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 جميــل أن يتمكــن العالــم اليــوم مــن صنــع مكانــس كهربائيــة ســهلة 
االســتخدام، لكننــا نعتقــد أن موضــوع العدالــة أكثــر إلحاحــاً. 

نحــن ثائــرون ونســعى إلــى إحــداث تأثيــر اجتماعــي. نهــدف إلــى تمكيــن 
ــة أو حــل مشــاكلهم  ــادي المشــاكل القانوني ــون شــخص مــن تف 150 ملي

القانونيــة األكثــر إلحاحــاً بحلــول عــام 2030. لمــاذا؟ 

كل عــام، يواجــه مليــار شــخص مشــكلة جديــدة فــي مجــال العدالــة. 
والمفاجــئ فــي األمــر أن %70 مــن هــؤالء األشــخاص ال يجــدون 
حــاً مرضيــاً كمــا أن %30 ال يشــعرون بأنهــم ممكنــون بمــا فيــه 
الكفايــة التخــاذ اإلجــراءات الازمــة. ولذلــك تأثيــر كبيــر علــى حياتهــم 
ومجتمعهــم: مــن العنــف إلــى العاقــات المدمــرة والمنازعــات التجاريــة. 

باختصار، ال تحقق العدالة ما يحتاجه الناس في أصعب لحظاتهم. 

تكمــن المشــكلة فــي أننــا مــا زلنــا نســتخدم النمــاذج المطــورة فــي القــرون 
الســابقة ممــا يجعــل تحقيــق العدالــة اليــوم عمليــة بطيئــة وصعبــة ومكلفــة 

ية.  للغا

ــة  ــال العدال ــي مج ــع ف ــية للجمي ــة األساس ــأن الرعاي ــاً ب ــن حق ــن نؤم نح
ممكنــة. مــن خــال البيانــات والتقنيــات، نشــارك فــي إنشــاء عدالــة عاليــة 

الجــودة اســتناداً إلــى مــا يحتاجــه النــاس فــي عالــم اليــوم.

وفي معهد الهاي لابتكار القانوني نسميها: العدالة السهلة االستخدام. 

وهــي العدالــة الميســورة التكلفــة، التــي يمكــن الوصــول إليهــا، والســهلة 
ً الفهــم. إنهــا العدالــة التــي تحقــق نجاحــا
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لقــد دعمــت هذا البحــث وزارة الخارجية 
فــي مملكــة هولنــدا. وكانــت جمعيــة 
عدالــة ونــادي قضــاة المغــرب شــريكين 
محلييــن ال يقــدران بثمــن، واســتفاد هــذا 

ــر مــن تعاونهمــا. البحــث بشــكل كبي

وخاضعــة  حيــة  وثيقــة  هــو  التقريــر  هــذا 
للمراجعــة. كلمــا يتــم تنقيــح التقريــر ســيتم نشــره 

ــي ف
هــذا  إنشــاء  تــم   .www.hiil.org/projects
ــي  ــون الثان ــي 12 كان ــر ف ــن التقري ــدار م اإلص

.2019
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ملخص تنفيذي

أجــرى معهــد الهــاي لالبتــكار القانونــي دراســة 
العدالــة  مجــال  فــي  لالحتياجــات  اســتقصائية 
ــى مســتوى  ومســتويات الرضــا بخصوصهــا عل
وزارة  مــع  بالتعــاون  المغــرب  فــي  البــالد 
الخارجيــة فــي مملكــة هولندا. يتمثــل هدفنا األول 
ــن  ــب المواطني ــى طل ــفافية عل ــاء الش ــي إضف ف
المغاربــة للعدالــة. أمــا هدفنــا الثانــي فيتمثــل 
فــي معرفــة كيــف ينظــر النــاس إلــى المســارات 
المتاحــة فــي مجــال العدالــة. باســتخدام نهــج 
مــع  أجرينــا مقابــالت  القاعــدة،  مــن  ينطلــق 
6,000 شــخص راشــد تــم اختيارهــم عشــوائياً 
يوليــو  بيــن  المغــرب  فــي  منطقــة   12 مــن 
وســبتمبر 2018. وأجــرى شــريكنا، جمعيــة 
ــة  ــة معمق ــالت نوعي ــرب، مقاب ــي المغ ــة ف عدال
البيانــات  الســتكمال  العدالــة  مســتخدمي  مــع 
ــى عــادة  ــي تبق ــة بالقصــص اإلنســانية الت الكمي

مخبــأة وراء األرقــام.

آالف  دراســة  نتيجــة  هــو  التقريــر  وهــذا 
المســارات فــي مجــال العدالــة. اكتشــفنا كيــف 
يســعى النــاس للحصــول علــى المشــورة القانونيــة 
وأيــن، ومــا هــي الخطــوات التــي يتخذونهــا، إن 
ــة. ســألنا عــن  وجــدت، لحــل منازعاتهــم القانوني
آرائهــم المتعلقــة بجــودة العمليــة، وجــودة النتائــج 
ــة.  ــر الملموســة للعدال ــف الملموســة وغي والتكالي
وتوضــح البيانــات كيــف يقيّــم مســتخدمو العدالــة 
فــي المغــرب اآلليــات الرســمية وغيــر الرســمية 

ــة. ــاكل القانوني ــل المش لح

ويسعى التقرير إلى تحقيق األهداف التالية: 

تعزيــز فهــم احتياجــات المغاربــة فــي 
مجــال العدالــة؛

التــي  المختلفــة  المســارات  دراســة 
يســتخدمها المغاربــة للوصــول إلــى 

؛  العدالــة 

ــى  ــة عل ــج قائم ــاس لبرام ــر األس توفي
ــة.  ــال العدال ــي مج ــكار ف ــة لابت األدل

تؤكــد المــادة 118 مــن الدســتور المغربــي علــى 
ــة  ــل تلبي ــن أج ــة. م ــى العدال ــة الوصــول إل أهمي
الهــدف 16.3 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــة  ــى العدال ــول إل ــي الوص ــاواة ف ــان المس وضم
للجميــع، يجــب أن تســتند المبــادرات علــى صعيــد 
ــامل الحتياجــات  ــم ش ــى فه ــة إل السياســات العام
ــة.  ــق بالعدال ــا يتعل ــي م ــم ف ــن وتجاربه المواطني
عندهــا فقــط، ســوف تتيــح الحمايــة التــي يوفرهــا 
تحقيــق  إلــى  الســعي  حريــة  للنــاس  القانــون 
أفكارهــم وتمّكنهــم مــن حمايــة حقوقهــم وأصولهم 

ــرة. ــات مثم ــة عاق وإقام

يقــول مــا يقــرب مــن نصــف المغاربــة بأنهــم 
واجهــوا مشــكلة قانونيــة أو أكثــر خــال األعــوام 
يتعيــن  أنــه  ذلــك  ويعنــي  الماضيــة.  األربعــة 
علــى حوالــي 3.9 ماييــن شــخص كل عــام 
ــي  ــر. وف ــدة أو أكث ــة جدي ــكلة قانوني ــة مش معالج
المغــرب، فــإن فئــات المشــاكل القانونيــة األكثــر 
ــى  ــر عل ــة )تؤث ــي الجريم ــورة ه ــيوعاً وخط ش
والمنازعــات  ســنوياً(،  شــخص   760,000
شــخص   630,000 علــى  )تؤثــر  األســرية 
ــى  ــر عل ــل )تؤث ــي العم ــنوياً(، والمنازعــات ف س
350,000 شــخص ســنوياً(، والعنــف المنزلــي 
)يؤثــر علــى 240,000 شــخص ســنوياً(. تمثــل 
هــذه الفئــات األربــع معــاً مــا يقــرب مــن نصــف 
ويحتــاج  ككل.  القانونيــة  المشــاكل   )44%(
األشــخاص الذيــن يواجهــون هــذه المشــاكل إلــى 
الوصــول إلــى مســارات ســهلة االســتخدام وذات 
ــي  ــة ف ــج منصف ــق نتائ ــى تحقي ــادرة عل ــر وق تأثي

ــة.  ــال العدال مج

التفــاوت فــي الوصــول إلــى المشــورة القانونيــة 
المتخصصــة

ــى المشــورة  ــة للحصــول عل ــا المغارب يســعى ثلث
)االستشــارة( القانونيــة عنــد مواجهــة مشــكلة. 
مــن  فقــط  واحــداً  شــخصاً  فــإنَّ  ذلــك،  ومــع 
يواجهــون  ممــن  أشــخاص  خمســة  كل  بيــن 
ــادر  ــى مص ــد عل ــرة يعتم ــة خطي ــكلة قانوني مش
ــل المحاميــن  ــة، مث متخصصــة للمشــورة القانوني

االحتياجــات فــي مجــال العدالة فــي المغرب

أو المســاعدين القانونييــن أو مراكــز االستشــارات 
ــاس  ــم الن ــير معظ ــع، يستش ــي الواق ــة. ف القانوني
ــك  ــل النتيجــة المباشــرة لذل أفــراد أســرهم. وتتمث
المعلومــات  النــاس علــى  فــي عــدم حصــول 
المائمــة عــن حقوقهــم، وعــن الجهــات التــي 
حــل  وكيفيــة  معهــا  التواصــل  عليهــم  يتعيــن 

منازعاتهــم.

يســتخدم ســبعة مــن أصــل عشــرة أشــخاص نوعــاً 
مــن اآلليــات لحــل المنازعــات. وتُعتبــر هــذه 
ــى حــل المشــكات.  خطــوة أساســية للتوصــل إل
يتــم حــل مشــكلة واحــدة مــن كل ثــاث مشــكات 
تمامــاً بعــد قيــام األشــخاص باتخــاذ اإلجــراءات، 
ــذ  ــن ال يتخ ــبة حي ــذه النس ــض ه ــن تنخف ــي حي ف
األشــخاص أي إجــراءات للحــل إلــى مشــكلة 
كبيــراً  عــدداً  أن  إال  تســعة.  كل  مــن  واحــدة 
بعــد  حتــى  حــل،  دون  يبقــى  المشــاكل  مــن 
اتخــاذ اإلجــراءات، ممــا يضــع عــبءاً كبيــراً 
ــاكل  ــع. فالمش ــي للمجتم ــيج االجتماع ــى النس عل
ــخصية،  ــاة الش ــن المعان ــد م ــة تزي ــر المحلول غي
ــه.  ــة نفس ــام العدال ــي نظ ــة ف ــى الثق ــوض حت وتق
فــي المقابــل، فعندمــا يكــون هنــاك مســارات 
نتائــج  إلــى  تــؤدي  االســتخدام  ســهلة  عدالــة 
ــة، يُعــزز األســاس لمجتمــع عــادل ومنتــج. عادل

لمــاذا ال يلتمــس بعــض األشــخاص المشــورة 
لحــل  فعالــة  خطــوات  يتخــذون  أو  القانونيــة 
منازعاتهــم؟ الحواجــز الرئيســية هــي الشــعور 
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الذهــاب  يجــب  أيــن  معرفــة  وعــدم  باليــأس 
ــة  ــا أن عــدم كفاي ــى المســاعدة. كم للحصــول عل
األمــوال يمثــل مشــكلة بالنســبة لألشــخاص الذيــن 
العائلــة والعمــل،  يواجهــون منازعــات حــول 
وكذلــك بالنســبة للذيــن لديهــم مســتوى دخــل 
ــع  ــذي يمن ــم ال ــر المه ــز اآلخ ــض. والحاج منخف
ــة  ــو مواجه ــراءات ه ــاذ أي إج ــن اتخ ــاس م الن
طــرف أكثــر قــوة وذلــك بشــكل خــاص فــي 

العمــل. منازعــات 

اســتخدام اآلليــات المحترفــة لحــل المنازعــات 
ً ــا غالب

ــاً  ــم والشــرطة مرتفع ــى المحاك ــر اللجــوء إل يُعتب
نســبياً فــي المغــرب. وغالبــاً مــا يشــير النــاس إلى 
أنَّ هذيــن المســارين همــا األكثــر فائــدة للوصــول 
إلــى العدالــة. إال أن الوصــول إلــى العدالــة يبقــى 
غيــر متكافــئ؛ فقلَّمــا يســتخدم الناس  فــي المناطق 
ــدم  ــبب ع ــا بس ــتين، إم ــن المؤسس ــة  هاتي القروي
ــم ال  ــا ألنه ــا، وإم ــى الوصــول إليهم ــم عل قدرته
يعرفــون طريقــة اللجــوء إليهمــا. باإلضافــة إلــى 
ــذوي الدخــل  ــم ل ــى المحاك ــإن اللجــوء إل ــك، ف ذل

المنخفــض قــد يكــون باهــظ التكلفــة. 

ال يمكن لصيغة واحدة أن تناسب الجميع 

تواجــه شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع مشــاكل 
مختلفــة ولديهــا طــرق مختلفــة لحــل منازعاتهــا. 
ويجــب أن يوفــر القانــون حمايــة متســاوية لجميــع 
أفــراد المجتمــع، بغــض النظــر عــن الجنــس 
أو الثــروة أو مســتوى التعليــم أو العمــر أو أي 

ــرى.  ــخصية أخ ــص ش خصائ

تُعتبــر المــرأة فــي المغــرب أضعــف مــن الرجــل 
الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وهــي  مــن 
تواجــه مشــاكل مختلفــة عــن تلــك التــي يواجههــا 
الرجــل. وتُعــد المنازعــات األســرية والعنــف 
لهــا كمــا أن  بالنســبة  إلحاحــاً  أكثــر  المنزلــي 
معــدالت إيجــاد الحلــول هــي أقــل ممــا هــي عليــه 
ــر  ــل أكث ــك العوام ــون  تل ــال. وتك ــبة للرج بالنس
حــدةً بالنســبة للنســاء ذوات الدخــل المنخفــض 
واللواتــي يواجهــن صعوبــات شــاقة علــى مــا 
ــة.  ــى العدال ــول عل ــن الحص ــا يحاول ــدو عندم يب
مــن المهــم مراعــاة االعتبــارات الجنســانية عنــد 
ــات  ــذ احتياج ــع أخ ــدة م ــراءات جدي ــم إج تصمي

ــح.  ــكل واض ــبان بش ــي الحس ــرأة ف الم

يتمتــع النــاس فــي المناطــق القرويــة  بفــرص 
أقــل  وهــم  المؤسســات،  إلــى  للوصــول  أقــل 
درايــة بكيفيــة حــل مشــاكلهم، وغالبــاً مــا يتخــذون 
إجــراءات أقــل. ويشــير كل ذلــك إلى وجــود فجوة 
بيــن المناطــق القرويــة  والحضريــة. وتواجــه 
ــك،  ــب ذل ــاص عواق ــه خ ــات بوج ــاء الريفي النس
حيــث إن تقييمهــن لمســاراتهن فــي مجــال العدالــة 

ــات. ــم النســاء الحضري ــن تقيي ــر م أســوأ بكثي

يقــل احتمــال تعــرض الشــباب لمشــاكل قانونيــة، 
مــن  النــوع  هــذا  يواجهــون  عندمــا  أنهــم  إال 
المشــاكل، يجــدون صعوبــات كبيــرة فــي العثــور 
علــى مصــادر مؤهلــة لتقديــم المشــورة القانونيــة، 
ويُعتبــر  أســرهم.  أفــراد  معظمهــم  فيستشــير 
احتمــال اتخاذهــم إجــراءات لحــل مشــاكلهم أقــل، 
ونتيجــةً لذلــك، يقــل أيضــاً احتمــال قيامهــم بحــل 

ــاكلهم. مش

ــل  ــتوى دخ ــون بمس ــن يتمتع ــخاص الذي إن األش
عــن  بكثيــر  رضــا  أكثــر  يكونــون  مرتفــع 
ــن لديهــم مســتوى دخــل  ــة مــن الذي جــودة العملي
منخفــض. فهــم يشــعرون أنهــم يحظــون باحتــرام 
ــأن تُســمع  ــر ب ــد فــرص أكب ــر، ولديهــم المزي أكث
مطالبهــم، كمــا أنهــم أكثــر اطاعــاً علــى تفاصيــل 
اإلجــراءات. ويشــير ذلــك إلــى وجــود ازدواجيــة 
فــي النظــام القانونــي، حيــث يحصــل الذيــن لديهــم 
ــة أفضــل وأســهل  ــى عدال ــد مــن المــال عل المزي

ــتخداماً. اس

النقاط اإليجابية للعدالة في المغرب

تُعتبــر معــدالت اللجــوء إلــى المحاكــم والمحاميــن 
مرتفعــة للغايــة فــي المغــرب، بغــض النظــر 
يعنــي  ذلــك   أن  الدخــل. ويبــدو  عــن وضــع 
ضمنــاً أن الوصــول إليهــا ســهل بالنســبة لبعــض 
ــر  ــي كثي ــم ف ــتخدم المحاك ــاكنة. تُس ــرائح  الس ش
مــن األحيــان وتُعتبــر إجراءاتهــا جيــدة بشــكل 
ــم مســموع وأن  ــأن صوته ــاس ب عــام. يشــعر الن
صانــع القــرار غيــر متحيــز ولكــن هنالــك بالطبــع 
ــاق  ــى إنف ــير األشــخاص إل ــين. يش ــال للتحس مج
ــوء  ــد اللج ــال عن ــت والم ــن الوق ــرة م ــة كبي كمي
ــإن النتيجــة  ــك، ف ــى ذل ــى المحاكــم. عــاوة عل إل
ــض  ــة التعوي ــن ناحي ــيما م ــازة، ال س ليســت ممت

ــن الضــرر. ع

يشــير األشــخاص فــي المغــرب إلى مســتوى عاٍل 
مــن التمكيــن القانونــي. وعلــى الرغــم مــن حقيقــة 
ــرة ال  ــة الخطي ــاكل القانوني ــن المش ــد م أن العدي
تــزال دون حــل فــي النظــام الحالــي، إال أن الناس 
ــن  ــاً م ــون تمام ــم واثق ــام بأنه ــكل ع ــون بش يقول
ــون  ــا يواجه ــة عندم ــوالً عادل ــم ســيجدون حل أنه
مشــكلة. ومــع ذلــك، فــإن االســتثناء هــو العدالــة 
ــث أن  ــل )نزاعــات الشــغل( حي ــال العم ــي مج ف
النــاس أكثــر شــكاً وتحفظــاً علــى احتماليــة إيجــاد 

حلــول عادلــة لهــذا النــوع مــن المنازعــات.

ــيادة  ــس س ــي  تكري ــرب ف ــة المغ ــى حكوم تتفان
القانــون. ويحتــوي دســتور عــام 2011 علــى 
رســالة واضحــة بشــأن تحســين  الولــوج إلــى 
العدالــة للجميــع وضمــان وجــود ســلطة قضائيــة 
مســتقلة. ونأمــل أن يســاهم هــذا التقريــر فــي 
هــذه المهمــة مــن خــال تحديــد االحتياجــات 
فــي مجــال العدالــة للمواطنيــن باإلضافــة إلــى 
مجــاالت التحســين وهــو يوفــر دعمــاً إضافيــاً 

لحركــة حققــت الكثيــر.
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45% 3.9 مليون
شخص يعاني من 

مشاكل قانونية جديدة 
كل عام

فئات المشاكل القانونية 
الشائعة والخطيرة: 
الجريمة ، األسرة ، 
التوظيف ، العنف 

المنزلي

62%
من المشاكل القانونية 

لم تحل

68%
يسعى من الناس 

الحصول على 
المشورة القانونية. 

ومعظم الناس يقومون 
باستشارة أفراد أسرهم

70%
من الناس يستخدمون 

نوعا من آلية حل 
النزاعات

مغربي أبلغ عن مشكلة 
قانونية
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ــة  ــالح العدال ــة إص ــاً مواءم ــي قدم ــبل المض س
ــرب ــي المغ ــاس ف ــات الن ــع احتياج م

يواجهــون  أنهــم  إلــى  النــاس  معظــم  يشــير 
ــون  ــا يبلغ ــاً م ــم غالب ــاً. فه ــة يومي ــاكل قانوني مش
عــن الجرائــم والمنازعــات األســرية ومنازعــات 
العمــل والعنــف المنزلــي. وســيؤدي التركيز على 
تحســين مســارات العدالــة لهــذه المشــاكل مباشــرةً 
إلــى تحســين حيــاة مئــات اآلالف من األشــخاص. 
ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــال اعتمــاد نهــج 
خطــوة بخطــوة. وبــدالً مــن محاولــة معالجــة 
جميــع القضايــا دفعــة واحــدة، يمكــن لإلصاح أن 
يبــدأ علــى المســتوى دون الوطنــي وأن يســتهدف 
كل تدخــل هدفــاً محــدداً مــن أهــداف تحقيــق 
العدالــة. وســيتيح ذلــك فرصــة لتجربــة مجموعــة 
ــا.  ــم منه ــة والتعل ــة المختلف ــول المحتمل ــن الحل م
عندمــا يتحقــق الهــدف، يمكــن توســيع نطــاق 
ــى  ــال إل ــة االنتق ــي السياس ــن لصانع ــل ويمك الح

ــي. ــدي التال ــة التح مواجه

القائمــة  للتدخــالت  انطــالق  كنقطــة  البيانــات 
علــى األدلــة ودعــم التنفيــذ

يُعتبــر ضــرر السياســات القائمــة علــى معلومــات 
ــاعد  ــن أن تس ــا. ويمك ــن منافعه ــر م ــة أكب خاطئ
ــداد  ــي إع ــر ف ــذا التقري ــي ه ــواردة ف ــات ال البيان
خطــط العمــل للسياســات الوطنيــة ودون الوطنية. 
ــاس  ــث أن الن ــة حي ــرة ثابت ــت ظاه ــة ليس فالعدال

ً ســبل المضــي قدما

ــك، فمــن  يتعلمــون ويتحركــون ويستســلمون. لذل
المستحســن وضــع نظــام قيــاس للحصــول علــى 
بيانــات حديثــة وتصاعديــة بشــأن العدالــة تســمح 
بوضــع اســتراتيجيات فعالــة. بعبــارة أخــرى، 
ــة. وضــع المســتخدم فــي محــور إصــاح العدال

ــة المســتدامة  تمثــل أهــداف األمــم المتحــدة للتنمي
ــق  ــل تحقي ــن أج ــل م ــة للعم ــة ملح ــوة عالمي دع
ــب  ــى كوك ــاس وعل ــكل الن ــار ل الســام واالزده
األرض، اآلن وفــي المســتقبل. ويهــدف هــدف 
وجــه  علــى   16.3 الرقــم  المســتدامة  التنميــة 
التحديــد إلــى زيادة الوصــول إلى العدالــة للجميع. 
ــدى  ــدد م ــي تح ــإنَّ المؤشــرات الت ــك، ف ــع ذل وم
تقــدم الحكومــات نحــو الوصــول إلــى هــذا الهــدف 
غيــر مفصولــة عمــا يفتــرض قياســه. علــى ســبيل 
المثــال، ليــس مــن الصعــب قيــاس نســبة ضحايــا 
العنــف الذيــن يبلغــون عــن تجربتهــم، ولكــن 
ــة  ــة لحال ــدم صــورة كامل ــا ال تق ــد أنه مــن المؤك

ــة. ــى العدال الوصــول إل

لصياغــة  الفرصــة  للحكومــات  تتــاح  وهكــذا 
مؤشــرات وطنيــة ودون وطنيــة إضافيــة وأكثــر 
ــن  ــي الحــد م ــذي تحــرزه ف ــدم ال ــع التق ــة لتتب دق
ــة. يجــب أن  ــى العدال ــي الوصــول إل الفجــوات ف
ــات  ــي التدخ ــة ف ــر الزاوي ــات حج ــون البيان تك
القائمــة علــى األدلــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فهــي 
دعامــة للتنفيــذ الفعــال للسياســات المحــددة فعــاً. 

ــة لتســوية  االســتخدام اإلبداعــي للوســائل البديل
ــكار المنازعــات واالبت

هنالــك إمكانيــة لحــل العديــد مــن المشــاكل بشــكل 
ــراك  ــروري إش ــن الض ــح م ــل أن يصب ــد قب جي
المحاكــم والمحاميــن فيهــا. وبمــا أن هــذه اآلليــات 
مكلفــة، فمــن األفضــل فــي بعــض األحيــان البحث 
ــة لحــل المنازعــات. فاالتصــال  عــن طــرق بديل
بالطــرف اآلخــر بشــكل مباشــر شــائع االســتخدام 
فــي المغــرب، لكنــه ال يعتبــر مفيــداً للغايــة. يبــدو 
أن النــاس يشــعرون بأنهــم قــادرون علــى اتخــاذ 
اإلجــراءات واتخــاذ المبــادرة للتوصــل إلــى حــل 
ــاء  ــا البن ــان. يمكنن ــر مــن األحي ــي كثي بأنفســهم ف
النــاس مــن حــل  علــى هــذا األمــر وتمكيــن 
منازعاتهــم بطريقــة ســهلة االســتخدام وعادلــة 
ــاً  ــك ضمن ــي ذل ــة. ويعن ــائل بديل ــن خــال وس م
أيضــاً أنــه لــن يُنظــر فــي اللجــوء إلــى المحاكــم 
إال للمشــاكل األكثــر خطــورة، ممــا قــد يقلــل مــن 
عــبء القضايــا ويكفــل للقضــاة إنفــاق المزيــد 
مــن الوقــت علــى القضايــا المعقــدة، ذات التأثيــر 

ــاة النــاس. الكبيــر علــى حي

يمكــن لحــل المنازعــات علــى اإلنترنــت أن يلعــب 
دوراً هامــاً كتحســين وبديــل لحــل المنازعــات 
كآليــة  اإلنترنــت  تبنــي  شــأن  مــن  التقليــدي. 
لتقديــم الحلــول أن يفتــح المجــال لابتــكار وريــادة 
ــر أن  ــم أن نتذك ــن المه ــك، م ــع ذل ــال. وم األعم
هنالــك شــرائح كبيــرة مــن الســكان الذيــن ال 
يجــب  اإلنترنــت.  إلــى  الوصــول  يســتطيعون 

استكشــاف طــرق أخــرى للوصــول إلــى هــذه 
المجموعــات.

يمكــن أن تســاعد أيضــاً اآلليــات غيــر المباشــرة 
مثــل المصالحــة والتفــاوض المدعــوم والوســاطة 
فــي حــل المشــكات القانونيــة اليوميــة الشــائعة، 
ــات  ــران أو المنازع ــن الجي ــات بي ــل المنازع مث
هيــكل  إلــى  النــاس  يحتــاج  الحــدود.  حــول 
لتســهيل المفاوضــات التــي تســاعدهم علــى حــل 

ــمية. ــات الرس ــارج المؤسس ــم خ منازعاته

سد الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية

ــى  ــر إل ــذا التقري ــي ه ــواردة ف ــات ال ــير البيان تش
حقيقــة أن األشــخاص فــي المناطــق القرويــة  هــم 
مــن الفئــات األشــد ضعفــاً، وأنهــم يتمتعــون بقــدر 
أقــل مــن الحصــول علــى المشــورة القانونيــة 
تجربــة  بشــأن  رضــا  أقــل  وهــم  المؤهلــة، 
مســارهم مــع العدالــة. إذا كان الهــدف هــو توفيــر 
الولــوج إلــى العدالــة للجميــع، كمــا ورد فــي 
ــتدامة،  ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــدف 16.3 م اله
فــا يمكــن التغاضــي عــن هــذه الفجــوة بيــن 
المناطــق القرويــة  والحضريــة. يعــد تحســين 
ــياً   ــة  جــزءاً أساس ــة القروي ــة للعدال ــة التحتي البني

ــدد. ــذا الص به
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توفيــر أكثــر للمصــادر المؤهلــة لالستشــارات 
القانونيــة

يُعــّد الحصــول علــى مشــورة قانونيــة عاليــة 
ــا  ــة م ــل منازع ــي ح ــى ف ــودة الخطــوة األول الج
والحصــول علــى نتائــج أفضــل. متــى تــم إطــاع 
النــاس بشــكل أفضــل علــى حقوقهــم، وإلــى أيــن 
ــوا، ومــع مــن يجــب أن يتكلمــوا،  يجــب أن يذهب
تــزداد فــرص النجــاح فــي حــل المنازعــات.  ثــم، 
إن أحــد العناصــر الرئيســية لتحســين الولــوج إلــى 
العدالــة هــو  العمــل علــى إتاحــة أكبــر للمشــورة 
إلــى  االســتخدام  والســهلة  الدقيقــة  القانونيــة 
المواطنيــن. مــن شــأن ذلــك تمكينهــم وتوجيههــم  
فــي المتاهــة القانونيــة بأكثــر الطــرق فعاليــة 
القانونيــة  المشــورة  تُقــدم  أن  يجــب  وكفــاءة. 
المتمحــورة حــول المســتخدم و الموجهــة والقابلــة 
للتنفيــذ بأســرع مــا يمكــن إلــى األشــخاص. لذلــك 
ــرة،  ــة خطي ــكلة قانوني ــاس مش ــه الن ــا يواج عندم
يصبــح الحــل ســهل المنــال أكثــر بالنســبة إليهــم. 

ــات  ــد ذي خدم ــز واح ــات مرك ــاف إمكان استكش
العمــل  مجــال  فــي  العدالــة  لتحقيــق  متعــددة 

المنزلــي والعنــف 

والعنــف  العمــل  مجــال  فــي  العدالــة  تتعــد 
المنزلــي أكثــر المشــكات القانونيــة خطــورة فــي 
المغــرب. يمكــن أن يــؤدي إنشــاء مركــز شــامل 
ــى  ــددة لحــل هــذه المشــاكل إل ــدم خدمــات متع يق
قطــع شــوط كبيــر فــي تخفيــف المعانــاة. مــن 
شــأنه أن يعمــل علــى توفيــر نصيحــة قانونيــة 
دقيقــة وســهلة االســتخدام لألشــخاص بصــورة 
ســرية، واإلشــارة إلــى حقوقهــم، وتوجيههــم نحــو 

المســاعدة المهنيــة عندمــا يتطلــب الوضــع ذلــك. 
يمكــن اســتخدام تنســيقات مختلفــة للوصــول إلــى 
ــن أن    ــخاص. يمك ــن األش ــة م ــات مختلف مجموع
ــي  ــب محل ــت، ومكت ــى اإلنترن ــون منصــة عل تك
مزيــج  أو  مدربــون،  متطوعــون  فيــه  يعمــل 
مــن االثنيــن. إمكانــات الحلــول المســتندة إلــى 
اإلنترنــت عاليــة للغايــة بالنســبة لفئتي المشــكات 
ــذا  ــتة ه ــن كل س ــد م ــتخدم واح ــث يس ــذه، حي ه
ــة. ــات قانوني ــب معلوم ــد طل ــل عن ــورد بالفع الم

يمكــن أن يحصــل ذلــك مــن خــال التجربــة علــى 
نطــاق محلــي. يجــب محاولــة إنشــاء مركــز ذي 
ــة،  ــة معين ــة أو منطق ــي مدين ــددة ف ــات متع خدم
ووضــع هــدف واضــح ومحــدد لتســليم خدمــة 
مــا، مثــل تقليــل حــاالت العنــف المنزلــي بنســبة 
ثــم تقييــم ذلــك  التالــي.  العــام  %50 بحلــول 
والتعلــم منــه، وتنفيــذ التغييــرات الازمــة. وبعــد 
ذلــك محاولــة  تطبيــق الفكــرة علــى نطــاق أوســع. 
لألفــكار المبتكــرة كهــذه القــدرة علــى تحســين 
ــل  ــن أج ــر م ــكل كبي ــة بش ــى العدال ــول إل الوص
ــر إلحاحــاً واألشــخاص  ــة األكث المشــاكل القانوني
األكثــر احتياجــاً. كل مــا يتطلبــه األمــر هــو فكــرة 

ــا. ــة واإلرادة لتنفيذه جريئ

الخطوات التالية 

ــع  ــة التاب ــل العدال ــر تحوي  ســوف يســتخدم مختب
لمعهــد الهــاي لابتــكار القانونــي اســتنتاجات 
هــذه الدراســة لتطويــر اســتراتيجيات االبتــكار 

ــك. ــوم بذل ــف نق ــي كي ــا يل ــة. فيم الفعال

تشكيل ائتالف

تتمثــل الخطــوة األولــى فــي الجمــع بيــن مجموعــة متنوعــة 
مــن األفــراد المتمكنيــن والملتزميــن مــن جميــع  مكونــات 
مجــال العدالــة. وهــم ملتزمــون باســتخدام البيانــات لتطويــر 

اســتراتيجيات االبتــكار وتحقيــق الحلــول.

تطوير استراتيجية االبتكار في مجال العدالة

بعــد ذلــك، يطــور الفريــق جــدول أعمــال لابتــكار يعتمــد 
علــى البيانــات. يحتــوي جــدول األعمــال علــى أهــداف 
الشــعب  احتياجــات  تتنــاول  العدالــة  إلقــرار  محــددة 
المغربــي فــي مجــال العدالــة. كمــا يميــز الفريــق القــدرات 
ــة.  ــرار العدال ــداف إق ــق أه ــرب لتحقي المتاحــة داخــل المغ
وســيتم ذلــك مــن خــال تطويــر مســارات مختلفــة، والتــي 
ــق نحــو  ــى الطري ــة عل ــرص المختلف ــات والف تحــدد التحدي

ــداف. ــق األه تحقي

تقديم استراتيجية االبتكار في مجال العدالة

فــي الخطــوة األخيــرة مــن العمليــة، يدعــم الفريــق االبتــكار 
ــل  ــات عم ــكلون مجموع ــراده يش ــع. فأف ــاق واس ــى نط عل
ــداف  ــق األه ــة  لتحقي ــول ملموس ــر حل ــى تطوي ــل عل تعم
المحــددة فــي إطــار إحقــاق العدالــة. يمكــن أن تتضمــن 
معرفــة  ومنصــات  وشــراكات  مبتكــرة  أدوات  الحلــول 
ع  ونمــاذج تمويــل. يمكــن دعــم هــذه العمليــة بواســطة ‘مســّرِ
لابتــكار  الهــاي  معهــد  فــي   Accelerator العدالــة’ 

القانونــي. 
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المقدمة

أجــرى معهــد الهــاي لابتــكار القانونــي دراســة 
حــول االحتياجــات فــي مجــال العدالة ومســتويات 
الرضــا بخصوصهــا فــي المملكــة المغربيــة بدعــم 
ــد  ــدا. لق ــة هولن ــي مملك ــة ف ــن وزارة الخارجي م
عملنــا بتعــاون وثيــق مــع شــريكين محلييــن: 

ــة فــي المغــرب.  ــادي القضــاة وجمعيــة عدال ن

ــا  ــبتمبر 2018، أخبرن ــو وس ــهري يولي ــن ش بي
عــن  عشــوائياً  اختيارهــم  تــم  بالــغ   6,000
تجاربهــم مــع المشــاكل القانونيــة خــال األعــوام 
األربعــة األخيــرة. زرنــا منازلهــم فــي 12 منطقة 
فــي المغــرب. ســألناهم هــل واجهــوا مشــكلة 
قانونيــة وكيــف حاولــوا حــل تلــك المشــكلة. حددنا 
المســارات التــي يتبعونهــا ومــدى رضاهــم عــن 
العمليــة والنتيجــة والتكاليــف. أجــرى المقابــات 
الشــريك المحلــي المعنــي بجمع البيانات “الشــركة 
 Global for( ”ــة للمســح واالستشــارات العالمي

.)Survey and Consulting

ــى  ــي تهــدف إل ــة الت تشــكل اإلصاحــات القانوني
تحســين الوصــول إلــى العدالــة فــي المغــرب 
جــزءاً ال يتجــزأ مــن خطــاب ســيادة القانــون 
فــي العقــد األخيــر. فــي عــام 2011، واســتجابة 
لاحتجاجــات المطالبــة باإلصــاح الديمقراطــي، 
طريــق  عــن  جديــداً  دســتوراً  البــاد  تبنــت 
ــتور  ــن الدس ــادة 107 م ــرس الم ــتفتاء.  تك االس

ســيادة القانــون ،  حيــث تضمــن اســتقال القضــاء 
ــة للحكومــة.  عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذي
ــب  ــة مكت ــت الحكوم ــرة، نقل ــة األخي ــي اآلون وف
ــة  ــى محكم ــدل إل ــن وزارة الع ــة م ــة العام النياب
ــرع  ــن الف ــب م ــل المكت ــم، انتق ــن ث ــض. وم النق

ــي. ــرع القضائ ــى الف ــذي إل التنفي

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تبــرز المــادة 118 أهميــة 
لجميــع  العدالــة  إلــى  الولــوج  فــي   المســاواة 
المواطنيــن  المغاربــة مــن خــال إصــاح نظــام 
ــي  ــاك فجــوة ف ــزال هن ــك، ال ت ــع ذل ــة. وم العدال
ــة   ــر الدول ــا. تعتب ــتغال عليه ــذ  وجــب االش التنفي
ــة  ــى العدال ــوج إل ــن الول ــي  تمكي ــاً ف ــا هام فاع
التكلفــة  ميســروة  بطريقــة  المواطنيــن  لجميــع 
ومنصفــة عندمــا يكونــون فــي أمــس الحاجــة 

ــا. إليه

نحــن نجعــل االحتياجــات فــي مجــال العدالــة 
ــكار.  ــر اســتراتيجيات االبت شــفافة ونســهل تطوي
يؤكــد شــركاؤنا مــن نادي القضــاة وجمعيــة عدالة 
فــي المغــرب الحاجــة إلــى اإلصــاح. يجــب أن 
ــى  ــوج إل ــين  الول ــن تحس ــون م ــتفيد المواطن يس
العدالــة والعيــش فــي ظــل حمايــة ســيادة القانــون. 
ــة لنظــام  ــاط المضيئ ــات والنق نحــن نحــدد التحدي
العدالــة. ولمــا كنــا تمكنــا مــن إكمــال هــذا البحــث 
القضــاة وجمعيــة  نــادي  دعــم شــركائنا.  دون 

ــان  ــان الرائدت ــا المنظمت ــي المغــرب هم ــة ف عدال
إلــى  الولــوج  تعمــان علــى تحســين   اللتــان 
العدالــة فــي المغــرب. جمعــت جمعيــة عدالــة 

ــر. ــة للتقري ــات النوعي ــات المقاب بيان

تعتبــر تجــارب  المغاربــة فــي مجــال العدالــة 
ــات  ــة حــول االحتياج ــة الدراس ــة لمنهجي جوهري
الرضــا   ومســتويات  العدالــة  مجــال  فــي 
بخصوصهــا. نحــن نجمــع آراء النســاء والرجــال 
ــي مــع  ــري وتحليل ــوم بعمــل تحضي ــن. نق العاديي
الخبــراء القانونييــن  المغاربــة، لكــن البيانات التي 
ــة   ــة  للمغارب ــن التجــارب اليومي ــي م ــا تأت نقدمه
ــى  ــوج إل ــة والول ــاكل القانوني ــق بالمش ــا يتعل فيم
العدالــة. نطلــب منهــم أن يخبرونــا مــا الــذي 
ينجــح ومــا ال ينجــح. وذلــك يمّكــن أصحــاب 
تطويــر  مــن  الخدمــات  ومقدمــي  المصلحــة 
اســتراتيجيات وتدخــات قائمــة علــى األدلــة. 
ــتخدام  ــة اس ــال العدال ــي مج ــن ف ــن للمبتكري يمك
المعرفــة لتصميــم حلــول مبتكــرة وتقديمهــا، تفيــد 

األفــراد والمجتمعــات والشــركات.
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 المنهجية 

ــة  ــة العام ــن المنهجي ــة ع ــة عام ــا لمح ــدم هن نق
العدالــة  مجــال  فــي  االحتياجــات  لدراســة 
ــدأ بوصــف  ــا. نب ومســتويات الرضــا بخصوصه
لفهــم  القانونــي  لابتــكار  نهــج معهــد الهــاي 
ــة مــن أســفل  ــن؛ نهــج العدال احتياجــات المواطني
أهميــة  ســبب  نوضــح  أعاهــا.  إلــى  القاعــدة 
العدالــة مــن أســفل القاعــدة إلــى أعاهــا. ثم نســلط 

الضــوء علــى األهــداف المحــددة لهــذه الدراســة، 
و مغزاهــا، ومــا نقــوم بــه، ومــا ال نفعلــه، وكيــف 
نفعــل ذلــك. ننتهــي بكلمــة تحذيــر حــول البيانــات، 

ــا. ــراف بمحدوديته ــع االعت ــاة 	 م ــي حي ــة ف ــى العدال ــز عل ــب التركي ينص
النــاس اليوميــة. نحــن نهــدف إلــى فهــم 
تجاربهــم فــي الســعي للولــوج إلــى العدالــة. 
ولذلــك نســلك قنــوات رســمية وغير رســمية 
ــاع نــص  ــدالً مــن اتب ــة، ب ــي مجــال العدال ف

ــط؛ ــون فق القان

يُطلب من الناس تقييم اإلنصاف في نتائج حل 	 
ــدل  ــاطرها بالتفصيل. وي ــات و مس المنازع
ــرام  ــاس باالحت ــى مــدى شــعور الن ــك عل ذل
فــي  مســاراتهم  خــال  يُســمعون  وبأنهــم 

ــة؛ مجــال العدال

ــن البيانــات صانعــي القرار مــن التركيز 	  تمّكِ
علــى العدالــة فــي األوقــات واألماكــن التــي 
يكــون فيهــا النــاس فــي أشــد الحاجــة إليهــا. 
يســلط المواطنــون الضــوء علــى  المشــاكل 
ــو  ــك ه ــم - وذل ــبة له ــاً بالنس ــر إلحاح األكث
ــة.  ــى القم ــدة إل ــن القاع ــح م ــج الصحي النه
ــع  ــم البرمجــة وصن ــاً لدع ــاً قوي ــدم دلي ويق
السياســات فــي مجــاالت العدالــة وســيادة 
علــى  البنــاء  إلــى  نهــدف  القانون؛نحــن 

نهج معهد الهاي لابتكار القانوني 
ــن  ــا يمك ــول أفضــل م ــة ح ــة المحلي المعرف

ــه ومــا ينجــح؛ ــام ب القي

ــة فــي 	  ــات المحلي ــى المعطي نحــن نعتمــد عل
تحديــد مــا يمكــن القيــام بــه و مــا ينجــح

ومــزودي 	  المســتخدمين  نُطلــع  نحــن 
علــى  العدالــة  مجــال  فــي  الخدمــات 
جــودة الخدمــات الموجــودة. يمّكــن ذلــك 
ــن  ــى األماك ــن االطــاع عل المســتخدمين م
التــي يريــدون الذهــاب إليهــا والخدمــات 
التــي يجــب اســتخدامها. ويســاعد المزوديــن 

خدماتهــم؛ تحســين  فــي 

نحــن نقــدم وســيلة فعالــة مــن حيــث التكلفــة 	 
ــج  ــة. فالنه ــي قطــاع العدال ــدم ف لرصــد التق
الحجــم.  وفــورات  إلــى  يــؤدي  الموحــد 
ــد  ــغيل ويزي ــف التش ــن تكالي ــل م ــك يقل وذل

ــاءة. ــن الكف م
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سبب أهمية العدالة من أسفل القاعدة إلى القمة

ــي مجــال  ــة احتياجــات متنوعــة ف واجــه المغارب
العدالــة فــي حياتهــم اليوميــة. ال تتم إحالــة كل هذه 
ــم  ــى نظــام القضــاء الرســمي للمحاك المشــاكل إل
ــون  ــل المواطن ــل يحص ــة ه ــن.  معرف والمحامي
ــة مــن خــال  ــة وفعال ــرارات عادل ــى ق ــاً عل فعلي
عمليــات شــفافة  نــادراً مــا يكــون جــزءاً مــن 
ــي  ــا. ف ــة وأولوياته ــاش حــول إصــاح العدال النق
ــب    ــى جان ــز عل ــان، ينصــب التركي معظــم األحي
ــة  ــوم المحاكــم وخدمــات النياب ــد: كيــف تق التزوي
العامــة والشــرطة وغيرهــا مــن مؤسســات العدالة 
بتعبئــة المــوارد، والتعامــل مــع الطلــب وتحقيــق 

ــج؟ النتائ

إنَّ فهــم الطلــب علــى تحقيــق العدالــة أساســي 
العدالــة. يمكــن تصميــم حلــول أكثــر  لقطــاع 
فعاليــة وابتــكاراً وتنفيذهــا إذا كان المواطنــون في 
ــكل  ــر أيضــاً بش ــح التغيي ــب اإلصــاح. ينج صل
ــتوى  ــى المس ــاكل عل ــي المش ــر ف أفضــل إذا نظ
الكلــي. يجــب تنفيــذ الحلــول حيثمــا يتفاعــل الناس 
مــع آليــات العدالــة. فاالبتــكار فــي مجــال العدالــة 
يتوقــف قبــل كل شــيء علــى إعــادة تصميــم 
ــا  ــينها. إنه ــة وتحس ــال العدال ــي مج ــارات ف المس
عمليــة تكراريــة. إذا نفــذت بشــكل جيــد، يمكنهــا 

ــة. ــة  للمغارب ــن العدال ــد م ــق المزي أن تحق

ــة:  ــرة فــي مجــال العدال وال توجــد مشــاكل صغي
فــكل نــزاع يتــم منعــه أو تســويته بشــكل عــادل، 
العدالــة.  إلــى  الوصــول  تحســين  فــي  يســاهم 

ــيادة  ــة وس ــط العدال ــك، ترتب ــى ذل ــة إل وباإلضاف
القانــون ارتباطــاً إيجابيــاً بالتنميــة االجتماعيــة 
متكافئــاً،  مجــاالً  تخلــق  فهــي  واالقتصاديــة. 
ــن  ــة، وتضم ــوق الملكي ــة حق ــن حماي ــن م وتمّك
إنفــاذ العقــود بطريقــة عادلــة ومنصفــة. وقــد 
ــك  ــدة ذل ــم المتح ــة 1 لألم ــة العام ــدت الجمعي أك

فــي عــام 2012 بإعانهــا:

ــون  ــيادة القان ــأن س ــون ب ــن مقتنع “نح
ويعــزز  بقــوة  مترابطــان  والتنميــة 
النهــوض  وأن  اآلخــر،  منهمــا  كل 
الصعيديــن  علــى  القانــون  بســيادة 
ضــروري  أمــر  والدولــي  الوطنــي 
للنمــو االقتصــادي المســتدام والشــامل 
والتنميــة المســتدامة والقضــاء علــى 
التــام  واإلعمــال  والجــوع،  الفقــر 
لجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات 
ــي  ــق ف ــك الح ــي ذل ــا ف ــية، بم األساس
التنميــة، كل ذلــك بــدوره يعــزز ســيادة 

القانــون”. 
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نحــن نســتخدم أداة البحــث الخاصــة بنــا، أداة 
ومســتويات  العدالــة  مجــال  فــي  االحتياجــات 
ــي  ــات ف ــاس االحتياج ــا، لقي الرضــا  بخصوصه
مجــال العدالــة. يتنــاول االســتبيان مجموعــة مــن 

الموضوعــات:

ــة التــي يواجههــا 	  ــواع المشــكات القانوني أن
األشــخاص؛

المــكان الــذي يســعى إليــه النــاس للحصــول 	 
علــى المعلومــات والنصائــح القانونيــة؛

التــي 	  المنازعــات  حــل  آليــات  هــي  مــا 
النــاس؛ فيهــا  ينخــرط 

كيف يختبر الناس عملية الحل ونتائجها. 	 

كيف نقيس الولوج إلى 
العدالة

تــم اســتخدام األداة فــي أكثــر مــن 15 دولــة وتــم 
قبولهــا كمنهجيــة قياســية. 

ما هي المشكلة القانونية؟

ــة  ــة باعتبارهــا حال نحــن نحــدد المشــكلة القانوني
يكــون فيهــا نــزاع أو خــاف أو شــكوى خطيــرة. 
يجــب أن يكــون هنالــك إجــراء قانونــي يمكــن مــن 
ــع  ــددة. وم ــة المح ــكلة القانوني ــل المش ــه ح خال
ذلــك، ال يهــم هــل الشــخص المعنــي يعتــرف 
بالجانــب القانونــي للمشــكلة أم ال. وال يهــم كذلــك 
إذا كان يضــع اســتراتيجيات قانونيــة أو غيــر 
قانونيــة للــرد علــى المشــكلة. نحــن نســتخدم فتــرة 

ــة. ــة مــن األعــوام األربعــة الماضي مرجعي

ــورط  ــي ت ــاالت الت ــي الح ــة ه ــاكل القانوني المش
الفــرد بشــكل مباشــر. يجــب أن تكــون  فيهــا 
يشــكل  مــا  تافهــة.  وغيــر  خطيــرة  المشــاكل 

الفــرد. لتقديــر  مشــكلة خطيــرة متــروك 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/A-RES-67-1.pdf
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ــة  ــذه الطريق ــزة له ــمات الممي ــدى الس ــل إح تتمث
فــي قيــاس تكلفــة إجــراءات حــل المنازعــات 
وجودتهــا التــي حددهــا المســتخدم علــى أنهــا 
أدنــاه بعــض  فائــدة. يمكنــك أن تجــد  األكثــر 
األمثلــة علــى مــا نطلبــه لقيــاس تكلفــة المســارات 

فــي مجــال العدالــة وجودتهــا:

إلى أي حد )على مقياس من 1 إلى 5(...

جعلتك العملية تشعر باإلحباط؟	 

تمكنــت مــن التعبيــر عــن آرائــك ومشــاعرك 	 
خــال عمليــة حــل المنازعــة؟

تــم تطبيــق القواعــد نفســها بالقــدر نفســه 	 
اآلخر/األطــراف  الطــرف  وعلــى  عليــك 

األُخــرى؟

ــى 	  ــة عل ــة قائم ــل المنازع ــة ح ــت عملي كان
ــة؟ معلومــات دقيق

فّســر لــك  المحتكــم إليــه حقوقــك وخياراتــك 	 
أثنــاء العمليــة كاملــةً وتأكَّــد مــن فهمــك لهــا؟

وفي سؤال منفصل:

كم يوماً  استهلك حل المشكلة؟	 

وغيــر  الرســمية  الطــرق  النــاس  يســتخدم 
الرســمية لحــل مشــاكلهم القانونيــة. نحــن نســمي 
هــذه الطــرق المســارات فــي مجــال العدالــة.  
ــاس  ــي  بقي ــكار القانون ــاي لابت ــد اله ــوم معه يق
المســارات فــي مجــال العدالــة عــن طريــق ســؤال 
ــة،  ــودة العملي ــاد: ج ــة أبع ــن ثاث ــخاص ع األش
مجــال  فــي  المســارات  وتكاليــف  والنتائــج، 

العدالــة. يتــم تلخيــص األســئلة وعرضهــا فــي 
عشــرة مؤشــرات ســهلة الفهــم. 

1. تكاليف العدالة:

األمــوال المنفقــة علــى العمليــة: التكاليف 
والســفر،  القانونيــة،  للرســوم  الماليــة 

ــك؛ ــى ذل ــا إل والمستشــارين، وم

الوقــت المســتغرق فــي العمليــة: الوقــت 
ــات،  ــن المعلوم ــث ع ــي البح ــق ف المنف
واألدلــة، وحضــور جلســات االســتماع، 

والســفر، ومــا إلــى ذلــك؛ 

ــلبية المرتبطــة  ــاعر الس ــاد والمش اإلجه
ــة.  بالعملي

2. جودة اإلجراء

التعبيــر والحيــاد: التحكــم فــي العمليــات، 
ــق  ــاد، والتطبي ــرار، والحي ــة الق ومراقب

المتســق للقواعــد؛

التهذيــب،   ، االحتــرام  االحتــرام: 
الصحيــح؛ التواصــل 

الوضــوح اإلجرائــي: تفســير دقيــق وفي 
الوقــت المناســب لإلجــراءات والحقوق.  

3. جودة النتيجة

وفقــا  التوزيــع  العــادل:  التوزيــع 
اإلنصــاف  ومعاييــر  لاحتياجــات 

؛ ة ا و لمســا ا و

التعويــض عــن األضــرار: التعويــض 
العــادل عــن الخســارة النقديــة والضــرر 
يلحــق  الــذي  والضــرر  العاطفــي 

بالعاقــات؛ 

حــل المنازعــة: الحــد الــذي يتــم التوصل 
إليــه فــي حــل المشــكلة، ووضــع النتيجــة 

موضــع التنفيذ؛ 

شــرح النتائــج: الحــد الــذي يحصــل فيــه 
األشــخاص علــى شــرح واٍف للنتيجــة.



25 احتياجات العدالة في المغرب - 242019

1

مقدمة للدراسة يف املغرب

ما قمنا به

قمنــا بأخــذ عينــات عشــوائية كاملــة، متعــددة 
ــغ فرصــة  ــح كل شــخص بال ــا يمن المراحــل، مم
متســاوية ليكــون جــزءاً مــن العينــة. ثــم قمنــا 

بتضميــن حصــص النــوع والعمــر.

تــم أخــذ عينــة مــن 6,000 شــخص إلجــراء 
جمــع  شــركة  قدمــت  الشــخصية.  المقابــات 
مــن  والمشــرفين  العــّد  موظفــي  البيانــات 
لابتــكار  الهــاي  معهــد  قــام  الخبــرة.  ذوي 
ــة  ــات دراس ــى خصوصي ــم عل ــي بتدريبه القانون
ومســتويات  العدالــة  مجــال  فــي  االحتياجــات 
تــم    .2018 يوليــو  بخصوصهافــي  الرضــا  
توزيعهــم لطــرق أبــواب النــاس فــي اثنتــي عشــر 
مــع  الناتجــة  العينــة  تتطابــق  منطقــة.   )12(
ــة للســكان فــي كل منطقــة. وهــذا  النســب الوطني
يضمــن أن العينــة تمثــل المســتوى الوطنــي، ممــا 
ــة حــول  ــات عام ــم مطالب ــا تقدي ــه يمكنن ــي أن يعن
االحتياجــات فــي مجــال العدالــة فــي المغــرب 

اســتناداً إلــى البيانــات.

االســتقصائية  الدراســة  العــّد  موظفــو  أجــرى 
باســتخدام جهــاز لوحــي. ولذلــك  للعديــد مــن 

اإليجابيــات:

للمقابــات 	  المركــزي  التلقائــي  التخزيــن 
المكتملــة مــن خــال  إدراجهــا الفــوري 
ــا  ــا أمكــن، أو إدراجه ــت حيثم ــر اإلنترن عب

يوميــاً فــي المناطــق النائيــة؛

رصد الوقت الفعلي للعمل الميداني؛	 

تحديــد 	  نظــام  إلحداثيــات  تلقائــي  التقــاط 
العالمــي؛ المواقــع 

منطق مدمج لمنع األخطاء.	 

فــي نوفمبــر 2018 فــي الربــاط, تــم تنظيــم 
ــريكتين..  ــن الش ــع المنتظمتي ــتركة م ــة مش ورش
القضــاة  إلــى  للتقريــر  األوليــة  النتائــج  قدمنــا 
وأعضــاء  القانونييــن  والخبــراء  والمحاميــن 
المجتمــع المدنــي. وفــر ذلــك فرصــة للحــوار 
مــع  الحــوار  هــذا  أضــاف  البيانــات.  حــول 
ــداً  ــن مزي ــراء المحليي أصحــاب المصلحــة والخب

مــن العمــق إلــى تحليلنــا.

أجــرت  االســتطاع،  بيانــات  إلــى  باإلضافــة 
ــع مســتخدمي  ــة م ــات نوعي ــة مقاب ــة عدال جمعي
العدالــة خــال صيــف عــام 2018. وكان الهــدف 
هــو الحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصيــاً 
عــن تجاربهــم. توضــح قصصهــم ، بكلماتهــم 
مجــال  فــي  االحتياجــات  بيانــات   ، الخاصــة 

العدالــة ومســتويات الرضــا  بخصوصهــا.

كلمة تحذير حول البيانات

يتضمــن نهجنــا بيانــات المســح الكمــي المدعومــة 
ببيانــات مقابــات نوعيــة مــع مســتخدمي العدالــة. 
ــع ردود  ــات و  و جم ــوم بإجــراء المقاب ــا نق كم
الفعــل مــع الخبــراء المحلييــن. علــى الرغــم مــن 
هــذه الجهــود، هنــاك  حــدود للبيانــات، كمــا هــو 

الحــال فــي كل دراســة.

تســتند بعــض النتائــج علــى إجابــات مــن 	 
ــى  ــاس. للحصــول عل عــدد محــدود مــن الن
تفاصيــل حــول تجــارب األشــخاص فــي 
مســارات محــددة فــي مجــال العدالــة، هنالــك 
حاجــة إلــى عينــات مختلفــة وأكبــر. ويمكــن 
ســبيل  علــى  خــال،  مــن  ذلــك  تحقيــق 
المثــال، أدوات البحــث الخاصــة بالمشــاكل؛

المشاکل 	  عن  األشخاص  بعض  يبلِّغ  ال  قد 
بسبب العــار والخوف. علــى ســبيل المثــال، 
عندمــا يكــون النــاس قــد أمضــوا بعــض 
الوقــت فــي الســجن أو واجهــوا مشــاكل مــع 

ــلطة؛ ــي الس شــخصيات ف

قد تتسبب األعراف الثقافية في تقليل اإلباغ 	 
اإلبــاغ  في  اإلفراط  أو  المشکات  عــن 
ــة دوراً أيضــاً؛ ــات التبعي ــب عاق ــا. تلع عنه

لــم نقــم بتضميــن عينــات فرعيــة لمجموعات 	 
معينــة مــن الفئــات األشــد ضعفــاً، مثــل ذوي 
اإلعاقــة أو ضحايــا العنــف القائــم علــى نــوع 
الجنــس. نحــن نــدرك أن تلــك المشــاكل هــي 
ــل  ــي ونأم ــع المغرب ــة للمجتم ــاكل مهم مش
ــي  ــم ف ــات حــول احتياجاته ــع البيان ــي جم ف

مجــال العدالــة فــي المســتقبل.

حول الداللة اإلحصائية

ــر  ــذا التقري ــي ه ــة ف ــات المقدم ــار البيان ــم اختب ت
ألهميتهــا اإلحصائيــة. نهجنــا القياســي هــو تقســيم 
النتائــج علــى أســاس عــدد مــن المتغيــرات، مثــل 
ــتوى  ــل ومس ــتوى الدخ ــي ومس ــوع االجتماع الن
التعليــم، ومــا إلــى ذلــك. نحــن نقــوم باإلبــاغ عــن 
الفــروق فقــط إذا كانــت ذات داللــة إحصائيــة عنــد 

مســتوى %10 أو أفضــل.
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الخصائص السكانية

في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2018. عينة: تمت مقابلة 6,000 بالغ  تم 
ً اختيارهم عشوائيا

 المستجيبون:

 %50 من الذكور؛ %50 من اإلناث.

 متوسط العمر:

40
يتكون متوسط األسرة من 5.5 أشخاص.

الحالة االجتماعية الفئة العمرية
29% ً أعزب، لم يتزوج أبدا 17% الشباب )18-24(
58% متزوج 38% الشباب في مرحلة البلوغ )25-39(
3% متزوج، ولكْن منفصل 40% مرحلة البلوغ الوسطى )40-64(
5% مطلق 6% كبار السن )+65(
6% أرمل مستوى الدخل

19% منخفض
21% منخفض- متوسط
18% متوسط
30% عاٍل
13% رفض اإلجابة

ــى الدخــل الشــهري المجمــع  تعتمــد مســتويات الدخــل عل
لألســرة:

منخفض: 2,000 درهم مغربي أو أقل	 
منخفض-متوسط: 3,000-2,001 درهم مغربي	 
متوسط: 4,000-3,001 درهم مغربي	 
عاٍل: 4,001 درهم مغربي أو أعلى	 

مستوى التعليم الرسمي

28%

22%

30%

21%

Formal education level

 
منخفض

 
 

عاٍل

متوسط

غیر متعلم

مستويات التعليم الرسمية:
غير متعلم: لم يتبع أي تعليم رسمي	 
منخفض: المدرسة االبتدائية	 
متوسط: المدرسة الثانوية	 
عاٍل: الجامعة	 
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هل لديك وصول إلى اإلنترنت؟

56% نعم

44% ال

 هل لديك عمل مدفوع األجر )عام أو خاص؛ 
رسمي أو غير رسمي(؟

53% نعم

47% ال

الحالة الوظيفية

26%

24%

22%

9%

8%

7%

3%

1%

Employment status

رفض اإلجابة

ربة منزل

أعمل لدى صاحب عمل

أعمل لحسابي

ً عاطل من العمل مؤقتا

طالب

غیر قادر على العمل

متقاعد

فــي  هــم  المســتجيبين  مــن   60% نســبته  مــا 
ــا 40%  ــة، بينم ــن المناطــق الحضري ــب م الغال
منهــم هــم مــن المناطــق القرويــة . ووفقــاً للبنــك 
الدولــي، يعيــش %62 مــن  المغاربــة فــي بلــدات 
ومــدن و%38 يعيشــون فــي المناطــق القرويــة 2

https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.  2
TOTL.ZS?locations=MA

االثنتــي  المناطــق  كل  فــي  الدراســة  أجريــت 
عشــرة )12( مــن المغــرب.  المرجعالرئيســي 
للســكان  اإلحصاءالعــام  هــو   العينــات  ألخــذ 
والمســاكن لعــام 2014، والــذي يســتخدم لجميــع 
ــة.  ــة الوطني ــة واالقتصادي المســوحات االجتماعي
هــذا يضمــن أن العينــة تمثــل المســتوى الوطنــي. 
ــكل  ــتجيبين ل ــق للمس ــيم الدقي ــرض التقس ــم ع يت

ــاه. ــدول أدن ــي الج ــة ف منطق

% المستجيبون  المنطقة
 11% 640 طنجة- تطوان- الحسيمة

7% 420  جهة الشرق

12% 740 فاس- مكناس

13% 800 الرباط- سا- القنيطرة

7% 440 بني مال- خنيفرة

20% 1220 الدار البيضاء الكبرى- سطات

13% 800 مراكش- أسفي

4% 240 درعة- تافيالت

8% 500 سوس- ماسة

2% 100 كلميم- واد نون

1% 60 العيون- الساقية الحمراء

1% 40 الداخلة- وادي الذهب

https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=MA
https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=MA
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معظم المشاكل الخطيرة

التأثير
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المشاكل القانونية في 
الحياة اليومية

طلبنــا مــن النــاس أن يخبرونــا هــل واجهــوا 
ــة واحــدة أو أكثــر خــال األعــوام  مشــكلة قانوني
هــي  القانونيــة  المشــاكل  الماضيــة.  األربعــة 
الحــاالت التــي توجــد فيهــا منازعــات أو خافــات 
أو تظلمــات خطيــرة. يجــب أن يكــون هنالــك 
إجــراء قانونــي يمكــن مــن خالــه حــل المشــكلة. 

مــن المهــم أن ناحــظ أن النــاس لــم يُســألوا عــن 
المشــاكل القانونيــة، ولكــن عــن أحــداث ) مشــاكل 
/ نزاعــات( الحيــاة التــي يمكــن التعــرف عليهــا. 
اســتناداً إلــى األبحــاث الســابقة والمشــاورات مــع 
الخبــراء  المغاربــة، حددنــا 89 مشــكلة قانونيــة. 
تقــع هــذه المشــكات القانونيــة فــي الفئــات الـــ14 

ــة: التالي

األراضي

العنف المنزلي

السكن

الجيران

العمل

العائلة 

الرعاية االجتماعية والعامة 

الجريمة

مشاكل المستهلك

حادث/إصابة شخصية

المال

الحصول على مستندات الهوية

مشاكل متعلقة بالشرطة

مشاكل الفساد 

مــا يقــرب مــن نصــف ســكان المغــرب )45%( 
ــة  ــوا خــال األعــوام األربع ــم واجه ــون إنه يقول

ــة واحــدة أو أكثــر. ــة مشــكلة قانوني الماضي

وذلــك يعنــي ضمنــاً أن كل عــام، هنالــك حوالــي 
3.9 ماييــن شــخص عليهــم أن يعالجــوا مشــكلة 
واحــدة أو أكثــر مــن المشــاكل القانونيــة الجديــدة.

45%

55%

Legal problem

ال

نعم

العدد: 6,000

مشكلة قانونية
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 املشاكل القانونية يف املغرب

لبنان: 32%

تونس: 41%

ليمن: 94%

ألردن: 33%

المقارنة الدولية
شهدت مشكلة قانونية:

ــى  ــل عل ــنركز التحلي ــل س ــذا الفص ــة ه ــي بقي ف
األشــخاص الذيــن عانــوا مــن مشــكلة قانونيــة 

واحــدة أو أكثــر. 

هنــاك اختافــات كبيــرة فــي انتشــار المشــاكل 
ــرب. ــاء المغ ــع أنح ــي جمي ــة ف القانوني

االنتشار المقاطعة

 55% جهة الشرق

53% طنجة- تطوان- الحسيمة

53% الرباط- سا- القنيطرة

50% فاس- مكناس

50% بني مال- خنيفرة

47% العيون- بوجدور- الساقية الحمراء

43% مراكش- أسفي

41% سوس- ماسة

40%  كلميم- واد نون

39% درعة- تافيالت

32% الدار البيضاء الكبرى- سطات

30%  الداخلة- وادي الذهب
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مــن المرجــح أن يبلــغ الرجــال المغاربــة 	 
عــن المشــاكل أكثــر مــن النســاء )50% 

)40% مقابــل 

ــم )83%( 	  ــن أزواجه ــون ع ــغ المنفصل يبلِّ
مشــكات  عــن   )79%( المطلقــون  أو 
قانونيــة أكثــر- خاصــة فــي مجــال المشــاكل 

األســرية؛

الحضريــة 	  المناطــق  فــي  الســكان  يبلِّــغ 
أكثــر  القانونيــة  المشــاكل  عــن   )48%(
ــي  ــون ف ــن يعيش ــكان الذي ــع الس ــة م مقارن

)%41(؛  القرويــة   المناطــق 

مســتوى 	  بيــن  واضــح  ارتبــاط  يوجــد  ال 
قانونيــة؛ مشــكلة  مواجهــة  واحتماليــة  الدخــل 

مــن المرجــح أن يبلــغ األشــخاص الذيــن 	 
لديهــم طفــل واحــد أو أكثــر عــن مشــكلة 

 .)38% مقابــل   49%( قانونيــة 

العمر ومواجهة مشكلة قانونية

25%

51% 50%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Age and experiencing a legal problem

الشباب  الشباب في
مرحلة البلوغ

مرحلة البلوغ
الوسطى 

كبار السن

العدد: 6,000

ــار أَن األشــخاص انتشار المشاكل القانونية ــي االعتب ــذ ف ــم األخ ــن المه م
يمكنهــم اإلبــاغ عــن مشــاكل متعــددة. ولهــذا 
ــد  ــي تزي ــي الرســم البيان ــام ف ــإن األرق الســبب، ف

عــن نســبة 100%.  20%

16%

14%

10%

9%

8%

7%

6%

6%

5%

4%

4%

4%

2%

الجریمة

األسرة

الجیران

األراضي

العمل

حادثة/إصابة شخصیة

السكن

العنف المنزلي

المال

الفساد

الحصول على وثائق الھویة

المشاكل المتعلقة بالشرطة

مشاكل المستھلك

الرعایة االجتماعیة/العامة

العدد=2,692
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 املشاكل القانونية يف املغرب

فئــات  انتشــار  أدنــاه معــدل  الجــدول  يوضــح 
ويبيــن  شــيوعاً.  األكثــر  الخمســة  المشــكات 
ــون مــن  ــن يعان العــدد التقديــري لألشــخاص الذي

فئــة مشــكلة معينــة كل عــام.

ً األشخاص المتضررون سنويا فئة المشكلة

760,000 الجريمة

630,000 األسرة

540,000 الجيران

390,000 األراضي

350,000 العمل

تتأثــر النســاء أكثــر مــن الرجــال بالمشــاكل 	 
األســرية )%24 مقابــل %10( والعنــف 

ــل %2(؛  ــي )%12 مقاب المنزل

الرجــال أكثــر عرضــة مــن النســاء لمشــاكل 	 
العمــل )%11 مقابــل %6(، والحــوادث 
والمنازعــات   ،)5% مقابــل   10%(
%8(؛  مقابــل   12%( بــاألرض  المتعلقــة 

مــن المرجــح أن يبلــغ النــاس في المــدن أكثر 	 
عــن وقــوع جرائــم )%22 مقابــل 15%(، 
ــل  ــران )%16 مقاب ــن الجي والمنازعــات بي
مقابــل   9%( الســكن  وقضايــا   ،)11%

%4(. فــي المناطــق القرويــة ، يتــم اإلبــاغ 
ــي )18%  ــى األراض ــات عل ــن المنازع ع

مقابــل %6( بشــكل أكثــر تواتــراً(. 

يُبلِّــغ المغاربــة ذوو الدخــل المرتفــع عــن 	 
الجرائــم فــي كثيــر مــن األحيــان )24% 

%18(؛ مقابــل 

علــى 	  المنازعــات  عــن  اإلبــاغ  يتــم 
األراضــي بشــكل متكــرر مــن قبــل األفــراد 
مقابــل   15%( المنخفــض  الدخــل  ذوي 

 . )9%

انتشار الجريمة والمنازعات على األراضي
35%

21%

15% 15%

5% 4%

28%

Prevalence of crime and land disputes

مرحلة البلوغكبار السن
الوسطى

 الشباب في
مرحلة البلوغ

الشباب

الجریمة

األرض

كبار السن
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 املشاكل القانونية يف املغرب

 المشاكل األكثر خطورة

 نظــراً ألن األشــخاص قــد يواجهــون أكثــر مــن 
مشــكلة قانونيــة واحــدة، نطلــب منهــم تحديــد 
ــاً لحكمهــم  ــك وفق ــر خطــورة. وذل المشــكلة األكث
ــة فــي مجــال  الخــاص. ثــم نقــوم بتخطيــط الرحل
بالتحديــد.  المشــكلة  لهــذه  بالتفصيــل  العدالــة 
ــى هــذه المشــاكل  ــر عل ــة هــذا التقري وتركــز بقي

الخطيــرة.

المشــاكل  مــن   90% حوالــي  تعريــف  يتــم 
القانونيــة المبلــغ عنهــا علــى أنهــا شــخصية. 
ويتــم عــادة تصنيــف المشــاكل فقــط كعمــل عندمــا 

يتعلــق األمــر بالتوظيــف.

فئات المشاكل األكثر خطورة

18%

14%

12%

9%

8%

6%

6%

5%

5%

Most serious problem categories

المال

الجریمة

األسرة

الجیران

األراضي

العمل

الحوادث/اإلصابة الشخصیة

العنف المنزلي

السكن

الجريمة

األسرة

الجيران

األراضي

العمل

الحوادث/اإلصابة الشخصية

العنف المنزلي

السكن

المال العدد=2,692 

مشاكل قانونية محددة وخطيرة

تجمــع فئــات المشــاكل المذكــورة أعــاه مشــكات 
ــة  ــكلة قانوني ــن 89 مش ــن بي ــددة. م ــة مح قانوني
محــددة فــي قائمتنــا، تعتبــر الســرقة هــي المشــكلة 
األكثــر خطــورة فــي الحيــاة اليوميــة. يُحتمــل أن 
ــن  ــن ع ــن آخري ــن م ــر بمرتي ــباب أكث ــغ الش يبلِّ

الســرقة. ويُحتمــل أن يبلِّــغ الرجــال أكثــر بمرتيــن 
ــا  ــاً م ــرور. وغالب ــوادث الم ــاء عــن ح ــن النس م
تتــورط النســاء فــي حــاالت االعتــداء الجســدي، 

ــك الطــاق واالنفصــال. وكذل

أعلى 10 مشكالت خطيرة محددة
10%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

السرقة

الضوضاء العادیة والمفرطة

جرائم عنیفة أُخرى

المنازعات حول إقراض المال

التعدي

المیراث والوصیة

العداوات بین الجیران

االعتداء الجسدي

حوادث المرور

الطالق أو االنفصال
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 املشاكل القانونية يف املغرب

كمــا طلبنــا مــن النــاس أن يخبرونــا بإيجــاز عــن 
المشــكلة. وذلــك مخلــص فــي “ســحابة الكلمــات” 

أدنــاه. 
أكسب راتب متواضع كمحاسب. لقد ادخرت أموالي لشراء شقة 

صغيرة غير مكتملة. ووفقاً للخطط التي قدمها لي مطور العقارات 
)منعش عقاري( ، كان من المفترض أن يبلغ ارتفاع السقف 

10 أقدام ولكن كان أقل من 9 أقدام مبنياً. لقد أنفقت 40,000 
درهم لتلقي اإلشعار الرسمي وترتيب لقاء بين الطرفين. كانوا 

قد نصحوني بمواصلة الشراء، ولكنَّني كنت قد فقدت نصف 
مدخراتي ولم أكن أريد أن أخسر أكثر، لذا استسلمت وسويت 
الفرق مع مطور العقارات. استشرت محامياً أكد على ما كنت 
أخشاه: لقد ُوضعت في شرك نقدي بشكل واضح. كنت ضحية 
لجهلي. قال لي محامي المطور العقاري بأنني ال أملك حقوقاً 
وأنني سأجد صعوبة في إثبات أنني كنت ضحية. قال بأن كل 
شيء قد تم بموافقتي الكاملة، لكن لم يكن األمر كذلك. قررت 
توجيه قضيتي للجمعيات قبل الذهاب إلى المحكمة. ذلك يبدو 

وكأنه أفضل بديل للمحكمة. حتى عندما يكون لديك سبب وجيه، 
فإن العدالة ال يمكن الوصول إليها. المعركة غير متكافئة عندما 

يمتلك الطرف اآلخر وسائل غير محدودة مما يجعلك تفهم أن 
األمر سيكلفك الكثير. فبدالً من السعي إلى تحقيق العدالة، ال يريد 

الناس سوى الفوز بأي ثمن. تتطلب العدالة الكثير من الوسائل 
لجعلها مسألة مبدأ.

 قصة حمزة

رفض
زوج

جيران

حادث
سيارة

مالكمحكمة

عام
صعوبة
زوجة

ميراث سرقهأخوة عمل

أرض
طاق

عائلة

عنف
ازعاج

غريباعتداء
طلب

شهادةعقد

مالحصول أب

عائلةابن
وثائق صاحب العمل

تنازل

مشتبه

اجار

سرقه
ابتزاز هاتف

ازمة
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ما يتوقع الناس تحقيقه من 
خال حل المشكلة

التوقعات

43%

30%

22%

17%

16%

16%

4%

ال شيء مما تقدم9%

إدراك/ممارسة الحقوق

معاقبة شخص ما بسبب مخالفاتھ

تلقي اعتذار

تحسین العالقة

استعادة الملكیة

استعادة المال

الحصول على مستندات
الھویة أو تسجیل الھویة 

التوقــع األكثــر شــيوعاً لــدى النــاس هــو أن 	 
أو اســتحقاقات معينــة وأن  لديهــم حقوقــاً 
حــل المشــكلة سيســاعدهم علــى إدراك تلــك 

ــوق؛ الحق

إدراك حــق الفــرد مهــم جــداً لألشــخاص 	 
مجــال  فــي  منازعــات  يعالجــون  الذيــن 

)%70(؛  العمــل 

ــم 	  ــل أه ــي، تتمث ــف المنزل ــاالت العن ــي ح ف
 )53%( العاقــة  فــي تحســين  األهــداف 

اعتــذار )%49(؛ وتلقــي 

األراضــي، 	  علــى  للمنازعــات  بالنســبة 
ــتعادة  ــو اس ــيوعاً ه ــر ش ــع األكث ــإن التوق ف

)%58(؛  الممتلــكات 

األكثــر 	  التوقــع  فــإن  للجرائــم،  بالنســبة 
شــيوعاً هــو أن يعاقــب شــخص مــا بســبب 

)%70(؛  مخالفاتــه  العدد=2,692



47 احتياجات العدالة في المغرب - 462019

2

 املشاكل القانونية يف املغرب

أثر المشاكل القانونية

أحــداث  بعــض  أن  النفســية  األبحــاث  تظهــر 
الحيــاة أكثــر إرهاقــاً مــن غيرهــا. نحــن نســتخدم 
ــاس  ــة كمقي ــذه األحــداث الحياتي ــل ه ــوط مث ضغ

لتأثيــر المشــاكل القانونيــة.

اإلجهاد )%( الحدث

100% وفاة الزوج/ة

73% الطاق

53% إصابة شخصية كبيرة أو مرض

47% الطرد من العمل

38% تغيير كبير في الوضع المالي

29% تغيير كبير في المسؤوليات في العمل

20% التغييرات في اإلقامة

16% تغيير كبير في عادات النوم

انتهاك بسيط للقانون )أي تذكرة المرور( 11% 

نحــن نطلــب مــن النــاس تقييــم ضغــط مشــكلتهم 
القانونيــة علــى مقيــاس مــن %0 إلــى 100%. 
ــر  ــة األكث ــي هــو المشــكلة القانوني ــف المنزل العن
ــه قريــب جــداً مــن اإلجهــاد المرتبــط  ــاً. إن إرهاق

بوفــاة أحــد الزوجيــن. وينظــر إلــى جميــع فئــات 
ــرب  ــا أق ــى أنه ــرى عل ــة األخ ــاكل القانوني المش
إلــى اإلجهــاد الناجــم عــن الطــاق أو تتجــاوزه.

اإلجهاد الملموس وفق فئة المشكلة

79% 78%

63%
68%

80% 82%
89%

الجریمةاألسرةالجیراناألراضيالعملالحوادثالعنف المنزلي

التغیرات في اإلقامة

وفاة الزوج/ة

العدد=1,979 إصابة شخصیة كبیرة أو مرض
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حوالــي %15 مــن المشــاكل القانونيــة تجعــل 
النــاس يضطــرون إلــى البقــاء بعــض الوقــت 
بعيــداً عــن العمــل. بالنســبة لمــن يضطــرون 
ــه 58  ــك، فهــم يفقــدون مــا معدل ــام بذل ــى القي عل

يومــاً.3

3  يتــم اســتثناء مــن يبقــون خــارج العمــل فــوق 500 يــوم. فمتوســط 
كل القيــم 89 يومــاً.

يُنفــق النــاس الكثيــر مــن الوقــت عندمــا 	 
يواجهــون مشــاكل تتعلــق بالعنــف المنزلــي 
والعائلــة والعمــل. أكثــر مــن نصــف مشــاكل 
العنــف المنزلــي تتســبب فــي خســارة النــاس 

ــر مــن ســتة أشــهر مــن وقتهــم؛ ألكث

القانونيــة 	  المشــاكل  مــن   13% حوالــي 
تــؤدي إلــى حاجــة إلــى العــاج الطبــي مــا 
 7% فــوق اإلســعافات األوليــة، ويُعتبــر 
ــة أو مــرض  منهــا الســبب الرئيســي إلصاب

يشــخصهما الطبيــب؛ 

ــة 	  ــر نتيج ــرام كبي ــدم احت ــاس بع ــعر الن يش
العنــف المنزلــي. وترتبــط المشــاكل فــي 
مجــال العمــل أيضــاً مــع مســتوى عــاٍل مــن 
عــدم االحتــرام. تبلـّـغ النســاء عــن مســتويات 
ــةً بالرجــال؛ ــرام مقارن ــى مــن عــدم االحت أعل

يعــد العنــف المنزلــي والمشــاكل فــي مجــال 	 
القانونيــة  المشــاكل  مــن  فئتيــن  العمــل 
ــى  ــا عل ــن غيرهم ــر م ــران أكث ــن تؤث اللتي
يُنظــر  كمــا  المعنييــن.  األشــخاص  حيــاة 
إلــى هاتيــن الفئيــن علــى أنهمــا تســببان 
الضــرر األكبــر للعاقــات المهمــة فــي حيــاة 

األشــخاص؛ 

ســألنا النــاس كذلــك عــن تأثيــر هذه المشــاكل 	 
ــف  ــى العن ــي. يُنظــر إل ــم المال ــى رفاهه عل
األراضــي  علــى  والمنازعــات  المنزلــي 
بالعائلــة  المتعلقــة  القانونيــة  والمشــاكل 
ــغ  ــراً. وتبل ــر تأثي ــا األكث ــل باعتباره والعم
علــى  بكثيــر  أعلــى  تأثيــر  عــن  النســاء 

المالــي. رفاههــن 

يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه النتائــج فــي مؤشــر 
األبعــاد  كل  يســجل  والــذي  الكلــي،  التأثيــر 
المختلفــة التــي نوقشــت أعــاه. تتــراوح الدرجات 

ــى  ــث تشــير الدرجــات األعل ــى 1، حي ــن 0 إل م
ــاة المــرء. ــى حي ــر عل ــر ســلبي أكب ــى تأثي إل

10% 11% 16% 20% 19% 25%

How much time did you lose because 
of the problem?

غیر متوفر

أكثر من ستة أشھر
من شھر إلى ستة أشھر
من أسبوع إلى شھر

من یوم إلى أسبوع
أقل من یوم

العدد=2,692 

كم أضعت من الوقت بسبب المشكلة؟

مؤشر التأثير وفق فئة المشكلة

0.63
0.55 0.54 0.54

0.48 0.48

0.39

Impact Index by problem category

حادث/إصابةاألسرةالجریمةاألراضيالجیران
شخصیة

العنف المنزليالعمل

العدد=1,979 
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 االستعداد لدفع المال

النــاس مســتعدون لدفــع مــا معدلــه4 2100 درهــم 
ــل  ــاً( مقاب ــي 220 دوالراً أميركي ــي )حوال مغرب
ــة بســرعة  ــي تحــل مشــكلتهم القانوني ــة الت الخدم

وبشــكل عــادل وكامــل.

بالنســبة 	  أهميــة  أكثــر  المشــكلة  نــوع 
دخــل  مســتوى  مــن  للدفــع  لاســتعداد 

؛ لمســتجيب ا

ــة تتجــاوز 200,000  ــم متطرف ــاث قي ــل ث ــن التحلي ــتثنى م 4  تُس
ــي. درهــم مغرب

ــر )2,400 	  ــاق أكث الرجــال مســتعدون إلنف
عادلــة  بصــورة  مشــاكلهم  لحــل  درهــم( 

مقارنــة بالنســاء )1,700 درهــم(؛

هنالــك عاقــة إيجابيــة ولكــن ضعيفــة للغايــة 	 
واإلجهــاد  المــال  لدفــع  االســتعداد  بيــن 

المتصــور الناجــم عــن المشــكلة.

االستعداد لدفع المال لكل فئة 
مشكلة مشتركة

2500 MAD

2700 MAD

800 MAD

4200 MAD

600 MAD

2500 MAD

600 MAD

WTP per common problem category

الحوادث/  
اإلصابات الشخصیة 

 الجریمة

 األسرة

 الجیران

 األراضي

 العمل

 العنف المنزلي
العدد=1,979 

يجــب أن يتعامــل بالــغ مــن أصــل كل بالغيــن 
مــن  المغاربةمــع مشــكلة قانونيــة واحــدة أو أكثــر 
ــن  ــك أن 3.9 مايي ــي ذل ــوام. يعن ــة أع كل أربع
شــخص يحتاجــون إلــى الوصــول إلــى حلــول 
عادلــة ومنصفــة لمشــاكلهم كل عــام. يختلــف 
معــدل المشــكلة فــي كل منطقــة، مــع ارتفــاع 
بنســبة %55 فــي الشــرق وانخفــاض بنســبة 
ــة  ــة ووادي الذهــب. وباإلضاف ــي الداخل %30 ف
ــإنَّ الرجــال واألشــخاص النشــطين  ــك، ف ــى ذل إل
اقتصاديــاً هــم أكثــر عرضــةً للمشــاكل القانونيــة.

تعــد الجريمــة، والمشــاكل العائليــة، والمنازعــات 
ــي،  ــول األراض ــات ح ــران، والمنازع ــن الجي بي
أكثــر المشــاكل التــي تحــدث بشــكل متكــرر. 
علــى مســتوى أكثــر تحديــداً، يهتــم النــاس غالبــاً 
وحــوادث  واالنفصــال،  والطــاق  بالســرقة، 

المــرور واالعتــداء الجســدي.

القانونيــة  المشــاكل  تأثيــر  بــأن  النــاس  يــرى 
ــخاص  ــى األش ــا عل ــد  طرحن ــة. لق ــر للغاي خطي
التأثيــر.  هــذا  لتقييــم  األســئلة  مــن  مجموعــة 
ــل  ــت والدخ ــر الوق ــدار تأثي ــئلة مق ــملت األس وش
يتــم تصنيــف  النــاس.  المنفقيــن علــى صحــة 
العنــف المنزلــي والمنازعــات العائليــة والمشــاكل 
ــراً. ــر تأثي ــا األكث ــى أنه ــل عل ــال العم ــي مج ف

االستنتاجات

النــاس  لمشــكلتهم،  عــادل  لحــل  للوصــول  و 
درهــم   2100 حوالــي  إلنفــاق  مســتعدون 
مغربــي أو 220 دوالراً أمريكيــاً. يختلــف مــدى 
اســتعداد النــاس لإلنفــاق بنــاًء علــى نــوع المشــكلة 
وجنســهم. الرجــال علــى اســتعداد لإلنفــاق أكثــر 
مــن النســاء بشــكل ملحــوظ، بمــا يصــل إلــى 
2,400 درهــم مغربــي. إن األشــخاص الذيــن 
أكثــر  هــم  األرض  علــى  منازعــة  يواجهــون 
ــكلتهم، أي  ــل مش ــر لح ــغ كبي ــع مبل ــتعداداً لدف اس

مــا يصــل إلــى 4,200 درهــم مغربــي.
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الوصول إلى 

المعلومات والمشورة 
القانونية

البحث عن المعلومات القانونية والمشورة
الحواجز الرئيسية

المصادر
الرضاء عن المشورة القانونية
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فــي عالــم مثالــي، ســيبدأ مســار العدالــة مــن 
خــال الحصــول علــى المعلومــات والمشــورة 
القانونيــة. ويشــمل ذلــك، مــن بيــن أمــور أخــرى، 
جمــع تفاصيــل حــول المشــكلة، وتحديــد الموقــف 
ــام  ــن القي ــا يمك ــة م ــي لألطــراف، ومعرف القانون
ــع  ــارن الواق ــة. كيــف يُق ــه فــي الخطــوات التالي ب

ــي؟ ــيناريو المثال ــذا الس ــرب به ــي المغ ف

المقدمة

هــذا هــو محــور هــذا الفصــل. إن المعلومــات 
الوافيــة والجديــرة بالثقــة والتــي تأتــي فــي الوقــت 
المناســب هــي عنصــر أساســي لقــدرة األشــخاص 
ــن يذهــب  ــا نحــدد أي ــون. هن ــى اســتخدام القان عل
ومــدى  يواجهونهــا  التــي  والحواجــز  النــاس، 

ــا. ــي يتلقونه ــات الت ــم عــن المعلوم رضاه

هل طلبت المشورة القانونية؟

68%

32%

Did you seek legal advice?

ال

نعم

العدد=2,692 

معظــم المغربييــن يبحثــون عن نوع من المشــورة 
القانونيــة عندمــا يواجهــون مشــكلة قانونيــة. أكثــر 
مــن 2.6 مليــون شــخص يفعلــون ذلــك كل عــام، 

فــي حيــن أن 1.3 مليــون ال يفعلــون ذلــك.

 •
 • المقارنة الدولية:

اليمن 83%
تونس 60%

األردن 58%
لبنان 58%
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تختلــف النســبة المئويــة لألشــخاص الذين يســعون 
بنشــاط للحصــول علــى المشــورة القانونيــة بشــدة 
لــكل فئــة مشــكلة. ليــس مــن المرجــح بالضــرورة 
أن يســعى النــاس للحصــول علــى مشــورة قانونية 

لمشــاكل ذات مؤشــر تأثيــر عــاٍل.

مؤشر التأثير %  فئة المشكلة

0.48 %83 األراضي 

0.54 %82 األسرة 

0.54 %76 حادث/إصابة شخصية 

0.53 %72 مشاكل متعلقة بالشرطة 

0.48 %69  الجريمة 

0.5 %69  الرعاية االجتماعية/الخدمات العامة 

0.39 %64 الجيران 

0.48 %64 السكن 

0.55 %63  العمل  

0.63 %59 العنف المنزلي 

0.42 %59 المال 

0.49 %54 الحصول على مستندات الهوية 

0.36 %43 مشاكل المستهلك 

0.45 %42  مشاكل الفساد 

اليأس وعدم معرفة مكان طلب 
المعلومات والمشورة القانونية 

هما الحاجزان الرئيسيان
يطلــب  ال  أشــخاص  ثاثــة  كل  مــن  شــخص 
الســبب. عــن  ســألناهم  القانونيــة.  المشــورة 

أسباب عدم طلب المشورة القانونية 

46%

24%

15%

10%

10%

9%

حاولت الحصول على المشورة 
لكنني لم أتمكن من الحصول علیھا 

 لم أعتقد أن المشورة ستساعدني

 لم أعلم مكان البحث عن المشورة

 رفض اإلجابة

 لم یكن لدي وقت

 لم أملك ما یكفي من المال

العدد=869 
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عــدم امتــاك مــا يكفــي مــن المــال هــو أكثــر 	 
مــن قيــد بالنســبة للذيــن ال يتمتعــون بتعليــم 
رســمي )%15 مقابــل %9 لمــن لديهــم أي 
ــم  ــْن ه ــمي( وَم ــم الرس ــن التعلي ــتوى م مس
فــي مجموعــة الدخــل المنخفــض )15% 

ــات الدخــل األخــرى(؛ مقابــل %9 لفئ

نقــص التمويــل هــو أيضــاً قيــد أكبــر عائــق 	 
ــرية  ــات األس ــون المنازع ــن يواجه ــام م أم
)%22( والمنازعــات فــي مجــال العمــل 

)%21(؛ 

ــة مــكان البحــث عــن المشــورة 	  عــدم معرف
ــار الســن )%32(؛  ــن كب ــر شــيوعاً بي أكث

مــع 	  والمنازعــات  للجريمــة،  بالنســبة 
ــر  ــير أكث ــي، يش ــف المنزل ــران و العن الجي
أن  يعتقــدون  ال  أنهــم  إلــى   50% مــن 

ستســاعدهم؛  المشــورة 

بالنســبة للمنازعــات علــى األراضــي، يشــير 	 
ــى  ــوا الحصــول عل ــم حاول ــى أنه %26 إل
المشــورة، لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن الحصــول 

عليهــا.

ــى  ــل عل ــنركز التحلي ــل س ــذا الفص ــة ه ــي بقي ف
علــى  للحصــول  يســعون  الذيــن  األشــخاص 

القانونيــة.  المشــورة 

التــي  المصــادر  لعــدد  تحليــل  يلــي  مــا  فــي 
ــون  ــكل 10 أشــخاص يبحث ــاس. ل ــتخدمها الن يس
عــن المشــورة القانونيــة المهنيــة أو غيــر المهنيــة:

مصــدر 	  علــى  أشــخاص  خمســة  يعتمــد 
واحــد؛

يستخدم ثاثة أشخاص مصدرين؛ 	 

يذهــب الشــخصان المتبقيــان إلــى ثاثــة 	 
أكثــر.  أو  مصــادر 

ــر  ــادر أكث ــى مص ــوء إل ــى اللج ــاس إل ــل الن يمي
عندمــا يواجهــون منازعــات علــى األراضــي 
العائليــة  والمنازعــات  الســكن  وقضايــا 
والحــوادث. َمــْن يعانــون مــن منازعــات مــع 
الجيــران، ومشــاكل المســتهلكين، والمنازعــات 
ــم  ــرطة، فه ــق بالش ــاكل تتعل ــال، ومش ــول الم ح

يســتخدمون أقــل عــدد مــن المصــادر.

مصادر المشورة القانونية

العدد=1,823 

51%

29%

20%

# Sources of legal advice

ثالثة مصادر
 أو أكثر

مصدرمصدران
واحد
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مصادر المشورة القانونية

ــا الشــبكة الشــخصية والمؤسســات. يوضــح  ــن، هم ــى مجموعتي ــة إل نقســم مصــادر المشــورة القانوني
ــي يمكــن لألشــخاص انتقاءهــا. ــارات الت ــاه الخي الجــدول أدن

الشبكة الشخصية المؤسسات

سلطة عامة محلية العائلة

صديق سلطة عامة مركزية

 محاٍم زميل

جار شبه قانوني

صاحب العمل منظمة غير حكومية أو منظمة لحقوق اإلنسان

زعيم ديني  الشرطة

قائد مجتمع عيادات قانونية

شخصية سياسية مراكز االستشارة القانونية

شخص آخر موثوق به مؤسسة أُخرى

يمكــن للنــاس اختيــار البحــث عــن المشــورة 
القانونيــة مــن أكثــر مــن مصــدر واحــد. قــد 
يكــون ذلــك عامــة علــى أن النــاس يســتخدمون 
أفضــل  علــى  للعثــور  متنوعــة  اســتراتيجية 
ــاً  ــون أيض ــن أن يك ــن يمك ــة. ولك ــورة ممكن مش
ــى مشــورة  ــة الحصــول عل ــى صعوب ــة عل عام
يســتخدمون  األشــخاص  وأن  مؤهلــة  قانونيــة 
ــر.  ــار آخ ــم خي ــس لديه ــددة ألن لي ــادر متع مص
مــن المفتــرض أن تكــون جــودة االستشــارات 

المصــادر  مــن  تأتــي  حيــن  أعلــى  القانونيــة 
المؤسســية. فــي الرســم البيانــي أدنــاه، نســلط 
القانونيــة  المشــورة  مصــادر  علــى  الضــوء 
التــي يعتمــد عليهــا األشــخاص حســب الفئــة. 
ــتخدمون  ــخاص يس ــض األش ــر أن بع ــو يظه وه
اآلخــر  والبعــض  فقــط،  الشــخصية  شــبكاتهم 
يعتمــد فقــط علــى المؤسســات، وتطبــق مجموعــة 
ــن. ــا الفئتي ــن كلت ــع بي ــاً يجم ــاً مختلط ــة نهج ثالث

مصادر المشورة القانونية

43% 22% 36%

Sources of legal advice

الشبكة الشخصیة فقط المؤسسات فقط كالھما

العدد=1,823 
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ــى  ــاس للحصــول عل مــن المرجــح أن يســعى الن
المشــورة القانونيــة مــن شــبكاتهم الشــخصية، 
كلتــا  مــن  مزيجــاً  يســتخدمون  مــا  وغالبــاً 
يعتمــدون  قلَّمــا  أنهــم  واألرجــح  المقاربتيــن، 
ــن  ــى المؤسســات. واألشــخاص الذي ــاً عل حصري
ال  الشــخصية  شــبكاتهم  علــى  فقــط  يعتمــدون 
القانونيــة  المشــورة  إلــى  الوصــول  يمكنهــم 

المهنيــة.

ــى المؤسســات 	  ــد الرجــال )%24( عل يعتم
ــة  ــن ناحي ــاء )%18(، وم ــن النس ــر م أكث
أخــرى، تســتخدم النســاء )%38( نهجــاً 

مختلطــاً أكثــر مــن الرجــال )%34(؛ 

أكثــر 	  الشــخصية  الشــبكة  اســتخدام  يُعــد 
شــيوعاً بيــن الفئــات ذات الدخــل المنخفــض، 
بينمــا تميــل مجموعــات الدخــل المرتفــع 
ــن  ــر م ــي كثي ــات ف ــتخدام المؤسس ــى اس إل

األحيــان؛

كبــار 	  بيــن  أعلــى  المؤسســات  اســتخدام 
ســناً؛  األصغــر  األشــخاص  مــن  الســن 

بمســتوى 	  يتمتعــون  الذيــن  األشــخاص 
أعلــى مــن التعليــم الرســمي يســتخدمون 
المؤسســات فــي كثيــر مــن األحيــان، بينمــا 
قليــل؛  بشــكل  الشــخصية  الشــبكة  يســتخدمون 

فــي 	  النــاس  يســتخدم  أن  المرجــح  مــن 
فقــط  المؤسســات  الحضريــة  المناطــق 
أن  حيــن  فــي   ،)17% مقابــل   24%(
ــر  ــم أكث ــة  ه ــي المناطــق القروي ــراد ف األف
عرضــة الســتخدام شــبكاتهم الشــخصية فقــط 

 .)39% مقابــل   49%(

والمنازعــات 	  المنزلــي  للعنــف  بالنســبة 
العمــل،  فــي  الجيــران والمنازعــات  مــع 
ــبكاتهم  ــى ش ــب عل ــي الغال ــاس ف ــد الن يعتم
الشــخصية. عندمــا يواجــه النــاس جريمــة أو 
حــادث، يعتمــدون أكثــر علــى المؤسســات. 
العائليــة  للمنازعــات  بالنســبة  وأخيــراً، 
يســتخدم  أن  األرجــح  مــن  واألراضــي، 

النــاس نهجــاً مختلطــاً. 

المشورة القانونية حسب الدخل

50%

42% 42%
37%

18%
23% 24% 24%

33% 35% 34%
37%

Legal informa�on and advice by income
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الشبكة الشخصیة فقط المؤسسات فقط كالھما

العدد=1,823
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المصادر األكثر شيوعاً للمشورة القانونية

العدد=1,823

54%

23%

15%

25%

23%

7%

Most common sources of legal advice

الشبكة الشخصیة
 األسرة

 صدیق

 جار

المؤسسات
محام

الشرطة/الدرك

سلطة عامة محلیة

ــدر  ــد المص ــد بعي ــى ح ــة إل ــراد العائل ل أف ــّكِ يش
مــن  القانونيــة.  للمشــورة  اســتخداماً  األكثــر 
ــك  ــى التمس ــاس إل ــل الن ــخصية، يمي ــبكة الش الش
قريبــون  وهــم  يعرفونهــم  الذيــن  باألشــخاص 
منهــم. المحامــون والشــرطة همــا المصــدران 
ــة. ــر اســتخداماً للمشــورة القانوني ــان األكث المهني

تعتمــد النســاء )%65(علــى أفــراد األســرة 	 
ويعتمــد   .)46%( الرجــال  مــن  أكثــر 
 26%( األصدقــاء  علــى  أكثــر  الرجــال 
مقابــل %20( والشــرطة )%25 مقابــل 

%20( ممــا تفعــل النســاء.

ــراد 	  ــى أف مــن المرجــح أن يلجــأ الشــباب إل
األســرة )%68( والشــرطة )%30(؛ 

االعتمــاد علــى أفــراد األســرة أكثــر شــيوعاً 	 
بيــن األشــخاص ذوي مســتويات الدخــل و/

أو التعليــم الرســمي األدنــى؛

يتمتعــون 	  الذيــن  األشــخاص  يســتخدم 
ــم  ــى مــن الدخــل و/أو التعلي بمســتويات أعل
الرســمي األصدقــاء والزمــاء والشــرطة 

بشــكل أكبــر؛

يعتمــد النــاس فــي المناطــق الحضريــة علــى 	 
المحاميــن )%27 مقابل %22( والشــرطة 
)%25 مقابــل %18( مقارنــةً بالنــاس فــي 
ــن األرجــح أن يلجــأ  ــة . م المناطــق القروي
ــراد  ــى أف ــة  إل ــي المناطــق القروي ــاس ف الن
مقارنــةً   )51% مقابــل   61%( أســرهم 

ــة. ــي المناطــق الحضري باألشــخاص ف

ــكان  ــى الم ــاً عل ــراً قوي ــكلة تأثي ــة المش ــر فئ تؤث
الــذي يلجــأ إليــه النــاس للحصــول علــى المشــورة 

ــة: القانوني

والمنازعــات 	   )92%( المنزلــي  للعنــف 
العائليــة )%81(، يعتمــد النــاس أكثــر علــى 

ــراد أســرهم؛ أف

للمنازعــات فــي العمــل، فمن المرجح أن 	 
 )34%( أصدقاءهــم  األشخاص  يستشــير 

 .)30%( وزماءهــم 

 	 )55%( بالجيــران  المتعلقــة  للقضايــا 
إلــى  النــاس  يلجــأ   ،)28%( والســكن 

لجيــران؛  ا

فــي حــاالت الحــوادث )%51(، أو النــزاع 	 
علــى  المنازعــة  أو   )48%( العائلــي 
أن  المرجــح  مــن   ،)33%( األراضــي 

محاميــاً؛  أكثــر  األشــخاص  يستشــير 

فــي حــاالت العنــف المنزلــي، مــن المرجــح 	 
أن يلجــأ األشــخاص أكثــر إلــى منظمــة غيــر 
حكومية/منظمــة لحقــوق اإلنســان )%11(؛ 

ــادث 	  ــة )%67( أو ح ــة جريم ــد مواجه عن
ــرطة؛  ــى الش ــاس عل ــد الن )%42(، يعتم

القانونيــة 	  االستشــارة  مراكــز  تُســتخدم 
ــاس  ــه الن ــا يواج ــان عندم ــب األحي ــي أغل ف
أو   )11%( بالمــال  تتعلــق  منازعــات 

 .)10%( العمــل  فــي  منازعــات 
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المساعدة النسبية

مــا هــي مصــادر المشــورة القانونيــة األكثــر 
فائــدة؟ للحصــول علــى فهــم أفضــل لذلك نســتخدم 
المســاعدة النســبية للمصــدر. نحــن نعــّرف ذلــك 
ــن  ــخاص الذي ــدد األش ــن ع ــبة بي ــه النس ــى أن عل
القانونيــة  للمشــورة  معيــن  بمصــدر  اتصلــوا 
ــك كمصــدر  ــن حــددوا ذل وعــدد األشــخاص الذي

ــدة. ــر فائ أكث

يشــير الرســم البيانــي أدنــاه إلــى اســتخدام مصادر 
القانونيــة مقابــل مســاعدتها  للمشــورة  محــددة 
ــر  ــر أكث ــداً إذا ذك ــر المصــدر مفي ــبية. يعتب النس
ــه كان  ــخصين بأن ــن كل ش ــن بي ــخص م ــن ش م
ــك بالخــط  ــل ذل ــم تمثي ــة. يت ــداً للغاي مصــدراً مفي
ــدر  ــر المص ــد %50. يُعتب ــع عن ــي المتقط األفق
شــائع االســتخدام إذا كان أكثــر مــن شــخص 
واحــد مــن كل خمســة أشــخاص يعتمــدون عليــه. 
ويتــم تمثيــل ذلــك بالخــط المتقطــع العمــودي عنــد 

 .20%

ومن ثم يقسم الرسم البياني إلى أربع مناطق:

أســفل اليســار: المصــادر التــي ال تســتخدم 	 
بشــكل متكــرر وال تعتبــر مفيــدة؛

يتــم 	  التــي  المصــادر  اليميــن:  أســفل 
اســتخدامها بشــكل متكــرر، ولكــن ال تعتبــر 

مفيــدة؛

يتــم 	  ال  التــي  المصــادر  اليســار:  أعلــى 
ــر  ــا تعتب ــرر، ولكنه ــتخدامها بشــكل متك اس

مفيــدة؛

يتــم 	  التــي  المصــادر  اليميــن:  أعلــى 
مفيــدة.  وتعتبــر  متكــرر  بشــكل  اســتخدامها 

ــي الركــن  ــك المصــادر الواقعــة ف ــة تل تعــد مثالي
العلــوي األيســر مــن الرســم البيانــي. لكــن يبقــى 
ــا يعــد  التحــدي فــي كيفيــة الوصــول إليهــا. و هن
الســماح باالبتــكار و تحديــد األولويــات خطــوات 

أوليــة مهمــة.

اســتخداماً  األكثــر  المؤسســاتيين  للمصدريــن 
للمشــورة القانونيــة، أي المحاميــن والشــرطة، 
مــن  ســبعة  مــن  أكثــر  نســبية.  فائــدة  أعلــى 
كل عشــرة أشــخاص  مــن مســتخدمي هذيــن 
المصدريــن يشــيرون إلــى أنهمــا أكثــر فائــدة لهــم. 
بالنســبة إلــى المصــادر مــن الشــبكة الشــخصية، 
يكــون العــدد دائمــاً أقــل مــن خمســة مــن كل 
ــض  ــدد منخف ــاء، الع ــخاص. لألصدق ــرة أش عش
ــة  بشــكل خــاص، إذ يســتخدم هــذا المصــدر ثاث

ــرة. ــل عش ــن أص ــخاص م أش
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يوضــح الرســم البيانــي أعــاه مــدى رضــا األشــخاص بمشــورة مصدرهــم األكثــر فائــدة. بالنســبة إلــى 
ــا  ــا “راضــون” وإم ــر مــن %50 مــن األشــخاص هــم إم ــإن أكث ــع المصــادر باســتثناء واحــد، ف جمي

“راضــون تمامــاً”. بخصــوص الســلطات العامــة المحليــة، فــإنَّ مســتوى الرضــا أقــل.

العدد=1,823

إمكانات وسائط اإلعام الجديدة 
كمصدر للمعلومات القانونية

أشــخاص  ســبعة  كل  مــن  شــخص  يبحــث 
عــن معلومــات قانونيــة مــن وســائل اإلعــام 
اإللكترونيــة أو المطبوعــة. يلعــب الوصــول إلــى 
ــا. يســعى شــخص مــن  اإلنترنــت دوراً مهمــاً هن
كل خمســة أشــخاص لديهــم إمكانيــة الوصــول 
إلــى اإلنترنــت للحصــول علــى معلومــات قانونيــة 
مــن هــذه المصــادر، أمــا بالنســبة إلــى األشــخاص 
ــت،  ــى اإلنترن ــتطيعون الوصــول إل ــن ال يس الذي
فالعــدد هــو شــخص واحــد فقــط مــن كل 20 

ــخصاً. ش

ــت و5%  ــن %8 اإلنترن ــل م ــل بقلي ــتخدم أق يس
يعتمــدون علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 
فــرق  وهنالــك  تويتــر(.  أو  فيســبوك  )مثــل 
والحضريــة.  القرويــة   المناطــق  بيــن  كبيــر 

التواصــل  ووســائل  اإلنترنــت  اســتخدام  يتــم 
االجتماعــي بشــكل أكبــر فــي المناطــق الحضريــة 
 .)6%( القرويــة  بالمناطــق  مقارنــة   )14%(
كمــا أن الوصــول إلــى اإلنترنــت أقــل بكثيــر فــي 
ــي المناطــق  ــه ف ــة  )%36( من المناطــق القروي
الحضريــة )%70(. ال تُســتخدم وســائل اإلعــام 
التقليديــة – مثــل اإلذاعــة والتلفزيــون والصحــف 
ــع. ــن الموق ــض النظــر ع ــرر، بغ ــكل متك – بش

تشــير النتائــج إلــى فرصــة للمبتكريــن القانونييــن. 
يمكــن تقديــم المعلومــات القانونيــة  الموجهــة 
والموثوقــة فــي الوقــت المناســب عبــر اإلنترنــت 
هــذه  توفــر  االجتماعــي.  التواصــل  ووســائل 
القنــوات وفــورات حجــم ممتــازة ولديهــا انتشــار 

ــكار. ــة لابت ــر مســاحة مثالي ــا توف واســع. إنه
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اإلنترنت  وسائل
 التواصل
االجتماعي

اإلذاعة الكتب الصحف التلفزیون الكتیبات

العدد=2,692 

المعلومات القانونية من وسائط اإلعالم
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ــى  ــاً عل ــا حصري ــك، إذا ركزن ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــائل التواصــل  ــتخدموا وس ــن اس ــخاص الذي األش
علــى  للحصــول  اإلنترنــت  أو  االجتماعــي 
المعلومــات القانونيــة، فســوف نحظــى ببعــض 
ــج الرئيســية. مــن األرجــح أن تســعى هــذه  النتائ
علــى  للحصــول  األشــخاص  مــن  المجموعــة 
 )65% مقابــل   86%( القانونيــة  المشــورة 
واتخــاذ إجــراء )%82 مقابــل %71(. ومــع 
ــاكلهم  ــوا مش ــح أن يحل ــر المرج ــن غي ــك، فم ذل

ــذه  ــة أن ه ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــذا، وعل ــر. ل أكث
ــا ال  ــام، فإنه ــكل ع ــاطاً بش ــر نش ــة أكث المجموع

تحقــق أي نتائــج أفضــل.

تُســتخدم وســائل التواصــل االجتماعــي واإلنترنت 
فــي معظــم األحيــان فــي حــاالت العنــف المنزلــي 
ــر المشــاكل  والمنازعــات فــي العمــل، وهــي أكث

تأثيــراً وفقــاً لمؤشــر األثــر.

يســعى شــخصان مــن أصــل ثاثــة أشــخاص 
للحصــول علــى المشــورة القانونيــة عنــد مواجهــة 
مشــكلة. تلــك هــي الخطــوة األساســية األولــى 
أن  المرجــح  مــن  مســتنيرة.  قــرارات  التخــاذ 
يبحــث النــاس عــن المشــورة القانونيــة بشــأن 
ــع  ــرة. وم ــاألرض واألس ــة ب ــات المتعلق المنازع
ذلــك، فمــن غيــر المحتمــل أن يفعلــوا ذلــك بســبب 

ــي. ــف المنزل ــل والعن ــي العم ــات ف المنازع

لمــاذا ال يســعى ثلــث النــاس للحصــول علــى 
ــي  ــية ه ــباب الرئيس ــة؟ األس ــورة قانوني ــة مش أي
عــدم اعتقادهــم بــأن ذلــك مــن شــأنه أن يســاعد، 
يمكنهــم  أيــن  يعرفــون  ال  فهــم  وببســاطة، 
ــزاً  ــال حاج ــد الم ــورة. يع ــى المش ــول عل الحص
كبيــراً لألشــخاص الذيــن يتمتعــون بمســتوى أدنى 
مــن التعليــم الرســمي و/أو الدخــل. يلعــب المــال 
ــون  ــن يواجه ــخاص الذي ــاً لألش أيضــاً دوراً مهم

منازعــات عائليــة ومنازعــات فــي العمــل.

أيــن يذهــب النــاس للحصــول علــى المشــورة 
ــى مصــادر  ــاب إل ــاس الذه ــن للن ــة؟ يمك القانوني
مــن شــبكاتهم الشــخصية والمؤسســات. تميــل 
إلــى االعتمــاد  المنخفــض  الدخــل  مجموعــات 
بشــكل أكبــر علــى شــبكاتها الشــخصية. مــن 
الدخــل  مجموعــات  تســتخدم  أخــرى،  ناحيــة 

أكثــر. المؤسســات  المرتفــع 

االستنتاجات

ــه  ــى أقارب ــن كل شــخصين عل ــد شــخص م يعتم
يعتمــد  القانونيــة.  المشــورة  علــى  للحصــول 
ــام  ــى مح ــخاص عل ــة أش ــن كل أربع ــخص م ش
ــر  ــي كثي ــن ف ــم اســتخدام المحامي أو الشــرطة. يت
مــن األحيــان للحصــول علــى المشــورة القانونيــة 
فــي حــاالت النــزاع العائلــي. يفعــل ذلــك شــخص 
مــن كل شــخصين. يستشــير المنظمــات غيــر 
الحكوميــة شــخص مــن كل عشــرة أشــخاص 
ــة  ــف األســري، والرعاي ــة بالعن للمشــاكل المتعلق
ــة. ــق الهوي ــى وثائ ــول عل ــة، والحص االجتماعي

ال يتــم  اللجــوء إلــى المحاميــن والشــرطة بشــكل 
شــائع فحســب، بــل يُعتبــر هــذان المصــدران 
ــر  ــة أخــرى، يُعتب ــن جــداً. مــن ناحي ــك مفيدي كذل
االعتمــاد علــى العائلــة واألصدقــاء أمــراً شــائعاً، 

ــدة.  ــل فائ ــد أق ــه يع ولكن

أشــخاص  عشــرة  كل  مــن  شــخص  يســتخدم 
االجتماعــي  التواصــل  ووســائل  اإلنترنــت 
للحصــول علــى المعلومــات القانونيــة. ويمثــل 
ذلــك أكثــر مــن ضعــف معــدل البلــدان األخــرى، 
مثــل لبنــان وتونــس واألردن. توفــر هــذه القنوات 
ــا انتشــار واســع.  ــازة ولديه ــورات حجــم ممت وف
ــكار. ــة لابت ــاحة مثالي ل مس ــّكِ ــا تش ــه، فإنه وعلي
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التصرف
الحواجز التي تحول دون العمل

استراتيجيات حل النزاعات
الطرق األكثر شيوعا للعدالة

معدالت القرار
تقييم عمليات العدالة
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المقدمة

فــي هــذا الفصــل، ننظــر إلــى الطــرق التــي 
ــال  ــن خ ــاكلهم. م ــل مش ــاس ح ــا الن ــاول به يح
ــه األشــخاص ومــا هــو  ــوم ب التحقيــق فــي مــا يق
ناجــح، أو مــا ال يحقــق نجاحــاً لهــم، حصلنــا علــى 
صــورة مفصلــة  للولــوج إلــى العدالــة - بمــا فــي 
ــاس. ــا الن ــي يواجهه ــة الت ــك الحواجــز العملي ذل

وباإلضافــة إلــى ذلــك، ندعوكــم الكتشــاف كيــف 
ــم  المغاربــة جــودة العمليــة، وجــودة النتيجــة  يقيِّ
والتكاليــف فــي مجــال العدالــة عنــد محاولــة حــل 

مشــكلة قانونيــة.

سبعة من كل عشرة مغاربة 
يعملون على حل مشكلتهم

ــكلة  ــل المش ــى ح ــون عل ــة يعمل ــم  المغارب معظ
القانونيــة التــي يواجهونهــا. يجــدر التذكيــر أن 
هنالــك حوالــي 3.9 ماييــن مشــكلة قانونيــة كل 
ــد قليــاً عــن 2.8 مليــون شــخص  عــام. مــا يزي
يعملــون علــى حــل مشــكلتهم، بينمــا 1.1 مليــون 

ــك. ــون ذل شــخص ال يفعل

72%

28%
ال

نعم

هل عملت على حل مشكلتك القانونية؟

العدد=2,692 

 •
 • المقارنة الدولية:

األردن 80%
اليمن 78%
تونس 71%
لبنان 71%
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ــة  ــكل فئ ــة اتخــاذ إجــراء ل ــف بشــدة احتمالي تختل
أكثــر  بالضــرورة  األشــخاص  ليــس  مشــكلة. 
احتمــاالً التخــاذ إجــراءات لمشــاكل ذات مؤشــر 

ــاٍل. ــر ع تأثي

مؤشر التأثير %  فئة المشكلة

0.48 90% األراضي 

0.39 81% األسرة 

0.54 80% حادث/إصابة شخصية 

0.54 79% مشاكل متعلقة بالشرطة 

0.42 73%  الجريمة 

0.48 72%  الرعاية االجتماعية/الخدمات العامة 

0.55 71% الجيران 

0.52 70% السكن 

0.48 67%  العمل  

0.49 64% العنف المنزلي 

0.36 62% المال 

0.5 59% الحصول على مستندات الهوية 

0.63 57% مشاكل المستهلك 

0.45 45%  مشاكل الفساد 

اليأس وخلل التوازن في القوة هما 
حاجزان مهمان أمام اتخاذ إجراءات

ثاثة من كل عشرة أشخاص ال يتخذون أي إجراء. سألناهم عن السبب.

أهم األسباب لعدم التصرف

27%

23%

17%

14%

14%

14%

11%

6%

5%

3%

 لم أعتقد أنني سأحقق نتیجة إیجابیة

 لم أعلم ما یجب علي القیام بھ

 كان الطرف اآلخر أكثر قوة

 

 لم أملك ما یكفي من المال

 لم تسمح لي بذلك العادات والتقالید

 لم تكن المشكلة خطیرة كفایةً

 لم یكن لدي وقت

 رفض اإلجابة

 كان الطرف اآلخر على حق

كنت خائفاً من أن یؤدي ذلك 
إلى تأزم العالقات مع الطرف اآلخر

العدد=743
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بالنســبة للنســاء، فــإن الخــوف مــن تــأزم 	 
 )17%( اآلخــر  الطــرف  مــع  العاقــة 
والتقاليــد  بالعــادات  مقيــدات  وكونهــن 

مهمــة؛ حواجــز  يمثــان   )19%(

أكبــر 	  حاجــزاً  والتقاليــد  العــادات  تعــد 
ســواء  ســناً،  األصغــر  األشــخاص  أمــام 
بتعليــم  يتمتعــون  ال  الذيــن  لألشــخاص 
منخفــض،  تعليمــي  بمســتوى  أو  رســمي 
وبالنســبة للذيــن يقعــون ضمــن فئــة الدخــل 

لمنخفــض؛ ا

عــدم امتــاك مــا يكفــي مــن األمــوال يمثــل 	 
حاجــزاً كبيــراً بالنســبة للمجموعــات ذات 

الدخــل المنخفــض )%26(؛

الحضريــة، 	  المناطــق  لســكان  بالنســبة 
فاعتقادهــم بأنهــم لــن يحققــوا نتيجــة إيجابيــة 
ــكان  ــا لس ــز )%30(، بينم ــر حاج ــو أكب ه
المناطــق القرويــة ، فعــدم معرفــة مــا يجــب 
ــي )%28(؛ ــز الرئيس ــو الحاج ــه ه ــام ب القي

بالنســبة للمنازعــات فــي مجــال العمــل، 	 
فكــون الطــرف اآلخــر أكثــر قــوة )46%( 
إيجابيــة  نتيجــة  بتحقيــق  وعــدم االعتقــاد 

)%35( همــا حاجــزان مهمــان؛ 

والعنــف 	  العائليــة  للمنازعــات  بالنســبة 
األرض،  حــول  والمنازعــات  المنزلــي 

مهمــان: حاجــزان  هنالــك 

الخــوف مــن تــأزم العاقــة مــع الطرف 	 
ــي،  ــف المنزل ــع %44 للعن ــر. م اآلخ
%31 للمنازعــات حــول األراضــي، 

ــة؛ و%28 للمنازعــات العائلي

ــد. مــع %56 للعنــف 	  العــادات والتقالي
المنزلــي، %27 للمنازعــات العائليــة، 
و%27 للمنازعــات حــول األراضــي.  

الذيــن  األشــخاص  علــى  تحليلنــا  اآلن  نركــز 
يتخــذون خطــوات فعالــة لحــل مشــكلتهم القانونية.

 

قانونيــة 	  مشــورة  عــن  البحــث  يرتبــط 
ــاً بالعمــل علــى حــل المشــكلة  ارتباطــاً وثيق

أدنــاه(؛ البيانــي  الرســم  )راجــع 

الرجــال )%74(  يقدمــون علــى التصــرف 	 
بشــكل أكثــر قليــا مقارنــة بالنســاء )%70(؛ 

ما هي العوامل التي تؤثر 
على قرار التصرف؟

86%

44%

14%

بحثوا عن مشورة قانونیة 56%

لم یبحثوا عن مشورة قانونیة

تصرف لم یتصرف

لحــل 	  الشــباب  تصــرف  احتمــال  يقــل 
غيرهــم. عــن   )59%( مشــكلتهم 

العدد=2,692
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استراتيجيات حل المنازعات

نقســم اســتراتيجيات حــل المنازعــات إلــى ثــاث 
فئــات، هــي: الفعــل الذاتــي، والشــبكة الشــخصية 
ــارات  ــاه الخي والمؤسســات. يوضــح الجــدول أدن

التــي يمكــن لألشــخاص انتقاءهــا.

ــد  ــق واح ــى طري ــدون عل ــاس ال يعتم ــم الن معظ
ــدة  ــون ع ــم يجرب ــة، ولكنه ــى العدال للوصــول إل
ــم  ــا منه ــك، طلبن ــى ذل ــاًء عل ــة. بن ــرق مختلف ط
المنازعــات  حــل  اســتراتيجيات  كل  تحديــد 
فــي هــذا  المختلفــة التــي اســتخدموها. الحقــاً 
ــا  ــة، ولكنن ــات الفردي ــى اآللي ــز عل الفصــل، نرك

نركــز حاليــاً علــى الفئــات المجمعــة. 

الفعل الذاتي الشبكة الشخصية المؤسسات

االتصال بالطرف اآلخر األسرة محكمة قانونية

جمع األدلة   صديق م محّكِ

االتصال بالشهود زميل وسيط

غير ذلك جار سلطة عامة محلية

صاحب العمل سلطة عامة مركزية

زعيم ديني الشرطة

قائد مجتمع محاٍم

آخرون  منظمات غير حكومية و/أو منظمة
لحقوق اإلنسان

شبه قانوني

غير ذلك

ــكل  ــاذ ش ــاه أن اتخ ــي أع ــم البيان ــح الرس يوض
مــن أشــكال الفعــل الذاتــي هــو األســلوب األكثــر 
ــك،  ــع ذل ــة. وم شــيوعاً لحــل المشــكات القانوني
ــارات  ــاع مس ــم اتب ــخاص يمكنه ــراً ألن األش نظ
مزيجــاً  األشــخاص  معظــم  يســتخدم  متعــددة، 

مــن هــذه األســاليب )%55( عنــد محاولــة حــل 
مشــكلتهم القانونيــة. يمكــن أن يكــون ذلــك مزيجــاً 
مــن أي مســارين مجمعيــن أو حتــى دمــج األنــواع 

ــة كلهــا. الثاث

استخدام فئات حل المنازعات

72%

46%

56%

الفعل الذاتي الشبكة الشخصیة المؤسسات

العدد=1,949
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استراتيجيات الوصول إلى العدالة

21%

6%

18%

55%

Strategies for justice

الشبكة الشخصیة فقط المؤسسات فقط فعل ذاتي فقطنھج مشترك
العدد=1,949

ــة،  ــن مســارات العدال ــه 2.2 م ــا معدل ــاس يســتخدمون م ــة أن الن ــع حقيق ــة م ــذه الرؤي ــن ه ــع بي الجم
يصبــح مــن الواضــح أن العديــد مــن النــاس يمــرون بمســارات معقــدة فــي مجــال العدالــة. نستكشــف 

ــاً فــي هــذا الفصــل. عواقــب ذلــك الحق

36%
32%

18%
13%

Pursued paths to jus�ce

مسار واحدمسارانثالثةأربعة أو اكثر

المسارات المتبعة للوصول إلى العدالة

يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه المســارات المحــددة 
ــد  ــة. يع ــى العدال ــول إل ــتخداماً للوص ــر اس األكث
االتصــال بالطــرف اآلخــر بشــكل مباشــر نهجــاً 
ــن  ــد م ــاول شــخص واح ــث يح ــداً، حي ــائعاً ج ش
شــخصين حــل المنازعــة بهــذه الطريقــة. مــن 

خــال الشــبكة الشــخصية، يلعــب األقــارب الــدور 
األكبــر. بالنســبة للمؤسســات، هنــاك ثــاث جهات 
فاعلــة تقليديــة - المحكمــة والشــرطة والمحاميــن- 
ــى  ــيوعاً للوصــول إل ــارات ش ــر المس ــر أكث تعتب

العدالــة.

المسارات الشائعة للوصول إلى العدالة

52%

15%

13%

29%

8%

7%

31%

20%

18%

Common paths to justice

 

 

المؤسسات
المحكمة

الشرطة/الدرك

محام 

الفعل الذاتي
االتصال بالطرف اآلخر 

جمع األدلة 

االتصال بالشھود

الشبكة الشخصیة
األسرة 

جار 

صدیق

العدد=1,949
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الرجــال 	  مــن  عرضــة  أكثــر  النســاء 
مقابــل   36%( األســرة  علــى  لاعتمــاد 
%24(، والمحكمــة )%34 مقابــل 29%( 

%15(؛  مقابــل   21%( والمحاميــن 

يقــل احتمــال قيــام الشــباب بــأي فعــل ذاتــي 	 
مقارنــة بغيرهــم )%54 مقابــل 74%(، 
بينمــا يعتمــدون أكثــر علــى األســرة )38% 
مقابــل %29( والشــرطة )%34 مقابــل 

%19(؛ 

مــن المرجــح أن يعتمــد النــاس فــي المناطــق 	 
الحضريــة أكثــر علــى المحاميــن )19% 
مقابــل %14(  والشــرطة )%23 مقابــل 
فــي  يعيشــون  بالذيــن  مقارنــة   )15%
المناطــق القرويــة . مــن المرجــح أن يعتمــد 
األشــخاص فــي المناطــق القرويــة  علــى 
االتصــال بالطــرف اآلخــر مباشــرة )56% 
مقابــل %51( واللجــوء إلــى أفــراد العائلــة 

)%33 مقابــل %27(؛

يواجههــا 	  التــي  المشــكلة  فئــة  تلعــب 
ــذي  ــي المســار ال ــراً ف األشــخاص دوراً كبي

يختارونــه:

فئة المشكلة ومسار العدالة

71%

60%

61%

38%

35%

45%

11%

47%

8%

10%

70%

10%

24%

25%

14%

4%

27%

2%

29%

2%

1%

28%

فئة المشكلة الطریق إلى العدالة

الشرطة

العائلة

المحكمة
المحامون

الجیران

العائلة

المحكمة

قائد المجتمع

الزمالء

صاحب العمل

العائلة

العنف المنزلي

التوظیف

األرض

الجیران

العائلة

الجریمة 

فئات مشكالت آخرى
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ــدة؟  ــر فائ ــاس أكث ــره الن ــة يعتب ــار للعدال أي مس
ــاس  ــن الن ــا م ــذا الســؤال، طلبن ــى ه ــة عل لإلجاب
تحديــد المســار فــي مجــال العدالــة الــذي اعتبــروه 
التــي  المســارات  كل  بيــن  مــن  فائــدة  أكثــر 
اتبعوهــا. توضــح الرســوم البيانيــة أدنــاه عــدد 
ــة  ــداً للغاي ــاراً مفي ــددوا مس ــن ح ــخاص الذي األش
نســبةً لعــدد األشــخاص الذيــن اســتخدموا المســار 
الفئــة  ذلــك حســب  تقســيم  يتــم  عــام.  بشــكل 

ــدد. ــار مح ومس

إلــى  الشــريط  الموجــود خــارج  الرقــم  يشــير 
النســبة المئويــة لألشــخاص الذيــن اســتخدموا 

فئــة أو مســاراً معينــاً. يشــير الرقــم الموجــود فــي 
الجــزء الملــون مــن الشــريط إلــى النســبة المئويــة 
لألشــخاص الذيــن قالــوا بــأن فئــة أو مســاراً 
معينــاً كان مفيــداً للغايــة. وعليــه، فــإن 56% 
يســتخدمون المؤسســات لحــل مشــكلتهم، ويعتقــد 
%87 أيضــاً مــن هــذه المجموعــة أن هــذه هــي 

ــدة. ــات فائ ــر الفئ أكث

مــن المرجــح أنَّ األشــخاص الذيــن يشــيرون إلــى 
اســتخدام المؤسســات أن يشــيروا كذلــك إلــى أنــه 

المســار األكثــر فائــدة لهــم لحــل منازعاتهــم. 

الفئة األكثر فائدة

43% 45%
87%

72%

46%
56%

Most helpful category

الفعل الذاتيالشبكة الشخصیةالمؤسسات

العدد=1,949

علــى  نظــرة  ونلقــي  األمــر  نفصــل  دعونــا   
ــد مــن التفاصيــل.  ــدة بمزي المســارات األكثــر فائ
مــا هــو المســار فــي مجــال العدالــة الــذي يُنظــر 
إليــه فــي الواقــع علــى أنــه األكثــر فائــدة؟ للتوصل 
ــبية.  ــدةً نس ــتخدم فائ ــر نس ــم أفضــل لألم ــى فه إل
ــن عــدد  ــه النســبة بي ــى أن ــك عل ــّرف ذل نحــن نع
ــدد  ــاً وع ــاراً معين ــوا مس ــن اتبع ــخاص الذي األش
األشــخاص الذيــن حــددوه علــى أنــه أكثــر فائــدة.

ــارات  ــتخدام مس ــاه اس ــي أدن ــم البيان ــن الرس يعيِّ
فائدتهــا  ومــدى  العدالــة  مجــال  فــي  محــددة 
النســبية. يُعتبــر المســار مفيــداً إذا كان أكثــر مــن 
شــخص مــن بيــن كل شــخصين اســتخدماه، علــى 
ســبيل المثــال، يقــول بأنــه كان أكثــر المســارات 
ــي المتقطــع  ــذا بالخــط األفق ــل ه ــم تمثي ــدة. يت فائ
عنــد %50. يُعتبــر المســار شــائع االســتخدام 
إذا اعتمــد أكثــر مــن شــخص واحــد مــن كل 
خمســة أشــخاص عليــه. ويتــم تمثيــل ذلــك بالخــط 

المتقطــع العمــودي عنــد 20%. 

يقسم الرسم البياني بالتالي إلى أربعة مناطق:  

أســفل اليســار: المســارات التــي لــم يتــم 	 
اســتخدامها بشــكل متكــرر وال تعتبــر مفيــدة؛

يتــم 	  التــي  المســارات  اليميــن:  أســفل 
اســتخدامها بشــكل متكــرر، ولكنهــا ال تعتبــر 

مفيــدة؛

يتــم 	  ال  التــي  المســارات  اليســار:  أعلــى 
ــر  ــا تعتب ــرر، ولكنه ــتخدامها بشــكل متك اس

مفيــدة؛

يتــم 	  التــي  المســارات  اليميــن:  أعلــى 
مفيــدة وتعتبــر  متكــرر  بشــكل  اســتخدامها 

مســارات الوصــول إلــى العدالــة الواقعــة فــي 
البيانــي  الرســم  مــن  األيســر  العلــوي  الركــن 
تعــد األكثــر مثاليــة. بالنســبة لــكل مــن المحكمــة 
والشــرطة، يشــير حوالــي ســبعة مــن كل 10 
أشــخاص إلــى أنهــا المســار األكثــر فائــدة الــذي 
اســتخدموه للوصــول إلــى العدالــة. عنــد اســتخدام 
هــذه المؤسســات، يُنظــر إليهــا معظــم النــاس على 
ــات.  ــل المنازع ــدة لح ــر فائ ــة األكث ــا الطريق أنه
ــر.   ــدة بكثي ــل فائ ــرون أق ــن يعتب ــر أنَّ المحامي غي
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العائلة

زمیل

جار
الزعیم الدیني / الجماعة

الشرطة

المحكمة

محامي

السلطة المحلیة العامة

إستعداد للمساعدة

استعمال

ت
 المنظما
غیر

الحكومیة

صیة
الشبكة الشخ

ت
المؤسسا

العمل الذاتي

غیرھا من العمل الذاتي

جمع االدلة
صال بالشھود

االت

صال مستقل
ات

صول إلى العدالة
الفائدة النسبية لمسارات الو

لماذا يختار الناس عدم استخدام المحاكم؟

21%

20%

14%

12%

12%

11%

11%

11%

11%

8%

6%

4%

3%

2%

أردت حل النزاع خارج المحكمة 

لم أشأ أن ألحق الضرر بعالقتي مع الطرف اآلخر 

لم أملك ما یكفي من المال 

لم أعتقد أن المحاكم یمكن أن تساعد شخصاً مثلي 

لم تكن المشكلة خطیرة كفایة 

لم أعتقد أن المحاكم قد تحل مشكلتي بشكل عادل 

المحاكم بطیئة للغایة 

لم أعرف كیف تُستخدم المحاكم 

غیر ذلك

أعتقد أن المحاكم فاسدة 

لم یكن لدي الوقت الكافي

لم یكن لدي محاٍم لیقدم لي المشورة ویمثلني

أقرب محكمة بعیدة جداً

رفض اإلجابة
العدد=2,089

العدد=1,823 
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يســتخدموا  لــم  الذيــن  األشــخاص  مــن  ُطِلــب 
ــى  ــوا عل ــم يتصرف ــن ل ــم الذي ــم، بمــن فيه المحاك
اإلطــاق، أن يخبرونــا عــن ســبب عــدم اشــراكهم 
للمحاكــم. فعــل معظــم النــاس ذلــك ببســاطة ألنهــم 
أرادوا حــل المشــكلة خــارج المحكمــة. ومــع 
ــم ال  ــى أنه ــيرون إل ــخاص يش ــك أش ــك، هنال ذل
ــم،  ــاعد شــخصاً مثله ــم ستس ــدون أن المحاك يعتق
أو ال يعرفــون كيفيــة الوصــول إلــى المحاكــم، أو 
ــا مــا  ــة. وغالب ــة للغاي يعتقــدون أن المحاكــم بطيئ
ــة كحاجــز  ــاك أمــوال كافي ــى عــدم امت يشــار إل

ــم.  ــتخدام المحاك الس

 يكشف تفصيل النتائج عن ما يلي: 

مــن المرجــح أن يبلــغ عــدد األشــخاص فــي 	 
ــدد  ــف ع ــة  )%16( ضع ــق القروي المناط
األشــخاص فــي المــدن )%8( ليقولــوا بأنهم 

ال يعرفــون كيــف يســتخدمون المحاكــم؛ 

ــن 	  ــن ال يرغب ــاء )%24( بأنه ــول النس  تق
فــي إلحــاق الضــرر بالعاقــة مــع الطــرف 

ــال )%18(؛  ــن الرج ــر م ــر أكث اآلخ

كلمــا ارتفــع مســتوى التعليــم الرســمي أو 	 
ــه  ــال قول ــا زاد احتم الدخــل للشــخص، كلم

ــة؛ ــة للغاي ــم بطيئ ــأن المحاك ب

عــدم امتــاك أمــوال كافيــة هــو حاجــز أكبــر 	 
للمجموعــات ذات الدخــل المنخفض. 

أعيش في منزل على قطعة أرض ورثها أبي عن 
والده. حين كان على قيد الحياة، تقاسمها مع إخوته. 

بعد وقت قصير من وفاة والدي اكتشفت أن امرأة 
رفعت شكوى ضدي. وهي تدعي أن المنزل واألرض 

التي ورثتها عن أبي تعود إليها. وتبين أن أعمامي 
باعوها العقار؛ وهم على األرجح زوروا أوراق 

الملكية. أعتقد أن أعمامي قاموا بذلك ألن والدي كان 
على خاف معهم قبل وفاته. ال أملك ماالً لدفعه لمحاٍم 

لذلك تقدمت بطلب للحصول على مساعدة قانونية. 
ومع ذلك، ما زلت في انتظار رد من المحكمة. هذا 

البيت هو المكان الوحيد الذي يجب أن أعيش فيه، لكن 
قضيتي معلقة بانتظار المحاكم.

 قصة يوسف



93 احتياجات العدالة في المغرب - 922019

4

حل املنازعات

هل تم حل مشكلتك؟

27%

10%

34%

28%

Has your problem been resolved?

ً  كليا

 جزئياً

 مستمرة

ال

العدد=2,692

إنَّ مــا يقــرب مــن أربعــة مــن أصــل عشــرة مــن 
ــاً  ــا كلي ــا إم ــم حله ــة يت ــاكل القانوني ــر المش أخط
وإمــا جزئيــاً. وهــذا يعنــي أن مــا يقــرب مــن 
ــر  ــام وأكث ــا كل ع ــم حله ــكلة يت ــون مش 1.5 ملي
ــم  مــن 2.4 مليــون مشــكلة إمــا مســتمرة وإمــا ت

ــاً. ــا تمام ــي عنه التخل

ــي  ــرار اتخــاذ إجــراء خطــوة حاســمة ف ــر ق يعتب
ــي  ــم البيان ــة. يوضــح الرس ــل المنازع ــة ح عملي
ــاه الفــرق بيــن الذيــن اتخــذوا إجــراء والذيــن  أدن

ــك. ــوا ذل ــم يفعل ل

أهمية اتخاذ إجراء

33%

12%

12%

6%

36%

29%

19%

52%

The importance of acting

عدم اتخاذ إجراء

اتخاذ إجراء ً كلیا

ً جزئیا

مستمر

ال

العدد=2,692

تشــمل العوامــل األخــرى التــي تؤثــر علــى حــل 
المشــكلة أو عــدم حلهــا مــا يلــي: 

لمشــكلتهم 	  الشــباب  حــل  احتمــال  يقــل 
بشــكل كامــل )%23 مقابــل %28 للفئــات 
أن  المرجــح  ومــن  األُخــرى(  العمريــة 
يتخلــوا عــن المشــكلة تمامــاً )%37 مقابــل 

األُخــرى(؛ العمريــة  للفئــات   27%

المنخفــض 	  الدخــل  األفــراد ذوو مســتوى 
ــاً أو  ــم كلي ــاالً لحــل منازعته ــل احتم ــم أق ه
جزئيــاً )%30 مقابــل %39  لفئــات الدخــل 
ــوا فــي طــور  األخــرى( واألرجــح أن يكون
محاولــة حلهــا )%40 مقابــل %33 لفئــات 

الدخــل األخــرى(؛

يختلــف معــدل حــل المشــاكل أيضــاً بشــكل 	 
كبيــر حســب نــوع المشــكلة:

21%

33%

38%

31%

18%

20%

7%

10%

17%

11%

8%

16%

19%

42%

24%

48%

39%

36%

53%

15%

21%

10%

35%

28%

Resolution and problem type

الجریمة

األسرة

الجیران

األراضي

العمل

العنف المنزلي

ً كلیا ً جزئیا مستمر ال

العدد=1,807 

حل المشكلة ونوعها 
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المشــاكل  أن  أعــاه  البيانــي  الرســم  يوضــح 
ــا مــن  ــر مــن غيره ــا أكث ــم حله ــران يت ــع الجي م
ــال  ــي مج ــات ف ــة والمنازع ــات. الجريم المنازع
العمــل، مــن ناحيــة أخــرى ، لديهــا معــدالت 
حــل منخفضــة. يجــب أن يكــون توفيــر مســارات 
ــن  ــة لألشــخاص الذي ــى العدال ــوج إل أفضــل  للول
يعانــون مــن هــذه المشــاكل القانونيــة أولويــة. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، بالنســبة للمنازعــات حــول 
األرض والعائلــة، نــرى أن العديــد مــن المشــاكل 

أن  علــى  مؤشــراً  ذلــك  يكــون  قــد  مســتمرة. 
اإلجــراءات الحاليــة تســتهلك الكثيــر مــن الوقــت 

ــب. ــت المناس ــي الوق ــة ف ــق العدال وال تحق

ــا  ــاكل، فإنن ــر المش ــر تأثي ــى مؤش ــا عل إذا ركزن
نجــد أيضــاً اختافــات جوهريــة فــي معــدل حــل 
المشــكلة. مــن المحتمــل أنَّ معــدل حل المشــكات 

األكثــر تأثيــراً هــو األدنــى.

الحل ومؤشر التأثير

34%

28%

18%

8%

11%

9%

27%

33%

48%

30%

28%

24%

Resolution and impact index

عال (۰٫٦۷ إلى ۱)

منخفض (۰ إلى۰٫۳۳)

متوسط (۰٫۳٤ إلى ۰٫٦٦)

كلیاًال ً جزئیا مستمر

العدد=1,512 

النتائج التي قدمتها المحاكم 
أو تم التوصل إليها من 
خال المحادثات المباشرة

يتــم حــل المنازعــات المتعلقــة بالجريمــة 	 
 )65%( العائليــة  والمنازعــات   )47%(

ــة؛ ــرار المحكم ــال ق ــن خ ــادةً م ع

يتــم حــل المنازعــات مــع الجيــران )47%( 	 
وفــي مجــال العمــل )%46( فــي كثيــر مــن 
ــان مــن خــال التحــدث مــع الطــرف  األحي

اآلخــر مباشــرةً؛ 

فــي 	  دوراً  الغالــب  فــي  الوســطاء  يلعــب 
األســري  العنــف  حــول  المنازعــات 
الجيــران  مــع  والمنازعــات   ،)29%(
األراضــي  علــى  والمنازعــات   )24%(

 . )23% (

% كيف تم حل المشكلة؟

33% من خال قرار المحكمة

26% تم التوصل إلى الحل عن طريق التحدث إلى الطرف اآلخر مباشرةً

18% تم التوصل إلى الحل بمساعدة وسيط

7% من خال قرار من سلطة عامة

5% حلت المشكلة نفسها بنفسها

11% غير ذلك
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 تقييم إجراءات العدالة بدل 
تقييم عمليات العدالة

يســمح لنــا المخطــط العنكبوتــي برؤيــة كيــف 
ــث  ــن حي ــارهم م ــة مس ــتخدمو العدال ــر مس يختب
جــودة العمليــة والنتيجــة والتكاليــف. يتــم عــرض 
هــذه األبعــاد الثاثــة باســتخدام 10 قياســات؛ 
ــر  ــد أو أكث ــر واح ــر مؤش ــذه التدابي ــن ه ــكل م ل
مــن المؤشــرات األساســية. يمكــن العثــور علــى 

ــة. ــم المنهجي ــي قس ــة ف ــل إضافي تفاصي

يشــير الرســم البيانــي أعــاه إلــى أن األشــخاص 
ــطة.  ــا متوس ــاراتهم بأنه ــم مس ــى تقيي ــون إل يميل
كميــة اإلجهــاد والعواطــف الســلبية التــي يتعامــل 
ــم  ــن التقيي ــلبية، ولك ــة س ــي قيم ــاس ه ــا الن معه
العــام يقتــرب مــن منتصــف المقيــاس. يشــير ذلــك 
إلــى أن الوضــع ليــس بهــذا الســوء، ولكــن هنــاك 

مجــال واضــح للتحســين.

Overall evaluation

2 4 531

الصوت والحیاد

االحترام

 الوضوح
اإلجرائي

 التوزیع
العادل

 تعویض
الضرر

حل المشكلة

شرح
النتیجة

المال
المنفق

الوقت
المنفق

 اإلجھاد
والعواطف

التقييم الشامل
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بعــد ذلــك، نلقــي نظــرة عــن كثــب علــى الفئــات 
ــات حــل المنازعــات. المختلفــة آللي

المباشــر 	  االتصــال  تقييــم  بثبــات  يتــم 
بالطــرف اآلخــر بشــكل أســوأ مــن اآلليتيــن 
العمليــة؛  جــودة  حــول  الشــائعتين  األخرييــن 

التقييم حسب اآللية

2 4 531

االتصال المباشر العائلة المحكمة

الصوت والحیاد

االحترام

 الوضوح
اإلجرائي

 التوزیع
العادل

 تعویض
الضرر

حل المشكلة

شرح
النتیجة

المال
المنفق

الوقت
المنفق

 اإلجھاد
والعواطف

 األفــراد الذيــن يعتمــدون علــى أســرهم فــي 	 
حــل المشــاكل القانونيــة يقيِّمــون الرحلــة 
الشــاملة فــي مجــال العدالــة بشــكل أكثــر 

ــة؛ إيجابي

عادة ما يواجه األشخاص الذين يذهبون إلی 	 
المحکمة تکاليف مالية أعلی بکثير وهــم أقل 

رضا عن تعويــض األضرار.

وبالنظــر إلــى مؤشــرات نوعيــة محــددة مــن البعد 
ــة  ــى نتيج ــؤدي إل ــي ي ــل الذات ــإن الفع ــي، ف العمل
أســوأ بكثيــر مــن المســارات األخــرى حــول 
مقــدار االحتــرام الــذي يحصــل عليــه األشــخاص 

ــح اإلجــراء. ــدى توضي وم

مؤشرات عملية محددة

22%

5%

8%

23%

7%

9%

18%

13%

13%

18%

18%

14%

38%

36%

38%

37%

32%

40%

15%

29%

26%

15%

31%

25%

7%

18%

13%

6%

12%

12%

Speci�c process indicators

ھل تمت معاملتك باحترام؟ 

ھل تم شرح اإلجراء بعنایة؟ 

االتصال المباشر

األسرة

المحكمة

االتصال المباشر

األسرة

المحكمة

حد ضئیل جداً

حد كبیر

حد ضئیل حد معتدل

حد كبیر جداً
العدد 1,949 
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يلخــص الرســم البيانــي أدناه متوســط مبلــغ المال، 
بالدرهــم المغربــي، الــذي ينفقــه األشــخاص علــى 
حــل مشــاكلهم. وذلــك يبيــن بوضــوح الفــرق 

ــات الثــاث. ــة بيــن اآللي الواســع فــي التكلف

ــل  ــتوى دخ ــون بمس ــن يتمتع ــخاص الذي إن األش
ــر عــن  ــر رضــا بشــكل كبي ــون أكث ــع يكون مرتف
ــن لديهــم مســتوى دخــل  ــة مــن الذي جــودة العملي
منخفــض. فهــم يشــعرون أنهــم يحظــون باحتــرام 
ــتماع  ــرص لاس ــن الف ــد م ــم المزي ــر، ولديه أكب
تفاصيــل  أكثــر علــى  إليهــم، ويتــم إطاعهــم 

ــراء. اإلج

متوسط النفقات )بالدرهم المغربي(

2450

1797

6556

Average expenditure (in MAD)

الفعل الذاتيالشبكة الشخصیةالمؤسسات

العدد 1,949 

2 4 531

الصوت والحیاد

االحترام

 الوضوح
اإلجرائي

 التوزیع
العادل

 تعویض
الضرر

حل المشكلة

شرح
النتیجة

المال
المنفق

الوقت
المنفق

 اإلجھاد
والعواطف

منخفضعالي

التقييم حسب الدخل
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االستنتاجات

يحــاول ســبعة مــن كل عشــرة أشــخاص حــل 
مشــكلتهم. مــن المرجــح أن يتصــرف النــاس 
ويتخــذوا إجــراءات عندمــا يواجهــون المنازعــات 
ــران،  ــن الجي ــات بي ــي، والمنازع ــى األراض عل
التصــرف  احتمــال  يقــل  و  األســرة.  وقضايــا 
لديهــم واتخــاذ إجــراءات فــي حــاالت العنــف 

المنزلــي والفســاد.

لمــاذا يختــار ثاثــة مــن كل عشــرة أشــخاص أال 
ــة،  ــة إيجابي ــون بنتيج ــاس ال يؤمن ــوا؟ الن يتصرف
أوال يعرفــون مــا يجــب أن يفعلــوا، أو يواجهــون 
طرفــاً آخــر أقــوى منهــم بكثيــر. المــال هــو حاجز 
المنخفــض.  الدخــل  ذوي  لألشــخاص  إضافــي 
وتلعــب االختــاالت فــي القــوة دوراً رئيســياً فــي 
ــوف  ــكل الخ ــل. ويش ــة بالعم ــات المتعلق المنازع
ــادات حواجــز  ــة والع مــن إلحــاق ضــرر بالعاق
مهمــة فــي حــاالت العنــف األســري والمنازعــات 
العائليــة والمنازعــات علــى األرض. يقــل احتمال 

تصــرف الشــباب أكثــر مــن غيرهــم.

أيــن يذهــب النــاس لحــل مشــاكلهم القانونيــة؟ 
تشــمل المســارات األكثــر شــيوعاً لتحقيــق العدالــة 
ــاد  االتصــال بالطــرف اآلخــر مباشــرة، واالعتم
ــة. النســاء  ــى المحكم ــى األســرة، واللجــوء إل عل
بالرجــال الســتخدام  احتمــاال مقارنــة  أكثــر   
المحاكــم والمحاميــن. يعتمــد الشــباب أكثــر علــى 
اتخــاذ اإلجــراءات بأنفســهم، بــدالً مــن االعتمــاد 
المؤسســات.  أو  الشــخصية  شــبكاتهم  علــى 

ــاال  ــر  احتم ــة أكث ــي المناطــق الحضري ــاس ف الن
مــن النــاس فــي المناطــق القرويــة  الســتخدام 
فــي  المحاكــم  تُســتخدم  والشــرطة.  المحاميــن 
العائليــة  المنازعــات  فــي  األحيــان  أغلــب 
والمنازعــات علــى األراضــي. يســتخدم الشــرطة 
ســبعة  مــن كل عشــرة أشــخاص  ممــن يختــارون 
التصــرف فــي حــاالت تتعلــق بالجريمــة. يعتمــد 
مواجهــة  عنــد  األقــارب  علــى  بشــدة  النــاس 
هــذه  المنزلــي.  والعنــف  العائليــة  المنازعــات 
مشــاكل شــخصية للغايــة ويتــم حلهــا عــادة  فــي 

ــزل. ــن المن ــة م ــرة القريب الدائ

متكــرر  بشــكل  والشــرطة  المحاكــم  تُســتخدم 
وتعتبــران مفيدتــان. مــن ناحيــة أخــرى، يتــم 
بشــكل  اآلخــر  بالطــرف  االتصــال  اســتخدام 
مباشــر واالعتمــاد علــى أفــراد العائلــة بشــكل 

للغايــة. مفيــدان  يعتبــران  وال  متكــرر 

الذهــاب  تجنــب  النــاس  بعــض  يختــار  لمــاذا 
ــم  ــك ألنه ــاس ذل ــل معظــم الن ــة؟ فع ــى المحكم إل
أرادوا حــل المشــكلة خــارج المحكمــة. ومــع 
ــم ال  ــى أنه ــيرون إل ــخاص يش ــك أش ــك، هنال ذل
ــدون أن المحكمــة ستســاعد شــخصاً مثلهــم،  يعتق
ــم، أو  ــى المحاك ــون إل ــف يصل ــون كي أو ال يعرف
ــاً مــا  ــة. وغالب ــة للغاي يعتقــدون أن المحاكــم بطيئ
ــة كحاجــز  ــاك أمــوال كافي ــى عــدم امت يشــار إل

ــم. ــى المحاك ــول إل للوص

أقــل مــن ثاثة مــن أصل 10 من أخطر المشــاكل 

يتــم حلهــا بالكامــل. الشــباب واألشــخاص ذوو 
ــاال  ــل  احتم مســتوى الدخــل المنخفــض هــم األق
ــرة  ــن كل عش ــط م ــان فق ــاكلهم. قضيت ــل مش لح
علــى  والمنازعــات  بالجرائــم  تتعلــق  قضايــا 
األراضــي والعنــف المنزلــي يتــم حلهــا بالكامــل. 
يتــم التخلــي تمامــاً عــن قضيــة مــن كل قضيتيــن 

ــم. ــان بالجرائ تتعلق

ــى  ــة عل ــال العدال ــي مج ــارهم ف ــاس مس ــم الن يقيِّ
جــودة  اإلجــراءات، وجــودة النتيجــة، والتكاليف. 
ــل  ــتوى دخ ــون بمس ــن يتمتع ــخاص الذي إن األش
ــر عــن  ــر رضــا بشــكل كبي ــون أكث ــع يكون مرتف
جــودة اإلجــراءات مــن الذيــن لديهــم مســتوى 
ــون  ــم يحظ ــعرون أنه ــم يش ــض. فه ــل منخف دخ
باحتــرام أكبــر، ولديهــم المزيــد مــن الفــرص 
لاســتماع إليهــم، ويتــم إطاعهــم أكثــر علــى 
ــون  ــن يتصل ــخاص الذي ــراء. األش ــل اإلج تفاصي
مباشــرة بالطــرف اآلخــر أقــل رضــا حــول جــودة 
العمليــة. يتــم تصنيــف المحاكــم علــى أنهــا باهظــة 
الثمــن وتســجل معــدالً منخفضــاً جــداً فــي قدرتهــا 

ــض األضــرار. ــى تســهيل تعوي عل
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الثقة والتمكين 

القانوني
مستويات الثقة

تصورات على المحاكم
التمكين القانوني
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ــة  ــتويات الثق ــي مس ــق ف ــل، نحق ــذا الفص ــي ه ف
فــي المؤسســات ومســتوى التمكيــن القانونــي فــي 

ــرب. المغ

المقدمة

ــس  ــي خم ــم ف ــتوى ثقته ــم مس ــاس تقيي ــن للن يمك
مؤسســات مختلفــة علــى مقيــاس مــن 1 )ال ثقــة 
علــى اإلطــاق( إلــى 5 )مســتوى عــاٍل مــن 
ــن المجــاالت  ــذه مؤسســات م ــة(. وتشــمل ه الثق
ــي. ــع المدن ــمية والمجتم ــر الرس ــمية وغي الرس

مستويات أعلى من الثقة في 
آليات العدالة غير الرسمية

الثقة في المؤسسات

10%

11%

16%

8%

8%

19%

18%

21%

15%

16%

14%

15%

16%

16%

24%

47%

47%

39%

51%

44%

10%

9%

7%

10%

7%

Trust in Institutions

ال أوافق بشدة

أوافق

غیر مباٍل ال أوافق

أوافق بشدة

منظمات غیر حكومیة

آلیات العدالة غیر الرسمیة

الحكومة

المحاكم

الشرطة

العدد=6,000 
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اتســاقاً مــع الدراســات الســابقة1، يميــل المغاربــة 
ــة  ــن الثق ــى م ــتويات أعل ــن مس ــر ع ــى التعبي إل
فــي آليــات العدالــة غيــر الرســمية وانخفــاض 

ــمية. ــلطات الرس ــي  الس ــة ف ــتويات الثق مس

المحاكم  آليات العدالة غير 
الرسمية

الشرطة الحكومة المنظمات غير 
الحكومية

3.24 3.40 3.29 3.00 3.27

فــي المتوســط، الثقــة فــي  الســلطات الرســميةهي 
األدنى.

أظهــر الرجــال مســتويات ثقــة أقــل فــي  	 
الســلطات الرســمية )2.87( مــن النســاء 

)3.13(؛

الرســمية 	  الســلطات  فــي  الثقــة  تنخفــض 
مــع ارتفــاع مســتويات التعليــم الرســمي 
والدخــل، ولكنهــا تــزداد مــع التقــدم فــي 

الســن؛

منازعــات 	  يواجهــون  الذيــن  األشــخاص 
العمــل  أو   )2.69( بالجريمــة  تتعلــق 
)2.60( يميلــون إلــى إظهــار مســتويات 
أقــل مــن الثقــة فــي  الســلطات الرســمية.

Afrobarometer - http://afrobarometer.org/publi-  1
cations/pp39-access-to-justice-in-africa

المستوى العام للثقة في 
المؤسسات متوسط

لبنان: 2.83

تونس: 3.14

األردن: 3.81 

هولندا: 3.36

المغرب: 3.24

 الثقة الشاملة في المؤسسات

http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Policy%20papers/ab_r6_policypaperno39_access_to_justice_in_africa_eng.pdf
http://afrobarometer.org/publications/pp39-access-to-justice-in-africa
http://afrobarometer.org/publications/pp39-access-to-justice-in-africa
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مشــكلة 	  مــن  عانــوا  الذيــن  األشــخاص 
ــى مــن  ــة يبلِّغــون عــن مســتويات أدن قانوني
الثقــة )3.11(، مــن الذيــن لــم يواجهــوا 

)3.34(؛ قانونيــة  مشــكلة 

ــع 	  ــات م ــي المؤسس ــة ف ــة العام ــزداد الثق ت
ــن؛ ــي الس ــدم ف التق

المؤسســات 	  فــي  العامــة  الثقــة  تنخفــض 
والتعليــم  الدخــل  مســتويات  ارتفــاع  مــع 

الرســمي.

الثقة حسب مستويات الدخل

3,45

3,29

3,20

3,09

Trust by income levels

منخفضةمتوسطةعالیة
متوسطة

 منخفضة

الثقة حسب مستويات التعليم

3,47

3,32

3,16

2,96

Trust by education levels

منخفضةمتوسطةعالیة
متوسطة

العدد=6,000  منخفضة

الثقة حسب فئات المشاكل الشائعة

3,35

3,30

3,30

3,17

2,96

2,95

2,94

Trust by common problem categories

األسرة

العنف المنزلي

الجیران

األراضي

الجریمة

حادث/إصابة شخصیة

العمل

ــلطات 	  ــي الس ــة ف ــع الثق ــال م ــو الح ــا ه كم
الرســمية، فــإن األشــخاص الذيــن يواجهــون 
والذيــن  العمــل  مجــال  فــي  منازعــات 
ــى  ــن أدن ــرون ع ــم يعب ــن الجرائ ــون م يعان

مســتوى عــام للثقــة فــي المؤسســات.
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آراء مستقطبة بشأن المحاكم
تحمي المحاكم عموماً مصالح األغنياء واألقوياء 

أكثر من مصالح األشخاص العاديين

29% 25% 34% 13%

Courts generally protect the interests of the rich and 
powerful above those of ordinary people

ً غالبا ً أحیانا نادراً أبداً

العدد=6,000 

ــة  ــث كيفي ــن حي ــمون م ــة منقس ــدو أن المغارب يب
معاملــة المحاكــم ألفــراد المجتمــع المختلفيــن. 
يــرى شــخص مــن كل شــخصين أن المحاكــم 
تحمــي غالبــاً مصالــح األغنيــاء واألقويــاء علــى 
حســاب مصالــح النــاس العادييــن. مــن بيــن الذيــن 
يواجهــون منازعــة فــي مجــال العمــل باعتبارهــا 
أخطــر مشــكلة قانونيــة بالنســبة لهــم، يــزداد العدد 

ــة أشــخاص. ــى شــخصين مــن كل ثاث إل
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التمكين القانوني مرتفع، باستثناء 
منازعات العمل

ــاس  ــة الن ــدى ثق ــى م ــي إل ــن القانون يشــير التمكي
فــي قدرتهــم علــى التعامــل بنجــاح مــع مشــاكلهم 
التمكيــن  درجــة  الختبــار  بأنفســهم.  القانونيــة 
القانونــي بيــن الشــعب المغربــي، قدمنــا لهــم 

الســيناريوهات االفتراضيــة الخمــس التاليــة:

أحــد . 1 مــع  نزاعــاً  واجهــت  أنــك  تخيــل 
لــك  يســبب  مــا  غالبــاً  الــذي  الجيــران، 
ــن  ــال ع ــبيل المث ــى س ــراً، عل ــاً كبي إزعاج
طريــق إحــداث الكثيــر مــن الضجيــج أو 

خارجــاً؛ القمامــة  تــرك 

رب . 2 مــع  مشــكلة  واجهــت  أنــك  تخيــل 
ــى  ــزاع عل ــال، ن ــبيل المث ــى س ــك، عل عمل

العمــل؛ مــن  صرفــك 

تخيــل أنــك اشــتريت هاتفــاً خلويــاً مــن بائــع . 3
تجزئــة كبيــر، وكان معيبــاً؛

ــل أنــك واجهــت تعارضــاً مــع الســلطة . 4 تخي
الهويــة  بطاقــات  تصــدر  التــي  الرســمية 

الوطنيــة )أو مــا شــابه(؛

تخيــل أنــك أقرضــت حوالــي 750 درهمــاً . 5
لصديــق، وهــو يرفــض ردهــا.

الحــاالت  هــذه  تقييــم  النــاس  مــن  لقــد طلبنــا 
علــى حــد ســواء مــن خــال احتمــال إيجــاد حــل 

ــع  ــو الحــال م ــا ه ــرار. كم ــة الق للمشــكلة ونزاه
الثقــة فــي المؤسســات المذكــورة أعــاه، يتــراوح 
المقيــاس مــن 1 )مــن غيــر المحتمــل جــداً/ غيــر 
عــادل جــداً( إلــى 5 )محتمــل جداً/عــادل جــداً(.

احتمال إيجاد حق

1%

8%

6%

6%

2%

5%

10%

6%

8%

14%

16%

24%

18%

20%

20%

4%

8%

7%

7%

9%

51%

36%

44%

41%

40%

22%

13%

19%

17%

15%

Likelihood of �nding a resolution

الجیران

رب العمل

المستھلك

خدمة عامة

المال

محاید من غیر المحتمل جداً من غیر المحتمل

من غیر المحتمل محتمل محتمل جداً

ــاد  ــال إيج ــول احتم ــون ح ــاً متفائل ــاس عموم الن
ــى  ــبة إل ــة. بالنس ــاكل االفتراضي ــذه المش ــل له ح
واحــد،  ســيناريو  باســتثناء  الســيناريوهات  كل 
يزعــم أكثــر مــن نصفهــم أنــه مــن “المرجــح” أو 
“مــن المرجــح جــداً” أنهــم ســيجدون حــاً. تعتبــر 
المنازعــات المتعلقــة بالعمــل أكثــر صعوبــة فــي 

الحــل.

العدد=6,000 
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عدالة النتيجة

2%

9%

7%

7%

3%

5%

9%

6%

8%

13%

16%

24%

18%

20%

19%

6%

9%

7%

7%

10%

43%

33%

40%

37%

38%

30%

15%

22%

20%

17%

الجیران

رب العمل

المستھلك

خدمة عامة

المال

محاید من غیر المحتمل جداً من غیر المحتمل

من غیر المحتمل محتمل محتمل جداً
العدد=6,000 

يشــعر النــاس عمومــاً بالثقــة مــن أن الحلــول 
ســتكون عادلــة. وكمــا هــو الحــال مــع احتماليــة 
ــر مــن نصــف األشــخاص  ــإن أكث إيجــاد حــل، ف
يشــيرون إلــى أن الحــل ســيكون إمــا “عــادالً” أو 
“عــادالً جــداً” لــكل الســيناريوهات باســتثناء واحد 
منهــا. ويُنظــر إلــى منازعــات العمــل أيضــاً علــى 
أنهــا أقــل احتمــاالً للحصــول علــى حــل عــادل.

 االستنتاج

يركــز هــذا الفصــل علــى الثقــة فــي المؤسســات 
والتمكيــن القانونــي. نســأل النــاس كــم يثقــون 
وآليــات  المحاكــم،  مؤسســات:  خمــس  فــي 
ــر الرســمية، والشــرطة، المؤسســات  ــة غي العدال
الرســمية، والمنظمــات غيــر الحكوميــة. الثقــة 
بيــن  األدنــى  هــي  الرســمية  المؤسســات  فــي 
الذيــن  األشــخاص  بيــن  أقــل  الثقــة  الخمســة. 
يتمتعــون بمســتويات أعلــى مــن الدخــل و/أو 
التعليــم الرســمي. يعبــر األشــخاص الذيــن عانــوا 
ــن  ــل م ــتويات أق ــن مس ــة ع ــكلة قانوني ــن مش م
الثقــة. وعمومــاً، فــإن الثقــة فــي هــذه المؤسســات 

ــرى. ــدان أخ ــي بل ــده ف ــا نج ــة لم مماثل

ــح  ــي مصال ــم تحم ــاس أن المحاك ــد الن ــل يعتق ه
األغنيــاء واألقويــاء علــى حســاب مصالــح النــاس 
ــاس. شــخص  ــرق الن ــؤال يف ــذا الس ــن؟ ه العاديي
ــم تتصــرف  ــد أن المحاك ــن كل شــخصين يعتق م
غالبــاً علــى هــذا النحــو. يشــعر اآلخــرون أن ذلــك 

يحــدث إمــا نــادراً وإمــا أبــداً.

ــم  ــة لتقيي نســتخدم خمســة ســيناريوهات افتراضي
عادلــة  حلــول  إيجــاد  فــي  النــاس  ثقــة  مــدى 
لمشــكاتهم القانونيــة. فالنــاس عمومــاً إيجابيــون 
جــداً، ولكــن المنازعــات المتعلقــة بالعمــل تعتبــر 

ــة. ــة عادل ــا بطريق ــة لحله ــر صعوب أكث
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المشاكل القانونية 

للمرأة
االختافات الديموغرافية

معظم المشاكل القانونية الخطيرة
اآلثار 

طلب المشورة القانونية
تصرف

تقييم رحلة العدالة
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املشاكل القانونية للمرأة

االختافات الديموغرافية

يتمتعــن  للبيانــات، فــإن النســاء عمومــاً  وفقــاً 
بمســتوى أدنــى مــن التعليــم الرســمي، وهــن أقــل 
احتمــاالً مــن الرجــال ألن يكــن عازبــات )وال 
يتزوجــن أبــداً(. باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــير ثاث 
نســاء فقــط مــن كل 10  إلــى أنهــن يزاولــن عمــاً 
مدفــوع األجــر، مقارنــة بســبعة رجــال مــن أصــل 
عشــرة. كمــا أن النســاء أقــل احتمــاالً مــن الرجــال 
فــي الوصــول إلــى اإلنترنــت. ويشــير مزيــج هــذه 
ــي  ــع اجتماع ــي وض ــرأة ف ــى أن الم ــل إل العوام
ــه،  ــل. وعلي ــن الرج ــاً م ــد ضعف ــادي أش واقتص
فمــن المحتمــل أن تؤثــر المشــاكل القانونيــة عليهــا 

بشــكل مختلــف.

ويتماشــى ذلــك مــع نتائــج أخــرى. وفقــاً لتقريــر  
 2017 لعــام   العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى 
فــإن  العالــم،  فــي  الجنســانية  الفجــوة  1بشــأن 
المغــرب يســجل نتائــج منخفضــة بشــكل خــاص، 
حيــث يأتــي فــي المرتبــة 136 مــن أصــل 144. 
ــن أمــور أخــرى،  ــر، مــن بي ويبحــث هــذا التقري
ــة  ــاركة االقتصادي ــي والمش ــل العلم ــي التحصي ف
ــل  ــك، تمث ــى ذل ــاوةً عل ــي. ع ــن السياس والتمكي
كل مــن مشــاركة القــوى العاملــة )%24 فــي 
عــام 2016( ومعــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة 
عوامــل   )2012 عــام  فــي   59%( للبالغيــن 

ــكالية.2 إش

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 1
https://data.worldbank.org/country/morocco  2

مستوى التعليم الرسمي

عاٍل متوسط منخفض غير متعلم 

18% 26% 23% 33% نساء

23% 34% 21% 22% رجال

الحالة االجتماعية 

عاٍل متوسط منخفض غير متعلم 

9% 7% 61% 23% نساء

3% 3% 60% 35% رجال

هل تزاول عماً مدفوع األجر؟

ال نعم 

67% 33% نساء

27% 73% رجال

هل تزاول عماً مدفوع األجر؟

ال نعم 

51% 49% نساء

36% 64% رجال

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
https://data.worldbank.org/country/morocco
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المشاكل القانونية للنساء هي قريبة 
من المنزل

ــة عــن  ــاكل مختلف ــات مش ــن فئ ــاء م ــي النس تعان
الرجــال. فهــن يواجهــن المنازعــات األســرية 
والعنــف المنزلــي باعتبارهمــا المشــكلتين األكثــر 
ــان. مــن المرجــح  ــر مــن األحي خطــورة فــي كثي
علــى  بالمنازعــات  أكثــر  الرجــال  يتأثــر  أن 

األراضــي والعمــل.

المشكلة القانونية األكثر خطورة حسب الجنس

18%

21%

12%

7%

6%

11%

19%

9%

12%

11%

10%

1%

Most serious legal problem by gender

الجریمة

األسرة

الجیران

األراضي

العمل

العنف المنزلي

رجال

نساء

العدد=2,692

ــات الواســعة  ال يوجــد اختــاف فحســب فــي الفئ
مــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا النســاء والرجال. 
فداخــل كل فئــة، يواجهــون منازعــات مختلفــة 

باعتبارهــا مشــكلتهم األكثــر خطــورة.

الجريمة 	 
ــغ النســاء عــن الســرقة  مــن المرجــح أن تبل
)%64 مقابــل %50( واالعتــداء الجنســي 
األكثــر  باعتبارهمــا   )1% مقابــل   8%(
ــرى، مــن المرجــح  خطــورة. مــن جهــة أُخ
ــغ الرجــال عــن جرائــم العنــف )غيــر  أن يبلِّ
%18(  علــى  مقابــل   33%( الجنســية( 

ــر خطــورة؛  ــا األكث أنه

األسرة	 
تبلِّــغ النســاء بشــكل رئيســي عــن المنازعــات 
حــول اإلعالــة )%24 مقابــل %2(. أمــا 
 13%( الوالديــن  حقــوق  حــول  القضايــا 
مقابــل   26%( والميــراث   )5% مقابــل 

%15( فيبلــغ عنهــا الرجــال أكثــر ؛

الجيران	 
أو  التهديــدات  عــن  أكثــر  النســاء  تبلِّــغ 
المضايقــات أو العنــف بيــن الجيران )31% 
مقابــل %19(. ومــع ذلــك، فــإن الضوضــاء 
ــل 12%(  ــة )%24 مقاب ــة والمفرط العادي

ــر إشــكالية بالنســبة للرجــال؛ هــي أكث

األراضي	 
مــن األرجــح أن يبلِّــغ الرجــال عــن المشــاكل 
واســتخدامها  األراضــي  بحــدود  المتعلقــة 
ــر  ــا األكث ــى أنه ــل %20( عل )%36 مقاب

خطــورة؛

العمل	 
تعتبــر المضايقــات فــي العمــل )%28 مقابــل 
%0( مشــكلة خطيــرة بالنســبة للنســاء، ولكــنَّ 
الرجــال ال يبلّغــون عنها تمامــاً. يواجــه الرجال 
ــل 5%(  ــرة )%11 مقاب ــل خط ــروف عم ظ

فــي أغلــب األحيــان.

ذوات  النســاء  فــإن  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
المســتوى العالــي مــن الدخــل أو التعليــم الرســمي 
أكثــر عرضــة لإلبــاغ عــن الجرائــم بثــاث 
مــرات )%35( مقارنــة بالنســاء األخريــات. مــن 
ــاء  ــغ النس ــل أن تبل ــن المحتم ــرى، فم ــة أخ ناحي
اللواتــي يتمتعــن بمســتوى منخفــض مــن التعليــم 
 )28%( العائليــة  المنازعــات  عــن  الرســمي 
القانونيــة  مشــكلتهن  باعتبارهــا  أكثــر  مرتيــن 

األكثــر خطــورة. 
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تشــير النســاء إلــى تأثيــر أعلــى قليــاً علــى 
حياتهــن مــن مواجهــة مشــكلة قانونيــة أكثــر مــن 
ــة  ــاه النتيج ــي أدن ــم البيان ــال. يوضــح الرس الرج
فــي مؤشــر التأثيــر الكلــي. تتــراوح الدرجــة مــن 
ــى  ــى إل ــث تشــير الدرجــات األعل ــى 1، حي 0 إل

ــاة المــرء. ــى حي ــر عل ــر ســلبي أكب تأثي

باســتخدام  هــذا  التأثيــر  مؤشــر  تصميــم  يتــم 
ــي نســلط  ــا يل ــي م ــن المؤشــرات. ف مجموعــة م
الضــوء علــى أهــم الفــروق بيــن النســاء والرجــال 
مــن حيــث هــذه المؤشــرات األساســية. ويعطــي 
ــر الدقيــق  ــر اكتمــاالً عــن التأثي ذلــك صــورة أكث

ــم. ــى حياته عل

مــن المرجــح أن تعانــي النســاء مــن فقــدان 	 
وإصابــة   )8% مقابــل   15%( الوعــي 
مــن  أكثــر   )5% مقابــل   9%( كبيــرة 

الرجــال؛

تشــير امــرأة مــن كل ثــاث نســاء إلــى 	 
بســبب  أشــهر  ســتة  مــن  أكثــر  خســارة 
المشــكلة. بالنســبة للرجــال، يبلــغ هــذا الرقــم 

واحــد فقــط مــن كل خمســة. 

اآلثار

0,50
0,48

نساءرجال

الوقت الضائع بسبب المشكلةمؤشر التأثير

10%

12%

13%

18%

17%

22%

18%

19%

30%

21%

13%

8%

Time lost due to problem

نساء 

رجال

أقل من یوم  بین شھر وستة أشھر

أكثر من ستة أشھر

غیر متوفر

بین یوم وأسبوع  

بین أسبوع وشھر
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إلى أي حد، المشكلة ......

9%

10%

6%

9%

15%

17%

10%

12%

7%

10%

8%

10%

11%

12%

10%

14%

15%

20%

19%

26%

22%

24%

17%

22%

25%

31%

26%

31%

21%

25%

19%

24%

22%

17%

21%

16%

14%

11%

24%

19%

15%

8%

15%

8%

10%

6%

8%

5%

6%

4%

4%

2%

7%

3%

12%

5%

To what extent did the problem ...

تجعلك تشعر بأنك ال تحظى باالحترام

ً تؤثر على حیاتك الحقا

تؤثر سلباً على عالقاتك

تسبب خسارةً في الدخل

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

نساءرجال

رجال
ال شيء قلیل معتدل حرج

شدید خطیر  غیر متوفر العدد=2,192  

من المرجح أن تسعى النساء 
للحصول على المشورة القانونية 

من أقاربهن
يســعى شــخصان مــن أصــل ثاثــة أشــخاص 
عنــد  القانونيــة  المشــورة  علــى  للحصــول 
نفســها  هــي  النســبة  هــذه  منازعــة.  مواجهــة 
للنســاء والرجــال. ومــع ذلــك، تبحــث النســاء 
ــول  ــال للحص ــن الرج ــة ع ــادر مختلف ــن مص ع
ــرق الرئيســي هــو  ــة. الف ــى المشــورة القانوني عل

أن النســاء أكثــر احتمــاال بكثيــر للتشــاور مــع 
أقاربهــن. بشــكل عــام، النســاء أكثــر تشــابهاً 
باســتخدام شــبكتهن الشــخصية )%81 مقابــل 
%76(، بينمــا الرجــال أكثــر احتمــاالً الســتخدام 

.)18% مقابــل   24%( المؤسســات 

65%

20%

15%

26%

20%

6%

46%

26%

16%

24%

25%

7%

Top sources of legal advice

محاٍم

الشرطة/الدرك

سلطة عامة محلیة

الشبكة الشخصیة

المؤسسات

األسرة

صدیق

جار
 نساء

رجال

العدد=1,823 

المصادر العليا للمشورة القانونية
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النســاء والرجــال الذيــن ال يســعون للحصول على 
ــز.  ــس الحواج ــون نف ــة يواجه ــورة القانوني المش
العائقــان الرئيســيان همــا عــدم اعتقادهــم بــأن 
النصيحــة ستســاعدهم وعــدم معرفتهــم أيــن يجــب 
أن يبحثــوا عــن المعلومــات والمشــورة القانونيــة. 
ــاًء علــى ذلــك، يؤثــر نفــس الشــعور باليــأس  وبن
وانعــدام الوعــي علــى كا الجنســين. عــدم معرفــة 
ــر شــيوعاً بالنســبة  المــكان المناســب للبحــث أكث
للنســاء ذوات المســتوى التعليمــي األقــل. وليــس 

هــذا هــو الحــال مــع الرجــال.

تستخدم النساء وسائل إعام جديدة 
أكثر من الرجال

هنــاك اختــاف طفيــف بيــن النســاء والرجــال 
ــى  ــول عل ــعي للحص ــر بالس ــق األم ــا يتعل عندم
معلومــات قانونيــة مــن وســائل اإلعــام العامــة. 
مــن المرجــح أن تســتخدم النســاء )%16 مقابــل 
%13( هــذه المصــادر للمعلومــات أكثــر مــن 
ــتخدام  ــي اس ــي ف ــرق الرئيس ــد الف ــال. ُوِج الرج
مقابــل   7%( االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

هــذا   .)7% مقابــل   9%( واإلنترنــت   )4%
علــى الرغــم مــن حقيقــة أن النســاء أقــل إمكانيــة 

ــال. ــن الرج ــت م ــى اإلنترن ــول إل للوص

هنالــك اختافــات قويــة علــى أســاس الدخــل 
ــة / ــة القروي ــمي واإلقام ــم الرس ــتوى التعلي ومس

الحضريــة.

استخدام اإلنترنت و وسائل التواصل اإلجتماعي حسب مستوى الدخل

6%

7%

14%

21%

3%

8%

9%

13%

Use of internet and social media by income 
level

منخفضمنخفض متوسطمتوسطعاٍل

نساءرجال
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2%

6%

18%

30%

4%

7%

9%

19%

منخفضمنخفض متوسطمتوسطعاٍل

نساءرجال

استخدام اإلنترنت و وسائل التواصل اإلجتماعي حسب مستوى التعيلم

ــة / ــة القروي ــت ووســائل التواصــل االجتماعــي حســب اإلقام اســتخدام اإلنترن
ــة.  الحضري

إقامة حضرية إقامة ريفية 

17% 4% نساء

11% 7% رجال

تتمتــع  التــي  المجموعــة  دعونــا نركــز علــى 
بالوصــول إلــى اإلنترنــت. وبمــا أن المــرأة لديهــا 
قــدرة أقــل علــى الوصــول إلــى اإلنترنــت، فمــن 
بيــن  أكثــر. مــن  الفــروق  الطبيعــي أن تزيــد 
النســاء اللواتــي يصلــن إلــى اإلنترنــت، تســتخدم 
%26 وســائل اإلعــام العامــة، فــي حيــن أن هذا 
الرقــم هــو %18 فقــط للرجــال. كمــا أن الفــارق 

االجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام  فــي 
التواصــل  وســائل  )باســتثناء  واإلنترنــت 
ــزداد  ــال ي ــاء والرج ــل النس ــن قب االجتماعــي( م
أيضــاً. فاســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي 
هــو %12 للنســاء و%6 للرجــال. ويســتخدم 
مــن  و10%  النســاء  مــن   15% اإلنترنــت 

الرجــال.

النساء أقل احتماال قليا من 
الرجال للتصرف واتخاذ إجراءات

ربمــا يكــون االنتقــال مــن البحــث عــن المعلومات 
والمشــورة القانونيــة التخــاذ اإلجــراءات هــو 
أهــم خطــوة فــي المســار فــي مجــال العدالــة. إنَّ 
النســاء )%70( أقــل احتمــاالً قليــاً مــن الرجــال 

)%74( التخــاذ هــذه الخطــوة.

ــن  ــى أقاربه ــاء عل ــد النس ــح أن تعتم ــن األرج م
الرجــال.  مــن  أكثــر  والمحاميــن  والمحاكــم  
ــة أنهــن يواجهــن المنازعــات  ــك بحقيق ــط ذل يرتب
ــاس  ــع الن ــح أن يتب ــن األرج ــر. وم ــة أكث العائلي
هــذه المســارات الثاثــة للوصــول إلــى حــل فــي 

حالــة نــزاع عائلــي. تُســتخدم المحاكــم )أكثــر مــن 
ــن %45( بشــكل  ــر م ــون )أكث %70( والمحام
خــاص فــي الحــاالت التــي تنطــوي علــى الطــاق 
ــات  ــن، والمنازع ــوق الوالدي ــال، وحق أو االنفص

ــة.  حــول اإلعال

ــة   ــارات المختلف ــبية للمس ــدة النس ــث الفائ ــن حي م
للولــوج إلــى العدالــة، يقــدم النســاء والرجــال 
ــم   ــن المحاك ــد كل م ــم تحدي ــرات. يت ــس التقدي نف
والشــرطة باعتبارهمــا  الطــرق األكثــر فائــدة مــن 
ــن يســتخدمونهما. ــر مــن نصــف الذي طــرف أكث
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53%

14%

11%

36%

8%

6%

34%

19%

21%

52%

16%

14%

24%

8%

8%

29%

21%

15%

Common paths to justice

محكمة القانون

الشرطة/الدرك

محاٍم

الفعل الذاتي

الشبكة الشخصیة

المؤسسات

االتصال بالطرف اآلخر

جمع األدلة

االتصال بالشھود

األسرة

جار

صدیق

نساء

رجال

العدد=1,949

كنت متزوجة ألكثر من 12 عاماً. يعمل زوجي في متجر لقطع 
الغيار في منطقة فاس، وهو المصدر الوحيد للدخل. قبل عام 
تقريباً، كان المبلغ الذي  يرسله إلى المنزل يتناقص، ولم يكن 
يزورنا كثيراً كما اعتاد أن يفعل. لم يمض وقت طويل حتى 
اتصلت بي امرأة وأخبرتني أن زوجي قد تقدم للزواج منها. 
أخبرها زوجي  أنه عازب با أطفال. بعد سماع هذا الخبر، 

أجريت بعض األبحاث واكتشفت أن زوجي قد بدأ بطلب تغيير 
العنوان. كما كان يدفع رشاوى لتزوير شهادة وضعه المدني 

بحيث يقول بإنه أعزب، وبهذه الطريقة يمكنه أن يتزوج دون 
موافقتي. نصحني محاٍم في محكمة األسرة بأن أبدأ باتخاذ إجراء 

ضد زوجي لطلب إعالة مالية للطفل، وكذلك طلب معاش تقاعدي 
خاص. ومع ذلك، إلدانته على ما فعله أنا بحاجة إلى دليل وليس 

لدي أي شيء. قررت تقديم طلب الطاق وطلب الدعم المالي. 
منذ ذلك الحين، تركت المرأة التي اتصلت بي زوجي. و هو يريد 

االنتقام ألنه يعتقد أنني أفسدت عاقته بهذه المرأة.

 قصة سلمى
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تواجه النساء معدالت حل كامل 
للمشكلة أقل من الرجال

هل ُحلت مشكلتك؟

25%

10%

35%

29%

Women

29%

11%

34%

27%

Men

نساءرجال

ً تماما
مستمراً ال

جزئیاً

العدد=2,692

للنســاء عمومــاً معــدالت حــل للمشــكلة أقــل قليــاً 
مــن الرجــال. ومــع ذلــك، تصبــح الصــورة أكثــر 
وضوحــاً إذا ركزنــا علــى النســاء اللواتــي ال 
يتمتعــن بتعليــم رســمي والنســاء فــي فئــة الدخــل 
األقــل. كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي 
ــن  ــن المجموعتي ــي هاتي ــاء ف ــه النس ــاه، تواج أدن

معــدالت فــي حــل المشــكلة كاملــةً أقــل بكثيــر مــن 
ــارة  ــة لإلش ــر عرض ــاً أكث ــن أيض ــال. وه الرج
إلــى أن المشــكلة مســتمرة. ويوفــر ذلــك مؤشــراً 
واضحــاً علــى أن تلــك النســاء يكافحــن أكثــر عنــد 

ــة. ــى العدال ــة حصولهــن عل محاول

21%

28%

18%

29%

8%

7%

7%

6%

42%

37%

46%

35%

29%

28%

28%

31%

غیر متعلم

فئة دخل منخفض

نساء

رجال

نساء

رجال

ًمستمرةال تماماًجزئیا
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تقييم المسار في مجال العدالة

إن تقييــم المســار فــي مجــال العدالــة للنســاء 
ــى  ــا إل ــْن إذا نظرن ــاً. ولك والرجــال متشــابه تمام
البيانــات بالتفصيــل، فيمكننــا العثــور علــى بعــض 

ــة: ــات المهم االختاف

تشــير النســاء غالبــاً إلــى معاملتهــن باحتــرام 	 
وبطريقــة مهذبــة أكثــر مــن الرجــال؛

النســاء أكثــر رضــا قليــاً مــن الرجــال 	 
األضــرار؛ تعويــض  بشــأن 

اإلجــراءات 	  نتائــج  أن  النســاء  تشــعر 
موضحــة لهــن بشــكل أكثــر شــمولية وتجــدن 

النتائــج أكثــر إنصافــاً مــن الرجــال؛

فــي حيــن تشــير النســاء إلــى إنفــاق أمــوال 	 
ــرن  ــاً أطــول ويختب ــن وقت ــن يُنفق ــل، فإنه أق
ــي  ــاراتهن ف ــاء مس ــط أثن ــن الضغ ــداً م مزي

ــر مــن الرجــال. ــة أكث مجــال العدال

كمــا هــو مذكــور فــي الفصــل الخــاص بحــل 
المنازعــات، فــإن للدخــل تأثيــر علــى كيفيــة تقييــم 
ــا  ــة. عــادةً م ــي مجــال العدال ــاس لمســارهم ف الن
يعطــي األفــراد ذوو الدخــل المرتفــع تقييمــاً أكثــر 
إيجابيــة. يتــم تضخيــم تأثيــر الدخــل هــذا للنســاء 
كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي أدنــاه. يتــم 
ــن  ــل، ولك ــو مماث ــى نح ــة عل ــة العدال ــم تكلف تقيي
جــودة كل مــن اإلجــراءات والنتيجــة يصنفهــا 
أدنــى  بأنهــا  المنخفــض  الدخــل  ذوو  األفــراد 

ــر.  ــكل كبي بش

أخطــر فئة مشــكلة قانونية للنســاء هــي المنازعات 
العائليــة. يمكننــا أن نقــارن كيــف تقيـِّـم النســاء هذه 
المنازعــات مقارنــةً بالمشــاكل القانونيــة الخطيــرة 
جــودة  تقييــم  يتــم  يواجهنهــا.  التــي  األخــرى 
اإلجــراء بشــكل أكثــر إيجابيــة. يشــعر النــاس أنهم 
أكثــر قــدرة علــى التأثيــر علــى النتيجــة النهائيــة 
وأن الطــرف المحايــد كان موضوعيــاً وغيــر 
متحيــز. ويرتبــط ذلــك بارتفــاع اســتخدام المحاكــم 
للمنازعــات العائليــة. ومــع ذلــك، فــإن النســاء 
اللواتــي يواجهــن منازعــات عائليــة خطيــرة أكثــر 
اســتياًء بشــأن مقــدار الوقــت والمــال المنفقيــن 

للتوصــل إلــى حــل المشــكلة.

تقيم الرحلة في مجال العدالة

2 4 531

نساء ذوات دخل منخفض نساء ذوات دخل عالي

الصوت والحیاد

االحترام

 الوضوح
اإلجرائي

 التوزیع
العادل

 تعویض
الضرر

حل المشكلة

شرح
النتیجة

المال
المنفق

الوقت
المنفق

 اإلجھاد
والعواطف

والمــكان الــذي تعيــش فيــه النســاء، أي فــي مدينــة 
ــم  ــى تقيي ــر أيضــاً عل ــة، يؤث ــة ريفي ــي منطق أو ف
الرحلــة فــي مجــال العدالــة. النســاء فــي المناطــق 
الحضريــة أكثــر رضــا بشــكل كبيــر حــول جــودة 
ــم التكاليــف  ــم تقيي كل مــن اإلجــراء والنتيجــة. يت

بالمثــل. بالنســبة للرجــال، ال يوجــد فــرق فــي 
تقييــم جــودة اإلجــراء والتكاليــف. ومــع ذلــك، 
فــإن الرجــال الريفييــن أكثــر إيجابيــة بشــأن جــودة 

النتائــج مــن الرجــال فــي المناطــق الحضريــة.
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االستنتاجات

تعيــش المــرأة فــي المغــرب فــي وضــع اجتماعــي 
ومــن  الرجــل.  مــن  أشــد ضعفــاً  واقتصــادي 
المرجــح أن: تكــون عازبــة، تتمتــع بمســتوى 
ــم الرســمي وأالَّ توظــف بأجــر.  ــى مــن التعلي أدن
كمــا أن المشــاكل القانونيــة التــي تواجههــا النســاء 
لهــا تأثيــر ســلبي أكبــر علــى حياتهــن. تعتبــر 
المنازعــات العائليــة بأنهــا فئــة المشــكلة األساســية 
التــي تواجههــا النســاء، فــي حيــن أن الســرقة هــي 

أخطــر مشــكلة خاصــة بهــن.

ــى  ــول عل ــعي للحص ــر بالس ــق األم ــا يتعل عندم
المشــورة القانونيــة، فــإن الرجال والنســاء يفعلون 
ــرأة  ــك، تســعى الم ــع ذل ــس النســبة. وم ــك بنف ذل
إلــى مصــادر مختلفــة. وعلــى وجــه التحديــد، مــن 
المرجح أن تســتخدم النســاء شــبكاتهن الشــخصية، 
خاصــةً أفــراد العائلــة. عــاوة علــى ذلــك، وعلــى 
الرغــم مــن قلــة إمكانيــات النســاء فــي الوصــول 
إلــى اإلنترنــت مقارنــة بالرجــال، فمــن األرجــح 
ــد البحــث  ــر عن ــذا المصــدر أكث أن يســتخدمن ه
عــن معلومــات قانونيــة. فهــن يســتخدمن هــذا 
المــورد بشــكل أفضــل مــن خــال التفاعــل معــه 
وتوســيع نطــاق وصولهــن إلــى المعلومــات ذات 
ــغ الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء  الصلــة. يبلِّ
ــي البحــث عــن المشــورة  ــة ف ــق مماثل عــن عوائ

القانونيــة.

عنــد االنتقــال مــن المعلومــات إلــى الفعــل، تنشــأ 
ــن الرجــال  ــاال م ــل احتم ــات. النســاء أق االختاف

النســاء  تعتمــد  مشــاكلهن.  حــل  علــى  للعمــل 
أقاربهــن  علــى  أكبــر  بشــكل  يعملــن  اللواتــي 
ــع  ــال. وم ــة بالرج ــن مقارن ــم  والمحامي والمحاك
ذلــك، ال توجــد فــروق بيــن الجنســين فــي مــا 
ــات حــل  ــدة النســبية المتصــورة آللي ــق بالفائ يتعل

المنازعــات.

حــل  معــدالت  النســاء  لــدى  عــام  بشــكل 
الرجــال. ويــزداد هــذا  أقــل مــن  للمنازعــات 
ــات النســاء  ــى فئ ــا عل ــر إذا ركزن ــاف أكث االخت
األشــد ضعفــاً: النســاء اللواتــي ال يتمتعــن بتعليــم 
رســمي وَمــن هــنَّ فــي فئــة الدخــل األدنــى. 
ــير  ــح أن تش ــن المرج ــك، م ــى ذل ــة إل وباإلضاف
النســاء إلــى أن هنالــك مشــكلة مســتمرة. للوهلــة 
ــم  ــدو أن النســاء والرجــال لديهــم تقيي ــى، يب األول
مماثــل للمســارات فــي مجــال العدالــة. ومــع 
ــز  ــد التركي ــات مجــدداً عن ــر االختاف ــك، تظه ذل
ــال  ــي مج ــار ف ــن المس ــددة م ــى عناصــر مح عل
العدالــة. تواجــه النســاء ذوات الدخــل المتدنــي 

بشــكل خــاص معركــة شــاقة.

ــة  ــر أهمي ــات األكث ــول أن االختاف وخاصــة الق
بيــن الرجــال والنســاء فــي المغــرب واضحــة في: 
ــة الســكانية، وأنــواع المشــاكل المواجهــة  التركيب

ومصــادر المعلومــات والمشــورة القانونيــة.
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المنازعات العائلية

مشاكل عائلية محددة
مصادر المشورة القانونية

آليات حل النزاع
إجراءات العدالة األسرية



143 احتياجات العدالة في المغرب - 1422019

38%

19%

16%

12%

8%

5%

3%

Speci�c family problems

الطالق أو االنفصال

المیراث والوصیة

مشاكل عائلیة أخرى

المنازعات بشأن اإلعالة (الشریك السابق)

حقوق الوالدین/الحضانة

الصعوبات حول اإلعالة (زواج حالي)

المنازعات حول دعم الطفل

المقدمة

المشــاكل العائليــة فــي المغــرب شــائعة. فمشــكلة 
واحــدة مــن كل ســتة مشــاكل خطيــرة تتعلــق 
بالمنازعــات العائليــة. ويجعلهــا ذلــك ثانــي أكثــر 
أنــواع المشــاكل شــيوعاً بعــد الجريمــة. فــي هــذا 
ــاكل  ــواع المش ــل أن ــف بالتفصي ــل، نستكش الفص
العائليــة التــي تؤثــر علــى المغاربــة - خاصــة 
بالنســبة للنســاء - والمســارات التــي يتبعونهــا 

إليجــاد حــل.

ندعوكــم لمعرفــة المزيــد عــن المســارات فــي 
فــي  العائليــة  المشــاكل  حــول  العدالــة  مجــال 

المغــرب.

المشاكل المتعلقة بالطاق التي 
تؤثر على األسر المغربية

القانونيــة  المشــاكل  أكثــر  ثانــي  الطــاق هــو 
ــي المغــرب. يشــكل الطــاق  ــد ف شــيوعاً بالتحدي
ــة  ــث كل المنازعــات المتعلق ــن ثل ــر م وحــده أكث

ــابقة. ــة الس ــوام األربع ــي األع ــرة ف باألس

مشاكل عائلية محددة
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شــائعة  ليســت  باألســرة  المرتبطــة  المشــاكل 
ــة  ــع فئ ــي راب ــر أيضــاً. فه ــا تؤث فحســب، ولكنه
ومــن  تأثيــراً.  األكثــر  المشــاكل  فــي  مشــكلة 
أكثــر ثــاث أخطــر مشــاكل - الجريمــة والعائلــة 

والجيــران - فهــي األكثــر تأثيــراً.

 الخصائــص الديموغرافيــة ألخطــر المشــاكل 
المرتبطــة باألســرة

مــن المرجــح أن تواجــه النســاء )21%( 	 
ــر مــن  ــق باألســرة أكث ــة تتعل مشــكلة قانوني

الرجــال )%9(؛

المنخفــض 	  الدخــل  ذوو  األفــراد  يميــل 
)%17( إلــى أن يكونــوا أكثــر عرضــة 
مقارنــة  باألســرة  المرتبطــة  للمشــاكل 
)حوالــي  األخــرى  الدخــل  بمجموعــات 

؛ )13%

ــن 	  ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــخاص الذي األش
25 عامــاً و39 عامــاً )%18( يعانــون مــن 
مشــاكل عائليــة أكثــر مــن الشــباب األصغــر 

منهــم ســناً )%9( أو كبــار الســن )%9(؛

فــي 	  يعيشــون  الذيــن  األشــخاص  أفــاد 
المنازعــات  بــأن  القرويــة   المناطــق 
المرتبطــة بالعائلــة هــي مشــكلتهم األكثــر 
خطــورة علــى نحــو أكثــر بقليــل مــن الذيــن 
ــة )16%  ــي المناطــق الحضري ــون ف يعيش

%13(؛  مقابــل 

األشــخاص الذيــن يتمتعــون بأعلــى مســتوى 	 
مــن التعليــم الرســمي يكونــون أقــل احتمــاالً 
ــق باألســرة )11%(  لمواجهــة مشــكلة تتعل

مقارنــة ببقيــة الســكان )15%(.

يرغب الناس في ممارسة حقوقهم 
وتحسين العاقات المتضررة عند 

مواجهة المنازعات العائلية

58%

31%

13%

12%

What did you want  to achieve?

إدراك/ ممارسة الحقوق

تحسین العالقة

تلقي اعتذار

معاقبة شخص ما بسبب مخالفتھ

ما الذي أردت تحقيقة؟ 

ترغــب غالبيــة النســاء )%65( فــي إعمــال 	 
الحقــوق. فقــط %45 مــن الرجــال يريــدون 

ذلك. 

مــن ناحيــة أخــرى، هنالــك فــرق 10 نقــاط 	 
والنســاء   )37%( الرجــال  بيــن  مئويــة 
يريــدون  بأنهــم  يقولــون  الذيــن   )27%(

تحســين عاقــة منقطعــة.

العدد= 378 
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كنت أحاول الحصول على الطاق من زوجي منذ ما يقرب 
من ثاثة أعوام. إنه اآلن في السجن بتهمة االحتيال ألنه سرق 

المايين من مالك مشروع. بعد سجنه، بدأت حماتي إدارة 
شركتنا  المملوكة. ومنذ ذلك الحين، عانيت أنا   و عائلتي من 
المضايقات النفسية والجسدية منها. إنها تفعل ذلك ألن زوجي 

يطلب منها القيام بكل ما هو ممكن لمنعي من الطاق منه. 
. كما أنها ترسل أشخاصاً إلى  إنها غالباً ما تهدد بإيذاء والديَّ
الحّي الذي أسكن فيه إللحاق الضرر بسيارتي، وقد تعرضت 

للهجوم وفي عدة مناسبات. لم تؤدي شكاوّي إلى أي نتيجة 
ألنهم ال يستطيعون تحديد هوية األشخاص الذين جاءوا نيابة 

عنها وليس لدي أي دليل على أنها الشخص الذي أرسلهم. لديها 
الموارد المالية لمضايقتي من خال محاميها. لقد ذهبت إلى 

أبعد من ذلك، مثل إعطاء المال لمحاميَّ لتزوير سجل طاقي. 
لقد اضطررت لتغيير المحامي ثاث مرات. وفي كل مرة 

أقترب من التسوية، يغيِّر زوجي محاميه. وبسبب ذلك، تبدأ 
العملية من جديد من نقطة الصفر. قيل لي بأنه من الطبيعي 

المماطلة باألمور وبأنني سأستمر في إنفاق كل مدخراتي بدون 
نتيجة نهائية. ال أعرف إلى أين يجب أن أذهب للحصول على 

المساعدة وال يبدو أن هناك من يستطيع مساعدتي. نظام العدالة 
فاسد ويحمي األغنياء فقط. أنا خائفة من رؤية ما سيحدث في 

غضون عامين عندما يخرج زوجي من السجن. حتى ذلك 
الحين، أحاول االتصال بالمنظمات غير الحكومية والجمعيات 

مثل منظمة الشفافية المغربية وجمعية عدالة للحصول على 
المساعدة. آمل أن ينجح ذلك، ألنني مصممة على أالَّ أكون 

ضحية بعد اآلن.

 قصة فاطمة
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ينشط المغاربة في طلب المشورة 
القانونية للمشاكل المرتبطة بالعائلة

هل سعيت للحصول على المشورة القانونية؟

82%

65%

18%

35%

Did you seek legal advice?

مشاكل اخرى

مشاكل العائلة 

نعم ال العدد=2,692 

ــاعدهم 	  ــورة ستس ــأن المش ــاد ب ــدم االعتق ع
هــو الســبب األكثــر شــيوعاً )%35( لعــدم 
الســعي للحصــول عليهــا. ومــع ذلــك، فــإن 
هــذا يقــل بمقــدار 12 نقطــة مئويــة عــن 

ــرى؛ ــاكل األخ ــبة للمش ــط بالنس المتوس

ــا 	  ــاك م ــإن عــدم امت ــة أخــرى، ف ــن ناحي م
يكفــي مــن المــال )%22( هــو أعلــى بـــ 12 
نقطــة مئويــة من المتوســط بالنســبة للمشــاكل 
األخــرى. مــن الواضــح أن المــال يلعــب 

ــي المنازعــات األســرية. ــر ف دوراً أكب

فئات المشورة القانونية للمنازعات األسرية

86%

61%

77%

57%

Legal advice categories for family disputes

الشبكة الشخصیھالمؤسسات

فئات مشاكل اخرى

العدد=309 

عندمــا يســعى األشــخاص الذيــن يواجهــون نزاعاً 
القانونيــة،  المشــورة  علــى  للحصــول  عائليــاً 
ــة  ــارة المصــادر الموثوق ــم استش يفضــل معظمه

ــخصية. ــبكتهم الش ــن ش م

ــن نصــف األشــخاص 	  ــرب م ــا يق يتصــل م
)%47( الذيــن يســعون للحصــول علــى 
الشــخصية  بشــبكتهم  القانونيــة  المشــورة 

والمؤسســات علــى حــد الســواء. 
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المصادر الشائعة للمشورة القانونية بشأن المنازعات األسرية

81%

20%

6%

48%

10%

5%

49%

24%

17%

21%

5%

3%

Common sources of legal advice for family disputes

الشبكة الشخصیة

األسرة

صدیق

جار

المؤسسات

محام

سلطة عامة مركزیة

مراكز االستشارات القانونیة

فئات مشاكل اخرى العدد=309 

ــاس 	  ــل الن ــخصية، يمي ــبكة الش ــبة للش بالنس
إلــى التركيــز علــى أفــراد العائلــة للحصــول 
ــاء  ــارة األصدق ــم استش ــورة. يت ــى المش عل
والجيــران فــي كثيــر مــن األحيــان أقــل 
مقارنــة  باستشــارتهم بخصــوص مشــاكل 

ــرى. أُخ

يتصل األشخاص بالمحامين للحصول على 	 
المنازعــة  حاالت  في  القانونية  المشورة 
يُعتبرالمحامــون  الواقــع،  فــي  األسريــة. 
ــيوعاً للمشــورة  ــر ش ــي األكث المصــدر الثان

العائليــة. المنازعــات  القانونيــة بشــأن 

يقدم المحامون المشورة القانونية 
األكثر فائدة في األمور العائلية

49%

86%

Relative helpfulness

الشبكة الشخصیة

المؤسسات

العائلة

المحامون

الفائدة النسبية

العدد= 210 

يمكننــا فقــط تقييــم الفائــدة النســبية ألفــراد العائلــة 
ــرى،  ــادر األخ ــى المص ــبة إل ــن. بالنس والمحامي
ال توجــد بيانــات كافيــة لتقديــم أي  معطيــات 

ــمة. حاس

ــن 	  ــى المحامي ــول إل ــتطيعول الوص ــن يس م
يعتبرونهــم مفيديــن. الرجــال )%92( أكثــر 
احتمــاال لتأكيــد ذلــك مــن النســاء )%82(؛

فقط نصف الذين يتشاورون مع أفراد العائلة 	 
فائدة  األکثر  المصدر  کانوا  بــأنهم  يقولون 

للمشورة؛

ــر 	  ــم أكث ــى أنه ــن عل ــد المحامي ــم تحدي ال يت
األخــرى فحســب؛  المصــادر  مــن  فائــدة 
يبلــغ النــاس كذلــك عــن معــدل رضــا أعلــى 
ــاعدتهم )%60 راضــون أو راضــون  بمس

ــر. ــداً( عــن أي مصــدر آخ ج
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يحاول المغاربة بنشاط حل 
مشاكلهم األسرية

هل اتخذت أي إجراء؟ 

71%

29%

Did you take any 
action?

81%

19%

نعم ال

مشاكل العائلة مشاكل اخرى

العدد=2,692

فــإن  الســكانية،  المجموعــات  لجميــع  بالنســبة 
عاليــة.  اإلجــراءات  اتخــاذ  معــدالت 

مــن غيــر المحتمــل أن يتخــذ المغاربــة ذوو 	 
اإلجــراءات   )65%( المنخفــض  الدخــل 

ــرية؛  ــكلتهم األس ــل مش ــة لح الازم

وبالمثــل، فــإن األشــخاص غيــر الحاصليــن 	 
علــى تعليــم رســمي هــم األقــل احتمــاالً 
مقارنــةً   ،)70%( إجــراءات  التخــاذ 
باألشــخاص الذيــن يبلغــون عــن أي مســتوى 

مــن التعليــم الرســمي؛

يقــل احتمــال تصــرف النــاس فــي المناطــق 	 
القرويــة  )%75( مقارنــةً بالنــاس الذيــن 

ــدن )%85(؛  ــي الم يعيشــون ف

م األشــخاص الذيــن لم يتخــذوا أي إجراء 	  يقــّدِ
ســببين رئيســيين: 1( كانــوا يخشــون مــن أن 
ــى  ــؤدي اتخــاذ خطــوات لحــل المشــكلة إل ي
إلحــاق ضــرر أكبــر بالعاقــة مــع الطــرف 
العــادات  منعتهــم   )2  .)28%( اآلخــر 

ــد مــن اتخــاذ إجــراء )27%(. والتقالي

 األشخاص الذين يواجهون منازعات عائلية خطيرة 
هم أكثر احتماال إلشراك أفراد العائلة، ومحاكم 

القانون، والمحامين

59%

13%

6%

60%

9%

3%

61%

38%

4%

51%

15%

14%

24%

6%

1%

25%

14%

23%

Top three most engaged 
mechanisms per category

المحكمة

محام

الشرطة

الفعل الذاتي

الشبكة الشخصیة

المؤسسات

اتصال مستقل

جمع األدلة

االتصال بالشھود

األسرة

صدیق

زعیم دیني

فئات مشاكل اخرى
العدد=304

أعلى ثالث آليات أكثر إشراكاً في كل فئة
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هنالــك ثــاث آليــات مفضلــة بوضــوح لحــل 
المنازعــات المتعلقــة بالمشــاكل األســرية فــي 
ــراد األســرة والتواصــل  المغــرب: المحاكــم  وأف
ــك  ــي ذل ــر. يل ــع الطــرف اآلخ ــتقل م ــكل مس بش
ــن أن اســتخدام أي  ــي حي مباشــرة المحامــون ، ف

ــي. ــات هامش ــوية المنازع ــرى لتس ــة أخ آلي

ــات 	  ــي المنازع ــى ف ــم  أعل ــتخدام المحاك اس
العالــي  التأثيــر  مؤشــر  ذات  األســرية 
التأثيــر  ذي  بالمؤشــر  مقارنــةً   )70%(

)%57(؛ المتوســط  أو  المنخفــض 

مــن 	  احتمــاالً  أكثــر   )42%( النســاء 
الرجــال)%28( فــي إشــراك المحاميــن فــي 
حــاالت المنازعــة العائليــة. هــذا يشــير إلــى 
أن النســاء يشــعرن بالتشــجيع والتمكيــن بمــا 

ــراكهم؛ ــة إلش ــه الكفاي في

مــن 	  كثيــر  فــي  المحاميــن  إشــراك  يتــم 
ــة )43%  ــق الحضري ــي المناط ــان ف األحي
مقابــل %29(، فــي حيــن يُســتخدم الزعمــاء 
الدينيــون بشــكل أكثــر تكــراراً فــي المناطــق 

القرويــة  )%7 مقابــل %1(؛ 

شــخص واحــد مــن بيــن كل شــخصين ممــن 	 
محاميــاً  يســتخدم   ، المحاكــم  يســتخدمون 

أيضــاً؛

ســألنا الذيــن لــم يُشــركوا المحاكــم  توضيــح 	 
ــب  ــي الغال ــادوا ف ــك. أف ــوا ذل ــم يفعل ــاذا ل لم
أنهــم ال يريــدون اإلضــرار بالعاقــة مــع 
الطــرف اآلخــر، مشــيرين إلــى عــدم وجــود 

ــة. ــة تصالحي عدال

ــخاص  ــدد األش ــاه ع ــي أدن ــم البيان ــح الرس يوض
الذيــن يســتخدمون مســاراً معينــاً، فــي مقابــل 
ــأن هــذا المســار  ــوا ب ــن قال عــدد األشــخاص الذي
ــات  ــن المنازع ــرض كا م ــم. ويع ــداً له كان مفي
العائليــة وفئــات المشــاكل األخــرى. للحصــول 
علــى شــرح مفصــل للرســم البيانــي، يرجــى 

ــات. ــل المنازع ــل ح ــى فص ــوع إل الرج

يبــدو أن محاكــم  متاحــة ومفيــدة لمســتخدميها 
ــي  ــرية ف ــة األس ــاكل العدال ــق بمش ــا يتعل ــي م ف
خمســة  أصــل  مــن  أربعــة  يقــول  المغــرب. 
مســتخدمين أنهــا كانــت أكثــر اإلجــراءات فائــدة. 
ــرة، واالتصــال  ــراد األس ــى أف ــاد عل ــا االعتم أم
بالطــرف اآلخــر، واســتخدام المحاميــن فهــي 
أمــور شــائعة أيضــاً. ومــع ذلــك، تعتبــر هــذه 

المســارات الثاثــة أقــل فائــدة بكثيــر.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0%
10%

20%
30%

40%
50%

60%
70%

إستعداد للمساعدة

استعمال محامي

العائلة

صدیق

جمع االدلة
صال

االت
بالشھود 

صال مستقل
ات

المحكمة

النزاع العائلي
مشاكل اخرى

المحكمة

صال مستقل
ات

محامي
العائلة

صدیق

صال
االت

بالشھود

جمع
االدلة
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العدد=1,823 
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21%

36%

79%

30%

Relative helpfulness

الفعل الذاتي

الشبكة الشخصیة

اتصال مستقل

الشبكة الشخصیة

العائلة

المحكمة (حكم قضائي)

محاٍم

حل تم حل مشكلتك؟

26%

10%

33%

30%

Other problems

33%

10%
42%

15%

Family

ً تماما
مستمراً ال

جزئیاً

العائلة مشاكل اخرى

تم حل العديد من المنازعات 
العائلية الخطيرة، لكن الكثير منها 

ال يزال ينتظر الحل

ثــاث مشــاكل  يتــم حــل مشــكلة مــن أصــل 
ــن 40%  ــر م ــك، أكث ــع ذل ــل. وم ــة بالكام عائلي
وقــت  فــي  مســتمرة  كانــت  المشــاكل  مــن 
المقابلــة. قــد يشــير ذلــك إلــى أن اإلجــراءات 
ــاس  ــة للن ــق العدال ــداً وال تحق ــة ج ــة طويل الحالي
فــي الوقــت المناســب. وعــاوةً علــى ذلــك، فــإن 

مؤشــر التأثيــر للمنازعــات العائليــة المســتمرة 
)0.58( أعلــى بشــكل كبيــر مــن مؤشــر التأثيــر 
فــي المنازعــات العائليــة التــي تــم حلهــا بالكامــل 
الذيــن يعانــون  إلــى أن  )0.49(. يشــير هــذا 
مــن المشــاكل األســرية األكثــر تأثيــراً يكافحــون 

إليجــاد حلــول لمشــاكلهم.
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Family justice procedures

2 4 531

النزاعات العائلیة مشاكل اخرى

الصوت والحیاد

االحترام

 الوضوح
اإلجرائي

 التوزیع
العادل

 تعویض
الضرر

حل المشكلة

شرح
النتیجة

المال
المنفق

الوقت
المنفق

 اإلجھاد
والعواطف

قــد ســألنا الذيــن اتخــذوا إجــراًء لحــل مشــكلة إجراءات العدالة لحل المشاكل األسرية
ــراء  ــف اإلج ــم بتكالي ــن رأيه ــرهم ع ــق بأس تتعل
ــي أعــاه أن  ــه. يتضــح مــن الرســم البيان وجودت
األشــخاص الذيــن يواجهــون مشــاكل عائليــة أقــل 
رضــا نســبياً عــن التكاليــف النقديــة والوقتيــة 
المحاكــم  لإلجــراء. ويرتبــط ذلــك بحقيقــة أن 
فــي  رأينــا  وكمــا  متكــرر.  بشــكل  تُســتخدم 
الفصــول الســابقة، ينظــر إلــى المحاكــم علــى أنهــا 

باهظــة التكاليــف.

ــم  ــكلتهم تقيي ــوا مش ــن حل ــن الذي ــك م ــا كذل طلبن
النتيجــة التــي تــم الحصــول عليهــا. يبــدو أن 
ــه فــي وقــت  تعويــض األضــرار، كمــا أشــير إلي
ســابق، قــد ُصنــف علــى نحــو أســوأ قليــاً بالنســبة 

ــرية. ــاكل األس للمش
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ــر  ــات األكث ــل النزاع ــات ح ــى آلي ــل اآلن إل ننتق
شــيوعاً. يوفــر إشــراك أفــراد العائلــة وســيلة 
وعــاوةً  المشــكات.  لحــل  التكلفــة  ميســورة 
علــى ذلــك، هنــاك مكاســب واضحــة مــن حيــث 

الوحيــدة  العوائــق  تكمــن  الضــرر.  تعويــض 
المشــاكل  حــل  فــي  العائلــة  أفــراد  إلشــراك 
األســرية فــي الجــزء اإلجرائــي مــن العمليــة، 
ولكــن االختافــات صغيــرة وتــكاد ال تذكــر.

Family justice procedures by top dispute 
resolution mechanisms

2 4 531

المحكمة العائلة

الصوت والحیاد

االحترام

 الوضوح
اإلجرائي

 التوزیع
العادل

 تعویض
الضرر

حل المشكلة

شرح
النتیجة

المال
المنفق

الوقت
المنفق

 اإلجھاد
والعواطف

إجراءات العدالة لحل المشاكل األسرية 
حسب أعلى آليات لحل المنازعات

االستنتاجات

فــي  قانونيــة  مشــاكل  ســت  كل  مــن  مشــكلة 
المغــرب هــي نــوع مــن المنازعــة المرتبطــة 
باألســرة. تركــز هــذه القضايــا فــي الغالــب علــى 
الطــاق أو االنفصــال والميــراث. تعانــي النســاء 
ــن  ــات المنخفضــة الدخــل واألشــخاص الذي والفئ
يعيشــون فــي المناطــق القرويــة  مــن المزيــد مــن 
ــات  ــة النزاع ــد مواجه ــرية. عن ــات األس المنازع
إلــى  النــاس بشــكل رئيســي  العائليــة، يســعى 
تحقيــق حقوقهــم وتحســين العاقــات المتضــررة.

يســعى ثمانيــة أشــخاص مــن أصــل عشــرة  ممــن 
يواجهــون منازعــة عائليــة خطيــرة للحصــول 
أهــم  القانونيــة.  والمشــورة  المعلومــات  علــى 
مصــادر هــذه المعلومــات والمشــورة هــي أفــراد 
ــاس عــن معــدالت  ــغ الن ــة والمحامــون. يبلِّ العائل
رضــا عاليــة بالمشــورة التــي يقدمهــا المحامــون.

عشــرة  أصــل  مــن  أشــخاص  ثمانيــة  يتخــذ 
عائليــة  منازعــة  يواجهــون  ممــن  أشــخاص 
خطيــرة إجــراءات لحــل المشــكلة. والمجموعــات 
غيــر  واألشــخاص  المنخفــض،  الدخــل  ذات 
الحاصليــن علــى تعليــم رســمي، واألشــخاص 
هــم  القرويــة   المناطــق  فــي  يعيشــون  الذيــن 
ــذه  ــه، فه ــاال التخــاذ إجــراءات. وعلي ــل  احتم أق
المجموعــات أشــد ضعفــاً وســتتطلب اهتمامــاً 
خاصــاً فــي توفيــر الوصــول إلــى المعلومــات 
ــل  ــات لح ــوية المنازع ــات تس ــورة وخدم والمش

باألســرة. المتعلقــة  القانونيــة  مشــاكلها 

أربعــة  مســارات  أحــد  النــاس  معظــم  يتبــع 
بالطــرف  االتصــال  العدالــة:  إلــى  للوصــول 
اآلخــر بأنفســهم، واالعتمــاد علــى أفــراد العائلــة، 
والذهــاب إلــى المحكمــة، وإشــراك المحاميــن. 
يتمتــع األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 
المحاميــن.  إلــى  أفضــل  بوصــول  الحضريــة 
النســاء أكثــر عرضــة  للجــوء إلــى المحاميــن مــن 
الرجــال. يشــير األشــخاص الذيــن ال يســتخدمون 
المحاكــم إلــى أنهــم ال يريــدون اإلضــرار بالعاقة 

ــر. ــع الطــرف اآلخ م

ــة  ــة مشــاكل عائلي ــم حــل مشــكلة مــن كل ثاث يت
خطيــرة تمامــاً. ومــع ذلــك، فالعديــد مــن المشــاكل 
العمليــات  أنَّ  إلــى  ذلــك  يشــير  قــد  مســتمرة. 
الحاليــة بطيئــة فــي تحقيــق العدالــة. وعــاوةً 
ــر  ــا أكب ــإن المشــاكل المســتمرة له ــك، ف ــى ذل عل
ــى أن  ــير إل ــذا يش ــاس. وه ــاة الن ــى حي ــر عل تأثي
ــي  ــة الت ــدون العدال ــر ال يج ــون أكث ــن يكافح الذي

ــا. ــون إليه يحتاج

يتــم تقييــم حــل المنازعــات داخــل األســرة بشــكل 
إيجابــي. يُعتبــر الذهــاب إلــى المحكمــة مكلفــاً 
تعويــض  حيــث  مــن  األفضــل  الحــل  وليــس 
الضــرر. يؤكــد الخبــراء المحليــون أنَّ النــاس 
كمــاذ  المحاكــم  إلــى  اللجــوء  إلــى  ينظــرون 

أخيــر.
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العدالة في مجال 

العمل 
)نزاعات الشغل (

مشاكل توظيف محددة
التأثير

البحث عن المعلومات القانونية والمشورة
مسارات للعدالة

تقييم رحلة العدالة
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المقدمة

ترتبــط مشــكلةٌ واحــدة مــن كل اثنتــي عشــر 
مشــكلة قانونيــة بالعمــل. وال يجعلهــا ذلــك إحــدى 
ــع  ــة خطــورة. وم ــاكل القانوني ــات المش ــر فئ أكث
ذلــك، فــإنَّ هــذه المشــاكل لهــا تأثيــر كبيــر علــى 
ــي  ــك ف ــس ذل ــاس. وينعك ــش الن ــبل كســب عي س
ــي  ــل ثان ــات العم ــا. لمنازع ــر لدين ــر التأثي مؤش
ــف  ــاس. العن ــاة الن ــى حي ــلبي عل ــر س ــر تأثي أكب
ــن  ــك، م ــراً. لذل ــر تأثي ــو األكث ــط ه ــري فق األس
ــى منازعــات  ــاء نظــرة  عــن كثــب عل المهــم إلق

ــل. العم

يأخذنــا هــذا الفصــل فــي  المســار فــي مجــال 
يستكشــف  وهــو  بالعمــل.  الخاصــة  العدالــة 
ــات والمشــورة  ــاس عــن المعلوم ــن يبحــث الن أي
القانونيــة، وعــن مســارات العدالــة التــي يتبعونها، 

%25وكيــف يقيّمــون العمليــة والنتيجــة.

16%

15%

9%

9%

8%

7%

7%

5%

إنھاء غیر عادل للتوظیف 

التوظیف دون عقد صحیح 

عدم دفع األجور أو الفوائد أو اسعات العمل اإلضافي

ظروف عمل خطیرة 

التحرش في مكان العمل 

عدم دفع أقساط التأمین من قبل رب العمل 

المنازعات حول ساعات العمل أو اإلجازات أو العطل 

مشاكل أُخرى في العمل 

التمییز في مكان العمل 

مشاكل في العمل محددة

 تُظهر المشاكل في مجال العمل 
ديناميكيات نوع الجنس والتعليم

العدد=221 
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4%

8% 9%

12%

Employment problems by level of 
education

غیر متعلممنخفضمتوسطعاٍل

هنــاك اختافــات واضحــة بيــن الجنســين فــي 
العدالــة فــي مجــال العمــل. الرجــال )10%( 
ــكلة  ــاء )%6( لمش ــن النس ــر عرضــة م ــم أكث ه
عمــل خطيــرة. ومــع ذلــك، إذا ركزنــا فقــط علــى 
ــون  ــى أنهــم يزاول ــن يشــيرون إل األشــخاص الذي
ــوع األجــر )عــام أو خــاص، رســمي  عمــاً مدف
أو غيــر رســمي(، فــإن النســاء )%12( يواجهــن 
ــل  ــات العم ــن منازع ــدر م ــس الق ــع نف ــي الواق ف

ــال )11%(.  ــل الرج ــرة مث الخطي

عندمــا ننظــر إلــى مشــاكل توظيــف محــددة، 
يبلغــن  اللواتــي  الوحيــدات  هــن  النســاء  فــإن 
عــن التحــرش فــي العمــل. لــدى %28، هــي 
مشــكلتهن األكثــر شــيوعا فــي مجــال العمــل. 

المشــاكل 	  كل  مــن   90% مــن  أكثــر 
الخطيــرة المتعلقــة بالتوظيــف يتعــرض لهــا 
ــن  ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــخاص الذي األش

عامــاً؛  و65   25

فــي كل القضايــا تقريبــاً، يكــون الطــرف 	 
العمــل  رب  هــو  المنازعــة  فــي  اآلخــر 

.)88% (

ــرة 	  ــة مواجهــة منازعــة خطي ــزداد احتمالي ت
فــي مجــال العمــل  مــع مســتوى التعليــم 

الرســمي للشــخص.

مشاكل في العمل حسب مستوى التعليم

حل منازعات العمل هو  مسعى 
لتعزيز الحقوق

70%

24%

16%

13%

9%

What do you expect to achieve?

إدراك/ ممارسة الحقوق

استعادة األموال 

تلقي اعتذار 

معاقبة شخص ما على مخالفتة

تحسین العالقة

ما الذي تتوقع تحقيقه؟ 

تميــل مشــاكل التوظيــف عــادة إلــى تضميــن نــوع 
مــن خســارة الدخــل. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
يقــول النــاس بأغلبيــة ســاحقة بأنهــم يتوقعــون 

ــكلتهم. ــل مش ــة ح ــد محاول ــم عن ــق حقوقه تحقي

ــل  ــإن منازعــات العم ــة، ف ــي المقدم ــر ف ــا ذُك كم
ــف  ــد العن ــراً بع ــاكل تأثي ــر المش ــي أكث ــي ثان ه
ــر  ــات التأثي ــى مواصف ــق نظــرة عل ــي. لنل المنزل

ــر. ــكل مفصــل أكث بش

أعلی 	  مستويات  أكثــر عن  األشخاص  يبلغ 
من اإلجهاد من المشکات القانونية األخرى 
ــل  ــى 100 )80 مقاب علی مستوى من 0 إل

74(؛ 

من المرجح أن تؤدي منازعــات العمــل إلی 	 
ــل  ــارج العمل )%30 مقاب ــام خ ــاء ألي البق

األخرى(.  القانونية  للمشکات   13%
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2%

6%

3%

1%

5%

4%

8%

2%

10%

2%

8%

7%

17%

6%

11%

5%

9%

9%

6%

12%

7%

13%

21%

17%

24%

22%

27%

23%

18%

20%

35%

28%

39%

28%

34%

22%

36%

20%

22%

19%

18%

18%

15%

12%

22%

21%

13%

11%

12%

11%

10%

8%

8%

6%

1% 4%

عدم االحترام

التأثیر على الحیاة

العالقات

الرفاھیھ المالیة

العمل

مشكالت اخرى

العمل

مشكالت اخرى

العمل

مشكالت اخرى

العمل

مشكالت اخرى

أبداً حدث ضئیل حد معتدل

حد كبیر

غیر منطبق

حد شدید حد خطیر

العمــل  مشــاكل  فــإن  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
ــي  ــات المشــاكل األخــرى ف ــن فئ ــراً م ــر تأثي أكث
مجموعــة مــن المؤشــرات األخــرى. األشــخاص 
العمــل  فــي  منازعــات  مــن  يعانــون  الذيــن 
ــر  ــى تأث ــيرون إل ــرام. يش ــدم االحت ــعرون بع يش
حياتهــم إلــى حــد كبيــر. وللمنازعــات تأثير ســلبي 
علــى العاقــات الهامــة فــي كثيــر مــن األحيــان. 
وأخيــراً، تؤثــر القضايــا المتعلقــة بالعمــل تأثيــراً 
ــن   ــة لألشــخاص الذي ــة المالي ــى الرفاهي ســلبياً عل

ــا. ــرون به يم

العدد=2,692 

تأثير منازعات العمل
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بعد تخرجي من الجامعة، تم تعييني كمهندس مدير موقع. أنهيت فترة 
االختبار لمدة ثاثة أشهر، وُعِرضت عليَّ الوظيفة رسمياً. بعد فترة 
وجيرة من حصولي على المنصب، شعرت بأنَّ زمائي والمشرفين 

عليَّ يبتعدون عني. كنُت قد الحظت أن عملهم غير منظم وبطيء، على 
الرغم من أنَّ المهام لم تكن معقدة للغاية. جعلوني أشعر بأنني دخيل أو 
متطفل ألنني كنت أعمل بشكل مختلف. أعتقد أنني أخفتهم ألنني كنت 

في منصب السلطة وكفًؤ جداً لعمري الصغير. أدركُت أنهم سيطردونني 
ألنني شكَّلت مشكلة بالنسبة لهم. عملت بجد وبعناية فائقة لتجنب ارتكاب 

أي خطأ حتى ال يتهمونني بأي شيء. ولكْن عندما تعطلت اآلالت في 
موقع البناء، ادعوا أنني لم آخذ وظيفتي على محمل الجد، على الرغم 
من أن صيانة اآلالت ال تقع ضمن مسؤوليتي. اتهموني بسوء السلوك 

الجسيم وطردوني. لجأت إلى محاٍم لبدء إجراءات المحكمة، ولكْن 
في كل مرة، لم يكن يحضر ممثل الشركة إلى جلسات االستماع، مما 

اضطر المحكمة إلى تأجيل جلسات التحقيق تكراراً. اكتشفت أنهم كانوا 
يفعلون ذلك ألن الشركة كانت على وشك تغيير عنوانها المسجل كي ال 

أتمكن من مقاضاتها   من أجل التعويض عن األضرار بسهولة. وأخيراً، 
بعد  كفاح طويل للوصول إلى العدالة، حكمت المحكمة لصالحي ألن 

أحد المتدربين الذي كان يعمل في الشركة في الوقت نفسه الذي عملت 
فيه شهد ضدهم. كان تحقيق العدالة مستنزفاً للغاية، خاصةً من الناحية 

المالية. اضطررت لدفع أتعاب المحامي ورسوم قانونية أخرى في وقت 
لم يكن لدي فيه مصدر دخل. كما عانيت نفسياً ألنني فقدت األمل في 

العثور على وظيفة سألقى فيها االحترام.

 قصة أنس

2250

Willingness to pay (MAD)

670

العمل مشاكل اخرى

العدد=2,692 

االستعداد للدفع أقل بكثير 
بالنسبة لمشاكل العمل

االستعداد للدفع )درهم مغربي(
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طلب المشورة القانونية

إن المغاربة الذين يواجهون مشاكل في العمل 
يسعون للحصول على المشورة القانونية مثل الذين 

يواجهون مشاكل أُخرى

63%

68%

37%

32%

Did you seek legal advice?

نعم

الفعل الذاتي

ال

العمل

مشاكل اخرى

هل سعيت للحصول على المشورة القانونية؟

العدد=2,692 

المصادر الشائعة للحصول على المشورة القانونية لمنازعات العمل

34%

30%

28%

20%

10%

23%

6%

57%

26%

3%

Common sources of legal advice for employment 
disputes

الشبكة الشخصیة

المؤسسات

محام

مركز استشارات قانونیة

فئات مشاكل اخرى

صدیق

زمیل

األسرة

العدد=1,823 

النســاء )%43( أكثــر احتمــاالً مــن الرجــال 	 
)%23( للتشــاور مــع أفــراد األســرة؛

تتــم استشــارة مراكــز االستشــارات القانونية 	 
أكثــر لمشــاكل العمــل مــن المشــاكل األُخرى 

)%3(؛ 

للحصول على 	  يتم االتصال بالزماء أيضاً 
ــن  ــر م ــاكل أكث المشورة القانونية لهذه المش

ــرى )6%(.  ــاكل األُخ المش
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نطلــب كذلــك مــن األشــخاص تحديــد مصــدر 
المعلومــات األكثــر فائــدة بيــن كل المصــادر التــي 
استشــاروها. نحــن نســمي ذلــك الفائــدة النســبية. 
إنهــا ببســاطة النســبة بيــن عــدد األشــخاص الذيــن 
يحــددون المصــدر علــى أنــه األكثــر فائــدة وعــدد 
المصــدر  هــذا  يســتخدمون  الذيــن  األشــخاص 

بشــكل عــام.

إنَّ المعلومــات والمشــورة القانونيــة التــي يقدمهــا 
االستشــارات  ومراكــز  والمحامــون  الزمــاء 
ــن  ــة الذي ــر  المغارب ــة يقّدرهــا بشــكل كبي القانوني

ــل. ــي العم ــاكل ف ــون مش يواجه

74%

55%

33%

86%

79%

Relative helpfulness of common sources

الشبكة الشخصیة

المؤسسات

الزمالء

صدیق

العائلة

محام

مركز استشارات قانونیة

الفائدة النسبية للمصادر الشائعة
بشــكل عــام، يتخــذ األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
مشــاكل فــي العمــل إجــراءات بنفــس المعــدل مثــل 
ــاكل  ــن المش ــرى م ــاً أُخ ــون أنواع ــن يواجه الذي

القانونيــة،  بمــا يقــارب71%. 

النســاء )%61( أقــل احتمــاالً مــن الرجــال 	 
)%75( التخــاذ إجــراءات لحــل مشــكلٍة 

ــل؛ ــق بالعم تتعل

يُعّد الفعل الذاتي مساراً شائعاً 
للعدالة في منازعات العمل

الذيــن لــم يتصرفــوا لحــل مشــكلتهم يجادلون 	 
قــوة  أكثــر  كان  اآلخــر  الطــرف  بــأن 
)%46(. يشــكل ذلــك أكثــر مــن 30 نقطــة 
ــن يواجهــون  ــك الذي ــى مــن أولئ ــة أعل مئوي

ــرى. ــة أخ ــاكل قانوني مش

85%

35% 36%

71%

46%
58%

Common resolution categories for 

employment problems

الفعل الذاتي الشبكة الشخصیة المؤسسات

فئات مشاكل اخرى العدد=156

فئات الحل الشائعة لمشاكل العمل
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مــن بيــن الذيــن اتخــذوا إجــراءات، فــإن األغلبيــة 
ممــن يواجهــون منازعــات فــي مجــال العمــل 
ينخرطــون فــي الفعــل الذاتــي. إنَّهــم أقــل احتمــاالً 

الســتخدام المؤسســات مــن المتوســط.

يحــاول معظــم األشــخاص حــل المشــكلة عــن 
ــى الطــرف اآلخــر مباشــرةً.  ــق التحــدث إل طري
الرجــال )%20( هــم أكثــر احتمــاالً مــن النســاء 
بالنســبة  بينمــا  المحاميــن،  إلشــراك   )10%(
لفئــات المشــاكل األخــرى، مــن المرجــح أن تقــوم 

ــك. النســاء بذل

ــم يشــركوا المحاكــم يقولــون  األشــخاص الذيــن ل
بأنهــم ال يعتقــدون أنَّ المحاكــم ستســاعد شــخصاً 
ــاكل أخــرى(،  ــل %11 لمش ــم )%24 مقاب مثله
وأنَّ المحاكــم لــن تحــل مشــاكلهم بطريقــة عادلــة 
ــم  ــرى( وأنه ــاكل أُخ ــل %10 لمش )%24 مقاب
ــل  ــي مــن المــال )%23 مقاب ــم يملكــوا مــا يكف ل

ــاكل أخــرى(. %13 لمش
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الفائدة النسبية

ــخاص  ــدد األش ــاه ع ــي أدن ــم البيان ــح الرس يوض
الذيــن يســتخدمون مســاراً معينــاً  فــي مقابــل 
ــار  ــذا المس ــوا إن ه ــن قال ــخاص الذي ــدد األش ع
كان مفيــداً لهــم. ويبيــن كا مــن منازعــات العمــل 
ــى شــرح  ــرى. للحصــول عل ــات مشــاكل أُخ وفئ
ــى  ــوع إل ــى الرج ــي، يرج ــم البيان ــل للرس مفص

ــات. ــل المنازع فصــل ح

يظهــر الرســم البيانــي أنَّ االتصال بشــكل مســتقل 
بالطــرف اآلخــر هــو اســتراتيجية قابلــة للتطبيــق 
لمنازعــات العمــل. ومــع ذلــك، فــإن  هــذا يعنــي 
فــي  مشــارك  محايــد  طــرف  غيــاب  ضمنــاً  
العمليــة وأن اختــال تــوازن القــوة ســوف يؤثــر  
ــر  ــح. وتعتب ــى األرج ــر عل ــد كبي ــى ح ــا إل عليه
المحكمــة أيضــاً مفيــدة جــداً، ولكنهــا تســتخدم 
بشــكل أقــل تكــراراً مــن المشــاكل األخــرى. كمــا 
تــم تصنيــف المشــورة التــي يقدمهــا الزمــاء 

ــة. ــدة للغاي ــا مفي بأنه
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معدالت الحل لمشاكل العمل أقل
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التوظیف مشاكل اخرى

تماماً
مستمراً ال

جزئیاً

هل تم حل مشكلتك؟

األفــراد الذيــن لديهــم مشــاكل فــي العمــل هــم أقــل 
عرضــة بنســبة 10 نقــاط مئويــة لحــل مشــكلتهم 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــي. وباإلضاف ــي أو جزئ ــكل كل بش
عــدم حــل المشــكلة علــى اإلطــاق أكثــر تكــراراً 
مــع مشــاكل العمــل. بشــكل عــام، يشــير ذلــك إلــى 

أنــه يمكــن تحســين حــل مشــاكل العمــل.

يؤدي التصنيف بواسطة آلية حل المنازعــة إلى 
االتصال  فئة  في  شخصاً   69 صغيرة:  عينات 
المستقل و25 شخصاً في فئة المحاكــم. لذلــك، 
ــل حــل المشــاكل  ــى تحلي يجــب النظــر بحــذر إل
مــن خــال اآلليــة. بشــكل عــام، األشــخاص الذين 
ينخرطــون فــي اتصــال مســتقل مــع الطــرف 
اآلخــر هــم أقــل احتماليــة فــي حــل مشــكلتهم 
ــتخدمون  ــن يس ــخاص الذي ــة باألش ــاً، مقارن تمام
آليــات حــل أخــرى. األشــخاص الذين يســتخدمون 
ــث الحــل عــن  ــن مــن حي المحاكــم ليســوا مختلفي

ــرى. ــات أخ ــتخدمون آلي ــن يس الذي
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الصوت والحیاد
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العملمشاكل اخرى

2 4 531

بشــكل عــام، إن التقييــم اإلجمالــي لعمليــات حــل المنازعــات المتعلقــة بالعمــل أقــل بكثيــر مــن المشــاكل 
األخــرى. االســتثناء الوحيــد هــو مقــدار المــال الــذي تــم إنفاقــه أثنــاء العمليــة.

تقييم رحلة العدالة

2 4 531
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إجراءات العدالة التوظيف بواسطة آليات حل النزاعات
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عنــد مقارنــة آليــات حــل المنازعــات المســتخدمة 
بشــكل  االتصــال  أي  تكــراراً،  أكثــر  بشــكل 
مســتقل بالطــرف اآلخــر واللجــوء إلــى محكمــة، 

ــي: ــا يل ــا نجــد م فإنن

فــي مــا يتعلــق بتكاليــف اإلجــراء، فــإن 	 
المغاربــة الذيــن يتعاملــون مــع الطــرف 
ــت  ــاق وق ــن إنف ــون ع ــرة يبلغ ــر مباش اآلخ
ــتخدمون  ــن يس ــن الذي ــل م ــوال أق ــل وأم أق
المحاكــم. ويبــدو أن اإلجــراءات فــي آليتــي 
ــن  ــا م ــا هام ــوي  كّم ــات تحت ــل المنازع ح
الغضــب والخــوف واإلذالل، وبشــكل عــام، 

العواطــف الســلبية واإلجهــاد؛

مــن حيــث جــودة اإلجــراء، يكون مســتخدمو 	 
المحكمــة أكثــر رضــا بالقــدرة علــى التعبيــر 
عــن رأيهــم، ويشــعرون باالحتــرام، ويبــدو 
ــد  ــر وضوحــاً ممــا هــو عن أن اإلجــراء أكث

إشــراك الطــرف اآلخــر مباشــرة؛

ــكل 	  ــج بش ــودة النتائ ــات ج ــف تقييم ال تختل
ذلــك،  ومــع  المجموعتيــن.  بيــن  كبيــر 
ــأن النتائــج تــم  يقــول مســتخدمو المحكمــة ب
تفســيرها بشــكل أفضــل نوعــاً مــا. يلقــي ذلك 
بعــض الضــوء علــى مــا يمكــن تحســينه مــن 
حيــث النتائــج. علــى ســبيل المثــال، الجــزء 

ــج. ــن النتائ ــي م التصالح

تتعلــق مشــكلة مــن كل اثنتــي عشــر مشــكلة 
قانونيــة خطيــرة بالعدالــة فــي مجــال العمــل. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم كونهــا إحدى أكثــر أنواع 
ــر  ــداً. تؤث ــرة ج ــا مؤث ــيوعاً، إال أنه ــاكل ش المش
علــى ســبل كســب عيــش النــاس بشــكل مباشــر. 
ــيوعاً  ــددة ش ــل المح ــاكل العم ــر مش ــط أكث وترتب
بإنهــاء التوظيــف غيــر العــادل، والتوظيــف بدون 
ــع.  ــع األجــور أو المناف ــح، وعــدم دف ــد صحي عق
تبلــغ النســاء كذلــك عــن التحــرش فــي العمــل فــي 
كثيــر مــن األحيــان. ويشــير النــاس إلــى الرغبــة 

ــاق حقوقهــم. فــي حــل مشــكلتهم إلحق

يســعى ســتة أشــخاص مــن كل عشــرة أشــخاص 
يواجهــون مشــكلة خطيــرة فــي العمــل للحصــول 
علــى المشــورة القانونيــة. يتــم  اللجــوء إلــى 
الزمــاء ومراكــز االستشــارات القانونيــة بشــكل 
متكــرر أكثــر مــن فئــات المشــاكل األخــرى. يتــم 
اســتخدام أفــراد األســرة بشــكل أقــل تكــراراً. يتــم 
تحديــد المحاميــن ومراكــز االستشــارات القانونيــة 
للمشــورة  فائــدة  أكثــر  كمصــادر  والزمــاء 

ــة. القانوني

يتخــذ ســبعة أشــخاص مــن أصــل عشــرة  نوعــاً 
مــن اإلجــراءات لحــل مشــكلتهم فــي العمــل. 
مــن المرجــح أن يتخــذ الرجــال إجــراءات أكثــر 
ــة لعــدم اتخــاذ  مــن النســاء. الســبب األكثــر أهمي
ــوة.  ــر ق ــر أكث ــرف اآلخ ــو أن الط ــراء ه أي إج
اإلجــراء األكثــر شــيوعاً حتــى اآلن هــو االتصــال 

مباشــرة بالطــرف اآلخــر. يشــير األشــخاص إلــى 
أن االتصــال المباشــر بالطــرف اآلخــر واللجــوء 
إلــى المحكمــة همــا  اإلجرائيــن األكثــر فائــدة 

ــا. الواجــب اتخاذهم

ــح  ــل، واألرج ــاكل العم ــّل مش ــة ح ــل احتمالي تق
ــا  ــي عنه ــم التخل ــا ت ــتمرة وإم ــا مس ــون إم أن تك
وجــودة  اإلجــراء  جــودة  حيــث  مــن  تمامــاً. 
النتيجــة والتكاليــف، يتــم تقييــم العدالــة فــي مجــال 
ــات المشــاكل  ــة مــن فئ العمــل بشــكل أقــل إيجابي
ــال  ــدار الم ــط مق ــخاص فق ــم األش ــرى. يقيّ األخ
الــذي ينفقونــه علــى أنــه أكثــر إيجابيــة. ويرتبــط 
ذلــك بحقيقــة أنَّ العديــد مــن األشــخاص يحاولــون 
حــل مشــكلتهم مــن خــال التحــدث إلــى الطــرف 
اآلخــر مباشــرة. و هــذه طريقــة منخفضــة الكلفــة 
ــذا  ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــات. وم ــبياً لحــل المنازع نس
النــوع مــن اإلجــراءات الذاتيــة يعانــي مــن عيــب 
جــودة  عــن  راضيــن  غيــر  فالنــاس  خطيــر: 

ــة. ــير النتيج ــدى تفس ــراءات وم اإلج

كل  لتلبيــة  الجامــع  المركــز  يوفــر  أن  يمكــن 
االحتياجــات فــي مجــال العدالــة الخاصة بمشــاكل 
العمــل للنــاس تحســناً كبيــراً فــي حــل النزاعــات 
ونتائــج أكثــر إنصافــاً. وســيوفر معلومــات دقيقــة 
ويــدل النــاس علــى االتجــاه الصحيــح ويقــدم 

ــية. ــاطة أساس ــات وس خدم

االستنتاج
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9
االستنتاجات 
والتوصيات



189 احتياجات العدالة في المغرب - 1882019

االستنتاج

تضمــن المــادة 118 مــن الدســتور الوصــول إلــى العدالــة للجميــع. ذلــك مــدّون 
ــاس. كيــف  ــه هــذا بالفعــل للن ــى إظهــار مــا يعني ــةً. تهــدف هــذه الدراســة إل كتاب
ــة  ــون فيمحاول ــف يتصرف ــة؟   كي ــى حياتهــم اليومي ــة عل ــر المشــاكل القانوني تؤث
ــاً فــي  ــة للجميــع ينعكــس حق حــل مشــاكلهم القانونيــة؟ هــل الوصــول إلــى العدال

الواقــع اليومــي للنــاس؟

المشــاكل القانونيــة شــائعة وجــزء ال يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة  
للمغاربــة

ــة واحــدة أو  ــاً مــن كل شــخصين مــن مشــكلة قانوني ــى شــخص واحــد تقريب عان
أكثــر خــال األعــوام األربعــة الماضيــة. وذلــك يُترجــم إلــى 3.9 ماييــن شــخص 
ــرض  ــدل تع ــف مع ــدة. يختل ــة جدي ــاكل قانوني ــع مش ــل م ــم التعام ــام عليه كل ع
ــة.  ــة /الحضري ــة القروي ــس واإلقام ــة والجن األشــخاص للمشــاكل حســب المنطق
تــدور أخطــر المشــاكل حــول الجريمــة والمنازعــات األســرية والخافــات بيــن 
الجيــران والمنازعــات علــى األراضــي وفــي العمــل. العنــف المنزلــي هــو أيضــاً 
شــائع ومؤثــر للغايــة، وال ســيما بيــن النســاء. يحتــاج األشــخاص الذيــن يواجهــون 
ــة الســهلة االســتخدام. وبهــذه  ــى العدال ــى الوصــول إل ــة إل هــذه المشــاكل القانوني
الطريقــة، يمكننــا ضمــان مســارات فــي مجــال العدالــة فعالــة وعادلــة تحقــق نتائــج 

منصفــة للجميــع.

ــة  ــاس عــن مســتويات عالي ــغ الن ــة. يبلِّ ــة للغاي ــة حقيقي ــب المشــاكل القانوني عواق
ــي، وإلحــاق  ــم المال ــى رفاهه ــر ســلبي عل ــت، وتأثي ــاع الوق ــاد، وضي مــن اإلجه
ــراءات  ــاعد اإلج ــن أن تس ــك. يمك ــن ذل ــر م ــة، وأكث ــات الهام ــرر بالعاق الض
المصممــة جيــداً فــي التخفيــف مــن بعــض هــذه التأثيــرات. يجــب توفيــر حلــول 

ســريعة للمشــاكل الملحــة.

ــاس  ــن الن ــتركة بي ــة المش ــات القانوني ــة لاحتياج ــق العدال ــى تحقي ــز عل فالتركي
لديــه القــدرة علــى التأثيــر علــى الماييــن مــن األشــخاص. يمكننــا خلــق عاقــات 

أكثــر اســتقراراً وثباتــاً، والحــد مــن التوتــر والمنازعــات فــي المجتمــع. ويضمــن 
ــر رخــاء لهــم  ــاة أفضــل وأكث ــاء حي ــى بن ــز عل ــى التركي ــدرة عل ــاس الق ــك للن ذل
وألســرهم. بــدالً مــن ذلــك، ســيؤدي النظــام القانونــي الــذي يعمــل بشــكل ســيئ إلى 
فقــدان ســبل كســب العيــش، وعاقــات متضــررة، وزيــادة مســتويات المنازعــات.

المشورة القانونية المؤهلة ال تصل إلى الجميع 
يُعــد البحــث عــن المشــورة القانونيــة خطــوة أولــى أساســية فــي حــل المنازعــات. 
يفعــل شــخصان مــن كل ثاثــة أشــخاص ذلــك. يعتمــد بشــدة ســعي النــاس 
للحصــول علــى المشــورة القانونيــة أم عدمــه علــى نــوع المشــكلة القانونيــة التــي 
ــإن  ــة، ف ــات العائلي ــى األراضــي والمنازع ــات عل ــبة للمنازع ــا. بالنس يواجهونه
ــي  ــات ف ــى المنازع ــبة إل ــك. بالنس ــون ذل ــرة أشــخاص يفعل ــن كل عش ــة م ثماني
العمــل والســكن، فــإن ســتة أشــخاص مــن أصــل عشــرة يفعلــون ذلــك. بالنســبة 
لمشــاكل المســتهلك والفســاد، فــإن أربعــة أشــخاص فقــط مــن كل عشــرة أشــخاص 

يفعلــون ذلــك.

ــن  ــات أو المقدمي ــتخدام المؤسس ــاالً الس ــل احتم ــي أق ــض ه ــل المنخف ــة الدخ فئ
الرســميين للمشــورة القانونيــة مــن األشــخاص ذوي المســتوى األعلــى مــن الدخل. 
وينطبــق األمــر نفســه علــى األشــخاص المقيميــن فــي المناطــق القرويــة  مقارنــة 
بمــن يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة. ويعنــي ذلــك أنَّــه ال يمكــن الوصــول إلــى 

المشــورة القانونيــة المؤهلــة بشــكل متســاو لجميــع أفــراد المجتمــع.

والشــرطة  وأصدقائهــم  عائاتهــم  أفــراد  إلــى  األشــخاص  يلجــأ  مــا  كثيــراً 
والمحاميــن. تُعتبــر الشــرطة والمحامــون بأنهــم مقدميــن للخدمــات القانونيــة 
القانونية/مراكــز  والعيــادات  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  دور  ــا  أمَّ مفيديــن. 

محــدود.  فهــو  االستشــارات 

التواصــل  اإلنترنــت ووســائل  أشــخاص  مــن كل عشــرة  يســتخدم شــخص 
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االستنتاجات والتوصيات

االجتماعــي للحصــول علــى المعلومــات القانونيــة. وهــذا أكثــر مــن ضعــف 
ــوات  ــذه القن ــر ه ــس واألردن. توف ــان وتون ــل لبن ــرى، مث ــي دول أخ ــدل ف المع
ــاً  ــاء خصوص ــدو أن النس ــع. يب ــار واس ــع بانتش ــازة وتتمت ــم ممت ــورات حج وف
يعتمــدن علــى هــذه القنــوات للحصــول علــى المعلومــات القانونيــة. وبنــاًء علــى 
ذلــك، فإنهــا ســتكون المســاحة المثاليــة للحلــول المبتكــرة. ومــع ذلــك، مــن المهــم 
األخــذ فــي االعتبــار أنَّ أقســاماً كبيــرة مــن الســكان لديهــا   ولــوج محــدود 
إلــى اإلنترنــت أو ولوجهــا إليــه معــدوم. وينطبــق ذلــك علــى األشــخاص الذيــن 
يتمتعــون بمســتوى أدنــى مــن التعليــم الرســمي و/أو الدخــل، واألشــخاص الذيــن 

ــة . ــق القروي ــي المناط ــون ف يعيش

ال يبحــث شــخص مــن كل ثاثــة أشــخاص عــن أي نــوع مــن المشــورة القانونيــة. 
ــة  ــول كيفي ــية ح ــات األساس ــى المعلوم ــن فرصــة الوصــول إل ــم م وذك يحرمه
ــا ال  ــم إم ــى أنه ــيرون إل ــه. ويش ــل وج ــى أفض ــة عل ــكلتهم القانوني ــة مش معالج
ــل  ــون عنهــا. يمث ــن يبحث ــون أي ــدون أن المشــورة ستســاعدهم وإمــا ال يعرف يعتق
عــدم امتــاك مــا يكفــي مــن المــال حاجــزاً ملحــاً للمجموعــات المنخفضــة الدخــل 
واألشــخاص الذيــن يواجهــون منازعــات حــول العائلــة والعمــل. النــاس الذيــن ال 
يســعون للحصــول علــى المشــورة القانونيــة هــم أقــل عرضــة التخــاذ اإلجــراءات 
الازمــة وربمــا ال يكونــون حتــى علــى علــم بــأنَّ لمشــكلتهم حــاً قانونيــاً محتمــاً.

يعتمد الكثير من الناس على المؤسسات لحل منازعاتهم
يتخــذ ســبعة أشــخاص مــن كل عشــرة أشــخاص خطــوات فعالــة لحــل مشــكلتهم. 
ــة االتصــال بالطــرف  ــى العدال ــر شــيوعاً للوصــول إل وتشــمل المســارات األكث
اآلخــر مباشــرة، واللجــوء إلــى أفــراد األســرة، واالتصــال بالشــرطة، واالعتمــاد 
علــى محــام. ومــع ذلــك، يشــير ثاثــة أشــخاص مــن كل عشــرة أشــخاص 
ــى  ــذا أعل ــكلتهم. ه ــل مش ــة لح ــى المحكم ــأون إل ــم يلج ــراءات بأنه ــذون إج يتخ
ــان  ــال، لبن ــبيل المث ــى س ــتها. عل ــا بدراس ــي قمن ــدول األخــرى الت ــن ال ــر م بكثي
ــوج  ــن  الول ــه يمك ــي أن ــذا يعن ــش)%8(. وه ــا )%6( وبنغادي )%4( ونيجيري

ــل. ــى األق ــى جــزء مــن الســكان عل ــم، بالنســبة إل ــى المحاك بســهولة إل

لقــد ســألنا جميــع الذيــن واجهــوا مشــكلة قانونيــة، بمــن فيهــم األشــخاص الذيــن 
ــمية.  ــم رس ــتخدموا محاك ــم يس ــاذا ل ــاق، لم ــى اإلط ــراء عل ــذوا أي إج ــم يتخ ل
قالــت األغلبيــة بأنهــم أرادوا حــل المشــكلة خــارج المحكمــة. ومــع ذلــك، هنالــك 
أشــخاص يشــيرون إلــى أنهــم ال يعتقــدون أن المحاكــم ستســاعد شــخصاً مثلهــم، 
ــة  ــم بطيئ ــدون أن المحاك ــم، أو يعتق ــى المحاك ــة الوصــول إل ــون كيفي أو ال يعرف
للغايــة. وغالبــاً مــا يُشــار كذلــك إلــى عــدم امتــاك أمــوال كافيــة  كعائق الســتخدام 

المحاكــم.

ــم  ــإن أه ــاق، ف ــى اإلط ــراء عل ــذون أي إج ــن ال يتخ ــخاص الذي ــبة لألش بالنس
ــة  ــبة للمجموع ــوى. بالنس ــوازن الق ــال ت ــأس واخت ــعور بالي ــي الش ــق ه العوائ
ــر  ــي مــن المــال هــو حاجــز كبي ــا يكف ــاك م ــإن عــدم امت المنخفضــة الدخــل، ف
ل العــادات والتقاليــد عوائــق أكثــر أهميــة بالنســبة للنســاء والشــباب.  آخــر. وتشــّكِ
يكمــن التحــدي فــي إيجــاد طــرق لتمكيــن هــؤالء األشــخاص. يجــب أن نزودهــم 
بمســارات فــي مجــال العدالــة بســيطة وميســرة والتــي تمكنهــم مــن حــل منازعاتهم 

بطريقــة ســهلة االســتخدام.

عدد كبير من المنازعات لم يتم حلها
أقــل مــن ثاثــة مــن أصــل 10 مــن أخطــر المشــاكل يتــم حلهــا بالكامــل. الشــباب 
واألشــخاص ذوو مســتوى الدخــل األقــل هــم أقــل  احتمــاال لحــل مشــاكلهم. 
اثنتــان فقــط مــن كل عشــرة جرائــم ومنازعــات علــى األراضــي وقضايــا العنــف 
المنزلــي يتــم حلهــا بالكامــل. يتــم التخلــي تمامــاً عــن مشــكلة مــن مشــكلتين تتعلقان 
بالجرائــم. مــن ناحيــة أخــرى، مــن األســهل إيجــاد حلــول لبعــض المشــاكل؛ يتــم 

حــل أربعــة مــن أصــل عشــرة منازعــات مــع الجيــران تمامــاً.
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ً الفئات األشد ضعفا
ــمل  ــرب تش ــي المغ ــية ف ــاً الرئيس ــد ضعف ــات األش ــى أن الفئ ــات إل ــير البيان تش
الشــباب، واألشــخاص ذوو المســتوى المتدنــي مــن التعليــم الرســمي و/أو الدخــل، 

والنســاء.

يقــوم النــاس بتقييــم مســاراتهم فــي مجــال العدالــة علــى جــودة العمليــة، وجــودة 
النتيجــة، والتكاليــف. إنَّ األشــخاص الذيــن يتمتعــون بمســتوى دخــل مرتفــع 
يكونــون أكثــر رضــا بشــكل كبيــر عــن جــودة العمليــة مــن ذوي مســتوى الدخــل 
ــد مــن  ــر، ولديهــم المزي ــرام أكث المنخفــض. فهــم يشــعرون بأنهــم يحظــون باحت
ــذا  ــراء. وه ــل اإلج ــى تفاصي ــاً عل ــر اطاع ــم أكث ــم وه ــتماع إليه ــرص لاس الف
يشــير إلــى وجــود ازدواجيــة فــي النظــام القانونــي، حيــث يحصــل الذيــن يملكــون 

ــة أفضــل وأكثــر ماءمــة للمســتخدمين. ــد مــن المــال علــى عدال المزي

ــد  ــذا الح ــد ه ــك، عن ــع ذل ــة. وم ــاكل قانوني ــباب لمش ــرض الش ــال تع ــل احتم يق
ينتهــي الخبــر الســار. فهــم يكافحــون للعثــور علــى مصــادر مؤهلــة مــن المشــورة 
ــاذ  ــاالً التخ ــل احتم ــم أق ــا أنه ــراد أســرهم. كم ــم أف ــير معظمه ــة. ويستش القانوني

ــل  احتمــاال لحــل مشــاكلهم. ــك، هــم أق إجــراءات لحــل مشــاكلهم، ونتيجــةً لذل

تواجــه النســاء الجــزء األكبــر مــن مشــاكل العنــف األســري والمنزلــي. العنــف 
المنزلــي بشــكل خــاص مؤثــر للغايــة ولــه عواقــب ســلبية قويــة علــى حياة شــخص 
ــن  ــاً م ــد ضعف ــي واقتصــادي أش ــي وضــع اجتماع ــرب ف ــي المغ ــاء ف ــا. النس م
الرجــال. والمشــاكل القانونيــة التــي يواجهنهــا تضيــف عبئــاً إضافيــاً. كمــا أنهــن 
ــر  ــة أكب ــر بدرج ــذا األم ــم ه ــاكلهن. ويتضخ ــل لمش ــل أق ــدالت ح ــن مع يواجه
ــض. ــض و/أو مســتوى الدخــل المنخف ــي المنخف للنســاء ذوات المســتوى التعليم

ــة يجــب أن  ــى العدال ــى تحســين الوصــول إل ــدف إل ــكار يه إن أي سياســة أو ابت
ــار. ــات فــي االعتب يأخــذ هــذه الفئ
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ــي مصــادر   ــف المنزل ــل والعن ــات العم ــة ومنازع ــل الجريم تمث
ــرة جــور كبي

البيانــات المقدمــة فــي هــذا التقريــر غنيــة. لذلــك مــن المهــم التركيــز علــى 
المجــاالت التــي تحتــاج إلــى تحســينات أكبــر، وحيــث يمكــن أن يحــدث االبتــكار 
فرقــاً حقيقيــاً. ســاعدنا أصحــاب المصلحــة المحليــون فــي تحديــد هــذه المجــاالت 

الرئيســية.

تعــد الجريمــة فئــة المشــكلة القانونيــة األكثــر انتشــاراً. وإذا نظرنــا إلــى مشــاكل 
ــن  ــن م ــيوعاً بمرتي ــر ش ــا أكث ــيوعاً. إنه ــر ش ــي األكث ــرقة ه ــإن الس ــددة، ف مح
ثانــي أكثــر المشــاكل انتشــاراً، أي الطــاق أو االنفصــال. مــن الواضــح أنَّ ذلــك 
مصــدر رئيســي للتوتــر فــي المجتمــع. يشــعر شــخص مــن كل أربعــة أشــخاص 
بعــدم األمــان عنــد الســير بمفــرده فــي حيــه بعــد حلــول الظــام. يشــير شــخص 
ــة لجريمــة مــا  ــراد أســرته كان ضحي ــى أن أحــد أف مــن كل خمســة أشــخاص إل
خــال األعــوام األربعــة الماضيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن معــدالت الحلــول 
منخفضــة للجرائــم ويتــم التخلــي تمامــاً عــن مشــكلة مــن كل مشــكلتين. هــذه الحالة 
ــاس  ــدأ؟ عندمــا يواجــه الن ــن نب ــر. إذن، مــن أي ــب التغيي ال يمكــن تحملهــا وتتطل
ــة  ــك، فهــي جهــة فاعل ــى ذل ــاًء عل ــاً مــا يســتخدمون الشــرطة. وبن جريمــة، غالب
ــراد  ــة. فأف ــي العملي ــة ســهلة االســتخدام وينبغــي إشــراكها ف ــق عدال رئيســية لخل
الشــرطة هــم أول نقطــة اتصــال بيــن المواطنيــن والمؤسســات الرســمية. يمكــن أن 
يســاعد بنــاء قــدرات أفــراد الشــرطة وتدريبهــم علــى القيــام بهــذا الــدور الطبيعــي 
ــن  ــم. يمك ــة للجرائ ــة القضائي ــق والماحق ــين التحقي ــب تحس ــل. يج ــكل أفض بش
للشــرطة أيضــاً تحســين ســهولة اســتخدام خدماتهــا مــن خــال وضــع احتياجــات 
المواطنيــن أوالً. قــد تكــون هنــاك إمكانيــة للتركيــز علــى حــل المنازعــات مباشــرة 

بيــن الضحايــا والجنــاة.

إنَّ إنهــاء التوظيــف غيــر العــادل، والتوظيــف بــدون عقــد صحيــح، وعــدم دفــع 
األجــور و/أو المنافــع هــي المصــادر الرئيســية للنــزاع بيــن الموظفيــن وأصحــاب 
العمــل فــي المغــرب. هــذه المشــاكل لهــا تأثيــر كبيــر علــى ســبل كســب عيــش 
النــاس وتحصــل علــى ثانــي أعلــى درجــة تأثيــر بعــد العنــف المنزلــي. وباإلضافة 
إلــى ذلــك، مــن الصعــب حــل هــذه المنازعــات، حيــث يتــم حــل أقــل مــن منازعــة 

واحــدة مــن كل خمســة تمامــاً. 
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ــغ النســاء عــن العنــف المنزلــي فــي الغالــب. تقــع واحــدة مــن كل عشــرة مــن  تبلِّ
أخطــر مشــاكلهن فــي هــذه الفئــة. يعــد العنــف المنزلــي حتــى اآلن أكثــر أنــواع 
المشــاكل تأثيــراً، ولــه أثــر ســلبي كبيــر علــى حيــاة األشــخاص. وباإلضافــة إلــى 
ــب  ــاالً لطل ــل احتم ــي أق ــف المنزل ــون العن ــن يواجه ــإن األشــخاص الذي ــك، ف ذل
ــة واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لحــل مشــكلتهم. يعتمــد معظــم  المشــورة القانوني
النــاس علــى أفــراد عائلتهــم ويتواصلــون مــع الطــرف اآلخــر مباشــرة. وبالتالــي، 
ــذه  ــل ه ــون ح ــاس يفضل ــراء أنَّ الن ــد الخب ــرة. يؤك ــل األس ــكلة داخ ــل المش تظ
ــي  ــت الحال ــي الوق ــاك فرصــة محــدودة ف ــي أن هن ــذا يعن المنازعــات ســراً. وه
لحــل المنازعــات بشــكل مهنــي إلحــداث فــرق. يمكــن أن يســاعد االبتــكار 
ــة الســهلة  ــى العدال ــة وصــول محســنة إل ــر إمكاني ــح هــذا المجــال وتوفي ــى فت عل

االســتخدام لمــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا.

النقاط المضيئة للعدالة في المغرب
ــر  ــض النظ ــرب، بغ ــي المغ ــة ف ــع للغاي ــن مرتف ــم والمحامي ــتخدام المحاك إن اس
عــن مســتوى الدخــل. ويبــدو أن ذلــك يعنــي ضمنــاً أنهــم فــي متنــاول فئــات مــن 
ــد  ــم جي ــان وتحظــى بتقيي ــن األحي ــر م ــي كثي ــم ف ــتخدام المحاك ــم اس الســكان. يت
علــى جــودة اإلجــراء. يشــعر النــاس بــأن صوتهــم مســموع وصانــع القــرار غيــر 
ــى  ــخاص إل ــير األش ــين. يش ــال للتحس ــع مج ــك بالطب ــك، هنال ــع ذل ــز. وم متحي
إنفــاق كميــات كبيــرة مــن الوقــت والمــال عنــد اســتخدام المحاكــم. وعــاوةً علــى 
ــض  ــب تعوي ــيما جان ــرة، ال س ــة ليســت كبي ــة للنتيج ــودة المدرك ــإن الج ــك، ف ذل

الضــرر.

تتفانــى حكومــة المغــرب إلصــاح حكــم القانــون. يحتــوي دســتور 2011 علــى 
ــان وجــود  ــع وضم ــة للجمي ــى العدال ــوج إل ــالة واضحــة بشــأن تحســين الول رس
ســلطة قضائيــة مســتقلة. نأمــل أن يســاهم هــذا التقريــر فــي هــذه المهمــة مــن خال 
رصــد احتياجــات المواطنيــن فــي مجــال العدالــة وتحديــد مجــاالت التحســين. إنــه 

يســاعد علــى مواصلــة دعــم الحركــة التــي حققــت بالفعــل الكثيــر.
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التوصيات

األولوية
يؤكــد هــذا التقريــر علــى الحاجــة إلــى إعطــاء األولويــة إلصــاح نظــام العدالــة 
بمــا يتماشــى مــع احتياجــات الشــعب المغربــي. يشــير النــاس إلــى أنهــم يتعاملــون 
مــع المشــاكل القانونيــة يوميــاً. فهــم غالبــاً مــا يبلغــون عــن الجرائــم والمنازعــات 
األســرية ومنازعــات العمــل والعنــف المنزلــي. ســوف يــؤدي مباشــرة التركيــز 
علــى تحســين المســارات فــي مجــال العدالــة المتعلقــة بهــذه المشــاكل إلــى تحســين 
حيــاة مئــات اآلالف مــن األشــخاص. يمكــن القيــام بذلــك  خطــوة بخطــوة. وبــدالً 
مــن محاولــة معالجــة كل القضايــا فــي آن واحــد، يمكــن أن يبــدأ اإلصــاح علــى 
مســتوى دون المســتوى الوطنــي لتدخــل واحــد محــدد للغايــة. يتيــح ذلــك الفرصــة 
لتجربــة مجموعــة مــن الحلــول المحتملــة المختلفــة والتعلــم منهــا. عندمــا يتحقــق 
هــدف مــا، يمكــن توســيع نطــاق الحــل ويمكــن لصانعــي السياســة التحــرك 

للتصــدي للتحــدي التالــي.

البيانــات كنقطــة انطــاق للتدخــات القائمــة علــى األدلــة وكدعــم 
للتنفيذ

إنَّ السياســات غيــر المســتنيرة تضــر أكثــر ممــا تنفــع. يمكــن أن تتضمــن البيانــات 
ــات  ــة بيان ــى لوح ــا عل ــن الوصــول إليه ــي يمك ــر، والت ــذا التقري ــي ه ــواردة ف ال
ــات  ــل السياس ــط عم ــي، خط ــكار القانون ــاي لابت ــد اله ــة بمعه ــة الخاص العدال
الوطنيــة وشــبه الوطنيــة. ليســت العدالــة ظاهــرة ثابتــة. فالنــاس يتعلمــون، 
والنــاس يتحركــون، والنــاس يستســلمون. ولهــذا الســبب، مــن المستحســن وضــع 
ــأن  ــة بش ــى القم ــدة إل ــن القاع ــات م ــدث البيان ــى أح ــول عل ــاس للحص ــام قي نظ
العدالــة التــي تســمح بوضــع االســتراتيجيات الفعالــة. بعبــارة أخــرى، يجــب 
وضــع المســتخدم فــي محــور إصــاح العدالــة. مــا هــي أكثــر المؤسســات فعاليــة 
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لحــل المشــاكل القانونيــة؟ ومــا هــي االســتراتيجيات التــي يســتخدمها األشــخاص 
ــى  ــدون عل ــخاص يعتم ــن األش ــد م ــات أن العدي ــر البيان ــم؟ تُظه ــل منازعاته لح
أصدقائهــم وعائاتهــم للحصــول علــى المشــورة القانونيــة. مــا الــذي يمكــن القيــام 
بــه لتحســين الوصــول إلــى مصــادر المشــورة المهنيــة والكفــؤة؟ تلــك هــي أنــواع 
ــم  ــي صمي ــون ف ــب أن تك ــي يج ــتخدم والت ــول المس ــور ح ــي تتمح ــئلة الت األس

ــة. ــى األدل ــة عل ــة والتدخــات القائم إصاحــات العدال

تمثــل أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة دعــوة عالميــة ملحــة للعمــل مــن 
أجــل تحقيــق الســام واالزدهــار لــكل النــاس علــى كوكــب األرض، اآلن وفــي 
ــد  ــه التحدي ــى وج ــم 16.3 عل ــتدامة رق ــة المس ــدف التنمي ــدف ه ــتقبل. ويه المس
ــي  ــإن المؤشــرات الت ــك، ف ــع ذل ــع. وم ــة للجمي ــى العدال ــوج إل ــادة  الول ــى زي إل
تقيــم مــدى تقــدم الحكومــات نحــو الوصــول إلــى هــذا الهــدف ال تمــت بصلــة لمــا 
يفتــرض أنهــا بصــدد قياســه. علــى ســبيل المثــال، ليــس مــن الصعــب قيــاس نســبة 
ضحايــا العنــف الذيــن يبلغــون عــن تجربتهــم فحســب، ولكــن مــن المؤكــد أنهــا ال 

تقــدم صــورة كاملــة لحالــة الوصــول إلــى العدالــة.

وهكــذا تتــاح للحكومــات الفرصــة لصياغــة مؤشــرات وطنيــة ودون وطنيــة 
ــي  ــوة ف ــن الفج ــد م ــي الح ــرزه ف ــذي تح ــدم ال ــع التق ــة لتتب ــر دق ــة وأكث إضافي
ــة. إن الدراســات األساســية لرصــد العمليــات، والتدخــات  الوصــول إلــى العدال
ــم ،  ــم والتعل ــر، والتقيي ــاس األث ــة لتحســين اإلجــراءات، وقي ــى األدل المســتندة إل
ــون وضمــان  ــز ســيادة القان ــي لتعزي ــح هــو نهــج إيجاب وتوســيع نطــاق مــا يصل
ــة الســهلة االســتخدام للمســتخدم. يجــب أن تكــون البيانــات حجــر الزاويــة  العدال
فــي التدخــات القائمــة علــى األدلــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فهــي دعامــة للتنفيــذ 
ــن خــال اســتخدام  ــال، م ــى ســبيل المث ــل. عل ــال للسياســات المحــددة بالفع الفع
ــى ردود  ــن خــال الحصــول عل ــة، أو م ــة الجنائي ــي مجــال العدال المؤشــرات ف

ــن الشــفافية والمســاءلة. ــد م ــق المزي ــن تحقي ــن المســتخدمين، يمك ــل م الفع
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االستخدام اإلبداعي للعمليات البديلة واالبتكار لحل المنازعات
للعديــد مــن المشــاكل إمكانيــة لحلهــا بشــكل جيــد قبــل أن يصبــح مــن الضــروري 
إشــراك المحاكــم والمحاميــن. وبمــا أن هــذه اآلليــات مكلفــة، فمــن األفضــل فــي 
بعــض األحيــان البحــث عــن طــرق بديلــة لحــل منازعــة مــا. االتصــال بالطــرف 
ــداً  ــر مفي ــه ال يعتب ــرب، لكن ــي المغ ــتخدام ف ــائع االس ــر ش ــكل مباش ــر بش اآلخ
ــراءات  ــاذ إج ــى اتخ ــادرون عل ــم ق ــاس بأنه ــعر الن ــدو، يش ــا يب ــى م ــة. عل للغاي
وأخــذ المبــادرة إليجــاد حــل بأنفســهم فــي كثيــر مــن األحيــان. يمكننــا البنــاء علــى 
ذلــك وتمكيــن النــاس مــن حــل منازعاتهــم بطريقــة ســهلة االســتخدام وعادلــة مــن 
خــال وســائل بديلــة. ويعنــي ذلــك ضمنــاً أيضــاً أنــه لــن يتــم النظــر فــي المحاكــم 
إال للمشــاكل األكثــر خطــورة، ممــا قــد يقلــل مــن عــبء القضايــا ويضمــن إنفــاق 
ــى  ــر عل ــر الكبي ــدة، ذات التأثي ــى الحــاالت المعق ــد مــن الوقــت عل القضــاة المزي

حيــاة النــاس.

يمكــن لحــل النــزاع علــى اإلنترنــت أن يــؤدي دوراً مهمــاً كتعزيــز لحــل 
المنازعــات التقليــدي وبديــل لــه. كمــا رأينــا مــن خــال التقريــر، فــإن اســتخدام 
اإلنترنــت مرتفــع نســبياً فــي المغــرب. مــن شــأن تبنــي اإلنترنــت كآليــة لتســليم 
الحلــول أن يفتــح المجــال لابتــكار وريــادة األعمــال. ومــع ذلــك، مــن المهــم أن 
نتذكــر أن شــرائح كبيــرة مــن الســكان ال تســتطيع الوصــول إلــى اإلنترنــت. يجــب 

ــات. ــى هــذه  الفئ استكشــاف طــرق أخــرى للوصــول إل

ــاوض  ــة والتف ــل المصالح ــرة مث ــر المباش ــات غي ــاً اآللي ــاعد أيض ــن أن تس يمك
المدعــوم والوســاطة فــي حــل المشــكات القانونيــة اليوميــة الشــائعة، مثــل 
المنازعــات بيــن الجيــران أو النزاعــات حــول الحــدود. يحتــاج النــاس إلــى إطــار 
لتســهيل المفاوضــات التــي تســاعدهم علــى حــل منازعاتهــم خــارج المؤسســات 
الرســمية. يمكــن للمســاعدين القانونييــن والوســطاء أن  يســاهموا فــي مــد الجســور 

ــى إيجــاد حــل عــادل. فــي هــذه المواقــف و يســاعدوا أصحــاب المشــكلة عل
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سد الفجوة بين المناطق القروية  والحضرية
طــوال هــذا التقريــر، ظهــرت اختافــات مهمــة بيــن األشــخاص الذيــن يعيشــون 
ــاس فــي  ــع الن ــة . يتمت ــن يعيشــون فــي المناطــق القروي فــي المــدن وأولئــك الذي
ــاال  ــر احتم ــم أيضــاً أكث ــن والشــرطة. وه ــى المحامي ــدن بوصــول أفضــل إل الم
التخــاذ إجــراءات لحــل مشــكلتهم. وتقــوم النســاء الحضريــات علــى وجــه 
ــن  ــر م ــة أكث ــة بصــورة إيجابي ــال العدال ــي مج ــاراتهن ف ــم مس الخصــوص بتقيي
النســاء الريفيــات. العائــق الرئيســي فــي المناطــق القرويــة  لعــدم اتخــاذ أي 
إجــراء هــو عــدم معرفــة مــا يجــب القيــام بــه. بالنســبة لألفــراد فــي المــدن، فهــو 
عــدم االعتقــاد بــأن اتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه أن يحــدث فرقــاً. الوصــول إلــى 

ــة. ــي المناطــق الحضري ــن ف ــر بمرتي ــت أكث اإلنترن

يشــير كل ذلــك إلــى حقيقــة أن األشــخاص فــي المناطــق القرويــة  أشــد ضعفــاً، 
ــة،  ــة المؤهل ــى المشــورة القانوني ــن الحصــول عل ــل م ــدر أق ــون بق ــم يتمتع وأنه
وهــم أقــل رضــا بشــأن تجربــة مســارهم فــي مجــال العدالــة. إذا كان الهــدف هــو 
توفيــر الولــوج إلــى العدالــة للجميــع، كمــا ورد فــي الهــدف 16.3 مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة، فــا يمكــن التغاضــي عــن هــذه الفجــوة بيــن المناطــق القرويــة  
والحضريــة. تحســين البنيــة التحتيــة القرويــة  فــي مجــال العدالــة جــزء أساســي 

مــن ذلــك.

توفير أكبر للمصادر المؤهلة لاستشارات القانونية
يعتمــد شــخص واحــد فقــط مــن بيــن كل خمســة أشــخاص علــى مصــادر 
ــن أو مراكــز  ــن والمســاعدين القانونيي ــل المحامي ــة، مث ــة للمشــورة القانوني مؤهل
ــر  ــة األكث ــورة القانوني ــإن مصــدر المش ــع، ف ــي الواق ــة. ف ــارات القانوني االستش
استشــارة هــو األســرة. استشــارة أفــراد األســرة هــو رد فعــل طبيعــي. هــم أفــراد 
يمكــن الوصــول إليهــم وموثــوق بهــم فــي الشــبكة الشــخصية. ومــع ذلــك، فمــن 
العــدل أن نفتــرض أن جــودة المشــورة القانونيــة التــي يقدمهــا أفــراد العائلــة أقــل 
دقــة مــن تلــك التــي يقدمهــا المهنيــون المدربــون. وهــذا يــؤدي إلــى نقــص فــي 
الوعــي القانونــي ويمكــن أن ينهــي فعليــاً المســار فــي مجــال العدالــة قبــل أن يبــدأ 

ــاط. ــة األمــل واإلحب ــن بخيب ــاس مصابي ــك الن ــى. ويتــرك ذل حت

إن الحصــول علــى مشــورة قانونيــة عاليــة الجــودة هــو الخطــوة األولــى فــي حــل 
ــم  ــاس فه ــدى الن ــون ل ــرد أن يك ــج أفضــل. بمج ــى نتائ ــٍة والحصــول عل منازع
ــوا،  ــن يجــب أن يتحدث ــع َم ــوا، وم ــن يجــب أن يذهب ــى أي ــم، وإل أفضــل لحقوقه
تــزداد فــرص النجــاح فــي حــل منازعــة مــا. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن أحــد 
العناصــر الرئيســية لتحســين الوصــول إلــى العدالــة هــو العمــل علــى إتاحــة أكبــر 
للمشــورة القانونيــة الدقيقــة والســهلة االســتخدام إلــى المواطنيــن. ومــن شــأن ذلــك 
تمكينهــم وتوجيههــم مــن  فــي المتاهــة القانونيــة بأكثــر الطــرق فعاليــة وكفــاءة. 
يجــب تقديــم المشــورة القانونيــة المتمحــورة حــول المســتخدم و الموجهــة والقابلــة 
ــاس مشــكلة  ــك عندمــا يواجــه الن ــاول األشــخاص. لذل ــي متن ــذ  و جعلهــا ف للتنفي

قانونيــة خطيــرة، يصبــح الحــل  بحوزتهــم أكثــر بقليــل.

استكشــاف إمكانــات مركــز جامــع لتلبيــة االحتياجــات فــي مجالــة 
العدالــة فــي مــا يتعلــق بمشــاكل العمــل والعنــف المنزلــي

تعــد العدالــة فــي مجــال العمــل والعنــف المنزلــي مــن أكثــر المشــكات القانونيــة 
ــع  ــاً م ــر قانوني ــت صحــة األم ــل تثبي ــي المغــرب. خــال ورشــة عم خطــورة ف
الخبــراء القانونييــن والمحاميــن والقضــاة وأعضــاء المجتمــع المدنــي، قمنــا 
ــة لألشــخاص  بعصــف ذهنــي حــول ســبل تحســين المســارات فــي مجــال العدال
ــات  ــدى التوصي ــت إح ــات. كان ــن المنازع ــواع م ــذه األن ــن ه ــون م ــن يعان الذي
الرئيســية التــي  تمخضــت عــن هــذه الجلســة هــي العمــل علــى برنامــج يســاعد 
ــه اســم المركــز الجامــع  ــق علي ــود أن نطل ــة. ن ــى النهاي ــة وحت ــاس مــن البداي الن
ــة  ــة دقيق ــة قانوني ــر نصيح ــى توفي ــل عل ــأنه أن يعم ــن ش ــات. م ــة االحتياج لتلبي
إلــى حقوقهــم، وتوجيههــم نحــو  وســهلة االســتخدام لألشــخاص، واإلشــارة 
المســاعدة المهنيــة عندمــا يتطلــب الوضــع ذلــك. يمكــن اســتخدام تنســيقات مختلفــة 
ــة  ــون منص ــن أن تك ــخاص. يمك ــن األش ــة م ــات مختلف ــى مجموع ــول إل للوص
عبــر اإلنترنــت، أو مكتبــاً محليــاً يعمــل بــه متطوعــون مدربــون، أو مزيــج مــن 
ــبة  ــة بالنس ــة للغاي ــت عالي ــى اإلنترن ــتندة إل ــول المس ــات الحل ــن. إن إمكان االثني
لفئتــي المشــكلتين المذكورتيــن، حيــث يســتخدم شــخص مــن كل ســتة أشــخاص 

ــة. ــات القانوني ــورد للبحــث عــن المعلوم ــذا الم ه

وكمــا أشــرنا ســابقاً، مــن المهــم البــدء بأمــر صغيــر. جــرب علــى نطــاق محلــي. 
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االستنتاجات والتوصيات

حــاول إعــداد مركــز جامــع لتلبيــة االحتياجــات فــي مدينــة أو منطقــة معينــة. حــدد 
هدفــاً واضحــاً ومحــدداً لتســليمه، مثــل تقليــل عــدد حــاالت العنــف المنزلــي فــي 
ــرات  ــذ التغيي ــم. نف ــم والتعل ــم بالتقيي ــي. ق ــام التال ــي الع ــة بنســبة %50 ف المنطق
الازمــة. ثــم حــاول توســيع نطــاق الفكــرة. لمثــل هــذه األفــكار المبتكــرة القــدرة 
علــى تحســين الوصــول إلــى العدالــة بشــكل كبيــر مــن أجــل المشــاكل القانونيــة 
األكثــر إلحاحــاً ومســاعدة األشــخاص األكثــر احتياجــاً. كل مــا يتطلبــه األمــر هــو 

فكــرة جريئــة واإلرادة لتنفيذهــا.

الخطوات التالية
ســوف يســتخدم مختبــر تحويــل العدالــة التابــع لمعهــد الهــاي لابتــكار القانونــي 
ــي  ــا يل ــة. فيم ــكار الفعال ــتراتيجيات االبت ــر اس ــة لتطوي ــذه الدراس ــتنتاجات ه اس

كيــف نقــوم بذلــك.

تشكيل ائتاف
تتمثــل الخطــوة األولــى فــي الجمــع بيــن مجموعــة متنوعــة مــن األفــراد المتمكنين 
والملتزميــن مــن جميــع  مكونــات مجــال العدالــة. وهــم ملتزمــون باســتخدام 
البيانــات لتطويــر اســتراتيجيات االبتــكار وتحقيــق الحلــول. يمكــن أن يشــمل هــذا 
ــة  ــي واألوســاط األكاديمي ــع المدن ــة والمجتم ــن الحكوم ــة م ــات فاعل ــق جه الفري

ورجــال األعمــال وممثليــن آخريــن.

تطوير استراتيجية االبتكار في مجال العدالة
ر الفريــق جــدول أعمــال لابتــكار يعتمــد علــى البيانــات. يحتــوي  بعــد ذلــك، يطــّوِ
جــدول األعمــال علــى أهــداف محــددة لتحقيــق العدالــة، والتــي تتنــاول احتياجــات 
ــاً واضحــة تحــدد  ــدف أهداف ــن كل ه ــة. يعيِّ ــال العدال ــي مج ــي ف الشــعب المغرب
ــة  ــداف بمؤشــرات محــددة وقابل ــط األه ــن. ترتب ــينات الملموســة للمواطني التحس
ــق  ــدرات المتاحــة داخــل المغــرب لتحقي ــق الق ــز الفري ــاس للنجــاح. كمــا يمي للقي
ــدد  ــي تح ــارات الت ــر المس ــن خــال تطوي ــك م ــم ذل ــة. ويت ــليم العدال ــداف تس أه

التحديــات والفــرص المختلفــة علــى الطريــق نحــو تحقيــق األهــداف.

تقديم استراتيجية االبتكار في مجال العدالة
فــي الخطــوة األخيــرة مــن العمليــة، يدعــم الفريــق االبتــكار علــى نطــاق واســع. 
فأفــراده يشــكلون مجموعــات عمــل تعمــل علــى تطويــر حلــول ملموســة للوصــول 
ــول  ــة. يمكــن أن تتضمــن الحل ــى األهــداف المحــددة فــي أهــداف تســليم العدال إل
أدوات مبتكــرة وشــراكات ومنصــات معرفــة ونمــاذج تمويــل. يمكــن تطويرهــا 
ع العدالــة التابــع لمعهــد الهــاي لابتــكار  بشــكل أكبــر بالتعــاون مــع مســّرِ

ــي.  القانون
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عن معهد الهاي لابتكار القانوني

ليســت العدالــة مجــرد عــدد الجرائــم المبلــغ عنها. 
وال هــي تتعلــق بالمحاكــم والقوانيــن. إنهــا تتعلــق 
بالنــاس. حياتهــم اليوميــة وألمهــم وإحباطهــم - 
ــون  ــا أو ال يحصل ــي يحققونه ــة الت ــج العدال ونتائ

عليهــا.

ــاس  ــى الن ــتمع إل ــا نس ــي أنن ــبب ف ــو الس ــذا ه ه
فــي كل بلــد لقيــاس احتياجاتهــم ورضاهــم. نحــن 
نجمــع أصــوات اآلالف مــن خــال أداتنــا البحثيــة 
العدالــة  مجــال  فــي  النــاس  احتياجــات  حــول 
ــف  ــا تكش ــا. إنه ــا بخصوصه ــتويات الرض ومس
لألشــخاص  الفعليــة  القانونيــة  المشــاكل  عــن 

وتجاربهــم ووصولهــم إلــى العدالــة.

بعــد تعديلهــا حســب الســياق المحــدد للبلــد، فإنهــا 
توفــر فهمــاً معمقــاً لألشــخاص العامليــن فــي 

ــة. ــاع العدال قط

كمــا نجعــل البيانــات متاحــة لصانعــي السياســات 
ــوا مــن  ــى يتمكن ــة، حت مــن خــال واجهــات ذكي
االســتخدام  يــؤدي  للنتائــج.  اســتنادا  العمــل  
المســؤول لهــذه البيانــات إلــى المعرفــة، ويخلــق 

ــاءلة. ــي المس ــن، ويبن التمكي

تشــمل بعــض البلــدان التــي عملنــا فيهــا منــذ عــام 
2014 هولنــدا واألردن ومالــي وتونــس وأوغندا 
واإلمــارات  وبنغاديــش  وكينيــا  وأوكرانيــا 

ــدة. ــة المتح العربي
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