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تقدمي
يكت�سي مو�ضوع «العدالة للجميع وبناء م�ؤ�س�سات قوية مبا ي�ضمن حقوق
الإن�سان و�سيادة القانون كمرتكزات �أ�سا�سية لتحقيق التنمية امل�ستدامة» �أهمية
خا�صة �ضمن الأجندة العاملية للتنمية ملا بعد  ،2015كما �أنه اكت�سب مكانة
متميزة �ضمن الإ�صالح الد�ستوري الذي عرفه املغرب� ،سنة  ،2011ف�ضال عن
تلك التي يحتلها يف �سياق ترجمة ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة ب�أهدافه
ال�ستة املتمثلة يف توطيد ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،وتخليق منظومة العدالة،
وتعزيز حماية الق�ضاء للحقوق واحلريات ،واالرتقاء بفعالية وجناعة الق�ضاء،
و�إمناء القدرات امل�ؤ�س�سية ملنظومة العدالة ،وحتديث الإدارة الق�ضائية ،وتعزيز
حكامتها ،والعمل على بلورة ذلك �ضمن ال�سيا�سات العمومية من خالل
القانون التنظيمي املتعلق باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية وم�شاريع القوانني
والقوانني التنظيمية التي تهم خمتلف هذه الأهداف و�إ�صالح �أو�ضاع العاملني
ومراجعة م�سار التكوين وما �إىل ذلك.
و�إذا كان اجلانب املادي من ور�ش �إ�صالح منظومة العدالة ،قد حظي خالل
ال�سنوات املا�ضية باهتمام خا�ص ي�سمح بالإقرار بالتطور الذي عرفه هذا البعد
و�أثره على ف�ضاءات املحاكم وحياة الق�ضاة� ،إال �أن اجلانب الأدبي والثقايف
ما زال يتطلب موا�صلة اجلهود ،وم�ساهمة خمتلف الفاعلني وامل�ؤ�س�سات يف
ك�سب هذا الرهان الذي له الت�أثري البالغ على نوعية نتائج العمل الق�ضائي.
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ويف �إطار هذا املجهود ،يندرج �إجناز هذه الدرا�سة حول واقع التكوين
والتثقيف يف جمال حقوق الإن�سان ومتطلبات النهو�ض به لتعزيز مكانة
الق�ضاة واملحامني ودورهم يف حماية احلقوق .لقد �أجنز هذا العمل بدعم
من املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق الإن�سان /وزارة الدولة املكلفة بحقوق
الإن�سان ،يف �إطار برناجمها املتعلق بال�رشاكة مع جمعيات املجتمع املدين،
على اعتبار الأهمية البالغة التي يحتلها التكوين والتثقيف ومكانته احلا�سمة
يف تطوير االجتهاد ومتلك الق�ضاة واملحامني للقانون الدويل للحقوق
الإن�سان كرتجمة لالختيارات التي انخرط فيها املغرب ،والتي من بني جتلياتها
امل�صادقة على االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة التي تعك�س الإرادة ال�سيا�سية
يف االنخراط يف دينامية النهو�ض بحقوق الإن�سان وحمايتها ،كما �أنه
يرافق من جهة �أخرى ،االهتمام الذي يوليه املنتظم الدويل �إىل النهو�ض
بالرتبية والتكوين يف جمال حقوق الإن�سان كرافعة حلماية هذه احلقوق
وكمدخل لتقعيد ثقافة املواطنة والبناء الدميقراطي و�سيادة القانون.
كما يندرج هذا امل�رشوع� ،أي�ضا� ،ضمن االهتمام اخلا�ص الذي يوليه
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ملو�ضوع العدالة �ضمن �أن�شطته
وبراجمه املنجزة �سواء من خالل ور�شات للتفكري وتعزيز القدرات (الطب
ال�رشعي ودور الق�ضاء) �أو من زاوية درا�سة االجتهادات الق�ضائية (التعذيب
واالجتهاد الق�ضائي) �أو العدالة الدولية (املغرب واملحكمة اجلنائية الدولية)،
ف�ضال عن م�ساهمته يف عدد من الأورا�ش و�ضمنها احلوار الوطني حول
العدالة.
لقد �سعت هذه الدرا�سة �إىل ر�صد التطورات احلا�صلة ،و�إبراز �أهميتها
وحدودها على �ضوء االجتهاد الق�ضائي يف جمموعة من املجاالت وتقدمي
تو�صيات للم�ساهمة يف ر�سم �أفق للعمل املطلوب ،معتمدة يف ذلك
مقاربة حقوقية ت�ستح�رض االلتزامات الدولية وتو�صيات الهيئات املخت�صة،
وامل�ستجدات الد�ستورية والقانونية؛ وواقع التكوين يف هذا املجال ،ف�ضال
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عن ا�ستح�ضار واقع االجتهاد الق�ضائي ببالدنا .وقد مت ذلك من خالل
تنظيم مائدتني م�ستديرتني بكل من تطوان ومراك�ش حول االجتهاد
الق�ضائي يف جمال التعذيب والأ�رسة� ،شارك فيها ق�ضاة وحمامون ونقباء
و�أ�ساتذة جامعيون و�أطباء وباحثون وقام بتن�شيطها خرباء وقانونيني من
اخت�صا�صات ومواقع متعددة .كما اعتمدت يف ذلك تقنيات احلوار املبا�رش
مع م�س�ؤولني يف جماالت التكوين وم�رشفني على عدد من م�ؤ�س�ساته� ،إىل
جانب اال�ستمارة ودرا�سة عينات نوعية من التقييمات املو�ضوعاتية ذات
ال�صلة مع اال�ستناد على الدرا�سات والوثائق الدولية والوطنية الأ�سا�سية
ذات ال�صلة.
�إن الهدف من هذا العمل ،هو الوقوف على ما حتقق يف جمال التكوين
والتكوين امل�ستمر لفائدة هذه الفئات الأ�سا�سية املوكول لها احلر�ص على
�سيادة القانون والعدل و�ضمان احرتام احلقوق واحلريات كما كر�ستها
االلتزامات الدولية لبالدنا ومقت�ضيات الد�ستور املغربي� ،إىل جانب تقدمي
اقرتاحات وتو�صيات للنهو�ض بهذا البعد من قبل الهي�آت وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية والعلمية ذات ال�صلة �أ�سا�سا.
�إننا �إذ ن�سجل التقدم الذي قطعته بالدنا وم�ؤ�س�سات التكوين اجلامعية
واملهنية يف جمال �إدراج حقوق الإن�سان �ضمن براجمها ،ف�إن املتتبع ملخرجات
ذلك على م�ستوى االجتهاد الق�ضائي يكت�شف احلاجة �إىل مزيد من اجلهد
لننتقل بالتكوين من امل�ستوى النظري العام �إىل م�ستوى تعميق املعرفة
والإملام مبكونات متعددة مطلوبة لال�ضطالع بدور املدافع عن احلقوق
املكفولة مبقت�ضى القانون الوطني والدويل .كما �أن هذا املجهود ي�ستوجب
تقوية ف�ضاءات التناظر الفقهي والعلمي بني املمار�سني والباحثني ق�صد تقعيد
ثقافة حقوقية مبنية على ما و�صل �إليه الفكر القانوين يف املجال دوليا
من اجتهاد وتطور� .إننا يف حاجة �إىل اعتماد ا�سرتاتيجية تكوين متكاملة
ت�ستح�رض مكانة التكوين الأ�سا�سي باجلامعة وم�ستلزمات الإغناء مبعاهد
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تكوين الأطر املكلفة ب�إنفاذ القانون للتفاعل مع حاجيات الأداء املهني،
وتعزيز ذلك من خالل التكوين امل�ستمر املنفتح على الإ�شكاليات التي يتم
ر�صدها يف املمار�سة وعلى التجارب واخلربات الف�ضلى دوليا ،والتمكني من
ولوج املعلومة الق�ضائية والقانونية.
وال �شك �أن اعتماد خطة للتكوين �سي�شكل حمطة متقدمة لدعم جمهودات
الإ�صالح يف جمال العدالة وتعزيز املجهودات املبدولة مبعاهد تكوين الأطر.
ونود هنا �أن نعرب عن تقديرنا لكل الهي�آت وامل�ؤ�س�سات التي تفاعلت
�إيجابيا من هذا املجهود ،نذكر منها باخل�صو�ص املعهد العايل للق�ضاء
وعدد من كليات احلقوق ونادي الق�ضاة وجمعية املحامني ال�شباب وعدد
من املحامني والق�ضاة والنقباء الذين �ساهموا ب�آرائهم واقرتاحاتهم خالل
املائدتني امل�ستديرتني اللتني نظمهما املركز �ضمن هذا العمل.
كما ن�شكر الفريق الذي �ساهم يف �إجناز هذا العمل ،ونخ�ص بالذكر
الأ�ساتذة حلبيب بيهي ،ادري�س بلماحي وحممد بلوط.
وبذلك يوا�صل مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية امل�ساهمة
ب�أنواع خمتلفة يف تعزيز مرتكزات دولة القانون وحت�صني املكت�سبات يف
جمال حقوق الإن�سان والدميقراطية يف �أحد املجاالت اال�سرتاتيجية ،علما
�أن مو�ضوع هذه املبادرة ما زال يتطلب الكثري من اجلهود وتظافرها يف
�أفق النهو�ض بثقافة حقوقية ت�ساهم يف �ضمان العدالة للجميع وامل�ساواة
�أمام القانون.
احلبيب بلكو�ش
رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
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مــدخـل
ي�شكل التكوين والتكوين امل�ستمر يف جمال حقوق الإن�سان ،لبنة �أ�سا�سية،
غايتها تزويد املعنيني بالتكوين باحلد الأدنى من املعرفة الرامية �إىل �صقل
املهارات املهنية ،يف �سبيل النهو�ض بكرامة الإن�سان و�صيانتها واحرتامها.
فعلى امل�ستوى الوطني ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن املجل�س اال�ست�شاري حلقوق
الإن�سان . 1كان قد رفع يف اجتماعه الثالث املنعقد من � 15إىل  18فرباير ،1991
تو�صية �إىل جاللة امللك تت�ضمن جملة من التدابري �أهمها التو�صية التالية:
«تدري�س حقوق الإن�سان ،وخا�صة املعاهدات واملواثيق الدولية التي �صادقت
عليها اململكة املغربية ،يف املعاهد التالية:
املعهد الوطني للدرا�سات الق�ضائية.2مدر�سة ا�ستكمال تكوين الأطر.3املعهد امللكي لل�رشطة.قيادة مدار�س الدرك امللكي. - 1بعد التعديل الذي حلق م�ؤ�س�سة املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان� ،أ�صبحت
ت�سميته «املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان» وذلك مبقت�ضى الظهري ال�رشيف رقم 1-11-19
ال�صادر يف فاحت مار�س .2011
� -2أ�صبح املعهد الوطني للدرا�سات الق�ضائية ،يحمل ا�سم «املعهد العايل للق�ضاء» ،
مبقت�ضى الظهري رقم  1-02- 240ال�صادر يف � 3أكتوبر  2002بتنفيذ القانون رقم .09-01
� - 3أ�صبحت مدر�سة ا�ستكمال تكوين الأطر ،ت�سمى «املعهد امللكي للإدارة الرتابية»،
مبقت�ضى املادة الأوىل من املر�سوم رقم  2-08-291ال�صادر يف يوليوز .2008
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املدار�س العليا للتطبيق التابعة للدرك امللكي.4برنامج �إدماج تعليم حقوق الإن�سان�أما على امل�ستوى الدويل ،فيحظى التكوين والتثقيف يف جمال حقوق
الإن�سان باهتمام املنظمات الأممية املعنية ،ويف مقدمتها جمل�س حقوق
الإن�سان ،الذي �أطلق برناجما عامليا للتثقيف والتكوين يف هذا املجال ،وذلك
عرب مرحلتني ،انطلقت �أوالهما من �سنة � 2005إىل  ،2009وتخ�ص النظـام
الدرا�سي الأ�سـا�سي والــرتبوي5 .وان�رصفـت املرحــلة الثانية (،)2014 - 2010
�إىل �أطر التعليم العايل وم�ؤ�س�ساته ،و�إىل كل الذين ي�ضطلعون مب�س�ؤولية
ال�سهر على احرتام حقوق الإن�سان و�صيانتها وتطبيق مبادئها كالق�ضاة،
واملوظفني ،وامل�س�ؤولني عن �إنفاذ القانون بوجه عام.
كما التزمت الهيئات الأممية املعنية من جهتها ،بتزويد احلكومات
بالدرا�سات العملية والإر�شادات التطبيقية اخلا�صة مبناهج التنفيذ ،و�أ�شكال
التدبري ،وحمتوى امل�ضامني.
وت�أ�سي�سا على ذلك ،تلتزم الدول باتخاذ التدابري على امل�ستوى الوطني
املحلي ،انطالقا من االقتناع الرا�سخ ب�أن التكوين يف جمال حقوق الإن�سان،
ي�شكل �أداة حلماية الكرامة ،ودعامة لإقامة جمتمعات تقدر احلقوق
وحترتمها.
برناجما وطنيا للرتبية على حقوق الإن�سان ،يف �إطار
هكذا ،و�ضع املغرب
ً
�رشاكة �أبرمت يف دي�سمرب  ،1994بني وزارة الرتبية الوطنية ووزارة حقوق
 - 4راجع هذه التو�صية يف م�ؤلف «ع�رش �سنوات يف خدمة حقوق الإن�سان» .من�شورات
املجل�س الإ�ست�شاري حلقوق الإن�سان الرباط � 1993ص .96
� - 5أنظر قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  113/59ال�صادر يف  10دجنرب ،2004
املتعلق بالربنامج العاملي للتثقيف على حقوق الإن�سان.
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الإن�سان ،وذلك تنفيذا اللتزام املغرب باالنخراط الفعلي يف الع�رشية الأممية
للرتبية على حقوق الإن�سان .و�سهرت على تنفيذ الربنامج جلنة م�شرتكة
بني الوزارتني التي حلت حملها ابتداء من عام  2004اللجنة املركزية حلقوق
الإن�سان واملواطنة.
وقد �سعى هذا الربنامج �إىل تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإن�سان �ضمن
املناهج الدرا�سية بكل من التعليم الأ�سا�سي والثانوي ،لإك�ساب املتعلم املبادئ
واملفاهيم احلقوقية ،وجعله قادرا على اتخاذ مواقف و�سلوك ينم عن مدى
وعيه بحقوقه ،واحرتامه حلقوق غريه والدفاع عنها.
وقد مت العمل على �إجناز الأهداف املحددة يف االتفاقية عرب ثالثة
م�ستويات وهي كالتايل:
•م�ستوى �أول ،ويهم الفاعلني الرتبويني الذي تنم العمل على
�إ�رشاكهم يف �إجناز خمتلف العمليات التي مت حتديدها.
•م�ستوى ثان ،ويتعلق بالربامج الدرا�سية ،حيث مت ر�صد امل�ضامني
الواجب حذفها ،وامل�ضامني القابلة لال�ستثمار ودعمها مب�ضامني
جديدة ،متكن من تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإن�سان ،ومن
ا�ستعمال طرائق و�أ�ساليب تربوية مالئمة ،ت�ساير امل�ستوى العقلي
والعمري للتلميذ.
•م�ستوى ثالث ،ويخ�ص �إعداد الو�سائل التعليمية والدالئل العلمية
واملرجعية وحتديد الأن�شطة الرتبوية التي ت�ساعد على توفري اجلو
املالئم لتحقيق الأهداف املتوخاة.
وقد عرف تنفيذ هذا الربنامج مراحل حلظات ميكن تلخي�صها يف مرحلتني
اثنتني:

9

مرحلة �إعدادية ،وعرفت حت�ضري العدة الديداكتيكية لتعزيز مفاهيم حقوق
الإن�سان يف املناهج الدرا�سية ،ببناء منهاج يدمج مبادئ الرتبية على حقوق
الإن�سان ،يف خم�س مواد حاملة هي اللغة العربية ،اللغة الفرن�سية ،االجتماعيات،
الفكر الإ�سالمي والفل�سفة  ،الرتبية الإ�سالمية ،وذلك من جمموع املواد الدرا�سية
املقررة ملختلف املراحل التعليمية.
وي�ستفاد من ن�رشة االت�صال التي كانت ت�صدرها اللجنة امل�شرتكة امل�شار
�إليها �أن هذه املرحلة متيزت مبراجعة الربامج وجرد الكتب املدر�سية اخلا�صة
باملواد احلاملة ملفاهيم حقوق الإن�سان بتحديد امل�ضامني املنافية حلقوق
الإن�سان التي تعج بها الكتب املدر�سية ،وذلك يف �أفق �إعداد كتب مدر�سية
�أخرى خالية من مثل هذه امل�ضامني؛ و�إعداد مناذج اجلذاذات التطبيقية
للمنهاج يف خمتلف املواد والأ�سالك ،ي�سرت�شد بها املدر�سون يف التو�سط
بني املنهاج املعني وحمتويات املقررات امل�سطرة ،وبني املتعلمني امل�ستهدفني.
كما عرفت هذه املرحلة �إعداد وحدات التكوين املوجهة لهيئة التفتي�ش
الرتبوي ،وتنظيم دورات تكوينية لفائدة املكونني ومفت�شي املواد الدرا�سية ،الذين
�سيتولون بدورهم تكوين مدر�سيها يف جمال الرتبية على حقوق الإن�سان.
مرحلة تطبيقية ،ومت خاللها تطبيق منهاج الرتبية على حقوق الإن�سان
عرب اجلذاذات املعدة لتنفيذه ،يف عينة من املدار�س تتوزع على خم�س جهات
من اململكة املغربية ،متثل الو�سطني احل�رضي والقروي ،ومت و�ضع �أدوات
لتقومي املرحلة التجريبية.
عر�ض نتائج التقومي خالل االحتفال باليوم العاملي حلقوق الإن�سان عام
� 2002أمام الفعاليات املعنية بالربنامج.
بعد عر�ض نتائج التقومي خالل االحتفال باليوم العاملي حلقوق الإن�سان
عام � 2002أمام الفعاليات املعنية بالربنامج ،انطلقت عملية تعميمه لي�شمل
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كافة امل�ؤ�س�سات التعليمية ،يف املواد الدرا�سية ال�سالفة الذكر ،كما مت تعميم
ن�رش الأدوات البيداغوجية والوثائق الداعمة والدالئل املرجعية.
وقد رافق �إجناز هذه العمليات خرباء ممثلون للمنظمات الدولية املعنية
بحقوق الإن�سان ،بغر�ض تتبع وتقومي املراحل التي قطعها الربنامج الوطني.
وعلى �صعيد �آخر ،فتحت الأر�ضية املواطنة للنهو�ض بثقافة حقوق
الإن�سان ،التي انطلقت يف نهاية الع�رشية الأوىل من الألفية الثالثة  ،ور�شا
جمتمعيا �سعى �إىل اال�ستجابة لغاية متلك املجتمع عموما ،ومن يوجدون
يف مواقع متكنهم من �ضمان �إعمال حقوق الإن�سان ب�شكل خا�ص ،لثقافة
حقوقية تتجلى يف مواقف و�سلوكات وممار�سات حترتم معايري وقيم حقوق
الإن�سان ،وتنعك�س �إيجابا على احلياة اليومية للمواطنني واملواطنات.
�أما الهدف املبا�رش من الأر�ضية فيكمن يف خلق ديناميكية تعبئ فاعلني
حكوميني وغري حكوميني يف احلقل ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
والثقايف ،من �أجل تن�سيق وتو�سيع جهود النهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان،
�ضمن ت�صور مينحها االن�سجام والتكامل واال�ستدامة ،ويوفر لها �رشوط
الإبداع والتكيف مع احلاجيات املتجددة.
و�شملت جماالت التدخل الرتبية وتكوين املهنيني والتح�سي�س ،كمداخل
�أ�سا�سية خللق دينامية جمتمعية متكن من متلك قيم وثقافة حقوق الإن�سان
من طرف خمتلف مكونات املجتمع� ،أفرادا وجماعات وم�ؤ�س�سات.
وقد مت اختيار الرتبية وتكوين املهنيني والتح�سي�س كرافعات مركزية لهذه
الأر�ضية العتبارين اثنني ،يتمثل �أولهما يف كونها من �ضمن الروافع الأ�سا�سية
للنهو�ض بثقافة حقوق ان�سجاما مع تو�صيات الأمم املتحدة املتعلقة بهذا
املجال؛ يف حني يحيل ثاين االعتبارين على ال�سياق املغربي وما راكمه من
جتارب يف هذا املجال وما عرفه من فر�ص متاحة و�إكراهات ت�ستدعي حتديد
�أولويات مرحلية متنا�سبة مع احلاجيات واملدة الزمنية املحددة لتلك الأر�ضية.
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وا�ستند اختيار الرتبية باعتبارها تتجه ملختلف فئات املجتمع و�أ�سا�سا
الأجيال ال�صاعدة املراهن عليها لتعزيز وتطوير مكت�سبات املغرب يف جمال
حقوق الإن�سان واحلر�ص على عدم تكرار ما جرى يف ما�ضي االنتهاكات
اجل�سيمة لتلك احلقوق ومواجهة التحديات التنموية امل�ستقبلية.
ويعني تكوين املهنيني التوجه ب�صفة خا�صة للم�س�ؤولني على �إنفاذ القوانني
ولذوي املواقع ذات الت�أثري املبا�رش على �أو�سع الفئات املجتمعية ،وذلك للنهو�ض
بثقافة حقوق الإن�سان و�ضمان احرتام احلقوق واحلريات الأ�سا�سية للمواطنات
واملواطنني ،وكذا �إعطاء مغزى للإ�صالحات اجلارية واملرتقبة يف هذا املجال
وجعلها واقعا ملمو�سا ومعا�شا يف احلياة اليومية.
ويف �سنة  ،1999مت ت�أ�سي�س مركز التوثيق والإعالم والتكوين يف جمال
حقوق الإن�سان من طرف وزارة حقوق الإن�سان ب�رشاكة وتعاون مع املفو�ضية
ال�سامية حلقوق الإن�سان والربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،قبل �أن ي�صبح
م�ؤ�س�سة تتمتع با�ستقاللية يف �إطار املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان.
وقد مت �إن�شاء هذا املركز ،الذي انطلق يف ممار�سة مهامه ،فعليا ،يف بداية
�سنة  ،2001من �أجل امل�ساهمة يف �إدماج و�إنعا�ش ثقافة حقوق الإن�سان على
م�ستوى خمتلف قطاعات املجتمع املغربي .ومن بني مهام املركز الذي �شكل
ف�ضاء للتناظر واحلوار بني خمتلف املكونات الوطنية املعنية واملهتمة بحقوق
الإن�سان� ،إنتاج ون�رش الوثائق ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان وتوفري تدريبات
وتكوينات خا�صة لفائدة املكونات الوطنية املعنية مبا�رشة بق�ضايا حقوق
الإن�سان.
ويف هذا ال�سياق وخالل خم�س �سنوات من العمل الفعلي (على �سبيل
املثال ال احل�رص) ،نظم مركز التوثيق والإعالم والتكوين يف جمال حقوق
الإن�سان من � 2001إىل �سنة  60 ،2004ور�شة عمل وندوات و�أيام درا�سية
ا�ستفاد منها حوايل  2250م�شارك من قطاعات خمتلفة ،من ق�ضاء وحماماة
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و�رشطة ق�ضائية و�صحافة و�سجون ومنظمات املجتمع املدين الخ .كما
ا�ستطاع خالل هذه املدة �إ�صدار  50وثيقة �سحب منها �أكرث من � 179ألف
ن�سخة وزع منها �أكرث من � 117ألف ن�سخة.
وعلى امل�ستوى اجلامعي ،ثم �إحداث كرا�سي لليون�سكو منذ �أوا�سط
ت�سعينيات القرن املا�ضي كان �أولها كر�سي اليون�سكو حلقوق الإن�سان الذي
�أحدث بجامعة حممد اخلام�س (كلية احلقوق) وتلته كرا�سي �أخرى بجامعات
الدار البي�ضاء ،والقنيطرة ووجدة حول حقوق الإن�سان والهجرة والقانون
الإن�ساين .وقد عرفت �أواخر الع�رشية الأوىل من الألفية الثالثة دينامية �إحداث
تكوينات ما�سرت يف جماالت حقوق الإن�سان يف جل اجلامعات املغربية.
�إن هذه الديناميات تعك�س املكانة التي احتلتها حقوق الإن�سان يف
ال�سيا�سات العمومية باملغرب كما تعك�س الإجراءات املتخذة �سواء يف جمال
املر�أة �أو العدالة االنتقالية �أو احلقوق الثقافية ،ف�ضال عن االلتزامات الدولية
لبالدنا والبناء امل�ؤ�س�ساتي اجلديد والتكري�س الد�ستوري لهذه االختيارات.
�إال �أن قراءة �أولية ملخرجات هذا العمل تعك�س �أنه يحتاج �إىل ر�ؤية �أعمق
وتقييم متوا�صل و�إجراءات مرافقة �سواء على م�ستوى الربامج �أو الأطر
املخت�صة �أو التكوين امل�ستمر �أو �إعداد املواد والأدوات البيداغوجية والبنيات
البحثية الالزمة للنهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان وت�أ�صيلها ومالءمتها مع
حاجيات الفئات املهنية يف تعددها.
وهذا ما عك�سه التعرث الذي عرفته بع�ض الوحدات اجلامعية �أو كرا�سي
اليوني�سكو ،كما توقفت جتربة مركز التوثيق والإعالم والتكوين يف جمال
حقوق الإن�سان� .إ�ضافة �إىل ما يعرتي الكتاب املدر�سي والتعليم من خ�صا�ص
يف تر�سيخ قيم امل�ساواة واالختالف والتن�شئة على مبادئ حقوق الإن�سان.
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وقد ج�سدته الدعوة امللكية خالل �سنة � 2017إىل �إيالء �أهمية لهذه الأبعاد،
مبا يف ذلك ما يرتبط بالرتبية الدينية.
وتروم الدرا�سة احلالية ،املتعلقة بتكوين الق�ضاة واملحامني يف جمال
حقوق الإن�سان ،م�سايرة هذا التوجه العاملي ،الذي انخرطت اململكة املغربية
يف م�سريته .وت�سعى الدرا�سة بوجه خا�ص �إىل حتقيق هدفني :الأول القيام
بت�شخي�ص وا�ضح للو�ضع الراهن للتكوين والتكوين امل�ستمر للق�ضاة واملحامني
6
يف جمال حقوق الإن�سان.
وي�سعى الهدف الثاين لهذه الدرا�سة� ،إىل تقدمي �أفكار ومقرتحات تروم
تطوير وحتيني التكوين ومناهجه ،وجتاوز املعوقات وال�سلبيات التي يك�شف
7
عنها ت�شخي�ص الو�ضع احلايل.
وحتقيقا للأهداف ال�سابقة ،تعتمد هذه الدرا�سة على املرجعية الكونية
حلقوق الإن�سان ،انطالقا مما تت�ضمنه العهود واملواثيق الدولية يف جمال
التكوين ،ومرورا باملنظومة الت�رشيعية الوطنية ،وعلى ر�أ�سها د�ستور اململكة
املغربية ل�سنة  ،2011والذي يعد بحق ميثاقا مف�صال لكل املبادئ والعهود
التي ان�ضمت �إليها اململكة ،والتي �أ�صبحت لها الأولية يف التطبيق� ،إذا
تعار�ضت مع الت�رشيع الوطني.8
 - 6تدخل هذه الدرا�سة �ضمن الربنامج  66-2-15يف �إطار التعاون وال�رشاكة بني املندوبية
الوزارية املكلفة بحقوق الإن�سان ،ومركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية.
 - 7تعالج الدرا�سة جماالت التكوين( ،القانون الدويل حلقوق الإن�سان االجتهاد الق�ضائي
الدويل – الآليات الدولية) ،كما تتطرق �إىل مكانة التكوين امل�ستمر ،وح�صة حقوق الإن�سان
يف التكوين املوجه للق�ضاة واملحامني ،ال�سيما املوا�ضيع املعاجلة ،وعدد احل�ص�ص املخ�ص�صة،
وعدد امل�ستفيدين ،وم�ؤهالت القائمني على التكوين ،و�سبل تخطى املعوقات والإكراهات
 - 8راجع ديباجة د�ستور  ،2011التي جعلت االتفاقيات الدولية ،كما �صادق عليها املغرب
ويف نطاق �أحكام الد�ستور ،وقوانني اململكة وهويتها الوطنية ،ت�سمو فور ن�رشها على
الت�رشيعات الوطنية ،والعمل على مالءمة تلك الت�رشيعات مع ما تتطلبه تلك امل�صادقة،
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كما تنهل هذه الدرا�سة ،من املعلومات امل�ستقاة من اال�ستمارات املوزعة
على العديد من الفاعلني املعينني مبجال تكوين الق�ضاة واملحامني� ،إ�ضافة �إىل
ما �أثمرته اللقاءات اخلا�صة ،مع العديد من امل�س�ؤولني عن التكوين من �إفادات
يف املو�ضوع.

منهج الدرا�سة
وت�أ�سي�سا على ما �سبق ،تق�سم هذه الدرا�سة �إىل املحورين الآتيني:
املحور الأول :ت�شخي�ص الو�ضع الراهن للتكوين على حقوق الإن�سان
بالن�سبة للق�ضاة واملحامني.
املحور الثاين� :آفاق تطوير وحتيني مناهج تكوين الق�ضاة واملحامني يف
ميدان حقوق الإن�سان.

باعتبار الديباجية جزءا ال يتجز�أ من الد�ستور .وما متخ�ض عنها من �إ�شكالية التوفيق بني
خ�صو�صية الهوية الوطنية وكونية مبادئ حقوق الإن�سان.
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املحور الأول
ت�شخي�ص الو�ضع الراهن للتكوين
على حقوق الإن�سان بالن�سبة للق�ضاة واملحامني
يقت�ضي ت�شخي�ص الأو�ضاع الراهنة لتكوين الق�ضاة واملحامني يف جمال
حقوق الإن�سان ،الرجوع �إىل الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اخلا�صة بكل
فئة ،ور�صد تطبيقاتها امليدانية.
ويعتمد الت�شخي�ص-كما �سبقت الإ�شارة – قراءة وحتليل اال�ستمارات التي
جتاوبت معها بع�ض اجلهات املعنية ،بغية ا�ستخال�ص النتائج ،والوقوف على
مواطن ال�سلب والإيجاب.
كما يعتمد الت�شخي�ص �أي�ضا ،على اللقاءات واالت�صاالت التي �أجريت مع
بع�ض امل�س�ؤولني عن تكوين الق�ضاة واملحامني ،ومع عدد من امل�ستفيدين،
وا�ستقراء وجهات النظر املختلفة ،املدعومة باالقرتاحات والأفكار والتحاليل.

الفقرة الأوىل :الو�ضعية احلالية لتكوين الق�ضاة يف جمال حقوق الإن�سان
�أوال :املرجعية الت�شريعية
 -1املرجعية الد�ستورية
ن�ص الف�صل  117من د�ستور  2011على �أن القا�ضي «يتوىل حماية حقوق
9
الأ�شخا�ص واجلماعات وحرياتهم و�أمنهم الق�ضائي وتطبيق القانون»
 - 9عالج د�ستور اململكة املغربية ل�سنة  2011يف الباب الثاين منه والف�صل � 19إىل ،40
جميع احلقوق التي ي�ضمنها الد�ستور للمواطن ،ويدخل �ضمنها كل مواثيق حقوق
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كما �أن املادة  115منه ،جعلت ت�شكيلة املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية،
ت�ضم كال من و�سيط اململكة ،ورئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.
وغني عن البيان� ،أن التزام القا�ضي بحماية احلقوق ،يتطلب �إملامه وتكوينه
الأ�سا�سي وامل�ستمر على هذه احلقوق ،وت�أهيله املهني كي يكون �ضامنا لها.

 -2الن�صو�ص املنظمة لتكوين الق�ضاة
يخ�ضع تكوين الق�ضاة� ،إىل الظهري ال�رشيف رقم  1-02-240ال�صادر بتاريخ
 25رجب � 3( 1423أكتوبر  ،)2002بتطبيق القانون رقم  09-01املتعلق باملعهد
العايل للق�ضاء.
وقد �أناطت املادة  2من هذا القانون باملعهد املهام التالية:
1 .1التكوين الأ�سا�سي للملحقني الق�ضائيني ،10من خالل �أ�سالك درا�سية،
وندوات وتداريب تطبيقية ،متكنهم من اكت�ساب املعارف والتقنيات
وال�سلوك الالزم ملمار�سة الق�ضاء.
2 .2تكوين الق�ضاة امل�ستمر والتخ�ص�صي ،ال�سيما عن طريق تنظيم دورات
درا�سية وندوات وتداريب داخل املغرب وخارجه.
الإن�سان التي �صادق عليها املغرب ،والتي يتحمل القا�ضي م�س�ؤولية حمايتها وتطبيق
مبادئها.
الحظ يف هذا ال�ش�أن:

BRACACESCU LAVINIA NICOLETA : le rôle du juge national dans la
protection des droits De l’homme thèse –CRAIVOVA 2015 P 18.

Beatrice DELZNU GLE le rôle du juge nationale comme garant de la convention
européenne des droits de l’homme – presse universitaire française paris 2015 p 6.

 - 10يطلق م�صطلح امللحق الق�ضائي ،على الق�ضاة يف فرتة التكوين داخل املعهد العايل
للق�ضاء ،وخالل فرتة التدريب باملحاكم ،علما ب�أن فرتة التدريب ت�ستغرق يف جمموعها
�سنتني ،تتوزع �إىل �سنة داخل املعهد و�سنة داخل املحاكم.
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3 .3تنظيم دورات للتكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر واملتخ�ص�ص ،لفائدة
م�ساعدي الق�ضاء وممار�سي املهن القانونية ،بطلب من الهيئات املهنية
املعنية.
4 .4ومتنح املادة  6من القانون املتعلق باملعهد العايل للق�ضاء جمل�س �إدارة
املعهد �صالحية �إقرار نظام الدرا�سة واالختبارات ،واملوافقة على برامج
التكوينات امللقنة داخل املعهد ،وطرق التقييم امل�ستمر.
وي�رشف مدير املعهد مبقت�ضى املادة  ،10على �إعداد برامج التكوين
وال�سهر على تنظيمها طبقا لقرارات جمل�س الإدارة ،وكذا اقرتاح التدابري
الكفيلة بتح�سني جودة التكوين ،مع �إبرام االتفاقيات بعد موافقة جمل�س
الإدارة.
وي�ساعد املدير العام ،مدير لتكوين امللحقني الق�ضائيني والق�ضاة.
وتن�ص املادة  4من النظام الأ�سا�سي للق�ضاة ،ومتا�شيا مع الف�صل 117
من الد�ستور ،على �أنه «يجب على كل قا�ض �أن ي�سهر خالل مزاولته ملهامه
الق�ضائية ،على حماية حقوق الأ�شخا�ص واجلماعات وحرياتهم و�أمنهم
الق�ضائي».11
ثانيا :ت�شخي�ص ظروف تكوين الق�ضاة من منظور ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة
يف يوليوز � ،2013أجنزت الهيئة العليا للحوار الوطني حول �إ�صالح منظومة
العدالة ،ميثاقا عر�ضت يف جزئه الأول لت�شخي�ص الو�ضع الراهن ملنظومة
العدالة.
ويهمنا يف هذه الدرا�سة ،التعرف على ما انتهى �إليه هذا امليثاق بخ�صو�ص
حماية الق�ضاء للحقوق واحلريات ،وم�ستوى القدرات امل�ؤ�س�سية ملنظومة
العدالة ،والرفع من فعالية التكوين الأ�سا�سي والتخ�ص�صي ،ودعم التكوين
� - 11أنظر الظهري ال�رشيف رقم � 1-16-41صادر يف  24مار�س  2016بتطبيق القانون رقم
 106-13املتعلق بالنظام الأ�سا�سي للق�ضاة والف�صل والف�صل  117من د�ستور .2015
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امل�ستمر ل�ضمان االحرتافية والنجاعة الق�ضائية ،و�أهم ما جاء به امليثاق يف
هذا ال�صدد ما يلي:

-1فيما يخ�ص دور الق�ضاء يف حماية احلقوق واحلريات،
�سجل ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة « نق�صا و�ضعفا ملحوظا يف العناية
بالعديد من املوا�ضيع ،منها �ضعف �إ�شاعة ثقافة حقوق الإن�سان ،وحمدودية
مقاربة النوع االجتماعي و�ضحايا اجلرمية ،وق�صور �آليات البحث اجلنائي،
وغياب �إطار قانوين خا�ص بالطب ال�رشعي وبنوك املعطيات اجلينية ،وغياب
مر�صد وطني لدرا�سة ظاهرة الإجرام».
و�سجل امليثاق �أي�ضا ،ت�ضخم ن�صو�ص التجرمي والعقاب ،وغياب تدقيق
لل�ضوابط القانونية املربرة للو�ضع حتت احلرا�سة النظرية ،وعدم التفعيل
الأمثل ملبد�أ مالءمة املتابعة ،وبدائل االعتقال االحتياطي ،و�ضمانات املحاكمة
العادلة ،ف�ضال عن العديد من امل�آخذ املتعلقة بنظام امل�ؤ�س�سات ال�سجنية،
12
وظروف تنفيذ العقوبة.
 -2بالن�سبة للم�ؤهالت املهنية:
�سجل ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة ب�أن« :خمتلف مكونات هذه املنظومة
مازالت ت�شوبها م�ؤ�رشات �ضعف يف قدراتها ،تتجلى يف حمدودية امل�ؤهالت املهنية،
ونق�ص الكفاءات التخ�ص�صية».
و�أ�شار امليثاق من جهة �أخرى �إىل �أن �سبب ذلك النق�ص يرجع �أ�سا�سا:
«�إىل عدم كفاية املعايري املتعلقة بالولوج �إىل الق�ضاء وخمتلف املهن الق�ضائية،
وانعدام �إ�سرتاتيجية وا�ضحة ومتكاملة للتكوين والت�أهيل لكل مكونات
13
منظومة العدالة»
 - 12راجع ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة ،من�شورات جمعية ن�رش املعلومة القانونية
والق�ضائية .الرباط � 2013صفحة .44
 - 13ميثاق �إ�صالح منظمة العدالة ،م� .س �ص .46
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ثالثا :الت�شخي�ص يف �إطار املعهد العايل للق�ضاء
يف هذه الدرا�سة املخ�ص�صة لتكوين الق�ضاة واملحامني يف جمال حقوق
الإن�سان� ،أجنز مركز درا�سة حقوق الإن�سان والدميقراطية ،ا�ستمارة خا�صة،
تتناول جمموعة من الأ�سئلة املتعلقة باملو�ضوع ،انطالقا من التكوين الأ�سا�سي
وامل�ستمر للق�ضاة ،للتعرف على كيفية �إعداد الق�ضاة لتحمل مهام الق�ضاء
م�ستقبال ب�أمانة وا�ستقالل ،وب�شكل يدعم وظيفتهم يف �صيانة احلقوق
واحلريات.وقد جتاوب املعهد العايل للق�ضاء مع اال�ستمارة ،مقدما الأجوبة
على خمتلف الأ�سئلة املطروحة وذلك على النحو التايل:14
 -1بالن�سبة للتكوين الأ�سا�سي:
طرح الت�سا�ؤل حول موقع التكوين على حقوق الإن�سان� ،ضمن برنامج
التكوين الأ�سا�سي للق�ضاة.
وقد �أجاب املعهد ،ب�أن موقع التكوين الأ�سا�سي على حقوق الإن�سان موقع
متميز� ،إذ يويل املعهد اهتماما خا�صا بهذا املجال ،بحيث �أدرجت هذه املادة
�ضمن املواد التي يتم تدري�سها للملحقني الق�ضائيني.
وحول ت�سا�ؤل يخ�ص جماالت هذا التكوين (االتفاقيات الدولية ذات
العالقة العامة منها واخلا�صة بالفئات :الن�ساء ،الأطفال ،ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،القانون الدويل حلقوق الإن�سان .... ،الخ).
�أجاب املعهد مو�ضحا ب�أن جماالت التكوين على حقوق الإن�سان متنوعة،
وت�شمل املمار�سة االتفاقية ،واملعاهدات الدولية ،والقانون الدويل حلقوق
الإن�سان ،والقانون الدويل لالجئني.
و�أ�شار املعهد يف جوابه� ،إىل �أن اجتهادات اللجان املخت�صة ،تكون مو�ضوع
الدرا�سة �ضمن حماور مادة حقوق الإن�سان.
 - 14خالل �إعداد هذه الدرا�سة ،وجدنا جتاوبا ملمو�سا مع �إدارة املعهد العايل للق�ضاء،
التي مل ترتدد يف تقدمي التو�ضيحات �سواء فيما يخ�ص ت�شخي�ص الو�ضع الراهن للتكوين
الأ�سا�سي وامل�ستمر� ،أو فيما يخ�ص الآفاق وامل�شاريع املربجمة.
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وعن �س�ؤال ما �إذا كانت حقوق الإن�سان تدر�س كمادة م�ستقلة� ،أم �ضمن
مواد حاملة.
�أجاب املعهد بان حقوق الإن�سان ،تدر�س كمادة م�ستقلة ،و�ضمن مواد
حاملة ،و�أنه يتم يف الوقت الراهن العمل على تعزيز منهجية �إدراج حقوق
الإن�سان� ،ضمن مواد حاملة يف �إطار ال�رشاكة مع «معهد (راوول ولنربغ)
حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين» ،وذلك يف �أفق و�ضع دليل للتدريب،
يخ�ص تطبيق االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان.15
وينق�سم هذا الدليل �إىل ق�سمني ،يتناول الأول التدريب على تعميق
املعرفة الأكادميية باالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان وعالقتها بالت�رشيع
الوطني ،ويعالج الق�سم الثاين من الدليل ،التدريب التطبيقي على حتليل
احلالة الت�رشيعية ،والتغلب على �إ�شكالية عدم املالءمة.
كما �أن الدليل ،ينق�سم �إىل حلقات تدريبية �أ�سا�سية ،ومتارين نوعية ،مع
ا�ستخدام التقنيات الرتبوية املعتمدة يف التدريب ،ك�أ�سلوب الع�صف الذهني،
وتبادل الأدوار يف التدريب ،ومعاجلة حاالت درا�سية افرتا�ضية وواقعية
يختارها املدرب من الواقع الت�رشيعي ،واالجتهاد الق�ضائي.
و�أفاد املعهد العايل للق�ضاء ،يف اال�ستمارة املوجهة �إليه ،بخ�صو�ص احليز
الزمني املخ�ص�ص للتكوين على حقوق الإن�سان ،ب�أن التكوين يتم كوحدة
م�ستقلة ملدة ثالث �ساعات يف الأ�سبوع ،خالل الفرتة التكوينية الأوىل باملعهد،
كما تدر�س املادة يف �إطار املواد احلاملة طيلة فرتة التكوين.16
 - 15عقد املعهد العايل للق�ضاء� ،رشاكة مع املعهد ال�سويدي «راوول ولنربغ حلقوق
الإن�سان والقانون الإن�ساين» ،وذلك يف �إطار برنامج �إقليمي يحمل «ا�سم دعم تطبيق
معايري حقوق الإن�سان يف املحاكم العربية»  ،وت�ستفيد من الربنامج دول ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا .وقد �أ�سفر هذا التعاون عن و�ضع دليل للتدريب على تطبيق االتفاقيات
الدولية حلقوق الإن�سان ،يف مناهج املعاهد الق�ضائية.
 - 16ت�ستغرق مدة التكوين الأ�سا�سي باملعهد � 11شهرا ،وتخ�ص�ص ملادة حقوق الإن�سان
يف جانبها النظري ،ثالث �ساعات يف الأ�سبوع طيلة �أربع �أ�سابيع� ،أي ما يعادل � 12ساعة
وهي مدة غري كافية للإملام باملادة نظرا ل�ش�ساعتها وت�شعب موا�ضيعها.
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وحول موقع االجتهادات الق�ضائية الدولية� ،ضمن التكوين الأ�سا�سي
للق�ضاة� ،أكد املعهد ب�أن درا�سة االجتهاد الق�ضائي الدويل ،تتم �ضمن وحدة
حقوق الإن�سان ،ومادة املمار�سة االتفاقية ،كما تتم الإحالة �إليها يف �إطار
مواد حاملة ،خا�صة باملادة اجلنائية.
�أما عن موقع االجتهادات الق�ضائية املغربية ،ذات العالقة بحقوق الإن�سان
يف التكوين الأ�سا�سي للق�ضاة ،ف�أو�ضح املعهد ب�أن هذه االجتهادات ،تدر�س
يف �إطار مواد حاملة خا�صة باملادة اجلنائية ،واملادة املدنية ،واملادة الإدارية.
وبالن�سبة مل�شاريع تقوية هذا البعد يف برامج التكوين� ،إن كانت واردة
�ضمن تقدير املعهد للمنجز واملطلوب� ،أكد املعهد العايل للق�ضاء ،ب�أنه يعمل
على �إبرام �رشاكات مع عدة منظمات دولية ،حتقيقا لعدة �أهداف منها.
الإ�سهام يف تنظيم دورات تكوينية خا�صة بامللحقني الق�ضائيني ،كماهو احلال بالن�سبة لالتفاقية املربمة مع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني ،والتي �أثمرت تنظيم دورة تكوينية خا�صة للملحقني
الق�ضائيني ،حول اتفاقية  1951اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،وبروتوكول
 1967اخلا�ص بو�ضع الالجئني.
ومن بني �أهداف ال�رشاكات املربجمة من طرف املعهد� ،إعداد وحدات تكوينية،وتنظيم دورات تكوين املكونني ،كما هو احلال بالن�سبة لالتفاق املربم مع
املنظمة الأملانية للتعاون الدويل  ،GIZفيما يخ�ص القانون الدويل لالجئني.
 -2بالن�سبة للتكوين امل�ستمر للق�ضاة
حول �أ�شكال التكوين امل�ستمر� ،ضمن برنامج املعهد العايل للق�ضاء� ،أفاد
هذا الأخري ب�أن التكوين امل�ستمر يتم عن طريق دورات درا�سية ،وعرب ندوات
وتداريب داخل املغرب وخارجه ،ويتم التكوين على حقوق الإن�سان� ،إما يف
�إطار برامج التعاون الدويل� ،أو يف �إطار برامج وطنية خا�صة �ضمن مواد
حاملة.
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وحول االجتهادات الق�ضائية الدولية� ،ضمن التكوين امل�ستمر ،فتتم الإحالة
كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للتكوين الأ�سا�سي-على هذه االجتهادات ،متىا�ستدعى مو�ضوع التكوين ذلك .ونف�س الأمر بالن�سبة لالجتهادات الق�ضائية
الوطنية.
�أما فيما يخ�ص احليز الزمني �ضمن باقي التكوينات ،ف�إنه يتحدد يف
جمال حقوق الإن�سان يف �إطار برامج التكوين امل�ستمر ،بح�سب خ�صو�صية
املو�ضوع .وعموما فالتكوين يتم �إما يف �شكل موائد م�ستديرة� ،أو �ضمن
ندوات �أو دورات تكوينية يف �إطار برامج التعاون الدويل ،حيث ميكن �أن
ت�صل املدة �إىل � 3أو � 4أيام ،كما هو احلال بالن�سبة لربامج التكوين يف �إطار
ال�رشاكة مع م�ؤ�س�سة .I.L.A.C
�أما امل�ستفيدون من برامج التكوين امل�ستمر ،فهم الق�ضاة املمار�سون ذكورا
و�إناثا ،وقد بلغ عددهم يف �إطار برامج التعاون الدويل حوايل  50قا�ضيا.
� -3أن�شطة الدعم
�إ�ضافة �إىل التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر ،يطرح الت�سا�ؤل حول الأن�شطة
التكوينية الأخرى ،التي يرى املعهد �أهمية توفريها لق�ضاة امل�ستقبل .ويف
هذا ال�صدد� ،أكد املعهد على الفائدة املنتظرة من الدورات التكوينية الدولية،
والندوات واملوائد امل�ستديرة ،ك�أ�سلوب لدعم التكوين.

الفقرة الثانية :ت�شخي�ص الو�ضعية احلالية لتكوين املحامني يف جمال حقوق
الإن�سان
�أوال :املرجعية الت�شريعية
تخ�ضع مهنة املحاماة للظهري ال�رشيف رقم  ،1.08.101ال�صادر يف 20
�شوال � 20( 1429أكتوبر  ، )2008بتنفيذ القانون رقم .28.08
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وقد جاء يف املادة  6من القانون املذكور ما يلي « :متنح �شهادة ملزاولة
مهنة املحاماة من طرف م�ؤ�س�سة للتكوين حتدث �أو ت�سري وفق ال�رشوط التي
�ستحدد بن�ص تنظيمي.
وت�ستمر وزارة العدل يف تنظيم امتحان خا�ص مبنح �شهادة الأهلية ملزاولة
مهنة املحاماة �إىل حني دخول الن�ص التنظيمي حيز التنفيذ».
وجدير بالذكر �أن هذا الن�ص مل يفعل ،و�أن م�ؤ�س�سة التكوين اخلا�صة
باملحامني مل حتدث حلد الآن ،ويبقى التكوين مرتبط بندوات التمرين التي
تتوالها على حدة ،كل هيئة من الهيئات املرتبطة مبحاكم اال�ستئناف ،ووفق
17
ما يخططه جمل�س الهيئة.
و�أخ�ضعت املادة  14من قانون املحاماة املحامي املبتدئ ،لفرتة مترين
ت�ستغرق ثالث �سنوات ،ميكن متديدها ملدة �سنة ،ويتحمل املحامي املتمرن
خاللها بااللتزامات التالية:
املمار�سـة الفـعلية مبـكتب حمــام متــوفر على �شـرط الأقــدميـة املحددة
يف املادة � 5( 11سنوات).
•احل�ضور يف جل�سات املحاكم.
•املواظبة على احل�ضور لندوات التمرين وامل�شاركة يف �أ�شغالها.
ويتعني وفقا للمادة  17من قانون املحاماة ،احلذف من الئحة التمرين يف
حالة اال�ستمرار يف الإخالل بالتزامات التمرين ،بالرغم من متديد مدته� ،أو
اال�ستمرار يف االنقطاع رغم متديد فرتة التمرين.
� - 17سبق جلمعية هيئة املحامني باملغرب� ،أن اقرتحت تكوين املر�شحني ملهنة املحاماة يف
معاهد جهوية ،ي�سند �إليها التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر .راجع بهذا ال�ش�أن التقرير حول:
«الت�أهيل املهني للمحامني و�إعادة التكوين ،التحديث والتخليق «تقرير من �إعداد النقيب
عبد الواحد جعفر ،مقدم للم�ؤمتر  25للمحامني باملغرب ،املنعقد مبدينة مكنا�س �أيام - 23
 24يوليوز  2005مطبعة دار القرويني �ص .6
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وت�شري املادة  96من النظام الداخلي لهيئة املحامني بالرباط� ،إىل �أن ندوة
التمرين تهتم بالقانون وبالتقاليد املهنية ،وباملعلومات والواجبات املرتبطة مبهنة
املحاماة ،وبحقوق الإن�سان.
يتجلى مما �سبق ،ب�أن القانون املنظم ملهنة املحاماة ،ويف غياب تفعيل
املادة  6املتعلقة ب�إحداث «م�ؤ�س�سة» لتكوين املحامني ،يرتك ملختلف الهيئات
�صالحية التكوين والتكوين امل�ستمر ،يف �إطار ندوات التمرين بالن�سبة للمحامني
املتمرنني ويف �إطار املبادرات اخلا�صة بالن�سبة للتكوين امل�ستمر.
ويف هذا ال�سياق ،تقوم كل هيئة على حدة بو�ضع برنامج التكوين
اخلا�ص باملحامني امل�سجلني يف الئحة الهيئة ،وحتدد املواد التي ي�شملها
التكوين ،ومقدار احل�ص�ص ،واملكلفني بالتكوين ،ويكونون يف الغالب من بني
املحامني التابعني للهيئة ،من ذوي الأقدمية واخلربة.
ويرتتب على ذلك ،انه ب�إمكان كل هيئة من الهيئات� ،إدراج مادة حقوق
الإن�سان �ضمن ندوات التمرين ،كلما توفر للهيئة �إمكانية لذلك ،وبالتايل ف�إن
التكوين على حقوق الإن�سان بالن�سبة للمحامني ،مرهون باملبادرة اخلا�صة
لكل هيئة ،ومبا يتوافر لها من �إمكانية احل�صول على خدمات املتخ�ص�صني
يف جمال حقوق الإن�سان ،ممن يتولون التكوين يف هذا املو�ضوع.

ثانيا :ت�شخي�ص الو�ضعية احلالية لتكوين املحامني يف جمال حقوق الإن�سان
�أعد مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ،ا�ستمارة موجهة �إىل
خمتلف جمعيات املحامني ،حول تكوين املحامي يف جمال حقوق الإن�سان.
وانطالقا من �أن التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر للمحامي ،ي�سعى بوجه عام،
�إىل ت�أهيل املحامي لتحمل مهام مهنة املحاماة ب�أمانة وا�ستقالل ،ويعزز دوره
يف الدفاع عن احلقوق وحمايتها ،فقد ت�ضمنت اال�ستمارة امل�شار �إليها ،جملة
18
من الأ�سئلة الرامية �إىل ا�ستقراء الواقع والوقوف على حقيقته.
 - 18كان التجاوب مع اال�ستمارة املوجهة ملختلف الهيئات �ضعيفا ،با�ستثناء اجلمعية
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 -1ت�شخي�ص الو�ضعية من منظور جمعية املحامني ال�شباب باملغرب
يف �أجوبة جمعية املحامني ال�شباب باملغرب ،عن الأ�سئلة امل�ضمنة
باال�ستمارة� ،أكدت اجلمعية ما يلي:
حول موقع التكوين على حقوق الإن�سان� ،ضمن التكوين الأ�سا�سي للمحامني
املتمرنني� ،أفادت اجلمعية ب�أنه « :على امل�ستوى العام ،ميكن �أن ن�سجل ال�ضعف
الكبري يف ت�ضمني برامج التكوين التي ت�رشف عليها هيئات املحامني ،ما يتعلق
بالتكوين على املرجعية الدولية حلقوق الإن�سان� ،أمام غياب معاهد متخ�ص�صة
لتكوين املحامني ،كما هو ال�ش�أن بخ�صو�ص تكوين الق�ضاة».
و�أفادت اجلمعية من جهة �أخرى ،ب�أنه« :على م�ستوى جمعية املحامني
ال�شباب باخلمي�سات ،واجلمعية الوطنية للمحامني ال�شباب باملغرب ،مت توجيه
ا�ستمارة �شملت  250حماميا وحمامية من خمتلف مناطق املغرب ت�ضمنت
الأ�سئلة التالية:
هل �سبق لك �أن اعتمدت مواد االتفاقات الدولية حلقوق الإن�سان ،التي
�صادق عليها املغرب ،يف املذكرات واملرافعات عو�ض القانون الوطني؟
وقد كان اجلواب� ،أن �أكرث من  95باملائة من امل�ستجوبني ،مل ي�سبق لهم �أن
اعتمدوا املرجعية الدولية حلقوق الإن�سان �أمام املحاكم الوطنية.
وقد خل�صت اجلمعية الوطنية للمحامني ال�شباب باملغرب �إىل �أنه �أمام هذا
الو�ضع� ،أ�صبح التكوين على حقوق الإن�سان �رضورة ملحة لتقوية الرتافع
والدفاع عن حقوق املتقا�ضني من جهة ،وقيا�س مدى احرتام الدولة اللتزاماتها
الدولية بهذا اخل�صو�ص من جهة ثانية.
الوطنية للمحامني ال�شباب باملغرب ،يف حني مل تتجاوب مع اال�ستمارة �سوى نقابة واحدة
من بني  17نقابة .ويعك�س هذا الو�ضع غياب التكوين على حقوق الإن�سان يف برامج
ندوات التمرين ،ويرجع ال�سبب� ،إىل ندرة امل�ؤطرين املتخ�ص�صني يف املادة ،و�إىل عدم
االهتمام باملو�ضوع� ،أو اعتباره ال ي�شكل �أولية.
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ومن جهتها تعترب جمعية هيئات املحامني باملغرب� ،أن «مادة حقوق
الإن�سان مادة �أ�سا�سية يف التكوين ،باعتبار العدالة �ضامنة للحقوق .»19ويف
هذا ال�سياق �أفادت اجلمعية الوطنية للمحامني ال�شباب باملغرب ،بدورها ،ب�أنه
�سبق لها �أن قامت ب�إعداد دليل موجه للمحامني ،بخ�صو�ص �إعمال املواثيق
الدولية حلقوق الإن�سان� ،أمام املحاكم الوطنية ،ويت�ضمن الدليل ،جمموعة من
االجتهادات الق�ضائية الوطنية ،ذات ال�صلة باملو�ضوع.
وتفيد اجلمعية ،ب�أنها مقبلة على تنفيذ برنامج ميتد ملدة � 24شهرا،
ب�رشاكة مع جمعية املحامني والق�ضاة الأمريكيني ،يتناول التكوين على حقوق
الإن�سان ،وموجه لفائدة  360حماميا وحمامية.
وبالن�سبة للتكوين امل�ستمر ،عملت اجلمعية الوطنية للمحامني ال�شباب
باملغرب على تنظيم ور�شات نظرية وتطبيقية حول حقوق الإن�سان ،مع
تنظيم حماكمات رمزية ،غايتها التدريب على اعتماد املرجعية الدولية حلقوق
الإن�سان.
و�شددت اجلمعية الوطنية للمحامني ال�شباب باملغرب على �أن التكوين
على حقوق الإن�سان« ،يعد م�س�ألة �أ�سا�سية �ضمن الإ�سرتاتيجية العملية
للجمعية ،و�أنها تويل االهتمام على اخل�صو�ص ،بحقوق املر�أة ،والطفل ،وحرية
الر�أي ،والتعبري ،ومناه�ضة التعذيب ،واملبادئ الدولية ب�ش�أن ا�ستقالل الق�ضاء
واملحاماة ،وا�ستقالل النيابة العامة ،وموا�ضيع الف�ساد والر�شوة».
و�أكدت اجلمعية الوطنية للمحامني ال�شباب باملغرب ب�أنها قد تعاقدت
مع املكونني املتخ�ص�صني ،من �أجل �إعطاء درو�س نظرية وتطبيقية ،خا�صة
باالجتهاد الق�ضائي الدويل الأوروبي والأمريكي.
 - 19راجع من هذا ال�ش�أن
GERALDINE ROSOWS les droits de l’homme et leurs juges, justice en ligne 25 septembre
2015
www.justice en ligne le rubrique 329.
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وحول التكوين امل�ستمر و�أ�شكاله �ضمن برنامج تكوين املحامني� ،أفادت
اجلمعية الوطنية للمحامني ال�شباب باملغرب ب�أنها «تقوم بتنظيم ور�شات
نظرية وتطبيقية ،مفتوحة للحوار والتبادل واال�شتغال على ال�صكوك الدولية
املرتبطة بحقوق الإن�سان ،وتنظيم حماكمات رمزية ،غايتها املرافعة بناء على
املرجعية الدولية حلقوق الإن�سان».
وتن�صب جماالت التكوين امل�ستمر حول حقوق الإن�سان ،على موا�ضيع
متعددة تهم مناه�ضة التعذيب ،وحرية التعبري وغريها.
وبلغ عدد امل�ستفيدين من التكوين امل�ستمر  400م�ستفيد �سنويا ،وي�ستمر
التكوين على امتداد �أ�شهر.
وعن �أن�شطة الدعم ،ثمة زيارات درا�سية معززة بامل�شاركة يف دورات
تكوين �إقليمية ودولية وندوات عديدة ،وقد بلغ عدد امل�ستفيدين ،خالل
ال�سنوات الثالث الأخرية 500 ،م�ستفيد وم�ستفيدة.
وجدير بالذكر� ،أن اجلمعية الوطنية للمحامني ال�شباب باملغرب تعقد
�رشاكات مع هيئات وطنية و�إقليمية ودولية ،ومن هذه الهيئات نذكر:
على امل�ستوى الوطني:
منتدى بدائل.املر�صد املغربي للحريات.معهد العاملني يف جمال التنميةاملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق الإن�سان.وعلى امل�ستوى الإقليمي:
جمعية املحامني ال�شباب بتون�س.29

وعلى امل�ستوى الدويل:
ال�صندوق العاملي حلقوق الإن�سان.ال�سفارة ال�سوي�رسية بالرباطجمعية الق�ضاة و املحامني الأمريكيني.-االحتاد الأوروبي.

 -2ت�شخي�ص و�ضعية التكوين على حقوق الإن�سان من منظور حمامني ممار�سني
للتكوين على حقوق الإن�سان
�إىل جانب جمعية املحامني ال�شباب� ،ساهم معنا ب�آرائهم حماميان
بخ�صو�ص مو�ضوع التكوين على حقوق الإن�سان (يتعلق الأمر بالأ�ستاذين
من هيئة مراك�ش ،و�أحمد �أرحمو�ش من هيئة الرباط ،وهما قي نف�س الآن
نا�شطان حقوقيان).
وي�ستفاد منهما �أن برامج ندوات التمرين التي ي�ستفيد منها املحامون
املتمرنون ،ملدة ثالث �سنوات (يربمج ح�ص�صها امل�رشف على الندوة وينظم
ح�صة �أو ح�صتني يف ال�شهر) ال زالت تنجز ب�شكل تقليدي من جهة،
وتخ�ضع لر�ؤية امل�رشفني على ندوات التمرين و�أغلبهم ال يويل مو�ضوع حقوق
الإن�سان اهتماما كبريا.
كما �أن قليال من املحامني من يتتبع االجتهاد الق�ضائي الدويل والوطني،
على الرغم من �أهميته (على قلته) وذلك ل�ضعف االطالع والدرا�سة يف
هذا املجال (جمالت متخ�ص�صة ،درا�سات) ،ناهيك عن �أن موا�ضيع حقوق
الإن�سان تثار يف الغالب �أمام الق�ضاء الزجري ،وهناك عدد قليل من املحامني
الذين يهتمون بهذه الق�ضايا .
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�أما التكوين امل�ستمر فهو �شبه منعدم ،وغري �إلزامي ونادرا ما يهتم به
املحامون حتى يف حالة وجوده ،بل القليل منهم من ا�ستطاع �أن ي�ستعمل ما
مت اكت�سابه من معارف يف هذا املجال ،ح�سب �أحد اجلوابني.
وخال�صة القول� ،إن موا�ضيع حقوق الإن�سان غري مربجمة يف التكوين
الأ�سا�سي وامل�ستمر للمحامني ،و�أن ما تقوم به اجلمعية الوطنية للمحامني
ال�شباب باملغرب ،بخ�صو�ص م�رشوعها امل�شار �إليه �سابقا ،جدير بالتنويه
وي�ستدعي العمل على تنزيله وتنفيذ حمتوياته.

الفقرة الثالثة :الت�شخي�ص انطالقا من منظومة البحث العلمي
�إن ت�شخي�ص الو�ضعية احلالية ،للتكوين والتكوين امل�ستمر يف جمال
حقوق الإن�سان ،بالن�سبة للمحامني والق�ضاة ،يحتاج �إىل ربطه مبنظومة
التعليم بوجه عام ،وم�ستوى التكوين على �صعيد كليات احلقوق بوجه
خا�ص ،20لكونها هي التي توفر التكوين الأ�سا�سي للأطر املفرت�ض التحاقها
ب�سلكي الق�ضاء واملحاماة.
وغني عن البيان� ،أن امليثاق الوطني للرتبية والتكوين املنجز �سنة  ،1999قد
�أبان عن تدهور وا�ضح يف املنظومة الرتبوية ،وتدين امل�ستوى ،وهو ما �أكده
املجل�س الأعلى للتعليم �سنة  ،2008حني �أقر بو�ضوح وجود االختالالت التي
تواجه املنظومة الرتبوية.21
وهو نف�س ما انتهى �إليه املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،
الذي �أنهى عمله �سنة  ،2015حيث تعر�ض لت�شخي�ص واقع التعليم والتكوين
 - 20ال يوفر التخرج من كليات احلقوق ،املعرفة الكافية والعملية لتطبيقات احلقوق
والت�رشيعات ،وال ي�ضمن الأ�س�س ال�رضورية للثقافة املهنية املرتبطة بدور القا�ضي واملحامي
داخل املجتمع ،باعتبار ما للتوجهات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،من انعكا�س
على منظومة العدالة ،ودور القائمني على �إنفاذها من الق�ضاة واملحامني وم�ساعدي العدالة.
راجع التقرير املقدم للم�ؤمتر  25للمحامني حول الت�أهيل املهني للمحامني م�.س� .ص .6
 - 21راجع الفقرة  49وما بعدها ،حول التكوين والتكوين امل�ستمر� ،ضمن امليثاق الوطني
للرتبية والتكوين ال�سنة .1999
31

وما يعرفانه من اختالالت� ،أبرزها حمدودية املردودية ،املتجلية يف �ضعف
التمكن من اللغات واملعارف والكفاءات والقيم.22
ومن الطبيعي �أن ينعك�س هذا الو�ضع املتدهور ،على امل�ستوى املعريف خلريجي
اجلامعات بوجه عام ،وكليات احلقوق بوجه خا�ص ،تلك الكليات التي تزود
العدالة بالأطر الق�ضائية ،واطر املهن القانونية امل�ساعدة ،ومنها مهنة املحاماة.
وقد �أعد مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ،ا�ستمارة موجهة �إىل
كليات احلقوق ،ولتو�صل ب�أجوبة �أربع كليات من بني  14كلية متت مرا�سلتها،
ويتعلق الأمر بكليات احلقوق الرباط �أكدال وطنجة ومكنا�س ووجدة.
ون�ستعر�ض فيما يلي ،قراءة لردود كليات احلقوق ال�سالفة الذكر.

�أوال :كلية احلقوق مبكنا�س
�أفادت كلية احلقوق مبكنا�س ،ب�أن ح�ضور حقوق الإن�سان يف برامج التكوين
املفتوح بالكلية ،يتجلى من خالل بع�ض الوحدات املدر�سية ب�سلك الإجازة
الأ�سا�سي ،ومن خالل ما�سرت حقوق الإن�سان والقانون الدويل ،بر�سم ال�سنة
اجلامعية (.)2010 - 2009
كما �أفادت كلية احلقوق مبكنا�س ،بان جماالت هذا التكوين ،ت�سجل يف
الوحدات املدر�سة بالإجازة الأ�سا�سية على النحو التايل:
حقوق الإن�سان واحلريات العامة (الف�صل الرابع ،جذع م�شرتك حقوق،ق�سم عربي – فرن�سي)
كما يتجلى التكوين بالوحدات املعتمدة باملا�سرت ،وذلك على النحو التايل:ÃÃالقانون الدويل الإن�ساين
ÃÃالقانون الدويل حلقوق الإن�سان
 - 22راجع «الر�ؤية اال�سرتاتيجية للإ�صالح  ،2030 - 2015من �أجل مدر�سة الإن�صاف
واجلد واالرتقاء « .من�شورات املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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ÃÃالقوانني الوظيفية حلقوق الإن�سان
ÃÃالقانون اجلنائي وحقوق الإن�سان
ÃÃالتنفيذ الوطني للقانون الدويل الإن�ساين
ا�ستفاد من هذا التكوين خالل ال�سنوات الثالث الأخرية  47طالبا.
�أما املواد التي ي�شملها التكوين ،فتخ�ص االتفاقيات الدولية املو�ضوعاتية
�أو العامة ،واالتفاقيات اخلا�صة بالفئات (الطفل ـ املر�أة ـ ذوو االحتياجات
اخلا�صة).
كما تدر�س �أي�ضا ،اجتهادات الهيئات التابعة للأمم املتحدة ،وكذا اجتهادات
املحاكم الإقليمية والدولية املخت�صة( ،املحكمة الأوروبية والأمريكية حلقوق
الإن�سان ـ واملحاكم اجلنائية اخلا�صة).
مل ي�ستفد من هذا املا�سرت �سوى حماميني اثنني.
وحول �إ�صدارات كلية احلقوق مبكنا�س ،يف جمال حقوق الإن�سان،
�أفادت ب�أن هناك جمموعة من بحوث ما�سرت املنجزة يف �إطار حقوق الإن�سان
والقانون الدويل الإن�ساين.23
 - 23من البحوث التي نوق�شت بكلية احلقوق مبكنا�س على م�ستوى املا�سرت ،نذكر ما يلي:
•حقوق الطفل يف املغرب.
• احلق يف امل�ساعدة الإن�سانية املقررة للجرحى واملر�ضى يف القانون الدويل
الإن�ساين.
• حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�رشيع املغربي.
• اجلمعيات احلقوقية باملغرب :الت�أ�سي�س وامل�سار.
• حقوق الإن�سان داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
• املغرب والهيئات التعاقدية حلقوق الإن�سان.
كما نوق�شت �أطروحة لنيل الدكتوراه بعنوان «حماية حقوق الإن�سان يف ال�رشيعة والقوانني
الو�ضعية املغرب منوذجا».
ويتم حاليا تهيئ جمموعة من ر�سائل الدكتوراه نذكر منها ما يلي:
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ثانيا :كلية احلقوق �أكدال الرباط:
تتوفر هذه الكلية على مادة خا�صة بحقوق الإن�سان واحلريات العامة� ،ضمن
�أ�سالك الإجازة ،وتدر�س فيها موا�ضيع تتعلق بالقانون الدويل والعالقات الدولية
والقانون الد�ستوري.
وتتوفر كلية احلقوق �أكدال ،على ما�سرت للتخ�ص�ص يف حقوق الإن�سان.
وقد مت جتديد االعتماد بر�سم املو�سم اجلامعي ( )2017 - 2016حتت ا�سم
جديد هو «ما�سرت حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين» .ويبلغ عدد
امل�ستفيدين من هذا املا�سرت  40طالبا �سنويا ،منهم مغاربة و�أجانب.
�أما املواد التي ي�شملها التكوين على م�ستوى املا�سرت فهي:
املمار�سة االتفاقية حول االتفاقيات املو�ضوعاتية (التعذيب -احلقوق املدنيةوال�سيا�سية -احلقوق االقت�صادية واالجتماعية -التمييز العن�رصي).
االتفاقيات اخلا�صة بالفئات (الطفل -املر�أة -املهاجرون -الالجئون)وعلى م�ستوى القانون الدويل الإن�ساين ،تدر�س اتفاقية (جنيف) ل�سنة
 ،1949والربوتوكول االختياري ل�سنة  ،1977وكذا اخت�صا�صات اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر ،واملحكمة اجلنائية الدولية.
• �إ�شكالية مالئمة الت�رشيعات املغربية مع االتفاقية الدولية حلقوق الإن�سان.
•افريقيا والقانون الدويل الإن�ساين.
•الق�ضاء الد�ستوري املغربي وحماية احلقوق املدنية وال�سيا�سية.
•اللجوء وم�س�ؤولية الدولة.
•املغرب والهجرة غري ال�رشعية بني املقاربة الأمنية واملقاربة احلقوقية.
•حق التعوي�ض عن انتهاكات حقوق الإن�سان بني القانون الدويل حلقوق الإن�سان
والقانون الدويل الإن�ساين.
•حماية املهاجرين يف النزاعات امل�سلحة.
•مالءمة الت�رشيع الوطني مع قواعد القانون الدويل الإن�ساين.
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وفيما يخ�ص القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،تدر�س الآليات التعاقدية
الأممية حلقوق الإن�سان ،والآليات غري التعاقدية ،والتقارير اال�ستعرا�ضية.
كما تتم درا�سة تو�صيات اللجن املخت�صة بحقوق الطفل ،واملر�أة ،والتعذيب،
وذوي االحتياجات اخلا�صة ،واملهاجرين ،وكذا قرارات املحاكم والتعليق عليها.
وي�ستفيد من التكوين بع�ض �أطر ال�رشطة ،وموظفي املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�صحراوية ،وبع�ض املوظفني الأجانب
من دول اخلليج واملغرب العربي ،وبع�ض ال�صحافيني.
وت�صدر كلية احلقوق �أكدال ،جمموعة من البحوث والر�سائل اجلامعية،
واملقاالت �ضمن جملة الكلية ،تهم خمتلف املوا�ضيع املتعلقة بحقوق الإن�سان.

ثالثا :كلية احلقوق بطنجة:
تتوفر هذه الكلية على مادة حلقوق الإن�سان �ضمن الإجازة ،وعلى
ما�سرت للتخ�ص�ص ،تدر�س �ضمنه موا�ضيع احلريات العامة ،وحقوق الإن�سان
والقانون الدويل الإن�ساين.
وهناك العديد من البحوث املنجزة� ،أو التي يف طور الإجناز ،على م�ستوى
املا�سرت والدكتوراه ،ذات ال�صلة باملو�ضوع.

رابعا :كلية احلقوق بوجدة
حتت�ضن هذه الكلية بع�ض برامج التكوين املفتوح يف جمال حقوق
الإن�سان� ،سواء يف �سلك الإجازة �أو �سلك املا�سرت ،و�سلك الدكتوراه.
وتدر�س عدة موا�ضيع تتعلق بحقوق الإن�سان واحلريات العامة ،وحقوق
املر�أة والالجئني وال�سجناء والأطفال� ،ضمن ما�سرت الدرا�سات ال�سيا�سية
والد�ستورية ،كما تدر�س مادة خا�صة بالنظرية العامة حلقوق الإن�سان.
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الفقرة الرابعة :خال�صة الت�شخي�ص
�أهم ما ميكن ا�ستخال�صه من الت�شخي�ص ،نذكر ما يلي:

�أوال :بالن�سبة للتكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر للمحامني يف جمال حقوق الإن�سان
يتعني التمييز يف هذا ال�ش�أن بني التكوين الأ�سا�سي للمحامني املتمرنني،
وبني التكوين امل�ستمر املوجه �إىل املحامني الر�سميني.
 -1التكوين الأ�سا�سي على حقوق الإن�سان بالن�سبة للمحامني املتمرنني
�أ�سفر الت�شخي�ص بالن�سبة للمحامني املتمرنني-وكما هو م�ستفاد من
الأجوبة امل�ضمنة باال�ستمارات املوجهة �إىل اجلمعية الوطنية للمحامني ال�شباب
باملغرب ،وجواب نقابة واحدة -عما يلي:
•الغياب ال�شبه كلي للتكوين يف جمال حقوق الإن�سان ،بالن�سبة للمحامني
املتمرنني خالل ندوات التمرين التي ت�ستغرق ثالث �سنوات.
•بالنظر للم�ستوى املتدين للتعليم ،ف�إن غالبية خريجي كليات احلقوق
ممن ي�شكلون �أطر املهن الق�ضائية والقانونية مبن فيهم املحامون،
يفتقرون للحد الأدنى من املعرفة بوجه عام ،ولثقافة حقوق الإن�سان
بوجه خا�ص.
�إن كليات احلقوق التي بها م�سالك خا�صة بحقوق الإن�سان ،ال تتعدى
 3كليات من �أ�صل  14كلية ،وال يتعدى اخلريجون نحو � 30إىل  40طالبا.
 - 2التكوين امل�ستمر للمحامني على حقوق الإن�سان
�سجل ت�شخي�ص تكوين املحامني امل�ستمر على حقوق الإن�سان ،عدة
جمهودات تقوم بها جمعية هيئات املحامني باملغرب.
وبا�ستثناء امل�رشوع الطموح املعلن عنه يف هذا ال�ش�أن ،والذي نتمنى �أن
يجد طريقه للنفاذ ،ف�إن �إ�شاعة مبادئ حقوق الإن�سان يف التكوين امل�ستمر
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للمحامني ،تبقى حمدودة وظرفية يف نطاقها وعدد امل�ستفيدين منها،
وحتتاج امل�شاريع املربجمة �إىل التنزيل.24

ثانيا :التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر للق�ضاة يف جمال حقوق الإن�سان
على الرغم من اجلهد الوا�ضح ،الذي يبذله املعهد العايل للق�ضاء يف
مو�ضوع تكوين الق�ضاة ،ويف ظروف غري مواتية ،فيمكن ت�سجيل املعوقات
والإكراهات الآتية:
لقد نتج عن تزايد عدد امللحقني الق�ضائيني يف الأفواج الأخرية اكتظاظ
املعهد ،وعدم كفاية بنايته على ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة ،والذي و�صل
�أحيانا �إىل  400ملحق ق�ضائي.25
ومن البديهي �أن التكوين بوجه عام ،والتكوين على حقوق الإن�سان بوجهخا�ص ،يتطلب تق�سيم امل�ستفيدين �إىل جمموعات قليلة العدد (� 30إىل
 40م�ستفيدا) ،حتى تت�أتى معاجلة املو�ضوع عمليا ومن خالل وقائع
ونوازل حمددة.
�إن تزايد الأعداد ،و�ضعف البنيات التحتية وق�رص مدة التكوين� 11( ،شهرايف املعهد و 11باملحاكم) ،وكرثة املواد التي ي�شملها التكوين ،ينعك�س
�سلبا على جودة التكوين ومردوديته ،مبا يف ذلك مادة حقوق الإن�سان،
التي يتم تدري�سها يف �شكل حما�رضة نظرية ،تلقى مبدرج يبلغ عدد
امل�ستفيدين منه ما يفوق املائتني �أحيانا ،مما يتعذر معه تلقني املادة على
الوجه املطلوب� ،سواء يف جانبها الأكادميي �أو التطبيقي.
 - 24نعر�ض يف املحور الآتي بعده ،املخ�ص�ص لآفاق التكوين ،للم�رشوع الذي �أعدته
جمعية هيئات املحامني باملغرب.
 - 25تعود البناية احلالية للمعهد العايل للق�ضاء� ،إىل �سنوات ال�سبعينات ،حيث ال
تتعدى طاقتها اال�ستيعابية � 60إىل  100م�ستفيد ،ويتم حاليا ت�شييد مقر جديد ب�ضواحي
العا�صمة ،على م�ساحة وا�سعة ذات طاقة ا�ستيعابية كربى ،ت�ضم الق�ضاة وم�ساعدي
العدالة.
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من املعوقات �أي�ضا ،قلة املكونني ممن تتوفر لهم م�ؤهالت التكوين ،وممنلديهم تخ�ص�ص �أكادميي وجتربة ميدانية ،على اعتبار �أن الدرو�س يجب
�أن يتناوب فيها جانب التنظري والتطبيق ،بحيث ينطلق التكوين من
احلاالت امليدانية واالجتهادات الق�ضائية لتكون حمل درا�سة وحتليل،
من �أجل �صبها يف قالبها احلقوقي ،ومرجعيتها الكونية ،وبالتايل �إنزال
املبادئ املالئمة على النوازل والق�ضايا مو�ضوع الدر�س.
بالرغم من �أن هناك العديد من املواد احلاملة حلقوق الإن�سان ،ف�إنه التوجد ر�ؤية وا�ضحة قائمة على منهجية عملية للتبليغ� ،إذ الأمر مرتوك
للمكلف بالتكوين ،الذي قد تغلب عليه اجلوانب القانونية الوطنية
ال�رصفة ،على الت�أهيل احلقوقي املرتبط بحقوق الإن�سان يف منظورها
الكوين.
ال توجد ر�ؤية حمددة ووا�ضحة على م�ستوى الربجمة والت�أطري ،بحيثتنعدم املقاربة املنهجية املتكاملة ،املتعلقة مب�ضمون مادة حقوق الإن�سان
وباملكلفني بالتكوين ،ومناهج التلقني وحمتواه و�أهدافه.
واحل�صيلة� ،أنه يرتتب على كل ما �سبق� ،ضعف ونق�ص وا�ضح يف جمال
التكوين على حقوق الإن�سان ،وهو ما انتهى �إليه ميثاق �إ�صالح منظومة
العدالة ،الذي �أكد بو�ضوح على �أن دور الق�ضاء يف حماية احلقوق واحلريات،
ي�صطدم بنق�ص كبري يتجلى يف �ضعف التن�سيق بني ال�سيا�سات العامة
و�سيا�سة التكوين ،ويف نق�صان االهتمام مبقاربة النوع و�ضحايا اجلرمية،
و�ضعف �إ�شاعة ثقافة حقوق الإن�سان.
وقد اقرتح ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة جمموعة من التو�صيات،
26
تخ�ص جمال التكوين والتكوين امل�ستمر.
 - 26عالج ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة ،االرتقاء مب�ستوى فعالية التكوين والتكوين
امل�ستمر ،يف الهدف الثالث والرابع ال�صفحة  88وما بعدها من امليثاق امل�شار �إليه ،و�سنعر�ض
لهذه التو�صيات �ضمن املحور الثاين الآتي يعده.
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وهذه النتيجة تقودنا �إىل البحث يف املحور الثاين عن احللول ،وحماولة
تقدمي االقرتاحات الهادفة �إىل دعم التكوين على حقوق الإن�سان ،بالن�سبة
للق�ضاة املوكول لهم حماية هذه احلقوق ،وبالن�سبة للمحامني احلاملني لر�سالة
الدفاع عن كرامة الإن�سان ،و�صيانة حقوقه.
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املحور الثـاين
�آفاق تطوير وحتيني مناهج تكوين
الق�ضاة واملحامني يف ميدان حقوق الإن�سان
خل�صنا يف املحور الأول من هذه الدرا�سة� ،إىل �أن منظومة العدالة
تعاين من عدة معوقات ،من بينها احلاجة �إىل تطوير الكفاءة والتكوين لدى
الق�ضاة واملحامني ،وهو اخل�صا�ص الذي يتزامن مع التطور ال�رسيع للمنظومة
الت�رشيعية ،والتعقيد امللحوظ للنزاعات والق�ضايا يف كمها ونوعها ،وتنامي
وا�ضح للدعاوي واخل�صومات املطروحة على الق�ضاء.27
وقد ات�ضح من خالل ت�شخي�ص الأو�ضاع الراهنة لتكوين الق�ضاة واملحامني،
ب�أن مواطن اخللل ترجع �إىل ما يلي:
انخفا�ض و�ضعف التمدر�س والتكوين بالن�سبة للمجازين يف القانون.التكوين غري الكايف باملعهد العايل للق�ضاء ،ب�سبب �ضعف �إمكانياتالت�أطري وو�سائل العمل ،وتنامي الطابع «ال�شكلي للتداريب» املربجمة
داخل املحاكم.28
 - 27تنبهت وزارة العدل �إىل هذه الأو�ضاع يف تقريرها املعنون «الإ�صالح الق�ضائي
املنجزات  2002 - 1997وم�سار الإ�صالح( .غري من�شور).
 - 28من بني املعوقات �أي�ضا ،تعيني الق�ضاة ال�شباب املبتدئني مبناطق نائية يف �إطار
الق�ضاء الفردي ،مما يجعلهم معر�ضني لالعتماد على �أنف�سهم ،وافتقارهم ملن ي�ساعدهم
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ولتجاوز هذه الأو�ضاع و�سلبياتها ،وجب ا�ستعرا�ض �آفاق الإ�صالح
املطروحة من طرف املعنيني بعملية التكوين واملتدخلني فيه ،وعلى ر�أ�سهم
الوزارة الو�صية ،وهيئات املحامني ،مت تقدمي جملة من الأفكار واملقرتحات التي
ت�شكل نتائج هذه الدرا�سة ،وهو ما نعاجله يف الفقرتني التاليتني.

الفقرة الأوىل� :آفاق تكوين الق�ضاة واملحامني يف جمال حقوق الإن�سان من
منظور امل�س�ؤولني عن التكوين
املق�صود بامل�س�ؤولني عن التكوين .كل من وزارة العدل واحلريات ،بالن�سبة
للق�ضاة من جهة ،وجمعية هيئات املحامني باملغرب بالن�سبة للمحامني من
جهة ثانية.

�أوال� :آفاق الإ�صالح يف خمططات وزارة العدل واحلريات
�أعدت وزارة العدل واحلريات تقريرا حول واقع املعهد العايل للق�ضاء ،عر�ضت
فيه مل�رشوع �إ�سرتاتيجية املعهد يف التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر للق�ضاة ،على
املدى الق�صري واملتو�سط.29
كما ت�ضمن ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة من جهته ،جملة من التو�صيات
ب�ش�أن التكوين والتكوين امل�ستمر للق�ضاة� ،ضمن ما �أطلق عليه ا�سم« :م�رشوع
�إ�سرتاتيجية املعهد العايل للق�ضاء ،يف التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر للق�ضاة،
على املدى الق�صري واملتو�سط».
من الق�ضاة من ذوي الأقدمية والتجربة .ومن املعوقات �أي�ضا وجود نق�ص كبري يف جتهيز
اخلزانات باملحاكم ،والن�رش غري الكايف لالجتهاد والق�ضائي ،وغياب الإطار املالئم لتح�سني
املعارف وحتيينها ،والنق�ص الكبري يف التكوين والتكوين امل�ستمر ،وتزايد عبء العمل،
وت�ضخم الق�ضايا ،وهيمنة الطابع الروتيني على العمل الق�ضائي ،الحظ بهذا ال�ش�أن تقرير
وزارة العدل حول �إ�صالح الق�ضاء وم�ساره املرجع ال�سابق� ،ص .8
 - 29يعالج هذا التقرير و�ضعية املعهد العايل للق�ضاء ،يف ال�سنوات ما بينت 2011 - 2007
 .ويطرح �آفاق و�إ�سرتاتيجية التكوين يف اجلزء الثاين �صفحة  18وما بعدها.
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وقد اعتمد م�رشوع �إ�سرتاتيجية املعهد العايل للق�ضاء فيما يخ�ص التكوين،
على مرجعية م�ستمدة من الإرادة ال�سيا�سية املعلن عنها يف العديد من
املنا�سبات ،والتي جت�سدها عدة خطب ملكية.30
كما اعتمد امل�رشوع املرجعية الد�ستورية ،مبا ت�ضمنه د�ستور  2011من
مقت�ضيات ومبادئ تخ�ص العدل والق�ضاء ،ودوره يف حماية احلقوق
واحلريات الأ�سا�سية.
 -30من �أهم اخلطب امللكية املتعددة واملتعلقة بت�أهيل الق�ضاء� ،أورد امل�رشوع اخلطب
التالية:
1 .1خطاب يوم الأربعاء  15دجنرب  1999مبنا�سبة افتتاح �أ�شغال املجل�س الأعلى
للق�ضاء.
2 .2خطاب العر�ش ل�سنة  ، 2008الذي دعا احلكومة «لالنكباب على بلورة خمطط
م�ضبوط للإ�صالح العميق للق�ضاء ،ينبثق من حوار بناء وانفتاح وا�سع على
جميع الفعاليات امل�ؤهلة املعنية».
 3 .3خطاب تخليد ذكرى ثورة امللك وال�شعب ( 20غ�شت  ،)2009حيث تناول عدة
�أهداف من بينها ماله عالقة بالتكوين والت�أهيل ومن ذلك:
•�إ�صالح الق�ضاء مبنظور جديد ،وو�ضع خارطة طريق وا�ضحة يف
مرجعيتها ،طموحة يف �أهدافها ،حمددة يف �أ�سبقياتها ،وم�ضبوطة يف
تفعليها.
• ت�أهيل الق�ضاء ليواكب التحوالت الوطنية والدولية ،وي�ستجيب ملتطلبات
عدالة القرن الواحد والع�رشين ـ مع الرفع من النجاعة الق�ضائية.
•الرفع من جودة الأحكام.
•تخليق الق�ضاء وحت�صينه من االرت�شاء وا�ستغالل النفوذ.
•توفري الكفاءات الالزمة.
4 .4اخلطاب ال�سامي مبنا�سبة تر�أ�س جاللة امللك افتتاح الدورة الأوىل من ال�سنة
الت�رشيعية الرابعة من الوالية الت�رشيعية الثامنة يوم � 8أكتوبر  ،2010حيث جعل
«الق�ضاء يف خدمة املواطن» وامتداد �إ�صالح الق�ضاء ،بعمقه و�شموليته لنظام
العدالة.
5 .5خطاب جاللة امللك عند تن�صب �أع�ضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول
الإ�صالح العميق وال�شامل العدالة يف مايو 2012
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وقد ميز امل�رشوع بالن�سبة لآفاق التكوين والت�أهيل ،بني التكوين الأ�سا�سي
للملحقني الق�ضائيني ،والتكوين امل�ستمر والتخ�ص�صي للق�ضاة الر�سميني.

-1بالن�سبة للتكوين الأ�سا�سي للملحقني الق�ضائيني
حدد امل�رشوع جمموعة من التوجهات ،تخ�ص التكوين الأ�سا�سي للملحقني
الق�ضائيني ،منها و�ضع جملة من املعايري تخ�ص االنتقاء الأويل ،ثم �إر�ساء
توجهات حول تهيئ امللحق الق�ضائي ،و�ضبط مناهج الت�أطري.
 -1حول معايري االنتقاء الأويل
منذ دخول م�رشوع الإ�صالح �سنة � ،2011أ�صبح يقبل يف االنتقاء الأويل
من تتوفر لهم ال�رشوط التالية:
 -2بالن�سبة للم�ستوى العلمي
حاملو الإجازة يف الدرا�سات الأ�سا�سية ،امل�سلمة من اجلامعات املغربية
(�شعبة القانون العام ،و�شعبة االقت�صاد) ،بالن�سبة لق�ضاة ملحاكم الإدارية،
وكذا احلا�صلني على الإجازة يف احلقوق (�شعبة القانون اخلا�ص �أو ال�رشيعة)،
وذلك فيما يخ�ص باقي املحاكم ،ممن يتوفرون على امليزات والنقط املطابقة
لها ،وذلك يف حدود املنا�صب املتبارى عنها.
يحق �أي�ضا اجتياز مباراة امللحقني الق�ضائيني ،ملوظفي كتابة ال�ضبط احلا�صلني
على �إحدى ال�شهادات اجلامعية امل�شار �إليها �أعاله ،الذين ق�ضوا خم�س �سنوات
على الأقل من اخلدمة الفعلية بكتابة ال�ضبط باملحاكم� ،أو امل�صالح املركزية
31
لوزارة العدل ،يف حدود ثالثة �أ�ضعاف املنا�صب املتبارى ب�ش�أنها.
 - 31ي�ؤخذ بعني االعتبار يف ترتيب ه�ؤالء املوظفني وعددهم ،توفرهم على ملفات خالية
من املتابعات او العقوبات الإدارية مما قد مي�س �سلوكهم الوظيفي ،وتراعى يف الرتتيب
الأقدمية يف الوظيفة ،مت الأكرب �سنا �أو الأكرب يف الإطار وامليزات املح�صل عليها.
وتقوم الإدارة ب�إجناز ملف عن كل مر�شح ،ببطاقة خا�صة حتتوي على جميع املعلومات
والبيانات وامليزات ،التي تتمكن معها جلنة االختيار من االنتقاء .الحظ يف هذا ال�ش�أن
تقرير وزارة العدل م� .س� .ص .19
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ويقبل �أي�ضا يف االنتقاء الأويل ،املر�شحون احلائزون على دبلوم الدرا�سات
العليا �أو املعمقة �أو املتخ�ص�صة� ،أو دبلوم املا�سرت املتخ�ص�ص ،فيما متنحه
اجلامعات املغربية.
 - 3بالن�سبة لل�سن
طرحت للمناق�شة ،م�سالة �إعادة النظر يف ال�سن التي يتعني �أن يتوفر عليها
املر�شح ،الجتياز مباراة امللحقني الق�ضائيني ،لكي يتحقق لديه الن�ضج العقلي،
الذي يعزز الدرجة العلمية وال�شهادة املح�صل عليها ،وطرحت لهذه الغاية
الت�سا�ؤالت التالية:32
هل ينبغي رفع �سن املر�شحني ،وما هي احلدود التي يجب �أن يبلغوها؟هل يظل احلا�صلون على ال�شهادات اجلامعية ،معطلون �إىل �سن مت�أخرةبعدما اقرتح بع�ضهم رفع ال�سن �إىل حدود � 35سنة؟
طرحت �أي�ضا م�س�ألة فتح الباب للمحامني وكتاب ال�ضبط ،بعد ق�ضاءفرتة حمددة يف مزاولتهم ملهامهم .وطرحت �أي�ضا فكرة ال�سماح جلميع
الفئات التي تود االلتحاق بالق�ضاء ،مادامت �ستجتاز املباراة.
ومن هذه الأ�سئلة �أ�سفر النقا�ش يف غالبيته ،عن كون القا�ضي ال�شاباملبتدئ يفتقر �إىل التجربة والن�ضج ،وال يتوفر على الكفاءة التي متكنه من
الف�صل يف الدعاوى التي حتتاج �إىل املهنية واخلربة والتجربة ،يف حني
عربت بع�ض الآراء عن تف�ضيلها ل�رشط التوفر على النزاهة واال�ستقامة،
�أكرث من �رشط الكفاءة.33
 - 32الحظ تقرير وزارة العدل امل�شار �إليه �ص  .20وراجع �أي�ضا «معامل على درب
الإ�صالح العميق وال�شامل ملنظمة العدالة» ح�صيلة منجزات وزارة العدل» .واحلريات 2014
من�شورات الوزارة مطبعة �إليث � 2014صفحة  130وما بعدها.
 - 33الحظ تقرير وزارة العدل امل�شار �إليه �سابقا �ص 20والذي جاء فيه بانه « :مت البحث
يف عدة مدار�س ق�صد اعتماد �إحداها كبديل ملا هو قائم يف املغرب ،فات�ضح �أن كل واحدة
ال تخلو من خلل عند حماولة تنزيلها على الواقع املغربي ،فالبديل الذي ي�أخذ الق�ضاة من
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وملواجهة هذه الأو�ضاع ،ا�ستقر الر�أي على اتخاذ التدابري التالية:
حت�سني الأو�ضاع املادية للق�ضاة ،بالرفع من الأجور لتحفيز الكفاءاتوالأطر على ولوج الق�ضاء.
رفع مدة التكوين من �سنتني �إىل ثالث �سنوات� ،أ�سوة مبا هو معمول بهيف العديد من الدول.
�إ�ضافة مواد لها عالقة بالتوا�صل وفل�سفة القانون ولغة الت�رشيع ،وعلماالجتماع ،علما ب�أن بناية املعهد اجلديدة� ،ستكون جاهزة مبدئيا يف
ظرف ثالث �سنوات ،و�ستتوفر على الكايف من البنايات واملرافق والبنيات
التحتية التي ت�سهل التكوين.34
اعتماد �شهادة املا�سرت عو�ض الإجازة يف احلقوق ،مع التن�سيق معاجلامعات ب�ش�أن ال�شهادات املوجهة نحو الق�ضاء ،باعتبار �شهادة املا�سرت
�سرتفع �سن املرت�شح مبدئيا �إىل � 25أو  ،29بدل �سن  21التي ي�سمح بها
القانون احلايل للرت�شح ملباراة امللحقني الق�ضائيني.
فتح باب الرت�شيح ملباراة امللحقني الق�ضائيني� ،أمام حملة املا�سرت يف العلومال�سيا�سة واالقت�صادية ،مما �سي�ؤدي �إىل رفع عدد املرت�شحني.35
نبع املحاماة �أو كتابة ال�ضبط �أو من خمتلف الوظائف واملباريات ،قد ي�صطدم باجلودة
عند علم ه�ؤالء بالأجور الهزيلة للق�ضاء .فاملحامي �أو �أي �إطار �آخر من خارج وزارة العدل،
لن يلتحق بالق�ضاء النتفاء احلوافز املادية ،ويخ�شى �أي�ضا �أن يلج الق�ضاء �أ�شخا�ص يتوفرون
على �سن معينة ولكنهم يفتقرون �إىل الكفاءة».
 - 34تقرير وزارة العدل م� .س� .ص .20
 - 35يفيد تقرير وزارة العدل ،ب�أن الإح�صائيات املتوفرة للوزارة ،تربز ب�أن عدد املرت�شحني
حاملي �شهادة املا�سرت بالن�سبة للفوج  34هو  ،110مل ينجح منهم �سوى � 47أي بن�سبة 42
 ،%والفوج  35هو  164مل ينجح منهم �سوى � 35أي بن�سبة  ، % 21والفوج  36هو  406مل
ينجح منهم �إال � 81أي بن�سبة  ،%20والفوج  37هو  442مل ينجح منهم �إال � 60أي بن�سبة
 ، %20والفوج  38و  39مل ينجح منهم �إال � 60أي بن�سبة .% 15
�أما معدل الناجحني يف املا�سرت ،عن الأفواج � 34إىل  38باالقت�صار على العلوم
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ومن بني املقرتحات التي طرحت للمناق�شة ،االلتحاق بالنيابة العامةمبا�رشة بعد التخرج من املعهد ،لق�ضاء فرتة ترتاوح بني  3و� 5سنوات،
قبل التعيني يف ق�ضاء احلكم ،مع التكوين يف تخ�ص�ص معني.36
ومن املقرتحات �أي�ضا� ،أن ين�ضاف �إىل جلنة مباراة امللحقني� ،أخ�صائييف الطب النف�سي ،و�أ�ستاذ يف علم االجتماع ،وذلك لإخ�ضاع املرت�شح
الختبار �سيكولوجي  ،)TEST(PSYCHOLOGIQUEبغية الت�أكد من
توفره على مقومات الكفاءات الذهنية ،والقدرة على تقلد مهام الق�ضاء
وحتمل �أعبائه.
- 4بالن�سبة لت�أهيل امللحق الق�ضائي وتهيئه لتحمل مهامه الق�ضائية
�سارت التوجهات املعرب عنها يف تقرير وزارة العدل ،ب�ش�أن ت�أهيل امللحق
37
الق�ضائي نحو الأخذ بعني االعتبار ما يلي:
الإعداد العملي للملحقني الق�ضائيني ،مع بحث �سبل �إمكانية االختيار عند االقت�ضاء ومبح�ض �إراداتهم  -لنوع التخ�ص�ص الق�ضائي ،منمنطلق احلاجيات التي �سيعرب عنها املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
العمل على تلقني امللحق الق�ضائي �أ�صول تقنية التوا�صل.�إدراج مادة علم االجتماع ،وفل�سفة القانون ،وتقنية الت�رشيع ،ملا لذلك منت�أثري على التحليل عند قراءة ن�ص القانون و�إعماله والعمل به.
القانونية فقط فلم يتجاوز .%28
وقد خل�ص النقا�ش �إىل �أن فتح الرت�شيح للحا�صلني على ما�سرت العلوم القانونية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،جمرد ر�أي ال ي�ستند �إىل توقعات رقمية ،و�أن احلفاظ على ن�سبة
من احلا�صلني على �شهادة الإجازة �أمر �رضوري� .أنظر تقرير وزارة العدل م� .س �ص .21
 - 36تعر�ض هذا املقرتح النتقادات عدة ،تركزت حول اعتبار �شهادة املا�سرت ورفع مدة
التكوين �إىل � 3سنوات ،كافية للرفع من تكوين ون�ضج امللحق.
 - 37تقرير وزارة العدل م� .س� ،ص .22
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ت�أهيل القا�ضي بعد تخرجه من املعهد ،وتعيينه باملحكمة من قبل املجل�سالأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،يف املادة �أو املواد القانونية التي �سيزاولها
باملحكمة ،وذلك ملدة ترتاوح بني  3و� 6أ�شهر.
 - 5بالن�سبة للمناهج والت�أطري
اعتمد م�رشوع وزارة العدل ،بخ�صو�ص مناهج التكوين والت�أطري الأمرين
التاليني:
احلفاظ واال�ستمرار يف دعم وتقوية املنهجية «الأندراغوجية» (تعليمالرا�شدين) ،التي اجتهد املعهد يف حت�صينها ،من خالل امللفات اخلا�صة
بتكوين املكونني.
العمل على توفري كافة الظروف املادية واملعنوية للمكونني ،بهدف ا�ستقطاب�أكرب عدد منهم ،انطالقا من �أن التكوين يجب �أن يتم يف جمموعات
�صغرية ،مما يقت�ضي التوفر على العدد الكايف من املكونني وامل�ؤطرين،
لتغطية هذه املجموعات.38
 -2التكوين امل�ستمر واملتخ�ص�ص للق�ضاة
خل�ص م�رشوع وزارة العدل� ،أهداف التكوين امل�ستمر واملتخ�ص�ص للق�ضاة ،يف
الأمور التالية:
م�سايرة التعديالت الت�رشيعية؛م�سايرة تغيري تخ�ص�ص الق�ضاة؛اال�ستجابة حلاجيات التخ�ص�ص؛-مواكبة االجتهاد الق�ضائي؛

 - 38نف�س التقرير� ،ص .23
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مواكبة التطور االجتماعي واالقت�صادي ،لتمكني الق�ضاة من الك�شفالعميق عن امل�شاكل اليومية التي يعي�شها املجتمع؛
وحتقيق هذه الأهداف يقت�ضي توفري الأمور التالية:
تقوية وتعزيز االت�صال ب�أمانة املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،واملفت�شيةالعامة لوزارة العدل ،ومبختلف املديريات بها وباملحاكم ،بق�صد الوقوف
على نقط ال�ضعف �أو الأخطاء يف التقدير يف املعاجلة القانونية للو�ضعيات
القانونية ،والقيام تبعا لذلك بدرا�سة املقرتحات املعرو�ضة من هذه اجلهات،
وتهيئ املوا�ضيع التي ينبغي �أن تكون حمورا للتكوين امل�ستمر للق�ضاة،
والتي تعر�ض على جمل�س �إدارة املعهد العايل للق�ضاء ،التخاذ التدابري
املنا�سبة ب�ش�أنها؛
ت�صنيف دورات التكوين امل�ستمر املركزية منها واجلهوية ،وهو ما يطرحعدة �صعوبات ،تتمثل يف ت�أطري ما يفوق  50مو�ضوعا مقرتحا بالن�سبة
لكل �سنة39؛
وقد خل�ص م�رشوع وزارة العدل� ،إىل �أن التكوين امل�ستمر يعترب عن�رصا
جوهريا ملواكبة الق�ضاة جلميع امل�ستجدات الت�رشيعية واالجتهادية.40
 - 39ملواجهة هذه ال�صعوبات ،اقرتح م�رشوع وزارة العدل تخ�صي�ص ميزانية خا�صة
بالتعوي�ضات امل�ستحقة للق�ضاة الذين يتم ا�ستدعا�ؤهم للتكوين امل�ستمر ،تدرج يف ميزانية
املعهد ،وت�رصف لهم عن طريقه ،مع ا�سناد اختيار املرت�شحني للتكوين امل�ستمر �إىل الرئي�س
الأول والوكيل العام للملك ،وتو�سيع جمال التكوين امل�ستمر الالمركزي ،لكي ي�شمل كافة
حماكم اال�ستئناف العادية وذات االخت�صا�ص النوعي.
 -40ي�ضيف تقرير وزارة العدل بان« :جمل�س �إدارة املعهد العايل للق�ضاء ،ما فتىء يلح
يف العديد من اجتماعاته على اعتبار التكوين امل�ستمر حق وواجب»
و�سجل تقرير الوزارة ب�أنه «�إذا كان العزوف عن التكوين امل�ستمر ،قد برز وا�ضحا من خالل
العديد من الإح�صائيات وامل�ؤ�رشات ،وذلك لأ�سباب مادية و�أخرى تدبريية ،ف�إن التفكري يف
النهو�ض بالتكوين امل�ستمر ،يقت�ضي ر�صد ميزانية ت�ضاف �إىل ميزانية املعهد� ،أ�سوة بالعديد
من املعاهد العربية والدولية «راجع �صفحة  24من تقرير وزارة العدل.
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غري �أن للتكوين العديد من االنعكا�سات على م�ستويات خمتلفة لوج�ستية
وب�رشية.42

41

كما �أن للتكوين انعكا�سات على املردودية ،فيما يخ�ص التدريب باملعهد
�أو التدريب باملحاكم �أو مبختلف امل�ؤ�س�سات.
�أ -التكوين باملعهد:
اقرتح م�رشوع وزارة العدل �أن يقوم امللحق الق�ضائي ،بتدريب داخل
املعهد ملدة خم�سة ع�رش �شهرا ،عند الأخذ مببد�أ التكوين ملدة � 3سنوات،
يعتمد �أ�سلوب تلقني املهارات الق�ضائية ،مع �إ�ضافة مواد جديدة مثل فل�سفة
القانون ،وتقنيات تف�سري الن�ص القانوين وتقنيات الت�رشيع بالن�سبة للتدريب
باملحاكم.
ب -التدريب باملحاكم
اقرتح م�رشوع وزارة العدل ،قيام امللحق الق�ضائي بتدريب داخل خمتلف
املحاكم ودرجاتها ملدة خم�سة ع�رش �شهرا ،عند الأخذ مببد�أ التكوين 3
�سنوات ،مما �سي�ؤدي �إىل خلق منا�صب خا�صة مبندوبي املعهد لدى حمكمة
التدريب ،مع �رضورة توفري �إقامة و�سكن للملحقني الق�ضائيني ،يف بع�ض
املدن التي ال ينحدر منها ملحقو الفوج املتدرب.

 - 41تتجلى التحديات ،يف الرفع من الإمكانيات اللوج�ستية ملواجهة الكم املتزايد لعدد
امللحقني الق�ضائيني ،خالل املدى الق�صري واملتو�سط ،يف حدود  300قا�ض ملحق من كل
�سنة ،حتى الو�صول �إىل العدد الكايف ،من منطلق عدد الق�ضايا املطروحة على املحاكم.
 - 42للتكوين انعكا�سات على املوارد الب�رشية ،مما يقت�ضي �إعادة النظر يف �إعداد املوارد
الب�رشية يف �أفق �إجناز املركب الذي ي�ضم بناية جديدة ،مع خلق هيئة قارة للتدري�س
لت�أطري العدد املتزايد من امللحقني الق�ضائيني .كما �أن املحافظة على جودة التكوين،
ت�ستدعي توفري العدد الكايف من الق�ضاة املكونني بح�سب عدد املجموعات ،وبح�سب
حجم الفوج ،ناهيك عن تكوين املكونني با�ستمرار ،من �أجل احلفاظ على ا�ستعمال
الو�سائل الأندراغوجية وتطويرها.
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ج -التدريب مبختلف امل�ؤ�س�سات
�أكد امل�رشوع يف هذا ال�ش�أن� ،رضورة قيام امللحق الق�ضائي بتدريب عملي
بالعديد من امل�ؤ�س�سات مثل ال�سجون ،الدرك ،الأمن ،البنوك ،اجلمارك،
مكاتب املحامني ،واملقاوالت ...الخ.
وعلى م�ستوى الأن�شطة امل�ستقلة ،يف جمال الدرا�سات والأبحاث والتعاون،
اقرتح امل�رشوع رفع عدد الدورات التدريبية لفائدة الق�ضاة املغاربة ،يف �إطار
التعاون مع منظمات �أجنبية ،مع برجمة دورات لفائدة م�ساعدي الق�ضاء
وممار�سي املهن القانونية ،بالتعاون مع الهيئات امل�رشفة عليها.
كما �شدد امل�رشوع ،على �رضورة تنمية الن�رش والتوا�صل بت�شجيع الطبع
وتعميمه ون�رشه.
وحا�صل القول� ،إن م�رشوع الإ�صالح املعلن من طرف وزارة العدل
واحلريات -وغري املفعل حلد الآن -قد ا�ستوفى �أهداف التكوين وحدد و�سائله،
غري �أنه مل ترد ب�ش�أنه �أية �إ�شارة للتكوين على حقوق الإن�سان �أو �إعادة النظر
يف الأ�سلوب املتبع ب�ش�أنه ،وهو الأ�سلوب املنتقد من حيث م�ضمن التكوين
ومنهجيته ،وم�ؤهالت املكونني ،الأمر الذي انتبه �إليه م�رشوع جمعية هيئة
املحامني باملغرب والذي نعر�ض له فيما يلي.

ثانيا � :آفاق التكوين من منظور جمعية هيئات املحامني باملغرب
و�ضعت جمعية املحامني باملغرب ،من جهتها م�رشوعا طموحا يتعلق
بتقوية قدرات املحامني ومهنيي العدالة ،بخ�صو�ص �إدماج مقاربة حقوق
الإن�سان يف م�سار الإ�صالح الق�ضائي باملغرب.43
 - 43راجع «املدافعون عن حقوق الإن�سان ـ حماية حق الدفاع عن حقوق الإن�سان».
مطبوعات الأمم املتحدة جنيف  ISSN - 1014 – 9567وراجع �أي�ضا.
Nations UNIS- droit de l’homme – haut-commissariat – « qui sont les défenseurs
.des droits de l’homme » WWW.ehehr.ory
défenseurs des droits de l’homme
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 -1للمجاالت الرتابية للم�شروع
ي�ضم م�رشوع �إدماج حقوق الإن�سان يف تكوين املحامني ،خم�سة جماالت
ترابية متثل خمتلف مناطق هيئات املحامني ،ومناطق عمل جمعيات املحامني
ال�شباب.
ويتعلق الأمر باملناطق التالية:
اخلمي�سات فا�س.مراك�ش �أكادير.الرا�شيدية ورززات.طنجة تطوان.الرباط القنيطرة. -2للفئات امل�ستهدفة
ي�ستهدف الربنامج �أ�سا�سا ،الفاعلني املهنيني بقطاع العدل واملعنيني بتنفيذ
القانون (الق�ضاة -املحامني -كتاب ال�ضبط -العدول  17هيئة باملغرب) ،وذلك
خالل �أن�شطة التكوين والر�صد واملنا�رصة ،وي�شارك يف دينامية امل�رشوع
 600م�ستفيد ب�شكل مبا�رش ،كما يتم �إ�رشاك ممثلني للم�ؤ�س�سات العمومية
(الوزارات – الربملان – ال�سلطات املحلية) ،من خالل التعبئة ،بالإ�ضافة �إىل
جمعيات املجتمع املدين املعنية بحقوق الإن�سان.
-3حاجيات امل�شروع
 أعلى م�ستوى املعرفة والتمكنالتمكن من ثقافة ومبادئ حقوق الإن�سان؛املعرفة والتمكن من منهجية املقاربات احلقوقية؛التمكن من �ضبط املفاهيم ،والإطار املرجعي؛52

الإملام بن�صو�ص املواثيق والعهود والإعالنات الدولية حلقوق الإن�سان،ذات ال�صلة باحلقوق اللغوية والثقافية؛
الإملام بتو�صيات خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوقالإن�سان ،و�إعمالها يف الت�رشيعات الوطنية؛
 بعلى م�ستوى املهارات وتقوية القدراتالتمكن من املقاربات احلقوقية ،ملبادئ حقوق الإن�سان؛التمكن من �ضبط وا�ستيعاب ا�سرتاتيجية املرافعة واملنا�رصة؛التمكن من تقنيات الر�صد و�صياغة القرارات والتقارير املوازية؛و�ضع �أ�س�س و�إجراءات املرافعة والر�صد ،من خالل مراقبة الق�ضاياوحتليل الأحكام والتعليق عليها؛
�-4أهداف امل�شروع:
ي�سعى م�رشوع �إدماج حقوق الإن�سان �ضمن التكوين امل�ستمر للمحامني،
�إىل حتقيق هدف عام و�أهداف خا�صة.
�أ-الهدف العام
الهدف العام للم�رشوع ،هو امل�ساهمة يف بلورة الإ�صالح الق�ضائي على
�ضوء املقت�ضيات اجلديدة للد�ستور املغربي ،وتو�صيات خطة العمل الوطنية يف
جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،وو�ضع معايري احرتام املواثيق الدولية،
ذات ال�صلة بتدبري العدالة وا�ستقاللها.
ب -الأهداف اخلا�صة
يرمي امل�رشوع �إىل بلوغ الأهداف اخلا�صة التالية:
تقوية قدرات مهنيي قطاع العدالة؛و�ضع �أ�س�س �إجراءات املرافعة والر�صد ،من خالل مراقبة الق�ضايا وحتليلالأحكام؛
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خلق ف�ضاء للتفكري واحلوار واملنا�رصة ،من �أجل �إ�صالح الق�ضاء و�إقرارالدميقراطية؛
-5و�سائل تنفيذ امل�شروع:
يتم تنفيذ امل�رشوع عرب الأمور التالية:
تنظيم ندوات ودورات تكوينية لفائدة  100فاعل (ة) ،يف خم�س جهاتمدة كل دورة ثالثة �أيام؛
تت�ضمن الدورات والندوات ،املقاربة احلقوقية ومبادئ العدالة ،و�ضبطا�سرتاتيجية املرافعة واملنا�رصة؛
الإملام ب�إجراءات املرافعة ،من خالل التتبع والر�صد ،ومواكبة الق�ضايا،وحتليل الأحكام؛
�إعداد درا�سات حول كافة القوانني وامل�ساطر اخلا�صة بالقطاع ،بهدفت�شخي�ص �أوجه اخللل املرتبطة بالتزامات املغرب ،يف جمال �إعمال مقاربات
حقوق الإن�سان �أمام الق�ضاء؛
�إجناز دليل مرجعي ،يخ�ص �إعمال املقاربات احلقوقية يف قطاع العدالة44؛ت�شكيل �شبكة وطنية مكونة من  60حماميا ،ثم تكوينها على تقنياتاملالحظة واملراقبة لإجراءات التقا�ضي.
�-6أن�شطة املتابعة والتقييم
تخ�ضع جميع الأن�شطة املربجمة يف امل�رشوع ،للمتابعة والتقييم على
النحو التايل:
 - 44ي�شري م�رشوع التكوين على حقوق الإن�سان لفائدة املحامني ال�شباب� ،إىل انه �سيتم
طبع الدرا�سة والدليل ون�رشهما وتعميمها على كل املعنيني ،حيث ثم التعاقد يف هذا
ال�ش�أن مع خبريين يف املجال لإعداد و�صياغة الدرا�سة والدليل.
كما �سيتم تنظيم ندوات �صحافية ،و�إ�صدار تقارير وبيانات وبالغات �صحفية ،حول
مو�ضوع املقاربة احلقوقية.
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تقييم خمتلف م�ستويات للم�رشوع: التعبئة والتح�سي�س ؛التكوين وتقوية القدرات؛�إعداد وتعميم املنتجات؛ املرافقة واملنا�رصة؛ويتم التقييم والتتبع على ر�أ�س كل ثالثة �أ�شهر من خالل:
تنظيم لقاء وطني للتقييم العام للم�رشوع بكامله ،والتفكري يف�أ�شكال ا�ستمراريته (التمويل وال�رشكاء)؛
�إجناز التقارير الأدبية واملالية؛وخال�صة القول �إن هذا امل�رشوع يعترب م�رشوعا طموحا ،نرجو �أن يجد
طريقه للتنزيل والتنفيذ ،ملا فيه من فائدة وم�صلحة تعزز ثقافة حقوق الإن�سان،
وتي�رس للمحامني وغريهم �سبل املعرفة احلقوقية و�صقل القدرات املهنية.

ثالثا� :آفاق الإ�صالح انطالقا من ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة
�سبقت الإ�شارة �إىل �أن ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة ،ت�صدى يف ت�شخي�صه
للقدرات امل�ؤ�س�ساتية لهذه املنظومة ،و�سجل م�ؤ�رشات ال�ضعف يف خمتلف
مكوناتها ،مع حمدودية امل�ؤهالت املهنية ،ونق�ص الكفاءات ال�شخ�صية.45
� - 45أ�شار ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة� ،إىل �أن �سبب ال�ضعف واملحدودية يف امل�ؤهالت
املهنية والكفاءات التخ�ص�صية« ،يعزى ب�صفة خا�صة لعدم كفاية املعايري املتعلقة بالولوج
�إىل الق�ضاء وخمتلف املهن الق�ضائية ،وعدم توفر ا�سرتاتيجية وا�ضحة ومتكاملة لتكوين
وت�أهيل جميع مكونات املنظومة .الحظ بهذا اخل�صو�ص ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة
م� ،س�.ص 46
كما �سجل امليثاق على م�ستوى حماية الق�ضاء للحقوق واحلريات عدة نقائ�ص ،ت�شوب
ال�سيا�سة اجلنائية ،وخ�صو�صا �ضعف ا�شاعة ثقافة حقوق الإن�سان (راجع ميثاق �إ�صالح
منظومة العدالة ،م �س �ص )44
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وملواجهة هذه الأو�ضاع ،خ�ص امليثاق الهدف الفرعي الثالث ،لالرتقاء
مب�ستوى فعالية التكوين الأ�سا�سي والتخ�ص�صي ،وقدم لذلك جملة من
التو�صيات واملقرتحات .46كما تطرق امليثاق �أي�ضا يف الهدف الفرعي الرابع� ،إىل
دعم التكوين امل�ستمر ل�ضمان االحرتافية واقرتح لهذا الغر�ض عدة تو�صيات.
 -1فيما يتعلق باالرتقاء مب�ستوى وفعالية التكوين الأ�سا�سي والتخ�ص�صي
خ�ص�ص امليثاق لهذا املو�ضوع التو�صيات ال�ست التالية:
التو�صية  151التي جاء فيها« :الرفع من مدة التكوين الأ�سا�سي للملحقني
الق�ضائيني مبعهد تكوين الق�ضاة �إىل ثالث �سنوات».
يعترب هذا املقرتح مو�ضوع �إجماع جميع الفعاليات ،وذلك بالنظر ملا
�أبانت عنه التجربة احلالية من نق�ص ،لكونها حت�رص مدة التكوين يف �سنتني،
وهي مدة غري كافية لتعلم �صناعة �إ�صدار الأحكام ،وتويل مهام الق�ضاء.
 - 46يتعلق االمر بالتو�صيات من (� 151إىل  – )156الحظ بهذا اخل�صو�ص ال�صفحة
 88من امليثاق.
راجع حممد الطراونة «املعايري الدولية حلقوق الإن�سان والعدالة اجلنائية» ـ البوابة القانونية
املوقع الإلكرتوين:
WWW.PAL.LP.org
وراجع �أي�ضا« :تعليم حقوق الإن�سان املعايري الدولية حلقوق الإن�سان والتعليم يف جمال
حقوق الإن�سان» .منظمة العفو الدولية �شتنرب  ،1996الوثيقة رقم .A/69/04/32 Pol
وانظر �أي�ضا يف نف�س املو�ضوع «تقييم �أن�شطة التدريب يف جمال حقوق الإن�سان دليل
للمعلمني»� .سل�سلة التدريب املهني رقم  18املركز الدويل لتعليم حقوق الإن�سان équités
مونريال  .2011والحظ اي�ضا «دليل املحكمة العدالة» .منظمة العفو الدولية الطبعة الثالثة
 – 2014وراجع «مكافحة التعذيب كتيب للق�ضاة واملدعني العامني» .من�شورات منظمة
هيومان رايث وات�ش – راجع �أي�ضا حممد بنعليلو» واقع عمل النيابة العامة يف املغرب بني
املمار�سة الق�ضائية و�ضمان احلقوق واحلريات «.www.arabmteoflow.org
وانظر �أي�ضا« :تقرير لتطوير حكم القانون والنزاهة» �إجناز املقررة اخلا�صة املعنية با�ستقالل
الق�ضاة واملحامني .من�شورات اجلمعية العامة للأمم املتحدة .جنيف  .2012وراجع «املبادئ
الدولية املتعلقة با�ستقالل الق�ضاة واملحامني وممثلي النيابة العامة «– دليل املمار�سني رقم
 2املوقع .org.03.www
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وهذا املقرتح ،يتما�شى مع ما هو معمول به يف خمتلف معاهد تكوين
الق�ضاة ،يف العديد من الدول.
كما �أن رفع املدة �إىل ثالثة �سنوات ،يجعل مدة تكوين الق�ضاة ي�ساوي مدة
تكوين املحامني.
التو�صية  :152جاء يف هذه التو�صية ما يلي« :و�ضع برامج للتكوين
التخ�ص�صي للق�ضاة ال�سيما يف الق�ضايا التجارية ،والإدارية ،وجرائم
الأموال ،وال�صحافة ،واجلرائم املرتبطة بالنظم املعلوماتية».
�رسدت هذه التو�صية جملة من املواد التخ�ص�صية ،ذات الأهمية الكبرية.
غري �أنها �أغفلت ذكر مادة حقوق الإن�سان ،واحلالة �أن امليثاق مل تفته الإ�شارة
يف معر�ض ت�شخي�ص �أو�ضاع التكوين �إىل �ضعف �إ�شاعة ثقافة حقوق
47
الإن�سان.
فال يكفي القول ب�أن مادة حقوق الإن�سان تدر�س �ضمن برامج املعاهد،
بل يجب الت�صدي للظروف التي تدر�س فيها ،وم�ضمونها ،وال�رشوط الواجبة
فيمن يتوىل تلقينها.
ويف هذا ال�سياق� ،سبق �أن �سجلنا انعدام �إ�سرتاتيجية وا�ضحة ومتكاملة
للتكوين والت�أهيل بخ�صو�ص مادة حقوق الإن�سان ،كما �سبق �أن ذكرنا ب�أنه
ال يكفي تلقني القا�ضي املفاهيم املتعلقة بهذه املادة ،وتعرفه على املواثيق
واملعاهدات وامل�ؤ�س�سات ،بل املطلوب �أن يتم ت�أهيل القا�ضي لتطبيق تلك
املبادئ وفهمها ،وا�ستيعاب مراميها ومقا�صدها ،والتعامل معها والعمل على
تطبيقها والت�شبع مبثلها.
ويف الظروف احلالية ،يغيب هذا ال�شق الأخري من التكوين ،وذلك لندرة
املكونني ممن توجد لديهم م�ؤهالت اجلمع بني ال�شق الأكادميي واجلانب
 - 47جاء يف ال�صفحة  44من ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة ،ب�أنه فيما يخ�ص دور
الق�ضاء يف حماية احلقوق واحلريات توجد نقائ�ص ت�شوب ال�سيا�سة اجلنائية ،خ�صو�صا
�ضعف �إ�شاعة ثقافة حقوق الإن�سان.
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املهني والتطبيقي ،ناهيك عن قلة احل�ص�ص الزمنية ،وغياب اجلانب العملي
يف التكوين ،مما يجعل من �إدراج هذه املادة م�س�ألة �شكلية �شانها �ش�أن فرتة
التدريب باملحاكم.
التو�صية  :153اقرتحت هذه التو�صية  153ما يلي�« :إ�ضفاء �صفة «قا�ضي
نائب» على املتخرج من معهد تكوين الق�ضاة ،خالل ممار�سته ملهامه باملحاكم
ملدة �سنتني ،حتت�سب يف م�ساره املهني ،ير�سم بعدها يف �سلك الق�ضاة».
هذا املقرتح هو الذي كان �ساري املفعول ،قبل �إلغائه والإقرار بالنظام
احلايل «للملحقني الق�ضائيني».
وقد �أبانت التجربة �صحة النظام امللغى ،و�رضورة الرجوع �إليه بالنظر
النعكا�ساته الإيجابية على التكوين ،والتمكن من �أ�صول املهنة واحلرفية،
باعتبار الق�ضاء �صنعة حتتاج زمنا معينا الكت�سابها ،ذلك �أن �إ�ضافة �سنتني
�إىل ثالث �سنوات يف املعهد ت�ؤدي �إىل املزيد من كمال التجربة ،ومتام الن�ضج
لدى القا�ضي املبتدئ.
التو�صية  :154جاء يف هذه التو�صية ما يلي« :اعتماد مبد�أ التكوين
الأ�سا�سي ملنت�سبي املهن الق�ضائية والقانونية».
تكت�سي هذه التو�صية �أهمية خا�صة ،لكونها تفر�ض �إلزامية التكوين
الأ�سا�سي ،لت�شمل كافة املتدخلني يف جمال العدالة ومن �أبرزهم املحامون.
لكن تفعيل هذه التو�صية ،و�ضمان �إلزاميتها وتنزيلها على �أر�ض الواقع،
يحتاج �إىل و�ضع خارطة طريق وا�ضحة املعامل يف �أهدافها و�سبل حتقيقها،
�سواء يف جوانبها الت�رشيعية �أو اللوج�ستية.
التو�صية  :156جاء يف هذه التو�صية ما يلي�« :إبرام �رشاكات مع اجلامعات
لبلورة م�سالك للتكوين يف املهن الق�ضائية والقانونية».
جتدر الإ�شارة بهذا اخل�صو�ص� ،إىل �أنه يوجد بكلية احلقوق ال�سوي�سي
(الرباط) ،ما�سرت متخ�ص�ص يف املهن الق�ضائية والقانونية ،وقد ح�صل العديد
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من الطلبة املنت�سبني �إليه على �شهادات املا�سرت ،ومنهم من ح�صل على �شهادة
الدكتوراه ،والعديد منهم ب�صدد تهيئ �أطروحاتهم ،والكثري منهم التحق
ب�سلك الق�ضاء واملحاماة.
ويبدو �أن ثمة تعاونا بني هذه ال�شعبة ،وبني كل من املعهد العايل للق�ضاء،
وهيئة املحامني بالرباط.
وما من �شك �أن ذلك ي�شكل انفتاحا ملنظومة العدالة على املحيط اجلامعي،
ولبنة ملد ج�سور التعاون ،ملا فيه من فائدة تعود على الت�أهيل والتكوين،
ملمار�سة الق�ضاء �أو املحاماة.
 -2فيما يخ�ص التكوين امل�ستمر ل�ضمان االحرتافية
اقت�رص ميثاق منظومة �إ�صالح العدالة ،فيما يخ�ص التكوين امل�ستمر ،على
التو�صيات الثالثة التالية:
التو�صية  :157جاء يف هذه التو�صية ما يلي« :اعتماد مبد�أ �إلزامية
التكوين امل�ستمر واعتباره حقا وواجبا جلميع منت�سبي مهن منظومة العدالة».
تعترب هذه التو�صية ذات �أهمية وفائدة كبرية ،لكونها ت�ضع التكوين امل�ستمر
من حيث املبد�أ يف املكانة التي ي�ستحقها .لكن كيف ال�سبيل �إىل االنتقال من
جمرد مبد�أ معلن �إىل واقع ،فال يكفي الإعالن عن املبادئ التي قد تبقى جمرد
�إعالنات� ،إذا هي مل جتد طريقها �إىل التفعيل .فكم هي امل�شاريع واملقرتحات
والتو�صيات ،التي بقيت جامدة النعدام الإرادة يف تفعيلها.
ولعل هذا االن�شغال هو ما حاولت التو�صيتان التاليتان الت�صدي له.
التو�صية  :158ن�صت هذه التو�صية على ما يلي« :و�ضع برامج �سنوية
للتكوين امل�ستمر والتخ�ص�صي على �صعيد كل مهنة من مهن منظومة العدالة،
لتعميق املعارف املهنية للمنت�سبني �إليها».
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هذه التو�صية غنية عن التعليق� ،إذ �أنها تنقلنا من جمال الإعالن عن
النوايا� ،إىل جمال الربجمة ال�سنوية ،ويف ذلك ت�أكيد على �أن التكوين امل�ستمر
ميتد لي�شمل جميع املهن املرتبطة مبنظومة العدالة ،ملا يف ذلك من تعميق
املهنية للمنت�سبني �إليها.
وت�أتي التو�صية التالية (التو�صية  ،)159لرتبط امل�سار املهني بالتكوين
امل�ستمر ،وجتعله ال�سبيل للرتقية ،وتويل منا�صب امل�س�ؤولية بالن�سبة للق�ضاة.
وما من �شك �أن التحفيز للإقبال على التكوين امل�ستمر ،مي عرب جعل هذا
التكوين� ،رشطا يف الرتقي يف الدرجات وتويل منا�صب امل�س�ؤولية.

الفقرة الثانية :تو�صيات ومقرتحات هذه الدرا�سة
تنبني تو�صيات هذه الدرا�سة على مرجعيتني اثنتني .املرجعية الأممية �أوال،
ثم املرجعية الوطنية املنبثقة من ت�شخي�ص الأو�ضاع الداخلية ثانية.

�أوال :التو�صيات انطالقا من املرجعية الدولية
يف � 30شتنرب � ،2010أ�صدر جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة،
القرار رقم  ،11/15القا�ضي بامل�صادقة على املرحلة الثانية من الربنامج العاملي
للتثقيف والتكوين يف جمال حقوق الإن�سان ،و�إدماجه �ضمن �أ�سالك التعليم
العايل ،وتلقينه لكل الدين يطلعون مب�س�ؤولية رئي�سية يف احرتام حقوق
الإن�سان وحمايتها وتطبيقها.48
 - 48جتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،كانت قد �أ�صدرت بتاريخ
 10دجنرب  2004القرار رقم  113/59القا�ضي بامل�صادقة على الربنامج العاملي للتثقيف
والتكوين يف جمال حقوق الإن�سان ،وهو الربنامج الذي ي�شتمل على مرحلتني ،املرحلة
الأوىل ( )2009 - 2005تخ�ص التثقيف على حقوق الإن�سان يف املراحل الدرا�سية الأوىل
االبتدائية والثانوي) ،واملرحلة الثانية ( ،)2014 - 2010وتخ�ص التكوين املوجه ملواطني
وقادة امل�ستقبل ،كالعاملني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،بالإ�ضافة �إىل الذين ي�ضطلعون
مب�س�ؤولية رئي�سية يف احرتام حقوق الآخرين وحمايتها وتطبيقها ،بدءا باملوظفني =املدنيني
وامل�س�ؤولني عن �إنقاذ القوانني ،وانتهاء باملنتمني �إىل امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،وما من �شك �أن
الق�ضاة واملحامون معنيون بالدرجة الأوىل بهذا الربنامج ،باعتبارهم يتحملون م�س�ؤولية
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وقد �أكد قرار جمل�س حقوق الإن�سان امل�شار �إليه ،على واجب الدول يف
�ضمان التن�سيق والتكوين يف جمال حقوق الإن�سان ،وهو التكوين الهادف
�إىل تعزيز تلك احلقوق واحلريات واحلفاظ عليها ،وفقا ملا يقت�ضيه الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان ،وما يت�ضمنه العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق الدنية
وال�سيا�سية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،و�سائر املواثيق وال�صكوك الأخرى املرتبطة باملو�ضوع.
وقد �أ�شار جمل�س حقوق الإن�سان يف قراره رقم  11/5ال�سالف الذكر� ،إىل
�أن الربنامج العاملي قد نظم وفقا ل�سل�سلة متوا�صلة من املراحل املتعاقبة ،لكي
ي�شكل عملية �شاملة تت�ضمن التثقيف والتدريب على امل�ستويني الر�سمي وغري
الر�سمي ،وانه ينبغي للدول الأع�ضاء ،وفقا للربنامج العاملي� ،أن توا�صل تنفيذ
عملية التثقيف يف جمال حقوق الإن�سان ،يف مرحلتي التعليم االبتدائي
والثانوي ،مع اتخاذ التدابري الالزمة لتنفيذ الربنامج العاملي وفقا لرتكيزه
اجلديد ،على التثقيف يف جمال حقوق الإن�سان يف �إطار التعليم العايل،
وعلى برامج تدريب الدار�سني واملوظفني املدنيني ،وموظفي �إنفاذ القانون
والع�سكريني ،وعلى جميع امل�ستويات يف جمال حقوق الإن�سان» .وقد انتهى
جمل�س حقوق الإن�سان �إىل �إقرار التو�صيات التالية:
1 .1يحيط علما مع التقدير ،مب�رشوع خطة عمل املرحلة الثانية
من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق الإن�سان (2010
  ،)2014الذي �أعدته مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوقالإن�سان بالت�شاور مع الأع�ضاء ،وبالتعاون مع املنظمات احلكومية
الدولية املعنية ،ال�سيما منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة،
وجهات فاعلة غري حكومية.
حماية احلريات واحلقوق والدفاع عنها .كما �أن احلكومات مب�صادقتها على هذا الربنامج،
تتحمل م�س�ؤولية تفعيله وتنزيله ،علما ب�أنها ملزمة ب�أن تقدم تقارير ملجل�س حقوق الإن�سان،
خالل اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ،تو�ضح فيها ما �أجنزته يف جمال التثقيف والتكوين
على حقوق الإن�سان.
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2 .2يعتمد (جمل�س حقوق الإن�سان) ،خطة عمل املرحلة الثانية (- 2010
49
 )2014من الربنامج العاملي للتثقيف والتدريب على حقوق الإن�سان.
3 .3ي�شجع جميع الدول واجلهات املعنية ،واجلهات ذات ال�صلة ،حيثما كان
منا�سبا على بلورة مبادرات يف �إطار برنامج العمل ،وال�سيما لتنفيذ
خطة العمل يف حدود قدرتها.
4 .4بطلب �إىل املفو�ضية� ،أن تقوم بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلوم والثقافة ،بت�شجيع تنفيذ خطة العمل على امل�ستوى
الوطني حيثما كان منا�سبا ،وبتقدمي امل�ساعدة التقنية ذات ال�صلة عند
طلبها ،وتن�سيق اجلهود الدولية ذات ال�صلة.
5 .5ينا�شد �أجهزة الأمم املتحدة وهيئاتها ووكالتها املعنية ،وكذلك �سائر
املنظمات احلكومية الدولية والإقليمية وغري احلكومية ،ان تقوم -كل
يف حدود واليته-بت�شجيع تنفيذ برنامج العمل على امل�ستوى الوطني،
وتقدمي امل�ساعدة التقنية عند طلبها لهذا الغر�ض.
6 .6يدعو جميع امل�ؤ�س�سات الوطنية القائمة على حقوق الإن�سان� ،إىل
امل�ساعدة يف تنفيذ برنامج التثقيف يف جمال حقوق الإن�سان وفقا
خلطة العمل.
7 .7يطلب �إىل املفو�ضية ال�سامية ،ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة ،ن�رش خطة العمل على نطاق وا�سع بني الدول واملنظمات
احلكومية الدولية ،واملنظمات غري احلكومية.50
 - 49اعتمد جمل�س حقوق الإن�سان ،املرحلة الثانية من الربنامج العاملي للتثقيف والتكوين
على حقوق الإن�سان ،خالل اجلل�سة املنعقدة يف � 30شتنرب  ،2010وقد ح�صل االعتماد
من دون ت�صويت ،والتزمت الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة بالعمل على تنفيذه وتنزيله.
وبالن�سبة للمرحلة الأوىل من الربنامج ( )2009 - 2005اخلا�ص باالبتدائي الثانوي ،فيمكن
االطالع عليها باملوقعني التاليني:
– www.unesco.org

WWW.ohchr.org

 - 50تنفيذا لهذه التو�صية قامت املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ،وب�رشاكة مع
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8 .8يقرر (جمل�س حقوق الإن�سان) ،متابعة تنفيذ برنامج العمل يف �إطار
البند نف�سه يف جدول الأعمال يف عام  ،2012ويطلب املفو�ضية
ال�سامية �أن تعد  -يف حدود املوارد املتاحة -تقريرا مرحليا عن
تنفيذ الربنامج العاملي ،و�أن تقدم هذا التقرير �إىل املجل�س يف دورته
الأخرية لعام .2012
وبالنظر ملا تنطوي عليه خطة العمل املتعلقة بالتكوين والتثقيف على
حقوق الإن�سان من �أهمية ،ف�إننا ن�أتي على قراءة موجزة يف هذه اخلطة،
ال�سيما ما يخ�ص منها التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر ،معتربين ب�أن ما جاء فيها
من تو�صيات ومناهج ،واجبة التطبيق ،والتنزيل بالن�سبة للفئة مو�ضوع هذه
الدرا�سة (الق�ضاة واملحامني).

 -1بالن�سبة للمق�صود بالتثقيف والتكوين على حقوق الإن�سان
حدد الربنامج املق�صود بالتكوين والتثقيف على حقوق الإن�سان ،كالتايل:
«عملية تثقيف وتدريب و�إعالم يرمي �إىل �إر�ساء ثقافة عاملية حلقوق
الإن�سان ،من منطلق كون التعليم اجليد ال يزود باملعارف املتعلقة باحلقوق
وب�آليات حمايتها فح�سب ،بل ينمي �أي�ضا املهارات ال�رضورية لتعزيز حقوق
الإن�سان والدفاع عنها وتطبيقها يف احلياة اليومية ،مع تعزيز املواقف وال�سلوك
51
الالزمة ل�ضمان متتع جميع �أفراد املجتمع بحقوق الإن�سان»
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،بن�رش الربنامج العاملي لتكوين والتثقيف
على حقوق الإن�سان يف مرحلته الثانية ،و�سطرت تفا�صيل خطة العمل و�سياق التثقيف
و�أهدافه ،واملبادئ اخلا�صة ب�أن�شطة التثقيف والتكوين حمددة نطاق العمل ،و�إجراءات
ت�شجيع التثقيف يف جمال حقوق الإن�سان بالن�سبة للتعليم العايل ،وت�شجيع التكوين
بالن�سبة للموظفني املدنيني واملكلفني ب�إنفاذ القانون ،كما حددت عملية التنفيذ على
امل�ستوى الوطني ،و�سبل التعاون والدعم الدويل وطرق التن�سيق والتقييم ،راجع بهذا
ال�ش�أن املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ،حول الربنامج العاملي للتكوين والتثقيف يف
جمال حقوق الإن�سان ل�سنة  2012من�شورات االمم املتحدة.
 - 51جاء يف ديباجة الربنامج العاملي للتكوين على حقوق الإن�سان ملا يلي:
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-2حول مربرات تنفيذ الربنامج العاملي للتكوين والتثقيف على م�ستوى حقوق
الإن�سان
حددت خطة العمل املتعلقة باملرحلة الثانية من الربنامج العاملي للتكوين
على حقوق الإن�سان ،جملة من املربرات التي تدعم تنفيذه ،و�أهم ما �أوردته
اخلطة ما يلي:
�إن الربنامج قد ا�ستكمل اعتمادا على جهد تقني حمدد وجيد ،وي�ستند�إىل الأ�س�س التي اعتمدتها الأمم املتحدة ،وهو تعبري عن اعرتاف املجتمع
الدويل املتزايد بكون التكوين والتثقيف على حقوق الإن�سان ،من �شانه
�أن يف�ضي �إىل نتائج بعيدة املدى ،وي�ساهم يف درء الإ�ساءات العنيفة
على الأمد البعيد.52
ي�ساعد الربنامج على تعزيز الفهم امل�شرتك ،للمبادئ واملنهجيات الأ�سا�سيةللتكوين والتثقيف على حقوق الإن�سان ،ويحولهما �إىل واقع عملي يف
جميع املجتمعات ،مع توفري �إطار عمل ملمو�س ،وتوطيد ال�رشاكات
والتعاون ،انطالقا من ال�صعيد الدويل ونزوال �إىل القاعدة ال�شعبية.53

« ينبغي �أن ت�شيع �أن�شطة التثقيف على حقوق الإن�سان ،القيم الإن�سانية لهذه احلقوق
كامل�ساواة وعدم التميز ،وترابط املبادئ وعدم قابليتها للتجربة وعامليتها ،وينبغي �أن تكون
الأن�شطة عملية� ،أي �أن تربط حقوق الإن�سان باخلربة امل�ستمدة من حياة الدرا�سيني
احلقيقة ،ومتكنهم من اال�ستناد �إىل مبادئ حقوق الإن�سان املوجودة يف بيئتهم الثقافية،
كما �أن التثقيف والتدريب على حقوق الإن�سان ،ينمي قدرات املطلعني مب�س�ؤولية اقرتاح
حقوق الإن�سان وحمايتها و�ضمان التمتع بها .وينبغي �أن تتبلور مبادئ حقوق الإن�سان
يف م�ضمون التح�صيل وطريقة تعلم م�ضمونها ،و�أن يجري فيها ت�شجيع امل�شاركة وتهيئة
بيئة ال يكتنفها الإحباط واخلوف» راجع برامج خطة العمل م� .س� .ص .2
 - 52انظر خطة العمل التي �أعدتها املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ،ب�رشاكة مع منظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،من�شورات الأمم املتحدة م� .س� .س� .ص .3
 - 53خطة العمل م� .س� .ص .3
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 -3بالن�سبة خلطة العمل املقرتحة لتنفيذ الربنامج يف مرحلته الثامة (.54)2015 - 2010
ا�ستعر�ضت خطة العمل يف مقدمتها ،املرجعية املعتمدة ،و�رسدت خمتلف
ال�صكوك واملواثيق التي ت�ؤكد على �رضورة ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان ،وحددت
الأهداف املتوخاة 55وركزت خطة العمل املتعلقة بالتكوين على حقوق الإن�سان
(املرحلة الثانية) ،على قطاعيني حمددين هما التعليم العايل ،وتدريب املوظفني
56
املدنيني واملوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون والع�سكريني.
-1بالن�سبة للتعليم العايل:
تتوخى خطة العمل حتقيق الأهداف املحددة التالية:
ت�شجيع دمج التعليم يف جمال حقوق الإن�سان يف التعليم العايل؛دعم �صياغة واعتماد وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وطنية ،للتثقيف يف جمالحقوق الإن�سان؛
توفري مبادئ توجيهية ،ب�ش�أن العنا�رص الأ�سا�سية ،للتثقيف يف التعليمالعايل؛
تي�سري الدعم املقدم من املنظمات الدولية والإقليمية والوطنية واملحلية،�إىل م�ؤ�س�سات التعليم العايل والدول الأع�ضاء؛
دعم �إقامة ال�رشكات و�أوا�رص التعاون ،بني امل�ؤ�س�سات واملنظمات املحليةوالوطنية والإقليمية والدولية احلكومية منها وغري احلكومية»57؛
 - 54ا�ستفادت خطة العمل من �إ�سهام خرباء وممار�سني حكوميني وغري حكوميني ،مما
جعل منها ا�سرتاتيجية ملمو�سة قائمة على �أفكار عملية قابلة للتنفيذ.
 - 55راجع خطة العمل م� .س� .ص � 12إىل .14
 - 56خطة العمل م� .س� .س� .ص  15وجدير بالذكر �أن مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
حلقوق الإن�سان ،قد ن�رشت دليال يخ�ص تدريب ال�رشطة يف جمال حقوق الإن�سان،
من�شورات املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ـ نيويورك ـ جينيف .2003
 -57خطة العمل م� .س�.ص .17
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ولتحقيق هذه الأهداف ،اقرتحت اخلطة جملة من ال�سيا�سات وتدابري التنفيذ
املت�صلة بها.58
ميكن �إجمال تلك التدابري فيما يلي:
«التو�صية « 24البد �أن يكون و�ضع واعتماد وتنفيذ �سيا�سات التثقيف يف
جمال حقوق الإن�سان ،وكذلك دمج حقوق الإن�سان يف ال�سيا�سات التعليمية،
مت�سقا مع اال�ستقالل امل�ؤ�س�ساتي واحلرية الأكادميية وتقا�سم احلقوق وامل�س�ؤوليات،
وفقا للنظام التعليمي يف كل دولة.
التو�صية « 25ينبغي �أن تكون عملية و�ضع ال�سيا�سات قائمة على امل�شاركة،
و�أن تن�ضم �إليها رابطات هيئات التدري�س واجلهات املعنية الأخرى.
التو�صية « 26ميكن �أن ت�شمل اخل�صائ�ص الرئي�سية ،لو�ضع �سيا�سات
التثقيف يف جمال حقوق الإن�سان يف نظام التعليم العايل ما يلي:
 .أ�صياغة �سيا�سات وت�رشيعات ،ل�ضمان دمج احلقوق ،وخا�صة التثقيف
يف جمال حقوق الإن�سان ،يف نظام التعليم العايل.
 .ب�ضمان التنا�سق واالرتباط و�أوجه الت�آزر ،بينها وبني ال�سيا�سات ذات
ال�صلة.
 .جاعتماد �سيا�سة �شاملة لتدريب هيئات التدري�س يف جمال حقوق
59
الإن�سان».
-2فيما يخ�ص �إجراءات ت�شجيع تكوين املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني ب�إنفاذ
القانون يف جمال حقوق الإن�سان
ت�ضم خطة التكوين يف جمال حقوق الإن�سان ،التو�صيات التالية املوجهة
لفائدة امل�س�ؤولني الذين يتحملون �أمانة حماية حقوق الإن�سان ،واحلفاظ عليها.
 - 58خطة العمل م� .س �ص
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 - 59خطة العمل م� .س �صفحة � 21إىل  23وقد قدمت اخلطة جملة من التدابري
والتوجهات املتعلق مبناهج وبرامج التدريب وتدريب املدر�سني .الحظ تفا�صيل تلك
التدابري بخطة العمل م�.س �ص � 24إىل .31
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التو�صية « :43يجب �أن يكون التكوين مدعوما ومرتبطا بو�ضوح،
بال�سيا�سات والقواعد ذات ال�صلة يف املنظمة �أو امل�ؤ�س�سة التي ينتمي �إليها
املتدربون،كي يحقق التدريب الأثر املن�شود على نطاق ال�سلوك والأداء املهني.
وبخ�صو�ص املوظفني املدنيني امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القانون ،ميكن اعتماد
اال�سرتاتيجيات التالية.
 .أ�إعادة النظر يف �سيا�سات التدريب قبل اخلدمة ،للت�أكد من �أنها
تت�ضمن التدريب يف جمال حقوق الإن�سان ،وجعل دورات التدريب
يف جمال حقوق الإن�سان �إجبارية يف مرحلة التدريب قبل اخلدمة.
 .بت�شجيع اعتماد �سيا�سة �شاملة للتدريب يف جمال حقوق الإن�سان،
فيما يت�صل بالتدريب قبل اخلدمة و�أثناءها ،على �أن يكون ذلك
التدريب �إلزاميا لت�أهيل وترقية املعنيني.60
 .جاعتماد ال�سيا�سات اخلا�صة بتدريب موظفني ممن يتحلون بالكفاءات
املنا�سبة ،للتعامل مع الفئات ال�ضعيفة التي قد تعنى بها تلك املهن،
مثل الأطفال والن�ساء والأقليات والأ�شخا�ص املعاقني.
 .دفيما يتعلق ب�إ�ضفاء طابع م�ؤ�س�سي على التدريب يف جمال حقوق
الإن�سان:
1 )1ال ينبغي ترجمة االلتزام بالتكوين �إىل جمرد دورات تدريبية
وحيدة ال ثاين لها ،بل ينبغي ت�شجيع �إر�ساء هيكل تدريب
وطني قار وم�ستمر ،ي�شارك فيه القطاع املعني وكذا قطاعات
املجتمع التي يفرت�ض �أن يخدمها.
�2 )2إعادة النظر يف جمع املقررات القائمة والتدريب قبل اخلدمة و�أثناءها،
بهدف �إدراج مبادئ ومعايري حقوق الإن�سان �رصاحة يف جميع املواد
 - 60توافق هذه التو�صية ما انتهى �إليه ميثاق �إ�صالح منظومة العدالة يف تو�صيته رقم
 .159ال�سالفة الذكر.
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ذات ال�صلة ،ف�ضال عن بلورة دورات تدريبية خا�صة يف جمال
حقوق الإن�سان ،ح�سب ما هو منا�سب.
3 )3ت�شجيع �إن�شاء مراكز حلقوق الإن�سان.
�4 )4إعطاء الأولية عند الإمكان لتدريب املتدربني يف جمال حقوق
الإن�سان ،و�إعداد املواد ون�رش املعارف .ويجب �أن تت�ضمن دورات
تدريب املتدربني ،برامج تلقني منهجية التدريب وتعميمه
(الدرو�س واملواد).
5 )5خلق حوافز خا�صة ملختلف الفئات املهنية ،لت�شجيع م�شاركتها
يف برامج التدريب يف جمال حقوق الإن�سان.
�6 )6إن�شاء �آلية لتقييم قيا�س الأثر ،فيما يت�صل بالتدريب امل�ؤ�س�سي يف
جمال حقوق الإن�سان.
	)أ(الت�أكد من �أن التدريب ي�شجع بالتحديد ،م�ساهمته الوظيفية �أو املهنية
61.
يف جمال حقوق الإن�سان
 -3بخ�صو�ص تقنيات التدريب:
تركز اخلطة على التدريب القائم على امل�شاركة والتوعية ،وهكذا جاء يف
الفقرة  3من التو�صية رقم  43ما يلي:
« ينبغي �أن ت�ستند برامج التدريب� ،إىل جمموعة متنوعة من التقنيات
القائمة على امل�شاركة ،ل�ضمان انخراط املتدربني فيها انخراطا ن�شطا ،وت�شمل
تلك التقنية ا�ستثارة الأفكار واملحاكاة والعمل يف جمموعات �صغرية،
ودرا�سات احلاالت ،وحلقات النقا�ش ،والرحالت امليدانية ،وا�ستخدام الو�سائل
ال�سمعية الب�رصية ،وميكن �أن ت�ؤدي التمارين امل�صممة ت�صميما ح�سنا �إىل
توعية املتدربني ،ب�إمكانات م�ساهمتهم يف �سلوك ينتهك حقوق الإن�سان،
 - 61الحظ اخلطة م� .س�.ص  34و.35
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مثل �إذكاء وعي املتدرب بالتحيز والتمييز والعن�رصي ،وكراهية الأجانب ،وما
يت�صل بذلك من تع�صب».62
وقد انتهت اخلطة �إىل حتديد اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،امل�س�ؤولة
عن تنفيذ اخلطة ،و�أ�سندت ذلك �إىل الوزارات املعينة (وزارة الداخلية ووزارة
العدل) ،و�إىل قطاعات فاعلة جلمعيات تدريب الأطر والكليات واجلامعات،
ونقابات املوظفني �أو النقابات املهنية ،وامل�ؤ�س�سات الو�صية حلقوق الإن�سان،
ور�سائل الإعالم وامل�ؤ�س�سات الدينية.
وعلى م�ستوى عملية التفعيل الوطني ،حددت اخلطة �أربعة خطوات،
ينبغي على الدول الأع�ضاء اعتمادها وهي على النحو التايل:
-1اخلطوة الأوىل حتليل احلالة الراهنة للتثقيف والتكوين يف جمال حقوق
الإن�سان:
تنطوي هذه اخلطوة على جمموعة من الإجراءات التي تف�ضي �إىل نتائج
حمددة.
فبالن�سبة للإجراءات:
•يتعني جمع املعلومات حول احلالة الراهنة للتكوين يف جمال حقوق
؛
الإن�سان ،يف عملية ت�شخي�ص بهدف �إعداد درا�سة وطنية
•�إخ�ضاع املعلومات امل�ستخل�صة من الت�شخي�ص للدرا�سة والتحليل ،لتقدمي
املقرتحات والتو�صيات املالئمة؛
•مراجعة ال�سيا�سات الت�رشيعية القائمة ،والوقوف على مواطن ال�سلب
والإيجاب فيها؛
•و�ضع الربامج املالئمة بعد حتليل وبيان املزايا والعيوب؛
 - 62اخلطة م� .س�.ص .37
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•اخللو�ص �إىل ا�ستنتاجات على م�ستوى التنفيذ63؛
•�أما بالن�سبة للنتائج فيتعني االلتزام مبا يلي:
•�إعداد درا�سات وطنية ،ون�رش نتائجها على نطاق وطني وا�سع ،بغية
تي�سري العمل على و�ضع ا�سرتاتيجية تنفيذ وطنية؛
-2اخلطوة الثانية  :حتديد الأوليات وو�ضع خطة تنفيذ وطنية ،وحتديد
الأهداف واقرتاح �أن�شطة التنفيذ؛
-3اخلطوة الثالثة :التنفيذ والر�صد
-4اخلطوة الرابعة  :التقييم وذلك باعتماد طرق تقييم ذاتي وتقييم م�ستقل،
ال�ستعرا�ض التنفيذ ،باعتبارها و�سائل لتح�سني الأن�شطة واملناهج وتدعيمها،
وت�صحيح م�سارها ،مع التنويه بالنتائج املحققة ون�رشها والإحاطة علما بها،
64
وو�ضع تقرير وطني عن نتائج ا�سرتاتيجية التنفيذ الوطني وتقدمي تو�صيات
ب�ش�أن الإجراءات املقبلة ،ا�ستنادا �إىل العرب امل�ستخل�صة؛
وتو�صي اخلطة ب�إن�شاء جهاز للتن�سيق ،يكون مبثابة جهة ات�صال توجه
اجلهود خالل مرحلة تنفيذ برامج التكوين .وتعمل جهة التن�سيق بتعاون
مع الوحدات والوزارات املتخ�ص�صة وغريها من اجلهات الفاعلة الوطنية ،ومع
اجلهات الدولية املتخ�ص�صة وم�ؤ�س�سات الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�سان.65

 - 63خطة العمل م� .س� .ص .43
 - 64اخلطة م�.س�.ص .46
 - 65لبلوغ هذه الأهداف ،يجب توجيه التعاون وامل�ساعدة والدعم الدويل ،نحو تعزيز
القدرات الوطنية على التثقيف والتدريب يف جمال حقوق الإن�سان ،دعما لال�سرتاتيجية
التنفيذية الوطنية ،وتتوىل تقدمي الدعم منظمة الأمم املتحدة ،وم�ؤ�س�سات التدريب املهنية
التابعة لها ،وميكن ان تثار م�س�ألة التكوين على حقوق الإن�سان يف �سياق اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل ،راجع اخلطة �ص .47
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ونخل�ص يف ختام هذه القراءة املخت�رصة للربنامج العاملي للتكوين يف
جمال حقوق الإن�سان� ،إىل النتائج التالية:
�إن التو�صيات التي جاءت يف الربنامج املذكور ،قابلة للتطبيق بالن�سبةللفئة التي تتوجه �إليها هذه الدرا�سة (الق�ضاة واملحامني) ،ناهيك عن �أنها
تتجه للتعليم العايل واجلامعات( ،كليات احلقوق بوجه خا�ص) ،التي
تزود منظومة العدالة ب�أطرها من املوارد الب�رشية ،من ق�ضاة وحمامني
وم�ساعدي العدالة بوجه عام؛
�إن احلكومة املغربية ،باعتبارها ع�ضوا من �أع�ضاء منظمة الأمم املتحدة ،وبحكمح�ضورها الفاعل يف �أ�شغال جمل�س حقوق الإن�سان ،مدعوة �إىل تطبيق وتنفيذ
تو�صيات الربنامج وخطته؛
�إن اجلهات احلكومية وغري احلكومية املعنية بتكوين الق�ضاة واملحامني،مدعوة هي الأخرى� ،إىل الإ�رساع بو�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية املالئمة
لتنفيذ قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم  ،11/15وجعل التكوين يف
جمال حقوق الإن�سان �إلزاميا يف جميع �أ�سالك التعليم (االبتدائي،
والثانوي العايل) ،وو�ضع الربامج ومراجعة املناهج ،وتكوين املكونني
يف جمال حقوق الإن�سان� ،إ�سوة مبا �سطرته خطة العمل الأممية من
توجهات وتو�صيات.
�إن غياب التكوين يف جمال حقوق الإن�سان يف العديد من امل�ؤ�س�ساتاجلامعية املغربية ،ويف التكوين الأ�سا�سي للمحامني ،و�ضعفه بالن�سبة
لتكوين الق�ضاة� ،أمر غري م�ست�ساغ ،ويتنافى مع التزامات املغرب يف هذا
ال�ش�أن ،وهو ما ي�شكل �إخالال بتلك العهود وااللتزامات ،ويعد موقفا
حرجا بالن�سبة للمغرب ،وي�ضيع عليه فر�ص الدعم الذي تقدمه الهيئات
التابعة للأمم املتحدة املخت�صة يف جمال حقوق الإن�سان.
�إن جمعيات املجتمع املدين املعنية بحقوق الإن�سان ،واجلهات الفاعلةوال�سيما املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،وم�ؤ�س�سة الو�سيط ،واملندوبية
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الوزارية املكلفة بحقوق الإن�سان ،وكذا الوزارات املعنية ،وال�سيما
وزارة العدل واحلريات ،ووزارة الداخلية ،والتعليم العايل والهيئات غري
احلكومية ،ونقابات هيئات املحامني ،وجمعية هيئة املحامني باملغرب،
وجمعيات املحامني ال�شباب وكليات احلقوق ،مدعوة �إىل اال�ستنارة
واال�سرت�شاد بخطة العمل املتعلقة بتنفيذ الربنامج العاملي للتكوين على
حقوق الإن�سان ،مع العمل للتن�سيق وتوافر اجلهود وحتقيق الغايات
النبيلة ،املتوخاة من تكوين الق�ضاة واملحامني يف جمال حقوق الإن�سان.

ثانيا :التو�صيات انطالقا من ت�شخي�ص الو�ضع املحلي لتكوين الق�ضاة واملحامني
يف جمال حقوق الإن�سان
انطالقا من الت�شخي�ص الذي عر�ضنا له يف املحور الأول من هذه الدرا�سة،
وما �أ�سفر عنه من مواطن ال�سلب والإيجاب.
وبالنظر ملا ب�سطناه يف الفقرة الأوىل من املحور الثاين ،بخ�صو�ص �آفاق
التكوين ،وما ت�ضمنه من م�شاريع وبرامج م�ستقبلية.
وت�أ�سي�سا على كل ما تقدم ،ميكن �أن نبدي جمموعة من الأفكار ،ونطرح
بع�ض املقرتحات والتو�صيات املتعلقة ب�إجبارية التكوين يف جمال حقوق
الإن�سان ،وباحل�صة الزمنية الواجب تخ�صي�صها ،وم�ضمن الربنامج الواجب
اعتماده ومنهج تلقينه ،وم�ؤهالت املكونني ،وطرق التقييم ،كل ذلك بالن�سبة
لتكوين الق�ضاة واملحامني يف جمال حقوق الإن�سان.
- 1بالن�سبة لإجبارية تكوين الق�ضاة واملحامني يف جمال حقوق الإن�سان:
•يتعني �إدماج مادة حقوق الإن�سان ،يف التكوين الأ�سا�سي للمحامني
املبتدئني� ،ضمن برامج ندوات التمرين ،التي ت�رشف عليها نقابات املحامني
بدائرة حماكم اال�ستئناف.
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•يجب �أي�ضا ا�ستفادة املحامني الر�سميني ،من التكوين امل�ستمر يف جمال
حقوق الإن�سان ،وذلك يف �ضوء امل�رشوع املعلن من طرف جمعية هيئات
املحامني باملغرب.
- 2حول احل�صة الزمنية:
•يجب �أال تقل احل�صة الزمنية املخ�ص�صة للتكوين الأ�سا�سي للمحامني
املتمرنني وامللحقني الق�ضائيني ،عن ثالث �ساعات �أ�سبوعيا ملدة � 20أ�سبوعا،
وذلك يف �أفق رفع مدة تكوين امللحقني الق�ضائيني �إىل ثالث �سنوات� ،أي
ما يناهز ال�ستني �ساعة ،كما هو جاري به العمل يف معاهد تكوين �أطر
الدرك امللكي ،و�أطر ال�رشطة ،و�أطر الإدارة الرتابية .علما ب�أن فرتة التمرين
ت�ستمر حاليا �إىل ثالث �سنوات ،بالن�سبة للمحامني املتمرنني66.
•يجب �أن تق�سم ح�صة ال�ستني �ساعة بن�سبة ثالثة �ساعات يف الأ�سبوع �إىل
ق�سمني ،الق�سم الأول (ثالثون �ساعة) ،للجانب الت�رشيعي وامل�ؤ�س�ساتي
حلقوق الإن�سان ،والق�سم الثاين (ثالثون �ساعة) للجانب العملي
والتطبيقي ،على النحو الذي �سنعر�ض له عند احلديث عن م�ضمون
التكوين� ،ضمن الربنامج املف�صل الآتي بعده.
-3مقرتحات بخ�صو�ص برنامج التكوين:
انطالق ًا من خال�صات هذه الدرا�سة التي �أف�ضت �إىل �إبراز �ضعف و�أحيان ًا
غياب املرجعية الدولية حلقوق الإن�سان فيما يتعلق بتكوين الق�ضاة واملحامني،
وما تتطلبه التحديات املفرو�ضة من جانب:
•�إعمال الد�ستور� ،سواء يف باب احلريات �أو جترمي املمار�سات غري املعهود
بها يف منظومتنا القانونية ال�سيما ما هو وارد يف الف�صول  22و 23و،24
 - 66ال تتعدى احل�ص�ص املخ�ص�صة ملادة حقوق الإن�سان �أحيانا باملعهد العايل للق�ضاء
�سوى �أربعة �أ�سابيع بن�سبة ثالث �ساعات يف الأ�سبوع �أي ما جمموعه � 12ساعة ،وهي
ال تكفي للإملام ب�أبجديات مادة حقوق الإن�سان ،وال تفي بالهدف املنتظر من �إقرار املادة،
باعتبار احليز الزمني الق�صري وال�ضيق.
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�أو ال�سهر على حماية حقوق املتقا�ضني وقواعد العدالة كما هي من�صو�ص
عليها يف الف�صول من � 117إىل .128
•الوفاء بالتزامات بالدنا الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان والقانون
الدويل الإن�ساين ،وذلك دون ن�سيان التحديات الأخرى الناجتة عن
التطور االقت�صادي والتكنولوجي وانعكا�ساته على تغري �أمناط احلياة
الب�رشية ،والتي يجب �أن تكون حا�رضة با�ستمرار يف برامج التكوين،
والتكوين امل�ستمر.
وبعد االطالع والتحليل وحتليل اجليد من جتارب متقدمة يف تكوين
الق�ضاة ،كما هو حال ال�شبكة الأوروبية للتكوين الق�ضائي ،التي ت�سهر على
تطوير التكوين وتبادل املعارف واخلربات يف املجال الق�ضائي بني دول االحتاد
الأوروبي ،واملنظمة الدولية للتكوين الق�ضائي ،والتي تعمل على تبادل التجارب
يف جماالت تطوير مراكز تكوين الق�ضاة وبرامج ومناهج التدري�س بها.
وقفنا على اخلال�صات التالية:
•فيما يتعلق بالتكوين :حيث يعترب التكوين الناجع:
�ضمانة �أ�سا�سية للكفاءة واملهنية؛�أداة ال حميد عنها لنجاح القا�ضي يف �أداء مهمته؛م�ساهم ًا �أ�سا�سي ًا يف �ضمان وتعزيز ا�ستقالل الق�ضاء وحماية احلقوقالذي هو م�ؤمتن عليها مبقت�ضى الف�صل  117من الد�ستور.
•فيما يتعلق مب�سار التكوين :ال تخرج جميع الأنظمة عن التق�سيم
الثنائي ،املوزع بني تكوين �أ�سا�سي ،وتكوين خالل امل�سار املهني ،مع
الت�أكيد يف التجارب اجليدة ،على �أن جناح مهمة التكوين ب�شقيه ،رهينة
برعاية ال�سلطات الق�ضائية العليا مل�سل�سل التكوين ،من جهة ،ومب�س�ؤولية
القا�ضي يف التكوين الذاتي ،على اعتبار التكوين حق وواجب ،من جهة
�أخرى.
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وبربط املمار�سات الف�ضلى ،بت�شخي�ص الو�ضع الراهن للتكوين على حقوق
الإن�سان بالن�سبة للق�ضاة واملحامني ،تعرفنا على حاجيات ومتطلبات التكوين
يف هذا املجال .ولرفع هذه التحدياتُ ،يتطلب �إعطاء الأولوية لتقنيات
بيداغوجية حديثة ومتجددة ،وتعتمد على التفاعل.
وا�ستح�ضاراً للمجهودات املبذولة �سواء من قبل املعهد العايل للق�ضاء� ،أو
وزارة العدل �أو جمعية هيئات املحامني وجمعية املحامني ال�شباب واملنظمات
املهنية واحلقوقية ذات ال�صلة لإعطاء تدري�س حقوق الإن�سان مكانة مميزة
يف م�سار تكوين القا�ضي واملحامي ،نقرتح بع�ض عنا�رص برنامج للتكوين
ي�ستجيب للحاجيات العملية للق�ضاة واملحامني ،انطالق ًا من مادة متخ�ص�صة
متتد على مدى ثالث �سنوات ،بدل �أن تكون فقط داخل مواد حاملة ،بالرغم
من �أهمية ذلك .وذلك حتى يتمكن املتخرج من �ضبط �أ�سا�سيات التزامات
البالد يف جمال حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين.
و�أخذا بعني االعتبار� ،أننا �أمام تكوين موجه لفئة تتوفر على م�ستوى تعليم
عال ،و�أن اختيار ولوج مهمة الق�ضاء ،يفر�ض على �صاحب االختيار الإملام
مبتطلبات الثقافة احلقوقية يف نهاية م�ساره التكويني.
و�أخذا بعني االعتبار ارتباط ثقافة حقوق الإن�سان بالقانون الدويل يف
�شقيه ،القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين ،ودون
�إغفال متطلبات القانون الدويل للبيئة ،علما �أن تدري�س القانون الدويل يف
جامعاتنا يعرتيه كثري من ال�ضعف يف �شعب القانون العام ،وغياب تام يف
�شعب القانون اخلا�ص .علم ًا بان امللحقني الق�ضائيني يف الأفواج الأخرية،
جلهم من حملة �شهادات الإجازة يف القانون اخلا�ص �أو ال�رشيعة.
لكل هذه الأ�سباب ،نقدم ،بخ�صو�ص التكوين الأ�سا�سي ،اقرتاحا �أوليا عاما
يقوم على التكوين انطالق ًا من املبادئ �أو االلتزامات الواردة يف املعاهدات
الت�سع التي �صادق عليها املغرب وقام بن�رشها يف اجلريدة الر�سمية .وذلك
على ال�شكل التايل:
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�أو ًال :بخ�صو�ص ال�سنة الأوىل:
 -1مدخل عام – �سياق التطور.
 1-1يف ال�شق الوطني:
Ãعلى امل�ستوى املعياري؛
Ã
Ãعلى امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي (اخلطاب امللكي ملاي �- 1990إجراءات املجل�س
Ã
اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان �سنة - 1993هيئة التحكيم امل�ستقلة – هيئة
الإن�صاف وامل�صاحلة.).
 1-2التزامات املغرب الدولية يف جمايل القانون الدويل حلقوق الإن�سان
والقانون الدويل الإن�ساين.
-2مكانة القانون الدويل يف هرم الت�شريع الوطني.
�-3إعمال معاهدات حقوق الإن�سان.
 3-1الإجراءات الوقائية.
 3-2الإجراءات الت�رشيعية والإدارية.
-4املبــادئ العامة.
�-5إدارة �أو تدبري العدالة.
 1-5احلق يف �سبل انت�صاف ف َّعــــــــالة.
 2-5احلق يف �ضمانات م�سطرية.

ثانيـــ ًا :بخ�صو�ص ال�سنــــة الثانيـــــة.
-1مناه�ضة جميع �أ�شكال التمييز والكراهية.
 1-1امل�ساواة �أمام القانون.
 2-1احلق يف الزواج وتكوين عائلة وحماية العائلة والأمهات
والأطفال.
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 3-1حقوق املجموعات اله�شـة.
 4-1احلق يف جن�سيــــة.
 5-1العمل اال�ستعبادي والعبودية واالجتار يف الب�رش.
 -2مبد�أ ال�شرعيــــة.
 1-2و�ضعية احلقوق يف فرتات اال�ستثناء.
 2-2اال�ستثناءات الواردة على التمتع باحلقوق.
 3-2الأفعـــال املجرمة بحكم القانون.
 4-2احلق يف احلياة وال�سالمة البدنية والعقلية.

ثالثا  :فيما يخ�ص ال�سنة الثالثة
 -1حريات التعبري
 1-1احلق يف حرية و�سالمة الأ�شخا�ص.
 2-1احلقي يف حرية التجوال.
 3-1احلق يف حياة خا�صة.
 4-1حرية الفكر واالعتقاد والتدين.
 5-1حريات الر�أي والتعبري.
 6-1احلقي يف �إقامة التجمعات واجلمعيات ال�سلمية.
 7-1احلقوق ال�سيا�سية وحق الولوج �إىل الوظائف العامة.
-2التقدم والرفاه االجتماعي
 1-2حق امللكية واحلق يف الإرث.
 2-2احلق يف ال�شغل ،ويف ظروف عمل مالئمة وعادلة.
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 3-2احلقوق النقابية.
 4-2احلق يف �ضمان اجتماعي.
 5-2احلق يف م�أكل وملب�س كاف.
 6-2احلق يف �صحة بدنية وعقلية مالئمة.
 7-2احلق يف التعليم.
 8-2احلقوق الثقافية.
 9-2احلقوق البيئية.
منهجية التقدمي
جتدر الإ�شارة بداية �إىل �أن املعاهدات الت�سع التي �صادق عليها املغرب
تتقاطع كثريا فيما بينها .وح�سب التق�سيم الذي قدمناه ،جند �أن ن�سبة
التالقي ترتاوح ما بني �أربع �إىل ت�سع اتفاقيات يف كل مبد�أ �أو �إجراء ،ونقرتح
يف هذا ال�صدد �أن يتم معاجلة كل �صنف وفق املنهجية التالية:
•عر�ض امل�شرتك يف املبادئ بني االتفاقيات ،وعلى �ضوء تف�سريات الهي�آت
املتعاهدية التي لها اخت�صا�ص ال�سهر على �إنفاذ املعاهدات �إ�ضافة �إىل
قراراتها يف جمال ال�شكايات الفردية ،للوقوف على املرتكزات التي تعتمدها
يف اتخاذ تلك القرارات (منوذج معاهدة مناه�ضة التعذيب)؛
•امل�ستجدات يف الد�ستور املغربي؛
•الو�ضعية يف الت�رشيع الوطني؛
االجتهادات الق�ضائية ذات ال�صلة باملو�ضوع:
•االجتهادات على ال�صعيد الوطني
•االجتهادات على ال�صعيد الدويل.
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�أما بخ�صو�ص االمتحانات ،فمن املحبذ �أن تتم عن طريق تقدمي مذكرات
تتعلق باملوا�ضيع املدرو�سة ،بحثا عن تكوين ور�صيد معريف مكتوب يتطور
مع توايل تخرج الأفواج ،كما ميكن للمتخرج من معهد الق�ضاء �أو املحاماة
التوفر على جممع  –KIT-يت�ضمن �أ�سا�سيات املقت�ضيات التعاهدية ،والتي
ميكن ،بعد تنقيحها وتطويرها جعل جهات �أخرى مل تكن طرفا يف التكوين
من اال�ستفادة منها.
�أما بخ�صو�ص التكوين امل�ستمر ،فنقرتح االهتمام باملوا�ضيع التالية على �سبيل
املثال ال احل�رص
•ت�أثري الأنرتنيت وو�سائل التوا�صل االجتماعي على ممار�سة احلقوق؛
•احلق يف ال�سالمة اجل�سدية من زاوية املمار�سة الطبية؛
•ق�ضايا اللجوء والهجرة.
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اخلـــال�صة
اخلال�صة لي�ست تلخي�صا ،و�إمنا هي وقفة ال�ستخال�ص النتائج والعرب،
وهي دعوة ال�ست�شعار معنى تكوين الق�ضاة واملحامني يف جمال حقوق
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الإن�سان ،و�إدراك ال�رضورة امللحة لهذا التكوين و�أهميته وراهنيته.
لقد ك�شفت الدرا�سة حمدودية تكوين الق�ضاة واملحامني يف جمال حقوق
الإن�سان ،واحلال �أن هذا التكوين هو الركيزة الأ�سا�سية لبناء دولة القانون،
وال�ضمانة الأ�سا�سية لكل من املتقا�ضني والق�ضاة ،وهو �صمام الأمان للمجتمع
ب�أ�رسه ،وهو املكمل ملنظومة العدالة لأنه بدون �ضمان احلقوق الأ�سا�سية
للأفراد ،ينعدم الأمن واال�ستقرار ويتعذر حتقيق التنمية.
ومن مت ،ف�إن تكوين الق�ضاة واملحامني يف جمال حقوق الإن�سان ،قد
�أم�سى �رضورة ملحة ،باعتبار حقوق الإن�سان ت�شكل الأ�سا�س الذي ينبني
عليه الت�رشيع ،واملرجع الذي يتعني على القا�ضي واملحامي اال�ستناد �إليه،
والنهل من غزير قيمه ،والت�شبع بنبل مبادئه ،يف تف�سريه وت�أويله وتطبيقه
للقانون.
 - 67جاء يف التو�صية رقم  19و ،20ال�صادرة عن االجتماع الرابع ع�رش ،ملديري املعاهد
الق�ضائية ور�ؤ�ساء �إدارات ت�أهيل الأطر الق�ضائية العربية ،املنعقد بالرباط ما بني  8و12
مايو  2006ما يلي:
التو�صية  19تو�صي« :بالتعمق يف مو�ضوع معرفة حقوق الإن�سان ،و�إدراجه �ضمن مناهج
الت�أهيل الإعدادي وامل�ستمر ،بغية مواكبة الثقافة القانونية يف حقوق الإن�سان ،وكذلك
العمل على تعميم الن�رشات والدرا�سات املختلفة الوطنية منها والدولية واملتعلقة بهذا
املو�ضوع ،على طلبة املعاهد الق�ضائية» .و�أكدت التو�صية  20على �رضورة «عقد ندوات
علمية يف جمال حقوق الإن�سان ،وتكليف املركز العربي للبحوث القانونية والق�ضائية
بالإعداد لها ،ودعوة خرباء دوليني متخ�ص�صني يف هذا ال�ش�أن »...الحظ من�شورات
جمل�س وزراء العدل العرب حول تو�صيات معاهد التكوين الرباط �ص 85
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ومن مت ف�إن القا�ضي واملحامي املت�شبع بقيم حقوق الإن�سان ،بف�ضل ما
يتلقاه من تكوين يف هذا املجال ،ي�سهل عليه االهتداء �إىل التطبيق ال�صحيح
والعادل للقانون ،ويجعله يعالج النزاعات املطروحة عليه وهو على بينة من
الأمر ،يف رحاب مبادئ الإن�صاف والعدالة ،وهو بذلك يعمل على تكري�س
68
حقوق الإن�سان يف مفهومها الكوين الوا�سع.

 - 68راجع «دليل ب�ش�أن حقوق الإن�سان خا�ص بالق�ضاة واملدعني العامني واملحامني»؛
�صدر عن املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان بالتعاون مع رابطة املحامني الدوليني –
من�شورات جامعة ميني�سوتا الأمريكية حقوق الإن�سان
81
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واالجتماعية ،مكنا�س
	-جامعة حممد اخلام�س ،كلية العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية،
�أكدال
	-جامعة عبد املالك ال�سعدي ،كلية العلوم القانونية واالقت�صادية
واالجتماعية ،طنجة.
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