1010ويقوم المجلس عالوة على ذلك بالمهام التالية:

 )3−اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بمراكش
 )4−للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء -سطات
 )5−اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالراشيدية ورززات
 )6−اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان ببني مالل -خريبكة
 )7−اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بوجدة  -فكيك
 )8−اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطانطان -كلميم
 )9−اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بأكادير
 )10−اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالحسيمة  -طنجة
 )11−اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون السمارة
 )12−اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالداخلة أوسرد

−تنظيم منتديات وإحداث وتنشيط شبكات الخبراء ودعم قدرات الفاعلين المعنيين بمجاالت حقوق اإلنسان؛
−منح «جائزة وطنية لحقوق اإلنسان»؛
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7 .7يتلقــى الوســيط الشــكايات والتظلمــات ويتولــى معالجتهــا وإجــراء األبحــاث والتحريــات فــي شــأنها ،ويقــدم
جميــع أنــواع المســاعدة القانونيــة واإلداريــة الالزمــة للمشــتكين الموجوديــن فــي وضعيــة صعبــة ألســباب
ماديــة ،أو الموجوديــن فــي وضعيــة إعاقــة.

مؤسسة الوسيط

8 .8يمكــن للوســيط توجيــه توصياتــه واقتراحاتــه ومالحظاتــه إلــى اإلدارة المعنيــة ،التــي يتعيــن عليهــا داخــل
أجــل ثالثيــن ( )30يومــا ،قابلــة للتمديــد لمــدة إضافيــة يحددهــا الوســيط ،القيــام باإلجــراءات الالزمــة
للنظــر فــي القضايــا المحالــة عليهــا ،وإخبــاره كتابــة بالقــرارات أو اإلجــراءات التــي اتخذتهــا بشــأن توصياتــه
واقتراحاتــه
9 .9يقــوم الوســيط بمســاعي الوســاطة والتوفيــق بيــن اإلدارة والمرتفقيــن ،إمــا بمبــادرة منــه أو بنــاء علــى طلــب
تســوية تقدمــه اإلدارة أو المشــتكي ،قصــد البحــث عــن حلــول منصفــة ومتوازنــة لموضــوع الخــاف القائــم
بيــن األطــراف ،تكفــل رفــع الضــرر الــذي أصــاب المشــتكي مــن جــراء تصرفــات اإلدارة ،وذلــك باالســتناد إلــى
ضوابــط ســيادة القانــون ومبــادئ العــدل واإلنصــاف.
www. mediateur.ma

 1 .1تم إحداث مؤسسة الوسيط بموجب الظهير رقم  1.11.25الصادر في  17مارس .20111
2 .2تعتبــر «مؤسســة الوســيط» مؤسســة وطنيــة مســتقلة ومتخصصــة تتولــى ،فــي نطــاق العالقــة بيــن اإلدارة
والمرتفقيــن ،مهمــة الدفــاع عــن الحقــوق ،واإلســهام فــي ترســيخ ســيادة القانــون ،وإشــاعة مبــادئ العــدل
واإلنصــاف ،والعمــل علــى نشــر قيــم التخليــق والشــفافية فــي تدبيــر المرافــق العموميــة ،والســهر علــى
تنميــة تواصــل فعــال بيــن األشــخاص ،ذاتييــن أو اعتبارييــن ،مغاربــة أو أجانــب ،فــرادى أو جماعــات ،وبيــن
اإلدارات العموميــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة والهيئــات التــي تمــارس صالحيــات الســلطة
العموميــة وباقــي المنشــآت والهيئــات األخــرى الخاضعــة للمراقبــة الماليــة للدولــة.

1010يقوم المندوبون الخاصون لدى الوسيط ،والمعينون بظهير باقتراح منه ،بمساعدته على أداء مهامه ،سواء
تعلق األمر بتيسير الولوج إلى المعلومات اإلدارية أو بتتبع تبسيط المساطر اإلدارية وولوج الخدمات العمومية أو
بتتبع تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة اإلدارة.
1111يعين المندوبون الجهويون بظهير باقتراح من الوسيط ،ويمارسون في حدود دائرة اختصاصهم الترابي،
ووفق المساطر المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة ،المهام الموكولة إلى مؤسسة الوسيط ،ويرفعون إلى
الوسيط كل ثالثة أشهر تقارير دورية حول حصيلة نشاطهم.
1212يمكــن للوســيط ،عنــد االقتضــاء ،إحــداث مندوبيــات محليــة علــى صعيــد العمــاالت واألقاليــم ،لمســاعدة
المندوبيــن الجهوييــن فــي أداء مهامهــم ،تكــون تابعــة لهــم.

3 .3يعين «الوسيط» بظهير لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
4 .4يســاعد الوســيط فــي أداء مهامــه مندوبــون خاصــون يعملــون تحــت ســلطته ،ومندوبــون جهويــون تابعــون له
يدعــون الوســطاء الجهوييــن ،باإلضافــة إلــى مندوبيــن محلييــن ،عنــد االقتضــاء ،تحــدد وضعيتهــم وكيفيــات
تعيينهــم واختصاصاتهــم فــي النظــام الداخلــي للمؤسســة.
 5 .5تتولــى مؤسســة الوســيط النظــر فــي تصرفــات اإلدارة المخالفــة للقانــون أو المنافيــة لمبادئ العــدل واإلنصاف،
أي فــي جميــع الحــاالت التــي يتضــرر فيهــا أشــخاص ذاتيــون أو اعتباريــون ،مغاربــة أو أجانــب ،مــن جــراء
أي تصــرف صــادر عــن اإلدارة ،ســواء كان قــرارا ضمنيــا أو صريحــا ،أو عمــا أو نشــاطا مــن أنشــطتها ،يكــون
مخالفــا للقانــون ،خاصــة إذا كان متســما بالتجــاوز أو الشــطط فــي اســتعمال الســلطة ،أو منافيــا لمبــادئ
العــدل واإلنصــاف.
6 .6وال يجوز للوسيط النظر في القضايا التالية :
−التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي؛
−الشكايات المتعلقة بالقضايا التي عهد بالبت فيها إلى القضاء؛
−القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
1صــادق مجلــس النــواب بتاريــخ  24أبريــل  2018علــى مشــروع قانــون جديــد للمجلــس هــو المشــروع رقــم  .14.16لكــن هــذا المشــروع لــم
يســتنفذ بعــد مســاره التشــريعي.
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مجلس الجالية المغربية بالخارج

المجلس االستشاري لألسرة والطفولة

www.ccme.org.ma

1 .1أحدث المجلس بمقتضى الظهير رقم  1.07.208الصادر في  10ذي الحجة  21( 1428ديسمبر .)2007
2 .2يتولى المجلس إبداء الرأي لدى الملك بخصوص شؤون الهجرة ،والسيما القضايا التي تهم المواطنين بالخارج.
3 .3يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن:
−المشاريع األولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة ،وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛
−التوجهــات األساســية للسياســات العموميــة التــي مــن شــأنها أن تضمــن للمغاربــة المقيميــن بالخــارج
الحفــاظ علــى أواصــر االرتبــاط الوثيــق بهويتهــم المغربيــة ،والســيما مــا يتعلــق بتعليــم اللغــات والتربيــة
الدينيــة والعمــل الثقافــي؛
−التدابيــر الكفيلــة بضمــان حقــوق المغاربــة المقيميــن بالخــارج وصيانــة مصالحهــم؛ والســيما مــن هــم فــي
وضعيــة صعبــة أو هشــة؛
−الوســائل الهادفــة إلــى حــث المغاربــة المقيميــن بالخــارج علــى المشــاركة فــي المؤسســات ومختلــف
مجــاالت الحيــاة الوطنيــة والنهــوض باألعمــال الموجهــة لفائدتهــم؛
−وســائل تقويــة مســاهمة المغاربــة بالخــارج ،فــي تطويــر قــدرات بلدهــم األصلــي وطنيــا وجهويــا ومحليــا،
فــي مجهــود التنميــة البشــرية المســتدامة ،وتحديــث المجتمــع؛
−تطويــر اســتراتيجيات عصريــة للتواصــل والتفاعــل والتعــاون مــع بلــدان المهجــر ،علــى المســتويات الثقافيــة
والبشــرية واالقتصادية؛

 .11 .1صــدر القانــون رقــم رقــم  78.14بالجريــدة الرســمية عــدد  6491بتاريــخ  16غشــت  2016يحــدد
صالحيــات المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة المحــدث بموجــب الفصــل  32مــن الدســتور.
2 .2صالحيات المجلس :
−يمــارس المجلــس مــع مراعــاة االختصاصــات الموكولــة للســلطات العموميــة والهيئــات والمؤسســات
التشــريعية األخــرى :
•رصد وتتبع وضعية األسرة والطفولة في المجاالت الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية;
•تتبــع مــدى مالءمــة التشــريعات والبرامــج الوطنيــة التــي تهــم األســرة و الطفولــة لاللتزامــات المغــرب
الدوليــة كمــا صــادق عليهــا;
•ابــداء الــرأي فــي القضايــا المحالــة عليــة وتقديــم اقتراحــات و توصيــات بهــدف النهــوض بوضعيــة
األســرة والطفولــة ;
•المساهمة في تقييم السياسات العمومية والممارسات ذات الصلة بوضعية األسرة والطفولة;
•إعداد الدراسات واألبحاث في مجال اختصاصه;
•التنشيط والمساهمة في النقاش العمومي في مجال األسرة والطفولة;
•المساهمة في تنمية قدرات المصالح العمومية والجمعيات المعنية في مجال األسرة والطفولة;
−يتكون المجلس من  26عضوا يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة;

4 .4كما يتولى المجلس رصد التطورات المتوقعة في مجال الهجرة على المستويات السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية.

−يتكــون المجلــس مــن األجهــزة التاليــة  :الجمعيــة العامــة ،مكتــب المجلــس ،رئيــس المجلــس ،اللجــان
الدائمــة;

6 .6ويمكن للحكومة أن تحيل عليه ،القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته.

−كما يحدد القانون التنظيم اإلداري للمجلس.

5 .5ويرفع المجلس إلى الملك جميع التوصيات الوجيهة التي من شأنها الرقي بأحوال الجالية المغربية بالخارج.
7 .7يعــد المجلــس تقريــرا ســنويا عــن أنشــطته وتقريــرا عامــا ،كل ســنتين ،يحلــل فيــه اتجاهــات الهجــرة
المغربيــة وإشــكالياتها الخاصــة.
8 .8وينجز أيضا تقارير خاصة حول القضايا التي يعالجها خالل جلساته العامة أو القضايا التي تعرض عليه من لدن الملك.
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الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز

−التشــجيع والحــث علــى إعمــال مبادئ المســاواة والمناصفة وعــدم التمييز فــي مختلف مناحي الحيــاة العامة،
والعمــل علــى رصــد كل إخــال بهــا ،واقتــراح جميــع التدابيــر التــي تراهــا مناســبة للســهر علــى احترامهــا؛
−المســاهمة فــي إدمــاج وترســيخ ثقافــة المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز فــي برامــج التربيــة والتكويــن
والتعليــم والبرامــج اإلعالميــة والثقافيــة وذلــك بتنســيق مــع الســلطات المعنيــة؛
−تقديــم كل توصيــة تراهــا مناســبة إلــى الحكومــة مــن أجــل مالءمــة المنظومــة القانونيــة الوطنيــة مــع
أحــكام االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمجــال اختصــاص الهيئــة ،والمصادقــة عليهــا مــن لــدن المملكــة
المغربيــة؛
−رصــد وتتبــع أشــكال التمييــز التــي تعتــرض النســاء وإصــدار كل توصيــة تراهــا الهيئــة مناســبة واقتــراح
كل تدبيــر ناجــع مــن أجــل تصحيــح األوضــاع الناتجــة عــن كل ســلوك أو ممارســة أو عــرف يتســم بطابــع
تمييــزي أو يتضمــن إخــاال بمبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بمــا ال يتعــارض مــع ثوابــت األمــة؛
−العمــل علــى نشــر وإشــاعة القيــم والممارســات الفضلــى المرتبطــة بالمســاواة والمناصفــة فــي مجــال
مكافحــة كافــة أشــكال التمييــز ،والتشــجيع علــى العمــل بهــا فــي إطــار احتــرام مكونــات الهويــة الوطنيــة؛

 .11 .1أحدثــت الهيئــة بمقتضــى الظهيــر رقــم  1.17.47الصــادر فــي  31شــتنبر  2017المتعلــق بتنفيــذ
القانــون رقــم .5 79.14الــذي يحــدد ،بنــاء علــى الفصليــن  164و 171مــن الدســتور ،صالحيــات هــذه
المؤسســة وتأليفهــا وكيفيــات تنظيمهــا وقواعــد ســيرها.
2 .2تعتبــر هيئــة المناصفــة ومكافحــة جميــع أشــكال التمييــز مؤسســة وطنيــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية
االعتباريــة واالســتقالل المالــي;
3 .3تتألــف الهيئــة ،عــاوة علــى الرئيــس (ة) مــن  24عضــوا يراعــى فــي تعيينهــم النزاهــة والمــروءة والتجربــة
والكفــاءة;
تتنافــى العضويــة فــي الهيئــة مــع العضويــة فــي المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،والوســيط ،ومجلــس الجاليــة
المغربيــة بالخــارج والهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البصــري ومجلــس المنافســة والهيئــة الوطنيــة للنزاهــة
والوقايــة مــن الرشــوة ،والمجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،والمجلــس االستشــاري لألســرة
والطفولــة ،والمجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي;
4 .4المنصوص عليها في الفصول  166إلى  170من الدستور;
5 .5تمارس الهيئة المهام والصالحيات التالية :
−إبــداء الــرأي بمبــادرة منهــا أو بطلــب مــن الملــك أو الحكومــة أو أحــد مجلســي البرلمــان ،حســب الحالــة،
بشــأن مشــاريع ومقترحــات القوانيــن ومشــاريع النصــوص التنظيميــة؛

−تقديــم مختلــف أشــكال المســاعدة التقنيــة الالزمــة للســلطات العموميــة ومختلــف الفاعليــن فــي القطاعيــن
العــام والخــاص ،مــن أجــل التحقيــق الفعلــي لمبــدأي المســاواة والمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز؛
−المســاهمة فــي تنميــة قــدرات مختلــف الفاعليــن المؤسســاتيين والمدنييــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص
مــن أجــل تشــجيعهم علــى إعمــال آليــات تحقيــق المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز ،والســيما مــن
خــال تنظيــم دورات تكوينيــة وتحسيســية لفائدتهــم ،وإعــداد دالئــل استرشــادية توضــع رهــن إشــارة
العمــوم ،وتنظيــم أيــام دراســية ونــدوات مــن أجــل التعريــف باآلليــات المذكــورة ،وإثــراء النقــاش العمومــي
عبــر مختلــف وســائل اإلعــام والتواصــل المتاحــة مــن أجــل التحســيس بمبــادئ المســاواة والمناصفــة
وعــدم التمييــز؛
−جمــع ومعالجــة المعطيــات النوعيــة والكميــة حــول المســاواة والمناصفــة ومكافحــة التمييــز وإعــداد ونشــر
الدراســات واألبحــاث ذات الصلــة بمجــال اختصاصهــا ،وقيــاس درجــة االلتــزام بمبــادئ المســاواة والمناصفــة
وعــدم التمييــز فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة العامــة والعمــل علــى نشــر نتائجهــا؛
−تقييــم السياســات العموميــة والمجهــودات التــي تعتمدهــا الدولــة ومختلف الهيئــات والمؤسســات بالقطاعين
العــام والخــاص فــي مجــال تحقيــق مبــادئ المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييز؛
−إقامــة عالقــات التعــاون والشــراكة علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي مــع الهيئــات والمنظمــات
ذات األهــداف المماثلــة.

−تقديــم كل اقتــراح أو توصيــة إلــى الحكومــة أو إلــى أحــد مجلســي البرلمــان ،بهــدف تعزيــز قيــم المســاواة
والمناصفــة وعــدم التمييــز وتكريســها وإشــاعتها؛
−تلقــي الشــكايات بشــأن حــاالت التمييــز التــي يرفعهــا كل شــخص يعتبــر نفســه ضحيــة حالــة مــن هــذه
الحــاالت ،والنظــر فيهــا وإصــدار توصيــات بشــأنها إلــى الجهــات المعنيــة ،والعمــل علــى تتبــع مآلهــا
بتنســيق مــع الجهــات المذكــورة؛
 - 5نشــر الظهيــر الشــريف رقــم  1.17.47المتعلــق بتنفيــذ القانــون رقــم  79.14المتعلــق ب هيئــة المكلفــة بالمناصفــة ومحاربــة جميــع أشــكال التمييزفــي الجريــدة الرســمية عــدد  6612بتاريــخ
 12أكتوبــر  .2017لــم يتــم تأســيس هــذه المؤسســة إلــى تاريــخ صــدور هــذا الدليــل.
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 -5المشــاريع المهيكلــة للسياســات العموميــة
فــي مجــال النهــوض بحقــوق اإلنســان فــي
المغــرب
األرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان

التواصــل اإلعالمــي ،واستشــارة الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة واإلعالميــة.
وتُوجــت  10أشــهر مــن العمــل المواطــن والمتواصــل علــى إعــداد األرضيــة المواطنــة للنهــوض بثقافــة حقــوق
اإلنســان والمصادقــة عليهــا  ،باإلعــان عنهــا فــي لقــاء ترأســه كل مــن الســيد الوزيــر األول ادريــس جطــو
والســيد رئيــس المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان المرحــوم ادريــس بنزكــري والســيد رئيــس الجمعيــة
المغربيــة لحقــوق اإلنســان عبــد الحميــد أميــن يــوم  26فبرايــر  ، 2007وتضمنــت  30عمليــة ،موزعــة علــى
أربعــة محــاور 6 ،فــي محــور التربيــة  ،و 10فــي محــور التحســيس ،و 8فــي محــور تكويــن المهنييــن ،و 6عمليــات
مشــتركة بيــن المحــاور الثالثــة.
يمكــن تحميــل األرضيــة المواطنــة للنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان علــى موقــع المجلــس الوطنــي لحقــوق
اإلنســان www.cndh.ma :

شــكل موضــوع النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان والتربيــة علــى قيمهــا إحــدى انشــغاالت مؤسســات ومكونــات
المجتمــع المغربــي وهــو مــا مكــن مــن االنخــراط فــي عشــرية األمــم المتحــدة للتربيــة والتثقيــف فــي مجــال
حقــوق اإلنســان انطالقــا مــن ســنة  ، 1995مــن خــال القيــام بالعديــد مــن المبــادرات ،وعقــد اتفاقيــات شــراكة،
وتنظيــم عــدة أنشــطة وإنتــاج وثائــق ودعامــات تربويــة وتكوينيــة ،مــن طــرف مختلــف الفاعليــن ســواء علــى
المســتوى الرســمي أو مــن طــرف منظمــات المجتمــع المدنــي أو فعاليــات أكاديميــة خــال مــا يقــارب عقــدا
مــن الزمــن.
وقــد انكــب المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان علــى إعــداد دراســة حــول واقــع النهــوض بثقافــة حقــوق
اإلنســان بالمــوازاة مــع أشــغال هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة المعنيــة بإعــداد تقريــر حــول ماضــي االنتهــاكات
الجســيمة لحقــوق اإلنســان .وهــي الدراســة التــي تــم تقاســم نتائجهــا مــع مختلــف المكونــات ،وعــززت توصيــات
هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة خالصاتهــا واقتراحاتهــا والمتمحــورة أساســا حــول وجــوب التواضــع حــول خطــة
وطنيــة إســتراتيجية للتربيــة والتكويــن علــى قيــم ومبــادئ ثقافــة حقــوق اإلنســان.
وتفعيــا لتلــك التوصيــات والمقترحــات انطلــق مســار إعــداد هــذه الخطــة الوطنيــة مــن المجلــس الوطنــي لحقوق
اإلنســان بورشــة  20أبريــل  ، 2006التــي انبثقــت عنهــا محــاور وعناصــر عامــة للخطــة وكــذا لجنــة وطنيــة
لإلشــراف علــى ســيرورة إعدادهــا ،مكونــة مــن  5ممثليــن عــن المؤسســات الوطنيــة واألكاديميــة ،و 8ممثليــن
لمنظمــات المجتمــع المدنــي و 9ممثليــن عــن القطاعــات الحكوميــة باإلضافــة إلــى ممثلــة عــن الــوزارة األولــى.
واســتوجب مسلســل إعــداد مــا اصطلــح عليــه فــي النهايــة باألرضيــة المواطنــة للنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان،
عقــد عــدة ورشــات ونــدوات ولقــاءات مــع الخبــراء والكفــاءات الوطنيــة المختلفــة (  73إطــارا وطنيــا) واستشــارات
وتــداوالت ( 45جمعيــة ) واجتماعــات ولقــاءات ترافعيــة (  11حزبــا و  4مركزيــات نقابيــة) ،باإلضافــة إلــى حملــة
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خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان

وتتــوزع مــواد كل محــور فرعــي علــى الموضوعــات ذات األولويــة بتدابيــر محــددة ،مــع تخصيــص للفاعليــن
بوصفهــم مشــرفين أو أطــراف الشــراكة والتعــاون ،واألهــداف المتوخــاة علــى المــدى الزمنــي الــذي تغطيــه
الخطــة (حاليــا  ،)2021-2018وتــم ترتيــب التدابيــر مــن حيــث كونهــا ذات طبيعــة تشــريعية أو مؤسســاتية
أو تتعلــق بالتحســيس والتواصــل أو تعزيــز قــدرات الفاعليــن .كمــا تميــز مســار تحييــن الخطــة بتحويــل كل
التوصيــات التــي كانــت مقترحــة فــي الصيغــة األولــى ،إلــى تدابيــر بحكــم التطــور الــذي عرفــه الســياق الوطنــي
فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

وثيقــة «خطــة العمــل الوطنيــة فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان» تأتــي فــي ســياق التــزام المملكــة
المغربيــة بتوصيــات المؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان المنعقــد بفيينــا فــي نهايــة يونيــوه  ،1993وهــي ثمــرة
عمــل تشــاوري تشــاركي ،وطنــي وجهــوي ،انطلــق رســميا فــي المناظــرة الوطنيــة المنعقــدة بالربــاط يومــي 25
و  26أبريــل  ،2008وتــوج بصدورهــا فــي يوليــوز  ،2010وتواصــل بعــد ذلــك علــى مراحــل اســتوجبت تحييــن
بعــض مضامينهــا نظــرا للمســتجدات التــي عاشــتها المملكــة خاصــة بعــد إقــرار دســتور يوليــوز  ،2011ومــا تالهــا
مــن أحــداث سياســية واجتماعيــة.
واعتمــدت الخطــة فــي مرجعيتهــا علــى دســتور المملكــة والتزاماتهــا الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان،
وعلــى نتائــج وتوصيــات هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة وتوصيــات تقريــر الخمســينية .إضافــة إلــى مجمــوع الرصيــد
الوطنــي فــي مجــال إعــداد واعتمــاد الخطــط واالســتراتيجيات والبرامــج ذات الصلــة بقضايــا حقــوق اإلنســان،
فضــا عــن مراعــاة مضاميــن البرنامــج الحكومــي.
وتســتهدف الخطــة ،فــي المحصلــة النهائيــة ،تحقيــق المزيــد مــن المكتســبات فــي مجــاالت احتــرام حقــوق
اإلنســان وســيادة القانــون والمســاواة واإلنصــاف ،وعــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص وإعمــال مقاربــة النــوع ،وإشــاعة
ثقافــة حقــوق اإلنســان ونشــر قيمهــا ،وتعزيــز المنجــزات الوطنيــة فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة والبيئيــة والتضامنيــة.
وتتميــز الخطــة علــى مســتوى تعزيــز التنســيق وااللتقائيــة والتكامليــة ،بتنــوع أطــراف الشــراكة والتعــاون المعنيــة
بتنفيــذ المحــاور والتدابيــر المقترحــة فــي هــذه الخطــة ،والســيما األطــراف األساســية الممثلــة فــي البرلمــان
والقطاعــات الحكوميــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية وحقــوق اإلنســان ،واألحــزاب السياســية
والنقابــات والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص واإلعــام.
وتتضمن الخطة  435تدبيرا موزعة على أربعة محاور:
•	

الديمقراطية والحكامة (سبعة محاور فرعية)

•	

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية (سبعة محاور فرعية)

•	

حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها (ستة محاور فرعية)

•	

اإلطار القانوني والمؤسساتي (ست محاور فرعية)
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 -IIمنظومة حقوق
اإلنسان الدولية
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مقدمة في السياق العام

منظومــة حقــوق اإلنســان الدوليــة هــي نصــوص وبنيــات وآليــات وممارســات علــى أرض الواقــع ،غايتهــا ضمــان
كرامــة اإلنســان أنــى كان وحيثمــا كان ،أي بصــرف النظــر عــن اختالفــه عــن اآلخــر ألي ســبب مــن األســباب،
وبصــرف النظــر عــن التوطــن الجغرافــي الــذي يوجــد فيــه ،وبصــرف النظــر عــن الظــروف أو األحــداث التاريخيــة
أو االجتماعيــة العامــة أو الخاصــة التــي يعيشــها ســلما أو حربــا أو اضطرابــا اجتماعيــا أو احتجاجــات مدنيــة أو
غيرهــا.
يــروم هــذا المحــور فــي مضمونــه وفــي تبويبــه التعريــف الموجــز بهــذه المنظومــة بمكوناتهــا األساســية للتمكــن
مــن توظيفهــا األنســب فــي النهــوض بثقافتهــا وإشــاعة قيمهــا التــي تعتبــر هــي الضمانــة األساســية لتفعيلهــا
بممارســتها علــى أرض الواقــع ،فــي أفــق مجتمــع إنســاني يضمــن الكرامــة اإلنســانية لــكل أفــراده.
إن اهتمــام المجتمــع الدولــي عبــر التاريــخ بضــرورة ضمــان وحمايــة كرامــة النــاس أطرتــه مرجعيــات متنوعــة،
عقائديــة ودينيــة ،فلســفية وإنســية ومدنيــة ،ســاهمت فــي إنضاجــه إلــى جانــب أحــداث ووقائــع تاريخيــة.
فبعــد نهايــة الحــرب العالميــة األولــى ،التزمــت الــدول األعضــاء فــي ميثــاق عصبــة األمــم بالعمــل علــى
توفيــر ظــروف العمــل اإلنســانية للرجــال والنســاء واألطفــال وضمــان المعاملــة العادلــة للســاكنة المحليــة فــي
المســتعمرات ،وذلــك وفــق نظــام االنتــداب الــذي أنشــأه الميثــاق ،وكــذا المعاهــدات الخاصــة باألقليــات اللغويــة
واإلثنيــة والدينيــة تحــت كفالــة عصبــة األمــم.
وتعتبــر األحــداث التــي وقعــت قبــل وأثنــاء وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،ذات دور أساســي فــي تواضــع
المجتمــع الدولــي حــول حقــوق اإلنســان ،تجلــى فــي إعــان شــكل نقلــة نوعيــة ،فتحــت اآلفــاق لتشــكل منظومة
حقــوق اإلنســان الحاليــة ،وهــو اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر فــي  10دجنبــر  ،1948ومــا تــاه مــن
نصــوص تشــكل اآلن األســاس لمــا يصطلــح عليــه بالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،دون إغفــال جــزء آخــر مــن
منظومــة القانــون الدولــي والخاصــة بالحــروب وهــو مــا يصطلــح عليــه بالقانــون الدولــي اإلنســاني.
وتتغيــى ،منظومــة حقــوق اإلنســان الدوليــة تحقيــق كرامــة اإلنســان ككائــن بشــري ،وإنمائــه فــي جميــع
المجــاالت ،و تحقيــق الســلم واالســتقرار والتضامــن الدولــي.
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النصــوص األساســية لمنظومــة حقــوق
-2
اإلنســان
تتمثــل النصــوص الدوليــة األساســية فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ومعاهــدات حقــوق اإلنســان
والبروتوكــوالت الملحقــة بهــا ،التــي صــادق عليهــا المغــرب طبقــا لدســتوره وممارســته االتفاقيــة فــي مجــال
حقــوق اإلنســان ،والســيما العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،والعهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،واتفاقيــة
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل ،واتفاقيــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد
أســرهم ،واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واتفاقيــة حمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري،
إضافــة إلــى القانــون الدولــي اإلنســاني واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وغيرهــا.
وهــذا مــا ورد فــي الخطــة الوطنيــة للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان التــي اعتمدتهــا الحكومــة المغربيــة رســميا
طبقــا لــإرادة الرســمية للمملكــة.

 .1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والحقوق التي يؤسس لها

فــي العاشــر مــن دجنبــر  ،1948أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان»
علــى أنــه المســتوى المشــترك الــذي ينبغــي أن تســتهدفه كافــة الشــعوب واألمــم حتــى يســعى كل فــرد وهيئــة
فــي المجتمــع ،واضعيــن علــى الــدوام هــذا اإلعــان نصــب أعينهــم ،إلــى توطيــد احتــرام هــذه الحقــوق والحريات
عــن طريــق التعليــم والتربيــة واتخــاذ إجــراءات مطــردة قوميــة وعالميــة لضمــان االعتــراف بهــا ،ومراعاتهــا بصــورة
عالميــة وفعالــة بيــن الــدول األعضــاء ذاتهــا وشــعوب البقــاع الخاضعــة لســلطانها».
يحــدد اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان مجمــل الحقــوق والحريــات األساســية لإلنســان ،للرجــال والنســاء فــي
العالــم أجمــع ،دون تمييــز.
تتضمــن المــادة األولــى منــه المبــادئ الفلســفية التــي يقــوم عليهــا ،حيــث تؤكــد علــى أنــه« :يولــد جميــع الناس
أحــرارا متســاوين فــي الكرامــة والحقــوق ،وقــد وهبوا عقــا وضميرا ،وعليهــم أن يعامــل بعضهم بعضا بــروح اإلخاء».

وحــق اللجــوء إلــى بــاد أخــرى فــي حالــة االضطهــاد ؛ وحــق التمتــع بجنســية؛ وحق التــزوج وتأســيس أســرة دون
قيــد بســبب الجنــس أو الديــن ودون تمييــز بيــن الرجــل والمــرأة ســواء عنــد قيــام الــزواج أو عنــد انحاللــه؛ وحــق
الملكيــة الخاصــة ،بمفــرده أو باالشــتراك مــع غيــره؛ والحــق فــي حريــة التفكيــر والضميــر والديــن ،وحريــة الــرأي
والتعبيــر؛ وحريــة االشــتراك فــي الجمعيــات ،والحــق فــي االشــتراك فــي تســيير وإدارة الشــؤون العامــة لبــاده.
وأمــا المــادة  22فتمثــل مقدمــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لإلنســان التــي تمثلهــا المــواد
مــن  23إلــى  ،27حيــث لــكل فــرد باعتبــاره «عضــوا فــي المجتمــع» ،الحــق فــي العمــل وحريــة اختيــاره وفــي
الحمايــة مــن البطالــة ،والحــق فــي أجــر مســاو للعمــل دون تمييــز ،يكفــل لــه وألســرته عيشــة الئقــة بكرامــة
اإلنســان ،والحــق فــي إنشــاء أو االنضمــام إلــى نقابــة لحمايــة مصلحتــه ،والحــق فــي الراحــة وأوقــات الفــراغ
وتحديــد ســاعات العمــل والعطــل الدوريــة مقابــل أجــر ،والحــق فــي مســتوى مــن المعيشــة كاف للمحافظــة علــى
الصحــة والرفاهيــة لــه وألســرته ،ولتأميــن معيشــته فــي حــاالت البطالــة والمــرض والعجــز والترمــل والشــيخوخة،
وغيــر ذلــك مــن فقــدان وســائل العيــش نتيجــة لظــروف خارجــة عــن إرادتــه ،كمــا أن لألمومــة والطفولــة الحــق
فــي مســاعدة ورعايــة خاصتيــن ،والحــق فــي التعليــم والتربيــة الهادفــة إلــى إنمــاء شــخصية اإلنســان ،وتعزيــز
احترامــه ،وتنميــة التفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن جميــع الشــعوب والجماعــات اإلثنيــة أو الدينيــة ودعــم
جهــود األمــم المتحــدة لحفــظ الســام.
بينمــا تؤكــد المادتــان  28و  29علــى حــق كل إنســان فــي التمتــع بنظــام اجتماعــي دولــي تتحقــق بمقتضــاه
جميــع الحقــوق والحريــات األساســية لإلنســان المنصــوص عليهــا فــي اإلعــان ،وعلــى واجبــات الفرد ومســؤولياته
اتجــاه مجتمعــه ،وأن ضمــان حقوقــه رهيــن بضمــان االعتــراف بحقــوق الغيــر وتحقيــق المقتضيــات العادلــة
للنظــام العــام والمصلحــة العامــة واإلصــاح فــي مجتمــع ديمقراطــي تمــارس فيــه الحقــوق دون تناقــض مــع
أغــراض األمــم المتحــدة.
وتنــص المــادة األخيــرة منــه ،علــى التحذيــر بأنــه ال يوجــد باإلعــان مــا يخــول لدولــة أو جماعــة أو فــرد أي حــق
فــي القيــام بنشــاط أو تأديــة عمــل يهــدف إلــى هــدم الحقــوق والحريــات الــواردة فيه.
إال أن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان لــم يشــمل مــا ينــص علــى الطبيعــة اإللزاميــة أو التعاقديــة لــه بــل
اعتبــر ملزمــا معنويــا وأخالقيــا ،وهــو مــا حــدا بالمنتظــم الدولــي إلــى ترجمــة مبادئــه وتصريفهــا فــي نصــوص
أخــرى ســتتخذ الطابــع التعاقــدي اإللزامــي ،وتنشــئ لهــا آليــات تعاقديــة وإجــراءات خاصــة لمــدى إعمالهــا
واحترامهــا وحمايتهــا والنهــوض بهــا.

وتحــدد المــادة الثانيــة المبــدأ األساســي للمســاواة وعــدم التمييــز فيمــا يتصــل بالتمتــع بالحقــوق والحريــات
األساســية لإلنســان ،حيــث تحظــر «أي تمييــز ،كالتمييــز بســبب العنصــر أو األصــل الوطنــي أو االجتماعــي أو
الثــروة أو الميــاد أو أي وضــع آخــر».
وتؤكــد المــادة الثالثــة علــى أن «لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة وســامة شــخصه ،وهــذه هــي الحقــوق
الضروريــة لكــي يتمتــع الفــرد بجميــع الحقــوق األخــرى.
وتتضمــن المــواد المواليــة مــن  4إلــى  ، 21الحقــوق المخولــة لــكل فــرد بتفصيــل ،حيــث تؤكــد علــى الحقــوق
المدنيــة والسياســية المعتــرف بهــا ،كالتحــرر مــن الــرق والعبوديــة وعــدم التعــرض للتعذيــب وال للعقوبــات أو
المعامــات القاســية أو الوحشــية أو الحاطــة مــن الكرامــة ،والحــق فــي االعتــراف بشــخصيته القانونيــة ،والحــق فــي
إنصافــه قضائيــا ،وعــدم التعــرض للحبــس التعســفي أو الحجــز أو النفــي ،والحــق فــي المحاكمــة العادلــة ،إلــى جانب
حقــه فــي أن يعتبــر بريئــا إلــى أن تثبــت إدانتــه ،وحقــه فــي أن ال يتعــرض لتدخــل تعســفي فــي حياتــه الخاصــة
أو فــي أســرته أو ينتهــك مســكنه أو مراســاته ؛ وحريــة التنقــل ؛ واختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود كل دولــة،
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•وأكــد العهــدان الدوليــان علــى أن هــذه الحقــوق والحريــات ال يمكــن أن تضمــن ،إال بمســاواة األفــراد أمــام
القانــون بــدون تمييــز ألي ســبب ،كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي أو األصــل
القومــي أو االجتماعــي أو الثــروة أو النســب أو اإلعاقــة ...إلــخ.

 .2العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية

أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة العهــد الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والعهــد
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي  16دجنبــر .1966

•كمــا أنهمــا أقــرا آليــة لضمــان احتــرام تطبيــق مقتضيــات العهديــن ،وتــم تدعيــم هذيــن العهديــن
ببروتوكوليــن اختيارييــن ،البروتوكــول االختيــاري األول الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية يتيــح للجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ،اســتالم والنظــر فــي الشــكايات المقدمــة
مــن األفــراد ضحايــا انتهــاكات ألي حــق مــن الحقــوق المقــررة فــي العهــد .أمــا البروتوكــول االختيــاري
الثانــي الــذي اعتمــد بقــرار للجمعيــة العامــة صــادر فــي  15دجنبــر  1989فيخــص إلغــاء عقوبــة اإلعــدام.

إن هذيــن العهديــن قــد ارتقيــا بجهــود األمــم المتحــدة ،مــن مســتوى الوعــي واالعتــراف بالحقــوق ،إلــى مســتوى
حمايتهــا ،بإقــرار التزامــات قانونيــة واضحــة ،ال يمكــن للــدول األطــراف التنكــر لهــا أو التنصــل منهــا.
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
صادق علية المغرب سنة .1979
يلحق بالعهد برتوكول اختياري متعلق بتقديم الشكايات الفردية لم يصادق عليه المغرب بعد

•يتضمــن العهــد الدولــي الخاص بالحقــوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لإلنســان ديباجــة وإحدى وثالثين
مــادة ،بحيــث ينــص علــى مبدأ المســاواة بين الجنســين في حــق التمتــع بجميع الحقــوق المنصــوص عليها
فيــه ،وعلــى الحــق فــي عمــل يختــاره الفرد أو يقبلــه بحريــة ،انطالقا من شــروط عادلــة ومرضية ،كمــا تتعهد
الــدول بكفالــة حــق كل شــخص فــي تكويــن أو االنضمــام للنقابــات التــي يختارهــا ،وحــق هــذه التنظيمــات
فــي ممارســة نشــاطها بحريــة ،بمــا فــي ذلــك حــق اإلضــراب ،وفقــا لقوانيــن الدولــة الطــرف فــي العهــد.

 .3االتفاقيات الدولية المعززة لحقوق فئات مختلفة

لــم يقتصــر التشــريع الدولــي علــى اســتصدار هذيــن العهديــن اللذيــن هدفــا إلــى أجــرأة المبــادئ والحقــوق
والحريــات الــواردة فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان وإضفــاء طابــع اإللــزام التعاقــدي عليهمــا  ،بــل تــم
إقــرار مجموعــة مــن االتفاقيــات التــي اســتهدفت حمايــة بعــض الفئــات أو تعزيــز حقوقهــا ،وتحديــد التزامــات
الــدول المتعاهــدة ،نذكــر مــن بينهــا:
1 .1االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (.)1965
2 .2اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (.)1979

•كمــا ينــص العهــد علــى حــق كل شــخص فــي الضمــان االجتماعــي ،والرعايــة الكافيــة والتربيــة والتعليــم،
مــن خــال كفالــة إلزاميــة ومجانيــة التعليــم االبتدائــي وضمــان الصحــة للفــرد وألســرته.

3 .3اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة
(.)1984

•ويؤكــد علــى تأميــن مشــاركة الفــرد فــي الحيــاة الثقافيــة والتمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي وبتطبيقاتــه،
وحريتــه التــي ال غنــى عنهــا فــي البحــث والنشــاط اإلبداعــي.

4 .4اتفاقية حقوق الطفل ( 1984و.)1989
5 .5االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (.)1990

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
صادق عليه المغرب سنة .1979
يلحــق بالعهــد برتوكوليــن اختيارييــن  ،األول متعلــق بالشــكايات الفرديــة و المغــرب فــي طــور إجــراء تفعيــل
المصادقــة لــدى األمــم المتحــدة ،والثانــي المتعلــق بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام لــم يصــادق عليــه المغــرب بعــد

•أمــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،فقــد تضمــن مجموعــة مــن الحقــوق ،إذ نــص
علــى الحــق فــي الحيــاة ،وحظــر إخضــاع أي فــرد للتعذيــب أو المعاملــة الالإنســانية ،أو العقوبــة القاســية،
أو الحاطــة بالكرامــة أو اســترقاقه ،أو إخضاعــه للعبوديــة أو الســخرة أو العمــل اإللزامــي ،كمــا نــص علــى
حريــة اختيــار الفــرد لمــكان إقامتــه ،و علــى المســاواة أمــام القضــاء و قرينــة البــراءة ،وحقــه فــي تمتعــه
بخصوصياتــه كفــرد أو عضــو فــي األســرة .وهــي حقــوق ال يمكــن التدخــل فيهــا.
•وكــرس العهــد األســرة كوحــدة جماعيــة طبيعيــة وأساســية فــي المجتمــع تتمتــع بحمايــة الدولــة
والمجتمــع ،و يترتــب عــن ذلــك حــق الرجــل والمــرأة فــي التــزوج علــى أســاس الرضــى ،والعيــش فــي
ظــل المســاواة .واالعتــراف لألطفــال بحقوقهــم علــى أســرهم وعلــى المجتمــع.
•ومتــع الفــرد بحقــه فــي الحريــة واألمــان علــى شــخصه ،وعــدم حرمانــه مــن هــذا الحــق إال بنــص قانونــي،
وإجــراء قضائــي ،وكذلــك ضمــان حريتــه فــي التعبيــر ،وحــق التجمــع السياســي والمشــاركة السياســية،
ورفــض كل دعــوة للكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة.
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6 .6االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة (.)2006
7 .7االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري (.)2006
 .1-3االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشــكال التمييز
صادق عليها المغرب سنة 1970

اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق في  21دجنبر .1965
تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى حــث الــدول علــى شــجب كل تمييــز عنصــري ،أي كل تمييــز أو اســتثناء أو
تقييــد أو تفضيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو األصــل القومــي أو اإلثنــي ،يســتهدف
ويســتتبع تعطيــل أو عرقلــة االعتــراف بحقــوق اإلنســان ،والحريــات األساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها،
علــى قــدم المســاواة فــي المجــال السياســي أو االقتصــادي أو االجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي مجــال آخــر مــن
مياديــن التعليــم والتربيــة والثقافــة واإلعــام .وترمــي إلــى مكافحــة الثغــرات المؤديــة إلــى التمييــز العنصــري،
وإلــى تعزيــز التفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن األمــم وبيــن الجماعــات العرقيــة أو الدينيــة أو اإلثنيــة األخــرى
.
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 .2-3اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز ضــد المر أة والبرتوكول الملحق بها
صادق عليه المغرب سنة 1993
المغرب في طور إجراء تفعيل المصادقة لدى األمم المتحدة على البرتوكول الملحق باالتفاقية

أقرتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  18دجنبــر  ،1979وهــي تقــوم أساســا علــى أن أي تمييــز ضــد
المــرأة يشــكل انتهــاكا لمبــدأ المســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــل والمــرأة ،الــذي أقرتــه المواثيــق الدوليــة بمــا
فيهــا ميثــاق األمــم المتحــدة و اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان.
وتنــص علــى حــق المــرأة فــي التمتــع بكافــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي كافــة المياديــن،
وممارســتها لهــا علــى أســاس المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل ،وحــق إدمــاج مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة
فــي الدســاتير الوطنيــة والتشــريعات وكذلــك إلغــاء كافــة التشــريعات التمييزيــة ضــد المــرأة ،وإلغــاء وتغييــر
كافــة التصــورات النمطيــة االجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة بهــدف تحقيــق القضــاء علــى التحيــزات
والعــادات العرفيــة ،وكل الممارســات القائمــة علــى االعتقــاد بكــون أي مــن الجنســين أدنــى أو أعلــى مــن
اآلخر ،ومكافحــة جميــع أشــكال االتجــار بالمــرأة واســتغاللها فــي أعمــال الجنــس.
كمــا تقــر بحــق تمتــع المــرأة بأهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل ،والحــق فــي عقــد الــزواج برضاهــا الحــر
الكامــل ،و التمتــع بنفــس الحقــوق المترتبــة عــن الــزواج ،وبحقهــا فــي التوجيــه الوظيفــي والمهنــي وااللتحــاق
بالدراســات والحصــول علــى الدرجــات العلميــة ،والحــق فــي العمــل والتمتــع بنفــس فــرص وامتيــازات العمــل،
وحــق التمتــع بالخدمــات المتعلقــة بتنظيــم األســرة ،وبحــق المــرأة فــي االنتخــاب بكافــة أنماطــه والمشــاركة
فــي صياغــة سياســة الحكومــة وتنفيذهــا ،والمشــاركة فــي الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،وحقهــا فــي
تمثيــل حكومتهــا علــى المســتوى الدولــي واالشــتراك فــي أعمــال المنظمــات الدوليــة ،وحــق االشــتراك فــي
األنشــطة واأللعــاب الرياضيــة و جميــع جوانــب الحيــاة الثقافيــة واإلبداعيــة.
 .3-3اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنســانية أو المهينة
والبروتكول الملحق بها
 ،1993كمــا صــادق ســنة  2002علــى البرتوكــول
صــادق عليهــا المغــرب ســنة
االختيــاري لالتفاقيــة الــذي بموجبــه التــزم بإحــداث اآلليــة الوطنيــة لمناهضــة التعذيــب

اعتمــدت الجمعيــة العامــة هــذه االتفاقيــة فــي العاشــر مــن دجنبــر  ،1984وتنــص علــى عــدم جــواز تعــرض
أي فــرد للتعذيــب ،أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،وتلتــزم فيهــا الــدول األطــراف
فــي االتفاقيــة بعــدم جــواز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية أيــا كانــت ســواء أكانــت هــذه الظــروف حالــة
حــرب أو تهديــدا بالحــرب أو عــدم اســتقرار سياســي داخلــي أو غيرهــا مــن حــاالت الطــوارئ العامــة األخــرى
كمبــرر للتعذيــب ،أو التــذرع بصــدور أوامــر صــادرة عــن موظفيــن أعلــى مرتبــة أو ســلطة عامــة ،وأن تضمــن
كل دولــة طــرف أن تكــون جميــع أعمــال التعذيــب جرائــم بموجــب القانــون الجنائــي ،وأن تــدرج كل دولــة
طــرف التعليــم واإلعــام فــي مــا يتعلــق بحظــر التعذيــب علــى الوجــه الكامــل فــي برامــج التدريــب الخاصــة
بالموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ســواء كانــوا مدنييــن أو عســكريين.
كمــا تنــص علــى حــق الفــرد فــي عــدم طــرده مــن أيــة دولــة أو إخراجــه منهــا أو تســليمه إلــى دولــة أخــرى
إذا توفــرت لديهــا أســباب حقيقيــة تدعــو إلــى االعتقــاد بأنــه ســيكون فــي خطــر التعــرض للتعذيــب ،ولــزوم
أن تضمــن كل دولــة طــرف ألي فــرد يدعــي بأنــه قــد تعــرض للتعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع لواليتهــا
القضائيــة ،الحــق فــي أن يرفــع شــكوى إلــى ســلطاتها المختصــة ،وفــي أن تنظــر هــذه الســلطات فــي حالتــه
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علــى وجــه الســرعة وبنزاهــة ،وينبغــي اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لضمــان حمايــة مقــدم الشــكوى والشــهود مــن
كافــه أنــواع المعاملــة الســيئة أو التخويــف نتيجــة لشــكواه ،وحــق إنصــاف كل مــن يتعــرض لعمــل مــن أعمــال
التعذيــب ،وتمتيعــه بحــق قابــل للتنفيــذ فــي تعويــض عــادل ومناســب ،بمــا فــي ذلــك وســائل إعــادة تأهيلــه
علــى أكمــل وجــه ممكــن ،وفــي حالــة وفــاة المعتــدى عليــه نتيجــة لعمــل مــن أعمــال التعذيــب ،يعــود الحــق
فــي التعويــض إلــى ذوي حقوقــه.
 .4-3االتفاقية الدولية لحقوق الطفــل والبرتوكوالت الثالث الملحقة بها
صــادق عليهــا المغــرب ســنة  ،1993كمــا صــادق علــى البرتوكــول االختيــاري حــول النزاعــات
المســلحة ســنة  2000و البرتوكــول االختيــاري حــول االتجــار فــي األطفــال ســنة ،2000
وبالنســبة للبرتوكــول االختيــاري حــول الشــكايات الفرديــة فالمغــرب فــي طــور إجــراء تفعيل
المصادقــة عليــه لــدى األمــم المتحــدة
اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة باإلجمــاع اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي  20نونبــر  1989مؤكــدة
علــى أن التمتــع بــأي حــق مــن حقــوق الطفــل الــواردة فــي االتفاقيــة ال يغنــي عــن التمتــع بالحقــوق األخــرى،
ويمكــن توزيــع مضاميــن موادهــا إلــى أربعــة أصنــاف مــن الحقــوق ،حقــوق البقــاء وحقــوق النمــاء وحقــوق
الحمايــة وحقــوق المشــاركة ،موزعــة علــى  54مــادة ،حيــث:
•تؤكــد علــى حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو وعلــى حقــه منــذ الــوالدة فــي اســم وجنســية،
وتشــمل حقــوق األطفــال المعاقيــن أو الالجئيــن أو الجانحيــن وأطفــال التبنــي.
•تؤكــد علــى حاجــة الطفــل إلــى بيئــة ســليمة خاليــة مــن األخطــار وتوفــر لــه الحــد األدنــى الضــروري مــن
الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة مــن مــأكل وملبــس ومســكن وتطبيــب.
• تعتبــر حاجــة الطفــل إلــى الحريــة شــيئا أساســيا لتنميــة قدراتــه العقليــة والروحيــة ،وأن يكــون فــي
عمليــة نمــوه ،حــرا فــي التعبيــر عــن آرائــه ،وفــي احتــرام تلــك اآلراء عنــد اتخــاذ القــرارات التــي تتصــل
بحياتــه.
•تهيــب بالــدول التــي تصادق عليهــا أن تتيح للطفل ظروف المشــاركة الفعالة المبدعــة في مجاالت الحياة
االجتماعية و السياسية.
• توســع نطــاق التغطيــة القانونيــة لحمايــة األطفــال مــن كافــة أشــكال االســتغالل االقتصــادي أو الجنســي
أو فــي النزاعــات المســلحة و لحمايــة أطفــال األقليــات والســكان األصلييــن.
•تقــر بالــدور األساســي لألســرة خاصــة دور الوالديــن فــي رعايــة األطفــال وحمايتهــم وبواجــب الدولــة فــي
مســاعدتهم علــى ذلــك.
•تؤكــد علــى مبــدأ عــدم التمييــز فــي تطبيــق هــذه الحقــوق علــى أطفــال العالــم دون تمييــز مــن أي نــوع
كان .وتلــزم الــدول بتوفيــر رعايــة بديلــة مناســبة للطفــل المحــروم مــن الوالديــن  ،وتنظيــم عمليــة التبنــي
تنظيمــا دقيقــا ،وتســعى إلــى إبــرام اتفاقيــات دوليــة لتوفيــر الضمانــات والتأكــد مــن ســامة المســاطر
القانونيــة فــي حالــة اعتــزام الوالديــن نقــل الطفــل خــارج البلــد الــذي ولــد فيــه.
•تقــر مجانيــة وإلزاميــة التعليــم األساســي ،وأن تكــون قواعــد االنضبــاط المدرســي متماشــية مــع احتــرام
كرامــة الطفــل ،وأن يوفــر لألطفــال وقــت للراحــة وللعــب ،وأن تتــاح لهــم فــرص متســاوية لممارســة
األنشــطة الثقافيــة والفنيــة واإلبداعيــة.
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•تتولــى بموجبهــا الــدول األطــراف إجــراءات لحمايــة األطفــال مــن اســتعمال المخــدرات ومــن االشــتراك في
إنتاجهــا أو االتجــار بهــا .وكل الجهــود لمنــع اختطــاف األطفــال أو االتجــار بهــم.

تعليــم فعــال؛ وتوفيــر تدابيــر دعــم فرديــة فعالــة فــي بيئــات تســمح بتحقيــق أقصــى قــدر مــن النمــو األكاديمــي
واالجتماعــي ،تهــدف إلــى اإلدمــاج الكامــل فــي المجتمــع.

•تنــص علــى عــدم تعريــض األطفــال لعقوبــة اإلعــدام أو الســجن مــدى الحيــاة فــي حالــة الجرائــم التــي
يرتكبونهــا دون ســن الثامنــة عشــرة.

كمــا تكفــل الــدول األطــراف إمكانيــة حصول األشــخاص ذوي اإلعاقــة على التعليــم العالي العــام والتدريــب المهني
وتعليــم الكبــار والتعليــم مــدى الحيــاة دون تمييــز وعلــى قدم المســاواة مــع آخريــن .وتحقيقا لهــذه الغايــة ،تكفل
الــدول األطــراف توفيــر البنيــات والتجهيــزات والوســائل والترتيبــات التيســيرية المعقولــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
هــذا باإلضافــة إلــى المــادة  25والخاصــة بالتزامــات الــدول لضمــان الحق فــي الصحة لألشــخاص في وضعيــة إعاقة.

•ينبغــي للطفــل الــذي تعــرض لإلســاءة فــي المعاملــة أو لإلهمــال أو لالحتجــاز أن يحظــى بالمعاملــة
والتكويــن المالئميــن بهــدف عالجــه وتأهيلــه.

 7-3االتفاقية الدولية لحماية جميع األشــخاص من االختفاء القسري

•تنــص علــى حــق الطفــل المنتمــي إلــى فئــات األقليــات أو الســكان األصلييــن فــي أن يتمتــع بثقافتــه
وأن يمــارس ديانتــه وأن يســتعمل لغتــه بــكل حريــة.

•لألطفــال فــي وضعيــة نــزاع مــع القانــون الحــق فــي التمتــع بمعاملــة تســاهم فــي تطويــر إحساســهم
بالكرامــة و بالقيمــة الشــخصية لــكل منهــم وتســتهدف تســهيل اندماجهــم االجتماعــي.
 .5-3االتفاقيــة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أســرهم
صادق عليها المغرب سنة 1993

اعتمدتها الجمعية العامة سنة  2006وصادق عليها المغرب سنة 2013

تعتبــر هــذه االتفاقيــة االختفــا َء القســري بمثابــة جريمــة ضــد اإلنســانية وتحــث علــى منــع حــاالت االختفــاء
القســري ومكافحــة إفــات مرتكبــي جريمــة االختفــاء القســري مــن العقــاب .كمــا تحــث االتفاقيــة علــى حــق كل
شــخص فــي عــدم التعــرض الختفــاء قســري ،وحــق الضحايــا فــي العدالــة والتعويــض و تؤكــد حــق كل ضحيــة
فــي معرفــة الحقيقــة بشــأن ظــروف االختفــاء القســري ومعرفــة مصيــر الشــخص المختفــي ،فضــا عــن حقــه فــي
حريــة جمــع واســتالم ونشــر معلومــات لتحقيــق هــذه الغايــة.

تــم إقــرار االتفاقيــة فــي  18دجنبــر  1990ولــم تدخــل حيــز التنفيــذ وفقــا للمــادة  87منهــا إال فــي يوليــوز
 2003أي بعــد  13ســنة مــن اعتمادهــا ،وتحتــوي علــى  93مــادة موزعــة علــى تســعة أجــزاء.
وتحــدد فــي جزئهــا األول األشــخاص الــذي تشــملهم الحقــوق التــي تتضمنهــا ونطــاق تطبيقهــا وتنــص فــي
جزئهــا الثانــي علــى مبــدأ عــدم التمييــز ألي ســبب كان ،فيمــا تخصــص األجــزاء مــن  3إلــى  7للحقــوق
الواجــب ضمانهــا لجميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم الحائزيــن علــى الوثائــق الالزمــة أو الذيــن هــم
فــي وضــع نظامــي وعلــى فئــات خاصــة منهــم ،تعلــق األمــر بالحقــوق االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة
أو المدنيــة أو بالتنقــل أو بالعــودة لدولــة المنشــأ ،أو بالحمايــة مــن كل أشــكال التمييــز.
 .6-3االتفاقية الدولية لحقوق األشــخاص في وضعيــة اإلعاقة والبروتكول الملحق بها
صادق المغرب على االتفاقية سنة  2009وعلى البرتوكول سنة 2009

مــع تنامــي الوعــي باألوضــاع الخاصــة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة أقــرت المنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان
اتفاقيــة خاصــة بهاتــه الفئــة تــم إقرارهــا فــي  13دجنبــر  2006ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي  3مايــو،2008
وترمــي إلــى تعزيــز وحمايــة وكفالــة تمتــع جميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة تمتعــا كامــا علــى قــدم المســاواة
مــع اآلخريــن بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ،وتعزيــز احتــرام كرامتهــم المتأصلــة .ويشــمل
مصطلــح «األشــخاص ذوي اإلعاقــة» كل مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة األجــل بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو
حســية ،قــد تمنعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع
علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن.
وتلــزم االتفاقيــة الــدول األطــراف فيهــا بضمــان حــق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي التعليــم وتنميــة
مواهبهــم وإبداعهــم ،وقدراتهــم العقليــة والبدنيــة وحقهــم فــي المشــاركة فــي مجتمــع حــر ،وعــدم اســتبعاد
األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن التعليــم االبتدائــي أو الثانــوي المجانــي واإللزامــي علــى أســاس اإلعاقــة علــى قــدم
المســاواة مــع اآلخريــن فــي المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا؛ مــع مراعــاة االحتياجــات الفرديــة بصــورة معقولــة؛
وحصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى الدعــم الــازم فــي نطــاق نظــام التعليــم العــام لتيســير حصولهــم علــى
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 -3البنيات األمميــة لتتبع ومراقبة إعمال حقوق
اإلنسان

منــذ البدايــة واجهــت الجهــود الدوليــة فــي ســبيل إقــرار حقــوق اإلنســان وحمايتهــا صعوبــات متعــددة ومختلفــة
فــي طريــق تطبيقهــا وجعلهــا فعــا فــي خدمــة اإلنســان .فعلــى صعيــد األمــم المتحــدة الهيئــة الوصيــة علــى كل
مــا يخــص مجــال احتــرام حقــوق اإلنســان فــي مختلــف بقــاع العالــم كان عليهــا أن تقطــع أشــواطا طويلــة ،مــا
بيــن لحظــات اإلقــرار ،ولحظــة إنشــاء محكمــة الجــزاء الدوليــة المتخصصــة فــي متابعــة ومعاقبــة الجرائــم التــي
تقتــرف ضــد اإلنســانية وحقوقهــا ،مــرورا باللحظــات المتعــددة التــي أقــرت فيهــا العهــود واالتفاقيــات واآلليــات
المختلفــة ذات الصلــة بتتبــع إعمــال وحمايــة حقــوق اإلنســان بمجاالتهــا المختلفــة وأجيالهــا المتتاليــة.
ولقــد أثمــرت تلــك الجهــود العديــد من االجتهــادات تمثلــت في بلــورة بنيات وآليــات للمتابعــة والمراقبــة والضغط.
منهــا مــا هــو أممــي ،ومــا هــو إقليمــي ومــا هــو محلــي ،ومنهــا مــا هــو رســمي مــن إنشــاء المنتظــم الدولــي
أو الــدول علــى حــدة ،ومــا هــو غيــر رســمي مســتقل عــن الســلطات العموميــة أو الهيئــات األمميــة الرســمية.

 .1البنيات األممية الرسمية لتتبع إعمال وحماية حقوق اإلنسان و النهوض
بثقافتها

عهــد ميثــاق األمــم المتحــدة (الفصــل  )60بممارســة االختصاصــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان إلــى جهازيــن
رئيســيين همــا الجمعيــة العامــة ،والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي الــذي يعمــل تحــت إشــرافها وكــذا لجنــة
حقــوق اإلنســان التــي اســتحدثت بموجــب الفصــل  68مــن نفــس الميثــاق والتــي تقــدم اقتراحاتهــا وتوصياتهــا
مــن خــال تقاريــر ترفعهــا إلــى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي.
 .1-1الجمعية العامة:
تنص المادة  13من ميثاق األمم المتحدة على أن تقوم الجمعية العامة بدراسات وتقديم توصيات بقصد «المساعدة
على إعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة بال تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين».
وتعــد اللجــن و الهيئــات تقاريــر ســنوية خاصــة وتضــع توصيــات بشــأن المســائل التــي تدخــل فــي إطــار
اختصاصاتهــا و تبحــث الجمعيــة العامــة هــذه التقاريــر والتوصيــات.
وتعود معظم بنود حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم المتحدة إلى قرار اتخذته الجمعية العامة ،بينما يعود بعضها إلى
تقارير رفعت إليها من المجلس االقتصادي واالجتماعي أو إلى اقتراحات تقدمت بها الدول األعضاء.
 .2-1المجلس االقتصادي واالجتماعي:
يعتبــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي أحــد األجهــزة الرئيســية التــي تتكــون منهــا منظمــة األمــم المتحــدة،
والمتخصصــة فــي ميــدان حقــوق اإلنســان حيــث يجــوز لــه طبقــا للمــادة  62مــن ميثــاق األمــم المتحــدة
أن «يقــدم التوصيــات بهــدف تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية لجميــع النــاس ومراعاتهــا»
كمــا يمكنــه إعــداد مشــاريع اتفاقيــات لتقديمهــا إلــى الجمعيــة العامــة ،والدعــوة إلــى عقــد المؤتمــرات الدوليــة
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان.

 .3-1المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
انطلقــت الدعــوة إلــى إنشــاء مفوضيــة ســامية لحقــوق اإلنســان مــن المؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي
انعقــد بفيينــا ،خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن  14و  25يونيــو . 1993
وقــد دعــت الوثيقــة النهائيــة الصــادرة عــن هــذا المؤتمــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إلــى دراســة مســألة
إنشــاء مفوضيــه ســامية لحقــوق اإلنســان تتمتــع بســلطات واســعة لحمايــة حقــوق اإلنســان واالنكبــاب علــى
حــاالت انتهاكهــا فــي العالــم.
وقــد جــاءت هــذه الدعــوة كنتيجــة مباشــره لتوافــق اآلراء التــي تــم التوصــل إليهــا فــي فيينــا ،بغيــة إنشــاء آليــة
جديــدة وفعالــة تضطلــع بمســؤوليات خاصــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
و بموجــب هــذه التوصيــة قــررت الجمعيــة العامــة فــي دورتهــا الثامنــة واألربعيــن ،وبموجــب قرارهــا ،48/141
بتاريــخ  20دجنبــر  ،1993إنشــاء منصــب مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان ،يتحمــل فــي ظــل
ســلطة وتوجيــه األميــن العــام ،المســؤولية الرئيســية عــن أنشــطة األمــم المتحــدة فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
يعتبــر المفــوض الســامي ،أمينــا عامــا مســاعدا فــي مجــال حقــوق اإلنســان يعيــن مــن طــرف األميــن العــام
بتصديــق مــن الجمعيــة العامــة مــن بيــن الشــخصيات المشــهود لهــا بالتجربــة والدرايــة والكفــاءة فــي مجــال
حقــوق اإلنســان ،و تمتــد مــدة واليتــه إلــى  4ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.
وحســب هــذا القــرار ،فقــد أســندت للمفــوض الســامي مجموعــة مــن االختصاصــات تتمثــل فــي تعزيــز وضمــان
تمتــع جميــع النــاس فعليــا بحقــوق اإلنســان ،وتنســيق برامــج األمــم المتحــدة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان،
والعمــل علــى إزالــة العقبــات والعراقيــل الماثلــة أمــام اإلعمــال التــام لكافــة حقــوق اإلنســان ،والحيلولــة دون
اســتمرار انتهاكاتهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم عــاوة علــى إجــراء حــوار مــع جميــع الحكومــات والمنظمــات
بغيــة تأميــن احتــرام هــذه الحقــوق ،هــذا باإلضافــة إلــى هيئــات ينســق برامجهــا قطــاع القضايــا اإلنســانية باألمــم
المتحــدة ،ومنهــا أساســا المفوضيــة الســامية لالجئيــن وصنــدوق األمــم المتحــدة لرعايــة الطفولــة والمنظمــة
العالميــة للصحــة والمنظمــة العالميــة لألغذية والزراعــة ووبرنامــج األمم المتحــدة اإلنمائــي و البرنامج العالمــي للتغذية.
 .4-1مجلس حقوق اإلنسان
وبعــد نهايــة واليــة لجنــة حقــوق اإلنســان ،صــدر قــرار للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  60/251ســنة
 2006بتأســيس مجلــس حقــوق اإلنســان عــوض هــذه اللجنــة ،وترقيتــه بمنحــه ســلطة أعلــى فــي نظــام
هيئــة األمــم المتحــدة ،وتبعيتــه المباشــرة للجمعيــة العامــة ،عــوض المجلــس االقتصــادي و االجتماعــي.
يعقــد هــذا المجلــس علــى األقــل ثــاث دورات فــي الســنة (ثالثــة أســابيع فــي كل دورة) .مــن مهامــه،
إشــاعة االحتــرام العالمــي للمبــادئ الدوليــة لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ،بــدون أي تمييــز مــن
أي نــوع كان ،وتتبــع حــاالت انتهــاكات حقــوق اإلنســان وخاصــة االنتهــاكات الجســيمة والمنتظمــة التكــرار
وتقديــم التوصيــات الالزمــة لوقــف مثــل هــذه االنتهــاكات أو الحــد منهــا ،ونشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان
والتأكيــد علــى أهميــة الوعــي العــام بأساســيات الحريــات العامــة والخاصــة للشــعوب ،يتألــف مــن  47عضــوا
منتخبــا لمــدة  3ســنوات مــن طــرف الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،حســب كوطــا موزعــة بيــن القــارات
ومجموعــة مــن الــدول.

وللقيام بوظائفه يمكنه حسب المادة  68من الميثاق أن« يشكل اللجن في المجالين االقتصادي و االجتماعي
ومجال حماية حقوق اإلنسان».
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 .5-1اإلستعراض الدوري الشامل

 .6-1جدول البنيات األممية لتتبــع ومراقبة إعمال مختلف االتفاقيات.

أحدثــت هــذه اآلليــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  ، 2006وقــد انخــرط المغــرب فــي هــذه
اآلليــة األمميــة بمســاهمته فــي صياغــة فلســفتها وهندســتها وعمليــة مراجعتهــا كمــا تقــدم المغــرب بتقريريــن
وطنييــن فــي  2008وفــي .2012

فيمــا يلــي جــدول بالبنيــات األساســية المكلفــة بتتبــع إعمــال االتفاقيــات الدوليــة األساســية مــع تاريــخ التصديق
أو انضمــام المملكــة المغربيــة لالتفاقية:

وتخــص هــذه اآلليــة «إجــراء اســتعراض دوري شــامل يســتند إلــى معلومــات موضوعيــة وموثــوق بهــا
 ،لمــدى وفــاء كل دولــة بالتزاماتهــا وتعهداتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان علــى نحــو يكفــل شــمولية
التطبيــق والمســاواة فــي المعاملــة فيمــا يتعلــق بجميــع الــدول» .وتتــم دورة االســتعراض علــى ثــاث
مراحــل أساســية :اســتعراض وضعيــة حقــوق اإلنســان بالبلــد المعنــي ،وتنفيــذ التوصيــات وااللتزامــات
الطوعيــة الموافــق عليهــا؛ وتقديــم تقريــر خــال االســتعراض الموالــي؛ ويهــدف هــذا االســتعراض
الــدوري الشــامل رصــد وضعيــة حقــوق اإلنســان علــى أرض الواقــع والوفــاء بالتزامــات الدولــة وتعهداتهــا
الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان وتعزيــز قــدرات الدولــة مــن خــال تقديــم المســاعدة التقنيــة.
تتمثــل األســس القانونيــة لالســتعراض فــي ميثــاق األمــم المتحــدة واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،وصكــوك
حقــوق اإلنســان التــي تكــون الدولــة طرفــا فيهــا والتعهــدات وااللتزامــات الطوعيــة التــي تقدمهــا الــدول ،وأحــكام
القانــون الدولــي اإلنســاني كلمــا اســتدعى األمــر ذلــك .وتتمحــور المبــادئ الرئيســية لالســتعراض الــدوري الشــامل
حــول مــا يلــي:
• الشمولية  :استعراض جميع حقوق اإلنسان.
• عدم التمييز  :يتم استعراض تقارير جميع الدول أعضاء األمم المتحدة.
• المساواة  :تطبيق نفس منهجية االستعراض بالنسبة لجميع الدول.
• يكمل اآلليات الدولية األخرى لحقوق اإلنسان.
• يشمل كل مجاالت البالد قيد االستعراض.
• الشفافية والموضوعية.
• يراعي بشكل خاص قضايا المساواة بين الجنسين.

التصديق
أو االنضمام

البنية األممية

االتفاقية الدولية

18-10-1970

لجنة القضاء على التمييز العنصري

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري

03-05-1979

لجنة حقوق اإلنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

03-05-1979

لجنة الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية

21-06-1993

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة

21-06-1993

لجنة مناهضة التعذيب
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة

لجنة حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل

21-06-1993

لجنة حقوق العمال المهاجرين

االتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم

04-05-2013

اللجنة المعنية بحاالت االختفاء
القسري

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من
االختفاء القسري

08-04-2009

لجنة حقوق األشخاص في وضعية
إعاقة

االتفاقية الخاصة بحقوق األشخاص في وضعية
إعاقة

21-06-1993

• آلية تعاونية تقوم على المشاركة والحوار والتعاون.
• ينبغي أن يتضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة اآلخرين.
• مراعاة مستوى التنمية في البلدان وخصوصياتها.
• تقدمه كل دولة لفحصه من طرف باقي الدو

و فــي الواقــع فــإن الخطــوات الهائلــة التــي قطعتهــا الجهــود الدوليــة مــن أجــل إقــرار وضمــان إعمــال حقــوق
اإلنســان ،ال يمكــن أن تخفــي الخروقــات والعراقيــل التــي يواجههــا هــذا المسلســل والواقــع المتــردي لهــذه
الحقــوق فــي بعــض بقــاع العالــم ،والــذي قــد يأخــذ طابعــا مأســاويا فــي العديــد مــن األحيــان ،ال ســيما فــي
الظــروف االســتثنائية كالحــروب بأنواعهــا واألزمــات الحــادة ،األمــر الــذي يتطلــب االلتــزام بالقانــون الدولــي
اإلنســاني باإلضافــة إلــى مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.
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االتفاقية الدولية
لحماية جميع
األشخاص من
االختفاء القسري
2006
تاريخ المصادقة
2013
اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي
اإلعاقة 2006
تاريخ مصادقة
المغرب 2009 :

مجلس
حقوق
اإلنسان
2006

الجمعية العامة
لألمم المتحدة

العهد الدولي
الخاص بالحقوق
االقتصادية
واالجتماعية
والثقافية 1966
تاريخ مصادقة
المغرب1979 :

البروتوكول
االختياري حول
تقديم الشكايات
2008

العهد الدولي
الخاص بالحقوق
المدنية
والسياسية 1966
تاريخ مصادقة
المغرب1979 :

االتفاقية الدولية
للقضاء على جميع
أشكال التمييز
العنصري 1965
تاريخ مصادقة
المغرب1970 :

البروتوكول
االختياري حول
الشكايات الفردية
1966

وضعية الممارسة اإلتفاقية للمغرب

اتفاقية حقوق
الطفل
1989
تاريخ مصادقة
المغرب1993 :
اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره
من ضروب
المعاملة أو
العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو
المهينة 1984
تاريخ مصادقة
المغرب1993 :

البروتوكول
االختياري حول
النزاعات المسلحة
2000

المجلس
االقتصادي
واالجتماعي

لجنة الحقوق
االقتصادية
واالجتماعية
والثقافية

البروتوكول
االختياري إللغاء
عقوبة اإلعدام
1989

اللجنة
المعنية
بحقوق
اإلنسان
االستعراض
الدوري
الشامل

ماي :2022
التقرير الرابع

 31أكتوبر :2020
التقرير الخامس

اتفاقية القضاء
على جميع
أشكال التمييز
ضد المرأة 1979
تاريخ انضمام
المغرب1993 :

البروتوكول
االختياري حول
الشكايات
الفردية
2011

لجنة القضاء على
التمييز العنصري

 17يناير :2014
التقارير رقم 19
و 20و21
 1نونبر :2020
التقرير السابع

البروتوكول
االختياري التفاقية
القضاء على جميع
أشكال التمييز
ضد المرأة
1999

اللجنة المعنية
بالقضاء على
التمييز
ضد المرأة
هيئات
المعاهدات

أجندة تقديم التقارير لهيئات
المعاهدات

البروتوكوالت غير المصادق عليها من طرف المغرب

البروتوكول
االختياري حول
االتجار في األطفال
2000

لجنة
حقوق الطفل

البروتوكول
االختياري
حول الوقاية من
التعذيب 2002

وبذلــك يكــون القانــون الدولــي اإلنســاني بمثابــة تعاقــد إنســاني فــي شــكل قواعــد تحــاول أن تحــد مــن آثــار
النزاعــات المســلحة عبــر حمايــة األشــخاص واألماكــن المدنيــة ،وتقييــد وســائل وأســاليب القتــال ،وهاتــه القواعــد
تقــوم علــى مبــدأ أساســي يعتمــد علــى التــوازن بيــن الضــرورات العســكرية ومبــدأ اإلنســانية ،انطالقــا مــن كــون
النزاعــات المســلحة هــي أمــر قائــم ،وأمــر معــاش ،اكتــوى بنــاره المجتمــع اإلنســاني وال يــزال إلــى اآلن ،رغــم
كل الجهــود الســلمية المبذولــة إلقــرار مبــدأ الحــوار الســلمي لفــض كل أشــكال النزاعــات بيــن الــدول وبيــن
المجموعــات داخــل الــدول.

اللجنة
الفرعية
لمنع
التعذيب

 21يوليوز :2014
التقرير الخامس
والسادس

لجنة مناهضة
التعذيب

 25نونبر :2014
التقرير الخامس

البروتوكول
االختياري التفاقية
حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة
2006

اللجنة المعنية
بحماية حقوق
جميع العمال
المهاجرين
وأفراد أسرهم

اللجنة المعنية
بحقوق
األشخاص
ذوي اإلعاقة

 13شتنبر :2018
التقرير الثاني

لم يتم تقديمه بعد

 20يوليوز :2020
التقرير الخامس
والسادس

 2ماي :2023
التقرير الثاني والثالث
والرابع

 14يونيو :2015
التقرير األولي

لم يتم تقديمه بعد

اللجنة المعنية
بحاالت اإلختفاء
القسري
البروتوكوالت االختيارية
مع تواريخ االعتماد

و هــذا الســياق الخــاص كان بمثابــة البــذرة للتفكيــر فــي موضوعــة الحــروب والنزاعــات المســلحة
ومــا يترتــب عنهــا مــن آثــار ســلبية ال إنســانية ،ممــا اســتوجب التفكيــر وإعمــال الــذكاء اإلنســاني فــي إبــداع
وتطويــر التعاطــي مــع المشــكالت بيــن البشــر والــدول والمجتمعــات بمــا يضمــن الكرامة اإلنســانية  ،وقد أسســت
آثــار معركــة ســولفيرينو فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر ،لنقلــة نوعيــة فــي التعاطــي مــع النزاعــات المســلحة
والحــروب ،والشــروع فــي التفكيــر وإعمــال اآلليــات مــن أجــل ضمــان أنســنتها والحــد مــن آثارهــا وهــذا جوهــر
القاعــدة القانونيــة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني.
لم يتم تقديمه بعد

 : 2004التقرير األولي
تم تقديمه في فبراير 2010
 : 2014الدراسة

تعتبــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مؤسســة للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،وتعــود
فكــرة التأســيس إلــى المواطــن السويســري هنــري دونــان بعــد مــا شــهده مــن فظاعــات الحــرب فــي معركــة
ســولفيرينو ســنة  ،1859دونهــا فــي كتابــه «تــذكار مــن ســولفيرينو» وختمــه بتوصيتيــن شــكلتا اللبنة األساســية
لمــا أصبــح يعــرف بالقانــون الدولــي اإلنســاني حاليــا.

البروتوكوالت في طور إجراءات تفعيل المصادقة لدى األمم المتحدة

االتفاقية الدولية
لحماية حقوق
جميع العمال
المهاجرين و
أفراد أسرهم
 1990تاريخ
مصادقة
المغرب 1993 :
الصكوك الدولية

48

 : 2003التقرير األول
تم تقديمه في فبراير 2004
 : 2006الدراسة
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موجز حول القانون الدولي اإلنساني

و تجــدر اإلشــارة إلــى وجــوب التفريــق بيــن قانــون اللجــوء إلــى الحــرب بكونــه مجمــوع القواعــد المنظمــة للجــوء
إلــى القــوة ،وبيــن قانــون الحــرب كقواعــد حاكمــة للعالقــة بيــن المتحاربيــن.
والبــد مــن التأكيــد كذلــك علــى أن القانــون الدولــي اإلنســاني كفــرع مــن فــروع القانــون الدولــي العــام ،ال يكتــرث
بالصــراع حــول مشــروعية الحــرب ،بــل يفتــرض أن يكــون ســاري المفعــول ومطبقــا أثنــاء النزاعــات المســلحة،
أيــا كانــت المواقــف مــن الحــرب القائمــة ،وأيــا كانــت أطــراف ومبــررات النــزاع المســلح.
و تشــمل مجــاالت ونطــاق القانــون الدولــي اإلنســاني النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة ،دون إغفــال
دوره أثنــاء الوضعيــات الســلمية والتــي تعنــى بالتدريــب ونشــر مبادئــه والتوعيــة والتربيــة علــى مبادئــه وقواعــده
وقيمــه ،فــي إطــار المنظــور الوقائــي ،مــع اإلشــارة إلــى عــدم قابليــة تطبيقــه فــي الوضعيــات الداخليــة المتعلقــة
باالنتفاضــات الشــعبية والحــركات االحتجاجيــة وأحــداث الشــغب ألنهــا تخضــع لقانــون حقــوق اإلنســان.
إن االتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي اإلنساني تتوزع حسب نطاق تطبيقها على النحو التالي :
1 .1بالنســبة للنزاعــات المســلحة الدوليــة ،فهــي مشــمولة بمضاميــن اتفاقيــات جنيــف األربعــة والبروتوكــول
المحلــق اإلضافــي األول واتفاقيــات الهــاي واالتفــاق حــول األســلحة باإلضافــة إلــى العــرف الدولــي.
 2 .2بالنســبة للنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة ،فهــي مشــمولة بمضاميــن الملحــق اإلضافــي الثانــي،
و المــادة  3المشــتركة التفاقيــات جنيــف األربعــة واتفاقيــات األســلحة و العــرف الدولــي.
3 .3فــي حيــن أن األوضــاع المتعلقــة باألحــداث االجتماعيــة الداخليــة تظــل خاضعــة لمبــادئ القانــون الدولــي
لحقــوق اإلنســان ،والقوانيــن الوطنيــة وحــق المبــادرة اإلنســانية طبقــا للنظــام األساســي للحركــة الدوليــة
للصليــب األحمــر ،وطبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة منــه.
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وهنــاك ثالثــة أجــزاء مــن الصكــوك المتعلقــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني ،جــزء متعلــق بحمايــة ضحايــا الحــرب،
وجــزء متعلــق باســتعمال األســلحة ،والجــزء األخيــر متعلــق باالختصــاص العالمــي.

 .1االتفاقيات الخاصة بحماية ضحايا الحرب
•اتفاقيات جنيف األولى الخاصة بالجرحى والمرضى في الميدان.
•اتفاقيات جنيف الثانية الخاصة بجرحى ومرضى وغرقى النزاعات المسلحة في البحار.
•اتفاقيات جنيف الثالثة الخاصة بحماية األسرى.
•اتفاقيات جنيف الرابعة الخاصة بالمدنيين واألعيان المدنية.
•المادة الثالثة المشتركة المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
هــذا باإلضافــة إلــى البروتوكوليــن اإلضافييــن األول والثانــي الخاصيــن علــى التوالــي بالنزاعــات المســلحة الدوليــة
(األول) وغيــر الدوليــة (الثانــي) والبروتوكــول الثالــث الخــاص بشــارات الكريســطال ،واتفاقيــات الهــاي الهادفــة
إلــى حمايــة الممتلــكات الثقافيــة والبروتوكوليــن اإلضافييــن لهــا.

•الجرائم ضد اإلنسانية
•جريمة العدوان.
وقــد اســتدعى القانــون الدولــي اإلنســاني وجــود آليــات خاصــة بــه ،لكــون اآلليــات المعتمــدة فــي مجــال القانــون
الدولــي العــام غيــر فعالــة فــي مجــال احتــرام قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني كفــرع مــن فــروع القانــون الدولــي
العــام ،وبذلــك وجــب اعتمــاد وإعمــال آليــات جديــدة خاصــة ،تلــزم األطــراف والــدول واألفــراد ،وهــي مــن ثالثــة
مســتويات للتدخل:
 1 .1آليات للتدابير الوقائية تشتغل وتفعل في أوقات السلم.
2 .2آليات للتدابير الخاصة بالرصد والرقابة في زمن النزاع المسلح.
3 .3آليــات للتدابيــر الخاصــة بإجــراءات العقــاب علــى االنتهــاكات الجســمية ســواء أثنــاء النــزاع المســلح أو فــي
أعقابــه.

كمــا عــزز البروتوكــوالن األول والثانــي الملحقــان باتفاقيــة حقــوق الطفــل هــذه الصكــوك لحمايــة األطفــال أثنــاء
النزاعــات المســلحة وضمــان عــدم اشــتراك األطفــال دون ســن  18فــي هــذه النزاعــات ،كمــا تعــززت تلــك
الصكــوك باتفاقيــة حمايــة األشــخاص مــن االختفــاء القســري واتفاقيــة حمايــة البيئــة أثنــاء الحــروب.

 .2االتفاقيات الخاصة بتنظيم استعمال األسلحة
وتندرج في إطار هذا الصنف من االتفاقيات ما يلي :
•اتفاقية  1980لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة.
•البروتوكــول األول الملحــق بهــذه االتفاقيــة لمنــع األســلحة ذات الشــظايا غيــر المعتــرف بهــا أو التــي ال يتــم
التعــرف عليها باألشــعة الســينية.
•البروتوكول الثاني لتقييد استعمال األسلحة.
•البروتوكول الثالث لمنع األسلحة المحرقة ضد المدنيين واألعيان المدنية.
•البروتوكول الرابع الخاص بمنع أسلحة الليزر المصممة إلحداث العمى الدائم.
•البروتوكول الخامس الخاص بالمتفجرات المتبقية من الحرب واألخطار الناجمة عنها.
•اتفاقية حظر إنتاج وتطوير واستعمال وتخزين األسلحة الكيماوية.
•اتفاقية حظر استعمال األلغام المضادة لألفراد.
•اتفاقية خاصة بحظر الذخائر العنقودية.

أمــا الصنــف الثالــث مــن الصكــوك ،فتنــدرج فــي إطــاره المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
و التــي تختــص فــي الجرائــم التاليــة :
•اإلبادة الجماعية
•جرائم الحرب
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-5حوصلة

•االتفاقيــة :هــي مجموعــة مــن االلتزامــات تضعهــا المجموعــة الدولية و التــي ال تلــزم إال الــدول التي تنضم
إليهــا عــن طواعيــة .ال تدخــل حيــز التنفيــذ إال بعــد مصادقــة عــدد مــن معيــن مــن الموقعيــن .و تكــون
لهــا بعدهــا قــوة الزاميــة بالنســبة للــدول المصادقــة.

 )1ما هي هيكلة القانون الدولي لحقوق اإلنسان؟

•اإلعالن  :نص رسمي تعلن فيه المبادئ الكبرى والمستدامة .ليست له قوة قانونية ملزمة « مجموعة مبادئ
ويضمن التزاما أخالقيا ال قانونيا ».

القانون الدولي لحقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان

القانون الدولي اإلنساني
في حالة السلم

في حالة الحرب

حماية عالمية

إتفاقية جنيف والبرتوكوالت التابعة لها

•البروتوكــول  :مطابــق التفــاق بيــن الــدول« .نفــس القيمــة القانونيــة لالتفــاق  -اتفــاق يكمــل اتفــاق
ســابق».
•الميثــاق  :يعــادل مصطلــح اتفاقيــة أو معاهــدة فــي القانــون الدولــي « :ذو صبغــة قانونيــة ملزمــة للــدول
التــي تصــادق عليــه».

 )4التوقيع  -المصادقة  -االنضمام  -التحفظ

• التوقيع  :مرهون بالتصديق و فعل التوقيع ال يفرض التزامات قانونية.
•التصديــق :الموافقــة علــى معاهــدة أو اتفاقيــة مــن طــرف ســلطة مخــول لهــا إلــزام الدولــة باإلنفــاذ
المعجــل أو التدريجــي .

حماية إقليمية

•المصادقة :تشير إلى الفعل النهائي و الذي بموجبه تقرر الدولة التزامها بالمعاهدة.

حماية محلية

•االنضمــام :الفعــل الــذي تقــوم بــه الدولــة التــي لــم توقــع علــى المعاهــدة باإلعــراب عــن رضاهــا بــأن
تصبــح طرفــا فــي هــذه المعاهــدة .

 )2ما هي فئات حقوق اإلنسان؟
الحقــوق المدنيــة والسياســية (وتســمى أيض ـاً «الجيــل األول مــن الحقــوق») ،وهــي مرتبطــة بالحريــات،
وتشــمل الحقــوق التاليــة :الحــق فــي الحيــاة والحريــة واألمــن؛ وعــدم التعــرض للتعذيــب والتحــرر مــن العبوديــة؛
المشــاركة السياســية وحريــة الــرأي والتعبيــر والتفكيــر والضميــر والديــن؛ وحريــة االشــتراك فــي الجمعيــات
والتجمــع.
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة (وتســمى أيضـاً «الجيــل الثانــي مــن الحقــوق») ،وهــي مرتبطــة باألمــن
وتشــمل :العمــل والتعليــم والمســتوى الالئــق للمعيشــة؛ والمــأكل والمــأوى والرعايــة الصحيــة.
الحقــوق البيئيــة والثقافيــة والتنمويــة (وتســمى أيض ـاً «الجيــل الثالــث مــن الحقــوق») ،وتشــمل حــق
العيــش فــي بيئــة نظيفــة ومصونــة مــن التدميــر؛ والحــق فــي التنميــة الثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة.

 )3مصطلحات و مفاهيم

•التحفــظ :تصريــح مكتــوب يقــدم مــن طــرف احــدى الــدول متعلــق بتعليــق إعمــال مقتضــى مــا مــن
االتفاقيــة أو المعاهــدة .هــو ان تتحفــظ دولــة مــا علــى مــادة أو بنــد مــن بنــود المعاهــدة بشــرط ان ال
يتعــارض مــع موضــوع المعاهــدة.

 )5ما معنى دخول اتفاقية حيز التنفيذ ؟
هــو بــدء نفــاذ المعاهــدة وهــي مقرونــة بالزاميتهــا القانونيــة ،أي تقديــم التقاريــر إلــى اللجــان التعاهديــة المعنيــة
وإطــاق مســار المالئمــة التشــريعية وتحييــن السياســات العموميــة علــى المســتوى الوطنــي.
•اآلليــات غيــر التعاقديــة  :و تســمى ايضــا االجــراءات الخاصــة و هــي منشــأة بموجــب ميثــاق األمــم
المتحــدة.
•اآلليات التعاقدية  :آليات انشئت بموجب معاهدات حقوق االنسان .

• الشــرعية الدوليــة لحقــوق اإلنســان :صكــوك رســمية حــددت الحقــوق و المبــادئ الكبــرى (تتألــف
الشــرعة الدوليــة مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية
وبروتكوليــه االختياريــن والعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة).
•الشرعية الدولية :مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس االمن.
•المعاهــدة  :بيــن دولتيــن مســتقلتين أو أكثــر .توقــع أوال مــن ممثلــي الــدول ثــم تبــرم رســميا بعــد ذلــك
مــن الجهــات العليــا المختصــة فــي الــدول المذكــورة  ،وهــي تعتبــر بالنســبة للــدول الموقعــة قانونــا و
عقــدا فــي آن واحــد .و للمعاهــدة قــوة قانونيــة تأتــي مباشــرة بعــد المقتضيــات الدســتورية لدولــة طــرف.
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مفهوم الجمهور

تحديد مفهوم الجمهور

كمــا هــو الشــأن بالنســبة لمجموعــة مــن المفاهيــم المرتبطــة بالتفاعــات االجتماعيــة بشــكل عــام وبتفاعــل
الفــرد مــع الجماعــة بشــكل خــاص ،فــإن مفهــوم الجمهــور ( )Publicهــو مــن المفاهيــم التــي اســتأثرت
بنقــاش مهــم ســواء علــى المســتوى النظــري أو علــى المســتوى اإلجرائــي الميدانــي نظــرا الرتباطــه بمجموعــة
مــن المفاهيــم القريبــة منــه ،وألنــه حامــل لشــحنة معياريــة قــد تجعــل المنشــط يفتــرض أحيانــا وجــود نمــوذج
مثالــي لجمهــور وحيــد منســجم يســهل عليــه بنــاء عالقــة تواصليــة معــه.
ليســت الغايــة هنــا هــي مناقشــة المفهــوم وتتبــع مســاره وتحليــل المحتــوى الــذي يأخــذه عندمــا يتفاعــل مــع
الواقــع بشــكل عــام ومــع الواقــع الثقافــي المغربــي بشــكل خــاص ،بــل الغايــة كل الغايــة هــي طــرح فكــرة عــدم
وجــود نمــوذج واحــد ووحيــد للجمهــور للنقــاش ،دونمــا الخــوض فــي نقــاش نظــري حــول المفهــوم وحــول
دالالتــه المتعــددة.
الفــرق الجوهــري بيــن الجماعــة والجمهــور هــو أن هــذا األخيــر يتميــز بوجــود اســتثمار عاطفــي وجدانــي
( )investissement émotionnelمهــم يشــكل جــزءا أساســيا مــن بنيــة وطبيعــة العالقة ،وبالتالــي فالجمهور
مرتبــط بتبــادل األحاســيس مــن خــال العــرض الذي يحــرك الجانــب الوجدانــي ،حيث يتــم االنتقال مــن الجماعة
إلــى الجمهــور .مــن هــذا المنطلــق فــإن الجانــب االنفعالــي العاطفــي هــو أساســي ،فمشــاهدة عمــل ســينمائي
والتفاعــل معــه ال يحــرك فقــط الجانــب المعرفــي مــن الشــخصية ( )l’aspect cognitifحيــث يطــور وينمــي
الحــس النقــدي ،بــل يحــرك كذلــك الجانــب الوجدانــي االنفعالــي ( ،)l’aspect affectifإذ أن هــذا األخيــر يمكنه
أن يســاهم فــي إغنــاء النقــاش إذا مــا توفــرت العناصــر المحفــزة ،كمــا يمكنــه أن يكــون عنصــرا ســلبيا ويكبــح
النقــاش إذا لــم يتــم التعامــل معــه بالشــكل المناســب .مــن هنا تظهــر أهميــة المعرفة المســبقة وجمــع المعلومات
عــن المجموعــة التــي ستشــاهد العــرض الفنــي أو الفيلــم لتحديــد خصائصهــا مــن خــال معطيــات عــن األفــراد
ومعرفــة مــا إذا كانــت بينهــم عالقــات وجدانيــة قبليــة الســتثمارها خــال العــرض وبعــد العــرض إبــان المناقشــة.
لذلــك علــى المنشــط أن يأخــذ بعيــن االعتبــار هاذيــن الجانبيــن خــال عمليــة التنشــيط أي الجانــب المعرفــي
والجانــب الوجدانــي العاطفــي.
مــن خــال العمــل الميدانــي ،يمكــن التســليم ،فــي مرحلــة أولــى ،بــأن مفهــوم الجمهــور هــو مفهــوم تفاعلــي.
فالجمهــور هــو مجموعــة مــن األفــراد يتلقــون ويتفاعلــون مــع منتــوج أو عمــل معيــن فــي إطــار عالقــات
تفاعليــة بيــن أفــراد المجموعــة مــن جهــة وبيــن المجموعــة والمنشــط مــن جهــة ثانيــة مــن خــال العمــل
أو المنتــوج الفنــي؛ وبالتالــي فهنــاك ديناميكيــة داخليــة بيــن أفــراد المجموعــة ثــم ديناميكيــة خارجيــة بيــن
هــؤالء األفــراد أي الجمهــور والمنشــط وفضــاء العــرض والعالــم الخارجــي .خــال المناقشــة يحــدث التقــاء هاتيــن
الديناميكيتيــن ،وبالتالــي فــإن المنشــط يضطلــع بــدور محــوري فــي بنــاء عالقــة إيجابيــة والمنــاص مــن تســلحه
بمهــارات وكفايــات تواصليــة.
النقطــة الثانيــة التــي يجــب االهتمــام بهــا وهــي أن الجمهــور ليــس بمثابــة جســم منســجم بــل هــو كل مركــب
ومتنــوع ممــا حــدا بمجموعــة مــن الباحثيــن إلــى اســتعمال مفهــوم الجمهــور بصيغــة الجمــع (.)Publics
االختــاف هــو خاصيــة أساســية للجمهــور (اختــاف في الســن والجنــس واالنتمــاء الجغرافي والمســتوى الدراســي
والرأســمال الثقافــي لألســرة كلهــا عوامــل تســاهم فــي طريقــة التفاعــل مــع العمــل ومســتوى المســاهمة فــي
النقــاش .يمكــن حصــر هــذه العوامــل فــي جــدول( .أنظــر نمــوذج الجــدول فــي الملحــق .)1
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األقطاب األساسية للعالقة التفاعلية

الجمهور

•الجمهور
•المنشط تنشيط
•الفضاء الذي ينظمه فيه العرض والنقاش
•المحتوى العمل

المحتوى

الفضاء

المنشط

هــذه المكونــات األربــع األساســية هــي مترابطــة ومتفاعلــة وبنــاء عالقــة تواصليــة مــع الجمهــور يقتضــي تواصليــة
ثنائيــة األبعــاد أي ذات بعديــن أساســيين :بعــد إنســاني وبعــد تقنــي.

 -3سيرورة بناء عالقة إيجابية مع الجمهور

إن بنــاء عالقــة تواصليــة ناجعــة تشــجع علــى الحــوار والنقــاش يرتبــط أيمــا ارتبــاط بمــدى الحــرص علــى أخــذ
الجانــب التقنــي المرتبــط بالقــدرات والمهــارات التواصليــة بعيــن االعتبــار ،باإلضافــة إلــى الجانــب اإلنســاني.

بالنســبة للجانــب التقنــي التواصلــي ،فهــو مرتبــط بالمهــارات التواصليــة للمنشــط .فبنــاء عالقــة تواصليــة إيجابيــة
مــع اآلخــر ،ســواء كان فــردا أو جماعــة ،يتطلــب التــزود بمجموعــة مــن األدوات والمهــارات التواصليــة المرتبطــة
بالتواصــل مــع اآلخــر ( .)Communication interpersonnelleيبــدأ المنشــط باختبــار طبيعــة مهاراتــه
التواصليــة اعتمــادا علــى الجــدول رفقتــه (أنظــر الملحــق  .)2بعــد هــذا التقييــم الذاتــي األولــي ،يمكــن للمنشــط
أن يشــرع فــي االســتعداد النفســي مــن خــال اعــداد ســيناريو مفتــرض حــول العالقــات التفاعليــة ،يمكنــه
اعتمــاد الجــدول أعــاه لالســتئناس.
دائمــا فــي هــذا الجانــب التقنــي ،يقــوم المنشــط باإلطــاع علــى الفيلــم قبــل مشــاهدته مــع الجمهــور مــن
أجــل الوقــوف عنــد اإلشــكالية األساســية ومعرفــة مــا إذا كانــت ســتثير قضايــا وإشــكاالت ذات حساســية مرتبطــة
بالخصوصيــة الثقافيــة المحليــة أو الوطنيــة.
يجــب علــى المنشــط أن ينتبــه إلــى أثــر المجموعــة ( )Effet-groupeعلــى األفــراد خــال النقــاش ويعمــل
علــى توجيــه النقــاش بشــكل يســمح بالوصــول إلــى التحاليــل واآلراء الفرديــة حتــى تجــاوز المشــكلة التــي
تطــرح أحيانــا والمتعلقــة بســقوط بعــض األفــراد فــي األحــكام الجاهــزة وتبنــي أفــكار وآراء ســبق طرحهــا .أثــر
المجموعــة مرتبــط بمجموعــة مــن المحــددات كطبيعــة العالقــة بيــن أفــراد المجموعــة وعددهــا هــل هــي
مجموعــة كبيــرة أم صغيــرة ،الجنــس نســبة الذكــور واإلنــاث ،المســتوى التعليمــي وكذلــك النمــوذج التعليمــي
(تعليــم عمومــي ،تعليــم خصوصــي ،تعليــم أجنبــي بمــدارس البعثــات األجنبيــة ،إلــخ ).إذ أن كل نمــوذج مرتبــط
بمجموعــة مــن القيــم أو األنســاق القيميــة.
ولإلشــارة فــإن هــذا العمــل يســتلزم التحلــي بالحيــاد القيمــي واالنتبــاه فــي نفــس الوقــت إلــى أثــر المنشــط
(.)Effet-animateur

البعد

التقني

•استخدام أدوات وتقنيات
•العالقــة كســيرورة قائمــة علــى أســاس
كفايــات ومهــارات تواصليــة
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البعد

اإلنساني

•العالقة كتفاعل إنساني مبني على التبادل؛
•مقاربة تركز على المخاطب أو المحاور
()interlocuteur

فيمــا يخــص الجانــب اإلنســاني فإنــه مرتبــط بقواعــد عامــة ومبــادئ إنســانية مشــتركة ،ترتبــط أساســا بقيمــة
الحريــة وبالحــق فــي حريــة التعبيــر كحــق أساســي خــال التفاعــل مــع الشــريط ومناقشــته.
األخــذ بعيــن االعتبــار الجانــب القيمــي هــو مســألة أساســية فمنظومــة حقــوق االنســان هــي مبنيــة أساســا علــى
قيــم إنســانية كونيــة.
العالقــة اإليجابيــة هــي العالقــة التــي تســمح لــكل المشــاركين بالتعبيــر عــن مواقفهــم وآرائهــم دون تمييــز ،و
تعمــل علــى تثميــن كل اآلراء وبالتالــي المســاهمة فــي التربيــة علــى تجنــب أحاديــة التفكيــر والحقيقــة الوحيــدة
وكــذا االبتعــاد عــن األجوبــة الجاهــزة.
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بلورة ميثاق أخالقي بطريقة تشاركية
خــال العمليــة التنشــيطية يقــوم المنشــط باالتفــاق مــع الجمهــور علــى مجموعــة مــن القيــم والقواعــد التــي
ســتؤطر اللقــاء مبنيــة أساســا علــى احتــرام المشــاركين وقناعاتهــم ،مــن خــال بلــورة ميثــاق أخالقــي يكــون
بمثابــة إطــار موجــه للســلوكات والتصرفــات.
الميثــاق األخالقــي هــو إطــار قيمــي ( )cadre de valeursمرجعــي يمكنــه أن يتضمــن بعــض المبــادئ التــي
يلتــزم بهــا المنشــط والجمهــور .يمكــن أن تكــون مبنيــة علــى (هــذا فقــط اقتــراح أولــي):
االحترام

يعامــل كل المشــاركين باحتــرام تــام ويعتــرف بهــم كأشــخاص مكتملــي الشــخصية .تحتــرم اآلراء المعبــر عنهــا
مــن طــرف المشــاركين وتؤخــذ علــى محمــل الجــد دونمــا الحكــم علــى األجوبــة واآلراء بالخطــأ والصــواب.
األســاس هنــا هــو احتــرام الكرامــة اإلنســانية وكــذا اآلراء المعبــر عنهــا دون تمييــز.
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هــذه الفئــة لهــا خصوصيــة أساســية داخــل المجتمــع المغربــي ،فهــي مرتبطــة بمجموعــة مــن األحــكام المســبقة
(الــدراري الصغــار ماعارفينش).
(إلى دواو الكبار يسكتو الصغار ...إلخ ).يجب على المنشط عدم السقوط في هذه األحكام المسبقة.
عــدم الســقوط فــي هــذه األحــكام مرتبــط بمســتوى معرفــة األطفــال والطفولــة ســواء علــى مســتوى الحقــوق
التــي تضمنهــا القوانيــن الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة ،أو علــى مســتوى معرفــة ســيرورة نمــو تفاعــل األطفــال مــع
العالــم الخارجــي .وبالتالــي فــإن معرفــة الطفــل تصبــح ضــرورة مهنيــة وليســت فقــط فضــوال علميــا.

هنــاك مجموعــة مــن النظريــات والمقاربــات تجمــع غالبيتهــا علــى أن نمــو الطفــل يتــم بشــكل تفاعلــي وتتدخــل
فيــه مجموعــة مــن المؤسســات.

المساواة وعدم التمييز

تتــاح نفــس فــرص المشــاركة فــي النقــاش لــكل المشــاركين والمشــاركات بغــض النظــر عــن جنســهم أو انتمائهم
االجتماعــي أوســنهم أو أصلهــم أو وضعيتهــم االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو كونهــم يعانــون مــن إعاقــة أو أي
عامــل آخــر .يستحســن االســتماع إلــى وجهــات نظــر الذكــور واالنــاث بطريقــة متســاوية.
السرية ()La confidentialité

تضمــن ســرية اآلراء و ال تنشــر المعطيــات الشــخصية الخاصــة بالمشــاركات و المشــاركين .يلتــزم المنشــط
والمشــاركون بعــدم نشــر مــا يــدور خــال المناقشــة مــن أفــكار ،إذ يمكــن مناقشــة مجموعــة مــن القضايــا التــي
يعبــر فيهــا المشــاركون عــن آراءهــم حــول قضايــا مجتمعيــة قــد تكــون ذات حساســية .كمــا يمكــن للمشــاركات
والمشــاركين أن يتفاعلــوا أحيانــا مــع بعــض الظواهــر الثقافيــة المحليــة التمييزيــة أو مــع معاييــر اجتماعيــة
ثقافيــة قــد تكــون موضــوع تفكيــر نقــدي عقالنــي .مــن بيــن هــذه الظواهــر االجتماعيــة يمكــن ذكــر (الــزواج
المبكــر) (العامــات المنزليــات) (العالقــة بيــن الجنســين) (حريــة المعتقــد) ،وبالتالــي فــإن المنشــط ملــزم مــن
الناحيــة األخالقيــة والمهنيــة بعــدم نشــر مــا تمــت مناقشــته .اال اذا مــا دعــت الضــرورة لــدواع محــددة بالقانــون
الداخلــي للجمعيــة.
طواعية المشاركة

مراحل تطور الطفل
المرحلة

المميزات

قبل الوالدة

الحمــل هــو فتــرة مــن الضعــف بالنســبة لــأم .بنيــة األســرة والتفاعــل مــع البيئــة االجتماعيــة
يؤثــران علــى تطــور الجنيــن.

عند الوالدة

ظــروف والدة الطفــل لهــا أهميــة حيــث تؤثــر علــى طبيعــة عالقتــه بمحيطــه وبيئتــه .المولــود
الجديــد هــو عنصــر فــي شــبكة العالقــات األســرية ويســاهم فــي تغييــر بنيتهــا وديناميكيتهــا.

من  0إلى  3سنوات

هــذه هــي فتــرة التعلمــات األوليــة األساســية :المشــي ،الــكالم والوعــي الذاتــي .فــي هــذه
الفتــرة يبــدأ فــي المقاومــات األولــى كمــا يكــون الطفــل شــديد الحساســية ومالحظــة ردود
الفعــل مــن حولــه.

من  3إلى  6سنوات

يتطــور خيــال الطفــل وذاكرتــه وتصبــح لــه القــدرة علــى التفاعــل مــع الزمــن وتتبــع أفعالــه
وذكرياتــه .تبــدأ االســتقاللية ويصبــح الطفــل علــى علــم بأثــر تصرفاتــه .كمــا تتزايــد شــبكة
العالقــات مــع اآلخريــن.

من  6إلى  12سنة

يخبــر المشــاركون ببرنامــج اللقــاء باســتعمال أســلوب تواصلــي مالئــم ( )adaptéحســب خصوصيــات الفئــة
االجتماعيــة المســتفيدة .تكــون مداخــات المشــاركين والمشــاركات حــرة وطوعيــة ودون أي ضغــط أو إلــزام.
الثقة

تســتعمل فــي تنشــيط اللقــاءات مقاربــة وديــة تعتمــد اإلنصــات والتجــاوب االيجابــي مــع المشــاركين ،لجعلهــم
يشــعرون بالثقــة ممــا يشــجعهم علــى المســاهمة بكامــل ملكاتهــم.

من  12إلى  18سنة

يتعلــم الطفــل القــراءة والكتابــة ويطــور الــذكاء المشــخص .يبحــث عــن اللعــب مــع أقرانــه
واالتصــال بهــم وتصبــح لديهــم أهميــة كبيــرة فــي حياتــه .يتعــرف أكثــر علــى المعاييــر
االجتماعيــة والمحظــورات.
المراهقــة هــي فتــرة مــن االضطرابــات الجســدية والنفســية العميقــة .مصحوبــة بطــرح مجموعــة
مــن األســئلة الوجوديــة والعمــل علــى لفــث االنتبــاه .قــد يشــعر المراهقــون بأنــه ال يتــم فهمهم
مــن طــرف الراشــدين .كمــا تكــون لديهــم حاجــة ماســة للتواصــل االجتماعــي مــع أقرانهــم.
يتطــور لديهــم الــذكاء المجــرد .يمكــن للمراهــق أن يعبــر عــن تمــرده مــن خــال ســلوكيات
ترفــض بعــض المعاييــر االجتماعيــة.

األمان والحماية

تضمــن شــروط االســتقبال الالئقــة ســواء فــي مســتواها المــادي أو النفســي أو االجتماعــي خــال العــرض
والمناقشــة .كمــا توفــر فــرص المســاعدة للمشــاركين فــي وضعيــة إعاقــة.
 -60دليل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ عبر السينما

دليل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ عبر السينما 61-

االحتياجات األساسية للطفل في جميع مراحل تطوره
•األمن البدني والعاطفي واالستقرار العاطفي.
•عالقــات مميــزة مــع المحيــط تعطــي اإلحســاس باألمــان والحــب وتضــع فــي نفــس الوقــت قواعــد التفاعــل
مــع اآلخــر.
•القدرة على اكتشاف اآلخر باختالفه.
بالنســبة للتفاعــل مــع األطفــال فالجانــب المرتبــط بالمــرح ( )ludiqueهــو جانــب أساســي خــال التنشــيط،
حيــث يجــب أال تدبــر األنشــطة ســواء خــال مرحلــة البلــورة أو اإلنجــاز كتماريــن أو أعمــال توحــي بصرامــة
أكاديميــة مــن أجــل إذكاء روح الرغبــة والفضــول والشــغف والنقــاش والرغبــة واالنخــراط اإلرادي .إذا أخــذت
أمثلــة مــن الحيــاة والوضعيــات اليوميــة لألطفــال فإنهــا تكــون ذات أثــر إيجابــي فــي الســيرورة التفاعليــة إذ
أن المعيــش اليومــي والتجــارب الحياتيــة للمشــاركين تجعلهــم يحللونهــا باســتعمال أدوات ومفاهيــم ومقاربــات
يكتســبونها داخــل الورشــات وداخــل حجــرات الدراســة.
يجــب علــى المنشــط عــدم االســتحواذ علــى الــكالم أو لعــب دور تعليمــي ،فمهمتــه األساســية هــي تســهيل
وتنظيــم الحــوار والنقاشــات الموضوعاتيــة.
يجــب تكييــف طريقــة االشــتغال مــع مســتوى نمــو الطفــل ( الجــدول أعــاه يقــدم بطريقــة مختصــرة مراحــل
نمــو الطفــل).
كما يجب اختيار توقيت يحترم الساعة البيولوجية لألطفال.

باختصار

 أهمية الثقافة السينمائية بالنسبة للمنشط. أهمية معرفة الجانبين المعرفي والوجداني قبل التفاعل مع الجمهور.ومتنوع.
 ليس هناك نموذج واحد ووحيد للجمهور الجمهور هو ُك ٌّل ُم َر َّك ٌبٌ
 التقييم الذاتي للكفاءة المتعلقة بالحديث أمام الجمهور والتواصل مع اآلخر هي مرحلة أساسية. بناء عالقة إيجابية مع الجمهور يبدأ بالتقييم الذاتي للقدرات التواصلية بشكل عام . -التخلص من األحكام المسبقة ومعرفة مراحل نمو الطفل هو مسألة أساسية.
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هشاشــة
الشباب في وضعية إعاقة ذهنية نموذجا

الفئات في وضعية هشاشة :من هي هذه الفئات؟
مــن الصعــب إعطــاء تعريــف دقيــق لهــذه الفئات نظــرا لصعوبة تحديــد مفهــوم الهشاشــة نفســه ()vulnérabilité
ذو الحمولــة المعيارية.
دونمــا الخــوض فــي أركيولوجيــا المفهــوم ،فمــن المعلــوم أنه اســتأثر باهتمــام مجموعة مــن المفكريــن والباحثين؛
هــو تــارة موضــوع تفكيــر فلســفي وتــارة موضــوع بحوث عــدة علــوم ســواء منهــا الحقــة أو االجتماعية.
علــى المســتوى اإلجرائــي ،فقــد عــرف تحــوال مهمــا حيــث دخل فــي أدبيــات البرامــج التنمويــة خــال ثمانينيات
القــرن الماضــي شــأنه شــأن مصطلحــات أخــرى قريبــة منــه مثــل انعــدام األمــن ( )insécuritéو()fragilité
و( )précaritéوهــي كلهــا مصطلحــات مرتبطــة بعامــل القــدرة علــى التفاعــل مــع وضعيــة مرتبطــة بالمخاطــر
( . ) risquesوقــد ســارت منظمــات دوليــة مــن قبيــل البنــك الدولــي ( )Banque mondialeوبرنامــج األمــم
المتحــدة االنمائــي ( )PNUDوبرنامــج األمــم المتحــدة للتغذيــة ( ،)PAMفــي اتجــاه بلــورة تعريــف إجرائــي
كمــي مرتبــط بقــدرة الفــرد علــى التفاعــل اإليجابــي مــع مــع المخاطــر ( )risquesوبمــدى االســتقاللية
( )autonomieأي قــدرة الفــرد علــى اتخــاذ قــرارات دونمــا الحاجــة إلــى المســاعدة أو المواكبــة ســواء كانــت
هــذه المســاعدة مــن أفــراد أو مــن مؤسســات.
مــا ميــز هــذا التعريــف االجرائــي هــو أنــه متعــدد التخصصــات المعرفيــة  )interdisciplinaire(2وبأنــه يأخــذ
بعيــن االعتبــار العوامــل الداخليــة للهشاشــة ( )intrinsèquesكالســن والجنــس ووضعيــة اإلعاقــة والمــرض وكذا
العوامــل الخارجيــة ( )extrinsèquesكالوضعيــات االجتماعيــة أو السياســية أو مــدى توفر بنيــات تحتية دامجة.
1 .1إن االشــتغال مــع فئــة الشــباب فــي وضعيــة إعاقــة ذهنيــة ،يتطلــب أوال التعــرف علــى االعاقــة الذهنيــة
وعلــى خصوصيــات الشــباب فــي وضعيــة إعاقــة ذهنيــة خاصــة علــى مســتوى القــدرات المعرفيــة والعاطفيــة
والكفــاءات التواصليــة.
 2 .2كمــا يجــب أن يســتحضر المنشــط مبــدأ التنــوع االنســاني ( )diversité humaineفــي بعــده اإليجابــي
أي أن وضعيــة اإلعاقــة هــي جــزع مــن التنــوع و الغنــى اإلنســاني .اســتحضاره لهــذا المبــدأ يجعلــه ال ينظــر
إلــى هاتــه الفئــة نظــرة شــفقة.
 3 .3مســألة االلتــزام بتحديــد حيــز زمنــي قصيــر ســواء علــى مســتوى عــرض الشــريط أو على مســتوى المناقشــة
وبالتالــي احتــرام قــدرة المجموعــة علــى التركيــز ســواء عنــد اختيــار األفــام (مــن المســتحب اختيــار أفــام
وثائقيــة مــن  13دقيقــة أو أفــام قصيــرة).
 4 .4التركيــز خــال العمليــة التواصليــة علــى الجانــب غيــر اللفظــي لشــد االنتبــاه وعلــى عــدم اإلكثــار مــن
المفاهيــم المجــردة.
2
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االقتصاد والسوسيولوجيا واألنثربولوجيا وعلوم الصحة والبيئة والجغرافيا البشرية وتدبير األزمات ،الخ.
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 5 .5بشكل مختصر هناك نقط أساسية تشكل أساس منهجية التنشيط:
−تجميع معطيات ومعلومات خاصة بالفئة؛
−وضع قواعد مشتركة قبل الشروع في العمل ( تجنب النقاشات الثنائية ،الهاتف المحمول)
−أخذ درجة اإلعاقة الذهنية بعين االعتبار خالل بناء العالقة التواصلية؛
−أخذ مسألة تدبير الوقت بعين االعتبار ؛
−عدم استعمال مصطلحات تجريدية؛
−عــدم التعليــق علــى أجوبــة المشــاركين باســتعمال كلمتــي خطــأ أو صــواب لكــون كل األجوبــة هــي
اجتهــادات وجــب تشــجيعها.

مقاربة الطب النفسي تقسم اإلعاقة الذهنية إلى أربعة مستويات حسب شدتها ودرجتها
إعاقة ذهنية طفيفة:

حيــث يتــراوح معامــل الــذكاء مــا بيــن  50و ،69وتمثــل  % 80مــن إجمالــي حــاالت اإلعاقــة الذهنيــة .تتميــز
هــذه الفئــة بقدراتهــا التواصليــة رغــم أنــه هنــاك صعوبــة فــي اســتعمال المفاهيــم المجــردة والكفايــات المعرفيــة
األساســية أي التحليــل والتركيــب.
إعاقة ذهنية متوسطة:

معامــل الــذكاء عــادة مــا يتــراوح بيــن  35و ،49يكــون هنــاك خلــل فــي القــدرة علــى التعلــم والتفكيــر المنطقــي
بيــد أن القــدرة علــى التواصــل تبقــى نســبيا متوســطة.
إعاقة ذهنية شديدة:

لإلخبار

تعــرف منظمــة الصحــة العالميــة اإلعاقــة الذهنية باعتبارهــا «توقف النمو الذهنــي أو نمو ذهني غيــر مكتمل الذي
يؤثــر على القدرات المعرفية بشــكل عــام خاصة الوظائف المعرفيــة واللغوية والحركية وكذا الكفــاءات االجتماعية».
تتمظهــر اإلعاقــة الذهنيــة بشــكل عــام مــن خــال الوظائــف العقليــة واختــال وظائــف التكيــف االجتماعــي.
أسباب اإلعاقة الذهنية متعددة منها ماهو مرتبط

معامــل الــذكاء يكــون عــادة بيــن  20و ،34تكــون صعوبــات فــي نطــق الكلمــات كمــا أن قامــوس المفــردات يكون
محــدودا ممــا يؤثــر علــى المهــارات التواصليــة األساســية وتحتــاج الفئــة التــي فــي هــذه الوضعيــة للمســاعدة
والمواكبــة.
إعاقة ذهنية بالغة الشدة

معامل الذكاء يكون عادة أقل من  .20القدرة على التعبير محدودة وصعوبة فهم.

 بفتــرة قبــل الحمــل (األمــراض الوراثيــة ،انحرافــات فــي الكروموســومات ،عــدم توافق فــي فصيلتــي دم األبوين) أو أثنــاء الحمــل (التعــرض لبعــض اإلشــعاعات ،إصابــات فيروســية ،المخــدرات ،الكحــول ،التبــغ ،إلــخ).. عند الوالدة (الرجات الدماغية ،كدمات وإصابات) -بعد الوالدة (أمراض معدية أو فيروسية أو تسمم أو إصابة في الرأس أو االختناق .)...
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األهداف

يهــدف هــذا القســم إلــى إثــارة انتبــاه المنشــطين إلــى الصعوبــات التــي تواجههــم مــن أجــل المســاعدة ،خــال
تنشــيط حصــة ســينمائية ،علــى معالجــة القضايــا المثيــرة للجــدل ومواجهــة حــاالت غيــر متوقعــة.

إن الرهــان الــذي ينطــوي عليــه تنشــيط حصــة مــا بعــد عــرض شــريط ســينمائي روائــي أو وثائقــي يكمــن فــي
المنشــط /ة لقضايــا مثيــرة للجــدل ومواجهــة مواقــف صعبــة مــن منظــور قيــم حقــوق اإلنســان
ضــرورة معالجــة ُ
ُببعدهــا الكونــي ،الســيما أن المواقــف التــي قــد تواجــه المنشــط تُحفــز علــى التفكيــر وتكــرس الحــس النقــدي.
االهتمام بالجانب الجمالي :من خالل استجالء جمالية التأطير وهندسة الزوايا وانسيابية اإلنارة وانزاياحات اللغة السينمائية.

-2

المنشط/ة
من مهام ُ

يمكــن للمنشــط تقاســم الصعوبــات التــي تواجهــه مــع الجمهــور المســتهدف ،ألن االســتماع إلــى وجهــات
نظرهــم يســمح بفهــم اإلكراهــات ،الســيما أن بعــض قضايــا حقــوق اإلنســان قــد تثيــر ردود فعــل ســلبية مــن
المحافظــة ( مثــل وضعيــة المــرأة ،والتمييــز
لــدن الجمهــور المســتهدف بســبب النزعــة الثقافيــة واالجتماعيــة ُ
ضــد المهاجريــن والالجئيــن ،أو مناهضــة ممارســة الحريــات الفرديــة ،والعالقــة بيــن الحريــة والمســؤولية
 ،الحقــوق الفرديــة والحقــوق الجماعيــة ،الحقــوق المدنيــة والسياســية  )....وهنــا تتــاح الفرصــة للنقــاش
المتعــدد أو الجماعــي الواســع .ومــن هــذا المنطلــق ينبغــي علــى المنشــط إشــراك الحاضريــن واقتــراح مــا
المنزلقــات مثــل الوصــم (.)La stigmatisation
يُحفزهــم علــى التفكيــر ،كمــا ينبغــي االنتبــاه إلــى بعــض ُ
علــى المنشــط اســتحضار أنــه ال تكــون لديــه دائمــا وبالضــرورة أجوبــة علــى جميــع األســئلة ،والحــرص علــى
التحفيــز علــى التفكيــر وتشــجيع الحاضريــن علــى التفكيــر وتعميــق بحثهــم فــي القضايــا المطروحــة.
إن إنجاز قراءة فيلمية هادفة ومتخصصة تقتضي القيام باختيارات منهجية تقارب الظاهرة وتالمس المقصدية من خالل:
−−منهج سيميائي :تحليل العالمات وفك شفرات الرموز؛
−−منهج بنيوي :تحليل مضمون الفيلم وتجلية أبعاده؛
−−منهج اجتماعي  :ربط الشخوص بالواقع المعيش؛
−−منهج نفسي :تحليل نفسية الشخوص.
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اختيار الفيلم

مــن معاييــر اختيــار الفيلــم نوعيــة االهتمــام أو االنشــغال ومجاالتــه ،ونوعيــة األهــداف المحــددة وخلفيــات بلوغهــا
طبعــا في عالقــة بالفئــات المســتهدفة.

ونســتحضر فــي حالتنــا ،ونحــن إزاء دليــل عــن الســينما وحقــوق اإلنســان الــذي ينــدرج ضمنــه هــذا العمــل
وهــو حقــوق اإلنســان بمفهومهــا الكونــي الشــامل وغيــر القابــل للتجــزيء.
ونستحضر احتمال أن يكون االختيار موفقا أو أن يجانب التوفيق ،مما يتعين معه وضع معايير واضحة الختيار الفيلم.
تحديد السياق الذي في إطاره تم اختيار الفيلم ،والتذكير بالحقبة التاريخية التي أنجز فيها الفيلم.
وبطبيعة الحال فإن اختيار الفيلم يرافقه توفير كل المعطيات المتعلقة به.
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أسئلة توجيهية للنقاش

-4

تقنيات النقاش /التنشيط

تموقع المنشط/ة في فضاء عرض الشريط ومناقشته:

•أن يكون في مجال الرؤية لكافة الحاضرين/ات.
•التواجــد الجســدي :الصــوت ،اإلنصــات ،توزيــع النظــرات علــى مجمــوع القاعــة /علــى كافــة مكونــات الجمهــور
الحاضــر.

أ .ما هي القضية المركزية المطروحة في الفيلم؟

•دعوة جمهور الحاضرين إلى االنتباه إلى كافة تفاصيل الفيلم ،شكال ومضمونا....

ب .من هي الشخصية المركزية في الفيلم؟

المسائلة للفيلم في جميع مكوناته.
•االنطالق من القراءة النقدية ُ

ج .كيف طرحت الشخصية المركزية في الفيلم قضيتها:
 .1عن طريق سرد /عرض معلومات؛
 .2في شكل قصة شخصية؛
اشخاص اصحاب عالقة؛
 .3مقابالت مع
ٍ
 .4بدمج أكثر من طريقة.
د .ما هو مدى فهمك للقضية المطروحة في الفيلم ؟
ه .مــا هــو مــدى تعاطفــك مــع القضيــة المطروحــة؟ مــع العلــم أنــه ينبغــي دائمــا وضــع
مســافة مــع مضاميــن الفيلــم؛

•عدم االكتفاء بالتحليل اإليديولوجي الذي قد يغيب باقي المكونات وعناصر التحليل.
•إفساح المجال ألكبر عدد من المتدخلين  /ات وإتاحة فرصة المشاركة للجميع.
•تدبيــر حــوار هــادئ وعقالنــي ومتحضــر بيــن وجهــات النظــر المختلفــة  /المطروحــة ،مــع احتــرام االختالف
والتنــوع فــي القــراءات والمقاربــات ،والحــرص علــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي النقــاش تــؤدي إلــى تثبيــت
أســس االختــاف مــع تحديــد مســاطر تدبيــره ،واحتــرام حــدوده.
•تجنب ممارسة اإلقصاء.
•تجنب تحقير بعض التدخالت.
•إعطاء األولوية للقاعة /الجمهور وعدم احتكار الكلمة من لدن المنشط/ة.
•رفع مستوى النقاش وترقيته وتجويده واحترام متطلباته وأخالقياته.
• تثمين جميع التدخالت.

و .ما هو مدى تعاطفك مع الشخصية /الشخصيات؟ لماذا؟
ز .ما هو الحق المطروح في الفيلم؟
ح .كيف تم انتهاك الحق؟ من هي الجهة المنتهكة للحق؟
ط .هــل تــرى أن القضيــة المطروحــة فــي الفيلــم قريبــة مــن واقــع البلــد أم أنهــا شــاذ ٌة؟
اعــط أمثلــة.
ي .ما هو الحل الذي تقترحه ؟ ماذا يمكن عمله للمساهمة في حل المشكلة؟
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تمرين 1

التحضير لتنشيط عرض سينمائي
تنشيط نقاش عرض سينمائي ال يُرتجل بل يتم إعداده بشكل قبلي.
إعــداد بطاقــة عــن الشــريط الســينمائي اعتمــادا علــى مراجــع خاصــة ومتخصصــة :خزانــات المركــز الســينمائي المغربــي،
خزانــات أنديــة ســينمائية ،خزانــات خاصــة ،مواقــع إلكترونيــة خاصــة؛ مجــات متخصصــة...

• عنوان الشــريط أساسا .............................................................................................
بتســميته األصليــة وبالترجمــة المعتمدة أو إلى اللغة/ات المتداولة مع الجمهور المســتهدف؛

• مــدة الفيلم الزمنية؛ ...............................................................................................
• ســنة  /تاريخ اإلنتاج؛ ................................................................................................
المنتج :ســواء كان شــخصا طبيعيا أو معنويا؛

بدعم من............................................................................................................ :
المؤلــف/ة ،كاتب/ة الســيناريو ،منجز/ة الحوار ..................................................................
المخرج ...............................................................................................................
مع إمكانية التذكير بأفالم ســابقة له إن كانت له أشــرطة ســابقة؛

• التصويــر ،المونتاج ،الموســيقى التصويرية ،الصوت ............................................................
الممثلون /ات....................................................................................................... :
أصحاب األدوار الرئيســية ،أصحاب األدوار الثانوية...

• تقديــم ملخــص الفيلم بتركيز دون الخــوض في تفاصيل أكثر؛
• موضوع الفيلم أو اإلشــكالية الرئيســية التي يعالجها ....................................................
• موضــوع الفيلــم من منظور حقوق اإلنســان :يتناول قضية:

....................................................
من شروط البطاقة التقنية للفيلم التركيز وعدم اإلطالة ،كما يبقى للمنشط/ة هامش المبادرة واالجتهاد.
بعــد إعــداد البطاقــة وتمهيــدا ليــوم عــرض الفيلــم يمكــن تقاســم البطاقــة المُعــدة مــن لــدن المنشــط/ة ونشــرها وتعميمهــا
وتقاســمها مــع أعضــاء النــادي /الجمعيــة /مــع المنخرطيــن /مــع الجمهــور المســتهدف عبــر كافــة وســائل التواصــل المعتمدة
والمتاحــة ،علمــا أن وســائط /شــبكات التواصــل االجتماعــي أضحــت ذات نجاعــة وفعاليــة فــي هــذه الصــدد.
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شريط روائي أو وثائقي
حول مناهضة التمييز  :وضعية النساء
الهدف  :التحسيس بوضعية النساء في المغرب
النتيجة المتوخاة:

•توسيع اآلفاق المعرفية للجمهور حول التمييز؛
•استيعاب مفاهيم التمييز ومظاهره؛
•النقاش حول إجراءات ضد التمييز.
التقنيات:

اختيــار فيلــم مناســب للموضــوع (روائــي أو وثائقــي) ،إعــداد بطاقــة عنــه ،مــن خــال بحــث مســبق وموثــق،
عــرض الشــريط علــى الجمهــور المســتهدف ،مناقشــة الفيلــم؛
إنجاز البحث المسبق في الموضوع من خالل مختلف المصادر ذات الصلة ( مراجع أكاديمية ،األنترنيت)...؛
حصــر الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة ،المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،الســيما المقتضيــات المتعلقــة بعــدم التمييــز
(مثــا المــادة األولــى مــن اتفاقيــة مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،حصــر النصــوص الوطنيــة
المتوفــرة ،وبعــض الممارســات الفضلــى ( دوليــا ووطنيــا)..؛
اعتمــاد معطيــات إحصائيــة مــن مصــادرة مؤسســاتية معتمــدة اليونســيف ( ،)UNICEFصنــدوق األمــم المتحــدة
اإلنمائــي للمــرأة ( ،)UNIFEMالمندوبيــة الســامية للتخطيــط ،مؤسســات وطنيــة ،جمعيــات مغربية...
حصــر المجــاالت التــي تبــرز فيهــا ممارســات تمييزيــة ضــد النســاء( التمــدرس ،الصحــة ،الرياضــة ،الشــغل،
المشــاركة فــي تدبيــر الشــأن العــام ،المؤسســات المنتخبــة)...؛
المعدة عنه.
قراءة وتحليل مشاهد من الفيلم المعروض ،اعتماد البطاقة التقنية ُ
يمكن استدعاء مختصين ومختصات في الموضوع لحضور عرض ومناقشة الفيلم.
االهتمــام بالجوانــب الشــكلية والفنيــة للفيلــم (التصويــر ،التشــخيص ،الحــوار ،التقــاط المشــاهد ،اإلنــارة ،زوايــا
التقــاط المشــاهد)...
طــرح ومناقشــة الوضعيــة فــي المغــرب ،هــل هنــاك تمييــز ضــد الفتيــات المغربيــات ،مــا هــي مظاهــره وأشــكاله
(فــي القوانيــن ،داخــل األســرة ، ،فــي المجتمــع )....مقارنــة مــع أوضــاع فتيــات فــي بلــدان وفضــاءات أخــرى،
تشــابه أم اختــاف.
يجب الحرص على ارتباط النقاش بمضامين الفيلم المعروض
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تمرين 2

المراجع الدولية التي يمكن اعتمادها بخصوص الفيلم المتعلق بالهجرة ( اآلليات الوطنية والدولية :
−اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( خاصة المواد 9)1-2-13؛

عرض شريط حول المهاجرين إلى المغرب

−االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم10؛

الهــدف  :التعــرف /االطــاع علــى الحقــوق األساســية للمهاجريــن ( االتفاقيــات الدوليــة ،القوانيــن الوطنيــة ذات
الصلــة بالهجــرة والمهاجريــن) ومناقشــة الموضــوع مــن خــال شــريط يتنــاول موضــوع الهجــرة .
تذكيــر بــأن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان يؤكــد أن «لــكل شــخص الحــق فــي حريــة التفكيــر والضميــر
والديــن» (المــادة  )18و»حريــة الــرأي والتعبيــر» (المــادة  )19و»أن التربيــة يجــب أن تهــدف إلــى :تنميــة
التفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن جميــع الشــعوب والجماعــات العنصريــة أو الدينيــة» (المــادة )26
ثم تتم اإلحاطة علما بالوثائق التقنينية الدولية ذات الصلة ،بما في ذلك :
−العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية3؛

−إعــان مبــادئ بشــأن التســامح (اعتمدتــه منظمــة اليونســكو فــي  16نونبــر  ،1995يتكــون مــن
ديباجــة و 6مــواد).
11

القوانين الوطنية ذات الصلة

القانون رقم  27.14يتعلق بمكافحة االتجار بالبشر

12

القانون رقم رقم  02.03المتعلق بدخول وإقامة األجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

13

−العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية4؛
−االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري5؛
−اتفاقية حقوق الطفل6؛
−اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة7؛
−إعالن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري.8
النتائج المنتظرة:

معرفة وفهم كافة ما يرتبط بهذه الهجرة؛
التفكير في صيغة للترافع من أجل قضايا الهجرة؛
إدماج المهاجرين وأفراد أسرهم.

التدابير المستعملة

−مشاهدة الفيلم؛
−تحليل الفيلم في ضوء ما تم إعداده من بطاقات تقنية عنه بشكل فردي أو جماعي مما كتب ونشر عن الفيلم؛
−استحضار مشاهد ولقطات من الفيلم وتوظيفها في النقاش واالستشهاد بها لدعم تحليل أو قراءة في الفيلم؛
−كيف تناول المخرج فنيا القضايا المرتبطة بالهجرة؛
−أداء الممثالت والممثلين في الفيلم.
3

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

4

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

9

5

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

10

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cmw.aspx

6

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx

11

http://hrlibrary.umn.edu/arab/tolerance.html

7

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

12

8

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b019.html
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تمرين 3
«الســينما» فــي الفضــاء المدرســي
تمريــن علــى النّهــوض بــأدوار أحــد ّ
التعابيــر الفنّيــة الهامــة ّ
لمــا تنطــوي عليــه هــذه الفنــون مــن أه ّميــة فــي تنشــيط الحيــاة المدرس ـ ّية والمســاهمة
التالميــذ فــي الوســط المدرســي
التــذ ّوق الفنــي والنّقــد لــدى ّ
فــي تف ّتــق ملــكات ّ
الهــدف العــام :تفعيــل دمــج الوســائل الســمعية البصريــة فــي المنظومــة التعليميــة ،باعتبارهــا وســيلة ناجعــة
فــي المنهــاج الدراســي ،وتعزيــز ثقافــة الصــورة ،وإكســاب التالميــذ مهــارات تفكيــك اللغــة الســينمائية واســتيعابها،
باإلضافــة إلــى التشــبع بقيــم حقــوق اإلنســان وترســيخ الســلوك المدنــي والتحفيــز علــى الخلــق واإلبــداع.
أوال نقــاش عــام مفتــوح مــع التلميــذات والتالميــذ ( تدويــن األجوبــة ،مناقشــتها جماعيــا ،تســجيل
مخرجــات وخالصــات ،تليهــا عمليــات تفاعــل مــع القاعــة ،تســتنتج منهــا اســتنتاجات عامــة تخــدم أهــداف
البرنامــج).

ثانيا -اقتراح مشروع سيناريو ُمركز جدا
1 .1ينقســم المشــاركات والمشــاركون إلــى مجموعــات صغيــرة مــا بيــن  4و  5أفــراد ( تعييــن مقــرر/ة) يتداولــون
فــي اقتــراح عناصــر ســيناريو صغيــر لشــريط وثائقــي قصيــر أو لفيلــم ســينمائي قصيــر موجــه إلــى الجمهــور
الواســع ،عبــر التلفزيــون أو الســينما ( تبريــر االختيــار بيــن الوســيلتين).
2 .2أن يتضمــن مشــروع الســيناريو فــي خطوطــه العريضــة قيمــة واحــدة أو أكثــر مــن قيــم حقــوق اإلنســان (
تبريــر االختيــار) وطريقــة طرحهــا وســياق ذلــك؛
3 .3ماهية اإلشكالية التي يود الفريق طرحها ،وما يرغب في لفت االنتباه إليه؛
4 .4مــا هــي األدوات المســتعملة لتحقيــق الهــدف :مــن خــال التشــخيص ،مــن خــال الحــوار ،مــن خــال
الصــورة ،مــن خــال حــركات الكاميــرا وزوايــا التقــاط المشــاهد ،مــن خــال اإلنــارة ،والموســيقى ......بشــكل
يجعــل مــن الصــورة والصــوت أدوات الــذكاء والتطــور .وبشــكل عــام وفــق مواصفــات اإلبــداع الســينمائي.
ثالثا -اقتراح مشروع قراءة في شريط يتناول قضية من قضايا حقوق اإلنسان
تناول قضية في ضوء االلتزام بقيم حقوق اإلنسان:
•المساواة
•التمييز على أساس :الدين ،النوع ،اللون ،االنتماء العرقي ،االنتماء الجغرافي ،إعاقة.....؛

أســــــــئـــــــلـــــــة
• ما هو آخر فيلم شــاهدته؟ ......................................................................................
هل شاهدته في :
حاسوب
شاشة التلفزيون
قاعة ســينمائية
هاتف نقال
لماذا «اختيار» مكان المشــاهدة؟ ..................................................................................
لماذا اختيار واســطة المشاهدة؟ ...................................................................................

•الكرامة؛
•شــكاية مــن أحــد األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة تــم إقصاؤه/هــا مــن الولــوج إلــى حــق مــن الحقــوق علــى
أســاس وضعيــة اإلعاقــة فقــط؛
يُقتــرح أن يتقمــص أعضــاء المجموعــة الشــخصيات التاليــة ( منشــط  /عضــو الجمعيــة المنظمــة لعــرض الشــريط
الســينمائي /عضــو نــادي تربــوي فــي مؤسســة تعليميــة ،مواطــن غيــر مؤهــل حقوقيــا ،ناشــط حقوقــي ).....،ليتــاح
النقــاش والتــداول حــول اإلشــكالية المطروحــة فــي الفيلــم ،مــع تقديــم دفوعــات تســتند علــى قيــم حقــوق
اإلنســان بمرجعيتهــا الكونيــة والوطنيــة الملتزمــة بانضمــام الدولــة إلــى اآلليــات التعاهديــة الدوليــة ذات الصلــة
التــي تــم االطــاع عليهــا خــال الــدورة التكوينيــة /أو مــن خــال دليــل خــاص متوفــر لــدى أحــد القطاعــات
الحكوميــة /المؤسســات المعنيــة.

يتبع ذلك فتح نقاش حول أســباب اختيار مكان مشــاهدة الفيلم ووســيلة المشــاهدة.
مقاربــة من زاوية أخرى الختيار مشــاهدة األفالم

األســباب التي تدفعك الختيار مشــاهدة فيلم ســينمائي ما؟ ..........................................
مــا هي مصادر معلوماتك الختيار مشــاهدة األفالم؟ ........................................................
هــل لديك معايير الختيار مشــاهدة أفــام؟ لماذا؟ أذكر بعضها ................................................
..................................................................................................................
أم تكتفــي بمشــاهدة مــا يتوفر لك من أفالم ؟ ولماذا؟ ..........................................................
........................................................................................................................
بعــد ذلــك يتــم فتــح نقــاش حول معايير اختيار مشــاهدة األفالم في ضوء األجوبة ،وإثارة مدى إمكانيــة اعتماد معيار قضايا ذات صلة بحقوق اإلنســان في اختيار
مشــاهدة أفالم دون غيرها.
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تمرين 4

تمرين حول مذكرة وزارة التربية الوطنية إلحداث األندية
السينمائية المدرسية

صدرت عن وزارة التربية الوطنية مذكرة وزارية رقم  91بتاريخ فاتح فبراير 2000
بشأن إحداث األندية السينمائية المدرسية
تماشــيا مــع التصــور الجديــد لمفهــوم و ممارســة األنشــطة التربويــة ،و اعتبــارا للــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه
التنشــيط الســينمائي و الســمعي البصــري فــي اعطــاء ديناميــة جديــدة لهــذه األنشــطة داخــل المؤسســات
التعليميــة ،ووعيــا مــن وزارة التعليــم الثانــوي و التقنــي بأهميــة الثقافــة الســينمائية و الســمعية البصريــة فــي
تكويــن شــخصية إنســان المســتقبل.
وســعيا منهــا الــى نشــر الثقافــة الســينمائية و الســمعية البصريــة فــي أفــق جعلهــا رافــدا مــن روافــد المنظومــة
التربويــة المغربيــة ،فانــه يشــرفني إخباركــم بأنــه تقــرر احــداث أنديــة ســينمائية داخــل المؤسســات الثانويــة
لبلــورة هــذه و تحقيقــا لألهــداف التاليــة :

	.Iاألهداف العامة :
•	

االدماج التدريجي للثقافة السينمائية و السمعية البصرية في الحياة المدرسية

•	

صقل الذوق الفني لدى التلميذ و تنمية احساسه بالجمال،

•	

تنمية حس التلميذ النقدي و االنتقائي في تعامله مع المنتوج السمعي البصري،

•	

استثمار المادة الفلمية في تدريس بعض فقرات المقررات الدراسية،

•	

استثمار الفيلم السينمائي في االشعاع الثقافي و التربوي بالمؤسسة،

•	

تربية التلميذ على الحوار و التفاعل،

•	

تربية التلميذ على العمل الجماعي و حفزه على تحمل المسؤوليات.

و حتــى تتوافــر لهــذه التجربــة شــروط النجــاح الضروريــة ،فانــه تقــرر أن يشــرع فــي تنفيذهــا ببعــض المؤسســات
التــي ســتحتضن النمــاذج األولــى مــن هــذه األنديــة علــى أن تعمــم علــى باقــي المؤسســات فــي جميــع
األكاديميــات وفقــا لخطــة زمنيــة محــددة.

	.IIاألنشطة:

.2

اعداد وثائق حول األفالم و انجاز مواضيع لها عالقة بالميدان السينمائي و السمعي البصري.

تنظيــم عــروض و نــدوات حــول الســينما و الثقافــة الســينمائية و اســتضافة فاعليــن فــي هــذا الحقــل
.3
لتأطيرهــا أو اغنائهــا.
.4

زيارة فضاءات مختصة في الصناعة السينمائية و السمعية البصرية.

.5

ممارسة الكتابة السينمائية (السيناريستيكية) و المشاركة في مباريات كتابة السيناريو.

.6

المشاركة في الملتقيات السينمائية.

.III

إجراءات التنفيذ :

1-

على الصعيد المركزي :

تحــدث علــى الصعيــد المركــزي خليــة يعهــد إليهــا باإلشــراف علــى تحضيــر الوثائــق والوســائل التربويــة ،وتســطير
خطــة العمــل ووضــع البرنامــج الســنوي العــام ،باإلضافــة إلــي التتبــع و التقويــم.
2-

على صعيد المؤسسة :

•	

يؤسس النادي تحت اشراف السيد مدير المؤسسة/

•	

يتكون الندي من التالميذ المهتمين بالثقافة السينمائية و السمعية البصرية و الراغبين في اكتسابها.

يســير النــادي مكتــب مســير مكــون مــن أســتاذ منســق و مــن  5الــى  9تالميــذ متطوعيــن يتــم اختيارهم
•	
بالتراضــي أو عــن طريــق االنتخــاب.
تــوزع المســؤوليات داخــل المكتــب بحســب المهــام و األنشــطة المزمــع القيــام بهــا و التــي منهــا علــى
•	
ســبيل المثــال  :الكتابــة و البرمجــة و التنشــيط و التوثيــق و األمانــة و االعــام...
•	

تمتد صالحية المكتب سنة دراسية واحدة:

•	

يقوم المكتب بوضع الئحة بأسماء أعضاء النادي ،كما يمكنه اصدار بطاقات عضوية حسب ظروف المؤسسة.

يعمــل المكتــب علــى وضــع برنامــج ســنوي أو نصــف ســنوي لألنشــطة بتنســيق مــع الخليــة المركزيــة و
•	
تبعــا لتوجيهــات الــوزارة ،و يوجــه اليهــا تقريــرا مفصــا عــن األنشــطة فــي نهايــة كل دورة.
تبرمــج هــذه األنشــطة خــارج الحصــص المقــررة مراعــاة للســير العــادي للــدروس وذلــك فــي انتظــار تخصيــص
حصــة زمنيــة محــددة لهــذه األنشــطة.
أهيــب بالســادة مديــري األكاديميــات والســادة نــواب الــوزارة والســادة مديــري المؤسســات الثانويــة ،كل فــي دائــرة
اختصاصاتــه ،أن يولــوا هــذه العمليــة مــا تســتحقه مــن عنايــة لبلــوغ األهــداف المتوخــاة منهــا.

أمــا األنشــطة التــي تســاهم فــي تحقيــق األهــداف المشــار اليهــا فيمكــن تلخيصهــا كمــا يلــي ،علمــا بــأن لــكل
مؤسســة الصالحيــة فــي اضافــة مــا تــراه مالئمــا ألوضاعهــا و امكاناتهــا مــن أنشــطة أخــرى :
.1

مشاهدة أفالم سينمائية و أشرطة فيديو داخل المؤسسات و خارجها بهدف قراءتها و تحليلها و مناقشتها.
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من ضمن أهداف المذكرة:

•اإلدماج التدريجي للثقافة السينمائية والسمعية البصرية في الحياة المدرسية؛
•استثمار المادة الفيلمية في اإلشعاع الثقافي والتربوي ،وفي تدريس بعض فقرات المقررات الدراسية؛
•فسح المجال أمام التالميذ لتفجير طاقاتهم اإلبداعية في المجال السينمائي والسمعي البصري؛
•إغناء معارف التلميذ السينمائية والسمعية البصرية؛
•تنمية الحس النقدي واكتساب منهجية للنقاش والنقد الموضوعي البناء .

أهداف اقترحت المذكرة السالفة الذكر تنزيلها عبر اآلليات اآلتية :
ٌ

•مشاهدة األفالم السينمائية داخل وخارج المؤسسة بهدف قراءتها وتحليلها ومناقشتها ؛
•إعداد وثائق حول األفالم وإنجاز مواضيع لها عالقة بالمجال السينمائي والسمعي البصري؛
•تنظيم عروض وندوات حول السينما والثقافة السينمائية واستضافة فاعلين في هذا الحقل لتأطيرها أو إغنائها؛
•زيارة فضاءات مختصة في الصناعة السينمائية والسمعية البصرية؛
•ممارسة الكتابة السيناريستيكية والمشاركة في مباريات كتابة السيناريو؛
•المشاركة في الملتقيات السينمائية

 .1فحوى المذكرة :تستند المذكرة على األسس التالية...:
•الوعي بأهمية الثقافة السينمائية والسمعية البصرية؛
•التطلع إلى جعل الثقافة السينمائية والسمعية البصرية رافدا من روافد المنظومة التربوية المغربية.
 .2األهداف:

•نشــر ثقافــة ســينمائية وســمعية بصريــة اعتبــارا لوعــي الــوزارة بدورهــا فــي تكويــن شــخصية إنســان
المســتقبل ( تلميــذ/ة اليــوم الذي/التــي هو/هــي مواطــن/ة الغــد /المســتقبل)؛
المدرســين والتالميــذ /ات مــن معرفــة تؤهلهــم لإلحاطــة بخبايــا الصــورة المتضمنــة فــي األعمــال
•تمكيــن ُ
الســينمائية والتقنيــات المرتبطــة بهــا؛
•صقل الذوق الفني للتلميذ/ة وتنمية إحساسه/ا بالجمال؛
•تنمية الحس النقدي لدى التلميذ/ة من خالل تعامله/ا مع المنتوج السمعي البصري واعتماد أسلوب التحليل؛
•التربية على الحوار والتفاعل؛
•استثمار الشريط المعروض في اإلشعاع التربوي بالمؤسسة التعليمية؛
•التربية على العمل الجماعي والنقاش المنظم والهادف؛
•الرقي بالحس الفني ،وتوسيع اآلفاق المعرفية لجمهور التالميذ والتلميذات .

 .3أنشطة تحقيق األهداف:

•عرض ومناقشة أشرطة سينمائية ووثائقية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها؛
•استضافة فاعلين في المجال السينمائي؛
•زيارة فضاءات مختصة في الصناعة السينمائية والسمعية البصرية؛
•المشاركة في ملتقيات سينمائية.
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يهدف مشروع “السينما كآلية للتربية على حقوق

وسيلة
اإلنسان والمواطنة” إلى اعتماد السينما
ً
لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والمعارف المرتبطة

بها والنهوض بالثقافة باعتبارها وسيلة للتربية

وتعبئة المواطنين باستهداف .فئات مختلفة.
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