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  مقــــــدمة

 وجوانب متكاملة، متنوعة دأبعا ذات بدورها حتقيقه إسرتاتيجية فإن وشامال، مركبا مفهوما يعد األمن كان إذا      
 هو جوهره يف األخری هذا وألن الواقعي،املستوى  على إسرتاتيجيةو  الفكري، املستوى على منظومة يشكل فاألمن
االستقرار اخلارجي  التالية املعادلة عنه بوضوح الداخلي، تعرب واالستقرار اخلارجي، االستقالل من مستوایت حصيلة

 .مومينيالنظام واألمن الع =الداخلي االستقرار × 

استمرار اجملتمع والدولة ومؤسساهتا يتوقف على األمن بشكل أساسي، ابعتباره حقا من احلقوق  كان لئنو       
 ستعمالالاه لزوما تدبری يف يقتضي  ،ضمان هذا احلق حتميا، فإنضرورای و األساسية للمواطنات واملواطنني، ومطلبا 

مبا وطنية املكرسة هلا، و الدولية وال التشريعاتيف  مببادئ احلكامة األمنية ومعايریها املعتمدة التقيدعرب  لقوةل املشروع
 .اإلخالل ابلنظام واألمن العمومينيدون  املنظور احلقوقيمع  أيضا يتماشى

ان واالستعمال املشروع للقوة من جهة اثنية، ك ،بني احلق يف األمن من جهة األساسي وحىت يتحقق التوازن      
وتذليل  ،قادرة ليس فقط على رفع التنافر املفتعل بني مصطلحي األمن وحقوق اإلنسان أمنيةحكامة البد من إرساء 

التنازع الومهي بني مفهومي احلرية والنظام العام، بل أيضا على التأصيل ملفهوم جديد ينقل جهاز األمن من جهاز 
الجتماعي املستويني اعلى لضبط األمن واحملافظة على النظام العام إىل مرفق عمومي خدمايت أببعاد تنموية 

 .واالقتصادي

لة اترخيية و تعترب احلكامة األمنية من املواضيع اجلديدة يف احلقل احلقوقي رغم ما حتمله من محمن هذا املنطلق، و       
رمية العتبارات وحتدایت يعرفها العامل كاإلرهاب واجلاهلامة فهي تكتسي راهنيتها ومكانتها  من حيث املمارسة،

ن القضاای احلاضرة وغریها م ،واالنتقال الدميقراطي والعدالة االنتقالية ،واالجتار يف البشر واملخدرات واهلجرة ،املنظمة
عايری أو لتحديد ورة املسواء من حيث بل والوطين الدويلری على املستويني حتظى ابهتمام كب فهذا ما جعلها 1بقوة،

خدمة  الشامل واإلنساين وذلك يف ارتباط مع متطلبات ضمان األمن ،أو وضع اخلطط واالسرتاتيجيات املفاهيم
 القانوناحلق و  بناء دولة سریورة يف إطار األساسية قوق اإلنسان واحلرایتحل، ومحاية النظام وصونه ستقرارال

 واملؤسسات.

                                                           

ضاوي، الطبعة ، مطبعة البيوالدميقراطيةمنشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان ، ، احلكامة األمنية وحقوق اإلنسان قراءة يف جتربةاحلبيب بلكوش -1 
 .11، ص: 0202األوىل، 
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 أوال: التحديد املفاهيمي

 فهي حتتوي على جمموعة من املفاهيم اليت حتتاج إىل حتديد وتوضيح، ،إن أية دراسة مهما كان نوعها وحجمها      
ابملرونة واحلركية  هاتميز ل نظراحيث تعترب هذه املرحلة حساسة يف البحث خصوصا يف جمال العلوم االجتماعية، 

إننا سنعمل ف ،، لذلكخرآومن جمتمع إىل  ،ان آلخروسياقاهتا من زم ،والنوعية على مستوى املفاهيم يف دالالهتا
سياسة كال  احلكامة األمنية وعالقتها ابملفاهيم األخرى –احلكامة  –على حتديد املفاهيم اليت تتناوهلا دراستنا: األمن 

 حقوق اإلنسان. – التنمية املستدامة –ألمن الشامل ا   – اإلنساين مناأل  –دولة أمن ال  – األمنية 

 مفهوم احلكامة:

 القتصاديةا منظور مشويل مقاربة ورؤية فعالة للتدبری يف شىت املناحي وسائر اجملاالتشكلت احلكامة من       
يغ اجملتمعية لبلورة وطرح الص ،ایدة يف تدبری الشأن العامر فهي النهج األكثر جناعة و  ،واالجتماعية إلداريةالسياسية واو 

 متظهراهتا.لياهتا و وف لتدبری الرتاب بكل جتاملستقبل األمثل للبشرية برمتها، كما أهنا جتسيد منط ديناميكي غری مأل

جديد للتدبری الرشيد واحلكيم واملعقلن للموارد واإلمكانيات والفرص، فإنه أضحى  "براديغم"وحبكم أن احلكامة       
ة يشكالن معا أحد مقومات احلكام ،مرتاصانية واملساءلة مفهومان مرتابطان و اإلشارة بداية أن الشفافمن الالزم 

 2اجليدة، وذلك ابرتباط وثيق ومؤكد مع مفهوم احملاسبة.

، أبهنا التقاليد واملؤسسات اليت من خالهلا تتم ممارسة السلطة يف الدول من أجل البنك الدويل وقد عرفها      
تنفيذ السياسات وارد و العام، وهذا التعريف يشمل اختيار القائمني على السلطة وقدرة احلكومات على إدارة املالصاحل 

احرتام كل املواطنني والدولة واملؤسسات اليت حتكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينها، ولعل و بفاعلية، 
القات الدولية يف عظمة عاملية تبنت مفهوم احلكامة ومددته إىل الهذا ما يفسر اعتبار الباحثني البنك الدويل أول من

 هذه احلقبة استطاع أن يغزو املناخ  يففإن مفهوم احلكامة  ،وعموما 3،ناتهناية الثماني

                                                           

عة والنشر والتوزيع، اعبد العزيز أشرقي، احلكامة اجليدة، الدولية، الوطنية، اجلماعية، ومتطلبات اإلدارة املواطنة، الطبعة األوىل، مكتبة دار السالم للطب -2 
 .10، ص: 0210 سنة الرابط،

 مة اجليدة واجملتمع املدين، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، جامعة حممد اخلامس، كلية العلوم القانونية واالقتصاديةحممد البكوري، احلكا -3 
 .11، ص: 0212/0212واالجتماعية أكدال، الرابط، املوسم اجلامعي 
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السياسي العمومي، وأن يتطور إىل مصطلح احلكامة اجليدة بفضل املؤسسات املالية الدولية املهتمة بتحديد معايری 
 4.العمومية اجليدةاإلدارة 

إضافة إىل إرساء  قراطية،فقد عرفها أهنا مصطلح يقوم لبناء وتعزيز املؤسسات الدمي صندوق النقد الدويل،أما       
فكان قريبا من  5،"الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة. بينما التعريف الذي أطلقه النجاعة واملردودية يف التدبری واألداء

ری شؤون بلد االقتصادية واإلدارية يف إطار تدبممارسة السلطة " عرفها أبهنا حيث ،البنك الدويلالتعريف الصادر عن 
وهي تضم جمموعة من العالقات واملؤسسات اليت بواسطتها ميكن للمواطنني واجملموعات  ،تملستوایما على مجيع ا

 6."خالفاهتماليت متثل مصاحلهم، أن ميارسوا حقوقهم الشرعية وحتمل واجباهتم وتدبری 

 على تعريف احلكامة بكوهنا جمموع اآلليات املتنوعة اليت مبوجبها يستطيع جلنة احلكامة الدوليةكما عملت       
تسيری الشؤون العامة، إهنا مسلسل متواصل من التعاون والتسوية بني املصاحل  ،اخلاصةو واملؤسسات العامة  ،األفراد

 7املختلفة واملتضاربة.

للحكامة اجليدة، فقد حتدد بكوهنا إجراءات ملمارسة السلطة  تقرير اخلمسينيةأما التعريف الذي قدمه       
  8وأتثریاهتا على تطور احلرایت وقدرات املواطنني الذين تتفاعل معهم. ،العمومية

مرن غری اثبت ومتحرك، مث إن تعدد هذه  هوممف احلكامة اجليدة أن 9،خلص من سرد التعاريف السابقةستون      
فإن مرفق األمن  ،كونه األسلوب الناجح لتدبری خمتلف القطاعات، ومن مت  ،املفاهيم أعطى للمصطلح حضورا قوای
 مل يكن بدوره مبنأى عن هذا التحول.

                                                           
 .11، ص:0222 سنة ومات اجلوهرية للحكامة اجليدة، مطبعة النجاح،نورة غزالن الشنيوي، املكوانت البنيوية دراسة حتليلية من زاوية املق - 4 

5 - Fonds international de dévloppement agricole, La bonne gouvernace: une mise au point, 
conceil dadministration/ soixante-septième session, 8-9 septembre 1999, p : 6. 

 .10، ص:1111 سنة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية، نيويورك، - 6 
 .10حممد البكوري، احلكامة اجليدة واجملتمع املدين، مرجع سابق، ص:  -7 
، إسهام يف النقاش العام من أجل طموح مشرتك، مطبعة 0200سنة من التنمية البشرية ابملغرب وآفاق سنة  02تقرير اخلمسينية، املغرب املمكن،  -8

  .20، ص: 0222دار النشر املغربية، الدار البيضاء، سنة 

هوم الذي من خالله هات السابقة، حيث يذهب البعض ابعتباره ذلك املفأما على املستوى الفقهي، فإن غالبية التعاريف تتجه تقريبا يف نفس االجتا -9 
سواء كانوا كأفراد  يصبح ممكنا حتليل األدوات العامة للدولة والقضاای األساليب املتعلقة ابحلكم لتشمل جمموع اجملاالت اليت تربط بني احلكومة واملواطنني

الية ادية، نفس الشيء أكده البعض اآلخر بكونه مقاربة تشاركية تتميز ابلشفافية واملسؤولية والفعأو كجزء من املؤسسات السياسية واالجتماعية واالقتص
، احلكومة إىل احلكامة "دروس مغربية "، يف إطار افتتاح أشغال الندوة املنظمة جبامعة عبد املالك السعدي بطنجة ، جملة مليكة الصروخوالعدالة، عن 

 .1، ص : 0212 سنة ،0طنجيس، العدد 
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 مفهوم األمن:

و السمة ههذا األخری ، فانعدام كغاية جمتمعية  واألمن كجهاز  السلطةدراسات بني العديد من الربطت         
بعض  رسان، حيث كان النهب حرفة لفمبا يف ذلك املغرب ،العامة لكل فرتات الضعف يف اتريخ الدول بصفة عامة

، فالسالمة دون املال هي السمة الغالبة على عمليات احلرابة، إذ ال يقتل والغنائم القبائل قصد احلصول على املال
  10إذا أبدوا مقاومة.احملاربون ضحاایهم إال 

بينما ، صادياالقت االزدهاردالني لقياس  ، حيث شكال مؤشريناألمن ابالستقراروعلى صعيد آخر، مت ربط         
لى الظروف كز يف جوهرها عواليت ترت ،ركز البعض اآلخر على العوامل اخلمسة اليت تعددت الدراسات خبصوصها

منافسة اخلربة موقف الدولة من التجارة و  وكذاة، السياسة الضريبيمث عة اإلنتاجني الفالحي والصناعي، وطبي ،األمنية
  11األجنبية، وأخریا الطابع العسكري للمدينة.

 نيةملسألة األماهو ربطها  اتريخ املمارسة االجتماعيةومهما يكن، فإن اجلامع بني هذه الدراسات حول         
 ،وملزمة ،مةة عامؤسس بوصفهااملؤسسة األمنية، ابملؤسسة الوظيفية للسلطة واجملتمع يف إطار مؤسسي جسدته 

 ،وااللتزام ،والسلوك، عالوة على الدميومة ،والقيم ،تدابریالو  ،التنظيم عناصرقوم على ت ،وغری مشخصنة ،وجمردة
اية فعال املنسجمة بني متطلبات حفظ النظام العام ومحواحلركية، فهي عبارة عن جمموعة من األفكار واأل ،واملمارسة

 12حقوق اإلنسان.
املعتقد ال ينكفئ على اجلوانب التشريعية والتنظيمية فقط، وإمنا يتعداه إىل العوائد و  املؤسسة األمنيةفمصطلح         

 جزئياته هو علم املؤسسات.والوظيفية، مادام علم االجتماع يف 

                                                           

ميالدي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف التاريخ، كلية  12ميالدي إىل القرن  12حلسن حافيظي علوي، واحات بالد املغرب، املغرب من القرن  -10 
 .02، ص: 0220-0222 املوسم اجلامعي اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، أكدال، الرابط،

كشكل من أشكال أتمني الطريق اليت يؤديها   ،ى، جند أهنا أشارت إىل "ثنائية الزطاطة واألمن" يف إدراجها ضمن مفهوم األمنيف دراسات أخر  -11 
ابسم  عدها تبناها الشرعباملسافر ملن يوفر له احلماية يف الطرق غری اآلمنة اليت يراتدها اللصوص والقطاع، ودور القبائل يف إنشاء هذه اآللية لتأمني السفر، و 

ضمان أمن الطريق"، عن عبد األحد السبيت، بني الزطاطة وقاطع الطريق: أمن الطرق يف مغرب ما قبل االستعمار، دار توبقال للنشر، ة ومساها "الضرور 
 .11، ص: 0221 سنة الدار البيضاء، الطبعة األوىل،

 نةس قبل االستعمار، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة األوىل، عبد األحد السبيت، بني الزطاطة وقاطع الطريق: أمن الطرق يف مغرب ما -12 
 .122، ص: 0221
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ن أن كال مي ،وربطه ابلسياقات االجتماعية والثقافية املؤسسايت والبنيوي ملوضوع األمنوعليه، فإن املنظور         
بة اتريخ لكتا ادرليت الوظائف: املصطلحات واملصتستقيم رؤيته العلمية إال إذا قامت على ركيزتني معرفيتني متكام

 13يقف مستخلصا الكليات.ل يتدرج راصدا التطورات، مثينطلق واصفا اجلزئيات، 
 

ومن  ،الشعور ابالطمئنان وعدم اخلوففإهنا تشری إىل أن كلمة أمن، تعين  ،معاجم اللغةومن منظور 
ياب العنف وهو غ ،موافق يعين األمن عدد الفرد العادي معىنالطبيعي يف ضوء هذا املدلول اللغوي للكلمة، أن 

 14واملخاطر اليت هتدد الشخص وحقوقه، أو بعبارة أخرى عدم خوف الشخص من التعرض لإلكراه واألذى احلسي.
 

قي لألمن، ال يعكس املعىن احلقي ،سليبو مفهوم ضيق هو يرون أن املفهوم السابق  ،بيد أن بعض الكتاب
حترره من  ، بل البد أيضا منبتحرره من املخاطر احلسيةصل فقط ال حي واالطمئنان فشعور اإلنسان ابألمن التام

د فعالياته وطموحاته يقيوت ،منها تدين ظروفه االجتماعية ،مشاعر اخلوف والقلق والتوتر اليت تنشأ لديه ألسباب أخرى
 ه منعدم خوف اإلنسان يف الوسط الذي يعيش ،األمن أبنه ونبقيود غری مشروعة، لذا جند أن بعض الكتاب يعرض

  15رمي.فرص متكافئة وعيش كعلى أساس  ،التعرض لألذى احلسي مع شعورهم ابلعدالة االجتماعية واالقتصادية
 

ورغم الداللة اإلجيابية للمفهوم، إال أنه يظل انقصا لكونه يربز مفردات تركز فقط على ضرورة االستجابة 
نان ابحتياجاته بينما ترتبط كثری من مشاعر االطمئلالحتياجات املادية واجلسدية لإلنسان ليتحقق له الشعور ابألمن، 

ى شعور اإلنسان ابالطمئنان النعدام التهديدات احلسية عل" األمنميكن القول أبن  ،الروحية واملعنوية أيضا، وعموما
شخصه وحقوقه، ولتحرره من القيود اليت حتول دون استيفائه الحتياجاته الروحية واملعنوية مع شعوره ابلعدالة 

 16.الجتماعية واالقتصادية"ا

                                                           

 .11، ص: 0210 سنة الشاهد البوشيخي، دراسات مصطلحية، دار السالم، القاهرة، الطبعة الثالثة، -13 
 .10ص: ، 0222 سنة لبنان، س،احلديثة للكتاب، طرابل، املؤسسة "النظرية العامة لألمن " حنو علم اجتماعي أمين ،حممد ایسر األيويب -14 

 .21، ص: 0222 سنة ، صيف11وم السياسية، العدد سليمان عبد هللا احلريب،  مفهوم األمن: مستوایته وصيغه وهتديداته، اجمللة العربية للعل -15
بعة املقومات، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرایض، الط - اجملاالت -آليات –املفهوم  :لشقحاء، األمن الوطين، تصور شاملفهد بن حممد ا -16 

 . 12ص : ، 0222 سنة ،األوىل
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قدرة الدولة على محاية قيمتها الداخلية من على أنه، " األمن الوطين موسوعة العلوم االجتماعيةوتعرف 
ويعين ذلك متكن الدولة من صيانة مكوانهتا وقدراهتا الداخلية وسيادهتا، وصيانة ذاتيتها،  17التهديدات اخلارجية"،

اليت كونتها لتكون يف أمت االستعداد ملواجهة األخطار اخلارجية، فاألمن ال يتم الوصول انطالقا من قدراهتا الدفاعية 
ارجية، فقد ر اخلإليه يف هذه احلالة إال من خالل الدفاع الوطين الذي شكلته الدولة ليكون سدا منيعا ضد األخطا

ا تتخذها الدولة قبل اهتمامهدم مسيت" إىل اعتبار األمن الوطين من أهم السياسات اليت آذهب االقتصادي "
ن االختيار بني إناء االقتصاد الوطين، حيث يقول "ابجلانب االقتصادي، ألن توفری األمن هو السند احلقيقي لب

   18الثروة يستدعي االحنياز إىل الدفاع".الدفاع و 
 

 ،فسریه إىل االلتباسصعوبة تمن أصعب املفاهيم اليت يتناوهلا التحليل العلمي، وترجع مفهوم األمن ويعترب        
عدم  األمر الذي يؤدي إىل ،ورمبا الغموض الذي الزال حييط ابلظاهرة األمنية اليت هي موضوع الدراسات األمنية

ناميكية متطورة ابعتبارها حالة دي ،قواعد نظرية املعرفة، وإىل الطبيعة اخلاصة ابحلالة األمنيةل إخضاعهاعلى القدرة 
املوقع العلمي الذي مت من خالله النظرة إىل األمن، حيث تستقطب الدراسات األمنية جهود  وليست جامدة، وإىل

العديد من الباحثني القادمني من علوم إنسانية واجتماعية خمتلفة حيمل كل واحد منهم معه نظرایت ومناهج عمله، 
ا جزئيا يتفق مع ويقدم تعريف ،نظرة جزئيةوأخریا إىل عدم وحدة املفاهيم املتعلقة ابألمن، فهناك من ينظر إىل األمن 

 19األول. ويقدم له ابلتايل تعريفا خيتلف عن التعريف ،هذه النظرة، وهناك من ينظر إىل األمن نظرة شاملة تكاملية

غری أن مفهوم األمن ومضمونه يتفاوت من جمتمع آلخر، بل يتفاوت يف اجملتمع الواحد من فرتة ألخرى، مما        
عرب رؤية تعری  ،ساقمن أنأتثرت به وما ولدته من تصورات، وما  ،الهتااستيعاب أصول املسألة األمنية وحتو يفيد يف 

االهتمام إىل التمفصل بني املمارسات االجتماعية واملواقف والتمثالت حول ظاهرة األمن يف عواملها الداخلية 
 واخلارجية.

االقتصادية  وإىل االعتبارات ،اإليديولوجية السائدة يف اجملتمعذلك أن هذا التفاوت واالختالف يرجع إىل         
لف الظواهر فهو اخليط الذي يربط وجيمع بني حلقات خمت ،واالجتماعية اليت يقوم على حتقيقها، ويف نفس الوقت

                                                           
، ص: 0221 نةس إشكالية حتديد املفهومني من جهة نظر جيو إسرتاتيجية، جملة شؤون إسرتاتيجية، العدد الثاين، يناير ،حممد غريب، الدفاع واألمن -17 

21. 
 نفس املرجع. -18 

 .02، ص: 0220 ، سنةحممود خضور، اإلعالم األمين، الطبعة األوىل، دمشقأديب  -19 
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 ،والنشاطات االجتماعية األخرى، بدون أن يكون هو إحدى هذه احللقات، بل هو اجلامع املشرتك بينهما مجيعا
 20وال نكاد نعثر على مفهوم األمن منفردا إال عندما يعين السالم والطمأنينة عموما.

 
  األمن اإلنساين: -

نتقال من فكرة أي اال ،واحلماية املتساوية مبوجب القانون ،مبعايری وقيم حقوق اإلنسانهذا املفهوم  يرتبط
من واليت تتض ،يف الرتكيز إىل عدة عواملويرجع هذا التغيری  21،الشرطة خدمة جمتمعيةإىل كون الشرطة قوة 

حماوالت إرساء الدميقراطية، وعمليات حفظ السالم، واحلاجة إىل وجود تعاون وتنسيق أفضل ملواجهة اإلرهاب 
 22واجلرمية املنظمة.

ا كن اعتبارهمي ،على سبعة أركان أساسية يقوم  العريباملاألمن اإلنساين يف الع أتسيسا على ذلك، فإنو        
احلقوق واحلرایت  صون –وصوهنا ورعايتها  احملافظة على األرض ، وتتجلى يفمؤشرات لقياس مستوایت أمن اإلنسان

النساء  منهما كل يوم الفئات الضعيفة، والسيما تعاينجحاف اللذين اعرتاف الدولة واجملتمع بسوء املعاملة واإل –
القضاء  –التخطيط لتدارك الضعف يف الدعائم البنيوية لالقتصادایت العربية   -واألطفال والالجئون يف املنطقة 

اء مبستوایت االرتق –على اجلوع وسوء التغذية اللذين يواصالن انتفاض القدرات اإلنسانية وهدر حياة املاليني 
ار اإلقر  –ان الصحة للجميع ابعتبارها حقا من حقوق اإلنسان وواحدا من املستلزمات األساسية ألمن اإلنس

السياسي خارج البالد أبن انتهاكات حقوق اإلنسان املستمرة تستهدف السكان وحياة مواطنيها من جانب القوى 
 23اإلقليمية والعاملية من األمور احملكوم عليها ابلفشل.

 
 السياسات األمنية: 

نه تعريف ينتج ع ،تقاطعا مفاهيمياإن عالقة السياسة العمومية واألمن هي عالقة إبستيمولوجية تعكس         
ئات السياسية القرارات اليت تتخذها اهليالربامج و جمموعة من املعايری و ابعتبارها  مركب للسياسات العمومية األمنية،

شراك الفاعلني ، وتنفيذ سياسة أمنية ما إباألمن االجتماعيتعبئة املؤسسات األمنية من أجل حتقيق  هبدفالشرعية، 

                                                           
 .01، مرجع سابق، ص: " حممد ایسر األيويب، النظرية العامة لألمن " حنو علم اجتماعي أمين -20
 ،0، العدد 02نونية، اجمللد ية والقاخولة حمي الدين يوسف، األمن اإلنساين وأبعاده يف القانون الدويل العام، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصاد -21

 .22، ص: 0210 سنة
 .01، ص: 1122 سنة ، القاهر دار األهرام،22 عدد عبد املنعم الناشط، األمم املتحدة ومفهوم األمن، جملة السياسة الدولية، -22
 .22-20برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية، مرجع سابق، ص:  -23 
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اجتة من أفعال األمن الن مقاوالت، والتعاطي مع حالة انعدامو  مدنية ومجعياتمن مجاعات ترابية  واخلاصنيالعموميني 
 24.جاحنة
ألمنية هو إنتاج السياسة ا أوال ،ثالثة عناصر أساسيةتنبثق من سياسة األمنية لوارتكازا على ذلك، فإن ا        

 حتقيقه السياسة األمنية منتوج مشرتك يساهم يف اثنيا فعل سيادي داخلي من اختصاص اهليئات السياسية للدولة؛
ب اختصاصه، إال كل حس  مين القائمة على مقاربة تشاركية،على اختالفهم يف إطار ما يعرف ابلتعاقد األ الفاعلني

فلسفة حبسب طبيعة النظام القائم، ألن األمن يرتبط عادة ب تنفيذ يتسع أو يضيقالفاعلني يف الأن هامش تدخل 
عن وضعية  السياسية األمنية هي جواباثلثا  وبفكرة املصلحة العليا للدولة؛ ،االجتماعي للدولةالسياسي و النظام 

ة األمنية ميكن القول أن السياس حل إنتاج السياسة العمومية، وعليه،مير مبرا ،انعدام األمن، فإقرار سياسة أمنية ما
 25جمموعة من الربامج والقرارات.تنبثق عنها  اسرتاتيجيةمبثابة 

 
 :حقوق اإلنسان 

مصطلح حقوق اإلنسان إىل جمموعة احلقوق اللصيقة ابلشخصية اإلنسـانية التـي نصت عليها  يشری      
بصرف النظر عن كل  ،وال جيوز جتريده منها ألي سبب كـان ،واليت يتمتع هبا اإلنسان ،املواثيق الدوليةاإلعالانت و 

 .مظاهر التمييز
هنا جمموعة أب ،يةاإلنسانقوق احل حلقوق اإلنسان عـالن العـاملياملادة األوىل من اإلعرفت وبناء على ذلك،       

وهم ، كرامة واحلقوقيف اليولد مجيع الناس أحرارا ومتساوين حيث  ،إنسااناحلقوق اليت يتمتع هبا اإلنسان بوصـفه 
 حلقوقامل لطابع اإلنساين الشهذا اإن  ء،يعاملوا بعضهم البعض بروح اإلخا وعليهم أن ،قد وهبوا العقل والوجدان

 ، وجيعلها حقوقا غيـر قابلـة للتنازل عنها، وغری مشروعة االنتهاك ألي سببيضفي عليها طابعا أخالقيا اإلنسان
 .من األسباب

 حدثت يف رخيية والفكرية اليتاابلتحوالت الت ترتبط، فإهنا امفهوم حقوق اإلنساننشأة أما على مستوى       
يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواطن الذي  12أورواب منذ عصور النهضة، واليت بلغت ذروهتا يف القرن 

                                                           

، 0202 نةس إحسان احلافيظي، السياسات األمنية يف املغرب يف السلطة وأدوار النخب السياسية، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، -24 
 .01ص:

 .02نفس املرجع، ص:  -25 
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 دق عاهدات برعاية منظمات الدوليةاملواثيق و امل، إال أن تبلور حقوق إنسان يف 1121سنة لأعلنته الثورة الفرنسية 
  26.مدارس واجتاهات فلسفية وحقوقية عديدةأسست له 

 ن تقييدإ وثيق بني احلقوق واحلرایت، حيثالرتباط ذلك اال على تركز اجتاهات  هناك يف هذا اإلطار،و         
لب موضوع اخلاص، مث تنظيمه ومحايته أبدوات قانونية هو ص ابجملال لألفراد وضبطها قانونيا، واعرتافها سلطة الدولة

ياسيا، واملنظمة ساملعاشة اجتماعيا و  ابعتبارها ليست مفهوما جتريدای فلسفيا، بل هي احلرایت 27،"احلرايت العامة"
   28ضمن جماالت وضوابط قانونية يف جمتمع معني.

افظة م قواه اخلاصة للمحادالستخحلرية املمنوحة لكل إنسان اب احلق الطبيعيعرف "طوماس هوبز"  وقد      
على حياته اخلاصة، فاألساس الذي يرتكز عليه احلق الطبيعي هو كل إنسان لديه القدرة واجلهد حلماية حياته 

وجودية قوق وهي ح ،احلقوق الطبيعية، هي ثالثة حقوق أساسية لإلنسانوأعضائه، بذلك يركز "هوبز" على 
يف ق حلاب" وهي اليت يسميها "لفيسرتاوسن العقل يفرتض وجودها لدى كل فرد، أ ابلطبيعة، مبعىنن لكل إنسا

نها كل م يطلقمسلمة  ، فهيومن متذات، وهي األساس الذي ينبع منه كل حق آخر، الالبقاء واحملافظة على 
  29إنسان سليم العقل.

 الذات، يعرب عن الغاية، وهي احملافظة علىالذي عكس احلق األول  ،يعرب عن الوسيلة، فهو الثاين قاحلأما       
استخدام كافة الوسائل الضرورية اليت تكفل حتقيق هذه الغاية، كما يقول "هوبز" من له احلق يف  ويقصد ابلوسيلة

املتعلق الثالث حلق ا، وترتيبا للحقني األولني "حق الغاية" و"حق الوسيلة" يربز الغاية، له احلق يف الوسيلة أيضا
ه، وتقدير حجم حتقيق الغاية يف احملافظة على بقائ اع الوسائل الضرورية اليت تكفل لإلنسانبتقرير وإختيار أنو 

  30اخلطر.

                                                           

نصوص  فيةاالسكندرية، سلسلة دفاتر فلس مكتبةاألصول واألسس الفلسفية، منتدى  :د السالم بنعبد العايل، حقوق اإلنسانبحممد سبيال وع -26 
  .0، ص:0222، مطبعة النجاح اجلديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، سنة 1خمتارة، عدد 

امة يف السلطات العبل لتبيان دور الدولة و  اخلاصة،ز بني نوعني من احلرایت العامة و هنا البد من اإلشارة إىل أن صفة احلرایت العامة مل ترد للتميي -27 
التعبری العام هو  ن، تقع ضمن فئة احلرایت العامة، حيث إهذا اجملال، فاحلرایت حىت ذات املظهر اخلاص منها كاحلق يف محاية احلياة اخلاصة لألفراد مثال

 سلطاهتا.ر وجود احلرية دون تدخل الدولة و تعبری تقين يف اللغة القانونية للداللة على دور الدولة، إذ ال ميكن تصو 
 .12، ص: 0211النظرية العامة حلقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،  ،حممد سعيد جمذوب -28 
 .2ص:  مرجع سابق، األصول واألسس الفلسفية، :د السالم بنعبد العايل، حقوق اإلنسانبحممد سبيال وع -29 
 .12 -12، ص:نفس املرجع -30 
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ته والدفاع املمنوحة لكل فرد يف حالة الطبيعية، حلمايو احلق الطبيعي عند "هوبز" هو احلرية غری احملدودة  ،إذن      
فهو  ،كافة الوسائل، ويرى "هوبز" أن احلق الطبيعي هو احلرية الطبيعية، أما القانون الطبيعيعن وجود مستخدما  

 .التحديد والتعيني هلذا احلق الطبيعي واحلرية الطبيعية
أمهها ف، نقوق اإلنسالشروط الفلسفية ملفهوم حا الضوء على تسلط االجتاهات األخرى اليت وهناك من      

غدو وحده حمط ي اإلنسان داخل اجملتمع كقيمة عليا، حىت ترتبط فكرة احلق به، ولكي يظهرعلى ضرورة أن  ينبين
ن نبثق ممشروعية السلطة تنظرا لكون مل يعد منفصال عن مفهوم الذاتية، لك احلق، حيث إن مفهوم املشروعيةذ

در حيث الشعب هو مصامة، يف إطار التعاقد اإلجتماعي وإرادة ع ،تعاقد الذوات اليت ختضع لتلك السلطة
 31وصاحب املشروعية السياسية. ،ذات حقيقيةالسيادة، و 

، إذ العامليةو ةاخلصوصي على حقوق اإلنسان بني "حممد عابد اجلابرياملفكر املغريب " فيما انصب اهتمام      
وظيف شعار ظاهرة ت أوهلا يعترب أن هناك ظاهراتن على األقل ترافقان خطاب حقوق اإلنسان يف الظرف الراهن،

ة زعة يف عامليظاهرة املنا اثنيها، وهذا ما يقوم به اإلعالم الغريب، وكسالح إيديولوجي ضد اخلصومحقوق اإلنسان  
افية على ، الشيئ الذي يطرح مسألة إضفاء الشرعية الثقاخلصوصية الثقافيةابسم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

ابلرغم من أن التأسيس الذي قام به فالسفة أورواب يف العصر احلديث يتجاوز اخلصوصيات  32،هذه احلقوق
ة، ومنها إىل أي حالة الطبيع ،الثقافية، حيث يرجع أتسيس حقوق اإلنسان إىل بداية ما قبل كل ثقافة وحضارة

 33العقد اإلجتماعي املؤسس لإلجتماع البشري، وابلتايل إىل الثقافة واحلضارة.
كران العريب املعاصر فيف حلقوق اإلنسان عملية التأصيل الثقايف ، فإن عاملية حقوق اإلنسانأما على مستوى       

 ،حسب املفكر اجلابري إىل إبراز عاملية حقوق اإلنسان يف كل من الثقافة الغربية والثقافة اإلسالمية حيب أن تنصرف
النزول،   عن ثوابت ثقافية، إمنا ترجع إىل إختالف أسبابفهي ال تعرب ،على أسس فلسفية واحدة، أما اإلختالفات

الرجوع إىل أسباب النزول، ومبعىن واسع إىل الظروف العامة فهي واحدة، مع وجوب  ،ما املقاصد واألهدافأ
 ضرورای اجعلت موقف هذا املشروع أو ذاك من هذه القضية أو تلك أمر اليت اإلجتماعية واإلقتصادية والفكرية 

خلطری اكما يسميه فقهاء اإلسالم ابحلكمة لتجنب اإلنزالق إىل ذلك اخلطأ املنهجي أو   ،احلكم لفهم معقولية
 عندما حيكم الناس أمور املاضي مبقاييس احلاضر ومشاغله.

                                                           

 .11-12ص:  مرجع سابق، ،األصول واألسس الفلسفية :السالم بنعبد العايل، حقوق اإلنساند بحممد سبيال وع -31 
، 0222يوليوز  0، بتاريخ 10، عدد 1112حممد عابد اجلابري، الدميقراطية وحقوق اإلنسان، كتاب يف جريدة، إصدرات منظمة اليونسكو عام  -32 

 .12ص: 
 .12نفس املرجع، ص:  -33 
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ة ظ الوعي بعاملييف الفكر العريب املعاصر هو إيقا ابلتأصيل الثقايف حلقوق اإلنسانويقصد املفكر اجلابري       
حقوق اإلنسان داخل ثقافة جمتمعنا، وذلك إببراز عاملية األسس النظرية اليت تقوم عليها، واليت ال ختتلف جوهرای 

والكلي  ،عن األسس اليت قامت عليها حقوق اإلنسان يف الثقافة الغربية، ومن هنا يربز الطابع العاملي الشمويل
املطلق حلقوق اإلنسان من داخل اخلصوصية الثقافية نفسها، حيث إن اخلصوصية والعاملية ليستا على طريف نقيض، 

 ، إسوة مبفهوم حقوق اإلنسان يف الفكر املعاصر الذي يتميز ابلتداخل املوضوعيبل مها متداخلتان ومتضايفتان
    34.بني ثنائية احلق والواجب

 ا هي إال اعرتافم ملفاهيم حقوق اإلنسان الروافد الفلسفيةن هذه ارات وغریها، أمكننا القول إالعتبوهلذه ا      
يت وهي احلقوق اليت طورهتا مدرسة احلق الطبيعي ابجتاهاهتا املتعددة، وال حقوق خاصة ابإلنسانية،بوجود  صريح

واحلق  ،الصحة واحلق يف ،وحق التملك، كحق احلياة، وحق االعتقاد، ابالعرتاف لإلنسان حبقوق أساسيةانتهت 
 35يف السكن...وغریها، حيث أرجعت هذه احلقوق األساسية إىل الطبيعة البشرية ابعتبارها حقوقا ذاتية.

ني من ما هو إال انعكاس لنمط مع واحلقوق األساسية رایتحلعرتاف النظام القانوين للدولة ابفإن اومن مت،         
الدولة )العالقة بني الدولة ومواطنيها، يفرتض قبوهلا أبن ختضع نفسها لضوابط قانونية عند ممارستها لسلطتها 

 36لصاحل مواطنيها أفرادا كانوا أو مجاعات.الدستورية( 

 :الضبط اإلداري 

النشاط اإلداري، ابلنظر لكون أهدافه تنصب أساسا يعد الضبط اإلداري من املوضوعات اهلامة يف دراسة       

يف محاية وصيانة النظام العام من جهة، ومحاية احلقوق واحلرایت املكفولة دستورای للمواطنات واملواطنني من جهة 

 يشكل أحد مظاهر تنفيذ القانون، الذي حترص السلطة التنفيذيةلنظر لكون أسلوب الضبط اإلداري واب 37أخرى،

                                                           

 .12، ص: مرجع سابقحممد عابد اجلابري، الدميقراطية وحقوق اإلنسان،  -34 

 .2ص:  مرجع سابق، ،د السالم بنعبد العايل، حقوق اإلنسان األصول واألسس الفلسفيةبحممد سبيال وع -35 
 .12النظرية العامة حلقوق اإلنسان، ص:  ،حممد سعيد جمذوب -36 

37-Yves Gaudemet, traité de droit administratif général, 16eme édition, Librairie générale de droit 
et de jurisprudence Dépôt légal, novembre 2001, p : 847.  
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تنفيذه، من خالل السلطات اإلدارية املوضوعة رهن إشارهتا سواء كانت مركزية أو ترابية، ملا لديها من على حسن 

 38.إمكانيات مادية وبشرية اليت تعبئها قصد وضع التشريعات موضع التنفيذ

 :املدلول الفقهيوهكذا، ميكن تعريف الضبط اإلداري من خالل      

 مثل الفقيه "  ،أال وهي احلفاظ على النظام العام ،اريهناك من يركز على غاایت الضبط اإلدVedel ،"

 السكينة العامة.  –الصحة العامة  –الذي حدده يف مدلوالته الثالث: األمن العام 

 أو  ،ابعتباره نشاط إداري يومي يندرج يف إطار إدارة احلكم ،هناك من يركز على طبيعة الضبط اإلداري

 39.نلتنظيم وضبط نشاط املواطنني مع القانو  ،أو قيود إدارية تستلزمها املصلحة العامة ،التدخالت اإلدارية

  هناك من يركز على اجلهات املمارسة للضبط اإلداري يف كونه جهاز إداري من اختصاص السلطات اإلدارية

 40.ي"املكلفة إبنفاذ القانون، يطلق عليها الشرطة اإلدارية أو البوليس اإلداري" الفقه املصر 

 اختاذ تدابری عرب ،هناك من يركز على الوسائل املستعملة من لدن سلطات الضبط اإلداري يف حتقيق أهدافه 

 ".Vedelالفقيه الفرنسي انونية سواء تنظيمية أو فردية، "إدارية ق

 ن مت، منذ حلظة ميالده إىل حني وفاته، و يتبع املواطن مفإن الضبط اإلداري  ،أما األستاذ عبد القادر ابينة

فالشرطة اإلدارية هي من يتكفل هبذا احلضور الدائم، لذلك تعرف الشرطة اإلدارية أبهنا جمموع النشاطات 

مبدلوالته  ،اإلجراءات التنظيمية والفردية من أجل احلفاظ على النظام العام دارية اليت تكمل يف اختاذ خمتلفاإل

 41ة.الثالثة: األمن العام الصحة العامة والسكينة العام

 

 
 

                                                           
38-Vincent Ramelot, la police administrative et ses contraintes, Bruxelles, janvier 2008, 
Disponible sur le dire suivant :https://www.brulocalis.brussels, police-administrative-
contraintes%20(3).pdf, p : 2. 
39 - Etienne PICARD, La notion de police administrative, Libraire générale de droit et de 
jurisprudence, publications de l’université de Rouen, tome II, Paris, 1984, P : 269. 

 .12سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص:  ،حممد شريف إمساعيل عبد اجمليد -40 
 .01ص:  ،0220والعلوم اإلدارية، دار النشر املغربية، الدار البيضاء، سنة  القانون اإلداريمدخل لدراسة  عبد القادر ابينة، -41 
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 امـام العـالنظ: 

طبيعة ديد حماولة حت: أساسيني ارتكزت على شقني حول مفهوم النظام العام، قدمتريف اليت ابرز التعأ إن     
 ؛الصحة العامة ؛استتباب األمن العاميف  واملتجلية أساسا ،أهدافهأال وهي  ،ز على خمرجاتهيرتكوال، النظام العام

   .اإلجتماعي والتضامين اإلقتصادالبيئة احلضرية؛  ؛العامة؛ اجلمالية؛ األخالق السكينة العام
ن خالل عدم ، مللنظام العام ابملفهوم الواسعجملس الدولة الفرنسي  أيخذومن منظور االجتهاد القضائي،         

تشمل إىل جانب لالتزامه بضرورة وجود نص قانوين لتحديد حمتوى هذا املفهوم، بذلك عمل على توسيع مدلوالته، 
 42.واآلداب العامة ؛األخالق العامة ؛والسكينة العامة ؛والصحة العامة ؛األمن العام

الزال  حيث ،متناهية حتديد مفهومه بدقة يصعب مفهوما عاما قىيب النظام العامن ميكن القول إ وهكذا،        
ظل متعاليا به، فمن مظاهر مسوه أنه ي ، ألنه يستمد عظمته من ذلك الغموض الذي حييطجيد صعوبة يف التحديد

يتسع  تمع، فقدجوانب احلياة داخل اجمل يهم خمتلفوذلك راجع لكونه  على كل اجلهود اليت بذهلا الفقهاء لتعريفه،
 43.حسب االعتبارات اليت يقيم عليها كل جمتمع مفهومه للنظام العام

 
 :مبدأ املشروعية  

السلطات  فاتتكون مجيع تصر  أن ،كمفهوم قانوين الذي يقصد به تقوم الدولة احلديثة على مبدأ املشروعية      
 .، ويف إطار مالئم مع أحكام الدستوربشكل تراتيبنصوص القانونية خاضعة ألحكام المومية الع

 يادةمبدأ س ، ملزمة ابحرتامموميةبوصفها إحدى السلطات الع ت العموميةاوعلى هذا األساس، فإن اإلدار       
أبنه الوصول  القانون العامعرف يف ي 44،كمفهوم سياسي  مبدأ الشرعيةوذلك خبالف أعماهلا، القانون يف مجيع 

برضاء أغلبية أفراد الشعب السياسي، ويهم أمرا واحدا هو الكيفية اليت يصل هبا الشخص  إىل السلطة يف الدولة
أما عدد السلطات العامة يف الدولة وكيف يتم الوصول إليها برضاء احملكومني، فيجب عنها  45ما إىل السلطة،

  الدستور الذي وضعه الشعب بشكل مباشر أو عن طريق ممثليه، فينبغي سلك طريق دستوري للوصول إليها.

                                                           

 .22ص: ، 0222 سنة ،طبعة املعارف اجلديدةالوسائل القانونية للنشاط اإلداري، معبد القادر ابينة،  -42 
 نفس املرجع. - 43 
 .11، ص:1112سنة ماجد راغب احللو، القضاء اإلداري، املكتبة القانونية لدار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -44 
ماهية مبدأي الشرعية واملشروعية ومصادرمها، جملة العلوم القانونية، جامعة بغداد، كلية القانون، العدد األول، سنة  حممد طه حسني احلسيين، -45 

 .110ص: ، 0211
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ا قبول ورضاء اليت تشرتط فيهالسلطة الشرعية فالدراسات الدستورية تفرق بني نوعني من السلطة، مها         
 وجودها على يف  تستند إىل قبول الشعب، بل ترتكزاليت ال السلطة الفعليةالطبقة احملكومة "الشعب"، والثانية 

استخدام القوة والقهر إلخضاع الطبقة احملكومة إلرادهتا، فهذه السلطة ال تسمح بقيام الدولة ابملعىن احلديث، فال 
لوجود دولة بل جيب أن تنال هذه السلطة قبول األفراد هبا، أي قبول احملكومني من أجل يكفي وجود سلطة عامة 

 46حتقق مبدأ الشرعية.
هي عدم  املشروعيةتقتضي تسلم السلطة ورضاء احملكومني، و الشرعيةفئلن كانت  وعلى هذا األساس،       

مبدأ لى ع ابلدرجة األوىل سينصب هذه األطروحةاهتمامنا يف عمال الصادرة عن اإلدارة للقانون، فإن خمالفة األ
يام الدولة لق حميد عنه ، وشرطا الواجلماعات الضماانت األساسية لألفرادأمسى إحدى ابلنظر لكونه  املشروعية

فإنه حيق  مبدأ املشروعية،عناصر بعمل خيل بالسلطات العمومية "، فإذا قامت واملؤسسات احلديثة "دولة القانون
ل اليت وسائلتحقيق مبدأ املشروعية، هذه ال دستورية ويتوفر هؤالء على عدة وسائل ،يردوها إىل الصواب لألفراد أن

 .انتظاراتهو  يعمالن على تطويرها جلعلها مسايرة لتطور اجملتمع ،اإلداريانون كما القو  ،الدستوري ما فتئ القانون
 
 :الظروف االستثنائية  
السماح لسلطات الضبط اإلداري إبصدار قرارات وأوامر تعترب يف األوقات العادية  يف نطاق دراستنا، يقصد هبا     

خروجا على مبدأ املشروعية، ولكنها تعترب مشروعة ابلرغم من ذلك لصدورها يف إطار ظروف استثنائية للمحافظة 
د ابالختصاص القيو على النظام العام، وبذلك تعفى هذه السلطات من قيود املشروعية العادية سواء تعلقت هذه 

أو الشكل أو املوضوع، كما تتمتع هذه السلطات ابختصاصات واسعة وشاملة مل ينص القانون على متتعها هبا من 
 47.انحية أخرى

وهكذا، يقصد بنظرية الظروف االستثنائية ابختصار شديد، بعض األعمال أو التصرفات اإلدارية واملعتربة غری      
العادية تعترب مشروعة يف الظروف االستثنائية إذا ما ثبت لزومها ملواجهة هذه الظروف واحملافظة مشروعة يف الظروف 

  48على النظام العام أو دوام سری املرافق العامة.
 

                                                           

 .110ص:  مرجع سابق، ،ماهية مبدأي الشرعية واملشروعية ومصادرمها، جملة العلوم القانونية حممد طه حسني احلسيين، - -46 
ام، جامعة عالعاوور، سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية يف التشريع الفلسطيين، رسالة لنيل شهادة املاجستری يف القانون البشر صالح  -47 

 .12، ص: 0221-0222 املوسم اجلامعي ،غزة األزهر، كلية احلقوق
 .10ص:  نفس املرجع، -48 
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  :حالة الطوارئ 
ت ایحينما تلجأ الدولة إىل إعالن حاالت الطوارئ ابعتبارها قرارا سيادای، فإهنا تعرف جيدا أهنا ختاطر ابحلر      

العامة وحقوق اإلنسان األساسية يف بلدها، إال أهنا تربر ذلك حبجج كثریة على رأسها املصلحة الوطنية العليا وحفظ 
 النظام العام وصون استقرار البالد.

الدولة  بلورها جملس كما  وأتسيسا على ذلك، فإن متطلبات إعالن حالة الطوارئ تنبين على شروط حمددة     

 49:لى الشكل اآليتإمجاهلا ع ميكنوابلتايل  ،عليهاوكرستها التشريعات الوطنية، واستقر العمل القضائي  ،الفرنسي

 قيام ظروف طارئة غری عادية وخطریة؛ -

 تعذر مواجهة الظروف االستثنائية ابلوسائل االعتيادية؛ -

 ددة؛العامة املهاملصلحة رعة للمحافظة على النظام العام و أن حتتم الضرورة التصرف على وجه الس -

 أن يكون اهلدف من تدخالت السلطات العمومية هو حتقيق املصلحة العامة. -

نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة اخلطر احمليط  هو إعالن حالة الطوارئ الصحيةوتبعا لذلك، فإن     

ن، واملخصصة حلماية لقانو ابلكيان الوطين، حيث يسيغ للسلطات املختصة اختاذ كل التدابری املنصوص عليها يف ا

أراضي الدولة، وحبارها، وأجوائها كل أو جزء، ضد األخطار النامجة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، وميكن 

 50التوصل إلقامته بنقل صالحيات السلطات املدنية إىل السلطات العسكرية.

مرسوم،   اخليارات الدستورية املتاحة بتشريع أوويف كل األحوال، يصدر قانون الطوارئ من قبل الدولة على ضوء      

كما أنه ليس من الضروري أن أيخذ املرسوم التشريعي يف إصداره نفس آلية صدور التشريعات العادية، ومراحل 

   51.إصدارها، املتمثلة يف عرضها على الربملان أو جملس الوزراء أو على االستفتاء الشعيب

 

 
  

                                                           
 .202اإلداري يف الظروف االستثنائية " دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص: حممد شريف إمساعيل عبد اجمليد، سلطات الضبط  -49
، نلبنا –وت ية، الطبعة األوىل، بری إعالن حالة الطوارئ وأاثرها على حقوق اإلنسان، منشورات احلليب احلقوق ،العامري عباس عبد األمری إبراهيم -50 

 .01، ص: 0212
 .12ص:  نفس املرجع، -51
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 وازنةمبدأ التناسب وامل:  

يقوم على فكرة جوهرية مفادها، عندما يبسط القضاء رقابته على السبب يف القرار اإلداري، فهو  هو مبدأ     
يتحقق مما إذا كان هناك تناسب بني السبب واإلجراء املتخذ، أي ما إذا كانت هذه الوقائع كافية لتربير القرار 

 املتخذ.
: أحكام طنيةو ل مبا يتوافق مع القوانني اليف مجيع األوقات أن تعم يةناألم األجهزةيف هذا اإلطار، يتعني على      

وإثبات  ،الدستور والقوانني اجلنائية والقوانني الناظمة لعمل الشرطة، ابإلضافة إىل املعايری املتعلقة إبنفاذ القانون الدويل
 52التزامها بسيادة القانون على أرض الواقع.

ق التحقق من الصفة القانونية لألعمال اليت تعتزم القيام هبا، كما يقع على عاتيف مجيع األحوال  عليه وجيب     
وحيتم على  53،أفرادها واجب االمتناع عن تنفيذ األوامر اليت يعلمون أو يتوجب عليهم أن يعلموا أهنا جتانب القانون

االجتهاد، فيحبذ جوء إىل التقدير و عند إنفاذ القانون، فيجوز للشرطة الل الشرطة أن حتتكم إىل تقديرها واجتهاداهتا
هلا ذلك، عندما يصب يف مصلحة تعكس القيم األخالقية يف أدائهم، مع مراعاة حقوق اإلنسان حول ما إذا كان 

 54إبمكاهنا استخدام الصالحيات املخولة هلا، ومىت أمكنها ذلك.

 :احلكامة األمنية  
استكماال حلكامات أخرى تعىن ابجلوانب السياسية واالجتماعية ، هي أسلوب حديث لتأهيل اجملتمع والدولة     

 معظمهاف، صد والغايةالق تتوحد من حيث، و اآللياتالدينية، فهي حكامات ختتلف من حيث البيئية و واالقتصادية و 
جتديد ا أهنا تتسم حبركية كم 55،األوراش الكربى املوجهة هلاو  واإلصالحات ،التأسيسي احملدد هلانطلق من النص ي

الفعالية، ور املهام و اسرتاتيجيات تنمية األمن، ليس فقط من منظ كری يف األسئلة التدبریية وآفاقمتكن من التف وتكييف
   56احرتام احلقوق األساسية للمواطنني.ولكن من منظور القيم و 

 
                                                           

يف النظم الدميقراطية، رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع األمن، دار النشر مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة،  دليل عمل الشرطة-52 
 .10، ص: 1112 سنة ،ألمن والتعاون يف أورواب، فلسطنيبتعاون مع منظمة ا

 .نفس املرجع -53 
 .12ص:  نفس املرجع، -54 

55  -Ali Sedjari, les enjeux juridiques et politiques de la sécurité à l’heure des droits de l’homme, 
Droit de l’homme et gouvernance de la sécurité, Editions L’Harmattan, paris, 2007,  p : 3. 
56  -Ibid, p : 4. 
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مصطفى  ألستاذا حيث عرفهاابجملال األمين يف خضم واحد،  ريف األساتذة والفقهاء واملهتمنياجتهت تعاولقد      
األمين وإخضاعه  وترشيد القرار ،رفع التنافر بني مبدأي احلرية وحقوق اإلنسان، واملقاربة األمنية" كوهنابـ املانوزي

 57.."للرقابة القبلية والبعدية للمؤسسة التشريعية
 

ال أن القرار للرقابة التشريعية، واحلومن بني احللول اليت يقدمها هذا الطرح هو ترشيد القرار األمين وإخضاعه      
 ودوافعه.  سب طبيعة القرارالظروف االستثنائية، وحث ختتلف ما بني الظروف العادية و األمين يرتبط أبحدا

 

فهي  ،كآلية لضبط ومساءلة وحماسبة مصدري القرار األمين،  سيةالسيا ةسألة الرقابمفإن التعاطي مع  ،ومن مت     
 الباهتشريعية وأداء املؤسسة الت ،ةميكن إمجاهلا يف طبيعة آليات الرقابة السياسي، جمانبة للصواب العتبارات عدة

 فرزان فاعالوطبيعة االنتخاابت واألحزاب السياسية ابملغرب اليت ت ،العمل السياسي واقعللغاية، لدوافع عدة مرتبطة ب
 مبواصفات معينة.  اسياسي

 
العامة،  قوق اإلنسان واحلرایت" احلكامة األمنية، أبهنا تقوم على احرتام حأمحد آيت طالب"األستاذ  ويعرف

املبدأ األساسي الذي يؤطر تدخل القطاع العمومي، ليصبح العمل األمين قاعدة أمامية للحفاظ ابلدرجة األوىل  يوه
الذي ألقاه امللك حممد  1111نونرب  10 اخلطاب امللكي ليومتوجهات  على هذه احلقوق، وذلك استنادا إىل
فهوم اجلديد املاحلكامة األمنية من خالل حمددات  ابعتباره نقطة انطالق ،السادس ابلقصر امللكي ابلدار البيضاء

ات هيئة اإلنصاف توصيابملوازاة مع  الذي يرتكز  على الدستور الذي ينص على احرتام احلقوق واحلرایت، ،للسلطة
ذي يتم إقراره من قبل وال ،فهي تعترب املسلسل الدميقراطي يف اختاذ القرار والتنسيق واملساءلة اجلماعية 58،واملصاحلة

 59اجلميع بغاية إنتاج تدبری فعال لألمن العمومي.

                                                           
، عن املوقع االلكرتوين 0212فرباير 20اإلنسان والدميقراطية، الرابط، بتاريخ ندوة علمية منظمة من طرف مركز دراسات حقوق  مصطفى املانوزي، -57 

 .1:02، الساعة 11/12/0212، اتريخ الزایرة /http://cedhd.orgالرمسي للمركز :  
ة احلكامة األمني حول موضوع راسات حقوق اإلنسان والدميقراطيةمنشورات مركز دأمحد ايت الطالب، احلكامة األمنية اجليدة وحقوق اإلنسان،  -58 

، 0212بيضاوي، ، مطبعة ال0222أبريل  12-1اجليدة أو إصالح قطاع األمن على ضوء توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، أشغال ندوة ابلرابط يف 
 101ص: 

 .0، ص : 0221مارس  10اتريخ دوة ابلرابط، جريدة مادوك بوست، موضوع نإصالح القطاع األمين يف العامل العريب" أمحد آيت الطالب، " - 59 

http://cedhd.org/
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فهوم اجلديد على تصورات املؤسسة امللكية للم كمفهوم تدبرييهذا الطرح يستند يف تعريف احلكامة األمنية        
لألمن املرتكز على املفهوم اجلديد للسلطة من جهة، وعلى توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، لكشف الروابط 

 60الدولة املواطنة.يف األمن اإلنساين و  واملتجلية ،القائمة بني التصورين
ومكانتها يف مسار  احلكامة األمنية 61،سان والدميقراطيةمركز دراسات حقوق االنيف نفس السياق، يرصد        

سياسة عمومية ك  وغاایهتا احلمائية للدميقراطية والوقائية للحقوق واحلرایت، من خالل إبراز طبيعتها العدالة االنتقالية
وق وتوفر شروط محاية احلقوق واحلرایت يف زمن كثرت فيه التحدایت األمنية املهددة حلق ،حتصن املمارسة الدميقراطية

 62اإلنسان والدميقراطية عرب العامل.

 :العدالة االنتقالية  
 ،ق العمليات" أبهنا كامل نطاالعدالة االنتقالية" ني العام السابق لألمم املتحدة "كويف أانن"عرف تقرير األم       

 ،لةفالته للمساءلتفهم وجتاوز تركة املاضي الواسعة النطاق، بغية ك ،واآلليات املرتبطة ابحملاوالت اليت يبذهلا اجملتمع
وذلك ابعتماد إسرتاتيجية شاملة ترتكز على حنو متكامل ابحملاكمات الفردية،  ،وإحلاق العدل وحتقيق املصاحلة

تقوم  ومن مت، فإن مساعي العدالة االنتقالية جيب أن ،املؤسسايت قصي احلقيقة، واإلصالحووسائل جرب الضرر، وت
 63وعلى حنو متسق على حقوق وحاجات الضحاای وأسرهم وإجراء حوار وطين شامل. ،على حقوق اإلنسان

حلة ابذلك، ختتلف العدالة االنتقالية عن العدالة التقليدية املتواترة، من خالل دواعي إنشاء جلان احلقيقة واملص       
نزاع داخلي مسلح أو استبدادية موسومة ب ،االنتقال من حالة بيئية سياسية تعىن ابلفرتات االنتقالية مثل ،يف كوهنا

لتوافق إىل إعادة بنائه اب ،إىل حالة السلم واالنتقال الدميقراطي أو من حالة اهنيار النظام القانوين ،حرب أهلية
  64ابنسداد آفاق إىل حكم يشهد حالة انفتاح وإقرار ابلتعددية.الدميقراطي، أي االنتقال من حكم منغلق 

                                                           
ياسة والقانون، حالة تونس وليبيا، دفاتر الس -عبد الكرمي خبدا، احلكامة األمنية: مقاربة جديدة إلصالح املنظومة الشرطية يف دول املغرب العريب  -60 

 .00، اجلزائر، ص:  0211، يونيو 11العدد 
اای حقوق اإلنسان ريب يف جمال قضادراسة وتدوالقيام بلبحث واللتفكری  ،هيئة مستقلة غری حكومية هو دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطيةمركز  -61 

 -إجناز دراسات وتقدمي مذكرات وتوصيات لصانعي القرار  -ويعمل املركز على حتقيق ذلك من خالل تنظيم ندوات وورشات تدريب  ،والدميقراطية
الكرتوين رمسي ينشر  ، ويتوفر على موقعتقدمي استشارات وتوفری اخلربة وتقوية القدرات من خالل شبكة من اخلرباء من املغرب واخلارج -ر مطبوعات إصدا

  /http://cedhd.orgفيه كل أعماله وأنشطته وإصداراته: 

 .1، ص: مرجع سابق، منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، وحقوق اإلنسان قراءة يف جتربة، احلكامة األمنية احلبيب بلكوش -62 

امعة القاضي عياض،  ج إبراهيم الزيتوين، جتربة العدالة االنتقالية ابملغرب: هيئة اإلنصاف واملصاحلة، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية يف القانون العام، -63 
 .2-0، ص: 0210-0212 الجتماعية مراكش، املوسم اجلامعيانونية واالقتصادية واكلية العلوم الق

حوث والدراسات بأمين شبانة، دور األمم املتحدة يف بناء السلم يف إفريقيا دراسة حالة ملوزنبيق وليبریای، أطروحة الدكتوراه، جامعة القاهرة، معهد ال -64 
 .00، ص: 0221 سنة األفريقية،

http://cedhd.org/
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 اثنيا: اإلطار التارخيي

كانت الدولة خالل هناية القرن الثامن عشر، حني بدأت األفكار الدميقراطية تغزو النظم السياسية يف أورواب،      

رينة هذا املذهب ق إيديولوجية النهب الفردي احلر، وكانت الدميقراطية سادهتا اليتوالوالایت املتحدة األمريكية، 

قامة إضاء والعدالة، أما عدا ذلك، كمحاية األمن اخلارجي واألمن الداخلي، وإقامة الق يفةوظ تقوم علىالفردي احلر، 

االقتصادية  طةأوىل األنشمرافق التعليم والصحة، ومن ابب مثل شروعات مهما كانت أمهيتها، املرافق العامة وامل

كان اجملال احملجوز لنشاط األفراد ومبادراهتم الفردية، وليس من حق الدولة احلارسة يف املذهب   ،املختلفة، فكل هذا

اليت  ماعدا استثناء بعض املدارس واملستشفيات أو التدخل يف احلياة االقتصادية الفردي، متلك وسائل اإلنتاج،

 65توجبها الضرورة.

 
يندرج مفهوم األمن ضمن قائمة الوظائف الكالسيكية للدولة، حيث جيد أصوله يف اللغة ومن هذا املنطلق،      

كما أن ترمجته إىل اللغة العربية قد أبدعت بدورها مصطلحني   ،« securitas »الالتينية اليت صاغته يف مصطلح 
 .األمنوالسالمة متميزين: 

فهوم م(، يف حني حييل .ل موضوعية )وضعيات السالمة وقواعد السالمة..إىل أفعا مفهوم السالمةويشری      
 داخلن جيايب أو السليب أبننا يف مأمعلى الشعور الذي يكتنفنا أو اإلحساس الذي حنس به أو االعتقاد اال األمن

 ،أعطاه مفهوما ذاتيا، فالسالمة ذات مدلول موضوعي حيث ،السالمةجاء ليكمل مفهوم  األمناإلطار، فمصطلح 
مبعىن غياب أو انعدام اخلطر، يف املقابل ينتصب األمن بداللة ذاتية، إذ يقصد به الشعور املربر أو العكس، بغياب 

 66اخلطر.

السياق  ، إال أنةمن بني االختصاصات األصيلة للسلطات العام تعيني مفهوم األمنوابلرغم من اإلمجاع على      
احلايل أفرز بعدا مفاهيميا جديدا للمصطلح يف اخلطاب السياسي والقانوين، ميزه جذرای عن مفهوم الذي قدمه 

 ألمنابعض الباحثون يف العلوم االجتماعية ورجال القانون والسياسة، فمصطلح  يهف هوالذي اعتمد ،"مونتسكيو"
                                                           

 .002 -002، ص: 0220حممد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، سنة  -65 
، كلية العلوم مروان بسيم، احلكامة األمنية يف خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام، جامعة احلسن الثاين -66
 .12، ص:0212-0210املوسم اجلامعي نونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء،القا
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ين جمموع والذي يع ،الذي ينحدر من مقاربة قانونيةمي األمن العمو أو  األمن العامخيتلف ويتفاضل عن مفهوم 
 .دفة إىل احلفاظ على النظام العاماإلجراءات والتدخالت واملساطر والشكليات اهلا

ياسات وابلنتيجة، فإن إبداع وتطور جتارب الس ،اليوم استجابة مؤسساتية للشعور ابلالأمناألمن لقد أصبح      
العمومية األمنية والتحوالت اليت تتم معاينتها داخل املؤسسات الشرطية يف الدميقراطيات الليربالية ما هي إال انعكاس 

 67، وعبارة عن تداعيات مؤسساتية للتطور الداليل لذلك املصطلح.للمفهوم اجلديد لألمن

 التداعيات األوىل: 

ر ابألمن لول املؤسساتية للشعو صطلح األمن، أي عبارة عن جمموعة احلمبأوىل تداعيات التطور املفاهيمي إن      
ة برامج جمموعرب عبروز وتطور ممارسات وجتاوب السياسات العمومية وتنصيب السياسة األمنية كتدبری عمومي،  يه

 68هلا عالقة ابملسألة والشأن األمنيني. تاقرار  عدة تنحدر منها

 مراحل رئيسية:مخسة وبصفة عامة، يتجزأ سياق السياسة العامة األمنية إىل      

 يستهل السياق مبرحلة تشخيص املشكل األمين وتدوينه يف األجندة السياسية؛ -
 مرحلة صياغة احللول املدروسة واملتفق عليها؛ -
 مرحلة اختاذ القرار ابالعتماد على احللول املقرتحة؛ -
 خالل تطبيق فعلي على امليدان؛تنفيذ الربامج من  -
خيتم السياق بتقييم جمموع التدابری املتخذة وطريقة اإلعداد والتنفيذ من أجل تقومي السياسة األمنية أو وضع  -

 69حد لوجودها.

 وتتنوع السياسات العامة األمنية حبسب املعايری املعتمدة قبل إعدادها واملصادقة عليها:

                                                           
، 22تك، عدد ملعرف فقرة يوسف الشامي، التداعيات اجلديدة ملصطلح األمن: تطور ممارسات وجتارب السياسات األمنية العمومية، جملة الشرطة، -67

 .20، ص: 0212من سنة أبريل 
 نفس املرجع. -68
 . 20، مرجع سابق، ص: الشامي، التداعيات اجلديدة ملصطلح األمن: تطور ممارسات وجتارب السياسات األمنية العمومية يوسف -69 
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فيشمل  لثانيةامن اختصاص السلطة السياسية املركزية فيما خيص إعدادها وتنفيذها وتقييمها، أما فاألوىل      
 70مشاركة املصاحل األمنية الرتابية واملنتخبني والفاعلني احملليني.

  La politique de Sécurité السياسة األمنية الوقائية، منيز بني معيار الغاية واهلدفواستنادا إىل      
Préventive  األمنية الزجرية  والسياسة La politique de Sécurité dissuasive، الذي يف الوقت 

 ة األمنية الزجرية الرتكيز على العقوبة والتدابری اجلنائية.السياس فيه تفضل

و جند سياسات أمنية تركز على أدوار الشرطة أو العدالة أ املعيار الوظيفي أو القطاعيابالعتماد على  ،وأخریا     
 األمن اخلاص، فتبلورت تبعا لذلك سياسات أمنية يف هذا الشأن.

 :التداعيات الثانية 

ليت مست ، هي تلك ااملفهوم اجلديد لألمنالنوع الثاين من التداعيات اليت خلفها أو ساهم يف خلقها  إن     
 .ربتها الوقاية من اجلرمية وحماومنطق عملها اليومي يف تهاأبن دفعتها إىل مراجعة فلسف ،طيةاملؤسسة الشر 

ويف سياق املفهوم اجلديد لألمن، أصبح هاجس الفاعلني السياسيني واملدنيني هو إقامة أمنوذج شرطي يقطع      
هة ارتفاع معدالت تعد فعالة يف مواج ملالنمطية الكالسيكية لعمل الشرطة مع النماذج التقليدية للشرطة، على اعتبار

 71وبروز اإلحساس ابلالأمن عند شرحية معينة من املواطنني. ،اجلرمية

اذج القوة العمومية من حمدودية إن مل نقل قصور أثبتتوبعبارة أخرى، فالعديد من األنظمة الشرطية يف دول العامل      
ون أهدافه ك  بصفة عامة يؤاخذ على النموذج التقليدي للشرطةو  ،تعاطي مع موضوع اإلجرام واجلرميةالتقليدية يف ال
: ني مركزيني مهاعلى حتقيق هدفبعيدة عن انشغاالت الفئات اجملتمعية، فقد ارتكزت هذه األهداف العملياتية هي 

الشيء الذي جيعل الشرطة غری قادرة على الرقي مبصاحلها إىل  72،حماربة اجلرائم الكبريةو احلفاظ على النظام العام

                                                           

 . 22سليمان عبد هللا احلريب، مفهوم األمن: مستوایته وصيغه وهتديداته، مرجع سابق، ص:  -70 
 .22-20جتارب السياسات األمنية العمومية، مرجع سابق، ص: يوسف الشامي، التداعيات اجلديدة ملصطلح األمن: تطور ممارسات و  -71 
اما يف ه إن القيمة احلضرية لألمن ابلنسبة للمجتمع والدولة، هلا وزهنا يف العديد من األحباث العربية واألجنبية املعاصرة، اليت خصصت له حيزا -72 

رطة ظيفتها يف الزجر والردع يف إطار إعمال احلدود، حيث يفوض السلطان للشمباحثها، حيث أدجمته ضمن سلك القضاء ابألندلس زمن األمويني، وركز و 
 سلطة تقدير العقوابت، من منطق ما ميليه الوضع السياسي القائم. 
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وبعيدة  ،لدولة واملؤسساتابل ظلت وسيلة للحفاظ على النظام العام ويف خدمة  ،مستوى مفهوم املرفق العمومي
 73.مفهوم شرطة حتقيق األمنابلتايل عن 

بيل حتقيق م فقط مبحاربة اجلرمية، وتعتمد يف ستأبهنا هت الشرطة من طرف اخلرباء واملختصنيكما مت مؤاخذة        
 74:ثالث اسرتاتيجياتذلك على 

 دورایت عناصر القوة العمومية كوسيلة لردع اجملرمني احملتملني؛  -
 التدخل املستعجل والسريع، الناتج عادة على طلب النجدة من طرف السكان؛  -
 التحقيقات واألحباث اجلنائية. -

ألخریة هو ما يهم هذه اوأن  ،ت الساكنة مل تكن يف عداد أولوایت الشرطة التقليديةوخلص اخلرباء أن انشغاال     
 احلفاظ على النظام العام من االضطراب الذي قد يلحقه.

شكل أولوية بعد هناية احلرب العاملية الثانية ت يت هلا عالقة مبفهوم األمن العاممل تكن املشاكل ال وتبعا لذلك،     
قصوى يف األجندة السياسية للحكومات يف الدميقراطيات الليربالية، حيث متيز السياق اجملتمعي آنذاك ابالستقرار 

ولكن مع مستهل السبعينات ارتفعت معدالت اجلرمية، ونتج عن ذلك بروز نتيجة اخنفاض معدالت اإلجرام، 
 75يدانية.حباث املالرأي واأل استقصاءاتلالأمن كحقيقة سوسيولوجية برهنت على وجوده وتشكله مصطلح الشعور اب

بعدا دالليا جديدا مييزه عن املفهوم الذي ارتبط به منذ قرون  مفهوم األمنويف ظل هذا التطور، سيكتسب      
 خلت.

ور أمن الدولة من منظانصب تركيز األنشطة األمنية على األمن الوطين، أي  فقد ،احلرب الباردة أما خالل     
، يع التغریوسر لكن عامل ما بعد هذه احلرب يف القرن الواحد العشرين، هو عامل معقد  ،عسكري يف املقام األول

األمن بني األفراد و أنينة لطمي إىل انعدام الشعور ابدهي عوامل تؤ و  ،شعوب مجيعا لشىت أنواع التهديدال فيه تعرض
 اجملتمعات يف مجيع أحناء العامل. و 

                                                           

 .22يوسف الشامي، التداعيات اجلديدة ملصطلح األمن: تطور ممارسات وجتارب السياسات األمنية العمومية، مرجع سابق، ص:  -73 
 .20، ص: 0210 سنة املوىل طشطوش، األمن الوطين وعناصر قوة الدولة يف ظل النظام العاملي اجلديد، مرجع سابق، هايل عبد -74 
صادية واالجتماعية تحيىي قامسي، تدبری الشأن األمين ابملغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام، جامعة حممد األول، كلية العلوم القانونية واالق -75 

 .10ص: ،0212/0210املوسم اجلامعي  وجدة،
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الزائد عن احلد، بني الشمال واجلنوب وضمن كل االستقطاب االقتصادي املتزايد و  ويرجع انعدام األمن إىل     
منهما، وظهور أمراض جديدة وانبعاث أمراض قدمية، وحتول طبيعة الصراعات من صراعات بني الدول إىل صراعات 

مار الشامل إىل أسلحة دمن أسلحة لل الدولة، وحتول األسلحة األساسية املستخدمة يف هذه الصراعات، داخل
فاع ضحاای لألعمال احلربية، إضافة للتحوالت البيئية اجلديدة كارت سقوط املدنيني بدال من العسكرينيصغریة، و 

ي املياه وتوافرها، وه درجة حرارة األرض، وهجرة أعداد كبریة من السكان والالجئني، وعدم ضمان احلصول على
 76ي إىل زایدة انعدام األمن اإلنساين على الصعيدين الدويل والوطين.دعوامل ستؤ 

ر املستمرة لعوامل ما بعد احلرب الباردة والعوملة وتغری مفهوم األمن، إضافة إىل ظهور أمراض وبذلك، فإن اآلاث     
البلدان  السيما لدى ،ية البشرية يف مجيع أحناء العاملجديدة وأشكال جديدة من العنف، على االستقرار والتنم

غریة، ى احتياجات الناس كأفراد وجمموعات صالذي يقوم عل مبفهوم األمن اإلنساينالنامية، استلزمت االهتمام اجلاد 
وهي احتياجات ختتلف عن اهتمامات الدولة، يف حني أمن الدولة يف املدى القريب على األقل ال يعتمد على أمن 

 77.األفراد فيها، فأمن الناس رهني أبمن الدولة فحسب

وهكذا، يعد األمن اإلنساين حاجة عاملية، واستجابة للتغریات السريعة والتعقيدات املتزايدة، مها عامالن ميكن      
أن يكوان مبعثا النعدام األمن يف عاملنا احلاضر، مما يقتضيان ابتكار سبل تنموية جديدة، إذ ال يستطيع أحد أن 

كة، كما أن مصلحة اجلميع مشرت   ،س حبد أدىن من األمن على األقليشعر شعورا كامال ابألمن ما مل ينعم مجيع النا
  78.تقوم على اهتمامنا مجيعا مبجاهبة ما نتعرض له كافة من هتديد

للذين أصدرمها ا من خالل تقريري التنمية البشرية أصبح مفهوم األمن اإلنساين معروفا على نطاق واسعومن مت،      
يعد أول وثيقة حتتوي على  1112، حيث إن تقرير 1112-1112يف عامي برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 

 تعريف شامل لألمن البشري.

                                                           

 . 22.ص: 1112 سنة تقرير التنمية البشرية، األبعاد اجلديدة لألمن اإلنساين، برانمج األمم املتحدة، -76 
 من سنة من جدول األعمال، أغسطس 1، البند21الصحة واألمن اإلنساين، اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، الدورة  ،تقرير منظمة الصحة العاملية -77 

 .1، ص: 0220
 .20تقرير التنمية البشرية، األبعاد اجلديدة لألمن اإلنساين، مرجع سابق، ص:  -78 
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ابطة مرت  وقد أدخل مصطلح األمن اإلنساين كإطار شامل يتمحور حول اإلنسان، مشتمال على سبعة عناصر     
 79هي:

 األمن االقتصادي: توفری الدخل األساسي املضمون؛ -
 الفرص املادية واملالية للحصول على الغذاء؛األمن الغذائي: توفری  -
 األمن الصحي: اخللو النسيب من العدوى واألمراض؛ -
 األمن البيئي: توفری شروط املاء الصحي واهلواء النظيف والشبكة األرضية املتماسكة؛ -
 األمن الشخصي: األمن من العنف البدين والتهديدات البدنية؛ -
 ية؛األمن اجملتمعي: أمن اهلوية الثقاف -
 األمن السياسي: محاية حقوق اإلنسان وحرایته األساسية. -

عىن بتوسيع نطاق اليت ت التنمية البشريةميز بني حيث  ،أكد التقرير على اجلانب الوقائي من األمن اإلنساينو      
ياراهتم أبمن خالذي يعىن بتمكني الناس من ممارسة األمن اإلنساين اخليارات االقتصادية املطروحة أمام الناس، وبني 

  80وحرية جملاهبة مفهوم التعرض املشرتك للخطر.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

العالقات املتبادلة، جامعة أسيوط، مركز اإلعالم األمين، وق اإلنسان، دراسة يف املفاهيم و حممد أمحد علي العدوي، األمن اإلنساين ومنظومة حق -79 
 .10، ص:0212سنة 

 . 22خولة حمي الدين يوسف، األمن اإلنساين وأبعاده يف القانون الدويل العام، مرجع سابق، ص:  -80 
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  :تطور مفهوم األمن   

يف جمال السياسات العمومية الشرطية، فإن من بني اآلاثر والتداعيات امللموسة للمفهوم اجلديد لألمن هو بروز      
اطيات دخلت املؤسسة الشرطية يف الدميقر ، لألمن تطور جتارب ممارسات شرطة القرب، فاعتبارا للمفهوم اجلديد

 الليربالية يف سياق حتديني تنظم فيه القوة العمومية وفق مبدأ شرطة قريبة من الساكنة.

فالتحول الشرطي الذي متت معاينته يف إطار شرطة القرب هو حتول مصاحل القوة العمومية حنو االنتقال من      
اظ على النظام العام إىل مفهوم شرطة األمن اليومي القائمة على مبدأ مفهوم شرطة النظام، حيث اهلدف هو احلف
ربوز مفهوم بسامهت التحوالت االجتماعية املرتبطة  ، يف فرنسا مثالةحسن االستجابة للحاجيات األمنية للساكن

سلسل تضعضع مور ابلالأمن الناتج عن تزايد وثریة األفعال الفظة ابلفضاء العمومي يف عالعنف احلضري يف الش
احلالة األمنية ابحلاضرة الفرنسية، يف مقابل عجز التدبری األمين عموما والنظام الشرطي حتديدا عن الرد املالئم، ففي 
الثمانينيات سيتم الوقوف عند خالصة مهمة، الشرطة بعيدة عن الساكنة، وهلذا الواقع أاثره السلبية، هذه املعاينة 

رق للعمل ط ياسي لفلسفة شرطية جديدة، وهي شرطة القرب، املرتكزة على مبادئ وستخلف منعرجا حنو التبين الس
 81كيفيات لألداء.و 

 police communautaireفقد ارتبطت جتارب القرب الشرطي مبفهوم الشرطة اجملتمعية  ،أما بريطانيا     
شرطية، ط معني من التدخالت الوالذي بدأ العمل يف السبعينات من القرن املاضي، فقد أشار هذا املفهوم إىل من

 املركزة على االتفاق حول الساكنة، حيث تستجيب الشرطة حلاجياهتا وتستفيد من إجيابيات التواصل اليومي معها.

قة ما هو ذايت له عال منها وحسب الدراسات املقدمة، فقد سامهت عوامل عدة يف قيام مفهوم شرطة القرب     
 .برتاجع فعالية األحباث البوليسية، وتعقد مهام الشرطة

ويف الوالایت املتحدة األمريكية، فإن تبين مفهوم شرطة القرب من طرف السلطات األمريكية أدى إىل بروز      
ية يف إطار مفهوم ت الشرطجمموعة برامج عمل ترتكز على مبادئ من قبيل الالمركزية التنظيمية وإعادة توجيه الدورای

التواصل بني الشرطة والسكان، هذا أفضى إىل مناخ تفويض شكلي للشرطيني العاملني مبركز الشرطة فيما خيص 
 82بعض القرارات حىت تكون تدخالهتم فعالة.

                                                           

 .22، ص: 1122 سنة ، دار األهرام، القاهرة، 22عدد  ،عبد املنعم الناشط، األمم املتحدة ومفهوم األمن، جملة السياسة الدولية -81 
 .21، ص: 0222 من سنة ، يناير10الشرطي، جملة الشرطة، عدد يوسف الشامي، التغيری  -82 
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 : توفرها على العناصر التالية تقتضي شرطة القرب يف الوالایت املتحدة األمريكيةو      

ني مهيئني ملواجهة الئحة كبریة من املشاكل وقادرين على االستجابة هلا مبجرد انتهائهم أن يكون الشرطي -
 من تشخيص املشاكل األمنية اليت يعرفها القطاع اجلغرايف؛

 هليئاتاعن حلول مبتكرة والتوجه صوب مبدأ حل املشاكل" بتشجيع موظفي األمن على البحث هنج " -
 العامة واخلاصة سعيا إىل احلصول على مساعدهتا االستشارية والتقنية؛ 

متثيل التدابری الشرطية يف مفهوم القرب يف الوالایت املتحدة على خلق ديناميكية جديدة تروم حتديث مجيع  -
 مستوایت الشرطة كبنية وظيفية.

سلطة للدور الوجودي والقوي اب ، يرتبطايةفقد كان مفهوم األمن خالل مرحلة ما قبل احلم أما يف املغرب،     
ارة والقضاء داخل فهم اإلد ،السلطان يف كل شيءاإلایية الشريفة ومؤسسة  ابعتبارهم ممثلني عن ،لباشوات والقيادا

أخذت  ،توقيع عقد احلمايةحيث مع  ،1102 – 1110ما بني لكن ستتغری األوضاع تدرجييا خالل فرتة  نفوذهم،
ومحاية حرية التجارة مع ممارسة أعمال األمن برا  ،على عاتقها مهام حفظ النظام واألمن الفرنسيةسلطات احلماية 

 1112شتنرب11وحبرا، وأنشأت مصلحة االستعالمات حتت اسم مصلحة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبتاريخ 
 صدر أول قرار وزاري حمدث ومنظم للشرطة ابملغرب، وأطلق على هذا اجلهاز اسم مصلحة الشرطة العامة. 

كومة وأخضعها مباشرة للكتابة العامة للح ،وحدد اختصاصات الشرطة البلدية واألمن وتنظيمها وتسيریها
صدر  1111لشرطة العامة، ويف سنة ويساعدها يف اإلدارة والتسيری موظف حيمل لقب مراقب مصاحل ا ،الشريفة

وأحدث شرطة متنقلة لألمن " شرطة قضائية فيما بعد"، تلتها  ،قرار مديري أعاد تنظيم مصلحة الشرطة العامة
 ،هيكلة مصاحل األمن دوالذي أعا ،1122كان أمهها الظهری الشريف لسنة   ،إصالحات نقلت عن النظام الفرنسي

حة السجون، وهكذا فإن هذه الفرتة عرفت إسقاط قوانني وإدخال حيث أصبحت تضم مصلحة الدرك ومصل
مت نقلها عن املستعمر وتوظيفها يف األجهزة األمنية، وذلك لبسط محاية املعمر ومحاية ممتلكاته ومشاريعه  ،تقنيات

 83.وقمع املقاومة وليس حلماية املواطنني
 

هو الصراع حول  ،ظاهرة تثری انتباه الباحث يف احلياة السياسية للمغرب أهم ، فإنمرحلة ما بعد االستقاللأما      
 أوال، وذلك راجع لسببني اثنني: 1101-1100فرتة سنوات  خالل السلطة، إذ عرف املغرب أربع حكومات

                                                           

 .20يوسف الشامي، التغيری الشرطي، نفس املرجع، ص:  - 83 
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يرجع لصيغة االستقالل اليت كرستها اتفاقية "إيكس ليبان" اليت هندستها السياسة االستعمارية وفق مصاحلها 
وافق إىل الصراع حول واليت حتولت من الت ،طبيعة العالقة بني املؤسسة امللكية واحلركة الوطنية ااثنياإلسرتاتيجية، و

 ،قام خالهلا بتصفية الرتكات اليت خلفها االستعمار 84،حيث شكلت بداية العنف السياسي يف املغرب ،السلطة
اب على وضع ف القوى السياسية الكربى، ابإلضافة إىل االنكبوتدبری الصراعات السياسية اليت كانت قائمة بني خمتل

وات مت إحداث مؤسستني هامتني مها الق ،مشروع نظام سياسي جمتمعي ذو مصداقية ملغرب جديد، ويف هذا اإلطار
، وأنيطت هبما جمموعة 1102ماي  12العامة لألمن الوطين يف  دارةواإل ،1102س ر ما 10املسلحة امللكية يف 

للحفاظ على األمن والنظام العام للمملكة، كما مت تعزيز املؤسستني احملدثتني مبصلحتني  الشريفة من الظهائر
ت ة أحلقراقبة الرتاب الوطين، هذه األخری مل العامة ديريةاملو  ،متخصصتني مها: اإلدارة العامة للدراسات واملستندات

مهمة محاية وحراسة  هبا سندت، إذ أ1112يناير  00اريخ مبقتضى ظهری شريف بتلألمن الوطين  ديرية العامةابمل
ظهری شريف، أما ب ويعني مديرها ،أمن الدولة ومؤسساهتا، وتتشكل من مراكز وفرق ترابية يتم حتديد عددها مبرسوم

يناير  10صادر بتاريخ  1.12.2رقم  ظهری شريففأحدثت مبوجب  ،اإلدارة العامة للدراسات واملستندات
وأحلقت هبيئة الدفاع الوطين، ويعني مديريها كذلك مبوجب ظهری شريف، وتتشكل ابإلضافة إىل الديوان  .1112،85

تناط هبا مهمة احلفاظ على أمن الدولة ومؤسساهتا، وابلنسبة الختصاصاهتا  ،من إدارة مركزية ومتثيليات خارجية
  86رئيس األركان العامة للقوات املسلحة امللكية.إىل فریجع ذلك  ،وطرق تنظيمها

نونرب  10 شريف يف ظهرت تشريعات سعت إىل تنظيم جمال احلرایت العامة، كان أمهها ظهری ،ورغم ذلك     
ظروف السياسة املغربية وما طبعها من توترات، فتح الطريق حنو عدة جتاوزات بفعل حمددات ال، غری أن 1102

 توزيعها وممارستها.وفلسفة امتالكها و  ،حول الشرعية على السلطة احلركة الوطنيةوامللكية  ،الصراع الدائر بني طرفيه
ر ذا الصراع الذي حسم اجلدل حول مصد، كان اإلعالن عن العهد امللكي، مبثابة الفيصل يف هولتجاوز ذلك     

   87."هايلعواحلافظ  هلا لك ابعتباره "األمنياملتجسدة يف امل، و السيادة

                                                           

 .11، ص: 1122، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 1121-1102عبد الرحيم الودغریي، اخلفاای السرية يف املغرب املستقل  -84 
 ، مؤسساتحممد بنيحيحتدث مبوجبه مديرية عامة للدراسات واملستندات، عن  1112يناير  10بتاريخ  1.12.2م مبثابة قانون رق ظهری شريف - 85

-012، ص: 0212 سنة ،20اململكة املغربية معني يف حتضری مبارایت التوظيف، اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، سلسلة دالئل التسيری، عدد 
010. 

 نفس املرجع.  -86 
 .111، ص: 1101اخلطاب امللكي، انبعاث األمة، اجلزء الثالث، الرابط، املطبعة امللكية،  -87 
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واملقدسات  بصيانة الثوابت ألسباب مرتبطة أساساكان   ،مين الذي فرضته هذه املرحلةوهكذا، فإن اهلاجس األ     
 الوطنية اليت تربط العرش ابلشعب: 

 الوطنية؛محاية الوحدة  -
 محاية االنسجام اجملتمعي؛ -
 محاية الوحدة الرتابية للبالد؛ -
 توفری متطلبات بناء مؤسسات الدولة. -

كانت ذات أبعاد سياسية اقتصادية اجتماعية   ،وبصفة عامة، فإن العديد من األحداث اليت شهدها املغرب     
امتدت إىل غاية التسعينات من القرن املاضي، حيث ستدخل البالد يف  ،سواء داخلية كانت أو خارجية ،وثقافية

يف كافة  واإلصالحي امللك الراحل احلسن الثاين من خالل االنفراج السياسي همهد ل اجديد نعطفاهذه الفرتة م
 اليت أطلقها دةالدينامية اجلدي مع ابملوازاة ،لعهد جديد إعالنه عرب س بنياهناوأس ،مبا فيها اجملال األمين ،تاجملاال

واحلوار  ة() القائم على الشراكة واالخنراط وإشراك املواطنني ديد للسلطةاجلفهوم امل من خالل امللك حممد السادس
  88.حتديث اإلدارة املغربية والعمل العمومي من أجل إدارة مواطنة وقريبة من املواطنني )ة(و ، واإلستشارة الدائمة

عرفت املعاجلة املغربية ملاضي االنتهاكات يف جمال حقوق اإلنسان دينامية خاصة منذ سنوات، حتققت ولقد      
ه ومهما يكن، وبصرف النظر على كل النقاشات فيها تراكمات عدة، رغم ما واجهها من حتدایت كربى، إال أن

معينة،  عات الدستورية يف سياقاتواإلشكاالت ووجهات النظر، فإن املغرب دأب على طرح مبادرات يف إطار املراج
وخبيارات حمددة ابنتظام، ويف تطور ملحوظ على مستوى الكيفية الدميقراطية املناسبة لذلك، واليت متليها دروس 

  89التجربة واملتطلبات اجلديدة املعرب عنها.
الية يف العامل، الة االنتقحداث متميزا ضمن جتارب العد ربة هيئة اإلنصاف واملصاحلةجت، شكلت إلطارويف هذا ا     

حيث أفرزت اجتهادا مميزا يف املوضوع، ميكن اعتباره مدخال جديدا يف التأصيل الفكري والقانوين، ولبنة إضافية يف 
 املعاجلة الشاملة النتهاكات حقوق اإلنسان.  

 

                                                           

مارس  2 خطاب امللك الراحل احلسن الثاين رمحة هللا عليه، يف خطابه التارخيي مبناسبة ذكرى الواحدة والثالثني لرتبع جاللته على عرش أسالفه يف -88 
اتريخ الزایرة  فضاء اخلطب امللكية، ،/https://www.chambredesrepresentants.ma:  املغريب ، املوقع الرمسي جمللس النواب1110

 .12.02، الساعة 02/2/0212
، اسهام يف النقاش العام من أجل طموح مشرتك، مرجع 0200سنة من التنمية البشرية ابملغرب وآفاق سنة  02تقرير اخلمسينية، املغرب املمكن،  -89 

 .22سابق، ص: 

https://www.chambredesrepresentants.ma/
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 القانونية واملؤسساتيةو  ت الفكريةر املوضوع يف املقاراباثلثا: مربرات حص 

أمهية هذه املربرات يف كون أبعاد املوضوع متنوعة، وذات ارتباط وطيد حبقول معرفية متعددة من قبيل تكمن      
 اخل.  ...العلوم االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية

، اصةخوالدراسات الدستورية  عامة وارتكازا على ذلك، وانطالقا من جمال ختصصنا يف الدراسات القانونية     
و احلقوق  ؛وم اجلنائيةيف العل سواء ،لنظر لكون املوضوع يتموقع بني جماالت عدة يف الدراسات القانونية املتشعبةواب

 اخل،...علم اإلدارةو  العلوم اإلداريةو  ؛القانون الدويل العام والعالقات الدوليةو  ؛والدستورية العلوم السياسيةو  ؛احلرایتو 
: لقانونية نفسهاويف الدراسات ا ،يةعليه طلبة ابحثني من داخل نفس الكليشتغل وابلنظر أيضا لكون موضوعنا هذا 

 كامة األمنيةاحل موضوع اشتغلت حول اليت األطروحات انهيك عن بعض ؛والقانون الدويل العام ؛العلوم اجلنائية
 وفق تصورات ومقارابت خمتلفة.

ة على ضوء ومؤسساتي ،قانونيةو  ،ت فكريةمقاراب ها، وضعنا تصوران للموضوع وفقوهلذه االعتبارات وغری      
حىت ال نسقط يف نفس االجتاه من جهة، وحىت نربط توجهنا هذا مبجال ختصصنا  ،للمملكة الدستورية اإلصالحات

رغم إمياننا العميق أن من خصائص املعرفة العلمية وجود تراكمات علمية، فال ميكن للباحث  ،الدراسات الدستورية
ر على ويضفي دليال آخ ،ى حججهاسابقة ينطلق منها، فقد يثين علبل البد من دراسات  ،االنطالق من العدم

 من جهة أخرى.  من خالل دالئل ونتائج معكوسة ويضحدها فندهاأو قد ي مصداقيتها

 

 دوافع اختيار املوضوعرابعا:  

الدميقراطية  مفهومي من، ابنتقاهلا ةمتنامي اتشهدت مسار  اليت ملفهوم الدميقراطية التغریات العاملية سياقيف      
ر حلقة من حلقات التطور ، كأخالدميقراطية املواطنةو الدميقراطية التشاركية  إىل مفهومياملباشرة والدميقراطية التمثيلية 

 فهوم األمنالتطورات املتسارعة ملويف خضم  ،الكونية واحلقوق احلرایتمنظوميت ذلك ابملوازاة مع مسار و  ،والتجاوز
وما أفرزته من حتوالت عميقة للمقاربة األمنية اليت أضحت  ،احلكامة اجليدةحلول عصر ، و الذي أخذ بعدا إنسانيا

صبحت أتقوم على مبادئ ومعايری معتمدة، هي مبثابة مقياس رئيسي لنجاعة وفعالية أداء املؤسسات األمنية، وعليه، 
رایت مة األمنية وعالقتها ابحلواحلكا ،ذات الصلة ابألمن واحلكامة تقنية ةعلمي وثحب يف حاجة ملحة إىل الدول

https://www.manaraa.com/post/5161/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 مبا لديها كز أساسايرت نظمةوازدهار األ دمقرطةاس يقفم، نسانيةاحلياة اإلة جماالت كافواحلقوق الكونية اليت تتصل ب
 .العلمية وامليادين يف شىت اجملاالته البحث العلمي وأدوات على مستوى وانتاجية من تطور

حيث  ،اوالنهوض هب البحث العلمي منظومة تدعيمتطوير و  إىل الدول العديد من عمدت، فدذا اهلهل إعماالو      
قوم ت ةعلمي باليأسو ة منهجي واتأدمن خالل ، البحث العلميسارات مطرق و  الباحثنياملفكرين و و  خرباءسهلت لل
 تأفرز  يثح ،الدراسةمبوضوع  وثيقارتباط ون ذات أن تك أساس على ،د من اخلطوات املدروسة واملنتظمةعلى عد

نتائج متفاوتة ومتباينة حول موضوع احلكامة األمنية يف عالقتها ابحلرایت واحلقوق الكونية، وهذا ما شكل ابلنسبة 
 ورصد منحنيات تطوراته.  ،وإاثرة إشكالياته ،هذا املوضوع غمار لنا حافزا أساسيا حنو اخلوض يف

 نبثقة عنه وفق ما يلي:امل اوراحملو موضوع هذا  أسباب اختياردوافع و  ما سبق، تربزضوء  علىو      

  فهوميه مب يق إىل األمن الشاملاألمن وحتوالته اجلوهرية من املفهوم الض مإزالة الغموض عن مفهو
ومن  ومن أمن الدولة إىل األمن اإلنساين؛ ومن الشرطة النظامية إىل الشرطة املواطنة؛؛ املادي والعضوي
  ،محاية النظام واألمن العموميني إىل رهان حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةيف هاجس السلطة 

 ليت تقوم عليهاا عايریاملاملبادئ و معرفة من خالل احلكامة األمنية  كلها مرتكزات أساسية تنبين عليها
 الدستورية اإلصالحاتا على سریورة م، وانعكاساهتوااللتزامات الدولية على ضوء التصورات الفكرية

 ؛من جهة أخرى أداء السلطات العموميةعلى و  من جهة، للمملكة
 ابملغرب؛  واحلقوقية الوقوف على تصورات ومسارات السياسة األمنية 
 ؛نسايندولة يف سبيل إقرار األمن اإلمعرفة مدى توافق قواعد األمن اإلنساين مع أمن ال 
 ض بغر  ،م يف سبيل مأسسة احلكامة األمنيةوآليات اشتغاهل ،يف جمال األمن حماولة معرفة دور الفاعلني

 يةاألمناملسألة  السيما فكرة ربط ،اجلانبالت الشعبوية احمليطة هبذا ، والتمثإزالة تلك الصورة النمطية
ابحلقوق املدنية والسياسية،  ذات الصلة وحقوق اإلنسان ،وزارة الداخليةاألمنية ل ابملؤسسات

  ؛السياسي واالعتقال
 نقدية اتل قراءته وسلبياته من خاليف حماولة للكشف عن اجيابيا واملؤسسايت دراسة التنظيم القانوين 

 كمؤشرات للقياس األداء.ما،  لبنياهت

 

https://www.manaraa.com/post/3507/%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
https://www.manaraa.com/post/3507/%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
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 خامسا: أمهية املوضوع 

احلكامة األمنية من  وعموض عتربحيث ي الدوافع أعاله، تربز أمهية املوضوع اليت تكمن يف راهنتيه، ارتكازا على     
رغم ما حتمله من محولة اترخيية من حيث املمارسة، وقد أصبحت حتظى  ،احلقل احلقوقياملواضيع اجلديدة يف 

م، أو وضع اخلطط حتديد املفاهييف  سواء من حيث بلورة املعايری أو ،ابهتمام متنام على املستويني الوطين والدويل
كل ذلك يف ارتباط مع متطلبات ضمان األمن واالستقرار ومحاية حقوق اإلنسان واحلرایت   املناسبة، واالسرتاتيجيات

 .واملؤسسات يف إطار بناء دولة القانون

صوصا األمنية على حد سواء، خو  حمط اهتمام العلوم السياسية الدراسات اإلنسانيةأصبحت  ومن هذا املنطلق،     
حدة حتدای قوای من مقاربة حديثة تضمنها التقرير الصادر عن برانمج األمم املتبعد أن القت املقاربة التقليدية لألمن 

وامها مقاربة ق تح مفهوم األمن التقليدي، حيث قدمجاءت لتصح بعنوان األمن اإلنساين، 1112 لسنة اإلمنائي
 .بكيفية مستدامة ستوى العاملياملوسبل بنائه على  ،ومرجعيته األساسية ،ديد مفهوم األمنحت

ألمن وو ابأمن الدولة إىل أمن اإلنسان، كما اصطلح عليه  على جتليات االنتقال منالرتكيز  ناولاومن مت، ح     
 90 ، لكونه يدرج البعد اإلنساين يف كل األعمال املتعلقة ابملسائل األمنية.الوجه اإلنساين

هتمام إىل اال ،أوال وأخریا وانشغاالت واحتياجات الدول صاحلاملسعى األمين من االهتمام مب وهكذا، انتقل     
واجهة يقاس فقط مب األمنفلم يعد  ،ملواطنات واملواطنني على حد سواءأكثر حبقوق واحتياجات وانشغاالت ا

ابلرتكيز على ما السي، األساسية لوجود اإلنساناحلاجيات املادية التهديدات العسكرية اخلارجية، بل مبدى أتمني 
والتمتع بنوع من  ،ليكون اإلنسان مبأمن من احلرمان االقتصادي ،والبيئية ثقافيةية واالجتماعية والاحلاجيات االقتصاد

ام واملأوى الطعوحتقيق احلاجيات املادية األساسية ) ،وضمان األداء للحقوق اإلنسانية األساسية ،كرميةاحلياة ال
 91.ةبتوفري احلياة الالئقواملعرب عنها  (،البقاء تأساسيا غریها من  والشغل والتعليم والعناية الصحية

                                                           
90 - Programme 2030, Publié par Fonds D’affectation Spécial des nations pour la sécurité 
humaine, site par le site : https://www.un.org/, visité le 16/9/2019 à 11.40.  
91 - définition de la commission sur la sécurité humaine a été créé en janvier 2001 en réponse à 
l’appel du secrétaire général de l’ONU au sommet du militaire de 2000 pour un monde « à l’abri 
du besoin et à l’abri de la peur  cité par F. Belhadri, « la gouvernance sécuritaire : approche 
juridique en interaction avec les autres déterminants de la bonne gouvernance», Revue Marocaine 
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تشمل احلرية الشخصية، خالل ضمان الكرامة اإلنسانية، و  من احلاجيات النوعيةومن جهة أخرى، ضمان      
 والتحرر من تركيبات القوى الضاغطة. ،وإاتحة املشاركة يف احلياة االجتماعية والسياسية

تكامل لاهم الدول دون األفراد، فإن  ،القانون الدويل مع العالقات الدولية بشكل تقليديوعليه، فقد تعامل      
، شكل حتدای جديدا له ألجل أنسنة القانون الدويل، ومن خالهلا مفهوم األمن اإلنساين الذي يرتكز على الفردمع 

 ،عدا جديداإلنسان أعطى للمفهوم بيتحقق حق اإلنسان يف األمن مبفهومه الشامل املتعدد األبعاد، فربط األمن اب
 خاصة عند ربطه مبفهوم حقوق اإلنسان. 

سألة األمنية وموقع البعد للم املغربية ملكةوليها املتوضوع، هو العناية الفائقة اليت وما يضفي قيمة مضافة هلذا امل     
السيما و  ،وال على مستوى التوجهات العامة للدولة ،اإلنساين ضمن مرتكزاهتا، ال على مستوى اخلطاابت الرمسية

السيما منذ بداية التسعينات من القرن املاضي، و  بالدانواملؤسساتية اليت شهدهتا  دستوريةإلصالحات الامن خالل 
 ،الدوليةغرب بتعهداته امل اللتزامات جتسيدا ،مع امللك الراحل احلسن الثاين رمحة هللا عليه العهد اجلديد معامل مع بزوغ

واحلقوق  احلرايت حتأضكما متعارف عليها عامليا،   يحقوق اإلنسان، كما هثقافة وإميانه وتشبعه املطلق ب
صلب اختياره  ومن من املكتسباب الدستورية للمملكة، 0211يوليوز  01دستور أحكام من خالل  األساسية

يت ال احلق والقانون، بل ومن ثوابتها األساسية ال بناء دولة، والذي يعد من مرتكزات الذي ال رجعة فيه الدميقراطي
 تشملها املراجعة الدستورية.

لى إذ جيب أن يكون قادرا ع ،يتصف ابلشمولية األمنه إذا كان أن ،وهلذه االعتبارات وغریها، ميكن القول     
أن يستخدم  ذلك جيبكفإنه   وبعد نظر من جهة، ،ات واملخاطر بشكل استباقيإدراك ومعرفة مجيع أشكال التهديد

يشمل مجيع  وجيب أن ،مبدأي املالءمة والتناسبارتكازا على  ،املشروع قانوان، ويف إطارها مجيع الوسائل املتاحة
كل ضال على تناوله  فواالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية،  ،والسياسية ،والعقائديةاإلسرتاتيجية  اجملاالت

 92.الفردو  تمعاجملو  الدولة :مستوایت

                                                           

d’administration Locale et de Développement, collections manuels et travaux universitaires, 
première édition, n°133, 2020, p :  12 . 

 -يناير ،101-102لعدد ا ،غربية لإلدارة احمللية والتنميةمدلول ومكانة احلكامة األمنية يف نظرية املفهوم اجلديد للسلطة، اجمللة امل ،عبد الكرمي جالم -92
 .21، ص: 0212 من سنة أبريل
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 : اإلشكالية املركزية والتساؤالت الفرعيةسادسا 

لدولة ة اكتعبری عن قدر   ،مرتكزات احلكامة األمنيةنسعى من خالل اختياران هلذا املوضوع طرح إشكالية حول      
 حدتهو  يف التأثری على حركية اجملتمع وتطوره، حفاظا على مكوانت ،من خالل آليات الضبط القانوين واملؤسسايت

 واستجابة حلاجياته بطرق عقالنية حامية حلقوقه، تعتمد على حرية االنتماء داخل فضاء عمومي مشرتك ،واستقراره
 رى.فظة لنظامه وأمنه العام من جهة أخمن جهة، وحا

ة سریورة الل قياس وثری من خ حقوق اإلنسانو  دراسة احلكامة األمنية إىل ،هتدف اإلشكالية املركزية لألطروحةو      
 والسيما حمطة ،القرن املاضي من ستينياتمنذ مطلع ال تها اململكةعالدستورية واملؤسساتية اليت قط اإلصالحات

 ،دهااوأبع ،مواصفاهتاعرب حتديد  ،وأاثرها على املسألة احلقوقية ،0211 لسنة اإلصالحات الدستورية الشاملة
، ريةمقارابت ذات منحنيات فكلمغرب، وذلك من خالل لصلب النسق القانوين واملؤسسي  يف ومؤشرات قياسها

ماعية واالقتصادية، وسياقاته السياسية واالجت ،ملاهية األمن احلقوقيني والفاعلني ،ترتكز على إبراز تصورات املفكرين
 تدبری الشأن يف الفاعلني عيةوضب مرتبطةومقاربة مؤسساتية  ،موقعها داخل الرتسانة القانونية ومقاربة قانونية تربز

 اجلدية يمؤشر خالل  من أدائهمقياس و  ،(مع تسليط الضوء لدراسة حالتني ملؤسستني بوزارة الداخلية املغربية) األمين
ختصاصاهتا االسلطات واملؤسسات واهليئات العمومية يف تفعيل أداء لقياس  نسبيني ا مؤشرينابعتبارمه ؛الفعاليةو 
ومدى قدرهتا على  ،ايف ممارسة مسؤولياهت املعايری الدوليةابلضوابط الدستورية و  تزامهاوال ،آلياهتا القانونية املتاحةو 

حىت نتمكن ذلك، و ، ، وكسب الرهاانت املستقبليةت املوجودةل التغلب على اإلكراهات والتحدایياالبتكار يف سب
 دلوليهن الشامل مباألم يمفهوممن مت ، و مرحلتها التأسيسةيف  احلكامة األمنيةلواقع  من استخالص نتائج موضوعية

 احلرایتانة وواجب صي ،املتغری النظام العامهاجس الذي يعد اخليط الناظم بني  املادي والعضوي، واألمن اإلنساين
   .كمكتسبات دستورية  األساسية واحلقوق

ية بغرض احلكامة األمن الفاعلة يف جمال مأسسة ؤسساتاملأداء سبق، كيف ميكن قياس فعالية  وعلى ضوء ما     
من  ألساسيةا احلرایت واحلقوقاحرتام متطلبات و  ،من جهة نيالعامواألمن النظام  حفظضرورات بني  ضمان توازن
 .حرایتهو  يف عالقتها مببادئ حقوق اإلنسان مبادئ احلكامة األمنية ومعايریها املعتمدةارتكازا على  ؟جهة أخرى

  :ةالتالي فرعيةال تساؤالتال خالل ة هذه اإلشكالية الرئيسية منمساءلميكن ، ارتباطا مبا سبقو      

 ؟الدولية والوطنية املرجعيتني يف احلكامة األمنيةاألمن و  ما هي حدود وأبعاد مفهوم 
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  ؟لحكامة األمنيةل الدولية عايریاملو بادئ املما هي 
  تكامل أم ال اسأس تقوم على ابملغرب ومعايری احلكامة األمنية يف عالقتها حبقوق اإلنسانمبادئ هل

 تعارض؟ال
 النظام العام للدولة؟ متطلبات اإلنساين معو  الشامل ما مدى توافق معايری األمن 
 إصالح الشأن األمين؟ورش واهليئات احلقوقية لاألمنية  هي تصورات املؤسسات ما 
 مأسسة حكامة أمنية جيدة؟   يف ابملغرب يسامهان ايتهل البناء القانوين واملؤسس 
 هل الشأن األمين جمال حمفوظ للدولة أم هو شأن جمتمعي يهم كل مستوایته؟ 
 حلكامة ااملديرية العامة لألمن الوطين يف إرساء دعائم وزارة الداخلية و  ما هي حمددات إسرتاتيجية

 األمنية؟  
 ما هي متطلبات تقوية ورش احلكامة األمنية ابملغرب؟ 

 
 حدود الدراسة: سابعا 

تنصب يث سحاحلقوقية، و  القانونية دراساتالضمن  يةتندرج هذه الدراسة من حيث احلدود العلمية واملوضوع     
كما   عي واملؤسسايت،ألمن اجملتميف عالقتها اب ، واالقتصادية واالجتماعيةة والسياسيةينيف حيز هام على احلقوق املد

على  هممن خالل قياس أدائ ،حقوق اإلنسانيف جمال األمن و  املشار إليهم أعاله لط الضوء على أداء الفاعلنيسست
 .اجلدية والفعالية مؤشري ضوء

ية عن اإلطار الذي حددته املبادئ واملعايری الدولينحرف لن  تصوران ملوضوع الدراسةومن هذا املنطلق، فإن      
ليت تبنتها هيئة اإلنصاف واملصاحلة، وا املضمنة يف توصياتاملرتكزات السبعة للحكامة األمنية للحكامة األمنية، و 

قوق ، وكرستها اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحالعديد من اخلطب والرسائلالتوجهات امللكية السامية يف 
 اإلنسان.

ألفراد واجلماعات االذي يهم كل  ،الفاعلني يف جمال األمن الشاملمجيع  لن تتناولوتبعا لذلك، فإن أطروحتنا      
لتابعة لرائسة ا واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،)مبا فيها املؤسسات العمومية واملؤسسات واهليئات

(، بل لبناءةا ، والقطاع اخلاص، ومواقع التواصل اإلجتماعيالقانونية واإللكرتونية ، ووسائل اإلعالم الرمسيةاحلكومة
السلطة القضائية"،  -السلطة التنفيذية  -"السلطة التشريعية  السلطات الرئيسية للدولةأداء ستقتصر فقط على 
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ات ذات الصلة، عالوة والقرار  ،والقوانني ،ابعتبارها احملرك الديناميكي للسياسات والتوجهات واالسرتاتيجيات األمنية
والنهوض  حلكامة اجليدة املكلفة حبقوق اإلنسانعلى الدور التقريري، واالستشاري، واإلرشادي، والتقييمي هليئات ا

اجملتمع املدين  اماتاسه ، إىل جانبومؤسسة وسيط اململكة ،يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حتديدا واملتمثلة ،هبا
وذلك من  ،فاعلة يةالتحسيس، والتقييم، كقوة اقرتاحاحلقوقي النشيط يف جمال الرصد، والتتبع، واملواكبة، والتأطری، و 

 .سانواملنظمة املغربية حلقوق اإلن ،اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان دراسة حاليت خالل تسليط الضوء على

ددتني من ستقتصر األطروحة على حالتني حم ،لمؤسسات األمنية املختصةلوعلى نفس املنوال، فإنه ابلنسبة      
املديرية هيئة رجال ونساء السلطة ابإلدارتني املركزية والرتابية، و  مهاو  إلدارة املركزية لوزارة الداخلية املغربية،مكوانت ا

ن خالل مؤشرات موحياهتم اليومية، وذلك  العامة لألمن الوطين، نظرا الرتباطهما الوثيق بقضاای املواطنات واملواطنني
الدستورية  رصد للتطورات من خالل ومؤشر الفعالية، وذلك ا، واملتجلية يف مؤشر اجلدية،مدائهموضوعية لقياس أ

اانت ضال على الضمفاملؤسستني األمنيتني،  عاتق علىاملهام وااللتزامات امللقاة مث التنظيم اهليكلي، فوالتشريعية، 
 حجم التدخالت العملية وآاثرها على ضوء األهداف والنتائج املطلوبة. ا، وأخریاماملخولة هل

 : املناهج العلمية املعتمدةمنااث 

لة أو مشكلة أسن مأتقصي احلقائق يف شبغرض الباحث  يقوم هبا ،ية فكرية منظمةيعد البحث العلمي عمل     
الوصول  بغية ،يالعلم منهج البحثتسمى  ،طريقة علمية منظمة تباعإب�، العلمي موضوع البحثتسمى  ،معينة

 93.العلمي ثنتائج البحتسمى  ،املماثلةإىل حلول مالئمة للعالج أو إىل نتائج صاحلة للتعميم على املشكالت 

خطة من على سری اليت هتي جل حتقيق ذلك، ينبغي االعتماد على املنهج ابعتباره طائفة من القواعد العامةألو      
دي إىل الكشف ، فهو الطريق املؤ جة معينة يف موضوع من املوضوعاتحتدد عملياته، حىت يصل إىل نتي، و الطريق

عن احلقيقة، من خالل عمليات فكرية تسعى لبلوغ حقائق يتبعها الباحث، ويثبتها ويتحقق منها، فهي عمليات 
 94تصور البحث وضبطه وتنظيمه.تقوم على 

األول من القسم لفصل ايف االستنباطي  املـنهجني، أساسي علميني منهجني أطروحتنااسـتخدمنا يف  فقد ،وعليه     
 قاربة فكريةمن خالل م واملبحث األول من الفصل الثاين يف القسم الثاين ،فصل الثاين من القسم األولالو  ،األول

                                                           

 01ص:  ،0212 سنة يف العلوم االجتماعية، مطبعة قرطبة حي السالم، الطبعة األوىل، أكادير،إبراهيم أولتينت، املنهج  -93 
ة والتأليف والنشر، مجمادلني غرويتز، مناهج العلوم االجتماعية، ترمجة سام عمار، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املركز العريب للتعريب والرت  -94 

 . 12 -1، ص:1112 سنة دمشق، اإلسكندرية، مطبعة طربني، الطبعة األوىل،منتدى مكتبة 
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اسـبهما مـع جمـال هـذه ن، هذا لتالثاينالقسم الفصل الثاين من القسم األول، ويف يف  الستقرائياملنهج او ،للموضوع
السـتخالص ، ظيميةتشريعية والتنال والنـصوص ،التـي نـسعى مـن خالهلـا إىل حتليـل للمقتضيات الدستورية طروحة،األ

توجهــات كــل منهــا، وهــذا مــا شكل لنــا قــدرة علــى فهــم املوضــوع واستيعابه، وابلتايل االقرتاب أكثر مما نتوخاه من 
 هذا البحث. 

 :املنهج االستنباطي 

كما و  ىل اخلاص،من العام إ حيث يقوم بدراسة الظاهرة ،عد املنهج االستنباطي العقالين منهجا مثاليا فلسفياي     
الباحث من  ا ينتقل فيهيتال جمموعة من اإلجراءات الذهنية هوفجيب أن تكون، وليس كما هي كائنة يف الواقع، 

تعتمد على قاعدة  ،تنازليةو فهي طريقة منهجية استداللية وصوال إىل جزئيتها،  ،ظاهرة معينةلكلية   منهجية دراسة
 95شأن الظاهرة حمل الدراسة.من أجل الوصول إىل معرفة يقينية ب"جزء"  -حتليل "كل"

  :املنهج االستقرائي 

ا أبنه احلكم على الكل مب ،عند أهل املنطق العلمي، ويعرف مناهج البحث منهج من أهم ،ءمنهج االستقرا     
  .يوجد يف جزيئاته الكثریة

لقواعد يرتقي الباحث فيه من احلاالت اجلزئية البسيطة إىل ا ،ولقد عرف االستقراء أبنه، عملية استدالل صاعد     
الكلية العامة، ويتميز االستقراء أبن نتائجه تكون عادة أعم من مقدماته، ومن املمكن أن يستفيد االستقراء من 

 96.املالحظة والتجربة، وتقنيات البحث املتعبة

على املالحظة  والعلوم اإلنسانية، ويعتمد هذا املنهج حلقةلعلوم اناهج املشرتكة يف اويعد املنهج االستقرائي، من امل     
 على ظواهر مماثلة ستخرجةامل لنتائجاتعميم مث  فيما بينها، املقارنةف ،للظاهرة موضوع الدرس والباطنية ارجيةاخل العلمية

القانون الذي  ظرية أون معربة عن ،وصل الباحث إليها يف هذا املنهجوتعد النتيجة اليت يت ،نفيهاأتكيدها أو  بغية
 97تندرج حتته اجلزئيات.

                                                           

 .12ص: ، مرجع سابق،مادلني غرويتز، مناهج العلوم االجتماعية -95 
، 0211 نةس إبراهيم خليل أبراش، املنهج العلمي وتطبيقاته والعلوم االجتماعية، دار الشروق للنشر والتوزيع رام هللا، طبعة أوىل، اإلصدار األول، -96 

 .21ص:
 .22نفس املرجع، ص:  -97 
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 : فرضيات البحثاتسعا 

 األمن وحقوق اإلنسان الجم ابلتطورات اليت شهدها املغرب يف ،ارتبط اختيار البحث يف هذا املوضوع يف مشوليته     
مع مطلع التسعينات من القرن املاضي، فضال عن املستجدات الدستورية اليت عرفتها اململكة، وانبثاق بوادر مأسسة 

صورات دقيقة توضع دميقراطي، واليت تستوجب حتما ابعتبارها معيارا مهما يف صنع التحول ال ،احلكامة األمنية
 ملوازاة مع أجهزة احلكامة األمنية.اب ،ني ابقي الفاعلنيللمسألة األمنية وفق رؤية فكرية ب

 على  نيالقائم ،اإلنسايناألمن و  الشامل األمن مفهومي ينبين مدلول احلكامة األمنية يف جوهره على
 انبعة من تصوراتركية وفقا ملقاربة تشا ،والتنفيذ ،والتدبری ،التفكریيف  والشمويل استحضار البعد اإلنساين

يع لتصب فيه، مادام األمن شأان جمتمعيا وحقوقيا حمضا، حيث يهم مجو ومكوانته  اجملتمع شرائح ومتطلبات
 ،ماعي"ألمن اجلاب" ما يسمى إلقرار ،والنظام العام ابملوازاة مع هاجس أمن الدولةجماالت احلياة اإلنسانية، 

 .دةواألصع على كافة املستوایت أفرادا ومجاعات ،ابعتباره عماد االستقرار واالستمرار للبشرية
 
 فاعلني جدد هورظيف  توحتديدا الوثيقة الدستورية سامه ،إن مراجعة وتطوير الرتسانة القانونية للمملكة، 

 رافعة للتنميةك  ،بغية تقوية أدائها ،الشتغالاليات آلوتوسيع أدوار مؤسسات قائمة، عالوة على متكينها 
ز ابلنوعية ر إحلاحا يف ظل سياق أمين يتميثأك ،والتواصل األمين ،يق واالنفتاحجعل مسألة التنسو ، الشاملة

 من أمن الدولة ألمناب رتقاءالاو  ،املعتمدة التصورات واالسرتاتيجيات يف احيتم تغيری مما  والتحول والتجديد،
وم املتجدد واملفه ،تنسجم متاما مع مقومات احلكامة األمنية كثقافة جمتمعية  ،اإلنساينالشامل و  إىل األمن

ن كل ممتقاضيات واملتقاضني لللألمن القانوين  الضامنة عن دور السلطة القضائية ، انهيكللسلطة
 التعسفات والتجاوزات املمكنة. 

 
  ة اليومية فعلي على احلياو  ،جيايبإواجلودة، لن يكون له انعكاس  درجات التقوميبلغ إن أي إصالح مهما

واطنة خ روح املترسي، وإقرار دميقراطية مؤسساتية بنيوية، و جبودة التشريعاتإال  ،للمواطنات واملواطنني
نخر مكوانت اجملتمع اليت ت ،االجتماعيةو  ،والسياسية ، العقليات اإلداريةبتغيریوهذا لن يتأتى إال  سؤولة،امل

 .ةاالوالالمب ،وخدمة املصاحل الشخصية ،واالنتهازية ،املغريب، يف ظل بروز ثقافة البناء واهلدم
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 : خطة البحثعاشرا 

 قسمني رئيسيني: ارتكازا على ما سبق، سنتناول هذه األطروحة يف  

 :وحقوق اإلنسان احلكامة األمنية مأسسة الفاعلة يف جمال رجعيات واملؤسساتامل القسم األول. 
 :ابملغرب وحقوق اإلنسان حلكامة األمنيةأسسة االتنزيل الدستوري مل مظاهر القسم الثاين. 
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 القسم األول:

 وحقوق اإلنسان احلكامة األمنية مأسسة الجم يف الفاعلة ؤسساترجعيات واملامل 

 

 

 

 

 

 

 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

41 
 

ابلنسبة  سؤوليةملاتتسم ابلفعالية و  ، اليتيف وقتنا الراهن صریورة بناء األنظمة األمنية قطاع األمنيشكل إصالح      
 مراقبته. لورتهب يشرك كل املتدخلني والفاعلني يفو  ،جيب أن يكون شفافاهذا األخری للدولة واملواطن، وخلدمة 

الحات وينصب على تقدمي اإلص ،وجيب أن يشكل النظام األمين يف احرتام اتم حلقوق اإلنسان ودولة القانون     
قتصادية اعية واالتنمية االجتماملقرتحة اليت جيب أن يعرفها هذا القطاع يف ارتباط مع القطاعات املتدخلة خدمة لل

عض، وهذا ففي مثل هذه املقاربة تتعزز الفعالية واملسؤولية واحلكامة والدميقراطية بعضها الباليت تبقى اهلدف املنشود، 
 يعين إىل حد كبری أن تدبری قطاع األمن ليس خمتلفا كثریا عن تدبری أي قطاع آخر.

بح جزءا من نتقالية، فإنه أصيف املغرب بتجربة العدالة اال كان موضوع احلكامة األمنية قد ارتبط  وهكذا، فإذا     
 دة عرفتها بالداندایت جديومة اإلصالح التنموي الشامل على املستويني االجتماعي واالقتصادي ينبين على حتمنظ

 ومستلزمات مواجهة اجلرمية الوطنية والدولية.

لوضع الداخلي واتساع فضاء احلرایت وااللتزامات الدولية يف جمال حقوق ومتطلبات الرتبية كما أن تطورات ا      
على املواطنة، كلها مداخل تساءل إشكاليات التدبری وانعكاساهتا ومتطلباهتا يف عالقة بتحقيق التنمية ليس لقطاع 

 قاطرة جتر ابلضرورة خمتلف القطاعات األخرى. ، بل هواألمن وحده

مت، فإن اإلصالح األمين يشكل برانجما طموحا ومسارا سياسيا ليس ابلنسبة للبلدان اليت توجد يف مرحلة  ومن     
انتقالية فقط، بل حىت ابلنسبة للدميقراطيات القائمة، كما أن البحث عن التوازن بني احلرية واألمن ميثل حتدای مستمرا 

افهم توفری ضماانت لصاحل رجال األمن مبختلف أصن أجلبل أيضا من  ،وضرورای ليس ابلنسبة ألمن املواطن فقط
 وأتسيس عملهم يف إطار قانوين متكامل.

غری أن ذلك ينطلق من تشريع للمنظومة األمنية بتشخيص دقيق وموضوعي لوضعها الراهن والوقوف على      
ا جيعل تنخر جسدها مممكامن القوة والضعف يف مفاصل األجهزة األمنية لتصحيح االختالالت واملسارات اليت 

اإلصالح اهليكلي والتنظيمي والبنيوي ملرفق األمن أحد اجلوانب املهمة حنو إرساء مفهوم احلكامة األمنية الرشيدة وال 
يتعلق األمر هنا ابإلصالح البيوي فقط، أي اإلصالح الذي يروم حتديد اهلياكل التنظيمية جبهاز األمن وحتديث 

 إصالح وحتيني السياسات العمومية يف جمال األمن أي تطوير الرؤية األمنية ومالءمتها التجهيزات بل يتعداه ليشمل
مل األمن يروم إشباع احلاجيات التنموية وترشيد الع مع املتغریات احلاصلة وضمان التدبری األمثل للخدمات األمنية

 يشكل جيعل قطاع األمن قاطرة حقيقة لإلقالع التنموي.
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املشاركة ي هتتجلي يف  ،من خالل برانمج األمم املتحدة اإلمنائيمعايري احلكامة اجليدة فإن  ويف هذا اإلطار،     
، الشفافية واملساواة والتوافق والفعالية وحسن االستجابة والرؤای القانون واملساواة أمامهأي سيادة القانون و 

واطنة الشمولية العاملية وامل ،الكربى املؤثرةمن خالل التوجهات مبادئ احلكامة اجليدة ، بينما تقوم اإلسرتاتيجية
 .والدميقراطية

ة، والسلطة املؤسسات الدستورية يف طليعتها السلطة التشريعي إن التقارير الرمسية الصادرة عنوعلى هذا النحو، ف     
 ،اإلنسان هيئات احلكامة اجليدة املكلفة حبقوق ، عالوة علىالسنوي رئيس النيابة العامة القضائية من خالل تقرير

دين ، ابملوازاة مع أنشطة منظمات اجملتمع املومؤسسة وسيط اململكة ،الوطين حلقوق اإلنساناجمللس  وخنص ابلذكر
ادئ يف إعمال هذه املبوزارة الداخلية وتدخالت  ،هي مؤشرات فعالة لقياس مدى جناعة وفعالية أداء ،احلقوقي
يات هيئة اإلنصاف توصبلورهتا و  ،تبنتها اإلرادة امللكية الدولية املعتمدة يف جمال احلكامة األمنية اليت واملعايری

 حكام الدستور والنصوص التشريعية.كرستها أ، و واملصاحلة
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  ابملغرباملؤسسة للحكامة األمنية  املرتكزات الدستورية الفصل األول:

 ومطلب وجودي حتمي لالستقرار والتطور ،األمن حق من حقوق اإلنسان األساسيةال أحد جيادل يف كون      
يلة ملستوایت من حص ، ومن متوإسرتاتيجية على املستوى الواقعي ،ستوى الفكريامل، فهو منظومة على معيتاجمل

 .االستقالل الداخلي واالستقرار اخلارجي

فهو  ،التهديد، ويف سياق النظام الدويلو  كل خوف  هو العمل على التحرر من إمجاال ألمنلئن كان مسعى او      
إن ف  ،  تعتربها معاديةالتغيری اليت قدرة الدول واجملتمعات يف احلفاظ على كياهنا املستقل ومتاسكها الوظيفي ضد قوى

 الدولة وضبطها قانونيا، واعرتافها لألفراد ابجملال اخلاص، مث تنظيمه ومحايته أبدوات قانونية هو صلب اتتقييد سلط
ابعتبارها ليست مفهوما جتريدای فلسفيا، بل هي احلرایت املعاشة اجتماعيا وسياسيا،  98موضوع "احلرایت العامة"،

     99واملنظمة ضمن جماالت وضوابط قانونية يف جمتمع معني.

يث رغم أن هلا محولة اترخيية من ح ،احلكامة األمنية تعد من املواضيع احلديثة يف احلقل احلقوقيوهكذا،      
 املعتمدةالدولية ریها معايو  أسسها اإلسرتاتيجيةو  يف مفاهيمها املفكرينمن لدن  هتمام كبریاباملمارسة، فإهنا حتظى 

  (.املبحث األول)

وعليه، فإن اعرتاف النظام القانوين للدولة ابحلرایت العامة ما هو إال انعكاس لنمط معني من العالقة بني الدولة      
لصاحل  "الدستورية الدولة"ومواطنيها، يفرتض قبوهلا أبن ختضع نفسها لضوابط قانونية عند ممارستها لسلطتها 

 100مواطنيها أفرادا كانوا أو مجاعات.

املستوى و هاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  أناعتربت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ، فقدلكوبناء على ذ     
د من خالل وضعه على الدوام نصب أعينهم ألجل توطي ،املشرتك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم

احرتام هذه احلقوق واحلرایت، حيث جعلت من التعليم والرتبية واختاذ اإلجراءات املضطردة ضمانة أساسية لالعرتاف 
 هبا.

                                                           

السلطات العامة يف بل لتبيان دور الدولة و  اخلاصة،ز بني نوعني من احلرایت العامة و هنا البد من اإلشارة إىل أن صفة احلرایت العامة مل ترد للتميي -98 
و تعبری اخلاصة لألفراد مثال، تقع ضمن فئة احلرایت العامة، إن التعبری العام ههذا اجملال، فاحلرایت حىت ذات املظهر اخلاص منها كاحلق يف محاية احلياة 

 سلطاهتا.ر وجود احلرية دون تدخل الدولة و تقين يف اللغة القانونية للداللة على دور الدولة، إذ ال ميكن تصو 
 .12، ص: 0211 سنة ثة للكتاب، لبنان،النظرية العامة حلقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، املؤسسة احلدي ،حممد سعيد جمذوب -99 
 .12ص:  نفس املرجع، -100 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

44 
 

خالل ن إنتاج السياسات األمنية منطاق يسعى املشرع الدستوري إىل توحيد  ويف اإلطار الدستوري للمملكة،     
 بلورة وتكريس انتقال مفهوم األمن من املستوى الضيق إىل املستوى الشامل ذو األبعاد اإلنسانية والدميقراطية

 ،من خالل مرتكزات دولة احلق والقانون واملؤسسات 0211يوليوز  01، وهو ما جسدته فلسفة دستور واالجتماعية
القائمة على مبادئ حقوق اإلنسان الكونية من جهة، واإلطار املؤسسايت الذي جيسده اجمللس األعلى لألمن الذي 

مبا ال يدع  عكست ،االنتخابوسياسية ابلتعيني أو  مدنيةو  عسكرية يشمل مكوانت القطاع األمين كافة من هيئات
 واجملتمع األمة بني خمتلف مكوانت الدولة وممثليوجتانس  الرامي إىل خلق تناغم والثقايف التنوع الفكري جماال للشك

مقياسي  هو أبرز مؤشر، فومن متوالتمثيلية والتشاركية،  املباشرة الثالثة مبستوایهتا الدميقراطيةومكوانت ، من جهة
 تاومدخل حنو اعتماد مقارابت أمنية تستند إىل سياسات عمومية تساهم يف تقوية مسار  ،ملفهوم األمن الشامل

 (.املبحث الثاين) ابملغرب األمنية اتترشيد املمارس

 وحقوق اإلنسان ومسارات احلكامة األمنيةصورات تاألول:  بحثامل

بغض النظر عن موقعهم االجتماعي أو  لكرامة اإلنسانية ومحايتها وحفظ حقوق كل األشخاصااحرتام إن      
 اليت كامة األمنيةلألمن واحل يةالفكر  تصوراتلوفقا ل لحكامة األمنيةهي املرتكزات الصلبة لوتوطيدها  وضعهم املادي

ية وحقوق إلنسانومعيار محاية الكرامة ا ،تنصب ابألساس على معيارين أساسيني: معيار محاية النظام العام يف مشوليته
وجيهات تالتشريعات الدولية والوطنية، كما حتدد السيما وأن حقوق اإلنسان حممية وحمددة مبوجب  ،فراد واجلماعةاأل

هم والتزامات قإبنفاذ القوانني واملسؤوليات امللقاة على عات تدخل املوظفني املكلفنيوشروحات مفصلة حول جماالت 
  .(ولاملطلب األ) املناسب ن إطارهااملعايری واملبادئ ضم هذهالدول يف تكريس 

منه بقواعد  اوعلى املستوى الوطين، فقد شهد املغرب حمطات هامة يف مسارات جتربة العدالة االنتقالية التزام      
 حساسة من اتريخ املغرب السياسي متيزت كما هو متعارف عليها دوليا، وذلك خالل مرحلة  اإلنسانحقوق 

ابملرحلة السوداء، توجت إبحداث مبادرات إصالحية كانت من  بعد سنوات وصفت ابالنفتاح والتشاور العمومي
أبرز مساهتا هيئة اإلنصاف واملصاحلة اليت وفقت يف توصياهتا السامية بني املبادئ واملعايری الدولية للحكامة األمنية 

)املطلب  املاضي نات من القرناملكرسة يف خطبها ورسائلها منذ مطلع التسعي امللكية جيهاتاملتعارف عليها والتو 
 .الثاين(
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 املطلب األول: املنطلقات الفكرية للحكامة األمنية ومعايريها الدولية

ری املتفق هيم غجتدر اإلشارة بداية إىل أن مسألة ضبط تعريف لألمن ال يعد أمرا هينا، ذلك ألنه من املفا       
حتديد  ن كثری من املصطلحات املتداولة اليت يصعبأنه شأنه يفتقر إىل ضبط معريف شأكما   ،عليها بصورة عامة

  تعريف هلا بشكل قاطع.

ومن هذا املنطلق، لئن كان العمل التشريعي مبدئيا ال يويل اجلانب املفاهيمي العناية الكافية جتنبا لسوء الفهم         
ية وحتوالت جوهرية من حرك يف ميادين عدة ا اليت جتد ضالتهاوالتأويل، ونظرا ملا تشهده العديد من املفاهيم، والسيم

اليت يشهدها كل جمال على حدة، وابلنظر أيضا لطغيان اجلوانب الشكلية واإلجرائية يف  ةتبعا للمتغریات السريع
رج عن هذا ، فإن مفهوم األمن ال خيلفقهيةات ااهتمامات املشرع، فاسحا جمال التأويل للسلطة القضائية والتفسری 

 تصوراتاجملال، من خالل تسليطنا الضوء ل يف هذا والباحثني ء املفكرينراآحدا بنا إىل الرتكيز على النطاق، مما 
 ،(ولاأل الفرع) ةعامل احلكامة األمنية من جهىت نستطيع حتديد محيف عالقته حبقوق اإلنسان املفكرين ملفهوم األمن 

 (.ثاين)الفرع الاملكلفني إبنفاذ القانون من جهة أخرى سلوك ومبادئها ومعايریها املعتمدة على ضوء مدونة 

 تصورات املفكرين للحكامة األمنية: األول رعالف

 نية(.)الفقرة الثا للحكامة األمنيةو (، الفقرة األوىل) نتناول يف هذا الفرع تصورات املفكرين لألمن     

 : تصورات املفكرين لألمن األوىل الفقرة

راد يف النظام معتربا أن األف حالة اجملتمع وحالة الطبيعة،بني  يف تعريفه لألمن "Hobbsز بهو  توماس" ميز      
من جریاهنا من أوحىت على حساب بينما تعيش الدولة حالة الطبيعة يف العالقات  ،الداخلي يعيشون حالة اجملتمع

تخلى جمتمعات من خالل إبرام عقد تالخنراط يف لعن األمن دفع البشر  "زبهو "كما أن البحث يف اعتقاد   ،الدول
 الراعية ألمن اجملتمع. واليت تتجلى يف الدولة ،مبوجبه عن حريتهم لصاحل سلطة مركزية مشرتكة

ن إف جل محاية الشعب ضد العدوان،أنه من إ ،بتأكيده ذلك بقوله" Cintكانط " يؤيده يف هذه الفكرةو       
أتسيسا على ما سبق تربز الصورة التشاؤمية اليت رمسها مفكرو العقد واألفراد قد وكلوا مهمة محايتهم للدول، 

، تهدم دويل تتجلى فيه مظاهر الصراع وحاالجتماعي ملضامني سيادة الدولة، وعزمها على حتقيق أمنها داخل نظا
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إال أن هذا التصور قوامه الروابط العالئقية بني األفراد واجملتمع والدولة،  101،وأن الدولة هي القوة احلاضنة لألمن
دون إبراز دالالت هذه احلماية اليت تتوىل الدولة رعايتها أال وهي األمن، حيث كان تعريفهم لألمن تعريفا عضوای 

 ال مادای.

 لكن ،خمتلف عن اليقني والضمان والثقةأن األمن هو شيء  "،فافردي فوجالس" يقول املفكر ،طاريف هذا اإل    
  102:سني ملوضوع األمن غموضه إىل سببنيوقد أرجح جل الدار  ،الثقةه يقرتب أكثر من أنيبدو 

وواسع  ،ونظرية العالقات الدولية على أن األمن مفهوم معقد ،: اإلمجاع بني الباحثني للدراسات األمنيةأوال     
 .من حيث حمتواه املعريف، أبعاده وكذا أشكال حتقيقه

اعتماد وحدات  جمال الدراسات األمنية، خاصة بعد: اجلدل الذي أاثره مصطلح األمن يف حماولة لتوسيع اثنيا      
تعريف  ىلجل الوصول إأومن  ،يف العالقات الدولية ة التنظریألثر على مسأما  ،عية غری الدولة ملوضوع األمنمرج

 .دقيق لألمن

القرن  للعالقات بني الدول يف النظام االيطايل خالل هحتليلإطار يف فقد توصل  مكيافيلي"" أما املفكر         
مقاييس  مؤكدا حاجة احلاكم لتبينمن مالحظته للممارسة السياسية يف عصره،  ،إىل نظرية سياسية ،السادس عشر

، "مونتسيكو"إىل  وابلنسبة، هائمن الدولة وبقاأختتلف عن تلك اليت يتبناها الفرد العادي، وذلك لضمان  ،أخالقية
 103ابحلرية السياسية. ،قد ربط األمن وحماولة فهمهف

 Buzan Barry " الذي قدمه، ذاك التعريفيف األدبيات األمنية املتخصصة ولعل األكثر تداوال يف          
تمعات يف فهو قدرة الدول واجمل ،العمل على التحرر من التهديد، ويف سياق النظام الدويل ابعتباره، ألمنا حول  "

  104".ومتاسكها الوظيفي ضد قوى التغيری اليت تعتربها معادية ،احلفاظ على كياهنا املستقل

                                                           
101 - C. Saliba-couture, les liens entre sécurité et sécurité et développement :de l’évidence à 
l’ambiguïté, collection, Questions contemporaines, L’Harmattan, 2012. 
102  - Tgierry Balzaq , qu’est ce que la sécurité nationale? La Revue international et stratégique, 
N 52, Hiver, 2003.2004, p : 36.  
103- Op cit, p : 53. 
104 - Ibid,  p : 87. 
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 ،وينبغي لتعريفه اإلحاطة بثالث أمور على األقل ،مفهوم معقد األمنأن "  " Buzan Barryيشریو         
ند تطبيقه يف ابلغموض الذي يرتبط به عوانتهاء  ،بعاد املختلفة لهومرورا ابأل ،ياق التارخيي للمفهومبداء ابلس

أن تلتقط الكلمة جمموعة من اإلشكاالت األمنية مثل  ،ميكن يف هذا اإلطار ،وهكذا 105."العالقات الدولية
 ." اخلوف" ؛"إحساس ابألمن" ؛هتديد" "مصطلح

قوامه العالقة اجلدلية بني ثالث مستوایت  ،نه تصور شاملأعلى  ،مفهومه عن األمن" Burzan" يقدمو       
لتشمل  بعاد األمنالتوسع الواقع يف أ ،خمتلفة من التحليل )الفرد، الدولة، النظام الدويل(، كما أنه يدعم يف تعريفه

 .قطاعات جديدة

نظام العام، طبيعة ال ،ارتكزت على شقنيو  فهوم النظام العام،ربطت األمن مبريف اتعومن جهة أخرى، هناك      
 .ةوالسكينة العام ،والصحة العامة ،األمن العام استثباتأال وهي  ،أي أهدافه ،كز على خمرجاتهرتوآخر ي

، قادر على توقع متغریات الواقع وسهال امفتوح امفهومبكونه  " Bernardيعرفه الفقيه "  ،حيث     
حالة من السلم الداخلي لسكان اجلماعة الرتابية، ينتج أبنه "  Eitgen رفه الفقيه "ع يف حني 106.واملستقبل"

تج أساسا عن لسلم تنهو حالة من ا ،عنه محايتها من مجيع املخاطر واألضرار اليت ميكن أن متسها، وبصيغة أخرى
 اعة".منسجمة هلذه األخریة داخل اجلمو  ،تسمح مبمارسة عادلة ،واجلماعية ت الفرديةمتساو للحرایحتديد عادل و 

ف وضع سلمي هادئ، وهو عكس حالة واقعية يستخدم لوص" بكونه  Houriouكما يعرفه األستاذ "       
لضبط ا من أعمال سلطات فقد ركز على عنصر اهلدف العام " Marcel walineاألستاذ " أما   .الفوضى
 107.الذي يتكون من ثالثة عناصر: األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ،اإلداري

  هو، 1100 سنة يف حول األمن "وولفرز"  " Wlfers.A" الذي قدمه تعريفال فإن ق،وعلى ضوء ما سب       
هذا يف جانبه  ،بةاملكتس األمن غياب التهديد ضد القيم يعين ، حيثل نوعا من اإلمجاع بني الدارسنيأقدم تعريف ان

 .فهو غياب اخلوف من أن يتم املساس أبي من هذه القيم ،الذايت جانبهأما يف  املوضوعي،

                                                           
105 - Charles Philipe David – jean Jacques Roche, Théories de la Sécurité définition approches et 
concept de la sécurité international, paris, Edition Montchrestien, 2002, p : 85. 

السلطة التقديرية يف جمال الضبط اإلداري يف الظروف العادية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون، جامعة  ،حسام الدين حممد مرسي مرعي -106 
 .22ص:  ،0221-0221اإلسكندرية، كلية احلقوق، املوسم اجلامعي 

107 - Etienne Picard, Op.cit, p : 531. 
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حول تعريف األمن، ذلك أن التعريف  "Wlfers"ابملقاربة اليت قدمها "  Buzan"أشاد  ويف هذا الصدد،      
يف تعريف لألمن؟ وما هو موضوع األمن   Wlfersاإلشكاالت أمهها: ما القيم اليت يقصدها  خيدم العديد من 

 ابألساس؟

لذي يعرب عن حالة تنتاب افهو يشری إىل وجود اخلوف  األمن بغياب اخلوف،" Wlfers" اجلبذلك ع    
 .من جوانب حياته معرضة للتهديد ااإلنسان عندما يشعر أن جانب

وهو دليل على  108،السيف والقلم لضمان السلطان"البد من "، " بقولهابن خلدون"وهو ما يؤكده العالمة       
األفراد واجملتمعات  لة األمن برزت كدافع طبيعي يوجهأيبدو إذن أن مسو  ،لفكر والقوة معاأن حتقيق األمن حيتاج إىل ا

هبدف توفری السلم واالستقرار وكبديل حلالة اخلوف ابختالف تقييم هذه احلالة من دولة إىل  ،منذ فجر البشرية
 109.أخرى

ليت تتمكن القدرة انه "أعلى األمن يعرف  ،أستاذ الدراسات اإلسرتاتيجية مبصر "ءحسني زكراي"أما الدكتور       
يف مواجهة  وذلك ،يف شىت اجملاالت ،واخلارجية، والعسكرية ،الداخلية ،مني مصادر قوهتامن خالهلا الدولة من أت

القوى يف احلاضر  مع استمرار االنطالق املؤمن لتلك ،يف السلم واحلرب ،املصادر اليت هتددها من الداخل واخلارج
 110."حتقيقا لألهداف املخططة ،واملستقبل

لئن كان األمن إمجاال مرتبط من خالل املنطلقات الفكرية بغياب  وهلذه االعتبارات وغریها، ميكن القول أنه     
فما هي تصورات  ،الذايت واجلماعي وتعزيز الشعور واإلحساس ابألمن املكتسبة،اجملتمعية  اخلوف، وأي هتديد للقيم

 املفكرين للحكامة األمنية؟ 

 

 

 

                                                           

 .20األمن الوطين وعناصر قوة الدولة يف طل النظام العاملي اجلديد، مرجع سابق، ص: ،عبد املوىل طشطوش ايلھ -108 

 نفس املرجع. -109 
م و احلكامة األمنية يف خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام، جامعة احلسن الثاين، كلية العل ،مروان بسيم -110

 .10، ص: 0212-0210املوسم اجلامعي  القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء،
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 تصورات املفكرين للحكامة األمنية: الفقرة الثانية

الضوء على  همن خالليسلط  ،تعريف عضوييف   "صامويل هانتنغتون"ترتكز مالمح احلكامة األمنية حسب       
عترب جماال خاصا ة اليت توأن يبتعد عن السياس ،جيب أن يتسم ابملهنيةالذي  ،اجليش األجهزة األمنية، وحتديدا دور

ة، يسات السياسعن املؤس ،واالديولوجية ،املاديةابملدنيني، وجيب أن تكون املؤسسة العسكرية منفصلة من الناحية 
افية حرت تكريس مستوى عال من اال ، السيطرة املوضوعية اليت قوامهاوأن تكون خاضعة للسيطرة املدنية، مبعىن

املسؤولني  ،وتبعية فاعلة من اجليش للقادة السياسيني املدنيني ،حبدود اختصاصهم املهين ضباطالواعرتاف  ،العسكرية
ا ابلكفاءة املهنية وإقراره ،عن اختاذ القرارات األساسية يف السياستني اخلارجية والعسكرية، واعرتاف القيادة املدنية

ل السياسي يف والتدخ ،ةقل فرص التدخل العسكري يف السياست ،واستقالليته، ومبراعاة هذه احملددات ،للجيش
 111املؤسسة العسكرية.

 ،والتنسيق ،اذ القرارالدميقراطي يف اختاملسلسل  هيابلنسبة له فاحلكامة األمنية  "،سريج ابربو"رأي الفقيه أما         
بغاية إنتاج تدبری  ،واجملتمع املدين ،واملؤسسات السياسية ،إقراراها من قبل مصاحل األمنمت واليت  ،واملساءلة اجلماعية

 112فعال لألمن.
قات بني هي شبكة العالو  ،العالقات املدنية العسكريةتنهل من  ،أديدجو إيبو"فكر "احلكامة األمنية يف و        

 وتعترب ابلضرورة جزء منه. ،خاللهمن  الذي تعمل ،واجملتمع املدين ،ملؤسسة العسكريةا

اقتصادية  –اجتماعية  –سياسية  –كمؤسسة حمرتفة  ،منيةاأل ر املؤسسةادو خمتلف أوتشمل تلك العالقات         
 ،مع املدين، فضال عن القضاای املتعلقة بسلوك اجليش جتاه اجملتمع املدين، ووعي اجملتتنوعةيف احلياة العامة بصورها امل

 الدور الذي تلعبه القوات املسلحة يف عالقتها ابلدولة. ،وسلوكه جتاه اجليش، وأخریا

مبا فيها السياسات  ،أن ميثل املدنيون اليد العليا اليت ترسم السياسات العامة يفرتض ،فعلى املستوى املؤسسي      
رية اليت خيططها وتضع السياسات العسك ،العسكرية، بينما ميثل العسكريون اليد اليت تنفذ تعليمات اليد العليا

 113.املدنيون موضع التنفيذ

                                                           

 .102، ص: 0212 سنة ، املنظمة العربية للقانون الدستوري،0211مين يف مرحلة ما بعد الدساتری والقطاع األ ،انهد املناعي وآخرون -111 
112 - Serge Barbeau, le rôle du citoyen dans la gouvernance policière, l’expérience québécoise, 
colloque international francophone sous le thème : la police et les citoyens, 1 janvier 2005, P.36. 
113 - Op-cit.  
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وتعترب أدبيات التحول الدميقراطي، أن تدخل العسكر يف احلياة السياسية معوق لعملية التحول الدميقراطي،       
لة العالقات فيما جيب أن تقوم به إلعادة هيك ،حيتدى لدول التحول الدميقراطي مثاال ،وتعد الدميقراطيات الغربية

 مها:  ني رئيسيتنيركيزتالعسكرية، حيث تنبين هذه العالقات على  –املدنية 

 املؤسسات السياسية؛و  منيةاأل الفصل بني املؤسسة -
 للسلطة املدنية.األمنية  خضوع املؤسسات -

 114:أبرزها ،مبادئ أساسيةوتتفرع عن هاتني الركيزتني        

الجتماعية هي صاحبة القرار يف شأن ختصيص املوارد ا ،النخبة السياسية اليت حتظى بشرعية انتخابية -
 واالقتصادية للدفاع والقوات املسلحة؛

لواضح للمؤسسة هي اليت تنشئ اإلطار القانوين ا، السلطة السياسية املدنية اليت حتظى بشرعية انتخابية -
 العسكرية؛

 بل ختضع له؛ ،القوات املسلحة ليست فوق الدستور -
من القومي، وكذا جملس األ ،ملراقبة اجلهازين التنفيذي يف شخص رئيسه خضوع املؤسسة العسكرية -

 والتشريعي من طرف جلنة الشؤون الدفاعية؛
 ،وغری منحاز سياسيا، كما أن والءها يكون للدولة والوطن ال للفرد ،املؤسسة العسكرية جهاز حمايد -

 أای كان منصبه وال جملموعة من األفراد كاحلزب مثال؛
الدفاع، ومها  وزارةو  ،القائد األعلى للقوات املسلحة منصيب ،مدنيتان ،سياسيتان ،نتويل شخصيتا -

مكانية الوصول ويتمتعان إب ،صاحبا القرار يف تعيني األفراد يف املناصب العليا يف القوات املسلحة
 الكامل إىل املعلومات اخلاصة ابملؤسسة العسكرية.

 

 

    

                                                           

 .102، مرجع سابق، ص: 2011القطاع األمين يف مرحلة ما بعد انهد املناعي وآخرون، الدساتری و  -114 
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 لسببني:أرجع جل الدارسني غموض األمن وهكذا،    

 :مفهوم األمن أن   على الدولية العالقات ونظرية ،األمنية الدراسات جمال يف الباحثني بني اإلمجاع األول 
 .حتقيقه أشكال وكذا ،أبعادهو  ،املعريف حمتواه حيث من وواسع ،معقد

 بعد اعتماد خاصة األمنية الدراسات جمال لتوسيع حماولة يف األمن مصطلح أاثره الذي اجلدل :الثاين 
 ،يف العالقات الدولية التنظری مسألة على رأث امم األمن، ملوضوع – الدولة غری – مرجعية وحدات

الفصل وم على الذي يق العنصر العضويعنصرين: ، يظهر جليا أن معامل احلكامة األمنية ترتبط من خالل ومن مت   
تدخل عدم ، و ريةوالشبه العسك رم للمؤسسات العسكريةضالسياسيني يف امليدان املخاملطلق بني تدخل الفاعلني 

امهة يف مأسسة املس مبختلف مواقعهم يف حني أمكن لباقي الفاعلني املدنيني هذه األخریة يف العمل السياسي،
التشارك وهي  ،التشاركية ليات الدميقراطيةفریبط احلكامة األمنية آب ،العنصر املاديأما  ،وضوابط احلكامة األمنية

قراطي كمسعى يومي دمياملسلسل ال، يف إطار واملساءلة اجلماعية ،والتعاون والتنسيق ،والتشاور يف اختاذ القرار األمين
 ؟لحكامة األمنيةالدولية ل عايریاملبادئ و املما هي  التساؤل عنوهذا ما يدفعنا إىل  ال يكتمل تشييده،

 

 

 لحكامة األمنيةالدولية ل عايرياملدئ و باامل :الفرع الثاين

لى ضوء مدونة املعايری الدولية ع بعدهالنتناول (، الفقرة األوىل) ملبادئ احلكامة األمنية بدايةاليف نستعرض     
 (.)الفقرة الثانية قواعد وسلوك موظفي األمن

 : املبادئ الدولية للحكامة األمنيةالفقرة األوىل     

ملؤطرة للتدخالت ما يهم الضوابط ا ،يف النظم الدميقراطية احلكامة األمنيةرتكز عليها تيسية اليت املبادئ الرئمن     
 (.اثنيا) وحقوق اإلنسان جهزة األمنيةأخالق األكذا و  (أوال) ،األمنية
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 على مستوى التدخالت األمنية وحقوق اإلنسان  أوال:     

 مبدأ سيادة القانون: -2

التشريعات والسياسات املكتوبة اليت حتكم عمل الشرطة وسلوكها ابلوضوح والدقة، كما جيب جيب أن تتسم     
 األدوار ،هيةلتوجياواملبادئ  ،على أفراد اجلمهور االطالع عليها، وكذا يتعني أن حتدد هذه السياسات املكتوبة

تبعة يف تنفيذ إىل جانب أفضل املمارسات امل ،الشرطةلقوة التنظيم القانوين واليت تضطلع هبا الشرطة، الوظيفية 
زم أن تلت ،يف مجيع احلاالت والظروف جهزة األمنيةعلى األ وجب ،وعليه 115،املهام احملددة اليت تتوالها الشرطة

مبا فيها تلك  ،طينو اليت تعرتي األمن الدويل وال والتهديدات ،يف مواجهة انتشار اجلرمية ،بتوطيد سيادة القانون
 ، ونفس األمر ينطبق على أجهزة الرقابة األمنية.يدات اليت يشكلها اإلرهاب الدويلالتهد

 مبدأ قياس أداء املؤسسات األمنية: -1

، ة الشرطةقياس أداء أجهز ب املتعلقة على السياسات واألنظمةقصد االطالع لجمهور الفرصة لإاتحة يتعني       
 يياس احلقيقهي املق ،لل ومكامن التميز، مادامت ردود أفعال اجلمهوروتبني مكامن اخل ،من تقييم أدائها لتمكينهم

 ألداء املؤسسات وجناعة السياسات.

 مبدأ التناسب واملوازنة: -3

م الدستور أن تعمل مبا يتوافق مع القوانني احمللية: أحكا ،يف هذا اإلطار، يتعني على الشرطة يف مجيع األوقات       
وإثبات التزامها  ،والقوانني اجلنائية والقوانني الناظمة لعمل الشرطة، ابإلضافة إىل املعايری املتعلقة إبنفاذ القانون الدويل

 116.بسيادة القانون على أرض الواقع

هبا، كما يقع  اليت تعتزم القيامالصفة القانونية لألعمال التحقق من وجيب على الشرطة يف مجيع األحوال        
انب يتوجب عليهم أن يعلموا أهنا جتواجب االمتناع عن تنفيذ األوامر اليت يعلمون أو  على عاتق أفرادها

وحيتم على الشرطة أن حتتكم إىل تقديرها واجتهاداهتا عند إنفاذ القانون، فيجوز للشرطة اللجوء إىل  117،القانون

                                                           

رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع األمن، دار النشر مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة،  ،عمل الشرطة يف النظم الدميقراطيةدليل  -115 
 .10، ص: 1112، لتعاون يف أورواب، فلسطنيبتعاون مع منظمة األمن وا

 .10، ص: نفس املرجع -116 
 .نفس املرجع -117 
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التقدير واالجتهاد، فيحبذ هلا ذلك، عندما يصب يف مصلحة تعكس القيم األخالقية يف أدائهم، مع مراعاة حقوق 
 118.اإلنسان حول ما إذا كان إبمكاهنا استخدام الصالحيات املخولة هلا، ومىت أمكنها ذلك

 مبدأ املساءلة واحملاسبة:   -4

اليت يصدروهنا  األعمالعن  ،مسؤولني ومساعدين بصفة شخصية ،يعترب أفراد الشرطة على مجيع مستوایهتم       
وجيب عليهم التدخل يف املواقف اليت يتعرض فيها القانون والنظام للخطر، حىت ولو كان أفراد الشرطة  ،ملرؤوسيهم

 مىت كان إبمكاهنم القيام بذلك. ،خارج دوامهم

 مبدأ فصل السلط: -5

ل منها عالقة متتلك ك ،تشكيل مؤسسات مشرتكة ،قطاع العدالة اجلنائيةوابقي هيئات  ،جيب على الشرطة       
 والفعالة والنزيهة. ،تضمن إنفاذ اإلجراءات اجلنائية القانونية ،وظيفية

ال جيوز للشرطة االضطالع بوظائف قضائية، وجيب حرماهنا من صالحياهتا القضائية، حيثما كانت متلكها،  و        
 تلتزم ابحرتام استقالل القضاة ونزاهتهم.كما جيب على الشرطة أن 

ويف الدول اليت تقع فيها الشرطة حتت إمرة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، تتلقى الشرطة تعليمات واضحة       
يف   بشأن األولوایت اليت تنظم السياسة اليت تتبعها يف التحقيق يف اجلرائم والتقدم الذي حترره على صعيد التحقيقات

بعينها وجيب على الشرطة كذلك أن تطلع السلطات العليا املسؤولة عن التحقيق يف اجلرائم على تنفيذ  ضيةكل ق
كما ال   ، اجلنائيةلتقدم على صعيد القضاایالتعليمات اليت تصدرها هلا، والسيما اباللتزام برفع تقارير دورية حول ا

 الطوارئ. جيوز للشرطة أن تضطلع بدور موظفي السجون إال يف حاالت 

  معايري التدخل: -6

بغض النظر عن  ،على الشرطة عند تدخلها التعريف بنفسها بصفتهم أفراد الشرطة االلتزام بفرض القانون      
 119.املكانة االجتماعية للمشتبه به أو انتمائه التنظيمي أو السياسي

                                                           

 .12مرجع سابق، ص:  رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع األمن، ،عمل الشرطة يف النظم الدميقراطيةدليل  -118 
 . 12، ص:نفس املرجع -119 
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 وحقوق اإلنسان جهزة األمنيةأخالق األ: على مستوى اثنيا

 :االستقامة والتجرد واحلياد مبدأ -2

وجيب أن  عرب االلتزام مبدونة قواعد السلوك املهين، ،واحلياد ،والنزاهة ،إثبات املهنية تتجلى هذه املبادئ يف      
ة عالية من النزاهة درج ،اليت تعرب عنها احملظورات واألوامر اليت تنظم عمل الشرطة ،تعكس القيم األخالقية السامية

كما على   ،صالحيات القانونيةالوإبداء االستعداد ملقاومة اإلغراءات احملتملة، هبدف إساءة استخدام  ،يف األداء
نطباع أبن الاأو يثری  ،أفراد الشرطة االمتناع عن اإلقدام على أي نشاط ال ميت للنشاطات احملددة للشرطة بصلة

الكرامة اإلنسانية ومحايتها واحملافظة على حقوق مراعاة انهيك على  120هؤالء األفراد. طبعهذا هو احلال الذي ي
انون وتوطيدها مبناسبة تدخالت موظفي الشرطة املكلفني إبنفاذ الق ،اإلنسان األساسية، والسيما املدنية والسياسية

 121أثناء قيامهم بواجباهتم.

 مبدأ الشفافية وختليق املرفق الشرطي: -1

الل السلطة أو استغ ،وعملهم يف مؤسسة الشرطة ،مصاحلهم الشخصيةجترمي التضارب بني ويتجلى يف        
اربة الفساد ويستلزم ألجل حم ،يشكل الفساد جرمية جنائية خطریة هبدف حتقيق مصاحل خاصة، وبذلك ،واملناصب

ومدونة السلوك لضمان أداء أفراد الشرطة بصورة صحيحة ومشرفة ومالئمة. ومن مت، فمن  ،تطبيق السياسات
كما ،يهة والشاملةجراء التحقيقات النز وضمان إ، ري إنشاء آلية فعالة ملراقبة إنفاذ معايری متقدمة حملاربة الفسادالضرو 

يتوجب إعداد اإلجراءات واآلليات اليت تسهل اإلبالغ عن أعمال الفساد للسلطات املختصة، وإلزام أفراد هذه 
وجيب يف  ،عمال اليت تشكل أو قد تشكل فسادا أداء األاملؤسسة إببالغ السلطات املختصة ابألعمال والتقصری يف

نفس اإلطار محاية الشهود عن أعمال الفساد وتوفری هذه احلماية ألقرابئهم أو غریهم من األشخاص املقربني منهم 
ة وإطالع الشرطة على جناع ،، كذلك مكافحة الفساد داخل مرافق الشرطةواطن يف إرساء احلكامة األمنية()دور امل

 122.إىل جانب مشاركة اجملتمع املدين ،اد وتنفيذه وكفاءتهنظام حماربة الفس

                                                           

 .12، مرجع سابق، ص: رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع األمن ،عمل الشرطة يف النظم الدميقراطيةدليل  -120 
 .11ص:  نفس املرجع، -121 
 .11، مرجع سابق، ص: رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع األمن ،عمل الشرطة يف النظم الدميقراطيةدليل  -122 
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وعلى  ،وهكذا، فإذا كانت املبادئ الدولية املؤطرة للحكامة األمنية ترتكز على التدخالت األمنية من جهة    
امة فما هي املعايری الدولية للحك ،وامتالك ثقافة حقوق اإلنسان ،األخالق الواجب توفرها يف األجهزة األمنية

  ؟هذه املعايری نبىناألمنية؟ وعلى أي أساس ت

  .احلكامة األمنية الدولية عايريامل: الفقرة الثانية

توجيهات من خالل كامة األمنية حلمعايری اتقدمي إىل  123منمدونة قواعد وسلوك موظفي األ تسعى       
والتزامات  ،املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني واملسؤوليات امللقاة على عاتقهموشروحات مفصلة حول جماالت تدخل 

حمددات  على ذلك، أمكننا استلهام ن إطارها القانوين الوطين. وبناءواملبادئ ضم ،الدول يف تكريس هذه املعايری
  احلكامة األمنية على ضوء املعايری التالية:

 املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني تعريفا شامال سواء كانوا من السلطات: عرفت املدونة ملعيار العضويا -
يا أن يظهر جلء كانوا معينني أم منتخبني؛ و سواو  ،ي أم ال، أو من قوات أمن الدولةالعسكرية بزي رمس

ة السلط –املنتخبة  السلطات –املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني ميكن تصنيفهم إىل السلطة التنفيذية 
بل تتعداه  ،أن أجهزة احلكامة األمنية تشمل فقط عناصر القوة العمومية ،القضائية؛ وعليه ال جمال للخلط

 لتشمل مجيع السلطات الدستورية للدولة، يف إشارة واضحة ملبدأ الفصل املرن للسلطة.
 السيما االعتقال أو االحتجاز؛ ،جيب أن ينصب على صالحيات الشرطة معيار االختصاص: -
ألفراد اساعدة م تقدمي خدمات و ودورهم يف ،املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني : يهماملعيار الوظيفي -

احملتاجني إىل املساعدة الفورية ألسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع 
وليته ) وإمنا ابلنظام العام يف مش ،آخر، وهو ما يعين ابمللموس أن احلكامة األمنية ال ختتزل يف األمن العام

محاية و  ،ة واالقتصاد االجتماعي( من جهةالسكينة العامة واألخالق العامة والبيئة اجلماليالعامة و الصحة 
  124؛من جهة أخرى احلقوق واحلرایت فردية كانت أم مجاعية

 125ما يلي:وتتجلى في ،املدونة معايری استعمال القوة تحدد معيار القوة: -

                                                           
ملتحدة ا مبادرة اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول مدونة قواعد وسلوك موظفي األمن، اعتمدت ونشرت على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم -123
 .1111دجنرب11املؤرخ يف  22/121

 .1:، صموظفي األمنمن مدونة قواعد وسلوك  1املادة  -124 
 .0، ص:من مدونة قواعد وسلوك موظفي األمن 2املادة  -125 
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 ويف احلدود الالزمة ألداء واجبهم، فهي أمر  ،استعمال القوة ال يكون إال عند الضرورة القصوى
 استثنائي، فالضرورات تبيح احملظورات؛

  على القانون الوطين تقييد استعمال القوة وفقا ملبدأ التناسبية، مبعىن استعمال القوة بشكل يتناسب مع
 اهلدف املشروع واملطلوب حتقيقه؛

 ل األسلحة النارية تدبری أقصى، وجب بدل كل جهد ممكن لتاليف استعمال األسلحة النارية، استعما
ه فيه إال عندما يبدي املشتب ،والسيما ضد األطفال، وبوجه عام ال ينبغي استعمال األسلحة النارية

شتبه فيه مقاومة مسلحة أو يعرض حياة اآلخرين للخطر وأن تكون التدابری املتخذة غری كافية لكبح امل
 أو إلقاء القبض عليه، وتقدمي تقرير للسلطات املختصة عن كل حالة استعمل فيها السالح الناري.

ني؛ أي : يهم مجيع املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني سواء كانوا معينني أم منتخبمعيار املسؤولية واملساءلة -
ة حبقوق رتام اتم للعديد من األمور ذات الصلمجيع موظفي تلك األجهزة مسؤولني على إنفاذ القوانني يف اح

 وهي: 126،اإلنسان وحرایته

 ضحة هذا يعطي فكرة وا ،احرتام للكرامة اإلنسانية ومحايتها وحفظ حقوق كل األشخاص وتوطيدها
وصرحية على أن احلكامة األمنية تنصب ابألساس على معيارين أساسيني: معيار محاية النظام العام 

ة السيما وأن حقوق اإلنسان حمميومعيار محاية الكرامة اإلنسانية وحقوق األشخاص،  ،يف مشوليته
 ،سهابك يف القسم األول ابقتضاب وإكما سنبني ذل  ،حمددة مبوجب القانون الدويل والقانون الوطينو 

ال يقتصر ف فعلى املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني املوازنة بني هذين املعيارين أتناء قيامهم بواجباهتم
  127؛تدخلهم على تغطية مجيع أعمال العنف والسلب واألذى وحدها

 128محاية املعلومات واملعطيات الشخصية لألشخاص؛ 

 أو  املة أو العقوبة القاسيةاحلرص على جتنب أي عمل من أعمال التعذيب أو غریه من ضروب املع
رب أو استثنائية كحالة احلرب أو هتديد ابحلنسانية أو املهينة، أو التذرع أبوامر عليا أو بظروف إالال

 129األمن القومي أو تغلغل االستقرار السياسي الداخلي...؛

                                                           

 .1، ص: ن مدونة قواعد وسلوك موظفي األمنم 1املادة  -126 
 .1، ص:ن مدونة قواعد وسلوك موظفي األمنم 0املادة  -127 
 .2، ص: موظفي األمنمن مدونة قواعد وسلوك  2املادة  -128 
 . 0، ص: وسلوك موظفي األمنن مدونة قواعد م 0املادة  -129 
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  محاية صحة األشخاص احملتجزين يف عهدهتم عرب اختاذ تدابری فورية لتوفری العناية الطبية هلم كلما لزم
 130ذلك؛

 ها، وعند وقوع عند هتها بكل صرامةاحرتام القانون وهذه املدونة ومنع وقوع أي انتهاكات هلما ومواج
العليا وغریها من السلطات املختصة لرفع الظلم أو  عكس ذلك وجب إبالغ األمر إىل السلطات

 131مراجعته.

عالقتها حبقوق  يف ملعايری الدولية للحكامة األمنيةتصورات الفكرية واالوهكذا، فبعدما سلطنا الضوء على         
هي ما فاإلنسان، سنعرج بعدها لتجليات حمطات اإلصالحات احلقوقية واملفهوم اجلديد للسلطة وفق منظور وطين، 

ساء حمددات يف إر ا؟ وإىل أي حد سامهت مساراهت كيف ميكن تقييمو  ؟ة األمنية ابملغربجتليات إصالح السياس
 ؟احلكامة األمنية

 منظور وطين وحقوق اإلنسان وفقاألمنية  الثاين: احلكامة طلبامل  

 ،أدى تراكم جمموعة من العوامل اليت ارتبطت بطبيعة تسيری املؤسسة األمنية، طيلة السنوات اليت تلت االستقالل     
فيها اجلانب  سنوات غاب إىل حدود هناية القرن السابق، إىل تدهور األوضاع احلقوقية ابلبالد، حيث شهد املغرب

السياسة صالح إمسارات فإن  وعليه ،املقاربة األمنية على عمل أجهزة الدولةو اهلاجس األمين عليها  وسيطر ،احلقوقي
مؤسسة امللكية ا سامهت فيه اإلرادة السياسية لليستشهد حتوال متناميا وتدرجي ومسألة حقوق اإلنسان ابملغرب األمنية

  .(األوىلالفقرة )والتوافق السياسي والدور الطالئعي للهيئات احلقوقية 

وحقوق اإلنسان، من خالل إبراز  ةاألمني لمسألةل الدولةاستعراض تصورات وعلى هذا األساس، البد من     
واحلكم  ،والساهرة على احرتام الدستور ،الضامنة لدوام الدولةو  ،رمز وحدة األمةابعتبارها  ،تصورات املؤسسة امللكية

رجات التوافق ومن خم ،وهيئة اإلنصاف واملصاحلة كآلية من آليات العدالة االنتقالية ،األمسى بني مؤسساهتا من جهة
 1101ا بني م حقوق اإلنسان اليت وقعتطنية ومعاجلة انتهاكات ماضي و صاحلة محتقيق  يهاكل إلحيث أو ، الوطين

 .(ةالثاني الفقرة) أخرىمن جهة  1111و

 

                                                           

 .2، ص: من مدونة قواعد وسلوك موظفي األمن 2 املادة -130 
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 ومسألة حقوق اإلنسان ابملغرب األمنيةالسياسة إصالح مسارات : فرع األولال   

 الفقرة الثانيةوء سنسلط الض، رحلة البناء والتأسيس للمفهوم اجلديد للسلطةمل الفقرة األوىل بعد أن نتناول        
 .رحلة االنفتاح والنقاش التشاوري والتشاركيمل

     : مرحلة البناء والتأسيس للمفهوم اجلديد للسلطة وىلالفقرة األ  

، من يف مسار بناء دولة مستقلة وموحدة مرحلة التأسيس اليت أعقبت ألوىلسنوات االاخنرطت الدولة بعد        
 خالل التأسيس الدستوري واملؤسسايت للدولة، إىل جانب إرساء مقومات الدميقراطية التمثيلية، ويف هذا اإلطار شهد

 ،الدستورية لكيةامل دعاةصراعا حمتدما بني مطلع التسعينات من القرن املاضي حدود  إىلو  ،هذه الفرتة خالل املغرب
مد بعد تويل امللك حم تلوهالت، ةإسالميو يسارية من قوى سياسية ( 1102-1112) ،دعاة دولة األحزاب الوطنيةو 

حلقوق  الدولية ریواملعاي بادئامل بلورةمث التوجه حنو ، املصاحلةاالنفتاح و مرحلة االنفراج و  1111سنة  لحكملالسادس 
 على ضوء املفهوم اجلديد للسلطة. حلكامة األمنيةاالنسان وحرایته وا

 يف القوات املسلحة امللكيةو ، 1102ماي  12املديرية العامة لألمن الوطين يف  منذ أتسيسف وارتباطا بذلك،      

ليا عن أي دور سياسي، حيث يبدو ذلك ج جهزة األمنيةمؤسسة األاملركزية بتحييد اهتمت السلطة ، 1101ماي12
إن اجليش الذي أنشأان هو جيش األمة، : "جاللتهحيث قال  132،إحدى خطب امللك الراحل احلسن الثاينيف 

ألنه منبثق من صميمها، فيجب على كل فرد منها أن حيس ذلك ويؤمن به، وأن يرى فيه حامي احلرية، وحامي 
أداء مهمته والنهوض ابألعباء العظيمة اليت يطلب منه وإن أكرب عون على  ...االستقالل وحامي الوحدة الوطنية.

النهوض هبا بقوة مبعزل عن امليدان السياسي وإقباله موحدا على خدمة املصلحة الوطنية العليا، كما هو شأن اجليوش 
إننا دريبه وتسليحه، و تجيشنا و  إننا مل أنل جهدا يف املاضي، ومل أنل يف املستقبل جهدا يف تقويةو  ..املنظمة الراقية.

الوجهة الصاحلة ملا فيه  ههي أركان حربه إىل ويل عهدان لتوجتولينا قيادته العليا لنكون منه على كثب، كما أننا أسندان
" تنغتون"صامويل هان املفكروبذلك يكون امللك الراحل قد سار على نفس التوجه الذي تبناه  133خری البالد..."

 احلكامة األمنية يف شقها العضوي.حول معامل 

                                                           

 .2/1/1102، الذي ألقي مبناسبة خترج فوج موالي إمساعيل يف رمحة هللا عليه اخلطاب امللكي للملك الراحل احلسن الثاين -132 
 .02ص:  ،1101، الرابط، املطبعة امللكية، انبعاث األمة، اجلزء الثالث ،امللكياخلطاب  -133 
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أن اجليش منذ أن ترك  جاللتهصرح ، 1110غشت  11ط السامني يف ويف خطابه املوجه إىل بعض الضبا     
 كان ذلك أسلواب غری مباشر إللقاء اللوم على بعض الشخصيات اليتحيث   دته امللك أصبح فريسة للمؤامرات،قيا

عمل امللك من خالل هذا اخلطاب البحث عن مكامن اخللل يف اجليش بعد حيث  ،حتملت مسؤولية وزارة الدفاع
بعد ظهور بوادر فقدان الثقة بني امللك واجليش، مما حدا ابمللك  1110و1111 احملاولتني االنقالبيتني الفاشلتني

وهي مؤسسة  134طين،واالكتفاء إبدارة للدفاع الو  ،إلغاء وزارة الدفاع يف طليعتها ،إىل اختاذ جمموعة من اإلجراءات
يشرف عليها كاتب عام مسؤول مباشرة أمام امللك، ويضطلع مبهمة السهر على تطبيق املقررات امللكية السامية، 

 ،ها أيضاذمجلة القرارات احلامسة اليت اخت وله صالحيات جد حمدودة ال تتعدى يف الغالب اإلجراءات اإلدارية، ومن
 135من خالل تغيری جذري يف قواعدها االجتماعية.إعادة هيكلة القوات املسلحة امللكية 

والقادرة  ،لدولةا املمثلة األوىل لسلطة األجهزة األمنية تعتربفقد كانت ، ابملواطن األمن على مستوى عالقةأما         
توتر واالحتقان ال وأسبابعلى إخضاع األفراد واجلماعات هلذه السلطة، لكن جتليات  ،هتاقو و  ،من خالل امتيازاهتا

تفرضه  مشروع كإكراه  ،لقوة العموميةل املفرط والعشوائي ستعمالاالإىل  ىال تعز  ،جهزة األمنية واملواطننيبني األ
ن مراعاة للضوابط دو  ،استعماهلا والشطط يفمكرسة للسلطوية  عقليات، بقدر ما هي مقرونة بمتطلبات النظام العام

 والضرورة عند إعمال العنف.   ،وال ملبدأ املالءمة والتناسب ،القانونية

ت واملصاحلة يف إحدى الدراسا اإلنصافة ئ، ختلص هيالعنف املمارس من عدمه عيةو شر مارتباطا مبدى و        
املواجهات و  ،أن األحداث السياسية إىل« السياق التارخيي لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ابملغرب»حول 

بطة كانت يف جزء كبری منها مرت  ،واليت ترتبت عنها انتهاكات حقوق اإلنسان ،1111 إىل 1102اصلة ما بني احل
خبوف اجلهات املتنازعة على مصاحلها أو على ما هو منوط بكل واحدة منها من املهام التارخيية، إذ كان من الطبيعي 

وخياف اجلناح  ،وختاف املعارضة الوطنية على مصری الدميقراطية  أن ختاف الدولة على استقرار البالد ووحدة تراهبا،
 .136على األصالة واملوروث الديين والثقايف اإلسالميةوختاف احلركة  ،تریة التقدم واحلداثةاليساري على و 

 

 

                                                           
 القاضي بتنظيم إدارة الدفاع الوطين. 1122يناير  12صادر يف  0.20.212مرسوم رقم  -134 
 .01، ص: قتصادية واالجتماعية، مرجع سابقاحلكامة األمنية يف خدمة التنمية اال ،مروان بسيم -135 
 .21ص:  ،0202 سنة ،22العدد  ،جملة القانون املغريب ،التأطری القانوين للحكامة األمنية ،الدكايلكرمي   -136 
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 : مرحلة االنفتاح والنقاش التشاوري والتشاركيةثانيالفقرة ال

يرى اخلبریان "مارك فریمان" و "بريسالب هاينز" التابعان للمركز الدويل للعدالة االنتقالية، أن هناك بوجه عام       
مسات مشرتكة للجان احلقيقة، تتمثل بكوهنا هيئات مؤقتة غالبا ما تعمل ملدة عام أو عامني، معرتف هبا رمسيا، 

ويف بعض األحيان من املعارضة املسلحة إضافة إىل الدولة، أو  مفوضة من قبل الدولة، وتستمد صالحياهتا منها،
 ينص عليها يف إطار اتفاقية سالم هيئات غری قضائية تتمتع بقدر من االستقالل القانوين.

كم أو من احل ،إما من احلرب إىل السالم ،جلان احلقيقة واملصاحلة" يف إطار حتول وانتقالوعادة ما تنشأ "     
مدار فرتة  ىوتنصب اهتماماهتا على املاضي، وحتقق يف أمناط انتهاكات معينة ارتكبت عل ،لدميقراطيةالتسلطي إىل ا

وصياهتا، وترتكز يف وت ،يضم استنتاجاهتا ،واحد بعينه، وختتم عملها بتقدمي تقرير هنائي ثمن الزمن، ال حول حد
 137.وعلى املعايری اإلنسانية ،عملها على انتهاكات حقوق اإلنسان

 ربة العدالة االنتقالية ابملغربحمطات جت 

شكلت جتربة العدالة االنتقالية وتوصية هيئة اإلنصاف واملصاحلة خبصوص احلكامة األمنية أرضية مساعدة        
التحوالت السياسية واجملتمعية اليت شهدها يف ظل  138على اخلوض يف املوضوع من زاوية جديدة وآفاق واعدة،

تهاكات اجلسيمة خمتلف االنالنقاش العمومي والتشاوري حول يف نضج واليت سامهت  ،تسعيناتمنذ مطلع ال ،املغرب
املاضي على مستوى الصراع السياسي والوعي اجملتمعي، إذ صار هذا امللف يف ظرف  ةوطي صفح ،حلقوق اإلنسان

ي يف إعادة ة النظام السياسادر الية، ومؤشرا يقاس مبوجبه مدى إبضع سنوات أحد أهم عناوين املرحلة االنتقالية احل
 139.واجملتمع على أسس دميقراطية جديدة ،بناء عالقات الدولة

وهكذا، عندما بلورت الدولة مسلسل االنفتاح السياسي يف مطلع عقد التسعينات، إبطالق سراح املعتقلني        
الدولة عرب اجمللس  (، حيث حاولت1112ماي  – 1112يوليوز  – 1111السياسيني وعودة املنفيني )غشت 

تهاكات اختزال قضية الطي النهائي مللف االن ،هيئة التحكيم املستقلةاالستشاري حلقوق اإلنسان، والسيما مع 

                                                           

 .22، ص: 0220 اإلفالت من العقاب وإشكالية االنتقال الدميقراطية، منشورات األفق الدميقراطي، الطبعة األوىل، أبريل ،غفور دهشور -137 
، 0202، مطبعة البيضاوي، الطبعة األوىلمنشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، احلكامة األمنية وحقوق اإلنسان قراءة يف جتربة،  -138 

 .10ص: 
 .20، ص: 0222تقرير جلان تقصي احلقائق واملنظمات غری احلكومية، املركز الدويل للعدالة االنتقالية، مارس  -139 
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 ،ملف 0222تلقت اهليئة قرابة و  ،ي لضحاای تلك املمارسات وذويهميف التعويض املاد ،اجلسيمة حلقوق اإلنسان
  بلغت مليار درهم. ،شخص من تعويضات مادية 2122واستفاد 

اإلنصاف قيقة و يف طليعتها منتدى احل ،دينالذي لعبت فيه فعاليات اجملتمع امل ،التشاور العموميويف إطار       
مع املدين دورا هاما يف الرتافع عن مطالب جزء من اجملت ،وعائالت الضحاای ،ومعتقلني سياسيني ،الذي ضم حقوقيني

ف وإعمال مقاربة مشولية ملبدأ جرب الضرر، كما هو متعار  ،والسياسي يف ضرورة املزاوجة بني الكشف عن احلقيقة
ية وهو ما جتسد يف تنظيم املناظرة الوطن 140.واختاذ اإلجراءات الكفيلة مبنع تكرار ما جرى يف املاضي ،عليه دوليا

، شكلت حمطة متقدمة يف اجتهادات احلركة 0221نونرب  يف حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ابملغرب
احلقوقية املغربية، كما محلت تصورا متكامال ملا أمجعت حوله مكوانت هذه األخریة، واعتربته أسلواب حضارای منصفا 

  141وعادال حلل اإلشكالية.

  142 .املستقلة: اللبنة األوىل يف مسار التسويةئة التحكيم هي أ:   

 ،ةوالقوى السياسي، عرف املغرب منذ بداية التسعينات سلسلة من اإلصالحات، سامهت فيها الدولة        
ومجعيات اجملتمع املدين احلقوقية أساسا، دون إغفال دور املعارضة السياسية يف دعم هذه املطالب، حيث سامهت 
التحوالت السياسية واجملتمعية يف نضج ملف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وطي صفحة املاضي القمعي 

ياس مدى رز عناوين املرحلة االنتقالية، ومؤشرا لقعلى مستويي الصراع السياسي والوعي اجملتمعي، إذ شكلت أحد أب
 143إرادة النظام السياسي يف بناء الثقة بني الدولة واجملتمع على أسس دميقراطية جديدة.

                                                           
140 - Abderrahim Berrada, « La Défense de l’impunité est irrecevable », Revue Marocaine 
d’Administration Locale et de Développement, N 26, 2001, p : 26. 

 .1022نونرب  11 -12 -1أشغال ونتائج املناظرة الوطنية حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ابملغرب، الرابط يف  -141 
القاضي بتعيني أعضاء هيئة التحكيم املستقلة لتعويض ضحاای  ،1111غشت  12بناء على األمر امللكي يف  ،أتسست هيئة التحكيم املستقلة -142 

والرأي  02/1/1112االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، بناء على موافقة ملكية على الرأي االستشاري  الصادر عن االجتماع الثاين عشر بتاريخ 
مبقر اجمللس االستشاري  1111غشت  11تنصيب أعضائها يف ومتت عملية  ،0/2/1111ماع الثالث عشر بتاريخ االستشاري الصادر عن االجت

 حلقوق اإلنسان من طرف رئيس اجمللس إدريس الضحاك آنذاك، وانكب أعضاؤها على وضع نظام داخلي للهيئة، للتعويض املرتتب عن الضرر املادي
 انب اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان.  واملعنوي للضحاای وأصحاب احلقوق ممن تعرضوا لالختفاء القسري واالعتقال التعسفي، جب

ي العالقة األساسية مبادئ فرايت التوجيهية للمنظمات غری احلكومية العاملة مع جلان تقص ،احلقائق واملنظمات غری احلكومية تقرير جلان تقصي -143 
 .20احلقائق، مرجع سابق، ص: 
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ويف هذا اإلطار، مثلت التجربة الوطنية هليئة التحكيم املستقلة للتعويض عن الضرر املادي واملعنوي للضحاای       
 12بتاريخ  فاهليئة حمدثة مبوجب أمر ملكي ختفاء القسري واالعتقال التعسفي،رضوا لالوأصحاب احلقوق، ممن تع

 وكذا املوافقة امللكية على اآلراء االستشارية يف املوضوع. ،1111غشت 

 ،قوق اإلنسانحلمت إحداثها جبانب اجمللس االستشاري  ،ولإلشارة، فإن هيئة التحكيم املستقلة للتعويض        
اري حلقوق حيث أكدت جلنة التنسيق واملتابعة ابجمللس االستش يؤمن استقالليتها، الذي امللك من قبلوره احملدث بد

على وجود هيئة التحكيم املستقلة للتعويض جبانب اجمللس، دون أن يكون لذلك مساس ابستقالليتها يف  ،اإلنسان
 مقرراهتا.

ادها والتأصيل ملقاربة التسوية العادلة واملنصفة، وميثل رصيدها واجته ،فهي مرحلة مهمة يف سبيل التأسيس      
يا مهدت لتأسيس هيئة اإلنصاف واملصاحلة، اليت ابشرت عملها رمس ،عنصرا إضافيا لفهم واستيعاب عناصر خاصة

 12اريخ تبناء على األمر امللكي القاضي بتعيني أعضاء اهليئة لتعويض الضحاای ب ،0222أبريل  10ونظاميا يف 
  1111.144غشت 

ها بقرار من مجعيت ،وهي آلية موصى هبا من لدن هيئة األمم املتحدة 145تشكل اهليئة جهازا للتحكيم،وهكذا،        
، والذي ورد فيه ما يلي: "ينبغي استعمال اآلليات غری القضائية حلل 01/11/1120بتاريخ  22/22العامة رقم 

النزاعات عن طريق الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية إلقامة العدل، واستعمال املمارسات احمللية، حسب االقتضاء، 
 لتسهيل اسرتضاء الضحاای وإنصافهم".

التحديد املفاهيهي لالختفاء القسري واالعتقال  ،ومن اجتهادات هيئة التحكيم املستقلة للتعويض      
 146التعسفي:

                                                           

، من طرف الدكتور إدريس الضحاك، للمزيد 1111غشت  11حلقوق اإلنسان يف  وقد مت تنصيب رئيس وأعضاء اهليئة مبقر اجمللس االستشاري -144 
اإلنسان،  هيئة التحكيم املستقلة، مسار املقاربة املغربية لتسوية ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق ،العودة إىل مرجع أمحد شوقي بنيوب يرجى من التفصيل

 .0222سيمة حلقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، مسار املقاربة املغربية لتسوية ماضي االنتهاكات اجل
 

 
شاري حلقوق اللبنة األوىل يف مسار العدالة االنتقالية يف املغرب، منشورات اجمللس االست ،ل هيئة التحكيم املستقلة للتعويضالتقرير اخلتامي ألعما -146 

 .21، ص: 0212اإلنسان، مطبعة املعارف اجلديدة،  اإلنسان، نشر الكتاب مبناسبة الذكرى العشرين لتأسيس اجمللس االستشاري حلقوق
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: هو ذلك التصرف الذي تقدم عليه أجهزة الدولة، واملتمثل يف أخد شخص معني بدون االختفاء القسري -
هول  بشأنه، فيظل يف حكم اجملحق وسلب حريته واحتجازه مبكان يظل سرای وعدم إعطاء أي بياانت 

 كشخص على قيد احلياة ال يعرف عنه أي شيء مع حرمانه من كل محاية قانونية.
: هو احتجاز تقوم به أجهزة الدولة، بدون مراعاة الشروط اجلوهرية واإلجرائية املتعلقة االعتقال التعسفي -

اركة يف لرأي والتعبری أو حق املشبسلب احلرية، وذلك بسبب ممارسة حلقوقهم األساسية والسيما حرية ا
 احلياة العامة سياسيا أو نقابيا أو مجعوای.

 ما يلي:ة اجتاه أهم حاالت االنتهاكات فيوقد متثلت مواقف اهليئ   

من مل و واختفى، نشاط سياسي أو نقايب أو مجعوي  إما بسب ،موقف اهليئة من تنوع حاالت االختفاء -
لدولة مسؤولية الكشف ومحلت ا ،اعتربهتا اهليئة اختفاء قسرای ،فبالنسبة لألوىل ،يكن له أي نشاط واختفى

ربط بني فقد تعذر عليها ال احلالة الثانية، خبصوصملا هلا من وسائل وإمكانيات لذلك. أما  ،عن مصریهم
عتبار الغيبة اوبني ما ميكن أن ينسب ألجهزة الدولة يف نطاق التفاعل السياسي، ألنه ال ميكن  ،هذه الواقعة

 ،أبي حال من األحوال من قبيل االختفاء القسري، لذلك عملت اهليئة على رفض البت يف بعض احلاالت
 لغياب أي قرائن تفيد وجود االختفاء القسري.

استقر رأي اهليئة على أن األمر ليس ابختفاء قسري وال ابعتقال  147موقف اهليئة من اإلصابة ابلرصاص: -
مر يتسم بكون فعل السلطة هذا مت خارج نطاق الشرعية، فإن وضعية هؤالء مثل تعسفي، وإن كان األ

 وضعية املختفني، وعلى هذا األساس مت تعويض ذوي حقوقهم.
اعتربت اهليئة أن هذه الفئة من  148موقف اهليئة من اعتقاالت اجلنود عقب أحداث الصخریات وغریه: -

ابق الذي حسب التعريف الس ،ال تندرج ضمن مفهوم االختفاء القسري واالختفاء التعسفي ،املطالبني
سفي يف العمل القضائي واحلقوقي، حيث إن االعتقال التعو  ني،ئية من الفقه والتشريع الدولياستمدته اهل

درسة العسكرية ملوتالميذ ا ،نظرها يقوم ألسباب سياسية ونقابية ومجعوية، يف حني أن اعتقال جنود وضباط
مبناسبة هذه األحداث ال يقوم على نفس األسباب مما يتعذر عليهم االستفادة من التعويض، ومن مت قضت 
اهليئة بعدم االختصاص، معللة ذلك، أبن ما تعرض له الضباط واجلنود من احتجاز يف املعتقالت العسكرية 

                                                           

 .02اللبنة األوىل يف مسار العدالة االنتقالية يف املغرب، مرجع سابق، ص:  ،ل هيئة التحكيم املستقلة للتعويضالتقرير اخلتامي ألعما -147 
 .01ص:  ،نفس املرجع -148 
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ما متكني  جتلى يف ا هاماستجدم 0211، لكن ستشهد سنة ندرج ضمن قواعد االنضباط العسكريي
 من اإلستفادة من التعويض "أهرمومو"شخصا من جمموعة الطلبة ضباط املدرسة العسكرية  221جمموعه 

 .الذي خصصه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

ادات واالجته ،واملقررات ،منها عدد الطلبات املقدمة ،وميكن تقييم أداء اهليئة من خالل مؤشرات عديدة      
ائل اإلثبات، وكذا وس ،واالعتقال التعسفي ،د املفاهيمي لالختفاء القسريالصادرة عنها، السيما من خالل التحدي

 فضال عن مواقف اهليئة من حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان املعروضة على أنظارها.

  149.املناظرة الوطنية حول ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ب:

حسب املنظمات احلقوقية الداعية للمناظرة الوطنية حول ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان       
من أجل حل عادل ومنصف  ،واليت جاءت يف إطار تنسيق اجلهود من طرف املنظمات احلقوقية 150ابملغرب،

واإلعدام خارج نطاق  ،عذيب والقتلوالت ،االعتقال التعسفيو  ،لالنتهاكات اجلسيمة، ويف مقدمتها االختفاء القسري
 فإن إهناء ملفات املاضي تستوجب ما يلي: 151القانون،
 الكشف عن احلقيقة واالعتذار العلين للدولة للضحاای واجملتمع؛ 
 قضاای التأهيل؛ادة االعتبار للضحاای واجملتمع و إع 
 رب مببادئ األمم من خالل ترمجة التزام املغ ،والرتبوية ،واإلدارية ،والتدابری التشريعية ،اإلصالحات املؤسساتية

د الواضح وال من حيث التقي ،املتحدة الصادر عن اجلمعية العامة، ال من حيث املصادقة على كافة املواثيق
 152وامللموس أبحكام الشرعية الدولية، مبا فيها اعرتافه بسمو االتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية.

                                                           

 ابلرابط. 0221نونرب  11 -12 -1اتريخ يف  -149 
-1ة أایم املنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف تنظيم مناظرة وطنيملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان و ااملغربية حلقوق اإلنسان و  جلمعيةقررت ا -150 

لفاعلني ، حبضور كل انونرب ابلرابط بشأن معاجلة ملف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، حتت شعار " من أجل احلقيقة واإلنصاف" 12-11
من مت أتيت هذه املناظرة يف إطار تنسيق اجلهود من طرف املنظمات احلقوقية من أجل حل عادل ومنصف لالنتهاكات و  ،ملوضوعاملهتمني اب و املتخصصني

 اجلسيمة، ويف مقدمتها االختفاء القسري واالعتقال التعسفي والتعذيب والقتل واإلعدام خارج نطاق القانون.
 كلمة اللجنة التحضرية خالل اجللسة االفتتاحية، دار النشر مؤسسة فريدريش ،يمة حلقوق اإلنساننتهاكات اجلساملناظرة الوطنية حول ماضي اال -151 

 .1، ص: 0211إيربت، الرابط، 
 .1املناظرة الوطنية حول ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص:  -152 
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 :طة الوزير األول تعزيز سل –مسو االتفاقيات الدولية  –إقرار مبدأ السلطة القضائية  على مستوى الدستور
ة النظر يف عادإ –السلطة التنظيمية للحكومة  – عرب االرتقاء به إىل مصاف رئيس احلكومة ،ومأسستها

 اخل.تقوية صالحيات الربملان... –دوره الرقايب اجمللس الدستوري و 
 ونة التعريف الكامل للعناصر املادية واملعنوية املك –إلغاء عقوبة اإلعدام  ي:على مستوى القانون اجلنائ

ألوامر والتعليمات رفع حاالت التذرع اب-التعسفي وعقاب املتورطني فيها  جلرائم االختفاء القسري واالعتقال
والتعذيب جرائم  ،اعتبار جرائم االختطاف واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي- والظروف االستثنائية

 وعدم استفادة مرتكيب هذه اجلرائم من احلصانة أو العفو. ،غری قابلة للتقادم
 :ره فقط يف إلغاء االمتياز القضائي وحص –اعتماد مبدأ قرينة الرباءة  على مستوى قانون املسطرة اجلنائية

 لة.ار احملاكمة العادوكل أطو  ،ضماانت وحقوق الدفاع على مستوى احلراسة النظرية والبحث –القضاة 
 :ضمان استقالل السلطة القضائية وإعادة النظر يف النظام األساسي  على مستوى السلطة القضائية

تسهيل ويقطع مع سياسية التعليمات؛ مراجعة التنظيم القضائي ل ،للقضاة، على حنو يعزز مبدأ االستقاللية
 اء.تفعيل الدور القضائي للمجلس األعلى للقض ة؛إلغاء احملاكم االستثنائية واخلاص اللجوء إىل العدالة؛

 :لغاء إ وضع حد ألي متابعة بسبب االنتماء أو الرأي أو التعبری أو املعتقد؛ على مستوى احلرايت العامة
اف اإلدارية املتعلقة إبيقمن قانون الصحافة والتدابری  11إلغاء الفصل  العقوابت احلبسية يف جنح الصحافة؛

 ة.يف املخالفات واجلنح املتعلقة ابلصحاف ت، وختويل القضاء وحدة اختصاص البمنع الصحفوحجز و 
  :مع سياسة  القطع التزام السلطة العمومية ابلقواعد القانونية وأحكامها؛على مستوى التدابري اإلدارية

من القيام  كينهممتملي حلماية نشطاء حقوق اإلنسان و عالن العااإلعمال الفعلي للتوقيع على اإل التعليمات؛
فني بتنفيذ لواملوظفني املك ،إعادة تدريب وأتهيل قوات األمن بوظائفهم يف نطاق دولة احلق والقانون؛

 مبادئ حقوق اإلنسان والتزامات الدولة.القوانني، على قيم و 
 :لثقافة الشعبيةها يف اإدماج مبادئ وقيم ومعايری حقوق اإلنسان ومفاهيم على مستوى التدابري الرتبوية 

ملعاهد ومؤسسات اى نطاق واسع يف مؤسسات التعليم و وإشاعتها عل، الرتبية النظامية وغری النظاميةالعامة، و 
وتكريس الدور الرتبوي لوسائل اإلعالم؛ إنشاء مراكز لرعاية وإنصاف ضحاای  ،تكوين املوظفني العموميني

   153االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.

                                                           

 .11 -12ة حلقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص:املناظرة الوطنية حول ماضي االنتهاكات اجلسيم -153 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

66 
 

 احلقوقية الداعية للمناظرة:ومن مقرتحات املنظمات  

 وتشكيلها وأجل انتهاء مهمتها؛ ،وصالحياهتا ،إنشاء جلنة بنص قانوين حيدد هدفها -
 استقاللية أعضائها عن أية جهة؛ -
 توفری الظروف والوسائل املادية واملعنوية واللوجستيكية ألداء مهامها؛ -
، وكل ات جسيمة حلقوق اإلنسانختتص ابلبحث والتقصي حول األحداث والوقائع اليت شكلت انتهاك -

القتل والتعذيب -لتعسفي واحملاكمات غری العادلة االنتهاكات اخلطریة املتعلقة ابالختفاء القسري واالعتقال ا
ساتية إصالحات مؤس –إعادة االعتبار للضحاای واجملتمع وقضاای التأهيل -ج نطاق القانونواإلعدام خار 

 وتدابری تشريعية وإدارية وتربوية. 
يئة الدولية واجتهادات وقرارات اهل ،تنهل اللجنة من املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان والقانون العريف الدويل -

 واإلقليمية والقوانني الوطنية غری املتعارضة مع الشرعة الدولية كمراجع ومصادر لعملها. 

جمموعة من  ضوء لىع أتسست الية ابملغربجتربة العدالة االنتقن العتبارات وغریها، ميكننا القول إذه اوهل       
التوافقات اليت فرضها السياق املغريب، واملتمثلة يف اعتماد مقاربة تضع جمهود تسوية ملف االنتهاكات خارج النطاق 
القضائي وإقصاء إمكانية إاثرة موضوع املسؤوليات الفردية والكشف عن أمساء أصحاهبا، كما أن مفهوم املصاحلة 

ار، ومده رهينا مبدى قدرة اجملتمعني املدين والسياسي على تعميق هذا املسيف بعده اجملتمعي والرمزي يظل ملتبسا و 
 بديناميكية ميكن أن تتجاوز احلدود املبدئية اليت سطرت له.

ته  رمسيت معظمها متمسكة بسقف املطالب الاحلركة احلقوقية املغربية ظلت يفكانت  لئنوبناء على ذلك، ف       
"، يف حصر جمال اشتغال اهليئة يف قضاای 0221االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان نونرب املناظرة الوطنية حول "

نية كفيلة و االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، واستبعاد املساءلة وحتديد املسؤوليات الفردية، وافتقارها إىل قوة قان
 واحلكامة األمنية؟  ملفهوم األمن اف واملصاحلةوهيئة االنص فما هي تصورات املؤسسة امللكية ،أبن تعزز استقالليتها

 لشأن األمين وحقوق اإلنسانل الدولة: استعراض تصورات فرع الثاينال

 رب عنها يفاملع املؤسسة امللكية اتتصور إبراز  احلكامة األمنية من خالللورش تصورات املغرب  نستعرض      
نتائج وتوصيات  جاتاحلقوقية وخمر  ةمع مطالب احلرك ها االجيايبتفاعل يف سياق (وىلالفقرة األ) ،ا ورسائلهاهتاباخط

تشكيلة  اليت صادق امللك على( ثاينالفقرة ال) هيئة اإلنصاف واملصاحلةوتوصيات ، من جهة املناظرة الوطنية
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 النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسانمرحلة جديدة يف سریورة طي ملف ابذلك ، مدشنا 0222أعضائها يف دجنرب 
 .1111إىل  1102املرتكبة يف الفرتة املمتدة من 

 وحقوق اإلنسان  منتصورات املؤسسة امللكية لأل: وىلالفقرة األ

املؤطرة ب امللكية طاخل واحلقوقية بناء علىلة األمنية تلف العناصر املؤسسة للمسأمن خالل هذه الفقرة خمنظهر      
حىت نتمكن من استخالص املالمح الكربى  )ب(،األمنية ذات الصلة  لرسائلامث  (،أللشأن األمين واحلقوقي )

 .مطلع التسعينات من القرن املاضي امللكية للحكامة األمنية وحقوق اإلنسان منذ للتوجهات

 : اخلطب امللكية أوال  

 2991.154 لسنة خطاب إحداث اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان -2

 ركز اخلطاب امللكي على نقطتني أساسيتني ومها:    

  ،لقال فيما االدولة اليت تريد قبل كل شيء أن تضع حدا للقيل و  مبعىن استكمال دولة القانون،النقطة األوىل
 ؛نهي هذه املسألةتخيص حقوق اإلنسان كي 

 عن حقوقهم   وذات الفعالية للدفاع ،واجلدية ،والسريعة ،إعطاء املواطنني الوسيلة القانونية ،النقطة الثانية
 .كمواطنني إزاء اإلدارة أو السلطة أو الدولة نفسها

عضاءه حيث أ مبوجب ظهری ملكي، عني فيه اإلستشاري حلقوق اإلنسان أتسيس اجمللس ،ولقد مت على ضوئه     
 مت اختيارهم إما بكيفية مباشرة أو غری مباشرة.

 اقيتهم، وخلربهتم، وملصد لشخصيتهم يارهماخت مت فقد :لألعضاء من طرف املؤسسة امللكية االختيار املباشر
 ؛ولغریهتم على وطنهم

 قامة، والضمری املهين، تتميز ابالست اليت طرف اهليئات السياسية والنقابية من :االختيار غری املباشرة لألعضاء
 والوطنية احلقة. 

                                                           

، 1112ماي  2تنصيب أعضاء اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف  رمحه هللا مبناسبة احلسن الثاين الراحل اخلطاب امللكي السامي للملك -154 
 .10:12، الساعة12/10/0211زایرة اتريخ ال،  Pncl.gov.maالبوابة الوطنية للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية، عن موقعها الرمسي: 
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 ،والنزاهة ،ل احلريةبكام ،حث امللك أعضاء اجمللس ابلنظر يف مجيع امللفات املعروضة عليهم ويف نفس اإلطار،       
ارجة عن اختصاص مع توجيه القضاای اخل ،صفا اجمللس مرآة للحقيقة املوضوعية املستوحاة من مجيع الزواایاوالفضيلة، و 

 اجمللس للجهات املختصة، مع إصدار توصيات وملتمسات يف هذا الشأن. 

 مرتكزات دولة احلق والقانون وفق التصور امللكي: 
 دأ هي إشارة واضحة ملبو  ،ما كان خصمهفللدفاع عن حقوقه كي متكني كل مواطن مغريب من الوسائل

ي ىلثانية، إذا أردان حقيقة أن نبنامللك " اآلن بقيت النقطة ا ة أمام القانون، حيث جاء يف خطاباملساوا
 155".علينا كذلك أن أنخذ بعني االعتبار حقوق املواطنني ابلنسبة للسلط ولإلدارة وللدولة ،دولة القانون

  حيث دات، املعتقالرائدة بعيدا عن االديولوجيات و االنفتاح والتحديث، اعتمادا على التجارب الدولية
 ،الشرتاكياي وضعه الرئيس الفرنسي استلهم امللك التجربة الفرنسية من خالل اجمللس االستشاري الذ

"وهلل احلمد، وبفضل ملكيتنا الدستورية، وإمياين ابلعدل ال أجد يف نفسي أية عنصرية وال  ،واستطرد امللك
 156."فقد قصدان فلسفة حزب اشرتاكيأي مركب ألقول لكم ما هي مراجعنا، 

  ،البدنية أو  اءسو حقوق املعتقلني والسجناء، توفری احلقوق األساسية يف إطار احرتام الكرامة اإلنسانية
"ومعلوم أن للمواطنني حقوق، وحىت من أدينوا يف احملاكم جيب أن يكونوا يف مأمن من النفسية أو الروحية 

اجلوع ومن املرض ومن التعسفات، وجيب أن يتمتعوا بصلة الرحم مع ذويهم، وأن يتمكنوا من الدواء وزایرة 
القضائي وعلى الدولة أن حتيطهم بكل ما من شأنه أن الطبيب إذا اقتضى احلال، بل جيب على النظام 

  157."ميكنهم من الكرامة، ومؤخرا يف رمضان كان درس كامل مبين على " وقد كرمنا بين آدم

 بة والبعدية، وسواء  املواكيل آليات الرقابة سواء القبلية و ربط املسؤولية ابحملاسبة: من خالل  تطوير وتفع
يء، ش ية مبا فيها، حيث جاء يف اخلطاب "أان ال ميكنين أن أعلم كلكانت جهة قضائية أو غری قضائ

كل خرب، وليس إبمكاين أن أعرف ما هي احلالــة يف السجن الفالين أو يف   وليس فـي إمكاين أن يصل إيل
هذا " مث قال" الذي هو واجب علي هو أن أقوم االعوجاج، وأن أنصف املظلوم ولكنالسجن الفالين، 

                                                           

مرجع  ،1112ماي  2تنصيب أعضاء اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف  رمحه هللا مبناسبة احلسن الثاين الراحل امللكي السامي للملك اخلطاب -155 
 سابق. بدون صفحة.

 نفس املرجع. -156 

 نفس املرجع. -157 
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نظمة م ألنه لكل سبب أتيت ،وا للمغرب وجههوهذه هي مهمتكم، ومهمتكم هي أن تغسلهو عملكم، 
 158.وكأننا الزلنا حتت احلماية" ،العفو الدولية ومتارس علينا الرقابة

 159لعيد العرش اجمليد: 32مبناسبة الذكرى  الذي ألقاه امللك الراحل احلسن الثاين اخلطاب امللكي: 1
وذلك على  ،الـذي ينتظره العهد اجلديد ،يف أحسن ظروف النجاح سيدخل املغرب إىل أنأشار امللك الراحل       

 .1110ضوء عرضه ملضامني مشروع دستور 
اخلطاب امللكي املوجه إىل املسؤولني عن اجلهات والوالايت والعماالت واألقاليم من رجال اإلدارة وممثلي : 3

 160.املواطنني
 يانة احلقوق؛ص حفط احلرایت؛ من خالل: مسؤولية السلطة يف خمتلف جماالهتاحتديد ركز اخلطاب على       

  إاتحة الظروف الالزمة لذلك على حنو تقتضيه دولة احلق والقانون. أداء الواجبات؛
األخری ، هذا "املفهوم اجلديد للسلطةأطلق عليه اسم " ،جاء اخلطاب بنموذج جديد للسلطة ،ويف هذا اإلطار      

 طرق تدبری واضحة املعامل. مث ،وأمناط حمددةيقوم على مرتكزات أساسية 
 مرتكزات املفهوم اجلديد للسلطة: 
 امللكية الدستورية؛ 
 التعددية احلزبية؛ 
 الليربالية االقتصادية؛ 
 .الواجبات االجتماعية 

 أمناط املفهوم اجلديد للسلطة: 
 رعاية املصاحل العمومية؛ 
  احمللية؛رعاية الشؤون 

                                                           

، مرجع سابق، 1112ماي  2ري حلقوق اإلنسان يف تنصيب أعضاء اجمللس االستشا رمحه هللا احلسن الثاين الراحل اخلطاب امللكي السامي للملك -158 
 بدون صفحة.

لرتبع جاللته  21دعوة احلق، خطاب العرش ألقاه موالان أمری املؤمنني جاللة امللك احلسن الثاين نصره هللا وأيده وجهه إىل األمة مبناسبة الذكرى  -159 
 .1210 شوال-رمضان ،021العدد فه املنعمني، جملة شهرية تعىن ابلدراسات اإلسالمية والثقافية والفكر، على عرش أسال

عملهم  الساهرين على املصاحل العمومية الذين هم ممثلون عن حكومتنا يف دوائرلشؤون احمللية من ممثلي السكان و وجه امللك خطابه للقائمني على ا -160 
اتريخ الزایرة ،  Pncl.gov.ma، البوابة الوطنية للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية، عن موقعها الرمسي: 1111أكتوبر  10يوم الثالاثء 

 .12:20، الساعة 12/10/0211
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 ؛لي العقالين واملسؤول للشأن احملالتدبری 
 .احملافظة على السلم االجتماعي 

 طرق تنزيل املفهوم اجلديد للسلطة: 
 االنفتاح على املواطنني؛ 
 حسن االستقبال من خالل فتح املكاتب اإلدارية يف وجه املواطنني؛ 
 االحتكاك الدائم واملباشر ابملواطنني؛ 
  ملشاكلهم يف عني املكان؛املالمسة امليدانية 
 .إشراك املواطنني يف إجياد احللول املناسبة واملالئمة 
 ،األولويةامليادين ذات األمهية و  حيث جماالت املفهوم اجلديد للسلطة، فقد دعا امللك إىل الرتكيز على ومن       

 العمل االجتماعي.و  محاية البيئة والسيما
دم الرتكيز عة التنمية من جهة، والالمركزية و حث امللك على ضرورة جعل السلطة يف خدم ويف نفس املنحى،      

بغية تعميق  ،لسكانوممثلي ا ،االجتماعيالفاعلني يف امليدان االقتصادي و للتقريب بني  ،يف ورش التنمية الشاملة
أي  دون ،واطنني يف االندماج، كما أكد امللك على إاتحة الفرصة للمبصراحة ووضوح ،والتشاور ،لة احلوارفضي
رفع فضال عن ضرورة مواكبة مستجدات التطور العلمي والتكنولوجي والعوملة ل ،الرفاهلتيسری وسائل الراحة و  ،متييز

 التحدایت ) اإلدارة الرقمية (.
 
 1111.161دجنرب  21وايل ديوان املظامل خطاب تعيني وتنصيب أعضاء اجمللس االستشاري و : 3

 لس االستشاري حلقوق اإلنسان الديوان املظامل واجملكل من تنصيب   نإ ،امللك خطابه ابلقولاستهل      
رمي إىل تزويد بالدان ياملواطنني، وإمنا على محاية حرايت  هاألجهزة املكلفة مبساعدة جاللت ستهدف فقط تعزيزي

احاهتا العملية يف مسامهة ابقرت  ،همدع االنتهاكات اليت قد متس حقوقور ، مبؤسسات كفيلة بتقومي االختالالت
 والقضائي واإلداري. ،اإلصالح التشريعي

                                                           

دجنرب  12 ووايل ديوان املظامل يف اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان تنصيب األعضاء اجلدد يفسبة تعيني و لك حممد السادس مبناخطاب امل -161 
 .01:02 ، الساعة11/10/0211اتريخ الزایرة ،  Pncl.gov.ma، البوابة الوطنية للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية، عن موقعها الرمسي: 0220
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 قد كرس جهوده حلل القضاای العالقة يف حقوق اإلنسان، فإنه يف تركيبته ،إذا كان اجمللس يف هيأته األوىلو      
 ان.سريد له أن يكون مغرب الرتسيخ النهائي حلقوق اإلنية يتوجه حنو مغرب املستقبل الذي اجلديد
العطاء املتميز يف و  ،التحلي ابلتجرد والتشبث املخلص حبقوق اإلنسان أعضائهاختيار يف  متت مراعاة ،لذلك     

 .سبيل تعزيزها
مسار وأن ي، يومالنضال الدائمة و العركة بوصفها ابمل ،الدميقراطيةدالالت  ،امللك يف خطابه هذا كما حدد      

وهذا ما يقتضي أن نكرس جهودان ملا جيب حتقيقه بقدر ما كرسناها  ،لكمالهحقوق اإلنسان ال هناية له وال حد 
 يشكل رصيدا حضارای يؤسس لتجربة مغربية متميزة يف النهوض حبقوق اإلنسان، حيث ملا حتقق ابلفعل

االجتهاد يف ابتكار مقاربة حكيمة وواقعية دعا اجمللس إىل ، فقد جانب الدور اإلرشادي والتكامليوعن      
جتعل منه فضاء رحبا للتفاعل اإلجيايب بني اجملتمعني السياسي واملدين والسلطات العمومية من أجل إلحقاق احلقوق 

من خالل آرائه االستشارية النابعة من فضائل احلوار والنزاهة على نصرة احلق واإلنصاف وفتح صفحة  همساعدت
 الطاقات يف بناء مغرب دميقراطي. جديدة أمام اندماج كل

اجمللس بتعاون مع اهليآت االستشارية املماثلة اليت يتوىل املغرب رائستها العاملية، إىل االعتناء حبقوق  كما دعا      
احملتجزين بتندوف ضدا على كل املواثيق الدولية، وكذا التنسيق مع اهليئات املماثلة من أجل صيانة  الرعاای األوفياء 

 .كرامة املغاربة املقيمني ابخلارج
مع املواطن يف  ياصلتو الليجسد بدوره  إبحداث ديوان املظامل ام امللكفقد ق ،للسلطة اجلديد مفهوملوتفعيال ل     

ول السابق السيد األ وزيرالالسياق ابجلهود اليت بذهلا يف هذا  انوهم ،التزام اتم بضوابط سيادة القانون واإلنصاف
 .سةعبد الرمحان اليوسفي من أجل انبثاق هذه املؤس

سة ضمن مسار ثقافة وممار كمحاية حقوق اإلنسان وإشاعتها  ، فإهنا تتجلى يف ةوعلى مستوى االنتظارات املرجو      
طويل وشاق مدعوم بعزمنا القوي على املضي به لبلوغ مقاصده النبيلة يف ترسيخ العدل واإلنصاف والوعي ابلتزامات 

 .162الدميقراطيةاملواطنة وفتح جمال أرحب أمام املشاركة 
 
 

                                                           

دجنرب  12تنصيب األعضاء اجلدد يف اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان ووايل ديوان املظامل يف مبناسبة تعيني و لك حممد السادس خطاب امل -162 
 ، مرجع سابق.0220
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 163.: إطالق ورش إصالح الدستور1122مارس  9خطاب : 4    
شكل هذا اخلطاب حمطة أساسية يف مسار اجلهوية املتقدمة اهلادف إىل تطوير النموذج التنموي الدميقراطي      

قوامها حكامة  املغربية،املتميز، وإرساء دعائم جهوية مغربية بكافة مناطق اململكة، ويف صدارهتا أقاليم الصحراء 
جيدة تكفل توزيعا منصفا وجديدا، ليس فقط يف االختصاصات، وإمنا أيضا لإلمكاانت بني املركز واجلهات، لتاليف 
السقوط يف جهوية بسرعتني، جهات حمظوظة تتوفر على املوارد الكافية لتقدمها، وجهات حمتاجة تفتقر لشروط 

 ضمن اإلصالح الدستوري الشامل يهدف إىل حتديث وأتهيل هياكل الدولة. التنمية، ومن مت، فإن إدماج اجلهوية
من  بفضل ما أقدم عليه ،على أن املغرب حقق يف عهده مكاسب وطنية كربى ،كما أكد امللك يف خطابه     

رسخنا  ،ومصاحلات اترخيية رائدة ،أوراش سياسية وتنموية عميقةهوم متجدد للسلطة، ومن إصالحات و إرساء مف
عرتاف صريح وتقييم ، فهو اايلابلنسبة ملا يتيحه اإلطار الدستوري احل ،من خالهلا ممارسة سياسية ومؤسساتية متقدمة

 ، متاشيا مع املواثيق والتوصيات الدولية كما بيناها أعاله.0211إىل  1111مرحلي للفرتة املمتدة من 
جاء من املنطلق املرجعي الثابت حمط اإلمجاع الوطين،  إجراء تعديل دستوري شاملوارتكازا على ذلك، فإن      

لى كمنهاج مت ترسيخه يف كل اإلصالحات الكربى، ع  مقاربة تشاركيةحيث يقوم هذا التعديل الذي انبثق عن 
ع ، منها ما يهم توطيد دعائم احلكامة األمنية اجليدة يف خمتلف جتلياهتا سواء فيما خيص الطابسبعة مرتكزات أساسية

عددي للهوية املغربية املوحدة، أو على مستوى ترسيخ دولة احلق واملؤسسات، وتوسيع جمال احلرایت الفردية الت
واجلماعية، وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق اإلنسان بكل أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

وتقوية آليات  وااللتزامات الدولية للمغرب، ،نصاف واملصاحلةة اإلئخالل دسرتة التوصيات الوجيهة هليوالبيئية، من 
مي و وربط ممارسة السلطة واملسؤولية العمومية ابملراقبة واحملاسبة، ودسرتة مؤسسة اجمللس احلك ،ختليق احلياة العامة

 احلكامة اجليدة وحقوق اإلنسان ومحاية احلرایت. تهيآوتوضيح اختصاصاته، ودسرتة 
 
 1122.164يونيو  21خطاب :  5

 عنا: مبين على مرتكزات أساسية ذات الصلة مبوضو  ميثاق دستوري جديدحتدث امللك يف هذا اخلطاب، عن         
  ؛0211مارس  1اإلطار املرجعي: مرتكزات خطاب 

                                                           

اتريخ الزایرة   Pncl.gov.ma، البوابة الوطنية للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية، عن موقعها الرمسي: 0211مارس  1اخلطاب امللكي  -163 
 .10.12الساعة  ،12/10/0211
مبناسبة تقدمي مشروع الدستور اجلديد، عن املرقع الرمسي للمجلس األعلى للسلطة القضائية:    0211يونيو  11خطاب  -164 

https://www.cspj.ma/ 10.22، الساعة 01/10/0212، اتريخ الزایرة. 
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  مبختلف  ،ومجعوية ،نقابيةو  ،للجميع من هيئات سياسيةاملقاربة التشاركية: جتسدت يف اإلسهام الدميقراطي
 ؛الستشارية ألجل بلورة دستور جديدوكذا اجتهادات اللجنة ا ،أطيافها

 يف مضمونه.و  ؛ويف شكله ؛إقرار دستور جديد: من حيث منهجية اإلعداد 
تدعى إحداث ، وحتدای عامليا اسمفهوما اسرتاتيجيا شامالابعتباره  ،األمنويف هذا الصدد، نص اخلطاب على       

 ،والتنفيذية ،يضم يف عضويته رؤساء السلطات التشريعية ،يف شكل اجمللس األعلى لألمن ،استشاريةآلية مؤسسية 
رئة، ة والطاخيتص بتدابری القضاای األمنية اإلسرتاتيجية الداخلية واخلارجية، اهليكلي، و والقضائية، والشخصيات املعنية

 لرتسيخ احلكامة األمنية اجليدة ببالدان.  ةويشكل قوة تقوميية واقرتاحي
هي جمرد وسيلة لقيام مؤسسات دميقراطية، تتطلب  ،الوثيقة الدستوريةوهكذا، فقد أكد امللك على أن      

نمية وتوفری ، أال وهو النهوض ابلتلتحقيق الطموح اجلماعيكل الفاعلني  ينهض هبماوأتهيال سياسيا  ،إصالحات
 للمواطنني.أسباب العيش الكرمي 

 165خطاب امللك الفتتاح الدورة التشريعية األوىل من السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية الثامنة:: 6  
القانون، ملا حيمله من مستجدات رئيسية يف تعزيز بناء دولة احلق و  ،امللكية بعد هذا اخلطاب من بني أبرز اخلطي     

 ابلرغم من كون هذا اخلطاب ثلي من داخل قبة الربملان إال أن دالالته وأبعاده مهت السلطتني التنفيذية والقضائية.
ابعتبارها  ،احلامل لقضاای األمة ،والعمل الربملاين احلقيقي ،ثل األمةممهكذا، وبعد أن حدد اخلطاب مواصفات      

ل والسكن من تعليم وصحة وشغ ،أمانة تقتضي االنكباب اجلاد واملسؤول إلجياد حلول واقعية للقضاای الرئيسية
   .فز والتنمية البشرية واملستدامةواالستثمار احمل

ي، بني أغلبية متضامنة التشريعحث امللك على ضرورة ترسيخ عالقة تعاون إجيايب بني اجلهازين التنفيذي و حيث      
 ومعارضة بناءة.

 عاده:من خالل إبراز أبالتحديد الدقيق للمفهوم اجلديد للسلطة هو  ،ومن أبرز ما محله اخلطاب امللكي     
 وليس  ومنطوقه وااللتزام الدائم بروحه ،مطبوع ابلتفعيل املستمر ،كمنهج يظل ساري املفعول  :البعد الزمين

 ؛إجراء ظرفيا ملرحلة عابرة املؤسساتية

                                                           

، عن موقعها الرمسي: 0211أكتوبر  1، البوابة الوطنية للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية، بتاريخ األحد 0211يونيو  11خطاب  -165 
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 ملزم لكل سلطات بل مفهوم شامل و  ،: فهو ليس تصورا جزئيا يقتصر على اإلدارة الرتابيةبعد املؤسسايتال
 ؛والقضائية ،النيابيةمنها  ،فيذيةوأجهزهتا التن ،الدولة

 ومسو القضاء  ،يادة القانوندعائم س: مذهب للحكم لرتسيخ وتوطيد سلطة الدولة على بعد االسرتاتيجيال
 وحريصا على حسن تفعيله من طرف كل ذي سلطة. ،فامللك هو الساهر األول على رعايته ،الفعال

 على اعتبار أن  ،يهيف ظل قضاء نز  واجلزاء ،واحملاسبة ،ونية للمتابعة: تفعيل اآلليات القانالبعد احملاسيب
 جزء من سلطة الدولة.و  ،التشريعية والتنفيذيةالسلطتني السلطة القضائية مستقلة عن 

أال وهو "  ،وارتكازا على ما سبق، فقد قرر امللك أتسيس مفهوم جديد على غرار املفهوم اجلديد للسلطة     
 ،"، حيث دعا إىل إصالح شامل ملنظومة العدالة ال تقتصر فقط على دور احلكومة والربملانالقضاء يف خدمة املواطن

 بل أيضا على األداء املسؤول للقضاة.
 
 
 1121.166 لسنة خطاب العرش امللكي: 1

جاء يف سياق اخلطب امللكية اجلديدة القائمة على لغة مباشرة وقوية، خاطب من خالهلا األحزاب السياسية         
روح التنافسية ب ،ومتيز هذا األخری ،واإلدارة العمومية بقوة، حيث حتدث على الفرق بني القطاعني العام واخلاص

 ابلنظر لكون املوظفون العموميون منهم من ال يتوفر ،والنجاعة املطلوبة على خالف القطاع العام األقل مردودية
 .ال حتركهم روح املسؤوليةو  ،وال على الطموح الالزم ،الكفاءةعلى 

عترب كومة القيام به، حيث اعلى احلايف ألرضية إصالح شامل ملا جيب استشر  من جهة باهذا اخلط ويعد        
امللك أن من بني املشاكل اليت تعيق تقدم املغرب ضعف اإلدارة العمومية سواء من حيث احلكامة أو من حيث 

لة ككز اجلهوية لالستثمار" اليت تشكل يف غالبها مشا وأعطى مثال على ذلك  " املر  ،النجاعة أو جودة اخلدمات
، ة للتنقل مركزایجهوای دون احلاج وعائقا أمام عملية االستثمار عوض أن تكون آلية حتفيزية وحلل مشاكل املستثمرين

كأطر القطاع ریة  بنفس الوثاملطالبون ابلعمل  ،املركزيني والرتابيني أساسا ملسؤولنيألداء امقياسا  جهة أخرىومن 
  ناس.تشرف اإلدارة وتعطي نتائج ملموسة، ابعتبارهم مأمتنون على مصاحل الاخلاص وأكثر، وبروح املسؤولية وبطريقة 

                                                           

 01بت السيف ة للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية، البوابة الوطني لعيد العرش اجمليد، 12مبناسبة الذكرى  0211 لسنة خطاب العرش امللكي -166 
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اجبه فعوض أن يقوم كل طرف بو  ،غياب روح املسؤوليةفقد عرب امللك عن  ،وفيما خيص أحدات احلسيمة      
خمتلف الفاعلني  انزلق الوضع بني ،وتظافر اجلهود حلل مشاكل الساكنة ،وااللتقائية ويسود التعاون ،الوطين واملهين

 ضاعت مصاحل املواطنني.و  ،وغاب الوطن ،ابت السياسية الضيقةوحضرت احلسا ،لتقادف املسؤولية

أشاد واطنني، ابملقابل مع امل والتواصلي ،والتأطریي ،ليييف القيام بدورها التمث ،األحزاب السياسيةوانتقد امللك      
يف حفظ  ،نونوالتزام ابلقا ،ضبط للنفسو  ،وصرب ،حتمل مسؤوليتها بكل شجاعةبدور القوات العمومية يف 

راء واملسؤولني، يف الوز يتحكم ال عن تسيري البالد، و ليس املسؤول حسب جاللته  األمنف ،"األمن واالستقرار"
 .اخل ...الذي حيدد األسعارليس و 

 تتجلى فيما يلي: امللكي اخلطاب على ضوء احلكامة األمنيةمرتكزات فإن  ومن مث،     
  :احلكامة والنجاعة وجودة اخلدمات؛ اعتمادمن خالل إصالح اإلدارات العمومية 
  :الفاعلني  وفرص الشغل من لدن ،والثقافية ،والتعليمية ،توفری اخلدمات الصحيةعرب األمن االجتماعي

 لتجاوز صعوابت التنمية؛
  :األول  حيث شدد جاللته على التطبيق الصارم ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصلربط املسؤولية ابحملاسبة

لتدبری امن الدستور ملتعلقة هبذا املبدأ يف ضوء مببدأ سيادة القانون واملساواة أمامه، وذلك ارتكازا على 
نظام  عوضاءات الكفتدبری فضال عن اعتماد  ،الوسائلالتدبری املبين على املتمركز على النتائج بدل 

 حتمل املسؤولية جبرأة وشجاعة؛ على ، عالوةةيالوظيف املسارات
  :يشكل مبدأ عدم اإلفالت من العقاب أحد أبرز مساته األساسية؛حيث التطبيق الصارم للقانون 
 وليس هو املسؤول على ضمان كل احلقوق واحلرایت من  ،العمل اجلماعي: األمن هو جزء من منظومة

 فتدبری الشأن العام جيب أن يظل بعيدا عن املصاحل الشخصية؛ اخل،م والشغل...قبيل الصحة والتعلي
 الفراغ الذي خيلفه ابقي الفاعلني من خالل حتمل املسؤولية  ءصفات العمل األمين: العمل على ملموا

 وااللتزام ابلقانون يف احلفاظ على األمن واالستقرار، يف حني أن املقاربة ،وضبط النفس ،وصرب ،بشجاعة
 ألهنا تنحصر فقط على حالة االستثناء. ،األمنية هي نقيض هذه املعايری
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 167.لثورة امللك والشعب 68اخلطاب امللكي السامي املوجه إىل األمة مبناسبة الذكرى : 8   
 جوانب أساسية ميكن إمجاهلا كاآليت:  مخسةركز امللك يف هذا اخلطاب على         
 يف دولة املؤسسات، وليس دولة األشخاص أوال املتجلية :وة الدولة يف الظروف االستثنائيةمصادر ق ،

امعة لألمة،  يف الثوابت الوطنية اجل اثنياوهو ما أشار إليه امللك بقوله " الدولة تكون قوية مبؤسساهتا"، و
قت و  كما جاء يف اخلطاب " وحدة وتالحم مكوانهتا الوطنية، وهذا هو سالحنا للدفاع عن البالد يف

 ؛الشدة واألزمات والتهديدات"
 الدين ، واملتجلية يفأوال: من خالل استهداف ثوابتها الوطنية استهداف مصادر قوة الدولة املغربية 

مح واملعتدل، امللكية الدستورية املواطنة يف ارتباطها القوي بني العرش الشعب منذ أزيد من اإلسالمي الس
ألكثر من  ةأربعة قرون، وقوة مؤسساهتا الدستورية، وهوایهتا الوطنية املتعددة الروافد، نظرا لعراقتها املمتد

ر الذي ال يقدر متع ابألمن واالستقراألن املغرب دولة تت اثنيااثين عشر قران، واترخيها األمازيغي الطويل، و
 ؛لبات اليت يعرفها العاملبثمن، خاصة يف ظل التق

 ة غری ومنظمات دولي ،: دول منها من تنتمي للقارة األوروبيةاجلهات املستهدفة ملصادر قوة املغرب
لالزمني، امعروفة بعدائها للمغرب، من خالل تبين تقارير مغلوطة ال تتسم ابملوضوعية واحلياد  ،حكومية

واملوجهة ضدا عن مصاحل املغرب، فضال عن اهلجمات العدوانية املقصودة، وجتنيد كل الوسائل املمكنة، 
  ؛ب يف مشاكل وخالفات مع بعض الدولوغری الشرعية، واستعمال وسائل التأثری لتوريط املغر 

 رضا، فمن مظاهر ال: األمنيةه لعمل املؤسسات ودعم كرئيس للدولة على األداء األمين  الرضا امللكي
، ومن اراألمن واالستقر اإلشارة الواضحة خالل تعداده ملصادر قوة الدولة املغربية، أن من بني مشموالهتا 

مث، فهو اعرتاف صريح وواضح ابجملهودات املبذولة من طرف املؤسسات األمنية، والفاعلني املتدخلني يف 
منها  كان الغرض  ،واسعة املدبرة من لدن أعداء الوحدة الوطنيةذلك، زایدة على حديثه يف إطار احلملة ال
ن ، وحماولة التأثری على قوهتا وفعاليتها يف احلفاظ على األمتشويه صورة مؤسساتنا األمنية حتديدا

اف عدد من الدول لدويل ابعرت واالستقرار، إضافة إىل الدعم والتنسيق الذي تقوم به يف حميطها اإلقليمي وا
 ؛انفسه

                                                           

، منشور يف املوقع الرمسي لرائسة 0201غشت  02اجلمعة يف لثورة امللك والشعب،  22اخلطاب امللكي السامي املوجه لألمة مبناسبة الذكرى  -167 
 .1:20، يف الساعة 02/22/0201 ، اتريخ الزایرةhttps://www.cg.gov.ma/ar/node/10398احلكومة: 
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 أتكيده على و ،واملؤامرات احملبوكة لذلك ،املغربواستقرار  ،جلواب امللكي لكل اجلهات املستهدفة ألمنا
 .مواصلة مساران اإلصالحي والتنموي بنفس العزمية واإلصرار والتفاؤل، أحب من أحب، وكره من كره

 ،وتطلعاهتا ،للتعبری على توجهاهتاولئن كانت اخلطب امللكية من إحدى الوسائل املتميزة للمؤسسة امللكية     
وجتاوهبا مع املواطنات واملواطنني داخل أرض الوطن وخارجه، فماذا عن الرسائل امللكية، ابلنظر لكوهنا من أبرز 
آليات اشتغال املؤسسة امللكية، وملا هلا من دالالت عميقة حول الرؤية امللكية، وتوجهاهتا السامية لألحداث، 

 هات املعنية هبا، ومن مت، هي مبثابة مؤشر حقيقي، ومقياسوالقضاای الدولية عامة، والوطنية خاصة، املوجهة للج
 موضوعي لتقييم مدى التزام اجلهات املوكولة إليها بتفعيل مضامينها؟

 
 : الرسائل امللكيةاثنيا  
   168.الرسالة امللكية مبناسبة الذكرى الواحد واخلمسون لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: 2

دعا امللك يف هذه الرسالة إىل ضرورة االلتزام ابحرتام حقوق اإلنسان وحرایته الفردية واجلماعية، وركز يف ذلك       
ها تكون فيه هذه األخریة يف خدمة املواطن وقريبة من مهومه وحاجاته يف عالقة ال تطبع ،على املفهوم اجلديد للسلطة

نافر، فكل جتاوز بعيدا عن التصادم والت ،والتكامل بني احلاكمني واحملكومني الرغبة أو الرهبة ولكن االحرتام املتبادل
 أو شطط من قبل األفراد أو اجلماعات أو اإلدارة حيكمه القانون.

صلبة لبناء  شكل أركانمن خالل إرساء قواعد ت ،وربط اخنراط املغرب يف دينامية احرتام حقوق اإلنسان وحرایته     
 :دولة حديثة

 ة الدستورية؛امللكي 
 التعددية السياسية الدستورية؛ 
 فصل السلط؛ 
 .سيادة القانون 

لكوهنا من  ابلنظر ،من خالل املصادقة على عدد من املواثيق الدولية املكرسة هلذه احلقوق ،وقد تبلور ذلك      
 مستلزمات البناء الدميقراطي والتنمية.

                                                           

وابة الوطنية ، الب1111دجنرب  12لعاملي حلقوق اإلنسان، بتاريخ اجلمعة الرسالة امللكية مبناسبة الذكرى الواحد واخلمسون لصدور اإلعالن ا -168 
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ومن جهة أخرى، عربت الرسالة امللكية عن تصورها الواضح خبصوص حتدایت التنمية ومسألة حقوق اإلنسان،       
عاملي حلقوق أن اعتماد اإلعالن الو احرتام حقوق اإلنسان، نه ال تنافر بني دواعي التنمية و من خالل التنصيص على أ

 اإلنسان ال يعطل التنمية والتقدم،
ابخلصوصية الثقافية لكل جمتمع، وال تضارب بني اإلسالم وحقوق اإلنسان لكون هذا اإلعالن  كما ال يصطدم      

 خر.نسان من حيث هو إنسان واحرتام اآلروح الدایانت السماوية اليت تدعو إىل تكرمي اإل العاملي مستوحى من
، حيث احرتام حقوق اإلنسان على ما سبق، عملت الرسالة امللكية على تقييم فعالية وجناعة وسائلبناء و      

الحرتامها  ،وأخرى إجرائية ،ومؤسساتية ،حلقوق اإلنسان وحرایته ووضع آليات قانونيةربت االلتزام ابملواثيق الدولية اعت
 مل يكن احرتام حقوق اإلنسان ثقافة وسلوكا مشرتكا.  تظل قاصرة إن ،وصوهنا
على إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان من خالل إشاعة نور العلم وعلى ضوء ذلك، توصي الرسالة امللكية للعمل        

عرب املدرسة من جهة، ابعتبارها مشتل لقيم حقوق اإلنسان لدى الناشئة ألن القضاء على اجلهل هو انتصار للمعرفة 
رائح شوحلقوق اإلنسان، وعرب تعزيز دور اجملتمع املدين يف االنغمار يف قضاای اجملتمع والعمل على الرقي مبختلف 

 الشعب، بروح املسؤولية والدينامية املنتظرة.
 
 169.الرسالة امللكية السامية اليت ألقاها امللك أثناء افتتاح أشغال اجمللس األعلى للقضاء: 1

ه جاء فيها أن القضاء مسؤولية منوطة أبمری املؤمنني يفوض النهوض هبا لقضاة ابمس ،يف مستهل الرسالة امللكية     
 مواكب لتحوالت العصر ،ومنفتح ،ومتجدد ،يصدرون األحكام، مما يستدعي واحلالة هذه إرساء قضاء متطور

لطة، وذلك عرب للسواملفهوم اجلديد  ،والقائم على املسؤولية ،جنازهإالتصحيحي الذي عزمت بالدان على  واملنظور
ء يف ضمان حقوق ابلنظر لدور القضا ،واهليكلية ،والتشريعية ،إصالحات شاملة على العديد من املستوایت التنظيمية

اعال يف التنمية ف وتثبيت دولة احلق والعدل، ابعتباره مكوان ،والقانون ،وترسيخ سيادة الشرعية ،اإلنسان وحرایته
االستقاللية ع مراعاة ار الفصل املرن للسلط ميف إط ،واالنفتاح على كافة الفاعلني ،للتحديثالدعوة و  ،بكل متطلباهتا

اعال وفق منظور تصحيحي ملا عزمت عليه بالدان، وجعل القضاء ف ،على إصالحات مشولية للقضاء امرتكز ، ةاملطلوب
 يف التنمية بكل متطلباهتا.

                                                           

، البوابة الوطنية للجماعات 1111دجنرب  10الرسالة امللكية السامية اليت ألقاها امللك أثناء افتتاح أشغال اجمللس األعلى للقضاء، بتاريخ األربعاء  -169 
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 توجيإحداث حماكم استئنافية إدارية يف أفق إنشاء جملس للدولة  ،ةومن بني أهم ما تضمنته الرسالة امللكي       
عية ودعم وحىت يتاح ضمان سيادة الشر  ،حىت تتسىن مواجهة كل أشكال الشطط ،اهلرم القضائي واإلداري لبالدان

 اإلنصاف بني املتقاضني، انهيك عن دعوة امللك احلكومة لإلسراع يف إعداد القوانني املنظمة للمجلس األعلى
  .ائية قائمة حلماية املال العامابعتبارها إطارات قض ،واجملالس اجلهوية للحساابت ،للحساابت

ألمن واالستقرار والتالحم الذي تكون به املواطنة احلقة، وهي أيضا مؤثر فاعل هي الضامن األكرب للة ادفالع       
باب حلياة دميقراطية ال فتحو  ،مو االجتماعيوالن ،وإاتحة فرص التطور االقتصادي ،وإشاعة الطمأنينة ،يف ختليق اجملتمع

 ومحاية القانون. ،صحيحة
 
 170.الوطنية حول دعم األخالقيات ابملرفق العامالرسالة امللكية إىل املشاركني يف الندوة : 3

هنيارها، تقوم بقيامها وتنهار اب ،ابعتبارها أساس من أسس الدولة ،أمهية األخالقركزت الرسالة امللكية على       
 وخدمة املواطن إبخالص. ،ابألخالق احلميدةهي االلتزام  ،فأوىل واجبات املرافق العمومية ،ومن مت
عتبارها عمل اب ،من خالل جودة اخلدمة املقدمة للمواطن ،عالقة املرافق العمومية ابلتنميةكما ربطت الرسالة        

 وحق االنتفاع هبا.  ،فرصة املسامهة يف التنمية ،يوفر لكل األفراد والفئات ،جمتمعي منفتح
 ومن شروط اخلدمة:       
 و التسويف؛بعدم االهتمام أو التقصری أ ،ع املصلحةيوتاليف تضي ،أي احرتام حقوق املواطن ،روح املسؤولية 
 بعيدا عن التعقيد البریوقراطي؛ ،وال تفريط ،بال إبطاء ،املبادرة الفورية يف حل قضاای الناس 
  احلياة هي أرقى درجة يفليس تكليف، "فسيد القوم خادمهم" اإلميان املطلق أبن خدمة املواطن تشريف و 

 االجتماعية؛ 
 ئيس لرتسيخ التعسری، وهي مدخل ر التسهيل والتيسری وليس التعقيد و ل اهلدف من اإلجراءات العمومية، جع

وحسن  ،نظيم العملوت ،وحتقيق العقلنة االجيابية يف اختاذ القرارات ،والشفافية ،والوضوح ،روح االستقامة
 وحتديد املسؤوليات. ،توزيعه

 

                                                           

، البوابة الوطنية 1111أكتوبر  02الرسالة امللكية إىل املشاركني يف الندوة الوطنية حول دعم األخالقيات ابملرفق العام، الرابط، بتاريخ اخلميس  -170 
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 ويف نفس اإلطار، أمر امللك يف رسالته على حزمة من اإلجراءات األساسية:    
  تبسيط اإلجراءات اإلدارية؛ 
 حتيني النصوص اإلدارية؛ 
 حتديث وسائل التدبری؛ 
 171؛العمل على التوفيق املستمر بني املقتضيات اإلدارية وروح العصر 
  حتسني استغالل املعدات واملؤهالت والتجارب والكفاءات؛ ترشيد و 
 التجاوب الضروري بني املستثمرين واملصاحل اإلدارية املختصة؛ 
  إخراج قانون اإلقرار ابملمتلكات كأرضية صلبة لتفعيل اإلجراءات السابقة من جهة، ولوقاية الصرح اإلداري

 من كل ما خيل ابلسلوك املرغوب فيه.
ة التحكيم ئأعضاء هيو  ،جمللس االستشاري حلقوق اإلنسانمبناسبة استقبال أعضاء ا كيةاملل الرسالة :4     

 172.انووكرى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس ،املستقلة للتعويض عن ضحااي االختطاف واالعتقال التعسفي
 تركزت الرسالة املالكية على شقني:       

 تغاه، العدل يف النظام السياسي املغريب بوصفه قوام احلكم ومب: جتسد يف حتديد دالالت شق أتطريي
املؤسسات القائمة على امللكية الدستورية ار مرتكزات دولة احلق والقانون و عالوة على استحض

 .سان، كما هو متعارف عليها عاملياالدميقراطية واالجتماعية والتشبث حبقوق اإلن
 وقا مرتابطةابلنظر لكوهنا حق ،م الشمويل للحقوقاملفهو : جتسد يف التنصيص على شق مفاهيمي، 

رافعة أساسية للتنمية، فقد حرص امللك بذلك على ترسيخ احلقوق املدنية والسياسية وإيالء العناية و 
 الفائقة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 عويض أضرار  تودورها يف ،اهليئة املستقلة للتحكيم: جتسد يف احلديث أوال عن شق مؤسسايت
داء اجمللس أواالعتقال التعسفي، واحلرص من جهة اثنية على توسيع وتقوية  ،االختفاء القسري

اب طاحلسن الثاين، تنفيذا ملا جاء يف خ الراحل احملدث يف عهد امللك االستشاري حلقوق اإلنسان
 حرایته وضبط كل األفعال املخالفة هلا.  العرش لرتسيخ حقوق اإلنسان و 

                                                           

 يف ابلدار البيضاء حول املفهوم اجلديد للسلطة، البوابة الوطنية للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية، 10/12/1111وهو ما أكده يف خطاب  -171 
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 173الرسالة امللكية للمشاركني يف املؤمتر الدويل الرابع والثالثون للفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان:: 5
 جيدد امللك حرصه الدائم على النهوض حبقوق اإلنسان من خالل :

 ؛االعرتاف ابلتجاوزات واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ابملغرب 
 من  ،اءات وخطوات هادفة إىل مصاحلة املغاربة مع اترخيهمواختاذ إجر  ،تسوية انتهاكات حقوق اإلنسان

  ؛وإشراك اجملتمع املدين ،بينها املسؤولية يف األداء
 محاية  وتبنيه آلليات ،من خالل احتضانه ،التأكيد على اخنراط املغرب يف جمال حقوق اإلنسان دوليا

 املدافعني عن حقوق اإلنسان.
 
 174مبراكش:عتداء اإلرهايب على مقهى أركانة يف إحياء وكرى االإىل املوجهني  الرسالة امللكية: 6 

ة ابلنظر لكونه ال دين له وال وطن، كما أن أشكاله متعدد ،آفة اجملتمع اإلرهاباعترب امللك يف رسالته، أن      
احلياة واألمان  واملبادئ الكونية السامية اليت تقدس احلق يف ،افعه متنوعة، فهو يتناىف مع القيم اإلسالمية السمحةو ود

 كلها دستورای.  ةواحلق يف العيش يف بيئة سليمة واحلق يف الصحة النفسية واملكرس
فيف جتاهلادفة للتصدي لإلرهاب ب ،كما جدد امللك التأكيد على االخنراط الدؤوب للمغرب يف اجلهود الدولية      

 مسؤولية اجلميع.منابعه، السيما وأن القضاء على اإلرهاب 
 175الرسالة امللكية السامية املوجهة للمشاركني يف أشغال الدورة الثانية للمنتدى العاملي حلقوق اإلنسان:: 1  

ظام نلقد ركز مضمون هذه الرسالة، على أمهية حقوق اإلنسان يف إطار التحوالت العميقة اليت يشهدها ال      
الدويل حلقوق اإلنسان، مما يستدعي اخنراط فعلي وأوسع جلميع اهليئات الدولية منها والوطنية، السيما بلدان اجلنوب، 
سيما وأن مسار حقوق اإلنسان يقتضي اعتماد وتطوير اآلليات الدولية واإلقليمية حلماية هذه احلقوق والنهوض 

 ية.تدعم الضماانت اخلاصة حبقوق اإلنسان واحلرایت األساس هبا، وهو ما يقتضي ترسيخها دستورای مبقتضيات

                                                           

  Pncl.gov.ma، عن موقعها الرمسي: 0211يوليوز  01ت السبيف ، البوابة الوطنية للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية، 0221يناير  2االثنني  -173 
 .11.22، الساعة00/10/0211اتريخ الزایرة 

، عن موقعها الرمسي: 0211يوليوز  01السبت  يف ، البوابة الوطنية للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية،0210أبريل  02السبت  -174 
Pncl.gov.ma   11.22، الساعة00/10/0211اتريخ الزایرة. 

، عن موقعها الرمسي: 0211يوليوز  01السبت  يف ، البوابة الوطنية للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية،0212نوفمرب  01مراكش  -175
Pncl.gov.ma   ، 12.21 ، الساعة02/10/0211اتريخ الزایرة. 
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 176جمللس وزراء الداخلية العرب املنعقد مبراكش: 32املوجهة للمشاركني يف الدورة  امللكية الرسالة: 8  
عاب من خالل الدعوة لضرورة االستي ،التحديد املفاهيمي لألمنهو  ،أبرز مميزات مضامني هذه الرسالة لعل     

كل أنواع السيما التطرف واإلرهاب و  ،ابلنظر للمخاطر القائمة يف عصران ،احلقيقي للتطور العميق ملفهوم األمن
ياسات بل ميتد إىل جعل املواطن يف صلب الس ،ال يقتصر على معناه الضيق فاألمن احلقيقياجلرمية املنظمة، 

 .مها التكامل بني الدولة واملواطنشراكة جمتمعية فاعلة، قواوذلك يف إطار  ،العمومية
مما يقتضي طرح  ،كروابط متينة ال جمال لفصلها  ،وهكذا، ربط امللك يف رسالته األمن ابلتنمية وحقوق اإلنسان    

 رؤى وفق هذا النسق.
إىل  ،نمية البشريةادرة الوطنية للتكاملفهوم اجلديد للسلطة واملب  ،واستحضر امللك مبادرات املغرب يف هذا السياق    

خری يقوم على هذا األ ،املفهوم اجلديد لألمناآلن مع و  ،وورش اجلهوية التقدمة ،جانب إقرار تنظيم ترايب لالمركزية
ق ويف صلب عملية التنمية على حد سواء، إمياان أبن احلقو  ،جعل املواطن شريك أساسي يف ضمان األمن واالستقرار

املدنية والسياسية لن أتخذ أبعادها امللموسة يف الواقع إال بتكاملها مع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 والبيئية املتجددة. 

 ،الشاملة تنميةل األمن أرضية خصبة للكما ربط امللك األمن ابلعوامل النفسية لتحقيق الطمأنينة واالستقرار، وجع     
 .ةوذلك وفق مقاربة تشاركي

 امللكي:  وفق التصور نيأساسي ينمرتكز تقوم على  ،كإسرتاتيجيةبوادر احلكامة األمنية تربز ،ومن هنا    
 ول إجياد احللواإلشراك يف  ،والتجاوب ،حقوق اإلنسان: االنفتاح على املواطن من خالل اإلنصات

 ؛التكوين املستمر واجليد ألفراد القوات األمنيةو  ،والفعالة ،الواقعية
 عوية لتقوية وتفعيل حتفيز املبادرات الفردية واجلمو  ،ئم لتشجيع االستثمار والتنميةالتنمية: توفری مناخ مال

   .قيم التضامن والسلم االجتماعني
 
 

                                                           

، عن موقعها الرمسي: 0211يوليوز  01السبت  يف ، البوابة الوطنية للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية،0212مارس  10األربعاء  -176 
Pncl.gov.ma   ،10.21 ، الساعة01/10/0211رة اتريخ الزای. 
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 لوطينلس االعاملي حلقوق اإلنسان أمام اجمل الرسالة امللكية مبناسبة االحتفال ابلذكرى السبعني لإلعالن: 9  
  177حلقوق اإلنسان:

ومثرة  ،استحضر امللك يف هذه الرسالة، قيمة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، معتربا إایه مبثابة ميثاق أتسيسي      
 تضامن.شعوب العامل يف تطلعها للحرية والكرامة وال هونرباسا مضيئا هتتدي ب ،نسانيةفكر متشبع ابملثل اإل

عية يتالءم مع هذه املرج ،للحرایت واحلقوق األساسية احقيقي ايعد ميثاق 0211وتفعيال لذلك، فإن دستور       
 إلنسان.واملفوضية السامية حلقوق ا ،والسيما جملس حقوق اإلنسان ،ومع منظومته الدولية ،الكونية حلقوق اإلنسان

الن تزامنا مع االحتفال ابلذكرى السبعني لإلع ،كما أكد امللك على اعتماد املغرب إصالحات حقوقية مؤسسية       
وطين حلقوق اجمللس ال ةإمياان منه بثقافة حقوق اإلنسان، حيث عمل على تعيني رئيس ،العاملي حلقوق اإلنسان

تمع املدين من ويسعى إىل تعزيز دور اجمل ،حبقوق اإلنساناري اجلديد املكلف ، فضال عن تعيني املندوب الوز اإلنسان
 خالل تطوير قدراته وتنويع نسيجه.

  وتقوية وسائل عملهما يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يف ،إذن، هي مرحلة جديدة يف مسار هاتني املؤسستني      
ها وثقافة وزایدة إشعاع ،اإلنسان عاهدات التسعة الرئيسية حلقوقسيما وأن املغرب صادق على املالكل أبعادمها، 

 ممارستها بروح املسؤولية واملواطنة اليت تنبين على تالزم احلقوق واحلرایت أبداء الواجبات.
أن املؤسسة امللكية تعتمد على مقارابت عقالنية يف التعاطي مع األحداث يالحظ انطالقا مما سبق، وهكذا، و       

تقوم  ،وحقوق اإلنسان وحرایته، من خالل التفاعل االجيايب عرب حمددات أساسيةوالنقاشات املرتبطة مبسألة األمن 
 : ؛ واالبتكاروالفعالية ؛صر اجلديةاعلى عن ةذال اتميكن إدراجها ضمن مؤشر  على مبادئ ومرتكزات

 : التشارك والتشاور واملسؤولية واحملاسبة والتضامن والتعاضد والتدرج والتناسب واملالءمة؛املبادئ -
االنفتاح وااللتزام واملواكبة واالستباقية والتشاركية يف وضع التصورات والتوجهات والقرارات،  :رتكزاتامل -

 وهي كلها مرتكزات احلكامة األمنية؛
صور وفق الت نيأساسي ينمرتكز  تقوم على ،احلكامة األمنية مأسسةمن خالل جعل : طرح املبادرات -

 امللكي: 

                                                           

، عن موقعها الرمسي: 0211يوليوز  01السبت  يف ، البوابة الوطنية للجماعات الرتابية، وزارة الداخلية،0212دجنرب  02بتاريخ  -177 
Pncl.gov.ma   ، 1.22 ، الساعة02/10/0211اتريخ الزایرة. 
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  ول إجياد احللواإلشراك يف  ،والتجاوب ،املواطن من خالل اإلنصاتحقوق اإلنسان: االنفتاح على
 ؛التكوين املستمر واجليد ألفراد القوات األمنيةو  ،والفعالة ،الواقعية

 عوية لتقوية وتفعيل حتفيز املبادرات الفردية واجلمو  ،ئم لتشجيع االستثمار والتنميةالتنمية: توفری مناخ مال
   .نيقيم التضامن والسلم االجتماع

فئات هتم كافة شرائح و  ،جعل مسألة األمن مسألة جمتمعيةاحلرص امللكي على  يف هذا اإلطار، كما نسجل      
قت ابملفهوم األمين كما أهنا ارت  ،منتخبة أو معينة املركزية أو الرتابية، تقريرية أم استشارية، :وكل مؤسساته ،اجملتمع

وق الذي ال ينصب يف عالقته مع احلق ،أمن الدولة واجملتمع"" إىل املعىن الواسع ،من معناه الضيق "أمن الفرد"
ثقافية احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال على بل ينصب أبعد من ذلك ،اإلنسانية على شق مدين وسياسي حمض

 والبيئية لإلنسان واجملتمع؛
من روضة مع املبادرات والقضاای املع وأ ،التوصيات الدولية مع سواء: التفاعل الفعلي للمؤسسة امللكية -

 ،حداث جمالسإ من خالل، وهو ما جتسد مؤسسة حتكيميةالفرقاء السياسيني واحلقوقيني، ابعتبارها  لدن
وجلان خمتصة، ابعتبارها آليات موصى هبا من طرف هيئة األمم املتحدة مبوجب قرار من مجعيتها  ،وهيئات
 العامة.

وهلذه االعتبارات وعریها، فلئن كانت املؤسسة امللكية من خالل خطبها ورسائلها قد حدد تصوراهتا من مفهوم       
األمن واملسألة احلقوقية يف أفق مأسسة حكامة أمنية جيدة، فكيف متت أجرءاهتا عمليا؟ وإىل أي حد سامهت 

ت واحلقوق لإلصالح األمين يف عالقته ابحلرایحمطات جتربة العدالة االنتقالية على تكريس منوذج معياري مغريب 
 ؟ األساسية
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 صاف واملصاحلة للحكامة األمنيةهيئة اإلنتصورات  :الفقرة الثانية

يث ح وضع القانون األساسي هليئة اإلنصاف واملصاحلة، حاضرا يف مجيع املراحل احلكامة األمنيةلقد كان بعد       
 نتهاكات،عداد اجليد للفرضيات حول ماضي االابعتماد مقاربة تشاركية وإسرتاتيجية تعاونية يف اإل اتسم منهجها

ويف رفض حلجج والقرائن اوإبراز  عرب التوضيحقيقة، ويف اإلقرار العمومي هبا، والتحرایت امليدانية ويف الكشف عن احل
 178اإلختالالت اليت حتكمت يف عالقة األمن ابلقانون والسياسية.

حظ العلى مستوى مسلسل الدراسات اليت قام هبا اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان للسياق التارخيي ف      
نظم ومتاح أرشيف م عدم تواجدو  ،ابمللموس وجود فراغ قانوين حقيقي ينظم صالحيات واختصاصات أجهزة األمن

للعموم، وكذا غياب حماضر ومستندات تتعلق مبسلسل اختاذ القرارات األمنية املتعلقة ابستخدام القوة، فضال على 
ع عمل احلكومة كسلطة سياسية على تتبصعوبة عدم قدرة الربملان على مراقبة نشاط األجهزة األمنية، بل وأيضا 

 179حتت رقابتها اإلدارية.أجهزة األمن اليت من املفروض أن توجد 

الدراسات والتحرايت وإجناز التقارير اخلتامي من وضع تصور للحكامة األمنية ، مكنت على ضوء ذلكو       
وعدم اإلفالت  ،وتقوية السلطة القضائية ،وتعزيز دور الربملان ،والفصل بني السلط ،ينطلق من مبادئ حقوق اإلنسان

من العقاب، وذلك من منظور للسياسة اجلنائية اليت تعرضها احلكومة ويقرها الربملان يف انسجام مع خمطط وطين 
 للرتبية على حقوق اإلنسان. 

 مالحظات قدمن ،(والأ) يئة اإلنصاف واملصاحلةهل الرئيسية اتطاحمل يف هذه الفقرة نتناولبعد أن وهكذا،       
راسات حقوق دمركز  ابلرتكيز على الدور الذي اضطلع به املقرتحة هليكلتها حول هندسة اإلصالحات ومعطيات

 (.)اثنيا يف هذا اجملال. اإلنسان والدميقراطية

 

                                                           

 منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، احلكامة األمنية اجليدةأمحد شوقي بنيوب، هيئة اإلنصاف واملصاحلة واحلكامة األمنية اجليدة،  -178 
، ص: 0212بيضاوي، مطبعة ال، 0222أبريل  12-1أو إصالح قطاع األمن على ضوء توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، أشغال ندوة ابلرابط يف 

122.  

 .122، ص: نفس املرجع -179 
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 حمطة هيئة اإلنصاف واملصاحلة :والأ

 180لقد قام التقرير على منطلقات أساسية يف مسار تقدمي توصياته، وهي:      

  لضامن حلرمة ا ،واختياراهتا املستمدة من استمرارية النظام امللكي الدستوري الدميقراطيتوجهات الدولة
خری  ،وإشاعة ثقافة حقوق وواجبات اإلنسان ،وروح املواطنة ،الدولة واملؤسسات، وجعل الدميقراطية

 حتصني للمجتمع من نزعات التطرف واإلرهاب.
 راطية رة الوطنية للتنمية البشرية املرتكزة على مبادئ الدميقمن خالل طرح املباد ،األبعاد اإلنسانية الكربى

الستثمار ومتكني املواطن من ا ،العمل واالجتهادو  ،االقتصادية والتماسك االجتماعيوالفعالية  ،السياسية
 األمثل ملؤهالته وقدراته.

يف طرح  الفعلية للمؤسسة امللكيةعلى اإلرادة  ،ومن هنا، يظهر جليا أن هناك اعرتافا راسخا لدى أعضاء اهليئة     
والثقافية يف إطار  ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،وإقرار انتقال دميقراطي جذري يشمل املستوایت احلقوقية

انها مبا ينسجم مع تصورات املؤسسة امللكية، كما حدد ،إقرار التوجهات العامة لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة
سة هند، وهو ما جتسد يف مرتكزات للحكامة األمنيةسابقا، من خالل جعل سيادة القانون وحقوق اإلنسان 

 181:التقرير

الث يقوم هذا الفصل على ث، الفصل األول: اإلصالحات املؤسساتية والقانونية والسياسية احلكومية اجلديدة 
 ات أساسية:مرتكز 

 اإلصالح الدستوري؛ 
 خلق آليات مؤسساتية جديدة لضمان حقوق اإلنسان؛ 
 .اإلصالحات التشريعية لتكريس احلماية الدستورية 

 مهت اجملاالت الرئيسية لإلصالحات املقرتحة:قد أما التوصيــــات، فقد مشلها الفصل الثالث من التقرير، و 

 احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان؛ 

                                                           
مقومات توطيد اإلصالح واملصاحلة، الكتاب الرابع، منشورات اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان،  ،اخلتامي هليئة اإلنصاف واملصاحلةالتقرير  -180

 .21، ص، 0222الرابط، 
 .22-22ص:  نفس املرجع، -181 
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  مواصلة االنضمام إىل اتفاقيات القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ 
   دية تعزيز محاية احلقوق واحلرایت الفر  القضائية حلقوق اإلنسان من خالل:تعزيز احلماية القانونية و

 ؛جترمي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، و واجلماعية
 وضع إسرتاتيجية ملكافحة اإلفالت من العقاب؛ 
  ة والتشريع اجلنائيني؛أتهيل السياسإعادة 
 أتهيل العدالة وتقوية استقالليتها؛ 
  تفعيل توصيات اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان حول السجون؛ 
 182يت:وهي كاآل ،سبعة توصيات أساسيةمن خالل  ترشيد احلكامة األمنية 

 املسؤولية احلكومية يف جمال األمن:  -2

دعاءات اب تفعيل مبدأ املسؤولية السياسية والتشريعية يف محاية احلقوق األساسية للمواطنني، كلما تعلق األمر      
   .أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم اجملتمع واالختيار الدميقراطيث حدوث انتهاكات أو حدو 

 املراقبة والتحقيق الربملاين:  -1     

بل الربملان فيما واالستماع املباشر من ق ،وكذا آلية األسئلة ،تقوم على تقوية دور اللجان ابخلربة األمنية والقانونية     
خيص املسؤولية عن حفظ النظام العام واألمن، فضال عن توسيع املمارسة الربملانية يف املساءلة واالستماع، لتشمل 

نية أجهزة األمن وعمليات الردع على األصعدة الوط لى املباشرين عسؤولنيل املعالوة على وزراء الداخلية والعدل، ك
 183واإلقليمية واحمللية.

 :وضعية وتنظيم أجهزة األمن -3    

ملتصلة ابألمن والنصوص التنظيمية ا ،نشر وإعادة النظر يف اإلطار القانوين ،لقد اقرتحت اهليئة هبذا اخلصوص       
 فيما يتعلق بصالحيات وتنظيم مسلسل اختاذ القرار األمين فيما يهم:

 طرق التدخل أثناء العمليات؛ 
 أنظمة املراقبة؛ 

                                                           

 .11إىل  21من ص:  ،مقومات توطيد اإلصالح واملصاحلة، مرجع سابق ،هليئة اإلنصاف واملصاحلةاخلتامي التقرير  -182 
 .10 ص: ،نفس املرجع -183 
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 تقييم عمل األجهزة اإلستخباراتية؛ 
 184السلطات اإلدارية املكلفة حبفظ النظام؛ 

 

 الوطنية للسياسات واملمارسات األمنية: املراقبة -4

 توصي اهليئة يف هذا الشأن، ابختاذ إجراءين أساسيني ومها:      

  تصنيف حاالت األزمة األمنية وشروط وتكنولوجيات التدخل فيها يف إطار التناسب مع كل حالة، ووضع
 ؛وسبل املراقبة التقارير عن التدخالت األمنية

 ن العمليات شر تقارير عبن ،عمليات األمن وحفظ النظام العام فورای وشفافا جعل اإلشراف السياسي على
 واإلجراءات التصويبية املتخذة. ،وأسباب ذلك ،ما خلفته من خسائراألمنية ع

 
 املراقبة اإلقليمية واحمللية لعمليات األمن وحفظ النظام: -5   

 لقوة من خالل وضع عمليات األمن وتدخالت ا ،تنبين هذه التوصية على إاثرة مسؤولية املصاحل املمركزة
احمللية لجان اإلشراف الفوري ل تاحمللية من جهة، وحتتصرف السلطات اإلقليمية و  تعة حتالعمومية الواق

 التتبع متعددة التكوين من جهة أخرى.أو اإلقليمية للمراقبة و 
 وأسباب ما  ،لعمليات واحلصيلةاعرب نشر تقرير مفصل عن الوقائع و  ،كما ترتكز على اجلانب اإلخباري

 185حصل من شطط أو التجاوز بعد كل عملية من هذا النوع.
 

 معايري وحدود استعمال القوة: -6   
  إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو األمن ابالحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إىل القوة

 واإلشعارات املتصلة هبا؛العمومية، فضال عن اإلمساك ابلتقارير واملراسالت 
  إبطال األوامر والتعليمات الشفوية، إال يف حالة اخلطر احملدق، على أن تتبع األوامر الشفوية أبخرى مكتوبة

 وموقعة لتأكيدها؛

                                                           

 .10، مرجع سابق، ص: مقومات توطيد اإلصالح واملصاحلة ،اخلتامي هليئة اإلنصاف واملصاحلةالتقرير  -184 
 .12ص: نفس املرجع،  -185 
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  املعاقبة اإلدارية واجلنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما يرتتب من خسائر بشرية ومادية وعلى
ئق متصلة ما حصل من جتاوزات أو واثقام بتزوير أو تدمری أو التسرت عاالستعمال املفرط للقوة العمومية أو 

 هبا أو تسرت عليها؛
 

 املتواصل ألعوان السلطة واألمن يف جمال حقوق اإلنسان: التكوين -1    
  وضع برامج ختص التكوين والتكوين املستمر يف جمال حقوق اإلنسان وثقافة املواطنة واملساواة لفائدة

 املسؤولني وأعوان األمن وحفظ النظام ابالستناد إىل املعايری الدولية والتشريعية الوطنية حلقوق اإلنسان؛
 متواصل لدالئل ودعائم ديداكتيكية هبدف توعية وحتسيس خمتلف املسؤولني وأعوان األمن  إعداد ونشر

  ؛وى األمين واحرتام حقوق اإلنسانبقواعد احلكامة اجليدة على املست
 النهوض حبقوق اإلنسان عرب الرتبية والتحسيس؛ 
 تعزيز البحث العلمي حول التاريخ املاضي والراهن للمغرب؛ 
 186لس االستشاري حلقوق اإلنسان يف جمال التصدي لالنتهاكات.توسيع اختصاص اجمل  

 

 : مالحظات حول هندسة اإلصالحاتاثنيا

يالحظ أن هندسة اإلصالحات متكاملة ومنسجمة مع بعضها البعض، حيث تشمل ثالثة فصول مهت      
وانسجامها مع التوجهات العامة  ،ومدى التقائها ،من خالل السياسات العمومية للحكومة ،اجلوانب السياسية

يز جتسدت يف اإلطار الدستوري ودوره يف تعز  ،للدولة، كما انصبت هندسة اإلصالحات على اجلوانب القانونية
 والعمل على ترسيخها من خالل التشريعات األساسية حلقوق اإلنسان. ،احلقوق واحلرایت املكفولة كونيا

 :يتكاآلفنوجزها   ،توصيات اهليئةعلى أما على مستوى املالحظات املقدمة      

 : توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة الكفيلة بتوفري ضماانت عدم التكرار من خالل التقرير اخلتامي.2
 ؛ية إىل إصالحات ذات طبيعة نظاميةتوصيات رام 
  ؛تقينتوصيات على مستوى تنظيمي و 

                                                           

 .12ص:  ،د اإلصالح واملصاحلة، نفس املرجعمقومات توطي ،صاف واملصاحلةاخلتامي هليئة اإلنالتقرير  -186 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

90 
 

  ؛التنفيذتوصيات هتم متابعة 
 متابعة تفعيل توصيات اهليئة. :1

  ؛دور اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان للنهوض هبا 
   ؛إنشاء آليات متنوعة ملتابعة تفعيل التوصياتو  اعتماد برانمج عمل منهجية العمل:برانمج و 

 حقوق اإلنسان والتنمية البشرية مدخل حنو إرساء حكامة أمنية جيدة. :3
  ؛سياق بروز احلق يف التنمية دوليا ووطنيا 
  ؛"املغرب املمكن" تقرير اخلمسينية حول التنمية البشرية 
  ؛البعد احلقوقي يف حماور املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 ممارسة احلقوق واحلرايت األساسية ابملغرب :4
 ؛ية واالحتجاز غری القانويندنمحاية السالمة الب  
  املؤسسات السجنيةاألوضاع يف. 

تكوين مصاحل هو منهاج ل املرتكزات السبعة من توصية احلكامة األمنية هليئة اإلنصاف واملصاحلةإن اعتماد      
األمن منذ أواخر التسعينيات من القرن املاضي، ليبقى السؤال حول ما هي الشروط واآلليات واألهداف املعتمدة 
إلضفاء املزيد من احليوية على هذه التوصية حىت تصبح أداة فعلية إلقامة حكامة أمنية جيدة، وجعل حقوق اإلنسان 

على غرار ابقي املواد، وذلك يف إطار اتفاقية الشراكة املربمة بني اجمللس االستشاري مادة أساسية يف جمال التكوين 
حلقوق اإلنسان ووزارة الداخلية واملتعلقة ابلتحسيس والتكوين لرجال األمن حول جمال حقوق اإلنسان، فهي ليست 

فعدم احرتام  ا يف ذهن أفرادها،مادة تكميلية بل مادة رئيسية، حىت يصبح جمال احرتام حقوق اإلنسان حاضرا وراسخ
 187حقوق اإلنسان سيعرقل التنفيذ والتطبيق السليم لقانون وميس ابلثقة يف هذه املصاحل.

 ،حلقوقية، تفاعلت املنظمات امبجال احلكامة األمنية وحقوق االنسان تعلقةامل ةملرتكزات السبعإعماال هلذه او      
طنية و من خالل تنظيم ندوات وملتقيات وموائد مستديرة  ،والنخب الفكرية معها إبجياب ،وهيئات اجملتمع املدين

تبادل األفكار واآلراء والتصورات حول موضوع احلكامة األمنية وحقوق االنسان من وجهات نظر بغرض ودولية 
ول املوضوع بصرف ح ، للبحث عن تقاطعات فكرية من شأهنا أن تشكل األرضية اخلصبة لبناء رؤای مشرتكةتلفةخم

 النظر عن نوعية الفاعل وأتثریاته.

                                                           

 .102 ص: ،سابق مرجع، منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطيةأمحد ايت الطالب، احلكامة األمنية اجليدة وحقوق اإلنسان،  -187 
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اثه سنة إحد مبجرد دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطيةمركز  نورد الدور الذي اضطلع به يف هذا اإلطار،و      
ني وابحث ،واملركزایت النقابية ،األحزاب السياسية اشاركت فيه188،ةوزان دوليةندوة من خالل تنظيمه ل 0220

وأعضاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة واجمللس  ،وكربایت املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان ،ومجعيات الضحاای
ة من خالل احلكامة األمني ومسؤويل وأطر الوزارات وبرملانني ودبلوماسيني يف موضوع ،االستشاري حلقوق اإلنسان

 12اإلنسان، يف مرحلة اتسمت مبواجهة اإلرهاب بعد أحداث جتربة ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق قراءة يف 
 .0222ماي 

نسانية لممارسات األمنية التعسفية والالل كانت مبثابة وعاءالقوانني املعمول هبا نفسها   املركز أن حيث أكد     
سمح إىل حدود كان يالذي  قانون املسطرة اجلنائية  األمثلة على ذلكوحتميلها ومتنحها نوعا من الشرعية، ومن أبرز 

دم بعدها الشخص يقو  ،ابالحتفاظ ابملعارضني حتت احلراسة النظرية لدى الشرطة لشهور وحىت لسنوات 1112سنة 
 189املعين أمام القضاء مع تضمني يف احملاضر كونه قضى هذه املدد الطويلة لدى الشرطة القضائية.

مقاربة جديدة يف إصالح منظومة األمن ابملغرب أببعادها ضرورة اعتماد وأوصى املركز يف هذا املضمار، إىل      
التشريعية واملؤسساتية والتكوينية والتدبریية، لتوفری شروط عدم تكرار ما جرى، وقد اعتربت هذه التوصية من أقوى 

 190التوصيات يف جمال العدالة االنتقالية ابملغرب.

د ق، واليت حضرها فريق املسؤولني األمنيني املشاركني 0222وىل، اليت انعقدت يف أبريل الندوة األوعليه، فإن      
مسألة سيما ال حققت املبتغى هو جلوس الفرقاء حول طاولة واحدة للتفكری املشرتك يف هذه القضية الشائكة،

ن حسب املركز قد أنتجت عددا من التدابری التشريعية والعملية اليت جتعل م حة الدولية لإلرهابفاملكافاإلرهاب، 
احلكامة األمنية موضوع الساعة، ولعل نصوص قوانني مكافحة اإلرهاب واملقتضيات املتعلقة ابلتنصت على  موضوع

 191.املكاملات اهلاتفية والتقاطها مؤشرات على هذا االجتاه

                                                           

 .0222يوليوز  12-10-12أایم  -188 
 .11 مرجع سابق، ص: ،منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية وحقوق اإلنسان قراءة يف جتربة،، احلكامة األمنية مؤلف مجاعي -189 
 .02، ص: نفس املرجع -190 
منشورات مركز دراسات حقوق  ، احلكامة األمنية اجليدة أو إصالح قطاع األمن على ضوء توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة،مؤلف مجاعي -191 

 .2، ص: 0212، مطبعة البيضاوي، 0222أبريل  12-1أشغال ندوة ابلرابط يف  ،والدميقراطيةاإلنسان 
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حول موضوع إصالح قطاع األمن من خالل اإلصالح التشريعي  0212ماي  يف كانتأما الندوة الثانية،       
ملطلوب يف جمايل أفق اإلصالح ا ، فقد أنصبت علىتمع املدين لتقدمي ما حتقق من جتارب وممارسات فضلىودور اجمل

 املنظومة القانونية وجتاوب التعاون بني املؤسسات األمنية واجملتمع املدين.

 هو توسيع دائرة دراسات حقوق االنسان والدميقراطية مركز حسب اهلدف من هذه امللتقيات ويكمن     
املنشغلني واملهتمني مبوضوع احلكامة األمنية، من خالل إشراك مؤسسات وقطاعات جديدة من زاوية مهنية ومعرفية 
ذات العالقة ابملوضوع أو املوافقة إبحداث مؤسسات جديدة مثل: اللجنة الوطنية حلماية املعطيات ذات الطابع 

طاع دقة على اتفاقيات تستدعي تعزيز قدرات الفاعلني املعنيني، لقد استالشخصي أو اعتماد قوانني جديدة أو املصا
املركز هبذا العمل أن يؤكد أن قضاای األمن ال هتم فقط األجهزة األمنية بل هي قضية جمتمعية تستدعي مسامهة العديد 

حلوار والتفاعل وتوسيع امن املؤسسات وتعبریات اجملتمع على سواء، وجعل هذه امللتقيات انفذة للتحسيس والرتافع و 
 192دائرة النقاش العمومي.

هو عملية هتم مسار بناء دولة احلق والقانون، فالتوصيات الصادرة  تفعيل احلكامة األمنيةوهكذا، إن مسعى      
يف مسار لتقدم احلاصل اعن اهليئة ليست ذات طابع تقين، بل ذات بعد ثقايف وسياسي تتعلق بدولة املؤسسات، ف

يتجلى أوال يف إقدام هيئة اإلنصاف واملصاحلة على إحداث اخرتاق ثقايف وسياسي ظل مقيدا وحمرما  األمنيةاحلكامة 
لعقود من الزمن، والثانيا يف وجود مداخل سياسية وقانونية ومعيارية إلدماج مفهوم احلكامة األمنية يف السياسات 

 193ومدنيني. العمومية، ويف أتييد مبدئي هلذه املقارنة من طرف فاعلني سياسيني

 194وألجل هذه الغاية، وجب التفكری يف إجناح أربع جتارب ميدانية قطاعية:     

 التفكری القانوين والسياسي لتدبری فضاء احلرایت يف الشارع العمومي؛ -
 تدبری جمال اهلجرة السرية؛ -
 م؛اإعادة النظر يف السياسات اجلنائية املتعلقة ابألوضاع يف السجون اليت بلغت اإلفالس الت -
 التصدي لإلرهاب واحرتام احلق يف احملاكمة العدالة يف مجيع األطوار. -

                                                           

 .22ص:  مرجع سابق، ،، احلكامة األمنية اجليدة أو إصالح قطاع األمن على ضوء توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلةمؤلف مجاعي -192 
حلكامة األمنية ا حول راسات حقوق اإلنسان والدميقراطيةمنشورات مركز دحلكامة األمنية اجليدة، أمحد شوقي بنيوب، هيئة اإلنصاف واملصاحلة وا -193 

 .121ص:  مرجع سابق،اجليدة أو إصالح قطاع األمن على ضوء توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، 
 .121نفس املرجع، ص:  -194 
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إذا كان صحيحا أن املغرب قد عمل جاهدا على طي صفحات  كن القول، أنهوهلذه االعتبارات وغریها، مي     
ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان، من خالل مبادرات قانونية، سواء ذات بعد دويل أو وطين، وأخرى مؤسساتية، 
من أبرز جتلياهتا، إنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة، حيث عملت إىل وضع تشخيص دقيق ملسار حقوق اإلنسان، 

 وهادفة إىل وضع إطار جديد حلقوق اإلنسان وحرایته ابملغرب، يعتمد ،ةهييه توصيات توجومتخضت على ضوئ
يئة على أحد أبرز توصياهتا، حيث ركزت اهلتعد احلكامة األمنية ، فإن ارابت متنوعة ومنسجمة فيما بينهاعلى مق

 ،لعريبلربيع ايف سياق ا ،ةإصالحاته الدستوريسبعة مرتكزات لرتشيدها، فهل عمل العهد اجلديد من خالل أوىل 
ية من جهة املطالب الشعبمع توصيات اهليئة من جهة، و و  االلتزامات الدولية للمملكة على التعاطي االجيايب مع

وتكريس هذه التوصيات ضمن  ةمتكنت السلطات العمومية من بلور  أخرى؟ ووفق أية مقارابت؟ وإىل أي حد
 وتدخالهتا امليدانية؟ ،ومقارابهتا ،هتااإسرتاتيجي

 املرجعيات الدولية والوطنية التأسيسية للحكامة األمنية: ثايناملبحث ال

بل  ،قي للدولالكوين واألخال وااللتزاماملرجع األساسي  االتفاقيات الدوليةو  اإلعالانت املعربة عن النواایتشكل      
ام الدول األعضاء ز وألجل ضمان الت ،سليم انتقال دميقراطي ة والفعلية حنو إحقاقيإرادهتا احلقيق مؤشرا أساسيا لقياسو 

ة حقوق اإلنسان سواء املنظمات احلكومي اتهيئببنود هذه الصكوك الدولية، قامت هيئة األمم املتحدة إبحداث 
ة األسس الدستوريو)املطلب األول( مأسسة احلكامة األمنية و  ملراقبة أوضاع حقوق اإلنسان أو غری احلكومية

للحكامة األمنية ابملغرب من خالل جتلياهتا كمبادئ وأحكام وضماانت متاحة للمواطنات واملواطنني والتزامات ملقاة 
، انهيك عن الطابع املؤسسايت 0211املكرسة مبوجب دستور  لعمومية املكلفة إبنفاذ القانوناعلى عاتق السلطات 

لب )املطهلذا الغرض من أجل تدبری األزمات ومأسسة احلكامة األمنية  لألمن من خالل إحداث مؤسسة دستورية
 (. الثاين

 مقومات احلكامة األمنية يف االتفاقيات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان املطلب األول: 

وصدور  1120 لسنة من بني األهداف األساسية هليئة األمم املتحدة منذ اعتماد ميثاقها حقوق اإلنسانتعد       
يس القانون الدويل حلقوق فهو شكل بداية ملرحلة جديدة يف أتس ،1122لسنة  حلقوق اإلنسان اإلعالن العاملي

اد اتفاقيات موقد عملت هيئة األمم املتحدة على ترسيخ احلقوق واحلرایت الواردة يف اإلعالن عرب اعت ،اإلنسان
 .وانوآليات ملزمة قان



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

94 
 

اهم املغرب ولقد س ،واملؤسسايت الالحق حلقوق اإلنسانو مصدر أساسي للتطور املعياري فاإلعالن العاملي ه     
يف  شرع حيث ،يف إنشاء وتطوير آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بعد مثاين سنوات من صدور اإلعالن العاملي

 إىل منظومة حقوق اإلنسان الدولية من خالل املصادقة على االتفاقيات التالية: االنضمام الفعلي

 .1102االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني  -
 اتفاقيات جنيف األربعة للقانون الدويل اإلنساين. -
 .1112اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  -
 ماعيةدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتاالتفاقيات اخلاصة ابلعهدين الدوليني للحقوق امل -

1111. 

وقد تعززت وثریة االخنراط يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف القرن العشرين عرب االنضمام أو املصادقة          
 هي: و  1112ع اتفاقيات أساسية يف سنة على أرب

 اتفاقيات سيداو؛ -
 ه من ضروب املعاملة القاسية؛االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغری  -
 االتفاقية الدولية حلقوق الطفل؛ -
 االتفاقية الدولية حلماية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم. -

 لى:عحيث صادق  ،اخنرط املغرب يف املستويني املعياري واملؤسسي ويف القرن الواحد والعشرين،       

 ؛0220عرب الوطنية جلرمية املنظمة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا -
 ؛0221قوق األشخاص يف وضعية إعاقة االتفاقية الدولية حلماية ح -
 .0212لقسري اماية مجيع األشخاص من االختفاء االتفاقية الدولية حل -

سان حبقوق اإلنبعد أن نركز اهتمامنا على مضامني الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة  وهكذا،       
إلبراز  سنعرج بعدها صوب اهليئات الدولية املكلفة حبقوق اإلنسان (األول رعالفاألمنية ومعايریها )مببادئ احلكامة و 

هوم األمن ومن مت حتديد معامل احلكامة األمنية ومف( الثاين رع)الفدورها يف أتهيل وجتويد عمل أجهزة احلكامة األمنية 
  وفق التصور الدويل. 
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 .نسان اليت يعد املغرب طرفا فيهاحلقوق اإل اإلعالانت واملواثيق الدوليةقراءة يف  :األول فرعال     

ميثاق األمم وهي  ،الدولية اإلعالانت إىل االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت يعد املغرب طرفا فيها توزع     
ملدنية االعهد الدويل اخلاص ابحلقوق  من خاللالعامة  االتفاقياتو ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانو  املتحدة

يف  كمنفت وعاتيةاالتفاقيات املوضأما ، العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو  والسياسية
ریه من ضروب االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغو  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

 ،رياالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسو  أو العقوبة القاسية أو لإلنسانية أو املهينة املعاملة
 مبادئ تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ودور الفعل املؤسسايت اخلالقاملتجلية يف  املبادئ واإلعالانت الدوليةو

واملبادئ املتعلقة بعالقة املؤسسات الوطنية حلقوق ابلربملان، املبادئ حول احلق يف التجمعات العمومية، تصور األمم 
 املتحدة حول اإلرهاب وحقوق اإلنسان.

 حقوق اإلنسانألمن و ل املوضوعاتيةو  العامة االتفاقياتو  اإلعالانت الدولية :الفقرة األوىل

 حلقوق اإلنسان العامة الدولية االتفاقيات مث)أوال(  حلقوق اإلنسان اإلعالانت الدوليةنتناول يف هذه الفقرة        
 ا(.  )اثلث لألمن وحقوق اإلنسان التفاقيات املوضوعاتيةا( وأخریا اثلثا)

 حلقوق اإلنسان اإلعالانت الدولية :أوال     

  195.ميثاق األمم املتحدةأ:      

دابری مشرتكة ذه الغاية، تتخذ اهليئة تهل، وحتقيقا نيأنشئت األمم املتحدة هبدف تعزيز السلم واألمن الدولي       
  قد تؤذيوفقا ملبادئ العدل والقانون الدويل حلل املنازعات الدولية اليت سباب اليت هتدد السلم إلزالتهاوفعالة ملنع األ

 اإلخالل ابلسلم أو لتسويتها. إىل 

ق تقابلها  حلقوق اإلنسان وحرایته، فاحلقو نيعزيز االحرتام واملراعاة العامليوعلى ضوء ذلك، تلتزم الدول بت       
الواجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء اجلماعة اليت ينتمي إليها، كما دعا امليثاق إىل فض املنازعات الدولية ابلوسائل 

 دل الدويل عرضة للخطر.السلمية بشكل ال جيعل السلم واألمن والع

                                                           

 02يف سان فرانسيسكو يف ختام مؤمتر األمم املتحدة اخلاص بنظام اهليئة الدولية، وأصبح انفذا يف  1120يونيو  02وقع ميثاق األمم املتحدة يف  -195 
 . 1120تشرين األول / أكتوبر 
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  196.اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان :ب  

 قيثامبإن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حسب تعريف السيدة "روزفلت" رئيسة جلنة حقوق اإلنسان ليس        
ثيقا ابإلنسان، واليت و اتفاقية دولية، وال يرتك أي إلزام قانوين، وإمنا هو بيان جملموعة من احلقوق املرتبطة إرتباطا أو 

 197يعترب حتققها مطلواب على الصعيد العاملي.

مرجعية عاملية مضيئة للمجموعة الدولية، يف حقبة مطبوعة ابهتزاز اإليديولوجيات، اإلعالن العاملي غدا  دولق       
عالن ديباجة، يضم اإل، و وتسارع التحوالت، وتعقد األزمات، وتفاقم التحدایت األمنية، ومركزية الرهاانت التنموية

  198م يف العامل.العدل والسالابعتبارها أساس احلرية و أقرت ابحلقوق اإلنسانية املتساوية، وغری القابلة للتصرف، 

لكرامة اإلنسانية هو االعرتاف ابأساس احلرية والعدل والسالم يف العامل اعترب اإلعالن العاملي أن تبعا لذلك، و        
 إىل املساس ابلضمری اإلنساين. ةالثابتة، وأن اخلروج عن هذا اإلطار، سيفضي ال حمالواحلقوق املتساوية 

 ؛لظلماواجب القانون محاية حقوق اإلنسان لتكريس األمن والضبط اجملتمعي وجتنبا لالستبداد و  -
 ؛تنمية العالقات الودية بني الدولكما أن من واجب الدول  -
امة مبيثاق األمم املتحدة من إمياهنا حبقوق اإلنسان األساسية وبكر  التزام الدول األعضاء على ما تعهدت فيه -

ألمم ن ترفع مستوى احلياة يف جو من احلرية وتعزيز التعاون مع اأو  ،دورها يف الرقي االجتماعي قدماالفرد و 
 واحرتامها؛حرايته األساسية ضمان حقوق اإلنسان و املتحدة على 

املية لضمان إجراءات ع ذااخت –الرتبية  –: التعليم األساسية عن طريقحلقوق واحلرایت توطيد احرتام ا -
 االعرتاف هبا ومراعاهتا بني الدول األعضاء ذاهتا وابقي بقاع العامل.

                                                           

الثقافية من مجيع ن خمتلف اخللفيات القانونية و ممثلون م صاغهاترخيية هامة يف اتريخ حقوق اإلنسان،   وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانيعد  -196 
اجلمعية العامة  هعتمدتاوال يتوفر على آليات للمتابعة واملراقبة،  ، صيغة إعالن وليس اتفاقية، يتضمن مبادئ وتوجيهات وتوصياتيفحيث ورد  أحناء العامل،

تراث إنساين مشرتك يهم كل دول العامل، ويشكل احلد األدىن من بوصفه  ،ألف 011القرار  مبوجب 1122ديسمرب  12يف ابريس يف لألمم املتحدة 
، اتريخ الزایرة /https://www.un.org، املصدر املوقع  االلكرتوين الرمسي لألمم املتحدة: احلقوق واحلرایت األساسية اليت جيب أن تطرحه

 .12:02، الساعة 2/2/0211

ن، إلسالمية، إيراافة والعالقات احممد علي التسخریي، حقوق اإلنسان بني اإلعالنني اإلسالمي والعاملي، مكتبة مؤمن قريش، دار النشر رابطة الثق -197 
 .21، ص: 1112سنة 

 الفقرة األوىل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. -198 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
https://www.un.org/
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األمم املتحدة على متتيع حقوق اإلنسان حبماية قانونية والعمل على تنمية عالقات  العاملي، يوصي اإلعالنو        
يخ اإلميان املطلق حبقوق اإلنسان األساسية )الفقرة اخلامسة( فضال على ضرورة التزام الدول ودية بني األمم وترس

هيك األعضاء ابلتعاون مع األمم املتحدة على ضمان وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان العاملية وحرایته األساسية، ان
 ه احلقوق لضمان الوفاء هبذا التعهد.ذعلى ضرورة الفهم املشرتك هل

وحيث إن مواد اإلعالن هي عبارة عن مقتضيات حامية للعديد من احلقوق اإلنسانية سواء املدنية والسياسية        
أو احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جهة، عالوة على تنصيصها على ضماانت احملاكمة العادلة من 

  199جهة أخرى.

ومن بني احلقوق األساسية اليت نص عليها اإلعالن، واليت تشكل ضماانت هامة لفائدة األفراد، ومبثابة        
التزامات ملقاة على عاتق الدول، بل ومقياسا موضوعيا ملؤشر الدميقراطية اليت حتظى به، هو متكني كل إنسان من 

ذيب وال للعقوابت أو املعامالت القاسية وعدم تعريض أي إنسان للتع 200وسالمة شخصه، وحريتهحقه يف احلياة 
كما ال جيوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص، وحيظر االسرتقاق وجتارة الرقيق   201أو الوحشية أو احلاطة ابلكرامة،

فكل الناس سواسية أمام القانون، وهلم احلق يف التمتع حبماية متكافئة منه دون أي تفرقة، كما  202بكافة أوضاعها،
 203متساوية ضد أي متييز خيل هبذا اإلعالن وضد أي حتريض على متييز كهذا.أن هلم محاية 

حق  –نسية احلق يف اجل -: محاية حياة الناس اخلاصة وحرية التنقل واالختياراحلقوق املدنية والسياسية -
 204حرية االشرتاك يف اجلمعيات؛ -حرية العقيدة –التفكری 

احلق  -التعلم حق  -حقوق العمال –حق التملك  – : حقوق األسرةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية -
 205يف الرتبية؛

                                                           

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 1.2.1.12.11املواد  -199 
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.  2املادة  -200 
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 0 املادة -201 
 : من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.2املادة  -202 
 : من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 1دة املا -203 
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.  10املادة  -204 
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 02املادة  -205 
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هي إرادة الشعب، ويعرب عنها ابالنتخاابت النزيهة والدورية، جتري على قدم مصدر سلطة احلكومة  -
 وابالقرتاع السري. ،املساواة بني اجلميع

ه، وضامنة حلقوق اإلنسان وحرایتولئن كان اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، قد نص على مقتضيات حامية       
هذا التوجه؟ وكيف  نم العامة ، فما موقف االتفاقيات الدوليةواالعرتاف ابلكرامة اإلنسانية واحلقوق املتساوية الثابتة

 ؟ هتعاملت مع

 206سانحلقوق اإلن العامة الدولية االتفاقيات :اثنيا
د الدويل اخلاص العهو  (،أ) اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل تتوزع هذه اإلتفاقيات العامة إىل      

 .(ب) ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 207.العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية أ:     

داف من حيث األه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،جاءت ديباجة هذا العهد امتدادا ملا كرسته ديباجة        
والغاایت املتوخاة من هذا العهد، وذلك من خالل اإلقرار بكون احلقوق األساسية لإلنسان تنبثق من كرامة اإلنسان 

 األصيلة فيه.

املتمثل حسب اإلعالن يف أن يكون البشر أحرارا، متمتعني ابحلرية املدنية ملثل األعلى، ولتحقيق هذا ا      
دنية هو سبيل هتيئة الظروف لتمكني كل إنسان من التمتع حبقوقه املوالسياسية، ومتحررين من اخلوف والفاقة، 

 والسياسية، وكذلك حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

لى تعهد كل الدول األطراف يف العهد على احرتام احلقوق املعرتف هبا فيه، وكفالتها نص اجلزء الثاين، عوقد       
ين أو دو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الجلميع األفراد املوجودين داخلها أو الداخلني هلا، دون متييز بسبب العرق أ

 وغریها. الرأي السياسي أو غری السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو النسب ...

                                                           

حلقوق اب يطلق الفقه الدويل على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إىل جانب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص - 206
 .  ابلشرعة الدولية حلقوق اإلنساناالقتصادية واالجتماعية، ما ابت يعرف 

أ -0022ية وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعتمد العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياس-207 
 .21، وفقا ألحكام املادة 1112مارس  02دخل حيز النفاذ بتاريخ و  1122دجنرب  12( املؤرخ يف 01-د)
. وتشرف 1122ماي  01بتاريخ  2000مسية عدد ، ونشر ابجلريدة الر 1111ماي  22، وصادق عليه بتاريخ 1111يناير  11وقع عليه املغرب يف  

 عليه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان. 
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تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا كانت تدابریها التشريعية أو غری التشريعية القائمة ال تكفل فعال و       
، ما يكون هذا العهدإعمال احلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد، أبن تتخذ طبقا إلجراءاهتا الدستورية وألحكام 

 األعمال من تدابری تشريعية أو غری تشريعية. هضرورای هلذ

 احلقوق املدنية: -2          

وقد جاء يف اجلزء الثالث من هذا العهد، التنصيص على محاية العديد من احلقوق األساسية يف طليعتها احلق       
 209،وعدم إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة ابلكرامة 208يف احلياة،

 210ر الرق واالجتار ابلرقيق جبميع صورها، وال إلخضاع أحد للعبودية.ظوحي

، بتنصيصها على أن احلق يف 1وهو ما جسدته املادة  حقوق املعتقلنيكما تضمن العهد، مقتضيات هتم       
 لكل فرد احلق يف" ربطت احلق يف احلرية ابحلق يف األمانحيث  211دها هو االستثناء،يحلرية هو األصل وتقيا

يق خاصة على الشخص من خالل الشعور صارتباط لمن  للحرية واألمناحلرية، ويف األمن على شخصه"، ملا 
من  ة واألمانللحريواإلحساس بنعمة األمان بعيدا عن اخلوف والتهديد والرتهيب الذي قد يطاله من أين كان، وملا 

دالالت واسعة املعاين، حيث احلرية تشمل يف أبعادها مجيع جماالت حياة اإلنسان الفردية واجلماعية، وهو ما كرسه 
مما يقتضي معه ضبط جمال ممارستها، وهو ما أقرته املادة السالفة الذكر ابلقول، أن التضييق أو احلرمان العهد الدويل، 

كما نصت مضامني  212،من احلق يف احلرية واألمان على الشخص ال جيوز إال ألسباب وإجراءات مقررة ابلقانون
ه على حنو مراسالته أو املساس بشرفه أو مسعتالعهد الدويل على محاية احلياة اخلاصة لكل فرد يف شؤونه األسرية و 

 213تعسفي أو غری قانوين.

 

 

                                                           

 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 2املادة  -208 
 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 1املادة  -209 
 والسياسية.اخلاص ابحلقوق املدنية من العهد الدويل  2املادة  -210 
وقيف تمان على شخصه، وال جيوز      للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية أنه لكل فرد احلق يف احلرية واأل 1جاء يف الفقرة األوىل من املادة  -211 

 طبقا لإلجراء املقرر فيه.إال ألسباب ينص عليها القانون و  أحد أو اعتقاله تعسفا، وال جيوز حرمان أحد من حريته
 من صور احلرية املنصوص عليها يف العهد حرية التنقل واالختيار وحرية مغادرة أي بلد. -212 
 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية. 11املادة  -213 
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 احلقوق السياسية:  -1          

سلط هذا العهد الضوء على احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين، حيث هتم حرية الفكر مجيع املوضوعات       
لشخص أي دين أو معتقد اختيارای سواء أظهره اوالقناعة الشخصية، يف حني تشمل حرية التدين بدين ما، اعتناق 

ه احلق يف إظهار كما لوالدهم وفقا لقناعاهتم اخلاصة،  مبفرده أو ابالجتماع مع اآلخرين، وتربية اآلابء واألوصياء أل
  214دينه أو معتقده ابلتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم سواء بصيغة الفرد أو اجلماعة.

متتع هذه احلقوق حبماية غری مشروطة يف اعتناق اآلراء دون مضايقة،  12 هذا الصدد، أن املادة واملالحظ يف       
وال تسمح أبية تقييدات كانت حلرية الفكر والوجدان وحرية اعتناق دين أو معتقد خيتاره الشخص، فال ميكن تقييدها 

صحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين إال ابلقانون، لضمان محاية السالمة العامة أو النظام العام أو ال
 وحرایهتم األساسية. 

 لصلة ابحلق يف التجمعات العموميةمقتضيات وات ا: 
ويشمل احلرية يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل  ،احلق يف حرية التعبری -

ة أخرى فين أو أبية وسيل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب
 نوميكن إخضاع هذا احلق لبعض القيود القانونية الضرورية لضمان حقوق اآلخرين وحلماية األم ،خيتارها

 القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. 
عرض ال جيوز أن توضع قيود على ممارسة هذا احلق إال تلك القيود اليت تاحلق يف التجمع السلمي معرتف به  -

طبقا للقانون، واليت تكون ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام 
  215عام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرایهتم.ال

احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين مبا يف ذلك النقاابت واالنضمام إليها؛ ابستثناء أفراد القوات  -
  216املسلحة ورجال الشرطة الذين ميكن فرض قيود قانونية عليهم. 

 لني ما قبل احملاكمةاملقتضيات الضامنة للمعتق: 
 217قرينة الرباءة؛ -

                                                           

 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 12املادة  -214 
 والسياسية.من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدين  01املادة  -215 
 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 00املادة  -216 
 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 12الفقرة الثانية من املادة  -217 
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 عدم جواز توقيف أحد واعتقاله تعسفيا؛ -
يتوجب إبالغ أي شخص موقوف سريعا وابلتفصيل وعن طريق لغة يفهمها أبسباب هذا التوقيف لدى  -

 218وقوعه وطبيعة التهمة املوجهة إليه؛
 اإلحالة املباشرة على السلطة القضائية؛ -
  احملاكمةحقوق املعتقلني أثناء: 
 219؛الناس مجيعا سواء أمام القضاء -
 احملاكمة يف أجل معقول أو اإلفراج عنه؛ -
احتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة ليس قاعدة عامة بل استثناء ألن اجلائز هو تعليق اإلفراج عنهم  -

على ضماانت لكفالة حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة 
 تنفيذ احلكم عند االقتضاء؛ 

ادة من احلق يف االستفبواسطة حمام من اختياره، و صه أو احملاكمة حضورای وأن يدافع عن نفسه بشخ -
 املساعدة القضائية؛

 حق التزود جماان برتمجان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة؛ -
 كل من حرم من حريته ابلتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل احملكمة للفصل يف قانونية اعتقاله؛ -
 ر يف قرار إدانته ويف العقاب الذي حكم به عليه؛حق الطعن لدى حمكمة أعلى لتعيد النظ -
ال جيوز تعريض أحد جمددا للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن أدين هبا أو برئ منها حبكم هنائي  -

 وفقا للقانون ولإلجراءات اجلنائية؛
 ق يف احلصول على تعويض.احللكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غری قانوين  -
  ما بعد احملاكمةحقوق السجناء: 

إن اهلدف األساسي من نظام السجون هو إصالح املسجونني وتقوميهم وإعادة أتهيلهم االجتماعي، وذلك         
 يف إطار متكينهم من معاملة إنسانية، ومعاملة األحداث معاملة تليق مع سنهم ومركزهم القانوين. 

                                                           

 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 12الفقرة الثالثة من املادة  -218 
 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.  12املادة  الفقرة األوىل من -219 
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ن عن و ين، وفصل األشخاص املتهماألصيلة يف الشخص اإلنسا املعاملة اإلنسانية، من خالل احرتام الكرامة        
ن، إال يف الظروف االستثنائية، كما يفصل املتهمون األحداث عن البالغني، وحيالون ابلسرعة و األشخاص املدان

 املمكنة إىل القضاء للفصل يف قضاایهم، ويكونون حمل معاملة على حدة تتفق مع كوهنم أشخاص غری مدانني.

إن تقييد هذه احلقوق، أرجأها العهد الدويل للقانون، وفق أسباب حمددة وإجراءات معينة، تكون ضرورية       
حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرایهتم، وتكون متماشية 

 مع احلقوق األخرى املعرتف هبا يف هذا العهد من جهة.

كما قد تكون بصدد حظر مجيع أشكال التمييز كالعرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غری         
السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غری ذلك من األسباب، وخارج هذا اإلطار فال 

 220جيوز مطلقا تقييدها.

دة يف هذا العهد أحد الضماانت األساسية للحقوق املدنية والسياسية، رغم هكذا، تعد املقتضيات الوار        
التنصيص استثناء على إمكانية فرض بعض القيود عليها حفاظا على األمن القومي والنظام العام من جهة، واحرتاما 

اجبات ت أو و حلقوق اآلخرين يف مواجهة احلقوق فيما بينها، ومبا أن احلقوق تقابلها من جهة أخرى التزاما
 221:ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك جيوز تقييدها، لكن بشروط

 أن تكون حمددة بنص القانون؛ 
  أن تكون حلماية النظام العام؛ 
 .أن تكون ضرورية 

 

 

 

                                                           

 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 10الفقرة الثالثة من املادة  -220 
 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية. 11الفقرة الثالثة من املادة  -221 
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 222.العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: ب

لإلعالن  ، ابعتبارها املثل األعلىحترره من اخلوف والفاقةو حرية اإلنساناعتربت ديباجة العهد الدويل         
العاملي حلقوق اإلنسان، مبنيتان على هتيئة الظروف الضرورية، لتمكني كل إنسان من التمتع حبقوقه االقتصادية 

قوقا حواالجتماعية والثقافية، وكذلك حقوقه املدنية والسياسية على حد سواء، فال ميكن الفصل بينهما العتبارمها 
أساسية غری قابلة للتجزيء، السيما أن العنف والصراع تكون دوافعهما متداخلة سياسية واقتصادية واجتماعية 

 223وثقافية.

ومن جهة أخرى، فإذا كان العهد الدويل، قد حث الدول على االلتزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني حلقوق       
 224.اإلنسان وحرایته، فإنه ابملقابل أقر واجبات الفرد إزاء اآلخرين واجلماعة اليت ينتمي إليها يف إطار املواطنة املسؤولة

 لألمن وحقوق اإلنسان  املوضوعاتيةاالتفاقيات  :ثانيةال الفقرة 

 يز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمي جنملها كاآليت: نقطثالثة تنفسم هذه الفقرة إىل       
 االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو لإلنسانية أو املهينة (،أوال)

 .)اثلثا( االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريو  )اثنيا(،

 

 

 

                                                           

قتصادية واالجتماعية والثقافية وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم اعتمد العهد الدويل اخلاص ابحلقوق اال -222 
 من هذا العهد. 01، وفقا للمادة 1112يناير  22ودخل حيز النفاذ بتاريخ  1122دجنرب  12( املؤرخ يف -01أ )د -0022املتحدة 

ماي  01بتاريخ  2000، ونشر ابجلريدة الرمسية عدد 1111ماي  22دقت عليها بتاريخ وصا 1111يناير 11وقعت عليها اململكة املغربية يف  
 . ويشرف عليه جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية. 1122

ألساسية يف جمال اديباجة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، االتفاقيات  -223 
 .0210يناير  حقوق اإلنسان اليت يعد املغرب طرفا فيها

 الفقرة الرابعة من ديباجة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. -224 
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 225.االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري :والأ 

أكدت هذه االتفاقية على ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري يف مجيع أحناء العامل، بكافة أشكاله       
السيما وأنه يشكل عقبة تعرتض العالقات  226ومظاهره، وضرورة أتمني فهم كرامة الشخص اإلنساين واحرتمها.

 الودية والسلمية بني األمم، وواقعا من شأنه املساس ابلسلم واألمن بني الشعوب وابملثل العليا ألي جمتمع إنساين.

بشجب كل  ،ألطرافا ة على مقتضيات آمرة لفائدة الدولوالرابع ،والثالثة ،وعليه، فقد نصت املادتني الثانية      
 227وتعزيز التفاهم بني مجيع األجناس. ،أشكال التمييز العنصري بكل الوسائل املناسبة

 228،وتتوجيا هلذه املقتضيات، فقد تضمنت االتفاقية ضماانت ممنوحة لكل إنسان يف إطار املساواة أمام القانون      
وتشمل احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية  ،ة األطراف على متكينهاحيث تتعهد الدول

 والثقافية، فضال عن ضماانت الولوج على قدم املساواة أمام أجهزة العدالة. 

عية اهذا يعطي فكرة واضحة على الربط املوضوعي بني احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتم      
أشكال  لك  سواء من حيث شجب وهنج سياسة القضاء على ،والثقافية يف إطار التزام الدول األطراف بتنزيل بنودها

 أو من خالل متكني كل إنسان من التمتع منها.  ،التمييز

 

 

                                                           

اجلمعية العامة لألمم  ام مبوجب قراراعتمدت االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضم -225 
من االتفاقية، وتشرف عليها جلنة القضاء  11، وفقا للمادة 1121يناير  22، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1120دجنرب  01املؤرخ يف  0122املتحدة 

، ونشرت ابجلريدة 1112دجنرب  12بتاريخ  ، وصادقت عليها1121شتنرب  12على التمييز العنصري. وقعت اململكة املغربية على هذه االتفاقية يف 
 .1112فرباير  22بتاريخ  0122الرمسية عدد 

من أشكال التمييز العنصري، أن يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثين ويستهدف تعطيل أو عرقلة االعرتاف  -226 
ممارستها، على قدم املساواة يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي حبقوق اإلنسان واحلرایت األساسية أو التمتع هبا أو 

 ميدان آخر من ميدان احلياة العامة، الفقرة األوىل من املادة األوىل لالتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري.
 من االلتزامات امللقاة على عاتق الدول األطراف يف االتفاقية، ميكن العودة إليها. تتضمن املادة الثانية والثالثة والرابعة جمموعة  -227 
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري. 1، 2، 0املواد  -228 
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إلنسانية أو لاالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  :اثنيا      
 229.املهينة

مراعاة للمادة اخلامسة من اإلعالن العاملي، واملادة السابعة من العهد الدويل اخلاص للحقوق املدنية والسياسية،         
 ،عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو املهينةكلتامها تنص على 

 الدميقراطية يف الديباجة. وذلك احرتاما للمنهجية

ت ، ذات الطابع اإللزامي للدول األعضاء، قدماالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيبومن هذا املنطلق، فـإن        
 230من خالل العناصر التالية: تعريفا للتعذيب

 التعذيب: هو عمل كيفما كان نوعه جسدي أو عقلي؛  -
 طبيعته: عمل عمدي مقصود، توفر فيه الركن املعنوي؛  -
 آاثر التعذيب: أمل أو عذاب شديد؛  -
أهدافه: بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص اثلث، على معلومات أو على اعرتاف، أو  -

معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص اثلث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي 
اثلث أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أای كان  شخص

ته أي شخص آخر يتصرف بصف نوعه، أو حيرص عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي أو
وابت أو قوال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوابت قانونية أو املالزم هلذه الع ،الرمسية

 الذي يكون نتيجة عرضية هلا؛ 
اإللزامية: تعد حمددات تعريف التعذيب هذه ملزما وغری قابلة للتوسع فيها مبوجب صك دويل أو تشريع  -

 وطين. 

                                                           

للتصديق توقيع و ينة وعرضت للانية أو املهاعتمدت االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنس -229 
، وفقا للمادة 1121يونيو  02، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1122دجنرب  12املؤرخ يف  22/21واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

، 1112يونيو  01ادقت عليها بتاريخ ، وص1122يناير  2من االتفاقية، وتشرف عليها جلنة مناهضة التعذيب. وقعت عليها اململكة املغربية يف  01
 .1112دجنرب  01بتاريخ  2222ونشرت يف اجلريدة الرمسية عدد 

 املادة األوىل من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو املهينة. -230 
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ويف نفس السياق، حددت االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب اإلجراءات الواجبة اعتمادها من الدول        
 األطراف، وهي كالتايل:

  :تلتزم مجيع الدول األطراف بتجرمي مجيع أعمال التعذيب أو التواطؤ أو املشاركة فيه، إجراءات تشريعية
مبوجب قانوهنا اجلنائي أو من خالل معاهدة لتسليم اجملرمني، حيث تعد هذه االتفاقية أساسا قانونيا 

ألطراف يف نظامها تلتزم الدول اكما   ،ا بعقوابت مناسبة لطبيعة خطورهتاللتسليم، كما جيب املعاقبة عليه
القانوين إبنصاف ضحاای التعذيب من خالل ضمان مجيع حقوقه املادية عرب تعويض عادل ومناسب سواء 

 231لشخصه أو لذوي حقوقه واملعنوية من خالل توفری شروط إعادة أتهيله. 
 عامة أو أبي ظروف  عدم التذرع ابألوامر الصادرة عن موظفني أعلى مرتبة أو سلطة :إجراءات إدارية

استثنائية سواء يف حالة احلرب أو هتديد ابحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت 
كما ال جيوز طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إىل دولة   232،الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب

 233أخرى.
 التعذيب املرتكبة أو إجراءات أخرى ملنع أعمال  إقامة واليتها القضائية على جرائم :جراءات قضائيةإ

 التعذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي.
 :234الربوتوكول االختياري ملناهضة التعذيب 

جدد الربوتوكول االختياري التذكری أبن التعذيب وغریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية        
 235أو املهينة، أمور حمظورة وتشكل انتهاكا صارخا حلقوق اإلنسان.

                                                           

 الدولية ملناهضة التعذيب وغریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو املهينة.من االتفاقية  12الفقرة األوىل من املادة  -231 
 نفس االتفاقية. 0املادة  -232 
 من نفس االتفاقية. 2املادة  -233 
نة وعرض للتوقيع و نسانية أو املهياسية أو الالغریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القياري التفاقية ملناهضة التعذيب و اعتمد الربوتوكول االخت -234 

، 0222يونيو  00دخل حيز النفاذ يف ، و 0220دجنرب  12، بتاريخ 01/111االنضمام، مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم التصديق و 
 من الربوتوكول. 02من املادة  1وفقا  ألحكام الفقرة 

 02هينة بتاريخ غریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو املالدولية ملناهضة التعذيب و  فاقيةانضم املغرب إىل الربوتوكول االختياري لالت
 .0212نونرب 

 و املهينة.غریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أتياري التفاقية مناهضة التعذيب و الفقرة األوىل من ديباجة الربوتوكول االخ -235 
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ورة اختاذ تدابری ر ولتحقيق مقاصد االتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب، نص الربوتوكول االختياري على ض       
فعالة من لدن كل الدول األطراف، سواء يف امليدان التشريعي أو اإلداري أو القضائي، بل مكنت االتفاقية الدول 
األطراف من سلطات تقديرية الختاذ أية إجراءات تراها مناسبة ملنع أعمال التعذيب وغریه من ضروب املعاملة أو 

  236املهينة يف أي إقليم خيضع لواليتها.العقوبة القاسية أو الالنسانية أو 

ويف هذا الصدد، فقد ألزم الربوتوكول كل الدول األطراف على إحداث آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو       
آليات وقائية وطنية كواآلليات املنشأة بواسطة وحدات المركزية ميكن تعيينها   ،احمللي أكثر ملنع التعذيب على املستوى

  237هذا الربوتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام.ألغراض 

بذلك، يكون هدف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغریه من ضروب املعاملة أو العقوبة       
غية منع التعذيب بمستقل سواء على الصعيد الدويل أو الوطين ة أو املهينة، إنشاء إطار مؤسسي القاسية أو الالإنساني

  238وغریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

 239.االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري: اثلثا     

جاءت  هكذا، و األطراف بضرورة احرتامهاتقوم هذه االتفاقية الدولية على أسس وقواعد أساسية تلزم الدول        
فاء ، حيث ال جيوز تعريض أي شخص لالختجترمي االختفاء القسريصرحية وواضحة فيما خيص  األوىلاملادة 

 ،اء القسريالت أخرى لتربير االختفالقسري، كما ال جيوز التذرع أبي ظرف استثنائي كان سواء حبالة احلرب أو حا
الدول  ، مما يفرض علىجرمية ضد اإلنسانيةنهجية وبناء على ذلك، تعد جرمية االختفاء القسري العامة أو امل

  240األطراف سن عقوابت مالئمة أتخذ يف االعتبار شدة جسامة هذه اجلرمية.

                                                           

 الفقرة الثالثة من ديباجة الربوتوكول االختياري. -236 
 من اجلزء الرابع للربوتوكول االختياري. 11املادة  -237 
 املادة األوىل من اجلزء األول للربوتوكول االختياري. -238 
عية العامة لألمم واالنضمام مبوجب قرار اجلماعتمدت االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وعرضت للتوقيع والتصديق  -239 

 من االتفاقية. 21، وفقا للمادة 0212دجنرب  02، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 0222دجنرب  02املؤرخ يف  111/21املتحدة 
، 0212ماي  12قت عليها بتاريخ ، وصاد0221فرباير  2وقعت اململكة املغربية على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف 

 .0212غشت  22بتاريخ  2212ونشرت يف اجلريدة الرمسية عدد 
 من نفس االتفاقية. 1الفقرة األوىل من املادة  -240 
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ال أو االحتجاز بكونه االعتق يتعريف لالختفاء القسر على وضع  الثانية ويف نفس السياق، ارتكزت املادة      
أو االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية من طرف أایدي الدولة، أو أشخاص أو جمموعات 
يتصرفون إبذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها، ويعقبه رفض االعرتاف حبرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصری 

املختفي  "الشخص تعريف الضحيةمن محاية القانون، بينما يشمل  مما حيرمه ،ختفي أو مكان وجودهالشخص امل
رب الضرر املادي يف ج ومسؤولية الدولة ،وحقوقه ر مباشر من جراء االختفاء القسريوكل شخص طبيعي حلق به ضر 

 241". كشف احلقيقةو  ،واملعنوي

جرائم  عاتق الدول األطراف للتحقيق يفكما عملت هذه االتفاقية، على إبراز التدابری املالئمة امللقاة على      
لة، و االختفاء القسري، اليت يقوم هبا أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الد

 242مبا فيها التجرمي مبوجب القانون اجلنائي. ،ولتقدمي املسؤولني للمحاكمة

، أهنا سانحلقوق اإلن العاملي واالتفاقيات الدولية العامة واخلاصةيالحظ من خالل اإلعالن وانطالقا مما سبق،      
ادي أو يف جانبها االقتص ،سواء يف شقها السياسي واملدين ،اعتمدت رؤية مشولية حلقوق اإلنسان وحرایته

املتأصلة مدة من الكرامة مستية وغری قابلة للتصرف والتجزيء، متساو لثقايف، ابعتبارها حقوقا أساسية واالجتماعي وا
املتضمنة  علياملثل المن خالل االستناد على اتبنت منهجية تسلسلية وهرمية يف ديباجتها،  وتبعا لذلك، فقد لإلنسان.

 دول.اللق املرجعي األساسي لكل الشعوب و يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي، ابعتبارمها املنط

رين املوضوعاتية ترتكز على حمو أن االتفاقيات الدولية سواء العامة أو اخلاصة أو  يف هذا اإلطار، يالحظ كما    
 سيني: يرئ

o احملور األول: يقوم على إبراز املبادئ والقواعد اليت تقوم عليها االتفاقية؛ 
o يرتبط ابجلانب املؤسسي لالتفاقية املعنية من خالل دور اللجان يف محاية وضمان التفعيل الثاين: احملور 

 األجنع للمبادئ والقواعد الواردة يف االتفاقيات الدولية.

                                                           

 من نفس االتفاقية. 02املادة  -241 
 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري. 2املادة  -242 
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تبين االتفاقيات اخلاصة واملوضوعاتية تصورا واضحا حول ضرورة الربط املوضوعي بني احلقوق  ،يالحظ كذلكو      
سياسية  ابعادأيخذ أ ،مفهوما مشوليا ،واحلقوق االقتصادية واالجتماعية، مما جيعل مفهوم األمن ،املدنية والسياسية

 243.من جهة أخرى واقتصادية واجتماعية وبيئية من جهة، ومدنية

 قوق اإلنسان وحرايتهحب اخلاصة دوليةالواالعالانت املبادئ  :الفقرة الثالثة

، سنركز (أ) بعد تسليط الضوء على مبادئ تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ودور الفعل املؤسسايت اخلالق      
احلق يف التجمعات  ، مث مبادئ(ب) املتعلقة بعالقة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ابلربملان اهتمامنا على املبادئ

 .د() ، وأخریا نستعرض تصور األمم املتحدة حول اإلرهاب وحقوق اإلنسان)ج( العمومية

 :مبادئ تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ودور الفعل املؤسسايت اخلالق -أ 

 244املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛مبادئ ابريس: املبادئ  -
اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -

 245؛ األساسية املعرتف هبا عامليا واحلرایت
 246.والتدريبإعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -

 

                                                           
 .01، ص: 1122 سنة ، دار األهرام للنشر، القاهرة،22عدد األمم املتحدة ومفهوم األمن، جملة السياسة الدولية، ،طعبد املنعم الناش -243

 وميكن إمجاهلا كاآليت: ،ترتكز مبادئ ابريس على الشروط األساسية لعمل املؤسسات الوطنية  -244 
 شرط التخصص يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ -
 الدستوري للمؤسسة الوطنية ومنصوص عليها صراحة يف أحد النصوص الدستورية أو التشريعية اليت حتدد تشكيلها ونطاق اختصاصاهتا؛شرط اإلدماج  -
 شرط االستقاللية: أن تكون مؤسسة وطنية مستقلة ال ختضع للوصاية؛ -
ها من نت مقدمة من احلكومة أو قررت تناوهلا دون إحالتها إليشرط احلرية يف االشتغال يف مجيع املسائل اليت تدخل يف نطاق اختصاصها، سواء كا -

 سلطة أعلى، بناء على اقرتاح مقدم من أعضائها أو من أي ملتمس آخر.
 .1111مارس  2صدر مبوجب قرار اجلمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الثالثة، يف الدورة الثالثة واخلمسون، البند )ب( من جدول األعمال،  -245 
، دون 22/121كانون األول/ديسمرب، اعتمدت اجلمعية العامة يف القرار   11اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان يف  -246 

م ألماتصويت، إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وتشكل هذه اخلطوة االعتماد النهائي هلذا الصك اجلديد من 
ي يرد ن، الذ، اعتمد جملس حقوق اإلنسان إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسا0211آذار/مارس  02ويف  .املتحدة

كانون   11)وأوصى اجمللس أبن تعتمد اجلمعية العامة إعالن األمم املتحدة، وقد كان االعتماد النهائي من اجلمعية العامة يف ،12/1يف مرفق القرار 
 (.0211األول/ديسمرب 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx
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 :املبادئ املتعلقة بعالقة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ابلربملان -ب

مبادئ بلغراد حول عالقة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ابلربملان، السيما املبادئ املتضمنة يف   -
 .02و 00و  02و  00املواد 

 :مبادئ حول احلق يف التجمعات العمومية -ج

لقوانني اذ امن قبل املوظفني املكلفني إبنف ،املتعلقة ابستخدام القوة واألسلحة الناريةاملبادئ األساسية  -
افاان )كواب( املنعقد هب ،ومعاملة اجملرمني ةألمم املتحدة للوقاية من اجلرميامؤمتر املصادقة عليها من طرف 

 ؛1112شتنرب  1
املتحدة  اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني، -

 .1111/1/11املؤرخ يف  121/22

 :تصور األمم املتحدة حول اإلرهاب وحقوق اإلنسان -د

واملبادئ األساسية  247إسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، وخطة العمل امللحقة بـها، -
 املتعلقة ابستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني؛

 قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني التابعة لألمم املتحدة؛ -
 القواعد النموذجية الدولية ملعاملة السجناء؛ -
 ری غری االحتجازية )قواعد طوكيو(؛قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتداب -
 الضحاای(. )إعالن استعمال السلطة إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحاای اإلجرام والتعسف يف -

إن هذه املبادئ واإلعالانت تتوحد حول مسألة جوهرية، تتجلى يف التأكيد على أمهية مراعاة مقاصد ميثاق       
جل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلرایت األساسية جلميع األشخاص يف كل األمم املتحدة ومبادئها من أ

 بلدان العامل.

                                                           
بع املعنون" التدابری الرامية وخاصة مرتكزها الرا 22-022من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار رقم  0222املعتمدة بتاريخ سبتمرب -247
 ".ضمان احرتام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة األساسية ملكافحة اإلرهاب إىل
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ناصر أساسية ع بوصفهمأمهية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني كما تؤكد من جديد على       
يف اجلهود الدولية املبذولة لتعزيز االحرتام العاملي حلقوق اإلنسان واحلرایت األساسية ومراعاهتا، وأمهية الصكوك 
الدولية األخرى حلقوق اإلنسان املعتمدة يف إطار منظومة األمم املتحدة، فضال عن الصكوك املعتمدة على الصعيد 

 اإلقليمي.

ری ابعرتاف األمم املتحدة ابلعالقة القائمة بني السلم واألمن الدوليني، والتمتع حبقوق اإلنسان عالوة على التذك      
نها، مما ينبغي ومرتابطة ومتصلة فيما بي ،غری قابلة للتجزيء ،واحلرایت األساسية، ابعتبارمها حقوقا وحرایت عامة

مع يف طليعتها ولية ملقاة على مجيع مكوانت اجملتمعه العمل على تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة، وهي مسؤ 
سية مجيع حقوق اإلنسان واحلرايت األسا إعمالو تعزيزومحاية وواجب  ولة، حيث يقع على عاتقها مسؤوليةالد

 منها: بعدة طرق

ع ابقي اخلطوات األخرى الالزمة، مع هتيئة مجيطوات تشريعية وإدارية وقضائية و اختاذ ما قد يلزم من خ -
متع الفعلي وغریها من امليادين لضمان الت ،السياسيةو  ،واالقتصادية ،يادين االجتماعيةضاع الالزمة يف املاألو 

 ابحلقوق واحلرایت األساسية؛
وابالشرتاك مع  ،لتمكني مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها مبفردهم ،إاتحة الضماانت القانونية املطلوبة -

 من التمتع فعال جبميع هذه احلقوق واحلرایت. ،غریهم

 اومن هذه املنطلقات، فإذا كانت اململكة تعد طرفا أساسيا يف جمال حقوق االنسان وحرایته من خالل إخنراطه      
الدؤرب يف الصكوك الدولية املتجلية يف اإلعالانت واملواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق االنسان وحرایته  اوالتزامه

ليت وفرت أرضية مناسبة لكافة الدول بغية تقوية قدراهتا البنيوية من أجل الرقي مبجال حقوق االنسان وحرایته ا
ابعتباره مدخال رئيسيا لقياس مؤشرات التنمية الشاملة، فأين يكمن دور اهليئات احلقوقية الدولية يف جمال مراقبة 

 لدولية؟ وما هي اآلليات املتوفرة لديها؟ وما هي قراءاهتا ألوضاعومواكبة سریورة احرتام الدول األطراف للتزاماهتا ا
 ؟النسان رحرایته يف املغرباألمن ارتباطه حبقوق ا
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 .ايل األمن وحقوق اإلنسان وحرايتهجم حقوق اإلنسان يف تهيئاآليات دور  رع الثاين:الف
 ىلإ انطالقا من طابعها احلكومي مأسسة احلكامة األمنية جمال حقوق اإلنسان يف تهيئاميكن تقسيم        

 دوليةال املنظماتفيما خيص  حتديدا سينصباهتمامنا  إنومنظمات غری حكومية، حيث  منظمات احلكومية
عيم مسؤولة عن تد، دولية داخل منظومة األمم املتحدةهيئة حكومية كجملس حقوق اإلنسان  على دور  احلكومية

ة مفوضيمث  ،وعن تناول حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان ،اإلنسان ومحايتها يف مجيع أرجاء العامل تعزيز مجيع حقوق
منع اجلرمية جلنة خریا وأ، دةة التابعة إىل األمم املت حياهليئة الرئيسابعتبارها  ،ت حدة السامية حلقوق اإلنساناألمم امل

والعدالة نع اجلرمية م لتقرير السياسات يف األمم املتحدة يف جمال تعمل بصفتها اهليئة الرئيسيةاليت  ،والعدالة اجلنائية
 لعفو الدوليةني ا الدوليتتنينظمامل علىنركز فس ،غري احلكوميةاملنظمات أما خبصوص  (الفقرة األوىل) اجلنائية

 (.الفقرة الثانية) وهيومن رايتش ووتش
 

 احلكومية  الدولية املنظمات على مستوى :الفقرة األوىل

اجلرمية والعدالة  ة منعجلن ؛(انياث) املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ؛(أوال) جملس حقوق اإلنسانتتجلى يف        
 .(ااثلث) اجلنائية

 248.جملس حقوق اإلنسان :والأ
إجراءات وأخریا  ؛(1)لس اجملآليات عمل مث ( 2) طبيعة ومهام جملس حقوق اإلنسان نتناول يف هذه النقطة       

 (، 3) االستعراض الدوري الشامل

 :طبيعة ومهام جملس حقوق اإلنسان -2

 يةمسؤولتناط به  ،نظومة األمم املتحدةمل اتبعة هيئة حكومية دوليةمن حيث طبيعته  جملس حقوق اإلنسانيعد        
 وق اإلنسانقحاالت انتهاكات ح رصد وتتبعوكذا  ،أرجاء العامل كلتدعيم تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها يف  

 249.يفاجتماعاته يف مكتب األمم املتحدة يف جن ألجل ذلك ويعقد اجمللس ،وتقدمي توصيات بشأهنا ومناقشتها،

                                                           

تنتخبها اجلمعية  دولة عضواً يف األمم املتحدة 21واجمللس مؤلف من جلنة األمم املتحدة السابقة حلقوق اإلنسان،  حل جملس حقوق اإلنسان حمل -248 
 العامة لألمم املتحدة.

 الرمسي: عهموق ، عنوق اإلنسان التابع لألمم املتحدةجملس حق-249 
  https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx :11:11، الساعة 11/12/0212 ، اتريخ الزایرة. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx


  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

113 
 

 :آليات عمل جملس حقوق اإلنسان -1

ه تنطوي هذ وعها اتبعة جمللس حقوق اإلنسان،آلية فريدة من ن (UPR) يعد االستعراض الدوري الشامل       
ف هذه هتددول األعضاء يف األمم املتحدة، و اآللية على إجراء استعراض لسجالت حقوق اإلنسان لدى مجيع ال

 دولة. 112يف كل من الدول األعضاء البالغ عددها على أرض الواقع اآللية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان 

 سمخعضاء يف األمم املتحدة كل الدول األ يف إطار هذه اآللية، يتم مراجعة أوضاع حقوق اإلنسان يف مجيع       
خالل ثالث دورات يعقدها الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري  ،دولة كل سنة 20تتم مراجعة ، و نواتس
يناير / فرباير، مايو / يونيو وأكتوبر  أشهرعادة ما تقام هذه الدورات يف و  ،دولة 12لشامل، ختصص كل دورة إىل ا

  ./ نوفمرب

يد حيث يتم إدراج التوصيات اليت يتوجب على الدولة ق ،نتائج االستعراض يف "تقرير النتائج" تنعكس       
 .االستعراض أن تقوم بتنفيذها قبل االستعراض املقبل

 :مراحل رئيسية ةثالثيتألف االستعراض الدوري الشامل من و        

 ؛ استعراض حالة حقوق اإلنسان يف الدول قيد االستعراض -
 0راض )ل جلستني من االستعالدول قيد االستعراض للتوصيات الواردة والتعهدات الطوعية خال تنفيذ -

 ؛سنوات(
تقدمي تقرير يف االستعراض املقبل عن تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات، وبشأن حالة حقوق اإلنسان يف   -

 .250البالد منذ االستعراض السابق

 :الشاملدوري إجراءات االستعراض ال -3

بتها على األسئلة  ، وأجو لتقريرها الوطيندولة قيد االستعراض عراض الدويل الشامل، بتقدمي كل ينطلق االست       
 عشرة أایم قبل االستعراض بشكل مسبق. ،املقدمة كتابيا من قبل الدول

                                                           

 الرمسي: هموقع ، عنلألمم املتحدة جملس حقوق اإلنسان التابع -250 
 https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx  :12:02، الساعة 11/12/0212، اتريخ الزایرة. 

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
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ء يف األمم الدول األعضاجيري نقاش تفاعلي بني الدولة املعنية ابالستعراض وغریها من  وبعد هذا العرض،     
 توصيات إىل وتقدمي ،وتعليقات ،املتحدة، ويف هذا النقاش، أمكن ألي دولة عضو يف األمم املتحدة أن تطرح أسئلة

    ،التوصيات ئلة، والتعليق على هذهالدولة املعنية، مث أتخذ الدولة قيد االستعراض الكلمة ابنتظام للرد على األس
اء االستعراض للدولة دقيقة للتحدث أثنسبعون  لة تصرحيات ختامية بشكل عام، يتم ختصيصتقدم الدو  ،ويف النهاية

 دقيقة ألخذ الكلمة،  122أما الدول األخرى، فتخصص هلا جمموع  قيد االستعراض،

 A للمجلس املعين حبقوق اإلنسان، على النحو املبني يف القرار ى ذلك، نص "حزمة بناء املؤسسات"وبناء عل       
/ HRC / RES / 5/1   على تقييم إىل أي مدى حترتم الدول التزاماهتا املتعلقة ، 0221يونيو  12املؤرخ

 :حبقوق اإلنسان الواردة يف

 ميثاق األمم املتحدة؛ -
 العاملي حلقوق اإلنسان؛اإلعالن  -
لة املعنية دقت الدو اصكوك حقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفا فيها )معاهدات حقوق اإلنسان اليت ص -

 عليها(؛
التعهدات وااللتزامات الطوعية اليت قدمتها الدولة )مثال، سياسات و/ أو برامج وطنية بشأن حقوق  -

   اإلنسان مت تنفيذها(؛
 251دويل القابل للتطبيق.القانون اإلنساين ال -

 م املتحدة السامية حلقوق اإلنسانمفوضية األم :اثنيا

ة حبقوق دة املعنيحة التابعة إىل األمم املتيهي اهليئة الرئيس ،ة األمم املت حدة السامية حلقوق اإلنسانإن مفوضي       
يذ املعايری الدولية هبدف دعم تنف ،وتنمية القدرات ،ةعرب توفری اخلربة التقني ،ملساعدةافوضية املاإلنسان، وتقدم 

حقوق اإلنسان،   ة يف محايةيكما تساند احلكومات اليت تتحم ل املسؤولي ة الرئيس  ،حلقوق اإلنسان على أرض الواقع
 عن انتهاكات ةحقوقهم، وابإلضافة إىل ذلك، تتحدث مبوضوعيوتدعم األفراد يف إعمال  ،كي تفي ابلتزاماهتا

                                                           

 جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة: املوقع الرمسي، مرجع سابق. -251 

https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/a_hrc_res_5_1_a.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/a_hrc_res_5_1_a.pdf
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 ،ةحدتالركائز األساسية الثالث لألمم املحلفاظ على سالمة ا يف احامس ااإلنسان، كما تلعب املفوضية دور حقوق 
 .التنمية ؛حقوق اإلنسان ؛األمنو  السالموهي 

البشر  لكإىل تنفيذ معايری حقوق اإلنسان يف حياة   ،حدة السامية حلقوق اإلنسانة األمم املتتسعى مفوضيو        
، ة، والربملاانت، والسلطات القضائيومن أجل حتقيق هدفها هذا، تتعاون مع احلكومات ،وجدوا ة أينمااليومي

ة، وسلسلة واسعة كوميمات غری احلوق اإلنسان، واملنظة حبقمات املعنيويف السجون، واملنظ ،ني يف الشرطةواملسؤول
كما   ،احرتامها اإلنسان وفرض ية على حقوقابإلضافة إىل شركاء األمم املت حدة، للتوع ،ت اجملتمع املدينامن فعالي

لوفاء ومساندة الدول على ا ،املطالبة حبقوقهم منلسامية حلقوق اإلنسان األفراد حدة امتكن مفوضية األمم املت
 .ابلتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان

حبقوق  هي: وضع املعايری اخلاصة ثالثة أبعاد رئيسةة السامية حلقوق اإلنسان على يركز عمل املفوضيو        
إىل  الفينابإلضافة إىل تقدمي الدعم التقين و اإلنسان، والرصد، ودعم تنفيذ التزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسان، 

تعميق  ويتم ،صدوالر  ،ا يف جماالت وضع املعايریواجبه ةعند ممارس ،حدةيئات حقوق اإلنسان يف األمم املتخمتلف ه
ة، الجتماعيأم ا ةة منها أم الثقافية أم االقتصادية أم السياسياملدنيسواء ة بكافة حقوق اإلنسان، املعارف اخلاص

ات نهجيوم ،ةقمن خالل أحباث وحتاليل مواضيعية مطب ،وتعزيز قدرة أصحاب احلقوق والواجبات ،ة عليهاوالتوعي
ة والبعثات، يقوق اإلنسان يف املكاتب امليدانحبون ينتشر اخلرباء الدوليون املعني كما  ،وتدريب ،وأعمال تنمية ،عمل

مبا يف ذلك خالل أوقات األزمات، من أجل مساندة البلدان اليت تعمل على الوفاء ابلتزاماهتا يف جمال حقوق 
 .اإلنسان

نطاقا مستفيضا من املنشورات عن ضرب من  ،تصدر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانكما       
والرأي  ،ديناجملتمع املو  ،واملؤسسات الوطنية ،توفر معلومات هلا أمهيتها للحكومات ،املواضيع املتصلة حبقوق اإلنسان

ارة الوعي بشأن واستث ،ويتمثل هدف برانمج منشورات املفوضية السامية يف زایدة املعارف ،ووسائط اإلعالم ،العام
ا هتدف منشورات العاملي، كمومحايتها على الصعيد  ،اإلنسان واحلرایت األساسية، والرتويج لطرق النهوض هبا حقوق

 252.املفوضية إىل استحثاث احلوار حول قضاای حقوق اإلنسان قيد املناقشة يف األمم املتحدة

                                                           

 ،  م املتحدة السامية حلقوق اإلنساناملوقع الرمسي للمفوضية األم   -252 
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 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية جلنة: اثلثا

 واالجتماعي، بوصفها اهليئة الرئيسية يف األمم املتحدة املعنية بتقرير السياسات يفأنشأها اجمللس االقتصادي       
أو  ،اختاذ إجراء بشأهنا عرب ،ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تتوىل تقدمي توصيات تستدعي من اجمللس اعتمادها

 253ما خيص أساسا:أو توجه انتباهه إليها في ،أن يوافق عليها لكي تعتمدها اجلمعية العامة

  ؛0222خطة التنمية املستدامة لعام تعزيز دور اللجنة يف اإلسهام يف تنفيذ 
  لعدالة اجلنائيةابعمل جلنة منع اجلرمية و  منهاج التوعيةتوصي اللجنة على ضرورة تبين الدول األعضاء، 

، والسيما األهداف السبعة عشر من أهداف 0222وأمهيتها يف التنفيذ الناجع خلطة التنمية املستدامة 
 التنمية املستدامة. 

ات املأمون لتكنولوجيبشأن االستخدام اآلمن و  ،أمهية التثقيفكما توصي اللجنة الدول األعضاء على       
يسره الذي ي ،كوسيلة وقائية من أجل احلد من عوامل اخلطر بشأن االجتار ابألشخاص  ،املعلومات واالتصاالت

 االستغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. 

تزويدها آبراء و  ،من خالل تفاعل الدول األعضاء ،املقاربة التشاركيةويف هذا اإلطار، توصي اللجنة ابعتماد       
 . 0222كن أن تسهم هبا اللجنة يف استعراض تنفيذ خطة التنمية املستدامة بشأن الكيفية اليت مي

نسان حقوق اإلواستنادا على ما سبق، فقد ركزت اللجنة على مسألة يف غاية األمهية، تتجلى يف أن       
و  أهنا تندرج ضمن قيم األمم املتحدة، و هي أمور مرتابطة يعزز كل منها اآلخر ،والدميقراطية وسيادة القانون

 254غری القابلة للتجزئة. ،مبادئها األساسية العاملية

                                                           

https://www.ohchr.org/ar/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx يف 02/12/0212، اتريخ الزایرة ،
 .12:12الساعة 

، 0212ديسمرب  01، عن أعمال الدورة 0222تقرير دور جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف اإلسهام يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -253 
 .1، ص: 0212نيويورك،  -، األمم املتحدة12، امللحق رقم 0212اجمللس االقتصادي واالجتماعي الواثئق الرمسية 

 .12 – 1، ص: نفس املرجع -254 
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 ، فالنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الدويلفسيادة القانون والتنمية مرتابطان ومتداعمانوهكذا،       
والتنمية  ،املاالقتصادي املستدام والش أمر ضروري للنمو ،والوطين، مبا يف ذلك آليات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 املستدامة والتمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلرایت األساسية.

منع اجلرمية و  ،اإلقرار ابلطابع املتداخل لسيادة القانونومن مت، حتث اللجنة الدول األعضاء على مواصلة       
ة بلورهتا يف إطار ومواصل ،الت والرتابطات على حنو مالئم، وتوصي بتناول هذه التداخوالعدالة اجلنائية والتنمية

ملمارسات بوصفها حمافل دولية رئيسية، أثرت يف السياسات وا ،مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الوطنية.

نع اجلرمية يف إدراك أن م ،دور مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةعلى  ،إذ تشدد اللجنة      
 والعدالة يسهمان إسهاما مباشرا يف حفظ السالم واألمن، مع إيالء االعتبار الواجب الحرتام حقوق اإلنسان.

آت كذا املنشو  ،ومع املنظمات الدولية ،ني الدولالتعاون الدويل بوألجل ذلك، تشجع اللجنة على       
املبذولة ملنع  اخلدمات لديها، ويف اجلهودسلع و جتار داخل سالسل تزويد اليف معاجلة املخاطر املتصلة ابال التجارية

ية اإلرهاب التكنولوجيا ملنع اجتار اجلماعاتاالستفادة من  ،االجتار ابألشخاص ومكافحته بوسائل منها
 255ابألشخاص.

ييسره  ،يف منع ومكافحة االجتار ابألشخاص التعاون مع منظمات اجملتمع املدينكما تشجع اللجنة على        
حاای ض ةتبانواس ،تنظيم محالت نوعية ،منها االستغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بوسائل

انهيك عن مد جسور للتعاون مع األوساط األكادميية والبحثية على استكشاف  ،االجتار ابألشخاص ومساعدهتم
 256أثر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على االجتار ابألشخاص.

وإىل جانب املشاريع املقرتحة من جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، هناك مسائل يف غاية األمهية يوجهها اجمللس       
 وتتجلى فيما يلي: ،جتماعي إىل اجلمعية العامةـواال االقتصادي

 االجتار ابألشخاص الذي ييسره االستغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛  ومكافحة منع 
 التعاون الدويل على مكافحة االجتار ابملمتلكات الثقافية؛ 

                                                           

 .11، مرجع سابق، ص: 0222تقرير دور جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف اإلسهام يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام   -255 
 .11نفس املرجع، ص:   -256 
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 تعزيز تدابری مكافحة االجتار ابألشخاص؛ 
 .العدالة التصاحلية 

 غري احلكومية الدولية على مستوى املنظمات: الفقرة الثانية

 جمال يف هيومن راتس ووتشو  (وال)أ الدوليةالعفو  يتمنظم طبيعة مهام وأهدافيف هذه الفقرة  ستعرضن      
 تقاريرمها السنوية.على  ابلرتكيزوذلك  ،(اثنيا) الدفاع على قضاای حقوق اإلنسان وحرایته

 الدوليةمنظمة العفو  :والأ
برسم سنة  منظمةللالتقرير السنوي مث )أ(  وأهدافها منظمة العفو الدولية طبيعة مهامنتناول يف هذه النقطة       
 (.ب) 1200/0202

 طبيعة مهامها وأهدافها: -أ

 ،أو دين ،أو مصلحة اقتصادية ،سياسيةأو إيديولوجية  ،نظمة مستقلة عن أي حكومةممنظمة العفو الدولية،       
فهي بذلك حركة عاملية تضم ما يربو على عشرة ماليني  257من أعضائها واهلبات العامة، بصورة رئيسية وأييت متويلها

ع حقوق رؤيتها هي أن يتمتع كل شخص جبميمتع فيه اجلميع حبقوق اإلنسان، و شخص يناضلون من أجل عامل يت
  258ه من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان.وغری ، "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان"املكرسة يف  ،اإلنسان

اع فتتجلى يف وقف العنف ضد املرأة؛ الدف ،كما هي منصوص عليها يف موقعها الرمسي أهداف املنظمةأما       
عن حقوق وكرامة الذين وقعوا يف براثن الفقر؛ إلغاء عقوبة اإلعدام؛ معارضة التعذيب؛ حماربة "اإلرهاب" بتحقيق 

  259العدالة؛ إطالق سراح سجناء الرأي؛ محاية حقوق الالجئني واملهاجرين؛ تنظيم جتارة األسلحة على مستوى العامل.

والصادر  ،مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانعلى  نشاطات املنظمة تقوم أساسا ، فإنن هذا املنطلقوم      
عتقال عدم االن احلق يف ، وتتضممبادئ اتفق عليها اجملتمع الدويل هي، و 1122يف العاشر من ديسمرب للعام 

                                                           

 .10:12، يف الساعة 01/12/0212، اتريخ الزایرة /nesty.org/arhttps://www.amاملوقع الرمسي للمنظمة:   ،منظمة العفو الدولية -257 
، الناشر منظمة العفو الدولية شركة حمدودة، 0201حالة حقوق اإلنسان حول العامل، الطبعة األوىل  ،0201لعام  تقرير منظمة العفو الدولية -258 

   مصدر التقرير املوقع الرمسي للمنظمة:
https://www.amnesty.org/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2

021&utm_term=arabic  :1:10 ، يف الساعة02/11/0212، اتريخ الزایرة. 
 .12:22، يف الساعة 01/12/0212، اتريخ الزایرة /https://www.amnesty.org/arاملوقع الرمسي للمنظمة:   ،منظمة العفو الدولية -259 

https://www.amnesty.org/ar/
https://www.amnesty.org/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2021&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2021&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/
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 احلياة، واحلرية، يف يف احملاكمة العادلة، واحلقاحلق واختيار الداینة، و  ،، وحق التعبری عن الرأي واملعتقداتالتعسفي
 واألمان.

 :1112/1111برسم سنة السنوي ملنظمة العفو الدولية التقرير  -ب

من خالل حماوره  1112/1111التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية لسنة يف هذا الصدد، مشل       
ستوى اعتمد فيه رصد كرونولوجي لألحداث املنشورة على م، املغرب والصحراء الغربية يف أربع صفحاتاألساسية، 

من  11-مواقع التواصل االجتماعي، حيث ركز التقرير على الكيفيات اليت تعاملت معها احلكومة مع الوابء كوفيد
 خالل املخارج القانونية املتجلية أساسا يف املرسوم القانوين حول الوضع الصحي الطارئ، اهلادف إىل تقييد حرایت

 التنقل والتعبری والتجمع.

مع األزمة أو من خيرقون إجراءات  هاملالحقة من ينتقدون تعاملهذا املرسوم،  مةاحلكو  ولقد استخدمت      
الطوارئ، حيث ظل املدافعون عن حقوق اإلنسان يف الصحراء يتعرضون للرتهيب واملضايقة والقبض عليهم بسبب 

ة املثلية بني وظلت العالقات اجلنسي ،ف القائم على أساس النوع االجتماعيتعبریهم عن آرائهم إىل جانب صور العن
 260البالغني القائمة على الرتاضي تعترب جرمية جنائية، وتعرضت حقوق املهاجرين لالنتهاك.

أعلنت حالة الطوارئ الصحية، اليت فرضت إغالقا وطنيا، رفع يف يونيو، واستبدلت  0202 مارس 02يف و       
  261به جمموعة من اإلجراءات من بينها تقييد احلركة وقصر اإلغالق الشامل على مناطق بعينها.

بة القاسية أو العقو  –حقوق النساء  –حرية التعبری  –وهكذا، ركز التقرير على املواضيع التالية: قمع املعارضة       
ة البوليساريو خميمات جبه –حرية الدين واملعتقد  -حقوق املهاجرين –حقوق جمتمع امليم  –الالنسانية أو املهينة 

 عقوبة اإلعدام. –

ة على عدم ، هو وصفها جبهة البوليساريو أبهنا مفهوم له داللدوليةلالعفو ا نظمةمواملثری لالنتباه يف تقرير       
وجود دولة بل جمرد كيان، وهو ما يستشف من عبارة "جبهة البوليساريو"، الداعية إىل استقالل الصحراء الغربية، 

خميماهتا،  ةواليت أنشأت حسب نفس التقرير لنفسها حكومة قائمة يف املنفى، وأن اجلزائر هي اليت تتوىل مسؤولية إدار 

                                                           
 ،منشور ابملوقع الرمسي للمنظمة ،01/0202تقرير منظمة العفو الدولية، تقرير سنوي حول دول العامل، بتاريخ  -260 

  https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/3202/2021/ar/ :21، ص. 
 .20ص: ، مرجع سابق، 01/0202تقرير منظمة العفو الدولية، تقرير سنوي حول دول العامل، بتاريخ  -261 

https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/3202/2021/ar/
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 اليت حتتجز الصحفيني واملواطنني العزل واستجواهبم حول تعليقات على األنرتنيت ينتقدون فيها طريقة تعامل سلطات
 262املخيمات، دون حماسبة املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان يف املخيمات يف العقود السابقة.

 منظمة هيومن راتس ووتش :اثنيا
اثرها آ( ؛ ب) آليات اشتغاهلا( ؛ أ) املنظمة طبيعة مهام اهتمامنا يف هذه النقطة على العناصر الثالية:سنركز       

 (.د) ابملغرب قارير منظمة "ووتش"  حول أوضاع حقوق اإلنسانت ؛ (ج) على حقوق اإلنسان واحلرایت

 :املنظمة طبيعة مهام -أ

ن هي منظمة غری حكومية تدافع عو "هيومن رايتس ووتش" أكرب منظمة حقوق إنسان يف الوالایت املتحدة،      
 تضع اجلناة أمام العدالة.و  ،تسلط الضوء حول االنتهاكات ،املبلدا حول الع 12حقوق الناس يف 

وترى ، وبتسري ابلتساوي على مجيع الشع املعايري الدولية حلقوق اإلنسانترى "هيومن رايتس ووتش" أن و       
تتمسك و  ،ناملآسي اليت شهدها القرن العشرييف الوقت املناسب منع تكرار  بوسع الرقابة املتشددة واالحتجاجأن 

أن حتقيق التقدم ممكن عندما يتوحد أصحاب اإلرادة الطيبة من أجل  ،مفادها "هيومن رايتس ووتش" بقناعة
 .263.حتقيقه

 اشتغاهلا: آليات -ب

حيث  ،املاإلنسان يف مجيع أحناء العجيري ابحثوها حتقيقاٍت لتقصي احلقائق حول انتهاكات حقوق  -
 بنشر النتائج اليت تتوصل إليها يف عشراٍت الكتب والتقارير كل عام؛ "هيومن رايتس ووتش"تقوم 

 تقارير؛ -
 .وصور فوتوغرافية ،فيديوهات -

 على حقوق اإلنسان واحلرايت:  اثرهاآ -ج

ام وسائل ويساعد اهتم ،وسائل اإلعالم احمللية والدولية ، يفاإلعالمي: تستقطب اهتماما شامالالتأثری  -
 يف إحراج احلكومات املسيئة أمام مواطنيها وأمام العامل.  "هيومن رايتس ووتش"اإلعالم مبا تصدره 

                                                           

  .22، ص:مرجع سابق، 01/0202تقرير منظمة العفو الدولية، تقرير سنوي حول دول العامل، بتاريخ  -262 
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 مع املسؤولني احلكوميني لدعوهتم إىل إحداث "س ووتشهيومن رايت"عقد وساطة مع احلكومات: تلتقي  -
تغيریاٍت يف أساليبهم وممارساهتم، وذلك يف األمم املتحدة واالحتاد األورويب وواشنطن وغریها من عواصم 

 العامل.
ة حتالف دويل على قياد "هيومن رايتس ووتش"التأثری السياسي واالقتصادي: يف احلاالت القصوى تعمل  -

من أجل قطع املساعدات العسكرية واالقتصادية عن احلكومات اليت تنتهك حقوق شعوهبا على  للضغط
 ،وثهاٍت راهنة عن النزاعات وقت حدمعلوما "هيومن رايتس ووتش"حنٍو فاضح. ويف حلظات األزمات، تقدم 

ا ويتحققون هينوينسقون ب "هيومن رايتس ووتش"وأما القصص اليت يرويها الالجئون، واليت جيمعها ابحثو 
 كوسوفو يف لدويل على احلروب اليت جرت مؤخراساعد على صياغة رد اجملتمع ا منها، فقد شكلت عنصرا

 .264والشيشان

 شهادات الشهود والدفاع واإلعالم االلكرتونيةلديها، مصادر اإلثبات املعتمدة  وتعتمد املنظمة من حيث      
 وفيديوهات منشورة. صحفيني وانشطني يف وسائل التواصل االجتماعيو 

 :ابملغرب قارير منظمة "ووتش"  حول أوضاع حقوق اإلنسانت -د

تركز التقارير الصادرة عن املنظمة على عناصر أساسية، تنصب يف جوانبها املختلفة على مسأليت احلقوق املدنية       
 ر اجلوانب التالية:وعليه تشمل التقاريوالسياسية من جهة، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جهة اثنية، 

حرية التجمع وتكوين اجلمعيات؛ سلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة؛ املهاجرون والالجئون؛ حقوق املرأة؛ 
العامالت املنزليات؛ حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة؛ التوجه اجلنسي واهلوية اجلندرية؛ األطراف الدولية 

 265الرئيسية.

ألة أنه سينصب اهتمامنا أساسا على مس لقائم بني خمتلف هذه العناصر، إالمن التداخل واالنسجام اابلرغم       
 احلقوق املدنية والسياسية الواردة يف التقرير.

 

 

                                                           

 .2:22، على الساعة 10/0/0212، اتريخ الزایرة  http://www.hrw.org/arabic موقع هيومن رايتس ووتش ابللغة العربية -264 
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 :التالية جماالت احلرایت العامة مشل ، فقد1128سنة برسم لمنظمة ل التقرير السنويعلى مستوى       

 حرية التعبري: -2

عقوبة السجن، لكنه يفرض إيقاف  0212 زالذي اعتمده الربملان يف يوليو  الصحافة والنشرألغى قانون        
القانون  أن كما  ،املطبوعات أو املواقع اإللكرتونية بقرار من احملكمة كعقوبة على العديد من جرائم التعبری السلمي

مراء" التعبری السلمي، منها جتاوز "اخلطوط احلحيافظ على عقوبة السجن جملموعة متنوعة من جرائم اجلنائي ظل 
القائمة يف املغرب منذ زمن طويل، وهي "املس" ابإلسالم، النظام امللكي، شخص امللك، واألسرة امللكية، 

صورية ضد ال اكمةمستوى احملاكمات سجل التقرير استمرار احمل وعلى و"التحريض ضد الوحدة الرتابية" للمغرب؛
اريح لوسائل إصدار تصرفض تي، فإن السلطات العمومية الزالت اإلعالم اوية التواصلومن ز  بارزين؛الصحافيني ال

 إعالم أجنبية للتصوير يف املغرب.

 سلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة اجلنائية: -1
 ؛مل حتافظ احملاكم على اإلجراءات القانونية الواجبة يف القضاای ذات الصلة ابلسياسة واألمن 
  اإلرهاب"، ويسمح  مفهومبشكل عام تعريفا غامضا لـ 0222 سنةاإلرهاب لتضمن قانون مكافحة"

تعلقة ابإلرهايو  10ابحلراسة النظرية ملدة تصل إىل 
ُ
 ب؛ما يف القضاای امل

 ای، حوكموا أمام حمكمة صحراو  02 كمة االستئناف يف الرابط يف حقحماكمات صورية من طرف حم
اندلعت بعد تدخل قوات األمن لتفكيك خميم  ،لدورهم املزعوم يف أعمال عنف 0212 سنةعسكرية 

 266.غربية، الصحراء امل"أكدمي إيزيك "احتجاجي يف
 املهاجرون واللجوء: -3

منحت جلنة حيث ، 0212منذ عام  قانون مغريب بشأن احلق يف اللجوءال يزال يتعني اعتماد مشروع أول        
رتفت وإقامة ملدة عام قابلة للتجديد لكل شخص، تقريبا، اع ،قضاای الالجئني بطاقات الجئبوزارية مغربية مكلفة 

معظمهم من أفريقيا جنوب  ،0212منذ عام  120به املفوضية األممية لالجئني؛ بلغ جمموع هؤالء األشخاص 
وبينما مل يعرتف املغرب  ،طالب جلوء سوري 09110إهنا سجلت  قالت املفوضيةو سبتمرب،  22حىت  ،الصحراء

                                                           

 ، 0212يناير  12ملنظمة هيومن رايتس ووتش، الصادر بتاريخ  0211التقرير السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان يف العامل برسم سنة  -266 
، اتريخ الزایرة http://www.hrw.org/arabic موقع هيومن رايتس ووتش ابللغة العربية ،صفحة، عن املوقع الرمسي للمنظمة بدون
 .12.02، الساعة: 12/11/0212
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رمسيا هبؤالء السوريني كالجئني، إال أنه يسمح هلم ابإلقامة على أراضيه واحلصول على اخلدمات العمومية األساسية، 
 267مثل الصحة والتعليم، وفقا للمفوضية.

مل يكونوا  الذين املهاجرين من جنوب الصحراءآلالف كما منح املغرب بطاقة إقامة ملدة سنة قابلة للتجديد        
 .0212لكن تنطبق عليهم معايری خطة عام  ،طاليب جلوء

طالب جلوء سوريني ظلوا حماصرين يف املنطقة  02يونيو، منحت السلطات املغربية بطاقة إقامة مؤقتة لـ  01يف        
 268قبوهلم. وافق خالهلا أيهما علىمل ي البلدينواجهات استمرت شهرين بني العازلة بني اجلزائر واملغرب، بعد م

سيما احتجاجات ، وال0212و 2017على فرتة  انصب فقد 1129،269تقرير املنظمة لسنة أما خبصوص        
جرادة، حيث برهنت السلطات املغربية عن تناقص تساحمها مع املعارضة العلنية من خالل ردها مدينيت احلسيمة و 

 ،ظاهريناستخدمت القوة املفرطة ضد املتو  ،جرادة املنجمية أبسابيع من القمعيف مارس على احتجاجات يف مدينة 
 الدار البيضاء حكمت حمكمة يف يونيويف و  ،م عليهم فيما بعد أبشهر يف السجنكلت قادة االحتجاج الذين حواعتق

لسجن ا على قادة "احلراك"، وهو حركة احتجاجية تظاهرت ابنتظام لعدة أشهر يف منطقة الريف، أبحكام تصل إىل
سنوات بتهمة  2لسجن نتقد للحكومة ابمكما حكمت حمكمة على صحفي ابرز و   ،سنة بعد حماكمات جائرة 02

كان يقضي ابلفعل حكما ابلسجن بتهمة التحريض على مظاهرات غری مرخص تعلقة ابألمن، بينما  مشكوك فيها م
 .هلا

رية نسبيا، واصلت حب يف حني أن موظفي "هيومن رايتس ووتش" استطاعوا العمل يف املغرب والصحراء الغربية       
مية حلقوق كو غری ح تقييد أنشطة املنظمات غری احلكومية األخرى، مبا فيها أكرب مؤسسة 0212السلطات طوال 

 .غرباإلنسان يف ال

                                                           

 ، 0212يناير  12ملنظمة هيومن رايتس ووتش، الصادر بتاريخ  0211التقرير السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان يف العامل برسم سنة  -267 
، اتريخ الزایرة http://www.hrw.org/arabic موقع هيومن رايتس ووتش ابللغة العربية ،صفحة، عن املوقع الرمسي للمنظمة بدون
 .12.02، الساعة: 12/11/0212

 .نفس املرجع -268 
، وهو التقرير الذي 0211اليت تعىن ابلدفاع عن حقوق اإلنسان والدعوة هلا، تقريرا جديدا برسم سنة ” هيومن رايتس ووتش“أصدرت منظمة  -269 

شتنرب  00، اتريخ زایرة املوقع:    www.hrw.orgجزء منه للحديث عن الوضعية احلقوقية ابملغرب، عن املوقع االلكرتوين الرمسي للمنظمةأفرد 
   11.02، توقيت الزایرة: 0211
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 حرية التجمع، عنف الشرطة، ونظام العدالة اجلنائية:  -2

 ، عدة حاالت: 0212و 0211 سنيت وثقت "هيومن رايتس ووتش"، يف       
  ؛احتجاجاتاستخدام مفرط للقوة يف تفريق  
  اعتقال متظاهرين سلميني ألسباب مثل التظاهر بدون ترخيص واالعتداء على رجال األمن؛ 
   عدم متتيع املعتقلني ابحلق يف حضور حمام أثناء استجواهبم من قبل الشرطة أو أثناء توقيع حماضر

 ؛ةتصرحياهتم للشرط
   ؛مذكرات اعتقال من طرف رجال األمناقتحام منازل دون إظهار 
  ؛لسلطاتل ااعتقاافذ والضرب و تكسری النو  
 احلسيمة متخضت عنها أحكام جائرة يف حق قادة حراك الريف  حماكمات صورية يف حق نشطاء حراك

 . اانفذ سنة سجنا 02إىل وصلت مدهتا 
  رفض "احملكمة االبتدائية ابلدار البيضاء" ادعاءات املتهمني أبن تصرحياهتم انتزعت منهم حتت التعذيب

 ،أدانت احملكمة مجيع املتهمني 0212يونيو  02يف و  ،رير طبية دعمت مزاعمهمأن تقا واإلكراه، رغم
ويل غری مصرح هبا، وتلقي متومشلت التهم العصيان، والعنف ضد رجال الشرطة، وتنظيم مظاهرات 

 .سنة 02وحكمت احملكمة عليهم ابلسجن من سنة إىل  ،خارجي
 ( 02مقتل الطالبة حياة بلقاسم )ركاب آخرين كانوا حياولون اهلجرة إىل أورواب من  2ة وإصاب ،عاما

 270طرف خفر السواحل املغربية.
 حرية تكوين اجلمعيات: -1

  عرقلت السلطات األمنية األنشطة املنظمة من طرف فروع "اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان"، من خالل
 12غي لجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، أوفقا للو  ،ماكن املنوي عقد األنشطة فيهامنعها من الوصول إىل األ

 يف مجيع أحناء املغرب؛ 0212 زويوليو  0211نشاطا للجمعية بني يناير 
  لدولية"، ا ، حظرا حبكم األمر الواقع على البعثات البحثية من قبل "منظمة العفو0210فرض احلكومة منذ

 تقريبا.  عاما 00ابلرغم من السماح للمنظمة ابلدخول دون عوائق نسبيا لـ 

                                                           

عن املوقع االلكرتوين ، حول وضعية حقوق اإلنسان ابلعامل، بدون صفحة، 0211برسم سنة ” هيومن رايتس ووتش“نظمة التقرير السنوي مل -270 
 . 11.12، توقيت الزایرة: 0211شتنرب  00، اتريخ زایرة املوقع:   www.hrw.orgالرمسي للمنظمة



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

125 
 

 حرية التعبري: -3
  حافظ القانون اجلنائي على عقوبة السجن جملموعة متنوعة من جرائم التعبری السلمي، منها املس

 ؛املهاجرون والالجئون، و ابإلسالم، والنظام امللكي، والتحريض ضد الوحدة الرتابية للمغرب
 تعلقة  مجبرائم جنائية غریل االجتماعي وانشطني يف وسائل التواص ،حاكمت السلطات صحفيني

 271ابلصحافة ظاهرای، ولكن متت حماكمتهم انتقاما منهم لنشاطهم يف جمال حرية التعبری.

ية حر  –حملاور التالية: نظام العدالة اجلنائية اهتم اب فقد ،1112 سنةالتقرير العاملي ل أما على مستوى       
 –اللجوء  اون وطالبو الالجئ –احلياة اخلاصة والتوجه اجلنسي احلق يف –حرية التعبری  –التجمع وتكوين اجلمعيات 

 حقوق النساء واألقليات.  –العامالت املنزليات 

ويف هذا اإلطار، اعترب التقرير أن املغرب هنج أسلوب التضييق على املعلقني على وسائل التواصل املنتقدين        
ل السلطات واصتو قانون الصحافة من عقوبة السجن، للنظام امللكي، والسيما الصحفيني والفنانني، رغم خلو 

امة الحتواء حظر االحتجاجات واالجتماعات الع قبل ،جلنائي ملتابعة املنتقدين قضائيااللجوء إىل فصول القانون ا
تمرت واس ،انتشار فریوس "كوروان"، كانت السلطات قد حظرت ابلفعل عدة اجتماعات عامة جلماعات معارضة

قيو  ،اقة أنشطة بعض اجلماعات احلقوقيةيف إع
ُ
 272.دة للحرایت الفردية سارية املفعولظلت القوانني امل

وبعدما تطرقنا إىل مقومات احلكامة األمنية يف االعالانت واملواثيق الدولية، واهليئات الدولية ويف آخر املطاف،        
ي للدول، كمرجع أساسي والتزام كوين وأخالق حلقوق االنسان، يف إطار املرجعية الدولية التأسيسية للحكامة األمنية،

على  ميقراطي سليم، فإىل أي حد التزم املغربرادهتا احلقيقية والفعلية حنو إحقاق انتقال دإلوكمؤشر مقياسي 
 تكريسها ضمن إطاره الدستوري ويف سریورة إصالحاته املتواترة؟

 

 

 

                                                           

 ، بدون صفحة.، مرجع سابقول وضعية حقوق اإلنسان ابلعاملح، 0211برسم سنة ” من رايتس ووتشهيو “نظمة التقرير السنوي مل -271 
 نفس املرجع. -272 
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 ابملغرب : األسس الدستورية للحكامة األمنيةاملطلب الثاين

، 0211يوليوز  01دستور جتليات احلكامة األمنية يف  ولاأل الفرع تضمنينقسم هذا املطلب إىل فرعني، ي       
 ".اجمللس األعلى لألمنيف اإلطار املؤسسايت لألمن" قراءة علىالفرع الثاين  نصببينما ي

 1122يوليوز  19دستور ة يف احلكامة األمني مأسسة جتليات األول: رعالف

العرتاف اإن التطور املثری يف سياق العالقة اجلدلية بني القانون الدويل والقانون الداخلي يف اجتاه مزيد من        
عكسه د قالقانون الدويل حلقوق اإلنسان خاصة ضمن الدساتری، و  ابلوحدة النسقية للقانون الدويل بشكل عام،

القرن املاضي،  منذ مطلع التسعينات من إفريقياالتطور الدستوري لكثری من الدميقراطيات الناشئة، بل وحىت يف 
اقيات الدولية وبني نظام ابقي االتف ،ات الدولية حلقوق اإلنسانوالذي أوجد مناذج دستورية متيز بني نظام االتفاقي

 273األخرى يف عالقتها ابلقانون الداخلي.
 ،ومن مت، فإن مسو األحكام الدولية على املقتضيات الدستورية يعترب من القضاای املسلمة هبا من طرف القانون      

واالجتهاد القضائي الدويل، وكذا من طرف خرباء القانون الدويل، السيما من طرف اللجان الدولية املعنية مبراقبة 
 274تطبيق وتنفيذ االتفاقيات الدولية اخلاصة بتنفيذ حقوق اإلنسان.

تفاقيات الدولية الومن النتائج اجلوهرية هلذا التطور اخلاص ابحتواء الدساتری ملثل هذه املقتضيات، إخراج ا      
اخلاصة حبقوق اإلنسان من كثلة االتفاقيات لتدخل الكتلة الدستورية، مما أفضى إىل استبعاد أي غموض حول املرتبة 
الدستورية اليت أصبحت حتظى هبا، مما ساهم يف تكريس محاية فعلية حلقوق اإلنسان، غری أن هذه التحوالت مل تكن 

دساتری دول أخرى بعيدة عن هذا املنحى على الرغم مما حققته من تطور مضطرد  عامة، إذ ابملقابل ال تزال توجد
  275يف جمال محاية حقوق اإلنسان.

الحي حمطات املشروع اإلص على تسليط الضوء على كل الفقرة األوىلمن خالل  سنعمل ،وارتكازا على ذلك      
يف  ،0211يوليوز  01إىل غاية دستور و  1122، بدءا مبشروع دستور مبفهوميه املادي والعضوي الدستوري لألمن

ستثنائي يف عالقتها بتدخالت الدولة يف الظرفني العادي أو اال ،ألساسيةا احلرایت واحلقوقذات الصلة مبجال جوانبها 

                                                           
273 -Claudia Sciott-lam : l’applicabilité des tertre internationaux relative au droit de l’homme en 
droit intern, Brylant Bruxelles, 2004, p : 49.  
274 - Jean François lachaume : «  jurisprudence françaises relative au droit international, année 
1993 », annuaire française e de droit international, XL/ éditions du CNRS, Paris, 1994, p :966. 

 .02السياسة التشريعية والقضائية وإشكالية محاية حقوق اإلنسان ابملغرب، مرجع سابق، ص:  ،عبد القادر األعرج -275 
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اجمللس ملؤسسايت لألمن "ايف اإلطار الدستوري قراءة ل الفقرة الثانية، لنعرج يف فاظ على النظام العام واستتبابهيف احل
 ."األعلى لألمن
 2996إىل حدود دستور  ي لألمن وحقوق اإلنسانالدستور  املشروع اإلصالحي طاتحم الفقرة األوىل:

 1122 ةاململكة لسن مشروع دستور يف حمطات املشروع اإلصالحي الدستوري لألمن وحقوق اإلنسانتتجلى     
واملراجعات الدستورية اليت  ،1120 نةسلملكة املدستور )اثنيا(،  1121 لسنةالقانون األساسي للمملكة )أوال(، 

 .)اثلثا( 1112 - 1110 - 1110 – 1112 أعقبته خالل سنوات
 2918.276 سنةل اململكة مشروع دستورأوال: 

 ،خصيةمنها ضمان ممارسة احلرية الش ،احلرایت املكفولة ألفراد الدولةلقد نص املشروع على بعض احلقوق و         
عدم املساس حبرية  شرط ،كل حريةوالرأي ب ،التعبریو  ، حرية العملوتتجلى يف ،ابعتبارها حقا أصيال لكل األفراد

ذلك عامة، و إال ألسباب املنفعة ال ،ابعتباره حقا مضموان ال ميكن تقييده ،انهيك عن احلق يف امللكية 277،خراآل
 278ودفع مثنها ملالكها احلقيقي. ،ومصادقة السلطات كتابة ،منتدى الشورىبعد قرار صادر عن 

بسبب  ،أفراد البيعة املغربية من إمكانية تقدمي الشكاوى على موظفي املخزن أو غریهم ،كما مكن املشروع        
هلذه و  279،ظلم أو أذى أو يف حالة خمالفة الدستور إىل منتدى الشورى الذي ينظر يف الشكاوى بشكل عادل

 280تثناء،بدون اس ،الدوائر املخزنيةو  ،همة مراقبة اإلدارات العموميةفقد خص املشروع منتدى الشورى مب ،الغاية
 281.عالوة على وظيفته التشريعية ابلنسبة لكل إدارة من اإلدارات العمومية واحملاكم

 
 
 

                                                           

دار النشر  ، مركز جاك ابرك،0211-1121نصوص فكرة الدستور يف املغرب واثئق و  ،1122 مشروع دستور لسان املغرب ،حممد نبيل مولني-276 
 .20، ص: 0211 تيل كيل ميدای، سنة

 .22، مرجع سابق، ص: 1122من مشروع دستور  12املادة  -277 
 .22، مرجع سابق، ص: 1122من مشروع دستور  02املادة  -278

 .20: ، مرجع سابق، ص1122من مشروع دستور  22املادة  -279 
 .01، مرجع سابق، ص: 1122من مشروع دستور  11املادة  -280 
 .22، مرجع سابق، ص: 1122من مشروع دستور  20املادة  -281 
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 2962.282 لسنةالقانون األساسي للمملكة اثنيا: 
رستهم حلرایهتم وكفالة مما ،على التزامات الدولة اجتاه األفراد يف صيانة كرامتهمالقانون األساسي لقد نص هذا       

 ،ستبداداالو  ،والشطط ،ال السلطة يف غری حملهان استعمكما تلتزم الدولة حبماية األشخاص م  283العامة،اخلاصة و 
 284الرشوة.و 

 .2996 حدود سنة إىل 2961 سنة من املغربية ملكةدساتري املاثلثا: 
 ،االستقرارحرایهتم يف التجول و  متكنهم من ممارسة ،جمموعة من األحكام هذه الدساتری جلميع املواطنني تضمن      

يف حني ظل  285،، وال ميكن تقييدها إال بقانونواالتعددية السياسية ،والنقاابت وأتسيس اجلمعيات ،واالجتماع
الضبط و  دارياإل الضبطجمال  فإذ كانت اإلدارة يناط هبااجملال األمين من الناحية املؤسساتية بدون وعاء دستوري، 

 ،السلطة السياسيةو  ،من خالل السلطة الدينية ،شأن األميناملؤسسة امللكية هي املتحكم واملدبر هلذا الالقضائي، فإن 
ضال عن مركزه ف ،وضامن دوام الدولة واستمرارها ،ورمز وحدهتا ،واملمثل األمسى لألمة ،ا للمؤمننيأمری  امللك ابعتبار

شأان ين اإلطار األمظل  بذلك، اجملال لسلطة أخرى هذا جزء مندون إمكانية تفويض  اجمللس الوزاريالرائسي يف 
ة يف محاية املسامه شخص ذايت أو اعتباري فرتة األزمات اليت من الواجب على كلإابن ماعدا  ،جمتمعيا السيادای 

ه الضيقة وهوامش ،السيادي تكون هذه الدساتری قد حددت مركزية اجملال األمين ،، ومن متوصون استقراره ،وطنه
 . ااستثناء

 .1122لسنةاإلصالح الدستوري الشامل  موقع احلكامة األمنية ضمن جتليات: الفقرة الثانية
كان سباقا لطرح رؤية استشرافية حول ،  1116لسنة  تقرير اخلمسينيةإىل أن  ،بداية ال بد من اإلشارة      

ووسائل اإلعالم  ،واحلقوقيني ،قبل الفاعلني السياسيني من املثارة ابنتظاماملراجعة الدستورية اجلديدة سيناريوات 
املراجعة الدستورية الشاملة أو اجلزئية املمكن أن يشهدها مغرب البناء الدميقراطي املتواصل هذه أنذاك، حيث أكد أن 

                                                           

. عن حممد 1102ماي  2 بعد االطالع غلى امليثاق امللكي املؤرخ 1121الصادر بظهری شريف سنة  1121القانون األساسي للمملكة املغربية  -282 
دار النشر تيل كيل  ، مركز جاك ابرك،0211-1121نصوص فكرة الدستور يف املغرب واثئق و  ،1122 مشروع دستور لسان املغرب ،نبيل مولني
 .122، ص: 0211 ميدای، سنة

 .121ص: مرجع سابق، ، 1121من القانون األساسي للمملكة املغربية  2الفصل  -283 
 .120ص:  مرجع سابق، ،1121 لكة املغربيةممن القانون األساسي للم 11الفصل  -284 
 مشروع دستور لسان املغرب ،، عن حممد نبيل مولني1211 – 1110 – 1110 – 1112 – 1120 ملكة املغربيةمن دساتری امل 1الفصل  -285 

 . 0211 دار النشر تيل كيل ميدای، سنة ، مركز جاك ابرك،0211-1121نصوص فكرة الدستور يف املغرب واثئق و  ،1122
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بروح االلتزام واملواطنة  286ومشاركة واسعة لكل الفئات واهليئات دون استثناء، ،وتشاوري ،ستنبثق من نقاش عمومي
 .1122لشامل لسنة حمطات املشروع اإلصالحي الدستوري اوهذا ما حدث فعال خالل  287املسؤولة،

من  ،يظهر لنا جليا وجود حتول جوهري يف شكل الدستور ،انطالقا من مالحظة أولوية للوثيقة الدستوريةو      
 الدستور، تصدير الدستور جزء ال يتجزء منمقارنة ابلدساتری السابقة، فضال عن كون  ،لو خالل عدد األبواب والفص

 للجميع. اإلزامي اويكتسي طابع
 وهكذا، فإن مرتكزات بناء الدولة الدميقراطية تقوم على أساسني رئيسيني: احلق والقانون:      

 :؛احلكامة اجليدة -التعددية -اركة املش مرتكزاهتا الدستورية  
 :اة وتكافؤ الكرامة واملساو ترسيخ األمن واحلرية و  -الجتماعيالتضامن ا أهداف هذه املرتكزات الدستورية

 ؛جتماعية ومقومات العيش الكرميالفرص والعدالة اال
  :املوطنة املسؤولة: التالزم بني احلقوق والواجبات.شروط إرساء هذه األهداف 

 يقوم على ضوابط جوهرية تتحلى يف: سبق، فإن النظام الدستوريوبناء على ما     
 الفصل املرن للسلط: القائم على وجود توازن وتعاون فيما بينها؛ -
 التشاركية واملواطنة؛الدميقراطية  -
 مبادئ احلكامة اجليدة يف طليعتها ربط املسؤولية ابحملاسبة. -
الوة على الثوابت ليشمل ع توسيع جمال الثوابت الوطنيةومن املستجدات الدستورية ذات الصلة مبوضوعنا هو       

طي، كتعبری ية(، االختيار الدميقراامللكية الدستور  –الوحدة الوطنية متعددة الروافد  –التقليدية )الدين اإلسالمي 
صريح إبميان اململكة ابملرجعيات الكونية حلقوق اإلنسان، كما هو متعارف عليها عامليا ابلتزامها مبا تقتضيه مواثيقها 
من مبادئ وحقوق وواجبات، السيما وأن هذه الثوابت من األمور اليت ال تشملها املراجعة الدستورية مبا فيها 

 .(110 و 1املكفولة دستورای )الفصلني  جمال احلقوق واحلرایت املكتسبات يف

                                                           

سات حقوق اإلنسان والدميقراطية على الرتافع من أجل تعديل القوانني بشكل مباشر، حيث ساهم امركز در فعلى سبيل املثال ال احلصر، عمل  -286 
، حيث استقبل ضمن فعاليات حقوقية أخرى من قبل اللجنة امللكية االستشارية املكلفة إبعداد مشروع 0211املركز يف احلوار من أجل تعديل دستور 

م املركز دلتعديالت الدستورية وترافع أمامها خبصوص مكانة قضاای حقوق اإلنسان يف القانون األمسى للبالد وضمنها موضوع احلكامة األمنية، حيث تقا
قة ابحلكامة األمنية، المبذكرة حول هذا املوضوع للجنة امللكية االستشارية حلقوق اإلنسان، إذن املركز مساهم فعال يف مقتضيات الوثيقة الدستورية ذات الع

 .22عن منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، احلكامة األمنية وحقوق اإلنسان قراءة يف جتربة، مرجع سابق، ص: 
مشرتك، مرجع  ، اسهام يف النقاش العام من أجل طموح0200سنة من التنمية البشرية ابملغرب وآفاق سنة  02تقرير اخلمسينية، املغرب املمكن،  -287 

 .21سابق، ص: 
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ثالثة  لىحيث يقوم عالسادس، ما تضمنه الفصل  ،مببدأ سيادة القانونومن املقتضيات املهمة ذات الصلة      
 نقط أساسية:

 دون  ،ميةواإللزا ،والسمو ،دوالتجر  ،عموميةلابة تسمامل: يوضح مبادئ القاعدة القانونية النقطة األوىل
 اانو وعلى اجلميع سواء ك ،دة األمةالتنصيص على جزاءات ملخالفيها، "القانون هو أمسى تعبری عن إرا

 اعتباريني مبا فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون ابالمتثال له". وأأشخاصا ذاتيني 
 ضمان حقوق وحرایت املواطنات واملواطنني: يؤكد على مسؤولية السلطات العمومية يف النقطة الثانية ،

"وتعمل السلطات العمومية على توفری الظروف اليت متكن من تعميم الطابع الفعلي حلرایت املواطنات 
 مشاركتهم يف احلياة السياسة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية".و  ،واملساواة فيما بينهم ،ملواطينوا
 يس للقانون وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة، ول ،القواعد القانونية تعترب دستورية: النقطة الثالثة

 أثر رجعي.
ولية السلطات مسؤ فإن الدستور نص على  عالقة السلطات العمومية ابملواطنات واملواطنني،أما فيما خيص       

 واطناتمسؤوليتها يف متكني املالعمومية يف ضمان سالمة السكان يف إطار احرتام احلقوق واحلرایت، عالوة على 
 ،يذهاوتنف ،وتفعيلها ،ملسامهتهم يف إعداد السياسات العمومية ،والتشاور للحوار ةواملواطنني من آليات تشاركي

 وتقييمها.
واحلق يف تقدمي العرائض  288،فإن للمواطنني واملواطنات احلق يف تقدمي ملتمسات يف جمال لتشريع، ونتيجة لذلك     

وفيما خيص احلقوق واحلرایت الدستورية املكفولة للمواطنات واملواطنني، فإنه ال أحد جيادل  289،للسلطات العمومية
حلرایت خاص ابهو ختصيص ابب  ،ل على ذلكدحلقوق واحلرایت ابمتياز، وال أا هو دستور 0211يف كون دستور 

أخذ النصيب األكرب من حيث عدد الفصول، بل إن كل الدستور"، حيث  واحلقوق األساسية "الباب الثاين من
تورية اليت وأنه مت االرتقاء هبا إىل مصاف الثوابت الدس ،أبواب الدستور هي يف احلقيقة مكتسبات حقوقية، السيما

 ال جيوز أن تشملها املراجعة الدستورية.

                                                           

 .0211 من دستور 12الفصل  -288 
 .0211 من دستور 10الفصل  -289 
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رية الرأي ح رتبطة مبجال الضبط اإلداري على الشكل التايل:ميكن إبراز املقتضيات احلقوقية امل ،وبناء على ذلك     
ضمان  293حق امللكية؛ 292احلق يف اإلضراب؛ 291؛حرية االجتماع والتجمهر السلمي 290؛والتعبری والنشر والعرض

  294املنافسة احلرة واملشروعة يف العالقات االقتصادية؛
لقانون الدستور على واجب احرتام الدستور والتقيد اب، فقد نص مسؤولية املواطنات واملواطننيأما فيما خيص      

 .295وممارسة حقوقهم الدستورية بروح املسؤولية واملواطنة الالزمة
جاءت خالية من أية مقتضيات صرحية حتدد طبيعة املقاربة اخلاصة  1110ملا قبل الدساتري املغربية ، فإن عليهو      

يات حقوق الوضعي املغريب، ومتجنبة التعرض لالتفاقيات الدولية، والسيما اتفاقإبدماج االتفاقيات الدولية يف القانون 
بشأن أداهتا املنهجية اخلاصة إبدماج االتفاقيات  ابلوضوح الكايف لتايل كان موقفها غامضا غری متسماإلنسان، واب

سلك ، حيث 1110ستورية لسنة الدولية، ومل يتمكن املشرع من جتاوز هذه الضبابية يف املوقف، إال مع املراجعة الد
وقد استمر ذلك الزخم مع  296ا الفتا، ابملقاربة مع الدساتری السابقة عليه،ميتقد االدستور املراجع مسلكا حقوقي

 . 0211، وبنفس أكرب مع دستور 1112دستور 

 ،حمطة جوهرية يف أفق استكمال بناء دولة احلق واملؤسسات الدميقراطية 0211،297وهكذا، شكل دستور       
 والعدالة االجتماعية. ،وترسيخ مبادئ وآليات احلكامة اجليدة، وتوفری املواطنة الكرمية

فهو عهد مشرتك بني العرش والشعب، يقوم على جتاوب عميق مع كل املطالب اجملتمعية ألجل بلورة ميثاق      
 من خالل ،والدميقراطية التشاركية ،مارس التارخيي" 1خطاب كز على اإلطار املرجعي املتقدم "د، يرتدستوري جدي

                                                           

 .0211 من دستور 00الفصل -290 
 .0211 من دستور 01-01 لنيالفص -291 
  .0211 ستوردمن  21الفصل  -292 
 .0211من دستور 20القصل -293 
 .0211من دستور 22الفصل  -294 
 .0211من دستور 21الفصل  -295 
اململكة حبقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عامليا، هو أتكيد على ختلي الدولة عن اإلدماج  ثعلى تشب 1110تنصيص ديباجة دستور إن  -296 

 الضمين للمقتضيات احلقوقية الدولية واختيارها اإلدماج الصريح هلا. للمزيد من التوضيح يرجى العودة إىل:
El yaagoubi Mohammed : «  La réception des droits de l’homme en droit administratif au Maroc », 
Revue marocaine d’administration locale et le développement, n°48-49, janvier- avril. 2003, 
p :20. 

، 0211يوليوز  22كرر، بتاريخ م 0122بتنفيذ نص الدستور، اجلريدة الرمسية عدد  0211يوليوز  01صادر يف  1.11.11ظهری شريف رقم  -297 
 .2222ص: 
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مللكية االستشارية، وكذا االجتهاد اخلالق للجنة ا ،املقرتحات الوجيهة للهيئات السياسية والنقابية واجلمعوية والشبابية
 .اق دستوري جديدميثوذلك يف إطار اإلسهام الدميقراطي للجميع يف بلورة 

 بثالث مميزات جوهرية: اجلديد يالدستور  امليثاق وقد متيز    

ملغاربة وجلميع "من صنع ا ،جتعل منه دستورا مغريب األصل واملنبع ،إعداد الدستور: وفق منهجية دميقراطية -
 املغاربة".

 واألبواب إىل فصوله اليت انتقلت من ،من التصدير ،مهت كل عناصره ،شكل الدستور: هندسة جديدة -
 فصال. 122إىل  122

 :دعامتني متكاملتنيمضمون الدستور: يؤسس لنموذج دستوري مغريب متميز قائم على  -
 الوطنية لألمة؛ ثوابتالدعامة األوىل: التشبث ابل 
 ياسي املغريبالدعامة الثانية: تكريس مقومات الطابع الربملاين للنظام الس. 

على العديد من املقتضيات ذات الصلة ابحلكامة  0211وارتباطا مبا سبق، تقوم الوثيقة الدستورية لسنة        
أو  ،سواء املدنية منها والسياسية ،، يرتبط بكل جماالت حقوق اإلنسانكمفهوم اسرتاتيجي مشويل ،األمنية

 بتها ملتطلبات العصر.ومواك ،وفعاليتها ،اخلدمات األمنية، فضال عن جودة والبيئية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ني للمرتابطات القائمة ب ابلنظر وهكذا، يصعب إبراز مظاهر احلكامة األمنية من داخل املثن الدستوري،       
 للحقوق واحلرایت، كما أن وضع الوثيقة الدستورية يف اجملهر هو حبق دستور 0211 دستوروأن  ،سيماالمقتضياته، 

 ،من جهة ترایاحلومستجيبة لألهداف الكونية حلقوق اإلنسان و  ،سيظهر بكل موضوعية أهنا وثيقة متكاملة
 من جهة أخرى. ة للمسألة األمنية وحقوق اإلنسانوللغاایت املنشودة من تصورات املؤسسة امللكي

دستورية، قة اليف صلب الوثيوارتكازا على ذلك، سنعمل على حتديد مظاهر العالقة بني األمن واحلكامة        
 يت: وذلك على الشكل اآل
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 طلقات الدستورية للحكامة األمنيةاملن: أ  

 :هي الثوابت الوطنية اجلامعة لألمة       
مان ين، وضدإمارة املؤمنني، محاية امللة وال: يف إطار دولة إسالمية يتوىل امللك فيها الدين اإلسالمي السمح  -

 يف ظل تشبث الشعب املغريب بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح واحلوار.  ،الدينية حرية ممارسة الشعائر
 –ية األمازيغ –اإلسالمية  –: متعددة الروافد واملوحدة ابنصهار كل مكوانهتا، العربية الوحدة الوطنية  -

  298الصحراوية احلسانية، الغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية واملتوسطية.
: الدستور هو تعاقد اترخيي بني العرش والشعب، فهو األساس املتني للنموذج الدميقراطي امللكية الدستورية  -

 على مبادئ جوهرية:        ، مرتكزنظام ملكية دستورية، دميقراطية، برملانية واجتماعيةالتنموي املغريب، القائم على 
 سيادة األمة؛ 
 مسو الدستور كمصدر جلميع السلطات؛ 
 الطابع الربملاين للنظام السياسي املغريب؛ 
 امللكية املواطنة وامللك املواطن؛ 
 فصل السلط واستقالهلا وتوازهنا؛ 
 ربط املسؤولية ابحملاسبة؛ 

، يتجسد يف اإلرادة القوية وااللتزام املسؤول ألجل بناء دولة دميقراطية يسودها احلق االختيار الدميقراطي -
رية حلعلى: املشاركة والتعددية والتضامن وضمان األمن واة دولة حديثة، مرتكز وتوطيد مؤسسات والقانون، 

زم بني يف نطاق التال الجتماعية، ومقومات العيش الكرميالفرص، والعدالة ا ؤوالكرامة واملساواة، وتكاف
 على أساس "ميثاق دستوري دميقراطي جديد". 299حقوق وواجبات املواطنة،

وتشبثه حبقوق  ،الدوليةات من تشبث وتعهد املغرب اباللتزام ،االختيار الدميقراطي مرجعيتهويستمد هذا        
واإلسهام  ،اإلنسان كما هو متعارف عليه عامليا، وعزمه على مواصلة العمل للمحافظة على السالم واألمن يف العامل

 300وعدم قابليتها للتجزئة.يف تطوير منظومة حقوق اإلنسان، مع مراعاة الطابع الكوين لتلك احلقوق، 

                                                           

 .دستورثانية من تصدير الالفقرة ال -298 
 الفقرة األوىل من تصدير الدستور. -299 
 الفقرة الثالثة من تصدير الدستور. -300 
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 بادئ الدستورية للحكامة األمنيةاملب: 

 من صلب الوثيقة الدستورية: عموما مبادئ احلكامة اجليدة مستوحاة نميكنا القول إ       

  القانون هو أمسى تعبری عن إرادة األمة، واجلميع ملتزمون ابالمتثال له سواء كانوا سيادة القانون: مبدأ
 301أو اعتباريني مبا فيهم السلطات العمومية.أشخاصا ذاتيني 

  :إىل وضع دستور  1112يقوم على اإلسهام الدميقراطي للجميع يف االرتقاء مبراجعة دستور مبدأ املشاركة
 ،توريف جلنة ملكية استشارية ملراجعة الدسعينوا أعضاءا  من خالل أكفاء مغاربة ،جديد، يف منهجية إعداده
 ومضمونه يؤسس لنموذج دستوري مغريب متميز.  ،دسة دستورية جديدةويف شكله القائم على هن

 ،واملساواة ،الكرامةو  ،واحلرية ،يف ضمان األمن ،مبدأ املشاركة من بني مرتكزات مؤسسات الدولة احلديثة يعتربو        
فإنه من واجب  303،ومن مرتكزات النظام الدستوري للمغرب القائم على املشاركة 302وتكافؤ الفرص من جهة.

أن تنظم وتوفر الظروف املناسبة لتمكني املواطنات واملواطنني من املشاركة يف احلياة السياسية  ،السلطات العمومية
والسلطات  ،ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة ،من خالل إعداد قرارات 304واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.

   305.مومية، وكذا يف تفعيلها وتقييمهاالع

وعلى ضوء ذلك، فقد نص الدستور على إحداث هيئات للتشاور من طرف السلطات العمومية قصد إشراك        
  306تقييمها.و  ،وتنفيذها ،وتفعيلها ،خمتلف الفاعلني االجتماعني، يف إعداد السياسات العمومية

 خلارج، يفاباركة ممكنة للمغاربة املقيمني كما نص على دور السلطات العمومية يف ضمان أوسع مش         
 املؤسسات االستشارية، وهيئات احلكامة اجليدة، اليت حيدثها الدستور أو القانون.

 لى : حييل مفهوم املسؤولية ليس فقط على املسؤولية القانونية مع أمهيتها، بل عربط املسؤولية ابحملاسبة
كحافز   ،يرد له أن يطبق دون إحساس ضمریي مببدأ املسؤوليةاملسؤولية األخالقية، حيث ال يسن قانون وال 

                                                           

 من الدستور. 2الفقرة األوىل من الفصل  -301 
 الفقرة األوىل من تصدير الدستور. -302 
 األول من الدستور.الفقرة الثانية من الفصل  -303 
 من الدستور. 2الفقرة الثانية من الفصل  -304 
 من الدستور. 10الفقرة الثالثة من الفصل  -305 
 .0211من دستور  12الفصل  -306 
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لية هو شأن ذايت وعلى القيام ابملسؤو  ،وعلى فهم املسؤولية ،ذايت لدى الفرد، فالرتبية على قيم املسؤولية
ملسؤولية الواعية هي فا ،ومواطنيها على القيام بذلك ـياهلاصرف، فضال عن شأن اجملتمع والدولة يف تربية أج

يزيقية أو عرفية كقيم ميتاف املبادئو  ما يفرضه عليك الدين واألخالق املسؤولية الذاتية والقانونية، مبعىن
 وكيفية القيام هبا، فهي مهمة شرعية وإنسانية وقانونية. ،تفهمك املسؤولية

حسب  ،فلسفياأتخذ بعدا قيميا و  ،وفعل أخالقي ،ببوصفها وعي وواج املسؤوليةذلك، فإذا كانت ل       
 فاحملاسبة 307،ابعتباره كرد فعل وحماولة فلسفية حملنة اإلنسان املعاصر ،مؤلف املسؤولية كمبدأيف "هانس جوانس" 

وجناعة التدبری  ، وبشكل عام إىل فعاليةات واملواطننيمومية على تقدمي حساابت للمواطنتشری إىل قدرة السلطات الع
 ملؤسسايت للدولة.العمومي والفعل ا

لدستورية لسنة الوثيقة ا ده يف صلباوارتباطا بذلك، تفاعل املشرع الدستوري مع هذا التوجه من خالل اعتم       
  308من مقومات النظام الدستوري للمملكة ربط املسؤولية ابحملاسبة.حيث ، 0211

وإلضفاء الصبغة اإللزامية هلذا املبدأ، ربطه الدستور ابلقانون حىت ال يؤول أتويال معاكسا للمنحى القانوين        
تباريني، مبا فيهم اع وأاحملدد له، ابعتباره هو أمسى تعبری عن إرادة األمة، وعلى اجلميع سواء كانوا أشخاصا ذاتيني 

  309ابالمتثال له.السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون 

 

 

 

 

 

                                                           
307  -Hans Jonas, Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique. Trad. 
Par Jean Greisch (Paris: Flammarion, Collection Champs Essais/ Les Editions du Cerf, 
1990) ,p.15. 

 . 0211الفقرة الثانية من الفصل األول يف الباب األول من دستور  -308 
 من الدستور. 2الفصل  -309 
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  للمواطنات واملواطنني لضماانت الدستورية املكفولةاج: 

 السياسيةاحلقوق املدنية و : 2
سالمة  احلق يف 311حرية ممارسة الشؤون الدينية؛؛ احلق يف اجلنسية 310احلق يف احلياة؛ احلقوق املدنية: -

احلق يف التنقل مضمون عرب الرتاب  313احلق يف محاية حياته اخلاصة؛ 312محاية ممتلكاته؛شخص وأقرابئه و 
 314الوطين واالستقرار فيه، واخلروج منه، والعودة إليه طبقا للقانون؛

احلق يف احلصول على املعلومة  315املكفولة بكل أشكاهلا؛حرية الفكر والرأي والتعبری ومن جهة أخرى، 
هو  ستثناء ماة مبهام املرفق العام، اباملؤسسات املنتخبة، واهليئات املكلفحبوزة اإلدارة العمومية، و  املوجودة

احلياة اخلاصة اخلارجي و ين، ومحاية أمن الدولة الداخلي و يتعلق ابلدفاع الوط امقيد قانوان هبدف محاية كل م
حرية الصحافة  316لألفراد، وكذا الوقاية من املس ابحلرایت واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور؛

احلق يف املشاركة يف تدبری الشأن  317تقييدها أبي شكل من أشكال الرقابة القبلية؛والنشر، ال ميكن 
 318العام.

حرية االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وأتسيس  319ق يف اإلضراب مضمون؛احل احلقوق السياسية: -
احلق يف التصويت والرتشح لالنتخاابت وفق  320اجلمعيات، واالنتماء النقايب والسياسي مضمونة؛

 321القانون؛

 

                                                           

 من الدستور. 02الفصل -310 
 من الدستور. 0الفصل  -311 
 من الدستور. 01املقطع األول من الفصل -312 
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 حقوق األجانب املقيمني ابملغرب: 1
احلق يف التمتع ابملواطنة الكاملة ابلنسبة للمغاربة املقيمني ابخلارج مبا فيها حق التصويت والرتشح يف  -

 322االنتخاابت، انطالقا من بلدان اإلقامة؛
 323وفق القانون؛ للمغاربةسية املعرتف هبا األسا حق األجانب يف ممارسة احلقوق -
ولية ابملغرب، املشاركة يف االنتخاابت احمللية، مبقتضى القانون أو تطبيقا التفاقيات د قيمنياألجانب امل حق -

 324أو ممارسات املعاملة ابملثل؛
 325حق اللجوء وفق القانون؛ -

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 3
 العلمي والتقين مضمونة؛حرية اإلبداع والنشر والعرض يف جماالت األدب والفن والبحث  -
عربية واألمازيغية ، الاحلق يف اهلوية: تتنوع وتتالحم روافد اهلوية الوطنية، املوحدة ابنصهار كل مكوانهتا -

 م؛احلق يف التعلي احلق يف الصحة؛ احلق يف الشغل؛ 326اإلفريقية واألندلسية والعربية واملتوسطية؛و  واحلسانية
 العيش يف بيئة احلق يف احلق يف امللكية؛ التنمية البشرية واملستدامة؛احلق يف  احلق يف السكن الالئق؛

 327سليمة.

 ،شكل نقلة نوعية على مستوى مضامينه 0211يوليوز  01يتضح جليا من خالل ما سبق، أن دستور        
لدولية اهلادفة إىل ااخنراطه املكثف يف اجلهود زامات املغرب بتعهداته الدولية و أملتها ظروف خارجية متثلت يف الت

النهوض حبقوق اإلنسان، كما هو متعارف عليها دوليا، ومسعاه لتنزيل ذلك عمل على التفاعل إبجياب مع كل 
حلرایت امات الدولية ذات الصلة ابحلقوق و املطالب وامللتمسات واالقرتاحات الداعية إىل ضرورة دسرتة كل االلتزا

وما محله من توجهات  ،0211 مارس 1ليها الوثيقة الدستورية، فكان خلطاب وإعادة النظر يف الفلسفة اليت ترتكز ع
وقية شكال ومضموان، كان من أبرز جتلياته املسألة احلق ،إصالحية هادفة أثر كبری لتأسيس ميثاق دستوري جديد

                                                           

 من الدستور. 11الفصل  -322 
 يف الدستور. 22الفقرة الثانية من الفصل  -323 
 يف الدستور. 22الفقرة الرابعة من الفصل  -324 
 .رة من نفس الفصلنفس الفق -325 
 من الدستور. 0التصدير والفقرة الثانية من الفصل األول، والفصل الفقرة الثانية من  -326 
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 ثوابتن الا مجيوز مراجعتها لكوهن اليت ال املكتسبات الدستورية مصافابملغرب وخارجه، حيث ارتقى هبا إىل 
 اجلامعة لألمة.

ا حول مدى األساسي مطروحوابلتايل، أمكننا القول أبنه دستور احلقوق واحلرایت ابمتياز، ليبقى اإلشكال        
يني، على توفری لسياساجملتمع، ومدى قدرة السلطات العمومية مبعية ابقي الفاعلني االقتصاديني وا مكوانتنضج 

 ألجل تنزيل منوذجي ملقتضيات الدستور؟ نسباملناخ األ

 لقاة على عاتق السلطات العموميةااللتزامات املج: 
تعمل السلطات العمومية على ضمان سالمة السكان، وسالمة الرتاب الوطين، يف إطار احرتام احلرایت  -

 328واحلقوق األساسية املكفولة للجميع.
قه يف يفهمها، بدواعي اعتقاله وحبقوقه، ومن بينها حإخبار كل شخص مت اعتقاله، على الفور وبكيفية  -

 329الصمت؛
مي والتقين والنهوض العلتدعم السلطات العمومية ابلوسائل املالئمة، تنمية اإلبداع الثقايف والفين والبحث  -

ومهنية  ة مستقلة، وعلى أسس دميقراطيةيفيبك وير تلك اجملاالت وتنظيمهاكما تسعى لتط  ،ابلرایضة
 330مضبوطة؛

نية على أسس دميقراطية، وعلى وضع القواعد القانو قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، و  شجيع تنظيمت -
 331واألخالقية هبا؛

تعبئة كل الوسائل املتاحة، لتيسری أسباب استفادة املواطنات واملواطنني على قدم املساواة، من احلقوق  -
التنمية  –املاء والعيش يف بيئة سليمة  على احلصول –الشغل  –السكن  –التعليم  –األساسية: الصحة 

 ) األمن اإلنساين(. 332الوطنية الراسخة؛ ثوابتالتشبث ابهلوية املغربية والالتنشئة على  –املستدامة 

                                                           

 من الدستور. 01الفصل  -328 
 من الدستور. 02الفقرة الثالثة من الفصل  -329 
 من الدستور. 02الفصل  -330 
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 اختاذ تدابری املالئمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية -
اب على االندماج يف احلياة النشيطة واجلمعوية، وألولئك الذين تعرتضهم صعوبة يف للبالد، ومساعدة الشب

 333التكيف املدرسي أو االجتماعي أو املهين؛
فری الظروف املواتية والفن والرایضة واألنشطة الرتفيهية، مع تو  باب للثقافة والعلم والتكنولوجيةسری ولوج الشيت -

  كل اجملاالت؛لتفتق طاقاهتم اخلالقة واإلبداعية يف
 334تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات اخلاصة؛ -
 ،على السلطات العمومية الوقاية، من كل أشكال االحنرافات املرتبطة بنشاط اإلدارات واهليئات العمومية -

تصرفها، وإببرام الصفقات العمومية وتدبریها، والزجر عن هذه  توابستعمال األموال املوجودة حت
 االحنرافات.

 االلتزامات امللقاة على عاتق املرافق العمومية:د: 

اإلنصاف  –تنظيم املرافق العمومية على أساس مبادئ احلكامة اجليدة وقيم الدميقراطية: املساواة يف الولوج  -
 .املسؤوليةاحملاسبة و  –الشفافية  –االستمرارية واجلودة يف أداء اخلدمات  –يف تغطية الرتاب الوطين 

 االلتزامات امللقاة على عاتق املواطنات واملواطنني:ح: 

املواطنات واملواطنني احرتام الدستور والتقيد ابلقانون وممارسة احلقوق واحلرایت املكفولة دستورای  على مجيع -
 335؛بروح املسؤولية املواطنة امللتزمة اليت تتالزم فيها ممارسة احلقوق ابلنهوض أبداء الواجبات

 336؛ديدأي عدوان أو هت مسامهة مجيع املواطنات واملواطنني يف الدفاع عن الوطن ووحدته الرتابية جتاه -
على اجلميع كل على قدر استطاعته حتمل التكاليف العمومية اليت للقانون وحده صالحية إحداثها وتوزيعها،  -

 337يف هذا الدستور. ةوفق اإلجراءات املنصوص

                                                           
 من الدستور. 22الفصل  -333
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ها على اجلميع حتمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل اليت يتوفرون عليها، التكاليف اليت تتطلب -
 338مية البالد، وكذا تلك الناجتة عن األعباء النامجة عن اآلفات والكوارث الطبيعية اليت تصيب البالد.تن

 ."اجمللس األعلى لألمن" لألمن ؤسسايتامل الدستوري : اإلطاررع الثاينالف

 املادي يناملعيار  استنادا إىل 0211يوليوز  01من دستور  02حكام الفصل ألقراءة نستعرض يف هذا الفرع        
من  لى لألمنلمجلس األعقراءة يف األسس القانونية لمث (، الفقرة األوىل) ملفهوم اجمللس األعلى لألمن العضويو 

 (.الفقرة الثانية) تركيبةو  لمجلس األعلى لألمناإلطار القانوين لحول  اتمالحظ خالل تقدمي

 .1122يوليوز  19من دستور  54الفصل  أحكام قراءة يفالفقرة األوىل: 

رائسة امللك للمؤسسات  يف اآللية املؤسساتيةتتجلى  املتاحة دستورای، ابملوازاة مع اآلليات القانونية والتقنية       
بينما  ، طليعتها اجمللس الوزارييف ،الدستورية، سواء املنضوية يف إطار السلطة التنفيذية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية

 ،يتوىل رئيس احلكومة السلطة التنظيمية من خالل رائسته للمجلس احلكومي، أو ذات الصلة ابلسلطة القضائية
لملك إال أننا سنركز اهتمامنا على السلطة األمنية ل ؛...رائسة اجمللس األعلى للسلطة القضائية امللك حيث يتوىل

 من خالل رائسة اجمللس األعلى لألمن.

اجمللس األعلى "تبويبه للدستور، فقد دسرت مؤسسة املشرع الدستوري كان دقيقا يف أن  جند ،اءة مركزةوبقر        
ة املؤسساتية اليت جاءت بصيغة التأنيث يف داللة واضحة على الصبغ ،"امللكية"املعنون ب منه الباب الثالثيف  "لألمن

، وهذا إن ذل وعمقه التارخيي والعقائدي والثقايف واهلواایيت ،اليت حتظى هبا داخل بنيات اجملتمع املغريب ،املتجدرة
 وليس ،الدستورية دستور املواطنة واملؤسسات 0211يوليوز  01يذل بشكل الريب فيه أن دستور  فإمناعلى شيء 

وهذا ما يستشف من عناوين فصول الدستور اليت جاءت لبلورة مفهوم املؤسسات الدستورية  ،دستور األشخاص
    ها وتكريس

 الدستوري وكأن املشرع ،على اجمللس األعلى لألمن "السلطة التنفيذية"يف ابب  ذات الدستور ينصكما مل       
  ،االسرتاتيجيات العامة أن املؤسسة امللكية هي من تسهر على إعطاءمفادها، جوهرية حياول إيصال فكرة 

األمنية  تاطينا فكرة أخرى مفادها أن املؤسسيع ،لسياسات األمنية، بل أكثر من ذلكيف ا الفعلية التوجهاتو 

                                                           

 من الدستور. 22الفصل  -338 
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خصوصا  ،يعيطب شيء وهذاأخرى،  وغری خاضعة ألية مؤسسة دستورية ،مبختلف أنواعها خاضعة للمؤسسة امللكية
  340.ورئيس أركان احلرب العامة القائد األعلى للقوات املسلحة امللكيةو  339،لةرئيس الدو  أن امللك هو

حيدث جملس " على أنه ،صات اجمللس األعلى لألمناملنظم هليكلة واختصااملقتضى ينص  ويف هذا الصدد،      
سرتاجتيات األمن الداخلي واخلارجي للبالد، وتدبری حاالت األزمات الألمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن أعلى 

ويتوىل امللك رائسة هذا اجمللس، وله أن يفوض  341،"والسهر أيضا على مأسسة ضوابط احلكامة األمنية اجليدة
 لرئيس احلكومة صالحية رائسة اجتماعه على أساس جدول أعمال حمدد. 

أما على مستوى تركيبة اجمللس، فإنه يضم عالوة على رئيس احلكومة، ورئيس جملس النواب ورئيس جملس       
ارجية ائية، الوزراء املكلفني ابلداخلية والشؤون اخلاملستشارين، والرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القض

والعدل وإدارة الدفاع الوطين، وكذا املسؤولني عن اإلدارات األمنية، وضباط سامني ابلقوات املسلحة امللكية، وكل 
 وحيدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسيریه. ،عترب حضورها مفيدا ألشغال اجمللسشخصية أخرى ي

 على الشكل التايل:من الدستور  02ميكن تفكيك مرتكزات الفصل  ،وهكذا      

 ادي ملفهوم اجمللس األعلى لألمنمن حيث املعيار امل أوال:      

o لقانونية املالئمة ا لآلليةدون حتديده  إحداث اجمللس األعلى لألمنيف  الصيغة اإللزامية واالستعجالية
 02من خالل عبارة " حيدث جملس أعلى لألمن" الواردة يف مستهل الفقرة األوىل من الفصل  لذلك،

 من الدستور؛ 
o  الثالث املتعلق  بابالمن  02نص عليها الدستور يف الفصل  ،يةمؤسسة دستور اجمللس األعلى لألمن

 مللكية؛اب
o   شراك خمتلف إ اهلادف إىل ؤسسايتاملطار اإلفهو  ،من حيث طبيعتههيئة للتشاور اجمللس مبثابة

هليئات  فعلي يدوابلتايل فهو أبرز جتس ؛وتقييمها ؛وتنفيذها ؛وتفعليها ؛الفاعلني األمنيني يف إعداد
  ؛أشار إليهامن الدستور أن  12سبق للفصل  التشاور اليت

o   حيدد قواعد تنظيمه وتسيریه؛ ،نظام داخلي يؤطرهاجمللس 
                                                           

 من الدستور. 20الفصل  -339 
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o   لألمن  يجيةسرتاتإوضع واملتمثلة يف  ،الكربى لعمل اجمللس الوظائفمن الدستور  02حدد الفصل
 الداخلي واخلارجي للبالد؛ تدبری حاالت األزمات؛ السهر على مأسسة ضوابط احلكامة األمنية اجليدة.

 من حيث املعيار العضوي ملفهوم اجمللس األعلى لألمن :اثنيا      

عبارة عن جملس يضم يف تركيبته أعضاء خيتلفون من حيث صفتهم، بني من حيملون  ،هو مؤسسة دستورية      
 :بني املعينني واملنتخبني ،صفة مدنية، وأخرى عسكرية، ومن حيث مراكزهم القانونية

 أعضاء مدنيون: األمن الداخلي للبالد -أ     

 :املمثل األمسى لألمةامللك  -2              

 اخلارجيو  األمن الداخلي قضاای فيما خيص حتديدااجمللس الوزاري  رئيس: سلطة مدنيةك  امللك 
 ؛واجمللس األعلى لألمن

رائسة اجمللس و والضامن حلرية ممارسة الشؤون الدينية  امللك أمری للمؤمنني: التشريع يف اجملال الديين -
 من الدستور؛ 20الفصل  مبوجبالعلمي األعلى 

  342.دية واالستثنائيةيف الظروف العا لدولةارئيس  امللك -

 :ممثلو اهليئات السياسية -1

 :على لألمنألاجمللس ايف و  التنفيذي، اجمللس احلكومييف و  ،باملنتخ ألمة يف الربملانممثلي ا 

 اجمللس احلكومي؛ رائسة تتجسد يف 343،ومة: السلطة التنظيميةرئيس احلك 
 ة؛والدبلوماسية املوازي الربملاين ة والتقييمبقار رئيس جملس النواب: التشريع وامل 
  والتقييم والدبلوماسية املوازية. راقبةجملس املستشارين: التشريع واملرئيس 

 : ممثلو السلطات العمومية -3              

 :املعينة أي احلكومة ،السلطة التنفيذية               

                                                           

 الدستور.من  01و 21الفصلني  -342 

 من الدستور. 12الفصل  -343 
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 وزير الداخليةوزير الداخلية والوزير املنتدب لدى ن ابلداخلية: و الوزراء املكلف 
 ؛وزارة العدل 
 وزارة الدفاع الوطين. 

 344؛إلدارة موضوعة حتت تصرفهاا 
  اإلشراف على املؤسسات العمومية. -تنفيذ القوانني –تنفيذ الربانمج احلكومي 

يابة العامة تنفيذ السياسة اجلنائية من لدن قضاة الن –: تطبيق القوانني ممثلو السلطة القضائية -4                
 األمن القانوين والقضائي. –العدالة القضائية   -سؤولني القضائيني هبا املو 

 .الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية بصفته الرئيس األول حملكمة النقض 
  العامة.الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة 

 : األمن اخلارجي للبالدومدنيون أعضاء عسكريونب:       

 من خالل:سلطة عسكرية  امللك 
 القائد األعلى ورئيس أركان احلرب العامة للقوات املسلحة امللكية:  -
 سلطة التعيني يف الوظائف العسكرية مع إمكانية تفويضها. -

 ن للقوات املسلحة امللكية.و الضباط السام 
 ؛ اخلارجية وزارة الشؤون 

األعلى  لمجلسل األسس القانونية ولسنعمل على إبراز العديد من املالحظات األساسية حمن هذا املنطلق، و       
 .الفقرة الثانيةمن جهة أخرى، وذلك يف  مدى سالمة القراءات املقدمة حولهالوقوف على و  ،لألمن من جهة

 لمجلس األعلى لألمنل األسس القانونية ثانية: قراءة يفالفقرة ال     

(، أوال) من جهة لمجلس األعلى لألمناإلطار القانوين لحول  اتمالحظسنقدم من خالل هذه الفقرة       
 (.اثنيا) من جهة أخرى تركيبة اجمللس األعلى لألمنو 

                                                           

 من الدستور. 21الفصل  -344 
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 لمجلس األعلى لألمناإلطار القانوين لحول  اتمالحظ أوال:      

وة جرت العادة أن يتم ذلك مبوجب ظهری شريف إس دولق ،كيفية إحداثه  اجمللس األعلى لألمن مل ينص على       
اليت نص  ،، وعلى سبيل املثال ال احلصر احملكمة الدستوريةوغریها من املؤسسات ،ابلعديد من املؤسسات الدستورية

قانون  أنه نص على أن تنظيمها وتسریها يكون مبوجب القانونية لذلك، إال لآلليةالدستور على إحداثها دون حتديد 
ون التنصيص على إحداث د ، وابلتايل صدر هذا القانون التنظيمي املتعلق بتنظيم وتسيری احملكمة الدستوريةتنظيمي

فصل ال ادة األوىل منه على االستناد إىلحيث اقتصرت امل ،من الدستور 101بناء على الفصل  ،احملكمة الدستورية
ان ومؤسسة وسيط لس الوطين حلقوق اإلنسمن الدستور املتعلق بتنظيم وتسيری احملكمة الدستورية، خبالف اجمل 122

 ،0211يوليوز  01وليس دستور  1112دستور  ارتكازا على أحكام لكن ،مبوجب ظهری شريف احملدتنياململكة 
مبقتضى قانون تنظيمي أو قانون كما هو  اجمللس األعلى لألمن تنظيمعلى  02ويف نفس السياق، مل ينص الفصل 

من الدستور، اليت جاء فيها: "حيدد  02حال ابقي املؤسسات الدستورية، وهو ما أكدته الفقرة األخریة من الفصل 
  .لي للمجلس قواعد تنظيمه وتسيریه"نظام داخ

سات، خصوصا بني ابقي املؤسإن االجتاه الذي يدعي أبن تنظيم اجمللس مبوجب نظام داخلي، سيفقد قيمته        
ؤسسة دستورية حمدثة مأوال  ،ملؤسسةألن هذه ا ،انب للصوابجماجتاه  هو ،وأنه ميثل الركيزة األوىل يف استقرار البالد

منه كأساس دستوري صريح  02استنادا على الباب الثالث من الدستور الذي تضمن الفصل  ،من طرف امللك
، فإن لتايل، وابمادام امللك ميارس مهامه الدستورية من خالل ظهائر شريفة ،وذلك مبوجب ظهری شريف ،للمجلس

كما أن هذه املؤسسة الدستورية ليست فقط   345،يف تنظيم وتسيری اجمللس فقط دورهالدستور النظام الداخلي حدد 
بل وحىت  ،شاملال مناإلطار املؤسسي الوحيد املؤطر للمسألة األمنية، حيث كل سلطات الدولة هلا ارتباط وثيق ابأل

سار يعرف  فقد ،ري الذي عرفه هذا املفهوم حديثاالسيما مع التحول اجلوهو  ،املدنيةو  السياسية والنقابية الفعاليات
 ، حبيث إن أمن األفراد واجلماعات هو خدمة أمن الدولة والعكس صحيح.ابألمن اجملتمعي

األعلى  األخرى لتفعيل التوجهات اإلسرتاتيجية املنبثقة عن اجمللسوهو ما يعزز دور ابقي املؤسسات الدستورية       
 لى األقل فرضيتني أساسيتني:هناك عه ال أناحل، و ن، مبا فيها املؤسسات التقريريةلألم

                                                           

 من الدستور. 02الفقرة األخریة من الفصل  -345 
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ميكن للنظام الداخلي نفسه أن ينص يف مضمونه على وجوب عرضه على أنظار : الفرضية األوىل -
خضعت  داخلية اليتال ألنظمةا تنفيذه، كما هو الشأن ابلنسبة لبعضاحملكمة الدستورية قبل الشروع يف 

، إال أن بيئيالاالجتماعي و ي للمجلس االقتصادي و لنظام الداخلويتعلق األمر اب ،للرقابة الدستورية
من القانون التنظيمي املتعلق  00من املادة  بدليل أن الفقرة الثانية الفرضية جمانبة للصوابهذه 

حتال ابقي األنظمة الداخلية للمجالس املنظمة مبوجب قوانني "نصت على أنه  346ابحملكمة الدستورية
أن  واحلال، "تنظيمية إىل احملكمة الدستورية للبت يف مطابقتها للدستور من لدن رئيس كل جملس

مما جيعل هذه  ر مبوجب قانون تنظيميمن الدستو  02اجمللس األعلى لألمن غری منظم حسب الفصل 
 .الفرضية غری قائمة على أسس شرعية

على  لألمن األعلى لنظام الداخلي للمجلسمشروع ا يف إمكانية تنصيصتتجلى  :الفرضية الثانية -
ظام سبة للنكما هو الشأن ابلن  ،ضرورة عرض النظام الداخلي للمصادقة امللكية قبل الشروع يف تنفيذه

ملؤسسة وسيط اململكة، ومن مت، فإن هذه تبقى واردة للغاية ابلنظر خلصوصية وأهداف اجمللس الداخلي 
 .األعلى لألمن، وطبيعة مكوانته

وهو الباب  ،طار دستوري منصوص عليه يف الباب الثالث من الدستورإب ،أتطری اجمللس األعلى لألمنكما أن        
يه إشارات دالة ف ،ابمللكية، وحيث إن ربط اجمللس األعلى لألمن وفق ما حددانه سابقا املخصص للمؤسسة امللكية

يف فقرته  02 لالفصمن جتليات ذلك و  ،املؤسسة امللكية هي الراعي األساسي للمجال األمين من جهة أنعلى 
ن حلرية والضام ،يندوحامي محى امللة وال ،ری املؤمننيأم امللكيف فقرته األوىل " 21لفصل الثانية بشكل رئيس، وا
 ممارسة الشؤون الدينية".

ممثلها األمسى ورمز وحدة األمة وضامن دوام امللك رئيس الدولة و " ،يف فقرته األوىل 20الفصل  عالوة على      
لدستورية، ا على احرتام الدستور وحسن سری املؤسساتوالساهر الدولة واستمرارها واحلكم األمسى بني مؤسساهتا، 

تعهدات الدولية ام الحرایت املواطنني واملواطنات واجلماعات، وعلى احرت نة االختيار الدميقراطي، وحقوق و وعلى صيا
 فما هي رهاانت تنزيل هذا اجمللس؟ ،للمملكة"

                                                           

، املنشور 0212غشت  12بتاريخ  1.12.121املتعلق ابحملكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهری الشريف رقم  22.12القانون التنظيمي رقم  -346 
 .0212شتنرب  2يف  2022عامة، عدد ابجلريدة الرمسية، نصوص 
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ومل  ألمن،لاألعلى  احملدث للمجلس اإلجرائي اإلطار مل خيرج إىل حيز الوجود ،دود كتابة هذه األسطرإىل ح      
يستمد أمهيته من  الذي ،مشروع النظام الداخلي للمجلستنصيب أعضاء اجمللس حىت يتسىن هلم املصادقة على  ميت

رجال  بعض هلكن اإلشكال الذي يطرح ،ص عليها مباشرة يف النص الدستورياعتباره أول مؤسسة أمنية يتم التنصي
قص من قوة هذه ما ميكن أن ين، يكن مبقتضى قانون تنظيمي لس ملهو أن التنصيص على اجمل ،القانون يف املغرب

لفرضية املغلوطة إال أننا تصدينا هلذه ا ،ها ابملقارنة مع املؤسسات األخرىاملؤسسة على الساحة الوطنية، ويفقدها أمهيت
املشار  0211يونيو  11امللكي بتاربخ  نص اخلطابحيث ابلعودة إىل  ،وواقعية على حجج دامغة ستندةوالغری امل

، وحتدای امالمفهوما اسرتاتيجيا شابعتباره األمن إليه أعاله، جنده قد حسم اجلدل فيما خيص هذا اإلشكال، حيث 
قوميية يشكل قوة تالذي  ،اجمللس األعلى لألمنيف شكل  ،إحداث آلية مؤسسية استشاريةعامليا استدعى 

اليوم،  رفها عاملظل التطورات األمنية املتسارعة اليت يعوهكذا يف ببالدان.  لرتسيخ احلكامة األمنية اجليدة ةواقرتاحي
ي ك  على لألمن، وإخراج نظامه الداخليإىل إحداث اجمللس األ قبل أي وقت مضى أصبح من الضروري اإلسراع

 واملغاربة. دولةت دعم أمن الليايضطلع ابملهام الدستورية املوكولة إليه، مبا يفضي إىل تعزيز آ

 حول تركيبة اجمللس األعلى لألمن اتمالحظ: اثنيا

مثل واحد عن واالكتفاء فقط مب ،تتجلى يف تغييب النيابة العامة من تركيبة اجمللسهناك مالحظة أساسية       
السلطة القضائية أال وهو الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية بصفته هذه وليس كرئيس أول حملكمة 
النقض، إىل جانب وزير العدل كسلطة تنفيذية، وهو ما قد يفهم من ذلك، أن واضعي الدستور مل تكن هلم رؤية 

نفيذية، سة النيابة العامة اليت ستصبح مؤسسة مستقلة عن وزير العدل كالسلطة التاستشرافية فيما خيص مستقبل رائ
 ينتبهوا إىل ما ملمستقل عن اجلهاز التنفيذي، كما وقائمة بذاهتا يف إطار السلطة القضائية يقودها مسؤول قضائي

م قضاة النيابة العامة واضحة حول التزامن إشارة قوية و  من الدستور 221الفصل تضمنته الفقرة الثانية من 
ون حتديدها بشكل دوارتباطهم الوثيق ابلسلطة اليت يتبعون هلا فيما خيص التعليمات الكتابية القانونية الصادرة عنها 

زير العدل وواضح يف و ، مما تركت الباب مفتوحا أمام احتماالت متعددة دون اختزاهلا بشكل مباشر واضح وحصري
فهي نظرة استشرافية من واضعي الدستور وربط موضوعي مبقتضى الفصل األول من الدستور يف  ،اكآنذرئيسها 

شأن مقومات النظام الدستوري القائم على فصل السلطة املرن، وكذا الباب املتعلق ابلسلطة القضائية، يف حني أن 
ة تزل موقع النيابة العامة يف تركيبمن الدستور غاب عنها هذا املعطى اهلام، حيث اخ 02الفقرة الثالثة من الفصل 

استدركت األمر  02إال أن الفقرة الثالثة من الفصل  ،سابقا النيابة العامة اجمللس كهيئة تشاورية يف وزير العدل رئيس
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منها  هغاليعترب حضورها مفيدا ألشو  ،اجمللس شخصيات أخرى من غری أعضاء سريعا، حيث فتحت اجملال حلضور
 ملندوباالعام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج؛  )ة( املندوباملدير العام للشؤون الداخلية؛  )ة( الوايلالدولة؛  )ة( وزير
 )ة( وسيط ؛ حلقوق اإلنساناجمللس الوطينة رئيس ؛النيابة العامة )ة( رئيسالوزاري املكلف حبقوق اإلنسان؛  )ة(

 اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري...اخل. )ة( جملس املنافسة؛ رئيس )ة( ؛ رئيساململكة

شكلت األحكام الدستورية السالف ذكرها األرضية املالئمة لتقوية أداء املؤسسات وضمان على ضوء ما سبق،      
كامة اجليدة بصفة ملبادئ احل لفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور، جامعةتجويد أدائها، فال استقرارها البنيوي

سات املؤساملبادئ الدستورية اإلطار األنسب لعمل كل ت من حيث جعل، واحلكامة األمنية بصفة خاصة ،مةعا
ثابة ضمانة أساسية هنا مبأدائها، أل لقياس معيارای اوأساس ،األمن مبفهومه الشامل الفاعلة والعاملة يف جمال الدستورية

بني  افواإلنصتسوده الكرامة والعدل  ،كخيار اسرتاجتيي ال رجعة فيه  ،حنو إرساء مقومات دولة احلق والقانون
 واحلكامة يف تدبری املؤسسات وأدائها. ،املواطنات واملواطنني
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 مأسسة احلكامة األمنية يفتدخالت املؤسسات الدستورية قراءة يف  الفصل الثاين:

 جمال يف اوتدخالهت ،وأدوارها املؤسسات الدستوريةميكننا أن نستشف طبيعة  ،الدستور ارتكازا على أحكام     
الت يف جما ا للدولةبصفته رئيس مللكاليت يضطلع هبا ا السلطة الرائسية حيث تتوزع إىل ،مأسسة احلكامة األمنية

 آليات اللتهجل ل مبوجبهاو خت اليتو  متنوعة، يف طليعتها اجملال األمين بصفته الضامن الستقرار الوطن  وحوزة ترابه،
ضاها امللك الصالحيات الرئيسية اليت ميارس مبقت آلليةا الظهائر الشريفةمهامه الدستورية، حيث تعترب ملمارسة تقنية 
عادية أو ة، سواء الظروف المبوجب مقتضيات نصوص خاصولة له مبقتضى أحكام الدستور أو املخ األمنية واملهام

اليت  حيةاملؤسسة امللكية إابن حالة الطوارئ الص تتدخالب ما يقتضي إبراز اجلوانب احمليطةيف حالة  الطوارئ، وهو 
 املستجد. 11-تشهدها بالدان على غرار دول العامل يف إطار ما يعرف جبائحة كوفيد 

لسلطة ل فيمكن إاثرهتا يف إطار الصالحيات الدستورية والقانونية ،السلطة األمنية للحكومةأما على مستوى    
لوزارية املكلفة حبقوق ا أداء املندوبيةالتنظيمية لرئيس احلكومة، والسلطة التنفيذية للحكومة يف اجملال األمين، وكذلك 

 اإلنسان وخمرجاته من خالل اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 

 اجملال األمن ا املتاحة ألعضاء جملسي الربملان يفمن خالل امتيازاهتا وآلياهت السلطة التشريعيةيف حني يربز دور    
وحقوق اإلنسان، استنادا إىل املعايری الدولية للرقابة السياسية على األجهزة األمنية ووسائلها املعتمدة، ابإلضافة إىل 

 حتديد مرتكزات العمل الربملاين.

سن الربملان القوانني  يف التشريع األمينو  ع األمنتدخالت السلطة التشريعية املؤثرة يف احلكم الرشيد لقطا تقوم و      
؛ ها أو رفضهااملوافقة على ميزانياهتا وتعديل يقوم أبدوار مهمة يفية وحيدد صالحياهتا، كما ناملنظمة للمؤسسات األم

تقييم ما أ؛ مراقبة مدى تناسب ومالءمة األعمال احلكومية األمنية للدستور والقانون من خالل الرقابة السياسيةو 
، يةاألمنالقضاای حول  اتعنربا عاما حول النقاشات واملرافم يوفرفالربملان  املهام التمثيلية فيما خيص السياسات األمنية

 .ويسهل التوافق السياسي عرب احلوار والشفافية ويعطي صوات للمعارضة الشعبية لقرارات احلكومة يف جمال األمن

ية، نية لرئيس الدولة، وقيام وزارة الداخلية مبتابعة شؤون العاملني يف األجهزة األمنإن تبعية األجهزة األموعليه، ف     
ملانية يف لرقابة الرب اجيعل  ،وإشراف جملس األمن القومي الذي يرأسه رئيس الدولة على عمل هذه األجهزة األمنية

رات حقوق نون، وانعكاسها على مؤشممارساهتا العملية أكثر تعقيدا يف ظل ارتفاع وثریة التجاوزات األمنية للقا
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الدورات  –ية ة التشريعاإلنسان، هذا ما يدعوان لتحديد مؤشرات قياس األداء الربملاين على الصعيد العملي: الوالي
 .التشريعية

س األعلى للسلطة من خالل اجمللعلى ضماانت مؤسساتية  السلطة القضائية ستندوفيما خيص السلطة الثالثة، فت     
هبا  دستور اململكة، والنصوص القانونية اجلاريعلى أحكام ا دوارمهأل تهمايف ممارسالقضائية ورائسة النيابة العامة 

والقانون  ،العمل، ويف مقدمتها القانونني التنظيميني للمجلس األعلى للسلطة القضائية والنظام األساسي للقضاة
صاصات السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيسا املتعلق بنقل اخت

 اعد لتنظيم رائسة النيابة العامة للنيابة العامة وبسن قو 

يهم القضاة  هو مطلب فئوي نيابة العامة عن السلطة احلكومية املكلفة ابلعدلاستقالل الومن هذا املنطلق، فإن      
جمتمعيا أتتى نتيجة لتطبيق أحكام الدستور الذي يعرب عن وجدان األمة واختياراهتا بشكل عام، وعلى أكثر  ومطلبا

 من صعيد، فإن تنزيله مل يكن ابلسهولة املأمولة ألسباب بنيوية ولوجستيكية، منها ما مت جتاوزه خالل السنتني األوليتني،
 .ة واخنراطا مسؤوال لألطراف املعنيةويتطلب تعبئ ،ومنها ما ال يزال مطروحا إىل حينه

 لى ضوءع مظاهر استقالليتهامن خالل  يف مأسسة احلكامة األمنية دور السلطة القضائيةومن مت، يتجلى      
يابة العامة عن استقاللية الن على، فضال الضماانت الدستورية للمحاكمة العادلةمث املؤطرة هلا، املبادئ الدستورية 

 (.املبحث األول)السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل 

اين لث، اباب كامال وهو الباب ااحلكامة اجليدةملوضوع  0211صص الدستور املغريب لسنة خويف نفس السياق،      
 شقني يف األمهية اليت كرسها املشرع الدستوري هلذا املوضوع من خالله ظهري 347،فصال 11عشر الذي يتكون من 

  ،يقيةاحلق لتشاركيةا يفتح الباب حنو الدميقراطية اابعتباره موضوع مبادئ احلكامة اجليدة وهيئات احلكامة اجليدة،
 ،والرتابية الوطنية االيت تنبين عليها التشريعات املتقدمة يف سياساهت ،كامتداد طبيعي وموضوعي للدميقراطية التمثيلية

ه على جمموعة ، وهذا ما سار عليه املشرع املغريب بنصلتفعيل أسس الدميقراطية احلقيقيةاليت تقوم على مبادئ عامة 
 .الدستورضمن أحكام وتقنينه جملموعة من املؤسسات واهليئات  ،من املقتضيات اهلامة

ولعل من أبرزها، املؤسسات واهليئات الدستورية ذات الصلة مبجال تعزيز حقوق اإلنسان والنهوض هبا يف      
هاتني اای خب ال بد من تفكيك ،ومن متاململكة،  وسيطمؤسسة و  اجمللس الوطين احلقوق اإلنسانطليعتها 

                                                           

 .111إىل الفصل  102من الفصل  -347 
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هاتني  قراءة يف أداء ميتقد ما، متاشتغاهلوآليات تهما طبيعمن خالل حتديد  املؤسستني الدستوريتني املستقلتني
من  ةرير السنوياقالتاملؤسستني الدستوريتني من خالل مؤشرات موضوعية ترتكـز أساسا على عناصر متعددة السيما 

 رتفقنيبني اإلدارة واملرتفقات وامل يف الدفاع عن احلقوقاململكة منوذجا  وسيطتدخالت مؤسسة إبراز جهة، وكذا 
 من جهة أخرى. زمن الطوارئ الصحية ونتائجها احملصلة

قانوين  تنظيم بوصفه اجملتمع املدينومن جتليات تطور مستوایت الدميقراطية التشاركية ابملغرب ظهرت احلاجة إىل      
 والربامج التنموية، ت واملشاريعقرارايف ال التأثری علىالدميقراطية عرب قدرته  جمتمعي يف اجملتمعات احلديثة و يعرب عن تغری

دسرتة فإن  ،حرية االنتماء داخل فضاء عمومي مشرتك ىطرق دميقراطية ترتكز علبالساكنة استجابة حلاجيات و 
اجملتمع املدين هو انسجام مع مفهوم احلكامة اجليدة، ابلنظر لكونه شريك اسرتاتيجي يف تدبری الشأن العمومي، 

مجتمع املدين أمام السلطات العمومية والسلطة التشريعية واجملالس املتاحة لل لياتاآل رصد سنعمل علىبذلك 
مة األمنية من خالل ابحلكاإبراز مظاهر األداء ابلنسبة لفعاليات اجملتمع املدين ذات الصلة وكذلك  ،املنتخبة ترابيا

املبحث )سان واملنظمة املغربية حلقوق اإلن لجمعية املغربية حلقوق اإلنسانل التقارير السنوية الضوء على تسليط
    (.الثاين

 آليات قياس أداء املؤسسات الدستورية يف جمال مأسسة احلكامة األمنية املبحث األول:

 جماالت يف للملك السلطات املخولة يف مأسسة احلكامة األمنية انطالقا من الرائسية دور السلطة  يظهر جليا     
 مهامهملمارسة قنية ت عطي للملك آلياتت اليت فصول الدستور ارتكازا على متنوعة يف طليعتها االختصاصات األمنية،

حيات واملهام املخولة له الالوسيلة الرئيسية اليت ميارس مبقتضاها امللك الص الظهائر الشريفةحيث تعترب  ،الدستورية
 خاصة، وذلك يف اجملال الدستوري واإلداري املخصص له،أحكام الدستور أو  مبوجب مقتضيات نصوص مبقتضى 

 .خيتلف موقع الظهائر الشريفة بني تراتبية القواعد القانونية من جهة، وسلم العمل اإلداري من جهة أخرى
من دستور  لسادسا على ضوء الفقرة األوىل من الفصل مببدأ تراتبية القواعد القانونيةكانت األوىل ترتبط   ئنل     
إال أهنا ممكن أن  ،حمضة يف بعدها اإلجرائي كآلية تنفيذية الشريفة حيث يتجلى موقع الظهائر ،0211يوليوز  01

فتحتل مكانة سامية  ،ظهائر الشريفة يف العمل اإلداريلاب فإن الثانية تتعلق ،بعدا تشريعيا بشكل استثنائي أتخذ
 جتعل منها آلية استثنائية ابلنظر لكوهنا تنصب على جمال التعيني ابألساس، وذلك يف نطاق العمل اإلداري للملك

 .شريف بظهری التعينيآلية  املتمثلة يف
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 ، يظهر دور احلكومة من خالل آليات السلطة التنظيمية املخولة لرئيسجانب سلطة امللك يف اجملال األمين فإىل     
لى األداء عنا إىل تسليط الضوء عوآليات السلطة التنفيذية املتاحة للحكومة، كما أن موضوعنا هذا يدفاحلكومة، 

املؤسسايت للمندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، فضال على قراءة ملضامني اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية 
 ألول(.)املطلب ا 0201-0212و 0212-0211حطتيها مب اإلنسانوحقوق 

من خالل  ةدور السلطة التنفيذية يف مأسسة احلكامة األمنية، يربز جليا دور السلطة التشريعيوابملوازاة مع      
عايری الدولية للرقابة استنادا إىل امل ،وحقوق اإلنسان امتيازاهتا وآلياهتا املتاحة ألعضاء جملسي الربملان يف اجملال األمين

السيما جلان برملانية  ،السياسية على األجهزة األمنية ووسائلها املعتمدة، ابإلضافة إىل حتديد مرتكزات العمل الربملاين
على خمرجات ارتكازا  الربملاين داءاثرة العوامل املؤثرة على األإل وحتديدا جلنة الداخلية مبجلسي الربملان، ،مكلفة ابألمن

  .(املطلب الثاين) احلكومي ال الرقابة الربملانية على العملقراءتنا يف أداء العمل الربملاين يف جم
لسلطة مظاهر استقاللية ا من خالل جتليات ،وفيما خيص دور السلطة القضائية يف مأسسة احلكامة األمنية     

نيابة العامة عن واستقاللية ال ،الضماانت الدستورية للمحاكمة العادلةو املؤطرة هلا، املبادئ الدستورية يف  القضائية
 (.املطلب الثالث)السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل 

 
 احلكامة األمنية أسسةدور السلطة التنفيذية يف م املطلب األول:

 الدستورية آللياتاستعراضنا ل من خالليف تدبری الشأن األمين للملك  الرائسيةللسلطة  رع األولالفنتطرق يف      
 رع الثاينلفا، على أن خنصص املؤسسة امللكية إابن حالة الطوارئ الصحية تتدخال نربز أبرز جوانب مث، املتاحة

ة التنفيذية سلطالو السلطة التنظيمية لرئيس احلكومة  صالحيات من خاللالسلطة األمنية للحكومة للحديث عن 
ذلك ابلنسبة للخطوة وك قراءة يف أداء املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان،سنقدم يف اجملال األمين، مث  للحكومة

 .الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان

 السلطة األمنية للمؤسسة امللكية :الفرع األول

 نإ ، حيثممثلها األمسى أوال لصفتهنظرا  اململكة، من الدستور 20و 21حتدد مهام امللك مبوجب الفصلني      
ن ماضابعتباره ال اثنياوؤسساهتا، بني ممسى األاحلكم بوصفه ، و درجاهتم لية املنتخبني مبختلفيمتثيليته تسمو على متث

ستقالل البالد وحوزة اململكة، ودوامها واستقرارها، عن طريق السهر على احرتام الدستور والتعهدات الدولية ال
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 احلرایت،كتسبات يف جمال احلقوق و للمملكة، وحسن سری املؤسسات الدستورية وصيانة االختيار الدميقراطي وامل
 .الشريفة وألجل هذه الغاایت، فإنه ميارس هذه املهام عن طريق ظهائر ملكية

إلسالم دين لكون ا ابلنظرورئيس الدولة  املؤمننيأمري يعطيان للملك صفتا  من الدستور 20و 21الفصلني ف     
فضال عن كون الدين اإلسالمي السمح وامللكية الدستورية  ة،يستمد شرعيته من رابطة البيع املؤمننيالدولة، وأمری 

تعايشان متداخالن وم امع الديين والطابع الدنيوي ألهنمن الثوابت اجلامعة لألمة، مما يستحيل معه الفصل بني الطاب
رس ا املراجعة الدستورية، وهنا مربط الفمثوابت األمة، فإنه ال يسمح أبن تشمله ، فإذا كاان منجنبا إىل جنب

 بينهما.

ياري أعضاء احلكومة إما مببادرة منه أو بطلب اختإعفاء  ، فإن له سلطةالسلطة الرائسية للملكوعلى مستوى      
قالة رئيس ألحد أعضائها، لكن است لرئيس احلكومة أو بطلب من رئيس احلكومة بناء على استقالة فردية أو مجاعية

ملزم إبعفاء احلكومة بكاملها كنتيجة حتمية  هوإذن  ،اء احلكومة بكاملها من لدن امللكاحلكومة تؤدي إىل إعف
 348.الستقالة رئيس احلكومة

إلختصاصاته ممارسته  يف إطار لملكل التقنيةاآلليات الدستورية  الفرع وهلذه اإلعتبارت وغریها، سنتناول يف هذا     
ابن حالة الطوارئ إ املؤسسة امللكيةتدخالت مت  (،الفقرة األوىلأمریا للمؤمنني ورئيسا للدولة ) الدستورية بصفته

 .(الفقرة الثانية) الصحية

 للمؤسسة امللكية التقنيةالدستورية  : اآللياتالفقرة األوىل

لقواعد من خالل إبراز مكانتها داخل تراتبية ا ،يتجلى موقع الظهائر الشريفة ضمن هرمية القواعد القانونية
مراسيم القوانني،  ،، القوانني التنظيمية واألنظمة الداخلية، القواننياالتفاقيات الدولية: الدستور، املتجلية يف القانونية
 ها.املتخذة لتنفيذ إلداريمع موقعها ضمن وسائل العمل ا ةابملوازا ،املراسيم

 
 
 

                                                           

 من الدستور. 21الفصل  -348 
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 الدستور املغريب على العديد من املقتضيات املتعلقة ابلظهائر امللكية يف الفصول التالية:وهكذا، نص        

 املتعلقة ابلسلطتني الدينية والرائسية للملك:  الشريفة الظهائر 
 349ابجملال الديين للملك؛ تتعلق -
 350ابلسلطة الرائسية للملك؛ تتعلق -
 351بسلطة جملس الوصاية بواسطة األوامر امللكية. تتعلق -
 املتعلقة ابلتعيني أو املوافقة على التعيني: الشريفة الظهائر 
 352تعيني رئيس احلكومة وأعضائها وإعفائهم؛ -
 353التعيني يف املناصب العليا؛  -
 354التعيني يف الوظائف العسكرية؛ -
 355القضائيني.املوافقة على تعيني القضاة واملسؤولني  -
 املتعلقة إبصدار التشريعات واملعاهدات: الشريفة الظهائر 
 356، القوانني؛القوانني التنظيمية ،تعلق إبصدار القوانني: الدستورت -
 357ابلتوقيع واملصادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية. تتعلق -
 املتعلقة ابالستفتاء: الشريفة الظهائر 
تاء، من الدستور اليت تنص على أن السيادة لألمة متارسها مباشرة ابالستف الفقرة األوىل من الفصل الثاين -

-20من الدستور، وبناء عليه صدر ظهری شريف رقم  20وارتكازا على الفقرة الثالثة من الفصل 
بعرض مشروع الدستور على االستفتاء بتاريخ فاتح يوليوز  0211يونيو  11الصادر يف  11-1

0211. 

                                                           

 من الدستور. 21الفصل  -349 

 من الدستور. 20الفصل  -350 

 من الدستور. 22الفصل  -351 
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 املتعلقة إبحداث أو حل املؤسسات: الشريفة الظهائر 
إبحداث اجمللس األعلى لألمن ما دام أنه مت التنصيص عليه يف الباب الثالث املتعلق ابمللكية،  تتعلق -

 358؛خلينص الفصل ذاته على تنظيمه وتسيریه بنظام دا ابملوازة مع شريف فإن إحداثه سيكون بظهری
 359.حبل الربملان تتعلق -
 املتعلقة إبعالن حالة االستثناء الشريفة الظهائر: 

  360إبعالن حالة االستثناء وممارسة السلطات االستثنائية ورفع حالة االستثناء. تتعلق -
  

يا، كما أسلفنا وليس طابعا إجرائ ،الظهري الشريف بعدا قانونيا أتسيسياإال أن هناك حاالت اليت أيخذ فيها 
ظهائر شريفة مبثابة  مبوجب مت إحداثها ؤسسات غری دستوريةمل أمثلة واقعيةنورد وعلى سبيل املثال ال احلصر  ،الذكر

اجمللس الوطين حداث إبتعلق األمر ي، و  0211يوليوز 01لدستور  الشاملة قبل املراجعة الدستورية هلا ةمؤسس نيناقو 
 اململكةمؤسسة وسيط إحداث و، 0211 يف فاتح مارس 1-11-11رقم  شريف مبوجب ظهری حلقوق اإلنسان

صدرا بناء  شريفني كاان مبوجب ظهریين،  0211مارس  11الصادر يف  ،1-11-00رقم  شريف مبوجب ظهری
على األسباب التالية: االلتزام ابملواثيق الدولية ذات الصلة مببادئ حقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عامليا؛ 

الدستورية للملك يف صيانة احلقوق واحلرایت؛ األساس الدستوري الذي استندت إليه هو الفصل  ةهنوضا ابألمان
 .1112من دستور  11

، 0211يوليوز 01بعدا دستورای مع املراجعة الشاملة لدستور  تاملؤسسات اليت أخذ ذهما ينطبق على هو 
 اجلمعيات عضبقانونية، حيث مت إحداث أخذت هي األخرى نصيبا من هذه اآللية ال ، حيثاجلمعياتينطبق على 

لظهری الشريف ا ،وعلى سبيل املثال ،مؤسسة وات نفع عاممنحتها صفة  ،ذات رمزية خاصة مبوجب ظهائر شريفة
بتخويل مجعية رابطة علماء املغرب صفة مؤسسة ذات نفع عام  0222فرباير12صادر يف ال 1.20.012رقم 

 ."الرابطة احملمدية للعلماءحتت اسم " 
  الربملان ايهف للغيه، كما أنه ال يتدخمركزا قانونيا جديدا أو تعدله أو تدث ظهائر اإلحداث إما أن حت ،إون 

للملك  لساميحيث يربز الدور ا ،ية )رئيس احلكومة( وسلطة تنفيذيةال احلكومة كسلطة تنظيمو  كسلطة تشريعية
فية اجلمعيات ذات رمزية خاصة، وكيو طبيعة هذه املؤسسات  الشريفة حيث حددت هذه الظهائريف هذا اجملال، 

                                                           

 من الدستور. 02الفصل  -358 

 من الدستور. 01الفصل  -359 

 من الدستور. 01الفصل  -360 
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) الظهائر  الشريفة مل يتم إعمال هذا النوع من الظهائر 0211إال أنه مع دستور ها، تتنظيمها وتسيریها وهيكل
 ألنه حدد اآللية املتبعة يف إحداث هذه املؤسسات. ،احملدثة أو املؤسسة(

 ،الباب، حيث أن العديد من املؤسسات الدستورية سواء القائمة سابقاحدث حتول جوهري يف هذا وابلتايل 
واليت مت تغيری وتعديل طبيعتها وتسميتها أو اليت مل تكن هلا الصفة الدستورية من قبل، فإنه نص على إحداثها دون 

ور وسيلته القانونية )قانون ت، ماعدا الشق املتعلق ابلتنظيم والتسيری الذي حدد الدسالوسيلة القانونية احملدثة هلا وضيحت
 تنظيمي أو قانون أو نظام داخلي(.

حدد  دق رغم أن هذا األخری ،جاء مبوجب قانون تنظيمي إحداث احملكمة الدستورية ،وعلى سبيل املثال
ونفس  ،وهو ما ينطبق على إحداث مؤسسات دستورية أخرى ،الت تدخله فقط يف التنظيم والتسيریاالدستور جم

حيث نص  ،"اجمللس األعلى لألمن" وخنص ابلذكر ،ؤسسات دستورية الزالت مل حتدث حىت اآلنمل ابلنسبة الشيء
لشريفة دون حتديد طبيعته وأدواره، ليبقى السؤال اجلوهري املثار، هل الظهائر ا هوتسيری  هنظامه الداخلي على تنظيم

وكذلك الشأن  ،أو القائمة منها ةثديتنصب على إحداث مؤسسات دستورية سواء احل 0211يف إطار دستور 
 0211بينما كانت املؤسسات احملدثة قبل دستور  ؟وذات محولة نفعية عامة جمعيات ذات رمزية خاصةلل ابلنسبة

املؤسسات واجلمعيات هذه ف، 11يف فصله  1112دجنرب 12 دستور ضوءعلى  شريفة حتدث مبوجب ظهائر
تتوفر على نصوص تشريعية وأنظمة داخلية تتوىل تنظيمها وتسریها دون اإلخالل  شريفة احملدثة مبوجب ظهائر

 .احملدثة هلا الشريفة مبضامني الظهائر

 :أن الظهائر الشريفة، على مستوى موقعها ضمن هرمية القوانني أتخذ بعدين ، يف هذا اإلطار،واجلدير ابلذكر     

 لالتصال ليا ة العئحداث اهليإب ائر شريفةظهالداخلية )لقوانني واألنظمة هتم أساسا ا :بعد تشريعي
 شريف ظهری وكذلك وسيط اململكة(،و واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان،  ،"اهلاكا"السمعي البصري 

 (.1102فرباير 02بتاريخ النظام األساسي العام للوظيفة العمومية  قانون )ظهری شريف مبثابة مبثابة
 01 شريف ظهری من خالل يهم تنفيذ القوانني سواء تعلق األمر ابلدستور :يتنفيذ رائيإج بعد 

 الداخلية، ومراسيم قوانني. القوانني التنظيمية أو القوانني العادية واألنظمة أو 0211يوليوز
 ،رتبط ابإلحداثيف اجلانب امل الظهائر الشريفة ال ميكن أن تقوم مقام الدساتری والقوانني التنظيمية إال أن هذه

فيصدر  ،يمبثابة دستور أو أن يقوم مقام قانون تنظيم شريف فال ميكن للظهری أن حيل حمل الدستور، فيصدر ظهری
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مبثابة قانون تنظيمي، ألنه واحلالة هذه يعترب اعتداء دستورای على اختصاصات السلطتني التشريعية  شريف ظهری
 اصات امللك الدستورية.والتنفيذية، وجتاوزا الختص

اء مقتصرا على بعد إجرائي تنفيذي، من خالل املسامهة يف إضف الشريف حيث يظل يف هذه احلالة الظهری
أن  الشريف ظهری(، يف حني ميكن للالطابع الشريف واألمر الشريف والتوقيعالشرعية عليها عرب تقنية اإلصدار )

كما سبق وأن أشران إىل ذلك من خالل األمثلة املتعلقة مبؤسسيت   القوانني العادية واألنظمة األساسية يقوم مقام
 اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ووسيط اململكة والرابطة احملمدية للعلماء.

 ملناصب العلياابالتعيني من الدستور يف فقرته األخریة، فانه حيدد املسطرة املعتمدة يف  21طبقا للفصل و        
بنك املغرب، السفراء، الوالة والعمال.....( من خالل آلية املبادرة من طرف الوزير  )وايل مبوجب ظهائر شريفة

 املعين وابقرتاح من رئيس احلكومة )اجمللس احلكومي( والتعيني امللكي مبوجب ظهائر شريفة )اجمللس الوزاري(.
وألمری  ،ابلتعيني، هي ظهائر تندرج ضمن السلطة الرائسية لرئيس الدولةوهذه الظهائر الشريفة املتعلقة        

املؤمنني، حيث يتم إصدارها وإخراجها إىل حيز الوجود عرب النشر يف اجلريدة الرمسية للمملكة، بعد التوقيع عليها 
 واألمر الشريف، بذلك يكون اإلصدار امللكي ذو محولتني: ،وإصدار الطابع الشريف

 : الطابع الشريف.دينيةمحولة  -
 : األمر الشريف. محولة رائسية -

 ،املثال ال احلصر ، وعلى سبيلمبناسبة حفل التنصيب الشريفة تالوة الظهائر أعرافيتم نشرها عرب  كما قد      
 . لشريفا ظهري التعينيوتالوة أحكام  ،الداخليةومسؤويل وزارة  ،من طرف الوزراء تنصيب الوالة والعمالأعراف 

 ظهری لا، فانه يتم مبوجب ظهری شريف بعد االطالع على مسطرة تعيني أعضاء احلكومةأما خبصوص       
الصادر يف  1.01.111، مثال ظهری شريف رقم وأداء لقسم بني يدي جاللة امللك احلكومة رئيس تعينيالشريف ب

 .لمملكةل ابجلريدة الرمسيةبتعيني أعضاء احلكومة، وقعه ابلعطف رئيس احلكومة ونشر  0201أكتوبر  11
، قد 0211إذا كان للظهائر الشريفة أنواع متعددة ومتنوعة ذات تصنيف كالسيكي، فإنه مبوجب دستور و       

التعيني سواء  اليت تنصب حتديدا على، الشريفة بظهائر املوافقةشهدت حركية نوعية أفرزت لنا نوعا جديدا مسي 
 .مسؤولية معينة يف مناصب مالية حمددة أو يف مناصب

على  01له حيث نص الدستور يف فص ،ابلسادة القضاة واملسؤولني القضائينيالشأن، ويتعلق األمر يف هذا        
املنتدب،  هتعيني قضاة اململكة ومسؤوليها القضائيني من طرف اجمللس األعلى للسلطة القضائية حتت رائسة رئيس

 .نات مبوجب ظهری شريفي املوافقة على هذه التعياملقام العايل ابهلل يف هذه احلالة ويتوىل
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املتمثلة هامه، مملمارسة تقنية دستورية  عطي للملك آلياتت فصول الدستورإذا كانت ف وارتكازا على ذلك،       
 الداخلي، يتم جند أن املسؤولني عن اإلدارات املكلفة ابألمن نافإن، للدستورابلرجوع  شريف بظهري التعينيآلية  يف

من  21الفصل   حسب مقتضياتتعيينهم يف اجمللس الوزاري ابقرتاح من رئيس احلكومة ومببادرة من الوزير املعين
 .دستورال

 ،ييف اجمللس الوزار  ريفش تعيينه بظهريراقبة الرتاب الوطين يتم مو لألمن الوطين  املدير العامالسيد إن  ،وعليه       
عالوة على  ؛كما هو الشأن ابلنسبة لقضاة اململكة واملسؤولني القضائيني شريف بظهري وافقة على التعينيملابو

 نيأو مسؤول رئيس احلكومةكمعينة  من جهة دستورية بطلب أو  امللك إما مببادرة من اإلعفاء اجلزئي أو الكليآلية 
لطة التعيني فيما يؤول ساستجابة لالستقالة املقدمة إليه بصفته ، أو معينة على ضوء تقارير سامني نيأو أمني نيقضائي
 نصلى سبيل املثال ها عحدد اليت آلية تفويض السلطة انهيك عن ؛احلكومة أو كنتيجة حتمية الستقالة رئيسإليه 

جل أل رئيس احلكومةلالفرتة املخولة خالل الظهری الشريف املتعلق بتفويض السلطة خبصوص إدارة الدفاع الوطين 
ه املتعلقة بتسيری إدارة الدفاع الوطين طبقا للنصوص اجلاري هبا العمل حتت سلطة امللك بصفت االختصاصاتارسة مم

تعيني ى عل إماآلية املوافقة وكذا  ؛املبادرة واالستشارة آلييتفضال عن  361القائد األعلى للقوات املسلحة امللكية،
آلية ن انهيك ع ؛أو مسؤولني عموميني أو إصدار النظام الداخلي مثال ملؤسسة وسيط اململكة الوزراء أو إعفائهم

ن م أو يف جلسات عمل أو يف إطار االستقبال امللكي إىل العروض املقدمة أمام امللك يف اجمللس الوزاري االستماع
لتمديد  قدمة للملكامل اتآلية امللتمسمث  ؛أو املسؤولني األمنيني أو الرتابيني الوزراء املسؤولون عنها سواء  هطرف

 شارةآلية االستقبال امللكي للتشاور والتوجيه والتنبيه واالستإىل جانب  ؛إلهناء املهام واألشغال ةاحملدد اآلجال
لدن ينه من شوقي بنيوب مبناسبة تعي أمحد الستقبال امللكي للسيدال احلصر، ا كما هو الشأن على سبيل املثال

قدم امللك توجيهاته السامية للمندوب ، حيث 0212دجنرب  2بتاريخ  حبقوق اإلنسانجاللته مندواب وزارای مكلفا 
امللك على أمهية هذه املندوبية الوزارية يف متابعة السياسات احلكومية خاصة يف  الوزاري املعني، من خالل أتكيد

 يف ذلك مع القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية، فضال عنوالنهوض هبا، والتنسيق  اإلنسانجمال محاية حقوق 
إىل  ة، كما دعاهاألممية املختص اآللياتتتبع تفعيل االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد التقارير الوطنية أمام 

صيانة املكاسب احملققة وإدماج ثقافة حقوق اإلنسان يف السياسات العمومية الوطنية وتطوير التفاعل مع اآلليات 

                                                           

دارة إبتفويض السلطة فيما يتعلق إبدارة الدفاع الوطين املستند على ظهری إحداث  0201أكتوبر  11الصادر يف  1.01.110ظهری شريف رقم  -361 
والظهریين الشريفني  ،منه 12من املادة  20.12والقانون التنظيمي املنظم للحكومة رقم  1110غشت  01بتاريخ  1.10.012الدفاع الوطين رقم 

 املتعلقني بتعني رئيس احلكومة وأعضاء احلكومة.
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خالل  نم فإهنا تتجسد، آلية التحكيم امللكي بني املؤسسات الدستوريةأما خبصوص  362؛واملنظمات املعنية
أو عرب لي األمة األوفياء أو اخلطب املنربية أمام ممث هایرعاسواء عرب اخلطب امللكية ل اآلليات التقنية املخولة جلاللته

 ... اخل.أو بالغات للديوان امللكي رسائل ملكية وإلقاء كلمات

ة اليت تدبرها املؤسسة اجملاالت اإلسرتاتيجي ابعتباره أحد أبرز حلقل األميناب يف عالقتها اآللياتوتفعيال هلذه      
أمریا  أيضا بوصفهو ، "املدنية والسلطة العسكرية نظيميةالسلطة الت فهو ،لدولةل ابصفته رئيس بقيادة امللك امللكية،

ملذهب اثالثة "ومرتكزاهتا ال البيعة، نظام سالديين الذي يقوم على أس شأن حيوز صفة املراقب األعلى للللمؤمنني
من خالل تدبریه  من البالدألضمان استقرار و  ةاملركزي نواةال اابعتباره "،املالكي؛ العقيدة األشعرية؛ التصوف السين

 اهلادفة إىل زعزعة األمن الروحي لألمة.طريق على كل التيارات املتطرفة لقطع الوذلك  لألمة، من الروحياأل

ون بطلب من طلب القراءة اجلديد ملشروع أو مقرتح قانعرب  التشريعيف  سلطة امللك يف اجملال األمينوتتجلى      
من الدستور، وحييط  10لكل مشروع أو مقرتح قانون طبقا للفصل  ةحيث يطلب امللك قراءة جديد 363،امللك

 364لس علما خبطاب امللك.اجملرئيس 

قتضى ثناء مباالستثنائية بعد إعالنه حالة االست هسلطات أما السلطات االستثنائية للملك، فإنه مبوجبها ميارس     
الصالحيات واإلجراءات اليت يفرضها الدفاع عن الوحدة الرتابية ويقتضيها كل  اختاذ ه، حيث ميكنظهری شريف

تدخالت املؤسسة  فما هيوتبعا لذلك،  365،الرجوع يف أقرب اآلجال إىل السری العادي للمؤسسات الدستورية
  ؟املستجد 11يف مواجهة اجلائحة العاملية النامجة عن فریوس كوفيد امللكية 

 

 

 

                                                           

ان، أمحد شوقي بنيوب وتعيينه مندواب وزارای مكلفا حبقوق اإلنسمبناسبة استقبال امللك للسيد  0212دجنرب  2بالغ الديوان امللكي الصادر بتاريخ  -362 
 . 12:02، الساعة 11/2/0211، اتريخ الزایرة /https://www.maroc.maاملصدر املوقع الرمسي للبوابة الوطنية 

، منشورات 0211أكتوبر  22بتاريخ  11/20بعد صدور قرار احملكمة الدستورية رقم من اجلزء الرابع من النظام الداخلي جمللس النواب  2الباب  -363 
 .0211طبعة  دار أيب رقراق للطباعة والنشر، جملس النواب،

 من النظام الداخلي جمللس النواب. 022املادة  -364 
 من الدستور. 01الفصل  -365 

https://www.maroc.ma/
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 املستجد 29يف مواجهة وابء كوفيد املؤسسة امللكية  تتدخال: الفقرة الثانية    

نذ بداية انتشاره م 367ستجدامل 11اجلائحة نتيجة وابء كوفيد على تتبع تطورات  366املؤسسة امللكية تعمل     
املقاربة يف إطار امللك  الرتاب الوطين، أصدر مستوى العاملي، ومباشرة بعد ظهور احلاالت األوىل علىاملستوى على 

لقطاعات اإلجراءات الوقائية واالحرتازية غری املسبوقة، اليت اختذهتا ا من جمموعةة تعليماته السامية الختاذ االستباقي
هبدف احليلولة  ،واملؤسسات املعنية، هبدف احلد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية واالقتصادية واالجتماعية

 .دون انتشار الوابء

حضر  ابلقصر امللكي ابلدار البيضاء، جلسة عمل 0202مارس  11بتاريخ فقد ترأس امللك، ، وهكذا     
قائد الدرك امللكي، و املفتش العام للقوات املسلحة امللكية، و ووزير الصحة، ، رئيس احلكومة، ووزير الداخلية اجتماعها

ان ببالدان، ومواصلة انتشار وابء فریوس كورو خصصت لتتبع تدبری  ،راقبة الرتاب الوطينومواملدير العام لألمن الوطين 
امة القائد األعلى ورئيس أركان احلرب العبصفته  امللك أصدر حيث ،اختاذ مزيد من اإلجراءات ملواجهة أي تطور

اكز الطبية اجملهزة، قصد وضع املر  تش العام للقوات املسلحة امللكيةللقوات املسلحة امللكية، تعليماته السامية للمف
أن أمر إبحداثها هلذا الغرض، مبختلف جهات اململكة، رهن إشارة املنظومة الصحية بكل مكوانهتا،  للملك اليت سبق

 368.إن اقتضى احلال وعند احلاجة

ختاذ مجيع اب احلكومة وجلميع القطاعات املعنيةويف نفس السياق، أصدر امللك تعليماته السامية لرئيس       
 369.إن اقتضى احلال ذلك الالزمة، واإلعداد ملرحلة جديدة اإلجراءات

                                                           

والكتابة  ، وجود تنظيم مؤسسايت يتكون من الديوان امللكي؛من احملددات يف طليعتهاجمموعة عرب ميكن إبراز معامل الطابع املؤسسايت للملكية  -366 
كية واألوامر والتعليمات مضمون اخلطب والرسائل املل اخلاصة؛ واملستشارين املعينني واملكلفني بقضاای حمددة وموظفات وموظفني يشتغلون هبا، فضال على

 –أمران السامي   –تعليماتنا  –رعاایان  –متعددة من قبيل " جاللتنا و  واردة ة اجلمع من خالل عباراتامللكية السامية، حيث جاءت يف جمملها بصيغ
 رب.عميقة على التدبری اجلماعي جملاالت تدخالت املؤسسة امللكية يف املغال دالالتالهلا من ، "نرتأس اليوم...إخل –تصوراتنا  –مؤسساتنا  -يسعدان 

هو االسم الرمسي للمرض، وأشار املدير العام ملنظمة الصحة العاملية إىل  11كوفيد  أن 0202من فرباير  11العاملية يف أعلنت منظمة الصحة  -367 
فيشری إىل العام، إذ أعلن تفشي  11، أما الرقم  disease داء ابإلجنليزية” فریوس“يشری إىل ” يف“، ومقطع ”كوروان“يشری إىل ” كو“أن مقطع 

 .0211الثالثني من دجنرب رمسي يف احلادي و  رض اجلديد بشكلامل
، 02/11/0201 اتريخ الزایرة فضاء األنشطة امللكية، ،/https://snrtnews.comلتلفزة الوطنية: لإلداعة واعن املوقع الرمسي للشركة الوطنية  -368 

   .11:22الساعة 

 .1:22، الساعة 02/20/0202، اتريخ الزایرة /https://www.cg.gov.maاملوقع الرمسي لرائسة احلكومة املغربية:  -369 

https://www.cg.gov.ma/
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 371مرسوما 370،من الدستور 22الفصل تنفيذا للتعليمات امللكية، واستنادا إىل  احلكومة املغربية كما أصدرت      
 خصص للتكفل ابلنفقات املتعلقة بتأهيل اآلليات والوسائل الصحية سواء بتوفری البنيات التحتية املالئمة أو املعدات

تداعيات من  رراضالقطاعات األكثر توالسيما  ،دعم االقتصاد الوطينوذلك هبدف اليت يتعني اقتناؤها ابستعجال، 
 .هلذه اجلائحة فریوس كوروان، والتخفيف من التداعيات االجتماعية

من أجل  372،الصنع إىل عدة دول إفريقية مغربية تعليماته السامية إلرسال مساعدات طبية امللك أعطىو       
 373املستجد. 11كوفيد-مواكبة الدول اإلفريقية الشقيقة يف جهودها حملاربة جائحة كوروان

ا سجينا، وذلك تالفي 0202مشل  عفوا ملكيا لكامل صدرأ ،من الدستور 02ملقتضيات الفصل  تفعيالو       
، أتخذ بعني ى معايری إنسانية وموضوعيةبناء عل، محاية لنزالء املؤسسات السجنيةالنتشار الفریوس بني السجناء و 

النضباط طوال ام ومزاای نوعية من حسن السریة والسلوك و االعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقاهل
 .ممدة اعتقاهل

خصصة الناظر األعلى لألوقاف، قام إبعفاء مكرتي احملالت احلبسية املو  ،ى اعتبار امللك أمریا للمؤمننيوعل      
 . السكىن ما عدا املوظفني، من أداء الوجيبة الكرائيةللتجارة واحلرف واملهن واخلدمات، و 

 ،لوزاريرائسة اجمللس اك ،املؤسساتيةوابملوازاة مع األنشطة امللكية سواء خارج أرض الوطن أو داخله، وسواء       
، طة امللكيةألنشدون إغفال جوانب أخرى ل ،من خالل زایرات عمل امليدانية أو ،وخطاب افتتاح السنة التشريعية

تلقيح ضد للإعطاء االنطالقة للحملة الوطنية يف مقر إقامته على عدد من األنشطة الرمسية، ومنها  شرفحيث أ
رئيس حمكمة ك   ن املناصب العليا،م، وترأس أشغال جملس وزاري، وكذلك تعيينات يف عدد املستجد فریوس كوروان

بصفته قض يل العام للملك لدى حمكمة النللمجلس األعلى للسلطة القضائية، والوك منتداب ارئيسالنقض بصفته 
 .للمجلس األعلى للحساابت األوىل رئيسةاللنيابة العامة، عالوة على ل ارئيس

                                                           

من الدستور على اجلميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل اليت يتوفرون عليها، التكاليف اليت تتطلبها تنمية  22الفصل  -370 
 .عن األعباء النامجة عن اآلفات والكوارث الطبيعية اليت تصيب البالدالبالد، وكذا تلك الناجتة 

بتاريخ ، مكرر 2220ابجلريدة الرمسية عدد  املتعلق إبحداث صندوق خاص بتدبری جائحة فریوس كوروان، منشور 0.02.021مرسوم رقم  -371 
11/2/0202. 

نيجر، السنغال، تنزانيا، لغينيا، غينيا بيساو، مالوي، موريتانيا، ا بوركينافاسو، الكامریون، جزر القمر، الكونغو، إسواتيين، الدول اإلفريقية املعنية هي -372 
 زامبيا.تشاد و 

 اتريخ الزایرة فضاء األنشطة امللكية، ،/https://snrtnews.comتلفزة الوطنية: داعة والعن املوقع الرمسي للشركة الوطنية لإل -373 
 .12:00، الساعة 01/11/0201
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املستجد  11-ابلقصر امللكي بفاس، توقيع إتفاقيات لتصنيع لقاح كوفيد 0201يف سنة كما ترأس امللك      
احات قية كرد مناسب على خماطر ندرة اللالسيادة اللقاحولقاحات أخرى ابملغرب، يف إطار الرؤية امللكية لبلوغ 

 374جهة املخاطر من ظهور أوبئة جديدة.وملوا

، حيث ترأس حفل إطالق أشغال إجنار مصنع ميدانيافقد أجرى امللك نشاطا رمسيا ، 0200أما يف مطلع سنة      
وذلك يف إطار الرایدة الصناعية  ولقاحات أخرى يف مدينة بنسليمان، 11-عمالق لصناعة لقاحات مضادة لكوفيد

للمغرب اليت تندرج ضمن الرؤية امللكية اهلادفة إىل جعل املغرب قطبا بيوتكنولوجيا ال حميد عنه على صعيد إفريقيا 
ساهم يف أتمني فهو مشروع هيكلي، ي ،والعامل، قاردا على أتمني احتياجاته الصحية على املديني القريب واملتوسط

 375مملكة وجملموع القارة األفريقية.ة للالسيادة اللقاحي

لدورة الربملانية مبناسبة إفتتاح ا ،الذي جاء يف إطار تنفيذ مضامني اخلطاب امللكي وأييت هذا التدشني امللكي     
، ةقضااي السيادة للواجه عودة لىع ، حينما أشار امللك أن األزمة الوابئية قد أابنت0200-0201العادية لسنة 

ها، وإذا كان املغرب وغری  ،والغدائية ،والصناعية ،والطاقية ،الصحية ،من أجل حتصينها يف خمتلف أبعادهاوالتسابق 
وتزويد األسواق واملواد األساسية بكيفية عادية، فإن العديد من الدول سجلت  ،قد متكن من تدبری احلاجيات

 376.إختالالت كبریة يف توفریها وتوزيعها

لذلك، دعا امللك إىل إحداث منظمومة وطنية متكاملة، تتعلق ابملخزون االسرتاتيجي للمواد األساسية، السيما      
سرتاتيجي األمن اإلالغذائية، والصحية، والطاقية، والعمل على التحيني املستمر للحاجيات الوطنية مبا يعزز 

 377.للبالد

 

                                                           

، 01/1/0200 اتريخ الزایرة فضاء األنشطة امللكية، ،/https://snrtnews.comتلفزة الوطنية: داعة والعن املوقع الرمسي للشركة الوطنية لإل -374 
   .10:10الساعة 

، الساعة 02/1/0200 اتريخ الزایرة فضاء األنشطة امللكية، ،/https://snrtnews.comعن املوقع الرمسي للشركة الوطنية للتلفزة الوطنية:  -375 
12:02.   

 2 ي مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية األوىل من الوالية التشريعية احلادية عشرة، ابلقصر امللكي بفاس، بتاريخ اجلمعةطاب امللكاخل -376 
، اتريخ الزایرة https://www.cg.gov.ma/ar/node/10416املغربية:  ، عن املوقع االلكرتوين الرمسي للحكومة0201أكتوبر 

 .10:02، الساعة 11/1/0200

 نفس املرجع. -377 

https://www.cg.gov.ma/ar/node/10416
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 : السلطة األمنية للحكومةالفرع الثاين

 يف اجملال األمين صالحيات الوزراءل ، مثفقرة األوىلاليف  لسلطة األمنية لرئيس احلكومةليف هذا الفرع  تناولن      
  .ةالفقرة الثاني يف

 السلطة األمنية لرئيس احلكومة األوىل:  الفقرة

وزير املنتدب الداخلية والعلى امللك أعضاء احلكومة مبا فيها وزير  حاالقرتا ة سلط على يتوفر رئيس احلكومة     
إعفاء عضو  بادرة يف طلباملساءلة واحملاسبة ألعضاء احلكومة من خالل سلطة امل، مث حتديد سلطة الوزراء، و بشأهنا

فبمجرد  ،ومة على رائستهاكابستمرارية رئيس احل مقرون ضمان استمرارية احلكومة حيث إن ،أعضائهامن أو أكثر 
 .رتتب عنها إعفاء احلكومة بكاملهادن امللك يقبول استقالته وإعفائه من ل

 اوفق ،حتت مسؤولية رئيسها السلطة التنفيذيةمتارس احلكومة  ،من الدستور 21تطبيقا ألحكام الفصل و      
 378والتكامل يف املبادرة. ؛والتضامن احلكومي ؛والتقييم ؛والتتبع واملواكبة ؛والتنسيق ؛والتفويض ؛بادئ املسؤوليةمل
طلع ( وألجل ذلك، تضمبفهومه الشامل جمال مشرتك يف جمال السياسات العمومية والضبط اإلدارياألمن )

ظيمية اجلاري هبا والنصوص التشريعية والتن للحكومة القانون التنظيميمبوجب أحكام الدستور، و  اابملهام املوكولة إليه
 العمل.

وىل واختصاصاته واهليكل اإلداري الذي يت ،أعضائهاحيدد رئيس احلكومة مبجرد تعيينها مهام كل عضو من و      
 ،ويرأس جملسها، يشرف على تنظيم أشغال احلكومةو  379،مبوجب مراسيم تنشر ابجلريدة الرمسية ،لوزير السلطة عليها

ملؤسسات واملقاوالت او  ،التابعة هلا واإلدارات ،وتتبع ومواكبة عمل خمتلف السلطات احلكومية ،وينسق ويوجه أعماهلا
وسائر أشخاص القانون العام املوضوعة حتت وصاية احلكومة، كما له أن يصدر توجيهاته إىل السلطات واملؤسسات 

 380.وإزاء الغری مبوجب النصوص التشريعيةويدافع عن مصاحلها أمام القضاء  املذكورة، وميثل الدولة

                                                           

بتنفيذ القانون التنظيمي املتعلق  0210مارس  11يف  1.10.22الصادر بتنفيذه ظهری شريف رقم  20.12من القانون التنظيمي رقم  2املادة  -378 
 بتنظيم وتسيری أشغال احلكومة والوضع القانوين ألعضائها.

 .20.12من القانون التنظيمي للحكومة  2املادة  -379 
 .20.12القانون التنظيمي للحكومة  0املادة  -380
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ملكي بناء على  ضبتفويهلذا األخری ورائسته  ،انعقاد اجمللس الوزاريطلب رئيس احلكومة ل ميكن ،هلذا الغرض      
ند لبت فيها عايس احلكومة اليت ميكن تفويضها لرئ 21، فما هي اجملاالت احملددة يف الفصل جدول أعمال حمدد

العامة لقانون  التوجهات أوالتوجهات اإلسرتاتيجية للدولة  هل ؟مبوجب جدول أعمال حمدد رائسته للمجلس الوزاري
اريع النصوص مش أومشاريع قانون العفو العام أو مشاريع القوانني التنظيمية أو شاريع مراجعة الدستور م أواملالية 

ومن  ؟نيةالتعيني ابقرتاح منه يف الوظائف املدأو إعالن حالة احلصار أو  إشهار احلرب أواملتعلقة ابجملال العسكري 
 مت، هل الشأن أمين ميكن أن يكون مصدر تفويض؟

كون اره قد يابعتب ،التوجه السياسي لرئيس احلكومةيف طليعتها  ،هذا سيضعنا أمام إشكاالت عمليةكل       
تائج ن يكون فقط منتميا للحزب الذي تصدرأو قد  ،بناء على االنتخاابت التشريعية جمللس النواب، منتخبا

ذا األمر جيعل رئيس احلكومة ه ،فيها النزاهة والشفافية واحلياد اليت يفرتض ،االنتخاابت التشريعية على أساس نتائجها
زيب والعمل السياسي يف إطار التحالف احلكومي والعمل احل ،خيلط بني العمل احلكومي يف إطار السلطة التنظيمية

 .ائز بنتائج االنتخاابت التشريعيةممثال للحزب الفأو  أمينا أو رئيسا أو كاتبا أوال ابعتباره

للتداول  حهاملمكن طرو من جهة، وابلنظر للمواضيع ا تقريريني يرأس جملسنيقد رئيس احلكومة نظرا لكون و       
فيها، واليت ستتمخض عنها قرارات على ضوء اجملاالت اليت ستنصب فيها، سواء من جانب التعيني يف مناصب 

 .من جهة أخرى ...أو قوانني املسؤولية أو التوقيع واملصادقة على اتفاقيات دولية أو قوانني تنظيمية

ك  وليس املل ،لنظر لوجود مؤسسة ملكيةاب ،من رئيس احلكومة سلطة فوق السلط رغم أن هذا ال جيعل      
ه وابقي مكوانت الديوان امللكي وكتابت ،كشخص، ونقصد هنا الدور الرمسي الذي يضطلع به مستشارو امللك

د التوجهات ، وحتدياتاخلاصة، انهيك عن كون رائسة اجمللس الوزاري ال تعين أبدا التحكم والقيادة، واختاذ القرار 
للدولة وفق منطق شخصي؛ ذايت؛ إيديولوجي؛ حزيب، بل على العكس متاما، فاجمللس الوزاري  واالسرتاتيجيات العامة

اس اكتمال نعقد على أسوطبيعتها ومكوانهتا، فإنه ي الس األخرى، وبصرف النظر عن وزهناعلى غرار ابقي اجمل
ق مقاربة حمدد، ووف ، وعلى أساس جدول أعمالروتكول معني من حيث ترتيب أعضائهالنصاب القانوين، ووفق ب

يتلوها بالغ  للرأي بوطة، و يف حماضر رمسية مض عقبها تصويت أو توافق، وتدون كل مالحظاتهتشاورية وتشاركية ي
 العام من طرف الناطق الرمسي ابسم القصر امللكي.

 ،ستوريةدسلطة رئيس احملكمة الميكن أن ينطبق على  ،رئيس احلكومةل السلطة التنظيمية وما ينطبق على     
لك مبوجب والسلطات املخولة للم ،ملمارسة اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية ابعتباره رئيس جملس الوصاية
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ويقوم مبهام القائد األعلى للقوات املسلحة  381،ماعدا مراجعة الدستور ،اري هبا العملاجلالنصوص التشريعية 
كال   وال أن أيمرها بعمليات حربية أو حيشدها ،حالة طوارئجعل القوات املسلحة امللكية يف دون إمكانية  ،امللكية

املوافقة على ممارسة اختصاصات  صالحياتعضاء اجمللس أل حيث382،إال بعد موافقة جملس الوصاية ،أو بعضا
 .ةدستورية من لدن رئيس جملس الوصايالعرش وحقوقه ال

، االوزاري استثناء بني رائسة اجمللساملعني و وهلذه االعتبارات وغریها، جتعل إمكانية مجع رئيس احلكومة السياسي      
يما العناصر السالف ذكرها، والس ارتكازا على ،أو عملي يواجمللس احلكومي كقاعدة، ليس فيه أي إشكال دستور 
 د من لدن املؤسسة امللكية.أن اجمللس الوزاري يظل قائما على جدول أعمال حمد

حيدد رئيس  ،من الدستور 12طبقا للفصل و  ،من القانون التنظيمي املنظم للحكومة 2مبوجب املادة و  -
 ،صاتهواختصا، مهام كل عضو من أعضاء احلكومةاحلكومة بعد تعيني أعضاء احلكومة من قبل امللك، 

، عالوة للمملكة ةابجلريدة الرمسي كآلية تنشر ،مراسيم اليت يتوىل السلطة عليها مبوجب واهلياكل اإلدارية
له سلطة و للمؤسسات العمومية إال إذا قضى نص تشريعي خبالف ذلك،  ةمجالس اإلداريلل هترائسعلى 

تفويض رائسة اجتماعات اجملالس اليت يعود إليه اختصاص رائستها ألي سلطة حكومية أخرى يعينها هلذا 
 383،مبوجب مرسوم للوزراءض بعض سلطه يفو وت ،الغرض

"ميكن  11سلطة رئيس احلكومة يف تفويض بعض سلطه للوزراء"، والفصل "من الدستور  12 لوتطبيقا للفص     
عض أسالك ودرجات سلطة التعيني يف بفوض رئيس احلكومة لوزير الداخلية  لرئيس احلكومة تفويض سلطة التعيني"

نص يف حيث  0201،384نونرب  22 بتاريخ وقعه ابلعطف وزير الداخلية مبوجب مرسومموظفي األمن الوطين 
وظفي األمن سلكي ودرجات م مادته األوىل على تفويض رئيس احلكومة لوزير الداخلية ممارسة سلطة التعيني يف

دابری مبا تشمله هذه السلطة من ت ،جتهاوسلك عمداء الشرطة ودر  ،هتم سلك التدبری واإلدارة ودرجتها، و الوطين
ب وفقا للنصوص يإدارية تتعلق ابلوضعيات النظامية للموظفني املنتمني هلذين السلكني والدرجات مبا فيها سلطة التأد

                                                           
املتعلق مبجلس الوصاية املنشور  12.10تنظيمي رقم بتنفيذ القانون ال 0212يونيو  1الصادر يف  1.12.12 من ظهری شريف رقم 2املادة  -381 

 .0212يونيو  02 يف 2212مسية عدد ابجلريدة الر 
 املتعلق مبجلس الوصاية. 12.10من القانون التنظيمي رقم  1املادة  -382 
 من الدستور. 12طبقا للفصل  1املادة  -383 
جلريدة ا يف بعض أسالك ودرجات موظفي األمن الوطين إىل وزير الداخلية،بتفويض سلطة التعيني  0201نونرب  22يف  0.01.211مرسوم رقم  -384 

 .0201دجنرب  12 بتاريخ ،1222نصوص خاصة، عدد  ،الرمسية
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دثة ركزة احملهلياكل املركزية والالممالسلطة على جمموع ايتوىل  وزير الداخلية، وذلك ابلنظر لكون اجلاري هبا العمل
 385ابختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.مبوجب املرسوم املتعلق 

على  بناء ،وألي سبب من األسباب ،عند الضرورة من ينوب عنه تكليف يف انهيك عن سلطة رئيس احلكومة     
 ،هام حمددةوملمارسة م ،ملدة معينة ،لتكليف عضو من احلكومة للنيابة عنهك لاملعلى اقرتاح من رئيس احلكومة 

 386النيابة فور استئناف رئيس احلكومة ملهامه.تكليف  وينتهي

ة تعذر ممارسته يف حال سلطة التكليف ابلنيابة عن أحد أعضاء احلكومةرئيس احلكومة ويف نفس السياق، ل     
ابلنيابة   س الوزير املكلف، وميار كن أن يتم هذا التكليف مبرسوم ينشر ابجلريدة الرمسيةميملهامه، فيكلف وزيرا حمله، 

وينتهي التكليف  ،رتاح التعيني يف مناصب املسؤوليةماعدا صالحيات التعيني واق ،كل صالحيات الوزير املختص
 387من الدستور. 21أو تعيني خلف له بعد إعفائه طبقا للفصل  ،فور استئناف عضو احلكومة املعين ملهامه

 

 احلكامة األمنيةجمال مأسسة  احلكومة يفصالحيات : الفقرة الثانية     

أداء حظات حول مالنقدم مث (، )أوال ضامني الكثلة الدستورية املؤطرة لعمل الوزراءنستعرض يف هذه الفقرة مل      
قراطية وحقوق طة العمل الوطنية يف جمال الدميخل نعرج خریيف األو )اثنيا(،  املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان

 )اثلثا(. وتصوراهتا ومضامينها طاهتامتأنية حمللتقدمي قراءة  اإلنسان

 قراءة يف مضامني الكثلة الدستورية املؤطرة لعمل الوزراء أوال:      

 إطار الكثلة يف ميارس الوزراء اختصاصاهتم ابلقطاعات الوزارية املكلفني هبا، يف حدود الصالحيات املخولة هلم       
مرسوم  ىة علعالو  مبوجب أحكام الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي املنظم لعمل احلكومة، الدستورية، وذلك

كومية فهم مسؤولون عن تنفيذ السياسة احل ،عية والتنظيمية اجلاري هبا العملحتديد املهام والنصوص التشري

                                                           

 .0201أكتوبر 01املادة الثانية من مرسوم املتعلق ابختصاصات وزير الداخلية الصادر يف  -385 

 .20.12من القانون التنظيمي للحكومة  2املادة  -386 
 .20.12القانون التنظيمي للحكومة  10املادة  -387 
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هامهم يف ة على أداء مويقومون إبطالع رئيس احلكوم ،للقطاعات املكلفني هبا يف إطار التضامن احلكومي
 388.اجمللس احلكومي )املواكبة والتتبع واملراقبة واإلعفاء

الختصاص الذي تلقوا تفويضا يف اين لدى الوزراء أن و  لدى رئيس احلكومة أو املنتدبنيلوزراء املنتدبلميكن و        
لكن قطاع  ،الةاإلمضاء حسب احلميتد إىل التوقيع ابلعطف على املقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس احلكومة أو 

 389دولة بل فقط وزير ووزير منتدب.كاتب   توفر علىالداخلية ال ي

 ات:مالحظ     

نهم الصادرة ع وليس اإلمضاء ،قرارات التفويض يف االختصاصوجب على الوزراء قبل دخول   -
رقابة  عرضها على رئيس احلكومة قصد التأشری عليها. ) ،لفائدة الوزراء املنتدبون لديهم حيز التنفيذ

 .رئيس احلكومة على قرارات التفويض يف االختصاص الصادرة على الوزراء لفائدة وزرائهم املنتدبون(
غياب أي مقتضى دستوري أو تشريعي أو تنظيمي حيدد كيفيات تنظيم وسری أشغال اجمللس الوزاري،  -

 20.12 رقم من القانون التنظيمي 11إىل  12املواد من  عكس اجمللس احلكومي الذي حددت
بشكل مفصل طريقة اشتغاله، ويرفع رئيس احلكومة تقريرا حول خالصات مداوالت اجمللس للملك، 

 وهو ما يدعوان للقلق بشأن هذه السلطة االستثنائية وجدول أعماهلا ومشموالهتا وأاثرها.
 حدود الصالحيات املخولة هلم مبوجبيف  تكون همملهامبدون استثناء  أعضاء احلكومةممارسة  -

ة اجلاري هبا عية والتنظيميوالنصوص التشري ،املرسوم احملدد الختصاصاهتم من طرف رئيس احلكومة
 يف الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة احلكوميةفإن  ،من الدستور 12وطبقا للفصل  ،العمل

 ويقومون إبطالع رئيس احلكومة على مهامهم يف ،احلكوميالتضامن إطار القطاعات املكلفني هبا يف 
وتقييم ومواكبة  يقوم مبراقبةحيث  ،عرب رائسته للمجلس احلكومي مأدائهتقييم و  ،إطار اجمللس احلكومي

 390وتتبع مهام وأداء أعضاء احلكومة.
الدولة  إىل التوقيع ابلعطف من لدن كتاب آلية التفويض يف االختصاص واإلمضاء ميكن أن متتد ال -

كومة يتلقى كتاب الدولة من رئيس احلحينما  ،املقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس احلكومةعلى 

                                                           

 20-12من القانون التنظيمي احلكومة رقم  1املادة  -388 
 .20-12رقم من القانون التنظيمي احلكومة  12املادة  -389 
 .20.12من القانون التنظيمي للحكومة  1املادة  -390 
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حلكومة أو عن رئيس ا أو التأشري نيابة لإلمضاءتفويضا عاما ومستمرا أو الوزراء التابعني هلم إما: 
  391.الوزير أو تفويضا يف االختصاص ابلنسبة لبعض املصاحل اخلاضعة لسلطتهم

خالل جلسات جملسي الربملان أو أشغال اللجان االستعانة  إمكانية حلكومةاألعضاء  منح املشرع  -
وهذه يف  ،مدواوينهالربملانية مبوظفني أو مسؤولني اتبعني هلم أو لسلطات حكومية أخرى أو أعضاء 

لتمكني  )ة(رما أهنا أداة للوزيأمام الربملان، كين بشكل مباشر احلقيقة وسيلة ساحمة ملساءلة املسؤول املع
 392.معطيات ومعلومات تقنية أكثر تفصيال، أو توظيفها للتهرب من اجلوابمن  يات والربملانينيالربملان

سلطة رائسية و هإشكالية التعيني يف الوظائف املدنية "املناصب العليا": تتجلى يف كون رئيس احلكومة  -
كومة، سلطة اليت اقرتحت تعيني أعضاء احلالللمجلس الوزاري بتفويض ملكي، ويف نفس الوقت هو 

 نفسها املخول هلا دستورای و السلطةمرسوم يصدر عنه هلذه الغاية، وه حددت مهامهم بناء علىو 
سلطة اقرتاح إعفائهم، فضال عن كونه املواكب واملراقب ألداء أعضاء حكومته من خالل سلطتة 

على ضوء عليا ليف املناصب ا بني ما يقرر فيه هو سلطة التعينيالرائسية للمجلس احلكومي الذي من 
 من الدستور. 10الفصل 

كالوالة   ،والسيما ذات التأثری القوي ،السلطة والتحكم يف سلطة التعيينات ازدواجيةفرضية حنن أمام  ،إذن       
عب يص جمة ومتكاملةمنس غری والعمال ومسؤولني عن اإلدارات املكلفة ابألمن الداخلي، كلما كانت احلكومة

لسلطة ا مادام رئيس احلكومة شخصية سياسية جتمع بني ،معها ضمان احلياد والشفافية والنزاهة يف التعيينات
يعد  يثحعند الضروروة،  واجمللس الوزاري كاختصاص حصري  والسياسية من جهة، وبني رائسة اجمللس احلكومي

ة إعفائه، احلكومة ال ميلك سلط رئيس ، علما أن امللك بعد تعينيمن جهة أخرى امتدادا طبيعيا لألول حسب احلالة
ى أخطاء يس املفوض إليها، بذلك فامللك ال يساءل علول ،حيث إن التفويض يكون حتت مسؤولية السلطة املفوضة

 أو جتاوزات رئيس احلكومة املفوض له صالحيات رائسة اجمللس الوزاري بناء على جدول أعمال حمدد.  

ات طلب عقد صالحي ابلربملان للجان الربملانية املعنية يف كال اجمللسني ،من الدستور 120تطبيقا للفصل و        
نية إىل وذلك بطلب من رئيس اللجنة املع ،واملؤسسات واملقاوالت العمومية ،جلسة استماع إىل املسؤولني ابإلدارات

 .رئيس اجمللس الذي حييله إىل رئيس احلكومة، ويتضمن الطلب موضوع اجللسة وصفة املسؤول املراد االستماع إليه

                                                           

 .20.12من القانون التنظيمي للحكومة 11املادة  -391 
 .20-12من القانون التنظيمي للحكومة  00املادة  -392 
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ات مع الربملان الوزارة املكلفة ابلعالقبني رئيس اجللسة املعنية و  تماع وإجراءاهتاويتم حتديد موعد جلسة االس       
لسة االستماع أمرا ويعترب حضورمها جل ،كومة املسؤول املعين ابألمربصفتها ممثال عن احلكومة، بتنسيق مع عضو احل

 393ملزما.

 اإلنسانقوق املكلفة حبقراءة يف أداء املندوبية الوزارية : اثنيا      
نتيجة صدور توصيات على املستوى  هو 394مبوجب مرسوم وزارية مكلفة حبقوق اإلنسانإن إحداث مندوبية        

لتقييم  ن، كما أهنا فرصةالدويل تدعو إىل إحداث آليات قارة مكلفة ابلتنسيق احلكومي يف جمال حقوق اإلنسا
 ،ملرتبطة هبذا الشأن وطنياای اوالقضا ،واجلودة يف تدبری امللفاتوالتقدم الذي مت حتقيقيه على مستوى الفاعلية الرتاكم، 

اجملتمع  هيئاتالب مط نفضال ع، لتوصية خاصة للمجلس االستشاري حلقوق اإلنساناستجابة  فكان ذلك
منذ مطلع  ،يف إطار اإلصالحات السياسية واملؤسساتية اليت اخنرط فيها املغرب يف جمال حقوق اإلنساناملدين، 

سيق وإعداد تبقى الغاية منها طبعا سد احلاجيات فيما خيص تنو  ات اململكة اجتاه اجملتمع الدويل،والتزام التسعينات،
طة الوطنية عقب اخلالوزارية أحدثت املندوبية و ،وتتبع تنفيذ السياسات العمومية يف جمال حقوق اإلنسان

كإطار مؤسسايت وطين متناسق وحديث ،  1122أبريل أول برانمج من نوعه يف  للدميقراطية وحقوق اإلنسان
 .يف جمال حقوق اإلنسان

 ،"0212إىل  0210وهكذا، عملت املندوبية على إحداث خطة إسرتاتيجية متتد على مخس سنوات من "    
سياسة عمومية تدمج مقاربة : 0212ال حقوق اإلنسان يف أفق إرساء ثالث مرتكزات يف جم إىل اتسعى من خالهل

ق اإلنسان يف براجمها؛ برانمج واضح لتعزيز عالقات املندوبية الوزارية مع شركائها الوطنيني بقصد رفع التحدایت؛ حقو 
احملددة واعتماد  الاآلج احرتامالوفاء اباللتزامات الدولية عرب مسلسل إعداد وتقييم التقارير الدورية مع احلرص على 

وغریها  ،نظومة األمنيةوتعزيز دور املغرب يف تطوير امل ،ثریة تنفيذ التوصياتاملقاربة التشاركية، وذلك بغية الرفع من و 
  من األنظمة اإلقليمية.

                                                           

 .20-12من القانون التنظيمي للحكومة رقم  02املادة  -393 
إبحداث مندوبية وزارية وحتديد اختصاصاها وتنظيمها، نصوص خاصة، اجلريدة الرمسية  0211أبريل  11الصادر يف  0.11.10مرسوم رقم  -394 

 . 0211أبريل 11يف  0122عدد 
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من خالل ، 0212-0210أن تركيز املندوبية على تنفيذ مضامني خطتها اإلسرتاتيجية  ،التذكریومن املفيد      
م سنة مل املندوبية برساليت طبعت برانمج عمل خيرج عن التوجهات العامة واألساسية  0210برانمج عمل برسم 

 0210.395ماعدا بعض امللفات اخلاصة اليت حظيت بعناية واهتمام أكرب خالل سنة ، 0212-0212
 
 :مالحظات 
بناء على الفصل ، 0211، يف أبريل 0211 يوليوز 01 قبل دستور الوزاريةاملرسوم احملدث للمندوبية  صدر     

 .0211اجملتمع يف فاتح أبريل  دراسة املشروع يف اجمللس الوزراي بعد، و 1112من دستور  22
 لنظر لطابعهااب ،للعمل احلكومي ؤطرةاملراسيم امل ،للمندوبية الوزارية احملدث املرسوم هعلي ارتكزمن بني ما و      

حول تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز  0220 سنة مرسوم يف طليعتها ،كوهنا ملحقة برئيس احلكومةرغم   ،التنفيذي
وضعية الكتاب حول  1112 سنة ومرسوم ،حول وضعية مديري اإلدارة املركزية 1111 سنة ومرسوم ،اإلداري

 0222 سنة حول املناصب العليا اخلاصة مبختلف الوزارات، ومرسوم 1110 سنة مرسومو  ،العامني للوزارات
 .بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة

                                                           

املوقع الرمسي للمندوبية الوزارية للمكلفة حبقوق اإلنسان ، الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان جية للمندوبيةاخلطة اإلسرتاتي -395 
https://didh.gov.ma/   12:12، الساعة 10/0/0211اتريخ الزایرة. 

https://didh.gov.ma/
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ابلوزير  حلاق املندوبية الوزاريةإ على تبصيغة األمر، حيث نص تجاء اوخبصوص مقتضيات املرسوم، فإهن     
بارها من ابعت ،التنفيذية طبيعتها املرسوم حددوابلتايل  397،"وزارية ملحقة ابلوزير األولحتدث مندوبية " 396،ألولا

 وموقعها التنظيمي ضمن اهلرم احلكومي التنفيذي. ،مكوانت احلكومة
إعداد وتنفيذ السياسة يف  398،برائسة مندوهبا الوزاري املعني بظهري شريف مهام املندوبية الوزاريةتتجلى و      

احلكومية يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ومحايتها والنهوض هبا، وذلك بتنسيق مع 
 ،واقرتاح كل تدبری يهدف إىل ضمان دخول االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانالقطاعات الوزارية واهليئات املعنية، 

زيز يت يكون املغرب طرفا فيها حيز التنفيذ، عالوة على اختاذها لكل املبادرات اهلادفة لتعوالقانون الدويل اإلنساين ال
  399التقيد حبقوق اإلنسان يف إطار تنفيذ السياسات العمومية.

سيق والنهوض مديرية التنعامة، الكتابة ال، فإهنا تضم ديوان املندوب الوزاري، أتليف املندوبيةأما خبصوص      
ية والتعاون مديرية للدراسات القانون، مديرية للحوار والشراكة مع اهليئات واجلمعيات الوطنية، اإلنسانحبقوق 
ابقتها لالتفاقيات بغية تقدير مدى مط ،دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العملتتوىل  اليت الدويل

 ،واملالئمة ،اليت يكون املغرب طرف فيه واقرتاح التدابری الضرورية ،والقانون الدويل اإلنساين ،الدولية حلقوق اإلنسان

                                                           

 0211اإلنسان شهدت تغيریا مركزای من موقع الوزارة األوىل مبوجب املرسوم املنظم هلا أبريل جتدر اإلشارة إىل أن املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق  -396 
دولة على لإىل موقع وزارة الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان، حيث نص املرسوم املنظم الختصاصات وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان على سلطة وزير ا

 شكاال دستورای بني مسؤولني حكوميني برتبة واحدة وزير سياسي معني ومندوب وزاري معني مبثابة وزير، كما أن املندوبيةهياكل املندوبية الوزارية، مما طرح إ
لى تعزيز عالوزارية هلا كاتبها العام ومديرایهتا وأبسالك متداخلة، السيما وأن املندوب الوزاري حظي بتكليف ملكي حصري مبوجب رسالة ملكية حتثه 

 20اإلنسان مبناسبة الذكرى السبعون لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وهو ما يعززه التعيني امللكي له مبوجب ظهری شريف مبوجب الفصل محاية حقوق 
 من خالل إعادة االعتبار للتدخل احلمائي حلقوق اإلنسان الذي يقصد به حسب السيد املندوب الوزاري ،من الدستور يف إطار صيانة احلقوق واحلرایت

توفری آلية هلا البعد االستباقي والوقائي وتوقعي ملخاطر التوثر يف عالقته ابألحداث االجتماعية، استنادا إىل قاعدة أوال : جوهرية املعني ثالث عناصر
 0.01.202ب مرسوم رقم ومبوج ،القراءة املنتظمة اثلثاالوساطة يف التدبری احلكيم ودور السلطة الوصية على محاية حقوق اإلنسان، واثنيا اإلخطار املبكر، 

الصادر يف  1.01.112والظهری الشريف رقم  ،من الدستور 12بناء على الفصل  ،املتعلق ابختصاصات وزير العدل 0201أكتوبر  01الصادر يف 
بتعيني أعضاء  0201توبر أك 11الصادر يف  1.01.111بتعيني السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة املغربية، والظهری الشريف رقم  0201شتنرب  12

على إحلاق املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان  3املادة فقد نصت ،  20-12حلكومة رقم عمل امن القانون التنظيمي املنظم ل 2احلكومة، واملادة 
 جمال الدفاع إعداد وتنفيذ السياسية احلكومية يف، كما ميارس مبوجب املادة األوىل مهمة هياكلها ويتوىل وزير العدل السلطة على مجيع ،بوزارة العدل

ويف هذا اإلطار، قام  ،عن حقوق اإلنسان ومحايتها والنهوض هبا ويف جمال القانون الدويل اإلنساين، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية واهليئات املعنية
 لية أداء املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان.وزير العدل بتفويض هذه السلطة لفائدة املندوب الوزاري املعني لضمان فعا

 .0211أبريل  11املادة األوىل من املرسوم املنظم للمندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان  -397 
 2بتعيني السيد أمحد شوقي بنيوب مندواب وزارای مكلفا حبقوق اإلنسان ابتداء من  0212دجنرب  11الصادر يف  1.12.120ظهری شريف رقم  -398 

ة ي، إىل جانب تعيني رئيسة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وأمينه العام، يف اجلريدة الرمس0212دجنرب 
 . 0212دجنرب  11يف  2120نصوص عامة عدد 

 من املرسوم املنظم للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان.  0املادة  -399 
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واملسامهة بدراسة وفحص مقتضيات االتفاقيات الدولية ذات الصلة اليت تعتزم اململكة االخنراط فيها أو املصادقة 
 400.رفا فيهاطإعداد وتقدمي تقارير وطنية إىل أجهزة املعاهدات حول حقوق اإلنسان اليت يكون املغرب ، وعليها
السلطة احلكومية  تؤشر عليهو ،بقرار يتخذه املندوب الوزاري حلقوق اإلنسانتنظيم مديرايت املندوبية وحيدد      

 .املكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة احلكومية املكلفة ابالقتصاد واملالية
ة، وحتدد تتألف من ممثلي القطاعات الوزارية املعني ،جلنة وزارية دائمة حلقوق اإلنسانكما حتدث لدى املندوبية      

 401.بقرار للوزير األول اختصاصات اللجنة الوزارية حلقوق اإلنسان
نتدب لدى املوزير الو  ،ووزير املالية ،إىل وزير العدل تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر يف اجلريدة الرمسيةيسند و      

واملندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان كل واحد فيما  ،العامةكلف بتحديث القطاعات املالوزير األول 
 402خيصهم.

 شملت اليت وطنيةال هاوتقارير أنشطتها حول  سنويةال هاتقارير والسيما  ،صدارات املندوبيةإب أما فيما يتعلق     
تنتاجات أو االستضمن آراء وردود فعل احلكومة حول ت افإهن، االستعراض الدوري الشاملو عاهديةاهليئات الت

 .العمل لسلطات املغربية حول تقارير فرقاءامالحظات أتخذ شكل اليت  واإلجراءات اخلاصة، التوصيات وااللتزامات
ويف هذا اإلطار، أصدرت املندوبية العديد من املنشورات هتم مواضيع ذات الصلة حبقوق اإلنسان، تعترب إطارا      

 مرجعيا لنشر ثقافة حقوق اإلنسان.
: املسامهة يف يةحماور رئيس تسعةابلرتكيز على واصلت املندوبية الوزارية القيام مبهامها  ،1125 سنة تقريريف و      

النهوض حبقوق اإلنسان؛ تعزيز التفاعل مع املنظمات الدولية احلكومية وغری احلكومية؛ توسيع املشاركة يف أنشطة 
ذات الصلة حبقوق اإلنسان، املسامهة يف مالءمة التشريعات الوطنية وإدماج مقاربة حقوق اإلنسان يف السياسات 

 اإلنسان.  تعزيز املقاربة التشاركية، تعزيز التخطيط االسرتاتيجي يف جمال حقوقالعمومية؛ دعم منظمات اجملتمع املدين؛ 
ا ، فإن املندوب الوزاري حلقوق اإلنسان ينفي قطعابملغرب وجود ردة حقوقيةوخبصوص النقاش املثار حول      

اختفاء و  فاء القسريوجود أية ردة حقوقية، ويعزز حكمه استنادا إىل مخسة مؤشرات جوهرية: اختفاء ظاهرة االخت
أش ألفراد رابطة اجل - وليست سياسة ممنهجةرة هي جمرد حاالت متناث دعاءات التعذيبإ - االعتقال التعسفي

                                                           

 .الوزارية حلقوق اإلنسانمن املرسوم املنظم للمندوبية  1املادة  -400 
 من املرسوم املنظم للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان. 1املادة  -401 
 رسوم املنظم للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان.من امل 12املادة  -402 
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تقرير  - يابة العامةالدور اهلام لرائسة الن - سنوات األخریة 2على األقل منذ القوات األمنية يف تدبری التجمهر 
 403اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.

 
  قراطية وحقوق اإلنسانخطة العمل الوطنية يف جمال الدمييف قراءة : لثااث      

 ،اركيرة مسلسل تشاوري وتشمثلدميقراطية وحقوق اإلنسان، جاءت تعد الوثيقة خطة عمل وطنية يف جمال ا     
فيها أيضا مغاربة مقيمني رك اوقد ش ،0222أبريل  02وطنية املنعقدة ابلرابط بتاريخ الناظرة املانطلق رمسيا يف 

رية ملرجعية الكونية مبكوانهتا املعياإىل اتستند  اكما أهن،  وممثلو ضحاای انتهاكات حقوق اإلنسان ،ابخلارج
  405ما راكمه املغرب من قيم إنسانية نبيلة.و  ،املرجعية الوطنية إىل جانب 404،األساسية

، أطلق املغرب 1112املنعقد سنة  "فيينا حلقوق اإلنسانمؤمتر "جاءت طبقا لتوصيات التصريح وخطة عمل و      
، خطة عمل وطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وهو ورش دميقراطي وطين مجاعي 0222ابريل  00بتاريخ 

شاركت فيه خمتلف مكوانت اجملتمع املغريب، كما شكل جتسيدا لاللتزام الرمسي يؤكد اإلرادة السياسية للحكومة 
دمقرطة، الصالح و إلااء ابلتزاماهتا وتوفری آليات مستدامة لرتسيخ أسس دولة احلق والقانون، وتعزيز مسلسل ابلوف

 ومن مت هي جزء من حركة التغيری والبناء الدميقراطي الذي اخنرط فيه املغرب منذ أزيد من عقدين.

طورا وض هبا مل تفتأ هي األخرى تعرف تيالحظ أن السياسة الوطنية اهلادفة إىل محاية حقوق اإلنسان والنهو      
لدولية  ا متسك املغرب ابلتزاماتهالذي أكد يف ديباجته و  ،1112 سنة راجعامل 1110 سنة منذ إقرار دستور ،مطردا

سياسية خمتلف اجملاالت الك احلقوق أصبحت أولوية وطنية يف ، بل إن محاية تلكونياكما هي متعارف عليها  
 ، وهو التوجه الذي يتجلى من خالل إصالحات وتدابری اختذت بغية موصلة السریوالثقافية االقتصادية والقانونيةو 

 ياتلآإرساء دعائم و  منوما صاحب ذلك  ،تفاقيات الدوليةقدما على درب مالءمة التشريعات الوطنية مع اال

                                                           

 01، بتاريخ  urL’observate يوب مع املوقع االلكرتويننشوقي بأمحد املعني  املكلف حبقوق اإلنسان املندوب الوزاري اهحوار حصري أجر  -403 
حتت عنوان حوار حصري مع املندوب الوزاري حلقوق اإلنسان...جييب عن األسئلة احلقوقية الساخنة،  ،http://www.kifache.com، 0211أبريل 

 .12:02، الساعة 02/2/0202، اتريخ الزایرة 0211نونرب  00اتريخ النشر 
تصلة وكل االتفاقيات والقرارات الصادرة عن األمم املتحدة واملعاهدات اجلهوية امل، حلقوق اإلنسان والعهدين الدولينيويتعلق األمر ابإلعالن العاملي  -404 

وانبها االقتصادية ويف ج حبقوق اإلنسان اليت صادق عليها املغرب، كما تعتمد تصورا متكامال وموسعا حلقوق اإلنسان يف أبعادها الفردية واجلماعية،
 واالجتماعية والثقافية والبيئية إىل احلق يف التنمية.

 .0200تقرير مخيسني سنة من التنمية البشرية وآفاق  -تقرير هيئة اإلنصاف واملصاحلة  -)الديباجة(  1112- 1110الدستور  -405

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhta3VIMkZXZnh2TDFaYS1QVFZMbUdveV9JQXxBQ3Jtc0tsTFVObWFFMTFua3BCYV9TR2tlcHJvZmtrbWtqejlxZXhHYWJXM3ZUUUlYeW1aUVlqUEJzLTdFczhrWFMtY1N1b2M1TEdKYXQ3bkl1YTBPM0VYeFJUSThWbGppM1hwV2w1a0NzYUl3aFE4ZWlmYy1FUQ&q=http%3A%2F%2Fwww.kifache.com
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نطلقت هذه اذا املسار القانوين واملؤسسايت، ابملوازاة مع ه ،تتوىل مهمة النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها ومؤسسات
 406عمومية قطاعية مالئمة.ت الرامية إىل بلورة سياسيات املبادرا

 407،ةمة والدميقراطياحلكا على منها احملور األول حيث ركز ،رئيسيةعلى حماور  احملاور اإلسرتاتيجية للخطةوتقوم      
 سلط يثح، ترشيد احلكامة األمنيةمن خالل ورش  اإلنسانموضوع األمن وحقوق  التدابری املقدمة يف إطاره ومن

املديرية العامة  ؛اإلدارة الرتابية ؛الربملان ؛احلكومة :وهم ،الفاعلون املعنيون يف جمال احلكامة األمنيةعلى  الضوء
ل اإلعالم وسائ ؛النقاابت ئية؛القضاالسلطة  ؛املفتشية العامة للقوات املساعدة ؛الدرك امللكي؛ لألمن الوطين

عناه ، وهذا مؤشر آخر على مفهوم األمن الشامل مباجملتمع املدينو  ؛املؤسسات الوطنية ؛اهلياكل اجلهوية ؛واالتصال
  408العضوي أو الشخصي.

ية حلماية تعزيز الضماانت املؤسسات ، فتتجلى يفاألهداف املتوخاة من ترشيد احلكامة األمنية أما من حيث     
 -تكريس مبدأ التوازن ما بني متطلبات حفظ األمن واحرتام حقوق اإلنسان  -مة املواطنني أفرادا ومجاعات سال

ني يف سيادة قة املواطنتقوية ث -ترسيخ سيادة القانون واالرتقاء مبستوى شفافية  وجناعة تدبری املؤسسات العمومية 
فهومه الشمويل حتقيق الربط الوثيق بني خمتلف أبعاد األمن مب  -من درجة وعيهم حبقوقهم ومسؤولياهتم  رفعالو  ،القانون

 409حتسني جودة اخلدمات األمنية كما ونوعا.  -
 : فقد مشلت ،التدابری املعتمدةوخبصوص      
 :اجلانب التشريعي واملؤسسايت -
  د االتفاقيات واملواثيق الدولية مع مراعاة مبادئ وقواعاملصادقة واالنضمام ومالءمة التشريعات الوطنية مع

 ؛حقوق اإلنسان
  ضمان االنسجام بني خمتلف النصوص التنظيمية املتعلقة ابحلرایت العامة اعتبارا للتحوالت اخلاصة يف هذا

 ؛اجملال، وطبقا لالتفاقية ذات الصلة

                                                           

، منشور ابملوقع الرمسي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم 0212-0211خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان  406 
 . 00، ص: 10:00، الساعة 12/2/0202، اتريخ الزایرة /https://www.ohchr.orgاملتحدة: 

 .01، نفس املرجع، ص: 0212-0211العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان  خطة -407 
 21نفس املرجع، ص:  -408 
 نفس املرجع. -409 

https://www.ohchr.org/
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  ية احلقوق ذات الصلة ابلوصول إىل املعلومات األمن مساطروضع مراسيم تنظيمية تضبط وتقنن إجراءات و
 ؛لممارسات الفضلى القائمة دوليال اوقفسرية املعلومات وحتديد درجتها وطرق رفعها  مع ضبط

 ؛تفعيل دور النيابة العامة يف جمال تقصي احلقائق ودعم قدراهتا  
 ؛ا يؤمن شرعية اإلجراءجرد كل أماكن االعتقال واحلراسة النظرية واالنتظام يف مراقبتها مب  
  مراجعة خطط التهيئة احلضرية وفق منظور يستحضر متطلبات التقليص من نقط التوتر والتوسيع للتجمعات

 410.السكنية اجلديدة وأحياء ضواحي املدن بشكل يضمن أمن املواطنني
 :تقوية القدرات التدبريية -

اإلنساين وحقوق الالجئ واملهاجر ضمن برامج التكوين تعميم مادة حقوق اإلنسان وأحكام القانون الدويل        
 .اخلاص ابملكلفني بتنفيذ القانون األساسي واملستمر

 التحسيس واإلعالم:  -
 تبسيط وإيضاح وتيسری ونشر املساطر املعمول هبا يف املؤسسات األمنية وتقريبها من املواطنني؛ 
  التوجيه  –تقوية البنيات والوسائل والقنوات التواصلية بني املؤسسات األمنية واملواطنني ) االستقبال– 

 تقدمي اإلرشادات بكل اللغات املتداولة سواء يف املراكز احلضرية أو يف أحياء العامل القروي(؛
 ير منية من خالل: تقار وضع خطط لإلعالم واالتصال مع املواطنني ومهنيي اإلعالم خبصوص احلالة األ

 وبالغات وندوات صحفية ومنشورات؛
 .411نشر وإعمال القواعد األساسية حلقوق اإلنسان يف أوساط املكلفني بتنفيذ القانون وحثهم على إعماهلا  
  التوصيات اخلاصة مبحور احلكامة الدميقراطية يف جمال ترشيد احلكامة األمنية: -
  :استكمال تفعيل توصيات هيئات اإلنصاف واملصاحلة املتعلقة برتشيد احلكامة األمنية يف اجملاالت التالية

وتنظيم أجهزة األمن  وضعية –املراقبة والتخليق الربملاين يف جمال األمن  –املسؤولية احلكومية يف جمال األمن 
النظام  قبة اإلقليمية واحمللية لعمليات األمن وحفظاملرا –لوطنية للسياسات واملمارسات األمنية ااملراقبة  –
 التكوين املتواصل ألعوان السلطة واألمن يف جمال حقوق اإلنسان؛ –معايری وحدود استعمال القوة  –

                                                           

 .21، مرجع سابق، ص:0212-0211خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان  -410 
 .22نفس املرجع، ص:  -411 
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  حتديد معايری إحداث جلان تقصي احلقائق الربملانية بشكل واضح مع متكني املعارضة الربملانية من أدوار
 412اقبة الربملانية.طالئعية يف إطار املر 

احملور هو تبين  ،"0201و 0212و" "0212-0211" يةمن خالل مضامني هذه اخلطة الوطن املالحظو     
لنفس  413 الفرعي اخلامس املتعلق ابحلكامة األمنية للخطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

نفس و ، 414وأخرى خاصة ،إىل أهداف عامةقيامها بتفكيك هذه األخریة ماعدا  األهداف - الفاعلني " اهلندسة
كذلك لنفس و  415"التواصل والتحسيس وتقوية القدرات - جوانبها التشريعية واملؤسساتية يف ظلت حيث، التدابري
وعقلنة اجملال  ،ألجل حتصني املكتسبات احلقوقية ،من خالل جعل موضوع  احلكامة األمنية شأان جمتمعيا ،التصور

على ب يف جمملها اليت تنص التوصيات املطروحةأخریا و  ،األمين ارتكازا على مبادئ ومعايری احلكامة األمنية املتعمدة
ألجل  ،ةعرب مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصل ،تعزيز املكتسبات الدستورية والضماانت القانونية

ؤسسات وجتويد اخلدمات األمنية مبا يعزز الثقة يف امل ،تقوية آليات الرقابةو ، 0211مالءمتها مع أحكام دستور 
 416ويرسخ ثقافة حقوق اإلنسان يف إطار دولة احلق والقانون واملؤسسات. األمنية املواطنة،

  الدولية  اترجعية يف املاحلكامة األمنية املتضمن مأسسةعايری بادئ وممأي حد استلهم الفاعلون املعنيون إىل ف      
 ؟ يداينامل بریرين القانوين واملؤسسايت والتدعلى مستوى اإلطاالوطنية و 

 دور السلطة التشريعية يف مأسسة احلكامة األمنية الثاين: طلبامل

سن الربملان القوانني  يف ،التشريع األمينو  تدخالت السلطة التشريعية املؤثرة يف احلكم الرشيد لقطاع األمنتقوم      
؛ ها أو رفضهااملوافقة على ميزانياهتا وتعديل يقوم أبدوار مهمة يفوحيدد صالحياهتا، كما  ،يةناملنظمة للمؤسسات األم

تقييم أما  ؛واننيحلكومية األمنية للدستور والقمراقبة مدى تناسب ومالءمة األعمال ا من خالل الرقابة السياسيةو 
القضاای ذات الصلة  اتعنربا عاما حول النقاشات واملرافم يوفرفالربملان  ،التمثيليةاملهام  فيما خيص السياسات األمنية

                                                           

 .20، مرجع سابق، ص: 0212-0211الدميقراطية وحقوق اإلنسان خطة العمل الوطنية يف جمال  -412 
، منشور ابملوقع اإللكرتوين الرمسي للمندوبية الوزارية املكلفة 0201-0212اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان برسم مرحلة  -413 

 .1:02، الساعة 00/1/0101، اتريخ الزایرة /v.mahttps://didh.goحبقوق اإلنسان:  
 22نفس املرجع، ص:  -414 
 نفس املرجع، نفس الصفحة. -415 
 .21نفس املرجع، ص:  -416 

https://didh.gov.ma/
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، ويسهل التوافق السياسي عرب احلوار والشفافية ويعطي صوات للمعارضة الشعبية لقرارات احلكومة يف جمال يةاألمن
 (.ولاأل الفرع) األمن

ة األمنية، وقيام وزارة الداخلية مبتابعة شؤون العاملني يف األجهز إن تبعية األجهزة األمنية لرئيس الدولة، فوعليه،     
ملانية يف لرقابة الرب اجيعل  ،وإشراف جملس األمن القومي الذي يرأسه رئيس الدولة على عمل هذه األجهزة األمنية

ؤشرات حقوق م ممارساهتا العملية أكثر تعقيدا يف ظل ارتفاع وثریة التجاوزات األمنية للقانون، وانعكاسها على
الدورات  –ية ة التشريعاإلنسان، هذا ما يدعوان لتحديد مؤشرات قياس األداء الربملاين على الصعيد العملي: الوالي

 (.الثاين الفرع) التشريعية

  ةاألمنياملراقبة جمال يف  املتاحة للسلطة التشريعية الدولية : اآللياتاألول الفرع

فق منظور مقومات الرقابة الربملانية على األجهزة األمنية و الفقرة األوىل  تتناول ،ينقسم هذا الفرع إىل فقرتني     
ألمن وآليات التواصل مبجال ا ةاللجان الربملانية املكلفعلى  الضوءلتسليط  الفقرة الثانيةيف حني ختصص  ،دويل

 الربملاين

  األمنية على املؤسسات لرقابة الربملانيةمقومات ا الفقرة األوىل:

ملعايری الدولية للرقابة ا تقوم الرقابة الربملانية الدولية على األجهزة األمنية على عناصر أساسية ميكن إمجاهلا كاآليت:    
امل الرئيسية املؤثرة العو  ؛)اثنيا( الربملانية على األجهزة األمنية الرقابة آليات ؛(أوال) الربملانية على األجهزة األمنية

 .)اثلثا( األداء الربملاين يف اجملال األمينبشكل مباشر على 

 املعايري الدولية للرقابة الربملانية على األجهزة األمنية أوال: 

خالل  الرقابة اليت ميارسها اجلهاز التشريعي املنتخب على اجلهاز التنفيذي من ، تلكيقصد ابلرقابة الربملانية     
ات د من مدى التزامها هبا ودراسة النتائج وانعكاسوسياستها العامة، والتأكتنفيذية االطالع على أعمال السلطة ال

ا على اعة تلك الرقابة حبد ذاهتا مقياسا هاما ملدى كفاءة الربملان، ومؤشر جنلسياسيات على املواطنني، وتعترب تلك ا
 درجة الدميقراطية يف اجملتمع.

ن والدفاعية تدخل يف مجيع نطاق السيادة القومية للدولة، ومبا أ ملا كان من املتعارف عليه، أن اجلوانب األمنية     
ا الرقابة اعتبارات األمن ختتلف من دولة إىل أخرى، فإنه ال توجد أي معايری خاصة ومطلقة أو متفق عليها بشأهن
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دنية والعسكرية لكن رغم ذلك، هناك بعض القواعد العامة واملفهومة ضمنيا، تنظم العالقات امل ،الربملانية على األمن
 من منطلق دميقراطي وهي: 

وختضع اخلدمات  ،الطرف الوحيد يف اجملتمع الذي يستأثر ابحلق الشرعي يف استخدام القوة تعترب الدولة -
 األمنية للمساءلة أمام املؤسسات الشرعية؛

ا، وحيمل السلطة التنفيذية مسؤولية وضع السياسات األمنية والدفاعية وتنفيذه ،يتمتع الربملان ابلسيادة -
 جع أداءها وحياسبها؛اوير 

يضطلع الربملان بدور دستوري فريد، وهو املوافقة على اإلنفاق على اجلوانب األمنية والدفاعية ومراجعة هذا  -
 ؛اإلنفاق

 انتهاء حالة الطوارئ أو حالة احلصار؛ يلعب الربملان دورا حيوای يف جمال اإلعالن عن بدء أو -
 تسري مبادئ احلكم الرشيد وسيادة القانون على مجيع املؤسسات احلكومية، وابلتايل على قطاع األمن؛ -
لقوانني القومية للقضائية، وذلك يف حالة خمالفتهم خيضع كل العاملني يف قطاع األمن للمساءلة أمام احملاكم ا -

 نائي؛اجل ين أولدولية يف السلوك املدأو ا
 417جيب أن تتسم منظمات قطاع األمن ابحليادية السياسية. -

نظمة األمن مومن جانب آخر، هناك بعض املعايری اإلقليمية اليت اعتمدت يف بعض مناطق العامل، وتبنتها      
يف إطار مدونة أخالقيات الرقابة على األمن، ومن أهم  1112 سنة" OSCE"والتعاون االقتصادي األوروبية 
 واملؤسسات شبه ،يضم أجهزة املخابرات ،مفهوما شامال للقوات الوطنية 01و 02ما جاء فيها: أعطت الفقراتن 

وأجهزة الشرطة، وتقتضي أحكام هاتني الفقرتني بضرورة قيام الدول إبخضاع القوات الوطنية للرقابة  ،العسكرية
 لدميقراطية الفعالة، من خالل اهليئات اليت تتمتع شرعيا هبذه الصالحية. ا

أكيد على والت ،على ضرورة احلصول على موافقة السلطة التشريعية على موازنة الدفاع 00وقد نصت الفقرة      
 418أمهية الشفافية وإاتحة إمكانية احلصول على املعلومات ذات الصلة ابلقوات املسلحة.

 

                                                           
 .22، ص:0211 سنة الرقابة الربملانية على الدفاع واألمن، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، جنيف، ،هانز بورن -417 
 .00، 0220، سنة 20سلسلة التقارير القانونية، عدد  انية على أداء األجهزة األمنية،الرقابة الربمل ،السعدي هباء الدين-418 
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 الربملانية على األجهزة األمنية الرقابة آليات اثنيا:

كن ة للمجلسني، لهي وسائل ملراقبة أداء األجهزة األمنية، وهي ذات الوسائل واآلليات الرئيسية املتاح     
آاثرها على املسؤولية السياسة للحكومة من عدمه، وعلى مدى استخدام أو تفعيل هذه  حولاالختالف يقع 

 الوسائل ومدى االستفادة منها أبفضل الطرق للوصول إىل رقابة حقيقية فاعلة.

 :توجيه األسئلة -

أي  ،وتفسریات سواء كتابية أو شفهية حول واقعة أو حدث أو تقصي للحقيقة ،ويقصد هبا طلب إرشادات      
 التحري والسعي ملعرفة احلقيقية حول عمل من أعمال القطاع املعين أو احلكومة ككل.  

لكن غالبا ما تكون األسئلة الربملانية ذات الصلة ابجلوانب األمنية أسئلة حساسة للغاية، األمر الذي حيد من       
رية، فغالبا ما نشطة األمنية اليت تتسم ابلسرغبة الوزير املختص يف اإلجابة عنها، ويرجع ذلك أساسا إىل طبيعة األ

قانون )ال تتاح فرصة االطالع عليها للربملان وللمجتمع العام.  ،تكون الواثئق اخلاصة ابألمن العام سرية، وابلتايل
 .احلصول على املعلومات الذي يعمل على حتديد وتصنيف الواثئق السرية بصورة تتسم ابلشفافية(

الدولة  داملعلومات عن لىكان غرضها الرئيسي هو احلصول ع  خاصة إذا ،إلكثار من األسئلةال مربر إىل او       
املتاحة  تعترب أن األسئلة الربملانية هي وسيلة هامة يف ظل نقص املعلومات ،الدميقراطية املتقدمة، عكس الدولة املقيدة

 من قبل احلكومة.

 االستجواب:  -

احلال يف السؤال إىل االستيضاح من أحد الوزراء أو احلكومة عن موضوع أو ال يرمي االستجواب كما هو        
واقعة معينة بقصد العلم أو املعرفة، وإمنا يتم لغاایت الكشف عن وجود جتاوز أو تقصری من قبل عضو أو مجيع 

ومة أو كوحبضور مجيع أعضاء اجمللس، ويستهدف االستجواب: حتريك املسؤولية السياسية للح ،أعضاء احلكومة
 وحيدد النظام الداخلي للمجلس شروط إاثرة االستجواب ويرتبط االستجواب بلجان التحقيق عادة،أحد الوزراء، 

 وإجراءاته.

 ؛جلسات املناقشة واالستماع -
 ؛زايرات للسجون وللمواقع األمنية -
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 املفوض الربملاين " األمبودزمان":  -

لواردة من وعلى األجهزة األمنية، وكلمة ا الربملان لتلقي ومتابعة الشكاوى مكتب ينشئه هو عبارة عن      
OMBODSMAN »»  كان   ،"نظام األمبودزمان"هي كلمة سويدية تعين املفوض أو الوكيل، فظهور أول

لربملان األمبودزمان على شخص مكلف من طرف ا ، ويطلقوهو مياثل ديوان املظامل يف العامل اإلسالمييف السويد، 
مبراقبة اإلدارة واحلكومة، ويلجأ إليه املواطنون طالبني محايته، فيقوم الربملان بناء على سلطته الدستورية بتعيني 

اين ملاألمبودزمان، ويف بعض الدول جنده يتخذ من الربملان مقرا له، كما هو احلال ابلنسبة ملكتب املفوض الربملاين األ
 419املختص ابلقوات املسلحة، أو يتم أتسيس مكتب األمبودزمان خارج الربملان مثل بريطانيا والسويد.

 األمينالعوامل الرئيسية املؤثرة بشكل مباشر على األداء الربملاين يف اجملال  اثلثا:       

ة السائدة يف البلد، تتجلى يف نوع الثقافة السياسي ،بعوامل خارجيةتتأثر جاهزية الربملان للقيام بدوره الرقايب        
 إذ توفر الثقافة السياسية املناخ أو اخللفية الفكرية اليت تتكون فيها نظرة املواطن إىل الربملان، ومدى استعداده للتعاون

ة، وإىل األحزاب يمعه، كذلك تؤثر الثقافة السياسية على نظرة املواطن لالنتخاابت كوسيلة من وسائل املشاركة السياس
 السياسية اليت تلعب دورا هاما يف تكييف احلياة الربملانية. 

لية اليت تعيشها األوضاع السياسية الفع جند ،ة الربملاانت للقيام ابلرقابةاملؤثرة يف جاهزي العوامل األخرىومن        
 ،اجمللس ال بد من أن تنعكس على واقعالبالد، ومدى التطور الدميقراطي فيها، إذ أن قيام تعددية سياسية حقيقة 

وتعزز من دوره الرقايب، فالتكتالت الربملانية احلزبية أكثر قدرة من النواب األفراد على مراقبة األداء احلكومي، وعلى 
 احلصول على املعلومات الضرورية لالضطالع هبذه املهمة.  

 ملرتكزات اخلمسةا على األداء الربملاين يف اجملال األمين، من املفيد اعتماد ولتجاوز هذه العوامل الرئيسية املؤثرة       
 :  اجليدلربملاينلألداء االتالية 

 انتظام وجود انتخاابت تشريعية منتظمة طبقا لدستور وقانون عصري مالئم حلركية ودينامية اجملتمع؛ 
 وجود تعددية حزبية متوازنة داخل الربملان؛ 
  الرهان على اإلعالم الربملاين؛ 

                                                           

 .00الرقابة الربملانية على الدفاع واألمن، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، مرجع سابق، ص:  ،هانز بورن -419 
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 يتلقى شكاایت املواطنني ابعتبارها مصدرا دائما ألساليب الرقابة  ،اعتماد جملس الشكاوى األمبودزمان
املتاحة ألعضاء الربملان الذين يستندون إليها يف توجيه األسئلة واالستفسارات وطلب التوضيحات من 

 ؛ل التشريعمثال امللتمسات يف جماالسلطة التنفيذية، 
 الظروف السياسية القائمة؛ 

ذه املرتكزات حدى ههذه املرتكزات من شأهنا تقوية الرقابة الربملانية أو إضعافها حسب احلالة، إال أن غياب إ       
 .لرقابة الربملانية ابألساساال يعين غياب 

 وآليات التواصل الربملاين ن الربملانية املكلف مبجال األمناللجا :الفقرة الثانية   

 اای الدفاع واألمناللجان املنخرطة يف قضو  )أوال(، الربملانية املختصة ابلدفاع واألمناللجان  نتناول يف هذه الفقرة     
)رابعا(،  مناللجان الربملانية املختصة ابلدفاع واأل مناذج)اثلثا(،  العوامل املساعدة يف تفعيل هذه اللجان)اثنيا(، 

 )خامسا(. التواصل واإلعالم الربملاين آلية

  :الربملانية املختصة ابلدفاع واألمناللجان  -والأ

لربملاانت بكافة ورفع التوصيات هلذه ا ،عبارة عن جهات خمتصة اتبعة للربملاانت تعمل على تقدمي املشورة هي  
 أعضاءها، وذلك يف جمال القوانني أو القرارات املتعلقة ابلدفاع القومي وأمن املواطنني. 

تنفيذ صالحيات منها اللجان اخلاصة اليت يتم تعيينها ل النوع األولميثل هذه اللجان إىل نوعني أساسيني،  وتتفرع       
مة تعمل على توفری يف جلان دائ النوع الثاينحمددة ودقيقة، مثل دراسة مشروع قانون أو قضية معينة، ويف املقابل ميثل 

ا تعمل لفرتات النصائح واملشورة يف جماالت ختصصها خالل الدورة التشريعية للربملاانت، وتتميز اللجان الدائمة بكوهن
  420طويلة، كما تساعد على تطوير خربات أعضائها.

 :للجان عن غریها من اللجان األخرىبيئة العمل اخلاصة هبذه ا ومن مميزات   

مثل القوات  ،أعضاء الربملاانت األخذ بعني االعتبار العديد من املؤسسات والقضاای لىيتوجب ع :التعقيد -
وقوات الشرطة، والقوات األخرى املكلفة حبفظ النظام العام، وحرس احلدود، إىل جانب امليزانيات  ،العمومية

                                                           

 .1، ص: 0222مارس  ،لدفاع واألمن، تقرير موجز، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحةاللجان الربملانية املتخصصة اب -420 
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أتخذ  صبحتأاليت قضاای واملشرتایت، والرقابة على األسلحة والنشاطات االستخباراتية، وغری ذلك من ال
 بعدا دوليا على حنو متزايد. 

بب فية من غریه من املؤسسات احلكومية األخرى، وذلك بس: يعترب القطاع األمين أقل شفاانعدام الشفافية -
 احلاجة إىل محاية املعلومات الضرورية حلفظ األمن القومي. 

دا : حيث يضطلع أعضاء السلطة التنفيذية بدور نوعي هام جاملشاركة القوية من جانب السلطة التنفيذية -
ة من عاملون مباشرة مع أعضاء السلطة التنفيذيويت ،لدرجة أهنم يتجاوزون الربملان ،يف جمال الدفاع واألمن

 دول أخرى. 
حيث ال  ،: ضعف املعرفة واالهتمام واملبادرة يف التعامل مع القطاع األمينضعف مشاركة اجملتمع املدين -

  421يبدي اجلمهور اهتماما هبذا القطاع لعوامل موضوعية: السياق والرواسب التارخيية واخلوف وانعدام الثقة.

  :املنخرطة يف قضااي الدفاع واألمناللجان  -اثنيا

 ،ات العموميةهي تلك اليت تتعامل مع القو  ،تعترب اللجان اليت تعمل يف جمايل الدفاع واألمن على أساس يومي       
واملخابرات، أما اللجان اليت تتعلق صالحياهتا ابلدفاع واألمن بشكل غری مباشر، ولكن يف الوقت  ،والشؤون الداخلية

 نفسه خمتصة ابلشؤون اخلارجية والقضاء وإعداد املوازنة وشؤون الطاقة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا. 

لدفاع القومي اللجان على قضاای ا حيث تعمل بعض ،وتضم بعض الربملاانت جلاان تتمتع بصالحيات مزدوجة        
  اخل.أو الدفاع القومي واملخابرات... ،أو الدفاع القومي والشؤون اخلارجية ،والشؤون الداخلية

ويف بعض األحيان، تقوم جلان ذات مهام خمتلفة بعقد جلسات مشرتكة ملناقشة مشاريع القوانني أو قضاای        
 422ه اللجان جلسات االستماع أو نشاطات الرقابة األخرى بشكل مشرتك.أخرى تتعلق بصالحياهتا، وقد تنظم هذ

تركز اللجان العاملة يف قطاعي الدفاع واألمن اهتماماهتا على الشؤون املتعلقة حبجم وهيكلة وتنظيم ومتويل و        
ختاذ القرارات طلع ابوعمل مؤسسات الدولة املفوضة، ابستخدام القوة، ابإلضافة إىل هيئات اإلدارة املدنية اليت تض

                                                           

 .0، ص: سابق مرجع، اللجان الربملانية املتخصصة ابلدفاع واألمن، تقرير موجز، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة -421 
 نفس املرجع. -422 
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اخلاصة، ابستخدام القوة، كما أصبحت اللجان هذه تتعامل مع مؤسسات غری تشريعية تتمتع ابلقدرة على استخدام 
 القوة كالشركات األمنية اخلاصة واجلرمية املنظمة واحلركات اإلرهابية.

 :االت نشاطها على النواحي التاليةوتشتمل جم       

 ؛بقطاعي الدفاع واألمنعات اخلاصة سن التشري 
 ؛تقدمي املشورة حول امليزانيات 
 ؛مراجعة السياسة الدفاعية واإلسرتاتيجية األمنية اليت تضعها احلكومة 
 ؛دولية اليت يصادق الربملان عليهاتقدمي االستشارات حول االلتزامات واملعاهدات ال  
 ؛ونشر القوات العمومية يف اخلارج شورة للربملان حول استخدام القوةتقدمي امل 
  .الرقابة على املشرتایت اخلاصة بقطاع الدفاع 

 :تاليةاملهام ال ميكن أن يشمل دور هذه اللجان كما       

  ؛عقد جلسات االستماع أو التحقيقات -
 استدعاء أفراد القوات األمنية أو مسؤوليها إىل اجتماعات اللجنة لإلدالء بشهادهتم؛ -
  ؛ثلي السلطات التنفيذية املعنينيالوزراء ومممساءلة  -
  ؛طلب الواثئق من السلطة التنفيذية -
 ؛ن شفافية اإلنفاق العام وفعاليتهالتأكد م -
  ؛فحص االستدعاءات والشكاوى املقدمة من أفراد القوات العمومية واملدنيني ضد قطاعي الدفاع واألمن -
 اصة ابلعمليات األمنية. زایرة وتفتيش قواعد اجليش واملرافق األخرى اخل -

 :العوامل املساعدة يف تفعيل هذه اللجان -اثلثا    

إذا كان للربملاانت أن تفرض أتثریها يف عملية وضع السياسات بشكل فعال، فينبغي أن تتمتع اللجان الربملانية        
 :التاليةفر يف هذه اللجان الشروط املختصة ابلدفاع واألمن بنفوذ قوي، كما جيب أن تتو 

 ن يف جمايل الدفاع ا: كي تتمتع اللجان بسلطة، جيب حتديد االمتيازات اليت تتمتع هبا هذه اللجالسلطة
 الوصول إىل املعلومات الضرورية للقيام بعملهم.  ئهاكما يتعني سن تشريعات تؤمن ألعضاواألمن،  
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 ءلة، كما ضاع احلكومة للمسا: تعتمد اللجان على أعضاء الربملان الذين يبدون رغبتهم يف إخالتوجه
 يظهرون استعدادا للعمل من أجل الصاحل العام بغض النظر عن السياسات احلزبية. 

 جيب تزويد اللجان ابملوارد الكافية، ومن أمهها املوارد البشرية وامليزانية واملعلومات واخلربات اإلمكانية :
اخلارجية، وفيما خيص تعيني أعضاء اللجان، جيب إعطاء األولوية لألعضاء احلاصلني على مستوى 

 مناسب من التعليم والتكوين واملتمتعني ابخلربة والكفاءة. 

  :ملانية املختصة ابلدفاع واألمناللجان الرب  مناوج -رابعا       
 423:ثالث جلان جملس النواب الروماينيضم    

ووزارة  ،: تتعامل هذه اللجنة مع وزارة الدفاع والقوات املسلحةفاع والنظام العام واألمن القوميجلنة الد  -
 ابإلضافة إىل األنشطة املخابراتية يف ،والدرك، وحرس احلدود، والنظام اجلزائي ،وقوات الشرطة ،الداخلية

 ؛الدفاع والقضاء والداخليةك ،الدوائر احلكومية
 ؛انية )احمللية(اللجنة املشرتكة للرقابة على أجهزة املخابرات الروم -
 اللجنة املشرتكة للرقابة على أجهزة املخابرات الرومانية )األجنبية(. -

 :ثالثة جلان الربملانفتضم الغرفة السفلى يف ، يف أملانياأما    

  ؛مع وزارة الدفاع والقوات املسلحةجلنة الدفاع اليت تتعامل  -
  ؛منية احملليةجلنة الشؤون الداخلية اليت تتعامل مع املؤسسات األ -
 جلنة الرقابة الربملانية اليت تتوىل الرقابة على أجهزة املخابرات.  -

 :جلنتانوجد تاملوحد  ياجمللس الربملاين البلغار ويف    

 اليت تتعامل مع وزارة الدفاع واالستخبارات العسكرية والقوات املسلحة.  ،نة الدفاعجل -
اليت تتعامل مع وزارة الداخلية وقوات الشرطة والدرك وحرس احلدود إىل  ،جلنة األمن الداخلي والنظام العام -

 جانب أجهزة املخابرات. 

                                                           

 .0الربملانية املتخصصة ابلدفاع واألمن، تقرير موجز، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، مرجع سابق، ص: اللجان  -423 

 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

184 
 

حيات بصالحيات واسعة يف مراقبة أجهزة املخابرات، إال أن الصالتتمتع الربملاانت  ،معظم الدول الدميقراطية يفو    
يث تنقسم تتفاوت بشكل كبری، ح يف الرقابة على أجهزة املخابرات نوحة للجان الربملانية املختصةاحملددة واملم

الربملاانت على التفويض  إطالع ، ويف بعض الدول جيريالتحقيقوالتشريع  إىل فئتنيالصالحيات املمنوحة للربملاانت 
د الصالحيات يحتدمن خالل  التشريع أو السماح هلا ابالضطالع بدور يف ذلكبتنفيذ نشاطات عملياتية حمددة، 

وصيات إعداد امليزانية واعتمادها والت، و ووسائل وهيكليات التعاون بني أجهزة املخابرات ،املمنوحة ألجهزة بعينها
 زانية أو أمام جلسة الربملان املنعقدة حبضور مجيع األعضاء.املرفوعة إىل جلنة املي

 424آلية التواصل واإلعالم الربملاين خامسا:   

إسرتاتيجية التواصل الربملاين مع حميطه اخلارجي، والسيما اإلعالم والصحافة وخمتلف هيئات  تكمل يف      
 التواصل مع اجملتمع املدين. – اإلعالم الربملاين –الربملانية  القناة من خالل ومؤسسات اجملتمع املدين:

الهلا للصحافة خ يقوم رئيس اجمللس بعقد ندوة صحفية هناية كل دورة تشريعية يقدم اإلعالم الربملاين: -
حصيلة أعمال اجمللس التشريعية والرقابية وتقييم لسياسات العمومية وأنشطته  ووسائل اإلعالم،

 ويصدر مكتب اجمللس بالغا صحفيا عقب كل اجتماع.الدبلوماسية، 
 بناء على مبدأ االنفتاح والتواصل اخلارجي يتوىل جملس النواب إقامة تعاونالتواصل مع اجملتمع املدين:  -

نشغاالت ااجمللس، والتفاعل واالستماع مع مع هيئات اجملتمع املدين هبدف التعريف إبجنازات ومشاريع 
 هذه اهليئات.

 املغريب شارينيف إطار التنسيق بني مع جملس املست على مستوى الربملان املغريب : أحدثتلربملانيةالقناة ا -
التعريف ابجنازات اجمللس جمللس النواب،  من النظام الداخلي 122وتعىن طبقا للمادة  املغربية، واحلكومة

 وبراجمه وتقريب املؤسسة التشريعية من املواطن.

 

 

                                                           

، 22/12/0211بتاريخ  20.11، الصيغة النهائية بعد صدور قرار احملكمة الدستورية رقم املغريب خلي جمللس النوابمن النظام الدا 11الباب  -424 
 12:22، الساعة 12/12/0211، اتريخ الزایرة /https://www.parlement.maمنشور ابملوقع االلكرتوين الرمسي للربملان املغريب: 

https://www.parlement.ma/
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  املراقبة األمنية جمال يف املغريب الربملاين يف األداءقراءة الثاين:  الفرع

 يف لس النوابجمل جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينةنستعرض يف هذا الفرع تقييم أداء      
لس املستشارين جمل ساسيةاألتقييم أداء جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات و ، الفقرة األوىل املراقبة األمنية يف

 .الفقرة الثانيةيف األمنية  راقبةامليف 

يف املراقبة س النواب مبجل جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة: تقييم أداء وىلالفقرة األ
 األمنية

  ،22دد أعضائها ع البالغ ،املدينةالرتابية والسكىن وسياسة  جلنة الداخلية واجلماعاتسنعمل على تقييم أداء      
 املهام :ةالتالي وذلك على املستوایت ،من النظام الداخلي جمللس النواب 00املادة من  0الفقرة كما حددهتا 

جلنة الداخلية  قييم عملت ؛)اثنيا( تقييم عمل جملس النواب يف جمال الدميقراطية التشاركية ؛)أوال( للجنة االستطالعية
  رابعا(.) جمللس النواب املغريب اآلليات التواصليةعلى مستوى  ؛)اثلثا( املراقبة الربملانيةيف جمال 

 النواب جمللس الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة للجنة املهام االستطالعية :أوال

زت اللجنة جناملهام االستطالعية اليت قامت هبا اللجنة: استنادا إىل املوقع االلكرتوين الرمسي جمللس النواب، أ     
 425ما يلي: تضمنتمهاما استطالعية 

 1121املهام االستطالعية للجنة الداخلية واجلماعات الرتابية منذ 

 املهمة االستطالعية
اتريخ الرتخيص للقيام هبا من 

 مكتب اجمللسطرف 
 برجمتهااتريخ 

املهمة االستطالعية حول الوكالة 
 احلضرية ابلدار البيضاء

 0210ماي  21
أحيل التقرير على مكتب اجمللس 

 10/1/0210بتاريخ 
املهمة االستطالعية حول جمموعة 

 هتيئة العمران
 0210يونيو  02

أحيل التقرير على مكتب اجمللس 
 0210يوليوز 12بتاريخ 

                                                           

 .12:12، الساعة 2/1/0211، اتريخ الزایرة /https://www.chambredesrepresentants.maلس النواب: املوقع الرمسي جمل -425 

https://www.chambredesrepresentants.ma/


  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

186 
 

استطالعية حول مناجم مهمة 
 جرادة وتويست

 0212ماي  02
ام عد رغم الرتخيص للقيمل تربمج ب

 مكتب اجمللس فهبا من طر 
مهمة استطالعية على اخلطوات اليت 
 قطعها مشروع هتيئة حبریة مارتشيكا

 للوقوف عليها
 0212ماي  01

يام غم الرتخيص للقمل تربمج بعد ر 
 مكتب اجمللس فهبا من طر 

 426ركيب شخصياملصدر: ت

خبالف جلنة العدل  0201-0212خالل الوالية التشريعية العاشرة  مهمة استطالعيةمل تقم اللجنة أبي       
والتشريع وحقوق اإلنسان اليت قامت مبهمة استطالعية للوقوف على وضعية بعض املؤسسات السجنية " وضعية 

سان وكذا تقرير جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلن ،لقنيطرة..."ابالسجن املركزي  –أسفي  –السجن احمللي وجدة 
برسم الوالية التشريعية  0210يف دورة أبريل  ،حول املهمة االستطالعية املؤقتة لسجن عكاشة ابلدار البيضاء

0211- 0212. 

ي مهمة املدينة أب مل حيدث أن قامت جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن والتعمری وسياسية ،إذن       
، وهو ما ينطبق أيضا على جلنة 0212 – 0210و  0212 – 0211استطالعية مؤقتة يف الواليتني التشريعيتني 

تكون إما حول  املهمة االستطالعية املؤقتة، رغم أن 0201-0212مراقبة املالية العامة خالل الوالية التشريعية 
أو نشاط احلكومة واإلدارات واملؤسسات  ،أو موضوع يهم اجملتمع ،شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معني

واملقاوالت العمومية، وجيب أن يكون موضوع االستطالع مندرجا ضمن القطاعات واجملاالت واملؤسسات اليت 
 .0211 لسنة من النظام الداخلي جمللس النواب 121حسب املادة  ،تدخل يف اختصاصات اللجنة املعنية

مل تقم جلنة الداخلية بتقدمي أي تقرير أو واثئق وال مهام استطالعية مؤقتة، ماعدا مذكرات ومشاريع كما        
عماالت املشروعة للكيف، تقنني االستني املنظمة للعملية االنتخابية و ومقرتحات قوانني قيد الدراسة، يف طليعتها القوان

 ،0202نونرب  1و  0202نونرب  2ريخ بتا، 0201سنة  ة لوزارة الداخلية برسمودراسة مشروعي امليزانية الفرعي
املتعلق  10.12وكذا االستماع إىل وجهة نظر اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 

                                                           

، /https://www.chambredesrepresentants.ma: املغريب الرمسي جمللس النواب االلكرتوين مستوحاة من املوقعهذه املعطيات  -426 
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مبنظومة املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجالت، ودراسة مشروع قانون رقم 
ملصادقة على املرسوم بقانون املتعلق بسن أحكام خاصة حبالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن يقضي اب 22.02

 بسن أحكام خاصة حبالة الطوارئ الصحية . 0.02.010دراسة مشروع مرسوم بقانون رقم و عنها؛ 

همة استطالعية يف مناسبة واحدة خالل الوالية مب قامت، فقد جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسانأما      
مهت سجن  0211/0212، ومهمة استطالعية واحدة يف الوالية التشريعية السابقة0212/0201احلالية 

رسم ب جلنة اخلارجية والدفاع والوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني يف اخلارجعكاشة، يف حني قامت 
 مهت أساسا املناطق واملعابر احلدودية: ،ربع مهام استطالعية مؤقتةأب القيام من 0212/0201الوالية احلالية 

   مهمة استطالعية للمعابر احلدودية الشمالية ابململكة، للوقوف على عملية عبور اجلالية املغربية برسم
 ؛0211

  ملغربية برسم اجلالية استطالعية للمعابر احلدودية الشمالية ابململكة للوقوف على عملية عبور االاملهمة
 ؛0211

 املهمة االستطالعية لنقط العبور الرئيسية للجالية املغربية )املنطقة احلدودية بين أنصار إقليم الناطور(؛ 
  املهمة االستطالعية املؤقتة لبعض القنصليات املغربية ابخلارج؛ 
 ة.املهمة االستطالعية للوقوف على الوضع احلاصل ابملعرب احلدودي ابب سبت 

ويف هذا السياق، يتوىل رئيس اللجنة القيام مبباحثات مع رؤساء اللجان ووفود برملانية يف إطار االطالع على       
 التجارب الربملانية يف خمتلف اجملاالت ليست فقط يف جمال اهتمام اللجنة اليت يرأسها.

ها ما يهم يت تتوىل اللجنة النظر فيال ،مستوى النصوص التشريعية اخلاصة قيد الدرس ابللجانأما على       
كقطاع وجماالت تدخالهتا اليت توجد قيد الدرس، سواء مشاريع قوانني تنظيمية أو مقرتحات القوانني   ،الداخلية

ت املهنية والعملية ماما يهم اجملال العقاري واملنظ ،التنظيمية أو مشاريع مراسيم بقوانني، وتصنف من حيث جماالهتا
املتعلق إبخضاع العاملني ابملديرية العامة للوقاية املدنية  0.12.212نجد مشروع مرسوم بقانون رقم ف ،االنتخابية



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

188 
 

 01.11بتغيری وتتميم القانون التنظيمي رقم  12-01مشروع القانون التنظيمي رقم و لقواعد االنضباط العسكري، 
 427الصحية. مشروع مرسوم بقانون بسن حالة الطوارئو املتعلق ابألحزاب السياسية، 

 :جمموعات العمل املوضوعاتية -

ؤون والش ،واملناصفة ،واملساواة ،جمموعات عمل موضوعاتية ذات الصلة ابلقضية الوطنية 2مت إنشاء  لقد     
 . 0212/0201واجملال االجتماعي، وهتم منظوميت التعليم والصحة، خالل الوالية التشريعية  ،اخلارجية

الفرعية املرتبطة  والتصويت على مشاريع امليزانيات ،دراسة امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية جلنة الداخليةوتتوىل      
مباشرة بعد اجللسة املخصصة للتصويت على اجلزء األول من مشروع قانون املالية، ودراسة  ،ابختصاص اللجنة

خ األخریة إبقليم جرادة بتاري موضوع الوكاالت احلضرية وواثئق التعمری، كما قامت اللجنة بدراسة األحداث
 لس النواب يف املذكرة.جملكما حددها املوقع الرمسي صباحا،  12على الساعة  0/2/0212

كما تتوىل اللجنة دراسة مشاريع القوانني املنظمة للمؤسسات األمنية التابعة لوزارة الداخلية منها: مشروع قانون       
دة، ساعاملتعلق ابلتنظيم العام للقوات امل 1112أبريل  10مبثابة قانون يف  شريف بنسخ أحكام ظهری 21.11رقم 

اخلاص برجال القوات املساعدة بتاريخ  املتعلق ابلنظام األساسي 1112يل بر أ 2وظهری مبثابة قانون يف 
2/2/0212. 

 من قبيل:  عقد اجتماعات عاجلة لدراسة مواضيع طارئةإىل جانب ذلك، تتوىل اللجنة و         

 ليت نتج عنها ا ،ظروف ومالبسات وتداعيات فاجعة حادثة التدافع جبماعة سيدي بولعالم إقليم الصويرة
 مواطنة وجرح أخرایت. 11وفاة ما ال يقل عن 

  خملفات حادث االغتصاب الذي تعرضت له فتاة داخل حافلة للنقل احلضري ابلدار البيضاء، وحادث
 ة احملتلة.وفاة ضحيتني دهسا مبعرب سبت

 

 

                                                           

لس، جمبقر جملس النواب خصص إلعطاء االنطالقة للنسخة اجلديدة للبوابة االلكرتونية للم 0202يناير  1كلمة رئيس جملس النواب بتاريخ   -427 
 .10/2/0211موقع جملس النواب املغريب، اتريخ الزایرة 
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 يف جمال املراقبة الربملانية جلنة الداخلية تقييم عمل: اثنيا      

 على مستوى األسئلة الشفهيةأ: 

 
 الضبط اإلداري حول جمالأسئلة 

 اإلجابة التاريخ رقم السؤال السؤال
سؤال حول تفعيل القانون 
 املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات

 يف جمال التعمری والبناء
 مل جيب عنه بعد 00/1/0201 12121

 مل جيب عنه بعد 00/1/0201 12211 سؤال حول البناء ابلعامل القروي
سؤال حول مساطر تسليم 

بناء ابلعامل القروي مبا الرخص 
 ةيراعي الظروف االجتماعي

 ةواالقتصادي

 مل جيب عنه بعد 00/1/0201 12211

 مل جيب عنه بعد 00/1/0201 12210 سؤال حول البناء ابلعامل القروي
سؤال حول استمرارية إغالق 

 األحياء اجلامعية
 مل جيب عنه بعد 00/1/0201 12201

سؤال  حول وضعية الباعة 
 اجلائلني ببالدان

 مل جيب عنه بعد 11/10/0211 -

 428.املصدر: تركيب شخصي     
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 العقارية اسةالسيمناقشة على ، فقد عملت جلنة الداخلية مناقشة وتقييم السياسات القطاعيةأما يف جمال      
، دون ابقي السياسات األخرى احليوية األخرى، رغم االلتقائية والتقاطع القائم فقط خالل هذه الوالية التشريعية

 فيما بينها. 

   على مستوى الدراسة واملناقشة: ب     

حبماية  موضوع متعلق، 0ابلقاعة  10على الساعة  0/2/0211بتاريخ  جلنة الداخليةفقد تدارست      
 :متلكاتامل

والتدابری  ،لى ممتلكات ساكنة بعض األقاليم اجلنوبيةععتداءات املتكررة للرعاة الرحل دراسة تداعيات اال -
 ؛وإجياد حل هلذه الظاهرة ،ملعاجلة املتخذة

عة إثر األحداث اليت عرفتها مجادراسة تطورات اعتداءات الرعاة الرحل على األشخاص واملمتلكات على  -
 أربعاء الساحل إبقليم تيزنيت.

بتاريخ  ،االقتصادية واالجتماعيةابألمن وحقوق ذات الصلة مواضيع  ثالثكما اجتمعت اللجنة لدراسة        
 مهت: قد و  ،10:22على الساعة  0ابلقاعة  ،02/10/0211

 وصعوبة احلصول على تراخيص البناء ابلعامل القروي؛ ،انتشار ظاهرة البناء العشوائي -
 وضعية التعمری ابلعامل القروي وآاثرها على التنمية؛ -
 ومعاجلة إشكالية التعمری يف العامل القروي واجلبلي. ،املراكز الصاعدة -

 على مشاريع القوانني التالية: جلنة الداخليةانقشت وصادقت 
 القاعة الساعة واملصادقةاتريخ اإلحالة  مشاريع القوانني

مشروع مرسوم بقانون رقم 
يتعلق بسن  0.02.010

أحكام خاصة حبالة الطوارئ 
 الصحية

اإلحالة واملصادقة  02/2/0202
  حبضور وزير الداخلية

 املغربية احلادية عشرة
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 22.02مشروع قانون رقم 
ف يتعلق ابلبطاقة الوطنية للتعري

 االلكرتونية

 التصويتاتريخ  11/22/0202
 حبضور وزير الداخلية

10:22 
 املغربية
 

 21.12مشروع قانون رقم 
يتعلق مبؤسسة األعمال 

االجتماعية ملوظفي اجلماعات 
 الرتابية وجمموعاهتا وهيئاهتا

 

 املغربية 10:22 10/1/0202

 22.12مشروع قانون رقم 
إبعادة تنظيم مؤسسة احلسن 
الثاين لألعمال االجتماعية 

السلطة التابعني لفائدة رجال 
 لوزارة الداخلية؛

 

22/1/0202                
 اتريخ اإلحالة

10/1/0202 
 اتريخ املصادقة

 حبضور وزير الداخلية

- 

 
 
 
 

 املغربية

 22.12مشروع قانون رقم 
يتعلق مبؤسسة األعمال 

االجتماعية للعاملني ابملديرية 
 العامة للوقاية املدنية.

 

22/1/0202               
 اتريخ اإلحالة على اللجنة

10/1/0202                
 اتريخ املصادقة على النص

 

- 

 
 
 

 املغربية

مشروع مرسوم بقانون يقضي 
بتتميم املرسوم بقانون رقم 

املتعلق بسن  0.02.010
أحكام خاصة حبالة الطوارئ 
الصحية وإجراءات اإلعالن 

 عنها

21/2/0202 
 اتريخ اإلحالة على اللجنة
 واملوافقة عليه من قبلها

 

- 

 
 
 
- 
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التصويت على مشروع قانون 
يقضي ابملصادقة  22.02رقم 

على مرسوم بقانون رقم 
 1الصادر يف  0.02.022

بتتميم مرسوم  0202أغسطس 
 0202مارس  02بقانون 

بسن أحكام خاصة حبالة 
الطوارئ الصحية وإجراءات 

 اإلعالن عنها

 0202نونرب 00
 اللجنة اتريخ اإلحالة على

  0202دجنرب  12
 اتريخ الدراسة والتصويت

 

احلادية عشرة 
مباشرة بعد اجللسة 

 العامة
 املغربية

 429.املصدر: تركيب شخصي  

عمومية  ةوالية التشريعية مناقشة أية سياس، فلم يتم خالل هذه المناقشة السياسات العموميةأما خبصوص      
 .األساسية اإلنسان وحرایتهذات الصلة مبجال احلكامة األمنية وحقوق 

 آلية االستماع املنظمة من طرف اللجنة
 استمعت اللجنة إىل وجهة نظر اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي خبصوص:

 القاعة الساعة التاريخ مشاريع القوانني
املتعلق  10.12مشروع القانون رقم 

مبنظمة استهداف املستفيدين من برامج 
وإبحداث الوكالة الدعم االجتماعي 

 الوطنية للسجالت

12/1/0202 
 احلادية عشرة

 صباحا
 املغربية

 430.املصدر: تركيب شخصي  

 

                                                           

، اتريخ /https://www.chambredesrepresentants.ma: املغريب الرمسي جمللس النواب اإللكرتوين املعطيات مستوحاة من املوقع -429 
 .11:02، الساعة 2/1/0211الزایرة 
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 أسئلة هتم الشطط يف استعمال السلطة
 اإلجابة التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال

السؤال حول تعنيف عناصر من الشرطة 
 االسبانية لعدد من القاصرين املغاربة

10222 2/0/0201 
 

 مل جيب عنه بعد

السؤال املتعلق بتجاوزات اإلدارات العمومية 
والشبه العمومية واملالية ملضمون ومنطوق 

 املقتضيات القانونية املتعلقة بتنظيم حق أتسيس
الشريف  ظهریالمن  0طبقا للفصل  ،اجلمعيات

الذي مت  ،تنظيم حق أتسيس اجلمعياتب املتعلق
 رقم قانونالن م 0تغيریه وتتميمه مبقتضى املادة 

ومبقتضى املادة الفريدة من القانون رقم  10.22
نص  الذي 0201/0/12الصادر يف  21.21

 22بعد مرور وصل اإليداع املؤقت للتأسيس 
ويف حالة عدم تسلم الوصل النهائي، خيول  ،يوما

للجمعية ممارسة أنشطتها، إال أن بعض اإلدارات 
زم هبذا تلتالعمومية والشبه العمومية واملالية ال 

 املقتضى وترفض التعامل ابلوصل املؤقت

 مل جيب عنه بعد 2/0/0201 12111

 مل جيب عنه بعد 01/1/0201 12121 سؤال حول صعوابت تسليم رخص البناء
 431.املصدر: تركيب شخصي 

 

 السياسات والربامج القطاعية

                                                           

، اتريخ /https://www.chambredesrepresentants.ma: املغريب الرمسي جمللس النواب االلكرتوين املوقعاملعطيات مستوحاة من  -431 
 .1:21، الساعة 0/1/0211الزایرة 
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 تقييم السياسات والربامج القطاعية حول أسئلة

 اإلجابة التاريخ السؤالرقم  موضوع السؤال
سؤال حول واقع تدبری اجلماعات 
الرتابية بعد حوايل مخس سنوات 
من تنزيل القوانني التنظيمية 

 للجماعات الرتابية

 مل جيب عنه بعد 02/1/0201 12221

سؤال حول تنزيل امليثاق الوطين 
 لالمتركز اإلداري

 مل جيب عنه بعد 02/1/0201 22275

توصيات سؤال حول تنزيل 
املناظرة األوىل حول اجلهوية 

 املتقدمة
 مل جيب عنه بعد 02/1/0201 12102

سؤال حول تفعيل الدراسة القبلية 
ألثر وجدوى القوانني واملشاريع 

 العمومية الكربى
 مل جيب بعد عنه 02/1/0201 12122

سؤال النهوض ابلدميقراطية 
 ايبستوى الرت املالتشاركية على 

 مل جيب عنه بعد 02/1/0201 12122

 432.املصدر: تركيب شخصي

 مناهضة الفساد حولسؤال 
سؤال حول حمطة تقييم احلصيلة 
ومستوى جناعة اإلسرتاتيجية 

 الوطنية ملكافحة الفساد
 مل جيب بعد عنه 02/1/0201 14977

                                                           

، اتريخ /https://www.chambredesrepresentants.ma: املغريب الرمسي جمللس النواب االلكرتوين املعطيات مستوحاة من املوقع -432 
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 مراقبة احلدود
 بوزارة الداخلية مديرية مراقبة احلدودالذي يدخل ضمن اختصاص  التهريب حولسؤال   

 اإلجابة التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال
سؤال حول ارتفاع نسبة هتريب 
 السجائر اليت تغزو السوق املغربية

 مل جيب عنه بعد 20/20/0201 12110

 433.املصدر: تركيب شخصي

 املديرية العامة لألمن الوطين
 أسئلة حول العنف

 اإلجابة التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال
سؤال يهم الفيديوهات العنيفة على 

 مواقع التواصل االجتماعي
 مل جيب عنه بعد 20/20/0201 12111

مطالبة املواطنني بشهادة  سؤال حول
 العتماد البطاقة البيومرتية السكىن

 مل جيب عنه بعد 02/1/0201 12112

 434.املصدر: تركيب شخصي

 حالة الطوارئ الصحية
 حالة الطوارئ الصحية حولأسئلة 

 اإلجابة التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال
سؤال حول جتربة عمل اإلدارة عن بعد 

 وسبل تطويرها
12122 

 
 مل جيب عنه بعد 02/1/0201

                                                           

 ، اتريخ/https://www.chambredesrepresentants.ma: املغريب الرمسي جمللس النواب االلكرتوين املعطيات مستوحاة من املوقع  -433 
 .1112، الساعة 2/1/0211الزایرة 

 .02:21الساعة نفس املصدر،  -434 
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سؤال حول الوضعية الوابئية 
 ابملؤسسات السجنية

12121 
 

 مل جيب عنه بعد 02/1/0201

التدابری االستباقية سؤال حول 
اثر موجه الربد على آللتخفيف من 

 الساكنة يف بعض مدن وأقاليم اململكة
 مل جيب عنه بعد 02/1/0201 12102

 435.املصدر: تركيب شخصي

 تعهدات والتزامات وزارة الداخلية
 تعهدات والتزامات وزارة الداخلية خالل حالة الطوارئ الصحية

 التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال
 إطار يف حسب تصريح وزير الداخلية تعهدت احلكومة

السياسة احلكومية لضمان احملاكمة العادلة يف ظل حالة 
الطوارئ الصحية إبحالة مشروع قانون يتعلق برقمنة 

 .اإلجراءات واملساطر على املصادقة خالل األایم املقبلة

 0202نونرب  16 122101

 إطار يف حسب تصريح وزير الداخلية تعهدت احلكومة
الطوارئ الصحية إبجراء عملية تصنيف العماالت 
واألقاليم أسبوعيا على أساس املعايری احملددة من طرف 
السلطات املنتخبة، وذلك يف إطار إسرتاتيجية وزارة 

 ا.الداخلية خالل حالة الطوارئ الصحية وما بعده

 0202يونيو10 12212

ختاذ  اب حسب تصريح وزير الداخلية تعهدت احلكومة
 التنظيمية حلماية حقوقو التشريعية كافة اإلجراءات 

وحرایت املواطنني ملواجهة ظاهرة التطاول على احلياة 
 0202يناير  02 10212

                                                           

، اتريخ /https://www.chambredesrepresentants.ma: املغريب الرمسي جمللس النواب االلكرتوين املعطيات مستوحاة من املوقع -  435 
 .12.12، الساعة 2/1/0211الزایرة 
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اخلاصة للمواطنني عن طريق استعمال وسائل 
 .التكنولوجيا احلديثة

 

 جمال حقوق اإلنسان
 جمال حقوق اإلنسان حولأسئلة 

 اإلجابة التاريخ رقم السؤال موضوع السؤال
سؤال حول تقييم احلصيلة نصف املرحلية 

قوق لدميقراطية وحا يف جمال للخطة الوطنية
 .اإلنسان

 مل جيب عنه بعد 02/1/0201 12120

سؤال حول تفعيل الدراسة القبلية ألثر 
 وجدوى القوانني واملشاريع العمومية الكربى

 مل جيب بعد عنه 02/1/0201 -

 436.املصدر: تركيب شخصي

 ، نستنتج املالحظات التالية:مضامني اجلداول أعالهاستنادا إىل     

ن القضاای املثارة حول األمن وحقوق اإلنسان واملوجهة للسلطة احلكومية املكلفة ابلداخلية ظلت جد إ -
 حمدودة مقارنة مع مدد جلسات الوالية التشريعية؛

نصبت يف جمملها ا أهنا مجيع األسئلة الشفهية والدراسات واملناقشات اليت قامت هبا اللجنةنسجل خبصوص  -
ومعىن ذلك أن أولوایت وحاجيات املواطنات واملواطنني اآلنية ، ور األمن االقتصادي واالجتماعييف حم

أعاله  أساسا، ومن جتليات ذلكوامللحة تكمن يف ضمان استفادهتم من احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
ملطروحة السيما ذات الصلة حبالة الطوارئ الصحية كلها تنصب يف هذا االجتاه، سواء هو أن مجيع األسئلة ا

يف جمال احلق يف السكن الالئق والسيما خبصوص ساكنة العامل القروي، جراء غياب مساطر إجرائية تتناسب 
امعي خدمات املرافق اجليف التعليم من خالل االستفادة من  وخصوصية العامل القروي، إىل جانب احلق

احلي اجلامعي" ابلنسبة للطالبات والطلبة القاطنني خارج مركز اجلامعة، واحلق يف الشغل ابلنسبة العمومي "

                                                           
، اتريخ /https://www.chambredesrepresentants.ma: املغريب الرمسي جمللس النواب االلكرتوين املعطيات مستوحاة من املوقع -436
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للباعة اجلائني من خالل توفری بدائل تتيح فرص االندماج االقتصادي هلذه الشرحية الواسعة من املواطنات 
، انهيك عن مطلب محاية امللك االقتصادي من االعتداءات املتكرر للرعاة الرحل يف بعض اطننيواملو 

 اجلنوبية؛األقاليم 
شريعية خالل هذه الوالية الت ذات الصلة حبقوق اإلنسان وحرایته نسجل عدم مناقشة أية سياسية عمومية -

للناخبات  ةنتخبة من اإلرادة احلر ، رغم أن جملس النواب هو مؤسسة م0201إىل حدود مطلع شهر فرباير
بة أو انئب برملاين، مي إليها كل انئتوالناخبني، وممثل األمة وطنيا وليس على مستوى الدوائر الرتابية اليت ين

حيث يالحظ أن بعض األسئلة تطرح على أساس الوصاية على جمال الواقعة موضوع السؤال، رغم أن 
القضاای الوطنية هي قضاای مجيع النائبات والنواب بصرف النظر عن لوهنم وموطنهم االنتخايب ودوائرهم 

 ،وحرایته نسانإليتوىل سلطة  التشريع يف ميادين حقوق ااالنتخابية، وذلك ابلنظر لكون جملس النواب 
ومن املفروض عليه احلرص كل احلرص على محايتها وصيانتها من كل اعتداء تنظيمي أو إجرائي انبع من 

 السلطة التنفيذية وإداراهتا ومؤسساهتا العمومية، وهذا ما ال نلمسه يف إطار تقييمنا ألداء جلنة الداخلية؛
ملوجهة إليه خالل األسئلة ا خبصوصوزير املنتدب لديه لوزير الداخلية والالتفاعل احملتشم واحملدود نسجل  -

واء األسئلة ، سحيث الحظنا أن معظم األسئلة املوجهة مل يتم اإلجابة عنها بعد ،هذه الوالية التشريعية
مبختلف مستوایهتا، مبا فيها الصادرة إابن حالة الطوارئ الصحية املعلنة ذات الصلة ابلشطط يف  الشفهية

، أو حقوق اإلنسان، أو ملناهضة الفساد، أو مراقبة احلدود أو إجراءات الطوارئ الصحية استعمال السلطة
 املعلنة.

 املغريب لس النوابجمل اآلليات التواصليةعلى مستوى : اثلثا    

 هو عمل جوهري يف العمل الربملاين الوطين، وتعبری عن إرادة الدميقراطية التمثيلية يف ،التواصل الربملاينإن        
الية التشريعية والرقابية يف الفع ات واملواطننياحلقل اإلعالمي، وإشراك املواطنإشراك اجملتمع املدين، وإشراك الفاعلني يف 

ابلتواصل  بقسم االتصال إىل مستوى مديرية مركزية مكلفةاالرتقاء ، كما مت ازة جمتمعية ابمتييوهنا فعالكالوطنية ل
 واألنظمة املعلوماتية، لتوسيع فعاليتها التواصلية وتقوية حضورها يف النقاش العمومي.

  تقييم عمل جملس النواب يف جمال الدميقراطية التشاركيةرابعا: على مستوى     

من الدستور على توسيع وتصميم مشاركة الشباب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية  22الفصل  نص       
على التواصل مع هيئات  منه 231املادة  تنص ،والسياسية والثقافية للبالد، ومبوجب النظام الداخلي جمللس النواب
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رتاح حلول آرائهم حول القضاای الراهنة، واقوالتفاعل االجيايب مع انشغاالهتا، ملعرفة تطلعاهتم و  ،اجملتمع املدين
ستعمال التقنيات ، ميكن اجلميع ابخلق فضاء خاص ابلدميقراطية التشاركيةللتحدایت اليت تواجههم، وهذا بفضل 

  :خالل مناحلديثة 

 يةبرائهم حول مقرتحات القوانني واملشاريع قيد الدرس ابللجان النياآوذلك إببداء  ،املشاركة يف التشريع -
 وهي وسيلة جلعل أصواهتم مسموعة داخل مناقشات اللجان.  ،ك برأيك"ار يف شىت اجملاالت من خالل "ش

الوطنية  إللكرتونيةا البوابةمن خالل  ،على مستوى املوقع الرمسي جمللس النواب ،"شارك"املنصة االلكرتونية  -
ممارسة احلق يف  تباعها من أجلإتعني حيدد اخلطوات األساسية اليت ي تتضمن دليال، اليت للمشاركة املواطنة

تقدمي العرائض للسلطات العمومية واجملالس الرتابية، إىل جانب التشاور العمومي مع املؤسسات املنتخبة 
 437 والسلطات العمومية.

سات يف جمال أو ملتم ،عريضة موجهة إىل رئيس احلكومة أو رئيسي جملسي الربملان ةاللحظة ال توجد أي وحلدود    
اب حدة مقبولة هتم إحداث حسالتشريع مودعة ذات الصلة ابألمن أو احلكامة األمنية، حيث جند فقط عريضة وا

 وفد ابقي مقرتحات العرائض مل تستمور خصوصية " بعنوان صندوق مكافحة السرطان"، يف حني جنأل مرصود
 الشروط املطلوبة.

دراسة  ىلتتو  ،إحداث جلنة العرائض من خالل، العرائض املوجهة لرئيس احلكومةة آليكما يالحظ تبين     
امللتمسات  بادرة هتمم بسبب غياب أية، إليهعريضة موجهة  حيث مل تتوصل أبية العرائض املوجهة إىل رئيس اجمللس،

يل املناصفة الدستورية عتفب متعلقةلنواب ايف جمال التشريع، ابستثناء عريضة وطنية واحدة موجهة إىل رئيس جملس 
 . 10/11/0202 بتاريخ ،0222الفعلية يف أفق سنة 

جها اجمللس حرصا ضمن التقاليد التواصلية اليت ينه البوابة االلكرتونية جمللس النواب ندرجتويف نفس السياق،     
حاطة وهتم: التواصل واالنفتاح والشفافية يف اإلخبار واإل سورورؤساء الفرق واجملموعات النيابية على مد ج همن مكتب

لتوثيق اإلصدارات اخلاصة اب –املنشورات  –التصرحيات املنتظمة  –البياانت  –البالغات  –الندوات الصحفية 
ندرج ضمن والبوابة االلكرتونية جمللس النواب ت ،شبكات التواصل االجتماعي –الربملان االلكرتوين  –والتعريف 

يف  ،حلاليةمركزای من حماور خطة العمل االسرتاتيجي للوالية التشريعية ا وراوحم ،اإلسرتاتيجية التواصلية جمللس النواب
                                                           

، فضاء واثئق مرجعية /https://www.eparticipation.ma: الوطنية للمشاركة املواطنة اإللكرتونية البوابة املعطيات مستوحاة حرفيا من -437 
 . 12:02، الساعة 12/10/0211ودالئل، اتريخ الزایرة 
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اإلسرتاتيجية  دا لربملان القرب، ومن جتليات هذهيهتم جماالت خمتلفة ومتكاملة، جتس ،إطار رؤية شاملة متعددة األبعاد
من األبواب  انية والقناة الربملانية واملكتبة، إضافة إىل املتحف الذي سيصبح جزءالتواصلية للمجلس: البوابة االلكرتو 

لعمل التواصلي عل الفضاء الربملاين منفتحا على كل فئات اجملتمع، ألن اجلاملفتوحة اليت ستنظم مرة أو مرتني يف السنة 
 تمع.واإلعالمي هو آلية من آليات التحديث املؤسسايت هلياكل الدولة وبنيات اجمل

  

 راقبةاملستشارين يف لس املجمل تقييم أداء جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية: الفقرة الثانية
 438.األمنية

 ،جلستني شهريتني ملناقشة األسئلة املتعلقة ابلسياسة العامة 0212دورة أبريل خالل  جملس املستشارينعقد      
 خصصتا ملناقشة احملاور التالية: ،واليت يتوىل اإلجابة عنها رئيس احلكومة

 ،تنمية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلكامة اجلهوية، حتدایت املبادالت بني املغرب واالحتاد األورويب  -
تطلعات و  ومدى استجابته للمتطلبات اجلديدة لالقتصاد الوطين ،آفاق إصالح قطاع الرتبية والتكوين املهينو 

 ؛الشباب املغريب
 جلهوية.والرهاانت ا ،وأثره على االستثمار العمومي ،يف جمال الدين اخلارجي السياسة العمومية تدبری -

كما مشلت رقابة   ،وحقوق اإلنسان مواضيع األمنيف السياسة العامة   تشمل حماور اجللستني الشهريتنيمل ،إذن     
قطاعا حكوميا من  22مهت ، جلسة 11 عقدها اجمللس اليت جلسات األسئلة الشفهيةالسادة املستشارين خالل 

لون هلا إذ حضر الوزراء املمث ،ات االجتماعية ابحلصة الكربىالقطاع فيها املشكلة للحكومة، استأثرت 21أصل 
 مرة. 01مرة، متبوعا ابلقطاع االقتصادي بـ  02

 ،والقطاع احلقوقي ،مرة 02اليت حضر وزراؤها  والبنيات األساسية واجلماعات الرتابية قطاع الداخليةأما      
 مناسبة. 00 بـوالديين  ،واإلداري

 ،ب االجتماعية والصحية واخلدماتيةمهت ابألساس: اجلوان ،التزامات 1، مت رصد تعهدات الوزراءأما خبصوص      
دورة الربيعية على منذ هناية الدورة اخلريفية إىل افتتاح ال األسئلة الشفهيةركزت  ،اجملايل القطاعيوابلنسبة للتوزيع 

والبنيات  يةواجلماعات الرتاب قطاع الشؤون الداخليةبينها حصد  ،القطاع االقتصادي من جمموع األسئلة املطروحة
                                                           

السنة الشريعة األوىل من الوالية التشريعية  -0212وهتم اجللسات الشهرية املتعلقة ابلسياسات العامة واألسئلة الشفهية والكتابية برسم دورة أبريل  -438
الرمسي  رتوينلكاال مصلحة األسئلة، عن املوقع –مديرية التشريع واملراقبة  –األمانة العامة  –جملس املستشارين  –حصيلة الدورة  – 0210-0201

 .1:22، الساعة 12/1/0211، اتريخ الزایرة /http://www.chambredesconseillers.maجمللس املستشارين املغريب: 
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ـ نسبة، فاجملال احلقوقي واإلداري والديين ب%12.02بعد القطاع االجتماعي بنسبة  الثالثةاملرتتبة  األساسية
12.11%. 

  
 1126.439حضور القطاعات احلكومية خالل جلسات األسئلة الشفهية لدورة أبريل  أوال: 

 لوزيرا من خالل فيها اجللسات كانت مرة واحدة، تعدد املرات اليت حضر فإن  ،وزارة الداخليةل ابلنسبة      
بينما نسبة اعتذار الوزارة عن حضور أشغال جلسات األسئلة الشفهية خالل دورة  الداخلية، لدى وزير املنتدب

 حضر يف مناسبة واحدة. 12/11 جللسة، أي 11ملرة من أصل  12بلغت  ،0212أبريل 
أما خبصوص نسبة حضور الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهية، فإهنا أتخذ بعني االعتبار عدد املرات اليت       

فيها أسئلة لفائدة القطاع الوزاري املعين، وليس عدد املرات اليت أعلن فيها األخری استعداده اجلواب على  تجمبر 
 سئلة، واليت قد تفوق يف هذه احلالة عدد مرات حضوره.األ

 .1126األسئلة الشفهية اآلنية اجملاب عنها خالل دورة أبريل  -
 ومل تشمل وزارة الداخلية من بني جمموع الوزارات املعنية.جلسة،  12مهت هذه األسئلة الشفهية اآلنية       
 .1126األسئلة الشفهية العادية اجملاب عنها خالل دورة أبريل   -
  كان  ،ةأسئل 2اب وزير الداخلية على أج، 0212يونيو  01بتاريخ  11جلسة، يف اجللسة  11مهت       

إعمال  –مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  –شؤون اجلماعات الساللية  –: اجلماعات الرتابية موضوعها
بناء تفشي ظاهرة ال –قوق من طرف بعض رجال السلطة احلانتهاكات  –القانون للحد من ظاهرة قضاء الشارع 

 العشوائي.
 .1126األسئلة الكتابية اجملاب عنها خالل دورة أبريل -

 :0212وخالل دورة أبريل ، 0212وأبريل  0210خالل الفرتة الفاصلة بني دوريت أكتوبر      
 .كتابية  مشلت ثالثة أسئلة :1126وأبريل  1125الفرتة الفاصلة بني دوريت أكتوبر  -2      

  السؤال: غياب األمن مبحيط املؤسسات التعليمية مبدن ومراكز اجلهة اليت تفتقد ملفوضية موضوع
 ؛0212-2-12 يف اتريخ اإلجابة، لوزير الداخلية املوجه الشرطة

                                                           

 الرمسي جمللس املستشارين املغريب: االلكرتوين  املوقعاملعطيات املقدمة هي مستوحاة من  -439 
http://www.chambredesconseillers.ma/ 10:12، الساعة 12/1/0211، اتريخ الزایرة. 
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  2-1 ة يفاإلجاب ار جملس الوصاية، اتريخموضوع السؤال: متاطل السلطة احمللية يف تنفيذ قر-
 ؛0212

  موضوع السؤال: الدور االستشاري للمجالس اجلهوية للحساابت ملواكبة رؤساء اجلماعات اتريخ
 .0212-2-1 يف اإلجابة

، ومشل قطاع أسئلة 2عنها خالل نفس الفرتة  واألسئلة اجملاب، 01املطروحة  الكتابية األسئلةبلغت  إذن،     
 أسئلة وأجوبة. 2الداخلية 

جاء يف  ألساسيةوالبنيات ا واجلماعات الرتابية جمال الشؤون الداخليةفإن  ،فعلى مستوى الرتتيب ،وبذلك     
ا مقارنة مع األسئلة عنه ابةص األسئلة الكتابية املطروحة واجملفيما خيالرتبة الثانية بعد اجملال االجتماعي، 

، لكن مع ضعف من حيث عدد األسئلة الكتابية املطروحة لفائدة قطاع الداخلية، حيث مل تشمل شفهية اآلنيةال
 الداخلية. ارةز من لدن و  0212أي جواب خالل دورة أبريل 

 صفر، بلغت ابلنسبة لوزارة الداخلية 0212خالل دورة أبريل  عنها األسئلة اآلنية اجملاب عددإن ف ،وعليه     
 440وزارة الداخلية.من طرف على أي سؤال آين  يتم اإلجابةجلسة، مل  12 انعقاد عرفت الدورة حيث

 : 1126خالل دورة أبريل  -1   
واجلماعات  جمال الشؤون الداخليةخبصوص  ،0212املطروحة خالل دورة أبريل  الكتابية ألسئلةل ابلنسبة     

داد الرتاب والنقل( التعمری وإع –التجهيز والنقل والسكن وسياسة املدينة  –)الداخلية  والبنيات األساسية الرتابية
 .سؤاال 01بلغ 

 :1126عنها خالل دورة أبريل  ةاجملاب أما األسئلة الكتابية -
وزير  أي جواب من طرف ،قطاع الداخليةعلى مل تشمل هذه األسئلة املطروحة لكن  ،سؤالني بلغتفقد      

 أجوبة. 2و ،أسئلة 2الفرتة الفاصلة بني الدورتني مهت ف، الداخلية
 :1126أما األسئلة الشفهية العادية اجملاب عنها خالل دورة أبريل  -

من أصل  ،أسئلة عادية موجهة إليه يف جلسة واحدة فقط 2جلسة، أجاب وزير الداخلية عن  11مهت  فقد     
 .0212يونيو  01بتاريخ  11وهي اجللسة رقم  ،0212جلسة يف دورة أبريل  11

                                                           

مديرية  –األمانة العامة  –لس املستشارين جم –حصيلة الدورة  – 0201-0210السنة الشريعة األوىل من الوالية التشريعية  -0212دورة أبريل  -440 
/ اتريخ http://www.chambredesconseillers.ma  الرمسي جمللس املستشارين االلكرتوين مصلحة األسئلة، املوقع –التشريع واملراقبة 

 .12:02، الساعة 12/2/0211الزایرة 
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 والفرتة الفاصلة بني الدورتني: 1126أما األسئلة الكتابية اجملاب عنها خالل دورة أبريل  -
 :1126وأبريل  1125الفرتة الفاصلة بني دوريت أكتوبر  خاللألسئلة الكتابية اجملاب عنها ل ابلنسبة     
 حول توفری األمن مبحيط املؤسسات  0212-2-12اتريخ اجلواب عنها  ،سؤال كتايب لوزير الداخلية

 مكناس اليت تفتقد ملفوضية الشرطة. –التعليمية مبدن ومراكز جهة فاس 
 حول متاطل السلطة يف تنفيذ قرار جملس الوصاية.  0212-2-1اتريخ اإلجابة  ،سؤال كتايب لوزير الداخلية 
 الدور االستشاري للمجالس اجلماعية  ولح 0212-2-1اتريخ اإلجابة  ،اخليةسؤال كتايب لوزير الد

 للحساابت ملواكبة رؤساء اجلماعات.
دورة  يف ،خالل جلسات األسئلة اءقاعدة املعطيات اخلاصة بربامج التزامات وتعهدات الوزر أما خبصوص      

 ، فقد مهت جلسة واحدة:0212أبريل 
  إحداث مؤسسة موضوع السؤال: الداخلية، القطاع احلكومي 01/2/0212بتاريخ  :11اجللسة :

لألعمال االجتماعية لفائدة موظفي اجلماعات )جواب وزير الداخلية( الذي يتضمن برانجما، التزامات أو 
إبعداد مشروع قانون خيص إحداث مؤسسة لألعمال االجتماعية لفائدة الداخلية  وزير تعهد حيث تعهدا،

، وهو ما مت فعال من خالل على أبعد تقدير 0211يف بداية  وعرض املسطرة التشريعية ،موظفي اجلماعات
 وأعوان إحداث مؤسسة لألعمال االجتماعية لفائدة موظفيحول  21.12مشروع قانون رقم عرض 

بنيات جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية وال عليه صادقتالذي ، الرتابية وجمموعاهتا وهيئاهتا اجلماعات
 .وذلك بعد إدخال تعديالت عليه، 0202يوليوز  0بتاريخ  ،ابإلمجاع األساسية مبجلس املستشارين

 : املتعلقة ابلسياسة العامةاجللسات الشهرية اثنيا:      
 441: 1123اجللسات الشهرية املتعلقة ابلسياسة العامة خالل دورة أبريل  -2       

مل تشمل اجلانب األمين، بل مهت فقط أوضاع املغاربة  ، يالحظ أهناحماور اجللسة الشهرية من خالل استقراء     
ياسات املتعلقة الس –إعداد الرتاب الوطين والفضاء الغابوي  –املقيمني يف املهجر بني ضماانت القانون والواقع 

 ابالستثمار والصناعة والتجارة واخلدمات.
والية ، السنة التشريعية + ال1121بر اجللسات الشهرية املتعلقة ابلسياسة العامة خالل دورة أكتو  -1     

 :1125-1116التشريعية 

                                                           

 :الرمسي جمللس املستشارين االلكرتوين : املوقع0212 اجللسات الشهرية املتعلقة ابلسياسة العامة خالل دورة أبريل -441 
       http://www.chambredesconseillers.ma/ 11:22، الساعة 11/2/0211، اتريخ الزایرة. 
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حماور اجللسة الشهرية: النقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع  ما تضمنته نفس الشيء ينطبق على     
ورهاانت التحديث من أجل حتقيق االكتفاء األمين الغذائي: ما هي سياسة احلكومة للنهوض ابلقطاع الفالحي 

 ؟وأتهيليه
  ؛التقاعد 
 السياسة العقارية للدولة. 

، الوالية 8، السنة التشريعية 1123ابلسياسة العامة خالل دورة أكتوبر  ةاجللسات الشهرية املتعلق -3    
1116-1125.442 

الشفهية ئلة خبصوص األسو ، ة يف الربامج والسياسات احلكوميةحماور اجللسة الشهرية: املسألة االجتماعيمهت      
 جلسة. 12سؤال آين لوزير الداخلية من أصل أي : ال جواب عن 1123اآلنية اجملاب عنها خالل دورة أكتوبر 

نونرب  10يف اجللسة الرابعة بتاريخ  0212الل دورة أكتوبر خ األسئلة الشفهية العادية اجملاب عنهاأما      
 ، موضوع السؤال: 0212
 ؛انتشار مقاعد الشيشة 
  اجلرمية انتشارضرورة احلد من.  

جلسة حول األسئلة الشفوية العادية  12سؤالني موجهني لوزير الداخلية يف جلسة واحدة من أصل  ،إذن     
 لداخليةجمال الشؤون ارغم أن  ،جاب وزير الداخلية عن سؤالني فقطأحيث اجملاب عنها من طرف الوزارة املعنية، 

يما خيص األسئلة ف ،من أصل عدد اجملاالت القطاعية الثانيةاملرتب  احتل والبنيات األساسية واجلماعات الرتابية
 املطروحة واجملابة عنها.

 1123:443األسئلة الكتابية اجملاب عنها خالل الفرتة الفاصلة يف الدورتني ودورة أكتوبر   -
  1123وأكتوبر  1123الفرتة الفاصلة بني دوريت أبريل: 
-2-10 ابةمغری إقليم بركان، اتريخ اإلج، موضوع السؤال: الوضعية املزرية لبلدية الداخلية املعنية:الوزارة  -

 ؛0212

                                                           

، اتريخ /http://www.chambredesconseillers.ma  :ارينالرمسي جمللس املستشااللكرتوين املعطيات املقدمة مستوحاة من املوقع  -442 
 .1:10، الساعة 11/2/0211الزایرة 

 نفس املرجع. -443 
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جابة ريخ اإلات ،، موضوع السؤال: النزاع القائم بشأن أرض كانت يف ملكية الدولةالداخليةالوزارة املعنية  -
 ؛11-10-0212

لنقل حق دفرت التحمالت املوقع بني شركة ساهل الصحراء ل : التجاوزات املسجلة يفالداخليةالوزارة املعنية  -
 ؛10/2/0212 جابةلس اإلقليمي لكلميم، اتريخ اإلالعمومي بكلميم واجمل

 جتاوزات يف تدبری أمور التجزئة اليت استفادت منها بلدية الوطنية طنطان من طرفالداخلية: الوزارة املعنية  -
 .0212-2-10اتريخ اإلجابة  ،آسا –الكتابة العامة لعمالة إقليم مجعية األعمال االجتماعية ملوظفي 

  1123دورة أكتوبر: 
 ؛11/10/0212دولة، اتريخ اإلجابة: : النزاع القائم يف شأن أراضي كانت يف ملكية الالداخليةقطاع  -
لى تصميم ع: فرض غرامات ورسوم على األرض غری املبنية ابجلماعة القروية رغم عدم توفرها الداخليةقطاع  -

 ؛1/11/0212اتريخ اإلجابة  ،التهيئة
 ؛22/20/0212اعات، اتريخ اإلجابة: بعض مبارایت التوظيف ابجلم قيف: تو الداخلية قطاع -
 ؛10/0/0212لرابط، اتريخ اإلجابة: : وضعية النقل احلضري مبدينة االداخلية قطاع -
 .2/0/0212اتريخ اإلجابة:  ،: فئة من املوظفنيالداخلية قطاع -

األسئلة  ن جمموعم األوىلوالبنيات األساسية الرتبة  واجلماعات الرتابية جمال الشؤون الداخليةحصد وهكذا،      
فيما خيص التزامات وتعهدات الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهية وأثناء جواب ، 12 بـاملطروحة واجملاب عنها 

 فلم يتعهد أو يلتزم وزير الداخلية بشيء.التزامات أو تعهدا،  –الوزير الذي يتضمن برانجما 
 444:األسئلة الشفهية اآلنية اجملاب عنها 1123دورة أبريل  -
آنيا  وال جلسة مهت سؤاال، 0212الداخلية خالل دورة أبريل وزير غياب أي سؤال آين جماب عنه من طرف      

 جلسة منعقدة، خالل دورة أبريل. 10لوزير الداخلية من أصل 
  1123الشفهية العادية اجملاب عنها خالل دورة أبريل األسئلة: 
 مهت التقصری  ،أسئلة عادية 2الداخلية على  وزير أجاب، 0212أبريل  22: بتاريخ 2ة يف اجللس

 –لقنب اهلندي ال زراعة ااملقاربة احلكومية يف جم –احلاصل يف تفعيل اللجان اإلقليمية ملراقبة السجون 
 ؛ةاجلماعات الرتابي ضهاويفت

                                                           

، اتريخ /http://www.chambredesconseillers.ma :الرمسي جمللس املستشارين االلكرتوين املعطيات املقدمة مستوحاة من املوقع -444 
 .12:00، الساعة 12/2/0211الزایرة 
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  تفشي ظاهرة ومهت:  ،أجاب عنها الوزير ،أسئلة عادية 1عددها بلغ  0212ماي  01: يف 2يف اجللسة
 – والشيوخ قدمنيوضعية امل - النساء ضحاای العنف وضعية خالای استقبال –اإلجرام واملختلني عقليا 

 ؛اجلماعات احمللية - املنطقة احلدودية مليلية –لوطين موظفي اإلنعاش ا
  موضوعها: السلسلة احلكومية يف جمال التشغيل 1، عدد األجوبة 0212يونيو  12يف  12اجللسة ،- 

اجملازر اجلماعية  ةخوصص –منع أمساء أمازيغية  – لنيتنظيم الباعة اجلائ –مي احلضري حافالت النقل العمو 
 ؛ينيملسؤولني رمسدين خالل زایرات إخالء بعض املدن من املتسولني واملتشر  -فوضالتدبری امل –
  تدبری الالتركيز إىل عمال  يضتفو  مواضيع أجوبة، مهت 1 ، عددها1/1/0212، بتاريخ 12اجللسة

تغالهلا أراضي اجلموع اس –بعض السلوكات غری القانونية لبعض رؤساء اجلماعات  –العماالت واألقاليم 
ات الشؤون الداخلية والبنيبذلك يكون جمال  تبسيط مساطر تسليم املوتى من مستودعات األموات.

واألسئلة  220بعد اجملال االقتصادي خبصوص األسئلة الشفوية املطروحة بـ  0األساسية حصد املرتبة 
 . 20اجملابة بـ 

 1123:445األسئلة الكتابية اجملاب عنها خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة أبريل  -
  من طرف وزارة  األسئلة الكتابية اجملاب عنها :1123أبريل  1121الفرتة الفاصلة بني دوريت أكتوبر

 .الداخلية
  ؛00/2/0212 – 00/0/0212بتاريخ  نياملرافق اجلماعية، جواب –الداخلية: العقارات اجلماعية قطاع 
 ؛02/0/0212بتاريخ  ،نة االنتخاابتالداخلية: تطبيق مدو  قطاع 
 0/2/0212بتاريخ  ،الداخلية: اإلنعاش الوطين قطاع. 
 .من طرف وزارة الداخلية األسئلة الكتابية اجملاب عنها :1123دورة أبريل  -
 ؛12/0/0212بتاريخ  ،ضريةاحلماعات اجلداخلية:  قطاع 
 ؛2/2/0212بتاريخ  ،جلماعات احلضريةداخلية: ا قطاع 
 ؛2/2/0212بتاريخ  ،اجلماعة احلضريةداخلية:  قطاع 
 ؛2/2/0212 ، بتاريخبرتاخيص غری سليمةظور داخلية: إجناز جتزائت سكنية ابلنا قطاع 

                                                           

، اتريخ /http://www.chambredesconseillers.ma :الرمسي جمللس املستشارينااللكرتوين املعطيات املقدمة مستوحاة من املوقع  -445 
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 بتاريخبتطوان "مانديس"أضعية اجملازين من مستخدمي وكالة داخلية: تباطؤ تسوية و  قطاع ، 
 ؛02/2/0212

 02/2/0212 ، بتاريخواملناطق اجملاورة هلاداخلية: الوقاية من فيضاانت فاس  قطاع. 
 جوااب. 12سؤال مطروح و 12الداخلية يف املرتبة األوىل بـ  قطاعجمال  جاءوبناء عليه، فقد 

 
  446واب الوزير:جخالل جلسة األسئلة الشفهية عند  التزامات وتعهدات الوزراءاثلثا: 

 :1123دورة أبريل  -أ
والطاقة  هری، وتصفية املياة املستعملة يف إطار الشراكة بني الداخليةتطالداخلية إبجنازات صندوق ال وزارةعهدت ت     

 121 ملش لتنفيذ أشغال الصندوق الذي يتعهد ابلشطر الثاين ء والبيئة، ومع عدة فاعلني آخرينواملعادن واملا
 .0202وذلك قبل سنة  ،مدينة ومركز
 :1125-1116والية  السابعة منشريعة ت: السنة ال1121دورة أكتوبر  -ب             

  :األسئلة الكتابيةو األسئلة الشفهيةنشاط جملس املستشارين يف جمال مراقبة العمل احلكومي:      
وال  ،ال سؤال ،جلسة 12تضمنت : 1121األسئلة الشفهية اآلنية اجملاب عنها خالل دورة أكتوبر  -

 الداخلية.قطاع جواب آين يهم 
تضمنت جلسة،  12: من أصل 1121األسئلة الشفهية العادية اجملاب عنها خالل دورة أكتوبر  -

ية و ر دعم القاعات الق ؛ابملدن الكربىأسئلة هتم أسواق اجلملة  ثالثة: 0210أكتوبر  22بتاريخ  2اجللسة 
 وزير الداخلية.ل واحد جواب احلكومة منع تسجيل األمساء ابألمازيغية،لة مواص؛ 

ة اعات احلضريوهتم املوارد البشرية للجم ،أجوبةو أسئلة  2 تضمنت: 12/11/0210: بتاريخ 2اجللسة  -
األحداث ذات  -قة بني أصحاب مأذونيات سيارات األجرة واملشغلني هباتنظيم العال-التدبری املفوض  –

 ."إمييضر"الصلة بسرقة منتوج الفضة يف منجم 
هتم: إشكالية النقل احلضري ابملدن الكربى و  ،2: عدد األسئلة واألجوبة 12/10/0210: يف 1اجللسة  -

االستثناءات  معايری منح –شركة حراسة السيارات اإلسبانية ابلدار البيضاء  –املراكز اجلهوية لالستثمار و 
 ة.األراضي الساللي –يف امليثاق اجلماعي املتعلق بسلطة احللول  11لفصل ل تفعيال ،يف ميدان التعمری

                                                           

، اتريخ /http://www.chambredesconseillers.ma :الرمسي جمللس املستشارين االلكرتوين املعطيات املقدمة مستوحاة من املوقع -446 
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 –وهتم: وضعية النقل احلضري ابلبيضاء ، 1: عدد األسئلة واألجوبة 00/1/0212: يف 12اجللسة  -
إحداث مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي  –القيمة املضافة للبطاقة الوطنية البيومرتية  –اإلعالم 

 اجلماعات والتنمية. –التدبری املايل للجماعات احلضرية  –اجلماعات احلضرية 
نية بعد يف املرتبة الثا 1121 سنة والبنيات األساسية واجلماعات الرتابية الداخليةجمال الشؤون  ولقد حل     

 .21 بلغت واألجوبة املسجلة 22 بـ األسئلة املطروحة اجملال االقتصادي من حيث
النتائج  1121األسئلة الكتابية اجملاب عنها خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني ودورة أكتوبر  تضمنت بينما     

  التالية:
  1121وأكتوبر  1121الفرتة الفاصلة بني الدورتني أبريل: 
بتاريخ  جواب الوزير، ضمن أطر الوزارة 1111 ماج متعاقدي وزارة الداخلية لسنةإد -

 ؛01/1/0210
ريرت موجه إبقليم اتو  "الشجع"إعادة النظر يف قرار جملس الوصاية ورفع احليف الذي طال قبيلة  -

 .10/1/0210 بتاريخ أجاب عنه وزير الداخلية ،لرئيس احلكومة
  1121دورة أكتوبر: 
 ؛11/10/0210بتاريخ جواب الوزير  ،الوضعية األمنية مبدينة سال -
تابية من حيث عدد األسئلة الك األوىلجمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية حل يف املرتبة  -

 .0واألسئلة اجملابة  12 املطروحة
 ،0210وبر ورة أكتدطروحة من خالل األسئلة امل زائداملطروحة تشمل األسئلة املتبقاة فإن األسئلة  ،إلشارةول     

، ليس هناك أي تعهد 0210ابلنسبة لتعهدات والتزامات الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهية: دورة أكتوبر و 
 الداخلية. قطاع يهم
 املشكلة من لدن جملس املستشارين بقرار من مكتبه، فقد متاجملموعات املوضوعياتية املؤقتة ومن انحية      

، بناء على قرار مكتب جملس املستشارين 0200إحداث جمموعة موضوعاتية مؤقتة خاصة ابألمن الصحي يف يوليوز 
ورة إحداث ات امللكية السامية الرامية إىل ضر ، بغية تعزيز مسامهة اجمللس يف تنزيل التوجيه0200أبريل  22بتاريخ 
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منظومة وطنية متكاملة تتعلق ابملخزون االسرتاتيجي للمواد األساسية، السيما الغذائية والصحية والطاقية والعمل 
 447على حتيني مستمر للحاجيات الوطنية مبا يعزز األمن االسرتاتيجي للبالد.

جلنة ن خالل مالربملانيني  يتضح أن دورستقراء هذه املعطيات ل أنه ابوهلذه االعتبارات وغریها، ميكن القو      
والبنيات ابية واجلماعات الرت  وجلنة الداخلية ،جلس النوابمب الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة

، إذا للغاية فاضعييف جمال األمن وحقوق اإلنسان  بصفة خاصة ظل ، ووزير الداخليةاألساسية مبجلس املستشارين
على آليات دستورية  مالربملانيني، رغم توفره واملستشارين ما قورن بباقي اجملاالت األخرى اليت يتفاعل معها النواب

لب الما أن مط، عجد متقدمة مقارنة مع الدساتری السابقة، حيث مل يتم استغالهلا وتوظيفها ابلشكل املطلوب
كان   ،يهكخيار اسرتاتيجي ال رجعة ف  ،مبا يتناسب مع ثقافة حقوق اإلنسان وحرایته وعصرنته األمن جمال كامةح

مطلبا جوهرای للفعاليات السياسية واحلزبية والنقابية واحلقوقية، مما يدفعنا للتساؤل عن ما هي الدوافع اليت حتول دون 
ت واإلمكانيات غم توفره على مجيع الضماانر  ،الربملاين ملسؤولياتة النيابيةالسياسي يف إطار العمل  ممارسة الفاعل

 ؟للقيام بذلك الدستورية والتشريعية والوسائل
قى يب املنتدب أو وزيرهافيما خيص دور وزارة الداخلية من خالل وزيرها  ما الحظناه لئن كانومن جهة أخرى،      

قضاای اليت والتفاعل احملتشم يف العديد من ال ،للمستوى املطلوب ابلنظر للحضور املتواضعرقى وال ي ،جد حمدودة
بطبيعة  تباطا، ار يف شقها السياسي ،وحرایته أثریت بشأهنا تساؤالت ذات الصلة بقضاای األمن وحقوق اإلنسان

داخلية تفاعال جدای واجيابيا لوزير ال ابملوازاة مع ذلك الحظنافإننا ، من جهة، ولعامل الوقت من جهة أخرى الظروف
على الشقني االقتصادي ، وتركيز معظم مداخالته 11خالل حالة الطوارئ الصحية املعلنة ملواجهة جائحة كوفيد 

 ملدنيةا ، مقارنة ابلقضاای األمنية والنظام العام يف عالقتها ابحلقوقيف عالقتهما ابألمن الصحي واالجتماعي
لنسبة اب االقتصادي واالجتماعي واألمن أولوية التنميةرة على وزير الداخلية ما من م أكدالسياسية، حيث و 

، وهي مؤشر مقياسي على الدور اجلديد املنوط بوزارة عموما واإلدارة الرتابية أساسا السلطة احلكوميةألدوار 
ية، ابعتبارها أتكيدا على التنمية الرتابالداخلية ورجال ونساء السلطة يف املسامهة الفاعلة واملنتظمة يف توفری متطلبات 

مسو احلقوق االقتصادية واالجتماعية على احلقوق املدنية والسياسية على املستوى الرتايب، ودليال على تشبع السلطة 
الذي يعد  ،املتجدد للسلطةاجلديد و  كما جسده العهد اجلديد واملفهوم  احلكومية للداخلية مبفهوم األمن الشامل

 .هرای وحتدای جمتمعيا يف احلاضر واملستقبلرهاان جو 

                                                           
، عن املوقع 0200وز شارين، يوليستتعزيز السيادة الوطنية، جملس املاجملموعة املوضوعاتية املؤقتة، تقرير موضوعايت حول األمن الصحي كمدخل ل -447

 .02: 12، الساعة 02/1/0200اتريخ الزایرة  ،/ers.mahttp://www.chambredesconseillالرمسي للمجلس، 
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ميكن القول، أن عالقة الرقابة الربملانية ابلسياسات األمنية جتعل الفاعل السياسي  ،ذه االعتبارات وغریهاهلو      
على احملك، حيث إن تتبع سياقات وسریورة هذه العالقة بني الفاعل السياسي والفاعل األمين يكشف أن سلوك 

"، ذلك أن النسقتورية "وحمددات سياسية ودس ،""السياقالنخبة السياسية مازال واقعا حتت أتثری رواسب اترخيية 
دين جتليات مسلسل املراجعة الدستورية مل يكن له أتثری كبری يف السلوك السياسي الربملاين والثقافة احلزبية اليت ظلت ت

 448لثقافة سياسية كالسيكية.

 دور السلطة القضائية يف مأسسة احلكامة األمنية :املطلب الثالث

؛ مبدأ سيادة القانون املتجلية يفو  ،املؤطرة هلااملبادئ الدستورية  يف تتجلى مظاهر استقاللية السلطة القضائية     
لقاضي الفرد ؛ مبدأ امبدأ استقاللية السلطة القضائية ؛ئيةلقضاللسلطة امبدأ اللجوء  ؛مبدأ املساواة أمام القانون

؛ مبدأ ة التقاضي؛ مبدأ جمانيمبدأ علنية اجللسات وشفوية املرافعات؛ مبدأ التقاضي على درجتني؛ قضاء اجلماعيالو 
  املساعدة القضائية.

ة ورائسة من خالل اجمللس األعلى للسلطة القضائيالضماانت املؤسساتية على مستوى  السلطة القضائية ستندتو      
يف والنصوص القانونية اجلاري هبا العمل، و دستور اململكة، أحكام  ضوء علىا دوارمهأل تهمايف ممارسالنيابة العامة 

ون املتعلق بنقل والقان ،مقدمتها القانونني التنظيميني للمجلس األعلى للسلطة القضائية والنظام األساسي للقضاة
اختصاصات السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة 

   (.لاألو  الفرعاعد لتنظيم رائسة النيابة العامة )قو وبسن 

 ،ي يهم القضاةهو مطلب فئو  نيابة العامة عن السلطة احلكومية املكلفة ابلعدلاستقالل الومن هذا املنطلق، فإن       
ومطلبا جمتمعيا أتتى نتيجة لتطبيق أحكام الدستور الذي يعرب عن وجدان األمة واختياراهتا بشكل عام، وعلى أكثر 
 من صعيد، فإن تنزيله مل يكن ابلسهولة املأمولة ألسباب بنيوية ولوجستيكية، منها ما مت جتاوزه خالل السنتني األوليتني،

 .()الفرع الثاين. لب تعبئة واخنراطا مسؤوال لألطراف املعنيةويتط ،ومنها ما ال يزال مطروحا إىل حينه

 

 

                                                           

 .12إحسان احلافظي، السياسات األمنية ابملغرب يف السلطة وأدوار النخب السياسية، مرجع سابق، ص: -448 
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 : مظاهر استقاللية السلطة القضائيةالفرع األول

لقد شكلت محاية حقوق اإلنسان أحد أهم األهداف الرئيسية للسلطة القضائية عرب اعتمادها لدورات         
للحرایت واحلقوق  0211يوليوز  01تكوينية لفائدة القضاة استحضارا للمكانة املتميزة اليت أوالها دستور اململكة 

عارف عليها وق اإلنسان وتشبتها هبا كما هي متاليت كرست التزام اململكة حبق مبادئها اجلوهريةاألساسية من خالل 
لطة القضائية يف إطار استقاللية الس يف جمال محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا الضماانت األساسيةعامليا، وبلورة 

 احلامية هلا.

 هعتمدالذي ا للقاضيات والقضاة األساسي واملستمر التكوين مناهجفحضور بعد حقوق اإلنسان ضمن         
تلف الفاعلني املعنيني وخم ،رائسة النيابة العامة ابلتنسيق مع اجمللس األعلى للسلطة القضائيةو  العايل للقضاء داملعه

يف هذا اجملال  متعزيز قدراهتل التكوين مجاتعميم الفائدة واقتسام مضامني بر  يتجلى يف ،بقضاای حقوق االنسان
تضمن جمموعة من املقاالت اليت مت إعدادها من طرف اخلرباء مؤلفات تاحليوي، حيث انبثقت عن هذه األشغال 

لق اجلزء األول يتع انطالقا من العروض واملداخالت اليت سامهوا هبا، وهتم اإلطار املرجعي يف جزئني، املتدخلني
والسيما منظمة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك اتفاقيات حقوق االنسان  ،ابإلطار الدويل حلقوق االنسان

األمن املتحدة املكلفة مبراقبة مدى إعمال الدول ملقتضيات تلك اإلتفاقيات، وكذا بعض األنظمة  األساسية وهيئات
 ذلك دور السلطة اإلنسان مبا يفاإلقليمية، يف حني ينصب اجلزء الثاين على اإلطار املؤسسايت الوطين حلماية حقوق 

 449القضائية وابقي املؤسسات واهليئات الوطنية سواء ذات الوالية العامة أو اخلاصة يف هذا اجملال.

تناوهلا يف للعناصر األساسية املراد ت املناسبةاألرضية الدافع اجلوهرية، و  أحد ، الذي شكلاهلام ومن هذا املنطلق     
على نعرج بعدها ل، وىلاأل الفقرة ملبادئ الدستورية للسلطة القضائية يفعلى ا تمامنااهسنركز حيث ، هذا الفرع

 .ةثانيالفقرة اليف الضماانت الدستورية املتاحة للقضاة واملتقاضني 

 

 

                                                           

اإلنسان والنهوض  حلماية حقوقمنشورات اجمللس األعلى للسلطة القضائية ورائسة النيابة العامة، أشغال املرحلة األوىل حول اإلطار الدويل والوطين  -449 
 .2، ص: 0201هبا، برانمج تعزيز قدرات القضاة يف جمال حقوق اإلنسان، دجنرب 
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 : املبادئ الدستورية للسلطة القضائية وىلالفقرة األ

 .)اثنيا( قانونمبدأ املساواة أمام ال؛ )أوال( سيادة القانونبدأ م التالية يف الكونية املبادئ الدستوريةتتجلى هذه      

 مبدأ سيادة القانون: أوال     

لكل إنسان احلق يف التمتع جبميع احلقوق واحلرایت دون متييز، والسيما بسبب الرأي السياسي للبلد أو اإلقليم      
 الوصاية أو غری متمتع ابحلكم الذايت أو خاضعا تص سواء أكان مستقال أو موضوعا حتالذي ينتمي إليه الشخ

ومقومات مبدأ حكم القانون، تنبين على التزام الدولة مبضمون القانون، فيما يتعلق  450،ألي قيد آخر على سيادته
بضبط احلقوق املدنية والسياسية املتضمنة يف هذا العهد، مبقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق، وشريطة أن 

 451ها الوحيد هو تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي.يكون هدف
إرادة األمة، وعلى اجلميع االمتثال وااللتزام له سواء أشخاصا ذاتيني أو اعتباريني  نفالقانون هو أمسى تعبری ع     

تتمتع مبا ميكن تسميتها "ابمتيازات السلطة العامة" يف مواجهة األفراد والسلطة  اليت 452مبا فيهم السلطات العمومية،
القضائية املختصة، وهنا يربز جليا دور املفوض امللكي يف الدفاع عن احلق والقانون ومبادئ العدل واإلنصاف يف 

   453مواجهة أطراف الدعوى القضائية يف املنازعات اإلدارية حتديدا.
 

 مبدأ املساواة أمام القانوناثنيا:        

ن مجيع الناس وهم متساوون يف حق التمتع حبماية القانو هذا املبدأ بني اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أقر       
األمم. بوصفه املعيار املشرتك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب و  ييز ينتهك أحكامه، ومن أي حتريضدون مت

 454حقوق اإلنسان األساسية اليت يتعني محايتها عامليا. وهو حيدد وللمرة األوىل

                                                           

 .1122دجنرب  12املادة الثانية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  -450 
 .1122املادة الرابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  -451 

 . 0211غريب من الدستور امل 2الفصل  -452
، 0212األمن القضائي وجودة األحكام، إصدارات مجعية عدالة من أجل احلق يف حماكمة عادلة، مطبعة دار القلم، الرابط، نونرب  ،أمحد مفيد -453

 .10ص: 
 .ألف 011القرار مبوجب 1122كانون األول/ ديسمرب   12املادة السابعة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الصادر يف ابريس يف  -454 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
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األشخاص الذاتيني أو االعتباريني متساوون أمامه، ويقتضي ذلك توحيد القواعد املوضوعية  وعليه، فجميع     
نسية أو الداینة، ال على أساس اللغة أو اجل االجتماعية ودون متييز مواإلجرائية املطبقة عليهم بغض النظر عن طبقاهت

 455حيث ال تصدر أحكام القضاء إال على أساس التطبيق العادل للقانون.

 ئيةالقضا السلطة مبدأ اللجوء إىلاثلثا:       
املكفولة  ةالفعلي من أي انتهاك حلقوقهم األساسي إلنصافه للمملكة ألي شخص حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية     

  456قانونيا، كما جيوز هلم اللجوء حملكمة مستقلة وحمايدة للنظر يف قضيتهم بشكل منصف وعلين.دستورای و 
 457مبدأ استقاللية السلطة القضائيةرابعا:       
تعترب االستقاللية واملوضوعية ركيزاتن أساسيتان تبىن عليهما وظيفة القضاء، فاستقاللية القاضي وعدم التدخل      

ال تعين عدم توجيهه وإرشاده ورقابته ليطمأن إىل أحكامه، فال تعارض بني استقاللية القضاء والرقابة عليه يف حكمه 
من احرتام القانون، ومن مت، يرتبط مبدأ استقاللية القضاء ارتباطا وثيقا بدولة القانون اليت تقوم بدورها على ركيزة 

 ملبدأ الذي يضمن عدم تعدي أي سلطة على أخرى.أساسية وجوهرية هي مبدأ الفصل بني السلطات، هذا ا
ئف، ذلك ما أكده قسيم الوظات يقوم على حيث اوظيفي ربية مبدأ استقاللية القضاء املغولقد كرست الدساتری     

السلطة القضـائية مسـتقلة عـن السـلطة التشريعية وعن السلطة " أبن: 121املغريب من خالل الفصل  الدستور
وأحاطته مبجموعة من الضماانت القانونية اليت تكفل جتسيده جتسـيدا عمليا، إال أن ذلك يبقى غری كاف  التنفيذية، 

كون مفهوم استقاللية القضاء شهد تطورا جذرای، إذ أصبح يقاس مبدى قدرة القضاء على إنتاج القواعد 
 458."ةالقانوني

كما يقوم مبدأ االستقاللية على جمموعة من املرتكزات اليت تعززه، من قبيل اختيار قضاة من ذوي الكفاءات      
والقدرات التعليمية والتدريبية املناسبة، ومنحهم سلطة حقيقية تتجاوز الصالحيات الشكلية، وتسمح للقضاء أبن 

عة اهليئة القضائية وجتعله خمتصا على مستوى طبي حيظى ابلقوة املتاحة نفسها للسلطتني التشريعية والتنفيذية،
والصالحيات املخولة، مع توفری الشروط الالزمة ملمارستها يف جو من احلياد واملسؤولية، ابإلضافة إىل وجود ضماانت 

م، هخاصة حبماية القضاة من أي تدخل، ميكن أن تباشره السلطتان التشريعية والتنفيذية يف مواجهة أعماهلم، أو ترقيت

                                                           
 .11ص:  مرجع سابق، املادة السابعة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، -455

 املادة الثامنة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. -456 
 من الدستور. 121الفصل - 457

 .2 ص: استقالل السلطة القضائية ابملغرب الدعامات والضماانت، مرجع سابق، ،أسامة عيب -458 
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أو عزهلم، وإحداث نظام أتدييب خاص هبم، كما يتطلب وجود هيئة مستقلة، تسهر على اختيار القضاة، وتعيينهم 
 459على أساس الكفاءة، وأتديبهم.

 أ القاضي الفرد والتعدد القضائيمبدخامسا:        

لقيام جبميع منفرد يتوىل ا عروضة على احملكمة ينظر فيها قاضيقصد مببدأ القاضي الفردي، أن الدعاوى امل     
 ،اإلجراءات ويتتبع مبفرده كافة أطوار النزاع منذ عرضه يف أول جلسة إىل حني البت فيه، أما القضاء اجلماعي

فاملقصود به أن القضاای املعروضة على احملكمة يتم النظر فيها من طرف هيئة قضائية مجاعية مشكلة من قضاة 
 460ضية.متعددين يتتبعون سائر أطوار الق

 مبدأ التقاضي على درجتنيسادسا:         

ميكن هذا املبدأ املتضررين من األحكام االبتدائية يف عرض النزاع من جديد على احملكمة األعلى درجة للبت       
 461فيه استئنافيا مىت كان قابال لذلك، فضال عن بسط حمكمة القانون رقابتها على حماكم املوضوع.

 علنية اجللسات وشفوية املرافعات مبدأسابعا: 

يقصد مببدأ علنية اجللسات ضرورة انعقاد جلسات احملاكم يف فضاءات مفتوحة للجميع، ملا يف ذلك  إذا كان       
فإن مبدأ شفوية املرافعات هو  462،من ضماانت للمحاكمة العادلة، فال جيوز أن تكون اجللسات سرية إال استثناء

وم يف تقدمي مقاالهتم ومطالباهتم ودفوعاهتم مباشرة وبشكل شفوي أو كتايب أمام هيئة مبدأ يقضي أبحقية اخلص
 463احلكم.

 

 

                                                           
 .10األمن القضائي وجودة األحكام، مرجع سابق، ص:  ،أمحد مفيد -459
، 21ضماانت حياد القاضي كأحد مظاهر ضمان املساواة يف النظام اإلجرائي، جملة البحوث القانونية واالقتصادية، العدد  ،أمين نصر عبد العايل -460

0211. 
 .22، ص: لقضائي وجودة األحكام، مرجع سابقاألمن ا ،أمحد مفيد -461
 .12نفس املرجع، ص:  -462
 .00نفس املرجع، ص:  -463
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 مبدأ املساعدة القضائيةاثمنا: 

يعين ختويل املشرع للمتقاضني املعوزين إمكانية االستفادة من خدمات الدفاع حال عدم القدرة على توفری      
على طلب املعنيني ابألمر لوكيل امللك للمحكمة املعروض أمامها النزاع وفق وتكون بناء ، األتعاب اخلاصة ابلدفاع

   464الشروط احملددة يف اإلجراءات املسطرية للمساعدة القضائية.

 : الضماانت الدستورية املتاحة للقضاة واملتقاضني الفقرة الثانية 

لضماانت املتاحة اعلى  اثنياسنتحدث  ،القضائينياملتاحة للقضاة واملسؤولني الضماانت  أوال بعد أن نتناول      
 .للمتقاضني

 : الضماانت املتاحة للقضاة واملسؤولني القضائينيوالأ     

 على املستوى املادي: -أ

لئن كان املشرع الدستوري قد أاتح للقضاة وللمسؤولني القضائيني إمكانية الطعن يف املقررات الصادرة عن       
الل خذات الصلة بوضعيتهم الفردية  بسبب الشطط يف استعمال السلطة،  465للسلطة القضائية،اجمللس األعلى 

ة اإلدارية أمام أعلى هيئة قضائية إدارية ابململكة أال وهي الغرف أجل ثالثني يوما من اتريخ تبليغها إىل املعين ابألمر
ال يتلقى  حيث ،على السلطة القضائيةای املعروضة فإنه منع منعا كليا كل تدخل يف القضا 466مبحكمة النقض،

القضاة يف إطار مهمتهم القضائية أي أوامر أو تعليمات، وال خيضعون ألي ضغط من طرف أي جهة كانت سواء 
أشخاصا ذاتيني أو اعتباريني، إال من طرف املسؤولني القضائيني شريطة أن تكون مكتوبة ابلنسبة لقضاة النيابة 

 العامة.

املواصفات  467اجمللس األعلى للسلطة القضائية عند تدبری الوضعية املهنية للقضاة املعايری العامة التالية:ويراعي      
احملددة يف مرجعية الوظائف والكفاءات اخلاصة ابلقضاة واملسؤولني القضائيني، اليت يعدها اجمللس؛ القدرات 

                                                           
 .02ألحكام، مرجع سابق، ص: األمن القضائي وجودة ا ،أمحد مفيد -464
 من الدستور. 112الفصل  -465

 . 112من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، تطبيقا ألحكام الفصل  121املادة  -466 
 122.12( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0212مارس  02) 1221من مجادى اآلخرة  12صادر يف  1.12.22ظهری شريف رقم  22املادة  -467 

 .املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية
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؛ التكوين القضائية؛ الكفاءة العلمية والفكرية للقاضيواملؤهالت املهنية للقاضي؛ السلوك املهين وااللتزام ابلقيم 
التخصصي للقاضي؛ املشاركة الفعلية يف دورات وبرامج التكوين املستمر؛ االستقرار العائلي للقاضي وظروفه 

 ويراعي اجمللس كذلك تقارير تقييم األداء، وتقارير املفتشية العامة للشؤون القضائية، .االجتماعية؛ احلالة الصحية
 وتقارير املسؤولني القضائيني.

من الدستور، يراعي اجمللس ابلنسبة لقضاة  112عالوة على ذلك، وتطبيقا ألحكام الفقرة األخریة من الفصل       
 النيابة العامة، تقارير التقييم املقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

اعترب أي قاض أن استقالله الوظيفي مهدد، وجب عليه إحالة األمر فورا إىل اجمللس األعلى للسلطة  ويف حالة      
 468القضائية بواسطة تقرير يودعه مباشرة ابألمانة العامة للمجلس أو يوجهه إليها بكل الوسائل املتاحة للنظر فيه،

ائية يما، بصرف النظر عن املتابعات القضويعد كل إخالل من القاضي بواجب االستقالل والتجرد خطأ مهنيا جس
 469احملتملة.

ال يوقف الطعن املذكور تنفيذ املقررات املتعلقة ابلوضعيات الفردية الصادرة عن اجمللس، غری أنه ميكن للغرفة      
الب طاإلدارية مبحكمة النقض أن أتمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ املقرر املطلوب إلغاؤه إذا التمس ذلك منها 

 470اإللغاء صراحة.
 

املتعلق ابلنظام األساسي للقضاة،  122.12رقم  من القانون التنظيمي 02وتطبيقا للفقرة األوىل من املادة      
ميكن للقاضي أن يتقدم إىل األمانة العامة للمجلس بطلب كتايب يرمي إىل االطالع على آخر تقرير تقييم األداء 

 471اخلاص به.

 

 

                                                           

 من الدستور. 121من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، تطبيقا للفصل  122املادة  -468 
 من الدستور 121الفصل  -469

 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية.  121املادة  -470 
 النظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية.من  21املادة  -471 
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 :لعضويملستوى اعلى ا -ب

محاية استقاللية القضاة وصون  من خالل 472،دور اجمللس األعلى للسلطة القضائية على هذا املستوى يرتكز      
 473اإلنسان. الوسيط واجمللس الوطين حلقوقمؤسسيت عضوية رئيسي و  ،الضماانت املخولة هلم ومراقبة مسارهم املهين

قاضي يعاقب القانون كل من حاول التأثری على ال من جهة، حيث يقوم على الزجر والعقاب املستوى القانوين فإن
  ،ظيميالقضائية إىل مصاف قانون تناالرتقاء ابإلطار القانوين املنظم للسلطة  ومن خالل بكيفية غری مشروعة؛

جهة  نم القانون التنظيمي مبثابة النظام األساسي للقضاةو  ،للمجلس األعلى للسلطة القضائيةالقانون التنظيمي ك
ستورية د وهو ما يتيح للقضاء الدستوري فرصة البت يف مدى دستوريتها بشكل إلزامي لضمان مبدأ 474أخرى،

 سيادة القانون. ومبدأ  القواعد القانونية

 الضماانت املتاحة للمتقاضني اثنيا:  

ن ملا أقرته أحكامه م ابمتياز،احلرایت واحلقوق األساسية دستور  0211يوليوز  01ال أحد جيادل أن دستور       
 قوقهنللدفاع عن ح خاصة تقاضنياملتقاضيات و وامل ،عامة ستورية للمواطنات واملواطننيمقتضيات مبثابة ضماانت د

 ،لقانونية واملاديةا يف إطار إعماهلا لوسائلها ،املتمتعة ابمتيازات السلطة العامة يف مواجهة السلطة اإلدارية وحقوقهم
 األمن والنظام العامني. باباستثألجل فرض 

حدود سلطة القاضي حدد الدستور حيث  475حقوق املتقاضني أمام مؤسسات العدالة،ومن هذا املنطلق، تربز       
 476وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون. ،محاية حقوق األشخاص واجلماعات وحرايهتموغايتها يف 

السيما وأن التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه  خول املشرع حق التقاضي على درجتني،كما     
مضمونة إىل أن  عليه، مادامت الرباءة هي األصل سواء كان مدعيا أو مدعى 477ومصاحله اليت حيميها القانون؛

عادلة احرتمت فيها حقوق حماكمة  بناء على 478،يثبت العكس حبكم أو قرار هنائي حائز لقوة الشيء املقضي به

                                                           
 من الدستور. 112 -121 -122الفصول  -472 
 من الدستور. 110الفصل  -473 
 من الدستور. 110الفصل  -474 

 من الدستور. 102إىل  111الفصول من  -475
 من النظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية. 111الفصل  -476 

 الدستور.من  112الفصل  -477
 من الدستور. 111الفصل  -478
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من الدستور أثناء مرحلة البحث التمهيدي،  02واملساعدة القضائية، والضماانت املنصوص عليها يف الفصل الدفاع 
وألجل هذه الغاية، تتوىل النيابة العامة وقضاة  479حيث ال جيوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا؛

 التحقيق اإلشراف والتوجيه على عمل الشرطة القضائية.

وتنفذ ابسم  480للقانون عن قضاة األحكام؛ عادال لألحكام والقرارات القضائية، فإهنا تصدر تطبيقا أما ابلنسبة    
مع وجوب تعليلها تعليال  481امللك، وطبقا للقانون، ابلنظر لكون امللك هو الضامن الستقالل السلطة القضائية؛

  482قانونية ومنطقيا، وصدورها يف جلسات علنية وفقا للشروط القانونية؛

قدمة الشكاايت والتظلمات املإمكانية توجيه  ،كما أاتح النظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية    
صفة ويودع التظلم أو الشكاية ب ،ب للمجلس من لدن املشتكي أو انئبإىل الرئيس املنتد يف مواجهة القضاة

ا ميكن ليها ومتضمنة لتاريخ تسليمها، كمشخصية من لدن صاحبها أو النائب عنه، وتسلم له نسخة منها مؤشر ع
للمشتكي أن يوجه شكايته أو تظلمه عرب الربيد املضمون أو البوابة اإللكرتونية للمجلس األعلى للسلطة 

 484ويتم إشعار املشتكي أو انئبه مبآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل املتاحة، مبا فيها اإللكرتونية. 483القضائية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1122كانون األول/ ديسمرب   12من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر بباريس يف  1املادة  -479
 من الدستور. 112الفصل  -480
 من الدستور. 102الفصل  -481
 من الدستور. 100الفصل  -482

 ضائية.من النظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة الق 22املادة  -483 
 من النظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية. 21املادة  -484 
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 سلطة القضائيةالضماانت املؤسساتية لل: الثاينفرع ال  

الفقرة ) امةورائسة النيابة الع( الفقرة األوىل) اجمللس األعلى للسلطة القضائيةتتجلى هذه الضماانت يف      
 .(الثانية

 : اجمللس األعلى للسلطة القضائيةوىلالفقرة األ

اعدة للمجلس اهليئات املسنتناول بعدها  (والأ) القضائية،لصالحيات اجمللس األعلى للسلطة  نتطرقبعد أن     
 (.اثنيا) وآليات اشتغاله

 485: صالحيات اجمللس األعلى للسلطة القضائيةوالأ

من الدستور، تعترب السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة  121طبقا ألحكام الفصل     
  486الستقالل السلطة القضائية، ابعتباره يرأس اجمللس األعلى للسلطة القضائية.التنفيذية، وامللك هو الضامن 

كما متارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية ابحملاكم اليت يشملها التنظيم   
 487القضائي للمملكة.

ا خيص ضماانت املمنوحة للقضاة، والسيما فيموهكذا، يسهر اجمللس األعلى للسلطة القضائية على تطبيق ال     
ائي، وحيدد مناصبهم سلطة التعيني يف السلك القضقاعدهم وأتديبهم، ابلنظر لكونه استقالهلم وتعيينهم وترقيتهم وت

 488القضائية، كما يعني املسؤولني القضائيني مبختلف حماكم االستئناف وحماكم أول درجة.

الدستور، يوافق امللك بظهری على تعيني اجمللس األعلى للسلطة القضائية للقضاة من  01وتطبيقا ألحكام الفصل    
 489يف السلك القضائي، وعلى تعيني املسؤولني القضائيني ملختلف حماكم االستئناف وحماكم أول درجة.

                                                           

 .املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية 122-12بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  0212مارس  02صادر يف  1-12-22ظهری شريف رقم  -485 
 .من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية 2املادة  -486 
 .من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية 0املادة  -487 
 .املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية 122-12القانون التنظيمي رقم  21املادة  -488 
 .املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية 122-12القانون التنظيمي رقم  22املادة  -489 
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 ةاجمللس األعلى للسلط ةارسنصت على مممن الدستور،  112و 112و 121أحكام الفصول  تبعا لذلك، فإنو    
يتمتع حيث من الدستور،  112ثانية من الفصل تطبيقا ألحكام الفقرة الوذلك هامه بصفة مستقلة، ملالقضائية 

 490ابلشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملايل.اجمللس 

ر أو موال يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوا ،يف القضاای املعروضة على القضاء مينع كل تدخلو    
اجمللس  كما جيب على القاضي، كلما اعترب أن استقالله مهدد، أن حييل األمر إىل  ،تعليمات، وال خيضع ألي ضغط

ألن كل إخالل من القاضي بواجب االستقالل والتجرد يعد خطأ مهنيا جسيما، بصرف  ،األعلى للسلطة القضائية
 491مشروعة. حاول التأثری على القاضي بكيفية غری يعاقب القانون كل منو النظر عن املتابعات القضائية احملتملة، 

ومن مت، ال يلزم قضاة األحكام إال بتطبيق القانون، وال تصدر أحكام القضاء إال على أساس التطبيق العادل    
 492للقانون.

القضائية، املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة  122.12من القانون التنظيمي رقم  22وتطبيقا ملقتضيات املادة    
يعني أو يقرتح قضاة النيابة العامة، حسب احلالة، من قبل اجمللس األعلى للسلطة القضائية املدعوون لرائسة هيئة أو 
جلنة أو لشغل منصب عضو هبا، أو للقيام أبي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية 

 493عامة.كيل العام للملك لدى حمكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة الوالتنظيمية اجلاري هبا العمل بعد استشارة الو 

 : اهليئات املساعدة للمجلس األعلى للسلطة القضائية وآليات اشتغالهاثنيا

لسلطة القضائية، يف ليصدر اجمللس األعلى  494،من الدستور 112تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل     
اتيجي واإلصالحي والتقييمي يف جمال العدالة بطلب من امللك أو احلكومة أو أحد إطار دوره االستطالعي واالسرت 

تقارير وإصدار  عن وضعجملسي الربملان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق ابلعدالة مع مراعاة فصل السلط، فضال 

                                                           

 .التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائيةمن القانون  2املادة  -490 
 من الدستور. 121الفصل  -491 

 من الدستور. 112الفصل  -492
املتعلق بنقل االختصاصات من السلطة املكلفة ابلعدل إىل الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن  22.11من قانون  2املادة  -493 

 العامة.قواعد لتنظيم رائسة النيابة 
 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية. 110املادة  -494 
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يضع اجمللس األعلى من الدستور،  112طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل و توصيات، قرارات وإشعارات و 
 495للسلطة القضائية، مببادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات املالئمة بشأهنا.

وارتكازا على ذلك، يضع اجمللس األعلى للسلطة القضائية، مببادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة     
بشأهنا، ويصدر بطلب من امللك أو احلكومة أو الربملان آراء مفصلة حول كل  العدالة، ويصدر التوصيات املالئمة

 496مسألة تتعلق ابلعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط.

 حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، والسيما تقارير كل من اهليئات تقاريراوألجل هذه الغاية، يتلقى اجمللس     
 : التالية

 لديها، كل يف جمال اختصاصاته؛ نقض والوكيل العام للملكالرئيس األول حملكمة ال -
الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة  -

 العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتني املكلفتني ابلتشريع مبجلسي الربملان؛
سری وأداء اإلدارة القضائية، وحصيلة منجزاهتا وبرامج عملها، وكذا وضعيات الوزير املكلف ابلعدل حول  -

 املهن القضائية؛
 املفتشية العامة للشؤون القضائية؛ -
 مؤسسات وهيئات محاية احلقوق واحلرایت واحلكامة اجليدة املنصوص عليها يف الدستور؛  -
 اجلمعيات املهنية للقضاة؛ -
الث غری احلكومية املهتمة بقضاای العدالة واملؤسسة بكيفية قانونية منذ ثمجعيات اجملتمع املدين واملنظمات  -

  497سنوات على األقل.

وعليه، يتعني على اجلهات املختصة موافاة اجمللس ابملعلومات واملعطيات والواثئق اليت من شأهنا مساعدته على      
 498أداء مهامه، إذا طلب منها ذلك.

                                                           

 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية. 122املادة  -495 
 من الدستور 112الفصل  -496 
 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية. 112املادة  -497 
 التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية. من القانون 111املادة  -498 
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املفتشية  تجلى يفت لس األعلى للسلطة القضائية على آلية مؤسساتية للحماية والضبطويف نفس السياق، يتوفر اجمل     
 من اهلياكل اإلدارية للمجلس األعلى للسلطة القضائية، وتتبع هذه األخریةتعترب  حيث 499،العامة للشؤون القضائية

حيث يعني املفتش العام بظهری شريف من بني ثالث قضاة من الدرجة االستثنائية ابقرتاح من  500له يف أداء مهامها،
 501الرئيس املنتدب بعد استشارة أعضاء اجمللس ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لنيابة العامة، اأما من حيث اختصاصاهتا، فإهنا تقوم مبهمة التفتيش القضائي املركزي حملاكم اململكة ورائسة      
وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي الالمركزي واإلشراف عليه، إىل جانب دراسة ومعاجلة الشكاایت والتظلمات اليت 

 ا الرئيس املنتدب، فضال علىمر هبحييلها عليها الرئيس املنتدب، والقيام يف املادة التأديبية ابألحباث والتحرایت اليت أي
م وأوالدهم بتكليف من الرئيس املنتدب بعد موافقة اجمللس، واملسامهة يف إعداد دراسات تتبع ثروة القضاة وأزواجه

وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وتنفيذ برامج التعاون الدويل اليت يقيمها اجمللس يف جمال التفتيش 
 502القضائي.

من  لقضاةااألحباث والتحرایت فيما قد ينسب إىل كما تتوىل املفتشية العامة بطلب من الرئيس املنتدب، إجراء     
إخالل يكون حمل متابعة أتديبية، وميكن للمفتشية القيام بتفتيش طارئ خارج الربانمج عند الضرورة بطلب من الرئيس 

رفوعة وميكنها أيضا بتكليف من اجمللس البحث والتحري يف شأن التقارير امل ،أو من رئيس النيابة العامة فيها املنتدب
 503من قبل كل قاض اعترب استقالله مهدد.  اإليه

ويف هذا الصدد، تقوم املفتشية بتكليف من الرئيس املنتدب بتتبع ثروة القضاة، كما تقوم بتقدير ثروة القضاة     
 نتدب وبعد موافقة اجمللس، ومن مت ميكن للمفتشية العامة أن تطلع علىوأزواجهم وأوالدهم، بتكليف من الرئيس امل

 504التصاريح ابملمتلكات اخلاصة ابلقضاة.

                                                           
املتعلق ابملفشية العامة للشؤون القضائية، اجلريدة الرمسية  22.01بتنفيذ القانون رقم  0201يوليوز  02صادر يف  1.01.22ظهری شريف رقم  -499

 .0201أغسطس  0نصوص عامة، بتاريخ  112، سنة 1221عدد 
 ملتعلق ابملفشية العامة للشؤون القضائية.ا 22.01من القانون رقم  2املادة  -500 
 املتعلق ابملفشية العامة للشؤون القضائية 22.01من القانون رقم  0املادة  -501 
 املتعلق ابملفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  12املادة  -502 
 القضائية.املتعلق ابملفشية العامة للشؤون  22.01من القانون رقم  00املادة  -503 
 املتعلق ابملفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  02املادة  -504 
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ويف هذا اإلطار، ال ميكن مواجهة املفتشني مبناسبة قيامهم مبهام ابلسر املهين من طرف إدارات الدولة، وابقي      
ويرفع املفتش العام إىل الرئيس املنتدب  505ة للقانون اخلاص.أشخاص القانون العام واألشخاص االعتبارية اخلاضع

 506التقارير املنجزة، مذيلة برأي لعرضها على اجمللس.

املفتشية العامة لوزارة و املفتشية العامة للشؤون القضائيةوميكن عند االقتضاء اجناز مهمة تفتيش مشرتكة بني      
وميكن االستعانة عند الضرورة،  507ا هبذه املهمة، كل فيما خيصها.كل يف جمال اختصاصه، وتعد كل جهة تقرير العدل 

 508ابلوسائط االلكرتونية احلديثة الجناز مهام التفتيش للحصول على واثئق أو تلقي معلومات وإفادات عن بعد.
 509تنجز املفتشية العامة عند هناية كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إىل اجمللس.و 

ويف هذا اإلطار، ومن أجل احلفاظ على استقاللية القضاة ومتكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وجترد      
ری ومسؤولية؛ وصيانة هيبة اهليئة القضائية والتقيد ابألخالقيات النبيلة للعمل القضائي وااللتزام حبسن تطبيق قواعد س

شارة ضع اجمللس األعلى للسلطة القضائية، بعد استي املتقاضني وسائر مرتفقي القضاء،محاية حقوق و  العدالة؛
ى القضاة تتضمن القيم واملبادئ والقواعد اليت يتعني عل مدونة لألخالقيات القضائيةاجلمعيات املهنية للقضاة، 

املادة قتضيات يشكل اجمللس، طبقا ملالغاية  هوألجل هذااللتزام هبا أثناء ممارستهم ملهامهم ومسؤولياهتم القضائية، 
 510من هذا القانون التنظيمي، جلنة لألخالقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة ابملدونة املذكورة. 00

وهكذا، تعد هذه املدونة من خمرجات التنسيق املتكامل والتعاون الالمتناهي بني الرائسة املنتدبة للمجلس       
ة العامة، تعمالن على السعي قدما حنو حتقيق الغاية من إصدار مدونة األعلى للسلطة القضائية ورائسة النياب

األخالقيات القضائية، أال وهي متلك القضاة مببادئها يف حياهتم اليومية، ويف هذا اإلطار، فإن العزم األكيد على 
ال عن ضالعمل سوای من أجل تفعيل أحكامها ومرافقة كافة مكوانت اجلسم القضائي، من مسؤولني وقضاة، ف

                                                           

 املتعلق ابملفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  02املادة  -505 
 املتعلق ابملفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  01من املادة  0الفقرة  -506 
 املتعلق ابملفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  22ادة امل -507 
 املتعلق ابملفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  21املادة  -508 
 املتعلق ابملفشية العامة للشؤون القضائية. 22.01من القانون رقم  20املادة  -509 
 للمجلس األعلى للسلطة القضائية. من القانون التنظيمي 122املادة  -510 
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احلرص على تناغم مبادئ هذه املدونة مع كل ما يرمي إىل حتقيق مضامني ومبادئ األخالق الفضلى املنصوص 
  511عليها يف العديد من املواثيق الدولية ذات الصلة ابلعدالة اليت تنصرف إىل خمتلف مكوانت منظومة العدالة.

من الدستور، يصدر اجمللس األعلى لسلطة  112الفصل  ويف نفس اإلطار، وتطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من     
ة مع حول كل مسألة تتعلق ابلعدال آراء مفصلةالقضائية، بطلب من امللك أو احلكومة أو أحد جملسي الربملان، 

بوضعية القضاء  ةمراعاة فصل السلط، والسيما يف املشاريع والقضاای التالية: مشاريع ومقرتحات القوانني املتعلق
 يف جمال العدالة، اليت حتيلها احلكومة إليه وبرامج اإلصالح،واسرتاتيجيات ، ومة العدالةومنظ

ليديل اجمللس برأيه، خالل مدة ال تتجاوز ستني يوما تسري ابتداء من اتريخ توصله، وتقلص هذه املدة إىل عشرين  
لس النواب ويقوم رئيس احلكومة ورئيس جميوما، إذا أثریت حالة االستعجال ودواعيها يف رسالة اإلحالة املوجهة إليه، 

 512راء اليت أدىل هبا.ورئيس جملس املستشارين إبخبار اجمللس مبآل اآل

 : رائسة النيابة العامةالفقرة الثانية

 .()اثنيا ةائيمث جتليات عالقة النيابة العامة ابلشرطة القض ،(والأ) هيكلة ومهام النيابة العامة يف هذه النقطة نتناول     

 : على مستوى هيكلة ومهام النيابة العامةوالأ     

حتوال جوهرای يتناسب مع معايری احلكامة األمنية، كما حددانها أعاله، فعلى مستوى عرفت هيكلة النيابة العامة      
وحدات النياية العامة، فإن من بني مشموالهتا وحدة الدراسات والثوتيق، ووحدة لالستقبال والتواصل، مث وحدة التفقد 

 ة العامة.القضائي وتتبع تقارير تقييم األداء، وهي وحدات مرتبطة مباشرة برئيس النياب

ية أما فيما خيص قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة اجلنائية، فإهنا تضم شعبة تتبع تنفيذ السياسة اجلنائ     
وحتليل الظاهرة اإلجرامية، وكذا شعبة معاجلة الشكاایت والتواصل مع املرتفقني. بينما جند على مستوى قطب تتبع 

                                                           
حمطة هامة يف أتطری  ،ئية يف الندوة الوطنية حول موضوع: "مدونة األخالقيات القضائيةكلمة السيد الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضا  -511 

، 2/2/0201،  اتريخ الزایرة /https://www.pmp.ma، عن موقع الرمسي لرائسة النيابة العامة: 0201يوليوز  02السلوك القضائي، بتاريخ 
 .11.02الساعة 

 من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية. 110املادة  -512 

https://www.pmp.ma/
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 بشكاایت حقوق نيتاخلاصة، شعبة قضاای حقوق اإلنسان املكونة من وحدتني متعلقالقضاای اجلنائية ومحاية الفئات 
 513 اإلنسان، ودراسة وإعداد التقارير.

مسؤولة عن تنفيذ األحكام القضائية ابلعقوابت السالبة للحرية، وضمان ابة العامة النيفأما من حيث املهام      
ذ من خالل مباشرة إجراءات اإلكراه البدين، كما تساهم يف تنفي استخالص العقوابت والغرامات والتعويضات املالية

 514األحكام املدنية من خالل تسخری القوة العمومية وفق الضوابط القانونية.

 مالحظات على هيكلة النيابة العامة:     

هذه اهليكلة إمنا تعكس بشكل جلي املهام الدستورية والتنظيمية املنوطة ابلنيابة العامة، ابعتبارها مكوان أساسيا      
 وفاعال ضمن مكوانت املؤسسات الدستورية بصفة عامة، والسلطة القضائية على وجه التحديد. 

ة ن هذه اهليكلة، هي استجابة حتميكما أ  ،ال ريب فيه حكامة املرافق العام فضال عن كوهنا تعكس بشكل     
للمعايری الدولية حلقوق اإلنسان، والتزامات املغرب يف هذا الشأن، ومن متظهراهتا، اعتمادها على شعبة تعىن بقضاای 
حقوق اإلنسان، ومن جتليات ذلك، هو خلق وحدة لتلقي الشكاایت ذات الصلة، وأخرى تتكلف إبعداد تقارير 

 على شعبة للشكاایت والتواصل مع املرتفقني. ودراسات خبصوصها، انهيك

هذا إن دل على شيء، فإمنا يدل على البعد اإلنساين واحلقوقي والتواصلي واملرفقي املتجلي يف تصور وهندسة      
 الفريق املدبر لرائسة النيابة العامة، ومن مجلة األشياء كذلك، إمكانية تقدمي مؤشر دال على كون تدخل النيابة العامة

يف جمال السياسية اجلنائية لریتكز بشكل فعلي وعملي إال يف مرحلة التنفيذ وهو جواب مبدئي حول حجم مسؤولية 
 النيابة العامة يف جمال السياسة اجلنائية.

 تتبعهاو  أما خبصوص مهام النيابة العامة يف الدعوى العمومية، فيتجلى من خالل إقامتها وممارستها ومراقبتها     
كما تقوم النيابة العامة    515ها بتطبيق القانون، وهلا أثناء ممارستها لذلك، احلق يف تسخری القوة العمومية.ومطالبت

قوة ابملتابعات املقامة يف حق القضاة أو املوظفني أو األعوان التابعني للسلطة أو ال إبشعار الوكيل القضائي للمملكة
       516ية،تنفيذ املقررات القضائاليت ينتمون إليها، وتسهر النيابة العامة على إلدارة العمومية، وتشعر كذلك ا

                                                           

، 0202/1/0/ ، اتريخ الزایرة https://www.pmp.maاهليكلة التنظيمية للنيابة العامة: منشور ابملوقع الرمسي لرائسة النيابة العامة، -513 
 .12:22الساعة 

 من ق.م.ج 012- 011طبقا للمادة  -514 
 .م.جمن ق 22دة املا -515 
  .م.جمن ق 21دة املا -516 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

226 
 

وميكنها كذلك استئناف األحكام الصادرة يف املخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية، واألحكام الصادرة يف اجلنح  
ر الصادرة ابستثناء األواموهلا احلق يف استئناف كل أمر قضائي يصدر عن قاضي التحقيق  517كيفما كان منطوقها،

 إبجراء خربة  لدى الغرفة اجلنحية.

 : على مستوى عالقة النيابة العامة ابلشرطة القضائيةاثنيا  

السلطة  انةالبد من تسليط الضوء أوال إىل مكقبل التطرق إىل عالقة النيابة العامة ابلشرطة الشرطة القضائية،      
لنيابة العامة حيث ميارس قضاة ا ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،حمكمة النقضالرائسية للوكيل العام للملك لدى 

مهامهم واختصاصاهتم املنصوص عليها يف التشريعات اجلاري هبا العمل حتت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة 
 518ورؤسائهم التسلسليني. ،العامة

رئيسا للنيابة العامة، حمل وزير العدل يف ممارسة وحيل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض، بصفته      
االختصاصات املوكولة هلذا األخری املتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاهتا، مبا يف ذلك إصدار 

 األوامر والتعليمات الكتابية القانونية املوجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية اجلاري هبا العمل؛

حمله أيضا يف اإلشراف على عمل النيابة العامة، ومراقبتها يف ممارسة صالحياهتا املرتبطة مبمارسة  كما حيل     
 ،الدعوى العمومية، ومراقبة سریها يف إطار احرتام مضامني السياسة اجلنائية طبقا للتشريعات اجلاري هبا العمل

بند الثاين املتعلقة ابلدعاوى املشار إليها يف الممارسة الطعون و  ،سن سری الدعاوى يف جمال اختصاصهاالسهر على حو 
 519أعاله؛ تتبع القضاای املعروضة على احملاكم اليت تكون النيابة العامة طرفا فيها.

تشارة واملراقبة ، فإهنا تتجلى أساسا يف عالقة التبعية واالسعالقة النيابة العامة ابلشرطة القضائيةأما على مستوى      
 جتلياهتا:والتوجيه، ومن 

: إن جهاز الشرطة القضائية من أهم الوسائل املعتمدة ملكافحة اجلرمية حتت إشراف وتسيری عالقة التبعية -
يسری وكيل امللك أعمال الشرطة القضائية يف من ق.م.ج تنص على أنه " 12ملادة ومراقبة النيابة العامة، فا

                                                           

 .م.جمن ق 212و 211املادة  -517 
وبسن  الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامةاملتعلق بنقل االختصاصات من السلطة املكلفة ابلعدل إىل  22.11من قانون  1املادة  -518 

 11، بتاريخ 2220، اجلريدة الرمسية 0211أغسطس  22، بتاريخ 1.11.20قواعد لتنظيم رائسة النيابة العامة، الصادر بتنفيذه ظهری شريف رقم 
 .0211دجنرب 

املتعلق بنقل االختصاصات من السلطة املكلفة ابلعدل إىل الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن  22.11من قانون  0املادة  -519 
 قواعد لتنظيم رائسة النيابة العامة. 
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كالء امللك و حيضى هبا قضاة النيابة العامة " رمزية اليتلتربز املكانة ال 11دائرة نفوذه"، يف حني جاءت املادة 
 ونواهبم" على مستوى الصفة الضبطية بوصفهم ضباطا سامون للشرطة القضائية.

ا يف جاهلا، وعلى مباشرهتآحرتام إجراءات احلراسة النظرية و : يسهر وكيل امللك على ااحلراسة القضائية -
ة ابحرتام أنسنة يلدائرة نفوذه، كما يسهر على احرتام التدابری الكفاألماكن املعدة هلذه الغاية املوجودة يف 

ك، ودون أن لذليف كل وقت شاء ومىت دعت الضرورة يقوم بزایرة أماكن احلراسة النظرية ، و ظروف االعتقال
 تقل هذه الزایرة عن مرتني يف الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجالت احلراسة النظرية.

 2مراقبة وقت إجراء التفتيش إذ ال جيوز كقاعدة أن يتم قبل الساعة  النيابة العامةلى جيب ع التفتيش: -
ه ثلور وموافقة صاحب املنزل أو ممليال، كما جيب عليها التأكد من كون التفتيش يتم حبض 1صباحا وبعد

يش ال تفتغری أنه جيب مراعاة بعض االستثناءات، مث 520وإال حبضور شاهدين أجنبيني عن الشرطة القضائية،
مكتب حمام يتواله قاض من النيابة العامة مبحضر نقيب احملامني أو من ينوب عنه، أما يف ما خيص تفتيش 

  521املنازل خارج الساعات القانونية بناء على إذن كتايب خاص يسلمه وكيل امللك فيما يتعلق بزجر املخدرات.
يطهم يف هناية  ط الشرطة القضائية، ويقوم بتنق: يسری وكيل امللك أعمال ضباتنقيط ضباط الشرطة القضائية -

كل سنة، ويوجه وكيل امللك الئحة التنقيط إىل الوكيل العام للملك، قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على 
السلطة املشرفة إدارای على ضباط الشرطة القضائية ويؤخذ هذا التنقيط بعني االعتبار من أجل التقييم العام 

 للمعين ابألمر.

ويقوم وكيل العام للملك لدى حمكمة االستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو اجلهوية للشرطة القضائية الواقعة      
بدائرة نفوذه، وميكن جلميع الوكالء العامني للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا مالحظاهتم حول أداء ضباط الفرقة الذين 

 سبق أن أجروا أحبااث حتت إشرافهم كل سنة.

بعد تقدمي احملكوم عليه طلب رد االعتبار يقوم وكيل امللك إبجراء حبث بواسطة  :رد االعتبار القضائي -
يوجه نسخة من األحكام الصادرة ابلعقوبة وملخص سجل  مثهبا،  يقيملشرطة أو الدرك ابألماكن اليت ا

 522االعتقال يف املؤسسات السجنية اليت قضى هبا احملكوم عليه مدة عقوبته.

                                                           
 .م.جمن ق 20-22املاداتن  -520 
 .1112لسنة  زجر اإلدمان على املخدراتب الشريف املتعلق ظهریالمن  12املادة  -521 
، 11/10/0202، اتريخ الزایرة 2، ص: /https://www.pmp.ma، قع الرمسي لرائسة النيابة العامةمنشور ابملو  ،مهام النيابة العامة -522 

 .10:12الساعة 
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: من بني املهام اجلديد اليت منحها قانون املسطرة اجلنائية للنيابة العامة هي إصدار مسطرة تسليم اجملرمني -
وجيب أن يرفق طلب تسليم  523أوامر دولية ابلبحث وإلقاء القبض لضرورة تطبيق مسطرة تسليم اجملرمني،

ر قابل للتنفيذ قاء القبض أو سند إجرائي آخاجملرمني أبصل أو نظری إما حلكم لعقوبة قابلة للتنفيذ، أو ألمر إبل
 قضائية.السلطة الوصادر عن 

فالدولة الطالبة تصدر أمرا دوليا إبلقاء القبض أو مذكرة حبث دولية، ينشر بواسطة منظمة األنرتبول وعند إلقاء      
مون هويته وخيربه مبض وقوع االعتقال استجوااب معه حول على ساعة 02القبض على املعين جيري وكيل امللك خالل 

السند الذي اعتقل بسببه وحيرر حمضرا ويوجه وكيل امللك الطلب واملستندات املدىل هبا إىل الوكيل العام حملكمة 
 524النقض.

وهو األمر نفسه ينطبق على جماالت عديدة يتدخل فيها قضاة النيابة العامة كالصحافة والنشر، وجمال التعمری      
األجانب ابململكة واهلجرة غری الشرعية وأتسيس اجلمعيات واملساعدة القضائية، وحرية األسعار ودخول وإقامة 

 واملنافسة ومحاية املستهلك...اخل.

ب إن احلديث عن القوة الثبوتية حملاضر الضابطة القضائية جي :حجية وإثبات حماضر الشرطة القضائية -
 يقوم جميع العمليات اليتف ،على وجه التحديدج مناقشته من خالل احلديث عن قيمتها يف إطار ق.م.

بة القضائية لإلانإما يف إطار البحث التمهيدي أو حالة التلبس أو تنفيذا  هبا ضباط الشرطة القضائية
ا عدم ، ويرتتب عن اإلخالل هبحمضر مكتوب يراعي شكاایت معينةجيب أن تضمن يف  الصادرة إليهم،

ن بتوثيق ما قاموا به م يف كل األحوال مطالبونفضباط الشرطة القضائية  525،سالمة اإلجراء وبطالنه
 اإلطار القانوين الذي يعكس كل العمليات اليت هذا األخری، ويشكل حمضر قانوينأحباث وحترایت يف 

     526،يباشرها ضباط الشرطة القضائية

                                                           

املتعلق  00.21بتنفيذ القانون رقم  0220أكتوبر  2 صادر يف 1.20.000بظهری شريف رقم ، الصادر من قانون املسطرة اجلنائي 22ادة امل -523 
 .0222يناير 22بتاريخ  0212ابملسطرة اجلنائية، اجلريدة الرمسية عدد 

، 11/10/0202، اتريخ الزایرة 2/، ص: https://www.pmp.ma، قع الرمسي لرائسة النيابة العامةمنشور ابملو  ،مهام النيابة العامة -524 
 .12:22الساعة 

 .م.جق من 02املادة  -525 
، ص: 0211مرشد الشرطة القضائية يف أساليب البحث والتحري وطرق االستدالل اجلنائي، مطبعة سيدي مومن، الطبعة الثالثة،  ،عصام املديين -526 

21. 
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وثيقة لعملية من حيث املمارسة ا يابلغة، فهلو من أمهية ختضابط الشرطة القضائية ال  ا ينجزهيتضر الافاحمل    
مكتوبة حتال على النياابت العامة عن طريق الربيد العادي أو مناولة من قبل أعوان الشرطة القضائية املعروفة بـ 
 "املعلومات القضائية"، وهناك حماضر حمالة عرب الطريقة اإللكرتونية، وهي احملاضر املنجزة آليا يف إطار مدونة السری،

 527وهناك حماضر ترفق مع األشخاص املعنيني هبا "احلراسة النظرية".
لعامة يف إعطاء وهذه العناصر تساعد النيابة ا ؛تضمن الوقائع موضوع اجلرمية، وأدلة اإلثبات والرسوم البيانية...تو     

مجيعها ال كما حت 528،التكييف املالئم لألفعال، وتساعد القاضي يف إصدار العقوبة املناسبة بعدما تثبت لديه اإلدانة
ية ئيف هناية املطاف على النيابة العامة املختصة نوعيا ومكانيا، وهذا ما أكدته، ابإلضافة إىل قانون املسطرة اجلنا

بتحديد تدابری حلماية املستهلك، كذلك  21-22من القانون رقم  121نذكر ابملادة  ،جمموعة من القوانني اخلاصة
 حول مراقبة وزجر املخالفات يف جمال التعمری والبناء.  22.10من قانون رقم  22املادة 

من ق.م.ج على أن احملاضر والتقارير اليت حيررها ضباط الشرطة القضائية يف شأن التثبت  012تنص املادة و     
لنص وسيلة من وسائل اإلثبات، من خالل هذا ا يق مبضموهنا إىل أن يثبت العكس أبيوثاجلنح واملخالفات من 

وللهيئة القضائية املختصة  ،قوة ثبوتية نسبية حماضر الضابطة القضائية املتعلقة ابجلنح واملخالفات هلانستنتج أن 
أن أتخذ هبا كاملة إن اقتنعت مبا ضمن هبا أو استبعادها يف حالة وجود ما خيالفها أو أخذ جزء منها واستبعاد اجلزء 

من ق.م.ج اليت  220من املادة  2تطبيقا للفقرة  ذات الصلةأحكامها تعليل اآلخر الذي مل تطمئن إليه، شريطة 
تنص على أنه جيب أن حيتوي القرار أو كل حكم على األسباب الواقعية والقانونية اليت ينبين عليها احلكم أو القرار 

 529أو األمر ولو يف حالة الرباءة.
ع لتقدير قضاة خيض القضائية حماضر الضابطةأن فحوى ما يرد يف اعترب القضاء املغريب وعلى هذا األساس،     

احملضر الذي له قوة اإلثبات هو الذي ف 530،إذا اقتنعوا ابجلنح واملخالفاتاملوضوع، فلهم أن يعلموا به فيما يتعلق 
الشهودة  وكذلك تصرحيات األطراف وشهادة ،يشهد فيه حمرره مبا عاينه، أما فحوى هذا احملضر وما تضمنه من أقوال

                                                           

 إصدارات املوقع الرمسي لرائسة النيابة العامة،منشور يف ، 0211لسنة  حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة تقرير رائسة النيابة العامة -527 
https://www.pmp.ma:112، ص: 11:22، الساعة 01/2/0202الزایرة ، اتريخ 1، تقارير سنوية، ص. 

، جامعة حممد األول،  شهادة املاسرت يف القانون اخلاصرسالة لنيل  مصطفى الطوييب، حماضر الضابطة القضائية: احلجية واإلثبات يف الواقع العملي، -528 
 .21، ص: 0212-0210 ، املوسم اجلامعيجدة، املوسم اجلامعيكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية و 

 .12، ص: نفس املرجع -529 

واملنشور مبجلة قضاء اجمللس  ،21122يف امللف اجلنائي عدد  2221حتت عدد  1/2/1122بتاريخ  اجمللس األعلى سابقا القرار الصادر عن -530 
 021 ، ص:22و 20األعلى عددي 

https://www.pmp.ma/
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قيمتها واألخذ أو عدمه، كل ذلك موكول إىل السلطة التقديرية لقضاة املوضوع وال خيضع لرقابة وأتويلها وتقدير 
 531اجمللس األعلى.

 قوة اإلثبات اليت للمحاضر املقامة يف شأن اجلنح واملخالفات"على أن اجتهاد اجمللس األعلى  قد استقرو     
من لدن ضباط الشرطة القضائية، وجنود الدرك واملوظفني املوكول إليهم ذلك قانوان، ال تنسحب إال على ما شاهده 
أو مسعه أو قام به حمررو تلك احملاضر أبنفسهم، وليس على ما تضمنته تصرحيات تلقوها من غریهم، شأهنا أن حتتمل 

و  ن غریهم، شأهنا أن حتتمل الصدق والكذب حىت لالصدق والكذب وليس على ما تضمنته تصرحيات تبقوها م
 532كانت صادرة عن املتهم، ابألحرى إذا كانت صادرة عن غریه".

هذه احملاضر تكتسي حجية يف اإلثبات إذا كانت صحيحة يف الشكل يف حدود ما عاينه أو تلقاه وعليه، ف     
 شأن القوة الثبوتية للمحاضر املقامة يفن "ول إابلق األعلى سابقا ضابط الشرطة القضائية، وهذا ما أيده اجمللس

من لدن ضابط الشرطة القضائية وجنود الدرك واملوظفني املوكول هلم ذلك قانوان ال يعول فيها  اجلنح واملخالفات
إال على ما شاهده أو مسعه أو قام من تصرحيات وليس ما تضمنته تصرحيات تلقوها من غریهم من شأهنا أن حتمل 

   533الصدق والكذب".
ع حدا للجدل الذي كان قائما يف ظل ق.م.ج من ق.م.ج وض 012املشرع من خالل املادة  بذلك يكون     

من ق.م.ج امللغى كانت تنص على أن احملاضر والتقارير اليت حيررها يف شأن التثبت من اجلنح  011امللغى )املادة 
واملخالفات ض.ش.ق وجنود الدرك يوثق مبضموهنا ما مل يثبت ما خيالف ذلك(، حول نوعية الدليل الذي جيوز 

ية من حيث أن مجيع وسائل اإلثبات متساو  حمضر اجلنح واملخالفات، ابعتبار الف ما يتضمنهاستعماله إلثبات خ
القيمة الثبوتية، إذ ميكن للمحكمة أن أتخذ بشهادة الشهود أو اخلربة أو اعتماد قرائن أخرى قوية، كوجود حماضر 

ة اليت أيخذها ضابط ل الصور الفوتوغرافيمتعددة تتعارض فيما بينها، أو التناقض الوارد يف احملاضر، بل ميكن استعما
وهذا ما استقر عليه اجمللس  534،الشرطة القضائية ملكان اجلرمية، إذ تبني منها خالف ما ضمنه الضابط يف احملضر

 535األعلى.

                                                           

 .112، ص: 0222خمتارات من االجتهادات القضائية، جملة البحوث، العدد الثالث، يونيو  -531 
 .02/1/0222بتاريخ  22/12120 يف امللف اجلنائي عدد 1/1210عدد  قرار اجمللس األعلى سابقا -532 
عن حلسن بيهي، حماضر الشرطة القضائية بني احلجية والشرعية،  2120ملف عدد  1112/1/1بتاريخ  202سابقا عدد  قرار للمجلس األعلى -533 

 .00، ص: 0222 ،، الرابطمطبعة املعارف اجلديدة، أبريل -يناير 00-02ابجمللة املغربية لإلدارة والتنمية، سلسة مواضيع الساعة، عدد مزدوج 
 .22منشور يف مؤلف وزارة العدل حول شرح ق.م.ج، اجلزء الثاين، ص:  -534 
 .2222/22ملف جنحي عدد  11/0/0222بتاريخ  122قرار اجمللس األعلى سابقا عدد  -535 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

231 
 

ة أو احلجة الثبوتية فليس هلا القو  ابجلناايتاحملاضر املنجزة من قبل الشرطة القضائية فيما يتعلق  أما خبصوص     
حيث تعترب أن احملاضر والتقارير تعد مبثابة معلومات إذا مل  ،من ق.م.ج 011أمام احملكمة، وهذا بصريح املادة 

ينجزها أو يتلقاها ضابط الشرطة القضائية شخصيا وضمن اختصاصاهتم، وإذا مل تكن تدخل ضمن اجلنح 
ظرا خلطورة يستأنس هبا قضاة احلكم، ن جمرد معلوماتتعترب  حماضر اجلناايتأن  واملخالفات، من هنا ميكن اعتبار

 اجلرائم اليت يتم البث فيها، وكذا الصعوبة يف إثبات حقيقة الوقائع وأقوال الشهود.
، د بياانتبشأن اجلناايت جمر احملاضر إىل أنه "لئن كانت  إحدى قراراته يف سابقا وقد ذهب اجمللس األعلى     

فإنه ال يلزم احملكمة بعدم إعطاء االعتبار هلذه احملاضر كوسائل مفيدة لتكوين قناعاهتا مع وسائل إثبات أخرى دون 
أن يكون هلذه احملاضر الصفة اإللزامية، وأن احملكمة حبكم سلطتها التقديرية لتقييم احلجج املعروضة عليها هلا أن 

  536.أتخذ هبا أو ببعضها كمجرد بياانت"
أن "حماضر الضابطة القضائية وإن كانت جمرد بيان يف اجلناایت، فإنه ال مانع  ،للمجلس قرار آخرما جاء يف ك     

 537من األخذ هبا، إن هي جاءت معززة بقرائن مرتبطة بوقائع امللف...".
 1111-1129سة اجلنائية وسري النيابة العامة لنيابة العامة حول تنفيذ السياا : قراءة يف تقرير رائسةاثلثا 

وختليق  ،املسامهة يف ترسيخ مبادئ دولة القانون نيابة العامة يف ممارسة جهودها علىرائسة ال دستناإ يالحظ     
تقارير للريفا دقيقا قدمت يف هذا الصدد تعحيث  الكتلة الدستورية،و  ،احلياة العامة إىل التعليمات والتوجهيات امللكية

ومع الرأي  ،وقناعة راسخة بضرورة التواصل مع خمتلف السلطات واملؤسسات ،اقانوني االتزامبكوهنا  538،السنوية
يدان املتصلة مب ابإلضافة إىل مفاهيم أخرى يف طليعتها، تلك ،العام بشأن مستوى تنفيذ املهام املنوطة ابلنياابت العامة

يع املوظفني املسؤولني مج - إبنفاو القانونملوظفني املكلفني ا - الذي يقصد هبم، محاية املكلفني إبنفاو القانون
وك من مدونة قواعد سل األوىل ، حسب املادةنني الذين ميارسون صالحيات األمن والنظام العامعن تنفيذ القوا

 539،لورته هذه املدونةكما ب  هذا املفهوم الشامل ملوظفني املكلفني إبنفاذ القانون، وابلتايل فالتقرير السنوي كرسا

                                                           

 .12/2/11222، ملف جنحي عدد 1112مارس 12بتاريخ  2/012رقم  اجمللس األعلى سابقا قرار -536 
منشور مبجلة األحباث القانونية، اجلزء  ،12211/12عدد  ،ملف جنحي ،12/2/0220بتاريخ  111/2عدد  ،قرار اجمللس األعلى سابقا -537 

 .120، ص: 0220األول، الطبعة األوىل، سنة 
حول  12-122من القانون التنظيمي رقم  00مبناسبة بته يف دستورية املادة  0212مارس  10يف قراره بتاريخ   املغريب اعترب اجمللس الدستوري -538 

حدة و النظام األساسي للقضاة، "الدستور أضفى صفة القضاة على قضاة احلكم وقضاة النيابة العامة، فهما منتسبني للسلطة القضائية، وهي سلطة م
النتماء عن للسلطة هري لعلى أن االستقالل عن السلطة التشريعية والتنفيذية شرط جو  اجمللسد ومشمولني بصفة االستقالل اللصيقة هبما"، كما أك

 .القضائية
 .220ص: ، مرجع سابق، 0211نائية وسری النيابة العامة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة اجل -539 
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مسعى حنو تعزيز الثقة يف جهودها املبذولة يف جمال الوقاية من اجلرمية  إصدار هذا التقرير السنوي هوف ومن مت،
 .ومكافحتها، مبا حيقق األمن مبفهومه الشامل وحيقق سيادة القانون

 هو تقرير تقرير النيابة العامة السنوي 0212مارس  10يف قراره بتاريخ  اجمللس الدستوريوتبعا لذلك، اعترب      
عمومي ميكن للجميع اإلطالع عليه وتدارسه، وأن مناقشة التقرير السنوي من طرف الربملان ال خيالف الدستور دون 
إعمال مبدأ املسؤولية واحملاسبة رغم مسؤولية الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة عن كيفية تنفيذ السياسة اجلنائية، 

 ألعلى للسلطة القضائية.فهو مسؤول أمام رئيس اجمللس ا

اخلطوط العريضة  فرصة ساحمة لإلطالع علىو  ،سری النيابة العامة لتقييم هو آلية معتمدة السنوي التقريرف ومن مت،     
ية القوانني املؤطرة وقياسا لفعالية ومصداق ؛وتنفيذا ؛إعدادا ،اليت أوكل الدستور وضعها للربملان واقع السياسة اجلنائيةل

لتنظيم ا هلا، وأاثر اإلصالحات ذات الصلة على مرتفقي العدالة، وكذا للتعرف على جودة نظام العدالة ومدى سالمة
  يز بكثرة املتدخلني بعد أتسيس السلطة القضائية املستقلة.املخصص هلا، املتم واإلداريالقضائي 

الفقرة األخریة من الصفحة  يف مستهله من خالل 0211لسنة  لرائسة النيابة العامة التقرير السنوي لقد نص      
، ابلنظر لكوهنا نفيذهاوت هاتنزيلن فقط يف يكموأن دور النيابة العامة  ،أقرها املشرعالسياسة اجلنائية منه على أن  1

سياقا  0202يغطي التقرير السنوي لسنة  حنييف  540،وليس حكر على القضاء اجلنائي لوحده سياسة الدولة
اليت أثرت على مجيع مناحي احلياة ومل  11زمنيا خمتلف عن سابقيه، حيث عرفت هذه السنة تفشي جائحة كوفيد 

 تستثن تداعياهتا منظومة العدالة.

رصة ونظریهتا من السنوات املاضية ف السنةفرصة ملقارنة ما مت حتقيقه خالل هو  0202التقرير السنوي لسنة ف     
ساحنة إلجراء تقييم علمي لدراسة مدى أتثری انتشار وابء كوروان على سری عمل النياابت العامة، وعلى خمتلف 
مكوانت العدالة اجلنائية اليت واصل القائمون عليها أداء مهامهم بكل تفان ومواطنة رغم التهديد اليومي الناتج عن 

 541ابلوابء. إمكانية اإلصابة

ر على الفقه استق ولئن كانرائسة النيابة العامة ال يعرفها، ل 0211سنة  النص القانوين حسب تقرير إوا كانف     
ال تعد  " الذي يعرفها مبجموع التدابری الزجرية اليت تواجه هبا الدولة اجلرمية، أيليدويغ فيورابخالتعريف األملاين "

                                                           

 .021ص:  ، مرجع سابق،0211وسری النيابة العامة نائية تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة اجل -540 
منشور يف إصدارات املوقع الرمسي لرائسة  ،0202برسم سنة  حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة التقرير السنوي لرائسة النيابة العامة -541 

 .2ص: ،10:22، الساعة 0/2/0201الزایرة ، اتريخ تقارير سنوية ، https://www.pmp.maالنيابة العامة،

https://www.pmp.ma/
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ستعملة من طرف الدولة ضمن تدابری السياسة اجلنائية، بل تندرج ضمن سياسات الوسائل األخرى غری الزجرية امل
 فإن 542عمومية أخرى ولو كانت غايتها حماربة اجلرمية مثل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية حملاربة دواعي اجلرمية.

السياسات العمومية اليت تروم سن أبهنا من  543،إحدى قراراتهيف  السياسة اجلنائية عرف الدستوري املغريباجمللس 
قواعد وقائية وزجرية ملكافحة اجلرمية ومحاية للنظام العام وصيانة سالمة األشخاص وممتلكاهتم وحرایهتم، وحتديد  
كيفيات ممارسة قضاة النيابة العامة ملهامهم، فقواعد الوقائية والزجرية يقصد هبا يف القانون اجلنائي وقانون املسطرة 

 هي من صالحيات الربملان.اجلنائية 

يت يعود إليها هي السلطة التشريعية ال السياسة اجلنائية وضع اجلهة املنوط هبا اجمللس الدستوريوعليه، حدد      
يل العام للملك رئيس ، فإهنا منوطة ابلوكتنفيذ السياسة اجلنائيةأيضا تقييم هذه السياسة العمومية طبقا للدستور، أما 

لباقي السياسات العمومية األخرى اجلاري  مواكبة السياسة اجلنائية، بينما 22.11طبقا للقانون رقم النيابة العامة 
 تنفيذها ابجملتمع لتحقيق غاایهتا يف إطار فصل السلط والتعاون والتنسيق فيما بينها

مرامي ممثلي ملدى تفاعل النيابة العامة مع أهداف و  رصيدا تقييمياالسنوي لرائسة النيابة العامة يتضمن التقرير و      
مبا ختللها  تجربة استقاللية النيابة العامة منذ عامني ونيفوتطبيق القواعد الزجرية، وكذلك ل ،األمة يف مكافحة اجلرمية

رة ومراقبة ایوالسيما ز  ،فيما خيص الرائسة أو النياابت العامة أو مهامها ،من صعوابت وإكراهات وجلهودها املبدولة
فضال عن  ،يضاوالتجارية أ ،وقضاای األسرة ،واملدنية ،أو ابملهام املتعلقة ابلقضاای الزجرية ،واإليداع ،أماكن االعتقال

تضمينه معطيات تفصيلية حول األولوایت املسطرة من طرف رئيس النيابة العمومية على مستوى محاية احلقوق 
 ىل نتائجوترسيخ محاية قانونية لبعض الفئات، ابإلضافة إ ،مة حلقوق اإلنسانوالتصدي لالنتهاكات اجلسي ،واحلرایت

 544وختليق احلياة العامة ومحاية املال العام. ،اجلهود املبدولة حملاربة الفساد

 ،وابابين رئيسيني ،اباب متهيدای 0212-0211برسم سنيت  احلايل إسوة ابلتقريرين السابقنييشتمل التقرير و      
  545.توصياتائج و تتضمن نت ،وخالصة تركيبية

                                                           

 .2، مرجع سابق، ص: 0202برسم سنة  حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة التقرير السنوي لرائسة النيابة العامة -542 
-12القانون التنظيمي حول النظام األساسي للقضاة رقم حول دستورية  0212مارس  10يف  12-110عدد قرار اجمللس الدستوري املغريب  -543 

122. 
 ، منشور يف إصدارات املوقع الرمسي لرائسة النيابة العامة،0211تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة  -544 

https://www.pmp.ma 12:12، الساعة 10/2/0202، اتريخ الزایرة 1سنوية، ص، تقارير. 
اليت جتاوز  0211و 0212مقارنة مع تقريري سنة  0211لسنة  حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة تضمن تقرير رائسة النيابة العامة -545 

رتة حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة، ويغطي ف صفحة، حيث يعد أول تقرير سنوي ينجز ابملغرب 100صفحة ما جمموعه  222عددها 

https://www.pmp.ma/
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 عالقة اجمللس األعلى للسلطة القضائية بقضاة النيابة العامة:  -   

وخول الدستور  ،قضاة ا صفةمعلى أعضائه اءفضء ال يتجزء من السلطة القضائية، حيث مت إالنيابة العامة جز إن      
، تدبری وضعيتهم املهنية ومحاية استقالهلم كقضاة األحكام للسلطة القضائية منه للمجلس األعلى 112يف الفصل 

من  02مبناسبة بته قي دستورية املادة  ،0212الصادر يف  12- 110وهذا ما أقره اجمللس الدستوري يف قراره رقم 
 ءللنظام األساسي للقضاة، حيث قال " االستقالل عن ابقي السلطتني هو جوهر االنتما 112-12القانون التنظيمي 

 546للسلطة القضائية وممارسة مهامها".

وزارة العدل لرئيس النيابة العامة وسن  اختصاصاتحول نقل  0و 1يف مادتيه  11-12كما أن القانون رقم      
ابة العامة على قضاة النياملراقبة"  -اإلشراف –" السلطة  أكد أن ممارسة رئيسها ،قواعد تنظيم رائسة النيابة العامة

 ،وهكذا أصبحت النيابة العامة خاضعة للتسلسل الرائسي اهلرمي الذي ينتهي برائسة الوكيل العام للملكوأعماهلم، 
يابة العامة ورئيس الن ،أما اجلهات اليت حددها الدستور ،والذي أصبح مسؤوال عن سری وتنفيذ السياسة اجلنائية

 .يةمسؤول أمام السلطة اليت عينته حول كيفية تنفيذه للسياسة اجلنائ

 تتبعرسه، و ميكن للجميع االطالع عليه وتدا ،هو تقرير عموميف ،تقرير رئيس النيابة العامةة قيمل وابلنسبة     
ع ضرورة مراعاة أثناء متضمنها التقرير، إذا اقتضى احلال، ألخذ ببعض التوصيات اليت يأو تعديلها وا السياسة اجلنائية

اسبة النيابة ناقشة ال تتم من أجل مساءلة أو حماملاملناقشة استقالل السلطة القضائية وابحرتام اتم هلا، وهو ما يفيد أن 
 547العامة أو رئيسها، ألن املساءلة واحملاسبة تتم أمام جهات أخرى.

اكم النفقات املخصصة للنياابت العامة مبختلف حم ،امليزانية املرصودة لرائسة النيابة العامةكما ال تشمل      
  548.واليت ما تزال مسجلة ضمن ميزانية لوزارة العدل ،اململكة

                                                           

وهو ما  0211أكتوبر  1، نظرا ألن بداية اشتغال رئيس النيابة العامة  كانت منذ 0211دجنرب  21أكتوبر إىل  1أشهر من  2زمنية قصریة ال تتجاوز 
اجمللس األعلى للسلطة القضائية اليت تلزم اجمللس  122.12من القانون التنظيمي رقم  112يعكس االلتزام الشديد لرئيس النيابة العامة على تفعيل املادة 

ول تنفيذ ح على تلقي تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة والسيما تقارير الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة
تقرير رئيس النيابة العامة حول  ،تشريع يف جملسي الربملان، املصدرعرضه ومناقشته أمام اللجنتني املكلفتني ابلالسياسة اجلنائية وسری النيابة العامة، قبل 
 .1، مرجع سابق، ص:0211تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة 

 .12مرجع سابق، ص:  ،0211لسنة  حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة ر رئيس النيابة العامةتقري -546 
 .12ص:  نفس املرجع، -547 
 .01ص:  نفس املرجع، -548 
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ه قضاة النيابة العامة يف أتطري وتوجي آليات ممارسة رئيس النيابة العامة لسلطتهص التقرير على تنصيإن كذلك      
عض املقتضيات أو مي إىل حتقيق تطبيق أمثل لبر إمنا ي، عرب مناشري ودورايت تتضمن تعليمات قانونية كتابية ملزمة

 ،نهم من دالئل علميةعرب متكي ،املستجدات التشريعية، ابإلضافة إىل بناء وتطوير كفاءات وقدرات قضاة النيابة العامة
تنسجم حماورها مع املستجدات املتالحقة والتحدایت  ،ولقاءات دراسية ،دهتم من دورات وبرامج تكوينهمواستفا

 املطروحة أمامهم يف مباشرة مهامهم واملسؤوليات املنوطة هبم.

تندرج ضمن اإلطار املنصوص عليه يف الفقرة األخرية من  الدورايت واملناشري فإن ،وهكذ، حسب التقرير     
من الدستور، الذي أكد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة ابلتعليمات الكتابية القانونية  221الفصل 

 549.الصادرة عن السلطة اليت يتبعون هلا

جيب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعني ، "من الدستور 112نصت الفقرة األخریة من الفصل و      
ملادة اعليهم االلتزام ابلتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة اليت يتبعون هلا"، وهو نفس املنحى الذي أكدته 

ابالمتثال يلتزم قضاة النيابة العامة  حيث ،من الدستور 112" تطبيقا للفصل من النظام األساسي للقضاة  22
النظام  ثابةمب والقانون التنظيمي ،جعل الدستورلألوامر واملالحظات الصادرة عن رؤسائهم التسلسليني"، بذلك 

نيابة العامة الصادر عن السلطة الرائسية لقضاة ال ،واملطابقة للقانون ،التعليمات الرائسية املكتوبة ،األساسي للقضاة
 .هبا، كما يتقيدون ابلقانون نفسه واجبة التنفيذ ويتعني عليهم التقيد

الشرط و أن تكون مكتوبة لفائدة قضاة النيابة العامة؛  األول الشرط أساسيني: إذن هذه التعليمات مقيدة بشرطني     
 .أي متضي يف االجتاه الذي رمسه القانون نفسه ،ال تكون التعليمات الكتابية خمالفة للقانونأن  ثاينال

جيب   حيث ،فهو على خالف ذلك وللشرط األلنسبة لابإذا كان الشرط الثاين ال يثری إشكاال مبدئيا، فإنه ف     
تنفيذ التعليمات بلرؤسائهم املباشرين، فإهنم ملزمون مكتوبة لفائدة قضاة النيابة العامة، أما ابلنسبة  التعليمات أن تكون

النظام األساسي  القانون التنظيين مبثابة من 00لمادة ا لالكتابة، تنفيذالقانونية اليت تعطي هلم دون حاجة لشرط 
"يوضع قضاة النيابة العامة حتت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى حمكمة  ،اليت نصت على ما يليللقضاة 

قضاة النيابة حينما يلتزم ت على أنه "من النظام األساسي نص 22كما أن املادة النقض ورؤسائهم التسلسليني"،  
احلالة، وتبعا  فإهنا مل تشرتط الكتابة يف هذه ،العامة ابألوامر واملالحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليني

 ."لذلك فشرط الكتابة خيص فقط رئيس النيابة العامة

                                                           

 .00-02ص:  ، مرجع سابق،0211لسنة  حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة ر رئيس النيابة العامةتقري -549 
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 ،يابة العامة، لذلكنفس النالواقع العملي يضعنا أمام استحالة مطلقة للعمل مبقتضى تعليمات كتابية داخل إال أن     
ن الصادرة عن و فإن نواب وكيل امللك ونواب الوكيل العام مدعوون لتنفيذ التعليمات الشفوية اليت ال ختالف القان

 فإهنا جيب أن تكون كتابية وقانونية. ،، أما تعليمات رئيس النيابة العامةرؤسائهم املباشرين

ملختصة يف شكل مراسالت موجهة إىل املسؤول عن النيابة العامة ا ،أي الدورایت واملناشری ،وتتم التعليمات الكتابية    
 550وفقا للمبادئ واألعراف املتبعة يف اخلطاابت اإلدارية. ،مباشرة

منشورا أو دورية من طرف رئيس النيابة العامة إىل املسؤولني القضائيني  02توجيه  0211وقد شهدت سنة     
 العامة ابحملاكم، وتناولت عدة حماور مرتبطة أساسا أبولوایت السياسة اجلنائية وبتحسني أداء النياابت العامة:ابلنياابت 

املتعلق ابحلق يف احلصول على املعلومات؛  12.21ترشيد االعتقال االحتياطي وتدبری قضاای املعتقلني؛ تفعيل القانون 
؛ املتعلق ابلصحافة والنشر 12.22مسطرة الصلح؛ القانون رقم  تكوين قضاة انطقني ابسم النيابة العامة؛ تفعيل

ء النياابت العامة يف اقضاای غسل األموال ومتويل اإلرهاب وحتسني أد التفاعل مع اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ 
 551ائم املالية.قضاای اجلر 

دبری تسعى إىل متكني قضاة النيابة العامة ابحملاكم من إطار مرجعي لت كآليةتصدر النيابة العامة دالئل علمية،  كما     
يد واليت حتظى أبمهية حيوية تندرج ضمن مهام متصلة بتنزيل السياسة اجلنائية، وذلك بتوح ،بعض املهام املنوطة هبم

ری امللفات والقضاای مة على تدبوسيادة القانون، ويساعد قضاة النيابة العاان الفعالية الواجبة مبا يتالءم طرق العمل وضم
 اليت تعرض عليهم بشكل موحد ومنسجم عرب الرتاب الوطين.

لى أتكيدا ع ،لدليل إرشادي حول مناهضة التعذيب إبصدار النيابة العامة أول 0211 متيزت سنةومن مت، فقد     
والتزامها بتفعيل  ،يبرامية إىل مناهضة التعذيف تنفيذ مضامني السياسة اجلنائية ابملوازاة مع التوجهات الوطنية ال اخنرطها

 552.من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب 12أحكام املادة 

 ،ات تكوينيةعدة دور  نظمتوالسيما التكوين املستمر، حيث  ،دورات التكوينيةبكما قامت رائسة النيابة العامة     
 خرباهتم أبولوایت وحتسني ،دف تعزيز قدراهتم املعرفية، هبولقاءات علمية لفائدة قضاة النيابة العامة وأطر الرائسية

 يت تكتسيصل واالنفتاح، فقد تبنت رائسة النيابة العامة على اللقاءات التواصلية الوعلى مستوى التوا السياسة اجلنائبة.

                                                           

 .02مرجع سابق، ص:  ،0211لسنة  حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة ر رئيس النيابة العامةتقري -550 
 .01ص:  نفس املرجع، -551 
 .02ص:  ،نفس املرجع -552 
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جنازه مهامهم الواقعية والقانونية اليت تعيق إ اإلشكاالتومالمسة  ،أمهية قصوى على مستوى أتطری قضاة النيابة العامة
 ابلنجاعة املأمولة، كما تشكل مناسبة للنقاش والتفاعل بشأن احللول املمكنة.

يف  ة والقضائيةالتنفيذية والتشريعي الدستورية سلطاتآليات قياس أداء ال وهكذا، بعدما تناولنا يف املبحث األول   
 مأسسة يف املكلفة حبقوق اإلنسان واجملتمع املدين هيئات احلكامة اجليدةدور  وه فما، جمال مأسسة احلكامة األمنية

   احلكامة األمنية؟ 

 

 نيةماألكامة احليف مأسسة  قوقيةاحل واجملتمع املدين هيئات احلكامة اجليدةدور  الثاين: بحثامل

اجمللس الوطين ا وحتديد ،اإلنسان والنهوض هباأداء هيئات احلكامة املكلفة محاية حقوق إن حماولة تقدمي قراءة يف     
وطنية ال هياتآلمن خالل  دستورية وطنية تعددية مستقلة حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا،ك حلقوق اإلنسان

 ؛وطنيةتورية؛ دس مؤسسةك محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا،اهلادفة إىل  مؤسسة وسيط اململكة، وهويةه اجلوجلان
 الظروف يف بني اإلدارة واملرتفقني الدفاع عن احلقوق يف نطاق العالقاتيف مهمتها تكمن  متخصصة، ؛مستقلة

نا يقتضي وضع مؤشرات مقياسية فعالة لذلك، لذا سنصب اهتمام ،العادية أو يف إطار حالة الطوارئ الصحية املعلنة
وهذا ، (لاملطلب األو ) كمؤشرات لقياس األداء ؛والتقارير السنوي ؛واآلراء االستشارية ؛واآلليات ؛على الضماانت

هو انسجام مع هذا األخری أن دسرتة  السيما للمجتمع املدين، قانونيا للكشف عن اآلليات املتاحة أيضا ما يدعوان
مفهوم احلكامة اجليدة، ابلنظر لكونه شريك اسرتاتيجي يف تدبری الشأن العمومي، بذلك سنعمل على رصد هذه 

ة األمنية من خالل ذات الصلة ابحلكام احلقوقية إبراز مظاهر األداء ابلنسبة لفعاليات اجملتمع املدينو املتاحة،  اآلليات
 وتقاريرها السنوية واملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان جلمعية املغربية حلقوق اإلنسانا آليات اشتغال تسليطنا الضوء على

 )املطلب الثاين(.

 ماية حقوق اإلنسان والنهوض هباحبقراءة يف أداء هيئات احلكامة املكلفة األول:  طلبامل

جمللس الوطين ا يف الدستور املغريب يف هيئات احلكامة املكلفة محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا تتجسد   
 الضطالع مبهامهلالضماانت القانونية املخولة للمجلس و  الوطينطبيعة اجمللس من خالل تناول أوال  حلقوق اإلنسان

سلطتني عالقة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ابلونوعية  املخولة له دستورای ومبوجب القانون املنظم له، لياتاآلو 
وتقاريره  تشاريةاالس ئهالل آراخمن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  قراءة يف أداءمت وضع  ،التشريعية والتنفيذية
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محاية إىل  ، اهلادفةاثنيا احلكامة اجليدة ضمن هيئات مؤسسة وسيط اململكةإىل جانب  (األول الفرع) ،السنوية
دفاع عن ال يفمهمتها تكمن  متخصصة، ؛مستقلة ؛وطنيةدستورية؛  مؤسسةفهي  حقوق اإلنسان والنهوض هبا،

؛ نةيف الظروف العادية أو يف إطار حالة الطوارئ الصحية املعل بني اإلدارة واملرتفقني احلقوق يف نطاق العالقات
دبری اإلدارات قيم التخليق والشفافية يف ت؛ إشاعة إشاعة مبادئ العدل واإلنصاف؛ اإلسهام يف ترسيخ سيادة القانونو 

متعددة يف  من آليات واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية واهليئات اليت متارس صالحيات السلطة العمومية
 (.الثاين الفرعطليعتها التقارير السنوية )

 اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  :األول رعالف
اجمللس  قراءة يف أداءضع إىل و  ةثانيالفقرة اليف مت  ،طبيعة اجمللس وآليات اشتغالإىل  وىلالفقرة األيف نتطرق      

سنة  نوي برسمه الستقرير  وحتديدا ،السنوية هوتقارير ، االستشارية ئهآرا تناول اللخمن  الوطين حلقوق اإلنسان
0202. 

 هآليات اشتغالطبيعة اجمللس و  :الفقرة األوىل 
مؤسسة دستورية وطنية تعددية مستقلة حلماية حقوق اإلنسان والنهوض  553،اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان       

 ليحل حمل اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان. 0211،554هبا، أحدث مبوجب ظهری شريف يف فاتح مارس 

املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس  12.10، قد مت نسخها مبوجب القانون رقم الشريف إال أن أحكام هذا الظهری      
من الدستور يف إطار مالءمة الوضعية القانونية للمجلس مع  111و 121الوطين حلقوق اإلنسان تطبيقا للفصلني 

على نسخ أحكام الظهری احملدث  12.10من قانون  22مستجدات أحكام الدستور، وهكذا نصت املادة 
س ابتداء من اتريخ تنصيب اجمللس، غری أن اإلحاالت إىل أحكام الظهری الشريف احملدث للمجلس واملنصوص للمجل

عليها يف النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل تعوض ابألحكام املوازية هلا املنصوص عليها يف أحكام 
 نسان. املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإل 12.10القانون 

، والقانون رقم 0211يوليوز 01، تسري على اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أحكام دستور ليهوبناء ع      
املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، والنصوص املتخذة  0212فرباير  00الصادر يف  12.10

                                                           

املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، املنشور  12.10بتنفيذ القانون رقم  0212فرباير  00الصادر يف  1.12.11ظهری شريف  -553 
 .0212، بتاريخ فاتح مارس 2200دة الرمسية، نصوص عامة، عدد ابجلري

، نصوص عامة، عدد  املنشور ابجلريدة الرمسية ،0211يف فاتح مارس الوطين حلقوق اإلنسان  إبحداث اجمللس 1.11.11شريف رقم  ظهری -554 
 .0211مارس  2بتاريخ  01.00
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ها وصوهنا، وطنية للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتلتطبيقه طبقا للدستور، وللمبادئ اليت تنظم عمل املؤسسات ال
حول  "بلغراد مبادئ"املتعلقة ابملؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، و "مبادئ ابريس"والسيما منها 

  555العالقة بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والربملاانت.
واجمللس مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة يف الدرجة )أ( من طرف جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات       

، وهو ما يعكس امتثال املؤسسة ملبادئ ابريس الناظمة هلذا النوع من 0220الوطنية حلقوق اإلنسان منذ سنة 
 .1112ة املؤسسات، اليت اعتمدت من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة سن

 املخولة للمجلس لالضطالع مبهامه الضماانت القانونيةوال: أ      
اجمللس مؤسسة دستورية يضمن الدستور استقالليتها، وامللك ضامن دوام الدولة واستمرارها، واحلكم األمسى         

املؤسسة ملهامها ارس مت ذلك بني مؤسساهتا، وابعتباره الساهر على احرتام الدستور فهو أمسى جتسيد هلا، عالوة على
فضال عن كوهنا من أشخاص  556،يف مجيع القضاای املتصلة حبماية واحرتام حقوق اإلنسان وحرایتهة بكل استقاللي

الل شخصية اعتبارية وكامل األهلية القانونية ملمارسة احلقوق وحتمل االلتزامات واالستق قانون العام ملا تتمتع به منال
 اإلداري واملايل. 

من  اجمللس كنيمت السلطات املعنية واجب ،جتاه اجمللسعلى عاتق السلطات املعنية  ةااللتزامات امللقا ومن       
يف حالة االمتناع مبعية آلياته الوطنية وجلانه اجلهوية، و  ،مجيع التسهيالت الالزمة قصد قيامه مبهامه يف أحسن الظروف

أو موظف أو  من قبل مسؤولعن ذلك سواء ابلعرقلة أو االعرتاض عليها مبناسبة قيامه أبعمال التحقيق والتحري 
خر يف خدمة اإلدارة دون مراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، يكون موضوع آأي شخص 

اعدا يف حالة  مرير للمجلس حيال إىل السلطات املعنية قصد اختاذ التدابری الالزمة، وإحاطة اجمللس علما بذلك، تق
كان املوضوع يتعلق ابلدفاع الوطين أو األمن العام أو لدواع خطریة وحالة، فيمكن للسلطات العمومية املعنية أن 

  557وجب قرار مكتوب.تتمسك ابلسر املهين وأن تعرتض على إجرائها، وذلك مب

                                                           

، الساعة 12/10/0211اتريخ الزایرة  الفقرة الثانية من تقدمي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، فضاء اجمللس، املوقع اإللكرتوين الرمسي للمجلس، -555 
12:11. 

 .12.10من القانون املنظم جمللس الوطين حلقوق اإلنسان رقم  2الفقرة األوىل من املادة  -556 
 .12.10من القانون املنظم جمللس الوطين حلقوق اإلنسان رقم  0الفقرة األخریة من املادة  -557 
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ص فيما خي ،سان حالة حقوق اإلنسانومن بني مشموالت التقرير السنوي للمجلس الوطين حلقوق اإلن     
هامهم، مع تقدمي وجلانه اجلهوية مب ،لياته الوطنيةآو  ،د تكون حالت دون اضطالع اجمللسوالعراقيل اليت ق ،الصعوابت

 558التوصيات الكفيلة مبعاجلتها.
 

 الوطين حلقوق اإلنسان آليات اشتغال اجمللس: اثنيا     

 559ها كاآليت:دنور  ،جهوية وطنية وجلان حتدث لدى اجمللس آليات     

 للمجلس صالحية التدخل يف حالة وقوع انتهاك حق من حقوق اإلنسان بصفة فردية الوساطة والصلح :
طات يراها مناسبة بتنسيق مع السلأو مجاعية أو بصدد وقوعها ببذل كل مساعي الوساطة والصلح اليت 

  560؛املعنية
 د واخلرباء وكذا الشهو  ،يدعو إليها األطراف املعنية مبوضوع االنتهاك أو الشكاية :عقد جلسات االستماع

 وكل شخص تكون شهادته مفيدة؛  
  ؛اإلنسان وعرضها أمام الربملان بغرفتيهإعداد تقارير سنوية حول وضعية حقوق 
  تلف أماكن خمبشأن قضاای مرتبطة حبقوق اإلنسان ومبجموعة من الزایرات إىل  عاتيةإعداد تقارير موضو

من خالل جلانه اجلهوية الثالثة عشر على تتبع وضعية حقوق اإلنسان يف  اجمللس دأباحلرمان من احلري، 
خمتلف جهات املغرب، كما ميكنه التدخل بكيفية استباقية كلما تعلق األمر حبالة من حاالت التوتر اليت 

أو  مكن للمجلس طلب تقارير، و قد تفضي إىل انتهاك حق من حقوق اإلنسان بصفة فردية أو مجاعية
معلومات حول الشكاایت اليت يتوىل النظر فيها من طرف اإلدارات أو اهليئات العامة أو اخلاصة  بياانت أو

 أو القضاای اليت يتصدى هلا تلقائيا.
 :د متنوعة منهاايف هذا الصدد، فقد تضمنت هذه التقارير أبعو       

  ؛تقارير خاصة ذات بعد دويل كاهلجرة وحقوق اإلنسان -
  ؛الرتابيةنتخاابت التشريعية و اجملال السياسي كاال ذات البعد الوطين: هتم -
 ؛"كدمي إزيكإ" ثوأحدا "سبتة ومليلية" ثاجمللس: أحداتقارير خاصة مرتبطة أبحداث وطنية تفاعل معها  -

                                                           

 .12.10ين حلقوق اإلنسان رقم من القانون املنظم جمللس الوط 22املادة  -558 
 .12.10من القانون املنظم جمللس الوطين حلقوق اإلنسان رقم  2من املادة  2الفقرة  -559 
 .12.10من القانون املنظم جمللس الوطين حلقوق اإلنسان رقم  12املادة  -560 
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مراكز محاية  –مستشفيات األمراض العقلية  –: املؤسسات السجنية تقارير خاصة ابملؤسسات احلقوقية -
  ؛الطفولة

 ؛الضرر الفردي –جبرائم معينة: االختفاء القسري تقارير خاصة  -

تقارير خاصة مبتابعة تفعيل توصيات هيئات اإلنصاف واملصاحلة من طرف اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان و       
) من بني ما اهتم به هذا التقرير الصادر من طرف اجمللس االستشاري هو دور اجمللس يف إعداد خطة  العمل الوطنية 

جلنائي وقانون مشروعي القانون ا –أتهيل العدالة وتقوية استقاللية القضاء  –جمال حقوق اإلنسان والدميقراطية يف 
 املسطرة اجلنائية مع املعايری الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان (.

لشكاية، ايوجهها إىل اجلهة املعنية مبوضوع يف إطار الشكاایت احملالة إليه  يصدرها اجمللس التوصيات: -
 561؛ويقوم مبتابعة هذه التوصيات

راء استشارية يبديها اجمللس بناء على طلب املؤسسات الدستورية التقريرية سواء آ: هي عبارة عن مذكرات -
 ؛السلطة التنفيذية )رئيس احلكومة( أو السلطة التشريعية )رئيسا جملسي الربملان(

االعتقال ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا  املؤسسات السجنية وأماكن تشملالزايرة امليدانية:  -
مراكز الطفولة وإعادة اإلدماج ومؤسسات الرعاية االجتماعية، واملؤسسات االستشفائية اخلاصة مبعاجلة 

وال ميكن للسلطات  ،ب املقيمني يف وضعية غری قانونيةاألمراض العقلية والنفسية وأماكن االحتفاظ ابألجان
ام ماعدا لدواعي مرتبطة ابألمن الع ،عرتاض على الزایرات لدواعي خطریةاملؤسسات االاملسؤولة عن هذه 

ئيس اجمللس تعليال قدم لر تریة يف األماكن املزمع زایرهتا و والدفاع الوطين والكوارث الطبيعية واضطراابت خط
    562؛مكتواب العرتاضها

عمومي للمجلس يف املسامهة يف النقاش ال بناء على مبادرة ذاتيةسلسلة املسامهة يف النقاش العمومي:  -
املتعلق إبصالح منظومة العدالة، بتقدميه هلذه املذكرة املتعلقة ابلقانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة 

 ؛القضائية

                                                           

 .12.10من القانون املنظم جمللس الوطين حلقوق اإلنسان رقم  2املادة  -561 
 .12.10من القانون املنظم جمللس الوطين حلقوق اإلنسان رقم  11املادة  -562 
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رعي: أنشطة الطب الش –حول إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب : دراساتوالواملراجع املؤلفات  -
سطرة مالئمة قانون امل -السجن والسجناء: ذكرایت من اتريخ املغرب الوسيط  -امل احلاجة إىل إصالح ش

  ؛اجلنائية حلقوق اإلنسان
عرض رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أمام أعضاء الربملان بغرفتيه وحبضور رئيس احلكومة عروض:  -

ابإلضافة إىل  ،اإلنسان ومحايتها والوزراء يتناول أبرز أنشطة اجمللس منذ إحداثه يف جمال النهوض حبقوق
وأييت  ،توصيات اجمللس من أجل النهوض ابإلطار القانوين واملؤسسايت والتدبریي حلقوق اإلنسان ابملغرب

 ؛من الدستور 122تطبيقا للفصل بدعوة من رئيسي غرفيت الربملان و هذا العرض 
ابة النتائج املتوصل إليها على أنظار الني: ميكن للمجلس إحالة إعمال آلية اإلحالة على النيابة العامة -

 563؛العامة املختصة إذا تبني أن األمر يتعلق أبفعال جمرمة قانوان
: هي آلية يتم إعماهلا بني مؤسسة الوسيط واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إعمال آلية اإلحالة املتبادلة -

ها بشكل ا طبقا للقانون، ويتم بسطومهام كل منهممات اليت تندرج يف نطاق صالحيات للشكاایت والتظل
مقتضب يف التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة الوسيط، حيث ختصص حيزا هلا من خالل مقاربة 

 إحصائية وحتليلية.  

 ابلسلطتني التشريعية والتنفيذيةعالقة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان : اثلثا    

ما  ، من خالل0211ومتم سنة  0211ما بني مارس  الفرتةحرص اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، خالل      
على إيالء أمهية خاصة لعالقاته ابلربملان واحلكومة واجملتمع املدين، وذلك من خالل  ،اختصاصاتخول له من 

 الفاعلني. هؤالء العمل على تعزيز وإرساء تعاون مثمر مع كافة

 جماالت يف عمل املؤسسة الربملانية يف ،تعزيز املقاربة املرتكزة على حقوق اإلنسان على كما حرصت املؤسسة     
قة التعاون لربملانية، وسجلت عالوالدبلوماسية ا ،وتقييم السياسات العمومية ،ومراقبة العمل احلكومي ،التشريع

ملنظمات اجملتمع  وازنال حضورلل ابإلضافةوالقطاعات الوزارية املعنية، مع كل من رائسة احلكومة  ااإلجيايب اليت جتمعه
 ويف عمله وطنيا وجهوای. ،املدين يف تركيبة اجمللس

                                                           

 .12.10من القانون املنظم جمللس الوطين حلقوق اإلنسان رقم  2املادة  -563 
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ة الناظمة للعالقة بني تعترب الوثيقة الدولية املرجعي مبادئ بلغراد، فإن بتفاعل اجمللس مع الربملانما يتعلق وفي     
دة سنة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتح ،الربملاانت الوطنية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

0210. 

 12وتفعيال هلذه املبادئ، وقع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مع كل من جملسي النواب واملستشارين، يوم      
ية يف جماالت نمذكريت تفاهم هبدف تعزيز املقاربة املرتكزة على حقوق اإلنسان يف عمل املؤسسة الربملا 0212دجنرب 
 والدبلوماسية الربملانية. ،وتقييم السياسات العمومية ،ومراقبة العمل احلكومي ،التشريع

 :لى حمورين مهمنيع سان وجملسي النواب واملستشارينمذكرات التفاهم بني اجمللس الوطين حلقوق اإلنوترتكز       
أما  ،إعداد إسرتاتيجية مشرتكة ملتابعة تنفيذ توصيات اآلليات اإلقليمية والدولية املعنية حبقوق اإلنسان احملور األول
والقانون  ،والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،فيقوم على دعم القدرات يف جمال مقاربة حقوق اإلنسان احملور الثاين

 .بثقافة حقوق اإلنسان وتنظيم أنشطة مشرتكة يف جمال النهوض ،الدويل اإلنساين

العمل على اعتبار املقاربة املرتكزة على حقوق اإلنسان يف جماالت التشريع ومراقبة  ،ومن أهداف املذكرتني      
 .عمل احلكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الربملانية

يهم عدة مشاريع قوانني بناء على طلب من جملسي  ،رأای استشارای 12، أصدر اجمللس ملبادئ بلغرادوجتسيدا       
 بطلب من جملس املستشارين(. 2بطلب من جملس النواب و 2الربملان )

، وتعزيز البناء الدميقراطي من خالل تعزيز احلوار اجملتمعي التعددي ،أما يف إطار املسامهة يف النقاش العمومي      
إن التعاون بني اجمللس ، حيث مذكرات قدمها إىل الربملان 1نشر على  الوطين حلقوق اإلنسان فقد عمل اجمللس

أو مببادرة  ،هتم أساسا مشاركته يف األایم الدراسية والندوات املنظمة من قبل الربملان ،والربملان ميتد إىل جماالت أخرى
دة بقضاای حقوق اإلنسان لفائصلة الوبلورة مذكرات متنوعة ذات ، نشاطا يف السنة( 22)مبعدل من الفرق الربملانية 

واملسامهة يف  ،وفدا برملانيا يف السنة 20مبعدل  واستقبال وفود برملانية أجنبية ،ودعم الدبلوماسية الربملانية ،الربملان
ودعم شبكة  ،متستجيب النتظار اهتم واهتماماهتتعزيز قدرات املساعدين الربملانيني من خالل تنظيم دورات تدريبية 

 ني ضد عقوبة اإلعدام.الربملاني
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 جملسيمن الدستور، قدم اجمللس تقريرا عن حالة حقوق اإلنسان أمام  122إضافة إىل ذلك، وطبقا للمادة       
، 0212إىل غاية يونيو  0211، غطى الفرتة املمتدة من مارس 0212يونيو  12يوم  ،الربملان يف جلسة عامة

 .0210يوليوز  02وكان موضوع نقاش عام بني جملس املستشارين واحلكومة يف 

يويل يف  واملشورة للحكومة، حيث ،املساعدة ، يقدم اجمللس مبقتضى القانونخبصوص تفاعله مع احلكومةو      
ة فعلى مستوى رائسة احلكومة، حرص اجمللس على توجيه مذكرات لرائس ،ة كبریة للحوار والنقاشمعها أمهيعالقته 

احلكومة يف ثالث مناسبات )قبيل تقدمي الربامج احلكومية أمام الربملان(، يضمنها جمموعة من أولوایت السياسة 
عمل  وحرص اجمللس أيضا على عقد جلسات، يف إطار التزامات املغرب الدوليةالعمومية املتعلقة حبقوق اإلنسان 

تلك املتعلقة مبعاجلة  سيماتنفيذ االلتزامات املشرتكة، والمع رئيس احلكومة من أجل عرض رؤيته وبراجمه، وكذا متابعة 
 ملفات هيئة اإلنصاف واملصاحلة املتبقية.

قطاعات عاون مثمرة مع خمتلف العالقة ت الوطين ، أقام اجمللسالتفاعل مع القطاعات الوزاريةوعلى صعيد       
احلكومية، حيث قدم آراء حول بعض مشاريع القوانني قبل إحالتها على الربملان، ومنها تلك املتعلقة إبصالح 

راكات والصحة العقلية، فضال عن ش ،والطب الشرعي ،واحلق يف الوصول إىل املعلومة ،والصحافة ،منظومة العدالة
 ،والصحة ،سيما يف قطاعات الرتبية الوطنية، التعليم العايلمج عمل مشرتكة، والية لتنفيذ برامع قطاعات حكوم

 والسجون. ،واهلجرة ،واخلارجية ،والداخلية

 اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أداءيف قراءة : الفقرة الثانية

يات الذي أنيطت به مهمة متابعة تنفيذ توص اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان بداية البد من اإلشارة أن      
هيئة اإلنصاف واملصاحلة، قام يف إطار التعاون مع األطراف احلكومية املعنية يف جمال له صلة ابحلكامة األمنية، 
وذلك من خالل إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية هتم الرتبية والتكوين وإعادة تكوين أطر املؤسسات التابعة 

 الوزارة أو اخلاضعة لوصايتها طبقا للمعايری الدولية. هلذه 

فری شروط وضماانت احرتام كما تروم هذه الشراكة رصد حاجيات هذه املؤسسات قصد املسامهة يف تو       
 564واحلقوق األساسية لألفراد واجلماعات أثناء ممارستها ملهامها املتعلقة ابحرتام النظام العام واألمن العمومي.احلرایت 

                                                           

قوق حمنشورات مركز دراسات  ،احلكامة األمنية اجليدة أو إصالح قطاع األمن على ضوء توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة مؤلف مجاعي، -564 
 .12ص:  ، مرجع سابق،اإلنسان والدميقراطية
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لذي ا الوطين حلقوق اإلنسان اآلراء االستشارية للمجلسأوال  يف هذه الفقرة نتدارسارتكازا على ذلك، س      
 لمن خالالسنوية  هتقارير  اثنيا ، مت نتناول0211حل حمل اجمللس اإلستشاري مبوجب ظهری شريف وكرسه دستوره 

 .منوذجا 0202سنة ل للمجلس السنوي تقريرال
 

 .االستشارية ئهالل آراخمن  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أداءيف  قراءة: والأ      

جال اآلراء ذات الصلة مب على اخلصوصو  ،سنعتمد يف إطار دراستنا ألراء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان       
 :اشتغالنا

أحكام جمموعة بتغيري وتتميم  24-86رأي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص مشروع قانون -2  
 565:القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب

 566وهي: ،يت، جنملها كاآلكز موقف اجمللس من مشروع القانون على عناصر حمددةر        

 ،أای كان هدفها" من شأهنا أن تشكل خماطر اخللط على مستوى البواعثة "لعام لعبار ا الطابعبداية        
لى تقدمي فقد عمل اجمللس ع ،واجملموعة اإلرهابية املنظمة. وعليه ،بني اجلرائم اإلرهابية ،واألهداف ،واخلصائص

بوصفها  ،مة""اجملموعة اإلجرامية املنظخبصوص  ،ابو تعريف ملحق التوصية للجنة وزراء الدول األعضاء يف جملس أور 
ل مدة معينة من الزمن والعاملة بشكل مدبر هبدف ثة أشخاص أو أكثر موجودة خالالجمموعة مهيكلة من ث"

ملصطلح ، ة مباشر على منفعة مالية أو ماديارتكاب جرمية أو عدة جرائم خطریة، لتتحصل منها بشكل مباشر أو غری
ام ختويف السكان أو إرغام احلكومة أو املنظمة على القيا تستهدف إشاعة حالة من الرعب و اجلرمية اإلرهابية بكوهن

 567بعمل أو االمتناع عنه.

                                                           
القاضي بتغيری وتتميم بعض  22.12(بتنفيذ القانون رقم  0210ماي   02) 1222صادر يف فاتح شعبان  1.10.02رقم   ظهری شريف -565

 أحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب.
بتغيری وتتميم أحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية  22.12قدم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان رأای خبصوص مشروع القانون رقم  -566 

لى النظام ، بناء ع0212دجنرب  12املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الذي توصل به من طرف رئيس جملس النواب بتاريخ 
 منه. 022الداخلي جمللس النواب والسيما املادة 

بتغيری وتتميم أحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية  22.12رأي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص مشروع القانون رقم  -567 
 .1ص:  املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، مرجع سابق،
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مقتضى يعرف بشكل واضح أغراض  012-1-1من الفصل  0-1ويقرتح اجمللس أن تدرج بني الفقرتني        
 القانون موضوع هذه املذكرة، هدف الكياانت أو التنظيمات أو العصاابت أو اجلماعات اإلرهابية.

جرات صفه إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال املتفكما يقرتح اجمللس تعريف التدريب من أجل اإلرهاب بو        
خطریة هبدف ارتكاب جرمية إرهابية أو املسامهة يف ارتكاهبا، مع ية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة و أو األسلحة النار 

 .وخى استعماله يف حتقيق هذا اهلدفالعلم أن التكوين أو التدريب يت

لح اجلماعات املسلحة غری الدولية واجملموعة اإلرهابية من خالل كما حث اجمللس على إعادة النظر يف مصط       
 جتنيد األطفال من طرف اجلماعة املسلحة غری الدولية،جلنة حقوق الطفل خبصوص استخدام و استلهام توصية 

موعات ، وحماولة جعل االلتحاق ابجمل2و  1واستبدال عبارة إقناع الغری، وتقييم مدى تناسبية العقوابت يف املادتني 
اإلرهابية جنحة وليس جناية، مث دراسة إمكانية التنصيص على عقوابت بديلة وتدابری املراقبة، وأخریا ذكر اجمللس 

 قانون املسطرة اجلنائية.جعة القانون اجلنائي و بضرورة مراجعة مواكبة هلذا املشروع من خالل مرا

نص  :املصادقة عليه ونشره يف اجلريدة الرمسيةموقف املشرع يف القانون بعد متام ما تضمنه  وخبصوص     
 568تعترب األفعال التالية جرائم إرهابية:  -012 -1-1الفصل 

االلتحاق أو حماولة االلتحاق بشكل فردي أو مجاعي يف إطار منظم أو غری منظم، بكياانت أو تنظيمات  -
ولو كانت األفعال اإلرهابية  ،ن شكلها أو هدفها أو مكان وجودهاأو عصاابت أو مجاعات، إرهابية أای كا

 ال تستهدف اإلضرار ابململكة املغربية أو مبصاحلها؛
تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج اململكة املغربية أو حماولة ذلك،  -

 ؛عقأو مل يبقصد ارتكاب أحد األفعال اإلرهابية داخل اململكة أو خارجها، سواء وقع الفعل املذكور 
جتنيد أبي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل االلتحاق بكياانت أو تنظيمات  -

  أو عصاابت أو مجاعات، إرهابية داخل اململكة املغربية أو خارجها أو حماولة ارتكاب هذه األفعال.

درهم،  12.222.222و  1.222.222غری أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنوای، يعاقب بغرامة ترتاوح بني       
من هذا القانون، دون املساس حبقوق الغری ودون  20مع احلكم حبله وابلتدابری الوقائية املنصوص عليها يف الفصل 

                                                           
الباب األول مكرر من اجلزء األول من الكتاب الثالث من جمموعة القانون اجلنائي املصادق عليها ابلظهری الشريف متم كما يلي أحكام  -568 

 (. 1120نوفمرب   02)بتاريخ  1.01.212 رقم

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/77323.htm


  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

247 
 

ة أو أو مستخدميه املرتكبني للجرمي اإلخالل ابلعقوابت اليت ميكن إصدارها يف حق مسریي الشخص املعنوي
 569احملاولة.

 مل يقيم املشرع مدى تناسبية العقوابت يف املادتني األوىل والثالثة؛ -
 جعل االلتحاق مبجموعة إرهابية جناية ال جنحة؛ -
 مل ينص على عقوابت بديلة وتدبری املراقبة. -

يقضي بتغيري وتتميم جمموعة  21.26اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص مشروع القانون رقم  رأي -1  
 570القانون اجلنائي:

بتعديل مقتضيات مناهضة التعذيب، الذي حظي ابهتمام األجهزة األممية اليت أكدت  اهتم املشروع اجلديد     
من اتفاقية مناهضة التعذيب،  1اجلنائي مع املادة  الفقرة األوىل من جمموعة القانونيف  021عدم تطابق الفصل 

خصوصا نطاق التطبيق الضيق للتعذيب الذي مل يشمل املشاركة واملوافقة الصرحية أو الضمنية للموظف العمومي أو 
 أي شخص يتصرف بصفته الرمسية.

الح أو عذيب أو السألمر ابلتبذلك، عمل املشروع على تطوير نوعي يف املفاهيم املرتبطة مبضمونه سواء تعلق ا     
طلبات املمارسة ومت ،املشروع مع املرجعيات الدولية والوطنية ومالحظات اخلرباء الدولينيالتمييز من جهة، ومالءمة 
 القضائية من جهة أخرى.

ددات ضرورة تقوية البناء القانوين جلرمية التعذيب وفقا حمب يوصي اجمللسوعلى ضوء هذا الربط املوضوعي،      
يف  121فصل " املستعمل يف الفعل" بدل "عملمن اتفاقية مناهضة التعذيب، اليت نصت على لفظ " األوىلاملادة 
 من جمموعة القانون اجلنائي، الختالف األثر املرتتب عن ارتكاب جرمية التعذيب. 1الفقرة 

، ألن فعلال فهو أمشل من العمل ثره مبجرد االنتهاء من ارتكابه، وقد يكون بدون قصد، أماينقضي أ فالفعل     
أثره يظل دائما قائما ولو ابالنتهاء من القيام به، وال يكون إال بقصد، أي التأكيد على الطابع العمدي للجرمية، 

 من القانون اجلنائي. 1الفقرة  021خالفا ملا هو منصوص عليه يف الفصل 

                                                           

درهم، وتتضاعف العقوابت املشار  12.222و  0.222جن من مخس إىل عشر سنوات وبغرامة ترتاوح بني يعاقب على األفعال املذكورة ابلس -569 
ز الرتبية أو التكوين  كإليها يف الفقرة السابقة إذا تعلق األمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، أو إذا مت استغالل اإلشراف على املدارس أو املعاهد أو مرا 

 قيام بذلك.كيفما كان نوعها، لل
س النواب، س جملتتميم جمموعة القانون اجلنائي، بناء على طلب موجه من طرف رئيبتغيری و  12-12صوص مشروع قانون رأي اجمللس الوطين خب -570 

 والوارد على اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف نفس التاريخ. 11/1/0212بتاريخ 
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من املشروع متاشيا مع املالحظات اخلتامية  1الفقرة  021على مالءمة صياغة أحكام الفصل  كذلك  ويوصي     
للجنة مناهضة التعذيب يف املوضوع، ذلك بتأكيد أنه يقصد التعذيب " كل عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد 

و يوافق الرمسية أو حيرض عليه أخر يتصرف بصفته آتكبه عمدا موظف عمومي أو أي شخص جسدي أو عقلي ير 
 عليه أو يسكت عنه".

مكرر ( لتعزيز االلتزامات  2الفقرة  021كما يوصي اجمللس ابعتماد مقتضى قانوين جديد يف املشروع الفصل)       
أساس التذرع  اب علىالعقبة اإلفالت من العقاب للمتابعة و الدولية املنصوص عليها يف االتفاقية األممية حملار 

األوامر الرائسية أو أي ظروف استثنائية لتربير ارتكاب أعمال التعذيب، السيما يف قضاای اإلرهاب ابلتعليمات و 
دون التذرع أبي ظروف استثنائية أو أوامر أو تعليمات صادرة عن سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غریها لتربير 

 ارتكاب جرمية التعذيب.
 اج فصل جديد يسد النقص املسجل يف التجرمي اخلاص مبحاولة ارتكاب جرمية التعذيبويوصي اجمللس أيضا إبدر      

حملاولة ايف جمموعة القانون اجلنائي، مبا جيعله مالئما ألحكام االتفاقية األممية يف مادهتا الرابعة اليت نصت على جترمي 
ملقررة قانوان ليها يف هذا الفرع ابلعقوبة اال يعاقب على حماولة ارتكاب اجلرائم املنصوص عمن خالل النص على أنه "

 للجرمية التامة".
ويف نفس السياق، يوصي اجمللس على إدراج فصل جديد ملعاقبة الشخص االعتباري املتورط يف ارتكاب جرمية      

ية ع إمكاناحلكم حبل الشخص االعتباري، مو ملسریيه أو من يعملون حلسابه،  ر عن املسؤوليةالتعذيب، بغض النظ
 احلكم عليه بغرامات مالية.

ضرورة احلرص على ضمان مالءمته مع توجهات التشريعات باجمللس  ىاند ،مفهوم السالح على مستوى     
ن التتميم إمن القانون اجلنائي، حيث  222صل اجلنائية احلديثة لتجويد عناصر التحديد القانوين املعتمد يف الف

التهديد، بل مشل فقط و  واجلرح تبة عن استخدام األسلحة كالقتل والضرباملرت  التشريعي مل يقتصر على ابقي اآلاثر
ا األشياء الشبيهة ابألسلحة مىت هدد هبؤدية إىل إغماء أو شل احلركة"، ودون أن يشمل األدوات و إدراج عبارة " امل

 حاملها أو استعماهلا إليهام الضحية جبرحه أو ضربه أو قتله. 
ألصل الوطين الوطين االجتماعي" اباألصل جمللس بتدقيق املفهوم ابستبدال "فقد أوصى ا ،مفهوم التمييز أما     

صوص عليهما املستقبلية" سبيب التمييز املن"بـــــاحلالة الصحية احلالية و اجلهوي أو االجتماعي، و "احلالة الصحية" و 
  .221من الفصل  1يف الفقرة 
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نائي على ضوء التوجهات العامة لإلصالح اجل مبراجعة املنظومة العقابيةقضى اجمللس  ومن خالل ما سبق،        
موعة من جماالحتجاز يف مؤسسات التنفيذ السجنية، مقابل اعتماد متيل إىل نبذ سياسات االعتقال و  اليت أصبحت

املربر  عتقال يف العاملاملهول لنسب اال ، نتيجة االرتفاعالبدائل للعقوابت السالبة للحرية يف إطار القضاء املفتوح
 مبجموعة التدابری العقابية التقليدية يف معاجلة اإلجرام وإصالح األشخاص املدانني إبعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا.

يف املوضوع  حولالتفاعل مع سريورة النقاش العمومي وعليه، فقد انصبت مناقشة اجمللس للمشروع على      
 :شقني رئيسيني

من جمموعة القانون اجلنائي، اليت  12ينصب أساسا على عقوبة اإلعدام املضمنة يف الفصل : شق عقايب       
الزال حيتفظ هبا، مما يستدعي تعميق احلوار حوهلا استجابة للتوجه الراسخ للمنتظم الدويل يف اجتاه إلغاء عقوبة 

هذه العقوبة  اعتبار التدابری الرامية إىل إلغاءحلقوق اإلنسان، و  تطوير التدرجيياإلعدام لتعزيز الكرامة اإلنسانية وال
مسامهة قوية يف ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان املستوحاة من الصكوك الدولية التصرحيية واليت عملت الوثيقة الدستورية 

 .00و  02على تكريسها يف الفصلني 
ل ولية التصرحيية جتسدت ابألساس يف الربوتوكو ويف هذا اإلطار، فقد استند اجمللس على الصكوك الد       

ع السياسية يف مادته األوىل " ال يعدم أي شخص خاضالدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و االختياري الثاين للعهد 
تعمل بالدان على  فيه، يف أفق أن اللوالية القضائية لدولة طرف يف هذا الربوتوكول"، حيث يعد املغرب طرفا منضم

 التصويت اإلجيايب على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام يف أفق إلغائها.
استنادا إىل  ،فكل دولة طرف تتخذ مجيع التدابری الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل نطاق واليتها القضائية      

 كول امللحق ابالتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان وحرایته األساسية حول إلغاء عقوبة اإلعدام.املادة األوىل للربوتو 
من القانون اجلنائي يف الشق املتعلق إبلغاء  122وهكذا، فقد أيد اجمللس موقف املشرع من تعديل الفصل      

املؤبد، متاشيا مع  ناية واستبداهلا بعقوبة السجنعقوبة اإلعدام، ابلنسبة للمشارك يف ارتكاب اجلرائم املوصوفة يف اجل
من جمموعة القانون اجلنائي، وانسجاما مع طرحه املتعلق ابإللغاء النهائي هلا يف املنظومة  121مقتضيات الفصل 

 العقابية الوطنية. 
املعايری ى استنادا عل املوظف العمومي، مفهوم عضوي وهو مفهومني جوهريني: ينصب حول شق مفاهيمي      

دای أو إدارای أو يكل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنف، حيث عرف املوظف العمومي أبنه "جاء دقيقا للغايةالدولية، 
من جمموعة القانون اجلنائي من قصور على مستوى الصياغة التشريعية  002ما تضنه الفصل قضائيا"، عكس 

 ولوجود إشكاالت مطروحة:
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 دائمة أو مؤقتة؛ عدم حتديد طبيعة الوظيفة هل -
 عالقة الشخص القانونية ابملرافق العمومية؛ -
 نسبة مسامهة الدولة يف رأمسال املؤسسة. -

، مع إضافة كل من يشغل منصبا يف أحد جمالس اجلماعات يقرتح اجمللس اعتماد التعريف أعالهوعليه،       
الرتابية، سواء أكان دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غری مدفوع األجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، ولو  

 وتراعى صفة املوظف وقت ارتكاب اجلرمية. ،وظيفة أو وكالة أبجر أو بدون أجركان مؤقتا يتوىل 
الذي شهد تطورا نوعيا بعد التعريف الذي حظي ابهتمام ابلغ من طرف  التعذيب هوم الثاين، فهوأما املف       

من القانون اجلنائي مع املادة األوىل من اتفاقية مناهضة  1/021األجهزة األممية اليت أكدت عدم تطابق الفصل 
لضمنية للموظف ملوافقة الصرحية أو ااتعذيب"، الذي مل يشمل املشاركة و التعذيب خصوصا "نطاق التطبيق الضيق لل

 العمومي أو أي شخص يتصرف بصفته الرمسية. 
ومن جتليات هذا التحول اجلوهري يف مفهوم التعذيب، توسيع نطاقه من حيث األشخاص املسؤولني عن        

 لرمسية".ا أو أي شخص يتصرف بصفته"خالل إدراج عبارة ارتكاب جرمية التعذيب، لتضم املشارك أو احملرض من 
 
 

املتعلق ابحلق يف احلصول على  23-32الوطين حلقوق اإلنسان حول مشروع قانون  رأي اجمللس -3    
 571:املعلومات

املوجه إىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و  ،0212يوليوز  01روع القانون يف بناء على طلب رأي بشأن مش      
من النظام  020املادة و  ،ساملؤسس للمجل الشريف من الظهری 12وفقا للمادة  ،من قبل رئيس الغرفة الثانية

 الداخلي للغرفة الثانية.

                                                           
 .0212بشأن احلق يف احلصول على املعلومات، يناير  21-12رأي اجمللس الوطين خبصوص مشروع قانون  -571 
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وضوع. وقد ذات الصلة ابمل الدراسات املقارنة، فضال عن استند اجمللس على املرجعيات الدولية والوطنية      
قويتها األوىل اليت أوصى اجمللس على ضرورة تمن املادة  ابدء ،جاءت توصيات اجمللس شاملة لكل مقتضيات القانون

  572.الوطنيةبعض مقتضيات املرجعية الدولية و  من خالل اإلحالة على

مارات، لتشمل عالوة على تشجيع االستث ،توسيع أهداف هذا املشروعحث اجمللس على  ويف نفس السياق،     
 وتقوية دور اجملتمع املدين يف إطار الدميقراطية التشاركية. ،دعم البحث العلمي وتطوير صحافة التحري

حتديد الوضع القانوين و  ،هيم، فقد أوصى اجمللس على تعريف املفاالتعريفات املتضمنة يف القانونوفيما خيص      
املشرع يف وهو ما استجاب له وانسجاما مع أهداف املشروع،  للهيئات اخلاصة مبهام املرفق العام بشكل أكثر دقة

يف الفقرتني األوىل والثانية من املادة الثانية  573،إطار النسخة النهائية لقانون احلق يف احلصول على املعلومات
ات ليشمل مجيع األعمال اليت تنتجها أو تتوصل هبا اهليئ ،حيث قدمت تعريفا شامال ملفهوم املعلومات 574منه،

 تمع.لتستفيد منها مجيع فئات اجمل ،، أو كانت مقروءة أو مسموعةن جهةاملعنية سواء كانت ورقية أو الكرتونية م

ني التنفيذية والقضائية السلطتة الثانية يف السلطات املنتخبة و أما ابلنسبة للهيئات املعنية، فقد حددهتا الفقر      
مبا يتيح  اجليدة،يئات احلكامة واملؤسسات العمومية وكل مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة مكلفة مبهام مرفق عام وه

بطة حبقبة ابستثناء الديوان امللكي فيما خيص مثال معطيات مرت ،طالب املعلومة التوجه ملختلف املؤسسات الوطنيةل
 من اتريخ املغرب لدى مؤرخ اململكة.

 22من الفصل  2ابلفقرة  01كما وضع اجمللس قراءة نسقيه للنص الدستوري، حبيث عمل على ربط الفصل      
 ،اخلاصة حبقوق األجانب وحرایهتم إسوة ابملواطنني املغاربة، من مت وجب توسيع نطاق احلق يف احلصول على املعلومة

لتكريس احلق  ،اليت توظف مصطلح إنسان 11عرب اإلحالة على العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف مادته 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان توظف مصطلح  11يف التماس خمتلف ضروب املعلومات، كما أن املادة 

                                                           
من اتفاقية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، انهيك عن  01و  1مقتضيات املادتني من الدستور و  22و  22ار الفصلني ذلك عرب استحضو -572 

 التزامات املغرب يف إطار مبادرة شراكة احلكومات الشفافة.
املتعلق ابحلق يف احلصول على املعلومات اجلريدة الرمسية عدد  21.12بتنفيذ القانون رقم  0212فرباير  00صادر يف  1.12.10ظهری شريف  -573 

 .0212مارس 10بتاريخ  ،2200

ام أو رسوم أو صور أو أرقفقد عرفت الفقرة األوىل من املادة الثانية من القانون املعلومات على أهنا كل املعطيات واإلحصائيات املعرب عنها بشكل  -574 
ها غری ت و شری ومذكرات وقواعد البياانمناة يف واثئق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودورایت و تسجيل مسعي بصري أو أي شكل آخر، واملضمن

عامة املوجودة فيها، العام، كيفما كانت الد، اليت تنتجها أو تتواصل هبا املؤسسات أو اهليئات املعنية يف إطار مهام املرفق من الواثئق ذات الطابع العام
 ورقية أو الكرتونية أو غریها. 
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الشخص للتنصيص على احلق نفسه سواء ابلنسبة لألشخاص الذاتيون أو املعنويون أو الرعاای األجانب، وهو ما 
 575اعتمدته املادة الرابعة من القانون.

، سواء ى املعلوماتعلى ضرورة حظر كل أشكال التمييز يف معاجلة طلبات احلصول عل ،أوصى اجمللسكما       
انهيك على منع أي قيد يف وجه طاليب املعلومات بدعوى ضرورة تربير  576بسبب اإلعاقة أو هوية صاحب الطلب،

 طلبهم.

تم النشر، وأن يفقد أوصى اجمللس على توسيع الئحة املعلومات موضوع  577النشر االستباقي، ومن جانب     
ئيتها و ر حتيينها ابستمرار بشكل يضمن مقمبجرد ما تكون جاهزة و ضرورة نشر املعلومات إستباقيا، بالتنصيص 

 579والثانية، 578، يف فقراهتا األوىلمن القانون 21وهو ما كرسته املادة  ،ان حامل نشرهاواستعماهلا، وذلك كيفما ك
جماال، فضال عن 11حيث نصتا على إلزامية النشر االستباقي، مع توسيع الئحة املعلومات القابلة للنشر لتشمل 

ا اختاذ تدابری كفيلة بتدبری املعلومات اليت حبوزهتا مع حتيينها وحفظها وترتيبها، لتسهيل عملية نشرها أو تقدميه
  580لطالبها.

ستباقي لتتوىل مسؤولية حتديد نظام منوذجي للنشر اال حلق يف املعلوماتإحداث جلنة إعمال اويقرتح اجمللس      
 للمعلومات، وأن تلزم مجيع اهليئات مبجال تطبيق القانون العتماده، مع إمكانية التشاور يف إعداده.

                                                           

تطبيقا ألحكام االتفاقيات الدولية ذات الصلة اليت صادقت عليها اململكة أو انضمت إليها، لكل شخص أجنيب مقيم ابملغرب بصفة قانونية  -575 
 ثانية.احلصول على املعلومات املعرفة يف القرة األوىل من املادة ال

 موضوع النشر االستباقي املوصى هبا من طرف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان:تضم الئحة املعلومات  -576 
 املعلومات املتعلقة ابلطابع العمومي أو املغلق الجتماعات اهليئات احلكومية والتشريعية. -
 دراسات االنعكاساملعطيات حول قيمة احمليط و  -
العمومية املربجمة  اتالصفقاألحباث املنجزة يف إطار جامعي واإلحصائيات و الدراسات املنجزة لفائدة اإلدارة أو املمولة من طرفها، مبا يف ذلك التقارير و  -

 املستفيدين منها.أو املربمة و 
هبا، واليت متت  طلبات املعلومات املتوصل دتقرير سنوي ينشر للعموم، تنجزه كل واحدة من اهليئات املعنية ابلقانون احلايل، يتضمن أصناف وأعدا -

 اليت مت رفضها. االستجابة هلا و 
 من مشروع قانون احلق يف احلصول على املعلومات. 12املادة  -577 
 .اجيب على كل املؤسسات واهليئات بنشر احلد األقصى من املعلومات اليت يف حوزهتا وجبميع وسائل النشر املتاحة خاصة االلكرتونية منه -578 
 من قانون احلق يف احلصول على املعلومات. 12جماال وجب نشرها بشكل استباقي، راجع املادة  11نصت على  -579 
 احلق يف احلصول على املعلومات. من قانون 11املادة  -580 
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تبسيط مسطرة  فقد أوصى اجمللس على 581إجراءات احلصول على املعلومات يف مشروع القانون، وخبصوص    
مضمون هذا الطلب، وإيداعه لدى اهليئة املعنية أو إرساله ابلربيد العادي أو االلكرتوين، أو من علومات و طلب امل

طيعون  التنصيص على إجبارية استقبال طلبات األشخاص الذين ال يست وأوجب ،ف الطالب نفسه أو ممثله القانوينطر 
 كتابتها، وحتريرها من طرف اهليئة املعنية.

لطلب أن تسلم حسب ااالستعمال كيفما كان حاملها، و اجمللس أن تكون املعلومات قابلة للقراءة و يوصي و       
البديلة لألشخاص يف و إبحدى اللغتني الرمسيتني للبالد، وأن تسلم اقتضاء بلغة الرموز أو بواسطة االتصال احملسنة 

د، بناء األجنبية األكثر استعماال يف البالبل وإمكانية الرد على طلبات املعلومات إبحدى اللغات  ،وضعية إعاقة
األمر مببدأ  اعلى طلب مقدم مع إخبار الطالب مسبقا ابلتكلفة اإلضافية هلذا االختيار، لكنه ال جيب أن ميس هذ

 بقائها يف حدودها الدنيا. معقولية التكلفة و 

إال يف  ،ووجب احرتام هذا االختيار ،احلصول عليها وفق الشكل الذي يريدونه ،فمن حق طاليب املعلومة      
 حاالت القوة القاهرة.

أكد اجمللس أن احلصول على املعلومات أمر جماين مع حتديد  ،تكاليف احلصول على املعلوماتخبصوص       
الصحفيني و  إعفاء دوي الدخل احملدودنية )حاالت االستفادة ابجملان وأصناف طاليب املعلومات املستفيدين من اجملا

وهو ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة اخلامسة من  ،كومية من تكاليف نسخ املعلومات(املنظمات غری احلو 
املعلومات  ابستثناء ما يتعلق مبصاريف النسخ أو معاجلة ،القانون بشكل صريح "يكون احلصول على املعلومات جماان"

 فهي على عاتق طالب املعلومات. ،املطلوبة أو إرساهلا

حث اجمللس ، القانون مشروع من 1 .2 .1املواد  حسب الستثناء من احلق يف املعلوماتاب ما يتعلقأما في      
اخلاصة ابالستثناءات، حيث استند يف ذلك  01من الفصل  0على ضرورة حتديد االستثناءات الواردة يف الفقرة 

ألهنا  ،ابمقتضيات القانون الداخلي جمللس النو إىل االجتهاد القضائي الدستوري الذي قضى بعدم دستورية بعض 
 دون تدقيق أبعادها.اكتفت ابلتذكری ابملقتضيات الدستورية 

من املشروع تكتفيان ابلتذكری ابالستثناءات التالية  1املادة و  1.0.2الفقرات  1سجل أن املادة فاجمللس ي      
ألفراد أو اليت احلياة اخلاصة اب –اخلارجي األمن الداخلي و  –لدفاع الوطين : املعلومات املتعلقة ابدون حتديد أبعادها

                                                           

 قانون احلق يف احلصول على املعلومات.من مشروع  02إىل  12املواد  -581 
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املعلومات اليت من شأن الكشف عنها إحلاق أضرار ابلعالقات مع دولة أخرى  –تكتسي طابع معطيات شخصية 
واخلارجي داخلي أمن الدولة الناءات املتعلقة ابلدفاع الوطين و إعادة النظر يف االستث – إخلأو منظمة دولية حكومية ...

من القانون اجلنائي قصد مالءمتهما مع املعلومات اليت يعترب الكشف عنها  112و  110مع العودة إىل الفصلني 
 فعال جمرما جنائيا، ومع التقييدات املرتبطة هبا.

ت أن اهلدف األساسي من هذه االستثناءات هو محاية املصا ح العليا ترب من القانون اع 1إال أن املادة       
 ، حيث عملت على تصنيف هذه االستثناءات إىل صنفني:للوطن

الصنف األول: يهم طبيعة املؤسسات واألفراد دون التدقيق يف أبعادها، كما أكد اجمللس الوطين حلقوق  -
 582اإلنسان يف مالحظته بشأهنا.

مل هبا، عالصنف الثاين: يهم املعلومات املشمولة بطابع السرية مبقتضى نصوص تشريعية خاصة جاري ال -
  583من شأن الكشف عنها اإلخالل هبا.

ن هذه لتذكری أأي ا ،ويف نفس اإلطار، أكد اجمللس على ضرورة إدراج مقتضى قانوين لتأطری هذه االستثناءات     
 584.من القانون 2وهو ما نصت عليه املادة  ،األخریة ذات طابع حمدود وحمدد

ما أهنا ستمكن ك  ،يئات املعنية بتحديد االستثناءاتمن سلطة اهلإن إنفاذ هذه التوصيات، سيمكن من احلد       
اسبة ب أن تكون منجيب أن تتماشى مع مبدأ التناسب، و  جييتيا مع هدف التدابری التقييدية المن التفاعل إجياب

 جيب أن تكون متناسبة مع املصلحة اليت ستحميها.لتحقيق وظيفتها احلمائية، و 

جيب حتديد  حيثفع شكاية لرئيس اهليئة املعنية، تر  ،احلصول على املعلوماتخبصوص عدم رضا طالب      
ل احلق يف ص جلنة إعماخبصو ، و م رضا طالب احلصول على املعلوماتاألسباب اليت ينتج عنها عد بشكل واضح

خذ بعني ع األم، اية املعطيات ذات الطابع الشخصيرئيسها هو رئيس اللجنة الوطنية ملراقبة مح، فإن املعلومات

                                                           

قوق واحلرایت معلومات ماسة ابحل –املعطيات الشخصية  -احلياة اخلاصة لألفراد  -أمن الدولة الداخلي واخلارجي  -ويتعلق األمر ابلدفاع الوطين  -582 
 محاية مصادر املعلومات. –األساسية 

القضائية   املساطرریس –التحرایت اإلدارية ما مل أتذن بذلك السلطات اإلدارية املختصة سرية األحباث و  –سرية مداوالت اجمللس الوزاري واحلكومي  -583 
 ا املبادرة اخلاصة.وكذ ،النزيهةبادئ املنافسة احلرة واملشروعة و م –املساطر التمهيدية املتعلقة هبا ما مل أتذن بذلك السلطات القضائية املختصة و 
يسلم الباقي من املعلومات إىل اجلزء و  أعاله، حيذف منها 1ادة إذا تبني أن جزءا من املعلومات املطلوبة يندرج ضمن نطاق االستثناءات يف امل -584 

 طالبها.



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

255 
 

لقانون ا يضفي، و هايئة خاضعة جملال تطبيقاهلثيل جلنة متيف عضوية  منع تضارب املصاحلو االعتبار مبدأ املناصفة، 
 .املقارن على اللجنة صفة السلطة اإلدارية املستقلة

 585:مذكرة حول حرية اجلمعيات ابملغرب -4   

يقدم اجمللس اقرتاحات وتقارير موضوعاتية يف كل ما يساهم يف محاية حقوق اإلنسان والدفاع عنها، ومن مت،        
الوطين حلقوق  سفإن اجملل ،فإن أاثر قوانني احلرایت العامة على محاية احلقوق املدنية والسياسية املضمونة دستورای

 ،ايت العامةيويل عناية خاصة لقوانني احلر و ،التنظيمية والعاديةيواكب مبذكراته مسار إنتاج القوانني اإلنسان 
تكزة على املقاربة املر تماع والتجمهر والتظاهر السلمي )لإلطار القانوين املنظم حلرايت االجوبشكل خاص 

 .احملدث له الشريف هبادرة املؤسسة للمجلس مبوجب ظهری ابعتبارها املحقوق اإلنسان( 

لتقدمي  استند يف حبثه ودراسته هيالحظ أن ،مرتكزات رأي اجمللس حول التجمعات العموميةوفيما خيص          
مقرتحاته يف املوضوع على املعايری الدولية حول التجمعات العمومية، عالوة على توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة 

، اإلنسان عمل اجمللس الوطين حلقوقحول ترشيد احلكامة األمنية، فضال عن األسس الدستورية والقانونية املؤطرة ل
 انهيك عن اجتهادات القضاء املغريب يف جمال ممارسة حرایت االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي.

 ؛اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةمن العهد الدويل  00و  01املاداتن  -
 ؛0211يوليوز  01من دستور  01و  00و  00الفصول  -
ة  دمدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني، اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتح -

 ؛11/1/1111املؤرخ يف  22/ 121
لقوانني املصادق ااملبادئ األساسية املتعلقة ابستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل املوظفني املكلفني إبنفاذ  -

شتنرب  1 عقد هبافاان )كواب(ألمم املتحدة للوقاية من اجلرمية ومعاملة اجملرمني املناعليها من طرف مؤمتر 
 ؛1112

املبادئ التوجيهية ملنظمة األمن والتعاون األورويب )مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان( وجلنة  -
 ؛2/2/0212بتاريخ  22ها يف دورهتا البندقية حول حرية االجتماع السلمي املصادق عليها من طرف

                                                           

ضمان حرية  ،، ومتعلقة ابلتجمعات العمومية2100رأي اجمللس حول التجمعات العمومية من خالل مذكرة موجهة لرئيس احلكومة يف نونرب  -585 
 .0210التظاهر السلمي دجنرب االجتماع والتجمهر و 
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برتشيد احلكامة املتعلقة  2.0و  2.0و  2.2توصيات الخاصة  ،توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة -
 ؛األمنية

 االجتهاد القضائي املغريب يف جمال ممارسة حرایت االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي. -

لتجمعات اب الشريف املتعلق ظهريلمراجعة فورية لبشكل عام على مقرتحات اجمللس ولقد انصبت      
ة، واعتماد واملستجدات الدستورية من جه ،يف العديد من مقتضياته ألجل مالءمتها مع املعايری الدولية 586،العمومية

 توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة من جهة اثنية.

 مبا يلي: أوصى اجمللس ،ويف هذا اإلطار     

  من  01ابلطرق العمومية، تستهدف إعمال مقتضيات الفصل تبسيط مسطرة التصريح املسبق للمظاهرات
 الدستور، الذي يضمن صراحة حرية التظاهر السلمي؛

  تدبری أشكال ممارسة حرایت االجتماع والتظاهر السلمي والتجمهر من خالل تقوية املنطق التصرحيي
 ؛1102والليربايل الذي ميز القوانني الوطنية للحرایت منذ 

 ضامن واملنصف والعادل حلرایت التجمع والتجمهر والتظاهر السلمي طبقا للدستور، جعل القضاء هو ال
 عرب تسريع اللجوء إليه، يف سياق املنازعات املتعلقة بتدبری ممارسة احلرایت؛ 

  تدوين قواعد االجتهاد القضائي، وكذا توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة املتعلقة حبرایت التجمع والتجمهر
 سلمي؛والتظاهر ال

  من خالل إبنفاو القوانني املكلفني مدونة سلوك املوظفنيتدوين قواعد: 
o ك مع مشرت  اقاتففضاء العمومي، مبوجب مرسوم أو تكريس حقوق املتقاضني يف الولوج إىل ال

 املتظاهرين؛
o واجب السلطات العمومية محاية كل املتظاهرين دون متييز من كل أشكال التهديد واملضايقة؛ 
o  مقتضيات قانونية تضمن صراحة سالمة الصحفيني ومهنيي اإلعالم الذين يقومون بتغطية وضع

 املظاهرات السلمية ابلنظر لدورهم البارز يف نشر اخلرب اليقني؛

                                                           

مكرر،  0222، اجلريدة الرمسية نصوص عامة، عدد بشأن التجمعات العمومية 10/11/1102لصادر يف ا 1.02.211 شريف رقم ظهری -586 
 .1102نونرب  01بتاريخ 
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o  تكريس القانون املنظم حلرایت االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي للمبادئ األساسية املتعلقة
 رورة والتناسب.وخاصة مبدأي الض ،ابستعمال القوة

لتجمعات العمومية، اب الشريف املتعلق ظهریالوأخرى هتم فصوال معينة من  ،توصيات مشرتكةكما قدم اجمللس          
 وتتعلق مبا يلي: ،مقرتحات استعمال القوةمنها ما خيص 

  مقتضى يتيح ملسؤول القوة العمومية أو أي شخص مؤهل القيام  ،الشريف من الظهری 01إدراج يف الفصل
 ابلتفاوض أو الوساطة قبل القيام أبي إنذار؛ 

  من ظهری  02و  00مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب عند اللجوء الستعمال القوة مبوجب الفصلني
 التجمعات العمومية؛

 ؛ك ابحملكمة االبتدائيةوكيل املل مراقبة تكل عمليات استعمال القوة تتم حت  جعل 
 .تضمني بشكل صريح سالمة الصحفيني ومهنيي اإلعالم الذين يغطون املظاهرات السلمية 

 حول التشريعات الوطنية املنظمة ملمارسة حرایت "جلنة البندقية"اجمللس توصيات ومن جانب آخر، اعتمد      
االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي للدول األعضاء يف جملس أورواب، حيث أوصى ابعتمادها يف كل مراجعة 

 587للقوانني الوطنية ذات الصلة.

 ية:تتخذ ثالثة أبعاد أساس اليت ،اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانوهكذا، يظهر لنا جليا فلسفة عمل      

  :دور اجمللس يف التفاعل مع سریورة النقاش العمومي واإلشكاالت القانونية ذات البعد احلقوقي بعد توجيهي
حتديدا، فهو املوجه والناصح األمني من خالل العمل على إجياد األرضية املناسبة والصيغ الضابطة والناظمة 

الوطين،  ومن األمهية مبكان التذكری أبن اجمللس ،ازه على البعد احلقوقيومدى ارتك لعالقة املشروع ابلواقع،

                                                           

 تتجلى هذه املبادئ فيما يلي: -587 
 ،ا فيها املظاهرات مب تعريف االجتماع السلمي تعريفا واسعا وعاما لتضمني خمتلف أشكال ممارسات حرایت التجمع والتجمهر والتظاهر السلمي

 ) املظاهرات املضادة هي املرتبطة ابلتعبری عن وجهة نظر خمالفة لتلك اليت يعرب عنها املتظاهرون اآلخرون(.  املظاهرات املضادة،تزامنة و امل
 ها ى طابعيشمل حىت املظاهرات العفوية مادامت حمافظة عل ،حتديد معايری املمارسة الفعلية هلذه احلرایت يف إطار االلتزام االجيايب للدولة

 السلمي.
 ."شغل الفضاء العمومي من طرف املتظاهرين ينبغي أن خيضع لقاعدة "أول القادمني أول املستفيدين 
 .أن يكون للقوانني نطاق عام مع أدىن قدر ممكن من التفاصيل لضمان أدىن حد من ضبط ممارسة هذه احلرایت 
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ويف إطار البت يف مدى مطابقة ومالءمة املشاريع للمرجعيات احلقوقية، فهو يعمل يف بعض احلاالت  
 كمؤول دستوري للوثيقة الدستورية.

   :ترمي إىل تبين  ة اجيابيةيتجلى يف ثقافة االعرتاف والتقدير بدون مركب نقص أبي خطو بعد أخالقي
املشرع للمعايری الدولية، وذلك من خالل العديد من اإلشارات الدالة على ذلك يف العديد من اآلراء 

بتغيری  12-12واملذكرات الصادرة عن اجمللس من قبيل )رأي اجمللس الوطين خبصوص مشروع قانون رقم 
 ،والتثمني ات عدة من قبيل: التأييد والتنويه واإلشادةبار علقانون اجلنائي( وهو ما جتسد يف وتتميم جمموعة ا

 مني عمل املؤسسات الدستورية سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعيةثوهي إشارات من شأهنا ت
وهو ما سيعزز ال حمال الثقة بني املؤسسات  ،ل املزيد من اجلهدذحسب احلالة، فضال عن حتفيزها لب

 الدستورية بفضل التوجيهات النریة وهنج ثقافة االعرتاف مبجهودات اآلخرين.
 ماد الوطنية، فضال على اعترورة اعتماد املرجعيات الدولية و : من خالل احلرص على ضبعد اسرتشادي

عن ة، انهيك على التجارب املقارنواالنفتاح توصيات اهليئات الدولية ذات الصلة واللجان املنبثقة عنها، 
 حلقوق اإلنسان الوطين ويف هذا اإلطار تربز مالمح فلسفة اجمللس ، التوصيات الوطنية يف هذا الشأنتبين

نية عن املرجعيات الدي ملقاربة التشاركية بعيدااونية حلقوق اإلنسان وتبين واملتشبعة ابلقيم واملثل الكاملتنورة 
 . والسياسيةوالوالءات القبلية والعرقية 
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 منووجا 1111تقرير سنة  :السنوية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان التقارير قراءة يف :اثنيا   

حماور رئيسية إىل جانب تقارير اآلليات الوطنية  ةست 0202،588برسم سنة تضمن التقرير السنوي للمجلس        
ات الوطنية عن حصيلة أنشطة اآللي األوىلومهت ثالث تقارير صادر عن ثالث آليات وطنية،  ،احملدثة لدى اجمللس

اص حبماية خالثالث للتظلم اخلاص ابألطفال ضحاای انتهاكات حقوق الطفل، و الثاينو ،والوقاية من التعذيب
 حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.

ملا يتضمنه  ،دامجلس على احملور الثاين حتديلهذا التقرير السنوي لوسينصب اهتمامنا يف إطار تدارسنا ملضامني       
ا ما مييزه هو اجلانب وأيض، يف هذا اإلطار األساسيةتطلباتنا ت ترتبط ارتباطا وثيقا مبمن أفكار ومعطيات وإحصائيا

  .هيئات احلكامة األمنيةوالسيما  ،العالئقي املوضوعي بني اجمللس وابقي املؤسسات الدستورية

 :املالحظات التاليةومن خالل قراءتنا ملضامني هذا التقرير، أمكننا تقدمي       

  ،راز األسس التشريعية ترتكز على إب مقاربة قانونيةتبين اجمللس من خالل تقريره على مقاربتني هامتني
وفحص   هذا التقرير،يف ةاملتضمن احلقوق واحلرایت كلاملؤطرة ل الوطنية الكونية والدستورية والتشريعية

بة ار مقواإلطار القانوين املنظم حلالة الطوارئ الصحية ومدى مالءمته مع متطلبات دولة احلق والقانون، 
الرمسية، واليت  هاصادر ممن خالل اعتماد اجمللس يف كل معطياته وبياانته وإحصائياته على ة مؤسساتي

نسان كهيئة بني اجمللس الوطين حلقوق اإل نسيقيتعكس مبا ال يدع جماال للشك اجلانب التواصلي والت
 وابقي السلطات ،كلف مبجال محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبااملمن هيئات احلكامة اجليدة 

ؤسسة يف طليعتها املديرية العامة لألمن الوطين ورائسة النيابة العامة وم املكلفة إبنفاذ القانون، العمومية
حيث مكنت هذه املؤسسات اجمللس الوطين من املعطيات الالزمة خبصوص  ،وسيط اململكة

شفه من أن نست وهذا ما ميكن هذه السنة، مناملخالفات واإلجراءات التأديبية خالل فرتات متعددة 
 .ات الدالة على ذلك يف العديد من صفحات هذا التقريرخالل العديد من اإلشار 

                                                           

، 0202 ماي 2بتاريخ اخلميس ، 0202التقارير السنوي للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول حالة حقوق اإلنسان ابملغرب، برسم سنة  -588 
، /https://www.cndh.org.ma:  : وضع استثنائي ومترين حقوقي جديد"11كوفيد حتت عنوان " املصدر املوقع االلكرتوين الرمسي للمجلس

 .12:22، الساعة 11/2/0202اتريخ الزایرة 

https://www.cndh.org.ma/
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 حيث انطلق من العام إىل اخلاص، من خالل حماوره املقاربة املنهجية املعتمدة يف إعداد التقرير :
الست، ومن خالل التقارير اخلاصة الصادرة عن اآلليات الوطنية احملدثة لدى اجمللس، فمن خالل 

املؤسس  أال هو اإلطار القانوين ،يتضح أبن اجمللس انطلق من اإلطار العاماحملاور الرئيسية ومضموهنا 
ابملغرب  نسانحالة حقوق اإل يفواملتجلي  ،ملختلف اجلوانب الرئيسية ذات الصلة مبوضوع التقرير

 ،مما يبني ابمللموس أن اجمللس متشبع مببادئ سيادة القانون ،على ضوء حالة الطوارئ الصحية
سفة كما أن اإلطار القانوين املعتمد يتماشى وروح فلويستلهم من شعار دولة احلق والقانون تصوراته،  

حيث تدرجت  ،ن ابلنسبة ملضامني احملور الثاينألمر يكمانفس و تراتبية القواعد القانونية ومسوها، 
ق على حدة، ح حيث يعمل على التعريف بكل تمع،يف اجملاحلقوق وفقا لدورها الوجودي واحليوي 

واالقتصادية  ته االجتماعيةالويؤطره كونيا ودستورای ليعمل على استعراض منحنياته من خالل تفاع
 ائع،وفق منطق كرونولوجي لألحداث والوق وذلك والسياسية والعقيدة املؤسساتية إابن حالة الطوارئ،

ؤای الرتاتبية يف عكس الر وهو ما يمن شأهنا تقومي إختالالته العملية،  حلولك  ليخرج بتوصيات أساسية
 .هندستها

 ث استعمل صيغة ير، حي: اعتمد التقرير على البعد الوظيفي يف إخراج هذا التقر املقاربة التشاركية
، وهو ما يعكس اجلانب التضامين والتعاوين بني كل مكوانت اجمللس سواء هبيئاته املركزية أو اجلمع

التقرير،  احلقوق اليت تناوهلمن احملطات ذات الصلة حبق من ااجلهوية، وهو ما نستشفه يف العديد 
سجل و  ، سلطت عليها الضوءيستند إىل تقرير اللجان املرفوعة سواء كانت أرقاما أو أحدااث حيث
واالرجتالية  وميةاحلك املقاربة التشاركية يف اختاذ العديد من القراراتيف  اقصور  يف هذا اإلطار اجمللس

 يف تنزيلها. والتسرع
 عمل اجمللس على تضمني مجيع معطياته وأرقامه مبصدرها الرمسي املعتمد من املوضوعية واحلياد :

 ةاعرتاف املؤسسة أبن تدبری اجلائح ،ؤشرات كذلكاملومن طرفه، من خالل اإلحالة إىل مصدرها، 
يسي والوحيد ئالر كان ابألساس من طرف السلطة التنفيذية اليت شكلت الفاعل   على مستوى العامل
ة أدوارها واملؤسسة القضائية على ممارس التشريعية مقابل تراجع قدرة الربملان أحياان يف تدبریها،

  589الرقابية.

                                                           

 . 10ص: مرجع سابق، ، 0202حول حالة حقوق اإلنسان ابملغرب، مارس  نوي للمجلس الوطين حلقوق اإلنسانالتقرير الس -589 
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 ،ةأو ألعمال إدارية أو تدخالت ميداني وموضوعية لوقائع أو مشاهد ،ياته أبمثلة حيةكما عزز اجمللس معط         
  القانون شهدهتا السنة الوابئية. ذموثقة للمكلفني إبنفا

 الزالت حمط جتنب الفصل يف بعض القضاای اليتالسنوي قد  هويف نفس اإلطار، فلئن كان اجمللس يف تقرير          
 00.02اثر تسريب مضامني من مسودة مشروع قانون رقم عبری اجمللس الوطين عن موقفه من آمن قبيل ت ،شنقا

وشبكات البت املفتوح والشبكات املماثلة، املعلن مبوجب بالغ  ،االجتماعي حول استعمال شبكات التواصل
حكومي يف انتظار التوصل ابلصيغة الرمسية للمشروع قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق اإلحالة الربملانية أو من 

القانونية د ابلضوابط قيصرح أبن تدخالت املكلفني إبنفاو القانون متيزت عموما ابلتفإنه خالل اإلحالة الذاتية، 
 ومحاية احلق يف السالمة الصحية جلميع األفراد، رغم ني،نة النظام واألمن العامصيانظرا لكوهنا تصب حنو 

 ،تسجيله حلاالت معزولة لتجاوزات صادرة عن بعضهم يف سياقات معينة، كما أشاد اجمللس ابملساءلة الربملانية
 .وفتح حتقيقات يف هذه التجاوزات من طرف السلطة القضائية، واختاو إجراءات بشأهنا

 لمجلس: شكلتا السمة البارزة اليت طبعت التقرير السنوي لاملقاربة التفاعلية واالستجابة الفورية 
 12.10من القانون رقم  02إعادة هيكلته من خالل املادة  ىعل هذه السنةعمل ، حيث الوطين

كاملة اليت تنص على إدراج تقارير اآلليات ال الوطين حلقوق االنسان املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس
 مبجرد إعالن حالة الطوارئ الصحية سارعو  ،ويف سياق اجلائحة 590ضمن التقرير السنوي للمجلس،

ل عن بعد ألغلبية املوظفات واملوظفني من خالل تلقي الشكاایت إىل اعتماد طريقة العم اجمللس
ومعاجلتها ورصد قضاای حقوق اإلنسان يف سياق حماربة اجلائحة، وألجل هذا اهلدف وضع اجمللس 

هوية للمجلس على اللجان اجلرة املشتكيات واملشتكني، كما وضعت رهن إشامنصة "شكاية"
لس وجلانه فريقا فضال عن إنشاء اجمل رقامها اهلاتفية،أعنواهنا االلكرتوين و  "الفايسبوكصفحتها مبوقع "

 آللياتاخر لتتبع تطبيق حالة الطوارئ، كما واصلت ، وفريقا آاإلنسانخاصا لرصد حالة حقوق 
يث تفاعل حالوطنية للوقاية من التعذيب،  ليةاآلالوطنية احملدثة لدى اجمللس القيام مبهامها، خاصة 

شكاية خالل هذه السنة منها  0022وجلانه اجلهوية مع الشكاایت الواردة مبا جمموعها  اجمللس
  شكاية عاجلتها اللجان اجلهوية. 1011

                                                           

 .11سابق: ص:  ،مرجع، 2020مارس  التقرير السنوي للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول حالة حقوق اإلنسان ابملغرب، -590 
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 تتجلى أساسا يف التوصيات الصادرة عن اجمللس، اليت مهت جوانب عدة منها ما  :رشاديةاملقاربة اإل
مؤطر للعديد من احلقوق أو اهليئات املكلفة حبمايتها أو القوانني العقابية واإلجرائية يف وين هو قان

ن ا العمل مري هباطار مبدأي املالءمة مع االتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية والتشريعية اجلإ
سبة اأن تكون تدخالت السلطات املكلفة إبنفاذ القانون متنو  جهة، والعمل على نشرها للعموم،

وضرورية بقدر احلدث أو الفعل املخالف للقانون، كما قد تشمل نشر نتائج مجيع التحقيقات اليت 
قد تباشرها هيئة من اهليئات الرقابية القائمة واملكلفة إبنفاذ القانون سواء كانت إدارية أو سياسية أو 

ما يهم كيفيات  ومنها أيضا خبة،قضائية أو مستقلة أو جمتمعية، وبصرف النظر عن كوهنا معينة أو منت
التعامل مع حالة الطوارئ وإنفاذ القانون، حيث دعا اجمللس إىل احرتام املعايری الدولية اليت تستوجب 

ات قياس مدى فعالية اإلجراءهذه احلالة يف ضوء تقدير دقيق وموضوعي لألحداث، كما قد تشمل 
 املتخذة وتناسبها مع الظرفية الوابئية.

  قد مهت ف :ضوء حالة الطوارئ الصحية ىاشتغال اجمللس خالل هذه السنة علخبصوص آليات
لطات التواصل مع السإصدار البالغات واملراسالت والتوصيات، و  ابإلضافة إىل تلقي الشكاایت

ل فرتة احلجر الاملؤسسة خ تالعمومية واهليئات احلقوقية الدولية والوطنية، وعلى سبيل املثال تواصل
املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ومدراء املؤسسات السجنية لفائدة النزالء الصحي مع 

ستأنفوا ، مبا يف ذلك تعيني حمام ملن مل يومراقبة أوضاعهم الصحية، ومواكبتهم خالل مرحلة التقاضي
املوجودين يف وضعية  591احلكم الصادر يف حقهم، ودعم األشخاص احملكوم عليهم ابإلعدام

 لعديدلبع تتالرصد و التحري والو  آليات االستماع للشهود والضحاای واملسؤولني، هناكو  592،شاشةه
من أحداث ووقائع ذات الصلة حبقوق اإلنسان اليت تضمنها التقرير،  لفضاء الرقمياب القضاای من

ا جمموعه ميهم لوهي احلق يف احلياة ومهت عقوبة اإلعدام اليت بلغ عدد احملكوم ع 11والبالغ عددها 
واء سكوم عليهم ابإلعدام من عفو ملكي، اثنني من احمل شخصا من بينهم سيداتن، واستفاد 12

امت اآللية يث قالسجنية ومراكز الرعاية االجتماعية، حكان عرب زایرات ميدانية للمؤسسات بعني امل

                                                           

ملان رب اجلدير ابلذكر أن اجمللس واصل ابستمرار الدفاع عن موقفه القاضي إبلغاء عقوبة اإلعدام، حيث سبق وأن أوصى يف مذكراته املقدمة إىل ال -591 
 إبلغاء عقوبة اإلعدام.    0211أكتوبر  02بتاريخ  ،القاضي بتغيری وتتميم جمموعة القانون اجلنائي 12.12مبناسبة مشروع القانون رقم 

 .20، ص: 0202التقرير السنوي للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول حالة حقوق اإلنسان ابملغرب، مارس   -592 
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و عن بعد من خالل أ 593التعذيب إبجراء زایرات إىل أماكن احلرمان من احلرية،الوطنية للوقاية من 
اذ ؤسسايت بني اجمللس والسلطات املكلفة إبنفاملشبكات التواصل االجتماعي أو من خالل التعاون 

 القانون.

العام  استعمال العنف ابلشارع السنوي للمجلس الوطين ، حيث رصد التقريرابلفضاء العموميوكذلك         
 22ويف يوم  0202،594مارس  02اجمللس عرب إصدار بالغ يف ، تفاعل معها من قبل املكلفني إبنفاو القانون

وجه رسالة لوزارة الداخلية، فكانت االستجابة الفورية من لدن الوزارة من خالل اختاوها  0202مارس 
، امة لألمن الوطينية العللمدير ، نفس األمر ابلنسبة إلجراءات أتديبية يف حق عدد من املكلفني إبنفاو القانون

حاالت وسجل التقرير نفسه  595،حبثا يف موضوع التجاوزات املنسوبة ملسؤول أمين وبعض مرؤوسيه فتحتحيث 
مارس  11املقاومة العنيفة من طرف املواطنني للقوات العمومية أثناء تطبيق تدابري حالة الطوارئ الصحية يف 

بعض املواطنني لدعوة  نداءات، كما سجل 1111أبريل  5وحالة رشق القوات العمومية ابحلجارة يف  1111
السلطات العمومية إىل استعمال العنف املشروع لضبط الرتاخي وعدم االلتزام ابإلجراءات الوقائية الصحية 

 . املعتمدة

ايت حول فعلية موضوعتقرير ويف إطار رصد وتتبع مدى إعمال اجمللس آللياته القانونية قام اجمللس إبصدار       
 من القانون رقم 02املادة  وذلك تفعيال ملقتضيات 596،والرهاانت ومداخل التعزيزاحلق يف الصحة: التحدايت 

 تصور حول معطيات إىل تقدمياجمللس عربه  سعىو القائمة على فعلية احلقوق،  ، وتنفيذا السرتاتيجية عمله12.10
 ونية الضامنةالنصوص القانن مواقرتاح مداخل ملعاجلتها ليس انطالقا  ،ولوج املواطنات واملواطنات للحق يف الصحة

                                                           

وضوعايت للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول فعلية احلق يف الصحة: التحدایت والرهاانت ومداخل التعزيز، الصادر يف فریاير املتقرير ملخص ال -593 
 .21ص: مرجع سابق، ، 0200

كراه يف تنفيذ يدعو فيه السلطات العمومية إىل احلرص على عدم جتاوز بعض عناصر القوات العمومية ملبدأي الضرورة والتناسب عند استعمال اإل  -594 
ليت تستدعي االقانون واإلجراءات االستثنائية، ووجه حتقيقا خبصوص املمارسات غری القانونية، وأكد على التطبيق السليم للقانون خالل فرتة الطوارئ 

 اليقظة واملسؤولية.
 .22-21، ص: 0202التقرير السنوي للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول حالة حقوق اإلنسان ابملغرب، مارس  -595 
وضوعايت للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول فعلية احلق يف الصحة: التحدایت والرهاانت ومداخل التعزيز، الصادر يف فریاير املتقرير ملخص ال -596 

 .   12:11، الساعة 0200يوليوز  11اتريخ الزایرة  ، فضاءات إصدارات اجمللس،، عن املوقع الرمسي للمجلس الوطين0200
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يف  ،عرب البحث عن العوائق املرتبطة ابحملددات الضمنية للحق يف الصحة للحق يف الصحة فحسب، بل أيضا
 597العوائق االقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية.طليعتها 

ة الصحة العاملية من طرف منظم ومن املثری لالنتباه هو اعتماد التقرير املوضوعايت للمجلس التعريف املعتمد      
للحق يف الصحة، ابعتبارها حالة من إكتمال السالمة بدنيا وعقليا وإجتماعية وليس جمرد اخللو من املرض، انهيك 

مشاورات  -مشاورات مع فاعلني مؤسساتيني ومدنيني  -عن مقاربته التشاركية مهت ثالثة مراحل: مشاورات أولية 
 598جهوية.

هذا التقرير املوضوعايت، حث اجمللس على تبين اسرتاتيجية الوطنية منسجمة للصحة كجزء ال  ويستفاد من      
يتجرأ من السياسة العامة للدولة، مع ضرورة القطع مع الصحة كقطاع إجتماعي واعتماد مقاربة مندجمة ومتعددة 

ددات االقتصادية من جهة، وبني حمالقطاعات بتحديد التقاطعات وعناصر التأثری املتبادل بني اإلشكاليات الصحية 
واإلجتماعية والقضاای املرتبطة بسياسات التعليم والشغل والسكن والبيئية وأمناط العيش والغداء من جهة أخرى، 
فضال على ضرةرة ربط السياسة الصحية بتطوير الالمركزية كأسلوب لتدبری الشأن العام جيعلها أحد مقومات 

ولوج جملالية، ذلك أن اجلهوية املتقدمة ميكن أن تشكل رافعة لدعم العدالة اجملالية يف جمال الاسرتاتيجية تعزيز العدالة ا
 599للحق يف الصحة وتقليص التفاواتت اجملالية.

وألجل تعزيز فعلية الولوج للحق يف الصحة من خالل تقدمي اجمللس أزيد من مائة توصية عرب مخس مداخل      
توصيات هتم وتوصيات مرتبطة حبكامة قطاع الصحة،  إىلرئيسية، وتتوزع هذه التوصيات ذات الطابع التشريعي 

   600تعزيز املقارنة الوقائية.

ته القانونية ليامن خالل التوظيف األنسب آلحلقوق اإلنسان قد ساهم فعليا  وهكذا، لئن كان اجمللس الوطين     
تنبيهية ليف لعب دوره الطالئعي يف تعزيز محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا، فضال على الوظيفية التوجيهية وا

ململكة؟ فماذا عن دور مؤسسة وسيط االسلطات العمومية املكلفة إبنفاذ القانون، واالستشارية املنوطة به لفائدة 

                                                           

وضوعايت للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول فعلية احلق يف الصحة: التحدایت والرهاانت ومداخل التعزيز، الصادر يف املتقرير ملخص ال -597 
 .2، ص: مرجع سابق، 0200فریاير 

 .1 ص: ،نفس املرجع -598 
 .0 ص: نفس املرجع، -599 
 .12ص: نفس ملرجع،  -600 
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وإىل أي حد استطاعت خلق توازن موضوعي ومتناسب بني ضرورات حفظ النظام العام ومتطلبات محاية احلرایت 
واحلقوق األساسية؟، ومن مت توفری خدمات ذات جودة مرفقية للمتظلمات واملتظلمني، وأرضية مناسبة لتوجيه وتنبيه 

 .السلطات العمومية األمنية

 اململكة وسيط : مؤسسةالفرع الثاين

 ةثانيالفقرة اليف وء سلط الضسن ،راءة يف التقرير السنوي ملؤسسة الوسيطقوضع  أوىلالفقرة  يف توىلبعد أن ن      
 .تدخالت مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق زمن الطوارئ الصحية ونتائجها احملصلةإلبراز 

 601 .اململكة وسيطملؤسسة  ةرير السنوياقراءة يف التق :الفقرة األوىل

، ها املكاشفةاملؤسسة من ورائ سعىترير هو استجابة للنص املؤطر ملهامها، حيث اإن الغاية من وراء صياغة التق      
اإلخبار و اإلفصاح الصريح عن املعطيات اإلحصائية املادية الدالة واملعربة عن عالقة املرتفق ابإلدارة،  من خالل

فتح عرب  ملتدخلني،هبدف رسم معامل التفكری املشرتك بني كل اوالتعريف ابجملهودات املبدولة وما مت حتقيقه من نتائج، 
ال لتحديد مكامن التفوق وحصر التعثرات والبحث عن اجملحوار جدي وهادئ وعميق بني كل الفاعلني يف 

كريسها على تعمل املؤسسة ابستمرار إىل تئم حول القيم اليت والتفكری يف بدائل يف سياق النقاش القا ،األسباب
 603كي ال تصبح الوساطة اإلدارية مرحلة أتتيت مؤسسايت سرعان ما يتجاوز ويفقد بريقه.  602أرض الواقع،

 ،واملؤسسة احلكومية 604وسيط اململكة على أنظار امللك،املقدم من طرف التقرير السنوي  عرضومن مت، ي      
ذ كل اختصاصاهتا، على تنفي ويف إطار إصرار مؤسسة وسيط اململكة ويعرض أمام املؤسسة التشريعية متبوعا مبناقشة،
، جملسي الربملان أمام 1129ملناقشة ملخص تقريرها السنوي لسنة حرصت املؤسسة أيضا على إبداء استعدادها 

 605،فيها أن ذلك مل يتحقق ألسباب ال يد للمؤسسةحبيث كاتبت كال من رئيسي جملسي الربملان يف املوضوع إال 
ة التشاركية واملقارب ،العام من خالل وسائل اإلعالم الرمسية يف إطار اللقاءات التواصلية للمؤسسة الرأيعالوة على 

                                                           

 .0211و  0212برسم سنيت  -601 
 .12112، مرجع سابق، ص: 0202التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة  -602 
ألحباث ايوسف الفياليل، دور مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرتفقات واملرتفقني زمن الظروف االستثنائية، جملة مسارات يف  -603 

 . 02، ص: 0201دراسات وأحباث، سنة ، 02-11عملية حمكمة، عدد مزدوج  والدراسات القانونية، جملة

 يرفع الوسيط تقريرا سنوای للملك عن حصيلة نشاط املؤسسة وآفاق عملها قبل متم شهر يونيو وينشر ابجلريدة الرمسية للمملكة. -604 
 .12122، مرجع سابق، ص: 0202التقرير ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة  -605 
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 ة الرمسيةواجلريد ،والتحليلية حملتوایت هذا التقرير يف إطار وقفة أتمل ومنطق تشخيصي لعالقة اإلدارة ابملواطن
اليت تتيح للمواطنات واملواطنني احلق يف احلصول  606طبقا ألحكام قانون احلق يف احلصول على املعلومة،و  ،للمملكة

حيث تلتزم املؤسسات واهليئات مبا فيها هيئات احلكامة اجليدة  608،السنوية مبا فيها التقارير 607على املعلومات
، بواسطة  ال تندرج ضمن االستثناءات الواردة يف هذا القانونواليت ،بنشر احلد األقصى من املعلومات اليت يف حوزهتا

مجيع وسائل النشر خاصة االلكرتونية منها، والسيما املعلومات املتعلقة ابلتقارير والربامج والدراسات املتوفرة 
  609لديها.

ية حول وفق معطيات إحصائية أساس اململكة وسيطرير السنوية ملؤسسة وارتكازا على ذلك، فقد جاءت التقا       
من رسم التقاطعات  رضية حتليلية متكنأنسبة الشكاایت والتظلمات وطلبات التسوية الواردة عليها سنوای، ابعتبارها 

املمكنة بني جماالت ارتفاقية يتم تدبریها عرب قطاعات وإدارات وجهات خمتلفة ألجل اخلروج من منطق الرقابة اإلدارية 
دبری اإلداري منه يف زمن التأسيس لنموذج تنموي جديد، وهو ما أفضى إىل تسليط الضوء على جمموعة ألجهزة الت

اعتمادا على منهج مقارن لتحديد منحنياهتا وتصنيفها وتوزيعها على مستوایت  610من جماالت التقرير السنوي،
ملفات التوجيه ضى قرارات وتوصيات و عدة، وحتديد مَاالهتا، ويتم معاجلة ملفات التظلم اليت مت البت فيها مبقت

 بقرارات إجرائية.

مي مؤسسات الذي نص على تقد ،جتدر اإلشارة إىل أن األساس القانوين للتقارير السنوية للوسيط هو الدستورو      
 ، وكذا611يف السنة على األقل يكون موضوع مناقشة ابلربملان ةوهيئات احلكامة اجليدة تقريرا عن أعماهلا مرة واحد

فيما خيص التقارير السنوية للمؤسسة اليت ترفع  0211 سنة الصادر يف 12-12من قانون  0من الباب  21املادة 
 دون حتديد أجل حمدد لنشرها يف اجلريدة الرمسية. 612،للملك قبل متم شهر يونيو

                                                           

املتعلق ابحلق يف احلصول على املعلومات، اجلريدة الرمسية عدد  21.12بتنفيذ قانون  0212فرباير  00الصادر يف  1.12.10ظهری شريف رقم  -606 
 . 0212مارس  10، بتاريخ 2200

 من قانون احلق يف احلصول على املعلومات. 2املادة  -607 
 .صول على املعلوماتمن قانون احلق يف احل 0الفقرة الثانية من املادة -608 
 من قانون احلق يف احلصول على املعلومات. 2املادة  -609 
، 121مكرر، السنة  2122عدد  ، نشر ابجلريدة الرمسية،0202دجنرب  ، صدر يف2019التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة  -610 

 .1221، ص: 10/0202/ 22بتاريخ 
 من الدستور. 122الفصل  -611 
فيه  تحصيلة نشاط املؤسسة وأفاق عملها، ويتضمن التقرير بياان ألوجه االختالالت والثغرات اليت هتم عالقة اإلدارة ابملرتفقني، وملا مت الب وهتم -612 

التقرير السنوي ويضم  من قبلها بعدم االختصاص أو عدم القبول أو احلفظ وملخصا عاما حول أجوبة اإلدارة بشأن القضاای احملالة إليها من قبل املؤسسة،
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فهو بذلك التزام دستوري وقانوين ملقى على عاتق املؤسسة الدستورية، والسيما وسيط اململكة إلعداد حصيلة       
   613عمل املؤسسة وآفاقها، ورفعها على أنظار امللك يف إطار مبدأي املساءلة واحملاسبة.

 ختضع للمراقبة واملساءلة من وهكذا، وارتكازا على ما سبق، يظهر جليا أن أعمال وأنشطة مؤسسة الوسيط     
وهيئات  ننياملواطنات واملواطوأخریا سلطة الرأي العام " ،وسلطة التمثيل " الربملان" ،طرف سلطة التعيني "امللك"

 ".اجملتمع املدين

ابعتباره حصيلة نشاط املؤسسة وآفاق عملها، فإنه يتم تصنيف  614وحسب التقرير السنوي ملؤسسة الوسيط،      
م القطاع اإلداري وهت ،ت والتظلمات املرفوعة للمؤسسة حسب نطاقها اجلغرايف، فإما أن تشمل جمموع الرتابالشكاای

 615املعين، أو ختص نطاق ترايب معني، حيث يصنف الشكاایت والتظلمات حسب اجلهات الرتابية للمملكة.

 

 :تصنيف الشكاايت حسب جماالت القطاع اإلداري املعين 

يف فلسفة مؤسسة الوسيط يتجاوز الوزارة ليشمل كل املكاتب واإلدارات  املعينابلقطاع اإلداري إن املقصود         
 616واملؤسسات العمومية التابعة هلا أو املوضوعة حتت وصايتها واجلماعات الرتابية.

                                                           

. كما يتضمن ةللمؤسسة توصيات ومقرتحات حول التدابری اليت يتعني اختاذها لتحسني بنية االستقبال وتبسيط املساطر اإلدارة، وحتسني سری أجهزة اإلدار 
نة االفتحاص، كما داري، وعن تقرير جلالتقرير السنوي: حماور برانمج عمل املؤسسة على املدى القصری واملتوسط، وموجزا عن وضعية تدبریها املايل واإل

 .0211من القانون املنظم ملؤسسة الوسيط  22-21حدهتا املادتني 
 من الدستور. 20الفصل  -613 
من ظهری  21، الصادر مبوجب الفصل 0211دجنرب  11، بتاريخ 2222اجلريدة الرمسية عدد  ،0212لسنوي ملؤسسة وسيط اململكة التقرير ا -614 

 حملدث ملؤسسة الوسيط.ا 0211مارس  11
 22، بتاريخ 121مكرر، السنة  2122عدد  ، نشر ابجلريدة الرمسية،0202دجنرب  ، صدر يف2019التقرير السنوي ملؤسسة الوسيط برسم سنة   -
/10/0202 . 
. حيث مشلت 0222 اليت فتح هلا ملفات ما جمموعه 0211بلغ جممل ما توصلت به املؤسسة من طلبات وشكاایت وتظلمات برسم سنة  -615 

من جمموع ما توصلت به املؤسسة، واتضح من دراستها األولية أهنا تندرج ضمن االختصاصات اليت أوكلها هلا  %01.10ملف تظلم بنسبة  2221
ة تظلمات . ويرجع ذلك العتماد املؤسسة ملنظوم%00ملف بزایدة انهزت نسبتها  221، مبا جمموعه 0212املشرع، مسجلة بذلك ارتفاعا عن سنة 

، 0211 وشكاایت إلكرتونية عن بعد موجهة يف استقبال شكاایت املرتفقات واملرتفقني. للمزيد من التفصيل ميكن العودة لتقرير مؤسسة الوسيط برسم
 .1202مرجع سابق، ص: 

 .11002، مرجع سابق، ص: 0212مؤسسة وسيط اململكة سنوي  تقرير -616 
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السابقة  مل خترج عموما عن املألوف يف التقارير السنوية السنويني النتيجة العامة اليت طبعت التقريرينو         
ى عدد استئثار اجملاالت القطاعية األكثر مالمسة للحياة اليومية للمرتفقات واملرتفقني علللمؤسسة، واملتمثلة يف 
قرير سنة ت ، كما يالحظ تراجع جمال قطاع الداخلية إىل املرتبة الثانية من الرتتيب العام برسمالشكاايت والتظلمات

شكاية، مقارنة مع السنوات السابقة بعدما  0222من جمموع  %02.22شكاية بنسبة  1221مبجموع  0211
مت فصل الشكاایت املتعلقة ابجلماعات الرتابية عن شكاایت اإلدارة الرتابية، وهكذا حلت اجملالس املنتخبة يف املرتبة 

 617من جمموع املسجل. %1.12وتظلم بنسبة  شكاية 220الثالثة ضمن اجملاالت القطاعية مبجموع 

 1220ولإلشارة، فقد احتلت التظلمات اإلدارية املوجهة ملؤسسة الوسيط املرتبة األوىل من حيث التصنيف بــــ      
 تظلما. 21تظلما، يف حني حلت التظلمات املرتبطة حبقوق اإلنسان الرتبة اخلامسة مبا جمموعه 

 لوسيط واملوجهة للقطاعات اإلدارية:تصنيف التوصيات الصادرة عن ا 

ن املؤسسة ، يظهر أن جمموع التوصيات الصادرة عالسنوية ريرااستقراء للمعطيات اإلحصائية املتضمنة يف التق       
توصية اليت تدخل  1121بلغ ما جمموعه  0212إىل حدود  0211املوجهة إىل القطاعات اإلدارية املعنية من 

حيث سجلت أعلى نسبة التوصيات الصادرة عن املؤسسة ابلنسبة للشكاایت اليت ضمن اختصاص املؤسسة، 
 0212توصية، يف حني سجلت أضعف نسبة يف سنة  221مبا جمموعه  0212تدخل ضمن اختصاصها يف سنة 

 توصية. 22مبجموع 

مللفات توصية جديدة مهت ا 020فقد بلغت التوصيات الصادرة  ،0211خبصوص التقرير السنوي لسنة و     
مقارنة  %22توصية، أما نسبة تنفيذ التوصيات، فقد سجلت مستوى هام بلغ  120القدمية، حيث مت تنفيذ 

 618.%10بتوصيات السنة املاضية اليت مل تتجاوز 

 :مربرات مؤسسة الوسيط حول املعطيات املقدمة 

اإلرشادات ه لكل التوجيهات و إن الغاية من تقدمي شكاایت وتظلمات لدى وسيط اململكة، تتجلى يف تقدمي      
القانونية واإلدارية للمعنيني هبا، بصرف النظر عن كوهنا ال تندرج ضمن اختصاصات الوسيط حبكم طبيعتها أو 

 موضوعها يف اختصاص املؤسسة.

                                                           

  .1221، مرجع سابق، ص: 0211مؤسسة وسيط اململكة  سنوي تقرير -617 
 .1210ص:  نفس املرجع، -618 
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ملفات  حعدم فتح ملفات بشأهنا، أو يفتإىل  يعمل إما ا يتلقى الشكاایت والتظلمات،الوسيط مللإلشارة، ف     
تظلما، يف حني  220استمر قطاع الداخلية يف صدارة ترتيب القطاعات املعنية ابلتظلم مبا جمموعه  حيث ،بشأهنا

شكاایت، يف الوقت الذي واصل فيه جمال  1222احتل قطاع العدالة صدارة الرتتيب يف ملفات التوجيه مبجموع 
املرتبة الثانية  يف سلم القطاعات املعنية ابلتظلم يف اجلماعات واجملالس املنتخبة على التوايل احتالل مراتب متقدمة

 619تظلما. 201مبجموع 

االت أبجهزته املركزية والالمركزية والوالایت والعم الداخلية قطاعاحتساب الشكاایت اليت ختص فومن مت،       
  ،مركزای مع وزارة الداخلية مت تداوله ذيالعدد ال حيث من ،شكاية 11مل تتعدى  قي املكاتب واإلدارات التابعة لهواب

، لقطاعللضرورة حجم االختالالت اإلدارية أن ارتفاع عدد الشكاایت ال يعين اب كما أقر التقرير السنوي للمؤسسة
 620من منطلقني اثنني:

o :يقوم على اعتبار كل هذه الشكاایت ليس هلا من اجلدية ما ميكن مؤاخذة قطاع الداخلية  املنطلق األول
 عليه؛

o رات يف تصريف اخلدمات املرفقية داخل القطاع، ليس هو حجم ثإن ما يعكس حجم التع الثاين: املنطلق
الشكاایت بل عدد التوصيات الصادرة يف مواجهتها بعد فشل حماوالت إجياد أرضية توافق لتجاوز اخلالف 

 أو النزاع أو احلصول على احلق.
 :فيما خيص مآل الشكاايت والتظلمات 

فيها،  تصد البىل اإلدارات املعنية هبا قفإن الوسيط يقوم عرب آلية املراسالت بتوجيه الشكاایت املضبوطة إ         
براز مدى وهنا ينتهي دور املؤسسة، وحيال األمر على اجلهة األخرى اليت تعمل على تلقيها ودراستها والتحري فيها إل

ل املؤسسة بشأهنا، وفيما خيص مآل الشكاایت املستجابة ، أو لعدم وجود ما يربر تدخجدية الشكاایت من عدمه
 621من طرف اإلدارات املعنية فتتوزع على الشكل اآليت:

 التسوية النهائية للشكاایت؛ -
 إعطاء املوافقة املبدئية لتسوية الشكاایت؛ -

                                                           

 .1212، مرجع سابق، ص: 0211مؤسسة وسيط اململكة  سنوي تقرير -619 
 .022مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرتفقات واملرتفقني زمن الظروف االستثنائيةيوسف الفياليل،  -620 

 .022-022ص:  املرجع،نفس  -621 
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 توجيه أصحاب الشكاایت حنو املسار املناسب هلا؛ -
 فيها. تعلى السلطة القضائية أو سبق الب رضهافيها عند ع ترفع اليد عن الشكاایت وإيقاف الب -

 ،ةي، سنعمل على تقدمي املعطيات ذات الصلة مبوضوعنا على ضوء اجلداول واملبياانت التالومن هذا املنطلق      
عيتها وتصنيفها ونو  ،ضمن اختصاصات املؤسسة ى عدد الشكاایت املدرجةب علحىت يتسىن للجميع الوقوف عن كث
 ني هبا. لتقارير السنوية للمخاطبني الدئمحسب نوع القطاع، إىل جانب ا

 

 622 .1122برسم سنة  السنوي تقرير مؤسسة الوسيط
عدد الشكاايت املندرجة 
 ضمن اختصاصات املؤسسة

توزيع الشكاايت حسب 
 نوعية القضااي

تصنيف الشكاايت حسب نوع 
 القطاع اإلداري املعين

التقارير السنوية للمخاطبني 
 الدائمني

  %02بنسبة شكاية  1122
من جمموع الشكاایت الواردة 

 على املؤسسة

: الشكاایت القضااي اإلدارية
ذات الصبغة اإلدارية بلغ 

شكاية بنسبة  122جمموعها 
مسجلة  %01مقابل  01%

 .السنة الفارطة
 وتشمل املواضيع التالية:

التظلم من عدم احلصول على 
 .الشهادات

تصدر القطاع  :قطاع الداخلية
شكاية  200مقدمة الرتتيب 

وهتم قضاای نزع  21.1بنسبة %
امللكية واالعتداء املادي وتصاميم 

 التهيئة.
 

توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير 
من خماطبيها الدائم بوزارة 

 الداخلية

 623 .1121برسم سنة  السنوي تقرير مؤسسة الوسيط

                                                           

، وبعد إعداد مشروع النظام الداخلي من طرف 0211مارس  12منذ إحداث املؤسسة بظهری شريف، ومنذ تعيني وسيطها يف  سنوي أول تقرير -622 
السنوي إىل امللك يف ماي . ولقد رفع هذا التقرير 0211نونرب  12الوسيط بطريقة تشاركية، وهو املشروع الذي حظي ابملوافقة امللكية السامية بتاريخ 

 .10:10، على الساعة 0212/0/11، عن املوقع الرمسي للمؤسسة، اتريخ الزایرة 12/1/0210بتاريخ  2221، ونشر ابجلريدة الرمسية عدد 0210
 .0212أكتوبر  2بتاريخ ، 2110عدد  ،نشر النص ابجلريدة الرمسية، 0212ي مرفوع للملك يف ماتقرير سنوي  -623 
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  %10بنسبة شكاية  1212
جمموع الشكاایت الواردة  من

 على املؤسسة
 

 حتتل صدارة القضااي اإلدارية
 1222الرتتيب مبجموع 

 %21.2شكاية، بنسبة 
وتشمل مواضيع التظلم من 

 –عدم تسوية الوضعيات 
التظلم من عدم احلصول على 

تظلم من  –شهادات إدارية 
 الشطط يف استعمال السلطة
القضااي املتعلقة بعدم تنفيذ 

 يف القضائية النهائية األحكام
مواجهة بعض اإلدارات: 

احتلت املرتبة الثالثة، حيث 
ارتفع عددها هذه السنة 

شكاية بنسبة  100مبجموع 
1.2% 

: الذي تصدر قطاع الداخلية
الرتتيب مبجموع الشكاایت 

شكاية  202املسجلة يف مواجهته 
  %21.1بنسبة 

وهتم على اخلصوص قضاای نزع     
امللكية واالعتداء املادي وعدم 
تنفيذ األحكام القضائية النهائية 
وتصاميم التهيئة والوضعيات 

 اإلدارية.

توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير 
من خماطبيها الدائم بوزارة 

 الداخلية

 624 .1123برسم سنة  السنوي تقرير مؤسسة الوسيط

 %02شكاية بنسبة  1111
ن جمموع الشكاایت الواردة م

  على املؤسسة

: تصدرت القضااي اإلدارية
 1021الرتتيب  مبجموع 

 %22.1شكاية بنسبة 
وتشمل جماالهتا: التظلمات من 

تسوية  –قرارات إدارية
 –الوضعيات اإلدارية واملالية 

الشكاایت املتعلقة ابملعاشات 

يه لذي تستأثر فا :قطاع الداخلية
 نابلعدد األكرب م ليةاجلماعات احمل

الشكاایت يف صدارة  جمموع
شكاية  212الرتتيب مبجموع 

وقد مهت قضاای  %22.0بنسبة 
 -االعتداء املادي  -نزع امللكية 

عدم  –وفاء اباللتزامات عدم ال

توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير 
من خماطبيها الدائم بوزارة 

 الداخلية

                                                           

 ، منشور ابملوقع االلكرتوين الرمسي ملؤسسة وسيط اململكة: 0212ماي  فع للملك يفسنوي ر  تقرير -624 
https://www.mediateur.ma/ar/filecategory/3 1.00، الساعة 02/2/0211، اتريخ الزایرة. 

https://www.mediateur.ma/ar/filecategory/3
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االمتناع عن تسليم  –
الشطط  –الشهادات اإلدارية 

 استعمال السلطةيف 
  قضااي عدم تنفيذ

 األحكام القضائية النهائية
الصادرة يف مواجهة بعض 

اإلدارات: احتلت املرتبة الثانية 
 222يف التصنيف مبا جمموعه 

شكاية، وختص اجلماعات 
ابلدرجة األوىل  ليةاحمل

واملؤسسات العمومية ابلدرجة 
الثانية، وهي حاالت تتعلق 
 ءعموما أبحكام تقضي إبلغا

قرارات إدارية أو تعويض عن 
أضرار أو نزاع امللكية أو بدفع 

 مبالغ مالية مستحقة.

إشكاليات  –تنفيذ األحكام 
 تصاميم التهيئة

 625 1124تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 

                                                           

 .0210بتاريخ فاتح أكتوبر  ،2222، ونشر النص ابجلريدة الرمسية عدد 0210و رفع للملك يف يوني تقرير سنوي -625 
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 شكاية   0212
من جمموع الشكاایت الواردة 

 على املؤسسة
 

ة يف املرتب القضااي اإلدارية:
شكاية  1211األوىل مبجموع 

 %22.0بنسبة 
  -وهتم التظلمات من القرارات 

الشكاایت املتعلقة ابملعاشات 
 –والوضعيات اإلدارية واملالية 

حاالت االمتناع عن تسليم 
 شهادات وواثئق إدارية.

  قضااي عدم تنفيذ
 األحكام القضائية النهائية:

 حلت يف املرتبة الثالثة، مبجموع
 %1.1شكاية بنسبة  021

هتم قضاای  ختص اجلماعات و 
يف املقاول األول  ليةاحمل

 واملؤسسات العمومية اثنيا.

حافظ القطاع  قطاع الداخلية:
 ليةلذي تستأثر فيه اجلماعات احملا

على صدارة الرتتيب مبجموع 
شكاية مسجلة بنسبة  120

21.1%  
ومهت على اخلصوص قضاای  

 –التظلم من قرارات إدارية 
االمتناع عن تسليم شهادات 

 طلبات التعويض –وواثئق إدارية 
 –عن نزع امللكية واالعتداء املادي 

عدم تنفيذ األحكام الصادرة 
توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير  ضدها.  

من خماطبيها الدائم بوزارة 
 الداخلية

 املصدر: تركيب شخصي
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 .0212غشت  00بتاريخ  2212، نشر النص ابجلريدة الرمسية، عدد 0212رفع للملك يف يونيو تقرير سنوي  -626 
 . 0211شتنرب  02بتاريخ  2222، ونشر ابجلريدة الرمسية عدد 0211فع للماك يف يونيو تقرير سنوي  -627 

 626 1125برسم سنة  السنوي ير مؤسسة الوسيطتقر 
عدد الشكاايت املندرجة 
 ضمن اختصاصات املؤسسة

توزيع الشكاايت حسب نوعية 
 القضااي

تصنيف الشكاايت حسب 
 نوع القطاع اإلداري املعين

التقارير السنوية للمخاطبني 
 الدائمني

   %02بنسبة  شكاية 0022
من جمموع الشكاایت الواردة 

 املؤسسةعلى 

: يف الصدارة القضااي اإلدارية
شكاية بنسبة  1221مبجموع 

وهتم الشكاایت  % 22.2
مات تظل –املتعلقة ابملعاشات 

حاالت  –من القرارات اإلدارية 
االمتناع عن تسليم شهادات 

 وواثئق إدارية.
قضااي عدم تنفيذ األحكام 

 : حلت يفالقضائية النهائية
 221بلغ عددها املرتبة الثالثة، 
  %1.1شكاية بنسبة 

وتنصب أساسا حول اجلماعات  
الرتابية واملؤسسات العمومية، 
وهي مرتبطة إبلغاء قرارات إدارية 
بسبب جتاوز السلطة أو التعويض 
عن الضرر أو التعويض عن نزع 

 امللكية لعقار... 

قطاع الداخلية واجلماعات 
  حل يف املرتبة األوىل الرتابية

شكاية بنسبة  120  مبجموع
وقد مهت التظلم من  20%

قرارات إدارية واالمتناع عن 
تسليم شهادات أو واثئق إدارية 

عدم االستفادة من برامج  -
نزع امللكية  –إعادة اإلسكان 
 عدم تنفيذ –واالعتداء املادي 

األحكام القضائية الصادرة 
عدم الوفاء ابلعهود  –ضدها 

 وااللتزامات املالية.

مؤسسة الوسيط بتقرير من توصلت 
 خماطبيها الدائم بوزارة الداخلية

 627 .1126برسم سنة السنوي تقرير مؤسسة الوسيط 
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 628 .1121 برسم سنة السنوي تقرير مؤسسة الوسيط
عدد الشكاايت املندرجة 
 ضمن اختصاصات املؤسسة

توزيع الشكاايت حسب 
 نوعية القضااي

تصنيف الشكاايت حسب 
 نوع القطاع اإلداري املعين

التقارير السنوية للمخاطبني 
 الدائمني

شكاية بنسبة  0112
من جمموع  12.1%

 الشكاایت الواردة على املؤسسة

تصدرت  :القضااي اإلدارية
شكاية  1222الرتتيب بعدد 

 %20بنسبة 
ويدخل ضمن هذه الزمرة من 
القضاای: تظلمات من قرارات 

 –إدارية أضرت ابملعنيني هبا 
–طلبات تسوية الوضعيات 

قطاع الداخلية واجلماعات 
حلت يف الصدارة الرتابية: 
شكاية بنسبة  1202مبجموع 

22.1%. 
مشلت تظلمات من قرارات 

االمتناع عن تسليم  –إدارية 
 –شهادات وواثئق إدارية 

توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير من 
 خماطبيها الدائم بوزارة الداخلية

                                                           

 .11:02، على الساعة 11/0/0202مكتبة الوسيط، اتريخ الزایرة  ،/https://www.mediateur.maاملوقع الرمسي ملؤسسة الوسيط:  -628 

بنسبة شكاية  0022
من جمموع  01.2%

الشكاایت الواردة على 
 املؤسسة

حلت يف  القضااي اإلدارية:
 1221املرتبة األوىل مبجموع 

  %01.1شكاية بنسبة 
وتشمل تسوية املعاشات 

لوضعيات اإلدارية اوتسوية 
االمتناع عن تسليم  –املالية و 

الستفادة اواثئق إدارية وعدم 
 من اخلدمات االجتماعية.

قضااي عدم تنفيذ األحكام 
ملرتبة حلت اب :القضائية النهائية

شكاية  110 مبجموع الثانية،
 .%2.2بنسبة 

واجلماعات  قطاع الداخلية
 يف صدارة التصنيف، الرتابية

بنسبة  221مبجموع 
. وقد مهت التظلمات 22.1%

 االمتناع –من القرارات اإلدارية 
دم ع –عن تسليم واثئق إدارية 

تنفيذ األحكام القضائية النهائية 
طلبات التعويض عن نزع  –

 امللكية.

ن ط بتقرير متوصلت مؤسسة الوسي
 خماطبيها الدائم بوزارة الداخلية

https://www.mediateur.ma/
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عدم احلصول على شهادات 
سحب رخص إدارية  –إدارية 

االمتناع عن الرتخيص  –
إبنشاء مرفق عمومي 

الشطط يف   -اجتماعي 
 استعمال السلطة.

يذ القضااي املرتبطة بعدم بتنف
 :األحكام القضائية النهائية

لغ بحلت يف املرتبة الثانية، و 
شكاية بنسبة  110عددها 

1% 

طلبات االستفادة من برامج 
طلبات  –إعادة اإلسكان 

التعويض عن االعتداء املادي 
 عدم االستفادة –ونزع امللكية 

من  –من خدمات اجتماعية 
 –م تنفيذ أحكام قضائية عد

 الشطط يف استعمال السلطة.  

 629 1128 برسم سنة السنوي تقرير مؤسسة الوسيط

شكاية بنسبة  0122
من جمموع  01.2%

 الشكاایت الواردة على املؤسسة

 حلت يفالقضااي اإلدارية: 
 1221مبجموع املرتبة األوىل 

مهت  ،%22.0بنسبة 
 - طلبات تسوية الوضعيات

 الشطط يف استعمال السلطة
عدم احلصول على  -

 .شهادات إدارية
دم قضااي عيف حني احتلت  

تنفيذ األحكام النهائية يف 
 ةانيثاملرتبة الاإلدارة مواجهة 
شكاية بنسبة  122مبجموع 

2.2%   

 احتل املرتبة قطاع الداخلية
شكاية  222األوىل بعدد 

 %22.2بنسبة 
ية بـ اجلماعات الرتابية ابلرتبة الثان

 % 1.10شكاية بنسبة  021
وألول يتم فصل اجلماعات 
الرتابية عن الداخلية كقطاع 

 مشرتك.

توصلت مؤسسة الوسيط بتقرير من 
 خماطبيها الدائم بوزارة الداخلية

                                                           

 .0211دجنرب  11، بتاريخ 2222رمسية عدد نشر ابجلريدة ال -629 
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 630 .1129 برسم سنة السنوي تقرير مؤسسة الوسيط

شكاية بنسبة  2221
من جمموع  01.1%

 الشكاایت الواردة على املؤسسة

: حلت أوال القضااي اإلدارية
بنسبة  1220مبجموع 

مشلت تظلمات  ،21.21%
حول امتناع اإلدارة عن تسليم 
رخص أو شواهد أو واثئق 

وقرارات  تصرفات  –إدارية 
عدم تسوية وضعيات  –إدارية 

 احلق يف –إدارية للمواظفني 
احلصول على املعلومة واحلق 

تظلمات حول  –يف اجلواب 
 -االمتحاانت واملبارایت 
 –عدم تنفيذ قرارات إدارية 

 اجلمعيات احلق يف أتسيس
 –والتجمعات العمومية 

تظلمات خبصوص معادلة 
عدم  –الشهادات اجلامعية 

على واثئق تصدرها احلصول 
 احملاكم.

قضااي عدم تنفيذ األحكام 
لت احت :القضائية النهائية

 112عددها  املرتبة الثانية،
  %0.12تظلم بنسبة 

ز حلت يف مرك :قطاع الداخلية
 1221 الصدارة بلغ جمموعها

 %02.22شكاية بنسبة 
 اجلماعات واجملالس املنتخبة

شكاية  220 اثنيا مبجموع
 %1.12بنسبة 

لت مؤسسة الوسيط بتقرير من توص
 خماطبيها الدائم بوزارة الداخلية

                                                           

 0202دجنرب  12بتاريخ  2122نشر ابجلريدة الرمسية عدد  -630 
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 631.املصدر: تركيب شخصي

 :قراءة يف املعطبات املظمنة يف التقارير السنوية ملؤسسة وسيط اململكة 
إىل  0211مؤسسة وسيط اململكة منذ  السنوية تقاريرالبرسم  اجلداول أعاله املعطيات املتضمنة يف انطالقا من     

 ، ميكن تقدمي املالحظات التالية:0211حدود سنة 
يف عدد  اتدرجيي فإنه يالحظ ارتفاعا :ت املندرجة ضمن اختصاصات املؤسسةعلى مستوى الشكااي  -

إىل و شكاية مندرجة ضمن اختصاص املؤسسة  1212الذي سجل ، 0210منذ تقرير سنة  الشكاایت
عدد الشكاایت املندرجة ضمن اختصاص ، رغم أن 2221الذي بلغ عددها  0211ة حدود تقرير سن
اليت بلغ ، 0211 سنة التأسيس ملؤسسة الوسيطبسجلت تراجعا نسبيا مقارنة  0210سنة املؤسسة برسم 

 .شكاية1122عدد شكاایهتا يف هذا اإلطار 

درج ضمن واليت بعد تصفيتها تبني أهنا تن ،ما خيص أكرب حصة من الشكاایت اليت تلقتها املؤسسةأما في      
شكاية برسم  0122حيث ارتفع عدد الشكاایت من  ،حداث ابرزا 0211اختصاصاها، فقد شكل تقرير سنة 

حيث سجلت ، 0211، ونفس الشيء يف تقرير سنة 0211شكاية برسم تقرير  2221إىل  0212تقرير سنة 
مع السنوات السابقة  عموما شكاية، ابملقارنة 0022عددها الذي بلغ  0212مقارنة بتقرير سنة شكاية  0112

 اليت شهدت تزايدا تدرجييا.

 :فإان1129إىل سنة  1122من سنة  اإلدارية على مستوى توزيع الشكاايت حسب نوعية القضااي -
ارتفاعا كبریا وتطورا تدرجييا يف عدد الشكاایت ذات الصلة ابلقضاای اإلدارية، حيث انتقلت  الحظنا وجود

شكاية من جمموع الشكاایت املندرجة ضمن  122الشكاایت ذات الصلة ابلقضاای اإلدارية من 
ماعدا بعض الفرتات اليت ، 0211شكاية برسم تقرير سنة  1222اختصاصات مؤسسة الوسيط، إىل 

شكاية إىل  1221الذي سجلت فيه تراجعا من  0212، خالل تقرير سنة بداب يف منحنياهتاتد عرفت
الذي عرف  تسجيل  0211، وهو نفس املعطى برسم تقرير سنة 0210شكاية برسم تقرير  1221

شكاية مقارنة مع تقرير سنة  1220تراجع حاد يف عدد الشكاایت املتعلقة ابلقضاای اإلدارية حيث بلغت 
أقل سنة يسجل فيها عدد الشكاایت  0211شكاية، بذلك تكون سنة  1221لذي سجل ا 0212

                                                           

، املنشورة يف اجلريدة الرمسية للمملكة، 0211إىل  0211املعطيات املقدمة ضمن هذه اجلداول مستوحاة من التقارير السنوية لوسيط اململكة منذ  -631 
 .diateur.ma/ar/filecategory/3https://www.meوكذلك ضمن املوقع االلكرتوين الرمسي ملؤسسة الوسيط: 

https://www.mediateur.ma/ar/filecategory/3
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أكثر سنة تعرف تسجيل ارتفاع ملحوظ يف عدد الشكاایت اخلاصة  0211تظل سنة من هذا النوع، و 
 .ابلقضاای اإلدارية

 على ضوء ما هو مضمن يف تقارير املؤسسة، ،أما خبصوص مواضيع الشكاایت ذات الصلة ابلقضاای اإلدارية     
المتناع عن تسليم ذات الصلة اب ،عا ملحوظا يف الشكاایت املتعلقة القضاای اإلداريةارتفا يببشكل ترات فإننا نسجل

 ؛اريةوالتظلمات من قرارات إدتسوية املعاشات؛  ؛الشهادات اإلدارية؛ طلبات تسوية الوضعيات اإلدارية واملالية
 استعمال السلطة؛ سحب رخص إدارية. الشطط يف

 عيتعكس تنامي الو وغری مسبوق يف التقارير السابقة،  ،تضمن تظلمات جديدة 0211إال أن تقرير سنة     
، ت واملرتفقنيمن لدن املرتفقا وسيط اململكة ؤسسةمدوار املؤسسات من لدن املواطنات واملواطنني، ومن مت أب بثقافة

ير مهت جماالت غری مألوفة يف تقار  تالشكاایت ذات الصلة ابلقضاای اإلدارية تظلماحيث تضمنت مواضيع 
احلق يف احلصول على املعلومات؛ واحلق يف اإلضراب؛ وتظلمات حول كاملؤسسة يف ميدان حقوق اإلنسان،  

حملاكم؛ اوأتسيس اجلمعيات والتجمعات العمومية؛ وعدم احلصول على واثئق تصدرها  ؛االمتحاانت واملبارایت
 وتظلمات خبصوص معادلة الشهادات اجلامعية.

 :أما خبصوص الشكاايت املتعلقة عدم تنفيذ األحكام القضائية النهائية يف مواجهة بعض اإلدارات -
ثانية والثالثة، بني املرتبتني ال على ضوء معطيات اجلداول أعاله أهنا تراوحت من حيث التصنيففيالحظ 

م ابلنسبة ضعف التكوين والتقييسوء التدبري و  وهذا مؤشر موضوعي على، مع امتياز للمرتبة الثانية
، إال أهنا عرفت تراجعا ملحوظا على مستوى عدد الشكاایت ذات الصلة هبا منذ سنة للموارد البشرية

إىل حدود سنة  0210رتفاعا كبریا من سنة ، فإذا كانت قد شهدت ا0211إىل حدود سنة  0210
شكاية، فإهنا قد عرفت تراجعا مضطرادا إىل حدود  221شكاية إىل  100، حيث انتقلت من 0210

أما من حيث اجلهات  ان أسفله،املبي، كما هو موضح يف شكاية 112لتقف عند سقف  0211سنة 
 ت العمومية.اجلماعات احمللية/ الرتابية، واملؤسساول يف املقام األاإلدارية املتعلقة هبذه الشكاایت، فقد مهت 

ة : يالحظ تصدر قطاع الداخليعلى مستوى تصنيف الشكاايت حسب نوع القطاع اإلداري املعين -
مكانة الصدارة مقاربة بباقي القطاعات العمومية األخرى، فقد شهد هذا القطاع ارتفاعا متواترا من حيث 

، رغم تسجيل تراجعا يف 0211شكاية سنة  1221إىل  0211شكاية سنة  200عدد الشكاایت من 
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من  ؛ و202إىل  200 من، حيث تراجعت 0212و 0211 مث 0210و 0211 منحنياته بني سنة
 .املبيان أسفله ـ، وهذا ما ميكن إبرازه يف0212شكاية سنة  222إىل  0211شكاية سنة  1202

سب يف صدارة ترتيب الشكاایت ح قطاع الداخليةإال أن املالحظ يف هذا اإلطار، هو االنتقال من تصنيف        
قطاع حتت عنوان " ليصبح التصنيف ،به اجلماعات الرتابية إدماجقطاع مشرتك بعد إىل  ،نوعية القطاع اإلداري املعين

قد أشار إىل استئثار  0212، بعدما كان تقرير سنة 0210منذ تقرير سنة وذلك  ،"الداخلية واجلماعات الرتابية
 إال أن هذا الوضع اجلديد سيعرف حتوال آخر يف، ذات الصلة اجلماعات احمللية حبصة احلسد من جمموع الشكاایت

، مع تضمني عدد شكاایت كل فصل قطاع الداخلية عن اجلماعات الرتابيةحيث سيتم ، 0212تقرير سنة 
قطاع الداخلية يف صدارة الرتتيب واجلماعات الرتابية يف املرتبة منهما على حدة، لكن وابلرغم من ذلك ظل 

 معطيات اجلداول أعاله. وهذا ما ميكن أن نستشفه يف ،الثانية

؛ تصاميم : نزع امللكية؛ االعتداء املاديقطاع الداخلية قضاای التاليةا استأثرت الفقد ،أما خبصوص مواضيعها       
    .عدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدهاالتهيئة؛ 

 0211: فقد توصلت مؤسسة وسيط اململكة منذ سنة خبصوص التقارير السنوية للمخاطبني الدائمني -
قيناه ، وهذا ما استبشكل مستمر وسنوي بتقارير خماطبها الدائم بوزارة الداخلية 0211إىل حدود سنة 

 .واملبيان أسفلهمن معطيات اجلداول أعاله 
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 632.املصدر: تركيب شخصي

 
من  تواترا يف عدد الشكاایتارتفاعا م يالحظ خبصوص عدد ونسب الشكاایت حسب القضاای اإلدارية، -

حيث سجلت أعلى مستوى من  ،0212و 0211، وبني سنيت 0210إىل حدود سنة  0211سنة 
 0211سنة التأسيس  وبعدما كانت معدهلا األدىن يف ،0211شكاية سنة  1222عدد الشكاایت بلغ 

  .شكاية 1220 يف حدود 0211لتشهد تراجعا كبریا سنة  شكاية، 222ال يتجاوز 
ن معطيات املبيان فيالحظ م القضاای املتعلقة بعدم تنفيذ األحكام القضائية النهائية، خبصوص عدد ونسب -

شكاية  100قلت من حيث انت، 0210و 02110السيما خالل فرتات  أن عرفت تدبداب يف منحنياهتا
شكاية بني سنيت  222شكاية إىل  100لكن بشكل متقلب، اثرة تصاعدي من  شكاية، 221إىل 

شكاية  122ومن  0210و 0212بني سنيت  شكاية 221شكاية إىل  021من ، و 0212و 0210
 021إىل  0212شكاية  سنة  222من واثرة تنازيل  ،0211و 0212شكاية بني سنيت  112إىل 

                                                           

، املنشورة يف اجلريدة الرمسية للمملكة، وكذلك ضمن املوقع 0211-0211ملعطيات املقدمة ضمن هذا املبيان مستوحاة من التقارير السنوية ا -632 
 .https://www.mediateur.ma/ar/filecategory/3االلكرتوين الرمسي ملؤسسة الوسيط: 
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سنة  122ومن  0212شكاية سنة  110إىل  0210شكاية سنة  221، ومن 0212شكاية سنة 
 .0211سنة  112إىل  0212

ر وسنوي بتقارير بشكل مستم 0211إىل حدود سنة  0211اململكة منذ سنة وصلت مؤسسة وسيط ت -
رسم منذ أول تقرير سنوي ب ،وزارة الداخلية، وهذا ما استقيناه من معطيات املبيانخماطبها الدائم لدى 

 .1129إىل حدود التقرير السنوي لسنة  1122سنة 
 
 :التقارير السنوية للمخاطبني الدائمني 

هو إلزام  ،0211من املستجدات اليت جاء هبا إحداث مؤسسة وسيط اململكة مبوجب الظهری الشريف        
مبوافاهتا بتقرير سنوي حول حصيلة  0211 الشريف لسنة ظهریالمن  02لمادة لخاطبني الدائمني ابإلدارات وفقا امل

 طرف املؤسسة.عملها يف جمال الشكاایت والتظلمات وطلبات التسوية احملالة عليها من 

ع املؤسسة مجلرد وتقييم مدى تفاعل اإلدارة  ومن مت، تشكل التقارير السنوية للمخاطبني الدائمني وسيلة       
هي ف ،وحةغية إجياد حلول للقضاای املطر خبصوص ما توصلت به من تظلمات، والوقوف على اجملهودات املبذولة ب

من جانبها  ، ومدى شعور اإلدارة ابلتزاماهتا، وتوضح اجملهودات املبذولةمبثابة مرآة تعكس حقيقة التعامل بني اجلهتني
 633من أجل تنفيذها.

ذ إحداثها بشكل من بوزارة الداخلية املؤسسة ابلتقارير السنوية للمخاطب الدائم للوسيطوهكذا، توصلت        
ة مع بعض القطاعات األخرى املعنية، وقد تضمنت حصيلة نشاطاهتا مع املؤسسة، ومنحنيات نمنتظم مقار 

الشكاایت والتظلمات املسجلة لديها، وأسباب اخنفاض عددها بشكل تنازيل، يف طليعتها تفعيل مؤسسة الوسيط 
لشكاایت املسجلة ابية املعنية ابلجماعات الرت للتوجهها اجلديد الذي بلورته منذ إحداثها، القاضي ابملراسلة املباشرة 

كما أكدت   ،تنيا ابلسرعة والفعالية املتطلبيف مواجهتها أو اليت ظلت عالقة أو تعذر حلها، وذلك بغية إجياد حلول هل
ن معلى أن السلطات املركزية لوزارة الداخلية، قد ابشرت اإلجراءات بشأن كل الشكاایت السنوية اليت توصلت هبا 

الت الشكاایت العالقة لديها، وابدرت إىل فتح ملفات هلا، وقامت أبحباث آيط، مبا فيها مطرف مؤسسة الوس
بشأهنا، ووعدت مبواصلة اجلهود ألجل دراسة امللفات العالقة مبعية اللجنة املشرتكة احملدثة مع وزارة الداخلية، والسيما 
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الشكاایت املوجهة ضد اجلماعات الرتابية الذي يؤثر التداول بشأن تسيریها على الوفاء ابلتزاماهتا، ألن اختالف 
 االنتماءات السياسية جيعل البعض يتحلل من الوفاء ابلتزاماته. 

ر ياألساسية اليت سقناها من خالل تفحص معطيات التقار ملالحظات ومن هذا املنطلق، ميكن تقدمي ا       
 ضمنة يف التقارير السنوية ملؤسسة الوسيط:املالسنوية للمخاطبني الدائمني 

  1111:634التقارير السنوية للمخاطبني الدائمني للمؤسسة ابإلدارة برسم سنة  
تقريرا سنوای،  00مبا جمموعه  0202ماس  02توصلت املؤسسة من خماطبيها الدائمني ابإلدارة إىل غاية   -

حيث يلزم القانون بضرورة توجيه تقاريرهم السنوية إىل كل من رئيس احلكومة ووسيط اململكة حتت إشراف 
 كل سنة. رئيس اإلدارة املعنية قبل متم شهر فرباير من

تقريرا سنوای من  01اليت توصلت فيها املؤسسة مبا جمموعه  0211ة مع سنة سجلت تراجعا مقارن -
املخاطبني الدائمني ابإلدارة، كما أن عددا كبریا من هذه التقارير مل توجه إىل وسيط اململكة حتت إشراف 

 635انون.خمالفة صرحية للقفهي بذلك رئيس اإلدارة، ومت اإلكتفاء بتوقيعها من لدن املخاطب الدائم، 
، مازالت بعض هذه التقارير 0211تضمينه يف التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة  على غرار ما مت -

السنوية تثری نفس املالحظات الشكلية، من قبيل استمرار بعض اإلدارات يف إعداد تقاريرها السنوية 
أن إبحداث مؤسسة الوسيط، يف حني  0211مارس  11ابإلعتماد على مقتضيات الظهری الشريف 

، ومت امداد املخاطبني الدائمني 0211يوليوز  1نظم هلا دخل حيز التنفيذ يف امل 12-12القانون رقم 
 .0211دجنرب  12للمؤسسة بنسخ منه على ضوء خمرجات اللقاء التواصلي الذي عقدته املؤسسة يف 

 
 :على مستوى وزارة الداخلية 
فرباير  02بتاريخ  ،0202لمؤسسة لديها برسم سنة تقريرا سنوای للمخاطب الدائم لوزارة الداخلية قدمت  -

وقد تضمن  22،636لقطاع، حتت رقم ترتييب ل بصفته رئيسا ،مؤشر عليه من لدن وزير الداخلية 0202
التقرير السنوي للمخاطب الدائم للمؤسسة لدى قطاع الداخلية جمموع التظلمات اليت توصلت هبا، والبالغ 
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مع الوالایت والعماالت  ها، وعزت ذلك إىل تعامل0211 سنة مع تظلما، مسجلة اخنفاضا مقارنة 10
 وابقي اجلماعات الرتابية.

تظلما، مث ما يهم املصاحل الالممركزة وعددها  21م هذه التظلمات، ما يهم املصاحل املركزية للوزارة وعددها وتض      
عماالت ية، والتصرفات املنسوبة ملوظفي التظلما، وهتم من حيث مواضيعها األراضي الساللية، والشواهد اإلدار  11

ناسبا بشأهنا بعدها تعذر معاجلتها م تظلما إلختاذ ما تراهم 02واألقاليم، وقد أحالت املؤسسة على وزارة الداخلية 
 مع املصاحل الالمركزة للوزارة أو اجلماعات الرتابية. 

 0202سنة ا يف هللغ عدد التوصيات املوجهة أنه ب الداخلية وزارةجلانب املتعلق ابلتوصيات، أكدت أما يف ا -
 00توصية، كما مت تبليغها عدد  12اليت بلغت  0211مسجلة اخنفاضا مقارنة مع سنة  ،توصية 11هو 

توصية نظرا للدور الرقايب الذي متارسه على عمل اجلماعات الرتابية واملصاحل الالممركزة، وقد كتفت املفتشية 
لني من أجل تنزيلها، مربزة أن امللفات العالقة أغلبها له وقع مايل خاصة جهودها بتنسيق مع كل املتدخ

ابلنسبة للجماعات الرتابية، علما أن األمر يستلزم إجياد الصيغ املناسبة ورصد االعتمادات املالية الكافية 
 مبيزانياهتا.

ریة فإن املأمول هو تسريع وث وتسجل مؤسسة وسيط اململكة اجملهودات املبذولة من طرف وزارة الداخلية،       
لى مصاحلها وتفعيل الدور الرقايب ع ،والتفاعل اإلجيايب مع التوصيات الصادرة عنها ،اجلواب عن بعض املراسالت

  637الالممركزة يف ذلك.

 العامة لألمن الوطين: ديريةعلى مستوى امل 
 ،ة الوسيطلدى مؤسس لألمن الوطينللمديرية العامة ألول مرة يتم إحالة التقرير السنوي للمخاطب الدائم  -

 لسنة ، رغم أن التقرير السنوي ملؤسسة الوسيط1123لسنة ونشر مضامينه مبوجب التقرير السنوي 
يف احملور املتعلق ابلتقارير السنوية للمخاطبني الدائمني مل يتم نشر التقرير السنوي للمديرية العامة  0212

ابعتبارها مكوان أساسيا من مكوانت قطاع وزارة الداخلية، فهل  ،هالألمن الوطين، بصرف النظر عن موقع
م كل مكوانت هت ،السابقة للمخاطبني الدائمني لوزارة الداخلية كانت تقارير ذات بعد مشويل ةالتقارير السنوي

                                                           

 .11201، مرجع سابق، ص: 0202التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة  -637 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

285 
 

قتصر على وحدات إدارية دون األخرى؟ مما يطرح التساؤل حول موقع ت ،الوزارة  أم ذات منحى جزئي
 املنظمة مبوجب نصوص خاصة ضمن السلطة اإلشرافية والتقريرية لوزير الداخلية؟ العامة رایتبعض املدي

 علما ،دةها لشكايتني، وإحاطة واحعلى حصيلة معاجلت لألمن الوطين تقرير املديرية العامةوهكذا، اقتصر       
شكاية، موزعة بني تلك اليت مت توجيهها ألول  12بلغ  0212خالل سنة  العامة أن ما متت إحالته على املديرية

 نةس شكاایت، والباقي يعود للسنوات املاضية، بينما بلغ معدل الشكاایت برسم تقرير 12مرة إليها وعددها 
أما برسم سنة  0212،639شكاية برسم سنة  02يف حني بلغ جمموعها  638شكاایت، 0ما جمموعه  0210
 1شكاية منها  20فقد بلغ عددها  0211أما برسم سنة  640شكاية، 22بلغ جمموع الشكاایت فقد   0211

، لةمتت اإلجابة عنها يف آجال معقو املندوبيات اجلهوية للمؤسسة، وتوصيات وجهت لوالایت األمن من طرف 
م حتت رق م،لمخاطب الدائالسنوي ل تقريرلفقد توصلت اب ،0202أما مبوجب التقرير السنوي للمؤسسة لسنة 

تظلما، مسجلة  21حيث توصلت املديرية العامة مبا جمموعه  مؤشر عليه، 0202مارس  0، بتاريخ 21ترتييب 
منها لوالایت األمن املعنية  1منها لإلدارة املركزية، يف حني وجه  02، وقد وجهة 0211إخنفاضا مقارنة مع سنة 

 641.حسب مؤسسة وسيط اململكة بة عنها مجيعهامتت اإلجا وقدمن طرف املندوبيات اجلهوية للمؤسسة، 

من  اءعدم اإلستدع حول التظلمات من لألمن الوطين يرية العامةدمللتتمحور أغلب الشكاایت املوجهة و       
ل فرتة التدريب عدم استكمابعة له، و شرطة أو إحدى مراكز التكوين التاأجل إختبار فرتة تدريب ابملعهد امللكي لل

 بعد اختيار املتدربني لالختبارات الكتابية والشفوية والفحص الطيب بنجاح، إضافة إىل شكاایت هتممبعهد الشرطة 
تسوية و  طلب احلصول على واثئق إدارية والتماس الرجوع للعمل بعد صدور قرارات ابلعزل أو اإلحالة على التقاعد،

يذ أحكام من مستحقات وتعويضات عائلية، وتنف، واالستفادة املالية والتعويض عن نزع امللكيةالوضعية اإلدارية و 
لى أن هناك تعامال ومعاجلة ملا مت إحالته ع قارير مل تكن شاملة، فإن املالحظوعلى الرغم من أن هذه الت ،قضائية

  قطاعات أخرىيف رغم عدم تطرق بعض تقارير املخاطب الدائم ،القطاع مع التعليل للمواقف واستعداد للتسوية
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شكاية واليت متت اإلجابة  12 هاوالبالغ عدد ،0210اليت مت تداوهلا مع املؤسسة برسم سنة  إىل الشكاایت
 642عنها.

رح من خالل التدقيق يف املعطيات واملعلومات املصللمؤسسة  الرؤية التوضيحية ضوء ذلك، تتضحعلى و        
مقتضيات القانون  على اعتماد الدائمني تنبيه مؤسسة الوسيط املخاطبني ،هبا من لدن املخاطبني، ومن جتلياهتا

لنظر الذي يشكل األساس القانوين لكل تقارير املخاطبني، اب ،احملدث هلا الشريف املنظم للمؤسسة عوض الظهري
، وقبل ذلك فقد مت إمداد مجيع املخاطبني بنسخة 0211ح يوليوز تملنظم قد دخل حيز التنفيذ منذ فالكون القانون ا

كما نبهت املؤسسة على ضرورة أن تكون   ،0211دجنرب  12عقدته املؤسسة يف  التواصلي الذي منه خالل اللقاء
من القانون املنظم ملؤسسة  22توقيعات املخاطبني الدائمني مذيلة بتوقيع رئيس اإلدارة، انسجاما مع مقتضيات املادة 

 . الوسيط

 لية منووجاتصنيف الشكاايت والتظلمات حسب اإلدارات املعنية: قطاع الداخ 

 قطاع حيث إنالشكاایت حسب اإلدارات املعنية، ف صن ، فقد0210 سنةلتقرير وسيط اململكة خبصوص        
حسب جمموع عدد الشكاایت، فإىل جانب اجلماعات الرتابية، هناك السلطة ه د مكوانتجنألول مرة و الداخلية 

فالصوب هو  )هذا املصطلح ليس يف حمله ، لألمن الوطين العامةدارة احمللية املتمثلة يف والایت وعماالت وأقاليم واإل
للقوات املساعدة  مث املفتشية العامة املديرية العامة لألمن الوطين كما سنرى ذلك يف الفصل الثاين من القسم الثاين(

إلشارة إليها، ة دون ااملصاحل اليت توجد حتت رقابة أو وصاية وزارة الداخليو  وزارةللاإلدارة املركزية ابقي مكوانت و 
سلط الضوء على بعض جماالته لتشمل الوقاية املدنية  0212 يرسم سنة لكن التقرير السنوي ملؤسسة الوسيط

 والوكاالت اجلماعية املستقلة لتوزيع املاء والكهرابء. 

الوطين ضمن  العامة لألمن ديريةإبدراج امللى يف املستجد املتعلق تتج ،واملالحظة األساسية يف هذا اإلطار      
قطاع الداخلية واجلماعات الرتابية بعدما مل يتم حتديد توزيع عدد الشكاايت خبصوص املديرية العامة يف التقارير 

، حيث كان يتم االكتفاء فقط ابلسلطة احمللية واإلدارة املركزية واجلماعات الرتابية، فهي بذلك أول السنوية السابقة
عدد الشكاایت الواردة على املديرية العامة لألمن الوطين ونسبتها بعدما كان يشار فقط إىل مناسبة حيدد فيها 

 وبشكل متقطع.   0212من سنة  االتقارير السنوية للمخاطبني الدائمني لديها بدء
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 :االجتهادات اليت بلورهتا مؤسسة وسيط اململكة 

تفكری املؤسسة ابلتواصل املباشر مع اجلماعات الرتابية املعنية ابلشكاایت، جتسيدا الختيار اجلهوية ولكون           
الوحدات الرتابية هي املعنية إبجياد احلل، فضال عن تاليف التأخریات إبتباع التسلسل اإلداري، وتقليصا ألجل 

 0211.643وهو ما أشار إليه تقريرها السنوي  ،إحداثها سلطة الوصية، منذالاملراسالت عرب وزارة الداخلية بوصفها 

 تطوير آليات التواصل مع اإلدارات املعنية : 

ورية البحث عن األسباب العميقة اليت حتول دون االستجابة الف، و عرب آلية اإلحالة واملراسلة والتذكری بشأهنا       
تماد تشخيص من خالل اعاجلماعات الرتابية  والسيماوالسريعة للشكاایت والتظلمات احملالة إىل اإلدارات املعنية، 

لقبلية على اواقعي وموضوعي حول تدبریها الذي يؤثر على فعاليته اختالف االنتماءات السياسية والوالءات العرقية و 
الوفاء ابلتزاماهتا خالل اجمللس التداويل، مما يؤثر سلبا على التدبری األمثل للموارد املالية احملدودة واالعتمادات املرصودة 

لبت فيها وأحياان لتجاهل املسؤولني املتعاقبني على التسيری ا ،لقضائية النهائية الصادرة بشأهنالتنفيذ األحكام ا
العام  ن خملفات ديون التسيری السابق دون مباالة مبا يفرضه التداول واحلفاظ على استمرارية املرفقوتصفيتها لكوهنا م

 وحتمل املسؤولية يف الوفاء ابلتعهد وااللتزامات السابقة.

إىل دعم الوزارة  0210منذ إحداثها ومبوجب تقريرها السنوي مؤسسة الوسيط ابدرت  ،ويف هذا الصدد       
من التنظيم املايل للجماعة املعنية من خالل فرض رصد اعتمادات   22و 20إلعمال مقتضيات املادتني الوصية 

لرصد املذكور املعنية إال بعد ا ماعاتكافية لتنفيذ األحكام وتسديد الديوان واإلحجام عن املصادقة على ميزانية اجل
 .تطبيق قاعدة احللول وإن اقتضى احلال ،ذه االعتماداتهل

 

 

 

                                                           

 .22ص: مرجع سابق، ،0210التقرير السنوي ملؤسسة الوسيط برسم سنة  -643 
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 1128 برسم سنة دمي تعريف دقيق ملفهوم القطاع اإلداري مبوجب التقرير السنويتق: 

الوزارة ليشمل كذلك كل املكاتب  -اململكة وسيط ؤسسةمحسب  - مفهوم القطاع اإلداري يتجاوز       
انتقلت بذلك و  ،فضال عن اجلماعات الرتابية ،واإلدارات واملؤسسات العمومية التابعة أو املوضوعة حتت وصايتها

 ،الرتابية مل تعد تعتمد قطاع الداخلية واجلماعات ،، ومن متمن مفهوم القطاع الوزاري إىل مفهوم اجملاالت القطاعية
ليست  اكوهنلداخلية نظرا لبل عملت على فك االندماج القائم بينهما من خالل فصل اجلماعات الرتابية عن قطاع ا

وهنا وملا تتمتع به اجلماعات الرتابية من استقالل إداري ومايل ابلنظر لك ،إلداريةسلطة املراقبة ا وإمنا ،سلطة وصية
 اعتبارية.  اأشخاص

 مالحظات أساسية: 

لمبادئ غياب أي تعريف دقيق وواضح لوسيط اململكة، يالحظ انطالقا من معطيات التقارير السنوية ملؤسسة       
ادئ العدل إشاعة مب –: سيادة القانون املرفقية، واملتجلية يف مفاهيمة األساسية للمؤسسة ذات الصلة ابحلكام

نشر قيم التخليق والشفافية يف التدبری، وكذلك ملفهومي الشكاایت والتظلمات وطلبات التسوية سواء  -واإلنصاف 
 على مستوى إطارها القانوين أو يف تقاريرها السنوية، بل وحىت يف موقعها االلكرتوين الرمسي. 

ت عددها تفاو ويف نفس اإلطار، يالحظ غياب تعليل منطقي وموضوعي لدوافع ارتفاع عدد الشكاایت و       
 لواقعةا كما مل حتدد تقارير املؤسسة السنوية الدوافع املوضوعية اليت جتعل معدل الشكاایت  ،ونسبها من سنة ألخرى

ابملقارنة مع عدد الشكاایت اليت ال تندرج ضمن اختصاص  00ضمن اختصاص املؤسسة يبقى ضعيفا أبقل من % 
مربرات موضوعية لدوافع حفظ الشكاایت، حيث كانت وجود ، انهيك عن 10املؤسسة اليت تفوق نسبتها % 

 644،لة احلق والقانونتواقة لبناء دو  مربرات الوسيط تقتصر فقط على احملطة الدستورية وما محلته من تطلعات واقعية
كانت بكل موضوعية وحياد أكثر جرأة وموضوعية   0202و 0211و 0212رغم أن التقارير السنوية لسنوات 

 . 0211وإجتهادا مقارنة مع التقارير األخرى منذ سنة 

قارير السنوية سيط على التيطرح التساؤل اآليت: ملاذا تقتصر املعلومات املقدمة واملنشورة عن مؤسسة الو وهنا      
؟ علما أن قانون احلق يف احلصول على املعلومة ألزم مؤسسات وهيئات احلكامة بنشر كل  دون التقارير اخلاصة

                                                           

 .022مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرتفقات واملرتفقني زمن الظروف االستثنائيةيوسف الفياليل،  -644 
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اسات ذات وملاذا مل ينجز الوسيط أي در  ؟على مستوى املوقع الرمسي للمؤسسةالتقارير والدراسات، فلماذا مل تنشر 
 الصلة مبجال ختصصه؟

قابل، فإن ما يثری االنتباه هو تبين مؤسسة وسيط اململكة ملنهجية جديدة، بصمت على تغيری استهدف وابمل     
ديد امل التحول حنو مسار ج، رمست معإشارات واضحةالعديد من جماالت اشتغاهلا، استند إىل ما مت التقاطه من 

االرتقاء يف ظل االستمرارية وفق إطار تشريعي حديث، وخمطط اسرتاتيجي هادف إىل الرفع من جودة  عنوانه
 645اخلدمات للمواطن، ومتكينه من املشروع من حقوقه، وتيسری سبل ارتفاقه كهدف عام وفقا ملبادئ احلكامة اجليدة.

صية من السنوات، انطالقا من خالصات تشخيوألجل ذلك رسم احملاور واملبادرات ورتب األولوایت فيما سيأيت      
سنوات، مما مكن من الوقوف على طبيعتها وقيمها ورسالتها وآليات تدخلها  2للبنية الداخلية للمؤسسة على امتداد 

 646.وأتثریها قبل حصر اختيارات املقارابت العامة املعتمدة

ريرها السنوي ت التدبریية للمؤسسة عرب تضمني تقإىل تقوية القدرا ةويف نفس السياق، تروم املنهجية اجلديد      
كما أن   ،قارنة ابلتقارير السنوية السابقةعلى مفاهيم اصطالحية لرفع اللبس والغموض عنها م 0211برسم سنة 

نفس التقرير احلايل خصص من بني أجزائه جزءا يتعلق ابلتقارير اخلاصة الصادرة عن املؤسسة املوجهة إىل رئيس 
الذي أخذ صبغة  0211ملخاطبني الدائمني للمؤسسة ابإلدارة برسم سنة ابا يف ذلك التقرير اخلاص مب 647احلكومة،

من القانون املنظم  22يهية رفعته املؤسسة لرئيس احلكومة، الذي أحاله لألمني العام للحكومة، طبقا للمادة بتن
 648للمؤسسة.

على منهجية جديدة تروم دراسة  0211ويف إطار عالقة اإلدارة ابملرتفقني، فقد اعتمد التقرير السنوي لسنة      
رابية اجلماعات كوحدات ت، ويف هذا الصدد، فقد كانت ةجمموعة الشكاایت والتظلمات اخلاصة مبجاالت قطاعي

                                                           

-022، ص: مرجع سابق ،االستثنائيةدور مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرتفقات واملرتفقني زمن الظروف يوسف الفياليل،  -645 
020. 

 .1212: مرجع سابق، ص: 0211التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة  -646 
على أربعة حماور أساسية للتقارير اخلاصة للمؤسسة وهي: التقرير اخلاص  0211ينص اجلزء الرابع من التقرير السنوي ملؤسسة الوسيط برسم سنة  -647 

بعدم االستجابة  التقرير اخلاص –التقرير اخلاص بعدم االستجابة لتوصيات مؤسسة وسيط اململكة  –القوانني على هذه املؤسسة بعدم إحالة مشاريع 
 التقرير اخلاص حول اللقاء التواصلي مع املخاطبني الدائمني ملؤسسة الوسيط، للمزيد من التفاصيل ميكن –للتوصيات ذات الصلة بعدم تنفيذ األحكام 

 1211، ص: 0202دجنرب  12مكرر، بتاريخ  2122، اجلريدة الرمسية عدد 0211للتقرير السنوي للمؤسسة العودة 
 .2222، مرجع سابق، ص: 0211اجلزء السادس من التقرير السنوي ملؤسسة الوسيط  -648 
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اثره آاملخطط االسرتاتيجي للمؤسسة و  ني، إىل جانب تسليط التقرير الضوء على أهم مضامموضوعا للسنة
 649.العملية

اسم "مؤشر  أطلق عليه اجديد ا، فقد تبنت املؤسسة مؤشرا نسبيمؤشرات القياس املعتمدةوعلى مستوى        
اجلدية" إلعطاء صورة تقريبية حول نسبة التظلمات اجلدية من جمموع الشكاایت املقدمة حبسب كل قطاع إداري 

 650 .%22املؤشر النسيب يف حدود ث ظل على حدة، حي

لثقافة  0212، تبنيها يف إطار تقريرها السنوي برسم سنة اإلشارات االجيابية يف تقارير مؤسسة الوسيطمن و      
إقرارها أن ارتفاع معدل الشكاایت والتظلمات وطلبات التسوية اليت  ،من جتلياهتاو  651،االعرتاف وتقييم الذات

خترج عن اختصاص املؤسسة، يعد مؤشرا قوای على قصور الدور التواصلي الذي يتعني االستمرار فيه من طرفها لشرح 
، 1021هو ما سعت إىل تطويره يف تقريرها السنوي لسنة و  652،وتوضيح مهامها واختصاصاهتا وجماالت تدخلها

 653حيث خصصت اجلزء الثامن منه هلذه الغاية، عرب ربطها جمال التواصل مبجايل التكوين والتعاون الدويل.

ائجها الطوارئ الصحية ونتيف الدفاع عن احلقوق زمن  اململكة وسيط تدخالت مؤسسة :ثانيةالفقرة ال
 .احملصلة

، ميةالتواصل الرقمي وتوفري املعلومة الرق عاملركزت تدخالت مؤسسة الوسيط زمن الطوارئ الصحية على        
ويعترب املوقع االلكرتوين الرمسي من بني أجنع اآلليات اليت اعتمدهتا املؤسسة خللق نوع من التواصل الدائم واملستمر 

 بينها وبني خمتلف شرائح اجملتمع املغريب بصفة عامة، وبينها وبني املتظلمني بصفة خاصة.

املوقع االلكرتوين ملؤسسة الوسيط هو تضمنه جملموعة من األنشطة والبياانت واملعلومات وإن ما مييز هذا       
واألرقام اإلحصائية الدقيقة، اليت تعكس مدى الرغبة األكيدة اليت حتدو هذه املؤسسة من أجل النهوض أبدائها 

الل املخطط  تستشف من خواليت يل ذلك جلعلها يف خدمة املواطن،واالرتقاء مبستوى الربامج املعتمدة يف سب
االستقالل التام واالحرتام و  اإلسرتاتيجي الذي تعهدت املؤسسة على املضي يف تفعيله وأجرأته، يف إطار من الشفافية

                                                           

 .020مرجع سابق، ص:  ،من الظروف االستثنائيةدور مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرتفقات واملرتفقني ز يوسف الفياليل،  -649 

 .1210، مرجع سابق، ص: 0211التقرير السنوي ملؤسسة الوسيط  -650 
 .022مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرتفقات واملرتفقني زمن الظروف االستثنائيةيوسف الفياليل،  -651 

 .11002، مرجع سابق، ص: 0211ملؤسسة الوسيط لسنة التقرير السنوي  -652 
 .022مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرتفقات واملرتفقني زمن الظروف االستثنائيةيوسف الفياليل،  -653 
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الكامل للقانون، هبدف توطيد الثقة واملصداقية يف مؤسسة الوسيط، ابعتبارها حصنا منيعا لدولة احلق واملؤسسات 
لكن  دون أن تطال تدخالهتا إبداء الرأي يف العديد من ن القانوين، واحلكامة اإلدارية، لألموسيادة القانون، وعمادا 

 654اإلشكاالت القانونية والعملية اليت أفرزهتا املمارسة.

كن مي العديد من النقاط تثري االنتباه يف إطار تفحص حمتوى املوقع االلكرتوين ملؤسسة الوسيط هناكإال أن      
 يل: إمجاهلا كالتا

عدم اإلشارة إىل النظام الداخلي للمؤسسة ونشره ضمن قائمة وحمتوایت النصوص احملدثة واملنظمة للمؤسسة  -
ضمن املوقع الرمسي للمؤسسة، حيث مت االكتفاء فقط بنشر الوثيقة الدستورية والقانون املنظم ملؤسسة 

الداخلي للمؤسسة الصادر فقط، دون النظام  0211لسنة والظهری احملدث للمؤسسة 12-12الوسيط 
 ؛0210سنة 

 01تضمن مقتضيات ومفاهيم ال تتماشى وأحكام دستور  0210النظام الداخلي ملؤسسة الوسيط لسنة  -
من قبيل مفهوم  0211الصادر سنة  12-12ومقتضيات القانون املنظم للمؤسسة   0211يوليوز 

 12-12بني القانون املنظم ملؤسسة الوسيط  اإلدارة، وهو ما يعين غياب املالئمة بني املقتضيات الواردة
 0210؛ وحيث إن صدور النظام الداخلي للوسيط سنة 0210ومقتضيات النظام الداخلي للوسيط 
-12منه، وحيث إن صدور القانون رقم  02والسيما املادة  0211مبوجب الظهری احملدث للوسيط لسنة 

منه على إصدار نظام داخلي مبقتضيات جديدة  02ونصه يف املادة  0211املنظم ملؤسسة الوسيط يف  12
الغيا، مما يستدعي إصدار نظام داخلي جديد أو  0210وضوابط خاصة، جيعل النظام الداخلي لسنة 

 ؛ 0211الصادر سنة  12-12ومقتضيات القانون  0211تعديله ليالئم أحكام دستور 
 الوسيط االلكرتونية؛ دراسات خاصة أو واثئق خاصة ضمن حمتوایت مكتبة ةعدم نشر أي -
توقيف نشر اجملالت املتخصصة اليت تشتمل على دراسات وأحباث ومناذج من التوصيات الصادرة عن وسيط  -

دجنرب  12 امللك بظهری شريف يف عيني وسيط اململكة احلايل من طرفاململكة والتعليق عليها، وذلك منذ ت
عدد من أعداد اجملالت اليت كانت تصدر  ، حيث مل يصدر منذ توليه رائسة مؤسسة الوسيط أي0212

، فمنذ العدد األول الصادر يف سنة 0212يف أبريل  الصادر 12يف أعداد دورية ومنتظمة، آخرها العدد 
غشت  -أعداد يف كل سنة يف أبريل  2عددا، مبعدل  12، أصدرت اجملالت يف 0212وإىل سنة  0212

                                                           

 .021مرجع سابق، ص:  ،ت واملرتفقني زمن الظروف االستثنائيةدور مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرتفقايوسف الفياليل،  -654 
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ل عدد، علما أن املؤسسة الزالت مستمرة يف العمل بشكدجنرب، فبعد سنتني من التعيني مل يصدر أي  -
 طبيعي من خالل شعبة التواصل والتكوين، وحتديدا وحدة تنمية التواصل والرتمجة والتكوين واملنشورات؛

ظهری املؤسس المن  02خاصة طبقا للمادة  اعامة وأحكام اتضمن النظام الداخلي ملؤسسة الوسيط أحكام -
غری مالئمة   من النظام الداخلي األوىل، هذه املقتضيات الواردة يف هذه املادة وأحكام املادة 0211 لسنة

احملدث للمؤسسة  الشريف ظهریالمن  02، ألن املادة 12-12من القانون  2من الباب  02مع املادة 
بل عليه، وذلك قعلى امللك قصد املصادقة وع النظام الداخلي ، ألزمت الوسيط بعرض مشر 0211سنة 

- 12من القانون املنظم ملؤسسة الوسيط  02نشره يف اجلريدة الرمسية، هذا املقتضى مل يعد قائما يف املادة 
 655، كما أهنا نصت على حتديد كيفية عمل اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.12

ال ما قد تؤول إليه تعبری عن قلقه حيالتنبيه وال لتواصلي لوسيط اململكة، فلم يتعدأما على مستوى اجلانب ا       
من تردي اخلدمات وانعدام للثقة، وهو ما من  11 –هذه الظروف االستثنائية ذات الصلة ابلوابء املستجد كوفيد 

  656شأنه أن ينعكس سلبا على عالقة اإلدارة ابملرتفقني.

ول املناسبة لتفاعل والبحث عن احلل، أبن دور املؤسسة يف هذه الظروف يتجلى يف ااململكة وسيطحيث أقر        
للرفع من منسوب الثقة بني املواطنني واملؤسسات واإلدارات واهليئات العمومية، وعلى  657وصياغة أجوبة مالئمة،

الدور الذي يضطلع به املخاطبون الدائمون ملؤسسة الوسيط يف تطوير جودة اخلدمات العمومية املقدمة للمواطنني، 
لي مع املخاطبني الدائمني ابإلدارات واملؤسسات العمومية، مببادرة من مؤسسة وسيط وذلك خالل لقاء تواص

  658اململكة.

ويف هذا اإلطار، أكد الوسيط أن املؤسسة استمرت يف أداء مهامها خالل زمن الطوارئ الصحية، ولعبت        
دورا مهما يف التخفيف من حدة التوترات والصعوابت لدى األطراف، بل ضاعفت من وثریة أدائها، دون أن يشری 

ية اليت ميكن ، كما مل يربز التدابری اإلجرائإىل طبيعة تدخالت املؤسسة وتقييمها للخدمات املرفقية بشكل مفصل

                                                           

-012مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرتفقات واملرتفقني زمن الظروف االستثنائيةيوسف الفياليل،  -655 
011. 

مكتب املوقع ابلرابط، حول دور مؤسسة الوسيط يف حالة الطوارئ الصحية، بتاريخ دای، من يحوار أجراه وسيط اململكة مع املوقع اإلخباري كود م -656 
 .11:02على الساعة  0202/11/1اتريخ زایرة املوقع  ://www.Goud.ma  https كود ميدای:  منشور على املوقع االلكرتوين 0202/12/10

، اليت جتعل وسيط اململكة الساهر على تنمية التواصل الفعال واملنتج 12-12من القانون املنظم ملؤسسة الوسيط  01 وذلك طبقا ملقتضيات املادة -657 
 بني األشخاص واإلدارة. 

 .011 مرجع سابق، ص: ،دور مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرتفقات واملرتفقني زمن الظروف االستثنائيةيوسف الفياليل،  -658 

http://www.goud.ma/
http://www.goud.ma/
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للمؤسسة أن تعتمدها يف إطار املالءمة والتناسب مع الظروف االستثنائية ذات الصلة حبالة الطوارئ الصحية، 
واملخطط االسرتاتيجي للمؤسسة، ابستثناء خلية اليقظة اليت أنشئت يف إطار مهام الرصد واليقظة والتتبع للتظلمات 

الواردة على املؤسسة من جهة، وردود األفعال على مستوى مواقع التواصل االجتماعي املتسمة ابلتوتر  والشكاایت
  .659.والقلق من جهة أخرى

إال أن وسيط اململكة، أقر بشكل صريح أن املكان الطبيعي للحديث عن تقييم أداء املؤسسة هو التقرير      
 اخلارجي يف عالقة اإلدارة ابملواطن.و الداخلي  ابعتباره فرصة لعرض األداء املؤسسايت السنوي

دون بوارتكازا على ذلك، ميكن القول أن تفاعل مؤسسة الوسيط مع تداعيات حالة الطوارئ الصحية ظل     
، السيما من جانب التواصل اإلعالمي خبصوص معطيات رمسية وأرقام صادقة ومؤشرات موضوعية لتقييم أدائها

صدر ، والذي 1111التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة امت هبا املؤسسة، واألكيد أن خمتلف املبادرات اليت ق
، سيجيب عن كل اإلشكاالت املطروحة،  )بعد انتهائنا من حتضری هذه األطروحة( 0201يف أواخر دجنرب سنة 

الستثنائية على ضوء الظروف ااالرتفاقية زمن  ات املرفقية واجملاالتكما سيقدم احللول الواقعية للتدبری األمثل للخدم
متطلبات احلكامة اإلدارية، ابلنظر لقيمة ومكانة هذه املؤسسة الدستورية، وبوصفها أحد دعامات البناء الدميقراطي 

   660واملؤسسايت للبالد، ورافدا من روافد التنمية الشاملة.

 1111سنة لسنوي برسم ا هاتقرير اجتهادات مؤسسة وسيط اململكة يف أوال: مالحظات يف    

هذا التقرير السنوي مرآة تعكس عطاءات اإلدارة من منظور املؤسسة كجهة أوكل إليها املشرع مرافقة شكل      
د مكامن لمرافق العمومية ومصاحبتها ابلدفع حنو االرتقاء بعملها مع رص، ويف تدبری لهاياإلدارة يف تعاملها مع مراتد

النجاح احلقيقي ابلنسبة ، وابلتايل ف0202وقفت عليها على امتداد سنة  واليت ،فيهااخللل اليت يتعني االستثمار 
س على ذكاء ، حلول تتأسمتطورة ومبدعة لتظلمات املواطنات واملواطنني للمؤسسة هو ما مت التوصل إليه من حلول

 مجاعي جيسد الفهم املشرتك ملتطلباهتم وإنتظاراهتم.

                                                           
يخ ر حوار أجراه وسيط اململكة مع املوقع اإلخباري كود مدای، من مكتب املوقع ابلرابط، حول دور مؤسسة الوسيط يف حالة الطوارئ الصحية، بتا -659 

 .11:02على الساعة  0202/11/1، اتريخ زایرة املوقع www.Goud.ma ، منشور على املوقع االلكرتوين 0202/12/10
  .010مرجع سابق، ص:  ،دور مؤسسة الوسيط يف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرتفقات واملرتفقني زمن الظروف االستثنائيةيوسف الفياليل،  -660 
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 661:املالحظات التاليةوارتكازا على مضامني التقرير السنوي نورد      

رف خمتلف السلطات العمومية، ويف صدق ملكة أبن هناك جمهودا مبدوال من طاعرتاف مؤسسة وسيط امل -
إرادة اإلدارة، إال أن ما لوحظ أن هناك تصرفات تنفيذية مل تتوقف فيها كليا أو جزئيا بسبب ما تسرب إليها 

 662؛من نقص
يل لدى ز طبقا للقانون جبميع التوصيات اليت تعرف أتخرا يف التن إببالغ رئيس احلكومةقامت املؤسسة  -

 خمتلف القطاعات احلكومية؛
هم أ ، فقد كانت دقيقة ورصدتجلنة النمووج التنموي اجلديدإىل  املرفوعةمذكرة وسيط اململكة  -

االختالالت اليت تعتربها املؤسسة ذات أثر مباشر على االستثمار وعلى التنمية اإلجتماعية، ابملوازاة مع رؤية 
عيا حيتاج ال حمال فإن تنزيلها واق أمهية التصورات واالقرتاحات اليت ستخلص إليها اللجنة،املؤسسة على ضوء 

  663انيات الكافية واإلرادة الصاقة ما يساعدها على ذلك.إىل بيئة إدارية هلا من املؤهالت والقدرات واإلمك
رير هتم مضامني التق ساسيةللمفاهيم األيف سابقة من نوعها جدوال متناسقا  0202تقرير سنة  دااعتم -

مصطلح مؤشر ، مبا فيه 12-12سنده يف القانون املنظم للمؤسسة رقم  –تعريفه  –: املصطلح السنوي
من القانون املنظم الدي هو مؤشر نسيب بلورته املؤسسة لقياس مدى جدية  21حسب املادة اجلدية 

القتها بعدد نة يف عسالالتظلمات املقدمة يف مواجهة قطاع معني ابلنظر لعدد قرارات احلفظ الصادرة خالل 
 0202.664ات املسجلة برسم نفس السنة التظلم

                                                           

مؤسسة وسيط اململكة، يضم ثالثة أجزاء: اجلزء األول حول اجملاالت ذات البعد االسرتاتيجي يف عمل  0202تضمن التقرير السنوي لسنة  -661 
فيتعلق مبذكرة رسيط اململكة املرفوعة إىل اللجنة اخلاصة للنموذج  ،، أما الثاين0202-0211حمورين، يتعلق األول ابملخطط االسرتاتيجي للمؤسسة برسم 

ن كذلك، خصص ة وسيط اململكة، تضمن حموريبينما اجلزء الثاين  اخلاص ابجملاالت ذات البعد التحليلي يف عمل مؤسسالتنموي: تصورات واقرتاحات،  
اإلدارة ابملرتفقني،  ةاألول ملوضوع السنة أال وهي جائحة كوروان وسال تدبری احلقوق االرتفاقية يف ظل اجلائحة، يف حني رتب احملور الثاين نتائج حتليل عالق

 حماور أساسية جنملها كاآليت:  2اء مؤسسة وسيط اململكة، حيث تضمن ويف أخریا تناول اجلزء الثالث النجاالت ذات البعد العمليايت الوظيفي يف أد
 احملور األول: املبادرة التلقائية جتسيد للتفعيل الكامل لصالحيات املؤسسة. -
 احملور الثاين: طلبات التسوية: تكريس لقيم الوساطة املؤسساتية. -
 .0202احملور الثالث: امللفات املعاجلة برسم سنة  -
 .0202ر الرابع: مؤشرات إحصائية حول زمن معاجلة وتدبری التظلمات برسم سنة احملو  -
 .0202احملور اخلامس: امللفات املسجلة ابملؤسسة برسم سنة  -
 .0202احملور السادس: حصيلة عمل مؤسسة وسيط اململكة يف جمال التواصل والتعاون والتكوين يرسم سنة  -
 .12120، مرجع سابق، ص: 0202اململكة برسم سنة التقرير السنوي ملؤسسة وسيط  -662 
 .12122، مرجع سابق، ص: 0202التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة  -663 
 .12112ص:  نفس املرجع، -664 
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نية احملور السادس من اجلزء الثالث من التقرير السنوي يف النقطة الثانشر املؤسسة يف سابقة من نوعها ضمن  -
 665:أنشطة املؤسسة يف جمال التواصلمنه 

o من خالل التواصل من أجل تقريب اخلدمات من املواطنني والتواصل  التواصل مع الرأي العام
 العمومي يف إطار املعرض الدويل للنشر والكتاب؛ 

o التواصل  –لقاء تواصلي مع املخاطبني الدائمني للمؤسسة ابإلدارة تنظيم  التواصل مع اإلدارات
االت احلوارات التواصلية البني قطاعية يف قضاای راهنية )مثال ح –املؤسسايت يف خدمة مغاربة العامل 

ق يف ؛ التغطية الصحية مطلب جمتمعي لضمان احلالقانونية مبناسبة تنفيذ األحكامترتيب اآلاثر 
 مؤسساتية لدعم الثقة يف اإلدارة(؛الصحة؛ احلوار التشاركي مقاربة 

o مثال جلنة احلق يف احلصول على املعلومات مبناسبة اليوم التواصل مع بعض اللجان املختصة :
 666العاملي للحق يف احلصول على املعلومات.

قد تفاعلت إجيااب مع كل املالحظات واإلقرتاحات والتوصيات الوجيهة  اململكةمؤسسة وسيط بذلك تكون     
 011الصادرة عن كل التعبریات اإلجتماعية واملؤسساتية ضمن هذا التقرير، ومنها مالحظاتنا الواردة يف الصفحة 

جيعلها  للمؤسسة، مماوتلك املتعلق ابملوقع االلكرتوين الرمسي  0211أعاله حول التقرير السنوي برسم سنة  012-
والتوجيهات النریة للمؤسسة امللكية  0211مؤسسة دستورية منفتحة على حميطها ومستجيب لتطلعات دستور 

 وانتظارات املرتفقات واملرتفقني.

 1111التقرير السنوي لسنة مستجدات يف  مالحظاتاثنيا:     

، هو تنصيصه يف حموره السادس يف الفقرة 1112التقرير السنوي لسنة من أهم املستجدات اليت تضمنها      
ألنشطة املؤسسة يف جمال التكوين  0211منذ سنة  ،لمؤسسةالسنوية ل تقاريرالالرابعة منه ألول مرة يف اتريخ 

 التكوينني ة بنيجستويني الداخلي واخلارجي ابملزاو ، حيث قدمت دورات تكوينية على املوالرفع من القدرات
 احلضوري وعن بعد:

                                                           

 .11201ص: ،، مرجع سابق0202التقرير السنوي ملؤسسة وسيط اململكة برسم سنة  -665 
 .11221ص: نفس املرجع، -666 
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o وجه التكوين عبارة عن ورشات تكوينية نظتها وزارة املالية وإصالح اإلدارة على املستوى الداخلي :
وصندوق اإليداع والتدبری واملدرسة الوطنية لعلوم اإلعالم لفائدة أطر وموظفي املؤسسة، فضال عن 

لعمومية اتنظيم مؤسسة وسيط اململكة لدورة تكوينية حول الصفقات العمومية وجلنة الطلبيات 
على ضوء االجتمهادات القضائية واملمارسة امليدانية، لفائدة مواردها البشرية حضورای وافرتاضيا، 

 لتطوير املهارات واخلربات يف معاجلة التظلمات اليت تعرض على املؤسسة. 
o ل : فقد أطرت متثيلية مؤسسة وسيط اململكة ببين مالل دورة تكوينية يف جماعلى املستوى اخلارجي

موظفا مكلفا خبالای  12االستقبال ومعاجلة التظلمات مبركز التكوين املستمر ببين مالل لفائدة 
استقبال وتتبع معاجلة اشكاایت على مستوى الدوائر والباشوایت وامللحقات اإلدارية واجلماعات 

ينية على و الرتابية الكائنة إبقليم بين مالل، كما قامت متثيلية املؤسسة أبكادير بتأطری ورشة تك
مستوى متثيليتها اجلهوية حول املوضوع "حق األشخاص املوجودين يف وضعية إعاقة يف الولوج 

 667دارية ابجلهة".إخلدمات مؤسسة وسيط اململكة، لفائدة أطر 

دارة وأوجه االختالالت والتغرات اليت تشوب عالقة اإل تفقنينتائج حتليل عالقة اإلدارة ابملر وارتكازا على      
، ميكن تقدمي 1111 سنةالتقرير السنوي لابملرتفقني واملبادئ املستخرجة من التوصيات والقرارات الصادرة برسم 

 :التالية عطياتامل

صحية سواء المل جتد مؤسسة الوسيط عموما يف خمتلف ما مت اختاذه من قرارات ذات الصلة حبالة الطوارئ  -
قانون  هناية السنة موضوع التقرير ما خيالف مقتضيات القانونية منها أو التدبریية أو التنظيمية إىل حدود

ؤسسة التام ابلنظر لوعي امل الطوارئ الصحية أو مقتضيات الدستور أو االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان،
ر ها على سالمة األفراد والصحة العامة، مما ميكنه أن يرب وآاثر مبدى خطورة اجلائحة العاملية وصعوبة املرحلة 

عجال يف ما تطلبه األمر من است والسيما مع الصرامة يف فرض بعض القيود على بعض احلقوق واحلرایت،
اختاذ جمموعة من القرارات، والتدخل الفوري للتصدي النتشار الوابء أو حملاصرة تفشيه، لكن تقييم حالة 

رهني مبدى االنسجام بني ما مت فرضه من تدابری وما مت توفریه من وسائل لتطبيقها، وما مت الطوارئ الصحية 
 668اإلنضباط له من مستلزمات حلماية احلقوق واحلرایت.

                                                           

مكرر، 1202، عدد 112، موفوع إىل امللك، منشور ابجلريدة الرمسية، النشرة العامة، السنة 0202مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة تقرير  -667 
 .0201دجنرب  02بتاريخ 

 .12212، مرجع سابق، ص: 0202تقرير مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة  -668 
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واصل إال بواسطة ت ،أن تدابری حالة الطوارئ الصحية ال ميكنها أن حتقق نتائج مطمئنة املؤسسة أكدت -
إجيايب ومؤول وحوار واضح وشفاف، بعيدا عن التهويل هلذا الوابء ولتداعياته، ويف منأى عن الغموض يف 

دت املؤسسة حيث رصاملواطنات واملواطنني، اخلطاابت والتصرحيات الرمسية املقدمة وعدم االستحاق بذكاء 
تسخری  مج والدعم النفسي، وهلذا الغرض ينبغيضعفا يف احلمالت التواصلية ذات البعد التحسيسي وبرا

مجيع الوسائل اليت ميكنها خدمة املواطن من حيث التواصل والتوعية مع تعزيز إعالم القرب جماليا ولغوای 
وفئوای، وإاتحة التواصل بلغة اإلشارة ليطال مجيع املواطنني دون متييز على إختالف أعمارهم ودون إمهال 

ستمرار يف التواصل املبين على الشفافية إىل ما بعد األزمة لتنمية الوعي ومواجهة االوكذا للمجال القروي، 
 669املعلومات اخلاطئة واإلشاعات واألخبار الزائفة.

تظلما يهم  221املسجل من ملفات التظلم اخلاصة حبالة الطوارئ الصحية: توصلت املؤسسة مبا جمموعه  -
 %02.01وهو ما يشكل  ،إليها من خالل خدمات عن بعدموضوع حالة الطوارئ بوسائط تضمن الولوج 

"، أما االيداع املباشر هم التواصل عن بعد"تظلما  111من جمموع ما توصلت به املؤسسة مبا جمموعه 
أي احلضور الفعلي إليداع التظلمات، أما التلقي عن طريق مصاحل الربيد العادي واملضمون بلغ  ،تظلما 22

 تظلما. 111

املؤسسة يف احلد من التنقل خالل فرتة الطوارئ الصحية وإبقاء الولوج إليها وخلدماهتا  جنحت ،هذا اإلطارويف      
عن بعد متاحا ملختلف املرتفقني بطرق متنوعة إما ابملقر املركزي للمؤسسة أو أحد مندوبياهتا أو نقط إتصاهلا "بوابة 

تسجيل املرتبة األوىل مبجموع التظلمات اخلاصة حبالة ، حيث حصدت اإلدارة املركزية كمكان للفضاء املواطن"
ملفا مسجل،  012ملفا، مت تليها التمتيليات اجلهوية "املندوبيات" اثنيا مبجموع  022الطوارئ الصحية والبالغة 

ملفا مسجال، أما على  102وحلت جهة فاس مكناس يف املرتبة الوىل من جمموع اجلهات االثنيت عشرة مبجموع 
 670ملفا. 111وابة فضاء املواطن فقد بلغ عدد امللفات مستوى ب

جمموع عدد ملفات   671املوضوعايت مللفات التظلمات املسجلة اخلاصة حبالة الطوارئ الصحية:التصنيف  -
 202 تظلمات متعلقة بتوزيع أو طلب مساعدات مادية أو عينية بلغ عدد ملفات التظلم: 588التظلم 

تظلمات ؛  111يف التنقل من وإىل املغرب بلغ عدد ملفات التظلم  تظلمات متعلقة ابملساس ابحلق؛ 
                                                           

 .12212ص:  ،، مرجع سابق0202تقرير مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة  -669 
 .12201، ص: نفس املرجع -670 
 .12222 نفس املرجع، ص: -671 
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تظلمات متعلقة ابملنع من ممارسة نشاط بلغ ؛  11لم بلغ عدد ملفات التظمتعلقة ابلتنقل داخل املغرب 
تظلمات ؛  0تظلمات متعلقة بظروف وطريقة تدبری العمل داخل مقر العمل بلغت ؛  1عدد ملفات التظلم 

؛  2تظلمات متعلقة بعدم تسليم واثئق أو رخص إدارية بلغت ؛  2إيقاف نشاط بلغت متعلقة بطلب 
تظلمات متعلقة ابإلغفاء من واجبات التخزين ؛  2تظلمات متعلقة ابملساس ابحلق يف التطبيب بلغت 

تظلمات ؛  1تظلمات متعلقة ابلطرد من العمل بلغت ؛  0املرتتبة عن مكوت البضاعة يف امليناء بلغت 
 .1علقة بتوقف الشركات خالل فرتة احلجر الصحي بلغت مت

بخصوص التظلمات اليت عمت حالة الطوارئ الصحية ابلنظر إىل القطاعات واإلدارات فعلى صعيد آخر،      
 :التالية املعطياتاملعنية هبا تتيح إمكانية إبداء 

طاع قخالفا ملا جاء به ترتيب القطاعات يف جمموع التظلمات املسجلة اليت تدخل يف إختصاص املؤسسة احتل     
 222تيب مبا جمموعه دارة الرت حبكم اشرافه على جلنة اليقظة ص املرتبة األوىليف اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

اإلفريقي  بقطاع الشؤون اخلارجية والتعاون، متبوعا تظلما من جمموع التظلمات اليت ختص حالة الطوارئ الصحية
تظلما  21تظلما، مت قطاع الداخلية يف املرتبة الثالثة مبجموع  112بـ  واملغاربة املقيمني ابخلارج يف املرتبة الثانية

 .تظلمات من جمموع التظلمات املتعلقة هبذا التصنيف 022قطاعني رئيسيني فقط إستأترا مبا جمموعه  إذن 672فقط.

طاع قوفيما خيص التظلمات املسلجلة اخلاصة حبالة الطوارئ حسب اجملاالت القطاعية واإلدارات التابعة هلا، فإن     
رتبة امل أصيلة ابلتساوي مع عمالة مكناسفات التظلم، حصد مقر والية جهة طنجة لم 21بلغت عدد الداخلية 

  673تظلمات. 2األوىل مبجموع 

الة الطوارئ اخلاصة حب ملفات التظلمفخصوص  املعاجل من ملفات التظلم اخلاصة حبالة الطوارئ الصحية: -
 واليت مت البت فيها مبقتضى قرارات: ،الصحية
  :؛ملفا تظلما مسجال 022جمموع ملفات التظلم املسجلة اخلاصة حبالة الطوارئ الصحية 
  ة احلصيلملفا خاصا حبالة الطوارئ الصحية:  022من جمموع  تظلما 211جمموع القرارات الصادرة

اإلمجالية للقرارات الصادرة اخلاصة مبلفات حالة الطوارئ الصحية حبسب طبيعة القرار: تسوية 

                                                           

 .12222ص:  ،، مرجع سابق0202تقرير مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة  -672 
 .12221 ، ص:نفس املرجع -673 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

299 
 

لعدم اإلدالء بواثئق أو بياانت  102، عدد القرارات عدم القبول -121النزاع، عدد القرارات 
  2.674عدم اإلختصاص، عدد القرارات  - 21قرارات احلفظ مل تتجاوز  –مطلوبة 

وهلذه اإلعتبارات وغریها ميكن القول، إذا كانت هيآت احلكامة اجليدة املكلفة حبماية حقوق اإلنسان والنهوض      
هبا قد استطاعت عمليا تفعيل آلياهتا القانونية وتقوية حضورها املؤسسايت يف كل املناسبات واألحداث الوطنية وتعزيز 

أمنية جيدة، فإنه ميكننا اجلزم أننا بصدد سلطات دستورية مستقلة  أدوارها الدستورية يف إطار ورش مأسسة حكامة
جملتمع اوحقيقية، وهذا ما ينطبق فعليا على مؤسسة وسيط اململكة ابلدرجة األوىل، وتبعا لذلك فإىل أي حد يساهم 

ات والضماانت آليو  يف النهوض أبدواره الدستورية على ضوء مبادئ وقواعد الدميقراطية التشاركية املدين احلقوقي
 ؟يف مأسسة احلكامة األمنية  الدستورية

  قراءة يف أداء اجملتمع املدين احلقوقي الثاين:طلب امل

إن ما يشهده العامل اليوم من خماطر متعاظمة وهتديدات متنوعة املصادر واألشكال تدعو إىل تضافر اجلهود       
لألمم،  ة تساهم يف البناء احلضارييحيث يشكل اجملتمع املدين بكل مكوانته ثروة حقيق 675،بني معظم الفاعلني

 676من خالل رسالته السامية جملتمع تسود فيه ثقافة املواطنة والتعايش واألمن والسالم.

 التأثریقراطية عرب قدرته يف الدمي جمتمعي يف اجملتمعات احلديثة و وهكذا، فاجملتمع املدين هو تنظيم يعرب عن تغری      
داخل  استجابة حلاجيات الساكنة بطرق دميقراطية ترتكز عل حرية االنتماء ت واملشاريع والربامج التنموية،يف القرارا

  677فضاء عمومي مشرتك.

عل مدين فكما أنه الوسيلة املساعدة والدليل للكشف عن القضاای املهمة يف احلياة االجتماعية، حيث إن كل        
 678هدفه هو التنمية ابمتداداهتا األفقية والعمودية يف إطار مقاربة متكاملة بني اجملتمع السياسي واجملتمع املدين.

                                                           

 .12221ص: ،، مرجع سابق0202تقرير مؤسسة وسيط اململكة برسم سنة  -674 
هليئة اإلنصاف واملصاحلة على دور اهليئات يف توسيع نطاق االختصاصات يقوم على دور اجملتمع املدين  نص الفصل الثاين من التقرير اخلتامي -675 

 واألحزاب واهليئات النقابية وإشكالية االنتقال الدميقراطي.
الدميقراطية احمللية واجملتمع املدين، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، كلية اآلداب  ،حسناء العمراين -676 

 .02، ص: 0210-0212فاس، املوسم اجلامعي  -والعلوم اإلنسانية أكدال
 .21، ص: 0210راسة السياسات، بریوت، الطبعة األوىل، مايو دمارسة، املركز العريب لألحباث و اجملتمع املدين وامل، إدواردز مايكل -677 
ة األوىل، حسن انظم، املنظمة العربية للرتمجة، بریوت، الطبع –جون إهرنربغ: اجملتمع املدين: التاريخ النقدي للفكرة، ترمجة علي حاكم صاحل  -678 

 .220، ص: 0222
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 679جندها غنية جبملة من الفصول ذات الصلة ابجملتمع املدين، 0211ارتكازا على الوثيقة الدستورية لسنة       
ازاة وأنه مل يتم اإلشارة إليه يف ابقي الدساتری السابقة، حيث جاء ابملو  سيماالبرز مساهتا، أنظرا لكونه يشكل أحد 

وابقي مكوانت  ،مما يوحي أبمهية االقتناع بدور املواطنات واملواطنني د أال هو الدميقراطية التشاركية،مع مفهوم جدي
 .قانواناجملتمع املدين يف اختيار القرارات والربامج واملشاريع من خالل اآلليات املتاحة 

أن دسرتة اجملتمع املدين هو انسجام مع  السيما 680،وهذا ما يدعوان للكشف عن اآلليات املتاحة له قانونيا       
مفهوم احلكامة اجليدة، ابلنظر لكونه شريك اسرتاتيجي يف تدبری الشأن العمومي، بذلك سنعمل على رصد هذه 

ة األمنية من خالل ذات الصلة ابحلكام احلقوقية لفعاليات اجملتمع املدينإبراز مظاهر األداء ابلنسبة و املتاحة،  اآلليات
 )الفرع وق اإلنسانواملنظمة املغربية حلق ،(الفرع األول) اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان تقارير تسليطنا الضوء على

 .(لثاينا

 اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان: ولاأل الفرع

قراءة يف إىل  ةثانيالفقرة ال ، سنعملاجلمعية املغربية حلقوق اإلنسانإىل مرتكزات  وىلاألالفقرة بعد أن نتطرق      
 .التقارير السنوية للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان

 اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان عمل مرتكزات: الفقرة األوىل

مفتوح أمام كل الفعاليات الدميقراطية  كإطار وحدوي وتعددي  1111يونيو  02أتسست اجلمعية املغربية يف       
وتعمل على  2/0222،681/ 02ابلبالد، وللجمعية أهداف غری رحبية وحتظى بصفة املنفعة العامة مبوجب مرسوم 

صيانة كرامة اإلنسان واحرتام مجيع حقوقه مبفهومها الكوين والشمويل ومحايتها والدفاع عنها والنهوض هبا، وهتدف 
 ابخلصوص إىل:

                                                           
 

 
اضي، بفعل السيما منذ التسعينات من القرن املدين منذ االستقالل بشكل تدرجيي و تمع املاجمل إىل أن املغرب انفتح على مؤسسات جتدر اإلشارة -680 

لإلعالن  01لكية ذكرى الرسالة املهو ما جتسد ابألساس يف مضامني ة وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان، و التحوالت الدولية املرتبطة إبرساء دعائم الدميقراطي
ف شرائح الشعب لالعمل على الرقي مبختيف االنغمار يف قضاای اجملتمع و  حقوق اإلنسان تعزيز دور اجملتمع املدين وسائل احرتام 12دجنرب  1111العاملي 

 الدينامية املنتظرة.بروح املسؤولية و 
املصدر املوقع االلكرتوين الرمسي للجمعية  ،1111إلنسان لسنة املادة األوىل من القانون األساسي للجمعية املغربية حلقوق ا -681 

https://www.amdh.org.ma/ 1:22، الساعة 11/2/0201، اتريخ الزایرة. 

https://www.amdh.org.ma/
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 التعريف حبقوق اإلنسان وإشاعتها والرتبية عليها خاصة وسط النساء واألطفال والشغيلة؛ -
العمل على ضمان تصديق املغرب على كافة املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان وإدماج مقتضياهتا يف التشريع  -

 املغريب ومالءمته معها وضمان احرتامها؛
 تطال حقوق اإلنسان والعمل من أجل وضع حد هلا؛ الرصد والفصح والتنديد جبميع اخلروقات اليت -
 682الوقوف جبانب ضحاای خرق حقوق اإلنسان تضامنا ومؤازرة ودعما. -

أما من حيث الوسائل، تعمل اجلمعية على حتقيق أهدافها املقررة يف املادة الثالثة بكافة الوسائل املشروعة وخاصة:     
خمتلف احملاضرات والندوات واملناظرات واجلامعات و  –اإلعالم املختلفة  وسائل –إصدار التقارير واملذكرات املطلبية 

يم ومعايری األنشطة الفنية والثقافية والتخمينية والرتفهية والرایضية الساعية إىل نشر ق –األنشطة التكوينية واإلشعاعية 
إبرام  –بشكل خاص حقوق اإلنسان يف صفوف عموم املواطنني ووسط الشباب واألطفال والنساء والشغيلة 

ات مع ربط العالقات والتنسيق وتبادل اخلرب  –شراكات مع السلطات واملؤسسات املعنية للنهوض حبقوق اإلنسان 
 إنشاء مراكز وهيئات اتبعة للجمعية قصد خدمة أهدافها –سائر املنظمات اليت هلا نفس األهداف داخليا وخارجيا 

ؤزرة العمل على م -للعمل على محاية وضمان احرتام حقوق اإلنسانالتدخل لدى اجلهات املسؤولة واملعنية  –
 ة املتاحة، خاصة عرب التنصيب كمطالب ابحلق املدين أمام القضاء ضدضحاای اخلروقات ابلوسائل املشروعوإنصاف 

 683املسؤولني على خرقها.

وتتوفر  684،ساسي ونظامها الداخليااللتزام مببادئ اجلمعية وأهدافها وقانوهنا األ شروط العضوية ابجلمعية:ومن    
  685اجلمعية على موقع رمسي يشمل الفضاءات التالية:

بينما  ،وضوعاتية، ودراسات ودالئل توعويةتصدر اجلمعية تقارير سنوية، وتقارير م: إصدارات اجلمعية -
جنة اإلدارية واجمللس والليرتجم عرب قانوهنا األساسي ونظامها الداخلي، وينظمها املؤمتر الوطين تنظيم اجلمعية 

 الوطين واملكتب املركزي واهليئة االستشارية.

                                                           

 .1111املادة الثالثة من القانون األساسي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان لسنة  -682 
 .1111ألساسي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان لسنة املادة الرابعة من القانون ا -683 
 .1111من القانون األساسي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان لسنة  0املادة  -684 
 اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، إصدارات اجلمعية على املوقع الرمسي للجمعية:  -685 

https://www.amdh.org.ma/contents/listing/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D
8%B1%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9 11:22، الساعة 12/20/0202، اتريخ الزایرة 

https://www.amdh.org.ma/contents/listing/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.amdh.org.ma/contents/listing/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
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أما  ،حقوق الشعوب وحقوق ذوي اإلعاقة جلنة منها فريقني للعمل حول 12تتوفر اجلمعية على  :اللجان -
ب تسهر على تنفيذ مقررات اجلمع العام وتنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة اإلدارية واملكت ، فإهنافروع اجلمعية

فروع جهوية  12فرعا حمليا و 12يبلغ عددها  686املركزي، وتضم فروع اجلمعية: فروع حملية وجهوية،
 حكومية ریوعضوا مالحظا يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي والثقايف التابع لألمم املتحدة، وهي منظمة غ

 ذات منفعة عامة.

يفية االخنراط كيوضح   دليلعرب  موقعها الرمسي فضاء االخنراط وألجل االخنراط يف صفوف اجلمعية، فقد حدد     
 687.هبا انهيك عن فضاء خمصص لطلب االخنراط ،ابجلمعية

معية يعد من اهليئات احلقوقية العامة واخلاصة اليت سامهت اجل اجملتمع املدينف :شركاء اجلمعية داخل الوطن -
هيئة حقوقية، ومركزایت  00إىل جانبها يف أتسيس االئتالف املغريب هليئات حقوق اإلنسان الذي يضم 

ة ينقابية، ومجعيات دميقراطية خمتلفة، فالقوى السياسية الدميقراطية، مث اهليئات الرمسية من وزارات الرتبية الوطن
والشباب والرایضة والعدل واملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، إىل جانب هيئات احلكامة اجليدة من 

 .طين حلقوق اإلنسان ومؤسسة الوسيطجملس و 

 ،ضية معينةحول البحث املتقدم يف قفضاء خمصص للتبليغ عن اخلرق، وآخر  موقع اجلمعية الرمسيكما يضم     
 كلغة رمسية للمملكة.  ات هو غياب للغة األمازيغيةوما يعاب على هذه الفضاء

 : ما يلي، فيمكن إمجاهلا فيآليات اشتغال اجلمعيةأما خبصوص      

رسائل موجهة للجهات املعنية السيما وزارة الداخلية  – تظلمات -بياانت  –: بالغات ةآليات إجرائي -
 –ارير قت –عرائض  –ملتمسات  –حول منع مسؤولني ابجلمعية من حضور لقاء حقوقي خارج املغرب 

 ؛نشر فيديوهات وصور موثقة
 –حتجاجية وقفات ا –املسریات  –: أشكال التغطية امليدانية، التجمع والتظاهر العمومي آليات ميدانية -

 .اخلاعتصامات...

                                                           

 .1111األساسي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان لسنة من القانون  2املادة   -686 
، مرجع سابق، بدون https://www.amdh.org.maفضاء االخنراط، دليل املنخرط على املوقع الرمسي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان،  -687 

 صفحة.

https://www.amdh.org.ma/
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 688وهي: ،توجه عمل اجلمعيةطة واملتكاملة وترتكز مهام اجلمعية على جمموعة من املبادئ املرتاب     

 :يف مقدمتها قوق الكونية، و احلتقتضي النضال املتواصل من أجل ترسيخ قيم  مبدأ كونية حقوق اإلنسان
فالطابع   ،ساسية الحرتام كافة حقوق اإلنسانأ الكرامة واحلرية واملساواة والتضامن وقدسية احلياة، كقاعدة

الكوين حلقوق اإلنسان هو الذي أدى ابجلمعية إىل اعتبار من جهة أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
واالتفاقيات الدولية األخرى هي مرجعيتها النظرية يف معاجلة قضاای حقوق اإلنسان، ومن جهة أخرى، أن 

دين ن خوضه بتعاون من مجيع املضطهالكفاح من أجل فرض احرتام حقوق اإلنسان هو كفاح عاملي ال بد م
 واملستغلني وأنصار احلرية والتقدم واملساواة واألخوة اإلنسانية.

 :سياسية،وال املدنيةوتشمل احلقوق  ،كال ال يتجزأ  اابلنسبة للجمعية تشكل حقوق مبدأ الشمولية 
وغریها من خروقات .أو األمية..فالبطالة واجملاعة وسوء التغذية والتمييز  ،واالقتصادية والثقافية واالجتماعية

و تعد دوسا حلقوق اإلنسان يف نفس مستوى احلكم ابإلعدام أ ،قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحل
 بالتعذيب واحلقوق املدنية والسياسية، فحقوق اإلنسان ستظل مبتورة ما مل تتحقق بكل أبعادها، فتغيي

 جانب منها يهدد ابلنكوص على مستوى اجلوانب األخرى.
 :ن اجلماهری إال ابمتالكها من لد ،نعتقد أن فكرة حقوق اإلنسان لن تتحول إىل قوة فعالة مبدأ اجلماهريية

وق فأحسن ضمانة لسيادة حق ،بفضل عملها اجلماعي طويل النفس ،االقادرة وحدها على فرض احرتامه
اإلنسان هو امتالك املواطن الواعي هبا واالستعداد للدفاع عنها، لذلك تويل اجلمعية أمهية لبناء فروعها يف 

ومن هنا أييت تبين  ،سياسية والفكريةخمتلف أحناء البالد، "فروع مفتوحة جلميع الفئات الشعبية واملشارب ال
قوقية سعيا وراء تنسيق اجلهود بني كل اهليئات احل ،فاع عن حقوق اإلنساناجلمعية لشعار " وحدة العمل للد

 اإلنسانية، مما سيمكن من حشد كل الطاقات للدفاع عن حقوق اإلنسان". 
 :من املبادئ الثابتة للجمعية، وتشمل االستقاللية عن السلطة، مهما كانت، واستقالليتها  مبدأ االستقاللية

أو اجتاه سياسي، فاجلمعية مبوجب هذا املبدأ تستمد مواقفها من متطلبات  ابلنسبة ألي حزب أو منظمة
الدفاع عن حقوق اإلنسان ابالستناد إىل املواثيق الدولية ومبادئها وقانوهنا األساسي، ومقررات مؤمتراهتا وإىل 

وفها مناضلي ففاالستقاللية ال تعين االنعزالية، بل تستوعب يف ص ،وعي لواقع حقوق اإلنسانالتحليل املوض
كما أن   ،على قدم املساواة وبدون أي متييزحقوق اإلنسان ومستعدة للتعاون مع كل القوى الدميقراطية 

                                                           

، مرجع سابق، بدون https://www.amdh.org.maفضاء تقدمي اجلمعية املغربية للحقوق اإلنسان عرب موقعها االلكرتوين الرمسي  -688 
 صفحة.

https://www.amdh.org.ma/
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االستقاللية إزاء السلطة هي املصدر الرئيسي النتهاكات حقوق اإلنسان، ال تعين القطيعة معها، فاجلمعية 
 جزئي حلقوق اإلنسان أو لفت االنتباه مستعدة للتعامل معها يف كل ما ميكن أن يسمح ابحرتام ولو

للخروقات، شرط أن حترتم السلطة استقالليتها وهويتها األصيلة كجمعية للدفاع عن حقوق اإلنسان بعيدا 
 689عن عقلية التدجني والتهميش.

 :ديد ان مشاركة كافة أعضائها يف حتمالدميقراطية كقاعدة للتعامل داخل اجلمعية لض مبدأ الدميقراطية
توجهاهتا ومواقفها، ويف تعاملها يف إطار عالقاهتا اخلارجية، حيث تطمح اجلمعية إىل تطوير عالقاهتا وطنيا 

يدا عن أساليب عومغاربيا وعربيا ودوليا على أساس االحرتام املتبادل واإلقرار الدميقراطي للمهام املشرتكة ب
ها للتمكن ة واجتماعية وثقافية ال بد من إقامتفالدميقراطية كعالقات سياسية واقتصادي ،اهليمنة والتهميش

من اإلقرار القانوين والعملي حلقوق اإلنسان يف مشوليتها، فإقرار دستور دميقراطي يف منهجية إعداده 
 خل.اومضمونه وأسلوب املصادقة عليه، يعد مدخال أساسيا لبناء الدميقراطية أببعادها السياسية...

 :جزءا من احلركة التقدمية وطنيا ودوليا ألجل تقدم البشرية مجعاء حنو إقامة تشكل اجلمعية  مبدأ التقدمية
 690جمتمع إنساين مبين على احلرية واملساواة والتضامن.

 تقارير السنوية للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان ال: قراءة يف الفقرة الثانية

رير السنوي التقو  )أوال(، حول وضعية حقوق اإلنسان ة للجمعيةرير السنوياالتقمواصفات  نتناول يف هذه الفقرة     
 )اثنيا(،  حول وضعية حقوق اإلنسان ابملغرب 0211

 حول وضعية حقوق اإلنسان ة للجمعيةر السنويرياالتق مواصفاتأوال:  

يف الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واالحتاد اإلفريقي حلقوق اإلنسان واملنظمة العربية  اجلمعية املغرية عضو      
حلقوق اإلنسان والشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان والتنسيقية املغاربية ملنظمات حقوق اإلنسان واجلمعية 

ي وبريد إلكرتوين على موقع إلكرتوين رمس وتتوفر ،ملنظمة العاملية ملناهضة التعذيبالدولية للحقوق الدميقراطيني وا
 وهاتف وفاكس ومقر مركزي وفروع جهوية وحملية وعنوان مراسلة.

                                                           

 .1111ديباجة القانون األساسي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان لسنة  -689 
، مرجع سابق، بدون https://www.amdh.org.maغربية للحقوق اإلنسان عرب موقعها االلكرتوين الرمسي فضاء تقدمي اجلمعية امل -690 

 صفحة.

https://www.amdh.org.ma/
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 : ، نوردها كالتايلوثالثة حماور رئيسية عام تقدمي على ة للجمعيةرير السنوياحماور التق ملتشت      

روب املعاملة وغریه من ض السياسي والتعذيب: احلقوق املدنية والسياسية، ويهم قضاای االعتقال احملور األول     
واحلق يف احملاكمة العادلة واملدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان واحلرایت العامة وحرية املعتقد وحقوق  القاسية

 السجينات والسجناء.

عيشة وحالة الفقر واحلق املمستوى والثقافية، وهتم حقوق الشغيلة و  : احلقوق االقتصادية واالجتماعيةاحملور الثاين     
 يف الصحة واحلق يف التعليم ووضعية احلقوق اللغوية والثقافية.

حقوق املرأة، حقوق الشباب، حقوق الطفل، حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة وقضاای اهلجرة احملور الثالث:      
 والبيئة. 

دهورا إلنسان اليت تشهد أتزما مضطردا وتيعرب عن حجم وضعية حقوق ا السنوي ن تقرير اجلمعيةمن مت، فإو      
بشكل تصاعدي، جراء السياسات العمومية املتبعة اليت تتملص الدولة من التزاماهتا الدولية يف جمال محايتها والنهوض 
هبا، ليس فقط بسبب عدم إعماهلا ملقتضيات االتفاقيات والعهود الدولية اليت وقعتها وصادقت عليها وألزمت نفسها 

اهلها لتقارير ومالحظات ، وجتخلاصني واخلرباءها أو نتيجة لعدم إكثراهتا بتوصيات اللجان التعاهدية واملقررين اإبقرار 
 املنظمات احلقوقية الدولية واإلقليمية والوطنية.

أن هناك ، حيث أكدت 0212 و 0210، ماعدا تقريري سنة إال أن اجلمعية ال تنشر مجيع تقاريرها السنوية     
اليت و  ،حول وضعية حقوق اإلنسان ابملغرب 0210منذ سنة ة يعن العديد من املكتسبات احلقيقتراجعات كبریة 

مع رتاجعات تقريبا مشلت هذه ال حيثاالحتجاجية واملطلبية،  اتقوقية والقوى الدميقراطية واحلركحققتها احلركة احل
 مجيع جماالت حقوق اإلنسان. اءاتبعض االستثن

وقية وسعيها إلخضاع احلركة احلق ،استمرار الدولة يف إعمال هنجها التحكمي من خالل مقاربتها السلطويةو       
تقارير هذه  والتعاطي إجيابيا مع ،بدل تغيری سياستها العدائية ،الدولية واالقليمية واحلركة الوطنية ألجندهتا

 691املنظمات.

                                                           

ملوقع الرمسي للجمعية: ، منشور اب0212، أبريل 0210التقرير السنوي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان لسنة  -691 
https://www.amdh.org.ma/  ، 1، ص: 12/2/0211اتريخ الزایرة. 
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عدم اختاذ الدولة بعد ألي إجراء قانوين ملزم لالنضمام إىل بعض االتفاقيات والربوتوكوالت االختيارية،  وكذلك،     
 خاصة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية. 

نني التنظيمية يلمس تلكؤ الدولة يف إخراج العديد من القوا 0210خالل سنة وابستقراء الوضع التشريعي      
 692السيما القانون التنظيمي لألمازيغية.

 حول وضعية حقوق اإلنسان ابملغرب 1129التقرير السنوي  اثنيا: 

معتقال سياسيا، أغلبهم معتقلون على خلفية حراك  211يف  عدد املعتقلني السياسيني 0211حصر تقرير      
 22معتقال، مت املعتقلون الصحراويون ب  22 بـ حراك جرادة خلفيةمعتقال، يليهم املعتقلون على  110الريف ب 

نشطاء حقوقيون  0حاالت ممن تبقى من جمموعة بلعریج، و  2معتقال ضمنهم عضوة مبكتب فرع اجلمعية ابلعيون، و
 693حالة هتم معتقلي الرأي والتعبری. 10و 

مرار انتهاك حرية الصحافة، واملتابعات ابست 0211يف املغرب، فقد متيزت سنة جمال احلرايت العامة  أما      
واعرتاض  ،ومراقبة شبكات االنرتنيت، والتجسس على الصحافيني واملدونني ،واالعتقاالت واحملاكمات غری العادلة

لتظاهر والتضييق املتزايد على احلق يف التنظيم والتجمع وا اإلنسانومواصلة الدولة هجومها على حقوق  ،االتصاالت
ية املطالبة وتبىن املقارنة األمنية والقمعية يف مواجهة خمتلف احلركات االحتجاج ،واحلق يف حرية الرأي والتعبری ،السلمي

ابحلقوق واحلرایت يف تعارض اتم مع التزامات املغرب الدولية، وعلى سبيل املثال، يف أجواء االستعداد لتخليد يوم 
دور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تعرض مواطنان لص 11الذي صادف االحتفال ابلذكرى  12/10/0211

مغربيان حملاكمة الرأي ومها يف حالة اعتقال بكل من سطات وتيفلت، بسبب تعبریمها سلميا بوسائل التواصل 
االجتماعي عن رأيهما يف منط احلكم ابملغرب وانتقادمها لألوضاع السياسة ابملغرب وفساد املسؤولني حمملني املسؤولية 

 لك يف تصرحياهتما.للم

وقد عانت احلركة احلقوقية بصفة عامة واجلمعية بشكل خاص، من تعرض عدد كبری من أعضائها للمتابعات       
طة وتشمل والتشهری هبم يف اإلعالم املوايل للسل ،القضائية واالعتقال واالعتداءات اجلسدية من طرف القوة العمومية

رمان التعسفي والالقانوين من الفضاءات العمومية؛ عدم احلصول على احلصار والتضييق ثالث مستوایت: احل
                                                           

 . 1مرجع سابق، ص:  ،0210التقرير السنوي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان لسنة  -692 
، منشور ابملوقع االلكرتوين الرمسي 0202يوليوز ، 0211التصريح الصحفي اخلاص بتقدمي التقرير السنوي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان لسنة  -693 

 .2، ص:  https://www.amdh.org.ma/contents/display/371 للجمعية:

https://www.amdh.org.ma/contents/display/371


  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

307 
 

صادر متويل الربامج واألنشطة من خالل مذكرة ملوصالت إيداع امللفات القانونية؛ احلد من إمكانيات الوصول 
متويل،  لوجهها وزير اخلارجية بشأن متويل اهليئات الدولية للجمعيات، وفرض اإلبالغ القبلي لوزارة اخلارجية بك

 وأيضا بشكل غری مباشر وغری مسبوق، حيث وقع التأثری عليها حىت ال تتعامل مع اجلمعية املغربية. 

ة للدولة ، أي حتسن جوهري يف جمال السياسة التشريعيحرية املعتقد واحلرايت الفرديةكما مل تشهد وضعية        
وخصوصا عامي  ،فردية، حيث تقارير اجلمعية يف هذا اجملالاملغربية، لفائدة ضمان ومحاية حرية املعتقد واحلرایت ال

 ظلت قائمة، تتخلص يف: 0212و 0211

  الكتاب املقدس " االجنيل" الزال ممنوعا يف املغرب من التداول دون سند قانوين؛ 
   يها الطقوس كنائس منولية متارس فال وجود لكنائس مغربية يراتدها املسيحيون املغاربة، معرتف هبا، وإمنا

 شكل سري؛ب
 املغاربة، فإن السلطات تعتقلهم بتهمة التجمع دون ترخيص أو بتهمة ممارسة نييف حالة ضبط املسيحي 

نشاط داخل مجعية غری مرخص هلا حبسب القانون أو حتريك هتم ملفقة " زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 
الشيعة املغاربة رغم كوهنم مسلمني ال تقل سوءا عن حالة املغاربة  من القانون اجلنائي، كما وضعية 002

 املسحيني.
  باغ سلطة زواج األطفال( وإص –طالق ال –احلق يف الزواج  –يع )اإلرث التمييز بني اجلنسني يف التشر

ىف االقداسة عمليا على امللك وعلى إمارة املؤمنني وتكريس طقوس وبروتوكالت مهنية وماسة ابلكرامة تتن
 694مع حقوق اإلنسان )طقوس البيعة كنموذج(.

دعوة اجلمعية ألجل محاية حرية املعتقد وممارستها يقتضي حسب اجلمعية إقرار دستور دميقراطي علماين         
يفصل بني الدين والدولة، وبني الدين والسياسة، وينص على مسو املواثيق الدولية على التشريعات احمللية بدون قيد 

والدعوة إىل إلغاء فصول القانون اجلنائي اجملرمة للعديد من احلقوق الفردية وتعاقب على ممارستها مثل،  أو شرط
حرية املعتقد واإلفطار العلين يف شهر رمضان والعالقات اجلنسية الرضائية خارج إطار الزواج، أو العالقات اجلنسية 

للنساء، وهو  االختيار احلر لنمط العيش واللباس وخاصة ابلنسبةاملبنية على امليوالت اجلنسية املتنوعة أو املختلفة و 
واحلرایت الفردية  ق على احلقوقي، وإلغاء كل املقتضيات اليت تضيما يقتضي تغيریا جذرای وشامال للقانون اجلنائ
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 واجلماعية، وجترمي خطاب التحريض على الكراهية والعنف على أساس العقيدة واملذهب والضمری وامليوالت
 695اجلنسية.

 :يف الشق املتعلق حبرية اإلعالم والصحافة واالنرتنيت 

 خلص التقرير إىل أن الدولة مستمرة يف هنج سياستها الرتاجعية فيها يتعلق حبرية اإلعالم والصحافة واالنرتنيت،و       
املغرب  تصنف ،"ودمنظمة مراسلون بال حد"وهو ما أكدت عليه عدد من املنظمات الدولية يف تقاريرها، مما جعل 

بلدا، حيث احتفظ بنفس  122ضمن  120ملؤشر حرية الصحافة يف العامل يف املرتبة  0211يف تقريرها برسم سنة 
 .0212املرتبة املتأخرة سنة 

ن االت عديدة ومتنوعة بتهم تلقي أموال مشار التقرير حلومن مظاهر هذا التضييق على حرية الصحافة، أ      
واملس بسالمة األمن الداخلي للدولة، واإلساءة للدستور، واإلخالل  ،االجتار يف البشر، واستعمال السلطةاخلارج أو 

 بواجب التوقری واالحرتام للملك.

 ،احلقائق القائمة على تزييف ،سنة تضخم صحافة التشهری حسب التقرير نفسه 0211سنة وهكذا، شكلت        
ملدافعني ، مما يساهم يف انتهاك خصوصية املستهدفني، وتشويه مسعتهم، واستهداف اوفربكة األخبار والوقائع وحتويرها

 اإلسرائيلية. NSOرضني السياسيني بواسطة برانمج التجسس الذي أنتجته شركة اواملع

 إىلرير ، من خالل جمموعة األحداث اليت مت توثيقها، خلص التقالشق املتعلق ابحلق يف احملاكمة العادلة يفو       
جهة واحلق فيها، وإخالل بليغ مببدأ محاية حقوق اإلنسان خصوصا يف موا س خطری مبعايری احملاكمة العادلةتسجيل م

اكمات كالطالق سراح املعتقلني واملدانني وفق حم  ،الدولة، وتوصي اجلمعية ابختاذ جمموعة من اإلجراءات املستعجلة
 ء ذلك.وتعويضهم عن األضرار اليت حلقتهم جرا ،غری عادلة

الدولة انتهاك احلق يف احلياة، عرب تبين عقوبة اإلعدام يف القانون اجلنائي والعسكري، وواقعيا  تلواص وقد         
، ال وغياب الرعاية الطبية الالزمة وسيادة اإلفالت من العقابهاته مل يتم احلد منها، منها اإلعألن العديد من مسبب

أما عدد حاالت الوفيات داخل مراكز األمن والسجون  ،الةح 10ومواصلة احملاكم إصدار أحكام ابإلعدام بلغت 

                                                           

 .2ص:  ، مرجع سابق،0202، يوليوز 0211ة التصريح الصحفي اخلاص بتقدمي التقرير السنوي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان لسن -695 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

309 
 

حالة، بينما عدد حاالت الوفيات ابملستشفيات واملراكز الصحية  02أو بسبب تدخل القوات العمومية بلغت 
  696حالة. 102حالة، يف حني بلغ عدد حاالت الوفاایت بسبب االنتحارات  20تماعية بلغت واالج

معتقال سياسيا،  211بلغ  0211، فإن عدد املعتقلني السياسيني يف سنة جمال االعتقال السياسيأما        
معتقال  22 معتقلون صحراويون مثمعتقال،  22يليهم معتقلو جرادة  معتقال، 110أغلبهم على خلفية حراك الريف 

معتقال للرأي  10وانشطني حقوقيني و "بلعریج"حاالت من جمموعة  2ضمنهم مكتيب فرع اجلمعية ابلعيون، و
 ."املعطي منجب"نشطاء متابعون يف ملف  2متابعا يف حالة سراح إضافة إىل  22والتعبری و

مبناسبة عيد الفطر مت اإلفراج عمن تبقى من معتقلي  0211يونيو  2لكن مبوجب العفو امللكي الصادر يف        
معتقال من معتقلي الريف، )اجلمعية تعتربا أن معتقلي الريف هم معتقلون سياسيون( وأنه مبناسبة  22جرادة وحوايل 

معتقال سياسيا  112هم من معتقلي الريف وإمجاال بقي م ، مت إطالق سراح عدد22/1/0211العفو امللكي يف 
 697على العديد من السجون.موزعني 

 بتنقية الدولة اخالهل منطالبت  ،احلقوق املدنية والسياسيةبشأن توصيات طرحت اجلمعية  ،ويف األخری         
الحتقان لالقضاای اليت تعد السبب الرئيسي ملعاجلة مجيع  ،وفتح اجملال للحوار الدميقراطي ،األجواء السياسية

ر والتجمع املتابعات واحرتام احلق يف االحتجاج والتظاه فقاملعتقلني السياسيني وو راح كافة إطالق سو االجتماعي؛ 
وحرية الرأي والتعبری؛ توفری شروط احملاكمة العادلة لكل املعتقلني والكف عن توظيف القضاء لتصفية احلساابت مع 

دة، جناء الصادرة عن األمم املتحاحرتام القواعد النموذجية " قواعد مانيال" ملعاملة السو املعارضني السياسيني؛ 
ه وحر حول مزاعم زينوالتواصل والدراسة؛ إجراء حتقيق وخاصة ما يهم احرتام حقوقهم يف العالج والتغذية والفسحة 

ومتحكم فيها من طرف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي هو  ،ألهنا غری منسجمة ومبادئ ابريس ،التعذيب
  .عن معايری االستقاللية واحليادد حسب اجلمعية بعيد كل البع

الة احلصار رفع حو تشكيل آلية وطنية وفق منظور واقرتاحات احلركة احلقوقية؛ يستوجب  ،ولتجاوز ذلك       
استبعاد و واقرتاح حق املواطنني يف حرية التجمع واإلضراب والتظاهر السلمي؛  ،والتأهب األمين عن مدينة احلسيمة
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ة  التعاطي مع احلركات االحتجاجية، وذلك عرب اعتماد أسلوب احلوار الدميقراطي يف التعبری؛ مساءلاملقاربة القمعية يف 
 698كل اجلهات املسؤولة عن هتميش منطقة الريف، ووضع برامج تستجيب حلاجيات املواطنني.

 1111التقرير السنوي لسنة قراءة يف مضامني  اثلثا:    

مبقرها املركزي ابلرابط ندوة صحفية لتقدمي التصريح الصحفي اخلاص  0/2/0201عقدت اجلمعية صباح يوم      
 السمعيةو أمام ممثلي الصحافة الرقمية والورقية  0202ابلتقرير السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان ابملغرب لسنة 

 699واحلضور. والبصرية واملناضلني وعائالت معتقلي الرأي واملعتقلني السياسيني

لندوة الصحفية تعرض مضامني التقرير السنوي يف إطار االنفتاح والتشاور والتفاعل مع الرأي العام الوطين اهذه       
والدويل، ويهدف التقرير السنوي إىل توثيق ما ترصده من تطورات سلبا وإجيااب ألوضاع حقوق اإلنسان وحريته 

، وما شاهبا من انتهاكات 0202شامال يعكس مجيع تطورات الوضعية احلقوقية لسنة  ااألساسية لكنه ليس تقرير 
كما ،  حالة الطوارئ الصحية خالل كانت كثریة ومتنوعة ويوميةحلقوق اإلنسان، ألن حسب اجلمعية االنتهاكات  

لص إىل حد ما من ق مما ،عملية الرصد والتتبع هلذه االنتهاكات متت يف ظرف استثنائي انتج عن نفس الشروطأن 
 حركة وحتركات اجلمعية، ورغم هذه اإلكراهات، فإن التقرير المس الكثری من االنتهاكات يف مجيع أشغال اجلمعية.

 تتفرع إىل حماور موضوعاتية كما يلي: ،رئيسيةحماور  ثالثةيشمل التقرير  :حماور التقرير     

 عتقال السياسي واال ؛احلق يف احلياة :تشمل حماوره املوضوعاتية ،: احلقوق املدنية والسياسيةاحملور األول
احلق يف احملاكمة و  ؛وحرية اإلعالم والصحافة واالنرتنيت ؛وحرية املعتقد واحلرایت الفردية ؛واحلرایت العامة

 .العادلة ووضعية السجون
  :احلق يف العمل  :اليةملوضوعاتية التشمل احملاور اوت ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحملور الثاين

 احلماية واحلق يف ؛واحلقوق اللغوية والثقافية ؛واحلق يف السكن والصحة والتعليم ؛وحقوق الشغيلة
 االجتماعية.
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  :يتضمن احملاور املوضوعاتية التالية، حقوق املرأة والطفل واألشخاص يف وضعية إعاقة وقضاای احملور الثالث
 واحلق يف بيئة سليمة والتنمية املستدامة.اهلجرة واللجوء 

 حملور األولا املتضمنة يف تقرير اجلمعية يف اجلوانب األساسيةمناقشة سنركز اهتمامنا على  من هذا املنطلق،و      
ية، وذلك ، ابعتبارها مقياسا جوهرای يف تقييم اجلمعية ألداء املؤسسات األمناملتعلق ابحلقوق املدنية والسياسية فقط

  700من خالل النقط التالية:

  ،استمرار انتهاك احلق يف احلياة، حيث عددت اجلمعية أسباهبا اليت تنصب يف جمملها يف مسؤولية الدولة
ون أو بسبب تدخل القوات وفاة يف مراكز الشرطة والدرك والسلطات ويف السج 20حيث سجلت 

عرف ارتفاعا ات بسبب ظاهرة االنتحار، اليت ت، ويصف التقرير املغرب من أكثر الدول معنية ابلوفيالعمومية
 مضطردا ومقلقا للغاية، خاصة جبهة الشمال.

 م والتجمع وقمعها للحق يف حرية التنظي ،مواصلة الدولة تضييقها التعسفي املمنهج على احلرایت العامة
جلمعية املغربية وانلت اوحماصرة املنظمات الدميقراطية املناضلة، والسيما احلقوقية منها،  ،واالحتجاج السلمي

ضع حد لنشاطها، وشلها وو  ،النصيب األوفر من هذا التضييق واملنع واحلصار اليت استهدفها بغية إضعافها
ابإلضافة إىل منعها من حقها يف االستفادة من القاعات العمومية واخلاصة، فقد متت متابعة وحماكمة 

حلصول على وصل اإليداع القانوين املؤقت أو النهائي، العديد من أعضائها وحرمان العديد من فروعها من ا
بل إن السلطات احمللية يف العديد من املناطق رفضت تسلم امللفات القانونية ملكاتب الفروع اليت مت جتديدها 
مبربر التعليمات، كما أن الدولة جلأت يف كثری من املرات وخارج أي إطار قانوين إىل االستعمال املفرط 

ريق وقفات ومسریات احتجاجية سلمية مما عرض العديد من احملتجني إىل إصاابت متفاوتة اخلطورة، للقوة لتف
 ومل يسلم من ذلك حىت املارة.

  استمرار اعتقال الدولة للمدافعني عن حقوق اإلنسان ونشطاء احلركات االجتماعية املناضلة والصحفيني
ری من لسجون بعد حماكمات شكلية. كما يوجد عدد كباملستقلني واملدونني وتوظيف القضاء للزج هبم يف ا

املعتقلني يف السجن رغم إصدار فريق العمل األممي املعين ابالعتقال التعسفي آراء بشأهنم تعتربهم معتقلني 
تقلني ما جمموعه لوائح املع حهم. وقد أحصت اجلمعية بناء علىاتعسفا ويطالب احلكومة املغربية إبطالق سر 
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، غادر منهم السجن ما 0202معتقل رأي ومعتقل سياسي ومتابع يف حالة سراح خالل ا بني م 002
 معتقال. 21فقط  0202، وبقي منهم إىل حدود هناية 0202قبل متم سنة  121جمموعه 

  ،استغالل الدولة جلائحة كوروان بشكل فج ملمارسة املزيد من االنتهاكات واإلجهاز على احلقوق واحلرایت
 ة السامية حلقوق اإلنسان " ميشيل ابشليت" إىليملغرب من بني الدول اليت أشارت املفوضوهذا ما جعل ا

سوء استعماهلا للقرارات املتعلقة حبالة الطوارئ واحلجر الصحي، حيث تعرض العديد من املواطنني ملختلف 
حتجاز من يف مراكز اال ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالنسانية و املهينة، سواء يف الشارع العام أو

أو التابعة  ،أو يف مراكز التوقيف التابعة لألجهزة املخابراتية املدنية والعسكرية ،سجون ومراكز االعتقال
أو  ،أو مراكز إيواء املهاجرين ،أو امللحقات اإلدارية لوزارة الداخلية ،لشرطة والدرك والقوات املساعدةل

 701أو مراكز إصالح األحداث. ،املستشفيات ومصحات األمراض النفسية

العديد من االنتهاكات املرتبطة ابلتعذيب، فقد  0202 واتبعت خالل سنة ،كما سجلت اجلمعية املغربية     
وإلقاء القبض على عشرات اآلالف من  ،عند محالت التوقيف 0202يونيو 0ماي و 02وقفت اجلمعية يف 

شخصا إىل  2220ألف شخص بسبب خرقهم لقانون الطوارئ الصحية، مت اقتياد  12املواطنني، بلغ عددهم 
احملاكم يف حالة اعتقال حتت تدابری احلراسة النظرية، وهي األرقام اليت أعلنت عنها النيابة العامة، وتسجل اجلمعية 

توجيهات النيابة العامة اليت أوصت احلمالت كان منبعه، من بني عوامل أخرى، أن التشدد الذي طبع هذه 
 .األجهزة التابعة هلا بذلك

  االستمرار يف انتهاك احلرایت الفردية وضمنها احلق يف حرية املعتقد وحرية الضمری، رغم أهنا جزء ال يتجزء
ي اق اجلماعة أو ضمن حياته اخلاصة، وهمن احلقوق واحلرایت العامة اليت ميكن أن ميارسها الفرد ضمن نط

 منصوص عليها يف كافة اإلعالانت واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ويف الدستور املغريب.
  فممارستها تصطدم مبا يسمى " ثوابت األمة" و " اهلوية الثقافية الثابتة" للشعب املغريب، ومع القوانني

ة الرضائية ، إذ مازال القانون اجلنائي املغريب جيرم العالقات اجلنسيالتعسفية اليت جترم العديد من هذه احلرایت
حرية احلياة اخلاصة لبعض املواطنني، وخاصة نشاط حقوق زواج، كما واصلت الدولة انتهاك خارج إطار ال

اإلنسان والصحافيني املستقلني واملعارضني السياسيني، وعلى سبيل املثال، فقد كشف تقرير ملنظمة العفو 
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عن عمليات جتسس واخرتاق املواثيق اخلاصة لبعض النشاط للحكومات، وقد  0202لدولية يف يونيو ا
من ابهتام بعضهم ابالغتصاب واملس أب ضد الصحفيني، توجت حتريضيةتزامن ذلك مع محلة إعالمية 

 702حتت تدابری احلراسة النظرية " توظيف املواقع االلكرتونية املوالية للدولة". مالدولة، وقد مت وضعه

ويف نفس السياق، مت انتهاك حرمة املنازل، وتوظيف خمربين ملراقبة حتركات الناس، واخرتاق الرسائل النصية أو        
على حقوق اإلنسان  ضد املدافعني االتصاالت الرقمية األخرى اليت تنتهك اخلصوصية، الستعماهلا يف محلة التحريض

 ونشطاء احلركات االجتماعية والصحفيني ورواد مواقع التواصل االجتماعي. 

شار إليها وحرية الضمری وخمتلف احلرایت امل وجتدر اإلشارة أن اجلمعية رصدت حاالت انتهاك حرية املعتقد        
الت ولته وسائل اإلعالم وأصدرت بشأهنا بالغات وبياانت ومراسأعاله سواء عرب التقارير الواردة من فروعها أو مما تدا

 للجهات املعنية.

وضماانت احملاكمة العادلة، وهو ما رصدته اجلمعية يف عدد من احملاكمات  وطاالستمرار يف خرق شر وكذلك      
واملدونني والصحافيني ونشطاء احلركات االجتماعية السلمية،  اإلنسانحقوق  اءاليت استهدفت العديد من نشاط

اك احلق يف التمتع كنموذج النته  "يتجببين "حماكمة سبعة نشطاء من حراك  وعلى سبيل املثال اخلروقات املسجلة يف
احلراسة ری فور وضعهم حتت تداب -دون إخبار عائالهتم-بشروط وضماانت احملاكمة العادلة، فقد متت هذه احملاكمة 

وحبقهم يف التزام  ،دة القانونية، ويف االتصال مبحاما، وحبقهم يف املساعوهنالنظرية، ودون إخبارهم فورا، وبلغة يفهم
 الصمت واستغالل جائحة كوروان كذريعة النتهاك احلقوق.

وقد مت ة، ادلرصدت اجلمعية العديد من احملاكمات اليت انتهكت فيها شروط احملاكمة العويف هذا السياق،     
 .ن أبرز هذه احملاكمات يف التقريرتدوي

 أما خبصوص أوضاع السجون فقد سجلت اجلمعية يف تقريرها:    

  قوم على منطق الدولة اليت تتفاقم وضعية السجون والسجناء، بسبب " السياسة اجلنائية املتبعة من طرف
 والتأديب والزجر وليس على مبدأ اإلصالح والرتبية واإلدماج. بالعقا

  كتظاظ اال من  ا، كما أهنا تشكو اإلدماجعوض مؤسسة للرتبية وإعادة  إسطبالتوصفها السجون بكوهنا
إن ف الصادرة عن رائسة النيابة العامة واملندوبية العامة إلدارة السجون، اإلحصائياتاملتصاعد، فحسب 
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وفدا  12111ابرتفاع مقلق لعدد الوافدين اجلدد على املؤسسات السجنية بلغت  اتسمت 0202سنة 
. وهو ما يؤكد أن %2.12بنسبة  2222 ثواألحدا %2.21إانث بنسبة 2220هم جديدا ضمن

 .كتظاظ مازالت تطبع واقع السجونظاهرة اال 

اقض اتم مع وق اإلنسان، وذلك يف تنها املواثيق الدولية حلقتمما ال يساعد على التمتع ابحلقوق اليت تضمن     
، 11ء كوفيد ظاظ من جراء وابللدولة املطالبة ابلتخفيف من مظاهر االكت اإلنساننداءات املفوضية السامية حلقوق 

 إىل منحى الرفع من وثریة اإليداع ابلسجن، ومت تغييب العقوابت البديلة غری السالبة للحرية، اجتهن الواقع إحيث 
السجون املغربية ال تتوفر على قاعات  لن ج، فإاالكتظاظمما فاقم من أوضاع السجون والسجناء يف ظل هذا 

دوى جائحة  عيتم محايتهم من  نسانية، كما ملجباهتم يف ظل شروط ال إم، حيث يضطر السجناء إىل تناول و للطعا
 2رجال و 012حالة ) 012ابرتفاع عدد الوفيات يف السجون، إذ بلغت  0202، كما اتسمت سنة 11كوفيد 

 11حالة وفاة جديدة ضمنها  20بلغت  0211نساء( وهو ما شكل زایدة يف عدد الوفيات ابملقارنة مع سنة 
 703حالة نتيجة الوابء. 

 غربية حلقوق اإلنساناملنظمة امل :الفرع الثاين

)الفقرة  مرتكزات التقرير السنوي للمنظمة املغربية حلقوق اإلنسانينقسم هذا الفرع إىل فقرتني، نتناول فيها      
 .ية()الفقرة الثاناملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان  السنوي تقريرالمالحظات أساسية حول  ونقدماألوىل( 

 السنوي للمنظمة املغربية حلقوق اإلنسانالفقرة األوىل: مرتكزات التقرير 

القانونية واملؤسساتية، مث جتليات  اإلصالحات بعلى أعطا 0211السنوي للمنظمة لسنة  ركز التقرير       
قتصادية قوق االاحلنقط رئيسية، بينما  عشرةمشلت  ال احلقوق املدنية والسياسية، حيثاملمارسة احلكومية يف جم

األطفال )الصحة والتعليم والشغل والسكن وحماربة الفساد وحقوق الفئات  جماالت مهتواالجتماعية والثقافية 
نة ، مث احلقوق البيئية وأوضاع ساكوي االحتياجات اخلاصةدون تسليط الضوء على األشخاص و (واملسنني
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م التقرير خبالصات ، ليخت الساكنة والصراع حول األرضكاملواجهة بني  ،خميمات تندوف، وأخریا القضاای املثریة للقلق
 704وتوصيات.

 على املؤسسات الدستورية حلقوق اإلنسان، ابعتبارها هي املسؤولة دستورای السنوي كز التقريروتبعا لذلك، ر       
إمنا هي  ،ةإلنسان الدستورياعن ابقي محاية مبادئ وقيم حقوق اإلنسان، فاملنظمة بذلك تعترب أن هيئات حقوق 

املؤسسايت حول  واألداء ،مواكبة وتتبع وتقييم املسار احلقوقي هواإلطار العام الذي جيب من خالل ،املقياس األساسي
 مسألة حقوق اإلنسان وحرایته.

كما سلطت الضوء أيضا على االتفاقيات الدولية والربوتوكوالت الدولية املهمة اليت مل تصادق عليها اململكة،         
يك على تعريفها ملفاهيم دستورية أساسية كاحلق يف احلياة، الذي يشمل مجيع الوفاایت اليت ميكن أن تكون انه

ن مسؤولية سالمة الشخص ن األشكال من قريب أو بعيد، حيث إالسلطات العمومية مسؤولة عنها أبي شكل م
 والسكان تبقى من ضماانت السلطات العمومية. 

عقوبة مستوى  على التقرير السنوي سجل جلوانب املتعلقة حبقوق اإلنسان وحرایته األساسية،ا وانطالقا من       
ودور  ،تنفيذها واتريخ توقيف ،عقوبة اإلعدام مشلتهاالفئات اليت  هتم حتديدا ،معطيات غاية يف األمهية اإلعدام

 نضال علف املستجدات الدستورية ذات الصلة، إىل جانب ،حملددإىل ااملؤسسة امللكية يف تقليص عقوبة اإلعدام 
طنية تصدر و تنفيذ أحكام اإلعدام، رغم أن احملاكم ال عدم ضرورةإىل  ة والنقابيةالسياسة واملدنيكل اهليئات إمجاع  

  705 حكما. 02إىل حوايل  0211وصل عددها يف أحكاما هبذه العقوابت 

سجلت املنظمة يف تقريرها ست حاالت من فقد  ،ولدى مراكز الشرطة الوفيات يف السجونأما خبصوص      
عللت ذلك بكونه أمر طبيعي ونتيجة موضوعية ابلنظر للكم اهلائل ل السجون، وحددت طبيعتها، و داخ الوفيات

 ابلنسبة للمعتقلني يف مراكز الشرطة، فقد مت تسجيل حالة انتحارو  ألف سجني. 22للساكنة السجنية اليت تقارب 
معتقلني كانت  1ل اثين أثناء توقيفه من قبل الشرطة، فيما وفاة واحدة داخل الفضاء املخصص لإليداع، ومعتق

 بسبب أزمات صحية.

                                                           

، املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان بشراكة مع 0211التقرير السنوي للمنظمة املغربية حلقوق اإلنسان حول وضعية حقوق اإلنسان ابملغرب لسنة  -704 
، اتريخ الزایرة: /https://euromedrights.orgمؤسسة فريدريك آبرت، منشور ابملوقع االلكرتوين الرمسي لشبكة األورومتوسطية للحقوق: 

 .12:20، الساعة 02/2/0202
 .10، مرجع سابق، ص: 0211التقرير السنوي للمنظمة املغربية حلقوق اإلنسان حول وضعية حقوق اإلنسان ابملغرب لسنة  -705 

https://euromedrights.org/


  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

316 
 

لى ملصادقة عاهتم إلغاء عقوبة اإلعدام من خالل توصيات نظمة أصدرت امل ين احملورينوعلى ضوء هذ       
م نتائج التحقيقات نشر وإعال ؛الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةالربوتكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد 

ة عدم إذ كثریا ما يؤاخذ على السلطات العمومي ،رفعا لكل لبس ة إدارية أو عرب اهليئات املختصةسواء كانت داخلي
 طريف احلمل.لعدم جترمي اإلجهاض والعالقات الرضائية مع حتميل املسؤولية اإلفصاح عن نتائج التحقيقات؛ 

 حاالت رسجل التقري ،ضروب املعاملة القاسية واملهينة جمال التعذيب وغريه من ومن جهة أخرى، يف        
 بلغتألشخاص من لدن عناصر من األمن أو الدرك أو رجال السلطة، ل حول التعذيب أو معاملة مهينة حمدودة

  املفضي إىل املوت. واإلمهالبني االعتداء اللفظي واجلسدي  ت، وقد تنوع0211ست حاالت سنة 

يرية، ا حتذلبهكانت أغ  فقد ،استعمال السالح الوظيفي من طرف قوات األمن والدركبينما على مستوى        
 اإلصاابتية حدد التقرير نوعكما أفضى إىل مقتل مواطنة ومواطن يف مدينة الدار البيضاء،   ابستثناء حادث عرضي
والناجتة أساسا عن إشهار السالح أثناء التدخالت األمنية وهتديد سالمة موظفي األمن  ،برصاص القوات األمنية

واملواطنات واملواطنني، فيتم استعمال السالح الوظيفي لتحييد خطر وشيك أو حتمي، وأثبت التقرير ذلك يف جداول 
 .طياتمرقمة تتضمن مصادر املع

كالعنف   ،نوعية االعتداءات على رجال األمن ورجال السلطة عموماحدد التقرير أيضا ويف نفس املنحى،        
اف النيابة العامة حتت إشر  إىل التفاعل السريع للسلطات األمنية اإلشارةوالتهديد واالهانة، هذا ومل يغفل التقرير 

ت، انهيك ىت يف بعض التدوينانشرت يف الصحف أو املواقع االلكرتونية، بل ح إزاء أي حالة أو حادثة املختصة
من العقاب يف العديد من القضاای، والسيما التعذيب الذي مل يعد ممنهجا  اإلفالتعدم  آلية عن إقرارها بفعاليىة

حسبها، مع تبنيها ملسألة االستخدام املبكر للسالح الوظيفي من خالل البحث عن بدائل أخرى أكثر محاية 
توجيه  توصيات هبذا اخلصوص منها املنظمة لتجنب أية مساءلة، ومن مت قدمت للمعتدين وللمارة وملوظفي األمن

ناية الكاملة العو  استخدام الرصاص احليالسالح لألطراف السفلى وجتهيز قوات األمن مبعدات كفيلة بتفادي 
 عجز أو الوفاة.لان لالعتداءات وبذويهم يف حاالت ابألمنيني ورجال السلطة الذين يتعرضو 

 "يفمجعية اتفرا ملعتقلي الر "رصدت املنظمة بياانت خاصة من  ،ف السجنية العامةالظرو وفيما خيص         
نات من عائالت السجناء النزالء على إثر أحداث احلسيمة، كما أاثرت بالغات وبياانت املندوبية العامة وتدوي

خالل  ، منايد ودون حتامل على جهة دون األخرىإلدارة السجون وإعادة اإلدماج اليت تفند االدعاءات يف إطار حم
ض الكأس يف  شكل النقطة اليت تفيياعترب التقرير أن االكتظاظ  وقد هتم كل حمطة على حدة،خالصات وتوصيات 
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اوز توصي املنظمة بتفعيل القانون اخلاص ابلسجون، وجتاملؤسسات السجنية، ومن مت،  األحداث اليت تشهدها كل
عية رهني برتشيد االعتقال االحتياطي وتبين العقوابت البديلة، ودعم املندوبية العامة وحتسني الوضإشكالية االكتظاظ 

 706االجتماعية ملوظفيها.

املنظمة بعض املمارسات الفردية غری املمنهجة لعناصر سجلت  اإلرهابألمن ومكافحة اوعلى مستوى         
إىل تسجيل شطط يف و متعددة من منفذي القوانني من شرطة ودرك وأعوان سلطة إىل جانب أئمة املساجد، 

 دة أحكامع كماستعمال السلطة إزاء املواطنني أو إزاء مرؤوسيهم، مما أدى إىل متابعة أغلبهم، حيث أصدرت احملا 
قيل قرارات إدارية ابلتوقيف أو العزل أو التن اإلداراتق بعضهم بني السجن واحلبس، كما أصدرت يف ح وقرارات
عن ممارسات مست احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية لألفراد واحلط من كرامتهم اإلنسانية، وكذا خرق األئمة الناتج 

 للضوابط واحلدود اليت رمستها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

منية من طرف املصاحل األ املبذولة، أشادت املنظمة ابلدور واجملهودات اجلبارة اإلرهابمكافحة  وخبصوص      
 للعمليات األمنية الوازنة والفعالة، وحددهتا. اإلرهاباملختصة مبكافحة 

مبادئ التسامح و  بضرورة مراجعة املنظومة الرتبوية وتنقيحها من كل ما خيص قيموألجل ذلك، توصي املنظمة       
يف هذا  يت تنحواسسات واهليئات الدينية الوالتعايش السلمي وعدم التمييز ونبذ الكراهية والتطرف العنيف، ودعم املؤ 

املنحى، ودعم املنظمات املدنية املهتمة هبذا اجملال، وفتح اجملال أمامها داخل املؤسسات التعليمية واجلامعية 
نوات لشباب خبطورة املواقع االجتماعية فيما خيص االنسياق مع التدوينات والربامج والقواملؤسسات الرتبوية، وتوعية ا

  707املتطرفة.

تدوينة وضعت أصحاهبا حتت طائلة  22رصدت املنظمة أكثر من  والنشر حرية الصحافةوخبصوص          
هری والتهديد قضائية...اخل، والتشاملتابعة وأصدرت يف حقهم أحكاما على إثر هتم االهانة والسب ملنظمات وهيئات 

 والسب والقذف يف حق األشخاص والتحريض على استعمال العنف والعصيان واملس ابملقدسات والوحدة الوطنية.
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كما رصدت األخبار الزائفة، وقامت السلطات املعنية ابلرد عليها ببالغات وبياانت، والسيما املديرية            
 708.اإلدماجرة الداخلية واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة العامة لألمن الوطين ووزا

ؤخذ بعني وبني سن ومهنة املتهم ال ت ،لتناسب بني اجلرم ومنطوق احلكمابتوصي املنظمة ويف هذا اإلطار،           
لى حسن استعمال عالرتبية و  التمييز بني السب والقذف واالهانة والتحقری... وحرية التعبری والرأي؛و  االعتبار؛

هبا التالميذ  مراجعة العقوابت السالبة للحرية يف مثل التدوينات اليت يقومو  كة العنكبوتية غری متقدميني فيها،الشب
ر تسريب معطيات صحيحة هتم الشأن العام خربا صحيحا ال ااعتبو  والطلبة، وذلك ابالقتصار على الغرامات؛

 709يعاقب عليه الصحفي.

والدستورية، حيث  من املرجعية احلقوقية الدولية دائما ينطلق ، فإن التقريرأتسيس اجلمعياتللحق يف  وابلنسبة      
ء احلكم كمة االستئناف ابلدار البيضاسجلة كحل اجلمعيات، حيث أيدت حمرصد انتهاكات خبصوص اجلمعيات امل

لفات القانونية من رفض تسلم املكذا و  ونية،جذور"  لقيامها مبخالفات قاناالبتدائي القاضي حبل اجلمعية الثقافية " 
لدن السلطة اإلدارية احمللية لتجديد مكاتب فروع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، نفس  األمر بفرع منظمة العفو 

وراسل  0212الدولية فرع املغرب، ومل يتوصل بوصل اإليداع القانوين الذي وضعه لدى السلطات يف شهر يوليوز 
إال أن ذلك ال ينفي  710طار كال من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واملندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان.يف هذا اإل
سيادة رسيخ تيف ضمان احلياد واملساواة بني املتقاضني و  من لدن السلطة القضائية اإلدارية قيمة جمهوداتأن هناك 
  اجلمعيات.حليف السنوات األخریة لصا العديد من أحكامها اإلداريةحكمت احملاكم حيث القانون، 

ة راجعة القانون املنظم للجمعيات مبا يتماشى مع االتفاقيات الدوليتوصي املنظمة مب ،ولتجاوز هذا املطبات        
والدستور والتدابری اليت جاءت هبا اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان والرتاكم الذي عرفته " احلركة 

معوية يف املغرب"؛ إخضاع أتسيس اجلمعيات ملراقبة املؤسسة القضائية حصرای؛ دعوة اجلمعيات املتضررة من اجل
وصوالت اإليداع اإلداري لرفع شكاایهتا مباشرة أمام احملاكم املختصة؛ متكني اجلمعيات من حقها يف الولوج إىل 

 املؤسسات اإلعالمية العمومية.
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ة رصدت املنظمة تعابری جديدة لالحتجاج مثل االستقاالت اجلماعي ،هر السلمينيالتجمع والتظا وخبصوص       
أو الفردية، وظاهرة اإلضراب الطويلة األمد، السيما يف غياب حقيقي حلوار حكومي جاد، ولتأطری نقايب أو سياسي 

 711شهاد".تأو مدين هلؤالء املضربني، انهيك عن ترديد أطر أكادمييات التعليم لعبارات خطریة " اإلدماج أو االس

متع هبذا مبراجعة القانون املتعلق ابلتجمع والتظاهر السلميني، مبا يضمن الت يف توصياهتا طالبت املنظمةوهكذا،      
من لدن القضاء  والفصل فيه الدولية ذات الصلة؛ تعليل أي منعللمقتضيات الدستورية واالتفاقيات  احلق، إعماال

اهر السلمي لتحديد أمكنته حىت ال تتضرر األطراف الثالثة من ذلك؛ االستعجايل؛ فتح نقاش عمومي حول التظ
 .فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول إلجياد حلول عملية وواقعية لإلشكاالت املطروحة

 لمنظمة املغربية حلقوق اإلنسانل السنوي تقريرالمالحظات أساسية حول الفقرة الثانية: 

حماور تصدر على ضوء خمرجات   1صفحة، مهت  012 املغربية حلقوق اإلنساناملنظمة  السنوي تضمن التقرير      
على ضوء  0211كل منها خالصات وتوصيات، وبياانت مرفقة ابلتقرير السنوي عن مكتبها التنفيذي برسم سنة 

 األحداث واملتغریات اليت تعرفها بالدان. 

تتاليتان قامتا ثيقة الدستورية، وإقراره بكون احلكومتان املوارتكز التقرير السنوي يف مستهله على بيان أهداف الو       
ات احلقوقية احلرك-حسب املنظمة-بتفعيل أغلب مضامينها، أما فيما خيص قيادة النقاش العمومي، فقد قادته 

وبعض اهليئات السياسية، ومتحورت حول حمددات بناء دولة احلق والقانون من خالل اإلصالحات  ،والنسائية
من  ليات إرسائها، فضال عن مسألة احلقوق واحلرایتالسيما يف جمال احلكامة اجليدة وآالتشريعية واملؤسساتية، و 

 خالل مدونة جنائية مالئمة مع االتفاقيات الدولية واملستجدات الدستورية.

وابملوازاة مع النقاش احلقوقي، عمل التقرير على تقدمي قراءة حتليلية ملا شهدته بالدان من حركات احتجاجية       
امجة أساسا ظهراهتا بدقة متناهية وأسباهبا النلشرائح واسعة من اجملتمع، وعددت متذات بعدين اقتصادي واجتماعي 

موضوعي اخلدمات يف جهات دون أخرى، وهذا يف اعتقادان حتليل منطقي و عن التفاوت اجملايل، وتركيز الثروة واملنافع و 
 للوقائع.

ويف نفس املنحى، عددت املنظمة نوعية امللفات املطلبية، وأشكال االحتجاجات، وكيفيات ممارستها، وطريقة      
جتاوب الدولة معها، مث قدمت خيارات نوعية هادفة إىل تقدمي مقارابت أخرى للتعامل مع هذه األحداث يف ظل 
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ها ن طرحتقريرها على احللول املمكملنظمة يف راكمي، ومن مت ركزت احتوالت وتطورات ذات بعدين دويل وطين ت
للمسامهة يف إجياد حلول واقعية وانجعة من خالل أوال الرتكيز على عنصر التكوين للمواطنات واملواطنني واملدافعني 

 عن حقوق اإلنسان.

الدان ها بة اليت حققتسلط الضوء على املكتسبات احلقوقي 0211ومن هذا املنطلق، فإن التقرير السنوي        
اوزها  رصد االنتهاكات واالختالالت املوجودة اليت جيب جتألخریة، تقريبا ومبعية توطيدها، متسنوات ا طوال العشر

بغية إرساء ثقافة حقوق اإلنسان، ألجل اإلحقاق الفعلي للحقوق املدنية والسياسية، واالقتصادية واالجتماعية 
 والثقافية والبيئية.

ومن املؤشرات اجليدة اليت مت رصدها يف تقرير املنظمة، تبنيها لثقافة االعرتاف، من خالل إقرارها منذ الوهلة       
 ،أنه جمرد ملسة من ملساهتا إىل جانب مؤشرات أخرى تستلهمها من خالل خمرجات عملها األخرى ،األوىل يف تقريرها

بياانت ملوازاة مع آلياهتا اإلجرائية كاملذكرات والبالغات والمبثابة مصادر مرجعية ورمسية وبيداغوجية اب تعد اليت
 والندوات...اخل.

إقرار املنظمة أهنا المست يف تقريرها السنوي احلقوق األكثر تداوال خالل  ،أيضا ومن مظاهر ثقافة االعرتاف      
ت عن وعرب  ،أحكامأو صدرت فيها  ،، وقامت ابستبعاد القضاای اليت كانت معروضة على القضاء0211سنة 

موقفها منها من خالل بياانهتا، والدعم املوصول الذي حتظى به املنظمة خالل مرحلة صياغة التقرير السنوي من 
 712الداعمة. "فريدريت ابریت"مؤسسة 

ويف إطار احلق يف املعلومة، كما هو الشأن ابلنسبة للحق يف مصدر اخلرب واملعلومات، نشر التقرير السنوي        
تتضمن  ،ول مضبوطةامن خالل جد ،در اجلهات اليت استقت املنظمة منها معطياهتا ومعلوماهتا وإحصائياهتامص

 713املصدر والتاريخ واجلهة ومضمون البالغات واملآل.

ومن املالحظات البارزة أيضا خبصوص اجلداول املتضمنة ملصدر معلوماهتا يف تقريرها، هو أن كل القضاای         
ذات الصلة مبجاالت األمن الوطين إال وتتفاعل معها املديرية العامة لألمن الوطين بشكل فوري واستباقي عرب بالغات 

اة قظة واالستباقية األمنية لكل األحداث والتجاوب معها، ابملواز تنويرية، وهو ما يعكس مبا ال يدع جماال للشك الي
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مع اإلجراءات املتخذة على ضوء األحباث والتحرایت اليت تنجزها مصاحلها املختصة حتت إشراف النيابة العامة 
 املختصة. 

يس مبثابة كتاب مبعىن ل ،كما أن التقرير السنوي، حدد ابقتضاب أهدافه ومرجعياته، وأنه جمرد جمهود أو حماولة       
ب لتواثائمة بذاهتا تشتغل يف إطار ابل جمهود يعرب عن رأي املنظمة كمؤسسة ق ،وليس احلقيقة املطلقة ،مقدس
 وحقوق اإلنسان الكونية، بعيدا عن منطق الذاتية ،ومبادئ الدميقراطية ،وسيادة القانون ،ودستور األمة ،الوطنية

وهذا ما  ،ولوجية واخللفية السياسية واالجتماعية " املوقع االجتماعي والوضع املادي"واالندفاعية يف التحليل واإليدي
    .اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان نلمسه ابلضبط يف تقارير
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 خامتة القسم األول:

ني املكلفني ظفنات واملو املوظفإىل إبراز جماالت تدخل  الدولية هاری معايو من خالل مبادئها  احلكامة األمنيةتسعى      
 إطار القانون الوطين.  يف هاوالتزامات الدول يف تكريس ،عاتقهمزاماهتم واملسؤوليات امللقاة على والت ،إبنفاذ القانون

السلوك  قواعد دونةم حيث عرفت ،املعيار العضويتظهر أمهية وفعالية هذه املعايری من خالل  ،ومن مت      
 لط بكوندم اخل، وذلك لعنيمدنيني أو عسكري ،منتخبنيسواء معينني أو  تعريفا شاماللقانون املكلفني إبنفاذ ا

 ،فصل السلط منمنية بادئ احلكامة األ، مع مراعاة ممجيع السلطات العمومية أجهزة احلكامة األمنية تشمل
 .واملساءلة واحملاسبة ،واملساواة أمامه ،وسيادة القانون ،والشفافية

وانت النظام بل تتعداه لتشمل مكاألمنية ال ختتزل يف األمن العام، فإن احلكامة  ،اديلمعيار امللابلنسبة  أما      
وعلى القانون  ،ويف حدود املطلوب ،عند الضرورة القصوى معيار القوة يكون ، يف حنيالعام يف مشوليته وحركيته

والسيما  ،يقهبشكل يتناسب مع اهلدف املشروع املراد حتقو ، تقييد سلطة استعمال القوة وفقا ملبدأ التناسب واملوازنة
السيما ، وجب بدل كل جهد لتاليف استعماله ، حيثاستعمال السالح الوظيفي الذي هو تدبری استثنائي أقصى

إنفاذ  ولني عناملوظفات واملوظفني املسؤ مجيع بدون استثناء  معيار املسؤولية واحملاسبةيهم  ، بينماضد األطفال
 .وكذا مجيع الفاعلني واملتدخلني يف جمال مأسسة احلكامة األمنية القوانني

صورات املؤسسة تكريسها يف إطار تاملعلنة مت  الدولية املعايریاملبادئ و  كل هذهوهلذه االعتبارات وغریها، فإن       
ة املواطناتية كاستجابة فعلية للمطالب احلقوقي  ،اخلطب والرسائل والتعليمات السامية امللكية املضمنة على مستوى

ف واملصاحلة من يئة اإلنصاهل السديدة توجيهاتالوتفعيال لاللتزامات الدولية للمملكة، وكذا يف  ،الداعية إىل ذلك
وق لدميقراطية وحقاخلطة الوطنية يف جمال او وكذلك الشأن ابلنسبة ألهداف تقرير اخلمسينية،  ،خالل توصياهتا الرمسية

 . ومقتضياته أحكامه يف الدستوري امليثاق مضامني علىعالوة  اإلنسان،

 دربط األمن ابلتنمية وحقوق اإلنسان واحلرایت العامة كروابط متينة ال جمال لفصلها، ومن مت اعتماكما أن     
ريس بل وشريك رئيسي يف ضمانه واستثباته، يف إطار تك ،يف صلب أهدافه جيعل املواطن ،ألمنمفهوم جديد ل
ل وذلك بغية جع ،ويساهم يف إرسائه كل مكوانت اجملتمع ،حقوق اإلنسان أجيالالذي يهم كل  األمن الشامل

  .األمن أرضية خصبة للتنمية الشاملة



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

323 
 

 فإهنا تقر بقدرة ،اضوء توصياهت نطلقات التقرير اخلتامي هليئة اإلنصاف واملصاحلة علىمل من خالل استقرائناو      
وذلك  يهم كل املستوایت واألصعدة، ،ملموس وجذري ،اقعيو و  ،طموح امللكية على طرح انتقال دميقراطي املؤسسة

 .لمؤسسة امللكيةاخلاصة ل تصوراتاللهيئة و التوجيهات العامة ل يف إطار متكامل بني

 ،ةومندجم ،كيةتشار  مقارابترتكزة على اهليئة م وفق توجيهات ،سهااوأس احلكامة األمنيةعامل ، فإن مومن مت      
 يات األمن،واإلشراف السياسي على عمل ،تقارير العمليات األمنيةل الفوري نشرالقوامها  ،ضوابط حمددةو  ،وتواصلية

 جمال للحكومة يف لة واحملاسبةاملساءو  ،واملساواة أمامه ،سيادة القانون احلكامة اجليدة من خالل مبادئ عالوة على
إىل جانب  ،للمكلفني إبنفاذ القانون التكوين والتأهيل وحدود استعمال القوة خاصة يف معايریفضال على  ،األمن

  .ملراقبة الربملانية واإلقليمية واحمللية للعمليات األمنيةا

ن والتنمية ساسية لإلنسااحلقوق األ مها على حمددين جوهرينيتصورات املؤسسة امللكية  رتكزيف حني ت      
ستشارية "اجمللس ااستدعى إحداث آلية مؤسساتية  ،، وحتدای عامليااألمن مفهوما اسرتاتيجيا شامال، ابعتبار الشاملة

رهاب على سبيل فاإل احلكامة األمنية اجليدة ببالدان، لرتشيد ،وتقوميية ،يشكل قوة إقرتاحيةالذي األعلى لألمن" 
 ولية اجلميع.مسؤ تبقى حيث ال دين له وال وطن، إال أن القضاء عليه  ،امللك هو آفة اجملتمع جاللة املثال حسب

ليت ال أحد جيادل ا وحتديدا الوثيقة الدستورية ،إن مراجعة وتطوير الرتسانة القانونية للمملكةومن هذا املنطلق، ف      
 مستجداتلته من ملا مح ،الدستوري واحلقوقي ابملغربيف كوهنا شكلت حدات استثنائيا غری مسبوق يف التاريخ 

كأحد   ،طنةترسيخها لقواعد الدميقراطية التشاركية واملوا من خالل ،احلقوقياملؤسسايت و  يف اجملال وحتوالت متنامية
يف جمال  اطننيلفائدة املواطنات واملو  استثنائية وضماانت ابملغرب، املتواصل دميقراطيبناء الالدعامات األساسية لل

يف  ، رجعة فيهال ابعتبارها خيارا اسرتاتيجيا للمملكة ،اليت ال تقبل املراجعة الدستورية واحلقوق األساسية احلرایت
لحكامة لية املعايری الدول يف ذلكالكونية حلقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عامليا، مبا للمبادئ انسجام اتم 

 ظهور يف بشكل جوهري تسامه أساسية كلها دعامات  ،إلنصاف واملصاحلةيئة اهل فريدةالوالتوصيات  ،اجليدة
وية أدائها  الشتغال بغية تقاآليات من قائمة، عالوة على متكينها  وهيئات دوار مؤسساتأب الرقيو  ،فاعلني جدد

ر إحلاحا يف ثأك النفتاح والتواصل األمينوالتعاون واجعل مسألة التنسيق ف، الشاملة تنميةالو  اجملتمعي منكرافعة لأل
 ،املعتمدة االسرتاتيجياتالتصورات و العقليات و  يف احيتم تغيری مما  ابلنوعية والتحول والتجديد، مطبوعسياق أمين  ظل

اما مع مقومات تنسجم مت كثقافة جمتمعية  ،األمن اإلنساين مفهوم إىل الدولةالنظام أو أمن  مفهوم من ألمنابرتقاء الاو 
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 والقضائي قانوينلألمن ال الضامنة، انهيك عن دور السلطة القضائية واملفهوم املتجدد للسلطة ،اجليدةاحلكامة األمنية 
  يف إطار سيادة القانون واملساواة أمامه.  كل التعسفات والتجاوزات املمكنة  منمتقاضيات واملتقاضني لل

 ياسق من خالل مؤشرات ،ومن خالل استقرائنا ألداء الفاعلني األساسيني يف جمال احلكامة األمنية ،إال أنه     
ه يظهر جليا أن فإن ،على املستوى العملي قانوان املتاحةلآلليات  هممدى تفعيلو  ،املكرسة الدستورية الضماانت

حلقوق ن ام من أجل تكريس عهد جديد امللكيةللمؤسسة احلقيقة اإلرادة  سجلنا ، حيثهناك تفاوات يف النتائج
السلطات  يف إطار عالقات ،جدد للسلطةتمسيخ مفهوم جديد و تر من خالل ورش  ملكية دستوريةومن مت  ،واحلرایت

ومحاية  ،كام الدستورتنزيل أحابحرتام رص امللكي على االلتزام املنتظم احل ، إىل جانبابملواطنات واملواطنني لعموميةا
 .وتعاقدا جديدا بني العرش والشعب ابعتباره ميثاقا دستورای ،ساسيةاأل مرتكزاته

 احلكومي امنالتض دأمبيرتكز على الذي  ،العمل احلكومي أداء تطورا اجيابيا يفنفس املنحى، نسجل  وعلى      
مما  ،للحكومة العموميةالسياسات و ، صيلة احلكومية للربانمج احلكومياحلعلى مستوى  ،بني مكوانته والتكامل

 ،ومندجمة متكاملةمتناسقة و مبادئ  ضوء على ،حتت سلطة رئيسهابني مكوانهتا مادامت تشتغل  الفصل معه يصعب
التنظيمي  القانون الثةحددهتا املادة الثكما   نوالتقييم والتضام بةكوهي املسؤولية والتنسيق والتفويض والتتبع واملوا 

 ،ةالسيما من خالل االمتيازات والوسائل املتاحة واملبادرات املعتمد ،والوضع القانوين ألعضائها لعمل احلكومةاملنظم 
، دادها بشكل تشاركيإعو  ،التوافق عليها اليت مت ،جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان اخلطة الوطنية يف يف طليعتها

توفری الشروط عرب  ،لزم كل القطاعات احلكوميةتاليت مضامينها  يذ وتفعيلفنلت ،املصادقة عليها ابجمللس احلكوميو 
 .يف إطار التنسيق الفعال مع خمتلف الفاعلني املعنيني ،الضرورية واملناسبة للتنفيذ املسؤول واملعقلن

 ة العامةالذي تضطلع به رائسة النياب تناميامل األداءإننا سجلنا أيضا فأما على مستوى السلطة القضائية،       
جليدة ابملوازاة مع أدوار هيئات احلكامة ا مبجرد استقالهلا عن السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل، السيما ،حتديدا

 اململكة، ومؤسسة وسيط ،يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أساسا واملتمثلة ،املكلفة مبجاالت حقوق اإلنسان
 ، يف حنياالقرتاحالرصد والتتبع واملواكبة والرتافع و ال جم يف الفاعل احلقوقي لمجتمع املديندور املتميز لالانهيك عن 

من خالل  ،نيالناخبات والناخبوانتظارات  ،وتطلعات املؤسسة امللكية ،ظل العمل الربملاين خارج الطموح الدستوري
بصرف  حرایته،و  األمن وحقوق اإلنسان إعمال آليات الرقابة الربملانية على مستوایت للغاية يف جمال األداء الباهت

 ،رب مألوفةية غائعدة وإمكاانت استثنملا حتظى به من صالحيات  ،سلطة تشريعية متكاملة األركان النظر عن كونه
 .ة للمملكةالدستوري هذافظل خارج األإال أن أجرأهتا 
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وسریورة  ،فعالقة الرقابة الربملانية ابلسياسات األمنية جتعل الفاعل السياسي على احملك، حيث إن تتبع سياقات    
"إحسان  حسب الدكتور يكشف أن سلوك النخبة السياسية ،هذه العالقة بني الفاعل السياسي والفاعل األمين

ذلك أن جتليات  714،«"النسقوحمددات سياسية " ،""السياقمازال واقعا حتت أتثری رواسب اترخيية » احلافظي"
لت تدين لثقافة زبية اليت ظوالثقافة احل ،مسلسل املراجعة الدستورية مل يكن له أتثری كبری يف السلوك السياسي الربملاين

 ترسيخ سياسية البناء واهلدم عرب التوظيف السياسوي للمؤسسات أو األزمات أو األحداث ،سياسية كالسيكية قومها
ة يف إطار سياسة التأثری والتأثر، طبعا حسب املصلح صناعة العدو املفرتض خطةهنج  من خالل وكذلك من جهة،

 اليت يرتضيها الفاعل يف عالقته ابملستفيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .12إحسان احلافظي، السياسات األمنية ابملغرب يف السلطة وأدوار النخب السياسية، مرجع سابق، ص: -714 
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 القسم الثاني:
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  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

327 
 

عملية تتطلب اإلصالح بناء على النظرة املتعقلة ابلتوازانت الدولية الشاملة، واعتماد  هو ألمنابدئ ذي بدء، ا      
 .احلكامة األمنية ونقاط التالقي بينهما املواطنةو السلطةإصالحات جذرية يف مفاهيم 

ماركس "من أكثر املفاهيم تداوال يف علم االجتماع وعلم السياسية، حيث عرفه  مفهوم السلطةيعترب وهكذا،       
 ،ط من أمناط النفوذبينما يعرفها "روبريت دال" أهنا من ،ما مل يكن ليفعله من تلقاء نفسهأبهنا قدرة )أ( بفعل " فيبری 

تلفة عما كانوا التصرف بطريقة خمعالقة بني الفاعلني يتمكن بواسطتها أحدهم من دفع اآلخرين إىل  تنطوي على
 715قد يفعلونه دون هذه العالقة، وينتج عن عدم االمتثال هلذه العالقة خسائر قاسية.

و النفوذ، يدفعنا للتعريف مبفهوم القدرة أ ،من مت، فإن القول أبن السلطة هي القدرة على التأثری واخلضوع      
رار، فإن فإذا كان النفوذ هو استطاعة التأثری على األفراد أو يف القوتوضيح العالقة اليت تربطهما مبفهوم السلطة، 

دمت يف غری ي استخالسلطة تشرتط أن أتخذ هذه القدرة أو التأثری طابعا شرعيا، وإال أخذت طابع التسلط إن ه
ية هبذا املعىن، هي قدرة شرعية أو قانونية يف التأثری، وقيمة بنائية وتنظيم السلطةومن مت، فإن  املصلحة العامة.

معرتف هبا ضمن احلياة اجملتمعية، تكسبها الشخصية املعنوية اليت تسمو على ابقي أفراد اجلماعة املكونني هلا، بغرض 
 716الفردية واجلماعية.احلفاظ على املصلحة العامة، عرب التوفيق بني أمن النظام العام، وحقوق األفراد 

ری اجليد والسهر على التسي ،لالنتقال الدميقراطي لسلطة الدولة ، تعد احلكامة اجليدة أسلوابوتبعا لذلك     
اجملاالت املالية  يف ،وعلى احرتام حقوق األفراد، واملراقبة الصارمة للمؤسسات احلكومية وغری احلكومية ،للمؤسسات

مهما كانت أشكال  اكن تطبيقهممفإن مفهوم احلكامة  ،واالقتصادية والبيئية والصحية واإلنسانية وغریها، ومبدئيا
ألهنا تقوم على قواعد أكثر إسرتاتيجية من احلكومة، حيث تعتمد على اختاذ قرارات هلا قاعدة  ،العمل اجلماعي

ف عند ال تق ،ن احلكامة يف هذا اإلطارلتوجهات واألدوار املختلفة، ذلك إابوهلا عالقة  ،عريضة أكثر اتساعا
 واختاذه. ؛وإعداده ؛وأهدافه ؛واملشاركة يف موضوع القرار ؛بل تتعداه إىل التشاور ،مسلسل التقرير

ماد السلطة ال يقتصر على اعت على ضوء املفهوم املتجدد للسلطة رجل السلطة دور أصبح وهلذه االعتبارات،     
 نبل على االهتمام إبشكاليات التنمية، ألن الغاية من التنمية هو حتقيق األم ،وتدعيمها من أجل محاية النظام العام

مصدرا خصبا  ية اليت تشكل، والتخفيف من حدة التوترات االجتماعاالقتصادي واالجتماعي للمواطنات واملواطنني
على مجيع املستوایت األخرى، والسيما، إابن األزمات والظروف غری العادية،  ام العمومينيابألمن والنظلإلخالل 

                                                           

 .102، ص: 1111ترمجة سليم حداد، املؤسسات اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، موريس دوفرجي، علم االجتماع السياسي،  -715 
716 - Roger Mucchiell, Psychologie de la relation d’autorité, 5eme édition, Paris, 1991, P : 25. 
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هو رجل  رجل السلطةخری دليل على ذلك، حيث أظهرت مبا ال يدع جماال للشك، أن 11ولعل جائجة كوفيد 
ذلك امللك الراحل  د علىأكللمعارك مبختلف مستوایهتا، كما امليدان والقرب والتنمية ابمتياز، ابلنظر لكونه قائدا 

احلسن الثاين يف أحد خطاابته مبناسبة خترج الفوج األول من مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية، وهو ما 
ى املواكبة واالنكباب عل ،يلزم رجال ونساء السلطة أن يكونوا على بينة من أمرهم، ابحلرص على التواجد امليداين

والتتبع الالزمني لكل املستجدات، وتطوير قدراهتم، عرب تكوين أساسي عصري يتالءم مع املتغریات الوطنية والدولية 
 (.الفصل األول)

ب أن جتذب انتباه جيحقيقة،  بوصفها آفة التهديدات احلالية لألمن الوطين يف خمتلف البلدانالسيما مع تنامي     
روفايالت قادرة على ب فيها بتوال ،أن أتخذ بعني االعتبار ستلزم، هذه التهديدات ياألمينالقرار لني ودوائر املسؤو 

 .لتصدي هلذه التهديداتيف ا االضطالع مبهامها وحتمل مسؤولياهتا

 من الواجب أن تتناسب مهامها مع التحدایتحيث هذه املسؤوليات جيب أن تتماشى مع حجم التهديدات، ف    
صالح والتحديث ليس فقط إلجناح مهامها، ولكن إلل وبراجمها اجلديدة لألمن، وذلك من خالل اسرتاتيجياهتا

 حجنأن ت لناميةامع القارات األخرى اليت هلا نفس االنشغاالت، يف مثل هذه الشروط ميكن للدول  والتعاون للتنسيق
 717يف مواجهة حتدایت األمن والتنمية.

التدبري وي اإلصالح املرفقارتبط يف هذا اإلطار مببدأين أساسيني مها: وم احلكامة األمنية مفهومن مت، فإن       
، وذلك من خالل ارتباط عمل املؤسسات األمنية ابلشرعية اليت تستوجب منها الشامل الرشيد لقضااي األمن

ل التوافقات عية اليت متثل كاستعمال القوة بشكل عقالن وهادف، ووفق احرتام وسيادة القانون، دون املساس ابلشر 
احملددة، واليت تتماشى مع التشريعات الدولية والوطنية، وذلك استنادا لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة اليت دعت 
إىل ترشيد احلكامة األمنية عرب مجلة من اإلجراءات، منها التكوين والتأهيل املتواصل يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيز 

الداخلية واخلارجية سواء السلوك الفردي للعاملني أو املمارسة العملية للمصاحل، فضال عن توضيح آليات املراقبة 
تطلب لزوما توفری ي فإن حتقيق احلكامة األمنيةونشر اإلطار القانوين املنظم لعمل املؤسسات األمنية، وبتعبری آخر، 

قناعة مشرتكة لدى مجيع مكوانت الدولة واجملتمع سواء فاعلني حكوميني ومؤسسات أمنية ومتدخلني جمتمعيني، 

                                                           
717 -Simon Mamosi Lelo, Menaces actuelles a la sécurité nationale et au développement de 
l’Afrique :défis, opportunités et stratégies, 2012, p : 7. 
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حيث من الواجب أن ترتكز التدخالت األمنية على أسس دولة احلق والقانون واالحرتام التام ملبادئ حقوق اإلنسان، 
 .(الفصل الثايناملواطنني يف املؤسسات األمنية الوطنية )وابلتايل كسب شرعية وثقة املواطنات و 
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الفصل األول: مأسسة احلكامة األمنية على ضوء اإلصالحات اجلديدة لوزارة الداخلية وآاثرها على منظومة 
  .حقوق اإلنسان

ال أحد جيادل يف أن رجل السلطة هو موظف عمومي، يزاول مسؤولية عمومية تتيح له سلطات معينة مبوجب     
 ، والنصوص التنظيمية، والقرارات والتعليمات الرائسية، ابلنظر لكونه ممثالوالظهائر الشريفةاألحكام الدستورية، 

لنصوص غل ابمسها على أتمني تطبيق القانون وتنفيذ اللسلطة املركزية لوزارة الداخلية، وللحكومة عامة حيث يشت
 التنظيمية للحكومة ومقرراهتا.

إال أن هناك إشكال على مستوى بعض التسميات اليت تطلق على هذه الفئة، واليت ال تتسم ابلدقة، مثل     
وانني التنظيمية القمبوجب الدستور و  سلطات حملية، حيث إىل رؤساء اجلماعات الرتابية هم أيضا السلطة احمللية

املؤطرة، وليس حبكم الواقع، كما أن ممثلو املصاحل الالممركزة للدولة على املستوى الرتايب هم أيضا سلطات حملية يف 
 يستقيم هو ال السلطة اإلدارية الرتابيةمفهوم إطار ممارستهم الختصاصاهتم بتفويض من السلطات املركزية، كما أن 

هذه املصاحل واإلدارات الالمركزية والالممركزة متارس سلطات إدارية على املستوى اجلهات اآلخر، ابلنظر لكون كل 
والعماالت واألقاليم، فرؤساء اجلماعات الرتابية مبختلف مستوایهتم هم األوىل بنعتهم ابلسلطة اإلدارية الرتابية، ألهنم 

 حني اإلداري واملايل، وهلم سلطة التدبری احلر، يفمن أشخاص القانون العام، وهلم الشخصية االعتبارية، واالستقالل 
أن اإلدارة الرتابية ال تتوفر على ذلك، إذ أهنا امتداد للمديرية العامة للشؤون الداخلية، ولسلطة وزير الداخلية، رغم 

، كزة للدولة، حتدث عن التنظيم اإلداري للمصاحل الالممر 0212أن املرسوم مبثابة ميثاق وطين لالمتركز اإلداري لسنة 
الذي يعد مواكبا للتنظيم الرتايب الالمركزي القائم على اجلهوية املتقدمة، وأداة أساسية لتفعيل السياسة العامة للدولة 

 على املستوى الرتايب من خالل سلطة اختاذ القرارات واملبادرات وتنفيذها.

ادة الرتابية، فقد أصبح من الالزم إع ومع التطور الدستوري، وعلى ضوء توسيع جماالت تدخالت اجلماعات    
النظر يف مفهوم اإلدارة الرتابية، وكذاك مصطلح السلطة احمللية أو السلطة اإلدارية احمللية، لكي تتناسب واألدوار  
الدستورية اجلديدة للفاعلني الرتابيني، ومبا يتالءم واملبادئ الدستورية الكربى، وتوجهات العهد اجلديد، واملفهوم 

لوزارية، وكذا متيزا هلا عن ابقي اإلدارات الرتابية ملختلف القطاعات امفهوم اإلدارة الرتابية املعينة تجدد لسلطة، مثل امل
رتابية املعينة للتعبری السلطة الاجلماعات الرتابية، نفس األمر ابلنسبة للسلطة احمللية من خالل االرتقاء هبا إىل مصاف 

، متييزا هلا عن السلطة املنتخبة، كما جيب مالءمة مفهوم رجال السلطة مع رتابيةعن هيئة رجال ونساء السلطة ال
مفهوم رجال ونساء املستجدات الدستورية من خالل متكني النساء من نصيبهن ضمن هذا اإلطار، من خالل 
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لتشريعية ا. وذلك جتاوزا للمصطلحات املتداولة عمليا، وللمفاهيم املنصوص عليها يف النصوص السلطة املعينة
ممثل فهوم موالتنظيمية اجلاري هبا العمل، واليت وجب مالءمتها مع الدستور، خصوصا وأن هذا األخری انتقل من 

 ،طاعاهتايف اجلماعات الرتابية، كما يعمل ويشتغل ابسم احلكومة بكل ق الدولة إىل ممثل السلطة املركزية لوزارة الداخلية
وميارس املراقبة  ،قرراهتاوم ،وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ،بيق القانونوحتت مسؤولية رئيسها على أتمني تط

لوزارة الداخلية،  وليس فقط اإلدارة املركزية ،اإلدارية، ويقوم بتنسيق أنشطة املصاحل الالممركزة لإلدارة املركزية للحكومة
 ويسهر على حسن تنفيذها، وذلك حتت سلطة الوزراء املعنيني هبا.

مثل للدولة وللسلطة مبثابة امل الداخلية سابقا إدريس البصري يف كتابه رجل السلطة، أنه يعتربوزير أكد  ،وهكذا     
التنفيذية على مستوى خمتلف التقسيمات الرتابية اإلدارية، وميارس هبذه الصفة اختصاصات وامتيازات القوة العمومية، 

امة التسلسل اإلداري لوزارة الداخلية، ويتوفرون على امتيازات عهم املوظفون املنتمون على مستوى رجال السلطة ف
خمولة للقوة العمومية، ويتولون تنسيق عمل اإلدارات التقنية األخرى ابعتبارهم ممثلني للسلطة التنفيذية ضمن حدود 

 (.املبحث األول) 718نفوذهم الرتايب

من قبل وصفه مت  الذياملستجد،  11عرف املغرب كغریه من الدول تفشي فریوس كوفيد ويف هذا اإلطار،       
 الوقائية، جمموعة من التدابری واكب ذلكلقد ، و 0202من سنة مارس  نذم العاملية منظمة الصحة العاملية ابجلائحة

 ن انتشاره.احلد مو  ، وذلك ألجل ضمان سالمة اجملتمعوطينالو  دويلذات البعدين ال االستثنائيةو 

 وقائية، نائيةتدابری استث كانت من جتلياته اعتمادحالة الطوارئ الصحية نظاما غری عادای،   إعالن لقد فرضو       
حمركا  ية العامليةوابئشكلت تدخالت وزارة الداخلية لتدبری اجلائحة ال، حيث حمط مساءلة السلطات العموميةجعلت 

امية، هادفة من إستعجالية وإلز قائية و أساسيا ابلنظر لطابعها اخلاص، حيث كانت تدخالهتا ذات طبيعة ضبطية و 
 ة، وضمان سری املرافق العامة األساسيمن جهة ورائها إىل ضمان سالمة السكان، واحلفاظ على النظام العام الصحي

 (.ايناملبحث الثواستمرارية أدائها للخدمات األساسية )

 

 

                                                           

 .11، ص: 1110إدريس البصري، رجل السلطة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون العام، املطبعة امللكية،  -718 
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 املبحث األول: دراسة حالة هيئة رجال السلطة لوزارة الداخلية

عديالت طاهلا تفنادرا ما ت ،عد وزارة الداخلية من الوزارات اليت تعرف أكرب استقرار يف اتريخ املغرب احلديثت      
، وهي جتسيد من القطاعات الوزاريةأو تركيبتها أو تنظيمها أو تسميتها مقارنة ابلعديد  وزارية على مستوى مركزها

، وهي امللكية اليت حيافظ فيها امللك على أجهزة إدارية من خمزن السلطان، السيما يف للملكية الدستوريةفعلي 
وزير ال، و الداخلية على تعيني وزير الداخلية لدى وزارةجهاز الداخلية، الذي استأثرت عليه من خالل اإلشراف 

املنتدب ورجال ونساء السلطة إبطاراهتم الثالثة بواسطة ظهری شريف، وهو ما يفسر خضوع هيئة رجال السلطة 
بشكل مباشر للمؤسسة امللكية، من خالل مؤشرين أساسيني مها اإلطار القانوين املؤطر هلا "الظهری الشريف لسنة 

 ابية. رجال ونساء السلطة ابإلدارة املركزية واإلدارة الرت حول هيئة رجال السلطة"، والظهائر الشريفة بتعيني  0222

وابلرغم من التمايز الذي شهدته هذه اهليئة يف حمطات أساسية بني اهليمنة واالستقرار من حيث متثيليتها ومركزها     
داخلية يف حكومة لواختصاصاهتا، ومن جتليات القوة واهليمنة انتقال رتبة وزير الداخلية من وزير إىل وزير دولة يف ا

التناوب التوافقي، ومن وزير داخلية إىل وزير الداخلية واإلعالم، ومن كاتب دولة يف الداخلية إىل وزير منتدب يف 
أن حقيبة الداخلية خارجة  2993نونرب  6امللك الراحل احلسن الثاين اعترب يف خطابه بتاريخ الداخلية، كما أن 

 مفاوضات التناوب األوىل ابلنظر خلضوعها بشكل وذلك إابن، السياسيةعن أي اتفاق بني القصر واألحزاب 
كومة داخل حمباشر ملراقبة املؤسسة امللكية، وهو ما أاثر حفيظة أحد القادة االحتاديني اليساريني عرب وصفها أبهنا 

حزاب الكتلة أالمتداداهتا البنيوية، وتدخالهتا اجلوهرية يف كل صغریة وكبریة، وذلك على إثر خضوع حكومة 
الدميقراطية خليار مشاركة وزير الداخلية املعين يف حكومة التناوب التوافقي، فذلك مل ينقص من قيمة ووزن وزارة 
الداخلية، بل على العكس من ذلك، زادت قوة وهيمنة من خالل ترقية وزير الداخلية إىل مصاف وزير الدولة يف 

 (.طلب األولاملري السامي يف تقاليد احلكومات املغربية املتواترة )الداخلية، ابلنظر حلجم ووزن املنصب الوزا

ومن جهة أخرى، فإن من جتليات احلفاظ على النظام واألمن العموميني ابلنسبة لرجل السلطة ومطلب محاية      
مة كاحلقوق واحلرایت يف إطار التناسب بينهما، فرض على رجل السلطة ضرورة التسلح بقواعد االنضباط واحل

والتبصر حنو ضمان توازن موضوعي يف هذا اإلطار، من خالل التوظيف األنسب للموارد واآلليات املتاحة يف إطار 
املهام الضبطية اإلدارية، حيث إن هاجس احلفاظ على النظام العام يقابله حتدي أساسي، أال وهو احلرص على 

ديد النظام ناية خاصة، واليت من شأهنا حتما مواجهة مصادر هتتنفيذ املشاريع والربامج التنموية اليت توليها الدولة ع
العام، السيما وأن املواطنات واملواطنني يرفعون شعارات تصب يف هذا االجتاه، أي التنمية يف بعديها االقتصادي 
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ادية صوهذا ما ميكن أن يستشف خالل فرتة احلجر الصحي وآاثرها االقت ،واالجتماعي، فاحلقوق تسمو على احلرایت
 نيةجودية للكرامة اإلنساواالجتماعية حتديدا، حيث إن مطلب السكن والصحة والتعليم والشغل هي مطالب و 

 .(الثاين املطلب)

 السلطة هليئة رجال اإلصالحات القانونية والتدبريية املطلب األول: جتليات

إن تعدد مصادر النصوص القانونية املؤطرة لعمل رجال السلطة تستلزم حتما تسليط الضوء عليها إلبراز      
ية والدستورية يف اإلصالحات التشريع متأنية قراءةورصد منحنياهتا وتطوراهتا املستمرة، وذلك عرب وضع  مقوماهتا،

، 1102ق أساسي جسدها الظهریين الشريفني لسنة  ، وذلك منذ حمطة االستقالل، كمنطلهيئة رجال السلطةبشأن 
، وإىل حدود (األول الفرعحيث شكلت آلية الظهائر الشريفة العمود الفقري جلل هذه اإلصالحات التشريعية )

ملوقع الوايل والعامل ضمن خياراته الدستورية اهلادفة إىل توطيد بناء دولة احلق  0211التكريس الدستوري لسنة 
ؤسسات، حيث حدد االلتزامات واملسؤوليات امللقاة على عاتق هذه اهليئة كسلطة عمومية، ومناط والقانون وامل

لتطورات الدستورية ااشتغاهلا، جتسيدا فعليا ملفهوم األمن الشامل والتنمية الشاملة، كمفهومني متكاملني كرستهما 
 (.الثاين الفرعاملغرب ) ملوقع رجل السلطة يف النظام الدستوري

 : قراءة يف اإلصالحات القانونية هليئة رجال السلطةاألول رعالف

زامين من منظور كرونولوجي ت اإلطار القانوين هليئة رجال السلطةمقومات  وىلالفقرة األ يف بعد أن نتناول    
للنصوص التشريعية والتنظيمية املؤطرة لرجال السلطة كهيئة منظمة قانوان منذ بدية االستقالل املغريب عن سلطات 
احلماية، حيث شهدت هذه اهليئة تطورات متواترة بني موقع العمال، وابقي مكوانت السلطة كموظفني ذوو السلطة، 

تراكمات عديدة على مستوى األدوار املنوطة هبا بني هاجس حفظ النظام واألمن إىل مفهوم رجال السلطة، و 
العموميني إىل رهان التنمية الشاملة، ليصبح دور رجل السلطة من رجل النظام واألمن إىل رجل التنمية الشاملة، 

ورات الدستورية ملوقع التطوابلتايل، أصبح جيسد مفهوم األمن الشامل والتنمية الشامية كمفهومني متكاملني كرستهما 
  .ةثانيال الفقرةيف  املغريب، وهذا ما سنتناوله رجل السلطة يف النظام الدستوري
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 : اإلطار القانوين هليئة رجال السلطةوىلالفقرة األ

جاء أول نص قانوين يتوىل تنظيم رجال السلطة مباشرة بعد االستقالل، حيث أخد شكل ظهری شريف، مشل     
ابعتبارهم هيئة منظمة يف أقاليم مملكتنا، ومن  تهمطبيعفصول، حدد من خالهلا  2 وتضمن 719فقط فئة العمال،

 ة.تقسم إىل ثالثة طبقات، وطبقة ممتاز مت، فهم موظفون عموميون ذوو السلطة، ينتمون ألسالك عامة للدولة 

، فإهنم حيث التمثيلبينما من  720وهلذه الطبقات صبغة إقليمية حيث يقع توزيعها إقليميا مبوجب مرسوم،      
 سلطة العامل يف فإهنا تتجلى أوال يف حيث سلطتهم،يتولون متثيل السلطة التنفيذية للملك يف األقاليم، أما من 

اإلشراف و 721شرط مصادقة وزير الداخلية على تعيني رئيس الديوان،ويف استخدام كاتبني اختاو رئيس لديوانه، 
أخریا ليمية، و للجماعات اإلقاملراقبة اإلدارية على أعمال الباشوات والقواد بوجه خاص، واثنيا يف  اإلداري والعملي

  722كحلقة وصل بني املصاحل اخلارجية التابعة ملختلف الوزارات.  التنسيقيف 

هري ظوعلى مستوى كيفية تعيني العمال، وترقيتهم، وسحبهم، من األسالك اإلدارية وعزهلم، فإهنا تتم مبوجب     
وال تقع ترقية  723ه،ويعلم امللك به قبل اختاذ ،بقرار لوزير الداخلية، يف حني تصدر عقوبتا التوبيخ واإلنذار شريف

   724العمال إال عن طريق االختيار.

ويف نفس اجلريدة الرمسية اليت صدر فيها هذا الظهری الشريف، صدر ظهری شريف آخر بتحديد قانون خاص     
ية ميثلون السلطة التنفيذية للملك يف الدوائر اإلقليم على إحداث هيئة للقواد تفصول، نص 12ضم  725للقواد،

طبقات  2ململكتنا، وذلك بوصفهم موظفون عموميون ذوو السلطة ينتمون إىل األسالك العامة للدولة تقسم إىل 
ويقع تعيينهم وترقيتهم وسحبهم من األسالك اإلدارية، وأتخریهم إىل رتبة أدىن، وعزهلم  726،ذات صبغة إقليمية

                                                           
 .1102أبريل  2، يف 20، السنة 0021بتحديد القانون اخلاص ابلعمال، اجلريدة الرمسية، القسم الرمسي، عدد  1.02.222 الظهری الشريف رقم -719

 الفصل السادس من نفس الظهری الشريف بتحديد القانون اخلاص ابلعمال. -720 
 لفصل السابع من نفس الظهری الشريف بتحديد القانون اخلاص ابلعمال.ا -721 
 األول والثاين من الظهری الشريف بتحديد القانون اخلاص ابلعمال.الفصل  -722 
 الفصل الثالث من نفس الظهری الشريف. -723 
 الفصل اخلامس من نفس الظهری الشريف. -724 

، 0021 سم الرمسي، عددالق، اجلريدة الرمسية 1102مارس  02ن اخلاص للقواد، الصادر يف بتحديد القانو  1.02.221الظهری الشريف رقم  - 725
 .1102أبريل  2 ، بتاريخ20السنة 

 الفصل الثاين من ظهری شريف بتحديد قانون خاص للقواد.  -726 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

335 
 

يف حني تصدر عقوبة  ،ظهري شريف مبوجب 727ووضعهم رهن التصرف، وتقليدهم وظيفة غری وظيفتهم ونقلهم
وألجل هذه الغاية، فقد نص  728ينهي إىل علم امللك به  قبل اختاذه، قرار لوزير الداخلية مبوجب التوبيخ واإلنذار

 729الظهری الشريف إىل أنه سيحدث جملس أتدييب لتطبيق التدابری التأديبية.

أما على مستوى املهام املنوطة هبم، فتتجلى يف تنفيذ القوانني والقرارات، والسهر على النظام واألمن والطمأنينة      
وألجل اضطالعهم هبذه املسؤوليات اجلسيمة، فقد نص الظهری 730العامة، وإدارة شؤون املصاحل اخلاضعة لسلطتهم،

مساعدة القواد يف أداء مهامهم، حيث يعني هؤالء اخللفاء  الشريف على دور الشيوخ واخللفاء عند االقتضاء يف
وبغرض ضمان 731،بقرار عاملي ابقرتاح من القواد، أما الشيوخ، فإهنم يعينون ويعزلون بقرار لوزير الداخليةويعزلون 

يوخ دون شاخلدمات املقدمة هلذه الفئة "الشيوخ"، حيدد مبرسوم الشروط اليت متنح مبقتضاها التعويضات عن املهام لل
، ومن جتليات ذلك، وجود قواعد قانونية سابقة هلذا الظهری يؤدون مهامهم عند االقتضاءاخللفاء، ألن هؤالء 

مبوجبها قسطا  القواد والشيوخالشريف، الذي نص على وجوب إلغاء مجيع املقتضيات املخالفة اليت كان يستفيد 
 وهذا دليل على الرغبة الراسخة اليت كانت حتدو امللك الراحل حممد اخلامس ألجل عقلنة 732من حمصول الضرائب،

 هؤالء املوظفني.مهام 

رة مرسوم حكومي وضعه رئيس الوزاويف نفس السنة، وتطبيقا ألحكام هذا الظهری الشريف، سيصدر أول     
لفاء على حد سواء، من خالل عبارة تضمن فصلني يهمان وضعية القواد واخل 733،حول القانون اخلاص للقواد

اص ابلقواد، ضمن هذا القانون اخل للخلفاءيف إشارة واضحة وصرحية للوضعية املتميز  "املعينني قوادا أو خلفاء"
وادا أو نص يف فصله األول على أنه يبقى للضباط املغاربة املعينني قوما سيعقبه من تعديالت ومستجدات، حيث 

م على وجه شخصي ابلرقم االستداليل اجملعول لرتبتهم العسكرية، وإذا كان الرق ،بصفة مؤقتةخلفاء حق االنتفاع 

                                                           
 الفصل الثالث من ظهری شريف بتحديد قانون خاص للقواد. -727

 من ظهری شريف بتحديد قانون خاص للقواد. الفصل اخلامس -728 
 للقواد.الفصل السادس من ظهری شريف بتحديد قانون خاص  -729 
 الفصل األول من ظهری شريف بتحديد قانون خاص للقواد. -730 
 الفصل السابع من ظهری شريف بتحديد قانون خاص للقواد. -731 
 الفصل التاسع من ظهری شريف بتحديد قانون خاص للقواد. -732 
، السنة 0222م موظفي اإلدارات العمومية، عدد بتحديد القانون اخلاص للقواد، اجلريدة الرمسية، نصوص خاصة، نظا 0.02.1120مرسوم رقم  -733 

  .1101يناير  2، يف 22
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االستداليل الراجع حلالتهم كقواد أو خلفاء يقل عن الرقم االستداليل العسكري، وتقتطع أجورهم مما ينوهبم من 
 .1102ر املرسوم إىل فاتح يناي، ونص على رجوع العمل هبذا شغلهم وظيفة قائد أو خليفة مدرجة يف امليزانية

املتعلق ابلنظام األساسي  1102مارس  02 ين الشريفني الصادرين يفالظهری  ويف نفس السياق، فقد ألغي     
املتعلق ابلنظام األساسي اخلصوصي  2963بتاريخ فاتح مارس  الظهري الشريفبعد صدور والقواد،  للعمال

 ل رمسيبشك اليت سيتم اإلعالن عنها هيئة رجال السلطةفكرة ا حبق جسد ماإال أهن 734ة،ملتصريف وزارة الداخلي
 .0222 شريف يف سنة ظهری مبوجب

مارس  11صادر يف  مبوجب ظهري شريف، أول نص قانوين ينظم رجال السلطة منذ االستقالل، كان إذن     
، حيث صدر يف نفس السنة واليوم ظهریين شريفني، األول يهم العمال، والثاين خيص القواد، مت سيصدر 2956

ينص  ،ار الدستورانيةيف إطعبارة عن ظهری شريف  ،التشريعي هلذه اهليئةكمحطة اثنية من التطور أول نص قانوين 
ملوظفني ووو ابهبذه الصيغة كعنوان جلزئه الثاين، بعدما كانوا يوصفون  رجال السلطةمصطلح ألول مرة على 

هيئة  حول 1122، وعلى كيفيات التعيني واالختصاصات املنوطة هبم يف الظهری الشريف فاتح مارس السلطة
 املتصرفني بوزارة الداخلية.

ری الشريف ، على الظهوزارة الداخليةشريف بشأن النظام األساسي اخلاص مبتصريف وقد استند هذا الظهری ال     
، والظهری الشريف رقم 1102مارس  02بتحديد النظام األساسي للعمال، الصادر يف 1.02.222رقم 

من أول دستور  112بتحديد قانون خاص للقواد، وعلى الفصل  1102مارس  02الصادر يف  1.02.21
هيئة املتصرفني بوزارة الداخلية، ونص يف اجلزء  ، وينظم هذا الظهری الشريف1120دجنرب  12للمملكة بتاريخ 
 وكيفيات الولوج لوظائف السلطة.رجال السلطة الثاين منه على 

عيني يف التمن خالل مباشرة  ،سلطة امللك على رجال السلطةالشريف  الظهری وأتسيسا على ذلك، كرس     
 واملتصرفني من وزير الداخلية، من بني املتصرفني املمتازين واملتصرفني ابقرتاح ،مبقتضى ظهری شريف، منصب العمال

 735املساعدين، ومن بني األشخاص املتوفرين على حنكة وخربة، والبالغة يف سنهم الثالثني على األقل.

                                                           

املتعلق ابلنظام األساسي اخلصوصي ملتصريف وزارة الداخلية، اجلريدة الرمسية عدد  1122بتاريخ فاتح مارس  1.22.222الظهری الشريف رقم  -734 
 .1122مارس  10بتاريخ  0201

 .1122ابلنظام األساسي اخلصوصي ملتصريف وزارة الداخلية، بتاريخ فاتح مارس الظهری الشريف املتعلق  11الفصل  -735 
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حيث يالحظ من عنوان الباب الثاين من "اختصاصات العمال"، كما نص على اختصاصات رجال السلطة       
وهم هيئة منظمة مبوجب ظهری شريف، 736الثاين للظهری الشريف أن العمال هم أمسى تعبری لرجال السلطة،اجلزء 

لطة للقانون، واألنظمة، ومقررات، وتعليمات الس الدور التطبيقيحيث حافظ على االختصاصات السابقة، وهي 
ات احمللية وكذلك الشأن ابلنسبة للجماع للنشاط العام ملوظفي الدولة حتت سلطة الوزراء،الدور الرقايب املركزية، و

ألعمال املصاحل اخلارجية للوزراء واملؤسسات العمومية، الدور األمين  الدور التنسقيضمن حدود اختصاصها، مث 
احلضري  على مكوانت هيئة رجال السلطة على املستوينيالدور اإلشرايف يف جمال احملافظة على النظام العام، وأخریا 

   737والقروي.

رجل ظم نص قانوين ين ، حيث سيصدر أولحمطة اثلثة من التطور التشريعيوهكذا، سيعرف موقع العامل     
، على غرار املنهجية املعتمدة سابقا يف الظهری الشريف املتعلق ابلقانون اخلاص بشكل مستقل السلطة العامل

يف  قانون شريف مبثابةالظهري ال وذلك مع صدور ،1120، ويف إطار دستور 1102مارس  02للعمال يف 
اللة  جلممثالحيث نص على صفة رجل السلطة العامل ابعتباره  738،حول اختصاصات العامل 2911فرباير 25

 الذي ميارس فيه مهامه. لحكومة يف العمالة أو اإلقليمل ندوابوم ،الشريفة امللك

 اإلشرافوذ، التنفيوالتطبيق  يف ،له سابقا، فلم خترج عن اإلطار الذي حدد أما من حيث مهامه املنوطة به    
، "ورؤساء املقاطعات احلضرية والقروية "الباشا والقائد ،حتت سلطة وزير داخلية على أعمال رؤساء الدوائر

 السهر على تطبيق الظهائر توىلياحملافظة على النظام العام، "واختاو التدابري التنفيذية القانونية و التنسيقو املراقبةو
ذ من أجل ممارستها خوالقوانني واألنظمة، وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات احلكومة يف العمالة أو اإلقليم، ويت الشريفة

 739الرتايب تدابری تنظيمية أو فردية طبقا للقوانني واألنظمة املعمول هبا".يف حدود اختصاصاته ونطاقه 

                                                           

من الباب الثاين من اجلزء الثاين الظهری الشريف املتعلق ابلنظام األساسي اخلصوصي ملتصريف وزارة الداخلية، بتاريخ فاتح مارس  01الفصل  -736 
1122. 

 الظهری الشريف املتعلق ابلنظام األساسي اخلصوصي ملتصريف وزارة الداخلية، بتاريخ فاتح مارس من الباب الثاين من اجلزء الثاين من 01الفصل  -737 
1122. 

حول  1111مارس  12بتاريخ  2201اجلريدة الرمسية عدد  1111فرباير 10صادر يف  1.10.122الظهری الشريف مبثابة قانون رقم  -738 
 اختصاصات العامل.

 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12مبثابة قانون بتاريخ الظهری الشريف  0الفصل  -739 
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 مبناسبة قيامه مبهام احملافظة على النظام من جوازإال أن املستجد األساسي ضمن هذا اإلطار، هو متكني العامل    
لشروط احملددة طبقا لابلدرك امللكي وقوات املسلحة امللكية  االستعانةو ،القوات العمومية وقوات الشرطة استعمال

 740قانوان.

لية يف ، فإنه يقوم بتنفيذ مقررات جمالس العماالت واألقاليم، ويراقب اجلماعات احملاعات احملليةعالقته ابجلمويف    
حدود اختصاصاته، أما على مستوى املصاحل اخلارجية، فالعامل يقوم بدور التنسيق ألعمال املؤسسات اخلارجية 

 األقاليم.   ايب نطاق العمالة أولإلدارات املدنية للدولة، وأعمال املؤسسات العمومية اليت ال يتجاوز اختصاصها الرت 

ء املصاحل تتألف من رجال السلطة، ورؤسا ،رائسته جلنة تقنية للعمالة أو اإلقليموحتدث لدى العامل، وحتت     
 اخلارجية اإلدارات املدنية التابعة للدولة، ومديري املؤسسات العمومية.

وجيوز للعامل أن يستدعي حلضور أشغال اللجنة املذكورة كل شخص من ذوي األهلية وجتتمع اللجنة التقنية     
 ابستدعاء العامل مرة واحدة يف الشهر على األقل.

واللجنة التقنية دورها مساعدة العامل يف مهامه يف إعداد جزء من خمطط التنمية اخلاص ابلعمالة أو اإلقليم     
القيام مبهمة التنسيق اليت يتوالها العامل، تنفيذ مقررات جملس العماالت واألقاليم، تنفيذ األشغال املقررة يف  املعين،

 741خمطط التنمية.

العمالة أو  املزاولني عملهم يف وأعوان املصاحل اخلارجية ملوظفيويقوم العامل بدور الرقايب على النشاط العام     
ختصني، وحسن تسيری املصاحل العمومية وكل مؤسسة أخرى تستفيد من إعانة الدولة اإلقليم حتت سلطة الوزراء امل

 742واجلماعات احمللية، ماعدا موظفي احملاكم.

كما يطلع سلفا، لكل النتقال يهم رؤساء املصاحل اخلارجية لإلدارات املدنية التابعة ومساعديهم املباشرين، كما      
تص، نظرة عن سلوك رؤساء مصاحل اإلدارات املدنية ومساعديهم املباشرين جيب أن يوجه سنوای إىل الوزير املخ

 العاملني ابلعمالة أو اإلقليم.

                                                           
 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12الظهری الشريف مبثابة قانون بتاريخ  2الفصل  -740 

 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12الظهری الشريف مبثابة قانون بتاريخ  0الفصل  -741 

 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12ريخ الظهری الشريف مبثابة قانون بتا 2الفصل  -742 
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من الظهری  12وجيوز للعامل، أن ميارس مهمة التوقيف عن العمل املستند إىل السلطة املذكورة، مبوجب الفصل    
األساسي العام للوظيفة العمومية، وخيرب  مبثابة النظام 1102فرباير  02الصادر يف  1.02.222الشريف رقم 

 الوزير املختص على الفور بتدبری التوفيق الذي اختذه، ماعدا موظفي احملاكم حسب مقتضيات الفصل السادس.

ويوجه العامل لكل وزير خمتص، تقريرا حول حالة تقدم االستمارات املقررة يف نفوذه، وجيوز للعامل اقرتاح مجيع    
وتدابری تطبيق  743يرى يف اختاذها فائدة لتحقيق االستثمارات الداخلية يف اختصاص الوزارة املقصودة.التدابری اليت 

 ظهری شريف هذا مبثابة قانون حيدد مبرسوم يتخذ ابقرتاح من وزير الداخلية

ومن حيث  ،بظهري شريف رجل سلطة معنيمبوجب الظهری الشريف احملدد الختصاصاته، هو  العاملإذن،      
ق الظهائر ، يتوىل تنفيذ القرارات وتوجيهات احلكومية، ويسهر على تطبيومندوب احلكومة ،ممثل للملكصفته، فهو 

الشريفة والقوانني واألنظمة، ويتخذ من أجل تفعيلها آليات تدبریية وضبطية إدارية "تدابری تنظيمية أو فردية" طبقا 
ى النظام العام، جيوز له استعمال القوات العمومية، واالستعانة ابلدرك للقوانني واألنظمة، ومن أجل احلفاظ عل

 والقوات املسلحة امللكية طبقا للشروط القانونية.

وعلى مستوى عالقته ابجملالس املنتخبة، فإنه يتوىل مراقبة اجلماعات احمللية وتنفيذ مقررات جمالسها، فضال عن     
ام تصرفه وإشارته حتت سلطة وزير الداخلية، وابلنسبة ملراقبة النشاط العمراقبة عمل رجال سلطة املوضوعني رهن 

للموظفني وأعوان املصاحل اخلارجية حتت سلطة الوزراء املختصني وحسن تسریها، ماعدا موظفي احملاكم، حيث يطلع 
ء مصاحل اإلدارات ساعلى انتقال رؤساء املصاحل اخلارجية ومساعديهم املباشرين، كما يوجه سنوای نظرة على سلوك رؤ 

ومساعديهم املباشرين، كما جيوز للعامل ممارسة مهمة التوقيف عن العمل وخبری الوزير املختص فورا هبذا التدبری 
 ويوجه للوزير املختص تقريرا حول حاالت تقدم األشغال حول االستمارات.

ون فقد كانت مع الظهری الشريف مبثابة قان ،من مسار اإلصالح التشريعي لرجال السلطة احملطة الرابعةأما     
حول اختصاصات 1111فرباير  10الشريف الصادر يف  ظهریالبتغيری وتتميم 1112أكتوبر  2الصادر يف 

  744.العامل

                                                           

 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12الظهری الشريف مبثابة قانون بتاريخ  2الفصل  -743 

حول اختصاصات العامل، اجلريدة الرمسية  1111فرباير  10بتغيری وتتميم ظهری  1112أكتوبر  2الصادر يف  1.12.012الظهری الشريف مبثابة قانون رقم  -744 
 .1112أكتوبر  2يف  2002عدد 
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، 0يف الفصل ، وحل حملها 1129 الشريف لسنة ظهريالمن  8و 5نسخ أحكام الفصلني حيث نص على     
سلطة الوزراء املختصني بتنسيق أعمال املصاحل اخلارجية لإلدارات املدنية للدولة الذي نص على قيام العامل حتت 

صد السهر على ، ومراقبتها وتتبعها قواملؤسسات داخل نفوذه، ويتوىل النهوض أبعمال املصاحل وللمؤسسات املذكورة
ا يصدرونه من عن شروط تنفيذها م تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزراء، ويرفع العامل للوزراء املعنيني ابألمر بياان

 745توجيهات وتعليمات.

ل القطاعات يشتغل مع ك، العامل ينفذ القرارات والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزراء، ومن مت، فهو إون    
رامج العمل ب، كما خيرب العامل أبعمال املصاحل اخلارجية وتبلغ إليه نسخة من احلكومة مندوابابلنظر لكونه  الوزارية،

 والتوجهات الواردة من الوزراء املعنيني، ونسخة من التقارير والبياانت العامة املرفوعة من املصاحل اخلارجية إىل وزرائهم.

، حول اللجنة التقنية 2911الشريف لسنة ظهري المن  5إلغاء الفقرة الثانية من الفصل وهكذا، فقد مت     
 احلايل. 1112من الظهری الشريف لسنة  0ملادة حيث مت تنظيمها بنص تنظيمي حسب ا

امللغى، فإن العامل يوجه سنوای إىل كل وزير من الوزراء تقريرا عن حالة  2الفصل أما خبصوص مستجدات     
االستثمارات املقررة من لدن الوزارة املعنية، وله أن يقرتح هبذه املناسبة، كل تدبری من التدابری اليت يرى يف اختاذها 

 فائدة لتحقيق االستثمارات املقررة يف اختصاص الوزير املعين.

، 1111من الظهری الشريف لسنة  0للفصل  1112على متيم هذا الظهری الشريف لسنة  0كما نصت املادة      
، مبوجبه لدى العامل وحتت رائسته جلنة تقنية اتبعة للعمالة أو اإلقليم أحدثت فصال خامسا مكررااعترب حيث 
اخلارجية لإلدارات املركزية التابعة للدولة ومديري املؤسسات الكاتب العام ورؤساء الدوائر ورؤساء املصاحل  وتضم

 746العامة، وحتدد اختصاصات اللجنة املذكورة بنص تنظيمي.

، وال 1111من الظهری الشريف لسنة  1الفصل  1112من الظهری الشريف لسنة  2وهكذا، متمت املادة     
على موظفي احملاكم، وموظفي املصاحل اخلارجية التابعة لوزارة األوقاف، وعلى املوظفني  2و 0تطبق أحكام املادتني 

إلدارات خلارجية لاملصا ح اية التابعة للدولة، بعبارة العاملني هبا، حيث غری عبارة املصاحل اخلارجية لإلدارة املدن
 .املركزية

                                                           

 حول اختصاصات العامل. 1111فرباير  10ف بتغيری وتتميم الظهری الشري 1112أكتوبر  2صادر يف المبثابة قانون  من الظهری الشريف 1املادة  -745 

حول  1111فرباير  10بتغيری وتتميم الظهری الشريف الصادر بتاريخ  1112أكتوبر  2من الظهری الشريف مبثابة قانون الصادر يف  0املادة  -746 
 اختصاصات العامل.
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املتمم مبوجب ظهری شريف  1111العامل حمددة مبوجب ظهری شريف مبثابة قانون لسنة  اختصاصات ،إون    
مل يعمل على نسخ مجيع أحكام الظهری الشريف 1111، حيث إن الظهری الشريف لسنة 1112مبثابة قانون لسنة 

ابة قانون لسنة مبث مبثابة النظام األساسي للمتصرفني بوزارة الداخلية، كما أن الظهری الشريف 1122لفاتح مارس 
ومتم  نسخحول اختصاصات العامل، بل  1111هو اآلخر مل ينسخ الظهری الشريف مبثابة قانون لسنة  1112

املنسوخ بفصل خامس مكرر، لتظل أحكامه  0، ومتم الفصل 2و 0، حيث نسخ الفصلني فقط مقتضياته بعض
 .1111قانون حول اختصاصات العامل لسنة سارية املفعول ابملوازاة مع أحكام الظهری الشريف مبثابة 

سينسخ  747، واملتعلق هبيئة رجال السلطة،0222أكتوبر  01الصادر يف  1.22.21إال أن الظهری الشريف رقم    
حول النظام األساسي للمتصرفني بوزارة  1122األحكام املخالفة له يف مقتضيات الظهری الشريف لفاتح مارس 

 .1118يوليوز  32 ابتداء من اتريخالداخلية، 

يف شأن هيئة رجال السلطة قد نسخ أحكام  0222يونيو  21هری الشريف الصادر بتاريخ الظ ، فإنوعليه   
بشأن النظام األساسي اخلصوصي للمتصرفني بوزارة الداخلية املخالفة له، وعلى  1122الظهری الشريف فاتح مارس 

ری الشريف استند هذا الظهری الشريف على الفصل الرابع من الظهمستوى مضامينه، فلم يطرأ عليه أي تغيریه، حيث 
 حول الوظيفة العمومية. 1102فرباير  02مبثابة النظام األساسي العام للوظيفية العمومية الصادر يف 

، 1112لكن قبل التطرق إليها، جتدر اإلشارة إىل أنه ابملوازاة مع صدور الظهری الشريف مبثابة قانون لسنة      
"، مت املصادقة 1110يف إطار الدولة الدستورانية "دستور اإلداري  بشأن الالتركيز مرسوم حكوميسيصدر أول 

حلقة وصل واملصاحل اخلارجية، وموقع العامل رجل السلطة كعليه يف اجمللس الوزاري، ويهم العالقة بني اإلدارة املركزية 
لصادر االظهری الشريف مبثابة قانون وذلك انسجاما ومتاشيا مع مستجدات املادة األوىل من  748ضمن هذا اإلطار،

السالفة  حول اختصاصات العامل1111فرباير  10الشريف الصادر يف  ظهریالبتغيری وتتميم 1112أكتوبر  2يف 
 الذكر.

نطاق اختصاص كل من اإلدارة املركزية واملصاحل اخلارجية، كما نص على إمكانية املرسوم احلكومي  حددحيث      
تفويض الوزراء لرؤساء املصاحل اخلارجية التابعة هلم، وكذا تفويض الوزراء املكلفني ابإلدارات املدنية للدولة 

                                                           

، نصوص خاصة، نظام موظفي اإلدارات العمومية، 0211عدد ، اجلريدة الرمسية 0222أكتوبر  01الصادر يف  1.22.21الظهری الشريف رقم  -747 
 املتعلق هبيئة رجال السلطة.

 .1112أكتوبر  21بتاريخ  2000بشأن الالتركيز اإلداري، اجلريدة الرمسية عدد  1112أكتوبر 02الصادر يف  0.12.200مرسوم رقم  -748
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ى ضمن احلدود الداخلة يف نطاق اختصاصهم علالتصرف ابمسهم  قصد للعمالوإسناد املسؤوليات  ،الصالحيات
 مستوى العمالة أو اإلقليم الذي ميثلونه.

ائر الشريفة، ا منبعها الظهؤطرة هليئة رجال السلطة وأدوارهكل النصوص القانونية املوتبعا ملا سبق، فإن      
ها، واملصادقة وات الصلة كان يتم التداول فيوآلية تعيينهم هي الظهائر الشريفة، وحىت املراسيم التطبيقية 

عليها يف اجملالس الوزارية اليت يرأسها امللك، مما جيعلنا وحبق أمام هيئة هلا طابعها اخلاص مييزها، فنجدها أقرب 
ة يف شقيها الرتابي التنمية يفرئيسيا حمركا رجل السلطة فاعال أساسيا و  جعلت منكما  للملك منه للحكومة،

بني  ، وهنا مربط الفرسيني من جهة أخرىمومظام واألمن العلنل حاميا وحافظاو  ،من جهةواالجتماعي  ياالقتصاد
 التنمية واألمن كمفهومني متدخلني ومرتابطني ومتكامني.  

، فقد نص يف يف شأن هيئة رجال السلطة 0222يونيو  21الظهری الشريف الصادر بتاريخ وابلعودة ألحكام     
وزارة إحداث هيئة رجال السلطة ب مادته األوىل على على تنظيم هيئة رجال السلطة، حيث أشارتاببه األول 

لفاء إطار خ؛ إطار القواد؛ إطار الباشوات؛ إطار العمالتضم أربع أطر موزعة على الدرجات التالية:  الداخلية
 02، فهي حمصلة طبيعية، ومؤشر حقيقي على الرتاكمات اليت شهدهتا هذه اإلطارات منذ احملطة األوىل يف القواد
، حيث مت جتميع كل هذه اإلطارات يف نص قانوين واحد، وبشكل تراتيب متكامل مع حسم اجلدل 1102مارس 

كانوا   مرتبة القواد؟ السيما وأهنم هل هم من رجال السلطة؟ وهل هلم نفس  خلفاء القوادواللبس املثار حول فئة 
 ،عند االقتضاء""من خالل تقدمي املساعدة فقط لفئة القواد بفئة الشيوخ "فئة خلفاء القواد" على ارتباط وثيق 

، ومرسومه التطبيقي يف نفس السنة، من 1102مارس  02وذلك على مستوى القانون اخلاص للقواد الصادر يف 
، بذلك أضحت هذه الفئة من أطر هيئة رجال السلطة، لكن برتبة أقل من ء القواد""القواد أو خلفاخالل عبارة 
 إطار القواد. 

(، مهام وايل أو عامل أو كاتب عام لعمالة أو إقليم قوادالالعمال؛ الباشوات؛ ويتوىل رجال السلطة الثالث )     
اشر املركزية أو ابإلدارة احمللية بوزارة الداخلية، ويبأو ابشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد ابإلدارة 

التعيني هبذه املهام واإلعفاء منها مبقتضى ظهری يصدره امللك ابقرتاح من وزير الداخلية، أو بقرار لوزير الداخلية فيما 
 749خيص إطار خلفاء القواد.

                                                           

 هيئة رجال السلطة. يف شأن 0222يونيو  21من الظهری الشريف الصادر يف  0املادة  -749 
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 أو عامل أو  وهي مهام وايل مهام معينة، بغرض مزاولةيكون  التعيني امللكي بظهری شريفف ،نطلقومن هذا امل      
رة سواء زالوا هذه املهام ابإلدارة املركزية أو ابإلداكاتب عام أو ابشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد 

 أما هؤالء هم رجال السلطة معينون ملمارسة هذه املهام بظهری شريف ابقرتاح وزير الداخلية.  احمللية،

السلطة "خلفاء القواد" سواء ابإلدارتني املركزية أو احمللية بوزارة الداخلية، تباشر تعيينا هتم مبوجب قرار  أما رجال    
وزير الداخلية، كما ميكن لرجال السلطة يف اإلطارات األربع مزاولة مهام معينة بقطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية 

 .أخرى عن طريق مسطرة اإلحلاق

 الء، ليسكيفيات تعيني هؤ   سلطة، بينما حددت املادة الثانيةادة األوىل أصناف هيئة رجال الحددت امل هكذا،     
لية ...اخل سواء ابإلدارة املركزية أو اإلدارة احمليل أو عامل بناء على صفة رجل السلطة، وإمنا ملزاولة مهام معينة إما وا

زية الداخلية، ماعدا رجال السلطة خلفاء القواد ابإلدارة املركلوزارة الداخلية، مبوجب ظهائر شريفة ابقرتاح من وزير 
 واحمللية، فإن تعيينهم يتم مبوجب قرار لوزير الداخلية.

يعرض وزير الداخلية الئحة اقرتاحات تعيينات خمتلف درجات األطر الثالث على نظر ويف هذا الصدد،       
ير الداخلية لطة التعيني يف درجة خلفاء القواد، فتعود لوز ، أما سامللك لوضع طابعه الشريف على ظهائر التعيني

 750.من تلقاء نفسه

مبوجب أوال أداء اخلدمة الفعلية يف إطار الصفة املطلوبة يف درجات اإلطار  حددت شروط وضوابط الرتقيةكما      
رتقي عن طريق االختيار، وبعد التقييد يف جدول الرتقي، واستيفاء املدة احملددة يف كل درجة على حدة، ويف حدود لل

سنوات على األقل هبذه الصفة  2يتم االختيار من بني العمال الذين قضوا  ممتاز مثال درجة عاملاملناصب املتوفرة، 
سنوات يف حدود املناصب  2اشوات املمتازين الذين قضوا من اخلدمة الفعلية، ودرجة عامل خيتار من بني الب

 751املتوفرة.

على إمكانية التعيني يف اإلطارات األربعة العمال والباشوات والقواد وخلفاء  1و 0و 2و 2ولقد نصت املواد     
وكذلك  ،إلدارةابالقواد املوظفون يف القطاع العام أو اخلاص املتوفرين على التدرج االستداليل املطلوب واألقدمية 

ؤهلهم للتوظيف يف يواحلاصلون على دبلوم  ،األشخاص املتوفرين على جتربة ملدة معينة يف القطاع العام أو اخلاص
 والبالغون للسن احملدد ودوي الكفاءة واخلربة.، 11سلم األجور 

                                                           
 يف شأن هيئة رجال السلطة. 0222يونيو  21من الظهری الشريف الصادر يف  2املادة  -750 

 يف بشأن هيئة رجال السلطة. 0222يونيو  21من الظهری الشريف الصادر يف  2املادة  -751 
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، والتقيد يف لصفة املطلوبةلكن بصرف النظر عن الشروط الواجب توفرها، كاخلدمة الفعلية وقضاء مدة حمددة وا    
ذه مل حيدد الظهري الشريف املعايري الواجب توفرها يف من يسعى لتقلد هجدول الرتقي، واالختيار، وشرط السن، 

، ألنه كيف ميكن تدبری مسؤولية عمومية، بطبيعتها، وأشكاهلا، وجسامتها يف نفوذ تراب معني من طرف املهام
قابية أو حقوقية أو قبلية أو عرقية، وليس من صناعة املعهد امللكي لإلدارة مسؤول معني ذو محولة سياسية أو ن

الرتابية، ومل يتدرج ضمن هرم السلطة، ومل خيضع لتكوين أساسي، وال مستمر، وال أتهيلي، يف املعهد امللكي ملزاولة 
 من هيئة رجالهؤالء ض كيف ميكن إدماج مهام السلطة؟ فهي مهام مضنية ترتتب عنها مسؤولية جسيمة، وابلتايل،

وأساليب  لالسلطة، وهم ليسوا مؤهلني وعارفني أبجبدایت السلطة والرتاب الوطين، وأمناط التنسيق والتواص ونساء
األحداث والوقائع؟ انهيك عن أعراف وضوابط مهام السلطة واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم، تدبری امليدان وجمرایت 

ملصاحل والتكامل الوظيفي بني الفاعلني الرتابيني، والعقليات واالنتماء واحملاابة السياسية، وامما يطرح إشكالية االنسجام 
احلزبية الضيقة ونظرة املواطنات واملواطنني للفاعل السياسي، وآاثر ذلك على هبة السلطة، ومن مت الفعالية والنجاعة 

هداف، والوسائل ة يف األالضبط، والتقومي، وااللتقائياملطلوبة يف األداء، والنتائج املتوخاة من خالل االنفتاح، و 
 .اتواجملهود

نساء ضمن هرم هيئة رجال و  معايري الولوج واإلدماجوحصرية لذلك كان على املشرع أن حيدد بدقة متناهية     
  ،ابملسؤول الرتايبالقة عالسلطة حفاظا على االرتباط البنياين املرتاص بني حلقاهتا، كضرورة حتمية ال حميد عنها يف 

ية من شأهنا ، ألن العقيدة السياسية احلزبعدم االنتماء السياسيكوجوب الوالء للوطن، وتصفية االلتزام اجلبائي، و
التأثری السليب على النسق املؤسسايت، وإحداث خلل وظيفي يف األداء الرتايب، واحنراف على مستوى األهداف 

ؤهالت تبطة ابلعقليات السياسية واجملتمعية أساسا، بصرف النظر عن الكفاءة واملالتنموية املراد حتقيقها، ألسباب مر 
بطة األخرى شيء آخر، وذلك ألسباب مرت العمومية والتجارب اليت ميتلكها، فمجال السلطة شيء، وابقي اإلدارات

و املوظف حبزب أ ط الشخصخبصوصية املهام واملسؤولية، واجلهاز الذي ينتمي إليه، ورهاانته املتعددة، فمثال ارتبا
من شأنه استغالل وضعية وزير مبا فيه وزير الداخلية أو رئيس احلكومة ألجل تقلد مهمة من  سياسي يدبر احلكومة

مهام السلطة، حيث الحظنا أن بعض رجال السلطة يف إطارات عالية، يتم الدفع هبم لتقلد مهام وال أو عامل أو 
    اسي أو حليف سياسي.مسؤولني إداريني ابإلدارة املركزية أو العماالت واألقاليم إبيعاز من حزب سي

واألكيد أن ذلك سينعكس سلبا على التدبری واألداء واألهداف املتوخاة، حيث ال يعقل أن يكون الوايل أو      
العامل يدير شأان ترابيا بثقل املهام والوسائل والضماانت املتاحة له دستورای وقانونيا، أن يلقى رضا وقبوال من طرف  

ني، سياسية املدبرة أو املراقبة للمجالس الرتابية، وابقي املصاحل الالممركزة والفاعلني الرتابيكل املكوانت واهليئات ال
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السيما وأهنم يكونون األقرب إىل معرفة املسؤول الرتايب ومساره، وأكثر تقييما ألدائه السياسي واملهين، بل على دراية 
الية والنجاعة يف معا، مت شرط الفع ر األكادميي واملهينشرط املسااتمة بكل صغریة أو كبریة هتم مساره وسلوكه، مت 

 السلطة هي ابلدرجة األوىل ترتكز على التدبری امليداين، ولقد نص الظهری وامرأة التدبری امليداين مادامت مهام رجل
لية الداخعلى إمكانية إدماج املوظفني واألشخاص من طرف جلنة اإلدماج ابقرتاح من وزير  02مادته الشريف يف 

 وبتعيني ملكي ضمن اإلطارات الثالث لرجال السلطة.

تعيني يث ميكن ح ،تعيني ابإلدارة املركزية لوزرة الداخليةالوجب الرتكيز على كيفيات  لكل هذه االعتبارات،    
وزارة الداخلية ل رتابيةالإلدارتني املركزية و مسؤولني اب الوطين أو فاعلني سياسيني أو يف القطاع اخلاص سؤويل األمنم

العامة لألمن  ديريةمللمناصب العليا ابالولوج لعيينات يف ، يف حني يتم حصر التفيما خيص هيئة رجال ونساء السلطة
تقلد ف لرتابية؟ميها للتنمية اما هي خلفياهتا؟ وما هي القيمة املضافة املمكن تقدف ،الوطين مناأل أسرةلى ع الوطين

 جارب املهنيةتعيني مفتوح على كل التخصصات والت لوزارة الداخلية املركزية أو الرتابية تنيابإلدار  املناصب العليا
 ي، وهذا من شأنه إضفاء جناعة أكرب ومردودية أكثر يف األداء اجلماعالعامة لألمن الوطين ديريةعكس امل والربوفيالت،

للمديرية  كزيةملكتسبة من داخل دواليب اإلدارة املر ، ابلنظر للمعرفة، والتكوين، والرتاكمات واخلربات املهنية االنظامي
 لالممركزة.ااألمنية  هامصاحل، و العامة لألمن الوطين

من الظهری الشريف، فقد مكن رجل السلطة  0وكما حددها الفصل  ،جباتامستوى احلقوق والو أما على       
صنفات خالل إاتحة فرصة اإلنتاج الفكري يف ممن حرية الفكر والتعبري والرأي من أهم حرایته األساسية، أال وهي 

تقييم كفاءة ومردودية وفيما خيص 752 أدبية أو علمية أو فنية شرط عدم اإلشارة إىل صفتهم كرجال ونساء السلطة،
 مل يصدر حلد اآلن.753، فإنه جيرى سنوای ووفق معايری حتدد بنص تنظيميوسلوك رجال السلطة

د كل إجراء يتوىل حتدي إمكانية وضع مرسومعلى مادة فريدة  الشريف نص يفالظهری  ومن اجلدير ابلذكر أن    
إذن، هي  ،يف أي وقت ويف أي ظرفية خاصة استثنائية الشريف ضروري من شأنه تطبيق أحكام هذا الظهري

ابقرتاح  مرسوم حكوميجواز تنظيمي ميكن تفعيلها يف أي وقت، وعند أية حالة خاصة أو لضرورة ملحة من خالل 
 754يتناول أحكام هذا الظهری الشريف وال خيرج عن نطاقه. من وزير الداخلية

                                                           

 من الظهری الشريف بشأن هيئة رجال السلطة.10املادة  -752 

 الشريف بشأن هيئة رجال السلطة.من الظهری  10املادة  -753 

 من الظهری الشريف بشأن هيئة رجال السلطة. 02املادة  -754 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

346 
 

 0222أكتوبر  02يف  مرسوم حكومي ينظم رجال السلطة صدر ،وتطبيقا ألحكام هذا الظهری الشريف    
متت املصادقة عليه يف حيث نص هذا املرسوم الذي 755 شروط اإلدماج وإعادة لرتتيب رجال السلطة،بتحديد 
على كيفيات إدماج رجال السلطة الوالة والعمال والكتاب العامون والباشاوات...اخل، وخلفاء القواد  الوزاري اجمللس

املمارسون ملهامهم ابإلدارة احمللية واإلدارة املركزية لوزارة الداخلية، واملتوفرون على إطار إداري نظامي ملتصرف ابألقدمية 
 لوبة يكون بطلب منهم.املطلوبة، وأن الرتسيم يف الدرجة املط

على إطار إداري نظامي أو إطار مماثل ابلنسبة للقواد وخلفائهم والباشوات ورؤساء  ومن مت، إما التوفر      
الدوائر...اخل، أو عن طريق استيفاء مدة األقدمية املطلوبة ابلنسبة للكتاب العامون والعمال والوالة، يف الدرجة والرتبة 

جلنة اإلدماج اليت تقرر اإلدماج الفوري أو إعادة دراسة امللف من جديد لرجل م فعليا من قبل احملددة، ويتم إدماجه
إصدار الظهری امللكي أو القرار الوزاري لوزير الداخلية من مت البد السلطة أو اإلبقاء املهين ضمن إطاره األصلي، 

 756ليكتمل اإلدماج الفعلي.

الباشوات والقواد من  757قانون املسطرة اجلنائية، فقد مكن رجال السلطةمن حيث الصفة املخولة هليئة أما     
، وهي التثبت من وقوع 12محل الصفة الضبطية أثناء مزاولتهم ملهامهم أو مبوجبها ملباشرة السلطات احملددة يف املادة 

لطة هي اليت تتوفر الساجلرمية ومجع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، بذلك تكون هاتني الفئتني من هيئة رجال 
   758على الصفة الضبطية كضباط للشرطة القضائية.

على هذه الصفة إال استثناءا، ويف حاالت خاصة، وملدة حمددة، حيث إن  الوالة والعماليف حني ال يتوفر      
وهي: فئة  ئاتفمخسة من قانون املسطرة اجلنائية واملتعلقة ابلشرطة القضائية صنفت هذه األخریة إىل  11املادة 

طة القضائية املكلفني ضباط الشر ؛ " الباشوات والقواد" فئة ضباط الشرطة القضائية اليت تضمالضباط السامون؛ 
 املوظفون واألعوان الذين تناط هبم قانوان بعض مهام الشرطة القضائية.ابألحداث؛ أعوان الشرطة القضائية؛ 

                                                           

يوليو  21بتحديد شروط اإلدماج وإعادة لرتتيب رجال السلطة مبوجب أحكام ظهری  0222أكتوبر  02صادر يف  0.22.020مرسوم رقم  -755 
 .0222أكتوبر  01 ، يف0211بشأن هيئة رجال السلطة اجلريدة الرمسية عدد  0222

 .0222يوليو  21املرسوم احلكومي بتحديد شروط اإلدماج وإعادة لرتتيب رجال السلطة مبوجب أحكام ظهری  2املادة  -756 

 0212املتعلق ابملسطرة اجلنائية، اجلريدة الرمسية عدد  00.21بتنفيذ القانون رقم  0220أكتوبر  2الصادر يف  1.20.000الظهری الشريف رقم  -757 
�.0222يناير 22بتاريخ 

 .0220من الفرع الثاين املعنون بضباط الشرطة القضائية يف قانون املسطرة اجلنائية املغريب، لسنة  02املادة  -758 
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ن مون ضمن الفئة اخلامسة واألخریة، يندرج -رجال السلطة  -الوالة والعمال وارتكازا على ذلك، فإن فئة     
ني املوظفون واألعوان الذين تناط هبم قانوان بعض مهام الشرطة القضائية، فهم موظفة، أي فئة فئات الشرطة القضائي

املسطرة اجلنائية اليت تنظم من الفرع الرابع من قانون  02وليسوا ضباط شرطة، حيث ابلعودة إىل مقتضيات املادة 
جتيز للوايل  ، حيثالشروط واألهداف والوقائع هذه الفئة من املوظفني واألعوان جندها حددت يف فقرهتا األوىل

أو العامل يف حالة االستعجال عند ارتكاب جرائم متس أمن الدولة الداخلي أو اخلارجي، أن يقوم شخصيا 
ذلك، اب اجلرائم أو أن أيمر كتابة ضباط الشرطة القضائية املختصني ابلقيام بابإلجراءات الضرورية للتثبت من ارتك

طر يهدده أو كل خلما مل خيرب إبحالة القضية إىل السلطة القضائية، وذلك محاية للنظام واألمن العموميني ودرءا 
 إلعادة استثبابه يف حالة املساس به.

حالة  ، حيث يفعلى التزامات الوايل أو العامل وحدود تدخلهأما الفقرة الثانية من نفس املادة، نصت      
استعماله هلذا احلق املكفول له مبوجب هذه املادة، وجب عليه "الوايل أو العامل" أن خيرب بذلك فورا الضابط السامي 

اعة املوالية س 02للشرطة القضائية، أي ممثل النيابة العامة لدى احملكمة املختصة، وأن يتخلى له عن القضية خالل 
 للشروع يف العمليات ويوجه إليه مجيع الواثئق ويقدم له مجيع األشخاص الذين ألقي عليهم القبض.

األمر  ، فإنه ميكن للوايل أو العامل إصدارالضماانت املخولة للوايل أو العاملبينما تضمنت الفقرة الثالثة     
ويف هذه  ،إصدار أمر القيام حبجز للموظفني املعنينيابلتسخری لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية، وكذلك 

 احلالة وجب على كل واحد منهم االمتثال لتلك األوامر وإخبار ممثل النيابة العامة فورا. 

  املغريب : التطورات الدستورية ملوقع رجل السلطة يف النظام الدستوريةثانيالفقرة ال

على  (0211املغربية أقرت يف ديباجتها )تصديرها ابلنسبة لدستور  لدساتریبداية ال بد من التذكری أن مجيع ا    
كس اإلرادة ، فربط السلم ابألمن ليعأتكيد اململكة عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم واألمن يف العامل

ي متعارف عليها  ا هسان كماحلقيقية واخليار االسرتاتيجي للدولة حنو تعزيز الدميقراطية وترسيخ مبادئ حقوق اإلن
 كونيا.

ماعات احمللية أو واجل ،، ومت ربطهم ابملستوى احملليمصطلح العمالوعليه، فإن جل دساتری اململكة أشارت إىل     
الرتابية، حيث مت التنصيص عليهم ضمن ابب اجلماعات احمللية أو الرتابية، مع حتديد ملوقعهم ومهامهم الدستورية 

 ذات الصلة ابألمن الشامل والتنمية الرتابية الشاملة.
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 2من الباب  01يف فصله  1120دجنرب  12على هذا املستوى، نص أول دستور للمملكة الصادر بتاريخ     
للعمال يف تنفيذي الدور الاملعنون ابجلماعات احمللية على األدوار الثالثة للعمال على مستوى نفوذهم الرتايب، وهي 

لدور النشاط اإلدارات، والدور التنسيقي العماالت واألقاليم على مقررات جمالس العماالت وجمالس األقاليم، و
ذه املهام، كما ، وال وسائل وآليات قيامهم هبالصفة التمثيلية للعمالللقانون، إال أن هذا الفصل مل حيدد التطبيقي 

ة ، وهو نفس املنحى الذي سارت عليه ابقي التعديالت الدستوريابقي مكوانت هيئة رجال السلطةمل ينص على 
 21أو الفصل  1112يوليوز  21 من دستور 2من الباب  22، سواء الفصل 1110 دستور األخرى إىل حدود

 .1110مارس  12من دستور  2من الباب 

تغيریا شكليا على مستوى ترتيب أدوار  1110أكتوبر  1من دستور  12من الباب  12بينما شهد الفصل    
رتبة تنسيق نشاط اإلدارات يف املمهمة حيث جعل  ،للدور التنسقي للعمالالعمال من خالل إبالء عناية خاصة 

 ، تليها مهمة تطبيق القانون، وأخری تنفيذ مقررات جمالس العماالت واألقاليم. األوىل

، فقد ادخل تعديالت جوهرية مهت مركز العمال، حيث حدد 1112أكتوبر  1أما على مستوى دستور     
 العماالت يف بوصفهم ممثلني عن الدولة الصفة التمثيلية للعمالمن الدستور ألول مرة  11من الباب  120الفصل 

لية ، فضال على إاثرة املسؤولية التنفيذية للعمال يف تطبيق قرارات احلكومة، وعن تدبری املصاحل احملواألقاليم واجلهات
 التابعة لإلدارات املركزية.

 :املالحظات التاليةنقدم  ،ومن هذا املنطلق   

ة يف العماالت واألقاليم واجلهات، قد حسم اجلدل حول صفة هذه دسرتة سلطة العمال التمثيلية للدول -
، وأن اصسلطة حكومية من نوع خالفئة، وعلى الطابع االستثنائي الذي مييزها، ابعتبار وزارة الداخلية 

هذه الفئة تستمد صفتها من الظهائر الشريفة اليت تنظم وضعيتها واختصاصها من جهة، ومن امللك ابعتباره 
 عيني بظهری شريف، ومن مت، فسلطة متثيل الدولة تشمل السلطة السياسية والتنفيذية. سلطة الت

احلفاظ على مركز العمال يف العماالت واألقاليم وتوسيع جمال نفوذهم ليشمل اجلهات، فهذا الرتتيب كان  -
تية مقارنة ف سليما وموضوعيا ابلنظر للموقع اجلديد للجهات كوحدة ترابية على مستوى الدستوري، وكتجربة

 ابلعماالت واألقاليم، ال بد هلا من التأقلم والنضج حىت تتبوأ مكانة الصدارة بني اجلماعات احمللية؛
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إن التنصيص الدستوري على سلطة العمال يف متثيل الدولة يف اجلهات هو اعرتاف ضمين وصريح ملركز وايل  -
ال ة احلقيقة حنو التقعيد الدستوري مستقباجلهة، ومؤشر مقياسي على وجود مؤسسة الوايل، وعلى اإلراد

 ؛0211يوليوز  01ملركز وايل اجلهة، وهذا ما محلته مستجدات دستور 
عمل املشرع الدستوري على استدراك إشكال دستوري أاثر نقاشا وجداال حول التوزيع ألول املرة دستورای،  -

 دور العمال ة، حيث سيقوم بتعديلاملوضوعي، واملنطقي الختصاصات السلطات الدستورية الثالثة للدول
مما  ،فيذ القواننيتن، كما جرت هبا العادة يف الدساتری السابقة، إىل مهمتهم يف تطبيق القوانني مهمةمن 

يكون معه املشرع الدستوري قد أعاد صياغة املفاهيم الدستورية بشكل صحيح، فلئن كان الربملان يشرع، 
 تنفيذ إلدارة الرتابية يف هذا اإلطار، تتوىل تنفيذ القوانني، واملسامهة يففإن احلكومة تنفذـ والقضاء يطبق، وا

 األحكام والقرارات القضائية على ضوء خمرجات العمل القضائي؛
إاثرة املسؤولية التنفيذية للعمال أمام امللك، ابعتباره الضامن للدستور، واحلافظ له، وكذا بصفته سلطة  -

أو   بد من تبليغ وزير الداخلية للملك قبل أن يقرر إصدار عقوبة التوبيخالتعيني ابلنسبة للعمال، كما ال
يق اإلنذار يف حقهم، وتتجلى هذه املسؤولية التنفيذية يف مستويني اثنني، املسؤولية التنفيذية مبناسبة تطب

ة، ومعىن ذلك، يالعمال للقرارات احلكومية، وكذلك يف إطار تدبریهم للمصاحل احمللية التابعة لإلدارات املركز 
تدبري املصا ح  مفهومبل جتاوزه إىل  ،مفهوم التنسيق بني اإلداراتأنه مل يعد دور العمال يقتصر على 

أي للوالة والعمال يف هذا الشأن سلطة اختاذ القرارات وكل اإلجراءات، والوسائل  احمللية لإلدارات املركزية،
القانونية املمكنة من أجل اضطالعهم املسؤول هبذه املهمة، حيث إن التنصيص الدستوري على املسؤولية 

مستوى  ىالتمثيلية للعمال، كان جراء توسيع نطاق سلطة متثيل الدولة لتشمل والة اجلهات علو التنفيذية 
اجلهات، وكذلك جمال نفوذهم ليشمل جمالس اجلهات كجماعات حملية، وليمتد للتدبری الرتايب عوض 

 التنسيق املصلحي؛
مسؤولية العامل يف تدبری املصاحل احمللية التابعة لإلدارات املركزية، يعكس الدور الوصي للعامل على هذه  -

كل لية للدولة، ابستثناء احملاكم وموظفي العدل واألوقاف، و اإلدارات احمللية، ابعتباره رئيس اإلدارات احمل
هذه العناصر تتناسب وتتماشى مع التطور التشريعي الذي عرفته مؤسسة العامل منذ الظهری الشريف املتعلق 

 وما تاله من تعديالت ومستجدات؛ ،1102مارس  02ابلقانون اخلاص للعمال يف 
ا من خالل ميكننا أن نستشفه لكن ،كرجل سلطةل ة مركز العاميعمجيع الدساتری السابقة مل تشر إىل طب -

من جهة، ومن طريقة الربط املوضوعي بني النصوص  م، واملسؤولية امللقاة على عاتقهقياس حجم املها
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التشريعية املنظمة له، كما حددان ذلك أعاله من جهة أخرى، ونفس األمر ينطبق على ابقي مكوانت 
على وزير الداخلية ضمن مكوانت احلكومة "الوزير ت هذه املراجعات الدستورية رجال السلطة، بل اقتصر 

األول والوزراء" من خالل املبادئ والقواعد واملسؤوليات املنوطة هبم"، وفئة العمال ابعتبارهم أمسى تعبری عن 
ابقي مكوانت رجال السلطة الذين خيضعون لسلطتهم وإشرافهم، حيث سيصدر أول نص تشريعي يف 

 كة؛اتريخ املغرب املستقل يتوىل تنظيم فئة العمال، مت فئة القواد يف نفس اليوم ويف نفس اجلريدة الرمسية للممل

ويف سابقة من نوعها، ستعرف فئة العمال  ،، فإنه1122دستور ومع املستجدات الدستورية اليت جاء هبا       
 وأدوارها، ميكن إمجاهلا كاآليت: ،حتوالت وتغيریات جوهرية مست العديد من أسسها، ونطاقها

املتجلية يف  ةاألهداف الدستورية السامية للمملكتنصيص تصدير الوثيقة الدستورية يف فقرته األوىل على       
مواصلة سریورة خيار بناء دولة دميقراطية يسودها احلق والقانون واملؤسسات احلديثة، وترتكز يف هذا اإلطار على 

ل  لدميقراطية التشاركية؛ والدميقراطية التمثلية؛ واحلكامة اجليدة؛ والتضامن اجملتمعي، القائم أوال وقبالعناصر التالية: ا
واحلرية؛ والكرامة؛ واملساواة؛ وتكافؤ الفرص؛ والعدالة االجتماعية؛ ومقومات العيش الكرمي،  ؛األمن كل شيء على

 .مفهوم املواطنةلكربى، وتقوم على وكل هذه املرتكزات تصب يف اجتاه بلورة وتكريس األهداف ا

وتبعا لذلك، فإن مهام رجال السلطة يف طليعتهم الوالة والعمال، جيب أن تتأسس على هذه األهداف السامية،      
ت على التوازن حيث نص ،ومرتكزاهتا اجلوهرية، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية والرابعة من الفصل األول من الدستور

حملاسبة، وعلى اومبادئ احلكامة اجليدة، وربط املسؤولية و دميقراطية املواطنة والتشاركية، والتعاون بني السلط، وعلى ال
 مركزي الذي تتبوأ فيه اجلهات مكانة الصدارة.اللالتنظيم الرتايب ا

لعمال ذوو مات السلطات العمومية اليت يعد الوالة واويف نفس السياق، مييز الدستور بني التزامات الدولة، والتزا    
، ومسؤويل اإلدارتني املركزية والرتابية بوزارة الداخلية أحد دعاماهتا الرئيسية، رجال السلطة حاليا -سابقا  السلطة

أو يف إطار اجملتمع   759سواء يف جمال االنتخاابت من خالل وجوب احلياد التام إزاء املرتشحني وعدم التمييز بينهم،
ومتكني خمتلف الفاعلني  760املدين، حيث ال جيوز هلم حل اجلمعيات أو توقيفها إال مبوجب مقرر قضائي،

االجتماعيني يف إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها عرب املسامهة يف إحداث هيئة للتشاور، عالوة 
يف احلياة  نات واملواطنني من املمارسة الفعلية حلرایهتم واملساواة بينهم واملشاركةعلى توفریهم الظروف اليت متكن املواط

                                                           

 .0211يوليوز  01من دستور  11من الفصل  0الفقرة  -759 
 .0211يوليوز  01من دستور  10من الفصل  0الفقرة  -760 
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هي مؤشرات موضوعية واضحة على الدور التنموي 761العامة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية،
  762انون واالمتثال ألحكامه.اجلديد لرجال السلطة، إال أن القاسم املشرتك فيما بينها هو املساواة أمام الق

من الباب التاسع يف الدستور املعنون ابجلهات واجلماعات الرتابية األخرى، نقدم  120وخبصوص الفصل    
 : املالحظات التالية

االعرتاف الدستوري ابلوالة كرجال سلطة إىل جانب العمال على مستوى اجلهات، هو تتويج للمؤشرات  -
ا عي بني التطور احلاصل على مستوى اجلهات ومبركز الوالة، والسيمو بط املوضالسابق ذكرها أعاله حول الر 

من ممارسة بعض مهام الشرطة القضائية،  الوالةمكن  02يف مادته  0220أن قانون املسطرة اجلنائية لسنة 
 فهو نتيجة منطقية ملمارسة واقعية تنتج أاثرا قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية...اخل.

مل تقليص النفوذ التمثيلي للوالة والعمال لينتقل من متثيل الدولة إىل متثيل السلطة املركزية، وهذا املفهوم حيت -
أكثر من معىن، فهل األمر يقتصر على اإلدارة املركزية لوزارة الداخلية اليت يتبعون هلا؟ أم ميتد لشمل كل 

 ،متثيلية احلكومةعلى  120رتايب؟ حيث مل ينص الفصل اإلدارات املركزية للمصاحل الالممركزة ضمن نفوذهم ال
ون هلا، اليت يقصد هبا طبعا اإلدارة املركزية لوزارة الداخلية، ابعتبارهم خيضع ،السلطة املركزيةبل فقط على 

عرب سلطة وزير الداخلية الذي يتوىل اإلشراف على اإلدارة املركزية لوزارته، واإلدارة الرتابية، كما تشمل 
على أهنم يعملون  120ارات املركزية لباقي الوزارات املعنية هبم من خالل نص الفقرة الثانية من الفصل اإلد

على أتمني تطبيق القانون، وتنفيذ املراسيم ومقررات حكومية  من جهة، وأيضا من خالل  ابسم احلكومة
 هة أخرى؛ من جت سلطة الوزراء حتالدور التنسيقي للوالة والعمال لألنشطة الالممركزة لإلدارة املركزية 

رتاتبية "اجلهات والعماالت مبستوایهتا الاجلماعات الرتابية تقوية سلطة متثيل الوالة والعمال للسلطة املركزية يف  -
واألقاليم واجلماعات وهيئاهتا وجمموعاهتا"، وليس فقط يف العماالت واألقاليم واجلهات كما كان عليه األمر 
سابقا، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على االعرتاف الدستوري الضمين لباقي مكوانت رجال السلطة 

على مستوى اجلماعات، حيث على مستوى الظهری الشريف املنظم هليئة  يف طليعتها الباشوات والقواد
، وعطفا على الظهری الشريف مبثابة قانون املنظم الختصاصات العامل لسنة 0222رجال السلطة لسنة 

                                                           

 .0211يوليوز  01دستور من  2من الفصل  0الفقرة  -761 

 .0211يوليوز  01من دستور  2من الفصل  1الفقرة  -762 
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، فإن العمال يشتغلون داخل نفوذ العماالت واألقاليم، يف 1112،كما وقع تغيریه وتتميه سنة 1111
 .اجلماعات جمالسدورات  ت ورؤساء الدوائر والقواد سلطة العامل يفحني ميثل الباشوا

تنصيص الدستور ألول مرة على صدور قانون تنظيمي للجماعات الرتابية يهم جماالت ممارسة الوالة والعمال  -
از هات إلجنوالسيما اجل ،واملساعدة لفائدة رؤساء اجلماعات الرتابية ،وابقي رجال السلطة للمراقبة اإلدارية

برامج ومشاريع التنمية على أعمال اجلماعات الرتابية، وهذا يعين أن دور رجال السلطة مل يعد مبنظور 
، متيازبل ارتقى إىل مصاف رجل التنمية اب ةتقليدي مقتصر على األمن والنظام العام يف حدودمها الضيق

واجب إيالء على  1116"املغرب املمكن" لسنة  تقرير اخلمسينيةوذلك انسجاما مع ما نص عليه 
 763.عناية قصوى ليس فقط للحقوق املدنية والسياسية، بل أيضا للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية

شكلت منعطفا هاما حنو تكريس موقع  120ومن هذا املنطلق، ميكن القول أن أدوار العمال مبوجب الفصل       
يف الباب الثاين من اجلزء الثاين من  01هائر الشريفة املؤطرة له، والسيما املادة العمال وأدوارهم،كما تضمنتها الظ

حيث "اختصاصات العمال"، اليت نصت على اختصاصات رجال السلطة  1122الظهری الشريف فاتح مارس 
من الدستور، فالعمال هم أمسى تعبری عن رجال  120يالحظ أهنا مطابقة متاما لالختصاصات اليت حددها الفصل 

 التطبيقي الدورالسلطة، وهم هيئة منظمة مبوجب ظهری شريف، حيث حافظ على االختصاصات السابقة، وهي 
للجماعات احمللية الدور الرقايب (، و0211للقانون واألنظمة ومقررات السلطة املركزية )احلكومة مبوجب دستور 

 ألعمال املصاحل اخلارجية "الالممركزة" للوزراء، الدور التنسقي"اجلماعات الرتابية" ضمن حدود اختصاصها، مث 
 764.على مكوانت هيئة رجال السلطةالدور اإلشرايف يف جمال احملافظة على النظام العام، وأخریا الدور األمين و

قد عمل ألول مرة يف التاريخ الدستوري للمغرب على حتديد املبادئ والقواعد  0211دستور  بذلك، يكون    
وااللتزامات امللقاة على عاتق الدولة والسلطات العمومية، وأهداف اململكة السامية، كقواسم مشرتكة، وخارطة طريق 

لطة مبوجب الفقرة هم رجال ونساء الستؤطر عمل كل السلطات، ومجيع الفاعلني مبختلف فئاهتم، ومستوایهتم مبا في
، والفقرة الثانية من 22و 22و 21األوىل من التصدير، ومقتضيات الباب األول، والباب الثاين، والسيما الفصلني 

لك أبرز جتسيد ملفهوم السلطات العمومية مركزای وترابيا، وذهيئة رجال السلطة  من الدستور، ابعتبار 22الفصل 

                                                           

، اسهام يف النقاش العام من أجل طموح مشرتك، مرجع 0200سنة من التنمية البشرية ابملغرب وآفاق سنة  02تقرير اخلمسينية، املغرب املمكن،  -763 
 .21سابق، ص: 

ثاين الظهری الشريف املتعلق ابلنظام األساسي اخلصوصي ملتصريف وزارة الداخلية، بتاريخ فاتح مارس من الباب الثاين من اجلزء ال 01الفصل  -764 
1122. 
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لسلطة ا"، وعلى سلطة التمثيل اليت أدخل عليها تعديل لتشمل "الظهري الشريفاآللية التشريعية  "ارتكازا على 
تؤطر تنصيب  ، انهيك عن األعراف واملراسيم اليتظهري شريف وجبمب"، وسلطة التعيني اليت حافظوا عليها املركزية

 حفل أدائهم لعماالت واألقاليم يفاجلهات وارجال ونساء السلطة يف طليعتهم الوالة والعمال، ومتثيليتهم لساكنة 
 نصيبهم.ل السنوي بذكرى عيد العرش اجمليد، ويف إطار تالوالء ألمری املؤمنني مبناسبة االحتفاالبيعة و وجتديدهم 

 .: إسرتاتيجية وزارة الداخلية على مستوى التنظيم اهليكلي وتكوين رجال ونساء السلطةرع الثاينالف

 ةثانيال الفقرة يف ، سنركز اهتمامناقراءة يف التنظيم اهليكلي لوزارة الداخلية وىلالفقرة األ يف بعد أن نقدم     
 .رجال السلطةتكوين مرتكزات 

 : قراءة يف التنظيم اهليكلي لوزارة الداخلية وىلالفقرة األ

املتعلق  20.12والقانون التنظيمي رقم  ،من الدستور 12بناء على الفصل 765يتم تنظيم وزارة الداخلية مبرسوم      
 11يف  1.10.22بتنظيم وتسيری أشغال احلكومة والوضع القانوين ألعضائها، الصادر بتنفيذه ظهری شريف رقم 

 .02/10/0212 الصادر بتاريخ 0.11.212ي رقم ، ومرسوم مبثابة ميثاق وطين لالمتركز اإلدار 0210مارس 

ة بوزير هلا عن املهام املنوط، متييزا وأهدافها ،ونطاقها ،حمددة لوزارة الداخليةحيث حدد املرسوم اختصاصات      
الداخلية يف املرسوم املتعلق بتحديد صالحياته اليت حيددها رئيس احلكومة، والذي أسندت إليه مبوجب املرسوم املنظم 
بوزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ هذا املرسوم إىل جانب وزير املالية كل واحد فيما خيصه، ووقعه ابلعطف عن رئيس 

 766.داخلية واملاليةوزيري الاحلكومة 

وزارة الداخلية يف إطار جانبا من جوانب تدخالت  0202يناير  22الصادر يف  وكما حدد هذا املرسوم     
ابية، ، ومؤسستني مها اإلدارة الرتابية واجلماعات الرت فقط أال وهو اجملال الرتايب ،ممارستها ملهامها، مشل جماال واحدا

رة من منطق التمثيل ملباشتعكس ملفهوم الدميقراطية ا فاألوىلومها مؤسستني ترابيتني من حيث نطاق اشتغاهلما، 

                                                           
، نصوص 2202بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، اجلريدة الرمسية عدد  0202يناير  22صادر يف  0.11.1222مرسوم رقم  -765 

 .0202فرباير  2خاصة، يف 

 .0202مرسوم وزارة الداخلية لسنة من  22املادة  -766 
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مثيلية للناخبات م الدميقراطية التتعكس ملفهو ، منتخبةالثانية و اإلداري وفق التجربة املغربية، والتعيني يف التنظيم املركزي
 .على أساس االقرتاع احلر والنزيه والشفاف واملنتظم والناخبني

رتابيني يف طليعتهم ودور الفاعلني ال ،ورهان التنمية الرتابية ،املرسوم يف مادته األوىل ركز على اجملال الرتيب ،إذن     
تها املنبثقة واجملالس الرتابية املنتخبة ألجل بلورة اإلرادة الفعلية لوزارة الداخلية وإسرتاتيجي ،اإلدارة الرتابية لوزارة الداخلية

من مفهوم الالمركزية الرتابية والالمتركز اإلداري، وما يعزز هذا الطرح هو غياب أية إشارة يف املادة نفسها إىل البعد 
الصالحيات و  عبارة "ابإلضافة إىل االختصاصات لمن خال ،املركزي للدولة، حيث وردت على سبيل االستئناس

املسندة إىل السلطة احلكومية املكلفة ابلداخلية مبوجب النصوص اجلاري هبا العمل"، واقتصرت فقط على اجلانب 
 .تزويد احلكومة ابملعلومات العامةب املتعلق

 املنوطة بوزارة الداخلية أمهية قصوىن املرسوم يويل من حيث االختصاصات إميكن القول  ،ويف هذا اإلطار     
لسلطة لتنظيم الرتايب الالمركزي او للوزارة، ركز مللبعد الرتايب وللتنمية الرتابية، مبعىن أنه يراهن على التنظيم اإلداري الالمت

 أعضاءد حمسؤولية عمومية، مادام أنه أ هبا ، وليس لإلطار املركزي للوزارة أو للوزير كصفة ميارساملراقبة اإلدارية
احلكومة املعينة يف إطار التضامن احلكومي من جهة، ويشتغل حتت إشراف وسلطة رئيس احلكومة الذي حيدد 

 .من جهة أخرى صالحياته مبرسوم

كما حددت نفس املادة جتليات تدخالت وزارة الداخلية يف اجملال الرتايب، حيث انصبت على اجلوانب املرتبطة      
حلفاظ على النظام اوالتعاون خلدمة التنمية الرتابية، كما مل تغفل دورها الطالئعي اهلام يف  ،والتنسيق ،ابإلسهام

 ، فال تنمية بدون أمن وال أمن بدون تنمية، وهو املغزى احلقيقي واملراد من اإلدارة الرتابية حتديدا.واألمن العموميني

ضافة إىل لتشمل ابإل ،لوزارة الداخلية بتفصيل املركزيةاإلدارة ويف نفس السياق، حدد املرسوم مشموالت      
املديرية و  ،واملديرية العامة لألمن الوطين ،الكتابة العامة، أربع مديرایت عامة، وهي املديرية العامة لشؤون الداخلية

وإدارة القوات  ،ابيةالرت واملديرية العامة للوقاية املدنية، فضال عن املفتشية العامة لإلدارة  ،العامة للجماعات الرتابية
ونية وهي مديرية املوارد البشرية؛ مديرية الشؤون القان ،تایعلى عشرة مدير  اإلدارة املركزية كما تتوفر  767املساعدة،

                                                           

املتعلق إبعادة تنظيم القوات  10/0/0212الصادر يف  1.11.11ظهریا شريفا رقم  10/0/0212أصدر امللك بصفته رئيسا للدولة بتاريخ  -767 
 .0202لداخلية من مرسوم وزارة ا 2املساعدة وبتحديد النظام األساسي اخلاص أبفرادها، واملنصوص لتطبيقه، وذلك طبقا للمادة 
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واملنازعات؛ مديرية الشؤون اإلدارية؛ مديرية الشؤون القروية؛ مديرية اإلنعاش الوطين؛ مديرية تدبری املخاطر الطبيعية؛ 
 768أنظمة املعلومات واالتصاالت؛ مديرية التعاون الدويل؛ مديرية التواصل؛ مديرية تنسيق الشؤون االقتصادية.مديرية 

  ،يف شأن تنظيم واختصاصات وزارة الداخلية 2991دجنرب 25رسوم الصادر يف املقارنة بني ويف إطار امل      
 :املالحظات التاليةنستعرض  1111يناير 31 الصادر يف رسوماملوبني  ،كما مت تغيریه وتتميمه ونسخه

وهو ما يفسر تبين السلطة  769وليس وزارة الداخلية، ،على مهام وزير الداخلية 1112مرسوم سنة  نص     
اجلماعي  بدل االرتكاز على ثقافة التدبری املؤسسايت والعمل ،احلكومية لفكرة املسؤولية الشخصية واملسؤول املدبر

يف مادته  0202 لسنة مكوانت السلطة احلكومية، وهو ما مت اعتماده ضمن املرسوم اجلديد املتجانس بنيو العضوي 
 األوىل.

ومن حيث املهام املنوطة بوزير الداخلية حسب النسخة امللغاة، فقد مهت مسؤوليته يف احلفاظ على األمن العام،     
ن املرسوم احمللية، يف حني تضمنت املادة األوىل مويزود احلكومة ابملعلومات العامة، ويتوىل الوصاية على اجلماعات 

 اجلديد ابإلضافة إىل الصبغة املؤسساتية املندجمة، مفهوم اجلماعات الرتابية والتنسيق الرتايب يف إطار املالءمة الدستورية
 مع مقتضياهتا.

رية سيتم إلغاء املدي، فقد كانت تشمل مخس مديرایت عامة، لكن مكوانت اإلدارة املركزيةأما على مستوى     
يف و مبوجب املادة الثالثة،  0202 لسنة العامة للتعمری واهلندسة املعمارية وإعداد الرتاب الوطين يف املرسوم اجلديد

ات الرتابية عنفس اإلطار، سيتم االرتقاء مبديرية الوقاية املدنية إىل مصاف مديرية عامة، كما مت اعتماد مفهوم اجلما
 .0211يوليوز  01اجلماعات احمللية يف إطار املالءمة مع مستجدات أحكام دستور  قعوض املفهوم الساب

ويف نفس السياق، عملت السلطة احلكومية املكلفة ابلداخلية على إحداث مديرایت مركزية جديدة على ضوء     
املتغریات الدولية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية، مكلفة ابلتعاون الدويل، وتدبری املخاطر الطبيعية، فاإلنعاش 

ن القانونية واملنازعات، عالوة على مديرية مركزية، وتضم الوطين، مث أنظمة املعلومات واالتصاالت، وأخریا الشؤو 

                                                           

 .0202من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  2املادة  -768 

 .0202امللغاة مبوجب مرسوم  1111 من مرسوم 1املادة  -769 
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مركز  –هذا األخری  771ومركزين لليقظة والتنسيق والدراسات اإلسرتاتيجية، 770املعهد امللكي لإلدارة الرتابية،
ارة يقوم ابجناز دراسات إسرتاتيجية وحتاليل استشرافية يف اجملاالت املرتبطة بتدخالت وز  -الدراسات اإلسرتاتيجية

بينما يتوىل مركز اليقظة والتنسيق جتميع وإعادة توزيع املعلومات املتعلقة مبجاالت تدخالت املديرية  772الداخلية،
 العامة للشؤون الداخلية يف كل القضاای والشؤون ذات االنعكاس األمين والسياسي.

 ، سياسير يف القضاای اليت هلا أتثریمهمة النظ مناملديرية العامة للشؤون الداخلية وهكذا، فقد انتقل دور       
تعلقة امل ، وتدبری شؤون الوالة، والسهر على مراقبة تطبيق النصوص التنظيميةوتنظيمها مادای ،والتحضری لالنتخاابت

 773ك من خالل:، وذلمهمة النظر يف الشؤون وات االنعكاس األمين والسياسي إىل ،وعلى تتبعها ابحلرایت العامة

املعلومات وتنسيق عمل كافة املصاحل املكلفة ابألمن واحلفاظ على النظام العام والسهر على جتميع ودراسة  -
 تتبع وتقييم املستمرين للوضعية األمنية للمملكة؛

االقتصادي املؤثر تتبع الوضع االجتماعي و تتبع احلقل الديين والسياسي واألنشطة احلزبية والنقابية، وكذا  -
وهذا يعد مؤشرا موضوعيا ومقياسا داال ملفهوم األمن الشامل املتجلي على  ،نيعلى النظام واألمن العمومي

مستوى صالحيات املديرية العامة، من خالل ربط موضوعي ورصد معياري ملنحنيات املستويني االجتماعي 
 يفواالقتصادي وانعكاساهتا على النظام العام واألمن العموميني، من مت، جاز القول أن قاعدة "أ" تؤثر 

"ابء" تدفع هذا األخری إىل إنتاج أاثر إجيابية كانت أم سلبية حسب املصلحة اليت يرتضيها الفاعل يف 
 ؛عالقته ابملفعول، قاعدة قائمة ومنتجة يف العلوم األمنية

 أتطری العملية االنتخابية واالستفتاءات؛ -
 املدين؛السهر على التتبع القانوين لوضعية احلرایت العمومية ولشؤون اجملتمع  -
تنسيق عمليات حماربة األنشطة غری املشروعة العابرة للحدود، وتلك املتعلقة مبحاربة اهلجرة غری الشرعية  -

 وحماربة املخدرات والتهريب؛
 تدبری شؤون هيئة رجال السلطة؛ -

                                                           

الصادر يف  0.22.011، خيضع املعهد امللكي لإلدارة الرتابية ملقتضيات مرسوم رقم 0202امللغاة مبوجب مرسوم  1111 من مرسوم 12املادة  -770 
1/1/0222. 

  .0202من املرسوم املنظم الختصاصات وزارة الداخلية  1الفقرة األخریة من املادة  -771 

   .0202من املرسوم املنظم الختصاصات وزارة الداخلية  11املادة  -772 

 .0202امللغاة مبوجب مرسوم وزارة الداخلية لسنة  1111من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  2املادة  -773 
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 املسامهة يف تدبری شؤون أعوان السلطة. -

ين ة للشؤون الداخلية، لتشمل جماالت الضبط القانو ومن هذا املنطلق، مت توسيع جماالت تدخل املديرية العام     
واألمين لكل اجملاالت ذات االنعكاس األمين والسياسي مبا فيها احلقوق السياسية واحلرایت العامة وشؤون اجملتمع 
املدين، عالوة على التدبری اإلداري لشؤون هيئة رجال السلطة وأعوان السلطة، ومن مت، فتدبری احلقوق املدنية 

 .اختصاص حصري هلذه املديرية العامة والشؤون األمنية والسياسية هو ،لسياسيةوا

وألجل هذه الغاية، تتألف املديرية العامة للشؤون الداخلية من ست مديرایت اتبعة هلا، عالوة على مديريتني      
هي: أما املديرایت ف .ومركزين لليقظة والتنسيق والدراسات اإلسرتاتيجية ؛مركزيتني، ومها املعهد امللكي لإلدارة الرتابية

 ؛ملدينوالشؤون االنتخابية واحلرایت واجملتمع ا ؛واإلدارة الرتابية ؛والشؤون السياسية ؛مديرایت األمن واملستندات
اصات املنوطة طبيعي لالختصهذه املديرایت املكونة للمديرية العامة هي انعكاس موضوعي و  واهلجرة ومراقبة احلدود،

 هبا يف انسجام اتم فيما بينها.

مهمة التنسيق مع املصاحل األمنية، ومن مظاهر هذا التنسيق األمين مجع  مديرية األمن واملستنداتوتتوىل     
 ،ن التزويرمومعاجلة وتبادل املعلومات املتعلقة مبجاالت النظام واألمن العموميني، والعمل على حتصني الواثئق الرمسية 

السيما حول السفر ورخص محل السالح الظاهر وسالح القنص، وتنشيط عمل أقسام الشؤون الداخلية بعماالت 
 ،األمن ضع خمططات للحفاظ علىو  املصاحل األمنية واإلدارات األمنية بنيتنسيق التواصل بو  ،وأقاليم اململكة

 774والعنف املرتبط ابلتطرف. ،واجلرمية االلكرتونية ،والتصدي للتهديدات اإلرهابية

ية، وتتبع احلقل واألنشطة احلزبية والنقاب ،ع احلقل السياسيبمهام تت ،مبديرية الشؤون السياسيةبينما أنيطت      
الديين، وتتبع الوضع االجتماعي واالقتصادي واالنعكاس على النظام واألمن العموميني، فالشؤون السياسية مرتبطة 

عي واقتصادي وآاثرمها على النظام واألمن العموميني ويكمن دور املديرية فقط يف مهمة التتبع مبا هو سياسي واجتما
 775واملواكبة.

، فتتوىل مهمة تدبری شؤون هيئة رجال السلطة من خالل تدبری مساراهتم املهنية مديرية اإلدارة الرتابيةأما      
السهر على تكوينهم ومواكبتهم، وكذا تطوير كفاءاهتم، من خالل تبنيها ملخطط يقوم و  ووضع آليات تقييم أدائهم،

                                                           

 .0202مرسوم وزارة الداخلية لسنة من  1املادة  -774 

 .0202من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  12املادة  -775 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

358 
 

كما يعهد هبا   ،تساهم يف تدبري شؤون أعوان السلطةعلى االنتقال من تدبری املسارات إىل تدبری الكفاءات، كما 
 .776مهمة اليقظة الرتابية من خالل تتبع الوحدات اإلدارية الرتابية مصنفة إىل مناطق

املتعلقة مبهام املديرية العامة للشؤون الداخلية  2يف ارتباط ابملادة  مديرية احلرايت واجملتمع املدينتتوىل  فيما    
 777القيام مبا يلي:

 السهر على تنسيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابحلرایت العامة؛ -
 التتبع القانوين لشؤون اجملتمع املدين؛ -
 واملؤسسات الوطنية ذات الصلة. التنسيق مع اهليئات -

ت ، تتوىل مع مراعاة اختصاصات املسندة ملصاحل أخرى، تنسيق عمليامديرية اهلجرة ومراقبة احلدودوخبصوص      
حاربة املخدرات ومب ،حماربة األنشطة غری املشروعة العابرة للحدود، وتلك املتعلقة مبحاربة اهلجرة غری الشرعية

 778واملسامهة يف الرفع من قدرات اململكة يف مراقبة احلدود. ،والتهريب

أنشئ يف  لةاجمللس األعلى لإلدارة الرتابية للدو فإهنا تتوفر على  ،وزارة الداخلية الفرنسيةأما على مستوى       
املؤرخ يف  021/0210مبوجب مرسوم رقم  اجمللس األعلى للدعم والتقييم الرتايبوسيتحول إىل  ،0222نونرب 
املتعلق ابجمللس األعلى لإلدارة  0222نونرب  01يف  1220/0222رقم  واملعدل للمرسوم 0210،779ماي  11

الرتابية للدولة، حيث سيحتفظ هبذا األخری من خالل توسيع نطاقه ليشمل اإلدارة املركزية لوزارة الداخلية ووزارة 
اخلارجية، كما يتم تعيني احملافظني األعضاء يف جملس الوزراء، عالوة على إنشاء منصب انئب الرئيس، ومجيعهم 

 ا وظائف إقليمية كمحافظني.حكام أصليون مارسو 

                                                           

 .0202من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  11املادة  -776 

 .0202من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  12املادة -777 

 .0202من مرسوم وزارة الداخلية لسنة  12املادة  -778 
779  -Décret n° 2015-547 du 19 mai 2015 modifiant le décret n° 2006-1482 du 29 novembre 
2006 relatif au conseil supérieur de l’administration territoriale de l’état, journal officiel de la 
république française, textes généraux, 22 sur 103, 20 mai 2015. 
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شورة إىل يف تقدمي الدعم وامل عام كمؤسسة ذات طابع اجمللس األعلى لإلدارة الرتابية للدولةوتكمن مهمة        
ووزارة اخلارجية،  املكلفني ابإلدارة املركزية بوزارة الداخلية ،واملسؤولني من املستوى املماثل ،احملافظني ونواب احملافظني

 مبا يف ذلك اإلدارة تتوالها األمانة العامة.

حملافظني خالل عمليات التقييم التالية: تقييم أداء ا اجمللس األعلى لإلدارة الرتابية للدولةجيري  ،ويف هذا الصدد      
ن احملتمل رعيون يف وظيفتهم األوىل؛ تقييم أداء ألجل شغل منصب وظيفي مفرتة واليتهم؛ تقييم أداء احملافظني الف

 أن يؤذي إىل وظائف إسرتاتيجية، وفقا مليثاق اإلدارة لكبار املسؤولني.

، املنشور ابجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية، 122على  00لكن بصدور مرسوم الداخلية الفرنسي رقم       
ت تسميته حت ،، خبصوص اختصاصات اجمللس األعلى لإلدارة الرتابية للدولة0210اي م 02نصوص عامة، بتاريخ 

يذ، وحل "، الذي دخل من يوم نشره يف اجلريدة الرمسية حيز التنفاجمللس األعلى للدعم والتقييم الرتايباجلديدة "
حيث أنيطت به مهمة مواكبة املسار املهين للموظفني السامني لوزارة  780حمل اجمللس األعلى لإلدارة الرتابية للدولة،

التسيری واإلدارة فتتم حتت إشراف األمانة العامة املشرتكة لوزارة الداخلية ووزارة ما وراء  على مستوى الداخلية، بينما
 781البحار، كما خلق هذا اجمللس منصب انئب رئيس اجمللس وحيدد قواعد سری هذا اجمللس.

وحتت  ،يقوم اجمللس األعلى للدعم والتقييم الرتايب مبهمة عامة من حيث الدعم والتوجيه لفائدة الوالة ،ومن مت     
طلب يف اإلدارة املركزية لوزارة الداخلية، وللمجلس كذلك صالحية التدخل ب-احملافظني واحملافظني املعينني -الوالة 

يساعد اجمللس وزير الداخلية يف عملية التقومي خالل فرتات منتظمة من املستشارين األعضاء خالل أداء مهامهم، و 
 782ألداء الوالة والعمال، وميكن له أيضا تقدمي توجيهات ومواكبة املوظفني التابعني لإلدارة املركزية لوزارة الداخلية.

 ،اجمللس من رئيس الذي يقوم بتنظيم أعمال اجمللس األعلى للدعم والتقييم الرتايبويف هذا السياق، يتكون     
عينني وانئب الرئيس الذي ينوب عنه يف حالة ختلفه، وأعضاء م ،ويساعده الكاتب العام املعني من لدن وزير الداخلية

                                                           

 2تتوفر على جريدة رمسية تصدر بشكل نصف شهري كل أسبوعني حسب املرسوم املؤرخ يف يف هذا الصدد أن وزارة الداخلية الفرنسية  نشری -780 
ادة ملا بشأن النشر يف اجلريدة الرمسية لوزارة الداخلية، الذي حيدد إجراءات نشر القرارات اإلدارية يف اجلريدة الرمسية لوزارة الداخلية حسب 0212دجنرب 

 األوىل منه.
781 -Art. 2 du Décret n° 2015-547 du 19 mai 2015 du conseil supérieur de l’appui territorial et de 
l’évaluation. 
782 -Art. 3 : du Décret n° 2015-547 du 19 mai 2015 du conseil supérieur de l’appui territorial et 
de l’évaluation. 
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ضمن الوالة األساسيني  1122يوليو  01 بتاريخ 220/22من مرسوم رقم  12املادة على ضوء الشروط احملددة يف 
 783وظائف ترابية حتت صفة حمافظ "وايل". الذين مارسوا

يه أعاله يف مسؤول عن مهمة التقييم املشار إل للدعم والتقييم الرتايبويف هذا اإلطار، فإن رئيس اجمللس األعلى     
 ءالفقرة الثانية من املادة الثانية من هذا املرسوم، ويقرر تقييم أداء ومردودية الوالة وحتت الوالة بعد استشارة أعضا

 784اجمللس.

ا املنصوص ، فإهنا تتوىل إضافة إىل اختصاصاهتيف املغرب املفتشية العامة لإلدارة الرتابيةأما على مستوى      
عليها يف مرسومها، مهمة القيام بناء على تعليمات الوزير أبعمال التفتيش يف العماالت واألقاليم والدوائر والقيادات، 

املرسوم اجلديد أصبحت تقوم مبهمة مراقبة مصاحل وزارة الداخلية وتتوىل التفتيش والتدقيق من  1إال أنه مبوجب املادة 
دبری اجلماعات الرتابية تدقيق ت تنظيمية للجماعات الرتابية مبهامواالفتحاص والتقييم، كما تقوم مبوجب القوانني ال

 يف كوهنا لفرنسيةة لإلدارة بوزارة الداخلية ااملفتشية العام، يف حني تتميز واهليئات التابعة أو اليت تساهم فيها
واحدة من املفتشيات العامة للوزارة، اليت تتوىل مهمة تقييم السياسات العمومية واخلدمات ابإلضافة إىل دعم اجمللس 

التسيری، وهذا ما و واملراقبة، وتعترب جهازا أساسيا للتفتيش بوزارة الداخلية ملا تتمتع به من استقاللية يف تدبری املهام 
  785يفسر تقارهبا مع مكتب الوزير.

م تقيي ، جماالتاألمن الداخلي ات املفتشية العامة لإلدارة على مستوىنشاط تمشل ،0202ويف سنة       
 واالستشارة. ،والدعم ،السياسات العمومية

بتنظيم  قامت الكتابة العامة لوزارة الداخلية بعمليات التدقيق املتعلق ى مستوى تقييم السياسات العمومية،فعل     
وحسن سریها يف إطار تعديل احلكامة لإلدارة الرتابية لدعم قوات األمن الداخلي، ويف هذا اإلطار قامت املفتشية 

ما مت التدقيق يف االت، كالعامة بتدقيق الكتاابت العامة إلدارات وزارة الداخلية املتواجدين على مستوى خمتلف العم
 سياسة املوارد البشرية وقوات األمن الداخلي من شرطة ودرك.

                                                           
783 - Art. 4 : du Décret n° 2015-547 du 19 mai 2015 du conseil supérieur de l’appui territorial et 
de l’évaluation. 
784 - Art .5: du Décret n° 2015-547 du 19 mai 2015 du conseil supérieur de l’appui territorial et 
de l’évaluation. 
785-Disponible sur le Site Suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Le-
ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration, visité le 16/6/2020, à 11 :35. 

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration
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كما قامت املفتشية مبهمة تقييم تتجلى يف قياس فعالية القطاعني دو االختصاص الوطين، ومها دائرة التحقيقات    
 .COSSEN» «، وهيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية ”SNEAS“اإلدارية لألمن القومي 

ستعمال واملتعلق ابإلطار القانوين ال ،قامت املفتشية العامة مبهمة يف جمال أكثر حساسية ،ويف نفس اإلطار     
 القياسات احليوية واملعيارية للوجه يف الفضاء العمومي.

لتوصيات نفيذ ابتقدمي حصيلة خبصوص تلإلدارة تتبع األعمال املتخذة، فقد قامت املفتشية العامة  سياقويف      
 NANTESونت " مبدينة "ن جراء الوقائع واألحداث اليت وقعت خالل احلفل املوسيقي ،املوصى هبا من قبلها

، فضال عن الدعم والتوظيف األنسب واالستغالل الفعال لدور املفتشية العامة يف جمال االستعالم 0211" سنة 
راقبة أجهزة ة من لدهنا مبناسبة مشارهتا يف املهام املرتبطة مبواالستخبار والتقومي، السيما يف املالحظات اهلامة املقدم

 ISR ".786املخابرات " 
 

 :ات أساسيةمالحظ  

 ،خبصوص اإلدارة املركزية 0202 من مرسوم سنة نالحظ من خالل تركيبة وزارة الداخلية من خالل املادة الثالثة    
الشريف  ظهریلاراقبة الرتاب الوطين ليست من مشموالت املديرایت العامة لإلدارة املركزية حسب مل العامة ديريةاملأن 

امة جماال للشك أهنا ملحقة ابملديرية الع عوال من مشموالت مديرایهتا العشرة، وهو ما يؤكد مبا ال يد  ،1112 لسنة
يف بشأن الظهری الشر سري عليهم أحكام تموظفوها  أيضا مادامو  ،لألمن الوطين، وليست ابلتايل مستقلة عنها

فصلت  ،من قانون املسطرة اجلنائية 02، رغم أن املادة 0212 سنة النظام األساسي للمديرية العامة لألمن الوطين
راقبة العامة ملديرية ملامسؤويل املديرية العامة لألمن الوطين عن مسؤويل  القضائية يف حتديدها ملكوانت ضباط الشرطة

 الوطين.الرتاب 

هنا مديرية وليست و راقبة الرتاب الوطين ضمن تركيبة املديرایت العامة خری دليل على كمل العامة ديريةاملغياب  ،إذن    
ص نمت أهنا ال تتوفر على نظام أساسي مستقل عنها بل ختضع للنظام األساسي ملوظفي األمن الذي مديرية عامة، 

                                                           
786 - Rapport d’activité de l’inspection générale  de l’administration 2020, ministère de l’intérieur 
France, disponible sur le site suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Le-
ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration/Actualites, visité le 17/6/2020, 
à 10 :03. 

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration/Actualites
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration/Actualites
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س الصادر عن وزير الداخلية مبعية الوزير األول آنذاك ومتت دراسته يف اجمللعلى ذلك ضمن مقتضياته، وهو املرسوم 
وأن  ،السيما ،يتم التداول فيها داخل هذا اجمللس 1112حبكم أن املراسيم كانت سابقا مبوجب دستور  ،الوزاري

ملفعول، مت إن ا اجمللس احلكومي مل يكن مؤسسة دستورية رغم أنه كان جارای به العمل كعرف دستوري قائم وساري
امة نص ضمن أحكامه على إحلاقها ابملديرية الع الذيظهری شريف،  بمديرية مراقبة الرتاب الوطين حمدثة مبوج

وهو ما يفسر جبالء أننا بصدد مديرية وليس مديرية عامة ابلنظر لكوهنا ملحقة ابملديرية العامة لألمن  ،لألمن الوطين
غم كوهنا مستقلة عنها من حيث املهام واهليكلة والوسائل واإلمكانيات والتمويل، ، ر التابع لوزارة الداخلية الوطين

امة لألمن مع املديرية الع فإنه جيمعها نظام أساسي واحد إىل جانب آليات التعاون والتنسيق والتكامل الدائمني
ها بعناية خاصة انتقاء موظفي حيث يتم ،دليل اثبت على هذا االرتباط الوجداينهو ،  كما أن نظام املبارایت الوطين

من بني األطر املتدربة داخل املعهد امللكي للشرطة بعد إعالن املديرية العامة لألمن الوطين للمباراة على كافة الرتب 
ت املنوطة هبا الذلك فمن الالزم متكني هذه املؤسسة من نظام أساسي يتناسب وحجم املهام واملسؤولي ،واملستوایت

 ، فضال على إصدار ظهری شريف يرتقي هبا إىل مصاف مديرية عامة.ريووضعها االعتبا

تدخل وزارة الداخلية يهم مجيع اجملاالت االقتصادية واالجتماعية  إنوهلذه االعتبارات وغریها، ميكن القول     
فإن دورها يزاوج  ،ابلتايلو ، والتنمية الشاملة اليت تصب يف إطار األمن والنظام العاميني والبيئية والثقافية والسياسية

ة من تطلبات التنموية، وبني السهر على صيانة احلقوق املدنية والسياسياملالنظام العام و  بني ضرورات احلفاظ على
 من جهة أخرى. والتضامنية جهة، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 ملأسسة احلكامة األمنيةخل أساسي السلطة مد ونساء : تكوين رجالةثانيالفقرة ال

يشكل العنصر البشري أساس العملية التنموية، فهو احملرك األساسي لكل جهاز إداري، ويعلب دورا فعاال يف        
كل نشاط إداري، ويعترب التكوين التخصصي لولوج الوظيفية العمومية ضرورای ألن اإلدارة احلديثة أصبحت مهامها 

واإلعالمي،   ع اليت ابتت أكثر تعقيدا بفضل التقدم التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعيمتنوعة، تبعا ملتطلبات اجملتم
 كل هذا يتطلب منها أن تكون يف مستوى تطلعات هذا اجملتمع ومتطلبات تنميته.

 روجتدر اإلشارة إىل أن اإلدارة ال تعرف أي سبيل للتطور يف بيئة حمايدة أو غری نشيطة، حيث أن تسيری األمو       
يعترب أقل أمهية بكثری من تسيری الرجال وإعداد اإلطارات، وأن هذا العمل ينبغي تركيزه على اجملتمع والسيما على 
عقليات أفراد وحاالهتم النفسية، فإذا نظران لإلدارة، فإن من حيرك دواليبها هم مواردها البشرية هلم تقاليد مألوفة 
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يها، اسية معروفة، وقد تبقى هذه املؤسسات والقواعد جامدة ال حياة فتتجاذهبا تيارات خمتلفة، وختضع لقواعد أس
 787إن مل تكن هناك هيئة من املوظفني يتوىل تنشيطها بت الروح فيها، وهذه اإلدارة العامة هي اإلدارة الرتابية.

عقد مبراكش واحد والعشرين للعلوم اإلدارية املنالرسالة امللكية املوجهة إىل املؤمتر الدويل الويف هذا اإلطار، نصت       
أن كل سياسة إمنائية تعتمد ابلضرورة على اإلدارة اليت يتعني حتديثها  ،1121يوليوز  02و 02خالل الفرتة ما بني 

وتطويرها، ولن يتأتى ذلك التحديث إال إبعداد سياسة جديدة لتسيری املوارد البشرية، وهذا يقتضي بطبيعة احلال 
دة النظر يف تكوين املسؤولني عن اإلدارة قصد متكينهم من التقنيات احلديثة للتسيری والتدبری اإلداريني، كما أاثر إعا

إىل أن احرتافية وختصص الوظيفة العمومية تعترب شرطا ضرورای لتكون إدارة  "Max Weber السوسيولوجي "
 فعالة وعقالنية.

 لى جمموعة من التوجهات والتعليمات امللكية، حيث أشار امللك يف خطابوترتكز منظومة التكوين ببالدان، ع      
ري رافعة للتقدم ابعتبار الرأمسال البش ،، أن توجه اململكة يتجلى يف االستثمار يف املوارد البشرية0222العرش لسنة 

 788وخلق الثروات، ونظرا لدوره يف حتويل وتدبری ابقي الثروات وإدماج هذا االستثمار يف مسریة التنمية.

مدخال مهما لتطوير أداء اإلدارة، وتقوية التزامها يعترب ، الذي إرساء املفهوم اجلديد للسلطةإن وحيث        
ية، وضماان ودعما للعدالة االجتماع ات واملواطننيبية احلاجيات املتزايدة للمواطنة، بغية تلمببادئ احلكامة اجليد

منظومة  ايشمل خمتلف فئات ودرجات اإلدارات واملرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسه للكرامة اإلنسانية
يم على التكريس الدستوري للحكامة اجليدة، كمبدأ ال حميد عنه يف تنظ جاللته كما حرص ،الوظيفة العمومية العلي

  ،رص، بني مجيع املغاربةوتكافؤ الفوتدبری املرافق العمومية، مبا ينطوي عليه من مبادئ االستحقاق والنزاهة والشفافية 
 789.كما نعمل على تفعيل املبدأ الدستوري لربط املسؤولية ابحملاسبة

       

                                                           

 ،االجتماعيةو مطبوعات كلية العلوم القانونية واالقتصادية  جامعة حممد اخلامس، طة، دبلوم لنيل الدراسات العليا،إدريس البصري، رجل السل -787 
 .1، ص: 1112 سنة املطبعة امللكية، الرابط،

 .001حممد إداملغيس، عالقة اإلدارة ابملواطن املغريب رجل سلطة منوذجا، اجلزء الثاين، مرجع سابق، ص:  -788 
الح اإلدارة والوظيفة ، وزارة إصالذي تنظمهيفة العمومية العليا، لملك حممد السادس إىل املشاركني يف املنتدى الوطين للوظلرسالة امللكية السامية  -789 

منشور ابملوقع االلكرتوين لرائسة احلكومة املغربية:  ابلصخریات، 0212فرباير  01العمومية، حتت الرعاية السامية جلاللة امللك، بتاريخ الثالاثء 
https://www.cg.gov.ma/ar 12:11، الساعة 12/2/0202رة : ، اتريخ الزای. 

https://www.cg.gov.ma/ar
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رية التابعة تستهدف تكوين املوارد البش ،وقد اعتمدت وزارة الداخلية مؤخرا إسرتاتيجية هامة يف جمال التكوين     
ى هذه ، وتشرف علاملديرية العامة لألمن الوطينأفراد و  ،وحتديدا هيئة رجال ونساء السلطة ،للمصاحل األمنية

عهد امللكي للشرطة ابلقنيطرة وامل ،مللكي لإلدارة الرتابية ابلقنيطرةاإلسرتاتيجية عدة أجهزة للتكوين يف طليعتها العهد ا
 .التابعة له وبوقنادل واملدارس اجلهوية للشرطة

ة بداية األمر مهمة أساسية ابلنسبة للدولة، العتبارات اترخيي تكوين رجال السلطةشكل  وعلى هذا املستوى،     
مركز مت إحداث  ،حتوم حول وظيفة رجال السلطة، وذلك يف بلد عميق التقاليد املخزنية، فبعد االستقالل مباشرة

ها ون فييتلق، لغرض متكني رجال السلطة من تكوين ملدة شهر بقرار لوزير الداخلية1102سنة التوجيه املغريب 
بعض مبادئ األساسية يف ميدان اإلدارة العامة، غری أن هذا اإلجراء مل يكن سوى إجراءا ظرفيا لتدبری تلك املرحلة، 

كمؤسسة  790،مبوجب مرسوم 1120شتنرب  01يف  مدرسة استكمال أطر وزارة الداخليةليتم بعدها إنشاء 
عصرية للتكوين واليت عرفت تطورا وإصالحات هامة يف مناهج وبيداغوجية التكوين هبا، ليتم االرتقاء هبذه املدرسة 

يف سياق تكريس اإلرادة امللكية  791مبوجب مرسوم، 0222يوليوز  1يف  املعهد امللكي لإلدارة الرتابيةإىل مصاف 
تكوين رجال السلطة  تكييف ، وكذلك هبدفاالمتركزابإلسراع يف بلورة و ، عرب مواكبة وتعزيز ورش الالمركزية املتقدم

حداته إحيث مت  ةوأتهيلهم ملواكبة التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادياإلدارة الرتابية،  لالستجابة حلاجيات
 طوير نظام تدبریها.وتمبوجب نص تنظيمي بدل مرسوم ملكي، كما مشل التغيری مناهج وبيداغوجية التكوين داخلها، 

ة الداخلية" يف وزار  إطاراتسمية "مدرسة استكمال تكوين وحتل تسمية "املعهد امللكي لإلدارة الرتابية" حمل ت      
لى هذه مت اإلعالن على إضفاء الصبغة امللكية ع حيث مجيع النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل،

زير الداخلية من خالل ترأس و ، وكذا املعهد امللكيمن خالل عبارة  ،إبعطائها الصفة امللكية يف التسمية ،املؤسسة
 01من السلك العادي لرجال السلطة مبدرسة استكمال تكوين إطارات وزارة الداخلية قي  20خترج الفوج  حلفل

ودعما لدولة  ة،ز كالممر لسياسة الالمركزية وال املفهوم اجلديد للسلطة، وترسيخا، وذلك يف سياق بلورة 0221يوليوز 

                                                           

القاضي إبحداث مدرسة استكمال تكوين املتصرفني بوزارة الداخلية اجلريدة الرمسية  1120شتنرب  01بتاريخ  20- 201املرسوم امللكي رقم  -790 
عليها مدرسة استكمال حيث أصبح يطلق  1121أبريل  00بتاريخ  122-21، وجاء املرسوم امللكي رقم 1120أكتوبر  12بتاريخ  0122عدد 

 .1121ماي  2بتاريخ  0222خربة اإلطارات بوزارة الداخلية، اجلريدة الرمسية، عدد 
يتعلق ابملعهد امللكي لإلدارة الرتابية، الصادر ابجلريدة الرمسية عدد  ، ابقرتاح من وزير الداخلية0222يوليو  1 صادر يف 0.22.011مرسوم رقم  -791 

 .0222غشت  1بتاريخ  0202
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ي لإلدارة تعلق ابملعهد امللكوامل ،صادق عليه اجمللس الوزاري برائسة امللك احلق والقانون، من خالل صدور مرسوم
 .0222يوليوز  1الرتابية يف 

فروع جهوية  وميكن إحداث ،ومقر ابلقنيطرة ، الذي يعترب مؤسسة لتكوين األطر العلياامللكي يتوىل املعهدو     
مهمة تكوين رجال السلطة لوزارة الداخلية وأطرا أجنبية، حيث حيدد سنوای عدد تالميذ كل من السلكني  792،وحملية

ية يف حكم التالميذ الضباط ابألكادمي ،ن حيث االنضباطم ويعترب التالميذ 793،دي والعايل بقرار لوزير الداخليةالعا
 امللكية العسكرية، وهلذه الغاية يلتزمون ابلعمل ملدة سنتني ابلقوات املسلحة امللكية.

ة ل ونساء السلطة لوزارة الداخلية، ومفتشي اإلدار همة تكوين رجامباملعهد امللكي لإلدارة الرتابية  كما بقوم    
 وندوات يف اجملاالت العلمية ذات األولوية واالرتباط ؛وحماضرات ؛تقدمي دروسأطر أجنبية، من خالل الرتابية، و 

الوثيق بعمل هذه األطر، مبا فيها التكوين واالنضباط العسكري، ويقوم العهد امللكي يف إطار املهام املنوطة به 
؛ واجلماعات يةوالرتاب ؛ركزيةابملسامهة  يف إغناء كل دراسة أو استشارة أو خربة هتدف إىل حتسني حكامة اإلدارة امل

ستمر لفائدة أطر إعداد وتنفيذ برامج التكوين املو ؛ ؛ واخلربات لفائدهتاتقدمي االستشارةو واملصاحل الالممركزة؛  احمللية؛
  794.ليةلوزارة الداخ اإلدارة املركزية والرتابية مسؤويل ، وذلك ابلتنسيق معوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

 ما يلي:يف إطار املهام املنوطة به  لإلدارة الرتابية امللكي ملعهداب تناطو    

املسامهة يف إغناء كل دراسة أو حبث أو استشارة أو خربة هتدف إىل حتسني حكامة اإلدارة املركزية والرتابية    -
 ؛عات احمللية واملصاحل الالممركزةواجلما

 ؛زية والرتابية واجلماعات احملليةتقدمي االستشارات واخلربات لفائدة اإلدارة املرك   -
إعداد وتنفيذ برامج التكوين املستمر لفائدة أطر وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، وذلك بتنسيق مع اإلدارة   -

 795املركزية والرتابية.

                                                           

يتعلق ابملعهد امللكي لإلدارة الرتابية، الصادر  ، ابقرتاح من وزير الداخلية،0222يوليو  1 صادر يف 0.22.011املادة األوىل من مرسوم رقم  -792 
 .0222غشت  1بتاريخ  0202ابجلريدة الرمسية عدد 

 امللكي لإلدارة الرتابية.املتعلق ابملعهد  0222يوليو  1 صادر يف 0.22.011من مرسوم رقم  02املادة  -793 

غشت  1يف  0202متعلق ابملعهد امللكي لإلدارة الرتابية، اجلريدة الرمسية عدد  0222يوليو  1صادر يف  0.22.011من مرسوم رقم  0املادة  -794 
0220. 

 ابية.املتعلق ابملعهد امللكي لإلدارة الرت  0222يوليو  1 صادر يف 0.22.011املادة الثانية من مرسوم رقم  -795 
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تستغرق مدة الدراسة لنيل دبلوم السلك العادي سنتني، موزعة على أربعة أسداس، وتتضمن دروسا نظرية و     
تطبيقية وندوات وزایرات دراسية وتداري، ويتابع التالميذ، خالل مدة التكوين، تداريب ميدانية لدى الوالة والعمال و 

ابإلدارة الرتابية واملركزية ويف أية إدارة أخرى أو هيئة عمومية أو خاصة. كما تنظم لفائدهتم تداريب وزایرات دراسية 
 796.ةعلمي ث تتم مناقشته أمام جلنةحبالتدريب، تقدمي  ميذ، عند هنايةللخارج. ويتعني على التال

أما ابلنسبة للسلك العايل، فتستغرق مدة الدراسة لنيل دبلوم السلك العايل أسدسني )سنة(، وميكن أن يلج      
سنة على األقل والذين زاولوا مهامهم بصفة قائد ملدة  22السلك العايل، بعد اجتياز مباراة، رجال السلطة البالغني 

املركزية. وهتدف إىل تكوين أطر يف التخطيط واإلدارة  مخس سنوات على األقل ابلعماالت واألقاليم أو ابإلدارة
تكوين نظري يرتكز على امليادين اإلدارية والتدبریية والقانونية   وتشتمل الدراسة ابلسلك العايل على 797،والقيادة

ن أجل م واالقتصادية واملالية واالجتماعية، ويهم هذا التكوين ابألساس اجلوانب اإلسرتاتيجية والقدرة على القيادة
اإلعداد للمهام العليا للقيادة، وكذلك تكوين تطبيقي على شكل تدريب لدى الوالة والعمال ابإلدارة الرتابية أو 

إبعداد حبث  املركزية أو لدى املؤسسات العمومية أو اهليئات العامة أو اخلاصة الوطنية أو األجنبية، ليختتم الدراسة
 798.علمية هناية الدراسة تتم مناقشته أمام جلنة

 .توىل املعهد تنظيم أسالك التكوين: السلك العادي والسلك العايلي

 ؛لوم املاسرت يف اإلدارة الرتابيةسلك عادي يتوج بدب -
 سلك عال يتوج بدبلوم السلك العايل للمعهد؛ -
 ؛أسالك متخصصة -
 ؛أسالك للتكوين املستمر  -
 ؛بتكوين األطر األجنبية أسالك خاصة  -
 .ت السلكني العادي والعايل للمعهدالجتياز مبارایأسالك حتضریية   -

                                                           

 املتعلق ابملعهد امللكي لإلدارة الرتابية. 0222يوليو  1 صادر يف 0.22.011من مرسوم رقم  12املادة  -796 

 املتعلق ابملعهد امللكي لإلدارة الرتابية. 0222يوليو  1 صادر يف 0.22.011من مرسوم رقم  11املادة  -797 
 ملعهد امللكي لإلدارة الرتابية.املتعلق اب 0222يوليو  1 صادر يف 0.22.011من مرسوم رقم  12املادة  -798 
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وتتوج األسالك املتخصصة وأسالك التكوين املستمر واألسالك اخلاصة بتكوين األطر األجنبية بتسليم شواهد،      
بية نويوقع دبلوم املاسرت يف اإلدارة الرتابية ودبلوم السلك العايل للمعهد وشواهد األسالك اخلاصة بتكوين األطر األج

 799من قبل وزير الداخلية ومدير املعهد.

ينظم املعهد أسالكا ودورات للتكوين املستمر لفائدة أطر وزارة الداخلية واجلماعات احمللية أو أية إدارة أو هيئة و      
 800عمومية. وميكن تنظيم هذه األسالك ابملعهد أو مبختلف عماالت وأقاليم اململكة و/أو ابخلارج.

 اململكة املغربية ودول أخرى، بني أن ينظم تطبيقا التفاقيات التعاون الثقايف والتقين املربمة ،للمعهد امللكيوميكن      
 801تكوينا لفائدة أطر من جنسيات أجنبية يف إطار سلك خاص حتدد كيفيات تنظيمه بقرار لوزير الداخلية.

ئ منذ إحداثه من الذي ما فت امللكي، واملتميزة للمعهد ،عن احلصيلة االجيابية وزير الداخليةعرب  وتبعا لذلك،     
يعمل على تزويد اإلدارة الرتابية بعدد مهم من الكفاءات سواء يف جمال أتطری  ،طرف امللك الراحل احلسن الثاين

لتغيریات االوحدات اإلدارية أو تطعيمها ابألطر املتخصصة يف التسيری والتدبری، يف إطار مالءمة التكوينات املقدمة مع 
 ،لرتابيةوالسياسات ا ،خاصة يف جماالت اجلماعات الرتابية ،والرهاانت األساسية ،والتحوالت الدولية والوطنية

واالقتصادية واالجتماعية، يف إطار مشروع بناء اجملتمع الدميقراطي املعاصر، وجتاوزا لالختصاصات  ،والشؤون اإلدارية
املتصلة  املهام األمنية  كانت تقتصر علىال السلطة يف بداية االستقالل، واليتالتقليدية اليت كانت خاصية فريدة لرج

 .ائما لفائدة القضاای ذات الطابع األمينابالضطراابت السياسية أنداك، حيث كانت األسبقية د

 ،إنه هبذه الصفةفاحلرب العامة للقوات املسلحة امللكية، ركان أل اأعلى ورئيسا قائدوامللك بصفته رئيسا للدولة، و      
سكرية، عاإلشراف على أنشطة املؤسسات األمنية، وتقييمها سواء عسكرية أو شبه و  ،واكبةاملتتبع و الو  ،راقبةامليتوىل 

حيث أشاد امللك ابلدور األساسي والفعال الذي تضطلع به خمتلف املدارس واملعاهد التكوينية العسكرية والشبه 
ت ة ومتكاملة لفائدة اخلرجيات واخلرجيني من خالل توفرهم على كفاءات ومؤهالالعسكرية يف تقدمي تكوينات حديث

الء االهتمام ىل إيها، فإنه حيث ابملقابل  إجو ه البنيات التكوينية من خالل منتعالية، ولئن كان امللك اعرتف أبداء هذ
ن ىل أتفوت الفرصة دون اإلشارة إ واحلرص على التكوين املستمر والتأهيلي لكل مكوانت قوات األمنية، كما ال

                                                           

 .املتعلق ابملعهد امللكي لإلدارة الرتابية 0222يوليو  1 صادر يف 0.22.011من مرسوم رقم  10املادة  -799 

 املتعلق ابملعهد امللكي لإلدارة الرتابية. 0222يوليو  1 صادر يف 0.22.011من مرسوم رقم  01املادة  -800 

 املتعلق ابملعهد امللكي لإلدارة الرتابية. 0222يوليو  1 صادر يف 0.22.011من مرسوم رقم  00املادة  -801 
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مواصلة هذه القوات بواجبها الوطين يف احلفاظ على األمن واالستقرار وصيانة وحدة الوطن  د على أنامللك أك
 802.من الواجب العناية أبوضاع أفرادهاوسالمته والنهوض به، فإنه 

ؤمنني، حفل أداء " وأمری امللىالقائد األعللدولة " يد، ترأس امللك رئيسومن جتليات االحتفال بعيد العرش اجمل      
القسم من طرف خرجيات وخرجيي املدارس واملعاهد العسكرية والشبه العسكرية اجلدد، حيث يقوم امللك بتالوة 
خطاب وجيز على شرفهم، ليختتمه بتفضل جاللته إبطالق أحد األمساء الوطنية والرمزية على فوج املعين، واليت 

 امة.من أجل الوطن ومعاين الوالء واالستقوطنية ملقومات التفاين والتضحية ت إنسانية أو دينية أو مل دالالحت

 ،ومن مظاهر الطابع الروحي ألمری املؤمنني خالل حفل أداء القسم هو اهلندام الذي يعكس املوروث الديين     
ان رسول هلل وحده والصالة والسالم على موال"احلمد ه بتحية اإلسالم واهلوایيت الوطين، حيث يستهل امللك خطاب

السالم عليكم "عبارة وخيتتم خطابه إما آبية من الذكر احلكيم أو من مثل األخالق اإلسالمية، و  ،هلل وآله وصحبه"
 ورمحة هللا تعاىل وبركاته".

رتكز على ة، فهو ياملعاهد واملدارس األمني الذي يقدمه خرجيات وخرجيو مضمون القسم الوطينوعلى مستوى      
، مناؤ عناصر أساسية تعكس الطابع الديين والرمزي للملكية ابملغرب، حيث وجب على كل اخلريج )ة( أن يكون م

ألن القسم يرتكز على العظمة اإلهلية واإلميان املطلق به، من خالل عبارة يستهل هبا القسم " أقسم ابهلل العظيم"، 
لعمل والتضحية اب والنفسي والفكري االلتزام الروحيهو اإلخالص هلل وللملك وللوطن، مث  القسم الديينومغزى 

يذ أوامر القائد تنفااللتزام عرب  االلتزام الرائسيمن أجل الوطن والتفاين من أجله، ودفع كل خطر يهدده، وأخریا 
 األعلى صاحب اجلاللة. 

 كون األخالقياملإمارة املؤمنني، و املتجسد يف ،املكون الديينوعليه، ميكن إمجال مكوانت القسم الوطين يف      
املرتكز على  املكون الرائسياإلخالص؛ والتفاين؛ والتضحية، والوفاء؛ و  لرجال ونساء القوات العمومية، القائم على

 إنفاذ القانون والتعليمات واألوامر الرائسية للقائد األعلى. 

                                                           

اسبة ختليد بساحة املشور ابلقصر امللكي بتطوان، مبن القائد األعلى ورئيس أركان احلرب العامة للقوات املسلحة امللكية حممد السادس امللكترأس   -802 
املصدر: من املوقع  ،خمتلف املعاهد واملدارس العسكرية وشبه العسكرية خرجيات وخرجييحفل أداء القسم من طرف لعيد العرش اجمليد، الذكرى العشرين 

م  س، حتت عنوان: عيد العرش...جاللة امللك يرتأس بتطوان حفل أداء الق0211يوليو  01االلكرتوين الرمسي لوكالة املغرب العريب لألنباء، منشور بتاريخ 
 . 12:22، الساعة 2/1/0201للضباط املتخرجني من املدارس العليا العسكرية وشبه العسكرية، اتريخ الزایرة 

 https://www.mapnews.ma/. 

https://www.mapnews.ma/
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املدارس  خرجيات وخرجيين مويف نفس السياق، يقوم امللك بصفته القائد األعلى على استقبال الضباط املتفوقني     
واملعاهد العسكرية والشبه العسكرية، وهو ما يضفي نوعا من التنافسية بني ضباط هذه املعاهد واملدارس، للوقوف 

ميي من لدنه، وهذا إن ذل على شيء، فإهنا يدل على شواهد التميز األكاد أمام جاللته ألداء التحية، وحتصيل
 لف مستوایهتا.ط املؤسسات األمنية مبختبصفته القائد األعلى لتكوينات ضباالعناية الفائقة اليت يوليها امللك 

حيدد نظام مباراة ولوج السلك العادي  0212،803 أبريل 00بتاريخ صدر قرار لوزير الداخلية يف هذا اإلطار، و     
للمعهد امللكي لإلدارة الرتابية، الذي يكون هيئة رجال السلطة برتبة قائد، حيث يدخل حری النفاذ خالل السنة 

وعلى األفواج  ،0211على فوج شتنرب  أضحى سارای، و 0221اجلارية، وينسخ النظام السابق املعتمد منذ سنة 
والذي يتخرج يف هناية يونيو من السنة الثانية من التكوين داخل املعهد امللكي لإلدارة  برسم كل سنة،اليت تليه 

 الرتابية.

يف طول  رشحني أن يتوفروا على القدرة البدنية املتمثلةزاري اجلديد، فإنه يتوجب على املوحسب نص القرار الو     
، كما تضمن شروط أخرى مرتبطة بقوة أحذيةمرتا للذكور دون انتعال  1.12مرتا على األقل لإلانث و 1.22

مرتا، وعلى مساع صوت عال على بعد  2.02السمع اليت متكن املرشح رجل السلطة من مساع اهلمس على بعد 
مخسة أمتار، إضافة إىل أن ال يكونوا مصابني أبي مرض أو عاهة تضعف قدرهتم البدنية أو تعرقل عمل عضو من 

منها اإلصابة املزمنة يف اجلهاز العصيب، واخللل العقلي الذي يستوجب عالجا يف  أعضائهم خالل مزاولة مهامهم،
إحدى مؤسسات األمراض العقلية، وكذا مجيع اإلصاابت يف احللق أو احلنجرة اليت تعرقل خروج الصوت أو العجز 

 الكلي أو اجلزئي عن النطق.

على األقل من غری استعمال  10/12جمموعه  أما خبصوص قوة البصر، فيجب توفرهم على قوة بصرية تبلغ     
 النظارات أو عدسات، لتقومي النظر أو أية وسيلة ميكنها رفع القوة. 

كقوة بصرية ابستعمال النظارات أو العدسات لتقومي النظر أو أية وسيلة   11/12وكذلك ضرورة التوفر على     
 ابت حادة يف التمييز بني األولون.ميكنها رفع القوة البصرية، إضافة إىل عدم اإلصابة ابضطرا

                                                           

للمعهد امللكي لإلدارة الرتابية، نصوص  بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي 0212أبريل  00يف  1222.12قرار وزير الداخلية رقم  -803 
حول املعهد امللكي لإلدارة  0222يوليوز  1من املرسوم الصادر يف  02و 10تطبيقا للمادة ، 0212ماي 1، يف 2211الرمسية عدد  خاصة، اجلريدة

 الرتابية.
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للفحص ابألشعة ابلنسبة إىل املرتشحني عادية ونفس الشيء ابلنسبة لداء  رئويةكما جيب أن تكون الصورة ال     
 التهاب الكبد من نوع "ب" أو "س" أو فریوس فقدان املناعة املكتسبة.

ة املهنية؛ السن  هي: الشواهد العلمية احملصلة عليها؛ التجربأما االنتقاء األويل لولوج املعهد فيتم عرب ثالثة معايری     
 مرحلة القبول الوصول إىلعند اتريخ اجتياز اختباري القبول األويل، ولولوج املعهد امللكي لإلدارة الرتابية جيب 

ىل تقييم إ بعد النجاح يف مرحليت االنتقاء األويل واالختبار الكتاب من خالل اجتياز بسيكوتقين يهدف النهائي
اجلانب السيكولوجي للمرشحني، واختيار تقييمي، يهدف إىل وضع املرشح يف وضعية حماكاة لتقييم املؤهالت 

  804التواصلية والسلوك، إضافة إىل االختبار الشفوي مت الفحص الطيب.

التطورات  حىت يواكب ،مبباشرة إصالح شامل لنظامها البيداغوجيقامت وزارة الداخلية وعلى ضوء ما سيق،      
واملستجدات اليت يشهدها جمتمع املعرفة، وذلك من خالل توفری كل عوامل النجاح لبلوغ األهداف املسطرة هلذا 

ة ملنظمة للمباراة اخلاصالورش، إذ انصب مسلسل التحديث أساسا على مراجعة اإلجراءات الشكلية واجلوهرية ا
راه، ومرتشحني حاصلني على شواهد عليا كشهادات املاسرت والدكتو  حيث أصبح يلج املعهد مرتشحياتابملؤسسة، 

من االقتصادية لسياسية والقانونية و كالدراسات ا  ،ابملوازاة مع الرتكيز على التخصصات املرتبطة بعمل رجال السلطة
 جهة، ونظامها التكويين من جهة اثنية.

 :لها كاآليتجنم ،لوزارة الداخلية ة لإلصالح اجلديدتشكل التوجهات اخلمسة اخلطوط العريض ،ويف هذا اإلطار    

 سياسة جديدة لالنتقاء متنح مكانة الختيار أجود املرتشحني؛ -
 تكوين متعدد التخصصات، يتسم بطابع املهنية، واكتساب ثقافة عتمة متكن من تنمية القدرات الشخصية؛ -
 تناسب التكوين مع حميط امليداين الشتغال رجل السلطة؛ -
 اكتساب وجتميع املعرفة والتجربة بطريقة تصاعدية مع تغریات يف احملتوى.  -

وارتكازا على ذلك، مت يف إطار التكوين النظري وضع جمموعة دراسات أكادميية وعسكرية مزدوجة يف إطار       
ن واالقتثصاد لقانو اب طبيق مهين يشمل مواضيع ذات الصلةنظام للتكوين نصف سنوي، يضم ثالثة حماور جوهرية: ت

ص وإعداد الرتاب والتنمية الشاملة، وتطبيق اثين خا ،واحلكامة اجليدة وحقوق اإلنسان واحلرایت العامة ،واجملتمع

                                                           

 .بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد امللكي لإلدارة الرتابية 0212أبريل  00يف  1222.12قرار وزير الداخلية رقم  من 2املادة  -804 
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يضم مجيع مواضيع الساعة، إىل جانب تكوينات يف التواصل واللغات واإلعالميات وتدبری املقاوالت واملشاريع وتنمية 
 القدرات الشخصية.

املعهد امللكي تكوين تطبيقي ميداين خارج املعهد لدى والة وعمال ابإلدارة املركزية أو اإلدارة الرتابية كما يقدم      
وابقي املؤسسات واهليئات الفاعلة يف جمال احلكامة الرتابية، يسعى من خالله إىل متكني املتدرب من اإلملام اجليد 

طبيعة املناخ  ،يهاواالقتصادي والثقايف السائد ف تماعي والسياسيعطيات احمليط االجبطبيعة املكان ومعايری املدينة، وم
عهد ، لتهيئ رجل السلطة لتحمل مهام خاصة، لينهي املتدرب تدريبه ابملت السائدة واألعراف والتقاليد...اخلواللهجا

على دبلوم  هإبعداد حبث هناية الدارسة حتت إشراف والة وعمال، وتتم مناقشته أمام جلنة علمية، يتوج من خالل
 املاسرت يف اإلدارة الرتابية وموقعة من لدن مدير املعهد ابلنسبة جلميع األسالك مبا فيها السلك العادي لرجال السلطة.

ل اعد األساسية ملهمة رجهتم احلصول على القو  ،حتقيق جمموعة من األهدافويرمي هذا اإلصالح اجلديد،       
ملهمة رجل السلطة؛ تقوية القدرات واملعرفة املتحكمة يف تطبيق مهمة رجل تنمية القدرات الشخصية السلطة؛ 

 805السلطة؛ حتديد مهام واختصاصات خاصة.

ق مبختلف اإلدارات واملراف إعداد أجيال جديدة من القيادات اإلداريةالعمل على  يف هذا اإلطار، كما جيب    
العمومية، عرب استقطاب الكفاءات ذات التكوين العايل، وضرورة التحلي بروح املسؤولية العالية، ومؤهالت التواصل 
الفعال والتخطيط االسرتاتيجي، والقدرة على تدبری املشاريع. وكلها معايری جوهرية جيب أن حتكم مساطر التعيني يف 

االنطالقة الفعلية لتدشني مسار االنتقال املتدرج، من منووج للوظيفة العمومية قائم لك مع ، وذالوظائف السامية
ائص ؛ منوذج إداري فعال، يتالءم مع خصعلى تدبري املسارات، إىل منووج جديد مبين على تدبري الكفاءات

 .النموذج التنموي املنشود، ويستجيب ملتطلبات املرحلة الراهنة واملقبلة
ضافة إىل ذلك، فإن هذا الورش اإلصالحي الكبری يقتضي النهوض ابلبنيات التنظيمية، وحتسني األساليب وابإل    

التدبریية، وختليق املرفق العام، وتطوير اإلطار القانوين، مع العمل على استلهام منوذج التدبری املعتمد يف القطاع 
 االستفادة من التكنولوجيات احلديثة عامال حامسا يف وتعد ،اخلاص، وعلى أجود املمارسات الدولية يف هذا اجملال

                                                           

 .022حممد إدالغميس، عالقة اإلدارة ابملواطن املغريب رجل سلطة منوذجا، مرجع سابق، ص:  -805 
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االرتقاء ابلعمل اإلداري، إذ ينبغي التوجه حنو تعميم اإلدارة الرقمية، وتوفری اخلدمات عن بعد، والولوج املشرتك 
 806.للمعلومات من طرف خمتلف القطاعات

 :°361 تقييم األداء طريقة -

ومن  ،وممن يديرهم ،ديرهم من مكأن يقي  ،تنادا على تقييم من حولهاســـــــ م املوظفيقيتنبين هذه الكيفية على ت      
ط ورمبا من العمالء الذين يتعاملون معه وبعدها يتم احتســـــــــاب املتوســـــــــ، فني الذين يف نفس مســـــــــتواه الوظيفياملوظ

ف وســــيعرف املوظف كي ،ما صــــادقا وعاداليهذا النوع من التقييم ســــيحقق للموظف تقي .التقييماتاحلســــايب هلذه 
 .ينظر إليه اآلخرون وابلتايل يسمح له إبعادة دراسة سلوكياته جتاههم

التوجيه  ويوجهه ،االفيهتوحياول  ى موظفهوانب اخللل والقصور احلقيقية لداكتشاف ج لمديرلوابلنهاية ميكن       
عند تنفيذ هذا النوع من التقييم، فمن ، درجة هو الســــــــــــــرية 222اجلانب األكثر حتدای للتقييم بينما األنســـــــــــــــب، 

األفضـل إعطاء ضـماانت للموظفني أن ما يُتقاسـم به من معلومات سـتظل سـرية للغاية وذلك لتضـمن اإلدارة الدقة 
 .يف النتائج

ة عن طفرة بسبب و انجتأو قد تكون مؤقتة أتكون عارضة  أنميكن  ،التقييملك النتائج املرتتبة عن تغریة أن       
 األداءقييم تالطبيعي، كما أن تعيق سری العمل وانسيابه ابلشكل  ،عوامل حمددة أوشجيعية معينة ت وجود دوافع

الشاملة وبقياس  ودةويرتبط كل منهما ارتباطا وثيقا مبعايری ومقاييس اجل األنشطةكافة   يف اآلخرحدها إ يلي هوتقومي
 807.اجلودة وضبط اجلودة وضمان وتوكيد اجلودة

 :الداخلية لرجال ونساء السلطة وزارةآليات تقييم جديدة ل -

 لتعليمات امللكية السامية الداعية اليت تدشني مسار االنتقال املتدرج، من منوذجل وزارة الداخلية يف إطار تنزيل     
وهو األمر الذي سعت  808املسارات، إىل منوذج جديد مبين على تدبری الكفاءات، تدبریالوظيفة العمومية قائم على 

                                                           
وم الثالاثء ابلصخریات، يمه ينظ ترسالة امللكية السامية للملك حممد السادس إىل املشاركني يف املنتدى الوطين للوظيفة العمومية العليا، الذي مت -806 

 ، مرجع سابق.0212فرباير  01بتاريخ 
منشور على الرابط التايل:  مقال ،0222املوارد البشرية، اتريخ اإلصدار  أداء وارد البشرية، تقييمامل املنتدى العريب إلدارة -807 

http://www.hrdiscussion.com/hr91960.html ، 12:22الساعة  11/1/0201اتريخ الزایرة ، 00/1/0212بتاريخ. 
ابلصخریات  عموميةوزارة إصالح اإلدارة والوظيفة ال يفة العمومية العليا، الذي تنظمهملشاركني يف املنتدى الوطين للوظإىل ا امللكية املوجهة رسالةال -808 

الة سامية حتت عنوان جاللة امللك يوجه رس ،عن املوقع االلكرتوين الرمسي للحكومة املغربية لك،لملحتت الرعاية السامية ، 0212فرباير  01يوم الثالاثء 

http://www.hrdiscussion.com/hr91960.html
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يف منظومة الوظيفة العمومية، واليت  وزارة الداخلية من خالل هذه احلركة االنتقالية، إىل أتسيس جتربة فريدة من نوعها
وضع مسطرة للتقييم الشامل قوامها  أداء رجل السلطة، من خالل تتمثل يف تنزيل نظام جديد متكامل لتقييم جناعة

 .تقييم املردودية مبقاربة أكثر موضوعية جتعل من املواطن حمورا يف تقييم األداء

 صــــــفوف رجال يف لحركة االنتقاليةل إطار إجرائها إليها يفســــــرتتكز كشــــــفت وزارة الداخلية عن اآلليات اليت          
إىل زایرات ميدانية ملقر عمل رجل السلطة تقوم هبا جلان  809الداخلية،فق بالغ وزارة و  واليت ستتند ،ونساء السلطة

عهد إليها إبجراء مقابالت شـــــــــفوية مع خمتلف الفاعلني الذين هلم صـــــــــلة مبحيطه املهين من رؤســـــــــاء تســـــــــلســـــــــليني 
رتفقني مومرؤســــيني ومســــؤولني حمليني على املصــــاحل األمنية واخلارجية، بل ومتتد إىل شــــرائح واســــعة من املواطنني من 

وفاعلني مجعويني واقتصــاديني ومنتخبني، ما يعين أن تقييم رجل الســلطة صــار يســتند أيضــا على من هم خارج هذه 
 810املنظومة بعد ما كان مرده أساسا رضى رؤسائه املباشرين واملركزيني.

نظام  مة حتديدا علىوالقائ ،وخلصــــــــــت وزارة الداخلية أنه إعماال ملعايری االســــــــــتحقاق والتقييم الشــــــــــامل لألداء     
يتم القيام حبركات انتقالية وترقيات يف صـــــــــــفوف رجال ونســـــــــــاء الســـــــــــلطة يف املهام ابإلدارة  درجة"، 222التقييم "

الرتابية، وكذا ابإلدارة املركزية للوزارة، حيث يتم يف خضــــــــــــــم اإلعداد هلذه احلركات عقد اجتماعات اللجان اإلدارية 
ة رجال ونســــاء الســــلطة، إىل جانب احلرص على إغناء اإلدارة الرتابية ابألطر هيئ اوية األعضــــاء املختصــــة إزاءاملتســــ

 اجلديدة املتدرجة من املعهد امللكي لإلدارة الرتابية.

 اللقاءات السنوية لوزير الداخلية مع الوالة والعمال: -

ت العماالت واألقاليم وعماال وعمالاجلهات  ر الداخلية مع والةوزي ا يعقدهيتال ةالسنوي اتيف إطار اللقاء     
 بطاخلضامني م، فهي فرصة يستعرض من خالهلا وزير الداخلية مبناسبة احتفاالت عيد العرش اجمليد املقاطعات،

                                                           

، على الرابط التايل: 0212فرباير  01اثء الالث النشر للمشاركني يف املنتدى الوطين للوظيفية العمومية العليا، اتريخ
https://www.cg.gov.ma/ar،  10:02، الساعة 01/10/0201اتريخ الزایرة. 

 الداعية إىل تدشني مسار االنتقالالسامية  لتعليمات امللكيةل تنزيال  انتقالية يف صفوف هيئة رجال السلطة إجراء حركة خبصوص بالغ وزارة الداخلية -809 
كرتوين هسربيس، فضاء منشور على املوقع اإلل ،املتدرج، من منوذج للوظيفة العمومية قائم على تدبری املسارات، إىل منوذج جديد مبين على تدبری الكفاءات

، على الرابط التايل: 0211غشت  0اجملتمع، حتت عنوان وزارة الداخلية جتري حركة انتقالية واسعة يف صفوف رجال السلطة، بتاريخ اجلمعة 
https://www.hespress.com  12:11، الساعة 02/10/0201، اتريخ الزایرة . 

عية إىل تدشني مسار الداو  السامية، لتعليمات امللكيةل تنزيال إجراء حركة انتقالية يف صفوف هيئة رجال السلطة صوصخب بالغ وزارة الداخلية -810 
 . 0211غشت  0عة ، بتاريخ اجلماالنتقال املتدرج، من منوذج للوظيفة العمومية قائم على تدبری املسارات، إىل منوذج جديد مبين على تدبری الكفاء

https://www.hespress.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3-509271.html
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 الوالة والعمال إىل استلهام عملهم من فحوى اخلطب يدعو حيث شعب،لامللك ل اوجههي يتال ةالسامي ةامللكي
 يف مجيع املناسبات.والتعليمات امللكية السامية هات السامية، ابملوازاة مع التوجي

ها تستعراض السبل واآلليات الكفيلة إبعمال كافة التوجيهات اليت تضمنوهتدف هذه االجتماعات السنوية إىل ا     
 من يف إطار االلتزام املتواصل للوزارة جبميع إطاراهتا ومصاحلها املركزية والرتابية رفقة خمتلف املتدخلني ،ةاخلطب امللكي

أجل حتقيق العدالة االجتماعية واجملالية، وخدمة املواطنات واملواطنني، ومن مت تعزيز الصرح الدميقراطي واملسار التنموي 
الالمتركز ركزية و أساسا ابالم ، واملتعلقةتشهدها بالداناليت التنموية  لعمل على إجناح األوراشاب والتقدمي للمغرب

السجل  ورش إحداث ،اعتماد الرتسانة القانونية احملفزة لالستثمارو اإلداري، تفعيل إصالح املراكز اجلهوية لالستثمار 
رية، اإلصالح نية للتنمية البش، النموذج التنموي الوطين املتجدد، املرحلة الثالثة للمبادرة الوطاالجتماعي املوحد

 اإلداري وترسيخ مرتكزات احلكامة اجليدة، قضية الوحدة الرتابية للمملكة...اخل.

 ،وتشكل هذه املناسبات أيضا وقفة أتمل لتقييم مدى مسامهة مصاحل الوزارة يف جتسيد الثقة امللكية السامية      
حاطة أساسية لإل حمطةوية اليت ميزت السنوات املاضية، وكذلك خالل تدبریها لعدد من األوراش اإلسرتاتيجية واحلي

شرية املرتبطة يف جمال تطوير منظومة تدبری املوارد الب ،جبميع اخلطوات اإلصالحية الكبریة اليت خطتها وزارة الداخلية
ربة أكثر موضوعية، مبقا، من خالل وضع آلية للتقييم الشامل مبدأ االحرتافيةهبيأة رجال السلطة، الذي يستند إىل 

   811جتعل من املواطن حمورا أساسيا يف تقييم أدائه.

تعد هذه  اللقاءات السنوية فرصة لوزير الداخلية قصد تقدمي التوجيهات واإلرشادات الالزمة ملختلف  كما     
ية من اإلدارة الرتابوالة وعمال اململكة، ومن خالهلم كافة أطر  الداخلية ث وزيرحي مكوانت وزارة الداخلية، حيث

، خاصة ما يتعلق منها ابختصاصات وصالحيات اإلدارة الرتابية، مما يفرض على الوالة تفعيل مضامني الدستور أجل
والعمال اعتماد مقاربة جديدة يف تدبری الشأن احمللي، تضع ضمن صلب اهتماماهتا النهوض بدور اجلهة، وتعتمد 

بادئ حقوق اإلنسان، واحلرص على محاية أرواح وممتلكات املواطنني واحلفاظ أسس احلكامة اجليدة يف احرتام اتم مل
التنزيل السليم ملختلف السياسات العمومية هو  حيث اعترب وزير الداخلية أن 812،على األمن والنظام العام

                                                           

 ع والة اجلهات وعمالاعا بتطوان مالداخلية منشور على مستوى املوقع االلكرتوين البوابة الوطنية حتت عنوان وزير الداخلية يعقد اجتمبالغ وزارة  -811 
، 0211غشت  0عماالت وأقاليم وعماالت مقاطعات اململكة ووالة وعمال اإلدارة املركزية للوزارة، بتاريخ اجلمعة 

https://www.maroc.ma/ar 10: 12، الساعة 11/1/0200، اتريخ الزایرة. 
مال عبالغ وزارة الداخلية منشور على مستوى املوقع االلكرتوين الصحراء املغربية، حتت عنوان وزير الداخلية يعقد اجتماعا بتطوان مع والة و  -812 

 .12:22، الساعة 01/1/0200، اتريخ الزایرة /http://www.assahraa.ma، 0211غشت  1اململكة، بتاريخ االثنني 

https://www.maroc.ma/ar
http://www.assahraa.ma/
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الرتابية  ةتطوير واالرتقاء بعمل اإلدار ، ويف نفس املنحى، فقد دعا إىل مدخل أساسي لضمان األمن واالستقرار
حيث  ،انسجاما مع روح الدستور اجلديد، واخنراطهم الكامل يف إجناح أوراش اإلصالح الكربى، اليت تعرفها اململكة

إن مجيع مكوانهتا تبقى دائما يف صلب التحدایت املطروحة على الدولة بفضل جهودها الدؤوبة يف تنفيذ السياسات 
شكاالت ات املواطنني ابلتواجد امليداين لتتبع األوراش التنموية، وحل اإلالعمومية واشتغاهلا املتواصل لتحقيق تطلع

املطروحة على أكثر من صعيد، ويف هذا اإلطار، جدد دعوهتم إىل املثابرة على بذل اجلهود والتنزيل السليم للتوجيهات 
بكل ما يستلزم من  ملسؤولياتامللكية السامية واحلرص على االهتمام مبصاحل املواطنني والعناية بشؤوهنم والنهوض اب

 813صدق وإخالص ونزاهة واستقامة.

نسيق امليداين ابألداء املتميز، والت مافتئ ينوه وزير الداخلية، فإن جمال تقييم أداء مكوانت وزارة الداخليةويف     
 جملهوداتاباجليد مع كافة املتدخلني السيما، سلطات ترابية؛ وأمن وطين؛ ودرك ملكي؛ وقوات مساعدة، وكذلك 

ظروف التنظيمية من أجل توفری ال يف مناسبات عديدة ومتنوعة، سواء اإلدارة الرتابيةاملصاحل املركزية و  تبذهلااليت 
أو مبناسبة االستحقاقات االنتخابية أو يف إطار  0211لفاتح يوليوز  واملادية املالئمة إلجناح االستفتاء الدستوري

-والتنموية أويف إطار مواجهة تفشي اجلائحة العاملية لفریوس كوفيد تنزيل األوراش اإلصالحية الكربى
املستجد...اخل، مما مكن من حتقيق حصيلة جد مشرفة، سامهت بشكل كبری يف تعزيز الشعور ابألمن لدى 11

اإلدارتني  تاملواطنات واملواطنني واحملافظة على أمن وسالمة البالد، وبذات املناسبات يتوىل وزير الداخلية تبليغ مكوان
وزارة الداخلية كامل رضى وسابغ عطف امللك على تفانيهم يف العمل، مبا خيدم مصلحة الوطن ل املركزية والرتابية

 واملواطنات واملواطنني.

رمي الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية، واجلنرال دوكور داوزير الداخلية و حبضور كل من  هذا اللقاء السنوي تموي    
 إلدارة مراقبة الرتاب الوطين، واملدير العام للدراسات العامقائد الدرك امللكي، واملدير العام لألمن الوطين واملدير 

ون مفتش الوقاية ياجلنرال دوديفيزيون مفتش القوات املساعدة )املنطقة اجلنوبية(، واجلنرال دوديفيز ، و واملستندات
لكي لإلدارة اجلنرال دوبريكاد مدير املعهد املاملدنية، واجلنرال دوبريكاد مفتش القوات املساعدة )املنطقة الشمالية(، و 

 .املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماجالرتابية و 

                                                           

ات وعمال حتت عنوان وزير الداخلية يعقد اجتماعا بتطوان مع والة اجله ،بالغ وزارة الداخلية منشور على مستوى املوقع االلكرتوين البوابة الوطنية -813 
، 0211غشت  0عماالت وأقاليم وعماالت مقاطعات اململكة ووالة وعمال اإلدارة املركزية للوزارة، بتاريخ اجلمعة 

https://www.maroc.ma/ar 10: 12، الساعة 11/1/0200، اتريخ الزایرة. 
 

https://www.maroc.ma/ar
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 اجلدد: الرتابيني للمسؤولني لامالع توجيهات -

 امللتحقني برتاب السلطة ونساء السادة رجال العماالت واألقاليم وعماالت املقاطعات لامعادة السيدكر      
، وذلك من ايبرت لني يف منظومة تدبری الشأن الاحهم رهني ابنفتاحهم على مجيع املتدخ، أبن جنقاليماألت و العماال

سادة املنتخبني، وتقدمي الدعم لل خالل مواكبة املؤسسات احمللية املنتخبة يف تنزيل خمططات التنمية اخلاصة هبا،
ل املواطنني مبا كوالتفاعل اإلجيايب مع الدينامية اليت يعرفها اجملتمع املدين احمللي اجلاد، والعمل امليداين ملعاجلة مشا 

القتصادية احمللي يف اجملاالت اإىل تنشيط احلياة العامة على املستوى يدعوهم ربح الوقت، كما يضمن النجاعة و 
ه امللك حممد السادس الذي أسس ل ،ماعية ملا له من أتثری يف جتسيد الفلسفة العميقة للمفهوم اجلديد للسلطةاالجتو 

 .1111أكتوبر  10يف خطاب 

لواجهات، ا الذي أخرج ممارسة السلطة من املفهوم الكالسيكي إىل مفهوم منفتح متعددهذا اخلطاب امللكي      
 تعرفها بنيات من خالل التغریات اليت ،السلطة حمورای ضمن منظومة أكثر تعقيدا وتسارعا أفراد حبيث أصبح معه دور

ه على ضرورة محاية يف الوقت نفس جاللته واحلاجيات اآلنية للمواطن يف كل اجملاالت اليومية، مؤكدا ،اجملتمع املغريب
هودات من خالل تنسيق جم ،النظام العامنيحفظ األمن و و  ،ة ومتابعة حسن سری الشؤون احمللية،املصاحل العمومي

ارية أمام املستثمرين، عرب تدليل العقبات والصعوابت اإلد ،خمتلف املصاحل األمنية يف حماربة اجلرمية، وتشجيع االستثمار
فرض والبحث عنها إن اقتضى احلال، وهي املهام اليت أصبحت ت ،والعمل على تسويق فرص االستثمار املتاحة حمليا

رجل السلطة الكفاءة والتكوين العايل والقدرة على استيعاب السياسات العمومية، واليت تعترب من أهم آليات على 
 .تنزيلها يف إطار تفعيل ميثاق الالمتركز اإلداري

ما هي املعايری  ولح بفئة أعوان السلطة تلك املتعلقة، األسئلة املثارة يف هذا الشأن يف آخر املطاف لتبقى     
 ل ومتعددةع مبهام متنوعة األشكااملعتمدة يف انتقاء وتعيني أعوان السلطة؟ وكيف ميكن ألعوان السلطة االضطال

ؤسساتية وما هي أوجه احلماية القانونية وامل ؟عنها ترتتبومسؤوليات جسيمة  ،واسعة ومتواترة ، وذات أبعاداجملاالت
ضع ألي تكوين خت تتوفر على نظام أساسي، والال  من وزارة الداخلية ل أن هذه الفئةواحلا هذه الفئة؟ هبا تمتعاليت ت

السيما وأن منحنيات مهامها تزداد ابزداید حجم املخاطر والرهاانت والتحدایت  ؟أساسي وال مستمر وال أتهيلي
 ة ومستوى مردوديتها من جهة أخرى.والنظرة اجملتمعية هلذه الفئ ،من جهة
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مة ما هي املهام اليت تضطلع هبا مصلحة أعوان السلطة مبديرية اإلدارة الرتابية التابعة للمديرية العاوتبعا لذلك، ف      
مل تعمل على تقدمي تصور إصالحي وملاذا  814؟يف هذا اإلطار إلدارة املركزية لوزارة الداخليةللشؤون الداخلية اب
ر التطور أتخذ بعني االعتبا؟ خصوصا اإلدارة الرتابيةو  وزارة الداخلية عموما األساسية لعملمنوذجي هلذه الفئة 

كية يف مناسبة لرسائل امللكما بلورهتا اخلطب وا ،وللموارد البشرية للتحديث اإلداري، والرؤية اإلصالحية احلقوقي
 عديدة.

   
 التنمية الرتابية املطلب الثاين: ازدواجية مهام رجل السلطة بني هاجس النظام العام ورهان

مما الشك فيه، أن هيئة رجال السلطة عرفت تطورا حمسوسا منذ االستقالل عرب احملطات املشار إليها أعاله،      
والرتاكمات اليت راكمتها على مدى سنوات من العمل، ويتجلى ذلك على مستوى التمثيلية والصفة الضبطية و 

  م، ومن املؤكد أن فعالية وجناعة رجال ونساء السلطة يف تدخالهتم  تتوقفاالمتيازات واألدوار الطالئعية املنوطة هب
كثریا على مستوى التطور االجتماعي واالقتصادي والثقايف للسكان، مع العلم أن رفع هذا املستوى لن يتأتى إال 

خفيف من أعباء تعن طريق هنج سياسة صارمة يف رفع األمية عن الساكنة، وتربيتها وتعبئتها، الكفيلة وحدها لل
رجال ونساء السلطة ومساعدهتم على االهتمام ابجلوانب الرئيسية ملهامهم، واملتجلية أساسا يف بلورة وتفعيل األوراش 
االقتصادية واالجتماعية من ختطيط وتوجيه ومراقبة، ويتعني على رجل ونساء السلطة التسلح يوميا ابليقظة واحليوية 

ة يف السرعة يف التنفيذ واإلجناز، عرب التوظيف األنسب للوسائل والتقنيات املتاح والعمل مبا تقتضيه الظروف من
 مسو هاجس احلفاظ على النظام واألمن العمومني يف احملافظة على النظام العام ميعنها الشامل واملتطور من خالل

                                                           
اختذت مبادرات عديدة لتحسني وضعية أعوان السلطة، وأكدت أهنا ال تذخر  ال بد من التذكری يف هذا الصدد، أن املديرية العامة للشؤون الداخلية -814

، ضمن ارت الوزارةوأش ،دمونه من خدمات للمواطنني، يف إطار اإلمكانيات املتاحة، للرفع من املستوى املادي واملستوى املعنوي هلم اعتباراً ملا يقاجهد
، حيث انتقل راتب 0211لربملاين االحتادي سعيد بعزيز، إىل أن رواتب أعوان السلطة احلضريني عرفت زایدة مهمة منذ سنة لجواب رداً على سؤال كتايب 

املنبثقة عن احلوار االجتماعي األخری واملقررة على ثالث مراحل ، وسيصل وفق الزایدة 0212درهم سنة  2022درمهاً إىل  0222الشيوخ احلضريني من 
 0210ا راتب املقدمني احلضريني، فقد أشارت وزارة الداخلية، ضمن توضيحاهتا، إىل أنه انتقل خالل الفرتة نفسها من أم .درهم السنة املقبلة 2222إىل 

الداخلية على أهنا حترص على تتبع مدى وزارة شددت ، وعليه يف املائة 10ا يفوق ؛ وهو ما ميثل نسبة زایدة قدره0201درهم سنة  2122درمهاً إىل 
بشأن استفادة أعوان السلطة من برامج السكن االجتماعي لغری  0211شتنرب  11الصادرة بتاريخ  0222التزام الوالة والعمال بتفعيل دوريتها عدد 

املصدر: املوقع االلكرتوين  .ت البنكية لتسهيل حصول املعنيني ابألمر على قروض تفضيليةاملالكني لسكن شخصي، إضافة إىل االتفاقيات مع املؤسسا
حتت عنوان: املديرية العامة للشؤون الداخلية تفعل العديد  0202دجنرب  01، منشور بتاريخ /https://www.hespress.comالرمسي هسربيس 

 .10:21، الساعة 2/2/0201ءات لتحسني األوضاع االجتماعية ألعوان السلطة، اتريخ الزایرة من اإلجرا

https://www.hespress.com/
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راب أو إخالل للنظام ة كل اضط، وهي االستعالم واالستخبار الرامية ملواجهتدخالته بصفته ضابطا للشرطة القضائية
  815العام، مث آلية استعمال القوات العمومية إلقرار النظام العام وإعادته، وكل ذلك يف إطار .

الضبط  ني يف تدخالت سلطاتياحلفاظ على النظام واألمن العموم جتليات( األول الفرعوهكذا نتناول يف )     
هوم العالقة بني النظام العام والتنمية على ضوء املفحمددات عن  للحديث( )الفرع الثاين ، بينما خنصصاإلداري

  .املتجدد للسلطة

 ني يف تدخالت سلطات الضبط اإلداري ياحلفاظ على النظام واألمن العموم جتليات: الفرع األول

ميها القانون، فإنه حيحىت ميكن التمتع حبرية ما ف حلرایت تتعارض فيما بينها،من املبادئ السائدة أن احلقوق وا      
ولة بشكل املخ وظيفة الضبطنوان، وذلك ابستخدام وغری منظمة قا ،يتحتم احلد من حرية أخرى غری منضبطة

هتدف من خالل ما تتخذه من إجراءات قانونية وأعمال مادية  ،يئات الضبط اإلداري أو الشرطة اإلداريةحصري هل
ر قد يف اجملتمع من كل خطوكياهنا االجتماعي والسياسي واالقتصادي، ووقاية األفراد  ،إىل محاية نظام الدولة

 .يهددهم

فالضبط اإلداري يعد ضرورة اجتماعية، فهو عبارة عن جمموعة من الوسائل اليت تفرضها  ،متاشيا مع ذلك        
وائح لنظام العام، وأتخذ شكل لهيئات الضبط اإلداري على حرایت األشخاص، أو نشاطاهتم هبدف احلفاظ على ا

أو قرارات تنظيمية، أو قرارات فردية، أو جزاءات إدارية، ويرتتب عنها تقييد حلقوق وحرایت األشخاص ابلقدر 
حلفاظ على ا ضرورة ، ومتطلباتومحايتها ممارسة احلقوق واحلرایت ضرورةالذي يضمن إجياد نوع من التوازن بني 

ة الرائسية، حتت إشراف السلط املالئمة حيددها املشرع، وتنفذها هيئات الضبط اإلداري، وهذه وصونه النظام العام
االلتزام  وذلك من خالل اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على 816ومراقبة السلطة القضائية وهيئات احلكامة اجليد،

ن جهة، قوقهم وحرایهتم م من حتضمن لألفراد حدا معقواللكي  وحقوق اإلنسان وحرایته احلكامة اجليدة مببادئ
   817.من جهة أخرى. تكفل للجماعة أمنها واستقرارها ومنوهاو 

                                                           

 .01إدريس البصري، رجل السلطة، مرجع سابق، ص:  -815 
تنمية، سلسلة لحممد البعدوي، الشرطة اإلدارية وإشكالية املوازنة بني احلفاظ على النظام العام وضمان احلرایت، اجمللة املغربية لإلدارة احمللية وا -816 

 .122، ص: 0212سنة  ، الطبعة الثانية،120 عددالمؤلفات وأعمال جامعية، 

 .11نفس املرجع، ص: -817 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

379 
 

واألمن  السلطة يف احلفاظ على النظام أساليب رجال ونساء إبراز وىلاأل الفقرةيف  ، سنحاولومن هذا املنطلق     
 ابية.  لشرطة اإلدارية لرجال ونساء السلطة ابإلدارة الرت اإىل احلديث عن  ةثانيال الفقرةيف  ، مت سنعرجالعموميني

 واألمن العمومينييف احلفاظ على النظام رجل السلطة  : أساليباألوىل الفقرة   

وبني  (والأقائية )ألساليب التقنية األمنية الو اب حسب طبيعتها وكيفية استعماهلا وتوصف تتوزع هذه األساليب     
 (.اثنيا) وسائل الوقايةهذه األجهزة املكلفة ابستعمال 

 يةئاألمنية الوقا األساليب التقنية :والأ    

تساعد على تفادي وقوع األحداث اليت من شأهنا أن حتدث إخالل يف النظام العام واليت يتم التوصل إليها عن     
طريق تقنية االستعالم واالستخبار اليت يضطلع هبا العامل واليت يعمل على التصدي هلا من خالل جمموعة من التدابری 

 يف إطار ممارسته ملهمة الشرطة اإلدارية.

 :الستعالما أسلوب -

إن حفظ النظام من كل ما من شأنه خلق اضطراب على مستوى العمالة واإلقليم يتطلب من رجل السلطة     
وابلتايل فالعامل  818العامل أن يكون يقضا وحذرا ابستمرار، كما أن تدخالته جيب أن تتسم ابلسرعة واإلقدام،

اليت متكنه عالم تعمل تقنية االستوآاثره، وألجل هذا يسطالب مبعرفة كل شيء بصرف النظر عن طبيعته أو وزنه م
من أن يكون ملما جبميع األنشطة والتحركات اهلادفة إىل اإلخالل ابلنظام العام، كما تساعده على تتبع الرأي العام 

 بصفة عامة، وإدراك دوافعه وحوافزه ومعرفة االجتاهات املتطرفة ضد مصاحل الدولة وضبط أصحاهبا. 

لنظر إىل جسامة مهمة االستعالم ودقتها، فإن العمال يستفيدون من خدمات جمموعة من مرؤوسيه الذين واب    
هلم تكوين وإملام مباشر هبذا اجملال كرجل ونساء السلطة وأعواهنا الذين يشتغلون سواء مبقر العمالة من خالل الديوان 

يشتغلون خارج مقر العمالة على مستوى الباشوایت  العاملي وقسم الشؤون الداخلية أو الشؤون العامة، أو الذين
واملناطق احلضرية والدوائر والقيادات واملقاطعات وامللحقات اإلدارية حبكم اتصاهلم املباشر واحتكاكهم امليداين مع 

 الساكنة، عالوة على االستعانة خبدمات ابقي املؤسسات األمنية األخرى عسكرية أو شبه عسكرية.

                                                           

 .01طة، مرجع سابق، ص:إدريس البصري، رجل السل -818 
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 األجهزة املكلفة ابستعمال وسائل الوقاية اثنيا:

 : الديوان العاملي -

يتوفر العمال على دواوين يتوىل تدبری شؤوهنا مدير وبعض رجال ونساء السلطة ملحقني هبا، وحيث مل حتدد       
اختصاصاهتم بشكل صريح وواضح على مستوى النصوص القانونية املؤطرة لعمل رجال السلطة، فبالعودة للظهری 

ثاين دير الديوان، حيث نص يف فصله الجنده مل حيدد املهم والشؤون اليت يكلف هبا م 1122الشريف فاتح مارس 
 ،إن املتصرفني املمتازين واملتصرفني يؤهلون من جهة لبعض أصناف الوظائف ابإلدارة املركزية لوزارة الداخليةفقط على 

ئيس ر منها رئيس ديوان العامل، كما نص يف فصله العشرون على كيفيات تعيني  ومن جهة أخرى للمناصب التالية
نسبة يباشر مبقتضى ظهری شريف يصدره ابقرتاح وزير الداخلية من بني املتصرفني واملتصرفني املساعدين بديوان العامل 

أربع وظائف من مخس ومن بني األشخاص املتوفرين على حنكة وخربة أو احملرزين بعض الشهادات والبالغة سنهم 
 .مخسا وعشرين سنة على األقل بنسبة وظيفة واحدة من مخس

يل ونظرا لتعدد مهام مدير الديوان والقضاای املطروحة أمامه واملشاكل الطارئة وضرورة معاجلتها ونظرا لتجربة وابلتا     
 اليت استغرقها ولطول املدة اليت يقضيها مبقر العمالة أو اإلقليم مقارنة ابلعامل جيعل منه مرجعا لالستعالم.

 العامة: الداخلية أو قسم الشؤون -

يهتم هذا القسم جبمع املعلومات عن األنشطة اليت هلا صلة ابلنظام العام وأبعاد كل ما ميكن أن يهدده، وهذا     
ما جيعله على ارتباط مستمر ابلشرطة والدرك امللكي والقوات املساعدة، وتكمن أمهية هذا القسم يف جمال االستعالم 

  819كل اآليت:وهي على الش ،من خالل طبيعة املصاحل اليت يضمها

 حة املستندات والدراسات والتحليل؛مصل  
  مصلحة الصحافة: تكمن مهمتها يف هتييئ النشرات اليومية، واالشراف كل امللفات ذات الصلة ابجلمعيات

 بية املتواجدة داخل تراب اإلقليم؛واهليئات السياسية واملنظمات النقا
  ؛السلطة وأعواهنامصلحة الوالة: هتم كل ما له عالقة برجال ونساء  
 حصاء مصلحة االنتخاابت واإلحصاء: تتوىل عملية املراجعة السنوية للوائح االنتخابية العامة، إىل جانب اإل

 العام، والتقطيع االنتخايب؛
                                                           

 .112حممد إدالغميس، عالقة اإلدارة ابملواطن املغريب رجل سلطة منوذجا، اجلزء األول، مرجع سابق، ص:  -819 
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  ،مصلحة اجلوازات: تقوم بدراسة كل امللفات اخلاصة جبوازات السفر وملفات رخص محل األسلحة
 ا؛للبت فبهوإعدادها وتقدميها للعامل 

  خلية الشؤون الدينية: مهمتها هي تتبع ومواكبة كل األنشطة الدينية والفصائل والتنظيمات اإلسالمية على
 .مستوى العمالة واإلقليم

 

 فئة أعوان السلطة: -

ورهم يف ما هو د وأعينها اليت ال تنام، ويتجلى اإلدارية الرتابية لوزارة الداخلية، أعوان السلطة ممثلو السلطةيعد      
تسليم الشواهد اإلدارية، و  ،واإلشهاد ،عرب تقدمي خدمات إدارية لفائدة املرتفقات واملرتفقني كالتبليغ ،إداري روتيين

من خالل مجع املعلومات واألخبار وإبالغ رؤسائهم أبحوال القبيلة أو املشيخة أو احلي  جانب مهام االستعالمإىل 
اليت تعد  ريفاتالعاملندرج ضمن نفوذهم، وذلك إما مببادرة شخصية أو عن طريق االستعانة ابألغيار يف طليعتهم 

 املادي لوضع، وااالجتماعيو  وبصرف النظر عن املستوى املعريف أحد القنوات األساسية لالضطالع هبذه املهام،
احلياة اخلاصة  وشؤون احلياة العامة، جماالتمات واملعطيات ذات الصلة جبميع كمصادر لألخبار واملعلو   هلذه الفئة،

 820.للساكنة

 حيتلها كانة اليتملمهام متعددة ومتنوعة ترتبط ارتباطا وثيقا اب والعريفة ميارسون فإن الشيخ واملقدم ،وعموما      
منسقا ألنشطة املصاحل و  ،وممثال عن السلطة املركزية ،لحكومة لمندواب يل أو العامل بصفتهاالو واملهام اليت يضطلع هبا 

غل أعوان السلطة الفرس، حيث يشت وهنا مربطراء املختصني، حتت سلطة الوز  ،الالممركزة للدولة داخل نفوذه الرتايب
 اای.ابملوازاة مع دورهم يف حتسس أحوال الرع ،ة املرتبطة يف هذا اإلطارعلى العديد من األنشطة واإلجراءات اإلداري

 لشرطة اإلدارية لإلدارة الرتابيةا: الفقرة الثانية

على  من الدستور 122 طبقا ألحكام الفصل ،القانون التنظيمي للجماعاتيف إطار الكتلة الدستورية، نص       
ت ذات الصلة ابلنظام العام يف مشوليته واحلقوق واحلرای ،اإلداريةالشرطة  تجماالسلطة رجال ونساء السلطة يف 

وليس فقط يف جمال األمن العام كما قد يعتقد البعض، وذلك ابملوازاة  821األساسية املكفولة للمواطنات واملواطنني،
امة وسالمة والسكينة العاملتعلق مبجاالت الصحة العامة  الشرطة اإلدارية اجلماعية تجماالمع  –وليس متييزا -

                                                           

 .112حممد إدالغميس، عالقة اإلدارة ابملواطن املغريب رجل سلطة منوذجا، اجلزء األول، مرجع سابق، ص:  -820 

 .112.12للجماعات رقم من القانون التنظيمي  112املادة  -821 
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ت نظام ة للجماعات ذاابلنسبات، وكذلك رؤساء جمالس املقاطعات برؤساء جمالس اجلماع حتديدا املنوطةو  ،املرور
، رغم كون جماالت الشرطة اإلدارية اجلماعية هي دون رؤساء جمالس اجلهات والعماالت واألقاليم 822املقاطعات،

 .يف القسم األول مقوماتهكما حددان  الشاملاألمن يف احلقيقة من مشموالت 

وابلتايل، فرؤساء اجلماعات واملقاطعات ورجال ونساء السلطة الرتابية يتقامسون هذا التحدي، واملطلب الوجودي      
على أرض الواقع، رغم اختالف املركز والوسائل واملؤهالت املعرفية واخلربات امليدانية اليت متيل كفتها لصاحل رجال 

 يسا ملبادئ احلكامة اجليدةونساء اإلدارة الرتابية، وذلك التزاما وتكر 

 الجمل ونساء السلطة يف إطار الشرطة اإلدارية أو الضبط اإلداري، تتوزع بني احيث يالحظ أن تدخالت رج     
لنسبة للباشوات ابابلنظر لكوهنم ميتلكون الصفة الضبطية، ابعتبارهم ضابطا للشرطة القضائية " األمن العام

وهلم من التكوين واألساليب والوسائل ما خيوهلم ممارستها فعليا، وذلك من خالل سلطة استعمال وتسخری  والقواد"،
من الظهری الشريف  12، حيث نصت املادة يف طليعتها القوات املساعدةالقوات العمومية املوضوعة رهن تصرفهم 

 823وبتحديد النظام األساسي اخلاص أبفرادها،املتعلق إبعادة تنظيم القوات املساعدة  0212فرباير  10الصادر يف 
أنه توضع وحدات احلرس اإلقليمي رهن إشارة رجال السلطة الذين يتولون مهام عامل أو ابشا أو رئيس دائرة أو 
رئيس منطقة حضرية أو قائد، فضال على سلطته يف تسخری األشخاص واملمتلكات واملسامهة يف التنظيم العام للبالد 

 .يف حالة احلرب

ت ل ونساء السلطة لضبط اإلجراءاا، يتدخل رججماالت احلقوق املدنية والسياسية واحلرايت العامةويف     
اإلدارية، واملخاطر األمنية احملدقة لضمان ممارستها، يف إطار االلتزام أبحكام الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية 

مية واملقررات فيما خيص أتسيس اجلمعيات والتجمعات العمو  ومبادئ الدميقراطية، وذلك بتأمني تنفيذ القوانني
 والصحافة، وكذلك مسلسل االنتخاابت وعمليات االستفتاءـ.

                                                           

على أن رئيس جملس املقاطعة ميارس كذلك صالحيات يف  112.12من القانون التنظيمي للجماعات رقم  022نصت الفقرة الثالثة من املادة  -822 
نشطة التجارية واحلرفية غری املنظمة؛ مبزاولة األجمال التدابری الفردية املتعلقة ابلشرطة اإلدارية داخل حدود املقاطعة يف جماالت تتعلق بتلقي التصاريح املتعلقة 

ذا اإلطار، ميكن لرئيس هوتلقي التصاريح املتعلقة بفتح املؤسسات املرة أو املزعجة أو اخلطریة املرتتبة طبقا للتشريع اجلاري به العمل يف الصنف الثالث، ويف 
س التفويض ال التدابری الفردية للشرطة اإلدارية، غری أنه خيول رئيس اجلماعة نفاجمللس اجلماعي أن يفوض لرئيس جملس املقاطعة بعض صالحياته يف جم

 إىل ابقي رؤساء جمالس املقاطعة بطلب منهم.
 .0212يونيو  02بتاريخ  2222منشور ابجلريدة الرمسية، نصوص خاصة، عدد  -823 
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من القانون التنظيمي  112كما حددهتا الفقرة األوىل من املادة   ،الشرطة اإلدارية اجلماعيةولئن كانت     
وسالمة  املتعلقة ابلوقاية الصحية، والنظافة والسكينة العمومية للجماعات، مسؤولة عن محاية النظام العام يف امليادين

إن رجال ونساء ف مثل يف اإلذن أو األمر أو املنع،، تتوتدابري شرطية فردية، قرارات تنظيميةاملرور، وذلك مبوجب 
تصاصات ، حيث إذا كان املشرع قد منح اخواملساعدة املراقبة آلييتالسلطة يتقامسون معهم هذه امليادين من خالل 

عديدة يف ميادين الشرطة اإلدارية اجلماعية لرؤساء جمالس اجلماعات واملقاطعات على سبيل املثال ال احلصر، ذات 
 الذي يعترب واحدا من اجملاالت اهلامة اليت يتحمل والنظافة حفظ الصحةجمال الصلة ابألمن الشامل من قبيل 

اجملالس اجلماعية، حيث وجدت اجلماعات نفسها يف مواجهة مباشرة مع األزمة الوابئية لكوفيد مسؤوليتها رؤساء 
من منطق مسؤوليتها املباشرة اجتاه كل ما يهم جمال نفوذها الرتايب، وألن الصحة العامة واحدة من اجملاالت اليت  11

هدف الرعاية اختاذ التدبری اليت تست تندرج ضمن صالحيتها، حيث خوهلا القانون التنظيمي للجماعات صالحيات
لنفوذ الرتايب ا الصحية للمواطنات واملواطنني حيث تساهم اجملالس اجلماعية يف صيانة املستوصفات الصحية الواقعة يف

اجمللس اجلماعية مسؤولة عن تقدمي كل أنواع الدعم واملساعدة لفائدة املستشفيات التابعة لنفوذها  للجماعة، كما أن
  كتوفری سيارات اإلسعاف واملوارد البشرية العاملة هبا لنقل املرضى، وتوفری أجهزة التعقيم لفائدة األطر العاملةالرتايب

 ابملستشفيات.

التدابری الصحية  جند ،ومن بني ما يفصل اجمللس اجلماعي مداوالته يف القضاای اليت تدخل ضمن اختصاصاته      
والنظافة، من خالل اختاذ املقررات الالزمة واملناسبة حملاربة عوامل انتشار األمراض، وإحداث وتنظيم املكاتب اجلماعية 

املستجد، ومن مت ضمان استمرارية  11حلفظ الصحة ملكافحة انتشار األمراض الوابئية اخلطریة كجائحة كوفيد 
واخلدمات العمومية الضرورية، سواء أكان ذلك عرب اعتمادها على مواردها الذاتية أو بشراكة  املرافق العمومية احمللية،

 824مع املؤسسات األخرى، تطبيقا ملبدأ التضامن يف توزيع األعباء العامة بني خمتلف الفاعلني.

ولية رؤساء من القانون التنظيمي للجماعات على سلطة ومسؤ  122، نصت املادة األمن الصحيويف سياق      
املخصصة  املياه محاية ومراقبة فقطياه واملاء الصاحل للشرب، وضمان اجلماعية يف السهر على نظافة جماري املاجملالس 

طریة، منح رخص استغالل املؤسسات املضرة أو اخل ، فضال على مسؤوليتهم يفومياه السباحة ،لالستهالك العمومي

                                                           

لة مواضيع النص واملمارسة، اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، سلسبني  فریوس: –مشكور حممد صادق، تدبری اجملالس اجلماعية جلائحة كوروان -824 
  .012، ص: 0201، سنة 110الساعة، دراسات وواثئق، عدد 
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 بسالمة ونظافة احملالت املفتوحة للعموم خاصة املطاعم واملقاهي وقاعاتوالسهر على احرتام الضوابط املتعلقة 
 ، وحتديد مواقيت فتحها وإغالقها.األلعاب واملسابح

عام كمشموالت النظام ال والسكينة العامة سالمة العامةالو الصحة العامةابملوازاة مع ذلك، ويف جمال ضمان     
عمومية لضمان والوقوف ابلطرق ال ،املشرع يف نفس املادة، جعل صالحيات تنظيم السری واجلوالن لئن كانف الشامل،

عرب ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب اجلماعة، واملشروابت والتوابل املعروضة للبيع أو  ،سالمة املرور
خرى، واآلفات والفيضاانت والكوارث العمومية األلالستهالك العمومي، واختاذ التدابری الالزمة للوقاية من احلرائق 

وتنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من احلرائق اليت هتدد املساكن والنبااتت واألغراس، واختاذ التدابری اخلاصة 
الت املشاهد محلضمان السكينة العامة خصوصا يف اجملاالت العمومية اليت يقع جتمهر الناس كاملواسم واألسواق و 

رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث جمموعات سكنية مع التقيد بكل اآلراء امللزمة والسيما و األلعاب، ومنح أ
الرأي امللزم للوكالة احلضرية املعنية، إىل جانب رخص السكن وشهادات املطابقة، ومنح رخص احتالل امللك العمومي 

اجلماعية يف إطار  سلرؤساء اجملالغری املنظمة ية اجلماعي دون إقامة بناء، وتنظيم األنشطة التجارية واحلرفية والصناع
رجال ونساء السلطة بفرض مراقبة على احرتام امللك العمومي ألزم ابملقابل  فإنه ،الشرطة اإلدارية اجلماعية

خدام من خالل است ،ومقررات جمالسها اجلماعية ،، والعمل على ضمان احرتام قرارات رؤساء هذه اجملالساجلماعي
 825القوات العمومية استجابة لطلب رؤساء اجملالس اجلماعية يف هذا اإلطار.

ومن مت، فإن صالحية منح الرخص من لدن رؤساء اجلماعات رهينة بفرض رقابة ميدانية من طرف رجال      
ر لغياب امليادين، وابلنظ السلطة، ابلنظر لكون األمن العام هو أمن شامل من حيث امتداداته وانعكاساته على كل

الوسائل واآلليات لدى اجلماعات ملمارسة هذا الكم اهلائل، والغری احملدود جملاالت الشرطة اإلدارية اجلماعية، حيث 
ظل على سبيل املثال ال احلصر، بينما على العكس متاما ابلنسبة  ،إن حتديد نطاق اختصاصاهتم يف هذا اإلطار

 ،العامل أو من ينوب عنه من مرؤوسيه دون والة اجلهاتد هبا يف آخر املطاف لرجال ونساء السلطة، ونقص
من الدستور، بل حصر نطاق ممارسة الشرطة اإلدارية يف  120حيث مل يقل الوايل أو العامل على غرار الفصل 

يف إطار  على حدة، مجاعةة اإلدارية متارس يف حدود نطاق كل ، ألن الشرطعامل العمالة أو اإلقليم فقط
إما يف  ،اليت يديرها رئيس سواء عمدة أو رئيس مجاعة أو رئيس مقاطعة مجاعيةو  استقالليتها كشخص اعتباري،

 حدود اختصاصه أو بتفويض من رئيس اجلماعة.

                                                           

 .112.12من القانون التنظيمي للجماعات رقم  122املادة  -825 
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ميكي الدور احملوري والدينا ،وأكثر من مجاعة واحدة ،كما أنه يربز بشكل جلي داخل النفوذ الرتايب للجماعة     
 حني يعد العامل ، يفكضباط للشرطة القضائية  للباشوات والقواد، وهؤالء هم الذين يتوفرون على الصفة الضبطية

 منوط به يف إطار القانون ممارسة بعض مهام الشرطة القضائية ذات الصلة األمن الداخلي أو اخلارجي ،جمرد موظف
، بينما مواد الشرطة اإلدارية اليت يوىل العامل أو من ينوب عنه مسؤولية إليها سابقا وفق الضوابط واحلدود املشار

، من العامل اشرمب متارس من لدن الباشوات والقواد إبشراف ،على غرار ميادين الشرطة اإلدارية اجلماعية ،تدبریها
  أكثر.وبتعاون مع مصاحل الشرطة اإلدارية للجماعة يف إطار جلان مشرتكة ال أقل وال

يمكن إمجاهلا فيما داري، فمن ينوب عنه يف جمال الضبط اإللعامل أو ل أما فيما يتعلق ابآلليات القانونية املتاحة    
 يلي:

بقا هتم املراقبة اإلدارية الشاملة لكل املقررات والقرارات ط :املراقبة اإلدارية للعامل أو من ينوب عنه سلطة -
تعد و ت، واملقرراشرعية القرارات  ميارس العامل مهام املراقبة اإلدارية على ، حيثمن الدستور 120للفصل 

ابطلة كل القرارات واملقررات اليت ال تدخل ضمن اختصاصات اجمللس ورئيسه أو املتخذة خرقا ألحكام 
ب لالقانون التنظيمي أو النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، واجلهة املختصة يف البت يف ط

إحالة األمر إليها يف كل وقت وحني من طرف العامل أو من ينوب  احملكمة اإلدارية بعدالبطالن هي 
 826عنه.

إطار السلطة  يف قرارات الرئيس املتخذة فقطالسيما  ،هتم جماالت حمددة وضيقةسلطة تبليغ العامل:  -
الفردية املتعلقة  لقراراتالشأن ابلنسبة لكذلك و  ،اليت يندرج فيها جمال الشرطة اإلدارية اجلماعية التنظيمية

ملقررات ا لس وحماضر الدورات، وجب تبليغ العامل أو من ينوب عنه بكل نسخة مناابلتعمری، ومقررات اجمل
يوم من اختاذها أو اختتام  10وحماضر الدورات وقرارات الرئيس يف جمال السلطة التنظيمية داخل أجل 

  827أایم. 0ری داخل أجل نسخ من القرارات الفردية املتعلقة ابلتعم الدورات، وذلك مقابل وصل، وكذا
قط ف ال تشمل قرارات الرئيس ال تنظيمية وال الفردية بل 828سلطة العامل أو من ينوب عنه يف التعرض:  -

جمللس العامل تعرضه معلال لرئيس ا واملقررات دون قرارات الرئيس، ويبلغ ،على النظام الداخلي للمجلس

                                                           

 .112.12من الباب الرابع من القانون التنظيمي للجماعات رقم  110ملادة ا -826 

 .112.12من الباب الرابع من القانون التنظيمي للجماعات رقم  112املادة  -827 

 .112.12من الباب الرابع من القانون التنظيمي للجماعات رقم  111املادة  -828 
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 يتم ذلك مل أایم من التوصل ابملقرر، ويرتتب عن التعرض إجراء اجمللس ملداولة جديدة، إذا 2 داخل أجل
ساعة.  22واستمر الوضع حييل العامل األمر للقضاء االستعجايل لوقف تنفيذ املقرر املعين داخل اجل 

صرام أجل التعرض نوبعدها تبث يف بطالن املقرر، وتكون خبالف ذلك مقررات اجمللس قابلة للتنفيذ فور ا
 أایم من اتريخ التوصل ابملقرر. 2أي 

لتأشری ال تكون مقررات اجمللس قابلة للتنفيذ إال بعد اسلطة التأشري مبوجب قرار على مقررات اجمللس:  -
: مقرر تسمية لطرق يوما من اتريخ التوصل 02اخل أجل عليها من طرف العامل أو من ينوب عنه، د

 مقرر إحداث املرافق العمومية –ع تشريف عمومي أو تذكری حبدث اترخييوالساحات العامة ذات طاب
ويعترب عدم  ،إدارة اجلماعة وحتديد اختصاصاهتامقرر تنظيم  –مقرر برانمج عمل اجلماعة  –وطرق تدبریها 

 829اختاذ أي قرار مبثابة أتشری.

آلية ل وقرارات الرئيس من خال اجمللسعلى مقررات سلطة املراقبة يف حني ميارس العامل أو من ينوب عنه       
 راتمثل مقر  اعات، حيث ال تكون مقررات اجمللسمن القانون التنظيمي للجم 112طبقا للمادة التأشري والتعرض 

 ،اعيةومقررات إحداث املرافق العمومية اجلم ،ومقرر تنظيم إدارة اجلماعة وحتديد اختصاصاهتا ،برانمج عمل اجلماعة
العامل أو من  قابلة للتنفيذ إال بعد التـأشری عليها من طرفعيني يف املنصب العليا ابجلماعة كالت ،وقرارات الرئيس

شری ويف حالة عدم اختاذ قرار التأ ،خ التوصل هبا من طرف رئيس اجمللسيوما من اتري 02داخل أجل  بقرار ،ينوب
 830اعترب مبثابة أتشریة. ،بعد انصرام اآلجال

على النظام الداخلي واملقررات اليت ال تدخل يف صالحيات جملس  امل أو من ينوب عنهتعرض العيف حالة       
ب عن ذلك التعرض إجراء يرتت ،اجلماعة أو املتخذ خرقا ملقتضياته وللنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل

 اجمللس ملداولة جديدة يف شأن املقرر املتخذ.

وإذا أبقى اجمللس املعين على املقرر موضوع التعرض، أحال العامل أو من ينوب عنه األمر إىل القضاء أالستعجايل      
ويرتتب عن ذلك وقف تنفيذ  ،ساعة 22إيقاف التنفيذ داخل أجل  لدى احملكمة اإلدارية الذي يبت يف طلب

 831املقرر إىل حني بت احملكمة يف األمر.

                                                           

 .112.12من الباب الرابع من القانون التنظيمي للجماعات رقم  112املادة  -829 

 .112.12التنظيمي للجماعات رقم الباب الرابع من القانون من  112املادة  -830 

 .112.12 رقم القانون التنظيمي للجماعاتمن الباب الرابع من  111املادة  -831 
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ولون مكانة متميزة يف التنظيم اإلداري احمللي الفرنسي، فهم املسؤ  العمال حيتل ،إلداري الفرنسيالنظام اويف      
تصاصات سؤوية رائسية إدارية على املصاحل اخلارجية للدولة، وميارسون اخألولون للدولة ترابيا، ويتمتعون مبواملمثلون ا

ه، فإنه ة، إال أنه يف جمال احلفاظ على النظام العام وصيانتالشرطة اإلدارية إىل جانب رؤساء اجملالس اجلماعات الرتابي
ميكن للعمال أن حيلوا حمل الرؤساء يف ممارسة هذا االختصاص العائد إليهم، ابلنظر لكون رؤساء اجملالس املنتخبة ال 

ة سميلكون صالحيات استعمال القوة العمومية أو اإلشراف على الشرطة، حيث يعود للعمال بشكل حصري ممار 
لفقرة األخریة ا ور اجلمهورية اخلامسة يفهذه الصالحية دون غریهم، وهذا املقتضى منصوص عليه ضمن أحكام دست

الذي ينص أن العامل هو املشرف املباشر على املصاحل الوطنية، وخيتص مبمارسة املراقبة اإلدارية،  10،832فصله  من
النظام اإلداري الفرنسي أعلى درجة، وهو املسؤول األول عن اإلدارة والسهر على احرتام القوانني، ويشكل العامل يف 

 833.نيييف الظروف غری العادية، والسيما يف جمال حفظ النظام واألمن العموم

ت من ضمن األولوای ، وهواألمن العام شرط أساسيا للنظام العام فإن ابملغرب، األمن السياسيجمال  أما يف    
رأي السائد ألن ال ،إذ بدونه ال ميكن احلديث عن النظام العام ،اليت تسعى السلطات اإلدارية جادة إىل حتقيقها

ملخولة ا الشرطة اإلداريةألنه يشكل يف حد ذاته هدفا من أهداف  "،األمن العمومي"حاليا يقصد هبذا األخری 
 ،والصحافة ،والتجمعات العمومية ،والنقاابت املهنية ،لرجال ونساء السلطة، على اعتبار أن أتسيس اجلمعيات

من القانون التنظيمي للجماعات،  112من جماالهتا األساسية كما حددهتا املادة  ،واالستفتاءات ،واالنتخاابت
   834للتان تشكالن نطاق تدخل رؤساء اجملالس اجلماعية.ال يقصد به الصحة والسكينة العموميتني ا ،وابلتايل

 ويشتمل على كل ما يتعلق ابحملافظة على النظام العام ،كما أن فكرة األمن العام الذي يدل على معىن واسع     
تثبات ، يرتجم هدف الشرطة اإلدارية املتمثل يف اسوصيانته من كل خطر يهدد أو إعادة استتبابه حالة املساس به

حقوق وحرایت األفراد داخل الدائرة الرتابية، وهذا ما نص عليه قانون اجلماعات يف فرنسا املادة  ىاألمن واحملافظة عل
 835النظام العام واألمن العام والصحة العمومية. يث أن مهمة الشرطة تتجلى يف ضمانح، 01/121

                                                           

  من دستور اجلمهورية اخلامسة الفرنسية يف فقرته األخریة على أنه يتوىل ممثل الدولة يف اجملتمعات احمللية ابجلمهورية، ابعتباره ممثل 10ينص الفصل  -832 
 احلكومة حتقيق املصاحل الوطنية والرقابة اإلدارية واحرتام القوانني.كل عضو يف 

 .221-222حممد ادامغيس، عالقة اإلدارة ابملواطن املغريب رجل سلطة منوذجا، مرجع سابق، ص:  -833 
ية، سلسلة مؤلفات ية لإلدارة احمللية والتنمحممد بوجيدة، تداخل اختصاصات الدولة واجلماعات احمللية بني القانون واملمارسة، منشورات اجمللة املغرب -834 

 .10، ص: 0222، سنة 12وأعمال جامعية، الطبعة األوىل، عدد 

835 - Laubadère André, Traité élémentaire de droit administratif, L.G.J, 7eme édition, librairie 
Eyrolles – Paris, 2002, P : 13. 
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 ،ع العامةواملواكب يف الشوار  ،والتجمعات ،تنظيم املظاهرات ،يتوىل رجال ونساء السلطة يف جمال ألمن العامو     
من حيت قيام أصحاهبا ابإلجراءات القانونية قبل بداية التجمع، إذ خيول الفصل األول من الظهری  ،ومراقبتها

املنظم للحرایت العامة صالحيات واسعة لرجال السلطة يف كل ما من شأنه  1102نونرب  10الشريف لسنة 
 ابلنظام.  اإلخالل

ويف إطار األمن العام السياسي، خيول للسلطة احمللية تكليف ممثلني عنها حلضور االجتماعات لغرض حفظ     
النظام العام، وهلم سلطة حل االجتماع يف حالة احنرف االجتماع عن أهدافه املصرح هبا، وجتاوز احلدود املرسومة يف 

  836القانون.

ميارس رجال السلطة صالحيات هامة يف امليدان السياسي برتاب اجلهة أو العمالة أو عمالة املقاطعة أو  وهكذا،    
امة،  عن طريق فرض بعض القيود على ممارسة احلرایت الع ،يف إطار القوانني املؤطرة تنظيم نشاط األفراد ،اإلقليم

رورة احملافظة كلما اقتضت ض  ،األحزاب السياسيةكمنع التجمع والتجمهر والتظاهر وأتسيس اجلمعيات والنقاابت و 
 على النظام ذلك.

ومنحها وسائل متعددة  ،، خول القانون لرجال ونساء السلطة االختصاص يف جمال الشرطة اإلداريةومن مت    
للمحافظة على األمن العام على صعيد اجلماعات الرتابية، فهذه الوسائل ختتلف حسب طبيعة الظروف، فقد تكون 

ية تلجأ فإن تلجأ غالبا إىل طريقة االستعالم واالستخبار، وهي طريقة تقليد ،عادية أو استثنائية، فبالنسبة لألوىل
 دي ما من شأنه أن يهدد النظام برتاب اجلماعة.  إليها السلطات احمللية قصد تفا

مبجرایت  حيث كاان يبلغان املخزن املركزي ،ولقد ارتبطت هذه املهمة منذ القدم برجل السلطة "الباشا" و "القائد"    
تعقد  مع تزايد ،احلياة اليومية ابلقبيلة اليت يشرفان عليها، ويف وقت املعاصر أصبحت هذه املهمة تعرف تطورا خاصة

لى املستوى سلطة املركزية عابعتباره مثل لل ،احلياة االجتماعية واالقتصادية، وهلذا الغرض أوكل األمر إىل العامل
، وكذلك اجلهاز الذي ميلك القوة والنفوذ على إبالغ السلطة املركزية مبستجدات احلياة االجتماعية واالقتصادية الرتايب

ساعد السلطة املركزية وت ،طريق تقارير يومية تقدم نظرة شاملة عن القضاای املطروحة داخل اإلقليم عن اخل،والثقافية...

                                                           

ساعة اليت لينص الفصل الرابع " ال ميكن أن تنعقد االجتماعات يف الطرق العمومية وال أن متتد إىل بعد الساعة الثانية عشرة ليال أو إىل ما بعد ا -836 
جلريدة بشأن التجمعات العمومية، ا 1102نونرب  10الصادر يف  1.02.211حيددها التصريح إلقفال األماكن العمومية"، من الظهری الشريف رقم

الصادر بتنفيذه الظهری  12.22من القانون رقم  1، هذا الفصل مت تتميمه وتغيریه مبوجب املادة 1102نونرب  01مكرر بتاريخ  0222الرمسية عدد 
 .0220أكتوبر  12بتاريخ  0222، اجلريدة الرمسية عدد 0220يوليوز  02الصادر يف  1.20.022الشريف رقم 
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ألجل اختاذ االحتياطات الالزمة ملواجهة األزمات اليت من احملتمل أن تظهر نتيجة خلل  ،املكلفة ابحملافظة على األمن
 الداخلية.تبعت إىل وزير و وتشكل خطرا على النظام العام،  ،يف العالقات االجتماعية

 

 رجل السلطة وظيفةالشاملة يف : حمددات العالقة بني النظام العام والتنمية الفرع الثاين

لك الراحل رجل السلطة لدى امل يف وظيفة ددات العالقة بني النظام العام والتنميةحم رع،الف انتناول يف هذ     
 (.الفقرة الثانية) للسلطة (، مث على ضوء املفهوم اجلديدالفقرة األوىلاحلسن الثاين )

 امللك الراحل احلسن الثاين  يف رؤية حمددات العالقة بني النظام العام والتنميةالفقرة األوىل: 

السلطة مل تعد جمتمعة يف يد واحد يف النظام واجملتمع، بل تعددت اجلهات اليت متارسها،  مما الشك فيه، أن       
حىت أضحت السلطة مشرتكة بني فعاليات عديدة، فانتقلنا من سلطة احلاكم إىل تقاسم السلطة بني جهات عليا 

ة على فهي دالل أمين،هو  يف مستوایت متنوعة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما أو انفذة،
 السلطة.  مفهوم تعدد وتنوع اجلهات املؤثرة يف

 كوين األطراستكمال تويف هذا اإلطار، حدد خطاب امللك احلسن الثاين رمحة هللا عليه املوجه خلرجيي مدرسة      
"وإذا ما حنن  ،قال، حيث رجل السلطة أو القائدمدلول  1121فوج احلسن األول نونرب  ،التابعة لوزارة الداخلية

، السياسية يقود املعارك االقتصادية أو االجتماعية أو احلربية أو هو الذي القائد جند أن ،القائد حبثنا لغوای يف لفظ
ن تقودوا أوالقيادة يف اإلسالم ليست القيادة وراء املكتب، بل تقتضي القيادة منكم أن تعلبوا الدور الطالئعي، و

 اخل،التجارة...و  ؛والتشجري ؛والصناعة ؛والفالحة ؛والتخطيط ؛الصف األول يف البناءالرعااي وأن تكونوا يف 
 837يف كل حقل يتطلب منكم أن تكونوا قوادا حقيقيني تقودون املعركة وتقودون الرجال، وأتخذون بيدهم".

وانطالق من هذا النص، يظهر جليا الدور التنموي واألمين والسياسي لرجل السلطة، فهو املدخل األساسي      
للبناء اجملتمعي واملؤسسايت يف كافة امليادين، حيث إن قيادة املعارك تعين قيادة املخططات؛ ومشاريع؛ والربامج  

يادة املعارك يف خطابه على أولوية رجل السلطة يف ق لراحلا التنموية البشرية واملستدامة، بدليل هو تنصيص امللك
ظر عند ندل على شيء، فإمنا يدل على بعد ال، على املعارك األمنية، والسياسية، وهذا إن ة، واالجتماعيةاالقتصادي

                                                           

 .0لطة، مرجع سابق، ص: إدريس البصري، رجل الس -837 
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جلديد اامللك يف الدور االستشرايف الذي سيتواله رجال السلطة مستقبال، وهو ما جتسد من خالل مرتكزات املفهوم 
 للسلطة.

وهبذا، فإن اإلدارة الرتابية حترص كل احلرص على أن تكون إدارة منوذجية للسلطة احلاكمة، حيث ال تعرف أي      
نوع من االستقالل سواء يف التخطيط، ومن حيث التنفيذ والتطبيق، وإىل جانب التنسيق املراقبة، ومن هنا، تتضح 

داد إىل وإمكانية انتقاهلا من السلطة التعسفية املباشرة اليت يفرضها االستبالصبغة اليت ستمارس هبا هذه السلطة، 
السلطة الدميقراطية اليت يقبلها اجلميع ويرضاها، مع العلم أن امتيازات القوة العمومية وكيفيات استعماهلا تتجلى يف 

  838مظاهر خمتلفة وإشكاالت متباينة.

إذا  عرب البحث عن تطوير صناعته، وازدهار فالحته بصفة خاصة، و  ،يف طريقه حنو إقالع اقتصادي فاملغرب     
و برانمج عمل أ كان تنسيق التنمية االقتصادية الذي يدعو ال حمالة إىل تدخل رجل السلطة، يستوجب وضع خمطط

ساعدهم على اجناز مجيع ت ،وفر على إدارة قريبة من املواطنات واملواطننييقتضي بدوره التعلى املستوى اجلهوي، فإنه 
 839.ةملفهوم املصلحة العموميعلى إدراك اتم نهم من وسائل العيش الكرمي، وجعلهم العمليات املطلوبة، ومتك

معايری ىل إومن جهة أخرى، فإنه إلضفاء التوازن والتعاون املطلوب بني مكوانت السلطة، ال بد من االرتكاز      
كني املواطنات عرب مت خالل املشاركة،من  تتسم ابلتنوعاليت احلكامة اجليدة من خالل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 

واملواطنني من املشاركة يف اختاذ القرارات والسياسات والربامج، ويف إبداء الرأي بصورة دميقراطية، من خالل إنتاج 
القانون ي سيادة أ اجلمعيات، وممارسات احلرایت، وترسيخ مبدأ املشروعية، قوانني توفر السبيل األنسب لتأسيس

والرؤای  ؛سن االستجابةوح ؛والفعالية ؛والتوافق ؛واملساواة ؛واملساواة أمامه، فضال على ابقي املعايری األخرى كالشفافية
 اإلسرتاتيجية.

ملواطنة؛ أال وهي، العاملية؛ وا ،التوجهات الكربى املؤثرةمبادئ احلكامة اجليدة من خالل وارتباطا بذلك، فإن      
حيث تتجلى  ،لرجل السلطةالتنموي احلكامة يف الدور  والشمولية؛ والدميقراطية، تشكل اإلطار األنسب ملقومات

عيل النظام ، ابعتبارها إحدى اآلليات اإلجرائية لتفإشرافه املباشر على تنظيم االنتخاابتأوىل متظهراهتا يف 
الدميقراطي، حيث يتوىل العامل السهر على ضمان مرور عملية االنتخاابت يف أجواء تسودها الشفافية والنزاهة، 

د يوعلى أتمني شروط املنافسة الشريفة، ابلتزام احلياد االجيايب يف خمتلف مراحل االستحقاق االنتخايب، بداية من الق
                                                           

 .1 ، ص:سابق رجعميس البصري، رجل السلطة، إدر  -838 
 .11، ص: نفس املرجع -839 
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يف اللوائح االنتخابية، وصوال إىل اإلعالن عن النتائج النهائية، عرب تعبئة مجيع اإلمكانيات البشرية واملادية 
 واللوجستيكية املوجودة ضمن جمال نفوذه.

على مراقبة  ،يف نشاطه الدؤوب يف مساعدة رجال ونساء السلطة التابعني له ،كما ميثل الدور السياسي للعامل     
ومواكبة أنشطة اهليئات السياسية، والنقابية، واملدنية، من خالل التحقق من مدى انسجام هاته األنشطة مع  ،وتتبع

القوانني اجلاري هبا العمل، وذلك من خالل السهر على احرتام تطبيق املقتضيات املتعلقة ابلظهری الشريف املتعلق 
    كما وقع تغيریه وتتميمه.  1102ابلتجمعات العمومية لسنة 

يتوىل إعداد تقارير و  ،خبصوص مجيع القضاای اهلامة ،ل السلطة الشأن العام الرتايبيتتبع رجوعلى هذا املنحى،      
 ،اليومية حىت يتسىن هلا الوقوف على انشغاالت املواطنني واهتماماهتم ،ويرفعها إىل السلطة املركزية ،يف هذا املضمار

ا قاله جاللة امللك م يف هذا الصدد، وهنا نستحضرخبصوص خمتلف القضاای السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
ثل الذي جيب أن يكون قبل كل شيء رجال خمزنيا متشبعا مب ،ل السلطةسن الثاين طيب  هلل تراه على رجاحل

 . وفلسفة الدولة ،وروح الدولة ،الدولة

يخ مبادئ سفالدور السياسي لرجل السلطة يف ظل االنفتاح السياسي واحلقوقي أصبح حمورای حنو تر  ،ومن هنا     
 على املشاركة بتشجيع املواطنني ،من خالل اخنراطه يف مسلسل دمقرطة احلياة السياسية يف املغرب ،احلكامة اجليدة
 ألي حيافظ على االستقرار واألمن الالزمني ابلشكل الذي ،واإلسهام يف بناء دولة احلق والقانون ،يف االنتخاابت
ممارسة حقوقهم  وميكن املواطنني من ،يهدف إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،مشروع جمتمعي

 وحرایهتم.

اإلشراف ودعم  يف ،رجل التنشيط الثقايف ابمتياز فتتجلى ابعتباره احلكامة يف الدور الثقايف لرجل السلطة، أما     
وتسهيل عمل اجلمعيات الثقافية عند أتسيسها، بل ويوفر هلا مجيع أسباب النجاح يف مهامها، وكذا من خالل 
مسامهته يف إغناء الساحة الثقافية اليت هتم السكان يف املناطق اليت تعاين الفقر والتهميش، كما ال يقتصر دور العامل 

ت اهراواملنظمات غری احلكومية الناشطة يف هذا امليدان. والسيما التظ ،لسياسيةبل ميتد إىل األحزاب ا ،يف اجلمعيات
ر به كل منطقة على حدة، خالثقافية واملهرجاانت املومسية اليت هي ملتقى للتعريف ابملوروث الثقايف والفين الذي تز 

 ي والفالحي والصناعي واحلريف املتميز. حومن مت، االستثمار يف املنتوج السيا
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 لطةاملفهوم اجلديد للس على ضوء الشاملة العالقة بني النظام العام والتنميةحمددات  الفقرة الثانية:

رجال السلطة  بنية وصلةبابلدار البيضاء 1111خطاب أكتوبر ، منذ اخلطب امللكية لسنوات متتاليةوجهت      
االحتكاك و  ،ومحاية احلرایت الفردية والسلم االجتماعيحنو وجهة ترتكز على رعاية املصاحل العمومية والشؤون احمللية، 

وهو ، اسة القربوإجياد حلول ملشاكلهم يف إطار سي ،عرب إشراكهم يف التدبری نات واملواطننياملباشر وامليداين ابملواط
 .ملعوقات البنيويةالتجاوز  حممد عابد اجلابري رغبة ملكية ما اعتربه

 ،حمددة وأمناط ،على مرتكزات أساسيةيف قسمنا األول كما حددانه سابقا  للسلطةاملفهوم اجلديد  يقومو      
 :طرق تدبری واضحة املعاملو 

الواجبات  تصادية؛الليربالية االق التعددية احلزبية؛ امللكية الدستورية؛ مرتكزات املفهوم اجلديد للسلطة: -
 ؛االجتماعية

املسؤول للشأن التدبری العقالين و  الشؤون احمللية؛و رعاية املصاحل العمومية  أمناط املفهوم اجلديد للسلطة: -
 ؛احملافظة على السلم االجتماعي ؛لياحمل

املكاتب  حسن االستقبال من خالل فتح االنفتاح على املواطنني؛ طرق تنزيل املفهوم اجلديد للسلطة: -
 عني املكان؛ املالمسة امليدانية ملشاكلهم يف ابملواطنني؛االحتكاك الدائم واملباشر  اإلدارية يف وجه املواطنني؛

 إشراك املواطنني يف إجياد احللول املناسبة واملالئمة.
العمل و  اية البيئةمح والسيما، امليادين ذات األمهية واألولوية على فرتتكز، جماالت املفهوم اجلديد للسلطةأما        

 والالمركزية وعدم الرتكيز يف ،السلطة يف خدمة التنميةرجال ضرورة جعل حث امللك على ، كما االجتماعي
 ،لة احلواريق فضيبغية تعم، للتقريب بني الفاعلني يف امليدان االقتصادي واالجتماعي ورش التنمية الشاملة

لتيسری وسائل  ،أي متييز دون ،، كما أكد امللك على إاتحة الفرصة للمواطنني يف االندماجبصراحة ووضوح ،والتشاور
 .تكنولوجي والعوملة لرفع التحدایتفضال عن ضرورة مواكبة مستجدات التطور العلمي وال ،الراحة والرفاه

اجلديد للسلطة  املفهوم "احلسني أعيوشي" ستاذاأل، فریى ستوري املغريبالد الفكر ومن وجهة نظر جانب من       
هو كذلك و  ،للسلطة يسعى إىل بناء تصور مذهب يف احلكمجمتمعي حدايت تنموي دميقراطي، و أبنه مشروع 
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 ،، بذلكخلدمات العمومية، وجتويد اإىل تغيری منط اإلدارة الرتابية يف املقام األول هتدفاسرتاتيجية بناء جمتمع حداثي 
 840ي احلداثة والدميقراطية والتنمية.فهذا املفهوم اجلديد أتتته ثالثة مفاهيم، ه

رورة اإلنصات ض ، أبنه إطار توجيهي ملمارسة السلطة من خالل"عبد احلافظ إدمينو"يعتربه األستاذ  بينما       
واملواطنني والقرب من مهومهم، والتوجه حنو البحث عن احللول واإلشكاالت، وحتسني اخلدمات ملشاكل املواطنات 

 معها، السلطات العمومية عالقة ابملتعاملنيالعمومية وفعالية املرفق العمومي، كما أنه مفهوم أساسي لتأطری عمل 
والسيما املستثمرين، ومنطلق جملموعة من اإلصالحات األخرى اليت تشهدها اإلدارة خاصة يف إختيار النخب 

 والربوفايالت اإلدارية املناسبة لتنزيل هذا املفهوم على أرض الواقع.  

ة متكاملة حة، ولنظريأن املفهوم اجلديد للسلطة هو جتسيد لرؤية واض "أمحد مفيد" يري األستاذيف حني        
لة ومؤسساهتا و جعل الدو ويستهدف ضمان كرامة املواطنات واملواطنني، األركان حول مفهوم الدولة وآليات إشتغاهلا، 

 لة احلق والقانون.بناء دو  الرؤية امللكية اهلادفة إىل من ينبثق هذا املفهوم اجلديد يف خدمة التنمية، السيما وأن هذا

 ثالثة مرتكزات أساسية، وهي: املفهوم اجلديد للسلطة ينبين وتبعا لذلك، فإن       

ع بدون ورد االعتبار جملموعة من فئات اجملتم ،نات واملواطنني، وحفظ حقوقهم وحرایهتمصيانة كرامة املواط -
 ؛إستثناء

 ؛تشاركي وتشاوري يف عالقتها ابملرتفقات واملرتفقنيدمقرطة اإلدارة العمومية، واختاذ القرارات بشكل  -
 السلطات العمومية أن هتدف إىل حتقيق التنمية واألمن. جيب على -

 أداء مؤسسات ری اإلجيايب يفيأما على مستوى املؤشرات الدالة على واقعية هذا املفهوم، وآاثره البينة يف التغ     
 لى فيما يلي:الدولة وطريقة التدبری العمومي، فإهنا تتج

 ترسيخ سيادة القانون واملساواة أمامه؛ -
 ضمان تعليل القرارات اإلدارية؛ -
 تبسيط املساطر اإلدارية؛ -

                                                           

قناة ل، املصدر: املوقع الرمسي 0211يوليوز  01بتاريخ  ،برانمج خاص حول املفهوم اجلديد للسلطة، مبناسبة الذكرى العشرون لعيد العرش اجمليد -840 
، على الرابط التايل: 0211يوليوز  22 :اتريخ النشر حتت عنوان برانمج خاص...املفهوم اجلديد للسلطة، تيفي، 1ميدي 

https://www.youtube.com/watch?v=XfqEuq_ptJ8&t=811s ،  10:02 ، الساعة1/1/0201اتريخ الزایرة. 
 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

394 
 

حتسني عالقة اإلدارات العمومية ابملرتفقات واملرتفقني على مستوایت عدة، منها على سبيل املثال ال  -
لقي الشكاایت تتوفری فضاءات  –ليات التواصل واالعالم تفعيل آ –بنية االستقبال حتسني : احلصر

سؤولية إعمال مبدأ ربط امل –مكافحة الرشوة والفساد  –ضمان الولوج للمعلومات  –والتظلمات ومعاجلتها 
 841ات العمومية.إلتقائية السياسي –التدبری التشاركي يف اختاذ الربامج واملشاريع والقرارت  –ابحملاسبة 

مارسة هو إطار توجيهي مل راتالتصو  ذهوفق ه نستشف أن املفهوم اجلديد للسلطة وارتكازا على ما سبق،     
يتصل و يقوم على أولوية التنمية الشاملة، وترسيخ احلقوق اإلنسانية، هبدف استتباب مفهوم األمن اجلماعي، السلطة، 

م دمقرطة اإلدارة، مفاهيو من جهة،  والتنموي احلداثة والدميقراطيةهي  ال يقوم بدوهنا، أساسية مبفاهيمهذه املفهوم 
 .التنمية واألمن من جهة أخرىوحقوق اإلنسان، و 

ها ابإلدارة إىل املبادئ األساسية الالزم تكريس "عبد الوايف لفتيت" فقد اعترب وزير الداخلية،ل أما ابلنسبة     
من خالل خطبه ورسائله السامية، مؤكدا على أن النهوض مبفهوم اخلدمة  امللكالعمومية، اليت ما فتئ يؤكد عليها 

العمومية يستدعي أتهيل الرأمسال البشري، يف إطار منظومة إصالحية من ثالثة مستوایت تتمثل يف االلتزام الصارم 
رية، والنهوض شمبعايری الكفاءة واالستحقاق وتكافؤ الفرص، ورفع حتدي التكوين والتأهيل املستمر للموارد الب

 إطار من املسؤولية اإلدارة العمومية ملزمة يفن أ ابلبنيات التنظيمية وحتسني األساليب التدبریية وختليق املرفق العام
 842.الوطنية أن ترفع من مستواها وجودة اخلدمات العمومية املقدمة للمواطنات واملواطنني

قيدا، رجل السلطة ضمن املنظومة املؤسساتية أصبح اليوم أكثر تع الدور احملوري الذي يلعبهويف هذا اإلطار، فإن      
 ات واملواطننينواحلاجيات واالنتظارات اآلنية وامللحة للمواط ،ابلنظر للتطورات املتسارعة اليت تعرفها بنيات اجملتمع

وقدرته على استشراف  ،طةرجل السل يزيف كل اجملاالت املرتبطة حبياته اليومية، األمر الذي لن يتأتى إال من خالل مت
 .واللجوء إىل املقاربة االستباقية يف تلبيتها ،هاته احلاجيات

                                                           

قناة ل، املصدر: املوقع الرمسي 0211يوليوز  01بتاريخ  ،العرش اجمليد برانمج خاص حول املفهوم اجلديد للسلطة، مبناسبة الذكرى العشرون لعيد -841 
، على الرابط التايل: 0211يوليوز  22 :اتريخ النشر حتت عنوان برانمج خاص...املفهوم اجلديد للسلطة، تيفي، 1ميدي 

https://www.youtube.com/watch?v=XfqEuq_ptJ8&t=811s ،  12:02 ، الساعة1/1/0201اتريخ الزایرة. 
لبوابة ل ملوقع اإللكرتويناب بالغ لوزارة الداخلية منشور من املعهد امللكي لإلدارة الرتابية، املصدر: 02كلمة وزير الداخلية مبناسبة حفل خترج الفوج   -842 

من السلك العادي لرجال السلطة  02يرتأس ابلقنيطرة حفل خترج الفوج حتت عنوان: وزير الداخلية ، https://www.maroc.ma/arالوطنية 
 .12:21، الساعة 0/1/0201، اتريخ الزایرة: 0212يوليوز  2والفوج الثامن من مفتشي اإلدارة الرتابية، اتريخ النشر: اجلمعة 

https://www.maroc.ma/ar
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ة مبجال التنمية لنظام العام ذو الصلفهوم املو  ،للسلطة املفهوم اجلديدتكريس وزير الداخلية يف ابلنسبة لدور و      
 إلشرافااالقتصادية واالجتماعية، فإنه إىل جانب حضور املدير العام لألمن الوطين ومراقبة الرتاب الوطين من خالل 

ب الوايل واحلرص على تنفيذ براجمها وأهدافها، إىل جان ،وضع تصورات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على
ث يتوىل عرض تصورات حي مشاريع وبرامج التنمية احلضرية، لوطنية للتنمية البشرية، فضال عنة ااملنسق للمبادر 

ديد عرب تالوة تقرير مفصال حيمل يف طياته عبارات ومعاين موسومة بطابع جت ،الوزارة هلذه املشاريع أمام أنظار امللك
ه بفروض الطاعة تقدمي وزير الداخلية يف مستهل خطاب ،الوالء للملك أمری املؤمنني يف اخلطابة والتحرير، ومن جتلياهتا

مجيع املبادرات  وأن ،للتوجيهات امللكية السامية والوالء للملك، وأتكيده أن عمل الوزارة ومبادراهتا أتيت تفعيال
ومن مت النهوض  ،االقتصادية واالجتماعية اهلادفة إىل حتقيق العدالة االجتماعية واجملالية وصون الكرامة اإلنسانية

 ،أوامرهو  ،ورسائله ،هي مستوحاة من اإلرادة السامية للملك يف خطبه ،واألجيال الصاعدة ،ابلرأمسال البشري
  843وتعليماته السامية.

ابع والسالم على املقام العايل املنصور ابهلل"، اليت تدل على الط"بعبارة  ،وزير الداخلية تصرحيهكما ينهي      
الديين املتميز ألمری املؤمنني سبط النيب، كما يسلم وزير الداخلية بني يدي امللك حصيلة املبادرة الوطنية للتنمية 

ق ابملرحلة الثالثة ر املتعلابللغتني العربية والفرنسية مرفوقة ابلتصو  0211إىل  0220البشرية خالل الفرتة املمتدة من 
 ، وهذا دليل على االشراف والتتبع والتقييم امللكي للعمل احلكومي.0202 – 0211للمبادرة 

أما على مستوى إشراف وزير الداخلية ملراسيم تنصيب الوالة والعمال، فإنه يتوىل استنادا إىل مضمون كلمة      
لى ضوء قياس املعنية يف جمايل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وتقييمها عالتنصيب رصد املنجزات اليت حققتها اجلهة 

مؤشر النمو اجلهوي وطنيا، ومؤشر التنمية البشرية؛ ومؤشر التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، يف هذا الصدد ما فتئ 
 جمايل التنمية األساسية يف حيث الوالة والعمال على االصطالع أبدوارهم تنفيذا للتعملينات امللكية وزير الداخلية

 اإلقتصادية واإلجتماعية، ابعتبارها صمام األمن اجلماعي ترابيا ووطنيا.   

كحفل االستقبال مبناسبات معينة، التواصل األنشطة امللكية، يالحظ على مستوى ، ارتكازا على ذلكو      
ص مبا فيهم رئيس احلكومة، وهو ما يؤكد احلر  ،والنقاش الدائرين بني امللك وأعضاء احلكومة أو عضو من أعضائها

                                                           

ثة تصورات اجلديدة للمرحلة الثالالمبناسبة تقدمي  لكي ابلرابطابلقصر امل 0212شتننرب  11يوم األربعاء  تصريح وزير الداخلية أمام أنظار امللك -843 
 www.cg.gov.ma  ، املصدر: املوقع الرمسي للحكومة املغربية 0220ماي  12انطالقتها امللك يف  من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت أعطى

 .11:01الساعة ، 11/0/0202اتريخ الزایرة 

http://www.cg.gov.ma/
http://www.cg.gov.ma/
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امللكي على معرفة وتتبع ومواكبة كل القضاای املرتبطة بشأن العام، حيث قد يطرح تساؤالت أو استفسارات أو 
توجيهات أو يطلب معطيات إضافية، ويف هذا اإلطار، وخالل حفل االستقبال امللكي مبناسبة إطالق التصور 

، 0212شتنرب  11بتاريخ  0202إىل  0211املمتدة من  ،ثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشريةاجلديد للمرحلة الثال
ما ك  مللك ووزير الداخلية من جهة أخرى،دار نقاش خاص بني جاللة امللك ورئيس احلكومة من جهة، وجاللة ا

احلكومة  حيث غالبا ما جنده حيتل املرتبة الثانية من جهة أعضاء ،يتجلى موقع وزير الداخلية يف االستقبال امللكي
 . بعد رئيس احلكومة، رغم بعض االستثناءات

 2991دجنرب  25رسوم املنسوخ الصادر يف املبني املادة األوىل من اجلوهري يف أدوار وزارة الداخلية التحول ف     
مة من خالل مه ،لوزير الداخليةعلى الدور اإلداري  تنص اهو أهنحول اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية 

اجلديد  رسومملاوالسكان، عكس  دارية األكثر ارتباطا ابملواطنات واملواطننيابعتبارها الوحدات اإل ،اإلدارة الرتابية
نص يف مادته األوىل على الدور  الذي حول اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية 1111يناير 31 الصادر بتاريخ

 كمؤسسة متكاملة البنيان واألركان.  ،لوزارة الداخليةاإلداري واألمين والسياسي 

ابية اجلماعات الرت  لنشاطواملواكب  الدور الرقايبو  ؛اإلداري الضبطي الدور الداخلية أدوار عدة: إذن، لوزارة     
 .التنموي الشامل الدورو  ؛للبالد والسياسي الدور األمينو  ؛وهيئاهتا وجمموعاهتا

النظام ى سهر علالذي ي وزير الداخلية يف: تتوىل حسب املادة الثالثة الدور األمين لوزارة الداخلية -
امة للقوات ية العشرف على األمن العام حيث وضعت املديرية العامة لألمن الوطين واملفتش، إذ يالعمومي

نص على مهمة وزارة الداخلية يف احلفاظ على فقد  0202سنة ، أما مرسوم ه املباشرإشرافاملساعدة حتت 
 النظام واألمن العموميني وتزويد احلكومة ابملعلومات العامة.

امللغى على سلطة  1122مارس  1 شريف من ظهری 11: نص الفصل ممارسة سلطة اختيار العمال -
 ،1111فرباير  12 شريف امللك يف التعيني مبنصب العامل، ابقرتاح من وزير الداخلية، ومبقتضى ظهری

على تعيني العمال من بني املتصرفني املمتازين أو املتصرفني املساعدين ومن بني األشخاص  11نص الفصل 
سنة، مبعىن أن وزير الداخلية أصبح متحررا من كل قيد  22املتوفرين على حنكة وخربة والبالغ سنهم 

ابستثناء شرط السن يف اختيار من يصلح لتحمل املسؤولية يف هذا املنصب، فلم يعد يشرتط للرتشيح هلذا 
سلطة "فحىت شرط الشهادة مت إلغاؤه،  والكفاءة والنزاهة، ،املنصب سوى شرطي الوالء للسلطة السياسية
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يوليوز  15يف  64.815صدور املرسوم رقم  ابلتجربة الفرنسية اليت سعت منذ االختيار فقط اقتداء
أبفراد من قطاعات خمتلفة بعدما كانت تراهن  "Les Préfetsإىل تطعيم هيئة احملافظني "  2964

 844.فقط على املوظفني العموميني

إىل  اخالهل إمنا ترمي من ،أن قيام وزارة الداخلية هبذه املهام املتنوعة ،كن القولوهلذه االعتبارات وغریها، مي     
باشرة إىل حتقيق التنمية الشاملة، وتوطيد الوحدة الوطنية، فالوزارة ليست مشاغلها األوىل هي املسامهة الفعلية وامل

من خالل إعداد  ،ااملقصود منهاحملافظة على النظام العام واستتباب األمن، ألنه يقتضي حتما للقيام هبا حتقيقها 
ان تقرير والقدرة على التكيف واملسايرة، فلئن ك ،واالستقرار ،والكفاءة ،هيئة رجال السلطة تتوفر فيهم األهلية

اخلمسينية قد أكد على يالء أمهية قصوى منذ اآلن، ليس فقط للحقوق املدنية والسياسية، بل أيضا للحقوق 
ن خالل م الرتابية من أمهية وأولوية ابلغتني فإن هذا ما أولته وزارة الداخلية واإلدارة 845اإلقتصادية واإلجتماعية،

 نساء السلطةد استطاع رجال و فإىل أي ح من األوراش والربامج التنموية، اإلشراف واملسامهة يف بلورة وتنزيل العديد
 ذجا؟حالة الطوارئ الصحية منو  –ملواجهة األزمات االستثنائية  ري اجلدية والفعالية ضمن تدحالهتمإعمال مؤش

نا من خالل استعرض دراسة حالة هيئة رجال السلطة لوزارة الداخليةوعليه، بعدما تطرقنا يف املبحث األول ل    
بني هاجس  ازدواجية مهام رجل السلطة، مث الشكالية جتليات اإلصالحات القانونية والتدبریية هليئة رجال السلطة

تدبری حالة الطوارئ  وزارة الداخلية يف الرتكيز على دور يف املبحث الثاين، سنحاول النظام العام ورهان التنمية الرتابية
 على النظام العام الصحي آاثرهاو ، إذن ما هي أمناط تدخالت وزارة الداخلية يف مواجهة جائحة كوروان، الصحية

 ؟األساسية واحلقوق واحلرایت

 

 

 

 

                                                           

 . 102ص:  مرجع سابق،حممد إدالغميس، عالقة اإلدارة ابملواطن املغريب رجل سلطة منوذجا،  -844 

، إسهام يف النقاش العام من أجل طموح مشرتك، مرجع سابق، 0200سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة  02تقرير اخلمسينية، املغرب املمكن،  -845 
 .12ص: 
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عام الصحي على النظام ال آاثرهاو  تدخالت وزارة الداخلية يف تدبري حالة الطوارئ الصحيةاملبحث الثاين: 
 األساسية واحلقوق واحلرايت

كانت  ما كيفو  ،ة االلتزام ابلقانون يف أي وقتعمال مببدأ املشروعية، فإنه يتعني على السلطات العمومي     
روف أزمات اعتيادية، فإنه ال يصلح للتطبيق يف ظل ظكان صاحلا يف ظل ظروف و فهوم إن  الظروف، بيد أن هذا امل

ان اجملتمع، يرتتب شأهنا هتديد كي الت طارئة كاحلروب وانتشار األوبئة منحلا ستثنائية، حيث قد يتعرض أي جمتمعا
 846.ولةالددي إىل اهنيار على اإلصرار يف تطبيقه استفحال األزمة وهتديد للنظام العام، مبا يؤ 

ويف هذا الصدد، فإن املشرع عندما يتوقع ظروفا استثنائية معينة، فإنه يبادر إىل وضع تنظيمات لألزمة اليت تعد       
ومية اختصاصات بني األزمة املتوقعة، حبيث يقرر للسلطات العمهلا يف تالؤم بني سلطة اإلدارة و مبثابة حلول تشريعية 

 847.ملواجهة املخاطروسلطات إضافية، ابعتبارها ضرورية 

وهكذا، قد تكون هذه احللول التشريعية للظروف االستثنائية، إما يف شكل نصوص دستورية أو قوانني استثنائية       
 848أو كليهما، حيث تفرض هذه احللول قيودا على ممارسة املواطنات واملواطنني حلقوقهم وحرایهتم األساسية.

ار لطوارئ ابعتباره من جتليات حالة الظروف االستثنائية اليت يتطلب حلها إصدوارتكازا على ذلك، فإن قانون ا      
تشريعات خاصة، يتم من خالهلا منح السلطات العمومية صالحيات إضافية يتعذر حلها عرب القوانني العادية 

ضمونة م إضعاف حقوقوليس عادي، حيث يعمل على إنقاص و السائدة يف الظروف العادية، هو قانون استثنائي 
 849من مت، فأي قانون ينقص من هذه الضماانت الدستورية هو قانون طارئ.يف ظل القوانني العادية، و 

املغرب إسوة ا مباشرا لظروف استثنائية يعيشهالصحية ليس إال تعبریا صرحيا و  وعليه، فإن إعالن حالة الطوارئ     
ة امللقاة يويف سياق التحلي حبس املسؤول ،السكانسالمة بباقي دول العامل، وألجل ذلك، وحرصا منها على صحة و 

املواطنني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنني غری وافدين من اخلارج بفریوس  على عاتق املواطنات و 

                                                           
 .111، ص: مرجع سابقضمان احلرایت، كالية احلفاظ على النظام العام و إشكالية املوازنة بني إشالشرطة اإلدارية و  ،حممد البعدوي -846
سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية " دراسة مقارنة "، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، جامعة  ،حممد شريف إمساعيل عبد اجمليد -847

 .010ص:  ،1111عني مشس، القاهرة، 
848 - Yehia KERKATLY, Le juge administratif et les libertés publiques en droit libanais et français, 
Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de Grenoble, en sciences juridiques/droit 
public, Université de Grenoble, Grenoble, 2013, P: 249. 

 .00ص:  ،0212مرجع سابق، إعالن حالة الطوارئ وآاثره على حقوق اإلنسان،  ،اس عبد األمری إبراهيم العامريعب -849
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املستجد، فقد تقرر وضع إطار قانوين إلعالن حالة الطوارئ الصحية ملواجهة تفشي الوابء و آاثره  11كوفيد 
 850ائحة عاملية.ابعتباره ج

 وانطالقا من ذلك، ميكن طرح التساؤالت التالية:     

 ما هي الضوابط واخليارات الدستورية املتاحة ملواجهة الظروف االستثنائية؟           -
 هل عالقة اإلطارين الدستوري والقانوين حلالة الطوارئ الصحية هي تكامل أم تعارض؟                               -
ئ الصحية؟ ر مظاهر الرقابة على التدابری االستثنائية للسلطات العمومية يف قانون الطوا ما هي -

 ت األساسية؟احلرایسب بني حفظ النظام العام الصحي ومحاية احلقوق و نعاجل إشكالية التنا وكيف

داخلية يف التدخالت وزارة  وهكذا، سنعاجل هذه التساؤالت من خالل تقسيم املوضوع إىل مطلبني، نتناول     
ملقارابت ا مث نركز اهتمامنا على ،املطلب األول يف تفشي الوابء على ضوء إعالن حالة الطوارئ الصحية مواجهة

ت وآاثرها على النظام العام الصحي واحلقوق واحلرای ،واآلليات املعتمدة الختاذ وتفعيل إجراءات الطوارئ الصحية
 طلب الثاين.امليف  األساسية

 تفشي الوابء على ضوء إعالن حالة الطوارئ الصحية تدخالت وزارة الداخلية يف مواجهةاملطلب األول: 

ومية املعنية ا وتفعيلها من لدن السلطات العمقانونية إلعالهنة و دستوري أسستنبين حالة الطوارئ الصحية على       
على ضوابط مبثابة التزامات ملقاة على عاتق السلطات العمومية واملواطنات  حيث تقوم هذه األسس، بذلك

واجهة هذه ستورية متاحة ملد خياراتوامللتزمة على ضوء  تكريسا لروح املواطنة املسؤولة ،من جهة أخرى واملواطنني
 .(ولاأل رع)الفاالستثنائية من انحية أخرى الظروف 

سيما حداث ابرزا، ال بواسطة بالغ لوزارة الداخلية إعالن حالة الطوارئ الصحية شكلومن هذا املنطلق، فقد      
لة من إجراءات اسثتنائية مقيدة لبعض احلرایت واحلقوق األساسية املكفو  ه مرسوم قانون الطوارئ الصحيةما تضمنمع 

 ة.روف العاديدستورای، ومتكينه السلطات العمومية من وسائل وآليات استثنائية غری مألوفة يف الظ

                                                           
قراءة يف املرتكزات القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية، جملة مسارات يف األحباث والدراسات القانونية، مؤلف مجاعي، جملة يوسف الفياليل،  -850

 .020 ، ص:0202، عدد خاص، 11مة، العدد علمية حمك
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ابلنظر  ابئية العامليةو تدبری اجلائحة اليف وزارة الداخلية ل الضبطية تدخالتومن هذا املنطلق، نستعرض لطبيعة ال    
ىل ضمان إستعجالية وإلزامية، هادفة من ورائها إقائية و لطابعها اخلاص، حيث كانت تدخالهتا ذات طبيعة ضبطية و 

رية أدائها واستمرا ، وضمان سری املرافق العامة األساسيةمن جهة النظام العام الصحيسالمة السكان، واحلفاظ على 
، متاشيا مع متطلبات نظرية الظروف االستثنائية، كما بلورها جملس الدولة للخدمات األساسية من جهة أخرى

 (.)الفرع الثاين الفرنسي

ا كومية من نوع خاص، نظرا لطبيعتها وحجم تدخالهت، فإن وزارة الداخلية بوصفها سلطة حارتكازا على ذلكو       
سواء على املستويني املركزي أو الرتايب، وثقل مسؤوليتها يف احلفاظ على النظام العام يف مشوليته، ومحاية احلقوق 

فرع ال) واحلرایت األساسية، فضال عن مسامهتها يف إرساء ضوابط وأهداف التنمية البشرية واملستدامة وطنيا و ترابيا
 (.الثالث

 
 : األسس الدستورية إلعالن حالة الطوارئ الصحية ابملغربالفرع األول

مية واملواطنات الضوابط الدستورية امللقاة على عاتق السلطات العمو  انهتمنقطتني رئيسيتني  نتناول يف هذا الفرع    
الفقرة )نائيةاخليارات الدستورية املتاحة ملواجهة الظروف االستثو (، الفقرة األوىل) واملواطنني يف الظروف االستثنائية

  .(الثانية

 يف الظروف املواطننيق السلطات العمومية واملواطنات و : الضوابط الدستورية امللقاة على عاتوىلالفقرة األ
 .االستثنائية

أجاز العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية للدول يف حالة الطوارئ االستثنائية اليت هتدد حياة األمة،      
بتبين قيود استثنائية ومؤقتة على بعض احلقوق اليت ال ميكن السماح بتبنيها يف ظروف أخرى، إال أن هذه اإلجراءات 

 851وضع.جيب أن تتخذ أضيق احلدود اليت يتطلبها ال

ويف نفس السياق، قامت جلنة حقوق اإلنسان األممية املعنية بتفسری هذا العهد، حيث اشرتطت على الدول      
األطراف تقدمي تربير صريح ال يهم فقط قرار إعالهنا حالة الطوارئ وحسب، بل أيضا ألي إجراء حمدد استند إىل 

                                                           
دة يف دجنرب مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحالتصديق الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع و  من العهد 2املادة  -851

1122. 
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 بقدر ية واملؤقتة هلذه اإلجراءات، حيث ال جيوز أن تدوم إالهذا اإلعالن، فضال عن أتكيدها على الطبيعة االستثنائ
 دوام التهديد املوجه حلياة األمة.

تتجسد  على مقتضيات852 0211يوليوز  01وتفعيال هلذا االلتزام الدويل، نص الدستور املغريب الصادر بتاريخ      
وعلى (، والأ) ن جهةلطات العمومية ممن خالل ضوابط دستورية بوصفها التزامات دستورية ملقاة على عاتق الس

 (.اثنيا)املواطنني من جهة أخرى املواطنات و 

 : االلتزامات الدستورية امللقاة على عاتق السلطات العمومية يف الظروف االستثنائيةوالأ

عتباريني اإذا كان صحيحا أن القانون هو أمسى تعبری عن إرادة األمة، فعلى مجيع األشخاص ذاتيني كانوا أو  -
مبا فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون ابالمتثال له، وهو ما يعكس جبالء مبدأ سيادة القانون 

 853واملساواة أمامه؛
سالمة الرتاب الوطين يف إطار احرتام احلرایت لعمومية على ضمان سالمة السكان و مسؤولية السلطات ا  -

 854واحلقوق األساسية املكفولة للجميع؛
التزام أشخاص القانون العام يف متكني املواطنات واملواطنني من احلقوق األساسية يف طليعتها احلق يف   -

 855العالج والعناية الصحية.

ة احلقوق ومحاي ،وهكذا، فإذا كانت هذه االلتزامات تثری مسؤولية السلطات العمومية يف حفظ النظام العام     
ات واملواطنني مبناسبة مراقبة تقيد املواطن ،واحلرایت األساسية يف إطار احرتام القانون، فإن هناك التزامات منوطة هبا

 ابإلجراءات القانونية املتخذة على املستوى العملي، ومن جتلياهتا:

  856أي جهة كانت؛عدم املساس ابلسالمة اجلسدية أو املعنوية ألي شخص يف أي ظرف ومن قبل 
 857ضمان السلطات العمومية سالمة السكان وسالمة الرتاب الوطين؛ 

                                                           
بتنفيذ الدستور، األمانة العامة للحكومة، مخسون سنة من دساتری اململكة املغربية،  0211يوليوز  01الصادر يف  1-11-11ظهری شريف رقم  -852

 .111، ص: 0210مديرية املطبعة الرمسية، سلسلة الواثئق القانونية املغربية، طبعة 
 من الدستور. 2الفقرة األوىل من الفصل  -853
 من الدستور. 01الفقرة الثانية من الفصل  -854
 من الدستور. 21الفصل  -855
 من الدستور. 00الفصل  -856
 من الدستور. 01الفصل  -857
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  ،ال جيوز معاملة شخص حتت ذريعة معينة معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهنية أو حاطة ابلكرامة اإلنسانية
 858فالتعذيب جرمية معاقب عليها قانوان؛

 859بعته أو إدانته إال طبقا للقانون.عدم جواز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متا 

واطنني ابإلجراءات وامل مراقبة تقيد املواطنات، و يف حفظ النظام العام االتزاماهتإن اخلروج السلطات العمومية عن      
من شأنه إاثرة  ،ومحاية احلقوق واحلرایت األساسية يف إطار احرتام القانون ،القانونية املتخذة على املستوى العملي

 طبقا للفصل األول من الدستور. للمساءلة واحملاسبةؤوليتها وتعريضها مس

دجنرب  11تاريخ ب استقبل امللك ابلقصر امللكي ابلدار البيضاءوتفعيال هلذا املبدأ الدستوري، وعلى ضوء      
يذا نفتكال من رئيس احلكومة، ووزيري الداخلية واملالية، والرئيس األول للمجلس األعلى للحساابت، وذلك   0211
اليت قامت  عبد الوايف لفتيت" على أنظار امللك تقريرا تضمن نتائج التحرایتات امللكية، رفع وزير الداخلية "للتعليم

ثبوت بعض االختالالت اليت شابت مهام وتدخالت بعض رجال السلطة املنتمني  هبا مصاحل وزارة الداخلية حول
عمال؛  2ملختلف درجات هيئة رجال السلطة، حيث رصدت تقصریا عند عدد منهم، ويتعلق األمر بوال واحد؛ 

 860خليفة قائد. 11قائدا؛ و 100ابشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ و 02كتاب عامني؛   2

أصدر على ضوئها  حيثتقرير وزير الداخلية مقرتحات إجراءات أتديبية يف حق املسؤولني املعنيني،  كما تضمن     
 861كاآليت:  امللك تعليماته ألجل اختاذ كل التدابری القانونية الالزمة يف هذا الشأن، جنملها

 عمال؛ 2على اجملالس التأديبية املختصة ابلنسبة لوايل و التوقيف عن ممارسة املهام مع اإلحالة 

                                                           
 من الدستور. 00الفصل  -858
 من الدستور. 02الفصل  -859

 : 2M، منشور على املوقع االلكرتوين الرمسي للقناة الثانية 0211دجنرب  11الغ للديوان امللكي صادر بتاريخ ب-860 
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-
%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-
%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/ 12:12، الساعة 11/2/0202، اتريخ الزایرة. 

 نفس املرجع. -861 

https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-93-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%AE-86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-20171211/
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  رجل سلطة مع عرضهم على أنظار اجملالس التأديبية املختصة قصد توقيع اجلزاءات  22توقيف ما جمموعه
 املناسبة؛

  رجل سلطة. 21توجيه توبيخ لفائدة 

  االستثنائية: االلتزامات امللقاة على عاتق املواطنات واملواطنني يف الظروف اثنيا

أما فيما خيص االلتزامات امللقاة على عاتق املواطنات واملواطنني يف الظروف االستثنائية، فتتجلى يف احرتام      
الدستور والتقيد ابلقانون تكريسا ملبدأ سيادة القانون من جهة، واملواطنة املسؤولة اليت تنبين على التمتع ابحلقوق 

 862سؤولية واملواطنة امللتزمة والتالزم يف ممارسة احلقوق ابلنهوض أبداء الواجبات.واحلرایت الدستورية بروح امل

ومن مظاهر واجبات املواطنة، حتمل التكاليف الناجتة عن األعباء النامجة عن اآلفات اليت تصيب البالد بشكل      
 863تضامين ومتناسب مع الوسائل املتاحة.

ا بط معينة، هي مبثابة التزامات دستورية ملقاة على عاتق الدولة، ابعتبارهوهكذا، إذا كان الدستور قد فرض ضوا     
والنظام  ل استتباب األمناجلهة املسؤولة عن اختاذ كل اإلجراءات املمكنة ملواجهة أي ظرف استثنائي حمتمل، ألج

 فما هي اخليارات الدستورية املتاحة لتحقيق ذلك؟ ،العامني

 الدستورية املتاحة ملواجهة الظروف االستثنائية: اخليارات ةثانيالفقرة ال

 فيةظر ليف إطار ا ،ميكن القول أن األساس الدستوري الذي ميكن االرتكاز إليه إلعالن حالة الطوارئ ،بداية     
 ،بفعل االنتشار السريع واخلطری للوابء العاملي كوروان املستجد 864اليت يعيشها املغرب على غرار دول العامل،وابئية ال

 ،أاثر نقاشا مستفيضا بني خمتلف املتخصصني والباحثني، بني من يرى أن األساس الدستوري للحالة الوابئية
من الدستور من خالل اإلعالن  01وانعكاساهتا على النظام العام وحقوق اإلنسان وحرایته، يتجسد يف الفصل 

                                                           
 من الدستور. 21الفصل  -862
 من الدستور. 22الفصل  -863
خبالف العديد من الدساتری اليت حددت بشكل جلي إمكانية إعالن حالة الطوارئ فوق ضوابط معينة، وعلى سبيل املثال ال احلصر، الدستور  -864

فاع دعلى أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن يف حالة وقوع طوارئ فيصدر جملس الوزراء قانون ابسم قانون ال 102األردين الذي نص يف مادته 
صدر العاهل األردين، مرسوما ملكيا أ، 11الوابئية لتفشي فریوس كوفيد ملواجهة احلالة ، و 1110األردن قانون للدفاع سنة مبوافقة امللك، حيث أصدرت 

 .زراء إبعالن العمل بقانون الدفاعابملوافقة على قرار جملس الو 
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من الدستور، إال أنه  12احلصار بناءا على الفصل عن حالة االستثناء، وبني من يقول بضرورة اإلعالن عن حالة 
 وجب التمييز بينهما يف عالقتهما ابحلالة الوابئية.

 : إعالن حالة احلصاروالأ

من الدستور اإلجراءات املتعلقة إبعالهنا دون حتديد احلاالت املمكنة إلاثرهتا، وذلك  12لقد حدد الفصل       
 من خالل الشكل التايل:

 ت الدستورية املتدخلة يف حالة احلصار: امللك من خالل إصداره لظهری وترأسه للمجلس تعدد املؤسسا
الوزاري للتداول فيه، مث رئيس احلكومة من خالل التوقيع ابلعطف على الظهری، وإمكانية ترأسه للمجلس 

ديد مت الوزاري بطلب منه، وبناء على جدول أعمال حمدد، والربملان من خالل سلطته يف املصادقة على
 حالة احلصار؛

  غياب أية إشارة توضح احلاالت املمكنة إلعالن حالة احلصار: األكيد هو أهنا إجراء استثنائي ابلنظر
 لكوهنا حمددة املدة وتتداخل فيها السلطات الدستورية )السلطتني التشريعية والتنفيذية(؛

 كن القول أبهنا ال تسعف الدولة علىعامل الوقت: ابلنظر لإلجراءات املعتمدة إلعالن حالة احلصار، مي 
التعاطي الفوري مع احلاالت املستعجلة يف الظروف االستثنائية، والسيما أن هذا الوابء هو جائحة عاملية 
يتميز بسرعة االنتشار بني البشر، وهو فریوس يهدد حياة فئات عمرية معينة، ومن مت فهو ميس ابلصحة 

 865العامة والنظام العام بصفة عامة.

وتبعا لذلك، فإن اعتماد هذا اخليار يف هذه الظروف االستثنائية املستعجلة يبقى يف غری حمله، فماذا عن اخليار      
 الثاين؟

 : إعالن حالة االستثناءاثنيا

من الدستور على خالف حالة احلصار، احلاالت الضرورية إلاثرهتا، وذلك من خالل ضرورة  01حدد الفصل      
حدة الرتابية، أو وقوع أحداث معينة من شأهنا املساس ابلسری العادي للمؤسسات الدستورية، مما وجود هتديد للو 

 يدعوان للتساؤل حول هل الوابء املستجد يشكل هتديدا حقيقيا هلذه احلاالت؟

                                                           
 .011حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص: يوسف الفياليل، قراءة يف املرتكزات القانونية إلعالن  -865
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 طورمع التألنه و  ،أكيد ال، ألنه ميس ابلصحة العامة للمواطنات واملواطنني، دون املؤسسات الدستورية     
التكنولوجي واستعمال الوسائل الرقمية يف التدبری، عن طريق تقنية التواصل عن بعد، مل يعد ضرورای الولوج إىل 

 املؤسسة أو االجتماع عن قرب الختاذ القرارات.

 هم:فتتجلى يف تعدد املتدخلني و  أما فيما خيص إجراءات اإلعالن عنها،     

  لشعب؛توجيه خطاب لات دستورية بشأنه، و ة رؤساء مؤسسامللك، من خالل إصدار ظهری شريف واستشار 
  رئيس احلكومة، ورئيسي جملسي الربملان، ورئيس احملكمة الدستورية من خالل تقدمي آرائهم للملك خبصوص

 866الظروف االستثنائية وكيفيات مواجهتها.

وارتكازا على ذلك، فإن حالة االستثناء تعد خيارا دستورای أكثر خطورة من حالة احلصار ابلنظر للحاالت      
ديرية لغياب آجال حمددة لزواهلا أو لتمديدها، مما يعطي للملك السلطة التقعالهنا وطبيعة املتدخلني فيها، و احملددة إل

ت، لب نفس الشكليات املقررة إلعالهنا، وهو ما من شأنه إهدار للوقلتحديد إجراءاهتا يف الظهری، كما أن رفعها يتط
 مراعاة خلصوصية هذا الوابء املستجد.

 : إعالن حالة الطوارئاثلثا

 كن احلكومةميعتمد هذا اخليار إمكانية احلكومة يف التشريع يف ظرف استثنائي ووفق إجراءات حمددة، حيث      
خالل الفرتة الفاصلة بني دورات اجمللسني كشرط أساسي لتقدمي آلية قانونية تتجلى يف مشروع مرسوم بقانون بغية 
تدبری ظروف استثنائية مستعجلة ال تقبل التأخری أو التأجيل، مع ضرورة االتفاق مع اللجان الدائمة املعنية يف كال 

لي جوب عرضه على الربملان قصد املصادقة عليه كإجراء تكمياجمللسني لدخول مرسوم بقانون حيز التنفيذ، مع و 
 867للمسطرة التشريعية خالل الدورة العادية املوالية.

، هو 10والفصل  21ن هذا اخليار الدستوري الذي جيد أساسه يف الفصل إوانطالقا من ذلك، ميكن القول      
 خيار منطقي وواقعي العتبارات وهي:

هنا يف مواجهة هذه اجلائحة، نظرا لكو  االختصاصأن احلكومة هي صاحبة  : يتجلى يفعامل االختصاص -
ت تصرفها، واإلدارة موضوعة حت ،تتوفر على كل الوسائل واإلمكاانت ملواجهتها ابعتبارها سلطة تنفيذية

                                                           
 .010يوسف الفياليل، قراءة يف املرتكزات القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص:  -866
 .012ص:  نفس املرجع، -867
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ومن مت فهي تتوفر على مؤسسة دستورية للتداول يف القضاای اليت ختصها من خالل اجمللس احلكومي الذي 
تطلب ي حمدد من حيث اتريخ انعقاده، و د مرة يف األسبوع مبدئيا، يف حني أن اجمللس الوزاري غریينعق

قوق حلراهنة املرتبطة ابلنظام العام و إجراءات خاصة، والسيما أن اجمللس احلكومي يتداول يف القضاای ا
 اإلنسان، فضال عن مراسيم القوانني.

فة ابحلفاظ ية املكلهلا من طرف وزارة الداخلى املعلومات العامة املزودة لومن جهة أخرى، فإن احلكومة تتوفر ع      
ما دام أن هذه الوزارة هي قطاع وزاري ومكون أساسي من مكوانت احلكومة، وما و  868األمن العامني،على النظام و 

متارس اإلشراف و  دام أن احلكومة تعمل حتت سلطة رئيسها، على تنفيذ القوانني، واإلدارة موضوعة حتت تصرفها،
الوصاية على املؤسسات واملقاوالت العمومية، فيمكن مساءلتها وحماسبتها سواء من طرف امللك، أو السلطة و 

 التشريعية من خالل آليات الرقابة على العمل احلكومي، أو من طرف اجملتمع املدين والرأي العام بصفة عامة.

 حكومة إمكانية مواجهة الظروف االستثنائية اليت يصعب: إن اعتماد مرسوم بقانون يتيح للعامل السرعة -
رة طأو يتعذر مواجهتها ابخليارات الدستورية األخرى، السيما مع احلاالت الوابئية، وذلك لسهولة املس

اللجان الربملانية، مما يساعد على إمكانية احلد من انتشار الوابء عرب اختاذ وحصر املتدخلني يف احلكومة و 
 869االحرتازية الضرورية ملواجهته.ستباقية و اإلاإلجراءات 

الضوابط از إبر عرب  ،بعدما تناولنا يف الفرع األول لألسس الدستورية إلعالن حالة الطوارئ الصحيةوهكذا،      
اخليارات الدستورية و  ،الدستورية امللقاة على عاتق السلطات العمومية واملواطنات واملواطنني يف الظروف االستثنائية

وما  ؟جتليات إعالن حالة الطوارئ الصحية واإلجراءات املواكبة ملواجهة اجلائحة العامليةفما هي  ،هتهااملتاحة ملواج
وهذا ما سنجيب عنه يف  املستجد؟ 11 -وزارة الداخلية يف تدبری جائحة كوفيدل الضبطية تدخالتالطبيعة هي و 

 الفرع الثاين.

 

 

                                                           
، 2202ة الرمسية عدد اخلية، اجلريدبتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الد 22/21/0202الصادر يف  0-11-1222من املرسوم  1املادة  -868

 .22/20/0202بتاريخ 
 .012يوسف الفياليل، قراءة يف املرتكزات القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص:  -869
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  اجلائحة العامليةوزارة الداخلية يف تدبري لتدخالتالفرع الثاين: إعالن حالة الطوارئ الصحية والطبيعة الضبطية 

الفقرة ) جتليات إعالن حالة الطوارئ الصحية واإلجراءات املواكبة ملواجهة اجلائحة العاملية نتناول يف هذا الفرع     
 )الفقرة الثانية(. املستجد 11-الداخلية يف تدبری جائحة كوفيد وزارةل الضبطية تدخالتالبيعة طو  ،األوىل(

 جتليات إعالن حالة الطوارئ الصحية واإلجراءات املواكبة ملواجهة اجلائحة العامليةالفقرة األوىل:   

من جتليات إعالن حالة الطوارئ الصحية، صدور مرسوم بقانون ابعتباره سندا قانونيا ألجل إضفاء املشروعية       
أو اليت سيتم الشروع يف اختاذها، وبغية حث اجلميع على االمتثال حلالة  يع اإلجراءات الوقائية املتخذةعلى مج

 لتهيئ هلا عرب أعمال مادية جتلت يف مناشری وبالغات، واليت مت ا0202مارس  02الطوارئ الصحية املعلن عنها يف 
ولقد أاثر هذا القانون نقاشات متنوعة السيما على مستوى مؤشرات قياس فعاليته وجناعته يف محاية املبادئ  (،والأ)

 .(اثنيا)واملكتسبات الدستورية للحقوق واحلرایت األساسية 

 الصحية: قراءة يف مرسوم قانون إعالن حالة الطوارئ والأ

،  0202مارس  02على إثر حالة الطوارئ الصحية اليت تقرر اإلعالن عنها ابتداء من مساء يوم اجلمعة      
املستجد حتت السيطرة، متت املصادقة على مشروع مرسوم بقانون  11كوسيلة ال حميد عنها إلبقاء فریوس كوفيد 

 يتعلق بسن أحكام خاصة حبالة الطوارئ وإجراءات اإلعالن عنها.

بذلك، وضع مرسوم بقانون حدا للنقاشات املرتبطة ابخليارات الدستورية املتاحة ملواجهة الظروف االستثنائية،      
 ومن مت ميكن تقدمي مالحظات أساسية حوله، من حيث الشكل واملضمون.

 على مستوى الشكل :أ

 ى:ه ملقتضيات أخر لقد اعتمد مرسوم بقانون يف أساسه الدستوري على ثالثة مقتضيات مع إغفال     

  من الدستور: هو خيار دستوري الختاذ التدابری االستثنائية ملواجهة هذا الوابء؛ 21الفصل 
  من الدستور: حيددان دوافع وأهداف اعتماد هذا القانون، واملتجلية يف  02( و 2)الفقرة  01الفصلني

احرتام السلطات العمومية اللتزاماهتا الدستورية من خالل حفظ صحة وسالمة السكان والرتاب الوطين يف 
 إطار التحلي بروح املسؤولية و روح التضامن الوطين.
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ات واملواطنني يف خدمة أمن الدولة، ومن مت أولوية أمن ويستنتج من ذلك، تكريس خيار جعل أمن املواطن     
 اجملتمع على أمن الدولة. 

 وفيما خيص املقتضيات اليت مت إغفاهلا يف األسس الدستورية ملرسوم بقانون:     

  من الدستور: الذي حيدد اجملاالت اليت يتم التداول فيها داخل اجمللس احلكومي، ومن بينها  10الفصل
انني، السيما وأن مشروع مرسوم بقانون مت التداول فيه واملصادقة عليه يف اجمللس احلكومي بتاريخ مراسيم القو 

 ؛0202مارس  00
  رقم قانونالمن  12والسيما املادة  ،ابحلق يف احلصول على املعلومةالذي يتعلق  من الدستور: 01الفصل 

 870إجراءات النشر االستباقي. اليت تنص على ،املتعلق ابحلق يف احلصول على املعلومة 12-21

 على مستوى املضمون ب:

 من حيث الصياغة: -2

لقد عرب املرسوم بقانون على الظروف االستثنائية اليت يواجهها املغرب على غرار ابقي دول العامل، من خالل       
بط الصحة من خالل ر إعالن حالة الطوارئ الصحية. وما مييز هذه الصياغة هو الضبط املفاهيمي للحالة الوابئية 

العامة حبالة الطوارئ، ابعتبارها علة وجودها، ومن مت تقييد جماالت تدخل السلطة العمومية وحتديد هدفها، ومن 
الطوارئ، ن حالة إلعال اواسع اتعريفف العديد من الدول اليت اعتمدت مت، اعتماد تعريف ضيق حلالة الطوارئ خبال

لصحة العامة هي مكون أساسي من مكوانت النظام العام، وأن حالة احيث إن  ،حيث حتتمل أكثر من معىن
 الطوارئ تنصب أساسا حوهلا وال خترج عن إطارها لتشمل عناصر أخرى.

 

 

 

 

                                                           
 .012يوسف الفياليل، قراءة يف املرتكزات القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص: -870
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 من حيث اهلدف: -1

إن الغاية من وراء اعتماد مرسوم بقانون تتالءم وااللتزامات الدستورية امللقاة على عاتق السلطات العمومية من       
 واملواطنة املسؤولة من جهة أخرى. جهة،

 من حيث نطاق التطبيق:  -3

أاتح مرسوم بقانون للسلطات العمومية السلطة التقديرية لتحديد النطاق الرتايب إلعالن حالة الطوارئ الصحية،      
لة الوابئية التشمل سواء النفوذ الرتايب الوطين أو اجلهوي أو اإلقليمي أو اجلماعي، وذلك حسب مؤشرات تطور احل

 يف إطار السلطات الضبطية املخولة هلا.

 من حيث طبيعة حالة الطوارئ الصحية: -4

 وتعلن عند الضرورة القصوى، وهذا مؤشر دال أبننا بصدد ظروف استثنائية. ،هي ذات طبيعة مؤقتة

 من حيث اآلليات املتاحة للسلطات العمومية: -5

هة النص للسلطات العمومية اختاذ تدابری استعجالية ذات بعد وقائي ملواج حتقيقا لألهداف املشار إليها، جييز     
 تفشي الوابء، وهي نوعني:

 أعمال قانونية: مراسيم وقرارات إدارية -
 أعمال مادية: مناشری وبالغات -

وعالوة على هذه اآلليات، فقد أجاز املشرع للحكومة عند الضرورة القصوى، اختاذ وسائل تقوميية وعالجية      
ملواجهة اآلاثر السلبية املرتتبة على إعالن حالة الطوارئ الصحية، وحدد نطاقها يف الطابع االقتصادي واملايل 

 871واالجتماعي والبيئي بصفة استثنائية.

 

 

                                                           
 .012املرتكزات القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص: يوسف الفياليل، قراءة يف  -871
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 عالن الطوارئ الصحيةإبوى النقاشات املثارة حول مرسوم قانون : على مستاثنيا

 إشكالية اتريخ إعالن حالة الطوارئ الصحيةأ: 

ابلنظر لكون حالة الطوارئ الصحية قد مت اإلعالن عنها مبوجب عمل مادي، يف بالغ صادر عن وزارة الداخلية      
السلطات  بناءا على دورها يف التنسيق بني خمتلفالعامني، و ة حبفظ النظام واألمن ابعتبارها سلطة عمومية مكلف

لبالغ اإلجراءات االحرتازية املستعجلة للحد من تطور احلالة الوابئية، حيث نص اية املعنية ابختاذ كل التدابری و العموم
املوقع االلكرتوين و  على اتريخ إعالن حالة الطوارئ الصحية والشروع يف تطبيقها، اعتمادا على وسائل اإلعالم الرمسية

 872الرمسي للوزارة.

، حيث 0202مارس  02وشرعت السلطات العمومية يف تنفيذ هذا اإلجراء االستباقي مساء يوم اجلمعة      
 قوبل ابلتزام اجيايب من لذن املواطنات واملواطنني.        

ية، مادام أن ونال يعد خمالفة قان، فإن عدم التنصيص على اتريخ إعالن حالة الطوارئ الصحية نتيجة لذلك     
سوم بقانون هو حتديد اتريخ رفع العمل حبالة الطوارئ الصحية، وليس اتريخ اإلعالن عنها، مر اهلدف من صدور 

يف مادته األوىل،  873مارس اجلاري، وهو ما ينص عليه املرسوم التطبيقي 02على اعتبار أهنا سارية املفعول منذ 
أبريل مع إمكانية متديد مدة سرایهنا وفق نفس الشكلية املعتمدة  02صحية يف مساء حيث ترفع حالة الطوارئ ال

 إلعالهنا.                    

ملواجهة هذا اإلشكال، ميكن التذكری بتاريخ إعالن حالة الطوارئ الصحية يف مرسوم التمديد أو يف مرسوم رفع      
حالة الطوارئ الصحية أو يف قانون رفع العمل مبرسوم قانون إعالن حالة الطوارئ الصحية، حىت يكتسي اتريخ 

 إعالهنا صبغة عمل قانوين ال عمل مادي.             

                                                           
املتضرر  لاملوقع الرمسي احلكومي اخلاص ابلبالغات املتعلقة بفریوس كوروان املستجد، وعمليات الدعم املؤقت لألسر العاملة يف القطاع غری املهيك -872

    من كوروان.

إبعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين ملواجهة تفشي فریوس كوروان كوفيد  0202مارس  02صادر يف  0-02-012مرسوم  -873
 .0202مارس  02مكرر، يف  2221، اجلريدة الرمسية نصوص عامة، عدد11
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جاء على إثر حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها ببالدان من جهة، ويف إطار ا أن اعتماد مرسوم بقانون علم     
التدابری الوقائية العاجلة اليت اختذها السلطات العمومية للحد من تفشي الوابء، بعد تسجيل بعض التطورات بشأن 

 874لسيطرة.وذلك هبدف إبقاء احلالة الوابئية حتت اإصابة مواطنني غری وافدين من اخلارج بفریوس كوروان املستجد، 

              املعلنة إشكالية اآللية القانونية لرفع حالة الطوارئ الصحيةب: 

سرایهنا مت مدة و على كيفية إعالهنا نص فقط مل حيدد مرسوم بقانون كيفية رفع حالة الطوارئ الصحية، حيث      
ختاذها، خبالف قانون الدفاع األردين على سبيل املثال، الذي حدد كيفية إيقاف نطاقها الرتايب واإلجراءات الواجب ا

العمل به، مادام أنه قانون استثنائي، ساري املفعول يف الظروف االستثنائية، وألن العمل به يتطلب إرادة ملكية، 
عن وقف  ى أنه " يعلنتصدر بناء على قرار من جملس الوزراء الذي يناط إليه تنفيذ هذا القانون، حيث نص عل

 875العمل هبذا القانون إبرادة ملكية تصدر بناء على قرار من جملس الوزراء".

، أن إعالن حالة الطوارئ الصحية املغريب إال أنه يستشف من خالل املادتني األوىل والثانية من مرسوم بقانون     
 ءحياة األشخاص وسالمتهم مهددة جرا حالة الطوارئ الصحية إجراء استثنائي واحرتازي ضروري، كلما كانت

 رفع حالة الطوارئ الصحية رهني مبؤشرات تطور احلالة الوابئية.                         انتشار الوابء، حيث يبقى إعالن

وازي أهدافها، فإنه طبقا ملبدأ تالطوارئ الصحية و  حالةقد حدد دوافع إعالن ومتديد  وهكذا، فإذا كان املشرع     
ويسري  قانونيا، ختصاص واإلجراءات، يكون االختصاص إبلغاء أي عمل قانوين من صالحيات اجلهة املختصةاال

هذا املبدأ على مجيع أنواع القرارات اإلدارية سواء التنظيمية منها أو الفردية، ومن مت، فإن السلطة اليت هلا حق إصدار 
 املخول هلا إهناء العمل به.       مرسوم إعالن أو متديد حاله الطوارئ الصحية هي نفسها 

وارتكازا على ذلك، فإن إجراءات إلغائه تكون مماثلة إلجراءات اختاذه، فاملرسوم يلغى مبرسوم، احرتاما ملبدأ      
ابعتباره مبدأ ملزما جلميع السلطات اإلدارية، كما أن القرارات اإلدارية املتخذة من طرف  ،تراتبية القواعد الدستورية

والة اجلهات وعمال العماالت واألقاليم حلفظ النظام العام الصحي يف ظل حالة طوارئ املعلنة عنها تلغى وفق نفس 
 876الشكلية.

                                                           
 .222يوسف الفياليل، قراءة يف املرتكزات القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص:  -874
 .1110لسنة  12قانون الدفاع األردين رقم  منالثالثة من املادة الثانية فقرة ال -875
 .221يوسف الفياليل، قراءة يف املرتكزات القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص:  -876
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 الطوارئ الصحية إشكالية الرقابة على اإلجراءات الضبطية املتخذة يف حالةج: 

ة ملواجهة سلطاهتا اإلدارية للتدابری االستثنائيسوم بقانون احتكار احلكومة و يظهر جليا من خالل مقتضيات مر      
تفشي الوابء، حيث أخذ مرسوم بقانون شكال تنفيذای حمضا، كما لو أنه مرسوم تنظيمي من أعمال احلكومة، حيث 

تسبات الدستورية ملكلسلطات العمومية كضابط للنظام العام الصحي، وبني اينبين يف جوهره على إشكالية موازنة ا
 املواطنني.للمواطنات و 

لكن، السؤال الذي يطرح نفسه، من يراقب التدابری االستثنائية للسلطات العمومية يف الظروف االستثنائية؟ و      
بضمان احرتام السلطات العمومية للحدود هل آليات الرقابة على األعمال اإلدارية يف الظروف العادية كفيلة 

ية وملبدأ التناسب بني حفظ النظام العام وصونه ومحاية احلقوق واحلرایت األساس ،والضوابط القانونية احملددة من جهة
رارات نة حقيقية لتكريس مبدأ سيادة القانون وجعل كل القامومن مت، هل الوثيقة الدستورية ض املكفولة دستورای؟ 

اذا عن م الفردية قابلة للطعن فيها أمام اهليئة القضائية املختصة يف الظروف االستثنائية؟ وأية سواء التنظيمية اإلدار 
األعمال املادية، فال جند هلا سندا دستورای ابملقارنة مع األعمال القانونية األخرى سواء يف الظرفني العادي أو 

 877 االستثنائي؟

ز قانون الدفاع األردين ألي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه مبوجب هذا وارتكازا على ذلك، فقد أجا     
القانون أو أي أمر دفاع أو جرى االستيالء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود حتت إشرافه أو ألي صاحب 

صل فمصلحة ابلنيابة عن الشخص، أن يطعن ابألمر الصادر بذلك لدى حمكمة العدل العليا، وعلى احملكمة أن ت
يف الطلب على وجه السرعة، وال حيول القرار الصادر عن احملكمة برد الطلب دون اللجوء إىل تقدمي طلب جديد 

 878املرة بعد األخرى طاملا بقي األمر املطعون فيه قائما.

 ، قد مكن السلطات العمومية من سلطات واسعةإعالن حالة الطوارئ الصحية ابملغرب فإذا كان مرسوم بقانون     
والسيما  ،وأخرى مادية ذات طابع تنفيذي حمض، كان لزاما إخضاعها للرقابة ،واستثنائية، من خالل وسائل قانونية

                                                           
 .0211من دستور  112الفقرة الثانية من الفصل  -877
 من قانون الدفاع األردين. 2املادة  -878
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ة املتخذة أو يف كيفيات الوقائي القضائية منها احرتاما ملقومات نظرية الظروف االستثنائية سواء على املستوى التدابری
 879الطوارئ الصحية قانون استثنائي.تنفيذها، السيما، وأن مرسوم قانون حالة 

وهلذه االعتبارات وغریها، ميكن القول، أبن اإلطار القانوين املؤطر حلالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن      
عنها، كرس االلتزامات الدستورية امللقاة على عاتق السلطات العمومية من جهة، واملواطنة املسؤولة من جهة أخرى، 

ل مل يراعي اإلطار الدستوري للمملكة، من خالل مبدأ الفصل بني السلط يف توازهنا وتعاوهنا، يف أي لكن، ابملقاب
ى أسس الدميقراطيات والقائم عل ،ظرف كيفما كان، فضال عن االختيار الدميقراطي للمملكة ابعتباره اثبتا من ثوابتها

 .مكوانت الدولة واجملتمع املغريبن املباشرة والتمثيلية والتشاركية واملواطنة، وابلنظر لكونه م

وهذا ما يدفعنا لنعرج صوب تدخالت السلطات العمومية ملواجهة تفشي اجلائحة يف إطار تطبيق أحكام قانون      
 املستجد. 11 -وزارة الداخلية يف تدبری جائحة كوفيدل الضبطية تدخالتال الطوارئ الصحية، من خالل رصد طبيعة

 املستجد 29-الداخلية يف تدبري جائحة كوفيد وزارةل الضبطية تدخالتال: طبيعة قرة الثانيةالف

ال أحد جيادل يف كون الضبط اإلداري يعد ضرورة اجتماعية، فهو عبارة عن جمموعة من الوسائل اليت تفرضها     
كل لوائح وأتخذ شهيئات الضبط اإلداري على حرایت األشخاص، أو نشاطاهتم هبدف احلفاظ على النظام العام، 

تنظيمية، أو قرارات فردية، أو جزاءات إدارية، ويرتتب عنها تقييد حلقوق وحرایت األشخاص ابلقدر الذي يضمن 
إجياد نوع من التوازن بني متطلبات ممارسة احلقوق واحلرایت، وضرورات احلفاظ على النظام العام، وهذه املالئمة 

 .880ا هيئات الضبط اإلداريحيددها املشرع مبفهومه الواسع، وتنفذه

ومع أمهية أعمال الضبط اإلداري، يبقى واضحا أن نشاط اإلدارة وما حتتويه من تقييد حلرایت األشخاص سواء     
يف الظروف العادية، أو يف الظروف االستثنائية، يعد من السلطات البالغة اخلطورة يف آاثرها على احلرایت العامة،  

 881هيئات الضبط اإلداري عن هدفها احملدد، وهو احملافظة على النظام العام.كما يعترب جماال الحنراف 

                                                           
 .220-221الفياليل، قراءة يف املرتكزات القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية، مرجع سابق، ص: يوسف  -879

880- De Laubadere : « Traité Elémentaire de Droit Administratif », Revue internationale de droit 
comparé, Vol. S .N°2, Avril – Juin 1953, p : 49. 

 .02ة اإلدارية وإشكالية املوازنة بني احلفاظ على النظام العام وضمان احلرایت، مرجع سابق، ص: حممد البعدوي، الشرط -881
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ية كسلطة حكومية معن على سلطات استثنائية لفائدة وزارة الداخلية 882وهكذا، نص قانون الطوارئ الصحية،     
الوابئية، سواء أخذت  ةمبواجهة تفشي الوابء وتداعياته، من خالل اختاذها جلميع التدابری الالزمة اليت تقتضيها احلال

شكل أعمال قانونية أو مادية، إىل جانب تعبئة مجيع الوسائل املتاحة حلماية حياة األشخاص وضمان سالمتهم، 
 883وأمن الدولة واستقراره، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم احلالة الوابئية للمرض.

مرسوم إعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء  نص ، فقدالرتابيةويف هذا اإلطار، وعلى مستوى اإلدارة      
 وذلك ابختاذ كل التدابریاحلفاظ على النظام العام الصحي، العمال يف على سلطة الوالة و  884،الرتاب الوطين

و احلد أ االستثنائية سواء ذات طبيعة توقعية أو وقائية أو محائية، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة أشخاص مبساكنهم
من تنقلهم أو منع جتمعهم، أو إغالق احملالت املفتوحة للعموم أو فرض حجر صحي اختياري أو إجباري أو إقرار 

 885أي تدبری آخر من تدابری الشرطة اإلدارية.

انطالقا من هذه املادة وغریها، ميكن حتديد السمات البارزة لطبيعة التدخالت الضبطية لوزارة الداخلية، من      
الل جتنيدها لكل الوسائل البشرية العاملة سواء ابإلدارتني املركزية أو الرتابية من رجال ونساء السلطة وأعواهنا، خ

املؤهلة ملواجهة الوابء من خالل استحضارها لكل املعارف العلمية واملكتسبات التقنية والرتاكمات املهنية يف التصدي 
 ،ها للسيناريوهات احملتملةوطرح ،لتطور احلالة الوابئية والتتبع اليومي ،يداينهلذا الوابء، وذلك ابحلرص على التواجد امل

والتفكری يف احللول العقالنية الكفيلة ابلتصدي للوابء، مع احلرص على التزامها بقواعد احلوار واإلنصات والتشاور 
 886احرتاما ملبادئ وقواعد احلكامة اجليدة. ،مع كل الفاعلني الرتابيني املعنيني

خص والة يف ش ومن مت، فإن سلطات وزير الداخلية مبا فيها اإلشراف على أعمال اإلدارة الرتابية وتوجيهها    
األقاليم، ابلنظر ملكانتهم الدستورية املتضمنة يف ابب اجلهات  العماالت وعمالة املقاطعات وعمالاجلهات وعمال 

                                                           
املتعلق بسن أحكام خاصة حبالة الطوارئ  0202مارس 02، الصادر يف 010-02-0ألن مرسوم بقانون رقم قانون الطوارئ الصحية نقول  -882

، قد استنفذ مسطرته التشريعية بعد املصادقة عليه 0202مارس  02مكرر يف  2221الرمسية عدد  الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، واملنشور ابجلريدة
 من الدستور. 21، طبقا للفصل 0202ماي  02بتاريخ  1.02.22الصادر بتنفيذه الظهری الشريف رقم 02-02بقانون رقم 

   .0202ماي  02املادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية  -883
إبعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين  0202مارس  02الصادر يف  0.02.012الة الطوارئ الصحية رقم الن حمرسوم إع -884

 .0202مارس  02مكرر يف  2221، املنشور ابجلريدة الرمسية عدد 11كوفيد  فریوسملواجهة تفشي 
 أرجاء الرتاب الوطين. املادة الثالثة من مرسوم إعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر -885

لسلة مواضيع سيوسف الفياليل، قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية،  -886
 .022-020، ص: 0201، 110الساعة، العدد 
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ذ النصوص التنظيمية ومي ترابيا وسلطة أتمني تطبيق القانون وتنفيسلطة التمثيل احلك اجلماعات الرتابية، ومن جتلياهتاو 
 887ومقررات احلكومية وسلطة املراقبة اإلدارية.

 :طبيعة التدخالت الضبطية لوزارة الداخلية ترتكز على اخلصائص التاليةهكذا، وارتكازا على ما سبق، فإن      

ل ابعتباره من النظام العام الصحي من خالتروم احلفاظ على األمن الصحي للمجتمع ضبطية وقائية:  -
محاية النظام العام يف مشوليته من جهة أخرى، ة حياة وضمان سالمة املواطنات واملواطنني من جهة، و محاي

ظيمية ذات ية مستوحاة من األسس القانونية والتنعرب اختاذ تدابری استثنائية غری مألوفة يف الظروف العاد
ى اليت تشكل مرجعا مهما للدولة يف مثل هذه الظروف االستثنائية، وهي تدابری املمارسات الفضلالصلة، و 

 888توصف بكوهنا تدابری الضبط اإلداري االستثنائي متييزا هلا عن إجراءات الضبط اإلداري العادي.
من  جاءت واضحة يف املادة األوىل ، حيثالعاجل )صبغة االستعجال(التدخل الفوري و  ضبطية فورية: -

لطوارئ الصحية، للحد من تفشي الوابء، تفادای لألخطار اليت ميكن أن ينتج عنها، ويف املادة قانون ا
أي إجراء اخلامسة من مرسوم إعالن الطوارئ الصحية، وذلك من خالل متكني احلكومة سلطة اختاذ 

 بصفة استثنائية.يكتسي صبغة االستعجال و 
لطة تقديرية دارة حرية التصرف يف شأن ما، يقال إن هلا س: وتعين أنه حينما يرتك القانون لإلضبطية تقديرية -

يف هذا الشأن، وعندما يقيد حريتها يف أمر من األمور، فال تستطيع أن تتصرف إال على حنو معني، فإن 
 889اختصاصها يكون اختصاصا مقيدا.

ة حلماي تدابری استعجاليه يف إطار التزام احلكومة على اختاذ وهو األمر الذي جسده قانون الطوارئ الصحية،     
احلد من انتشار الوابء، تفادای لألخطار اليت ميكن أن تنتج عنها، دون حتديدها حياة األشخاص وضمان سالمتهم و 

 ،وريقانونية وأخرى مادية ألجل التدخل الفبشكل دقيق، حيث نص فقط على آليات تفعيلها من خالل وسائل 
 للحيلولة دون تفاقم احلالة الوابئية.

                                                           
مخسون سنة من دساتری اململكة املغربية، سلسلة الواثئق القانونية املغربية،  ،ومة، األمانة العامة للحك0202وز يولي 01من دستور 120الفصل  -887

 .121، ص:0210مديرية املطبعة الرمسية، طبعة 
888-Yehia KERKATLY: Le juge administratif et les libertés publiques en droit libanais et français، 
Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de Grenoble، en sciences juridiques/droit 
public، Université de Grenoble, Grenoble, 2013,p : 63. 

 .322سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية " دراسة مقارنة "، مرجع سابق، ص: ،حممد شريف إمساعيل عبد اجمليد -889
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وهكذا، فإذا كان املشرع قد مكن اإلدارة من حرية التصرف، مادامت هذه األخریة موضوعة رهن تصرف      
احلكومة، فإنه من حيث ركن السبب، أي احلالة الواقعية اليت دفعت ابلسلطة اإلدارية الختاذ أي إجراء كيفما كان 

لطوارئ له لعبارات: خالل فرتة إعالن حالة افقد عمل على تقييد حريتها يف التصرف، من خالل استعما 890طبعه،
ائي أو صبغة االستعجال، سواء كتدابری استثنائية ذات بعد وق –بصفة استثنائية  –الضرورة القصوى  -الصحية 

 891عالجي، وهو ما يضفي صبغة خاصة على نظرية الظروف االستثنائية.

فهومه الرئيسي لوجود الضبط اإلداري مب : تسعى إىل حفظ النظام العام ومحايته هو املربرضبطية هادفة -
املادي، وجهاز الشرطة اإلدارية مبفهومها العضوي، فبدون فكرة النظام العام ال ميكن احلديث ابلضرورة عن 

 وجود جهاز الشرطة اإلدارية. 

خمتلف  لوهكذا، يبقى مفهوم النظام العام مفهوما عاما ال ميكن حتديد مفهومه بدقة متناهية، حيث إنه يشم    
 892جوانب احلياة داخل اجملتمع، كما قد يتسع حسب االعتبارات اليت يقيم عليها كل جمتمع مفهومه للنظام العام.

كما، أهنا هتدف من وراء محاية احلقوق واحلرایت األساسية، لطبيعتها الكونية، خصوصيتها الوطنية، فهي       
 رایت ابمتياز.احلدستور نظرا لكونه دستور احلقوق و اختيار دميقراطي للمملكة ال رجعة فيه، ومن مت يضمنها ال

 ةزي والرتايب يف مواجهة اجلائحة العامليتدخالت وزارة الداخلية على املستويني املرك: ثالثال رعالف

 للشؤون الداخلية تنيالعام يتنياملدير وحتديدا  ،لوزارة الداخلية تدخالت اإلدارة املركزيةنتناول يف هذه الفقرة      
لوزارة  ابيةإلدارة الرت اب والة والعمالالتدخالت تسليطنا للضوء على فضال عن ( الفقرة األوىل) واجلماعات الرتابية

أسسها وحمطاهتا  وذلك من خالل إبراز ،11- كويف للفریوس التاجي حلد من انتشار البؤر الوابئيةيف ا الداخلية
 (.الفقرة الثانية) اجلوهرية

 ملركزيةإلدارة ااب املديريتني العامتني للشؤون الداخلية واجلماعات الرتابية تدخالت :وىلالفقرة األ

تضطلع اإلدارة املركزية لوزارة الداخلية أبدوار طالئعية يف جمال تدبری األزمات االستثنائية، وآاثرها السلبية يف      
ملا ى عاتقها، و لا، وثقل املسؤوليات امللقاة عهلمعظم جماالت احلياة العامة، وذلك ابلنظر حلجم التدخالت املنوطة 

                                                           
890 - Yehia KERKATLY : Le juge administratif et les libertés publiques en droit libanais et 
français, Op.Cit, p : 39. 

 .021يوسف الفياليل، قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -891
 .22للنشاط اإلداري، مرجع سابق، ص: ية نة، الوسائل القانونعبد القادر ابي -892
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قي السلطات ابآليات علمية وتقنية ورقمية، ال نكاد جند نظریا هلا يف ، و املةمتتلكه من موارد بشرية ومادية متك
ظائفه، ويف طليعته و يعرف تنوعا وتناغما يف أشكاله و  هو ما يتجسد يف هيكلها التنظيمي الذياحلكومية األخرى، و 

 املديريتني العامتني للشؤون الداخلية واجلماعات الرتابية. 

 ليةاملديرية العامة للشؤون الداخ : 

 النظام العامني من خالل مصاحلها املركزية عرب مجع ومعاجلة وتبادل املعلوماتيتجلى دورها يف استتباب األمن و      
املتعلقة مبجاالت النظام واألمن العموميني، وتتبع الوضع االجتماعي واالقتصادي ذو االنعكاس على النظام واألمن 

مبعناه الشامل، ابعتبارها احملرك واملنسق  والتعاون والرصد والتتبع األمينالعموميني، فضال عن آليات التنسيق 
الديناميكي للعمل األمين بني خمتلف األجهزة األمنية بغية قياس وحتديد حجم املخاطر األمنية، مث ضبط وتسويق 

اسي ن دورها األساملعلومات األمنية واحلرص على ضمان جناعة وفعالية اإلجراءات والتدخالت من جهة، انهيك ع
ى مستوى اإلدارة لنساء السلطة عوابقي مكوانت رجال و  ،ت واألقاليمالعمال يف العماالالوالة و يف مراقبة وتتبع أداء 

 893مسؤول سامي برتبة وايل. ايشرف عليه يتالرتابية ال

 0202أبريل  1يف 2220ويف هذا اإلطار، سامهت املديرية العامة يف إصدار منشور عن وزير الداخلية رقم      
 11.894حول تدبری وفيات احلاالت املشتبه فيها أو املؤكدة بفریوس كوفيد 

 املديرية العامة للجماعات الرتابية : 

دخلها لصعوبة ت مواكبة عمل اجلماعات الرتابية يف تدبریها لألزمات يف كافة جماالتيتجلى دورها يف رصد وتتبع و     
الوصي الفعلي على  آرائها يف هذا الشأن بصفتهالى عاتقها عرب تقدمي مبادراهتا و قاة عااللتزامات امللتنفيذ القوانني و 

اجلماعات الرتابية من خالل مؤشرات قياس املخاطر، ويف هذا الصدد نورد أهم الدورایت الصادرة عن الوايل املدير 
 895ابية.م أنه يواكب عمل اجلماعات الرت العام للجماعات الرتابية واملقرتحات املرفوعة لوزير الداخلية إلصدارها مادا

كما، تتكلف املديرية بتحضری القرارات اليت يتخذها وزير الداخلية، يف إطار املراقبة اإلدارية للجماعات الرتابية،       
عرب فرض رقابة على أعمال قبلية على اجلماعات الرتابية سواء منها قرارات رؤساء اجلماعات أو مقررات جمالسها 
                                                           

 .022يوسف الفياليل، قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -893
894- Circulaire du Ministre de l’Intérieur N° 6335 du 01 Avril 2020sur la Gestion des décès de cas 
suspects ou confirmés de Covid-19. 

 .0202 لسنة من املرسوم املتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الداخلية 1املادة  -895
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 وكذا مواكبة نظيمية املعمول هبا،النصوص التاملقتضيات القوانني التنظيمية و  مدى التزامهما على احرتام لضمان
 .ومزاولة اختصاصاهتا اجلماعات الرتابية قصد القيام مبهامها

، يف ذويف هذا السياق، سامهت املديرية خالل الفرتة املمتدة حلالة الطوارئ الصحية، أي منذ دخوهلا حيز التنفي    
، وإىل غاية شهر يونيو من نفس السنة، يف إصدار منشورات موقعة من لدن 0202مارس02مساء يوم اجلمعة 

، منشورا 25الوايل املدير العام للجماعات الرتابية عطفا عن وزير الداخلية لفائدة اجلماعات الرتابية، بلغ جمموعها 
 896.دليال عمليا، وبالغا مشرتكا واحداو

                                                           
 11الصادر عن املديرية العامة للجماعات الرتابية حول الوقاية من تفشي وابء كوفيد  0202مارس  00يف  1022منشور وزير الداخلية رقم  -896

 صادية واالجتماعية، يهم اجلماعات الرتابية يف اجملال املايل.وأاثره على اجملاالت الصحية واالقت
جات املنتوالوسائل الوقائية االنفرادية و  حول التوقعات املكاتب اجلماعية للصحة 0202مارس  01يف  1002منشور وزير الداخلية رقم  -

 . (BCH) املعقمة لألماكن العمومية 
ة صادرة عن املديري ،نح شهادات عرب املوقع االلكرتوينول تنفيذ إجراءات مبسطة ملح 0202أبريل  12يف  0012منشور وزير الداخلية  -

 العامة للجماعات احمللية.
حول التدبری األمثل للنفقات للجماعات الرتابية الصادر عن املديرية العامة للجماعات  0202أبريل  10بتاريخ  2012منشور وزير الداخلية  -

 الرتابية. 
حول انعقاد الدورة العادية لشهر ماي جملالس اجلماعات. صادر عن املديرية العامة  0202أبريل  00بتاريخ  2122ة منشور وزير الداخلي -

 للجماعات الرتابية.
الس العماالت ملغربية لرؤساء جمبالغ مشرتك لوزارة الداخلية من طرف املديرية العامة للجماعات الرتابية ومجعيات جهات املغرب واجلمعية ا -

الستثنائية بشكل اابية وهيئاهتا دوراهتا العادية و اليم واجلمعية املغربية لرؤساء جمالس اجلماعات حول إمكانية عقد جمالس اجلماعات الرت األقو 
 حضوري مع احلرص على اختاذ كافة التدابری الوقائية املقررة من قبل السلطات املختصة.

ر احول مساطر التدبری لالمادي املتعلقة إبيداع و معاجلة الطلبات و استصد 0202أبريل  02بتاريخ   D2314منشور وزير الداخلية رقم  -
 يع االلكرتوين.وضع مسطرة مبسطة لتسليم مفاتيح التوقاالقتصادي عرب املنصة الرقمية و  الرخص ذات الطابعالرتاخيص املتعلقة ابلتعمری و 

( الصادرة عن املديرية العامة Watiqa.maتنقل االستثنائية )حول وثيقة ال 0202أبريل  01يف  0212منشور وزير الداخلية رقم  -
 للجماعات احمللية.

 الصادرة عن املديرية العامة للجماعات احمللية. 0202ماي  2يف  100منشور وزير الداخلية رقم  -
 الصادرة عن املديرية العامة للجماعات احمللية. 0202ماي  2يف  021منشور وزير الداخلية رقم  -
حول انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على تطبيق جزاءات املتعلقة ابملوارد املدير  0202ماي  11بتاريخ  1122ير الداخلية منشور وز  -

 (.ةمن طرف اجلماعات الرتابية، الصادرة عن املديرية العامة للجماعات الرتابية )اعتمدت املديرية اجلماعات الرتابية عوض اجلماعات احمللي
 ، الصادرة عن املديرية العامة للجماعات احمللية.0202ماي  11يف  20لية رقم منشور وزير الداخ -
حول انعقاد الدورة العادية لشهر يونيو جملالس العماالت واألقاليم وجمالس املقاطعات،  0202ماي  02بتاريخ  1000منشور وزير الداخلية  -

 الصادرة عن املديرية العامة للجماعات الرتابية.
حول عمل مكاتب احلالة املدنية خالل فرتة احلجر الصحي، الصادرة عن املديرية  0202ماي  02بتاريخ  1002 الداخليةمنشور وزير  -

 العامة للجماعات الرتابية.
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تنسيق مع أبدوار أساسية تتجلى يف املسامهة ب مديرية تدبري املخاطر الطبيعيةويف نفس السياق، تضطلع      
نها، وإعداد تنفيذ السياسة احلكومية املتعلقة بتدبری املخاطر الطبيعية واحلد ماعات واهليئات املعنية، يف وضع و القط

من املخاطر  ، وكذا املسامهة يف وضع املخططات الوطنية للوقايةمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املرتبطة هبا
 الطبيعية وآليات املراقبة، ابإلضافة إىل املشاركة يف إعداد وتنفيذ االتفاقيات الدولية ذات الصلة.

صد ر كما يعهد إليها بتنمية املعرفة ابملخاطر الطبيعية، من خالل جتميع وتبادل واستغالل املعطيات املتعلقة ب      
املخاطر. وتسهر على دعم العماالت واألقاليم يف تدبری املخاطر وفق التوجهات الوطنية وعلى إعداد وتتبع تنفيذ 

 .897الربانمج السنوي للحساب املرصد ألمور خصوصية "صندوق حماربة الكوارث الطبيعية

 لوزارة الداخلية داخل نفووها الرتايب تدخالت اإلدارة الرتابية ة:ثانيالفقرة ال

صالحية السهر على تطبيق الظهائر  ،كما حددانه سابقا  املنظم الختصاصات العاملالشريف منح الظهری      
ة أو الفردية، وتوجيهات احلكومة، واختاذ التدابری ذات الصبغة التنظيمي ،وتنفيذ القرارات ،واألنظمة ،والقوانني ،الشريفة

 898فضال عن سلطة العامل يف احملافظة على النظام العام يف العمالة أو اإلقليم واإلشراف على أعمال رجال السلطة.

 ،تابعة للدولةلإلدارات ال كزة"'الالممر  كما خول للعامل سلطة مراقبة النشاط العام ملوظفي وأعوان املصاحل اخلارجية      
املباشرين،  ماملصاحل لإلدارة املدنية للدولة ومساعديه هذه ويسهر على حسن سریه، ويطلع على كل انتقال يهم رؤساء

 899األوقاف والشؤون اإلسالمية.ابستثناء احملاكم و 

                                                           

حول كيفية احتساب اآلجال القانوين لتسجيل الوالدات والوفيات الواقعة خالل  0202يونيو  1بتاريخ  1102 رقم منشور وزير الداخلية -
 الصحي، الصادرة عن املديرية العامة للجماعات الرتابية. احلجر

حول التدبری األمثل لنفقات اجلماعات الرتابية، الصادرة عن املديرية العامة  0202يوليوز  11بتاريخ  1122منشور وزير الداخلية رقم  -
 للجماعات الرتابية.

، 11ء كوفيد تواه، املراسيم واملناشری والدورایت والبياانت املتعلقة بقرتة الوابدليل عملي، صادر عن املديرية العامة للجماعات الرتابية، تضمن حم -
، على الساعة 10/2/0202اتريخ الزایرة   www.pncl.gov.ma:   ديرية العامة للجماعات الرتابية. عن موقع امل0202يف يوليوز 
10.20. 

 .0202 لسنة ملرسوم املتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الداخلية،من ا 22املادة  -897
 .1112 لسنة الفصل الثالث من الظهری الشريف مبثابة قانون -898
 .1112 لسنة من الظهری الشريف مبثابة قانون 2 الفصل -899

http://www.pncl.gov.ma/
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لالممركزة( جية للوزارات )املصاحل اويوجه العامل سنوای إىل الوزير املختص نظرة عن سلوك رؤساء املصاحل اخلار      
الشريف مبثابة النظام األساسي العام  ظهریالمن  12ومساعديهم، وللعامل حق التوقيف عن العمل طبقا للفصل 

 ابستثناء موظفي احملاكم. بذلك، ، وخيرب الوزير املعين1102 فرباير 02 للوظيفة العمومية الصادر يف

يوجه سنوای إىل كل وزير تقريرا عن حالة االستثمارات املقررة من لدن الوزارة املعنية ابألمر، وله أن يقرتح   كما    
 900كل تدبری من التدابری اليت يرى يف اختاذها فائدة لتحقيق االستثمارات الداخلة يف اختصاص الوزير املعين ابألمر.

ئية قانون حول وجوب التصريح ببعض األمراض املعدية أو الوابويف نفس السياق، حث املرسوم امللكي مبثابة      
احلجر يف طليعتها  901لدى السلطة احمللية والطبية للعمالة أو اإلقليم، واختاذ تدابری وقائية للقضاء على هذه األمراض،

 إىل السلطاتوتقدمي السلطة احمللية مساعداهتا  902األاثث املستعملة للحد من انتشارها،وتطهری األماكن و الصحي 
 904الذي صدر بناء على املرسوم امللكي إبعالن حالة االستثناء. 903الطبية لتنفيذ هذا القانون،

، على تفويض يف االختصاص للعمال قصد 0220كما، نص قرار وزير الداخلية بتفويض االختصاص لسنة       
ماعية دارية اجلت التنظيمية املتعلقة ابلشرطة اإلمنها: القراراقرارات رؤساء اجملالس احلضرية و  املصادقة أو التأشری على

النظافة والسكينة وسالمة املرور، مث القرارات املتعلقة إبحداث وتنظيم املرافق العمومية املتخذة يف جماالت الصحة و 
 905للجماعات احلضرية.

العامل أو من ينوب حبكم القانون إىل  112.12رقم  وارتكازا على ذلك، خول القانون التنظيمي للجماعات     
، يف اجملاالت ذات الصلة بتدبری احلالة الوابئية اليت نعيشها، وهي األمن والنظام العامني ممارسة الشرطة اإلداريةعنه 

وتسخری األشخاص  ،وتنظيم املهن احلرة، ومراقبة احتالل امللك العمومي اجلماعي، ومراقبة األمثان

                                                           
 .1112من الظهری الشريف مبثابة قانون  2الفصل  -900
مبثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض األمراض و اختاذ تدابری وقائية للقضاء على  1121يونيو  02بتاريخ  20-002املرسوم امللكي رقم  -901

 . 1222 :، ص0 -1 -1121بتاريخ  0202هذه األمراض، اجلريدة الرمسية عدد 
 من نفس املرسوم امللكي. 1الفصل  -902
 لكي.من نفس املرسوم امل 0الفصل  -903
 إبعالن حالة االستثناء. 1120يونيو  1الصادر يف  20-122املرسوم امللكي رقم  -904
 من قرار وزير الداخلية بتفويض االختصاص. 2 املادة -905



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

421 
 

لتدخل ابستعمال القوة العمومية قصد ضمان احرتام قرارات ومقررات كما جيوز للعامل ا 906..اخل،واملمتلكات.
 907اجملالس اجلماعية بطلب من رؤسائها.

وعلى مستوى اإلطار القانوين حلالة الطوارئ الصحية املعلنة، فقد نصت املادة الثالثة من مرسوم إعالن حالة      
، على صالحيات ملمثلي اإلدارة 0202مارس  02الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين، الصادر يف 

نظام العام الصحي ختاذ مجيع التدابری االستثنائية اليت يستلزمها حفظ الاليب احلكومة ابملصاحل الالممركزة املركزية ومندو 
 يف ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء أكانت أعماال إدارية قانونية أو مادية.

يد للنظام العام هتدهذه املقتضيات اهلامة ارتباطا وثيقا أبساليب الضبط اإلداري، فوجود وهكذا، ارتبطت      
هو املربر الرئيسي لوجود جهاز الشرطة اإلدارية، فبدون فكرة النظام العام ال ميكن احلديث ابلضرورة عن وجود 

 هذا اجلهاز أو الضبط اإلداري كنشاط إداري.
جملس الدولة الفرنسي ابملفهوم الواسع، من خالل عدم التزامه بضرورة وجود خذ أوعن اجلانب القضائي، فقد      

نص قانوين لتحديد حمتوى هذا املفهوم، بذلك عمل على توسيع مدلوالته لتشمل إىل جانب األمن العام والصحة 
 908.العامني رونق ومجالية البيئة احلضرية واألخالق واآلدابالنظام االقتصادي و  ،ة العامةالعامة والسكين

 تدخالت الوالة والعمال للحد من انتشار البؤر الوابئية:وبناء على ما سبق، ميكن إبراز أهم جوانب      
إحداث جلان إقليمية، وجلان لليقظة الرتابية وترأس الوالة أو العمال الجتماعات شبه يومية وطارئة للجان  -

اع واإلجبارية؛ بناء على مؤشرات احلالة الوابئية، وارتفاليقظة لتدارس واختاذ رزمة من اإلجراءات االحرتازية 
 اإلصاابت املؤكدة؛

إحداث جلان حملية لتنزيل التوصيات، أبمر من الوايل أو العامل، وتتألف من السلطة احمللية واألمنية و  -
 ايب؛ رت اجلماعات الرتابية واجملتمع املدين، ألجل التتبع والتحسيس اليومي للحالة الوابئية لنطاقها ال

 التنسيق والتعاون مع كافة الفاعلني الرتابيني املعنيني ومواكبة وتتبع تدخالهتم؛ -
احلضور واملسامهة امليدانية للوالة والعمال يف عمليات التحسيس والتوعية واملراقبة والضبط اإلداريني داخل  -

 نفوذهم الرتايب؛ 

                                                           
ر املتعلق ابجلماعات، املنشو  112 -12بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  0210يوليوز  1الصادر يف  1-10-20من ظهری شريف رقم  112املادة  -906

 .0210يوليوز  02بتاريخ  2222ابجلريدة الرمسية، عدد 
 من القانون التنظيمي للجماعات. 122املادة  -907
 .01الشرطة اإلدارية وإشكالية املوازنة بني احلفاظ على النظام العام وضمان احلرایت، مرجع سابق، ص:  ،حممد البعدوي -908
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ن ئي، للحد من تنقل األفراد واجلماعات ضمإصدار قرارات إدارية مكتوبة أو شفهية ذات طابع ضبطي وقا -
 ؛هتم األنشطة التجارية واخلدماتيةنفوذهم الرتايب؛ و 

ئية لتطور احلالة الوابقصد رصد وتتبع يومي  ،مات لرجال ونساء السلطة اإلداريةإصدار أوامر وتعلي -
، الختاذ قرارات ايبفضال عن تشديد املراقبة والضبط اإلداريني للمخالفات داخل نفوذهم الرت  ،ومواكبتها

 يث متح طبقا ملقتضيات املادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية،الزجر اإلداري  إدارية تندرج يف إطار
إغالق العديد من احملالت التجارية واخلدماتية، بقرارات إدارية، بعدما خرق أصحاهبا إجراءات الطوارئ 

 909.ستجدالصحية املعلنة ملكافحة انتشار فریوس كوروان امل

وحتديدا  ،ةلوزارة الداخلي دخالت اإلدارة املركزيةوهكذا، بعدما تطرقنا إىل إبراز األسس واحملطات اجلوهرية من ت     
لوزارة  إلدارة الرتابيةاب والة والعمالالتدخالت على واجلماعات الرتابية، عالوة  للشؤون الداخلية تنيالعام يتنياملدير 

تخذة للفریوس املستجد، فما هي املقارابت املعتمدة واآلليات اإلجرائية امل انتشار البؤر الوابئيةحلد من يف ا الداخلية
لتفعيل إجراءات الطوارئ الصحية وآاثرها على النظام العام الصحي من جهة والرحيات واحلقوق األساسية من جهة 

 أحرى؟

املقارابت واآلليات املعتمدة الختاو وتفعيل إجراءات الطوارئ الصحية وآاثرها على النظام العام  املطلب الثاين:
 األساسية.احلرايت واحلقوق و الصحي 

 (األول رعالف)األبعاد، جتسدت يف اعتمادها على مقارابت متعددة  زارة الداخلية إسرتاتيجية متعددةتبنت و      
اإلجراءات انعكاسات و  بيةللحد من آاثره اجلانوذلك (، الثاين رع)الفوآليات متنوعة ملواجهة تفشي الوابء املستجد 

  (.الثالث رع)الف األساسية واحلقوق احلرایتو  على النظام العام الصحي الوقائية
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 إجراءات الطوارئ الصحية: املقارابت املعتمدة من طرف وزارة الداخلية لضمان تنفيذ األول رعالف

اعتمدت الوزارة يف إطار تدبریها للجائحة العاملية جمموعة من املقارابت املتنوعة واملستوحاة من مبادئ احلكامة       
 ،باقية يف التدخلترتكز هذه املقارابت على عناصر االستالدستورية والتوجيهات امللكية، و اجليدة املتضمنة يف الوثيقة 

فيذها يف إطار تكريسها وتن ،امليداين مع الساكنة وإشراكها إىل جانب كل الفاعلني املعنيني يف اختاذ القراراتوالتواصل 
بة ر اليت تقوم على عنصري اإلحساس والتضامن االجتماعيني، هذا دون هتميش للمقا( الفقرة األوىل)لسياسة القرب 

 (. الثانيةالفقرة )اإلنساين احلديث األمنية مبفهومها القانوين و 

 والتشاركية االستباقيةاملقاربتني الفقرة األوىل: 

 املقاربة االستباقية -أوال

واجهة تفشي الوابء، استعجالية ملو  تتجلى يف اقرتاح وزارة الداخلية عرب وزيرها حللول تشريعية وإجرائية احرتازية    
 وزارة الصحة. العمومية املعنية، السيما ومنها اقرتاح نصوص تنظيمية وفق تدبری تشاركي وتنسيقي مع السلطات

وتندرج هذه املقاربة االستباقية، يف إطار األوامر والتعليمات امللكية املعتمدة منذ بداية ظهور هذا الوابء، وتعزيز      
اره، شاإلجراءات الوقائية واالحرتازية غری املسبوقة، اليت اختذهتا القطاعات واملؤسسات املعنية، هبدف احلد من انت

 910.ومواجهة تداعياته الصحية واالقتصادية واالجتماعية

 املقاربة التشاركية -اثنيا

التزاما ابالختيار الدميقراطي للمغرب واملتجسد يف الدميقراطية التشاركية املنصوص عليها دستورای، فإن التدبری      
سد فعال، وعلى سبيل ملركزيني أو الرتابيني، قد جتالتشاركي يف اختاذ القرارات وفق منهجية تشاركية مع كافة الفاعلني ا

واحلمالت امليدانية املشرتكة ترابيا اليت شكلت السمات البارزة  املثال ال احلصر، البالغات املشرتكة، واللجان املختلطة
ا فيها ، مب11يف إشراك كل الفاعلني املعنيني للمسامهة على تنفيذ كل اإلجراءات املتخذة ملواجهة جائحة كوفيد 

                                                           
بالغ للديوان امللكي خبصوص ترأس امللك حممد السادس، ابلقصر امللكي ابلدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبری انتشار وابء فریوس   -910

وكالة املغرب العريب لألنباء، اتريخ  ، عن موقع11/22/0202اريخ الثالاثء كوروان ببالدان، ومواصلة اختاذ مزيد من اإلجراءات ملواجهة أي تطور، بت
 http://mapanticorona.map.ma، 10:22يف الساعة  10/2/0202الزایرة 

http://mapanticorona.map.ma/


  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

424 
 

وسائل اإلعالم الرمسية وااللكرتونية ودورها يف تغطية العمليات امليدانية للسلطة الرتابية، وكذلك إشراك اجملتمع املدين 
 911يف محالت التحسيس والتوعية والتضامن االجتماعي.

 املقاربة التواصلية الفقرة الثانية: 

 ،ة الوطنيةيف القنوات العمومي من خالل التواصل االعالمي الرمسي عن بعد تتجلى هذه املقاربة يف التواصل    
جال ونساء لر  اليومي من خالل التواصل امليداين التواصل عن قرب، إىل جانب (أوالالرقمي )التواصل االعالمي و 

   (.اثنيا)من خالل محالت حتسيسية وتوعوية للساكنة مبجالني احلضري والقروي  اإلدارة الرتابية

 التواصل عن بعد وال:أ  

 :التواصل اإلعالمي الرمسي 

من  العامل املكلف ابألمن على مستوى اإلدارة املركزية للوزارة، بدءوا اإلعالمي لوزير الداخلية شكل احلضور     
تواصلية ل يف املقاربة ال، أي منذ دخول حالة الطوارئ الصحية املعلنة حيز التنفيذ، نقطة حتو 0202مارس  02

يف شرح وبسط جمموعة من اإلجراءات االستثنائية، واالحرتازية واإلجبارية املعلنة من طرف وزارة الداخلية  للوزارة
 حول تقييد حركة التنقل إال عند الضرورة القصوى.

يف اجلانب املتعلقة ابلرقابة الربملانية على أداء وزير الداخلية، ومن  912،يالحظ ارتباطا مبا أشران إليها أعالهو       
ة تأجوب النواب واملستشارين من خالل وزير الداخلية داخل قبة الربملان مبجلسيهل األداء التواصلي خالل متابعة

ای أمام النواب ور وحض، حتوال جوهرای يف طريقة األداء، ويف مضامني اخلطاب، فضال على تفاعله الفعلي هوعروض
ئلة ، وذلك إما بصدد تقدميه لعروض أو أجوبة عن األسيف الظروف العادية واملستشارين مقارنة مبا جرت به العادة

حول أ ،ع هادفةأو مبناسبة تقدمي تصورات لربامج ومشاري ،أو يف إطار تالوته لتقارير خبصوص نشاط الوزارة ،الربملانية
 أحداث وقضاای طارئة.

على ذلك، فإن ما مييز تدخالت وزير الداخلية يف هذا اإلطار، هو الوضوح والواقعية واجلرأة، حيث أيخذ  وبناء    
وقتا كافيا يف الشرح والتفسری والتبسيط أبمثلة واقعية ملموسة، عالوة على استعماله ملفاهيم مستوحاة من الواقع 

                                                           
 .020-022اخلية، مرجع سابق، ص: يوسف الفياليل، قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الد -911

 ال املراقبة األمنية. يف جمألول حول تقييم األداء الربملاينمن القسم ا ثاينمن املطلب الثاين من املبحث األول من الفصل الرع الثاين لفل الرجوع -912 
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رانت صوته، وكل  ، مع تشبثه بلكنته الشمالية الظاهرة يفةالتقني اليومي والثقافة الشعبية بدل مفاهيم العمل اإلداري
ذلك يصب يف اجتاه جعل خطابه يتناسب مع املستوى الثقايف للحاضرات واحلاضرين يف اجمللس املعين، ومن مت 

 املشاهدات واملشاهدين، ألجل إيصال أفكاره أو لتنوير احلضور الربملاين حسب موضوع النقاش.

يف تكامل  ،كما الحظنا أن العديد من األسئلة اليت جييب عنها وزير الداخلية استغرقت حيزا هاما من مداخلته     
ن اخلطابة الشعبوية، عالوة على اعتماده لفو  ؛املقتضبةو السريعة؛ و مع عامل الوقت، حيث غابت األجوبة املباشرة؛ 

لكنه  القراءة الورقية اجلاري به العمل لدى العديد من الوزراء، واالرجتالية والعفوية خالل تقدميه لألجوبة عوض منط
أو مبناسبة تقدميه  لعادةا يتبىن هذه املنهجية يف تالوة العروض ورقيا أمام احلضور فوق املنصة الربملانية كما جرت هبا

 ماعات الرتابية.الداخلية واجل مشروع امليزانية الفرعية لوزارته وشدرات من احلصيلة السنوية لوزارة الداخلية أمام جلنة

ويف نفس السياق، الحظنا تركيز معظم مداخالته يف الربملان على الشقني االقتصادي واالجتماعي، مقارنة      
على أولوية  ،ابلقضاای األمنية والنظام العام يف عالقتها ابحلقوق السياسية، حيث حيث وزير الداخلية ما من مرة

ل السلطة فإن رج ،لذلك واإلدارة الرتابية أساسا، ،جتماعية ابلنسبة ألدوار الوزارة عموماواال التنمية االقتصادية
 عقالنية، ل مقارابتمن خال ،لفئات املعوزة واملعزولةل يشتغل يف هذه اجلوانب ذات الصلة ابحلقوق األساسية الكونية

الوسائل واإلمكاانت  حيث تظل تعبئة ،ومركزایتضامين مع مجيع الفاعلني ترابيا وتدبری تشاركي و قانونية،  وآليات
تقدمي خدمات ب ،املالئمة لطبيعة األوضاع والظروف اهلاجس الكبری لرجل السلطة ألجل احلفاظ على كرامة اإلنسان

والشغل، وذلك  ؛والتعليم ؛والصحة ؛يف طليعتها السكن ،أببعادها اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية ،تنموية
 .ومنهجية جديدة ومستمرة لذلك ،بل كفيلة وممكنة لذلكابلبحث عن س

 بل أضحى ،حيث إن تقييم عمل وأداء رجال ونساء السلطة مل يعد يرتكز على اجلانب األمين بعقليات األمس      
ن م ينبين على توفری وإرساء متطلبات التنمية الرتابية البشرية واملستدامة، والسيما احلقوق االجتماعية واالقتصادية

ال يعين أمن الدولة وفقط، وال يعين األمن  ،جهة، حيث إن ضمان رجل السلطة احلفاظ على األمن والنظام العام
اجلسدي للمواطنات واملواطنني، بل يقصد به أيضا األمن اإلنساين الذي يهم املستلزمات الضرورية حلماية كرامة 

كنة أای كان نوعها، ألن األمن والتنمية  مفهومان مرتاصان اإلنسان كيفما كان، ودفع كل املخاطر والتهديدات املم
  913ومنتظمان ال ميكن فصلهما.

                                                           

 ، املصدر املوقع الرمسي 0201دجنرب  02املستشارين بتاريخ تيت خالل اجللسة األسئلة الشفهية مبجلس الفعبد الوايف تصريح وزير الداخلية  -913 
: Medi1News https://medi1news.com/ar/article/239551 11:02، الساعة 12/11/0201، اتريخ الزایرة. 

https://medi1news.com/ar/article/239551
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يف  اصةخ ورجال ونساء السلطة ،عامة هي مؤشر مقياسي على الدور اجلديد املنوط بوزارة الداخليةابلتايل، و       
قوق االقتصادية واالجتماعية ا أتكيدا على مسو احلاملسامهة الفاعلة واملنتظمة يف توفری متطلبات التنمية الرتابية، ابعتباره

لداخلية مبفهوم كلفة اباملليال على تشبع السلطة احلكومية على احلقوق املدنية والسياسية على املستوى الرتايب، ود
 ، الذي يعد رهاان جوهرای وحتدای جمتمعيا يف احلاضر واملستقبل.واألمن اإلنساين األمن الشامل

التنمية  فهومم وهكذا، ميكننا القول أبن وزارة الداخلية من خالل وزيرها أضحت تراهن بشكل ال ريب فيه على    
 فهوم رجلمواملفهوم املتجدد للسلطة، بذلك يكون  ،كخيار اسرتاتيجي يتماشى وتوجهات العهد اجلديد  ،الرتابية
يف بعديها  رجل القرب وامليدان واخلدمات واحللول التنموية أيالسلطة تبعا لذلك هو رجل تنمية ترابية ابمتياز،  وامرأة

االقتصادي واالجتماعي، تكريسا للمفهوم الشامل واإلنساين لألمن، حيث إن نطاق اشتغال رجل وامرأة السلطة 
 سينصب حتديدا يف هذا اإلطار.

اهلدف    "زارةمستوى اإلدارة املركزية للو  علىالعامل املكلف ابألمن " أوضح ممثل اإلدارة املركزية يف نفس السياق،     
من إعالن حالة الطوارئ الصحية املفروضة، هو تقييد حركة املواطنني، مبعىن حظر مغادرة املنزل إىل عند الضرورة 
القصوى، والتقليص إىل أقصى حد ممكن من تفاعالهتم االجتماعية، أي حظر تنقل املواطنني من منطقة سكنية إىل 

دينة إىل أخرى، مبا يفرض ذلك احلد إىل أقصى ما ميكن من حركية املواطنني، ابعتبارها أجنع أسلوب أخرى، ومن م
 914حملاصرة الفریوس، إىل جانب توضيحات وشروحات أخرى هتم:

توضيح كيفية احلصول على وثيقة اخلروج االستثنائية أبهنا مبثابة التصريح ابلشرف لكوهنا توضح دواعي  -
 املشتغلني ابلقطاع احلر؛صوى هتم عموم املواطنني و ورة القاخلروج للضر 

 املهن احلرة يف أداء خدماهتا الستمرار احلياة؛ ستمرار املرافق العامة احليوية و ضرورة ا -
يف خدمة  ادور الوالة والعمال يف اختاذ القرارات الالزمة يف إطار سلطتهم التقديرية اليت تنصب حتديد -

 املصلحة العامة بشأن بعض اخلدمات الضروري استمرارها؛   
صرامة مراقبة تنفيذ إجراءات الطوارئ الصحية من طرف املراقبني أعوان السلطة دون حتديدهم، وذلك حتت  -

 طائلة العقوابت املشار إليها يف املادة الرابعة من مرسوم قانون الطوارئ الصحية؛ 
 ؛0202مارس  02دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ منذ مساء يوم اجلمعة أتكيده الصريح على  -

                                                           
 .020ص:  ،ملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابقيوسف الفياليل، قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية اب -914
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املصاحل  حددهم يف: أعوان السلطة احمللية وأفرادبشرية يف مواجهة انتشار الوابء و التأكيد على دور املوارد ال -
 األمنية بكل أنواعها؛

 التأكيد على التدبری التشاركي واملسؤولية اجلماعية. -

نب احللول العملية، حث املسؤول األمين على خلق التالحم بني املواطنني والسلطات العمومية، وذلك ومن جا     
 ابالحتكام إىل العقل واحلس الوطين، ابعتباره السبيل الـأوحد حملاصرة تفشي الوابء. 

عالمي التواصل اإل يه عن األنظار، واعتماد الوزارة خيارا آخر، جتسد يف االنتقال منوقد لوحظ بعدها توار      
الرمسي من طرف ممثلها املركزي، لشرح وتفسری إجراءات الطوارئ الصحية املتخذة، إىل التواصل الرقمي عرب موقع 

ة بدل التواصل امليداين لإلدارة الرتابية، مبعىن االعتماد على التواصل الرتايب لإلدارة الرتابيإىل جانب الكرتوين خاص، 
 ة املركزية، وذلك يف إطار تقريب اخلدمات اإلدارية من املواطنات واملواطنني.التواصل املركزي لإلدار 

   :التواصل اإلعالمي الرقمي 

قع عديدة مت ذلك عرب موا، و على العامل الرقمي كوسيلة للتواصل مع الرأي العام الوطين الداخلية وزارةاعتمدت       
فریوس كوروان ملتعلقة با ابلبالغات اخلاص الرمسيمنها املوقع االلكرتوين ثها ألجل تقدمي خدمات عن قرب، و إحدا

مث املوقع  915بعملية الدعم املؤقت لألسر العاملة يف القطاع غری املهيكل املتضررة من فریوس كوروان،و  ،املستجد
نصات االلكرتونية هذه امل 916،االلكرتوين الرمسي املخصص الستخراج وثيقة التنقل االستثنائية خارج مقرات العمل

 سيتم حذفها هنائيا بعد إهناء حالة الطوارئ الصحية بشكل تدرجيي.

ة امللكية، املواطنني، أطلقت الوزارة بتنسيق مع القوات املسلحالتواصل املباشرة مع املواطنات و وألجل تعزيز آلية       
ان اليقظة لضم األسبوع، بغاية الرفع منطيلة أایم ساعة و  02/02"، اليت تستعمل 222 منصة هاتفية جديدة "ألو

على تساؤالت ة واإلجابتوجيهات الرق متخصصة على تقدمي اإلرشادات و املواطنني، حيث تسهر فسالمة املواطنات و 
 تلقي الشكاایت، فيما يتعلق ابجلانب الصحي املرتبط هبذا الوابء املستجد. و 

                                                           
915 -http://covid19.interieur.gov.ma    
916-http://covid19.interieur.gov.ma 
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ة لتدبری تنفيذ النصوص التنظيمي ضمان خبصوصة الداخلية، وابلنسبة للبالغات الوزارية الصادرة عن وزار       
 917جائحة كوروان، فقد مهت من حيث طبيعتها ما يلي:

كاملهنيني   املواطنني أو لفائدة فئة من اجملتمعالرأي العام أي عموم املواطنات و : تصدر لفائدة بالغات إخبارية -1
صوص للمعنيني هبا، حتت طائلة العقوابت املنواملرخص هلم مبغادرة املسكن. وتتضمن مقتضيات ملزمة 

 عليها يف مرسوم قانون الطوارئ الصحية؛
: تصدر تنفيذا للنصوص التنظيمية والقرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات العمومية بالغات توضيحية -0

يانة النظام صاملعنية، وهتم تفسری وشرح أحكامها، وحتديد جوانب تدخالهتا احملددة قانوان يف إطار محاية و 
 العام الصحي؛   

: بشأن دحض األخبار الزائفة على مستوى مواقع التواصل االجتماعي، ذات الصلة بالغات تنويرية -2
 بتدخالت وزارة الداخلية يف تدبری اجلائحة العاملية؛

: يالحظ صدور بالغات شهرای منذ إعالن حالة الطوارئ البالغات إلصدار التطور الكرونولوجي -2
بالغات يف شهر أبريل، وبالغ واحد يف شهر  1بالغات يف شهر مارس، و 2وقد وزعت بني الصحية، 

إعالن حالة الطوارئ بالغا منذ  12دد البالغات ماي، وبالغني يف شهر يونيو، ومن مت، فإن جمموع ع
 وهو ما يفسر التفاعل االجيايب ،قد مهت بالغني يف اليوم كحد أقصى، و 0202مارس  11الصحية يف 

والسيما  ،11-ذات الصلة بتدبری جائحة كوفيدلسريع للوزارة مع كل املستجدات واألحداث والوقائع وا
مع بداية تنزيل إجراءات إعالن الطوارئ الصحية يف طليعتها احلجر الصحي، حيث يالحظ تراجعا يف 

 نسبة البالغات املعلنة متاشيا مع إجراءات رفع احلجر الصحي.

 قرب: التواصل عن اثنيا   

  :التواصل امليداين 

إن من مقومات التفعيل امليداين للمفهوم اجلديد للسلطة الذي يقتضي التواصل عن قرب مع املواطنني عن      
طريق املالمسة امليدانية واإلنصات لتظلماهتم والعمل على دراستها بدقة وفعالية وإجياد احللول العملية والواقعية املناسبة 

 .هلا

                                                           
 .021-022يوسف الفياليل، قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -917



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

429 
 

انية التوجيهات السامية، قامت السلطات الرتابية بشن احلمالت امليديمات و على ذلك، وتفعيال للتعل وارتكازا     
تدابری املواطنني خبطورة الوابء، وضرورة االلتزام ابلة ألجل توعية وحتسيس املواطنات و لرجال ونساء السلطة اإلداري

ي اإلدار يها الزجر القانونية يف حق كل املخالفني، مبا ف الصحية الوقائية املعلنة حتت طائلة تطبيق التدابری الزجرية
 918وقد مهت: ،القضائية واملتابعة

داء الوابء، وإلزامية ارت خبطورة واألزقة للتوعية والتحسيسالزایرات امليدانية اليومية للشوارع واألحياء  -
ضعية و حالة األسعار و تلقي شكاويهم حول للمستهلكني بعني املكان، و  الكمامات الواقية، واالستماع

 جودته لضمان تسديد حاجيات الساكنة. التموين و 
الزایرات التفقدية واملباغتة ملختلف املقاوالت واحملالت التجارية ملراقبة مدى االلتزام التام ابإلجراءات الوقائية  -

ة، ملواجهة أي ذائياإلجبارية املعلنة من طرف السلطات العمومية املعنية، لضمان متوين األسواق ابملواد الغ
 مضاربة حمتملة يف إطار اللجان املكلفة ابملراقبة والتتبع، اليت تعمل على التنسيق مع النيابة العامة املختصة،

شروعة مللتطبيق القانون يف مواجهة املخالفني سواء املتالعبني أو احملتكرين، وحماربة كل املمارسات غری ا
 املواطنني. لمواطنات و محاية لألمن االقتصادي واالجتماعي ل

 

 واألمنية االجتماعية تنياملقارب الفقرة الثالثة:  

 أوال: املقاربة اإلجتماعية  

حرتازية التدابری اإلجراءات االوطنيا عملت السلطات العمومية منذ ظهور احلاالت األوىل على اختاذ جمموعة من      
اجتماعي، كان من أبرز جتلياهتا إحداث صندوق اقتصادي و حي متنوعة، منها ما هو االستثنائية أخذت مناو 

خصوصي ملواجهة التداعيات االقتصادية واالجتماعية للوابء، حيث جتندت كل األشخاص املعنوية العامة واخلاصة، 
هم محسواء على املستويني املركزي أو الرتايب، بشكل اعترب إمجاعا وطنيا عرب من خالله املواطنات واملواطنني على تال

 املتني وتضامنهم العفوي.

مالت التضامن مع الفئات اهلشة واملتضررة من جراء اعتماد إجراءات ومن جتليات هذه املقاربة كذلك، تبين حل     
مت، ضمان  جتماعي، ومنللحفاظ على السلم االاإلجبارية لضمان األمن املعيشي و الطوارئ الصحية االستثنائية و 
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ءات احلجر الصحي، وكل ذلك يف إطار محاية وصيانة النظام العام الصحي، وضمان سری التقييد إبجراااللتزام و 
 919خدماهتا. األساسية يف تقدمية املرافق العام

 املقاربة األمنية اثنيا:  

جراءات الطوارئ إل املخالفني زجروضبط و مراقبةجتلت يف التنفيذ الصارم لقانون الطوارئ الصحية، من خالل      
ة املواطنني( أو األشخاص االعتبارية اخلاصة، كالشركات واملقاوالت اخلاص)املواطنات و  واء ابلنسبة لألفرادالصحية، س

 ،راءات الطوارئ الصحيةت الصلة إبجذا أو املهنيني املزاولني ألنشطة جتارية وحرفية، تنفيذا للضوابط القانونية الزجرية
 انون الطوارئ الصحية، حيث جيب على كل شخص يوجد يف منطقة من املناطق اليت أعلنتتكريسا ملقتضيات ق

فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد ابألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية املشار إليها يف املادة الثالثة 
حيث خيضع للمراقبة والضبط من خالل: التوقيف والتفتيش واإلحالة على 920،وعدم عرقلتها أبي وسيلة كانت

 921العامل ابألمر.السيد الشرطة القضائية حتث إشراف النيابة العامة املختصة وإبالغ 

لشرطة اومن مت، فقد نص القانون التنظيمي للجماعات على صالحيات العمال أو من ينوب عنهم يف جماالت     
 922.األمن العامني، وذلك بشكل حصريلنظام و ة ابذات الصلاإلدارية 

وقواعد  ئوهكذا، إذا كانت املقارابت املعتمدة من طرف وزارة الداخلية ليست يف احلقيقة إال امتدادا طبيعيا ملباد    
تها ي، فما هي اآلليات اليت تبنتها الوزارة الختاذ إجراءات الطوارئ الصحية؟ وأين تكمل أمهاحلكامة األمنية اجليدة

 وفعاليتها يف احلد من انتشار الوابء املستجد؟

 

 

 

                                                           
 .022يوسف الفياليل، قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -919
 املادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية. -920
 .021-022قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص: يوسف الفياليل،  -921
 .0210يونيو  1، الصادر يف 112-12من القانون التنظيمي للجماعات رقم  112الفصل  -922
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 املعلنة : اآلليات املعتمدة الختاو إجراءات الطوارئ الصحيةالثاين رعالف

آليات التنسيق و ( الفقرة األوىل) آليات املبادرةيف  اآلليات املعتمدة الختاذ إجراءات الطوارئ الصحيةتتجلى     
 .(الثاينالفقرة ) واملواكبة والتتبع

 آليات املبادرة :وىلالفقرة األ

ابعتباره املسؤول األول على وزارته، فعالوة على دوره األساسي يف  وزير الداخلية بوزيرأنيطت هذه اآللية      
يمية للتداول يف تقدمي مشاريع القوانني والنصوص التنظسلط املبادرة فإنه ميارس التنسيق،  و التوجيه و اإلشراف

ي، ويف طليعتها لس احلكومالربملانية من خالل اللجنة الدائمة املعنية أو اجمل املؤسسة أمامفيها واملصادقة عليها، سواء 
دة الثانية من قانون احالة الطوارئ الصحية ونطاقها الرتايب ومدة سراین مفعوهلا وإجراءاهتا، تنفيذا ملقتضيات املإعالن 

الطوارئ الصحية، وكذا مشاريع مراسيم متديدها، وذلك ملا تقتضيه الضرورة امللحة من تدابری جيب اختاذها ملواجهة 
 923.تفشي فریوس كوروان

وزير الداخلية مببادرة اقرتاح مشروع مرسوم إعالن حالة الطوارئ الصحية مبجموع  وارتكازا على ذلك، تقدم     
يف اجتماعات اجملالس احلكومية للتداول فيها  924لوطين، ومراسيم متديدها بشكل مشرتك مع وزير الصحة،الرتاب ا

 حتت سلطة رئيس احلكومة.

 ؛0202مارس 02مرسوم إعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين  -
أبريل  12ملواجهة الوابء يف مرسوم متديد مدة سراین حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين  -

 ، تقدم به وزير الداخلية؛0202
بتمديد مدة سراین حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين ملواجهة  211-02-0مرسوم رقم   -

 ، تقدم به وزير الداخلية؛0202ماي 11الوابء يف 
ة جاء الرتاب الوطين ملواجهبتمديد مدة سراین حالة الطوارئ الصحية بسائر أر  222-02-0مرسوم رقم  -

 ، تقدم به وزير الداخلية؛0202يونيو 1الوابء وبسن مقتضيات خاصة ابلتخفيف من القيود املتعلقة هبا يف 

                                                           
، املنشور ابجلريدة 11كوفيد   –ریوس كوروان طين ملواجهة تفشي فإعالن حالة لطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الو  0202مارس  02مرسوم  -923

 .0202مارس  02مكرر، بتاريخ  2221دد الرمسية ع
ني ت: يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عند الضرورة، مبوجب مرسوم يتخذ ابقرتاح مشرتك من السلطتني احلكوميمن قانون الطوارئ الصحية 0ملادة ا -924

 اإلجراءات الواجب اختاذها.الرتايب ومدة سراین مفعوهلا و  املكلفتني ابلداخلية والصحة، حيدد النطاق
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 0202غشت  12يف اجمللس احلكومي بتاريخ  010-02-0خلية مبشروع مرسوم رقم تقدم وزير الدا -
وذلك ألجل تبسيط املسطرة املتعلقة بتطبيق  ،من مرسوم قانون الطوارئ الصحية 2لتطبيق أحكام املادة 

العقوابت املنصوص عليها يف مرسوم بقانون عرب إقرار واعتماد مسطرة التصاحل يف أداء الغرامة اجلزافية 
 925التصاحلية.

تحديد تنظيم العماالت واألقاليم وعماالت ب 1020أبريل  1يف صادر  222.01وزير الداخلية رقم  قرار -
عدد األقسام واملصاحل املتواجدة ضمن اهليكل  منه املادة األوىل تحدد 926،والباشوایتاملقاطعات 
 والباشوایت، حيدد عددها كاآليت: ،وعماالت املقاطعات ،لعماالت واألقاليمالتنظيمي ل

  ؛ مصلحة 01أقسام و12 :العماالت واألقاليم مركز والية اجلهة 
 ؛مصلحة 00أقسام و  2 :العماالت واألقاليم األخرى 
  :مصلحة؛ 11أقسام و 2عماالت املقاطعات 
  مصلحة. 10أقسام و 2 :الباشوایت 

 آليات التنسيق واملواكبة والتتبع ة:ثانيالفقرة ال 

ق ، يقتضي حتما االرتكاز على آلية التنسينيالنظام العموميالداخلية يف احلفاظ على األمن و  إن دور وزارة     
سده املرسوم ، وهو ما جالرأي العام ابملعلومات العامةو تزويد احلكومةوالتتبع مع كل املؤسسات ألجل واملواكبة 

 927املنظم الختصاصات وزارة الداخلية يف مادته األوىل.

صادقة دستورية تقريرية يف دراسة ومناقشة القضاای املعروضة، وامل كمؤسسة احلكوميفإىل جانب دورها يف اجمللس      
من الدستور، ألجل املسامهة يف مواجهة الظروف اليت متر هبا البالد، سواء العادية منها أو  10، وفقا للفصل عليها

سيق أعمال ابإلدارة املركزية للوزارة سلطة اإلشراف على عملية تن االستثنائية، تتوىل املديرية العامة للشؤون الداخلية
حدود لعام، وكذا تنسيق عمليات حماربة األنشطة غری املشروعة العابرة للاملصاحل املكلفة ابألمن واحلفاظ على النظام ا

                                                           
 .002-021يوسف الفياليل، قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -925

بتحديد  0220فرباير  02بتاريخ  211.20 بتغيری وتتميم قرار وزير الداخلية رقم 0201أبريل  1صادر قفي  222.01قرار وزير الداخلية رقم  -926 
 .0201أبريل  2يف  2112تنظيم العماالت واألقاليم وعماالت املقاطعات والباشوایت اجلريدة الرمسية نصوص عامة عدد 

بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، منشور ابجلريدة الرمسية عدد  0202يناير  22صادر يف  0-11-1222املادة األوىل من مرسوم رقم  -927
 .0202فرباير  2، بتاريخ 6854
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وهذا ما يستشف من مضمون منشور  928وتلك املتعلقة مبحاربة اهلجرة غری الشرعية وحماربة املخدرات والتهريب.
متنان ، حيث تضمن عبارات اال11احلجر الصحي لكوفيد  موتى واحلاالت الوابئية و حول تدبری 929وزير الداخلية،
 930.وطينومراقبة الرتاب ال واملدير العام لألمن الوطين ،وقائد الدرك امللكي ،ورئيس النيابة العامة ،لوزارة الصحة

 تعاون يف مواجهة تفشي الوابء بني اإلدارة املركزية للوزارة والسلطات احلكومية املعنية علىالومن معامل التنسيق و     
 (.اثنيا)وبني اإلدارة الرتابية والفاعلني الرتابيني ( وال)أ املستوى الوطين

 على املستوى الوطينأوال: 

يتم التنسيق بني وزارة الداخلية والقطاعات احلكومية املعنية، حتت سلطة ومسؤولية رئيس احلكومة، سواء على       
مستوى اجملالس احلكومية العادية واالستثنائية، أو يف إطار اجمللس الوزاري الذي ترأسه امللك، أو يف املؤسسة الربملانية 

ة للرأي العام يف إطار الرقابة الربملانية على العمل احلكومي يف الظروف للتدارس والتداول يف املعلومات املقدم
 االستثنائية.

ارية مادية أعمال إدو (،أ) يف شكل نصوص تنظيميةأعمال إدارية قانونية ومن جتليات هذا التنسيق، صدور       
طوارئ كلفة بتنفيذ إجراءات العبارة عن منشورات وبالغات مشرتكة بني الوزارة والقطاعات الوزارية األخرى امل

 .(ب) وزارة التجارة والصناعة واالقتصاد الرقمي واألخضرو  ،وزارة الصحةو ـ، الصحية، وهي وزارة الداخلية

 :األعمال اإلدارية القانونية -أ

الطوارئ الة وزير الصحة فيما خيص مرسوم إعالن حاسيم مشرتكة بني وزير الداخلية و تتجلى يف اقرتاح مشاريع مر      
السلطات العمومية  وظف مفهوم علما أن هذا القانون 931الصحية طبقا لقانون الطوارئ الصحية ومتديدها مبرسوم،

 932،التنفيذو حاالقرتا و املبادرة بصيغة اجلمع ودون حتديدها، ومن مت، فإن متكني الوزارتني وهيمنتهما من خالل
 تدبری األزمات االستثنائية.يؤكد بشكل فعلي احلضور القوي لوزارة الداخلية يف 

                                                           
 .0202اختصاصات وزارة الداخلية، من املرسوم املتعلق بتنظيم و  2ة املاد -928
 .0202أبريل  1بتاريخ ، 2220منشور وزير الداخلية رقم  -929
مرجع سابق ص:  ،0202وز ، يولي11دليل املديرية العامة للجماعات الرتابية املراسيم واملناشری والدورایت والبياانت املتعلقة بقرتة الوابء كوفيد  -930
21. 
 .الثانية من قانون الطوارئ الصحيةاملادة  -931
 .0202مارس  02الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين يف من مرسوم إعالن حالة الطوارئ املادة اخلامسة  -932
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 :األعمال اإلدارية املادية -ب

اء جمموعها بالغني، حيث تضمن األول قرار إجبارية ارتد بالغات مشرتك بني وزاريت الداخلية والصحة: -
الكمامات الواقية، ابلنسبة جلميع األشخاص املسموح هلم ابلتنقل خارج مقرات السكن يف احلاالت 

يف حني مشل البالغ  ،من قانون الطوارئ الصحية 2لمادة وزجر املخالفني هلا طبقا ل االستثنائية املقررة،
، قرار السلطات العمومية تنزيل خمطط التخفيف من تدابری احلجر الصحي 0202يونيو  1الثاين الصادر يف 

 حسب احلالة الوابئية.
 كل أول بالغ: شرقمي واألخضربالغات مشرتكة بني وزاريت الداخلية والتجارة والصناعة واالقتصاد ال -

مشرتك صدر منذ إعالن حالة الطوارئ الصحية لفائدة املهنيني يف إطار ضمان استمرارية اخلدمات الضرورية 
ضمن البالغ يف حني ت ،0202مارس  01الصحية يف اتريخ على الصعيد الوطين خالل فرتة الطوارئ 

الحرتازية لضمان ظروف اقيد الصارم ابلتدابری الوقائية و التل و الثاين دعوة التجار واملهنيني إىل االلتزام املسؤو 
 الزبناء.صحة املستخدمني و ة تضمن سالمة و عمل آمن

كما نص على دور اللجان املختلطة على املستويني املركزي والرتايب للمراقبة وتقدمي مالحظات، وعلى ضوئها     
 اري تبت إخالله بضوابط السالمة الصحية.ستعمل السلطات املختصة إىل إغالق كل مؤسسة أو حمل جت

جاء  :بالغات مشرتكة بني وزارات الداخلية والصحة والتجارة والصناعة واالقتصاد الرقمي واألخضر -
، وإجراء تقيم 0202يونيو  12إىل  0202ماي  11البالغ  األول حول متديد احلجر الصحي بتاريخ 

اش اجملاالت إعادة إنعاليومية، وإطالق خطة إقالع اقتصادي و ميداين منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات 
 02بينما مشل البالغ الثاين قرار املرور إىل املرحلة الثانية من خمطط ختفيف احلجر الصحي يف  ،االقتصادية

لتدرجيية امن خالل ضرورة حتقيق التوازن بني تطورات الوضعية الوابئية و متطلبات العودة  0202يونيو 
 إعادة حتريك عجلة االقتصاد الوطين. ياة الطبيعية و إىل احل

"، 222حول اعتماد منصة هاتفية " ألو بالغ مشرتك بني وزارة الداخلية والقوات املسلحة امللكية:  -
 0202.933مارس  00بتاريخ 

 

                                                           
 .000يوسف الفياليل، قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -933
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 :1112وزير الداخلية حول احلصيلة السنوية لوزارة الداخلية برسم سنة ل السنوي يرتقر ال -ج  

مبناسبة تقدميه وذلك  ،1112شدرات من احلصيلة السنوية الرمسية لوزارته برسم سنة قدم وزير الداخلية       
 934،وابيف اجتماع جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة جمللس الن الفرعية للوزارةمشروع امليزانية 

 .حيث أكد على راهنية الطلب اإلجتماعي املتنامي وامللح للمواطنات واملواطنني

بتنفيذ  نويالس حسب ما صرح به وزير الداخلية، خالل تالوته حملاور ومضامني التقرير 0201وقد متيزت سنة       
غم الظروف اإلستثنائية ر  ،ةجتماعيواإل ةواإلقتصادي ةالسياسي توراش التنموية املهيكلة يف اجملاالالعديد من األ وتنزيل

وخطط عمل  أبليات ومقارابت واليت دفعت املصاحل املركزية والرتابية ملواجهتها املستجد، 11-النامجة عن كوفيد 
، ومواصلة تنفيذ الربامج واملشاريع املربجمة يف إطار أفقي أو قطاعي، مع اإلنكباب على إجياد حلول آلليات متكاملة

، والسهر توفري الشروط األساسية الستتباب األمنمبتكرة تتميز ابلنجاعة واملالءمة مع هذه الظرفية، فضال عن 
  .  ممتلكاهتم على سالمة العامة، وطمأنينة املواطنات واملواطنني، ومحاية

للدور و ،كما أشار وزير الداخلية إىل تقل مسؤولية السلطات العمومية يف مواصلة تفعيل الربامج اإلصالحية      
، حيث ميةكرافعة أساسية لتحقيق اإلستقرار والتناحملوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية يف جمال األمن الشامل 

 أعلى جلعله يف ،فق اهلاماالستمرار يف االرتقاء هبذا املر جهودها من أجل  ،0201واصلت وزارة الداخلية خالل سنة 
 مستوایت النجاعة والفعالية، وقادرا على مواجهة كل التحدایت اآلنية واملستقبلة.

وتدعيم  وخطط العمل املعتمدة سواء يف مكافحة اجلرميةاملصاحل األمنية تفعيل املقارابت وهلذا الغرض، واصلت       
احا أمنيا " أن حتقق جنالتجربة املغربية، حيث استطاعت "حساس ابألمن أو من خالل التصدي للهجرة السريةاإل

حرتافية ا كخطر دائم ومستمر، حيث تقوم املصاحل األمنية بعملها بكل  اإلرهاب ومكاسب مهمة، خاصة يف جمال
كما متت مواصلة حماربة الشبكات اإلجرامية يف هتريب وترويج املخدرات، حيث   ومهنية مشهود هبا داخليا وخارجيا،

مكن التنسيق بني خمتلف املصاحل األمنية وتطوير بنياهتا التحتية من تفكيك العديد من هذه الشبكات، ومواكبة 
قريب اخلدمات ة، وتلتوسع املدارات احلضرية للمدن واملناطق السكنية، عملت الوزارة على توسيع التغطية األمني

                                                           

جملس  قناة املصدر:، 0102قطاع الداخلية برسم سنة  لة العامة ملنجزاتيلحصعرض وزير الداخلية ل حول، 0201نونرب  2يوم األربعاء  -934 
، 0210نونرب  2حتت عنوان: تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية يوم األربعاء   ma_Parlement : الربملان على موقع اليوتيوب النواب/
 .20: 11، الساعة 11/1/0200اتريخ الزایرة  https://www.youtube.com/watch?v=hnvcKNIqsrkالرابط: 
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األمنية للمواطنات واملواطنني، فضال على تطوير وحتديث البنيات التحتية التابعة هلا مع ما يستتبع ذلك من تعزيز 
 935للموارد البشرية واملادية.

إصدار البطاقة الوطنية للتعريف االلكرتونية ، تعميم 0201يث األمين، شهدت سنة واستكماال ألوراش التحد      
 وإدماج رخصة محل السالح الظاهر والقنص يف وثيقة واحدة بيومرتية مبعايری حديثة. ،اجليل اجلديدمن 

يف جمال حسن التدبری والتطوير يف جمال الوقاية واالنقاذ، عملت وزارة الداخلية من خالل املديرية العامة للوقاية       
 ،اردهالوطين، حيث مت تطوير قدرات هذا املرافق العام ومو املدنية على مواصلة تعزيز تواجدها على امتدادها الرتاب 

والتصدي  ،وتزويد فرق التدخل بوسائل لوجستيكية للرفع من جناعتها يف الوقاية واالنقاذ ،وحتديث آليات العمل
 للحوادث والكوارث.

مت منذ إحداث صندوق مكافحة آاثر الكوارث الطبيعية سنة  ،وعلى مستوى إحداث الكوارث الطبيعية      
مشروعا، وذلك يف إطار برانمج مندمج التدبری الكوارث  002متويل ما جمموعه ، 0201وإىل غاية أكتوبر  ،0221

 الطبيعية والقدرة على مواجهتها.

صحة خالل الفرتة املمتدة من مكبا مجاعيا حلفظ ال 22فقد مت إحداث  ،يف إطار الوقاية وحفظ الصحةأما       
جمموعات اجلماعات الرتابية، سامهت وزارة الداخلية يف تكلفتها بنسبة  يف إطار 0202إىل سنة  0211سنة 
02%.936 

ني من نوه وزير الداخلية ابملستوى التنسيقي اجليد بني خمتلف املتدخلوعلى ضوء هذه االعتبارات وغریها،       
، مما مكن من حتقيق حصيلة جد مشرفة سامهت وقوات مساعدة ،ودرك ملكي ،وأمن وطين ،سلطات ترابية

 .، والتحكم يف إستقرار معدل منو اجلرميةات واملواطننيبشكل كبری يف تعزيز الشعور ابألمن لدى املواطن

ادای اقتص ، بوصفه "جائحة عاملية"، وأاثره السلبية11-أن مواجهة الوابء املستجد كوفيد ،أكد وزير الداخليةو       
نتخابية واملواطنني، وتنظيم االستحقاقات االألمن الغدائي واملعيشي للمواطنات السالمة العامة، واوضمان  واجتماعيا،
 واالبتكار، ،عاليةوالف ،ساسيا على اجلديةمؤشرا أ، وشكل حمطة اترخيية يف مسار الدميقراطية ببالدان ،يف موعدها

                                                           

مشروع امليزانية الفرعية للوزارة يف اجتماع جلنة مبناسبة تقدميه  ـ،0201لحصيلة العامة ملنجزات قطاع الداخلية برسم سنة ل عرض وزير الداخلية -935 
  ma_Parlement : الربملان على موقع اليوتيوب جملس النواب/ قناة املصدر: ،الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة جمللس النواب

 مرجع سابق. ،0210نونرب  2حتت عنوان: تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية يوم األربعاء 
 نفس املرجع. -936 
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، من خالل التعاطي وقةوالغری املسب ،الذي متيزت به التجربة املغربية يف جمال تدبری األزمات االستثنائية الفجائية
 937املتدخلني. ، واالستباقي بني كافةوالتضامين ،والتنسيقي ،والتفاعل املسؤول

 على املستوى الرتايب اثنيا: 

املصاحل الالممركزة بني و  ،الفاعلني الرتابيني من مجاعات ترابية تعاون يف مواجهة تفشي الوابء بنيالالتنسيق و  يتم      
 .واجملتمع املدين ،القطاع اخلاصو  ،واملؤسسات العمومية الرتابية ،ةللدول

دة املواد الغذائية املعدة األمثنة وجو عالقة اإلدارة الرتابية ابجلماعات الرتابية: دور اللجان احمللية املشرتكة ملراقبة  -
 لالستهالك، ومراقبة احملالت التجارية واألسواق وإغالقها.

الضبط و  مليات: االنفتاح واإلشراك يف عوسائل اإلعالمو  عالقة اإلدارة الرتابية جبمعيات اجملتمع املدين  -
 واملعوزة.املراقبة والتوعية ونشر املعلومة والدعم االجتماعي للفئات املتضررة 

عالقة اإلدارة الرتابية ابملصابني واحملتمل إصابتهم: الرصد واإلبالغ واملرافقة والتتبع والتواصل مع املصابني  -
 938وعائلتهم وحميطهم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

نة جلمشروع امليزانية الفرعية للوزارة يف اجتماع مبناسبة تقدميه  ـ،0201ملنجزات قطاع الداخلية برسم سنة عرض وزير الداخلية للحصيلة العامة  -937 
  ma_Parlement : الربملان على موقع اليوتيوب جملس النواب/ قناة املصدر: ،الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة جمللس النواب

 مرجع سابق. ،0210نونرب  2حتت عنوان: تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية يوم األربعاء 
 .002-000قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، ص: يوسف الفياليل،  -938
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 األساسية احلرايت واحلقوقلى النظام العام الصحي و آاثر اإلجراءات الوقائية وانعكاساهتا ع: الفرع الثالث 

على  ،األساسية حلرایت واحلقوقواوانعكاساهتا على النظام العام الصحي  ،تظهر آاثر اإلجراءات الوقاية      
 .(ةثانيال لفقرةا) على مستوى إجراءات املراقبة امليدانيةو  ،(وىلالفقرة األ) مستوى التدابری الضبطية املتخذة

 على مستوى التدابري الضبطية املتخذة الفقرة األوىل:  

يف ضبط  0202مارس 02سامهت حالة الطوارئ الصحية املعلنة منذ بداية ظهور إصاابت حملية ابلفریوس يف     
احلالة  كتدبری وقائي استعجايل، وذلك يف إطار اليقظة والتتبع اليومي لتطور  ،واحتواء الوابء للحيلولة دون انتشاره

 الوابئية.

اليت  غرض احلد من انتشار الفریوس يف املوجه األوىلمن لدن السلطات العمومية، ب اإلجراءات املتخذة واملنفذةف     
  يثاتسمت ابلفعالية والنجاعة، ح ن إعالن حالة الطوارئ الصحية،شهدها املغرب خالل الشهور الثالثة األوىل م

يف حني مل يكن عدد موزعة جهوای، و  ،حالة مؤكدة يوميا 12ال تتجاوز كانت احلاالت املعلنة إصابتها آنذاك 
مارس  12للحالة الثانية املصابة يف  بوع، حيث مت تسجيل أول حالة وفاةالوفيات يتجاوز حالة واحدة يف األس

0202. 

وعلى ضوء هذه املعطيات اهلامة، ميكن التأكيد على فعالية وجناعة اإلجراءات والتدخالت املعتمدة من طرف      
 :ارة الداخلية خالل هذه الفرتةوز 

: حيث تماعيةاألمنية واالقتصادية واالجذات األبعاد  ،جناعة وفعالية اإلجراءات الضبطية االستثنائية املتخذة -
تفعيال للتعليمات امللكية املوجهة  939،إحداث صندوق خاص لتدبري جائحة كوروان مبوجب مرسومشكل 

مبوجب  1111مارس  29قبل إعالن حالة الطوارئ الصحية املعلنة يف للحكومة هلذا الغرض، وذلك 
"، 11، نقطة حتول يف التدبری احلكومي االستباقي لألزمات الفجائية "جائحة كوفيد بالغ لوزارة الداخلية

مل حيل دون ، الظروف العادية دون سند قانوين حيث إن إمكانية توظيف الوسائل االستثنائية غری املألوفة يف
تق ة يف إطار استحضار االلتزامات الدستورية امللقاة على عااعتماد تدبری عقالين هلذه اخليارات اإلجرائي

الساهر على صيانة احلقوق ، ضامن لدوام الدولة واستمرارهاالسلطات العمومية، ابعتبار امللك 
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ومن مت، ضرورة مراعاة مرتكزات دستور  940،وصيانة االختيار الدميقراطي واحلرايت، والتعهدات الدولية
رساء إن تصديره، اليت جعلت من بني مرتكزات االختيار الدميقراطي للدولة يف فقرته األوىل م 0211

الدولة  كما حددها جملس نظرية الظروف االستثنائية شروط، فضال على توفر دعائم جمتمع متضامن
، وأخذا بعني االعتبار الواجبات الدستورية امللقاة على عاتق اجلميع سواء أفرادا أو مجاعات؛ الفرنسي

عتبارية عامة أو خاصة، يف حتمل التكاليف الناجتة عن األعباء النامجة عن اآلفات اليت تصيب أشخاص ا
للدفاع  941البالد واليت تتطلبها تنمية البالد بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل اليت يتوفرون عليها،

 عامة. ة وللصحة الحيث تعد جائحة كوروان مبثابة هتديد حقيقي للبشري942عن الوطن اجتاه أي هتديد،

بعات الالزم اختاذها ملواجهة تو  ،ضمن جمموعة من التدابری العاجلة يتي أياالستثنائ اإلجراء اهذ وهكذا، فإن     
حفاظا على احلقوق األساسية للجماعية يف طليعتها احلقوق االقتصادية واالجتماعية  وابء فریوس كوروان املستجد،

وكذا ابملوازاة مع اإلجراءات االحرتازية والوقائية اليت اختذهتا اململكة للحفاظ على سالمة وأمن املواطنات  والثقافية،
، حلجر الصحيايف طليعتها إعالن حالة الطوارئ الصحية وما تاله من إجراء استثنائي غری مسبوق أال وهو  واملواطنني

والثقافية  ةرایت العامة، وأن احلقوق االقتصادية واالجتماعيبذلك يظهر لنا جليا أن احلقوق العامة تسمو على احل
والبيئة تسمو على احلقوق املدنية والسياسية زمن األزمات االستثنائية أو حالة الطوارئ، وهذا ما يستنتج من فرتة 

أان ن شوأن األمن يف حالة الطوارئ واألزمات يكو  ،احلجر الصحي، كما األمن اجلماعي يسمو على األمن الفردي
مجاعيا ابمتياز خبالف الظروف العادية، حيث الحظنا بشكل ال ريب فيه مدى انشغال ومسامهة مجيع الفعاليات 
اجملتمعية يف احلرص على أتمني تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية املعلنة، السيما إابن فرتة احلجر الصحي، من خالل 

 ت الدولة واجملتمع. الدور التحسيسي والتواصلي والتضامين بني كل مكوان

من جهة، يف  ةاحملليو  ةالوطني ةاإلعالم االلكرتوني وسائل من خالل توظيف ،فعالية وجناعة املقاربة التشاركية -
لعمل إكراهات او  ،املسؤولية امللقاة على عاتقهم وحجم ،التعريف بعمل رجال ونساء السلطة عن قرب

م املواطنة املسؤولة، واستيعاهبم وتشبعهم ملفهو  ،وقياس مدى وعي فئات اجملتمع خبطورة الوابء العاملي ،امليداين
    ؛ عملية التحسيس والتواصل والدعمعالوة على إسهامات مجعيات اجملتمع املدين يف
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ة واستقرار يفعلى مستوى احلاالت املصابة منذ إعالن حالة الطوارئ الصح ،ضبط احلالة الوابئية ببالدان -
 022من حيث عدد احلاالت اإلصاابت املؤكدة، مل يتجاوز  0202يونيواحلالة الوابئية إىل حدود شهر 

حاالت يف اليوم مقارنة مع الدول العظمى. رغم أن األمر  12إصابة يف اليوم، فيما مل يتعدى عدد الوفيات 
 943رهني بعدد التحاليل املخربية اجملراة يوميا.

 على مستوى إجراءات املراقبة امليدانية: ثانيةالفقرة ال    

 (،والأ) ئ الصحيةر بعد أن نركز اهتمامنا للتدخالت امليدانية للسلطات الضبطية اإلدارية يف تدبری حاالت الطوا     
 (.اثنيا) سنسلط الضوء بعدها على بعض العيوب اليت برزت إابن تدخالت تنفيذ حالة الطوارئ الصحية

 كآلية للتواصل والضبط اإلداريني  يباخلطاب الشع توظيف: والأ   

سب أتييد الناس لك بعض املسؤولني على اخلطاب الشعيبتظهر الشعبوية يف مؤسسات السلطة، عرب اعتماد      
واجملتمعات ملا ينفذونه أو يعلنونه من سياسات وبرامج واجنازات، وللحفاظ على نسبة مجاهریية معينة تعطيهم 

ة عندما يستخدمون شعارات دميقراطية أو إنسانية أو اجتماعية خلدمة الناس دون أن يكون هلا مصداقية وشرعي
 .ثریهمأمهية الشعبويني وأت وضاع االقتصادية واالجتماعية تقلرصيد مادي أو قانوين حقيقي، ومع حتسن األ

على ما  ةالسلط نساءو  بعض رجال املعتمد من طرف واالنساين ضوء ما سبق، يرتكز اخلطاب الشعيبوعلى      
 يلي: 

 من  اولحيبوطة ة مض، حيث ترتكز على سياسيخلطاب الشعيبالشعوبية كإسرتاتيجية، هي فلسفة ا
بناء على دعم مباشر وغری مؤسسي من عدد  سلطة الضبط اإلداري ممارسة  السلطة )ة( ممثلخالهلا 

 كبری من األتباع غری املنظمني؛
  م املصطلحات اقحإ يتميف اإللقاء، ويف وسط احلديث  جذابةة االستعراضي بطريقتوظيف اخلطاب

  ت ممثليهاخطاابن جزء مألن  ،الرتابية سلطةابلية الشعبالفئات  جزء هام من احناز وأتثروهلذا  الشبابية،
 ساخرة؛ شعبية له بطريقة جيو الرت  حيث مت ،كان ُمسلًيا

  الوطنية، واللعب على دغدغة مشاعر الساكنة، وهو األمر  الروححماكاة لغة الطبقة الشعبية، وحتريك
السلطة  وهكذا استطاعت ،الساكنة تواصلها معيف السلطة الذي جتسد يف العبارات اليت وظفتها 

                                                           
 .002-002يوسف الفياليل، قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، مرجع سابق، ص:  -943



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

441 
 

 يقظتها إن على مستوى اخلطاب أو التدخالت امليدانية من إعطاء صورة منوذجيةبدهائها و الرتابية 
 944الصورة النمطية هلذه املؤسسة العتيقة. تلك تغيری، و اء السلطةنسوالسيما  ،السلطة لرجال

 الصحيةعيوب يف تدخالت اإلدارة الرتابية إابن حالة الطوارئ : اثنيا  

يف  ضعفا ،حلظنا خالل تلك الفرتة من حالة الطوارئ الصحية املعلنة، وحتديدا خالل فرتة احلجر الصحي     
راءات والتدابری ولطبيعة اإلج ،ملفاهيم الضبط اإلداري غری العقالينالتوظيف من خالل وذلك املنهجية التواصلية، 

ساسية احلرایت واحلقوق األ وصيانة هداف الشرطة اإلدارية يف محايةألو  ،اإلدارية االستباقية والوقائية املتخذة
ل األمن اجلماعي مدخأن قاعدة ذهبية مفادها الذي يرتكز على  ،النظام العام الشاملللمواطنات واملواطنني، و 

 .االستثنائية زماتاأل إابنوالسيما  ،رئيسي لضمان أمن الدولة

التواصل الوة على ع للوزارة، والرقمي الرمسي شقيها التواصل اإلعالمي املقاربة التواصلية يف وتبعا لذلك، فإن     
عطى، مادامت تدخالهتم يف جمملها ترتكز على هذا امل ظلت بدون مؤشرات معرفية دقيقة امليداين لإلدارة الرتابية،

 ،وسياقاهتا ،إشكالية املعايری املعتمدة يف التكوينني األساسي واملستمر، حيث جيب أن يراعيا طبيعة املرحلة نانهيك ع
ية، وذلك ابلدفع حنو الستثنائية املستقبل، السيما سياسات تدبری املخاطر اواألصعدة وتطوراهتا على مجيع املستوایت

تكوين عقالين يرتكز على فلسفة تدبری األزمات االستثنائية، ارتكازا على مقومات نظرية الظروف االستثنائية وموقعها 
 945يف النشاط اإلداري، وجمال الضبط اإلداري حتديدا.

كل ال سامهت بش، كومية ذات طبيعة خاصةخنلص انطالقا مما سبق، أن وزارة الداخلية ابعتبارها سلطة ح     
اجملتمعية إىل  وعودة احلياة ،وال زالت إىل حني رفع حالة الطوارئ الصحية) ريب فيه يف مواجهة الوابء املستجد

واطنني مع وضمان أتقلم املواطنات وامل والسيما االقتصادية واالجتماعية منها، ،على مجيع األصعدة طبيعيتها
ستثنائية، ألدوارها يف هذه الظروف اال تشريعي والتنظيميل، من خالل التكريس الدستوري وا(منط احلياة اجلديدة

اتيا يف املراسيم، وعرضها للتدارس والتداول فيها مؤسس يع، من خالل مبادرات مشار فعالة وتقدميها ملبادرات إجرائية
استثنائية، ألجل إبراز أهدافها وآاثرها يف حدود الضوابط الدستورية والقانونية احملددة، مع و  عادية يةجمالس حكوم
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االلتزام بتنفيذ مضامينها بفعالية وجناعة، وذلك عرب تبنيها ملقارابت وتدخالت استثمرت فيها مجيع اإلمكانيات 
 ن العمل.م عقودته من جتارب وخربات على مدى والوسائل، وعبـأت هلا كل الطاقات املتاحة، فضال عن ما راكم

إال أنه، إذا كان قانون الطوارئ الصحية، قد مكنها من أدوار طالئعية ملواجهة هذه اجلائحة العاملية، فإن      
لنامجة ايف جمملها ابلنجاعة والفعالية املطلوبتني، فقد شابتها بعض التجاوزات تدخالهتا امليدانية بقدر ما اتسمت 

، ظروف االستثنائيةال مما يستدعي ضرورة اعتماد تكوين رصني ملواردها البشرية يف مواجهة سوء الفهم والتقدير،عن 
والسيما يف جوانبها القانونية والضبطية اإلدارية، وانعكاساهتا األمنية والسياسية واالقتصادية والسيكولوجية على بنية 

، وهو املواطننييق والتواصل مع الفاعلني الرتابيني، مبا فيهم املواطنات و اجملتمع ومتاسكه، فضال عن جتويد أمناط التنس
عض خماطر السياسة االنتهازية والتوجيهية املمنهجة لب ما يتطلب املزيد من العمل اجلاد والدؤوب، السيما مع تنامي

ية التدخالت  تغطمواقع التواصل االجتماعي من جهة، والتوظيف السليب لبعض وسائل اإلعالم االلكرتونية يف
 .من جهة أخرىوروح املسؤولية  ،امليدانية، بعيدا عن الضوابط املهنية املتعارف عليها قانوان

 من خالل قراءات يفمن هذا القسم لدراسة حالة وزارة الداخلية الفصل األول وهكذا، بعد أن تطرقنا يف       
 ية العامة لألمن الوطيناملدير  دور فماذا عن ،واإلستثنائي العادييف الظرفني مرتكزاهتا القانونية وتدخالهتا مساراهتا و 

عامل احلكامة إرساء م البنيوية وإىل أي حد استطاعت املديرية العامة من خالل إصالحاهتا ؟يف مأسسة احلكامة األمنية
  ؟ األمنية
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       الفصل الثاين: دراسة حالة املديرية العامة لألمن الوطين ابملغرب

جعة فلسفة لشرطية، ودفعها إىل مراكوسيلة للمسامهة يف تطوير املؤسسة ا  املفهوم اجلديد األمن،يف سياق        
وقيني هو أصبح هاجس الفاعلني السياسيني واحلق ومنطق عملها اليومي يف الوقاية من املخاطر واجلرمية وحماربتها،

ة يف مواجهة ، اليت مل تعد فعالكجهاز أمين للدولةالشرطة  يقطع مع األمناط الكالسيكية لعمل ،شرطي منووجإقامة 
قيمات ى املواطنات واملواطنني واملألشكال اجلرمية، وبروز اإلحساس ابلالأمن لد ةاملتسارع اتالتهديدات والتطور 

يع املستوایت مج، فضال على قلة املوارد واإلمكانيات والضماانت األساسية املتوفرة لدى األجهزة األمنية على واملقيمني
 واألصعدة.

ات على الرقي مبصاحلها وأدائها لكي تستجيب لتطلع غری قادر فيما مضى كان  يف اململكةفجهاز الشرطة        
يف خدمة و ، وعبارة عن وسيلة للمحافظة على النظام العام، مرادفا ملفهوم السلطةوانتظارات الساكنة، بل ظلت 
 .الدولة وسلطاهتا يف املقام األول

 وقيمة جمحلعوامل مرتبطة ابلسياق وأولوایته، فضال على ظروف اشتغاهلا وضوابط عملها، عالوة على  وذلك       
ليت فرضها التطورات املهمة ا ت السائدة آنذاك، إال أنه مع سریورةالوسائل واإلمكانيات املتوفرة، انهيك عن العقليا

اجس مفهوم هللمغرب يف هذا اإلطار، على غرار لتزامات الدولية مسو جمال حقوق اإلنسان وحرایته، والتعهدات واال
ستوى وما تالها من تطورات على امل ألضالع: احلق؛ القانون؛ املؤسسات،الدولة الدميقراطية القائمة على ثالثي ا

كل هذا حتم  ،الذي أفرز خماطر وحتدایت كبریة على املنظومة األمنية الوطنية ومصاحلها اخلارجية ،التكنولوجي اهلائل
هتا اإلسرتاتيجية، إعادة النظر يف فلسفتها األمنية، وأولوایية ضرورة القيام مبراجعة ذاتية، عرب وأجهزهتا األمن على اململكة

 هلا، والتعريف أبهدافها األساسية.وتطوير برامج وطرق اشتغا

 غری املألوفة خاطرواحملفوف ابمل املتطوروذلك ابلبحث عن سبل تنمية وسائلها مبا يتناسب مع السياق احلايل        
النظام  وسيلة للمحافظة على، ومن مؤسسة أمنيةإىل مصاف  جبهاز الشرطة، بغية االرتقاء ونوعية التهديدات

، ة اجملتمعيةمفهوم الشرطإىل  أو الشرطة السياسية مفهوم شرطة النظام، ومن مستوى مرفق أمين عموميإىل  العام
 إىل ركزيةالشرطة املمفهوم  ومن ،الشرطة املواطنة مفهوم إىل ابلدرجة األوىل لة وسلطاهتاخدمة الدو ومن هاجس 

لى تراب ع واملرتفقات واملرتفقني واملقيمات واملقيمني كحق من حقوق املواطنات واملواطنني،  مفهوم شرطة القرب
 الدولة.
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شفافية غری أن أمهها يكمن يف ال ،إصالح قطاع األمناملؤشرات اخلاصة بنجاح توجد العديد من  وتبعا لذلك،     
واإلشراك واملسؤولية فمن املهم أن يكون التواصل خبصوص األهداف اليت نصبوا إىل حتقيقها وأن يكون عمل خمتلف 
الفاعلني واضحا وأن يكون كل فاعل مسؤوال عما يقوم به أمام خمتلف اهليئات اليت تنص عليها قوانني الدولة حىت 

 946ح قوات األمن أكثر فعالية.تصب

 ، حيثساساأ يف حقل األمن التحديث الشرطيهو  اإلصالح الشرطي من بني ما يرتكز عليه نفإومن مت،      
 ،بار التطور اجملتمعيأتخذ بعني االعت هي منهجية مشوليةاليت ، يكتمل التغيری الشرطي عرب آلية التحديث والعصرنة

 والنسق الثقايف والتفاعالت الدولية... اخل. ،والسوسيولوجيا احمللية ،بلغة الطلب األمين للساكنة

ة بني االنفتاح املوازنضرورة  يهال، تفرض عالرئيسية اليت تواجه سياسة األمن القومي لتحدایتومن هنا، فإن ا     
جيب و  ،ة واملاديةالناحية البشريأن تكون أثناء مراجعتها متناسبة مع تكاليفها من و  ،تعاجل قضاای حمددة وأن ،والسرية

 خلرباء.ا اقدمهياملعلومات اليت و بني النقاش العام  توازيأن 

املشاركة  ؛الشمولية واالستجابةهي  ودميقراطية لألمن القومي انجعة املبادئ الالزمة لسياسةوعليه، فإن        
االعتبارات  ؛التهديدات رقابة الثابتة وتقييمال ؛الشفافية ؛التقييم الصريح للوسائل؛ اهتمام كبری ابلتهديدات ؛واإلمجاع
 احرتام القانون الدويل.؛ الدولية

الشرطة ابلقطيعة مع املقارنة الكالسيكية ذات ميدان التحديث الذي خيص يتطلب أما من انحية املنهج،        
والقائلة ابإلصالح اإلداري، بل إن التحديث يدعو أيضا إىل أن تصبح القوة العمومية  ،القانوين واملعياري ينالبعد

 مالها السياقان اجملتمعي والدويل.تؤطرها فلسفة وطنية أ ،موضوعا لسياسة أمنية

، للسلطة املتجددو  املفهوم اجلديدهي  الفلسفة الوطنية املؤطرة للتحديث الشرطيويف احلالة املغربية، فإن        
هوم ما هو إال انعكاس لتداعيات إعمال املف ،مبعىن أن أي تغيری بنيوي وسوسيولوجي قد يطال املؤسسة األمنية

ملتعلق ا الظهري الشريفوجب التأكيد أن صدور  ،اجلديد للسلطة على أرض الواقع، ومن منظور سوسيولوجي
ار ما هو إال عبارة عن إصالح منظومايت يندرج ضمن إط مبوظفيها،املرسوم اخلاص و  العامة لألمن الوطين، ابملديرية

                                                           

منشورات مركز دراسات حقوق  احلكامة األمنية اجليدة أو إصالح قطاع األمن على ضوء توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة،مؤلف جماعي،  -946 
 .12، مرجع سابق، ص: قراطيةاإلنسان والدمي
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عرب مسارات  947،لعامةاملديرية ا التجاوز اليت عرفتهمااإلمتداد و ليت مرحأيخذ بعني االعتبار   شامل،حتديثي وطين
اء دولة نومسعاها يف ذلك، هو إرساء معامل العهد اجلديد، الذي يرتكز على مواصلة اختيار ب ،وتراكمات متنامية

، وبعبارة 0211يوليوز  01احلق والقانون واملؤسسات كخيار اسرتاتيجي ال رجعة فيه، كما كرسها تصدير دستور 
روم ترسيخ تابت متنوعة، وفق مقار هو العمل  للسياسة الشرطية ابملغرب ةاإلسرتاتيجية العامقوام  إنأخرى، ف

 ع االنفتاح الدائمالرقابة، م اتمين، وجتويد خدماته، وتوطيد آليعرب أتهيل املرفق األ ،مبادئ احلكامة األمنية اجليدة
ث التحدي ، وذلك ألجل إرساء فلسفةواملستمر على كافة الفاعلني املؤسساتيني، وابقي مكوانت اجملتمع املدين

ملفهوم عمل وفق اأال وهو ال ،يتماهى مع هدف متت برجمته يف األجندة السياسيةالشرطي الذي من املفرتض فيه أن 
   948للسلطة. واملتجدد اجلديد

 

 بني النظرية واملمارسة التوجهات اجلديدة ملفهوم األمن الشرطي العاماملبحث األول: 
   

 ،، فالشرطة غالبا ما تكون يف خط املواجهة مع العنفحقوق اإلنسانو عمل الشرطةال توجد مفاضلة بني      
لثقة على مستوى متتع الشرطة ابوأول املستجيبني له، وميكنها أن حتذر من التطرف العنيف، ومتنع حدوثه، ويعد 

ليت تندد بظلم ا ،أمرا ضرورای من أجل تعزيز قدرة اجلماهری على مواجهة خطاب اجلماعات املتطرفة اجملتمع احمللي
  949لتأييد.اجلهات الفاعلة األمنية وقمعها وفسادها من أجل حشد ا

لك، فإن العالقة بني الشرطة والدميقراطية وحقوق اإلنسان هي عالقة وثيقة وقوية ودقيقة، فطبيعة العمل وبذ     
الشرطي سواء يف شقه الوقائي أو الزجري تثری اجلدل حول ضماانت حقوق اإلنسان ومبادئ الدميقراطية يف مواجهة 

ات خمتلف نفيذها مبا يتناسب مع احتياجوت ،راطية إبعداد نشاطاهتااملمارسات الشرطية، حيث تقوم الشرطة الدميق

                                                           

واصل السيد حممد الدخيسي يف لقاء تواصلي للمديرية العامة لألمن الوطين يف إطار ترسيخ سياسة تدعيم الت تصريح املدير املركزي للشرطة القضائية -947 
 10، اتريخ النشر ياملؤسسايت مع املواطنات واملواطنني ووسائل اإلعالم ابعتبارهم شركاء يف جمال األمن الشامل، املصدر: عن املوقع اإللكرتوين كيفاش تيف

 .11:22، الساعة 11/2/0201اتريخ الزایرة   http://www.kifache.comابط:  ، الر 0211نونرب 
 .01، ص: 0212، يونيو 20جملة الشرطة، عدد  -948 

ت ر حول السياسايميليندا موملز، دور الشرطة اجملتمعية يف منع التطرف العنيف ومحاية احلقوق، "أمهية الشركة بني اجملتمع املدين والقطاع األمين"، تقر  -949 
ة اجملتمع املدين طوالتطبيق العملي إلعالم اإلسرتاتيجيات الوطنية املعنية مبنع التطرف العنيف وتعزيز السالم املستدام، دار النشر الشبكة الدولية ألنش

(ICAN) 2، ص: 0211، واشنطن، خريف. 
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والدولة، وتركز يف عملها على مساعدة أفراد اجملتمع الذين حيتاجون إىل املساعدة الفورية، وأن  الشرائح اجملتمعية
 تستجيب جلميع أفراد اجملتمع على وجه السرعة.

يف  لشرطيا املرفق العموميعلى ترسيخ مبادئ ومعايری  الشرطي العاماألمن ومن هذا املنطلق، تقوم دالالت      
 يف ارتباطه على ضوء النماذج املقاربة، الشرطة اجملتمعية معايری وأهدافصلب اإلسرتاتيجية األمنية، ابملوازاة مع 

سني جودة اخلدمات حت ،جتلياهتما، ومن هلا تكريس املديرية العامة لألمن الوطين ومظاهر ،شرطة القربالوثيق مبفهوم 
 حلقوق واملسؤوليات؛إطار الوعي اب تعزيز تقوية ثقة املواطنات واملواطنني يف األمن واإلحساس به يفونوعا؛ األمنية كما 

قوق املعمول هبا يف حلوالدورایت املتعلقة اببسيط وتيسری تعميم ونشر املذكرات من خالل ت ،التحسيس والتواصل
ل بني املؤسسات تقوية بنيات ووسائل وقنوات التواص ؛فة موظفيها املكلفني بتنفيذ القانوناملؤسسات األمنية على كا

داكتيكية دالئل ودعائم ديإعداد ونشر بال والتوجيه وتقدمي اإلرشادات، حسن االستقخالل من  ،األمنية واملواطنني
تعميم  نسان؛ى األمين واحرتام حقوق اإلتو حتسيس املسؤولني وأعوان األمن بقواعد احلكامة اجليدة على املسلتوعية و 

وظفني ملوأحكام القانون الدويل ضمن برامج التكوين األساسي واملستمر اخلاص ابريس مواد حقوق اإلنسان تد
وة وتدبری فضاءات ال القتعزيز برامج وتكوين املكلفني إبنفاذ القانون يف جمال استعم املكلفني إبنفاذ القانون؛

 .ربة التقنية فيما خيص عمل جلان تقتصي احلقائق الربملانيةتقوية اخل االحتجاج؛
 

   .دالالت مفهوم األمن الشرطي العام املطلب األول:
تعترب املديرية العامة لألمن الوطين مؤسسة ذات صبغة عمومية، وهي من املكوانت األساسية للمديرایت العامة      

 نني يف مجيع اجملاالتللمواطنات واملواط هدفها يف تقدمي خدمات مرفقية يتجلىاملركزية لوزارة الداخلية املغربية، حيث 
موقع األمن  ،ملكفولة هلم كونيا ودستورای، ومن متاعتبار أهنا من احلقوق األساسية اعلى  ذات الصلة ابختصاصاهتا

اليت ينبغي روح لا فهي ،لشرطة اجملتمعيةأما ابلنسبة ل(، )الفرع األولالشرطي املرفقي ضمن سياسة األمن القومي 
واجملتمعات  حلقوقيةا جوات املوجودة بينها وبني املنظماتغرسها يف ثقافة اجلهات األمنية الفاعلة، وممارستها لسد الف

على مفهوم  عالوة(، )الفرع الثاين وأهدافها استنادا إىل النماذج املقارنةمن خالل حتديد معايریها وذلك  950احمللية،
 (.)الفرع الثالث ةومقوماته الرئيسي جمال شرطة القرب

 

                                                           

سابق، ص:  "أمهية الشركة بني اجملتمع املدين والقطاع األمين"، مرجعميليندا موملز، دور الشرطة اجملتمعية يف منع التطرف العنيف ومحاية احلقوق،  -950 
2. 
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 موقع األمن الشرطي املرفقي ضمن سياسة األمن القومي :األول رعالف
إعداد  ودوافع ،من الناحية التنظيميةو  ،موسوعة السياسية يف اهية سياسة األمن القوميمل نتناول يف هذه الفرع    

املصادقة و  ات إعدادهاوكيفي ،األساس القانوين الذي ترتكز عليهو  ،ألمن القومييف جمال اسياسات متكاملة وتفصيلية 
 .(وىلالفقرة األ)معينة يف هذا اإلطار  أنظمة شرطيةيها، وذلك بتسليطنا الضوء حلاالت عل
، ابعتباره أحد مرفق عموميك يالشرطاألمن للحديث عن تطورات مفهوم  كما خصصنا حيزا يف هذا الفرع      

الشرطي، ونقطة حتول جوهري يف مفهوم شرطة النظام، يف إطار خلق توازن ديناميكي بني متظهرات التحديث 
ضرورات احملافظة على النظام العام وسلطات الدولة ومحاية احلقوق واحلرایت األساسية للمواطنات واملواطنني 

م اخلدمة العمومية ه على مفهو بل تركيز  ،ز اجلرائماواملقيمني، ومن مت عدم اقتصار املرفق العمومي الشرطي بفك ألغ
 (.ةثانيالفقرة ال) يدة كمقياس حقيقي لألداء الشرطياجل
 
 : ماهية سياسة األمن القوميالفقرة األوىل  

اخلية الدولة ضد املخاطر اخلارجية والد أبهنا أتمني سالمة ،موسوعة السياسيةيف  سياسة األمن القوميتعرف   
بينما عرفتها  951حتت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو اهنيار داخلي، اليت من شأهنا أن تؤذي إىل الوقوع

هي ومن مت،  952أبهنا قدرة الدولة على محاية قيمها الداخلية من التهديدات اخلارجية، ،موسوعة العلوم االجتماعية
قة متكاملة تسمى فهي وثيعبارة عن إطار يستخدم لبيان كيفية قيام بلد ما بتوفری األمن لكل من الدولة ومواطنيها، 

وتضطلع بدور آين ومستقبلي حيدد املصاحل اجلوهرية اخلاصة ابألمة، ويضع  ،ة أو إسرتاتيجية أو تصور أو نظامخط
  953األسس اإلرشادية الالزمة للتعامل مع التهديدات احلالية واملتوقعة وفرض وقوعها.

ق ، كما أن كل سياسة حتتاج إىل ختطيط مسبضمن السياسة العامة للدولة السياسة األمنيةدخل تيف حني       
وتتنبأ أو تتكهن  ،يقوم على دراسة املاضي وظروفه ووسائله، واحلاضر ومتطلباته وتطوراته ابلنسبة ألساليب املاضي

 954ابلنسبة للمشكالت األمنية والوقائية منها. ،ابلنسبة ملا يكون عليه التغيری يف املستقبل

                                                           

ل، النصف حباث، العدد األو سة خالد احلسن مركز الدراسات واألحممد ولد دداه، التجزئة السياسية العربية واألمن القومي العريب، منشورات مؤس -951 
 .1، ص: 0212األول، 

 .12، ص:1111، السنة الثانية، 10-11قومي العريب، جملة الفكر العريب، عدد مزدوج علي الدين هالل، الوحدة واألمن ال -952 

 .12ص:نفس املرجع،  -953 

 .12نفس املرجع، ص:  -954 
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وهذا ال يعين أن إنفراد أي جهاز ابعتياد طريقة للتعامل مع اجلرمية بدون التنسيق لتكامل تلك اجملهودات         
يعين فقدان ما هو مرغوب فيه، وقد يؤذي إىل نتائج أقل إجيابية يف جمال مكافحة اجلرمية، إذ أن هذه املسریة  ،كلها

أصاب أحد هذه األجهزة  فإن ،حلقات متصل بعضها ابلبعض اآلخر لتقوم على تفاعل مجيع األجهزة املعنية اليت متث
خلل ما انعكس على كل موضوع مكافحة اجلرمية، لذا كان ال بد من السعي والعمل جبدية يف جمال تكامل جهود 

لتكامل تشمل ا اإن درجات هذ ،تالف اختصاصاهتا يف البلد الواحدهذه األجهزة املعنية مبكافحة اجلرمية على اخ
  955جوانب العمل واألداء وما هو مرتبط بذلك حىت تتحقق الفعالية والتكامل.

، ميكن ناصر رئيسيةثالثة عوهكذا، خنلص على ضوء ما سبق، أن هذه التعريفات املوجزة تتقاطع فيما بينها يف    
 إمجاهلا كاآليت:

 لي؛احملافظة على قيم وأهداف الدولة من أي هتديد خارجي أو داخ -
 التهديدات ذات منحيني خارجي وداخلي؛ -
التدابری واخلطط النظرية والعلمية الواجب اعتمادها لتأمني سالمة الدولة داخليا وتوطيد حضورها وقوهتا  -

 خارجيا؛
االرتباط الوثيق بني مفهوم األمن القومي مبفهوم الدولة ككيان جغرايف سياسي ذو سيادة، أي محاية وصيانة  -

من الذايت ، وليس األمواطنيهاتوفری األمن لكل كفول للدولة وحدها يف ضمان استتبابه و املاألمن القومي 
 املتعلق ابستمرارية نظام احلكم. 

م أداء أعلى من السياسات األمنية الثانوية، مثل تقيي ،من الناحية التنظيمية سياسات األمن القوميوتعترب    
من اهتمامات ضالوطنية وغریها، واليت تتناول األمن القومي ابعتباره يقع  واإلسرتاتيجية األمنية ،املؤسسة العسكرية

وتسعى إىل دمج وتنسيق املسامهات اليت يقدمها العاملون يف ميدان األمن القومي استجابة ، أجهزة وقضاای حمددة
  956للمصاحل والتهديدات اليت يعترب أهنا حتتل جانبا ابلغ األمهية.

                                                           

ألمنية، اعبد الكرمي بن عبد هللا احلريب، دور مشاركة الشباب يف دعم األجهزة األمنية، مركز الدراسات والبحوث، أكادميية انيف العربية للعلوم  -955 
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 ،الدفاعية بل تستند إىل السياسات ،سياسة األمن القوميمستقلة حول و ال متتلك بعض الدول وثيقة موحدة و    
أو التقارير احلكومية الرمسية اليت ترتكز على الدفاع القومي، وهناك دول ال تقوم على إعالن واثئق السياسات اخلاصة 

 الدفاع.هبا، أو أهنا ال تضع سياسة شاملة مكتوبة حول األمن أو 

ألمن لإعداد سياسات متكاملة وتفصيلية  مخس أسباب تدفع الدول إىل ونشری يف هذا الصدد إىل وجود       
 957:وهي، القومي

  ؛مع كافة التهديدات على حنو شاملضمان قيام احلكومة ابلتعامل 
 ؛طاع األمنالعاملني يف قها مجيع زایدة فاعلية القطاع األمين من خالل رفع كفاءة املسامهات اليت يقدم 
 ؛توجيه عملية تنفيذ السياسة 
 ؛اخلروج إبمجاع حملي  
  .رفع مستوى الثقة والتعاون على املستويني اإلقليمي والدويل 

 بعض تنص التشريعات اخلاصة يف، األساس القانوين الذي ترتكز عليه سياسة األمن القوميوعلى مستوى       
تحدة رئيس الوالايت املمثال على ف، سياسة األمن القومي العام ضمن حمدداتمعامل للمرفق  وضعاألحيان على 

دمي األمريكي، ليتوىل مناقشة مضامينها وتق أن يقدم إسرتاتيجية األمن القومي كل سنة أمام الكونغرس األمريكية
على أساس  الواقعال حيدث يف على الرغم من أن ذلك  تعديالت مبوجبها جلعلها يف خدمة املواطنات واملواطنني،

 .سنوي

جملس يقوم  ، حيث" "روسيا االحتاديةإسرتاتيجية األمن القومي بنفسها مثال،  وضعكما تقوم السلطة التنفيذية ب      
جملس األمن الربملان  نشأأ "النمسا" ، ويفعليها السلطة التنفيذية ؤشراإلسرتاتيجية األمنية اليت ت إبعداد األمن القومي

تقدمي التوجيهات حول سياسة األمن القومي، ومل خيول  صالحية ، حيث مت تفويضه0221عام وي القومي النمسا
 958هذا اجمللس ابلضرورة إبعداد وثيقة شاملة لسياسة األمن القومي، لكنه مع ذلك قام فعال إبعداد هذه الوثيقة.
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دور  ة هي:مواضيع أساسي ثالثةتتخذ شكل وثيقة منفردة تتناول ، إعداد سياسة األمن القومي ومن مت، فإن      
لتنفيذيني للتعامل املسؤولية املنوطة ابملسؤولني ا - التحدایت والفرص احمللية والدولية احملدقة -الدولة يف النظام العاملي

 مع تلك التحدایت والفرص. 

 لعملية معيارية خاصة بوضع السياسات بدءا ابملبادرة إىل ضعتخف ،صياغة سياسة األمن القوميأما من حيث       
ب السلطة التنفيذية تبادر يف الغالو  ،جزائها، وانتهاء ابملصادقة عليهاطرح السياسة، ومن مت صياغتها والتوفيق بني أ

املختصة  ةإىل مراجعة سياسة األمن القومي، ويف بعض احلاالت ميكن أن توصي السلطة التشريعية أو اللجان الدائم
مناسبات  سنوي أو دوري أو خاللالقيام هبذه املراجعة على أساس  بقضاای األمن مبراجعة سياسة األمن القومي، وقد مت

 . "سويسرا" يف النظام الشرطي معينة كما هو احلال يف

صا لألمن يقدم لسا خاجمويف العادة، تتوىل السلطة التنفيذية تعيني أعضاء جلنة الصياغة، حيث متثل هذه اللجنة       
 كما هو احلال يف الوالایت املتحدة، وروسيا االحتادية، والنمسا.  ،االستشارات للرئيس

نة ، كما ميكن تشكيل هذه اللجلوزراءفتتشكل هذه اللجنة من أعضاء جملس ا، "كنداى مثل "أما يف دول أخر       
 التشاور مع اجلهات األمنية احلكومية. عن طريق 

، ففي لتنفيذيةا السلطة السلطة التشريعية أومن طرف  املصادقة على وثيقة سياسة األمن القوميوالبد من    
حال ابدرت السلطة التنفيذية إىل مراجعة هذه الوثيقة، فمن غری املعقول أن يتم إجياز هلا ابحلصول على موافقة السلطة 

بعض الربملاانت وجيوز ل ،م اجلهة التشريعية للمصادق عليهااالتشريعية، ولكن جيوز هلا رفع سياسة األمن القومي أم
أن تدخل  يجوز للربملاانتف ،يف دول أخرى األمنية القومية مثل سويسرا، أماإبداء مالحظاهتا فقط على السياسة 

  959.تغيریات جذرية على نص وثيقة سياسة األمن القوي

وهكذا، يظهر جليا مدى العالقة الوطيدة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية يف إطار إسرتاتيجية األمن القومي    
اجلانب العضوي  من دور السلطة يف جمال األمن القومي مؤشر موضوعي جلدية وفعاليةاليت تدور يف فلكهما، وهذا 

 . أو الشخصي
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على سبيل  "السنغالدولة  "األمن القومي يف  إسرتاتيجية فإن، املستوى املوضوعيومن جهة أخرى، وعلى    
سعى إىل تة، وهتدف إىل حتديد اإلطار األنسب لالهتمام الكامل ابملسائل األمنية للبالد، كما يلو مشابل تتميز املثال

أتخذ يف  ، وهتدف إىل أنضمان أمن السكان املعرضني بشكل متزايد لصعوابت اقتصادية وسياسية وثقافية
و األولوایت مس مدى يعكس للجدية وهي مؤشر أساسي، بشكل أفضل على املستوى القومي األمن البشرياعتبارها 

فهومه املادي مب األمن الشاملومن مت، فإن  االقتصادية واالجتماعية والثقافية على اجلوانب السياسية والعسكرية،
 .األمن اإلنساينيف ارتباط وثيق بني هذا األخری و االعتبار مجيع اجملاالت احليوية أيخذ بعني

ها األنسب يف إطار املستجدة ابلديناميكية بشكل كاف إلدماج كل التطورات  سرتاتيجيةاإل هذهكما تتسم   
واكبة للموقف موتكييفها بشكل منتظم لكي تكون  ياسيا وثقافيا، حيث تتم مراجعتهااقتصادای واجتماعيا وس

  960األمين.

ابلتعاون مع  ،ملعرفة من السلطات املدنية للبالد الناحية العضويةمن  األمن القومي إسرتاتيجيةيتم إعداد و   
وابلتايل فهي هتدف إىل أن تكون شاملة أتخذ برأي اجملتمع  ،السلطات املسؤولة عن قطاع األمن وهيئات السيادة

منيني االنفتاح والتشاور واحلوار بني الفاعلني األ هذا مؤشر آخر على أمهية، السينغالبلد وكل السكان يف  ،املدين
وانتظاراته  ألجل إنتاج إسرتاتيجية أمنية انبعة من مطالب الشعب وهيئات اجملتمع املدين مبا فيه املواطنات واملواطنني،

 وتطلعاته لتنصب فيه.

على  ولويةأ من خالل جعل األمن اجلماعي ،على إدراج البعد اجلغرايف واإلقليمي إسرتاتيجيتهاكما ترتكز يف   
 961،ل غرب إفريقيا واالجتاه اإلفريقيمستوى اجملموعة االقتصادية لدو 

 مرفق عمومي يالشرطاألمن  :الفقرة الثانية

الشرطة  املتحضرة، أي أن" يوانين املنبع، حيث تعين املتخصص يف املدينة Politisأصل كلمة الشرطة " إن      
"، وتعين حكم Politicianتنطوي على معىن اجتماعي حضري حمض،كما أهنا مشتقة من األصل اليوانين "

"، وهي مشتقة من كلمة Policeاملدينة أو البلدة، وتقابلها يف اللغات األجنبية ذات األصول الالتينية كلمة "
صف يس على املدينة أو احلكومة أو الدولة يف املدن اإلغريقية، وقد و وتعين املواطن، وكان يطلق اسم البول ،بوليسيا

                                                           

  .0 ص:، 2005منظور سياسة األمن القومي السنغال، مركز املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة يف جنيف،  -960 
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ز النظام واألمن عنها أبهنا رمة يف املدينة، بينما قال "أرسطو" "أفالطون" الشرطة بكوهنا شراین احلياة ومنبع السعاد
 وأمثن ما متلكه األمة.  ،وحياة الشعب

، حيث جند يف القاموس الفرنسي policeويف اللغة الفرنسية، فقد جاءت كلمة الشرطة مرادفة لكلمة       
LAROUSSE   أن الشرطة هي جمموعة من اإلجراءات اهلدف منها ضمان النظام العام، وجند كذلك يف

لى فظة عيعين جمموعة من اهليئات واملؤسسات اليت تضمن احملا  Policeأن مصطلح  ، Le Roberمعجم 
 962النظام العام وتعقب اجلرائم، وله معىن آخر هو التنظيم العقالين للنظام العام.

من  لشرطية،ا التحديث داخل املؤسسة األمنية جوانبدراسة اهلادفة لتستدعي احملاولة وهلذه االعتبارات،       
الفلسفة  تعمل على رصد مظاهر التحول يف ،مقاربة سوسيولوجيةقبيل املديرية العامة لألمن الوطين اللجوء إىل 

 مي.جتسيد مفهوم األمن مرفق عمو  اللتني تؤطران عمل املصاحل الشرطية، يف أفق األمنية واإلسرتاتيجية

وم شرطة مفهوهو  ،كان مرتبطا بقوات حفظ النظام  الذي يعين القطيعة مع مفهوم تقليدي ،هذا األخری      
النظام  أداة يف يد السلطة، حيث هدفها هو احلفاظ علىقوة العمومية اليت تعترب تلك ال ي يقصد به، والذالنظام

 من االضطراب من جهة، ومحاية املؤسسات من جهة أخرى.

نظام العام ديناميتها يف احلفاظ على الو تقوم على حمافظة القوة العمومية  ،الشرطة مرفق عموميوبذلك، فإن       
ق تراب الدولة، وذلك فو  تركز اهتماماهتا على املواطنات واملواطنني واملقيمات واملقيمنيأن واملؤسسات، ابإلضافة إىل 

 تنبين حيث963ألساسية،ا ويف محاية حقوقهم وممارستهم حلرایهتم ،أبن تكون يف خدمتهم وحتسن االستجابة ملتطلباهتم
: جودة اخلدمات العمومية املقدمة للمرتفقات واملرتفقني؛ حسن االستقبال؛ التوصل على مؤشرات التاليةسها مقاي

العمومي اإلعالمي والرقمي وبعني املكان؛ اإلخبار واملعلومة؛ تبسيط املساطر واالستجابة الفورية؛ تقييم املواطنات 
 واملواطنني ألداء املؤسسة األمنية. 

يف العديد من الدول حتت أتثری عوامل خمتلفة، حيث من البلدان  ميمرفق عمو كمفهوم الشرطة  وقد تطور       
ا كاستجابة إلصالح هما تطور فيها املفهوم حتت أتثری تنامي اجلرمية وبروز الشعور ابلالأمن، ومن البلدان اليت نشأ في

الشرطة  وهناك بعض الدول من طورت املفهوم على إثر تبين السلطات ملفاهيم شرطة القرب أإداري شامل، و 
 اجملتمعية أو شرطة األمن أو الشرطة املواطنة.
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ا عموميا جعل املديرية العامة لألمن الوطين مرفقوظهرت جتربة التحديث داخل الشرطة املغربية، واهلادفة إىل      
والشؤون احمللية  ،، يف سياق حتديثي مغريب يؤطره املفهوم اجلديد للسلطة القائم على رعاية املصاحل العموميةابمتياز

 ر على استثبات األمن واالستقرار وتدبری الشأن احمللي واحملافظة على السلمو والشع ،واحلرایت الفردية واجلماعية
 ،ني املكانومالمسة ملشاكلهم يف ع وقريبة من املواطنات واملواطنني وأن تكون اإلدارات العمومية مفتوحة ،االجتماعي

 د احللول املناسبة واملالئمة. وجمتهدة يف إشراكهم يف إجيا

منشغال  طينمرفق األمن الو مل يعد  ، حيثحتسني اخلدمات املرفقيةوالتحديث ال ميكن أن يكون إال بواسطة      
عبارة عن  "يدةاجل العمومية اخلدمةفقط بتدبری احلفاظ على النظام العام وبفك ألغاز اجلرائم، بل أصبح شعار "

من ، من خالل وضع مصاحل األالشرطي جدية وفعالية العمل ومقياسا ألداءللفلسفة الشرطية  واقعي مؤشر
نصب أعينها حاجيات املواطنات واملواطنني، وذلك أبن تسعى إىل خدمتهم وبطريقة جيدة، ويف هذا اإلطار تشكل 

خمطط كرتونية؛ لوطنية للتعريف االلة ا: مشروع اجناز البطاقمقياسا موضوعيا للمؤشرات السالفة الذكر األوراش التالية
ية تنظم  داخلة مصلحي ومذكرات دورایتو  بالغات تفاعلية صدورق أمنية تستجيب ملعايری اجلودة؛ إتشييد مراف

ربامج املخصصة إلعتبارات خاصة؛ ال معينة من املواطنني كيفيات تصرف الشرطيني مع املواطنات واملواطنني وفئات
األبواب  ؛الديون داخل املراكز احلدوديةالتعديل الذي طرأ على مسطرة أداء ؛ ني ابخلارجالستقبال املغاربة املقيم

املفتوحة التواصلية والسنوية والالممركزة ومنصات التواصل اإلجتماعي للمديرية العامة لألمن الوطين؛ الرؤية احلقوقية 
 اخلدمةجتويد و مبعيار حتسني  والعصرنة ما هي إال متظهرات ألوراش التحديث ...اخل،يف فلسفة التكوين الشرطي

 964.، وتعزيز الثقة والرضى اجملتمعي لألداء الشرطيداخل مصاحل الشرطة األمنية

رسوم مبثابة املمن  22رغم أن املادة )، املصا ح الالممركزة للدولةمصا ح األمن الوطين جزء ال يتجزأ من وألن      
أحكام هذا املرسوم ال تسري على القطاعات الوزارية املكلف ابلعدل ميثاق وطين لالمتركز اإلداري، صرحت أبن 

واألوقاف والشؤون اإلسالمية، وإبدارة الدفاع الوطين واإلدارات املكلفة ابألمن الداخلي والقطاعات الوزارية اليت ال 
الممركزا( و  ا مركزایخدت بعداإلسرتاتيجية الوطنية للمديرية العامة لألمن الوطين أ ، إال أنتتوفر على مصاحل الممركزة

مصاحل  عىير  ،موميع مرفق ترسيخ أسسمباشرة ابملفهوم اجلديد للسلطة يف أفق  بشكل الشرطة الوطنية معنيةفإن 
املواطنني واملقيمني، وجيتهد يف االنفتاح عليهم واستشعار مشاكلهم وانشغاالهتم، وكذا إشراكهم يف إجياد احللول 

 املناسبة هلا.

                                                           

 .01، ص: 0212، يونيو 20جملة الشرطة، عدد  -964 
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ي يعمل على الذ ،املفهوم اجلديد للمرفق العموميمتكنت املديرية العامة لألمن الوطين، من تفعيل حيث      
جتسيدا لروح  ،رتفقات واملرتفقني بكيفيات خمتلفة ومتطورة وذات جودة عاليةللم النوعية قدمي جمموعة من اخلدماتت

 .ن )ة(ملواطا يف خدمةية يف جعل الشرطة والتزاما ابلقوانني املؤطرة، واستجابة للتوجيهات امللك ،الدستور

وهكذا، بعد أن تناولنا يف هذا الفرع ملاهية األمن القومي يف األنظمة الشرطية املقارنة، وتطورات مفهوم األمن      
الشرطي إىل مستوى املرفق العمومي كأحد متظهرات التحديث الشرطي، ومفهوم اخلدمة العمومية اجليدة، فسنركز 

ما هي متظهرات و ها، وأهداف هامعايری  فما هو مفهومها؟ وما هيالشرطة اجملتمعية،  الفرع الثاين على اهتمامنا يف
 الشرطة اجملتمعية؟ قوماتتكريس املديرية العامة لألمن الوطين مل

 : الشرطة اجملتمعيةالفرع الثاين

 الفقرةيف  نتطرق عدهاوب، على ضوء النماذج املقاربة معايری وأهداف الشرطة اجملتمعية األوىل الفقرةيف  نتناول     
 .عايری وأهداف الشرطة اجملتمعيةملتجليات تكريس املديرية العامة لألمن الوطين ل ةثانيال

 على ضوء النماوج املقاربة معايري وأهداف الشرطة اجملتمعية :الفقرة األوىل     

ايری ر وتدوين املعولقد مت تطوي، احلقوق وااللتزاماتتعترب املعايری هي قواعد للسلوك أو مقاييس حمددة من حيث   
والتعاون يف  منظمة األمنو  ،كاالحتاد األوريب  ،الدولية املتعلقة جبهود إصالح قطاع الشرطة من قبل األطراف الدولية

من خالل عايری امل هذه الصفة الرمسية على وقد مت إضفاء كومية،احلنظمات غری امل بعض الدول و إىلإضافة ، أورواب
 أطراف متعددة.واليت مت تفعيلها من قبل  ،سلسلة من التصرحيات والقوانني واملعايری املتشابكة

طية، بشكل متزايد كأفضل مؤسسة للشرطة الدميقراالشرطة اجملتمعية  وعلى هذا املستوى، ازداد الوعي أبمهية  
هج للشرطة قادر على حل النزاعات وتوفری األمن واألمان بعد انتهائها، ولكن من الواجب األخذ بعني فهي املن

سمح للشرطة وإسرتاتيجية تنظيمية "طريقة تطبيق تلك الفلسفة"، ت"فكر" هي فلسفة  الشرطة اجملتمعيةاالعتبار أن 
تقاد أبن واالضطراابت، هذه الفلسفة مبنية على االعواجملتمع ابلعمل معا بطرق جديدة حلل مشاكل اجلرائم والفوضى 

 965الناس يستحقون وميلكون احلق يف أن يكون هلم رأي يف العمل الشرطي، مقابل مشاركتهم ودعمهم له.

                                                           

لسيطرة لمؤلف مجاعي، فلسفة ومبادئ الشرطة اجملتمعية: دراسة الشرطة اجملتمعية، اإلصدار الثالث، مركز شرق وجنوب شرق أوراب لتبادل املعلومات  -965 
 .1، ص: 0222شتنرب  2 يف صربيا،-على األسلحة الصغریة واحلقيقية، بيلغراد 
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 منهج اسرتاتيجي طويل األمد، يرتكز على مشاركة الشرطة يف اجملتمع وجتاوهبا مع رطة اجملتمعيةفالشوعليه،   
ل ودعم الشرطة من خالل شراكة بينهما حلشد املوارد وح ،احتياجاته، ومشاركة اجملتمع يف العمل الشرطي اخلاص به

اعلة إىل عمليات شرطة ف املشاكل اليت تؤثر على أمن الشعب، يف إطار احرتام حقوق اإلنسان واملساءلة واحلاجة
ابلتشارك مع اجملتمعات، فهو عبارة برانمج للشرطة اجملتمعية الشامل أو مبادرات سالمة اجملتمع، كما خيضع هذا املنهج 

  966إىل مراقبة دولية للمنظمات الدولية املعنية به.

منع الصراع وبناء احلياة منظمة عاملية مستقلة تعمل من أجل ك"  Saferworld" " سيفرورلدمنظمة تقوم "و   
 ،عاما من اخلربة 02 ى ما يزيد عن ستخدم اخلربات واملناهج اجملربة القائمة علها على اتعاون مع شركائب 967،اآلمنة

، عة النطاقري أحبااث وحتليالت واسجتحتسني سالمتهم وشعورهم ابألمن، و مع الناس املتضررين من الصراع هبدف 
أما  ،الم دائموالدولية يف سبيل بناء سوظف تلك األدلة والدروس لتحسني السياسات واملمارسات احمللية والوطنية تو 

إذ نؤمن أبنه ينبغي أن تتاح لكل إنسان حياة من السالم والرضا، تنعم ابألمن وال ينغصها الصراع  ،فهي الناس هاأولويت
 حيث يهم جمال تدخلها، 0220الشرق األوسط ومشال أفريقيا منذ  يف "سيفرورلدوتعمل املنظمة العاملية " 968،العنيف

ملساءلة يف عمل ا من القضاای اليت تشمل دعم اجملتمعات احمللية لبناء السالم، واالحتفاء ابجملتمع املدين، وتعزيز اعدد
 .اصة فيما يتعلق ابلسالم واألمانمتكني املرأة، وخ ةناصر مو  ،الشرطة واألمان

لقانون وليس واخلدمة الشرطية املسؤولة أمام ا ،احلكم الدميقراطيتتقاطع مع  الشرطة اجملتمعيةوتبعا لذلك، فإن       
احلكومة، حيث إن محاية وتعزيز حقوق اإلنسان أمر أساسي للشرطة اجملتمعية، وجيب أن يشكل جانبا حمورای ضمن 

مان والقيادة املؤهلة من قبل كبار اإلداريني أمر حيوي لض مناهج التدريب الشرطي، ابإلضافة إىل ذلك، فإن االلتزام
عسكرية أو بریوقراطية  رد فعل على النماذج التقليدية اليت تعتربووج الشرطة اجملتمعية منيشكل التغيری احلقيقي، ومن مت 

بدال عن  ةمن أجل إحداث بنية جديدة تستند إىل فلسفة جديدة من بني أولويتها، ضرورة وضع إسرتاتيجية نوعي
تعزيز قدرة الشرطة ابستمرار؛ احلاجة إىل هنج يؤثر على أسباب اجلرمية والفوضى، بدال من املنهج التقليدي الشرطي 

                                                           

 .1ص: مرجع سابق، ة الشرطة اجملتمعية، مؤلف مجاعي، فلسفة ومبادئ الشرطة اجملتمعية: دراس -966 
      املوقع اإللكرتوين الرمسي للمنظمة العاملية املستقلة اليت تعمل من أجل منع الصراع وبناء احلياة اآلمنة: -967 

https://www.saferworld.org.uk/ar/home 12:10، الساعة  0/1/0201، الصيغة العربية، اتريخ الزایرة. 

ة منه، اتريخ الزایرة ياملوقع اإللكرتوين الرمسي للمنظمة العاملية املستقلة اليت تعمل من أجل منع الصراع وبناء احلياة اآلمنة، فضاء من حنن، الفقرة الثان -968 
 .11:22، الساعة 0/1/0201

https://www.saferworld.org.uk/ar/home
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لكل ث و لفعلية واملصممة خصيصا لكل حداملفرط يف التفاعل مع هتديدات األمن والنظام العام؛ ضرورة االستجابة ا
 969 .منطقة ومجاعة بدال من االستجابة النمطية

اجملتمعات و  ات واملواطننيأساسي على دمج اهتمامات املواطنبشكل الشرطة اجملتمعية يف هذا اإلطار، تعمل و       
فاعلية ، حيث حتتاج يف ذلك إىل شرطة تمل الشرطة وإدارهتا وتوفریها هلمداخل كل مستوى من مستوایت سياسة ع

ومبادرة وسباقة للتواصل الدائم، والثابت مع مجيع قطاعات اجملتمع احمللي الذي تنتمي إليه بغية التعرف على اإلشكاالت 
 واإلكراهات واحللول ملشكل حملية. 

  970ي:ه مبادئ أساسيةسبعة يقوم على  منووج الشرطة اجملتمعيةن ميكن القول إ ،وهلذه االعتبارات      

 مبدأ القرب، أن تكون الشرطة اجملتمعية جزءا من اجملتمع وليس منفصلة عنه؛ -
 مبدأ التشارك، أن تعرف احتياجات اجملتمع مبعية اجملتمع املدين؛ -
مبدأ التنسيق والتعاون، العمل بشكل مشرتك يف إطار التعاون والتنسيق مع ابقي السلطات واملؤسسة واهليئات  -

 ممثلي الشعب والتنظيمات املدنية؛األخر و 
 مبدأ التناسب واملطابقة، أي توافق ومطابقة عمل الشرطة مع حاجيات اجملتمع؛ -
مبدأ املساءلة واحملاسبة، خضوع أفراد الشرطة للمساءلة واحملاسبة عن أداء خدماهتا العمومية وجودهتا أمام  -

اعني العام مهني يف جمال الشرطة اجملتمعية سواء يف القطالقانون وتقييم الرأي العام، ومساءلة كل الفاعلني املسا
 أو اخلاص، أفرادا أو مجاعات، ذاتيني أو اعتباريني؛

 مبدأ استمرارية املرافق العمومية وجودة خدماهتا العمومية؛ -
 مبدأ الشفافية والنزاهة والصدقية يف املعلومة واألخبار واحلصلية  -

جلغرافية واملسؤولية عرب الرتكيز على املسؤولية ا ،الفلسفةهي  ،ربعة عناصر أساسيةألكما ختضع الشرطة اجملتمعية       
 ،ابألمن اإلحساس، وإعطاء جوانب السلم واألمن وجلودة اخلدمات العموميةالرمزية والوظيفية، وإيالء عناية خاصة 

معاجلة املشاكل ة الشرطية حنو يجية املؤسسأولوية يف التخطيط والتدبری قبل السيطرة على اجلرمية، وتوجيه إسرتاتوتعزيزه 
 971واخنراط العامة والشرطة يف عالقات عمل مشرتك ذات مسؤولية متبادلة.االجتماعية 

                                                           

 .22- 22ب ملاذا؟، مرجع سابق، ص: أمين أيوب، شرطة القر  -969 

 .11مؤلف مجاعي، فلسفة ومبادئ الشرطة اجملتمعية: دراسة الشرطة اجملتمعية، مرجع سابق، ص:  -970 

 .12ص: نفس املرجع،  -971
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ر بعضا من النماذج ال احلص على سبيل املثالنستعرض  ،اليت مت العمل هبا مبادرات الشرطة اجملتمعيةويف إطار       
 نورها كاآليت:

 زارة الداخلية، حيث حددت و طبقت منووج الشرطة اجملتمعيةاليت  الدول أوىل ، بوصفهااملتحدةاململكة يف       
  972:وهي ،جناحهامخس عناصر أساسية حامسة لتحقيق  الربيطانية

 ؛خربة التواصل لدى موظفي الشرطة حتسني -1
  ؛ل الشرطة داخل اجملتمعات احملليةإدماج أحياء عم -0
 ؛تسويق واالتصال واملشاركة العامةتتضمن املشاروات وال –مشاركة جمتمعية فعالة  ضمان -2
 ؛واملساءلة احمللية لعمل الشرطة تعزيز إدراك العامة -2
اء ونقد أفراد الصف واليت تستفيد من آر  ،إجراء تغيریات تنظيمية وثقافية لتعزيز االستجابة املطردة -0

 األمامي والعامة ابستمرار. 

ميثل سن التشريعات الناظمة للقطاع األمين عملية صعبة ومعقدة، ولذلك، جيد العديد من املشرعني أن وعليه،       
 .من السهل نسخ تشريعات واستریادها من بالد أخرى، فهذا يسرع هذا األمر من عملية الصياغة

، والقانون بشـأن تنفيذ مهام الشرطة 1102كل من قانون الشرطة لسنة   ميثل ،للنمووج الياابينابلنسبة أما       
اابنية بعض اخلرباء يرجعون الفضل لإلمرباطورية اليإن ، بل عمل الشرطة اجملتمعية، مناذج مبكرة حول 1122لسنة 

لته التنظيمية من "، يتألف يف هيك"نظام وطين للشرطةحيث يعمل يف الياابن  ،يف اخلروج مبفهوم شرطة للمجتمع
يف املقاطعات، ابإلضافة إىل جهاز وطين للشرطة يقع على رأس هذه اهليكلة، ويتوىل جهاز أجهزة للشرطة تعمل 

  973الشرطة الوطين مسؤولية إعداد السياسات واملعايری الالزمة لعمل الشرطة وإنفاذها.

املستوى القومي  فالشرطة تنظم على، للشرطة اجملتمعيةزال قانون الشرطة الياابين يعترب منوذجا جيدا ماوهكذا، ف      
حكومة  21تتحمل إدارة الشرطة مسؤولية  حيث ،م مزجيا من املركزية والالمركزيةويقدم هذا النظاومستوى املقاطعات، 

عمل على املستوى والكياانت اليت ت ،بينما يتم تطوير السياسات واملعايری ابلتنسيق على املستوى القومي ،مقاطعة

                                                           
 ، عن املوقع االلكرتوين الرمسي: 1، ص:0221تقرير موجز ملركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، إصالح قطاع الشرطة، أكتوبر  -972

www.dcaf.ch/bachgrou,ders.  12:12، الساعة 0/0/0211، اتريخ الزایرة. 
، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية 1122تشريعات املتعلقة بقطاع األمن، التشريعات املتعلقة ابلشرطة الوطنية السويد، عمل الشرطة السويدية سن ال -973 

 .1على القوات املسلحة، ص: 

http://www.dcaf.ch/bachgrou,ders
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ة الشرطة كالو ، وهلا بعض السيطرة على منيةالسياسة األ اليت تقوم بوضعجنة الوطنية لألمن العام هي الل ،القومي
 974شؤون الشرطة. تتوىل إبدارة اليت الوطنية

 
 :لشرطة الياابنيةل اجلهات الرقابية  •

مثل الرقابة على  ،الياابنيةأجهزة الشرطة  ابلرقابة الدميقراطية العامة علىيقوم "الداليت" "الربملان الياابين"       
قة إبدارة للداليت" سلطة القيام ابلتحقيقات املتعلامليزانية، عالوة على ذلك، فإن "املشاورات اخلاصة ابلتشريع أو 

وله أن يستدعي الشهود لإلدالء بشهاداهتم وحتضری السجالت، كما تقوم اللجان الوطنية وجلان املقاطعات  ،الشرطة
ة ة أنشطة الشرطة على املستوى اخلاص هبم، ويتم تعيني أفراد هذه اللجان من قبل رئيس الوزراء مبوافقلألمن العام مبراقب

لوسائل  فإن ،ويف هذا اإلطار ،ملقاطعة ابلنسبة للجان املقاطعاتومن قبل حاكم املقاطعة مبوافقة جملس ا ،الربملان
  975د.مهم يف الكشف عن العديد من فضائح الفسادور  اإلعالم

 : يف الياابن الشرطة اجملتمعيةدالالت   •
يوجد يف و  صندوق الشرطة" أو " كوابن" ابللغة الياابنية"ما يسمى  ينتهي التسلسل الوظيفي للشرطة عند      

على عكس الكثری من الدول اليت يرتكز فيها نشاط الشرطة حول  تشوزايشو""يوجد  ،املدن، أما املناطق النائية
ويتجول أفراد الشرطة املتواجدون يف هذه الصناديق سریا على األقدام أو ابلدراجة، وتعرب مهمة  ،السيارات الدورية

أفراد الشرطة العاملني يف الكوابن والتشوزایشو هي القيام بزایرات مجيع املنازل واملكاتب القائمة يف احلي اخلاص هبم 
بتقدمي  نمو نصائح ملنع وقوع اجلرمية، ويقو حلي، وإسداء الوأحوال املقيمني هبذا ا نتظام لالطالع على الظروف العامةاب

مثل تقدمي إرشادات الطرق والعمل مبثابة مكتب للمفقودات، ويستوقف املواطنون غالبا أفراد  ،للمجتمعاخلدمات 
،  رميةمنع وقوع اجل ءاتهذه الشرطة لالستفسارات، كما يقوم أفراد الشرطة بتوزيع جرائد صغریة الطالع املقيمني إبجرا

هيئات شرطة ثابة "مب فهي ،الدعم للمنظمات اخلاصة اليت تقوم أبنشطة ملنع وقوع اجلرمية كما تقوم الشرطة بتقدمي
 976.يف جمال  قضاای سالمة السری ومراقبة األحياءمساعدة " 

                                                           

، قانون تنفيذ واجبات الشرطة 1102الياابنية، دليل منوذج التشريعات املتعلقة ابلشرطة، رزمة سن التشريعات املتعلقة ابلقطاع األمين، قانون الشرطة  -974 
 .2، ص: 0222، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، 1122

 نفس املرجع. -975 
واجبات ، قانون تنفيذ 1102دليل منوذج التشريعات املتعلقة ابلشرطة، رزمة سن التشريعات املتعلقة ابلقطاع األمين، قانون الشرطة الياابنية،  -976 

 .2، مرجع سابق، ص: 1122الشرطة 
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ترتبط ارتباطا  اليت ملواطنةاالشرطة  ، تعينيف فلسفتها اجملتمعية الشرطة مفهوم، فإن التجربة البلجيكية يفو       
من املفروض يف العالقات بني مكوانت القوة العمومية والساكنة أن تتجسد وفق وثيقا مبفهوم شرطة األمن، حيث 

بح تلك تصيف قلب العمل الشرطي اليومي، و  توضع االهتمامات األمنية للساكنة ، حيثأشكال العمل اخلاصة
 أداء القوة العمومية.االنشغاالت عبارة عن موجهات لطرق وكيفيات 

 أشكال خاصة للعمل:أربعة االعتماد على  اجملتمعي يتحتم على شرطة األمن ،وحتقيقا هلذا اهلدف      

 استبدال منطق االستجابة املنتظمة لنداء السكان مبنطق استباق االنشغاالت؛ -
 التواصل؛ خالل آلية احلوار و  العمل على أن تكون القوة العمومية على صورة املواطنني وكما يريدها هؤالء من -
 977.العمل على املسامهة يف إجياد حلول فعالة ودائمة للمشاكل اليت تقلق أمن الساكنة -

تشكل شرطة اجملتمع عنصرا هاما من التوجه الذي تتبناه ملنع وقوع اجلرائم، ويشتمل هذا  السويددولة بينما يف     
ون اقرتاف املبادرات اليت تطلقها الدولة للحيلولة د وعلى ،الشفافيةمن التوجه على إنفاذ أعمال الشرطة أبقصى قدر 

اجلرائم، وذلك على أساس من التعاون الوثيق مع املواطنني الذي يقطنون يف اجملتمع السويدي أو األشخاص الذين 
 978يفدون للعمل فيه، ويتم الرتكيز يف هذا املضمار على اجلرائم اليومية يف مناطق نفوذ الشرطة.

لوظائف؛ شرطة تنبين على املتطلبات التالية: تعدد ل املعايري االجيابية للشرطة اجملتمعيةوارتباطا بذلك، فإن     
اجلماعة؛ اإلنتاج املشرتك لألمن؛ التعاون والشركة؛ الالمركزية والالمتركز؛ التسلسل اهلرمي األفقي؛ جودة اخلدمات 

  واالستجابة السريعة والفورية للنداءات؛ املساءلة واحملاسبة؛ الوقاية واالستباق.

 عايري وأهداف الشرطة اجملتمعيةملليات تكريس املديرية العامة لألمن الوطين : جتالفقرة الثانية   

منذ البداایت األوىل من العقد املنصرم، رصدت املديرية العامة لألمن الوطين على هامش املشاركات الوازنة هلا     
اجلامعية،  واملؤسسات ،ومراكز البحوث والدراسات ،إىل جانب املؤسسات واهليئات الوطنية، واجلمعيات احلقوقية

حول العديد من القضاای احلقوقية، أمهية موضوع األمن لدى فعاليات اجملتمع املدين احلقوقي، هذه املعاجلة التحليلية 

                                                           

 .22، ص: 22عدد ورش اإلصالحات الكربى للمديرية العامة لألمن الوطين، فقرة ملف، جملة الشرطة،  -977 

لشرطة السويدية االتشريعات املتعلقة بقطاع األمن، التشريعات املتعلقة ابلشرطة الوطنية السويد، عمل  منوذج التشريعات املتعلقة ابلشرطة، رزمة سن -978 
 .12، مرجع سابق، ص: 1122
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ن خالل م إصالح املرفق األمينويتمحور ابخلصوص حول  ،لألمن، جعلت املطلب األمين يشكل جوهر النقاش
 اطر عقالنية للحكامة األمية اجليدة.اعتماد مس

 صالحإلا حول حصرای الشرطة، جملة من متميزا عددا الوطين، لألمن العامة املديرية خصصت لذلك وتكريسا    
 مبناسبة مرجعية واثئق من الشرطة ورجال نساء متكني هبدف 979،مبوظفيها اخلاص األساسي النظام طال الذي

 ،1102 ماس 12 يف  ثراه هللا طيب اخلامس حممد امللك يد على الوطين األمن لتأسيس واخلمسني الرابعة الذكرى
 فرباير 02 يف املؤرخ الشريف الظهری خالل من جتسدت اليت النصوص من حزمة إشارهتم رهن وضع ألجل وكذلك
 لشرطيل مرجعية وثيقة يعد ،اخلاص العدد هذا أن كما  الوطين، األمن ملوظفي األساسي ابلنظام تعلقامل 0212

 يندرج العدد هذا نلكو  ابلنظر ،واإلعالم الصحافة ملعا ولسائر واحلقوقي والسوسيولوجي القانون اتريخ يف وللباحث
 980ين.األم العام ابملرفق االرتباط وذ املعاصر املغرب اتريخ يف هام حدث عن واإلعالم التواصل سياق ضمن

وعلى مستوى عالقة األمن الوطين ابهليئات املنتخبة، فهناك العديد من أوجه التعاون بينهما، حيث إن اجلماعات     
 بات اجلهاز األمين أو إاثرة االنتباه الذي يصدر عنه، سواء تعلق األمر ابإلانرة العمومية أوالرتابية تستجيب دائما لطل

 التشوير أو من حيث التهيئة، لتسهيل عمل األجهزة األمنية.

وإن اخنراط اجلماعات الرتابية ضمن الرؤية اجلديدة على املستوى الدويل جلعل الفضاء العمومي يسوده الشعور     
نة على شبكة املدن اآلممجاعة الرابط على سبيل املثال ال احلصر، يف  منوذجة واألمن، وذلك من خالل ابلطمأنين

، يكون عنصر األمن والطمأنينة والسالمة للساكنة، للحكامة األمنية حمليا، وحتقيقا 1125املستوى العاملي منذ سنة 
اإلانرة العمومية، وعالمات التشوير، ورخص البناء، املعيار اجلوهري يف كل هذه العمليات واإلجراءات، مبا فيها 

 واإلصالح للمسامهة يف النظام العام األمين.

أو  ،تتدخل إلاثرة انتباه اجلماعة لبعض القضاای اليت جيب معاجلتهاأن  األمنية للممؤسسات كما أنه ميكن    
وار يف ياء لتصبح فضاءات آمنة لألسر والز لتسهيل مأمورية شرطة القرب، كدعوة اجلماعة إىل هتيئة جمموعة من األح

 وبتنسيق دائم ومتواصل مع الشرطة.  ،احرتام اتم للمعايری الدولية ابلنسبة للمدن كما القرى

                                                           

 .1، ص: 0212، يونيو 20عدد  فقرة ملف، : إصالحات على إيقاع العيد،0212ماي  12جملة الشرطة، ذكرى  -979 

 .2، ص: 0212، يونيو 20الشرقي الضريس، تالحم وثيق بني العرش والشعب، افتتاحية جملة الشرطة، عدد  -980 
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قرار املدير ابية، اإلدارة الرت  عمالوالة و باملدير العام لألمن الوطين  بني ،وعلى مستوى اجلانب التنسيق والتعاون    
، حيث شكل فويض السلطة إىل والة اجلهاتبت 0220مارس  0صادر يف ال 211.20العام لألمن الوطين رقم 

 981.ألمن الوطيناولني األمنيني مبصاحل املسؤ بني و  اجلهات، يفممثلي الدولة أوجه التعاون بني أحد 

وع التدبری يف موض، 0220يناير 1بناء على الرسالة امللكية السامية املوجهة إىل الوزير األول بتاريخ حيث أنه     
خص نفوذه الرتايب، سلطة تسليم ر  ، كل واحد منهم يف حدودوالة اجلهاتتفوض إىل  ،الالمتمركز لالستثمار

صوص التنظيمية املرتبة وفق الناستغالل أماكن بيع املشروابت من الصنفني األول والثاين إىل املؤسسات السياحية 
 982اجلاري هبا العمل.

والسيما القرار املشار  ،وتقوم بدراسة الطلبات وفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل يف هذا اجملال    
 ،ايل اجلهة املعنية أو ممثلهو ، جلنة جهوية يرتأسها 1121يوليو  11الصادر يف  2.111.22 إليه أعاله رقم

وايل األمن أو رئيس األمن أو  ؛عامل اإلقليم أو العمالة املعنية أو ممثله 983:وتتألف من األعضاء اآليت بياهنم
ب مكلف طبي؛ مندوب وزارة السياحة املعين؛ رئيس األمن اجلهوي أو القائد اجلهوي للدرك امللكي املختص

عمال سكراترية اللجنة أب ممثل األمن الوطينويقوم  ،القائد اجلهوي للوقاية املدنيةيعينه وايل اجلهة؛  ابملراقبة الصحية
 .اجلهوية

داخل  ،وايل األمن أو رئيس األمن أو رئيس األمن اجلهوي أو القائد اجلهوي للدرك امللكي املختص يقومو     
أجل أقصاه شهر ابتداء من توصله ابلطلب، بتوجيه ملف الطلب إىل مدير املركز اجلهوي لالستثمار مرفوقا برأي 

 يف شأن الطلب املذكور.ذ القرار املناسب خحىت يتمكن الوايل من أاللجنة 

كل ثالثة أشهر تقارير تتضمن عدد الرخص واألذون   والة اجلهات إىل املدير العام لألمن الوطين يوجهو     
 984وكذا هوية املستفيدين منها. ،املمنوحة

                                                           

بتاريخ  2122اجلريدة الرمسية عدد ، بتفويض السلطة إىل والة اجلهات 0220مارس  0صادر يف  211.20لألمن الوطين رقم قرار املدير العام  -981 
21/22/0220. 

 .0220سنة  قرار املدير العام لألمن الوطين بتفويض السلطة إىل والة اجلهاتمن  املادة األوىل -982 

 .0220الوطين بتفويض السلطة إىل والة اجلهات سنة  ملادة الثالثة من قرار املدير العام لألمنا -983 

 .0220سنة  قرار املدير العام لألمن الوطين بتفويض السلطة إىل والة اجلهاتمن  املادة السادسة -984 

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/98995.htm
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يقرر املدير العام لألمن الوطين ابقرتاح من وايل اجلهة املعين سحب الرخصة املنصوص عليها يف املادة األوىل و     
 بصفة مؤقتة أو هنائية وفقا للشروط احملددة قانوان. ،أعاله

لى التوقيع ع املديرية العامة لألمن الوطين، فقد عملت منظومة النقل العموميويف نفس السياق، وإىل جانب     
يت يرأسها رئيس ال جلنة النقل والتنقل، كما أن لضمان األمن يف قطار الرتام، مجاعة الرابطعلى اتفاقية شراكة مع 

وفری عالمات وت ،ألجل التداول يف شؤون منظومة النقل للمسؤولني األمنينياجمللس اجلماعي، تعرف حضورا وازان 
 التشوير املالئمة على سبيل املثال.

ية التفويض بناء على آل ،هذا دون إغفال للدور املهم الذي يضطلع به رؤساء اجلماعات الرتابية أو من يقوم مقامهم    
إصدار  واألمر، اليت ختول هلم صالحيات ؛واملنع ؛من خالل اإلذن جمال الشرطة اإلدارية اجلماعيةيف االختصاص يف 

واألمن  ،وات املساعدةوالق ،قرارات فردية ذات طابع ضبطي داخل نفوذهم الرتايب، بتعاون مع السلطات اإلدارية الرتابية
كمراقبة   ،ئياالعمومي لضمان التنفيذ اجليد جملاالت الضبط اإلداري، "الشرطة اإلدارية اجلماعية " منها مراقبة األمن الغذ

، ل األمن العموميجمااملواد الغذائية، واألمن الصحي كتوفری األدوية وسيارات اإلسعاف، والبيئي، إىل جاين دورها يف 
الل رخص من خ ،عرب اإلانرة العمومية وعالمات التشوير والعنونة ومراقبة دخول الشاحنات إىل املدن جمال التعمری

 985املدنية. كأفواه املاء لإلطفاء لفائدة رجال الوقاية  ،تجهيزات احلضرية ومراقبتهاالبناء واإلصالح، وتوفری بعض ال

حرصا منها ف، لألمن الوطين ةالعام يةتفعيل مبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة من طرف املدير أما على مستوى     
املدير العام أصدر  ،املسؤولية ابحملاسبةالذي يربط الفصل األول من الدستور الفقرة الثانية من  مقتضياتتنزيل  على

يف هذا عديدة  قرارات 0210ماي  10بظهری شريف يف  منذ تعيينه "عبد اللطيف احلموشي"لألمن الوطين 
مع التوقيف املؤقت عن ، قضي ابإلعفاء من مناصب املسؤوليةت، 0201سبتمرب  12بتاريخ  آخرها، كان اإلطار

 ؛عميد شرطة إقليميو  ؛يعملون ابملصاحل املركزية لألمن الوطين، وهم برتبة قائد هيئةالعمل يف حق أربعة مسؤولني 
من اإلخالالت  ،وعميد شرطة، مع إحالتهم على أنظار اجمللس التأدييب للبت يف اجلانب اإلداري ؛وعميد شرطة ممتاز

 .986والتجاوزات املنسوبة هلم مبناسبة مزاولتهم ملهامهم

                                                           
حلكامة األمنية أشغال ندوة احممد الصديقي، احلكامة األمنية على املستوى احمللي، أي دور للمنتخبني، مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية،  -985 

 .22، ص:0202على املستوى احمللي، مطبعة البيضاوي، شتنرب 

 وكالة املغرب العريب لألنباء، حتت عنوان: املديرالرمسي ل، منشور عن املوقع اإللكرتوين 0201شتنرب  12بالغ املديرية العامة لألمن الوطين بتاريخ  -986 
ية لألمن العام لألمن الوطين يصدر قرارات تقضي ابإلعفاء من مناصب املسؤولية مع التوقيف املؤقت عن العمل يف حق أربع مسؤولني ابملصاحل املركز 

 .12:02، الساعة 22/11/0201، اتريخ الزایرة  ews.ma/ar/actualithttps://www.mapnالوطين، 

https://www.mapnews.ma/ar/actualit
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والتحرایت  مبهمة مباشرة األحباث ،الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، كال منلألمن الوطيناملدير العام  كلفو     
الالزمة يف اجلانب الزجري من هذه القضية، حتت إشراف النيابة العامة املختصة، وذلك لتحديد كل التجاوزات 

ا ح املفتشية العامة مص وكذا ،القانونية احملتملة، وترتيب املسؤوليات على ضوء ما ستسفر عنه األحباث القضائية
عليها  لتشمل مجيع املهام واألنشطة اليت أشرف ،والتدقيق واستكمال عمليات االفتحاص مبواصلة الوطين، لألمن

هؤالء املسؤولون املوقوفون مؤقتا عن العمل، طيلة حتملهم ملهام املسؤولية، وذلك على النحو الذي يسمح برصد أية 
 987.يةة وإرساء نظم الشفافجتاوزات أو إخالالت أخرى مفرتضة، ويضمن ابملقابل ترسيخ مبادئ احلكامة اجليد

ويف هذا اإلطار، نؤكد أن املديرية العامة لألمن الوطين شكلت استثناءا غری مسبوق على هذا املستوى، حيث     
إن ربط املسؤولية ابحملاسبة مل يكن وليد حلظة سياسية أو حداث خاصا أو لتضليل الرأي العام، بل هو انبع عن قناعة 

اطنة مو و  جمتمعية ، ورهان االرتقاء به إىل مصاف مؤسسةاإلصالح الشرطي ابملغربراسخة لديها، أبن 
ال ميكن أن يكون مبعزل عن املساءلة واحملاسبة، ابعتبارها أحد أبرز مبادئ احلكامة األمنية اجليدة، كما   دميقراطية،و 

لسلوك املوظفني فيها مدونة قواعد ا كرسها الدستور يف تصديره وفصله األول، وكما أكدت عليها املعايری الدولية مبا
، لتحصني 0211ة سن صدرت ضمن مدونة خمصصة هلذا الغرض العامة املكلفني إبنفاذ القانون، اليت كرستها املديرية

اقية يف نزاهة واملصدأسرة األمن الوطين من كل شوائب وخملفات املمارسات السابقة، ومن مت ضمان الشفافية وال
 الشرطية. عمل املؤسسة

وهلذه االعتبارات وغریها، ميكن القول أن املديرية العامة لألمن الوطين هي منوذج مثايل يف إطار التزامها املستمر     
 ابلتقيد هبذا املبدأ الكوين يف التقييم املؤسسايت ألدائها، بدليل أهنا هي الوحيدة اليت عملت على تفعيل هذا املبدأ يف

انيا أو ترابيا، ، ولعل املسؤولني املنتخبني برملأكثر تكلفة وأقل جمهوداورنت مبؤسسات أخرى مناسبات عديد إذا ما ق
على غرار املسؤولني املعينني هبذه اجملالس، خری مثال على ذلك، حيث ما فتئت املدير العامة لألمن الوطين تنشر يف  

أدىن  أي العام كل مستجد يهم هذا املبدأ بدونكل وقت وحني، يف إطار التواصل واإلخبار والتنوير الدائمني مع الر 
 مركب نقص. 
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وعليه، بعدما تناولنا يف هذا الفرع ملعايری وأهداف الشرطة اجملتمعية على ضوء التجارب املقارنة ومظاهر تكريسها     
 التجارب يف ملقومات شرطة القرب والشرطة املواطنة الفرع الثالثمن لدن املديرية العامة لألمن الوطين، سنعرج يف 

  .  املقارنة واحلالة املغربية

 والشرطة املواطنة  : فلسفة شرطة القربالفرع الثالث
اسة لنماذج مقارنة در  حتديد معامل شرطة القرب والشرطة املواطنة من خالل ،نقطتني هامتني نتناول يف هذا الفرع    

الشرطة املواطنة و  عايری شرطة القربتكريس املديرية العامة لألمن الوطين مل مظاهرمث ، (األوىلالفقرة ) هذا اإلطار يف
 .(الثانيةالفقرة )
 دراسة لنماوج مقارنة  -والشرطة املواطنة  : شرطة القربالفقرة األوىل 

واملوالایت  ا"منوذج شرطة القرب يف بلجيك مناذج مقارنةعلى ضوء  شرطة القربفلسفة نتطرق يف هذه الفقرة ل     
 .)اثنيا( الشرطة املواطنة مفهوم إىل الكالسكيةشرطة فهوم السریورة االنتقال من ممث  ()أوال "املتحدة األمريكية

 
 مناوج مقارنةعلى ضوء  شرطة القربفلسفة وال: أ  

حتدد املبادئ  ،مع صدور دورية لوزير الداخلية ،0222إىل سنة بشرطة القرب يف بلجيكا العمل  يعود     
ي عبارة عن فلسفة هوحتريرها ابحثون يف جامعة كاند، ، واليت تساهم يف إعدادها لشرطة القرب البلجيكية اخلمسة

ل حل املشاكالعمل وفق منطق  –التوجه اخلارجي للقوة العمومية  مبادئ هي: 0عمل الشرطي جديدة تقوم على 
 988لومبوومانت.تربير ال –الشراكة  –

  للقوة العمومية التوجه اخلارجياملبدأ األول:  -

هو من مبادئ شرطة  lorientation vers lexterneتوجه املؤسسة الشرطية البلجيكية صوب اخلارج      
القرب يف ذلك البلد، وحسب  هذا املبدأ على قوات الشرطة موارد بشرية ومصاحل أن تندمج يف اجملتمع من خالل 
أتمني وظيفة اجتماعية متمثلة يف إجياد حلول للعوامل اليت تتسبب يف شيوع مناخ الالأمن، ويف إطار التوجه الشرطي 

يدعو  طي يف بلجيكا مبدأين فرعيني، ومها مبدأ االمتزاج يف اجملامع واملبدأ الذيحنو اخلارج طورت فلسفة القرب الشر 
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مكوانت القوة العمومية إىل اعتماد طرق عمل تساهم يف إنتاج خدمات تتماهى وحاجيات الساكنة يف جمال األمن 
 والسالمة والطمأنينة.

دعو طة على روابط متينة مع السكان، كما تويف هذا الشأن، تطالب تعاليم القرب الشرطي أبن حتافظ الشر      
الشرطني إىل جتميع وحسن تقدير الطلب األمين للمواطن واملقيم، وذلك ابالعتماد على احلوار املهين، البحث امليداين 

 وحتليل اإلحصائيات. 

 التوجه حنو حل املشاكلاملبدأ الثاين:  -

دعوة الشرطيني يف إطار مبادئ شرطة القرب إىل عدم االقتصار على التدخل فقط بعد ارتكاب اجلرمية أو بعد      
حدوت االضطراب االجتماعي بل يدعو تلك املوارد البشرية إىل استباق املشاكل األمنية من خالل مباشرة دراسات 

زة على األهداف الشرطية املرتكفإن  وحتاليل وتشخيص متنوع ومستمر لظروف الالأمن حسب فلسفة القرب،
 التقليص من عدد احلوادث أو من -ميكن أن حتدد كمرمى هلا للقضاء على مشكل أمين حمدد  مبدأ حل املشاكل

حتسني  والرفع من جناعة احللول األمنية أو إعادة توجيه املشكل األمين صوب مصلحة أو اإلانرة   -حجمها 
 الشكل األمين املوجود.العمومية  تتناسب تدخالهتا مع 

ومن أجل تكرسي العمل الشرطي املوجه حنو املشاكل على مصاحل الشرطة أن تركز اهتمامها على املشاكل األمنية    
   989اليت تتكرر وتتواتر، وأن توجه أحباثها صوب معرفة وتشخيص األسباب اخلفية لتلك املشاكل.

 العمل ابلشراكةاملبدأ الثالث:  -

كل فرد من أفراد الساكنة، كما أنه موضوع اهتمام ومسؤولية مشرتين، مبعىن األمن حسب   األمن هو شأن   
مرجعيات فلسفة القرب يف بلجيكا، هو املصلحة املشرتكة بني اجلميع، مواطنني كانوا أو أجانب مقيمني، وتبعا هلذا 

فروض أو الواجب أو املسؤولية، فامل املنطق ال يعقل وليس ایالمكان أن تبادر الشرطة ابحتكار أو انتزاع هذا احلق
 واملستوجب أن تشارك عموم الساكنة البلجيكية يف إنتاج األمن.
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القرب يف  تعترب الساكنة من منظور فلسفةوإضافة إىل الشراكة مع خمتلف الفاعلني مؤسساتني وجمتمعيني،    
مومية أو مبناسبة وضع السياسات الع ، شريكا هاما ملصاحل الشرطة، سواء يف إطار العمل اليومي للشرطةبلجيكا

 األمنية والشرطية موضع التنفيذ.

ومن أجل إعمال الشراكة بني الشرطة والساكنة تدعو نظرية القرب الشرطة يف بلجيكا مصاحل األمن إىل تعبئة    
ساسي أ السكان، وذلك من خالل إشراكهم يف مقاربة املشاكل األمنية، وكذلك من خالل حثهم على استيعاب أمر

وهو أن الشرطة ال ميكن أن تكون مسؤولة عن كل مشكل فردي سواء كان يهم مواطنا أو مقيما فوق تراب 
 990الدولة.

 التربير أو اإلثباتاملبدأ الرابع:  -

إىل اعتماد مصاحل الشرطة آلليات تسمح ملواردها البشرية  ، يدعوla justificationمبدأ اإلثبات أو التربير     
إبعداد تقارير حول الطرق والكيفيات اليت انتهجتها إلنتاج اخلدمة األمنية لفائدة املواطنني واملقيمني، مبعىن يتوجه 

ات اليت يمبدأ اإلثبات والتربير حنو اخلدمات املقدمة من طرف املصاحل الشرطية، كما يتوجه صوب الطرق والكيف
 قدمت بواسطتها تلك اخلدمات.

وابلنتيجة يفرتض مبدأ اإلثبات أو التربير أنيتم إعداد تقارير تثبت ابن تلك القرارات قد اختذت فعال، ولإلشارة،    
 فإن مبدأ اإلثبات والتربير الشرطي يتم ابلفاعلني املؤسساتيني واجملتمعني.

ني ير الشرطي موضعه املالئم داخل بنيات التعاون مع الفاعلني الدولييف هذا السياق، جيد مبدأ اإلثبات والترب    
 واجملتمعيني من خالل اآلليات اخلاصة ابستشارة ومسامهة الساكنة يف إنتاج األمن. 

 لومبوورمانتاملبدأ اخلامس:  -

، يعين أن إمكانيات واحتماالت علينا إجيادها للشرطيني أو الساكنة هبدف التعاطي أمن شرطة القربيف جمال     
مع مشاكل األمن املشرتك من أجل حماربة مولدات أو مسببات أوضاع الالأمن، وحسب مرجعيات القرب الشرطي 

رق إجنازها، ومن أهم وطيف بلجيكا، تدعو املوارد البشرية للشرطة إىل مباشرة أتمالت نقذيه حول  تدخالهتم األمنية 
مظاهر املشاركة املقتدرة عند شرطة القرب لبلجيكية هو الذي يتم إعماله داخل البنيات واملصاحل الشرطية، فهذا 

                                                           

 .02ص:  ،0212أبريل  ،22جملة الشرطة، عدد  -990 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

467 
 

املظهر يتجسد من خالل طريقة املسامهة يف اختاذ القرار األمين، حيث يشارك الشرطيون يف اختاذ القرار األمين بفضل 
  991ق تدبری وتسيری مصلحي مبين على مبادئ املسامهة.تبين املصاحل األمنية لطر 

ت األمريكية من طرف السلطا مفهوم شرطة القربفإن تبين  الوالايت املتحدة األمريكية،منووج وفيما خيص     
أدى إىل بروز جمموعة برامج عمل ترتكز على مبادئ من قبيل الالمركزية التنظيمية وإعادة توجيه الدورایت الشرطية 
يف إطار مفهوم التواصل بني الشرطة والسكان، هذا أفضى إىل مناخ تفويض شكلي للشرطيني العاملني مبركز الشرطة 

 992ىت تكون تدخالهتم فعالة.فيما خيص بعض القرارات ح

  993:توفرها على العناصر التالية تقتضي شرطة القرب يف الوالایت املتحدة األمريكيةو     

أن يكون الشرطيني مهيئني ملواجهة الئحة كبریة من املشاكل وقادرين على االستجابة هلا مبجرد انتهائهم  -
 من تشخيص املشاكل األمنية اليت يعرفها القطاع اجلغرايف؛

 هليئاتاعن حلول مبتكرة والتوجه صوب هنج " مبدأ حل املشاكل" بتشجيع موظفي األمن على البحث  -
 العامة واخلاصة سعيا إىل احلصول على مساعدهتا االستشارية والتقنية؛ 

متثيل التدابری الشرطية يف مفهوم القرب يف الوالایت املتحدة على خلق ديناميكية جديدة تروم حتديث مجيع  -
 ایت الشرطة كبنية وظيفية.مستو 

 الشرطة املواطنة مفهوم إىل وم الكالسيكي للشرطةاملفهسريورة االنتقال من : اثنيا

تعين الشرطة يف مفهومها احلديث، اهليئة اليت تعمل على توفری األمن كضرورة لنمو احلياة االجتماعية وازدهارها،       
 994النشاط البشري وحلفظ كيان الدولة وأتكيد استقالهلا.وهو الشرط اجلوهري لنجاح أي وجه من أوجه 

وهكذا عرفت الشرطة حتوالت وتطورات جوهرية يف أسسها، وطبيعتها، ووظائفها، وأساليب عملها، وآليات       
ة القتصادية واالجتماعية لكل جمتمع على حدة، وحبجم جودااشتغاهلا بتطور أوضاع األنظمة السياسية، والظروف 
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ات ومستوایت حقوق اإلنسان وحرایته، حىت أضحت الشرطة مقياسا أساسيا للدولة الدميقراطية واجملتمع التشريع
 حيث تتحمل قسطا وافرا من مسؤولية استتباب األمن وإنفاذ القانون يف اجملتمع. اآلمن واالستقرار املستدام،

ية املتخذة من للشرطة، وهي تتمثل يف األعمال الوقائوتعترب الوظيفة اإلدارية من الوظائف األساسية والتقليدية       
ية اإلدارية املانعة ابختاذ التدابری الضبط وكل ما من شأنه املساس ابلنظام العام، ،قبلها والرامية إىل منع ارتكاب اجلرائم

ت والتدابری اليت الذلك ألجل محاية النظام العام وصيانته، أما الوظيفة القضائية للشرطة، فتتمثل يف اختاذ اإلجراء
والبحث  ،اوإجراء أحباث وحترایت ومجع األدلة وإثباهت ،تتخذها عقب وقوع اجلرمية من خالل التثبت من وقوع اجلرمية

 عن مرتكبيها وتقدميهم للعدالة.

وسيلة لوهكذا، تعد مهمة احملافظة على النظام العام من املهام اليت تضطلع هبا املؤسسات األمنية، ابعتبارها ا      
  995األساسية لتوفری األمن االجتماعي للمواطنات واملواطنني، فحماية أمن املواطن تشمل أمنه االجتماعي.

، اهي مكون أساسي من مكوانت التجارب الشرطية احلديثة، فال جمال لالستغناء عن عنهالشرطة املواطنة و      
املوضوعي بني ابقي املكوانت األخرى السالف ذكرها، حيث تشكل خدمة املواطنات واملواطنني املبدأ  االرتباطه

اط اليومي وجه النشاملعيار احلقيقي الذي يؤطر وي ذي يؤطره هذا املفهوم احليوي، فهياألساسي واجلوهري ال
ل القرب واملواكبة املواطنني من خال والشرطيني، واليت تستهدف بشكل مباشر العالقات اليت تنسجها معللشرطيات 

واالنشغال مبطالبهم وحسن اإلصغاء إليهم، كل هذا رهني بدينامية احلوار الدائم، واملنتظم واإلجيايب، وفق فلسفة 
 جديدة ومتجدد تقوم على تطوير آليات وأدوات االنفتاح املستمر على الساكنة.

 كعيار لتقييم األداء الشرطي على: الشرطة املواطنةومن هذا املنطلق، ترتكز       

 احلرص على حسن تقدير الطلب األمين للساكنة؛ -
 إىل صوت املواطن كيفما كان وحيثما كان؛ حسن االستماع -
 تعزيز آليات وأدوات الشفافية يف إطار عملها اليومي، سواء على مستوى البنية الداخلية أو البنية اخلارجية؛  -
 املواطنات واملواطنني؛التواصل الدائم واملنتظم مع  -
 البحث عن سبل خلق أجواء الثقة يف إطار االنفتاح؛ -
 التمتع بروح اإلخالص والوفاء واملسؤولية حيال الدولة والوطن واملواطن. -

                                                           

 .02: ، صمصطفى حازين، الشرطة املغربية، مرجع سابق -995 
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  واملواطنة القرب يتعايري شرطمظاهر تكريس املديرية العامة لألمن الوطين مل: الفقرة الثانية

هذه األخریة  ،ن جتلياهتا األمنية "شرطة القرب"تعترب إدارة القرب من بني أساسيات املفهوم اجلديد للسلطة، وم     
ال تعين ابلضرورة إحداث فرق متخصصة يف دورایت الشارع العام أو إحداث مركز للشرطة يف أحياء سكنية، بل 

ا يف ة حلاجيات املواطنني، وخدمة أمنية يتم تقدميههي فلسفة ومنطق عمل شرطي قوامها حسن االستجابة الشرطي
املستوى املطلوب، سواء أمت ذلك يف الشارع العام أو داخل مراكز الشرطة أو يف أي فضاء يتفاعل فيه الشرطي مع 

كريسه عرب ن مبدأ القرب مت تمصاحل األمن الوطين ميكن اجلزم أباملواطن يف جمال القرب، ويف قراءة حلصيلة أداء 
جهتني: احلقل اجلامعي واإلعالم األمين، حيث نسجل املبادرات النوعية الين ابدرت هبا املديرية العامة لألمن الوطين وا

ومتخصصة  ،ومسامهتها النشيطة يف إجناح جتربة اإلجازة املهنية واملاسرت ،من خالل انفتاحها على اجلامعات املغربية
أو من خالل تفاعل اجلامعات مع املطلب األمين   ،ن األول بسطاتيف العلوم األمنية ابلشراكة مع جامعة احلس

هو الشأن ابلنسبة ملاسرت احلكامة األمنية وحقوق اإلنسان التابع جلامعة كما كرهان أساسي يف جمال الدراسات العليا  
اكش من جهة، ر وكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جبامعة القاضي عياض مب ،موالي إمساعيل مبكناس

واملسامهة االجيابية ألطر األمن الوطين يف إجناح ندوات مت تنظيمها داخل اجلامعة املغربية يف مواضيع هلا عالقة ابألمن 
والشرطة، بذلك تكون جتربة األمن الوطين يف السبق إىل االنفتاح على دوائر البحث اجلامعي هي جتربة فريدة من 

 996نوعها.

عرب االنفتاح  ،اإلسرتاتيجية اجلديدة للمديرية العامة لألمن الوطين على القرب من املواطنات واملواطنني تقومو      
اجناز فقد عملت املديرية العامة على إنشاء وحدات جديدة و  ،، ويف هذا اإلطارالتنسيق الفعال واملتواصل والتفاعلو 

ف مستوایهتم ت تواصلية تستهدف املواطنات واملوطنني مبختلجتارب منوذجية يف مناطق عالية اخلطورة، إضافة إىل محال
وظروفهم، والتعاون مع الفاعلني اجلمعويني يف امليدان، خاصة الذين يشتغلون على مستوى اجلوانب االجتماعية ذات 

 الصلة ابلفئات اهلشة.
وطريقة عمل  بكوهنا منهجية ،ألمن الوطيناملديرية العامة لتعريف شرطة القرب يف فلسفة ميكن  ومن مت،     

متكن األجهزة األمنية من أن تكون حاضرة وقريبة من املواطن، فهي انبعة أساسا من السعي إىل االنتقال من ردود 

                                                           

 .01، ص: 0212، يونيو 20جملة الشرطة، عدد  -996 
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الفعل إىل الفعل واالستباقية والوقاية كوسيلة انجعة يف حد من مستوایت الشعور ابنعدام األمن وارتفاع مستوى 
 997اجلرائم.

ومصاحل  ،ات حمليةمن سلط ،يف القرب والوقاية والشراكة مع الفاعلني األساسيني يف املدن ،مرتكزاهتاوتكمن أهم      
ومواطنات ومواطنني لتحقيق اإلنتاج املشرتك لألمن  ،ووسائل اإلعالم ،وجمتمع مدين ،وجمالس منتخبة ،الممركزة

الفعالة تجابة رفة اجليدة للميدان، واالسواملع ،وتوقع األخطار ،مبفهومه الشامل، وتعمل هذه الشرطة على االستباقية
     998والسريعة لطلبات املواطنني بغرض احلد من الشعور ابنعدام األمن.

ر املتجلية يف هتييئ تغطية جيدة للمدن من خالل دوائ ،وألجل هذه الغاية، حددت املديرية العامة طرق العمل     
املدين،  املدينة بتعاون مع السلطات الرتابية واجملالس الرتابية واجملتمع الشرطة، ووحدات أمنية متكن من مواكبة توسع

ة ابلرغم من أن هذه الغاایت تتطلب توفری اإلمكانيات املادي ،وجتويد اخلدمات ،هذا دون إغفال اجلانب التواصلي
 واللوجستيكية الكافية. 

عامة عدة فقد جتسدت يف برجمت املديرية ال ،بيف جمال شرطة القر  إجنازات املديرية العامة لألمن وخبصوص     
إجراءات هتم حتسني بنية االستقبال مبا يؤكد أن الشرطة يف خدمة الوطن، حيث أصبحت كل مراكز الشرطة تتوفر 

اطن يف هذا يف منح الثقة للمو  أوالعلى الفتة تشری إىل أن الشرطة يف خدمة املواطن، بغية حتقيق هدف مزدوج 
قوق تذكری الشرطيني بشكل دائم ومسرت بواجبه يف التعامل مع املواطنني يف إطار القانون واحرتام احل يف اثنيااجلهاز، و

 واحلرایت األساسية.
     

                                                           

لبيضاوي، ا أمين أيوب، شرطة القرب ملاذا؟، مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، أشغال ندوة احلكامة األمنية على املستوى احمللي، مطبعة -997 
 .02، ص: 0202شتنرب 

ية نعمر بنصغری، شرطة القرب ابملغرب: األهداف؛ املرتكزات؛ االجنازات، مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، أشغال ندوة احلكامة األم -998 
 .02، ص:0202على املستوى احمللي، مطبعة البيضاوي، شتنرب 
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 999املصدر: تركيب شخصي.   

نية، وجتويد وتكثيف التغطية األم، مواصلة حتديث وتدعيم البنيات التحتية لشرطة القربعلى مستوى      
يف  حصيلة منجزاهتامتيزت على ضوء  1129سنة ، فلئن كانت األمنية املقدمة للمواطنات واملواطننياخلدمات 

من الرابط  اليت جرى تطبيقها يف كل ت أمنية جديدة على غرار التجربةتعميم فرق مكافحة العصاابت يف والای
تنفيذ جمموعة ب 1111سنة يزت فقد مت 1000،مقرا جديدا ملرافق ومصاحل أمنية 02عالوة على تشييد  ،وفاس وسال

                                                           

، عن املوقع الرمسي لوكالة املغرب 0202توحاة من احلصيلة السنوية للمديرية العامة لألمن الوطين برسم سنة املعطيات املتضمنة يف هذا املبيان مس -999 
 حتت عنوان احلصيلة السنوية ملصاحل األمن الوطين: 0202دجنرب  02العريب لألنباء، منشور بتاريخ 

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/2020 /،  1:22، الساعة 01/0/0201اتريخ الزایرة.  
وبرانمج  0211موقع وكالة املغرب العريب لألنباء، بعنوان املديرية العامة لألمن الوطين تستعرض حصيلة منجزاهتا برسم منشور على مستوى  -1000 

 :0211دجنرب  02، بتاريخ 0202عملها برسم 
-D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%
-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9
-B1%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/2020-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
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من املشاريع البنيوية اليت هلا عالقة مباشرة بقضاای األمن يف أبعاده اخلدماتية، إذ أطلقت املديرية العامة لألمن الوطين 
مصلحة  11 هاملبيان أعالاملصاحل األمنية على املستوى الرتايب، حيث أحدثت على ضوء ورش حتديث وتدعيم 

ابعتبارها  بنيات أمنية، 12فرق جهوية للمتفجرات؛ و 0فرق ملكافحة العصاابت؛ و 0التشخيص القضائي؛ و
 .مينملواطنني من املرفق العام األبنيات القرب الشرطية اليت حتقق الوقاية والتفاعل الفوري مع حاجيات ا

ات ذات على تقدمي املساعدة واخلدم رطة املغربيةفلسفة الشويف هذا اإلطار، تكمن أهداف شرطة القرب يف      
أبعاد حقوقية مدنية واقتصادية واجتماعية وثقايف وبيئية، للمواطن الذي يكون يف حالة هشاشة وضيق واستغاثة، 
عندما يلجأ إىل الشرطة كمؤسسة أو كأفراد، مع مراعاة اجلوانب التقنية والقانونية من جهة، والنفسية واملعنوية من 

  1001أخرى، احرتاما ألحكام مدونة قواعد السلوك. جهة
ندرج رية العامة لألمن الوطين يف جمال شرطة القرب، حيث ييأحد روافد إسرتاتيجية املد جمال التواصل ويشكل     

يف هذا اإلطار إحداث خلية مركزية للتواصل، ومواصلة إصدار جملة الشرطة قصد التوعية والتحسيس، وتنظيم األبواب 
ة املفتوحة ميدانيا يف ثالثة حمطات متتالية، واإلدارة االلكرتونية لدوائر الشرطة، وتوسيع جمال البوابة االلكرتونية للبطاق

 1002.الوطنية، وما يتعلق ابلبطاقة اإلقليمية وكيفية احلصول عليها...اخل
                                                           

-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-2019

2020-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7،  11/1/0202اتريخ الزایرة ،
 .10:20الساعة 

 .01-00االجنازات، مرجع سابق، ص:  املرتكزات؛ األهداف؛عمر بنصغری، شرطة القرب ابملغرب:  -1001 

املنشورة حديثا )وات الصلة مبيدان التواصل على مستوى  1112احلصيلة السنوية ملصا ح األمن الوطين لسنة  من شذراتعلى استناذا  -1002 
، وتكريسا ملنهج التواصل املؤسسايت، وتدعيما النفتاحها على وسائل (33- 31، الصفحة 1112، الصادرة يف دجنرب 41جملة الشرطة يف عددها 

 تمع املدين مبا يضمن حتقيق االنتاج املشرتك لألمن، ميكن تقدمي النتائج التالية ذات الصلة:اإلعالم واجمل
 ؛لدراسة قضاای مرتبطة ابلشأن األمين هيئة نقابية حملية 02مجعية مدنية و 12.120عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع ما جمموعه  -
تغطية إعالمية من طرف خمتلف  0222نشاطا تواصليا، متثلت يف اإلستجابة لطلبات جناز  2222األمين ل اجناز املصاحل الشرطية املكلفة ابإلعالم  -

 الوطنية، والقنوات والوكاالت الصحفية األجنبية، وشركات االنتاج السينمائي؛ املنابر اإلعالمية
 ايسبوك؛ تغريدة وتدوينة يف احلساابت الرمسية لألمن الوطين يف منصة توتری وف 212نشر  -
 بيان حقيقة لتصويب األخبار الزائفة اليت متس ابلشعور ابألمن؛ 122تعميم  -
بالغا وخربا وملفا صحفيا حول خمتلف القضاای اليت عاجلتها مصاحل األمن الوطين، وتتعلق ابهتمامات املواطنني وانتظاراهتم من املرافق  1021نشر  -

 العام الشرطي؛
بالغا وخربا صحفيا بشأن املؤشرات اإلحصائية اخلاصة ابلقضاای املسجلة يف إطار مكافحة عمليات تزوير اختبارات الفحص  01تعميم ما يزيد عن  -

وجوازات التلقيح، ابإلضافة إىل اجناز روبواتجات وتغطيات إعالمية متواصلة للتحسيس والتعريف ابلتدابری األمنية االحرتازية  11عن جائحة كوفيد 
 دي للجائحة الصحية؛املعتمدة للتص

ابملائة مقارنة مع سنة  22، بنسبة زایدة انهزت 0201مستخدما خالل سنة  211.212بلغ متابعو احلساب الرمسي لألمن الوطين على موقع توتری  -
 تغريدة تتعلق ابجملهودات املبذولة يف اجملال األمين؛ 1221إبمجايل عدد التغريدات انهز  0202

 .0202منخرطا سنة  111.122مقابل  0201منخرطا خالل سنة  020.222ىل ‘واملتفاعلني اجلدد  وصل عدد املستخدمني -

https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2019-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-2020
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 1003املصدر تركيب شخصي.     

 
يت عدد األعداد الصادرة برسم كل سنة عن جملة الشرطة املغربية، اليالحظ من خالل معطيات املبيان، تباينا يف      

على مستوى الدعامة التواصلية االلكرتونية وليس الورقية، حيث بلغ عددها يف سنيت  0212انطلقت منذ يناير 
لعدد يف كل سنة على حدة، لتشهد بعدها  11عددا، بتوزيع متساوي بلغ  00ما جمموعه  0211و 0212

، مث ارتفاعا طفيفا 0212و  0212أعداد يف السنة، وذلك إىل حدود سنيت  0عددا يف السنة إىل  11 تراجعا من
مارس –فرباير  00مبعدل إصدار واحد فقط "العدد  0211، مث تراجعا كبری سنة 0212و 0210برسم سنيت 

، بذلك 0202و 0211أعداد سنيت  2أعداد وأخریا  2يف حدود  0212"، بينما ستعرف ارتفعا سنة 0211
عددا بتساوي، أما  11مبجموع  0211و  0212تكون أكرب حصة مسجلة ضمن إصدارات اجمللة سجل سنيت 

                                                           

 IOS- ANDROIDأعداد من جملة الشرطة يف صيغتها الورقية واإللكرتونية، املتوفرة على منصات  2إصدار  0201عرفت سنة  -
يف نظام مايت نشورة على مستوى التطبيق املعلو م ، كدعامة تواصليةة الشرطةاملعطيات املتضمنة هي مستوحاة من أعداد النسخ االلكرتونية جملل -1003 

 .11/2/0202بتاريخ  اهلواتف الذكيةالتشغيل "أندرويد" احململ جماان يف 
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، حيث مل تتجاوز عتبت عدد واحد. وعموما فإنه يالحظ تراجع يف 0211أقل السنوات إصدارا كان يف سنة 
 .0202إىل حدود سنة  0212إصدارات أعدد جملة الشرطة منذ سنة 

ابعتماد الشفافية  ،، قامت املديرية العامة مببادرات لتخليق املمارسة الشرطيةجمال التخليق الشرطي املرفقيويف      
والنزهة واالستقامة يف عمل املوظفني واملستخدمني والتفاين يف خدمة املرتفقني وحماربة الفساد، إىل جانب التدابری 
الرامي إىل تعزيز املراقبة اليت تقوم هبا على اخلصوص املفتشية العامة لألمن الوطيت كمديرية مركزية، وكذا عن طريق 

ة إجراء االمتحاانت والتصحيح الذي يساهم فيه اجلانب الرقمي وأساتذة جامعيون خارج مبارایت التوظيف وطريق
األجهزة األمنية، عالوة على طرق الرتشيح للتعيني يف مناصب املسؤولية من خالل الرتكيز على خمرجات التكوين 

تكوين اجلامعي(، اهد اجلامعية والاملستمر والتأهيلي وتقيم األداء كمعايری أساسية لتقلد هذه املناصب )إشكالية الشو 
وإصدار مدونة قواعد السلوك اليت تتضمن املمارسات الفضلى لرجال ونساء الشرطة، وتفعيل مبدأ ربط املسؤولية 

 ابحملاسبة.
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    1004املصدر: تركيب شخصي. 

يف وسائط االجتماعي، و تدعيم حضور املديرية العامة لألمن الوطين ضمن منصات التواصل فعلى مستوى      
 نقدم املالحظات التالية على ضوء معطيات املبيان: ،اإلعالم البديل

، بلغ عدد املتابعات واملتابعني 0211فإنه برسم سنة على مستوى احلساب الرمسي على موقع فايسبوك:  -
متابعة ومتابع، مبعىن هناك ارتفاع  111122جمموع  0202، يف حني بلغ سنة 02212ما جمموعه 

متزايد يف عدد املتابعات واملتابعني يف سنة واحدة، وهو إن ذل على شيء، فإمنا يدل على إبالء املديرية 
 بعدها الرقمي حيزا هامة، ضمن فلسفة شرطة القرب الذي أخذ أبعادا وأنواعا العامة ملقارنة التواصلية، يف

خمتلفة، منها الورقية كمجلة الشرطة يف نسختها السابقة، والرقمية حاليا، والتواصل عری اإلعالم الوطين 
ريخ الرمسي، من خالل بالغات؛ ومنشورات؛ وتفاعل مباشر للمسؤول املركزي، بل يف سابقة من نوعهايف ات

املديرية العامة لألمن الوطين، ويف بعض املؤسسات الدستورية الوطنية مبا فيها املنتخبة أساسا، اعتمدت 
ل املناسبات هلا يف ك املخاطب الدائماملديريتني العاميتني لألمن الوطين ومراقبة الرتاب الوطين على 

ن موظفات وموظفي أسرة  األمن والتظاهرات، واألحداث الوطنية والدولية، حيث خضعت فئة معينة م
الوطين لتكوين وتدريب على هذا املستوى، خارج أرض الوطن، يف إطار التعاون الدويل الذي ال ينصب 
فقط على اجلرمية وحدها، بل يتعداها إىل تبادل اخلربات والكفاءات والتقنيات العلمية املتطورة ذات الصلة 

 ،دمات القربخيف إطار جتويد اخلدمات العمومية الشرطية، والسيما ابلشرطة اجملتمعية واملرافقية املواطنة، 
ابعتبار املقياس األساسي لتقييم األداء، فضال على اإلعالم االلكرتوين الذي أضحى يشكل أولوية يف اجملال 

 التواصلي األمين.
 22220ايل حو  0211على مستوى متابعي احلساب الرمسي لألمن الوطين على موقع توتری: فقط بلغ سنة  -

 متابعة ومتابع. 000111تطورا هائال مبجموع  0202متابعة ومتابع، بينما بلغ سنة 
تغريده، يف حني سجلت سنة  202ما جمموعه  0211على مستوى معدل التغريدات: فقد بلغت سنة  -

 .0211تغريده، بزایدة فاقت ضعف عدد التغريدات املسجلة سنة  111، 0202

                                                           

املغرب العريب ، عن املوقع الرمسي لوكالة 0202و 0211م سنيت سحصيلة املديرية العامة لألمن الوطين بر  املعطيات املتضمنة هي مستوحاة من -1004 
 . 12:00، الساعة 02/0/0201، اتريخ الزایرة / https://www.mapnews.maلألنباء:

https://www.mapnews.ma/
https://www.mapnews.ma/
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شكلت قفزة نوعية على مستوى  0202لى ضوء املعطيات السالف ذكرها، هو أن سنة والنتيجة املسجلة ع     
 0212التفاعل اجملتمعي لآلليات التواصلية الرقمية املعتمدة من طرف املديرية العامة لألمن الوطين منذ سنيت 

 ل االجتماعي.  التواص ، وهي مؤشر إجيايب على منسوب الثقة بني املديرية العامة لألمن الوطين ورواد مواقع0211و

: نورد املالحظات التالية على ضوء 0202برسم سنة مكافحة اجلرائم وتعزيز الشعور ابألمن وفيما خيص      
 املبيان التايل: 

 
 1005املصدر: تركيب شخصي.          

يالحظا انطالقا من معطيات املبيان، أن مكافحة اجلرائم وتعزيز الشعور ابألمن، وزع إىل شقني: عدد القضاای     
 ، وعدد القضاای اليت مت البت فيها برسم نفس السنتني:0202و  0211الزجرية املسجلة برسم سنيت 

                                                           

العريب ، عن املوقع الرمسي لوكالة املغرب 0202و 0211م سنيت سحصيلة املديرية العامة لألمن الوطين بر  املعطيات املتضمنة هي مستوحاة من -1005 
 .11:22، الساعة 02/0/0201، اتريخ الزایرة / https://www.mapnews.maلألنباء:

 

https://www.mapnews.ma/
https://www.mapnews.ma/
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، يف حني سجلت سنة 022012، فقد بلغت ما جمموعه 0211ابلنسبة لعدد القضاای الزجرية برسم سنة     
، فقد 0211، أما فيما يتعلق بعدد القضاای اليت مت البت فيها برسم سنة 201222ارتفاعا مبا جمموعه  0202
 .211001ارتفاعا كذلك مبجموع  0202، بينما سجلت سنة 021121.02بلغت 

هاز أمين أبرمت املديرية العامة شراكة مع ج ، فقدالتعاون الدويل يف اجملال التكوين الشرطيمستوى أما على     
لدى السفارة األمريكية ابلرابط بغرض استفادة أمنني مغاربة مبقتضاها من دورات تدريبية مبيامي األمريكية، عرب 
مراحل، لتعزيز خرباهتم يف عدة جماالت مبا فيها تعزيز األمن املدرسي، وهم بصدد نقل التجربة اليت اكتسبوها يف هذا 

 دان بعدما كانوا قد استفادوا من تكوين يف املعهد امللكي للشرطة. مي

التعليل؛  : التوجه حنو اخلارج؛ حل املشاكل؛شرطة القرب تقوم على املتطلبات التاليةن وهكذا، ميكن القول إ     
ة؛ االرتباط ساءلالشراكة؛ التمكني أو املشاركة الفعالة، بينما تكمل معايریها يف الكتمان؛ القانون كوسيلة؛ امل
 1006ابلساكنة؛ املهنية؛ الشرعية؛ الوقاية؛ االستياقية والتكامل؛ أتثری شرطة القرب على اجلرمية والفوضى.

استقباالت  ةبصفة منتظم مصاحل األمن الوطين ابملغرب ، ختصصالشرطة املواطنة وترسيخا لقيم ومرتكزات     
رمزية بوالایت األمن ومقرات املناطق األمنية، ومفوضيات الشرطة، على شرف األطفال الذين عربوا يف وسائط 
االتصال والشبكات التواصلية عن تعلقهم مبهنة الشرطة ورغبتهم يف االلتحاق أبسالك األمن الوطين مستقبال، ومت 

وعة سكسواراهتا الشتوي والصيفي، وهداای تذكارية مع زایرات جملممنحهم أزایء وظيفية خاصة جبهاز الشرطة بكامل أ
فقد  0201، واستناذا إىل شذرات احلصيلة السنوية للمديرية العامة لألمن الوطين برسم سنة من املرافق األمنية

 1007طفال. 22استقباال على شرف  وطنيا خصصت املصاحل األمنية

 0201ف خماطر اجلنوح واإلندماج، قامت املديرية العامة يف سنة أما على مستوى حتصني النائشة ضد خمتل     
إبثراء احملفظة البيداغوجية املخصصة للحمالت التحسيسية يف الوسط املدرسي، من خالل إعداد وتوزيع قصص 

ألف  022مصورة للتعريف مبخاطر االرهاب والتطرف وشغب املالعب، وقد استفادة من هذه احلمالت التوعوية 

                                                           

مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، أشغال ندوة احلكامة األمنية على املستوى احمللي، مطبعة البيضاوي، شتنرب  إلك ديفرو، شرطة القرب، -1006 
 .20-22، ص:0202

 .22، ص: 0201، دجنرب 20عدد  فقرة ملف، ،0201جملة الشرطة، احلصيلة السنوية ملصاحل األمن الوطين برسم سنة  -1007 
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مؤسسة تعليمية موزعة على الصعيد الوطين، وذلك برسم املوسم  122آالف و 2لميذة وتلميذا، ينتمون ت 222و
 0201.1008-0202الدراسي 

  املديرية العامة لألمن الوطين اسرتاتيجيةاملطلب الثاين: مواصفات احلكامة األمنية يف 
  ،الرئيسية احمدداهتمن خالل  املديرية العامة لألمن الوطين اسرتاتيجية يفاحلكامة األمنية مواصفات  لىتتج     

ابألساس  املستوحاةو  ،كمنطاقات مرجعية أساسية حنو بلورة رؤية متكاملة ومتناغمة لورش احلكامة األمنية اجليدة
من هذا اإلطار، ضملؤسسة امللكية اوموقع  ،املسؤولني األمنني هلااخلرباء و  رتصو و  ،من اإللتزامات الدولية والدستورية

 واملواكبة داريةاإل املراقبة إىل جانب (،)الفرع األولوالتقييمية  ،الرائسيةو  ،االرشادية من خالل أدوارها التوجيهية
 .()الفرع الثاين والتحدایت األمنية املعاصرة، الالممركزة ملصاحل األمنيةنشطة األ اجلهويةالوطنية و 

 
  األمنية الوطنية: حمددات احلكامة الفرع األول

 سنعرج يف، طيناملديرية العامة لألمن الو  اسرتاتيجيةملاهية احلكامة األمنية يف الفقرة األوىل  بعد أن نتطرق يف     
 .ن الوطيناملديرية العامة لألم بلورة وتكريس اسرتتيجية يفاملؤسسة امللكية  رادو أإىل إبراز الفقرة الثانية 

 
  املديرية العامة لألمن الوطين اسرتاتيجيةاحلكامة األمنية يف  ماهيةالفقرة األوىل: 

الل تقوية من خ ،أصبحت االهتمامات األمنية أتخذ منحى متصاعدا يف اجتاه أتهيل وحتسني اخلدمة األمنية     
تطبيق الصارم يف إطار ال ،قدرات الفاعلني يف جمال األمن على حنو يسمح هلم أبداء مهامهم بفعلية وفعالية أكثر

 اجليدة. مة فعالة للحكامة األمنيةللقانون، واالحرتام املطلق للحقوق واحلرایت األساسية لألشخاص، أي وضع منظو 
1009 

يف مناسبات عديدة أن األمن الوطين هو عبارة أسرة  ،ملدراء العامون لألمن الوطينوارتكازا على ذلك، أكد ا     
ارة " يسعدين كان يستهل كلمته بعب  "الشرقي الضريس"متكاملة األركان والبنيان، ففي كلمات املدير العام السابق 

 يف داللة تعكس الوائم وااللتحام واالنسجام والتجانس املنقطع النظری، وملا يربط هذه ،ابسم أسرة األمن الوطين"
ما لرتقى إىل مصاف البعد اإلنساين واألخالقي،  ك ،اهليئة من قيم وروابط أخوية تسمو عن الطابع املهين اإلداري

                                                           

 .22، مرجع سابق، ص: 0201جملة الشرطة، احلصيلة السنوية ملصاحل األمن الوطين برسم سنة  -1008 
 .22اجلهوية لألمن، مرجع سابق، ص:  أبو بكر سبيك، احلكامة األمنية اجليدة واملراقبة -1009 
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ات وضمان أمن األشخاص واملمتلك ،مكلفة ابحلفاظ على النظام العام أن األمن الوطين كهيئةجدد التأكيد على 
سس بعناية كرمية من امللك الراحل حممد اخلامس ، فضال عن أتكيده أن األمن الوطين أمرفق عمومي حيويهو 

أانط هبا مسؤوليات للحفاظ على أمن األشخاص واملمتلكات وقيم التسامح اليت تنبين  ،مبوجب ظهری ملكي شريف
 1010عليها مكوانت األمة املغربية.

ة لوطين انبع من الثقأن موصول االهتمام الذي حتظى به أسرة األمن ا  -مجيع املدراء العامون  - كما أكدوا     
يف سعيهم الدائم  ،خری سند لنسائها ورجاهلا يف القيام بواجبهم النبيلاململكة والسابغ العطف الذي ما فتئ ملوك 

 .إىل تنفيذ القانون، ألجل حفظ أمن واستقرار الوطن

وثقافة االعرتاف مبكانة املرأة ودورها الرایدي يف املرافق األمين العمومي،  ،تربز مقاربة النوع ،ويف هذا اإلطار     
ي كانت متجلية قبل ورش اإلصالح الدستور   ،حيث إن تكريس مبدأ املساواة يف صفوف موظفات وموظفي األمن

 .0211اهلام الذي شهدته اململكة يف سنة 

ى تعزيز مهامها يف إطار إسرتاتيجيتها اجلديدة املرتكزة علذي أكدوا على أن املديرية العامة تؤ ويف نفس املنحى،      
دورها الوقائي، وتفعيل آلياته، ترسيخا ملبادئ سيادة القانون، والقرب من املواطنني، واالستماع إىل انشغاالهتم، 

  1011وشكاويهم، وتساؤالهتم وتيسری شؤون حياهتم.

جلديدة يف إطار إسرتاتيجيتها احثهم  هو ،العامة لألمن الوطينللمديرية  وما ميز أيضا كلمات املدراء العامون     
 ،قتها املديرية العامةحق على تبين لثقافة االعرتاف وتقييم الذات، حيث أكدوا أبن كل املكتسبات والرهاانت اليت

 زارة الداخليةو احلكومات املتعاقبة عامة، و و  جاللة امللك، طرف جاءت بفضل الدعم واملساعدة اللذين حتظى هبما من
ية اليت تيسر ات اللوجستيكأو على مستوى تزويدها ابلتجهيز  ،سواء على مستوى تعزيز مواردها البشرية ،خاصة

مهامها، فضال عن التعاون والتنسيق األمنيني الدائمني مع مجيع مكوانت القوات العمومية والسلطات العمومية 
 1012وجمتمع مدين ومواطنات ومواطنني.

ية علي أمهاوش" أن اإلسرتاتيج" ديرامللقنيطرة، فقد أكد مدراء املعهد امللكي للشرطة ابوجهة نظر  أما من     
التخليق هو ف الشرطي، حيث إن األخالق والضمری مها أساس النجاح، العام ختليق املرفق فلسفة األمنية ترتكز على

                                                           

، ص: 0212، يونيو 20عدد  ،أخبار داخليةفقرة  ، جملة الشرطة،لتأسيس األمن الوطين 02الذكرى  كلمة املدير العام لألمن الوطين مبناسبة  -1010 
12. 

 .12ص: نفس املرجع،  -1011 

 .نفس املرجع -1012 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

480 
 

، ابعتباره ريالغبة الراسخة يف تثمني العنصر البشجوهر السياسيات العمومية يف جمال التدبری واإلدارة، ومؤشر على 
 1013جزءا من الرأمسال غری املادي لبالدان.

ى تنفيذ تعمل على صيانة األمن وتعمل عل ،كهيئة تنفيذيةمن خالل وظيفتها  الشرطةإن ومن هذا املنطلق، ف     
لطات، بد من منحها جمموعة من السالنظم، ومن خالل ممارسة الدولة لسيادهتا، وهي يف سبيل تنفيذ واجباهتا ال 

حيث ال يتصور تطبيق النظم وحتقيق األمن الداخلي واالستقرار العام دون وجود سلطة ميكن من خالهلا اختاذ كافة 
 ،صورة شاملةالعام باجبات األمن اإلجراءات اليت تعمل على مكافحة اجلرمية والقضاء على كافة مظاهرها والقيام بو 

ف هو خدمة املواطنني وليس سلطة عليهم، ألن الشرطة هتد األمن العامأبن  ات واملواطننيواطنلذلك وجب توعية امل
 1014ابلدرجة األوىل إىل محاية أمن اجملتمع وحتقيق سالمة اجلميع.

هو جوهر عمل الشرطة، وأييت من خالل احرتام جهاز الشرطة للشباب وتقدمي املساعدة  األمن الوقائي بينما     
ة وقوعهم يف أي طارئ، وابلتايل يقدم هلؤالء الشباب اخلدمة األمنية من الدعم واملساعدة من طرف مجيع هلم يف حال

 األجهزة األمنية عامة والشرطة خاصة.

املدير  حسبجديد للشرطة املواطنة احلكامة األمنية كمنظور  مفهوم ميكن إبراز معامل ما سبق، ومن خالل     
شيد لقضااي األمن، التدبري الر و ؛اإلصالح الشرطييرتبط مببدأين أساسيني: الذي العام السابق "بوشعيب الرميل" 

وذلك من خالل التدعيم املتواصل يف جمال حقوق اإلنسان، وتعزيز آليات املراقبة الداخلية سواء على السلوك الفردي 
للموظف أو املمارسة العملية للمصاحل، فضال عن توضيح ونشر اإلطار القانوين املنظم لعمل املؤسسات األمنية، 

ني ما توفر قناعة مشرتكة لدى مجيع مكوانت الدولة، فاعليتطلب لزو أخرى، فإن حتقيق احلكامة األمنية وبعبارة 
حكوميني ومتدخلني جمتمعيني، وأجهزة أمنية، ويقتضي أيضا وجوب ارتكاز التدخالت األمنية على أسس دولة 

 احلق والقانون واإلحرام التام ملبادئ حقوق اإلنسان.

ا حسب املدير العام السابق، هي مسار إصالح ومداه امن حيث طبيعتهاحلكامة األمنية ف ،وعلى هذا املنحى     
شامل ومتواصل، وغايتها األساسية جعل قطاع األمن يف خدمة املواطن وحمركا للتنمية، وضامنا للحقوق واحلرایت، 

                                                           

سنة من التفاين والوالء للوطن والعرش، جملة  01أهروش، دعم األخالق يف املرفق العام، املديرية العامة لألمن الوطين يف ذكرى التأسيس  علي -1013 
 .12، ص: 0210يونيو  –، ماي 1الشرطة، حمور داخلي، العدد 

نية، األمنية، مركز الدراسات والبحوث، أكادميية انيف العربية للعلوم األمعبد الكرمي بن عبد هللا احلريب، دور مشاركة الشباب يف دعم األجهزة  -1014 
 .12، ص: 1111الرایض، 
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وحمافظا على النظام العام، وكذا القواعد اليت تؤطر احلياة اجملتمعية، مما يساعد على حتسني احلياة الكرمية للمواطن، 
وفر الظروف املالئمة لبلورة مبادئ حقوق اإلنسان ومحايتها عرب الرتسانة القانونية الوطنية، هذه األخریة اليت تستمد وي

 1015روحها من املبادئ العاملية يف هذا اجملال، وتتالءم مع شعار اململكة.

ى كون املدلول العام عل املديرية العامة لألمن الوطين اسرتاتيجيةيف  احلكامة األمنية تقوم ،هلذه اإلعتباراتو      
سلوب عمل مؤسسة عمومية أو خاصة، يف حني يضمر وجود منوذج معياري لتصور وأ الذي ةملصطلح احلكام

ابألساس إىل خصوصية تدبری مرفق األمن، وتستمد النظرایت واملفاهيم املعتمدة يف نظام  ينصرف مصطلح األمن
ن العاملي حلقوق اإلنسان، ومن مقتضيات القوانني الداخلية، ابإلضافة إىل أنشطة املؤسسات احلكامة من اإلعال

  .اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، و هيئة اإلنصاف واملصاحلةكالوطنية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان  

ل الشرطة، وإخطار ر إطار عموعلى هذا املستوى، فإن تطبيق قواعد املراقبة وافتحاص احلساابت والشفافية، ونش     
عموم الناس أبسلوب ودوافع عمليات احملافظة على النظام، وخلق شراكات حملية، كلها مؤشرات تدل على احلكامة 

 األمين املتمركز، حيث اخلدمات األمنية تبقى حكرا علىالعمل ابلنظام  األمنية اجليدة، إال أنه يف ظل استمرارية
من احلكامة احملصورة يف نطاق ضيق إىل حكامة جهوية تطرح عددا من األسئلة املتعلقة  السلطة العليا، فإن املرور

 بكيفية وضع تصوراهتا وجتسيدها وإعماهلا يف املمارسة العملية. 

كما أن هناك عالقة مباشرة ومرتابطة بني كل من شرطة القرب وحتقيق احلكامة األمنية على املستوى الرتايب،      
احلكامة يف هذا اجملال، وانطالقا من عدة جتارب تعىن بتوفری قطاع أمين شفاف يعمل ألجل تلبية حاجيات حيث إن 

املواطنني، يتطلب معه بناء أواصر التواصل واحلوار والفهم إىل جانب العمل املشرتك الفعلي الذي يتحقق من خالل 
كن مدرجة والقيام أبدوار مل تكن تقوم هبا أصال ومل تأمن القرب احمللي، حيث إن عمل الشرطة يف اجملتمعات احمللية 

ياجات االحتياجات اليومية للمواطنني وفئات ذوي االحتنها ما يتعلق ابلكوارث الطبيعية و ضمن مهامها األساسية، م
 1016وإنشاء وحدات متخصصة يف قضاای القاصرين والعنف ضد النساء. ،اخلاصة

ار إصالح شامل هي مس كمنظور جديد للشرطة املواطنةة األمنية  ومن خالل ما سبق، فإذا كانت احلكام    
جعل قطاع األمن يف خدمة املواطن وحمركا للتنمية، وضامنا للحقوق واحلرایت، وحمافظا على ومتواصل، وغايتها 

موقع ما فمببدأين أساسيني، اإلصالح الشرطي؛ والتدبری الرشيد لقضاای األمن، يف ذلك على ترتكز ، و النظام العام

                                                           

 .2ص:  ،0210يناير  ،2افتتاحية، عدد  فقرة ، جملة الشرطة،: املنظور اجلديد للشرطة املواطنةبوشعيب الرميل، احلكامة األمنية -1015 
 .21شرطة القرب ملاذا؟، مرجع سابق، ص:  :أمين أيوب، الشرطة -1016 
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 ، وعلى أي أسس ترتكز؟ وهل التصور امللكي لألمنضمن فلسفة املديرية العامة لألمن الوطيناملؤسسة امللكية 
 ؟يتقاطع مع مقومات الفلسفة األمنية اجلديدة

  املديرية العامة لألمن الوطين اسرتاتيجية ضمناملؤسسة امللكية موقع : الفقرة الثانية

واحلكم  ،مرارهالدوام الدولة واست الضامن هابعتبار  للملك، الدور التوجيهي امللكية يفة ساملؤسيتجلى موقع      
حقوق وعلى صيانة االختيار الدميقراطي و  ،على حسن سری املؤسسات الدستوريةاهر سالو  ،األمسى بني مؤسساهتا

حيث يوجه امللك يف هذا  1017،وعلى احرتام التعهدات الدولية للمملكة ،واجلماعات وحرایت املواطنني واملواطنات
مع  "إما بشكل مباشر من خالل االجتماعات اخلاصة "جلسة عمل خاصة ،الصدد توجيهات شفهية أو مكتوبة
أو وزير الداخلية ابعتباره املشرف على أعمال  ،أو عن طريق رئيس احلكومة ،مسؤويل األمن الداخلي واخلارجي

املؤسسات األمنية التابعة لوزارة الداخلية مبا فيها املديرية العامة لألمن الوطين، وال أدل على ذلك هو ترأس وزير 
الداخلية ملراسيم تعيني املدير العام لألمن الوطين، حيث يتوىل تالوة مضامني الظهری الشريف وعرض تصورات 

هات املؤسسة امللكية لفلسفة إسرتاتيجية اإلصالح األمين الوطين، فضال على ترأسه لألنشطة األمنية الوطنية وتوج
حيث  ،وزراء الداخلية العربدورات جملس الداخلية يف إجتماعات وخنص يف هذا اإلطار مشاركة وزير  واإلقليمية،

تصورات اململكة  واستعرض ،دایت األمنية املشرتكةيقدم وزير الداخلية "عبد الوايف لفتيت" كلمة ختص رصد التح
ستشف من مداخلة نوجمهوداهتا يف التصدي لكل الظواهر اإلجرامية يف طليعتها اإلرهاب واهلجرة غری الشرعية، حيث 

تقوم على جتاوز  ،سياسة أمنية متجددةعلى اعتماد وزير الداخلية أسس الفلسفة األمنية للممكلة املغربية املبنية 
رتيب عقالين ، وعلى تمفهوم األمن اجلماعيمن خالل الرتكيز على  ،رتكيز على احلدود الوطنية إىل أبعد من ذلكال

 .لألولوایت، ورسم حمكم ألهداف واقعية، وهنج أسلوب تشاركي واستباقي
لشمولية يف التعامل ابأما على مستوى املقاربة املعتمدة، فقد أكد وزير الداخلية على تبين اململكة ملقاربة تتسم      

الت أقر وزير الداخلية بنجاح اململكة إىل حد كبری يف التصدي لكل احملاو تبعا لذلك، و  ،مع خمتلف الظواهر اإلجرامية
تدة يف ومسألة قائمة ومم مواجهة اإلرهاب تظل مسؤولية اجلميعاإلرهابية الرامية إىل املس أبمن الوطن، غری أن 

 عتداء اإلرهايب على مقهى أركانةإىل املوجهني يف إحياء ذكرى اال الرسالة امللكيةوهي عبارة مستوحاة من  ،الزمن
 .مبراكش

                                                           

 .0211من دستور  20الفصل  -1017 
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ويف هذا الصدد، دعا وزير الداخلية إىل استعداد اململكة لدعم أية مبادرة أو اسرتاتيجية تتوخى حماربة الظواهر      
من خالل التدبری املشرتك للقضاای األمنية من خمتلف الزواای يف إطار ااملسؤولية  ،اإلجرامية العابرة للحدود

  1018.املشرتكة
ابقرتاح من  إما مبوجب ظهری شربف ،التعيني امللك يف سلطة من خالل فتتجلى للملك، الدور الرائسيوحول      

لك هو رئيس لكون امل وذلك ابلنظر ،رئيس احلكومة ومببادرة من وزير الداخلية يف اإلدارات املكلفة ابألمن الداخلي
 وأمللكية من خالل اخلطب والرسائل ا الدور التقييميأخریا و  ؛اجمللس الوزاري واجمللس األعلى لألمن ورئيس ،الدولة

وجب الصادرة مب السامية األوامر والتعليماتعرب اجللسات اخلاصة أو يف إطار االستقبال امللكي أو من خالل 
تح حتقيق ف تنبيهات أو استفسارات أومالحظات أو  امللك قد يوجه من خالهلا بالغات للديوان امللكي، حيث

ية العامة، قد يثين من خالهلا على أداء أفراد املدير  ، أوتفعيل مبدأ املسؤولية واحملاسبةيف إطار  وإجراء أحباث خاصة
وهذا ما جرت به العادة، حيث منذ توليه العرش ما فتئ امللك يشيد ابألدوار الطالئعية ألسرة األمن الوطين يف 

 فعالية أداء املؤسسة األمنية.و  جدية على ، وهي مؤشر مقياسيالعديد من املناسبات

  الوطين لألمن العامني دراءوامل الداخلية لوزراء امللكي االستقبال أوال:   

، جند أن املسؤولني عن اإلدارات املكلفة لوثيقة الدستوريةاوعودة هلذه ، 0211يوليوز  01دستور  يف إطار     
 ابألمن الداخلي، يتم تعيينهم يف اجمللس الوزاري ابقرتاح من رئيس احلكومة ومببادرة من الوزير املعين حسب مقتضيات

يتم تعيينه  مراقبة الرتاب الوطين لألمن الوطين ومدير مديرية فاملدير العام بناء عليه،و  ،0211من دستور  21الفصل 
جاء مبؤسسة جديدة مل تكن يف الدساتری السابقة، وهي  0211يف اجمللس الوزاري، كما أن دستور  شريف بظهری

 .مأسسة ضوابط احلكامة األمنية اجليدةالسهر على  ها من بني مهاميتال اجمللس األعلى لألمن،

اجمللس األعلى "تبويبه للدستور، فقد دسرت مؤسسة أن املشرع الدستوري كان دقيقا يف  يظهر جليا هكذاو      
 وكأن املشرع الدستوري، ،”السلطة التنفيذية“ومل ينص عليه يف ابب  "،امللكية"الباب الثالث املعنون يف  "،لألمن

مفادها، أن املؤسسة امللكية هي من تسهر على إعطاء التوجهات يف السياسات األمنية، بل  ةحياول إيصال فكر 
وغری  ،األمنية مبختلف أنواعها خاضعة للمؤسسة امللكية اتأكثر من ذلك أنه يعطينا فكرة أخرى مفادها أن املؤسس

شيئ طبيعي خصوصا أن امللك هو القائد األعلى للقوات املسلحة  وهذا ،أخرى خاضعة ألية مؤسسة دستورية
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امللك هو رئيس الدولة حسب  يس أركان احلرب العامة، مث كذلكورئ 0211من دستور  02امللكية مبوجب الفصل 
 من الدستور. 20الفصل 

 املدراء بصفته أمریا للمؤمنني ورئيسا للدولة من خالل تعيني ،جرت العادة يف إطار ممارسة امللك للسلطة الرائسية     
من الدستور على  استقباهلم ابلقصر  21مبا فيها املؤسسات األمنية مبوجب الفصل  ،العامون للمؤسسات الدستورية

عد ي ملا هلا من داللة رمزية تعكس اإللتزام واحلرص امللكي على اإلضطالع مبسؤوليته الدستورية، حيث ،امللكي
جمالسة رئيس  يف ة(، بل وتعزيز الثقة للمسؤول )االستقبال امللكي فرصة ساحنة للملك لتقدمي التوجيهات والتعليمات

 آن واحد، تشريف وتكليف يف هذا إذن منه بشكل مباشر، الشريف وتسلم ظهری التعيني الدولة بشكل مباشر
 التعليماتو  العمل حتت التوجيهات ارة واضحة على وجوب، وإشعلى الثقة امللكية )ة( املعني )ة( ضمانة للمسؤولو 

ن ذاته اآل واستقبال ملكي،  فإنه يفظهری شريف مبوجب  التعيني سلطةهو  لئن كان امللك ، ابلنظر ألنامللكية
         .واملساءلة واحملاسبة التقييم سلطة

لألمن  ونالعام اءراء الداخلية واملدر ابلقصر امللكي وز  كل املناسبات  استقبل امللك يفوتفعيال هلذا املقتضى،      
واملدير  ""الطيب الشرقاوي وزير الداخلية ابلقصر امللكي ابلرابط استقبل امللك 0212فبتاريخ فاتح مارس  ،الوطين

في ظحيث أعراب للملك أصالة عن نفسيهما ونيابة عن كافة أطر ومو "، الشرقي الضريسالعام لألمن الوطين املعني "
أسرة األمن الوطين عن خالص التقدير واالمتنان للملك على تفضله إبصدار أمره السامي بتنفيذ الظهری الشريف 
اخلاص ابملديرية العامة لألمن الوطين والنظام األساسي ملوظفي األمن الوطين، حيث ألقى وزير الداخلية كلمة بني 

 بتفضل جاللته بوضع الطابع امللكي الشريف على الظهریيدي جاللته أعرب من خالله عن االعتزاز واالمتنان 
واردها وأتهيل م ،الشريف، حيث أكد أن هذا الظهری الشريف يهدف إىل حتديث املديرية العامة ألمن الوطين

هام وأيخذ بعني االعتبار خصوصيات امل ،وختويلها نظاما أساسيا خاصا يرسخ احلكامة األمنية اجليدة ،البشرية
ت اليت يضطلع هبا موظفو األمن الوطين، وأضاف أن النصوص التنظيمية املعدة لتطبيق هذا الظهری واملسؤوليا
واليت حظيت ابملباركة املولوية السامية تتوخى جتسيد ما يوليه امللك من عناية للنهوض ابألوضاع املادية  ،الشريف

واملعنوية واملهنية ألسرة األمن الوطين، حيث أمر جاللته من إبالء األسبقية لتعزيز الرعاية االجتماعية هلذه الفئة، كما 
الوطين إبحداث مؤسسة حممد السادس لألعمال االجتماعية ملوظفي أعرب وزير الداخلية للملك امتنان أسرة األمن 

   1019األمن الوطين.
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لقد مت حتقيق العديد من املكتسبات اهلامة يف جمال األمن خالل العشرية األخریة ببالدان، واليت تزاوج بني تطلعني      
ایته، ر تضمن األمن واالستقرار يف إطار احرتام حقوق اإلنسان وح ،أساسيني يستخدمان كقاعدة لبناء دولة حديثة

الضرورية  ومتوفرة على اإلمكانيات ،أن تكون أسرة األمن جمهزة جبميع الوسائل يقتضيحيث إن إجناز هذه األهداف 
 وأدوات العمل الالزمة.   

ع احتفاطه م املديرية العامة لألمن الوطينأس على ر  "عبد اللطيف احلموشي"تعيني جاللة امللك للسيد إن و      
حيمل داللة  ،0210 ماس 10بتاريخ  من الدستور 21طبقا للفصل  عامة ملراقبة الرتاب الوطينمبنصبه كمديرية 

أنه كما   راقبة الرتاب الوطين واملديرية العامة لألمن الوطين،مل العامة ديريةاملفادها ضمان التنسيق األمين بني مهمة، م
مها و ربانمج اإلصالح العميق والشامل للمديرية العامة لألمن الوطين، لصرح كإرساء غايتني أساسيتني   إىل يهدف

مبا يضمن ملها ع أساليب وعصرنةاملرفق العام الشرطي  وتطوير، إعطاء دينامية جديدة للمديرية العامة لألمن الوطين
وصون الدولة ومؤسساهتا وضمان سالمة وأمن املواطنات  ،العالية والنجاعة واجلودة يف خدمة قضاای الوطن

  1020.واملواطنني

تجلية املو  ،اب الوطينالعامة ملراقبة الرت كما مت تعزيز هذا التنسيق والتعاون بتأسيس مؤسسة جديدة اتبعة للمديرية      
 ". املكتب املركزي لألحباث القضائية" يف

، للتكوين التخصصي مبقر املديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطين بتدشني معهدامللك  قام ،0212ويف سنة      
رية يف إطار العناية السامية وسابغ العطف الذي ما فتئ يوليهما جاللته ألطر وموظفي املدي الزايرة امللكيةوأتيت هذه 

 .العامة ملراقبة الرتاب الوطين، وذلك من أجل حتديث وعصرنة هذه املؤسسة األمنية
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 يف احلفاظ على األمن اجلماعي تجربة األمنية املغربيةمللكية ابلا إلشادةااثنيا: 

علقة ابحلكامة بتفعيل التوصية الرابعة هليئة اإلنصاف واملصاحلة املتالقاضية امللكية لتعليمات ويف إطار تنفيذ ا     
ة العامة لألمن ية مع املديرياالجتماعات التنسيقاألمنية اجليدة، عقد اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان جمموعة من 

حماور  1ضم يف شكل خمطط عملي، يووزارة الداخلية، أسفرت عن بلورة هذه التوصية  ،وقيادة الدرك امللكي ،الوطين
 1021مشلت هده احملاور:أساسية، تروم مجيعها ترسيخ احلكامة اجليدة يف عمل املؤسسات األمنية، و 

 جمال األمن؛ املسؤولية احلكومية يف -
 املراقبة والتحقيق الربملاين يف جمال األمن؛ -
 وضعية وتنظيم أجهزة األمن؛ -
 املراقبة الوطنية للسياسات األمنية؛ -
 املراقبة اإلقليمية واحمللية لعمليات األمن وحفظ النظام العام؛ -
 معايری وحدود استعمال القوة؛  -
 اإلنسان.  التكوين املمنهج ألعوان السلطة واألمن يف جمال حقوق -
ى البيئة واملهتمني ابلتغریات املناخية واحملافظة عل ، أبسره على وجه العمومفإذا كان العاملذلك، وارتكازا على      

الذي كان يرنو إىل محاية  ،00كوب   مؤمترهذا  أطوار وفعاليات وخمرجات وتوصيات قد اتبعوا ،على وجه اخلصوص
ملناخية الناشئة عن اوهتديدات التغریات  ،البيئة املستدمة، وينشد جتنيب األجيال القادمة خماطر االحتباس احلراري

املدير العام  امق وابلنظر حلجم التغطية األمنية الواسعة اليت شهدها تنظيم هذا املؤمتر الدويل، فقد ،عمل اإلنسان
التنوية اليت  سالةيف ر  ،مبضمون العطف امللكيمجيع نساء ورجال األمن اقبة الرتاب الوطين إبخبار ن الوطين ومر لألم

ألمن الوطين يتشرف املدير العام ل ،واعتزازا بسابغ العطف امللكي وعامر الرضا السامي"يها واليت جاء ف بعث هبا،
وإشادة عالية  ،ملركزي واجلهوي بتهنئة خاصةأبن يتوجه إىل مجيع موظفي الشرطة نساءا ورجاال على املستويني ا

 ،بذلوها لضمان املواكبة األمنية احملكمة هلذا احلدث العاملي اهلام، مثمنا حسهم الوطين الكبریابجملهودات الكبریة اليت 
ومقدرا تفانيهم يف إجناح هذا املوعد القاري الذي ساهم يف زایدة إشعاع اململكة كبلد آمن وكفضاء للتعايش 

 1022."املشرتك
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 00وقد عزى السيد املدير العام لألمن الوطين ومراقبة الرتاب الوطين جناح املؤسسة األمنية يف تدبری مؤمتر كوب      
قالين للرتتيبات والتنفيذ الدقيق والع ،بيق احملكم والصارم لألعمال النظاميةمتثلت يف التط ،إىل عدة عوامل أساسية

األمنية سواء على صعيد والية أمن مراكش أو مبختلف املنافذ احلدودية للمملكة، ابإلضافة إىل الدعم البشري 
ا ذلك، مدخال مهما ساهم ترب وابقي القيادات األمنية اجلهوية، مع ،واللوجستيكي والتقين الذي وفرته املصاحل املركزية

يف إجناح هذا املؤمتر العايل، وإبراز دور املغرب كفاعل إقليمي ودويل، فضال عن تشريف املديرية العامة لألمن الوطين  
 1023واملقيمني. وتوفری األمن جلميع املواطنني ،كجهاز قادر على ضمان التغطية األمنية للتظاهرات وامللتقيات العالية

واإلشادة  ،املدير العام لألمن الوطين ومراقبة الرتاب الوطين عند حدود تقييم عمل املؤسسة األمنيةومل يقف      
مبهامها خالل عمليات التدبری األمين ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة حول املتغریات املناخية، بل 

ن أجل املبادرة م األمن الوطين ما أهاب بنساء ورجالعند ،تسلح برؤية استشرافية لألمد املنظور واملتوسط البعيد
سمح جبعل األمن الوطين مبا ي ،وتطويرها وفق املستجدات الراهنة واملستقبلية ،برتصيد هذه املمارسات األمنية الفضلى

 .1024.وشريكا أساسيا يف إجناح خمتلف االسرتاتيجيات الوطنية ،دعامة هامة للتنمية املستدامة ببالدان

و تعزيز اإلخنراط حن ،عمل األمين دعامة أساسيةفاعل األمين واللابلنسبة لتشكل اإلشادة امللكية ، وبناء على ذلك     
واحلرص الدائم  تقوميها،و  وتنمية اخلدمات األمنية ،يف تطوير العرض األمين وجتويدهكبریين   الالمشروط بنفس وشغف

تفان ومسؤولية، وشرف االنتماء ألسرة األمن كل واستقرار الوطن ب ،على صيانة وحدة الرتاب واألمن اجلماعي
 .والوالء للعرش والوطن ،الوطين

أشاد امللك جبميع املتدخلني والفاعلني املشاركني يف إجناح مؤمتر اتفاقية األطراف حول املتغریات املناخية ، وهكذا     
ر أسرة األمن الوطين، وذلك استنادا إىل مقتطف وخص جاللته ابلذك ،" اليت احتضنتها مدينة مراكش00"كوب 

 11ملصاحل األمنية يف اين ومراقبة الرتاب الوطين جلميع من رسالة التهنئة والتنويه اليت بعت هبا املدير العام لألمن الوط
 0212.1025نونرب 

اليت شهدت  وغریها من املناطق األخرى ،0211سنة ل مدينة احلسيمة إطار أحداثويف  ،نفس املنحى يفو      
هنا أقصد و حيث قال امللك يف خطابه " جرادة وزاكورة ووطاط احلاج،حراكا شعبيا ألهداف اقتصادية واجتماعية ك

                                                           

 .01، مرجع سابق، ص: لتأسيس املديرية العامة لألمن الوطين 02كلمة املدير العام لألمن الوطين مبناسبة الذكرى  -1023 
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فلئن كان القاسم املشرتك بني هذه  1026"،أن ينطبق على أي منطقة أخرى احلسيمة، رغم أن ما وقع ميكن
إذا كانت ف اقتصادي واجتماعي، فإن مسبباهتا وحمركاهتا اختلفت من حراك آلخر،بديل إجياد اإلحتجاجات هو 

مة وجرادة بكل من احلسي ،احلراك الشعيبهي مصدر شرارة  التقديرالتصرف و  النامجة عن سوء األسباب البشرية
آنية و بيعية، ط ، فإن احتجاجات زاكورة كانت ألسبابكل منطقة على حدةيف   نيعلى إثر وفاة مواطن ووطاط احلاج

رية واحليوانية كمصدر للحياة البش  الطبيعي، وجودية أال وهي املاء حيوية استعجالية من حيث آاثرها، قائمة على مادة
اج قاعدة شعبية، فإن حراك وطاط احل حركته واحتوته، وإذا كانت احتجاجات زاكورة واحلسيمة وجرادة والنباتية
 يل.ذات توجه رادكا معروفة سياسية وأطرته تياراتحركته 

 يف حفظ األمن اجلماعي، واإلستقرارابلشجاعة املسؤولة للقوات العمومية أشاد امللك ومن هذا املنطلق،      
هذا الفراغ  موأما" لعيد العرش اجمليد 12مبناسبة حلول الذكرى  خطابهوابإلنضباط األمين الفعال، حيث قال يف 

ة فتحملت مسؤوليتها بكل شجاع ،ومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة، وجدت القوات العماملؤسف واخلطری
، وليس ابملقاربة عياألمن اجلما يقصد هناو ، يف احلفاظ على األمن واالستقرار وصرب، وضبط للنفس، والتزام ابلقانون

  1027األمنية مبفهومها السليب كما يروج هلا دعاهتا يف مواجهة الفراغ الذي خلفه ابقي الوسطاء.

وذلك عكس ما يدعيه البعض من جلوء إىل ما يسمونه ابملقاربة األمنية، وكأن املغرب فوق بركان، وأن كل "     
بل هناك من يقول بوجود تيار متشدد، وآخر معتدل، خيتلفان بشأن طريقة ، بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه

 التعامل مع هذه األحداث. وهذا غری صحيح متاما.

ن هناك توجها واحدا، والتزاما اثبتا، هو تطبيق القانون، واحرتام املؤسسات، وضمان أمن املواطنني واحلقيقة أ     
ويعرف املغاربة أبن أصحاب هذه األطروحة املتجاوزة يستغلوهنا كرصيد لالسرتزاق، وكالمهم ، وصيانة ممتلكاهتم

أيضا  ويتحكم يف الوزراء واملسؤولني، وهوكأن األمن هو املسؤول عن تسيري البالد، و، ليست له أي مصداقية
، اخل...يف حني أن رجال األمن يقدمون تضحيات كبریة، ويعملون ليال وهنارا، ويف ظروف الذي حيدد األسعار
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صعبة، من أجل القيام بواجبهم يف محاية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة املواطنني 
 1028."وسالمتهم

حق  من" حيث قالأبمنهم،  ويف هذا الصدد، حث امللك املواطنات واملواطنني على واجب اإلعرتزا واإلفتخار     
لعدميني ال إذا كان بعض ا ،وهنا أقوهلا بدون تردد أو مركب نقص أبمنهم، املغاربة بل ومن واجبهم أن يفتخروا

 1029."ل خيصهم وحدهميريدون االعرتاف بذلك، أو يرفضون قول احلقيقة، فهذا مشك

هذا األخری  ،سادها النظاممجيع اجملتمعات ال يستقيم أمرها إال إذا ن االعتبارات وغریها، ميكن القول إ هلذا     
فوجود  ،يتجسد يف قواعد عامة ملزمة للجميع تتوىل وضعها السلطة العمومية، وتطبقها ولو ابلقوة عند الضرورةـ

القانون يف سائر اجملتمعات يعد أمرا الزما لسيادة النظام وفرض األمن، وحتقيق التعايش الروحي والفكري 
يانة صهو مدخل رئيسي حلماية احلقوق واحلرایت الفردية واجلماعية من جهة، ول فسيادة القانونواالجتماعي...اخل، 

  1030وضمان تقدمه وازدهاره من جهة أخرى. ،وحفظ كيان الدولة واجملتمع
وهكذا، بعدما تناولنا يف هذا الفرع مواصفات احلكامة األمنية يف اسرتاتيجية املديرية العامة لألمن الوطين من      

سية، مبنية على رؤية اخلرباء واملسؤولني األمنيني لورش احلكامة األمنية ارتكازا على املنطلقات يخالل حمددات رئ
ى أداء املؤسسة مبستو  ما أفرزته من اعرتاف ملكيجعية الوطنية، وااللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، و املر 

إلبراز الفرع الثاين  ، سنعرج يفواحلفاظ على األمن اجلماعي يف تدبری التظاهرات الدولية على الصعيد الوطين األمنية
 .اإلدارية والتحدایت األمنية املعاصرةاحلكامة األمنية من خالل املراقبة جتليات 
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 املعاصرة والتحدايت األمنية املراقبة اإلداريةكامة األمنية من خالل احل: رع الثاينالف
كامة األمنية اصرة للحاملع تحدایت األمنيةللو )الفقرة األوىل(  ظاهر املراقبة اجلهوية لألمننتطرق يف هذا الفرع مل     

 )الفقرة الثانية(.
 لألمن مظاهر املراقبة اإلدارية الفقرة األوىل:

أصبحت االهتمامات األمنية أتخذ منحى متصاعدا يف اجتاه أتهيل وحتسني اخلدمة األمنية من خالل تقوية      
قدرات الفاعلني يف جمال األمن على حنو يسمح هلم أبداء مهامهم بفعلية وفعالية أكثر يف إطار التطبيق الصارم 

يدة، أي وضع منظومة فعالة للحكامة األمنية اجلللقانون، واالحرتام املطلق للحقوق واحلرایت األساسية لألشخاص، 
1031 

فمنذ البداایت األوىل من العقد املنصرم، رصدت املديرية العامة لألمن الوطين على هامش املشاركات الوازنة هلا      
 لإىل جانب املؤسسات واهليئات الوطنية، واجلمعيات احلقوقية ومراكز البحوث والدراسات واملؤسسات اجلامعية، حو 

العديد من القضاای احلقوقية، أمهية موضوع األمن لدى فعاليات اجملتمع املدين احلقوقي، هذه املعاجلة التحليلية لألمن، 
جعلت املطلب األمين يشكل جوهر النقاش ويتمحور ابخلصوص حول إصالح املرفق األمين من خالل اعتماد 

 مساطر عقالنية للحكامة األمية اجليدة.

تقتضي المركزية الدولة عرب اعتماد أمناط جديدة إلدارة األمن تقوم على متكني  احلكامة األمنية ولئن كانت     
وتفويض جزء من االختصاصات لفائدة البنيات الرتابية األمنية يف احملافظة على النظام العام، فإنه جند أن مرتكزات 

ری يف فلسفة جديدة يف إدارة السياسة األمنية وتغي السياسة األمنية ابملغرب رغم تبنيها ألدوات وإصالحات تدببریية
عملها يف التدخل، فإهنا تبقى حتت وصاية السلطة املركزية، رغم أهنا حتاول جاهدة مواكبة التطورات اليت تعرفها 
السياسات واالسرتاتيجيات األمنية يف الدول الدميقراطية، ودمقرطة سياستها األمنية من خالل جمموعة من 

 ت املهمة يف اجلوانب التشريعية والتنظيمية واهليكلية والتكوينية والعملياتية.اإلصالحا

أكد  من خالل التقرير النهائي هليئة اإلنصاف واملصاحلة الذي ،احلكامة األمنية على املراقبة اجلهوية وترتكز     
ارا ملبادئ مدونة استحض القوات العموميةألمنية وتدخالت على أمهية إعمال املراقبة اجلهوية واحمللية على العمليات ا

التدخل  على وجوب إرساء مراقبة أخالقية يف مجيع جماالت مبسؤويل إنفاذ القوانني اليت نصت قواعد السلوك اخلاصة
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األمين اليت حيتمل أن تكون مساسا حبقوق وحرایت األفراد واجلماعات، وهو نفس املنحى يف أحكام اإلعالن العاملي 
  1032سان السالف ذكرها.حلقوق اإلن

تضطلع الدولة بدور رایدي يف إعداد وتطبيق قواعد  القرب دعامة للحكامة األمنية اجلهوية، حيث ويعد     
وممارسات احلكامة األمنية اجلهوية، إذ يبقى ملمثليها على املستوى احمللي، العامل والوايل معززا بوايل األمن أو القائد 

اء برؤساء القطاعات، يف األحيفوضية اجلهوية للشرطة، ومستقبال يس املنطقة أو رئيس املاجلهوي للدرك امللكي أو رئ
 أن يشكلوا النواة احلقيقية لسياسة تشاركية يف جمال األمن.

خمتلف  حتتفظ بتلك الطبيعة املتمركزة، بل ينبغي هلا أن تنسق جهودها مع الومن مت، يتعني على مصاحل األمن أ     
املتدخلني على حنو يسمح إبشباع حاجات عامة للموطنني من األمن يف األحياء واملدن، وهي األمور اليت لن تتأتى 

 املستوى احمللي. على إال من خالل شرطة مواطنة قريبة جماليا ومنفتحة على حميطها االجتماعي ومتواصلة مع شركائها

شفافية يف ، ألهنا تسمح بتحقيق الفشرطة القرب هي الكفيلة بتحقيق احلكامة األمنية اجلهويةومن مت،      
عملها، واالنسجام يف تدخالهتا على مستوى دائرة نفوذها، كما أهنا تضمن التأقلم األمثل للشرطة مع واقعها احمللي، 

يه، من إحساس ابنعدام األمن، وعلوما يتمخض عنه  ،ملختلف أشكال الالأمن وحتمل يف املقابل إجاابت مناسبة
تعمل شرطة القرب على إشراك متدخلني آخرين، خاصة السلطة القضائية اليت ستساهم يف حتقيق األمن مبفهومه 

 1033وتدبری أفضل لإلمكاانت املتاحة. ،من خالل اعتماد آليات عمل جديدة ،الشامل

حدة تنص مقتضيات القانون املتعلق ابلوظيفة العمومية األمنية على إحداث و  ،للكسمبورغاب الشرطيالنظام  يفو      
تفتيشات يعهد إليها القيام جبملة من املراقبات وال، "املفتشية العامة للشرطةهذه الوحدة تسمى " ،الشرطية املراقبة

ر العدل والوكيل ية العامة للشرطة حتت سلطة ومراقبة وزيتوضع املفتشو  ،واليومية ملصاحل الشرطة ،مليدانيةعلى األنشطة ا
 ابإلضافة إىل ابقي السلطات القضائية. ،العام للدولة

قاللية موظفي هذه يف إطار است ،افتحاص وتفتيش العمل الشرطي ، يفلوظيفة األساسية للمفتشية العامةاوتكمن      
يمية املتعلقة ابلشرطة، أتهلهم للقيام بتطبيق القوانني واللوائح التنظو ،ةاملفتشية العامة عن الرتاتبية الرائسية جلهاز الشرط

 الروتيين". والقيام مبراقبات مستمرة تسمى "التفتيش ،ورفع تقارير حول األخطاء املهنية املرتكبة من قبل الشرطني
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يون إىل انتهاج املفتشون الشرطوألجل افتحاص األعمال املشوبة بعدم الشرعية اليت يقوم هبا رجال الشرطة، يعمد      
آلية للمراقبة ترتكز على ثالث مراحل: معاينة االخالالت الشرطية، معاجلة الشطط من خالل حبث إداري، واقرتاح 

 1034تدابری التأديب والتقومي، كما يقومون أيضا مبواكبة وتتبع إعمال هذه التدابری من قبل اجلهات املعنية.

ة يقوم عناصر املفتشية العامة للشرطة إبجراء مراقبات وأحباث لتقييم وتقدير فاعلي هإنف :اإلفتحاص األمين -     
، تقومي العمل األمين احملفز علىبدور  بة تضطلع املفتشية العامة للشرطةومردودية الشرطيني، ويف هذا النوع من املراق

 أو النوعية.من أجل الرقي مبستوى اخلدمات الشرطية املقدمة إن على مستوى املردودية 
ص : املقدمة من قبل وحدات القوة العمومية تبقى، من اختصامراقبة وتقييم اخلدمات الشرطية يف اللكسمبورغ -

مراقيب املفتشية العامة للشرطة، تروم هذه العملية تقدمي نصائح ملختلف مصاحل األمن من أجل أتهيل وتطوير اخلدمات 
 يف اجملال األمين. على حنو يستجيب لتطلعات وحاجيات الساكنة

: يقدمون خرباهتم من أجل هدف واحد هو: مساعدة الشرطة الوطنية واحمللية يف حتقيق األهداف املفتشني املدققني -
 املرصودة هلا من قبل السلطات العمومية األمنية.

 شمل مسطرة االفتحاص والتدقيق على مخس مراحل: ي عمليا، فتحاصمسلسل االأما      
ل أو وزير الداخلية إما من وزير العد ،ينطلق من اليوم الذي تتوصل فيه املفتشية العامة مبراسلة :اإلفتحاصحتريك  –

املفتشون املختصون  لعميو  ،تتضمن تعليمات ابلقيام بتقييم للتدبری داخل مصلحة شرطية ،أو من الوكيل العام للدولة
 1035ئق واملستندات املتعلقة ابإلفتحاص املطلوب.تتميز بتجميع ودراسة الواث ،إىل القيام بدراسة نظرية

 ليات املرافبة الوطنية واجلهوية:األمن والتخليق وآ -
يف التجربـــــــة املغربيـــــــة، يعــــــــد األمـــــــن والتخليــــــــق وجهـــــــان لعملـــــــة واحــــــــدة، فـــــــاألمن كخدمــــــــة عموميـــــــة موجهــــــــة     

للمـــــــــواطن، ال ميكـــــــــن أن يتطبـــــــــع بطـــــــــابع اجلـــــــــودة والنجاعةوالفعاليـــــــــة يف ظـــــــــل نســـــــــق مشـــــــــوب ابلفســـــــــاد املـــــــــايل 
ار واإلدار، كمــــــــا أن تبعــــــــات الفســــــــاد يف ميــــــــدان األمــــــــن تكــــــــون لــــــــه تــــــــداعيات خطــــــــریة علــــــــى األمــــــــن واإلســــــــتقر 

ــــــال، حصــــــول شــــــخص  ــــــى ســــــبيل املث ــــــة، فعل ــــــداعيات لتأخــــــذ أبعــــــادا دولي ــــــد تلــــــك الت ــــــاان متت ــــــل وأحي ــــــوطنيني، ب ال
ينشـــــط يف جمـــــال اجلرميـــــة املنظمـــــة أو اإلرهابيـــــة علـــــى شـــــهادة إقامـــــة هبويـــــة مغلوطـــــة مســـــتعمال الرشـــــوة أو إســـــتغالل 

ة زائفـــــة مث وثيقـــــة ســـــفر النفـــــوذ أو نتيجـــــة فعـــــل الغـــــدر مـــــن جانـــــب املوظـــــف، ســـــيمكنه مـــــن اســـــتخراج بطاقـــــة هويـــــ
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مـــــــزورة، وهـــــــو مـــــــا ســـــــيتيح لـــــــه حركيـــــــة آمنـــــــة عـــــــرب احلـــــــدود الوطنيـــــــة للعديـــــــد مـــــــن الـــــــدول، وابلتـــــــايل هتديـــــــد أمـــــــن 
 واستقرار تلك البلدان ومعها األمن العاملي.

أمــــــا إذا نظــــــران إىل األمــــــن مــــــن زوايــــــة احلــــــق اإلجتمـــــــاعي، أي احلــــــق املكفــــــول للمــــــواطن مــــــن أجــــــل إشـــــــباع      
منيـــــــة، فـــــــإن التخليـــــــق ســـــــيكون مـــــــرة أخــــــرى أكثـــــــر حتميـــــــة وأكثـــــــر إحلاحـــــــا، ألن الشـــــــرطي املؤهـــــــل احتياجاتــــــه األ

ـــــــوج إىل  ـــــــذي خضـــــــع المتحـــــــان الول ـــــــه، هـــــــو الشـــــــرطي ال ـــــــة ممتلكات ـــــــا لضـــــــمان أمـــــــن املـــــــواطن ومحاي ـــــــا ومهني معرفي
الوظيفــــــة الشــــــرطية، علــــــى أســــــاس النزاهــــــة واإلســــــتقامة وتكــــــافؤ الفــــــرص، وهــــــو أيضــــــا الشــــــرطي الــــــذي يســــــاعمل 

ــــــــرام الصــــــــفقاا معــــــــدات  ــــــــة يف جمــــــــال إب ــــــــة اقتنائهــــــــا ملســــــــطرة شــــــــفافة وقانوني ــــــــة ولوجســــــــتيكية خضــــــــعت عملي تقني
العموميــــة، ميكــــن لنــــا أن نتصــــور، مبفهــــوم املخالفــــة، كيــــف ســــتكون النتيجــــة لــــو أن املوظــــف اســــتفاد مــــن تـــــدخل 

ــــه يســــتعمل معــــدات غــــری ســــليمة مت اقتناؤهــــا مبوجــــب مســــاطر غــــ ــــد لوجــــه املهنــــة، أو أن ری شــــفافة، غــــری قــــانوين عن
 فالنتيجة ستكون بدون شك، يف أحسن األحوال، دون مستوى تطلعات وانتظارات املواطنني.

أمــــــــا إذا نظــــــــران لألمــــــــن كمرفــــــــق خــــــــدمايت وجهــــــــاز مكلــــــــف بتطبيــــــــق القــــــــانون، فهنــــــــا علــــــــى الســــــــلط أمهيــــــــة      
ة املتناميــــــة، التخليــــــق علــــــى مســــــتوایت أكــــــرب، فــــــاملرفق األمــــــين ال ميكنــــــه أن يــــــنجح يف كســــــب التهديــــــدات األمنيــــــ

ورفــــــع التحــــــدایت املرتبطـــــــة ابجلرميــــــة املنظمـــــــة واإلرهــــــاب...إذا مل تكــــــن لـــــــه رؤيــــــة اســـــــرتاتيجية يف جمــــــال مكافحـــــــة 
الفســـــــاد، هـــــــذه الرؤيـــــــة ينبغـــــــي أن تشـــــــمل مسلســـــــل التوظيفـــــــات، ونســـــــق اإلمتحـــــــاانت الوظيفيـــــــة، وأن متتـــــــد إىل 

أيضـــــا آليـــــات دقيقـــــة يف جمـــــال اإلرتقــــــاء  تقيـــــيم الســـــلوك الفـــــردي للمـــــوظفني طيلـــــة مســـــارعم املهـــــين، وأن تتضـــــمن
الـــــــــوظيفي والرتشـــــــــح لتحمـــــــــل املســـــــــؤوليات األمنيـــــــــة، فإعتمـــــــــاد مســـــــــطرة شـــــــــفافة يف الرتقـــــــــي سيضـــــــــمن ابلتبعيـــــــــة 
ـــــيت سترتشـــــح مســـــتقبال إىل  ـــــة، وهـــــي نفســـــها األطـــــر ال ـــــوافر فيهـــــا معـــــايری الكفـــــاءة والتجرب ـــــيت تت اســـــتفادة األطـــــر ال

 ة قوامها النزاهة وتكافؤ الفرص ومعيار الكفاءةشل مناصب املسؤولية، بعد مسطرة فرز سليم
هـــــــذا األمـــــــر، ســـــــيحعلنا أمـــــــام خنبـــــــة أمنيـــــــة قـــــــادرة علـــــــى حتقيـــــــق أمـــــــن املـــــــواطن، ورفـــــــع التحـــــــدایت األمنيـــــــة،      

واستشـــــــراف التهديــــــــدات والرهــــــــاانت املســــــــتقبلية، أمــــــــا يف حالـــــــة مل تتــــــــوفر مســــــــطرة التخليــــــــق وانعــــــــدمت آليــــــــات 
ايری الكفــــــاءة، فالنتيجــــــة ســــــتكون حتمــــــا عكســــــية، وهلــــــذا الســــــبب، حرصــــــت النزاهــــــة واالســــــتقامة، وانتفــــــت معــــــ

ــــــوح، ورهــــــان  ــــــق يف طليعــــــة اهتماماهتــــــا كــــــورش إصــــــالحي مفت ــــــوطين علــــــى جعــــــل التخلي املديريــــــة العامــــــة لألمــــــن ال
 1036مرفقي آين، ضمن رؤية مستدامة لعصرنة وتطوير املؤسسة األمنية.
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أتســـــيس ثقافــــــة مرفقيــــــة تقطـــــع مــــــع مظــــــاهر الفســــــاد ويف هـــــذا اإلطــــــار، حرصـــــت املديريــــــة العامـــــة علــــــى       
ــــاك املــــايل والرتضــــيات واحملــــاابة الــــيت  أوال املــــذكرات املصــــلحية، ومــــن مجلــــة مظــــاهر هــــذه الثقافــــة اجلديــــدة، هن

ــــيت يقــــوم هبــــا موظفــــو  األمــــن الــــوطين  ــــدخالت ال ــــدة بشــــأن القطــــع النهــــائي مــــع الت ــــة اجلدي ــــادة األمني أصــــدرهتا القي
ـــــــة أو  ـــــــار ســـــــواء علـــــــى مســـــــتوى املراكـــــــز احلدودي ـــــــابفائـــــــدة األغي ـــــــة  اثني ـــــــق إجـــــــراءات املراقب مـــــــن خـــــــالل تطبي

جلميـــــع بـــــدون متييـــــز أو اســـــتثناء ، فاهلـــــدف مـــــن هـــــذه املـــــذكرات مـــــزدوج: تطبيـــــق الســـــليم للقـــــانون علـــــى ااملروريـــــة
ـــــل مـــــزاای أو عطـــــاای  ـــــيت ميكـــــن أن تشـــــكل منفـــــذا خلـــــرق القـــــانون مقاب ـــــدخالت ال مـــــن جهـــــة أوىل، والقطـــــع مـــــع الت

 تندرج ضمن جرائم الفساد املايل من جهة اثنية.
كمــــــــا طالبــــــــت املديريــــــــة العامــــــــة يف جمــــــــال التخليــــــــق ابلقطــــــــع مــــــــع مجيــــــــع التــــــــدخالت واالســــــــتعطافات الــــــــيت       

هـــــــا  موظفــــــــو الشـــــــرطة لشخصــــــــيات عامـــــــة أو خاصــــــــة هبـــــــذف احلصــــــــول علـــــــى امتيــــــــاز وظيفـــــــي أو مــــــــزاای يواجه
مهنيــــــة، فــــــاألمر كــــــان ينحصــــــر يف املــــــذكرات التمهيديــــــة علــــــى حظــــــر تــــــدخل مــــــوظفي األمــــــن لفائــــــدة األغيـــــــار، 
للحصـــــــول علـــــــى معاملـــــــة تفضـــــــيلية أو متلـــــــص مـــــــن تطبيـــــــق القـــــــانون يف مراكـــــــز احلـــــــدود أو عنـــــــدما يكونــــــــون يف 

قــــــانون الســــــری أو غــــــریه مــــــن التشــــــريعات الزطنيــــــة، بيــــــد أنــــــه يف مــــــذكرات الحقــــــة ابت مطلــــــواب مــــــن  خــــــالف مــــــع
رجـــــال الشــــــرطة أن ميتنعـــــوا عــــــن التمــــــاس تـــــدخل شخصــــــيات عموميـــــة أو خاصــــــة لفائــــــدهتم مـــــن أجــــــل الرتقيــــــة أو 
احلصـــــول علــــــى منصــــــب مســــــؤولية، حيــــــث قطعــــــت املديريةالعامـــــة بشــــــكل هنــــــائي مــــــع هــــــذه التــــــدخالت، حينمــــــا 

ـــــــة أكـــــــدت  ـــــــب املســـــــؤوليات التأديبي ـــــــد اإلقتضـــــــاء ترتي ـــــــع الطلبـــــــات املماثلـــــــة ســـــــيكون مآهلـــــــا الـــــــرفض، وعن أن مجي
 الالزمة.

كانـــــــت مـــــــع جيـــــــل جديـــــــد مـــــــن املـــــــذكرات   املرحلـــــــة الثالثـــــــة مـــــــن مســـــــار متليـــــــك ثقافـــــــة التخليـــــــق،أمـــــــا      
ـــــة والدو املصـــــلحية، حيـــــث ركـــــزت هـــــذه املـــــذكرات علـــــى  ـــــة الفجائي ـــــة الداخلي ـــــل نظـــــام املراقب ـــــةتفعي ، هلـــــذف ري

ـــــة، فضـــــال عـــــن رصـــــد وزجـــــر كـــــل اإلحنرافـــــات  حتســـــيس املـــــوظفني مـــــن جهـــــة، وحتصـــــينهم ضـــــد اإلغـــــراءات احملتمل
 املسجلة يف جمال خرق آليات التخليق.

الــــــيت يــــــنهض هبــــــا الرؤســــــاء  الرقابــــــة اإلداريــــــة، فهنــــــاك املراقبــــــة الداخليــــــة بتعــــــدد مســــــتوايهتاوتتميــــــز هــــــذه      
ـــــة املمنهجـــــاملباشـــــرون، مت  ـــــاك ة الرقاب ـــــة لالســـــتعالمات العامـــــة، وأخـــــریا هن ـــــيت يباشـــــرها رؤســـــاء املصـــــاحل اخلارجي ال

 اليت تقوم هبا اللجان املركزية التابعة للمفتشيات العامة. املراقبة الدورية واملفاجئة 
وابملــــــوازاة مــــــع تــــــدابری املراقبــــــة واإلفتحــــــاص، فقــــــد أفــــــردت املــــــذكرات اجلديــــــدة حيــــــزا كبــــــریا إلجــــــراءات تــــــاليف      

شـــــوة وغریهـــــا نـــــت مظـــــاهر الفســـــاد املـــــايل، حبيـــــث متـــــت مطالبـــــة املســـــؤولني األمنيـــــني علـــــى الصـــــعيدين اجلهـــــوي الر 
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ـــــدابری الزجريـــــة الالزمـــــة يف حـــــق كـــــل موظـــــف ثبـــــت تورطـــــه يف ارتكـــــاب أفعـــــال تنـــــدرج  ـــــع الت واملركـــــزي، ابختـــــاذ مجي
ت املرتبطـــــــة هبـــــــذا ضـــــــمن جـــــــرائم الفســـــــاد، كمـــــــا مت اســـــــتحداث آليـــــــات مبســـــــطة للتبليـــــــغ عـــــــن املـــــــزاعم واإلدعـــــــاءا

النـــــــوع مـــــــن اجلـــــــرائم. وذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل إحـــــــداث قنـــــــوات مباشـــــــرة للتواصـــــــل مـــــــع املـــــــواطن ومنظمـــــــات اجملتمـــــــع 
املــــدين، هبــــدف تبســــيط إجــــراءات التبليــــغ عــــن جــــرائم الفســــاد، وحتفيــــز املــــواطن علــــى اإلشــــعار بكــــل التحرشــــات 

مــــــــن الــــــــوطين أثنــــــــاء مزاولتــــــــه واألفعــــــــال املاســــــــة ابلشــــــــرف واإلســــــــتقامة الــــــــيت ميكــــــــن أن تصــــــــدر عــــــــن موظــــــــف األ
   1037ملهامه.

ن إدارهتا تتسلم وسائل عملها وتتلقى التوجيهات والتعليمات م املصا ح األمنية اجلهويةفإن وعلى صعيد آخر،      
املركزية، وابلتايل فهي تبقى مسؤولة أملم هذه اإلدارات عن مدى حسن استخدامها لتلك الوسائل والتجهيزات 

ت ااملوضوعة رهن تصرفها يف اهلدف املخصص هلا،  من هذا املنطلق، فإن ممثلي الساكنة ترابيا مبا فيها كل اهليئ
املنتخبة ليست هلا أية سلطة رقابة على املرافق العمومية املكلفة ابألمن، وابلتايل، فإن التعاون بني املؤسسات األمنية 
واجلماعات الرتابية يف نطاقها الرتايب ويف حدود جماالت تدخلها أيخذ شكل تعاون أفقي، يتمثل يف تنسيق مسطرة 

ومية، فإن رؤساء جمالس املدن، على غرار رؤساء اجلماعات يلتمسون ذلك تسخری أو اللجوء إىل استعمال القوة العم
 1038من ممثلي السلطة احمللية إن اقتضت الضرورة ذلك.

فإهنا  ،ملؤشرات قياس احلكامة األمنية الوطنية واجلهوية يف فلسفة املديرية العامة لألمن الوطينأما ابلنسبة      
والسيما  ،وقواعد احلكامة األمنية على الوضع األمين احلقيقي أو االفرتاضي تنطلق من تقييم وقياس وقع تطبيق مبادئ

أو يف نطاق جغرايف معني سواء على الصعيد الوطين أو اجلهوي، ومن مت، ساس ابنعدام األمن" داخل اجملتمع، "اإلح
قع وليس جمرد شعارات رض الوافإن اإلصالح أو التقومي والتدبری اجليد لألمن لن يتحقق إال عرب النتائج اجملسدة على أ

وبرامج وخمططات نظرية، لكن اجلدير ابلذكر أن قواعد احلكامة األمنية ال تشری إىل هذه املسألة إال بكيفية ضمنية 
اسبة، وخلق واملساءلة واحمل ،وافتحاص احلساابت ،ومسترتة، إذ أن مبادئ الشفافية ومراقبة الفاعلني وتدخالهتم

 1039.حمليا تمع املدين كلها تفرتض تقوية قدرات أجهزة األمنالشركات مع مكوانت اجمل

وم هبا يف تعزيز أسطول سيارات األمن، وتقوية اجملهودات اليت تق اجلماعات الرتابيةتساهم  وعلى هذا املستوى،     
عرب الرفع من  ،واحلفاظ على سالمة املواطنني وممتلكاهتم ،وحماربة مظاهر اجلرمية ،املديرية العامة يف محاية األمن العام

                                                           

 .20-21، ص: 0212، دجنرب 01حتليل، عدد فقرة جملة الشرطة، األمن والتخليق رهان آين ورؤية اسرتاتيجية،  -1037 
 .21نفس املرجع، ص:  -1038 
 .21أبو بكر سبيك، احلكامة األمنية اجليدة واملراقبة اجلهوية لألمن، مرجع سابق، ص:  -1039 
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وتریة العمل األمين وجتويد التدخالت وجتاوز املعيقات اليت حتول دون الرضا عن اخلدمات اليت يقدمها رجال األمن 
 الوطين.

ودرك  وطنية، ةطمن شر  ،األمنلدعم مصاحل  جمالس اجلماعات الرتابيةصصه ختيف إطار الربانمج املستمر الذي و      
بة من ه، تسلمت والية أمن فاس، فقد ن ال تنمية من دون أمننظرا إلمياهنا العميق أب ،وقوات مساعدة ،ملكي

، ويتعلق األمر بتسع سيارات نفعية 0212أكتوبر  12، بتاريخ وجملس عمالة فاس ،مكناس -جملس جهة فاس
يناير املاضي، جمموعة  00والية أمن فاس قد تسلمت يف وكانت ، دراجات انرية 12و ؛بریالكو  توسطاملجم احلمن 

  .مكناس-لس جهة فاسمن السيارات النفعية مسامهة من جم
يف إطار شراكة عامة بني املديرية  ،دراجة انرية 22، تسلمت الوالية ذاهتا ما جمموعه 0212مارس  0ويف     

 لس املدينةلية، مبا فيها جملس اجلهة واجمللس اإلقليمي وجمممثلة يف والية أمن فاس واجملالس احمل ،العامة لألمن الوطين

1040. 
شهر ماي ل ماعيلمجلس اجلل العادية خالل دورةصادق اجمللس اجلماعي إلقليم بوجدور ويف نفس السياق،      

ثالث  القتناء م مايلهتم ختصيص دع ،على نقطة جديدة وفريدة من نوعها 0211مارس  0بتاريخ  ،0211
رج ضمن تفعيل دعملية تني ه، و ملدينة بوجدور لألمنالصنف الكبری لفائدة املديرية اإلقليمية  من دراجات انرية

اليت صادق عليها إبقليم بوجدور، و  األمناخلاصة ابقتناء وسائل نقل لوجستيكية لفائدة مديرية  ،بنود اتفاقية إطار
  0211.1041اجمللس إبمجاع أعضائه احلاضرين يف دورة ماي لسنة 

  املعاصرة الفقرة الثانية: التحدايت األمنية
إن التطبيقات التكنوكوجية املتوفرة عرب شبكة االنرتنيت تسمح بتغيری وضع األشخاص ومالحمهم، وكذا إضافة      

 "Fake news" ألخبار الزائفةويف ظل التنامي املطرد  ل حمتوایت أخرى ال لعها بصلب املوضوع، ويف هذا الصدد،
املؤسسات املختصة، كإصدار بالغات لذلك،  إجراءات أخرى يعلن عنها من طرف للسلطات احلكومية تتخذ 

مع دعوة املواطنات واملواطنني إىل ضرورة توخي احلذر أمام ترويج أخبار كاذبة وومهية منسوبة إىل  ،وحماربة انشريها
ة لزجر مثل هذه األفعال القانوني ةبواسطة تقنيات التواصل احلديثة، بل قد يستلزم األمر حتيني الرتسان ،جهات رمسية

                                                           

 اتريخ، اسف مكناس، حتت عنوان جملس جهة فاس مكناس يسلم آليات النقل لفائدة والية أمن –منشور يف املوقع الرمسي جمللس جهة فاس  -1040 
  .1:02، الساعة 0/1/0202، اتريخ الزایرة  meknes.ma/-fes-http://www.region: 0212أكتوبر  12 النشر

ختت عنوان: جملس بوجدور يقتين دراجات انرية لعناصر األمن:      سبوكية جلماعة بوجدور،يمنشور يف الصفحة الفا -1041 
https://www.facebook.com/communedeboujdour  ،1:22ساعة ، ال02/2/0202 اتريخ الزایرة.  

http://www.region-fes-meknes.ma/actualites-ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%81%D8%A7
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ك كاهلها وتستنزف من لدهنا وتنه ألهنا تبخس اجملهودات املبذولة إلجرامية يف غياب النصوص القانونية املعاقبة هلا،ا
  1042.طاقاهتا يف القيام بدورها األساسي يف إطار االختصاصات املوكولة هلا

" أبهنا كل خرب خمتلق  EINومن التعريفات املقدمة لألخبار الزائفة، فقد عرفتها شبكة الصحافة األخالقية "     
عمدا يتم نشره بقصد خداع طرف آخر وحثه على تصديق األكاذيب أو التشكيك يف احلقائق اليت ميكن إثباهتا، 
ایلنظر إلنعكاساهتا السيئة، حيث تسمم األجواء اليت تعمل فيها مجيعا، حيث تسبب يف فقدان اجلمهور ثقته بكل 

 قة القائمة بني وسائل اإلعالم ومجهورها.األخبار املتداولة، كما أضرت ابلعال
 ، ميثل انتشار األخبار الزائفة حتدای حقيقيا لألجهزة األمنية، إذ يتم نشر الكثری من الشائعاتما سبق عطفا علىو      

ضال عن ظهور هذا ف وبث الفنت والتحريض على العنف واجلرمية ونشر األكاذيب وحتريف احلقائق واستخدامها،
حدثة كثریة تستخدم مواقع التواصل اإلجتماعي كوسيلة الرتكاهبا أو الدفع لذلك، واليت من شأهنا أن جرائم مست

   1043تؤثر سلبا على أمن واستقرار أي جمتمع كيفما كان.

 سيرباين يف عاملنا املعاصر ختصصا أمنيا ال غىن عنه نظرا للتغيریات الكبریة اليتأضحى األمن ال وتبعا لذلك،     
 تكنولوجيا معاجلة املعطيات الرقمية يف اجملتمعات الراهنة. أحدثتها

ويف خضم هذا الرتابط الكوين املتنامي للعوامل اإلفرتاضية، انبلجت العديد من نقاط الضعف املستحدثة يف      
 الشبكات واخلوادم املعلوماتية، واليت أفرزت بدورها هتديدات جديدة ودائمة التغری.

األخطار السيربانية تبقى هي األخرى متعددة األوجه وتتميز بتنوع وإختالف كبریين، سواء من إن التهديدات و      
حيث التقنيات واألساليب املستخدمة أو األهداف احملددة أو حىت اجلناة اإلفرتاضيني مستفيدة يف ذلك من خاصية 

 1044نولوجيا الرقمية.التطور املتسارع والقدرة الكبریة على التأقلم املتواتر اليت تقدمها التك

على مستوى التداعيات والتأثری: ال أحد جيادل اليوم يف أن أبسط هجوم سيرباين ميكن أن يعرض  -
للخطرالداهم والشديد بقاء منظمة معينة أو مصاحل دولة ما أو يلحق هبا أضرارا كبریة، كما ميكن للهجوم 

ذي حلق يشبكات ، ولنا يف العطل األخری الالسيرباين أن يضر بصورهتا وابلثقة املوضوعة فيها بشكل كبری
خری دليل على حجم األضرار احملتملة، حبيث أسفر عطل  0201أكتوبر  2التواصل اإلجتماعية بتاريخ 

)فسيبوك سابقا( عن قطع التواصل اإلفرتاضي يف جمموعة  METAمؤقت يف خوادم عمالق األنرتنيت 
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منظومة التواصل اإلجتماعي كقناة وحيدة للربط بني العامل  دول العامل أعادت إىل الواجهة إشكالية إعتماد
 وتقدمي خدمات تواصيلة بكلفة تناهز مليارات الدوالرات.

على مستوى األهداف واملخاطر احملتملة: فاهلجمات اإللكرتونية متكنها أن تستهدف األفراد أو األشخاص  -
شوبة بعدم اءة إستغالهلا ألغراض أو مالطبيعيني بعرض الوصول بشكل تدليسي لبناانهتم الشحصية وإس

الشرعية، كما ميكن هلذه اهلجات أن حترتق املنظمات واألشخاص املعنونيني كالشركات أو املؤسسات 
العامىة واخلاصة، لتصل أحياان إىل مستوایت اسرتاتيجية تستهدف اإلضرار مبنظومات الدفاع الوطين واألمن 

 .للدولالعليا القومي واملصاحل اإلقتصادية 

األساليب اإلجرامية والوسائل التقنية املستعملة ألغراض ارتكاب اهلجمات السيربانية: فهي على مستوى  -
ختتلف ابختالف طبيعية ومستوى األهداف احملددة، فهي قد تنطلق من جمرد عملية إخرتاق بدائية تستخدم 

نظمة وعالية الدقة د تنظيم هجمات مبرجميات مفتوحة للعموم ومتوفرة على الشبكة العنكبوتية لتصل إىل ح
ملستغلني ة التحتية املعلوماتية واخلدماتية واملساس ابنيبابستعمال منظومات معقدة ومكلفة، تروم املساس ابل

ذوي األمهية احليوية، وكذا الشركات اليت تتدخل يف اجملاالت املصتفة يف خانة املصاحل االسرتاتيجية 
 واحلساسة.

قضاای األمن السيرباين تشكل حجر الزاوية يف محاية القضاء السيرباين الذي يستغله اجملتمع وهكذا، أصبحث      
الرقمي، وتنعكس نتائجه بشكل مباشر على اجملتمع املادي، وألمهية هذا املرضوع جند أن غالبية الدول واملنظمات 

وذلك عرب تطبيق  ر للتهديدات السيربانية،حتاول اليوم تقدمي إجاابت تقنية وحاول أمنية تشبه متكاملة ودائمة التطو 
سياسات دعم عملياتية ملواجعة هذا التهديد اإلسرتاتيجي املعاصر، الذي تتجاوز خماطره تلك الناشئة عن التهديدات 

 1045يف أبعادها الكالسيكية.

األساليب املستخدمة و  ومن هذا املنطلق، ومبنطق التبعية والعالقة السببية، فإن التهديدات واألخطار السيربانية     
أو األهداف احملددة أو حىت اجلناة املفرتضني، مستفيدة يف ذلك من خاصية التطور واملتسارع والقدرة الكبریة على 

 التأقلم املتواثر اليت تقدمها التكنولوجيا الرقمية.

نستعرض من مجلة التهديدات اإللكرتونية التس شهدت منوا قوای وإنتشارا واسعا خالل السنوات األخریة،      
 :11-السيما يف ظل السياق الراهن املطبوع بتفشي جائحة كوفيد 
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 هجمات التصيد االحتيايل واالحتيال الرقمي؛ -

 الضارة؛ URLوعناوين   DDOSهجمات التعطيل )التخريب( بواسطة برامج الفدية  -

 Emotet، Trockbotانتشار أنشطة الربجميات اخلبيثة  -

 نشر وتطوير معلومات مضللة حول مواضيع معينة يف إطار حرب اإلشاعات واألخبار الزائفة. -

من حيث التأثری: فإن أبسط هجوم سيرباين ميكن أن يعرض للخطر الداهم والشديد بقاء منظمة معينة أو      
  لحق هبا أضرارا كبریة، كما ميكنه يف حاالت كثریة أن يضر بصورهتا وابلثقة املوضوعة فيها بشكلمصاحل دولة ما أو ي

بری، مثال العطل فيها بشكل ككبری، مثال العطل األخری الذي حلق شبكات التواصل اإلجتماعية وابلثقة املوضوعة 
األضرار احملتملة بتكلفة تناهز  على حجم 0201أكتوبر  2األخری الذي حلق شبكات التواصل اإلجتماعية يف 

 مليارات الدوالرات، حيث احدت رجة قوية.

أما فيها يتعلق ابألهداف واملخاطر احملتملة اليت تستهدف األفراد أو األشخاص الطبيعيني: بغرض اوصول إىل      
عتمد إلخرتاق أن ت بياانهتم الشخصية وإساءة استغالهلا ألغراض مشبوبة بعدم الشرعية، كما ميكن هلذه اهلجمات

املنظمات واألشخاص املعنوية لتصل إىل مستوایت إسرتاتيجية تستهدف اإلضرار مبنظمات الدفاع الوطين واألمن 
     1046القومي واملصاحل اإلقتصادية العليا للدولة.

 هو جمموع األدوات ،حسب التوصية الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت األمن السيرباينويعرف      
ب وأفضل واإلجراءات والتدري ،وهنج إدارة املخاطر ،وحتفظات األمن واملبادئ التوجيهية ،والسياسات ومفاهيم األمن

أصول املؤسسات و  ،وآليات الضمان والتكنولوجيات اليت ميكن استخدمها يف محاية البيئة السيربانية ،املمارسات
والبنية التحتية  ،ومستعملي أجهزة احلوسبة املوصولة ابلشبكة واملوظفني واملستعملني، وتشمل أصول املؤسسات

 وجمموع املعلومات املنقولة أو احملفوظة يف البيئة السبریانية. ،والتطبيقات واخلدمات وأنظمة االتصالت

فقد مت طرح العديد من التعريفات واملفاهيممن جانب جمموعة من  ،اجلرمية االلكرتونية على مستوى أما     
املؤسسات البحثية واألكادميية، ولكن مل يتم اعتماد أي منها على أرض الواقع بشكل واقعي وحاسم، ابلنظر إىل 

تطور و  املتغيریات املتسارعة اليت تشهدها هذه اجلرمية املستجدة، خصوصا يف ظل تنوع الضحاای ووسائل استهدافهم
ليت حتظى ا بروفايالت اجملرمني الذين ينشطون يف الفضاء السيرباين، ومن بني التعاربيف املقدمة للجرمية اإللكرتونية
 لفئة األوىلا إبمجاع نسيب بني املختصني يف اجملال، تلك اليت تصنفها املفوضية األوروبية إىل ثالثة فئات رئيسية، تتمثل
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التحريض  مثال احملتوى املتعلق ابلعنف اجلنسي ضد األطفال أو وسائل االلكرتونية،يف نشر حمتوى غری قانوين ابل
تهدف أنظمة اخلاصة ابلشبكات اإللكرتونية، أي اهلجمات اليت تس والفئة الثانية يف اجلرائم  على الكراهية والعنصرية،

معلوماتية مثل االحتيال  ة املقرتفة آبلياتاملعلومات والقرصنة، أما الفئة الثالثة فتتجسد يف األشكال التقليدية للجرمي
  1047والتزوير احلاسويب وجرائم إساءة استخدام بطائق الدفع واالئتمان...اخل.

د اعتمدت اململكة قيف إطار مواجهة التحدایت األمنية ذات الصلة ابلفضاء السيرباين الدائم التطور والتحول، فو      
 يفاالسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين، اليت جتسد الطموح السيادي لدى اململكة  0210دجنرب  0املغربية يف 

بقدرات دفاعية ومرونة عملياتية، قادر على هتيئة الظروف املالئمة لتحقيق األمن السيرباين  تزويد أنظمة املعلومات
جية دح ابلثقة واألمن لتنمية جمتمع املعلومات من جهة اثنية، وتتمحور هذه االسرتاتيمن جهة، وبناء بيئة مواتية تص

الوطنية حول أربعة حماور أساسية، تقوم على تقييم املخاطر اليت تتعرض هلا أنظمة املعلومات داخل اإلدارات واهليئات 
حتية ذات دارات واهليئات العامة والبنية التالعامة والبىن التحتية ذات األمهية احليوية؛ محاية أنظمة املعلومات لإل

  1048األمهية احليوية والدفاع عنها؛ تعزيز أسس أمن نظم املعلومات والتعاون الوطين والدويل.

أما على مستوى املقاربة الوطنية للدفاع السيرباين، فإختذت اململكة قرارا اسرتاتيجيا يقضي بدمج تكنولوجيا       
من سياستها التنموية، وذلك مبا يتناسب مع حجم الرهاانت اليت تفرضها مسألة أمن املعلومات واالتصاالت ض

 النظم املعلوماتية.

أللفية السيرباين سارعت اململكة إىل وضع إطار مؤسسايت منذ بداية ا نولضمان تنزيل االسرتاتيجية الوطنية لألم      
ا وجماالت عال من اإلستقاللية الوظيفية وتنوع مهامهبقدر  الثالثة، يشمل هيئات ومؤسسات احلكومية اليت تتمتع

عملها بتنوع وتشعب جماالت استعمال نظم املعلومات وتدخلها مع ابقي األنظمة اإلدارية واإلقتصادية واإلجتماعية 
 وحىت األمنية والدفاعية.

من هيئة توجهية  0211وتتكون املنظومة املؤسساتية الوظيفية ألمن أنظمة املعلومات اليت مت إنشاؤها يف شتنرب       
ال متثلها "جلنة أمن أنظمة املعلومات االسرتاتيجية" واليت تعترب اهليئة املسؤولة عن حتديد التوجهات اإلسرتاتيجية يف جم

م املعلومات ، مت هناك هيئة عملياتية ممثلة يف املديرية العامة ألمن نظرقمية السياديةاألمن السيرباين ومحاية املعطيات ال
اليت تعترب املخاطب املسؤول عن تنزيل االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين، خصوصا يف اجلانب املتعلق بتطوير 
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ها أبعباء اليقظة وماتية، عالوة على إضطالعجوانب البحث العلمي واالرتقاء ابخلربة الفنية يف جمال محاية النظم املعل
 والكشف واإلنذار عن األخطار اليت تؤثر على أمن املعلومات على املستوى الوطين.

حرصا على التنفيذ األمثل لإلسرتاتيجية املغربية لألمن السيرباين، اليت متتد أهدافها على عدة سنوات، كان البد و      
نونية فيل بتقنني ومواكبة الطفرة املعلوماتية ببالدان، حيث مت إصدار نصوص قامن وضع تقعيد قانوين وتنظيمي ك

وتنظيمية تعتمد مبدأ التقنني القطاعي لكل واحد من جوانب األنشطة املرتبطة مبجتمع املعلومات، خصوصا تلك 
تصادية ومحاية نظم اإلقاملرتبطة حبماية املعطيات الشخصية للمواطنني، وأتطری املعامالت اإللكرتونية اخلدماتية و 

املعاجلة اإللكرتونية للبياانت الرقمية، فضال عن زجر اجلرائم واملخالفات املتعلقة ابملس هبا واحرتافها وعرقلة 
  1049عملها.

وخالل فرتة اجلائحة الصحية العاملية، فقد كشفت أن توطيد األمن السيرباين ال يقل أمهية عن ضمان األمن      
والطبية، فعندما  يستأثر بنفس األمهية اليت حتظى هبا املنشآت الصحية البنية التحتية املعلوماتيةالصحي، وأن تطوير 

برزت احلائحة إىل حجر الصحي كآلية وقائية وتدبری احرتازي ملنع تفشي الوابء، تضاعف اإلقبال على شبكة 
بلدان إىل تطوير يث سارعت خمتلف الاألنرتنيت ووسائل االتصال احلديثة كضرورة حتمية لتيسری العمل عن بعد، ح

تطبيقات وأنظمة معلوماتية كفيلة بضمان األمن الصحي لعموم مواطناهتا ومواطنيها، بشكل أضحى معه االنتقال 
 حنو العامل الرقمي ضرورة ملحة وال مندوحة منها، وذلك بفرض رفع حتدایت وخماطر اجلائحة الصحية.

ة أو رامية لضبط وتقنني التحركات العرضية لألشخاص يف فرتة الطوارئ الصحيمت اعتماد تطبيقات معلوماتية      
للتبليغ عن بعد عن حاالت خرق احلجر الصحي املهدد للسالمة العامة، وكذا تطبيقات التطعيم وأخذ جرعات 

كآلية للتنقل   لالتلقيح، عالوة على تطبيقات أخرى الستصدار ومراقبة جوازات التلقيح اليت اعتمدهتا العديد من الدو 
والسفر والولوج للعديد من اخلدمات اليومية، وتيسری احلق يف ظل عدم وجود بنية حتتية معلوماتية متطورة، أو يف 

لرقمي، وماتية واالنتقال الرقمي... كلها سرعت من وثریة االنتقال اسياق مؤسسايت وقانوين ال يواكب هذه الطفرة املعل
 تكنولوجيا املعلومات خلدمة قضاای األمن الصحي للمواطنني.وفرضت التفكری مليا يف تسخری 

 ويف مقابل ذلك، أفرز هذا االنتقال السريع حنو العامل الرقمي بروز تغيریات جذرية يف النسق اإلجرامي ككل،     
علق تإن على مستوى بروفايالت املشتبه فيهم والضحاای أو على مستوى األساليب اإلجرامية املعتمدة، أو فيما ي
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ابإلمتدادات والتقاطعات اإلقليمية والدولية للنشاط اإلجرامي املعلومايت، وهو ما استدعى تعزيز وتدعيم األمن 
   1050السيرباين، لضمان السيادة الرقمية وهواجهةخماطر وهتديدات اجلرمية املعلوماتية.

منطلقات  ق وفالعمل ملغرب هو ابالتوجهات اجلديدة ملفهوم األمن الشرطي العام فلسفة قوام  وهكذا، إذا كان      
رفق األمين، وجتويد عرب أتهيل امل ،احلكامة األمنية اجليدة ومعايری تروم ترسيخ مبادئ، بة أمنية وحقوقيةمقار و  ،مرجعية

اجملتمع  واملستمر على كافة الفاعلني املؤسساتيني، وابقي مكوانت لية الرقابة، مع االنفتاح الدائمخدماته، وتوطيد آ
أن  اض فيه من املفرت اليت ،مفاهيم الشرطة اجملتمعية؛ والشرطة املواطنة؛ وشرطة القرب، وذلك ألجل إرساء املدين

 فما هي ،لطةللس واملتجدد أال وهو العمل وفق املفهوم اجلديد ،تتماهى مع هدف متت برجمته مع العهد اجلديد
ن جهة، وتكوين م األمنية وختليق املرفق األمين دارةحتديث اإل حنو إسرتاتيجية املديرية العامة لألمن الوطين جتليات

 من حهة أخرى؟على امتالك ثقافة حقوقية وأتهيل مواردها البشرية 

 منية والتأهيل الشرطيلإلدارة األبني التحديث البنيوي إسرتاتيجية املديرية العامة لألمن الوطين املبحث الثاين: 

نهوض مبستوى مردودية العنصر البشري املكون هلا، فاملوارد البشرية تعد ركيزة أساسية لل ترتبط فعالية أداء اإلدارة      
ها العوملة واملسامهة يف رفع التحدایت اليت تفرض ،وأتهيلها لالندماج يف حميطها االجتماعي واالقتصادي ،ابإلدارة

تبوأها ن يكانة اليت جيب ألقوية للملك يف أكثر من مناسبة حول املوانسجاما مع اإلشارات ا ،والتنافسية الدولية
إصالح، وعلى اعتبار أن املديرية العامة لألمن الوطين مكون فاعل كغریها من  العنصر البشري يف أي مشروع

 ألمنية.بشري الفاعل يف املنظومة افقد أسست لنفس التوجه يف التعاطي مع العنصر ال ،العمومية املؤسسات

ر منظومة تسعى إىل تطوي ،من خالل املهام املسندة إليهان املديرية العامة لألمن الوطين ومن هذا املنطلق، فإ      
التدبری  يت تعد حبق دعامة أساسية وعنصرا فعاال يفال ،وخدمة الصاحل العام ،القيم والرتبية على املواطنة واألخالق

 واإلسهام بفعالية يف إجراءات حتديث املرافق األمنية للرفع من مستواها. ،ويف تسيری املوارد البشرية ،اإلداري

ىل إ ويف هذا السياق، وبغاية حتسني منظومة املوارد البشرية، فإن اهتمام املديرية العامة لألمن الوطين متوجه      
سيلة وحيدة للتوظيف عن طريق تعميم اعتماد املباراة كو  ،وتكافؤ الفرص يف التوظيف ابملرافق األمنية ،تكريس الشفافية

يف أطر ودرجات اإلدارات العمومية، وذلك تدعيما من جهة ملبدأ املساواة يف الولوج للوظيفة العمومية، وابلنظر 
                                                           

، ص: 0201، دجنرب 20للتهديدات الرقمية، فقرة خاص، عدد  الشرطة، األمن السيرباين بني التحدایت الكالسيكية واألجيال اجلديدة جملة -1050 
11. 
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 يلة الختيار أجود العناصر لشغل املناصب العمومية، وسعيا إىل وضعتعترب أفضل وس من جهة أخرى لكون املباراة
آليات موضوعية لولوج مناصب املسؤولية، وخاصة فيما بتعيني رؤساء األقسام واملصاحل سواء ابإلدارات املركزية أو 

مع احلرص  ،تحقاقبناء على معايری الكفاءة واالس ،الالممركزة، مع حتديد اإلجراءات الواجب اعتمادها هلذه الغاية
الفعلي للشرطيات  ولعل التوجه ،على فتح األبواب أمام املرأة لتمكينها من نفس الفرص املتاحة للرجل يف هذا امليدان

 إىل مدى ويشری ،جيسد ذلك ابمتياز ،وداخل اإلدارة ،وحضورها يف الشارع العام ،يف جمموعة من اجملاالت األمنية
توى سواء فيما خيص تدبری املوارد البشرية أو فيما يتعلق ابلرفع من مس ،جلنسنيحتقيق اإلنصاف واملساواة بني ا

  (.املطلب األولاركة النساء يف العمليات األمنية )مش

ل بوضع نظام فعال لتقييم أداء مواردها البشرية وكفي املديرية العامة لألمن الوطينويف هذا اإلطار، قامت       
قييم األداء بناء على معايری ت للرتقي أيخذ بعني االعتبار نتائجابإلضافة إىل إقامة نظام  بتقدير مردوديتهم احلقيقية،

الكفاءة واالستحقاق واملردودية، ويف إطار املقاربة اجلديدة املقرتحة هليكلة املوارد البشرية يف نطاق هيكلة تراتبية عامة 
 التنفيذ. ؛اإلشراف ؛من ثالثة مستوایت: التأطری

ن خالل التأطری ملطاقات البشرية لإلدارة الشرطية فاملسار التحديثي للخدمات األمنية سيبقى رهينا بتنمية ا      
والتوجيه واإلصالح وتعزيز كفاءاهتا، والرفع من مستوى أدائها، وتدعيم قدراهتا يف التدبری واالبتكار يف مسار اإلصالح 

لعامة لألمن الوطين يف نطاق برانمج عملها، من تثمني املوارد والتحديث من مكانة متقدمة، وقد جعلت املديرية ا
البشرية مرتكزا أساسيا للحكامة اجليدة، وهو الربانمج الذي يسعى إىل إحداث تغيریات جوهرية يف طريقة تناول 

 ،وشفافة ،عالةفجيعل منها إدارة مواطنة  ،كامال  فق أتهيل املصاحل األمنية أتهياليف أ ،القضاای اليت هتتم هبا اإلدارة
للحاجيات  دماهتا أبحسن جودة وأكثر استيعاابوقريبة من انشغاالت املواطنات واملواطنني، ومقدمة خل ،ومسؤولة

 (.املطلب الثاين) واالنتظارات 

مثل يف االستثمار تت ،ترتكز اسرتاتيجية املديرية العامة لألمن الوطين على حماور متكاملةومن هذا املنظور،       
تكثيف التدخالت امليدانية يف الشارع العام للوقاية ومكافحة كل أشكال االحنراف واجلنوح  ؛التكوين الشرطييف 

يط وأخریا االنفتاح والتواصل مع احمل ؛النهوض ابلعمل االجتماعي لفائدة موظفي األمن الوطين ؛ومظاهر اجلرمية
 1051اخلارجي.

                                                           

 .20، ص: 0212، دجنرب 01إضاءات، العدد  فقرة جملة الشرطة، اإلعالم األمين مقاربة جديدة للشرطة املواطنة، -1051 
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 األمنية وختليق املرفق األمين دارةملطلب األول: آليات حتديث اإلا

اإلصالحات  اراتسمب الشاملة اإلحاطةمن خالل  األمنية وختليق املرفق األمين دارةحتديث اإل تآليااستنباط  إن      
 ملركزية والالممركزةا اإلصالحات اهليكلية ملصاحل األمن الوطينو  ،(الفرع األول) الوطين للمديرية العامة لألمنالقانونية 

 )الفرع الثاين(.

 الوطين للمديرية العامة لألمن: جتليات اإلصالحات القانونية األول رعالف

سنركز  ،حملطات تطور اإلصالح القانوين للمديرية العامة لألمن الوطين الفقرة األوىلبعد أن نستعرض يف       
 .امةاإلصالحات القانونية للمديرية العبادئ ومعايری احلكامة األمنية على ضوء مل الفقرة الثانيةيف اهتمامنا 

 للمديرية العامة لألمن الوطين ةالقانوني اتتطور اإلصالح: حمطات الفقرة األوىل

اآللية القانونية املناسبة اليت نظمت أجهزة إدارية قائمة بذاهتا قبل االستقالل، وهو حال  الظهري الشريفشكل      
هيئة العمال والقواد كما أشران إىل ذلك أعاله، أو بغرض إحداث العديد من األجهزة واهليئات الوطنية على خمتلف 

إحداث أول جهاز امله األوىل معحداث اترخييا ابمتياز، جسدت  1102ماي  12مستوایهتا، حيث شكل اتريخ 
نص يف فصله األول  1102،1052ماي  12أمين مدين ابملغرب، مت أتسيسه مبوجب ظهری شريف صدر بتاريخ 

لعام لألمن للمدير ا، وتوضع حتت النفوذ املباشر عامة لألمن الوطين اتبعة لوزارة الداخلية إدارةإحداث على 
القانونية والشخصية اليت كانت منوطة سابقا بعهدة مدير مصاحل األمن ، وخيول له سلطة اختاذ املقررات الوطين

 1054كما توضع مصلحة إدارة السجون حتت نفوذ وزير العدل.   1053العمومي،

ويف نفس السنة، ستشهد اإلدارة العامة لألمن الوطين تعديال جوهرای، حيث سينشر ظهری شريف ابجلريدة      
 الظهري الشريف التأسيسياستند هذا الظهری الشريف إىل  0211،1055غشت  21الرمسية للمملكة، بتاريخ 

تنظيم املديرية العامة لألمن الوطين  عادبشأن اإلدارة العامة لألمن الوطين، حيث أ 1102ماي  12الصادر يف 

                                                           

 00يف  ،20السنة ، 0012الرمسية القسم الرمسي، عدد  بشأن إحداث اإلدارة العامة لألمن الوطين، اجلريدة 1.02.110الظهری الشريف رقم  -1052 
 .1102ماي 

 .داث اإلدارة العامة لألمن الوطينبشأن إح 1.02.110الفصل الثاين من الظهری الشريف رقم  -1053 
 .الفصل الثالثة من نفس الظهری الشريف -1054 

، 0022بشأن إعادة تنظيم املديرية العامة لألمن الوطين وبشأن موظفيها، اجلريدة الرمسية القسم الرمسي، عدد  1.02.121الشريف رقم الظهری  -1055 
 .1102غشت  21، يف 20السنة 
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، املديرية العامة لألمن الوطين إىلإدارة عامة لألمن الوطين ، من خالل تغيری تسميتها من وبشأن موظفيها
، فيما حافظ على نطاق سلطات املدير العام لألمن الوطين اليت تشمل ألول مرة على نظام موظفيهاوالتنصيص 

ه ، حيث جيوز لالسلطة اإلدارية للمدير العاميف حني نص على 1056جمموع تراب اململكة املغربية الشريفة املوحدة،
ر ظهریان نائية وانتقالية ملدة سنة واحدة ابتداء من نشإعادة تنظيم مصاحل املديرية العامة لألمن الوطين بصفة استث

 الشريف.

أما خبصوص سلطة التعيني املخولة للمدير العام، فيجوز له أن يقوم بتوظيف املرشحني يف سائر األسالك اخلاصة      
ن املقتضيات مابملديرية العامة بصفة مباشرة أو اعتماد على ما بيدهم من شهادات، بدون أن يلتفت إىل أي مقتضى 

التشريعية أو النظامية املنافية لذلك، كما جيوز له أن أيمر برجوع موظفي األمن الوطين الذين قد أتخروا عن وظيفتهم 
، وال جيوز له أن أيمر أبن ترجع هلم مجيع املرتبات والتعويضات 1102ماي  12بصفة هنائية أو مؤقتة قبل اتريخ 
 1057أو أيمر إبرجاع قسط منها. املناسبة ملدة إبعادهم عن اإلدارة

م وخبصوص التعيني يف مناصب املسؤولية، فإن املوظفني الذين وقعت تسميتهم أو ترقيتهم أو إثباهتم يف وظائفه     
عمال مبقتضيات الفصل الثاين املشار إليه أعاله، ميكن تعيينهم يف أية طبقة من طبقات سلكهم، وذلك ضمن حدود 

هنائية  يف امليزانية، وال يكن تعيني املوظفني املذكورين إال على وجه مؤقت وال تصری تسميتهم املناصب الشاغرة املقيدة
إال بعد مرور سنة إختبارية ميكن أن تزاد عليها سنة أخرى، وبعد انتهاء تلك املدة، أما املدة املاضية فتحتسب هلم 

ماي  2ف أبثر رجعي ابتداء من ونص على إجراء العمل هبذا الظهری الشري1058لرتقيتهم يف هذا السلك،
1102.1059 

 خالل   نممن التطور التشريعي للمؤسسة األمنية، فكان يف إطار العهد اجلديد،  مستوى احملطة الثانيةأما على      
 األساسي ابلنظام املتعلق 1121 فرباير 13 يف املؤرخ الشريف الظهري بصدور املعتمدة، القانونية اآللية نفس تبين

 عامل ولسائر احلقوقيو  والسوسيولوجي القانون اتريخ يف وللباحث للشرطي مرجعية وثيقة يعد ،الوطين األمن ملوظفي

                                                           
الرمسي،  اجلريدة الرمسية القسمبشأن إعادة تنظيم املديرية العامة لألمن الوطين وبشأن موظفيها،  1.02.121الظهری الشريف رقم  الفصل األول من -1056
 .1102غشت  21، يف 20، السنة 0022عدد 

 .بشأن إعادة تنظيم املديرية العامة لألمن الوطين وبشأن موظفيها 1.02.121رقم الشريف  الظهری من 0 الفصل -1057 

 .وبشأن موظفيها بشأن إعادة تنظيم املديرية العامة لألمن الوطين 1.02.121الظهری الشريف رقم  من 2 لفصلا -1058 

 بشأن إعادة تنظيم املديرية العامة لألمن الوطين وبشأن موظفيها 1.02.121الظهری الشريف رقم  من 2 الفصل -1059 
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 املغرب اتريخ يف هام دثح عن واإلعالم التواصل سياق ضمن يندرج العدد هذا لكون ابلنظر واإلعالم الصحافة
  1060.األمين العام ابملرفق االرتباط وذ املعاصر

 اليت السامية لكيةامل والرسائل للخطاابت استقرائها بعد الوطين لألمن العامة املديرية مصاحل عملت الغرض وهلذا     
 واألفكار التصورات ملختلف ومناقشتها لإلصالح، احملدثة للنصوص وحتليلها ،للسلطة يدداجل املفهوم ميالد أعلنت
 يف زالت ال اليت وتلك ،التنفيذ حيز دخلت اليت القانونية النصوص على والتعليق ،اجليدة األمنية ابحلكامة املتعلقة
 شىت نم والصحافيني والرتب األسالك خمتلف من الشرطيني مع لقاءات بعقد وقامت القانون، مشروع مرحلة

 عممت كما  ،ةاالجتماعي العلوم يف والباحثني العام، القانون فروع سائر قي واملتخصصني والتوجهات، املشارب
  .صالحاإل وإجيابيات األمن ملطلب الذايت تصوره استجالء بغية واملواطنني املواطنات مع حىت النقاش

 ألسرة امللك وليهاي اليت السامية العناية جبالء يعكس اإلصالح وقالب شكل فإن املتدخلني، جلميع وابلنسبة     
 أجل نم الوطين األمن ورجال نساء به يقوم الذي العمل على املشروعية من قوية جرعة ويضفي الوطين، األمن

 . العام النظام على واحملافظة ممتلكاهتم ومحاية واملقيمني املواطنني أمن ضمان

 شأهنا من اجلديد الحاإلص هبا حفل اليت واملعنوية املادية االمتيازات فإن العاديني، واملواطنني الصحفيني وحسب     
 سيضمن حيث نفسهمأ الشرطيني نظر يف حىت أو املواطنني نظر يف سواء األمين العمل قيمة من وترفع االعتبار ترد أن

 نون.والقا احلق دولة ألحكام املطلق اخلضوع ظل يف هبم املنوطة للمهام مثلاأل وأدائهم اجليد، اضطالعهم

 مرفقا مناأل جعل يف حدايت منطق وفق يساهم اإلصالح فإن املنظمات، سوسيولوجية يف للباحثني ابلنسبة أما     
 اجلديد ملفهوما مع اماانسج األمين القرار صنع يف املخاطبني وإشراك املواطنة، عناصر على ابألساس يستند عموميا

 للسلطة.

 الذي صالحاإل أن على املكوانت هذه كل  أمجعت والتشاورية، التشاركية للمقاربة وإعماال سيق، ما ضوء وعلى     
 امللك هبا قام ليتا والعصرنة التحديث جمال يف والكبریة العميقة االجنازات إطار يف يندرج الوطين األمن مؤسسة طال
   1061.تنفيذها على ريسه فتئ ما الذي

                                                           

 .2، ص: 0212، يونيو 20عدد  فقرة افتتاحية، الشرقي الضريس، تالحم وثيق بني العرش والشعب، جملة الشرطة، -1060 

 .2ص:  مرجع سابق، -1061
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ببيان األسباب الداعية لصدوره، فهو استمرار  ديباجته يف 1062،الشريف جاء هذا الظهریويف هذا الصدد،      
ورية لتطلعات ستجابة فوا ،عن اإلرادة السامية للملك يف ذلكللمكتسبات احملققة يف جمال األمن، وابلتايل فهو تعبری 

 من أمن وطمأنينة يف إطار دولة احلق والقانون وحقوق اإلنسان. ات واملواطننيوانتظارات املواطن
الرضا امللكي ألداء املؤسسة امللكية "أسرة األمن الوطين" وموصول العطف والتقدير ألداء أسرة األمن  -

 ؛مبا حققته من جناح منقطع النظری ولتضحياهتا اجلسيمة واإلشادة
ية ها املهنية واالجتماعية وتعزيز وسائل احلماية القانونإبالء عناية ملكية خاصة وفائقة للنهوض أبوضاع -

 ألسرة األمن الوطين، اعتبارا للتطورات املستجدة يف حميطها الوظيفي العام؛
 حق اجملتمع يف األمن والسكينة واالستقرار حىت يبقى املغرب دار أمن واستقرار يف ظل رعايتنا. -
ماي  12الصادر يف  1.02.110رقم  شريف احملدثة مبوجب ظهری الوطين تناط ابملديرية العامة لألمنو      

مع مراعاة صالحيات إدارات أو  ،ومحاية األشخاص واملمتلكات ،مهمة احملافظة على النظام العام، 1102
 1063مؤسسات أو هيئات أخرى.

األمن  ملوظفيمؤسسة لألعمال االجتماعية حتدث املخولة ألسرة األمن، فإنه مت  مستوى الضماانتوعلى      
الوطين، حتمل اسم جنابنا الشريف، هبدف املؤسسة إىل النهوض ابألعمال االجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة 

 1064ا:يع األعمال واألنشطة اليت حتقق أهدافهموظفي األمن الوطين وأفراد أسرهم، وهلذه الغاية تقوم املؤسسة جبم
 ء مساكن أو بنائها؛تقدمي العون ملنخرطي املؤسسة من أجل اقتنا -
 إعانة وإسعاف أرامل موظفي األمن الوطين وأيتامهم وأفراد أسرهم؛ -
 إحداث منشآت لتقدمي خدمات اجتماعية متنوعة؛ -
تقدمي العون واملساعدة ملوظفي األمن الوطين العاملني أو احملالني إىل التقاعد لتلبية احتياجات مستعجلة  -

 وطارئة؛
والشراكة مع خمتلف هيئات القانون العام واخلاص مبا فيها املؤسسات واجلمعيات إبرام اتفاقيات للتعاون  -

 اليت تسعى إىل حتقيق نفس األهداف.

                                                           
1062-�جلريدة ايتعلق ابملديرية العامة لألمن الوطين والنظام األساسي ملوظفي األمن الوطين،  0212فرباير  02صادر يف  1.21.012ظهری شريف رقم 

 .1/2/0212بتاريخ ، 5817 الرمسية، نصوص خاصة، عدد
 .0212ي ملوظفي األمن الوطين لسنة من الظهری الشريف املتعلق ابملديرية العامة لألمن الوطين والنظام األساس 0املادة  -1063 
 .0212من الظهری الشريف املتعلق ابملديرية العامة لألمن الوطين والنظام األساسي ملوظفي األمن الوطين لسنة  02املادة  -1064 
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يرتكز إصالح النظام األساسي للمديرية العامة لألمن الوطين املنبثق من إرادة ملكية على دعامتني  ،ومن هنا     
ماية أسرة األمن التطورات اجلديدة اليت متيز البيئة املهنية العامة حلتستجيب للمتطلبات النامجة عن  األوىلأساسيتني: 

جتماعية تليب هاجس حتسني األوضاع املادية واال الثانيةالوطين، وتوسيع نطاق احلقوق والضماانت املمنوحة هلا، و
ها الذي يعرض لأخذا بعني االعتبار إكراهات وصعوابت عم خلصوصية عمل هذه الشرحيةوظفي املديرية العام، و مل

    1065واجملازفة أبرواحهم يف أداء مهامهم للحفاظ على النظام العام. ،عناصرها للمخاطر

 

 احلكامة األمنية على ضوء اإلصالحات القانونية للمديرية العامة ومعايري الفقرة الثانية: مبادئ

اليت ية اإلصالحات القانونحمطات أييت يف إطار  ،تبين مبادئ احلكامة األمنية داخل اجلهاز األمين املغربإن      
 يع املتغریاتعلى مج منفتح رفق عمومي خدمايت،مإىل مصاف  إرتقى اجلهاز األمين، ذلك أن ة العامةيملدير شهدهتا ا

، ومن مت ا تكريس مبادئ احلكامة األمنيةختلف املبادئ اليت من شأهنومتينيا مل ،ةواخلارجي ةالداخلي واملستجدات
 املبادئ املستوحاة من سریورة االصالح القانوين للمديرية العامة لألمن الوطين كالتايل: إاثرة ميكن

 ،من بني املستجدات اليت جاء هبا النظام األساسي اجلديد ملوظفي األمن الوطين: مبدأ العدل واإلنصاف -
الرتقية  يتيح ملوظفي األمن الوطين من ،متكني رئيس احلكومة صالحية منح عند االقتضاء ترخيصا خاصا

يف الدرجة أو اإلطار من دون األخذ بعني االعتبار قاعدة احلصيص املايل، كما ميكن للمدير العام لألمن 
الوطين منح ترقيات ملوظفي األمن الوطين، وذلك يف إطار االستفادة من عروض الرتقيات االستثنائية يف 

متيزوا منهم ابلقيام أبعمال استثنائية أو تعرضوا إلصاابت خطریة أو قاتلة  الرتبة أو الدرجة مكافأة للذين
سلية التابع طة التسلخالل أو مبناسبة أداء مهامهم، وذلك بناء على تقارير تنجز هلذا الغرض من طرف السل

 ،الوطين نكما مشل النظام األساسي االعرتاف الرمسي والقانوين أبزواج وأبناء موظفي األم،  )ة(هلا املوظف
من املناصب املالية املراد شغلها كل سنة مالية هلذه الفئة من أسرة األمن  %0من خالل ختصيص نسبة 

 1066..الوطين

مببدأ  0212 لسنة جاء النظام األساسي اجلديدا: أداء مهامهم أو مبوجبه أثناء وظفنيمحاية املمبدأ  -
من كل التهديدات أو اهلجومات أو  موهو مبدأ احلماية ملوظفي األمن الوطين أثناء أدائه ملهامه ،أساسي

                                                           

 .00، ص: 0212، يونيو 20جملة الشرطة، عدد  -1065 

 .02، ص: نفس املرجع -1066 
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اإلهاانت أو سب وقذف، حيث ابت يتمتع مبوجب هذا النص حبماية الدولة وفقا ملقتضيات القانون 
غرات، صول ثدون حوالقوانني اخلاصة اجلاري هبا العمل، ولكي تضمن الدولة هذه احلماية من  ،اجلنائي

الل أو بسب )ة( خ شمل اإلصاابت اجلسدية اليت يتعرض إليها املوظف، لتمحايتها حصر فإهنا سعت إىل
 حتل الدولة حمل الضحية يف احلقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر. ،مزاولته ملهامه، ويف هذه احلالة

لعاملني ااألساسية بني مجيع املوظفات واملوظفني  واحلقوق احلرايتأ املساواة يف االستفادة من مبد -
، مت متكينهم )ة( األمن الوطين يف اجملتمع كمواطنني )ة(لضمان إسهام موظفي :مبختلف املصا ح األمنية

من احلق قي أتسيس أو االنتماء إىل اجلمعيات، لكن نظرا خلصوصية مهامهم واملسؤوليات اليت على عاتقهم، 
عوي ال بد أن ميارس يف إطار االلتزام مببادئ احلياد والوفاء ملؤسسات الدولة، وخيضع فإن هذا النشاط اجلم

 للموافقة املسبقة للمدير العام لألمن الوطين.

كمحطة الغاية  هلذهمرسوم تطبيقي فقد صدر  ،لنظام األساسي اخلاص مبوظفي األمن الوطينهلذا اوابلنسبة      
 وقام بنسخ 0211،1067حيز التنفيذ يف فاتح يناير  من صریورة اإلصالحات القانونية اليت شهدهتا، ودخل اثلثة

من نفس  بشأن النظام األساسي ملوظفي األمن الوطين 02/2/0212الصادر يف  0.12.20املرسوم رقم 
الصادر  1-21-012جاء تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة الثالثة من الظهری الشريف رقم حيث 1068التاريخ،

حيدد هذا و املتعلق ابملديرية العامة لألمن الوطين والنظام األساسي ملوظفي األمن الوطين،  0212فرباير  02يف 
ة مبوظفي ل األرقام االستداللية اخلاصاملرسوم يف مادته األوىل، على اخلصوص، ترتيب األسالك والدرجات وتسلس

 .وكذا شروط التوظيف والرتقية ونظام التعويضات ،األمن الوطين
 12صادر يف  1.02.110إىل ظهری إحداث املديرية العامة لألمن الوطين رقم  املرسوم التطبيقييستند هذا و      
اب الوطين، كما جاء راقبة الرت مديرية املتعلق مب 1112يناير  0 الشريف الصادر بتاريخ ظهریال، وإىل 1102ماي 

حول املديرية العامة لألمن الوطين  0212فرباير  02من ظهری  2من املادة  0تطبيقا ألحكام الفقرة هذا املرسوم 
مديرية  موظفيو ات لنظام األساسي يسري حىت على موظفمما يعين أن هذا ا ،والنظام األساسي ملوظفي األمن الوطين

 مراقبة الرتاب الوطين.

                                                           

دة الرمسية، نصوص خاصة، بشأن النظام األساسي اخلاص مبوظفي األمن الوطين، اجلري 0211ماي  02صادر يف  0.11.201مرسوم رقم  -1067 
 .0211ماي  01، يف 2121عدد 

 بشأن النظام األساسي اخلاص مبوظفي األمن الوطين. 0211ماي  02صادر يف  0.11.201مرسوم رقم  22املادة  -1068 
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كلما اقتضت   يناملديرية العامة لألمن الوط نيكومن بني املستجدات الغاية يف األمهية اليت جاء هبا هذا املرسوم، مت     
احلاملني  شحنيات واملرت فتح يف وجه املرتشحيو تنظيم مباراة خاصة لولوج درجة عميد شرطة ممتاز،  حاجة املصلحة

 1069الشهادات أو الدبلومات التالية: إلحدى
 شهادة مهندس دولة أو مهندس معماري أو شهادة معرتف مبعادلتها هلا؛ -
 الدكتوراه يف الطب أو طب األسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري أو شهادة معرتف مبعادلتها هلا؛ -
 مبعادلتها هلا.الدكتوراه يف علم األحياء أو الفيزایء أو الكيمياء أو شهادة معرتف  -

 
ميكن للمدير العام لألمن الوطين، عند ضرورة املصلحة، أن يوظف مباشرة يف أسالك موظفي ويف نفس اإلطار،      

من  %0و  ،من املناصب املخصصة لسلكي حراس األمن ومفتشي الشرطة %2األمن الوطين يف حدود نسبة 
الشرطة وعمداء الشرطة املمتازين، مع مراعاة الشروط املناصب املخصصة ألسالك ضباط الشرطة واألمن وعمداء 

 1070الواجب توفرها لولوج األسالك املذكورة.
ائدة أن خيالف الشروط املتعلقة ابلطول والقوة البصرية لف ،يف حاالت استثنائية للمدير العام أيضا جيوزكما     

املوظفون املنتمون لألطر املشرتكة بني  ويدمج1071،شحني املدعوين ملزاولة مهام خاصةبعض املرتشحات واملرت 
الوزارات، املتمرنون واملرمسون املزاولون عملهم يف اتريخ هذا املرسوم ابملديرية العامة لألمن الوطين، ومديرية مراقبة 

 1072الرتاب الوطين يف أسالك ودرجات موظفي األمن الوطين.
رتكة بني الوزارات اختيارای يف أسالك الشرطة، وطالت ونفس اإلطار، أاتح املرسوم إمكانية إدماج األطر املش    

مبوجبه تغيریات على تسميات "سلك التأطری" بشرطة الزي الرمسي، وكذا االعتماد على الدرجات واألرقام االستداللية 
بدل السالليم من خالل إعادة ترتيب األسالك والدرجات وتسلسل األرقام االستداللية اخلاصة مبوظفي األمن 

 طين.الو 

                                                           

 مبوظفي األمن الوطين.مرسوم املتعلق ابلنظام األساسي اخلاص  12املادة  -1069 
 مرسوم املتعلق ابلنظام األساسي اخلاص مبوظفي األمن الوطين. 11املادة  -1070 
 مرسوم املتعلق ابلنظام األساسي اخلاص مبوظفي األمن الوطين. 12املادة  -1071 
 مرسوم املتعلق ابلنظام األساسي اخلاص مبوظفي األمن الوطين. 21املادة  -1072 
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أما على املستوى املادي، فإن املرسوم املذكور يروم حتسني الوضعية املادية ألسرة األمن عرب الرفع من التعويضات      
املرتبطة ابملهام واألعباء واألخطار، والرفع من التعويضات اخلاصة ابلسكن، وكذا ختصيص تعويضات مادية شهرية 

  1073مرتبطة ابملسؤوليات.
إصالح اإلدارة  وزير الداخلية ووزير املالية و تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية إىل وعليه، يسند     

 1074املدير العام لألمن الوطين واملدير العام ملراقبة الرتاب الوطين كل فيما خيصه.و 
دين اتبع لوزارة م استخبارايتجهاز  عبارة عنا انفل القول، أهن ، فمنمراقبة الرتاب الوطين مديرية أما خبصوص     

صادر ری شريف حيث أحدثت مبوجب ظه، ة املغفور له امللك احلسن الثاينإذ تعترب من نتاج عبقرية جالل الداخلية،
استند هذا حيث  1112،1076يناير 0 ظهری شريف صادر يفمت إلغاؤه وتعويضه ب 1075، 1112يناير  10يف 

مديرية عامة ملراقبة  حداثإب1112 يناير10الصادر يف  1.12.12رقم  الظهری الشريف ياتمقتضاألخری على 
بشأن املديرية العامة  1102مايو  12ر يف الصاد 1.02.110 رقم الظهری الشريف ياتومقتض، الرتاب الوطين
 .2110يوليوز  11املؤرخ يف  1.02.122 ، حسبما وقع تتميمه ابلظهری الشريف رقملألمن الوطين

املديرية العامة ملراقبة  على حتويل 1112يناير  0بتاريخ   1.12.200رقم هذا الظهری الشريف  حيث عمل     
مديرية  املشار إليه أعاله إىلو ، 1112 يناير 10املؤرخ يف  1.12.12احملدثة ابلظهری الشريف رقم الرتاب الوطين 
ذلك مبوجب و عوض عبارة تلحق بوزارة الداخلية  الوطين تلحق ابملديرية العامة لألمن الوطينملراقبة الرتاب 

ال جند هلا موقعا ضمن أتليف وزارة الداخلية يف  ديريةوعلى هذا األساس، فإن هذه امل 1077،الفصل األول منه
 ،ألمن الوطينل املركزية للمديرية العامة ديرایتاملتندرج ضمن مديرية نفهم على أهنا  ،ومن مت 1078،مرسومها املؤطر هلا

م أن رئسيها حيمل ، رغانة ومحاية أمن الدولة ومؤسساهتاالوطين مبهمة السهر على صييعهد إىل مديرية مراقبة الرتاب و 
نهما مبوجب ظهری " إىل أنه يتم تعياملدير العام لألمن الوطينخبالف صفة "" مديرية مراقبة الرتاب الوطين صفة "مدير

                                                           

 .102الشرطة املغربية، مرجع سابق، ص: مصطفى حازين،  -1073 
 مرسوم املتعلق ابلنظام األساسي اخلاص مبوظفي األمن الوطين. 21املادة  -1074 

 إبحداث مديرية عامة ملراقبة الرتاب الوطين. 1112يناير   10الصادر يف  1.12.12الظهری الشريف رقم  -1075 
 1112يناير  10الصادر يف  1.12.12يلغى ويعوض مبوجبه الظهری الشريف رقم  1112يناير  0بتاريخ   1.12.200الظهری الشريف رقم  -1076 

 .12/21/1112بتاريخ  2112إبحداث مديرية عامة ملراقبة الرتاب الوطين، اجلريدة الرمسية عدد 

الصادر يف  1.12.12 الشريف رقم يلغى ويعوض مبوجبه الظهری 1112يناير  0بتاريخ   1.12.200الفصل األول من الظهری الشريف رقم  -1077 
 إبحداث مديرية عامة ملراقبة الرتاب الوطين. 1112يناير  10

، بتاريخ 2202بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، اجلريدة الرمسية عدد  0202يناير  22صادر يف  0-11-1222مرسوم رقم  -1078 
22/1/0202. 

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/83938.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/89902.htm


  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

512 
 

و يف حد ذاته موشي" هلألمن الوطين السيد "عبد اللطيف احل للمديرية العامة ، حيث إن املدير العام احلايلشريف
 دير احلايل ملديرية مراقبة الرتاب الوطين، رغم أن هذه األخریة ملحقة ابألوىل.امل

 :إلغاء مؤسسة أمنية كمطلب سياسي ال جمتمعيمطلب إشكالية  -

تورية أساسية آلية دس، فهو شريف بظهری إال يلغىال الشريف مبدأ توازي األشكال، فإن الظهری ارتكازا على      
دأ تراتبية القواعد ومب ،من خالل مبدأ دستورية القواعد القانونية ،من الدستور السادسجتد ضالتها يف الفصل  فعالة

اعية، ولكل لفردية واجلمدستورية لكل احلقوق واحلرایت ا ضمانةومبدأ نشر القواعد القانونية، فهي  ،الدستورية
لشخصية سواء تقريرية كانت أم استشارية، متمتعة اب ،وجماالت تدخلها ووزهنا ،بصرف النظر عن طبيعتهااملؤسسات 

رية مراقبة ومدي ،، مما جيعل املديرية العامة لألمن الوطينللعاملني هباو  ،االعتبارية أو ليست هلا الشخصية االعتبارية
الرتاب الوطين امللحقة ابملديرية العامة، ابعتبار هذه األخریة من املديرایت العامة املكونة لإلدارة املركزية لوزارة الداخلية 

 ،وقضائية ماية دستوريةالتنظيمية، حتظى حب ابعتباره السلطة ،املنتمية للسلطة التنفيذية اليت يقودها رئيس احلكومة
للمؤمنني ورئيسا  من طرف امللك ابعتباره أمریامة الدستورية هي احلصن احلصني للقواعد الدستورية، و ابعتبار أن احملك

التدخالت  ، يف مواجهة كل التهديدات والتأثریات و الساهر على احرتام الدستور واحلكم األمسى بني مؤسساهتا للدولة
سي ضمانة لالستقرار النففهي ، سواء أفرادا أو مجاعات ومن طرف أي جهة كانت داخلية أو خارجية، كيفما كانت

 مبا فيها املؤسسات األمنية. وظيفي داخل البنيات املؤسساتيةالو 

ستند إىل ي جيب أنأية مؤسسة من مؤسسات الدولة مبا فيها املؤسسة األمنية  إلغاءفمطلب وبناء على ذلك،      
، واملؤسسة امللكية هي مة، وهي مصدر السلطةسيادة لألال مادامت ،وإىل إمجاع وطين ،أساس دستوري صريح

 الوصية واملؤمتنة عليها من خالل نظام إمارة املؤمنني وامليثاق الدستوري.

 مبادئو  اإلصالحات القانونية للمديرية العامة لألمن الوطين سریورة وعليه، بعد أن تناولنا يف هذه الفرع مظاهر     
 أي حد ؟ وما هي جتلياهتا؟ وإىلاإلصالحات اهليكلية ملصاحل األمن الوطينماذا عن ف، املستخصلة احلكامة األمنية

 .تتقاطع مع متطلبات احلكامة األمنية على يف هذا اإلطار
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 جتليات اإلصالحات اهليكلية ملصا ح األمن الوطين: ينالثا رعالف

، قانونية واإلجرائيةال العام وتعمل على تنفيذ النظمما هي إال هيئة تنفيذية تعمل على صيانة األمن  الشرطة إن      
ومن خالهلا متارس الدولة سيادهتا، حيث ال يتصور تطبيق النظم وحتقيق األمن الداخلي واالستقرار العام دون وجود 

 .سلطة ميكن من خالهلا اختاذ كافة اإلجراءات اليت تعمل على مكافحة اجلرمية واحلد منها

لشرطة يف العصر احلديث مهمتها تنحصر فقط يف مكافحة اجلرمية أو أتمني الناس ضد اجلرمية مل تعد وظيفة ا     
إمنا أصبحت مهمتها أتمني الناس ضد كل مساس حبقوقهم أو حرایهتم ضد كل خوف حال أو حمتمل يقلق رجاءهم 

 يف احلاضر أو أمنهم يف املستقبل.

قاية اجملتمع هتدف إىل و  حيثالشرطة هي حفظ النظام العام، وصيانة احلرایت العامة يف اجملتمع،  وظيفةإن       
يف ظل سيادة النظام ووسائل السلطة العامة، ومن مث السهر على توفری الضبط وحتقيقه وضبط اجلناة والتحقيق معهم 

 1079 د.وتقدميهم للعدالة لتأخذ احلق منهم، خدمة للسكينة واألمن يف البال

هذا  عوز ن، ستجليات اإلصالحات اهليكلية ملصاحل األمن الوطينرصدان لعلى هذا األساس، فمن خالل و       
 .لمستوى املؤسسايتل لثانيةالفقرة ا، بينما نتطرق يف املستوى التنظيمي الفقرة األوىلالفرع إىل فقرتني، نتناول يف 

 وى التنظيميعلى املست: الفقرة األوىل   

يف  الوطنية الشرطية يف التجارب إلصالحات اهليكلية ملصاحل األمن الوطيننتناول يف هذه الفقرة مناذج مقارنة ل      
 افرنس يف جتارب األنظمة الشرطيةمن خالل  أورواب(، و أوال) الياابين من خالل دراسة حالة النظام الشرطي آسيا

ملديرية العامة لألمن  ايفاالصالح الشرطي  نرصد جتليات جتربة القارة اإلفريقية (، ويفاثنيا) اوإيطالي اللكسمبورغو 
 )اثلثا(. ملكة املغربيةالوطين ابمل

 

 

                                                           

شاركة الشباب يف دعم األجهزة األمنية، مركز الدراسات والبحوث، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، عبد الكرمي بن عبد هللا احلريب، دور م -1079 
 .22، ص: 1111الرایض، 
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 الياابنية الشرطية : على مستوى التجربةوالأ      

 يذ واجبات الشرطةقانون تنف وهي، متكاملةعلى ثالثة نصوص قانونية  شريعات الشرطة يف الياابنعد تعتمد تت      
قم ر  قانون الشرطةو ؛ 1122 لسنة اإلجراءات اجلنائيةو ؛ 1121 لسنة قانون عمل الشرطة اجملتمعيةو ؛ 1222 لسنة

 .0221مارس  01.00خر تعديل بواسطة قانون رقم آ 1102 لسنة 2.120

ووظيفتها على املستوى  ،هيكل وتنظيم الشرطة، وحيدد إجراءات الشرطة 1102حيدد قانون الشرطة لسنة و       
فيوضح حقوق واجبات أفراد  ،1122 لسنة وعلى مستوى املقاطعة، أما قانون تنفيذ واجبات الشرطة ،القومي

عمل الكوابن والتشوزایشو، وينظم قانون اإلجراءات  1121 سنةالشرطة، كما ينظم قانون عمل الشرطة اجملتمعية ل
 .مجيع املسائل املتعلقة ابلشرطة القضائية 1122 سنةاجلنائية ل

احلفاظ و  محاية حقوق وحرايت الفردمن دور الشرطة وواجبتها قانون الشرطة الياابين جعل وارتكازا على ذلك،       
 1080.على النظام واألمن العام

والوقاية  ،محاية حياة الفرد وكيانه املادي وممتلكاته ، فإهنا حمددة يفمسؤوليات وواجبات الشرطةأما خبصوص       
عدم  ؛لمظجتنب ال ؛توخي العدل ؛عدم التحيز ؛احليادية يف: حددت مبادئ عمل الشرطةمن اجلرائم ومنعها، كما 

  1081جتاوز السلطة من خالل عدم التدخل يف حقوق الفرد وحرایته.

اليمني القانونية من قبل كافة األفراد الذين يؤدون واجبات الشرطة، طبقا  وألجل االلتزام بذلك، يتم أتدية      
اء لواجباهتم، وااللتزام هبا، والوف ،وقوانني الياابن ،اإلخالص لواجب الدفاع عن الدستور القسم يف، ويتمثل للقانون

جزء من مضامني اليمني  عمل الشرطة مبادئ وستنتج من ذلك أن ،وبدون إجحاف وإنصافحبيادية وعدل 
 1082.القانونية

تتبع اختصاص  ،املفوضية الوطنية للسالمة العامةأتسيس فقد نص قانون الشرطة على  ،ومن الناحية اهليكلية      
حقوق  املفوضية الوطنية مهمة محايةتتوىل و  1083،مخس أعضاءوضية الوطنية من رئيس و ، وتتشكل املفرئيس الوزراء

، لعامة للدولةاملتعلقة ابلسالمة وحرية الفرد واحملافظة على النظام واألمن العام من خالل تشغيل مؤسسات الشرطة ا
                                                           

 .1102قانون الشرطة لسنة  1املادة   -1080 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  0من املادة  0الفقرة  -1081 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  2املادة  -1082 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  2املادة  -1083 
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حديد اجلنائي للهوية مات والتبنشاط التعليم اخلاص جبهاز الشرطة، وحتليل لتكنولوجية املعلو وإدارة الشؤون املتعلقة 
 1084.وتنسيق األمور اليت تتعلق إبدارة الشرطة

 واألحباث اخلاصة لتخطيطالقيام ابيف  رطة الوطنيةابإلشراف على إدارة الش املفوضية الوطنية وألجل ذلك تقوم      
ع حالة الطوارئ امل مإعداد خطط وتنفيذها للتع ؛املوازنة الوطنية للشرطة ؛تقييم الشرطة وطنيا ؛مبؤسسات الشرطة

 .اخلالوطنية ...

وافقة اجملالس مب ضية الوطنية من طرف رئيس الوزراءويتم تعيني أعضاء املفو  ،الدولة يرأس املفوضية الوطنية وزيرو       
ئية امن بني األشخاص الذين مل يسبق هلم العمل كموظفني عمومني يف الشرطة أو جهاز املالحقة  القض ،التشريعية

وكل قرار اختذه رئيس الوزراء خبصوص املفوضية الوطنية البد من موافقة اجملالس خالل اخلمس سنوات السابقة، 
ة فردية ة الشرطة الوطنية يف حالة معينة أو حالحيق للمفوضية الوطنية للسالمة العامة توجيه أمر إلدار و  1085.التشريعية

إبجراء تفتيش، كما ميكنها توجيه هذا األمر ألحد أفراد إدارة الشرطة الوطنية مبساعدة اللجنة املكلفة من طرف 
 1086.املفوضية العامة يف متابعة النشاط املقرر تفتيشه

وض العام إلدارة ويكون املف ،وهي تتبع املفوضية الوطنية للسالمة العامة ،أتسيس إدارة الشرطة الوطنيةيتم و       
ميارس و  ،س الوزراءمة العامة مبوافقة رئييتم تعيينه بواسطة املفوضية الوطنية للسال ،الشرطة الوطنية هو رئيس اإلدارة

  1087.مهامه حتت إشراف املفوضية الوطنية

عض ب( بغرض تويل ية )كمؤسسات حمليةدوائر شرطة إقليم يف إدارة الشرطة الوطنية يتم أتسيسو       
 ؛وائر هي دائرة سالمة اجملتمعومخس د ،من خالل األمانةتشكل يف إطار إدارة الشرطة الوطنية و  1088،االختصاصات

 1089.دائرة املعلومات واالتصاالت؛ دائرة األمن ؛دائرة املرور ؛دائرة البحث اجلنائي

                                                           

 .1102من قانون الشرطة لسنة  0املادة  -1084 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  2املادة  -1085 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  0-12املادة  -1086 

 1102من قانون الشرطة لسنة  12املادة  -1087 

 1102من قانون الشرطة لسنة  22املادة  -1088 

  1102من قانون الشرطة لسنة  11املادة   -1089 
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طين لعلوم هد األحباث الو عمل ونفس األمر ابلنسبة ،إبدارة الشرطة الوطنيةأكادميية الشرطة الوطنية وتلحق       
 1090،مدرسة الشرطة اإلقليمية بدائرة الشرطة اإلقليميةيتم إحلاق ، فيما وكذلك مركز احلرس اإلمرباطوري الشرطة،

مسؤولة عن الشؤون املقرر يف نطاق ، وتكون شرطة احملافظة يس شرطة احملافظة يف كل حمافظةيتم أتسو 
ختصاص حاكم احملافظة، حىت تتوىل ضمن نطاق ا مفوضية السالمة العامة للمحافظةس وتؤس1091.اختصاصاهتا

حملافظة من بني مبوافقة جملس ا ،ء املفوضية بواسطة حاكم احملافظة، ويتم تعيني أعضااإلشراف على شرطة احملافظة
مل كموظفني عموميني سواء  يف جهاز الشرطة  أو أجهزة املالحقة القضائية خالل األشخاص الذين مل يسبق  هلم الع

 1092.اخلمس سنوات السابقة

من ثالثة  تتألف اليت كني"ما عدا يف حمافظة " ،وتتألف مفوضية السالمة العامة للمحافظة من مخس أعضاء      
  1093.البعضيكون لزاما على شرطة احملافظات أن تتعاون مع بعضها و  ،أعضاء

 إيطالياو  اللكسمبورغو  فرنسا دوليف  الشرطية اربالتج: اثنيا  

مبوجب موسوم صدر  0212مديرية حديثة مت إنشاؤها سنة  ية العامة لألمن الوطين يف فرنسااملدير تعد       
ومديرية املراقبة ، RGاالستعالمات العامة  هي وريث جلهازين اترخييني للشرطة مها، و 0212أبريل  22بتاريخ 
، وتقوم مبهامها يف إطار قانوين صارم ومضبوط، سواء يف جمال االستخبارات أو االستعالمات أو يف DSTالرتابية 

 جمال القضاء، ويعتمد جمال تدخلها يف احلماية والتحقيقات والتدخالت والدعم.

واصلية مباشرة ونيا رمسيا خاص هبا، وتضم آلية توتتوفر املديرية العامة لألمن الوطين الفرنسية على موقع إلكرت       
، أو خدمة االتصال 02/02خدمة  11تتجسد يف منصة معلوماتية حول احلاالت املستعجلة لالتصال عرب رقم 

الرقمي أو على التطبيق املعلومايت أو لتقدمي تساؤالت معني، حبيث يقدم فريق الشرطة املعين من مصلحة التواصل 
اشرا وسريعا خبصوصها وجبميع اللغات األكثر تداوال واستعماال،كما يتضمن املوقع الرمسي إمكانية واالتصال ردا مب

عرب  وذلك ،للتواصل املباشر مع عناصر الشرطة لوضع املرتفقات واملرتفقني يف صورة تقريبية وواقعية جملال األمن
الزوار، وميكن هلم حتميل العديد من امللفات ذات الصلة  تمعطيات ومعلومات وأجوبة علة تساؤالت واستفسارا

                                                           
  1102من قانون الشرطة لسنة  01املادة   -1090 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  22املادة   -1091 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  22املادة  -1092 
 .1102من قانون الشرطة لسنة  01 ادةامل -1093 
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، من واملديرية العامة لألمن الوطين بصفة خاصة ،ابجملال األمين كمقدمات حول األمن الوطين الفرنسي بصفة عامة
 ل مبارایتومعطيات حو  ،وإطارها القانوين ،وهيكلها ،مهامها ومبادئها والقيم املشرتكة اليت ترتكز عليهاحيث 

، وضابط األمن تعادل BAC+5ووظائف األمن الوطين )رتبة عميد شرطة تساوي من حيث مستوى التكوين 
BAC + 3 أما حارس أمن فتتطلب توفر شهادة الباكالورای، بينما رتبة مسؤول تقين أو علمي للشرطة فيعادل ،

BACدف إاتحة رهن إشارة الزوار هب من خالل دالئل تطبيقية توضع ،( مع استشارات للرتشح للمباراة واالنتقاء
 ،الفرصة جلميع املواطنات واملواطنني للولوج إىل الوظائف األمنية "مهن الشرطة" وفقا ملعياري السن واملستوى املعريف

هبدف تسهيل كيفية الولوج إىل املعلومات األمنية والتواصل بشأهنا، وتنشر إحصاءات حول حصيلة عملها خدمة 
 تنصب حتديدا يف هذا اإلطار على صناعة رجال األمن، ويف هذا الصدد يقدم املوقع الرمسي اليت ،لألهداف األخرى

 صفحة.  22تضمن  0211،1094تقريرا للمفتشية العامة للشرطة الوطنية لسنة  العامة للمديرية

 التالية:  أما خبصوص تنظيم األمن الوطين الفرنسي، فيشمل املديرایت      

  DRCPNمديرية املوارد والكفاءات الشرطية الوطنية:  -

 IGPNاملفتشية العامة للشرطة الوطنية:  -

 DCPJاملديرية املركزية للشرطة القضائية:  -

 DCSPاملديرية املركزية لألمن العمومي:  -

 DCPAFاملديرية املركزية لشرطة احلدود:  -

  DCCRS املديرية املركزية لسرية أمن اجلمهورية: -

 DCRFPNاملديرية املركزية لتوظيف وتكوين الشرطة الوطنية:  -

  DCRFPN مديرية التعاون الدويل لألمن: -

 .SNPSواملصلحة الوطنية للشرطة العلمية:  SDLP ابإلضافة إىل مصلحة احلماية:  

                                                           
1094 - Rapport annuel d’activité de l’inspection générale de la police nationale 2017,  police nationale France, 

disponible sur le site suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGPN/Rapport-annuel-
d-activite-de-l-IGPN-2017, visité le 19/6/2020, à 11 :13. 

https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGPN/Rapport-annuel-d-activite-de-l-IGPN-2017
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGPN/Rapport-annuel-d-activite-de-l-IGPN-2017
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رایت واخلدمات للمدي وإسداء املشورة ،وتتوىل املفتشية العامة للشرطة الوطنية مهام املساعدة والدعم واملرافقة      
فتيش التقين والت ،للشرطة الوطنية، وذلك من خالل تطوير الرقابة الداخلية من خالل املراجعة الداخلية للحساابت

 واملشورة اإلدارية والتنظيم، واملشورة القانونية. ،أو الدراسة

ناء ب ،حتقيقات قضائية حمقق، وختص122جيريها حوايل  نوعان خمتلفان من التحقيقات،وتقوم املفتشية العامة ب      
على مبادرة ذاتية أو على ضوء إحالة من السلطة القضائية )املدعي العام أو قاضي التحقيق(، وحتقيقات إدارية من 

ما  0211حيث تلقت املفتشية العامة برسم سنة  ية واملدير العام للشرطة الوطنية،خالل تعليمات وزير الداخل
غ بل طفيفاحتقيقا، مسجلة بذلك اخنفاضا  1011اليت مشلت  0212ابملقارنة مع سنة  ،حتقيقا 1202جمموعه 

اليت عرفتها فرنسا ضد قانون العمل  تإىل االحتجاجا 0212، ويعزى هذا االرتفاع املسجل يف سنة %2نسبة 
 0212.1095لسنة 

على  من خالل أتمني احملافظةيساهم جهاز الشرطة يف تدقيق األمن الداخلي للدولة  دولة اللكسمبورغيف       
 هذا البلد، فإن مصاحل يف أما فيما يتعلق آبليات املراقبة الرتاتبية النظام العام والسهر على تطبيق وإنفاذ القوانني الوطنية.

الشرطة توضع رهن مسؤولية ومراقبة وزارة القوة العمومية يف مجيع األمور املرتبطة ابلتسيری اليومي والتكوين املهين 
 والتأديب الداخلي.

وخبصوص تنفيذ املهام امليدانية خيضع موظفو الشرطة ابللكسمبورغ لسلطة وزير القوة العمومية، دون اإلضرار أو       
فإن التعليمات  ،ومن هذا املنطلق، انني لوزير الداخلية ووزير العدلالتعارض مع الصالحيات اليت متنحها جمموعة من القو 

على وزير القوة  تهاإحالوالتوجيهات اليت يعطيها وزيري الداخلية والعدل ملصاحل الشرطة للقيام ببعض املهام، تتم 
 العمومية.

 : فإهنا تسری من قبل مدير عام ونوابه، وتشتمل على مديرية عامة ومصاحلهيكلة الشرطة بدولة اللكسمبورغأما       
شرية وتضم مخس مديرایت خاصة ابملوارد الب ،املديرية العامة يتوىل إدارهتا كاتب عامو  ،جهوایمركزية وأخرى موزعة 

مة التجهيز وامليزانية واإلعالم والتنظيم والعمل، عالوة على هذه املديرایت املركزية تضم املديرية العا والعمليات الوقائية،
 ومدرسة الشرطة. ،سناد الوطينومصاحل اإل ،مصاحل مركزية جتمع مصلحة الشرطة القضائية

                                                           
1095 - Rapport annuel d’activité de l’inspection générale de la police nationale 2017, op-cit, p : 6. 
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كما يستند عمل املديرية العامة على خدمات املصاحل املوزعة جهوای، فكل مصلحة جهوية تشمل على وحدات       
ة السری مصلحة شرط –مصلحة التحقيق اجلنائي  –مفوضيات الشرطة للقرب  –ميدانية مثلها: وحدات التدخل 

  1096تنسيق عمل الشرطة مع اجلماعات. –مساعدة الضحاای وحدة  –شرطة البيئة  –واجلوالن 

الشرطة غ مبهام "ر يضطلع عموم العنصر البشري بشرطة اللكسمبو  ،وظائف الشرطة يف اللكسمبورغلوابلنسبة       
حيث يتوفر جهاز الشرطة الوطنية على مصلحة للتحقيق والبحث اجلنائي جمهزة بكيفية تسمح هلا القيام  ،القضائية "

مبهام ميدانية، وذلك من خالل فروعها املوجودة يف كل اجلهات الشرطية، كما تتوفر على مصلحة متخصصة حتمل 
 ريب للشرطة. رطة القضائية يف النموذج املغتسمية املصلحة الوطنية للشرطة القضائية على غرار الفرقة الوطنية للش

فيسهر موظفو األمن على احملافظة على النظام العام، وتطبيق القوانني واللوائح  ،جمال الشرطة اإلداريةأما يف       
 التنظيمية العامة واجلهوية للشرطة، والوقاية من اجلرائم ومحاية األشخاص واملمتلكات.

الوقائية للقيام بدورایت يف الشارع العام وتنظيم حركية السری واملراقبة الشاملة للفضاء وهكذا تضطلع الشرطة       
العمومي والقيام بشرطة السكك احلديدية، وكذا الشرطة اجلوية والنهرية، أما يف حالة الكوارث واآلفات واألزمات فإن 

املوجودة يف  قاذ ومحاية األشخاص واملمتلكاتالشرطة تتخذ بتنسيق مع ابقي اجلهات املتدخلة التدابری الضرورية إلن
 1097خطر.

تنظم الشرطة يف إيطاليا بواسطة قانون خاص يعرف ابسم قانون التأهيل، ، النظام الشرطي اإليطايلأما يف       
الذي يسمح للحكومة املركزية إبصدار مراسيم ختص مجيع املؤسسات والبنيات املكلفة مبهام وتدخالت الشرطة، 

ني القوات وب ،بني الشرطات ذات التنظيم الداخلي املدين والشرطات ذات القانون العسكري من جهة حيث منيز
 العمومية ذات االختصاص الشامل والشرطات املتخصصة من جهة اثنية.

واليت كانت خاضعة  ،أي شرطة الدولة الوطنية، فإهنا تقوم ابملراقبة من طرف وزير الداخلية ،ففي املستوى األول      
لعام، من قبيل احملافظة على النظام ا ،لتنظيم داخلي عسكري ابملهام الشرطية الكالسيكية 1121 سنة إىل حدود

وزجر اجلرمية بكل مستوایهتا، وتقدمي اإلغاثة واملساعدة للمواطنني واملقيمني، وتباشر الشرطة  ،الوقاية من االضطراب
 اقبة األنشطة االقتصادية املقننة.الوطنية االيطالية كذلك مهام مر 

                                                           

 .22:ص ،0212مارس  ،20العدد  عني على الزمالء األجانب،قرة ، فاملراقبة واإلفتحاص الشرطي ابللكسمبورغ ،جملة الشرطة -1096 
  .22:صنفس املرجع،  -1097 
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 جة وايل يعينهو در مسؤولية مدير عام لألمن العمومي ذومن انحية التدبری اليومي، تتموضع شرطة الدولة حتت       
رئيس اجلمهورية ابقرتاح من وزير الداخلية، لكن االقرتاح النهائي هلذا املنصب ال أيخذ أثره القانوين واملؤسسايت إال 

 بعد مناقشته يف اجتماع جمللس الوزراء.  

 2 مديرية و 12ابة ومن كت تتكون املصاحل املركزية للشرطة الوطنية االيطاليةفإن على املستوى التنظيمي، أما       
وتناط مبديرية الشرطة اجلنائية مهام اإلشراف والتنسيق بني األحباث القضائية على الصعيد الوطين   ،مكاتب مركزية

واإلجرام العابر  ،ككل، وتضطلع هذه البنية املركزية كذلك ابلتعاون الشرطي الدويل يف جمال حماربة اجلرمية املنظمة
 للحدود.

الفاعلني  من خالل املصلحة املركزية للوقاية واملساعدة على التأبني من ،للشرطة القضائيةوتسهر املديرية املركزية       
اإلجراميني وأشخاص آخرين مت قبوهلم يف إطار الربانمج الوطين للوقاية الذي يهدف إىل منع األفراد من العود إىل 

 اجلرمية. 

 رباملديرية العامة لألمن الوطين ابملغ : على مستوى جتربةاثلثا

تشتمل املديرية العامة لألمن الوطين ابإلضافة إىل ديوان املدير العام على إدارة مركزية ومصاحل الممركزة، وتتألف       
املفتشية العامة؛ مديرية األمن العمومي؛ مديرية الشرطة القضائية؛ مديرية االستعالمات  1098اإلدارة املركزية من:
 غياب يف مديرية املوارد البشرية؛ مديرية التجهيز وامليزانية،م املعلومات واالتصال والتشخيص؛ العامة، مديرية نظ

دب وأسند تنفيذ هذا املرسوم إىل وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية والوزير املنت ،ملديرية مراقبة الرتاب الوطين
 1099ين كل فيما خيصه.املكلف بتحديث القطاعات العامة واملدير العام لألمن الوط

يالحظ االرتباط الوثيق بني املدير العام لألمن الوطين ووزارة املالية و وزارة حتديث القطاعات من هذا املنطلق،       
العامة من خالل سلطة هادين الوزيرين يف التأشری على قرارات املدير العام فيما خيص حتديد عدد املصاحل الالممركزة 

 1100وتنظيمها الداخلي.

                                                           

بتحديد اختصاصات املديرایت املركزية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين،  0212أبريل  1صادر يف  0.12.22املادة الثانية مرسوم رقم  -1098 
 .0212أبريل  10الصادر يف  0201اجلريدة الرمسية عدد 

 بتحديد اختصاصات املديرایت املركزية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين. 0212أبريل  1صادر يف  0.12.22مرسوم رقم  10املادة  -1099 
 بتحديد اختصاصات املديرایت املركزية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين. 0212أبريل  1صادر يف  0.12.22سوم رقم مر  من 11املادة  -1100 
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وتتوىل اإلدارة املركزية السهر على تتبع أنشطة خمتلف املصاحل اخلارجية، وتعمل على توجيهها ومراقبة أدائها       
 وتدبری وسائلها سواء البشرية أو املادية، وتتألف مما يلي:

تقوم حتت سلطة املدير العام لألمن الوطين أبعمال التفتيش  1101املفتشية العامة: هي يف حكم مديرية مركزية، -
 1102واملراقبة واالفتحاص وإبداء الرأي، وبكل مهمة أخرى تكلف هبا من قبل املدير العام لألمن الوطين.

الع مبهمة واالضط ،: تتوىل مهمة أتمني أمن القصور واإلقامات امللكيةمديرية أمن القصور واإلقامات امللكية -
 02 يفصادر  0.12.010مبوجب مرسوم رقم املقربة واخلفر امللكي يف جمموع الرتاب الوطين، وذلك  احلماية
بتحديد اختصاصات  0212أبريل  1الصادر يف  0.12.22املتمم للمرسوم احلايل رقم  0212يوليوز 

تميم املادة الثانية على تاملديرایت املركزية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين، حيث نصت املادة األوىل منه 
ية من خالل إدماج مديرية أمن القصور واإلقامات امللكية ضمن أتليف اإلدارة املركز  0212من مرسوم 

إذن هذا املرسوم مل يعمل إىل تغيری أو نسخ املرسوم احلايل يل عمل فقط على  للمديرية العامة لألمن الوطين،
دارة املالية والوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف إبصالح اإل تتميمه، ووقعه كل من وزير الداخلية ووزير

 والوظيفة العمومية.   

مديرية األمن العمومي: تناط هبا مهمة حفظ األمن والسلم العامني، عرب تنسيق وتوجيه أنشطة املصاحل األمن  -
ام والسكينة اإلخالل ابلنظام الع العمومي الالممركزة اليت تسهر على محاية األشخاص واملمتلكات واحليلولة دون

 1103العامة وحماربة اإلجرام واالحنراف.

مديرية الشرطة القضائية: مهام تتبع ومراقبة وأتطری عمل خمتلف مصاحل الشرطة القضائية الالممركزة يف جمال  -
 1104زجر ومكافحة اجلرمية وتنسيق اجلهود الوطنية والدولية ملواجهة اجلرمية العابرة للحدود.

ة االستعالمات العامة: تتوىل مهمة إخبار اجلهات املعنية بكل هتديد من شأنه املساس ابلسيادة الوطنية مديري -
  1105والنظام العام ومبؤسسات اململكة وكافة املصاحل الوطنية وكشفه واحليلولة دون وقوعه.

                                                           

 .0212أبريل  1سوم املتعلق بتحديد اختصاصات املديرایت املركزية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين الصادر بتاريخ من مر  12املادة  -1101 
 .1202أبريل  1سوم املتعلق بتحديد اختصاصات املديرایت املركزية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين الصادر بتاريخ من مر  2املادة  -1102 

 .0212أبريل  1سوم املتعلق بتحديد اختصاصات املديرایت املركزية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين الصادر بتاريخ مر  من 2املادة  -1103 
 .0212أبريل  1من مرسوم املتعلق بتحديد اختصاصات املديرایت املركزية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين الصادر بتاريخ  0املادة  -1104 
 .0212أبريل  1من مرسوم املتعلق بتحديد اختصاصات املديرایت املركزية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين الصادر بتاريخ  2املادة  -1105 
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التقنني من  العام وميادينوتشمل يف املستوى املركزي على أربعة أقسام تناط هبا مهام تدبری حقل اإلخبار     
 1106خالل:

  مجع املعلومات املتعلقة ابلظاهر السوسيو اقتصادية اليت من شأهنا املساس ابلسيادة الوطنية وابلنظام العام
 ومبؤسسات الدولة وبكافة املصاحل الوطنية وحتليلها؛

 قنية وتتبعها؛طة التتدبری جمال التقنني فيما خيص شرطة احلدود وإقامة األجانب ومراقبة خمتلف األنش 

 تدبری املعطيات البيومرتية والدميغرافية واإلشراف على تسيری مراكز التوثيق والواثئق البيومرتية؛ 

  مراقبة األنشطة اليت ختضع مزاولتها لتقنني خاص كبيع األسلحة واملتفجرات؛ املشروابت الكحولية
 نب.واألنشطة اجلمعوية؛ األماكن العمومية؛ دخول وإقامة األجا

 مديرية نظم املعلوميات واالتصال والتشخيص: -

شبكات وإجناز الدراسات اهلندسية ل ،تعمل هذه املديرية على وضع املخطط العام لنظم املعلوميات وتدبریه      
االتصال، وإحداث وتشغيل واستغالل ومراقبة وصيانة منظومات االتصال املؤقتة أو الدائمة، إضافة إىل إنتاج الواثئق 

 التعريفية والتشخيص اليدوي واآليل، وكذا توثيق وحفظ املعلومات املركزية.

لواثئق التعريفية وقطاع التوثيق وا ،االتصاالت السلكية والالسلكية وقطاع ،وتضم هذه املديرية قطاع اإلعالميات      
   1107املؤمنة مثل بطاقة التعريف الوطنية الربومرتية.

لف الوحدات ، فيتميز التوزيع الرتايب ملختاملصا ح الرتابية أو الالممركزة للمديرية العامة لألمن الوطين أما      
 ة ابململكة ابنسجامها ومراعاهتا للتقسيم اإلداري املعتمد ابملغرب، حيث ميكناألمنية املوزعة على املناطق احلضري

 1108تصنيف املصاحل الالممركزة للمديرية العامة على الشكل التايل:

 ؛األمن ابستثناء والية أمن تطوان والية اجلهة توازي والية -

 املنطقة األمنية؛العمالة توازي  -

 اإلقليمية؛عمالة اإلقليم توازي املنطقة  -

                                                           

 .102مصطفى حازين، الشرطة الغربية، مرجع سابق، ص:  -1106 
 .0212أبريل  1التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين الصادر بتاريخ  من مرسوم املتعلق بتحديد اختصاصات املديرایت املركزية 1املادة -1107

�.02، ص: 12: اهليكلة والتنظيم ومنهج احلكامة، جملة الشرطة، عدد حممد آيت الطالب، املديرية العامة لألمن الوطين -1108 
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 الباشوية توازي املفوضية اجلهوية. -

 وهكذا، ميكن تصنيف املصاحل الالممركزة للمديرية العامة لألمن الوطين على الشكل اآليت:      

 والية األمن؛ -

 ؛األمن اجلهوي -

 ؛األمن اإلقليمي -

 املنطقة األمنية؛ -

 لألمن؛ املفوضية -

 الدوائر األمنية. -

فإهنا تشمل ديوان وايل األمن تلحق به املصاحل  1109،اليت يرأسها وايل األمن وخبصوص هيكلة والية األمن      
 التالية:

 مصلحة املواصالت السلكية؛ -

 مصلحة التشخيص والواثئق التعريفية؛  -

 مصلحة العمل االجتماعي.   -

 كما تتوفر والية األمن على املصاحل التالية:     

 ات التدخل السريع؛اجملموعة املتنقلة للمحافظة على النظام وجمموع -

 فرق شرطة املرور؛ -

 الفرقة السياحية؛ -

 قيادة الفرق اخلارجة عن الصفوف؛ -

 املصلحة الوالئية للشرطة القضائية التابعة وظيفيا للمديرية املركزية للشرطة القضائية؛ -

 املصلحة الوالئية لالستعالمات العامة التابعة وظيفيا للمديرية املركزية لالستعالمات العامة؛ -

 املصلحة اإلدارية الوالئية التابعة وظيفيا ملديرية املوارد البشرية؛ -
                                                           

 وعلى سبيل املثال ال احلصر وايل والية أمن فاس احلايل الذي حيمل درجة مراقب عام. ،ميكن أن يكون من درجة مراقب عام أو وايل األمن -1109 
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 جمموعة من املناطق اإلقليمية لألمن أو مناطق األمن. -

 فتتضمن ما يلي: املركز، هيكلة املنطقة األمنيةأما      

 رئيس املنطقة؛ -

 انئب رئيس املنطقة؛  -

كتابة تضم وحدة املواصالت ومكتب التشخيص والواثئق التعريفية والفرق اخلارجة عن الصفوف وجمموعة  -
 من دوائر الشرطة اليت تتبع هلا مراكز شرطة القرب.  

 : هيكلة املنطقة اإلقليمية لألمن ما يليبينما تشمل      

 رئيس املنطقة اإلقليمية؛ -

 انئب رئيس املنطقة؛ -

ومصلحة  ،ة اإلدارية وملحقة االتصاالت وملحقة التشخيص الواثئق التعريفيةكتابة تضم: امللحق -
رق اخلارجة وفرقة شرطة املرور والف ،االستعالمات العامة ومصلحة الشرطة القضائية ومصلحة الشرطة احلضرية

مية وجمموع هذه الوحدات التنظي ،وجمموعة من دوائر الشرطة تلحق هبا مركز شرطة القرب ،عن الصفوف
  1110وامليدانية سواء كانت مركزية أو جهوية تعمل يف إطار االحرتام الدقيق للقانون.

تعد أحد األقطاب اهليكلية لشرطة القرب اتبعة لألمن العمومي، حيث مت إحداثها دوائر الشرطة وأخریا، فإن      
وفعالية،   لتسهيل التغطية األمنية، واالستجابة لنداءاهتم بسرعةلغرض تقريب اخلدمات األمنية للمواطنات واملواطنني

ويعني على رأسها إطار من أطر املديرية العامة لألمن الوطين يساعده ضباط ومفتشون للشرطة وعناصر ملحقة من 
رية اشرطة الزي، ويشمل اختصاصها اجلانب اإلداري من خالل احملافظة على النظام من خالل تنفيذ قرارات اإلد

دائرة األمن  داخل النفوذ الرتايب، كما تعترب والقيام ابألحباث اإلدارية وتسليم الشواهد اإلدارية للمواطنني القاطنني
 وحيث تتوىل مصلحة املداومة ابالستماع لألشخاص الضحاای أ ،الواجهة األوىل الستقبال الشكاایت والوشاایت

اإلشراف على عملية و  اخلاصة فيما يتعلق ابألحباث لفائدة العائلة، ومذكرات األحباثاملشتبه فيهم وتنجز حماضر، 
 الوضع ابلتابوت ونقل واستقبال ودفن اجلثث.

                                                           

 .02حممد آيت الطالب، املديرية العامة لألمن الوطين: اهليكلة والتنظيم ومنهج احلكامة، مرجع سابق، ص:  -1110 
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أما االختصاص القضائي لدوائر الشرطة، فيتحدد يف البحث ومتابعة اجلرائم البسيطة اليت ال تستدعي أحبااث      
زام النشاط القضائي لدائرة الشرطة، واملتمثل أساسا يف االلتخاصة أو معمقة، ويف هذا اإلطار توجد معايری لتحديد 

التام مبتابعة ما يقع داخل دوائر اختصاصها املكاين فقط، والقيام ابالستعالمات األولية واملعاينات الضرورية األولية، 
 اجلرائم أو بصدد يبحيث ميكن هلا البحث يف القضاای البسيطة والقيام ابلتحرایت املناسبة للتعرف الفوري على مرتك

 1111ارتكاهبا، إىل جانب مساعدة أعوان التنفيذ يف مهام تنفيذ األحكام القضائية.

 القضائية فرق وطنية أو جهوية للشرطةنص على إمكانية إنشاء فقد  ،مستوى القانون املسطرة اجلنائيةوعلى      
ع هذه الفرق على أساس أن ختض مبقتضى قرار مشرتك لوزير العدل والسلطة احلكومية املشرفة إدارای على الفرقة،

جلرمية، أن وميكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة ا ،يابة العامة اليت تشرف على البحثلتسيری الن
ها ضابط ة القضائية ينتمون جلهات إدارية خمتلفة يرأستعهد ابلبحث إىل فرقة مشرتكة تتألف من ضباط للشرط
 1112للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة املختصة هلذا الغرض.

صدر قرار مشرتك لوزير العدل ووزير الداخلية إبحداث املكتب املركزي لألحباث وتطبيقا هلذا املقتضى      
 02واملادتني  ،1112يناير  0 الصادر  1.12.200 بناء على الظهری الشريف مبثابة قانون رقم 1113القضائية،

إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية ملصا ح مديرية حيث مت  ،20.11املسطرة اجلنائية رقم من قانون  00-1و
يكون  قضائية"املكتب املركزي لألحباث الحتت اسم " امللحقة ابملديرية العامة ألمن الوطين الوطين مراقبة الرتاب
 1114مقرها بسال.

املدير   1115:إىل ابإلضافة كما أن من مستجدات قانون املسطرة اجلنائية متكني صفة ضابط الشرطة القضائية    
بة الرتاب املدير العام إلدارة مراقالعام... وضباطها؛ وضباط الدرك امللكي طيلة مدة هذه القيادة؛ والباشوات والقواد؛ 

الوطين ووالة األمن واملراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها هبذه اإلدارة، فيما خيص اجلرائم املنصوص 
 2أي اجلرائم املاسة أبمن الدولة أو جرائم اإلرهاب املتممة مبقتضى املادة  ،انونمن هذا الق 122عليها يف املادة 

املتعلق مبكافحة اإلرهاب، أو العصاابت اإلجرامية، أو جرائم القتل والتسميم أو اختطاف وأخذ  22.22من قانون 
                                                           

 .122-122مصطفى حازين، الشرطة املغربية، مرجع سابق، ص:   -1111 
 املتعلق ابملسطرة اجلنائية. 00.21القاضي بتغيری وتتميم القانون رقم  20.11قانون رقم  من 00-1املادة  -1112 
إبحداث  0211ديسمرب  11صادر يف  2201.11قرار مشرتك لوزير العدل ووزير الداخلية إبحداث املكتب املركزي لألحباث القضائية، رقم  -1113 

�.0210يناير  0الصادرة بتاريخ  2212عدد املكتب املركزي لألحباث القضائية، اجلريدة الرمسية 
إبحداث املكتب املركزي لألحباث  0211ديسمرب  11صادر يف  2201.11من القرار املشرتك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم  1املادة  -1114 

 .0210القضائية سنة 
 علق ابملسطرة اجلنائية.املت 00.21القاضي بتغيری وتتميم القانون رقم  20.11من قانون رقم  02املادة  -1115 

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/65850.htm
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دخریة العقلية، أو األسلحة والالرهائن، أو تزييف وتزوير النقود والسندات القرض العام أو املخدرات واملؤترات 
 واملتفجرات أو حبماية الصحة.

 1116،دها مبرسومحيدد عد ،وفرقا حملية ،تضم مصاحل مركزيةأما على مستوى اهليكل التنظيمي للمديرية، فإهنا     

ة مراقبة املوظفني مبديري يتوىل تدبری شؤون، و توضع مديرية مراقبة الرتاب الوطين حتت سلطة مدير يعني بظهری شريفو 
قرر وجب محيدد مب، و ويكون هو اآلمر بدفع النفقات املقتطعة من االعتمادات املرصودة هلذه املديرية ،الرتاب الوطين

 1117التنظيم الداخلي للمصاحل املركزية والفرق احمللية وقواعد تسيریها واختصاصاهتا.

امللك ابسم جاللة -اململكة املغربية فيجب أن تستهل اجللسة ابلصيغة اآلتية: ،جلسات احملاكمةخيص فيما و     
 1118.وطبقا للقانون

دة احلراسة مإذا تعلق األمر ابملس أبمن الدولة الداخلي أو اخلارجي، فإن ، فمدة احلراسة النظريةوعلى مستوى     
أما إذا تعلق  ،إذن كتايب من النيابة العامة علىتكون ستا وتسعني ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، بناء  النظرية

 ،مرة يف كل ساعة قابلة للتمديد مرتني ملدة ست وتسعني 12تكون  مدة احلراسة النظريةاألمر جبرمية إرهابية، فإن 
 1119بناء على إذن كتايب من النيابة العامة.

 إخبار كل شخص مت القبضيتعني على ضابط الشرطة القضائية  فإنه 1120،حقوق املشتبه فيهوفيما خيص     
عليه أو وضع حتت احلراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وحبقوقه، ومن بينها حقه يف التزام الصمت 

 .طبقا للدستور
، ومن االستفادة من مساعدة قانونيةالذي ألقى القبض عليه أو وضع حتت احلراسة النظرية  حيق للشخصو     

تقوم و  ،قضائيةوكذا احلق يف طلب تعيينه يف إطار املساعدة ال ،حد أقرابئه، وله احلق يف تعيني حمامإمكانية االتصال أب
ام يف إطار وإذا طلب املعين ابألمر تعيني حم ،امي املعني مع إخبار النقيب بذلكالشرطة القضائية فورا إبشعار احمل

 املساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا إبشعار النقيب الذي يتوىل تعيني هذا احملامي.

                                                           
 .1112يناير  0بتاريخ  1.12.200هری الشريف رقم الفصل الثاين من الظ -1116 
 .1112يناير  0بتاريخ   1.12.200الفصل الثالث من الظهری الشريف رقم  -1117 
 من قانون املسطرة اجلنائية.  220املادة  -1118 
 من قانون املسطرة اجلنائية. 22املادة  -1119 

 من قانون املسطرة اجلنائية. 22املادة  -1120 
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عامة، كلما تعلق وميكن ملمثل النيابة ال ،ة النظريةيتم االتصال ابحملامي قبل انتهاء نصف املدة األصلية للحراسو     
ون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال احملامي مبوكله بناء على األمر بوقائع تك

ف املدة ابتداء من انتهاء نص ،طلب من ضابط الشرطة القضائية على أال تتجاوز مدة التأخری اثنيت عشرة ساعة
 األصلية للحراسة النظرية.

فإن االتصال  ،من هذا القانون 122ابجلرائم املشار إليها يف املادة غری أنه إذا تعلق األمر جبرمية إرهابية أو     
ة العامة، ملدة ال يتم االتصال مبحام برتخيص من النياب، حيث م املدة األصلية للحراسة النظريةابحملامي يتم قبل انصرا

 ائية يف ظروف تكفل سرية املقابلةتتجاوز ثالثني دقيقة حتت مراقبة ضابط الشرطة القض
ميكن ملمثل النيابة العامة أتخری اتصال احملامي مبوكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت و     

من هذا القانون، على  122ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق األمر جبرمية إرهابية أو ابجلرائم املشار إليها يف املادة 
انصرام املدة األصلية للحراسة النظرية. ميكن للمحامي املرخص ساعة ابتداء من  22أال يتجاوز ذلك التأخری مدة 

 له ابالتصال مقابل إشهاد.
 

 على املستوى املؤسسايت : الفقرة الثانية

ة للشرطة دور الفرقة الوطني من خالل ،نتناول يف هذه الفقرة الشق املؤسسايت للمديرية العامة لألمن الوطين    
تماعية مؤسسة حممد السادس لألعمال االجوأخریا  )اثنيا(، القضائية لألحباثاملكتب املركزي مث  ،(أوال)ة القضائي

 (.اثلثا) ملوظفي األمن الوطين

 الوطنية للشرطة القضائيةالفرقة أوال: 

أتسست الفرقة الوطنية يف أوائل السبعينات، حيث كانت تتألف أنداك من رئيس وعدد حمدود من املوظفني،     
على اعتبار أن مهامها كانت حمدودة جدا، ومع هناية التسعينات اختذت املهام األمنية مسارا جديدا، وصارت 

، من خالل تكليفها 0222ام مع مطلع سنة تساهم يف مكافحة املخدرات وكافة أشكال التهريب، لتعزز هذه امله
 مبعاجلة قضاای مالية مهمة كانت مثار اهتمام الرأي العام. 

وبفعل التطور املتسارع للجرمية وعوملتها، وبروز ظواهر إجرامية خطریة دخيلة على اجملتمع، سيتم خالل سنة     
اجلرمية متثلت يف: املكتب الوطين ملكافحة اإلرهاب و تبين مبدأ التخصص عرب إنشاء أربع مكاتب وطنية،  0222
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تب الوطين املك –املكتب الوطين ملكافحة اهلجرة غری الشرعية -ملكتب الوطين ملكافحة املخدرات ا –املنظمة 
 ملكافحة اجلرائم االقتصادية واملالية.

أنشأت مصلحة األحباث  0222يف سنة  لية مكافحة اجلرمية املعلوماتية، أمامت إحداث خ 0221يف سنة     
ربعة، بينماوالتدخالت اليت تقدم الدعم املي فرق جهوية  2مت إحداث  0212يف سنة  داين واملساندة للمكاتب األ 

للشرطة القضائية، مت حتديد اختصاصاها املكاين حسب دوائر نفوذ األقسام املالية لدى حماكم االستئناف بكل من 
ط وفاس ومراكش، هتدف إىل دعم اختصاصات املكتب الوطين ملكافحة اجلرائم االقتصادية الدار البيضاء والراب

 1121واملالية.

، إنشاء "املكتب الوطين ملكافحة اجلرائم 0212ونظرا للتطور الذي أصبحت تعرفه اجلرمية املعلوماتية جرى سنة     
ن أجل مكافحة هنجتها املديرية العامة لألمن الوطين ماملرتبطة ابلتكنولوجيات احلديثة"، يف إطار إسرتاتيجية شاملة 

مت  لوطينملوازاة مع إنشاء املكتب اوالتصدي لالستعمال املتزايد لوسائل االتصال واملعلومات ألغراض إجرامية، واب
 1122مصلحة حتديد العائدات اإلجرامية.و  إحداث مصلحة االستعالم االقتصادي 0211يف سنة 

مكاتب وطنية بعد إضافة "املكتب  2إذن، اهليكلة احلالية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أصبحت تتكون من     
، ويضم ثالثة مصاحل هي: مصلحة األحباث 0212أنشئ سنة الوطين ملكافحة اجلرائم التكنولوجيات احلديثة، 

خمتص يف  حتليل اآلاثر الرقمية، هدا املكتبمصلحة خمترب  –مصلحة االستعالم اجلنائي ودعم األحباث  –اجلنائية 
 اجلرائم ذات الصلة ابلتكنولوجيات احلديثة، أي اجلرائم اليت مت ارتكاهبا ابستخدام مواقع وتطبيقات االنرتنيت.

وعلى مستوى االختصاص، فإن خمترب اآلاثر الرقمية التابع للمكتب الوطين ملكافحة اجلرمية التكنولوجيات احلديثة     
جراء ىل أتمني اليقظة عرب االنرتنيت، واحملاربة القبلية للجرمية، والتحرایت السيربانية يف إطار األحباث القضائية، وإيتو 

 حتليل للكتاابت اإللكرتونية لألشخاص املشتبه فيهم.

                                                           

، حلظات اترخيية كربى يف 11-األمن خيلد املناسبة إبطالق جيل جديد من املنشآت الكربى، وبعرض مبهر للخيالة يف زمن كوفيدهشام بعلي،  -1121 
 .2، ص: 0201ماس  12تالاثء ، بتاريخ ال12121لتأسيس األمن الوطين، جريدة الصحراء املغربية، أخبار وطنية، العدد  20الذكرى 

 نفس املرجع. -1122 
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ضباط ل مصلحة دعم األحباث اجلنائية واالستعالم اجلنائي، فتعمل على توفری مجيع املعلومات واملعطياتأما     
الشرطة القضائية، سواء ابستخراجها من مواد تقنية أو معطيات مادية أو ابلتواصل مع مصاحل وشركات االتصاالت 

 1123واملؤسسات البنكية.

 

  القضائية لألحباثاملكتب املركزي  إحداثاثنيا: 

ية واألمين الذي يعرفه املغرب نظرا للعديد من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماع يف سياق التطور اجملتمعي    
بـ " البسيج"  املعروف اختصارا القضائية لألحباث املكتب املركزي إحداثمت  قدف ،والدولية اإلقليميةوالتطورات 

"BCIJ" تالعدل واحلرایو  الداخلية يوقعه وزير ، وفقا لقرار مشرتك 0210سنة  ب الوطينراقبة الرتام ديريةالتابع مل، 
الدستور يف إطار تكريس مديرية  من 02الفصل  مقتضياتكما حددهتا تعزيز احلكامة األمنية اجليدة،   وذلك هبدف

 سامية من جهة أخرى.ال مللكيةتنفيذا للتعليمات ان من جهة، و بادئ الدميقراطية ودولة القانو مراقبة الرتاب الوطين مل

اجلنح اجلرائم و لة الداخلي واخلارجي، و بكل اجلرائم املاسة أبمن الدو اجلرمية اإلرهابية،  هذا املكتب مبواجهةوخيتص     
من قانون املسطرة اجلنائية، واليت تسمح له ابلتقاط املكاملات، واالتصاالت املنجزة  122املنصوص عليها يف املادة 

اابت البحث متس أبمن الدولة، أو جرمية إرهابية، أو تتعلق ابلعصبوسائل االتصال عن بعد، إذا كانت اجلرمية موضوع 
ع أو كما خيتص ابلبحث والتحري يف جرائم صن  ،ميم، أو ابالختطاف، وحجز الرهائناإلجرامية، أو ابلقتل والتس

 .حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال األسلحة أو املتفجرات أو الذخریة، ويف قضاای االجتار يف املخدرات
وإضفاء الصفة الضبطية على 1124املغري واملتمم لقانون املسطرة اجلنائية، 35-22القانون رقم  وبصدور    
والعمداء والضباط هبذه اإلدارة، فيما إلدارة مراقبة الرتاب الوطين ووالة األمن واملراقبني العامني للشرطة  العام يراملد

خيص اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 122 من القانون املذكور، واحملدد يف جناایت املس أبمن الدولة، واإلرهاب، 
وتكوين عصابة إجرامية والقتل والتسميم واالختطاف وحجز الرهائن، وتزوير أو تزييف النقود أو سندات القرض 

                                                           

، حلظات اترخيية كربى يف 11-األمن خيلد املناسبة إبطالق جيل جديد من املنشآت الكربى، وبعرض مبهر للخيالة يف زمن كوفيدهشام بعلي،  -1123 
 .2، مرجع سابق، ص: لتأسيس األمن الوطين 20الذكرى 

املتعلق ابملسطرة  00.21القاضي بتغيری وتتميم القانون رقم  20.11بتنفيذ القانون رقم  0211أكتوبر  11صادر يف  1.11.121ظهری شريف رقم  -1124 
 .0211أكتوبر  01، نصوص عامة.الصادرة بتاريخ 0112اجلنائية، اجلريدة الرمسية رقم 
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العام، واملخدرات واملؤثرات العقلية، واألسلحة واملتفجرات والذخریة والصحة، أصبح عمل هؤالء مكشوفا، وحمددا 
 .فيما خيص تلك اجلرائم املذكورة على سبيل احلصر

أن ضباط مديرية مراقبة الرتاب الوطين ليس هلم اختصاص واسع  20-11من القانون رقم  02ويفهم من املادة     
حبيث  ،حصرا ددةويبقى قاصرا على اجلناایت واجلنح احمل ،وإمنا اختصاص حمدد ال ينبغي جتاوزه ،يف اجملال اجلنائي

صف عندئذ ابلشطط وقد يو  ،النوعياالختصاص طأ خويندرج ابلتايل يف  ،فإن عملها سيفتقد للشرعية ،اوزتهإذا جت
حيمل صفة ضابط  نهأعلى الرابعة نصت املادة بشكل واضح يف الفقرة  حيث ،اوزهايف استعمال السلطة أو عيب جت

داء الشرطة وعم ؛واملراقبون العامون للشرطة ؛ووالة األمن ؛مراقبة الرتاب الوطين إلدارةاملدير العام : للشرطة القضائية
ويعد هذا الظهور واخلروج  .من هذا القانون 122، فيما خيص اجلرائم املنصوص عليها يف املادة اإلدارةوضباطها هبذه 

وكذا مع  ،واستخباراتية تنسجم واملفهوم اجلديد للسلطة أمنيةدعائم قوة  إرساءالعلن خطوة حقوقية يف سبيل  إىل
 .مفهوم العهد اجلديد

مكنت فقد ، مراقبة الرتاب الوطينإلدارة أداء املكتب املركزي لألحباث القضائية التابع ومن منظور حصيلة      
ع كاجلرائم اإلرهابية واالجتار الدويل يف املخدرات من وض  ،اجلرائم اخلطریةجهوده املبذولة على مستوى مكافحة 

مذكرة حبث على  02وحترير  ،شخصا مبحواث عنهم 20شخصا راشدا رهن احلراسة النظرية، ومن إيقاف  220
امة برسم عطرف إدارة مراقبة الرتاب الوطين لفائدة رائسة النيابة ال نمالوطين حسب اإلحصائيات املقدمة  الصعيد

 .0211سنة 

ويسجل هبذا اخلصوص أن عدد املوقوفني يف هذا اإلطار، ارتفع عدد األشخاص املوضوعني رهن احلراسة النظرية      
 1125.%22.2بنسبة 

يق : تعمل رائسة النيابة العامة على تتبع قضاای اإلرهاب من خالل التنسخبصوص مكافحة اجلرائم اإلرهابيةأما      
العامة لدى حمكمة االستئناف ابلرابط ابعتبارها صاحبة االختصاص الوطين يف هذا الصنف من القضاای مع النيابة 

 إىل جانب تتبع القضاای املرتبطة ابجلماعات الدينية املتطرفة، مع النياابت العامة لدى خمتلف احملاكم، وكذا تتبع قضاای
 مية أو خاصة.التهديدات اإلرهابية اليت توجه ضد أشخاص أو مؤسسات عمو 

                                                           

 .222ص: مرجع سابق،  ،0211لسنة  حول نظام العادالة وسری النيابة العامة النيابة العامة يستقرير رئ -1125 
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 200قضية تتعلق بقضاای اإلرهاب والتطرف، مت من خالهلا تقدمي  220، سجل ما جمموعه 0211يف سنة      
شخصا أمام النيابة العامة، حيث أسفر البحث معهم على تورط عدد منهم يف ارتكاب أفعال إرهابية، فيما اختذ 

 منهم.  %12.02قرار احلفظ يف شأن 

، يف 200، بينما عدد األشخاص املشتبه فيهم بلغ 220اای املسجلة خبصوص اإلرهاب هي د القضعد إذن،     
شخاص املتخذ يف حقهم قرار احلفظ عدد األ ، أما202خاص يف طور التحقيق أو املتابعني هو عدد األشحني 
 . 21 شخاص الذين الزالوا يف طور البحث هوعدد األ ، وأخریا01انهز 

شخصا متابعا أي  202الذي بلغ  0211ابلنظر لعدد املتابعني به خالل  اب قائمفخطر اإلرهوهكذا،      
  1126شخصا. 000بلغ  0212مقارنة مع سنة  %22بزایدة تصل إىل 

ة النارية من قبيل حيازة واستعمال األسلح ،سجل املكتب املركزي ارتكاب جمموعة من اجلرائم اإلرهابية اخلطریةو      
رائم وااللتحاق وحماولة االلتحاق بتنظيم إرهايب هي اجل ،واالعتداء على حياة األشخاص واملس بسالمتهم ،أو الذخائر

 ابملقاربة مع السنة املاضية. 0211اليت عرفت كذلك منحى تصاعدای خالل سنة 

 لأصدرت حمكمة االستئناف ابلرابط عدة قرارات تضمنت عقوابت صارمة تتناسب مع خطورة األفعاحيث     
عرفت حماكمة أشخاص متورطني يف عملية إرهابية مرتكبة مبنطقة أمليل نواحي  0211املرتكبة، خصوصا وأن سنة 

 1127أشخاص منهم قرار قضى بعقوبة اإلعدام. 2مراكش )قضية مشهروش( حيث صدر يف حق 

 0211ل سنة األحكام الصادرة يف حق األشخاص املتابعني من أجل ارتكاب أفعال إرهابية خال وقد بلغت    
  1128شخصا الزالوا قيد التحقيق: 022مع اإلشارة أن 

  0211برسم سنة  وممدها العقوبةطبيعة: 
  2اإلعدام، عدد األشخاص  
 112النافذ، عدد األشخاص  احلبس  
 1موقوف التنفيذ، عدد األشخاص  احلبس  

                                                           

 .221، ص: ، مرجع سابق0211لسنة  حول نظام العادالة وسری النيابة العامة النيابة العامة يستقرير رئ -1126 
 نفس املرجع. -1127 

 نفس املرجع. -1128 
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  2الرباءة، عدد األشخاص. 

 ملوظفي األمن الوطينمؤسسة حممد السادس لألعمال االجتماعية اثلثا: 

حلقة أساسية تضاف إىل مسلسل  تعد مؤسسة حممد السادس لألعمال االجتماعية ملوظفي األمن الوطين    
طلع ، لكن ورغم الدور الكبری الذي من املنتظر أن تضالوطين األمن ونساء اليت ينادي هبا رجال ،املطالب االجتماعية

دایت االجتماعية ملوظفي األمن الوطين، فإن هناك تراكما كبریا من التح به هذه املؤسسة، يف سبيل حتسني األوضاع
 واإلشكاالت اليت تواجه هذه املؤسسة، واليت تتطلب املهنية العالية والكفاءة الراقية ملواجهتها واحلد منها.

ث مؤسسة لألعمال االجتماعية ملوظفي األمن الوطين، احدفهي مبثابة ضماانت املخولة ألسرة األمن، حيث إن إ    
 ابألعمال االجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي األمن الوطين وأفراد أسرهم،هبدف املؤسسة إىل النهوض 

رية عمل املديبرسم حصيلة  قدمت مؤسسة حممد السادس لألعمال االجتماعية ملوظفي األمن الوطين،ولقد     
يف ميدان الدعم االجتماعي املوجه ملوظفي الشرطة واملتقاعدين وذوي حقوقهم، مساعدات من الوطين العامة لأل

منخرطا، ممن كانوا ضحاای إصاابت  1.212مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 
ة ت معاجلة ملفاهتم عرب مسطر بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا أبمراض خطریة، والذين مت

 1129.استعجالية

ملوجه ا يف ميدان الدعم االجتماعي ،االجتماعية ملوظفي األمن الوطين قدمت مؤسسة حممد السادس لألعمالو      
ملوظفي الشرطة واملتقاعدين وذوي حقوقهم، مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد 

منخرطا، ممن كانوا ضحاای إصاابت بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا أبمراض خطریة،  1.212منها 
 .يةوالذين متت معاجلة ملفاهتم عرب مسطرة استعجال

تنفيذ براجمها االجتماعية املوجهة هلذه الفئة من أسرة األمن الوطين يف ظل التقيد الصارم  املؤسسة واصلتكما      
ي ابملتفوقني وقد شهدت السنة اجلارية تنظيم حفالت التميز اليت حتتف ،ابلتدابری االحرتازية املرتبطة ابألمن الصحي

تلميذة وتلميذا من جوائز حتفيزية بغالف مايل بلغ  111دراسيا من أبناء وأيتام األمن الوطين، استفاد خالهلا 

                                                           

 22، ص: 0201، دجنرب 20حمور داخلي، عدد جملة الشرطة، احلصيلة السنوية ملصاحل األمن الوطين،  -1129 
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ستفيدا، م 210درهم، فضال عن تنظيم قافلة للمسابقات اإلبداعية على املستوى الوطين، شارك فيها  021.222
 .1130درهم 0222و 0022من بينهم استفادوا من جوائز مالية تراوحت بني  02وتكللت بتتويج 

ودعما للمبادرات ذات الطابع االجتماعي والصحي، خصصت مؤسسة حممد السادس لألعمال االجتماعية      
 السكن مة من الولوج إىلكمسامهة يف إجناز ودادية سكنية لتمكني موظفي الشرطة مبدينة احلسي  ،مساعدات مالية

أبمثان تفضيلية، كما مت توقيع اتفاقيات تعاون مع ثالث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة خمفضة. ويف 
اتفاقية شراكة مع مراكز طبية متخصصة، تسمح ملنخرطيها بتلقي خدمات  12أبرمت املؤسسة  اجملال الصحي،

الفحص والعالج الطيب بتعريفة تفضيلية، وذلك كإضافة ودعم لباقة اخلدمات الطبية املتقدمة واملندجمة اليت يقدمها 
مد السادس حب اجلاللة امللك حممركز الفحص ابألشعة والتحاليل الطبية لألمن الوطين ابلرابط، الذي تفضل صا

استشارة وفحص طيب، توزعت بني  02.122، والذي قد م هذه السنة 0211نصره هللا وأيده بتدشينه يف سنة 
-للكشف عن فریوس كوفيد PCRاختبار 1.201فحصا ابألشعة و  12.202حتليال بيولوجيا، و  02.112

11.1131 

اقية فقد أبرمت مفتشية مصاحل الصحة التابعة لألمن الوطين اتف أما خبصوص ابقي اخلدمات الصحية األساسية،     
شراكة مع مؤسسة حممد السادس لألعمال االجتماعية ملوظفي األمن الوطين، لتجهيز وتطوير خمتلف املراكز الصحية 

 222.201والعيادات الداخلية اليت يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون واملتقاعدون وأفراد أسرهم، كما قدمت 
 022.122استشارة يف جمال الطب العام، و  21.222استشارة وتدخل طيب خالل السنة اجلارية، تنوعت ما بني 

استشارة  2.212إسعافا يف طب األسنان و 2.021استشارة ختصصية، و 2.011استشارة يف طب الشغل، و
، لف املؤسسات االستشفائية الوطنيةمساعدة ومواكبة طبية مبخت 12.222يف جمال الدعم النفسي، فضال عن تقدمي 

 1132.عملية نقل طيب استعجايل لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم 12.222وإجراء 

قوم على ت املشار إليها جتليات اإلصالحات اهليكلية ملصاحل األمن الوطينوبناء على ما سبق، فإذا كانت      
لمديرية العامة لألمن الوطين؟ ل تدبری املوارد البشريةفما هي اإلسرتاتيجية املعتمدة يف  ،املستويني التنظيمي واملؤسسايت

  على السلوك األمين؟ اوما هي انعكاساهت وإىل أي حد تراعي البعد احلقوقي ضمن مرتكزاهتا؟

                                                           

 .21ص:  ،0201، دجنرب 20حمور داخلي، عدد جملة الشرطة، احلصيلة السنوية ملصاحل األمن الوطين،  -1130 
 .نفس املرجع -1131 
 .11:22، الساعة 02/10/0201 ، اتريخ الزایرة/https://www.2m.maمنشور ابملوقع الرمسي للقناة الثانية:  -1132 

https://www.2m.ma/
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 للمديرية العامة لألمن الوطين املطلب الثاين: إسرتاتيجية تدبري املوارد البشرية

ـــــدرات هـــــذه املـــــوارد،  قصـــــدي       ـــــيت ميكـــــن بواســـــطتها تطـــــوير ق ـــــات ال ـــــدبری املـــــوارد البشـــــرية جمموعـــــة مـــــن اآللي بت
وذلـــــك مـــــن أجـــــل بلـــــوغ األهـــــداف املتوخـــــات مـــــن اإلدارة، كمـــــا أن  ،والـــــيت جيـــــب اإلعتمـــــاد عليهـــــا لتنظـــــيم العمـــــل

التــــــدبری يعــــــد مفهومــــــا حــــــديثا حــــــل تــــــدرجييا حمــــــل مفهــــــوم تســــــيری املــــــوظفني، وذلــــــك نتيجــــــة توســــــع وعمــــــق هــــــذا 
اجملــــــال مــــــن الدراســــــة، كمــــــا أن التوســــــع يســــــتنتج منــــــه هــــــدف تــــــدبری املــــــوارد البشــــــرية املتمثــــــل يف هتيــــــيء مــــــوظفني 

ـــــــة أساســـــــية مـــــــن أجـــــــل حتمـــــــل أكفـــــــاء هلـــــــم رصـــــــيد مـــــــن امل ـــــــزهم  يعتـــــــرب عملي عـــــــارف والتجـــــــارب ، كمـــــــا أن حتفي
املســــــؤوليات واملهــــــام داخــــــل اإلدارة، وهــــــذا التســــــيری يتعلــــــق أبخــــــذ القــــــرارات علــــــى مســــــتوى التوظيــــــف والتكــــــوين 

املديريـــــة اســـــرتاتيجية ، وهـــــذا مـــــا ســـــيدفعنا إىل تســـــليط الضـــــوء حـــــول ملـــــوظفني للرفـــــع مـــــن أدائهـــــم وحتســـــينهوحتفيـــــز ا
 (.الفرع األول) حقوق اإلنسانثقافة و  يف التكوين الشرطي امة لألمن الوطينالع

ة تدبری املوارد البشرية جيب أن يشكل الصدارة يف كل املخططات اليت تعتزم اإلدار ذا كان إف، ويف نفس االجتاه      
هو ما يستوجب تطوير و  ،العراقيلأن أتخذها بعني اإلعتبار، ألهنا تعترب حاليا حمط انتقادات، وتشكل سببا لبعض 

لموارد  لينقالالعتدبری فإن ال ،هذا النظام، حىت يوفر فرصا حقيقية لتحسني أداء املوظفني مبا يتناسب مع تطلعاهتم
ة أمهها التغيری الذي طرأ على اإلدارة بفعل إدخال التكنولوجيا احلديث، البشرية أصبح أمرا ضرورای لعدة اعتبارات

تكوين ، وهو ما سينعكس إجيااب على تنظيم العمل و الرؤية الشمولية للتكوين الشرطي العامعرب  اصللإلعالم والتو 
ومبادئ  طيطبيعة نظام التكوين الشر ابلدرس والتحليل  نتناولوألجل ذلك س ،األمنية املوارد البشرية وسری اإلدارة

   (.الفرع الثاين) دونة قواعد سلوك اخلاصة مبوظفي األمن الوطينممث  ،حقوق اإلنسان

   .وحقوق اإلنسان يف التكوين الشرطي : الفلسفة األمنيةاألول رعالف

منظومات للتنشئة والتكوين سبيال إىل أن تصبح املبادئ والقيم احلقوقية ضمریا مجاعيا ووعيا مهنيا،  اعتماد إن      
يؤطر بدوام واستمرار عمل املوظفني املكلفني ابنفاذ القانون، نظرا لكون ممارستهم هي مبثابة اخلط األول للدفاع عن 

 .(الفقرة األوىل) يف جمال حقوق اإلنسان نتناول يف هذا الفرع مرتكزات التكوين الشرطياحلق واحلرية

معوي ، سواء املرفقي أو األكادميي أو اجلإن انفتاح املديرية العامة لألمن الوطين على حميطها اخلارجيومن مت،       
 أو اإلعالمي أو الرتبوي، مير حتما ولزوما عرب قناة التواصل واألخبار.
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ام هبذه جماالته وآفاقه، حيتاج ابلضرورة إىل موظفني مؤهلني معرفيا ومهنيا للقيوتوطيدا هلذا اإلنفتاح وتوسيع       
املهمة، موظفني مدركني أمهية التواصل يف حتقيق األمن يف مفهومه الواسع، ومقتنعني بفاعلية اإلخبار يف تدعيم 

 واصليطي يف اجملال التالتكوين الشر مبسألة  وهو ما يستلزم إيالء عناية خاصة، اإلحساس ابألمن لدى املواطن
 . )الفقرة الثانية(

 التكوين الشرطي يف جمال حقوق اإلنسانمرتكزات  الفقرة األوىل:

م العـــــاملي حلقـــــوق اإلنســـــان يف ســـــبيل الرقـــــي  العاشـــــر مـــــن دجنـــــرب مـــــن كـــــل ســـــنة اليـــــو ختلـــــد بلـــــدان العـــــامل يف      
ـــــــث  ـــــــة هـــــــذه احلقـــــــوق مـــــــن طـــــــرف األمـــــــم مجعـــــــاء، حي ـــــــة حلماي ـــــــادئ العاملي ـــــــد اجملتمعـــــــات ابملب ـــــــدعو هـــــــذا لتخلي ي

السياســـــــية واملدنيـــــــة إىل املزيـــــــد مـــــــن اإلبتكـــــــار يف هـــــــذا اجملـــــــال، والـــــــدفاع عـــــــن الضـــــــماانت القانونيـــــــة الـــــــيت حتمـــــــي 
 األفراد واجملموعات من كل األفعال، أو األعمال اليت متس حبرایهتم األساسية وبكرامتهم.

ــــــدعيم إحــــــرتام احلقــــــوق اإلنســــــانية، ال        ــــــيت غــــــری أن ت ــــــة ال ــــــات الدوليــــــة والقــــــوانني الوطني ــــــاج فقــــــط لالتفاقي حيت
ــــــل يســــــتلزم كــــــذلك، وابلدرجــــــة األوىل اعتمــــــاد منظومــــــات للتنشــــــئة  تعــــــدد هــــــذه احلــــــرایت واحلقــــــوق األساســــــية، ب

ـــــا ـــــة ضـــــمریا مجاعي ـــــدوام واســـــتمرار  والتكـــــوين ســـــبيال إىل أن تصـــــبح املبـــــادئ والقـــــيم احلقوقي ـــــؤطر ب ـــــا مهنيـــــا، ي ووعي
لفــــــني ابنفــــــاذ القــــــانون، نظــــــرا لكــــــون ممارســــــتهم هــــــي مبثابــــــة اخلــــــط األول للــــــدفاع عــــــن احلــــــق عمــــــل املــــــوظفني املك

 1133واحلرية.
قــــــــوق اإلنســــــــان وتطبيقاهتــــــــا املنطلــــــــق، قامــــــــت املديريــــــــة العامــــــــة لألمــــــــن الــــــــوطين إبدراج مــــــــادة حمــــــــن هــــــــذا       

بعــــــة لــــــه، إضــــــافة التــــــدريب التاخمتلــــــف املــــــدارس ومراكــــــز العمليـــــة ضــــــمن مــــــواد تــــــدريس املعهــــــد امللكــــــي للشــــــرطة و 
إىل تنفيــــــذها لــــــربامج تكــــــوين مســــــتمر يف نفــــــس اجملــــــال بشــــــراكة مــــــع اجمللــــــس الــــــوطين حلقــــــوق اإلنســــــان واملندوبيــــــة 
الوزاريــــــة حلقــــــوق اإلنســـــــان ومؤسســــــة وســــــط اململكـــــــة وهيئــــــات مدنيــــــة متخصصـــــــة يف املوضــــــوع، وابلتــــــوازي مـــــــع 

ومـــــذكرات مصـــــلحية تركـــــز  ،طریيـــــةتـــــتم مواكبـــــة هـــــذا التكـــــوين ابلتحســـــيس املســـــتمر عـــــن طريـــــق دورایت أت ،ذلـــــك
 على ضرورة التطبيق السليم للقانون واإلحرتام األمثل للحقوق األساسية.

إذن، التوجـــــــه االســـــــرتاتيجي للمؤسســـــــة األمنيـــــــة مؤســـــــس علـــــــى ثقافـــــــة حقـــــــوق اإلنســـــــان، حيـــــــث نظمـــــــت       
دورة تكوينيـــــــة يف جمـــــــال حقـــــــوق اإلنســـــــان واحلـــــــرایت لفائـــــــدة مـــــــوظفي  22قرابـــــــة  0212املديريـــــــة العامـــــــة ســـــــنة 

فـــــــرق للشـــــــرطة القضـــــــائية، و  ، اســـــــتفاد منهـــــــا مســـــــؤولو املصـــــــاحل الوالئيـــــــةاملصـــــــا ح الرتابيـــــــة للشـــــــرطة القضـــــــائية

                                                           

 .2، ص: 0212، دجنرب 01إفتتاجية، العدد فقرة ، 0212جملة الشرطة، حصيلة إجنازات املديرية العامة برسم سنة  -1133 
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، وفــــــــرق األحــــــــداث، وخــــــــالای االســــــــتقبال للنســــــــاء املعنفــــــــات، وفــــــــرق مكافحــــــــة املخــــــــدرات، قضــــــــائيةالشــــــــرطة ال
والفــــــــــرق اإلقتصــــــــــادية واملاليــــــــــة واألقســــــــــام اإلداريــــــــــة، إضــــــــــافة إىل املــــــــــوظفني املنتســــــــــبني إىل مصــــــــــاحل التشــــــــــخيص 

 القضائي، وفرق مسرح اجلرمية.
ـــــة يف      ـــــة العامـــــة دورة تدريبي ـــــنظم املديري ـــــة، مت كمـــــا ت ـــــات املهن تنشـــــيطها مـــــن  جمـــــال حقـــــوق اإلنســـــان وأخالقي

ــــــوطين ــــــة ، طــــــرف أطــــــر املفتشــــــية العامــــــة لألمــــــن ال ــــــة املبتكــــــرة، ابردت املديري ــــــة هلــــــذه املنظومــــــة التكويني ومواكب
ـــــدريب بتنظـــــيم  ـــــل للدراســـــات والوســـــاطة والت ـــــة يف جمـــــال حقـــــوق  12العامـــــة بشـــــراكة مـــــع مركـــــز النخي دورة تكويني

موظفــــــا شــــــرطيا يشــــــتغلون  022حصــــــة ملناقشــــــة حبــــــوث هنايــــــة التــــــدريب لفائــــــدة  10برجمــــــة اإلنســــــان واألمــــــن، و 
 خبتلف املصاحل واملناطق األمنية التابعة لوالية أمن العيون.

ــــــة العامــــــة لألمــــــن       ــــــى احلقــــــوق اإلنســــــان الــــــذي يرتبــــــع يف صــــــلب اســــــرتاتيجية املديري إن التكــــــوين الشــــــرطي عل
ذلك قامــــــت املديريــــــة وكــــــ الشــــــرطية يف هــــــذا اجملــــــال، انبعــــــة وموثوقــــــا فيهــــــا،الــــــوطين يســــــعى إىل جعــــــل التــــــدخالت 

مـــــن أجــــل ترســـــيخ ثقافــــة حقـــــوق اإلنســـــان  ،وتــــوفری املســـــلزمات التنظيميــــة والوظيفيـــــة هلـــــذا التكــــوين العامــــة بتهيئـــــة
 1134يف وعي موظفيها امللزمني ابستحضارها بقوة عند قيامهم ابملهام املوكولة إليهم.

ويف هــــــذا الصــــــدد، أعطــــــى املــــــدير العــــــام لألمــــــن الــــــوطين موافقتــــــه للشــــــروع يف بلــــــورة وتنفيــــــذ بــــــرامج التكــــــوين      
ـــــة العمـــــداء والضـــــباط امللتحقـــــني حـــــديثا أبســـــالك الشـــــرطة، وهـــــو  ـــــد ابملعهـــــد امللكـــــي للشـــــرطة املوجـــــه إىل فئ اجلدي

وجيمـــــــع بــــــني املنــــــاهج البيداغوجيـــــــة  بــــــرانمج تشــــــاركي، ســــــامهت فيـــــــه مجيــــــع املصــــــاحل املركزيـــــــة لألمــــــن والالممركــــــزة،
اجلديــــــدة يف التكــــــوين األمــــــين، وبــــــني مبــــــادئ اإلنضــــــباط والصــــــرامة الــــــيت تتميــــــز هبــــــا الوظيفــــــة الشــــــرطية كمــــــا أنــــــه 

 1135برانمج منفتح على خمتلف العلوم والتكنولوجيات احلديثة.
ــــــدة للمــــــدير  وأييت      ــــــربانمج يف ســــــياق الرؤيــــــة اجلدي العامــــــل ملنظومــــــة التكــــــوين اعتمــــــاد املعهــــــد امللكــــــي هلــــــذا ال

الشـــــرطي، وهـــــي رؤيـــــة تـــــراهن علـــــى تطـــــوير معاهـــــد التكـــــوين واإلرتقـــــاء هبـــــا إىل مصـــــاف األكادمييـــــات املتخصصـــــة 
يف العلــــــوم األمنيــــــة واجلنائيــــــة، وجتويــــــد بــــــرانمج احليــــــاة اليوميــــــة للمتــــــدربني داخــــــل هــــــذه املرافــــــق، فضــــــال عــــــن فــــــتح 

 االت والتخصصات املتصلة ابلعمل األمين.روافد جديدة أمام الشرطي املتدرب يف خمتلف اجمل

                                                           

 .2، ص: ، مرجع سابق0212جملة الشرطة، حصيلة إجنازات املديرية العامة برسم سنة  -1134 
، دجنرب 01دد أخبار داخلية، الع فقرة للتكوين األمين إفراز خنب شرطية قادرة على حتقيق أمن املواطن،جملة الشرطة، أهداف الربانمج اجلديد  -1135 

 .12، ص:0212
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ــــــة العامــــــة       ــــــيت اخنرطــــــت فيهــــــا املديري ــــــة ال ــــــة التحــــــوالت والتطــــــورات النوعي ــــــى مواكب ــــــربانمج عل ــــــراهن هــــــذا ال وي
وعصـــــــرنة مســـــــاطر وآليـــــــات العمــــــــل  مـــــــؤخزا، يف ميـــــــادين التخليـــــــق وإرســـــــاء معـــــــايری النزاهــــــــة والشـــــــفافية حتـــــــديث

وفر فيـــــه معـــــايری القيـــــادة هـــــة التهديـــــدات األمنيـــــة، وذلـــــك إلخـــــراج منتـــــوج تتـــــوحتقيـــــق النجاعـــــة والفعاليـــــة يف مواج
 بثقافـــــــة حقـــــــوق اإلنســـــــان وابلعلـــــــوم احلديثـــــــة، وقـــــــادرين علـــــــى تطـــــــوير املنتـــــــوج األمـــــــين الـــــــذي يســـــــتتجيب ملمـــــــني

 لتطلعات املواطن املغريب.
ويتميــــــز هــــــذا الــــــربانمج التشــــــاركي بطابعــــــه العرضــــــاين الــــــذي ميتــــــد ليشــــــمل مجيــــــع التخصصــــــات األمنيــــــة مــــــن      

ـــــــى ختصصـــــــات  ـــــــة وأمـــــــن عمـــــــومي وإســـــــتعالمات عامـــــــة، كمـــــــا ينفـــــــتح عل ـــــــة وتقني شـــــــرطة قضـــــــائية وشـــــــرطة علمي
ــــــــائي  ــــــــل اجلن ــــــــات البحــــــــث اخلاصــــــــة والتحلي ــــــــل التواصــــــــل املؤسســــــــايت، وتقني داعمــــــــة للعمــــــــل الشــــــــرطي، مــــــــن قبي

 للظواهر اإلجرامية، وتوطيد ثقافة حقوق اإلنسان. 
إىل إحـــــداث خلخلـــــة كبـــــریة يف بنيـــــة التكـــــوين هتـــــدف املديريـــــة العامـــــة مـــــن وراء هـــــذا الـــــربانمج املنـــــدمج و     

هلـــــــا إبفـــــــراز خنـــــــب شـــــــرطية جديـــــــدة مؤهلـــــــة مهنيـــــــا ومعرفيـــــــا، وقـــــــادرة علـــــــى مســـــــايرة الشـــــــرطي، بشـــــــكل يســـــــمح 
ــــــــة واستشــــــــر  ــــــــة الراهن ــــــــاالالتحــــــــدایت األمني ــــــــدات املســــــــتقبلة، خاصــــــــة وأن املغــــــــرب أصــــــــبح يعــــــــرف إقب  اف التهدي

متزايــــــدا علـــــــى الطلـــــــب األمــــــين الـــــــداخلي بفعـــــــل تزايـــــــد حجــــــم التهديـــــــدات اإلرهابيـــــــة، كمــــــا أنـــــــه أضـــــــحى مثـــــــاال 
ــــــدويل يف جمــــــال مكافحــــــة اإلرهــــــاب واجلرميــــــة املنظمــــــة العــــــابرة للحــــــدود  ــــــى املســــــتوى اإلقليمــــــي وال ــــــه عل ــــــدى ب حيت

    1136الوطنية.
يومــــــا  0212دجنــــــرب  2يــــــوم  للشــــــرطة ، نظمــــــت املديريــــــة العامــــــة ابلعهــــــد امللكــــــيإعمــــــاال هلــــــذا الــــــربانمجو     

ـــــة املنظمـــــة ابملعهـــــد،  ـــــك يف إطـــــار األنشـــــطة التكويني دراســـــيا حـــــول موضـــــوع عالقـــــة األمـــــن حبقـــــوق اإلنســـــان، وذل
 لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 22ابلتزامن مع ختليد الذكرى 

للتعريـــــــف مبصـــــــوغة التـــــــدريب اجلديـــــــدة يف جمـــــــال األمـــــــن وحقـــــــوق  ،هـــــــذا اليـــــــوم الدراســـــــيوقـــــــد مت ختصـــــــيص      
ومؤسســــــــة وســــــــيط  ،الــــــــيت أعــــــــدهتا املديريــــــــة العامــــــــة بشــــــــراكة مــــــــع اجمللــــــــس الــــــــوطين حلقــــــــوق اإلنســــــــان ،اإلنســــــــان
ـــــــــــدريب  ،اململكـــــــــــة ـــــــــــل للدراســـــــــــات والت ـــــــــــة املكلفـــــــــــة حبقـــــــــــوق اإلنســـــــــــان، وكـــــــــــذا مركـــــــــــز النخي ـــــــــــة الوزاري واملندوبي

 1137والوساطة.

                                                           

 .12، ص:جملة الشرطة، أهداف الربانمج اجلديد للتكوين األمين إفراز خنب شرطية قادرة على حتقيق أمن املواطن -1136 
 .11، ص: 0212، دجنرب 01أخبار داخلية، العدد فقرة جملة الشرطة، عالقة األمن حبقوق اإلنسان،  -1137 
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تتضــــــمن مجيــــــع  ،صــــــفحة 210هــــــي وثيقــــــة مرجعيــــــة مكتوبــــــة تتــــــألف مــــــن  ،مصــــــوغة التــــــدريب اجلديــــــدةو     
ــــــق  ــــــني األمــــــن وحقــــــوق اإلنســــــان، وترصــــــد للتجــــــارب الســــــليمة يف التوفي ــــــة ب املمارســــــات الفضــــــلى يف جمــــــال املوازن

ت محايـــــة بــــني حفــــظ األمــــن ومحايـــــة احلقــــوق واحلــــرایت، كمـــــا أهنــــا تســــتعرض تطبيقــــات حقـــــوق اإلنســــان، وجتليــــا
 وصون احلرایت الفردية واجلماعية يف الوظيفة األمنية.

تنظمــــــــــه والایت  الــــــــــذي ،املديريــــــــــة العامــــــــــة إبدراج هـــــــــذه املصــــــــــوغة يف بــــــــــرامج التكـــــــــوين املســــــــــتمر قامـــــــــتو      
واملنـــــاطق األمنيـــــة يف جممـــــوع املـــــدن املغربيـــــة، بغيـــــة ترســـــيخ ثقافـــــة حقـــــوق اإلنســـــان يف الوظيفـــــة الشـــــرطية،  ،األمـــــن

وبنــــــــاء قــــــــدرات املــــــــوظفني وأتهــــــــيلهم يف جمــــــــال التعــــــــاطي مــــــــع قضــــــــاای احلقــــــــوق واحلــــــــرایت، فضــــــــال عــــــــن تطــــــــوير 
ـــــــة ـــــــة ،اخلـــــــدمات األمني ـــــــات النظامي ـــــــة مبـــــــا سضـــــــمن حفـــــــظ األمـــــــن والنظـــــــام العـــــــامني مـــــــن جهـــــــ ،والعملي ة، وكفال

 1138احلقوق واحلرایت من جهة اثنية.
 

 :مبارايت الشرطةيف إطار  الشرطي التخليقمظاهر  -
الشـــــــرطة نقطـــــــة التمــــــاس األوىل بـــــــني املرتشـــــــح والوظيفـــــــة، ومـــــــن مجلـــــــة مـــــــا  تعتــــــرب امتحـــــــاانت ولـــــــوج أســـــــالك     

ـــــايل  ـــــع مـــــع هـــــذه الظـــــاهرة، وابلت ـــــه معنـــــاه التطب تعنيـــــه هـــــذه الفكـــــرة، أن التســـــامح مـــــع أعمـــــال الغـــــش أو القبـــــول ب
 استئصاهلا بعد التحاق املوظف مبهنته اجلديدة.استحالة مكافحتها أو 

راة يف ظـــــــروف موســـــــومة ابلشـــــــفافية والنزاهـــــــة، وعلـــــــى أســـــــاس الكفـــــــاءة ومبفهـــــــوم املخالفـــــــة، فـــــــإن مـــــــرور املبـــــــا     
وتكــــــافؤ الفــــــرص، مــــــع زجــــــر كــــــل أعمــــــال الغــــــش، سيشــــــكالن أبلــــــغ رســــــالة ســــــتوجه إىل الوافــــــد اجلديــــــد للمهنــــــة 
الشــــــــرطية، رســــــــالة مفادهــــــــا أن التخليــــــــق هــــــــو أســــــــاس العمــــــــل األمــــــــين، وأن الغــــــــش ال ميكنــــــــه أن يرتــــــــب ســــــــوى 

 ية الزجرية أيضا.اإلقصاء من املباراة واملسؤول
وضـــــــــمن هـــــــــذه الرؤيـــــــــة اإلســـــــــرتاتيجية، مت إجـــــــــراء املبـــــــــارایت املهنيـــــــــة لولـــــــــوج خمتلـــــــــف أســـــــــالك الشـــــــــرطة، يف      

ـــــيت 0212العاشـــــر مـــــن يوليـــــوز  ـــــة، واملالحظـــــة األبـــــرز ال ، موزعـــــة علـــــى مراكـــــز لالمتحـــــان يف جممـــــوع املـــــدن املغربي
عتمـــــدهتا املديريـــــة العامـــــة لألمـــــن الـــــوطين، حبيـــــث مت طبعـــــت هـــــذه املبـــــارایت هـــــي الرقابـــــة الدقيقـــــة والصـــــارمة الـــــيت ا

حالــــــة يف امتحــــــاانت حــــــراس  11حالــــــة غــــــش مــــــن بينهــــــا  122ألول مــــــرة يف اتريــــــخ مبــــــارایت الشــــــرطة، رصــــــد 
ــــــــاراة مفتشــــــــي الشــــــــرطة، و 22األمــــــــن و ــــــــة يف مب ــــــــاراة ضــــــــباط الشــــــــرطة، و 2حال حــــــــاالت يف  0حــــــــاالت يف مب

تلقائيـــــا مـــــن إجتيـــــاز املبـــــارایت، فضـــــال عـــــن إخضـــــاع أصـــــحاهبا  مبـــــاراة العمـــــداء، وهـــــي احلـــــاالت الـــــيت مت إقصـــــاؤها
                                                           

 .11، ص: مرجع سابق جملة الشرطة، عالقة األمن حبقوق اإلنسان، -1138 
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 ت طائلـــــــة النصـــــــوصلبحـــــــث قضـــــــائي وتقـــــــديهم مجعيـــــــا أمـــــــام خمتلـــــــف النيـــــــاابت العامـــــــة، مبوجـــــــب هتـــــــم تقـــــــع حتـــــــ
 الزجرية. 

ـــــــراغبني يف اإللتحـــــــاق ألول مـــــــرة بصـــــــوف       ـــــــى املرتشـــــــحني اخلـــــــارجني، أي ال ومل تقتصـــــــر إجـــــــراءات الرقابـــــــة عل
طالــــــــت أيضــــــــا الشــــــــرطيني الــــــــذين جيتــــــــازون بــــــــدورهم املبــــــــارایت أو الــــــــذين يشــــــــرفون علــــــــى األمــــــــن الــــــــوطين، بــــــــل 

شــــــرطيني متلبســــــني أبعمــــــال الغــــــش عنــــــد اجتيــــــاز االختبــــــارات، كمــــــا مت التحقيــــــق  12حراســــــتها، فقــــــد مت ضــــــبط 
ــــــة ســــــكر، فضــــــال عــــــن فــــــتح حبــــــث قضــــــائي مــــــع ضــــــابط  مــــــع شــــــرطي آخــــــر حضــــــر إىل قاعــــــة االمتحــــــان يف حال

ـــــف ابحلراســـــة، ب ـــــة االمتحـــــان إلحـــــدى زمـــــيالهتن يف القاعـــــة شـــــرطة مكل ـــــوفری أجوب ـــــه مرشـــــحات ت عـــــدما نســـــح إلي
 املخصصة لالمتحان.

ـــــذهاب ابلتحقيقـــــات       ـــــى ال ـــــدة عل ـــــادة األمنيـــــة اجلدي ـــــارایت الشـــــرطة، فقـــــد حرصـــــت القي ـــــق مب وإمعـــــاان يف ختلي
ـــــة للشـــــرطة القضـــــا ـــــث عهـــــد إىل الفرقـــــة الوطني ئية ابلتحـــــري حـــــول اجلنائيـــــة يف أعمـــــال الغـــــش إىل أبعـــــد مـــــدى، حبي

ــــــيت وقعــــــت خــــــالل االمتحــــــان ســــــواء بواســــــطة تطبيقــــــات اهلــــــاتف احملمــــــول أو عــــــرب مواقــــــع  ــــــة ال التســــــريبات احملتمل
ــــــد أســــــفرت التحــــــرایت املنجــــــزة يف هــــــذا الصــــــدد، عــــــن توقيــــــف  متهمــــــا جديــــــدا،  12التواصــــــل اإلجتمــــــاعي، وق

األمــــــــن بواســــــــطة اهلــــــــاتف  أشــــــــخاص قــــــــاموا بتصــــــــوير أســــــــئلة اإلختبــــــــار اخلاصــــــــة مببــــــــاراة حــــــــراس 1مــــــــن بيــــــــنهم 
ونشــــــروها علـــــــى صــــــفحة مبواقـــــــع التواصــــــل اإلجتمـــــــاعي فايســــــبوك بغـــــــرض حتصــــــيل األجوبـــــــة املخصصــــــة هلـــــــا، يف 

 حني عمد ابقي املوقوفني إىل توفری األجوبة أو تسيری الصفحة املخصصة للتسريبات
البحــــــث عــــــن مصــــــدر ومل تقتصــــــر إجــــــراءات منــــــع الغــــــش علــــــى يــــــوم املبــــــاراة فقــــــط، كمــــــا أهنــــــا مل تنحصــــــر يف      

تســــــــــريبات مــــــــــواد اإلختبــــــــــار، بــــــــــل طالــــــــــت هــــــــــذه اإلجــــــــــراءات التأديبيــــــــــة أيضــــــــــا اللجــــــــــان املكلفــــــــــة بتصــــــــــحيح 
ــــة  ــــة التــــزام اثبــــت ورؤي ــــق هــــي مبثاب ــــى أن رغبتهــــا يف التخلي ــــة العامــــة عل ــــة مــــن املديري اإلمتحــــاانت، وهــــي إشــــارة قوي

 اسرتاتيجية.
ــــــة صــــــ      ــــــع عقــــــوابت أتديبي ــــــت عــــــن العمــــــل ويف هــــــذا الصــــــدد، فقــــــد مت توقي ــــــني التوقيــــــف املؤق ارمة تراوحــــــت ب

واإلحالـــــة علـــــى اجمللـــــس التـــــأدييب والتـــــوبيخ، مـــــىت تبـــــث أهنـــــم اســـــتفادوا مـــــن أعمـــــال الغـــــش بســـــبب ارتبـــــاطهم مـــــثال 
ـــــة  ـــــه جلنـــــة مركزي عائليـــــا مبوظـــــف أمـــــن يشـــــتغل ابملعهـــــد امللكـــــي للشـــــرطة، بنـــــاء علـــــى خمرجـــــات البحـــــث الـــــذي جتري

 للتفتيش.
املراقبـــــة أثنـــــاء اجتيـــــاز املبـــــارایت، وزجـــــر مظـــــاهر وأعمـــــال الغـــــش، ومالحقـــــة املســـــربني وعـــــالوة علـــــى تشـــــديد      

ـــــة االمتحـــــاانت  ـــــریا يف بني ـــــریا كب ـــــة العامـــــة تغي ـــــا، فقـــــد أحـــــدثت املديري ـــــواطئني أتديبي ـــــة املـــــوظفني املت قضـــــائيا، ومعاقب
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ارات املهنيـــــــة للشـــــــرطة، زذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل اعتمـــــــاد أســـــــلوب جديـــــــد يقـــــــوم علـــــــى نظـــــــام األســـــــئلة ذات اإلختبـــــــ
املتعــــــددة، والتصــــــحيح اآليل ألوراق االختبــــــار، فضــــــال عــــــن التعاقــــــد مــــــع األســــــاتذة اجلــــــامعيني لتصــــــحيح األســــــئلة 
ـــــني  ـــــك مـــــن أجـــــل تكـــــريس الشـــــفافية والنزاهـــــة، وضـــــمان تكـــــافؤ الفـــــرص ب ذات الطـــــابع القـــــانوين والعـــــام، كـــــل ذل

      1139مجيع املرشحني، وإرساء منوذج موحد للتخليق.
 

  واإلعالمي التواصلي اجملالالفقرة الثانية: التكوين الشرطي يف 

ملوازاة مع وذلك اب يشكل حاجة ملحة، وضرورة آنية، إن أتهيل موظفي األمن الوطين يف جمال التواصل ابت     
عالم، إيذاان دعائم جديدة ووسائل مستجدة لإلواليت أفرزت الطفرة الرقمية اهلائلة اليت عرفتها تقنيات التواصل، 

صية ، الذي يتمثل أساسا يف املواقع اإلخبارية االلكرتونية، ويف املدوانت الشخابإلعالم البديلبظهور ما ابت يسمى 
على األنرتنيت، ويف التدوينات اإللكرتونية على صفحات التواصل اإلجتماعي...اخل، وهذا ما أفضى إىل ارتفاع 

، خاصة تلك املتعلقة ابحلوادث والقضاای اإلجرامية، وأصبح يفرض يف املقابل على املعلومة األمنيةلى الطلب ع
مصاحل األمن الوطين تدبری التعامل مه هذه الدعائم والوسائط االعالمية للحيلولة دون هتويل هذه القضاای، وحتريف 

 1140حقائقها أو مترير رسائل غری صحيحية من خالهلا.

تنوع مصادر نقل املعلومة، يطرح صعوابت كبریة يف مواجهة العمل األمين، خاصة عندما يتم نشر  أنكما      
أخبار عن جرائم غری صحيحة أو مشوبة ابإلاثرة، وهو ما قد يكون له انعكاس سليب على الشعور ابألمن لدى 

ألخبار احل األمن لتصويب تلك ااملواطن، وانطباع عكسي على أمن املواطنني، وهذا األمر يتطلب لزوما تدخل مص
حيث أيقنت املديرية العامة أبن التواصل واالنفتاح هو اآللية  1141،أو تكذيبها أو تقدمي معطيات صحيحة بشأهنا

الفضلى والسبيل األجنع للتوفيق يسن واقع مكافحة اجلرمية من جهة، وبني مستوى اإلحساس ابألمن لدى املواطن 
 1142من جهة اثنية.

                                                           

 .22 – 20، ص: 0212، دجنرب 01حتليل، عدد فقرة جملة الشرطة، األمن والتخليق رهان آين ورؤية اسرتاتيجية،  -1139 
 .02، ص: مرجع سابقإضاءات، فقرة جملة الشرطة، اإلعالم األمين مقاربة جديدة للشرطة املواطنة،  - 1140 

 نفس املرجع. -1141 
 .2، ص: 0202، يونيو 22افتتاحية، عدد  فقرةية لتوطيد احلكامة والتحديث، جملة الشرطة، التواصل األمين...آل -1142 
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، الذي يربط التدبری الرشيد لقضاای األمن مبجموعة من مفهوم احلكامة األمنية جند ا األساس،وعلى هذ     
بينها التكوين املمنهج للموظفني يف جمال حقوق اإلنسان، والتواصل واالنفتاح بني املؤسسة اإلجراءات اجلوهرية، من 

 1143ى عمل اهليئات األمنية.األمنية وحميطها اخلارجي، ابإلضافة إىل تعزيز الرقابة املواطنة عل

 واصل األمينالت اتآليلوظيفة و املرجع األمسى إىل  بدايةاالشارة  ،األمهية مبكان هذا املنطلق، فإنه من منو      
 الذي، مد السادسحم أرسى دعائمه امللك ، الذياملفهوم اجلديد للسلطةتمثل يف وال، للمديرية العامة لألمن الوطين

من تصال إال ميكن أتمني هذا اال ، والواملواطنني اتوإصغاء متواصل ملتطلبات املواطن ،دائميف اتصال  جعل السلطة
كيفية مباشرة ، سواء بات واملواطننيطناو شرطيني مكلفني مبهمة التواصل مع املو ،وحدات أمنية متخصصةخالل 

 أو بكيفية غری مباشرة عن طريق وسائل اإلعالم ،ومنظمات اجملتمع املدينخالل اجتماعات دورية مع الساكنة  من
 1144.التصال اإلجتماعيووسائط ا

اف املكتسبات مرتقية هبذا احلق إىل مص ،بندا خاصا ابحلق يف املعلومةأفردت  للمملكة الوثيقة الدستوريةكما أن       
مع تقييد االستفادة منه مبقتضى القانون  1145،اليت ال جيوز مراجعتهاو  ،الدستورية املكفولة جلميع املواطنات واملواطنني

 واحلياة اخلاصة لألفراد. ،ومحاية أمن الدولة الداخلي واخلارجي ،عندما يتعلق األمر ابلدفاع الوطين

ة ابألمن تفرض على املرافق العمومية املكلف ،ضرورة ملحة التواصل األمين املؤسسايتومن هذا املنظور، أضحى      
 .إحداث بنيات تنظيمية تعىن بتدبری أوجه االستفادة من هذا احلق الدستوري

فرضته  ،املديرية العامة لألمن الوطين عمل اسرتاتيجية مرتكزاتضمن  االنفتاح والتواصلإدراج  ، إنوعليه     
، لشرطة املواطنةاو مفهوم شرطة القرب يم األمنية اجلديدة، من بينها جمموعة من املوجبات، وأملته العديد من املفاه

األمنية، وعلى  مباهتلتلبية متطل ات واملواطناتمع املواطنوالفئوي والنوعي على التقارب اجملايل  انيقوم انمفهوم ومها
، لية عصريةمقاربة تواص يف جمال األمن، وهي أهداف ال ميكن حتقيقها مبعزل عن ماالستجابة الفورية حلاجياهت

اكنة، كلما والتواصل الدائم مع الس ،والتصويب ،والتوضيح ،تنهض هبا بنيات مؤسساتية مؤهلة، مهمتها اإلخبار
   1146تعلق األمر مبوضوع أو خرب يتناول قضاای األمن، أو أخبار احلوادث اليت هلا ارتباط وثيق ابإلحساس العام ابألمن.

                                                           

 .02ص:  مرجع سابق،إضاءات، فقرة جملة الشرطة، اإلعالم األمين مقاربة جديدة للشرطة املواطنة،  -1143 

 .02، ص: نفس املرجع -1144 
 من الدستور. 01الفصل  -1145 
 .02ص: ، 0212، دجنرب 01لعدد اإضاءات،  فقرة جملة الشرطة، اإلعالم األمين مقاربة جديدة للشرطة املواطنة، -1146 
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كة، يلتقيان يف عدة نقط مشرت مصا ح األمن ووسائل اإلعالم وارتكازا على ذلك، ال بد من التأكيد على أن      
زجرها، وحتييد اخلطر الناجم عنها، وهو ما فرض إحداث تغيری مفصلي يف  وهي التوعية مبخاطر اجلرمية وضمان

ه غن رجال اإلعالم إال ما يفرض علي حيجب موظف األمن أالطريقة التعامل بني اجلانبني، حيث ابت ضرورای 
 1147القانون أن حيجبه.

يسعى إىل  األوللئن كان من الصعب مبدئيا التوفيق بني مهمة األمين والصحفي، على اعتبار أن إال أنه،      
ها "علين جيتهد يف البحث عن ذات املعلومة ليدون علي الثاينو ،املعلومة ليكتب عليها "سري للغاية"عن البحث 

 القاموس وختصص حديث، يصطلح عليه يف ،للغاية"، فإن بني سرية األمن وعلنية الصحفي تربز وظيفة جديدة
 1148".اإلعالم األميناجلديد للمرافق الشرطية "

 قادر على التواصل مع اجلمهور،، تكوين جيل من األمنيني "األميناإلعالم " تخصص اجلديديروم هذا الو      
احملطات و  والتفاعل مع وسائل اإلعالم مبختلف أطيافها، سواء الصحافة الورقية أو اإللكرتونية والقنوات التلفزية

اإلذاعية، ووسائل اإلعالم البديل خاصة مواقع التواصل اإلجتماعي، ويتقن التعامل مع التكنولوجيا االتصال 
يز أمهية االستباق يف نشر املعلومة احلقيقية وتكذيب األخبار الزائفة، ويدرك دورمها يف تعز واملعلوميات، ويعي جيدا 

 الشعور العام ابألمن، كما أنه يعلم جيدا احلدود واألبعاد املسموح هبا يف جمال اإلخبار األمين.

وميكن االستدالل ابجلملة اليت عرفت إعالميا بـ "زيرو كريساج" اليت شهدها املغرب قي غضون شهر يوليوز      
، واليت متيزت بنشر فيديوهات وصور مست بشكل كبری اإلحساس ابألمن لدى املواطن، ألهنا راهنت على 0212

احل ما يستلزم خمطط عمل مندمج من طرف مصومت توقيف مرتكبيها، وهو  ،جرائم وقعت ابخلارج أو جلرائم قدمية
 1149األمن الوطين لتبديد املخاوف اليت جنمت عن تلك الفيديوهات والصور املنشورة.

 حرصت املديرية العامة لألمن الوطين على إدراج مفهوم اإلعالم األمين ضمن برانمجومن هذا املنظور، فقد      
والغاية  ،ينوخمتلف مدراس التكو  ،ابملعهد امللكي للشرطة الوطينص جبميع رتب وأسالك األمن التكوين اخلا

 ،ت اإلعالميةوإعداد امللفا ،من خمتلف الرتب، قادرين على حترير البالغات الصحفية إعداد شرطينيمن ذلك، هي 

                                                           

 .01-02ص:  ،0212، دجنرب 01لعدد اإضاءات،  فقرة الشرطة، اإلعالم األمين مقاربة جديدة للشرطة املواطنة،جملة  -1147 
 .02، ص: نفس املرجع -1148 
 .02، ص: نفس املرجع -1149 
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لة مع و والتعبری بسالسة أمام ميكروفوانت اإلذاعة والتخاطب بسه ،والتكلم بطالقة وأرحيية أمام شاشات التلفزة
 اجلمهور، يف كل القضاای وامللفات األمنية اليت تستأثر ابهتمام الرأي العام، أو تلك اليت تكون موضوع نقاش عمومي.

يكون الشرطي قادرا على اجناز بالغ أو ملف صحفي بقدر استطاعته  أن ، هوفاهلدف اآلين هلذا الربانمج     
ثری وره اجلواب على أسئلة صحايف على املباشر أو على األيف مقدأو حمضر معاينة، وأن يكون حترير حمضر استماع 

 بقدر إملامه بتحرير مذكرة أو برقية دخلية.

خبار وإطالع الرأي العام حول قضاای ذات الصلة ابألمن، أضحت من ويعزى هذا الرهان، إىل أن مهمة إ     
  وغریها. ،والبحث ،والتحري ،هو احلال ابلنسبة آلليات االستجوابمثلما  ،مستلزمات عمل الشرطي

، فهي خلق جسور قوية بني جهاز األمن الوطين وحميطه اخلارجي، األهداف اإلسرتاتيجية هلذا الربانمجأما      
 بني موظف الشرطة والفاعل املدين، وتذليل أي تباعد أو تنافر ومهي أو مفرتضوتوثيق أواصر التعاون والتنسيق 

 1150.بينهما

رية ا املدياليت تصدره ن جملة الشرطةعالصادرة  عدادألقراءة ل نقدم 1151،تفعيل هذا الربانمجمن متظهرات و      
دات الوطنية بكل املستج لتعريفل ،مع الرأي العام الورقي والرقمي واإلعالم كآلية للتواصل  ،العامة لألمن الوطين

                                                           

 .01-02، ص: 0212، دجنرب 01إضاءات، العدد  فقرة جملة الشرطة، اإلعالم األمين مقاربة جديدة للشرطة املواطنة، -1150 
، وتكريسا ملنهج التواصل املؤسسايت، وتدعيما النفتاحها على وسائل اإلعالم 0201استناذا إىل احلصيلة السنوية ملصاحل األمن الوطين لسنة  -1151 

 واجملتمع املدين مبا يضمن حتقيق االنتاج املشرتك لألمن، ميكن تقدمي النتائج التالية ذات الصلة:
 ؛لدراسة قضاای مرتبطة ابلشأن األمين هيئة نقابية حملية 02مجعية مدنية و 12.120ا جمموعه عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع م -
تغطية إعالمية من طرف خمتلف  0222نشاطا تواصليا، متثلت يف اإلستجابة لطلبات جناز  2222اجناز املصاحل الشرطية املكلفة ابإلعالم األمين ل  -

 لوكاالت الصحفية األجنبية، وشركات االنتاج السينمائي؛الوطنية، والقنوات وا املنابر اإلعالمية
 تغريدة وتدوينة يف احلساابت الرمسية لألمن الوطين يف منصة توتری وفايسبوك؛  212نشر  -
 بيان حقيقة لتصويب األخبار الزائفة اليت متس ابلشعور ابألمن؛ 122تعميم  -
 القضاای اليت عاجلتها مصاحل األمن الوطين، وتتعلق ابهتمامات املواطنني وانتظاراهتم من املرافقبالغا وخربا وملفا صحفيا حول خمتلف  1021نشر  -

 العام الشرطي؛
بالغا وخربا صحفيا بشأن املؤشرات اإلحصائية اخلاصة ابلقضاای املسجلة يف إطار مكافحة عمليات تزوير اختبارات الفحص  01تعميم ما يزيد عن  -

وازات التلقيح، ابإلضافة إىل اجناز روبواتجات وتغطيات إعالمية متواصلة للتحسيس والتعريف ابلتدابری األمنية االحرتازية وج 11عن جائحة كوفيد 
 املعتمدة للتصدي للجائحة الصحية؛

ائة مقارنة مع سنة ابمل 22، بنسبة زایدة انهزت 0201مستخدما خالل سنة  211.212بلغ متابعو احلساب الرمسي لألمن الوطين على موقع توتری  -
 تغريدة تتعلق ابجملهودات املبذولة يف اجملال األمين؛ 1221إبمجايل عدد التغريدات انهز  0202

 .0202منخرطا سنة  111.122مقابل  0201منخرطا خالل سنة  020.222ىل ‘وصل عدد املستخدمني واملتفاعلني اجلدد  -
  صيغتها الورقية واإللكرتونية.أعداد من جملة الشرطة يف 2إصدار  0201عرفت سنة  -
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والدولية ذات الصلة ابألمن، ومتكني الرأي العام من ابحثني وأكادمييني وطالب وتالميذ من التعرف على مجيع 
  املعلومات واملعطيات املتصلة بقضاای األمن جبميع مستوایته. 

  حول عمل مصاحل األمن الوطين ابألقاليم اجلنوبية.  0201صدر يف مارس  21عدد رقم 
  مارس  0،  21عدد  0202يف شتنری   22عدد  0202أعداد يف : يونيو  2 : 0202صدر يف سنة

 .22عدد   0202ـ يف دجنرب  20 20عدد  0202
  أكتوبر  – 20عدد  – 0211يونيو  – 21عدد  0211أعدد يف : مارس  2:  0211صدر يف سنة

 . .22عدد  0211دجنرب  – 22عدد  0211
  02أبريل :  – 00ـ أبريل العدد   02 -01دد ـ ماي الع 02: أبريل عدد  0212صدر يف سنة- 

02. 
  0211يف فرباير مارس  00: عدد واحد هو العدد  0211صدر يف سنة  
  عدد  0212ـ مارس أبريل  12عدد  0212ـ فرباير مارس 02عدد   0212: يناير  0212صدر سنة

 ـ أكتوبر ـ شتنرب 12العدد  0212ـ غشت   11عدد   0212ـ يونيو  12عدد  0212ماي  – 10
أعداد يف  1] صدر يف اجملموع  01عدد  0212ـ دجنرب  02عدد  0212ـ نونرب  11عدد  0212

 سنة واحدة [. 
  صدر بشكل مشرتك يف عدد واحد بني سنيت  12أعداد وهي العدد  2: صدر  0210صدر يف سنة

ز وغشت ـ يوليو  11ـ العدد  0210ـ شتنرب وأكتوبر  10العدد  0210ـ نوبر  0212و  0210
 0210فرباير مارس  – 2عدد  0210ـ ابريل ماي  1العدد  0210ـ ماي ويونيو  12العدد  -0210
 .0210يناير  2ـ العدد  1العدد 

  أكتوبر  -0، العدد  0212ـ شتنرب  1العدد  – 0212أعداد ، غشت  0: صدر  0212صدر يف سنة
 .0212دجنرب  0ـ العدد  2العدد  – 0212نونرب  – 2العدد  -0212

  ـ مارس  12عدد  0212فرباير   10العدد   0212أعداد هي : يناير  0: صدر  0212صدر يف سنة
 . 11العدد  0212ماي  – 12العدد  0212أبريل  – 11العدد  0212
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  ـ مارس  20عدد  0210ـ فرباير  22عدد  0210أعداد وهي : يناير  1: صدر  0210صدر يف سنة
عدد  0210ـ يوليوز غشت  21: عدد  0210، يونيو  22 عدد  0210ـ ماي  22عدد   0210

 .12عدد  0210ـ دجنرب  10عدد  0210ـ أكتوبر  11عدد  0210، شتنر  12
  ـ ابريل  12، مارس عدد  12ـ فرباير عدد  10عدد : يناير عدد  11: صدر  0211صدر  يف سنة

ـ أكتوبر  22عدد  0211، شتنری   11- 12ـ غشت عدد  11ـ يونيو عدد  12ـ ماي عدد  10عدد 
 .22العدد :  0211ـ دجنرب  20العدد  0211ـ نونرب  21العدد  0211

  ـ مارس  21عدد   0212ـ فرباير  22عدد  0212لعدد ، يف يناير  11 : 0212صدر يف سنة
ـ يوليوز  20العدد  0212ـ يونيو  22عدد  0212ماي  -22عدد  0212أبريل  – 20عدد  0212
ـ نونرب  21/ العدد  0212ـ أكتوبر   22/ العدد  0212ـ شتنرب   21و  22العدد  0212غشت 
 .11العدد  0212دجنرب  – 12عدد  0212

 : من حيث موضوعات اجمللة –
  أخبار رمسية ـ قضاای عامة ـ ملف ـ  ضيف العدد ـ عرب تشمل:  أعداد جملة الشرطة كانت  ،0212منذ

الدوار ـ من اتريخ اإلجرام  يف املغرب ـ حتقيق ـ رایضة ـ من وحي ذاكرة الشرطة ـ رأي  دليل البطاقة الوطنية 
اشرة ـ الشأن الداخلي ـ كلمة أتبني ـ مب األجانبعني على الزمالء  للتعريف اإللكرتونية ـ حديث الشهر  ـ 

 مع الشرطة رجل ومهنة ـ أنشطة ملكية ـ قصص بوليسية ـ روبوراتج. 
  أنشطة ملكية ـ خاص ـ داخلي ـ تغطية إضاءات بعدا جديدا متظهر يف ت أعداد اجمللةأخذ ،0212منذ :

 .حتسيس . ليل ـ من قضاای اإلجرام ابملغربـ مع اخلبری ـ ملعرفتك ـ منرب قانوين ـ حت
 ، وبني الفينة واالخرى تتضمن قصص بوليسية ووجهة نظر وتغطية ـ قرأان لكم. يةاألعداد املوال

 12، يشمل الفهرس نوعا جديدا هو املسامهات، ويف العدد 0212مارس  -فرباير  12وابتداء من العدد      
دجنرب  01عدد ، ويف ال0212ماي  لفهرس الرسائل امللكيةمشل ا ،0212ماي  02و  01واثئق ويف العدد 

ستشمل دراسة قانونية  0212دجنرب  22، ويف العدد السنوية احلدث البارز جمللة الشرطة شكلت احلصيلة 0212
ابلنساء فقد خصص ملفا خاصا احتفى فيه  0202مارس الصادر يف  20ويف العدد  ،وومضات حتسيسية

  لية لتوطيد احلكامة والتحديث،آ على التواصل األمين 0202يونيو  22اهتم العدد ، يف حني الشرطيات
 تفقد اهتم ،0201شتننرب  -يونيو  – مارس يف 0201يف سنة  ةالصادر  21و 22 21رقم عداد أما األ     
األمن الوطين يف خدمة األمن والتنمية ابألقاليم اجلنوبية للمملكة من خالل تسليط الضوء لعمل اجملموعات  بدور
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 يف حمور خاص ةمتعددة ومتنوع ، وكذا فتح حواراتابملناطق اجلنوبية املتنقلة للمحافظة على النظام وشرطة احلدود
جلهوي يف مبصا ح األمن ا الشرطة برتبة حارس أمن )ة( مبا فيهم موظفوا أمنيني )ة( وموظفني )ة( مع مسؤولني

حول  "قةمبارك بودر "األستاو مع  ، فضال على حوارمصاحل األمن اجلهوي ملدينة الداخلة منوذجا - جنوب املغرب
الفرقة يف  حمطاتإىل جانب إبراز  موضوع ترشيد احلكامة األمنية عامل أساسي يف ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان،

اتريخ األمن الوطين، ومكامن اإلصالح الشرطي ارتكاز على رؤية ملكية لعصرنة األمن وخدمة املواطن، فضال على 
من  ،يلصلب األحداث ذات البعد الدو  األمن الوطين يف موقعإىل جانب االنفتاح والتواصل كألية للحكامةاألمنية، 

لتايل لسنة ا دبری األعمال النظامية ذات البعد العاملي، يف حني اهتم العددتوواجهة  أتمني التظاهرات الكربى خالل
ابجليل اجلديد من التحدایت األمنية املعاصرة والراهنة،  0201الصادر يف دجنرب ، 20رقم  من جملة الشرطة 0201

 وهي األمن السيرباين. 
ميله على اهلواتف ميكن حت ،التطبيق املعلومايتمت إطالقها على مستوى  ،من جملة الشرطةاإللكرتونية  النسخو     

 احملمولة واللوحات اإللكرتونية اليت تعمل بنظام التشغيل " أندرويد". 
أطلقت  العامة يةفإن املدير  ،0211مارس  01اجلمعة  بتاريخ وحسب بالغ املديرية العامة لألمن الوطين     

 " يةإبدخال تسمية جملة الشرطة ابللغة الفرنس ميلها جماانحيث ميكن حت ،نسخة اإللكرتونية من جملة الشرطةال
Revue de police" " وذلك يف انتظار تعميم هذا التطبيق على ابقي اهلواتف  ،أندرويد"على نظام تشغيل

 الذي يوجد قيد التطوير والربجمة. و  "ي أو اس"آواليت تشغل بنظام  ،نيةواألجهزة اإللكرتو 
األعداد اجلديدة قصد  بكل حتميله، سيتوصل املعين ابألمرهو أنه يف حالة  ،بيق املعلومايتن مميزات هذا التطوم     

حاليا ميكن االطالع  ،بل وقبلها، 0212وكذا تصفح أعدادها منذ سنة  ،ليها ابللغتني الفرنسية والعربيةاالطالع ع
انتظار رقمنة مجيع األعداد منذ سنة يف ، 0212سنة  الصادر يف يناير 2لشرطة مند العدد لة اجم أعداد على

1121. 
ى على عالوة على تقاسم احملتو  ،واختيار لغة التحرير ،كما أنه ميكن القارئ من تفحص املقاوالت بسهولة     

 .وتطبيقات الرتاسل الفوري على اهلواتف احملمولة ،جتماعيشبكات التواصل اال
وحماربة األخبار  ،مةواحلصيلة املقد ،تعريف الرأي العام ابجلهود املبذولة، فضال عن وأيضا تصميم التوعية األمنية     
 عامة. للمديرية الالتارخيية واملؤسساتية والفئوية وتقدمي معلومات عامة ذات اجلذور القانونية و  ،الزائفة
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 : القضااي املناقشة من حيث -
نافسة وضرورة جملس امل ؛اليةاجل ؛الربملان ؛الدعوةتناقشها أعداد جمالة الشرطة سواء املؤسساتية مجيع اإلشكاالت      

 .االنتقال إىل مصاف يف صنف العدد. هيئة تقريرية دستورية بدل استشارية
: مواكبة كل اخلطب والرسائل امللكية واألوامر والتعليمات ذات الصالة بتوجه الدولة قضية الصحراء املغربية -

 جملة : األخيار ] يف يه حول مطلب احلكم الذايت والتمسك ابملسار األممي لتسوية قضية الصحراءلالرجعة ف
 ؛الرمسية [ 

قضاای احلقوق واحلرایت الفردية واجلماعية: من خالل مثال ضرورة اعتماد قانون خاص ابلصنف الزوجي  -
 ؛ماعية واألسرة والتضامنمية االجتجيرم ظاهرة العنف ضد النساء من طرف نزهة الصقلي وزيرة التن

القضاای القانونية وإشكاالهتا: قضاای الشك جرائمه والعقوابت املقررة واالسرتشاد مبطالبات ميدانية عرب  -
 ؛مثل رئيس خمترب الشرطة التقنية قرارات مع متخصصني وممارسني

ليت تعرفها ا لواقعيةابعض املشاكل والتحدایت  قضاای اجتماعية وجغرافية وجمالية: تروم تسليط الضوء على -
ية ، عينة من مناذج من املصاحل األمناخلدمات األمنية يف جمال تصريفمناطق املغرب العميق ومنجزاهتا 

  الالممركزة؛ 
تسليط الضوء على طبيعة ونوعية وآاثر الظاهرة اإلجرامية والفعل اإلجرامي وتطوره من خالل البحث يف  -

 ؛واليوم وتطورات السلوك اإلجرامي صفات اجملرم بني األمساتريخ اإلجرام يف املغرب وحتديد موا
  .نظيمية كمختلف اجملاالت األمنيةمواكبة املستجدات الدستورية والتشريعية والت -

 فمشلت عملية اإليقا تدخالت الشرطة يف مجيع الرتاب الوطينأخبار عن  الشرطة لةجم خصصت كما    
 الصباح واملساءرائد جك ،العمومية استندت يف ذلك على وسائل اإلعالمو  ،واجلرائم املرتكبة ،ونوعية اجلناة ،وطريقتها

يف كل  خلدمات األمنيةالنموذج األمثل لتصريف اانهيك عن تسليطها للضوء على  اخل،... واألحداث املغربية
 بية للمملكة.األمنية يف األقاليم اجلنو ملصاحل ا، مع إيالء العناية اخلاصة ألداء وسریورة عمل رتاب الوطينمستوایت ال

نهل من املعايری ت وحقوق اإلنسان التكوين الشرطي جمال يف األمنية إلسرتاتيجيةا تإذا كانوعلى حنو ما سبق، ف    
، ن جهة أخرىم يف اجملال التواصلي واإلعالميو  من جهة، لتكوين الشرطيوالنماذج الدولية املعاصرة ذات الصلة اب

حد استلهمت مدونة قوعد سلوك موظفي الشرطي مبادئ وضوابط مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إىل أي ف
  إبنفاذ القانون؟
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 : الرؤية الشمولية للتكوين الشرطي العامالثاين رعالف

دونة مو  الفقرة األوىل(،) وحقوق اإلنسان طبيعة نظام التكوين الشرطي اهينقسم هذا الفرع إىل فقرتني، نتناول في    
 )الفقرة الثانية(. سلوك اخلاصة مبوظفي األمن الوطين ابملغربالقواعد 

 حقوق اإلنساننظام التكوين الشرطي و  مرتكزات :الفقرة األوىل 

ملسطرة يف رتكزات الربامج اماثنيا ، مت الشرطة وحقوق اإلنسان مبادئ أخالقيات أوال يف هذا الفقرة نستعرض    
   .التكوين الشرطي

 الشرطة وحقوق اإلنسان أوال: مبادئ أخالقيات 

 :هيو  ،الشرطة وحقوق اإلنسان على مراعاة ملبادئ أخالقياتالرؤية الشمولية للتكوين الشرطي العام تقوم     

 إثبات املهنية والنزاهة واحلياد عرب االلتزام مبدونة قواعد السلوكمبدأ االستقامة والتجرد واحلياد:  -
املهين، وجيب أن تعكس القيم األخالقية السامية اليت تعرب عنها احملظورات واألوامر اليت تنظم عمل 
الشرطة درجة عالية من النزاهة يف األداء وإبداء االستعداد ملقاومة اإلغراءات احملتملة، هبدف إساءة 

كما على أفراد الشرطة االمتناع عن اإلقدام على أي نشاط ال ميت   ،تخدام صالحيات القانونيةاس
 1152،م هؤالء األفرادهانطباع أبن هذا هو احلال الذي ي للنشاطات احملددة للشرطة بصلة أو يثری

 ةمراعاة الكرامة اإلنسانية ومحايتها واحملافظة على حقوق اإلنسان األساسية، والسيما املدنية والسياسيو 
 1153الشرطة املكلفني إبنفاذ القانون أثناء قيامهم بواجباهتم. ناسبة تدخالت موظفيوتوطيدها مب

مؤسسة  جترمي التضارب بني مصاحلهم الشخصية وعملهم يف مبدأ الشفافية وختليق املرفق الشرطي: -
رمية يشكل الفساد ج الشرطة أو استغالل السلطة واملناصب هبدف حتقيق مصاحل خاصة، وبذلك

ويستلزم ألجل حماربة الفساد تطبيق السياسات ومدونة السلوك لضمان أداء أفراد  ،جنائية خطریة
الشرطة بصورة صحيحة ومشرفة ومالئمة. ومن مت، فمن الضروري إنشاء آلية فعالة ملراقبة إنفاذ معايری 
متقدمة حملاربة الفساد وضمان إجراء التحقيقات النزيهة والشاملة.كما يتوجب إعداد اإلجراءات 

آلليات اليت تسهل اإلبالغ عن أعمال الفساد للسلطات املختصة، وإلزام أفراد هذه املؤسسة إببالغ وا
                                                           

 .12ص:  ،0221تقرير موجز ملركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، إصالح قطاع الشرطة، أكتوبر  -1152 

 .11ص:  نفس املرجع، -1153 
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وجيب يف  ،عمال اليت تشكل أو قد تشكل فساداالسلطات املختصة ابألعمال والتقصری يف أداء األ
ألشخاص ا غریهم من نفس اإلطار محاية الشهود عن أعمال الفساد وتوفری هذه احلماية ألقرابئهم أو

)دور املواطن يف إرساء احلكامة األمنية(، كذلك مكافحة الفساد داخل مرافق الشرطة  املقربني منهم
 1154وإطالع الشرطة على جناعة نظام حماربة الفساد وتنفيذه وكفاءته، إىل جانب مشاركة اجملتمع املدين.

مم املتحدة املفوضية السامية لأل : تقوم هبا املديرية العامة لألمن بتعاون مع مكتبالشراكة والتعاون -
بيوم دراسي  01/12/0221طة ابلقنيطرة بتاريخ لشؤون الالجئني ابلرابط، نظم املعهد امللكي للشر 

ت  العامة الشرطة القضائية واالستعماال رب شارك فيه خنبة من أساتذة وحدةحول قضية الالجئني ابملغ
 رة إدارة دروس حول محاية الالجئني ضمن برامجومن أهم التوصيات  اليت ختمت هبا الندوة : ضرو 

، مع تنظيم املزيد من اللقاءات التحسيسية لفائدة السلطات  تكوين أطر وموظفي الشرطة ابلعهد
ن املعهد امللكي للشرطة من تكوياملعنية ] القضاء ـ األمن ـ الدرك ...[ حيث استفاد جمموعة من أطر 

  1155.ابلرابطللقضاء ا اجملال ابملعهد العايل دقيق يف هذ
 

 مرتكزات الربامج املسطرة يف التكوين الشرطياثنبا: 

رطة الوطنية، ابجلدية والفعالية على مستوى الش التكوين األويل يف مدارس الشرطة الوطين بفرنسانظام  يتميز    
التكوين والتأطری ، إىل أن 0211وذلك من خالل إحداث املديرية املركزية للتوظيف وتكوين الشرطة الوطنية سنة 

 ميكن إمجاهلا فيما يلي: نية الفرنسية تعرتيه مشاكل عديدةالشرطي يف نظام الشرطة الوط

مشاكل مادية مرتبطة ابمليزانية: حيث خلقت إشكالية إدماج املعنيني اجلدد يف اجلسم األمين خلال يف  -
س الشرطي يف مدراالتنظيم خاصة يف ظل اخنفاض معدل التمدرس، قس على ذلك مدة التكوين 

أشهر تعترب غری كافية من أجل خلق تكوين انجع يؤهلهم للقيام ابملهام على  2التكوين واحملددة يف 
 الوجه األكمل.

ضعف بنية التكوين الشرطي: شكلت قلة املكونني وحمدودية اإلبداع لديهم عائقا كبریا لدى املؤسسة،  -
 ب.اصفات املعيارية للمكونني من أجل جتويد املنصمما دفع هبا إىل التفكری يف إعادة النظر يف مو 

                                                           

 رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع األمن، دار النشر مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، ،ل الشرطة يف النظم الدميقراطيةدليل عم -1154 
 .11ص: ، 1112بتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أورواب، فلسطني، 

 .12، ص: 0212يناير ، 22جملة الشرطة، عدد  -1155 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

550 
 

مضمون التكوين األويل: فإنه على العموم يستجيب ملتطلبات الربامج اليت تستطيع أن تواجه  -
التحدایت، ولكن إلغاء أو التقليل من حاالت التكوين املزدوج يف وحدة معينة للتحضری، ومشكل  

 شكل أيضا حتدای كبریا يف التعيني.كز الشرطية ني من املدارس واملرا كثرة الوافدين واخلرجي

لوافدين لدور كبری يف املرافقة، واملصاحبة رغم من هذه التحدایت، فإن مدارس التكوين الشرطي يف فرنسا هلا     
يف طليعتها  ،يف إطار يتميز أكثر ابلصرامة والضبط من أجل الوصول إىل أهداف حمددة ،عليها كما اخلرجيني منها

بغرض إنتاج  ،وترسيخ ثقافة االعتماد على النفس، حيث يلقى اخلرجيون تكوينا ذو جودة عالية ،الستقالليةبناء ا
اللية ئهم بكل استقوفق ما هو مطلوب من طرف رؤسا ،جيل من الشباب قادر على القيام ابملهام املنوطة هبم

 1156اتم وجرأة وشجاعة. وانضباط وجترد

فإن تدريب موظفي الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان ليس تكوينا ختصصيا، وإمنا تكوين عام  بينما يف املغرب،    
رجاال، أطرا كانوا أو حرسا لألمن نساء و  موجه جلميع فئات وأصناف املوظفني والعاملني يف صفوف األمن الوطين

رمية التعذيب ا مقتضيات جوذلك هبذف احلليلولة دون وقوع موظفيها يف متاهات ارتكاب أعمال أو جتاوزات تطاهل
أو غریها من جرائم شطط يف استعمال السلطة إزاء األفراد، والرفع من مؤهالهتم للتصدي هلذه املمارسات اليت 
تتعارض مع طبيعة ومقومات العمل الشرطي الذي يهدف أساسا إىل محايةاحلقوق واحلرایت الفردية واحملافظة على 

 1157النظام العام مبفهومه الشامل.

ر وأفراد الشرطة أط ايتخرج منه ه،الشرطية التابعة ل واملراكز واملدارس املعهد امللكي للشرطة مستوى علىو     
كي للشرطة ، فإن املعهد امللاإللزامي مبختلف األسالك يف إطار التكوين األساسي، أما خبصوص التكوين املستمر

ويساهم يف تنشيطها  ،وصقل خرباهتا ،كفاءاتنا األمنيةحيتضن العديد من املناظرات والندوات اليت تستهدف تطوير  
كاملندوبية السامية لالجئني ،سواء دوال أو منظمات دولية  ،اختصاصيون وخرباء من داخل أرض الوطن وخارجه

ت أمنية حيث اهتمت هده املناظرات ابنشغاال ،واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية أنرتبول ،التابعة لألمم املتحدة
وغریها من  ،ةواجلرمية املعلوماتي ،وتزوير الواثئق ،ومكافحة اهلجرة غری الشرعية ،واملوانئ ،كأمن املطارات  ،كةمشرت 

 االشكاالت األمنية العابرة للحدود.

                                                           
1156 - Rapport annuel d’activité de l’inspection générale de la police nationale 2017, op-cit,  p : 
23. 

 .11، ص: 0212، غشت 1، عدد /حكامة أمنية، فقرة داخليالتكوين الشرطي يف جمال حقوق اإلنسانجملة الشرطة،  -1157 
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ويف إطار التعاون الدويل قامت عدة وفود من الدول الشقيقة والصديقة بزایرة املعهد امللكي، كما استفاد العديد      
ربني من دول إفريقية كغينيا االستوائية وجزر القمر ... من تدريب ختصصي يف جمال شرطة احلدود وضباط من املتد
  1158الشرطة.

ن زایرات وما يتضمنه م ،ةطسطر للتدريب األساسي لعمداء الشر من بني احملاور املدرجة يف الربانمج املفإن     
إطار التعاون  يفو  ،خمتلف موظفي اإلدارات والقوات املساعدةمييات ومدارس تكوين متبادلة إىل خمتلفة معاهد وأكاد

للشرطة  امللكي ملعهدف ايستضي ،العامة لألمن الوطن ديريةوامل ،بني القيادة العليا للقوات املسلحةالتارخيي احملمود 
ألساتذة امرفوقني بعدد مهم من الضباط  ين القوات املساعدة اببن سليمانضابطا من مدرسة تكو  10ابلقنيطرة  

 رطة، بعد أداء التحية الشرفية من قبل زمالئهم عمداء الش، وقد مت استقبال الضباط الضيوفاملكونني واملؤطرين
كي متضمنا نقط ل املعهد املل، وكذا أطر هيئة التدريس ابملعهد وبعدها يقدم مدير املعهد عرضا مفصال حو املتدربني

ج اخلي للمعهد والربامج التدريبية ملختلف الوظائف والرتب الشرطية برانم: النشأة والتطور واملهام والنظام الدمهمة
التعاون الدويل واإلقليمي والوطين مع خمتلف أجهزة الشرطة حملة عن التداريب التخصصية واألساسية أو جانب 

تبادل اهلدای رة بلزای، وزایرة تفقدية  ملختلف قطاعات املعهد، وختتلف اوين عن صور حقوق اإلنسان وبعدهاالتك
ين و ، كما سلمت للضيوف أعداد من جملة الشرطة ومطوایت تعرف مبهام الشرطة ودور املعهد يف تكللتذكارية
 1159، وكذا املشاريع والربامج املسطرة مستقبال من طرف اإلدارة العامة.عناصرها

اة العامة، والسيما جماالت احلي مواكبة وتتبع خمتلف األوراش اإلصالحية اليت يقودها امللك يف خمتلفويف إطار     
مثال وعلى سبيل  ،والتأهيل النبوي من مراكز التكوين املهين للسجناءمنها التدشينات للعديد  ،ما يهم اجملال األمين

 ن طرف مؤسسة  حممددشن امللك مركزا للتكوين املهين داخل السجن امللحي ببوعرفة م 01/10/0221يف 
 يتم تفعيله بشراكة بني كل ،، يندرج ضمن مشروع مندمج إلعادة إدماج السجناءإدماج السجناء السادس إلعادة

الوطنية،  هين والرتبيةالتشغيل والتكوين امل، ووزارات واملندوبية العامة إلدارة السجونمن مؤسسة حممد السادس 
ويستفيد من هذه  ،ين ملهين، وكذا مكتب التكو والثقافة والشباب والرایضية ،والصناعة التقليدية ،والصحة ،والفالحة

 :أقطاب الثةثالربامج نزالء املؤسسات السجنية حسب املدة اليت ترتاوح فيها عقوبتهم احلبسية، ويتوزع التكوين إىل 
وضع احلجر  ،وازية، إىل جانب التدشينات أخرىقطب التكوين املهين، قطب التكوين الفالحي، قطب األنشطة امل

 األساس لبناء مراكز التكوين والتأهيل السنوي، وداخليات إعدادية. 
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األساس؛ ر وضع حج؛ تدشينات سواء لكية والربامج واألنشطة امللكيةتسليط الضوء على كل املشاريع املو       
 اجملاالت العامة ومن كل ،االطالع على الربامج واملشاريع يف كل أحناء ومناطق الوطن ؛التوقيع على اتفاقية ؛زایرات

 .اإلنسانية واالجتماعية والثقافيةذات الصلة ابحلقوق 
 ،والتنموي هبذه الربوع من احملكمةودور مؤسسة حممد اخلامس للتضامن من أجل جتاوز العجز االجتماعي        

، فضال عن اجلهاتاألقاليم و سسة على مستوى وقد حرص امللك على التتبع امليداين لظروف تنفيذ برانمج عمل املؤ 
كة اخلاصة يف بلورة املقرتحات والتصويتات والقيام بعمليات التتبع للسياسات للمل ر جملس اجلالية املقيمة ابخلارجدو 

ابجلالية املغربية املقيمة ابخلارج والعمل على تقييمها من أجل الدفاع عن حقوقها وتوسيع مشاركتها يف التنمية 
ول اهلجرة،  ويقوم ح إسرتاتيجيةسية واالجتماعية والثقافية ابلوطن األم، ومن هنا وجب وضع رؤية االقتصادية والسيا

 اجمللس بعدة أنشطة هتم تكريس اإلسالم واحلوار بني األداین وتكوين األئمة هبذا اخلصوص.
فائدة رؤساء شعب تكوينية ل، دورة السعوديةالعربية  العربية للعلوم األمنية ابململكةجامعة انيف كما تنظم       

د مثل شارك فيها الضباط العاملون هبيئات البحث والتحقيق اجلنائي، وق حبث، التصال ابلدول العربية ومساعديهما
العريب  رئيس مكتب االتصال "بوبكر سبيك"العامة لألمن الوطين يف أشغال هذه الدورة عميد الشرطة  ديريةامل

 موضوعة قيمة يف لقى حماضر أيئة العلمية املشرفة على الدورة، و حيث كان معينا ضمن اهل ،مبديرية الشرطة القضائية
األمين بني  احملاضرات حول أمهية التنسيق حورت جلمتوقد  ،"لدور شعب االتصال يف التنسيق مع منظمة األنرتبو "

العريب ملسايرة  تطور  يد آليات التعاونشعبة االتصال ابلدول العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة وغری الوطنية وسبل جتد
  1160.موازاة مع تطور اجملتمع العريب اإلجرام
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 طين منووجامدونة قواعد سلوك موظفي األمن الو -مظاهر تنزيل الرؤية الشمولية للتكوين الشرطي الفقرة الثانية:

ماان الوطين أثناء أو مبناسبة أداء مهامهم، ضهتدف هذه املدونة إىل وضع قواعد سلوك يتقيد هبا موظفو األمن      
 1161لفعالية مرفق األمن وترسيخا للمفهوم اجلديد للسلطة وتدعيما ملبادئ احلكامة األمنية اجليدة.

التزامات و  ،وواجبات موظفيها ،ونطاق تطبيقها ،هيكلة متكاملة مهت مصادر املدونة املدونة وقد تضمنت     
وأخریا احرتام  ،وتقومي اإلخالالت املاسة مبدونة السلوك ،وكيفية مراقبة موظفي األمن ،وواجبات السلطة الرائسية

 تطبيقات املدونة.

 :نوردها اآليت ومخس أبواب ،ديباجة تضمنت وعلى هذا املستوى، فإن املدونة     

االتفاقيات و  ،الدستوراب األول مقتضيات عامة يف مادتني، حيث تستمد املدونة أساسها من روح البتضمن      
لقواعد األخالقية عايری ا، فرتتكز على املبادئ واملواألنظمة الداخلية، أما موضوع املدونة ،والقوانني الوطنية ،الدولية

  1162اليت يتعني أن تؤطر السلوك الشرطي أثناء مزاولتهم ملهامهم الوظيفية وخارجها.

قرة األوىل مصادر املدونة، فيما نصت الف ملة، مشلت الفقرةإن املدونة تضمنت ثالثة فقرات متكاذا، فكوه     
انب اإلصالحي اليت تصب يف عمقها على اجل ،على موضوع املدونة، بينما الفقرة الثالثة حددت أهداف املدونةالثانية 

ن الوطين  موالتقوميي والتأهيلي للجانب السلوكي والوظيفي، كما تعمل على حتصني ومحاية الشعور اجلماعي ألسرة األ
 كمؤسسة أمنية.

مادة، تتمحور يف الوفاء  11فقد نص على واجبات موظفي األمن الوطين، يف حدود  ،أما الباب الثاين     
واالستقامة؛ والتزام قواعد التعامل واخلطاب الوظيفي؛ والتخليق السلوكي والوظيفي؛ وااللتزام بكتمان وعدم إفشاء 

افظة على املعطيات املعاجلة ذات الطابع الشخصي؛ واحلفاظ على مكانة اإلدارة السر املهين؛ وواجب التحفظ واحمل
ومسعتها؛ وواجب احلياد املهين واملساواة أمام املرافق األمين؛ واجلاهزية واالعتناء ابملظهر اخلارجي؛ واحرتام قواعد 

نة واحرتام السالح الوظيفي؛ وصيا التعاون مع اإلدارات واجملتمع املدين واألجانب؛ واستعمال القوة وضبط استخدام
 1163 .عدم اجلمع بني األنشطة والوظائف؛ وحقوق األشخاص وحرایهتم؛ وتقدمي املساعدة لألشخاص

                                                           

 .0211ابملغرب، سنة  املادة األوىل من مدونة قواعد سلوك موظفي املديرية العامة لألمن الوطين -1161 
 نفس املرجع. -1162 
 .0211الوطين ابملغرب لسنة مدونة قواعد سلوك موظفي املديرية العامة لألمن  0املادة  -1163 
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اهرة انتشار ظ تتجلى يف، و وانطالقا من هذا الواجب األخری، فإنه ال بد من اإلشارة إىل نقطة يف غاية األمهية     
، كتنظيم يتخذ شكل شركة أو مكتب أو وكالة يتكون ابملغرب " Detective privé احملقق اخلاص"مهنة 

ة يؤذون خدمات لفائددراية ودراسة يف ميدان التحري اإلجرامي،  مهل ،على كفاءة نيحاصلمن شخص أو أكثر 
ر من  قدواحلرص على مجع أكرب ،واملراقبة يف التعقبحتت الطلب، مهامهم تتجلى  أشخاص ذاتيني ومعنويني
 ، حيث يعتمد على التكوين والتجاري املرتاكمة.سرية اتمةاملعلومات واملعطيات يف 

وبصفة رمسية، تبقى مهام احملقق اخلاص غری منظمة قانوان، رغم وجود العشرات من الوكاالت واملكاتب      
املتخصصة اليت تنشط يف هذا اجملال، يف ظل غياب إطار قانوين ينظمها والفوضى العشوائية اليت متيزها، مما يطرح 

ألمن سيما، وأن مهامها فيه مس سافر وخطری ابمعه السؤال حول من هي اجلهة اليت تتوىل مراقبة هذه الوكاالت؟ ال
واختصاص املؤسسات األمنية ومسؤولياهتا، ومن مت اإلضرار حبقوق وحرایت األفراد مبا فيها احلرایت اخلاصة والفردية، 
 حيث ميكن توظيف هذه الوسيلة غری املشروعة ألغراض االنتقام أو االبتزاز أو النصب واالحتيال أو لتصفية احلساابت

أو ألغراض إرهابية أو املساس ابألمن الداخلي واخلارجي للبالد أو ملعلومات استخباراتية أجنبية، أو لنشاطات مافيا 
 ..... اخلاالجتار الدويل 

 
فماذا لو كان الشخص أو اجلهة املستهدفة مؤسسة أمنية أو أحد أفرادها يف إطار الربط املوضوعي بني احلياة      

هنية؟ وماذا لو كان طالب اخلدمة شخصا أو جهة تشتغل حلساب جهات أجنبية معادية أو غری اخلاصة واحلياة امل
؟ أليس فيه ةمعادية أو لتنظيم إرهايب أو عمالء جلهة معينة أو لقضاای سياسية ذات الصلة ابالستحقاقات االنتخابي

ر ومرتكزات ه؟ أليس فيه استهداف للدستو مساس مباشر وصريح للسيادة الوطنية، وملبدأ سيادة القانون واملساواة أمام
دولة احلق والقانون، وضرب سافر للنشاط الرمسي ملؤسسات الدولة األمنية، ومن مت، املساس بسرية املعطيات 
واملعلومات والعالقات احلميمية للمواطنات واملواطنني؟ أليس من شأنه خلق تنافسية صورية، وغری مشروعة بني 

ان واجب ومسؤولية استتباب النظام واألمن، ومحاية حقوق وحرایت األفراد واجلماعات مؤسسات مكفول هلا قانو 
من جهة، وبني أشخاص أو تنظيمات غری معرتف هبا قانوان، ولو أتسست على شكل شركة لألمن اخلاص، ويزاول 

يني معينني ني عمومعناصرها أفرادا ومجاعات "فرق" أنشطة ينظمها القانون، لفائدة أفراد أو مؤسسات، وبني موظف
 وحمددين مبوجب القانون، وخيضعون للمراقبة القضائية، وللمسؤولية واحملاسبة. 
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أما على مستوى التكوين والكفاءة والتجربة الواجب توفرها، فإنه بغض النظر عن ذلك، فإن اخلدمات املقدمة      
ألصحاهبا من لدن احملقق اخلاص تظل مقابل أجر غری حمدد مبوجب القانون، فاحملاماة مثال مهنة منظمة قانوان، 

ود الغرض، كما ميكن االحتكام لنقيب اهليئة حالة وجحيث حدد املشرع معايری األتعاب ضمن الئحة مضبوطة هلذا 
خالف بني الطرفني، يف حني أن النشاط اخلاص والسري للمحقق اخلاص يظل رهينا طبعا ابلسرعة والفاعلية يف 
اجناز املهمة املطلوبة، ومتكني املستفيد منها من وسائل إثبات ال ميكننا اجلزم أهنا قد تكون أخالقية، ويف ظروف 

قق ، وهنا مربط الفرس بني قيمة املبلغ املتفق عليه، ووسائل اإلثبات املطلوبة لذلك، والكيفية اليت يستعملها احملعادية
اخلاص لتحصيلها، سواء ابلتصوير أو التسجيل أو االستدراج أو اخرتاق احلياة اخلاصة على مستوى صفحات مواقع 

ا أن املستفيد طالب اخلدمة، مقابل مبالغ مالية، السيم التواصل االجتماعي، وتقدميها على طبق من ذهب لفائدة
احملقق اخلاص يعلم كل العلم أنه خبالف املؤسسات األمنية ال خيضع لتقييم من أية سلطة رائسية، وال للمراقبة مبختلف 

قي وطبيعة مستوایهتا، وال لسيادة القانون، فاجلهات اليت تتوىل مراقبة هذا النشاط غری املشروع هو الضمری األخال
النشاط، ليبقى اهلدف من وراء اللجوء خلدمات احملقق اخلاص سيدة املوقف، وهذا ما يعكس إشكالية الثقة يف 
املؤسسات األمنية، والقضائية الوطنية، ومن مت اإلحساس والشعور ابلألمن من هذا الوافد اجلديد على حياة اجملتمع 

 اهتم. عمومية كأبرز جتسيد هلبة الدولة على مستوى أمن األفراد وممتلكاملغريب الذي ألف مصطلحي السلطة والشرطة ال
 

كما أن من نتائج ذلك خلق خلل وظيفي يف الوظيفية األمنية مستقبال، من قبيل ازدواجية نشاط املوظف     
نظامية، وبني لكلف إبنفاذ القانون بصرف النظر عن اجلهة اليت يتبع هلا، بني االلتزام الوظيفي لفائدة السلطة اامل

البحث عن موارد مالية إضافية مقابل خدمات خارج مهامه القانونية لفائدة حمقق خاص، كما ميكن يف حالة أصبح 
 الءلزم إييستما  هذا القطاع اخلاص منظما مبوجب القانون أن يشكل منافسا حقيقيا للقطاع العام األمين، وهذا

 . أمهية خاصة هلذا املوضوع الشائك
  

 وهكذا، ميكن تقسيم واجبات موظفي األمن الوطين من خالل مدونة قواعد السلوك إىل أنواع:     

 اجتاه الوطن: املادة الثالثة واجبات -
 11 -12 -11 – 0واجبات اجتاه الذات أو االعتبار الشخصي: املواد  -
 12-1-1-2-0-2واجبات اجتاه الوظيفة الشرطية: املواد  -
 10االعتبارية العامة واخلاصة: املادة واجبات اجتاه األشخاص  -
 11-12-2واجبات اجتاه املواطنات واملواطنني واملرتفقني واألغيار: املواد  -
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مع  يةواجبات داخل: هذه الواجبات امللقاة على عاتق موظفات وموظفي األمن الوطين تتوزع إىل مالحظة    
 ،واجملتمع املدين ،اجتاه اإلدارات العمومية وواجبات خارجيةواملرتفقني،  ،والسلطة الرائسية ،ومع فريق العمل ،الذات

 واألجانب.   

عبارات تعكس االعرتاف والتكريس الصريح ملفاهيم  ،كما تضمنت هذه الواجبات من حيث الصياغة    
خالل مفهوم من  لثقافة املرفق العموميكاملواطنني واألجانب؛ و  :املواطنةكاجملتمع املدين؛ و  :الدميقراطية التشاركية

ا يف مستنداهتا اليت وأيض ،املؤسسة األمنية، وكذا التمييز بني الوظيفة والنشاط األمين ضمن إسرتاجتيتها وبالغاهتا
 تعكسها هذه املدونة.

 من خالل حتديد كيفيات استعمال القوة، واستخدام السالح ،معايري التدخلويف نفس السياق، حددت املدونة     
 الوظيفي.

ليا من تضمن مادة واحدة، ويظهر جحيث راقبة موظفي األمن الوطين، مبأما الباب الرابع من املدونة، فيتعلق     
ليس هو الضبط والزجر اإلداري، بقدر ما يدل مبا ال يدع  اهلدف من املراقبةخالل ربط عنوان الباب الرابع، أن 

أو  سسة، لإلخالالت املاسة ليس فقط ابلوظيفةجماال للشك على اهلاجس التقوميي واإلصالحي الذي يطبع املؤ 
"أسرة  الوطين سلوك موظفي األمنتبارها النواة املرجعية لقواعد ابع ،فريق العمل أو املصلحة، بل مبدونة السلوك

ة، بينما هام القضائية إىل النيابة العامة والسلطات القضائية املختص"، حيث خيضع املوظف يف ممارسة املالوطين األمن
خيضع املوظف األمين يف النشاط اإلداري واألمين لتتبع من طرف رؤسائه اإلداريني، وكذا من طرف مصاحل املراقبة 

، بغض النظر عن ةكل إخالل مبقتضيات هذه املدونة قد يثری املسؤولية التأديبية ملوظف الشرطفوالتفتيش املختصة، 
  1164املتابعة اجلنائية أمام السلطات القضائية املختصة. 

ويف األخری، نص الباب اخلامس على مقتضيات ختامية يف مادة واحدة، حول احرتام تطبيقات املدونة يف     
ن مالسلوك الشرطي، حيث سخر كل موظف)ة( على احرتامها وتطبيقها يف إطار العمل الفردي أو اجلماعي، وتك

   1165قيمتها، يف أن بنودها تعكس مضامني وفحوى املستندات العامة للمديرية العامة.

 

                                                           

 .0211لسنة  رية العامة لألمن الوطين ابملغربمدونة قواعد سلوك موظفي املدي الباب الرابع من من 02املادة  -1164 

 .0211لسنة  رية العامة لألمن الوطين ابملغربمن الباب اخلامس من مدونة قواعد سلوك موظفي املدي 02املادة  -1165 
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 خامتة القسم الثاين:

 
 الناظمة للعالقة بني ذريةاجلصالحات اإل سریورة مستمرة من هو ألمنا يظهر جليا من خالل ما سبق، أن    

ا املعىن، مل يعد هبذ األمن، حيث احلكامة األمنية تتجلى يف ونقاط التالقي بينهما، ،املواطنةو السلطة مفهومي
رورة ضيتماشى واملفهوم التقليدي املتمركز فقط يف حمور أمن النظام السياسي، حيث كان مفهوم األمن يقوم على 

، بل سار مفهوما شامال على املستوى العضوي، حيث يهم كل مكوانت الدولة و لوظيفةا هلذه احتكار الدولة
اجملتمع، ويتناول مجيع امليادين واجملاالت، بصرف النظر عن طبيعتها وأمهيتها وموقعها، مادمت تتقاطع فيما بينها، 

 ويؤثر كل منها عن اآلخر حالة املساس إبحداها. 

حت تسمو ابألمن إىل مصاف احلق الواجب صونه وكفالته بنص كما أن منظومة حقوق اإلنسان، أصب    
اإلعالانت واملواثيق الدولية، وروح املبادئ الدستورية والتشريعات الوطنية، فإنه أصبح من الالزم على املؤسسات 

ل ياألمنية احلرص على تطوير آليات إشغاهلا، والرفع من أداء مصاحلها بشكل مستمر ومتواصل، وأن جتتهد يف أته
العاملني يف صفوفها، حىت تتأقلم املرافق العمومية األمنية مع التطورات اليت طرأت على قائمة احلقوق واحلرایت، 
وألجل ذلك وجب عليها ضرورة العمل على أتصيل مكوانت اجلسم األمين للتعرف على الوظائف املوكول هلذه 

يات وصول إىل أمهية إصالح هذا القطاع احليوي عن طريق اآللاألجهزة واملهمة النبيلة املرصودة هلا تقلدها، ومن مت ال
 اعة.  للفعالية والنج املثلى واملبادئ واخلصائص والشروط اليت تتطلبها احلكامة، ابعتبارها الوسيلة

لنظر للتطور جوهرای اب ا تغيریايف وقتنا الراهن شهد السلطةاألمن و  يمفهومومن هذا املنطلق ميكن القول، أن     
ته اجملتمعات املعاصرة، إذ أصبحت تعتمد على املعرفة واإلقناع، وعلى التوقع واالستباقية والوقاية، وعلى الذي عرف

التواصل واحلوار والتشاور واإلشراك، وهو سلوك وتدخل يتغری ابستمرار بتغری الوسط الذي متارس فيه، فاجملتمعات 
نون واملؤسسات تتعزز يوما بعد يوم جبرعات الدميقراطية، ابعتبارها مسعى يومي ال ميكن تتغری، ودولة احلق والقا

تشيدها دفعة واحدة، بل عرب خطوات نرصد منحنياهتا من خالل مؤشرات عقالنية وموضوعية تساهم بشكل فعال 
 يف تقوميها وجتويد أدائها.
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أصبحت رهينة بنظرة املراقبني الدوليني والوطنيني مبا فيهم املواطنات واملواطنني من خالل نظرهتم  السلطةكما أن     
وتقييمهم ألدائها، بصرف النظر عن االختالفات الكائنة، ووجهات النظر املتباينة، واملواقف املوسومة مبخلفات 

السلطة  وامرأة جل رخيية قائمة، ويف هذا اإلطار، حيتل ر املاضي، واالرتباطات القبلية بني السلطة والرتاب نظرا لروابط ات
لإلدارة املركزية مكانة متميزة يف التاريخ السياسي واإلداري للمغرب، أطرهتا سریورة اترخيية طويلة املدى،  نيكممثل

اصل و مصدر توازن داخل البنيات الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، وأحد أهم جسور الت ماجعلت منه
 بني السلطة املركزية واملوطنات واملواطنني.

أضحت تراهن بشكل ال ريب فيه  رجال ونساء السلطةأبن وزارة الداخلية من خالل  ،ميكننا القول ومن مت،    
هوم املتجدد للسلطة، واملف ،يتماشى وتوجهات العهد اجلديدال رجعة فيه، كخيار اسرتاتيجي   ،على التنمية الرتابية

 مرأةإأو  ي رجلرتابية ابمتياز، أالتنمية احملرك الديناميكي لل وامرأة السلطة تبعا لذلك مها بذلك يكون مفهوم رجل
ا للمفهوم الشامل ، تكريسوالبيئي واحللول التنموية يف بعديها االقتصادي واالجتماعي ،القرب وامليدان واخلدمات

 يث إن نطاق اشتغال رجل وامرأة السلطة سينصب حتديدا يف هذا اإلطار.واإلنساين لألمن، ح

واء من أجل س اإلعالم األمين،و  التواصل راهنت املديرية العامة لألمن الوطين على آليةقد وعلى مستوى آخر، ف    
تطلعات راقية تليق بنية أم أو من أجل تقدمي خدمات ،يةاألمن هامصاحل عمل وأداء موضوعية عنواقعية و رسم صورة 

العامة مع الرأي  يةاملدير  تواصلت ،على تراب اململكة، ويف هذا اإلطار وكذا املقيمات واملقيمني املواطنات واملواطنني،
مبعية وسائل  واصلالت جمال وسامهت مواردها البشرية املتخصصة يف العام وتفاعلت مع انشغاالهتم وتطلعاهتم، كما

 التعريف مبعامل واملواد الصحفية اهلادفة إىل ،بر الصحافية يف إنتاج العديد من الربامج اإلعالميةواملنا الرمسية اإلعالم
عية املواطنات تو اسرتاتيجية املديرية العامة وورش اإلصالحات القانونية واملؤسساتية اليت تشهدها، إىل جانب 

 وتعميم الثقافة القانونية واألمنية السلمية. ،والتحسيس ابجلرائم املستجدةواملواطنني، 

عمل  الذي طال فلسفة وطرق البنيوي ن املفهوم اجليد للسلطة هو الذي أطر التحديثميكن القول إ ،وهكذا    
ي جمرد ه، بصرف النظر عن وجود متغریات أخرى، فخصوصا األمن الوطينومصاحل  ،وزارة الداخلية عمومامصاحل 

شرطية كان لاحلقيقي الذي المس الفلسفة او  حول اجلوهري، حيث التصلب العمل الشرطي إصالحات منبثقة من
 .للسلطة متجددجديد و  وفق مفهوم إىل االشتغال امللكية نتاج الدعوة
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 خامتة عامة:

جانسة بتوفرها يف املقام األول على منظومة أمنية مت ةاجملتمع والدولة ومؤسساهتا رهين إن متطلبات استقرار     
وهو نفس  ،األمنومتكاملة، حيث إن تنظيم العالقات بني مكوانت الدولة الواحدة واحرتام احلدود يتطلب وجود 

 ،لثقافة احلقوقيةا تتقاطع بشكل ضمين مع الثقافة األمنيةأن قيق االنتقال الدميقراطي، خاصة املسعى ألجل حت
ل تكريسها ال وألج ربط األمن ابلتنمية وحقوق اإلنسان واحلرایت العامة كروابط متينة ال جمال لفصلها، حيث إن

 أن يظهر اإلنسان داخل اجملتمع كقيمة عليا، حىت ترتبط فكرة احلق به، ولكي يغدو وحده حمط ذلك احلقبد من 
 من جهة.

 حيب أن تنصرف إىل إبراز عاملية حقوق، اإلنسانالتأصيل الثقايف حلقوق ومن جهة أخرى، إن عملية      
اإلنسان يف كل من الثقافة الغربية والثقافة اإلسالمية، على أسس فلسفية واحدة، وذلك من خالل إيقاظ الوعي 
بعاملية حقوق اإلنسان داخل ثقافة جمتمعنا، وإببراز عاملية األسس النظرية اليت تقوم عليها، ومن هنا سيربز الطابع 

 .العاملي الشمويل، والكلي املطلق حلقوق اإلنسان من داخل اخلصوصية الثقافية نفسها
 

فهوم مها متداخلتان ومتضايفتان، إسوة مب "اجلابري"حممد عابد حيث إن اخلصوصية والعاملية حسب املفكر      
 الواجب.الذي يتميز ابلتداخل املوضوعي بني ثنائية احلق و  ،حقوق اإلنسان يف الفكر املعاصر

 
 واملواطنني اتجيعل املواطن ينسجم مع عاملية مبادئ حقوق اإلنسان اعتماد مفهوم جديد لألمن إنف، ومن مت       

ي يهم كل يف إطار تكريس األمن الشامل الذ وذلك يف ضمانه واستثباته، نيرئيسي ءاكيف صلب أهدافه، بل وشر 
 .ةبغية جعل األمن أرضية خصبة للتنمية الشامل إرسائه كل مكوانت اجملتمع، أجيال حقوق اإلنسان، ويساهم يف

مين لذا ال بد من االحتفاظ حبدود تسمح ابالحرتام الكايف للمؤسسات األمنية، بغرض أن يبقى اجملال األ       
املنظور و  ،ا الدوليةمبادئها ومعايریه ينبغي تدبری استعمال القوة مبا يتماشى معبعيدا عن التوظيف السياسي، كما 

 احلقوقي.
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 تمن خالل مبادئها ومعايریها الدولية إىل إبراز جماالت تدخال احلكامة األمنيةوعلى هذا األساس، تسعى        
التزامات الدول يف و  املسؤوليات امللقاة على عاتقهم،إاثرة و  ،حتديد واجباهتماملكلفني إبنفاذ القانون، و العاملني 
  على ضوء املرجعية الدولية حلقوق اإلنسان. القانون الوطين، لإلطارتكريسها 

ة، التدبری الرشيد لقضاای األمن مبجموعة من اإلجراءات اجلوهري مفهوم احلكامة األمنيةيربط ويف هذا الصدد،        
منية وحميطها التواصل واالنفتاح بني املؤسسة األوالتكوين املمنهج للموظفني يف جمال حقوق اإلنسان، من بينها 
 .تعزيز الرقابة املواطنة على عمل اهليئات األمنية، ابإلضافة إىل اخلارجي

جملتمع مضمونه يتفاوت من جمتمع آلخر، بل يتفاوت يف ايف  األمنوهلذه االعتبارات وغریها، ميكن القول أن        
االجتماعية ة و وإىل االعتبارات االقتصادي ،اإليديولوجية السائدة يف اجملتمع يرجع إىلحيث  الواحد من فرتة ألخرى،

أتثرت به صورات، وما وما ولدته من ت ،الهتامما يفيد يف استيعاب أصول املسألة األمنية وحتو  ،االيت يقوم على حتقيقه
ن ظاهرة األم واملواقف والتمثالت حول ة،عرب رؤية تعری االهتمام إىل التمفصل بني املمارسات االجتماعي ،من أنساق

 .بذلك تكون الفرضية األوىل املقدمة يف هذه األطروحة منسجمة مع النتيجة احملصلة، يف عواملها الداخلية واخلارجية

ز من خالل املنطلقات الفكرية بغياب اخلوف، وأي هتديد للقيم اجملتمعية املكتسبة، وتعزي األمن رتبطإ ،إمجاالو        
  :أساسيني لسببني أرجع جل الدارسني غموض األمن، حيث الشعور واإلحساس ابألمن الذايت واجلماعي

 أن على الدولية العالقات ونظرية ،األمنية الدراسات جمال يف الباحثني بني اإلمجاععلى  السبب األوليقوم        
 لجدلل يعود لثاينا السبب ، بينماحتقيقه أشكال وكذا ،أبعادهو  املعريف حمتواه حيث من وواسع ،معقد مفهوم األمن

 غری – مرجعية وحدات بعد اعتماد خاصة ،األمنية الدراسات جمال لتوسيع حماولة يف األمن مصطلح أاثره الذي
 .يف العالقات الدولية التنظری مسألة على أثر امم األمن، ملوضوع – الدولة

لذي يقوم على ا العنصر العضوي :رئيسيني عنصرينترتبط ب معامل احلكامة األمنيةوهكذا، يظهر جليا أن        
الفصل املطلق بني تدخل الفاعلني السياسيني يف امليدان املخضرم للمؤسسات العسكرية والشبه العسكرية، وعدم 

ملسامهة يف مأسسة ختلف مواقعهم اتدخل هذه األخریة يف العمل السياسي، يف حني أمكن لباقي الفاعلني املدنيني مب
 احلكامة األمنية.

اليت  انونمكلفني إبنفاذ القالسلوك للمدونة قواعد استناذا إىل  ،هذا العنصرومن مت، تظهر أمهية وفعالية        
 سواء معينني أو منتخبني، مدنيني أو عسكريني، وذلك لعدم اخللطللعاملني إبنفاذ القانون تعريفا شامال  قدمت
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ع مراعاة مبادئ احلكامة األمنية من فصل السلط، أجهزة احلكامة األمنية تشمل مجيع السلطات العمومية، مبكون 
 والشفافية، وسيادة القانون، واملساواة أمامه، واملساءلة واحملاسبة.

، فإن احلكامة األمنية ال ختتزل يف األمن العام، بل تتعداه لتشمل مكوانت النظام للمعيار املاديأما ابلنسبة        
القانون  عند الضرورة القصوى، ويف حدود املطلوب، وعلى معيار القوةالعام يف مشوليته وحركيته، يف حني يكون 

راد حتقيقه، والسيما ملشروع املتقييد سلطة استعمال القوة وفقا ملبدأ التناسب واملوازنة، وبشكل يتناسب مع اهلدف ا
استعمال السالح الوظيفي الذي هو تدبری استثنائي أقصى، حيث وجب بدل كل جهد لتاليف استعماله، السيما 

ن إنفاذ بدون استثناء مجيع املوظفات واملوظفني املسؤولني ع معيار املسؤولية واحملاسبةضد األطفال، بينما يهم 
  واملتدخلني يف جمال مأسسة احلكامة األمنية.وكذا مجيع الفاعلني ،القوانني

تشاور يف اختاذ وهي التشارك وال ،آبليات الدميقراطية التشاركيةاحلكامة األمنية  العنصر املادي يربط ومن مت،       
 .القرار األمين، والتنسيق والتعاون، واملساءلة اجلماعية، يف إطار املسلسل الدميقراطي كمسعى يومي ال يكتمل تشييده

التفاقيات اإلعالن العاملي وا وعلى مستوى املرجعيات الدولية، نسجل على ضوء خمرجات حتليل مقتضيات       
 ىلإتبنت منهجية تسلسلية وهرمية يف ديباجتها، من خالل االستناد  ، أهناحلقوق اإلنسان خلاصةالدولية العامة وا

املتضمنة يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي، ابعتبارمها املنطلق املرجعي األساسي لكل الشعوب  عليااملثل ال
تصادي سواء يف شقها السياسي واملدين أو يف جانبها االق ،اعتمدت رؤية مشولية حلقوق اإلنسان وحرایته ، كماالدولو 

واالجتماعي والثقايف، ابعتبارها حقوقا أساسية متساوية وغری قابلة للتصرف والتجزيء، مستمدة من الكرامة املتأصلة 
  لإلنسان.

يقوم  أول حمور ني:سيياملوضوعاتية على حمورين رئالعامة واخلاصة و االتفاقيات الدولية إرتكزت  ،تبعا لذلكو        
من خالل  ،اقية املعنيةيرتبط ابجلانب املؤسسي لالتف اثين حمور، وعليها االتفاقيةعلى إبراز املبادئ والقواعد اليت تقوم 

 دور اللجان يف محاية وضمان التفعيل األجنع للمبادئ والقواعد الواردة يف االتفاقيات الدولية.

 ربط املوضوعيالحول ضرورة  تصور واضحلتبين االتفاقيات اخلاصة واملوضوعاتية  إىل جانب ذلك، سجلنا       
، بذلك عدا مشوليابأيخذ  مفهوم األمنواحلقوق االقتصادية واالجتماعية، مما جيعل  ،بني احلقوق املدنية والسياسية

 مصداقية الفرضية األوىل اليت صغناها يف مقدمة األطروحة.على  آخر دليل نكون أمام
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 ة االنتقالية،جتربة العدالقد انبثق يف اململكة املغربية مع  احلكامة األمنيةمأسسة موضوع كان   لئنوهكذا،        
طي صفحات ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان، من خالل مبادرات قانونية،  إرادة سياسية هادفة إىل النابعة من

سواء ذات بعد دويل أو وطين، وأخرى مؤسساتية، من أبرز جتلياهتا، إنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة، حيث عملت 
ىل وضع إطار وهادفة إ ة،هييإىل وضع تشخيص دقيق ملسار حقوق اإلنسان، ومتخضت على ضوئه توصيات توج

 احلكامةشكلت  حيث ،يد حلقوق اإلنسان وحرایته ابملغرب، يعتمد على مقارابت متنوعة ومنسجمة فيما بينهاجد
أصبح جزءا  وضوعهذا امل فإن ، ومن مت،على سبعة مرتكزات لرتشيدهاتوصياهتا، حيث ركزت اهليئة أهم أحد  األمنية

من منظومة اإلصالح التنموي الشامل على مجيع املستوایت، السيما االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية، 
حيث ينبين على حتدایت جديدة عرفتها بالدان، ومستلزمات مواجهة التهديدات واملخاطر الوطنية والدولية، وليس 

جمرمة مبوجب القانون، وحمددة سلفا عناصرها اإلجرامية، ودرجاهتا،  فقط االرتكاز على اجلرمية، ألن هذه األخریة
هنا قد ال تكون أعقد بكثری مما قد نتصور، ألمستوایهتا ونوعياهتا يف ، التهديدات واملخاطروعقوبتها، يف حني أن 

إحداث  اأهنشمعروفة سلفا وحمددة بشكل واضح، وإن غياب دراسات عملية وجتارب ميدانية أو سوابق قضائية من 
وخملفاهتا خری دليل على ذلك، نظرا ملا مييزها من سرعة  11اضطراب فجائي غری مسبوق، ولعل جائحة كوفيد 

 و اليت يف طورأ وأتثری خطریين على البنية اجملتمعية، وعلى عناصر النظام العام، السيما يف األنظمة غری الدميقراطية
 تصادای.، واهلشة ثقافيا واقالدميقراطي االنتقال

معني  ما هو إال انعكاس لنمط ،واحلقوق األساسية رايتحلابللدولة  دستوريعرتاف النظام الفإن اومن مت،        
من العالقة بني الدولة ومواطنيها، يفرتض قبوهلا أبن ختضع نفسها لضوابط قانونية عند ممارستها لسلطتها لصاحل 

 .مواطنيها أفرادا كانوا أو مجاعات

األرضية املالئمة لتقوية أداء املؤسسات  يف القسم األول ألحكام الدستورية السالف ذكرهاحيث شكلت ا       
لفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور، جامعة ملبادئ احلكامة وضمان استقرارها البنيوي لتجويد أدائها، فا

 ت من املبادئ الدستورية اإلطار األنسب لعمل كل، حيث جعلواحلكامة األمنية بصفة خاصة عامة،اجليدة بصفة 
الفاعلة والعاملة يف جمال األمن مبفهومه الشامل، وأساسا معيارای لقياس أدائها، ألهنا مبثابة املؤسسات الدستورية 

ضمانة أساسية حنو إرساء مقومات دولة احلق والقانون، كخيار اسرتاجتيي ال رجعة فيه، تسوده الكرامة والعدل 
 واإلنصاف بني املواطنات واملواطنني، واحلكامة يف تدبری املؤسسات وأدائها.
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ددين على حم ترتكز اللحكامة األمنية وحقوق اإلنسان، فإهنا  تصورات املؤسسة امللكيةأما على مستوى        
، وحتدای امالش األمن مفهوما اسرتاتيجياابعتبار ، احلقوق األساسية لإلنسان والتنمية الشاملةمها  ،جوهريني

عامليا، استدعى إحداث آلية مؤسساتية استشارية "اجمللس األعلى لألمن" الذي يشكل قوة إقرتاحية، وتقوميية، 
ث ال دين له امللك هو آفة اجملتمع، حي إلرهاب على سبيل املثال حسبلرتشيد احلكامة األمنية اجليدة ببالدان، فا

 وال وطن، إال أن القضاء عليه تبقى مسؤولية اجلميع.

تعتمد على مقارابت عقالنية يف التعاطي مع األحداث  املؤسسة امللكيةأن  ناالحظومن هذا املنطلق،        
تقوم  ،والنقاشات املرتبطة مبسألة األمن وحقوق اإلنسان وحرایته، من خالل التفاعل االجيايب عرب حمددات أساسية

 من خالل:  اجلدية؛ والفعالية؛ واالبتكار مؤشراتميكن إدراجها ضمن  على مبادئ ومرتكزات
 والتشاور واملسؤولية واحملاسبة والتضامن والتعاضد والتدرج والتناسب واملالءمة؛: التشارك املبادئ -
االنفتاح وااللتزام واملواكبة واالستباقية والتشاركية يف وضع التصورات والتوجهات والقرارات،  :املرتكزات -

 وهي كلها مرتكزات احلكامة األمنية؛
صور وفق الت نيأساسي ينمرتكز  تقوم على ،يةاحلكامة األمن مأسسة: من خالل جعل طرح املبادرات -

 واإلشراك يف ،والتجاوب ،االنفتاح على املواطن من خالل اإلنصات من خالل حقوق اإلنسانامللكي: 
توفری مناخ  عرب ةالتنميو ؛التكوين املستمر واجليد ألفراد القوات األمنيةو  ،والفعالة ،إجياد احللول الواقعية

امن والسلم حتفيز املبادرات الفردية واجلمعوية لتقوية وتفعيل قيم التضو  ،مالئم لتشجيع االستثمار والتنمية
   .االجتماعني

 ،جملتمعهتم كافة شرائح وفئات ا ،مسألة جمتمعية األمن جعلاحلرص امللكي على يف هذا اإلطار،  ناسجلكما        
قاعدة أمامية  ليصبح العمل األمين ،استشارية، منتخبة أو معينة وأو ترابية، تقريرية أركزية م سواء وكل مؤسساته

 والسلطات ،ياسيةالسسلطات احلكومية و ن هنا يربز الدور الرقايب للللحفاظ على املكتسبات احلقوقية وصوهنا، وم
ايته يف مسار إصالح شامل ومتواصل، غاحلقوقي، ومن مت، هي عبارة عن وهيئات اجملتمع املدين  ،املستقلة اإلدارية

جعل قطاع األمن يف خدمة املواطنات واملواطنني، وضامنا للحرایت واحلقوق األساسية، وحمافظا على  ،آخر املطاف
 النظام العام يف مشوليته، وحمركا للتنمية الشاملة.

الذي  ،"ملعىن الواسع " أمن الدولة واجملتمعإىل ا ،ارتقت ابملفهوم األمين من معناه الضيق "أمن الفرد" اكما أهن       
احلقوق  لىع بل ينصب أبعد من ذلك ،ال ينصب يف عالقته مع احلقوق اإلنسانية على شق مدين وسياسي حمض

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لإلنسان واجملتمع؛
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القضاای مع املبادرات و  وأ ،مع التوصيات الدولية سواء التفاعل الفعلي للمؤسسة امللكية ، فإنومن مت       
 ،حداث جمالسإ من خالل، جتسد مؤسسة حتكيميةالفرقاء السياسيني واحلقوقيني، ابعتبارها  من لدناملعروضة 

  .ن مجعيتها العامةم اتوجلان خمتصة، ابعتبارها آليات موصى هبا من طرف هيئة األمم املتحدة مبوجب قرار  ،وهيئات
 هليئةاراسخ لدى أعضاء العرتاف وهذا ما أكدته خمرجات توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، من خالل اال       

 ،والسياسية ،اإلرادة الفعلية للمؤسسة امللكية يف طرح وإقرار انتقال دميقراطي جذري يشمل املستوایت احلقوقية على
مبا ينسجم  ،ر التوجهات العامة لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلةيف إطار إقرا ،والثقافية ،واالقتصادية ،واالجتماعية

 مرتكزاتمع تصورات املؤسسة امللكية، كما حددانها سابقا، من خالل جعل سيادة القانون وحقوق اإلنسان 
 .اخلتامي للهيئة هندسة التقرير، وهو ما جتسد يف للحكامة األمنية

تنامي لكل وامل ،صدق االهتمام الالمتناهيب يعكس األمن الشامل فهوممل غرباعتماد املمواصلة ن إوعليه،        
توري ذات الصلة، وكرسها امليثاق الدس كما حددهتا اإلعالانت واملواثيق الدولية  ،حقوق اإلنسان وأجيال مستوایت

ن خالل م؛ والشرطة اجملتمعية؛ واملواطنة املسؤولة، ةيعكس مفهوم امللكية املواطنفإنه  ،األمن اجملتمعيأما ، اجلديد
التواصل والتشارك احلوار واالنفتاح والتجديد و  آليات املبين على ،للسلطةتجدد للمفهوم امل الفعلي واألمثل تجسيدال

 .لك اإلنساين يف ظل العهد اجلديدمفهوم امل ،مفهوم األمن اإلنساينواإلدماج، بينما يعكس 

 بيعةط ابعتبارها سلطة حكومية ذات وزارة الداخلية كانت لئننه أ، وعلى مستوى القسم الثاين، ميكن القول       
رجال لقد عملت على مالءمة إطارها التنظيمي مع املستجدات الدستورية، وتطوير فلسفة تكوينها وتقييمها ، خاصة

ل وامرأة السلطة ملوقع رج ، والتحدایت الكثریةوالرهاانت الكبریة ،مبا ينسجم مع التطلعات اجلديدة ،ونساء السلطة
سامهت  فإهنا ،ناإلنسا حقوقمعايری وعالقتهما مببادئ و  ،يف ميدان احلكامة األمنية مبكونيها الرئيسيني األمن والتنمية

 الل التكريسمن خوال زالت إىل حني رفع حالة الطوارئ الصحية،  بشكل ال ريب فيه يف مواجهة الوابء املستجد
تعليمات امللكية تنفيذها للتوجيهات والألدوارها يف هذه الظروف االستثنائية، و  تشريعي والتنظيميلالدستوري وا

يها املراسيم، وعرضها للتدارس والتداول ف يع، من خالل مبادرات مشار فعالة تقدميها ملبادرات إجرائيةالسامية، و 
ية ستثنائية، ألجل إبراز أهدافها وآاثرها يف حدود الضوابط الدستورية والقانوناو  عادية مؤسساتيا يف جمالس حكومية

احملددة، مع االلتزام بتنفيذ مضامينها بفعالية وجناعة، وذلك عرب تبنيها ملقارابت وتدخالت استثمرت فيها مجيع 
 عقود وخربات على مدى اإلمكانيات والوسائل، وعبـأت هلا كل الطاقات املتاحة، فضال عن ما راكمته من جتارب

 ط العمل. وضغ انمجة عن سوء الفهم والتقديرجتاوزات  من تدخالهتا امليدانيةبعض  شابته ، رغم مامن العمل
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شيء  هو أوال وقبل كل فلسفتها، وفقاألمن كان ولئن   ،املديرية العامة لألمن الوطين مستوىأما على        
 عليه احملافظةو  ، جيب أن يساهم اجلميع يف إرسائهمكسب مجاعي يستفيد منه اجلميع، وهو أيضا تكلفة مجاعية

 سواء كأمنيني أو جمتمعيني أو إعالميني ومدنيني، وذلك يف جو مطبوع ابلثقة املتبادلة، وموسومة ابلتفاعل اإلجيايب،
تسعى  منيةألاكامة احلإرساء  حنوا إسرتاتيجيته فإن، مبفهوم األمن اجلماعي منها إقرار واقعي وموضوعيوهذا 

يد من دوإطالق جيل ج ،وسالمة ممتلكاهتم ،على أمن املواطنات واملواطنني إىل احلفاظاهلدف األول من خالل 
من خالل املزج بني  ،تدعيم البنيات الشرطية الرتابية والوطنية اهلدف الثاين يهم املنشآت والبنيات التحتية، بينما

العصرنة واجلمالية، وبني مراعاة املعايری واملوصفات الدولية اليت تتطلبها املنشآت األمنية يف الدول احلديثة، فهي 
خاص املوضوعني شلأل أو كفضاء مناسبب، تشكل إطارا مناسبا ومتكامال للعمل سواء ابلنسبة للموظفني واملرتفقني

 .ومراعاة معايری حقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا ،واحلفاظ على كرامتهمراسة النظرية، حتت احل

اتيجية عمل ضمن مرتكزات إسرت ها ، فإن إدراججال اإلنفتاح والتواصل واإلعالمفيتعلق مب ،اهلدف الثالثأما        
، فرضته جمموعة من املوجبات، وأملته العديد من املفاهيم األمنية اجلديدة، من بينها املديرية العامة لألمن الوطين

 ويل وخرباءوالرؤية الفلسفية ملسؤ  ا أقرت هذه اإلسرتاتيجية األمنية،، كمالشرطة املواطنةمفهومي شرطة القرب و 
لذي جيعل املواطنات ا نج املشرتك لألممفهوم اإلنتا وخالای التفكری والبحث داخل املديرية العامة لألمن الوطين، أبن 

ركاء يف حتقيق شواملواطنني، ومنظمات اجملتمع املدين، ووسائل اإلعالم، واهليئات املنتخبة، والقطاعات احلكومية، 
، فإشاعة الشعور ابألمن، وتبديد املخاوف، والتوجسات اليت قد تنشأ عن قضاای إجرامية، األمن مبفهومه املوسع

منظمات و  إىل االنفتاح والتواصل، وإىل تعاون مع وسائل اإلعالم الرمسية واإللكرتونية القانونية،ورة حيتاجان ابلضر 
 اجملتمع املدين الفاعلة واملسؤولة، حىت يتسىن النفاذ ابملنتوج األمين إىل شرائح كبریة من اجملتمع.

اصة،  نظرا لتقاطعه مع خمتلف جماالت احلياة العامة واخل ،لقطاع األمن خاصة واعتبارا ملا توليه بالدان من أمهية     
ني خمتلف بوالتكامل اجليد  فضل التعاون والتنسيقكضامن الزدهارها وارتقائها، فإن ذلك كان وال يزال قائما ب

زارة  طليعتها و يفواجلهود اليت تبذهلا كل القطاعات الوزارية املعنية ابلشأن األمين،  ،لمملكةاملؤسسات األمنية ل
لف جماالت احلياة الطالئعي يف خمت ركزية والرتابية، ابلنظر لدورهاالداخلية من خالل رجال ونساء السلطة إبدارتيها امل

وعلى كل مستوایت اجملال الرتايب للمملكة، فهي جتسد بشكل الريب فيه مفهوم األمن الشامل مبعناه  ،اإلنسانية
امية األمن الوطين الذين كانوا دائما يف الصفوف األمأسرة له نساء ورجال هذا ابإلضافة إىل ما تبذاملادي والعضوي، 
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ل االرتقاء أو من أج ،سواء من أجل بناء الوطن واستكمال حتريره واألوراش اإلصالحية ،الوطنية يف خمتلف املعارك
 .به إىل معارج التقدم والنماء

الوطين  ن املديرية العامة لألمنأبال بد من اإلقرار  وبكل موضوعية وحياد، ابب ترسيخ ثقافة اإلعرتاف،ومن      
 مألوف يف جمال حداث ابرزا، واستثنائيا غری شكلت على ضوء النتائج املستخلصة من الفصل الثاين من القسم الثاين

اإلصالح القانوين واملؤسسايت، بل حىت يف جمال ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان، إن على مستوى التكوين الشرطي 
، أو على "الوطين إسوة مبدونة قواعد سلوك املوظفني امللكلفني إبنفاذ القانون ونة قواعد سلوك موظفي األمن"مد

أو  ،ل واإلعالمتواصوالعلى مستوى االنفتاح  ، أو"واملرأة الشرطية مستوى مقاربة النوع "مفهوم أسرة األمن الوطين
الوطين كمرافق  ألمناملوطنات واملواطنات اب ثقةترسيخ وتوطيد و  ،الشعور واإلحساس ابألمنتعزيز  على املستوى

  .والطالب ذكل فئات اجملتمع مبا فيهم األطفال والتالميملفهوم الشرطة املواطنة عرب إهتمامها بإقرارها وكذلك  عمومي،

الل تبنيها من خ ميكن القول أهنا ترقى إىل مستوى النماذج الشرطية الرائدة التدخالت امليدانية،أما من جانب      
ن املدير العام لألمن الشرطي من لد لألداء ملواكبة والتتبعامث ، التدخل العقالينو  ،وضبط النفس ،ملفهوم رابطة اجلأش

اليت شكلت نقطة حتول  ةسؤولية ابحملاسببدأ ربط اململ ه املنتظموتفعيل ،متواثرة الوطين عرب أعمال قانونية وأخرى مادية
 يخ مبادئوابملوازاة مع تقوية القدرات التدبریية للعاملني من خالل ترس ،املرفقي ليق مصاحل األمن الشرطييف إطار خت

خالل  وهذا ما ميكن أن نلمسه من ،والكفاءة كمعايری للولوج والرتقي واالستحقاق ،الفرص وتكافؤ ،الشفافية
من  األكثرو  وسيط اململكة ذات الصلة، اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ومؤسسة مضمون التقارير السنوية ملؤسسة

التارخيي  خلطابايف العديد من املناسبات، والسيما اإلعرتاف واالعتزاز امللكي أبداء املؤسسة األمنية الشرطية  خالل
، طينأبداء األمن الو ، حينما حث امللك املغربيات واملغاربة على اإلعتزاز 0211 يوليوز 01د بتاريخ لعيد العرش اجملي

ية وحقوق احلكامة األمن هبذا النموذج الشرطي من لدن النماذج الدولية الرائدة يف جمالاالعرتاف الدويل  نفضال ع
أن املديرية  ،ةالوطني الدستورية من خالل دراسة متأنية ومواكبة متتالية ألداء املؤسسات قول، مما يدعوان للاإلنسان

 22حيز التنفيذ يف  0211 يوليوز 01منذ دخول دستور  ةاحلريصوطنية ال ؤسساتاملمن بني العامة لألمن الوطين 
     ذات الصلة. يةالسام والتوجيهات امللكية ،الدولية والدستوريةعلى تفعيل اإللتزامات يوليوز 

زای كر ، البد هلاتني املؤسستني األمنيتني لوزارة الداخلية "املديرية العامة للشؤون الداخلية ماتاملنطلق ومن هذه     
جاهدة على  تعمال ابية، أنإجي، ابملوازاة مع ما سجلناه من نتائج ملديرية العامة لألمن الوطينواإلدارة الرتابية حمليا؛ وا

ألعماهلا وتدخالهتا،  باقيالنشر االستعرب  ،لمعلومةالولوج ل واحلق يف ،التواصلو  وجتويد آليات التنسيق والتعاونتطوير 
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، بغية رصد مكامن القوة ومصادر اخلللكآليات أساسية لقياس أدائها، ل  ،السنوية لنشاطاهتااملرحلية و  للحصيلةو 
لية لذكر يف هذا اإلطار، املديرية العامة للشؤون الداخوخنص ابتقدمي اقرتاحات واقعية وموضوعية لتجويد أدائها، 

كذلك و  واملديرية العامة لألمن الوطين ومصاحلها الرتابية، واإلدارة الرتابية على مستوى اجلهات والعماالت واألقاليم،
نة ذات الصلة، رغم يالشأن ابلنسبة للتقارير أو احلصيلة السنوية واملوضوعاتية واخلاصة بقضاای وأحداث ووقائع مع

ا ) بالغات وزارة الداخلية؛ وبالغات املديرية العامة لألمن الوطين(، إال ر بالغات عديدة ومتنوعة من جانبهمصدو 
أهنا تلقى استحسان جمتمعي حمدود، لعوامل نفسية وثقافية، وسياسية حتديدا، وملا حتمله أيضا هذه البالغات من 

مبختلف  اصلدور أجهزة التو يل والتأليب، عالوة على واجبها يف حتريك وجتويد دالالت ومعاين عامة قابلة للتأو 
الرمسي لوزارة الداخلية  وينللموقع االلكرت  واألمثل التفعيل اجليدأشكاهلا مبا فيها الرقمية وآلياهتا، ومن جتلياهتا، 

بعض غم مستوى العماالت واألقاليم، ر ومؤسساهتا، والسيما املديرية العامة للشؤون الداخلية واإلدارة الرتابية على 
ق على وسائل بو ابملوازاة مع انفتاحها الغری املس ،املبادرات اإلجيابية، وهذا ما ينطبق على املديرية العامة لألمن الوطين

لرأي العام الوطين زمة لتنوير االلعرب توفری املعلومات واملعطيات ا بشكل فعلي، إما حضورای أواإلعالم االلكرتونية 
 تواصل االجتماعيال يقعضمن مو  تيهااحلصيلة السنوية للمديرية العامة، على غرار صفحشذرات والدويل، مبا فيها 

 .فايسبوك وتويرت

ول ح خيص توصية هيئة االنصاف واملصاحلةما آيت الطالب" فيأمحد "األستاذ  بصريح العبارة وهذا ما أكده     
اإلطار القانوين والقواعد واألفعال والواثئق اليت تؤطر أنشطة املصاحل األمنية وتنظيمها واألساليب اليت تنهجها نشر 

للقيام مبهامها، فهذه األمور املرتبطة ابلنشر ختضع للمسطرة القانونية العادية، أما األعمال املادية فيتم نشرها عرب 
يد ل االجتماعي وجملة الشرطة كفضاء للتواصل والنشر الفكري ومعاجلة العداإلعالم الرمسي اإللكرتوين ومواقع التواص

  1166من القضاای اجملتمعة وطرح التحدایت املركزية واحمللية.

 هذا يفاالرتقاء هباتني املؤسستني إىل مصاف ابقي التجارب املقارنة الرائدة  إمنا تبتغي إن كل هذه املالحظات     
، ابلنظر لتنوع جماالت تدخالهتما، ولطبيعة نشاطاهتما، والرتباطاهتما الوثيقة واليومية حبياة وشؤون املواطنات اجملال

ااب لطبيعة اختصاصات فهما واستيعواملتظلمني أكثر واملتظلمات  املرتفقات واملرتفقني، جعلواملواطنني، وذلك بغية 
 كم اهلائل منال لوزارة ومؤسساهتادود تدخالهتا، وهذا ما سيجنب اوح وزارة الداخلية ومؤسساهتا، وآليات اشتغاهلا،

                                                           

يدة احلكامة األمنية اجل حول راسات حقوق اإلنسان والدميقراطيةمنشورات مركز دأمحد ايت الطالب، احلكامة األمنية اجليدة وحقوق اإلنسان،  -1166 
 .100-101مرجع سابق، ص: أو إصالح قطاع األمن على ضوء توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، 
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ا هتما حدد، كاليت ال تندرج ضمن اختصاصاهتا والتظلمات الشكاایتواألحكام املسبقة واجلاهزة، و  االنتقادات
املوروثة عن  ةلعقليات السلبية أساسا عن سوء الفهم من جهة، ول، والنامجملكةملؤسسة وسيط امل السنوية ريراتقال

للعديد من الوقائع واألحداث اإلجتماعية واإلقتصادية لتوظيف واالستغالل السياسوي حقبة من املاضي، وكذا ا
 ، فضال عن تقوية آليات املبادرة من خالل املسامهة يف إغناء النقاشمن جهة أخرىوالبيئية والطبيعية الفجائية 

 .  ة وتنويرية وإستشرافيةعميقة ذات محولة فكري علمية العمومي بدراسات

هي أكثر إفادة من أي مصدر آخر للسلطة، سواء العقاب أو املكافأة أو االستمالة وحىت  املعرفة العلميةولعل      
مكامن الضعف، ورصد مكامن القوة، وكيفية التغلب على كل القضاای الشائكة، اإلقناع، ألهنا متكن من اكتشاف 

وسائل السلطة التقليدية، وبشكل استباقي، وذلك للحيلولة دون ضياع اجلهد واملال بتوظيف أقل قسط من أقساط 
 والوقت.

يف جمال احلكامة  ااملعنيني بدراستن ألداء الفاعلني النتائج املستخلصةا، ميكن تقدمي وهلذه االعتبارات وغریه     
 نصاف واملصاحلةهيئة اإل كما بلورهتا توصية  لحكامة األمنيةرتكزات السبعة لاملعلى ضوء  وحقوق اإلنسان األمنية

 :يف هذا اإلطار

السيما مع  ،للغاية ظل إعمال هذه التوصية حمتشما ،املسؤولية احلكومية يف جمال األمن: املرتكز األول -
 يك،، من قبيل أحداث خميم أكدمي إيز منذ أزيد من عقدين بعض األحداث االستثنائية اليت شهدهتا اململكة

وما أفرزته تقارير بعض املنظمات الدولية  ...اخل،ووطاط احلاج وحراك الريف، وجرادة، وزاكورة وأحداث اتزة،
 ع امتيازم من صورة قامتة لوضعية حقوق اإلنسان ابملغرب، السالف ذكرها يف القسم األولغری احلكومية 

يف العديد من  الدولية جبرأة وشجاعة مطلوبتنيللمندوبية الوزارية حلقوق االنسان اليت تفاعلت مع هذه التقارير 
 ....اخلللمندوب الوزاري املعني تواصلي رمسي إما بياانت أو تقارير أو تفاعل إعالمي ،املناسبات

حقوق  قدما يف تفعيل االلتزامات الدولية للمملكة يف جمال محاية املغربية مضي احلكومة ابملقابل إال أننا سجلنا     
،  حمطاهتايف الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان العمل خطة مبادرة اإلنسان والنهوض هبا، السيما من خالل

احملور الفرعي اخلامس املتعلق ابحلكامة األمنية سجلنا تبين قد  ،0201و 0212 لةبرسم مرح هامضامين رغم أن
اخلطة الوطنية  املعتمدة يف احملطىة األوىل من التوصيات املطروحة"، -التصور  -األهداف  -"الفاعلني  اهلندسةلنفس 

، وأهداف إىل أهداف عامة أهدافهاماعدا قيامها بتفكيك  "0212-0211" يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان
غری و  الة الطوارئ الصحية االستثنائيةحل احلكومة على مستوى تدبری كما الحظنا العمل الدؤرب واجلاد ،خاصة
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 ، واليت أابنت من خالهلا السلطات11املألوفة ذات الصلة ابألمن الصحي، والناجتة عن الفریوس التاجي كوفيد 
 وإلتزام مسؤول.تضامن حكومي احلكومية عن 

داخلية واجلماعات جلنة المن خالل  الربملاينتفاعل الإن  ،املراقبة والتحقيق الربملاين: املرتكز الثاين -      
ات األساسية مبجلس بنيلس النواب، وجلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والمبج الرتابية والسكىن وسياسة املدينة

لغاية، إذا ما قورن لابهتا ظل قوق اإلنسان وعالقتها حب واملمارسات األمنية يف جمال مراقبة السياساتاملستشارين 
آليات و ماانت ض يتفاعل معها النواب واملستشارين الربملانيني، رغم توفرهم على بباقي اجملاالت األخرى اليت

 .دستورية جد متقدمة مقارنة مع الدساتری السابقة، حيث مل يتم استغالهلا وتوظيفها ابلشكل املطلوب

طين وزارة الداخلية واملديرية العامة لألمن الو نسجل التزام  ،وتنظيم أجهزة األمن وضعية: املرتكز الثالث -
إعادة  مواكبتها وتفعيلها إلصالحات بنيوية مهت مجيع مستوایهتا، عرب من خالل هبذه التوصية، بشكل فعلي
يما يتعلق ف بشكل تشاركي وتشاوري والنصوص التنظيمية املتصلة ابألمن ،القانوين هاإطار النظر يف 

 نظمة املراقبة؛أ ، عالوة علىطرق التدخل أثناء العملياتو  ،وتنظيم مسلسل اختاذ القرار األمين ،صالحياتلاب
 ، ونشرها للعموم ابجلريدة الرمسية، وعلى مستوى اإلعالمي أو الرقمي.السلطات اإلدارية املكلفة حبفظ النظامو 

نشر  لتوصيةجتسيد هذه امن مؤشرات  ،واملمارسات األمنيةنية للسياسات املراقبة الوط: املرتكز الرابع -
على  سواء ،رأي العاملكي يتفاعل معها الالسنوية  ن حصيلتهاعشذرات املديرية العامة لألمن الوطين ل

لى نطاق ع واملواقع اإللكرتونية القانونية ،اإلعالم الرمسيمن خالل  وأ ،يف عدد خاص جملة الشرطةمستوى 
ة من لمرسوم املنظم للمديرية العامة مببادر رغم أنه ميكن تقدمي تعديل ل اجلريدة الرمسيةدون  واسع

ير الداخلية يف جملس حكومي قصد التنصيص على وجوب نشر التقرير املدير العام وابقرتاح من وز 
، لوطينا أو يف موقع رمسي للمديرية العامة لألمن للمملكة السنوي للمديرية العامة يف اجلريدة الرمسية

، آخر أي مصدر وال يفسنوي حلصيلة نشاط وزارة الداخلية ابجلريدة الرمسية، أي تقرير  ينشرمل يف حني 
بل يكتفي وزير الداخلية بتالوة شذرات منه مبناسبة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء جلنيت 

ماعات ر، عرض وزير الداخلية أمام جلنة الداخلية واجلوعلى سبيل املثال ال احلص الداخلية مبجلسي الربملان،
الرتابية والبنيات األساسية مبجلس املستشارين شذرات من احلصيلة السنوية لوزارة الداخلية برسم سنة 

ملناسبات اخلاصة،  يف بعض ا مبناسبة املناقشة والتصويت ملشروع امليزانية القطاعية للوزارة، وكذلك 0201
من جوانب مهمة اليت تتض دورات مؤمتر وزراء داخلية العربقيها وزير الداخلية أثناء إنعقاد كالكلمة اليت يل
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ية للمندوبية ، والتقارير السنو لرئيس النيابة العامة ةنويير السالتقار كما تشكل  ،من حصيلة نشاط الوزارة
 ،املكلف مبجال حقوق اإلنسان والنهوض هبا الوزارية املكلفة حلقوق اإلنسان وهليئات احلكامة اجليدة

وآاثرها على ة راقبة الوطنيملنسوب امل، مقياسا موضوعيا ذلك أعاله كما أشران إىل  احلقوقي واجملتمع املدين
  .سياسات واملمارسات األمنيةجودة ال

ألمن وحفظ ااملراقبة اإلقليمية واحمللية لعمليات  حول امس: هو امتداد للمرتكز الرابعاخل املرتكز -
ليات األمن من خالل وضع عم ،ركزةالممال األمنية ية على إاثرة مسؤولية املصاحلتنبين هذه التوص ،النظام

اإلشراف  تتصرف السلطات اإلقليمية واحمللية من جهة، وحت توتدخالت القوة العمومية الواقعة حت
ترتكز على اجلانب  كما،  الفوري للجان احمللية أو اإلقليمية للمراقبة والتتبع متعددة التكوين من جهة أخرى

و وأسباب ما حصل من شطط أ ،عرب نشر تقرير مفصل عن الوقائع والعمليات واحلصيلة ،اإلخباري
الوطين حلقوق اإلنسان ومؤسسة وهذا ما جتسد يف أداء اجمللس ، التجاوز بعد كل عملية من هذا النوع

 ،انوعلى سبيل املثال ال احلصر املنظمة املغربية حلقوق اإلنس ،وسيط اململكة، واجملتمع املدين احلقوقي
 .من خالل تقاريرمها السنوية حول وضعية حقوق االنسان وحرایته ابملغرب ملغربية حلقوق اإلنسانواجلمعية ا

 وطيناملديرية العامة لألمن الو  وزارة الداخلية اعتمدت ،استعمال القوةمعايري وحدود : املرتكز السادس -
ية وزير الداخل دورایت ومذكراتمنشورات و و مدونة قواعد سلوك موظفي األمن،  من خالل هذه التوصية

تجدد وم اجلديد واملاملفه واملنبثقة من مرتكزات ،املتواترة ومراقبة الرتاب الوطين لألمن الوطين املدير العامو 
من  املعاقبة اإلدارية واجلنائية الصارمة لكلأنه على مستوى  رغم بعض التجاوزات املوثقة، إال للسلطة،

أو قام  ،وعلى االستعمال املفرط للقوة العمومية ،ثبت عليه إخفاء ما يرتتب من خسائر بشرية ومادية
فإن املديرية العامة  ،بتزوير أو تدمری أو التسرت عما حصل من جتاوزات أو واثئق متصلة هبا أو تسرت عليها

حيث  ،منذ تعيني املدير العام لألمن الوطين احلايللألمن الوطين بكل جرأة وموضوعية شكلت استثناءا 
 حملاسبة.ربط املسؤولية ابقائم على الدستوري البدأ امل هذا املقضىت، ارتكازا على يف تفعيل مضت

تفاعل ل نسج ،لطة واألمن يف جمال حقوق اإلنسانالتكوين املتواصل ألعوان الس: املرتكز السابع -
املديرية العامة لألمن الوطين ووزارة الداخلية مع هذه التوصية، مع مالحظة سلبية فيما خيص تكوين أعوان 

 ئةواضح يؤطر نشاط هذه الف ونظام أساسي لغياب إطار قانوين، السلطة الذي يبقى خارج هذا املسعى
غياب أية مبادرة يف هذا اإلطار، مما يثری مسؤولية ويصون حقوقها، وحيدد حدود وظائفها، فضال على 

 مصلحة أعوان السلطة مبديرية اإلدارة الرتابية التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخليةو ، عامةوزارة الداخلية 
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)السيما  ،تمراملس تكوينابلنظام األساسي وال ذات الصلة برامجيف تقدمي مشاريع و  خاصة لوزارة الداخلية
يت تطبع نشاط هذه ال بعيدا عن فلسفة التعليمات وأن جمال تدخلها واشتغاالها يتسم ابلتنوع والتشتت(

  الفئة.

أداء السلطات  قياس من خالل والفعالية ديةاجل يمؤشر  نا، ميكننا القول أنه رغم تسجيلوارتكازا على ما سبق     
، ( جمال املراقبةيف عموما )ابسثتناء األداء الباهت للفاعل الربملاين واهليئات الفاعلة يف جمال مأسسة احلكامة األمنية

بقى رهني أي تغيری جوهري كيفما كان هدفه، ي نفإ ووزارة الدخلية واملديرية العامة لألمن الوطين على وجه التحديد،
يف  ،ة وجناعةعالف من أجل بلورة وتكريس مؤسسات أمنية ،إبصالح السلوكات وتغيری العقليات، وجودة التشريعات

عتبارها واملستجيبة حلاجيات املواطنات واملواطنني وتطلعاهتم، اب واملواطنة، التأسيس ملفهوم املؤسسات الدميقراطية
مدخال رئيسيا للتنمية الشاملة، ومستندة يف فلسفتها على التوجيهات والتعليمات امللكية السامية كخارطة طريق 

املرتفقات  ةلتدبری الشأن األمين، وابعتبارها كذلك مرافق عمومية كسائر املرافق العمومية الوطنية، قوامها خدم
وتعزيز اإلحساس والشعور ابألمن لدى املواطنات واملواطنني، واملقيمات واملقيمني يف كافة ربوع  ،واملرتفقني

 على مصداقية الفرضية الثالثة من األطروحة. اضحوهو دليل و  1167،الوطن

وایته الثالث جمال األمن مبستابقي الفاعلني املؤسساتيني يف كما  ،وزارة الداخلية مكوانت يستلزم من كل هذا     
ائج، بدل التدبری البشرية على معيار التدبری املتمركز على النت املوارد ، االرتكاز يف تدبری"الشامل واجملتمعي واإلنساين"

التأهيلي، و  ،واملستمر ،األساسي للتكوين ية خاصةاملبين على منطق الوسائل، وما يفرضه ذلك من إعطاء عنا
لقة بارهم احلابعت رغم اجملهودات املبدولة يف هذا اإلطار، ،واملوظفني العاملني هباواملوظفات  ،لإلطارات واألطر

، كما ات العموميةاإلدار نشاط قة املواطنات واملواطنني، واملرتفقات واملرتفقني بعالاألساسية ضمن سلسلة تقييم 
 املؤسسة ملفهوم املواطنة املسؤولة.ضوابط الدستورية ليستوجب من املواطنات واملواطنني االلتزام اب

نت ذات مصداقية، ان الفرضيات الثالثة اليت طرحناها يف مقدمة األطروحة كمكننا التأكيد أبفلئن أويف اخلتام،     
نا كل عناصر بكوننا استوفي ، فإننا ال جنزمابحلجج والدالئل املستوحاة من مستنتجات األطروحة على ذلك وبرهنا

 خارج ما قدمناه يف موضوع احلكامة األمنية وحقوق اإلنسان، وأجبنا على كل اإلشكاالت والتساؤالت املمكنة

                                                           

، 12/12/0212 تاريخب تتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية األوىل من الوالية التشريعية العاشرة،مقتطف من اخلطاب امللكي السامي مبناسبة اف -1167 
، على الساعة: 11/11/0202/، اتريخ الزایرة https://www.chambredesrepresentants.ma قع الرمسي جمللس النواب املغريب:عن املو 

10:22. 
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 حداثتطور األبابلشساعة واحلركية واملرونة، وذلك  يتسم لكونه موضوعا ، ابلنظرالدستوري رو الصلة ابإلطاذ تصوران
ا جيعله موضوعا راهنيا ، مموالثقافية والبيئية واإلجتماعية صاديةواإلقت السياسية وأاألمنية واحلقوقية،  سواء والقضاای

 ،وراتصرف النظر عن تغری واختالف يف التصب ،والعلوم اإلنسانية مؤثرا يف جمال البحث اإلجتماعيو  ،حيوایو 
  .واملستجد شائكواآلليات املمكن صياغتها وطرحها واعتمادها يف تناول هذا املوضوع ال ،واملقارابت
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 عـراجــة املـــالئــــح

 مراجع ابللغة العربية

 الكتـــــــبأوال: 

 عامةالكتب ال: 

 0212نة س، الطبعة األوىل، أكادير، العلوم االجتماعية، مطبعة قرطبة إبراهيم أولتينت، املنهج يف. 
 التوزيع رام هللا، ر و إبراهيم خليل أبراش، املنهج العلمي وتطبيقاته والعلوم االجتماعية، دار الشروق للنش

 .0211 سنة ،طبعة أوىل
  أمحد مفيد، النظرية العامة للقانون الدستوري واملؤسسات الدستورية، دراسة يف الدولة والدستور وأنظمة

 .0210 نةس ركة السياسية، مطبعة دار القلم، الطبعة الثانية، الرابط،احلكم الدميقراطي وآليات املشا
  األمانة العامة للحكومة، مخسون سنة من دساتری اململكة املغربية، سلسلة الواثئق القانونية املغربية، مديرية

 . 0210 سنة طبعة الرابط، املطبعة الرمسية،
 ملنظمة العربية حسن انظم، ا اجملتمع املدين التاريخ النقدي للفكرة، ترمجة علي حاكم صاحل، ،جون إهربنزغ

 .0222 سنة ،للرتمجة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بریوت
 0212 سنة منهجية البحث العلمي، مؤسسة فريدريش إبریت، بریوت، تشرين األول ،رميا ماجد. 
 0210 القاهرة، سنة خي، دراسات مصطلحية، دار السالم، الطبعة الثالثة،الشاهد البوشي. 
 مكتبة دار  ،ومتطلبات اإلدارة املواطنة عية،احلكامة اجليدة، الدولية، الوطنية، اجلما ،عبد العزيز أشرقي

 . 0210 سنة ،الرابط ،الطبعة األوىل السالم للطباعة والنشر والتوزيع،
 0222 سنة طبعة املعارف اجلديدة، الرابط،مل القانونية للنشاط اإلداري، عبد القادر ابينة، الوسائ. 
  ،نة سعبد القادر ابينة، مدخل لدراسة القانون اإلداري والعلوم اإلدارية، دار النشر املغربية، الدار البيضاء

0220. 
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 افة والعلوم، املركز ة والثقمادلني غرويتز، مناهج العلوم االجتماعية، ترمجة سام عمار، املنظمة العربية للرتبي
 العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر، منتدى مكتبة اإلسكندرية، مطبعة طربني، دمشق، الطبعة األوىل،

 .1112 سنة
  األوىل، األردن،  التوزيع، الطبعةارد البشرية، دار اجلنان للنشر و حممد الفاتح حممود بشری املغرىب، إدارة املو

 . 0212سنة 
 20مؤسسات اململكة املغربية، اجمللة املغربية لإلدارة والتنمية، سلسلة دالئل التسيری، العدد  ،بنيحي حممد ،

 .0212 سنة الطبعة األوىل،
  حممد بوجيدة، تداخل اختصاصات الدولة واجلماعات احمللية بني القانون واملمارسة، منشورات اجمللة املغربية

 .0222سنة  ،الطبعة األوىل ،12، عدد ؤلفات وأعمال جامعيةية، سلسلة ملإلدارة احمللية والتنم
  0220حممد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، سنة. 
 نصوص فكرة الدستور يف املغرب واثئق و  ،1122 حممد نبيل مولني، مشروع دستور لسان املغرب

 .0211 سنة ، مركز جاك ابرك،1121-0211
 ،0212 سنة مليكة الصروخ، مشروعية القرارات اإلدارية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء. 
  موريس دوفرجي، علم االجتماع السياسي، ترمجة سليم حداد، املؤسسات اجلامعية للدراسات والنشر

 .1111 سنة والتوزيع،
 مطبعة من زاوية املقومات اجلوهرية للحكامة اجليدة انت البنيوية دراسة حتليليةو املك ،نورة غزالن الشنيوي ،

 .0222سنة  ،النجاح
 وية ابملغرب، املنظومة القانونية والتنظيمية للحياة اجلمع ،الوزارة املكلفة ابلعالقة مع الربملان واجملتمع املدين

 .0210 سنة أكتوبر
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 اصةاخلكتب ال: 

  وحقوق اإلنسان، منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان يت الطالب، احلكامة األمنية اجليدة آأمحد
احلكامة األمنية اجليدة أو إصالح قطاع األمن على ضوء توصيات هيئة اإلنصاف  حول موضوع والدميقراطية

 .0212، مطبعة البيضاوي، 0222أبريل  12-1واملصاحلة، أشغال ندوة ابلرابط يف 
 حلكامة األمنية اجليدة، منشورات مركز دراسات حقوق أمحد شوقي بنيوب، هيئة اإلنصاف واملصاحلة وا

اإلنسان والدميقراطية، احلكامة األمنية اجليدة أو إصالح قطاع األمن على ضوء توصيات هيئة اإلنصاف 
 .0212، مطبعة البيضاوي، 0222أبريل  12-1واملصاحلة، أشغال ندوة ابلرابط يف 

 سيمة ر املقاربة املغربية لتسوية ماضي االنتهاكات اجلأمحد شوقي بنيوب، هيئة التحكيم املستقلة، مسا
 حلقوق اإلنسان، مسار املقاربة املغربية لتسوية ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، الطبعة األوىل،

 .0222 سنة
 0220 ، سنةأديب حممود خضور، اإلعالم األمين، الطبعة األوىل، دمشق. 
  سنة ،الرایض العوملة، الطبعة األوىل، التخطيط األمين ملواجهة عصر ،األمنيةأكادميية انيف العربية للعلوم 

0222. 
  سنة ض،البحوث، الرای، مركز الدراسات و اإلنسانأكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، الشرطة وحقوق 

0221. 
 دالة االنتقالية يف املغرب، لعالتقرير اخلتامي ألعمال هيئة التحكيم املستقلة للتعويض، اللبنة األوىل يف مسار ا

منشورات اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، نشر الكتاب مبناسبة الذكرى العشرين لتأسيس اجمللس 
 .0212 سنة االستشاري حلقوق اإلنسان، مطبعة املعارف اجلديدة،

 وق اإلنسان قمنشورات مركز دراسات ح، ، احلكامة األمنية وحقوق اإلنسان قراءة يف جتربةاحلبيب بلكوش
 .0202، مطبعة البيضاوي، الطبعة األوىل، والدميقراطية

 األمن اإلنساين وأبعاده يف القانون الدويل العام، جملة جامعة دمشق للعلوم  ،خولة حمي الدين يوسف
 .   0210 دمشق، سنة ،0، العدد 02االقتصادية والقانونية، اجمللد 

 0212سنة  الطبعة األوىل، الرابط، بريس، طوب اجليدة ابملغرب، األمنية احلكامة ،جمدقي رضوان. 
 بنحمادة، نظام الشرطة ابلغرب اإلسالمي، نسقية املؤسسات واملمارسات األمنية، منشورات الزمن،  سعيد

 .0211 سنة ، مطابع الرابط نت، نونرب،10سلسلة شرقات، عدد 
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 لوم األمنية، الدول العربية، أكادميية انيف العربية للع املياه ومتطلبات األمن املستقبلي يف ،طارق احملذوب
 .1111 سنة الرایض،

 إعالن حالة الطوارئ وأاثرها على حقوق اإلنسان، منشورات احلليب  باس عبد األمری إبراهيم العامري،ع
 .0212 سنة لبنان، –احلقوقية، الطبعة األوىل، بریوت 

  بقال بل االستعمار، دار تو الطريق: أمن الطرق يف مغرب ما قعبد األحد السبيت، بني الزطاطة وقاطع
 .0221 ، سنةالدار البيضاء ، الطبعة األوىل،للنشر

  مطبعة النجاح اجلديدة، الدار 1121-1102عبد الرحيم الودغریي، اخلفاای السرية يف املغرب املستقل ،
 .1122 سنة البيضاء،

 الشرطة اإلدارية، املمارسون هلا والنصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة هبا، الطبعة األوىل ،عبد العزيز أشرقي، 
 .0222سنة 

  ،عبد الكرمي بن عبد هللا احلريب، دور مشاركة الشباب يف دعم األجهزة األمنية، مركز الدراسات والبحوث
 .1111 سنة أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، الرایض،

 مرشد الشرطة القضائية يف أساليب البحث والتحري وطرق االستدالل اجلنائي، مطبعة  ،املديين عصام
 .0211سيدي مومن، الطبعة الثالثة، 

 0211 سنة األمن الوطين، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، ،عبو الدويري يعل. 
 الطبعة  الدميقراطي،، منشورات األفق اب وإشكالية االنتقال الدميقراطيغفور دهشور، اإلفالت من العق

 .0220 األوىل، أبريل سنة
 املقومات، جامعة-اجملاالت -آليات –األمن الوطين، تصور شامل، املفهوم  ،فهد بن حممد الشقحاء 

 .0222 سنة ،انيف العربية للعلوم األمنية الرایض، الطبعة األوىل
 تبادلة، العالقات املق اإلنسان، دراسة يف املفاهيم و و حممد أمحد علي العدوي، األمن اإلنساين ومنظومة حق

 .0212 سنة جامعة أسيوط، مركز اإلعالم األمين،
  ،حممد البعدوي، الشرطة اإلدارية وإشكالية املوازنة بني إشكالية احلفاظ على النظام العام وضمان احلرایت

 .0212 سنة ، الطبعة الثانية،120العدد اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، سلسلة مؤلفات جامعية، 
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 كتبة مد السالم بنعبد العايل، حقوق اإلنسان األصول واألسس الفلسفية، منتدى بحممد سبيال وع
، مطبعة النجاح اجلديدة، الطبعة الثانية، الدار 1نصوص خمتارة، عدد االسكندرية، سلسلة دفاتر فلسفية 

 .0222البيضاء، سنة 
 سنة لبنان، ،الطبعة األوىل ، املؤسسة احلديثة للكتاب،النظرية العامة حلقوق اإلنسان، حممد سعيد جمذوب 

0211. 
 تطور الدولة يف املغرب إشكالية التكون والتمركز واهليمنة )من القرن الثالث ق.م إىل القرن  ،حممد شقری

 .0222 سنة ،العشرين( إفريقيا الشرق، الطبعة الثانية، الدار البيضاء
  ماهية مبدأي الشرعية واملشروعية ومصادرمها، جملة العلوم القانونية، جامعة  حسني احلسيين،حممد طه

 .0211بغداد، كلية القانون، العدد األول، سنة 
  حممد عابد اجلابري، الدميقراطية وحقوق اإلنسان، كتاب يف جريدة، إصدرات منظمة اليونسكو عام

 .0222يوليوز  0، بتاريخ 10، عدد 1112
 علي التسخریي، حقوق اإلنسان بني اإلعالنني اإلسالمي والعاملي، مكتبة مؤمن قريش، دار النشر  حممد

 .1112سنة ن، افة والعالقات اإلسالمية، إيرارابطة الثق
 بلس ـ ، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرا"حنو علم اجتماعي أمينالنظرية العامة لألمن " ،حممد ایسر األيويب

 .0222 سنة لبنان،
  املناظرة الوطنية حول ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املنظمة من طرف اجلمعية املغربية حلقوق

اإلنسان واملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واملنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف، دار النشر مؤسسة 
 .0211 سنة فريدريش إيربت، الرابط،

  القضائية ورائسة النيابة العامة، أشغال املرحلة األوىل حول اإلطار الدويل  جمللس األعلى للسلطةامنشورات
رب تعزيز قدرات القضاة يف جمال حقوق اإلنسان، دجن والوطين حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا، برانمج

0201. 
  0212-0210 برسم سنة للقانون الدستوري، الكتاب السنوياملنظمة العربية. 
 احلكامة األمنية اجليدة أو إصالح قطاع األمن على ضوء توصيات هيئة اإلنصاف ، مؤلف مجاعي

أبريل  12-1أشغال ندوة ابلرابط يف  ،منشورات مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية واملصاحلة،
 .0212، مطبعة البيضاوي، 0222
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 ،ز شرق اإلصدار الثالث، مرك مؤلف مجاعي، فلسفة ومبادئ الشرطة اجملتمعية: دراسة الشرطة اجملتمعية
 2 يف صربيا،-وجنوب شرق أوراب لتبادل املعلومات للسيطرة على األسلحة الصغریة واحلقيقية، بيلغراد 

 .0222شتنرب 
  ،هانز بورن، الرقابة الربملانية على الدفاع واألمن، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

 .0211 سنة جنيف،
 دار  ،مانع ،ل النظام العاملي اجلديدظاألمن الوطين وعناصر قوة الدولة يف ملوىل طشطوش، ايل عبد اھ

 .0210 سنة احلامد للنشر والتوزيع،
 

 اجلامعية طروحات والرسائلاألاثنيا: 
 ،نيل الدكتوراه يف أطروحة ل إبراهيم الزيتوين، جتربة العدالة االنتقالية ابملغرب: هيئة اإلنصاف واملصاحلة

القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكش، املوسم 
 .0212/0210اجلامعي 

  ،أمين شبانة، دور األمم املتحدة يف بناء السلم يف إفريقيا دراسة حالة ملوزنبيق وليبریای، أطروحة الدكتوراه
 .0221 سنة فريقية،جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات األ

  ،طروحة أحسام الدين حممد مرسي مرعي، السلطة التقديرية يف جمال الضبط اإلداري يف الظروف العادية
 .0221سنة  قسم الدراسات العليا، ، جامعة اإلسكندرية، كلية احلقوق،لنيل الدكتوراه يف احلقوق

  ،امعة سيدي أطروحة لنيل الدكتوراه يف علم االجتماع، جحسناء العمراين، الدميقراطية احمللية واجملتمع املدين
 .0212/0210حممد بن عبد هللا، كلية االداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز، فاس، املوسم اجلامعي 

  ون الفساد اإلداري وانعكاساته على التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القان ،عبد الرمحان عبد هللا احلاريت
عة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة، املوسم اجلامعي العام، جام

0211-0210. 
 السياسة التشريعية والقضائية وإشكالية محاية حقوق اإلنسان ابملغرب، أطروحة لنيل  ،عبد القادر األعرج

ال، لقانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدالدكتوراه يف القانون العام، جامعة حممد اخلامس، كلية العلوم ا
 .0210-0211الرابط، املوسم اجلامعي 
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 القانون يف دكتوراه لنيل أطروحة ،للدولة التابعة اإلقليمية للمصاحل اإلداري التنسيق ،خبنوش الكرمي عبد 
واالقتصادية العلوم القانونية  كلية جامعة حممد اخلامس، ،اإلداري والقانون اإلدارة علم ختصص العام،

 .0221-0222 وسم اجلامعيامل أکدال،-ابلرابط  واالجتماعية
  ميالدي،  12ميالدي إىل القرن  12حلسن حافيظي علوي، واحات بالد املغرب، املغرب من القرن

كدال، أوم اإلنسانية كلية اآلداب والعل  ،جامعة حممد اخلامس أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف التاريخ،
 .0220-0222 املوسم اجلامعي الرابط،

 عالقة اإلدارة ابملواطن املغريب رجال السلطة منوذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون  ،حممد إداملغيس
، جامعة حممد اخلامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال، الرابط، يف جزئني العام

 .0210-0211 املوسم اجلامعي
 كوري، احلكامة اجليدة واجملتمع املدين، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، جامعة حممد الب

املوسم اجلامعي  الرابط، االجتماعية أكدال،اخلامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية و حممد 
0212/0212. 

 كتوراه يف ، أطروحة لنيل الد مسامهة يف دراسة السياسة احلقوقية ابملغرب خالل التسعينات ،حممد بنيس
جامعة حممد اخلامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال، الرابط، املوسم  القانون العام،

 .0222/0222اجلامعي 
 سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية "دراسة مقارنة"، أطروحة  ،حممد شريف إمساعيل عبد اجمليد

 .1122-1111لنيل الدكتوراه يف القانون العام، جامعة عني مشس، كلية احلقوق القاهرة، املوسم اجلامعي 
 انون قاحلكامة األمنية يف خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف ال ،مروان بسيم

 ار البيضاء،، الدعني الشق العام، جامعة احلسن الثاين، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
 .0212-0210 املوسم اجلامعي

 حتديث اإلدارة احمللية ابملغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام، جامعة  ،موالي حممد البوعزاوي
-0210قانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال، الرابط، املوسم اجلامعي حممد اخلامس، كلية العلوم ال

0212. 
 تدبری الشأن األمين ابملغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام، جامعة حممد األول،   ،حيىي قامسي

 .0212/0210كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، املوسم اجلامعي 
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 ة العلوم مطبوعات كلي ،جامعة حممد اخلامس لبصري، رجل السلطة، دبلوم لنيل الدراسات العليا،إدريس ا
 .1112 سنة ، املطبعة امللكية، الرابط،أكدال انونية واالقتصادية واالجتماعيةالق
  بشر صالح العاوور، سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية يف التشريع الفلسطيين، رسالة لنيل

 .0221-0222 املوسم اجلامعي غزة، لعام، جامعة األزهر، كلية احلقوقشهادة املاجستری يف القانون ا
  ،حماضر الضابطة القضائية: احلجية واإلثبات يف الواقع العملي، رسالة لنيل شهادة املاسرتمصطفى الطوييب 

م ية واالجتماعية وجدة، املوسيف القانون اخلاص، جامعة حممد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصاد
 .0212-0210اجلامعي: 

 

 علميةال دالئلالقاالت و املاثلثا: 

 . 0212دجنرب 20 يف القانون والواقع، جملة القانون،، جملة حماضر الضابطة القضائية، إبراهيم حصالة 
، 20د داخلي، عدشأن  أبو بكر سبيك، احلكامة األمنية اجليدة واملراقبة اجلهوية لألمن، جملة الشرطة، 

  .0212 يونيو
 حماكمة عادلة، ، األمن القضائي وجودة األحكام، إصدارات مجعية عدالة من أجل احلق يفأمحد مفيد 

 .0212، الرابط، نونرب مطبعة دار القلم
إلك ديفرو، شرطة القرب، مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، أشغال ندوة احلكامة األمنية على  

 .0202حمللي، مطبعة البيضاوي، شتنرب املستوى ا
 .0202، يونيو 22إهلام املكتفي، األخبار الزائفة...ورهاب اخلوف، جملة الشرطة، ملف خاص، عدد  
مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، أشغال ندوة احلكامة األمنية  أمين أيوب، شرطة القرب ملاذا؟ 

 .0202نرب على املستوى احمللي، مطبعة البيضاوي، شت
ضماانت حياد القاضي كأحد مظاهر ضمان املساواة يف النظام اإلجرائي، جملة  ،أمين نصر عبد العايل 

 .0211 سنة ،21عدد البحوث القانونية واالقتصادية، 
، سنة 20الرقابة الربملانية على أداء األجهزة األمنية، سلسلة التقارير القانونية، عدد  هباء الدين السعدي، 

0220. 
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، 2عدد ية،فقرة افتتاح احلكامة األمنية: املنظور اجلديد للشرطة املواطنة، جملة الشرطة، ،بوشعيب ارميل 
 .0210يناير 

عدد قرة إضاءات، ف الح املؤسسايت املغريب، جملة الشرطة،صاألمنية يف مشروع اإلاحلكامة  ،احلبيب بلكوش 
 . 0210، يناير 2
أمری املؤمنني جاللة امللك احلسن الثاين نصره هللا وأيده وجهه إىل دعوة احلق، خطاب العرش ألقاه موالان  

لرتبع جاللته على عرش أسالفه املنعمني، جملة شهرية تعىن ابلدراسات اإلسالمية  21األمة مبناسبة الذكرى 
 .1210 شوال-رمضان ،021والثقافية والفكر، العدد 

ونية مديرية الشؤون القان-العامة للجماعات احمللية  املديرية دليل اجلماعات احمللية، الشرطة اإلدارية، 
 .0210 سنة ،األوىلوالدراسات والتوثيق والتعاون، مصلحة الشرطة اإلدارية، وزارة الداخلية، الطبعة 

دليل الشرطة اإلدارية اجلماعية، سلسلة دليل املنتخب، املديرية العامة للجماعات احمللية، الطبعة األوىل،  
 .0221 سنة صدر يف

مطبوعات منظمة العفو الدولية، طبع يف اململكة املتحدة،  ،دليل احملاكمة العادلة، منظمة العفو الدولية 
 . 0212 سنة الطبعة الثانية،

دليل عمل الشرطة يف النظم الدميقراطية، رزمة سن تشريعات متعلقة بقطاع األمن، دار النشر مركز جنيف  
 نةس املسلحة، بتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أورواب، فلسطني،للرقابة الدميقراطية على القوات 

1112. 
الدورایت و  املراسيم واملناشری للجماعات الرتابية، تضمن حمتواه دليل عملي، صادر عن املديرية العامة 

 .0202يوليوز قسم اإلحصاء والتوثيق والنشر،  ،11رتة الوابء كوفيد فوالبياانت املتعلقة ب
رطة سن التشريعات املتعلقة ابلقطاع األمين، قانون الش لتشريعات املتعلقة ابلشرطة، رزمةذج امنو دليل  

، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات 1122، قانون تنفيذ واجبات الشرطة 1102الياابنية، 
 .0222 سنة املسلحة،

، 21 ضاءات، عددفقرة إلة الشرطة، رضوان غزال، األمن املدرسي يف طليعة أولوایت العمل النظامي، جم 
 .0201شتنرب 

عدد وم السياسية، لة العربية للعلمفهوم األمن: مستوایته وصيغه وهتديداته، اجمل ،سليمان عبد هللا احلريب 
 .0222، صيف 11
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 .0212، يونيو 20، عدد فتتاحيةفقرة ا جملة الشرطة،، تالحم وثيق بني العرش والشعب، الشرقي الضريس 
سلسلة  التنمية،منشورات اجمللة املغربية لإلدارة احمللية و  ،"إدارة القرب: آلية للتضامن الرتايب" ،الغيويبالشريف  

 .0222 سنة ،02عدد  مواضيع الساعة،
حالة  –احلكامة األمنية: مقاربة جديدة إلصالح املنظومة الشرطية يف دول املغرب العريب  ،خبدا عبد الكرمي 

 .0211، يونيو 11عدد ياسة والقانون، يبيا، دفاتر الستونس ول
غربية لإلدارة مدلول ومكانة احلكامة األمنية يف نظرية املفهوم اجلديد للسلطة، اجمللة امل ،عبد الكرمي جالم 

 .0212أبريل -يناير ،101-102عدد  ،احمللية والتنمية
، ةالقاهر  ، دار األهرام،22 ددع األمم املتحدة ومفهوم األمن، جملة السياسة الدولية، ،عبد املنعم الناشط 

 .1122 سنة
 ، السنة الثانية،10-11علي الدين هالل، الوحدة واألمن القومي العريب، جملة الفكر العريب، عدد مزدوج  

 .1111 سنة
سنة من  01أهروش، دعم األخالق يف املرفق العام، املديرية العامة لألمن الوطين يف ذكرى التأسيس  علي 

 .0210يونيو  –، ماي 1التفاين والوالء للوطن والعرش، جملة الشرطة، حمور داخلي، العدد 
سان اإلن؛ االجنازات، مركز دراسات حقوق ری، شرطة القرب ابملغرب: األهداف؛ املرتكزاتعمر بنصغ 

 .0202والدميقراطية، أشغال ندوة احلكامة األمنية على املستوى احمللي، مطبعة البيضاوي، شتنرب 
 .0202 سنة ،22العدد  ،جملة القانون املغريب ،لتأطری القانوين للحكامة األمنيةا ،كرمي الدكايل 
والتنمية، سلسة  حملليةا ة لإلدارةحلسن بيهي، حماضر الشرطة القضائية بني احلجية والشرعية، ابجمللة املغربي 

 .0222 ،مطبعة املعارف اجلديدة، الرابط، أبريل -يناير 00-02مواضيع الساعة، عدد مزدوج 
، مارس 22، جملة فصلية تصدر عن األمانة العامة جمللس وزراء الداخلية العرب، العدد جملة أصداء األمانة 

0202. 
 .0220 الطبعة األوىل، سنةجملة األحباث القانونية، اجلزء األول،  
 .0212، دجنرب 01عدد  ،0212املديرية العامة برسم سنة  جملة الشرطة، حصيلة إجنازات 
 .0212يناير ، 22عني على الزمالء األجانب، عدد جملة الشرطة،  
 .0212مارس ، 20عدد عني على الزمالء األجانب، جملة الشرطة،  
 .0212، يونيو 20عدد  ماي: إصالحات على إيقاع العيد، 12ملف  جملة الشرطة، 
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 .0210، يناير 2 عدد احلكامة األمنية مسار إصالح متواصل، ملف ،جملة الشرطة 
، ماي 12عدد ملف املديرية العامة لألمن الوطين اهليكلة...التنظيم ومنهج احلكامة،  الشرطة،جملة  

0211. 
، 21دد عات الكربى معامل النموذج املغريب...من الرتصيد إىل التدويل، ملف أتمني التظاهر  جملة الشرطة، 

 .0201شتنرب 
 .0212، نونرب 12عدد  ملف تطبيقات حقوق اإلنسان يف صنع القرار األمين، جملة الشرطة، 
 .0212، أبريل 22عدد  ملف ورش اإلصالحات الكربى للمديرية العامة لألمن الوطين، جملة الشرطة، 
 .0210، فرباير 20الشرطة، ملف، املظهر العام للمخاطر املستجدة وحتدایهتا األمنية، عدد جملة  
 .1120، سنة 22-20جملة قضاء اجمللس األعلى، عدد  
لة ، اجمل0211عالقة احلقوق ابحلرایت ودور اجملتمع املدين يف الدفاع عنها يف ظل دستور  ،األعرج حممد 

 .0210 سنة ،12عدد ، املغربية للسياسات العمومية

حممد الصديقي، احلكامة األمنية على املستوى احمللي، أي دور للمنتخبني، مركز دراسات حقوق اإلنسان  
 .0202والدميقراطية، أشغال ندوة احلكامة األمنية على املستوى احمللي، مطبعة البيضاوي، شتنرب 

ركز محممد ولد دداه، التجزئة السياسية العربية واألمن القومي العريب، منشورات مؤسسة خالد احلسن  
 .0212 سنة حباث، العدد األول، النصف األول،الدراسات واأل

 .0212 ، سنة0، العدد احلكومة إىل احلكامة دروس مغربية، جملة طنجيس ،مليكة الصروخ 
 .0222يناير ، 10عدد  فقرة ملعرفتك، جملة الشرطة،"، "التغيری الشرطي ،يوسف الشامي 
التداعيات اجلديدة ملصطلح األمن: تطور ممارسات وجتارب السياسات األمنية العمومية،  يوسف الشامي، 

 .0212، أبريل 22عدد ، ملعرفتكفقرة  جملة الشرطة،
قني زمن الظروف فقات واملرتفيف الدفاع عن احلقوق بني اإلدارة واملرت الوسيط دور مؤسسة يوسف الفياليل، 

مة، عدد لة علمية حمكدراسات وأحباث، جم جملة مسارات يف األحباث والدراسات القانونية، االستثنائية،
 .0201، سنة 02و 11مزدوج 

يوسف الفياليل، قراءة يف إجراءات الطوارئ الصحية ابملغرب: دراسة حالة وزارة الداخلية، اجمللة املغربية  
 .0201 سنة ،110احمللية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد لإلدارة 



  1122ضوء دستور  يفابملغرب  وحقوق اإلنسان احلكامة األمنيةيوسف الفياللي                                         

584 
 

يوسف الفياليل، قراءة يف املرتكزات القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية، جملة مسارات يف األحباث  
 .0202 سنة ، عدد خاص،11والدراسات القانونية، مؤلف مجاعي، جملة علمية حمكمة، العدد 

 امللكية اخلطب والرسائلرابعا: 

 :اخلطب امللكية 

 رابط، ، انبعاث األمة، اجلزء الثالث، الرمحة هللا عليه اخلطاب امللكي السامي للملك الراحل احلسن الثاين
 .1101املطبعة امللكية، 

 مساعيل ، الذي ألقي مبناسبة خترج فوج موالي إرمحة هللا عليه للملك الراحل احلسن الثاين اخلطاب امللكي
 .1102يوليوز  2يف 
 11 تاريخباملوجه إىل بعض الضباط السامني  للملك احلسن الثاين رمحة هللا عليه، امللكي السامي طاباخل 

 .1110غشت 
 قوق تنصيب أعضاء اجمللس االستشاري حل رمحة هللا عليه، اخلطاب امللكي السامي للملك احلسن الثاين

 .1112ماي  2اإلنسان يف 
 2د رمحة هللا عليه، يف خطابه التارخيي مبناسبة لذكرى عيد العرش اجملي خطاب امللك الراحل احلسن الثاين 

 .1110مارس 
  للقائمني على الشؤون احمللية من ممثلي السكان والساهرينامللك حممد السادس اخلطاب امللكي الذي وجهه 

 .1111أكتوبر  10يوم الثالاثء  ،على املصاحل العمومية الذين هم ممثلون عن حكومتنا يف دوائر عملهم
  خطاب امللك حممد السادس مبناسبة تعيني وتنصيب األعضاء اجلدد يف اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان

 .0220دجنرب  12يف  ،ووايل ديوان املظامل
 مارس  1بتاريخ  ،املراجعة الدستورية الشاملة مرتكزات حول الذي وجهه امللك إىل األمة اخلطاب امللكي

0211. 
 تاريخ ب الفتتاح الدورة التشريعية األوىل من السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية الثامنة يطاب امللكاخل

 .0211يونيو  11
 0211أكتوبر  1، بتاريخ األحد 0212-0221افتتاح الدورة اخلريفية للربملان  مبناسبة اخلطاب امللكي. 
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  0211يوليوز  01يف اخلطاب لعيد العرش اجمليد،  12اخلطاب امللكي مبناسبة حلول الذكرى. 
 
 :الرسائل امللكية 

  الرسالة امللكية إىل املشاركني يف الندوة الوطنية حول دعم األخالقيات ابملرفق العام، الرابط، بتاريخ اخلميس
 .1111أكتوبر  02
  اريخ اجلمعة ، بتالواحد واخلمسون لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانالرسالة امللكية مبناسبة الذكرى

 .1111دجنرب  12
 10األربعاء  اريخ، بتالرسالة امللكية السامية اليت ألقاها امللك أثناء افتتاح أشغال اجمللس األعلى للقضاء 

 .1111دجنرب 
 لتحكيم املستقلة ة ائاإلنسان وأعضاء هي ي حلقوقمبناسبة استقبال أعضاء اجمللس االستشار  يةامللك الرسالة

 1السبت  ،للتعويض عن ضحاای االختطاف واالعتقال التعسفي وذكرى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 .0222دجنرب 

 02 ، السبتمبراكش عتداء اإلرهايب على مقهى أركانةإىل املوجهني يف إحياء ذكرى اال الرسالة امللكية 
 .0210أبريل 

 مارس  10، األربعاء جمللس وزراء الداخلية العرب املنعقد مبراكش 21وجهة للمشاركني يف الدورة الرسالة امل
0212. 

 مراكش  ،الرسالة امللكية السامية املوجهة للمشاركني يف أشغال الدورة الثانية للمنتدى العاملي حلقوق اإلنسان
 .0212نوفمرب  01
  عليا، ادس إىل املشاركني يف املنتدى الوطين للوظيفة العمومية الجلاللة امللك حممد الس ساميةالرسالة امللكية

الذي تنظمه اليوم الثالاثء ابلصخریات، وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، حتت الرعاية السامية جلاللة 
 .0212فرباير  01امللك، بتاريخ: الثالاثء 

 ستشاري عالن العاملي حلقوق اإلنسان أمام اجمللس االالرسالة امللكية مبناسبة االحتفال ابلذكرى السبعني لإل
 .0212دجنرب  02، بتاريخ حلقوق اإلنسان

 :بالغات الديوان امللكي 
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  بالغ للديوان امللكي خبصوص ترأس امللك حممد السادس، ابلقصر امللكي ابلدار البيضاء، جلسة عمل
واجهة أي اختاذ مزيد من اإلجراءات مل خصصت لتتبع تدبری انتشار وابء فریوس كوروان ببالدان، ومواصلة

 .0202مارس11تطور، بتاريخ الثالاثء 
 

 وآراء استشارية تقاريرخامسا: 

 1111سنة نيويورك  ،تقرير التنمية البشرية ،برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. 
  التقارير السنوي للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول حالة حقوق اإلنسان ابملغرب، برسم سنة

، منشور ابملوقع اإللكرتوين الرمسي للمجلس حتت عنوان 0202ماي  2 بتاريخ اخلميس، 0202
 : وضع استثنائي ومترين حقوقي جديد".11"كوفيد 

  1112اإلنساين، برانمج األمم املتحدة، تقرير التنمية البشرية، أبعاد اجلديدة لألمن. 
  ،التقرير اخلتامي هليئة اإلنصاف واملصاحلة، مقومات توطيد اإلصالح واملصاحلة، الكتاب الرابع

 .0222حلقوق اإلنسان، الرابط،  اإلستشاريمنشورات اجمللس 
  :إسهام يف 0200سنة من التنمية البشرية ابملغرب وآفاق سنة  02تقرير اخلمسينية، املغرب املمكن ،

 .0222النقاش العام من أجل طموح مشرتك، مطبعة دار النشر املغربية، الدار البيضاء، 
 0211 رسم سنةب النيابة العامة حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة يسرئالسنوي لتقرير ال. 
 0211 برسم سنة ةسری النيابة العامالنيابة العامة حول تنفيذ السياسة اجلنائية و  يسرئل السنوي تقريرال. 
 0202 رسم سنةب النيابة العامة حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسری النيابة العامة يسرئل السنوي تقريرال. 
  نشر ابجلريدة الرمسية،0211، صدر يف دجنرب 0212التقرير السنوي ملؤسسة الوسيط برسم سنة ، 

 .10/0211/ 11، بتاريخ 2222عدد  النشرة العامة،
  نشر ابجلريدة الرمسية،0202دجنرب  ، صدر يف2019التقرير السنوي ملؤسسة الوسيط برسم سنة ، 

 .10/0202/ 22، بتاريخ 121مكرر، السنة  2122عدد النشرة العامة، 
 منشور ابجلريدة الرمسية، النشرة العامة، 0202ؤسسة وسيط اململكة برسم سنة مل السنوي تقريرال ،

 .0201دجنرب  02مكرر، بتاريخ 1202، عدد 112السنة 
  0222تقرير جلان تقصي احلقائق واملنظمات غری احلكومية، املركز الدويل للعدالة االنتقالية، مارس. 
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  21تقرير منظمة الصحة العاملية، الصحة واألمن اإلنساين، اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، الدورة ،
 .0220من جدول األعمال، أغسطس  1البند
 ركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، إصالح قطاع الشرطة، أكتوبر مل رير موجزتق

0221. 
 يادة حول األمن الصحي كمدخل لتعزيز الس اجملموعة املوضوعاتية املؤقتةصادر عن  تقرير موضوعايت

 .0200شارين، يوليوز ستالوطنية، جملس امل
 بتغيری وتتميم أحكام جمموعة  22.12اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص مشروع القانون رقم  رأي

القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، وذلك بناء على طلب إبداء الرأي 
 .0212دجنرب  12لس النواب بتاريخ الذي توصل به من طرف رئيس جم

 بشأن احلق يف احلصول على  21-12خبصوص مشروع قانون  حلقوق اإلنسان ينرأي اجمللس الوط
 .0212املعلومات، يناير 

  تتميم جمموعة القانون بتغيری و  12-12صوص مشروع قانون خب حلقوق اإلنسان أي اجمللس الوطينر
 .11/1/0212اجلنائي، بناء على طلب موجه من طرف رئيس جملس النواب، بتاريخ 

 كومة ة لرئيس احلحول التجمعات العمومية من خالل مذكرة موجه الوطين حلقوق اإلنسان رأي اجمللس
 ،ضمان حرية االجتماع والتجمهر والتظاهر السلميو  ،تعلقة ابلتجمعات العموميةامل، 0210يف نونرب 
 .0210دجنرب 

  القاضي  12.12رقم  املقدمة إىل الربملان مبناسبة مشروع القانون ة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانمذكر
 .إلغاء عقوبة اإلعدامحول  0211أكتوبر  02بتاريخ  ،بتغيری وتتميم جمموعة القانون اجلنائي

 وضوعايت للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول فعلية احلق يف الصحة: التحدایت املتقرير ملخص ال
 .0200والرهاانت ومداخل التعزيز، الصادر يف فریاير 

  ميليندا موملز، دور الشرطة اجملتمعية يف منع التطرف العنيف ومحاية احلقوق، "أمهية الشركة بني اجملتمع
ية حول السياسات والتطبيق العملي إلعالم اإلسرتاتيجيات الوطنية املعنتقرير املدين والقطاع األمين"، 

املدين  دولية ألنشطة اجملتمعمبنع التطرف العنيف وتعزيز السالم املستدام، دار النشر الشبكة ال
(ICAN) 0211، واشنطن، خريف. 
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 0211) يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسانالوطنية  طةاخل ،وزارة الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان-
0212). 

 0212اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان )، وزارة الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان-
 .0211(، دجنرب 0201

 
 

 سادسا: الندوات العلمية

  12 -1أشغال ونتائج املناظرة الوطنية حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ابملغرب، الرابط يف- 
 .0221نونرب  11

 مارس  10تاريخ ب ابلرابط،دولية  امل العريب" موضوع ندوة"إصالح القطاع األمين يف الع ،أمحد آيت الطالب
0221. 

 بتاريخ  ،الرابط، مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية ندوة علمية منظمة من طرف ،مصطفى املانوزي
20/20/0212. 

 لسة كلمة اللجنة التحضریية خالل اجل  النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان،املناظرة الوطنية حول ماضي ا
 .0211االفتتاحية، دار النشر مؤسسة فريدريش إيربت، الرابط، 
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 سابعا: اإلعالانت واالتفاقيات الدولية

( 2-ألف)د 011اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  
 .1122دجنرب  12بتاريخ 

يف سان فرانسيسكو يف ختام مؤمتر األمم املتحدة اخلاص بنظام  1120يونيو  02ميثاق األمم املتحدة يف  
 . 1120تشرين األول / أكتوبر  02اهليئة الدولية وأصبح انفذا يف 

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار  
دخل حيز النفاذ بتاريخ و  1122دجنرب  12( املؤرخ يف 01-دأ )-0022ة العامة لألمم املتحدة اجلمعي

، وصادق عليه بتاريخ 1111يناير  11. وقع عليه املغرب يف 21، وفقا ألحكام املادة 1112مارس  02
 .1122ماي  01بتاريخ  2000، ونشر ابجلريدة الرمسية عدد 1111ماي  22

 ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمامالعهد الدويل اخلاص  
ودخل حيز  1122دجنرب  12( املؤرخ يف -01أ )د -0022مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 1111يناير 11من العهد. وقع عليه املغرب يف  01، وفقا للمادة 1112يناير  22التنفيذ بتاريخ 
 .1122ماي  01بتاريخ  2000، ونشر ابجلريدة الرمسية عدد 1111ماي  22صادق عليه بتاريخ و 
النضمام مبوجب االتمييز العنصري وعرضت للتوقيع والتصديق و االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال   

 22ذ بتاريخ ، ودخلت حيز النفا1120دجنرب  01املؤرخ يف  0122قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
من االتفاقية. وتشرف عليها جلنة القضاء على التمييز العنصري. وقع  11، وفقا للمادة 1121يناير 

نشرت ، و 1112دجنرب  12ق عليها بتاريخ ، وصاد1121شتنرب  12املغرب على هذه االتفاقية يف 
 .1112فرباير  22بتاريخ  0122ابجلريدة الرمسية عدد 

هضة التعذيب وغریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو املهينة، االتفاقية الدولية ملنا 
املؤرخ  22/21اعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

ة، من االتفاقي 01، وفقا للمادة 1121يونيو  02، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1122دجنرب  12يف 
 01، وصادق عليها بتاريخ 1122يناير  2وتشرف عليها جلنة مناهضة التعذيب. وقع عليها املغرب يف 

 .1112دجنرب  01بتاريخ  2222، ونشرت يف اجلريدة الرمسية عدد 1112يونيو 
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 اعتمد الربوتوكول االختياري التفاقية ملناهضة التعذيب وغریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالنسانية أو املهينة وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام، مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

ألحكام الفقرة ، وفقا 0222يونيو  00النفاذ يف  ، ودخل حيز0220دجنرب  12، بتاريخ 01/111
ناهضة التعذيب قية الدولية ملمن الربوتوكول، انضم املغرب إىل الربوتوكول االختياري لالتفا 02من املادة  1

 .0212نونرب  02وغریه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو املهينة بتاريخ 
اعتمدت االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وعرضت للتوقيع والتصديق  

، ودخلت 0222دجنرب  02املؤرخ يف  111/21واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
من االتفاقية، وقع املغرب على االتفاقية الدولية  21، وفقا للمادة 0212دجنرب  02حيز التنفيذ بتاريخ 

ماي  12، وصادق عليها بتاريخ 0221فرباير  2حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف 
 .0212غشت  22تاريخ ب 2212، ونشرت يف اجلريدة الرمسية عدد 0212

مبادرة اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول مدونة قواعد وسلوك موظفي األمن، اعتمدت ونشرت على املأل  
 .11/10/1111املؤرخ يف  22/121مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 

 اثمنا: النصوص القانونية

، 0021عدد  ،القسم الرمسي اخلاص ابلعمال، ج ر، بتحديد القانون 1.02.222الظهری الشريف رقم  
 .1102أبريل  2، يف 20السنة 

، 0021عدد  ،القسم الرمسي ج ر، ،بتحديد القانون اخلاص للقواد 1.02.221الظهری الشريف رقم  
 .1102أبريل  2، يف 20السنة 

مسي، عدد القسم الر ج ر،  ة لألمن الوطين،بشأن إحداث اإلدارة العام 1.02.110الظهری الشريف رقم  
 .1102ماي  00يف  ،20السنة  ،0012

 ر، ج وبشأن موظفيها، بشأن إعادة تنظيم املديرية العامة لألمن الوطين 1.02.121الظهری الشريف رقم  
 .1102غشت  21، يف 20، السنة 0022القسم الرمسي، عدد 

ريف صابلنظام األساسي اخلصوصي ملتاملتعلق  1122بتاريخ فاتح مارس  1.22.222الظهری الشريف رقم  
 .1122مارس  10بتاريخ ، 0201عدد  ،ج ر وزارة الداخلية،
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 .إبحداث مديرية عامة ملراقبة الرتاب الوطين 1112يناير  10الصادر يف  1.12.12الظهری الشريف رقم  
يلغى ويعوض مبوجبه الظهری الشريف رقم  1112يناير  0 بتاريخ 1.12.200شريف رقم الظهری ال 

، نصوص ج ر ،إبحداث مديرية عامة ملراقبة الرتاب الوطين 1112يناير  10الصادر يف  1.12.12
 .12/21/1112بتاريخ ، 2112عدد  خاصة،

بتاريخ  ،2201عدد  ، ج ر1111فرباير 10صادر يف  1.10.122الظهری الشريف مبثابة قانون رقم  
 حول اختصاصات العامل. 1111مارس  12

 شريف بتغيری وتتميم ظهری 1112أكتوبر  2الصادر يف  1.12.012الظهری الشريف مبثابة قانون رقم  
 .1112أكتوبر  2يف  ،2002عدد  اختصاصات العامل، ج رحول  1111فرباير  10

، نصوص ج رل السلطة، يئة رجااملتعلق هب 0222أكتوبر  01الصادر يف  1.22.21ظهری شريف رقم  
 .0222أكتوبر  01، بتاريخ 0211خاصة، نظام موظفي اإلدارات العمومية، عدد 

يتعلق ابملديرية العامة لألمن الوطين والنظام  0212فرباير  02صادر يف  1.21.012ظهری شريف رقم  
 .1/2/0212، بتاريخ 5817نصوص خاصة، عدد  ،في األمن الوطين، ج راألساسي ملوظ

عدد ث مؤسسة الوسيط، ج ر إبحدا 0211مارس  11الصادر يف  1-11-00شريف رقم ظهری  
 .0211مارس  11، بتاريخ 0102

بتنفيذ الدستور، األمانة العامة للحكومة،  0211يوليوز  01الصادر يف  1-11-11ظهری شريف رقم  
املغربية، طبعة  ئق القانونيةمخسون سنة من دساتری اململكة املغربية، مديرية املطبعة الرمسية، سلسلة الواث

0210. 
املتعلق إبعادة تنظيم القوات املساعدة وبتحديد  10/0/0212الصادر يف  1.11.11ظهری شريف رقم  

، 2222، نظام موظفي اإلدارات العامة، نصوص خاصة، عدد ، ج رالنظام األساسي اخلاص أبفرادها
 . 0212يونيو  02بتاريخ 

الصادر بتنفيذه الظهری الشريف رقم مة الدستورية، املتعلق ابحملك 22.12القانون التنظيمي رقم  
شتنرب  2يف  2022، نصوص عامة، عدد ، املنشور يف ج ر0212ت غش 12بتاريخ  1.12.121

0212. 
يف  1-10-20املتعلق ابجلماعات، الصادر بتنفيذه ظهری شريف رقم  112-12القانون التنظيمي رقم  

 .0210يوليوز  02بتاريخ  2222عدد  ج ر، املنشور يف 0210يوليوز  1
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املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه ظهری شريف  122-12القانون التنظيمي رقم  
 .0212-2-12، بتاريخ 2202عدد  ، املنشور يف ج ر0212س مار  02يف  1-12-22رقم 

املتعلق يف املناصب  20.10التنظيمي رقم  القاضي لتغيری وتتميم القانون 22.01القانون التنظيمي رقم  
نفيذ من الدستور، بت 0211أبريل  01صادر يف  1.01.22العليا، الصادر بتنفيذه الظهری الشريف رقم 

 .0201ماي  12، بتاريخ 2122، نصوص عامة، عدد ج ر
الصادر  1.20.000الظهری الشريف رقم الصادر بتنفيذه املتعلق ابملسطرة اجلنائية،  00.21القانون رقم  

 .0222يناير  22بتاريخ  ،0212عدد  ج ر ،0220توبر أك 2يف 
صادر ، الاملتعلق مبؤسسة حممد السادس لألعمال االجتماعية ملوظفي األمن الوطين 22.12القانون رقم  

 22.12بتنفيذ القانون رقم  0212يوليوز  12صادر يف  1.12.122شريف رقم الظهری ال بتنفيذه
 11بتاريخ ، 0201عدد  ج رفي األمن الوطين، حممد السادس لألعمال االجتماعية ملوظ املتعلق مبؤسسة

 .0212يوليوز 
 يذهالصادر بتنف املتعلق ابملسطرة اجلنائية 00.21القاضي بتغيری وتتميم القانون رقم  20.11القانون رقم  

 0112رقم  ،املنشور يف ج ر 0211أكتوبر  11من  11صادر يف 1.11.121ظهری شريف رقم 
 .0211أكتوبر  01الصادرة بتاريخ ، نصوص عامة

مارس 11يف  22-11-1املتعلق مبؤسسة الوسيطـ، الصادر بتنفيذه ظهری شريف رقم  12-12قانون رقم  
 .0211أبريل  1، بتاريخ 2120عدد  ، ج ر02111

لتابعني دة رجال السلطة اإبعادة تنظيم مؤسسة احلسن الثاين لألعمال االجتماعية لفائ 22.12القانــون رقم  
 ، ج ر0202أغسطس  2الصادر يف  1.02.11لوزارة الداخلية، الصادر بتنفيذه الظهری الشريف رقم 

 .0202أغسطس  12يف  ،2122عدد 
يتعلق بسن أحكام خاصة حبالة الطوارئ  0202مارس 02 ، الصادر يف010-02-0 مرسوم بقانون رقم 

، متت 0202مارس  02مكرر يف  2221عدد  شور يف ج رن عنها، املنالصحية وإجراءات اإلعال
ماي  02بتاريخ  1.02.22ف رقمالصادر بتنفيذه الظهری الشري 02-02املصادقة عليه بقانون رقم 

0202. 
 .إبعالن حالة االستثناء 1120يونيو  1الصادر يف  20-122املرسوم امللكي رقم  
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القاضي إبحداث مدرسة استكمال تكوين  1120شتنرب  01بتاريخ  20-201املرسوم امللكي رقم  
، وتغری اسم 1120اکتوبر  12بتاريخ ، 02122عدد نصوص عامة،  ج ر، ،املتصرفني بوزارة الداخلية

حيث أصبح يطلق عليها اسم  ،1121أبريل  00تاريخ ب 21-22هذه املؤسسة تبعا للمرسوم امللكي رقم 
 2اتريخ ، 0222 ددع نصوص عامة، ريدة الرمسيةارة الداخلية، اجلمدرسة استكمال خربة اإلطارات بوز 

 .1121ماي 
لق بوجوب التصريح ببعض مبثابة قانون يتع 1121يونيو  02بتاريخ  20-002املرسوم امللكي رقم  

 0 بتاريخ 0202عدد  نصوص عامة، ج ر،على هذه األمراض، اختاذ تدابری وقائية للقضاء األمراض و 
 .1121 يوليوز

 صادر يف، 1.22.20دقة عليه بظهری شريف رقم هليئة اإلنصاف واملصاحلة، متت املصاالنظام األساسي  
 .0222أبريل  10بتاريخ ، 0022خاصة، عدد  املنشور يف ج ر، نصوص ،0222أبريل  12

عدد  نصوص خاصة، ،، املنشور يف ج ر0211نونرب  12النظام الداخلي ملؤسسة الوسيط الصادر يف  
 شريفال ظهریال، و 0211يوليوز  01من دستور 111، بناء على الفصل 0210مارس  02يف  2222

بعد املصادقة امللكية على مشروع و منه، 02، والسيما املادة 0211ارس م 11 بتاريخ حداث الوسيطإب
 املفعول.من هذا النظام الداخلي الساري  12بناء على املادة النظام الداخلي ملؤسسة الوسيط 

وص نص ،دارات العمومية، ج ر، نظام موظفي اإلبتحديد القانون اخلاص للقواد 0.02.1120مرسوم رقم  
 .1101يناير  2 ، بتاريخ22، السنة 0222عدد  ،خاصة

 ،2000عدد  ج رالتركيز اإلداري، بشأن ال 1112أكتوبر 02الصادر يف  0.12.200مرسوم رقم  
 .1112أكتوبر  21بتاريخ 

يتعلق بنظام التعويضات املمنوحة للموظفني  0222يونيو  22الصادر يف  0.22.201رقم مرسوم  
 .0222يوليوز  1، بتاريخ 2211عدد  ج رمن الوطين، التابعني لألطر اخلاصة ابملديرية العامة لأل

متنح مبوجبه تعويضات لفائدة بعض فئات املوظفني  0221أبريل  2الصادر يف  0.21.112مرسوم رقم  
 .0221أبريل  02بتاريخ  ،0002عدد  ج رمة لألمن الوطين، ابعني لألطر اخلاصة للمديرية العاالت
تعلق ابملعهد امللكي ي ،، ابقرتاح من وزير الداخلية0222يوليو  1 صادر يف 0.22.011مرسوم رقم  

 .0222غشت  1بتاريخ  ،0202عدد  يف ج رلرتابية، الصادر لإلدارة ا
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بتحديد شروط اإلدماج وإعادة لرتتيب رجال  0222أكتوبر  02صادر يف  0.22.020مرسوم رقم  
، 0211عدد  هيئة رجال السلطة، ج ربشأن  0222يوليو  21 شريف السلطة مبوجب أحكام ظهری

 .0222أكتوبر  01يف 
بتحديد اختصاصات املديرایت املركزية التابعة للمديرية  0212أبريل  1صادر يف  0.12.22مرسوم رقم  

 .10/2/0212صادر يف ، 0201عدد  ج رالعامة لألمن الوطين، 
ي اخلاص مبوظفي األمن بشأن النظام األساس 0211ماي  02صادر يف  0.11.201رقم مرسوم  

 .0211ماي  01 بتاريخالصادرة  ،2121عدد  ج رالوطين، 
 1بتاريخ  0.12.22بتغيری وتتميم املرسوم رقم  0211صادر يف فاتح يوليوز  0.11.220مرسوم رقم  

، 2112 مة لألمن الوطين، ج ربتحديد اختصاصات املديرایت املركزية التابعة للمديرية العا 0212أبريل 
 .2/1/0211نصوص خاصة، بتاريخ 

ة، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلي 0202يناير  22 صادر يف 0-11-1222مرسوم رقم  
 .0202فرباير  2، بتاريخ 6854عدد  منشور يف ج ر

، إبعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء 0202مارس  02الصادر يف  0.02.012مرسوم رقم  
مارس  02 مكرر، يف 2221، عدد ، املنشور يف ج ر11وفيدالرتاب الوطين ملواجهة تفشي فربوس ك

0202. 
عدد  ت وزير الداخلية، ج راملتعلق ابختصاصا 0201أكتوبر  01الصادر يف  0.01.202مرسوم رقم  

 ، 0201أكتوبر  00مكرر، نشرة عامة، نصوص خاصة، يف  1220
بتفويض سلطة التعيني يف بعض أسالك ودرجات موظفي  0201نونرب  22يف  0.01.211مرسوم رقم  

 .0201دجنرب  12 بتاريخ ،1222نصوص خاصة، عدد  ،ج ر الداخلية، األمن الوطين إىل وزير
إىل والة بتفويض السلطة  0220مارس  0صادر يف  211.20قرار املدير العام لألمن الوطين رقم    

 .21/22/0220بتاريخ  ،2122عدد  ج راجلهات، 
 2201.11رقم  ،القضائيةإبحداث املكتب املركزي لألحباث  قرار مشرتك لوزير العدل ووزير الداخلية 

الصادرة  ،2212عدد  ج ر، إبحداث املكتب املركزي لألحباث القضائية 0211ديسمرب  11صادر يف 
 .0210يناير  0 بتاريخ
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 �بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي  0212أبريل  00يف  1222.12قرار وزير الداخلية رقم 
تطبيقا للمادة  0212ماي 1، يف 2211عدد  ،خاصةنصوص  ،، ج رللمعهد امللكي لإلدارة الرتابية

 حول املعهد امللكي لإلدارة الرتابية. 0222يوليوز  1من املرسوم الصادر يف  02و 10
تحديد اختصاصات وتنظيم املتعلق ب 0202يوليوز  01صادر يف  111.02م قرار وزير الداخلية رق 

بتاريخ  ،2110عدد  ،نصوص خاصة ،الداخلية، ج رلوزارة األقسام واملصاحل التابعة للمديرایت املركزية 
 .0202غشت  01

م قرار وزير الداخلية رقم بتغيری وتتمي 0201أبريل  1يف صادر  222.01وزير الداخلية رقم  قرار 
، تاطعات والباشوایبتحديد تنظيم العماالت واألقاليم وعماالت املق 0220فرباير  02بتاريخ  211.20

 .0201أبريل  2يف  2112عدد  ،نصوص عامة ،ج ر
الصادر عن املديرية العامة للجماعات الرتابية  0202مارس  00يف  1022منشور وزير الداخلية رقم  

وأاثره على اجملاالت الصحية واالقتصادية واالجتماعية، يهم  11حول الوقاية من تفشي وابء كوفيد 
 اجلماعات الرتابية يف اجملال املايل.

 حول التوقعات املكاتب اجلماعية للصحة 0202مارس  01يف  1002الداخلية رقم منشور وزير  
ت ، صادر عن املديرية العامة للجماعاميةاملنتجات املعقمة لألماكن العمو والوسائل الوقائية االنفرادية و 

 احمللية.
 رب املوقعنح شهادات عحول تنفيذ إجراءات مبسطة مل 0202أبريل  12يف  0012منشور وزير الداخلية  

 صادرة عن املديرية العامة للجماعات احمللية. ،االلكرتوين
 ،حول التدبری األمثل للنفقات للجماعات الرتابية 0202أبريل  10بتاريخ  2012منشور وزير الداخلية  

 . حملليةالصادر عن املديرية العامة للجماعات ا
لعادية لشهر ماي جملالس اد الدورة احول انعق 0202أبريل  00بتاريخ  2122منشور وزير الداخلية  

 .ليةملديرية العامة للجماعات احملصادر عن ا ،اجلماعات
تعلقة إبيداع حول مساطر التدبری لالمادي امل 0202أبريل  02بتاريخ ،  2314منشور وزير الداخلية رقم 

رب املنصة الرقمية االقتصادي ع الرخص ذات الطابعار الرتاخيص املتعلقة ابلتعمری و استصدومعاجلة الطلبات و 
 وضع مسطرة مبسطة لتسليم مفاتيح التوقيع االلكرتوين.و 
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 Watiqa.maحول وثيقة التنقل االستثنائية )  0202أبريل  01يف  0212منشور وزير الداخلية رقم  
 الصادرة عن املديرية العامة للجماعات احمللية.، (
 الصادرة عن املديرية العامة للجماعات احمللية. ،0202ماي  2يف  100منشور وزير الداخلية رقم  
 الصادرة عن املديرية العامة للجماعات احمللية. ،0202ماي  2يف  021منشور وزير الداخلية رقم  
حول انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على  0202ماي  11بتاريخ  1122منشور وزير الداخلية  

 من طرف اجلماعات الرتابية، الصادرة عن املديرية العامة للجماعاتتطبيق جزاءات املتعلقة ابملوارد املدير 
 اجلماعات الرتابية عوض اجلماعات احمللية(. العامة الرتابية )اعتمدت املديرية

 .رتابيةاملديرية العامة للجماعات ال، الصادرة عن 0202ماي  11 بتاريخ 20منشور وزير الداخلية رقم  
حول انعقاد الدورة العادية لشهر يونيو جملالس  0202ماي  02بتاريخ  1000منشور وزير الداخلية  

 العماالت واألقاليم وجمالس املقاطعات، الصادرة عن املديرية العامة للجماعات الرتابية.
حول عمل مكاتب احلالة املدنية خالل فرتة احلجر  0202ماي  02بتاريخ  1002 منشور وزير الداخلية 

 ديرية العامة للجماعات الرتابية.الصحي، الصادرة عن امل
حول كيفية احتساب اآلجال القانوين لتسجيل  0202يونيو  1بتاريخ  1102منشور وزير الداخلية  

 الوالدات والوفيات الواقعة خالل احلجر الصحي، الصادرة عن املديرية العامة للجماعات الرتابية.
حول التدبری األمثل لنفقات اجلماعات  0202يوليوز  11بتاريخ  1122منشور وزير الداخلية رقم  

 الرتابية، الصادرة عن املديرية العامة للجماعات الرتابية.
بالغ مشرتك لوزارة الداخلية من طرف املديرية العامة للجماعات الرتابية ومجعيات جهات املغرب واجلمعية  
عقد  جمالس اجلماعات حول إمكانيةاألقاليم واجلمعية املغربية لرؤساء ملغربية لرؤساء جمالس العماالت و ا

اذ كافة االستثنائية بشكل حضوري مع احلرص على اختابية وهيئاهتا دوراهتا العادية و جمالس اجلماعات الرت 
 .0202، سنة ةالتدابری الوقائية املقررة من قبل السلطات املختص
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 اتسعا: أحكام وقرارات قضائية

 .21122يف امللف اجلنائي عدد  2221حتت عدد  1/2/1122القرار اجمللس األعلى سابقا بتاريخ  -
 .02/1/0222بتاريخ  22/12120يف امللف اجلنائي عدد  1/1210عدد  لس األعلىقرار اجمل -
 .2120ملف عدد  1112/1/1بتاريخ  202قرار للمجلس األعلى عدد  -
 .2222/22ملف جنحي عدد  11/0/0222بتاريخ  122عدد قرار اجمللس األعلى  -
 .12/2/11222، ملف جنحي عدد 1112مارس 12بتاريخ  2/012رقم  اجمللس األعلى قرار -
 .12211/12ملف جنحي عدد  12/2/0220بتاريخ  111/2عدد  اجمللس األعلى قرار -

 

 الرمسية  االلكرتونية : الصحف واملواقععاشرا

 الرقمية الصحف: 

 زمن  الكربى، وبعرض مبهر للخيالة يفناسبة إبطالق جيل جديد من املنشآت امل، األمن خيلد هشام بعلي -
جريدة الصحراء املغربية، أخبار  لتأسيس األمن الوطين، 20، حلظات اترخيية كربى يف الذكرى 11-كوفيد

 .0201س ر ما 12، بتاريخ التالاثء 12121وطنية، العدد 
 
 الرمسية املواقع االلكرتونية: 

- https://www.cg.gov.ma/ar    املغربيةاملوقع االلكرتوين لرائسة احلكومة :  
- https://www.chambredesrepresentants.ma لس النواب لكرتوين جملالاملوقع ا 

   : املغريب
- http://www.pncl.gov.ma    : الرتابيةلمديرية العامة للجماعات االلكرتوين ل وقعامل 
- https://www.cndh.org.ma     : اإلنسانالوطين حلقوق  للمجلس املوقع االلكرتوين   
- http://www.mediateur.ma   : الوسيطملؤسسة  االلكرتوين املوقع 
- https://www.pmp.ma     : العامةلرائسة النيابة  لكرتويناملوقع اال 
- https://www.cspj.ma         : القضائيةللمجلس األعلى للسلطة  االلكرتوين ملرقعا   

https://www.cg.gov.ma/ar
https://www.chambredesrepresentants.ma/
http://www.pncl.gov.ma/
https://www.cndh.org.ma/
http://www.mediateur.ma/
https://www.pmp.ma/
https://www.cspj.ma/
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- https://euromedrights.org     لشبكة األورومتوسطية للحقوق: املوقع االلكرتوين  
- http://mapanticorona.map.ma خالل   وكالة املغرب العريب لألنباءل االلكرتوين وقعامل 

 كوروان:
- http://www.mapexpress.ma   :لوكالة املغرب العريب لألنباء االلكرتوين املوقع 
- http://www.dcaf.ch/bachgrou,ders.    مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات

:ملسلحةا  
- http://cedhd.org     :ركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطيةمل االلكرتين وقعامل 
:      تعمل من أجل منع الصراع وبناء احلياة اآلمنةاليت ستقلة املعاملية المنظمة لل لكرتويناملوقع اال -

https://www.saferworld.org.uk/ar/home 
- https://www.amdh.org.ma املغربية حلقوق اإلنسان:  للجمعية املوقع االلكرتوين    
- https://www.2m.ma للقناة الثانية:   املوقع االلكرتوين     
- https://www.hespress.com   :هسربيس املوقع االلكرتوين
- https://www.maroc.ma/ar   البوابة الوطنية: املوقع االلكرتوين 
- http://www.kifache.com كيفاش تيفي:   املوقع االلكرتوين   
- http://www.assahraa.ma الصحراء املغربية:  املوقع اإللكرتوين   
- https://www.Goud.ma         كود ميدای:  املوقع االلكرتوين  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://euromedrights.org/
http://mapanticorona.map.ma/
http://www.mapexpress.ma/
http://www.dcaf.ch/bachgrou,ders
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 االستثنائية
411 

 413 الفقرة الثانية: اخليارات الدستورية املتاحة ملواجهة الظروف االستثنائية

 تدبری اجلائحة يف وزارة الداخليةلتدخالت طبيعة الضبطية الصحية والإعالن حالة الطوارئ الفرع الثاين: 
 العاملية

411 

 411 الفقرة األوىل: جتليات إعالن حالة الطوارئ الصحية واإلجراءات املواكبة ملواجهة اجلائحة العاملية
 423 ملستجدا11 -الفقرة الثانية: طبيعة التدخالت الضبطية لوزارة الداخلية يف تدبری جائحة كوفيد

 426 الفرع الثالث: تدخالت وزارة الداخلية على املستويني املركزي والرتايب يف مواجهة اجلائحة العاملية
 426 الفقرة األوىل: تدخالت املديريتني العامتني للشؤون الداخلية واجلماعات الرتابية ابإلدارة املركزية
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 429 لوزارة الداخلية داخل نفوذها الرتايبالفقرة الثانية: تدخالت اإلدارة الرتابية 
املطلب الثاين: املقارابت واآلليات املعتمدة الختاذ وتفعيل إجراءات الطوارئ الصحية وآاثرها على النظام 

 العام الصحي واحلرایت واحلقوق األساسية
411 

 413 حيةالطوارئ الص الفرع األول: املقارابت املعتمدة من طرف وزارة الداخلية لضمان تنفيذ إجراءات
 413 الفقرة األوىل: املقاربتني االستباقية والتشاركية

 414 الفقرة الثانية: املقاربة التواصلية
 419 الفقرة الثالثة: املقاربتني االجتماعية واألمنية

 432 الفرع الثاين: اآلليات املعتمدة الختاذ إجراءات الطوارئ الصحية املعلنة
 432 آليات املبادرةالفقرة األوىل: 

 431 الفقرة الثانية: آليات التنسيق واملواكبة والتتبع
 438 األساسية احلقوقو  احلرایتعلى النظام العام الصحي و آاثر اإلجراءات الوقائية وانعكاساهتا  :الفرع الثالث

 438 الفقرة األوىل: على مستوى التدابری الضبطية املتخذة
 441 مستوى إجراءات املراقبة امليدانيةالفقرة الثانية: على 

 443     : دراسة حالة املديرية العامة لألمن الوطين ابملغربالفصل الثاين
 445 املبحث األول: التوجهات اجلديدة ملفهوم األمن الشرطي العام بني النظرية واملمارسة

 446 املطلب األول: دالالت مفهوم األمن الشرطي العام 
 441 األول: موقع األمن الشرطي املرفقي ضمن سياسة األمن القوميالفرع 

 441 الفقرة األوىل: ماهية سياسة األمن القومي
 452 مرفق عمومي الفقرة الثانية: األمن الشرطي
 454 الفرع الثاين: الشرطة اجملتمعية

 454 املقاربةالفقرة األوىل: معايری وأهداف الشرطة اجملتمعية على ضوء النماذج 
 459 يةملعايری وأهداف الشرطة اجملتمعالفقرة الثانية: جتليات تكريس املديرية العامة لألمن الوطين 

 464  الفرع الثالث: فلسفة شرطة القرب والشرطة املواطنة
 466 دراسة لنماذج مقارنة -: شرطة القرب والشرطة املواطنة الفقرة األوىل
 469 اطنةالقرب واملو  يتالعامة لألمن الوطين ملعايری شرطمظاهر تكريس املديرية  :الفقرة الثانية

 418 املطلب الثاين: مواصفات احلكامة األمنية يف فلسفة املديرية العامة لألمن الوطين
 418 الفرع األول: حمددات احلكامة األمنية الوطنية
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 418 املديرية العامة لألمن الوطينالفقرة األوىل: ماهية احلكامة األمنية يف فلسفة 
 481 الفقرة الثانية: موقع املؤسسة امللكية ضمن فلسفة املديرية العامة لألمن الوطين 

 491 الفرع الثاين: احلكامة األمنية من خالل املراقبة اجلهوية لألمن والتحدایت األمنية املعاصرة
 491 الفقرة األوىل: مظاهر املراقبة اجلهوية لألمن
 496 الفقرة الثانية: التحدایت األمنية املعاصرة 

املبحث الثاين: إسرتاتيجية املديرية العامة لألمن الوطين بني التحديث البنيوي لإلدارة األمنية والتأهيل 
 الشرطي

511 

 514 املطلب األول: آليات حتديث اإلدارة األمنية وختليق املرفق األمين
 514 الفرع األول: قراءة يف اإلصالحات القانونية للمديرية العامة لألمن الوطين 

 514 الفقرة األول: حمطات تطور اإلصالحات القانونية للمديرية العامة لألمن الوطين
 518 الفقرة الثانية: مبادئ ومعايری احلكامة األمنية على ضوء اإلصالحات القانونية للمديرية العامة

 523 الفرع الثاين: جتليات اإلصالحات اهليكلية ملصاحل األمن الوطين 
 523 الفقرة األوىل: على املستوى التنظيمي
 511 الفقرة الثانية: على املستوى املؤسسايت

املطلب الثاين: إسرتاتيجية املديرية العامة لألمن الوطين يف تدبری املوارد البشرية وترسيخ ثقافة حقوق 
 اإلنسان 

534 

 534 فلسفة التكوين الشرطي ومعايری حقوق اإلنسانالفرع األول: 
 535 الفقرة األوىل: مرتكزات التكوين الشرطي يف جمال حقوق اإلنسان

 541 الفقرة الثانية: جتليات التكوين الشرطي يف اجملال التواصلي 
 548 الفرع الثاين: الرؤية الشمولية للتكوين الشرطي العام

 548 الفقرة األوىل: طبيعة نظام التكوين الشرطي ومبادئ حقوق اإلنسان 
ألمن الوطين مدونة قواعد سلوك موظفي ا-الرؤية الشمولية للتكوين الشرطي الفقرة الثانية: مظاهر تنزيل

 منوذجا 
553 

 556 خامتة القسم الثاين 
 559 خامتة عامة

 513 الئحة املراجع
 614 الفهرس
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