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المقدمة
يعتبــر موضــوع الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة فــي الدســتور التونســي موضوعـا ً مهما وشــائكا ً
فــي نفــس الوقــت .وتكمــن أهميتــه فــي إتصالــه بالحقــوق والحريــات األساســية التــي يهــدف الدســتور
إلــى حمايتهــا علــى أســاس مبــادئ وقيــم يســتمدها مــن المنظومــة الكونيــة لحقــوق اإلنســان .علــى أن
الموضــوع متشــعب ألنــه ينــدرج فــي صلــب العقــد اإلجتماعــي القائــم بيــن الحاكــم والمحكــوم والــذي
مــن شــأنه أن يجســد النمــط المجتمعــي المنشــود ويضــع األســس التــي تقــوم عليهــا ســلطة الدولــة
وعالقتهــا بالمجتمــع 1.ولــو أن هــذه األســس أصبحــت متحركــة بحكــم عوامــل داخليــة وخارجيــة
متناقضــة أحيانــا .وتــزداد المســألة تشــعبا بحكــم إفــات النســيج والعوامــل اإلقتصاديــة عــن ســيطرة
الســلطة السياســية بإعتبــار العولمــة التــي تتحكــم فــي مســارات وتطــورات اإلقتصــاد وتأثــر فيهــا أكثــر
مــن تأثيــر الســلطة السياســية التــي يقتصــر دورهــا علــى التعديــل.
ولــم تكــن حقــوق اإلنســان فــي البــاد التونســية بغريبــة عــن القانــون الدســتوري .فلقــد تــم منــع
العبوديــة بمقتضــى األمــر العلــي الصــادر فــي  23جانفــي  1846وكان هــذا النــص بمثابــة المنعــرج
فــي التاريــخ السياســي التونســي فــي ميــدان إقــرار الحقــوق األساســية لإلنســان 2.ونــص عهــد األمــان
الصــادر ســنة  1857علــى ضمــان ســامة وأمــن الرعايــا المقيميــن بتونــس علــى إختــاف لغاتهــم
أو دياناتهــم أو ألوانهــم وأقــر حريــات إقتصاديــة مهمــة أهمهــا حريــة الصناعــة والتجــارة  .كمــا عهــد
دســتور  1861للملــك بضــرورة إحتــرام مســاواة الجميــع فــي الحقــوق مهمــا إختلفــت دياناتهــم أو
ألوانهــم فــي جميــع البــاد التونســية .ومــن المفارقــات أن دســتور اإلســتقالل الصــادر ســنة  1959كان
شــحيحا فــي التنصيــص علــى حقــوق اإلنســان حتــى أن تلــك العبــارة لــم تــرد إال فــي توطئــة الدســتور
وفــي ســياق عــام 3.ولــم تعتــرف فصــول الدســتور إال بالنــزر القليــل مــن الحقــوق اإلنســانية إذ لــم
ينــص إال علــى بعضهــا مثــل ضمــان الحــق النقابــي الــذي ورد بالفصــل الثامــن 4وحرمــة المســكن التــي
5
وردت فــي الفصــل التاســع.
كانــت الحلقــة األضعــف فــي اإلعتــراف بالحقــوق اإلنســانية صلــب دســتور 1959هــي تلــك التــي
تتعلــق بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة أو مــا يســمى بالجيــل الثانــي لحقــوق اإلنســان
والــذي ورد فــي عــدد مــن الصكــوك والمعاهــدات الدوليــة 6.ولــم يتضمــن الدســتور اإلعتــراف الصريح
بجــل الحقــوق التــي وردت صلــب هــذه النصــوص الدوليــة .فلــم يــرد تنصيــص صريــح مثــا علــى
حــق الشــعب فــي التصــرف فــي ثرواتــه ،وفــي التوزيــع العــادل لهــا وهــي حقــوق نصــت عليهــا المــادة
األولــى مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة األولــى مــن العهــد الدولــي للحقــوق
اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة.
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كمــا لــم يتضمــن دســتور 1959ضمــن فصولــه تنصيصــا صريحــا علــى ضمــان أحــد الحقــوق
اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة األساســية الــذي نصــت عليــه المــادة الســابعة مــن العهــد الدولــي للحقــوق
اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وهــو حق الشــغل 7.وإذ نشــير إلى هذه النقائص بمنظار الباحث ســنة ،2017
فإنــه ال يفوتنــا اإلشــارة إلــى كــون النقــاش حــول الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة لــم يكــن غائبــا عــن
مــداوالت المجلــس القومــي التأسيســي عنــد صياغــة أول دســتور لتونــس بعــد اإلســتقالل .فقــد دافع عدد
مــن المؤسســين عــن ضــرورة تنصيــص الدســتور صراحــة علــى الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة
مــن شــغل ومســكن وتعليــم وصحــة وإلــزام الدولــة بضمانهــا ،بينمــا ذهــب آخــرون إلــى ضــرورة عــدم
إثقــال كاهــل الدولــة الفتيــة بمثــل تلــك اإللتزامــات التــي ال تقدرعلــى الوفــاء بهــا فــي أجــل محــدد .إال
أن ســكوت الدســتورعن الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة ال يعنــي أن الدولــة تغافلــت عــن اإلســتجابة
لمختلــف هــذه الحقــوق بــل أن مختلــف السياســات العامــة والتشــريعات إتجهــت علــى مــدى خمســة
عقــود إلقــرار هــذه الحقــوق .8ومــن األكيــد أن عجــز دولــة اإلســتقالل خــال العشــرية األولــى مــن هــذا
القــرن علــى اإلســتجابة لمقتضيــات الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة أفضــى إلــى إنــدالع الثــورة.
وبعــد الثــورة صــار من المهم صلب النص الدســتوري أن تكون تونس جمهورية العدالة اإلجتماعية
والتنميــة العادلــة والمســاواة بيــن الجهــات والجنســين .وقــد جــاء دســتور  2014تجســيدا لمجمــل هــذه
المبــادئ عبــر اإلعتــراف بجملــة مــن الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة 9.وقــد لعــب المجتمع
المدنــي دورا فــي بلــورة هــذه الحقــوق .وقدمــت مشــاريع دســاتير تهــدف لتحقيــق هــذه الغايــة .ومــن
الالفــت أن اإلتحــاد العــام التونســي للشــغل طــرح مشــروع دســتور إعتبــر فــي صياغــة توطئتــه أن
تصــوره يمثــل “إســتجابة لواجــب المشــاركة الفاعلــة والفعليــة لرســم مالمــح النظــام الــذي ســيحكم
10
مجتمعنــا علــى الصعيــد السياســي واإلقتصــادي واإلجتماعــي والثقافــي وللتأســيس لمســتقبل بالدنــا”.
وليــس الدســتور مجــرد وثيقــة أو إعــان عــن مبــادئ تصاغ بهــدف تجميل صــورة النظام السياســي
وإنمــا هــو أداة لتقييــد صالحيــات الحــكام وحمايــة الحقــوق والحريــات األساســية التــي تعــد شــرطا
ضروريــا لتحقيــق إنســانية اإلنســان وضمــان كرامتــه .بيــد أن وثيقــة الدســتور تحتــاج إلــى تفعيلهــا
بواســطة جملــة مــن التشــاريع حتــى يســتبطن المجتمــع مقتضيــات الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة.
لذلــك فــإن مســألة المكانــة الدســتورية لحقــوق اإلنســان بصفة عامــة والحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعية
بصفــة خاصــة تكتســي أهميــة بالغــة مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة .وقــد أصبحــت الحقــوق اإلقتصادية
واإلجتماعيــة المكرســة دســتوريا وكذلــك تشــريعيا معيــارا يقــاس بــه اليــوم مــدى ديمقراطيــة النظــام.
أصبــح مــن المتعــارف أن حقــوق اإلنســان بأجيالهــا المختلفــة تكــون منظومــة واحــدة ومتكاملــة
العناصــر بحيــث أن كل إخــال بأحــد العناصــر يــؤدي إلــى اإلخــال بكامــل المنظومــة .وجميعهــا
تهــدف إلــى نفــس الغايــة األساســية وهــي ضمــان كرامــة اإلنســان  .كمــا أنهــا تشــترك فــي كونهــا
جــزءًا ال يتجــزأ مــن مقومــات الديمقراطيــة فــي مفهومهــا الشــامل وشــرطا ضروريــا لتجســيدها.
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لذلــك ال توجــد حقــوق لإلنســان أكثــر أهميــة مــن غيرهــا أي أنــه ال توجــد عالقــة تفاضليــة بيــن مختلــف
11
هــذه الحقــوق فكلهــا تعتبــر حقوقــا أساســية بنفــس الدرجــة وينبغــي كفالتهــا بــدون تمييــز.
لكــن هــذا ال ينفــي وجــود خصوصيــة لــكل صنــف مــن الحقــوق المذكــورة ومــا يهمنــا هــو التأكيــد
علــى خصوصيــة الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة التــي تمثــل مــا يســمى بالجيــل الثانــي مــن حقــوق
اإلنســان وذلــك بالمقارنــة مــع مــا تســمى بحقــوق الجيــل األول أي الحقــوق السياســية والمدنيــة .ومــن
أبــرز خصوصيــة هاتــه الحقــوق أنهــا تمثــل وســيلة التحــرر الفعلــي لإلنســان مــن كل وســائل الضغــط
والتســلط التــي يمارســها إنســان تجــاه إنســان بــأي عنــوان كان ســواء فــي نطــاق عالقــة شــغلية أو فــي
نطــاق عالقــة بالوضــع اإلجتماعــي لــكل فــرد.
إن التمييــز بيــن هذيــن الصنفيــن مــن حقــوق اإلنســان 12ال يمكــن فصلــه عــن تطــور نظريــة
الحقــوق والحريــات األساســية فــي الفكــر القانونــي والسياســي .فظهــور الجيــل األول مــن تلــك الحقــوق
والحريــات جــاء فــي مرحلــة تاريخيــة ســاد فيهــا الفكــر الليبرالــي التقليــدي الــذي كانــت تطغــى عليــه
نزعــة فردانيــة بمعنــى أنهــا كانــت تنظــر للفــرد بإعتبــاره القيمــة األساســية فــي الكــون .فتأثــرت
بذلــك نظريــة حقــوق اإلنســان فــي مرحلتهــا األولــى حيــث كانــت تتجــه أساسـا ً للفــرد بإعتبــاره الغايــة
األولــى مــن إقــرار تلــك الحقــوق .وكانــت تنظــر لإلنســان ككائــن مجــرد أي بقطــع النظــر عــن الواقــع
اإلقتصــادي واإلجتماعــي الــذي يعيــش فيــه .فهــي تقــر بحريــة اإلنســان فــي المطلــق وبالمســاواة
المجــردة بيــن كل أفــراد المجتمــع دون إعتبــار للوضعيــات الماديــة الملموســة التــي يوجــدون فيهــا.
وإنطالقــا مــن اإلنتقــادات التــي وجهــت للتصــور الليبرالــي التقليــدي لحقــوق اإلنســان وخاصــة تحــت
تأثيــر الفكــر اإلشــتراكي ،بــدأت تطــرح بحــدة مســألة العدالــة االجتماعيــة بإعتبارهــا شــرطا ضروريــا
وأساســيا لتحريــر اإلنســان مــن الفقــر والبطالــة والمــرض والجهــل وغيــر ذلــك مــن اآلفــات التــي تتنافــى
مــع مقومــات الحيــاة الالئقــة .13فــي هــذا اإلطــار بــرزت أهميــة الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة
بإعتبارهــا شــرطا لفعاليــة الحقــوق ذات المضمــون السياســي والمدنــي .فمــا يميــز الحقــوق اإلقتصاديــة
واإلجتماعيــة هــو أنهــا تتجــه إلــى اإلنســان ككائــن مجــرد وإنمــا باعتبــاره كائنــا اجتماعيــا أي بالنظــر
للظــروف الماديــة الملموســة التــي يعيــش فيهــا .كمــا أنهــا تتميــز بأنهــا ليســت مجــرد حريــات عامــة فــي
مواجهــة ســلطة الدولــة وإنمــا هــي حقــوق دائينيــة تترتــب عنهــا إلتزامــات ايجابيــة علــى عاتــق الدولــة
وعلــى عاتــق أربــاب العمــل لتوفيــر الشــروط المالئمــة للتمتــع الفعلــي بتلــك الحقــوق.
وال شــك أن تنــاول موضــوع الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة في الدســتور التونســي لــه ما يبرره
خاصــة إذا أخذنــا بعيــن اإلعتبــار أن دســتور  2014جــاء كثمرة لمســار تمخض أساســا عــن إحتجاجات
وأزمــة ذات طابــع إقتصــادي وإجتماعــي .وهــذه األزمــة مهــدت لطرح مســألة تغيير نظــام الحكم برمته
عبــر إرســاء عقــد إجتماعــي جديــد يحقــق مقومــات الديمقراطيــة والعدالــة اإلجتماعيــة فــي نفــس الوقت.
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ولــو أن تحقيــق هــذه المطالــب واألهــداف الدســتورية ال تكفلــه األحــكام القانونيــة بمفردهــا ألن ســخاء
النــص القانونــي ال يضمــن تفعيــل الحقــوق والحريــات .بــل يمكــن القــول أن الســخاء المفــرط عنــد
صياغــة النصــوص ومــا يولــده مــن آمــال ذات ســقف عالــي يمكــن أن يترتــب عنــه خيبــة أمــل قــد
تكــون لهــا تبعــات خطيــرة جــدا يمكــن أن تــؤدي إلنتكاســة.
وبالرجــوع إلــى أحــكام الدســتور يمكــن أن نتبيــن أنــه ســاهم ولــو بصفــة جزئيــة فــي تعزيــز المكانــة
الدســتورية للحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة ( .)Iلكــن إقــرار هــذه الحقــوق صلــب الدســتور ليــس
كافيـا ً وإنمــا يتعيــن التطــرق أيضـا ً إلــى مقتضيــات تفعيلهــا فــي الواقــع حتــى ال تبقــى مجــرد شــعارات
أو أدوات للتســويق السياســي (. )II

-Iتكريس منقوص للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
في الدستور التونسي
إنطالق ـا ً مــن المبــادئ العامــة التــي أشــارت إليهــا توطئــة الدســتور وخاصـ ً
ـة منهــا تلــك المتعلقــة
بحقــوق اإلنســان وبمفهــوم العدالــة اإلجتماعيــة تضمــن دســتور 2014إقــراراً للعديــد مــن الحقــوق
اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة فعــزز بذلــك مكانــة هــذه الحقــوق بالمقارنــة مــع أحــكام الدســتور القديــم ()1
لكنــه فــي نفــس الوقــت تغافــل عــن بعــض الحقــوق األساســية التــي تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن منظومــة
الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة التــي تضمنتهــا الصكــوك والمواثيــق الدوليــة (.)2
1 .الحقوق المكرسة بالدستور
تضمنــت أحــكام الدســتور تكريســا صريحــا للعديــد مــن الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة الــواردة
فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة وفــي اإلتفاقيــات الدوليــة
األساســية الثمانيــة الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة والمتعلقــة بالحقــوق األساســية لإلنســان فــي
العمــل .14ويمكــن تقســيم هــذه الحقــوق إلــى صنفيــن إثنيــن  :حقــوق تتجــه إلــى الشــخص ككائــن بشــري
بصفــة مســتقلة عــن مصالحــه المهنيــة وحقــوق أخــرى ذات صلــة وثيقــة بالمصالــح المهنيــة للشــخص.
لكــن هــذا التقســيم ال ينفــي التكامــل والترابــط بيــن جميــع هــذه الحقــوق .
فمــن ناحيــة أولــى توجــد حقــوق تتجــه إلــى اإلنســان بصفــة مســتقلة عــن مصالحــه المهنيــة.
وهــي حقــوق متنوعــة مــن حيــث مضمونهــا ومــن حيث األشــخاص المســتفيدين منهــا  .فمــن ضمن هذه
الحقــوق مــا يتعلق بســامة اإلنســان وكرامته الجســدية مثــل الحق في الصحة 15الذي نصــت عليه الفقرة
األولى من الفصل  38الحق في التغطية اإلجتماعية 16الذي نصت عليه الفقرة الثانية من نفس الفصل.
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ومنهــا مــا يتعلــق بالمقومــات الذهنيــة لإلنســان مثــل الحــق فــي التعليــم الــذي أشــار إليــه الفصــل 39
والحــق فــي الثقافــة الــذي نــص عليــه الفصــل  .18 42ومنهــا كذلــك مــا يتصــل بحمايــة الذمــة الماليــة
لإلنســان وخاصــة مــن خــال إقــرار حــق الملكيــة الــذي يضمنــه الفصــل  19 41وهــو حــق راســخ فــي
أعــرق النصــوص الدســتورية فــي بالدنــا منــذ عهــد األمــان الصــادر ســنة  1857ومــرورا بدســتور
 26أفريــل  1861وكذلــك دســتور غــرة جــوان  20 1959كمــا ال يفوتنــا التأكيــد علــى أن حــق الملكيــة
17

يرتبــط إرتباطــا وثيقــا بالعــدل بإعتبــاره أســاس العمــران مثلمــا جــاء فــي مقدمــة ابــن خلــدون منــذ
مــا يزيــد عــن ســبعة قــرون .ورغــم أن حــق الملكيــة يصنــف عــادة ضمــن الحقــوق اإلقتصاديــة فإنــه
صــار مــن نافــل القــول أن للملكيــة وظيفتــان متكاملتــان  :إقتصاديــة وإجتماعيــة فــي نفــس الوقــت بمــا
21
يســتوجب تحقيــق المعادلــة الضروريــة بينهمــا مــن خــال التأطيــر القانونــي لممارســة هــذا الحــق.

كمــا توجــد بعــض الحقــوق التــي تتجــه إلــى فئــات معينــة مــن األشــخاص بحكــم خصوصيــة
وضعيتهــم اإلجتماعيــة .وفــي هــذا اإلطــار نــص الدســتور فــي الفصــل  46علــى أن “تلتــزم الدولــة
بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة وتعمــل علــى دعمهــا وتطويرهــا” وفــي ذلــك إشــارة ضمنيــة إلــى
الحقــوق التــي إكتســبتها المــرأة بصفــة خاصــة فــي مجلــة األحــوال الشــخصية .التــي تبقــى بالرغــم
مــن مــرور عقــود علــى إصدارهــا مــن أكثــر القوانيــن تحــررا وتقدمــا فــي العالــم فــي مجــال حقــوق
األســرة عمومــا والمــرأة .22 .كمــا تنــدرج فــي نفــس اإلطــار حقــوق الطفــل التــي أقرهــا الفصــل 47
مــن الدســتور 23وكذلــك حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيــث نــص الفصــل  48علــى واجــب الدولــة
فــي حمايتهــم مــن كل تمييــز وفــي إتخــاذ التدابيــر الالزمــة لضمــان إندماجهــم الكامــل فــي المجتمــع.
و مــن ناحيــة ثانيــة توجــد حقــوق مرتبطــة مباشــرة بالمصالــح المهنيــة للشــخص 24.وفــي مقدمــة
هــذه الحقــوق يأتــي الحــق فــي العمــل طبــق لمــا نــص عليــه الفصــل  40مــن الدســتور .25وال شــك
أن الحــق فــي العمــل يحتــل مكانــة رئيســية ضمــن الحقــوق األساســية ذات الصبغــة اإلجتماعيــة مثلمــا
تؤكــده العديــد مــن الصكــوك والمواثيــق الدوليــة وفــي مقدمتهــا اإلعــان العالمــي لإلنســان 26والعهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة.27
وإذ كان دســتور غرة جوان  1959قد إكتفى بإشــارة عابرة لهذا الحق صلب الديباجة فإن دســتور
 2014جــاء ليدعــم بصفــة واضحــة المكانــة الدســتورية للحــق فــي العمــل من خــال ما تضمنــه الفصل
 40مــن أن “العمــل حــق لــكل مواطــن ومواطنــة” .ويكتســي التنصيــص علــى الحــق فــي العمــل صلــب
الدســتور أهميــة بالغــة بحكــم تفشــي ظاهــرة البطالــة فــي بالدنــا بصفــة هيكليــة منــذ ســنوات وهــي
بــدون شــك مــن األســباب الرئيســية التــي كانــت وراء االحتجاجــات االجتماعيــة الواســعة.
كمــا أن للتنصيــص علــى الحــق فــي العمــل صلــب الدســتور أهميــة بالغة علــى المســتوى القانوني
بإعتبــاره يشــكل األســاس الدســتوري إلرســاء مرفــق عمومــي للتشــغيل تتمثــل مهمتــه الرئيســية فــي
تجســيد سياســة الدولــة مــن أجــل تنشــيط ســوق العمــل وتوفيــر الظــروف المالئمــة للحصــول على شــغل
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الئــق لفائــدة أوســع عــدد ممكــن مــن المقبليــن عليــه مــع ضمــان تكافــؤ الفــرص بينهــم مثلمــا تنــص
عليــه االتفاقيــة الدوليــة للعمــل رقــم  122بشــان سياســة االســتخدام والتــي صادقــت عليهــا بالدنــا منــذ
ســنة  .1965لهــذا نــص الفصــل  40مــن الدســتور علــى أن تتخــذ الدولــة التدابيــر الضروريــة لضمــان
الحــق فــي العمــل “علــى أســاس الكفــاءة واإلنصــاف” .وهــو مــا يحيلنــا بصفــة ضمنيــة لمبــدأ أساســي
ضمــن المبــادئ التــي أقرتهــا المعاييــر الدوليــة للعمــل وهــو مبــدأ عــدم التمييــز فــي مجــال االســتخدام
والمهنــة .ويكفــي أن نشــير هنــا إلــى االتفاقيــة الدوليــة للعمــل رقــم  111التــي صادقــت عليهــا تونــس
منــذ ســنة  1959والتــي أعطــت تعريفــا واســعا وموضوعيــا للتمييــز فــي مجــال العمــل باعتبــاره يشــمل
“أي تفريــق أو اســتبعاد أو تفضيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي
العــام السياســي أو األصــل الوطنــي أو األصــل االجتماعــي ويكــون مــن شــانه إبطــال أو إضعــاف
تطبيــق تكافــؤ الفــرص أو المعاملــة فــي االســتخدام أو المهنــة”.
لكــن الفصــل  40مــن الدســتور لــم يتضمــن تنصيصــا صريحا علــى مبدأ عــدم التمييز في مجال
االســتخدام وإنما اكتفى باإلشــارة إلى ضمان الحق في العمل على أســاس “الكفاءة واإلنصاف” .وإذ
كان مــن الســهل نســبيا تقديــر معيــار الكفاءة فان مفهوم اإلنصــاف يبقى في الحقيقة مــن أكثر المفاهيم
ضبابية من حيث تقديره وقد يبرر اللجوء إلى إعطاء أولوية في التشــغيل لفائدة بعض األشــخاص على
29
أساس معايير غير موضوعية ال تتصل بالكفاءة المهنية وذلك في إطار ما يسمى بالتمييز االيجابي.
و باإلضافــة للحــق فــي العمــل ينــدرج الحــق النقابــي أيضــا ضمــن الحقــوق األساســية التــي لهــا
صلــة وثيقــة بالمصالــح المهنيــة للشــخص .وفــي هــذا اإلطــار نــص الفصــل  35مــن الدســتور علــى
حريــة تكويــن النقابــات 30كمــا نــص الفصــل  36علــى أن “الحــق النقابــي بمــا فــي ذلــك حــق اإلضــراب
مضمــون” .والحقيقــة أن المكانــة الدســتورية للحــق النقابــي أو باألحــرى لمبــدأ الحريــة النقابيــة تــكاد
تكــون قاســما مشــتركا بيــن جميــع الدســاتيرالمعاصرة 31.وهــو مــا أقــره أيضــا دســتور غــرة جــوان
 1959فــي فصلــه الثامــن .وقــد أثــار مضمــون هــذا الفصــل جــدال داخــل المجلــس التأسيســي فــي تلــك
الفتــرة بيــن مؤيــد ورافــض لتكريــس حــق اإلضــراب إلــى جانــب الحــق النقابــي وانتهــى األمــر بإقــرار
أن الحــق النقابــي مضمــون لكــن دون التنصيــص علــى حــق اإلضــراب .وهــذا مــا أثاربــدوره تســاؤال
حــول معرفــة هــل أن حــق اإلضــراب هــو جــزء مــن الحــق النقابــي وهــل يمكــن بالتالــي اإلقــرار
بقيمتــه الدســتورية مــن خــال اإلقــرار بالحــق النقابــي .ويبــدو أن واضعــي دســتور  2014أرادوا أن
يحســموا األمــر مــن خــال التنصيــص فــي الفصــل  36علــى أن “الحــق النقابــي” بمــا فــي ذلــك حــق
32
اإلضــراب مضمــون” .لكــن هــذه الصياغــة تبــدو غيــر موفقــة .فهــي توحــي بــأن حــق اإلضــراب
ليــس حقــا قائمــا بذاتــه وإنمــا هــو فقــط جــزء مــن الحــق النقابــي .والحــال أن نفــس الفصــل يوحــي
بعكــس ذلــك عندمــا نــص فــي فقرتــه األخيــرة علــى أن حــق اإلضــراب ال يشــمل قــوات األمــن الداخلــي
والديوانــة 33.بمــا يفيــد ضمنيــا أن الحــق النقابــي يشــملهم .وهــذا مــا يــؤدي إلــى اإلقــرار باســتقاللية حــق
اإلضــراب عــن الحــق النقابــي مــن حيــث مفهومــه وطبيعتــه وإن كانــت توجــد عالقــة متينــة بينهمــا.
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وإذا كان الدســتور قــد دعــم بصفـ ٍة عامــة مكانــة الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة بالمقارنــة مــع
مضمــون دســتور  1959فإنــه تغافــل رغــم ذلــك عــن بعــض الحقــوق األساســية التــي مازلــت تنتظــر
أن تقــع “دســترتها”.
2 .الحقوق الغائبة عن الدستور
تجــدر اإلشــارة أوال إلــى أنــه هنــاك نقــص علــى مســتوى المؤسســات فــي دســتور 2014
إذ لــم ينــص علــى إحــداث المجلــس اإلقتصــادي واإلجتماعــي الــذي نــص عليــه الفصــل  34 70مــن
دســتور .1959

و فــي مقدمــة الحقــوق التــي تغافــل عنهــا الدســتور نذكــر أهم حق ينــدرج ضمن الحقــوق اإلقتصادية
وهــو المتعلــق بحريــة التجــارة والصناعــة والتــي تتضمــن حريــة المقاولــة وحريــة المنافســة وكلهــا
تدخــل ضمــن مفهــوم أوســع وهــو حريــة ممارســة النشــاط المهنــي والــذي يشــمل أيضــا حريــة العمــل.
إذا كان الدســتور قــد أقــر الحــق فــي العمــل مثلمــا وقعــت اإلشــارة إليــه فإنــه إلتــزم الصمــت حــول
مبــدأ حريــة التجــارة والصناعــة تمامــا مثلمــا هــو الشــأن فــي دســتور  .1959وذلــك علــى عكــس
العديــد مــن الدســاتير القديمــة والحديثــة فــي جــل البلــدان .كمــا أن حريــة التجــارة والصناعــة كانــت
مترســخة فــي البــاد التونســية خــال القــرن التاســع عشــر مثلمــا يســتنتج مــن عهــد األمــان ودســتور
 26أفريــل  .1861لهــذا فــإن عــدم التنصيــص علــى هــذه الحريــة فــي الدســتور يبقــى أمــرا مثيــرا
للتســاؤل وال نجــد لــه أي مبــرر واضــح .وكان باإلمــكان اإلشــارة ضمــن الدســتور إلــى االقتصــاد
35
التضامنــي باعتبــاره يحــد مــن توحــش االقتصــاد الــذي ال يخضــع لتعديــل الدولــة.
كمــا ال نجــد مبــررا لســكوت الدســتورعن مبــدأ آخــر لــه إتصــال وثيــق بحريــة النشــاط المهنــي
وهــو المبــدأ المتعلــق بحظــر العمــل القســري أو اإللزامــي .وهــو مبــدأ ينــدرج ضمــن المبــادئ والحقوق
األساســية فــي مجــال العمــل .وقــد أفردتــه المنظمــة الدوليــة للعمــل بإتفاقيتيــن أساســيتين صادقــت عليهــا
بالدنــا منــذ الســنوات األولــى مــن اإلســتقالل وهمــا اإلتفاقيــة رقــم  29و .105وال شــك أن العمــل
القســري يمثــل إنتهــاكا خطيــرا لمبــدأ كرامــة اإلنســان بــل يعتبــر شــكالً مــن أشــكال اإلســترقاق الــذي
كانــت بالدنــا مــن الــدول الســباقة فــي تحجيــره منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر .
وعلــى صعيــد آخرتغافــل الدســتور أيضــا عــن مبــدأ مهــم يرتبــط بمفهــوم الديمقراطيــة اإلجتماعيــة
بــل يشــكل جوهرهــا وهــو مبــدأ الحــوار اإلجتماعــي 36الــذي يعتبــر اليــوم عنصــرا رئيســيا فــي منظومة
العالقــات المهنيــة .فهــو يكتســي أهميــة خاصــة فــي هــذا المجــال باعتبــاره يســمح ألطــراف اإلنتــاج
بــان تســاهم إلــى جانــب الســلطة العموميــة فــي تأطيــر العالقــات بيــن العمــال وأصحــاب العمــل وفــي
ضبــط اإلختيــارات والتوجهــات للدولــة ذات العالقــة بالشــأن اإلقتصــادي واإلجتماعــي.
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وإذا كان مبــدأ الحــوار اإلجتماعــي يمثــل جوهــر الديمقراطيــة اإلجتماعيــة التــي تعتبــرا مكمــا
ضروريــا للديمقراطيــة السياســية فــإن المفاوضــة الجماعيــة تعتبــرا جوهــر الحــوار اإلجتماعــي وأهــم
آلياتــه .ورغــم ذلــك تغافــل الدســتور أيضــا عــن حــق المفاوضــة الجماعيــة الــذي يشــكل جــزءا ال
يتجــزأ مــن الحقــوق االجتماعيــة األساســية مثلمــا تقــره العديــد مــن المعاييــر الدوليــة للعمــل 37ومــن
ضمنهــا اإلتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا تونــس فــي هــذا الشــأن وخاصــة اإلتفاقيــة رقــم  98التــي تمــت
المصادقــة عليهــا منــذ ســنة  1957باإلضافــة إلــى اإلتفاقيــات التــي تمــت المصادقــة عليهــا ســنة 2013
وهــي اإلتفاقيــة رقــم  144بشــأن الحــوار الثالثــي واإلتفاقيــة رقــم  151بشــأن عالقــات العمــل فــي
الوظيفــة العموميــة واإلتفاقيــة رقــم  154بشــأن المفاوضــة الجماعيــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلتحــاد العــام التونســي للشــغل طالــب بــإدراج حــق المفاوضــة الجماعيــة
فــي الدســتور مثلمــا طالــب بــإدراج المجلــس الوطنــي للحــوار اإلجتماعــي ضمــن الهيئــات الدســتورية
المســتقلة بعــد أن وقــع اإلتفــاق علــى إرســائه بمقتضــى بنــود العقــد االجتماعــي المبــرم بتاريــخ 14
جانفــي  .2013لكــن المجلــس التأسيســي لــم يســتجب لذلــك فلــم يتضمــن الدســتور أي إشــارة لموضــوع
الحــوار االجتماعــي بصفــة عامــة رغــم أن النجــاح فــي صياغــة هــذا الدســتور يعــود أساســا إلــى
االعتمــاد علــى آليــات الحــوار والتوافــق.38
إال أن ســكوت الدســتور لــم يمنــع الدولــة مــن اإلســتجابة لمطلــب إحــداث المجلــس الوطنــي
للحواراإلجتماعــي .فقــد تمــت المصادقــة علــى القانــون عــدد  54المــؤرخ فــي  24جويليــة 2017
المتعلــق بإحــداث المجلــس الوطنــي للحــوار اإلجتماعــي وضبــط مشــموالته وكيفيــة تســييره .ويهــدف
هــذا المجلــس لتحقيــق اإلســتقرار اإلجتماعــي وتنميــة تنافســية اإلقتصــاد وإرســاء مقومــات الحــوار
والتشــاركية الفعليــة بيــن األطــراف اإلجتماعيــة فــي التعاطــي مــع ملفــات التشــغيل والتكويــن المهنــي
والتنميــة والنمــو اإلقتصــادي والحمايــة اإلجتماعيــة والعالقــات الشــغلية والعمــل الالئــق وذلــك
عــن طريــق حــوار ثالثــي فعــال حــول المســائل ذات اإلهتمــام المشــترك وإبــداء الــرأي فــي مشــاريع
اإلصالحــات المقدمــة مــن قبــل الحكومــة فــي المجــال اإلقتصــادي إضافــة إلنجــاز دراســات فــي
المســائل التــي هــي مــن مشــموالت نظــره وتأطيــر المفاوضــات اإلجتماعيــة.
ومــن المفارقــات أن يتــم تغييــب مقتضيــات التنميــة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة فــي وثيقــة دســتور
فرضتــه ثــورة حركتهــا المشــاغل اإلقتصاديــة أوال وأساســا .وقــد غابــت عــن وثيقــة دســتور المبــادرة
اإلقتصاديــة ومبــادئ التصــرف الســليم فــي المؤسســة فــي نطــاق إقتصــاد تنافســي يقــوم علــى المنافســة
النزيهــة ويشــجع علــى اإلبتــكار .وغابــت عــن وثيقــة الدســتور ضوابــط عديــدة أهمهــا الحــرص علــى
توازنــات الماليــة العموميــة واعتمــاد معاييــر التحكــم فــي التدايــن للمحافظــة علــى الســيادة الوطنيــة
التــي ســبق للبــاد أن فقدتهــا خــال القــرن التاســع عشــر بســبب ســوء التصــرف فــي الماليــة العموميــة.
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وغابــت عــن الدســتور أيضــا ضرورة التصرف الســليم فــي منظومة الضمان اإلجتماعــي وإخضاعها
لمراقبــة البرلمــان تفاديــا لالنحرافــات والمنزلقــات التــي تعرفهــا اليــوم .كمــا غابــت عــن الدســتور أيضــا
ضــرورة إلــزام الســلط بانتهــاج نجاعــة المرافــق العامــة والتصــرف فيهــا وفــق األهــداف تفاديــا لتبذيــر
المــال العــام وكذلــك تشــريك المنظوريــن فــي تمويــل تســيير المرفــق العــام وفقــا لقدراتهــم الماليــة وعلــى
39
أســاس اإلنصــاف خدمــة للعدالــة االجتماعيــة التــي تبــدو فــي وثيقــة الدســتور مجــرد شــعار.
ومن المؤســف أن يكون دســتور  2014على خالف دســتور  1959قد ســكت عن التنصيص على
االنتزاع من اجل المصلحة العامة وتأطيره باعتباره شــكال من أشــكال الخرق المشــروع لحق الملكية.
وكنتيجة لذلك فانه لم تقع دســترة مبدأ التعويض العادل والمســبق المســتوجب ضرورة عن كل عملية
40
انتزاع من اجل المصلحة العامة كما هو الحال في عديد من الدساتير الديمقراطية.
وبقطــع النظــر عــن نقائــص هــذا الدســتور ال بــد مــن اإلقــرار بأنــه ســاهم نســبيا ً فــي تعزيــز المكانــة
الدســتورية للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .غيــر أنــه ال يكفــي إدمــاج هــذه الحقــوق صلــب الدســتور
وإنمــا يتعيــن أيضـا ً وضــع اآلليــات الالزمــة لتفعيلها.

-IIمقتضيات تفعيل الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
في الدستور التونسي
ال شــك أن الرهان الرئيســي القائم في تونس اليوم يرتبط بمدى النجاح في تفعيل احكام الدســتور
مــن أجــل ترســيخ القيــم والمبادئ اإلنســانية التي تضمنهــا .وهذا ما يقتضي توفر جملة من الشــروط
واآلليــات التــي ترتبــط بإلتزامات الدولة بصف ٍة عامة من أجل إعمــال الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
من ناحية أولى ( )1وإمكانية التمسك بهذه الحقوق أمام القضاء من ناحية أخرى ()2
1 .إلتزامات الدولة من أجل تفعيل الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
إن أهــم مــا يميــز الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة هــو أنهــا ليســت مجــرد حريات يقرها الدســتور
لفائــدة األفــراد فــي مواجهــة الســلطة ،بمــا يســتوجب عــدم تدخــل هــذه األخيــرة بصفــة تــؤدي إلــى
وضــع قيــود مشــطة علــى تلــك الحريــات ،وإنمــا هــي حقــوق دائينيــة أي يترتــب عنهــا ديــن أو التــزام
ايجابــي علــى عاتــق الدولــة 41.وهــو مــا يعنــي أن الدولــة مطالبــة فــي نفــس الوقــت بضمــان احتــرام
تلــك الحقــوق وحمايتهــا مــن كل االنتهــاكات وكذلــك باتخــاذ التدابيــر الضروريــة ووضــع اآلليــات
المناســبة وتخصيــص المــوارد الالزمــة مــن اجــل إعمــال هــذه الحقــوق وضمــان التمتــع الفعلــي بهــا،
مثلمــا ينــص عليــه العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي الفقــرة
42
األولــى مــن مادتــه الثانيــة.
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لهــذا ال يكفــي التنصيــص علــى هــذه الحقــوق فــي الدســتور ،وإنمــا ال بــد مــن إتخــاذ مــا يلــزم مــن
إجــراءات ووضــع برامــج واضحــة تســمح بمجابهــة الصعوبــات التــي مــن شــأنها أن تحــول دون تفعيــل
تلــك الحقــوق والتمتــع بهــا بصفــة ملموســة .تتمثــل هاتــه الصعوبــات فــي غيــاب التنميــة المســتدامة
والعادلــة وتفشــي ظاهــرة البطالــة والفقــر وإنعــدام التــوازن بيــن الجهــات والفئــات االجتماعيــة وإنتشــار
43
مظاهــر الفســاد والتهــرب الجبائــي وإنخــرام التوازنــات الماليــة لصناديــق الضمــان اإلجتماعــي
وتدنــي مســتوى الخدمــات الصحيــة ومســتوى التعليــم ،فضــا عــن إنتشــار مظاهــر العنــف واإلرهــاب،
وغيــر ذلــك مــن اآلفــات التــي تنخــر كيــان الدولــة والمجتمــع بأســره وتعيــق بالتالــي بشــكل خطيــر
تفعيــل الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة التــي يضمنهــا الدســتور.
وهــذا مــا يطــرح بحــدة مســألة العدالــة االجتماعيــة التــي يتعيــن علــى الدولــة أن ال تكتفي بتقديــم وعود
فــي شــأنها وإنمــا هــي ملزمــة بــأن تســعى إلى تحقيقها طبــق الفصل  12من الدســتور .44وهو ما يســتوجب
بالضــرورة القيــام بمراجعــة جذريــة وشــاملة لسياســات الدولــة وبرامجهــا اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة قصــد
مجابهــة اآلفــات المذكــورة وتوفيــر الظــروف المالئمــة لتجســيد المبــادئ والقيــم التي تضمنها الدســتور في
هــذا الشــأن والعمــل علــى ترجمتهــا مــن خطــاب الشــعارات إلى آليــات الفعل والممارســة.
ولنــا أن نتســائل هــل فعــا ســتكون الدولــة قــادرة علــى تحمــل جميــع هــذه االلتزامــات المترتبــة
عــن أحــكام الدســتور فــي مجــال الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وذلــك فــي ظــل نــدرة اإلمكانيــات
المتاحــة وكثــرة الظغوطــات المرتبطــة بوضــع متــأزم علــى جميــع األصعــدة.
إن طبيعــة االلتزامــات القانونيــة الناشــئة عــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ترتبــط ارتباطــا
وثيقــا بالقــدرة علــى الوفــاء بهــا لمــا يترتــب عنهــا عــادة مــن أعبــاء ماليــة إضافيــة علــى كاهــل الدولــة.
ومــن هــذا المنطلــق ينبــع التبايــن بيــن الحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية التــي ال تتطلــب فــي
أغلــب الحــاالت ســوى التــزام الدولــة بعــدم القيــام بأعمــال تعيــق ممارســتها ولذلــك يوصــف بااللتــزام
الســلبي للدولــة مقابــل االلتــزام االيجابــي لهــا عندمــا يتعلــق األمــر بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والمتمثــل فــي ســعي الدولــة وبــذل كل إمكانياتهــا للوفــاء بــه.45
ويعبــر بشــكل مختلــف مــن معاهــدة إلــى أخــرى عــن التزامــات الــدول فيمــا يتصــل بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة .فمثــا يتطلــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة “اتخــاذ خطــوات” فــي حــدود أقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة بغيــة اإلعمــال الكامــل
علــى نحــو تدريجــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .ويتطلــب العهــد أيضــا مــن الــدول
أن تكفــل التمتــع بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة دون تمييــز وضمــان الحــق المتســاوي
للرجــل والمــرأة فــي التمتــع بهــذه الحقــوق .وتصــوغ معاهــدات أو دســاتير أخــرى االلتزامــات بطريقــة
مختلفــة بــل وتشــمل حتــى إجــراءات محــددة يجــب علــى الــدول اتخاذهــا مثــل اعتمــاد تشــريعات أو
تعزيــز هــذه الحقــوق فــي السياســات العامــة.
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إن مفهــوم “اإلعمــال التدريجــي” يصــف جانبــا محوريــا مــن جوانــب التزامــات الــدول فيمــا يتصــل
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بموجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان الدوليــة .ويدخــل فــي صميــم
هــذا المفهــوم االلتــزام باتخــاذ تدابيــر مالئمــة فــي حــدود أقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا مــن اجــل
اإلعمــال الكامــل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 46.واإلشــارة إلــى “المــوارد المتاحــة” تعكــس
اإلقــرار بــأن إعمــال هــذه الحقــوق يمكــن أن يعــاق بفعــل االفتقــار إلــى المــوارد وانــه ال يمكــن أن
يتحقــق إلــى علــى امتــداد فتــرة مــن الزمــن .وبالمثــل فانــه تعنــي أن امتثــال الدولــة اللتزامهــا باتخــاذ
تدابيــر مالئمــة هــو أمــر يقيــم فــي ضــوء المــوارد الماليــة وغيرهــا المتاحــة لهــا .ويســمح أيضــا كثيــر
مــن الدســاتير الوطنيــة باإلعمــال التدريجــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
و يفســر أحيانــا مفهــوم اإلعمــال التدريجــي تفســيرا خاطئــا كمــا لــو كان يعنــي أنــه ال يتعيــن علــى
الــدول حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة إلــى حيــن تتوافــر لديهــا مــوارد كافيــة .وعلــى العكــس
مــن ذلــك تفــرض المعاهــدات التزامــا آني ـا ً علــى الــدول باتخــاذ خطــوات مالئمــة مــن أجــل اإلعمــال
الكامــل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .وال يمكــن لمســألة االفتقــار للمــوارد أن تبــرر التقاعــس أو
التأجيــل غيــر المحــدود التخــاذ تدابيــر بغيــة إعمــال هــذه الحقــوق .إذ يجــب علــى الــدول أن تبرهــن
علــى أنهــا تبــذل كل جهــد بغيــة تحســين التمتــع بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة حتــى عنــد نــدرة
المــوارد .وعلــى ســبيل المثــال يتعيــن علــى الدولــة وبغــض النظــر عــن المــوارد المتاحــة لهــا أن تســعى
علــى ســبيل األولويــة إلــى ضمــان أن تتــاح للجميــع علــى أقــل تقديــر مســتويات دنيــا مــن الحقــوق
وبرامــج مســتهدفة ترمــي إلــى حمايــة الفقــراء والمهمشــين والمحرومييــن.
ومــع أنــه يجــوز للــدول إعمــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى نحــو تدريجــي،
فإنــه يجــب عليهــا أيض ـا ً اتخــاذ إجــراءات عاجلــة ،بغــض النظــر عــن مقــدار المــوارد التــي لديهــا،
فــي خمســة مجــاالت هــي :القضــاء علــى التمييــز؛ الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
غيــر الخاضعــة لإلعمــال التدريجــي؛ وااللتــزام ب”اتخــاذ خطــوات”؛ والتدابيــر غيــر التراجعيــة؛
47
وااللتزامــات األساســية الدنيــا.
و إلــى جانــب التزامــات الدولــة لتفعيــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــإن وجــود قضــاء
مســتقل يلجــأ لــه األفــراد للتظلــم خاصــة ضــد ســلطات الدولــة التــي قــد تنتهــك حقوقهــم اإلقتصاديــة
واإلجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي الدســتور يعــد ضمانــا أساســيا لهــؤالء للتمتــع بهــذه الحقــوق.
2 .دور القضاء في تفعيل الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
ال يكفــي أن تكــون الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة مكرســة فــي الدســتور حتــى يقــع التمتــع بهــا
بشــكل كامــل وبصفــة فعليــة .فــا بــد أن يكــون لــكل شــخص الحــق فــي االعتــراض علــى أي انتهــاك
لحقوقــه عبــر وســيلة طعــن فاعلــة 48 .وال جــدال فــي أن القاضــي هــو الحامــي للحقــوق والحريــات.49
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فالقضــاء ميــزان العــدل وهــو الــذي يضمــن احتــرام القوانيــن وإيصــال الحقــوق ألصحابهــا .وهــذا مــا
يســتوجب وجــود قضــاء مســتقل 50يفــرض علويــة الدســتور بمــا يتضمنــه مــن إقــرار لتلــك الحقــوق
ويوفــر الضمانــات الالزمــة لتفعيلهــا.
وبفضــل دســتور  2014أصبــح دور القاضــي مدســترا 51 .ونــص الدســتور علــى مبــدأ اســتقاللية
القضــاء بصفــة واضحــة وصريحــة بالفصــل  109فــي صيغــة األمــر و“يحجــر كل تدخــل فــي ســير
القضــاء” وتتأكــد أهميــة هــذا المبــدأ مــن خــال التنصيــص عليــه فــي كل المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة
ذات الصلــة بالحقــوق والحريــات .فاســتقالل القضــاء هــو نتيجــة حتميــة وطبيعيــة لمبــدأ الفصــل بيــن
الســلط والــذي يحــرر الســلطة القضائيــة مــن هيمنــة وتدخــل الســلطة التنفيذيــة .ان اعتبــار القضــاء ســلطة
هــو إقــرار بــدوره المحــوري فــي حمايــة الحقــوق والحريــات .وقــد أدى عــدم تكريــس هــذا الفصــل بيــن
الســلط علــى أرض الواقــع فــي النظــام القديــم إلــى توظيــف القضــاء مــن طــرف الســلطة الحاكمــة.
كمــا أوكل الدســتور حســب الفصــل  120منــه الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن إلــى المحكمــة
الدســتورية دون ســواها وهــي هيئــة قضائيــة تراقــب بالخصــوص مشــاريع القوانيــن بنــاءا علــى طلــب
رئيــس الجمهوريــة او رئيــس الحكومــة أو ثالثيــن عضــوا مــن أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب وكذلــك
مشــاريع القوانيــن الدســتورية التــي يعرضهــا عليهــا رئيــس مجلــس نــواب الشــعب والمعاهــدات التــي
يعرضهــا عليهــا رئيــس الجمهوريــة قبــل ختــم مشــروع قانــون الموافقــة عليهــا كمــا تراقــب القوانيــن
التــي تحيلهــا عليهــا المحاكــم تبعــا للدفــع بعــدم الدســتورية بطلــب مــن احــد الخصــوم .
لكــن جــدال كبيــرا بقــي قائمــا حــول مســألة إمكانيــة التمســك أمــام القضــاء بالحقــوق اإلقتصاديــة
واإلجتماعيــة خاصــة عندمــا تــرد فــي شــكل مبــادئ تقرهــا الدســاتير أو الصكــوك الدوليــة .فقــد وقــع
التشــكيك فــي إمكانيــة التقاضــي بشــأن الحقــوق اســتنادا إلــى حجتيــن رئيســيتين.
تقــوم الحجــة األولــى علــى فكــرة مفادهــا أن إعمــال هــذه الحقــوق يســتوجب اعتمــادات توفرهــا
الدولــة حســب مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة وحســب مــا تحــدده الحكومــة مــن أولويــات فــي نطــاق
برامجهــا بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وهــي مســألة سياســية بامتيــاز وتتجــاوز بالتالــي مجــال
تدخــل القاضــي الــذي يتخطــى دوره عندمــا يصــدر أحكامــا تتضمــن تقييمــا الختيــارات الحكومــة فــي
ضبــط السياســة العامــة للدولــة.
لكــن هــذه الحجــة يمكــن دحضهــا مــن خــال التأكيــد على انــه إذا كان ضبط سياســة الدولــة يبقى من
مشــموالت الحكومــة ،فــان تدخــل هــذه األخيــرة يخضع إلــى ضوابــط قانونية يتعيــن احترامهــا .وهذا ما
يســمح للقاضــي بممارســة رقابتــه علــى شــرعية تدخــل الســلطة التنفيذيــة قصــد التأكد من مــدى مطابقته
لتلــك الضوابــط القانونيــة .ويمكــن أن نتصــور أن القاضــي الدســتوري أو أي قــاض آخــر فــي إطــار
نــزاع مرفــوع ضــد الدولــة مــن اجــل عــدم التزامهــا بواجباتهــا تجــاه الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعية،
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ســوف يعتمــد تأويــا معقــوال لهــذه الحقــوق ،بحيــث يتولــى التثبــت ممــا إذا كانــت الدولــة قــد اســتنفذت
كل الوســائل الالزمــة التــي بحوزتهــا لتاميــن هــذه الحقــوق لكــن دون إلزامهــا بتحقيــق كل النتائــج
52
المنتظــرة.
أمــا الحجــة الثانيــة فهــي تكتســي صبغــة فنيــة وتســتند إلــى فكــرة تقليديــة مفادهــا أن األحــكام العامــة
للدســتور فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة إنمــا تتضمــن مجــرد أهــداف عامــة تســعى
الدولــة لتحقيقهــا بصفــة تدريجيــة وهــي تكــون فــي غالــب األحيــان فــي شــكل صياغــة غامضــة إلــى حد
كبيــر ال يســمح للقضــاء بإصــدار أحــكام موضوعيــة بشــان وجــود أو عــدم وجــود انتهــاكات بشــأنها.
كمــا أن القاضــي ليــس مؤهــا مــن الناحيــة التقنيــة لتحديــد مضمــون تلــك النصــوص التــي تحيــل إلــى
مفاهيــم غيــر قانونيــة مثــل مفهــوم “التنميــة المســتدامة” الــوارد بالفصــل  12مــن الدســتور أو مفهــوم
“ســامة المنــاخ” الــذي أشــار إليــه الدســتور أيضــا فــي الفصــل  .45فهــي المفاهيــم غيــر قانونيــة وذات
مضمــون متغيــر حســب الوضعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة وحســب اإلمكانيــات المرتبطــة بهــا.
لكــن هــذه الحجــة تبقــى أيضــا قابلــة للدحــض باعتبــار أن الصبغــة العامــة للنصــوص المتعلقــة
بالحقــوق األساســية ال تخــص صنفــا معينــا مــن هــذه الحقــوق وإنمــا تنســحب علــى الحقــوق المدنيــة
والسياســية مثلمــا تنســحب علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .كمــا أن النصــوص الدســتورية
التــي تضمــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ال يجــب النظــر إليهــا علــى اعتبــار أنهــا مجــرد وعــود
وإنمــا تتضمــن التزامــات قانونيــة يمكــن تقديــر مــدى الوفــاء بهــا عبــر االســتناد إلــى معاييــر ومبــادئ
تدخــل ضمــن آليــات الرقابــة القضائيــة مثــل مبــدأ المســاواة وعــدم الميــز ومبــدأ العدالــة االجتماعيــة .
وكلهــا مبــادئ يمكــن أن توجــه القاضــي فــي تقديــره لمــدى الوفــاء بااللتزامــات المحمولــة علــى عاتــق
53
الدولــة فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وذلــك حســب الحــاالت المعروضــة عليــه.
وفع ـاً اثبتــت التجــارب الوطنيــة فــي عــدة بلــدان كمــا هــو الشــأن فــي أوروبــا وأمريــكا والهنــد
وجنــوب إفريقيــا إمكانيــة التقاضــي بشــأن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة المكفولــة دســتوريا ً
وصــارت الجــدوى مــن اللجــوء للقضــاء فــي هــذا المجــال تتجلــى اليــوم بوضــوح أكثــر فأكثــر حيــث
تســنى لــه أن يمــارس فــي هــذا الشــأن دوراً هامـا ً جــداً مــن أجــل تفعيــل الحقــوق علــى أرض الواقــع.
ويكفــي أن نشــير مثـاً إلــى أن التقريــر الصــادر عــن مجلــس الدولــة الفرنســي لســنة  2010يفيــد أن
 4فــي المئــة مــن النزاعــات المعروضــة أمــام القضــاء اإلداري تتعلــق بالحــق فــي العمــل وأكثــر مــن
 6فــي المئــة تتعلــق بالحــق فــي الســكن.
و لعلــه مــن المفيــد أن نالحــظ مــن خــال التجــارب المشــار إليهــا أن تطــور دور القضــاء فــي
إعمــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة اقتــرن دائمــا بتنامــي دور المجتمــع المدنــي 54فــي اتجــاه
الضغــط مــن اجــل حمايــة تلــك الحقــوق وكشــف االنتهــاكات المتعلقــة بهــا ومســاعدة المتضرريــن مــن
هــذه االنتهــاكات علــى اللجــوء إلــى القضــاء للمطالبــة بحقوقهــم فــي هــذا المجــال.
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إن مســؤولية حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة تبقــى مســؤولية مشــتركة ال تتوقــف علــى
صياغــة الدســتور وإنمــا ترتبــط بالمنــاخ العــام الــذي يتنــزل فيــه وبقــدرة المجتمــع بمختلــف مكوناتــه
علــى تفعيــل مــا تضمنــه هــذا العقــد االجتماعــي مــن مبــادئ وقيــم.
و هــذا مــا يســمح فــي الختــام بالتأكيــد علــى أن منظومــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة هــي
منظومــة متحركــة بحكــم تفاعلهــا مــع الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي للبــاد الــذي هــو بــدوره
متحــرك لعوامــل عديــدة .بالنســبة للبــاد العربيــة تعتبــر هــذه المنظومــة فــي مرحلــة الفتــح فالبلــدان
العربيــة بصــدد القيــام بالخطــوات األولــى ولــو بمســتويات متفاوتــة وهــذه الخطــوات الزالــت تحتــاج
إلــى دعــم.

التوصيات
•إن تفعيــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يســتوجب القيــام بإصالحــات تشــريعية ضروريــة
وذلــك مــن خــال مراجعــة العديــد مــن النصــوص القانونيــة تماشــيا مــع أحــكام دســتور : 2014
فبعــض هــذه النصــوص صــارت فــي تعــارض واضــح مــع أحــكام الدســتور مثلمــا هــو الشــأن
بالنســبة للنظــام القانونــي للنقابــات حيــث يخضــع ألحــكام مجلــة الشــغل التــي صــدرت بمقتضــى
قانــون عــادي ،فــي حيــن أن الفصــل  65مــن الدســتور ينــص علــى أن تنظيــم النقابــات يجــب أن
يكــون بمقتضــى قانــون أساســي .ولعــل األخطــر مــن ذلــك أن جانبــا هامــا من تنظيــم الحــق النقابي،
وهــو المتعلــق بممارســة هــذا الحــق داخــل المؤسســة ،مــازال يخضــع أساســا إلــى أحــكام االتفاقيات
المشــتركة فــي غيــاب إطــار تشــريعي واضــح ينظمــه .لهــذا تبــرز الحاجــة إلــى مراجعــة جذريــة
فيمــا يتعلــق بالحــق النقابــي مــن تعدديــة تجــد اليــوم أساســها فــي الفصــل  35مــن الدســتور لكنهــا
تبقــى فــي حاجــة إلــى إطــار واضــح ينظمهــا ويضــع المعاييــر الموضوعيــة لتقديــر مــدى تمثيليــة
النقابــات حتــى ال يتحــول األمــر إلــى نــوع مــن االنتصــاب الفوضــوي باســم الحريــة النقابيــة.
كمــا نشــير أيضــا إلــى أن بعــض النصــوص القانونيــة الحاليــة مازالــت تشــكل عائقــا أمــام
ممارســة حــق اإلضــراب الــذي اقــره الفصــل  36مــن الدســتور ،ومــن ذلــك أن الفصــل  107مــن
المجلــة الجزائيــة 55مــازال يجــرم ممارســة هــذا الحــق فــي الوظيفــة العموميــة باعتبــاره يــؤدي
إلــى تعطيــل المرفــق العمومــي .وإذا كان هــذا الفصــل صــار بمثابــة النــص المهجــور ،فانــه يتحتــم
اليــوم إلغــاؤه نهائيــا مــع تنظيــم ممارســة حــق اإلضــراب فــي الوظيفــة العموميــة بنصــوص خاصــة
تتماشــى مــع خصوصيــة هــذا القطــاع وتحقــق التــوازن الضــروري بيــن متطلبــات الدفــاع عــن
المصالــح المهنيــة لألعــوان العمومييــن ومقتضيــات ســير المرفــق العــام.
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ويمكــن أن نضيــف مثــاال آخــراً علــى تعــارض بعــض النصــوص القانونيــة الحاليــة مــع
أحــكام الدســتور وهــو مثــال يتعلــق بضبــط قاعــدة المســاهمات المحمولــة علــى العمــال وأصحــاب
العمــل مــن اجــل تمويــل أنظمــة الضمــان االجتماعــي .فقــد نــص الفصــل  65مــن الدســتور علــى
أن ضبــط قاعــدة األداءات والمســاهمات ونســبها وإجــراءات اســتخالصها يدخــل ضمــن مجــال
اختصــاص الســلطة التشــريعية وهــو مــا يشــمل طبعــا جميــع أنــواع األداءات والمســاهمات بمــا فــي
ذلــك تلــك المخصصــة لتمويــل أنظمــة الضمــان االجتماعــي .لكــن بالرجــوع الــى القوانيــن المتعلقــة
بهــذا الموضــوع نالحــظ أن العديــد منهــا مازالــت تقتصــر علــى اإلحالــة إلــى نصــوص ترتيبيــة
لتحديــد قاعــدة المســاهمات فــي مــادة الضمــان االجتماعــي ونســبها والعناصــر المعفــاة منهــا.
كمــا انــه مــن الضــروري أن يقــع التنصيــص بصفــة صريحــة فــي الدســتور علــى مبــدأ حظــر
العمــل اإللزامــي حتــى نتجنــب كل المحــاوالت التــي ترمــي إلــي إصــدار نصــوص قانونيــة تتنافــى
مــع هــذا المبــدأ األساســي مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة لمشــروع القانــون المتعلــق بالعمــل اإللزامــي
ألطبــاء االختصــاص والــذي تــم تجميــده حاليـا ً دون أن يقــع ســحبه نهائيـاً.
•يجب على الدولة االهتمام بالحقوق االقتصادية للمؤسسة :
إن فعاليــة الحقــوق االجتماعيــة مرتبطــة بمــدى تطويــر المؤسســة االقتصاديــة وازدهارهــا.
فتغافــل الدســتورعن الحقــوق اإلقتصاديــة للمؤسســة مــن شــأنه أن يحــدث إنخرامــا ألن المؤسســة
اإلقتصاديــة هــي العنصــر الفاعــل فهــي مصــدر الثــروة .فالمؤسســة هــي الخليــة األساســية للنســيج
االقتصــادي تنصهــر صلبهــا عناصــر اإلنتــاج مــن مــوارد بشــرية ورأس مــال ووســائل ماديــة.56
ويمكــن القــول أن تطــور البشــرية خــال القــرون الثالثــة األخيــرة لــم يكــن ليكــون بــدون المؤسســة
التــي حلــت محــل العائلــة كخليــة إقتصاديــة .وبفضــل تالقــح الفكــر اإلقتصــادي والسياســي مــن
جهــة وبفضــل تقنيــن المؤسســة وحمايــة األفــراد مــن تقلباتهــا مــن جهــة أخــرى إنتقلــت األنشــطة
االقتصاديــة وإســتقرت بالمؤسســة التــي أصبحــت محــور الحيــاة الجماعيــة.
•ضرورة التدرج في تفعيل الحقوق االقتصادية واالجتماعية :
يجــب تكريــس الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة تدريجيــا .فالســخاء الدســتوري فــي تكريــس
هــذه الحقــوق هــو مكســب لكــن يجــب الوعــي بانعكاســات هــذه الحقــوق الن األعبــاء االجتماعيــة
مكلفــة .فتفعيــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يســتوجب سياســة اجتماعيــة واقتصاديــة وهــذه
السياســة تســتوجب تمويــا والتمويــل يكــون ضــرورة باالقتطاعــات الوجوبيــة (آليــة الضرائــب
الجبائيــة ).
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لكــن يجــب علــى الدولــة اتخــاذ إجــراءات عاجلــة بغــض النظــر عــن مقــدار المــوارد المتاحــة
لهــا فــي خمــس مجــاالت وهــي:
1 .القضــاء علــى التمييــز :57إذ يجــب أن تحظــر التمييــز حــاال .علــى ســيبل المثــال فــي مجــاالت
الرعايــة الصحيــة والتعليــم ومــكان العمــل .ويجــب حظــر التمييــز الممــارس علــى أســاس
العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الملكيــة أو المولــد أو العجــز أو أي وضــع أخــر.58
2 .الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة غيــر الخاضعــة لإلعمــال التدريجــي :بعــض الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة ال تتطلــب مــواردا يعتــد بهــا  .فااللتزامــات الراميــة مثــا لضمــان
الحــق فــي تشــكيل النقابــات واالنضمــام إليهــا وفــي اإلضــراب وااللتــزام الرامــي إلــى حمايــة
الطفــل مــن االســتغالل االقتصــادي واالجتماعــي هــي التزامــات ال تطلــب مــواردا يعتــد بهــا
وينبغــي إعمالهــا حاليــا  .وثمــة حقــوق أخــرى تتطلــب مــوارد ولكنهــا قــد صيغــت بطريقــة
تجعلهــا غيــر خاضعــة لإلعمــال التدريجــي  .مثــال ذلــك أن الــدول األطــراف فــي العهــد
الدولــي امامهــا حــد زمنــي صــارم قــدره عامــان لوضــع خطــة عمــل لضمــان توفيــر التعليــم
االبتدائــي المجانــي واإللزامــي للجميــع.59
3 .االلتــزام ب “اتخــاذ خطــوات” :فحتــى فــي ظــل االلتــزام باإلعمــال التدريجــي يتعيــن علــى الــدول
أن تبــذل جهــودا مســتمرة بغيــة تحســين التمتــع بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .وهــذا يعنــي
انــه فــي الوقــت الــذي يجــوز فيــه تحقيــق هــذا اإلعمــال تدريجيــا يجــب أن تتخذ خطوات في ســبيل
تحقيــق هــذا الهــدف فــي غضــون وقــت قصير بصــورة معقولــة .وينبغــي أن تكون هــذه الخطوات
متعمــدة وملموســة ومســتهدفة بأكبــر قــدر ممكــن من الوضــوح باســتخدام جميع الوســائل المالئمة
بمــا فــي ذلــك بوجــه خــاص اعتمــاد تدابيــر تشــريعية ولكــن دون أن يقتصــر األمــر عليها.
وفي ما يلي أمثلة للخطوات التي ينبغي للدول اتخاذها من اجل اإلعمال التدريجي
تقييــم حالــة التمتــع بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بمــا فــي ذلــك ضمــان وجــود آليــاتمالئمــة لجمــع وتقييــم البيانــات ذات الصلــة المبوبــة تبويبــا مناســبا.
وضــع اســتراتيجيات وخطــط تضــم مؤشــرات وأهدافــا محــددة بأطــر زمنيــة ينبغــي أن تكــونواقعيــة وقابلــة للتحقيــق ومصممــة لقيــاس التقــدم المحقــق فــي إعمــال هــذه الحقــوق.
اعتمــاد القوانيــن والسياســات الضروريــة وإتاحــة أمــوال كافيــة لوضــع هــذه الخطــطواالســتراتيجيات موضــع التنفيــذ.
القيام على نحو منتظم برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط واالستراتيجيات.إنشــاء آليــات للنظــر فــي المظالــم لكــي يتســنى لألفــراد التقــدم بشــكاوى إذ لــم تكــن الدولــةتفي بمسؤولياتها.
الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية

| 17

4 .تدابيــر غيــر تراجعيــة :ينبغــي للــدول أال تســمح بتدهــور الحمايــة القائمــة للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة مــا لــم توجــد مبــرارات قويــة التخــاذ تدابيــر تراجعيــة .وعلــى ســبيل المثــال
فــان فــرض رســوم مدرســية فــي التعليــم الثانــوي الــذي كان يتــاح بالمجــان مــن قبــل إنمــا
يعــد تدابيــرا تراجعيــا متعمــدا .ولتبريــر ذلــك يكــون علــى الدولــة أن تبرهــن علــى أنهــا لــم
تعتمــد هــذا التدبيــر إال بعــد التفكيــر مليــا فــي جميــع الخيــارات وتقييــم تأثيــره وأنهــا تســتخدم
مواردهــا القصــوى المتاحــة اســتخداما كامــا.
5 .االلتزامــات األساســية الدنيــا :بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة توجــد التزامــات تعتبــر ذات اثــر فــوري يرمــي إلــى تلبيــة المســتويات
األساســية الدنيــا لــكل حــق مــن الحقــوق .وهــي يطلــق عليهــا اســم االلتزامــات األساســية
الدنيــا .60وإذ لــم تفــي الدولــة بهــذه االلتزامــات بســبب عــدم امتالكهــا للمــوارد فانــه يجــب
عليهــا البرهنــة علــى أنهــا قــد بذلــت كل جهــد الســتخدام جميــع المــوارد المتاحــة للوفــاء علــى
ســبيل بهــذه االلتزامــات األساســية .وحتــى إذا كان مــن الواضــح أن الدولــة ليــس لديهــا مــوارد
كافيــة فيجــب علــى الحكومــة مــع ذلــك أن تنفــذ برامــج منخفضــة التكلفــة ومحــددة الهــدف بغيــة
مســاعدة أكثــر النــاس احتياجــا لكــي تســتخدم مواردهــا المحــدودة بكفــاءة وفعاليــة.
•يجب على الدولة تشريك عديد الجهات الوطنية في تفعيل الحقوق االقتصادية واالجتماعية
توجــد جهــات وطنيــة شــتى لهــا ادوار هامــة تؤديهــا فــي إعمــال الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة  .وتعتبــر الدولــة المســؤولة الرئيســية علــى ضمــان احتــرام هــذه الحقــوق وحمايتهــا
والوفــاء بهــا .ويمكــن أيضــا ألجهــزة وطنيــة مختلفــة ( الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة
والســلطة القضائيــة) أن تــؤدي مجموعــة متنوعــة مــن األدوار فــي هــذا الصــدد .وباإلضافــة إلــى
ذلــك فــان المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص فضــا عــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان
والمنظمــات الدوليــة يجــب ان تعمــل جميعهــا لتعزيــز وحمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
ويمكن إعطاء أمثلة إلجراءات التي يمكن ألجهزة الدولة اتخاذها :
الســلطة التشــريعية  :لديهــا فــي كثيــر مــن البلــدان دور للقيــام بالمصادقــة علــى المعاهــدات الدوليــة بما
فــي ذلــك المعاهــدات التــي اعترفــت بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .وهــي تقــر أيضــا التشــريعات
واللوائــح التنظيميــة التــي تكفــل اتفــاق القوانيــن الوطنيــة مــع القواعــد الدوليــة أو الدســتورية المتعلقــة
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .وفضــا عــن ذلــك فان كثيرا ما تكون الســلطة التشــريعية مســؤولة
عــن إقــرار الميزانيــة الوطنيــة وهكــذا تســتطيع أن تكفــل تخصيــص أقصــى مــا يمكــن مــن المــوارد
المتاحــة للوفــاء بهــذه الحقــوق .ولكثيــر من البرلمانات لجان لحقوق اإلنســان تشــمل األحــزاب كافة تتيح
للبرلمانيــن الفرصــة للعمــل معــا بشــان حقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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الســلطة التنفيذيــة  :تكمــل أعمــال الســلطة التشــريعية ولهــا دور هــام فــي ضمــان دعم التشــريعات
بسياســات وبرامــج مالئمــة وضمــان إعــداد الميزانيــات وتنفيذهــا بشــكل صحيح وإخضاع اســتخدام
هــذه الميزانيــات لمراجعــة الحســابات .ويمكــن لــإدارة العامــة أن تيســر التنســيق بيــن القطاعــات
المختلفــة داخــل الحكومــة فضــا عــن التنســيق بينهــا وبيــن الشــركاء اآلخريــن مثــل المجتمــع
المدنــي والقطــاع الخــاص والشــركاء فــي التنميــة لكــي يشــاركوا فــي عمليــة تعزيــز وحمايــة
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
الســلطة القضائيــة  :لهــا دور فــي ضمــان قيام الدولــة والجهات األخرى باحترام الحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة وفــي إتاحــة ســبل انتصــاف إذا انتهكــت هــذه الحقــوق .كمــا أن لهــا أيضــا دورا هامــا
فــي إعــداد المضمــون القانونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ســياقها الوطنــي المحدد.
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان  :مثــل اللجــان الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي تعمــل علــى
تعزيــز االقتصاديــة واالجتماعيــة ورصــد حالتهــا .وفــي حيــن أن اإلجــراءات التي يمكــن أن تتخذها
هــذه المؤسســات تتوقــف علــى الواليــة الفرديــة لــكل منهــا فانــه يمكــن لهــا أن تقــوم بحمايــة الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة وتعزيزهــا بمجموعــة مختلفــة مــن الطــرق مثــل النظــر فــي الشــكاوى
فــي حــاالت االنتهــاكات وإجــراء تحقيقــات ورصــد تنفيــذ المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة المتعلقــة
بحقــوق اإلنســان وإســداء المشــورة إلــى الحكومــات بشــان التطبيــق الفعلــي للمعاهــدات الدوليــة
والتوصيــة بتغييــرات مــا فــي السياســات وتوفيــر التوعيــة العامــة.
كذلــك فــان جهــات فاعلــة شــتى فــي المجتمــع المدنــي مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة
والحــركات االجتماعيــة والمنظمــات المرتكــزة علــى المجتمــع المحلــي والمدافعييــن عــن حقــوق
اإلنســان والرابطــات المهنيــة ونقابــات العمــال والمؤسســات األكاديميــة والمؤسســات الدينيــة لهــا
ادوار حاســمة األهميــة فــي مجــال العمــل مــع األفــراد والمجموعات للنهــوض بحقوقهــا االقتصادية
واالجتماعيــة وفــي مســاءلة الحكومــة عــن إعمــال هــذه الحقــوق .
ويمكــن لوســائل اإلعــام أن تتيــح الفرصــة إلجــراء مناقشــات عامــة بشــأن حقــوق اإلنســان ولنشــر
المعلومــات وزيــادة الوعــي بحقــوق اإلنســان .وفــي الوقــت نفســه فبالنظــر إلــى التأثيــر القــوي لهــذه
الوســائل فــي العالــم المعاصــر فــإن المعلومــات والصــور التــي تنشــرها يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر
ســلبي كبيــر علــى حقــوق اإلنســان إذا لــم تكــن لديهــا الحساســية تجــاه قضايــا وقواعــد ومعاييــر
حقــوق اإلنســان .كمــا يبقــى دور اإلعــام مميــزا فــي صناعــة الــرأي العــام ســواء بتوعيــة الشــعب
بحرياتــه وحقوقــه الدســتورية أو بفضــح االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا هــذه الحقــوق والحريــات
والتحريــض علــى مطالبتهــا بتفعيلهــا
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المنظمــات الحكوميــة الدوليــة العاملــة فــي البلــد فــي مجــال المســاعدة اإلنســانية والمعونــة
اإلنمائيــة والوجــوه األخــرى للتعــاون الدولــي  :ينبغــي أيضــا أن تمتثــل لاللتزامــات المتعلقــة
بحقــوق اإلنســان التــي يمكــن أن تفــرض عليهــا بموجــب القانــون الدولــي أو قوانيــن البلــد الــذي
تحمــل جنســيته .وعلــى ســبيل المثــال ينبغــي قيــام جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة هــي
ووكاالت األمــم المتحــدة باحتــرام ومراعــاة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للجميــع دون
تمييــز فــي إطــار التعــاون الدولــي الــذي تنهــض بــه علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي ميثــاق
األمــم المتحــدة .ويتعيــن عليهــا أيضــا احتــرام االلتزامــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي قبلهــا
البلــد المســتفيد بموجــب القانــون الدولــي فضــا عــن القانــون الوطنــي .وينبغــي أن أال يــؤدي
تعاونهــا إلــى تفويــض جهــود البلــد المســتفيد الراميــة إلــى إعمــال حقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بــل يــؤدي مــن الناحيــة المثاليــة إلــى تيســير هــذه الجهــود
ودعمهــا .ويجــب عليهــا أيضــا ضمــان أن يكــون ســلوك موظفيهــا والمتعاقديــن معهــا واألشــخاص
اآلخريــن الخاضعيــن لســيطرتها ممتثــا لقواعــد ومعاييــر حقــوق اإلنســان المنطبقــة.
•مقاضاة الدولة عند انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية :
ان قــرارات المحاكــم فــي بلــدان جميــع مناطــق العالم تتنــاول الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية
وتبرهــن علــى أن هــذه الحقــوق يمكــن أن تكــون موضــوع إنفــاذ قضائــي .ومــع ذلــك فانــه قــد
جــرى التشــكيك فــي إمكانيــة التقاضــي بشــان الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لعــدة أســباب :
أوال فــان الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة قــد ظــل البعــض ينظــر إليهــا علــى أنهــا مصاغــة
“صياغــة غامضــة” إلــى حــد كبيــر ال يســمح للقضــاة بتبريــر إصــدار أحــكام بشــان مــا إذا كانــت
وقعــت انتهــاكات أم ال .وفــي حيــن أن التقاضــي بشــان هــذه الحقــوق قــد يثيــر أســئلة عمــا يشــكل على
ســبيل المثــال جوعــا أو ســكنا الئقــا أو أجــرا عــادال فــان القضــاة قــد تناولــوا فعــا باقتــدار المســائل
المتعلقــة بمــا يشــكل تعذيبــا أو محاكمــة عادلــة أو تدخــا تعســفيا أو غيــر قانونــي فــي الخصوصيــة.
ومــن الواضــح أن ســد الثغــرات القائمــة فــي التشــريعات هــو مهمــة مــن مهــام القضــاء ليــس فقــط في
مجــال قانــون حقــوق اإلنســان ولكــن أيضــا فــي أي مجــال مــن مجــاالت القانــون.
ثانيــا فــان إعمــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يعتمــد اعتمــادا شــديدا علــى السياســات
الحكوميــة .ومــع ذلــك فــان مراجعــة السياســات الحكوميــة فــي هــذا المجــال شــانه فــي ذلــك شــان أي
مجــال أخــر لضمــان اتســاقها مــع المبــادئ الدســتورية وااللتزامــات المتعهــدة بهــا بموجــب حقــوق
اإلنســان الدولــي هــو بوضــوح مهمــة مــن مهــام القضــاء .وفــي حيــن أن دور القضــاء فــي مراجعــة
السياســة الحكوميــة قــد يتبايــن مــن بلــد إلــى بلــد أخــر فــان مراجعــة السياســة الحكوميــة ليــس هــو
رســم السياســة العامــة ولذلــك فــان القضــاء ال يتخطــى دوره الدســتوري عندمــا يصــدر أحكامــا بشــان
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.61
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للنهــوض بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ينبغــي اعتمــاد العديــد مــن اإلصالحــات
االقتصاديــة واالجتماعيــة إلــى جانــب اإلصالحــات الدســتورية والسياســية .حيــث مــن الضــروري
ضمــان مالئمــة التشــريعات الوطنيــة لمقتضيــات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان .كمــا انــه
واحترامــا لمقتضيــات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أصبــح مــن الضــروري أن تصــادق الــدول
علــى البروتوكــول االختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والــذي
يخــول لمواطنــي الدولــة المصادقــة عليــه إمكانيــة تقديــم بالغــات ضــد دولهــم عــن انتهــاك الحقــوق
المضمونــة بمقتضــى العهــد أمــام اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
كمــا يمكــن اإلشــارة إلــى المراقبــة الشــعبية باعتبارهــا إحــدى ضمانــات تكريــس الحقــوق
اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة .فهــي أعلــى ســلطة رقابيــة فــي كل المجتمعــات الديمقراطيــة .فــدور
الشــعب حاســم فــي حمايــة الحقــوق والحريــات وضمــان تطبيقهــا  .والرقابــة االجتماعيــة تتكــون
أساســا مــن رقابــة سياســية مــن طــرف األحــزاب ورقابــة اجتماعيــة.
ففــي مــا يتعلــق بالرقابــة السياســية تبقــى الديمقراطيــة الناشــئة فــي تونــس القائمــة علــى التعددية
الحزبيــة الفعليــة والمفــرزة لحكومــة ومعارضــة هــي المراقــب األساســي لمــدى ضمــان هــذه
الحقــوق والحريــات باعتبــار أن األحــزاب السياســية هــي األكثــر تأثيــرا علــى الســلطة وبالتالــي
فهــي مقدمــة الضمانــات الشــعبية التــي تحــول دون التســلط وانتهــاك الحقــوق والحريات الدســتورية
وخيــر ضمــان لحمايتهــا مــن انحــراف الســلطة بهــا عــن مقاصدهــا الدســتورية حيــث تخضــع
الحكومــة للمراقبــة والمســاءلة مــن طــرف ممثلــي الشــعب فــي مجلــس نــواب الشــعب.
أمــا فيمــا يتعلــق بالرقابــة االجتماعيــة فمــن المفــروض أن ال تؤثــر ســلبا علــى هــذه
الحقــوق والحريــات وخاصــة تلــك االقتصاديــة واالجتماعيــة وذلــك بتحميــل الدولــة مــا ال طاقــة
لهــا مــن أعبــاء ماليــة ناشــئة عــن هــذه الحقــوق ممــا يــؤدي بهــا إلــى صعوبــات اقتصاديــة
وانفالتات اجتماعية.
كمــا أن الــدور الرقابــي االجتماعــي للنقابــات والهيئــات المهنيــة محــوري في الحد مــن االنفالت
االجتماعــي بمــا يتيــح ترســيخ االنتقــال الديمقراطــي ويســمح بتكريــس الحقــوق والحريــات .فممــا
ال جــدال فيــه أن هــذه النقابــات والهيئــات تعتبــر بحكــم مهامهــا المراقــب األساســي للدولــة لمــدى
تكريــس بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والضمــان الرئيســي لحمايتهــا غيــر انــه مــن بــاب
الضمــان والحمايــة لهــذه الحقــوق يتعيــن التوفيــق بيــن مشــروعيتها الدســتورية مــن جهــة وبيــن
اإلمكانيــات الماديــة للدولــة مــن جهــة أخــرى والتــي يتعــذر فــي المرحلــة الوفــاء بهــا كليــا.
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الهوامش
)(1يحــدد الدســتور العالقــات بيــن أجهــزة الدولــة والمواطنيــن ويكشــف مــن خــال بنــوده عــن مــدى ديمقراطيــة الســلطة
مــن ناحيــة ،وعــن مــدى إحترامهــا لحــق الشــعب فــي التمتــع بثــروات بــاده مــن ناحيــة ثانيــة وذلــك حســبما ينطــوي
عليــه مــن حقــوق وحريــات يكفلهــا للمواطنــات والمواطنيــن .وبالتالــي فــإن الدســتور يقطــع نظريــا الســبيل أمــام
الحكومــات للتنكــر للحقــوق األساســية والتصــرف فــي ثــروات الشــعوب وفــق أهوائهــا ومخططاتهــا اإلقتصاديــة
السياســية واإلجتماعيــة والثقافيــة التــي ترتهــن فــي عديــد البلــدان بالنظــام اإلقتصــادي العالمــي ومتغيراته وبالمؤسســات
الماليــة الدوليــة ومتطلباهــا.
)(2كانــت تونــس أول بلــد مســلم يمنــع الــرق ويعتبــر منــع العبوديــة مــن بيــن أهــم اإلصالحــات اإلجتماعيــة فــي عهــد ملــك
تونــس أحمــد بــاي.
)“(3ﻨﻌﻠﻥ أن ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺨﻴﺭ ﻜﻔﻴل ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اإلقتصــاد واســتخدام ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺃﻨﺠﻊ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ”.
)(4الفصــل  : 8حر ّيــة الفكــر والتعبيــر والصحافــة وال ّنشــر واالجتمــاع وتأســيس الجمعيـــات مـــضمونة وتمـــارس حســبما
يضبطــه القانون.والحــق النقابــي مضمــون.
)(5الفصــل  : 9حرمــة المســكن وســرّ ية المراســلة وحمايــة المعطيــات الشــخصيّة مـضمونـــة إالّ فـــي الحـــاالت االســتثنائية
التــي يضبطهــا القانــون.
)(6لعــل أهمهــا اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان  ،1948واالتفاقيــة الدوليــة بشــأن إقامــة نظــام دولــي للحفــاظ علــى
حقــوق العجــزة والمســنين والورثــة فــي التأميــن الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة ســنة  ،1935واالتفاقيــة الدوليــة
بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة ســنة  ،1952وتتعلــق بإعانــات
المــرض ،والبطالــة  ،والشــيخوخة  ،وإصابــات العمــل  ،وإعانــات العائلــة  ،واألمومــة...
)(7المــادة  : ٧تعتــرف الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة
ومرضيــة تكفــل علــى الخصــوص:
مكافأة توفر لجميع العمال ،آحد أدنى:
-١أجــر منصفــا ،ومكافــأة متســاوية لــدى تســاوى قيمــة العمــل دون أي تمييــز ،علــى أن يضمــن للمــرأة خصوصــا
تمتعهــا بشــروط عمــل ال تكــون أدنــى مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل ،وتقاضيهــا أجــرا يســاوى أجــر الرجــل
لــدى تســاوى العمــل،
“”٢عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد،
ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،
ج)تســاوى الجميــع فــي فــرص الترقيــة ،داخــل عملهــم ،إلــى مرتبــة أعلــى مالئمــة ،دون إخضــاع ذلــك إال
العتبــاري األقدميــة والكفــاءة،
د)االســتراحة وأوقــات الفــراغ ،والتحديــد المعقــول لســاعات العمــل ،واإلجــازات الدوريــة المدفوعــة األجــر،
وكذلــك المكافــأة عــن أيــام العطــل الرســمية.
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)(8قانــون عــدد  27لســنة  1966مــؤرّ خ فــي  30أفريــل  1966يتعلّــق بإصــدار مجلــة الشــغل  ،القانــون عــدد 30
لســنة 1960المــؤرخ فــي  14ديســمبر  1960المتعلــق بتنظيــم أنظمــة الضمــان االجتماعــي ،قانــون عــدد  28لســنة
 1994مــؤرخ فــي 21فيفــري  1994يتعلــق بالتعويــض عــن األضــرار الحاصلــة بســبب حــوادث الشــغل واألمــراض
المهنيــة ،أمــر مــؤرخ فــي  13أوت  1956يتعلــق بإصــدار مجلــة األحــوال الشــخصية(،التي أسســت لنمــط مجتمعــي
غيــر ذلــك الســائد فــي الشــرق العربــي إلــى اليــوم وكانــت فاعليتهــا ووقعهــا أكثــر مــن دســتور  ).1959تعميــم التعليــم
ســنة .1958

)(9إن االعتــراف بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دســتور  2014لــم يتــم دون جــدل .حيــث لقيــت فكــرة تكريــس
هــذه الحقــوق معارضــة شــق مــن الســلطة التاسيســية علــى اعتبــار أن هــذه الحقــوق تمنــح للفــرد ســندا لمطالبــة الدولــة
بحقــوق قــد تكــون غيــر قــادرة علــى توفيرهــا .لكــن علــى غــرار مــا حصــل فــي العديــد مــن المســارات التأسيســية
الحديثــة كان ضغــط النفــس الثــوري قويــا ممــا جعــل الســلطة التأسيســية تنتهــي إلــى إدراج هــذه الحقــوق فــي صيغــة
قويــة صلــب نــص الدســتور.
)(10ونجــد فــي هــذا المقتــرح ربطــا بيــن حــق الملكيــة الفرديــة ووظيفتهــا االجتماعيــة وربطــا بيــن دفــع الضرائــب كأحــد
أســس المواطنــة ومبــدأ العــدل فــي أداء هــذا الواجــب .كمــا نجــد تكليــف الدولــة بتوفيــر الخدمــات الصحيــة والثقافيــة
واالجتماعيــة للمواطنيــن فــي ربــط واضــح مــع الحــق فــي العيــش الكريــم علــى أســاس العدالــة ،وأيضــا خصــص
مشــروع دســتور اإلتحــاد العــام التونســي للشــغل فصلــة  23لواجــب الدولــة فــي ضمــان التنميــة العادلــة المنســجمة
لــكل الجهــات.
)(11أقــر المؤتمــر الدولــي لحقــوق اإلنســان المنعقــد بفينيــا ســنة  1993أن “جميــع حقــوق اإلنســان كونيــة وغيــر قابلــة
للتجزئــة ومترابطــة ومتشــابكة ،ويجــب علــى المجتمــع المدنــي أن يعامــل حقــوق اإلنســان معاملــة شــاملة وبطريقــة
منصفــة ومتكافئــة ،وعلــى قــدم المســاواة ،وأن يعطيهــا نفــس القــدر مــن األهميــة”.
)(12عــاد ًة مــا يتــم التمييــز بيــن الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والحقــوق المدنيــة والسياســية علــى ثــاث مســتويات :أوالً
بإعتبارالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة حقوقـا ً متعلقــة ببــذل عنايــة ال التوصــل إلــى نتيجــة .ثانيـا ً بإعتبارهــا حقوقـا ً
جماعيــة وليســت فرديــة وثالث ـا ً بإعتبارهــا ليســت قابلـ ً
ـة للتقاضــي .وإعتبــر األســتاذ ســليم اللغمانــي فــي محاضرتــه
المقدمــة فــي إطــار الــدورة الثالثــة لألكاديميــة الدســتورية أن هنــاك خطــأ فــي هــذه المســتويات الثــاث :ألن كل الحقــوق
فرديــة ألنهــا تصلــح للفــرد الــذي سيمارســها وينتفــع بهــا مثــل ألحــق فــي العمــل وألحــق فــي الصحــة .كمــا أنهــا ال
تتعلــق ببــذل جهــد فهنــاك حقــوق يجــب تنفيدهــا آلي ـا ً مثــل المســاواة فــي التأجيــر ،ألحــق فــي التعليــم ،حريــة البحــث
العلمــي ،الحريــة األكاديميــة ،حمايــة األطفــال مــن اإلســتغالل .وبألنســبة للتقاضــي فالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة
قابلــة للتقاضــي إذ يمكــن مقاضــاة الدولــة ألنهــا لــم تبــذل العنايــة الالزمــة إلعمــال الحقــوق .
)(13النــوري مزيــد“ ،قــراءات فــي دســتور الجمهوريــة الثانيــة”  ،منشــورات مدرســة الدكتــوراه بكليــة الحقــوق بصفاقــس
عــدد  ،4تونــس  ، 2017صفحــة .65
)(14الفصــل  1مــن االتفاقيــة رقــم  122المتعلقــة بسياســة التشــغيل “ :يفتــرض ضمــان الحــق فــي الشــغل ضــرورة التدخــل
عبــر تبنــي جملــة مــن اإلجــراءات واآلليــات الكفيلــة بتجســيده والتــي تنصهــر فــي إطــار سياســة عامــة للتشــغيل قــادرة
علــى تحقيــق األهــداف التــي أناطتهــا بعهدتهــا جــل االتفاقيــات الدوليــة الصــادرة فــي هــذا اإلطــار وفــي مقدمتهــا
“تحقيــق التشــغيل الكامــل المنتــج والمختــار عــن حريــة” .
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)(15وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن المجتمعــات المدنيــة كتونــس ال تفصــل مبدئيــا بيــن الحــق فــي الصحــة والحــق فــي
التغطيــة االجتماعيــة خاصــة فــي جانبهــا المتعلــق بالتأميــن عــن المــرض الــذي تدعــم بإنشــاء صنــدوق وطنــي للتأميــن
علــى المــرض ســاهم فــي تطويــر الحــق فــي الصحــة علــى كل المســتويات .وقــد ورد بالفصــل  38مــن الدســتور
أن “الصحــة حــق لــكل إنســان” وهــو مبــدأ أساســي فــي منظومــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لإلنســان .غيــر
أن اإلشــكالية تكمــن فــي كيفيــة تكريســه علــى ارض الواقــع فــي البلــدان ذات المــوارد المحــدودة كتونــس .ولذلــك
لــم يكتــف الدســتور بالتنصيــص علــى هــذا المبــدأ بــل حــدد مفهومــه بصفــة دقيقــة بقولــه فــي نفــس الفصــل “تضمــن
الدولــة العــاج المجانــي لفاقــدي الســند ولــذوي الدخــل المحــدود” .وهــو مــا يكــرس شــمولية الحــق فــي الصحــة
باعتبــار أن الفئــات األخــرى مــن المجتمــع تتمتــع بهــذا الحــق أليــا ســواء بحكــم تمتعــه بتغطيــة اجتماعيــة كالمضمونيــن
االجتماعييــن أو بفضــل قدرتهــا علــى تحمــل نفقــات العــاج.
)“(16التغطيــة االجتماعيــة تعتبــر فكــرة قديمــة جــدا أساســها الحاجــة إلــى األمــن واالطمئنــان ومواجهــة المخاطــر الحياتيــة
التــي يتعــرض لهــا اإلنســان كالمــرض والعجــز والشــيخوخة والتــي تمنعــه مــن كســب عيشــه أو تزيــد فــي أعبائــه.
وبالتالــي يحــق لــكل مواطــن التمتــع بالحــق فــي الضمــان االجتماعــي .فاخــر بــن ســالم “الحــق فــي الضمــان االجتماعــي
“ .مذكــرة لإلحــراز علــى شــهادة الماجســتير فــي القانــون الخــاص”  . 2012-2013صفحــة .2
)(17أكــد الفصــل  39مــن الدســتور علــى إلزاميــة التعليــم إلــى ســن السادســة عشــر وضمانــه مــن طــرف الدولــة مجانــا
بكامــل مراحلــه فــي المؤسســات العموميــة والســعي إلــى توفيــر اإلمكانيــات الضروريــة لتحقيــق جودتــه .فبفضــل
التعليــم تــم بنــاء تونــس الدولــة المدنيــة الحديثــة وأصبحــت أكثــر الشــعوب تعلمــا علــى المســتوى العربــي واإلفريقــي.
ويقــوم الحــق فــي التعليــم علــى ثــاث ركائــز أساســية اإللزاميــة والمجانيــة والمســاواة ومــن واجــب الدولــة المحافظــة
علــى هــذه األســس والركائــز وهــو مــا جعــل تونــس تتميــز بنســبة تمــدرس مرتفعــة عربيــا وإفريقيــا إلــى  % 99غيــر
أن نســبة االنقطــاع المبكــر عــن الدراســة التــي بلغــت  120ألــف تلميــذ منقطــع ســنة  2014مازالــت تمثــل عائقــا
أمــام التكريــس الفعلــي لمبــدأ الحــق فــي التعليــم  .وبالرغــم مــن ذلــك ورغــم ارتفــاع بطالــة أصحــاب الشــهائد العليــا
خــال العقديــن األخرييــن بســبب الصعوبــات االقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــاد فــان التعليــم ال يــزال يمثــل المكســب
االجتماعــي الرئيســي فــي المجتمــع التونســي .ولــم يكتفــي الدســتور بالتنصيــص علــى األســس الثالثــة المذكــورة لحــق
التعليــم بمــا فيــه التكويــن المهنــي بــل تجــاوز ذلــك إلــى ضــرورة تحقيــق جــودة عاليــة ترتقــي بــه إلــى مســتوى أرفــع
بمــا يمكنــه مــن االســتجابة لحاجيــات االقتصــاد الوطنــي والعالمــي وتقديــم قيمــة مضافــة عاليــة.
)(18الفصــل “ 42الحــق فــي الثقافــة مضمــون حريــة اإلبــداع مضمونــة وتشــجع الدولــة اإلبــداع الثقافــي وتدعــم الثقافــة
الوطنيــة فــي تأصلهــا فــي تنوعهــا وتجددهــا بمــا يكــرس قيــم التســامح ونبــذ العنــف واالنفتــاح علــى مختلــف الثقافــات
والحــوار بيــن الحضــارات .تحمــي الدولــة المــوروث الثقافــي وتضمــن حــق األجيــال القادمــة فيــه”.
)(19الفصــل “ 41حــق الملكيــة مضمــون وال يمكــن النيــل منــه إال فــي الحــاالت وبالضمانــات التــي يضبطهــا القانــون.
الملكيــة الفكريــة مضمونــة”.
).(20ناجــي البكــوش“ ،جوانــب مــن حــق الملكيــة فــي تونــس” ،مجلــة دراســات قانونيــة ،كليــة الحقــوق بصفاقــس1993- ،
 1994عــدد  3صفحــة .9

)(21النــوري مزيــد “الدســتور والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة” المجلــة التونســية للقانــون االجتماعــي عــدد خــاص
 2016صفحــة عــدد .67
)(22محمد الناصر ،مقال افتتاحي“ ،والحقوق االقتصادية واالجتماعية وضمانات تكريســها في دســتور  27جانفي ،”2014
الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،المجلة التونسية للقانون االجتماعي ،عدد خاص ،2016 ،صفحة .22
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)(23الفصــل “ 47حقــوق الطفــل علــى أبويــه وعلــى الدولــة ضمــان الكرامــة والصحــة والرعايــة والتربيــة والتعليــم .علــى
الدولــة التوفيــر جميــع أنــواع الحمايــة لــكل األطفــال دون تمييــز ووفــق المصالــح الفضلــى للطفــل”.
)(24فــي هــذا اإلطــار تنــدرج الحقــوق األساســية للعمــال والتــي صــار إدماجهــا صلــب الدســتور شــرطا ً مــن شــروط إرســاء
الديمقراطيــة فــي بعدهــا االجتماعــي .أنظــر
)Constitution et droits de travailleurs, ouvrage collectif، sous la direction de M. VERICEL(25
et N. MZID, Faculté de droit de Sfax, 2014
الفصــل “ 40العمــل حــق لــكل مواطــن ومواطنــة .وتتخــذ الدولــة التدابيــر الضروريــة لضمانــه علــى أســاس الكفــاءة

واإلنصــاف .و لــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي العمــل فــي ظــروف الئقــة وباجــر عــادل”.
)(26نصــت الفقــرة  1مــن المــادة  23مــن هــذا اإلعــان علــى أنــه لــكل شــخص ألحــق فــي العمــل ولــه حريــة إختيــاره
بشــروط عادلــة مرضيــة كمــا لــه ألحــق الحمايــة مــن البطالــة
)(27تضمنــت المــادة  6مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التنصيــص علــى “حــق كل
فــرد فــي أن تكــون أمامــه فرصــة كســب معيشــته عــن طريــق العمــل الــذي يختــاره أو يقبلــه بحريــة ”....
) ”26(28يشــكل العمــل حاجــة إنســانية ثابتــة باعتبــاره يســهم فــي نحــت شــخصية الفــرد وإثبــات وجــوده بمــا هــو تعبيــر عــن
الــذات اإلنســانية ويؤمــن مــورد رزقــه بمــا يمكنــه مــن العيــش الكريــم حيــث ال كرامــة لمــن انقطــع عــن العمــل وزال
عطــاؤه .وقــد اقتــرن البعــد الفــردي للعمــل بأخــر جماعــي ال يقــل عنــه أهميــة جعــل منــه ضــرورة اقتصاديــة مؤكــدة
طالمــا وانــه يمثــل المحــرك األساســي للحيــاة االقتصاديــة حيــث يشــترك كل فــرد بعملــه فــي مســار إنتاجــي متكامــل”.
“لقــد أهلتــه األهميــة التــي يكتســيها أن يتنــزل مرتبــة الحــق ويحتــل مكانــا ضمــن حقــوق اإلنســان المتصلــة طبيعيــا بــكل
كائــن بشــري وخاصــة بكرامتــه ليصبــح بذلــك الحديــث فــي إطارهــا عــن الحــق فــي الشــغل كأحــد الحقــوق األساســية
التــي يتمتــع بهــا المواطــن باعتبــاره عضــوا فــي المجتمــع بديهيــا .“ .عبــد هللا األحمــدي  .حقــوق اإلنســان والحريــات
العامــة فــي القانــون التونســي  .تونــس  1993صفحــة .296/297
)Simon WUHL, Disrimination positive et justice sociale، PUF، 2007، Eric KESLASSY, De(29
la discrimination positive، Bréal، 2004

)“(30الحريــة النقابيــة هــي حريــة للعامليــن والنشــيطين والمنتجيــن .إنهــا حريــة تهــدف ألن تحقــق فــي أرض الواقــع حقوقــا
مدنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة فــي ميــدان عالقــات العمــل وذلــك إلدخــال التــوازن واالعتــدال علــى هــذه العالقــات
خدمــة للعدالــة االجتماعيــة باعتبــار هــذه األخيــرة شــرط االســتقرار والتعايــش صلــب المجتمــع ولــو أن العدالــة
االجتماعيــة تبقــى نســبيّة بحســب أوضــاع كل شــعب وظروفــه االقتصاديــة ودرجــة تقدمــه االجتماعــي والسياســي.
ناجــي البكــوش ”،حــول الدستـــور والحريـــة النقابيـــة “ ،النقابــات واإلنتقــال الديمقراطــي ،دراســات مهداة لــروح العميد
المنجــي طرشــونة ضمــن مؤلــف جماعــي تحــت إشــراف األســتاذ النــوري مزيــد  ،كليــة الحقــوق بصفاقــس وحــدة
البحــث القانــون االجتماعــي والتحــوالت االقتصاديــة 2016 ،صفحــة 8-7.
)“(31إن الدســاتير الجديــدة فــي البلــدان الديمقراطيــة تحــرص علــى تضميــن الحريــة النقابيــة ،ولــو أنــه ال يخفــى علــى كل
مالحــظ أن تضميــن أي حريــة مــن الحريــات ال يعنــي ضمــان ممارســتها خاصــة فــي الــدول غيــر الديمقراطيــة.
لقــد تض ّمــن الدســتور السويســري الحالــي لســنة  1999فصــا كامــا حــول الحريــة النقابيــة فــي أســلوب يســتحق ك ّل
ّ
ومنظماتهــم يتم ّتعــون بحــق االنتمــاء لتنظيمــات نقابيــة للدفــاع
االهتمــام .وجــاء بالفصــل  28أن األجــراء والمؤجريــن
عــن مصالحهــم .ولهــم الحــق فــي االنخــراط أو االمتنــاع عــن االنخــراط فــي هــذه التنظيمــات التــي تتكــوّ ن بكامــل
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الحريــة .ونــصّ هــذا الفصــل كذلــك علــى آليــة الوســاطة لفــض النزاعــات الشــغلية الجماعيــة ،وعلــى إمكانيــة منعــه
بالنســبة ألصنــاف مــن األجــراء .وبذلــك يكــون الدســتور السويســري األخيــر قــد اســتجاب لمقتضيــات العصــر بإقــراره
للحريــة النقابيــة بمختلــف أوجههــا.
وأمــا فرنســا ،فقــد انتظــرت دســتور ســنة  1946إلقــرار الحر ّيــة النقابيــة ضمــن التوطئــة التــي وقــع اإلبقــاء عليهــا
بمقتضــى دســتور  1958ضمــن “كتلــة القواعــد الدســتورية المتكونــة مــن رصيــد تاريخــي أقدمــه إعــان حقــوق
اإلنســان والمواطــن الشــهير لســنة .1789
وســارت دول ديمقراطيــة أخــرى علــى نفــس المنهــاج إذ أقــرت دســاتير ألمانيــا وايطاليــا غــداة الحــرب العالميــة
الحر ّيــة النقابيــة وتب ّنتهــا بصريــح ال ّنــص .كمــا أن دســاتير إســبانيا واليونــان والبرتغــال التــي قطعــت مــع الديكتاتوريــات
وأرســت أنظمــة ديمقراطيــة حرصــت علــى التب ّنــي الصريــح للحريّــة النقابيــة .ومــن المفيــد اإلشــارة إلــى مثــال
الدســتور البرتغالــي لســنة  1976الــذي أقــرّ أحكامــا عديــدة تتعلّــق بحقــوق الع ّمــال وخصــص الفصــل  55لتدقيــق
الحريــة النقابيــة وتحديــد مضمونهــا علــى شــكل كتابــة فقهيــة .كمــا خصــص الفصــل  57لحــق اإلضــراب ،وهــو فصــل
يمنــع الصــد الــذي يلجــأ إليــه أربــاب العمــل علمــا وأن الدســتور البرتغالــي تــم وضعــه فــي منــاخ يطغــى عليــه التوجــه
اليســاري” ..ناجــي البكــوش“ .حــول الدستـــور والحريـــة النقابيـــة “صفحــة . 12
)(32عــرف األســتاذ معــز شــرف الديــن فــي محاضرتــه فــي إطــار الــدورة الثالثــة لألكاديميــة الدســتورية اإلضــراب بأنــه
أتفــاق عــدد مــن عمــال أو موظفيــن علــى االمتنــاع عــن العمــل الواجــب عليهــم بمقتضــى القوانيــن واللوائــح .وهــو
توقــف جماعــي متفــق عليــه مــن جانــب عمــال احــد المؤسســات لتحســين األجــر أو ظــروف العمــل.
)(33وإذا كان اســتبعاد قــوات األمــن الداخلــي مــن حــق اإلضــراب وكذلــك اســتبعاد أعــوان الجيــش مــن الحــق النقابــي
ومــن حــق اإلضــراب مثلمــا نــص عليــه الفصــل  36ال يثيــر إشــكاال كبيــرا علــى ضــوء المعاييــر الدوليــة للعمــل
فــان اإلشــكال يبقــى قائمــا بالنســبة الســتبعاد أعــوان الديوانــة مــن حــق اإلضــراب .ذلــك إن صياغــة الفصــل  36تفيــد
حرمــان جميــع أنــواع الديوانــة مــن ممارســة هــذا الحــق دون أي تمييــز حســب صفــة هــؤالء االعــوان او طبيعــة
مهامهــم .ونعلــم أن لجنــة الحريــات النقابيــة التابعــة للمنظمــة الدوليــة للعمــل تؤكــد دائمــا علــى انــه ال يجــب التوســع فــي
قائمــة األعــوان العمومييــن الذيــن يحضــر عليهــم حــق اإلضــراب وإنمــا يتعيــن أن تنحصــر هــذه القائمــة فــي األعــوان
الذيــن لهــم صالحيــات اســتثنائية يمارســون مــن خاللهــا وظائــف حساســة تتصــل بالســيادة واألمــن أو بالمرافــق
الحيويــة .الحريــات النقابيــة  ،موجــز المبــادئ والقــرارات الصــادرة عــن لجنــة الحريــات النقابيــة فــي مجلــس إدارة
منظمــة العمــل الدوليــة  ،جنيــف، 1996 ،صفحــة.155 .
)(34الفصــل  70مــن دســتور “ 1959المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي هيئــة استشــارية فــي الشــؤون االقتصاديــة
واالجتماعيــة ويضبــط القانــون تركيبتــه وعالقتــه بمجلــس النــواب ومجلــس المستشــاريين” .
للمجلــس وظيفــة استشــارية إذ يتــم استشــارته وجوبــا فــي مشــاريع القوانيــن ذات الطابــع االقتصــادي واالجتماعــي
والنصــوص المعدلــة لهــا والمواضيــع االقتصاديــة والميزانيــات .كمــا يمكــن للمجلــس أن يــدرس مــن مــلء إرادتــه
المســائل االقتصاديــة واالجتماعيــة وإبــداء رأيــه فيهــا ويدعــي الحكومــة إلــى القيــام بإصالحــات يراهــا مناســبة وكذلــك
إرســال تقاريــر إلــى رئيــس الجمهوريــة .فالمجلــس هــو عضــو مؤســس للجمعيــة الدوليــة للمجالــس االقتصاديــة
واالجتماعيــة وعضــو فــي اتحــاد المجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي أفريقيــا منــذ .1994
)(35ناجــي البكــوش“ ،قــراءة فــي دســتور  ،”2014منشــورات مدرســة الدكتــوراه بكليــة الحقــوق بصفاقــس ،عــدد ،4
 ،2017صفحــة .27
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)(36تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة مبــدأ الحــوار االجتماعــي علــى انــه” كل عمليــة تفــاوض أو تشــاور أو تبــادل معلومــات
بيــن ممثلــي الحكومــات وأربــاب العمــل والعمــال حــول قضايــا مشــتركة ومتعلقــة بالسياســة االقتصاديــة واالجتماعيــة”.
)Mongi TARCHOUNA، La négociation collective en Tunisie، Thèse، Paris I، 1986، page 6(37

)(38النــوري مزيــد“ ،قــراءات فــي دســتور الجمهوريــة الثانيــة”  ،منشــورات مدرســة الدكتــوراه بكليــة الحقــوق بصفاقــس
عــدد  ،4تونــس  ، 2017صفحــة .75
)(39ناجــي البكــوش“ ،قــراءة فــي دســتور  ،”2014منشــورات مدرســة الدكتــوراه بكليــة الحقــوق بصفاقــس ،عــدد ،4
 ،2017صفحــة .27
)(40تقييــم الطابــع الديمقراطــي للدســتور التونســي المــؤرخ فــي  27جانفــي  2014الجمعيــة التونســية للقانــون الدســتوري
 Democracy reporting internationlصفحــة .11
)(41لئــن اختلفــت تعريفــات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فإنهــا تتفــق فــي نقطــة جوهريــة وهــي طبيعــة التزامــات
الدولــة لضمــان هــذه الحقــوق ( التــزام ايجابــي) .فهــي حقــوق دائينيــة تضــع علــى كاهــل الدولــة واجــب الوفــاء بهــا.
ويحــق لــكل فــرد المطالبــة بهــذا الديــن .ومــن ناحيــة اخــرى فعلــى اختــاف طريقــة دســترة الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة لكنهــا تتفــق فــي أنهــا تحيــل للمشــرع التدخــل إلفعالهــا .ســناء بوقصــة ،محاضــرة فــي إطــار الــدورة
الثالثــة لألكاديميــة الدســتورية ،تونــس.2017 ،
)(42تضمنــت هــذه المــادة فــي فقرتهــا األولــى انــه يتعيــن علــى كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد “أن تتخــذ بمفردهــا
وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن ،وال ســيما علــى الصعيــد االقتصــادي والتقنــي ،و بأقصــى مــا تســمح بــه
مواردهــا المتاحــة ،مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي للحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد
،ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة ،و خصوصــا ســبيل اعتمــاد تدابيــر تشــريعية”
)“(43تفاقــم العجــز المالــي للصناديــق االجتماعيــة رغــم محاولــة الســلط العموميــة التصــدي لهــذه الظاهــرة خــال العشــرية
األخيــرة مــن خــال بعــض التنقيحــات القانونيــة المتعلقــة بالترفيــع فــي ســن التقاعــد فــي بعــض القطاعــات ومراجعــة
األجــر المرجعــي الحتســاب الجرايــة وإصــدار قوانيــن ظرفيــة فــي طــرح خطايــا التأخيــر لتحفيــز المؤجريــن علــى
تســوية ديونهــم تجــاه الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي .غيــر أن هــذه اإلجــراءات لــم تفــي بالغــرض بــل
ارتفعــت نســبة العجــز ألســباب مرتبطــة بغيــاب التــوازن بيــن األنظمــة وضعــف النمــو االقتصــادي“ .فاخــر بــن ســالم
فاخــر بــن ســالم “الحــق فــي الضمــان االجتماعــي “ .مذكــرة لإلحــراز علــى شــهادة الماجســتير فــي القانــون الخــاص”
 . 2012-2013صفحــة 70
)(44الفصــل  12مــن الدســتور “تســعى الدولــة إلــى تحقيــق العدالــة االجتماعيــة ،والتنميــة المســتدامة ،والتــوازن بيــن
الجهــات ،اســتنادا إلــى مؤشــرات تنميــة واعتمــادا علــى مبــدأ التمييــز االيجابــي .كمــا تعمــل علــى االســتغالل الرشــيد
للثــروات الوطنيــة”
)(45محمــد الناصــر ،مقــال افتتاحــي ،حــول الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وضمانــات تكريســها فــي دســتور  27جانفــي
 ،2014المجلــة التونســية للقانــون االجتماعــي عــدد خــاص،2016 ،صفحــة .23
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)(46نصــوص اإلعمــال التدريجــي الــواردة فــي معاهــدات األمــم المتحــدة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان * العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة “تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد بــان تتخــذ بمفردهــا
وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن وال ســيما علــى الصعيديــن االقتصــادي والتقنــي وبأقصــى مــا تســمح بــه
مواردهــا المتاحــة .مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان اإلعمــال الكامــل التدريجــي للحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد
ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة وخصوصــا ســبل اعتمــاد تدابيــر تشــريعية.
بالنســبة التفاقيــة حقــوق الطفــل  :تتخــذ الــدول األطــراف كل التدابيــر التشــريعية واإلداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر
المالئمــة إلعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه االتفاقيــة  .وفيمــا يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة تتخــذ الــدول األطــراف هــذه التدابيــر بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة وكذلــك حيثمــا يلــزم فــي إطــار
التعــاون الدولــي.
اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  :فيمــا يتعلــق الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة “تتعهــد
كل دولــة مــن دول األطــراف باتخــاذ التدابيــر الالزمــة بأقصــى مــا تتيحــه المــوارد المتوافــرة لديهــا وحيثمــا يلــزم فــي
إطــار التعــاون الدولــي للتوصــل تدريجيــا إلــى إعمــال هــذه الحقــوق إعمــاال تامــا دون اإلخــال بااللتزامــات الــواردة
فــي هــذه االتفاقيــة والواجبــة التطبيــق فــورا وفقــا للقانــون الدولــي.
)(47أســئلة يتكــرر طرحهــا بشــان الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة صحيفــة الوقائــع رقــم  22مفوضيــة األمــم
المتحــدة لحقــوق اإلنســان .صفحــة 18
)(48كرس الدستور التونسي الحق في محاكمة عادلة.
الفصل “ 108لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول .والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان”...
)(49احمــد صــواب قاضــي بالمحكمــة اإلداريــة “القاضــي والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات فــي دســتور  2014منشــور فــي
دراســة قانونيــة عــدد  204/205جويليــة – ســبتمبر  2015صفحــة .30
)(50يتضمــن القانــون الدولــي تعريفــا عمليــا الســتقالل القضــاء الــذي يشــمل خمســة عناصــر ومــن شــان كل نظــام قانونــي
أن يوفرهــا علــى المحاكــم أن (ا) تكــون محايــدة (ب) تتعامــل مــع القضايــا بشــكل غيــر متحايــز (ج) آال تظهــر إجحافــا
و(د) أن تكــون مســتقلة سياســيا و(ه) أن تعمــل مــن دون خــوف.
)(51حيث تضمن الفصل  102أن “القضاء سلطة مستقلة تضمن  ...حماية الحقوق والحريات”.
)(52تقييــم الطابــع الديمقراطــي للدســتور التونســي المــؤرخ فــي  27جانفــي  2014الجمعيــة التونســية للقانــون الدســتوري
 Democracy reporting internationlصفحــة . 10
)(53النــوري مزيــد“ ،قــراءات فــي دســتور الجمهوريــة الثانيــة”  ،منشــورات مدرســة الدكتــوراه بكليــة الحقــوق بصفاقــس
عــدد  ،4تونــس  ، 2017صفحــة صفحــة عــدد . 54
)(54لمؤسســات المجتمــع المدنــي والــرأي العــام عمومــا مســؤولية كبيــرة فــي حمايــة الحقــوق والحريــات وخاصــة
اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة منهــا اللتصاقهــا بالحيــاة اليوميــة للمواطنيــن ولقــد تطــور دور المجتمــع المدنــي فــي تونــس
بعــد الثــورة خاصــة مــن حيــث تعــدد هياكلــه .
)(55الفصــل  107مــن المجلــة الجزائيــة “االعتصــاب المتقــارر عليــه الواقــع مــن اثنيــن أو أكثــر مــن الموظفيــن العمومييــن
أو أشــباههم بقصــد تعطيــل إجــراء العمــل بالقوانيــن أو تعطيــل خدمــة عموميــة وذلــك باالســتعفاء جملــة مــن الخدمــة
أو بغيــر ذلــك يعاقــب مرتكبــه بالســجن مــدة عاميــن”.
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)(56تضطلــع المؤسســة بوظيفتيــن أساســيتين “وظيفــة اقتصاديــة بوصفهــا خليــة إنتــاج ووظيفــة اجتماعيــة باعتبارهــا تمثــل
خليــة أساســية لخلــق مواطــن الشــغل ”
Baccar (T)، L’adéquation formation-emploi ; politique de l’emploi en Tunisie، Actes du
séminaire organisé par l’institut de financement، de développement du Maghreb Arabe
.en collaboration avec l’US-AID du 13 au 16 juin 1990 à Tunis، p606

)“(57يعتبــر التمييــز احــد اخطــر العراقيــل التــي مــا لبثــت تواجــه طالبــي الشــغل وتهــدد حقهــم فــي الحصــول علــى عمــل
بالنظــر لمــا قــد يترتــب عنــه عــادة مــن تقليــص حظــوظ الدخــول للحيــاة المهنيــة وحتــى الحيلولــة دون ذلــك .ومــن
البديهــي أن تقتضــي مثــل هــذه االنعكاســات الســلبية ضــرورة اتخــاذ التدابيــر الالزمــة التــي تمكــن مــن القضــاء عليــه”.
فاخــر بــن ســالم “الحــق فــي الشــغل “ .مذكــرة لإلحــراز علــى شــهادات الدراســات المعمقــة فــي القانــون الخــاص”
 1998-1999صفحــة .18
)(58اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــان القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز تجــاه المــرأة “تقتضــي مواجهــة العواقــب الوخيمــة
المترتبــة عــادة عــن التفريقــات غيــر المشــروعة ضــرورة توفيــر الحمايــة القانونيــة الالزمــة لمنــع هــذه الممارســات
ومــن البديهــي أن ال يتحقــق ذلــك إال بتكريــس فعلــي لمبــدأ عــدم التمييــز فــي إطــار المنظومــة القانونيــة .ومــن الواضــح
أن المشــرع التونســي لــم يخــرج عــن هــذا التوجــه فضمــن تشــريع العمــل جملــة مــن القواعــد المقــرة للمبــدأ اختلفــت
مصادرهــا فمنهــا ماهــو دولــي اســتقاه مــن المصادقــة علــى جملــة مــن االتفاقيــات الدوليــة”.
)(59أمثلــة للحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والخاضعــة
للحمايــة الفوريــة
 الحق في تشكيل النقابات واالنضمام إليها والحق في اإلضراب االلتزام بحماية األطفال والنشء من االستغالل االقتصادي واالجتماعي دفع اجر عادل ومتساو عن العمل المتساوي القيمة دون تمييز من أي نوع توفير االبتدائي المجاني واإللزامي للجميعااللتــزام باحتــرام حريــة الوالديــن فــي اختيــار المــدارس ألوالدهــا خــاف المــدارس التــي تنشــئها الســلطات العامــةوالتــي تتقيــد بمعاييــر التعليــم الدنيــا
 االلتزام بحماية األفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية تتقيد بمعايير التعليم الدنيا)(60أمثلة لاللتزامات األساسية الدنيا فيما يتصل بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
التزامــات األساســية الدنيــا التــي ســلطت عليهــا اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة األضــواء
فــي تعليقاتهــا العامــة تتطلــب مــن الــدول القيــام بمــا يلــي
 كفالة الحق في العملكفالــة الحصــول علــى الحــد األدنــى األساســي مــن األغذيــة الــذي يكــون كافيــا وســليما مــن حيــث التغذيــة بغيــةضمــان التحــرر مــن الجــوع للجميــع
 كفالــة الحصــول علــى المــأوى األساســي والســكن وخدمــات الصــرف الصحــي وإمــدادات كافيــة مــن ميــاهالشرب المأمونة

الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية

| 29

)(61تقــوم أعــداد متزايــدة مــن األفــراد برفــع الدعــوى أمــام محاكــم فــي كثيــر مــن البلــدان يدعــى فيهــا وقــوع انتهــاكات
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وكذلــك أمــام آليــات عالميــة وإقليميــة لحقــوق اإلنســان ومــن أمثلــة ذلــك فــي مــا يلــي
فــي جنــوب إفريقيــا قيــدت السياســات العامــة الحكوميــة مــن قــدرة األطبــاء فــي المستشــفيات والعيــادات العامــة غيــر
تلــك المســماة مواقــع للبحــث والتدريــب علــى وصــف دواء يخفــض مــن احتمــال انتقــال فيــروس نقــص المناعــة
البشــري مــن األم إلــى الطفــل حتــى وإن كان ينصــح بــه طبيــا ووجــدت منشــات مالئمــة لالختبــار وتقديــم المشــورة
إلــى المــرأة الحامــل.
فــي البرازيــل قــررت المحكمــة الدســتورية االتحاديــة إن الدولــة ملزمــة بموجــب الدســتور بضمــان حصــول األطفــال
علــى خدمــات الرعايــة النهاريــة والحضانــة .وكانــت هــذه القضيــة قــد رفعــت أمــام المحكمــة فــي دعــوى مدنيــة
عامــة بشــان حــق األطفــال فــي التعليــم .وأكــدت المحكمــة علــى انــه فــي بعــض الحــاالت التــي ال تقــوم فيــه الســلطات
اإلداريــة بحمايــة الحقــوق االجتماعيــة عــن طريــق سياســات عامــة مالئمــة يمكــن أن يكــون للمحاكــم دور تؤديــه فــي
حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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الملخص
تناولــت هــذه الدراســة الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة التــي نــص عليهــا الدســتور األردنــي،
وحرصـا ً مــن المشــرع علــى أهميــة تلــك الحقــوق فقــد أوردهــا فــي صلــب الدســتور ،وأفــرد لهــا بابـا ً
خاص ـا ً وتــرك للقوانيــن تنظيمهــا.
وبحثــت هــذه الدراســة فــي الوســائل الالزمــة لضمــان احتــرام الحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة
مــن أي خطــر يتهددهــا ،والغايــة مــن الضمانــات هــي كفالــة التــزام أجهــزة الدولــة بحمايــة هــذه
الحقــوق ،وتوفيــر اإلمكانيــات الالزمــة لضمــان تمتــع أصحــاب هــذه الحقــوق بهــا.
كمــا تناولــت الرقابــة القضائيــة علــى كل مــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة ،وتــم
اســتعراض المراحــل التــي مــر بهــا القضــاء العــادي والقضــاء اإلداري فــي الرقابــة علــى دســتورية
القوانيــن والرقابــة علــى أعمــال اإلدارة.

المقدمة
تشــكل الدســاتير فــي إطارهــا العــام القواعــد األساســية التــي تنطلــق منهــا الحقــوق اإلقتصاديــة
واالجتماعيــة ،كمــا وتتجســد مــن خاللهــا الشــرعية الدســتورية للقواعــد القانونيــة األخــرى التــي تهــدف
فــي مضمونهــا إلــى حمايــة الحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة ،وبذلــك نجــد أن الدســتور يعــد الجســر
الــذي يربــط الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة بالضمانــات التــي يحتاجهــا اإلنســان مــن خــال حمايــة
الدســتور لهــا.
وتمثــل الحقــوق والحريــات ذات المضمــون االقتصــادي واالجتماعــي الجيــل الثانــي من قائمــة الحقوق
والحريــات التــي نصــت عليهــا المواثيــق واإلعالنــات والعهــود الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،وذلــك
باعتبــار أن الحقــوق والحريــات ذات المضمــون السياســي والمدني تمثــل الجيل األول في هــذا الخصوص.
وعليــه فــا بــد للدســاتير مــن أن تقــوم بحمايــة الحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة وضمانهــا
مــن خــال إحاطتهــا بالضمانــات الالزمــة لصونهــا ،ســواء كانــت ضمانــات قانونيــة أو سياســية أو
اقتصاديــة أو اجتماعيــة وال يوجــد هنــاك مــا يمنــع مــن تقييــد هــذه الضمانــات إذا كان هنــاك مــا
يبــرر ذلــك كالظــروف السياســية والطارئــة والحــروب والكــوارث الطبيعيــة والصحيــة التــي تمــر
بهــا البــاد ،ذلــك أن الهــدف مــن هــذه القيــود هــو المصلحــة العامــة للشــعب وهــو أمــر ال يتعــارض
مــع الحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة وفــي الوقــت الحاضــر أولــت معظــم دســاتير العالــم موضــوع
حقــوق اإلنســان قمــة أولوياتهــا.
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محددات الورقة
تركــز هــذه الورقــة علــى مــدى األهميــة التــي أوالهــا المشــرع األردنــي بالحقــوق اإلقتصاديــة
واإلجتماعيــة ومــا تضمنــه الدســتور مــن الضمانــات الالزمــة لممارســة تلــك الحقــوق ،كمــا تتنــاول هذه
الدراســة التحديــات والعوائــق التــي تــؤدي إلــى تقييــد بعــض مــن هــذه الحقــوق ،باإلضافــة إلــى أن هــذه
الدراســة ســتتجاوز مــا يتعلــق بالضمانــات الدوليــة لميثــاق األمــم المتحــدة واإلتفاقيــات الدوليــة األخــرى
بهــذا الشــأن إال بالقــدر الــذي يخــدم هــذه الدراســة.
الغرض من الورقة :
الغــرض مــن هــذه الورقــة هــو بحــث العالقــة بيــن الضمانــات التــي يوفرهــا الدســتور األردنــي
للحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وبيــن مــا يمكــن أن يصــدر عــن الســلطة التشــريعية مــن قوانيــن
مقيــدة لتلــك الضمانــات ،وكذلــك مــا يمكــن أن يصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة مــن ممارســه قانونيــة أو
خــاف ذلــك ممــا يؤثــر علــى تلــك الضمانــات ،ال ســيما وأن الضمانــات الدســتورية منوطــة الرقابــة
الفعّالــة بهــا مــن خــال الســلطة القضائيــة فــي ظــل وجــود ممارســات مــن المحاكــم النظاميــة ومحكمــة
العــدل العليــا “ســابقا ً – المحكمــة اإلداريــة – ووجــود محكمــة دســتورية حديثــة النشــأة ال يتعــدى
عمرهــا الخمــس ســنوات.
مفاهيم رئيسة  :حقوق اإلنسان
لــم تضــع المعاهــدات الدوليــة والمواثيــق تعريفـا ً جامعـا ً شــامالً لحقــوق اإلنســان ،ولذلــك اختلفــت
التعريفــات بيــن أيــدي الفقهــاء ؛ فمنهــم مــن عــرف حقــوق اإلنســان علــى أنهــا “الحقــوق التــي يُعتقــد
أن كل البشــر ينبغــي أن يتمتعــوا بهــا ألنهــم آدميــون ،وينطبــق عليهــم الشــرط اإلنســاني أي أن هــذه
1
الحقــوق ليســت منحــه مــن أحــد وال يســتأذن فيهــا مــن الســلطة وهــذه األخيــرة ال تمنحهــا وال تمنعهــا”.
وعرّ فهــا آخــرون بأنهــا “مجموعــة الحقــوق الطبيعيــة التــي يمتلكهــا اإلنســان واللصيقــة بطبيعتــه
والتــي تظــل موجــودة وإن لــم يتــم اإلعتــراف بهــا ،بــل أكثــر مــن ذلــك حتــى لــو انتهكــت مــن قبــل
2
ســلطة مــا”.
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الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
أمــا الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة فلقــد تناولتهــا قبــل الدســاتير اإلتفاقيــات الدوليــة (الشــرعة
الدوليــة) فــي متونهــا فميثــاق األمــم المتحــدة فــي مادتــه ( )55عرفهــا علــى شــكل مطالبــات للــدول
األعضــاء بــأن تكــون مســتويات أعلــى للمعيشــة ،والعمالــة الكاملــة وظــروف التقــدم اإلقتصــادي
واإلجتماعــي والتنميــة ،وإيجــاد حلــول للمشــاكل الصحيــة والتعليميــة دون تمييــز بســبب العنصــر أو
الجنــس أو اللغــة أو الديــن.
مطالبـ ً
ـة الــدول بإتخــاذ إجــراءات مشــتركة ومنفــردة فــي التعــاون مــع األمــم المتحــدة مــن أجــل
تحقيــق المقاصــد المنصــوص عليهــا فــي المــادة (.)55
وبالرغــم مــن اإلتفاقيــات المبكــرة التــي أبرمــت علــى نطاق واســع فيما يتعلــق بالحقــوق اإلقتصادية
واالجتماعيــة إال أن أهميــة هــذه الحقــوق جعلــت مــن بالضــرورة تفــرد إتفاقيــة خاصــة تكــون المصــدر
الرئيــس لإللتزامــات الدوليــة األن هــو العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة
3
والثقافية.
وتضمــن المــادة  2/1مــن العهــد الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة اإللتــزام األساســي
الــذي يقــع علــى جميــع الحكومــات التــي صدقــت علــى المعاهــدة بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا
المتاحــة ،مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع الكامــل التدريجــي بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا
العهــد ،ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة ن وخصوص ـا ً ســبيل اعتمــاد تدابيــر تشــريعية.
وبينمــا ال يتطلــب العهــد الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة مــن أي حكومــة القيــام علــى
الفــور بتوفيــر الغــذاء والكســاء والســكن لمواطنيهــا ،فإنــه يطالبهــا باتخــاذ خطــوات نحــو اإلعمــال
الكامــل لتلــك الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة ،ومــن المرجــح أن أي حكومــة ســتنتهك العهــد إذا مــا
4
قامــت باتخــاذ تدابيــر مــن شــأنها اإلنتقــاص مــن هــذه الحقــوق.
وعلــى الرغــم مــن اتســاع موضــوع البحــث واحتوائــه علــى الكثيــر مــن النقــاط التــي تصلــح أن
تكــون عنوان ـا ً ألطروحــة علميــة إال أننــي ســأحاول مــن خــال هــذه الدراســة اإللمــام بأهــم الجوانــب
والنصــوص الدســتورية والتشــريعات األخــرى التــي نظمت الحقــوق اإلقتصادية واالجتماعيــة وحرياته
والضمانــات الكفيلــة بحمايتهــا وصونهــا ومنــع التغــول عليهــا أو انتهاكهــا.

الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية

| 34

ووفقا ً لذلك فقد قمت بتقسيم هذه الورقة إلى فصلين التالية:
• الفصل األول :الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية وتحدياتها في الدستور األردني.
المبحث األول  :ماهية الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في الدستور.
المبحث الثاني  :تحديات الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في الدستور.
• الفصل الثاني  :ضمانات الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في الدستور األردني.
المبحث األول  :الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المبحث الثاني  :الرقابة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل الدستور.
• النتائج والتوصيات.
1 .الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية وتحدياتها في الدستور األردني
قبــل الخــوض فــي الضمانــات الدســتورية لحمايــة الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة مــن اإلنتهــاك
؛ كان لزامــا ً علــى الباحــث التطــرق إلــى جملــة الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة التــي أوردهــا
المشــرع األردنــي فــي الدســتور والتــي أوجــب لهــا الحمايــة الدســتورية ،وهــل كانــت هــذه الحقــوق
ذكــرت مبعثــرة أم فــي فصــل مخصــص مســتقل ؟ وهــل هــذه الحقــوق تــم التنصيــص عليهــا حصــراً
أم ذكــرت علــى ســبيل المثــال ليتــرك الدســتور الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة متغيــرة بتغيــر
الظــروف واألزمنــة ؟ هــذا مــا سيتســنى لنــا إدراكــه مــن خــال المبحــث االول مــن الفصــل األول.
المبحث األول  :ماهية الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في الدستور األردني.
لقد نص المشرع األردني على مجموعة من الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية بشكل صريح :

أوال :حق الملكية
يعــد حــق الملكيــة فــي مقدمــة الحقــوق اإلقتصاديــة وهــو بمثابــة المحــور الرئيــس لهــا ،ويقــول
الفقيــه (كولبــاد) بــأن حــق الملكيــة تتــم مناقشــته فــي القانــون المدنــي كحــق شــخصي يســمح للفــرد بــأن
5
يحتكــر اســتغالل شــيء مــا ويفــرض احترامــه مــن قبــل اآلخريــن.
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ويقصــد بحــق الملكيــة قــدرة الفــرد قانونـا ً علــى أن يصبــح مالــكاً ،وأن تصــان ملكيتــه مــن اإلعتــداء
عليهــا ،وأن يكــون لــه حــق التصــرف فيهــا وفيمــا تنتجــه ،6وبذلــك يجــب صيانــة هــذه الملكيــة مــن
اإلعتــداء عليهــا فــا يجــوز مصادرتهــا أو نــزع ملكيتهــا إال للمنفعــة العامــة ،وبذلــك فــإن الفــرد حــر
فيمــا يملكــه مــن ثــروة وفــي تحديــد حجــم انتاجــه واســتهالكه ،وحــر فيمــا يوفــره ضمــن إطــار القانــون
ومصالــح اآلخريــن.
حــرص المشــرع األردنــي علــى حمايــة هــذا الحــق حيــث جــاء نــص المــادة ( )11مــن الدســتور
األردنــي “ :ال يســتملك ملــك أحــد إال للمنفعــة العامــة وفــي مقابــل تعويــض عــادل حســبما يعيــن فــي
القانــون” .وبذلــك طبق ـا ً للنــص الســابق فــإن شــروط اإلســتمالك هــي :
1 .أن يكون اإلستمالك للمنفعة العامة.
2 .أن يكون اإلستمالك مقابل تعويض عادل.
3 .أن يصــدر قانــون يبيــن كيفيــة اإلســتمالك .وقــد صــدر قانــون اإلســتمالك رقــم  12لعــام 1987

لتنظيــم عمليــة اإلســتمالك.

7

و جــاء نــص المــادة  12مــن الدســتور بقولهــا “ :ال تفــرض قيــود جبريــة وال تصــادر أمــوال
منقولــة وغيــر منقولــة إال بمقتضــى القانــون” .ولضمــان حمايــة هــذا الحــق فقــد نــص قانــون العقوبــات
األردنــي 8فــي المــواد ( 339ومــا بعدهــا) علــى معاقبــة كل مــن يتعــدى علــى ملــك غيــره بالســرقة أو
اإلحتيــال أو اإلختــاس أو اإلســتعمال دون وجــه حــق.
وقــد عــرف القانــون المدنــي 9؛ فــي المــادة  1018الملكيــة بأنهــا “ســلطة المالــك فــي أن يتصــرف
فــي ملكــه تصرف ـا ً مطلق ـا ً عيني ـا ً ومنفعــة واســتغالالً” وبينــت المــادة  1021مــن نفــس القانــون بــأن
“للمالــك أن يتصــرف فــي ملكــه كيــف مــا شــاء مــا لــم يكــن تصرفــه مضــراً بالغيــر ضــرراً فاحشـا ً أو
مخالف ـا ً للقوانيــن المتعلقــة بالمصلحــة العامــة أو المصلحــة الخاصــة”.

ثانيا ً  :حق العمل
كان حــق العمــل بمعنــاه التقليــدي يعنــي حريــة الفــرد فــي مزاولــة العمــل الــذي يريــده وعــدم
إجبــاره علــى مزاولــة عمــل معيــن ،10إلــى أن أصبــح حــق يجــب علــى الدولــة أن تكفلــه لمواطنيهــا
محــدود بإمكانياتهــا ،ويقــول الفقيــه فيــدال “ :إن حــق العمــل يتطلــب بالضــرورة تنظيــم العمــل وتنظيــم
العمــل يســتلزم إجــراء تحــوالت اقتصاديــة فــي المجتمــع لقــد تــم إقــرار هــذا المبــدأ وأن النتائــج ال
يمكــن تجنبهــا” ،ويعلــق الفقيــه بيــردو علــى ذلــك “ :ال يوجــد مــا نضيفــه علــى هــذا اإلســتدالل الــذي
11
مــا زال يثبــت صحتــه”.
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وقــد نظــم الدســتور األردنــي حــق العمــل علــى أن تكفلــه الدولــة وتوجــه بــه اإلقتصــاد والنهــوض
بمــا يعــود علــى الدولــة واألفــراد بتحقيــق الحيــاة الفضلــى ،وذلــك عــن طريــق ضمــان فــرص العمــل
لجميــع المواطنيــن ،وكذلــك نظمــت القوانيــن األردنيــة حــق العمــل مــن حيــث إدارة المشــروعات
اإلقتصاديــة والتجاريــة والصناعيــة.

ثالثا ً  :حق تأليف النقابات واإلنضمام إليها
يعيــش اإلنســان ضمــن إطــار مجموعــة ،فالحريــات التــي يحتاجهــا ليســت تلــك التــي تكفلــه ماديـا ً
وفكريـا ً وإنمــا تلــك التــي تســمح لــه باإلتصــال باآلخريــن وتنظيــم عالقــة معهــم ،وبذلــك ينخــرط الفــرد
فــي جماعــات مختلفــة تســاعده علــى المطالبــة بحقوقــه سياسـ ً
ـية كانــت أو اجتماعيــة أو مهنيــة ،ومــن
هنــا جــاءت المنــاداة بحريــة التجمــع واالجتمــاع وتأليــف الجمعيــات والنقابــات .12وتعــرف النقابــات
المهنيــة بأنهــا مجموعــات مهنيــة مهمتهــا الدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا الماديــة بشــكل رئيــس وتشــمل
جميــع مياديــن العمــل الصناعــي والزراعــي والتجــاري ،ويخالــف مــدى تدخــل النقابــات وتأثيرهــا فــي
ممارســة الســلطة السياســية واتخــاذ قراراتهــا ،بــل وفــي اســتمرار هــذه الممارســة باختــاف حجــم
النقابــة وســائل متعــددة كاالعتصــام واإلضــرار والمســيرات كأدوات عمــل تفــرض مــن خــال موقعهــا
13
علــى أربــاب العمــل وأصحــاب القــرار.
و يعــد تكويــن النقابــات واإلنظمــام إليهــا أكبــر ضمانــه مــن ضمانــات األفــراد للمطالبــة بحقوقهــم
وتحســين حاالتهــم وخاصــة مــا يتعلــق بالعمــل ،حيــث جــاء نــص المــادة  23مــن الدســتور األردنــي
فــي الفقــرة (و) التــي أعطــت للعامــل الحــق فــي تنظيــم نقابــي حــر ضمــن حــدود القانــون.
و تــرك الدســتور للقانــون طريقــة تنظيــم هــذه النقابــات ومراقبــة مواردهــا وقــد بيــن قانــون
العمــل النافــذ رقــم  8لســنة  1996وتعديالتــه فــي مــواده كل مــا يتعلــق بتأســيس وتســجيل نقابــات
العمــال ،وأحــكام نظــام نقابــة العمــال ،وتشــكيل النقابــات العماليــة التحــاد عــام بهــا تكــون لــه شــخصيته
االعتباريــة ،بحيــث تحتفــظ فيــه كل نقابــة لحقوقهــا الخاصــة ،ويحــق لهــذا االتحــاد العــام بمقتضــى
قانــون العمــل االنظمــام الــى أي منظمــة عماليــة دوليــة بعــد موافقــة وزيــر العمــل.

رابعا ً  :حق الضمان اإلجتماعي والرعاية الصحية
ال شــك أن الحقــوق اإلجتماعيــة تتعلــق بطبيعــة البشــر ،إال أنهــا تتطلــب تدخـاً إيجابيـا ً مــن الدولــة،
وبذلــك فــإن هــذه الحقــوق تضــع علــى عاتــق الدولــة واجــب التدخــل بفاعليــة فــي شــتى مناحــي الحيــاة
االجتماعيــة واإلقتصاديــة لألفــراد .كتوفيــر العمــل وتوفيــر العنايــة الالزمــة للشــيوخ واألطفــال ،إضافة
إلــى توفيــر الرعايــة الصحيــة للمرضــى ،ويــؤدي اإلقــرار بالحقــوق اإلجتماعيــة إلى تكليف الــدول التي
تبنتهــا بتحقيــق الديمقراطيــة االجتماعيــة إلــى جانب تحقيق الديمقراطية السياســية وإقامــة التوازن بينها،
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كمــا أن الحقــوق اإلجتماعيــة رافــد قــوي للحقــوق الفرديــة ،فيتحــرر العامــل مــن تحكــم رب العمــل،
فيقــوم العامــل بالمشــاركة فــي الحيــاة العامــة وممارســة حقــه السياســي دون أن يخشــى تهديــد رب
14
العمــل.
ويقصــد بهــذا الحــق رعايــة الفــرد صحي ـا ً بكفالــة التأميــن الصحــي ووســائل العــاج المجانــي،
وفتــح المستشــفيات ودور العــاج ورعايــة األمومــة والطفولــة وإنشــاء دور الحضانــة والمراكــز
الطبيــة للــوالدة والعنايــة بالحوامــل ورعايــة ذوي اإلعاقــة وإنشــاء المعاهــد المالئمــة لهــم ،15وللفــرد
بموجــب هــذا الحــق أن يتمتــع بضمــان اجتماعــي بموجبــه يوفــر المجتمــع لــه وألســرته مســتوى الئقـا ً
مــن الحيــاة ،مــن حيــث الغــذاء والكســاء وكذلــك حــق الضمــان ضــد العــوزة والحاجــة بســبب البطالــة
16
أو المــرض أو الشــيخوخة.
ويقــع علــى عاتــق الدولــة مكافحــة اآلفــات واألوبئــة والعمــل علــى توفيــر بيئــة ســليمة مــن
األمــراض ،إضافــة إلــى منــح المواطــن التأميــن الصحــي الــازم والمجانــي إن أمكــن ،وتحقيــق نظــام
أســري ليقــوم علــى تأســيس األســرة تأسيســا ً اجتماعيــا ً ســليما ً كنــواة للمجتمــع.
لــم يــرد النــص فــي الدســتور األردنــي علــى هــذا الحــق بشــكل مباشــر وإنمــا ورد فــي نــص الفقــرة
 3مــن المــادة السادســة مــن الدســتور بمفهــوم ضمنــي كفالــة الدولــة لطمأنينــة األفــراد وتكافــؤ الفــرص
لجميــع األردنييــن ،كمــا حــددت المــادة  23مــن الدســتور المبــادئ التــي ينبغــي أن يهتــدي بهــا المشــرع
عنــد تنظيمــه لحريــة العمــل ،ومــن بينهــا خضــوع العامــل للقواعــد الصحيــة.
ولمــا كان الضمــان اإلجتماعــي يهــدف إلــى التخفيــف مــن وطــأة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا
اإلنســان بســبب طــوارئ العمــل أو الشــيخوخة أو وفــاة الشــخص المعيــل لعائلتــه ،عــن طريــق إعــادة
توزيــع الدخــل علــى المســتفيدين وبذلــك تكــون هــذه المــادة  / 23ج / 23 ،و؛ مــن الدســتور قــد نصــت
17
علــى الحــق فــي الضمــان اإلجتماعــي والتأميــن الصحــي للعمــال.
المبحث الثاني  :تحديات الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في الدستور
تخضــع الحقــوق والحريــات إلــى تحديــات عديــدة وفق ـا ً لمــا تقتضيــه المصلحــة العامــة وأحــوال
الطــوارئ وغيرهــا مــن الضوابــط ،وتعــد بعــض هــذه القيــود بمثابــة معوقــات تحــول دون ممارســة
هــذه الحقــوق ،إذ يشــكل ذلــك تغــوالً علــى تلــك الحقــوق والحريــات ،فــي حيــن يعــد بعضهــم اآلخــر
منهــا مبــرراً لضمــان ممارســة تلــك الحقــوق وتحقيق ـا ً للنظــام العــام والمصلحــة العامــة فــي الدولــة،
وعلــى ضــوء ذلــك ســنقوم بدراســة هــذه التحديــات الــواردة علــى الحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة
فــي الدســتور األردنــي ضمــن هــذا المبحــث :
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يتولــى الســلطة التشــريعية وفقــا ً للنظــام األردنــي طرفان،همــا  :الملــك رأس الدولــة ،ومجلــس
األمــة كمــا حددهــم الدســتور األردنــي بموجــب المــادة  ،25ومجلــس األمــة يتألــف مــن مجلســين
مجلــس األعيــان ومجلــس النــواب ومجلــس األعيــان يتألــف مــن عــدد ال يتجــاوز نصــف عــدد مجلــس
النــواب يعينهــم الملــك لمــدة أربــع ســنوات وفقـا ً لنــص المــادة  63مــن الدســتور األردنــي ،أمــا مجلــس
النــواب فيتألــف مــن أعضــاء منتخبيــن انتخابــا ً عامــا ســريا ً ومباشــراً وفقــا ً لنــص المــادة  67مــن
الدســتور األردنــي.
وينــاط بالســلطة التشــريعية إلــى جانــب الوظيفــة الرقابيــة الوظيفــة التشــريعية ،يعــد التشــريع
الوظيفــة الرئيســية للســلطة التشــريعية فــي النظــم السياســية المختلفــة للــدول ،والســلطة التشــريعية
فــي األردن ال تختلــف عــن غيرهــا مــن الــدول فــي ســن القوانيــن ووضعهــا إذ تنــص المــادة  91مــن
الدســتور “يعــرض رئيــس الــوزراء مشــروع كل قانــون علــى مجلــس النــواب الــذي لــه حــق قبــول
المشــروع أو رفضــه أو تعديلــه”.
وفــي جميــع الحــاالت يرفــع المشــروع إلــى مجلــس األعيــان ،وال يصــد ر القانــون إال إذا اقــره
المجلســان وصــادق عليــه الملــك” ،وبــذات الوقــت منحــت المــادة  95أعضــاء المجلــس الحــق فــي
اقتــراح القوانيــن ،لــذا فإنــه يتضــح مــن نــص المادتيــن “ 91و ”95مــن الدســتور األردنــي أن عمليــة
صنــع القانــون فــي األردن تمــر بثــاث عمليــات مجتمعــة ومتكاملــة مــن حيــث إعــداد مشــروع القانــون
مــن قبــل الحكومــة ،وتقديمــه إلــى مجلــس األمــة ومناقشــة المشــروع بدايــة فــي مجلــس النــواب ثــم
مجلــس األعيــان للموافقــة عليــه بصفتــه النهائيــة ،وكذلــك رفــع مشــروع القانــون بعــد اتفــاق المجلســين
عليــه إلــى الملــك للمصادقــة عليــه ،لــذا نالحــظ مــدى بنــاء روح التعــاون بيــن الســلطتين التشــريعية
والتنفيذيــة مــن حيــث جعــل مشــروع الحكومــة خاضع ـا ً لموافقــة الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة وفق ـا ً
لنــص المــادة  ،91وكذلــك جعــل االقتــراح الصــادر عــن هــذه الســلطة مقتصــراً لوضعــه فــي صفــة
18 95
مشــروع مــن الحكومــة وفق ـا ً لنــص المــادة .
ويمكن تلخيص أبرز التحديات التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية من خالل :

أوالً  :القوانين المؤقتة
لقــد تضمنــت الدســاتير الثالثــة للمملكــة نصوصـا ً تمنــح الســلطة التنفيذيــة حــق إصــدار القوانيــن
المؤقتــة 19ضمــن شــروط وقيــود وردت صراحــة فــي صلــب هــذه الدســاتير ،وبالتالــي فــإن مــا تأتــي
بــه هــذه الســلطة مــن خــال هــذه الرخصــة االســتثنائية يعــد مشــروعا ً طالمــا إلتزمــت الســلطة التنفيذيــة
بهــذه الشــروط والقيــود ،وإال خرجــت أعمالهــا فــي هــذا اإلطــار مــن مجــال المشــروعية إلــى مجــال
الالمشــروعية والبطــان.
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ثانيا ً  :إعالن حالة الطوارئ
والمقصــود بحالــة الطــوارئ هــو عندمــا تمــر الدولــة بظــروف طارئــة ال تكفــي لمعالجتهــا
اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة ،فعندهــا تقتضــي الحاجــة إلــى التوســع فــي اختصاصــات هــذه الســلطة
بمــا يكفــي لمواجهــة هــذه الظــروف الطارئــة والنغلــب عليهــا .وتنــص الدســاتير علــى اعــان حالــة
الطــوارئ وتصــدر قوانيــن معــدة مســبقا ً مبينــة كيفيــة اللجــوء إلــى هــذه القوانيــن وكيفيــة العمــل بهــا.
وقــد تنــاول المشــرع حالــة الطــوارئ فــي مضمــون المــادة 124مــن الدســتور التــي تنــص علــى “إذا
حــدث مــا يســتدعي الدفــاع عــن الوطــن فــي حالــة وقــوع طــوارئ فيصــدر قانــون بإســم قانــون الدفــاع
تعطــى بموجبــه الصالحيــة إلــى الشــخص الــذي يعينــه القانــون التخــاذ التدابيــر واإلجــراءات الضرورية
بمــا فــي ذلــك صالحيــة وقــف قوانيــن الدلــة العاديــة لتأميــن الدفــاع عــن الوطــن ،ويكــون قانــون الدفــاع
نافــذ المفعــول عندمــا يعلــن عــن ذلــك بــإراده ملكــة تصــدر بنــا ًء علــى قــرار مــن مجلــس الــوزراء”.
أمــا فيمــا يتعلــق باألســباب الموجبــة إلــى حالــة الطــوارئ فــي البــاد فهــي تلــك التــي تشــكل خطــراً
حقيقي ـا ً علــى درجــة معينــة مــن الجســامة تهــدد األمــن الوطنــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام
فــي جميــع أنحــاء الدولــة أو فــي منطقــة محــددة فيهــا ،وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور األردنــي ل
يحــدد األســباب الموجبــة إلعــان العمــل بقوانيــن الطــوارئ إال أن قانــون الدفــاع لســنة  1953وقانــون
الدفــاع رقــم  13لســنة  1992قــد حــددا هــذه األســباب فــي الفقــرة (أ) مــن المــادة الثانيــة فيــه بقولهــا :
“إذا حــدث مــا يســتدعي الدفــاع عــن الوطــن فــي حالــة وقــوع طــوارئ تهــدد األمــن الوطني أو الســامة
العامــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة أو فــي منطقــة منهــا بســبب وقــوع الحــرب أو قيــام حالــة تهــدد
بوقوعهــا أو حــدوث اضطرابــات أو فتنــه داخليــة مســلحة أو كــوارث عامــة أو انتشــار آفــة أو وبــاء”.
لكــن مــن بــاب الضمانــات التــي كفلهــا المشــرع لــكل شــخص يتخــذ بحقــه أي إجــراء يصــدر تطبيقـا ً
لصالحيــات ســلطة الطــوارئ بــأن يتظلــم مــن هــذا اإلجــراء إللغائــه ولــه أن يطعــن باألمــر الصــادر
بذلــك لــدى المحكمــة اإلداريــة وعلــى المحكمــة أن تفصــل فــي الطلــب علــى وجــه الســرعة ،وكذلــك
أجــاز قانــون الدفــاع لــكل شــخص كلــف بــأي عمــل أو أداء أي خدمــة أو تقديــم أي مــال وكذلــك مــن
20
تــم اإلســتيالء علــى مالــه أو وضــع اليــد عليــه أو نقلــه أو إتالفــه ....الحــق بالتعويــض”.
أمــا التحديــات التنفيذيــة فــإن األصــل فــي األشــياء اإلباحــة والحريــة في التصــرف ،ولكــن متطلبات
الحيــاة اإلنســانية ومعامالتهــا تحتــاج إلــى ضوابــط معينــة ،والحريــة المطلقــة ال وجــود لهــا وفقــا ً
لمبــدأ نســبية الحريــات ،حيــث أنهــا تتقيــد بضوابــط وقيــود معينــة ســواء كانــت أخالقيــة أو اجتماعيــة
والحقــوق بشــكل عــام تخضــع لقيــود وضوابــط وفق ـا ً لبعــض األحــوال والطــوارئ العامــة وغيرهــا
وفقــا ً لمــا تقتضيــه المصلحــة العامــة 21،لكــن هنــاك تحديــات ومعوقــات فــي غيــر تلــك الظــروف
الطارئــة تتقيــد بهــا حقــوق اإلنســان وحرياتــه.
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وبنــا ًء علــى مــا تقــدم ســيتم تنــاول تلــك التحديــات والمعوقــات التنفيذيــة علــى حقــوق اإلنســان فــي
األردن كمــا يلــي:
أوالً  :األمن القومي.
ثانيا ً  :األمن العام.
ثالثا ً  :النظام العام.
رابعا ً  :األخالق العامة.
خامسا ً  :النظام الصحي والبيئي.
ولعــل محــل دراســتنا هنــا يقتصــر بعنصــر مــن عناصــر التحديــات وهــي األمــن العــام وكــون
الدراســة تعنــى بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة ،وباقــي العناصــر تمــس الحقــوق المدنية والسياســية
أكثــر منهــا لــذا قــد يأتــي األمــن القومــي مــن أجــل حمايــة وحــدة أراضــي الدولــة واســتقاللها السياســي
مــن األخطــار المحدقــة بهــا ،وكذلــك األخطــار الداخليــة التــي تهــدد الدولــة كاإلنقالبــات السياســية أو
22
تعكيــر عناصــر الوحــدة الوطنيــة فــي الدولــة.
وقــد جــاء نــص المــادة  15فقــرة  4مــن الدســتور أنــه “ :يجــوز فــي حالــة إعــان األحــكام العرفيــة
أو الطــوارئ أن يفــرض القانــون علــى الصحــف والنشــرات والمؤلفــات واإلذاعــة رقابــة محــدودة فــي
األمــور التــي تتصــل بالســامة العامــة وأغــراض الدفــاع الوطنــي” ،وهنــا نجــد أن الدســتور قــد وضــع
قيــداً علــى حريــة الصحافــة وحريــة الــرأي والتعبيــر علــى الرغــم مــن أن الصحافــة والطباعــة حرتــان،
وكان هــذا القيــد عليهمــا مــن أجــل ضمــان ســامة الوطــن التــي هــي بالنتيجــة ضمــان لســامة المواطــن.
وبــذات الوقــت نجــد أن قانــون العقوبــات األردنــي رقــم  16لســنة  1960تضمــن العديــد مــن
المــواد التــي تتعلــق باألمــور الماســة باألمــن القومــي ،فقــد نــص القانــون علــى العقوبــات بشــأن أمــن
الدولــة الداخلــي والخارجــي ســواء مــا تعلــق منهــا بالخيانــة والتجســس أو اإلتصــال بالعــدو ،وغيرهــا
مــن الجرائــم.
2 .ضمانات الحقوق االقتصادية واالجتماعية في الدستور األردني
إن مجــرد النــص علــى الحقــوق والحريــات فــي الدســتور والتشــريعات األردنيــة وتنظيــم العمــل
بهــا ال يكفــي مــا لــم يملــك أصحــاب هــذه الحقــوق والحريــات الوســائل الالزمــة لضمــان احترامهــا
مــن أي خطــر يتهددهــا ،والغايــة مــن هــذه الضمانــات هــي كفالــة التــزام أجهــزة الدولــة بحمايــة هــذه
الحقــوق والحريــات وتوفيــر اإلمكانيــات الالزمــة لضمــان تمتــع أصحــاب هــذه الحقــوق بهــا.
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وللحديــث عــن هــذه الضمانــات تــم تقســيم هــذا الفصــل الــى مبحثيــن؛ خصــص األول لبحــث
الرقابــة المتبادلــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة أمــا المبحــث الثانــي فخصــص للرقابــة القضائيــة
علــى الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.
أوال :الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:
ً
إن أســاس الرقابــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة هــو مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الــذي يعــد
مــن أهــم الضمانــات الدســتورية لحمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه وهــو أســاس النظــم النيابيــة باشــكاله
المختلفــة فعندمــا يكــون هنــاك فصــل مــرن بيــن الســلطات نكــون أمــام نظــام برلمانــي ،وعندمــا يكــون
الفصــل بيــن الســلطات مطلقـا ً نكــون أمــام نظــام رئاســي ،أمــا فــي حالــة أن تكــون الســلطات فــي يــد
جمعيــة نكــون أمــام نظــام الجمعيــة 23ويتضمــن مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات تقســيم أجهــزة الدولــة إلــى
ثــاث ســلطات ،الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة ولــكل ســلطة مــن هــذه
الســلطات اختصاصاتهــا التــي نــص عليهــا الدســتور والدولــة القانونيــة تخضــع للقانــون فــي جميــع
نشــاطاتها التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة.
علــى ضــوء مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات نجــد أن الفقــه الدســتوري قــد ميــز أنــواع األنظمــة
السياســية المعاصرة،فــإذا مــا تــم دمــج وتركيــز الســلطات بيــد هيئــة واحــدة فإننــا نكــون بصــدد نظــام
المجلــس أو حكومــة الجمعيــة ،أمــا إذا تبنــى النظــام السياســي الفصــل الشــديد بيــن الســلطات نكــون
بصــدد نظــام رئاســي ،وفــي حــال وجــود تعــاون وتــوازن بيــن الســلطات فإننــا نكــون بصــدد نظــام
برلمانــي ،وبالرجــوع إلــى الدســتور األردنــي نجــد أنــه قــد تبّنــى النظــام البرلمانــي ،وتتكــون الســلطة
التنفيذيــة فــي النظــام البرلمانــي مــن جهازيــن متميزيــن عــن بعضهمــا بعض ـاً ,وهمــا رئيــس الدولــة
(الملــك فــي األردن) والــوزارة ،وســندرس كالً منهمــا علــى حــده.
ويتولــى البرلمــان فــي هــذا النظــام مهمــات الســلطة التشــريعية ،فــي حيــن يتولــى الســلطة التنفيذيــة
رئيــس واحــد ،ســواء كان ملــكا ً أو رئيــس جمهوريــة ،وتصــدر األعمــال التنفيذيــة باســم هــذا الرئيــس
بعــد أن يناقشــها ويقرهــا مجلــس الــوزراء ،ويختــص الرئيــس بتعييــن الــوزراء وعزلهم وهم مســؤولون
أمــام البرلمــان عــن جميــع أعمالهــم المتعلقــة بشــؤون الدولــة.
وقــد أنــاط الدســتور األردنــي الســلطة التنفيذيــة بالملــك علــى أن يتوالهــا بواســطة وزراء وفــق أحكام
الدســتور ،وأفــرد الدســتور األردنــي القســم األول مــن الفصــل الرابــع لبيــان حقــوق الملــك باعتبــاره رأس
الســلطة التنفيذيــة ،وال يتحمــل المســؤولية السياســية للدولــة ،فالمــادة  26مــن الدســتور أناطــت الســلطة
التنفيذيــة بالملــك يمارســها بواســطة وزرائــه الذيــن تقــع عليهــم المســؤولية ،ونصــت المــادة ( )30مــن
الدســتور علــى أن الملــك هــو رأس الدولــة وهــو مصــون مــن كل تبعــة ومســؤولية وجــاء نــص المــادة
( )49مــن الدســتور بقولــه“ :إن أوامــر الملــك الشــفوية أو الفعليــة ال تخلــي الــوزراء مــن مســؤوليتهم”.
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لقــد نظــم الدســتور األردنــي العالقــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة علــى نحــو متــوازن
ومتعــاون وذلــك لضمــان الحفــاظ علــى حقــوق اإلنســان وحرياتــه ،فالســلطة التشــريعية هــي التــي
تســن القوانيــن وهــي القــادرة علــى حمايــة حقــوق اإلنســان ،فيمــا تقــوم الســلطة التنفيذيــة بتنفيــذ هــذه
القوانيــن وااللتــزام بهــا ،فــإذا مــا خالفتهــا فإنهــا تخضــع لرقابــة ومحاســبة الســلطة التشــريعية ،أمــا
الســلطة القضائيــة فهــي ســلطة مســتقلة تقــوم بتطبيــق القوانيــن ومحاســبة مــن يخالفهــا بمــا فــي ذلــك
محاســبة منتهكــي حقــوق اإلنســان.
وال يخلــو االمــر مــن مظاهــر تداخــل الســلطة التنفيذيــة فــي الســلطة التشــريعية بحيــث تقــوم
الســلطة التنفيذيــة فــي ظــل النظــام البرلمانــي بالقيــام بعــدد مــن األعمــال وذلــك للتحكــم فــي البرلمــان
والتأثيــر عليــه ومراقبتــه أهمهــا:
أوالً :أعمال خاصة بتكوين البرلمان وانعقاده
يعــد رئيــس الدولــة فــي ظــل النظــام البرلمانــي هــو مــن يدعــو إلجــراء االنتخابــات النيابيــة ،وتأتــي
هــذه الدعــوة إمــا بعــد انتهــاء المــدة الدســتورية للمجلــس النيابــي أو قبــل انتهــاء تلــك المــدة ،كمــا
أن الحكومــة تقــوم بكافــة اإلجــراءات المتعلقــة بذلــك مــن تحديــد موعــد االنتخــاب وتحريــر جــداول
االنتخــاب واإلشــراف والرقابــة علــى العمليــة االنتخابيــة وإعــان النتائــج باإلضافــة إلــى حــق مباشــرة
األعمــال المتعلقــة بانعقــاد المجلــس ودعوتــه لــدورات عاديــة أو اســتثنائية باإلضافــة إلــى حــق التعييــن
ـان مســتقل عــن المجلــس المنتخــب أو باإلضافــة إلــى المنتخبيــن مــن النــواب فــي
ســواء فــي مجلــس ثـ ٍ
24
نفــس المجلــس.
وفــي هــذا الســياق فــإن الدســتور األردنــي نــص فــي مادتــه  34علــى أن“ :الملــك هــو الــذي يصــدر
األوامــر بإجــراء االنتخابــات لمجلــس النــواب وفــق أحــكام القانــون ،وللملــك أيض ـا ً صالحيــة تمديــد
مجلــس النــواب وفق ـا ً لنــص المــادة  68مــن الدســتور األردنــي التــي أجــازت للملــك تمديــد مجلــس
النــواب بــإرادة ملكيــة مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد عــن ســنتين كمــا أن الدســتور األردنــي أعطــى
الملــك صالحيــة تعييــن أعضــاء مجلــس األعيــان وتعييــن رئيــس مــن بينهــم وقبــول اســتقالتهم وفق ـا ً
لنــص المــادة  36فالدســتور األردنــي اخــذ بنظــام المجلســين حيــث نصــت المــادة  62مــن الدســتور أن”
يتألــف مجلــس األمــة مــن مجلســي األعيــان والنــواب.
وإذا مــا تــم إجــراء االنتخابــات النيابيــة فــإن البرلمــان ال ينعقــد بصــورة مســتمرة ودائمــة وإنمــا
هنــاك دورات تشــريعية ســنوية تقررهــا الدســاتير باإلضافــة إلــى دورات اســتثنائية يتــم عقدهــا فــي
حالــة وجــود
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ظــروف اســتثنائية أثنــاء العطلــة البرلمانيــة ،وفــي كلتــا الدورتيــن فــإن الســلطة التنفيذيــة ممثلــة
بالملــك هــي مــن تقــوم بالدعــوة لعقــد كال الدورتيــن ،وقــد نــص الدســتور األردنــي علــى ذلــك فــي
المــادة  34فقــرة  2بقولهــا  »:الملــك يدعــو مجلــس األمــة إلــى االجتمــاع ويفتتحــه ويؤجلــه ويفضــه
وفــق أحــكام الدســتور» وبذلــك وكمــا أن الملــك يدعــو البرلمــان إلــى االنعقــاد فهــو الــذي يفــض دور
انعقــاده أيض ـاً.
ونصــت المــادة  82فقــرة  1مــن الدســتور األردنــي علــى أنــه“ :للملــك أن يدعــو عنــد الضــرورة
مجلــس األمــة إلــى االجتمــاع فــي دورات اســتثنائية ولمــدة غيــر محــدودة لــكل دورة مــن اجــل إقــرار
أمــور معينــة تبيــن فــي اإلرادة الملكيــة عنــد صــدور الدعــوة وتفــض الــدورة االســتثنائية بــإرادة”.
وواضــح مــن النــص أن الملــك ال يلجــأ إلــى هــذه الوســيلة إال فــي حالــة الضــرورة ،واشــترط
النــص أنيتــم تحديــد األمــور التــي ســيتم إقرارهــا فــي الــدورة فــي اإلرادة الملكيــة ،كمــا أن الفقــرة 3
مــن نفــس المــادة الدســتورية منعــت مجلــس األمــة أن يبحــث فــي أيــة دورة اســتثنائية إال فــي األمــور
المعينــة فــي اإلرادة الملكيــة التــي انعقــدت تلــك الــدورة بمقتضاهــا.
ثانياً :أعمال خاصة بسن القوانين (التشريع) والتصديق عليها
تعــد الســلطة التشــريعية هــي صاحبــة االختصــاص األصيــل فــي التشــريع إال أنــه وفــي ظــل النظــام
البرلمانــي فــان الســلطة التنفيذيــة تقــوم بأعمــال تتصــل بالعمليــة التشــريعية وهــي علــى نوعين:
أوال  :أعمــال تشــريعية باالشــتراك مــع الســلطة التشــريعية ،كالتقــدم بمشــروعات القوانيــن والموافقــة
والتوقيــع عليهــا وإصدارهــا 25.وكثيــراً مــا تســتأثر الســلطة التنفيذيــة بوضــع مشــروعات القوانيــن؛ ألنهــا
تديــر شــؤون الدولــة وتتصــل بأفــراد الشــعب فتصبــح أكثــر درايــة بهمــوم المواطنيــن واحتياجاتهــم.26
وقــد نــص الدســتور األردنــي فــي المــادة  91علــى حــق الحكومــة فــي تقديــم مشــروعات القوانيــن
بقولهــا “ :يعــرض رئيــس الــوزراء مشــروع كل قانــون علــى مجلــس النــواب الــذي لــه حــق قبــول
المشــروع أو تعديلــه أو رفضــه وفــي جميــع الحــاالت يرفــع المشــروع إلــى مجلــس األعيــان وال
يصــدر قانــون إال إذا أقــره المجلســان وصــدق عليــه الملــك”.
وأجــازت المــادة  95مــن الدســتور األردنــي لعشــرة أو أكثــر مــن أعضــاء أي مــن مجلســي األعيان
والنــواب أن يقترحــوا القوانيــن ،وفــي حالــة قبــول االقتــراح فانــه يحــال إلــى الحكومــة لوضعــه فــي
صيغــة مشــروع قانــون وتقديمــه للمجلــس فــي الــدورة نفســها أو فــي الــدورة التــي تليهــا.
وبإســتقراء المادتيــن الســابقتين نجــد أن الســلطة التنفيذيــة تقــدم مشــروع القانــون ويتوجــب عليهــا
صياغتــه وعرضــه علــى الســلطة التشــريعية.
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ثاني ـاً :قيــام الســلطة التنفيذيــة بالتشــريع بصفــة مســتقلة ويبــدو ذلــك فــي حقهــا بإصــدار اللوائــح
واألنظمــة التنفيذيــة والتنظيميــة والضــرورة .وفــي هــذا الســياق نــص الدســتور األردنــي فــي المــادة
 94فقــرة  1علــى حــق الحكومــة فــي إصــدار لوائــح الضــرورة وســماها بالقوانيــن المؤقتــة وتــم
اســتعراضها ومــا تشــكله مــن تهديــد علــى الحقــوق والحريــات ضمــن الفصــل الثاني مــن هذه الدراســة.
ولرئيــس الدولــة وفقـا ً للنظــام البرلمانــي حــق التصديــق علــى القوانيــن فالملــك وفقـا ً لنــص المــادة
 31مــن الدســتور األردنــي يصــدق علــى القوانيــن ويصدرهــا ،فــإذا لــم يــرد الملــك التصديــق علــى
القانــون فلــه فــي غضــون ســتة أشــهر مــن تاريــخ دفعــه إليــه أن يــرده إلــى المجلــس مشــفوعا ً ببيــان
أســباب عــدم التصديــق (المــادة  93فقــرة  3مــن الدســتور األردنــي) ،وبذلــك فــإن التصديــق يعــد
عنصــراً أساســيا ً فــي العمليــة التشــريعية.
ثالثا ً  :حق حل مجلس النواب
ويقصــد بالحــل إنهــاء مــدة البرلمــان قبــل نهايــة المــدة القانونيــة المحــددة للنيابــة أي قبــل انتهــاء
الفصــل التشــريعي.27وقد منــح الدســتور الســلطة التنفيذيــة هــذا الحــق كســاح لمواجهــة المســؤولية
الوزاريــة ليتــم التــوازن المطلــوب بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي النظــام البرلمانــي.
وال تقــدم الحكومــة علــى هــذا الحــق إال إذا احتــدم الخــاف بينهــا وبيــن البرلمــان وذلــك بقصــد
االحتــكام إلــى الشــعب بصفتــه مصــدر الســلطات ،ممــا يترتــب عليــه إجــراء االنتخابــات الختيــار
برلمــان جديــد فالشــعب هــو مــن يحســم النــزاع الــذي نشــأ بيــن الســلطتين وأدى إلــى هــذه النتيجــة فــإذا
أيــد الشــعب نــوا ب البرلمــان فإنــه يعيدهــم مــرة أخــرى إلــى المجلــس النيابــي ،أمــا إذا كان الشــعب مــع
الــوزارة فإنــه يســقطهم ويعــد حــق الحــل طريقــة لدفــاع رئيــس الدولــة عــن حقوقــه وآرائــه التــي يعتقــد
28
أن الشــعب يؤيــده فيهــا وذلــك مــن وجهــة نظــره.
وفــي رأي الباحــث أن حــق حــل البرلمــان مخــرج لتأميــن االنســجام بيــن الســلطتين التنفيذيــة
والتشــريعية فــي حالــة تــأزم العالقــة بينهمــا.
وقــد أعطــى الدســتور األردنــي بموجــب الفقرتيــن الثالثــة والرابعــة مــن المــادة  34للملــك باعتبــاره
رئيــس الســلطة التنفيذيــة حــق حــل مجلــس األمــة بمجلســيه النــواب واألعيــان بقولهــا للملــك أن يحــل
مجلــس النــواب والفقــرة الرابعــة بقولهــا  »:للملــك أن يحــل مجلــس األعيــان أو يعفــي احــد أعضائــه
مــن العضويــة».
ويعــد هــذا الحــق هــو الســاح الــذي تمتلكــه الســلطة التنفيذيــة فــي مواجهــة حــق مجلــس النــواب
29
فــي حجــب الثقــة عــن الحكومــة ومســاءلتها.
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ومــن هــذا المنطلــق تبلــور فــي النظــم الدســتورية المعاصــرة فــي العالــم اتجاهــات لممارســة
الرقابــة علــى كل مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وســنتناول فــي هــذه الدراســة رقابــة القضــاء
علــى الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة كل فــي مطلــب مســتقل.
ثانياً  :الرقابة القضائية على السلطة التشريعية
إن الدســتور هــو مصــدر الســلطات جميع ـا ً فهــو الــذي ينظــم الســلطات األساســية للدولــة ويبيــن
العالقــة بينهــا وبيــن حقــوق األفــراد وحرياتهــم ومــن األصــول المتفــق عليهــا فــي هــذا المجــال هــو
األخــذ بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات كمــا هــو مســتفاد مــن المــواد ( )24-27مــن الدســتور .وفحــوى
هــذه النصــوص أن الدســتور وزع الســلطات الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة علــى هيئــات
ثــاث فصــل فيمــا بينهــا بصــورة جعــل اســتعمال الســلطات الثــاث لوظائفهــا علــى أســاس تعــاون
بينهــا مبنــي علــى احتــرام كل منهــا للمبــادئ التــي قررهــا الدســتور ,فــإذا وضعــت الســلطة التشــريعية
تشــريعا ً غيــر دســتوري ال تســتطيع أن تجبــر الســلطة القضائيــة علــى تطبيقــه وإال كان فــي هــذا اعتــداء
مــن الســلطة التشــريعية علــى الســلطة القضائيــة وكلتاهمــا مســتقلة عــن األخــرى وكلتاهمــا خاضعــة
للدســتور ،ومــن الواضــح أن تشــريعا ً يصــدر عــن جهــة غيــر مختصــة أو دون مراعــاة لنــص الدســتور
أو روحــه فــإن المحاكــم ال تطبقــه فيمــا يعــرض عليهــا مــن قضايــا 30علــى اعتبــار أن المحكمــة تلتــزم
فــي تطبيقهــا للتشــريعات المتفاوتــة فــي القــوة بتطبيــق التشــريع األعلــى عنــد تعارضــه مــع تشــريع
أدنــى منــه وهــي بذلــك ال تعتــدي علــى الســلطة التشــريعية ،مــا دامــت المحكمــة ال تضــع بنفســها قانونـا ً
وال تقضــي بإلغــاء القانــون وال تأمــر بوقــف تنفيــذه والهــدف مــن ذلــك أنهــا تفاضــل بيــن قانونيــن قــد
تعارضــا فتفصــل فــي هــذه المســألة وتقرأيهمــا األولــى بالتطبيــق وإذا كان القانــون العــادي قــد اســتبعد
تطبيقــه فمــرد ذلــك إلــى ســيادة الدســتور العليــا علــى ســائر القوانيــن تلــك الســيادة التــي يجــب أن يلتــزم
31
بهــا كل مــن القاضــي والمشــرع علــى حــد ســواء.
لــذا إن الدســتور األردنــي نــص علــى الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن حديثـا ً جــداً وفــق التعديــات
الدســتورية لعــام  2011حتــى اآلن ممــا يعنــي أنــه يمكــن تطبيــق الرقابــة السياســية أو الوقائيــة فــي
األردن ألن تطبيــق هــذا النــوع مــن الرقابــة يتطلــب وجــود هيئــة سياســية لممارســة هــذه الرقابــة ال
يمكــن أن تنشــأ أو تمــارس رقابــة دون أن ينــص الدســتور عليهــا وهــذا مــا كان قبــل عــام .2011
وعنــد الحديــث عــن الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فــي األردن يكون موجهـا ً إلى الرقابــة القضائية
والسياســية وكذلــك الرقابــة بواســطة الدعــوى األصليــة (رقابــة اإللغــاء) ورقابة االمتناع عــن التطبيق.
ونالحــظ بــأن الدســتور األردنــي قــد أعطــى للقضــاء حــق الرقابة علــى دســتورية القوانيــن ولمعرفة
ذلــك نســتعرض موقــف القضــاء العــادي ثــم موقــف محكمــة العــدل العليــا (ســابقاً)التي هــي المحكمــة
اإلداريــة الوحيــدة فــي األردن آنــذاك ومــن ثــم موقــف المحكمــة الدســتورية فــي االردن.
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وبالحديــث عــن موقــف القضــاء األردنــي مــن الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فلــم يتجــرأ فــي
بــادئ األمــر علــى الخــوض فــي موضــوع الرقابــة الدســتورية ،إذ صــرح القضــاء بذلــك مــن خــال
الحكــم الصــادر عــن محكمــة اســتئناف عمــان فــي القضيــة رقــم ( )59/1953حيــث جــاء فيــه :
مــن مقتضــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ،تمنــع علــى الســلطة القضائيــة مــن التعــرض لدســتورية
القوانيــن ،ألن الســلطة القضائيــة قائمــة لتطبيــق القوانيــن التــي تقرهــا الســلطة التشــريعية وليــس
لهــا الحــق بنقــد هــذه القوانيــن أو إهمالهــا” 32وباســتقراء العبــارات التــي تضمنهــا قــرار المحكمــة
يتبيــن لنــا أنهــا ترفــض التعــرض لشــرعية القوانيــن واألنظمــة واألوامــر العســكرية أو البحــث فــي
دســتوريتها ،لمجــرد إقرارهــا مــن مجلــس األمــة وتصديــق الملــك عليهــا .أي أنهــا ال تســتند إلــى
اســتيفائها لإلجــراءات الشــكلية فقــط .مــع العلــم بــأن اســتكمال هــذه اإلجــراءات أمــر البــد منــه وإال فــا
وجــود لمثــل هــذه التشــريعات أصــا ،وبهــذا التبريــر تغفــل المحكمــة النظــر فــي مضمــون القانــون
وفحــوى التشــريع ،مــع أن فحــص مــا اشــتمل عليــه القانــون مــن أحــكام والتأكــد مــن مطابقتهــا أو
مخالفتهــا لقواعــد الدســتور ،هــو جوهــر الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية التشــريع أو القانــون.
إذاً لــم تعمــل محكمــة االســتئناف بنــص المــادة  27مــن الدســتور األردنــي الــذي ينــص علــى أن
الســلطة القضائيــة تتوالهــا المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر جميــع األحــكام وفقـا ً
للقانــون وباســم جاللــة الملــك .علم ـا ً بــأن االمتنــاع عــن تطبيــق القانــون المخالــف مــن أبــرز مهــام
القاضــي ،وإن لــم يــرد نــص فــي الدســتور يخولــه القيــام بهــذه الصالحيــات.
وهــذا موقــف ســلبي يتمثــل فــي الزاويــة التــي حصــرت فيهــا المحاكــم النظاميــة ومحكمــة العــدل
العليــا “ســابقاً” إذ أن القــرار ســالف الذكــر ( )59/1953والــذي نــراه نحــن بصــدد هــذه النقطــه أن
المــادة  6مــن قانــون تعديــل قانــون اإلدارة العرفيــة رق  48لســنة  1949قــد تضمنــت اإلقــرار
بشــرعية جمــع القوانيــن واالنظمــة واألوامــر التــي أصدرهــا الملــكك أو الحاكــم العســكري أو الحاكــم
اإلداري،و اعتبارهــا مرعيــة ونافــذة المفعــول ،دون أي اســتثناء ،ولهــذا ال يجــوز التعــرض لشــرعية
33
هــذه القوانيــن واألنظمــة واألوامــر ،طالمــا أقرهــا مجلــس األمــة وصدقهــا الملــك.
أمــا بالنســبة لحــق محكمــة العــدل العليــا “ســابقاً” فــي الرقابــة الدســتورية فقــد أعلنتــه بشــكل
واضــح بحكمهــا الصــادر فــي القضيــة رقــم ( )6/51عندمــا دفــع بمخالفــة قانــون العقوبــات المؤقــت
للدســتور النــه يرتــب أثــراً رجعيـا ً علــى أفعــال ارتكبــت قبــل صــدوره ،34حيــث قــررت المحكمــة بــأن
صالحيتهــا قــد حــددت فــي الفقــرة  3مــن المــادة  11مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم 71
لســنة  1951وهــذه الفقــرة لــم تخــول محكمــة العــدل العليــا “ســابقاً” 35حــق مناقشــة دســتورية القوانيــن
ســواء أكانــت قوانيــن مؤقتــة أم عاديــة.
وتأسيســا ً لمــا ســبق نســتطيع القــول بــأن القضــاء األردنــي بشــقيه العــادي واإلداري باســتثناء
محكمــة التمييــز أنكــر لنفســه الحــق فــي القيــام بالرقابــة علــى الدســتورية.
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وال يخلــو القضــاء مــن بعــض المواقــف اإليجابيــة بعــد إنــكاره الحــق لنفســه بالرقابــة الدســتورية إال
أنــه عــاد عــن موقفــه وتجــرأ بالدخــول فــي موضــوع الرقابــة .ومــن أبــرز األمثلــة الحكــم الصــادر عــن
محكمــة بدايــة عمــان فــي القضيــة رقــم ( )37/53حيــث كان موضــوع الطعــن يتعلــق بصــدور نظــام
يفــرض رســوما ً جمركيــة بأثــر رجعــي وقــد ورد فــي حكــم المحكمــة “يتحتــم علــى المشــرع أن يحتــرم
القانــون الدســتوري فــإذا أخــل نــص تشــريعي بنــص دســتوري فــإن المحاكــم المكلفــة بتطبيــق القانــون
36
مضطــرة إلــى اإلختيــار بيــن النصيــن ومــن واجبهــا أن تراعي النــص الدســتوري وأن تهمل ما عــداه”.
والحكــم الصــادر عــن محكمــة صلــح جــزاء عمــان حيــث قــررت المحكمــة رقــم ()1999/ 26
اإلمتنــاع عــن تطبيــق نــص فــي قانــون العقوبــات نظــراً لعــدم دســتوريته ،حيــث قضــت بــأن المــادة
 389الفقــرة  5منهــا تتعــارض مــع حــق الشــخص فــي التنقــل داخــل اقليــم بــاده ،كمــا تضمــن الحكــم
تســبيبا ً واســتنتاجا ً مهم ـا ً عندمــا قالــت المحكمــة “إن البحــث فــي دســتورية القوانيــن هــو مــن النظــام
العــام وتمتلــك المحكمــة إثارتــه مــن تلقــاء نفســها ،وذلــك ألن تطبيــق القاعــدة القانونيــة األعلــى عنــد
تعارضهــا مــع قاعــدة أخــرى تدنوهــا مرتبــة يدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة ،وفــي ضــوء ذلــك
ينبغــي تطبيــق أحــكام الدســتور إذا تعــارض القانــون العــادي معهــا .ألن الدســتور أعلــى وأســمى مــن
كل القوانيــن ،األمــر الــذي وجــدت المحكمــة مــن خاللــه أنــه يتوجــب عليهــا اإلمتنــاع عــن تطبيــق
الفقــرة الخامســة مــن المــادة المشــار إليهــا مــن قانــون العقوبــات لمخالفتهــا المــادة  120مــن الدســتور.
وقــد قــررت محكمــة التمييــز فــي إحــدى القضايــا المنظــورة أمامهــا بــأن للمحاكــم صالحيــة التحقــق
مــن دســتورية القوانيــن المطلــوب تطبيقهــا علــى النــزاع المعــروض عليهــا ،37حيــث قــررت محكمــة
التمييــز» وبعــد التدقيــق نجــد أن الدســتور الــذي هــو المصــدر القانونــي لســلطات الدولــة قــد وزع
االختصاصــات التشــريعية بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وأوجــب أن يكــون تنظيــم بعــض
المســائل بقانــون يصــدر عــن الســلطة التشــريعية والبعــض اآلخــر بنظــام يصدر عــن الســلطة التنفيذية،
ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة  100مــن الدســتور 38مــن أن تنظيــم المســائل المتعلقــة بتعييــن
درجــات المحاكــم واختصاصاتهــا ال يكــون إال بقانــون مــن الســلطة التشــريعية ،ومــا نصــت عليــه
المــادة  120مــن الدســتور علــى أن تنظيــم المســائل المتعلقــة بتعييــن الموظفيــن وعزلهــم واإلشــراف
عليهــم وحــدود صالحياتهــم يكــون مــن الســلطة التنفيذيــة” 39.ولهــذا وجــب علــى كل ســلطة أن تمــارس
الحــق تشــريع فــي الحــدود المعينــة لهــا مــن غــر افتئــات علــى اختصاصــات الســلطة األخــرى.
ولضمــان عــدم وجــود تشــريعات مخالفــة للدســتور تــم ايجــاد المحكمــة الدســتورية فــي االردن والتــي
هــي مطلــب شــعبي لجميــع المواطنيــن ولألحــزاب وللحــراك الشــعبي والشــبابي ،لــذا تختــص المحكمــة
الدســتورية بالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن واألنظمــة النافــذة ،وتصــدر أحكامهــا باســم الملــك ،وتكــون
نهائيــة وملزمــة لجميــع الســلطات وللكافــة ،كمــا وتكــون أحكامهــا نافــذة وبأثــر مباشــر مــا لم يحــدد تاريخ
آخــر لنفادهــا ،وتنشــر أحكامهــا فــي الجريــدة الرســمية خــال  15يــوم مــن تاريــخ صدورهــا.
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و للجهــات التاليــة علــى ســبيل الحصــر حــق الطعــن مباشــرة لــدى المحكمــة الدســتورية فــي
دســتورية القوانيــن واألنظمــة النافــذة ،وهــذه الجهــات هــي  :مجلــس األعيــان ومجلــس النــواب ومجلــس
الــوزراء .40وإذا قــررت إحــدى هــذه الجهــات الطعــن فــي دســتورية قانــون او نظــام تقــدم الطعــن لــدى
المحكمــة بطلــب موقــع مــن رئيــس الجهــة الطاعنــه علــى أن يبيــن فيــه مــا يلــي :
•اســم القانــون او النظــام المطعــون فيــه ورقمــه ونطــاق الطعــن بصــورة واضحــة ومحــددة
فيمــا إذا كان منصب ـا ً علــى القانــون أو النظــام بأكملــه أو علــى مــادة واحــده او أكثــر
•وجه مخالفة الدستور.

41

وعلــى المحكمــة أن تفصــل فــي الطعــن المقــدم إليهــا خــال مــدة ال تتجــاوز شــهرين مــن تاريــخ
وروده إليهــا .42كمــا ويجــوز ألي مــن أطــراف دعــوى منظــورة أمــام المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا
ودرجاتهــا الدفــع بعــدم دســتورية أي قانــون أو نظــام واجــب التطبيــق علــى موضــوع الدعــوى .ويقــدم
الدفــع أمــام المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى بموجــب مذكــرة يبيــن فيهــا اســم القانــون او النظــام
الــذي أثيــر الدفــع بعــدم دســتوريته ورقمــه ونطــاق الدفــع بصــورة واضحــه ومحــدده ومــا يؤيــد االدعــاء
بــأن ذلــك القانــون او النظــام واجــب التطبيــق علــى موضــوع الدعــوى ودرجــة مخالفتــه للدســتور،
وألي طــرف آخــر فــي الدعــوى تقديــم رده خــال المــدة التــي تحددهــا المحكمــة علــى أن ال تزيــد عــن
خمســة عشــر يــوم مــن تاريــخ تقديــم المذكــرة بعــدم الدســتورية ،فــإذا وجــدت المحكمــة المختصــة بنظر
الدعــوى أن القانــون أو النظــام الــذي أثيــر الدفــع بعــدم دســتوريته واجــب التطبيــق علــى موضــوع
الدعــوى وأن الدفــع بعــدم الدســتورية جــدي ،توقــف النظــر فــي الدعــوى وتحيــل الدفــع إلــى محكمــة
التمييــز لغايــات البــت فــي أمــر إحالتــه إلــى المحكمــة الدســتورية .43وجــب علــى األخيــرة الفصــل فــي
الدفــع المحــال إليهــا خــال مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ ورود قــرار اإلحالــة إليهــا.
وترســل المحكمــة نســخا ً مــن األحــكام الصــادرة عنهــا فــور صدورهــا إلــى كل مــن  :رؤســا
مجالــس النــواب واألعيــان والــوزراء ورءيــس المجلــس القضائــي ورئيــس ديــوان التشــريع والــرأي.44
كمــا تختــص المحكمــة الدســتورية بتفســير نصــوص الدســتور إذا طلــب إليهــا ذلــك بقــرار صــادر
عــن مجلــس الــوزراء أو بقــرار يتخــذه أحــد مجلســي األمــة باألغلبيــة ،إذ يكــون قــرار المحكمــة
الســتورية بشــأن طلــب التفســير نافــذ المفعــول بعــد نشــره فــي الجريــدة الرســمية.45
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النتائج والتوصيات
إن الدولــة األردنيــة منــذ نشــأتها احترمــت الحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة رغــم مــا شــاب
ذلــك بيــن الحيــن واآلخــر مــن ظــروف صعبــة تبعــا ً لطبيعــة المرحلــة التــي عانــى منهــا األردن
خــال ســنوات حياتــه ،وترجــم الدســتور األردنــي مــن نصــوص صماء(غيــر مترجمــة علــى أرض
الواقــع) إلــى واقــع فعلــي وعملــي تمثــل فــي إطــاق الحيــاة الديمقراطيــة وإعــادة الحيــاة النيابيــة عــام
 1989والدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة شــاركت فيهــا كافــة األطيــاف السياســية والفكريــة
والعقائديــة ،واالنفتــاح السياســي بمــا يحملــه مــن حريــة للصحافــة وتشــكيل األحــزاب ،وإلغــاء األحــكام
العرفيــة وإصــدار الميثــاق الوطنــي الــذي شــارك فــي صياغتــه مختلــف أشــكال الطيــف السياســي
األردنــي مــن الرمــوز السياســية بمختلــف توجهاتهــا تأكيــداً علــى مبــدأ التعدديــة السياســية ،وقانــون
المطبوعــات والنشــر وقانــون األحــزاب وغيرهــا مــن القوانيــن التــي ســاهمت بشــكل أو بآخــر فــي
عمليــة اإلصــاح السياســي والتحــول الديمقراطــي وتوّ جــت هــذه اإلصالحــات بانتخابــات عــام 1993
التــي تمــت علــى أســاس التعدديــة السياســية والحزبيــة.
وبذلــك جــاء الدســتور األردنــي دســتوراً عصريــا ً متطــوراً كونــه جــاء منســجما ً مــع اعالنــات
حقــوق اإلنســان واإلتفاقيــات الدوليــة ،ومصادق ـا ً علــى معاهــدات واتفاقيــات حقــوق اإلنســان ،حيــث
دخلــت معظمهــا فــي القنــوات التشــريعية والدســتورية الالزمــة لغايــات تنفيذهــا ،وقــد حــدد الدســتور
األردنــي بدقــة حقــوق اإلنســان المدنيــة والسياســية واإلقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وبطبيعــة
الحــال فــإن هــذه الورقــة ســتتناول الحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة ،إال أنــه أكــد علــى الحريــات
األساســية وآليــة حمايــة هــذه الحقــوق والحريــات ،ومنــع ظهــور االنفــراد بالســلطة مــن خــال الفصــل
النســبي بيــن الســلطات وحمايــة األفــراد فــي مواجهــة هــذه الســلطات.
وبمــا أن المملكــة األردنيــة الهاشــمية هــي جــزء مــن المجتمــع الدولــي فــكان لزامـا ً علــى حكومــة
األردن أن توقــع وتصــادق علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة
46 1975
كجــزء مــن الشــرعة الدوليــة والــذي تــم بالفعــل مصادقـ ً
.
ـة عليــه بتاريــخ  28مايــو
ولقــد خصــص الدســتور األردنــي فص ـاً كام ـاً لحقــوق اإلنســان المــادة الخامســة منــه بعنــوان
“حقــوق األردنييــن وواجباتهــم” تعبيــراً عــن األهميــة التــي يوليهــا األردن لحقــوق اإلنســان ،ونالحــظ
ـس فيــه ،كالحريــة الشــخصية ومبدأالمســاواة
بــأن بعــض الحقــوق قــد وردت فــي الدســتور بشــكل ال لُبـ َ
وإلزاميــة ومجانيــة التعليــم اإلبتدائــي ،فــي حيــن جــاء النــص علــى البعــض مــن الحقــوق مقرونــا ً
ببعــض العبــارات التــي تحــدد اإلختصــاص فــي تنظيــم هــذه الحقــوق للســلطة التشــريعية دون اإلنقــاص
47
أو التطــاول عليهــا.
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أوال  :النتائج
ً
1 .ومــن المالحــظ أن الدســتور األردنــي لــم يغفــل الحقــوق التقليديــة للعامــل وأهمهــا حريتــه فــي اختيار
العمــل ،وذلــك وفق ـا ً لنــص المــادة  13مــن الدســتور التــي تنــص “ال يفــرض التشــغيل اإللزامــي
علــى أحــد” ،لتعــود وتنــص علــى جــواز ذلــك فــي األحــوال اإلضطراريــة بقولهــا “ :غيــر أنــه يجوز
بمقتضــى القانــون فــرض شــغل أو خدمــة علــى أي شــخص وذلــك فــي الحــاالت التاليــة :
•في الحاالت اإلضطرارية كالحرورب والكوارث الطبيعية وغيرها.
•الحكم عليه من محكمة على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية.
وبذلــك نجــد أن الدســتور األردنــي لــم يجعــل الحالــة اإلضطراريــة فــي يــد الدولــة لتكيفهــا وتفســرها
كيفمــا تشــاء ،وإنمــا قــام الدســتور بحصــر الحــاالت التــي يجــوز فيهــا فــرض التشــغيل اإللزامــي،
وبذلــك فــإن فــرض أي عمــل إلزامــي علــى الفــرد فــي غيــر الحــاالت التــي نــص عليهــا الدســتور
حصريــا ً يعــد مخالفــا ً لنــص الدســتور ،وتماشــيا ً مــع هــذه النصــوص الدســتورية صــدرت عــدة
تشــريعات للعمــل كقانــون رقــم  21لســنة  ،48 1960وتبعــه قوانيــن الحقــه معدلــه لــه منهــا رقــم 25
لســنة  1972والقانــون رقــم  28لســنة  1986والقانــون رقــم  8لســنة  1996وآخرهــا فــي عــام
49
 ،2017باإلضافــة كان آخرهــا نظــام الخدمــة المدنيــة األردنــي رقــم  55لســنة  2002وتعديالتــه.
وكفلــت هــذه القوانيــن للفــرد الحــق فــي العمــل وتوفيــر الضمانــات الكافيــة لهــذا الحــق كتحديــد الحــد
األدنــى لألجــور ،وحمايــة األحــور وتأميــن الســامة والصحــة والرفاهيــة للعمــال وتحديــد ســاعات
العمــل وحظــرت اســتخدام النســاء واألوالد فــي األعمــال الخطــرة وخطــورة تشــغيلهم ليـاً ،وعــدم
اســتخدام اليــد العاملــة األجنبيــة إال مــن بــإذن مــن وزارة العمــل ،واشــتراط حصــول العامــل األجنبي
علــى تصريــح قبــل المباشــرة فــي العمــل وذلــك لتوفيــر الحمايــة للعامــل األردنــي ولمحاربــة البطالة
50 1951
.
كمــا تــم النــص علــى الحــق النقابــي فــي قانــون نقابــات العمــال رقــم  51لســنة
2 .كفلــت المــادة  6مــن الدســتور هــذا الحــق حيــث جــاء فيهــا “ :تكفــل الدولــة العمــل والتعليــم ضمــن
حــدود إمكانياتهــا وتكفــل الطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع األردنييــن” .وبذلــك ووفق ـا ً للمــادة
الدســتورية الســابقة فــإن الدولــة األردنيــة تتكفــل بتأميــن العمــل لألردنييــن ضمــن حــدود إمكانيتها،
ولــم تحــدد المــادة  6المقصــود بعبــارة “حــدود إمكانياتهــا” األمــر الــذي يفســح المجــال للتوســع
فــي تفســير هــذه العبــارة ،إذ يمكــن أن تشــمل إمكانياتهــا الماليــة أو اإلقتصاديــة أو السياســية أو
اإلجتماعيــة أو غيــر ذلــك .وجــاء نــص الفقــرة األولــى مــن المــادة  23مــن الدســتور األردنــي
بقولهــا “ :العمــل حــق لجميــع المواطنيــن وعلــى الدولــة أن توفــره لألردنييــن بتوجيــه اإلقتصــاد
الوطنــي والنهــوض بــه”.
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ونصــت الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة بقولهــا “تحمــي الدولــة العمــل وتضــع لــه تشــريعاً” يقــوم علــى
المبــادئ اآلتيــة :
•إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
•تحديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العامل أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر.
•تقريــر تعويــض خــاص للعمــال المعيليــن وفي أحــوال التســريح والمرض والعجــز والطوارئ
الناشــئة عــن العمل.
•تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واألحداث.
•خضوع العامل للقواعد الصحية.
•تنظيم نقابي حُر ضمن حدود القانون.
•نظــم القانــون مــا يتعلــق بتســوية النزاعــات العماليــة الجماعيــة ومجالــس التوفيــق وجلســات
المحكمــة العماليــة ،واشــترط القانــون فــي المــادة / 135أ “عــدم جــواز إضــراب العامــل
قبــل أن يعطــي إشــعاراً لصاحــب العمــل بمــدة ال تقــل عــن  14يومـا ً مــن تاريــخ اإلضــراب،
وتضاعــف المــدة إذا كان العمــل متعلق ـا ً بإحــدى خدمــات المصالــح العامــة.
3 .ومــن المالحــظ أن الحريــة النقابيــة ليســت مطلقــة ،وإنمــا اشــترط القانــون لقيــام أي تجمــع نقابــي
موافقــة مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن الوزيــر المختــص ،وأعطــى مجلــس الــوزراء صالحيــة
51
حــل التجمــع النقابــي ألســباب أمنيــة وللســامة العامــة.
4 .المشــرع األردنــي نــص صراحــة علــى هــذا حــق الضمــان اإلجتماعــي وأصــدر قانــون الضمــان
اإلجتماعــي 52عــام  1978الــذي أنشــأ بموجبــه المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي الــذي
يحتــوي علــى التأمينــات االجتماعيــة التاليــة :
•التأمين ضد إصابة العمل وأمراض المهنة.
•التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض واألمومة.
•العجز ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
•التأمين الصحي للعامل وأسرته.
•المنح العائلية.
•التأمين ضد البطالة.
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مــن خــال قــراءة لنصــوص الدســتور األردنــي وبالــذات المــواد  ٩١،٩٢،٩٣وكذلــك بنــا ًء علــى
مــا تقــدم فــي معــرض الحديــث عــن الســلطة التشــريعية مــن حيــث التكويــن والوظائــف ولــو كان
بشــيء مــن اإليجــاز ،نجــد أن القانــون الصــادر عــن البرلمــان البــد مــن تعريفــه شــكليا ً فهــو القــرار
الصــادر عــن الســلطة التشــريعية المعتــرف بهــا بالدســتور وحســب األشــكال المحــددة بالدســتور أيضـاً،
فالقانــون الشــكلي هــو القــرار الــذي صــوت عليــه مجلســا النــواب واألعيــان وصــادق عليــه الملــك
وليــس ألي عنصــر مــادي أي اعتبــار بمعنــى لــو أن نص ـا ً اتخــذ علــى الشــكل التشــريعي وكان لــه
غــرض خــاص فــإن ذلــك لــن يرفــع عنــه صفــة القانــون.
هــذا كلــه يقودنــا إلــى الحديــث عــن المجــال المحفــوظ للقانــون الشــكلي والنظــام مــن جهــة أن
الدســتور األردنــي لــم يحــاول تعريــف الســلطة التشــريعية مــن خــال مجــال مــادي ،ولكنــه عرفهــا
مــن خــال المــواد  92 ،91ـ 93بأنهــا الســلطة التــي يمارســها مجلــس األمــة ،وبــذات الســياق نجــد
أن هنــاك مواضيــع محفوظــة للمجــال التشــريعي محقــوق األردنييــن والجنســية وفــرض الضرائــب
وتحديــد مقدارهــا 53وتعييــن أنــواع المحاكــم ودرجاتهــا وأقســامها واختصاصاتهــا وكيفيــة أدائهــا،
وعلــى الصعيــد المقابــل إن هنــاك مجــاالت مخصصــة للســلطة التنفيذيــة محــددة بالمــواد ،45
 .114،120وبإســتبعاد النصــوص الســابقة نجــد أن مــا تبقــى مــن مواضيــع هــو اختصــاص الســلطة
التشــريعية؛ تشــرع فيــه دون حــدود ،فالســلطة التنفيذيــة هنــا يبــرز دورهــا مــن خــال وضــع وســائل
تطبيق القانون.
لــم ينــص الدســتور صراحــة علــى موضــوع األمــن القومــي ،لكــن يفهــم ذلك مــن الناحيــة الضمنية،
وهــذا مــا عبــرت عنــه المــادة  13الفقــرة األولــى مــن الدســتور التــي تناولــت التشــغيل اإللزامــي،
فاألصــل عــدم إباحــة التشــغيل اإللزامــي إال أنــه فــي الظــروف الطارئــة وبالــذات التــي تقــوم علــى
أســاس الكــوارث الطبيعيــة والظــروف الداخليــة والخارجيــة القاهــرة كمــا حددتهــا المــادة الســابقة،
يمكــن فــرض مثــل هــذا القيــد علــى حقــوق وحريــات اإلنســان لمبــرر األمــن القومــي ،لمــا تحتاجــه
الوحــده الوطنيــة مــن تعليــق بعــض حقــوق اإلنســان فــي المجتمــع للســيطرة علــى مثــل هــذه اإلخطــار
التــي تدعــو إلــى تكاتــف مختلــف القــوى الوطنيــة لدحــر هــذه األخطــار.
لــم تكــن الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن فــي المملكــة االردنيــة الهاشــمية محصــوراً فــي
انشــاء المحكمــة الدســتورية ،بــل كانــت المحاكــم النظاميــة ومحكمــة العــدل العليــا “ســابقاً” ومحكمــة
التمييــز تمــارس دورهــا فــي مراقبــة عــدم دســتورية القوانيــن مــن عدمــه إال أن رقابتهــا كانــت رقابــة
امتنــاع عــن التطبيــق للقانــون المخالــف للدســتور ،فــي حيــن بعــد إنشــاء المحكمــة الدســتورية لعــام
 2011أصبــح هنالــك رقابــة إلغــاء باإلضافــة لرقابــة اإلمتنــاع التــي مــا زالــت المحاكــم النظاميــة
واإلداريــة والدينيــة والخاصــة تمارســها.
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إقتصــر التنصيــص علــى بعــض الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة فــي الدســتور األردنــي (العمل،
التعليــم ،الملكيــة ،إنشــاء النقابــات) ،إال أن المشــرع الدســتور مــارس سياســة الحقــوق المنقوصــة والتــي
لــم يكرّ ســها فــي الدســتور كالحــق فــي المســكن المالئــم ،والحــق فــي الصحــة والضمــان اإلجتماعــي
وحــق اإلضــراب ؛ وتركهــا للقوانيــن الناظمــة تراعيهــا كيفمــا شــاءت األجــواء السياســية مــا بيــن
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.
إن الصياغــة الدســتورية للحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة فــي الدســتور األردنــي بالشــكل الواردة
فيــه إنمــا هــي جــاءت علــى شــكل إلتزامــات تســعى مــن خاللهــا الدولــة لتوفيرهــا للمواطنيــن وليســت
حقــوق واجبــة علــى الدولــة تنفيذهــا وهــي بــذل عنايــة وليســت تلتــزم بتحقيــق نتيجــة.
والتســاؤل الــذي يطــرح فــي هــذا الموضــوع ؛ هــل يجــوز للســلطة التنفيذيــة بموافقــة الملــك أن
يعــدل مــن القوانيــن العاديــة التــي يصدرهــا مجلــس األمــة أو يلغيهــا ؟ أو بصيغــة أخــرى ؛ هــل يجــوز
للقوانيــن المؤقتــة أن تتنــاول بعــض الموضوعــات التــي نــص عليهــا الدســتور وأوجــب تنظيهــا بقانــون
عــادي خاصــة تلــك التــي تمــس حقــوق األفــراد و
هــي تشــريعات اســتثنائية تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة بيــن أدوار انعقــاد البرلمــان أو خــال فتــرة
حلــه ،وذلــك التخــاذ تدابيــر ســريعة فــي ظــروف ال تحتمــل التأخيــر (كالكــوارث العامــة ،حــاالت
الحــرب علــى أن تعــرض علــى البرلمــان فــي أو اجتمــاع عــادي لــه.
حرياتهــم كمســائل الجنســية وحريــة التملــك والتنقــل والتــي أفــرد لهــا الدســتور الفصــل الثانــي منــه
والتــي تنظــم عــادة فــي قوانيــن لــدى أغلــب دول العالــم إال أنهــا قوانيــن أساســية.
في معرض هذا التساؤل انقسم الفقهاء إلى رأيين :
ذهــب الــرأي األول إلــى أنــه ال يجــوز للســلطة التنفيذيــة إصــدار أيــة قوانيــن مؤقتــة ضمــن مجــال
أوجــب الدســتور تنظيمــه يقانــون عــادي كاالنتخــاب وكيفيــة ممارســة الحقــوق والحريــات العامــة
وفــرض الضرائــب ،وكذلــك التعديــل او اإللغــاء لمثــل هــذه القوانيــن إســتناداً لنــص المــادة  94مــن
الدســتور والتــي تعــد الركــن القانونــي لمنــح الســلطة التنفيذيــة وضــع القوانيــن المؤقتــة ذلــك باعتبارهــا
جهــة إداريــة وليــس سياســية ؛ ومــن بــاب أولــى بمــا أن بعــض اإلختصاصــات التشــريعية قــد قدمــت
للبرلمــان لطبيعتــه السياســية السياســية فــا مجــال للســلطة التنفيذيــة أن تتناولهــا بقوانيــن مؤقتــه.
أمــا الــرأي الثانــي فأجــاز أن تتنــاول الســلطة التنفيذيــة بقوانينهــا المؤقتــة كافــة المســائل واألمــور
ولــو أوجــب الدســتور تنظيمهــا بقانــون مادامــت لهــذه األعمــال قــوة القانــون حيــث أن المــادة  94قــد
أطلــق اختصــاص الســلطة التنفيذيــة فــي كافــة األمــور التــي تســتوجب اتخــاذ تدابيــر ضروريــة ال تحتمــل
التأخيــر أو تســتدعي صــرف نفقــات غيــر قابلــة للتأجيــل .وهــذا مــا حــدث فعـاً فــي األردن فمثـاً صــدر
القانــون المؤقــت النتخــاب لمجلــس النــواب رقــم  24لســنة  1960والقانــون المؤقــت لضريبــة الدخــل
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رقــم  73لســنة  ،54 1971وقــد أقــرت محكمــة العــدل العليــا ذلــك “ســابقاً” المحكمــة اإلداريــة حاليــا ً
بقولهــا“ :إن الفقــه والقضــاء قــد انعقــدا علــى أن القانــون المؤقــت يســتطيع أن يتنــاول بالتشــريع مــا يتناوله
55 94
القانــون العــادي مــن مواضيــع كمــا يجــوز أن يكــون لــه أثــر رجعــي طبقـا ً لنــص المــادة ”.
ويذهــب الباحــث إلــى تأييــد الــرأي األول لمــا تــم ســوقه مــن مبــررات كــون مــا قامــت بــه الســلطة
االتنفيذيــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بإصــدار قانونيــن مؤقتيــن همــا المقانــون المؤقــت المعــدل
لقانــون التعليــم العالــي والبحــث العلمــي لســنة  2009والقانــون المؤقــت المعــدل لقانــون الضمــان
االجتماعــي لســنة  2009فهــذا وإن يــدل فإنــه يــدل علــى تجاهــل الســلطة التنفيذيــة للســلطة التشــريعية
ودورهــا وبخاصــة أن المجلــس موجــود آنــذاك وهــو فــي عطلــة برلمانيــة وســيعود فــي بدايــة كانــون
األول مــن ذات العــام.
باإلضافــة عــدم وجــود ركــن دســتوري إلصــدار هذيــن القانونيــن ذلــك أن قانونــي الضمــان والتعليم
العالــي ليســا فــي حالــة اضطراريــة إلصدارهمــا مــن دون انتظــار للــدورة البرلمانيــة ،فالمجلــس
موجــود وكان يمكــن دعوتــه ،ومــا دام قــد تــم تأجيــل المجلــس فــإن الظــرف الطــارئ غيــر متحقــق ألن
اإلنتظــار ممكــن فــي هــذه الحالــة خاصــة وأن قانــون الضمــان شــهد الكثيــر مــن الدراســة فــي أروقــة
الســلطة التنفيذيــة ألكثــر مــن عــام وكان مــن الممكــن أن يأخــذ صفــة اإلســتعجال ،وهــذا مــا يذكرنــا
باســتباحة إحــدى الحكومــات الســابقة للقوانيــن المؤقتــة وإصدارهــا إكثــر مــن  200قانــون مؤقــت مــا
زال بعضهــا حتــى اليــوم مؤقتـاً.
ثانياً  :التوصيات.
1 .وجــب علــى الحكومــة العمــل علــى تنظيــم الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة دســتوريا ً كالحــق
فــي الســكن والصحــة والضمــان واالجتماعــي واإلضــراب .خاصــة وأن حــدد قانــون الضمــان
االجتماعــي مــن هــم المشــمولين تحت مضلته ،وهــم العمال الخاضعــون لقانون العمــل والموظفون
العامــون غيــر التابعيــن للتقاعــد وامتــدت مظلــة التأميــن االجتماعــي لتشــمل األردنييــن العامليــن
فــي الخــارج ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة علــى اســاس اختيــاري وهنــاك تشــريعات أخــرى
تكفــل حقــوق الرعايــة االجتماعيــة للمواطنيــن كتشــريعات التقاعــد العســكرية والمدنيــة واألنظمــة
التــي تصدرهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة لمســاعدة المعوزيــن والعجــزة والمســنين واألرامــل
واأليتــام باإلضافــة إلــى قيــام الدولــة بإنشــاء عــدد مــن مراكــز األمومــة والطفولــة وللعناية باألســرة
والطفــل كمــا صــدر نظــام رعايــة الطفولــة رقــم  34لســنة  1972ليســاعد فــي رعايــة األطفــال
صحيـا ً واجتماعيـا ً وعقليـا ً مــن ســن الــوالدة الــى ان يلبــغ الطفــل  18عــام ،وفــي مجــال التأميــن
الصحــي فقــد صــدر نظــام التأميــن الصحــي لعــام  1966الــذي يشــمل جميــع العامليــن فــي الدوائــر
الحكوميــة والعســكرية ،ونأمــل مــن المشــرع األردنــي أن يصــدر قانــون يتعلــق بمجانيــة العــاج
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لكافــة أفــراد المجتمــع وليــس فقــط للعامليــن فــي الدولــة ومؤسســاتها ليحقــق ضمانــة التأميــن الحــي
القائــم علــى العــاج المجــاي حــق للجميــع.
2 .العمــل علــى تنظيــم مســألة الضمانــات بشــكل مباشــر وصريــح فــي الدســتور بحيــث تأخــذ صورتهــا
الواضحــة الصريحــة وليســت الضمنيــة ،بحيــث يصــار إلــى توضيــح هــذه الضمانــات الدســتورية
لممارســة الحــق دون تــرك األمــر إلــى اإلحالــة للقوانين الناظمــة وتكن بذلك عرضة للتيار المســيطر
لمجلــس النــواب أو حتــى اإلقتراحــات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة ممثلــة بالحكومــة وتوجهاتها.
3 .نأمــل مــن المشــرع الدســتوري ضــرورة تعديــل المادتيــن  11 ،9مــن قانــون المحكمــة الدســتورية
المتعلقــة بجهــات الطعــن امامهــا لتكــن علــى النحــو التالــي  :تتولــى المحكمــة الرقابــة القضائيــة
علــى الدســتورية علــى الوجــه التالــي:
•بطريق الدعوى األصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة.
•إذا تــراءى إلحــدى المحاكــم أو الهيئــات ذات االختصــاص القضائــي أثنــاء نظــر إحــدى
الدعــاوى عــدم دســتورية نــص فــي قانــون أو الئحــة أو نظــام أو قــرار الزم للفصــل فــي
النــزاع ،أوقفــت الدعــوى وأحالــت األوراق بغيــر رســوم إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا
للفصــل فــي المســألة الدســتورية.
• إذا دفــع الخصــوم أثنــاء نظــر دعــوى أمــام إحــدى المحاكــم بعــدم دســتورية نــص فــي قانــون
أو نظــام أو قــرار ورأت المحكمــة أو الهيئــة أن الدفــع جــدي ،أجلــت نظــر الدعــوى وحــددت
لمــن أثــار الدفــع ميعــاداً ال يتجــاوز ســتين يومـا ً لرفــع دعــوى بذلــك أمــام المحكمــة الدســتورية
العليــا ،فــإذا لــم ترفــع الدعــوى فــي الميعــاد ،اعتبــر الدفــع كأن لــم يكــن.
• إذا كانــت المحكمــة تناقــش نزاعـا ً معروضـا ً عليهــا وأثنــاء الســير فــي النــزاع تبيــن للمحكمــة
أن هنــاك نــص غيــر دســتوري متصــل بالنــزاع ،فلهــا مــن تلقــاء نفســها أن تتصــدى بــأن
تفصــل فــي عــدم دســتوريته بشــرط أن يكــون ذلــك النــص متصالً فعـاً بالمنازعــة المطروحة
أمامهــا حســب األصــول.
4 .نوصــي المشــرع الدســتوري بضــرورة إزالــة اإلبهــام بمصطلــح “الجديــة” الــواردة فــي قانــون
المحكمــة الدســتورية لعــام  2012حيــث أن هــذا المصطلــح فضفــاض فــي معنــاه الــذي ســتتكيف
معــه المحكمــة الناظــرة خاصــة وأن هــذا الشــرط هــو منعــدم مــن االســاس لــدى الطلــب المباشــر
مــن مجلــس األمــة بشــقيه ومجلــس الــوزراء ،فاألولــى أن تفســر المحكمــة الدســتورية نــص المــادة
( /11ج  )1/مــن قانــون المحكمــة الدســتورية.
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5 .يــرى الباحــث انــه عنــد اســتقراء النصــوص الــواردة فــي القانــون المدنــي المتعلقــة بالملكيــة نجدهــا
معرّ فــه علــى أنهــا حــق مطلــق إال أن المشــرع قــد وضــع نوعيــن مــن القيــود علــى حــق الملكيــة
وهــي :
•القيــود القانونيــة التــي تفرضهــا المصلحــة العامــة أو القانــون كالقيــد المفــروض علــى الجــار
لمصلحــة جــاره ،والقيــود المتعلقــة بقيــود البنــاء وكيفيــة تنظيمــه.
•القيــود اإلتفاقيــة ،ومنهــا شــرط المنــع مــن التصــرف ،والــذي أشــارت إليــه المــادة  1028مــن
القانــون المدنــي األردني.
لــذا البــد مــن تصويــب المشــرع االردنــي للوضــع القائــم لحــق لملكيــة وجعلهــا اكثــر خصوصيــة منهــا
اســتثنائية القيــود.
6 .إعــداد كــوادر قضائيــة مختصــة بالقضــاء الدســتوري ممــن يحملــون المؤهــات المناســبة فــي
معرفــة طبيعــة القانــون العــام وفلســفة العالقــة بيــن الفــرد والســلطة وتحقيــق التــوازن بينهمــا فــي
ظــل المذهــب االجتماعــي الــذي يتبنــاه الدســتور األردنــي.
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)(54العواملة (بسمة)،رسالة ماجستير،دور السلطة التنفيذية في التشريع من خالل القوانين المؤقتة ،عمان ،2008 ،ص .31
)(55عدل عليا ،قرار رقم  ،31/72العدد األول ،2000 ،ص .3
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ملخص تنفيذي
تناولــت النصــوص الدســتورية المغربيــة ( ،)2011-1962الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
بصيــغ وكيفيــات مختلفــة ،حيــث عرفــت الدســاتير والمراجعــات المدخلــة عليهــا إلــى حــدود ســنة
 1996تواضعــا مــن حيــث دســترة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وضعفــا مــن حيــث الضمانــات،
دون أن تتأثــر تلــك النصــوص بالواقــع الداخلــي الملــيء باالحتجاجــات االجتماعيــة ،أو بالتحــوالت
الدوليــة التــي غ ّيــرت وجــه العالــم.
جــاء الدســتور المغربــي لســنة  2011محكومــا بســياق االنتفاضــات العربيــة ،وديناميــة حركــة 20

فبرايــر /شــباط ،حيــث عــرف تطــورا كميــا مــن حيــث دســترة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،لكــن
بصيــغ أكثــر التباســا وغموضــا ،وبضمانــات منقوصــة ،لــم تكــن فــي مســتوى آمــال وتطلعــات مغــرب
مــا بعــد  2011المرتبطــة بالعدالــة االجتماعيــة ،الشــيء الــذي فجّ ــر احتجاجــات اجتماعيــة قويــة ســنة
 ،2016عُرفــت بحــراك الريــف.
تســعى هــذه الدراســة إلــى اإلجابــة عــن إشــكال مرتبــط بالنســق المعيــاري لدســترة الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة كمــا وردت فــي الدســاتير والمراجعــات المغربيــة المتعاقبــة منــذ الدســتور
األول لســنة .1962

الكلمات المفاتيح
الدســاتير المغربيــة  -الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  -دســتور  - 2011الضمانات الدســتورية -
اإلعمال التدريجي  -تعبئة أقصى الموارد  -العدالة االجتماعية  -العهد الدولي  -حراك الريف.

مقدمة
تعــرّ ف الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بأنهــا ذلــك الجــزء مــن حقــوق اإلنســان الــذي يهتــم
بالعمــل وشــروطه ويكفــل الحــق فــي الصحــة والســكن والتعليــم وتكويــن أســرة ،ومــا يرتبــط بغيرهــا
مــن مناحــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة .وهــي الحقــوق الــواردة فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة الثقافيــة ،وغيرهــا مــن
الصكــوك الدوليــة.
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مــا ينبغــي التأكيــد عليــه ابتــداءً ،هــو أن الدســتور مــن حيــث المبــدأ يتعيّــن أن يؤطــر العالقــات
بيــن الســلط ،ويضمــن الحقــوق والحريــات ،ومــن هــذا البــاب فــإن أســمى وثيقــة فــي الســلم التراتبــي
للنصــوص والقواعــد القانونيــة ،مــن المفــروض أن تجيــب عــن واقــع قائــم أو مأمــول ،خصوصــا إذا
تعلّــق األمــر بحقــوق ذات طبيعــة اقتصاديــة واجتماعيــة ،فــي ظــل تنامــي مطالــب الشــعوب التواقــة إلــى
الحريــة والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة ،فــي ســياق دولــي ضاغــط ومتحــول منــذ مرحلة ما بعــد .2011
لذلــك يكتســي البحــث فــي موضــوع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الدســاتير المغربيــة
( )2011-1962أهميـ ً
ـة قصــوى ،ســواء مــن الناحيــة العلميــة المعرفيــة ،أو من ناحيــة عالقة النصوص
الدســتورية بالواقــع المعيــش ،إذ يوفــر الموضــوع المــدروس فرصـ ً
ـة مــن أجــل دراســة الدســاتير ،فــي
عالقتهــا بالصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وال ســيما العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة.
فــي هــذا الســياق ،وفــي ظل دينامية الشــارع المغربي الملتهب إبـّــان احتجاجات حركــة  20فبراير/
شــباط ،فتــح الخطــاب الملكــي المــؤرخ فــي  9مــارس /آذار  ،2011بــاب المراجعــة الدســتورية ،علــى
قاعــدة المرتكــزات الســبعة التــي أشــار إليهــا خطــاب رئيــس الدولــة ،حيــث أكــد المرتكــز الثانــي علــى
ضــرورة "ترســيخ دولــة الحــق والمؤسســات ،وتوســيع مجــال الحريــات الفرديــة والجماعيــة ،وضمــان
ممارســتها ،وتعزيــز منظومــة حقــوق اإلنســان ،بــكل أبعادهــا ،السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والتنمويــة ،والثقافيــة والبيئيــة ،وال ســيما بدســترة التوصيــات الوجيهــة لهيــأة اإلنصــاف والمصالحــة،
وااللتزامــات الدوليــة للمغــرب”.
تســعى هــذه الدراســة إلــى اإلجابــة عــن إشــكال مرتبط بالنســق المعياري لدســترة الحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة كمــا وردت فــي الدســاتير والمراجعــات المغربيــة المتعاقبــة منــذ الدســتور األول لســنة
 .1962وتتفــرع عــن هــذه اإلشــكالية العديــد مــن األســئلة ،التــي يمكــن بيانهــا علــى النحــو اآلتــي:
كيــف تــم التنصيــص علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة في الدســاتير والمراجعــات المغربيةمنــذ دســتور  ،1962وصــوالً إلى دســتور 2011؟
إلــى أي حــد يلـبّـــي التنصيــص الدســتوري علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،المطالــباالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المغــرب؟
أال تطــرح الدســترة فــي حــد ذاتهــا إشــكاليات علــى مســتوى تراتبيــة الحقــوق االقتصاديــةواالجتماعيــة ،ممــا ينعكــس علــى درجــة التمتــع بهــا ســلبا أو إيجابــا؟
هــل المشــرع الدســتوري ملــز ٌم بدســترة كل الحقــوق ،أم يبقــى لــه التقديــر فــي دســترة مــا يــراهمناســبا مــن حزمــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة؟
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كيــف يمكــن قــراءة التنصيــص الدســتوري علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الدســتورالمغربــي لســنة  ،2011علــى ضــوء مــا تنــص عليــه المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان ذات
الصلــة ،خصوصــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؟
كيــف تطــورت الضمانــات ذات الصلــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الدســاتيروالمراجعــات المتعاقبــة فــي المغــرب؟
أال يطــرح تحجــج المغــرب بالبنــد األول مــن المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوقاالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،إشــكاليات علــى مســتوى التمتــع بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،خصوصــا مــا يرتبــط منهــا باإلعمــال التدريجــي ،وتعبئــة أقصــى مــا تســمح بــه
المــوارد المتاحــة؟
أليــس مــن الضــروري قــراءة الدســتور المغربــي لســنة  2011علــى ضــوء التعليــق العــام رقــم ،3الخــاص بطبيعــة التزامــات الــدول األطــراف ،للجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،فيمــا يخــص المــادة الثانيــة (البنــد  )1مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة؟
تتوسّل هذه الدراسة في اإلجابة عن أسئلتها وإشكاليتها الكبرى بالعناصر المنهجية التالية:
أوال:قــراءة الدســاتير والمراجعــات المتعاقبــة قــراءة تركيب ّيــة ،ممــا ســيقدم فكــرة أكثــر تكامــا حــول
حضــور الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي هــذه النصــوص الدســتورية؛
ثانيا:قــراءة الدســاتير والمراجعــات المتعاقبــة ،ومحاولــة الفهــم العميــق لمقاصــد المشــرع مــن دســترة/
أو عــدم دســترة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية؛
ثالثا:قــراءة الدســاتير المغربيــة والمراجعــات المدخلــة عليهــا ،علــى ضــوء الصكــوك الدوليــة ذات
الصلــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
تنقسم الهندسة العامة للدراسة إلى محورين اثنين:
المحــور األول :يبحــث فــي الكيفيــات والصيــغ التــي تمــت بهــا دســترة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
فــي الدســاتير والمراجعــات المتعاقبــة منــذ  1962وصــوال إلــى دســتور  ،2011مــن خالل جــرد مختلف
الحقــوق ذات المضمــون االقتصــادي واالجتماعــي ،علــى ضــوء العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وأخــذا بعيــن االعتبــار التعاليــق العامــة للجــان التعاقديــة ،خاصــة
لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،واللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ،ثــم علــى ضــوء
التوصيــات الموجهــة إلــى المغــرب فــي إطــار آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل ،وبمناســبة تقديمــه
للتقاريــر الدوريــة حــول تطبيــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
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المحــور الثانــي :يهتــم بالضمانــات التــي توفرهــا الدســاتير ،حيــث إن الوثيقــة الدســتورية ال ينبغــي
أن تقــف عنــد التنصيــص علــى الحــق ،بــل يتعيّــن أن تحــدد الضمانــات التــي تكفــل التمتــع بــه
وحمايتــه مــن أي انتهــاك أو ســوء إعمــال ،ســواء تعلّــق األمــر بالضمانــات الدســتورية والتشــريعية،
أو الضمانــات القضائيــة والمؤسســاتية ،حيــث إن هــذا المحــور يبحــث فــي تطــور الضمانــات فــي
الدســاتير والمراجعــات المتعاقبــة منــذ  1962إلــى  ،2011دســتوريا ومؤسســاتيا.

-Iالتطور البطيء للحقوق االقتصادية واالجتماعية
في الدساتير المغربية
تناولــت الدســاتير والمراجعــات الدســتورية المتعاقبــة فــي المغــرب منــذ الدســتور األول لســنة
 ،1962الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،بالعديــد مــن الكيفيــات والصيــغ ،ويمكــن التمييــز فــي ذلــك
بيــن مرحلتيــن :مرحلــة مــا قبــل دســتور ( 2011أ) ،ومرحلــة دســتور ( 2011ب).
1 .مرحلة ما قبل دستور 2011
تغطــي المرحلــة األولــى ،الفتــرة الزمنيــة الفاصلــة مــا بيــن دســتور  ،1962الــذي أعتمــد ســنوات
قليلــة بعــد اســتقالل المغــرب ،إلــى حــدود الفتــرة التــي ســبقت اإلعــان عــن دســتور  .2011وبالتالــي
نجــد أنفســنا أمــام خمســة عقــود مــن الممارســة السياســية والدســتورية ،عــرف العالــم والمغــرب خاللهــا
تحــوالت كبــرى ،لكــن دســترة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بق ّيــت علــى حالهــا كمــا وردت أول
مــرة فــي دســتور  ،1962مــع تعديــات قليلــة.
لقــد نــص الدســتور المغربــي لســنة  1962علــى جملــة مــن الحقــوق ذات الطبيعــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،حيــث يتبيّــن مــن هندســة الدســتور األول للمملكــة ،1أن البــاب المخصــص لألحــكام
ـن التأكيــد علــى جملــة مــن المبــادئ
العامــة ،ينقســم إلــى ثالثــة محــاور كبــرى :المحــور األول تض َّمـ َ
األساســية (الفصــول  ،)7-1فيمــا المحــور الثانــي (الفصــول َ ،)12-8تــ َّم إفــراده لحقــوق المواطــن
السياســية ،أمــا المحــور الثالــث (الفصــول  )18-13فقــد ُخصــص لحقــوق المواطــن االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،مــن خــال دســترة أربعــة حقــوق ،وهــي الحــق فــي التربيــة ،والحــق فــي الشــغل،
والحــق فــي اإلضــراب ،ثــم الحــق فــي المِلكيــة.
باإلضافــة إلــى دســترة الحقــوق المذكــورة ،تــم التنصيــص علــى جملــة مــن الواجبــات ،مــن بينهــا
التأكيــد أنــه “علــى الجميــع أن يتحملــوا ،كل علــى قــدر اســتطاعته ،التكاليــف العمومية التي للقانــون وحده
الصالحيــة إلحداثهــا وتوزيعهــا حســب اإلجــراءات المنصــوص عليهــا في هذا الدســتور” (الفصــل ،)16
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ثــم إنــه “علــى الجميــع أن يتحملــوا متضامنيــن التكاليــف الناتجــة عــن الكــوارث التــي تصيــب البــاد”
(الفصــل  .)18كمــا أكــد الدســتور أيضــا أنَّ “علــى المواطنيــن جميعهــم أن يســاهموا فــي الدفــاع عــن
الوطــن” (الفصــل  ،)15وهــو مقتضــىً دســتوري غيــر ذي عالقــة بمضمــون الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،والحــال أن مكانــه األنســب هــو المحــور األول مــن البــاب األول المخصــص للمبــادئ
األساســية ،حيــث بقــي هــذا الفصــل علــى حالــه رغــم التغييــرات التــي طالــت الدســتور األول الحقــا.
الجدول ( :)1الحقوق االقتصادية واالجتماعية في دستور 1962
مضمون الحق

المقتضى كما ورد في الدستور

الفصل الدستوري

التربية

التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.

الشغل

التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.

اإلضراب

حــق اإلضــراب مضمــون .وســيبين قانــون تنظيمــي الشــروط واإلجــراءات الالزمــة
لممارســة هــذا الحــق.

14

المِلكية

حق الملك مضمون.
للقانــون أن يحــد مــن مــداه واســتعماله إذا دعــت إلــى ذلــك ضــرورة النمــو االقتصــادي
واالجتماعــي المخطــط للبالد.
ال يمكــن نــزع الملكيــة إال فــي األحــوال وحســب اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي
القانــون.

15

13

المصدر :إعداد الباحث.

إن التقســيم الــذي أخــذ بــه دســتور  1962يمكــن اعتبــاره متقدمــا فــي تلــك الفتــرة ،مــن خــال
تمييــزه بيــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وبيــن الحقــوق المدنيــة والسياســية ،علــى اعتبــار أن
العهــدان الدوليــان لــم يصــدرا إال ســنة  .1966رغــم مــا يمكــن أن يثيــره هــذا التقســيم مــن إشــكاليات
حــول ترابــط الحقــوق وتكاملهــا ،علمــا أن التأكيــد علــى عالميــة حقــوق اإلنســان وعــدم قابليتهــا
للتجزئــة ،2لــم يتــم التنصيــص عليــه صراحــة إال أثنــاء انعقــاد مؤتمــر فيينــا ســنة .1993
لقــد نــص الفصــل /15فــق 1.مــن دســتور  1962علــى أن “حــق الملــك مضمــون” ،واعتبــر
الدســتور أن هــذا الحــق ينــدرج ضمــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،علمــا أن العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ( ،)1966لــم يتضمــن ذكــرا لهــذا الحــق ،بســبب
الخــاف بيــن التياريــن االشــتراكي والليبرالــي خــال المــداوالت التــي ســبقت اإلعــان عــن العهــد،
حــول تصنيــف ومضمــون الحــق فــي المِلكيــة ،الشــيء الــذي حــال دون تضمينــه فــي نــص العهــد.
بينمــا كان اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان قــد نــص عليــه منــذ  1948فــي المــادة  17منــه ،حينمــا
أكــد علــى أن “( )1لــكل فــرد الحــق فــي التملــك ،بمفــرده أو باالشــتراك مــع غيــره )2( .ال يجــوز
تجريــد أحــد مــن ملكــه تعســفا” .وبالتالــي فــإن المشــرع الدســتوري قــد أوّ لــه باعتبــاره ينــدرج ضمــن
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.

الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية

| 66

هــذا التقســيم الدســتوري يطــرح أيضــا إشــكالية علــى مســتوى الفصــل الثانــي عشــر مــن الدســتور
( ،)1962الــذي ينــص علــى مــا يلــي“ :يمكــن لجميــع المواطنيــن أن يتقلــدوا الوظائــف والمناصــب
العموميــة ،وهــم ســواء فيمــا يرجــع للشــروط المطلوبــة لنيلهــا” .فمــاذا يقصــد الدســتور بالوظائــف
والمناصــب العموميــة؟
لــم يعــرّ ف دســتور  1962المعنــى المــراد بالوظائــف والمناصــب العموميــة ،لكنــه تو ّفــق حيــن
ص ّنــف الفصــل الثانــي عشــر ضمــن فئــة الحقــوق المدنيــة والسياســية ،ألن المــادة  25من العهــد الدولي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،3ســتؤكد فيمــا بعــد ( )1966عالقــة الوظائــف والمناصــب
العموميــة بمهــام الشــأن العــام ،وأن ال عالقــة لهــذا الفصــل الدســتوري بالحــق فــي العمــل ،كمــا قــد
يُفهــم مــن ظاهــر الفصــل الدســتوري المذكــور ،فالبنــد (ج) مــن المــادة  25مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،تنــص علــى ضــرورة أن تتــاح لــكل مواطــن “علــى قــدم المســاواة
عمومــا مــع ســواه ،فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده” ،ويفهــم هــذا البنــد فــي ضــوء البنــدان
اللــذان يســبقانه ،حيــث ينــص البنــد (أ) علــى “أن يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة ،إمــا مباشــرة
وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون فــي حريــة” ،فيمــا البنــد (ب) ينــص علــى “أن ينتخــب وينتخــب،
فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا باالقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت
الســري ،تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن”.
وقــد ألقــى التعليــق العــام رقــم ( 25البنــد  )23الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان
بخصــوص المــادة  25مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية مزيــدا مــن الضــوء
بهــذا الخصــوص ،مــن خــال تأكيــده علــى “أن تكــون المعاييــر واإلجــراءات المتبعــة فــي التعييــن،
والترقيــة ،والوقــف المؤقــت عــن العمــل ،والطــرد ،موضوعيــة ومعقولــة” .4فــي هــذا البنــد مــن التعليق
العــام رقــم  25يتع ّيــن  -كمــا تمــت اإلشــارة ســابقا -التمييــز بيــن الحــق فــي العمــل باعتبــاره مــن فئــة
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وبيــن الحــق فــي تقلّــد الوظائــف العامــة باعتبــاره ينــدرج ضمــن
مشــموالت المشــاركة فــي تدبيــر الشــؤون العامــة.
ورد فــي الفصــل الثالــث عشــر مــن دســتور  1962مــا مقتضــاه أن “التربيــة والشــغل حــق
للمواطنيــن علــى الســواء” ،وهــو مــا أكــده دســتور  1970حرفيــا ،بحيــث لــم يتغ ّيــر مضمــون الفصــل
وال ترتيبــه ،لكــن بعــد ثــاث ســنوات مــن اعتمــاد دســتور  ،1962ســيكون هــذا الفصــل (الفصــل
 )13فــي قلــب النقــاش السياســي والحقوقــي فــي مغــرب ســتينات القــرن الماضــي ،حيــث إن وزيــر
التربيــة الوطنيــة آنــذاك ،يوســف بــن العبــاس ،عمــد إلــى إصــدار مذكــرة وزاريــة فــي مــارس /آذار
 ،1965تقضــي بمنــع التالميــذ البالغيــن مــن العمــر ســتة عشــرة ســنة مــن الدراســة فــي مســتوى
الثالــث إعــدادي ،فــي وقــت كان يعــرف فيــه المغــرب حركــة تالميذيــة قويــة تنشــط فــي الثانويــات
المغربيــة ،ولهــا عالقــة وطيــدة باالتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب ،النقابــة الطالبيــة األكثــر حضــورا
فــي الســاحات الجامعيــة.
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فــي صبيحــة يــوم  23مــارس /آذار  ،1965خرجــت مظاهــرات مناهضــة لقــرار الوزيــر،
انطلقــت مــن ثانويــة محمــد الخامــس فــي مدينــة الــدار البيضــاء ،ثــم توجهــت إلــى درب الســلطان
وهــو حــي عمالــي ،لكــن قــوات األمــن واجهــت المتظاهريــن بعنــف بالــغ خلّــف مئــات القتلــى
والجرحــى ومجهولــي المصيــر فيمــا عــرف بانتفاضــة  23مــارس /آذار .1965 5وعلــى إثــر هــذه
األحــداث أعلــن الملــك الحســن الثانــي عــن حالــة االســتثناء ابتــدا ًء مــن  7يونيــو /حزيــران ،1965
تطبيقــا ألحــكام الفصــل  35مــن الدســتور.
جــاء دســتور  1970منفصــا عــن الواقــع السياســي واالجتماعــي لمغــرب نهايــة ســتينات القــرن
الماضــي ،حيــث يتبيــن أنــه احتفــظ بالصيغــة والترتيــب نفســيهما للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
كمــا وردت فــي الدســتور األول ،كأن ال شــيء حــدث ،والحــال أن المغــرب قــد عــرف ســنة  1965أحد
أكبــر االنتفاضــات الشــعبية فــي تاريخــه الحديــث والمعاصــر ،باإلضافــة إلــى أن هيئــة األمــم المتحــدة
كانــت قــد اعتمــدت العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (دخــل حيــز
التنفيــذ ســنة  )1976قبــل الدســتور الثانــي للمملكــة بســت ســنوات.
ال يخضــع وضــع واعتمــاد الدســاتير فــي المغــرب إلــى منطــق واضــح ،ففــي عق ـ ٍد مــن الزمــن
عــرف المغــرب دســاتير ،1972 ،1970 ،1962 :فالدســتور األول لســنة  1962حكمتــه ســياقات
مرحلــة مــا بعــد حصــول المغــرب علــى االســتقالل ،حيــث تع ّهــد الملــك محمــد الخامــس بأنــه “لــن
تمضــي ســنة  1962حتــى نكــون قــد وفينــا بوعدنــا ،ووضعنــا بمشــاركة شــعبنا دســتورا يحــدد الســلط
وينظمهــا” ،6لكــن القــدر لــم يمهلــه للوفــاء بمــا تعهــد بــه ،فخلفــه الحســن الثانــي وريثــا علــى العــرش،
الــذي وضــع دســتور .1962
أمــا دســتور  1970فــكان الهــدف األســاس منــه إعــان الخــروج مــن حالــة االســتثناء التــي دامــت
خمــس ســنين ،ثــم تعديــل الفصــل  104الــذي كان ينــص فــي دســتور  1962علــى أن “التقــدم بطلــب
مراجعــة الدســتور حــق يتمتــع بــه الوزيــر األول والبرلمــان” ،فالمشــرع الدســتوري (الملــك فــي هــذه
الحالــة) وهــو يكتــب الدســتور األول نســي أن يجعــل الملــك مــن أصحــاب الصفــة فــي تعديــل الدســتور،
فجــاءت الصيغــة معدلــة فــي دســتور  ،1970لتنــص علــى أنــه “للملــك حــق اتخــاذ المبــادرة قصــد
مراجعــة الدســتور” (الفصــل  ،)97وأنــه “يمكــن مجلــس 7النــواب أن يقتــرح علــى الملــك مراجعــة
الدســتور إذا تــم اتفــاق ثلثــي أعضائــه علــى تقديــم هــذا االقتــراح”( 8الفصــل .)98
خــرج المغــرب مــن حالــة االســتثناء ودخــل فــي حــرب حقيقيــة حــول الســلطة بيــن الملــك والجيــش
والمعارضــة السياســية ،فجــاء دســتور  ،1972الــذي أملتــه حيثيــات فشــل محاولتيــن انقالبيتيــن
متتاليتيــن ضــد نظــام الحســن الثانــي مــن طــرف الجيــش ،المحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة األولــى جــرت
بتاريــخ  10يوليــوز /تمــوز  ،1971عبــر اقتحــام القصــر الملكــي فــي الصخيــرات (مدينــة صغيــرة
قــرب العاصمــة الربــاط) ،والثانيــة فــي  16أغســطس /آب  ،1972التــي اســتهدفت الطائــرة الملكيــة
القادمــة مــن فرنســا.
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إن التعديــل الــذي طــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دســتور  ،1972شــمل الهندســة
الدســتورية فقــط ،ولــم يشــمل جوهــر الفصــول الدســتورية ،إذ تــم االســتغناء عــن التقســيم المعمــول
بــه فــي دســتوري  1962و ،1970وتبعــا لذلــك ُخصصــت الفصــول ( )18-13مــن دســتور 1972
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،دون عنونتهــا ب “حقــوق المواطــن االقتصاديــة واالجتماعيــة”.
جــاءت المراجعــة الدســتورية لســنة  1992فــي ســياق سياســي خــاص ،فبعــد ثالثــة عقــود مــن
الصــراع بيــن الملكيــة والمعارضــة اليســارية ،وبعــد انتفاضــات شــعبية كبــرى حاملــة لمطالــب
اقتصاديــة واجتماعيــة ،اتجــه النظــام السياســي المغربــي خــال هــذه الفتــرة نحــو خلــق نــوع مــن
االنفتــاح السياســي المراقــب ،انطلــق بتأســيس المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان ســنة  ،1990ألن
تواتــر صــدور تقاريــر المنظمــات الحقوقيــة فــي الداخــل والخــارج حــول المعتقــات الســرية والعلنيــة
التــي تضــم مئــات المعتقليــن السياســيين ،باتــت تحــرج النظــام المغربــي ،وبالتالــي جــاءت المراجعــة
الدســتورية لســنة  1992محكومــة بهــذا الســياق السياســي والحقوقــي.
بالنظــر إلــى هــذا الســياق السياســي واالجتماعــي الضاغــط والمتفجــر ،وبعــد ســنتين مــن أحــداث
فــاس التــي تــؤرخ لالحتجاجــات االجتماعيــة لمئــات مــن الســكان فــي  20يونيــو /حزيــران  ،1990لــم
يتغيــر النــص الدســتوري لســنة  1992فيمــا يخــص دســترة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،التــي
كانــت فــي صلــب مطالــب المحتجيــن ،علمــا أنــه بيــن دســتور  1972والمراجعــة الدســتورية لســنة
 ،1992أي خــال  20ســنة ،وقعــت ثــاث انتفاضــات كبــرى ،1990 ،1984 ،1981 :لكــن الدســتور
بقــي علــى حالــه.
تضمنــت المراجعــة الدســتورية لســنة  1992إضافــة واحــدة مرتبطــة بالمســألة الحقوقيــة ،تمثلــت
فــي تنصيــص تصديــر المراجعــة الدســتورية علــى تش ـبّث المملكــة المغربيــة بحقــوق اإلنســان كمــا
هــي متعــارف عليهــا دوليــا ،وهــو تعديــل جوهــري ال تخفــى داللتــه ،لــم يســبق أن تناولتــه النصــوص
الدســتورية الســابقة ،حيــث ورد فــي التصديــر“ :وإدراكا منهــا لضــرورة إدراج عملهــا فــي إطــار
المنظمــات الدوليــة ،فــإن المملكــة المغربيــة ،العضــو العامــل النشــيط فــي هــذه المنظمــات ،تتعهــد
بالتــزام مــا تقتضيــه مواثيقهــا مــن مبــادئ وحقــوق وواجبــات وتؤكــد تشــبثها بحقــوق اإلنســان كمــا هــي
متعــارف عليهــا عالميــا” .9فضــا علــى أن المراجعــة الدســتورية لســنة  1992أصبحــت تنــص علــى
“الحــق فــي المِلكيــة” (الفصــل  ،)15بــدل “الحــق فــي المِلــك” (الفصــل  ،)15الــذي كانــت تنــص عليــه
دســاتير.1972 ،1970 ،1962 :
خــال المرحلــة األولــى ،التــي تغطــي الفتــرة الفاصلــة مــا بيــن صــدور دســتور ،1962
واإلعــان عــن الشــروع فــي المراجعــة الشــاملة للدســتور ،ســنة  ،2011بعــد موجــات االحتجــاج
فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة ،عــرف المغــرب ثالثــة دســاتير (،)1972 ،1970 ،1962
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ومراجعتيــن دســتوريتين ( .)1996 ،1992خــال هــذه الفتــرة كان الدســتور األول ينــص فــي الفصول
مــن  13إلــى  18علــى جملــة مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وهــي الفصــول التــي لــم تتغ ّيــر
منــذ ذلــك الوقــت ،رغــم تغ ّيــر العديــد مــن أنظمــة الحكــم فــي العالــم ،وانتهــاء فتــرة عالميــة وســمت
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ،ســميّت بالحــرب البــاردة ،وانتقــال المُلــك مــن الحســن الثانــي
األب إلــى محمــد الســادس االبــن ،ثــم مجمــوع االنتفاضــات الشــعبية التــي عرفهــا المغــرب خــال
خمســة عقــود مــن تاريخــه السياســي واالجتماعــي ،مــن أجــل الكرامــة والحــق فــي العيــش الكريــم،
ودفاعــا عــن مطالــب اقتصاديــة واجتماعيــة مرتبطــة بالحــق فــي التعليــم والشــغل والصحــة والســكن...
فضــا عــن صــدور عشــرات الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة،
وتفاعــل المغــرب معهــا فــي إطــار ممارســته االتفاقيــة تصديقــا وانضمامــا.
أمــام كل هــذه األحــداث مجتمعــة ،بقــي الدســتور المغربــي صامــدا أمــام هــذه التقلبــات الدوليــة
والداخليــة ،بحيــث تتغ ّيــر العديــد مــن المقتضيــات ذات الصلــة بنظــام األحاديــة أو الثنائيــة البرلمانيــة ،أو
مقتضيــات مرتبطــة بإحــداث أو حــذف مؤسســة دســتورية ،أو يعـ ّدل نــص هنــا أو هنــاك ،إال مــا يرتبــط
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فقــد بقيّــت ســتة فصــول لــم يتبــ ّدل ترتيبهــا .وجديــر بالذكــر أن
المراجعــة الدســتورية لســنة  1996تضمنــت تعديــا واحدا ذي صلــة بالحقوق االقتصاديــة واالجتماعية،
عندمــا نصــت الفقــرة األولــى مــن الفصــل الخامــس عشــر علــى أن “حــق الملكيــة وحريــة المبــادرة
الخاصــة مضمونــان” ،10حيــث أضيــف المقتضــى الدســتوري“ :وحريــة المبــادرة الخاصــة”.
2 .الصيغة الملتبسة للحقوق االقتصادية واالجتماعية في دستور 2011
عجّ لــت موجــات االحتجــاج فــي إطــار حركــة  20فبرايــر /شــباط مطلــع ســنة  2011باإلعــان
عــن مراجعــة شــاملة للوثيقــة الدســتورية المعمــول بهــا إلــى ذلــك الوقــت (المراجعــة الدســتورية لســنة
 ،)1996حيــث إن األجنــدة السياســية للملكيــة فــي المغــرب إلــى حــدود ســنة  2010لــم يكــن مدرجــا
فــي جــدول أعمالهــا تعديــل الدســتور ،إال أن حــدة احتجاجــات حركــة  20فبرايــر /شــباط ،اســتلزمت
تقديــم جــواب دســتوري ،واإلســراع فــي اإلعــان عــن تشــكيل حزمــة مــن المؤسســات الدســتورية ذات
الطبيعــة الحقوقيــة فــي أبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة.
عــرف دســتور  2011تطــورا كميــا علــى مســتوى دســترة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة،
مقارنــة مــع الدســاتير والمراجعــات الســابقة ،حيــث تــم التنصيــص علــى جملــة مــن الحقــوق ،وهــي
أساســا :الحــق فــي اإلضــراب وتأســيس النقابــات ،والحقــوق المرتبطــة بالعــاج والتغطيــة الصحيــة،
والســكن والتعليــم والتشــغيل ،ثــم حقــوق اجتماعيــة ذات صلــة باألســرة ،وكــذا الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة لمجموعــة مــن فئــات المجتمــع (المــرأة ،الشــباب ،األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة،
الطفــل) .كمــا تمــت دســترة حقــوق أخــرى مرتبطــة بالنشــاط االقتصــادي ،وحريــة المبــادرة وتأســيس
المقــاوالت ،والحــق فــي المِلكيــة.
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الجدول ( :)2الحقوق االقتصادية واالجتماعية في دستور 2011
مضمون الفصل الدستوري

الفصل الدستوري

نوعية الحق

الحقوق النقابية

تســاهم المنظمــات النقابيــة لألُجــراء ،والغــرف المهنيــة ،والمنظمــات المهنيــة للمشــغلين،
فــي الدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح االجتماعيــة واالقتصاديــة للفئــات التــي تمثلهــا ،وفــي
النهــوض بهــا .ويتــم تأسيســها وممارســة أنشــطتها بحريــة ،فــي نطــاق احتــرام الدســتور
والقانــون.
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
تعمــل الســلطات العموميــة علــى تشــجيع المفاوضــة الجماعيــة ،وعلــى إبــرام اتفاقيــات الشــغل
الجماعيــة ،وفــق الشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون.
يحــدد القانــون ،بصفــة خاصــة ،القواعــد المتعلقــة بتأســيس المنظمــات النقابيــة وأنشــطتها،
وكــذا معاييــر تخويلهــا الدعــم المالــي للدولــة ،وكيفيــات مراقبــة تمويلهــا.

8

اإلضراب

حق اإلضراب مضمون .ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.

/29فق 2

الصحة

تعمــل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة ،علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحة،
لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن ،علــى قــدم المســاواة ،من الحــق في:11
 -العالج والعناية الصحية؛

/31بند 1

التغطية الصحية

 الحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة ،والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم مــن لــدنالدولــة؛

/31بند 2

التعليم

 -الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛

/31بند 3

السكن

 -السكن الالئق؛

/31بند 6

الشغل

 الشــغل والدعــم مــن طــرف الســلطات العموميــة فــي البحــث عــن منصــب شــغل ،أو فــيالتشــغيل الذاتــي؛

/31بند 7

الحقوق المرتبطة
باألسرة

األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي هي الخلية األساسية للمجتمع.
تعمــل الدولــة علــى ضمــان الحمايــة الحقوقيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة لألســرة ،بمقتضــى
القانــون ،بمــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها والمحافظــة عليهــا.
تســعى الدولــة لتوفيــر الحمايــة القانونيــة ،واالعتبــار االجتماعــي والمعنــوي لجميــع األطفــال،
بكيفيــة متســاوية ،بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة.
التعليم األساسي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة.

32

الملكية

يضمن القانون حق الملكية.
ويمكــن الحــد مــن نطاقهــا وممارســتها بموجــب القانــون ،إذا اقتضــت ذلــك متطلبــات التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة للبــاد .وال يمكــن نــزع الملكيــة إال فــي الحــاالت ووفــق اإلجــراءات
التــي ينــص عليهــا القانــون.

/35فق  1و2

حرية المبادرة
والمقاولة

تضمــن الدولــة حريــة المبــادرة والمقاولــة ،والتنافــس الحــر .كمــا تعمــل علــى تحقيــق تنميــة
بشــرية مســتدامة ،مــن شــأنها تعزيــز العدالــة االجتماعيــة ،والحفــاظ علــى الثــروات الطبيعيــة
الوطنيــة ،وعلــى حقــوق األجيــال القادمــة.

 /35فق 3

النشاط االقتصادي

يعاقــب القانــون علــى المخالفــات المتعلقــة بحــاالت تنــازع المصالــح ،وعلــى اســتغالل
التســريبات المخلــة بالتنافــس النزيــه ،وكل مخالفــة ذات طابــع مالــي.
علــى الســلطات العموميــة الوقايــة ،طبقــا للقانــون ،مــن كل أشــكال االنحــراف المرتبطــة
بنشــاط اإلدارات والهيئــات العموميــة ،وباســتعمال األمــوال الموجــودة تحــت تصرفهــا،
وبإبــرام الصفقــات العموميــة وتدبيرهــا ،والزجــر عــن هــذه االنحرافــات.
يعاقــب القانــون علــى الشــطط فــي اســتغالل مواقــع النفــوذ واالمتيــاز ،ووضعيــات االحتــكار
والهيمنــة ،وباقــي الممارســات المخالفــة لمبــادئ المنافســة الحــرة والمشــروعة فــي العالقــات
االقتصاديــة.
تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

36

المصدر :إعداد الباحث.
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نــص الفصــل  31مــن دســتور  2011علــى المقتضيــات التاليــة“ :تعمــل الدولــة والمؤسســات
العموميــة والجماعــات الترابيــة ،علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة ،لتيســير أســباب اســتفادة المواطنات
والمواطنيــن ،علــى قــدم المســاواة ،مــن الحــق فــي:
العالج والعناية الصحية؛الحماية االجتماعية والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛التنشئة على التشبث بالهوية المغربية ،والثوابت الوطنية الراسخة؛التكوين المهني واالستفادة من التربية البدنية والفنية؛السكن الالئق؛الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل ،أو في التشغيل الذاتي؛ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛التنمية المستدامة”.12يُعتبــر هــذا الفصــل الدســتوري بــؤرة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دســتور  ،2011لكنــه
يثيــر مالحظــات عديــدة مــن حيــث صياغتــه ،ممــا انعكــس علــى مضمــون الحقــوق الــواردة فــي متنــه،
فالفقــرة األولــى مــن الفصــل المذكــور تشــير إلــى أنــه “تعمل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعات
الترابيــة ،علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة ،لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن ،علــى
قــدم المســاواة ،مــن الحــق فــي (.”)...
إن الصيغــة التــي وردت بهــا الفقــرة األولــى مــن الفصــل  31مــن الدســتور تثيــر كثيــرا مــن
االلتبــاس ،فمنــذ دســتور  1962إلــى حــدود المراجعــة الدســتورية لســنة  ،1996كان يتــم التنصيــص
علــى الحقــوق ذات الطبيعــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بصيغــة أكثــر وضوحــا ،كمــا هــو الشــأن مثــا
مــع الفصــل  13مــن الدســاتير والمراجعــات الدســتورية المتعاقبــة فــي المغــرب ،حيــث كان ينــص
علــى أن “التربيــة والشــغل حــق للمواطنيــن علــى الســواء”.
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لكــن مــع دســتور  2011انتقلنــا مــن اعتبــار الشــغل حقــا للمواطنيــن ،بمــا يقتضيــه مــن مســؤولية
الدولــة فــي توفيــره ،وتحســين شــروطه ،واحتــرام المقتضيــات والمعاييــر الحقوقية الدوليــة ذات الصلة،
إلــى صيغــة بديلــة تفتــرض أن واجــب الدولــة يتوقــف عنــد العمــل علــى تعبئــة كل الوســائل 13المتاحــة
لتيســير أســباب االســتفادة منــه (الحــق فــي الشــغل) ،واعتبــار ذلــك مســؤولية مشــتركة بيــن الدولــة
والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة ،وأن منتهــى واجــب الدولــة (أو الســلطات العموميــة
بتعبيــر البنــد الســابع مــن الفصــل  31مــن الدســتور) ،هــو الدعــم مــن أجــل البحــث عــن الشــغل،
أو فــي التشــغيل الذاتــي .كأننــا بالمشــرع الدســتوري يتنصــل مــن التــزام واضــح وصريــح للمغــرب،
الدولــة الطــرف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،ويفــرغ
دســترة هــذا الحــق مــن محتــواه ،كمــا كان عليــه الشــأن فــي الدســاتير والمراجعــات الســابقة.
لقــد خيبــت طريقــة صياغــة الفصــل  31مــن دســتور  2011أمــل حناجــر آالف المحتجيــن الذيــن
صدحــوا فــي شــوارع المغــرب خــال ديناميــة حركــة  20فبرايــر /شــباط ،بشــعار“ :حريــة ،كرامــة،
عدالــة اجتماعيــة” ،فالدســتور جــاء نقيضــا لهــذا الشــعار ،وكأنــه غيــر معنــي بالتفاعــل مــع نبــض
الشــارع الملتهــب .علــى عكــس تجربــة قريبــة مــن المغــرب ،حيــن تجــاوب الدســتور التونســي مــع
شــعارات ثــورة  14ينايــر /كانــون الثانــي  ،2011خصوصــا الشــعار المركــزي للثــورة“ :شــغل،
حريــة ،كرامــة وطنيــة” ،ففيمــا يخــص مثــا دســترة الحــق فــي العمــل ،أكــد الفصــل  40مــن الدســتور
التونســي علــى أن “العمــل حــق لــكل مواطــن ومواطنــة ،وتتخــذ الدولــة التدابيــر الضروريــة لضمانــه
علــى أســاس الكفــاءة واإلنصــاف” ،14فــي وقــت لــم يكــن فيــه الدســتور التونســي الســابق ينــص علــى
الحــق فــي الشــغل ،وذلــك مــا يتضــح مــن خــال اســتقراء  78فصــا المكونــة لدســتور  ،1959حيــث
ـص علــى هــذا الحــق بــأي صيغــة مــن الصيــغ.
نجــد غيــاب أي تنصيـ ٍ
إن المشــرّ ع الدســتوري منــزه عــن العبــث ،وهــي قاعــدة أساســية فــي علــم صياغــة النصــوص
والقواعــد الدســتورية والقانونيــة ،بحيــث أن مــا يدرجــه المشــرع الدســتوري مــن مــواد وفصــول فــي
الدســتور يكــون مقصــودا وبنــا ًء عــن تفكيــر مســبق وليــس متــروكا للصدفــة البتــة .فمــن خــال تأمــل
الدســتور المغربــي لســنة  2011نجــد نوعــا مــن “الفوضــى المقصــودة” على مســتوى المصطلــح ،فمثال
فــي الفصــل العشــرين يــرد فــي الدســتور المغربــي مــا مفــاده أن “الحــق فــي الحيــاة هــو أول الحقــوق
لــكل إنســان .ويحمــي القانــون هــذا الحــق” .إن عبــارة “لــكل إنســان” ال تقيــد األشــخاص المشــمولين
باالســتفادة مــن هــذا الحــق ،فالحــق فــي الحيــاة هــو حــق طبيعــي لصيــق ومتأصــل باإلنســان ،ال يرتبــط
بجنســيته أو دينــه أو لونــه أو عرقــه ،لكــن الحقــوق ذات الطبيعــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وردت
مــن حيــث االســتفادة حكــرا علــى المواطنــات والمواطنيــن ،وهــو مــا يخالــف المرجعيــة الحقوقيــة ذات
الصلــة ،ألن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة تتكــرر فيــه عبــارة
“كل شــخص” ،أو “كل فــرد”.
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تثــار المالحظــة نفســها حــول الفصــل /35فــق 1 .مــن دســتور  2011الــذي ينــص علــى أنــه
“يضمــن القانــون حــق الملكيــة” .لقــد تأرجــح المشــرع الدســتوري خــال ســتة نصــوص دســتورية بيــن
صيغتــي “حــق المِلــك” ،وبيــن “حــق المِلكيــة” ،بينمــا صيغــة الدســتور المغربــي باللغــة الفرنســية بق ّيــت
علــى حالهــا .فالصيغــة الــواردة باللغــة الفرنســية للدســتور المغربــي لســنة  1962كانــت تنــص علــى
أن “( ”15Le droit de propriété demeure garantiالفصــل  /15فق ،)1.وهــي الصيغــة التــي
لــم تتغيــر .أمــا دســتور  2011فقــد نــص علــى أنــه “يضمــن القانــون حــق الملكيــة” ،فــي الوقــت الــذي
أكــد فيــه النــص باللغــة الفرنســية أنــه “  ”،16Le droit de propriété est garantiوهــي طبعــا
تختلــف عــن صيغــة “يضمــن القانــون حــق الملكيــة”.
لقــد حظيــت الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة باهتمــام خــاص مــن طــرف المفوضيــة الســامية
لحقــوق اإلنســان ،ممثلــة فــي الفريــق العامــل المعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل إبــان تقديــم
المغــرب تقريــره األول فــي إطــار هــذه اآلليــة ســنة  ،2008إذ اهتــم الفريــق العامــل المذكــور بمســألة
الحــق فــي العمــل وشــروطه ،مــن خــال التعبيــر عــن القلــق حيــال “معــدل البطالــة المرتفــع باطــراد
والمنــذر بالخطــر ،ال ســيما بيــن الشــباب” .17وهــو مــا أعــاد التأكيــد عليــه بمناســبة عــرض التقريــر
الــدوري الثالــث للمغــرب ســنة  ،2017مــن خــال اإلفصــاح عــن القلــق إزاء “ارتفــاع معــدالت
البطالــة والعمالــة الناقصــة والعمالــة غيــر الرســمية” .18مــع إبــداء مالحظــة بشــأن الحــق فــي التعليــم
مــن منطلــق أن “نظــام التعليــم فــي المغــرب يتميــز بمســتويين متفاوتيــن ،مــع وجــود فــرق صــارخ فــي
النوعيــة بيــن التعليميــن العــام والخــاص ،ممــا يــؤدي إلــى عــدم تكافــؤ الفــرص أمــام فئــات المجتمــع
المتدنيــة الدخــل” .19مــع التأكيــد علــى أن “مشــكلتي الشــباب غيــر الممــدرس واالنقطــاع عــن الدراســة
ال تــزاالن تشــكالن شــاغال رئيســيا”.20
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الجدول ( :)3الحقوق االقتصادية واالجتماعية كما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
المادة

المادة كما وردت في العهد

مضمون الحق

العمل

6

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل ،الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح
له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ،وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

شروط العمل

7

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة
ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال ،كحد أدنى:
-1أجرا منصفا ،ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ،على أن يضمن
للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل،
وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل،
 -2عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،
(ج)تساوي الجميع في فرص الترقية ،داخل عملهم ،إلى مرتبة أعلى مالئمة ،دون إخضاع ذلك
إال العتباري األقدمية والكفاءة،
(د)االستراحة وأوقات الفراغ ،والتحديد المعقول لساعات العمل ،واإلجازات الدورية المدفوعة
األجر ،وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

تكوين النقابات

8

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفي االنضمام إلى النقابة التي
يختارها ،دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية (.)..

الضمان
االجتماعي

9

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي ،بما في ذلك التأمينات
االجتماعية.

تكوين األسرة

 /10البند

1

وجوب منح األسرة ،التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع ،أكبر قدر ممكن
من الحماية والمساعدة (.)..

حقوق األمومة

 /10البند

2

وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده .وينبغي منح األمهات
العامالت ،أثناء الفترة المذكورة ،إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

المستوى
المعيشي

 /11بند 1

الصحة

12

التربية والتعليم

13

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم .وهي متفقة على وجوب توجيه
التربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق
اإلنسان والحريات األساسية.
وتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ)جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ،بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني ،وجعله
متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج)\جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة ،تبعا للكفاءة ،بكافة الوسائل المناسبة وال
سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د)تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها ،إلى أبعد مدى ممكن ،من أجل األشخاص الذين لم يتلقوا أو
لم يستكملوا الدراسة االبتدائية.

مجانية التعليم
االبتدائي

14

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ،لم تكن بعد ،يوم أصبحت طرفا فيه ،قد تمكنت من ضمان
إلزامية ومجانية التعليم االبتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت واليتها (.)..

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته ،يوفر ما
يفي بحاجتهم من الغذاء والك`ساء والمأوى ،وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية
والعقلية يمكن بلوغه.

المصدر :إعداد الباحث.
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-IIضمانات الحقوق االقتصادية واالجتماعية في دستور :2011
دستور الحقوق غير المضمونة
تم ّيــزت الدســاتير والمراجعــات المتعاقبــة فــي المغــرب منــذ  1962إلــى  ،1996بالضعــف البيــن
علــى مســتوى الضمانــات المرتبطــة بالحقــوق ،وهــو مــا كان منســجما مــع تواضــع الحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة الــواردة فيهــا .حيــث جعلــت هــذه النصــوص الدســتورية مــن اختصــاص البرلمــان،
التشــريع فــي ميــدان “الحقــوق الفرديــة والجماعيــة المنصــوص عليهــا فــي البــاب األول مــن هــذا
الدســتور” (الفصــل  48مــن دســتور  ،)1962وهــي الصيغــة التــي تكــررت علــى امتــداد التجــارب
الدســتورية المغربيــة .لكــن الدســاتير المغربيــة والمراجعــات المدخلــة عليهــا إلــى حــدود ،1996
لــم تكــن تنــص علــى البرلمــان والقضــاء باعتبارهمــا ســلطة ،ولــم تنــص علــى مؤسســات دســتورية
ُتعنــى بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،كمــا هــو الحــال مــع المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان
المحــدث ســنة  ،1990والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي الــذي تــم التنصيــص عليــه بموجــب
المراجعــة الدســتورية لســنة .1992
علــى خــاف ذلــك تضمــن دســتور  2011مجموعــة مــن الضمانــات المرتبطــة بحمايــة الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،تتــوزع بيــن ضمانات دســتورية وتشــريعية ،وضمانات قضائية ومؤسســاتية
(ب) ،فــي ارتباطهــا مــع النســق المعيــاري الــذي حكــم الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دســتور
( 2011أ).
1 .النسق المعياري لدسترة الحقوق االقتصادية واالجتماعية
ال نتوفــر فــي المغــرب علــى األعمــال التحضيريــة للجنــة الملكيــة االستشــارية المكلفــة بمراجعــة
الدســتور لســنة  ،2011علــى غــرار التجربتيــن التونســية والمصريــة ،حيــث يوفــر الموقــع اإللكترونــي
لمجلــس نــواب الشــعب التونســي ،21أرشــيف المجلــس الوطنــي التأسيســي ( ،)2011-2014الــذي
يــؤرخ لمــداوالت كتابــة الدســتور بعــد ثــورة  14ينايــر /كانــون الثانــي  ،2011إذ نجــد مثــا تقاريــر
لجنــة الحقــوق والحريــات ،التــي تضــم معطيــات وافيــة بشــأن تصــور أعضــاء المجلــس الوطنــي
التأسيســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ويمكــن مقارنتهــا مــع الصيغــة التــي جــاء بهــا دســتور
 ،2014للخــروج بخالصــات أساســية فــي هــذا الشــأن .ألن األعمــال التحضيريــة تتيــح فرصــة معرفــة
االختيــارات التــي كانــت مطروحــة أمــام واضعــي الدســتور.
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أمــا فــي مصــر فقــد تشــكلت “لجنــة الخمســين” ســنة  ،2013حيــث وضعــت لنفســها نظامــا داخليــا
مكونــا مــن  20مــادة تحــت اســم “الئحــة العمــل الداخلــي للجنــة الخمســين إلعــداد المشــروع النهائــي
للتعديــات الدســتورية” ،22يحــدد طريقــة العمــل .وقــد ضمــت اللجنــة خمــس لجــان موضوعاتيــة ،مــن
بينهــا لجنــة الحقــوق والحريــات.
فــي المغــرب حســم عبــد العزيــز المغــاري ،عضــو اللجنــة الملكيــة االستشــارية لمراجعــة الدســتور
نقاشــا انطلــق مباشــرة بعــد نشــر دســتور  2011فــي الجريــدة الرســمية ،بشــأن األعمــال التحضيريــة
للجنــة المذكــورة ،حيــث اعتبــر أن “اللجنــة لــم تكــن ســوى استشــارية ولــم تكــن تأسيســية ولــم تكــن
ابتدائيــة ونهائيــة .ومعنــى ذلــك أن مــا راج فيهــا ،ومــا تــم التوصــل إليــه داخلهــا ال يعــد مرجعــا للفصــل
بيــن تأويــل وتأويــل للمقتضيــات الدســتورية” ،23ثــم إن “اللجنــة لــم تتبــن ولــم تعتمــد فــي نهايــة أشــغالها
محضــرا رســميا ألشــغالها ،يمكــن الرجــوع إليــه واالعتــداد بــه” .24إن غيــاب األعمــال التحضيريــة
للجنــة مراجعــة الدســتور ،ومــن خــال فحــص الئحــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة الــواردة فــي
دســتور  ،2011تجعلنــا نطــرح ســؤال المعيــار الــذي اتــكأ عليــه المشــرع الدســتوري ،أثنــاء دســترته
لهــذه الفئــة مــن الحقــوق.
إذا كان دســتور  2011قــد خصــص الفصــل  31منــه لمجموعــة مــن الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،فــإن الصيغــة التــي ورد بهــا هــذا الفصــل تبقــى غيــر منســجمة مــع روح العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،عــاوة علــى أنهــا غيــر منســجمة مــع روح
التعليقــات العامــة الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وبالتالي
فــإن “حصــر الئحــة الحقــوق والحريــات التــي ينبغــي أن يكرســها الدســتور يثيــر ســؤاال جوهريــا
وصعبــا ،ألنــه يتعلــق بأســس ومعاييــر وضــع هــذه الالئحــة .فهــل تعتبــر جميــع الحقــوق والحريــات
جديــرة باالعتــراف الدســتوري ومســتفيدة مــن الحمايــة والضمانــات التــي يوفرهــا هــذا االعتــراف؟”.25
يحيــل مفهــوم الدســترة  Constitutionnalisationعلــى معنــى تضميــن الدســتور مقتضــىً
مــا ،مــن خــال التمييــز بيــن دســترة منشِ ــئة ،أي عندمــا يتــم التنصيــص علــى مقتضــىً دســتوري
ألول مــرة ،كأن ينشــئ الدســتور مؤسســة جديــدة (المجلــس األعلــى لألمــن /الفصــل /54فــق،)1.
أو يضيــف اختصاصــا جديــدا (الدفــع بعــدم دســتورية القوانيــن /ف  ،)133أو ينــص علــى كــون
الحريــات والحقــوق األساســية تبقــى مكفولــة خــال فتــرة إعــان حالــة االســتثناء (الفصــل /59فــق.)3.
ثــم دســترة كاشــفة ،أي عندمــا يتــم دســترة مقتضــىً أو مبــدأ متــداول فــي القانــون أو الممارســة ،كمــا
هــو الشــأن مــع التنصيــص علــى المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،باعتبــاره مؤسســة وطنيــة تعنــى
بحمايــة الحقــوق والحريــات بموجــب الفصــل  161مــن الدســتور ،حيــث أن االرتقــاء بــه مــن مجلــس
استشــاري إلــى مجلــس وطنــي ،كان ســابقا علــى نشــر الدســتور فــي الجريــدة الرســمية ،أو أن ينــص
الفصــل  154مــن الدســتور فــي فقرتــه األولــى علــى اســتمرارية المرفــق العمومــي ،والحــال أنــه مبــدأ
أكــده القضــاء اإلداري منــذ فتــرة طويلــة.
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تطــرح الدســترة إشــكاليات عميقــة ،مبتداهــا مرتبــط بمــا إذا كانــت دســترة الحقــوق تــؤدي إلــى
إعمالهــا إعمــاال فعليــا ،وحمايتهــا مــن أي تأويــل يفــرغ الحــق مــن مضمونــه الجوهــري ،علمــا أن
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،مشــمولة بنطــاق مبــدأي “التــدرج” ،وضــرورة “تعبئــة أقصــى
المــوارد المتاحــة” .وبالنظــر إلــى الدســاتير والمراجعــات الدســتورية التــي عرفهــا المغــرب منذ 1962
إلــى  ،2011ال يوجــد تــازم بيــن الدســترة وبيــن حمايــة الحقــوق وإعمالهــا والوفــاء بهــا.
منتهــى هــذه المســألة يثيــر إشــكالية أعمــق مرتبطــة بمصيــر الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية التي
لــم تجــد لهــا موطــئ قــدم فــي متــن دســتور  ،2011فــإذا كانــت الحقــوق المنصــوص عليهــا دســتوريا
تنتهــك ،وهــي المســنودة بفعــل الدســترة ،كيــف يكــون معــه حــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
غيــر المدســترة ،كمــا وردت فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
وغيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة.
مــن خــال التجــارب المقارنــة ،26يتضــح أن بعــض الدســاتير تنــص علــى جملــة مــن الحقــوق ،مــع
الوعــي بــأن حقوقــا أخــرى لــم تتــم دســترتهاَ ،فـ ـ َي ِر ُد فــي الدســتور مقتضــى يعتبــر أن الحقــوق غيــر
المدســترة ال تقــل أهميــة عــن الحقــوق األخــرى ،كمــا هــو الحــال مــع دســاتير جنــوب إفريقيــا وكينيــا
وكولومبيــا ،حيــث نجــد الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  39مــن دســتور جنــوب إفريقيــا تنــص علــى أنــه “ال
تنكــر وثيقــة الحقــوق وجــود أي حقــوق أخــرى للحريــات يعتــرف بهــا ويخولهــا نظــام القانــون العــام
أو القانــون العرفــي أو التشــريعات ،بقــدر مــا تتوافــق تلــك الحقــوق مــع الوثيقــة” .أمــا البنــد (ب) مــن
المــادة ( 19الفقــرة الثالثــة) مــن دســتور كينيــا فينــص علــى أنــه “ال تســتثنى حقوقــا وحريــات أساســية
أخــرى غيــر مدرجــة بميثــاق الحقــوق .لكــن يعتــرف بهــا القانــون .باســتثناء إذا كانــت ال تتســق مــع
هــذا الفصــل” .أمــا المــادة  94مــن دســتور كولومبيــا فتعتبــر أن “التنصيــص علــى الحقــوق والضمانات
فــي الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة النافــذة ال يعنــي إنــكار الحقــوق األخــرى اللصيقــة بالكائــن البشــري
والتــي لــم يقــع ذكرهــا صراحــة” .لكــن ال نجــد مثــل هــذه الصيــغ فــي الدســتور المغربــي الــذي اعتمــد
الئحــة مغلقــة مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
علــى مســتوى القانــون الدســتوري لحقــوق اإلنســان ،نجــد أن المشــرع الدســتوري المغربــي،
اعتمــد فــي بعــض الفصــول مبــدأ التفصيــل ،وهــو توجــه بــرز بشــكل كبيــر علــى مســتوى الحقــوق
المدنيــة والسياســية ،فالفصــل  23مــن دســتور  2011يتضمــن ســبع فقــرات تب ّيــن الحقــوق التــي يســتفيد
منهــا األشــخاص أثنــاء اعتقالهــم .فيمــا الفصــل الــذي يليــه (الفصــل  )24لــم يكــن أقــل تفصيــا ،فقــد
ورد فــي خمــس فقــرات تهــم ضوابــط حمايــة الحيــاة الخاصــة لألشــخاص .لكــن مبــدأ التفصيــل ســوف
ينتفــي كلمــا اقتربنــا مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فنجــد أنفســنا أمــام صيــغ مختزلــة وملتبســة
ودون تحدي ـ ٍد للتفاصيــل.
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إلــى جانــب ذلــك ،يتميــز دســتور  2011فــي العديــد مــن مــواده بجعــل المبــادئ أســبق مــن الحقوق،
كمــا هــو الشــأن مثــا مــع ترتيــب البنــد الرابــع مــن الفصــل  ،31الــذي يرتقــي بمبــدأ “التنئشــة علــى
التشــبث بالهويــة المغربيــة ،والثوابــت الوطنيــة الراســخة” إلــى مرتبــة الحــق ،ثــم يليــه مباشــرة دســترة
الحــق فــي “التكويــن المهنــي واالســتفادة مــن التربيــة البدنيــة والفنيــة” ،ثــم يليــه مباشــرة التنصيــص
علــى الحــق فــي “الســكن الالئــق” فــي البنــد الســادس مــن الفصــل  31مــن الدســتور.
منــذ مســتهل ثمانينــات القــرن الماضــي ،أصبــح المغــرب ينظــر إلــى العديــد مــن القطاعــات
االجتماعيــة (التعليــم ،الصحــة ،التشــغيل ،الســكن ،)...باعتبارهــا عبئــا علــى ميزانيــة الدولــة ،وكونهــا
قطاعــات غيــر منتجــة ،وأن ال ربــح يرجــى مــن ورائهــا ،بــل فقــط مســتنزفة لميزانيــة الدولــة ،ولــم يتــم
النظــر إليهــا علــى أنهــا حقوقـا ً فــي ذمــة الدولــة .وهــي نظــرة تتقاطــع مــع القائليــن بكــون “هــذه الحقــوق
مجــرد مطالــب ،أي ال ترقــى إلــى منزلــة الحقــوق بالمعنــى الدقيــق للمصطلــح” ،27ألن الباعــث مــن
وراء ذلــك هــو األزمــة االقتصاديــة غيــر المعلنــة التــي كان يعيــش فــي ظلهــا المغــرب خــال فتــرة
بدايــة ثمانينــات القــرن الماضــي ،وهــي فرصــة تتحيّنهــا العديــد مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن
أجــل فــرض إجــراءات علــى الــدول التــي تصــل إلــى هــذه المرحلــة المتقدمــة مــن األزمــة االقتصاديــة،
التــي يكــون مصدرهــا تراكــم الديــون ،وعلــى رأس هــذه اإلجــراءات نجــد برنامــج التقويــم الهيكلــي،
الــذي يهــدف إلــى فــرض “إصالحــات” اقتصاديــة وماليــة ،تتوجــه أساســا إلــى القطاعــات االجتماعيــة،
مــن أجــل “تخفيــف” حجــم الميزانيــات المرصــودة لهــا ،والتقليــص منهــا.
لجــأ المغــرب مكرهــا إلــى اعتمــاد برنامــج التقويــم الهيكلــي ابتــدا ًء مــن ســنة  1983تحــت مراقبــة
صنــدوق النقــد الدولــي ،وهــو البرنامــج الــذي ســمح بتقليــص النفقــات العموميــة علــى القطاعــات
االجتماعيــة ،األمــر الــذي مــسّ حقوقــا أساســية مرتبطــة بالتشــغيل والصحــة والســكن والتعليــم ،لكــن
الوضعيــة االقتصاديــة لــم تتحســن ،بدليــل أنــه فــي ســنة  ،1995ســيلقي الملــك الحســن الثانــي خطابــا
يعلــن فيــه أن المغــرب يوجــد قــاب قوســين أو أدنــى مــن الســكتة القلبيــة إن اســتمر فــي الســير علــى
ـش االقتصــاد المغربــي بجدولــة للديــون مــن لــدن المؤسســات
النهــج الــذي كان يســير عليــه ،حيــث ان ِعـ َ
الماليــة أمــا فــي شــفاء قريــب ،وهــو مــا لــم يتحقــق.
لقــد تــم تنبيــه المغــرب مــن طــرف اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
فــي مالحظاتهــا الختاميــة بمناســبة عــرض التقريــر الــدوري الثانــي للمغــرب بشــأن إعمــال وتطبيــق
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ســنة  ،2000عندمــا اعتبــرت
أن “الصعوبــات التــي تواجههــا الدولــة الطــرف فــي الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بخدمــة الديــون التــي
تمتــص نســبة مئويــة عاليــة مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي ،ممــا يعــوق قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا
بموجــب العهــد”.28
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الجدول ( :)4التقارير الدورية التي قدمها المغرب أمام اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ترتيب التقرير الدوري

تاريخ تقديم التقرير

تاريخ تقديم المالحظات الختامية

التقرير الدوري األول

 16مارس /آذار 1993

 01يناير /كانون الثاني 1995

التقرير الدوري الثاني

 27أغسطس /آب 1998

 1دجنبر /كانون األول 2000

التقرير الدوري الثالث

 27أكتوبر /تشرين األول 2004

 4شتنبر /أيلول 2006

التقرير الدوري الرابع

 24يناير /كانون الثاني 2013

 12أكتوبر /تشرين األول 2015

المصدر :إعداد الباحث.

ال يمكــن قــراءة الصيــغ والكيفيــات التــي وردت بهــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دســتور
 2011بمعــزل عــن البنــد  1مــن المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ،التــي تنــص علــى أن “تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد بــأن تتخــذ،
بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن ،وال ســيما علــى الصعيديــن االقتصــادي والتقني،
وبأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة ،مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي
بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد ،ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة ،وخصوصــا ســبيل
اعتمــاد تدابيــر تشــريعية”.29
إن البنــد  1مــن المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
الثقافيــة ،ينــص علــى مقتضييــن فــي غايــة األهميــة ،يمكــن بيانهمــا علــى النحــو اآلتــي:
المقتضــى األول :مرتبــط بمــا تنــص عليــه المــادة المذكــورة حيــن شــددت علــى صيغــة“ :وبأقصــى
مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة” ،إذ يحــث العهــد الدولــة الطــرف ،علــى ضــرورة تعبئــة أقصــى مــا
تســمح بــه المــوارد المتاحــة لغــرض تمتيــع المواطنيــن بالحقــوق الــواردة فــي العهــد ،دون التحجــج
بــأن المــوارد قليلــة ،أو أنهــا ال تســمح بضمــان الحــق فــي الســكن والصحــة والشــغل ..فالبنــد  11مــن
التعليــق العــام رقــم  3للجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،ينبــه إلــى أنــه “حتــى عندمــا
يثبــت أن المــوارد المتاحــة غيــر كافيــة ،تظــل الدولــة الطــرف ملزمــة بالســعي لضمــان التمتــع ،علــى
أوســع نطــاق ممكــن ،بالحقــوق ذات الصلــة فــي ظــل الظــروف الســائدة”.30
المقتضــى الثانــي :إن الغايــة مــن ضــرورة تعبئــة أقصــى مــا تســمح بــه المــوارد ،تتحــدد فــي
“ضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد” ،ويمكــن فهم هــذا المقتضى
فــي عالقــة العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،بالعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،فالبنــد  2مــن المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق
المدنيــة والسياســية ينــص علــى مــا يلــي“ :تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد ،إذا كانــت تدابيرهــا
التشــريعية أو غيــر التشــريعية القائمــة ال تكفــل فعــا إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد.
بــأن تتخــذ ،طبقــا إلجراءاتهــا الدســتورية وألحــكام هــذا العهــد ،مــا يكــون ضــرورة لهــذا اإلعمــال مــن
تدابيــر تشــريعية أو غيــر تشــريعية”.31
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فــي هــذا اإلطــار يؤكــد التعليــق العــام رقــم  /3البنــد  ،9للجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،أن مفهــوم التمتــع التدريجــي يشــكل “اعترافــا بــأن التمتــع الفعلــي بجميــع الحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافيــة لــن يتســنى تحقيقــه بوجــه عــام فــي فتــرة قصيــرة مــن الزمــن .وبهــذا المعنــى،
يختلــف االلتــزام اختالفــا هامــا عــن االلتــزام الــوارد فــي المــادة  2مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنية والسياســية”.32
يُفهــم مــن منطــوق البنــد  9الــوارد فــي التعليــق العــام رقــم  3المشــار إليــه ســابقا ،مبــدأ الفوريــة فــي
إعمــال الحقــوق ذات الصبغــة المدنيــة أو السياســية ،ألن ضمــان حــق النــاس فــي التعبيــر وإبــداء الــرأي
مثــا ،ال يتطلــب تعبئــة مــوارد ماديــة أو تخصيــص ميزانيــات ،بــل إن بعــض الــدول الســلطوية تنفــق
ميزانيــات ضخمــة مــن أجــل الحــد مــن حريــة الــرأي .ثــم إن الحــق فــي التعبيــر ال يتطلــب شــكال مــن
أشــكال التــدرج التــي تســتوجب زمنــا مقــدرا ،عكــس الحقــوق ذات الطبيعــة االقتصاديــة واالجتماعيــة،
ألن “التمتــع الفعلــي التدريجــي” ال يعنــي التلكــؤ فــي تفعيــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة،
وتعريضهــا لالنتهــاك وســوء اإلعمــال.
بعــد نصــف قــرن مــن االســتقالل مــا يــزال المغــرب يتحــدث عــن اإلعمــال التدريجــي للحقــوق،
فــي بلــد قـ ّدرت ثروتــه اإلجماليــة خــال عقــد ونصــف مــن الزمــن ( )2013 – 1999بمــا مجموعــه
 12.833مليــار درهــم ،33أمــام لجــوء النــاس إلــى أشــكال احتجاجيــة ملفتــة تعكــس عمــق األزمــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة وتجذرهــا ،كالقيــام بحــرق الــذات علــى طريقــة محمــد البوعزيــزي ،أو
التهديــد باالنتحــار ،وهــو مــا تواتــر بشــكل قــوي خــال الســنوات األخيــرة .باإلضافــة إلــى قيــام الســكان
باحتجاجــات لمــد ٍد طويلــة ،يبقــى أبرزهــا منــذ ديناميــة  20فبرايــر /شــباط  ،2011هــو حــراك الريــف،
علــى إثــر المقتــل التراجيــدي للسـمّاك محســن فكــري فــي  28أكتوبــر /تشــرين األول  ،2016واألثــر
المهيــكل لهــذا الحــراك علــى النســق السياســي وأداء المؤسســات الدســتورية.
إذا سـلّمنا بــأن الحــق فــي الســكن والتعليــم والصحــة وغيرها مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية
التــي تتطلــب تعبئــة أقصــى المــوارد بلغــة العهــد الدولــي المعنــي بهــذا الصنــف مــن الحقــوق ،فــإن
مجموعــة مــن الحقــوق ال تســتوجب ذلــك ،ومنهــا الحــق فــي تكويــن النقابــات واالنضمــام إليهــا ،34أو
الحــق فــي ممارســة اإلضــراب ،35وحمايــة األطفــال مــن االســتغالل االقتصــادي واالجتماعــي فــي
مهــن ال تتناســب مــع ســنهم أو وضعهــم ،باعتبارهــم فئــة خصّهــا المشــرع الدولــي بوضــع خــاص
(اتفاقيــة حقــوق الطفــل) ،ثــم إن حمايــة العمــال المهاجريــن مــن االســتغالل فــي أعمــال تنــدرج ضمــن
الســخرة ،ال يتطلــب تعبئــة مــوارد ماديــة وال ينســحب عليــه مبــدأ التــدرج فــي تفعيــل الحقــوق ،بــل
يتطلــب مــن الدولــة اعتمــاد مبــدأ الفوريــة ،وعــدم التدخــل فــي الشــأن النقابــي بالمنــع أو التضييــق علــى
الحــق فــي ممارســة اإلضــراب.
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إن التأكيــد علــى مبــدأ عــدم التمييــز 36يعتبــر مســألة بالغــة األهميــة ،وال يتطلــب تعبئــة أقصــى
المــوارد المتاحــة وال يفتــرض التــدرج فــي تفعيلــه ،فاعتمــاد مبــدأ عــدم التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة
ـاو بنــا ًء علــى المجهــود نفســه ،هــو
فــي الولــوج إلــى العمــل ،وفــي الحصــول علــى أجــر عــادل ومتسـ ٍ
إجــراء فــوري يتعيــن علــى الدولــة االلتــزام بــه.
2 .الضمانات الدستورية للحقوق االقتصادية واالجتماعية
 .1الضمانات التشريعية والقضائية
خــال كل التجــارب الدســتورية المغربيــة ظــل يتكــرر فصــل دســتوري بصيغــة واحــدة يؤكــد
علــى أنــه “يختــص القانــون ،باإلضافــة إلــى المــواد المســندة إليــه صراحــة بفصــول أخــرى مــن
الدســتور ،بالتشــريع فــي المياديــن اآلتيــة- :الحقــوق الفرديــة والجماعيــة المنصــوص عليهــا فــي البــاب
األول مــن هــذا الدســتور” .37بينمــا نــص الفصــل  71مــن دســتور  2011علــى أن “يختــص القانــون،
باإلضافــة إلــى المــواد المســندة إليــه صراحــة بفصــول أخــرى مــن الدســتور ،بالتشــريع فــي المياديــن
التاليــة- :الحقــوق والحريــات األساســية المنصــوص عليهــا فــي التصديــر ،وفــي فصــول أخــرى مــن
هــذا الدســتور” (الفصــل  71مــن دســتور  .)2011يتضــح أن ثمــة تطابقــا فــي الصيغــة علــى امتــداد
الدســاتير والمراجعــات المتعاقبــة ،مــع إضافــة مــا نــص عليــه تصدير دســتور  ،2011الــذي وردت فيه
العديــد مــن المقتضيــات المرتبطــة بالحقــوق والحريــات ،علــى خــاف تصديــر الدســاتير والمراجعــات
الســابقة ،حيــث أكــدت المراجعــة الدســتورية لســنة  1992أنــه “وإدراكا منهــا لضــرورة إدراج عملهــا
فــي إطــار المنظمــات الدوليــة ،فــإن المملكــة المغربيــة ،العضــو العامــل النشــيط فــي هــذه المنظمــات،
تتعهــد بالتــزام مــا تقتضيــه مواثيقهــا مــن مبــادئ وحقــوق وواجبــات وتؤكــد تشــبثها بحقــوق اإلنســان
كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا”.
بينمــا تصديــر دســتور  2011أكــد علــى المضاميــن ذاتهــا ،حيــث ورد فيــه أن “المملكــة المغربيــة،
العضــو العامــل النشــيط فــي المنظمــات الدوليــة ،تتعهــد بالتــزام مــا تقتضيــه مواثيقهــا من مبــادئ وحقوق
وواجبــات ،وتؤكــد تشــبثها بحقــوق اإلنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا” .باإلضافــة إلــى تأكيــد
الوثيقــة الدســتورية التــزام المغــرب ب“ :حمايــة منظومتــي حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني
والنهــوض بهمــا ،واإلســهام فــي تطويرهمــا؛ مــع مراعــاة الطابــع الكونــي لتلــك الحقــوق ،وعــدم قابليتهــا
للتجــزيء” ،و”حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ،بســبب الجنــس أو اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة أو
االنتمــاء االجتماعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو اإلعاقــة أو أي وضــع شــخصي ،مهمــا كان”.
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فضــا عــن ذلــك ،فــإن دســتور  2011علــى خــاف الدســاتير والمراجعــات الســابقة ،أكــد
بخصــوص الضمانــات التشــريعية علــى أن البرلمــان يعتبــر ســلطة تشــريعية ،فالبــاب الرابــع مــن
الدســتور جــاء معنونــا ب “الســلطة التشــريعية” ،ويليــه مباشــرة عنــوان فرعــي“ :تنظيــم البرلمــان”،
فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه النصــوص الدســتورية منــذ  1962إلــى  ،1996تعنــون البــاب الثالــث
بعنــوان “البرلمــان” ،38وتحتــه عنــوان فرعــي “تنظيــم البرلمــان”.
إن التجربــة الدســتورية المغربيــة محكومــة بمنطــق العقلنــة البرلمانيــة كمــا تأسســت فــي التجربــة
الدســتورية الفرنســية منــذ  ،1958مــن خــال “حصــر” مجــال تدخــل البرلمــان .ففــي دســتور 2011
حــدد الفصــل  71قائمــة المجــاالت التــي يتدخــل فيهــا القانــون ،حيــث يتــم اســتهالل هــذا الفصــل بعبــارة
“يختــص القانــون” ،لكــن المشــرع لــم يحصــر قائمــة مجــال تدخــل البرلمــان فــي الفصــل  71فقــط ،بــل
أضــاف المقتضــى الدســتوري التالــي“ :باإلضافــة إلــى المــواد المســندة إليــه صراحــة بفصــول أخــرى
مــن الدســتور”.
إن منطــق العقلنــة يبــدو جليــا أكثــر فــي االختصاصــات المســندة إلــى البرلمــان فــي عالقتــه
بقانــون الماليــة الســنوي ،الــذي يُعتبــر أهــم قانــون يصــوت عليــه عليــه فــي كل ســنة تشــريعية .فــي
المغــرب تعتبــر الــدورة التشــريعية التــي يفتتحهــا الملــك فــي الجمعــة الثانيــة 39مــن شــهر أكتوبــر/
تشــرين األول مــن كل ســنة ،دورة القانــون المالــي بامتيــاز ،حيــث يخصــص ح ّيــز مهــم مــن عمــر
الــدورة التشــريعية لمناقشــة وتعديــل مشــروع القانــون المالــي والتصويــت عليــه ،لكــن الممارســة بيّنــت
محدوديــة تدخــل البرلمــان أثنــاء مناقشــة وتقديــم التعديــات بشــأن مشــروع قانــون الماليــة ،الــذي
يحــدد الميزانيــات المخصصــة للقطاعــات الحكوميــة ،وفــي صلبهــا القطاعــات المتصلــة بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة.
بقــوة الدســتور والقانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة ،يعتبــر إعــداد مشــاريع قوانيــن الماليــة الســنوية
اختصاصــا حصريــا للحكومــة ،حيــث تنــص المــادة  46مــن القانــون التنظيمــي رقــم  130.13لقانــون
الماليــة علــى أنــه “يتولــى الوزيــر المكلــف بالماليــة تحــت ســلطة رئيــس الحكومــة إعــداد مشــاريع
قوانيــن الماليــة طبقــا للتوجهــات العامــة المتــداول بشــأنها فــي المجلــس الــوزاري وفقــا للفصــل  49مــن
الدســتور” .40وبالتالــي ال يمكــن للبرلمــان اقتــراح مشــروع قانــون الماليــة ،ثــم إن مجمــوع التعديــات
التــي يتقــدم بهــا أعضــاء مجلســي البرلمــان ،يمكــن للحكومــة رفضهــا بموجــب الفصــل  77مــن
الدســتور ،إذا كانــت تــؤدي إلــى “تخفيــض المــوارد العموميــة أو إحــداث تكليــف عمومــي ،أو الزيــادة
فــي تكليــف موجــود”.
إذا كان الدســتور قــد قلّــص مــن اختصاصــات البرلمان بموجــب العقلنة ،فإنه في مــواد أخرى حاول
توفيــر بيئــة أنســب لحفــظ الحقــوق والحريات ،خصوصا أثناء الفترات غيــر العادية ،إذ نصت العديد من
دساتير العالم على حاالت يتم فيها تعليق العمل بأحكام الدستور واللجوء إلى حل المؤسسات الدستورية،
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وقــد كانــت هــذه الوضعيــة مدســترة فــي المغــرب منــذ  ،1962حيــث كان الفصــل  35منــه يمنــح للملــك
صالحيــة إعــان حالــة االســتثناء إذا كانــت حــوزة التــراب الوطنــي مهــددة أو وقــع مــن األحــداث مــا
مــن شــأنه أن يمــس بســير المؤسســات الدســتورية .فــي المقابــل ،عندمــا نظــم دســتور  2011شــروط
وإجــراءات إعــان حالــة االســتثناء ،أضــاف إجــرا ًء أساسـا ً فــي إطــار تعزيــز الضمانــات الدســتورية
المرتبطــة بحقــوق اإلنســان ،عندمــا أكــد فــي الفصــل ( 59البنــد الثالــث) علــى أن “تبقــى الحريــات
والحقــوق األساســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور مضمونــة” ،كمــا نــص أيضــا علــى أنــه “ال
يحــل البرلمــان أثنــاء ممارســة الســلطات االســتثنائية” .لكــن دســتور  2011لــم يخبرنــا عــن وضعيــة
الحقــوق والحريــات أثنــاء إعــان حالــة الحصــار( 41البنــد  8مــن الفصــل  ،)49وخــال إشــهار
الحــرب( 42البنــد  9مــن الفصــل .)49
فــي ســياق تعزيــز المكانــة الدســتورية للحقــوق والحريــات ،اعتبــر دســتور  2011أن “المكتســبات
فــي مجــال الحريــات والحقــوق األساســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور” ،43ال يمكــن أن تتناولهــا
المراجعــة الدســتورية ،لكــن هــذه الدســترة المنشــئة يمكــن النظــر إليهــا مــن زاويتيــن :فالزاويــة األولــى
مرتبطــة بكــون مــا نــصّ عليــه الفصــل  175مــن الدســتور هــو “تحصيــن” لمــا ورد فيــه مــن حقــوق
وحريــات ،بالمعنــىً الــذي يفيــد اســتحالة أن تطالهــا المراجعــة ،لكــن مــن زاويــة ثانيــة فهــي “تحصيــن”
للصيغــة التــي وردت بهــا هــذه الحقــوق ،ألن الفصــل  175مــن الدســتور يعتبــر الصيغــة الملتبســة التــي
وردت بهــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،بالشــكل الــذي بســطنا فيــه القــول ســالفا“ ،مكتســبا”.
يتطلــب حمايــة الحقــوق والحريــات تكامــا فــي أداء المؤسســات الدســتورية لوظائفهــا ،فــإذا كان
مــن اختصــاص القانــون التشــريع فــي المياديــن ذات الصلــة بالحريــات والحقــوق األساســية ،فــإن
القاضــي ملــزم بتطبيــق القانــون بموجــب الفصــل  117مــن الدســتور الــذي ينــص علــى أن “يتولــى
القاضــي حمايــة حقــوق األشــخاص والجماعــات وحرياتهــم وأمنهــم القضائــي ،وتطبيــق القانــون”.
لقــد أكــد التعليــق العــام رقــم  3للجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة حــول طبيعــة
التزامــات الــدول األطــراف بخصــوص الضمانــات القضائيــة ،حيــث ورد فــي النقطــة الخامســة مــن
التعليــق العــام رقــم  ،3أن مــن بيــن “التدابيــر التــي قــد تعتبــر مناســبة ،إضافــة إلــى التشــريع ،توفيــر
ســبل التظلــم القضائــي فيمــا يتعلــق بالحقــوق التــي يمكــن ،وفقــا للنظــام القانونــي الوطنــي ،اعتبارهــا
حقوقــا يمكــن االحتجــاج بهــا أمــام المحاكــم” .44وقــد عــزز دســتور  2011هــذا المنحــى ،عندمــا ارتقــى
بالقضــاء إلــى “ســلطة قضائيــة” بموجــب البــاب الســابع منــه ،مؤكــدا علــى أن “الملــك هــو الضامــن
الســتقالل الســلطة القضائيــة” (الفصــل  /107فــق ،)2.الــذي يســهر علــى احتــرام “حقــوق وحريــات
المواطنيــن والمواطنــات والجماعــات ،وعلــى احتــرام التعهــدات الدوليــة للمملكــة” ،تبعــا لمنطــوق
الفقــرة األولــى مــن الفصــل .42
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فــي هــذا الصــدد ،وبعــد االرتقــاء بالمجلــس الدســتوري إلــى محكمــة دســتورية بموجــب دســتور
ـع متعلــق بعــدم دســتورية قانــون يمــس
 ،2011أصبــح مــن نطــاق اختصاصاتهــا النظــر فــي كل دفـ ٍ
الحقــوق والحريــات الــواردة فــي الدســتور ،الــذي أوكل للقانــون التنظيمــي 45مهمــة بيــان كيفيــات
تطبيــق هــذا المقتضــى الدســتوري ،حيــث أصبــح بإمــكان المحكمــة الدســتورية ،فــي إطــار اختصــاص
الدفــع بعــدم الدســتورية ،النظــر فــي كل دفــع جــديٍّ متعلــق بقانــون نافــذ يطبــق فــي نازلــة معينــة بشــأن
أحــد الحقــوق والحريــات الــواردة فــي الدســتور.
 .2الضمانات المؤسساتية
تضمــن الدســتور المغربــي لســنة  2011عــددا مــن المؤسســات الدســتورية والوطنيــة ،أوكل
إليهــا مهمــة حمايــة الحقــوق والحريــات ،مــن أهمهــا :المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،ثــم
المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان.
أوال :المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي مؤسســة دســتورية نصــت عليهــا المراجعــة الدســتورية لســنة
 1992أول مــرة ،حيــث ورد فــي الفصــل  91منهــا“ :يحــدث مجلــس اقتصــادي واجتماعــي” .وقــد نصت
المراجعــة نفســها فــي الفصــل الموالــي ( )92علــى أنــه “للحكومــة ولمجلس النــواب أن يستشــيرا المجلس
االقتصــادي واالجتماعــي فــي جميــع القضايــا التــي لهــا طابــع اقتصــادي أو اجتماعــي ،ويدلــي المجلــس
برأيــه فــي االتجاهــات العامــة لالقتصــاد الوطنــي والتكويــن” ،علــى أســاس أن “يحــدد قانــون تنظيمــي
تركيــب المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي وتنظيمــه وصالحيتــه وطريقــة تســييره” (الفصــل .)93
ســيتم التنصيــص مــن جديــد علــى هــذه المقتضيــات حرفيــا فــي المراجعة الدســتورية لســنة ،1996
مــن خــال أقلمتهــا مــع نظــام المجلســين المحــدث بموجــب المراجعــة الدســتورية المذكــورة ،وهكــذا
جــاء الفصــل الرابــع والتســعون لينــص علــى أنــه “للحكومــة ولمجلــس النــواب ولمجلــس المستشــارين
أن يستشــيروا ( .”)...وبعــد ثمانــي عشــرة ســنة مــن دســترة المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي بموجب
الفصــل  91مــن المراجعــة الدســتورية لســنة  ،1992والفصــل  93مــن المراجعــة الدســتورية لســنة
 ،1996ســيصدر القانــون التنظيمــي المنظــم للمجلــس ،46ســنة ( 2010القانــون التنظيمــي رقم 60.09
المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي) ،حيــث تنــص المــادة الثانيــة (الفقــرة الثانيــة) منــه أنــه
“طبقــا ألحــكام الفصــل الرابــع والتســعين 47مــن الدســتور ،يضطلــع المجلــس بمهــام استشــارية لــدى
الحكومــة ومجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين”.
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ويختــص المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي أساســا ب “تحليــل الظرفيــة وتتبــع السياســات
االقتصاديــة واالجتماعيــة الوطنيــة والجهويــة والدوليــة وانعكاســاتها” ،48ثــم “تقديــم اقتراحــات فــي
مختلــف المياديــن االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة” .49كمــا نصــت المــادة الثالثــة مــن
القانــون التنظيمــي رقــم  60.09المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي علــى أنــه “باســتثناء
مشــاريع قوانيــن الماليــة ،تحيــل الحكومــة ومجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين ،كل فــي مــا يخصــه،
وجوبــا علــى المجلــس ،قصــد إبــداء الــرأي فــي :أ) مشــاريع ومقترحــات القوانيــن التــي تضــع إطــارا
لألهــداف األساســية للدولــة فــي المياديــن االقتصاديــة وفــي مجــال التكويــن؛ ب) المشــاريع المرتبطــة
باالختيــارات الكبــرى للتنميــة ومشــاريع االســتراتيجيات المتعلقــة بالسياســة العامــة للدولــة فــي الميادين
االقتصاديــة وفــي مجــال التكويــن”.
إذا كان القانــون التنظيمــي رقــم  60.09المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي قــد ُنشــر فــي
الجريــدة الرســمية للمملكــة بتاريــخ  11مــارس /آذار  ،2010فــإن تنصيــب المجلــس رســميا لــم يكــن إال
بتاريــخ  22فبرايــر /شــباط  ،2011أي يوميــن بعــد انطــاق الديناميــة االحتجاجيــة لحركــة  20فبرايــر/
شــباط ،ألن القــوة االحتجاجيــة التــي انطلقــت بهــا الحركــة جعلــت النظــام السياســي المغربــي يعلــن عــن
حزمــة إصالحــات مؤسســاتية ،ه ّمــت أساســا المؤسســات ذات الصلــة بالحقــوق والحريــات ،قبــل أن يعلن
الملــك عــن الشــروع فــي مراجعــة شــاملة للدســتور بموجــب خطــاب  9مــارس /آذار .2011
أمــا المــادة الرابعــة مــن القانــون التنظيمــي المذكــور فقــد اعتبــرت أنــه “مــع مراعــاة أحــكام المــادة
الثالثــة أعــاه ،يمكــن للحكومــة ومجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين استشــارة المجلــس بخصــوص
مشــاريع ومقترحــات القوانيــن المتعلقــة بالتكويــن أو ذات الطابــع االقتصــادي واالجتماعــي ،وال ســيما
الراميــة منهــا إلــى تنظيــم العالقــات بيــن األجــراء والمشــغلين وإلــى ســن أنظمــة للتغطيــة االجتماعيــة،
وكــذا كل مســألة ذات طابــع اقتصــادي أو اجتماعــي أو ثقافــي أو بيئــي”.
بعــد ســنة واحــدة مــن صــدور القانــون التنظيمــي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،وتنصيــب
أعضائــه ،غ ّيــر دســتور  2011مــن تســمية المجلــس بحيــث أضــاف إليــه االختصــاص المرتبــط بالبيئــة،
انســجاما مــع الجيــل الثالــث مــن الحقــوق ،حيــث نــص الفصــل  151منــه علــى أنــه “يحــدث مجلــس
اقتصــادي واجتماعــي وبيئــي” .كمــا أدخــل تعديــا علــى الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  ،152التــي أصبحت
تنــص علــى أنــه “يدلــي المجلــس برأيــه فــي التوجهــات العامــة لالقتصــاد الوطنــي والتنميــة المســتدامة”.
تطبيقــا لدســتور  ،2011صــدر القانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي ،الــذي أكــد فــي المــادة الثانيــة منــه علــى أنَّ مــن بيــن اختصاصــات المجلــس
“اإلدالء برأيــه فــي التوجهــات العامــة لالقتصــاد الوطنــي والتنميــة المســتدامة وفــي جميــع القضايــا
األخــرى ذات الطابــع االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي المتعلقــة بالجهويــة المتقدمــة” .50وعلــى هــذا
األســاس قــ ّدم المجلــس العديــد مــن اآلراء االستشــارية للحكومــة ولمجلســي البرلمــان ،وقــ ّدم أيضــا
تقاريــر متعــددة فــي مجــاالت ذات صلــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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ثانيا :المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
فــي ســياق االنفتــاح السياســي الــذي انخــرط فيــه المغــرب مــع مســتهل العقــد األخيــر مــن القــرن
الماضــي ،قــام الملــك الحســن الثانــي فــي  8مــاي  1990بتنصيــب أعضــاء المجلــس االستشــاري
لحقــوق اإلنســان .وبعــد مــا يزيــد عــن عشــرين ســنة مــن تنصيــب هــذا المجلــس ذي االختصاصــات
االستشــارية ،ســيكون اإلعــان عــن تأســيس المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــن بيــن حزمــة
المؤسســات التــي أعلــن عنهــا الملــك محمــد الســادس تجاوبــا مــع الديناميــة االحتجاجيــة التــي انطلقــت
فــي  20فبرايــر /شــباط  ،2011حيــث تــم إنشــاء المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان اســتنادا إلــى
الفصــل  19مــن المراجعــة الدســتورية لســنة  ،1996فالنــص القانونــي المؤســس للمجلــس الوطنــي
لحقــوق اإلنســان صــدر فــي شــكل ظهيــر وليــس قانــون ،ألن الفقــرة األخيــرة مــن ديباجــة الظهيــر
نصــت علــى أنــه “لهــذه األســباب ،وبنــاء علــى الفصــل 19 51مــن الدســتور”.52
لقــد أكــد دســتور  2011فــي الفصــل  161منــه علــى أن “المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان
مؤسســة وطنيــة تعدديــة ومســتقلة ،تتولــى النظــر فــي جميــع القضايــا المتعلقــة بالدفــاع عــن حقــوق
اإلنســان والحريــات وحمايتهــا ،وبضمــان ممارســتها الكاملــة ،والنهــوض بهــا وبصيانة كرامــة وحقوق
وحريــات المواطنــات والمواطنيــن ،أفــرادا وجماعــات ،وذلــك فــي نطــاق الحــرص التــام علــى احتــرام
المرجعيــات الوطنيــة والكونيــة فــي هــذا المجــال”.
ويتوفــر المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان علــى شــبكة مــن اللجــان الجهويــة لحقــوق اإلنســان ،بلغ
عددهــا  12لجنــة جهويــة إلــى حــدود ســنة  .2022ويوفــر هــذا االنتشــار الجغرافــي قربــا أكثــر علــى
مســتوى رصــد وتتبــع الحقــوق والحريــات ،وإصــدار تقاريــر وتوصيــات للجهــات المعنيــة بالتشــريع
وإنفــاذ القوانيــن .وفــي مــارس /آذار  2016تــم تجديــد اعتمــاد المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي
الدرجــة (أ) ،باعتبــاره مؤسســة وطنيــة تنطبــق عليهــا معاييــر باريــس. 53
باإلضافــة إلــى ذلــك نــص الدســتور المغربــي لســنة  2011علــى مجموعــة مــن المؤسســات
األخــرى منهــا :مؤسســة الوســيط ،مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج ،مجلــس المنافســة ،الهيئــة
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ،المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي ،المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة ،المجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي،
الهيئــة المكلفــة بالمناصفــة ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز.
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التوصيات
ـق أمــام
أوال :تعديــل الفصــل  31مــن الدســتور المغربــي لســنة  ،2011الــذي يشــكل أكبــر عائـ ٍ
تفعيــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة الــواردة فيــه ،ألن أي احتجــاج بانتهــاك هــذا الصنــف مــن
الحقــوق أو عــدم الوفــاء بهــا ،ســيواجه بــأن ذلــك مســؤولية مشــتركة بيــن الدولــة والجماعــات الترابيــة
والمؤسســات العموميــة ،وأن الدولــة تعمــل علــى تعبئــة أقصــى الوســائل المتاحــة ،وبالتالــي أصبــح مــن
الضــروري القيــام بجراحــة تشــريعية لمضمــون الفصــل  31مــن الدســتور ،مــن أجــل تثبيــت الحقــوق
الــواردة فيــه بصيغــة دقيقــة ،تحتــرم منطــوق الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،والتعليقــات العامــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
ثانيــا :يتضــح مــن منطــوق الفصــل  31مــن دســتور  ،2011أنــه يمثــل بــؤرة الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،علمــا أن بعضهــا اآلخــر منصــوص عليــه فــي فصــول أخــرى .لكــن الفصــل ذاتــه ينــص
فــي بنــده الرابــع علــى مــا يلــي )...(“ :مــن الحــق فــي - :التنشــئة علــى التشــبث بالهويــة المغربيــة،
والثوابــت الوطنيــة الراســخة” .ففضــا عــن الصيغــة اإلنشــائية لهــذا البنــد ،فإنــه ليــس بحــق ،بــل
يرتقــي إلــى مرتبــة مبــدأ عــام ،خصوصــا أن ترتيبــه جــاء متقدمــا علــى بعــض الحقــوق األساســية
ضــل أن يــرد
المنظمــة بموجــب صكــوك دوليــة ،كمــا هــو الحــال مــع الحــق فــي الســكن ،لــكل ذلــك يُف ّ
هــذا البنــد فــي تصديــر الدســتور أو فــي البــاب األول المخصــص لألحــكام العامــة.
ثالثــا :انســجاما وضــرورة تجويــد النصــوص القانونيــة ،ولئــن كان الفصــل  31مــن دســتور 2011

ينــص علــى حقــوق أساســية مثــل الســكن والتعليــم والصحــة والشــغل ،وأخــذا بعيــن االعتبــار إشــكالية
ترابــط الحقــوق وعــدم قابليتهــا للتجزئــة ،واعتبــارا إلــى أن تصنيــف الحقــوق إلــى أجيــال هــو تقســيم
مدرســي ،وال يعكــس أي تمييــز بيــن الحقــوق ،ومــن أجــل أن يكــون الفصــل  31مــن الدســتور أكثــر
ترابطــا ،يتع ّيــن معــه فصــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة عــن حقــوق الجيــل الثالــث المرتبطــة
بالتضامــن ،كمــا وردت فــي البنــد التاســع (الحصــول علــى المــاء والعيــش فــي بيئــة ســليمة) ،والبنــد
العاشــر (التنميــة المســتدامة) مــن الفصــل  31مــن دســتور .2011
رابعــا :مــن خــال القــراءة العميقــة للبنــد الثامــن مــن الفصــل  31مــن دســتور  2011الــذي ينــص
علــى “( )...الحــق فــي - :ولــوج الوظائــف العموميــة حســب االســتحقاق” ،تبيــن أنــه ينتمــي إلــى
جنــس الحقــوق المدنيــة والسياســية بموجــب المــادة  25مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية ( ،)1966وهــو الحــق الــذي ورد بشــأنه التعليــق العــام رقــم  25للجنــة المعنيــة بحقــوق
اإلنســان .وبالتالــي مــن الضــروري فصلــه عــن منطــوق الفصــل  31مــن الدســتور ،حرصــا علــى
انســجام الدســتور ،وتحديــدا البــاب المتعلــق بالحريــات والحقــوق األساســية.
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خامســا :توحيــد بعــض الحقــوق الــواردة فــي الدســتور ،حيــث إن دســتور  2011إذا كان قــد
أفــرد بابــا خاصــا بالحريــات والحقــوق األساســية (البــاب الثانــي) ،فــإن ذلــك لــم يمنــع مــن أن تــرد
مجموعــة مــن الحقــوق األخــرى فــي البــاب األول المخصــص لألحــكام العامــة ،كمــا هــو الشــأن مــع
الفصــل الثامــن مــن الدســتور الــذي ينظــم الحقــوق النقابيــة ،وهــو مــا يتقاطــع مــع منطــوق الفصــل 29
المخصــص للحــق فــي اإلضــراب ،ومنطــوق البنــد الســابع مــن الفصــل  31المخصــص للحــق فــي
الشــغل .ممــا يتعيــن معــه دمــج هــذه الفصــول مجتمعــة فــي فصــل واحــد ،علــى أســاس أن األصــل هــو
الحــق فــي العمــل ،الــذي يتفــرع عنــه الحــق فــي االنتمــاء إلــى النقابــات ،والتــي يعــد اإلضــراب أحــد
آلياتهــا فــي تحصيــن حقــوق العمــال والموظفيــن واألجــراء.
سادســا :ضــرورة عــرض الحكومــة لمشــروع القانــون التنظيمــي المرتبــط بالحــق فــي اإلضــراب
علــى مســطرة التصويــت ،حيــث إن الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  29مــن دســتور  ،2011تنــص علــى
أن “حــق اإلضــراب مضمــون .ويحــدد قانــون تنظيمــي شــروط وكيفيــات ممارســته” .وهــو الفصــل
الــذي تــم التنصيــص عليــه منــذ الدســتور األول لســنة  ،1962لكــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالحــق
فــي اإلضــراب لــم يصــدر .وبالعــودة إلــى المخطــط التشــريعي الــذي اعتمدتــه الحكومــة ســنة ،2012
يتب ّيــن أنهــا التزمــت فيــه بعــرض مشــروع القانــون التنظيمــي المتعلــق بالحــق فــي اإلضــراب خــال
الواليــة التشــريعية ،2014 – 2013 54وهــو مــا لــم يتــم .علمــا أن الفصــل  86مــن الدســتور ينــص
علــى أن “تعــرض مشــاريع القوانيــن التنظيميــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور وجوبــا قصــد
المصادقــة عليهــا مــن قبــل البرلمــان ،فــي أجــل ال يتعــدى مــدة الواليــة التشــريعية األولــى التــي تلــي
صــدور األمــر بتنفيــذ هــذا الدســتور” .وبالتالــي احترامــا للدســتور ،وحمايــة للحــق فــي اإلضــراب مــن
االنتهــاك ،يتعيــن عــرض مشــروع القانــون التنظيمــي المتعلــق بالحــق فــي اإلضــراب علــى مســطرة
التصويــت ،بشــكل ال يفــرغ هــذا الحــق مــن محتــواه ،وبمــا ينســجم مــع مقتضيــات العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي مادتــه ( 8البنــد د).
ســابعا :انضــم المغــرب إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
ســنة  ،1979لكنــه لــم يصــادق علــى البروتوكــول االختيــاري الملحــق بالعهــد الدولي الخــاص بالحقوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ( .)2013ويعتبــر البروتوكــول االختيــاري الملحــق بالعهــد آليــة
مهمــة لتقديــم البالغــات ،ممــا يعــزز حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،الشــيء الــذي يتعيــن
معــه مصادقــة المغــرب علــى البروتوكــول االختيــاري المذكــور ،تعزيــزا لممارســته االتفاقيــة وضمانــا
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
ثامنــا :بموجــب المادتيــن  16و 17مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،تقــدم الــدول األعضــاء تقاريرهــا عــن التدابيــر التــي تكــون قــد اتخذتهــا ،وعن التقــدم المحرز
مــن أجــل ضمــان الحقــوق الــواردة فــي العهــد ،وتعتبــر “عمليــة تقديــم التقاريــر عنصــرا أساســيا فــي
ارتبــاط الدولــة الطــرف المســتمر باحتــرام الحقــوق المبينــة فــي المعاهــدات التــي هــي طــرف فيهــا.
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وينبغــي النظــر إلــى هــذا االلتــزام ضمــن الســياق األوســع المتمثــل فــي التــزام جميــع الــدول بتعزيــز
احتــرام الحقــوق والحريــات” .55يتضــح أن المغــرب انضــم إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة الثقافيــة ســنة  ،1979وإلــى حــدود  2019قــدم فقــط أربعــة تقاريــر دوريــة
أمــام اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي مــدة تصــل إلــى حوالــي ثالثــة
عقــود ،أي بمعــدل تقريــر كل  7ســنوات .فالفقــرة األولــى مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة تنــص علــى أنــه “تقــدم الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد تقاريرهــا
علــى مراحــل ،طبقــا لبرنامــج يضعــه المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي غضــون ســنة مــن
بــدء نفــاذ هــذا العهــد ،بعــد التشــاور مــع الــدول األطــراف والــوكاالت المتخصصــة المعنيــة” ،لكــن
التقريــر الــدوري األول قدمــه المغــرب بعــد  14ســنة ،بمبــرر أن “الصعوبــات الناجمــة عــن نقــص
المــوارد البشــرية والماديــة قــد منعــت المرافــق الوطنيــة المختصــة مــن تقديــم تقاريــر دوريــة وفقــا
للجــدول الزمنــي الــذي حددتــه اللجنــة المعنيــة” .56وبالتالــي بــات مطلوبــا مــن المغــرب احتــرام جدولــة
تقديــم تقاريــره الدوريــة أمــام اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وفــا ًء منــه
اللتزامــه الدولــي.
تاســعا :الحاجــة إلــى سياســات عموميــة بنــا ًء علــى رؤيــة مندمجــة ،ألن حــراك الريــف ،بوصفــه
تلــك الديناميــة االحتجاجيــة التــي انطلقــت إثــر وفــاة محســن فكــري ،بائــع الســمك فــي مدينــة الحســيمة
(شــمال المغــرب) يــوم  28أكتوبــر /تشــرين األول  ،2016كشــف عــن خلــل كبيــر فــي بنــاء السياســات
العموميــة ،وب ّيــن الحــراك االجتماعــي المذكــور أن أثرهــا محــدود جــدا علــى المواطنــات والمواطنيــن،
وأن المغاربــة ال ينتفعــون بعائــدات الثــروة .وإذا أخدنــا نمــوذج “برنامــج الحســيمة منــارة المتوســط”،
بوصفــه مجموعــة مــن االتفاقيــات القطاعيــة الموقعــة أمــام الملــك محمــد الســادس فــي  17أكتوبــر/
تشــرين األول  ،2015قبــل حــادث مقتــل محســن فكــري ،فــإن التقريــر الــذي ق ّدمــه رئيــس المجلــس
األعلــى للحســابات أمــام الملــك يــوم الثالثــاء  24أكتوبــر /تشــرين األول  ،2017خلــص إلــى أنــه
“تبيــن مــن دراســة مكونــات هــذا البرنامــج أنــه لــم ينبثــق عــن رؤيــة اســتراتيجية مندمجــة تتقاســمها
جميــع األطــراف” .وبالتالــي فــإن خاصيــة االلتقائيــة التــي تســتوجب تدخــل قطاعــات حكوميــة متعــددة،
حرصــا علــى النجاعــة ،وخاصيــة التمفصــل الــذي يجعــل مــن أي سياســة عموميــة مترابطــة ويكمــل
بعضهــا بعضــا ،كثيــرا مــا ال تتوفــر فــي عــدد مــن االســتراتيجيات والخطــط والبرامــج ،وبالتالــي بــات
مــن الضــروري علــى الحكومــة اعتمــاد دراســات الجــدوى التــي تبحــث فــي الحاجــة المجتمعيــة مــن
هــذا المشــروع أو ذاك البرنامــج ،ثــم دراســات األثــر لقيــاس وقعهــا علــى المســتوى المعيشــي للنــاس.
ألن األصــل فــي السياســات العموميــة هــو تحقيــق مســتوىً معيشــي كا ٍ
ف بمنطــوق الفقــرة األولــى مــن
المــادة  11مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (.)1966
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عاشــرا :كان اختــال موازيــن العدالــة االجتماعيــة وراء تواتــر حــاالت اللجــوء إلــى حــرق الــذات
التــي عرفهــا المغــرب خــال عشــر ســنوات األخيــرة ،باعتبــار ذلــك شــكال مــن أشــكال االحتجــاج
االجتماعــي الــذي يمــس مباشــرة أقــدس الحقــوق ،وهــو الحــق فــي الحيــاة .وقــد كانــت األســباب
االقتصاديــة واالجتماعيــة الباعــث األكبــر وراء تنفيــذ عمليــات الحــرق أو التهديــد باالنتحــار ،ســواء
طلبــا للشــغل أو للســكن ،أو نتيجــة مصــادرة ســلعة ،أو احتجاجــا علــى المــس بالكرامــة ،أو بســبب
معاملــة حاطــة أو مهينــة .إن حفــظ كرامــة النــاس ينبــع مــن اعتمــاد سياســات عموميــة تجيــب علــى
مطالبهــم الملحــة المرتبطــة أساســا بالعدالــة االجتماعيــة ،التــي كانــت أحــد أهــم شــعارات الحــراك
االجتماعــي والسياســي الــذي عرفــه المغــرب إبــان حركــة  20فبرايــر /شــباط .2011
حــادي عشــر :ضــرورة تفعيــل الحكومــة والمجالــس المنتخبــة لمبــادئ الديمقراطيــة التشــاركية فــي
بنــاء السياســات العموميــة ذات الصلــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،محليــا وجهويــا ووطنيــا،
ألن أهميــة الخطــط واالســتراتيجيات وأيضــا الدســاتير ،تنبــع مــن مــدى تقبّــل وتملّــك المواطنــات
والمواطنيــن لهــا ،حتــى تصبــح جــزءا ال يتجــزأ منهــم ،وتحقيــق ذلــك رهيــن بمــدى اإلنصــات إليهــم
وإشــراكهم فــي بنائهــا وأخــذ مطالبهــم بعيــن االعتبــار .لذلــك أسســت التجــارب الدوليــة المقارنــة
لنمــاذج فضلــى فيمــا يعــرف بالديمقراطيــة التشــاركية ،التــي تدمــج األفــراد والجماعــات فــي مسلســل
بنــاء القــرار العمومــي ،وفــي هــذا الصــدد نــصّ الدســتور المغربــي لســنة  ،2011والقوانيــن التنظيميــة
(األساســية) المرتبطــة بالجماعــات والجهــات والعمــاالت واألقاليــم ،علــى عــد ٍد مــن صيــغ وأوجــه
التشــاور وإشــراك المواطنــات والمواطنيــن فــي إعــداد وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة ،ويبقــى مــن
الضــروري التنفيــذ الجيــد لهــذه النصــوص الدســتورية والقانونيــة.
ثانــي عشــر :إن وعــي النــاس بحقوقهــم وحرياتهــم يتطلــب مجهــودا مســتمرا ،وحاضنــه األســاس
هــو التربيــة والتوعيــة بالحقــوق وأهميتهــا وضــرورة التــزام الدولــة بحمايتهــا والوفــاء بهــا ،وترتبــط
التربيــة بالتعليــم بشــكل خــاص ،وبالتالــي مــن شــأن تدريــس مــادة حقــوق اإلنســان فــي ســنوات التعليــم
األساســية واإلعداديــة والثانويــة أن يربــيَّ النــشء علــى ثقافــة حقــوق اإلنســان ،ثــم ضــرورة تعميــم
هــذه المــادة علــى العديــد مــن التخصصــات (كليــات العلــوم والهندســة والطــب والتعليــم التقنــي) ،دون
حصــر مــادة حقــوق اإلنســان فــي كليــات الحقــوق.
ثالــث عشــر :تحــول المغــرب بفعــل التغيــرات التــي يعرفهــا العالــم على مســتوى حركة النــاس ،من
بلــد عبــور للمهاجريــن إلــى بلــد اســتقرار وإقامــة ،وهــو ما دفــع المغــرب إلى اعتمــاد “السياســة الوطنية
الجديدة في مجال الهجرة” ،منذ  ،2013واالنخراط في عمليات تســوية الوضعية القانونية للمهاجرين،
ثــم تبنــي الحكومــة الســتراتيجية في مجــال الهجرة واللجــوء ،ألن تواجد المهاجريــن وطالبي اللجوء في
المغــرب بأعــداد كبيــرة فــرض تحديــات كبيــرة أمنيــة وسياســية واجتماعيــة ،مــن بينهــا حفــظ هــذه الفئــة
من العمل في مهن مرتبطة بالســخرة ،أو اســتغاللهم من قبل شــبكات االتجار 57في البشــر أو الدعارة.
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ممــا يتعيــن معــه حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمهاجــرات والمهاجريــن طبقــا اللتزامــات
المغــرب الدوليــة فــي مجــال الهجــرة ،والتصــدي ألي اســتغالل لهــم  -ولغيرهــم  -ضمــن شــبكات
الدعــارة أو االتجــار فــي البشــر.
رابــع عشــر :يطــرح المنطــق الــذي يعتمــده المشــرع فــي دســترة الحقــوق والمؤسســات العديــد
مــن المالحظــات ،فــكل المؤسســات الدســتورية ذات الصلــة بالحقــوق والحريــات ،تــم تنظيمهــا بقانــون
عــادي ،باســتثناء القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،فمنــذ
التنصيــص عليــه فــي المراجعــة الدســتورية لســنة  ،1992تمــت اإلحالــة علــى قانــون تنظيمــي مــن
أجــل بيــان كيفيــات تنظيميــه وصالحياتــه وطريقــة تســييره ،وبالتالــي يطــرح ســؤال الفــرق بينــه وبيــن
المجلــس األعلــى للحســابات أو المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان المنظمــان بقانــون عــادي ،أقــل
مرتبــة مــن حيــث القيمــة القانونيــة فــي ســلم القواعــد القانونيــة .وبالتالــي يتعيــن إعــادة النظــر فــي
الطابــع االستشــاري للمجالــس المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،مــن خــال تعزيــز دورهــا
فــي حمايــة هــذا الصنــف مــن الحقــوق.
خامــس عشــر :ارتقــى المغــرب بالمجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان إلــى مجلــس وطنــي
لحقــوق اإلنســان تنطبــق عليــه معاييــر باريــس الخاصــة بالمؤسســات الوطنيــة .وينــص القانــون المنظــم
للمجلــس علــى آليــة اللجــان الجهويــة لحقــوق اإلنســان (عددهــا  13لجنــة جهويــة) ،لكــن الصالحيــات
الموكولــة إليهــا بنــص الظهيــر تتطلــب مزيــدا مــن التعزيــز ،فــإذا نظرنــا إلــى الواليــة األولــى لعمــل
اللجــان الجهويــة ،تكــون معــه الحاجــة إلــى تمكينهــا مــن المزيــد مــن آليــات التدخــل فــي حمايــة الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى المســتوى الميدانــي ،وعــدم االكتفــاء بالرصد وإعــداد التقاريــر والتربية
علــى حقــوق اإلنســان.
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)(12دســتور  .2011ظهيــر شــريف رقــم  1.11.91صــادر فــي  27مــن شــعبان  29( 1432يوليــو /تمــوز  )2011بتنفيــذ
نــص الدســتور ،الجريــدة الرســمية عــدد  5964مكــرر ،بتاريــخ  28شــعبان  30( 1432يوليــو /تمــوز ،)2011
ص .3607 ،3606
)(13ورد فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (الفقــرة  1مــن المــادة الثانيــة) عبــارة
“المــوارد المتاحــة” ،وهــي أكثــر دقــة وبيانــا.
)(14دستور الجمهورية التونسية ،2014 ،منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ،ص .16
)la constitution du 1962. Dahir de promulgation de la constitution, Bulletin officiel, N°(15
2616

)la constitution du 2011. Dahir N° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011),(16
portant promulgation du texte de la constitution, Bulletin officiel, N° 5964 bis – 28
.chaabane 1432 (30-7-2011), p 1909
)(17تجميــع للمعلومــات بشــأن المغــرب أعدتــه المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،االســتعراض الــدوري الشــامل،
 ،2008منشــور فــي الموقــع اإللكترونــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،ص  ،10أنظــر الرابــط:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/44/PDF/G0812344.
pdf?OpenElement

)(18تجميــع للمعلومــات بشــأن المغــرب ،تقريــر مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ،االســتعراض الــدوري
الشــامل ،2017 ،ص  ،8منشــور فــي الموقــع اإللكترونــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،أنظــر الرابــط:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/036/89/PDF/G1703689.
pdf?OpenElement

)(19نفسه.
)(20تقرير المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،2017 ،المرجع السابق ،ص .9
)(21أرشيف أشغال المجلس الوطني التأسيسي  ،2014 2011-أنظر الرابط التالي:
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/archive_anc.js
)(22الئحــة العمــل الداخلــي للجنــة الخمســين إلعــداد المشــروع النهائــي للتعديــات الدســتورية ،منشــور فــي الموقــع
اإللكترونــي للجنــة الخمســين ،أنظــر الرابــط التالــي:
http://egelections-2011.appspot.com/Dostour/la2e7et_el3amal.pdf
)(23أنظــر نــص البــاغ الــذي أصــدره عبــد العزيــز المغــاري تحــت عنــوان “طلــب تصويــب” ،منشــور فــي كتــاب :الفصــل
 ،47إعــداد :وهبــي (عبــد اللطيــف) ،طــارق (حســن) ،طــوب بــرس ،الربــاط ،2017 ،ص .256
)(24نفسه.
)(25العمرتــي (مـــحمد)“ ،الدســتور والحقــوق والحريــات :أيــة عالقــة؟” ،ضمــن مؤلــف جماعــي تحــت إشــراف :يمينــة
هكــو ،آفــاق اإلصــاح الدســتوري علــى ضــوء الخطــاب الملكــي الســامي ل  9مــارس  ،2011كليــة العلــوم القانونيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وجــدة ،2011 ،ص .90
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)(26المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،ورقــة نقــاش حــول :الحقــوق والحريــات فــي الدســاتير ،تجــارب مقارنــة
ودروس مســتفادة ،ينايــر /كانــون الثانــي  ،2013ص .15
)(27دليــل تدريبــي لدعــاة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،دائــرة الحقــوق ،الجــزء األول ،البرنامــج الدولــي
للــدورات التدريبيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،2000 ،ص .27
)(28المالحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بشــأن التقريــر الــدوري الثانــي
للمغــرب 30 ،نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،2000ص  ،2الموقــع اإللكترونــي الرســمي للمفوضيــة الســامية لحقــوق
اإلنســان ،أنظــر الرابــط:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1%2fAdd.55&Lang=ar

)(29العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،منشور في الموقع اإللكتروني للمفوضية السامية
لحقوق اإلنسان ،أنظر الرابط التالي:
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
)(30التعليــق العــام رقــم  :3طبيعــة التزامــات الــدول األطــراف ،ص  ،3منشــور فــي الموقــع اإللكترونــي للمفوضيــة
الســامية لحقــوق اإلنســان ،أنظــر الرابــط:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4758&Lang=ar.

)(31العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،منشــور فــي الموقــع اإللكترونــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق
اإلنســان ،أنظــر الرابــطhttp://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx :
)(32التعليق العام رقم  ،3المرجع السابق ،ص .2
)(33المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،بنــك المغــرب ،الثــروة اإلجماليــة للمغــرب مــا بيــن  1999و،2013
تقريــر الدراســة حــول :الرأســمال غيــر المــادي :عامــل لخلــق الثــورة الوطنيــة وتوزيعهــا المنصــف ،دجنبــر /كانــون
األول  ،2016ص .13
)(34المــادة ( 8البنــود أ ،ب ،ج) مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .والفصــل  8مــن
الدســتور المغربــي لســنة .2011
)(35المــادة ( 8البنــد د) ،مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .والفصــل  29مــن
الدســتور المغربــي لســنة .2011
)(36البند  8من الفقرة الرابعة من تصدير الدستور المغربي لسنة .2011
)(37الفصــل  48مــن دســتور  .1962الفصــل  45مــن دســتور  .1970الفصــل  45مــن دســتور  .1972الفصــل  45مــن
المراجعــة الدســتورية لســنة  .1992الفصــل  46مــن المراجعــة الدســتورية لســنة .1996
)(38كانــت دســاتير  ،1992 ،1972 ،1970تعنــون البــاب الثالــث منهــا بعنــوان “مجلــس النــواب” ،ألننــا كنــا أمــام نظــام
المجلــس الواحــد.
)(39بموجب الفقرة األولى من الفصل  64من الدستور المغربي لسنة .2011
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)(40القانــون التنظيمــي رقــم  130.13لقانــون الماليــة .ظهيــر شــريف رقــم  1.15.62صــادر فــي  14مــن شــعبان 1436
( 2يونيــو /حزيــران  )2015بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم  130.13لقانــون الماليــة .الجريــدة الرســمية عــدد ،6370
بتاريــخ فاتــح رمضــان  18( 1436يونيــو /حزيــران  ،)2015ص .5818

)(41ينــص الفصــل  74مــن دســتور  2011علــى المقتضيــات التاليــة“ :يمكــن اإلعــان لمــدة ثالثيــن يومــا عــن حالــة
الحصــار .بمقتضــى ظهيــر يوقعــه بالعطــف رئيــس الحكومــة .وال يمكــن تمديــد هــذا األجــل إال بالقانــون”.
)(42ينــص الفصــل  99مــن دســتور  2011علــى المقتضيــات التاليــة“ :يتــم اتخــاذ قــرار إشــهار الحــرب داخــل المجلــس
الــوزاري ،طبقــا للفصــل  49مــن هــذا الدســتور ،وبعــد إحاطــة البرلمــان علمــا بذلــك مــن لــدن الملــك”.
)(43الفصل  175من الدستور المغربي لسنة .2011
)(44التعليق العام رقم  ،3المرجع السابق.
)(45لم يصدر بع ُد.
)(46القانــون التنظيمــي رقــم  60.09المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي .ظهيــر شــريف رقــم  1.10.28صــادر
فــي  18مــن ربيــع األول  5( 1431مــارس /آذار  )2010بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم  60.09المتعلــق بالمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي .الجريــدة الرســمية عــدد  ،5820بتاريــخ  24ربيــع األول  11( 1431مــارس /آذار ،)2010
ص .942
)(47من المراجعة الدستورية لسنة .1996
)(48المادة الثانية (البند الثاني من الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي  60.09المتعلق بالمجلس االقتصادي واالجتماعي.
)(49البند الثالث من الفقرة الثانية ،المرجع السابق.
)(50القانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعي والبيئي .ظهير شــريف رقــم 1.14.124
صــادر فــي 3شــوال  31( 1435يوليــو /تمــوز  )2014بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بالمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي .الجريــدة الرســمية عــدد  ،6282بتاريــخ  17شــوال  14( 1435أغســطس /آب
 ،)2014ص .6370

)(51الــذي ينــص علــى أن “الملــك أميــر المؤمنيــن والممثــل األســمى لألمــة ورمــز وحدتهــا الترابيــة وضامــن دوام الدولــة
واســتمرارها ،وهــو حامــي حمــى الديــن والســاهر علــى احتــرام الدســتور ،ولــه صيانــة حقــوق وحريــات المواطنيــن
والجماعــات والهيئــات .وهــو الضامــن الســتقالل البــاد وحــوزة المملكــة فــي دائــرة حدودهــا الحقــة”.
)(52ظهيــر شــريف رقــم  1.11.19صــادر فــي  25مــن ربيــع األول ( 1432فاتــح مــارس /آذار  )2011بإحــداث المجلــس
الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،الجريــدة الرســمية عــدد  ،5922بتاريــخ  27ربيــع األول  3( 1432مــارس /آذار ،)2011
ص .575
)(53تــم اعتمــاد معاييــر باريــس بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي ســنة  ،1993بخصــوص
المؤسســات الوطنيــة المرتبــط بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان .وتهــم هــذه المعاييــر واليــة المؤسســات
الحقوقيــة التــي يتعيّــن أن تكــون واســعة قــدر اإلمــكان ومنصــوص عليهــا صراحــة دســتوريا أو تشــريعيا،
ثــم أن تكــون مســتقلة وذات بعــد تعــددي .أنظــر فــي هــذا الصــدد قــرار الجمعيــة العامــة فــي الرابــط التالــي:
file:///C:/Users/pc/Downloads/ParisPrinciples.Arabic%20(2).pdf
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)(54المملكــة المغربيــة ،رئيــس الحكومــة ،المخطــط التشــريعي برســم الواليــة التشــريعية التاســعة ،كمــا وافــق عليــه مجلــس
الحكومــة المنعقــد بتاريــخ  22نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،2012ينايــر /كانــون الثانــي  ،2013ص .30
)(55األمــم المتحــدة ،تجميــع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بشــكل ومحتــوى التقاريــر المطلــوب تقديمهــا مــن الــدول األطراف
فــي المعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،تقريــر األميــن العــام 3 ،يونيــو /حزيــران .2009
)(56األمــم المتحــدة ،المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،تطبيــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،التقريــر الــدوري األول للمغــرب ،1993 ،ص  ،1الموقــع الرســمي للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان،
الرابــطfile:///C:/Users/pc/Downloads/G9316143.pdf :
)(57فــي  25أغســطس /آب  2016صــدر األمــر بتنفيــذ القانــون رقــم  27.14المتعلــق بمكافحــة االتجــار بالبشــر ،وقــد جــاء
محكومــا بســياق تحــول المغــرب إلــى بلــد اســتقرار للمهاجريــن ،واســتباقا ألي توظيــف لهــم ولغيرهــم فــي شــبكات
االتجــار فــي البشــر.
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المقدمة
رغــم المجهــودات الكبيــرة التــي بذلتهــا الحكومــات الجزائريــة المتعاقبــة ،لحــل مشــكلة الســكن منــذ
االســتقالل ســنة  ،1962إال أن أزمــة الســكن ال تــزال كبــرى األزمــات الهيكليــة االجتماعيــة التــي
يعانــي منهــا المواطــن الجزائــري ،وهــي تعطينــا مؤشــرا مهمــا علــى أن الوفــرة الماليــة التــي يضمنهــا
اقتصــاد الريــع ال تحــل بالضــرورة المعضــات االجتماعيــة ،مــا لــم تقتــرن بالتخطيــط المحكــم ،رشــادة
الحكــم والتســيير ،ومكافحــة الفســاد وتكريــس معاييــر الشــفافية والنزاهــة ،وللتدليــل علــى ذلــك يكفــي
العــودة إلــى تقريــر الســيدة راكيــل رولنــك المقــررة الخاصــة المعنيــة بالســكن الالئــق ،الــذي أعدتــه
ســنة  2011أثنــاء زيارتهــا فــي بعثــة رســمية للجزائــر ،1حتــى نكتشــف أن جــل العقبــات والتحديــات
التــي أشــار إليهــا التقريــر ال تــزال قائمــة إلــى غايــة اليــوم ،رغــم إطــاق برامــج طموحــة لإلســكان
وتخصيــص موازنــات ضخمــة لذلــك ابتــداء مــن ســنة .2013
وعلــى الرغــم مــن تصــدر الجزائــر قائمــة الــدول العربيــة مــن حيــث مصادقتهــا علــى أغلــب
االتفاقيــات الدوليــة األساســية لحقــوق اإلنســان ،ومصادقتهــا علــى أغلــب النصــوص التــي تقبــل
اختصــاص النظــر فــي شــكاوى األفــراد بموجــب هــذه االتفاقيــات ،إال أن احتجــاج المتقاضيــن فــي
الجزائــر أمــام الســلطات القضائيــة المختصــة ،ببنــود هــذه الصكــوك يــكاد يكــون منعدمــا ،وهــو منعــدم
بشــكل مؤكــد فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الســكن الالئــق.2
ومــن خــال اســتقراء الصكــوك الدوليــة التــي تناولــت موضــوع الحــق فــي الســكن الالئــق،
يتضــح أن مدلولــه يتجــاوز المــأوى الــذي يحتــوي جدرانــا وأرضيــة وســقفا ،3ليصــل إلــى األبعــاد
األخــرى المتعلقــة بكرامــة اإلنســان كأمــن الحيــازة ،الحمايــة القانونيــة مــن الطــرد التعســفي ،والتفتيــش
خــارج أطــر القانــون ،وانتهــاك الخصوصيــة ،إلــى غيــر ذلــك مــن شــروط المالئمــة الثقافيــة للمســكن،
وصالحيتــــه التقنيــــة كتوفــــر الخدمــــات والبنيــة التحتية.4
وقــد رصدنــا مــن خــال هــذه الورقــة 15 ،صــكا دوليــا تنــاول بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر
الحــق فــي الســكن الالئــق ومــا يجــاوره مــن حقــوق ،ونقصــد بالحقــوق المجــاورة للحــق فــي الســكن،
تلــك الحقــوق المتعلقــة أساســا بأمــن الحيــازة ،والحمايــة مــن التفتيــش والطــرد التعســفي ،والحــق فــي
الخصوصيــة.
و حــول اســتخدام مصطلــح الحــق فــي الســكن الالئــق ،نجــد أن أهم صك دولي يُســتدل به باســتمرار
فيمــا يتعلــق بهــذا الحــق ،هــو العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وتحديــدا
المــادة  )1(11منــه ،وهــي فــي الحقيقــة مــادة ال تنــص صراحــة علــى الحــق فــي الســكن الالئــق ،حيــث
جــاءت صيغتهــا علــى الشــكل اآلتــي“ :تقــر الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل شــخص فــي
مســتوى معيشــي كاف لــه وألســرته ،يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى ،وبحقــه
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فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية .وتتعهــد الــدول األطــراف باتخــاذ التدابيــر الالزمــة إلنفــاذ
هــذا الحــق ،معترفــة فــي هــذا الصــدد باألهميــة األساســية للتعــاون الدولــي القائــم علــى االرتضــاء
الحــر” ،فهــذه المــادة توظــــــف مصطلــــــح المستـــــوى المعيشــي الكافــي ،ومصطلح المــأوى ،غير أن
التعليقيــن العاميــن رقــم  4و 7اللــذان يشــرحانها يســتخدمان مصطلــح الحــق فــي الســكن المالئــم ،5فــي
حيــن أن الواليــة المواضيعيــة التــي أنشــأتها لجنــة حقــوق اإلنســان ثــم مجلــس حقــوق اإلنســان فيمــا
بعــد حملــت اســم :المقــرر الخــاص المعنــي بالســكن الالئــق كعنصــر مــن عناصــر الحــق فــي مســتوى
معيشــي مناســب ،6ولذلــك فضلنــا فــي هــذه الورقــة اســتخدام مصطلــح الســكن الالئــق ،علــى اعتبــار
القــوة القانونيــة التــي يتمتــع بهــا قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان المنشــئ للواليــة المذكــورة ،مقارنــة
بوثائــق تفســيرية شــارحة للعهــد.
وال تحمــل كل الصكــوك الدوليــة التــي تتنــاول الحــق فــي ســكن الئــق ومــا جــاوره مــن حقــوق،
صفــة اإللــزام بالنســبة للــدول الموقعــة أو المصادقــة عليهــا ،فهنــاك  13اتفاقيــة تحمــل صفــة اإللــزام
فــي حيــن هنــاك إعالنــان مــن جملــة الصكــوك التــي تطرقنــا لهــا ال يحمــان صفــة اإللــزام القانونــي،
وإنمــا صفــة اإللــزام األدبــي فحســب.
وليســت كل االتفاقيــات التــي تحمــل صفــة اإللــزام تحتــوي علــى آليــات تتيــح لألفــراد التقــدم
بشــكاوى فرديــة ضــد الــدول األطــراف ،ومــن بيــن الـــــ  13اتفاقيــة ملزمــة اســتخرجنا  11منهــا
تتضمــن آليــات شــكاوى لألفــراد ،منهــا  10اتفاقيــات دخلــت آلياتهــا حيــز التنفيــذ ،فــي حيــن لــم تســتوف
بعــد المــادة  77مــن اتفاقيــة حقــوق العمــال المهاجريــن ،عــدد التصديقــات الالزمــة ،حتــى تتمكــن لجنــة
حقــوق العمــال المهاجريــن مــن مباشــرة النظــر فــي شــكاوى األفــراد التابعيــن للــدول التــي وافقــت
صراحــة علــى هــذا االختصــاص.
غيــر أن مــا هــو متــاح لألفــراد فــي الجزائــر مــن آليــات للشــكاوى الفردية فيمــا يتعلق بالحق في ســكن
الئــق ،ال يعــدو آليتيــن فقــط ،توفرهمــا االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري،
والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية ،فــي حيــن ال تــزال الجزائــر لــم تصــادق بعد علــى النصوص
التــي تســمح لباقــي اآلليــات ( الســبع ) بالدخــول حيــز التنفيــذ بالنســبة لألفــراد فــي الجزائر.
وإذا كانــت آليــات حمايــة حقــوق اإلنســان التــي تنضــوي تحــت إطــار االتفاقيــات الدوليــة تتطلــب
مصادقــة الــدول حتــى يتمكــن المعنيــون بهــا مــن اســتخدامها ،فــإن هنــاك مــا يعــرف باآلليــات غيــر
التعاهديــة ،وهــي مفتوحــة لــكل األشــخاص فــي جميــع مناطــق العالــم ،دون اشــتراط موافقــة دولــة
الجنســية أو اإلقامــة عليهــا ،وضمــن هــذا النــوع مــن اآلليــات ،تعتبــر آليــة الشــكوى الفرديــة التــي
تتيحهــا واليــة مجلــس حقــوق اإلنســان المتعلقــة بالســكن الالئــق كعنصــر مــن عناصــر الحــق فــي
مســتوى معيشــي مناســب وبالحــق فــي عــدم التمييــز فــي هــذا الســياق ،بالغــة األهميــة كونهــا مخصصــة
كليــة لحمايــة هــذا الحــق ،ويقــوم عليهــا مقــرر أممــي خــاص.
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يعتبــر تفعيــل آليــات الشــكاوى الفرديــة طريقــا مباشــرا لتفعيــل القضــاء الداخلــي ،ذلــك أن اللجــان
األمميــة التــي تنظــر فــي الشــكاوى الفرديــة ،ترفــض مــن الناحيــة الشــكلية قبــول أي شــكوى مــا لــم
تســتنفذ كل طــرق الطعــن الداخليــة ،وهــذا مــا لــم يقــدم صاحــب الشــكوى أدلــة قويــة علــى عــدم جــدوى
التقاضــي فــي الدولــة التــي يقــدم شــكوى ضدهــا ،ومــن مظاهــر عــدم الجــدوى علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر طــول آجــال التقاضــي بشــكل غيــر معقــول.
وتتفــق اللجــان األمميــة التــي تفحــص الشــكاوى الفرديــة علــى مرحلتيــن مــن الفحــص ،فهــي
تنظــر أوال فــي مقبوليــة الشــكوى مــن الناحيــة الشــكلية ،حيــث تفحــص اســتنفاذ طــرق الطعــن
الداخليــة – كمــا أســلفنا -ومــا إذا كانــت نفــس الشــكوى محــل نظــر مــن طــرف جهــة دوليــة أخــرى،
وكذلــك شــرط استيفـــــاء االختصــاص الزمنــي ،والمقصــود بــه مراعــاة مــا إذا كانــت الوقائــع التــي
يعرضهــا صاحــب الشــكوى حدثــت ضمــن النطــاق الزمنــي لدخــول اختصــاص النظــر فــي الشــكاوى
الفرديــة حيــز التنفيــذ بالنســبة للدولــة المشــتكى ضدهــا ،أمــا المرحلــة الثانيــة فتقتصــر علــى فحــص
المضمــون ،وهنــا تبــدي اللجــان رأيهــا حــول مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف قــد انتهكــت بنــود
االتفاقيــة التــي صادقــت عليهــا أم ال ،وتطلــب فــي هــذا الشــــأن مــن الــدول المنتهكـــــة جبــر الضــرر
وتعويــض الضحايــا ،كمــا تشــفع طلباتهــا بتوصيــات لتحســين إنفــاذ الحقــوق محــل الشــكوى ،فــي
الدســاتير ،التشــريعات ،السياســات والمحاكــم.
اعتمــدت منهجيــة كتابــة هــذه الورقــة علــى االنتقــال مــن العــام إلــى الخــاص مــن أجــل الوصــول
إلــى لــب الموضــوع ،حيــث تــم حصــر الصكــوك الدوليــة التــي تتنــاول الحــق فــي الســكن الالئــق
ومــا جــاوره مــن حقــوق ،ثــم اســتخراج مــا كان ملزمــا مــن هــذه الصكــوك ،ثــم حصــر االتفاقيـــــات
التــي تتضمــن آليـــــات للشكــــاوى الفرديــة ،وتقســيمها إلــى مــا هــو متــاح بالنســبة لألفــراد فــي الجزائــر
ومــا هــو غيــر متــاح حاليــا ،وفــي القســم األول نبحــث فــي ســوابق الشــكاوى المســجلة ضــد الجزائــر
وغيرهــا مــن الــدول ،أمــا فــي القســم الثانــي فنثبــت الســوابق المســجلة ضــد الــدول األخــرى فقــط
باعتبــار آليــات هــذا القســم غيــر متاحــة لألفــراد فــي الجزائــر.
وقــد تــم ضــم آليــة الشــكاوى الفرديــة فــي إطــار واليــة المقــرر الخــاص بالســكن الالئــق – وهــي
إجــراء غيــر تعاهــدي – إلــى اآلليــات التعاهديــة المتاحــة لألفراد في الجزائر ،بســبب وحــدة الموضوع.
وتختتــم هــذه الورقــة بمجموعــة التوصيــات وملحــق ،أمــا التوصيــات فهــي موجهــة لفائــدة عــدة
جهــات مــن أجــل التوعيــة باســتخدام ســبل االنتصــاف الدوليــة كآليــة إلنفــاذ الحــق فــي الســكن الالئــق،
وأمــا الملحــق فيضــم جــدوال يحتوي مؤشــرا مبســطا لترتيب الــدول العربية حســب توقيعهــا ومصادقتها
علــى االتفاقيــات األساســية لحقــوق اإلنســان ومــدى قبولهــا الختصــاص النظــر فــي الشــكاوى الفرديــة.
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Iالحق في السكن الالئق في الصكوك الدولية وآليات اإلنفاذتتعــدد الصكــوك الدوليــة التــي تتنــاول الحــق فــي الســكن الالئــق ومــا يتصــل بــه مــن حقــوق،
وهــي تتــراوح بيــن اتفاقيــات دوليــة ملزمــة قانونــا للــدول األطــراف فيهــا ،وإعالنــات ال تحمــل إال
صفــة اإللــزام األدبــي ،وال تتضمــن كل االتفاقيــات الدوليــة الملزمــة آليــات فعالــة إلنفــاذ الحــق فــي
الســكن الالئــق ،ولكــن أغلبهــا يتضمــن آليــة للشــكاوى الفرديــة ،وهــي اآلليــات التــي رفعــت مــن مكانــة
الفــرد فــي مواجهــة انتهــاكات دولــة الجنســية أو اإلقامــة اللتزاماتهــا بموجــب االتفاقيــات التــي وقعتهــا،
ومكنتــه مــن التواصــل بشــكل مباشــر مــع األجهــزة الدوليــة المعنيــة لتقديــم شــكواه ضــد المنتهكــة.
 .أالحق في السكن الالئق من منظور القانون الدولي ( 3ص)
مــن الناحيــة الكميــة يمكننــا أن نحصــي  15صــكا دوليــا أساســيا تطــرق للحــق فــي الســكن الالئــق،
وهــي تتــراوح بيــن صكــوك ملزمــة للــدول األطــراف فيهــا ،وصكــوك غيــر ملزمــة ،7وترجــع بدايــات
تقنيــن هــذا الحــق علــى المســتوى الدولــي إلــى ســنة  ،1948حيــث خصــص اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان فقرتــه األولــى مــن المــادة  25للتأكيــد علــى أن“ :لــكل شــخص حــق فــي مســتوى معيشــة يكفي
صـ ً
ـة علــى صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن ،”...
لضمــان الصحــة والرفاهــة لــه وألســرته ،وخا َّ
وتعتبــر ســنة  2008آخــر ســنة – لحــد اآلن -شــهدت ظهــور صــك دولــي يقنــن للحق في الســكن الالئق
لصالــح شــريحة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وعلــى اعتبــار خصوصيــة هــذه الشــريحة فقــد حظيــت
بأكبــر عــدد مــن المــواد ضمــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،تضمــن لهــا التمتــع بالحــق
فــي ســكن الئــق ومــا يتصــل بــه مــن حقــوق أخــرى ،كالتــزام الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة بتوفيــر
كافــة الترتيبــات التيســيرية المعقولــة التــي تعــزز المســاواة وتقضــي علــى التمييــز ضــد األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،وإتاحــة الفرصــة لهــم فــي أن يختــاروا مــكان إقامتهــم ومحــل ســكناهم واألشــخاص
8
الذيــن يعيشــون معهــم.
وبيــن محطتــي  1948و 2008تــم تقنيــن الحــق فــي الســكن الالئــق ،بمجموعــة مــن الصكــوك
الدوليــة ،وكان مــن الالفــت أن يســتتبع تقنيــن هــذا الحــق ضمــن ســياق القانــون اإلنســاني المطبــق
أثنــاء أوقــات الســلم ،تقنينــه مباشــرة بعــد ذلــك ضمــن ســياق القانــون اإلنســاني المطبــق أثنــاء أوقــات
الحــرب ،متمثــا فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة األشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب
المؤرخــة ســنة  ،1949وهــي االتفاقيــة التــي تحظــر صراحــة النقــل الجبــري الجماعــي أو الفــردي
لألشــخاص الذيــن يقعــون تحــت ســلطات احتــال مــا ،إلــى أراضــي دولــة االحتــال أو أراضــي دولــة
أخــرى ،مــا لــم تحتــم ظــروف قاهــرة هــذا النقــل ،وفــي كل األحــوال ،تلتــزم دولــة االحتــال بإعــادة
الســكان المنقوليــن إلــى مواطنهــم عندمــا تنتفــي الظــروف القاهــرة وتتوقــف األعمــال العدائيــة فــي
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مناطقهــم ،وتلــزم االتفاقيــة دول االحتــال إذا مــا لجــأت إلــى نقــل المدنييــن مــن مســاكنهم ،أن تتخــذ
كافــة التدابيــر لضمــان إيوائهــم فــي مبــان أو أماكــن تتوفــر فيهــا كل الشــروط الصحيــة وضمانــات
الســامة وتكفــل الحمايــة الفعالــة لهــم مــن قســوة المنــاخ وآثــار الحــرب ،وتنــص صراحــة علــى تكــون:
“المبانــي محميــة تمام ـا ً مــن الرطوبــة ،وكافيــة التدفئــة واإلضــاءة ،وبخاصــة بيــن الغســق وإطفــاء
األنــوار ،ويجــب أن تكــون أماكــن النــوم كافيــة االتســاع والتهويــة ،وأن يــزود المعتقلــون بالفــراش
9
المناســب واألغطيــة الكافيــة ،مــع مراعــاة المنــاخ وأعمــار المعتقليــن وجنســهم وحالتهــم الصحيــة”.
وبعــد ســنتين مــن اعتمــاد اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،اعتمــدت االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن
ســنة  ،1951مــن أجــل معالجــة آثــار الحــرب العالميــة الثانيــة التــي خلفــت أزمــة نــزوح جماعــي
هائلــة ،وقــد راعــت االتفاقيــة المشــاكل المتعلقــة بوضعيــة ســكن هــؤالء ،فنصــت المــادة  21منهــا
علــى ضــرورة أن“ :تمنــح الــدول المتعاقــدة الالجئيــن المقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا أفضــل
معاملــة ممكنــة ،علــى أال تكــون فــي أي حــال أقــل رعايــة مــن تلــك الممنوحــة لألجانــب عامــة فــي
نفــس الظــروف”.
ولــم يغــب تقنيــن الحــق فــي الســكن الالئــق عــن ذهــن القائميــن علــى منظمــة العمــل الدوليــة ،ليتــم
تضمينــه فــي  04اتفاقيــات للمنظمــة تتنــاول كل مــا لــه صلــة بتحســين شــروط عمــل العمــال ،هــي
علــى التوالــي:
-اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المزارع لعام .1958

10

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السياسة االجتماعية (األهداف والمعايير األساسية) لسنة .1962-اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن خدمات الصحة المهنية لعام .1985

11

12

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الشــعوب األصليــة والقبليــة لعــام  ،1989والتــي تــم فيهــااعتمــاد التوصيــة رقــم  ،115وهــي توصيــة يعــود تاريــخ إعدادهــا لعــام  ،1961حملــت عنــوان:
13
توصيــة بشــأن إســكان العمــال.
وإذا كانــت اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة تناولــت حقــوق العمــال علــى إطالقهــم ،فــإن شــريحة
العمــال المهاجريــن انتظــرت حتــى العــام  1990حتــى يصــدر صــك دولــي خــاص بهــا ،ففــي هــذا
العــام اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال
المهاجريــن وأفــراد أســرهم ،وقــد نصــت هــذه االتفاقيــة صراحــة فــي المــادة  )1(43منهــا علــى
تمتــع “ :العمــال المهاجــرون بالمســاواة فــي المعاملــة مــع رعايــا دولــة العمــل فيمــا يتعلــق بإمكانيــة
الحصــول علــى مســكن ،بمــا فــي ذلــك مشــاريع اإلســكان االجتماعــي ،والحمايــة مــن االســتغالل
فيمــا يتعلــق باإليجــار.”...

الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية

| 103

وتوضــح لنــا المــادة  )1(43أعــاه ،بشــكل ضمنــي ،أن مســألة الحــق في الحصول ســكن الئق ليســت
مرتبطــة بشــكل دائــم بالقــدرة الماديــة للدولــة علــى توفيــر هــذا الحــق ،فقــد تكــون إمكانيــات الدولــة تســمح
بتوفيــر أعلــى المعاييــر فــي بنــاء وانجــاز الســكنات ،غيــر أنهــا تعتمــد سياســات تمييزيــة فــي توزيعهــا،
لذلــك جــاءت االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصري فــي عــام  ،1965وتحديدا
فــي المــادة (5هـــ)( )3منهــا لتضمــن “ :حــق كل إنســان ،دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو األصــل
القومــي أو اإلثنــي ،فــي المســاواة أمــام القانــون ،ال ســيما بصــدد التمتــع  ...بالحــق فــي الســكن ،“ ...
وعلــى نفــس منــوال االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،ســارت اتفاقيــات
حقــوق اإلنســان األخــرى التــي تتنــاول موضــوع التمييــز العنصــري اتجــاه شــرائح مجتمعيــة بعينهــا،
فنصــت المــادة ()2(14ح) مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام ،1979
علــى ضــرورة أن تتخــذ الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة“ :جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييز
ضــد المــرأة فــي المناطــق الريفيــة لكــي تكفــل لهــا ،علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة  ...التمتع
بظــروف معيشــية الئقــة ،وال ســيما فيمـــــــا يتعلــــــق باإلســكان ،”...وتضمــن إعــان األمــم المتحــدة
بشــأن الشــعوب األصليــة لعــام  ،2007مجموعــة مــن البنــود تحــث الــدول علــى االمتنــاع عــن ترحيــل
الشــعوب األصلية قســرا من أراضيها وأقاليمهــــا ،وتحســين أوضاعهـــــا االقتصاديــــــة واالجتماعية ،ال
ســيما حقهــا فــي اإلســكان ،وحقهــا فــي أن تشــارك مشــاركة نشــطة فــي تطويــر وتحديــد برامج اإلســكان،
كمــا يؤكــد اإلعــان علــى حــق الشــعوب األصليــة فــي تملــك األراضــي واألقاليـــــم التــي يقيمــون عليهــا،
14
والتعويــض العــادل عــن األضــرار الناجمــة عــن مصادرتهــا أو احتاللهــا.
و لــم يغفــل القانــون الدولــي النــص علــى حــق فئــة األطفــال فــي مســتوى معيشــي الئــق ،بمــا
فــي ذلــك حــث الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام  ،1989علــى تقديــم المساعــــــدة
الماديـــــة – عنــد الضــرورة – وبرامــج الدعــم مــن أجــل مســاعدة الوالديــن وغيرهمــا مــن األشــخاص
المســؤولين عــن الطفــل فيمــا يتعلــق باإلســكان ،ومــا يرتبــط بهــذا الحــق مــن حقــوق أخــرى ،كحمايــة
الطفــل مــن “ :أي تعــرض تعســفي أو غيــر قانونــي فــي حياتــه الخاصــة أو منزلــه أو مراســاته”
 ،15وتعتبــر هــذه الفقــرة األخيــرة اقتباســا حرفيــا لمــا ورد فــي المــادة  17مــن العهــد الدولــي للحقــوق
المدنيــة والسياســية لعــام .1966
علــى أن أهــم صــك دولــي يُســتدل بــه باســتمرار فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الســكن الالئــق ،هــو العهــد
الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وتحديــدا المــادة  )1(11منــه ،ووثائــق التعليقــات
العامــة الشــارحة لهــا التــي أشــرنا لهــا فــي المقدمــة.
ولكــن ليســت كل الصكــوك التــي ذكرنــا تحتــوي علــى إمكانيــة التقــدم بشــكوى فرديــة أمــام آليــات
اإلشــراف التــي انبثقــت عنهــا ،فمــن ضمــن الـــــ  15صــكا المذكــورة يوجــد  11صــكا يقبــل مثــل هــذا
االختصــاص 07 ،منهــا فــي إطــار مــا يعــرف بالنظــام التعاهــدي لحمايــة حقــوق اإلنســان ،و 04
ضمــن إطــار اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة.
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 .باالتفاقيات الدولية التي تقبل اختصاص النظر في شكاوى األفراد لحماية
الحق في السكن الالئق
لــم تتضمــن كل االتفاقيــات األساســية لحقــوق اإلنســان التــي تحتــوي علــى آليــات للشــكاوى الفردية،
الحــق فــي الســكن الالئــق ومــا يجــاوره مــن حقــوق ،كمــا لــم تتضمــن كل االتفاقيــات الدوليــة التــي
تنــص علــى هــذا النــوع مــن الحقــوق ،آليــات للشــكاوى الفرديــة ،لذلــك ســنركز فــي هــذا الجــزء فقــط
علــى االتفاقيــات الدوليــة التــي تحتــوي علــى آليــات للشــكاوى الفرديــة وفــي نفــس الوقــت تنــص علــى
الحــق فــي الســكن الالئــق ومــا يجــاوره مــن حقــوق.
1 .الحق في السكن :حق للجميع دون تمييز
تتيــح هــذا الحــق بموجــب المــادة (5هـــ)( )3منهــا ،االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز العنصــري ،وفــي هــذه االتفاقيــة“ ،يقصــد بتعبيــر ’التمييز العنصـــري‘ أي تمييـــز أو استثنــــــاء
أو تقييـــــــد أو تفضيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللـــــون أو النســــــــب أو األصــــــل القومــي
أو اإلثنــي ،ويستهـــدف أو يستتبـــع تعطيــل أو عرقلــة االعتــراف بحقــــوق اإلنســـــــان والحريـــــــات
األساسيــــــة أو التمتــــــع بهـــا أو ممارســتها علــى قــدم المســاواة فــي الميــدان السياســي أو االقتصــادي
أو االجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة العامــة”  ،16وقــد تــم اعتمــاد
االتفاقيــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بموجــب القــرار رقــم 2106ألــف (د )-20المـــؤرخ
فــي  21/12/1965ودخلــت حيــز التنفيــذ بتاريــخ .04/01/1969
وتعتبــر لجنــة القضــاء علــى جميــع أشكــــال التمييــــز العنصــــري ،الهيئــــة التــي تشــــرف علــى
تطبيـــق واحتــرام االتفاقيــة ،وقــد أنشــأت بموجــب المــادة  08منهــا ،ولــكل دولــة طــرف أن تعلــن فــي
أي حيــن أنهــا تعتــرف باختصــاص اللجنــة في”اســتالم ودراســة البالغــات المقدمــة مــن األفــراد أو مــن
مجموعــات األفــراد التابعيــن لواليتهــا والذيــن يدعــون أنهــم ضحايــا أي انتهــاك مــن جانبهــا ألي حــق
مــن الحقــوق المقــررة فــي هــذه االتفاقيــة” حســبما نصــت عليــه المــادة  )1(14مــن االتفاقيــة ،وهــو
االختصــاص الــذي بــدأ العمــل بــه بعــد تنفيــذ المــادة  14بتاريــخ  ،03/12/1982ويعتبــر تحديــد تاريــخ
دخــول هــذا االختصــاص حيــز التنفيــذ مهمــا ،ألنــه يتعلــق باالختصــاص الزمنــي لتفعيــل المــادة 14
مــن االتفاقيــة ،حيــث ال يجــوز لألفــراد بــأن يحتجــوا علــى االنتهــاكات التــي حدثــت قبــل هــذا التاريــخ.
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2 .حق كل شخص في الحماية القانونية من التدخل التعسفي في خصوصيات بيته
هــذا العنــوان مقتبــس ممــا ورد فــي المــادة  )1(17مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية،
وهــو الصــك الــذي تــم اعتمــاده وعرضــه للتوقيـــع والتصديـــــق واالنضمــام بموجــب قــرار العامــة
لألمــم المتحــدة رقــم  2200أ ( د –  ،) 21المــؤرخ فــي  16/12/1966ودخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ
 23/03/1976وفقــا ألحــكام المــادة  49منــه ،وهــو يعتبــر أهــم نــص دولــي يحتــوي علــى آليــة
إشــراف متقدمــة ،ويتنــاول طائفــة مــن أهــم الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي توصلــت إليهــا البشــرية،
بمــا فــي ذلــك الحــق فــي حمايــة خصوصيــة األشــخاص فــي مســاكنهم.
أمــا الهيئــة التــي ترصــد تنفيذ العهــد الدولي للحقـــوق المدنية والسياســية وبروتوكــواله االختياريين،
فهــي اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ،17وقــد أنشــأت بموجــب المـــادة  28منــه ،18وهــي تضطلــع
بوظائــف متعــددة ،باإلضافــة إلــى اضطالعهــا بالنظــر فــي الشــكاوى التــي يتقــدم بهــا األفــراد ضــد
الــدول التــي تعتبــر طرفــا فــي البروتوكــول االختيــاري األول الملحق بالعهد ،هــــذا البروتوكــــول الذي
تــم اعتمــــاده وعرضــــه للتوقيـــع والتصديـــق واالنضمام ،بموجب قــرار الجمعية العامــة لألمم المتحدة
رقــم  2200أ ( د –  ،) 21المــؤرخ فــي  16/12/1966ودخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ ،23/03/1976
بمقتضــى المــادة  09منــه ويالحــظ أن هنــاك تزامــن وتطابــق فــي التواريــخ مــع العهــد 19مــن حيــث
ظهــور النصيــن ودخولهمــا حيـــــز التنفيـــــذ فــي آن واحــد ،ويــورد البروتوكــول فــي المــواد مــن  1إلى
 5سلســلة مــن االشــتراطات ،الصريحــة والضمنيــة لقبــول الشــكوى 20يجــب اســتيفاؤها قبــل النظــر فــي
جوهرهــا ،أو فــي أساســها الموضوعــي.
3 .حق المرأة في المناطق الريفية في اإلسكان دون تمييز
لــم تكتفــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بتوفيــر الضمانــات القانونيــة
لمنــع التمييــز ضــد المــرأة بشــكل عــام ،بــل تناولــت بالتفصيــل مختلــف الظــروف والعوامــل التــي
مــن شــأنها أن تكــون حائــا دون المســاواة التامــة بينهــا وبيــن الرجــل ،ومــن ذلــك االهتمــام بتوفيــر
ضمانــات لتمتعهــا بالحــق فــي اإلســكان علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل ،فــي المناطــق الريفيــة التــي
تعــرف عــادة بأنهــا أكثــر تهميشــا للمــرأة.
وبهــذه الضمانــة نطقــت المــادة ()2(14ح) مــن االتفاقيــة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا رقــم  34/180الصــادر بتاريــخ  18/12/1979وبــدأ نفاذهــا فــي
 21 03/12/1981وكان االنضمــام إلــى هــذه االتفاقيــة واســعا مــن طــرف الــدول العربيــة ،حيــث
انضمــت وصادقــت عليهــا  19دولــة عربيــة.
وأنشــأت االتفاقيــة هيئــة مســتقلة مــن الخبــراء هــي لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري ضــد
المــرأة بهــدف رصــد تنفيــذ االتفاقيــة.
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وفــي  ،06/10/1999اعتمــدت الجمعيــة العامــة بــدون تصويــت البروتوكـــــول االختيــاري
لالتفاقيــة ،ومنحــت بذلــك للجنــة صالحيــات مــن بينهــا اســتالم البالغــات والنظــــــر فــي البالغــــات
الصـــادرة عــن النســاء والمجموعــات النســائية اللواتــي يعتبــرن أنفســهن ضحايــا التمييــز القائــم علــى
الجنــس ،ويدخــل فــي نطــاق الواليــة القضائيــة لتلــك البلــدان التــي وّ قعــت عليــه أو انضمــت إليــه ،وقــد
بــــدأ نفــــاذ البروتوكــــول فــي  ،22/12/2000وصــار بإمــكان النســاء الالتــي يعشــن فــي المناطــق
الريفيــة ويعانيــن مــن التمييــز ضدهــن فيمــا يتعلــق بحــق اإلســكان أن يتقدمــن بشــكاواهم للجنــة
اإلشــراف علــى االتفاقيــة.
4 .ذوو اإلعاقة جزء من المجتمع ومن حقهم التمتع بسكن الئق
كرســت هــذا الحــق ،بشــكل أساســي المــادة  )1(28مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوو اإلعاقــة،
فــي حيــن تضمنــت مــواد أخــرى مــن نفــس االتفاقيــة أحكامــا ترتبــط بالحــق فــي الســكن بشــكل مباشــر
22
وغيــر مباشــر.
واعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة االتفاقيــة مــع البروتوكــول الملحــق بهــا ،والمتعلــق
بالشــكاوى الفرديــة فــي  ،13/12/2006وفتحــت بــاب التوقيــع عليهمــا اعتبــارا مــن ،30/03/2007
أمــا الغــرض مــن االتفاقيــة فهــو تعزيــز وحمايــة وكفالــة تمتــع جميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة تمتعــا
كامــا علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ،وتعزيــز
احتــرام كرامتهــم المتأصلــة ،واألهــم تجميــع جميــع حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي نــص واحــد
بعــد أن كانــت مبعثــرة علــى مختلــف اتفاقيــات حقــوق اإلنســان.23
وقد دخل بروتوكول الشكاوى الفردية الملحق باالتفاقيــــة حيــــز التنفيــــذ بتاريــــخ ،03/05/2008
وصــار – ابتــداء مــن هــذا التاريــخ – فــي إمــكان األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن مواطنــي الــدول التــي
صادقــت علــى البروتوكــول أن يحتجــوا علــى المســتوى الدولــي ،علــى أي إجــراءات تمييزيــة ضدهــم
فيمــا يتعلــق بحقهــم فــي الحصــول علــى ســكنات الئقــة بهــم تراعــي إعاقتهــم.
5 .من حق الطفل في أن ينشأ في سكن الئق
لــم تهمــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق كل طفــل فــي مســتوى معيشــي مالئــم لنمــوه البدنــي والعقلــي
والروحــي والمعنــوي واالجتماعــي ،ولذلــك حثــت الــدول األطــراف فيهــا ،علــى اتخــاذ التدابيــر
المالئمــة مــن أجــل مســاعدة الوالديــن وغيرهمــا مــن األشــخاص المســؤولين عــن الطفــل ،وتقديــم
المســاعدة الماديــة وبرامــج الدعــم لهــم فيمــا يتعلــق باإلســكان ،وذلــك مرهــون بظــروف الدولــة وحــدود
إمكانياتهــا.
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ورغــم أن صياغــة المــادة  )3(27أعــاه ،ال تحمــل أي طابــع إلزامــي للــدول األطــراف لضمــان
الحــق فــي مســكن الئــق لألطفــال ،إال ســوابق الشــكاوى الفرديــة – كمــا ســنرى أســفله بالتفصيــل -تبيــن
أنهــا مــادة يمكــن االحتجــاج بهــا ضــد الــدول التــي تمتلــك إمكانيــات مناســبة لتوفيــر هــذا الحــق.
وال تعــد المــادة  ،)3(27المــادة الوحيــدة التــي يمكــن االحتجــاج بهــا فيمــا يتعلــق بالســكن ،فقــد
رتبــت المــادة  )1(16مــن االتفاقيــة حمايــة خاصــة للطفــل مــن التعــرض للتعســف واالعتــداء علــى
خصوصيتــه فــي حياتــه الخاصــة وفــي منزلــه ،وتحمــل هــذه المــادة – بخــاف ســابقتها -طابــع اإللــزام
بالنســبة للــدول األطــراف.
وللتعــرف علــى االختصــاص الزمنــي المتــاح لألفــراد كــي يتقدمــوا بشــكاواهم حــول المادتيــن
 )3(27و ،)1(16مــن المهــم التعريــف بــأن اتفاقيــة حقــوق الطفــل اعتمــدت مــن قبــل الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة ســنة  1989ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي ســبتمبر .24 1990
وبعــد الحملــة العالميــة التــي قادتهــا منظمــات حقوقيــة تطالــب بوضــع آليــة للشــكوى الفرديــة ،حيــث
وقعــت  400منظمــة ،من أكثــر مــن مائــة بلــد ،علــى وثيقــة للمطالبــة العالميــة ببروتوكــول شــكاوى
فرديــة التفاقيـــة حقــوق الطفـــل  ،25صــدر البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق
بإجــراء تقديــم البالغــات بتاريــخ  19ديســمبر  ،2011ودخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ  15أفريــل ،2014
بعــد تصديــق عشــرة ( )10دول عليــه.
6 .الحق في السكن الالئق كحق اجتماعي ،مسار لتفعيل الشكاوى الفردية طال انتظاره لعقود
بخــاف الفتــرة الوجيــزة التــي صــدر فيهــا بروتوكــول الشــكاوى الفرديــة الملحــق بالعهــد الدولــي
للحقــوق المدنيــة والسياســية ،تطلــب صــدور نظيــره الملحــق بالعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة أكثــر مــن  30ســنة ،ففــي تاريــخ  10ديســمبر  2008تــم اعتمــاد البروتوكــول االختيــاري
الملحــق بـــالعهد بعــد مخــاض عســير امتــد منــذ ســنة  ،26 2001ولــم يدخــل البروتوكــول حيــز التنفيــذ
إال بتاريــخ  5مــاي .2013
ويتيــح هــذا البروتوكــول لألفــراد الذيــن يقيمــون بالــدول التــي وقعــت عليــه ،أن يتقدمــوا بشــكاواهم
أمــام لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،محتجيــن بحقهــم المنصــوص عليــه فــي المــادة
 )1(11مــن العهــد ،فــي مســتوى معيشــي كاف لهــم وألفــراد أســرهم ،وهــو المســتوى الــذي يشــترط
أن يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى.
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7 .حق العمال المهاجرين في الحصول على مسكن ،مسار احتجاج لم ير النور بعد
نصــت المــادة ()1(43د) مــن االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد
أســرهم ،صراحــة علــى“ :حــق العمــال المهاجريــن بالمســاواة فــي المعاملــة مــع رعايــا دولــة العمــل
فيمــا يتعلــق  ...بإمكانيــة الحصــول علــى مســكن ،بمــا فــي ذلــك مشــاريع اإلســكان االجتماعــي،
والحمايــة مــن االســتغالل فيمــا يتعلــق باإليجــار” ،وقــد دخلــت االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع
العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم حيــز التنفيــذ بتاريــخ  ،01/12/2003ويجــوز للــدول األطــراف
أن تقــدم بموجــب المــادة  77إعالنــا تعتــرف فيــه باختصــاص اللجنــة فــي تلقــي ودراســة البالغــات
الــواردة مــن أفــراد أو بالنيابــة عن أفـــراد يخضعـــون لواليـــة تلك الدولـــة ويدعــون أن حقوقهم بموجب
االتفاقيــة قــد انتهكــت ،وال يجــوز اســتالم تلــك البالغــات إال إذا كانــت تخــص دولــة طرفــا اعترفــت
باختصــاص اللجنــة مبدئيــا ،وال يصبــح اإلجــراء الخــاص بالبالغــات الفرديــة نافــذا إال بعــد أن تقــدم
 10مــن الــدول األطــراف إعالناتهــا ،وحتــى تاريــخ  ،25/11/2017لــم يصــدر هــذا اإلعــان ،إال
ثالثــة ( )03دول هــي  :المكســيك بتاريــخ  ،12/09/2008واألرغــواي بتاريــخ ،12/04/2012
والســلفادور بتاريــخ  ،23/01/2015كمــا أعلنــت تركيــا أنهــا ســتعترف باختصــاص اللجنــة بموجــب
المــادة  77الحقــا ،وعلــى هــذا األســاس لــم تباشــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق العمــال المهاجريــن لحــد
اآلن فحــص بالغــات فرديــة علــى اعتبــار أن المــادة  77لــم تدخــل حيــز التنفيــذ بعــد.27
8 .آليات الشكاوى الفردية ضمن إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية
تأسســت منظمــة العمــل الدوليــة ســنة  ،1919غــداة الحــرب العالميــة األولــى ،مــن أجــل أن تكــون
رافــد لتحســين وضعيــة العمــال ،وكذلــك إتاحــة األجــواء إلرســاء ســام دائــم علــى المســتوى الدولــي.28
وفــي ســنة  ،1946بعــد تجديــد نظــام المنظمــة الدوليــة للعمــل ،أصبحــت هــذه األخيــرة أول
منظمــة متخصصــة تتبــع األمــم المتحــدة ،29وتعنــى بالمســائل االجتماعيــة والمتعلقــة بالعمــل ،وتتميــز
المنظمــة بخاصيــة التمثيــل الثالثــي داخــل هياكلهــا ،حيــث نجــد ممثلــي الحكومــات ،ممثلــي العمــال
وممثلــي أصحــاب األعمــال يلتقــون جميعــا فــي المؤتمــر العــام ومجلــس إدارة المنظمــة  .30وقــد
بلــورت المنظمــة منــذ ســنة  1919العشــرات مــن االتفاقيــات المتعلقة بالمسائـــل االجتماعيـــة وبالعمل،
وفتحتهــا لمصادقــة الــدول والمنظمــات ،ويمكــن لألفــراد الذيــن يدعــون أنهــم ضحايــا النتهــاك الــدول
األطــراف اللتزاماتهــا بمقتضــى هــذه االتفاقيــات ،بمــا فــي ذلــك االتفاقيــات األربــع التــي تتنــاول الحــق
فــي الســكن ،أن يرفعـــوا شكـــوى أمـــام لجنـــة التحقيـــق والمصالحــة التــي تعمــل تحــت إشــراف مجلــس
إدارة المنظمــة ،ولكــن ليــس بشــكل مباشــر بــل مــن خــال منظمــات العمــال ،أو منظمــات أصحــاب
األعمــال التــي ينتمــون إليهــا.
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 II-سبل التقدم بشكاوى فردية حول الحق في سكن الئق :
قراءة في وضعية الجزائر وسوابق الدول األخرى
لــم يــرد النــص علــى الحــق فــي الســكن الالئــق – بهــذه الصيغــة  -فــي أي مــن الدســاتير الجزائريــة
منــذ االســتقالل عــام  ،1962وإنمــا كل مــا لدينــا حاليــا هــو إشــارة لهــذا الحــق بشــكل عــام فــي ديباجــة
دســتور  ،1976ونــص صريــح فــي آخــر تعديــل دســتوري صــدر ســنة  ،2016مضمونــه أن الدولــة
تشــجع علــى انجــاز المســاكن ،وتعمــل علــى تســهيل حصــول الفئــات المحرومــة علــى ســكن ،31وهــي
صيغــة فــي كل األحــوال ،ال تحمــل أي داللــة اللتــزام الدولــة بتحقيــق غايــة وإنمــا فقــط ببــذل عنايــة.
وعلــى المســتوى الــذي يلــي الدســتور فــي الجزائــر باعتبــاره أعلــى وثيقــة مــن حيــث القيمــة
القانونيــة ،توجــد المعاهــدات التــي يصــادق عليهــا رئيــس الجمهوريــة ،وهــي نصــوص تســمو علــى
القانــون ،32وإذا مــا عدنــا إلــى وضعيــة مصادقــة الجزائــر علــى الصكــوك الدوليــة الملزمــة التــي
تطرقــت للحــق فــي الســكن الالئــق نجــد أنهــا صادقــت علــى كل الصكــوك عــدا الصكــوك األربــع
المتعلقــة بمنظمــة العمــل الدوليــة ،علــى الرغــم مــن أن الجزائــر صادقــت علــى أكثــر مــن  50اتفاقيــة
33 1962
.
أخــرى تتعلــق بهــذه المنظمــة منــذ ســنة
ورغــم مصادقــة الجزائــر علــى تلــك الصكــوك إال أنهــا ،لــم تصــادق علــى كل ملحقاتهــا أو موادهــا
التــي تتيــح للجــان اإلشــراف علــى تنفيذهــا ،تلقــي شــكاوى األفــراد فــي الجزائــر حــول حقهم في الســكن
الالئــق ،لذلــك تفتــح صكــوك ونصــوص الشــكاوى الفرديــة التــي صادقــت عليهــا الجزائــر اإلمكانيــة
القانونيــة لألفــراد فــي الجزائــر باســتخدام ســبل االنتصــاف المتاحــة ،فــي حيــن ال تــزال هــذه اإلمكانيــة
غيــر متاحــة بالنسبــــــة للصكــوك والنصــوص التــي لــم تصــادق عليهــا الجزائــر بعــد.
 .أسبل الشكاوى الفردية المتاحة أمام األفراد في الجزائر
مــا هــو متــاح حاليــا كســبل للشــكاوى الفرديــة أمــام األفــراد فــي الجزائــر ،مســاران يندرجــان
ضمــن آليــات األمــم المتحــدة حمايــة حقــوق اإلنســان التعاهديــة ،ومســار واحــد ينــدرج ضمــن اآلليــات
غيــر التعاهديــة.
1 .سبل الشكاوى الفردية في إطار االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
صرحــت الجزائــر بأنهــا تقبــل اختصــاص لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري فيمــا يتعلــق
بتلقــي شــكاوى فرديــة بتاريــخ  12/09/1989بموجــب المــادة  )1(14مــن االتفاقيــة ،وتبعتهــا المغــرب
ســنة  ،2006ولــم تصــدر مثــل هــذا التصريــح أي دولــة عربيــة أخــرى طــرف فــي االتفاقيــة.
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ولم تتلق اللجنة أي شكوى فردية ضد البلدين لحد اآلن.
ويوضــح اســتعراض ســوابق الشــكاوى الفرديــة التــي اســتقبلتها اللجنــة منــذ بــدأ العمــل بالمــادة
 )1(14ســنة  ،1982إلــى غايــة اليــوم ،تســجيل ســابقتين فقــط حــول مضمــون المــادة (5هـــ)()3
المتعلقــة بالتمتــع بالحــق فــي الســكن دون تمييــز عنصــري ،الشــكوى األولــى تقدمــت بهــا منظمــة
دوليــة غيــر حكوميــة تدعــى ( )OMODممثلــة لصاحــب الشــكوى المدعــو ( )F.Aضــد النرويــج،
ورفضــت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري قبــول الشــكوى بســبب عــدم احترامهــا لإلجــراءات
الشــكلية التــي تقتضــي إرســال الشــكوى الفرديــة خــال فتــرة  6أشــهر بعــد اســتنفاذ طــرق الطعــن
الداخليــة ،34أمــا الشــكوى الثانيــة فتقــدم بهــا المركــز األوربــي لحقــوق الــروم ورابطــة محامــو حقــوق
اإلنســان نيابــة عــن الســيدة ( )L.Rوآخــرون ،ضــد جمهوريــة ســلوفاكيا ،وقــد حظيــت الشــكوى
بالمقبوليــة الشــكلية ومقبوليــة المضمــون مــن طــرف اللجنــة ،وطلبــت اللجنــة مــن ســلوفاكيا أن توافيهــا
فــي حــدود  90يومــا بمعلومــات حــول اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الدولــة لرفــع الضــرر عــن أصحــاب
الشــكوى وإنفــاذ المــادة (5هـــ)(.35)3
2 .سبل الشكاوى الفردية في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
بتاريــخ  ،12/09/1989انضمــت الجزائــر إلــى العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية وإلــى
البروتوكــول االختيــاري األول الملحــق بــه والمتعلــق بالشــكاوى الفرديــة ،وتعتبــر الجزائــر ثانــي دولــة
عربيــة تنضــم لهــذا البروتوكــول ،وعمومــا ال توجــد دول عربيــة كثيــرة انضمــت إليــه باألســاس،36
ومنــذ دخــول البروتوكــول حيــز النفــاذ بالنســبة للجزائــر إلــى غايــة اليــوم ،اســتقبلت اللجنــة المعنيــة
بحقــوق اإلنســان  41شــكوى فرديــة ضــد الجزائــر مــن قبــل مواطنيــن جزائرييــن وأجانــب ،ويمكــن
حصــر المســائل التــي أثارتهــا هــذه الشــكاوى فــي قضايــا مثــل :االعتقــال واالحتجــاز التعســفي،
التعذيــب ،الحريــة الشــخصية ،العــرض الفــوري علــى قــاض ،المحاكمــة العادلــة ،المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،غيــاب ســبل االنتصــاف الفعالــة ،االحتجــاز رهــن المحاكمــة،
المحاكمــة العادلــة والتأخيــر الــذي ال مبــرر لــه ،الحــق فــي الحيــاة ،الكرامــة اإلنســانية ،المســاعدة
القانونيــة ،األمــن الشــخصي ،حريــة التعبيــر ،حريــة التنقــل ،حريــة الفكــر أو الوجــدان أو الديــن،
االختفــاء القســري ،االعتــراف بالشــخصية القانونيــة.
وال توجــد أي شــكاوى فرديــة مســجلة تحتــج بالمــادة  17مــن العهــد التــي تنــدرج ضمــن الحقــوق
المتصلــة بالحــق فــي ســكن الئــق ،ونقصــد بذلــك الحــق فــي الحمايــة القانونيــة مــن انتهــاك خصوصيــة
األشــخاص فــي بيوتهــم ،بيــد أن ســوابق الشــكاوى الفرديــة التــي اســتقبلتها اللجنــة المعنيــة بحقــوق
اإلنســان مــن طــرف أفــراد فــي دول أخــرى تحتــج بالمــادة  ،17تعــد بالعشــرات.
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3 .ســبل الشــكاوى الفرديــة المقدمــة إلــى المقــرر الخاص المعني بالســكن الالئق كعنصر مــن العناصر
المكونــة للحــق فــي مســتوى معيشــي مالئــم ،وبالحــق فــي عدم التمييــز في هذا الســياق
ال ينــدرج هــذا اإلجــراء ضمــن آليــات األمــم المتحــدة التعاهديــة لحمايــة حقــوق اإلنســان ،وإنمــا
يصنــف ضمــن اآلليــات غيــر التعاهديــة ،علــى اعتبــار أنــه ال ينبثــق عــن اتفاقيــة دوليــة وإنمــا هــو
إجــراء ينــدرج ضمــن الواليــات المواضيعيــة التــي ينشــؤها مجلــس حقــوق اإلنســان ،ويعــود اعتمــاد
واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بالســكن إلــى ســنة  ،2000مــن طــرف لجنــة حقــوق اإلنســان ،ونظــرا
ألهميتهــا تــم تجديــد الواليــة بعدمــا اســتعيض عــن لجنــة حقــوق اإلنســان بمجلــس حقــوق اإلنســان،
الــذي أنشــأ القــرار رقــم  27/6محــددا نطــاق هــذه الواليــة المواضيعيــة ،وال يــزال مجلــس حقــوق
اإلنســان يجــدد عهــدة هــذه الواليــة لغايــة اليــوم ،نظــرا لألهميــة المتصاعــدة لمســألة الحــق فــي الســكن
كجــزء مــن الحقــوق االجتماعيــة.
وتتميــز إجــراءات الشــكوى الفرديــة ضمــن واليــة المقــرر المعني بالســكن ،أنها ال تحتــاج إلى مصادقة
الدولــة علــى أي صــك مــن الصكــوك الدوليــة ،وإنمــا هــي متاحة لجميــع األفراد فــي جميــع دول العالم.
ويتلقــى المقــرر الخــاص فــي إطــار واليتــه شــكاوى األفــراد بشــأن االنتهــاكات للحــق فــي الســكن
الالئق ،ويمكنه بناء على ذلك ،أن يراســل الحكومة المعنية منفردا أو بالتنســيق مـــــع المكلفين الواليــــات
القطريــــة والمواضيعيــة األخــرى لمجلــس حقــوق اإلنســان ،ويطلب المقــرر الخاص مــن الحكومة التعليق
علــى اإلدعــاءات التــي وصلتــه ،وأي معلومــات بشــأن التدابيــر التــي تتخذهــا لمعالجــة الحالــة المثــارة.
ومنــذ ســنة  – 2014تاريــخ تجديــد الواليــة المواضيعيــة -إلــى غايــة اليــوم ،لــم يســجل المقــرر
الخــاص أي ســوابق تتعلــق بشــكاوى تقــدم بهــا أفــراد ضــد الجزائــر ،فــي حيــن تلقــى أكثــر مــن 60
37
شــكوى مــن طــرف أفــراد ضــد  40دولــة بمــا فيهــا مصــر ،ســوريا ،الســعودية.
 .بسبل الشكاوى الفردية غير المتاحة حاليا أمام األفراد في الجزائر
ثمــان ( )08آليــات ال تــزال غيــر متاحــة أمــام األفــراد فــي الجزائــر حتــى يتمكنــوا مــن تقديــم شــكاوى
فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الســكن الالئــق ،وذلــك بســبب عــدم مصادقــة الجزائــر علــى نصوصهــا.
1 .سبل الشكاوى الفردية في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:
أغلــب الــدول العربيــة لــم تصادق علــى البروتوكــول االختياري المتعلــق بالشــكاوى الفردية الملحق
باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،بمــا فــي ذلــك الجزائــر ،وذلــك فيمــا عــدا
ليبيــا التــي شــكلت االســتثناء وانضمــت لــه فــي  ،18/06/2004وكذلــك تونــس فــي ،23/09/2008
ورغم ذلك لم تسجل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أي شكوى فردية ضد هذين البلدين.
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وال يمكــن إال لفئــة مــن النســاء اســتخدام ســبيل االنتصــاف مــن أجــل الحــق فــي الســكن ،بموجــب
هــذا البروتوكــول بالنســبة للــدول التــي صادقــت عليــه ،وهــي فئــة المــرأة الريفيــة كمــا نصــت علــى
ذلــك المــادة ()2(14ح) مــن االتفاقيــة ،وفــي الحقيقــة منــذ دخــول البروتوكــول حيــز التنفيــذ فــي ســنة
 2000إلــى غايــة اليــوم ،لــم تســجل لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أي ســابقة لشــكوى فرديــة
تحتــج بالمــادة ()2(14ح) مــن االتفاقيــة.
2 .سبل الشكاوى الفردية في إطار اتفاقية حقوق األشخاص ذوو اإلعاقة:
دخــل بروتوكــول الشــكاوى الفرديــة الملحــق باالتفاقيــة حيــز التنفيــذ بتاريــخ 03/05/2008
وكانــت الجزائــر قــد وقعــت عليــه قبــل هــذا التاريــخ فــي  ،30/03/2007دون أن تســتتبع هــذا التوقيــع

بانضمــام أو مصادقــة ،وبالتالــي فــإن اختصــاص اللجنــة فــي تلقــي شــكاوى فرديــة ضــد الجزائــر غيــر
ممكــن لحــد اآلن حســب مــا تقتضيــه المــادة الفقــرة  2مــن المــادة  13مــن نــص البروتوكــول التــي
تنــص علــى أنــه “ :يبــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول ،بالنســبة لــكل دولــة أو منظمــة للتكامــل اإلقليمــي
تص ـ ّدق علــى هــذا البروتوكــول أو تقــره رســميا أو تنضــم إليــه بعــد إيــداع الصــك العاشــر مــن تلــك
الصكــوك ،فــي اليــوم الثالثيــن مــن تاريــخ إيــداع صكهــا”
وعلــى المســتوى العربــي حــذت كثيــر مــن الــدول العربيــة حــذو الجزائــر فــي االكتفــاء بالتوقيــع
علــى البروتوكــول دون االنضمــام إليــه أو المصادقــة عليــه كاألردن ،قطــر ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،فــي حيــن اســتكملت عمليــة المصادقــة واالنضمــام كل مــن جيبوتــي ،موريتانيــا ،المغــرب،
الســعودية ،الســودان ،ســوريا ،تونــس واليمــن 38ورغــم ذلــك لــم تســجل لجنــة حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة أي شــكوى ضــد أي واحــدة مــن هــذه الــدول.
ومنــذ دخــول بروتوكــول الشــكاوى الفرديــة حيــز التنفيــذ ،إلــى غايــة اليــوم ،لــم تتلقــى لجنــة حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ســوى شــكوى فرديــة وحيــدة تقدمــت بهــا الســيد (هـــ) والســيدة (ب.غ) نيابــة
عــن الضحيــة صاحبــة البــاغ المدعــوة (هـــ.م) ضــد الســويد ،علــى خلفيــة رفــض منــح ترخيــص بنــاء
لهــا بتشــييد حمــام ســباحة للعــاج بالمــاء مــن أجــل إعــادة تأهيلهــا كونهــا معاقــة ،وقــد بــررت ســلطات
الســويد ذلــك بســبب عــدم توافــق التوســيع المشــار إليــه مــع خطــة تنميــة المدينــة ،وقــد قبلــت اللجنــة
الشــكوى مــن الناحيــة الشــكلية والموضوعيــة ،وأصــدرت رأيهــا الــذي يدعــو الدولــة الطــرف إلــى
االلتــزام بمعالجــة انتهــاك حقــوق صاحبــة البــاغ بموجــب االتفاقيــة ،بمــا فــي ذلــك عــن طريــق إعــادة
النظــر فــي طلبهــا للحصــول علــى ترخيــص بنــاء إلقامــة حمــام ســباحة للعــاج بالمــاء ،آخــذة فــي
الحســبان آراء اللجنــة .وينبغــي أيضـا ً أن تقــدم الدولــة الطــرف تعويضـا ً مناســبا ً إلــى صاحبــة البــاغ
39
عــن التكاليــف التــي تكبدتهــا فــي تقديــم هــذا البــاغ.
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3 .سبل الشكاوى الفردية في إطار اتفاقية حقوق الطفل
علــى الرغــم مــن أن األطفــال يحظــون بحمايــة االتفاقيــات العامــة لحقــوق اإلنســان ،إال أنــه بســبب
تصاعــد االنتهــاكات فــي حقهــم كان مــن المهــم اســتحداث اتفاقيــة تتنــاول احتياجــات األطفــال بصفــة
خاصــة ،وبعــد عشــر ســنوات مــن العمــل تــم اعتمــاد اتفاقيــة حقــوق الطفــل ســنة  1989ودخلــت
االتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي  ،1990وخــال بضــع ســنوات فقــط مــن اعتمادهــا ،تــم التصديــق علــى
االتفاقيــة بصفــة شــبه عالميــة مــن قبــل الــدول ،وكل الــدول العربيــة طــرف فــي هـــذه االتفاقيــة وبــدأت
االتفاقيــة تحــدث بشــكل فعلــي أثــرا واضحــا فــي قــرارات المحاكــم الوطنيــة ،وقــد صادقــت الجزائــر
عليهــا بتاريــخ  ،16/04/1993ولكنهــا لــم تســتتبع ذلــك بالمصادقــة علــى بروتوكــول الشــكاوى
الفرديــة الملحــق باالتفاقيــة ،وهــذا اإلحجــام ميــز كل الــدول العربيــة عــدا المغــرب التــي صادقــت علــى
40 28 02 2012
. / /
البروتوكــول بتاريــخ
ومنــذ دخــول بروتوكــول الشــكاوى الفرديــة حيــز التنفيــذ ســنة  ،2014لــم تتلقــى لجنــة حقــوق
الطفــل ســوى شــكوى وحيــدة تستشــهد بالمــادة  )3(27محــل دراســتنا ،وهــي الشــكوى التــي تقــدم بهــا
المدعــو (ع.ح.ع) يمثلــه المحامــي ألبــرت بــارس كازانوفــا ،ضــد إســبانيا ،ويدعــي مقــدم الشــكوى
– وهــو ماوطــن غانــي -أنــه لــدى وصولــه إلســبانيا ،بلغــت الشــرطة عــن وضعــه كقاصــر غيــر
مصحــوب بحاجــة إلــى حمايــة الدولــة ،بمــا فيهــا حقــه فــي مــأوى ورعايــة ،غيــر أن المديريــة العامــة
لحمايــة الطفــل والمراهــق لمــا باشــرت إجــراءات الحمايــة ،عرضــت صاحــب الشــكوى لفحــوص
طبيــة أظهــرت أن عمــره ال يقــل عــن  19ســنة ،وبذلــك حــرم مــن حمايــة الســلطات المختصــة،
وقــد طعــن صاحــب الشــكوى فــي قــرار اعتبــاره غيــر قاصــر لــدى كل الجهــات المختصــة ،وبعــد
أن اســتوفى طــرق الطعــن الداخليــة توجــه بشــكواه إلــى لجنــة حقــوق الطفــل ،غيــر أن هــذه األخيــرة
رفضــت الشــكوى مــن الناحيــة الشــكلية وســببت ذلــك بمــا يلــي:
“ تالحــظ اللجنــة أن كل الوقائــع المشــار إليهــا فــي البــاغ ،بمــا فيهــا القــرار الصــادر عــن المحكمــة
العليــا ،حدثــت قبــل  ،14/04/2014أي تاريــخ دخــول البروتوكــول االختيــاري حيــز النفــاذ بالنســبة
إلــى الدولــة الطــرف .وبنــاء علــى ذلــك ،تخلــص اللجنــة إلــى عــدم اختصاصهــا علــى أســاس المــدة
فــي النظــر فــي هــذا البــاغ عمـاً بالمــادة (7ز) مــن البروتوكــول االختيــاري .وعليــه ،تقــرر اللجنــة
مــا يلــي:
 .أأن البالغ غير مقبول بموجب المادة (7ز) من البروتوكول االختياري؛
 .بأن يُحال هذا القرار إلى صاحب البالغ وإلى الدولة الطرف لكي تطلع عليه “

41
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4 .سبل الشكاوى الفردية في إطار العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بتاريــخ  10/12/2008تــم اعتمــاد البروتوكــول االختيــاري المتعلــق بالشــكاوى الفرديــة الملحــق
بـــالعهد ،بعــد مخــاض عســير امتــد منــذ ســنة  ،42 2001ولــم يدخــل البروتوكــول حيــز التنفيــذ إال
بتاريــخ  ،05/05/2013ولــم توقــع أو تنضــم أو تصــادق عليــه أي دولــة عربيــة لحــد اآلن بمــا فــي
ذلــك الجزائــر.
وقــد ســجلت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ســابقة واحــدة لشــكوى فرديــة تحتــج
بالمــادة  )1(11المتعلقــة بالحــق فــي الســكن الالئــق ،يتعلــق األمــر بالشــكوى التــي تقدمــت بهــا المدعــوة
( ،)I.D.Gيمثلهــا مستشــارين همــا ( )Fernando Ronetو( )Fernando Moralesضــد
إســبانيا ،حيــث أن صاحبــة الشــكوى اشــترت منــزال عــن طريــق مدخراتهــا الخاصــة وقــرض بنكــي
بضمــان الســكن ذاتــه ،غيــر أنهــا بســبب األزمــة االقتصاديــة التــي مــرت بهــا إســبانيا تخلفــت عــن
تســديد مســتحقات القــرض البنكــي التــي بلغــت  11.000يــورو ،فباشــر البنــك إجــراءات حجــز المنــزل
وبيعــه فــي المــزاد العلنــي ،وتقدمــت صاحبــة الشــكوى بطعــون لــدى الجهــات القضائيــة المختصــة
دافعــة بأنــه لــم يتــم إخطارهــا بإجــراءات الحجــز والبيــع فــي المــزاد العلنــي ،غيــر أن طعونهــا
قوبلــت بالرفــض بشــكل دائــم ،مــا دفعهــا لتقديــم شــكواها أمــام لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،ولــدى فحــص الشــكوى مــن طــرف هــذه األخيــرة ،أصــدرت قــرارا بالمقبوليــة الشــكلية بعــد
أن تأكــدت مــن اســتيفاء صاحبــة الشــكوى لطــرق الطعــن الداخليــة ،وعــدم عــرض الشــكوى أمــام جهــة
دوليــة أخــرى ،وانطبــاق االختصــاص الزمنــي لبروتوكــول الشــكاوى عليهــا ،وفــي الموضــوع رأت
اللجنــة أن الدولــة الطــرف خرقــت التزاماتهــا بالعهــد ،وتحديــدا المــادة  ،)1(11ووجهــت إرشــادات
للدولــة الطــرف حــول ضــرورة أال يخضــع عــرض ســكن صاحبــة الشــكوى للمــزاد دون اســتفادتها
مــن الحمايــة المناســبة المقــررة فــي اإلجــراءات القانونيــة ،وفــق أحــكام العهــد ،والتعليقــات العامــة رقــم
 4و 7التــي أصدرتهــا اللجنــة ،كمــا طلبــت اللجنــة مــن الدولــة الطــرف تعويــض صحابــة الشــكوى عــن
43
أي مصاريــف تحملتهــا متعلقــة بهــذه الشــكوى.
5 .سبل الشكاوى الفردية في إطار آليات المنظمة الدولية للعمل:
منــذ تأسيســها ،طــورت المنظمــة الدوليــة للعمــل إجــراءات لالحتجــاج والطعــن ،فيمــا يتعلــق
بعــدم احتــرام الــدول التفاقيــات العمــل التــي هــي طــرف فيهــا ،44حيــث نصبــت جهازيــن همـــا لجنـــة
للتحقيـــــــق والمصالحــــــة (أنشــأت ســنة  ،)1950وأخرى للحريات النقابيـــة (أنشــأت ســنة ،)1951
حيــث ســتكون اللجنــة األولــى موضــوع ورقتنــا ألنهــا مختصــة فــي النظــر فــي شــكاوى األفــراد الذيــن
صادقــت دولهــم علــى اتفاقيــات المنظمــة ،فــي حيــن ســوف نســتبعد التطــرق للجنــة الثانيــة باعتبارهــا
متخصصــة فقــط فــي الحريــات النقابيــة وليــس مــن اختصاصهــا النظــر فــي الحــق فــي ســكن الئــق.
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وتعــرف تركيبــة المنظمــة إجــراء للشــكاوى 45فــي المــواد رقــم  24و 25مــن دســتورها ،حيــث
كفلــت المــادة  24مــن دســتور المنظمــة لمنظمــات العمــال وأصحــاب األعمــال الحـــق فــي التقــدم إلــى
مكتــب العمــل الدولــي باحتجاجــات أو عرائــض بشــأن أي تقصيــر مــن جانــب أي عضــو فــي مــا يتعلــق
بالوفــاء بالتزاماتــه المترتبــة علــى تصديقــه علــى أي مــن اتفاقيــات العمــل الدوليــة موضــوع البــاغ.
وهــذا يعنــي أن األفــراد ال يمكنهــم مباشــرة هــذا النــوع مــن الشــكاوى بشــكل مباشــر ،إال عــن
طريــق تنظيماتهــم ،وقــد أوجبــت المــادة  25مــن الدســتور ذاتــه ،ضــرورة أن تبــادر الدولــة العضــو
المعنيــة إلــى بيــان موقفهــا إزاء البــاغ المقــدم ضدهــا ،بحيــث إذا لــم يــرد البيــان المطلــوب مــن
ـرض،
الحكومــة المســئولة خــال وقــت معقــول أو إذا وجــد مجلــس اإلدارة أن البيــان المرســل غيــر مـ ٍ
يكــون للمجلــس الحــق فــي نشــر الدعــوى والبيــان الــذي تلقــاه.
وعنــد اســتالم الشــكوى مــن طــرف المكتــب الدولــي للعمــل ،يتــم تحويلهــا إلــى مجلــس اإلدارة بغــرض
فحصهــا مــن قبــل لجنــة ثالثيــة التمثيــل وتضــم  3أعضــاء ،وعلــى ضــوء المعلومــات التــي تحصــل عليهــا
اللجنــة مــن الطــرف المدعــي والدولــة المعنيــة ،تعد تقريرا مرفقــا بتوصيات ترفعــه إلى مجلــس اإلدارة .46
وقد شكل مجلس اإلدارة لغاية تاريخ  13 ،26/11/2017لجنة تحقيق.47
وبإمــكان الدولــة المعنيــة بالشــكوى إخطــار محكمــة العــدل الدوليــة برفضهــا لتوصيــات لجنــة
التحقيــق ،ولكــن لــم تســتعمل أي دولــة هــذا الخيــار ،الــذي يتيــح لمحكمــة العدل الدولية تأكيـــد أو تعديـــل
أو إلغــاء توصيــات لجنــة التحقيــق ( المــادة  32مــن الدســتور ) .48
وفــي حالــة مــا إذا لــم تســتجب دولــة ضمــن اإلطــار الزمنــي المتفــق عليــه ،لتوصيــات لجنــة
التحقيــق المنصــوص عليهــا إمــا فــي تقريرهــا أو فــي قــرار محكمــة العــدل الدوليــة ،بإمــكان مجلــس
اإلدارة أن يتخــذ تدابيــر بمقتضــى المــادة  33مــن دســتور المنظمــة ،ويتعلــق األمــر أساســا بطلــب
تدخــل المؤتمــر التخــاذ مــا يــراه مناســبا لضمــان تنفيــذ التوصيــات ،وقــد اســتخدمت المــادة  33ألول
مــرة فــي تاريــخ المنظمــة ،ســنة  ،2000عندمــا طلــب مجلــس اإلدارة مــن المؤتمــر الدولــي للعمــل
اتخــاذ تدابيــر لحمــل دولــة ميانمــار لوضــع حــد للعمــل الشــاق ،الــذي اعتبــرت لجنــة التحقيــق أنــه كان
يشكـــل استعمـــاال عامـــا وممنهجــا فــي هــذا البلــد.
و ال تــزال إمكانيــة تقديــم شــكاوى فرديــة وفــق آليــات المنظمــة الدوليــة للعمــل غيــر متاحــة بالنســبة
لألفــراد فــي الجزائــر ،بســبب عــدم مصادقــة الجزائــر علــى االتفاقيــات األربــع التــي تتنــاول الحــق
فــي ســكن الئــق ومــا جــاوره مــن حقــوق ،ونقصــد بذلــك االتفاقيــات رقــم 169 ،161 ،117 ،110
 49ورغــم قــدم إجــراء الشــكاوى الفرديــة فــي المنظمــة إال أنهــا فيمــا يتعلــق باالتفاقيــات المذكــورة لــم
تســجل إال  03ســوابق موزعــة كالتالــي :شــكوى واحــدة فــي إطــار االتفاقيــة رقــم  ،117اثنيــن مــن
الشــكاوى الفرديــة فــي إطــار االتفاقيــة رقــم 169
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التوصيات
تعتبــر ثقافــة الشــكوى التــي تتجــاوز أطــر الدولــة القطريــة ،ثقافــة شــبه غائبــة فــي عالمنــا العربــي،
وذلــك راجــع ألســباب موضوعيــة تعــود إلــى أن غالبيــة الــدول العربيــة ليســت أطرافــا فــي الصكــوك
التــي تقبــل شــكاوى فرديــة أو تعتبــر أطرافــا فــي الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان بشــكل عــام ولكــن
تســجل تحفظــا علــى نظــام الشــكاوى الفرديــة داخــل هــذه الصكــوك.50
وراجــع أيضــا إلــى أســباب ذاتيــة ،تعــود إلــى جهــل تــام باإلجــراءات والمنافــذ الدوليــة المتاحــة
أمــام الفــرد لتحقيــق االنتصــاف والحمايــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،حتــى بيــن أوســاط النخــب
المتعلمــة ورجــال القانــون ،ويصاحــب ذلــك كلــه بنيــة الثقافــة والعقليــة العربيــة التــي ترفــض تدخــل
األجنبــي ،وتعتبــر أن اللجــوء إلــى هيئــات دوليــة وتقديــم شــكوى أمامهــا ضــد دولــة الجنسيـــة – حتــى
ولــو انتهكــت حقــوق اإلنســان – هــو ضــرب مــن الخيانــة ،ينافــى الوطنيــة.
ويقابــل هــذا اإلحجــام عــن اللجــوء إلــى نظــام الشــكاوى فــي األمــم المتحــدة مــن طــرف األفــراد فــي
الــدول العربيــة ،إقبــال كبيــر مــن طــرف األفــراد فــي القــارة األمريكيــة وخصوصــا فــي دول أمريــكا
الالتينيــة وكذلــك أوربــا ،بســبب ترســخ ثقافــة الشــكوى التــي تتجــاوز ســياج السيـــادة فــي هـــذه الــدول
وكذلــك ســهولة الحصــول علــى المعلومــات والتوجيهــات الالزمــة مــن طــرف المختصيــن لمباشــرة
إجــراءات هــذا النــوع مــن الشــكاوى.
ضرورة التوعية الرسمية بسبل االنتصاف الدولية المتاحة:
يشــير الملحــق المرفــق أدنــاه إلــى أن تونــس تحتــل المرتبــة األولــى فــي قبــول اختصــاص النظــر
فــي الشــكاوى الفرديــة مــن طــرف اللجــان التعاهديــة الدوليــة ،تليهــا مباشــرة فــي الترتيــب الجزائــر
والمغــرب ،ورغــم هــذا التقــدم فــي صــدارة الــدول العربيــة ،إال أن هــذه المســارات غيــر مســتخدمة مــن
طــرف األفــراد – مواطنيــن كانــوا أو أجانــب مقيميــن – كآليــة مــن آليــات االنتصــاف عندمــا تســتنفذ
ســبل االنتصــاف المحليــة ،وهــذا يؤشــر علــى تقــدم فــي التوجهــات الرســمية اتجــاه صكــوك وآليــات
حمايــة حقــوق اإلنســان ،ولكنــه تقــدم رســمي يصاحبــه تأخــر شــعبي ونخبــوي فــي التوعيــة بهــذه
اإلمكانيــات ،بــل إنــه يتوجــب علــى الجهــات الرســمية للدولــة أصــا أن تكــون لهــا سياســات توعويــة
بآليــات التظلــم المتاحــة لمواطنيهــا ،وأن تكــون مقاربتهــا فــي ذلــك تســتهدف تطويــر وتقييــم مؤسســات
التظلــم والتقاضــي الداخلــي ،فالجهــات القضائيــة الداخليــة المختصــة عندمــا تكــون علــى اطــاع بــأن
أحكامهــا يمكــن أن تكــون محــل نظــر مــن جهــات دوليــة مختصــة ،تنظــر فــي مــدى مراعــاة الدولــة
اللتزاماتهــا باالتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا ،فإنهــا ســتراعي إنصــاف األفــراد المتظلميــن،
وبالتالــي ال تصبــح هنــاك حاجــة للجــوء إلــى آليــات خارجيــة لتحقيــق هــذا االنتصــاف.
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إدراج سبل االنتصاف الدولية في مناهج تكوين المحامين واالستشاريين القانونيين:
و يعــود ســبب إحجــام األفــراد فــي اللجــوء إلــى آليــات الشــكاوى الفرديــة الدوليــة ،بشــكل أساســي
إلــى الجهــل بهــذه اآلليــات فــي أوســاط المحاميــن والمستشــارين القانونييــن ،نظــرا ألن هــذه الشــريحة
حصلــت علــى تكويــن مكثــف فــي القانــون الخــاص ،وحتــى بالنســبة للذيــن درســوا القانــون العــام،
لــم يتلقــوا تكوينــا مكثفــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان الــذي يعتبــر النافــذة األساســية للولــوج
إلــى مثــل هــذه اآلليــات ،وال ســبيل لرفــع مســتوى الوعــي بآليــات الشــكاوى الفرديــة ،إال مــن خــال
إدراج مقاييــس دراســية خاصــة بهــا ضمــن مناهــج تدريــس الكفــاءة المهنيــة للمحامــاة ،وتوعيــة نقابــات
المحاميــن بضــرورة تنظيــم ورشــات عمــل وتدريــب علــى هــذه اآلليــات الدوليــة.
ضرورة توعية منظمات المجتمع المدني باآلليات الدولية المتاحة:
فــي المســتوى الــذي يلــي رجــال القانــون ،يأتــي دور توعيــة منظمــات المجتمــع المدنــي ،ســواء
تلــك التــي تركــز اهتمامهــا علــى حمايــة حقــوق اإلنســان ،أو التــي تهتــم بالحــق فــي الســكن والعدالــة
االجتماعيــة ،ولتحقيــق هــذه الغايــة ،يمكــن للمقــرر الخــاص بالســكن الالئــق عــن طريــق مكتــب األمــم
المتحــدة فــي الجزائــر علــى ســبيل المثــال ،أن يعــد مطويــة مختصــرة تشــرح آليــات الشــكاوى الفرديــة
للمطالبــة بالحــق فــي ســكن الئــق بالنســبة لألفــراد فــي الجزائــر ،وإتاحتهــا عبــر النــت الســتخدام
الجمهــور ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
استكمال المصادقة على الصكوك الدولية التي تتضمن آليات للشكاوى الفردية:
ال تــزال آليــات الشــكاوى الفرديــة المتاحــة لألفــراد فــي الجزائــر محــدودة ،ألن الحكومــة الجزائرية
لــم تصــادق بعــد علــى  09صكــوك دوليــة تتنــاول الحــق فــي الســكن الالئــق ومــا جــاوره مــن حقــوق
بالنســبة لفئــات مثــل األطفــال ،ذوو اإلعاقــة ،المــرأة الريفيــة ،العمــال المهاجريــن ،اتفاقيــات المنظمــة
الدوليــة للعمــل األربــع ،وأخيــرا البروتوكــول الملحــق بالعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية
والثقافيــة ،51وال شــك أن مصادقــة الجزائــر علــى هــذه الصكــوك ســوف ينعكــس بشــكل مباشــر علــى
صــورة الجزائــر دوليــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،ومــع مراعــاة أن الحكومــة الجزائريــة تبــذل
مجهــودات كبيــرة فــي مجــال اإلســكان وتقــدم مســاعدات ال تقدمهــا إال دول قليلــة فــي العالــم مــن أجــل
اإلســكان ،لكــن ســوء التســيير والفســاد يبــدد هــذه الجهــود ،لذلــك يعتبــر فتــح ســبل االنتصــاف الدوليــة
أمــام األفــراد فرصــة للتعــرف علــى أداء القضــاء الداخلــي فيمــا يتعلــق بدعــاوى الحــق فــي الســكن
الالئــق ،وفرصــة لجبــر ضــرر أصحــاب الشــكاوى وتحســين أداء الحكومــة فــي هــذا الملــف الحســاس.
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دسترة التزام الدولة بتوفير السكن الالئق:
و بمــا أن الدســتور فــي الجزائــر يعلــو علــى المعاهــدات الدوليــة مــن حيــث القيمــة القانونيــة ،فــإن
تتويــج جهــود الحكومــة الجزائريــة فــي مجــال اإلســكان ،ســوف يكــون لــه داللــة خاصــة بالتنصيــص
صراحــة علــى التــزام الدولــة بتوفيــر الســكن الالئــق ،وذلــك مــن خــال تعديــل المــادة  67مــن الدســتور
واســتخدام صيغــة تفيــد التــزام الدولــة بتحقيــق غايــة فــي هــذا الســياق.
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الملحقات
الملحق رقم :1

مؤشــر خــاص لترتيــب الــدول العربيــة حســب مصادقتهــا علــى االتفاقيــات األساســية لحقــوق اإلنســان
وقبولهــا باختصــاص النظــر فــي شــكاوى األفــراد
الجــدول أســفله يحتــوي مؤشــرا مبســطا مــن تصميــم كاتــب الورقــة لتقييــم وترتيــب الــدول العربيــة
حســب انضمامهــا إلــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان األساســية التــي تتنــاول الحــق فــي الســكن الالئــق،
مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى مــدى قبولهــا الختصــاص النظــر فــي شــكاوى األفــراد مــن مواطنيــن
ومقيميــن حــول الســكن الالئــق ،وقــد تــم تنقيــط كل مصادقــة بـــــ  02نقطــة ،وكل توقيــع بـــــ  01نقطة،
فــي حيــن تــدل المربعــات باللــون األســود علــى غيــاب أي مصادقــة أو توقيــع.
علــى أن المجمــوع العــام المثالــي واألقصــى هــو  26 :نقطــة ،وهــو ناتــج عــن افتــراض مصادقــة
الــدول علــى كل االتفاقيــات الدوليــة األساســية واالتفاقيــات والنصــوص التــي تقبــل اختصــاص تلقــي
الشــكاوى الفرديــة .وتــم اإلشــارة إلــى الــدول العربيــة التــي تجــاوزت خــط الوســط أي  13نقطــة
باللــون الغامــق ،وهــي  6دول عربيــة مــن مجمــوع  22دولــة ،فــي حيــن تبقــى بقيــة الــدول العربيــة
دون الوســط.
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الدولة

الجزائر
المغرب
تونس
ليبيا
لبنان
البحرين
جزر القمر
جيبوتي
مصر
العراق
األردن
الكويت
موريتانيا
الصومال
فلسطين
السودان
سوريا
اليمن
اإلمارات
السعودية
عمان
قطر

اتفاقيات حقوق اإلنسان

1

2

3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4

2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

2 2
2 2
2 2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2 2 2
2
2
2 2 2
2 2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

5

6

7

2 2 2
2 2 2
2 2
2 2 2
2
2 2
1 2 1
2 2
2 2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2
2 2
2 2 2
2 2
2
2
2
2

المجموع
الفرعي

14
14
12
11
07
10
09
10
12
10
10
10
10
06
08
08
12
10
06
06
06
06

آليات الشكاوى الفردية فيما
يتعلق بالحق في السكن الالئق
أ

ب

2
2

2
2
2

ج

2
2

د

1
2
2
1

2

2

1
2
2
2
2
2
1
2
1

دليل لقراءة الجدول:
)(1اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري
)(2العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
)(3اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري ضد المرأة
	)(4اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
)(5العهد الدولي للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية
	)(6اتفاقية حقوق الطفل
)(7االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم

ه

المجموع
الفرعي

المجموع
العام

و

1

05
05
06
04
01
00
00
04
00
00
01
00
02
02
00
02
02
02
01
02
00
01

19
19
18
15
08
10
09
14
12
10
11
10
12
08
08
10
14
12
07
08
06
07

	)أ(آلية الشكوى الفردية التفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري
	)ب(آلية الشكوى الفردية للعهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية
	)ج(آلية الشكوى الفردية التفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة
	)د(آليــة الشــكوى الفرديــة التفاقيــة حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة
	)ه(آليــة الشــكوى الفرديــة للعهد الدولــي للحقوق
االقتصاديــة واالجتماعية والثقافية
	)و(آلية الشكوى الفردية التفاقية حقوق الطفل
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الملحق رقم :2
قائمة بالصكوك الدولية الموصى بالمصادقة عليها من طرف الحكومة الجزائرية
الوضعية الحالية

التوصية

الصك الدولي

البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري ضد المرأة

/

المصادقة

البروتوكول االختياري التفاقية األشخاص
ذوي اإلعاقة

/

المصادقة

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

/

المصادقة

البروتوكول االختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق
الطفل

توقيع

المصادقة

المادة  77لم يتم تفعيلها بعد بسبب
عدم استكمال نصاب االعتراف

تسجيل اعتراف رسمي بصالحية
لجنة العمال المهاجرين بتلقي
شكاوى األفراد.

1958

/

المصادقة

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السياسة االجتماعية
(األهداف والمعايير األساسية) لسنة 1962

/

المصادقة

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن خدمات الصحة
المهنية لعام 1985

/

المصادقة

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية
والقبلية لعام 1989

/

المصادقة

المادة  77من االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع
العمال المهاجرين و أفراد أسرهم
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المزارع لعام
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الهوامش
)(1أنظــر :تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بالســكن الالئــق كعنصــر مــن عناصــر الحــق فــي مســتوى معيشــي مناســب
وبالحــق فــي عــدم التمييــز فــي هــذا الســياق ،البعثــة إلــى الجزائــر ،مجلــس حقــوق اإلنســان ،الــدورة  ،19األمــم
المتحــدة 26 ،ديســمبر .2011
)(2تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن الالئق ،مرجع سابق ،الفقرة رقم  ،10ص.6.
)(3مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان ،التعليــق العــام رقــم  ،4التعليقــات العامــة للجنــة الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ،ينايــر  ،2016تونــس ،الفقــرة  ،7ص.19 .
)(4شــوقي قاســمي ،التشــريع للحــق فــي الســكن بيــن المنظــور الدولــي وواقــع االلتــزام المحلــي ،مجلــة العلــوم اإلنســانية
واالجتماعيــة ،العــدد  ،19جامعــة بســكرة ،الجزائــر ،جــوان  ،2015ص.52 .
)(5أنظــر :التعليــق العــام رقــم  ،4مرجــع ســابق؛ مكتب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان ،التعليــق العــام رقــم ،7
التعليقــات العامــة للجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،ينايــر  ،2016تونــس.
)(6قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان  ،A/HRC/RES/34/9الســكن الالئــق كعنصــر مــن عناصــر الحــق فــي مســتوى
معيشــي مناســب ،والحــق فــي عــدم التمييــز فــي هــذا الســياق ،مجلــس حقــوق اإلنســان 23 ،مــارس .2017
)(7أنظــر :المعاييــر الدوليــة للســكن الالئــق ،المقــرر الخــاص المعنــي بالســكن الالئــق كعنصــر مــن العناصــر المكونــة
للحــق فــي مســتوى معيشــي الئــق ،وبالحــق فــي عــدم التمييــز فــي هــذا الســياق ،مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية
لحقــوق اإلنســان ،الرابــط:
()http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/InternationalStandards.aspx
تمت زيارة الرابط في21/11/2017 :

)(8أنظر :المواد ()1(9 ،)3(5 ،2أ)(19 ،أ)()2(28 ،)1(28 ،)1(22 ،د) من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
)(9أنظر :المواد  134 ،85 ،53 ،49من اتفاقية جنيف الرابعة.
)(10نصــت المــادة  )1( 88منهــا علــى أنــه “ :حيثمــا يوفــر صاحــب العمــل اإلســكان ال يجــوز أن تكــون شــروط شــغل
عمــال المــزارع للمســاكن أقــل مواتــاة ممــا يقضــي بــه العــرف أو التشــريع الوطنييــن “.
)(11نصــت بشــكل غيــر مباشــر علــى الحــق فــي الســكن الالئــق مــن خــال المــادة  “ :2يعتبــر رفــع مســتويات المعيشــة
الهــدف الرئيســي عنــد تخطيــط التنميــة االقتصاديــة” ،وبشــكل مباشــر مــن خــال المــادة  “ :)2( 5عنــد تحديــد الحــد
األدنــى لمســتويات المعيشــة ،تراعــى االحتياجــات األساســية ألســر العمــال كالطعــام وقيمتــه الغذائيــة ،والســكن “ ....
)(12نصــت المــادة (5ب) منهــا علــى وجــوب أن يضطلــع صاحــب العمــل بـــــ “ :مراقبــة عوامــل بيئــة العمــل وممارســات
العمــل التــي يمكــن أن تؤثــر علــى صحــة العمــال ،بمــا فــي ذلــك اإلنشــاءات الصحيــة والمقاصــف والمســاكن ”...
)(13للمزيد من التفاصيل :يمكن اإلطالع على نوص التوصية كامال على الرابط:
()http://hrlibrary.umn.edu/arabic/R115.pdf
تمت زيارة الرابط بتاريخ21/11/2017 :
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)(14أنظــر :المــواد  32 ،28 ،27 ،26 ،23 ،)1(21 ،10مــن إعــان األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصليــة
لعــام .2007
)(15أنظر :المواد  )3(27 ،16من اتفاقية حقوق الطفل لعام .1989
)(16المادة  1/1من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
)Andrew DRZEMCZEWSKI et Paul TAVERNIER, Colloque de Strasbourg, La Protection(17
des droits de l’homme et l’évolution du droit international, Paris, Edition a PEDONE, 13,
.rue soufflot, 1998 , pp. 199-200
).Ibid, p 207(18
)Nejib BOUZIRI, la protection des droits civils et politiques par l’ONU, l’œuvre du Comité(19
.des droits de l’homme, Achevé d’imprimer par corlet Numérique, France, 2003, p. 33

)(20قــادري عبــد العزيــز ،حقــوق اإلنســان فــي القانــون الدولــي والعالقــات الدوليــة  :المحتويــات واآلليــات ،دار هومــة،
 ،2005ص.ص.164-166 .
)(21صحيفــة الوقائــع رقــم  ،22التمييــز ضــد المــرأة :االتفاقيــة واللجنــة ،منشــورات األمــم المتحــدة ،جنيـــف 2003
ص.ص.9-11 .

)(22هي المواد :المواد ()1(9 ،)3(5 ،2أ)(19 ،أ)()2(28 ،)1(22 ،د).
)Gerard QUINN et Theresia DEGENER, Droits de l’homme et invalidité, Publications des(23
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الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي الدســتور والقانــون الليبــي -الحمايــة القضائيــة
والمؤسســاتية للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية-العهــد الدولي للحقــوق االقتصادية واالجتماعيــة والثقافية.

الملخص
لعــل القاســم المشــترك بيــن ثــورات الربيــع العربــي التــي شــهدتها عــدد مــن الــدول العربيــة
هوالمطالبــة بالحقــوق االقتصاديــة وبالعدالــة االجتماعيــة وقــد انعكســت هــذه المطالبــات الشــعبية
فــي الدســاتير الجديــدة التــي أقرتهــا الــدول التــي تغيــرت انظمتهــا السياســية ومنهــا تونــس ومصــر
فحرصــت هــذه الدســاتير علــى تكريــس اكبــر للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،ولمــا كانــت
ليبيــا احــدى هــذه الــدول التــي مــرت بمرحلــة تغييــر سياســي جــذري وتمــر االن بمرحلــة انتقاليــة أمــا
فــي التحــول الــى دولــة القانــون والمؤسســات وقــد قطعــت فــي ذلــك شــوطا بعــد اقرار مســودة الدســتور
النهائيــة فــإن هــذه الورقــة وهــي بصــدد تقييــم أوضــاع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي البــاد
ســتقوم بمراجعــة اإلطــارات الدســتورية والتشــريعية الجديــدة التــي تكــرس لهــذه الحقــوق للتحقــق مــن
توافــر آليــات إطــارات كافيــة ومنســجمة والمعاييــر الدوليــة بالخصــوص ،كذلــك تهــدف الورقــة الــى
تحســس واقــع الحــال للتأكــد مــن توافــر اآلليــات القانونيــة والعمليــة التــي تضمــن التمكيــن لهــذه الحقــوق
وضمــان تمتــع المواطنيــن بهــا.

المقدمة
تمهيد
أرســى ميثــاق األمــم المتحــدة القواعــد الجديــدة لحمايــة حقــوق اإلنســان فقــد احتــوى الميثــاق علــى
مــواد تتعلــق بحقــوق اإلنســان .هــذه المــواد تشــير إلــى أن أحــد أهــداف األمــم المتحــدة هــي تعزيــز
احتــرام حقــوق اإلنســان .والحريــات األساســية للجميــع دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس
أو اللغــة أو الديــن 1.بعــد ذلــك ازداد االهتمــام الدولــي بموضــوع حقــوق اإلنســان وبــدأ يأخــد طابعــا
ً
منظمــا .هــذا االهتمــام ظهــر جليــا باقــرار اإلعــان العالمــي لحقــوق االنســان فــي ديســمبر عــام 1948
بقــرار مــن الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة ،ورغــم أن هــذا اإلعــان صــدر مــن الجمعيــة العامــة
فــي صــورة توصيــة غيــر ملزمــة اال التطــور الــذي شــهده القانــون الدولــي لحقــوق االنســان علــى
المســتوى الدولــي واالقليمــي واإلشــارة الــى هــذا اإلعــان فــي جميــع المعاهــدات واإلعالنــات الالحقــة
الخاصــة بحقــوق االنســان الدوليــة واالقليميــة بــل وفــي الدســاتير الوطنيــة جعــل الكثيــر مــن الفقهــاء
يســبغون صفــة اإللــزام علــى هــذا اإلعــان باعتبــاره توثيقــا للعــرف القانونــي الدولــي فــي مجــال
حقــوق االنســان 2.تلــى هــذا اإلعــان إصــدار معاهدتيــن دوليتيــن تعتنيــان بحقــوق اإلنســان وهمــا:
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العهــد الدولــي للحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية
الصــادران فــي عــام  1966ودخلتــا حيــز التنفيــذ فــي عــام  3 .1976معاهــدة مناهضــة جميــع أشــكال
5 1987
،
التمييــز ضــد المــرأة التــي دخلــت مرحلــة النفــاذ عــام  4 ،1980وإتفاقيــة مكافحــة التعذيــب
6 1989
.
اتفاقية حقوق الطفل
وتذهــب أغلــب الكتابــات القانونيــة الــى تقســيم حقــوق االنســان الــى أجيــال ثالثة-رغــم االنتقــادات
الموجهــة الــى هــذا التقســيم -تبعــا للتطــور التاريخــي واالعتــراف القانونــي بهــا فالجيــل االول مــن
الحقــوق ينســحب الــى الحقــوق السياســية والمدنيــة والتــي تشــمل الحــق فــي الحيــاة والحريــة والحــق
فــي حريــة التعبيــر والمعتقــد والحــق فــي المحاكمــة العادلــة الــخ ،وهــذه الحقــوق تــم االعتــراف بهــا
أوال فــي اإلعالنــات والدســاتير الوطنيــة كإعــان حقــوق اإلنســان والمواطــن فــي فرنســا وإعــان
حقــوق االنســان األمريكــي أمــا الجيــل الثانــي مــن حقــوق االنســان فيشــمل الحــق فــي الصحــة والتعليــم
والحــق فــي مســتوى معيشــي الئــق والحــق فــي الضمــان االجتماعــي والحــق فــي العمــل والحــق فــي
المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة الــخ ،والجيــل الثالــث وهــو مــا اتفــق علــى تســميته بالحقــوق التصامنيــة
7
كالحــق فــي التنميــة والحــق فــي البيئــة النظيفــة.
امــا علــى الصعيــد االقليمــي فنذكــر الميثــاق االفريقــي لحقــوق االنســان والشــعوب والــذي نــص
علــى عــدد مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والميثــاق االجتماعــي االوربــي او تلــك المعاهــدات
المتعلقــة بفئــات خاصــة كاتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة مناهضــة التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــات
منظمــة العمــل الدوليــة واتفاقيــات حقــوق المهاجريــن واالقليــات والتــي تضمنــت الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة لهــذه الفئــات.
وقــد انعكــس هــذا االهتمــام الدولــي واالقليمــي بهــذه الحقــوق علــى المســتوى الوطنــي ايضــا حيــث
عمــدت الدســاتير الوطنيــة الــى االعتــراف بهــذه الحقــوق وجعلــت مــن مســؤولية الــدول والتزاماتهــا
تجــاه مواطنيهــا العمــل علــى تحقيــق العدالــة االجتماعيــة وضمــان تمتــع المواطنيــن بهــذا النــوع مــن
الحقــوق ،والدســاتير الليبيــة المتعاقبــة لــم تشــذ عــن هــذه القاعــدة فعلــى الرغــم مــن الصياغــة المبكــرة
لدســتور الدولــة الليبيــة عــام  1951اي قبــل اعتمــاد العهديــن الدولييــن نــص الدســتور الليبــي علــى
كفالــة الحــق فــي التعليــم والصحــة والعمــل ومســتوى الئــق مــن الحيــاة الكريمــة.
وقــد حضيــت الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة باهتمــام أكبــر بعــد تغييــر عــام  1969وتبنــي
النهــج االشــتراكي فــي تســيير االقتصــاد ،حيــث تــم التركيــز علــى الحــق فــي المســاواة االقتصاديــة
واالجتماعيــة وأن الحريــة تكمــن أساســا فــي إشــباع حاجــات المواطــن الماديــة مــن المســكن الــى الغذاء
والصحــة والعمــل ،وفــي هــذا الســياق شــهدت البــاد وضــع خطــط اقتصاديــة مرحليــة تهــدف الــى
إحــداث تغييــر اجتماعــي لضمــان تمتــع المواطنيــن بحقوقهــم فــي الســكن والصحــة والتعليــم والرعايــة
االجتماعيــة وكانــت هــذه الخطــط تنقســم الــى خطــط خمســية وثالثيــة يتــم فيهــا رصــد مبالــغ كبيــره
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مــن المــوارد النفطيــة لإلنفــاق علــى متطلبــات التنميــة االجتماعيــة بــل وصــل األمــر الــى حــد التطــرف
ومصــادرة بعــض الحقــوق االخــرى فــي ســبيل تحقيــق الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمواطنيــن،
فتحــت شــعار “البيــت لســاكنه” صــدرت القوانيــن التــي يحــق بموجبهــا لــكل مــن يشــغل عقــارا ســكنيا
8 4 1978
. /
بتملكــه وبســقوط حقــوق المــاك فــي تأجيــر المســاكن ولعــل المثال االبــرز هو القانــون رقــم
هــذه الخطــط أ ًدت وبــدون شــك الــى نقلــة كبيــرة فــي مجــال التنميــة البشــرية حيــث انخفضــت
معــدالت االميــة يشــكل كبيــر وارتفعــت نســبة المتعلميــن مــن رواد الجامعــات مــن الجنســين وانتشــرت
الخدمــات الطبيــة فــي مختلــف ربــوع الدولــة ،وتشــير بيانــات برنامــج االمــم المتحــدة للتنميــة الــى
تقــدم ليبيــا فــي مؤشــرات التنميــة البشــرية علــى الصعيديــن العربــي واالفريقــي 9.ولعلــه مــن المفيــد
اإلشــارة هنــا الــى اســتفادة المــرأة بصفــة خاصــة مــن هــذه الخطــط الطموحــة فــازدادت أعــداد النســاء
المتعلمــات والالتــي ولجــن الــى المــدارس والجامعــات لتتعــدى الخمســين بالمائــة وقــد أشــادت لجنــة
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بهــذه التطــورات االيجابيــة فــي تعليقاتهــا علــى التقاريــر المقدمــة من
ليبيــا الــى هــذه اللجنــة 10.إال أهــذا التطــور لــم يكــن شــامال لجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ومــع مــرور العقــود المتعاقبــة لــم تفلــح الحكومــات المتعاقبــة فــي المحافظــة علــى نســب
جيــدة مــن النمــو نتيجــة عوامــل متعــددة منهــا تذبــذب اســعار النفــط المصــدر الوحيــد للدخــل وتــردى
العالقــات السياســية مــع الغــرب وماتبعــه مــن عقوبــات اقتصاديــة وكذلــك اليخفــى العوامــل الداخليــة
االخــرى المرتبطــة بســوء إدارة المــال العــام والفســاد وغيــاب وضعــف الهيــاكل الرســمية المســؤولة
عــن مراقبــة األداء الحكومــي واإلداري خاصــة مايتعلــق منهــا بإنفــاذ هــذا النــوع مــن الحقــوق.

Iإشكاليات البحثولعــل التســاؤل الكبيــر التــي يطــرح نفســه فــي هــذا الســياق هــو أنــه وبعــد مــرور أكثــر مــن نصــف
قــرن علــى قيــام الدولــة الليبيــة والتمتــع بامكانيــات اقتصاديــة هائلــة عقــب اكتشــاف النفــظ وتصديــره
عــام  1960وبعــد إقــرار اإلطــارات الدســتورية والقانونيــة التــي تؤكــد مســؤولية الدولــة عــن توفيــر
ســبل العيــش الكريــم ،الــى أي مــدى تحقــق تمتــع المواطنيــن بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة واذا كانــت المؤشــرات المحليــة واالقليميــة تشــير الــى ارقــام مخيفــة متعلقــة باالوضــاع
االقتصاديــة واالجتماعيــة للبــاد مــن تفشــي البطالــة الــى نســب تجــاوز ال  ،30%وتدهــور كبيــر فــي
مســتوى الخدمــات الصحيــة ،واضطــرار االالف مــن المواطنيــن الــى الســفر خــارج البــاد للحصــول
علــى الرعايــة الصحيــة الالئقــة وعــدم قــدرة فئــات عريضــة مــن الشــعب علــى الوفــاء باحتياجاتهــم
االساســية فــي مواجهــة الغــاء والتضخــم فضــا عــن تفاقــم مشــكلة الســكن 11.كل هــذه االمــور تدعــو
الــى التســاؤالت التاليــة:
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هــل توجــد إطــارات دســتورية وقانونيــة تضمن حمايــة الحقوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية؟
هــل هــذه االطــارت القانونيــة كافيــة لتوفيــر الحمايــة لهــذه الحقــوق؟ والــى أي مــدى تعــد هــذه االطارات
الدســتورية والقانونيــة منســجمة مــع المعاييــر الدوليــة؟ وهــل توفــر هــذه االطــارات آليــات وطــرق
إلنفــاذ هــذه الحقــوق وضمــان تطبيقهــا واقعيــا؟ ومــا مــدى فعاليــة ونجاعــة هــذه اآلليــات؟ وهــل ثمة داع
الســتحداث آليــات جديــدة تضمــن تمتــع المواطنيــن بهــذه الحقــوق؟ ولعــل طــرح هــذه االســئلة والبحــث
فيهــا قــد يصــل الــى تبيــان مواقــع الخلــل والقصــور ســواء مــا تعلــق منهــا علــى مســتوى التشــريع او
التطبيــق بمــا يمكــن معــه مــن تســليط الضــوء عليهــا والمســاهمة فــي وضــع مقترحــات ومعالجــات
قــد يؤخــذ بهــا فــي عيــن االعتبــار عنــد صنــاع القــرار وفــي ســبيل الوقــوف علــى ذلــك فــان الخطــة
التــي ســتنتهجها هــذه الورقــة ســتعمد أوال الــى تفحــص اإلطــار القانونــي والتشــريعي والوقــوف علــى
مــدى شــموليته واكتمالــه لتنتقــل بعــد ذلــك لفحــص اآلليــات التــي تضعهــا هــذه االطــارت والتشــريعات
القانونيــة لضمــان إنفــاذ الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ومــدى نجاعــة وفعاليــة هــذه اآلليــات.

 II-خطة الدراسة
المبحث االول:اإلطار الدستوري والقانوني لحماية الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية في ليبيا
فــي هــذا المبحــث نناقــش التطــور الدســتوري والقانونــي الــذي شــهدته البــاد منــذ االســتقالل
وأثــر ذلــك علــى االعتــراف والحمايــة القانونيــة لحقــوق االفــراد بشــكل عــام والحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة بشــكل خاص.هــذا االســتعراض هدفــه التحقــق مــن مــدى توافــر الضمانــات الدســتورية
لحمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة كالحــق فــي التعليــم والصحــة والضمــان االجتماعــي الــخ
والتحقــق مــن مــدى فعاليــة هــذه الضمانــات الدســتورية وااللتزامــات القانونيــة التــي ترتبهــا التدابيــر
الدســتورية والتشــريعية .هــذه اآلليــات الوطنيــة تخضــع للمقارنــة مــع المعاييــر الدوليــة التــي وضعتهــا
االتفاقيــات الدوليــة واالقليميــة لحقــوق االنســان والتــي صادقــت عليهــا ليبيــا وعلــى رأســها العهــد
الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
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المبحث الثاني:آليات إنفاذ وتطبيق الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية
ويســتهدف هــذا الجــزء البحــث فــي اآلليــات التــي توفرهــا النصــوص الدســتورية والقانونيــة
لضمــان تمتــع االفــراد بهــذه الحقــوق ســواء أكانــت التزامــات دســتورية وقانونيــة توضــع علــى كاهــل
الحكومــات فــي صــورة التزامــات قانونيــة (االلتــزام بانفــاق حــد أدنــي مــن الموازانــات العامــة لتحقيــق
اهــداف محــددة ،االلتــزام بتحقيــق نســب إنجــاز محــددة كنســب االنخــراط فــي برامــج التعليــم العــام
ومحــو االميــة او توفيــر االســكان العــام لشــرائح معينــة ونحــو ذلــك) او ضمانــات اإلنفــاذ القضائــي
المختلفــة ومــدى قــدرة المحاكــم العاديــة واالداريــة علــى إنفــاذ الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وقدرة
هــذه المحاكــم علــى مراجعــة الخطــط والسياســات التــي تقرهــا الســلطتان التشــريعية والتنفيذيــة المتعلقــة
بضمــان تمتــع المواطنيــن بهــذه الحقــوق واخيــرا قــدرة المحاكــم علــى نقــد هــذه السياســات والخطــط
وإعــادة توجيههــا وأخيــرا الضمانــات المؤسســاتية وذلــك بإنشــاء هيئــات مراقبــة لمــدى احتــرام الــدول
لحقــوق االنســان كالمجالــس واللجــان الوطنيــة لحقــوق االنســان .كذلــك فــي هــذا المبحــث تحــاول
الورقــة ان تســتعرض الســوابق القضائيــة قــي ليبيــا والــدول العربيــة فــي هــذا الســياق واســتدعاء
التجــارب القضائيــة المقارنــة للوقــوف علــى مــدى قــدرة المحاكــم والســلطة القضائيــة عمومــا علــى
مراقبــة مــدى وفــاء الحكومــات بالتزاماتهــا لضمــان تمتــع االفــراد بهــذه الحقــوق والــدروس التــي يمكــن
االســتفادة منهــا علــى الصعيــد الوطنــي.

 III-التوصيات
وفــي هــذا الجــزء وبعــد االســتعراض لالطــارات القانونيــة وآليــات اإلنفــاد تأمــل الورقــة فــي تبيــان
مواضــع القــوة والضعــف ســواء علــى مســتوى الحمايــة القانونيــة او علــى صعيــد طــرق اإلنفــاذ
والتمكيــن وتنتهــي الــى جملــة مــن التوصيــات واالقتراحــات والتــي نتمنــى علــى المعنييــن والفاعليــن
فــي الشــأن السياســي والقانونــي األخــذ بهــا لتحســين اوضــاع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة فــي البــاد وضمــان تمتــع المواطنيــن بحقوقهــم التــي كفلتهــا لهــم الكرامــة االنســانية قبــل
المواثيــق والنصــوص القانونيــة.
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 IV-منهجية البحث
تعتمــد الورقــة منهجيــة تحليليــة تســتهدف تحليــل واســتدعاء المصــادر الرئيســية للقانــون التــي تؤطــر
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وهــي :االتفاقيــات الدوليــة المنظمــة لهــذا النــوع مــن الحقوق
والتــي صادقــت عليهــا ليبيــا وخاصــة العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتشــمل ايضــا
الدســاتير الليبيــة المتعاقبــة منــذ االســتقالل وحتــى اآلن وكذلــك القوانيــن الصادرة عن الســلطة التشــريعية
المعنيــة بإقــرار وإنفــاذ هــذه الحقــوق كقانــون التعليــم والقانــون الصحــي وقانــون الضمــان االجتماعــي
وغيرهــا وتشــمل ايضــا تتبــع احــكام المحاكــم الوطنيــة وخاصــة الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا
والمحاكــم الوطنيــة االخــرى وقــرارات وتوصيــات اللجــان المســؤولة عــن مراقبــة الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة وخاصــة لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التابعــة للمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي لالمــم المتحــدة وتجــدر االشــارة هنــا الــى أن مســودة الدســتور الليبــي الجديــد الــذي وضعته
اللجنــة التاسيســية لصياغــة الدســتور وانتهــت الــى اعتمــاد صيغتــه النهائيــة فــي  29/09/2017ســتكون
المرجــع الرئيســي فــي هــذه الدراســة وذلــك العتبــارات عديــدة ابرزهــا انهــا اي المســودة ســتكون فــي
حــال اعتمادهــا الدســتور الدائــم للبــاد اضافــة الــى ان حظــوظ اعتمادهــا كبيــره لكونهــا قــد تجــاوزت
المرحلــة االولــى فــي هــذا الطريــق بتصويــت اللجنــة التأسيســية باالغلبيــة التي يتطلبهــا القانــون ولم يتبق
ســوى طرحهــا علــى االســتفتاء العــام ،وايضــا لكــون هــذه المســودة متوازنــة ومنســجمة مــع التطــورات
التــي شــهدها الفقــه والقانــون الدولــي لحقــوق االنســان 12.باالضافــة الــى االســتعانة بالدراســات واالبحاث
القانونيــة فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي ،كذلــك فــان
مقاربــة مقارنــة ســيتم اعتمادهــا حيــث ســتعمد الورقــة الــى مقارنــة النصــوص الدســتورية فــي ليبيــا مــع
غيرهــا مــن الدســاتير العربيــة واالجنبيــة كلمــا دعــت الحاجــة الــى ذلــك.
1 .االطار الدستوري والقانوني للحقوق االقتصادية واالجتماعية
.1.

1االعتراف الدستوري بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لــم يكــن االعتــراف الدســتوري بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ليبيــا أمــرا جديــدا فقــد نــص
دســتور المملكــة الليبيــة عــام  1951علــى عــدد منهــا حيــث أشــار الــى الحق فــي التعليم والصحــة والحق
فــي مســتوى الئــق مــن العيــش الكريــم وحتــى بعد وصــول القذافي الى الســلطة وإلغاء دســتور االســتقالل
ودخول البالد في حالة من الفراغ الدســتوري لعدم اعتماد دســتور رســمي للبالد فان الحقوق االقتصادية
13
واالجتماعيــة شــهدت اهتمامــا كبيــرا نظرا لتبني نظــام الحكم لالفكار االشــتراكية والعدالــة االجتماعية،
وبعــد ســقوط نظــام القذافــي واعتمــاد االعــان الدســتوري المؤقــت مــن المجلــس الوطنــي االنتقالــي عــام
14
 2011نــص هــذا االعــان المقتضــب علــى عــدد مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
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غيــر ان التكريــس الواضــح لهــذه الحقــوق ظهــر جليــا خــال مســودة مشــروع الدســتور الجديــد والتــي
أقــرت جــل هــذه الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بــل وكانــت تدشــينا لعهــد جديــد مــن االعتــراف
والتمكيــن للحقــوق جميعهــا ومنهــا الحقــوق موضــوع الدراســة وهــو ماســنتعرض لــه بالبحــث والتحليل
فيمــل يلــي:
حقوق االنسان هي االطار والمبدأ العام الذي يحكم عمل السلطات
مــن المبــادئ التــي أرســاها مشــروع الدســتور الجديــد هــو ان حقــوق االنســان قــد اصبحــت احــد
اهــم االســس والمقومــات التــي يقــوم عليهــا الدســتور الجديــد وانهــا االطــار العــام الــذي يجــب ان
تمــارس مــن خاللــه الســلطات العامــة وقــد ظهــر ذلــك جليــا فــي مختلــف ثنايــا وفصــول الدســتور كمــا
ســنرى الحقــا وليــس فــي بــاب الحريــات والحقــوق فقــط فالمــادة  21تنــص علــى “ :تــدار المرافــق
العامــة وفــق معاييــر الحوكمــة الرشــيدة واحتــرام حقــوق اإلنســان”..و كذلــك نصــت المســودة علــى أن
حقــوق االنســان هــي اإلطــار العــام الــذي تبنــي عليــه السياســات التشــريعية والتنفيذيــة وبرامــج التنميــة
وأن النهــوض بحقــوق االنســان هــو هــدف هــذه السياســات جميعــا بــل وأوجــب ان يتــم إخضــاع هــذه
15
السياســات والبرامــج للتقييــم المرحلــي للتأكــد مــن مــدي وفائهــا واحترامهــا لحقــوق االنســان.
اعتماد أقوى الصيغ القانونية عند إقرار الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
يالحــظ علــى مشــروع الدســتور الجديــد انــه عنــد النــص علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة قــد اعتمــد صياغــة جديــدة ،حيــث ابتعــد عــن الصيــغ العامــة والفضفاضــة او صيغــة ان
تبــذل الدولــة وتســعى الدولــة وفــي حــدود امكانياهــا علــى كفالــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة او
صيغــة الوفــاء التدريجــي التــي كانــت ســائدة فــي كثيــر مــن الدســاتير بــل عمــد الــى الصيغــة المألوفــة
فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية وذلــك بالنــص علــى ان الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة هــي حــق
ومثــال ذلــك “الصحــة حــق لــكل انســان وواجــب علــى الدولــة “ المــادة  ”،48لــكل مواطــن الحــق فــي
العمــل ”..المــادة  56و“التعليــم حــق مصــون” المــادة “ ،52الضمــان االجتماعــي حــق للمواطنيــن”
المــادة ، 50وجــاءت بعــض الحقــوق بصياغــة اخــرى هــي تضمــن الدولــة الحــق فــي ...ومثالــه
“تضمــن الدولــة للمواطنيــن كافــة حيــاة كريمــة” المــادة  “ ،50تضمــن الدولــة الحــق فــي مــاء وغــذاء
صحييــن وكافييــن” ،والمــادة ...“ 48و تضمــن الدولــة لجميــع المواطنيــن رعايــة صحيــة شــاملة ذات
جــودة” ،وجــاءت بصيغــة االلتــزام احيانــا بــان تلنــزم الدولــة ب ..ومثالــه المــادة “ 60تلتــزم الدولــة
بضمــان كافــة حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة صحيــا واجتماعيــا و .”..ويظهــر مــن هــذه الصيــغ
ان المشــرع الدســتوري يســعى إلــى اظهــار التزامــه بهــذه الحقــوق وتوفيــر أكبــر قــدر مــن الحمايــة
القانونيــة لهــا بــان جعــل مــن هــذه الحقــوق حقوقــا فرديــة لالنســان والمواطــن فــي مواجهــة الدولــة
وابتعــد عــن مجــرد جعلهــا تطلعــات وتعهــدات مســتقبلية تقــوم الدولــة بتنفيذهــا عبــر مراحــل زمنيــة.
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ان الواضــح مــن نصــوص الدســتور الجديــد عندمــا أقــر الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وابتعــاده عــن
ربــط إنفــاذ هــذه الحقــوق وتوفيرهــا بالزمــن والمــوارد ولعلــه يشــير الــى انــه وبعــد مضــى اكثــر مــن
نصــف قــرن علــى قيــام الدولــة الليبيــة المعاصــرة وعقــود مــن التمتــع بــواردات النفــط لــم يعد ثمــة ذريعة
للســلطات العامــة ان تتحجــج بالزمــن واالمكانــات الماديــة لتتنصــل مــن التزاماتهــا بضمــان هــذه الحقوق.
وضع ضوابط محددة عند تقييد الحقوق منعا لتعسف السلطتين التشريعية والتنفيذية
المشــرع هنــا وإدراكا منــه بــان ضــرورات المجتمــع الحديــث وتعــدد الكيانــات واالحتياجــات
يــؤدي الــى تضــارب الحقــوق والحريــات بيــن كيانــات المجتمــع المختلفــة ممايدعــو الــى ضــرورة
تقييــد بعــض مــن الحقــوق والحريــات فــكان ان اتبــع فــي ذلــك النســق االطــار الدولــي المقبــول ولــم
يتــرك مجــاال واســعا للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة دون ضابــط او مراجعــة وانمــا اعتمــد مبــدأ
التناســب والــذي يقــوم علــى أســس ثالثــة وهــي أن تســعى الدولــة بإقرارهــا للقيــد الــى هــدف مشــروع
وان تســتخدم وســائل مالئمــة للوصــول الــى هــذا الهــدف بحيــث تقيــد الحــق باقــل درجــة ممكنــة وأن
تكــون اآلثــار االيجابيــة للقيــد أكثــر مــن ســلبياته .مــن المالحظــات االيجابيــة كذلــك فــإن مشــروع
الدســتور الجديــد لــم يتــرك مجــاال واســعا للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة عنــد تقييــد الحقــوق بشــكل
عــام وإنمــا نظــم ذلــك بنــص دســتوري حيــث نصــت المــادة  65والتــي جــاءت تحــت عنــوان ضوابــط
القيــد علــى ممارســة الحقــوق والحريــات وجــاء نصهــا“ :أي قيــد علــى ممارســة الحقــوق والحريــات
يجــب ان يكــون ضروريــا وواضحــا ومحــددا ومتناســبا مــع المصلحــة محــل الحمايــة  ”...وكذلــك جــاء
الدســتور خاليــا مــن اإلحالــة الــى القوانيــن العاديــة لتنظيــم الحقــوق والحريــات الــواردة بــه حيــث خلــت
نصــوص المســودة المعنيــة بالحقــوق مــن االشــارة الــى تنظيــم الحقــوق والحريــات وفقــا للقانــون او ان
تمــارس هــذه الحقــوق وفقــا للقانــون او بمــا اليتعــارض والقانــون بــل حرصــت المســودة علــى تحديــد
القيــد دســتوريا خاصــة فــي مجــال الحقــوق المدنيــة والسياســية.
إقرار الحماية الدستورية للحقوق الثقافية واللغوية للمكونات الوطنية
كذلــك فــي جانــب الحقــوق الثقافيــة فــان الدســتور الجديــد قــد أقــر وألول مــرة الحقــوق الثقافيــة
للمكونــات اللغويــة واعتــرف بتعــدد الهويــات والثقافــات المكونــة للهويــة الوطنيــة الجامعــة حيــث
نصــت المــادة الثانيــة مــن مشــروع الدســتور تحــت مــادة الهويــة واللغــة“ :تقــوم الهويــة الليبيــة
علــى ثوابــت جامعــة ومتنوعــة ويعتــز الليبيــون بــكل مكوناتهــم االجتماعيــة والثقافيــة واللغويــة
.....و تعــد اللغــات التــي يتحــدث بهــا الليبيــون او جــزء منهــم ومــن بينهــا العربيــة واالمازيغيــة
والتارقيــة والتباويــة تراثــا ثقافيــا وو لغويــا ورصيــدا مشــتركا لــكل الليبييــن وتضمــن الدولــة اتخــاذ
التدابيــر الالزمــة لحمايتهــا وضمــان المحافظــة علــى أصالتهــا وتنميــة تعليمهــا واســتخدامها.
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اللغــة العربيــة لغــة الدولــة  ،وينظــم القانــون فــي اول دورة انتخابيــة تفاصيــل إدمــاج اللغــات
الليبيــة االخــرى فــي مجــاالت الحيــاة العامــة علــى المســتوى المحلــي وعلــى مســتوى الدولــة”.
ونــص فــي المــادة  55علــى ان” لالشــخاص افــرادا وجماعــات الحــق فــي اســتخدام لغاتهــم وتعلمهــا
والمشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وتضمــن الدولــة حمايــة اللغــات الليبيــة وتوفــر الوســائل الالزمــة لتنميــة
تعليمهــا واســتخدامها فــي وســائل االعــام العامــة بمــا يضمــن حمايــة الثقافــات المحليــة والتــراث
والمعــارف التقليديــة واآلداب والفنــون”.
ويعــد هــذا النــص إقــرارا لحكــم جديــد وقطيعــة مــع الماضــي الــذي كان يرفــض االعتــراف بالتعــدد
الثقافــي واللغــوي للشــعب الليبــي ،حيــث كان الســائد فــي النظــام الســابق رفــض االعتــراف بالمكونــات
اللغويــة االخــري مــن االمازيغيــة والتباويــة بــل ومنــع اســتخدام اللغــات االخــرى غيــر العربيــة بــاي
شــكل كان .وقــد الحظــت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التقييــدات الــواردة علــى
الحقــوق الثقافيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام اللغــة االمازيغيــة بالنســبة لالشــخاص الذيــن يتحدثــون
بهــا وعــدم قدرتهــم علــى اســتخدامها فــي الفضــاء العــام حيــث أشــارت فــي تعليقهــا علــى التقريــر
المقــدم مــن ليبيــا عــام  2006الــى اآلتــي ”:تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم االعتــراف باالمازيــغ
كأقليــة فــي الدولــة الطــرف وان اللغــة االمازيغيــة لــم تحــض بــاي اعتــراف او مركــز قانونــي ،..وتعلن
اللجنــة عــن قلقهــا ازاء حظــر تعليــم اللغــة االمازيغيــة فــي المــدارس فضــا عــن حظــر اســتخدامها
فــي الحيــاة العامــة بمــا يشــمل وســائط االعــام والتعامــل مــع دوائــر الدولــة وانــه اليســمح للمؤسســات
الثقافيــة االمازيغيــة بالعمــل بحريــة فــي الدولــة” 16.وقــد جــاء النــص علــى حمايــة الخصوصيــة الثقافيــة
واللغويــة فــي الدســتور الليبــي فــي ســياق إقــراره للحقــوق الثقافيــة والتــي شــملت الحــق فــي المشــاركة
فــي الحيــاة الثقافيــة وضمــان حمايــة الثقافــات المحليــة والتــراث والمعــارف التقليديــة واآلداب والفنــون
والنهــوض بهــا ونشــر الخدمــات الثقافيــة المــادة ( )55مــن مشــروع الدســتور ،وكذلــك المــادة 46
والتــي نصــت علــى ان تضمــن الدولــة حريــة تلقــي وتبــادل ونقــل المعلومــات ،لذلــك يمكــن االشــارة
هنــا الــى المشــرع الدســتوري قــد أوفــي الــى حــد كبيــر بااللتزامــات الدوليــة فــي احتــرام الحقــوق
الثقافيــة لمختلــف فئــات المجتمــع وذلــك مــن خــال االعتــراف باللغــات والثقافــات والمتعــددة وضمــان
حريــة اســتخدام اللغــات وبــل والــزم الدولــة بضمــان تنميتهــا والمحافظــة عليهــا وفــي ســبيل ذلــك نــص
الدســتور الجديــد علــى إنشــاء مجلــس مســتقل يعنــي بحمايــة الثقافــات واللغــات الليبيــة جميعــا وأوجــده
17
فــي بــاب الهيئــات الدســتورية المســتقلة.
إقرار الحقوق النقابية للعمال مع تجنب النص على الحق في اإلضراب صراحة
فيمــا يتعلــق بالحقــوق النقابيــة للعمــال والحــق فــي االضــراب فقــد جــاء النــص عليــه فــي المــادة
 56تحــت عنــوان الحــق فــي العمــل والتــي جــاء نصهــا “لــكل مواطــن الحــق فــي العمــل... ،و للعامــل
الحــق فــي اختيــار نوعــه وعدالــة شــروطه مــع ضمــان حقوقــه النقابيــة ”..وعلــى الرغــم مــن ان النــص
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علــى الحقــوق النقابيــة للعمــال يعــد تطــورا جديــدا ذلــك ان االعــان الدســتوري المؤقــت لعــام 2011
ودســتور المملكــة الليبيــة عــام  1951لــم يتضمنــا اشــارة الــى الحقــوق النقابيــة 18،غيــر انــه يالحــظ

ايضــا غيــاب االشــارة للحــق فــي اإلضــراب صراحــة وهــو احــد ابــراز مظاهــر الحقــوق النقابيــة بمــا
يفتــح المجــال للتســاؤل عــن مــدى اشــتمال الحــق النقابــي للحــق فــي اإلضــراب وكان يجــدر بالمشــرع
الدســتوري ان ينــص صراحــة علــى الحــق فــي اإلضــراب أســوة بالدســاتير المقارنــة والتــي اشــارت
صراحــة الــى الحــق فــي اإلضــراب 19،ال ســيما وان لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة قــد
الحظــت قصــورا تشــريعيا فــي هــذه المســألة وانتهــت فــي تعليقاتهــا علــى التقريــر المقــدم مــن ليبيــا
عــام  2001الــى انتقــاد غيــاب مايضمــن حمايــة الحــق فــي اإلضــراب والنــص عليــه وكل الحقــوق
النقابيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة  8مــن العهــد الدولــي والحظــت ايضــا ان النقابــات العماليــة ال
20
تتمتــع بالحريــة الكاملــة للعمــل فــي ليبيــا.
توسع كبير في االلتزامات االجتماعية وقصور في ضمانات االنفاذ
المالحــظ علــى الدســتور الجديــد هو احتــواؤه على قائمة طويلــة من الحقوق االقتصاديــة واالجتماعية
والثقافيــة كمــا أشــرنا ،وان كان هــذا المســلك محمــودا اال انــه ينبغــي االنتبــاه الــى هــذه الحقــوق ترتــب
التزامــات ماليــة كبيــرة ،وينبغــي ان يوضــع بعيــن االعتبــار قــدرة الدولــة علــى الوفــاء بهــذه الحقــوق مــن
الناحيــة الماديــة وكذلــك مــن الناحيــة الفنيــة واالداريــة ،حيــث يســتوجب الوفــاء بااللتزامــات الــواردة فــي
الدســتور وجــود الكــوادر االداريــة والفنيــة المؤهلــة ،وهــو أمــر قــد ال يكون متوفرا الســيما وان الدســتور
تبنــي مبــدا االلتــزام الفــوري ال المتــدرج ،وخوفــا مــن ان تبقــى هــذه الحقــوق حبيســة النصــوص وبعيــدا
عــن التطبيــق بمــا يزعــزع ثقــة العمــوم فــي القوانيــن عمومــا والدســتور خصوصــا ،فلعله كان من االســلم
ان يتــم وضــع آليــات محــددة لضمــان تمتــع المواطنيــن فعليــا ،وتأخــذ بعيــن االعتبــار االمكانيــات الماديــة
والبشــرية الالزمــة لضمــان هــده الحقــوق وآليــات تضمــن مراقبــة عمــل الحكومــة في هــذا الســياق ،وكان
يمكــن ان يتــم تركيــز االهتمــام اوال علــى الفئــات االكثــر اســتحقاقا عوضــا عــن االلتــزام الفــوري تجــاه
الجميــع ،ويكفــي هنــا ســرد قائمــة موجــزة علــى الحقــوق التــي ترتب اعبــاء والتزامــات مالية علــى الدولة
لبيــان الحاجــة الــى انــه يســتوجب وضــع اطــار متــوازن يضمــن االنجــاز الفعلــي لهــذه الحقوق بعيــدا عن
الوعــود المســتحيلة ومــن هــذه الحقــوق االجتماعيــة التــى يعــد الدســتور الجديد بضمانهــا :االلتــزام بتوفير
فــرص العمــل والحمايــة االجتماعيــة فــي حالــة البطالــة ،االلتــزام بضمــات التنميــة المســتدامة والشــاملة
والمتوازنــة ،االلتــزام بتوفيــر ظــروف عمــل آمنــة ،االلتــزام بالتوزيــع العــادل للمــوارد مــن اجــل تلبيــة
احتياجــات المواطنيــن ،االلتــزام برعايــة الشــباب واالطفــال وتطويــر قدراتهــم االبداعيــة والعقليــة ،تقديــم
الدعــم الطبــي واالجتماعــي للمعوقيــن ،تقديــم الدعــم الســر الشــهداء والمفقوديــن ،تطويــر نظــام تعليمــي،
االلتــزام بالرعايــة الصحيــة الشــاملة ،االلتــزام باحــداث برامــج اســكان ،تقديم الدعــم للمتقاعديــن ،االلتزام
بدعــم االنشــطة الرياضيــة ،ضمــان مســتو معيشــي الئــق ،وااللتــزام بتوفيــر بيئــة نظيفــة ومتوازنــة.
الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية

| 136

و ينبغــي هنــا االشــارة الــى مقيــاس النجــاح هنــا هــو القــدرة علــى توفيــر هــذه الحقــوق والخدمــات
االجتماعيــة فعليــا للمواطنيــن وليــس فقــط مجــرد النــص عليهــا دســتوريا لذلــك ينبغــي وضــع آليــات
واقعيــة وفعالــة وكان ينبغــي االنتبــاه الــى انــه مــن المستحســن ان تبتعــد الصياغــة الدســتورية عــن
بعــض االلتزامــات االجتماعيــة واالقتصاديــة غيــر المحــددة وعلــى ان يتــم النــص علــى التــزام الدولــة
تدريجيــا بتحســين االوضــاع واتخــاد التدابيــر الكفيلــة بالرقــي ببعــض الخدمــات ومــن ذلــك االلتــزام
بالســعي الــى حمايــة البيئــة وتوفيــر بيئــة نظيفــة وآمنــة وااللتــزام بخلــق بيئــة اقتصاديــة مناســبة لتوفيــر
فــرص العمــل ،كل هــذا مــن شــأنه ان يحفــظ النــص الدســتوري مــن وقوعــه فــي فــخ التحول الــى مجرد
مبــادئ عامــة ووعــود جوفــاء غيــر قابلــة للتنفيــذ مــن الناحيــة الفعليــة علــى االقــل فــي المــدى القريــب.
كذلــك يجــب االشــارة الــى ان ثمــة محاذيــر مرتبطــة بالنــص علــى التــزام الدولــة بتوفيــر هــذه الحقــوق
دون قيــد يمكــن ان يــؤدي الــى اســاءة اســتعمال الدعــاوى القضائيــة للحصــول علــى تعويضــات مبالــغ
فيهــا فــي حــاالت فرديــة بمــا يتســبب فــي صــرف كثيــرة مــن االمــوال العامــة علــى حــاالت فرديــة
واتعــاب المحاميــن عوضــا عــن توجيههــا لالنفــاق العــام وتحســين الخدمــات العامــة وهــذه المخاطــر
معروفــة فــي بعــض النظــم القانونيــة بمــا يعــرف بثقافــة التعويضــات 21.هــذا يســتدعي اعــادة النظــر
فــي الصياغــة المتبعــة عنــد النــص علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة منعــا الســاءة اســتعمال
هــذه الحقــوق واخراجهــا عــن ســياقها ،وباســتثناء نــص المــادة المــادة  66التــي نصــت علــى ان حقــوق
االنســان هــي االطــار العــام الــذي تبنــي عليــه السياســات التشــريعية والتنفيذيــة وبرامــج التنميــة خلــى
الدســتورمن مــن وضــع معاييــر واضحــة وآليــات للوفــاء بهــذه االلتزامــات االجتماعيــة حيــث لــم يضــع
الدســتور الجديــد آليــة محــددة لمراقبــة التــزام الدولــة بالعمــل علــى ضمــان هــذه الحقــوق.
كذلــك يالحظ ســكوت المشــرع الدســتوري وهو بصــدد النص على الحقــوق االقتصادية واالجتماعية
وهــي حقــوق يتعيــن للوفــاء بهــا القيــام بخطــط اقتصاديــة وتخصيــص موازانــات ماليــة كبيــرة وســكوته
عــن وضــع نســب مــن االنفــاق ولــو بحــدود دنيــا لالرتقــاء بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة او االكثــر
الحاحــا منهــا وهــو مســلك تبنــاه الدســتور المصــري الجديــد حيــث نصــت المــادة الثامنــة عشــرة”:على
ان لــكل مواطــن الحــق فــي الصحــة ....و تلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة مــن االنفــاق الحكومــي ال تقــل
عــن  3%مــن الناتــج القومــي االجمالــي تتصاعــد تدريجيــا حتــى يتفق مــع المعــدالت العالمية” 22.وســار
علــى نفــس المنــوال بخصــوص الحــق فــي التعليــم العــام والجامعــي وحريــة البحــث العلمــي المــواد 19
و 21و 23مــن الدســتور المصــري الجديــد .ولعلــه كان يتعيــن علــى المشــرع الدســتوري ان يضــع نســبا
محــددة لإلنفــاق الحكومــي علــى الخدمــات االجتماعيــة االكثــر الحاحــا مثــل الصحــة والتعليــم والضمــان
االجتماعــي وذلــك لكــون هــذه الخدمــات شــهدت تدهــورا خــال الســنوات الســابقة ســيما اثنــاء فتــرة
الصــراع الداخلــي منــذ عــام  2011وحتــى يومنــا هــذا كذلــك فــان هــذا التوجــه لــه مايبــرره كــون الدولــة
تتوافــر علــى مداخيــل كبيــرة مــن عوائــد المــوارد الطبيعيــة فانــه مــن الحكمــة تســخير هــذه المــوارد
لضمــان التمنيــة البشــرية والرفــاه االجتماعــي وضمــان توزيــع عــادل للثــروة.
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و لعلــه مــن الجديــر باإلشــارة هنــا ايضــا عــدول المشــرع الدســتوري عــن وضــع آليــات جديــدة
لمراقبــة وتنفيــذ الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وإنشــاء مجالــس واجهــزة متخصصــة تتمتــع
باالســتقاللية ويعهــد اليهــا بمراقبــة االداء الحكومــي فــي مســائل إنفــاذ الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية
فباســتثناء المجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان لــم يتــم اإلشــارة الــى مجلــس يعنــي بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة يكــون اختصاصــه تتبــع حالــة الحقــوق االقتصاديــة ومــدى تمتــع المواطنيــن بهــذه
الحقــوق ومــدي نجــاح الحكومــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا بالخصــوص وتوعيــة العمــوم وتقديــم التقاريــر
واالستشــارات للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة يســهم فــي تبيــان اوجــه القصــور والخلــل ويســاعد علــى
اتخــاد اجــراءات اضافيــة إلصحــاح االوضــاع.
التأطير الدستوري للمعاهدات الدولية لحقوق االنسان
الشــك ان المعاهــدات الدوليــة لحقــوق االنســان تشــكل اساســا قانونيــا إللــزام الــدول باحتــرام
هــذه الحقــوق وضمــان تمتــع المواطنيــن بهــا وان انضمــام الدولــة الــى هــذه المعاهــدات والتصديــق
عليهــا يرتــب التزامــات دوليــة علــى الدولــة ويجعلهــا مثــار مســاءلة دوليــة فــي حــال االخــال بهــذه
الحقــوق وانتهاكهــا فاحتــرام حقــوق االنســان داخــل اقليــم الدولــة لــم يعــد شــأنا داخليــا تنفــرد الدولــة
باالختصــاص الجامــع والمانــع بصــدده ،غيــر ان المعاهــدات الدوليــة تســتهدف ايضــا الولــوج الــى
النظــام القانونــي الداخلــي للــدول وضمــان قــدرة المواطنيــن علــى المطالبــة بهــذه الحقــوق المحميــة
فــي المعاهــدات الدوليــة امــام القضــاء الوطنــي والســلطات المحليــة لذلــك تحــرص المعاهــدات الدوليــة
علــى النــص علــى ان تتخــذ جميــع الــدول كافــة التدابيربمــا فيهــا التشــريعية لضمــان تمتــع المواطنيــن
واالفــراد بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة ،لذلــك دأبــت الدســاتير المختلفــة علــى تبيــان
موقــع المعاهــدات الدوليــة فــي الهــرم القانونــي الداخلــي وعالقتهــا بالقوانيــن الوطنيــة ،وقــد كانــت
الحالــة قبــل مســودة الدســتور الجديــد يكتنفهــا الكثيــر مــن الغمــوض وعــدم الوضــوح ،ونظــرا لعــدم
وجــود نــص ً
ينظــم المســألة فــي دســتور عــام  1951وكذلــك فــي االعــان الدســتوري لعــام 1969
وال فــي االعالنــات والوثائــق االساســية الالحقــة فقــد جــرى العمــل والعــرف التشــريعي علــى إصــدار
قانــون التصديــق مرفقــا بــه نــص المعاهــدة الدوليــة كمــا هــو الحــال فــي قــرار الموافقــة علــى معاهــدة
القواعــد الدوليــة لمنــع التصــادم فــي البحــار مــع نــص الوثيقــة الدوليــة 23،وقــد ينشــر قانــون التصديــق
مــع االشــارة الــى االتفاقيــة دون محتواهــا ،وقــد تنشــر المعاهــدة الدوليــة فــي عــدد خــاص مــن الجريــدة
الرســمية مثــل اتفاقيــات حقــوق االنســان 24،وقــد تصــدر الســلطة التشــريعية قانونــا يتضمــن محتــوى
االتفاقيــة الدوليــة 25،وهنــا يحســب للمشــرع الدســتوري انــه قــد حســم االمــر فــي المســودة الجديــدة
بالنــص صراحــة علــى ان المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا فــي مرتبــة أعلــى مــن
القانــون وأدنــى مــن الدســتور 26،وحيــث ان ليبيــا هــي طــرف فــي اغلــب المواثيــق الرئيســية لحقــوق
االنســان بــل وان كثيــرا منهــا جــرى اصــداره فــي الجريــدة الرســمية واســتكمل شــروط ســريانه داخليــا
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يجعــل مــن هــذه المعاهــدات تشــريعا وطنيــا ملزمــا يســمو علــى غيــره مــن القوانيــن والتشــريعات
الوطنيــة باســتثناء الدســتور بمــا يوفــر اطــارا قانونيــا اخر يرســخ الحمايــة القانونية للحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافيــة ويعطــي للمواطنيــن مكنــة إثــارة هــذه المعاهــدات امــام المحاكــم الوطنيــة والتــي
تظــل ملزمــة بانفاذهــا واحتــرام بنودهــا.
والجديــر بالذكــر انــه ل ًمــا كان التصديــق علــى المعاهــدة الدوليــة يجعــل منهــا قانونــا ملزمــا ومــن ثــم
يفــرض التزامــا علــى الدولــة بضــرورة مراجعــة التشــريعات الســابقة لهــذه المعاهدة وإلغــاء مايتعارض
مــع احكامهــا وتعديــل مايســتوجب التعديــل منهــا بمــا يتفــق واحــكام المعاهــدة الدوليــة ،بــل وســيتعين
علــى الســلطة التشــريعية (بعــد اقــرار الدســتور الجديــد) ان ال تخالــف احــكام المعاهــدة الدوليــة فيمــا
تصــدره مــن تشــريعات الحقــة احترامــا للنــص الدســتوري الــذي يضــع المعاهــدة الدوليــة فــي وضــع
أســمى مــن القانــون العــادي وهنــا ينبغــي التنبيــه الــى اهميــة ان تنســجم التشــريعات الوطنيــة الســابقة
مــع احــكام المعاهــدات الدوليــة وان يقــع مراجعــة هــذه القوانيــن لتنســجم مــع احــكام المعاهــدات الدوليــة
بالخصــوص وحتــى التبقــى الحقــوق الــواردة فــي المعاهــدة حبيســة النصــوص وبعيــدا عــن الواقــع
الفعلــي الســيما ان الواقــع الفعلــي يشــهد بحــدوث ذلــك حيــث تظــل بعــض القوانيــن الوطنيــة تحتفــظ
باحــكام تخالــف الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة الدوليــة المصــادق عليهــا بــل وتصــدر
قوانيــن جديــدة تخالــف احــكام االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا ومثــال ذلــك مــاورد فــي القانــون
رقــم  24لســنة  2010بشــان احــكام الجنســية الليبيــة والــذي ينــص علــى انــه“ :يجــوز منــح اوالد
المواطنــات الليبيــات المتزوجــات مــن غيــر الليبيــن الجنســية الليبيــة ،فــي حيــن ان نــص المعاهــدة
الدوليــة لمناهضــة التمييــز ضــد المــرأة الصــادرة عــام  1979والتــي صادقــت عليهــا الدولــة الليبيــة
عــام  1989يســتوجب ان تمنــح الــدول االطــراف المــرأة حقــا مســاويا للرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية
اطفالهــا وهنــا يالحــظ ان نــص القانــون الليبــي اليفــي بااللتــزام الــوارد فــي المعاهــدة الدوليــة فهــو
يجعــل مــن االمــر جوازيــا للســلطات ان تمنــح لالطقــال جنســية والدتهــم الليبيــة فــي حيــن ان المعاهــدة
27
الدوليــة تجعلــه حقــا للمــراة ومســاويا للرجــل.
التشريعات والقوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
إن الدســتور بطبيعتــه كقانــون اساســي يضــع احكامــا عامــة واليتطــرق لوضــع احــكام تفصيليــة
لضمــان الحقــوق والحريــات العامــة لذلــك قــان القوانيــن والتشــريعات الصــادرة عن الســلطة التشــريعية
هــي المــكان االمثــل للصياغــة التفصيليــة الحقــوق االساســية والســيما مــا تعلــق منهــا بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والتــي تتضمــن احكامــا تفصيليــة تضمــن تمتــع المواطنيــن بالحقوق
والخدمــات االساســية وتوضــح االلتزامــات المفروضــة علــى الدولــة بالخصــوص والحقــوق المكفولــة
للمواطنيــن وآليــات الوصــول اليهــا بمــا فــي ذلــك طــرق التظلــم والطعــن علــى االجــراءات الحكوميــة
المنتهكــة لهــذه الحقــوق بمــا يمكــن االفــراد مــن المطالبــة بإنفادهــا امــام الســلطات والجهــات المختصــة،
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وتجــدر اإلشــارة هنــا الــى انــه ومنــذ االســتقالل عــام  1951صــدرت العديــد مــن القوانين والتشــريعات
واللوائــح التنفيذيــة التــي تهــدف الــى وضــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة موضــع التنفيــذ
بمــا فــي ذلــك إنشــاء االجهــزة العموميــة وتحديــد اختصاصاتهــا وعلــى ســبيل المثــال صــدر القانــون
رقــم  106لســنة  1973يشــأن القانــون الصحــي والــذي نــص فــي مادتــه االولــى“ :الرعايــة الصحيــة
والطبيــة حــق مقــرر للمواطنيــن تكفلــه الدولــة” ونصــت المــادة الثانيــة علــى اشــراف الدولــة علــى
الصحــة العامــة ،والصحــة الوقائيــة ،والطــب العالجــي والمؤسســات العالجيــة والمنشــآت الصيدليــة،
وتراقــب االدويــة ،ومزاولــة المهــن الطبيــة والمهــن المرتبطــة بهــا” ونــص القانــون ايضــا علــى التــزام
الدولــة بضمــان ســامة المــاء والغــذاء بانواعــه.
امــا فــي مجــال الضمــان االجتماعــي فقــد صــدر القانــون  13لســنة 1980والــذي نــص فــي
مادتــه االولــى“ :الضمــان االجتماعــي حــق يكفلــه المجتمــع علــى الوجــه المبيــن بهــذا القانــون لجميــع
المواطنيــن وحمايــة للمقيميــن فيهــا مــن غيــر المواطنيــن .ويشــمل الضمــان االجتماعــي كل نظــام
يوضــع او اجــراء يتخــذ طبقــا لهــذا القانــون بقصــد حمايــة الفــرد ورعايتــه فــي حــاالت الشــيخوخة
والعجــز والمــرض واصابــة العمــل ومــرض المهنــة ،وعنــد فقــد العائــل وانقطــاع ســبل العيــش وعنــد
الحمــل والــوالدة واعانتــه علــى تحمــل االعبــاء العائليــة وفــي حــاالت الكــوارث والطــوارئ والوفــاة،
كمــا يشــمل الضمــان االجتماعــي ،الرعايــة االجتماعيــة لمــن الراعــي لــه مــن االطفــال والبنيــن والبنات
والمعوقيــن والعجــزة والشــيوخ ،ورعايــة وتوجيــه االحــداث فــي حــاالت الجنــوح واالنحــراف ،ويشــمل
كذلــك اجــراءات وتدابيــر االمــن الصناعــي والعنايــة بحــاالت اصابــة العمــل وامــراض المهنــة وإعــادة
تاهيــل المرضــى والمصابيــن والعجــزة” ،ويتضــح مــن نــص هــذه المــادة شــمولية نظــام االجتماعــي
وتعــدد الفئــات المســتفيدة مــن خدماتــه ليكــون شــبكة امــان اجتماعــي تكقــل العيــش الكريــم لطائفــة
عريضــة مــن المواطنيــن .وفــي ســبيل تقديــم خدمــات الضمــان االجتماعــي نــص القانــون علــى انشــاء
صنــدوق للضمــان االجتماعــي لــه شــخصية قانونيــة وذمــة ماليــة وميزانية مســتقلة عن الميزانيــة العامة
للدولــة ويتولــى هــذا الصنــدوق إدارة امــوال الضمــان االجتماعــي بمــا يضمــن تحصيلهــا وحمايتهــا
وتنميتهــا 28.ولضمــان وصــول المواطنيــن الــى حقهــم فــي الضمــان االجتماعــي فــي مواجهــة الحكومــة
نــص القانــون علــى ســبيل للتظلــم مــن قــرارات االدارة فيمــا يتعلــق بالمنازعــات الضمانيــة حيــث
نصــت القانــون علــى إنشــاء لجــان اداريــة ذات اختصــاص قضائــي تفصــل بقــرارات نهائيــة واجبــة
النفــاذ فــي المنازعــات التــي تنشــأ بيــن المضمونيــن وجهــات العمــل وصنــدوق الضمــان االجتماعــي
فــي خصــوص تطبيــق هــذا القانــون 29،ولضمــان اســتقاللية هــذه اللجــان اوجــب القانــون ان تكــون
برئاســة قاضــي وان تتــوزع جغرافيــا علــى نطــاق المحاكــم االبتدائيــة لضمــان قربهــا مــن المواطنيــن
وتســهيال للوصــول اليهــا ،كذلــك فــان قــرارت لجــان المنازعــات الضمانيــة هــي قــرارات إداريــة قابلــة
للطعــن باإللغــاء امــام دوائــر القضــاء االداري بمــا يوفــر ضمانــة قضائيــة اخــرى للمواطنيــن تجــاه
جهــة اإلدارة بخصــوص حقوقهــم الضمانيــة.
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آليات إنفاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
لعلــه مــن نافلــة القــول التأكيــد علــى ان الضامــن االول للحقــوق جميعهــا بأجيالهــا المختلفــة هــو
القضــاء المســتقل الــذي هــو الملجــأ الــذي يهــرع اليــه مــن انتهكــت حقوقهــم مــن قبــل الدولــة النصافهــم
ووقــف االنتهــاكات وجبــر الضــرر،وان حقــوق االفــراد ال معنــى لهــا دون وجــود قضــاء عــادل
ومســتقل ينصــف االفــراد ضــد الحكومــات ويوقــف االنتهــاكات ويلــزم الســلطات بضمــان احتــرام
الحقــوق ،لذلــك جــاءت تعليقــات لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة بتفســير
الفقــرة االولــى مــن المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والمتعلقــة
بالتزامــات الــدول الناشــئة عــن العهــد الدولــي واضحــة حيــث نصــت صراحــة علــى ان توفيــر ســبل
التظلــم القضائــي هــو أحــد التدابيــر المناســبة لضمــان إنفــاذ الحقــوق الــواردة فــي العهــد ووفــاء مــن
الــدول بالتزاماتهــا بنــاء عليــه 30.وفــي هــذا الســياق نــص مشــروع الدســتور الجديــد علــى الحــق فــي
التقاضــي واإلنصــاف فــي اكثــر مــن مناســبة حيــث نصــت المــادة  61علــى ان “ الحــق فــي اللجــؤ
للقضــاء مكفــول للجميــع ...واليجــوز تحصيــن اي تشــريع او قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء وال ان
يســتبعد مــن الواليــة القضائيــة اي ســلوك ضــار بالحقــوق والحريــات او مهــدد لهــا” ،ونصــت المــادة
 139مــن الدســتور والتــي تتحــدث عــن اختصاصــات المحكمــة الدســتورية علــى صالحيــة المحكمــة
بالنظــر فــي دســتورية القوانيــن غيــر انــه تجــدر االشــارة هنــا انــه ونظــرا لطبيعــة هــذه الحقــوق
وماتفرضــه مــن التزامــات علــى الدولــة بمــا يســتوجب معــه مــن اتخــاذ تدابيــر تشــريعية وبرامــج
اقتصاديــة واجتماعيــة وماليــة لضمــان انفــاذ هــذه الحقــوق فــإن القضــاء وحــده غيــر قــادر علــى ضمــان
الوفــاء بــه وضمــان تمتــع المواطنيــن بهــا ،بــل يســتلزم وســائل وآليــات اخــرى منهــا المؤسســات
الدســتورية المســتقلة وضمانــات اخــرى الزمــة تتعلــق باســس الحوكمــة الرشــيدة ودولــة القانــون لذلــك
ســنتحقق فــي هــذا المبحــث مــن توافــر الضمانــات القضائيــة والمؤسســاتية إلنفــاذ هــذه الحقــوق.
ضمانات القضاء المستقل وحق االفراد في التقاضي واإلنصاف
مــن مظاهــر تعزيــز اســتقاللية القضــاء فــي مشــروع الدســتور الجديــد نصــه فــي البــاب الرابــع
علــى بــاب الســلطة القضائيــة بمــا يعــزز مكانــة القضــاء واســتقالليته فــي مواجهــة الســلطتين االخرييــن
واعتبــاره ســلطة ال وظيفــة وقــد نصــت المــادة  118علــى اســتقالل الســلطة القضائية وجعــل التدخل في
عمــل الســلطة القضائيــة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون 31،كذلــك عهــد الدســتور الجديــد الــى المجلــس
االعلــى للقضــاء مهمــة إدارة شــؤون الســطة القضائيــة ومنــح لــه الشــخصية االعتباريــة واالســتقالل
المالــي بعيــدا عــن تدخــل الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية وإن أحــال الدســتور علــى الســلطة التشــريعية
إلصــدار قانــون بتحديــد تشــكيل مجلــس القضــاء فذلــك مــرده الن تعزيــز الســلطة القضائيــة قــد تحقــق
منــذ مــدة عــن طريــق تعديــل قانــون نظــام القضــاء بالقانــون رقــم لســنة  2012والــذي اســتبعد وزيــر
العــدل مــن تشــكيلة المجلــس وعـ ً
ـزز آليــة االنتخــاب العضائــه مــن بيــن اعضــاء الســلطة القضائيــة،
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ولمــا توفــر للقضــاء اســتقالله جــاءت نصــوص الدســتور االخــرى لتؤكــد صالحيــة المحاكــم بالنظــر
فــي جميــع المنازعــات والدعــاوى المــادة  121مــن مســودة الدســتورو التــي تنــص على واليــة المحاكم
بالنظــر فــي جميــع المنازعــات والجرائــم وجــاءت المــادة  123لتحظــر إنشــاء المحاكــم االســتثنائية.
آلية الطعن بعدم دستورية القوانين المخالفة لحقوق االنسان
لعلــه مــن اكثــر الضمانــات التــي تعــزز ســيادة القانــون وخضــوع الدولــة للقانــون هــو إعطــاء
المحاكــم صالحيــة المراجعــة القضائيــة لدســتورية القوانيــن او مايعــرف بالطعــن بعــدم دســتورية
القوانيــن ،ويكتســي هــذا الموضــوع أهميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق االنســان ،ذلــك ان
الحقــوق االساســية عــادة ماينــص عليهــا فــي الدســاتير ومــن ثــم تتمتــع بالقــوة الدســتورية بمــا يجعلهــا
بمنــأى عــن تغــول الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وبمــا يمكــن االفــراد مــن اللجــؤ الــى القضــاء للطعن
فــي اي قانــون يحــد او يصــادر حقــا دســتوريا بدعــوى مخالفتــه للدســتور وتجــدر االشــارة هنــا الــى ان
هــذه الضمانــة وان تعــززت بالنــص علــى اســتحداث محكمــة دســتورية فــي مســودة الدســتور الجديــد
تختــص بالنظــر فــي دســتورية القوانيــن 32،اال هــذه الضمانــة ليســت جديــدة علــى النظــام القانونــي
فــي ليبيــا حيــث كان هــذا االختصــاص موكــوال للدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا والتــي وعبــر
تاريخهــا الطويــل أفلحــت فــي تعزيــز الحمايــة القضائيــة لحقــوق االنســان عــن طريــق إلغــاء عــدد مــن
القوانيــن والتشــريعات التــي تخالــف حقــوق االنســان ســواء باالســتناد علــى القواعــد الدســتورية او
مبــادي حقــوق االنســان الدوليــة ومــن هــذه االحــكام الحكــم بإلغــاء قانــون تجريــم تمجيــد النظــام الســابق
لتعارضــه مــع الحــق فــي حريــة التعبيــر 33،وإلغــاء بعــض المــواد القانونيــة التــي تحظــر الطعــن فــي
34
قــرارات مجلــس القضــاء االعلــى لمخالفتهــا للحــق فــي المحاكمــة العادلــة والحــق فــي التقاضــي.
وتجــدر االشــارة ايضــا الــى ان القضــاء الدســتوري الليبــي قــد ســبق ان أصــدر احكامــا بالغــاء
قوانيــن تتعــارض والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي معاهــدة دوليــة صادقــت
عليهــا الدولــة الليبيــة بمــا يعــزز القــول بقــدرة القضــاء الوطني على اســتلهام القانــون الدولي واســتعداده
إلنفــاذ احكامــه ضمانــا لحقــوق االفــراد حيــث تــم الطعــن امــام الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا
الليبيــة بعــدم دســتورية قانــون عالقــات العمــل رقــم  12لســنة  2010فيمــا يتعلــق بتنظيمــه للحقــوق
النقابيــة وذلــك لمخالفتــه لمعاهــدات العمــل العربيــة والدوليــة ومنهــا االتفاقيــة رقــم  87بشــان الحريــة
النقابيــة وحريــة التنظيــم المصــادق عليهــا بتاريــخ  04/10/2000واالتفاقيــة رقــم  98بشــأن تطبيــق
مبــادي حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة المصــادق عليهــا  20/06/1962حيــث قــررت المحكمــة
ان االتفاقيــات الدوليــة التــي ترتبــط بهــا الدولــة تكــون نافــذة مباشــرة بمجــرد إتمــام اجــراءات المصادقــة
عليهــا مــن الســلطة التشــريعية فــي الدولــة وتكــون لهــا اســبقية التطبيــق علــى التشــريعات الداخليــة
بحيــث اذا حــدث تعــارض بيــن احكامهــا واحــكام التشــريعات الداخليــة فــان احــكام االتفاقيــة هــي
االولــى بالتطبيــق ،وترتيبــا علــى ذلــك فــإن للعمــال فــي ليبيــا الحــق فــي االســتفادة ممــا قــد تكــون
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قررتــه تلــك االتفاقيــات مــن حقــوق بمجــرد مصادقــة الدولــة الليبيــة عليهــا دون حاجــة الــى تعديــل ايــة
تشــريعات داخليــة قــد تكــون متعارضــة معهــا 35.ومــن هــذه الســوابق الدســتورية ايضــا حكــم الدائــرة
الدســتورية فــي الطعــن القضائــي رقــم  2/53قضائيــة والتــي رفــع فيهــا عــدد مــن المواطنيــن دعــوى
ضــد المــادة الثامنــة مــن القانــون رقــم  1لســنة  1986والتــي تفــرض علــى موظفــي ومســتخدمي
الدولــة دفــع نســبة مئويــة مــن معاشــاتهم الشــهرية كمســاهمة فــي شــركات القطــاع العــام .هــذا الرســم
لــم يكــن ضريبــة بــل كان اســتثمارا إجباريــا فــي الشــركات المملوكــة فــي الدولــة والتــي كانــت تعانــي
مــن صعوبــات ماليــة .الدفــع كان يقــوم بعــدم دســتورية المــادة الثامنــة المشــار إليهــا باعتبارهــا تخالــف
النصــوص الدســتورية التــي تحمــي الملكيــات الخاصــة باعتبــار ان المــادة الثامنــة تصــادر إرادة
يوجهــون اســتثماراتهم وتســتقطع جــزءا مــن أموالهــم
األفــراد فــي اختيــار مصاريــف أموالهــم وايــن َ
رغــم إرادتهــم وهــو مايعــد مصــادرة صريحــة لحقهــم فــي الملكيــة .المحكمــة لــم تتــردد فــي االســتجابة
36
لطلبــات المدعيــن وانتهــت إلــى عــدم دســتورية المــادة الثامنــة مــن القانــون المشــار إليــه.
آليات التظلم وإنفاذ الحقوق امام القضاء العادي (المدني واالداري)
كثــر الجــدل حــول مــدى قابليــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لإلنفــاذ القضائــي وانهــا ال تصلــح
اساســا للدعــاوى القضائيــة كنظيراتهــا مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية وان طبيعــة هــذه الحقــوق غيــر
محــددة وانهــا ال تعــدو ان تكــون التزامــا علــى الحكومــات ببــذل عنايــة وليــس بتحقيــق غايــة او نتيجــة،
غيــر ان هــذا الجــدل تجــاوزه الفقــه والقضــاء الدولــي والوطني فــي كثير من الــدول وتواتــرت المعاهدات
واالعالنــات الدوليــة التــي تؤكــد علــى ترابــط الحقــوق جميعهــا المدنية والسيباســية من جهــة واالقتصادية
واالجتماعيــة مــن جهــة اخــرى 37.وفــي هــذا الصــدد بمكــن االشــارة ســريعا الــى إعــان وبرنامــج عمــل
فيينــا الصــادر عــام  1993والــذي يؤكــد فــي مادتــه الخامســة علــى ان جميــع حقــوق اإلنســان عالميــة
وغيــر قابلــة للتجزئــة ومترابطــة ومتشــابكة ،ويجــب علــي المجتمــع الدولــي أن يعامــل حقــوق اإلنســان
38
علــي نحــو شــامل وبطريقــة منصفــة ومتكافئــة ،وعلــي قــدم المســاواة ،وبنفــس القــدر مــن التركيــز.
وكذلــك مااشــارت اليــه تعليقــات لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة عند تفســيرها اللتزامــات الدول
االعضــاء وان التظلــم القضائــي هــو احــد الســبل التــي يتعيــن اتباعهــا لضمــان احتــرام الحقــوق الــواردة
فــي العهــد الدولــي وباســتقراء احــكام القضــاء المقــارن فــان تجــارب دول مثــل جنــوب افريقيــا والهنــد
39
تؤكــد قــدرة القضــاء علــى إنفــاذ هــذه الحقــوق وإنصــاف المواطنيــن واالفــراد إزاء حكوماتهــم.
وعلــى الصعيــد الوطنــي فــان القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة المنظمــة للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة لالفــراد تنــص عــادة علــى توفيــر ســبيل للتظلــم القضائــي امــام المواطنيــن للطعــن فــي
قــرارات واجــراءات الحكومــة التــي تمــس حقوقهــم ومثــال ذلــك القانــون رقم  12بشــان عالقــات العمل
الــذي ينظــم حقــوق العمــال ويضمــن حقوقهــم فــي العمــل ظــروف عمــل مناســبة واجازاتهم والــذي يتيح
لالفــراد الطعــن امــام الدوائــر العمالية بالمحاكم االبتدائية فيما يتعلق بالمنازعــات المتعلقة بقانون العمل،
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وقانــون الضمــان االجتماعــي الــذي يحــدد الفئــات المســتحقة للضمــان االجتماعــي والمنافــع المســتحقة
لهــم ،ويحــدد هــذا القانــون ســبيال للتظلــم مــن قــرارات الربــط الضمانــي وحــاالت رفــض المنفعــة او
انقاصهــا ،حيــث انشــأ لجنــة للنظــر تســمى لجنــة الطعــون الضمانيــة برئاســة قــاض يمكــن مــن خاللهــا
للمتضرريــن مــن قــرارات االدارة فــي هــذا الشــأن مــن التظلــم امامهــا وان قــرارات هــذه اللجنــة
تخضــع لرقابــة القضــاء االداري والمحكمــة العليــا ،وكذلــك الحــال فــي القانــون الصحــي وقانــون
التربيــة والتعليــم وهنــا ينبغــي االشــارة الــى الــدور الــذي يمكــن ان يلعبــه القاضــي االداري فــي مجــال
حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لالفــراد ضــد تعســف ســلطة االدارة ذلك ان القضــاء االداري
هــو الموكــول اليــه ضمــان التــزام االدارة او الحكومــة بمبــدأ المشــروعية وســيادة القانــون عنــد مباشــره
اعمالهــا واخيــرا ينبغــي التاكيــد انــه وبعــد النصــوص الدســتورية الجديــدة التــي تمنــع تحصيــن اي
إجــراء مــن الرقابــة القضائيــة وحقــوق االفــراد فــي التقاضــي واالنصــاف فــان البــاب اصبــح مشــرعا
للمحاكــم بمختلــف انواعهــا ودرجاتهــا لتعــزز حقــوق االنســان االقتصاديــة واالجتماعيــة.
ضمانات اإلنفاذ المنشأة وفقا للمعاهدات الدولية
لمــا كانــت ليبيــا طرفــا فــي اغلــب المواثيــق الدوليــة التــي تكــرس الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية
والثقافيــة وكانــت هــذه المعاهــدات تضــع آليــات مراقبــة وإنفــاذ خاصــة بهــا للتحقــق مــن وفــاء الــدول
بالتزاماتهــا بموجــب هــذه المعاهــدات وضمــان تمتــع المواطنيــن بهــذه الحقــوق فــان الدولــة ملزمــة
بالخضــوع لهــذه اآلليــات وواتبــاع التوجيهــات الصــادرة عــن االجهــزة الدوليــة بالخصــوص ،وتتعــدد
آليــات االنفــاذ الدوليــة لتشــمل آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل والــذي يلــزم الدولــة بتقديــم تقاريــر
دوريــة عــن الخطــوات والتدابيــر التــي اتخذتهــا لوضــع الحقــوق الــواردة فــي المعاهــدة موضــع التطبيق
بمــا فــي ذلــك التدابيــر التشــريعية واالداريــة والخطــط والبرامــج الحكوميــة وســبل التظلــم القضائــي
واالداري المتاحــة لالفــراد ..الــخ وهنــاك آليــة اخــرى هــي آليــة الشــكاوى الفرديــة التــي تم ًكــن االفــراد
مــن التظلــم امــام لجــان دوليــة مشــكلة للنظــر فــي هــذه الشــكاوى ،ولمــا كان العهــد الدولــي للحقــوق
االقتصاديــة هــو المرجــع الدولــي الرئيســي فــي هــذا المجــال فــان اآلليــة المفروضــة علــى ليبيــا
هــي آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل ،وفــي هــذا الســياق قدمــت ليبيــا ثالثــة تقاريــر بالخصــوص
تضمنــت التدابيــر التشــريعية لجعــل العهــد نافــذا فــي النظــام القانونــي الوطنــي وكذلــك التشــريعات
الوطنيــة والبرامــج الحكوميــة 40،وتقدمــت ليبيــا بتقريريــن الــى لجنــة حقــوق الطفــل 41،وبتقريريــن الــى
43
لجنــة مكافحــة التمييــز ضــد المــراة 42،وتقريريــن الــى اللجنــة االفريقيــة لحقــوق االنســان والشــعوب،
وعلــى الرغــم مــن ان آليــة تقديــم التقاريــر الدوريــة قــد التظهــر بمظهر اآلليــة الفعالــة اال ان كونها لجنة
دوليــة وفضــاء دوليــا لمناقشــة مــدى احتــرام الدولــة لحقــوق االنســان امــام غيرهــا من الــدول وبحضور
المنظمــات الدوليــة فــان الدولــة تســعى الــى إظهــار صورتهــا ومكانتهــا الدوليــة بالشــكل الالئق وتســعى
الــى التنافــس مــع الــدول االخــرى بتبيــان التزامهــا بحقــوق المواطنيــن واالفــراد والبعد بها عــن الظهور
بمظهــر الدولــة المنتهكــة لحقــوق االنســان وهــو مايســتدعي احترامهــا لتعهداتهــا الدوليــة بالخصــوص،
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وتجــدر اإلشــارة الــى ان مصادقــة ليبيــا علــى البروتوكــول االختيــاري للعهــد الدولــي للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ســوف يســمح لالفــراد بتقديــم الشــكاوى الفرديــة ضــد دولتهــم
امــام لجنــة الحقــوق االقتصاديــة وهــو فــي حالــه تحققــه ســيوفر ضمانــة اخــرى للمواطنيــن يمكنهــم
اللجؤاليهــا فــي حــال عجــز او تقاعــس اآلليــات الوطنيــة عــن إنصافهــم.
آليات اإلنفاذ عن طريق المؤسسات المستقلة
تلعــب المؤسســات المســتقلة دورا مهمــا فــي ضمــان احتــرام حقــوق االنســان وضمــان تمتــع
المواطنيــن بهــا واعترافــا باهميــة دور هــذه المؤسســات فقــد اكــدت تعليقــات لجنــة الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة ان المؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان تلعــب دورا مهمــا فــي ضمــان إنفــاذ حقــوق
االنســان ســواء اتخــذت هــذه المؤسســات صــورة مجالــس وطنيــة لحقــوق االنســان او صــورة أمنــاء
المظالــم 44،ووضعــت قائمــة لالعمــال التــي يمكــن لهــذه المؤسســات ان تقــوم بهــا فــي اطــار تعزيــز
حقــوق االنســان االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لتشــمل ترويــج البرامــج التعليميــة واالعالميــة
الراميــة الــى زيــادة الوعــي بحقــوق االنســان والنظــر فــي مســودات القوانيــن والقوانيــن القائمــة اصــا
ضمانــا لتمشــيها مــع احــكام العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة ،إســداء المشــورة والقيــام بالدراســات
االســتقصائية عــن واقــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،تحديــد معاييــر وطنيــة يمكــن اســتخدامها
لقيــاس مــدى الوفــاء المنصــوص عبيهــا فــي العهــد الدولــي وغيــر ذلــك مــن االجــراءات والخطــوات
45
التــي تســهم فــي تمكيــن هــذه الحقــوق.
وقــد تنبــه المشــرع الدســتوري الــى اهميــة دور هــذه المؤسســات والمجالــس فــي تعزيــز حمايــة
حقــوق االنســان نظــرا لتوســع الــدور الــذي تقــوم بــه ليشــمل التوعيــة ونشــر ثقافــة حقــوق االنســان
بيــن المواطنيــن ،حــث الحكومــة والســلطة التشــريعية علــى تبنــي سياســات ووضــع خطــط تهــدف
الــى تعزيــز الحمايــة القانونيــة لحقــوق االنســان ،العمــل علــى تتبــع االنتهــاكات الحاصلــة ضــد حقــوق
االنســان والعمــل علــى وقفهــا باالضافــة الــى االدوار االخــرى التــي قــد يســند اليهــا بمــا في ذلــك االهلية
لرفــع التظلمــات ضــد الســلطات القضائيــة واالداريــة ضــد انتهــاكات حقــوق االنســان وتكتســي ادوار
هــذه المجالــس فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة اهميــة خاصــة كــون ان هــذه
الحقــوق تتطلــب مجهــودات اضافيــة وخطــوات ايجابيــة علــى المــدى القصيــر والبعيــد وتتطلــب نفســا
طويــا وعمــا مؤسســاتيا ينســجم وطبيعــة عمــل هــذه المؤسســات ،لذلــك نــص المشــرع الدســتوري
فــي بــاب المؤسســات الدســتورية المســتقلة علــى انشــاء عــدد مــن المجالــس المعنيــة بانفــاذ حقــوق
االنســان ومراقبــة اداء الســلطات العامــة فــي انفــاذ هــذه الحقــوق وضمــان تمتــع المواطنيــن بهــا ومــن
هــذه المؤسســات المجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان ومجلــس المــوروث الثقافــي واللغــوي.
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المجلس الوطني لحقوق االنسان
نصــت المــادة  159مــن مســودة الدســتور الجديــد على اســتحداث المجلــس الوطني لحقوق االنســان
وعهــد اليــه بجملــة مــن االختصاصــات تهــدف الــى ترســيخ قيــم حقــوق االنســان والحريــات العامــة
ورصــد انتهــاكات حقــوق االنســان وإخطــار الجهــات الرســمية عنهــا ودعــم حصــول المواطنيــن علــى
حقوقهــم ودعــم المــراة فــي نضالهــا للحصــول علــى حقوقهــا المقــررة لهــا دســتوريا 46،وتجــدر االشــارة
الــى ان المجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان ليــس جديــدا علــى الوضــع القانونــي فــي ليبيــا فقــد أصــدر
المجلــس الوطنــي االنتقالــي قــرارا بإنشــاء المجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق االنســان وقــد
قامــت هــذه المؤسســة بجهــد ملحــوظ فــي نشــر الوعــي باهميــة حقــوق االنســان ورصــد االنتهــاكات
الحاصلــة فــي البــاد وإصــدار التقاريــر الســنوية عــن الحالــة العامــة لحقــوق االنســان قبــل ان يضطــر
47 2015
.
المجلــس لتعليــق اعمالــه بعــد تــردي االضــاع االمنيــة فــي البــاد منــذ منتصــف عــام
المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي
مــن الضمانــات المســتحدثة لضمــان الحقــوق الثقافيــة في مشــروع الدســتور هــو اســتحداث المجلس
الوطنــي لحمايــة المــوروث الثقافــي واللغــوي وتأتــي هــذه الخطــوة انســامجا مــع خطــة المشــرع
الدســتوري فــي توفيــر قــدر اكبــر مــن الحمايــة للحقــوق الثقافيــة فبعــد اعترافــه بتعــدد الثقافــات واللغــات
الوطنيــة المكونــة للهويــة الليبيــة الجامعــة وان اللغــة االمازيغيــة والتباويــة الــى جانــب اللغــة العربيــة
لغــات وطنيــة واعترافــه باحقيــة الناطقيــن بهــا فــي اســتخدامها وألــزم الدولــة بالعمــل علــى المحافظــة
علــي اللغــات الوطنيــة جميعــا وتنميتهــا لــم يكتــف بمجــرد االعتــراف الدســتوري بــل عمــد الــى خلــق
آليــة تعمــل علــى انفــاذ هــذا الحــق ووضعــه موضــع التطبيــق ولعــل المشــرع هنــا اســتلهم التجربــة
48
المغاربيــة والتــي ســبقت ليبيــا بســنوات باســتحداثها مجلســا وطنيــا للغــات والثقافــة المغربيــة.
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Vالتوصياتبعــد هــذا االســتعراض لإلطــار الدســتوري والقانونــي لحمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة فــي ليبيــا وآليــات اإلنفــاذ التــي يوفرهــا هــذا اإلطــار القانونــي يمكــن الخلــوص الــى مجموعــة
مــن النتائــج والتوصيــات العامــة ومنهــا:
•ضرورة إقرار مسودة الدستور الجديد لكونها أساسا جيدا لحماية وتعزيز الحقوق
ان مشــروع الدســتور الليبــي والــذي أنجزتــه اللجنــة التاسيســية يوفــر اساســا جيــدا لحمايــة افضل
لحقــوق االنســان عمومــا والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى وجــه الخصــوص لذلــك
تدعــو الورقــة الــى اإلســراع فــي اســتكمال المســار الدســتوري التأسيســي وعــرض المســودة علــى
االســتفتاء ليقــرر الشــعب الليبــي بشــأنها ولتبــدأ مرحلــة بنــاء المؤسســات الدســتورية عمومــا وتلــك
المختصــة بإنفــاذ الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،كذلــك تؤكــد الورقــة علــى ان اي تعديــل يطــرأ
علــى المســودة ينبغــي اال ينقــص مــن الضمانــات التــي قررتهــا فيمــا يخــص بــاب الحقــوق والحريــات.
إن المســودة وان شــابتها بعــض النواقــص علــى مســتوى ضمانــات الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة وذلــك راجــع الســباب عديــدة لعــل أبرزهــا التجاذبــات السياســية والتوازنات
الجهويــة والحزبيــة التــي اكتنفــت عمليــة صياغــة الدســتور اال انــه يحســب لهــا انهــا جعلــت مــن
حقــوق االنســان إطــارا عامــا تمــارس فيــه الســلطات العامــة اختصاصهــا وان ضمــان احتــرام
الكرامــة االنســانية التــي كفلتهــا الشــرائع الســماوية ينبغــي ان تكــون الهــدف االســمي التــي تســعى
اليــه جميــع الســطات والمؤسســات العامــة .إن صيــرورة المســودة دســتورا نافــذا ســيكون اساســا
متينــا ولبنــة اساســية فــي قيــام دولــة القانــون والمؤسســات وهــي الضامــن االكبــر الحتــرام حقــوق
االنســان حيــث ال تتركــز الســلطات بــل تتــوزع بيــن اجهــزة الدولــة وتمارســها وفقــا لمبــادئ
المراقبــة والتــوازن.
•ضرورة تشديد االلتزام الحكومي بتوفير الحقوق االقتصادية واالجتماعية في الدستور
مــن المســلم بــه ان ضمــان اكبــر قــدر مــن االحتــرام للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يســتلزم
باالضافــة الــى التدابيــر الدســتورية والتشــريعية التزامــا حكوميــا بوضــع الخطــط والبرامــج
القصيــرة والمتوســطة والبعيــدة المــدى للوصــول الــى تمتــع المواطنيــن بحقوقهــم االجتماعيــة
ويســتلزم تخصيــص االمــوال الكبيــرة وتوجيههــا لجهــة الوفــاء بهــذه الحقــوق وكان مــن المستحســن
ان يضــع الدســتور التزامــا بحــد أدنــى مــن اإلنفــاق العمومــي لصالــح برامــج التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة ورفــع معــدالت االداء علــى مســتوى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وااللتــزام
برفــع نســب المشــمولين بالرعايــة الصحيــة والخدمــات التعليميــة والضمانيــة واإلســكان وغيرهــا.
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هــذا االلتــزام الحكومــي يجــب ان يكــون مشــفوعا بآليــة تحقــق ورقابــة دوريــة تضمــن مراجعــة
الخطــط الحكوميــة المتخــذة فــي هــذا اإلطــار وبيــان مــدى النجــاح الحكومــي فــي برامــج التطويــر
والتنميــة االجتماعيــة والشــك ان اآلليــات السياســية والديمقراطيــة التــى أرســاها الدســتور والقائمــة
علــى مبــدأ مســؤولية الحكومــة امــام نــواب الشــعب ومبــدأ الرقابــة والتــوازن تضمــن فــي -حــال
تفعيلهــا -المراجعــة السياســية لبرامــج الحكومــة فــي هــذا الصــدد وامــكان اســتخدام آليــات ســحب
الثقــة واعتبــار الحكومــة مســؤولة عــن تقصيرهــا ،اال انــه وفــي مجتمــع حديــث العهــد بالممارســة
الديمقراطيــة  ،ومؤسســات ديمقراطيــة وليــدة كان ينبغــي علــى الدســتور وضــع آليــة مراقبــة تعنــي
بمراقبــة االداء الحكومــي فيمــا يتعلــق بإنفــاذ الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة ولعــل اســتحداث
مجلــس دســتوري مســتقل يعنــي بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة سيســهم فــي مراقبــة الســلطات
المختلفــة ومــدى نجاحهــا فــي احتــرام وإنفــاد الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة عــن طريــق
مراجعــة السياســات الحكوميــة وإجــراء االســتقراءات واالســتبيانات علــى المســتويين الوطنــي
والمحلــي وتقديــم هــذه التقاريــر الــى الســلطة التشــريعية وتمكيــن العمــوم مــن االطــاع والوصــول
اليهــا ســيضع ضمانــة إضافيــة إلنفــاذ الحقــوق االقتصاديــة.
•ضــرورة توعيــة اعضــاء الســلطة القضائيــة ومســؤولي االدارة المحليــة بأهميــة الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة
وينبغــي التأكيــد هنــا علــى أهميــة التوعيــة بأولويــة حقــوق االنســان عمومــا واالقتصاديــة
واالجتماعيــة خصوصــا لــدى القضــاة والســلطة القضائيــة عمومــا ،ذلــك ان المحاكــم وســلطات
إنفــاذ القانــون قــد دأبــت علــى ممارســة ســلطاتها وفــق نظــم ســابقة لــم تكــن فيهــا حقــوق االنســان
مبــدأ عامــا يتوجــب احترامــه ،وينبغــي التوعيــة بشــكل خــاص عــل أهميــة اإلنفــاذ القضائــي
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وانهــا علــى نفــس القــدر مــن األهميــة والقــوه القانونيــة للحقــوق
المدنيــة والسياســية ،كذلــك ينبغــي إحاطــة القضــاة علمــا بالتطــورات الحاصلــة علــى الصعيديــن
الدولــي والصعيــد الوطنــي المقــارن فــي مجــال حقــوق االنســان وخاصــة منهــا المتعلقــة بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة وبالمبــادئ العامــة التــي أرســتها االجهــزة الدوليــة المعنيــة بتطبيــق
المعاهــدات الدوليــة لحقــوق االنســان والمحاكــم االقليميــة لحقــوق االنســان مثــل المحكمــة االوربيــة
فــي ستراســبورغ والمحكمــة االمريكيــة لحقــوق االنســان ،ولعلــه مــن المفيــد اإلشــارة هنــا الــى
خصوصيــة الــدور القضائــي فــي إنفــاذ بعــض الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة خاصــة المتعلقــة
بالخدمــات االجتماعيــة كالصحــة والتعليــم وضمــان حــق العمــل وضــرورة ان تســهم المحاكــم فــي
ســماع التظلمــات بشــأنها وان دور المحاكــم يتطلــب حساســية خاصــة تقــوم علــى االعتــراف بــان
صالحيىــة وضــع الخطــط والبرامــج االقتصاديــة واالجتماعية وتحديــد اولويات اإلنفــاق االجتماعي
هــو مــن صالحيــات الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة أساســا وان الــدور االمثــل للمحاكــم هومراقبــة
اداء الحكومــة فــي حســن ادائهــا ولعــل اســتلهام التجربــة الجنــوب االفريقيــة مفيــد فــي هــذا المجــال،
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ويمكــن فــي هــذا المجــال ادخــال مــواد تعنــي بالحمايــة القانونيــة والقضائيــة لحقــوق االنســان
فــي المناهــج الدراســية فــي معهــد إعــداد القضــاة وخاصــة تلــك المتعلقــة بالتدريــب العملــي علــى
مســائل حقــوق االنســان كالمحاكــم الصوريــة.
كذلــك يجــب نشــر الوعــي والتوعيــة بضــرورة احتــرام الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة لــدي الســلطات التنفيذيــة الموكــول لهــا تقديــم الخدمــات االساســية كالصحــة والتعليــم
والميــاه وغيرهــا وخاصــة علــى المســتوى المحلــي منهــا النهــم معنيــون مباشــرة بالتعامــل مــع
المواطنيــن وكثيــرا مــا تكــون االنتهــاكات المتعلقــة بهــذه الحقــوق واقعــة علــى هــذا المســتوى
األدنــى مــن اإلدارة .إن التوعيــة بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه مســتويات اإلدارة المختلفــة مــن
المحلــي الــى البلــدي الــى اإلدارة المركزيــة يســهم فــي ضمــان تقديــم الخدمــات االساســية بشــكل
أفضــل ويضمــن تمتــع المواطنيــن بحقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة وهــو المســتوى االكثــر
فاعليــة كونــه يمنــع وقــوع الحرمــان مــن الحقــوق ابتــداء وليــس كغيــره مــن االليــات الرقابيــة
والقضائيــة التــي تتعامــل مــع انتهــاكات الحقــوق بعــد وقوعهــا.
•إرساء دعائم الحكم الرشيد لضمان صيانة المال العام وإنفاقه على برامج التنمية االجتماعية
ان الدســتور يعــد اساســا مهمــا إلرســاء دعائــم الدولــة الديمقراطيــة والقائمــة علــى اســاس
الحكــم الرشــيد باعتبــاره الضامــن االكبــر الحتــرام الحقــوق عمومــا واالقتصاديــة واالجتماعيــة
خصوصــا وذلــك الرتبــاط هــذه الحقــوق بالسياســات الحكوميــة وخطــط اإلنفــاق العــام ،ولعلــه مــن
المفيــد تبيــان األســس التــي يقــوم عليهــا مبــدأ الحكــم الرشــيد لمــا لــه مــن أهميــة فــي دولــة مثــل
ليبيــا وهــي بصــدد التحــول السياســي والديمقراطــي وإرســاء دولــة القانــون والمؤسســات ،فمفهــوم
الحوكمــة الرشــيدة يشــير الــى انــه ممارســة الســلطات والصالحيــات عبــر المؤسســات السياســية
علــى أســس مــن الشــفافية والمســؤولية والمشــاركة الشــعبية 49،وحيــث أن حقــوق االنســان يمكــن
اعتبارهــا مبــادئ حاكمــة تضبــط أعمــال الحكومــات وغيرهــا مــن العناصــر االجتماعيــة الفاعلــة
وتضــع جملــة مــن المعاييــر التــي تقيــم علــى اساســها اداء الحكومــات والمؤسســات االخــرى لذلــك
فــان ضمــان احتــرام حقــوق االنســان يســتوجب قيــام بيئــة مســاعدة وفاعلــة وهــذا يســتوجب اطــارا
دســتوريا وقانونيــا واضحــا ومؤسســات دســتورية وسياســية فاعلــة مســؤولة عــن الوفــاء بالحقــوق
االساســية لالفــراد وفــي هــذا الصــدد أشــارت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي تعليقهــا
العــام رقــم  12الــى دور ارســاء مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة فــي ضمــان توفيــر الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة لالفــراد ،وتضيــف انــه وفــي ســبيل ذلــك ينبغــي االمتثــال الكامــل لمبــادئ المســاءلة
والشــفافية والمشــاركة الجماهيريــة والالمركزيــة واســتقالل الســلطة القضائيــة وكل ذلــك إلنفــاذ
50
كافــة حقــوق االنســان بمــا فيهــا القضــاء علــى الفقــر وضمــان العيــش الكريــم.
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•أهميــة المشــاركة الشــعبية علــى رقابــة األداء الحكومــي عــن طريــق مؤسســات مجتمــع مدنــي
فاعلــة
إذا جــاز القــول بــان الدســتور الجديــد قــد ضمــن اإلطــار القانونــي الــذي يضمــن احتــرام
الحقــوق عمومــا واالقتصاديــة واالجتماعيــة خصوصــا بالنــص علــى كافــة هــذه الحقــوق بأقــوى
عبــارات التكريــس القانونــي وأرســى دعائــم المؤسســات الدســتورية والسياســية وجعــل مــن حقــوق
االنســان مبــدأ عامــا يحكــم اداء هــذه الســلطات والمؤسســات فــإن الرهــان يبقــى علــى ضمــان
اكبــر قــدر مــن المشــاركة الشــعبية التــي هــي أســاس الديمقراطيــة والحوكمــة الرشــيدة ،فالمشــاركة
الشــعبية هــي وســيلة وهــدف العمليــة السياســية فبدونهــا لــن تتحقــق العمليــة السياســية وال الرقابــة
الشــعبية علــى أداء المؤسســات السياســية لذلــك يأتــي جانــب التوعيــة ونشــر الوعــي لــدى فئــات
المجتمــع كافــة بأهميــة المشــاركة الشــعبية فــي العمليــة السياســية وان ممارســة الحقــوق السياســية
ضــروري لضمــان تحقيــق الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــال المســاهمة فــي رســم
السياســات وتوجيــه الخطــط والميزانيــات اوال ثــم الرقابــة الشــعبية علــى تنفيذهــا وفــي هــذا االطــار
تجــدر االشــارة الــى تجربــة دولــة االكادور فــي إشــراك المواطنيــن مباشــرة ومؤسســات المجتمــع
المدنــي فــي وضــع ومراقبــة اإلنفــاق العــام علــى الخدمــات االجتماعيــة حيــث أظهــرت الدراســات
أن اإلنفــاق االجتماعــي قــد انخفــض بشــكل كبيــر فــي فتــرات ســابقة ممــا أثــار قلــق المراقبيــن،
وردا علــى ذلــك قــام فريــق مــن الخبــراء االقتصادييــن فــي االكــوادور بالتعــاون مــع صنــدوق االمم
المتحــدة للطفولــة بمراجعــة خطــط االنفــاق الحكومــي علــى الخدمــات االجتماعيــة وتتبــع تنفيــذ
الميزانيــة وأوجــه الصــرف الفعليــة مــع دعــوة المواطنيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي للمشــاركة
فــي وضــع الميزانيــة ومراقبــة تنفيذهــا ولضمــان ذلــك تــم تقديــم المعلومــات والبيانــات فــي صــور
بيانيــة مبســطة ليتســنى للجميــع اإللمــام بهــا وقــد توصلــت الخطــة الــى نتائــج كبيــرة حيــث أســهمت
فــي تقليــص كثيــر مــن اإلهــدار وتوجيــه مبالــغ ومخصصــات أكبــر للتعليــم والصحــة والتشــغيل
51
والرفــاه العــام واإلســكان.
•مكافحة الفساد كوسيلة لتحقيق التنمية وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية
وعطفــا علــى ماتقــدم ينبغــي التأكيــد علــى مكافحــة الفســاد وأثــر ذلــك علــى ضمــان الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة ذلــك ان الفســاد يــؤدي الــى ضيــاع كثيــر مــن االمــوال العموميــة والتــي
كانــت مخصصــة لبرامــج الخدمــات االجتماعيــة وتطويــر االقتصــاد والتنميــة 52.ويكتســى هــذا
الموضــوع أهميــة حاصــة بالنســبة لليبيــا ذلــك انــه ووفقــا للمؤشــرات الدوليــة المعنيــة بتتبــع مظاهر
الفســاد فقــد جــاءت ليبيــا فــي مقدمــة الــدول التــي يستشــري فيهــا الفســاد وتهــدر فيهــا االمــوال
العموميــة حيــث حلــت ليبيــا المركــز  172مــن اصــل  177دولــة حســب مؤشــر مــدركات الفســاد
لعــام  2013.53يأتــي هــذا رغــم ان ليبيــا قــد وقعــت معاهــدة مكافحــة الفســاد وصادقــت عليهــا فــي
عــام 2005و انشــأت بموجــب هــذه االتفافيــة مؤسســات حكوميــة تعنــي بمكافحــة الفســاد منهــا هيئة
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الرقابــة االداريــة وهيئــة الرقابــة الماليــة (فيمــا بعــد ديــوان المحاســبة) اال انــه ووفقــا للدراســات
واالبحــاث فقــد ظــل أثــر هــذه المؤسســات محــدودا فــي مكافحــة الفســاد 54،ولعــل اعتمــاد الدســتور
الجديــد يســهم فــي إرســاء المؤسســات الدســتورية والديمقراطيــة والتــي تضمــن أداء المؤسســات
السياســية علــى اســاس المراقبــة والتــوازن وكذلــك إنشــاء المؤسســات القضائيــة والضبطيــة والتــي
تســهم فــي خلــق بيئــة معاديــة الستشــراء الفســاد االداري والمالــي ،واليخفــي فــي هــذا الســياق
التاكيــد مجــددا علــى أهميــة المشــاركة الشــعبية فــي الحيــاة العامــة عمومــا والسياســية خصوصــا
لضمــان المراقبــة الشــعبية علــى أداء الحكومــات والمؤسســات ومراقبــة وتوجيــه خطــط االنفــاق
العــام ،كذلــك تجــدر اإلشــارة الــى ضــرورة اتبــاع التوصيــات الدوليــة بخصــوص مكافحــة الفســاد
وضــرورة إنشــاء الموسســات المســتقلة لمكافحتــه ومــن ذلــك الهيئــات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
وحســنا فعــل المشــرع الدســتوري بالنــص علــى انشــاء هيئــة وطنيــة لمكافحــة الفســاد.
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الملخص
مــن المهــم إقــرار الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي الدســاتير ،لنضمــن لهــا العلويــة
والســمو ،ويبقــى األهــم أن يبــث الــروح فــي جســد هــذه النصــوص ،بتمتــع األفــراد فعليـا ً وعلــى أرض
الواقــع بمشــموالت هــذه الحقــوق .وال يكــون ذلــك متاحــا ً إال عــن طريــق اســتراتيجية الضمانــات
المتنوعــة ،التــي يبقــى أهمهــا الحمايــة القضائيــة المباشــرة التــي تتجســد مــن خــال القضــاء العــادي
أي قضــاء األصــل أو القضــاء اإلداري المختــص وكذلــك القضــاء الدســتوري ،بواســطة العديــد
مــن اآلليــات انطالقــا مــن التفســير الموســع مــن قبــل القضــاة الســتيعاب هــذه الحقــوق فــي صورهــا
المتجــددة ،وصــوال الــى التقاضــي االســتراتيجي مــن قبــل المتقاضييــن لتحقيــق غايــات الحمايــة علــى
أوســع نطــاق.

المقدمة
يشــكل موضــوع الحقــوق والحريــات روح الدســتور ،لمــا لــه مــن أهميــة فــي صــون كرامــة
األفــراد وضمــان الســلم االجتماعــي واالســتقرار السياســي“ .فــكل مجتمــع ال يكــون فيــه احتــرام حقــوق
االنســان مضمونــا وال التفريــق بيــن الســلطات محــددا ،فهــو مجتمــع ال دســتور لــه” 1.هــذا االرتبــاط
الوثيــق بيــن الحقــوق االساســية والدســاتير ،كان نتــاج كفــاح مريــر عبــر قــرون ،لتكريــس أفــكار
المواطنــة واحتــرام الكرامــة البشــرية وحقــوق االنســان.
تمثــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أحــد الركائــز األساســية للضمير االنســاني ،وجز ًء
ال يتجــزأ مــن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،2نصــت عليهــا المواثيــق واألعــراف الدوليــة ،ابتــداء من
اإلعــان العالمــي 1948م ،بصفــة عامــة ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة 1966م ،بصفــة خاصــة ،ومــا تعلــق بهمــا مــن اتفاقــات .3والتــي ظهــرت فــي نهايــة القــرن
التاســع عشــر مــع ظهــور االفــكار االشــتراكية وتطورهــا ،ويطلــق عليهــا حقــوق الجيــل الثانــي ،التــي
تركــز علــى الحقــوق المحسوســة لإلنســان تمييــزا لهــا عــن الحقــوق السياســية والمدنيــة ،التــي تمثــل
حقــوق الجيــل األول (الزرقــاء) 4،وكــذا حقــوق الجيــل الثالــث والرابــع فــي هــذا الخصــوص .5وســمة هذه
الحقــوق أنهــا عالميــة قائمــة بذاتهــا مترابطــة ومتشــابكة ولصيقــة بالطبيعــة االنســانية لإلنســان بوصفــه
6
كذلــك ،وغيــر قابلــة للتجزئــة مــن حيــث التمتــع بهــا أو مــن حيــث وجــوب حمايتهــا.
وقــد تضمنــت كل دســاتير العالــم تقريبــا ،بمــا فيهــا الدســاتير العربيــة ،والدســتور اليمنــي ومســودة
الدســتور االتحــادي ،قــدرا كبيــرا مــن هــذه الحقــوق االقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة ،وإن اختلفــت
فــي قــدر الحقــوق ومســتوى الضمانــات المقدمــة مــن دســتور إلــى آخــر.
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وكــون هــذا البحــث يتعمــق فــي محاولــة فهــم واقــع حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة مــن خــال الدســاتير اليمنيــة المتعاقبــة ،فــكان مــن األجــدى االشــارة الــى تطــور هــذه
الدســاتير ،ابتــداء مــن 1918م ،عــام مغــادرة العثمانييــن ،وخضــوع شــمال اليمــن للنظــام الملكــي غيــر
الدســتوري 7،الــذي قامــت ضــده ثــورة  26ســبتمبر  ،1962واعلنــت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة،
ليصــدر أول إعــان دســتوري فــي (1962م) ،ثــم صــدرت ثالثــة دســاتير مؤقتــة فــي (1963م/
1965م1967 /م) ،ودســتورين دائميــن فــي (1964م1970 /م) ،وســتة قــرارات دســتورية بيــن
8
(1968م1970 /م) .أكــدت فــي جلهــا علــى العديــد مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
وكان الوضــع الدســتوري بالمقابــل فــي جنــوب اليمــن أكثــر اســتقرارا ،حيــث صــدر أول دســتور
فــي 1970م ،وعــدل مــرة واحــدة فــي عــام 1978م .وتضمــن هــذا الدســتور العديــد مــن الحقــوق
النتهاجــه للفكــر االشــتراكي .وفــي  22مــاي  1990اعلنــت الوحــدة اليمنيــة ،وعلــى اثرهــا صــدر
دســتور  ،1991الــذي عــدل لمرتيــن األولــى فــي  1994والثانيــة فــي 2001م .والــذي نــص علــى
10
العديــد مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،9وال تــزال أحكامــه نافــذة ،فيمــا ال يتعارض
مــع المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة ،11التــي بموجبهــا تــم تســوية االحتجاجــات التــي نشــبت فــي
12
اطــار الحــراك الثــوري العربــي فــي 2011م .تضمنــت المبــادرة الخليجيــة ثــاث مراحــل أساســية.
تمــت المرحلتيــن االولــى والثانيــة مــن المبــادرة الخليجيــة بنجــاح ووفــق مــا كان مرســوم لهــا ،وفــي
يــوم إقــرار مؤتمــر الحــوار لمســودة الدســتور االتحــادي ،قامــت جماعــة الحوثييــن –أنصــار هللا-
13
بعرقلــة ذلــك اإلقــرار ،ودخــل اليمــن أثــر ذلــك فــي تداعيــات أدت الــى الغــرق فــي دوامــة العنــف.
تضمنــت مســودة مشــروع الدســتور االتحــادي  446مــادة دســتورية 14،قضــت فــي إعدادهــا لجنــة
الصياغــة لمــدة تجــاوزت  10أشــهر ،كان مــن اهــم مــا احتوتــه هــذه المســودة ،وبحســب النســخة
الرســمية التــي نشــرت تحــت اســم (مســودة دســتور اليمــن الجديــد) ،تضمنــت هــذه المســودة الحقــوق
الــواردة فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة 15،مــع التأكيــد علــى
عــدم قابليــة هــذه الحقــوق للتعطيــل أو االنتقــاص أو المســاس بهــا م ،134وتجريــم االعتــداء عليهــا
م ،136والــزام جميــع ســلطات الدولــة بإنفاذهــا وتطبيقهــا مباشــرة م .137والتــزام الدولــة باإلعمــال
التدريجــي لهــذه الحقــوق وباتخــاذ التدابيــر المناســبة بالحــد األقصــى التــي تســمح بــه مواردهــا م.102
ورغــم مــرور أكثــر مــن نصــف قــرن ،مــا يــزال هنــاك من يناقــش مــدى توفر حــق الفــرد بالمطالبة
بحقوقــه االقتصاديــة واالجتماعيــة؟ إســوة بحقــه الثابــت بالمطالبــة بحقوقــه السياســية والمدنيــة ،ليتمكــن
ألفــرد مــن رفــع دعــوى أمــام القضــاء ،16إذا مــا شــعر أن حقــا مــن حقوقــه انتهــك ،مطالبــا بوقــف
االعتــداء والتعويــض العــادل ،عمــا يكــون قــد لحــق بــه مــن أضــرار مــن جــراء هــذا االعتــداء.
فهــل يختلــف األمــر فيمــا يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة؟ ورغــم التقريــر المطلــق لحــق
التقاضــي إال أن هنــاك مــن يذهــب لعــدم تقريــر ذلــك بالنســبة لهــذ الحقــوق ،كالدســتور الهنــدي.
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ويتمثــل الهــدف مــن إقــرار هــذه الحقــوق هــو تحقيــق العدالــة االجتماعيــة ،وضمــان الحــد األساســي
مــن الخدمــات الضروريــة التــي تحقــق الحيــاة الكريمــة ،علــى كافــة األوجــه التعليميــة والصحيــة
والماليــة واالجتماعيــة ،مــن خــال كفالــة حــق العمــل والتعليــم والصحــة والتأميــن ضــد المــرض
والفقــر والعجــز عــن العمــل ،والتخلــص مــن البطالــة ،وتهيئــة فــرص العمــل والســكن والمعيشــة
17
الالئقــة لألفــراد والمســاوة وعــدم التمييــز.
إنّ النــص فــي الدســتور علــى الحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة هــام ،ويبقــى األهــم
وجــود ضمانــات عمليــة كافيــة ،إلنفــاذ الحقــوق وتحقيــق الحمايــة الفعليــة ،فــي مواجهــة الســلطة أو
غيرهــا ،وإال فمــا أهميــة النصــوص المكتوبــة ،حبــر علــى ورق ،جســد ال روح فيــه وتــرف ال طائــل
منــه .وتتفــاوت هــذه الضمانــات فــي مضمونهــا ونتائجهــا مــن دولــة الــى اخــرى ومــن وقــت إلــى
أخــر تمشــيا مــع المتغيــرات علــى المســتوى الوطنــي والدولــي ،ودرجــة الوعــي الديمقراطــي وتطــور
المؤسســات المختلفــة ومــدى احتــرام الحقــوق والحريــات األساســية .وتتخــذ هــذه الضمانــات العديــد
مــن المظاهــر المؤسســاتية وغيــر المؤسســاتية ،18السياســية مــن خــال الــدور الــذي تقــوم بــه الســلطة
والمعارضــة واالحــزاب والبرلمــان والــرأي العــام واالعــام وقــوى المجتمــع المدنــي بشــكل عــام ،أو
الهيئــات الداعمــة للديمقراطيــة .وقــد تكــون الضمانــات قانونيــة بســيادة القانــون مــن خــال النصــوص
الدســتورية والتشــريعية والمؤسســات والهيئــات العامــة والمتخصصــة ذات العالقــة بموضوعــات هــذه
الحقــوق ،وقــد تكــون الضمانــات قضائيــة تتمثــل فــي اســتقاللية القضــاء 19أو إنفــاذه للحقــوق ،وهــو
المحــور الــذي ســيقع توجيــه البحــث باتجــاه التدقيــق فــي بعــض جوانبــه ،مــن خــال التســاؤل عــن
الــدور المنــاط بالقضــاء لحمايــة الحقــوق اإلقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مــن خــال الدســتور
اليمنــي؟
هــذه التســاؤل المحــوري الــذي يمكــن اإلجابــة عليهــا ،مــن خــال محاولــة تحليــل النصــوص
الدســتورية والتشــريعية وبعــض التطبيقــات القضائيــة .هــذه المقاربــة التحليليــة ال تقصــي المقاربــة
النقديــة ،التــي يمكــن البنــاء عليهــا فــي التشــخيص والتوصيــف ،ببيــان مظاهــر الحمايــة فــي (المحــور
األول) ،وآليــات الحمايــة فــي (المحــور الثانــي).

المحور األول :مظاهر الحماية
تتفــاوت الحمايــة القضائيــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي العديــد مــن
المظاهــر ،حســب المؤسســات المختصــة بتلقــي الدعاوى أو الشــكاوى أو التظلمات (االمبودســمان)،
هــل هــي مؤسســات قضائيــة ،أم مؤسســات إداريــة  ،20هــل تأخــذ بنظــام القضــاء المــزدوج  21أم
نظــام القضــاء الموحــد .22
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والنظــام القضائــي اليمنــي مســتقل 23،تحــت اشــراف مجلــس القضــاء األعلــى 24،ويتكــون مــن
النيابــة العامــة 25والمحاكــم 26،التــي تتكــون مــن ثالثــة مســتويات 27:المحكمــة العليـــــــا ويبيــن القانــون
دوائرهــا 28واختصاصاتهــا 29ومحاكــم االســتئناف 30والمحاكــم االبتدائيــة 31.وتتحقــق حمايــة الحقــوق
مــن خــال القضــاء العــادي (العنصــر األول) ومــن خــال القضــاء الدســتوري (العنصــر الثانــي)
العنصر األول :حماية القضاء العادي
يتمحــور دور القضــاء بأنــه حــام لســيادة القانــون ووصيـا ً علــى تنفيــذه وتحقيــق غاياتــه ،والتقاضــي
مــن أجــل الصالــح الخــاص أو الصالــح العــام هــو جوهــر تحقيــق العدالــة وضمــان الحقــوق الفرديــة
األساســية أو المصالــح الجماعيــة ،واألداة التــي أقرهــا القضــاء لتحقيــق هــذه الغايــات ســواء كان قضــاء
األصــل العــام (أوالً) أو القضــاء االداري المختــص (ثانيـاً).

أوالً :قضاء األصل
يأخــذ النظــام القضائــي اليمنــي بالقضــاء الموحــد م 150مــن الدســتور (القضــاء وحــدة متكاملــة(،
بينمــا م 225مــن المســودة جعلــت القضــاء االداري جهــة قضائيــة مســتقلة تفعيــا لنظــام القضــاء
المــزدوج .فتتولــى محاكــم األصــل -المحاكــم االبتدائيــة -الفصــل فــي كل القضايــا المعروضــة عليهــا،
بمــا لهــا مــن الواليــة العامــة 32بنظــر جميــع الدعــاوى التــي ترفــع اليهــا أيــا كان قيمتهــا أو نوعهــا،33
والتــي قــد تتعلــق بتطبيــق وانفــاذ أو انتهــاك أي مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
وتتألــف هــذه المحاكــم مــن قاضــي فــرد 34.وفــق نظــام التقاضــي علــى درجتيــن 35.وال يوجــد محاكــم
36
جزئيــة –قاضــي الناحيــة -فــي الهيــكل القضائــي اليمنــي .انمــا يوجــد العديد مــن المحاكــم المتخصصة
التــي يمكــن رفــع الدعــاوى القضائيــة أمامهــا للمطالبــة بالحمايــة.

ثانياً :القضاء االداري
كانــت القضايــا اإلداريــة ،تنظــر مــن قبــل محاكــم األصــل االبتدائيــة ،ثــم تســتأنف أمــام المحاكــم
االســتئنافية دون أي تخصيــص لهــا ،ووفــق نــص م 16مــن قانــون الســلطة القضائيــة كان هنــاك شــعبة
بالمحكمــة العليــا مختصــة بالنظــر فــي القضايــا اإلداريــة .ثــم صــدر قــرار رئيــس مجلــس القضــاء
االعلــى رقــم  177لســنة 2010م تضمــن أن تنشــأ محكمــة اداريــة ابتدائيــة فــي كل مــن أمانــة العاصمة
ومحافظــة عــدن متخصصــة بالنظــر والفصــل فــي دعــاوى إلغــاء القــرارات اإلداريــة الصــادرة عــن
الســلطات والوحــدات اإلداريــة العامــة والتعويــض عــن القــرارات والعقــود اإلدارية والطعــون فــي
القــرارات اإلداريــة المتعلقــة بالمســائل التأديبيــة وأيــة منازعــات إداريــة لــم ينــط الفصــل فيهــا لمحكمــة
أو جهــة أخرى .علــى ان يشــمل اختصاصهمــا المكانــي حــدود المدينتيــن ،ويبقــى االختصــاص فــي
باقــي المــدن لقضــاء األصــل ،وكذلــك بالنســبة لالســتئناف.
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وللقضــاء اإلداري -قضــاء المشــروعية 37،-دورا كبيــر في حماية الحقــوق االقتصادية واإلجتماعية
والثقافيــة ،مــن خــال الرقابــة علــى قــرارات االدارة لضمــان احترامهــا لقواعــد االختصــاص وحــدود
ســلطاتها ،حتــى ال تنتقــص أو تنتهــك الحقــوق ،فــا يجــوز لــإدارة اصــدار أي قــرار اال بمقتضــى نص
قانونــي يعطيهــا هــذا الحــق ،وخروجهــا عــن هــذا المبــدأ يترتــب عليــه بطــان التصــرف ،فــا يوجــد
38
فــي دولــة الحقــوق والحريــات ادارة تحكميــة ال تخضــع إدارتهــا ألي نــوع مــن القيــود والقواعــد.
يتمثــل هــذا الــدور مــن خــال إلغــاء القــرارات اإلداريــة الصــادرة مــن جهــة اإلدارة والمخلــة بأحــد
هــذه الحقــوق ســواء كانــت مشــوبة بعيــب الشــكل أو عيــب االختصــاص أو عيــب الســبب أو عيــب
االنحــراف أو إســاءة الســلطة .أو مــن خــال القضــاء بالتعويــض للفــرد عــن اإلضــرار التــي لحقــت
بــه مــن جــراء القــرار اإلداري الــذي صــدر بحقــه ،والمــاس بأحــد الحقــوق االقتصاديــة واإلجتماعيــة
والثقافيــة .وتعــد الرقابــة علــى صحــة اإلجــراءات 39بالطعــن فــي أحــكام المحاكــم شــكل مــن أشــكال
الحمايــة.
تجسيد الحماية في القضاء االداري اليمني:
ســجلت المحكمــة االداريــة فــي امانــة العاصمــة صنعــاء ،علــى الرغــم مــن حداثــة انشــائها ،ســابقة
جيــدة ،بالحكــم بأحــد الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .تلخصــت وقائــع القضيــة فــي أن عــدد  11مــن
جرحــى االحتجاجــات الســلمية فــي 2011م ،ضمــن احــداث الربيــع العربــي ،تقدمــوا بعريضــة دعــوى
ضــد الحكومــة ممثلــة برئاســة الــوزراء ،للمطالبــة باســتحقاقهم للعــاج علــى نفقــة الحكومــة.
انعقــدت أولــى جلســات المحكمــة بتاريــخ 5نوفمبــر2012م ،وعنــد النــداء علــى أطــراف القضيــة،
تبيــن عــدم حضــور ممثــل الحكومــة ،رغــم التثبــت مــن صحــة اعالنــه ،نصبــت المحكمــة محــام عنهــا،
واســتكملت اإلجــراءات فــي حضــوره ،إعمــاال للقانــون ،كــون القضيــة اســتعجالية وانســانية ال تحتمــل
التأخيــر ،وصــدر الحكــم الــذي أكــد مســؤولية الدولــة بالتكفــل برعايــة الجرحــى وعالجهــم علــى
نفقتهــا ،فــي أي مــكان تســتدعيه حالتهــم الصحيــة.
الحكــم الــذي أكــد االختصــاص األصيــل للمحكمــة االداريــة فــي نظــر الدعــوى ،وســبب بالطابــع
المســتعجل للقضيــة واالســتحقاق االصيــل للحمايــة التــي يوفــره القانــون للفئــات الضعيفــة فــي مواجهــة
الدولــة ،بمــا يخلقــه هــذا مــن فــرق فــي وظيفــة القانــون التــي كان ينظــر لــه فــي اليمــن باعتبــاره مُعطــى
تشــريعي مفــرغ مــن المعنــى ويوظــف ،ألســباب سياســية او بســبب اكراهــات القــوة والنفــوذ ،لصالــح
مراكــز القــوى .وكذلــك ان المســؤولية التــي تترتــب علــى الجهــة المدعــى عليهــا ،وهــي الســلطة ممثلــة
برئاســة الــوزراء ،قائمــة علــى كونهــا جهــة اداريــة تخلــت عــن وظيفتهــا أو امتنعــت عــن القيــام بهــا،
بمــا يرتبــه ذلــك مــن مخالفــة جســيمة ُترتــب عليهــا المســؤولية.

الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية

| 160

الحكــم شــكل حدثــا بــارزا لقيــام القضــاء بمــا يجــب أن يقــوم بــه ومــا هــو منــاط بجوهــر وظيفتــه
عــن طريــق إعمــال وتأويــل النــص وفقــا لــروح القانــون ،بهــدف حمايــة الضحايــا مــن جهــة وضبــط
إي انحــراف مــن قبــل الجهــات الحكوميــة للخــروج عــن موجبــات مهامهــا والتحلــل مــن مســؤولياتها.
اســتطاع الحكــم أيضــا أن يخلــق حــراك واســع وولــد رأي عــام شــعبي مســاند ومناصــر للقضيــة،
وضاغــط بقــوة إلنفــاذ الحكــم تمثــل بالعديــد مــن االعتصامــات واالحتجاجــات والمظاهــرات .ألن
الحكومــة رغــم صــدور الحكــم امتنعــت عــن التنفيــذ .وهــو مــا يعــد أحــد الصعوبــات اإلضافيــة فــي
المطالبــة بتكريــس الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
المفارقــة أن القاضــي مصــدر الحكــم ،كانــت قاضيــة مــن أوائــل الدفــع التــي ســمح فيهــا للمــرأة
بالدخــول الــى معهــد القضــاء ،40فــي إطــار تنفيــذ الحكومــة اليمنيــة التزاماتهــا ،المتعلقــة باإلنفــاذ الفعلــي
للحقــوق االجتماعيــة واتفاقيــات عــدم التمييــز ،األمــر الــذي يؤكــد ترابــط هــذه الحقــوق كوحــدة متكاملــة
لالرتقــاء بهــا فعليــا .اال أن حمايــة القضــاء العــادي ال تكــون كافيــة فيكــون مــن الضــروري االلتجــاء
لحمايــة القضــاء الدســتوري.
العنصر الثاني :الحماية القضائية الدستورية
يتهــدد الكثيــر مــن الضحايــا خطــر انتهــاك الحقــوق ،امــا بســبب المفاهيــم الفضفاضــة أو غيــاب
النــص الناظــم للحــق فيتوجــب دســترة الحقــوق (أوالً) أو بســبب ســوء التأويــل أو التطبيــق أو مخالفــة
النــص األســمى ،االمــر الــذي يتوجــب التدخــل القضائــي لتجســيد هــذه الحقــوق (ثاني ـاً).

أوالً :دسترة الحقوق:
تــم فــي اليمــن اســتيعاب بعــض االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات الدوليــة ،عــن طريــق
تضمينهــا فــي الدســتور أو القوانيــن الوطنيــة ،حيــث يتضمــن الدســتور بصفــة عامــة وبصيغــة مجملــة
بعــض االلتزامــات المقــررة فــي هــذه االتفاقيــات .صادقت اليمن على بعــض االتفاقيــات المتعلقة بالحقوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة 41.وقدمــت ثالثــة تقاريــر وطنيــة الــى المجلــس االقتصــادي واالجتماعي 42عن
43
مــدى التــزام اليمــن بتطبيــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
والهــدف مــن دســترة هــذه الحقــوق ،44الرفــع مــن درجتهــا واالرتقــاء بهــا الــى درجــة قانونيــة
أعلــى ،حفاظـا ً عليهــا مــن التغييــر والتحويــر كلمــا تغيــرت الظــروف السياســية ،وفــي المقابــل يفتــرض
أن ال يتــم إثقــال نصــوص الدســتور وإغراقــه بالمســائل التفصيليــة ،باعتبــار النــص الدســتوري جامعــا
يختــص بالمبــادئ العامــة والخيــارات الكبــرى ،ويتــرك النصــوص التفصيليــة والمســائل الترتيبيــة
المتغيــرة للقوانيــن بمختلــف درجاتهــا .ومــن جهــة أخــرى ال يثقــل كاهــل الدولــة بالتزامــات وتعهــدات
45
ال تســتطيع الوفــاء بهــا.
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وفــي حيــن أن غالبيــة الدســاتير أكــدت علــى هــذه الحقــوق وعلــى ضمانــات احترامهــا ونصــت
علــى ذلــك صراحــة ،ورغــم أهميــة ذلــك ،إال أن األهــم هــو االحتــرام والتجســيد الفعلــي لهــذه الحقــوق،
حيــث ال يــزال محــل جــدل ،ألن األمــر ال يتعلــق بالنصــوص الدســتورية بقــدر مــا يتعلــق بالنيــة
الصادقــة والرغبــة األكيــدة والحــرص والجهــد المخلــص مــن قبــل الســلطات القائمــة ،كــون هــذه
الحقــوق تســتند وجــوداً وعدمـا ً الــى دولــة المؤسســات التــي توفــر الضمانــات القانونيــة والمؤسســاتية
القــادرة علــى فــرض احتــرام هــذه الحقــوق وصيانتهــا من االنتهــاكات اوالً ،ومــدى التطــور االقتصادي
واالجتماعــي ثاني ـاً.

ثانياً :تجسيد الحماية
يتبــوأ الدســتور مقــام الصــدارة بيــن قواعــد النظــام العــام باعتبــاره اســمى القواعــد اآلمــرة التــي
يتعيــن التزامهــا فــي التشــريع والقضــاء ،بحيــث ُتغلــب قواعــده متــى مــا تعارضــت مــع أي قاعــدة أو
نــص قانونــي فــي أي تشــريع ،ويقــوم الدســتور بــدور الحمايــة القضائيــة للحقــوق والحريــات العامــة
ويرتــب الضمانــات االساســية لهــذه الحمايــة ،ومــن وســائل الحمايــة القضائيــة للحقــوق االقتصاديــة
واإلجتماعيــة مــا تمارســه أجهــزة القضــاء فــي الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن وهــو مــا يطلــق عليــه
قضــاء الشــرعية .فهــي التعبيــر العملــي الفعــال عــن مبــدأ ســيادة وســمو أحــكام الدســتور .والكفيلــة
باحتــرام الشــرعية الدســتورية وصــون الدســتور وحمايتــه مــن الخــروج علــى احكامــه وترســيخ مبادئــه
وفــرض احترامهــا علــى الكافــة أفــرادا وســلطات ،بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هنــاك نصــوص
46
صريحــة فــي الدســتور لمنــح القضــاء حــق الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن أم ال.
ألن التحقــق مــن دســتورية القوانيــن وعــدم مخالفتهــا للمبــادئ األساســية للحقــوق والحريــات هــو
حــق أصيــل للمواطــن بااللتجــاء إلــى القضــاء ،وال يملــك أحــد ،بتشــريع أو اســتفتاء ،أن يحــرم المواطن
وبالتالــي القضــاء مــن القيــام بــه ،وإال كان ذلــك اعتــداء علــى الســلطة القضائيــة نفســها وعلــى مفهــوم
دولــة القانــون ،وعلــى حقــوق المواطــن فــي أن ال يخضــع لقانــون غيــر دســتوري .وتختلــف الــدول
فــي تقريــر آليــة الرقابــة الــى نوعيــن:
األول :الرقابة السياسية الوقائية:
وهــي رقابــة ســابقة علــى صــدور القانــون أو توقيــع االتفاقيــة ،و ُتعهــد بمهمــة الرقابــة فــي
الغالــب الــى مجلــس دســتوري وهــو هيئــة معينــة أو منتخبــة تتولــى فحــص القانــون قبــل صــدوره،
ويقــرر االمتنــاع عــن اصــداره اذا مــا خالــف الدســتور ،ليتحصــن هــذا القانــون ضــد إمكانيــة
الطعــن فيــه بعــد ذلــك بعــدم الدســتورية ،والمنطــق يقتضــي منــع صــدور قانــون غيــر دســتوري
47
خيــرا مــن الغائــه بعــد صــدوره .وتعــد فرنســا المثــال البــارز لهــذه الرقابــة ،وتأخــذ بــه المغــرب.
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ومــع أن هــذه الرقابــة المســبقة ،وإن كانــت مفيــدة ،فإنهــا ال تغنــى عــن ضــرورة الرقابــة القضائيــة
الالحقــة واالعتــراف بحــق األفــراد فــي رفــع دعــاوى أمــام القضــاء إذا وجــدوا فــى نصــوص القانــون
مــا يتعــارض مــع المبــادئ الدســتورية أو الحقــوق والحريــات األساســية.
الثاني :الرقابة القضائية العالجية:
وهــي رقابــة الحقــة لصــدور القانــون ،وتعتبــر الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــي مهــد نشــأة الرقابة
القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن .وتمــارس هــذه الرقابــة هيئــات قضائيــة عليــا مختصــة ،أمــا أن
تكــون المحكمــة الدســتورية 48كمــا فــي مصــر 49أو الدائــرة الدســتورية فــي اطــار المحكمــة العليــا.
وهــو مــا أخــذ بــه الدســتور اليمنــي فــي م ،153الــذي أنــاط بالدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا
دور الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن واللوائــح واألنظمــة والقــرارات ،والتــي انشــئت فــي
منتصــف 1991م ،وهــي تنظــر الطعــون الدســتورية بأحــد طريقتيــن أمــا الدعــوى األصليــة المباشــرة
المبتدئــة أو تقــدم كدفــع بعــدم الدســتورية إذا مــا ابــدي أمــام محكمــة الموضــوع فــي اطــار دعــوى
50
منظــورة امامهــا.
فالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن تضمــن عــدم مخالفــة القانــون للدســتور .حيــث تعــد الرقابــة
القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن مــن أهــم الوســائل القانونيــة التــي تكفــل احتــرام القواعــد الدســتورية
وإنفاذهــا  ،بمــا تضمــن حمايــة الحقــوق مــن أي تجــاوز أو انحــراف عنــد ممارســة الســلطة التشــريعية
حقهــا فــي ســن القوانيــن ،مــن خــال النمــوذج الالمركــزي 51والنمــوذج المركــزي .52خاصــة وأن
اغلــب الدســاتير تنــص فــي محتواهــا علــى اقــرار غالبيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
بشــكل جلــي وواضــح ،إال أنهــا كانــت ال تتحلــل مــن متالزمتهــا فــي اإلحالــة نهايــة كل مــادة علــى
أحــكام القانــون الخــاص المنظــم لموضــوع الحــق بعبارتهــا الشــهيرة “وفقــا للقانــون” ،الــذي يفــرغ
عــادة الحــق مــن محتــواه بتكبيلــه بقيــود شــكلية أو حتــى موضوعيــة تحــد مــن اطالقــه .وبيــن إطــاق
الحــق وتقييــده آلبــد مــن آليــات تحفــظ التــوازن وتكفــل الحمايــة.

المحور الثاني :آليات الحماية
ال يكفــي كتابــة القانــون علــى الــورق فــي كثيــر مــن األحيــان ،لتغييــر واقــع الحــال ،بــل يحتــاج
الضحايــا الــى نظــام قانونــي وقضائــي متكامــل ،فــي نفــس الوقــت ،يســهل الوصــول اليــه ،وبمــا يجعــل
اســتحقاقاتهم القانونيــة واالنســانية حقيقيــة وقابلــة للتطبيــق ،يمكــن ذلــك مــن خــال التفســير القضائــي
الموســع (العنصــر األول) والتقاضــي االســتراتيجي الممنهــج (العنصــر ثانــي)
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العنصر األول :التفسير القضائي الموسع
للتفســير القضائــي دور بالــغ األهميــة واألثــر ال يــكاد يقــل فــي أهميتــه عــن دور التشــريع نفســه.
فالتفســير القضائــي هــو الــذي يضفــي علــى القانــون طابعــه العملــي الحــي ،وهــو الــذي يحــدد مــداه
وأبعــاده .ويؤثــر التفســير النشــط والخــاق فــي تكريــس الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وعلــى
صياغــة أولويــات الدولــة إلــى حــد كبيــر إذا مــا توفــرت لديهــا اإلرادة للوفــاء بااللتزامــات المضمنــة
فــي الدســتور ،إذ أنــه مــن الواجــب تذكيــر الدولــة دائمــا بالتزاماتهــا وواجباتهــا وربمــا يســتغرق
اإلعمــال الفعلــي للحقــوق وقت ـا ً طويــا حتــى يتحقــق ولكــن ابقائــه علــى قائمــة االهتمــام ،يمثــل أكثــر
مــن نصــف الجهــد المطلــوب فــي هــذا الصــدد.

أوالً :مرونة التفسير إلستيعاب مضمون الحقوق
حــدد القانــون اليمنــي تفســير النصــوص القانونيــة فــي مصدريــن الفقــه اإلســامي والمذكــرات
اإليضاحيــة والكتــب الشــارحة الصــادرة مــن الهيئــة التشــريعية المختصــة 53،وفــي ذلــك حصــر لنطــاق
التفســير ،54واســتبعاد لصــدور أي تفســير قضائــي ،فــا يوجــد أي نــص أو حكــم يجعــل مــن األحــكام
القضائيــة تفســيراً ألي قانــون بمناســبة تطبيقــه مــن قبــل القضــاء ،علــى غــرار مــا ورد فــي بعــض
الدســاتير أو القوانيــن ذات المســحة األنجلــو سكســونية ،وهــو مــا أخــذت بــه الفقرتيــن  1،5مــن المــادة
 123مــن الدســتور األردنــي التــي تعتبــر األحــكام القضائيــة ألي نــص قانونــي هــي تطبيــق لــه .وهــو
مــا يطلــق ســلطة التفســير القضائــي الســتيعاب المضاميــن المتطــورة والمســتحدثة للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة.
مــع أن األصــل هــو وضــوح ودقــة النصــوص القانونيــة ،بحيــث ال تحتــاج إلــى تفســير 55،وال
يجــوز معــه تأويلهــا إلــى مدلــول غيــر مــا هدفــت لتحقيقــه .إال أن هنــاك بعــض النصــوص يتعــذر
علــى القضــاء تطبيقهــا أو علــى االشــخاص فهمهــا إلعمالهــا فيمــا شــرعت ألجلــه ،لذلــك ينبغــي بيــان
الحكــم القانونــي األمثــل الــذي يفهــم مــن النــص وتحديــد مضمــون القاعــدة والتعــرف علــى عناصرهــا
وأوصافهــا حتــى يمكــن بذلــك تحديــد نطاقهــا مــن حيــث الموضــوع والتحقــق مــن مــدى انطباقهــا
علــى الوقائــع .والتفســير يتنــوع فــي العديــد مــن الحــاالت بيــن تصحيــح الخطــأ المــادي أو المعنــوي
أو إيضــاح مــا غمــض 56مــن ألفــاظ النــص أو تكملــة مــا نقــص 57أو إزالــة التعــارض بينــه وبيــن
غيــره مــن النصــوص ،ويتســع نطــاق التفســير بحســب االتجــاه المأخــوذ بــه ،ضيقـا ً واتســاعاً .داخليـا ً
بالقيــاس أو االســتنتاج مــن بــاب أولــى أو االســتنتاج العكســي بمفهــوم المخالفــة أو خارجيـا ً باســتجالئه
مــن حكمــة المشــرع أو روح النــص ،ومــن خــال الرجــوع الــى األعمــال التحضيريــة والمصــادر
ً 58
التاريخيــة وتقريــب النصــوص ،وكذلــك قــد يكــون التفســير تشــريعيا ً أو قضائيـا ً أو فقهيـا ً أو إداريـا.
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وجوهــر التفســير أنــه عمليــة عقليــة علميــة يــراد بهــا الكشــف عــن المصلحــة والغايــة والحكمــة
التــي يهــدف إلــي بلوغهــا المشــرع ،لحمايــة حــق أو تنظيــم مصلحــة ،للحكــم فــي الحــاالت الواقعيــة
وتطبيــق القانــون علــى وقائــع الحيــاة الفرديــة واالجتماعيــة بحالتهــا المتحركــة وبتطوراتهــا الراهنــة
والمســتقبلية بحيــث ال يقــف تفســير القانــون جامــدا عنــد حــد معيــن ال يتجــاوز وقــت صــدور التشــريع
وإنمــا يتطــور مــع تطــور الحيــاة .وهــذا هــو التفســير المتطــور فــي حقيقتــه ومعنــاه ،خاصــة وأن
تحقيــق العدالــة وحمايــة الحقــوق دائمــة التنــوع ال يقــوم علــى مجــرد تكــرار األحــكام للحــاالت التــي
تبــدو فــي الظاهــر متشــابهة ،أو كانــت متشــابهة فعــا ،دون النظــر الــى حركيــة الزمــان والمــكان،
ذلــك أن تطــور القانــون ومالئمتــه للمســتجدات والحاجــات البشــرية المتصاعــدة والمتفرعــة إلــى
كل االتجاهــات ،ال يحصــل بالتفســير الضيــق والتكــرار ،ولكــن مــن خــال حســن ادارك القاضــي
وقدرتــه علــى تفهــم مقتضيــات الواقــع وفقــه مالئمــة روح النــص لمتطلبــات الحيــاة االجتماعيــة
المعاصــرة بتطوراتهــا المتســارعة التــي لــم يعــد باســتطاعة المشــرع مجاراتهــا بالبيروقراطيــة
المعهــودة فــي ســن التشــريعات.
فــكل يــوم تظهــر للوجــود مخترعــات جديــدة وأفــكار خالقــة حديثــة تتولــد عنهــا حقــوق اساســية
منهــا مــا يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وتثــار تبعــا لهــا اســتحقاقات متنوعــة ،ممــا يتطلــب
وجــود عقليــة قضائيــة مرنــة بمســتوى الحــدث قــادرة علــى ســد الفــراغ التشــريعي والقصور التشــريعي
59
وتفــادي تخلــف النــص القانونــي.

ثانياً :التفسير القضائي وإنفاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
عندمــا ترفــع الدعــوى أمــام القضــاء ،البــد للقاضــي إبتــداءً ،أن يبحــث عــن النــص القانونــي الــذي
ينطبــق علــى وقائــع الدعــوى المعروضــة عليــه ،مــن خــال تكييــف الواقعــة ومــن ثــم البحــث عــن
الداللــة المســتمدة مــن النــص مباشــرة ،وعنــد غيابهــا تســتمد مــن روح النــص ومقاصــده 60.ليتمكــن
بموجبــه مــن الفصــل فــي المنازعــات ،ويقــوم بذلــك مــن تلقــاء نفســه بمقتضــى وظيفتــه فــي تطبيــق
حكــم القانــون وإن لــم يطلــب منــه الخصــوم ،لكنــه فــي المقابــل ال يقــوم بالتفســير إال بمناســبة الدعــوى
المنظــورة أمامــه ،فالقاضــي مفســراً ومكيفـا ً للنــص وليــس مفتيـاً ،فــي حــدود الهــدف الرئيســي للقضــاء
وهــو الفصــل فــي المنازعــات بيــن المتقاضيــن .61وبتالــي ال تقبــل الدعــوى المقدمــة مــن االشــخاص
بتفســير النصــوص القانونيــة ،الن المصلحــة أحــد شــروط قبــول القضــاء للدعــوى ،وال مصلحــة فــي
تفســير نــص قانونــي ،دون أن يكــون هنــاك نــزاع منظــور أمــام القضــاء .والقانــون اليمنــي كغيــره
مــن فئــة القوانيــن التــي ال تجيــز طلــب التفســير مــن القضــاء دون وجــود نــزاع منظــور امامــه .وإن
كانــت بعــض القوانيــن القديمــة تســمح بــأن يعهــد إلــى الســلطة القضائيــة بتفســير النصــوص القانونيــة
بطريقــة عامــة وملزمــة.62
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وتظــل الصبغــة العمليــة ســمة التفســير القضائــي حيــث تأتــي أحــكام القضــاء متفقــة بقــدر المســتطاع
مــع الظــروف الواقعيــة للقضايــا التــي يتــم الفصــل فيهــا وهــو يــؤدي فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى خــروج
القضــاء عمــا قصــده المشــرع إذا مــا وجــد القاضــي أن الجمــود المــادي لنــص القانــون قــد يــؤدي تطبيقــه
علــى الواقعــة المعروضــة إلــى اإلخــال بنســبية العدالــة والمــس مــن ضميــر القاضــي وقناعاتــه .خاصــة
إذا مــا تعلــق األمــر مث ـاً بأحــد الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .حيــث يمــارس القاضــي
حريتــه ويكــرس اســتقالليته تحقيقـا ً للعــدل وضمانـا ً لحريــات األفــراد وحقوقهــم فــي مواجهــة االنتهاكات،
التــي يكــون أصحــاب الحقــوق هــم ضحيتهــا مــع جمــود النــص أو غموضــه أو نقصانــه.
وبمــا ان التفســير القضائــي يكــون ملزمـا ً فقــط ألطــراف الدعــوى المرفوعــة التــي تــم الفصــل فيهــا
بموجــب تفســير القاضــي للقانــون وال يكــون هــذا اإللــزام ســاريا ً بالنســبة للمحاكــم األخــرى ،63بــل أن عدم
اإللــزام قــد يصــل إلــى درجــة أن المحكمــة ذاتهــا التــي أصــدرت تفســيراً لنــص مــن النصــوص علــى وجه
معيــن ال يجــب عليهــا التــزام التفســير ذاتــه فــي الدعــاوى المماثلــة التــي تنظرهــا فيمــا بعــد ،بــل ويجــوز
للمحكمــة أن تعــدل عــن التفســير الســابق إلــى تفســير أخــر تــراه أقــرب إلــى الصــواب إال أن ذلــك ،ومــع
التكــرار يــؤدي الــى خلــق ســوابق قضائيــة تــؤدي الــى اثــارة النقــاش والبحــث واالشــادة بهــذه االحــكام
كســوابق قضائيــة قــد تفتــح أبــواب لتكريــس العديــد مــن الحقــوق المغيبــة فــي غمــوض النصــوص .كمــا
64
انهــا تــؤدي الــى اســتقرار أحــكام المحاكــم وعلــى رأســها محكمــة النقــض علــى تفســير معيــن.
وحتــى ال نقــع فــي محاذيــر الســلطة التحكميــة للقاضــي أو اســتبداد دولــة القضــاة  ،إذا مــا خــرج
القاضــي فــي تفســيره عــن المعنــى المقصــود للنــص ،أو تضاربــت التفاســير القضائيــة باختــاف
األحــكام والمحاكــم ،هنــا يكــون مــن الــازم أن يتدخــل المشــرع ذاتــه ليحســم الخــاف الــذي يحــدث
بشــأن تفســير النــص القانونــي الغامــض فيبيــن المشــرع المقصــود مــن النــص عــن طريــق إصــدار
تشــريع تفســيري يزيــح الغمــوض ويحــدد المعنــى بــكل دقــة واضعـا ً بذلــك حــداً لــكل خــاف وللســلطة
التقديريــة للقاضــي ،فــا اجتهــاد مــع النــص.
اختلــف الفقــه فــي مــدى اختصــاص القضــاء الوطنــي بتفســير االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق
اإلنســان ،علــى ثالثــة اتجاهــات :األول ال يجيــز للقضــاء الوطنــي تفســير االتفاقيــات الدوليــة ،ألن ذلــك
مــن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة طبقـا ً لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات 65.والثانــي يميــز بيــن المســائل
التــي تثيرهــا المعاهــدات ،حيــث تختــص الســلطة التنفيذيــة بتفســير المعاهــدات المرتبطــة بالنظــام
الدولــي العــام (معاهــدة الحمايــة واتفاقيــات الصلــح واالتفاقيــات القنصليــة ومعاهــدة تســليم المجرميــن)
وفــي المقابــل تختــص المحاكــم الوطنيــة بتفســير باقــي المعاهــدات والتــي ال ترتبــط بالنظــام الدولــي
العــام  .والثالــث يــرى أن القضــاء الوطنــي يختــص بتفســير المعاهــدات كمــا يراعــي القاضــي الوطنــي
المبــادئ الدوليــة عنــد تفســيره لالتفاقيــات والمعاهــدات ،66وذلــك انطالقــا ً مــن مبــدأ ســمو القانــون
الدولــي العــام علــى القانــون الداخلــي 67.تجســيد آلليــات الحمايــة فمــاذا عــن آليــات المتقاضيــن.
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العنصر الثاني :التقاضي االستراتيجي
ينــدرج التقاضــي اإلســتراتيجي أو مــا يطلــق عليــه تقاضــي األثــر 68،فــي إطــار اآلليــات الخاصــة
بحمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .فمــا مفهومــه (أوالً) ومــا أهدافــه (ثاني ـاً) ومــا
شــروطه (ثالث ـاً) ومــا هــي محدداتــه (رابع ـاً).

أوالً :المفهوم:
يقصــد بالتقاضــي االســتراتيجي اســتخدام القضــاء وســيلة إلحــداث تغييــر اجتماعــي وقانوني واســع
النطــاق علــى مســتوى حمايــة وتجســيد هــذه الحقــوق ،ال مجــرد كســب القضيــة المحــددة التــي رفعــت
ألجلهــا الدعــوى فقــط أمــام المحكمــة ،كمــا هــو الحــال فــي التقاضــي العــادي .ويتمثــل بالدعــاوى
الجماعيــة 69،للمطالبــة بحقــوق جماعــة معينــة تجمعهــا رابطــة او صفــة مشــتركة مــن نوعــا مــا،
70
تعــرض حقهــا لالنتقــاص أو الحرمــان ،وهنــاك العديــد مــن التجــارب ،كتجربــة جنــوب افريقيــا،
71
وبعــض دول امريــكا الالتينيــة.
يختلــف التقاضــي االســتراتيجي عــن بعــض المفاهيــم القريبــة منــه ،كالدعــم القانونــي 72،الــذي يُقــدم
لصالــح شــخص عاجــز عــن الدفــاع عــن نفســه أو فئــة خاصــة أو قضايــا معينــة تحتــاج للمســاعدة،
لتحقيــق أهــداف خاصــة بأطــراف الدعــوى .بينمــا يهــدف التقاضــي االســتراتيجي الــى تحقيــق مصالــح
75
اشــمل وأعــم وأهــداف عامــة 73،وفــق معاييــر محــددة 74،بغيــة ترتيــب اآلثــار المنشــودة.

ثانياً :األهداف:
يهــدف التقاضــي االســتراتيجي الــى إحــداث التغيير االجتماعــي والقانوني المرغــوب ،طويل المدى
وخلــق تحــول منهجــي وجوهــري فــي نظــرة الســلطة والمجتمــع ،للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة لضمــان الحمايــة والممارســة .مــن خــال رفــع الدعــاوى القضائيــة الجماعيــة وشــن حمــات
الدعــم والمناصــرة ،وجعــل تطبيــق آليــات حقــوق اإلنســان الســارية متاحــة للجميــع .اســتنادا للعهــد
الدولــي ونصــوص الدســتور والتشــريعات ،بمــا مــن شــأنه تعزيــز ثقافــة التقاضــي االســتراتيجي.
تنطلــق فكــرة التقاضــي االســتراتيجي عــاد ًة ،مــن أن غالبيــة األفــراد غيــر قادريــن علــى
الوصــول إلــى النظــام القضائــي بســبب عجزهــم االجتماعــي واالقتصــادي واإلجرائــي .فــكان مــن
المأمــول أن تتصــدع الجــدران المنيعــة لهــذه الصعوبــات 76،لالعتــراف بهــذا الحــق ،وممارســته
فــي اإلطــار الجماعــي ،علــى نطــاق واســع ألطــراف فاعلــة وملتزمــة برؤيــة واحــدة لتكــون
أكثــر فاعليــة وتأثيــراً .خاصــة مــع تشــجيع المجتمــع المدنــي والمدافعيــن الشــعبيين والمناصريــن
مــن تجميــع المشــاركة والمطالبــة بحقوقهــم بحريــة وانفتــاح فــي كافــة الشــؤون التــي تمســهم،
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بعكــس الحــال مــع الجهــود الفرديــة والحــاالت الخاصــة التــي لــن تكــون كافيــة لرفــع الضــرر عــن
غالبيــة الضحايــا .خاصــة مــع صعوبــة الظــروف وعجــز الضحايــا عــن تحمــل تكاليــف النــزاع،
وكذلــك تنصــل الدولــة عــن مســؤولياتها مــن جهــة وانتهاكهــا المســتمر لهــذه الحقــوق مــن جهــة اخــرى.

ثالثاً :الشروط:
1 .توافر الحق الموضوعي والحق في القيام:
كل فــرد مــن حقــه ان يحصــل علــى كافــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،المنصــوص عليهــا،
كاملــة غيــر منقوصــة ،وهــي حقــوق موضوعيــة منفصلــة عــن الحــق فــي القيــام بالدعــوى ،الــذي
77
يكــون مــن حقــه أيضـاً ،اللجــوء الــى القضــاء المكفــول لــه وفقـا ً للدســتور.
2 .شروط القيام:
جهــات االختصــاص القضائــي فــي اليمــن كغيرهــا مــن غالبيــة األنظمــة القانونيــة ،تشــترط للقيــام
بالدعــوى أمــام القضــاء توافــر بعــض الشــروط الشــكلية والموضوعيــة ،منهــا شــرط المصلحــة
والصفــة فــي المدعــي ،وهــي المنفعــة والفائــدة وكــذا الســلطة أو الواليــة فــي مباشــرة الدعــوى،
78
بــأن يكــون رافــع الدعــوى أو طالــب القيــام هــو صاحــب الحــق المــراد حمايتــه أو وكيــا عنــه.
ولئــن بــدأ االمــر بســيطا فــي الدعــاوى العاديــة ،اال أنــه يطــرح العديــد مــن االشــكاالت خاصــة
إذا مــا كان الحــق متعــدد األطــراف ،فلمــن تثبــت صفــة القيــام؟ أو إذا كانــت الحمايــة القانونيــة
المطلوبــة تتعلــق بالحمايــة الجماعيــة ،فمــن المخــول بحــق القيــام لــدى المحكمــة؟
األصــل أن تتوفــر الصفــة هنــا -عــاوة علــى صاحــب الحــق الموضوعــي -فــي كل مــن تهمــه هــذه
المصلحــة ،وقــد يعهــد بــه الــى هيئــة جماعية يكون لهــا صفة القيــام ،كدعــاوى النقابــات والجمعيات،
التــي يكــون موضوعهــا المطالبــة والدفــاع عــن مصالــح منتســبيها أو دفاعــا عــن حقوقهــا الخاصــة.
79
للحفــاظ علــى مصالحهــا المشــتركة التــي تعلــو علــى المصالــح الذاتية للمنتســبين.
وللشــخص أو للجماعــة ،80حــق القيــام بالدعــوى القضائيــة حــال الضــرر المباشــر أو المحتمــل،
أو حتــى عــدم التمكيــن مــن الحــق ،ضــد شــخص أخــر أو جهــة معينــة أو ضــد الحكومــة التــي لــه
أن يقاضيهــا ،أو يطعــن فــي القــرارات الصــادرة مــن الجهــات االداريــة .وال بــد مــن معرفــة الحــدود
التــي تضعهــا النصــوص علــى مــن يرفــع الدعــوى .فبعــض جهــات االختصــاص تذهــب للتخفيــف
مــن شــروط الصفــة فــي القضايــا المرفوعــة مــن أجــل “الصالــح العــام” ،التــي غالبـا ً مــا تنــدرج فــي
إطارهــا أو تتفــق معهــا فــي الهــدف القضايــا المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية

| 168

وال يقتصــر األمــر علــى الحــق فــي القيــام بالدعــوى ،بــل يمكــن التدخــل انضماميــا او هجوميــا فــي
الدعــوى حــال نظرهــا أمــام القضــاء ،ألســباب متعــددة .وإذا لــم يكــن مســموحا ً ألطــراف أخــرى
باالنضمــام للقضيــة ،يظــل بإمكانهــا المســاهمة بعــرض رأيهــم فيمــا يعــرف “أصدقــاء المحكمــة”.
حيــث تســمح بعــض جهــات اإلختصــاص كثيــرة للمنظمــات المعنيــة بإعــداد وتقديــم أوراق قانونيــة
لتأييــد أحــد أطــراف القضيــة.

رابعاً :المحددات:
هناك بعض المحددات التي يجب مراعاتها في التقاضي االستراتيجي أهمها:
1 .وضعية المدعي عليه:
قــد يكــون المدعــي عليــه مــن الجهــات الحكوميــة ،ويمكــن مقاضــاة شــركات القطــاع العــام أو
القطــاع الخــاص .وغالبـا ً مــا يكــون للحكومــة وأجهزتهــا اليــد الطولــى لتغييــر القوانيــن أو اللوائــح
أو الممارســات علــى نطــاق واســع .كمــا أن لديهــا أيض ـا ً الكثيــر مــن المــوارد للدفــاع عــن نفســها
قضائيــاً ،وكــذا عندهــا القــدرة بالقيــام بالتزاماتهــا الخدميــة قبــل الضحايــا .وهــي األصعــب فــي
إجبارهــا علــى التنفيــذ .مــن بيــن عديــد األســئلة التــي ينبغــي التفكير فيهــا قبــل مقاضــاة الحكومة .هو
موقفهــا الــذي ســتتخذه فــي األغلــب مــن الدعــوى؟ هــل ســتؤيد؟ أم ســترفض؟ ومــا ردة الفعــل؟ وفــي
حالــة الرفــض ،مــا هــي البدائــل هــل توجــد معارضــة سياســية منظمــة وذات تأثيــر يمكــن التعويــل
عليهــا؟ هــل تلــك المعارضــة عامــة وذات صــوت مســموع؟ أم هــل يوجــد نخبــة سياســية قــد تؤيــد
الدعــوى؟ هــل هنــاك ظــرف يمكــن اســتغالله للتغييــر فــي موازيــن القــوى كاالنتخابــات أو الصــراع
السياســي أو الضغــط الخارجــي؟ هــل الظــروف االقتصاديــة متهيئــة لقيــام الدولــة بتنفيــذ التزاماتهــا؟
هــل المحيــط حاضــن للمطالبــة بالحــق؟ والــى أي مــدى ســيكون تفاعلــه ســلبا أو ايجابــا مــع الدعــوى؟
2 .ظروف الدعوى:
يحتــاج التقاضــي االســتراتيجي  -احيان ـاً -نفقــات كبيــرة ومــدة قــد تطــول ،األمــر الــذي يتطلــب
لمواجهــة ذلــك ،تمحيــص القضيــة وأســانيدها 81واالدعــاءات 82واألدلــة المزمــع تقديمهــا وتوجــه
المحكمــة 83وتقييمهــا لتوقــع النتيجــة ،84وردود االفعــال حــال النجــاح أو التعثــر .والنظــر فــي كيفية
تطبيــق الحكومــة للقوانيــن الوطنيــة والدوليــة الســارية .إذا كان التطبيــق يتــم علــى نحــو تعســفي
أو غيــر متســق ،فقــد يدعــم الحــق المســتهدف فــي اإلقــرار أو الحمايــة ،ويتيــح الفرصــة لتوجيــه
المحاكــم أو الســلطات المحليــة .وغالبـا ً مــا يكــون للدعــاوى القضائيــة اشــتراطات اجرائيــة زمنيــة
تقتضــي معرفــة القانــون الــذي يحــدد الوقــت المتــاح لرفــع الدعــوى ،واحتســابه كعــد تنازلــي كــي
ال يســقط الحــق بالدعــوى بالتقــادم فــي بعــض الحــاالت.
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3 .موقف الخصم:
يؤخــذ فــي االعتبــار التفســير الحكومــي 85وتأويــل المحاكــم الوطنيــة للمعاييــر الوطنيــة الخاصــة
بهــا للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؟ هــل يتماشــى تفســيرها مــع تفســير المجتمــع
الدولــي لتلــك المعاييــر؟ إن لــم تكــن تلــك المعاييــر محــددة بوضــوح ،فقــد تتــاح الفرصــة مــن خالل
التقاضــي االســتراتيجي للعمــل مــع الحكومــات والمحاكــم للوصــول ألفضــل الممارســات.
4 .موضوعات التقاضي:
يمكــن معرفــة الموضوعــات التــي قــد يكــون من األنســب القيــام بها وفق آليــة التقاضي االســتراتيجي
مــن خــال العديــد مــن الوســائل كالزيــارات الميدانيــة والمقابــات ،اإلحــاالت مــن مكاتــب المســاعدة
القانونيــة أو غيرهــا مــن مقدمــي الخدمــات القانونيــة؛ أو مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ قنــوات
تقديــم الشــكاوي الموجــودة ،كالمنظمــات أو المجموعــات المحليــة ،أو مكاتــب البلديــة ،والنقابــات
المهنيــة أو العماليــة؛ إنشــاء قنــوات أو نقــاط اتصــال جديــدة لتلقــي الشــكاوي بمســاعدة المناصريــن
علــى المســتوي المحلــي أو الوطنــي ،والمحاميــن الراغبيــن أو المعنييــن ،وطلبــة كليــات الحقــوق،
وغيرهــم مــن المتطوعيــن؛ تخصيــص ســاعات لالستشــارات القانونيــة؛ برامــج التدريــب؛ الصحــف
والجرائــد ،والدوريــات القانونيــة وغيرهــا مــن اإلصــدارات؛ اإلعالنــات بالمطبوعــات أو الموجــودة
86
علــى اإلنترنــت؛ االجتماعــات أو المؤتمــرات مــع المناصريــن المعنييــن والقانونييــن.

التوصيات
خلصت هذه الورقة الى العديد من التوصيات من أهمها:
أوال :البناء على مسودة الدستور االتحادي:
عندمــا نتنــاول مســودة دســتور اليمــن الجديــد )مســودة اليمــن االتحــادي( بالتحليــل والفحــص،
وإن لــم تكتســب الحجيــة ،لكنهــا تعــد مشــروع مكتمــل يلــزم البنــاء عليــه ،وعــدم التفريــط فــي الســقف
المتقــدم الــذي وصلــت اليــه فــي معالجــة الكثيــر مــن الموضوعــات .وعــدم إهمالهــا وتركهــا ،فهــي
تكتســب مكانــة كبيــرة علــى المســتوى المــادي مــن حيــث المحتــوى والمضمــون وكــذا علــى المســتوي
المعنــوي أو األدبــي الرســمي والشــعبي ،فباســتعراض طريقــة وظــروف الصياغــة ،تكمــن األهميــة.
حيــث تعاطــي صايغيهــا بمنطــق اإلنصــات واالحتــواء لعــدد كبيــر مــن فواعــل وقــوى المجتمــع المدنــي
والقــوى السياســية ،لتدخــل ضمــن تكريــس إجمــاع أكبــر في المســألة الشــرعية والشــعبية ،فهــي حصيلة
جهــد دؤوب مــن قبــل غالبيــة الخبــرات القانونيــة والفعاليــات السياســية اليمنيــة التــي مــا تــزال تتمســك
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بهــا ،بــل وتعتبرهــا أحــد المرجعيــات التــي ســيبنى عليهــا أي توافــق سياســي بيــن الفرقــاء مســتقبال،
وهــي بنــاء ال يســتهان بــه مــن حيــث احتوائهــا علــى عــدد كبيــر مــن القضايــا التــي طرحتهــا كل القــوى
السياســية اليمنيــة والتــي تعبــر عــن نبــض وتطلعــات الشــارع والقــوى مــن التغييــر الــذي كان مرتقــب
واالنتقــال الــذي ال يــزال مأمــوال ،والــذي كان أيضـا ً قــاب قوســين أو أدنــى مــن التحقــق .المســودة بحــد
ذاتهــا تعــد تجســيد لإلنتقــال الديمقراطــي المنشــود نحــو بنــاء دولــة مدنيــة حديثــة قائمــة علــى المواطنــة
المتســاوية وســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات ،خاصــة وأنهــا كفلــت وبشــكل واضــح وصريــح
كافــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي.
ثانيا :ما يتعلق بالجوانب القضائية
1 .إنشــاء محكمــة دســتورية مســتقلة اداريــا وماليــا ،قــادرة علــى الوفــاء بمهامهــا .حســب مــا ورد
فــي الفصــل الرابــع مــن مســودة الدســتور االتحــادي م .333-327وكذلــك اعــادة تشــكيل المجلــس
األعلــى للقضــاء بحســب نصــوص م 229-218مــن المســودة.
2 .إنشــاء القضــاء االداري كنظــام قضائــي متكامــل فــي اطــار القضــاء المــزدوج .وبحســب مــا جــاء
فــي نــص م 225مــن المســودة .وذك باســتكمال انشــاء المحاكــم االداريــة االبتدائيــة والشــعب
االســتئنافية فــي عواصــم المحافظــات بحيــث تكــون احكامهــا خاضعــة للطعــن امــام الدائــرة
اإلداريــة بالمحكمــة العليــا مؤقت ـا ً الــى حيــن انشــاء قضــاء اداري مســتقل.
ثالثا :ما يتعلق بالجوانب القانونية
أن الواقــع بمعطياتــه االيجابيــة والســلبية يرســم خريطــة العمــل الواجبــة مــن أجــل توفيــر المســاعدة
القانونيــة لمســتحقيها وضمــان وصولهــم إلــى العدالــة مــن خــال تعزيــز المطالــب مــن أجل تطويــر البنية
القانونيــة الداعمــة للمســاعدة القانونيــة فــي ســياق التعديــات القانونيــة التــي تشــهدها النصــوص القانونيــة
فــي مســار الحــراك االجتماعــي الجــاري .األمــر الــذي يتطلــب إعــادة النظــر فــي بعــض النصــوص الذي
أثبتــت التجربــة العمليــة لســنيين مــن التطبيــق عــدم نجاعتهــا وتتمثــل بعضهــا فــي التالــي:
1 .إعــادة المشــرع اليمنــي النظــر فــي م 18مــن القانــون المدنــي رقــم 2002/14م ،التــي منعــت
التفســير القضائــي للقانــون بــل وحصــرت مصــادر تفســير القانــون فــي مصدريــن ثبــت عــدم
تحقــق الحكمــة والقصــد مــن ايرادهمــا فخــال عشــرات الســنين مــن التطبيــق لــم يصــدر منهــا
أي تفســير .حيــث تنــص هــذه المــادة علــى أن (المرجــع فــي تفســير نصــوص القوانيــن وتطبيقهــا
هــو الفقــه اإلســامي والمذكــرات اإليضاحيــة والكتــب الشــارحة الصــادرة مــن الهيئــة التشــريعية
المختصــة).
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2 .إعــادة المشــرع اليمنــي النظــر فــي بعــض نصــوص قانــون العمــل رقــم 1995/5م ،فــي الفصــل
الثانــي مــن البــاب الثانــي عشــر الخــاص بمنازعــات العمــل واإلضــراب المشــروع ،وخاصــة
الفصــل االول منــه والمتعلــق بمنازعــات العمــل ،فالمأمــول هــو انشــاء محاكــم عماليــة اســوة ببقيــة
المحاكــم النوعيــة المتخصصــة .والفصــل الثانــي المتعلــق باإلضــراب المشــروع فــي م150-
 ،144المقيــدة للحــق فــي االضــراب و م 152،151المحددتــان للعمــل النقابــي.
3 .جــاء فــي نــص م  33الفقــرة  3مــن قانــون العمــل" :لــكل منظمــة نقابيــة تكــون طرفــا فــي عقــد
عمــل جماعــي ان ترفــع جميــع الدعــاوى الناشــئة عــن االخــال بهــذا العقــد وذلــك لمصلحــة اي
عضــو مــن اعضائهــا دون حاجــه الــى توكيــل منــه بذلــك" .ويجــوز لهــذا العضــو التدخــل فــي
الدعــوى المرفوعــة لصالحــة  ،كمــا يجــوز لــه رفــع هــذه الدعــوى مســتقال عــن منظمتــه النقابيــة.
هــذا االطــاق الــوارد فــي النــص الخــاص بالعمــال هــو المأمــول فــي التوســع بمفهــوم الصفــة
المقيــد فــي نــص م 74مــن قانــون المرافعــات رقــم 2002/40م ،والــذي يحصرهــا فــي الوكالــة أو
الواليــة أو الوصايــة ،كونــه هــو القانــون العــام والشــريعة العامــة فــي المــادة االجرائيــة.
4 .لــم تصــادق اليمــن علــى بعــض االتفاقيــات الخاصــة بمنظمــة العمــل الدوليــة .87األمــر الــذي
يســتدعي اعــادة النظــر فــي مواضيــع هــذه االتفاقيــات للتصديــق عليهــا.
رابعاً  :ما يتعلق بالتدريب والتأهيل:
هناك أوليات ال بد على الجهات المختصة من تبنيها بالنسبة للتأهيل والتدريب القضائي:
1 .التركيــز علــى تزويــد القضــاة وأعوانهــم بالمعــارف الالزمــة للقيــام بواجبهــم ،عــن طريــق تجويــد
وتحســين أعمــال القضــاة وتبســيط إجــراءات التقاضــي وســرعة البــت فــي القضايــا ،ومعالجــة
ظاهــرة تراكــم القضايــا ،باإلضافــة إلــى تدريــب القضــاة فــي المجــاالت التــي فرضتهــا الظــروف
المحليــة والدوليــة ،وكــذا بعــض أحــكام اتفاقيــات حقــوق اإلنســان .خاصــة وان هنــاك نــدرة فــي
تدريــب القضــاة بصفــة خاصــة ومســتقلة فيمــا يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
2 .إعــداد دراســة قانونيــة يتــم فيهــا حصــر الحقــوق الــواردة فــي كل االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي ضمنــت بشــكل يوافــق أو التــي تــم تضمينهــا بطريقــة
مخالفــة لمــا ورد فــي االتفاقيــات الدوليــة أو التــي لــم يتــم تضمينهــا فــي القوانيــن الوطنيــة وأســباب
ذلــك وآليــة تضمينهــا .ليتســنى علــى ضــوء ذلــك تقييــم التجربــة اليمنيــة متكاملــة فــي التعامــل مــع
هــذه الحقــوق .مــع تضميــن أســباب التحفــظ علــى بعــض البنــود أن وجــدت للعمــل علــى اقتــراح
آليــات للمقاربــة حــال االختــاف.
الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية

| 172

3 .نشــر الدراســات والبحــوث المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ومقارنتها بالقوانيــن اليمنية
علــى نطــاق واســع واعتمادهــا فــي برامــج التوعيــة المســتدامة بحقــوق اإلنســان حتــى تكــون مــن
قبيــل المســلمات فــي أذهــان الضحايــا مــن جهــة والمســئولين عــن إنفــاذ القوانيــن مــن جهــة اخــرى.
4 .إعــداد ورش عمــل وجلســات نقــاش خاصــة للتفكيــر والنقــاش بشــأن أنجــع اآلليات لتطبيــق الحقوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة أمــام القضــاء اليمنــي تجمــع بيــن األكاديمييــن والقضــاة والمحامييــن
وأعضــاء النيابــة العامــة وناشــطي المجتمــع المدنــي واالعالمييــن.
5 .قامــت الســلطات فــي األردن بنشــر االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان مجتمعــة فــي عــدد خــاص
مــن الجريــدة الرســمية التــي تختــص بنشــر التشــريعات للمواطنيــن والمتقاضيــن باالســتناد إلــى
المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،كجــزء مــن القانــون الوطنــي المعمــول بــه أمــام المحاكــم.
األمــر الــذي يســتدعي تكــرار التجربــة وطباعــة العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة واالتفاقيــات المتعلقــة بــه ،ومــا يتعلــق بهــا مــن التشــريعات الوطنيــة فــي كتــاب
واحــد ونشــرها وتعميمهــا علــى العامــة بمــا فيهــم المتقاضييــن والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة.
6 .تضميــن برامــج التدريــب فــي المعهــد العالــي للقضــاء للطلبــة الدارســين  -قضــاة الغــد  -مــا يتعلــق
بفحــوى الحقــوق وآليــات اإلنفــاذ ضمــن محاضــرات الثقافــة القضائيــة.
7 .تخلــو برامــج الحكومــات اليمنيــة المتعاقبــة مــن اإلشــارة إلــى دمــج مفاهيــم الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة فــي المناهــج التعليميــة وال شــك فــي أن تبنــي برنامــج الحكومــة لدمــج مفاهيــم هــذه
الحقــوق فــي المناهــج الدراســية للنــشء والشــباب يعتبــر مؤشــرا ايجابيــا ،علــى أن الحكومة ســتتبنى
فــي المســتقبل القريــب إدراج مقــرر حقــوق اإلنســان ،ليــس فقــط فــي الجامعــات اليمنيــة الحكوميــة،
بــل أيضــا فــي المــدارس الحكوميــة ،لمــا لذلــك مــن أهميــة كبيــرة ،وخاصــة فــي مرحلــة التعليــم
األساســي ،حيــث إنهــا المرحلــة األكثــر تأثيــرا فــي تشــكيل االتجاهــات األساســية لألجيــال القادمــة.
8 .أخــذت تجــارب التقاضــي فــي مجــال إعمــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي مصــر قــوة
دفــع كبيــرة ،الســيما مــع اجتهــاد فقهــي كبيــر لقضــاء مجلــس الدولــة المصــري منــذ عــام ،2003
وهــو االجتهــاد الــذي وســع مــن مفهــوم الصفــة والمصلحــة فــي مناهضــة القــرارات والتدابيــر
اإلداريــة التــي تمــس حقــوق فئــات مــن المواطنيــن ،كمــا تميــزت مصــر بتدافــع مــن جانــب العديــد
مــن ناشــطي حقــوق اإلنســان إلــى ســاحات القضــاء لمناهضــة إجــراءات أو تدابيــر سياســية أو
تشــريعية تنــال مــن حقــوق اإلنســان ،وخاصــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فــي ظــل تأثــر
شــرائح مجتمعيــة واســعة بإجــراءات مــا ســمي باإلصــاح االقتصــادي ،الــذي شــهد تراجعًــا
كبيــرً ا لــدور الدولــة ووظائفهــا االجتماعيــة .األمــر الــذي يســتوجب معــه تفعيــل آليــات التقاضــي
االســتراتيجي ســالفة الذكــر
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خامساً  :تعزيز خدمات التقاضي االستراتيجي
تضــع العديــد مــن الوثائــق الدوليــة واإلقليميــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان التزامـا ً علــى عائــق الــدول
األطــراف لتقديــم المســاعدة القانونيــة مــن أجــل إنفــاذ حــق الجميــع فــي الوصــول إلــى العدالــة .ويحــدد
دليــل النفــاذ إلــى العدالــة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي هــذه الصلــة بشــكل واضــح ينطلــق مــن
أن حقــوق الفقــراء وغيرهــم مــن الفئــات المهمشــة أكثــر عرضــة لالنتهــاك وخاصــة فــي مــا يتعلــق
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ممــا يؤثــر تأثيــرا كبيــرا عليهــم بســبب ضعــف إمكانياتهــم للســعي
وراء حقوقهــم .وفــي ضــوء ذلــك ُتســتعمل األنظمــة القضائيــة كآليــة للدفــاع عــن حقوقهــم ومراكزهــم
القانونيــة والتغلــب علــى الحرمــان عــن طريــق ضمــان النفــاذ إلــى التعليــم أو الغــذاء أو الصحــة أو
غيرهــا مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة األخــرى .كمــا تطالــب منظمــة "اليونســكو" الــدول
بالترويــج بشــكل نشــط للوصــول المجانــي للفقــراء إلــى المحاكــم ،وغيرهــا مــن الهيئــات وآليــات تســويه
المنازعــات األخــرى .ويــزداد األمــر صعوبــة عندمــا يتعلــق األمــر بالتمكيــن القانونــي للضحايــا مــن
الفئــات الهشــة الذيــن يُضعــف الفقــر قدراتهــم ،وتعوزهــم الحاجــة والمســاندة اإلعالميــة ،وتخذلهــم
نظــم الضمــان االجتماعــي والخيــارات االجتماعيــة للحكومــات ،وأنمــاط الفلســفة االقتصاديــة الســائدة،
وتأثيــرات العولمــة المنفلتــة.
لذلــك يعــد التقاضــي االســتراتيجي أحــد اآلليــات الفاعلــة لتحقيــق مثــل هــذه الحمايــة والدعــم لقدرات
الضحايــا مــن كل الفئــات وفــي كل أنــواع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بغيــة الوصــول
إلــى العدالــة ،مــن خــال دور التحــرك الجماعــي ،الــذى يســتهدف التأثيــر علــى السياســات العامــة
للدولــة تجــاه قضايــا معينــة مــن خــال الحشــد والمناصــرة وغيرهــا مــن الوســائل التــي أثبتــت جدواهــا
فــي العديــد مــن القضايــا .والتــي قــد تكــون مــن جانــب الهيــاكل الحكوميــة ،وشــبه الحكوميــة وغيــر
الحكوميــة ،واللجــان القوميــة والمؤسســات الوطنيــة ،ومؤسســات تلقــى الشــكاوى والمنظمــات غيــر
الحكوميــة والمكاتــب القانونيــة .وتعزيــز جهــود التوعيــة القانونيــة وخاصــة لــدى الفئــات المســتهدفة.
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األوربــي وقــراري مجلــس االمــن رقمــي .2051 ،2014
)(12المرحلــة األولــى :عقــد مؤتمــر للوفــاق الوطنــي لمناقشــة القضايــا واإلشــكاليات الهامــة التــي تجابــه اليمــن واالنتهــاء
الــى تصــور ورؤيــة لحــل تلــك القضايــا واالشــكاليات -مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي -يتــم صيغتهــا فــي إطــار
دســتوري بواســطة لجنــة دســتورية مشــكلة لهــذا الغــرض .والمرحلــة الثانيــة :تشــكيل “لجنــة دســتورية” تصيــغ
مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي فــي قالــب مشــروع دســتور جديــد للبلــد .ومــن ثــم بــدء حــوار وطنــي ومناقشــة
عامــة حــول مشــروع الدســتور الجديــد قبــل عرضــه علــى االســتفتاء الشــعبي .والمرحلــة الثالثــة :تتضمــن تنظيــم
اســتفتاء شــعبي إلقــرار الدســتور الجديــد ،وإعــان نتيجــة االســتفتاء وبــدء ســريان الدســتور الجديــد فــي حــال الموافقــة
عليــه ،اصــاح القوانيــن االنتخابيــة ،إجــراء انتخابــات برلمانيــة ورئاســية فــي ظــل الدســتور الجديــد”.
)(13نبيــل عبــد الصمــد اميــن :البعــد الدســتوري كمعيــار لتقييــم االنتقــال الديمقراطــي ،ورقــة بحثيــة تحــت النشــر ،مقدمــة
فــي المؤتمــر الدولــي العلمــي حــول مســارات النجــاح والتعثــر فــي االنتقــال الديمقراطــي بعــد الربيــع العربــي مقارنــة
بيــن الثورتيــن التونســية واليمنيــة مــن الشــعارات الــى المــآالت ،فــي الفتــرة مــن  18،19نوفمبــر  ،2017بنــزل تــاج
ســلطان -ياســمين الحمامــات -تونــس.
)(14مسودة دستور اليمن الجديد ،متاح على الرابط التالي:
)_http://dustour.org/media-library/publications_yemen/2015.01.15_-_Draft_constitution
Arabic).pdf
تاريخ اخر زيارة .08:29 .20/11/2017

)(15جــاء فــي البــاب األول األســس العامــة وخصصــت منــه الفصــل الثانــي لألســس االقتصاديــة م ،15-42والفصــل الثالــث
لألســس االجتماعيــة والثقافيــة م ،43-71ثــم تضمنــت تفصيــا كل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة م،102-137
وم 3،63/1اهتمــام الدولــة باللغــة الســقطرية والمهريــة.
)(16القضــاء معنــي وظيفيـا ً بحمايــة حقــوق اإلنســان كاملــة ســواء اإلقتصاديــة أو اإلجتماعيــة ،المدنيــة أو السياســية ،وســواء
كانــت هــذه الحقــوق فرديــة أو جماعيــة ،ويتــم تطبيقهــا فــي مواجهــة الدولــة أو الجماعــات أو األفــراد.
)(17وتتمثــل فــي الحقــوق الالزمــة للرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والنمــو الثقافــي لإلنســان .أنظــر دليــل تجــارب
التقاضــي االســتراتيجي ،ص.9
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)(18كضبــط الحــدود التــي يمكــن إدخالهــا علــى ممارســة هــذه الحقــوق وضبــط شــروط تعديــل الفصــول المتعلقــة
بهــا والمكرســة فــي الدســتور .م 134مســودة الدســتور االتحــادي اليمنــي ،ف 7،36دســتور جنــوب افريقيــا،
م 81،35،38،39،42الدســتور المصــري 2014م ،ف 40،57دســتور الجزائــر ،ف 27،175دســتور المغــرب
2011م ،ف 36الدســتور السويســري ،م 24،255دســتور كينيــا .ف 10/2القانــون األساســي األلمانــي ،م253
دســتور بولونيــا ،ف 288دســتور البرتغــال.
)(19والــذي ترتبــط بــه العديــد مــن المبــادئ كالحيــاد والمســاواة والمجانيــة والمحاكمــة العادلــة ،وصــوال الــى تعييــن
القاضــي وعــدم قابليتــه للعــزل أو النقــل دون رضــاه والترقيــة ،أو تجريــم التدخــل فــي شــؤون القضــاة.
)(20حيث تتعدد مسمياتها :الموفق اإلداري ،وسيط الجمهورية ،المحتسب ،ديوان المظالم ...الخ.
)(21نظــام القضــاء المــزدوج هــو تخصيــص جهــة قضائيــة مســتقلة عــن جهــة القضــاء العــادي للبــت فــي المنازعــات
اإلداريــة أو المنازعــات التــي تكــون الدولــة طرف ـا ً فيهــا بوصفهــا ســلطة عامــة .ويطلــق عليهــا مجلــس الدولــة .كمــا
فــي مصــر وفرنســا وبلجيــكا وســوريا.
)(22نظــام القضــاء الموحــد يقــوم علــى أســاس إخضــاع كافــة القضايــا ،ســواء كانــت بيــن األفــراد أم كانــت اإلدارة طرفـا ً
فيهــا لجهــة قضــاء واحــدة ،هــي محاكــم القضــاء العــادي ،وقــد ســار علــى هــذا النظــام العديــد مــن الــدول  ،وعلــى
رأســها الــدول األنجلــو سكســونية.
)(23القضــاة مســتقلون ال ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون ،م 214، 213 ،206مــن المســودة االتحاديــة ،وال
يجــوز أليــة جهــة وبأيــة صــورة التدخــل فــي القضايــا أو فــي أي شــأن مــن شــؤون العدالــة ويعتبــر مثــل هــذا التدخــل
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون  ،وال تســقط الدعــوى فيهــا بالتقــادم م 149مــن الدســتور ،م 207مــن المســودة .وجلســات
المحاكــم فــي اليمــن علنيــة إال إذا قــررت المحكمــة جعلهــا ســرية مراعــاة للنظــام العــام واآلداب وفــي جميــع األحــوال
يكــون النطــق بالحكــم فــي جلســة علنيــة ،م154مــن الدســتور ،م212مــن المســودة.
)(24بحســب إحالــة م 152مــن الدســتور ،كان رئيــس الجمهوريــة يعيــن رئيــس مجلــس القضــاء بقــرار جمهــوري ،إضافــة
إلــى ثالثــة أعضــاء علــى أن ال تقــل درجــة كل منهــم عــن قاضــي محكمــة عليــا ،وإضافــة إليهــم يضــم المجلــس كال
مــن وزيــر العــدل ،ورئيــس المحكمــة العليــا ،والنائــب العــام ،واميــن عــام مجلــس القضــاء االعلــى ،ورئيــس هيئــة
التفتيــش القضائــي .بينمــا أحاطــت مســودة الدســتور هــذه المؤسســة بأحــكام تعــزز اســتقاللية القضــاء م ،218تكوينــه
واليــة ترشــيح وانتخــاب اعضائــه م ،219والتعييــن م ،220ومــدة العضويــة م ،221واالختصاصــات م،222-223
والخطــاب الســنوي م.224
)(25هيئــة موكــول إليهــا أمــر الدفــاع عــن المجتمــع وتتولــى التحقيــق فــي الجرائــم وجمــع األدلــة واإلحالــة للمحاكــم (االتهام)
وتحريــك الدعــوى الجنائيــة ومتابعــة إجراءاتهــا ومتابعــة تنفيــذ األحــكام والقــرارات الجزائيــة ،والتفتيــش علــى مراكــز
التوقيــف والســجون للتأكــد مــن مشــروعية الحبــس والتوقيــف وهــي مــن مســتوى ابتدائــي واســتئنافي وتتبــع النائــب
العــام الــذي يباشــر الدفــاع عــن المجتمــع بنفســه أو بواســطة مســاعدين لــه .أشــارت اليهــا المســودة فــي م.228
)(26حســب نــص م 7مــن قانــون الســلطة القضائيــة 01/1991م .ويجــوز فــي حــال توفــر عــدد مــن القضــاة أن تؤلــف مــن
ثالثــة قضــاة27 .
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)(27وهــو نفــس التشــكيل الــذي كان منصوصــا عليــه فــي م 2مــن قانــون الســلطة القضائيــة الملغــي  .28/1979مــع
اختــاف بســيط فــي التســميات حيــث كانــت تســمى :المحكمــة العليـــــــا للنقــض واإلقــرار ومحاكــم إســتئناف األلويــة،
وقــد أبقــت المســودة علــى المحاكــم العليــا فــي االقاليــم واســتحدثت المحكمــة العليــا االتحاديــة م.226
)(28وفقــا لنــص م 16مــن قانــون الســلطة القضائيــة فــإن المحكمــة العليــا تتكــون مــن ثمــان دوائــر هــي :الدائــرة الدســتورية،
الدائــرة المدنيــة ،الدائــرة التجاريــة ،الدائــرة الجزائيــة ،دائــرة األحــوال الشــخصية ،الدائــرة اإلدارية ،الدائرة العســكرية،
دائــرة فحــص الطعــون .بينمــا كان نــص م 3مــن قانــون الســلطة القضائيــة الملغــي  ،28/1979يقضــي بــأن المحكمــة
العليــا تتكــون مــن خمــس شــعب فقــط هــي 1- :الشــعبة المدنيــة 2- .الشــعبة التجاريــة 3- .شــعبة األحــوال الشــخصية.
 4الشــعبة الجزائيــة 5- .شــعبة فحــص الطعــون.)(29وتعــد المحكمــة العليــا حســب نــص م  153مــن الدســتور ،أعلــى هيئــة قضائيــة ،وتختــص بالفصــل فــي الدعــاوى
والدفــوع المتعلقــة بعــدم دســتورية القوانيــن واللوائــح واألنظمــة والقــرارات ،والفصــل فــي تنــازع االختصــاص بيــن
جهــات القضــاء ،والتحقيــق وإبــداء الــرأي فــي صحــة الطعــون المحالــة إليهــا مــن مجلــس النــواب المتعلقــة بصحــة
عضويــة أي مــن أعضائــه ،والفصــل فــي الطعــون فــي األحــكام النهائيــة وذلــك فــي القضايــا المدنيــة والتجاريــة
والجنائيــة واألحــوال الشــخصية والمنازعــات اإلداريــة والدعــاوى التأديبيــة وفقــا للقانــون ،والرقابــة القضائيــة علــى
جميــع المحاكــم فــي الجمهوريــة والفصــل بطريــق الطعــن بالنقــض فــي األحــكام النهائيــة فــي الجرائــم العســكرية،
ومحاكمــة شــاغلي وظائــف الســلطات العليــا مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن ( )111 ،101مــن الدســتور ،وأيــة مهــام
أخــرى بمقتضــى القانــون.
)(30تنشــأ فــي كل محافظــة مــن محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة محكمــة اســتئنافية تتألــف مــن رئيــس ونائــب أو أكثــر ومــن
رؤســاء الشــعب االســتئنافية وقضاتهــا .ويقــوم رئيــس المحكمــة االســتئنافية بصفتــه المســؤول األول فــي المحكمــة
بمزاولــة مهــام وإدارة المحكمــة وتســيير أمورهــا وإدارة شــؤونها واإلشــراف علــى انتظــام العمــل فيهــا وفقــا للدســتور
وقانــون الســلطة القضائيــة والقوانيــن واللوائــح والقــرارات األخــرى النافــذة .وفــي حالــة تعــذر علــى رئيــس المحكمــة
مزاولــة مهامــه ألي ســبب مــن األســباب ،ينــوب عنــه النائــب األول .كمــا يجــوز لرئيــس المحكمــة االســتئنافية أن
يفــوض صالحياتــه إلــى النائــب األول ،فالثانــي.
)(31تنشــأ بدائــرة اختصــاص كل محكمــة اســتئناف محاكــم ابتدائيــة فــي عواصــم االلويــة والنواحــي ،ويجــوز بقــرار مــن
وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء األعلــى إنشــاء محاكــم ابتدائيــة متخصصــة بعواصــم األلويــة تختــص كال
منهــا بنــوع معيــن مــن القضايــا حســب نــص م 9مــن قانــون الســلطة القضائيــة .والتــي وقــع اعــادة تنظيمهــا فــي
م 209،226مــن مســودة الدســتور ،بإنشــاء محاكــم عليــا فــي االقاليــم ومحكمــة عليــا اتحاديــة .والمحاكــم االبتدائيــة
مختصــة بالنظــر فــي جميــع القضايــا ،ويُحــدد بقـــرار مـــن مجلـــس القضــاء األعلــى وبنـــاء علــى اقتــراح مــن وزيــر
العــدل ،ورئيــس المحكمــة العليــا ،عـــدد المحـــاكم االبتدائيــة ومراكزهــا ،ونطـــاق اختصاصهـــا ،ويبلــغ عددهــا حاليــا،
 ٢٢٥محكمــة ابتدائيــة.
)(32م 47من قانون السلطة القضائية ونص م 49من قانون المرافعات.
)(33باســتثناء الطعــون فــي القــرارات االداريــة الصــادرة فــي شــؤون القضــاة ،حســب نــص م 101قانــون الســلطة القضائية.
أو الطعــن فــي قــرارات الفصــل مــن الخدمــة الصــادرة فــي حــق أي عضــو مــن اعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات
حســب نــص م 46مــن قانــون الجامعــات اليمنيــة رقــم 18/1995م .حيــث حــدد القانــون االختصــاص بنظــر الطعــون
المقدمــة فــي الحالتيــن للدائــرة االداريــة بالمحكمــة العليــا.
)(34نص م 8قانون السلطة القضائية.
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)(35ترفــع الدعــاوى ألول مــرة أمــام محاكــم الدرجــة األولــى ،التــي يســميها المشــرع المحاكــم االبتدائيــة ،واألحــكام
الصــادرة عــن هــذه المحاكــم ،إمــا أن تكــون أحكامــا نهائيــة ال يجــوز الطعــن فيهــا باإلســتئناف ،أو تكــون أحكامــا
ابتدائيــة يجــوز الطعــن فيهــا باإلســتئناف .واألحــكام النهائيــة ســواء كانــت صــادرة مــن محاكــم الدرجــة األولــى أو مــن
محاكــم الدرجــة الثانيــة تقبــل الطعــن فيهــا بالنقــض أو بالتمــاس إعــادة النظــر أمــام المحكمــة العليــا بالشــروط المحــددة
فــي نــص م 292مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ المدنــي.
)(36وصــل عددهــا الــى تســعة محاكــم ولجنــة تختــص بإصــدار احــكام قابلــة للطعــن ،هــي :المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة
انشــئت بموجــب القــرار الجمهــوري 391/1999م ،محكمــة االمــوال العامــة انشــئت بموجــب القــرار الجمهــوري
1996 03م  ،محكمــة األحــداث انشــئت بموجــب القــرار الجمهــوري 2003 28م ،محكمــة المــرور انشــئت بموجــب
القــرار الجمهــوري بالقانــون 2003 27م ،محكمــة الضرائــب انشــئت بموجــب القــرار الجمهــوري بالقانــون 18
2003م ،المحكمــة التجاريــة االبتدائيــة انشــئت بموجــب القــرار الجمهــوري بالقانــون 2003 19م ،محكمــة الصحافــة
انشــئت بموجــب قــرار مجلــس القضــاء األعلــى فــي  11مايــو 2009م ،المحكمــة االداريــة انشــئت بموجــب قــرار
مجلــس القضــاء األعلــى ( )177لعــام 2010م ،محكمــة المخالفــات ،اللجنــة العماليــة انشــئت بموجــب م 131مــن
القــرار الجمهــوري بالقانــون  5بشــأن العمــل 1995م.
)(37عدنان عمرو :القضاء االداري -مبدأ المشروعية ،منشأة المعارف االسكندرية2004 ،م ،ص 3وما بعدها.
)(38للمزيــد يراجــع محمــد وجــدي عبدالصمــد :االعتــذار بالجهــل بالقانــون ،دراســة تفصيليــة تأصيليــة مقارنــة ،ط،3
 ،1998ص 672ومــا بعدهــا.
)(39الرقابــة القضائيــة علــى صحــة اإلجــراءات تعتمــد علــى ســلطة القضــاء فــي إلغــاء اإلجــراء المخالــف للقانــون  ،بمــا
احتــواه مــن ضمانــات تكفــل تطبيــق المحاكمــة المنصفــة ،كقاعــدة مــن قواعــد الحمايــة ،واإللغــاء يعــد هــو الجــزاء
المترتــب علــى اإلجــراء غيــر المشــروع  ،فيهــدر آثــاره القانونيــة.
)(40تعــد تجربــة المــرأة اليمنيــة فــي القضــاء ذات أســبقية تاريخيــة فــي الجزيــرة والخليــج ،تعــود إلــى مرحلــة الســبعينيات
مــن القــرن الماضــي ،ففــي العــام 1971م عملــت المــرأة كقاضيــة ،وكانــت أول قاضيــة فــي البــاد حميــدة زكريــا
التــي درســت القانــون فــي كليــة الحقــوق بجامعــة القاهــرة .فالقانــون فــي جنــوب اليمــن كان يجيــز للنســاء االلتحــاق
بالقضــاء .بعكــس الحــال فــي شــمال اليمــن الــذي لــم يكــن يســمح لهــا بذلــك .وانســحب هــذا الوضــع بعــد الوحــدة
ليســتمر الــى عــام 2006م ،حيــث ســمح ألول دفعــة مــن النســاء بااللتحــاق بالمعهــد األعلــى للقضــاء.
)(41منهــا مــا يتعلــق بالصكــوك العامــة كاإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة فــي 16/11/1986م .ومنهــا مــا يتعلــق باالتفاقيــات الدوليــة االخــرى كاالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 18/10/1972م ،االتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري والمعاقبــة
عليهــا 17/8/1987م ،اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة30/5/1984م ،االتفاقيــة الدولية بشــأن
الحقــوق السياســية للمــرأة 9/2/1987م ،اتفاقيــة حقــوق الطفــل  1/5/1991م ،اتفاقيــة الرضــا بالــزواج ،والحــد األدنــى
لســن الــزواج ،وتســجيل عقــود الــزواج 9/2/1987م ،اتفاقيــة بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واإلجــراءات
الفوريــة للقضــاء عليهــا ،اتفاقيــة سياســة العمالــة ،االتفاقيــة الخاصــة بممثلــي العمــال ،اتفاقيــة حــق التنظيــم النقابــي
والمفاوضــة الجماعيــة ،اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي ،اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،اتفاقيــة بشــأن
جنســية المــرأة المتزوجــة ،اتفاقيــة منــع العمــل الجبــري ،اتفاقيــة الســخرة.
)(42لإلطالع على الثالثة التقارير المقدمة من اليمن ،متاح على الرابط التالي:
 . http://www.mhrye.org/740/742.htmlتاريخ اخر زيارة .01/12/2017
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)(43لمزيدا من التفاصيل حول المداوالت الخاصة باليمن متاح على الرابط التالي:
 . http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr.htmlتاريخ اخر زيارة .01/12/2017
)(44اســتقر رأي العديــد مــن الــدول فــي امريــكا الجنوبيــة علــى تضميــن الدســتور مجموعــة مفصلــة للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة وعلــى إضفــاء الحمايــة الدســتورية عليهــا ،نقــا عــن المشــاورة العربيــة حــول الحقــوق فــي
دســاتير مــا بعــد الثــورة .....لوبيــز دازا ،ج .أ ،.تضميــن الحمايــة القضائيــة للحقــوق االجتماعيــة فــي دســاتير أمريــكا
الالتينيــة ،متــاح علــى الرابــط التالــي:
http://www.enelsyn.gr/papers/w13/Paper%20by%20Prof.%20German%20Alfonso%20
 . Lopez%20Daza.pdfتاريــخ اخــر زيــارة .01/12/2017

)(45رضــا الســعيدي :حقــوق االنســان فــي الدســتور التونســي الجديــد ،الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة نموذجــا ،جريــدة
الصبــاح االســبوعي ،عــدد االثنيــن  2أكتوبــر .2017
)(46لمزيــد مــن االثــراء يراجــع عــادل الطبطبائــي :الحــدود الدســتورية بيــن الســلطتين التشــريعية والقضائيــة ،دراســة
مقارنــة ،مجلــة النشــر العلمــي -جامعــة الكويــت .2000 ،جورجــي شــفيق ســاري :اختصــاص المحكمــة الدســتورية
العليــا بالتفســير ،دار النهضــة العربيــة.1995،
)(47م 132مــن دســتور 2011م المغربــي “تحــال إلى المحكمــة الدســتورية القوانين التنظيمية قبل إصــدار األمــر
بتنفيذهــا ،واألنظمــة الداخليــة لــكل مــن مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين قبــل الشــروع فــي تطبيقهــا لتبــت فــي
مطابقتهــا للدســتور .ويمكن للملــك ،وكــذا لــكل مــن رئيــس الحكومــة ،ورئيــس مجلــس النــواب ،ورئيــس مجلــس
المستشــارين ،و ُخمــس أعضــاء مجلــس النــواب ،وأربعيــن عضــوا مــن أعضــاء مجلــس المستشــارين ،أن يحيلــوا
القوانيــن أو االتفاقيــات الدوليــة ،قبــل إصــدار األمــر بتنفيذهــا ،أو قبــل المصادقــة عليهــا ،إلى المحكمــة الدســتورية،
لتبــت فــي مطابقتهــا للدســتور”.
)(48اتجــه الدســتور الدائــم للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة لعــام 1970م ،فــي م  155إلــى األخــذ بهــذا التوجــه واشــترط أن
يكــون اعضائهــا منتخبــون مــن قبــل مجلــس الشــورى بنــاء علــى ترشــيح رئيــس المجلــس الجمهــوري .بينمــا ذهــب
دســتور دولــة الوحــدة 1991م ،الــى جعلهــا مــن اختصــاص مجلــس القضــاء االعلــى.
)(49المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر ،يقــع مقرهــا فــي القاهــرة ،ومهمتهــا مراقبــة تتطابــق القوانيــن مــع مــواد
الدســتور .فهــي تقــوم بإلغــاء أي قوانيــن تخالــف نصــوص ومــواد الدســتور .وهــي هيئــة قضائيــة مســتقلة عــن الســلطة
التشــريعية والســلطة التنفيذيــة .وهــي تؤلــف مــن رئيــس ونائــب أو أكثــر للرئيــس وعــدد كاف مــن المستشــارين.
تصــدر أحكامهــا مــن ســبعة مستشــارين .وأحكامهــا نهائيــة ال يمكــن الطعــن فيهــا بــأي طريقــة مــن طــرق الطعــن.
)(50أســندت م 19مــن قانــون الســلطة القضائيــة إلــى الدائــرة الدســتورية فــي المحكمــة العليــا الرقابــة علــى دســتورية
القوانيــن واللوائــح واألنظمــة والقــرارات وذلــك بطريــق الفصــل فــي الطعــون التــي ترفــع إليها بعــدم دســتورية القوانين
واللوائــح واألنظمــة والقــرارات ســواء عــن طريــق الدعــوى المبتــدأه أو الدفــع ،الفصــل فــي الطعــون االنتخابيــة،
محاكمــة المتهميــن مــن شــاغلي وظائــف الســلطة العليــا .ونظمــت المــواد مــن  111-114مــن قانــون االنتخابــات العامــة
واالســتفتاء رقــم2001 /13م واليتهــا فــي الفصــل فــي الطعــون فــي نتائــج االقتــراع والفــرز لالنتخابــات النيابيــة،
والمــواد مــن  115-118التحقيــق فــي أحــكام الطعــن فــي صحــة العضويــة فــي مجلــس النــواب وإجــراءات االقتــراع
والفــرز النتخابــات رئيــس الجمهوريــة ،والنتيجــة العامــة لالســتفتاء كمــا تكــون قراراتهــا نهائيــة م... 124الــخ.
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)(51النمــوذج الالمركــزي ويكــون لمحاكــم الدولــة مــن دون تمييــز وفــق قوانيــن اإلجــراءات فــي تلــك الــدول  ،الحــق فــي
الفصــل فــي دســتورية القوانيــن  ،مــع احتمــال تفــاوت أحــكام المحاكــم فــي هــذا الشــأن.
)(52النمــوذج المركــزي يمنــح االختصــاص محكمــة واحــدة يكــون لهــا وحدهــا حــق النظــر فــي دســتورية القوانيــن،
والفصــل فيهــا ويكــون حكمهــا ملزمــا ً لجميــع محاكــم الدولــة وقطاعاتهــا.
)(53م 18مــن القانــون المدنــي اليمنــي .ومــع أن البرلمــان فــي اليمــن لــم يصــدر قــط أيــة مذكــرات أو كتــب إليضــاح أو
شــرح أي مــن القوانيــن التــي أصدرهــا خــال الفتــرة 1990م وحتــى 2010م.
)(54علــى الرغــم مــن أن التفســير التشــريعي صــار مهجــوراً فــي مجموعــة القوانيــن الالتينيــة الجرمانيــة التــي ينتمــي إليهــا
القانــون اليمنــي ،والبرلمــان لــم يصــدر أيــة مذكــرات أو كتــب إليضــاح أو شــرح أي مــن القوانيــن التــي أصدرهــا،
ومــع أن مجموعــة القوانيــن الجرمانيــة الالتينيــة المعاصــرة ترجــع أمــر تفســير القانــون إلــى القضــاء إال أن القانــون
اليمنــي اســتبعد التفســير القضائــي.
)(55أي بيــان وإيضــاح النصــوص القانونيــة حتــى تكــون ظاهــرة وواضحــة كــي يســهل تطبيقهــا واالســتناد إليهــا ودراســتها
والبحــث فيها.
)(56يعنــي الغمــوض فــي النــص أن ال يكــون لــه معنــى واضــح ومحــدد ،وإنمــا يحتمــل أكثــر مــن تأويــل .وعلــى القاضــي
فــي هــذه الحالــة أن يجتهــد فــي فهــم النــص وتحديــد معنــاه ،وهــو حيــن يفعــل ذلــك إنمــا يحــدد الحكــم الــذي يتضمنــه
هــذا النــص .ولــذا قــد تختلــف االجتهــادات القضائيــة تبعـا ً الختــاف القضــاة فــي فهــم النصــوص وتفســيرها.
)(57يكــون النقــص فــي النــص ،عندمــا يتعــرض المشــرع لبعــض المســائل مباشــرة ويتناولهــا بالتنظيــم ،ويغفــل فــي الوقــت
نفســه مســائل أخــرى فــا يبيــن أحكامهــا .ويحــاول القاضــي فــي هــذه الحالــة أن يســتخلص مــن نصــوص التشــريع أو
التشــريعات النافــذة الحلــول المناســبة للمســائل التــي ســكت عنهــا المشــرع مســتعينا ً فــي ذلــك بطــرق التفســير.
)(58خالــد وزانــي :مناهــج تفســير النصــوص بيــن علمــاء الشــريعة وفقهــاء القانــون ،دار الجامعــة الجديــدة اإلســكندرية،
طبعــة 2007م .محمــد األزهــر :الســلطة القضائيــة فــي الدســتور ،دراســة قانونيــة ،مطبعــة النجــاح الجديــدة  ،ط،1
 ، 1434-2013ص.103
)(59يقصد بتخلف النص القانوني الفجوة بين واقع النص التقليدي وما يجب أن يكون عليه ليحكم الواقعة المستحدثة.
)(60حكم المحكمة العليا اليمنية -الدائرة الدستورية ،القضية رقم 1لسنة1420هـ.
)(61للمزيــد مــن التفاصيــل يراجــع :محمــد صبــري الســعدي :تفســير النصــوص فــي القانــون والشــريعة اإلســامية ،دار
النهضــة العربيــة القاهــرة 1979م.
)(62يعــد القاضــي فــي االنظمــة االنجلوسكســونية هــو صــوت القانــون (التعبيــر الحــي عــن القانــون) .وهــو مــن يفســر
القانــون فــي حالــة عــدم وجــود قواعــد مكتوبــة ،ويكــون تفســيره ملزمـا ً فــي المســتقبل ألي قاضــي فــي الدرجــة ذاتهــا
أو فــي درجــة أدنــى.
)(63عــدى حالــة وحيــدة لإللــزام فــي التفســير القضائــي وهــي الحالــة التــي يتعيــن فيهــا علــى المحكمــة التــي ينقــض حكمهــا
بالتفســير الــذي تصــدره محكمــة النقــض فــي الدعــوى ذاتهــا التــي تــم نقــض الحكــم الصــادر فيهــا  ,فعلــى المحكمــة
التــي أصــدرت الحكــم المنقــوض أن تتقيــد بــرأي محكمــة النقــض بعــد أن تحيــل محكمــة النقــض الحكــم المنقــوض
إلــى محكمــة الموضــوع التــي تــم نقــض حكمهــا كــي تنظــره بهيئــة أخــرى  ،وفــي هــذه الحالــة يكــون تفســير محكمــة
النقــض ملزمـا ً لمحكمــة الموضــوع التــي أصــدرت الحكــم المنقــوض.
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)(64جميل الشرقاوي :أصول القانون المقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1987م ص  48وما بعدها.
)(65هــذا مــا عبــر عنــه مجلــس الدولــة الفرنســي حيــث يــرى أنــه إذا عرضــت مشــكلة تفســير معاهــدة أمــام القضــاء الوطنــي
فعلــى القاضــي أن ال يفصــل فــي النــزاع المعــروض عليــه حتــى تقــوم الســلطة التنفيذيــة (وزارة الخارجيــة) بتفســير
االتفاقية.
)(66المحكمــة العليــا اليمنيــة -الدائــرة المدنيــة ،الطعــن المدنــي رقــم  34955لســنة1429هـ بتاريــخ 20/7/2009م .فــي
القضيــة المرفوعــة مــن قبــل موظفــي البنــك الوطنــي ضــد لجنــة تصفيــة البنــك اعتمــدت اللجنــة العماليــة نــص م158
مــن اتفاقيــة العمــل الدوليــة المتعلقــة باحتــرام االجــراءات المحــددة التــي يتوجــب علــى صاحــب العمــل التقيــد بهــا عنــد
تســريح فئــة مــن العمــال.
وكذلــك الطعــن الصــادر عــن الدائــرة االداريــة رقــم  30408لســنة1428هـ في القضيــة العمالية رقم  50لســنة1423هـ
بتاريــخ 12/8/2003م ،الــذي اســتند الــى المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة كمصــدر لحماية حقــوق العمال.
)(67علي عبدالقادر القهوجي :المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ،الدار الجامعية مصر ،د.ت ،ص. 101
)(68يقصــد بــه التقاضــي الــذي يســتهدف إحــداث اثــر دائــم يتجــاوز مجــرد كســب القضيــة الخاصــة التــي رفعــت بمناســبتها
الدعــوى ،ليصــل الــى نطــاق أوســع مــن المســتفيدين ،كهــدف ال يقــل أهميــة عــن كســب القضيــة ذاتهــا.
)(69كالدعــاوى المرفوعــة لتحديــد أو لرفــع الحــد األدنــى لألجــور فــي مصــر واليمــن ،مســاواة الرجــل بالمــراءة فــي منــح
جــواز الســفر فــي الكويــت ،قضيــة اإلخــاء القســري للمنــازل ،قضيــة تثبيــت العمــال بعقــود قــاره فــي اليمــن ،الحــق
فــي تكويــن الجمعيــات فــي االردن والمغــرب ،خصخصــة التاميــن الصحــي فــي مصــر ...الــخ.
)(70تجربــة جنــوب أفريقيــا ثريــة فــي مناقشــة موضــوع العدالــة االجتماعية ومســألة جعل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية
والثقافيــة حقوقـا ً تشــملها “إمكانيــة التقاضــي” ودمــج ذلــك باألجنــدة السياســية .وقــد جــاء دســتور جنــوب أفريقيــا كنتيجــة
لمفاوضــات مفصلــة وشــاملة جــرت مــع الوعــي الكامــل بحــاالت الظلــم وعــدم اإلنصــاف التــي عانــت منهــا الدولــة فــي
الماضــي .ونــص الدســتور الجنــوب أفريقــي بوضــوح علــى نيــة إنشــاء “مجتمــع قائــم علــى قيــم ديمقراطيــة وعدالــة
اجتماعيــة وحقــوق اإلنســان األساســية” ،وتضمــن علــى نحــو مو ّســع العديــد مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة،
وترافــق ذلــك أيض ـا ً مــع تشــريعات مــن المحكمــة الدســتورية .وكان لنمــوذج جنــوب أفريقيــا أثــر كبيــر فــي قــارة
أفريقيــا وأميــركا الالتينيــة؛ فالدســتور الكينــي علــى ســبيل المثــال مســتلهم بقــدر كبيــر مــن تجربــة جنــوب أفريقيــا.
للمزيــد مــن التفاصيــل أنظــر :المســار الدســتوري ال يبــدأ بكتابــة الدســتور وال ينتهــي بإقــراره -المشــاورة العربيــة
حــول حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دســاتير مــا بعــد الثــورة ،فنــدق رينيســانس ميــراچ – القاهــرة،
 26-25نوفمبر/تشــرين الثانــي .2013
)(71فــي أمريــكا الالتينيــة ،اســتقر رأي العديــد مــن الــدول علــى تضميــن الدســتور مجموعــة مفصلــة للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة وعلــى إضفــاء الحمايــة الدســتورية عليهــا ،مــع اجتهــادات قضائيــة دســتورية متطــورة أيضـاً.
ولكــن فــي البرازيــل ،أثــار البعــض مســألة األثــر الحقيقــي علــى الفقــراء لالجتهــاد القضائــي المتزايــد للمحاكــم
البرازيليــة والــذي تقــوده فــي المقــام األول المحكمــة الفيدراليــة العليــا ،علــى ســبيل المثــال فــي مجــال الصحــة .وتب ّيــن
التجربــة الكولومبيــة أيض ـا ً كيــف يمكــن لعمليــات التفاعــل السياســي واالقتصــادي فــي مجتمــع مــا  -بمــا فــي ذلــك
توزيــع الســلطات والثــروات بيــن الجماعــات واألفــراد  -أن يكــون لهــا أثــر علــى التنفيــذ الناجــز للنــص الدســتوري
ومــا يتعلــق بــه مــن اجتهــادات قضائيــة ذات صلــة .انظــر المرجــع الســابق.
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)(72كرفــع الوعــي بقضيــة معينــة ،وتعزيــز حقــوق فئــة مــن الفئــات المحرومــة ،وإقنــاع مزيــد مــن المناصريــن بغيــة
االنضمــام لتأييــد القضيــة ،أو الضغــط علــى الحكومــة لتغييــر القوانيــن.
)(73مــن اآلثــار التــي قــد تتحقــق مثــا إلــزام الحكومــات باتخــاذ العديــد مــن التدابيــر منهــا :توفيــر الرعايــة األساســية
ألشــخاص معينيــن فــي نطــاق واليتهــا ،وضمــان المســاواة فــي الحقــوق لألقليــات ،ووقــف تدميــر بيئــي.
)(74يلجــا اليــه عنــد عــدم وجــود طــرق اخــرى أكثــر فعاليــة ،وكــذا عــدم اســتجابة جهــة االنتهــاك لكافــة ســبل التغييــر.
ومــدى اســتقاللية المحكمــة التــي ســتقام امامهــا الدعــوى عــن الحكومــة ،ونزاهتهــا وحياديتهــا ،وتفهمهــا أو قبولهــا
للقضيــة والتقاضــي االســتراتيجي عمومــا .خاصــة عنــد وجــود مســألة قانونيــة تمثــل أو ترتبــط بمشــكلة اجتماعيــة أو
مجتمعيــة ،يمكــن ان تحظــى باهتمــام إعالمــي كبيــر ،قــد يســاهم الحكــم الصــادر فــي حلهــا وســيكون لــه أثــر علــى
نطــاق واســع.
)(75يركــز التقاضــي اإلســتراتيجي علــى تغييــر السياســات والســلوكيات علــى نطــاق أوســع .لتوفيــر أفضــل النتائــج ألكبــر
عــدد ممكــن مــن المســتفيدين ،بينمــا يهــدف الدعــم القانونــي الــى تقديــم خدمــات قيمــة للمســتفيدين ،ويحــرص علــى
تمثيلهــم وتقديــم المشــورة لهــم فــي الشــؤون التــي يأتــون بهــا  ،أي بالتركيــز علــى شــخص المــوكل ،واعتمــادا علــى
مــوارد المنظمــة التــي تقدمهــا ،فعــادة مــا ال تتــاح الفرصــة للنظــر فــي القضايــا فــي إطارهــا األوســع.
)(76أهليــة القضــاء للنظــر فــي القضايــا المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة :التجربــة الهنديــة .متــاح
علــى الرابــط التالــي:
. http://hrlibrary.umn.edu/arab/justiciability.pdf

)(77مــادة  50مــن دســتور 1991م تعديــل 2001م “يحــق للمواطــن أن يلجــأ إلــى القضــاء لحمايــة حقوقــه ومصالحــه
المشــروعة ولــه الحــق فــي تقديــم الشــكاوي واالنتقــادات والمقترحــات إلــى أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها بصــورة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة”.
)(78ســعيد خالــد الشــرعبي :الموجــز فــي أصــول قانــون القضــاء المدنــي ،دراســة فــي أساســيات قانــون المرافعــات اليمنــي
رقــم  40لســنة 2002م ،مكتبــة الصــادق -صنعــاء ،الطبعــة الثالثــة2004-2005 ،م ،ص.150
)(79يراجــع أحمــد الجندوبــي وحســين بــن ســليمة :أصــول المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ،الطبعــة الثالثــة ،تونــس ،2011
ص.199
)(80نجــح االتحــاد األمريكــي للحريــات المدنيــة فــي الواليــات المتحــدة اإلمريكيــة فــي رفــع قضيــة تحــرك جماعــي ضــد
مدرســة محليــة تقــوم بالتمييــز ضــد الطلبــة مــن الســكان األمريكييــن األصلييــن .لمزيــد مــن التفاصيــل متــاح علــى
الرابــط التالــي:
 . http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1227تاريخ أخر زيارة في .05/12/2017
)(81فحــص القانــون ســند الدعــوى مــن حيــث الوضــوح والصياغــة والتفســير والتطبيــق .فالقوانيــن الواضحــة بصفــة
عامــة أســهل فــي العمــل بهــا وتقديــم االدعــاءات اســتناداً إليهــا ،بالمقابــل تتيــح القوانيــن غيــر الواضحــة فرصــة أكبــر
للحصــول علــى ســابقة قضائيــة متميــزة وفاعلــة ،لكــن بدرجــة صعوبــة أكبــر.
)(82من حيث القوة ورؤية المحكمة لها وموقف النظام القانوني وتفاعل المحيط معها.
)(83النظــر فــي كيفيــة تطبيــق المحكمــة للقوانيــن الوطنيــة والدوليــة الســارية .إذا كان التطبيــق يتــم علــى نحــو تعســفي أو
غيــر متســق ،فقــد يدعــم القضيــة ،ويتيــح الفرصــة لتوجيــه المحاكــم أو الســلطات المحليــة.
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)(84احتمــاالت كســب القضيــة والحكــم بوقــف االنتهــاك ومنــع تكــراره فــي المســتقبل بوضــع وتنفيــذ آليــات جديــدة للحمايــة
او توفيــر الرعايــة او منــع االيــذاء والتعويــض علــى غيــر المعتــاد عــن الضــرر.
)(85هــل يســتفيد المســؤولون بالحكومــة المحليــة أو الوطنيــة مــن إرشــادات المحكمــة عــن كيفيــة العمــل وااللتــزام بمعاييــر
حقــوق اإلنســان الدوليــة؟ وهــل الحكومــة ال تلتــزم بالمعاييــر الدوليــة أو بمعاييرهــا الوطنيــة؟ وهــل يوجــد دليــل علــى
إمكانيــة المواجهــة القانونيــة بهــذا الخصــوص؟
)(86لمزيــدا مــن التفاصيــل يراجــع دليــل تجــارب التقاضــي االســتراتيجي فــي ضــوء الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة،
عــاء شــلبي ومعتــز بــاهلل عثمــان ،المعهــد العربــي لحقــوق االنســان  .2012متــاح علــى الرابــط التالــي:
http://aohr.net/portal/wp-content/uploads/2014/04/%D8%AF%D9%84
%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%
8A%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%
D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82
%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%
84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf
تاريخ االطالع .05/11/2017

.

)(87ومــن هــذه االتفاقيــات :االتفاقيــة  2المتعلقــة بالبطالــة 102 ،المتعلقــة بالمعاييــر الدنيــا لضمــان االجتماعــي118 ،
المتعلقــة بالمســاواة فــي المعاملــة بيــن المواطنيــن وغيــر المواطنيــن فــي مجــال الضمــان االجتماعــي 128 ،المتعلقــة
باعانــات العجــز والشــيخوخة والورثــة 130 ،المتعلقــة بالرعايــة الطبيــة واعانــات المرضــى 160 ،المتعلقــة
بإحصــاءات العمــل 168 ،المتعلقــة بالنهــوض بالعمالــة والحمايــة مــن البطالــة 183 ،المتعلــق بتنقيــح اتفاقيــة حمايــة
االمومــة.
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الملخص
انطلقــت الباحثــة فــي هــذه الورقــة لدارســة الصياغــات الدســتورية الناظمــة للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة فــي فلســطين بموجــب القانــون األساســي بصفتــه القانــون األعلــى فــي فلســطين ،وأثــر
هــذه الصياغــات علــى الحمايــة القضائيــة لهــا .وتوصلــت إلــى عــدة نتائــج أهمهــا أن القانــون األساســي
اهتــم بتكريــس العديــد مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ضمــن نصوصــه ،وقيــد ممارســة العديــد
منهــا بتدخــل الســلطة التشــريعية ،وتجاهــل تنظيــم حقــوق أخــرى .وتبيــن أن القضــاء الدســتوري
واإلداري الفلســطيني قــادر علــى حمايــة الحقــوق المنظمــة ضمــن نصــوص الدســتوري بشــكل صريــح
بالرقابــة علــى دســتوريتها فــي المحكمــة الدســتورية ،دون أن تتعــدى إلــى إنشــاء الحقــوق ،أمــا المحكمة
اإلداريــة تهتــم بإلغــاء القــرارات اإلداريــة التــي تتعــارض مــع النصــوص الدســتورية .دون أن يكــون
للقضائييــن أي دور أساســي فــي حمايــة الحقــوق الغائبــة عــن التنظيــم الدســتوري.

مقدمة
تتميــز الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة المنظمــة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بأنهــا تلــزم الدولــة بإعمــال هــذه الحقــوق بشــكل تدريجــي ،وفق ـا ً
لمواردهــا المتاحــة وأولوياتهــا الوطنيــة ،وبالتالــي تحمــل الدولــة التزام ـا ً إيجابي ـا ً بالتدخــل لتنظيمهــا؛
حتــى يتمكــن األفــراد مــن الحصــول عليهــا .وتقــوم معظــم الــدول باإلشــارة فــي دســاتيرها إلــى الئحــة
مــن الحقــوق والحريــات ،بمــا فيهــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ لتوفيــر حمايــة لهــا انطالقـا ً مــن
مبــدأ “ســمو الدســتور” ،فــا يجــوز بنــاء علــى ذلــك أليــة قاعــدة تشــريعية أدنــى مرتبــة منــه أن تخالفــه،
كمــا وتتمتــع تلــك النصــوص بدرجــة مــن الثبــات والجمــود؛ ألن إجــراءات تعديلهــا تتــم وفقــا ً لمــا
هــو محــدد بنــص الدســتور ،وجــاء فــي ذلــك إحــدى قــرارات المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة:
“الدســتور هــو القانــون األعلــى الــذي يرســي قواعــد النظــام العــام ،ويحــدد الســلطات العامــة ،ويقــرر
الحريــات والحقــوق العامــة وضماناتهــا ،وســيادة الدســتور وســموه بحســبانه كفيــل الحريــات وموئلهــا
1
وعمــاد الحيــاة الدســتورية وأســاس نظامهــا”.
وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن صياغــة الدســاتير للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة تتفــاوت فــي آليــة
التعامــل معهــا وفقـا ً للنظــام القانونــي المتبــع فــي الدولــة ،والمؤثــرات الداخليــة والدوليــة عليــه .وبشــكل
عــام درجــت هــذه الوثائــق الدســتورية علــى تنظيــم الحقــوق والحريــات فــي الجــزء الثاني منها بمــا فيها
الحقــوق والحريــات التقليدية السياســية والمدنية ،واألخــرى المتعلقة بالحقــوق االقتصادية واالجتماعية،
2
وأوردت لهــا بعــض الضمانــات القانونيــة لحمايتها من تعســف أو تجاوز الســلطات المختلفة في الدولة.
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فاألنظمــة الدســتورية المعاصــرة تحــاول توفيــر الحمايــة للحقــوق والحريــات اســتنادا لمبدأيــن األول مــن
خــال تكريــس هــذه الحقــوق ضمــن النصــوص الدســتورية أمــا الثانــي بتوفيــر قضــاء دســتوري قــادر
علــى حمايتهــا بمطابقــة التشــريع العــادي مــع هــذه النصــوص ،وكذلــك قضــاء إداري ليحمــي األفــراد
وحقوقهــم مــن تجــاوزات اإلدارة .وســلك المشــرع الدســتوري الفلســطيني ضمــن القانــون األساســي ذات
االتجــاه حيــن أفــرد الفصــل الثانــي منــه للحقوق بعنــوان “الحقــوق والحريات العامــة” وعالجها فــي المواد
( .)3-33وكذلــك حــرص المشــرع عنــد وضعــه للقانــون األساســي إبــراز أهميــة المواثيــق الدوليــة ذات
العالقــة بالحقــوق والحريــات ،حيــن نــص فــي المــادة ( )10منــه ،علــى .1“ :حقــوق اإلنســان وحرياتــه
األساســية ملزمــة وواجبــة االحتــرام .2 .تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى االنضمــام
إلــى اإلعالنــات والمواثيــق اإلقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق اإلنســان” .وينســجم ذلــك مــع التوجــه
الســائد عنــد صياغــة الدســاتير أو مــا تحتــل مرتبتهــا فــي العديــد مــن الــدول بمــا فــي ذلــك الــدول الناميــة
المتحــررة مــن االســتعمار أو مــا يشــابهه بــإدراج الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ضمــن نصوصهــا،
وهــو مــا ذهــب إليــه القانــون األساســي الفلســطيني .وهنــا نــود اإلشــارة إلــى أن القانــون األساســي فــي
النظــام القانونــي الفلســطيني يحتــل مرتبــة الدســتور ،بصفتــه القانــون األعلــى فيهــا ،وينظــم ســلطات
الدولــة والعالقــة بينهمــا ويتضمــن العديــد مــن الحقــوق .وقــد جــاء القانــون األساســي الفلســطيني لفتــرة
محــددة الوقــت ،أال وهــي المرحلــة االنتقاليــة ،والتــي تمتــد لخمــس ســنوات فقــط ،تطبــق علــى الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة 3،إال أنــه مــا زال مطبقـا ً إلــى اآلن .ويجــري حاليـا ً العمــل علــى صياغــة دســتور
يحــل محــل القانــون األساســي ،تــم إعــداد مســودة أولــى فــي عــام  ،2002وأجريــت عليهــا تعديــات فــي
المســودتين الثانيــة والثالثــة وأخيــراً فــي الرابعــة عــام  .2015ويأتــي تبنــي القانــون األساســي بالعــادة في
4
الــدول ناقصــة الســيادة أو االســتقالل باعتبــاره القانــون األعلــى لمرحلــة انتقاليــة.
ومــع ذلــك ال يمكــن الوصــول إلــى الغايــة الحقيقيــة المرجــوة فــي حمايــة الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة بمجــرد النــص عليهــا فــي الوثائــق الدســتورية ،وإنمــا يســتتبعها ذلــك تفعيــل دور المحاكــم
العليــا ســواء الدســتورية أو اإلداريــة فــي حمايتهــا .فالقضــاء بشــقيه الدســتوري واإلداري يســاهم فــي
حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ أمــا القضــاء الدســتوري ،والــذي يتجســد بالمحكمة الدســتورية
العليــا الفلســطينية –المحكمــة العليــا بصفتهــا الدســتورية ســابقا -فيهتــم بمتابعــة مــدى التــزام التشــريعات
مهمــا كان نوعهــا أو مرتبتهــا بحمايــة الحقــوق والحريــات المنظمــة بموجــب أحــكام الدســتور ،فــي حيــن
تراقــب محكمــة العــدل العليــا صاحبــة اختصــاص القضــاء اإلداري فــي فلســطين علــى أعمــال الســلطة
التنفيذيــة بمــا تصــدره مــن قــرارات تمــس حقــوق األفــراد وحرياتهــم الدســتورية .وتختلــف توجهــات
القضــاء فــي كلتــا الحالتيــن بتوفيــر الحمايــة تبعــا للصياغــة الدســتورية المتعبــة فــي تنظيــم الحــق .فهنالــك
بعــض الحقــوق المعتــرف بهــا ضمــن القانــون األساســي بإطارهــا العــام ،وأخــرى يحــال تنظيــم أحكامهــا
إلــى قوانيــن تشــريعية مــع االكتفــاء بإيــراد مبــادئ عامــة توجيهيــة فــي نصوصهــا الدســتورية حــول
بعــض الحقــوق ومفاهيمهــا ،بــل وقــد تغفــل النصــوص الدســتورية إدراج بعــض حقــوق اإلنســان ومنهــا
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فآليــة الحمايــة فــي كل حالــة منهــا تختلــف وفقــا لهــذه الصياغــة.
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ونتيجــة لذلــك فإنــه يتطلــب دراســة النصــوص الدســتورية الناظمــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والبحــث فــي مكانتهــا ضمــن النصــوص الفلســطينية مــع اســتبعاد بحــث الحقــوق الثقافيــة .فض ـاً عــن
دراســة دور القضائييــن الدســتوري واإلداري فــي توفيــر الحمايــة التــي تتــاءم مــع هــذا النوع مــن الحقوق.
ويكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه الدراسة المعاني المخصصة لها أدناه:
•القانون األساسي :القانون األساسي الفلسطيني المعدل للعام .2003
•الرقابــة الدســتورية :ممارســة المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية –المحكمــة العليــا
بصفتهــا الدســتورية ســابقا -بالتحقــق مــن أوجــه مخالفــة القانــون للقانون األساســي الفلســطيني
وعــدم تطبيقــه فــي حــال ثبــت مخالفتــه لــه.
•قــرار بقانــون :قــرار صــادر عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي حــاالت الضــرورة
التــي ال تحتمــل التأخيــر وغيــر أدوار انعقــاد المجلــس التشــريعي الفلســطيني ،ويحتــل مرتبــة
القانــون ،اســتنادا ألحــكام المــادة ( )43مــن القانــون األساســي الفلســطيني المعــدل.
•المجلس التشريعي الفلسطيني :السلطة التشريعية المنتخبة في فلسطين.
أمــا بالنســبة إلــى أهميــة الدراســة فهــي مــن الناحيــة النظريــة تحــاول اســتعراض النصــوص
الدســتورية الفلســطينية ذات العالقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ومحاولــة بحــث مــا تعكســه
هــذه الصياغــات مــن التزامــات إيجابيــة علــى الدولــة .وال يمكــن الوصــول إلــى الغايــة األساســية مــن
هــذه الدراســة إال بربــط الناحيــة النظريــة بالتطبيقيــة ،وذلــك مــن خــال اســتقراء وتحليــل موقــف
القضائييــن الدســتوري واإلداري الفلســطيني فــي حمايــة هــذه الحقــوق المنظمــة دســتوريا أو الغائبــة
عنهــا ،مــع مراعــاة أن الحالــة الفلســطينية تتميــز بخصوصيتهــا العاليــة ،حيــث تــزداد أهميــة إجــراء
هــذه الدراســة بعــد انضمــام فلســطين التفاقيــات دوليــة لحمايــة حقــوق اإلنســان 5،ومــن ضمنهــا العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والــذي يترتــب بموجبــه علــى فلســطين
التزامــات دوليــة يتعيــن عليهــا توفيرهــا فــي ظــل مواردهــا المتاحــة ،األمــر الــذي لــم تعالجــه العديــد
مــن التشــريعات أو علــى األقــل لــم توليــه القــدر الكافــي مــن التنظيــم .فضــاً عــن صعوبــة القيــام
بتعديــات تشــريعية أو دســتورية مناســبة ،األمــر الــذي قــد يتــرك فراغ ـا ً تشــريعيا ً حولهــا ،فــي ظــل
عــدم انعقــاد المجلــس التشــريعي الفلســطيني .وبالمجمــل لهــذه الدراســة أهميــة خاصــة مــن الناحيــة
التاريخيــة المســتقبلية؛ ألنهــا قــد تشــكل األســاس المتكامــل لشــقيه النظــري والعملــي الــذي يمكــن
االنطــاق منــه عنــد اتبــاع سياســية اصالحيــة علــى المســتوى القانونــي الوطنــي ،أو تبنــي دســتور
فلســطيني ضمــن الناحيــة النظريــة ،أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة قــد يشــكل مدخــل أساســي مؤثــر علــى
توجهــات القضائييــن اإلداري والدســتوري فــي ظــل التغييــرات التــي تشــهدها الحالــة الفلســطينية،
وبالتحديــد بعــد اســتحداث محكمــة دســتورية عليــا حديثــا بــدال مــن المحكمــة العليــا التــي كانــت تمــارس
اختصاصــات القضــاء الدســتوري بشــكل مؤقــت.
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وتكمــن إشــكالية الدراســة فــي بحــث أثــر الصياغــة الدســتورية للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
المتبعــة فــي القانــون األساســي الفلســطيني علــى توفيــر الحمايــة لهــا ،وذلــك بدراســة دور القضــاء
الدســتوري واإلداري فــي ترســيخ الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة المنظمــة الدســتورية ،وبحــث
توجههــا فــي حــال لــم يــرد تنظيمهــا فــي النــص الدســتوري.
ولبلــوغ ذلــك المســعى تــم تقســيم الدراســة إلــى جزئييــن؛ األول يتعــرض إلــى الشــق النظــري
المرتبــط بالصياغــات الدســتورية فــي تنظيــم الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي القانــون األساســي
الفلســطيني ســواء المنظمــة دســتوريا أو الغائبــة عنهــا بعنــوان التداعيــات غيــر المتوقعــة للصياغــات
الدســتورية الناظمــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي فلســطين ،إال أنــه وبــكل األحــوال ال يمكــن
توفيــر الحمايــة لهــذه النصــوص الدســتورية مهمــا كانــت الصياغــة المتبعــة إلعمالهــا إال مــن خــال
التعــرض لــدور القضــاء وتوجهاتــه فــي حمايتهــا ،لذلــك ســنخصص الجــزء الثانــي مــن الدراســة
إلــى الحمايــة القضائيــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــال المحاكــم القضائيــة الدســتورية
واإلداريــة الفلســطينية بعنــوان ســيناريوهات الحمايــة القضائيــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي
ظــل الوضــع الراهــن والتطلعــات المســتقبلية.
ولتحقيــق ذلــك ســوف يتــم اتبــاع المنهــج الوصفــي للتعــرف بشــكل عــام علــى مكانــة الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي النصــوص الدســتورية الفلســطينية مــن الناحيــة النظريــة؛ ألنــه ال يمكــن
توفيــر حمايــة قضائيــة للحقــوق بشــكل عــام واالقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل خــاص بــدون التعــرض
إلــى هــذه الصياغــات الدســتورية وتقيمهــا مــن الناحيــة النظريــة .كذلــك ســيتم اســتكمال الجزئيــة
الســابقة باســتخدام المنهــج التحليلــي لدراســة توجهــات القضــاء الدســتوري واإلداري فــي إنفــاذ الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة المنصــوص عليهــا دســتوريا أو الغائبــة عنهــا ،باعتبارهــا أحــد الضمانــات
القانونيــة لحمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة المنظمــة دســتوريا .وأخيــراً ســوف يتعــرض
المنهــج المقــارن الــذي ســيتم اســتخدامه فــي الدراســة لبحــث توجهــات القضــاء الدســتوري فــي الــدول
التــي عاصــرت تحــوالت دســتورية مثــل دولــة جنــوب إفريقيــا والبرازيــل والهنــد –كلمــا تطلــب األمــر
ذلــك -ومقارنتهــا مــع توجهــات الحالــة الفلســطينية؛ التحادهــا فــي الظــروف التاريخيــة التــي صقلــت
توجهــات القضــاء الدســتوري فيهــا ،حيــث أصبــح لــه دور فاعــل وأساســي فــي حمايــة الحقــوق بشــكل
عــام واالقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل خــاص.
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Iالتداعيات غير المتوقعة للصياغات الدستورية الناظمةللحقوق االقتصادية واالجتماعية في فلسطين
إن المشــرع الفلســطيني اتجــه عنــد صياغتــه لنصــوص القانــون األساســي المتعلقــة بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة اتجاهــان؛ األول مــن خــال تنظيمهــا بشــكل مطلــق ومقيــد دون إحالتهــا
إلــى تشــريع وطنــي ،أمــا الثانــي تتــم بإحالــة تنظيمهــا إلــى المشــرع الوطنــي ،والتــي بموجبهــا يعمــل
ســلطته التقديريــة .فــي حيــن غفــل عــن تنظيــم العديــد منهــا ،األمــر الــذي خلــق العديــد مــن االشــكاليات
بموجبهــا .التــي ســنحاول توضيحهــا فيمــا يلــي:
 .أاخفاقات صياغة القانون األساسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
اهتــم المشــرع الوطنــي الفلســطيني بتنظيــم بعــض الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ضمــن
نصــوص القانــون األساســي بشــكل مطلــق ومقيــد ،دون إحالــة تنظيمهــا إلــى تشــريع وطنــي ،والتــي
يصفهــا البعــض بأنهــا قابلــة للتقاضــي مباشــرة أمــام المحاكــم الدســتورية ،وعــادة مــا تكــون قليلــة مــن
حيــث عددهــا ،وتعكــس القيــم الدينيــة واألخالقيــة واالجتماعيــة 6.إال أن هــذه الصياغــة وآليتهــا خلقــت
بعــض المعضــات النعكاســاتها التطبيقيــة ،ومــن ضمــن الحقــوق المنظمــة وفقــا لذلــك الحــق فــي
الســكن بموجــب المــادة ( ،)23حيــث اعترفــت للمواطــن الفلســطيني الحــق فــي المســكن الــذي وصفتــه
بالمالئــم ،وألزمــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى توفيــره لمــن ال يملكــه أو لمــن ال يســتطيع توفيره
فــي حــدود امكانياتهــا .حيــن جــاء النــص علــى “تســعى الســلطة الوطنيــة علــى توفيــره” ونالحــظ بــأن
هــذه الصياغــة ال تتــاءم مــع التزامــات الدولــة فهنــا اســتخدام كلمــة “تســعى” فــي صياغــة الحــق فــي
المســكن تــدل علــى عــدم اإللــزام وأن الدولــة تهــدف إلــى بــذل غايــة وليــس تحقيــق نتيجــة ،وذلــك
7
يخالــف الهــدف األساســي مــن حمايــة هــذا الحــق.
وكذلــك يصنــف الحــق فــي التعليــم ضمــن هــذا النــوع من الصياغــة ،حيــث أن القانون األساســي أقر
الحــق فــي التعليــم بشــكل صريح ضمن المــادة ( )24منه ،والتــي تعرضت لبعض الضمانــات المرتبطة
بهــذا الحــق ،فاعتبرتــه إلزاميـا ً حتــى نهايــة المرحلــة األساســية لكافة المواطنيــن ،ومجاني فــي المدارس
والمعاهــد والمؤسســات العامــة ،وأكــدت علــى احتــرام واســتقاللية الجامعــات والمؤسســات التعليميــة
ومراكــز البحــوث ،مــع إشــراف الســلطة الفلســطينية علــى التعليــم كلــه وفــي جميــع مراحلــه ومؤسســاته
التعليميــة العامــة والخاصــة ،دون تحديــد إطــار القانون المنظــم لها أو إحالته إلى قانــون خاص بها .لكن
يؤخــذ علــى هــذه الصياغــة بأنهــا لــم تعالــج بعــض األحــكام األساســية ذات العالقــة بالحــق فــي التعليــم،
ومنهــا التعليــم الفنــي ،والتدريــب المهنــي ،وكذلــك لــم تتعــرض ألساســيات النهضــة بالتعليــم فــي الدولة،
ومنهــا محــو األميــة ،كمــا فعــل الدســتور المصــري للعــام  2014علــى ســبيل المثــال فــي المــادة (،)25
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والتــي تنــص علــى“ :تلتــزم الدولــة بوضــع خطــة شــاملة للقضــاء علــى األميــة الهجائيــة والرقميــة بيــن
المواطنيــن فــي جميــع األعمــار ،وتلتــزم بوضــع آليــات تنفيذهــا بمشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي،
8
وذلــك وفــق خطــة زمنيــة محــددة”.
إضافــة إلــى ذلــك اهتــم النــص الفلســطيني بالحــق فــي رعايــة الطفولــة ،وخــص األطفــال دون
األمهــات ببعــض الحمايــة ،ومنهــا الحمايــة والرعايــة الشــاملة؛ وأن ال يســتغلوا ألي غــرض كان وال
يســمح لهــم بالقيــام بعمــل يلحــق ضــرر بســامتهم أو بصحتهــم أو تعليمهــم؛ مــع ضــرورة حمايتهــم مــن
اإليــذاء والمعاملــة القاســية وعــدم تعريضهــم للضــرب مــن قبــل ذويهــم .وأوردت نصــوص القانــون
األساســي هــذه المبــادئ والتــي تشــكل الحــد األدنــى مــن الحقــوق دون أن تحــدد التزامــات الدولــة
وحدودهــا أو إحالتهــا إلــى قانــون خــاص ينظمهــا.
وعلــى مســتوى التشــريع العــادي أكــدت بعــض القوانيــن ذات العالقــة بالحــق فــي الســكن والتعليــم
ورعايــة الطفولــة هــذه الحقــوق بشــكل أو بآخــر ،ومــن معضــات التنظيــم القانونــي لهــذه الحقــوق بــأن
العديــد مــن التشــريعات المرتبطــة بــه ســابقة علــى إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،منــذ الحكــم
األردنــي ومطبقــة علــى الضفــة الغربيــة دون قطــاع غــزة ،كمــا هــو الحــال فــي ( )4مــن قانــون
المالكيــن والمســتأجرين األردنــي المعــدل للعــام  1953والمطبــق علــى الضفــة الغربيــة دون قطــاع
غــزة والمرتبطــة بالحــق فــي المســكت 9،والتــي حظــرت علــى القاضــي إخــراج أي فــرد مــن المســكن
المؤجــر الــذي يقيــم فيــه إال ألســباب محــددة قانونيــا ذكرتهــا تلــك المــادة .وكذلــك قانــون التربيــة
والتعليــم األردنــي رقــم ( )16لســنة  1964وتعديالتــه الســاري المفعــول فــي الضفــة الغربيــة ،وقانــون
العقوبــات األردنــي لعــام  ،1960فقــد جــرم أي تصرفــات جنســية أو ايحائيــة يتعــرض لهــا الطفــل،
وجرائــم الخطــف أو القتــل.
أمــا المعضلــة األخــرى ذات العالقــة بالتنظيــم القانونــي المرتبــط بهــذه الحقــوق بــأن العديــد منهــا
أصــدر فــي ظــل االنقســام بموجــب قــرار بقانــون صــادر عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
والتــي طبقــت علــى الضفــة الغربيــة أيضــا دون غــزة ،منهــا قــرار بقانــون رقــم ( )8لســنة 2017
بشــأن التربيــة والتعليــم العــام 10،وكذلــك قــرار بقانــون رقــم ( )9لســنة  2016بشــأن صنــدوق اإلنجــاز
12
والتميــز لدعــم التعليــم 11،والقــرار بقانــون رقــم ( )4لســنة  2016بشــأن األحــداث.
فهــذه الصياغــة الدســتورية للحــق فــي المســكن والتعليــم ورعايــة الطفولــة جــاءت بشــكل مطلــق
ومقيــد دون إحالتهــا إلــى قانــون لتنظيمهــا ،وذلــك علــى خــاف اتجــاه آخــر ســلكه المشــرع الدســتوري
الفلســطيني ،حيــن اهتــم بتنظيــم بعــض الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بإطارهــا العــام ،تــاركا تنظيــم
تفاصيلهــا إلــى قانــون خــاص بهــا ،فــا يمكــن إعمالهــا إال بموجــب هــذه القوانيــن ،ومــن ضمــن هــذه
الصياغــات الدســتورية الــواردة فــي القانــون األساســي المــواد المتعلقــة بتنظيــم الحــق فــي العمــل،
والحــق فــي الملكيــة ،وكذلــك الحــق فــي الضمــان االجتماعــي ،فالحــق فــي العمــل يصنــف بأنــه مــن
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الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ذات الوقــت؛ ألنــه يوفــر للفــرد متطلبــات المعيشــة مــن الناحيــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،مــن خــال تمكينــه مــن االنتــاج وخدمــة أنشــطة المجتمــع اإلنســاني ،وكذلــك
االســتفادة مــن الفائــدة التــي تعــود عليــه ،بمــا يكفــل لــه مســتوى معيشــي مــاءم ،وال ينحصــر مفهــوم
هــذا الحــق بالعمــل فقــط وإنمــا يرتبــط بــه حقــوق أخــرى مثــل التنظيــم النقابــي والحــق فــي اإلضــراب
وغيرهــا 13.وقــد اهتمــت نصــوص القانــون األساســي بالحــق فــي العمــل ،وعالجتــه ضمــن المــادة
( )25منهــا ،ومنحتــه بصفــة خاصــة للمواطــن الفلســطيني ،حيــن نصــت علــى“ :العمــل حــق لــكل
مواطــن مــع توفيــره لــكل مواطــن” .وشــرعت حــق العمــال باإلضــراب وممارســة العمــل النقابــي مــن
خــال تشــكيل نقابــات مهنيــة خاصــة بهــم ،تاركــة تفاصيــل أحكامهــا إلــى القانــون؛ 14األمــر الــذي قــد
يــؤدي إلــى فــرض قيــود علــى ذلــك؛ لعــدم تحديــد اإلطــار العــام ألحكامــه ضمــن الدســتور.
ونالحــظ أن نصــوص القانــون األساســي نظمــت هــذا الحــق بإطــاره العــام دون تســليط الضــوء
علــى بعــض القواعــد األخــرى ذات األهميــة ،فهــو لــم ينــص علــى حريــة الفــرد باختيــار العمــل الــذي
يناســبه ،وكذلــك علــى حقــه باألجــر العــادل وبالمســاواة فــي المكافــآت والعوائــد ،ولــم تحــدد دور الدولــة
فــي ضمــان ظــروف الصحــة والســامة المهنيــة بالرقابــة علــى أماكــن العمــل ،ولــم تــورد أي نــص
يمنــع عمالــة األطفــال ،وإن تركــت تنظيــم ذلــك إلــى نصــوص القانــون ،والحــق فــي الملكيــة 15،فقــد
وأورد القانــون األساســي قيــود علــى مصــادرة أمــاك الفــرد الخاصــة أو االســتيالء عليهــا ،بــأن ال
يتــم انتزاعهــا أو مصادرتهــا إال بتعويــض عــادل أو بموجــب حكــم قضائــي ،وقــد أحــال تنظيــم آليــة
المصــادرة وأحكامهــا إلــى قانــون خــاص بهــا ،وفقــا ألحــكام المــادة ( )21/3منــه .ويجــب مالحظــة
أن هــذا النــص عالــج فقــط الملكيــة الخاصــة دون غيرهــا مــن األنــواع .علمــا بــأن القانــون الناظــم
لالســتمالك وأحكامهــا فــي الحالــة الفلســطينية مطبــق منــذ فتــرة الحكــم األردنــي علــى الضفــة الغربيــة
فقــط ،ضمــن قانــون االســتمالك رقــم ( )2لســنة  1953وتعديالتــه.
وأخيــرا اتجــه القانــون األساســي بالنــص علــى الحــق فــي الضمــان االجتماعــي كمــا هــو الحــال
فــي غالبيــة الــدول؛ لحمايــة الفــرد مــن المخاطــر الناتجــة عــن طــوارئ العمــل أو األمــراض المهنيــة
16
وغيرهــا إلعانتــه هــو وعائلتــه.
وكفلــت مــواد القانــون األساســي هــذا الحــق بشــكل صريــح ،مــع إحالــة تنظيــم “خدمــات التأميــن
االجتماعــي والصحــي ومعاشــات العجــز الشــيخوخة” إلــى قانــون 17.وتأثــرت صياغــة هــذه المــادة
بالوضــع السياســي الفلســطيني ،والمرتبــط باالحتــال االســرائيلي وممارســاته غيــر القانونيــة علــى
الفلســطينيين ،وذلــك حيــن ألــزم الســلطة الفلســطينية برعايــة “أســر الشــهداء واألســرى والجرحــى
والمتضرريــن وذوي االحتياجــات الخاصــة” .ومــن القوانيــن الوطنيــة ذات العالقــة بالموضــوع قانــون
التقاعــد العــام رقــم ( )7لســنة  2005الخــاص بتقاعــد الموظفيــن العمومييــن 18،وكذلــك القــرار بقانــون
19
رقــم (  )19لســنة  2016بشــأن الضمــان االجتماعــي ،الصــادر عــن الرئيــس بقــرار بقانــون.
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فقــد اكتفــى المشــرع فــي هــذه الصياغــات المتعلقــة بتنظيــم الحــق فــي العمــل والملكيــة والضمــان
االجتماعــي بتحديــد اإلطــار العــام لمفهومهــا ،وقيــد ممارســتها بتدخــل الســلطة التشــريعية ،حينمــا
جــاءت معطوفــة بعبــارات “فــي حــدود القانــون”“ ،وفقــا ألحــكام القانــون”؛ األمــر الــذي قــد يخــول
الســلطة التشــريعية فــي بعــض األحيــان فــرض قيــود علــى ممارســتها 20.وإن كانــت الطريقــة المثلــى
فــي صياغــة مثــل هــذه التوجهــات الدســتورية مــن خــال التقييــد العــام للنصــوص الدســتورية ،بإيــراد
نــص عــام يحــدد القيــود الــواردة علــى جميــع الحقــوق والحريــات المنظمــة بموجــب الدســتور بــذات
القيــد بغــض النظــر عــن نوعهــا ،كمــا هــو الحــال فــي المــادة ( )49مــن الدســتور التونســي للعــام
 ،2014حيــن نــص علــى“ :يحــدد القانــون الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا
الدســتور وممارســتها بمــا ال ينــال مــن جوهرهــا ،وال توضــع هــذه الضوابــط إال لضــرورة تقتضيهــا
دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات األمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي
أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا.
وتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك .وال يجــوز ألي تعديــل أن ينــال
21
مــن مكتســبات حقــوق اإلنســان وحرياتــه المضمونــة فــي هــذا الدســتور”.
 .بال حماية للحقوق االقتصادية واالجتماعية بدون نص دستوري في ظل
الوضع الراهن
لــم يتعــرض القانــون األساســي لتنظيــم بعــض الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ضمــن نصوصــه،
األمــر الــذي يخلــق إشــكالية فــي حمايتهــا علــى المســتوى الوطنــي ،وبالتالــي تعرضهــا للتعــدي مــن
ســلطات الدولــة ،دون توفيــر أدنــى حمايــة علــى المســتوى القضائــي ،ومــن ضمــن الحقــوق التــي
تجاهــل تنظيمهــا الحــق فــي أجــر عــادل ،الحــق فــي الصحــة ،الحــق فــي الغــذاء والمــاء .وتــزداد
أهميــة توفيــر الحمايــة لهــا بعــد انضمــام فلســطين للعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة المنظمــة الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،منهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
التــي تتعــرض لحمايــة هــذه الحقــوق فــي ظــل عــدم وضــوح مكانــة هــذه االتفاقيــات فــي النظــام
الدســتوري الفلســطيني ،وكذلــك فــي ظــل تعــدد الخيــارات المطروحــة لــدور القضائييــن الدســتوري
واإلداري فــي حمايتهــا 22،حيــث أن نصــوص القانــون األساســي عالــج الحــق فــي العمــل ضمــن المــادة
( )25منــه ،إال أنــه تجاهــل النــص علــى حــق العامــل بأجــر عــادل ،األمــر الــذي ال يوفــر لــه الحمايــة
الدســتورية ،وإن كان قانــون العمــل الفلســطيني لعــام  2000قــد نظــم حــق العامــل فــي أجــر فــي البــاب
الخامــس منــه ،وبالتحديــد الفصــل الثالــث ،ضمــن المــواد ( )81-89مؤكــدا علــى حــق العامــل باألجرة،
موضحــا مــكان وآليــة الدفــع ،وتشــكيل لجنــة األجــور بقــرار صــادر مــن مجلــس الــوزراء تهتم بدراســة
السياســات العامــة لألجــور ومــدى مالءمتهــا لمســتوى المعيشــة ،وتحديــد الحــد األدنــى لألجــور .وكذلك
األمــر لــم تعالــج نصــوص القانــون األساســي الحــق فــي الصحــة بشــكل صريــح ضمــن نصوصــه،
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وإنمــا يمكــن مالحظتهــا مــن خــال حقــوق أخــرى مرتبطــة بالحــق فــي الصحــة مثــل التجــارب العلميــة
ورعايــة األمومــة والطفولــة والحــق بالعمــل ،كمــا هــو الحــال فــي المــادة ( )16والتــي حظــرت إجــراء
أي تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أحــد دون رضــاء قانونــي مســبق منــه ،أو إخضــاع أحــد للفحــص
الطبــي أو العــاج بعمليــة جراحيــة إال بموجــب قانــون ينظــم أحــكام نقــل األعضــاء ،وكذلــك المــادة
( )29/2والتــي حظــرت األطفــال مــن القيــام بــأي عمــل يلحــق ضــرراً بســامتهم أو بصحتهــم أو
بتعليمهــم ،بينمــا نصــت المــادة ( )25/2مــن القانــون األساســي عندمــا تعرضــت للحــق بالعمــل علــى
ضــرورة توفيــر األمــن والرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة للعمــال ،فض ـاً عــن ذلــك أشــارت المــادة
( )22علــى التــزام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بتوفيــر خدمــات التأميــن الصحــي لبعــض الفئــات
منهــا أســر الشــهداء واألســرى والجرحــى والمتضرريــن والمعاقيــن ،علــى أن يتــم تنظيــم خدمــات
التأميــن الصحــي بموجــب قانــون كمــا ذكرنــا ســابقا .وعلــى مســتوى التشــريع العــادي نظــم المشــرع
الفلســطيني الحــق فــي الصحــة ضمــن قانــون الصحــة العامــة الفلســطيني رقــم ( )20لســنة 2004،23
وقانــون الطفــل الفلســطيني رقــم ( )7لســنة  ،2004وكذلــك قانــون حقــوق األشــخاص وذوي اإلعاقــة
رقــم ( )4لســنة  ،1999وقانــون العمــل الفلســطيني رقــم ( )7لســنة .2000
ومــن ضمــن الحقــوق لتــي لــم يتعــرض لهــا القانــون األساســي بشــكل أو بآخــر حــق المواطــن
الفلســطيني بالغــذاء والمــاء .وعلــى مســتوى التشــريع العــادي تنظــم بعــض القوانيــن الحــق فــي الميــاه من
عــدة جوانــب ،منهــا قــرار بقانــون رقــم ( )7لســنة  2016بشــأن هيئــة تســوية األراضــي والميــاه 24،قرار
بقانــون رقــم ( )14لســنة 2014م بشــأن الميــاه؛ 25وكذلــك قانــون تســوية األراضــي والميــاه األردنــي رقم
( )40لســنة  26 ،1952علمــا بــأن كافــة هــذه القوانيــن تطبــق علــى الضفــة الغربيــة دون قطــاع غــزة.
وبالمجمــل يمكــن القــول أن صياغــة المشــرع الفلســطيني لهــذه الحقــوق تتفق مــع االتجاه العام الســائد
فــي الدســاتير المعاصــرة ،والتــي اهتمــت بمســألة الحقــوق والحريــات ومــن ضمنهــا الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،مــن خــال اعترافــه ببعــض الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعــي فــي محاولــة إحــداث تغيــر
فــي المجتمــع الفلســطيني الجديــد ،بــأن يكــون ديمقراطــي ،وذلــك بعــد معاصرتــه لتاريخ ملــيء بالحرمان
والطــرد واالحتــال ،وإن أخفــق فــي صياغــة بعضهــا وتجاهــل البعــض األخــر .والســتكمال اشــكالية
الدراســية والخــروج بتوصيــات مالءمــة لهــا يتعيــن علينــا البحــث فــي توجهــات القضــاء الدســتوري
واإلداري ودورهمــا فــي حمايــة وإرســاء وتفعيــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ســواء المنصــوص
عليهــا بشــكل صريــح أو المحــال تنظيمهــا إلــى قوانيــن وطنيــة ،وأخــرى الغائبــة عنهــا.
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 II-سيناريوهات الحماية القضائية للحقوق االقتصادية
واالجتماعية في ظل الوضع الراهن والتطلعات المستقبلية
تعــد الرقابــة القضائيــة إحــدى الضمانــات األساســية لحمايــة حقــوق اإلنســان ،ســواء مــن خــال
القضــاء الدســتوري بالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن ،بمــا يحقــق مبــدأ ســمو الدســتور؛ لمتابعــة مــدى
التــزام التشــريعات مهمــا كان نوعهــا أو مرتبتهــا لحمايــة الحقــوق والحريــات المنظمــة بموجــب أحــكام
الدســتور .أو مــن خــال الرقابــة اإلداريــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة بمــا تصــدره مــن قــرارات
تمــس حقــوق األفــراد وحرياتهــم الدســتورية.
ســنحاول فــي هــذا القســم التعــرف علــى الضمانــات القضائيــة ودورهــا فــي حمايــة الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي فلســطين ســواء الدســتورية أو اإلدارية ،باســتعراض توجهــات القضائيين
فــي حمايــة هــذه الحقــوق المنظمــة بشــكل صريــح ضمــن أحــكام القانــون األساســي بشــكل مطلــق أو
المحــال تنظيمهــا إلــى قانــون ،أو تلــك الغائبــة عــن تنظيمهــا.
 .أالقضاء الدستوري أبعد من مجرد دور رقابي
إن القانــون األساســي ،نــص وبشــكل صريــح علــى إنشــاء المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية،
وذلــك فــي المــادة ( )103منــه 27،كمــا وأكــدت المــادة ( )24مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا
للعــام  2006ذلــك .ومنحتهــا بموجــب ذلــك صالحيــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن بمــا فيهــا
النصــوص الدســتورية الناظمــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ببحــث مــدى مالءمــة التشــريعات
الوطنيــة لتلــك النصــوص مــن عدمهــا ،مــن خــال الرقابــة علــى الســلطات عنــد تنظيمهــا للحقــوق
28
االقتصاديــة واالجتماعيــة الــواردة بنــص الدســتور ،أو تحديــد معالــم هــذه الحقــوق وحمايتهــا.
وســنتعرض فــي هــذا القســم لــدور المحكمــة الدســتورية العليــا فــي فلســطين فــي حمايــة الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة المحميــة بموجــب نصــوص القانــون األساســي ،وكذلــك الحقــوق الغائبــة عــن
تنظيمهــا .ونقصــد هنــا بالنصــوص المنظمــة دســتوريا تلــك التــي تشــمل تنظيمهــا بشــكل مطلــق أو
المحــال تنظيمهــا إلــى القانــون ،أمــا الغائبــة تلــك التــي تجاهــل القانــون األساســي تنظيمهــا.
فالمحكمــة الدســتورية يمكنهــا حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة المنظمــة دســتوريا من خالل
الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن ،ويقــوم اختصــاص المحكمــة الدســتورية بالرقابة على الدســتورية مهما
اختلفــت أنــواع التشــريعات أو تنوعــت درجاتهــا؛ بهــدف بحــث مطابقتها للدســتور ســواء أكانت تشــريعية
صــادرة مــن ســلطة تشــريعية أو فرعيــة صــادرة مــن ســلطة تنفيذيــة أو عــدم مطابقتهــا ،دون أن يتجــاوز
ذلــك إلــى بحــث مخالفــة القوانيــن لبعضهــا البعــض أو اللوائــح بعضهــا مــع اآلخــر 29.مــع تعرضهــا
للمطاعــن الشــكلية والمتعلقــة باإلجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد اقتــراح القانــون وإقــراره وإصــداره.
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ومــا يهمنــا فــي هــذا الســياق مراقبــة هــذه المحكمــة لمــدى التــزام الســلطة التشــريعية بالقيــود أو
المحــددات الدســتورية المنظمــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ســواء كانــت الســلطة التشــريعية
فيهــا مقيــدة أو تقديريــة 30،وإن كانــت تثــور أهميــة هــذه الرقابــة أكثــر بالنســبة للحقــوق التــي تتمتــع فيهــا
الســلطة التشــريعية بســلطات تقديريــة ،والتــي تصنــف معظم الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ضمنها؛
ألنهــا تمنــح للمشــرع مجــاال لتنظيمهــا حتــى يتمكــن األفــراد مــن ممارســتها ،وذلــك فــي حــال ارتبــاط
النــص الدســتوري بعبــارة “وفق ـا ً للقانــون” ،أو “وفق ـا ً ألحــكام القانــون” ،أو “علــى الوجــه المبيــن فــي
القانــون”؛ ويتحــدد مقــدار هــذه الســلطة التقديريــة وفق ـا ً للقــدر المتــاح لهــا فــي النصــوص الدســتورية.
وإن المطلــع علــى تجربــة القضــاء الدســتوري الفلســطيني ،يجــد أن المحكمــة العليــا بصفتهــا
الدســتورية ،والتــي تشــكلت مؤقتــا بموجــب أحــكام المــادة ( )24مــن القانــون األساســي ،لممارســة
اختصاصــات المحكمــة الدســتورية العليــا لحيــن تشــكيلها ،بأنهــا لــم تتعــرض ضمــن الطعــون التــي
نظــرت فيهــا ،إلحــدى الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة إال تلــك المتعلقــة بعــدم دســتورية القــرار
بقانــون لســنة  2009والصــادر عــن رئيــس الســلطة الوطنية الفلســطينية بشــأن التعامل مــع البورصات
األجنبيــة 31،والــذي بموجبــه حظــر التعامــل مــع البورصــات األجنبيــة ،ممــا شــكل مخالفــة صريحــة
للمــادة ( ،)21والتــي تنــص علــى“ :يقــوم النظــام االقتصــادي فــي فلســطين علــى أســاس مبــادئ
االقتصــاد الحــر” ،إال أن المحكمــة قــررت عــدم قبــول الطعــن؛ ألن التحــوط واتخــاذ التدابيــر الالزمــة
التــي توجبهــا حالــة الضــرورة والتــي ال تحتمــل التأخيــر ال تتعــارض مــع االقتصــاد والحــر وإنمــا
تحميــه وتدعمــه ،بالتالــي هنــا المحكمــة الدســتورية دعمــت توجــه الرئيــس بتبنــي قــرار بقانــون.
وبعكــس ذلــك تطرقــت المحكمــة الدســتورية العليــا بعــد تشــكيلها بقــرار مــن الرئيــس بتاريــخ
 26/4/2016إلــى معالجــة بعــض القضايــا ذات العالقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة المنظمــة
دســتوريا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
ففــي إطــار حمايتهــا للحــق فــي العمــل ،تعرضــت للنظــر فــي مــدى دســتورية المــادة (/10أ)
مــن نظــام تدريــب المحامييــن المعــدل ،والــذي بموجبــه تقــدم طلبــات القيــد فــي ســجل المحامييــن
المتدربيــن المســتوفية للشــروط القانونيــة إلــى مجلــس النقابــة مرتيــن فــي الســنة ،األولــى خــال شــهر
كانــون الثانــي والتــي ينظــر فيهــا خــال شــهر نيســان ،والمــرة الثانيــة خــال شــهر تمــوز وينظــر
فيهــا فــي شــهر أيلــول ،حيــث أن الفتــرة األولــى مــا بيــن تقديــم الطلبــات والنظــر فيهــا هــي أربعــة
أشــهر ،بينمــا فــي الفتــرة الثانيــة هــي ثالثــة أشــهر .وتقــدم الطاعــن بهــذه الدعــوى؛ لرفــض مجلــس
نقابــة المحامييــن النظامييــن الفلســطينية تســجيله كمحــام متــدرب؛ لعــدم اســتكمال األوراق المطلوبــة
للتســجيل فــي التاريــخ الــذي حــدده المجلــس كموعــد أخيــر الســتقبال الطلبات ،مدعيــا بمخالفتهــا ألحكام
القانــون األساســي وبالتحديــد تلــك المتعلقــة بالحــق فــي العمــل ضمــن المــادة ( )25منهــا ،وكذلــك
الحــق فــي المســاواة فــي المــادة ( )9منــه .وفــي ذلــك حكمــت المحكمــة بعــدم دســتورية نــص المــادة
32
(/10أ) مــن نظــام التدريــب المعــدل مــن دون النظــر بقــرار الطاعــن والمتعلــق برفــض قيــد اســمه؛
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ألن األخيــر يصنــف مــن القــرارات اإلداريــة .وبــررت المحكمــة عــدم دســتورية نظــام التدريــب
المعــدل لعــدم التماثــل فــي المراكــز القانونيــة للمتقدميــن بالطلبــات خــال المــدة األولــى والثانيــة ،األمــر
الــذي أدى لعــدم تحقيــق المســاواة والتمييــز بينهــم ،وبالتالــي فــإن المحكمــة حكمــت بعــدم دســتورية
هــذا النــص ألنــه يتنافــى مــع الحــق فــي المســاواة المنصــوص عليــه ضمــن أحــكام القانــون األساســي.
وفــي اتجــاه أخــر اتصلــت هــذه المحكمــة ببعــض القضايــا المرتبطــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة إال أن المحكمــة لــم تقبلهــا ألســباب متعــددة ،فمثــا الطعــن المقــدم بعــدم دســتورية المــادة
( )37مــن القانــون رقــم ( )1لســنة  2000بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات المحليــة لمخالفتهــا
ألحــكام القانــون األساســي المتعلقــة بحريــة العمــل والعمــل النقابــي –منحــت هــذه المــادة وزيــر
الداخليــة صالحيــة حــل الجمعيــات -والمحكمــة قــررت فــي ذلــك عــدم قبــول الطعــن ألســباب إجرائيــة
33
متعــددة؛ ألن الجهــة مقدمــة الطعــن لــم تحــدد أوجــه المخالفــة والنصــوص الدســتورية ذات العالقــة،
اســتنادا ألحــكام المــادة ( )28مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا .وكذلــك ألن الدعــوى الدســتورية
رفعــت إلــى القضــاء الدســتوري بمــا يخالــف طريقتــي الدفــع واإلحالــة ،حيــث كانــت الدعــوى منظــورة
أمــام محكمــة العــدل العليــا ،وتحمــل القضيــة رقــم ( ،)6/2016وبتاريــخ رفعهــا للقــرار وبالتحديــد
 19/12/2016قــدم الطاعــن دعــواه إلــى المحكمــة الدســتورية بطريقــة مباشــرة دون أن يتمســك بعــدم
الدســتورية أمــام القضــاء اإلداري أو قيــام القاضــي بإحالتهــا مــن تلقــاء نفســه وفقــا ألحــكام اإلحالــة.
أمــا القضيــة األخــرى والمتعلقــة بالحــق فــي الملكيــة ،والتــي تحمــل الرقــم ( )12/2016وتــدور
وقائعهــا حــول الطعــن بعــدم دســتورية قــرار رئيــس دولــة فلســطين بشــأن المصادقــة علــى قــرار
مجلــس الــوزراء المتعلــق باســتمالك قطــع أرض لصالــح شــركة بيتــي لالســتثمار العقــاري (روابــي)،
فقــد قــررت المحكمــة عــدم قبــول الدعــوى لعــدم اختصاصهــا؛ 34ألن قــرار االســتمالك هــو إجــراء
قانونــي بموجبــه يحــق لــإدارة نــزع ملكيــة عقــار مــن ملكيــة الفــرد للصالــح العــام ،مقابــل تعويــض
عــادل ،ويصنــف بأنــه مــن القــرارات اإلداريــة التــي تخضــع لرقابــة محكمــة العــدل العليــا وليــس
المحكمــة الدســتورية.
ونشــير فــي ذلــك إلــى أن المحكمــة الدســتورية العليــا اتصلــت بالطعــون الدســتورية التــي تطرقنــا
إليهــا ســابقا مــن خــال الدعــوى األصليــة ،والتــي تقــدم مــن صاحــب الشــأن المتضــرر مــن القانــون،
برفــع دعــوى أمــام المحكمــة الدســتورية المختصــة للبحــث بمــدى دســتورية النــص ،دون أن ينتظــر
35
تطبيــق هــذا القانــون عليــه.
وال بــد مــن اإلشــارة إلــى القضــاء الدســتوري الفلســطيني يشــهد تطــور ملحــوظ بعــد تشــكيل
المحكمــة الدســتورية ،وإن اتصــف بحداثــة تجربتــه ،فالمحكمــة العليــا بصفتهــا الدســتورية حكمــت
فــي ( )27قضيــة خــال مرحلــة عملهــا منــذ تبنــي القانــون األساســي وحتــى صــدور قــرار
تشــكيل المحكمــة الدســتورية بتاريــخ  ،26/4/2016وقــررت بعــدم الدســتورية فــي قراريــن فقــط،
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بينمــا تــم رد الدعــوى لعــدم صحــة الخصومــة أو لعــدم توافــر المصلحــة أو لعــدم االختصــاص فــي
باقــي القضايــا .أمــا المحكمــة الدســتورية العليــا ومنــذ تشــكيلها حديثــا أي مــا يقــارب الســنة ،نظــرت في
( )8طعــون دســتورية حكمــت بعــدم الدســتورية فــي طعــن واحــد والباقــي بعــدم قبــول الدعــوى أو عــدم
االختصــاص .ومــن المتوقــع خــال الســنوات القادمــة أن تكــون المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية
قــادرة علــى الفصــل فــي مثــل هــذه الطعــون وتوفيــر الحمايــة المطلوبــة للحقــوق والحريــات بشــكل
عــام واالقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل خــاص ،مــن خــال إعمــال مفهــوم الرقابــة علــى دســتورية
القوانيــن فقــط ،فــي حــال اتصالهــا بالدعــاوى مرتبطــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
أمــا بخصــوص توجهــات القضــاء الدســتوري الفلســطيني مــن الحقــوق الغائبــة ،التــي غفــل القانــون
األساســي علــى تنظيمهــا ،أو اتصفــت صياغتــه بعــدم الوضــوح فــي أحيــان أخــرى ،مثــل الحــق فــي
الصحــة ،والحــق فــي أجــر عــادل ،وكذلــك الحــق فــي المــاء والغــذاء ،فلــم يواجــه القضــاء الدســتوري
الفلســطيني أثنــاء اتصالــه بالطعــون الدســتورية أي قضايــا ذات عالقــة بالحقــوق االقتصاديــة أو
االجتماعيــة الغيــر منظمــة دســتوريا ،أو تلــك الحقــوق السياســية والمدنيــة غيــر المحميــة بموجــب
نصــوص القانــون األساســي للقيــاس عليهــا .بينمــا نجــد أن القضــاء الدســتوري المغربــي حــاول حمايــة
بعــض الحقــوق غيــر المنظمــة دســتوريا مــن خــال آليــة القيــاس ،حيــث طبــق القاعــدة المنصــوص
عليهــا دســتوريا والمتعلقــة “بالكوتــا” للنســاء فــي الدائــرة االنتخابيــة الوطنيــة علــى حالــة أخــرى
غيــر منظمــة دســتوريا والمتعلقــة “بالكوتــا” الممنوحــة لفئــة الشــباب فــي الدائــرة االنتخابيــة ،وذلــك
التحــاد الغايــة فــي بينهمــا 36.أمــا فــي مصــر ،فقــد قامــت المحكمــة الدســتورية المصريــة بحمايــة نــص
غيــر منظــم دســتوريا –وإن كان موضــوع القضيــة يرتبــط بالحقــوق المدنيــة -وأوضحــت أن إغفــال
الدســتور المصــري علــى تنظيــم حــق الــزواج والحقــوق المتفرعــة عنــه ،ال يعنــي إنكارهــا ،فهــي
ترتبــط مــع المــادة ( )45مــن الدســتور ،والتــي تقــرر أن حيــاة المواطنيــن الخاصــة حرمــة يحميهــا
القانــون ،وتشــكل جــزء مــن الحريــة الشــخصية ،وال يجــوز فهــم نصــوص الدســتورية علــى ضــوء
حقبــة جاوزهــا الزمــن ،بــل يتعيــن أن يكــون نســيجها قابــا للتطــور وكافــا مــا يفتــرض فيــه االتســاق
مــع حقائــق العصــر ،وحكمــت بنــاء علــى ذلــك بعــدم دســتورية البنــد الســادس مــن المــادة ( )73مــن
قانــون مجلــس الدولــة رقــم ( )47لســنة  ،1972والــذي ينــص علــى عــدم زواج عضــو مجلــس الدولــة
بأجنبيــة 37.ونتوقــع أن يكــون للقضــاء الدســتوري الفلســطيني ذات االتجــاه بحمايــة هــذه الحقــوق
انطالقــا مــن الحقــوق األخــرى.
 .ببناء قضاء إداري فاعل لحماية الحقوق
للقضــاء اإلداري أهميــة خاصــة فــي الرقابــة علــى مشــروعية تصرفــات الســلطة
العامــة وحمايــة الحقــوق والحريــات بشــكل عــام مــن تعســف اإلدارة العامــة أو انتهاكهــا،
وبالتحديــد فــي ظــل عــدم توافــر الضوابــط والقيــود التشــريعية التــي تحكــم اإلدارة العامــة.
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ويقــوم نظــام القضــاء اإلداري فــي فلســطين علــى درجــة واحــدة وتمــارس صالحياتهــا محكمــة العــدل
العليــا اســتنادا لنــص المــادة ( )104مــن القانــون األساســي ،والتــي تنــص علــى“ :تتولــى المحكمــة
العليــا مؤقتـا ً كل المهــام المســندة للمحاكــم اإلداريــة والمحكمــة الدســتورية العليــا مــا لــم تكــن داخلــه فــي
اختصــاص جهــة قضائيــة أخــرى وفقـا ً للقوانيــن النافــذة”.
وباالطــاع علــى بعــض القــرارات القضائيــة الصــادرة مــن محكمــة العــدل العليــا ذات العالقــة
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الحالــة الفلســطينية ،نجــد أنهــا مارســت اختصاصهــا بالرقابــة
علــى القــرارات ذات العالقــة بهــذه الحقــوق والصــادرة مــن الجهــات اإلداريــة ،وألغــت المخالــف
منهــا لنــص دســتوري أو قاعــدة قانونيــة ،وذلــك حينمــا يكــون القــرار الصــادر عــن اإلدارة مخالــف
لنــص وروح قاعــدة قانونيــة بالمفهــوم الواســع للقانــون ،والــذي يشــمل مصــادر المشــروعية المكتوبــة
وغيــر المكتوبــة ،ســواء أحدثــت مركــز قانونــي جديــد أو عدلــت مركــز قانونــي قائــم أو ألغتــه 38.وفــي
ســبيل ذلــك قــررت المحكمــة إلغــاء القــرار الصــادر عــن اللجنــة العليــا لمعادلــة الشــهادات والمتعلقــة
برفــض طلــب المســتدعي مقــدم طلــب معادلــة شــهادة الدكتــوراه التــي حصــل عليهــا مــن إحــدى
الجامعــات خــارج فلســطين بالدرجــة الفلســطينية ،لمخالفتــه للقوانيــن واألنظمــة ،وذلــك لعــدم اقامتــه
فــي بلــد الدراســة مــدة ســنة علــى األقــل كشــرط لمعادلــة الشــهادة اســتنادا إلــى التعليمــات الصــادرة
عــن اللجنــة العليــا لمصادقــة الشــهادات فــي وزارة التربيــة والتعليــم ،حيــث اعتبــرت المحكمــة أن
األنظمــة واللوائــح والتعليمــات والقــرارات التنظيميــة تكــون نافــذة منــذ صدورهــا دون حاجــة لنشــرها
فــي الجريــدة الرســمية كمــا هــو الحــال فــي القوانيــن ،لكــن يتــم ذلــك بالقــدر الــذي ال يلحــق ضــررا
باألفــراد؛ ذلــك ألن القــرارات اإلداريــة ال تســري بحــق المخاطبيــن بهــا إال إذا علمــوا بهــا ،األمــر
الــذي لــم يتحقــق بالنســبة لمقــدم الدعــوى حيــث لــم يثبــت عملــه بهــا عنــد التحاقــه بالدراســة بالتالــي
39
فإنهــا ال تســري بحقــه علــى الرغــم مــن صدورهــا بعــد التحاقــه بالجامعــة.
وفــي قضيــة أخــرى رفــض وزيــر الشــؤون االجتماعيــة ووزيــر الحكــم المحلــي اتخــاذ االجــراءات
القانونيــة واإلداريــة المترتبــة علــى قانــون حقــوق المعوقيــن رقــم ( )4لســنة  ،1999والمتعلــق بمواءمة
األماكــن العامــة للمعوقيــن بمــا يضمــن لهــم ســهولة واســتقاللية الحركــة والنقــل ،محــددة التزامــات
كل وزارة فيهــا 40.وقــد قــررت المحكمــة إلــزام هــذه الجهــات بتنفيــذ المــواد ( )12-15واتخــاذ كافــة
االجــراءات والقــرارات الالزمــة لذلــك ،لمخالفــة هــذه التصرفــات المــادة ( )10وكذلــك المــادة ()22/2
41
مــن القانــون األساســي ،واعتبــرت أن ضمــان توفيــر ذلــك يعتبــر جــزء مــن الكرامــة االنســانية.
وحكمت المحكمة في قضية أخرى باإللزام جامعة القدس المفتوحة/غزة بتســليم المســتدعي شــهادة
تخرجــه مــن الجامعــة بتخصــص كليــة التربية ،حيــث التحق المســتدعي بالجامعة بموجب شــهادة ثانوية
عامــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية تــم معادلتهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بشــهادة
الثانويــة العامــة الفلســطينية ،إال أنــه وعنــد تخرجــه مــن الجامعــة أي بعــد مضــي أربــع ســنوات فيهــا،
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رفضــت الجامعــة تســليمة الشــهادة بحجــة أنهــا شــهادة مدرســية ال تعــادل شــهادة الثانويــة العامــة ،علــى
الرغــم مــن أن الجامعــة لــم تعتــرض علــى هــذه الشــهادة ســواء عنــد التحاقــه بالجامعــة أو خــال الفتــرة
42
التــي أمضاهــا حتــى تخــرج منهــا.
وكذلــك األمــر كان لمحكمــة العــدل العليــا دور فــي إلغــاء بعــض القــرارات اإلداريــة المتعلقــة
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لصدورهــا مــن جهــة ال تملــك األهليــة القانونيــة إلصدارهــا ،ممــا
يجعلهــا معيبــة بعــدم االختصــاص .ويعــرف عيــب عــدم االختصــاص “القــدرة القانونيــة التــي يتمتــع بها
متخــذ القــرار ســواء كان عضــوا أو هيئــة أخــرى فــي إصــدار قــرار إداري أو الســلطة أو الصالحيــة
القانونيــة التــي يتمتــع بهــا متخــذ القــرار فــي إصــداره” 43.فقــد قــررت محكمــة العــدل العليــا إلغــاء
قــرار صــادر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،والمتضمــن الحجــز علــى ممتلــكات إحــدى
المواطنيــن؛ ألن هــذا القــرار مشــوبا بعــدم االختصــاص ،حيــث لــم تتــم مراعــاة أحــكام الملكيــة الخاصة
المنظمــة بموجــب المــادة ( )21مــن القانــون األساســي ،والتــي تحظــر نــزع الملكيــة أو االســتيالء
عليهــا إال فــي حالتيــن؛ األولــى عندمــا يســمح القانــون بذلــك وفقــا ألحــكام قانــون االســتمالك ،والتــي
تشــترط وجــود منفعــة عامــة للمصــادرة ومقابــل تعويــض عــادل للمواطــن ،أمــا الحالــة الثانيــة عنــد
صــدور حكــم مــن القضــاء الفلســطيني ،وهــذا لــم يتحقــق فــي القضيــة موضــوع الطعــن 44.وكذلــك
الغــت قــرار مديــر مكتــب البتــرول فــي إحــدى محافظــات الضفــة الغربيــة والمتعلــق بإغــاق إحــدى
45
محطــات البتــرول؛ لعــدم اختصاصــه بذلــك.
وبالتالــي نالحــظ أن هــذه القــرارات اكتفــت وفــي إطــار حمايتهــا للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
بإلغــاء بعــض القــرارات لتوافــر عيــب االختصــاص فيهــا وأخــرى لمخالفتهــا القواعــد القانونيــة ،إال
أنهــا لــم توضــح األثــار المترتبــة علــى هــذه األحــكام أو االلتزامــات المترتبــة علــى الجهــة اإلداريــة
علــى الرغــم مــن أن التنظيــم القانونــي الختصاصــات محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية يفيــد بأنــه
قضــاء شــامل ،وفقــا ألحــكام المــادة ( )291مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة
وتعديالتــه ،والتــي تنــص علــى“ :تصــدر المحكمــة حكمهــا علــى وجــه الســرعة فــي الطلــب وذلــك
إمــا برفضــه أو بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه أو بتعديلــه مــع مــا يترتــب علــى حكمهــا مــن آثــار
قانونيــة” فمــن الناحيــة الواقعيــة يصنــف البعــض القضــاء اإلداري فــي فلســطين بأنــه قضــاء إلغــاء
دون أن يتعــرض لآلثــار القانونيــة المترتبــة علــى الطعــون ،وقــد اتخــذ القضــاء اإلداري هــذا
االتجــاه فــي إطــار حمايتــه للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .ويقصــد بقضــاء اإللغــاء؛ وذلــك بــأن
يقــوم القاضــي بإبطــال القــرارات اإلداريــة الصــادرة عــن اإلدارة فيمــا إذا صــدرت مخالفــة لمبــدأ
المشــروعية 46.هــذا ويتــم إلغــاء القــرار اإلداري لعــدة أســباب منهــا ،عيــب عــدم االختصــاص وعيــب
الشــكل واإلجــراءات ،أو عيــب مخالفــة القانــون ،أو عيــب انحــراف اســتعمال الســلطة ،وأخيــرا عيــب
الســبب 47.وال نتوقــع أن يكــون للمحكمــة اإلداريــة فــي فلســطين أي دور فــي التعويــض ،حيــث اكتفــت
بإلغــاء القــرارات اإلداريــة التــي تخالــف القواعــد ذات العالقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة،
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علــى خــاف بعــض الــدول التــي تلــزم الدولــة بالتعويــض فالمحكمــة اإلداريــة فــي المغــرب اســتندت
إلثبــات الحــق فــي الصحــة إلــى مواثيــق دوليــة وإقليميــة ومــا ورد فــي ديباجــة دســتور منظمــة
الصحــة ،وأقــرت بــأن التمتــع بــه ال يمكــن بلوغــه إال فــي حــال تــم منحــه لــكل األفــراد بــدون تمييــز
علــى أي ســبب ،بــل وألزمــت الدولــة بتعويــض أحــد المواطنيــن نتيجــة إخــال مرفــق الصحــة بمبــدأ
المســاواة بيــن المواطنيــن فــي العــاج واســتندت علــى المواثيــق الدوليــة إلقــرار حــق التعويــض علــى
الدولــة نتيجــة اإلهمــال التــي تعرضــت لــه الضحيــة وأدت لوفاتهــا 48.إال أنــه مــن المتوقــع أن يكــون
لهــا أي دور فــي تذكيــر الدولــة بالتزاماتهــا المترتبــة علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،كمــا
هــو الحــال فــي توجهــات المحاكــم اإلداريــة فــي المغــرب ،حيــن ألزمــت الدولــة فــي إحــدى أحكامهــا
بتوفيــر بدائــل عــن العــاج فــي حــال عــدم توفرهــا؛ كونهــا المســؤولة عــن إنفــاذ هــذا الحــق ،المكفــول
49
بمقتضــى الدســتور والمواثيــق الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المغــرب.
وبعكــس ذلــك قــد أخفقــت محكمــة العــدل العليــا فــي حمايــة الحقــوق األساســية للمواطن الفلســطينية،
والمرتبطــة بحــق التعليــم والصحــة والســكن وغيرهــا ،فــي حكمهــا بشــأن الطعــن بقــرار مجلــس
الــوزراء الفلســطيني والقاضــي بفــرض إرفــاق بــراءات ذمــة (لألشــخاص العادييــن والمعنويين) بشــأن
مســتحقات الميــاه والكهربــاء ،واعتبــرت المحكمــة أن هــذا القــرار يهــدف إلــى حمايــة المصلحــة العامــة
والمتمثــل فــي عــدم تســديد مســتحقات الكهربــاء والميــاه ،األمــر الــذي يترتــب عليــه قيــام الحكومــة
االســرائيلية باقتطــاع قيمــة مــا يســتحق لهــا مــن أثمــان الكهربــاء والميــاه علــى الســلطات المحليــة
وشــركة الكهربــاء والميــاه مــن مســتحقات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن الضرائــب .فالمحكمــة فــي
هــذا الحالــة منحــت اإلدارة امتيــازا بتحصيــل أموالهــا وأمــوال البلديــات مــن خــال مقايضــة المواطــن
50
الفلســطيني علــى الخدمــات األساســية التــي يتمتــع بهــا.
 .تالتوصيات
اهتمــت هــذه الدراســة بتســليط الضــوء علــى الصياغــات المعتمــدة فــي تنظيــم الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة فــي القانــون األساســي الفلســطيني -بصفتــه القانــون األعلــى فــي البــاد -وأثــر هــذه
الصياغــات علــى موقــف القضائييــن الدســتوري واإلداري فــي حمايــة الحقوق االقتصاديــة واالجتماعية
فــي الحالــة الفلســطينية .وتوصلــت هــذه الدراســة بنــاء علــى المقاربــات التــي تقدمــت بهــا إلــى بعــض
التوصيــات الهادفــة إلــى االرتقــاء بمســتوى حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي فلســطين
علــى المســتوى الوطنــي ،وفقــا لمــا يلــي:
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أوال :توصيات متعلقة بالصياغة الدستورية والقانونية
نعتقــد وبشــكل عــام أن صياغــة المشــرع الدســتوري الفلســطيني للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
ضمــن القانــون األساســي ،تعــد أفضــل صياغــة مقارنــة مــع الوثائــق الدســتورية التــي عاصــرت حكــم
فلســطين ،التــي لــم تــول الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة القــدر الكافــي مــن التنظيــم ،أو نظمتهــا بمــا
يتــاءم مــع أهدافهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،فجــاء كل دســتور انعكاسـا ً حقيقيـا ً لهــذه االبعاد
التــي يعاصرهــا النظــام الحاكــم .فمثــا نجــد أن القانــون األساســي العثماني لســنة  1876لم يتعــرض لهذا
النــوع مــن الحقــوق ،كذلــك األمــر بخصــوص مرســوم دســتور فلســطين لعــام  1922الــذي طبــق بعــد
فــرض االنتــداب البريطانــي علــى فلســطين ،حيــث غيبــت أحكامه تنظيــم الحقــوق والحريــات االقتصادية
واالجتماعيــة ومنحــت للمنــدوب الســامي معظــم الصالحيــات فــي تقييــد بعــض الحقــوق األخــرى بمــا
ينســجم مــع إقامــة وطــن قومــي لليهــود ،وبمــا يتفــق مــع الغايــة األساســية والمتمثلــة بإنــكار وجــود
الفلســطينيين وحقوقهــم ،ويعتقــد البعــض أن هــذا التوجــه ينســجم مــع النظــام األنجلوسكســوني المعتمــد
علــى الســوابق القضائيــة .أمــا بالنســبة للدســتور األردنــي لعــام  1946والدســتور األردنــي لعــام ،1952
والــذي طبــق علــى الضفــة الغربيــة التــي خضعــت للتنظيــم الدســتوري األردنــي بعد صــدور قرار تقســيم
فلســطين ونشــوب حــرب عــام  ،1948فقــد احتــوت هــذه الوثائــق علــى بعــض الحقــوق والواجبــات
ضمــن الفصــل الثانــي فــي المــواد ( )5-23وتعرضــت ضمنهــا للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية بشــكل
مباشــر ،مثــل الحــق فــي التملــك ضمــن المــادة ()11؛ والحــق في العمــل فــي المــواد ( )2/6و( )23والتي
أشــارت إلــى ضــرورة تبنــي تشــريعات تحمــي حقــوق العامليــن ،وتضمنــت نصــوص تفيــد بضــرورة
فــرض التشــغيل اإللزامــي للحــاالت الخاصــة؛ وكذلــك تعرضــت نصــوص هــذا الدســتور للحــق بالتعليــم
بشــكل عــام ضمــن المــادة ( )20منــه ،وأكــدت علــى إلزاميــة ومجانيــة فــي المرحلــة االبتدائيــة ،ونعتقــد
أن هــذا التنظيــم ينســجم مــع الهــدف األساســي مــن تبنــي الدســتور األردنــي ومــا رافقــه مــن دمــج الضفــة
الغربيــة مــع الشــرقية تحــت إطــار المملكــة األردنيــة الهاشــمية .أمــا بالنســبة إلــى قطــاع غــزة الــذي كان
خاضعــا فــي ذات الوقــت إلــى اإلدارة المصريــة ،وطبــق عليــه القانــون األساســي للعــام  1955والمعــدل
بموجــب إعــان النظــام الدســتوري لعــام  ،1962فقــد اقتصــرت نصوصــه علــى حمايــة الملكيــة الخاصة
ضمــن المــادة ( )13منــه ،دون النــص علــى غيرهــا مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .أمــا بالنســبة
لألوامــر العســكرية اإلســرائيلية التــي طبقــت علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة أثنــاء الحكم العســكري،
فقــد حرمــت المواطنيــن الفلســطينيين بشــكل أساســي مــن حقوقهــم كافــة ،بمــا ينســجم مــع سياســتهم
العنصريــة المتبعــة لتحقيــق أهدافهــم.
إن صياغــة القانــون األساســي الفلســطيني تتفــق مــع االتجــاه العــام الســائد فــي الدســاتير المعاصرة،
والتــي اهتمــت بمســألة الحقــوق والحريــات ومــن ضمنهــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،كمــا
هــو الحــال فــي الدســتور المصــري للعــام  ،2014مــن خــال اعترافــه ببعــض الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعــي فــي محاولــة إحــداث تغيــر فــي المجتمــع الفلســطيني الجديــد ،بــأن يكــون ديمقراطــي،
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وذلــك بعــد معاصرتــه لتاريــخ ملــيء بالحرمــان والطــرد واالحتــال .بــل ويعتبــر أفضــل مــن غيــره من
الدســاتير العربيــة ،مثــل الدســتور الليبــي للعــام  2011والمعــدل للعــام  2012الــذي اكتفــى بالمــادة ()8
منــه باإلشــارة إلــى ســبعة حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة بشــكل مبســط دون إيــراد أيــة تفاصيــل حولهــا.
وكذلــك مــع الدســتور اإلماراتــي الصــادر عــام  1971وتعديالتــه ،الــذي أغفــل تنظيــم بعضهــا مثــل
حــق العمــال فــي تشــكيل نقابــات؛ الحــق فــي االضــراب؛ والحــق فــي الغــذاء والمــاء ومســتوى معيشــي
مالئــم ،وكذلــك لــم تحلهــا إلــى أي قانــون تشــريعي لتنظيمهــا .وكذلــك الدســتور اللبنانــي لعــام 1926
وتعديالتــه الــذي اكتفــى بالمــواد ( )10و( )15بالتعــرض للحــق فــي التعليــم والملكيــة الخاصــة علــى
التوالــي .ومــع ذلــك تحتــاج بعــض النصــوص لتعديــات؛ لتجعلهــا مالءمــة مــع األهــداف والتطــورات
الحاليــة ،وفقــا لمــا يلــي:
1 .يجــب علــى المشــرع الفلســطيني اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التشــريعية الالزمــة لتوحيــد النظــام
القانونــي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة:
علــى المشــرع الفلســطيني وكافــة الجهــات المختصــة اتخــاذ كافــة االجــراءات التــي تهــدف بشــكل
أساســي لتطبيــق ذات التشــريعات علــى شــقي الوطــن ،وبالتحديــد تلــك التشــريعات ذات العالقــة
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .فــا يعقــل أن تطبــق أنظمــة قانونيــة مختلفــة فــي الدولــة
الواحــدة .ويتــم ذلــك بتبنــي تشــريعات قانونيــة حديثــة تتــاءم مــع التطــورات الحاصلــة علــى
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن جهــة وااللتزامــات الدوليــة المترتبــة علــى انضمامهــا
للعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بعــد االعتــراف
بهــا كدولــة غيــر عضــو فــي األمــم المتحــدة مــن جهــة أخــرى ،وللوصــول إلــى هــذه النتيجــة يتعيــن
أن نســلك كافــة الســبل إلنهــاء االنقســام بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وتفعيــل المجلــس
التشــريعي الفلســطيني المنتخــب صاحــب االختصــاص األصيــل بتبنــي قوانيــن مناســبة وتطلعــات
المجتمــع الفلســطيني ،ويســبقه ذلــك قيــام رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بصفتــه صاحــب
االختصــاص بإصــدار قــرارات بقوانيــن وفقــا ألحــكام المــادة ( )43مــن القانــون األساســي
الفلســطيني ،فــي حــاالت الضــرورة التــي ال تحتمــل التأخيــر ،وفــي غيــر أدوار انعقــاد المجلــس
التشــريعي بعــرض هــذه القــرارات ذات العالقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة التي تــم تبنيها
خــال فتــرة االنقســام وانحصــر تطبيقهــا علــى الضفــة الغربيــة دون قطــاع غــزة علــى المجلــس
التشــريعي ،باعتبــار أن هــذا المجلــس صاحــب االختصــاص األصيــل بإصــدار التشــريعات،
ويمتلــك الحريــة التامــة فــي إقــرار القــرارات بقوانيــن أو إبطالهــا ،وبــدون ذلــك يــزول مــا لهــا
مــن قــوة قانــون ،ومــن ثــم بعــد ذلــك يقــوم هــذا المجلــس بتبنــي قوانيــن تــاءم تطلعــات المجتمــع
الفلســطيني والتزاماتــه الدوليــة ،حتــى تطبــق علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
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2 .إدراج الحقوق الغائبة عن التنظيم الدستوري الفلسطيني:
نهيــب بالمشــرع الدســتوري الفلســطيني ضــرورة تعديــل القانــون األساســي بــإدراج بعــض
الحقــوق الغائبــة عــن تنظيمــه مثــل الحــق فــي األجــرة العادلــة ،والحــق فــي مســتوى معيشــي
مناســب -بمــا يتضمنــه مــن الحــق فــي الصحــة والحــق فــي الغــذاء والمــاء -التــي أقرتهــا العديــد
مــن المواثيــق الدوليــة المنضمــة إليهــا فلســطين حديثــا بعــد االعتــراف بهــا كدولــة غيــر عضــو
فــي األمــم المتحــدة؛ لتحملهــا المســؤولية الدوليــة بخصــوص ضمانهــا وحمايتهــا 51،وبالتحديــد
فــي ظــل عــدم وضــوح مكانــة هــذه االتفاقيــات ضمــن النظــام القانونــي الفلســطيني .ونــورد مثــاال
علــى ذلــك مــا جــاء فــي العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة باعتبــاره
إحــدى االتفاقيــات الدوليــة المنضمــة إليهــا فلســطين ،فالمــادة ( )11منــه تنــص علــى“ :تقــر الــدول
األطــراف فــي االتفاقيــة الحاليــة بحــق كل فــرد فــي مســتوى معيشــي مناســب لنفســه ولعائلتــه،
بمــا فــي ذلــك الغــذاء المناســب والملبــس والمســكن ،كذلــك فــي تحســين أحوالــه المعيشــية بصفــة
مســتمرة” ،فهــذه االتفاقيــة تلــزم الدولــة بتوفيــر مســتوى معيشــي مناســب لألفــراد ينظــم حقوقهــم
فــي المســكن والملبــس والغــذاء ،تاركــة تنظيــم اإلجــراءات الخاصــة بذلــك حســب الظــروف
االقتصاديــة لــكل دولــة .وأضافــت المــادة مــن ذات االتفاقيــة بحــق كل شــخص فــي “التحــرر مــن
الجــوع” والحصــول علــى الغــذاء الكافــي 52.وهــذا الحــق لــم ينظمــه القانــون األساســي الفلســطيني.
أضــف إلــى تلــك الحقــوق الحــق بالصحــة ،الــذي نظمتــه المــادة ( )12/1مــن العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والتــي نصــت علــى تمتــع الفــرد “بأعلــى
مســتوى يمكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة” ،كمــا وحــددت الخطــوات الواجــب اتباعهــا بهــدف
خفــض الوفيــات مــن المواليــد واألطفــال ،والوقايــة مــن األمــراض ،وخلــق ظــروف قــادرة علــى
53
توفيــر العنايــة الطبيــة ،واالهتمــام بالبيئــة والصناعــة.
وتــزداد هــذه اإلشــكالية فــي ظــل خلــو النظــام الدســتوري الفلســطيني مــن أي قواعــد متعلقــة
بالقانــون الدولــي وبالتحديــد تلــك المتخصصــة باالتفاقيــات الدوليــة؛ ســواء المتعلقــة بآليــات إنفــاذ
هــذه االتفاقيــات أو مكانتهــا ضمــن النظــام القانونــي الداخلــي .وإن حســمت المحكمــة الدســتورية
العليــا بموجــب قرارهــا رقــم ( )4/2014لســنة  2قضائيــة بتاريــخ  19نوفمبــر  2017مكانــة هــذه
االتفاقيــات الدوليــة ضمــن النظــام القانونــي الفلســطيني بأنهــا تحتــل مرتبــة أعلــى مــن القانــون
وأدنــى مــن الدســتور ،ممــا يســتتبع ضــرورة تعديــل التشــريعات الوطنيــة بمــا يتــاءم وااللتزامــات
الدوليــة الــواردة فــي االتفاقيــات الدوليــة ،وهنــا نشــير بــأن المحكمــة بــررت ذلــك مــا يــواءم الهويــة
الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني.
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3 .إيراد قيد عام للنصوص الدستورية:
نوصــي المشــرع الدســتوري الفلســطيني بالتقييــد العــام للنصــوص الدســتورية ،بإيــراد نــص
عــام يحــدد القيــود الــواردة علــى جميــع الحقــوق والحريــات المنظمــة بموجــب الدســتور ضمــن
البــاب الثانــي منــه بــذات القيــد بغــض النظــر عــن نوعهــا ،كمــا هــو الحــال فــي المــادة ()49
مــن الدســتور التونســي للعــام  ،2014وذلــك ألن الصياغــة المتبعــة فــي تنظيــم معظــم الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي القانــون األساســي ومنهــا الحــق فــي الملكيــة والحــق فــي العمــل
وكذلــك الضمــان االجتماعــي اكتفــت بتحديــد اإلطــار العــام لمفهومهــا ،وتقييــد ممارســتها بتدخــل
الســلطة التشــريعية ،حينمــا جــاءت معطوفــة بعبــارات “فــي حــدود القانــون”“ ،وفقــا ألحــكام
القانــون” 54.وهــو مــا يصفــه البعــض ب “نصــوص االســترداد” التــي تخــول الســلطات صالحيــة
55
اســترداد الحقــوق الدســتورية؛ بتبنــي تشــريعات تلغــي كل مقاصــد حقــوق اإلنســان وتقويضهــا،
ويــزداد حــدة ذلــك فــي حــال عــدم فعاليــة الجهــاز القضائــي للدولــة ،وحداثــة تجربتــه كمــا هــو
الحــال فــي النظــام الفلســطيني عنــد تعرضــه لبعــض الحقــوق ذات العالقــة .وإن كنــا بــكل األحــوال
نفضــل صياغــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل مطلــق أو إيــراد بعــض األحــكام
اإلضافيــة ذات العالقــة بهــا ضمــن النصــوص الدســتورية؛ ألن الحقــوق المحــال تنظيمهــا إلــى
تشــريعات وطنيــة تصنــف بأنهــا غيــر قابلــة للتقاضــي بذاتهــا أمــام المحاكــم ،وإنمــا تحتــاج لتدخــل
المشــرع الوطنــي لتفعيلهــا ،وفــي حــال تقاعــس المشــرع عــن ذلــك ،ســيحدث فراغــا فــي النظــام
القانونــي 56،وبالتحديــد الحالــة الفلســطينية فــي ظــل التطــورات المرتبطــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة مــن جهــة واالرتقــاء بالمســتوى الدولــي لفلســطين مــن جهــة أخــرى وانضمامهــا
للعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة فــي ظــل تعطــل المجلــس التشــريعي .وإلنفاذهــا فــي
الدولــة يتعيــن علــى المشــرع العــادي تبنــي القوانيــن إلعمالهــا ،علــى أن ال تخالــف النصــوص
الدســتورية ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يجــوز أن ينظــم الحقــوق التــي نــص عليهــا الدســتوري
بتشــريعات أدنــى مــن القانــون 57.ويتحــدد مقــدار الســلطة التقديريــة فــي هــذه الحالــة وفقــا للقــدر
المتــاح لهــا فــي النصــوص الدســتورية ،علــى أن ال تتعــدى تلــك الســلطة علــى أصــل هــذا الحــق
أو المبــدأ الدســتوري ،والهــدف مــن منــح المشــرع هــذه الســلطة؛ تخويلــه بعــض الصالحيــات
التقديريــة لتنظيــم بعــض الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة المتطــورة ،وبالتالــي تجنــب تعديــل
الدســتور فــي كل مــرة يظهــر فيهــا تطــورات علــى هــذه الحقــوق.
4 .تبني تشريعات وطنية مستحدثة وموحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة:
يتوجــب علــى الســلطة التشــريعية تبنــي قوانيــن وطنيــة مســتحدثة تتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،مــع ضــرورة إلغــاء كافــة القوانيــن المطبقــة قبــل إنشــاء الســلطة الوطنية الفلســطيني
المخالفــة لتوجهــات الدولــة وتطوراتهــا ،فبعــض القوانيــن ذات العالقــة بالحقــوق االقتصاديــة
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واالجتماعيــة وبالتحديــد تلــك المحــال تنظيمهــا إلــى الســلطة التشــريعية أو الغائبــة عــن التنظيــم
الدســتوري تعــود إلــى األنظمــة القانونيــة الســابقة علــى إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومــا
اســتتبعه مــن تبنــي القانــون األساســي ،األمــر الــذي يضعنــا أمــام العديــد مــن التحديــات والعراقيــل؛
أهمهــا أن هــذه القوانيــن خلقــت لتتــاءم مــع األهــداف األساســية لألنظمــة القانونيــة التــي عاصــرت
الحكــم علــى فلســطين ،والتــي تختلــف حاليــا مــع أهــداف الدولــة الفلســطينية وتوجهاتهــا ،فهــي لــم
تعــد تــاءم احتياجــات المجتمــع الفلســطيني وتطوراتــه علــى المســتوى الوطنــي والدولــي .نضيــف
إلــى ذلــك أنــه يضعــف مــن مســتوى الرقابــة القضائيــة عليهــا فالقضــاء الدســتوري الفلســطيني
اســتبعد مــن نطــاق رقابتــه القوانيــن األردنيــة ،فــي الحكــم رقــم ( )1/2014حيــن قــررت المحكمــة
باألغلبيــة عــدم قبــول الطعــن المتعلــق ببعــض المــواد الــواردة فــي قانــون الجمــارك والمكــوس
األردنــي لعــام  ،1962والقانــون المعــدل لــه رقــم  10لســنة  ،1964وأشــارت المحكمــة أن النظــر
فــي دســتورية القوانيــن ينبغــي أن يكــون فــي قوانيــن وطنيــة تــم تبنيهــا مــن المجلــس التشــريعي
الفلســطيني وفقـا ً للمفهــوم الضمنــي للمــادة ( )24مــن قانــون المحكمــة الدســتورية ،ويتعيــن تبعـا ً
لذلــك البحــث فــي دســتورية الطعــن المقــدم وفق ـا ً للقانــون الدســتوري األردنــي الــذي صــدرت
فــي ظلــه ،وهــذه الصالحيــة تخــرج مــن واليــة المحاكــم الفلســطينية 58.األمــر الــذي ينطبــق
علــى كافــة القوانيــن المنظمــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة قبــل إنشــاء الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية ،وتــزداد هــذه اإلشــكالية بخصــوص الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة الغائبــة عــن
التنظيــم الدســتوري المطبــق فــي فلســطين ،أال وهــو القانــون األساســي ،بحيــث ال تتوافــر لهــا
أدنــى حمايــة دســتورية.
5 .تطوير الضمانات الدستورية للحقوق االقتصادية واالجتماعية:
ننصــح المشــرع الدســتوري الفلســطيني بإضافــة بعــض القيــود علــى الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة المنظمــة دســتوريا بشــكل مطلــق ومقيــد وغيــر المحالــة إلى قانــون وطنــي لتنظيمها،
كمــا هــو التنظيــم الدســتوري للحــق فــي التعليم والمســكن في الحالــة الفلســطينية ،بتحديــد التزاماتها
فــي إعمــال هــذه الحقــوق بشــكل دقيــق وممنهــج ،دون االعتمــاد علــى الصياغــة الفضفاضــة التــي
تحمــل تأويــات متنوعــة .حيــث يشــكل هــذا األســلوب مــن الصياغــة ضمانــة أكبــر للحقــوق
والحريــات ويحميهــا مــن التعســف فــي التشــريع عــن ممارســة المشــرع لســلطته التقديريــة ،بحيــث
يكــون تدخــل المشــرع فــي مثــل هــذه الحــاالت ليــس إال إلعطــاء المزيــد منهــا ،ويحــاول التوفيــق
بيــن ممارســة هــذه الحقــوق والمبــادئ واألهــداف الدســتورية األخــرى ذات العالقــة ،وفــي حــال
صــدر تشــريع يحددهــا يعتبــر مخالــف لألحــكام الدســتورية 59،مثــل إضافــة بعــض القيــود الــواردة
علــى الحــق فــي التعليــم كتنظيــم التعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي ،وكذلــك إيــراد بعــض النصوص
ذات العالقــة بمحــو األميــة.
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ثانيا :توصيات لالرتقاء بالمنظومة القضائية
يعتبــر القضائييــن الدســتوري واإلداري فــي الحالــة الفلســطينية إحــدى الضمانــات األساســية
لحمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ولجــل مــا ذكرنــاه فيمــا يتعلــق بــدور القضــاء الدســتوري
واالداري الفلســطيني فــي حمايــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ال بــد لنــا مــن ايــراد مجموعــة
مــن التوصيــات لدعــم دورهــا فــي حمايــة هــذه الحقــوق ،وفقــا للتفصيــل التالــي:
1 .يتعيــن علــى الدســتوري توفيــر حمايــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة الغائبــة عــن التنظيــم
الدســتوري فــي فلســطين:
نشــجع القضــاء الدســتوري الفلســطيني بتبنــي ذات االتجــاه المتبــع فــي بعــض الــدول العربيــة عنــد
حمايــة الحقــوق الغائبــة عــن التنظيــم الدســتوري ،وذلــك فــي حــال ارتباطهــا مــع الحقــوق األخــرى
المنظمــة دســتوريا ،كأن يتــم حمايــة الحــق فــي الصحــة مــن خــال المــواد الناظمــة لمنــع إجــراء
تجــارب طبيــة أو منــع التعذيــب .فالقضــاء الدســتوري الفلســطيني هــو األقــدر علــى توفيــر الحمايــة
لهــذه الحقــوق الغائبــة عــن تنظيــم القانــون األساســي فــي ظــل الوضــع الراهــن ،الــذي يتعــذر معــه
تعديــل القانــون األساســي؛ لعــدم انعقــاد المجلــس التشــريعي صاحــب االختصــاص بهــذا التعديــل
وفقــا ألحــكام المــادة ( )120مــن القانــون األساســي والتــي تنــص علــى“ :ال تعــدل أحــكام هــذا
القانــون األساســي المعــدل إال بموافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس التشــريعي الفلســطيني” .وإن
كنــا نســتبعد أن يكــون للقضــاء الدســتوري الفلســطيني أي دور بفــرض التزامــات علــى الدولــة
فــي ســبيل إعمالهــا للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .والتــي تتطلــب تدخــا مــن الدولــة حتــى
يتمكــن الفــرد مــن االنتفــاع بهــا ،كمــا اتجهــت بعــض الــدول ،فمثــا أصــدرت المحكمــة العليــا
الهنديــة تعليمــات بضــرورة وجــود غــرف خاصــة لبعــض المصابيــن فــي الحــاالت الحرجــة وأن
تتطــور حتــى تتــم معالجتهــم؛ وأن يتــم تهيئــة المستشــفى حتــى يســتوعب أعــداداً أكبــر ،واســتندت
المحكمــة فــي ذلــك إلــى حقهــم فــي الحيــاة والكرامــة اإلنســانية ،ألن الحــق فــي الصحــة يعتبــر
المبــادئ التوجيهيــة غيــر القابلــة للتنفيــذ أمــام المحاكــم العليــا .وفــي قضيــة أخــرى أصــدرت
المحكمــة قــراراً يتعلــق بفتــح مستشــفيات خاصــة للمرضــى النفســيين؛ حتــى ال يبقــى مريــض غيــر
معالــج فــي مستشــفى رســمي 60.وكذلــك فرضــت المحكمــة الدســتورية فــي جنــوب إفريقيــا علــى
الحكومــة تقديــم دواء يتعلــق بتخفيــف احتماليــة اإلصابــة باإليــدز للحوامــل 61.واتجــه القضــاء
الدســتوري اإلســباني فــي ذات االتجــاه حيــن ألزمــت المحمــة العليــا الحكومــة بإطــاق ســراح
الســجناء المرضــى بالقلــب ضمــن شــروط محــددة 62.وذلــك ألنــه فــي الحالــة الفلســطينية تتمســك
كل ســلطة بمفهــوم الفصــل بيــن الســلطات المنظــم ضمــن أحــكام القانــون األساســي الفلســطيني.
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2 .يتعين على الجهات المختصة االرتقاء بمستوى المعرفة القانونية للمحاميين والقضاة:
ضــرورة اتخــاذ التدابيــر الهادفــة إلــى رفع مســتوى المعرفة القانونية بإجــراءات الدعوى الدســتورية
وبالتحديــد تلــك المتعلقــة بالدعــوى األصليــة ،مــن خــال تقييــد إجــراءات الدعــوى األصليــة ســواء
تلــك المرتبطــة بالجهــات التــي يمكــن أن تلجــأ إليهــا وهنــا نقصــد المحامــي بصفــة أساســية أو إضافة
بعــض الشــروط الموضوعيــة .حيــث اســتطعنا أن نســتنتج بنــاء علــى مــا تم تحليلــه في هذه الدراســة
أن معظــم الطعــون الدســتورية المرتبطــة بالحقوق والحريــات العامة منها االقتصاديــة واالجتماعية،
والتــي اتصلــت بهــا المحكمــة الدســتورية مــن خــال الدعــوى األصليــة المباشــرة تــم ردهــا ألســباب
شــكلية تتصــل بمفهــوم المصلحــة والصفــة .ونعتقــد بــأن اتجــاه القضــاء الدســتوري بــرد معظــم
الطعــون الدســتورية ألســباب متعــددة منهــا انعــدام المصلحــة أو عــدم االختصــاص أو غيرهــا كثيــرة
أفقــد ثقــة المواطــن الفلســطيني بــدور القضــاء الدســتوري فــي حمايــة الحقــوق بشــكل عــام ،وندعــم
ذلــك بعــدم التقــدم بــأي دعــوى دســتورية -بإحــدى الطــرق القانونيــة المتاحــة وفقــا ألحــكام قانــون
المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية -للطعــن بنصوص القرار بقانون بشــأن الضمــان االجتماعي
رقــم  6لســنة  2016الصــادر مــن الرئيــس محمــود عبــاس والمطبــق علــى الضفــة الغربيــة ،الــذي
يحتــوي علــى العديــد مــن النصــوص القانونيــة المخالفــة لألحــكام الدســتورية؛ فمثــا تضــم مــواده
إخــاال بمبــدأ المســاواة مــا بيــن الموظفيــن فــي القطــاع العــام والخــاص ،وحتــى المخاطبيــن بأحكامه
فيمــا يتعلــق باالقتطاعــات ومعامــل االحتســاب ،وكذلــك يتضمــن العديــد مــن النصــوص التميزيــة
بيــن الرجــل والمــرأة مــن خــال التركيــز علــى األدوار التقليديــة لــكل منهــا ،فهــو ينــص علــى عــدم
إمكانيــة توريــث راتــب المــرأة إال إذا كان الــزود غيــر قــادر علــى الكســب ،أمــا بخصــوص إجــازة
األمومــة فقــد أصبحــت بموجبــه معلقــة علــى التــزام المــرأة بدفــع ما يســمى باشــتراك تأميــن األمومة
لمــدة ال تقــل علــى ســتة أشــهر ،وغيرهــا كثيــرة تخالــف مبــادئ دســتورية أساســية متعلــق بالحقــوق
والحريــات بشــكل عــام ،واالقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل خــاص 63.وهنــا نشــير أن البعــض يــرى
إضافــة إلــى التوجهــات الخاصــة بتقييــد الدعــوى األصليــة المباشــرة بضــرورة إعــادة الهيكليــة
التنظيميــة للقضــاء الدســتوري الفلســطيني ،الــذي رد معظــم الطعــون الدســتورية ألســباب شــكلية
نتيجــة لمعالجتــه مســألتي الصفــة والمصلحــة فــي أحكامهــا مــن منظــور أقــرب للدعــوى المدنيــة
منهــا للدعــوى الدســتورية التــي تســتهدف باألســاس حمايــة الشــرعية الدســتورية ،وال تســتهدف
الترضيــة القضائيــة 64.فهــذا األمــر وبــكل األحــوال يســتدعي أن يتــم تســليط الضــوء علــى إجــراء
بعــض التدابيــر الهادفــة إلــى رفــع مســتوى المحامــي ويقابلــه القاضــي أو وضــع تقيــدات علــى آليــة
الدعــوى األصليــة؛ لضمــان اســتكمال الدعــاوي الدســتورية للشــكلية المطلوبــة ،حتى يتمكــن القضاء
الدســتوري مــن بحــث دســتورية القوانيــن ذات العالقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن
عدمهــا مــن الناحيــة الموضوعيــة .علمــا بأنــه يمكــن للمحكمــة االتصــال بالطعــون الدســتورية وفقــا
ألحــكام المــادة ( )27مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا مــن خــال الدفــع الفرعــي؛ 65أو بالدفــع
67
الفرعــي؛ 66وأخيــرا عــن طريــق التصــدي.
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3 .يجــب أن يهــدف التنظيــم القانونــي للمحكمــة الدســتورية إلــى تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن
تشــكيلها ،ومــن ضمنهــا حمايــة الحقــوق والحريــات:
علــى الجهــات المختصــة إعــادة النظــر بخصــوص تعديــل قانــون المحكمــة الدســتورية لســنة 2017

بموجــب قــرار بقانــون صــادر مــن رئيس الســلطة الفلســطينية ،والمعــدل لقانون المحكمة الدســتورية
العليــا لســنة  ،2006حيــث أن هــذه التعديــات ســتؤثر بشــكل ســلبي على حمايــة الحقــوق والحريات
ومــن ضمنهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة .ونــورد مثــاال عليهــا أن المــادة ( )13/3مــن القــرار قانــون
بشــأن تعديــل قانــون المحكمــة الدســتورية لســنة  2017نصــت علــى أن أثــر الحكــم وبشــكل محــدد
عنــد الحكــم بعــدم دســتورية أي قانــون أو مرســوم أو الئحــة أو نظــام لمخالفتــه للقانــون األساســي
يعتبــر محظــور التطبيــق وعلــى الجهــة التــي قامــت بــه تصويــب الوضــع وفقــا ألحــكام القانــون
األساســي ،حيــث حصــرت الحكــم بعــدم دســتورية قانــون أو مرســوم أو الئحــة أو نظــام فقــط ،فــي
حيــن أن النــص األصلــي –قبــل التعديــل -جــاء بشــكل مطلــق للحكــم بعدم دســتورية أي عمــل ،وبناء
علــى هــذا التعديــل لــم يعــد للمحكمــة الدســتورية الفلســطينية أي اختصــاص بالرقابــة علــى دســتورية
القــرارات واألعمــال الحكوميــة بشــكل عــام وتلــك المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
بشــكل خــاص ،والتــي قــد تحتــوي علــى انتهــاكات مباشــرة او غيــر مباشــرة لهــا .وكذلــك لقــد حذفت
نصــوص التعديــل إمكانيــة رد الحــق للمتظلــم أو تعويضــه عــن الضــرر أو كالهمــا معـا ً الــواردة في
نــص قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا لســنة  ،2006وبالتالــي حرمــت الفــرد المنتهــك حقوقــه مــن
المطالبــة بإعــادة الحــق ألصلــه أو التعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه بموجــب ذلــك ،والتــي قــد
تقــع إحــدى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن ضمنهــا.
4 .االرتقاء بمستوى القضاء اإلداري الفلسطيني:
ال بــد مــن إجــراء تعديــات تضمــن وجــود القضــاء االداري علــى درجتيــن ،إما من خالل اســتحداث
محكمــة اداريــة عليــا ،كمــا فــي كثيــر مــن الــدول ،أو علــى األقــل جعــل احــدى المحاكــم مختصــة
بالنظــر فــي الطعــون االداريــة ،إلــى حيــن تشــكيل محكمــة اداريــة عليــا مســتقلة ،ممــا يشــكل ضمانة
أكبــر للمتقاضيــن ،ال ســيما فــي القضايــا الخاصــة بحقــوق األفــراد االجتماعيــة واالقتصاديــة؛ حيــث
تعتبــر مــن أبــرز االشــكاليات المتعلقــة بالقضــاء اإلداري فــي فلســطين ،هــو أنــه على درجــة واحدة،
وبالتالــي فــإن قــرارات محكمــة العــدل العليــا -باعتبارهــا المحكمــة اإلداريــة فــي فلســطين -هــي
نهايــة وغيــر قابلــة لالســتئناف .بالنظــر الــى التطبيــق العملــي لبعــض قــرارات محكمة العــدل العليا،
نجــد أن الســلطة التنفيذيــة ال تنفــذ بعــض القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة ،وبالتالــي يجــب علــى
صنــاع القــرار إصــدار التعليمــات الواضحــة والصارمــة لكافــة أجهــزة الســلطة التنفيذية ومســؤوليها
وموظفيهــا تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة لمنــع أي تدخــل فــي اعمال الســلطة القضائيــة واحترام
قراراتهــا وتطبيقهــا دون إبطــاء ،عمـاً بمبــدأ ســيادة القانــون.
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وبالنتيجــة؛ ومــع عــدم إنــكار دور محكمــة العــدل العليــا فــي حمايــة الحقــوق االقتصاديــة كمــا
ذكرنــا ،إال أن هنــاك العديــد مــن مواطــن القصــور مــن الناحيتيــن التنظيميــة والموضوعيــة،
وبالتالــي يجــب إجــراء مراجعــة شــاملة لمنظومــة القضــاء اإلداري ،لضمــان حمايــة الحقــوق
بشــكل عــام ،ال ســيما االقتصاديــة واالجتماعيــة منهــا ،وذلــك لتمــاس اختصــاص المحكمــة بحقــوق
األفــراد مــن تعســف االدارة العامــة ،وهــذا يتطلــب تدخــل المشــرع الفلســطيني بــإرادة سياســية
حقيقيــة فــي ســبيل الوصــول الــى نظــام قضائــي اداري يســهم بالنتيجــة فــي حمايــة حقــوق األفــراد
وحرياتهــم.
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إشــرافه ،دراســات فــي النظــام الدســتوري الفلســطيني ،كليــة الحقــوق واإلدارة العامــة ،جامعــة بيرزيــت،2015 ،
ص.157
Melham (Feras), The Origins and Evolution of the Palestinian Sources of Law-Ph,D, Virje
.Universities, Brussel, 2004, p182-185

)(4الحســن (نافــع)“ ،الوضــوح والغمــوض فــي النظــم الدســتوري والقانــون األساســي الفلســطينية” ،مجلــة جامعــة القــدس
المفتوحــة للدراســات واألبحــاث ،مجلــد  ،1عــدد  ،25بتاريــخ  ،2011ص206-207؛ خليــل ،صناعــة الدســتور،
ص.157
)(5منحــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة دولــة فلســطين صفــة مراقــب فــي األمــم المتحــدة بموجــب القــرار
 RES/A/19/67بتاريــخ  .29/11/2012وبموجــب ذلــك انضمــت فلســطين للعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة
بحقــوق اإلنســان منهــا عامــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل خــاص ،منهــا :العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
)(6برزوق (شباب) ،الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان ،جامعة وهران ،الجزائر ،2012 ،ص.118
)(7اللغمامــي (ســليم) ،الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الدســتور التونســي ،محاضــرة فــي كليــة العلــوم القانونيــة
واالجتماعيــة والسياســية فــي تونــس ،ضمــن برنامــج األكاديميــة العربيــة الثالثــة للقانــون الدســتوري ،بتاريــخ
.22/11/2017
)(8الدستور المصري لعام  ،2014منشور على الموقع االلكتروني التالي:
.https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar visited on 5/10/2017

)(9قانــون رقــم  62لســنة  ،1953والمتعلــق بالمالكيــن والمســتأجرين ،الجريــدة الرســمية األردنيــة (الحكــم األردنــي)،
عــدد  ،1140المــؤرخ فــي  16إبريــل  ،1953ص .661
)(10قــرار بقانــون رقــم  8لســنة  ،2017والمتعلــق بالتربيــة والتعليــم العــام ،الوقائــع الفلســطينية (الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية) ،عــدد  ،132المــؤرخ فــي  25فبرايــر  ،2017ص .8
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)(11قــرار بقانــون رقــم  9لســنة  ،2016والمتعلــق بصنــدوق اإلنجــاز والتميــز لدعــم التعليــم ،الوقائــع الفلســطينية (الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية) ،عــدد  ،119المــؤرخ فــي  29مــارس  ،2016ص.8
)(12قــرار بقانــون رقــم  4لســنة  ،2016والمتعلــق بحمايــة األحــداث ،الوقائــع الفلســطينية (الســلطة الوطنيــة الفلســطينية)،
عــدد  ،118المــؤرخ فــي  28فبرايــر ،2016 ،ص.8
)(13خضــر (خضــر) ،مدخــل إلــى الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان ،دار الكتــب الحديثــة ،بيــروت ،دون ســنة نشــر،
ص .229
)(14أنظر ،المادة ( )25/3و( )25/4القانون األساسي الفلسطيني.
)(15يقصــد بالحــق فــي الملكيــة “قــدرة اإلنســان علــى أن يصبــح مالــكا وأن يتصــرف فــي ملكــه وأن تصــان مــن أي اعتــداء
عليهــا ،فــا يجــوز مصادرتهــا أو االســتالء عليهــا أو نزعهــا إال لمصلحــة عامــة ،وفقـا ً ألحكــم القانــون” .للمزيــد أنظــر:
عبــد هللا (عبــد الغنــي) ،القانــون الدســتوري ،الــدار الجامعيــة ،بيــروت ،دون ســنة نشــر ،ص.279
)(16ويقصــد بهــذا النظــام “نظــام لضمــان عيــش الفــرد فــي حــده األدنــى المعقــول عــن طريــق تأميــن العمــل لــه ،وحمايــة
قدرتــه عليــه ،وتعويضــه عــن دخلــه المفقــود فــي حــال انقطاعــه ألســباب خارجــة عــن إرادتــه ،وتغطيــة النفقــات
االســتثنائية التــي تترتــب علــى المــرض أو العجــر أو الوفــاة ،وكذلــك نفقــات األعبــاء العائليــة” .للمزيــد أنظــر :ملحــم
(فــراس) ،اإلطــار القانونــي للضمــان االجتماعــي فــي فلســطين ،الهيئــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق المواطــن ،رام
هللا ،1999 ،ص.12-13
)(17أنظر ،المادة ( ،)22/1القانون األساسي الفلسطيني.
)(18قانــون رقــم  7لســنة  2005وتعديالتــه ،والمتعلــق بالتقاعــد العــام ،الوقائــع الفلســطينية (الســلطة الوطنيــة الفلســطينية)،
عــدد  ،55المــؤرخ فــي  27يونيــو  ،2005ص.16
)(19قــرار بقانــون رقــم  19لســنة  ،2016والمتعلــق بالضمــان االجتماعــي ،الوقائــع الفلســطينية (الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية) ،عــدد  ،13المــؤرخ فــي  20أكتوبــر  ،2016ص .2
)(20عــزام (فاتــح) ،ضمانــات الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي الدســاتير العربيــة :دراســة مقارنــة ،مركــز الدراســات
لحقــوق اإلنســان ،القاهــرة ،1955 ،ص 27ومــا بعــد.
)(21أنظر ،المادة ( )49من الدستور التونسي لعام  ،2014منشور على الموقع االلكتروني التالي:
.https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar visited on 25/9/2017

)(22تغطي هذه الدراسة كافة القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية المختصة حتى تاريخ .10/12/2017
)(23قانــون رقــم  20لســنة  ،2004والمتعلــق بالصحــة العامــة ،الوقائــع الفلســطينية (الســلطة الوطنيــة الفلســطينية) ،عــدد
 ،54المــؤرخ فــي  23إبريــل  ،2014ص .14
)(24قــرار بقانــون رقــم  7لســنة  ،2016والمتعلــق بهيئــة تســوية األراضــي والميــاه ،الوقائــع الفلســطينية (الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية) ،عــدد  ،11المــؤرخ فــي  20مــارس  ،2016ص .75
)(25قــرار بقانــون رقــم  14لســنة  ،2014والمتعلــق بالميــاه ،الوقائــع الفلســطينية (الســلطة الوطنيــة الفلســطينية) ،عــدد
 ،108المــؤرخ فــي يوليــو  ،2014ص.13
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)(26قانــون رقــم  40لســنة  ،1952والمتعلــق بتســوية األراضــي والميــاه ،الجريــدة الرســمية األردنيــة (الحكــم األردنــي)،
عــدد  ،1113المــؤرخ فــي  16يونيــو  ،1952ص.279
)(27يثــار موضــوع الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فــي الدســاتير الجامــدة ،تلــك التــي ال يمكــن تعديلهــا أو إلغائهــا بنفــس
الطريقــة التــي تعــدل بهــا القوانيــن العاديــة ،وإنمــا تعتمــد علــى شــروط واجــراءات أكثــر تعقيــد للمحافظــة علــى ثباتــه
واســتقراه وحمايــة قواعــد مــن اعتــداء الســلطات .أمــا الدســتور المــرن فيمكــن تعديلــه بنفــس االجــراءات وبــذات
الســلطة التــي تعــدل التشــريعات العاديــة ،ويصنــف القانــون األساســي الفلســطيني بأنــه مــن الدســاتير الجامــدة .للمزيــد
أنظــر :علــوان (عبــد الكريــم) ،النظــم السياســية والقانــون الدســتوري ،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ،عمــان،1999 ،
ص307؛ متولــي (عبــد الحميــد) ،القانــون الدســتوري واألنظمــة السياســية مــع المقارنــة مــع المبــادئ الدســتورية فــي
الشــريعة اإلســامية ،منشــأة المعــارف ،االســكندرية ،1993 ،ص193؛ متولــي (عبــد الحميــد) ،عصفــور (ســعيد)،
خليــل (حســن) ،القانــون الدســتوري والنظــم السياســية ،منشــأة المعــارف ،االســكندرية ،ص.42-43
)(28تختــص المحكمــة الدســتورية الفلســطينية بالعديــد مــن االختصاصــات أهمهــا :الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن
واللوائــح أو النظــم وغيرهــا؛ تفســير نصــوص القانــون األساســي والتشــريعات؛ الفصــل فــي تنــازع االختصــاص.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القــرار بقانــون رقــم ( )16لســنة  2017والمعــدل لقانــون المحكمــة الدســتورية رقــم ( )3لســنة
 2006اشــترط لتفســير نصــوص التشــريعات أن تثيــر خالفــا فــي التطبيــق أو توافــر األهميــة لتفســيره .ويغيــب عــن
هــذا النقــاش بحــث االختصاصــات األخــرى للمحكمــة الدســتورية واقتصارهــا علــى دورهــا بالرقابــة علــى دســتورية
القوانيــن ،وكذلــك نســتبعد بحــث آليــة تشــكيل المحكمــة وتعييــن القضــاة فيهــا .إضافــة إلــى أخــرى ال يمكــن حصرهــا
فــي بحــث واحــد والمتعلقــة بالقضــاء الدســتوري فــي إطــاره العــام.
)(29أبــو زيــد (محمــد) ،القضــاء الدســتوري شــرعا ً ووضعــا ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة ،2000 ،ص369؛ الشــاعر
(رمــزي) ،النظريــة العامــة للقانــون الدســتوري ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة ،2005 ،ص.766-767
)(30انظر الفرق بينهما في القسم األول.
)(31المحكمــة العليــا بصفتهــا الدســتورية ،طعــن دســتوري ،قــرار عــدد  3لســنة  2009صــادر بتاريــخ  13إبريــل ،2014
شــركة بــال انفســت ضــد رئيــس الســلطة ،منشــور علــى المقتفــي.
)(32المحكمــة الدســتورية العليــا ،طعــن دســتوري ،قــرار عــدد  8لســنة  2قضائيــة صــادر فــي  4ينايــر  ،2017مهنــد ضــد
مجلــس النقابــة ،المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،العــدد  ،128بتاريــخ  14ينايــر  ،2017ص.47
)(33المحكمــة الدســتورية العليــا ،طعــن دســتوري ،قــرار عــدد  14لســنة  2قضائيــة صــادر فــي  5ينايــر  ،2017جمعيــة
الرعايــة الطبيــة ضــد رئيــس الدولــة ،المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،عــدد  ،128بتاريــخ  14ينايــر ،2017
ص .81
)(34المحكمــة الدســتورية العليــا ،طعــن دســتوري ،قــرار عــدد  3لســنة  2قضائيــة صــادر فــي  29مــارس  ،2017العالــم
ضــد رئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء وشــركة بيتــي ،المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،عــدد  ،131بتاريــخ 11
إبريــل  ،2017ص.74
)(35الطهراوي( ،هاني) ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2007 ،ص365-367؛
بــدوي( ،ثــروت) ،القانــون الدســتوري وتطــور األنظمــة الدســتورية فــي مصــر ،دار النهضــة ،القاهــرة،1969 ،
ص .108
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)(36بلفقيــه (عبــد الحــق)“ ،تقنيــات عمــل المحكمــة الدســتورية فــي رقابــة دســتورية القوانيــن” ،مجلــة مســالك ،عــدد
( ،35/34د .ســنة نشــر) ،ص.159-158
)(37المحكمــة الدســتورية ،طعــن دســتوري ،قــرار عــدد  23قضائيــة لســنة  16صــادر فــي  18مــارس  ،1995مشــار إليــه
فــي :عبــد البــر (فــاروق) ،دور المحكمــة الدســتورية المصريــة فــي حمايــة الحقــوق والحريــات ،دار النســر للطباعــة،
القاهــرة ،2004 ،ص.401-408
)(38عمــرو (عدنــان) ،القضــاء اإلداري مبــدأ المشــروعية  :دراســة مقارنــة ،منشــاة المعــارف ،االســكندرية،2004 ،
ص .360-366
)(39محكمــة العــدل العليــا ،قــرار عــدد  77لســنة  2005صــادر فــي  12إبريــل  ،2006ظــرف ضــد اللجنــة العليــا لمعادلــة
الشــهادة ووزيــر التربيــة والتعليــم ،منشــور علــى المقتفــي.
)(40أنظر المواد ( )12-15من قانون حقوق المعوقين رقم ( )4لسنة .1999
)(41محكمــة العــدل العليــا ،قــرار عــدد  56لســنة  2005صــادر فــي  6ســبتمبر  ،2005جمــال ومشــرقي ضــد وزيــر
الشــؤون االجتماعيــة ووزيــر الحكــم المحلــي ومجلــس الــوزراء ،منشــور علــى المقتفــي.
)(42محكمــة العــدل العليــا ،قــرار عــدد  94لســنة  2004صــادر فــي  20مــارس  ،2006القرمــان ضــد جامعــة القــدس
المفتوحة-غــزة ،منشــور علــى المقتفــي.
)(43الحلو (ماجد) ،القانون اإلداري ،دار المطبوعات الجامعية ،القاهرة ،1994 ،ص.518
)(44محكمــة العــدل العليــا ،قــرار عــدد  170لســنة  2011صــادر فــي  16أكتوبــر  ،2011دحــان ضــد النائــب العــام
ورئيــس الســلطة الفلســطينية ،منشــور علــى المقتفــي.
)(45محكمــة العــدل العليــا ،قــرار رقــم  36لســنة  2000صــادر فــي  9ســبتمبر  ،2009اســماعيل ضــد وزيــر النقــل
والمواصــات وضــد رئيــس ديــوان الموظفيــن ،منشــور علــى المقتفــي.
)(46نشــأت دعــوى اإللغــاء فــي فلســطين منــذ صــدور مرســوم دســتور فلســطين لســنة 1922أثنــاء االنتــداب البريطانــي
عليهــا ،والــذي نــص علــى إنشــاء محكمــة العــدل العليــا فــي المــادة ( )43/2منــه .للمزيــد حــول قضــاء اإللغــاء فــي
فلســطين انظــر :عمــرو ،مرجــع ســابق ،ص231؛ ســمهدانة (عبــد الناصــر) ،موســوعة القضــاء اإلداري في فلســطين،
دار النهضــة ،القاهــرة ،2011 ،ص.5
)(47للمزيد حول ذلك أنظر :سهمدانة ،المرجع السابق ،ص.163-280
)(48المحكمــة اإلداريــة المغربيــة بأكاديــر ،عــدد ( )763والصــادر فــي  21أكتوبــر  .2004مشــار إليــه فــي :األعــرج
(محمــد)“ ،حــق التعويــض عــن إخــال مرفــق الصحــة بمبــدأ مســاواة المواطنيــن فــي العــاج :تعليــق علــى حكــم
المحكمــة اإلداريــة بأكاديــر عــدد  763بتاريــخ  ،”21/10/2014المجلــة المغربيــة لــإدارة المحليــة والتنميــة ،عــدد
 ،2017 ،6ص.221-217
)(49حكــم المحكمــة اإلداريــة المغربيــة بوجــدة ،عــدد ( )425/2010والصــادر فــي  21ســبتمبر  .2010مشــار إليــه ،فــي:
بوكوطيــس (محنــد)“ ،الحمايــة القانونيــة والقضائيــة للحــق فــي الصحــة” ،مجلــة المنبــر القانونــي -المغــرب ،عــدد ،5
 ،2013ص.220-221
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)(50محكمــة العــدل العليــا ،قــرار عــدد  38لســنة  2008صــادر فــي  17حزيــران  ،2008حمادنــة ضــد مجلــس الــوزراء،
منشــور علــى المقتفــي.
)(51اهتمــت المواثيــق الدوليــة بالحقــوق بشــكل عــام واالقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل خــاص ،ومنهــا اإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان ،الــذي تضمــن العديــد مــن النصــوص القانونيــة الناظمــة للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
منهــا حــق الفــرد بالتملــك ،والضمــان االجتماعــي ،والحــق بالعمــل ،ومســتوى معيشــي مالئــم ،الحــق بالتعليــم ،وحــق
األمومــة والطفولــة .وكذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة الــذي نظــم العديــد مــن الحقــوق
الــواردة فــي اإلعــان العالمــي وأدرج لهــا أحــكام مفصلــة ،وأورد التــزام علــى الــدول الموقعــة عليــه بتقديــم تقاريــر
خاصــة بالتدابيــر التــي تتخذهــا إلرســاء الحقــوق مــن الناحيــة التطبيقيــة .إضافــة إلــى ذلــك تبنــت الجمعيــة العامــة لألمــم
المتحــدة العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة والمفصلــة لجوانــب معينــة مــن حقــوق اإلنســان منهــا اتفاقيــة حقــوق
الطفــل ،واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،وغيرهــا كثيــرة.
)(52حــددت اللجنــة الدوليــة الخاصــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة العناصــر األساســية للحــق فــي الغــذاء
الكافــي بــأن يكــون متوافــراً ســواء كان مــن صنــع األفــراد أو شــرائه مــن األســواق؛ وكافي ـا ً بمــا يلبــي احتياجــات
األفــراد الغذائيــة؛ ويحتــوي علــى العناصــر الغذائيــة كافــة الالزمــة لنمــو جســمه؛ وخالي ـا ً مــن أي مــواد ضــارة.
)(53أنظــر ،المــادة ( ،)12/2العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛ والمــادة ( ،)25اإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان؛ والمــادة ( ،)24اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،وكذلــك االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز العنصري.
)(54فاتح ،مرجع سابق ،ص 27وما بعد.
)(55المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،المحــاور الرئيســية فــي العمليــة الدســتورية الليبيــة ،المؤسســة الدوليــة
للديمقراطيــة واالنتخابــات ،الســويد ،2014 ،ص.14
)(56شباب ،مرجع سابق ،ص.118
)(57شطناوي (فيصل) ،مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني ،دار الحامد ،عمان ،2007 ،ص362-363؛
بكــر (إبراهيــم) ،حقــوق اإلنســان فــي األردن بيــن ســيادة القانــون واســتقالل القضــاء ،مطابــع المؤسســة الصحفيــة
األردنيــة ،األردن ،1995 ،ص.170
)(58المحكمــة العليــا بصفتهــا محكمــة دســتورية ،طعــن دســتوري ،قــرار عــدد  1لســنة  2014صــادر بتاريــخ  26مايــو
 ،2015أبــو رعــد ضــد رئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء ووزارة الماليــة ،المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية العــدد
 ،119ص .66أنظــر فــي ذات االتجــاه المحكمــة العليــا بصفتهــا محكمــة دســتورية ،طعــن دســتوري ،قــرار عــدد 6
لســنة  2014صــادر بتاريــخ  8إبريــل  ،2015المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية العــدد  119المــؤرخ فــي  29مــارس
 2016ص .76وإن ناقضــت المحكمــة ذاتهــا فــي قرارهــا الصــادر عــن المحكمــة العليــا بصفتهــا الدســتورية عــدد
 4لســنة  2014صــادر بتاريــخ  22ديســمبر  ،2014المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية العــدد  119المــؤرخ فــي 29
مــارس  2016ص ،73وذلــك حينمــا نظــرت المحكمــة فــي دســتورية المــادة ( )389/5مــن قانــون العقوبــات األردنــي
رقــم ( )16لســنة  ،1960والمطبــق علــى الضفــة الغربيــة.
)(59الشرفاني ،مرجع سابق ،ص.104-105
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)Dhanda) Amita), “Realising the right to health through cooperative judicial review: An analysis(60
of the role of the Indian Supreme Court, Transformative Constitutionalism Comparing the
Apex Court of Brazil, India, and South Africa”, edited by Oscar Vilhena, Upendra Baxi, and
.Frans Viljoen, Pretoria University Law Press, Pretoria, 2013, p408- 4013
)Frerraz (Octavio), “Between Usurpation and abdication? the Right to Health in the Courts(61
of Brazil and South Africa- Transformative Constitutionalism Comparing the Apex Court of
Brazil, India, and South Africa, edited by Oscar Vilhena, Upendra Baxi, and Frans Viljoen,
.Pretoria University Law Press, Pretoria, 2013, p395-397

)(62صليبــا (أميــن) ،دور القضــاء الدســتوري فــي إرســاء دولــة القانــون “دراســة مقارنــة” ،المؤسســة الحديثــة للكتــاب،
بيــروت ،2002 ،ص.370
)(63خضــر (محمــد) ،تقييــم قــرار بقانــون رقــم  6لســنة  2016بشــأن الضمــان االجتماعــي ،معهــد أبحــاث السياســيات
االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) ،فلســطين ،2016 ،ص.6-7
)(64األشــقر (أحمــد) ،دور القضائييــن الدســتوري واإلداري فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة فــي فلســطين “دراســة
مقارنــة” ،رســالة ماجســتير ،جامعــة بيرزيــت ،فلســطين ،2013 ،ص.158-161
)(65يشــترط إلعمــال الدفــع الفرعــي وافــر نــزاع لــدى القضــاء العــادي ســواء كانــت مدنيــة أو تجاريــة أو جنائيــة ،ويدفــع
أحــد الخصــوم بعــدم دســتورية تشــريع واجــب تطبيقــه علــى النــزاع المعــروض ،يتحقــق القاضــي فــي هــذه الحالــة مــن
جديــة الدفــع مــن عدمــه ،وإذا قــدرت محكمــة الموضــوع جديــة دفــع هــذا الخصــم ،تمنحــه ميعــاداً ال يتجــاوز تســعين
يومـا ً لرفــع دعــواه أمــام المحكمــة الدســتورية الفلســطينية وإذا لــم يقــم بذلــك اعتبــر كأن لم يكــن ،أصبحت المــدة المتاحة
للخصــوم فــي حالــة الدفــع الفرعــي بعــدم دســتورية نــص معيــن ســتون يومــا وفقــا ألحــكام المــادة ( )14مــن القــرار
بقانــون رقــم ( )19لســنة  2017بشــأن تعديــل قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم ( )3لســنة  .2006للمزيــد أنظــر:
الغالــي( ،كمــال) مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــم السياســية ،منشــورات جامعــة دمشــق ،دمشــق،1996-1997 ،
ص157-160؛ الشــاعر (رمــزي) ،النظريــة العامــة للقانــون الدســتوري ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة،2005 ،
ص813؛ ثــروت (بــدوي) ،مرجــع ســابق ،ص114-116؛ أبــو زيــد (محمــد) ،مرجــع ســابق ،ص.307
)(66لقاضــي الموضــوع أن يحيــل مــن تلقــاء نفســه أي نــص يشــك بأنــه غيــر دســتوري إلــى المحكمــة الدســتورية صاحبــة
االختصــاص األصيــل بتقريــر الدســتورية مــن عدمهــا ،بشــرط أن يكــون والزمـا ً للفصــل فــي النــزاع المعــروض عليه.
ويترتــب علــى قــرار اإلحالــة وقــف الســير فــي الدعــوى الموضوعيــة وإحالتهــا دون رســوم إلــى المحكمــة الدســتورية،
وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن القــرار بقانــون رقــم ( )16لســنة  2017والمعــدل لقانــون المحكمــة الدســتورية رقــم ()3
لســنة  2006أجــرى بعــض التعديــات علــى هــذه المــادة مــن خــال حــذف كلمــة “قــرار” و”عمــل” مــن نطــاق رقابــة
المحكمــة .للمزيــد أنظــر :فــوزي (صــاح) ،الدعــوى الدســتورية ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة ،1993 ،ص.96
)(67للمحكمــة الدســتورية أن تتصــدى ألي نــص غيــر دســتوري متصــا بالنــزاع المعــروض عليهــا ومــن تلقــاء نفســها،
بصفتهــا صاحبــة الواليــة العامــة بدســتورية القوانيــن واللوائــح وغيرهــا؛ فــإذا انتفــى النــزاع المعــروض عليهــا أو
قضــت بعــد قبــول الدعــوى المتصلــة بالنــزاع المطــروح عليهــا أو انتهــاء الخصومــة فيهــا ،ال يمكــن تطبيــق وســيلة
التصــدي .للمزيــد أنظــر :اللمســاوي (أشــرف) ،دور الرقابــة الدســتورية فــي حمايــة الحقــوق والحريــات فــي إطــار
التشــريعات الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة ،المركــز القومــي لإلصــدارات القانونيــة ،القاهــرة.64-65 ،2009 ،
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الملخص
تهــدف هــذه الورقــة إلــى تحليــل مضمــون جملة مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية في الدســتور
المصــري والدســتور التونســي لعــام  ،2014والدســتور األردنــي لعــام  1952بتعديالتــه والدســتور
المغربــي  ،2011وذلــك إنطال ًقــا مــن فرضيــة مؤداهــا وجــود ثمــة تأثيــر لطبيعــة النظــام السياســي
جمهور ًيــا أو ملك ًيــا -علــى الكيفيــة التــي جــاءت بهــا صياغــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي
هــذه الدســاتير األربعــة .وقــد اتبعــت الورقــة تحليـ ًـا مقارنــا باســتخدام أداة تحليــل المضمــون بشــقيها
الكيفــي والكمــي .فقــد عمــدت الورقــة إلــى تحديــد فئــات :مــن القائــل ومــاذا قــال وكيــف قيــل فــي
إطــار كمــي اهتــم بالنســب المئويــة المخصصــة لــكل حــق ومــدى تكــرارات الحقــوق ،وكذلــك تحليــل
الصياغــة التــي جــاءت عليهــا المــواد والمــواد الدســتورية ومــا إذا كانــت تعتــرف بهــذه الحقــوق و ُتلــزم
الدولــة بضمانهــا .وقــد خلصــت الورقــة إلــى بعــض النتائــج التــي انبثقــت منهــا توصيــات فــي مجملهــا
تحــث علــى إجــراءات تعديــات دســتورية متفاوتــة الدرجــة لضمــان هــذه الحقــوق دســتوريًا.

المقدمة
إن النــص والخطــاب ومــا يشــتمالن عليــه مــن تركيبــات لغويــة لهــا قــوة قــادرة فــي ذاتهــا علــى
ـان ودالالت تختلــف درجــة قوتهــا وتأثيرهــا فــي المجتمــع بحســب مصــدر
إنتــاج وإعــادة إنتــاج معـ ٍ
النــص ومــدى أهميتــه وفعاليتــه فــي محيطــه .فالكلمــات فاعلــة أي أنهــا ليســت حياديــة ولكنهــا محملــة
بقيــم معينــة تدفــع إزاء فعــل وحركــة محدديــن؛ ولعــل أقــوى الكلمــات إطال ًقــا هــي تلــك التــي تنطــوي
علــى صيغــة آمــرة تســتوجب القيــام بفعــل مــا وتنهــى عــن القيــام بآخــر .وتأتــي القوانيــن وعلــى
رأســها الدســاتير لتعبــر عــن الشــكل األكثــر وضوحً ــا وصراحــة حــول فعاليــة هــذه التركيبــات اللغويــة
ـرف الدســتور لغو ًيــا علــى أنــه “قاعــدة يُعمــل بهــا” ،وكذلــك “ قانــون أساســي ألمــة مــن
اآلمــرة .فيُعـ َ
األمــم يتضمــن طائفــة القوانيــن القضائيــة والسياســية التــي توجــه العالقــات بيــن الرعيــة والراعــي”،
وأيض ـا َ “دفتــر تجمــع فيــه قوانيــن الملــك” 2.ويتبيــن مــن التعريــف اللغــوي أن الدســتور قاعــدة آمــرة
محفــزة علــى حركــة أو فعــل مــا كاســتجاب َة لهــا؛ وهــذه القاعــدة فوقيــة أي تأتــي مــن مصــدر ســلطة
وموضوعهــا تنظيــم العالقــة بيــن الســلطة والمحكوميــن أي أنهــا قــادرة علــى تحديــد وترتيــب العالقــات
بيــن الوحــدات المكونــة للمجتمــع .وإذا نظرنــا إلــى الدســاتير باعتبارهــا باألســاس نصوصــا لهــا طبيعــة
قانونيــة ،تمك َنــا مــن إخضــاع مضمونهــا للتحليــل مــن أجــل الوقــوف علــى مــا أحــاط بإنتاجهــا مــن
تأثــر بالســياقات المجتمعيــة التــي أدت بهــا إلــى تضميــن تركيبــات لغويــة محــددة ذات دالالت قانونيــة
وسياســية معينــة ســواء واضحــة أو متواريــة والســكوت عــن أخــرى.
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ويقــدم تحليــل النــص وبخاصــة تحليــل المضمــون منظــورا مــن خاللــه يمكــن فهــم وتأويــل جملــة
الحقــوق والواجبــات التــي تنــص عليهــا الدســاتير ،وبخاصــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لكونهــا
تعطــي مؤشــرً ا حــول رؤيــة الدولــة لدورهــا المــادي الملمــوس إزاء مواطنيهــا .فضمــان هــذه الحقــوق
يســتلزم تدخــا مــن الدولــة للقيــام بفعــل إيجابــي مباشــر إمــا ببــذل عنايــة أو تحقيــق غايــة ،كمــا أن
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ُتمكننــا مــن تتبعهــا وقيــاس مــا تحقــق منهــا إحصائ ًيــا وتقييــم أداء
الدولــة فــي تفعيلهــا وضمانهــا ،وذلــك علــى عكــس الحقــوق السياســية والمدنيــة التــي فــي جوهرهــا تنــم
3
عــن فعــل ســلبي متمثــل فــي امتنــاع الدولــة عــن التدخــل.
وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل جملــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الخبــرة الدســتورية
العربيــة مــن خــال أداة تحليــل المضمــون؛ وهــي التــي مــن شــأنها التقاطــع مــع العلــوم السياســية
واالجتماعيــة والقانونيــة .وتنطلــق الورقــة مــن فرضيــة مؤداهــا وجــود تأثيــر لطبيعــة النظــام السياســي
4
ملك ًيــا أو جمهور ًيــا علــى صياغــة ومــن ثــم داللــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الدســاتير.
ومــن هنــا تتمحــور اإلشــكالية البحثيــة الرئيســية للورقــة حــول الفــوارق فــي الصياغــة الشــكلية للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة بيــن الدســاتير فــي الجمهوريــات العربيــة ومثيالتهــا فــي الــدول الملكيــة.
وألســباب إجرائيــة تتعلــق بالفتــرة الراهنــة التــي تمــر بها المنطقــة العربية منــذ ما أصطلح علــى تعريفه
بـــ “الربيــع العربــي” ،فــكان مــن األهميــة بمــكان تحديد الحــاالت التي ســيقوم عليهــا التحليــل والمقارنة؛
ولذلــك تــم اختيــار الدســتورين الحالييــن لمصــر وتونــس ليمثــا الدســاتير فــي الجمهوريــات لكونهمــا
مــن الجمهوريــات المســتقرة نســبيا ً فــي المنطقــة وكذلــك لتشــابه المدخــات السياســية (االنتفاضــات
الشــعبية) التــي أدت إلــى صياغــة هذيــن الدســتورين .وكذلــك اختيــار الدســتورين الحالييــن لــكل مــن
األردن والمغــرب ليمثــا الدســاتير الملكيــة .وقــد وقــع االختيــار علــى هذيــن الدســتورين بصفــة خاصــة
بســبب أن هاتيــن الملكيتيــن قــد شــهدتا احتجاجــات بدرجــات متفاوتــة منــذ انــدالع “الربيــع العربــي”
تــم احتواؤهــا بطــرق مختلفــة يأتــي فــي مقدمتهــا إصالحــات دســتورية تفاوتــت بيــن تعديــل الدســتور
أو تغييــره.
وينصــب التحليــل باألســاس حــول الفصــول والمــواد 5الخاصــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
فــي أبــواب هــذه الدســاتير األربــع مــن خــال اســتخدام أداة تحليــل المضمــون ضمــن منهجيــة مقارنــة.
وتعتمــد أداة تحليــل المضمــون علــى تأويــل النــص بهدف إنتاج أو إعــادة إنتاج المعنى أكثر من التفســير
الظاهــري لمــا يتضمنــه النــص .وأداة تحليــل المضمــون لهــا شــق كيفــي يتمثــل فــي :مــن القائــل؟ ومــاذا
قيــل؟ وكيــف قيــل؟؛ وكذلــك اإلحاطــة بالســياقات المؤسســية والزمكانيــة التــي أنتجــت النــص 6.ويعتمــد
شــقها الكمــي علــى تحليــل المضمــون مــن خــال مالحظــة تكــرار رســائل محــددة فــي النــص ومالحقــة
الوتيــرة التــي ذكــرت بهــا عبــارات وكلمــات محــددة كاالقتضاب في ذكــر موضوعات واالســتفاضة في
أخــرى 7.ويشــتمل كذلــك علــى تحديــد وحــدة التحليــل المالئمــة لموضــوع البحث ســواء فقــرة أو مفردة،
8
وكذلــك تحديــد الفئــات التي ســيندرج تحتهــا التحليل ،وعرض ذلــك إحصائيًا في نســب مئوية وجداول.
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وحرصـا ً علــى تحليــل أكثــر شــموالً ،وجــب تداخــل التحليــل الكيفــي للمضمــون فــي فهــم وتأويــل مــا
أســفر عنــه التحليــل الكمــي .فرغــم ممــا تمتــاز بــه األرقــام والنتائــج اإلحصائيــة مــن دقــة وموضوعيــة
إال أنهــا قــد ال تعبــر بمفردهــا عــن الواقــع بشــكل كامــل.
وتــم تــدارس الدســتور المصــري 9والدســتور التونســي الصادريــن عــام  ،2014والدســتور
األردنــي الصــادر عــام  1952شــامالً تعديالتــه حتــى  ،2016والدســتور المغربــي الصــادر عــام
 10. 2011وقامــت الدراســة بتســليط الضــوء باألســاس علــى المــواد التــي تناولــت الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة فــي الدســاتير محــل الدراســة .ففــي الدســتور المصــري تــم التركيــز على بابــي “المقومات
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة” و”الحقــوق والحريــات” ،وفــي الدســتور التونســي تــم تنــاول بابــي
“المبــادئ العامــة” و”الحقــوق والحريــات” .كمــا تــم تحليــل المــادة الثانيــة مــن الدســتور األردنــي
المعنــون “حقــوق األردنييــن وواجباتهــم” ،وفــي الدســتور المغربــي تــم التركيــز علــى بابــي الدســتور
“أحــكام عامــة” و”الحريــات والحقــوق األساســية”؛ باإلضافــة إلــى بعــض المــواد القليلــة ذات الصلــة
خــارج تلــك األبــواب.
وعــن وحــدة التحليــل الرئيســية ،فقــد تــم اختيــار الفقــرة أو البنــد وليــس المــواد ممــا اســتلزم
حســاب الفقــرات فــي كل دســتور علــى حــدة علــى النحــو التالــي :الدســتور المصــري ( 470فقــرة)،11
والدســتور التونســي ( 318فقــرة) ،12الدســتور األردنــي ( 245فقــرة) ،13والدســتور المغربــي (437
فقــرة) 14.فالمــواد المكونــة مــن فقــرة واحــدة أخــذت قيمــة واحــدة فقــط ،وتلــك التــي احتــوت علــى
فقرتيــن أو أكثــر أخــذت كل فقــرة قيمــة؛ بينمــا الفقــرات التــي احتــوت علــى نقــاط فرعيــة فقــد تــم
احتســاب تلــك النقــاط كجــزء مــن الفقــرة وبالتالــي لــم تأخــذ قيمــة حيــث أن قيمتهــا متضمنــة فــي الفقــرة
المشــتملة عليهــا إال فــي األربعــة حــاالت اآلتيــة حيــث تــم ترقيــم كل نقطــة فرعيــة وإعطائهــا قيمــة
وهــي النقــاط الفرعيــة التــي تضمنتهــا الفقــرة األولــى مــن المــادة  23مــن الدســتور األردنــي والفقــرة
األولــى مــن المادتيــن  31و 71مــن الدســتور المغربــي حيــث أن كل نقطــة فرعيــة تناولــت إمــا ح ًقــا
أو موضو ًعــا محور ًيــا قائ ًمــا بذاتــه ،وكذلــك النقــاط الفرعيــة التــي تضمنتهــا الفقــرة األولــى مــن المــادة
 28فــي الدســتور األردنــي وذلــك لحســاب الــوزن النســبي لحقــوق الملــك فــي الدســتور فــي الجانــب
الكيفــي للتحليــل .وفــي حالــة مــا إذا نصــت الفقــرة الواحــدة علــى أكثــر مــن حــق أو أوردت أكثــر مــن
عنصــر فقــد تــم َعــد ذات الفقــرة فــي كل مــرة يتــم فيهــا ذكــر هــذا الحــق أو الموضــوع.
وفيمــا يتعلــق بتحديــد الفئــات المتضمنــة لموضوعــات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
فــي الدســاتير ،فقــد تــم تصنيفهــا إلــى  7فئــات كاآلتــي )1 :الحــق فــي العمــل )2 ،الحــق
فــي التعليــم )3 ،الحــق فــي الرعايــة الصحيــة )4 ،الحــق فــي الغــذاء والمــاء )5 ،الحــق فــي
المســكن  )6 ،حقــوق فئــات بعينهــا (المــرأة -الطفل-الشــباب -المســنين -ذوي اإلعاقــات-
وأخــرى) )7 ،الحقــوق الخاصــة بالبيئــة والحفــاظ علــى المــوارد والثــروات وتحقيــق التنميــة
وحقــوق األجيــال القادمــة .وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى نقطتيــن غايــة فــي األهميــة:
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األولــى هــي كبــر الــوزن النســبي لــكل مــن الحقــوق الخاصــة بفئــات معينــة وكذلــك الحقــوق الخاصــة
بالتنميــة المســتدامة وحمايــة الثــروات والمــوارد وذلــك الحتــواء هاتيــن الفئتيــن لعدد كبيرمــن العناصر.
والثانيــة هــي أنــه تــم اســتبعاد الحقــوق السياســية والمدنيــة الصريحــة وإن ارتبطــت بالفئــات التــي
تتناولهــا الدراســة؛ فــي حيــن أنــه تــم تضميــن الحقــوق ذات الطابــع السياســي والمدنــي إن كانــت شــديدة
التداخــل مــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .فعلــى ســبيل المثــال تــم اســتبعاد الفقــرات التــي تشــير
إلــى إعطــاء حصــص محــددة لفئــات اجتماعيــة معينــة فــي المجالــس النيابيــة ألن ذلــك ينــم عــن حقــوق
سياســية صريحــة مســتقلة عــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ بينمــا تــم تضميــن حــق العمــل
النقابــي والحــق فــي اإلضــراب “الســلمي” ألنهمــا وإن كانــا حقيــن سياســيين إال أنهمــا باألســاس شــديدا
االلتصــاق والتبعيــة بالحــق فــي العمــل ويــدوران معــه وجــوداً وعدم ـاً؛ إذ بانتفــاء الحــق فــي العمــل
ينتفــي وجــود الحــق فــي العمــل النقابــي والحــق فــي اإلضــراب ابتــداءً.
وتنقســم هــذه الورقــة إلــى ثالثــة مباحــث رئيســية .فيتنــاول المبحــث األول دســترة الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الحالتيــن الجمهوريتيــن للدراســة الممثلتيــن فــي دســتوري مصــر
وتونــس ،بينمــا يتنــاول المبحــث الثانــي دســترة هــذه الحقــوق فــي الدســتورين الملكييــن محــل الدراســة
وهمــا الدســتورين األردنــي والمغربــي .وخــال هذيــن المبحثيــن تــم التركيــز علــى تراتبيــة الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي هــذه الدســاتير ،وتحليــل الصياغــة النهائيــة التــي أتــت عليهــا الحقــوق
فــي هــذه الدســاتير مــن حيــث مــا ُنــص عليــه ومــا ُســكت عنــه مــن حقــوق ،ومــا إذا تــم النظــر إليهــا
باعتبارهــا حقوقــا ابتــداءً ،ومــا إذا قــام المشــرع الدســتوري بالتحــدث عــن ضمانــات تفعيل هــذه الحقوق
فــي حالــة ذكرهــا ،وكذلــك مــدى الــزام النــص الدســتوري للدولــة بتحقيــق هــذه الحقــوق ،ومــا إذا كانــت
هــذه الحقــوق مطلقــة أم تــم إحالتهــا إلــى قوانيــن تنظيميــة ،وذلــك فــي إطــار مقــارن يســتحضر اإلشــارة
إلــى الســياقات المجتمعيــة والسياســية متــى تطلــب التحليــل ذلــك .و ُتختتــم هــذه الورقــة بمبحــث ثالــث
يعــرض أهــم النتائــج وعــدد مــن التوصيــات.

Iالمبحث األول تحليل الحقوق االقتصادية واالجتماعيةفي دستوري مصر وتونس
فــإذا اســتهللنا تحليــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بإلحديــث عــن تراتبيةهــذه الحقــوق فــي
الدســتورين المصــري والتونســي ،ســنجد أن شــكل ( )1يوضــح النســب المئويــة لــكل حــق مــن الحقــوق
محــل الدراســة فــي الدســتور المصــري؛ بينمــا يوضــح الشــكل الثانــي النســب المئويــة لــذات الحقــوق
15
فــي الدســتور التونســي.
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شكل ()1
ﺣق اﻟﻌ ﻣل % 24

ﺣﻘوق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧ ﻣﯾﺔ واﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ وار د واﻟﺛر وات
% 10

ﺣﻘ وق ﻟﻔ ﺋﺎت

أﺧ رى % 5

ﺣﻘوق ذوي اﻹﻋﺎﻗ ﺔ % 2
ﺣﻘوق اﻟﻣ ﺳﻧون % 5
ﺣﻘوق اﻟﺷﺑﺎ ب % 1
ﺣﻘوق اﻟط ﻔل % 8

ﺣﻘوق اﻟﻣ رأة % 4

ﺣق اﻟﺗﻌ ﻠﯾم % 21

ﺣق اﻟﻣ ﺳﻛن % 5
ﺣق اﻟﺻ ﺣﺔ % 11

ﺣق اﻟﻐذاء واﻟﻣ ﺎء % 4

شكل يوضح النسب المئوية للحقوق االقتصادية واالجتماعية محل الدراسة في الدستور المصري

ففــي الدســتور المصــري ،تقدمــت الحقوق الخاصــة بالعمــل ( ،)24%يليها الحق فــي التعليم ()21%
ثــم الحــق فــي الصحــة ( ،)11%وجملــة الحقــوق الخاصــة بالتنميــة والحفــاظ علــى المــوارد والثــروات
()10%؛ وكذلــك أخــذ الحــق فــي المســكن والحــق فــي المــاء والغــذاء نســبا شــديدة التقــارب بواقــع 5%
لــأول و 4%للثانــي .ثــم أخــذت الفئــات نســبا متقاربــة -كمــا هــو موضــح فــي شــكل ( -)1حيــث تقدمــت
حقــوق الطفــل علــى بقيــة حقــوق الفئــات االجتماعيــة بواقــع ( ،)8%تلتهــا حقــوق المســنين وكذلــك حقوق
الفئــات األخــرى ( )5%لــكل فئــة ،ثــم حقــوق المــرأة ( ،)4%وحقــوق ذوي اإلعاقــة ( ،)2%ثــم يأتــي
الحديــث عــن الشــباب وهــم الفئــة األقــل فــي ذكــرا فــي الفئــات االجتماعيــة واألقــل بشــكل عــام (،)1%
شكل()2

ﺣق اﻟﻌ ﻣل % 14

ﺣﻘوق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧ ﻣﯾﺔ واﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوارد واﻟﺛروات % 20

ﺣﻘوق ﻟﻔﺋﺎت أﺧرى % 0

ﺣق اﻟﺗﻌ ﻠﯾم
% 14

ﺣﻘوق ذوي اﻹﻋﺎﻗ ﺔ % 6
ﺣﻘوق اﻟﻣ ﺳﻧون % 0
ﺣﻘوق اﻟﺷﺑﺎ ب
%6
ﺣﻘوق اﻟط ﻔل
%6

ﺣق اﻟﺻ ﺣﺔ
% 14
ﺣق اﻟﻐذاء واﻟﻣ ﺎء
%6

ﺣق اﻟﻣ ﺳﻛن
%6

ﺣﻘوق اﻟﻣ رأة
%8

شكل يوضح النسب المئوية للحقوق االقتصادية واالجتماعية محل الدراسة في الدستور التونسي
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أمــا عــن تراتبيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة محــل الدراســة فــي الدســتور التونســي ،فنجــد
أن جملــة الحقــوق المتعلقــة بالتنميــة والحفــاظ علــى المــوارد والثــروات مجتمعــة تقدمــت بواقــع ،20%
بينمــا أخــذ الحــق فــي العمــل ،والحــق فــي التعليــم ،والحــق فــي الصحــة نســبا متســاوية بواقــع 14%
لــكل حــق .وكذلــك تســاوى النــص علــى المســكن والحــق فــي المــاء ( 6%لــكل حــق) .وفيمــا يتعلــق
بحقــوق الفئــات االجتماعيــة ،فقــد أتــى تكــرار حقــوق المــرأة فــي الدســتور التونســي بنســبة  8%بينمــا
أخــذت حقــوق كل مــن الطفــل والشــباب وذوي اإلعاقــة نســبا متســاوية بواقــع  6%لــكل فئــة .ولــم
يذكــر الدســتور المســنين أو فئــات أخــرى.
ومــن خــال مــا تقــدم ،نجــد أن الدســتور التونســي اتســم بالتــوازن مــن ناحيــة التكــرارات العدديــة
فــي الحديــث عــن كل حــق مــن الحقــوق محــل الدراســة ،حيــث تســاوت النســب للحــق فــي العمــل
والحــق فــي الصحــة والحــق فــي التعليــم ،وكذلــك تســاوت النســب فــي الحــق فــي المســكن والحــق
فــي الغــذاء والمــاء ،وجــاءت حقــوق الفئــات االجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي الدســتور غايــة فــي
التقــارب .بينمــا كانــت درجــة هــذا التــوازن أقــل فــي الدســتور المصــري حيــث ركــز باألســاس علــى
الحقــوق الخاصــة بالعمــل ثــم تلــى ذلــك ذكرالحــق فــي التعليــم بينمــا ظهــر التفــاوت عنــد الحديــث عــن
الصحــة التــي أخــذت تقريبـا ً نصــف عــدد تكــرارت كل مــن الحــق فــي العمــل والحــق فــي الصحــة على
حــدة .وعــاد التــوازن النســبي بالحديــث عــن حقــوق الفئــات االجتماعيــة وكذلــك الحــق فــي المســكن
والحــق فــي المــاء والغــذاء حيــث تقاربــت نســبة تكــرار هــذه الحقــوق.
شكل ()3

عدد الفقرات لكل حق في دستوري مصر وتونس
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وقــد تصــدر مثلــث الحقــوق الخاصــة بالعمــل والتعليــم والصحــة بالتوالي قائمــة الحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة فــي كال الدســتورين .كمــا تقــارب معــدل تكــرار الحقــوق الخاصــة بالتنميــة والحفــاظ على
الثــروات وكذلــك الحقــوق الخاصــة بالمســكن والغــذاء والمــاء ،وبعــض حقــوق الفئــات االجتماعيــة فــي
كال الدســتورين .إال أنــه قــد بــرز التفــاوت النســبي بيــن الدســتورين فــي معــدل تكــرارات الحــق فــي
العمــل والحــق التعليــم وبدرجــة أقــل الحــق فــي الصحــة .ويوضــح شــكل ( )3مقارنــة بيــن تكــرارت
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة محــل الدراســة بيــن الدســتور المصــري والدســتور التونســي .وفيمــا
يلــي تحليــل تفصيلــي لهــذه الحقــوق فــي الدســتورين.
الحق في العمل
أولــى الدســتور المصــري اهتما ًمــا خا ً
صــا بالحــق فــي العمــل ومــا يرتبــط بــه مــن حقــوق؛ حيــث
تربــع الحــق فــي العمــل علــى قمــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي الدســتور
المصــري .فقــد ذكــر الدســتور الحــق فــي العمــل مباشــر َة فــي المــواد 77 ،76 ،42 ،15،13،14،12
وبشــكل غيــر مباشــر فــي المــادة  17الخاصــة بالتأمينــات والمعاشــات والمــادة  27المتعلقــة بالنظــام
االقتصــادي ،إضافــة إلــى الفقرتيــن الخاصتيــن للعمــل فــي مادتــي المــرأة والطفــل .وقــد عــرض
الدســتور رؤيتــه عــن حقــوق العمــال والموظفيــن فــي عــرض تفصيلــي مســتندا لمعيــاري العدالــة
ً
ً
توريــة؛ حيــث نــص الدســتور علــى عدالــة
صراحــة أو
والكفــاءة فــي صياغــة النــص الدســتوري
األجــور ومنــع المحابــاة ومنــع العمــل القســري ،وتحديــد ســاعات العمــل والحديــن األدنــى واألقصــى
لألجــور ،وتغطيــة العامليــن والموظفيــن بتأمين/ضمــان اجتماعــي تضمــن حــاالت العجــز والشــيخوخة
والبطالــة وذكــر فئــات بعينهــا كصغــار العمــال الزراعييــن والصياديــن ،كمــا نــص علــى نســبة العمــال
والموظفيــن مــن أربــاح الشــركات التــي يعملــون بهــا وكذلــك نســبة تمثيلهــم اإلداري .وفــي المــادة 27
جعــل الدســتور هــدف النظــام االقتصــادي تحقيــق “العدالــة االجتماعيــة” و”رفــع مســتوى المعيشــة”
و”زيــادة فــرص العمــل” و”تقليــل معــدالت البطالــة” و”القضــاء علــى الفقــر”.
وفيمــا يتعلــق بالحــق فــي اإلضــراب وفــي تكويــن النقابــات العماليــة ،فقــد ترك المشــرع الدســتوري
المصــري تنظيــم العمــل النقابــي والحــق فــي اإلضــراب إلــى القانــون؛ أي أنــه لــم يجعــل الحقــوق
المدنيــة المرتبطــة بالحــق فــي العمــل حقوقــا مطلقــة بــل قولبهــا بالوجــه الــذي يحــدده القانــون إمــا
تقييـ ًدا أو إباحــة .وكان مــن الملفــت أن ينــص الدســتور المصــري علــى اإلضــراب “الســلمي” أي أنــه
جعــل صفــة الســلمية شـ ً
ـرطا لدســتورية الحــق فــي اإلضــراب؛ إال إنــه مــن البديهــي أن الحــق بكونــه
ح ًقــا هــو فــي األصــل ســلميًا ،فكأنمــا بوصفــه بذلــك يشــير المشــرع الدســتوري إلــى أن األصــل فــي
اإلضــراب نقيــض الســلمية وأن فــي تحديــده لإلضــراب بالســلمية وكأنمــا يشــير إلــى االســتثناء .وهــذا
يطــرح تسـ ً
ـاؤل حــول مــا إذا كان الدســتور المصــري ينظــر إلــى اإلضــراب باعتبــاره ح ًقــا أصيـ ًـا
ومشــروعًا مــن عدمــه .كمــا أن الدســتور المصــري قــد ذكــر “األســاس الديمقراطــي” مرتيــن عنــد
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الحديــث عنــد إنشــاء النقابــات ولــم يحــدد ماهيــة هــذه األســس الديمقراطيــة ،كمــا نــص علــى اســتقالل
النقابــات فــي الوقــت الــذي وضــع فيــه المســائل المتعلقــة بنشــأة النقابــة وأمورهــا اإلداريــة والتنظيميــة
وتحديــد مواردهــا لســلطة القانــون.
جدول ( :)1الحق في العمل
توصيف الحق
وكفالة الدولة

األجوروالتأمينات
والمعاشات

تمثيل العمال
في إدارة
المشروعات

اإلضراب السلمي

العمل النقابي
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6
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4

دستور تونس

1

1
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1

2

أمــا فــي الدســتور التونســي فقــد جــاء النــص علــى الحــق فــي العمــل فــي ثــاث مــواد وهــي
 40 ،36 ،35حيــث جعــل “الكفــاءة واإلنصــاف” أيضــا المعياريــن الرئيســين للحــق فــي العمــل .أمــا
فيمــا يتعلــق بالحــق فــي اإلضــراب والعمــل النقابــي فقــد تحــدث عنهمــا الدســتور فــي مادتيــن وتــرك
توصيــف الحــق فــي العمــل وكفالــة الدولــة لــه فــي مــادة واحــد فقــط .وقــد جعــل الدســتور التونســي
الحــق فــي العمــل النقابــي وفــي اإلضــراب مــن الحقــوق المطلقــة أي لــم يحددهــا بقانــون ينظــم عملهــا.
إال أن الدســتور التونســي لــم ينــص علــى الحــق فــي اإلضــراب فــي مــادة مســتقل بــل نــص عليــه
فــي معــرض نصــه علــى الحــق النقابــي .وقــد ألصــق الدســتور نبــذ العنــف بالحديــث عــن تكويــن
النقابــات .وقــد وضــع الدســتور التونســي اســتثناءًا لفئــة يحظــر عليهــا العمــل النقابــي متضمنــا الحــق
فــي اإلضــراب أال وهــي فئــة الجيــش الوطنــي ،واســتثناءًا آخــراً لفئتيــن يحظــر عليهمــا اإلضرابــات
دون الحــق النقابــي وهمــا قــوات األمــن والديوانــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التنصيــص علــى الحــق
فــي تكويــن النقابــات والحــق النقابــي والحــق فــي اإلضــراب جــاء متقد ًمــا علــى التنصيــص علــى الحــق
فــي العمــل ذاتــه حيــث جــاء التنصيــص علــى الحــق النقابــي واإلضــراب فــي المادتيــن  35و 36ثــم
جــاء النــص علــى الحــق فــي العمــل متأخــرا فــي المــادة .40
ويمكــن تفســير االهتمــام الجلــي بالحــق فــي العمــل فــي دســتوري مصــر وتونــس بالســياق السياســي
الداخلــي لــكل مــن البلديــن فــي الفتــرة الســابقة علــى كتابــة الدســتورين .فقــد شــهدت مصــر وتونــس
وتيــرة متزايــدة مــن اإلضرابــات واالعتصامــات وكذلــك “المطالــب الفئوية”منــذ انــدالع االنتفاضــات
الشــعبية 16،وطالبــت تلــك اإلضرابــات باألســاس بتحســين ظــروف العمــل ورفــع األجــور بــل وتعــدت
ذلــك إلــى مطالــب سياســية 17.ورغــم تشــابه الســياق فــي كل مــن مصــر وتونــس إال أن انعــكاس
هــذا الســياق جــاء مختل ًفــا فــي الصياغــة االتــي جــاء عليهــا دســترة هــذا الحــق فــي الدســتورين،
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فالدســتور المصــري عمــد إلــى تفصيــل الحــق فــي العمــل مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
وضيــق الحــق فــي العمــل النقابــي واإلضــراب بتركهمــا لتنظيــم القانــون ،بينمــا قــام الدســتور التونســي
بالتوكيــد علــى أهميــة الحــق النقابــي والحــق فــي اإلضــراب وســكت عــن تفصيــل الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة للعمــال وموظفــي الدولــة .وبالتالــي يمكــن القــول بــأن الشــأن الداخلــي فــي تونــس ومــا
شــهدته مــن إضرابــات ونشــاط التحــادات ونقابــات العمــال وبخاصــة اتحــاد الشــغل التونســي -أدت إلــى
االهتمــام بصياغــة الحقــوق النقابيــة بشــكل أكثــر وضوحً ــا مــن االهتمــام بتفصيــل حــق العمــل كقيمــة
اقتصاديــة واجتماعيــة فــي ذاتــه ،علــى عكــس الدســتور المصــري الــذي انطلــق مــن الشــأن الداخلــي
أيضــا ولكــن تبنــى صياغــة قــد ُتضيــق مــن الحــق فــي العمــل النقابــي والحــق فــي اإلضــراب علــى
مســتوى الممارســة.
الحق في التعليم
ً
وانتقــال إلــى الحــق الثانــي فــي التراتيبــة ،نجــد أن الدســتور المصــري نــص علــى الحــق فــي
التعليــم والبحــث العلمــي فــي المــواد  19و 20و 21و22و23و 24و25و  ،66إضافــة إلــى ضمــان
الدولــة لتعليــم األطفــال فــي المــادة  80الخاصــة بحقــوق الطفــل .بينمــا تنــاول الدســتور التونســي الحــق
فــي التعليــم والبحــث العلمــي فــي المادتيــن  33و 39وكذلــك تحــدث عــن حــق األطفــال فــي التعليــم
فــي المــادة .47
جدول ( :)2الحق في التعليم
الفئة

توصيف
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الدولة

الهوية

القائمون
على التعليم

المؤسسات
التعليمية

البحث
العلمي
واإلبتكار
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األهلي
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2

2

3

دستور تونس
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وقــد اشــترك كل مــن الدســتورين المصري والتونســي فــي النص على كفالة الدولــة لبعض العناصر
الرئيســية للحــق كإلزاميــة التعليــم التــي حددهــا الدســتور المصــري بنهايــة المرحلــة الثانويــة وحددهــا
الدســتور التونســي بســن السادســة عشــر ،وت َكفــل الدولتيــن لمجانيــة التعليــم فــي كافــة المراحــل ،وكذلــك
ضمــان “جــودة” التعليــم .واشــترك الدســتوران فــي التأكيــد علــى حريــة البحــث العلمــي وعمــل الدولــة
علــى تطويــره .كمــا اشــترك الدســتوران فــي النــص علــى دور التعليــم فــي التأكيــد علــى هويــة الدولــة؛
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فتحــدث الدســتور المصــري عــن الهويــة مرتيــن األولــى فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة  19حيــث
أوكل التعليــم مهمــة “الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة” وذلــك فــي معــرض حديثــه عــن أســس الحــق فــي
التعليــم ،والثانيــة فــي المــادة  24التــي أفردهــا الدســتور المصــري كليـ ً
ـة عــن الهويــة حيــث نــص علــى
أن كل مــن “اللغــة العربيــة” والتربيــة الدينيــة” و”التاريــخ الوطنــي” مــواد أساســية إضافــة إلــى مــواد
األخــاق وحقــوق اإلنســان ،والمفارقــة أن فــي هــذه المــادة لــم يذكــر الدســتور المصــري لفــظ “هويــة”
علــى اإلطــاق .وجــاءت صياغــة دور التعليــم فــي الحفــاظ علــى الهويــة فــي الدســتور التونســي
مشــابهة إلــى حــد بعيــد مــع مثيلتهــا فــي الدســتور المصــري وإن كانــت أكثــر دقــة؛ حيــث جــاء ذكرهــا
فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  39والتــي نصــت علــى تأصيــل التعليــم لآلتــي“ :الهويــة العربيــة
اإلســامية”“ ،االنتمــاء الوطنــي”“ ،اللغــة العربيــة”“ ،ثقافــة حقــوق اإلنســان” وكذلــك “االنفتــاح” علــى
الخــارج .وســؤال الهويــة قــد يثيــر إشــكاليات مرتبطــة بماهيــة الهويــة الوطنيــة التــي جعــل المشــرع
الدســتوري مهمــة التعليــم الحفــاظ عليهــا ومــا إذا كانــت مرادفــة إليدلوجيــة سياســية بعينهــا.
واختلــف الدســتور المصــري عــن نظيــره التونســي فــي الحــق فــي التعليــم فــي عــدة نقــاط أهمهــا
علــى اإلطــاق تعييــن الدســتور المصــري لنســب مئويــة محــددة مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي للتعليــم
( )4%وللبحــث العلمــي ( ،)1%وكذلــك نــص الدســتور المصــري علــى نقــاط ســكت عنهــا الدســتور
التونســي حيــث نــص علــى حقــوق القائميــن علــى العمليــة التعليميــة مــن معلميــن وأســاتذة جامعييــن
ومعاونيهــم ،وكذلــك نــص علــى “اســتقالل” الجامعــات والمؤسســات البحثيــة فــي ذات الحيــن الــذي
نــص فيــه علــى إشــراف الدولــة علــى المــدارس لضمــان التزامهــا بالسياســات التعليميــة التــي تضعهــا
وزارة التربيــة والتعليــم .وقــد خاطــب الدســتور المصــري المجتمــع األهلــي والخــاص فيمــا يتعلــق
بـــإنشاء “الجامعــات األهليــة” والنهــوض بالبحــث العلمــي .وأشــار الدســتور المصــري إلى التعليــم العام
والفنــي التقنــي وكذلــك األهلــي كمــا أنــه نــص علــى تعهــد الدولــة بالقضــاء علــى األميــة بمشــاركة
المجتمــع المدنــي ،وهــذا يتســق مــع نســبة األميــة فــي مصــر التــي بلغــت  ،18 25.8%بينمــا لــم يوجــد
هــذا االســتحقاق فــي الدســتور التونســي.
الحق في الصحة
قــد تنــاول الدســتور المصــري الحــق فــي الصحــة فــي المــادة  18وكذلــك المادتيــن  60و .61بينمــا
ورد النــص علــى الحــق فــي الصحــة فــي المــادة  38مــن الدســتور التونســي .وهنــا يظهــر التفــاوت بين
النصيــن ،ففــي حيــن نــص الدســتور التونســي مباشــر َة علــى العــاج المجانــي للفقــراء و”فاقدي الســند”،
لــم ينــص الدســتور المصــري علــى مجانيــة العــاج بــل أكــد علــى “إقامــة نظــام تأميــن صحــي شــامل
يغطــي كافــة األمــراض” .ويالحــظ أن المجانيــة المذكــورة فــي الدســتور التونســي ليســت مطلقــة لكافــة
المواطنيــن ولكنهــا مشــروطة بكــون المريــض إمــا فاقــدا للســند أو ذا دخــل محــدود؛ وكِال الدســتورين
تــركا تنظيــم “التغطيــة االجتماعيــة” أو “التأميــن الصحــي” إلــى ســلطة القانــون.
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جدول ( :)3الحق في الرعاية الصحية
توصيف الحق
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وقــد تحــدث الدســتور المصــري عــن مســائل متصلــة بالحــق فــي الصحــة ســكت عنهــا الدســتور
التونســي كليـ ً
ـة .فقــد نــص الدســتور المصــري علــى ضــرورة العدالــة فــي التوزيــع الجغرافــي للمنشــآت
الطبيــة والنــص علــى حقــوق العامليــن بالقطــاع الصحــي ،و”رقابــة” الدولــة للمنشــأت والمنتجــات
الطبيــة وكذلــك “وســائل الدعايــة” ذات الصلــة ،وإشــراك المجتمــع المدنــي فــي الخدمــات الطبيــة.
ووجبــت اإلشــارة إلــى أن الدســتور المصــري أبــاح التبــرع باألنســجة واألعضــاء بــل وألــزم الدولــة
بإيجــاد آليــة لتنظيــم ذلــك؛ كمــا أن الدســتور المصــري لــم يتــرك مســألة التجريمــات الطبيــة لتنظيــم
القانــون الجنائــي أو قانــون العقوبــات بــل جــرم مباشــر ًة “االمتنــاع عــن تقديــم العــاج” ،وكذلــك جــرم
اإلتجــار باألعضــاء أو “إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة” علــى األفــراد دون رضاهــم .ومــن
األهميــة بمــكان توضيــح أن الدســتور نــص علــى تخصيــص  3%مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي
مخصصــة للقطــاع الصحــي.
الحق في الغذاء والماء
نــص الدســتور المصــري علــى الحــق فــي “غــذاء صحــي وكاف” وعلــى “مــاء نظيــف” فــي المــادة
 ،79وكذلــك نــص علــى إلــزام الدولــة “بتأميــن المــوارد الغذائيــة” ،كمــأ أنــه فــي المــادة  44الخاصــة
بنهــر النيــل تحــدث عــن “تحقيــق األمــن المائــي” ،وحمايــة حقــوق مصــر التاريخيــة فــي نهــر النيــل
وكذلــك حمايــة الميــاه الجوفيــة .بينمــا ســكت الدســتور التونســي عــن النــص علــى الحــق فــي الغــذاء
واكتفــى بالنــص علــى الحــق فــي المــاء فــي فقرتــي المــادة  44حيــث لــم تكــن صياغــة المــادة تضــع
التزامــات معينــة علــى الدولــة التخــاذ فعــل معيــن لحمايــة هــذا الحــق ،لكــن تــم النــص علــى ضمــان
الحــق فــي المــاء فقــط وأن حمايــة المــوارد المائيــة “واجــب علــى الدولــة والمجتمــع”.
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جدول ( :)4الحق في الغذاء والماء والمسكن
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وفيمــا يتعلــق بالحــق فــي المســكن ،فقــد حــدد الدســتور المصــري فــي المــادة  78األســس التــي
يســتند عليهــا هــذا الحــق الدســتوري وباألخــص “الكرامــة اإلنســانية” و”العدالــة االجتماعيــة” مثلــه مثــل
الحــق فــي العمــل ،ووصفــت المــادة وصف ـا ً دقيق ـا ً للمســكن بوجــوب كونــه “مالئــم وآمــن وصحــي”،
وألزمــت المــادة الدولــة بالتزاميــن رئيســيين متعلقيــن بالحــق فــي المســكن يتمثــان فــي وضــع الدولــة
لخطتيــن قوميتيــن األولــى متعلقــة باإلســكان وفق ـا ً الســتراتيجية للتخطيــط العمرانــي والثانيــة متعلقــة
بالقضــاء علــى العشــوائيات فــي فتــرة زمنيــة محــددة .وإلــى جانــب ذلــك ،فقــد نــص الدســتور المصــري
فــي المــادة  58علــى “حرمــة” المنــازل ووضــع تقييــدا إيجابيــا مــن شــأنه تضييــق الحــاالت التــي مــن
شــأنها يمكــن أن ينتهــك هــذا الحــق .بينمــا ســكت الدســتور التونســي تمامــا عــن النــص علــى الحــق فــي
المســكن كحــق اجتماعــي أصيــل ،إنمــا نــص علــى “حرمــة المســكن” و”حريــة” األفــراد فــي اختيــار
محــال إقامتهــم بإيجــاز شــديد.
حقوق فئات اجتماعية محددة
وفيمــا يتعلــق بتحديــد فئــات معينــة فــي الدســتور ،فنجــد أن الدســتور المصــري قــد أســهب فــي
تحديــد فئــات اجتماعيــة مختلفــة وتعييــن حقــوق معينــة لــكل فئــة .فقــد نــص صراحــة علــى حقــوق
المــرأة ،وحقــوق ثــاث فئــات عمريــة (األطفــال -الشباب-المســنين) ،وفئــة ذوي اإلعاقــات ،وفئــة
عرقيــة (أهالــي النوبــة)؛ باإلضافــة إلــى فقرتيــن نصتــا علــى حقــوق مصابــي الوطــن وأســر الشــهداء.
بينمــا خــص الدســتور التونســي أربعــة فئــات فقــط بالحقــوق وهــي المــرأة واألطفــال والشــباب وذوي
اإلعاقــة .وقــد جــاء عــدد الفقــرات التــي تناولــت حقــوق كل فئــة فــي الدســتورين كمــا هــو موضــح فــي
الجــدول التالــي.
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حقوق المرأة
أعطــى كل مــن الدســتورين المصــري والتونســي المــرأة حقوقــا اقتصاديــة واجتماعيــة فــي ثــاث
فقــرات فــي كل دســتور .ففــي المــادة  6نــص الدســتور المصــري علــى المســاواة بيــن المــرأة والرجــل
فــي كافــة الحقــوق ،وكذلــك “عــدم التمييــز” ضدهــا فــي الوظائــف العامــة .وكذلــك نصــت المــادة علــى
حمايــة المــرأة مــن أشــكال العنــف والتوفيــق بيــن دورهــا فــي األســرة وعملهــا وحمايــة المــرأة المعيلــة
واألشــد احتياجــاً .بينمــا نــص الدســتور التونســي فــي المــادة  46علــى حمايــة “الحقــوق المكتســبة
للمــرأة” وعلــى مبــدأ المســاواة التامــة بيــن المــرأة والرجــل وكذلــك القضــاء علــى العنــف ضدهــا.
ويُالحــظ فــي هــذا الصــدد أن كال الدســتورين اشــتركا فــي التركيــز علــى موضوعيــن رئيســين
همــا المســاواة بيــن النــوع االجتماعــي والقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة .إال أن الدســتور المصــري
تعامــل مــع المــرأة مــن منظوريــن األول باعتبارهــا مواط ًنــا وبالتالــي تحــدث عــن حقوقهــا االقتصاديــة
واالجتماعيــة ومســاواتها بالرجــل ،واســتدرك ذلــك فــي المنظــور الثانــي الــذي تعامــل معهــا باعتبارهــا
أم وزوجــة فذيــل الفقــرة الثالثــة -التــي تحدثــت عــن حــق المــرأة فــي الوظائــف العامــة وحمايتهــا مــن
العنــف -بتمكينهــا مــن التوفيــق بيــن حياتهــا األســرية والعمــل .وجــاء اســتهالل الفقــرة الرابعــة متســقا ً
مــع مــا ســبقه وذلــك بالحديــث عــن رعايــة الدولــة لألمومــة والطفولــة .وعلــى صعيــد مختلــف ،خاطــب
الدســتور التونســي المــرأة خطابـا َ نســويا ً باعتبارهــا مواط ًنــا مثلهــا مثــل الرجــل وســكت عــن مخاطبتهــا
بأدوارهــا االجتماعيــة بمثــل مــا ســكت عــن مخاطبــة الرجــل بــأدواره االجتماعيــة .وقــد انعكــس ذلــك
أيضــا ً فــي المــادة األول مــن البــاب الثانــي الخــاص بالحقــوق والحريــات المتعلــق بالمســاواة أمــام
القانــون حيــث وجــه الدســتور خطا ًبــا إلــى “المواطنــون” و”المواطنــات” علــى حــد ســواء.
ويتضــح مــن جــدول ( )5أن الفقــرات التــي تناولــت حقــوق المــرأة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي
الدســتور التونســي تفــوق عــدد الفقــرات التــي تناولــت الفئــات االجتماعيــة األخــرى فــي ذات الدســتور.
وقــد يُفســر ذلــك بقــوة الحركــة النســوية التونســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالمــرأة ،ومــا
أســهمت بــه مــن خلــق وعــي نســوي انعكــس فــي صياغــة المــادة المتعلقــة بالمــرأة فــي الدســتور.
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حقوق الطفل
جــاءت الفقــرات التــي خاطبــت الطفــل فــي صــدارة الفئــات االجتماعيــة فــي الدســتور المصــري
كمــا يتضــح مــن جــدول ( ،)5وقــد نــص الدســتور المصــري علــى حقــوق الطفــل فــي معــرض الحديــث
عــن األمومــة والطفولــة فــي المــادة  11كمــا أشــرنا إال أن المــادة  80هــي المــادة التــي تناولــت حقــوق
الطفــل بشــكل تفصيلــي .فقــد نصــت المــادة علــى مــن هــو الطفــل وحــددت لذلــك معيــارً ا عمريًــا،
ثــم حــددت حقــوق الطفــل لتتمثــل فــي :حقــوق قانونيــة ،وحقــوق صحيــة وتعليميــة وتربويــة ،وحــق
فــي التغذيــة والمســكن ،وحظــر تشــغيله دون الســن القانونيــة .ثــم تحدثــت المــادة عــن األطفــال ذوي
اإلعاقــات .وقــد وضــع الدســتور التزامـا َ علــى عاتــق الدولــة متمثــل فــي رعايــة وحمايــة الطفــل مــن
كافــة أنــواع العنــف ،وكذلــك التزامـا ً قانونيـا ً بإنشــاء قضــاء مســتقل لألطفــال ،والتزامـا ً أدبيـا ً بمراعــاة
“المصلحــة الفضلــى” للطفــل .وقــد جــاءت هــذه المــادة شــاملة إلــى حــد كبيــر تعــرف مــن هــو الطفــل
متضمنــة الطفــل ذي اإلعاقــة -وماهيــة حقوقــه تفصي ـاً ومــا هــي التزامــات الدولــة تجاهــه.وقــد تنــاول الدســتور التونســي حقــوق الطفــل فــي المــادة  47فــي فقرتيــن أكثــر اقتضا ًبــا وأقــل
تفصيـ ًـا مــن المــادة المماثلــة فــي الدســتور المصــري ،حتــى أن الصياغــة الدســتورية جــاءت بتقديــم
دور األبويــن علــى دور الدولــة فــي ضمــان حقــوق الطفــل التــي حددهــا فــي الرعايــة الصحيــة،
والتربيــة والتعليــم وحفــظ الكرامــة .وقــد اســتخدم المشــرع الدســتوري التونســي لفظــي “الحمايــة”
وتحقيــق “المصلحــة الفضلــى” للطفــل.
حقوق الشباب
وجــه كل مــن الدســتورين المصــري والتونســي خطا ًبــا عا ًمــا إلى الشــباب .فقد ذكر الدســتور التونســي
الشــباب فــي فقرتيــن مقابــل فقــرة واحــدة (مــادة واحــدة) فــي الدســتور المصــري .فقــد نــص الدســتور
المصــري فــي مادتــه  82علــى تكفــل الدولــة برعايــة الشــباب وتمكينهــم ،بينمــا خاطب الدســتور التونســي
الشــباب ففــي المــادة  8بوصفــه “قــوة فاعلــة فــي بنــاء الوطــن” ،وتحــدث المــادة علــى حــرص الدولــة على
إســهامات الشــباب فــي التنميــة ،وكذلــك علــى الحــرص علــى “تحملــه المســئولية” ،ولــم يوضــح الدســتور
التونســي المــراد بتحمــل المســئولية ومــا اآلليــات التــي يتوجــب علــى الدولــة اتخاذهــا فــي هــذا الصــدد.
حقوق المسنين
اهتــم الدســتور المصــري بمخاطبــة المســنين بشــكل خــاص كمــا يظهــر مــن جــدول ( .)5ففــي
معــرض المــادة  12عــن المــرأة ،تــم التأكيــد علــى التزامــات الدولــة تجــاه المــرأة المســنة تحديــداً،
وكذلــك فــي المــادة  17تــم اإلشــارة إلــى تغطيــة الضمــان االجتماعــي لحــاالت الشــيخوخة،
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إال أن الدســتور خصــص المــادة  83كليـ ً
ـة لمخاطبــة المســنين .وقــد ألزمــت هــذه المــادة الدولــة بضمــان
“حقــوق المســنين” إضافـ ً
ـة إلــى تفصيــل هــذه الحقــوق ،كمــا تحدثــت المــادة عــن “مشــاركة ]المســنين[
فــي الحيــاة العامــة” ،ومراعــاة احتياجــات المســنين فــي المرافــق العامــة .إال أن هــذه المــادة تركــت
تنظيــم ذلــك للقانــون ،كمــا وجهــت خطا ًبــا فرع ًيــا إلــى المجتمــع المدنــي حــول دوره فــي تحقيــق ذلــك.
بينمــا لــم يتــم التنصيــص علــى حقــوق المســنين أو حتــى اإلشــارة إليهــم فــي الدســتور التونســي.
حقوق ذوي اإلعاقة
نــص دســتورا مصــر وتونــس علــى حقــوق ذوي اإلعاقــة فــي فقرتيــن .ففــي المــادة  81خاطــب
الدســتور المصــري ذوي اإلعاقــة واألقــزام ونــص علــى إلــزام الدولــة بضمــان حقوقهــم وإدماجهــم فــي
المجتمــع؛ كمــا أعطــت المــادة اســتحقاقين دســتوريين لهــذه الفئــة حيــث جعــل لزامـا ً علــى الدولــة تهيئــة
المرافــق العامــة لتتناســب مــع احتياجاتهــم وكذلــك تخصيــص نســبة مــن فــرص العمــل لهــم .وكذلــك
نــص الدســتور فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  80الخاصــة بحقــوق الطفــل بكفالــة الدولــة لحقــوق
األطفــال ذوي اإلعاقــة؛ ورغــم ذلــك التفصيــل إال أن الدســتور لــم ينــص صراحــة علــى حقــوق المــرأة
ذات اإلعاقــة رغــم تفصيلــه فــي المــادة  11ســالفة الذكــر عــن حمايــة المــرأة المعيلــة والمســنة واألشــد
احتياجـاً ،وتــرك حقــوق المــرأة ذات اإلعاقــة متضمنــة فــي لفظــة “المــرأة األشــد احتياجـاً” فــي مــادة
 ،11وكذلــك فــي التأويــل العــام لنــص المــادة  .80بينمــا تحــدث الدســتور التونســي فــي المــادة  48عــن
االندمــاج الكامــل لــذوي اإلعاقــة فــي المجتمــع وحمايتهــم مــن كل تمييــز دون تفصيــل.
حقوق فئات أخرى
نــص الدســتور المصــري فــي المــادة 16على حقــوق مصابــي الثورة والحــروب والعمليــات األمنية
وكذلــك الشــهداء وأســرهم وذويهــم ،بينمــا ســكت الدســتور التونســي عــن إعطــاء حقــوق دســتورية
مماثلــة لتلــك الفئــة .ويأتــي ذلــك متســقا ً مــع تواتــر األحــداث واختــاف المســار السياســي الــذي ســلكته
ً
كل مــن مصــر وتونــس منــذ انــدالع االنتفاضــات الشــعبية .فقــد شــهدت تونــس اســتقراراَ نســبيا ً
مقارنةبمصــر -بعــد اإلطاحــة بزيــن العابديــن بــن علــي ،ولــم تقــع حــاالت قتــل بشــكل جماعــي إال فــي األيــام
19
األولــى للثــورة؛ حيــث قُــدر عــدد القتلــى بقرابــة الثالثمائــة.
علــى النقيــض نجــد أن مصــر شــهدت موجــات ثوريــة متفاوتــة الدرجــة منــذ  25ينايــر 2011حتــى
كتابــة الدســتور ،كانــت أعنفهــا علــى اإلطــاق الموجــة األولــى ضــد نظــام مبــارك وكذلــك اســتهداف
العناصــر األمنيــة مــن الجيــش والشــرطة .وقــد واكــب ذلــك ظهورائتالفــات لمصابــي وشــهداء الثــورة
والمتضرريــن مــن األحــداث والتــي عملــت كجماعــات ضاغطــة علــى الحكومــات المتعاقبــة للحصــول
علــى بعــض االســتحقاقات ككفالــة الدولــة لتعويضــات ماديــة وعينيــة ،أو الحصول على عمــل حكومي،
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أو حتــى المطالبــة بتســريع وتيــرة المحاكمــات .باإلضافــة إلــى إلــزام الدولــة المصريــة لنفســها برعايــة
أســر شــهداء الوطــن والمصابيــن بتدشــين مركــز قومــي يتبــع مجلــس الــوزراء للقيــام علــى شــئونهم
منــذ  .2011كل مــا تقــدم أكســب تلــك المســتحقات صبغــة الحقــوق الواجبــة والتــي عبــر عنهــا الدســتور
المصــري كإقــرار ألمــر واقــع ،بينمــا لــم يكــن الدســتور التونســي بحاجــة ماســة إلــى ذلــك.
ومــن ناحيــة أخــرى ،نصــت المــادة  236مــن الدســتور المصــري فــي فقرتهــا األولــى علــى كفالــة
الدولــة لـــتنمية “المناطــق الحدوديــة والمحرومــة” ،وأشــارت إلــى مناطــق جغرافيــة محــددة كالصعيــد
وســيناء والنوبــة .ونصــت علــى احتــرام “األنمــاط الثقافيــة للمجتمــع المحلــي” في هــذه المناطــق .وجاءت
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة أكثــر خصوصيــة بالحديــث عــن تنميــة النوبــة والتأكيــد علــى “عــودة” النوبييــن
إلــى أراضيهــم التــي هُجــروا منهــا فــي غضــون فتــرة زمنيــة حددهــا الدســتور بعشــر ســنوات .وأكتفــت
باإلشــارة العابــرة إلــى مراعــاة الدولــة “لألنمــاط الثقافيــة للمجتمــع المحلــي” بــدون تفصيــل .وجــاءت
الفقــرة الثانيــة لتقيــد إعــادة النوبييــن إلــى “مناطقهــم األصليــة” بـ”النحــو الــذي ينظمــه القانــون” 20.أمــا في
الدســتور التونســي ،فقــد ســكت الدســتور عــن الحديــث عــن حقــوق أيــة فئــات أخــرى.
الحقوق الخاصة بالتنمية والحفاط على الثروات
قــد خصــص الدســتور المصــري  10%مــن إجمالــي تكــرارت الفقــرات محــل الدراســة للحقــوق
المتعلقــة بالتنميــة والبيئــة والثــروات ،وقــد جــاء ذكــر هــذه الحقــوق خاصــة فــي المــواد ،44 43 ،41
 .46 ،45مــن خــال هــذه المــواد وضــع الســتور المصــري رؤيــة تفصيليــة لهــذه الحقــوق حيــث
تحــدث عــن التــزام الدولــة بحمايــة كافــة المــوارد المائيــة ،المحميــات الطبيعيــة ،الثــروات الطبيعيــة
واســتغاللها االســتغالل األمثــل .كمــا نــص علــى “الحــق فــي بيئــة صحيــة وســليمة” ،كذلــك النــص
علــى التنميــة المســتدامة وحقــوق األجيــال القادمــة .وعلــى نحــو مشــابه ،فقــد أولــى الدســتور التونســي
ً
ملحوظــا بهــذه الحقــوق ويظهــر ذلــك جل ًيــا فــي شــكل ( )2الــذي يوضــح أن نســبة تكــرار هــذه
اهتما ًمــا
الحقــوق مــن إجمالــي الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة محــل الدراســة بلغــت مجمعــة قرابــة .20%
وقــد ناقــش الدســتور التونســي هــذه الحقــوق فــي المــواد  .125 ،45، 13 ،12وقــد تبلورت هــذه المواد
اســتناداً للمفاهيــم اآلتيــة :ملكيــة الشــعب للثــروات اســتغالل الدولــة األمثــل لهــا ،تحقيــق التنميــة المســتدامة
والعدالــة ،ونصــت صراحــة علــى “الحــق فــي بيئــة ســليمة” وكذلــك تعهــد الدولــة بالقضــاء علــى “الثلــوت
البيئــي” ،ووضــع ذلــك فــي إطــار مؤسســي مــن خــال هيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق األجيــال القادمــة.
وعلــى رغــم مــن اختــاف نســبة تكــرار هــذه الحقــوق بيــن الدســتورين ،إال أن عــدد الفقــرات التــي
تناولــت هــذه الحقــوق جــاءت شــديدة التقــارب فــي الدســتورين المصــري والتونســي بواقــع  8فقــرات
فــي الدســتور المصــري ،و 7فقــرات فــي الدســتور التونســي .عــاوة علــى أن كالهمــا تحــدث عــن ذات
الحقــوق وااللتزامــات المتمثلــة فــي النــص علــى الحــق فــي بيئــة ســليمة ،وتعهــد الدولــة باالســتغالل
األمثــل للثــروات ،وتحقيــق التنميــة المســتدامة ولــم يغفــا النــص علــى حقــوق األجيــال القادمــة.
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 II-المبحث الثاني تحليل الحقوق االقتصادية واالجتماعية
في دستوري األردن المغرب
وانتقــاال إلــى دســتوري األردن والمغــرب ،نجــد أن تراتبيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي
الدســتور األردنــي موضحــة فــي شــكل ( .)4فقــد اســتحوذ الحــق فــي العمــل علــى النصيــب األكبــر
مقارنــة بالحقــوق األخــرى محــل الدراســة؛ إذ بلغــت نســبة الفقــرات التــي نصــت علــى الحــق فــي العمــل
ومــا يتصــل بــه مــن حقــوق حوالــي  41%أي أقــل مــن النصــف قليـاً (أثنــى عشــر فقــرة) .وتلــى ذلــك
نســب متقاربــة -وأحيانـا ً متســاوية -لكافــة الحقــوق األخــرى محــل الدراســة .فقــد تســاوي عــدد الفقــرات
التــي نصــت علــى الحــق فــي التعليــم وحقــوق ذوي اإلعاقــة بنســبة  14%لــكل منهمــا (أربعــة فقــرات
لــكل حــق) .وكذلــك تســاوت الفقــرات التــي تحدثــت عــن المــرأة والطفــل بواقــع ( 7%فقرتين لــكل حق)،
كمــا أخــذت كل مــن الفقــرات التــي تناولــت الصحــة والمســكن والشــباب والمســنين والحديــث عــن التنمية
والبيئــة نسـبًا متســاوية بواقــع ( 3.5%فقــرة واحــدة لــكل حــق) .ولــم يُذكــر الحــق فــي الغذاء والمــاء على
اإلطــاق ،كمــا لــم تذكــر أي حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة لفئــات عرقيــة أو لغويــة.
شكل()4

ﺣﻘوق ﻟﻔﺋﺎت أﺧرى،
ﺣﻘوق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧ ﻣﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوار د
 % 0.0ﺣﻘوق ذوي اﻹﻋﺎﻗ ﺔ،
واﻟﺛروات% 3.5 ،
% 13.8

ﺣوق اﻟﻣ ﺳﻧ ون% 3.5 ،

ﺣق اﻟﻌ ﻣل ،
% 41.4

اﻟﺷﺑﺎب % 3.5 ،
اﻟطﻔ ل% 6.9 ،

اﻟﻣ رأة % 6.9 ،

ﺣق اﻟﺗﻌ ﻠﯾم% 13.8 ،

ﺣق اﻟﻣ ﺳﻛن % 3.5 ،
ﺣق اﻟﻐذاء واﻟﻣ ﺎء% 0.0 ،
اﻟﺻ ﺣﺔ% 3.5 ،

شكل يوضح النسب المئوية للحقوق االقتصادية واالجتماعية محل الدراسة في الدستور األردني

أمــا فــي الدســتور المغربــي ،فقــد جــاء الحــق فــي العمــل كذلــك علــى قمــة الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة بنســبة  25.5%مــن إجمالــي الحقــوق محــل الدراســة كما هو موضح في شــكل ( )5بواقع
أثنتى عشــرة فقرة .وتلى ذلك حق التعليم بنســبة ( 15%ســبع فقرات) ،ثم حقوق المرأة وحقوق الطفل
وكذلــك حقــوق فئــات أخــرى (األمازيــغ فــي هذه الحالة) بنســبة  8.5%لكل فئة (أربع فقــرات لكل فئة).
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وعلــى ذات الشــاكلة تســاوى الحــق فــي الصحــة ،والحديــث عــن الشــباب وحقــوق ذوي اإلعاقــة
والحديــث عــن التنميــة والبيئــة فــي الدســتور المغربــي بنســبة  6.5%لــكل فئــة (ثــاث فقــرات لــكل
فئــة) ،وتبــع ذلــك حــق المســكن بواقــع ( 4%فقرتيــن لــكل فئــة) ،وأخيــراً يأتــي الحــق فــي الغــذاء
والمــاء وحقــوق المســنين بواقــع  2%أي فقــرة واحــدة لــكل فئــة.
ومــن األهميــة بمــكان توضيــح أن المــادة  6فــي الدســتور األردنــي والمادتيــن  31و 71فــي
الدســتور المغربــي يمكــن إن جــاز التعبيــر وصفهمــا بالمــواد الذهبيــة فيمــا يخــص الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة؛ فقــد اشــتملوا علــى عــدد مــن الفقــرات أو/و نقــاط فرعيــة مطولــة نصــت علــى العديــد
مــن الحقــوق ذات الصبغــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .إال أن فــي الدســتور المغربــي تحديــدا وإن كانــت
 31نصــت علــى هــذه الحقــوق إجمــاالً ،إال أن المــادة  71قــد نصــت علــى ســلطة القانــون التشــريعية
فيمــا يخــص هــذه الحقــوق.
شكل()5
ﺣﻘوق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧ ﻣﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوار د
واﻟﺛروات% 6.5 ،
ﺣﻘوق ﻟﻔﺋﺎت أﺧرى % 8.5 ،

 %ﺣق اﻟﻌ ﻣل 25.5 ،

ﺣﻘوق ذوي اﻹﻋﺎﻗ ﺔ% 6.5 ،
ﺣﻘوق اﻟﻣ ﺳﻧون% 2 ،
ﺣﻘوق اﻟ ﺷﺑﺎ ب% 6.5 ،

ﺣق اﻟﺗﻌ ﻠﯾم% 15 ،

ﺣﻘوق اﻟط ﻔل % 8.5 ،

ﺣق اﻟﺻ ﺣﺔ% 6.5 ،
ﺣق اﻟﻐذاء واﻟﻣ ﺎء% 2 ،

ﺣﻘوق اﻟﻣ رأة % 8.5 ،
ﺣق اﻟﻣ ﺳﻛن % 4 ،

شكل يوضح النسب المئوية للحقوق االقتصادية واالجتماعية محل الدراسة في الدستور المغربي

ويتضــح مــن الشــكلين الســابقين ،أن كال الدســتورين قــد أوليــا اهتما ًمــا جل ًيــا بالحــق فــي العمــل
وقدمــاه علــى كافــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة األخــرى محــل الدراســة .ففــي الدســتور
األردنــي قــارب معــدل تكــرارات الحــق فــي العمــل ضعــف بقيــة نســب الحقــوق األخــرى مجتمعــة
كمــا هــو موضــح فــي شــكل ( ،)4وفــي الدســتور المغربــي بلــغ معــدل النــص علــى الحــق فــي
العمــل 25.5%أي حوالــي الربــع مــن إجمالــي نســبة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
محــل الدراســة كمــا هــو موضــح فــي شــكل ( .)5وإذا نظرنــا إلــى عــدد الفقــرات لــكل حــق فــي
الدســتورين -كمــا هــو موضــح فــي شــكل ( -)6نجــد التطابــق فــي عــدد الفقــرات الخاصــة بالحــق
فــي العمــل فــي الدســتورين األردنــي والمغربــي بواقــع أثنتــى عشــرة فقــرة فــي كل دســتور.
الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية

| 234

ثــم جــاء الحــق فــي التعليــم كالحــق الثاني فــي تراتبيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية في الدســتورين
األردنــي والمغربــي .ويتضــح أن معــدل تكــرار الحــق فــي التعليــم جــاء متقاربـا ً بيــن الدســتورين ففــي
حيــن أن نســبة تكــرار فقــرات الحــق فــي التعليــم قاربــت  14%فــي الدســتور األردنــي ،فقــد بلغــت
 15%فــي الدســتور المغربــي .وعلــى عكــس الدســتورين المصــري والتونســي ،لــم يحتــل الحــق فــي
الصحــة المرتبــة الثالتــة مــن تراتبيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الدســتورين األردنــي
والمغربــي ،بــل جــاءت بقيــة الحقــوق شــديدة التقــارب فــي معــدالت تكــرار الفقــرات وفــي قلــة الفقــرات
التــي نصــت علــى هــذه الحقــوق (بيــن صفــر و - )3وذلــك قط ًعــا إذا اســتثنينا الحــق فــي العمــل وبدرجة
أقــل بكثيــر الحــق فــي التعليــم.
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7

6

4
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واﻟﺛروات

اﻷردن

عدد الفقرات لكل حق في دستوري مصر وتونس

الحق في العمل
جــاء الحــق فــي العمــل مهيمنــا علــى بقيــة الحقــوق ذات الصبغــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي
دســتور كل مــن األردن والمغــرب كمــا أشــرنا ســابقاً .وكمــا يظهــر فــي جــدول ( )6فــإن الحديــث عــن
الســمات والخصائــص العامــة للحــق كانــت محــل اهتمــام الدســتور األردنــي ،بينمــا ركــز الدســتور
المغربــي أساســا علــى تنظيــم العمــل النقابــي والحــق فــي اإلضــراب علــى حســاب اهتمامــه بالحديــث
عــن خصائــص وســمات الحــق أو األجــور.
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جدول ( :)6الحق في العمل
تمثيل العمال
في إدارة
المشروعات

اإلضراب السلمي

العمل النقابي

األردن

7

2

0

0

3

المغرب

4

1

0

1

6

توصيف الحق
وكفالة الدولة

األجوروالتأمينات
والمعاشات

جــدول فقــد تنــاول الدســتور األردنــي الحــق فــي العمــل فــي المــواد اآلتيــة ،22 ،16 ،13 ،6
 .23ففــي هــذه المــواد تعامــل الدســتور األردنــي مــع العمــل باعتبــاره حقــا مــن الحقــوق .فقــد نــص
فــي المادتيــن ( )22و( )23صراحــة علــى أن “العمــل حــق” وأوضــح الســمات الرئيســية مــن تحديــد
لســاعات العمــل والراحــة ،واألجــور ،والتعامــل مــع حــاالت العجــز والمــرض .وكمــا هــو مالحــظ
فــي تحليــل الدســتور األردنــي فعنــد الحديــث عــن “حــق” يقتــرن ذلــك بالحديــث عــن تكفــل “الدولــة”
بحمايتــه .وهكــذا كان الحــال فــي اعتبــار أن العمــل النقابــي “حــق” إال أنــه قيــده بتنظيــم القانــون .وعلــى
عكــس الدســاتير األخــرى محــل الدراســة ،ســكت الدســتور األردنــي عــن ذكــر الحــق فــي اإلضــراب
إطالقــا.
وفيمــا يتعلــق بالدســتور المغربــي ،فقــد ُذكــر العمــل أو “الشــغل” في المــواد اآلتيــة،31 ،29 ،9 ،8:
 .71وتــم التنصيــص علــى الحــق فــي العمــل النقابــي ولكــن بشــرط بتماشــيه مــع “مبــادئ الديمقراطيــة”
مثــل الدســتور المصــري .فرغــم أن الدســتور المغربــي أعطــى مســاحة للحقــوق السياســية المرتبطــة
بالحــق فــي العمــل  -المتمثلــة باألســاس فــي النــص علــى العمــل النقابــي واإلضــراب -وأفــرد لهــا
ســبع فقــرات ،إال أنــه لــم يتركهــا دون تكبيلهــا بســلطة القانــون؛ حيــث كــرر النــص علــى تــرك تنظيــم
العمــل النقابــي واإلضــراب وفق ـا ً للقانــون بواقــع أربعــة مــرات وذلــك مثــل أعلــى معــدل لتقييــد حــق
مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الدســتور المغربــي ذاتــه .كمــا أن فــي المــادة  111حظــر
الدســتور العمــل النقابــي علــى القضــاة .وفــي المــادة  31حظــى حــق العمــل بنقطتيــن مــن مجمل عشــرة
نقــاط تناولــت مجموعــة مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة األخــرى؛ وفيهمــا ربــط الدســتور بيــن
الوظائــف الحكوميــة و”االســتحقاق” ،وخاطــب أيضـا ً الباحثيــن عــن عمــل وأربــاب األعمــال بصيغــة
داعمــة .بينمــا جــاءت المــادة  71لتعطــي للقانــون اختصاصــا تشــريعيا فــي كافــة الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة ومــن ضمنهــا “عالقــات الشــغل والضمــان االجتماعــي”
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الحق في التعليم
قــد نظــر الدســتور األردنــي للتعليــم باعتبــاره ح ًقــا وذلــك فــي المــواد  .20 ،19 ،15 ،6وقــد ركــز
الدســتور باألســاس علــى كفالــة الدولــة للحــق ،وكذلــك البحــث العلمــي ،ودور المجتمــع المدنــي .ففــي
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  6تحــدث الدســتور عــن كفالــة الدولــة لتكافــؤ الفــرص فــي العمــل والتعليــم.
ونــص فــي المــادة  20عــن إلزاميــة ومجانيــة التعليــم الحكومــي إال أنــه وبعكــس الدســتورين المصــري
والتونســي لــم يحــدد ســن معيــن أو مرحلــة تعليميــة معينــة .وقــد أعطــى الدســتور فــي المــادة “ 19حــق
للجماعــات” فــي تأســيس مدارســها أي أنــه فتــح المجــال ليــس فقــط للمجتمــع المدنــي المؤسســي ،بــل
يُســتنبط مــن المــادة أن أيــة الجماعــات ســواء لغويــة أو عرقيــة أو دينيــة متــى وجــدت بــات لهــا الحــق
فــي تأســيس مــدارس ،وأخضــع ذلــك لتنظيــم القانــون .وعــن البحــث العلمــي ،لــم يتناولــه الدســتور
األردنــي بشــكل مفصــل بــل اكتفــى باإلشــارة إلــى “حريــة” البحــث العلمــي فــي معــرض الحديــث عــن
حريــة األداب والفنــون.
جدول ( :)7الحق في التعليم
كفالة الدولة
للحق

الهوية

القائمون
على العملية
التعليمية

المؤسسات
التعليمية

البحث
العلمي
واإلبتكار

القطاع
األهلي
والخاص

دستور األردن

2

-

-

-

1

1

دستور المغرب

4

-

-

-

3

-

بينمــا نــص الدســتور المغربــي علــى الحــق فــي التعليــم فــي المــواد  ،168 ،71 ، ،31إضافــة
إلــى ذكــر التعليــم فــي المــادة الخامســة الخــاص بحقــوق األمازيــغ والمــادة  32الخــاص بحقــوق الطفــل
الذيــن ســيتم تناولهمــا تفصي ـاً الحق ـاً .ففــي المــادة  ،31اســتخدم الدســتور المغربــي معيــار الجــودة
وألصقهــا بالحــق فــي التعليــم ،وهــي القيمــة التــي ألصقهــا الدســتوران المصــري والتونســي وغابــت
عــن الدســتور األردنــي .وفــي المــادة  ،71فقــد أعطــى الدســتور ســلطة تشــريعية للقانــون فيمــا يتعلــق
“بالتعليــم والبحــث العلمــي والتكويــن المهنــي”.
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ومــن الملفــت أن كال الدســتورين لــم يتنــاوال العالقــة بيــن التعليــم والهويــة الوطنيــة علــى عكــس
الدســتورين المصــري والتونســي .ففــي حيــن ســكت الدســتور األردنــي كليـ ً
ـة عــن اإلشــارة إلــى الهويــة
إذ ربمــا باســتثناء مادتــه الثانيــة الخاصــة بديــن ولغــة الدولــة ،فقــد تحــدث الدســتور المغربــي عــن
الهويــة فــي حديثــه عــن األمازيــغ وكذلــك فــي المــادة  31حيــن اســتخدم لفــظ “التنشــئة” علــى “الهويــة
المغربيــة” الوطنيــة ،والتنشــئة هنــا لفــظ فضفــاض يشــمل التعليــم كأداة مــن أدوات التنشــئة ولكــن ال
21
يقــف عليــه وحــده ،إذ أن األســرة والمؤسســات الدينيــة واإلعــام وغيرهــا تســاهم فــي التنشــئة.
وبالتالــي يمكــن اســتخالص أن الدســتورين المصــري والتونســي قصــرا الحفــاظ علــى الهويــة فــي دور
التعليــم مقابــل الدســتور المغربــي الــذي جعلهــا مهمــة وســائل التنشــئة تحــت ضمانــة وكفالــة الدولــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد ســكت الدســتوران المغربــي واألردنــي عــن تفصيــل حقــوق القائميــن علــى
العمليــة التعليميــة ومــدى “حريــة” أو “اســتقاللية المؤسســات التعليميــة والبحثيــة.
الحق في الصحة
جدول ( :)8الحق في الرعاية الصحية
العاملين في
القطاع الصحي

الفئة

توصيف الحق
وكفالة الدولة

دستوراألردن

-

1

دستور المغرب

3

-

المنشأت الصحية

التجريمات

التبرع باألعضاء

-

-

-

-

لــم ينــص الدســتور األردنــي علــى الحــق فــي الصحــة علــى اإلطــاق إنمــا أشــار فقــط إلــى
“إخضــاع المعامــل للقواعــد الصحيــة” فــي الفقــرة الخامســة مــن المــادة  29الخاصــة بالحــق فــي العمــل
كمــا أوضحنــا ســابقاً .وعلــى ذات المنــوال لــم ينــص الدســتور المغربــي علــى الحــق فــي الصحــة فــي
مــادة مســتقلة بــل أدرجهــا فــي المادتيــن الذهبييــن الـــ  ،31و .71ففــي المــادة  ،31نــص الدســتور علــى
الحــق فــي الصحــة فــي فقــرة ،والحــق فــي “الحمايــة االجتماعيــة” و”التغطيــة الصحيــة” ،بينمــا حــدد
المــادة  71ســلطة القانــون فــي ســن تشــريعات متعلقــة بـــ “المنظومــة الصحيــة”.
الحق في الغذاء والماء والحق في المسكن
لــم ينــص الدســتور األردنــي مطلقـا ً علــى الحــق فــي الغــذاء أوالمــاء ،بينمــا نــص الدســتور المغربي
فــي المــادة  31علــى “الحــق فــي الحصــول علــى المــاء” ولــم يذكــر الحــق فــي الغــذاء.
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وفيمــا يتعلــق بالحــق فــي المســكن ،فلــم ينــص الدســتور األردنــي علــى الحــق فــي المســكن ،بــل
جــل مــا ذكــره فــي هــذا الصــدد هــو حرمــة المســاكن فــي المــادة  ،10وعلــى الرغــم مــن أن حمايــة
المســاكن والحفــاظ علــى حرمتهــا حــق متصــل بالحــق فــي المســكن إال أنــه ذو صبغــة مدنيــة أكثــر
مــن كونهــا حــق اقتصــادي واجتماعــي للمواطــن .أمــا فــي الدســتور المغربــي ،فقــد تــم النــص صراحــة
علــى الحــق فــي مســكن “مالئــم” فــي إطــار المــادة  31الدســتور المغربــي ،وكذلــك تــم النــص علــى
“حرمــة المنــازل” فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة .24
الفئات االجتماعية
وعــن حقــوق فئــات اجتماعيــة بعينهــا ،فكمــا يتبيــن مــن جــدول ( )9أن الفقــرات التــي نصــت علــى
حقــوق المــرأة والطفــل فــي الدســتور المغربــي ضعــف عــدد الفقــرات التــي نصــت علــى ذات الحقــوق
فــي الدســتور األردنــي ،بينمــا كان معــدل التكــرار بيــن الدســتور األردنــي والمغربــي فيمــا يتعلــق
بالشــباب ذوي اإلعاقــة بمعــدل  3: 1و 3: 2علــى التوالــي .وتســاوى الدســتوران فــي النــص علــى
حقــوق المســنين فــي فقــرة احــدة .وفــي حيــن أن الدســتور المغربــي قــد أعطــى مســاحة للنــص علــى
حقــوق األمازيــغ ،لــم يختــص الدســتور األردنــي أيــة فئــات أخــرى غيــر ســالفة الذكــر.
جدول ( :)9حقوق فئات بعينها
المرأة

الطفل

الشباب

المسنون

ذوو اإلعاقات

أخرى

دستور األردن

2

2

1

1

2

0

دستور المغرب

4

4

3

1

3

4

حقوق المرأة
ففــي المــادة  6مــن الدســتور األردنــي وتحديــداً فــي الفقرة الخامســة ،نص الدســتور علــى “حماية”
الفئــات االجتماعيــة كلهــا والتــي حددهــا فــي الفئــات اآلتيــة بالترتيــب“ :األمومــة” و”الطفولــة”،
و”الشــيخوخة” ،و“ذوي اإلعاقــات” .وفــي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة  23الخاصــة بالعمــل ،تحــدث
الدســتور عــن وضــع شــروط لعمــل “النســاء واألحــداث” .بينمــا نــص الدســتور المغربــي فــي المــادة
 19علــى “المســاواة” ،و“المناصفــة” بيــن الرجــل والمــرأة ،وكذلــك نــص علــى إنشــاء “هيئــة”
لمكافحــة التمييــز ضــد المــرأة .وفــي المــادة  34الخــاص بــذوي اإلعاقــة ،خاطــب الدســتور المغربــي
النســاء واألمهــات.
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ففعلي ـا ً لــم ينــص الدســتور األردنــي عــن أيــة حقــوق للمــرأة بــل تحــدث عــن “حمايــة األمومــة”
وإيجــاد شــروط خاصــة بعمــل المــرأة ،وبالتالــي فقــد ســكت تمامًــا عــن ذكــر قضايــا المــرأة مثــل
المســاواة بيــن الجنســين أو تجريــم العنــف ضدهــا .وفــي الفقرتيــن التيــن ُذكــرت فيهمــا المــرأة فــي
الدســتور األردنــي ،فقــد تــم ذكرهــا بالحديــث عــن “األمومــة والطفولــة” ،أو الحديــث عــن “األحــداث”.
ومــن ناحيــة أخــرى ،نجــد أن الدســتور المغربــي جــاء أكثــر إفصاحـا ً عنــد الحديــث عــن حقــوق المــرأة
مــن الدســتور األردنــي .إال أن الدســتور المغربــي فــي مخاطبتــه للمــرأة لــم يُلــزم الدولــة بتحقيــق هــذه
الحقــوق بــل صــاغ هــذه الفقــرات مســتخدما ً أفعــال مــن قبيــل “تســعى” و”تقــوم” الدولــة.
حقوق الطفل
ففيمــا يتعلــق بالنــص علــى حقــوق الطفــل فــي الدســتور األردنــي ،فهــي ذات الفقرتيــن التــي ســبق
اإلشــارة إليهمــا فــي الحديــث عــن المــرأة :المــادة  6التــي تضمنــت حمايــة الدولــة للطفولــة ضمــن
حمايتهــا للفئــات االجتماعيــة األخــرى ،إضافــة إلــى الفقــرة الرابعــة مــن المــادة  23الخاصــة بعمــل
النســاء واألحــداث .وبالتالــي فقــد ســكت الدســتور األردنــي عــن النــص علــى حقــوق الطفــل بشــكل
واضــح كمــا ســكت عــن النــص علــى حقــوق المــرأة كمــا أشــرنا ســابقاً.
وقــد تنــاول الدســتور المغربــي حقــوق الطفــل فــي المادتيــن  ،32و .34ففــي المــادة  32قــد ســاوى
الدســتور المغربــي بيــن جميــع األطفــال فــي رعايــة وحمايــة الدولــة بغــض النظــر عــن “وضعيتهــم
العائليــة” .كمــا نــص صراحــة علــى حــق الطفــل فــي “التعليــم األساســي” ،والنــص كذلــك علــى إنشــاء
مجلــس خــاص باألســرة والطفولــة .وفــي المــادة  34نــص علــى “معالجــة األوضــاع الهشــة” لعــدد مــن
الفئــات منهــم األطفــال النســاء واألمهــات والمســنين.
حقوق الشباب
اكتفــى الدســتور األردنــي باإلشــارة إلــى حمايــة الدولــة للـــ “نــشء” فــي معــرض حديثــه عــن
الفئــات االجتماعيــة فــي المــادة  ،6ولــم يذكــر لفــظ “الشــباب” علــى اإلطــاق .بينمــا خصــص الدســتور
المغربــي المــادة  33للنــص علــى رعايــة الدولــة للشــباب ،حيــث ركــز المــادة أساسـا ً علــى عــدد مــن
المفاهيــم تمثلــت فــي “المشــاركة فــي التنميــة” ،و”االندمــاج” ،وكذلــك العمــل علــى تنميــة الشــباب ثقافيـا ً
وعلميــا ً ورياضيــاً .ومــن أجــل ذلــك ،نــص الدســتور المغربــي علــى اســتحداث مجلــس استشــاري
للشــباب .إال أن كال الدســتوريين لــم ينصــا علــى حقــوق الشــباب ،حيــث لــم تكــن الصياغــة فــي شــكل
إعطــاء “حقــوق” لهــذ الفئــة بــل كانــت فــي شــكل رعايــة الدولــة لهــم.

الحقوق االجتماعية واالقتصادية في الدساتير العربية

| 240

حقوق المسنيين
ً
صراحة بل أشــار إلي رعاية “الشــيخوخة”
لــم ينــص الدســتور الدســتور األردنــي على حــق المســنين
فــي الفقــرة الخامســة مــن المــادة  6المشــتملة علــى حمايــة الفئــات االجتماعيــة .وكذلــك أشــار الدســتور
المغربــي إلــى المســنين فــي معــرض حديثــه عــن رعايــة الفئــات االجتماعيــة فــي المــادة .34
حقوق ذوي اإلعاقة
لــم ينــص الدســتور األردنــي علــى حقــوق ذوي اإلعاقــة بــل إكتفــى باإلشــارة إلــى حمايــة ذوي
اإلعاقــات فــي المــادة  ،6والنــص علــى تعويــض الحــاالت المصابــة بعجــز نتــج عن العمل فــي معرض
الحديــث عــن الحــق فــي العمــل فــي المــادة  .23فــي حيــن أن الدســتور المغربــي قــد خاطــب ذوي
اإلعاقــة وذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المــادة  34الــذي خصــه باألســاس لتحديــد أنــواع اإلعاقــات
المختلفــة ،وكونهــا جميع ـا ً تحــت مظلــة الدولــة ،وكذلــك تحــدث المــادة عــن ثــاث نقــاط رئيســية فــي
مخاطبــة ذوي اإلعاقــة ،وهــي “إعــادة التأهيــل” ،اإلدمــاج” ،و”تمتعهــم بالحقــوق والحريــات” .إال أن
مــن الغريــب أن فــي النقطــة األولــى مــن المــادة الخــاص بــذوي اإلعاقــة اشــتملت علــى النــص علــى
رعايــة الدولــة لمــا وصفتــه بــذوي “األوضــاع الهشــة” مــن النســاء واألمهــات واألطفــال والمســنين،
فمخاطبــة هــذ الفئــات فــي مــادة مخصصــة تحديــداً لــذوي اإلعاقــة ،قــد تعطــي داللــة علــى اعتبــار هــذه
الفئــات جميعهــا غيــر ممكنــة وضعيفــة وتســتوجب حمايــة خاصــة.
حقوق فئات أخرى
لــم يخاطــب الدســتور األردنــي فئــات أخــرى ويختصهــا ببعــض الحمايــة والرعايــة ،علــى عكــس
الدســتور المغربــي الــذي وجــه المــادة الخامســة للحديــث عــن األمازيــغ .ففــي هــذا المــادة أكــد الدســتور
المغربــي علــى كــون اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية للدولــة ولكنــه أعتــرف كذلــك باللغــة والثقافــة
األمازيغيــة ،بــل اعتبرهــا جــزءاً مــن التــراث المغربــي الواحــد ،ونــص علــى اســتحداث مجلــس وطنــي
للغــات والثقافــة .ويعــد ذلــك أحــد أهــم منجــزات الدســتور المغربــي إن لــم يكــن أهمهــا علــى اإلطــاق.
الحقوق الخاصة بالتنمية والحفاظ على الثروات
لــم يتنــاول الدســتور األردنــي الحــق فــي التنميــة أو حقــوق األجيــال القادمــة أو حمايــة الدولــة للبيئــة
أو الثــروات ،حيــث أن جــل مــا ُذكــر فــي هــذا الصــدد هــو المــادة  117والتــي تحدثــت عــن وجــوب
تصديــق القانــون فــي حــال االنتفــاع بالمناجــم أو المعــادن .أمــا فــي الدســتور المغربــي ،فقــد تــم النــص
علــى الحــق فــي التنميــة المســتدامة والحــق كذلــك فــي العيــش فــي بيئــة ســلمية فــي إطــار المــادة ،31
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كمــا تناولــت المــادة  35فــي الفقــرة الخامســة التنصيــص علــى حفــاظ الدولــة علــى الثــروات الطبيعيــة
وحمايــة “حقــوق األجيــال القادمــة” .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه الدســتور المغربــي قــد نــص علــى
اســتحداث مجلــس االقتصــادي واجتماعــي وبيئــي فــي المــواد .151-152-153

 III-المبحث الثالث:نتائج وتوصيات
بعــد اســتعراض الكيفيــة التــي جــاء بهــا تنــاول دســتوري مصــر وتونــس ثــم دســتوري األردن
والمغــرب للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة محــل الدراســة كل علــى حــدة ،يأتــي هــذا المبحــث
األخيــر الســتخالص نتائــج وتوصيــات حــول الــرؤي األربــع التــي تمثلــت فــي مقارنــة دســتوري
الجمهوريتيــن مقابــل دســتوري الملكيتيــن وذلــك بغــرض تبيــن مــدى صحــة الفرضيــة التــي تبنتهــا
الدراســة القائلــة بوجــود ثمــة عالقــة بيــن طبيعــة النظــام السياســي وصياغــة الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة فــي الدســتور .وســيتم عــرض النتائــج والتوصيــات باالســتناد إلــى اإلطــار العــام للورقــة
حــول تحليــل المضمــون أي فــي فئــات مــن القائــل ومــن المخاطبيــن؟ ومــاذا قيــل وكيــف قيــل؟
أوال :الدستور بين حقوق المواطن ومركزية السلطة
فانطال ًقــا مــن أن الدســتور هــو الوثيقــة التــي تحــدد العالقــة بيــن الحاكــم والمحكوميــن وعلــى
هــذا األســاس تتحــدد جملــة الحقــوق والحريــات ،فــكان مــن الحــري بنــا أن نــرى كيــف نظــرت هــذه
الدســاتير إلــي “المواطــن” وكيــف خاطبتــه ومــن ثــم كيــف نصــت علــى حقوقــه وحرياتــه االقتصاديــة
واالجتماعيــة .فقــد خلصــت الدراســة إلــى وجــود ثمــة فــارق بيــن المخاطبيــن فــي الدســتورين
الجمهورييــن والدســتورين الملكييــن .فمــن خــال حســاب تكــرار ورود بعــض الكلمــات نجــد أن
فــي الدســتور المصــري قــد تكــرر مخاطبــة الشــعب والمواطنييــن مــا يقــارب  85مــرة 22مقابــل 77
23
لمخاطبــة رئيــس الجمهوريــة .وقــد خاطــب الدســتور التونســي الشــعب والمواطنيــن قرابــة  109مــرة
مقابــل  81لرئيــس الجمهوريــة .وفــي المقابــل ،فقــد وجــه الدســتور األردنــي خطابــه للملــك ســواء
24
إليــراد امتيازاتــه أو تقييــد صالحياتــه وأدواره -فــي  85موضــع بينمــا خاطــب الشــعب  8مــرات
فقــط ،كمــا أن الدســتور المغربــي كــرر كلمــة “ملــك”  65مــرة فــي الوقــت الــذي تحــدث فيــه عــن
المواطنــة والشــعب قرابــة  29مــرة .25وبالتالــي يظهــر جليـا ً أن الدســتورين المصــري والتونســي قــد
وجهــا خطابـا ً متوازنـا ً ركــزا فيــه باألســاس علــى الشــعب والمواطنيــن بالدرجــة األولــى تــاه خطــاب
عــن رئيــس الجمهوريــة باعتبــاره المنصــب األعلــى فــي الدولــة .وعلــى صعيــد مغايــر ،كان الملــك
محــور الخطــاب فــي الدســتورين األردنــي والمغربــي باألســاس  ،ولــم يتــم مخاطبــة الشــعب علــى ذات
القــدر فــي الدســتور األردنــي تحديــداً ثــم بدرجــة أقــل فــي الدســتور المغربــي.
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• ُيوصــي بخطــاب دســتوري متــوازن بيــن الحاكــم والمحكوميــن ،ومخاطبــة المحكوميــن
باعتبارهــم مواطنيــن فــي الدســتورين الملكييــن
ومــن هنــا تأتــي التوصيــة الخاصــة بتــوازن الخطــاب الدســتوري وتعزيــز المواطنــة فــا يمكــن أن
نتحــدث عــن حقــوق وحريــات ســواء سياســية ومدنيــة أو اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة بــدون تعزيــز
المواطنــة والتعامــل مــع المحوميــن كمواطنيــن وليســوا رعايــا .والتوصيــة فــي هــذا الصــدد هــي:
•أن يخاطــب الدســتوران األردنــي والمغربــي المحكوميــن بـ”المواطنيــن والمواطنــات” بشــكل
أكبــر وأكثــر تكــرارا ممــا يؤكــد بشــكل ضمنــي دســترة قيمــة المواطنــة خاصــة فــي المــواد
المتعلقــة بالحقــوق والحريــات.
•علــى الدســتور المصــري أن يتبنــى خطا ًبــا يراعــي فيــه حساســية اللغــة للنــوع االجتماعــي
بــأن يشــير صراحــة إلــى المواطنــات وليــس فقــط المواطنيــن
ثانياً ماذا قيل؟ المصرح به والمسكوت عنه في الدساتير األربع
توصــي هــذه الورقــة بإجــراء تعديــات دســتورية لضمــان الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى
النحــو الممــادة اآلتــي:
فقــد هيمــن الحــق فــي العمــل علــى كافــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة األخــرى محل الدراســة
فــي الدســاتير األربــع؛ وتوصــي الورقــة فيمــا يتعلــق بضمــان هــذا الحــق باآلتي:
•بإعــادة النظــر فــي الصياغــة الدســتورية التــي جــاء بهــا الحــق فــي العمــل النقابــي والحــق فــي
اإلضــراب فــي دســاتير مصــر واألردن والمغــرب حيــث أن رغــم اعتبارهــم أن العمــل حــق
إلــى أن إحالتــه لقوانيــن منظمــة قيــد تهــدد الحــق الدســتوري وتقيــده وتكبلــه ممــا يفرغــه مــن
مضمونــه ،كمــا أن علــى الدســتور األردنــي أن ينــص بشــكل مباشــر علــى الحــق فــي اإلضــراب.
•يتعين على الدستور األردني أن ينص على الحق في اإلضراب.
•وتوصــي الورقــة الدســتور التونســي والدســتور المغربــي بالتوســع واالســتفاضة فــي توصيف
خصائــص الحــق فــي العمــل والتزامــات الدولــة تجــاه العامليــن والموظفين
وتوصي الورقة فيما يتعلق بالحق في التعليم باآلتي:
•علــى المشــرع الدســتوري المصــري اإلشــارة إلــى التعليــم األزهــري وســبل مشــاركة
ممؤسســات المجتمــع المدنــي بالنهــوض بالتعليــم.
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•على المشرع التونسي دسترة محو األمية إذ أن نسبتها تبلغ .18.2%

26

•على المشرع األردني التوسع في الحديث عن البحث العلمي واألكاديمي
•علــى المشــرع المغربــي النــص صراحــة علــى مجانيــة وإلزاميــة التعليــم علــى األقــل حتــى
التعليــم األساســي.
وتوصي الورقة فيما يتعلق بالحق في الصحة باآلتي:
•علــى المشــرع المصــري دســترة مجانيــة العــاج علــى األقــل للفئــات محــدودة الدخــل أو
الهشــة كمــا فعــل المشــرع الدســتوري التونســي.
•علــى المشــرع األردنــي النــص علــى الحــق فــي الصحــة ابتــدا ًء وضمانــه ،حيــث أنــه ســكت
عنــه كليــة.
وتوصي الورقة فيما يتعلق بالحق في الغذاء والماء والحق في المسكن باآلتي:
•علــى المشــرع التونســي أن ينــص علــى الحــق فــي الغــذاء والحــق فــي المســكن حيــث ســكت
عنهمــا تمامــا .وفيمــا يتعلــق بحرمــة المســاكن فينبغــي أن يتــم صياغتهــا بصــورة أكثــر ضما ًنا
للحــق مــن االنتهــاكات مــن الصياغــة التــي عليهــا الحــق اآلن.
•ولــم يذكــر الدســتور التونســي الحــق فــي الغــذاء أو المســكن بشــكل صريــح ،ولــذا وجــب
إدراجهمــا داخــل الدســتور.
•ولــم يذكــر الدســتور األردنــي الحــق فــي المــاء أو الغــذاء أو المســكن وقــد يثيــر ســكوت
الدســتور األردنــي عــن الحــق فــي المــاء خاصــة تســاؤالًت منطقيــة؛ ففــي ظــل كــون األردن
يعانــي مــن نــدرة حقيقــة فــي الميــاه إلــى الدرجــة التــي اعتبــره فيهــا منظمــة الصحــة العالميــة
مــن أقــل البلــدان فــي معــدالت توافــر الميــاه علــى مســتوى العالــم .رغــم ذلــك ،لــم ُيــدرج
الحــق فــي الميــاه فــي الدســتور األردنــي 27.وبالتالــي وجــب إدارج هــذه الموضوعــات الثالثــة
فــي الدســتور األردنــي باعتبارهــا حقو ًقــا تتكفــل الدولــة بضمانتهــا بشــكل صريــح.
وفيما يتعلق بالفئات االجتماعية والحق في التنمية فتوصي الورقة باآلتي:
•تحتــاج فئــة “الشــباب” فــي الدســتورين المصــري والتونســي إلــي تنصيــص أكثــر
ً
وضــوا يشــتمل علــى جملــة مــن الحقــوق .ومــن المفارقــة أال يتحــدث الدســتور
المصــري خاصــة علــى حقــوق الشــباب  -رغــم مــا هــو عليــه مــن تفصيــل وإســهاب -
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ويكتفــي بالنــص علــى رعايــة الشــباب فــي حيــن أن فئــة الشــباب التــي تتــراوح أعمارهــم مــا
28
بيــن  15-34قــد مثلــت مــا يقــارب  59.2%مــن إجمالــي حجــم الســكان.
•وعلــى عكــس تعييــن الدســتور المصــري لنســبة محــددة -كمــا بي َنــا مــن قبــل -فــي الصحــة
والتعليــم والبحــث العلمــي ،إال أنــه عنــد الحديــث عــن تحديــد نســبة معينــة لــذوي اإلعاقــة لــم
يحــدد نســبة معينــة.
• لــم يتــم التنصيــص علــى حقــوق المســنين أو حتــى اإلشــارة إليهــم فــي الدســتور التونســي.
فعلــى الرغــم مــن أن نســبة مــن هــم فــوق ســن الـــ  60مــن إجمالــي عــدد الســكان فــي مصــر
30 11
تقــدر بجوالــي  ،29 6.9%وأن ذات النســبة لــذات الفئــة فــي تونــس تقــدر بحوالــي ، %
ومــع ذلــك نــص عليهــا الدســتور المصــري وســكت عنهــا الدســتور التونســي.
•وقــد ســكت الدســتور التونســي وكذلــك الدســتور األردنــي عــن اإلشــارة إلــى حمايــة حقــوق
األقليــات ممــا يســتوجب وجــود نــص دســتوري لهــذه الفئــات حتــى دون تســميتها.
•ســكت الدســتور األردنــي عــن دســترة حقــوق المــرأة بــل أشــار إلــى األمومــة والطفولــة،
وكذلــك ســكت عــن تعييــن حقــوق لألطفال والشــباب والمســنين وذوي اإلعاقة .فعلى المشــرع
الدســتوري األردنــي أن ينــص علــى حقــوق هــذه الفئــات بشــكل واضــح فــي الدســتور.
•لــم يتنــاول الدســتور األردنــي الحــق فــي التنميــة أو حقــوق األجيــال القادمــة أو حمايــة الدولــة
للبيئــة أو الثــروات ،وبالتالــي علــي الدســتور األردنــي إدراجهــا.
ثالثا :كيف قيلت الحقوق؟ نتائج وتوصيات حول الصياغة الدستورية:
فنجــد أن االســتخالص األول فــي هــذا الصــدد يتمثــل فــي مدى التفصيــل أو االقتضاب فــي الصياغة
الدســتورية للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  .فقــد جــاء الدســتور المصــري ليكــون األطــول بيــن
الدســاتير األربــع فــي عــدد المــواد ( )247وفــي اإلســهاب والتفصيــل بــل إنــه اشــتمل علــى تخصيــص
نســب محــددة مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي لموضوعــات بعينهــا وهــي الصحــة والتعليــم والبحــث
العلمــي ،وكأن الدســتور المصــري قــد حــاول جاهــداً أن يخاطــب أغلــب فئــات المجتمــع ،وأن يجمــع
بيــن دفتيــه جــل مــا يســتطيع أن يجمعــه مــن قضايــا وموضوعــات حتــى تلــك التــي لــم يكــن للدســاتير
المصريــة عهــد بالنــص عليهــا مثــل مشــكلة العشــوائيات أو تحديــد نســب لقطاعــات محــددة مــن الناتــج
القومــي اإلجمالــي وكأنــه بذلــك رفــع هــذه القضايــا إلــى مرتبــة دســتورية ُترتــب حقوقـا ً لألفــراد وكذلــك
التزامــات علــى الدولــة بغيــة التخلــص مــن المشــكالت العســيرة الضاربــة بجذورهــا فــي المجتمــع.
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وقــد جــاء الدســتور المغربــي ليكــون فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الدســتور المصــري مــن ناحيــة
الطــول والتفصيــل ،حيــث اشــتمل علــى  180مــادة إال أن تلــك المــواد تضمنــت عــددا كبيــرا مــن
الفقــرات والنقــاط التفصيليــة ،حيــث قــدرت الدراســة عــدد فقــرات الدســتور المغربــي بـــ  437مقارنــة
بـــ  470فــي الدســتور المصــري ،رغــم التفــاوت بيــن عــدد المواد/المــواد بيــن الدســتورين.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فقــد جــاء دســتورا تونــس واألردن أقــل تفصي ـاً وأقــل فــي عــدد المــواد،
حيــث كانــت مــواد الدســتور التونســي  149بواقــع  318فقــرة ،ودســتور األردن تضمــن  131مــادة
بواقــع  245فقــرة .وبالتالــي يعــد كل مــن دســتوري تونــس واألردن مــن الدســاتير المتوســطة ،وكذلــك
كالهمــا اعتمــد علــى اإليجــاز فــي النــص علــى الحقــوق ،إال أن اإليجــاز فــي الدســتور األردنــي أثــر
بشــكل ســلبي علــى صياغــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة حيــث ســكت عــن النــص علــى الكثيــر
مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بصــورة مباشــرة وصريحــة.
وتوصي الورقة في هذا الصدد باآلتي:
•فالدســتور المغربــي رغــم تفصيلــه إال أنــه جمــع جــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي
مــادة واحــد وهــو المــادة  ،31ممــا يثيــر تسـ ً
ـاؤل حــول رؤيــة المشــرع الدســتوري المغربــي
لثقــل وأهميــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة عامــة .وكان مــن األفضــل أن يأخــذ كل
حــق مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــادة مســتقلة بذاتهــا تصــف الحــق وص ًفــا دقي ًقــا
وتحــدد عناصــره وتحــدد الضمانــات الالزمــة لتنفيــذ هــذا الحــق .وكان مــن األفضــل كذلــك
أن يأخــذ كل حــق مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــادة مســتقلة بذاتهــا تصــف الحــق
وص ًفــا دقي ًقــا وتحــدد عناصــره وتحــدد الضمانــات الالزمــة لتنفيــذه .وبالتالــي توصــي الورقــة
المشــرع الدســتوري المغربــي بإعــادة النظــر فــي صياغــة المــادة  ،31وهــذا أيضــا ينطبــق
علــى المــادة  71التــي قيــدت جــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بتنظيــم القانــون.
•علــى المشــرع الدســتوري التونســي التوســع واالســتفاضة قليــا فــي الصياغــة التــي جــاءت
عليهــا المــواد الخاصــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
•علــى الدســتور األردنــي اتبــاع صياغــة دقيقــة تعتــرف بالحقــوق وتحــدد إلتزامــات الدولــة
تجــاه مواطنيهــا ،وكذلــك تفصيــل بعــض المــواد.
•وفــي الحالتيــن األردنيــة والمغربيــة بوجــه الخصــوص ،يجــب العمــل علــى تحقيــق نقــاش
مجتمعــي يُشــرك فيــه الــرأي العــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،يــؤدي إلــى حالــة مــن
التوافــق حــول القيــام بتعديــات دســتورية خاصــة فــي المــواد الخاصــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة.
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وتســتخلص الدراســة اســتخالصا ً آخــر يتمثــل فــي اختــاف الصياغــة التــي جــاء عليهــا النــص
علــى هــذه الحقــوق ،أو بعبــارة أخــرى مــا إذا كانــت ملزمــة للدولــة ببــذل عنايــة أم بتحقيــق غايــة.
فنجــد أن الدســتور المصــري هــو األكثــر بيــن الدســاتير األربــع فــي تحديــد الحقــوق وفــي إلــزام
الدولــة بأخــذ ترتيبــات لتفعيــل هــذه الحقــوق ،تــاه الدســتور التونســي فــي تحديــد الحقــوق وفــي إلــزام
الدولــة،؛ إذ كال الدســتورين قــد اســتخدما أفعــاال ملزمــة مثــل “تلتــزم الدولــة” أو صيغــة ملزمــة مثــل
“علــى الدولــة” .ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الكيفيــة التــي صيغــت بهــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
فــي دســتوري األردن والمغــرب تبــدو مغايــرة .فقــد عمــل الدســتوران علــى تجنــب الصيغــة الملزمــة
للدولــة بالقيــام ترتيبــات متعلقــة بهــذه الحقــوق أي فــي عبــارة أخــرى لــم يلــزم الدســتوران الدولــة إزاء
المواطنيــن والمجتمــع فيمــا يخــص هــذه الحقــوق .فــكال الدســتورين تجنبــا اســتخدام أفعــال أو صيــغ
ملزمــة قــدر المســتطاع ،واســتعاضا عــن ذلــك بأفعــال الحمايــة والرعايــة التــي ال ُترتــب التزامــات
مباشــرة علــى الدولــة مــن قبيــل “تعمــل”“ ،تكفــل”“ ،توفــر”“ ،تحمــي”“ ،تضمــن”“ ،تســهر” الدولــة.
كمــا أن فــي بعــض المواضــع تــم تجنــب التصريــح بلفــظ “حــق” بشــكل مباشــر -بدرجــة أساســية فــي
الدســتور األردنــي وبدرجــة أقــل فــي الدســتور المغربــي؛ وهــو األمــر الــذي يثيــر تســاؤالً حــول مــا
إذا كانــت هــذه حقــوق أم اســتحقاقات أم هبــة مــن الدولــة لرعاياهــا وهــذا يعيدنــا إلــى التســاؤل حــول
المواطنــة .وبالتالــي توصــي الورقــة الدســتورين األردنــي والمغربــي بإلــزام الدولــة إزاء مواطنيهــا
بتحقيــق نتائــج محــددة وليــس االكتفــاء ببــذل عنايــة.
وبنــا ًء علــى مــا تقــدم ،تخلــص الدراســة إلــى صحــة الفرضيــة التــي وضعتهــا بوجــود ثمــة تأثيــر
لطبيعــة النظــام السياســي -ســواء جمهــوري أو ملكــي -علــى صياغــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
فــي الدســاتير .وبالتالــي يمكــن القــول بــأن الدســاتير الجمهوريــة أكثــر انضباطـا ً فــي صياغتهــا للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة وفــي إلــزام الدولــة بالعمــل علــى توفيــر وضمــان تلــك الحقــوق ،وكذلــك فــي
كونهــا أكثــر توازن ـا ً فــي مخاطبــة المواطنيــن ورأس الســلطة ،وفــي وضــع تراتبيــة واضحــة للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،إال أنــه بنظــرة علــى الدليــل القياســي لمؤشــرات
التنميــة البشــرية لألمــم المتحــدة لعــام  31،)HDI( 2016فنجــد أن األردن تتقــدم فــي هــذا الدليــل القياســي
إذ أنهــا تحتــل المركــز  86بيــن دول العالــم بواقــع  ،0.741تليهــا تونــس فــي المركز  97بواقــع ،0.725
ثــم مصــر فــي المركــز  111بواقــع  ،0.691وأخيــراً المغــرب بواقــع  32 .0.647فعلــى الرغــم مــن أن
الدســتور األردنــي كان األقــل فــي النــص علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وكذلــك األقــل فــي
إلــزام الدولــة لضمــان هــذه الحقــوق كمــا وضحنــا مــن قبــل ،إال أن األردن تتقــدم علــى الــدول الثالثــة
األخــرى محــل الدراســة فــي إجمالــي مســتويات الدخــول والتعليــم والصحــة ،وهــذا أيضــا يعيدنــا إلــى
ســؤال المواطنــة وهــل هــذا مرتبــط بتفعيل الدولة للنص الدســتوري أم بشــخصية رأس الســلطة السياســية
ذاتــه .وهــذا مــن شــأنه أن يُثيــر إشــكالية جديــرة بالبحــث وتفتــح الطريــق لدراســة العالقــة بيــن الصياغــة
الدســتورية للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وبيــن مــا هــي عليــه الممارســة الفعليــة لهــذه الحقــوق أو
ماهيــة العالقــة بيــن النظريــة والتطبيــق والنــص والواقــع فــي صيغــة أكثــر تجــرداً.
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وختامــا توصــي الدراســة بإجــراء تعديــات دســتورية متفاوتــة الدرجــة فــي هــذه الدســاتير األربعــة
تعمــل علــى اإلقــرار بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وتوصيفهــا علــى أســاس المواطنــة ،وكذلــك
ُتلــزم الدولــة تجــاه مواطنيهــا بحمايــة هــذه الحقــوق ،وتقلــل مــن تكبيــل القوانيــن للنصــوص الدســتورية،
وكذلــك تعمــل علــى تحقيــق وضمــان ممارســة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وإشــراك المجتمــع
ومؤسســات المجتمــع المدنــي .
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)(4وكذلــك درجــة النمــو والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وممارســة الحقــوق السياســية إال أن البحــث يركــز علــى تأثيــر
النظــام السياســي دون التغافــل علــى كونــه ليــس الســبب األوحــد.
)(5الترقيــم فــي الدســتورين المصــري واألردنــي جاءعلــى شــكل (مــواد) ،بينمــا جــاء الترقيــم فــي الدســتورين التونســي
والمغربــي علــى شــكل “فصــول” وكالهمــا يــدل علــى ذات الشــئ رغــم اختــاف التســمية ،ولتجنــب التشــويش علــى
القــارئ ســوف تشــير هــذه الورقــة إلــى المــواد والفصــول باســتخدام لفــظ “مــواد”.
)Foucault (Micheal), Archeology of Knowledge and the Discourse of Language: Pantheon(6
Books, New York, 1969, pp 50-53

)(7لالستزادة حول تحليل النص والمضمون يٌرجى اإلطالع على
_Textual Analysis”, In Frey, L., and et.al. Investigating Communication: An introduction“ ,
to Research Methods. (2nd ed.), Allyn & Bacon, Boston 1999

)(8يســين (الســيد)  ،تحليــل مضمــون الفكــر القومــي (دراســة اســتطالعية) ،الطبعــة الثالثــة ،مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة ،بيــروت ،1985 ،ص ص .22 ،20 ،12-13
)(9الدستور المصري الحالي هو دستور  2012مشتمال على تعديالته في  ،2014إال أنه درج وصفه بدستور .2014
)(10تــم االســتعانة بالنســخ اإللكترونيــة للدســاتير األربــع المتاحــة بصيغــة الـــ PDFالمتاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي
https://www.constituteproject.org/?lang=ar

)(11تضمن  247مادة.
)(12تضمن  149مادةاً.
)(13تضمن  131مادة.
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)(14تضمن  180مادةاً.
)(15تــم احتســاب النســبة المئويــة عــن طريــق قســمة تكــرار الحــق علــى إجمالــي تكــرارات الحقــوق محــل الدراســة فــي
كل دســتور.
)(16محمــد حســن يوســف“ ،المطالــب الفئويــة فــي مصــر بعــد ثــورة ينايــر ..المشــكلة وســبل الحــل” ،مركــز الجزيــرة
للدراســات /6مايــو2013/
https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/05/2013568939844168.html

)(17محمــد عايــش“ ،وتيــرة اإلضرابــات فــي مصــر وتونــس تهــدد النمــو االقتصــادي اتحــادات العمــال تتحكــم بالحكومــة..
وال أحــد يقبــل االســتثمار فــي مثــل هــذه الــدول” ،موقــع العربيــة اإلخبــاري/8 ،نوفمبــر ،2012
https://www.alarabiya.net/articles/2012/11/08/248397.html
(/30أكتوبر )2017

)(18الجهــاز المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء ،تقريــر التعــداد الســكاني لمصــر  ،2017متــاح علــى الرابــط التالــي،
http://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowPDF.aspx?page_id=%20/Admin/Pages%20
( Files/2017109143840cns.pdfتاريــخ اإلطــاع  28أكتوبــر )2017
)About 300 people killed in original Tunisian uprising, U.N. reports”, CNN, 21-05- 2011,“(19
;Available at, http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/05/21/tunisia.un/index.html
Zagger (Zach), UN rights expert: 300 died during Tunisia uprising, 23-05-2011, Available
;at
http://www.jurist.org/paperchase/2011/05/un-rights-expert-300-died-during-tunisia)uprising.php (Date of Access 8-10-2017

)(20إلــى جانــب مصابــي وشــهداء الوطــن وأهالــي النوبــة ،فقــد نــص الدســتور المصــري علــى تخصيــص حصــص
برلمانيــة محــددة للمســيحيين المصرييــن ولكــن لــم تتنــاول الدراســة هــذه الفئــة نظــراً ألن هــذا الحــق سياســي باألســاس،
وبهــذا فهــو يقــع خــارج نطــاق الدراســة.
)Gabriel Almond and Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy(21
in Five Nations, Sage Publications, London.1989. pp 266-306

)(22تكررت كلمة شعب ومشتقانها  21مرة ،و“مصريين”  15مرة ،والمواطنة ومشتقاتها  49مرة
)(23تكررت كلمة “شعب” ومشتقاتها  94مرة ،و”المواطنة” ومشتقاتها  15مرة.
)(24تكررت كلمة “شعب”  3مرات ،و“األردنين”  4مرات ،و”المواطنين” مرة واحدة.
)(25تكررت كلمة “شعب” مرتين” و”المواطنة” ومشتقاتها  27مرة.
)World by Map Statistics, Literacy Rates of the Countries of the World, 2015, Available at,(26
)http://world.bymap.org/LiteracyRates.html (Date of Access, 28 October 2017
)World Health Organization, Jordan: Water is Life, available at , http://www.who.int/heli/(27
)pilots/jordan/en/ (Date of Access, 2nd November, 2017
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)(28أهــم نتائــج التعــداد العــام للســكان واإلســكان والمنشــآت ،تعــداد مصــر  ،2017الجهــاز المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء،
ص  ،21متــاح علــى
http://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowPDF.aspx?page_id=/Admin/Pages%20
Files/2017109144847Census%202017%20Pres-29-Print.pdf
)(29المرجع السابق ،ص 20

)(30التقريــر الوطنــي لقييــم مســتوى نتفيــذ الجمهوريــة التونســية لبرنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة ، +20
 ،2013ص  123متاح على:
http://www.unfpa-tunisie.org/images/stories/2013/publication/rapport%20CIPD%2020.pdf

)(31والــذي يتكــون مــن ثالثــة مؤشــرات رئيســية متعلقــة بمســتوى الدخــول ،والتعليــم والصحــة ويتــراوح بيــن صفــر
وواحــد ،حيــث يمثــل صفــر انعــدام التنميــة فــي هــذه القطاعــات ،بينمــا يمثــل واحــد أعلــى مســتوى ممكــن قــد تصــل
إليــه التنميــة فــي هــذه القطاعــات الثالثــة.
)United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report 2016, Table(32
1: Human Development Index and its components, available at: http://hdr.undp.org/en/
)composite/HDI (Date of Access 10 November 2017
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