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 تقدمي
 تطوير كفضاء ثقايف خالص مساهم يف  ،حول حقوق اإلنسان أتسيس املؤمتر العلمي اجلامعينص مشروع تَ ْقِدمُي  يشتمل

 مدخل وحمورين اثنني،  علىاملعرفة احلقوقية، 

اإلرادة  ى مستوىعلاإلطار املرجعي الوطين من خالل مدخل يقدم  مقاربتها.و ملا يتصل مبجمل اعتبارات املبادرة وتصورها  
 يعة املؤمتر العلمييتعرض لالعتبارات اخلاصة وطبو الثاين و يبسط العتبارات من السياق، و العليا للدولة وحمورين اثنني، األول 

 .مع املندوبية وأمور أخرى والعالقة

، إلنساناااللتزام يف القانون الدويل حلقوق  العليا للدولة، أساسُ  إلطار املرجعي الوطين من حيث اإلرادةُ ل املدخل يعرض
ما يعرض كخالل العقدين املنصرمني،   اإلنسانقق  يف إطار  التحوالت الكىرى يف جمال حقوق الذي حت األساس واملصدرُ 

  .م واحلقوق واحلرايتمن حيث املبادئ والقي ؛اإلنسانابعتبار جوانبها املتعلقة حبقوق  ؛الدستوريةوثيقة للبعد اتبعا لذلك 

، يف مستوى اثنة هبا. و ختص املعرفة املتعلقعاملية، ثقافية حقوقية  دينامياتلالجتا  العام ل األول يف مستوى أول احملور يقدم
 .ساناإلنمن جتربة الفاعل احلقوقي مع معرفة حقوق  صات  خلَ تَ سْ مُ  عند ،على وجه التشريح يتوقف النص

والعمل الرصني  كبيئة حاضنة للفكر احلر  ،اإلنسانحقوق  مبعرفة االرتقاءِ لدور اجلامعة يف  احملور األول ابلتعرض وخيتتم
 وفضاء إلنتاج اجلودة ومالذ حافظ ملكتسبات املعرفة.

خلصة من ابملندوبية عند إقدامها على املبادرة، وهي مستاالعتبارات اخلاصة  النصمن  يف مستوى أول الثاين يعاجل احملورو 
امعي حول حقوق العلمي اجل طبيعة املؤمترلويف مستوى اثن يبسط املشروع التجربة العملية ومن املمارسة املؤسساتية. 

 ،رأي حول املشروعتبادل الوما خيص  به اإلنسانعالقة املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق و ، كفضاء ثقايف خالص، اإلنسان
 .ندوبيةوالتزامات امل بشكل انعقاد املؤمتر يتصلوابلنتيجة ما 

خطاب زاوج، من حيث البناء وفق بنية و  نص مشروع إحداث املؤمتر العلمي اجلامعي حول حقوق اإلنسان، إعدادمت 
  .ومعنوية وعلى سياسة حقوق اإلنسانوالتعليل والرتافع على اعتبارات ثقافية وأخالقية 

فتح مسالك للتواصل بني ما جيري على مستوى حقوق اإلنسان من تراكم عملي ومن ويبقى منطلق املبادرة وهدفها الوحيد 
  الفضاء اجلامعي الذي يشكل احلقل الرصني للمعرفة والبحث العلمي. وبنيحاجة إلسناد معريف، 
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 املرجعي الوطين: اإلطار مدخل
يهم و ة والثاين خيص اإلرادة العليا للدولو يقصد ابإلطار املرجعي الوطين عند مقاربة مشروع هذا النص، مرتكزين اثنني، األول 

 أحكام الدستور من حيث قيم ومبادئ حقوق اإلنسان.

اقية التعهد وأساس مصد اإلنسانتزام مبوجب القانون الدويل حلقوق لاال ومناطَ  جوهرَ  ،العليا للدولة السياسةُ  تعد اإلرادةُ 
باشر يف إطار التوازن تللدولة  سيادايً  شأنً  حقوق اإلنسان تبقىوبذلك  .التتبع والوفاءمنطلق و  واإلعمال التفعيل مصدرو 

 .بني محاية حقوق اإلنسان وحفظ األمن والنظام العاميني

خالل العقدين املنصرمني،  ملغربيةا الناظم لكافة املبادرات احلقوقية الكىرى للدولة اخليط الثقايفَسَيقف امل َُحلُِّل املتبصر، على 
 ؛ةها اخلاص  قيمت   افة  ظلت للثق ،عميقةوما رافقه من موجبات رصينة وتطلعات سياسية  ؛يف استجابتها للتطور اجملتمعيو 

ويف الثقافة  ،افُ االنص سادمدونة األحوال الشخصية، مع مع اتريخ املغرب، و  السمحةُ  ففي العدالة االنتقالية كان  املصاحلةُ 
سنة يف و ال والرتاب. واجمل اإلنسانمع  املصاحلةُ  ، ويف مبادرة احلكم الذايت تواصل ِ للغة والثقافة عيد االعتبارُ األمازيغية أُ 

 .يميّ  قِ الوثيقة الدستورية على أتصيل  أتسس ، 2011

منذ أزيد من عقدين ومن خالل الرسائل واخلطب امللكية  ،اإلنسانالعليا للدولة يف بالدن يف جمال حقوق  اإلرادةُ  وظل 
 .ومطورة ،متواترة ،ضامنة ،ؤسسةمُ  كان  وما تزال  ومتيزت بكوهنا ،احلقوقية التحوالت أساسَ  السامية،

نسان على لدولة خبصوص حقوق اإلل العليا رادةاإلتقدم الفقرات املوالية، على سبيل املثال ال احلصر، مناذج بليغة من 
 يمية املعرفية والثقافية للموضوع.مستوى احتضان ومتثل األبعاد الق

 جتديد االلتزام
"...ونريد يف هذ  املناسبة أن جندد التزامنا حبقوق اإلنسان وبقيم احلرية واملساواة. ذلك أننا نؤمن إميان راسخا أن احرتام 

وااللتزام ابملواثيق الدولية املكرسة هلذ  احلقوق ليس ترفا أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء حقوق اإلنسان 
 .1والتنمية..."

 إشاعة نور العلم
 .2"...إن إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان تفرتض إشاعة نور العلم..."

 معركة طويلة النفس
طويلة النفس وجمهود ضخم يتعني على اجلميع اإلسهام فيه على "...إن جتسيد حقوق اإلنسان على أرض الواقع معركة 

 .3اختالف االنتماءات واملشارب الفكرية والسياسية ودقة القضااي وتعقدها..."

                                                           
 . 1999دجنىر  10-سان، الرابطالرسالة امللكية السامية مبناسبة الذكرى الواحدة واخلمسني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلن من 1 
 نفس املرجع السابق. 2 
اجمللس اليت تصادف  مبناسبة الذكرى العاشرة إلحداث ،اإلنسان وأعضاء هيئة التحكيم املستقلة للتعويض قو قتقبال أعضاء اجمللس االستشاري حلاخلطاب امللكي السامي أثناء اسمن  3

 .2000دجنىر  9-الرابط ذكرى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
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 ملك لإلنسانية
"...وإننا نؤمن بكون قضااي حقوق اإلنسان هي ملك لإلنسانية مجعاء ال فضل وال سبق فيها ألحد ألهنا متخض  عن 

 .4ساهم الفكر البشري مبختلف ثقافاته وحضاراته يف بنائه..."مسار اترخيي 

 ثقافة وممارسة
"...وإننا لننتظر منكم أن تكونوا خري من يعمل على محاية حقوق اإلنسان، وإشاعتها، ثقافة وممارسة، ضمن مسار طويل 

 .5وشاق، مدعوم بعزمنا القوي على املضي به لبلوغ مقاصد  النبيلة..."

 وينالرتبية والتك
"...وهلذ  الغاية، فإن اململكة تبذل قصارى جهودها، للمسامهة الفاعلة يف مسار إصالح منظومتها األممية، يف جماالت 
متعددة، نذكر منها االخنراط القوي لبالدن، يف تعزيز آليات اجمللس األممي اجلديد حلقوق اإلنسان، وكذا االقرتاح الذي 

 .6ل الرتبية والتكوين، يف جمال نشر ثقافة حقوق اإلنسان"..."تقدم  به العتماد "إعالن عاملي حو 

 احرتام اجملتمع للعلماء 
"...إن تقدير واحرتام اجملتمع للعلماء، والوضع االعتباري والسلطة املعنوية ال  حيظون هبا، يستوجب منهم العمل على 

كم قد جعل  ا لنسجل، بكل تقدير واعتزاز أن شبكتالتوفيق واجلمع بني األخذ بناصية العلم، وامتالك فضيلة احلكمة. وإنن
من هذا املبدأ مدخال أساسيا ألي ممارسة جيدة للبحث العلمي والتكنولوجي ولكافة تطبيقاته. ذلك أن أي نشاط علمي 

ا ُيكِسب مينبغي أن يستهدف يف املقام األول، العمل املتواصل على حتقيق املزيد من الرفاهية واالزدهار للبشرية مجعاء. وهو 
 7العلم رفعته ومكانته، ويبوئ العلماء املقام املتميز الالئق هبم..."

 اإلنساين التنوع متثل

 متطلبات ومراعاة وينالك ابملكون االلتزام بني واملتبصر الذكي اجلمع مبزااي اإلطار، هذا يف راسخاً، إميانً  لنؤمن "وإننا
 تدرجيي، اخنراط ةلدينامي نتاجاً  جوهرها، يف تشكل أن "جيب سابقة، مناسبة يف أكدن أن لنا سبق كما  فالكونية، ،التنوع

 حول الطبيعي، اهنامك والثقافية الوطنية التقاليد فيه جتد واجلماعي، الفردي التملك من درجة إىل هبا تصل مراحل، عىر
 التنوع متثل حينما ىر،أك مشروعية تكتسب الكونية فإن هنا، ومن. معها تناقض أو تعارض دون للتقييد قابلة غري ميَ قِ  قاعدة

 8.وبلورهتا" صنعها يف وتساهم العامل وثقافات شعوب كل  تتبناها وعندما وحتميه، اإلنساين

                                                           
 .2001يناير  10-ة إىل املشاركني يف املؤمتر الدويل الرابع والثالثني للفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، الدار البيضاءالرسالة امللكية السامية املوجهمن  4
 .2002دجنىر  10-ملظامل، الرابطاخلطاب امللكي السامي مبناسبة تعيني وتنصيب األعضاء اجلدد يف اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان ووايل ديوان ا من 5
-قوق اإلنسان، الرابطلس االستشاري حلالرسالة امللكية السامية مبناسبة االحتفال ابلذكرى الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تلي  أمام جلسة خاصة عقدها اجملمن  6

 .2008دجنىر  10
عة لألكادمييات واجلمعيات العلمية حول موضوع "دور األكادمييات واجلمعيات العلمية يف إنعاش من الرسالة امللكية السامية إىل املشاركني يف اجتماع شبكة حقوق اإلنسان التاب 7

 .2009ماي  21-حقوق اإلنسان"، الرابط
 .من الرسالة امللكية السامية، مبناسبة الذكرى السبعني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 8 
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 مستوى قيم ومبادئ حقوق اإلنسان

 ق اإلنسان.املدخل األول لتفعيل التزام الدولة الطرف يف القانون الدويل حلقو  يف مستوى اثن، أحكام الوثيقة الدستورية د  عَ ت ُ 
ائً، حقوقا الثراء املعريف املؤصل حلقوق اإلنسان يف الوثيقة الدستورية، قيماً، مباد على ستند مشروع املؤمتر العلمي اجلامعيوي

"كلما اتسع  الرؤاي  .، وآاثرها بتأكيد اإلنسانحقوق  ، لألستاذ حممد أشركي، خصوبةقول مأثور ،صيـ َلخ    والتزامات.
 ضاق  العبارة )الصويف الكبري م حمد بن عبد اجلبار بن احلسن النفري("

 ت القانونيةاحململة ابلدالال ابملعاين احلقوقية، املشحونة ألفاظ الدستورألفاظ الدستور ليس  كسائر األلفاظ". ..."
 نظرا زادتنا حديثا أو سؤاال. السياسية، هي ألفاظ كلما زدنها

قد يفرتقون، لرجال القانون ورجال السياسة يلتقون عندها و  مل تعد جماال حمفوظاألفاظ الدستور، اليت حتكمنا وحنتكم إليها، 
العمومي  ك  ل  امل  ضمن مكاهنا الطبيعي بذلك  وأخذتاإلعالمية وغذت النقاشات العمومية،  املنابر إىلخرجت فقد 

 االبتهاج واالرتياح. إىلوهو أمر يدعو  الثقايف،

 ولهِ دُ ثراء متميزا وتنوعا متفردا، ليس فحسب حبكم عُ  ،د املعجم الدستوري املغريبهِ ، شَ 2011يوليوز  29بصدور دستور 
سخاء، بل ابخلصوص  لصاحل صياغة لغوية أكثر ،اليت اتسم  هبا الدساتري السابقة ،، عن الصياغة القانونية املقتضبةنيِّ البَ 

بفضل اتساع وخصوبة اإلصالح الذي محله هذا الدستور، مبا انطوى عليه من قيم إنسانية رفيعة ومبادئ قانونية سامية، وما 
 العامة أبجياهلا الثالثة، ومن إدخال ملفاهيم ومبادئ وغاايت وإعالنت دستورية توسيع للحقوق واحلرايتتضمنه من 

 عن إعادة صياغة السلطات واملؤسسات الدستورية وصالحياهتا وآليات اشتغاهلا والعالقات فيما بينها. جديدة، فضالً 

خياطبنا  180هذا التحول النوعي واجلوهري رافقه أيضا حتول لغوي واصطالحي، فانطالقا من التصدير وعب ر فصول ه ال 
فردات مستجدة: أمازيغية، حسانية، عىرية، امرأة، طفل، شباب، أجيال، الدستور أحيان أبلفاظ مألوفة وأحيان أخرى مب

مواطنة، أجانب، بيئة، حضارة، هوية، قانون دويل... مفردات ليس  إال غيضا من الفيض اللغوي واالصطالحي الغزير 
 9 للمملكة."للدستور اجلديد 

والقوى احلية من  الدميقراطيني طلعاتاإلرادة العليا للدولة مع ت جتاوب ديناميات يفو  هنأب ،يف هذا اإلطاروجيدر التذكري 
 معرفية اد ومقوماتأببع ،يف إسناد التحوالت احلقوقية دور وازن ،لرجال ونساء اجلامعة كان ،اجملتمعني السياسي واملدين

ألجيال لتنويرًا و  حفظا للذاكرة ؛اإلنسانحول حقوق  املؤمتر العلمي اجلامعي إطاروستصدر املندوبية الوزارية يف  رصينة.
 .إلنساناتعريفيا ابألساتذة ممن أسسوا لالحتضان الثقايف اجلامعي حلقوق  إصداراً  اإلنسانمن طلبة حقوق  ،اجلديدة

                                                           
 2013. 8و 7حممد أشركي، منشورات اجمللس الدستوري، مطبعة األمنية الرابط، ص املعجم املفهرس أللفاظ الدستور، تقدمي األستاذ  9
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 احملور األول: اعتبارات من السياق 
أساس لصيق ابلتزام بارها وابعتتتميز املعرفة احلقوقية خباصيات مستمدة من طبيعتها، بوصفها منجز إنساين حاضر ومتجدد، 

 .والرتصيد قال للرتاكمح حبكمهاو  موضوعاً للرصد والتوثيق، ابعتبارهاو للتفكري والعمل امليداين،  اً مرتكز  ، وبكوهناالدولة

أو ؤسساتيا كان مأسباب واقعية، تستدعي إعادة االعتبار للمعرفة يف اجملال احلقوقي،  عند مشموالت احملور األول، تتوقف
 .  غري مؤسسايت

 ومل يرتدِد النص يف سياق حتليله وتعليالته يف االستناد من حيث الرتجيح، إىل أسانيَد يف القول والفصل صادرة عن فقهاء
 وراء العصَب احلّساسَ  ، من السياق العام،فكرايً ومعرفياً مع حقوق اإلنسان، ويكاد يشكل هذا اجلانب وجامعيني تفاعلوا
 ة.التفكري يف املبادر 

 .ديناميات ثقافية عاملية حقوقية داعمة للبحث العلمي اجلامعي: أوال
الدولية حلقوق  اثئقالو موضوعا جوهراي وعرضانيا يف  منتصف القرن املاضيمنذ والرتبية عليها  اإلنسانس حقوق تدري شكل

كاملة التنمية ال يستهدف جيب أن ن التعليمألى ع اإلنساناإلعالن العاملي حلقوق  من 26أكدت املادة  حيث، اإلنسان
ني مجيع األمم ب والصداقة حالتفاهم والتسام زيعز ، و واحلرايت األساسية اإلنسانوتعزيز احرتام حقوق  اإلنسانلشخصية 

  .ومجيع الفئات العنصرية أو الدينية، ويؤيِّد األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة حلفظ السالم

 ضاف أاليت  13وابخلصوص املادة  ،ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اخلاص الدويل العهد هذا االختيار قد زّكىو 
خصية بكرامة الش اإلحساسحنو  أن يكون التعليم موجها وجوبية :هتمثالثة جوانب  ،العاملياإلعالن من  26املادة  إىل

األمم  وبني ةالفئات اإلثني التفاهم بني وتشجيع، ام بدور نفع يف جمتمع حرمتكني كل شخص من اإلسهية، و اإلنسان
 واجملموعات العرقية والدينية. 

شرتكة املمية أكثر األهداف أساسية بني األهداف التعلي يةاإلنسانإلمناء الكامل للشخصية ا إىلوجوب توجيه التعليم  يبقىو 
  10من العهد. 13واملادة  اإلنسانمن اإلعالن العاملي حلقوق  26بني املادة 

، واتفاقية حقوق الطفل 1990 للجميع اإلعالن العاملي حول الرتبية اعتمادمع هبذ  القضية  ،االهتمام الدويلوتنوع 
 . وقد2004 اإلنسان، وخطة عمل األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق 1993، وإعالن وبرنمج عمل فيينا 1989

 .املساواة بني اجلنسني واحرتام البيئة أمهها، جديدةعناصر أضاف  هذ  الواثئق الدولية 

وق قاحلوسيلة إلعمال و يف حد ذاته،  ،اإلنسانمن حقوق  اً حق اإلنسانتدريس حقوق " َعد  مت ، على هدي من ذلك
 النهوضمن  ياكن املهمشني اقتصاداي واجتماعمتأداة رئيسية و ، حقا متكينيا االتعليم، بوصفهجزء من عملية  كما أنهاألخرى.  

اية األطفال املرأة ومح يف متكني حيوايً  اً دور  ن لهكما أيف جمتمعاهتم.   على وسيلة املشاركة كليا واحلصولأبنفسهم من الفقر 

                                                           

 . 1999دجنىر  3نونىر و 15املنعقدة ما بني  21جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعتمد يف الدورة  13التعليق العام رقم  10 
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كما لسكان.  والدميقراطية ومحاية البيئة ومراقبة منو ا اإلنسانواالستغالل اجلنسي، ويف تشجيع حقوق  من العمل االستغاليل
أبعد احلدود هو عقل  إىلالقادر على أن يسرح حبرية و  طُ شِ فالعقل املثقف واملستنري والن   ؛ليس  أمهية عملية وحسب هناأ

 11 ."ينعم مبسرّات الوجود ومكافآته

أن تعمل على تشجيع تدريس حقوق  1973 سنة ،من منظمة اليونسكو طلب  ،اإلنسانجلنة حقوق  أبن وينبغي التذكري،
كما   12،إعداد الدراسات البحثية يف اجلامعات يف خمتلف التخصصات القانونية والعملية والتقنيةوخاصة  ،اإلنسان

دعوة منظمة اليونسكو لتقدمي تقرير دويل وتوصيات  واالجتماعي االقتصاديمن اجمللس  ،1977 سنة ذاهتا طلب  اللجنة
 .يف العامل اإلنسانحول وضع تدريس حقوق  ةتفصيلي

عداد برنمج إل ،اإلنسانمنظمة اليونسكو للتشاور مع جلنة حقوق  ،هنفسِ  يف العام ةاجلمعية العامة لألمم املتحد دع و 
اليونسكو وضع  إىل 1977سنة  ذلك أفضى وقد 13.مع قرارها السابق شياامت اإلنسانعمل حول تطوير تعليم حقوق 

 سنة يف نايفيب ،نساناإلاملؤمتر الدويل لتدريس حقوق  وانعقد، اإلنسانطة عمل لتطوير البحوث والتدريس اجلامعي حلقوق خل
ن أبل جيب  ،اإلنسانقام التعليم على ضوء احرتام حقوق ن يُ أنه ال يكفي أ إىلاخلتامية  تهأشارت وثيقالذي و  ،1978

 ا  منهجو املواد املناسبة مثل الفلسفة والعلوم السياسية والقانون واملواد الدينية، يف  متضمنةً  مادةً  اإلنسانتدرس حقوق 
يف ، و اإلنسان ن يبىن عليها تدريس حقوقأكما حددت الوثيقة اخلتامية املبادئ واالعتبارات اليت جيب   .مستقل   ا  دراسي

 14.اإلنسانحلقوق  الدوليةات يأتسيس املناهج على مبادئ املواثيق واالتفاقمقدمتها 

" لتدريس اناإلنساألبعاد الدولية حلقوق حت  مسمى "مجاعي مرجعي كتاب   إعدادعمل اليونسكو ض عن نتائج خ  ومتََ 
 دراسيإعداد كتاب فضال عن  KAREL VASAK،15اك ز كاريل فاشراف األستاذ إب، ابجلامعة اإلنسانحقوق 

يف  إلنسانامتويل إنشاء املركز الدويل لتدريس مدرسي حقوق مت و ، "اإلنسانوالتكنولوجيا وحقوق العلوم "اثن حول 
   16 .سرتاسبورغ بفرنسايف  اإلنسانوق اجلامعات داخل املعهد الدويل حلق

                                                           
 التعليق العام. نفس  11
 D/17 029قرار رقم  اإلنسانجلنة حقوق  12

 م.1977( ديسمىر 123/32قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) 13
14 THE TEACHING OF HUMAN RIGHTS, PROCEEDING OF DE IN TERNATIONAL CONGRESS ON DE 
TEACHING OF HUMAN RIGHTS, VIENNA, SEMPTEMBER 1978, Working Documents and Recommendations, 
Published in 1980 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

0f3666da7e83-bce9-4bab-2583-e99c3633-EXPLORE-https://unesdoc.unesco.org/search/N 
15 VASAK Karel, General Editor, International Dimensions of Human Rights ,textbook for the teaching of human rights et 
university level, Revised and edited for the English edition by Philip Alston, Unesco, Paris 1982. 

دجنىر  16-15مذكور يف احلرايت األكادميية يف اجلامعات العربية، حبوث ومناقشات املؤمتر األول للحرايت األكادميية يف اجلامعات العربية،  16
 .261، ص اإلنسانحقوق شراف نظام عساف، مركز عمان لدراسات إب، مؤلف مجاعي 2004

https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-e99c3633-2583-4bab-bce9-0f3666da7e83
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ومنها مسألة تدريس  ،اإلنسانحول عدة مواضيع ختص حقوق  1979 سنة إبسطنبول ندوة انعقاد ، متنفسه ويف السياق
، واملؤمتر الدويل لتعليم حقوق 1988 سنةمؤمتر اليونسكو يف مالطة املسلسل بتنظيم  تواصلو  اجلامعات،يف  اإلنسانحقوق 
  .1993 سنةكندا برايل نمو والدميقراطية املنعقد يف  اإلنسان

حلكومات واملنظمات الذي دعا ا 1993املنعقد يف فيينا عام  اإلنساناملؤمتر العاملي حلقوق كان  احملطة البارزة يف هذ املسار و 
ا خالل فرتة تركيز جهوده إىلالدولية واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات املهنية وكل قطاعات اجملتمع املدين األخرى، 

التدريب و  اإلنسانمن خالل تعليم حقوق  ،اإلنسانتعزيز ثقافة عاملية حلقوق  إىل 2004 إىل 1995السنوات العشر 
وما تال  ، 17اإلنساناعتماد الىرنمج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق  إىل 2004سنة فضى أ وهو ما، واملعلومات العامة

  18خطط عمل اهتم بعضها بشكل أساسي ابلتعليم العايل.من 

 ،أفريقيا يف إلنساناحقوق  ملؤمتر اإلقليمي حول الرتبية علىمنها ا ،اإلقليمية قدت العديد من املؤمتراتعُ  ،مع ذلك تفاعالو 
 "بيون" املنعقد يف اإلنسان، واملؤمتر اإلقليمي آلسيا والباسفيك حول التعليم من أجل حقوق 1998 سنةيف داكار املنعقد 
، واملؤمتر 1999 ةسنيف الرابط املنعقد يف العامل العريب  اإلنسان، واملؤمتر اإلقليمي حول تعليم حقوق 1999 سنةابهلند 

عقد يف القاهرة نامل اإلنسانحقوق مؤمتر تعليم و ، 1999 سنةيف الدار البيضاء  اإلنسانالدويل األول للحركة العربية حلقوق 
 .2000 سنة

عامة األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان" املعتمد مبوجب قرار اجلمعية ال ويتعني التذكري أيضا "إبعالن
، مبجلس حقوق 2021سبتمىر  29، وكذا خالصات النقاش املنعقد، يف 201119ديسمىر  19لألمم املتحدة الصادر يف 

تعلقة ابملرحلة الرابعة من الىرنمج العاملي للرتبية ، واملعطيات امل20اإلنسان مبناسبة الذكرى العاشرة لصدور اإلعالن املذكور
، )ب( أو بواثئق مرجعية أخرى ذات صلة أو أثر على هندسة 21(2020-2024على حقوق اإلنسان املوجه للشباب )

ا املعتمد من قبله 70/1برامج التكوين والبحث العلمي يف جمال حقوق اإلنسان، كقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
" السيما النقطة السابعة من اهلدف 2030، واملعنون "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2015سبتمىر  25يف 

                                                           
 .اإلنسانبشأن الىرنمج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق  2004دجنىر  10بتاريخ  59.113قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  17
ومنظمة  اإلنسانقوق ، مكتب املفوض السامي حلاإلنسانويتعلق األمر خبطة العمل اخلاصة ابملرحلة الثانية للىرنمج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق  18
 .2012ليونسكو، ا

19  A/RES/66/137 
20 Panel discussion on the tenth anniversary of the United Nations Declaration on Human Rights Education and Training: goof 
practices, challenges and the way forward; A/HRC/49/62 
21 World Programme for Human Rights Education-Fourth Phase: Human rights education for youth (2020-2024)  
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، )ج( إضافة إىل بعض الواثئق التوجيهية املرجعية يف جمال الرتبية على حقوق اإلنسان، كالدراسة الصادرة عن 22الرابع منها
 ؛23معاصرة يف جمال الرتبية على حقوق اإلنسان" حت  عنوان "قضااي 2011اليونسكو سنة 

عمال ن خالل أوابخلصوص م ،اإلنسانثقافة حقوق  على مستوى جهود نشر ،عن هذ  الديناميات يف َمْعزِل  بالدن  مل تكن
  بعد ومن، 24نساناإلنة للنهوض بثقافة حقوق واطِ ْلمُ رضية ااأل سباقاً لوضعالذي كان  ،اإلنساناجمللس االستشاري حلقوق 

 25،لدستوري اجلديديف السياق اومحايتها  اإلنسانحقوق  للنهوض بثقافةأببعاد جديدة  ،اإلنساناجمللس الوطين حلقوق  اهتم
بيئي، اجمللس االقتصادي واالجتماعي وال ومن ضمنها ،ابقي املؤسسات واهليئات األخرى املعنيةوأنشطة فضال عن أعمال 

  26.اإلنساناملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية و 

املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي، السيما مبا  17-51اإلطار رقم -ويتعني التذكري يف هذا الصدد ابلقانون
)البند الثالث(، من استناد منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي على "قيم ومبادئ حقوق منه،  4نص  عليه املادة 

اإلنسان كما هو منصوص عليها يف الدستور واالتفاقيات الدولية اليت صادق  عليها اململكة أو انضم  إليها، والسيما 
 مي.منها االتفاقيات ذات الصلة ابلرتبية والتعليم والتكوين والبحث العل

يتعني التذكري أيضا ابلفرص املتاحة املمكن استثمارها يف بناء اسرتاتيجية التكوين والبحث يف جمال حقوق اإلنسان. كما 
من النظام  90وميكن تقدمي ثالثة أمثلة عن هذ  الفرص، من جماالت متنوعة للتدليل على ذلك )أ( ما تتيحه، املادة 

من النظام الداخلي جمللس النواب، كما مت تفسريها من قبل  128والفقرة الثانية من املادة  27الداخلي جمللس املستشارين 

                                                           
22 A/RES/70/1 

 ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع– 4اهلدف 
تحقيق التنمية يف ذلك جبملة من السبل من بينها التعليم لضمان أن يكتسب مجيع املتعلمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة، مبا  4-7

ملية وتقدير التنوع ااملستدامة واتباع أساليب العيش املستدامة، وحقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني والرتويج لثقافة السالم ونبذ العنف واملواطنة الع
 2030عام  الثقايف وتقدير مسامهة الثقافة يف التنمية املستدامة، حبلول

23 UNESCO (Education sector) : « Contemporary issues in human rightd”; 2011(118p). 
 ومبشاركة من كل األطراف املعنية. اإلنسانإبشراف من اجمللس االستشاري حلقوق  2007سنة  اإلنسانأعدت األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق  24
 .2011الصادرة بعد اعتماد دستور  اإلنسانيراجع يف هذ  الصدد مذكرات واراء اجمللس الوطين حلقوق  25
ومعهد  إلنسانا"، نظم  من قبل املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسانندوة دولية حول موضوع اجلامعة والتدريس والبحث العلمي يف جمال حقوق  26

 مبدينة مراكش. 2017فىراير 25و 24يومي  اإلنسانجنيف حلقوق 
 من النظام الداخلي جمللس املستشارين على أنه: 90تنص املادة  27 

 "تعمل هياكل جملس املستشارين، حسب اختصاصاهتا وجماالت عملها، على تعزيز محاية منظومة حقوق اإلنسان.
 وهلذ  الغاية، ميكن أن تتوىل اللجان الدائمة، ما يلي:

مشاريع ومقرتحات القوانني املودعة لديها مع االتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب، وبصفة خاصة عن طريق طلب مذكرات مراقبة مدى مالءمة -
 ؛من السلطة احلكومية املعنية خبصوص مشروع قيد الدراسة امامها، حول مدى مالءمة أحكامه، كال أو بعضا، مع االتفاقيات الدولية املذكورة

طار إاملالحظات والتوصيات اخلتامية الصادرة عن هيئات املعاهدات واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، وكذا التزامات اململكة املغربية يف تتبع -
 االستعراض الدويل الشامل حلقوق اإلنسان، وتتبع تنفيذ هذ  االلتزامات؛

 لدولية املصادق عليها، وتصنيف جماالهتا وتفعيلها؛رصد الرتسانة القانونية اليت يتعني مالءمتها مع االتفاقيات ا-
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، من مداخل جديدة لتوسيع بنية الطلب 2017 28سبتمىر  11الصادر يف  17.37احملكمة الدستورية مبوجب قرارها 
ة البحث العلمي إجيااب على حتديد أجند الىرملاين على خمرجات التكوين والبحث العلمي يف جمال حقوق اإلنسان، والتأثري

-الرابط معهد"كهبذا اخلصوص، )ب( دور اإلسناد الذي ميكن أن تقوم بعض منصات التكوين يف جمال حقوق اإلنسان، 
إدريس بنزكري حلقوق اإلنسان"، التابع للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، )ج( الرؤية االسرتاتيجية املعنونة "من أجل مدرسة 

" املعدة من قبل اجمللس األعلى للرتبية والتكوين 2030-2015ف واجلودة واالرتقاء : رؤية اسرتاتيجية لإلصالح اإلنصا
ة، خاصة اإلطار املشار إليه، وابقي القوانني ذات الصلة، قيد املراجع-والبحث العلمي، واليت تعتىر األساس املرجعي للقانون

ج على مستوى املناهج والىرامج من "تعزيز إدماج املقاربة احلقوقية، يف صلب املناهما ورد يف الرؤية االسرتاتيجية املذكورة 
 والىرامج" وتعزيز تكامل اجملاالت النظرية والعلمية للبحث العلمي وإعادة هيكلته.

للحوار فضاء ك أو  متثيال ،اإلنساناملرتبطة بقضااي حقوق الوطنية  سائر التطورات يف حاضرة ،اجلامعة املغربيةوبقي  
تقاليد  إىلك ل، وكان  مشدودة يف ذ، أو ابعتبارها جماال خالصا للتدريس والبحث والتفكري العلمي املستقل29والنقاش

ذة رواد ومؤسسون، يف حقول معرفية متعددة يف القانونني العام واخلاص، الدويل والوطين، اتوممارسات فضلى، أرساها أس
صات أخرى جماورة وختصوالتاريخ واآلداب وعلم االجتماع الفلسفة  شعب ويف مقدمتها، والعلوم اإلنسانية بكليات اآلدابو 

  .اإلنسانمباضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق  فهلا وقد حصل كل ذلك، يف زمن ما عر 

                                                           

 مناقشة التقارير الصادرة عن اآلليات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان."-
من النظام الداخلي جمللس النواب على أنه: """ كما حتدث جمموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق ابلقانون الدويل  128تنص الفقرة الثانية من املادة  28 

ملغريب مع اساين، كمنظومة مكملة ألحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ تكون من بني وظائفها، كقوة اقرتاحية، املسامهة يف جمال مالءمة التشريع اإلن
 أحكام القانون الدويل اإلنساين ونشر أحكامه والنهوض بثقافته" 
 Réserve d’interprétationاته من مهام، مبوجب التحفظ التأويلي التوجيهي وقد مت حتديد نطاق ما ميكن إسناد  جملموعة العمل املوضوعاتية ه

directive  ، للمحكمة الدستورية الوارد يف قرارها املومأ إليه أعال 
 )الفقراتن األوىل والثانية(:  128يف شأن املادة 

ة تتعلق ابلقانون الدويل اإلنساين، كمنظومة مكملة ألحكام "حيث إن ... ما نص  عليه الفقرة الثانية من " إحداث جمموعة عمل موضوعاتية مؤقت
ويل اإلنساين ونشر دالقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ تكون من بني وظائفها، كقوة اقرتاحية، املسامهة يف جمال مالءمة التشريع املغريب مع أحكام القانون ال

زام أن الوظيفة االستشارية جملموعة العمل املذكورة، تندرج ضمن املسامهة يف إعمال التأحكامه والنهوض بثقافته"، ليس فيه ما خيالف الدستور، طاملا 
نساين والنهوض إلاململكة املغربية، املنصوص عليه يف التصدير الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من الدستور يف "محاية منظوميت حقوق اإلنسان والقانون الدويل ا

اة الطابع الكوين لتلك احلقوق وعدم قابليتها للتجزيء "، دون إغفال أن نطاق الوظيفة االستشارية جملموعة العمل هبما، واإلسهام يف تطويرمها مع مراع
تعزيز حقوق و املذكورة، يتحدد يف جمالني أقر الدستور بتكاملهما، جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان كمنظومة من القواعد الدولية املصممة حلماية 

دون متييز، وجمال القانون الدويل اإلنساين، الذي يتكون من قواعد تسعى، يف أوقات النزاع املسلح، أو ألسباب إنسانية، إىل محاية  اإلنسان للجميع
 األشخاص الذين ال يشاركون أو الذين كفوا عن املشاركة يف األعمال العدائية، ولتحديد وسائل وأساليب احلرب 

منظم من قبل كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعي جبامعة القاضي عياض حول واقع وآفاق تدريس حقوق اإلنسان يف املغرب دراسي يوم  29
 .2011دجنىر  17، بتاريخ اإلنسانومعهد جنيف حلقوق  مبراكش

https://www.maghress.com/city/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
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 اإلنسانحقوق  يف جمال عرفةامل: مستخلصات من جتربة الفاعل احلقوقي مع اثنيا
 بٌ بَ سَ  شكلكن أن يُ ومي .من جتربة الفاعل احلقوقي مع املعرفة يف جمال حقوق اإلنسان ،الواقعية سباباألتتعدد وتتداخل 

، دوافع ذات شأن ثيقالو يف تكاملها  تصبح لباقي األسباب، واليت ما مرتكزا أو بعدا أو رافعة أو نتيجة ابلنسبةإ منها واحد
  .إلنسانامنظور سياسة حقوق من  فيما تقدم عليه أمام مسؤوليتها األخالقية واملعنوية ،تضع املندوبية الوزارية

ميم ة يف الزمان واملكان، ومن صمعاينات ممتد مثار بل منمن فراغ  هذ  األسباب، فجأة وال دفعة واحدة أو يتم رصدمل 
نوعية ألزيد من عقدين من الزمن، معاينات مستخلصة من عشرات األنشطة والىرامج، وعلى خمتلف أوجهها، تطورات كمية و 

وما تطرحه من حتدايت فكرية ومنهجية لرتصيد  ،اإلنسانفهي نتاج حملي خالص من صميم أزمة تطور منظومة حقوق 
 جز الوطين والبناء عليه.املن

ابملغرب،  اإلنسانوق حق مسريةرحلة زمنية هامة يف م ممتد يفشكال اإل ن؛ ألمنبع املعرفة إىلالرجوع  ذلك تفكيكويستوجب 
 .أحيانً  وتعثراهتا واحنساراهتاجنازاهتا إب ،بتحوالهتا وتراكماهتا

ل من القطائع اإلجيابية الكىرى، على صعيد سياسة الدولة يف جما وابلرغم مؤداها، أنه ،على فرضية، هذا احملور يتأسس
مل ات النشطاء، ئاليت قدمها م من التضحياتدستوراًي ومؤسساتياً، وابلرغم  ، والتحوالت النوعية احلاصلةاإلنسانحقوق 

 .يلوتعلهتم جودة اإلنتاج، بناء وحتليل نوعية يف املعرفة والثقافة احلقوقية  حتصل بعد حتوالت

كل   تطلبيو  .على التقييم والتجاوز ومواصلة البناء مساعدةوملداخل  بعض أوجه اخللل واخلصاصل الفقرات املواليةبسط ت
الفضاء  هوو الثاب  ومصدرها األصيل الراسخ،  هاينِ عِ مصدر إنتاج املعرفة ومَ  إىلالرجوع  -أكثر من أي وق  مضى- ذلك

 اجلامعي.

إنتاج  املختصة يف آليات وبنياتمؤسسات الدولة  إىلالرجوع  البدهيّ  فمنشأن سيادي للدولة،  اإلنسانحقوق ومبا أن 
ميكن عالقة ابملوضوع و  املصدر األم.تبقى اجلامعة  ويف حالتنا  .يف مصادرهاو  تتبع احملاور تاملنحنياوألن  ،املعرفة وتطويرها

 ملستوايت اآلتية:على االوقوف 

 .يف احلوار العمومي النقاش الفكري واإلسهاماحتضان  املستوى األول:
 .نتاج املعرفة احلقوقيةإ املستوى الثاين:
: املسامهة يف إنضاج الرأي تدبرياً للقضااي اخلالفية.املستوى الثالث  
   .مواكبة القضااي احلقوقية ذات الصلة ابلتطور اجملتمعي املستوى الرابع:

 .الثقافة القانونيةجتويد  املسامهة يف املستوى اخلامس:
 .جتديد الثقافة احلقوقيةاملسامهة  املستوى السادس:

 .اإلنسانسهام يف برامج التدريب يف جمال حقوق اإل املستوى السابع:
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 احلوار العمومي يف  واإلسهاملنقاش الفكري احتضان ا :املستوى األول
هنا  اليوم تُثار .رّ حتعددي  مستقلمستدام بشكل منتظم  اإلنسانحقوق غياب فضاء ثقايف وطين ملناقشة قضااي  سجلي  

و مشهد مطبوع أمتناثرة  جزر إىلأقرب  تبقى البانوراميةا صورهت لكنها يفمناقشات منظمة من هذا الفاعل أو ذاك،  وهناك
وتعزيز الرتاكم تقوية الرتصيد و ، يتطلب كمياً ونوعياً   الدولة تواحلال أن التطور النوعي احلاصل يف ضوء التزاما، ابالنقسامية

 .التناسق

 إلنساناللنقاش احلر والتعددي حول قضااي الدميقراطية وحقوق  فضاءً  على الدوامأن اجلامعة املغربية شكل   ،ومن املعلوم
املتعلقة روحات غذاي لألفكار واألطذ  القضااي وخزان معرفيا مُ هلالسياسي و  الفلسفي حاضنة للفكر وظل  ،وسيادة القانون

وار العمومي حتضان النقاش الفكري واإلسهام يف احلاب مواكبة الديناميات احلقوقيةعلى  رٌ لقادِ  . وإن فضاء، هبذ  العراقةهبا
 .اإلنسانحول قضااي حقوق 

 ،أبعاد حقوقيةتمعية و ارتباطات جم ذات قانونية ابرزة نوازلتدبري  جدارهتا على املسامهة يف اجلامعية املغربية الصنعة أثبت 
سمة بعمقها الديين املت ،مدونة األحوال الشخصية وتبقى جتربة مراجعةيف إطار املالءمة مع املواثيق الدولية،  قاربتها حيث

 متكن حيث  ؛ذلك يف أقوى ممارسة فضلى ومحولتها الثقافية واالجتماعية املرتسخة يف الوجدان واملمارسة السوسيوثقافية
بفضل تدبري   املدونةاملتصلة بقضااي اإلنسانمن احتضان عديد األفكار العاملية حلقوق  عدديتها واعتداهلاالبالد ابنفتاحها وت

 .عقالين إلشكالية العاملية واخلصوصية

الصياغة احلقوقية لنص  يفابحلوار واحِلجاج والنقاش الرصني املنتج فقها وختصصا و علما  وقد ساهم جامعيون رفيعو املستوى
 . حقوق األطفال والنساء يف إطار مؤسسة األسرة العالقة األسرية وحيمي ينظم قانوين

الوازنة خصيات خالل الشمكانة رفيعة على مستوى الرأي واملشورة، من  شغلت اجلامعةحيث  ،وتواصلت الصنعة املغربية
جلنة صاف واملصاحلة و هليئة اإلن بتقدمي اقرتاحات إلصالحات هيكلية، كما هو احلال ابلنسبة  فَ لِّ كُ   ،يف جلان وطنية ابرزة

ية يف كما سامه  الكفاءة العلمية اجلامع  وجلنة النموذج التنموي اجلديد. ،ةوجلنة اجلهوية املتقدم ،إعداد مشروع الدستور
 العدالة االنتقالية املغربية.تطوير أطروحات و ية، اإلنسانالتنمية  مواد ذات ابل هتمإنتاج 

عب املتخصصة واملختىرات شففي رحاب ال ..ةمسترت و  ةظاهر  ؛بليغة اً أضرار  عن العمق اجلامعي يُنِتجُ  ،ابتعاد الفاعل احلقوقي إنّ 
 .واستعماالته ومضامينه مفاهيم اخلطاب تطوير وَحْبِك وَسْبكِ و يتم تدقيق  الدقيقة

مسبقة وقواعد  سيطيةتب جاهزة وأحكام جاهزية إىل ُمْسَتكيَنة   أوصاف سيادةحتليل اخلطاب احلقوقي املتداول و تتبع  ىرزيُ 
 ألمهية االعتماد كثرتتجملاالت استعماهلا وسياقاهتا، وال  أوصاف ال تعري أي اهتماموهي  ،اءاهتا املعرفية والدالليةيف بن غريبة

لتقدم اوصيف أو عند ت ،تعلق األمر بتقييم التشريع أو السياسات العموميةء سوا على مؤشرات قياس علمية وموضوعية؛
 واستنتاجات.. خالصاتبلورة أو  ،وأوجه اخلصاص والقصور الختالالتا احملرز أو رصد
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 سياسيالقطائع اإلجيابية يف ظل استمرارية نظامه الدستوري وال انتهاجاختار  ،ببلد مثل املغرب غري الئق، ن ذلكوحيث إ
وما تال  من خطط وقوانني وسياسات عمومية وبرامج  ،على مستوى الدستور اإلنسانالذي أوىل مكانة مناسبة حلقوق 

امعية ومن اإلنصاف اإلقراُر أبن كفاءات جالذي كان دور  مشرفا يف اتريخ بالد .  .. كما ال يليق ابلفاعل احلقوقيعمل
 ..اصة والفئويةالعامة واخل اجماالهتو جياهلا وختصصاهتا أب ،املغربيةيف بناء احلركة احلقوقية  رجالية ونسائية سامه 

 نتاج املعرفة احلقوقيةإ :املستوى الثاين
ها" جِ و"هنَْ طابعها التجزيئي ب ُمت ِسَمة   ،اإلنسانيف جمال حقوق ريبًا أو تكوينًا دْ ما يعتىر تَ في مقاربة   سيادةُ  يف اجململ يلحظ

  .سيطّي.بْ الت ّ 

اق جديدة واالرتكاز من فتح آف وهي البوابة األساسية اليت أطل منها الفاعل احلقوقي، ،يف اجململ برامج التدريب مل تتمكن
عاملية، السمات لاطبيعتها ذات ، مبراعاة خاصياهتا املميزة و اإلنسانمقارابت حديثة ومبتكرة يف جمال حقوق و على مناهج 

ليه إال إوهو األمر الذي ال ميكن تصور الوصول  30؛بكوهنا كونية وتكاملية  تكرس  معها اتفاقات واعرتافاتحيث 
 ادر واألبعاد األصيلةابملص وواقعية واستشرافية، وابالهتمام  عددة ومتكاملة، تنظريية وأتطرييةابالعتماد على مقارابت مت

 أساسٌ  ءٌ زْ مبا هي جُ و نفسية وقانونية، ة و أخالقي وسوسيولوجية وأنثروبولوجية و ودينية، وفلسفية، سياسية :اإلنسانحلقوق 
 بنيانه ، كخاصية لصيقة ابلكائن البشري، وكغاية أساسية يفاإلنسانيني، وما متثله حقوق اإلنسانوحيوي للكينونة والوجود 

 ج املعريف.حَتْمل مقومات البحث واإلنتا  ،وهذ  أمور ال ميكن إنتاجها وتطويرها إال يف بيئة جامعية النفسي واالجتماعي.

مناهج ومدارس أخرى وزوااي نظر جديدة ومقارابت مبتكرة ومتنوعة تعيد االعتبار للتطور العريق  إىليشكل التوجه  ومن هنا
 إلنسانا، مطلبا ملحا من زاوية االهتمام هبوية السالفة الذكر أبعادها املتعددةو  مصادرها يف اإلنسانوالتارخيي حلقوق 

  .جيات النوع البشري وكينونتهوخصائص وحا

"يغلب على معظم  أنه املشروع الثقايف احلقوقي املغريبأحد كبار مؤسسي  حممد سبيل؛ الدكتوراملفكر الراحل  لحظي  
ذا الوضع يتطلب هالطابع السياسي واحلقوقي عرضًا ومضموًن  اإلنسانالدراسات املتداولة يف املكتبة العربية حول حقوق 

و و "احلفر يف اخللفيات واألسس الفكرية هلذ  احلقوق سواء يف خلفياهتا الفلسفية الكونية" أ اإلنسانتوسيع مدلول حقوق 
ل مظاهر جذوراً فكرية يف سياقها على الرغم من ك هلا ووجدت اإلنسانيف " االجتهادات الدينية اليت تبن  منظومة حقوق 

 .التباين"

                                                           

الرئيسية  إلنساناتشمل ثالثة أمور أساسية: اجلانب املعريف املتصل ابلتعرف على حقوق  اإلنسانرى منظمة اليونسكو أن عملية تعليم حقوق ت 30 
وتعمل  إلنساناوق قواآلليات الكفيلة حبمايتها واملهارات الالزمة لتطبيقها، مث اجلانب القيمي املتعلق ابلقيم واالجتاهات وأمناط السلوك اليت تعلي من ح

برتمجة املعارف واجلوانب القيمية اىل عمل دائم ونشاط دؤوب من أجل الرتويج حلقوق اإلنسان على دعمها والتمسك هبا، فاجلانب السلوكي املرتبط 
 والدفاع عنها.
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ة راصدًا بعض بعض مظاهر النقص واخللل يف هذ  الثقافل"  هدون تتبع لمل حتَُ أن هذ  النظرة للموضوع،  سبيلعترب د. يو 
 31إطار التمحيص والنقد". إىلتناقضاهتا أو مظاهر قصورها انطالقاً من نظرة نقدية، خترج هبا من إطار التبجيل 

الفاعل احلقوقي واإلمكانت  لدى املتوفرة املوادفإن  املبذولة اجملهودات رغمأنه  ابملالحظة السالفة الذكر عالقةً  املعطياتُ  تُبنيُ و 
واضحة  مؤشراتن تقدمي م نْ كِّ متَُ  ملَْ  ،اماملالية الضخمة اليت راج  لسنوات يف حميط التدريب والشراكة والىرامج املتصلة هب

  .32اإلنسانحقوق  التدريب يف ودقيقة حول حصيلة

  34وال على مراكز للتدريس اجلامعي املتخصص، 33على خمتىر علمي واحد متخصص اإلنسانوفر جمال حقوق تَ ي َ كما ال 
أو  35نتاج برامج ومقررات متكاملة ومتسقة ومستقلة على صعيد الدراسات األساسية،إ ويطرح ،يف الغرب كما هو األمر

على غرار ما يوجد يف دول  36،اإلنسانشاريع حبثية متخصصة مرتبطة بدراسات حقوق تصورات متكاملة خبصوص مَ 
 أخرى.

  37لقصة احلزينة.اب ابملغرب اإلنسانتدريس حقوق  ،خدجية مروازي األستاذة سة  املتمر   احلقوقية  و  اجلامعية   وصف ِ  قدو  

ن أ 38يسكويف سياق قراءته للمعرفة ورهانهتا، يف ضوء التقرير العاملي لليون ،املفكر املغريب حممد نور الدين أفاية يلحظ
ألخري" ليس شعاراً أو وأن هذا ا ."الوعي ابحلقوق واملعرفة املستمرة يف النهضة اإلنسانية هدفان مركزاين لبناء جمتمع املعرفة"

طويب، أو جمرد كلمة أمر جديدة أطلقها اجملتمع الثقايف الدويل. إنه رهان وجود وضمان مستقبل. يتجاوز اقتصاد املعلومات 

                                                           
 .5 ، ص2010د. حممد سبيال، األسس الفكرية لثقافة حقوق اإلنسان، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل  31
وجهة اىل يتأكد هذا اخلصاص على مستوى احلصيلة بعد صدور مذكرة السيد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي امل 32

بعد شيوع خىر ، واليت جاءت على خلفية النقاش الذي حدث 2021يونيو  3رؤساء اجلامعات حول آفاق تدريس حقوق اإلنسان ابجلامعة املؤرخة يف 
 .حذف مادة حقوق اإلنسان من نظام البكالوريوس اجلديد

 مثاله عيادات حلقوق اإلنسان بكل من كندا والىرازيل وغريمها. للمزيد من التفاصيل انظر: 33
La Clinique sur les droits de la personne, de l’Université d’Ottawa, Rapport : 2014-2021. 

2021_fr.pdf-hrc.uottawa.ca/files/hrclinic_rapport_2014-hrc.uottawa.ca/sites/cdp-https://cdp  
La Clinique de droits de l’homme Luiz Gama (CDHLG) de la faculté de droit de l’Université de São Paulo (USP). 

-a-lexperience-par-lenseignement-de-generale-2019/approche-3-juridiques.org/revue/volume-https://www.cliniques
 bresil/-au-lhomme-de-droits-de-juridiques-cliniques-deux-de-laction-luniversite 

 بسرتاسبوغ، بفرنسا.مثاله املعهد الدويل حلقوق اإلنسان، مؤسسة رينيه كاسان،  34
 .2015- 2005مثاله ابلنسبة لىرامج التدريس املستقلة ما يدرس يف جامعيت حلوان واالسكندرية مبصر منذ املوسم اجلامعي  35
 مثاله جامعة جنيف اليت وضع  وحدات تدريسية خاصة ومشاريع حبثية متخصصة. 36
إحياء الذكرى السابعة  مبناسبة 2021دجنىر 10يوم  أكدال-احلقوقا يف ندوة نظمتها كلية يتعلق األمر بتقييم لألستاذة خدجية مروازي يف مداخلة هل 37

 والستني العتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، حول موضوع اجلامعة املغربية ورهانت تدريس حقوق اإلنسان.
/ أورد  الدكتور أفاية، يف كتابه املوايل ذكر  2005مطبوعات اليونسكو، ابريس، -املعرفةالتقرير العاملي لليونسكو، من جمتمع املعلومات إىل جمتمعات  38 

 (.133)ص

https://cdp-hrc.uottawa.ca/sites/cdp-hrc.uottawa.ca/files/hrclinic_rapport_2014-2021_fr.pdf
https://www.cliniques-juridiques.org/revue/volume-3-2019/approche-generale-de-lenseignement-par-lexperience-a-luniversite-laction-de-deux-cliniques-juridiques-de-droits-de-lhomme-au-bresil/
https://www.cliniques-juridiques.org/revue/volume-3-2019/approche-generale-de-lenseignement-par-lexperience-a-luniversite-laction-de-deux-cliniques-juridiques-de-droits-de-lhomme-au-bresil/
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تنمية تعيني وإنتاج وحتويل ونشر واستعمال املعرفة هبدف إجناز مقتضيات ال مناخات كفيلة بتفجري القدرات على خبلق
  .39املستدامة. مبا يستدعيه ذلك من حرية، وحقوق، وكرامة، وتضامن، وعدالة، ومشاركة" البشرية

إشكالية، و ولة كقضااي واالعرتاف والنهضة والدإطار مستخلصه حول اهلوية واملرأة واملعرفة يف  ،أفايةنور الدين الدكتور  يعتربو 
أن هذ  األوضاع  يعترب ،ارتباطها ابالستبعاد أو االعتداء أو الظلميف عالقتها ابلصور اجلديدة للضحية يف املشهد العام ويف و 

ويتأكد مرة   40من منظور املطالبة حمكومة إما "اعتماداً على مسار مطليب "حقوقي" سلمي، أو على هنج انفجاري عنيف."
ملعرفة احلقوقية ورهان اأخرى، يف ظل هذ  التوصيفات الدقيقة وهي من صميم تفكري فلسفي مغريب، املكانة اليت حتتلها 

 حقوق اإلنسان يف التطور اجملتمعي.

 الرسائلِ  عديدَ  الذي يطال النسيانُ يتصل، يف سياق آخر، موضوع املعرفة احلقوقية، بسؤال ُمراكمة املنجزات، ويثار هنا و 
صية دراج الرايح، رغم توفر البعض منها على تو أذهب   واليت قد تكون اإلنسانالصلة بثقافة حقوق  ذاتِ واألطروحات 

 ابلنشر!

 مؤسساتيا، فإن ضعف االهتمام هبا وحمدودية احتضاهنا اليت وإن بقي  حمدودةَ على مستوى أتليف الكتب  ويطرح اخلصاص
اخلسارة  قدام على املبادرة، يف ظل يقنيعلى مواصلة العمل أو اإل ى هداهما وال من يرغب يف السري عليشجع أصحاهبَ  ملَْ 

املادية وغياب احلافز الرمزي، مما يسائل السياسات العمومية والذاكرة الوطنية والرصيد املعريف املرجعي املغريب يف جمال حقوق 
 .اإلنسان

طني يف شِ باب النّ الشعشرات اآلالف من  " منذ هناية السبعينات وحىت اليوم :يلحظ املفكر املغريب عبد اإلله بلقزيز
من مرم لدينا جيش عر  .، وفيهم كفاءات عالية القيمة، دعك ممن يشتغلون ضمن أجندات أجنبية.اإلنسانميدان حقوق 

ب ، وهذ  مفارقة صارخة. يف الغر اإلنسانولكن ليس لدينا نص علمي يف حقوق . اإلنسانالعاملني يف جمال حقوق 
، ومع ِليُلهأو أقل قَ جتد وراءها تراث علمي. أن  ليس حت  تصرفك مثل هذا الرتاث  حينما جتد مجعيات من هذا النوع

 41ذلك لديك الكم اهلائل من الفاعلني يف جمال تنفصل فيه املمارسة والفعالية عن مقدماهتا النظرية وتراثها املرجعي".

 42للحرايت األكادميية ضاءً ف ِلَكْونِهِ نسج يف احملراب اجلامعي ومراكز  البحثية املتخصصة، فإن النص العلمي يُ  ،وكما هو معلوم
 اثنيا.  حباث والدراسات واملعرفة العلميةوخمتىرا لأل أوال

اختاروا  امشهحميطاته وهو و أعماقه و أن اآلالف من الطلبة الشباب املغاربة القادمني من حواضر املغرب  يالحظ ،ويف اجململ
لنبوغ ل اً مشدود اً ري تعبيظل ن اختيارهم أال غرو و ، يف كافة الكليات اإلنسانمسلك الدراسة اجلامعية يف جمال القانون وحقوق 

                                                           

  39  الدكتور حممد نور الدين أفاية، الوعي ابالعرتاف اهلوية، املرأة، املعرفة، الطبعة األوىل 2017، ص136 وص 138.   
.305فاية، املرجع السابق ص الدكتور نور الدين أ  40  

 .2017يونيو  8، 11يف السياسة وحميطها مع املفكر د. عبد اإلله بلقزيز، جريدة االحتاد االشرتاكي، احللقة  حوار 41
 .1994، 190يراجع بشأن احلرايت األكادميية: د علي أومليل، احلرية األكادميية واملواثيق الدولية، جملة املستقبل العريب، العدد  42
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ه املهين ابلدراسة اليت لربط مصري  ومستقب ،على االنشغاالت اجملتمعية وعلى ثقافة العصر، كما أن معظمهم املنفتحاملغريب 
 .سياسياً واعتبارايً ووظيفياً  الذي تتزايد مكانته اإلنسانحقوق  يف حقل اختارها

اجيات الذي تعرفه احل الكبرياستحضرن اخلصاص ما إذا  ،االهتمامستحق ي، اختيار هؤالء الطلبةوال شك أن تقدير 
على مستوى الباحثني واملوظفني العموميني واملرشحني للمهام اإلدارية  ؛اإلنساناملؤسساتية الرمسية يف جمال حقوق 

قة املؤسسات الرتابية مراف إىلة، احلاجة املتزايدة خاص  قطاعات واسعة؛  إىلملؤطري التداريب ولناقلي املعرفة و  ،والدبلوماسية
خمتلف ربوع  زايدة للشبكات املدنية يففضال عن احلاجيات املت ،من صميم اختصاصاهتا الذاتية اإلنساناليت تعد حقوق 

 .! خاصا عناية فائقة واستثماراً  ،أال يستحق النهوض ابملعرفة احلقوقية، يف ضوء ذلك :ومن مث حيق التساؤل الوطن

 املستوى الثالث: املسامهة يف إنضاج الرأي تدبريا  للقضااي اخللفية.
على مستوى  خاصةصفة برز ب الذي، تعبري "القضااي اخلالفية" تداولَ  األخريةيف السنوات  العموميّ  تَ تَ ُبُع النقاشِ  رُ هِ يُظْ 
اإلقرار  تعبريا عن نضج يفما يزال و  شكل هذا الوصف وقد ."اإلنسانخطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق "

ن منحى فهو تعبري عوإن كان حمكوما بسياقه ومسوغاته  وهو اختالف ،النظربوجود قضااي حمل اختالف يف وجهات 
 .حضاري

 املية واخلصوصيةهي إشكالية العلقة بني الع ،أصليةو إشكالية مركبة االعتبار لقضية  ِبَردِّ فهوم للم هذا التداول وقد مسح
ر هبذ  اإلشكالية أنه رغم اإلقرا ظُ ويالحَ  .تقاطعات وارتباطات تطرحه منا ابهلوية وما ارتباطهيف  ؛اإلنسانيف جمال حقوق 

لمفاهيم لوتداوهلا على املستوى السياسي، فإهنا مل حتظ مبا يلزم من عناية فكرية ومنهجية على مستوى التأسيس والتأصيل 
  .اإلنسانيف نطاق سياسة حقوق  والتعامل مع النتائج املرتتبة عنه ولقواعد احلوار وتدبري 

صدير الدستوري التنصف القول حول إشهار  يتم ،بقضااي  ابملوضوع أو املتعلقة "النقاشات" حدةاشتدت  يالحظ أنه كلما
 جعلُ " استحضار كامل الذكر من حيثُ  نودو ، "عاملياكما هي متعارف عليها   اإلنساناململكة حبقوق  "تشّبث بشأن

 الراسخة تسمو ةالوطني االتفاقيات الدولية كما صادق عليها املغرب، ويف نطاق أحكام الدستور، وقوانني اململكة، وهويتها
 . "، والعمل على مالءمة هذ  التشريعات، مع ما تتطلبه تلك املصادقةفور نشرها على التشريعات الوطنية

يها األمة املستبدة "أن اآلفات اخللقية اليت تقع ف -اإلنسانمبناسبة مقاربة حقوق - يعترب املفكر املغريب طه عبد الرمحان
ن ع ويرتب". آفة اإلقصاء الفكري والثالثةآفة التسلط الفكري"، " والثانيةآفة التعصب الفكري"، "والها، " أُ  :ثالث"

سلب سوا  حقه يف التفكري؛ وال أظلم ممن يأن اإلقصاء " جيعلها متنع غريها من ممارسة  تصنيفه آلاثر اآلفات على األمة
، فإذا حلقه إلنسانا، مع العلم أبن الضمري يكاد يطابق ذات اإلنسانحق التفكري؛ ألنه ليس يف احلقوق أعلق منه بضمري 
 . 43االنتهاك، مل يبق حق من احلقوق مل يلحقه االنتهاك

                                                           
( 3، كتاب )"موضوعا للتفكري اإلنسان، مثاال على االختالف الفكري بني األمم، حقوق اإلنسانمقالة إحصاء حقوق "الدكتور طه عبد الرمحان،  43

 . 31و30ص  2019، تصدر عن مركز مغارب للدراسات يف االجتماع اإلنساين، فىراير مغارب
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رخي الوقوف على أسانيد  الفكرية، ابعتبار  خالف يكتسي يف أحايني عدة أبعاد جمتمعية ت ،يطرح تدبري اخلالف، ابألولوية
 .اإلنسانبظالهلا على تطور مسرية حقوق 

 حيث الصنعةُ ِمْن  ،خىر طويال التطور احلقوقي املغريب وتفاعل معه فكرايً  الذي ،الفقيه األستاذ أمحد اخلمليشييعتىر 
ته أو "اخلالف موجود يف اإلرث، فما الفائدة من إعاد أن ، مبناسبة اخلالف حول موضوع اإلرثطةُ شِ الن   امليدانيةُ  واملشاركةُ 

البحث عن هذا الرأي أو ذاك  ما الفائدة من معرفة رأيي يف هذا األمر  إن البحث عن أتييد هذا الرأي أو ذاك خطأ كبري 
ل احلسم يف ينبغي أن نبحث عنه هو وسائحلضارية. إن ما املرحلة ا إىلنرتكبه وال حنقق به شيئا. جيب أن نتجاوز ذلك 

 وليس أتييد هذا الرأي أو ذاك". اخللف

لسياسية . وال يوجد فرق بني األمور ا"ال يوجد موضوع ال يقبل النقاش-عالقة ابملوضوع- خلمليشيويضيف األستاذ ا
مر طبيعي. فاالختالف أ ين وفكري وحضاري؛ث هلا عن حل عقالوغري السياسية. إهنا أمور هتم اجملتمع. وجيب أن نبح

اخلالف. وعندما  لّ حل وسائلَ  إىل واالحتكامُ  مع املخالفِ  لكن يُفرتض أن نتعايش بغض النظر عن توجهاتنا. جيب اجللوسُ 
يرفض رأي ما، جيب أن يقتنع صاحب هذا الرأي ويدافع عن رأيه فكراي. لكن يف الواقع العملي، جيب أن خيضع ملا قررته 

 44األغلبية".

 ،وقد كان ذلك، األساس الذي جعل القاضي املتمرس والفقيه يف القانون والعدالة االنتقالية، األستاذ حممد سعيد بناين
س   رصني   حبثيّ  ويف عمل  جعة الدستور، عضو جلنة مرا ي يف جمال احلرايت د الرأ"يتساءل عن اجلهة املخولة لتوحي، ُمَؤسِّ

ني واهليئات اإلسالمية والكونية  جييبنا البعض أبنه إبمكان الىرملان والفاعلني السياسي :يف خضم تعارض املرجعيتني واحلقوق:
د إىل املسامهة يف تطوير املفاهيم يف جماالت اختصاصاهتا. لكن اجلواب النهائي يعو  املعنية ابلتأويلاحلقوقية واملؤسسات 

دون - من الدستور، ولتصبح 134و 133يف النزاع من منطلق الفصلني -عند االقتضاء- احملكمة الدستورية عند بتها
وفيق بني املبدأين لقيام بعملية التأمام صعوبة التكييف لتحديد احلل الواجب االتباع بني عدة حلول، مث ا يف حاالت -شك

 أو الرتجيح بينهما.
كونية، من تعارض املرجعيتني، اإلسالمية وال منأسئلة وأجوبة قادتين إىل حبث املوضوعات املثارة عادة يف اجلدل النابع 

اإلسالمي، وحلول  هخالل اعتماد اجلدل اهلادئ يف القضااي اخلالفية بني األطراف املتعارضة، وهي تفرز تطور أحكام الفق
أن ومن خالل اجلدل القائم، بشلشرعية، من قصاص وتعازير وحدود؛ عقوابت منظومة القانون اجلنائي حمل العقوابت ا

التشبث حبقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها عامليا، مع استحضار املسألة السيادية عند نقل كونية حقوق اإلنسان إىل 
قتضي ة اليت حتتضن هويتني متكاملتني، الوطنية واملغربية، يف سياق كتلة دستورية متطورة، تهذ  املسأل ع الوطين.التشري

 االعتدال يف حتويل املبادئ إىل مفاهيم، الرتباطها مبقاصد الشريعة اإلسالمية وابلغائية يف الفقه الغريب.

                                                           
، حوار، إصدار مرياث النساء دراسة متعددة االختصاصات حول اإلرث يف املغرب، "أزمة التعصب للرأي يف العامل اإلسالمي"الدكتور أمحد اخلمليشي،  44

 EMPREINTES ،2016، إشراف وتنسيق سهام بنشقرون، إصدار 28-27ص 
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ضات القائمة بني بال، من توفيق بشأن التعار أسئلة وأجوبة، جعلتين أركز على ما ميكن أن تقوم به احملكمة الدستورية مستق
املرجعيتني، اإلسالمية والكونية، يف جمال احلرايت واحلقوق، وهو توفيق يشتغل من خالل عملية ذهنية معقدة ليس  ابألمر 

ملرجعيتني تردان االسهل واليسري؛ لكوهنا تستحضر املرجعيات السياسية والدينية والقانونية واحلقوقية والكونية والثقافية، إذ أن 
يف قلب األحداث احلامسة يف زمننا املعاصر، ويكون على هذ  احملكمة، عند االقتضاء، أن تساهم يف حتضري توفيق متناسق 
بني كل هذ  العوامل والعناصر؛ فدورها يكمن أساسا يف ضبط املفاهيم النابعة عن االختالفات احملتملة بني املبادئ املتعارضة، 

 45املفاهيم، مادام  احملكمة الدستورية حارسة للشرعية، وهي حتتضن املرجعيتني اإلسالمية والكونية".ويف بناء صرح 

وهل ميكن الذهاب إىل احملكمة الدستورية، بدون ُعد ة معرفية ، ومرة أخرى تىرز احلاجة إىل فضاء جامعي يساعد على 
 إنضاج اآلراء.

اص الصادر عن املندوبية الوزارية يف ما خيص القضااي اإلشكالية املندرجة وانسجاما مع ذلك، اعتمد تقرير االستعراض اخل
يف إطار سؤال اخلصوصية والعاملية ترجيح هذا عندما أكد "وال ميلك املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان، يف نطاق 

دخل لفائدة نه غري خمتص للتتعزيز محاية حقوق اإلنسان وما تسمح به اختصاصات املندوبية الوزارية، إال أن يصرح أب
مواقف ضد مواقف أخرى، غري أنه إبمكانه أن يساهم يف تنظيم وإثراء احلوار العمومي بني املواقف ومع أهل الرأي 
واالختصاص، انسجاما مع ماورد يف التدابري اليت نص  عليها اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان خبصوص 

 46.القضااي اخلالفية"

 ة أو تدبريية فنيةتقني عملية ليس  هيإشكالية تدبري احلوار، و  فية من منظور سياسة حقوق اإلنسانَتطرح القضااي اخلال
 ه احلاضن له.اخلالف وفضائ إِ شَ نْ تستحضر اجلذور الثقافية واالجتماعية للبيئة مَ  بل عملية فكرية وسياسية فقط

 ذات الصلة ابلتطور اجملتمعي  املستوى الرابع: مواكبة القضااي احلقوقية 
والديناميات وانشغاالت املواطنني  ات، على مستوى اإلجناز اإلنسانالحظ أن التطورات احلاصلة يف جمال حقوق يُ 

أن األمر  معه تأكدي واالستشراف، مما، مل تواكبها عمليات حبثية على مستوى املناهج والتوصيف والتشخيص مواهتماماهت
 يف مواضيع البحث. اإلنسانمكانة حقوق  إىلبل  ،اإلمكانت املالية أو الفنية يرجع لقلةال 

ايت اجلدية تشكل أهم التحد يف عالقتها ابلتطور اجملتمعي، اإلنسانإن مواكبة التحوالت اليت تشهدها قضااي حقوق 
فاعل خارج ما هو متداول على صعيد أوراق وتقارير الف ؛لتجديد املداخل النظرية واملعرفية ملناقشة أسئلة حقوق اإلنسان

                                                           
ات اجمللة منشور  23-22ص، 2021ذ حممد سعيد بناين "التوفيق بني اهلوية املغربية وحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا "، الطبعة األوىل  45

 املغربية لإلدارة املغربية والتنمية.
الوزارية، دجنىر ية املندوب، تقرير املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان حول االستعراض اخلاص، معطيات نوعية، استنتاجات، توصيات، التزامات 46

  .170الفقرة  2021
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ابحلق  إلنسانابعض احلقوق املدنية والسياسية، تظهر حمدودية األعمال البحثية يف اجلوانب املتعلقة بعالقة ل ابلنسبةاحلقوقي، 
 .واملشرتك الوطن والذاكرةو يف التنمية واهلوية 

ري التمثالت يف "اجملال أتث من رصده التقرير العام للنموذج التنموي اجلديد ابلنظر ملا وحدة معاجلته املوضوع أمهيةوتزداد، 
. فاملرأة يُنظر هلا استقالليتهم اليت حتد من ازدهار األفراد وحتول دونو ومسامهتها "يف تفشي سيادة املعايري  ،االجتماعي"
م عنصر إكرا  أو الشباب، على كوهن إىلبقدرهتا وحبقها يف إجناز طموحاهتا واملشاركة يف خلق الثروة. وينظر  بشكل كامل

احلرايت  ىلإوتتعارض هذ  القيود مع السياق احلايل الذي يتسم ابلتطلع الواسع  ،مصدراً للمخاطر، مما يستوجب مراقبتهم
  47وابلطلب القوي للتمكني الذايت ولالعرتاف".

اليت  ،يةالتحوالت النوعية والديناميات اجملتمع وما جرى على مستوى، اإلنسانسجل أن املنجزات الوطنية يف جمال حقوق يُ 
لتطور تشجيع مواكبتها لو  ختصيب القدرة املؤسساتية ُتساهم يف حىتمت  يف إطارها، تستدعي ضرورات التفكري والبحث، 

 .اجملتمعي

رغم الطابع الرمسي الذي اختذته إعدادًا ونشأة، مثل إعداد ميثاق حقوق  ذلك أنه ؛خاصة ويثار التساؤل حول مبادرات
أدبيات ونتائج  يف ،يالحظ نفس األمركما   ،ر النورالذي مل يَ  ،اإلنسانوواجبات املواطن من قبل اجمللس االستشاري حلقوق 

دائمة  لبشأن االهتمام بقضااي التطور اجملتمعي اليت كان  موضوع اشتغال جمموعة عمَ  ،عمل اجمللس االستشاري املذكور
وسرعان ما مت التخلي عنها فيما  2010و 2003خالل الفرتة ما بني  والتطور اجملتمعي اإلنسانحقوق  حول ابجمللس

 .48بعد

وحقوق  والتطور اجملتمعي والديناميات االجتماعية اإلنسانفى ما يتطلبه االهتمام بقضااي املواطنة وحقوق ال خيُ حيث و 
ى مؤسسة وطنية عل ،آنذاك ،مقاربته استعصاءخاصة عندما نستحضر  فيها ،لإلقدام على البحث، من رصيد معريف اإلنسان
  .اإلصالحات احلقوقية الكىرىو  مثل  البوابة اليت أطلق  من خالهلا الدولة زمن العدالة االنتقاليةعتيدة 

 جتويد الثقافة القانونيةاملسامهة يف  :املستوى اخلامس
 2011تور دس بعد اعتمادالصادرة  ،ذات الصلة حبقوق اإلنسان أن القوانني عالقة ابملستوايت السالفة الذكر، يالحظ
ياغتها حمدودية حضور البعد احلقوقي يف تقنيات صالحظ كما يُ مقدمات شارحة تتضمن أسباهبا وموجباهتا،   إىلتفتقر 

 .التشريعية

من و  املوضوع سيطرح حبدة يف اآليت من التطورات التشريعية، خاصة مع وصول جيل جديد من الشباب هذا وال شك أن
ملعنية يالحظ، عالقة بذلك، غياب تقارير تركيبية أو موضوعاتية يف اللجان اكما الىرملان.   إىل املهتمني ابلقانون والسياسة

                                                           
 .2021، 33التمثالت اجلماعية وقيادة التغيري، ص  للجنة اخلاصة اململكة املغربية، النموذج التنموي اجلديد، التقرير العام 47
 .حلقوق اإلنسان من النظام الداخلي للمجلس االستشاري 29املادة  48
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على صعيد جملسي الىرملان، من شأهنا متكني الباحث من معرفة املوجبات واملداوالت واملناقشات اليت جرت  اإلنسانحبقوق 
 .يف أبعادها احلقوقية أتسيسا للعملية التشريعية

حمدودية  كذاو ، اإلنسانتراجع احللقات الدراسية اليت كان  تنظم يف السابق حول قضااي حقوق  بذات الدرجة يالحظو 
ويسجل مع ذلك أمر هام وهو من خاصيات  على مستوى البحث. اإلنسانوحقوق  االهتمام مبوضوع املالءمة التشريعية

أن االنفتاح على احمليط ؤساء الفرق الىرملانية يف شويتعلق ابالستعدادات اليت يعىر عنها أعضاء ر  ،الشخصية املغربية املنفتحة
 يف هذا الّصدد.العام، من خالل األايم والندوات واللقاءات الدراسية. وإن من شأن اجلامعة، أن تقدم الكثري 

 .جتديد الثقافة احلقوقية يف املسامهةاملستوى السادس: 
ابملرافقة العلمية للدعوات واملناشدات اجلديدة، ومن ذلك ما ، ومن جهة أخرى، ما يتصل عالقة ابملستوى اخلامس يطرح،

 49فعاليات مؤسساتية ومدنية بشأن مفهوم احلرايت الفردية، وابخلصوص من لدن تقرير النموذج التنموي من قبلاليوم،  يثار
 .51بعض منظمات اجملتمع املدين وما تتداوله 50والىرنمج احلكومي

ه تُ أو من حيث مشموال ابملفهوم مدعوما أو مؤسسا على حتديد داليل، من حيث املقصودُ  األمر دون أن يكونيثار ذلك 
 دستورأو  إلنساناعلى مستوى القانون الدويل حلقوق  مرجعي خاص، يف الوق  الذي ال يوجد أتطري له املكونةُ  والعناصرُ 
 أوراق أو دراسات حبثية جادة. يف شارحة أومن خالل واثئق مفسرة أو  ،اململكة

بني بني الفضاء الديناميكي احلقوقي املدين والسياسي و  املعرفية املواكبة إىلاحلاجة إىل   -كنموذج دال-املوضوع يشري هذا 
 التفاعل والتخصيب والتالقح واإلثراء. ةَ يَ بُ غْ الفضاء النظري والفكري والعلمي واألكادميي، 

 تتقاطع مع إشكاالت مرتبطة ابلعمل السياسي والتدبري العمومي، ُهوِمّيةفْ عدة إشكاالت مَ كما يثار، يف نفس اإلطار، 
 إلقليميةاوالتحوالت واملخاطر املرتبطة ابلسياقات الدولية املضطربة وابلتحدايت  ة اليت تعرفها اجملتمعات احلديثةاجلديد

 .والتنميةملزيد من الكرامة واحلرية  املدنيةاملتصاعدة، وتنامي املطالب 

اضه ذ أغر يف سياق منوذج تنموي استنفوليس  بالدن مبعزل عما جيري من حولنا، ففي خضم التصدي جلائحة كورون، و 
أتهيل وتكييف أدوار مراجعة و إىلترتبط بدعوات  ،جديدة للسياسة والتدبري وأمناطٌ  مفاهيمُ  االقتصادية واالجتماعية، برزت

من قبيل مفاهيم الدولة االجتماعية، ودولة احلماية االجتماعية، والدولة القوية، ودولة  52ومهام الدولة وتنظيمها وتفاعالهتا،
الة، واجملتمع القوي والتعددي، وعدالة حامية للحرايت ومصدر أمان، وحياة اسرتاتيجية، ودولة حامية وضابطة، ودولة فعّ 

 نزاهة والقدوة، ومواطنة متجددة..امة تتميز ابلع

                                                           

 .65، ص 2021بريل أحول النموذج التنموي اجلديد، يراجع التقرير العام للجنة اخلاصة ابلنموذج التنموي  49 
 .17، ص 2021، أكتوبر 2026-2021الىرنمج احلكومي  50 
بشأن قرار سحب  2021نونىر  14مثاله حتالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات حتمي النساء من العنف وتناهض التمييز، يف بالغه بتاريخ  51 

 قانون اجلنائي.يقضي بتغيري وتتميم جمموعة ال 10.16احلكومة من جملس النواب، مشروع القانون اجلنائي رقم 
 مثاله ما ورد يف النموذج التنموي اجلديد. 52 



01-06-2022  

21 
 

د والتأصيل مواكبة علمية جامعية على مستوى التفكري والنق إىلتطرح هذ  التحوالت واملفاهيم والىراديغمات اجلديدة احلاجة 
اعلني وتطوراهتا الفكرية والواقعية وامتداداهتا على صعيد أدوار الدولة والف اإلنسانيف العالقة مع حقوق و  ،والتنظري والبحث

والسياسات العمومية، يف العالقة ابلتفاعل والتجاوب مع ديناميات اجملتمع املغريب ومع تطلعات وحاجيات املواطنني والنهوض 
 عي.ربط اجلسور بني اجملالني، احلقوقي واجلام إىل املاسةُ  احلاجةُ  جُمَد داً  تنىريو  أبوضاعهم وأمناط وجماالت عيشهم.

 اإلنسانيف جمال حقوق التدريب برامج  جتويد سهام يفاإل :السابعاملستوى 
 يف جمال حقوق ملتخصصنياألعمال املتعلقة بنقل املعرفة لغري ا ضمن وضع  نفسها أنشطة سيادةُ -بصفة عامة- يسجل

اخنرط يف و من قبيل تقوية القدرات والتكوين والتكوين املستمر والتدريب،  املعرفةِ  نقلَ  ع ادّ  عملياتٌ  تْ ادَ سَ . فَ .اإلنسان
 أنشطتها آالف األشخاص، وشارك  فيها مؤسسات رمسية مركزية وترابية وفاعلون مدنيون.

ونصوص معرفية  53دون وحدات معرفية متكاملة أو أدوات بيداغوجية حمكمةمورس معظم ذلك، وعلى نطاق واسع وقد 
جعية داعمة وتقييمات نوعية هلا، كما مت ذلك بشكل أحادي أو معزول أو غري كاف، مما كان لكثري منه أثر غري ملموس مر 

 هنيات والسلوكات.رف واملهارات والقدرات وتغيري الذّ من نحية اكتساب املعا
عدم جاهزية من تولوا تلك العمليات، أمام الضغط الناتج عن اخلصاص الكبري يف هذا الباب، ويف ظل  إىلويعود األمر هنا 

غياب ضوابط علمية حمكمة وتقاليد تدريبية معتىرة. وقد كان الكثري من الفاعلني معنيني هبذا اخلصاص مبن فيهم املندوبية 
 ،وعدة معرفية حمللة وموثقة بيداغوجيةأدوات  إىلعمال اليت استندت األ وتكاد تكون حمدودة .اإلنساناملكلفة حبقوق  الوزارية

 قانونية واحلضاريةا الفلسفية والأفرغتها من مضامينه تقنويةتقدميات  إىل اإلنسانوهكذا أخضع  الثقافة العريقة حلقوق 
عن جذور   فصولم الرتبة اخلصبة لسيادة خطابطة شكل  تصورات مبسّ  عند آالف املستفيدين واملستفيداتوترك  

دودة، أو غري معلنة حم ظل  التقييمات اجملراة بشأهنا فقد ،يف ظل ميزانيات ميسرة إجناز هذ  األنشطة رغم الثقافية والفكرية،
 النتائج.

يات العمل مس  أخالق ذلك تقييماتو مهنية والعلمية، لل ،ولقد التصق هبذا العمل الذي افتقدت العديد من أنشطته
 ،حيث اختلط  املفاهيم ،املدين. وتبقى علة العلل فيما جرى، يف اجململ، غياب رقابة علمية على احملتوى وعلى صيغ التأطري

 يف املعاهد واملدارس املتخصصة. املقدم وكان أكىر ضحية هلا مفهوم التكوين، الذي ارتبط يف األصل ابلعمل

عدادها وتلقينها بطريقة إيتم  ،واألنشطة التدريبية والتكوينية واالنتاجات الرتبوية والتعليمية يالحظ أن بعض املوادوهكذا 
جتزيئية أو دون اعتبار لربطها أبصوهلا ومداخلها الرئيسية وسياقاهتا وحاجيات املعنيني هبا، ولتكامل أبعادها القيمية واملعرفية 

 ،ورمبا دون اعتبار الختيار املواد واملوضوعات املناسبة املدروسة واملناهج والتقنيات املالئمة. فعلى سبيل املثال 54والسلوكية،

                                                           
دويل لمنوذج املمارسات الفضلى على مستوى الوسائل البيداغوجية ما نشر على مستوى مناذج دولية نجحة كما هو احلال ابلنسبة لدعامات املركز ا 53

 حقوق اإلنسان:للرتبية على 
Programme international de formation aux droits humains, 31 édition, 6– 25 juin 2010, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Québec, Canada. 

 على ضرورة مراعاة هذ  األبعاد، يراجع:  اإلنسانتؤكد خمتلف الواثئق املنتجة من قبل منظمة اليونسكو حول تدريس حقوق  54
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ال يتصور دراسة الىروتوكوالت االختيارية أو املساطر اخلاصة معزولة عن مقدماهتا التعاهدية وعن سياقاهتا البنيوية والوظيفية 
 واملواد التدريبية والتكوينية املقدمة بشأهنا ستكون عبارة عن معرفة حقوقية مبتورة وحمدودةاملؤسساتية، وإال فإن األنشطة 

على مستوى الفهم والفائدة املرجوة. كما أن عدم االهتمام حباجيات ومتطلبات املستفيدين من األنشطة التكوينية أو 
د هلم عمل يف هذا الشأن عبارة عن نشاط غري جم جيعل كل ،التدريبية على مستوى اكتساب املعارف واملهارات والكفاءات

 من الناحية العلمية والبيداغوجية واملهنية. 

اون فيما بينهم عداد اتفاقيات شراكة وتعإ إىل-يف بعض األحيان- معا يلجؤون ،يالحظ أن الفاعلني الرمسيني واملدنينيكما 
 .55واشاعتها اإلنسانأو مع اجلامعة خبصوص النهوض بثقافة حقوق 

تفعيل تلك  تممل ي ؛ حيثومن هذ  املسؤولية نصيب من هذا التوجه اإلنسانوقد كان للمندوبية الوزارية املكلفة حبقوق 
ة عداد األسس البيداغوجية والدعامات الديداكتيكية والرتبوية والتعليميإمل يواكبه عمل جاد على مستوى و االتفاقيات، 

والتدريبية املناسبة، كما يسجل أنه مل يتم تفعيل معظم هذ  االتفاقيات ابلشكل املطلوب، مما جعل أثرها حمدودا يف كثري من 
 ن مل يكن منعدما يف أحيان أخرى.إاألحيان، 

لعناية اب ظحتَْ  ، اليت، ملاإلنسانعداد األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق إ إىل 2007مت كل ذلك يف بلد كان سباقا منذ و 
ال شك أن و  على مستوى التنفيذ رغم اجملهود الكبري املستنفذ إلعدادها من قبل خنبة حقوقية المعة وخىراء تربويني متميزين.

 لتدارك ما فات. األساس من الوسط اجلامعي هو املدخل طالقاأصوهلا، ان إىلإرجاع األمور 

 املعرفية  تسبات للمك حافظ إلنتاج اجلودة وملذ   وفضاء   ر والعمل الرصنيَ للفكر احل   حاضنة   ة  يئَ : اجلامعة ب  اثلثا
ملعاصر، ملا بعد احلصول ابني مرحلتني أساسيتني يف اتريخ املغرب  اإلنسانحقوق  مسرية يز يف إطار البحث على مستوىميُ 

 على االستقالل.
 اوضوعم ،ها هيئة االنصاف واملصاحلةتجعل، واليت مل تكن صدفة، أن 1999و 1956، تشمل الفرتة ما بني املرحلة األوىل

  .56قرار احلرايت العامة ورفع املظاملإب مبسريات املطالبة، اإلنسانختصاصها الزمين، فرتة ارتبط  فيها حقوق ال

                                                           
«The Teaching Of Human Rights, Working Documents and Recommendations, Published in 1980 by the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ». 

 10) 1425من صفر  19صادر يف  1.04.42من النظام األساسي هليئة اإلنصاف واملصاحلة املصادق عليه مبوجب الظهري الشريف رقم  8املادة 55
 .12/04/2004بتاريخ  5203لرمسية عدد (، اجلريدة ا2004أبريل 

 سنة من التاريخ املعاصر ملغرب ما بعد احلماية. 43يتعلق األمر بفرتة زمنية طويلة تشمل  56
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 57،سار اإلصالحات اليت كان  موضوع مطالب متواترة من قبل الفاعلني املعنينيملوشكل العقد األخري منها فرتة أتسيسية 
وابلشروع  58،إلنسانااالخنراط يف املواثيق الدولية حلقوق  مواصلة إىلللدولة، بتوجه نوعي  ابلتوجه االسرتاتيجيمتيزت حيث 

 ألحداث القطائع اإلجيابية ضمن استمرارية النظام السياسي والدستوري. يف التمهيد
، وأتسيس إلنساناكما متيزت الفرتة على املستوى املدين احمللي، بنشوء جيل من املناضلني واملدافعني الرواد عن حقوق   

. وقد حصل ذلك يف متاس مع العمل السياسي ألحزاب املعارضة 59العديد من املنظمات غري احلكومية العاملة يف اجملال 
 وابقي املنظمات واحلركات ذات الطبيعة السياسية.  

مة ابجلامعة، خالل هذ  الفرتة، على تدريس موضوع احلرايت العا اإلنسانالتوجه على صعيد تدريس قضااي حقوق  ارتكز
ن ؤسسات الدولية وابلعدالة واملنظومة اجلنائية والقانون اإلداري والقانو املرتبطة ابلقانون الدويل واملنظمات وامل ،والقضااي

على صعيد الدراسات األساسية ابإلجازة ابلنسبة لكليات احلقوق، حيث كان  هذ  اجملاالت  ،الدستوري والفكر السياسي
 .والقضااي حمل حماضرات األساتذة ملدة طويلة

دراساهتم  حمفزة الهتمامات وانشغاالت الباحثني يف صبة اليت مكن  من زرع بذورهذ  املرحلة الرتبة اخل ،وشكل  تبعا لذلك
 إلنساناوأحباثهم. كما شكل  أعمال كبار الفقهاء واألساتذة الرواد رصيدا ملهما ملختلف املتدخلني واملدافعني عن حقوق 

الة على مستوى ود ،الوطنية احلقوقية الذاكرةسهاماهتم النوعية راسخة يف إواملناضلني من أجل احرتامها، والذين ستبقى 
 رصانة ومتيز الفكر اجلامعي الوطين.

ن الزمن، حتوالت  ، وعلى مدار عقدين ماإلنسانف  حقوق رَ فتبتدئ مع مطلع األلفية الثالثة، حيث عَ  ،وأما املرحلة الثانية
 االنتهاكاتاضي ة مع ميف قطيعوإعادة االعتبار هلا،  اإلنسانحقوق  محاية متيزت ابستعادة الدولة لزمام املبادرة لتعزيز ،كبرية

من خالل املبادرات اإلصالحية النوعية، اليت مه  إحداث وإعادة تنظيم مؤسسات وهيئات  اإلنسان، حلقوق اجلسيمة

                                                           
، واالفراج عن 1990حداث اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان سنة إ، و 1989متيزت هذ  املرحلة ابلعفو امللكي عن املعتقلني السياسيني سنة  57

تضمن  ديباجته اعرتافا حبقوق  1992، والقيام بتعديل دستوري سنة 1991االختفاء القسري مبعتقالت اتزممارت وأكدز وقلعة مكونة سنة ضحااي 
املتعلق بزجر املظاهرات املخالفة للنظام العام  1935لغاء ظهري وإ، 1994صدار العفو امللكي الشامل سنة إاإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا، و 

أسس  ملناخ جديد  1996، والقيام مبراجعة دستورية سنة 1994نشاء احملاكم اإلدارية سنة إ، و 1994وبردع ما ميس ابالحرتام الواجب للسلطة سنة 
 .1998ىل تشكيل حكومة جديدة ترأستها وشارك  فيها أحزاب املعارضة سنة إفض  أ 1997مكن من إجراء انتخاابت تشريعية سنة 

ىل املصادقة على إفضى يف حدود هناية سبعينيات القرن املاضي أملغرب يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ابعتماد منهج تدرجي اتسم اخنراط ا 58
وق ياسية واحلقشكال التمييز العنصري والعهدين الدوليني اخلاصني ابحلقوق املدنية والسأثالث اتفاقيات رئيسية هي االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 

اء على مجيع ضاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهو التوجه الذي تقوى يف التسعينيات ابملصادقة دفعة واحدة على أربع اتفاقيات أساسية تتعلق ابلق
 أشكال التمييز ضد املرأة ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل ومحاية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.

ويتعلق األمر ابلعصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان، تالها أتسيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان  1972وقية يف سنة أتسس  أول منظمة حق 59
نصاف واملركز املغريب مث منتدى احلقيقة واإل 1992، فلجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان سنة 1988، فاملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان سنة 1979سنة 

 . 1999سان سنة حلقوق اإلن
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ة مدونة األسرة واعتماد ومراجع 60محاية احلقوق واحلرايت واحلكامة اجليدة والتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية التشاركية،
 ،وإقرار توجه مبادرة احلكم الذايت ابلنسبة لألقاليم اجلنوبية الصحراوية 61العدالة االنتقالية، وإطالق ورش التنمية البشرية،

وهي املبادرات اليت توج  ابعتماد دستور  62،اإلنسانوالقيام مبراجعات نوعية جملموعة من القوانني ذات الصلة حبقوق 
، ذلك ،الثواب  اجلامعة لألمة، وما رافقي شكل ميثاقا للحقوق واحلرايت األساسية واليت جعلها من ضمن الذ 2011
 64مجعيات جديدة. اإلنسانقوق دنية حلوساط املاألداخل ونشأت  63.من أوراش إصالحية الحقاً 

شهدت تطورا كميا ونوعيا، على مستوى التدريس والبحث اجلامعي  هذ  الديناميات، حيث مبعزل عن مل تكن اجلامعة،و 
على صعيد التدريس بسلك اإلجازة بكليات  اإلنسانإدراج وحدة حقوق  2004سنة حيث مت ، اإلنسانيف قضااي حقوق 

، 2021من املاسرتات يف حدود  12"إبحداث ما يقارب  وسيتعزز الحقاً  العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،
 ساناإلنفضال عن إجناز أحباث وأطروحات متخصصة مه  قضااي ترتبط حبقوق  65وإحداث إجازة مهنية متخصصة"،

 والعدالة االنتقالية والتنمية.

على مستوى الواقع، ملا انفتح  على املؤسسات الوطنية حلقوق  اإلنسانوكان للجامعة دور هام يف دعم دينامية حقوق 
حيث كان  حاضنة للحوار العمومي بشأن عدة  67يف جتربة العدالة االنتقالية، صلاعلى مستوى التو  سهم أو  66،اإلنسان

                                                           

، 2001حداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية وديوان املظامل سنة وإ، 2001يتعلق األمر إبعادة تنظيم اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان سنة  60 
حداث وإ، 2006، وإعادة تنظيم اجمللس األعلى للتعليم سنة 2016وإعادة تنظيمها سنة  2002حداث اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري سنة وإ

، 2011 ، وتنصيب اجمللس االقتصادي واالجتماعي سنة2007، واحداث اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة سنة 2007جملس اجلالية املغربية ابخلارج سنة 
 2011حداث املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان سنة وإ، 2018وإعادة تنظيمه  سنة  2011وإحداث اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان سنة 

حداث وإ، 2014حداث اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي سنة وإ، 2019وإعادة تنظيمها سنة  2011حداث مؤسسة الوسيط سنة وإ
، وإصدار القانون املتعلق ابجمللس االستشاري لألسرة والطفولة 2014، وإحداث جملس املنافسة سنة 2014اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي سنة 

اري للشباب ، وإصدار القانون املتعلق ابجمللس االستش2017شكال التمييز سنة أ، وإصدار القانون املتعلق هبيئة املناصفة وحماربة مجيع 2016سنة 
 .2021، وإصدار القانون املتعلق ابهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها سنة 2018والعمل اجلمعوي سنة 

 .2005مت إطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يف ماي  61 
، 2004، ومدونة األسرة سنة 2003دونة الشغل سنة م صدار يفإ، و 2002مثاله تعديل الظهري الذي يضبط مبوجبه حق أتسيس اجلمعيات سنة  62 

 ، وغريها.2005، وإصدار القانون املتعلق ابالتصال السمعي البصري لسنة 2004وإلغاء حمكمة العدل اخلاصة سنة 
لقوانني املتعلقة ملدين وإصالح اكما هو الشأن ابلنسبة إلصالح منظومة العدالة وتكريس الدميقراطية التشاركية وتعزيز األدوار الدستورية للمجتمع ا  63

منها، وتعزيز  ابلصحافة والنشر واحلصول على املعلومة، وإصدار النصوص القانونية املتعلقة ابملؤسسات الدستورية املعنية حبقوق اإلنسان وتفعيل الكثري
 الجتار هبن، وغريها. ىل محاية النساء من العنف واإمتثيلية املرأة يف املؤسسات الدستورية، وإصدار قوانني ترمي 

، مث مجعية الدفاع عن حقوق اإلنسان سنة 2000تقوت مكونت اجملتمع املدين احلقوقي يف مطلع األلفية الثالثة بتأسيس مركز حقوق الناس سنة  64
، فالوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان سنة 2005سنة  حلقوق اإلنسان ، فمركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية ومنتدى الكرامة2001
 وغريها. 2010، فاهليئة املغربية حلقوق اإلنسان سنة 2007

جلس والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي خالل جلسة األسئلة الشفوية مب الرتبية الوطنيةمت استقاء هذ املعطيات من جواب السيد وزير  65
 .2021يوليوز  6بتاريخ ن املستشاري

 متثل  يف عقد اتفاقيات شراكة وتعاون.  66
 نصاف واملصاحلة.إلمن خالل احتضاهنا للعديد من أنشطة هيئة ا 67
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 .وللتاريخ، متكن  هيئة اإلنصاف واملصاحلة بفضل انفتاحها على اجلامعة، من أن تطور، نوعياً، عديد براجمها ،هاقضااي هتم
داد أحباث يف تطعيم فريق حتليل الطلبات الواردة عليها ويف إعسامه  خنبة متميزة من طلبة الدراسات العليا والدكتورا  و 

أساتذة جامعيون يف إسناد فريق الدراسات واألحباث وإعداد  ،حبرفية عالية ،كما ساهم  ،ودراسات حول السياق التارخيي
ف واملصاحلة، كما  ااملنظمة من قبل هيئة اإلنص ،تقارير موضوعاتية رصينة ويف تنشيط معظم الندوات واللقاءات احلوارية

كان  مسامهة أعضائها املنحدرين من ختصصات علمية دقيقة يف العلوم السياسية واالجتماعية، قيمة نوعية مضافة، لباقي 
 واحملاماة. اإلنسانأعضائها القادمني من أهل حقوق 

دة وموثقة يف ، مؤكوتطوان وطنجة بدءاً ابلدار البيضاء والرابط مروراً مبراكش ،لقد كان  مسامهات كليات القانون واآلداب
 رصيد أعمال العدالة االنتقالية، كما احتضن  ابقي الكليات أنشطة تواصلية وازنة. 

ومرة  ،وهكذا 68.اإلنسانرحبا ملناقشة خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق  الحقاً فضاء شكل فضاء اجلامعةو 
كافة كليات احلقوق على امتداد جغرافية البالد وملدة ثالثة أشهر، فريق   ،أخرى، احتضن  بصدر رحب وكرم االستقبال

ووزارة الدولة، يف لقاءات تواصلية مشهودة، اكتض  معها جنبات املدرجات، وشهدت  اإلنساناملندوبية الوزارية حلقوق 
اليت و  وعلمية، رات ثقافية، فيما يشبه مؤمتاإلنساننقاشات على السواء مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة ماسرتات حقوق 

 متيزت يف جمملها، ابحرتام قواعد التواصل، يف ظل جتاذابت الرأي وما يطبعها من حرارة مطلوبة. 

الفضاء  إىل وأ اإلنساناجلذور الفلسفية واألصول العلمية لفكر حقوق  حيث إىلعودة  اجلامعة، إىلتشكل العودة اليوم 
يكرس اء مؤسسايت مستقل وفضاملعرفة والعلم واجملال الطبيعي لإلنتاج الفكري والثقايف،  فاجلامعة منبع. احلر لفكرل الرحب

نسائها، على مستوى رجاالهتا و  ألدوار ابلنظر ،على السواء ،ساعد املعرفة احلقوقية املؤسساتية واملدنيةيُ  ،69احلرية األكادميية
تحوالت اليت تطرأ على يف التأسيس املعريف والنظر يف ال نَ ْوعينّي مسامهني  يظل ون، حيث التدريس والبحث والتنظري والتأطري

توجهاهتا التحدايت اليت تواجهها، وتقدمي مداخل ورؤى استشرافية لاحللول النظرية للصعاب و  ، وعلى استنباطاإلنسانحقوق 
 ومتطلباهتا املستقبلية.

ية وأمور أخرىطبيعة املؤمتر والعلقة مع املندوباحملور الثاين: االعتبارات و   
 احملور السابق، يففضال عما مت الوقوف عليه  ، حول موضوع املعرفة احلقوقية،تتحدد االعتبارات اخلاصة للمندوبية الوزارية

 مستقاة من املمارسة املؤسساتية.وأخرى  التجربة العملية صميم اعتبارات منيف 

                                                           

 .2017شكل  اجلامعة فضاء متميزا لعرض ومناقشة خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان بعد اعتمادها سنة  68 

 .2005منظمة اليونسكو اخلاص ابحلرية األكادميية لسنة  عالنإكما حددها   69 
 للمزيد من التفاصيل حول احلرية األكادميية ابجلامعة يراجع:

La liberté académique, Enjeux et menaces, Vanessa FRANGVILLE, Aude MERLIN, Jihane SFEIR, Pierre-
Etienne VANDAMME, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2021. 
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 أوال: االعتبارات
 التجربة العملية منعتبارات ا

مبناسبة القضااي املثارة  ،املستوى املعريفاملندوبية الوزارية، منفردة أو يف إطار التنسيق املؤسسايت، حتدايت على  تواجه
 واملعاجلة يف إطار التفاعل مع اإللتزامات االتفاقية لبلدن يف جمال حقوق اإلنسان. وهكذا ميكن الوقوف على ما يلي:

ن دعوات قصد إبداء الرأي يف مشاريع واثئق ومواد ذات صبغة أتسيسية أو توجيهية، م، ابنتظام، للمندوبية الوزارية، ت وج ه
 قبل مؤسسات أو منظمات يف إطار األمم املتحدة أو يف حميطها.

للمندوبية الوزارية، دعوات يف اجملال الثقايف أو املعريف، بغاية إبداء الرأي أو التدخل أو التعقيب، حول موضوعات  كما ت وج ه
 ة من قبيل التنوع الثقايف، حقوق األقليات، اإلبداع وحقوق اإلنسان، احلياة اخلاصة....دقيق

أو  املندوبية، مبناسبة تقدمي التقارير يف نطاق التزامات الدولة االتفاقية، ابملشاركة يف لقاءات موازية لتبادل اخلىراتوت طاَلب، 
 ضااي حمددة بعينها.يف إطار عرض التجارب الوطنية أو لتبادل اآلراء حول ق

للمندوبية الوزارية، دعوات للمشاركة، يف ملتقيات ومؤمترات دولية حول قضااي مستجّدة أو فرعية يف إطار املوضوعات  وت وج ه
 الناشئة يف جمال حقوق اإلنسان، كالبيئة، التغيريات املناخية، املقاولة وحقوق اإلنسان، الفضاءات الرقمية وحقوق اإلنسان...

على املندوبية، مبناسبة إعداد اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وبصفة عملية وألول مرة أمهية  حوط ر  
ملخطط التنفيذي للخطة، ا مشروع التفكري احلقوقي، يف جمال التخطيط االسرتاتيجي الشامل، وتزايدت ِحدته، مبناسبة، إعداد

 وأخريا مبناسبة جتويدها وحتيينها.

ييف مهامها التنصيص إلعادة حتديد وتك املندوبية الوزارية، يف إطار مراجعة املرسوم املنظم هلا، من بني أولوايهتا توضع
تتبعها للسياسات العمومية، انسجاما، مع ما تباشر  من حيث إعداد التقارير الدولية، وعالقة مع متطلبات مواكبة املرتبطة ب

اً. النظر فيما خيص العالقة مع السياسة احلكومية، اليت مل تكن يف األصل اختصاصاً مناسب اخلطة الوطنية. وهلذا الغرض، أُعيد
 وإبعادة االعتبار ملهمة مرافقة السياسات العمومية، يصبح التحدي املعريف متعدد األشكال واملضامني. 

، وهي أدوات للعمل، ييم والتتبععن موضوعي الفقرتني السابقتني، مهمة أصلية، جديدة، ختص إعداد مؤشرات التق َيرتتب
 ال تكتسي طابعاً تقنياً فقط، بل مرتكزات وأبعاد معرفية مؤكدة.

املندوبية الوزارية، إببداء الرأي، بناًء وصياغًة، مبناسبة األعمال التمهيدية ملراجعة نصوص تشريعية خاصة. وهكذا   ت طالب
ية، ون السجون، واآلن ابلنسبة ملشروع مراجعة قانون املسطرة اجلنائكان األمر يف الزمن القريب، ابلنسبة ملسودة مشروع قان

 ويف الغد القريب ابلنسبة ملشروع القانون اجلنائي، والعملية سارية يف نطاق مالءمة القوانني. 
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لتمهيدية ا مبوضوع الفقرة السابقة، معرفياً، ما خيص حتليل وتفسري النصوص القانونية، يف ضوء ما انته  إليه األعمال يَتصل
ومنجز التشريع، وهي عمليات تتأثر بنهج املالءمة، فضال عن احلاجة إليها مبناسبة تقدمي املنجز الوطين يف إطار االلتزامات 

 الدولية، والردود الوطنية وسائر التفاعل مع أعمال مماثلة، مع آليات أممية.

كامة األمنية اسية يف الفضاء العمومي، ومن ذلك ما يتصل ابحلاملندوبية الوزارية، مع تدبري ممارسة حرايت مجاعية أس تتفاعل
وحقوق اإلنسان. وكما هو معلوم فمقومات معاجلة هذا املوضوع احليوي، والذي حيظى ابهتمام عىر العامل، متعددة 

 املستوايت، وتتطلب على املستوى املعريف ُعدة منهجية وفنية خاصتني.

ر حتليل املعطيات وإعداد األجوبة والردود مع األحكام والقرارات القضائية، وفق منهجية املندوبية الوزارية، يف إطا تتعاطى
خاصة تتوخى الوقوف على أشكال استبطاهنا حلقوق اإلنسان، ليس فقط كإحالة تقنية، بل كعمق معريف حقوقي، حيث 

 تنكب املندوبية الوزارية على إعداد أول إصدار حول املوضوع.  

 اعي والتحدايت السالفة الذكر، عشرات الىرامج التدريبية اليت تواصل املندوبية الوزارية، االخنراط فيها. إىل الدو  وينضاف

لورقة اما سلف ذكر ، بضرورات ومتطلبات إثراء احلوار العمومي. وقد ٌقّدم  يف شأنه استنتاجات أساسية يف  وي تو ج
 اخللفية.

أن جمموع العمليات السالفة الذكر، ومبا هي انشغاالت والتزامات، تطرح حتدايت معرفية، تتصل أصال وفرعا  حيث
 اباللتزامات الدولية لبلدن، على مستوى قيمة اإلعداد وجودة احملتوى.

عل الدويل، على لتفا، أن التحدايت املعرفية تىرز يف سائر أطوار ومراحل إعداد واعتماد الواثئق املنجزة يف إطار اوحيث
مستوى رصد املعطيات النوعية وتوثيقها وحتليلها، وعلى مستوى عمليات التحليل والتفسري والتعليل والتكييف املرجعي 

 والصياغة، وتتواصل حتدايت املعرفة على مستوى النشر واحلوار وترصيد املنجز الوطين. 

كر، تتم من خالل أعمال الشراكة والتعاون يف إطار التنسيق أن جمموع العمليات، موضوع التحدايت السالفة الذ  وحيث
 املؤسسايت حلقوق اإلنسان، والذي تواكبه، يف اجململ، أعمال مدنية من قبيل تقارير موازية أو بديلة.

د على افقد ثب  أن العمل املعريف املتعلق ابملوضوعات املشار إليها يف الفقرات السالفة الذكر، بتحدايهتا املتعددة األبع
مستوى األشكال واملضامني، تتجاوز بثقلها كل حماولة إلجنازها يف إطار قوالب "خىرة فنية"، ألهنا أعمال متولدة يف األصل 
عن التزام الدولة ولصيقة بديناميات دولة القانون وما يطرحه التطور اجملتمعي من تغيريات ومستجدات، فضال عن كوهنا 

 فية، سياسية، ثقافية، وموصولة حبكم طبيعتها وانفتاحها على حقول معرفية أخرى.مشدودة ملرتكزات قانونية، فلس
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 اعتبارات مستقاة من املمارسة املؤسساتية.

تتحدد أسباب مبادرة املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، فضال عما ذكر يف املستوى السابق يف اعتبارات أخرى 
مة فضلى سابقة للمندوبية الوزارية مع اجلامعة، من موقع الشراكات املىر  مارساتمب تتصل ،مستقاة من املمارسة املؤسساتية

 مع الفاعلني املعنني داخلها وآخرها شراكة ذي بعد دويل.

ميقراطية وحقوق على املكانة املعنوية الرفيعة اليت أولتها اخلطة الوطنية يف جمال الداملندوبية الوزارية، من الناحية املرجعية  تستند
 اإلنسان لدور اجلامعة وابعتبار دور املندوبية الوزارية، كإدارة تنفيذية للخطة. 

ع الوسط اجلامعي، م االلتزامات األخالقية واملعنوية، اليت ما فتئ  تطوقها، على مر السنني مبادرة املندوبية، علىتستند كما 
من اختصاصها يف جمال األحباث والدراسات القانونية، وسعيها الدؤوب إىل تقوية تفاعلها مع  بدء  مبا هو فضاء للمعرفة، 

، حواراً، بعشرات األشكال اليت تفاعل  فيها مع الفاعل اجلامعي مرورا  اآلليات الدولية، ابملعرفة الرصينة واحلجة الثاقبة، 
ة، وصوال إىل االخنراط املادي يف أشكال مؤسساتية وتنظيمية، من صميم بنيات االنشغاالت اجلامعية، من قبيل تواصالً وخىر 

عضوية املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان، ابجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، اتفاقية الشراكة والتعاون 
نظيم وما نص  عليه، من حيث " إجناز دراسات وتقدمي خىرات واستشارات وت افة،اللجنة الوطنية للرتبية والعلوم والثقمع 

تظاهرات وندوات وملتقيات علمية مشرتكة وإبداء املندوبية الوزارية الرأي بشأن القضااي املعروضة على اللجنة الوطنية واملرتبطة 
وزارية ، فضال عن مسامهة املندوبية اللكسواليونسكو واإليسيسكو واألمبجال حقوق اإلنسان والسيما املنظمة من طرف 

إىل جانب اللجنة الوطنية يف التظاهرات والدراسات واالستبيانت يف جمال حقوق اإلنسان، اليت تدعو هلا أو تطلب املنظمات 
 الثالث السالفة الذكر املشاركة فيها".

  امعياثنيا: املقصود مبفاهيم أساسية يف مشروع نص أتسيس املؤمتر العلمي اجل
منتدى أو ملتقى ثقايف يشارك فيه الفاعلني املعنني ابلنهوض ابملعرفة العلمية يف جمال حقوق اإلنسان وال يكتسي مؤمتر: 

املؤمتر من حيث الشكل والطبيعة والغرض أي طابع سياسي وال يتدخل أبي صيغة كان  يف مناقشة السياسات املتعلقة 
 ابلتعليم العايل.

 املسامهة يف تطوير املعرفة احلقوقية وتوثيقها ونشرها وترصيدها.عمل يتوخى ثقايف: 

كحقل   مع الفضاء اجلامعي وتعاون يتوخى العمل املعريف، من خالل الشراكة كآلية وحيدة، بناء مسالك تواصل علمي:
 أصيل للمعرفة األكادميية والبحث العلمي.

قا من اإلرادة املنفردة لطرفيها أو أطرافها، وهي شراكة مفتوحة : أعمال االتفاق على إجناز برامج للتعاون، انطالالشراكة
على كافة املؤسسات الدستورية املختصة يف حقوق اإلنسان والقطاعات احلكومية املعنية واجلماعات الرتابية وسائر مراكز 
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شراكات صيغ وأشكال وحتدد ال البحث والدراسات املهتمة ابجملال. وتنفتح الشراكة على املؤسسات واهليئات الدولية املعنية.
 تنفيذ التزامات أطرافها.

: يلتقي املؤمتر يف دورات وطنية كل سنتني، ويف دورات أخرى جهوية كل سنة. وتنعقد دورات ومنهجية إدارة املؤمتر
كل ش الدورات لتبادل املعارف والرأي والتجارب وتقدمي املمارسات الفضلى. وال تضع أشغال الدورات، على نفسها وأبي

من األشكال، مسؤولية التقرير يف اجتاهات الرأي واملختلف حوله، بل تسعى جهد اإلمكان إىل التعرف على بعضها البعض 
يف إطار حسن االستماع والتفاعل اإلجيايب يف إطار االحرتام التام. وبذلك ال تعتمد املؤمترات آلية التصوي  أو إصدار 

كان ذلك ضروراي إبصدار توصية أو توصيتني ذات طابع علمي من شأهنا مواصلة البيانت والبالغات، بل تكتفي كلما  
 شغاهلا.تعزيز التفكري أو توصية هتم جوانب تنظيمية ختص ترصيد أشغال ونتائج املؤمتر، وتُ تَ ّوج بتقارير تركيبية أو توثيقية أل

األحباث والدراسات وموائد احلوار والندوات  : تعتمد الشراكات، حسب احلالة واملكان والزمان، إجنازأدوات عمل املؤمتر
والنشر أبي صيغة مناسبة. ويتم التقيد يف سائر األعمال ابالحرتام التام حلقوق امللكية الفكرية، لألفراد ووحدات البحث 

 وجمموعات العمل.

  طبيعة املؤمتر العلمي اجلامعي كفضاء ثقايفاثلثا: 
املعريف  يتأسس يف املنطلق على املسامهة يف الرتصيد، خالص ثقايف فضاءاملؤمتر العلمي اجلامعي حول حقوق اإلنسان، 

 يف: يساهمولبلوغ ذلك   للتجربة احلقوقية املغربية يف ضوء االلتزامات االتفاقية لبالدن يف هذا اجملال.

 . ربيةاملغ لتجربة احلقوقيةل املعريف الرتصيدتشجيع ودعم إجراء أحباث ودراسات حول قضااي ختص  -
 .األحباث والدراساتتشجيع و  والفكر احلوار إغناء -
احتضان النقاش الفكري حول القضااي املثارة يف احلوار العمومي حول حقوق اإلنسان، أو حول تلك اليت تقرتحها  -

 .يف العالقة ابجملال للمؤمتر العلمي ،اللقاءات الوطنية أو اجلهوية
 .ودعم نشرها التعريف أبحباث ودراسات مغربية، أعدها أساتذة جامعيون وطلبة ابحثون -
 .اوطنيا ودولي بني ماسرتات حقوق اإلنسان ،تبادل اخلىرات والتجارب، يف اجملال املعريف احلقوقي -
 الناجحة يف جمال الدراسة والبحث املتعلق حبقوق اإلنسان.من التجارب الدولية  االستفادة -

 وأمور أخرىاملندوبية الوزارية والعلقة مع املؤمتر العلمي  رابعا:
لفاعل اجلامعي، ن تضع اأباملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، لتزم ت بناء على جمموع األسباب السالفة الذكر،و 

ة االعتبارات واالنشغاالت السالفة الذكر، وستكون يف ذلك منفتح انسجاما مع ،كمساهم أولابألولوية، ومبختلف الصيغ،  
 هات اململكة املغربية.املراكز اجلامعية مبختلف جعلى كافة أجيال هيئة التدريس والباحثني وطلبة الدراسات العليا ويف خمتلف 

من  باشرهاتوداعمة، ميسرة ، يف أن تبقى جهة كما تلتزم املندوبية الوزارية، لبلوغ ذلك، وهي تعي حدودها جيدا
  خالل:
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لوغ ذلك، ، وحترص لباملاسرت حداتو البحث و اجلامعات والكليات وأشكال التعاون مع مراكز  أعمال الشراكة املىرمة مع -
 على ترصيد املعرفة احلقوقية املغربية وتنويع موضوعاهتا.

ة، منفتحة على ، دوريجهويةاملؤمتر، يف لقاءات موضوعاتية وطنية، كل سنتني، ومن خالل لقاءات  ظيماإلسهام يف تن -
 حميطها على مستوى اجلماعات الرتابية واملراكز الثقافية.

ية لوطنية واجلهو ، على مستوى الشراكات ااعمةميسرة ودستعرض املندوبية الوزارية، يف املؤمتر التأسيسي، التزاماهتا، كإدارة و 
 السنة املقبلة.ا خيص مالسنة احلالية و  من تبقىا والدولية وأعمال البحث والنشر والتدريب واألنشطة املىرجمة عالقة ابجملال، مل

 املؤمتر العلمي اجلامعي نص التعقيبات على مشروعخامسا: 
 2022 ايابتداء من منتصف شهر م، يف مرحلة أوىل ،وق اإلنسانسُيوجه مشروع أتسيس املؤمتر العلمي اجلامعي حول حق

 اس حقوقي مهمةرَ مِ  علمية ذات بلجنة ،ناطستو  هتمني. ويف مرحلة اثنية سُيوزع على أوسع نطاق.إىل خمتصني وابحثني وم
 يف اجللسة العامة للمؤمتر التأسيسي. يعرض ،لتعقيبات املقدمة حول املشروعا كلإعداد تقرير حول 

 انعقاد املؤمتر التأسيسي
ة وستوجه دعوات احلضور مع جدول األعمال يف أجل أقصا  هناي .شهر يوليوز قبل منتصفسينعقد املؤمتر التأسيسي، 

 .2022من شهر يونيو  الثاين األسبوع


