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تقـــديــم

قطاع  »اإ�صالح  مو�صوع  حول  الإقليمية  الندوة  اأ�صغال  الكتاب  هذا  ي�صم 

درا�صات  مركز  نظمها  التي  املدين«،  املجتمع  ودور  الت�رشيعي  الإطار   : الأمن 

حقوق الإن�صان والدميقراطية بتعاون مع موؤ�ص�صة امل�صتقبل ومركز جنيف للمراقبة 

بالرباط، مب�صاركة ممثلي   2010 ماي   4 و    3 يومي  امل�صلحة،  للقوات  الدميقراطية 

ومكونات  الإعالم  و�صائل  وممثلي  والعدل  الداخلية  ووزارتي  اأمنية  موؤ�ص�صات 

املجتمع املدين باملغرب ودول عربية، اإ�صافة اإىل خرباء دوليني. 

 2008 �صنة  املركز  د�صنه  الذي  الربنامج  �صياق  يف  الندوة  هذه  اندرجت  وقد 

لهذا  املنظمة  املغربية  القانونية  للن�صو�ص  واإ�صداره  الأمنية  احلكامة  مو�صوع  يف 

القطاع باللغتني العربية والفرن�صية ون�رشه لأربعة اإ�صدارات يف املو�صوع.  

جمتمعية  ق�صية  الأمني  القطاع  اإ�صالح  كون  من  امللتقى  هذا  يف  انطلقنا  لقد 

ذات بعد �صيا�صي ت�صائل كافة الهيئات والفعاليات، وترتبط يف العمق باإر�صاء دولة 

القانون، وحتقيق التنمية، كما ي�صتلزم حتقيق الرتاكم املعريف والنخراط املتوا�صل 

وطويل النف�ص. 

اإن اإ�صالح قطاع الأمن قد يعتمد اإحدى املقاربتني : اإما املقاربة التقنية  التي  

التي   ال�صيا�صية  املقاربة  اأو  التدبري؛  الهياكل و طرق  و  التجهيزات  بتحديث  تهتم 

تعترب العدل والأمن خدمتني اجتماعيتني، وت�صعى اإىل تقريب القائمني عليهما من 



�صيا�صية  الإ�صالح �صريورة  اأن   باعتبار  امل�صتعملني بهدف حت�صني جودة احلكامة 

ترتبط بال�رشعية وال�صفافية والعدالة والتنمية وتتطلب امل�صاءلة مثل باقي القطاعات 

واإن بخا�صيات حمددة. واحلال اأن هذا الإ�صالح ي�صتدعي يف نظر املخت�صني املزج 

الذكي بني هذين املكونني حتى يكون ناجعا ويخدم الأهداف املجتمعية املتوخاة 

منه، ف�صال عن انخراطه يف دينامية دولية ت�صتوجب التاأهيل املتوا�صل وال�صتيعاب 

العميق للتحولت والتقنيات وال�صرتاتيجيات الالزمة ملوؤ�ص�صات اأمنية حديثة.  

لقد انطلقت الندوة من طرح جمموعة من الت�صاوؤلت املرتبطة مبعنى اإ�صالح 

قطاع الأمن ومدى حتقق الإجماع حول هذا املفهوم؛ من يتوىل قيادة الإ�صالح؟ 

ما هي اأهمية الإ�صالح الت�رشيعي؟ ماهي معيقات الإ�صالح؟ دور املجتمع املدين 

يف الإ�صالح ؟ ما هي النتظارات الأ�صا�صية للمواطنني؟

اإن مفهوم الإ�صالح يقرتن بتاأمني احلماية لالأفراد واخلريات، وبخدمة املواطنني 

و لي�ص خدمة الدولة فقط، وبقمع اجلرمية ولي�ص املواطن. لقد اأكدت الندوة على 

اأن مفهوم الأمن ل يهم حماية النظام ال�صيا�صي وحده، واإمنا ي�صمل حماية النظام 

اأجهزة الأمن فقط بل ي�صمل  فاإنه ل ينح�رش يف  املعنى  العام يف �صموليته، وبهذا 

كذلك ال�صلطات املنتخبة من برملان وجماعات حملية، والأجهزة املعنية باملراقبة، 

والق�صاء وباقي موؤ�ص�صات تاأطري املواطنني.

وجود  �رشورة  تاأكدت  الإ�صالح،  مبادرات  مب�صدر  املتعلق  ال�صوؤال  وحول 

اإرادة �صيا�صية داعمة لالإ�صالح، وتوفر رغبة م�صرتكة بني خمتلف الفاعلني مبن فيهم 

القطاعات  ملجموع  بال�رشورة  �صامال  الإ�صالح  كون  وعلى  الأمنيني،  الفاعلني 

املعنية ومكونات املجتمع املدين وال�صيا�صي.

لذلك، فاإن الإ�صالح ل يرتبط باجلانب التقني فقط واإمنا يتعداه لي�صمل اجلانب 

ال�صيا�صي مع و�صع الإن�صان يف قلب التحول والتغيري واإر�صاء نظام ي�صمح بامل�صاءلة 
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وي�رشك هذا املواطن يف توفري الأمن. ذلك اأن النتظارات الأ�صا�صية للمواطنني من 

املمتلكات، وتوطيد  الأفراد وحماية  اأمن  تعزيز  تتمثل يف  الأمن،  اإ�صالح قطاع 

القت�صادية  التنمية  يف  النوعية  وامل�صاهمة  القانون،  �صيادة  و�صمان  الدميقراطية، 

والجتماعية والثقافية.

لقد انفتحت الندوة على مكونات جديدة مل ي�صبق لها اخلو�ص يف هذا النقا�ص 

مع مكونات نوعية ومعنية مبا�رشة باملو�صوع. كما اأنها قدمت وجهات نظر حول 

املمار�صات امليدانية اجليدة التي تعك�ص املقاربة الأمنية اجلديدة يف ميادين حماربة 

العنف �صد الن�صاء وحماية الأطفال وحماربة ال�صيدا �صمن التجربة املغربية.

فاإنها  املنطقة،  يف  رائدة  املغربية  التجربة  كون  اأكدت  قد  الندوة  كانت  واإذا 

اإىل تطوير خربتنا ومقاربتنا مبا يجعل مو�صوع احلكامة الأمنية مو�صوعا  تدعونا 

حمايته،  ومتطلبات  بالدنا،  يف  الإ�صالح  دينامية  يف  منخرطة  عمومية  ل�صيا�صة 

يف ظل حتديات اإقليمية ودولية تفر�ص نف�صها على جدول اأعمال املنتظم الدويل 

كق�صايا الإرهاب والتهريب والجتار يف الب�رش والهجرة ال�رشية وغريها.

وكانت الندوة اأي�صا منا�صبة لتبادل التجارب الدولية والوطنية واقت�صام املعارف 

كما  املعيقات.  و  الإجنازات  عند  الوقوف  مع  الأمنية،  باحلكامة  ال�صلة  ذات 

اأكدت اأهمية التعاون البناء بني القطاعات احلكومية واإدارات القطاعات الأمنية 

ومكونات املجتمع املدين. 

ي�صتلزم  مما  وح�صا�صيته،  خا�صيته  له  جديدا،  جمال  نقتحم  بكوننا  واعون  اإننا 

ومرافقة  التجارب،  على  والنفتاح  الالزمة،  باملعارف  والتزود  الرتوي، 

املجهودات املبذولة، واإبراز التجارب اجليدة، حتى ت�صبح كل املكونات متملكة 

�صلب  يف  الأمن  ق�صايا  جتعل  ت�صاركية  بروح  و�رشورته  الإ�صالح  ملقت�صيات 

امل�رشوع الدميقراطي ودولة القانون.
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التفكري  مقاربة  والدميقراطية  الإن�صان  حقوق  درا�صات  مركز  اختار  لقد 

امل�صرتك والبحث عن مداخل اإجرائية ملعاجلة مو�صوع احلكامة الأمنية باكراهاتها 

وم�صتلزماتها وجّدتها ، بتعاون مع كل املعنيني باملو�صوع، بدل الكتفاء باملطالبة 

مبا  اأ�صعب  املقاربة  واإن كانت هذه  وامل�صاحلة؛  الإن�صاف  هيئة  تو�صيات  بتفعيل 

رحلة  ومازالت  كانت  فاإنها  وتريث،  وبحث،  وترافع  نف�ص  طول  من  تقت�صيه 

ت�صتحق اخلو�ص فيها باأمل كبري، خا�صة مع التعاون والنفتاح املتنامي للقطاعات 

املعنية من وزارتي الداخلية والعدل ومندوبية ال�صجون والأمن والدرك والقوات 

امل�صاعدة واملنظمات املدنية واخلرباء واملوؤ�ص�صات الدولية خمت�صة. 

لكل هوؤلء يعرب مركز درا�صات حقوق الإن�صان والدميقراطية عن عميق تقديره 

و�صكره واعتزازه بالتعاون والثقة الذي بنيناها جميعا خدمة لختيارات بالدنا يف 

جمال الدميقراطية وحقوق الإن�صان.

احلبيب بلكو�ص                   

 رئي�ص مركز درا�صات حقوق الإن�صان والدميقراطية.
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اجلل�سة االفتتاحية

ال�صيد احلبيب بلكو�ص رئي�ص مركز درا�صات  تراأ�صها  التي  ح�رش اجلل�صة الفتتاحية 

لويتهولد  اأرنولد  وال�صيد  باملغرب  �صوي�رشا  �صفري  ال�صيد  والدميقراطية  الإن�صان  حقوق 

رئي�ص ق�صم اإفريقيا و ال�رشق الأو�صط مبركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات امل�صلحة 

وال�صيد ل�صعد امل�صاعدي ممثل موؤ�ص�صة امل�صتقبل وعدد من امل�صاركني القادمني من دول 

اأجنبية و فعاليات املجتمع املدين وممثلي القطاعات احلكومية وخمتلف القطاعات الأمنية 

باملغرب.

واأبرز ال�صيد احلبيب بلكو�ص يف كلمته الفتتاحية ما يوليه املركز منذ اأزيد من �صنتني 

من اأهمية م�صتحقة ملو�صوع احلكامة الأمنية،  مذكرا باملبادرات التي قام بها املركز يف 

هذا ال�صدد،  موؤكدا اأن اإ�صالح القطاع الأمني ق�صية جمتمعية ذات بعد �صيا�صي ت�صائل 

كافة الهيئات و الفعاليات، وترتبط يف العمق باإر�صاء دولة القانون وحتقيق التنمية، كما 

ي�صتلزم حتقيق الرتاكم املعريف والنخراط املتوا�صل والطويل النف�ص. 

اأن هذه الندوة الإقليمية  ت�صكل منا�صبة لتبادل التجارب  اأو�صح  ومن جهة اأخرى 

عند  الوقوف  مع  الأمنية،  باحلكامة  ال�صلة  ذات  املعارف  واقت�صام  والوطنية  الدولية 

الإجنازات و املعيقات،  موؤكدا اأن هذا الور�ص، ذا البعد ال�صيا�صي بامتياز، يتطلب نف�صا 

اأي  تواجه  التي  املتعددة  للتحديات  وا�صتح�صارا  اخلربة  و  املعرفة  يف  وتراكما  طويال 

اإ�صالح عميق يف قطاع ذي ح�صا�صية خا�صة.
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ويف نف�ص ال�صياق اأ�صاد بالتعاون البناء الذي لقيته مبادرات املركز من قبل القطاعات 

بالتفاعل  نوه  كما  املدين  املجتمع  ومكونات  الأمنية  القطاعات  واإدارات  احلكومية 

الإيجابي لو�صائل الإعالم الوطنية مع املبادرات التي مت القيام بها يف هذا الإطار من جهة 

يتلقاه املركز من �رشكائه من جهة ثانية وخا�صة منهم موؤ�ص�صة امل�صتقبل  وبالدعم الذي 

ومركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات امل�صلحة.

املدين وو�صائل  املجتمع  يلعبه  الذي  بالدور  لويتهولد يف كلمته  اأرنولد  ال�صيد  ونوه 

الإعالم يف هذا امل�صمار م�صريا اإىل اأن  اإ�صالح قطاع الأمن يعتمد مقاربتني  وبتعلق الأمر 

التدبري؛ واملقاربة  الهياكل و طرق  التجهيزات و  بتحديث  تهتم  التي   التقنية   باملقاربة 

ال�صيا�صية التي  تعترب العدل و الأمن خدمتني اجتماعيتني، وت�صعى اإىل تقريب القائمني 

�صريورة  الإ�صالح  اأن   باعتبار  احلكامة  جودة  حت�صني  بهدف  امل�صتعملني  من  عليهما 

�صيا�صية ترتبط بال�رشعية و ال�صفافية و العدالة و التنمية و ت�صمن امل�صاءلة واملحا�صبة.

الإن�صاف  هيئة  )تو�صيات  املجال  هذا  يف  املغرب  يبذلها  التي  باجلهود  واأ�صار 

هذا  اأن  واأ�صاف  املراقبة...(.  اأجهزة  تطوير  الت�رشيعي،  باملجال  الهتمام  وامل�صاحلة، 

والجتماعية  القت�صادية  والتنمية  الدميقراطي  النتقال  جناح  للمغرب  ي�صمن  الختيار 

وانتزاع العرتاف الدويل. ثم قدم تعريفا موجزا مبركز جنيف ودوره و اهتماماته وما 

يقدمه من دعم للمبادرات الرامية اإىل دمقرطة الأجهزة الأمنية.

وتناول الكلمة ال�صيد ل�صعد امل�صاعدي با�صم » موؤ�ص�صة امل�صتقبل« فا�صتعر�ص ظروف 

املتمثلة يف دولة  اهتمامها،  اإحداثها وجمالت  املتوخاة من  الغايات  املوؤ�ص�صة و  تاأ�صي�ص 

القانون، واحلقوق الإن�صانية، وتاأهيل الن�صاء، واحلكامة الدميقراطية، والولوج احلر اإىل 

املعلومة، وامل�صاركة املواطنة لل�صباب وحرية اجلمعيات م�صريا اإىل اأن لها حلد الآن برامج 

يف 15 بلدا. كما اأ�صار اإىل اأهمية دور املجتمع املدين يف احلكامة الأمنية موؤكدا اأن املغرب 

يعترب منوذجا يف منطقته.
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الكلمة يف ختام اجلل�صة الفتتاحية حيث  باملغرب  ال�صيد �صفري �صوي�رشا  تناول  وقد 

اأ�صار اإىل الرهانات الأمنية املت�صلة بعالقات اأوروبا باملغرب العربي، وبعالقات املغرب 

الجتماعية  التنمية  ي�صمن  اجليدة  احلكامة  احرتام  اأن  اإىل  م�صريا  املتو�صطي،  باحلو�ص 

التجربة  وتقدير  باإعجاب  تتابع  �صوي�رشا  اأن  واأكد  واملتوازنة.  امل�صتدامة  والقت�صادية 

املغربية يف جمال العدالة النتقالية وعرب عن ا�صتعداد ال�صفارة ال�صوي�رشية لدعم لقاء مو�صع 

حول نف�ص املو�صوع عرب مركز جنييف للمراقبة الدميقراطية للقوات امل�صلحة.





اجلل�سة االأوىل: 

اإ�سالح الت�سريع بقطاع االأمن

اأدارها ال�صيد اأرنولد لويتهولد و�صارك فيها كل من ال�صيد الزيني مولي من مايل 

وال�صيد فرا�ص ملحم من فل�صطني و كوراي اأوزديل من تركيا
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اإ�سالح الت�سريع  يف قطاع االأمن

د. زيني موالي* 

منذ الربع الأخري من القرن الع�رشين، وامل�صائل الأمنية ت�صيطر على امل�رشح العاملي. 

والكونغو  و�صرياليون  )ليبرييا  اأفريقيا  يف  العنيفة  ال�رشاعات   اأججت  الت�صعينيات  ففي 

الالتينية )كولومبيا وبريو( نريان  ، واأمريكا  واأفغان�صتان(  )العراق  واآ�صيا   ، وال�صومال( 

انعدام الأمن يف جميع اأنحاء العامل. يف العقد الأول من الألفية احلالية  وقعت  اأحداث 

مذهلة اأعطت مكانة خا�صة لالأمن يف العالقات الدولية ، وخا�صة اعتداءات نيويورك 

 .)2005  21 و  يوليو   7( ولندن   )2004 مار�ص   11( ومدريد   )2001 �صبتمرب   11(

التي ما فتئت  العرب واإ�رشائيل وق�صية فل�صطني  الدائم بني  ووراء ذلك  يوجد ال�رشاع 

تغذي العنف يف ال�رشق الأو�صط ملدة 60 عاما على الأقل. 

بفعل  يوميا،   الأمن،  اأهمية  تزداد  نعي�ص يف عامل مهدد ب�صورة متزايدة. كما  نحن 

املناطق  يف  الأمن  انعدام  اإىل  فبالإ�صافة  الدوليني.  والأمن  لل�صالم  اجلديدة  التهديدات 

احل�رشية وال�صبه ح�رشية املتفاقم اأحيانا ، وارتفاع معدلت اجلرمية املنظمة )الجتار غري 

امل�رشوع باملخدرات والأ�صلحة اخلفيفة، والجتار بالب�رش ، والإرهاب ، الخ ( ، والتفقري 

*- املن�صق الوطني لربنامج احلكامة امل�صرتكة لالأمن وال�صلم مبايل
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توجد  الأمنية،  للم�صاكل  كبري  حد  اإىل  يرجع  الذي  وال�صعوب  الدول  لبع�ص  الهيكلي 

الأطماع اخلارجية  و�صوء احلكامة.

اإن  الو�صع خطري، ول �صيما يف اأفريقيا والعامل العربي الإ�صالمي ، حيث توجد حاجة 

ملحة لإيجاد حلول م�صتدامة لنعدام الأمن ال�صائد. ويكمن اأحد هذه احللول بال �صك 

يف اإ�صالح قطاع الأمن التي ل ميكن القيام به دون والتمكن من املفاهيم الأ�صا�صية لالأمن 

الأخذ  الت�رشيعات مع  اإ�صالح  لرهانات   للكلمة من جهة ،وفهم جيد  ال�صامل  باملعنى 

بعني العتبار خ�صو�صية القطاع الأمني. 

I-بع�ض املفاهيم الرئي�سية املرتبطة بالأمن

1-1- الأمن
للكلمة،  التقليدي  باملعنى  الأبعاد.  اأفقي ومتعددة  املعاين،  متعدد  الأمن هو مفهوم 

العتداء  اإمكانية  اأو  �صيء لأي خطر،  اأو  �صخ�ص  فيها  تتعر�ص  مل  التي  احلالة  الأمن هو 

البدين اأو العقلي اأو احلوادث اأو ال�رشقة اأو ال�رشر. واملفهوم ال�صامل لالأمن ي�صمل الآن 

الأمن الوطني )الداخلي واخلارجي(، والأمن الإقليمي والأمن العاملي. ويبدو يف بع�ص 

الأحيان اأنه م�صاألة ت�صور )حماية الدولة واملواطنني وممتلكاتهم، غياب تهديدات �صد 

املجتمع وقيمه(. ويف اأحيان اأخرى، يكون ملمو�صا ب�صكل اأكرب ويعني جمموعة اإجرائية 

احلفاظ على  اأ�صا�صا  الداخلي  الأمن  الرقابية. ويهم  واملوؤ�ص�صات  املرتابطة  من اخلدمات 

الدولة.  داخل  وال�صطرابات  الفو�صى  عدم وجود  ويتجلى يف  الداخلي  العام  النظام 

ويتمحور الأمن اخلارجي على التهديدات القادمة  من اخلارج. وت�صكل العنا�رش املكونة 

فيتعلق   ، اجلماعي  لالأمن  بالن�صبة  اأما  الوطني.  الأمن  اخلارجي  والأمن  الداخلي  لالأمن 

عموما اآليات اأو اإجراءات عملية ترمي اإىل حماية العديد من البلدان اأو منطقة ما. وغالبا 

ما يرتبط  بالدفاع اجلماعي.
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باأنه  يعرف  الذي  الب�رشي  الأمن  مفهوم  برز  فقد  والت�صعينيات،  الثمانينيات  خالل 

التخل�ص من  اخلوف والعوز. ويوجد تعريفه الأكرث �صمولية يف تقرير برنامج الأمم املتحدة 

1994. وي�صمل كل من الأمن الفردي واجلماعي،  للتامنية اخلا�ص بالتنمية الب�رشية لعام 

والأمن يف امليادين ال�صيا�صية والقت�صادية، والغذائية، وال�صحية، والبيئية الخ . اليوم ميكن 

اأن يفهم الب�رشي على اأنها حماية الأفراد �صد التهديدات ، احلقيقية اأو املفرت�صة ، التي ل 

يرافقها  اأو ل يرافقها العنف. وميكن اأن يكون م�صدر هذه التهديدات املر�ص واملجاعة 

والبطالة والفقر واجلرمية احل�رشية اأو �صبه احل�رشية، والإرهاب، وانتهاك حقوق الإن�صان، 

والتدهور البيئي ، والكوارث الطبيعية ، والتقلبات ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية 

والثقافية وما اإىل ذلك. وميكن لهذه التهديدات اأن تكون وطنية، اأو عابرة للحدود، اأو 

عابرة لالأوطان كما ميكن اأن يكون م�صدرها طبيعيا اأو ب�رشيا. 

اإ�صافة اإىل ذلك ،ففي الوقت حتولت فيه التهديدات اخلارجية لل�صالم والأمن نحو 

اأدخلت  الب�رشية  التنمية  البالد ، وتعر�ص املدنيني للخطر وتقو�ص  الداخلية من  املناطق 

املقاربة الأمنية طريقة جديدة يف فهم التهديدات التي يتعر�ص لها الب�رش والت�صدي لها. 

فبدون الإ�رشار باأمن الدول ، وهو �رشوري ولكنه لي�ص كافيا ل�صمان �صالمة النا�ص، تركز 

هذه الطريقة على تلبية الحتياجات الأ�صا�صية لأمن الأفراد ، وتقرتح تغيريات كبرية يف 

ممار�صة الأمن الدويل، كما اأنها ت�صاعد على تو�صيع جمالت الأمن وخلق ف�صاءات للحوار 

والعمل بني جميع الفاعلني يف قطاع الأمني. 

1-2- قطاع الأمن
يغطي قطاع الأمن الآن جمال وا�صعا ي�صمل موؤ�ص�صات الدولة الأمنية وخمتلف الفاعلني 

الفرديني )املوؤ�ص�صات احلكومية واملجتمع املدين واملجتمع ال�صيا�صي، والقطاع اخلا�ص 

املجموعة  هذه  اإن  وغريها(..  الدولية  واملنظمات  واجلماعات  الرتابية،  واجلماعات 

الوا�صعة من املنظمات الع�صكرية واملدنية وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية، 
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ت�صاهم ب�صكل عام يف �صياغة وتنفيذ وتنظيم ومراقبة ال�صيا�صات الأمنية. وهكذا، فاإن 

الفاعلني يف قطاع الأمن ينتمون اإىل اأجهزة متعددة. ويوجد بالأ�صا�ص اجلهات الأمنية 

نظام دميقراطي جمهوري، رئي�ص اجلمهورية،  ميثلها،  يف ظل  ما  التي عادة  املوؤ�ص�صية 

الوطنية  واجلمعية  والت�صال(،  والعدل  والداخلية  والدفاع  )الأمن  ال�صيادة  ووزارات 

وجمل�ص ال�صيوخ، املجل�ص الأعلى للجماعات، واملجل�ص القت�صادي والجتماعي الخ 

. غالبا ما تتبع هذه املوؤ�ص�صات هياكل واأجهزة الأمن لتي ت�صم اإدارة ال�رشطة ، واإدارة 

اجلمارك والوقاية املدنية ، واأركان الدفاع )القوات البحرية والربية، و اجلوية اأو احلر�ص 

الوطني اأو اجلمهوري( واأجهزة ال�صتخبارات. يف بع�ص البلدان ، تلعب بع�ص املجال�ص 

واللجان دورا مهما يف قطاع الأمن. وهذا ينطبق على املجال�ص الوطنية اأو املحلية لالأمن 

واللجن الوطنية ملكافحة الأ�صلحة اخلفيفة ، واملخدرات والإرهاب. 

وتوجد اأي�صا اجلهات الفاعلة غري الدولتية، من بينها  املقاولت  اخلا�صة للحرا�صة، 

ونقل الأموال وحماية الأ�صخا�ص، وكذا منظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال ال�صالم  

والأمن وحقوق الإن�صان وو�صائل الإعالم، واجلامعات، ومراكز الدرا�صات ال�صرتاتيجية 

واملجموعات  املحلية  واجلماعات  لالأبحاث،  الأكادميية  املوؤ�ص�صات  من  وغريها 

واملنظمات ال�صو�صيو مهنية )نقابات الق�صاة وال�رشطة واملحامني  واملوثقني ، والأعوان 

الق�صائيني، ، وحرا�ص ال�صجون ، والقنا�صة ، الخ .(، والزعماء التقليديني واجلماعات 

امل�صلحة غري احلكومية )املتمردين اأو امليلي�صيات(، وما اإىل ذلك. وي�صاهم جميع هوؤلء 

الفاعلني يف احلكامة الأمنية. 

الأمن قطاع  حكامة   -  3-1
حكامة القطاع الأمني هي الطريقة التي يدار بها نظام الأمن يف بلد اأو جهة معينة. 

وتهم احلكامة الأمنية البنية العامة للموؤ�ص�صات والهيئات والفاعلني الأمنيني ، كما تهم 

تخ�صي�ص املوارد وا�صتعمالها ، والتفاعل مع باقي القطاعات العامة واخلا�صة ، خا�صة 
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يف �صريورة  �صنع القرار والتنمية . اأي�صا ،. كما اأن تطبيق بع�ص معايري احلكامة اجليدة يف 

تدبري الق�صايا الأمنية  تبني اأن  هناك بال�رشورة عالقة وثيقة بني احلكامة اجليدة والأمن. 

والواقع اأن احلكامة اجليدة  يف القطاع الأمني تقوم على بع�ص العنا�رش الرئي�صية للتدبري 

واحرتام   ، للمعلومات  اجليد  والتدفق   ، وامل�صاءلة  وامل�صاركة  وال�صفافية  كامل�صوؤولية، 

ال�صيا�صات  القانوين. كما حتيل على خمتلف عمليات و�صع  الإن�صان ، والإطار  حقوق 

والتنفيذ وال�صبط  ومراقبة امل�صوؤوليات املتعلقة بالأمن.

للأمن الدميقراطية  احلكامة   -  4-1
ا�صتمرار  املمكن  غري  من  جعال  جدد  فاعلني  وظهور  الأمنية  التهديدات  تعدد  اإن 

اليوم منفعة عامة ثمينة  اأ�صبح  احتكار الأمن من طرف امل�صالح الأمنية فقط.. فالأمن 

على اجلميع ينبغي اأن يهتم بها ، كل يف م�صتواه، وفقا لقدراته ودوره وم�صوؤولياته. يف 

هذه احلالة، يجب اأن تقوم احلكامة الأمنية على اأر�صية موؤ�ص�صية �صلبة، يف بيئة �صيا�صية 

يف  يعني،   الذي  لالأمن،  الدميقراطي  احلكم  عهد  �صنلج  ثمة  ومن  ودميقراطية.  �صليمة 

الواقع، التدبري املندمج لق�صايا الأمن بني الأجهزة الأمنية وحميطها ال�صيا�صي والقت�صادي 

والجتماعي والثقايف.

الدميقراطية  احلكامة  يف  الأمن  اندماج  لالأمن  الدميقراطية   احلكامة  وت�صتلزم 

العاملية، وانفتاح  الدميقراطية  التي تقوم عليها  باملبادئ  الأمن  الإجمالية، والتزام قوات 

لقواعد  وخ�صوعها   الأمني  القطاع  يف  الفاعلة  اجلهات  من  غريها  جتاه  القوات  هذه 

الرقابة الدميقراطية. ويتطلب ذلك انخراط جميع فاعلي قطاع الأمن يف و�صع وتنفيذ 

ال�صيا�صات الأمنية، والتي ت�صكل اأو�صع م�صاركة ممكنة يف تدبري ال�صوؤون الأمنية. ومن 

ثمة احلاجة اإىل اإعادة توزيع الأدوار وامل�صوؤوليات بني جميع الفاعلني يف الأمن و�رشورة 

رفع التقارير الذي يدخل �صمن  املراقبة الدميقراطية لقطاع الأمن ، الأمر الذي يتطلب 

اإخ�صاع  قوات الأمن ملراقبة املوؤ�ص�صات املدنية املخول لها القيام بذلك. والواقع، فبما 
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اأن م�صالح الأمن م�صالح عمومية ، واأنها م�صوؤولة اأمام ال�صعب ، اأو على الأقل ، اأمام  

ال�صلطة  طرف  من  وقت  اأي  يف  م�صاءلتها  املمكن  من  ي�صبح  وبالتايل  ال�صعب.  ممثلي 

التنفيذية، وعند القت�صاء، من قبل ال�صلطة الت�رشيعية وال�صلطة الق�صائية. وينبغي النظر اإىل 

هذه املراقبة كو�صيلة ل�صمان نزاهة الأجهزة الأمنية والتاأكد من ح�صن ممار�صة وظائفها 

الرئي�صية. ويف هذه ال�صياق، فاإن املراقبة املبا�رشة تتم عادة من قبل املوؤ�ص�صات الدميقراطية 

مثل الربملانات التي يدخل �صمن �صالحياتها مراقبة عمل احلكومة.

ومع ذلك ، ففي �صياق دميقراطي، غالبا ما يتم تعزيز  هذه املراقبة املوؤ�ص�صية عن 

طريق منظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال الأمن وحقوق الإن�صان. لقد اأ�صبحت 

هذه املراقبة غري املبا�رشة  �رشورية خا�صة واأنها متنح للقوى احلية بالبلد فر�صة احلر�ص 

على جودة احلكامة الأمنية. فكثريون هم الذين يتفقون على جتنب جعل تدبري جميع 

ال�رشوري  من  ي�صبح  هنا  ومن  لوحدها.  الأمن  اأجهزة  اخت�صا�ص  من  الأمن  ق�صايا 

املواطنة  املراقبة  تكون  حتى  الأمن  بق�صايا  بقوة  بينة  على  املدين  املجتمع  يكون  اأن 

القطاع الأمني  لتحقيق هذا امل�صتوى  اإ�صالح  فاعلة.. لكن غالبا ما يكون �رشوريا 

من احلكامة.

 

- اإ�سلح قطاع الأمن   II
اإ�صالح قطاع الأمن هو �صريورة تهدف اإىل تغيري جذري. ويهدف يف ال�صياق العاملي 

احلايل اإىل  تلبية متطلبات الدميقراطية والأمن الإن�صاين واحلكامة اجليدة ، وحت�صني قدرة 

واأداء قوات الأمن، وامل�صاعدة يف خلق مناخ من ال�صلم الجتماعي وال�صتقرار املوؤدي 

اإىل التنمية الب�رشية امل�صتدامة. يف هذا ال�صدد ، جتدر الإ�صارة اإىل  اأن التجربة الب�رشية اأثبتت 

اأن لي�ص هناك اأمن بدون تنمية ذات م�صداقية كما لي�ص هناك  تنمية م�صتدامة بدون اأمن. 

فالفقر والإفقار والتهمي�ص وال�صتبعاد توؤدي ل حمالة اإىل انعدام الأمن والعنف وهروب 

روؤو�ص الأموال والتخلف. على العك�ص من ذلك ، ي�صكل الأمن بالتاأكيد اأر�صا خ�صبة 
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لال�صتثمار والنمو القت�صادي والرفاه الجتماعي. هكذا، يرتبط الأمن والتنمية ارتباطا 

وثيقا. فالتنمية متثل بعدا اأ�صا�صيا يف الأمن وي�صكل الأمن تكلفة للتنمية  يجب اأن يتحملها 

جميع الفاعلني الأمنيني الأمنية على اأ�صا�ص روؤية ومبادئ اأ�صا�صية.

للإ�سلح الأ�سا�سية  -املبادئ   1-2
وي�صتند اإ�صالح القطاع الأمني على ثالثة مبادئ اأ�صا�صية متمثلة يف  الإرادة ال�صيا�صية 

)واملتمثلة  يف اإعطاء وا�صعي ال�صيا�صات الأولوية لالأمن  يف خمططات وبرامج وم�صاريع 

عليها  تقوم  التي  باملبادئ  الأمن  قوات  والتزام   ، الأمني(  املجال  يف  وللتغيري  التنمية 

الدميقراطية الكونية ، واأخريا ، دمج الأمن يف ال�صريورة الدميقراطية والتنمية ال�صاملة. 

هناك مبادئ اأخرى تعزز هذه املبادئ الأ�صا�صية منها: 

•م�صوؤولية قوات الأمن اأمام ال�صلطات املدنية ال�رشعية، املنتخبة دميقراطيا؛  	
•قبول الت�صل�صل الهرمي بني ال�صلطات املدنية وقوات الأمن؛  	

ال�صفافية   وخا�صة  اجليدة،  احلكامة  ملعايري  وفقا  بالأمن  اخلا�صة  املوارد  •اإدارة  	
وامل�صاءلة والرقابة؛ 

•حق ال�صلطات املدنية يف ممار�صة املراقبة ال�صيا�صية على قطاع الأمن؛  	
•التعريف الدقيق للحقوق والتزامات الفاعلني املدنيني والع�صكريني؛ 	

•ولوج قوات الأمن اإىل التكوينات املهنية التي تطابق متطلبات الدميقراطية؛  	
بطريقة  وامل�صاهمة   ، الأمنية  الق�صايا  تدبري  املدين يف  املجتمع  م�صاركة  •اإمكانية  	

بناءة يف النقا�ص حول ال�صيا�صات الأمنية؛ 

ال�صيا�صات  وتنفيذ  وو�صع  حتديد  يف  الأمني  القطاع  يف  الفاعلني  جميع  م�صاركة 

ال�صيا�صي  وال�صتقرار  الجتماعي  ال�صلم  من  مناخ  خلق  يف  امل�صاهمة  بغر�ص  الأمنية 

املالئم للتنمية القت�صادية والجتماعية، الخ ....
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الإ�سلح رهانات   2.2
حقوق  انتهاكات  تهيمن   حيث  الأو�صط  وال�رشق  اأفريقيا  يف  احلايل  ال�صياق  يف 

الإن�صان ، وعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي ، و�صعف الثقافة الدميقراطية ، والتخلف، يبدو اأن 

هناك ثالثة اأنواع من الرهانات:

واملمتلكات،  الأ�صخا�ص  بحماية  املتعلقة  توابعه  )مع  الإن�صاين  الأمن  •رهان  	
والبحث عن ال�صلم الجتماعي وال�صتقرار ال�صيا�صي( ؛

 • 	20 يقرب من  ما  منذ  اإفريقيا  فيها  انخرطت  �صريورة  الدميقراطية )وهي  رهان 

�صنة(؛

•رهان التنمية يف ظل حميط معومل. 	

الإ�سلح تنفيذ  ا�سرتاتيجية    3.2
يتطلب تنفيذ اإ�صالح قطاع الأمن يتطلب بع�ص الإجراءات الأ�صا�صية املتمثلة يف: 

•حتديد اإطار موؤ�ص�صي )قانوين و�صيا�صي( وا�صح لو�صع اأ�ص�ص الإ�صالح ؛ 	
•م�صاركة جميع الفاعلني يف القطاع الأمني يف حتديد وتنفيذ ال�صيا�صات الأمنية؛  	

•تر�صيد تخ�صي�ص املوارد للموؤ�ص�صات وامل�صالح التقنية لقطاع الأمن؛  	
الهيئات  اأمام  للم�صاءلة  وتخ�صع  الكفاءة  ومهنية  كفاءة  ذات  اأمن  قوات  •اإن�صاء  	

املدنية؛ 

•اإن�صاء ائتالف للمجتمع املدين واع بدوره يف دعم ومواكبة �صريورة الإ�صالح ؛  	
•اإحداث اآليات الرقابة الدميقراطية )الربملانية واملواطنة، من بني اآليات اأخرى(.  	

لكن  وبعد كل هذا،، ملاذا ينبغي اإ�صالح قطاع الأمن؟ لأن ال�رشاعات انت�رشت يف 

جميع اأنحاء العامل منذ نهاية احلرب الباردة ، كما بلغ العنف م�صتوى مل ي�صهد له مثيل 

منذ احلرب العاملية الثانية، كما اأن الفاعلني الأمنيني مل يكونوا اأبدا بهذه الكرثة. واإ�صافة 

اإىل ذلك ، فرمبا اأدى انعدام احلرب بني الدول تقريبا  ، حتولت العوامل اخلارجية لنعدام 
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لالأجهزة  املحدودة  واملوارد  القدرات  املحك   على  فو�صعت  الدول  داخل  اإىل  الأمن 

الأمنية  التحديات  اإ�صالح قطاع الأمن ملواجهة  ال�رشوري  اأ�صبح من   ، الأمنية. لذلك 

الكربى  وحت�صني مراقبة وتن�صيق اأن�صطة الفاعلني املتعددين يف جمال الأمن.

متنامية ومتنوعة و�أمنية  • حتديات دولية 
•�صوء حكامة قطاع الأمن؛ 	

•انعدام الأمن احل�رشي و�صبه احل�رشي 	
•اجلرمية املنظمة )تهريب املخدرات والأ�صلحة، الإرهاب الخ (؛ 	

•النزاعات امل�صلحة )املجموعات امل�صلحة، النزاعات الطائفية، الخ (؛ 	
•التغريات املناخية )الكوارث الطبيعية، تدهور الطبيعة(؛ 	

الجتماعية(  احلركات  الع�صكرية،  )النقالبات  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  •عدم  	
وتخريب الن�صيج القت�صادي، الخ .

 • حتديات تنظيمية للفاعلني �لتز�يد عددهم �أكرث فاأكرث

 غياب اإطار لتدخل متنا�صق ملختلف الفاعلني يف القطاع الأمني )الدولة والأحزاب 

ال�صيا�صية والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين واجلماعات املحلية ، واجلماعات 

 ، الأطراف  ومتعددو  الثنائيون  واملاليون  التقنيةن  وال�رشكاء   ، احلكومية  غري  امل�صلحة 

الخ .( 

 �صـعـف الهياكل التنظيمية والإطارات العالئــقية للفاعلني يف قطاع الأمن، الخ . 

ملتطلبات  الأمن  جمال  يف  الأداء  ي�صتجيب  حتى  بالإ�صالح  القيام  يجب  كما 

الدميقراطية واحلكامة اجليدة والتنمية ال�صاملة. كما يجب القيام  بالإ�صالح من خالل 

دمج قطاع الأمن �صمن حكامة دميقراطية �صاملة ، وو�صع النا�ص يف �صلب الأمن مع 

احلر�ص على نهج مقاربة �صمولية وت�صاركية. كما من ال�رشوري اإ�صالح لتعزيز قدرات 

البنيات امل�صوؤولة عن الأمن وكذا مكونات للمجتمع التي تعمل يف جمال ال�صلم والأمن 

ات�صاق  الدعم اخلارجي وال�صهر على  لتن�صيق  اإ�صالح  اأن يكون هناك  الدوليني. يجب 
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وخلق   ، وال�صلوكات  العقليات  لتغيري  الإ�صالح  يجب  واأخريا،  الداخلية.  الإجراءات 

ودعم دينامية متلك الإ�صالح ، لي�ص فقط على م�صتوى م�صالح الأمن ولكن اأي�صا على 

م�صتوى جميع الفاعلني  يف قطاع الأمن. 

 III -اإ�سلح ت�سريع القطاع الأمني

كما ينبغي اإ�صالح قطاع الأمن لإ�صفاء الن�صجام على الن�صو�ص الت�رشيعية على نحو 

اأف�صل، لأنه يف ال�صياق احلايل للعوملة يتم اعتماد و�صائل هامة ملكافحة الال اأمن واجلرمية 

مالءمة  يتطلب  وهذا  املتحدة.  الأمم  يف  وخا�صة  الدولية،  املحافل  يف  بانتظام  املنظمة 

الت�رشيعات يف العديد من البلدان. وينبغي لإ�صالح الت�رشيع بالقطاع الأمني منطقيا اأن 

يحدد معامل اإ�صالح القطاع الأمني. ويتميز هذا بدرجة من اخل�صو�صية وباأن يكون يف 

م�صتوى  التحديات املنية التي يجب مواجهتها ومبجالت غالبا ما تكون غري معروفة 

ب�صكل كاف لأنها ترتبط بال�صيادة الداخلية واأحيانا اخلارجية للدول. 

خ�سو�سية الإ�سلح الت�سريعي لقطاع الأمن 

تكمن خ�صو�صية الت�رشيع اإ�صالح القطاع الأمني يف كون الأمر يتعلق مبجال خا�ص، 

يندرج  ما  وغالبا  العامة،  الأن�صطة  هام�ص  على  تقريبا  البلدان  كل  لفرتة طويلة يف  ظل 

�صمن »اأ�رشار الدولة«. وينبغي مراجعة الت�رشيعات ذات ال�صلة لت�صبح: 

قوانني تنظيمية تتعلق بتنظيم  و�صري الأجهزة الأمنية ؛ 

قوانني حتدد بالأ�سا�س: 

الإطار القانوين ملمار�صة اخت�صا�صات و�صالحيات قوات الأمن ؛ 

القانون الأ�صا�صي  وقواعد تنظيم م�صالح الأمن؛ 

ن�صو�ص تنظيمية 
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الأمني القطاع  ت�سريع  اإ�سلح  اأهمية   .2.3
تكمن اأهمية اإ�صالح الت�رشيع يف و�صع اإطار قانوين متما�صك و�صامل لتلبية متطلبات 

الت�رشيعات  و�صتكون  والتنمية.  والدميقراطية  الإن�صاين  بالأمن  الأمر  ويتعلق  الوقت 

ال�صياق  مع  ومتالئمة  ومتكررة   ، مبدعة  كانت   كلما  اأهمية  اأكرث  لالإ�صالح  الداعمة 

املحلي والعاملي.

الأمن قطاع  ت�سريع  ي�سملها  التي  املجالت    3.3
 وينبغي للت�رشيعات اأن ت�صمل جميع جوانب قطاع الأمن. يف هذه احلالة ، �صيكون 

من ال�رشوري اإ�صدار ن�صو�ص ت�رشيعية تهم مثال: 

•ال�صيا�صة الأمنية )الروؤية وال�صرتاتيجيات واملوؤ�ص�صات والأجهزة الأمنية( ؛  	
•حماية الأ�صخا�ص واملمتلكات؛  	

املنظمة  واجلرمية  وال�صواحي(،  املدن  )يف  ومكافحتها  اجلرمية  من  •الوقاية  	
)تهريب

•باملخدرات والأ�صلحة، والجتار بالب�رش، والإرهاب، وما اإىل ذلك(؛ 	
•تعزيز حقوق الإن�صان وثقافة ال�صالم؛  	

•بناء القدرات والتاأهيل املهني لقوات الأمن؛  	
•ت�صجيع التغيري يف عقليات و�صلوك قوات الأمن؛  	

•مالءمة الت�رشيعات لتتما�صى مع املعايري املعرتف بها دوليا؛  	
•و�صع نظام للمراقبة الدميقراطية لقوات الدفاع والأمن ؛  	

•اإنعا�ص جمتمع مدين حيوي ليلعب دور املراقبة املواطنة؛  	
•اإن�صاء جهاز ق�صائي م�صتقل وفعال ؛  	

الإن�صان  حقوق  حترتم  والدميقراطية  وامل�صتقرة،  املالئمة،  الأمنية  البنيات  وظيفية 

وقادرة على دعم التنمية ورفاه ال�صكان، الخ .
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اخلل�سة 

يف ال�صياق احلايل املتميز بزحف  العوملة، التي يعتربها البع�ص فر�صة يجب اغتنامها يف 

حني يعتربها اآخرون اإمالء للفكر الوحيد ، وع�رشا للهيمنة والإحباط والظلم ، يك�صف 

واقع حال  العامل عن ثغرات كبرية ، وعجز �صخم ، واحتياجات هائلة يف جمال الأمن. 

ولذلك يجب حتقيق احلد الأق�صى املمكن من الأمن يف العامل، لأن الأمن ي�صكل  بال �صك 

والتنمية  الجتماعية   والرفاهية  والرخاء  القت�صادي  والنمو  لال�صتثمار  خ�صبة  اأر�صية 

امل�صتدامة. هكذا، علينا اأن نبني عاملا جديدا اآمنا  متخل�صا من  فقره املدقع ، ومن عدم 

امل�صاواة الجتماعية الفظة ، و من الكراهية والياأ�ص والدمار. عامل �صلمي ، يحرتم كرامة 

الإن�صان ، وملتزم بالقيم العاملية التي تقوم عليها الدميقراطية. عامل حيث �صت�صبح التنمية 

بعدا اأ�صا�صيا لأمن م�صرتك باعتباره تكلفة  للتنمية اجلماعية التي يجب  اأن يتحملها جميع 

الفاعلون التنمويون. وخال�صة القول ، يجب اأن ن�صجع �صكال جديدا من احلكامة يف 

قطاع الأمن ، اأي »احلكامة الدميقراطية لالأمن«. حكامة اأمنية  ت�صع الإن�صان  يف �صميم 

الأمن ، وتربط  بني التنمية والأمن ، وتدمج الأمن �صمن احلكامة  الدميقراطية ال�صاملة ، 

وذلك باإخ�صاع الأجهزة الأمنية للمراقبة الدميقراطية ، واإنعا�ص �صريورة  ت�صاركية على 

اأ�صا�ص اإعادة توزيع اأدوار  الأمن بني جميع الفاعلني جلعل الأمن  حمركا للتنمية. 

اأما من حيث الت�رشيعات على وجه اخل�صو�ص ، فاإن مدى التحديات الأمنية احلالية 

والأفاق البادية تنم عن �صريورة العملية يقوم جوهرها ، وفقا خلبري يف هذا املو�صوع ، 

على حتديد املعايري الدولية لتحقيق »اتفاقية لالأمن الدويل«. وهذا يتطلب توافقات و�صط 

املجتمع الدويل واتفاقات حول �صل�صلة من املعايري وال�صوابط للتوجه نحو حت�صني اأف�صل 

لالإطار املعياري لالأمن وعهد جديد من الأمن يف العامل : »ع�رش ال�صوابط دون قوة«. 

 ..» .l’ère de la norme sans la force «

وهكذا ي�صبح الأمن لي�ص ميزانا للقوة الع�صكرية، بل فقط  ثمرة من للحوار والت�صاو، 

ونتاجا للدميقراطية واحرتام حقوق الإن�صان ، ونتيجة لتح�صني م�صتوى الرتبية وم�صتوى 

العي�ص والنتيجة الطبيعية لتحقيق الرخاء القت�صادي والرفاه الجتماعي. 
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دور املجتمع املدين يف اإ�سالح االأمن: 

مفاهيم اأ�سا�سية

د. فر��س ملحم 

باحث من فل�سطني

والإ�صالح  املدين  املجتمع  حول  ال�صقيق  باملغرب  عربي  موؤمتر  يف  امل�صاركة  ي�رشنا 

راأ�صها  على  �صتى،  موا�صيع  حول  اإقليمية  موؤمترات  عدة  يف  �صاركت  لقد  الت�رشيعي. 

الق�صاء، لكن هذا املوؤمتر له �صبغة واأهمية خا�صة كونه يتعلق مبو�صوع الأمن. اأعترب هذا 

املو�صوع ل�صنوات طويلة على اأنه اأمر حمظور احلديث عنه اأو ما يعرف بـ »التابوو« اأي 

ال�صيء املحرم على العموم ب�صكل عام وموؤ�ص�صات املجتمع املدين ب�صكل خا�ص. كما 

كانت موؤ�ص�صات املجتمع املدين حتبذ البتعاد عنه. يف ال�صنوات القليلة املا�صية تغريت 

بقطاع  لها عالقة  موا�صيع  مناق�صة  النفتاح حول  الكثري من  ن�صهد  واأ�صبحنا  ال�صورة 

يف  خا�صة  الأخرى،  العربية  البلدان  من  الكثري  يف  واإمنا  فل�صطني  يف  فقط  لي�ص  الأمن 

الها�صمية  الأردنية  العربية كاململكة  املنطقة  الدميقراطي يف  التحول  تعد رائدة يف  دول 

واململكة املغربية مكان انعقاد موؤمتركم الكرمي. اإن اأحد اأ�صباب هذا النفتاح اأن نظرتنا 

كمواطنني وكموؤ�ص�صات جمتمع مدين لقطاع الأمن يف تغري، اأ�صبحنا نفهم قطاع الأمن 

على اأ�صا�ص اأنه خدمة تقدم للمواطنني كغريه من القطاعات الأخرى، مثله مثل اأية خدمة 

اأخرى. وي�صهم هذا ال�صتيعاب يف تعزيز الأمن من ناحية، ويف تقريب املواطن اأكرث من 
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موؤ�ص�صاته الأمنية التي وجدت خلدمته وخلدمة التنمية الب�رشية والإدارية والقت�صادية من 

التنمية ول تنمية يف ظل تف�صي اجلرمية  اأخرى؛ فحيث الأمن وال�صتقرار توجد  ناحية 

والفو�صى وعدم ال�صتقرار والحتالل.

دور املجتمع املدين يف عملية الإ�سلح

ملاذا قد يكون املجتمع املدين مهتما بوجود نظام قانوين لالأمن:

1- التاأكيد على ال�صفافية والعلنية، اي وجود نظام قانوين متكامل وعلني ينظم الأجهزة 
الأمنية ب�صكل خا�ص ومنظومة العدالة ب�صكل عام. وهنا ل بد يل من التاأكيد على 

اأن الأمن العدالة نظامني متكاملني ول ن�صتطيع الف�صل بينهما.

2- �صمان ا�صتناد هذا الإطار القانوين على املعايري الدولية واأف�صل املمار�صات، خا�صة 
فيما يتعلق باحرتام حقوق الإن�صان واحلريات العامة. واأي�صا �صمان الرقابة على 

عمل الأجهزة الأمنية، واملق�صود هنا لي�ص فقط الرقابة ال�صيا�صية )الربملانية( واإمنا 

اي�صا الرقابة الداخلية.  

هنا ل بد من القولإن اأع�صاء املجل�ص الت�رشيعي الأول هم من و�صعوا اأ�ص�ص تنظيم 

الأجهزة الأمنية. ويرجع لهم الف�صل يف اإ�صدار اأهم قانون ينظم قطاع الأمن يف فل�صطني 

وهو قانون اخلدمة يف قوى الأمن. 

النقا�صات  يف  امل�صاهمة  يف  املدين  املجتمع  بداأ  �صابقا،  ذلك  ذكر  مت  كما  وحديثا، 

املتعلقة بالأمن. 

اإن من اأهم مبادئ ال�صياغة القانونية ال�صليمة التي يحبذ اأن تقوم بها احلكومات غالبا 

اأو امل�صتخدمني له( وهنا  بالقانون  املنتفعني  الت�رشيع )اأي  ا�صت�صارة ممن يطبق عليهم  هو 

الت�رشيعية داخلية وخارجية. ما يهمني هنا ال�صت�صارة  تكون ال�صت�صارة خالل العملية 

الإطار  هذا  يف  الفل�صطينية  التجربة  اإن  القول  وميكنني  املدين.  املجتمع  اأي  اخلارجية 

رائدة. فهناك �صيا�صة حكومية علنية تفر�ص على را�صمي ال�صيا�صة الت�رشيعية )املوؤ�ص�صات 
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املدين.  املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  القوانني  م�صاريع  بخ�صو�ص  الندوات  عقد  احلكومية( 

بينها م�رشوع قانون  وهذا ما حدث فعال يف عدة م�صاريع قوانني ح�رشت موؤخرا من 

ال�رشطة وم�رشوع قانون الق�صاء الع�صكري. 

ما هو قطاع الأمن ومن هم الفاعلون؟

ر�صمية  اأو �صالحية  �صلطة  لها  التي  الدولة  موؤ�ص�صات  الأمن  ي�صمل م�صطلح قطاع 

ل�صمان اأمن الدولة و�صكانها �صد اأعمال العنف والأعمال الق�رشية واحلرب )مثل ال�رشطة، 

القوات امل�صلحة، املخابرات، احلر�ص امللكي اأو الرئا�صي(، كما ي�صمل ال�صلطات املنتخبة 

اأو املعينة بطريقة �صلمية وامل�صوؤولة عن مراقبة وحما�صبة هذه املوؤ�ص�صات الأمنية )الربملان، 

احلكومة التنفيذية، النظام الق�صائي. 

عند احلديث عن الفاعلني يف القطاع الأمني، غالبا ما يذهب احلديث ب�صكل اأ�صا�صي 

جمتمع  عن  ونادرا  املدنية،  وامل�صاءلة  الرقابة  عن  ثانوي  وب�صكل  الأمنية،  الأجهزة  عن 

الفاعلني الأو�صع. اإذا ما اأردنا بناء اأجهزة اأمنية فاعلة ل بد اأن ن�رشك جميع الفاعلية �صواء 

الر�صمني اأو غري الر�صميني، وهم:

الأجهزة املخولة لها با�صتخدام القوة. - 

الفاعلني غري الر�صميني )مثال ذلك امللي�صيات امل�صلحة(. - 

منظمات الرقابة وامل�صاءلة املدنية.  - 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين )مراكز الأبحاث، اجلامعات، الإعالم املنظمات غري  - 

احلكومية(.

ديوان  العدل،  وزارة  العامة،  النيابة  )املحاكم،  عام  ب�صكل  العدالة  موؤ�ص�صات  - 

املظامل( 

•دور كل من الفاعلني على م�صتوى الأجهزة الأمنية يجب اأن يكون معرفا ويت�صم  	
بال�صفافية )تداخل ال�صالحيات(.
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•يجب اأن تعمل املوؤ�ص�صات الأمنية ذاتها مبهنية عالية. 	
فيها  مبا  الدميقراطية  للقانون وللمبادئ  اأن يخ�صع  الأمنية يجب  الأجهزة  •عمل  	

اخل�صوع للم�صاءلة والرقابة من املوؤ�ص�صات املدنية املخولة بذلك. 

والقت�صادية  ال�صيا�صية  احلياة  يف  بالنخراط  الأمنية  لالأجهزة  ي�صمح  األ  •يجب  	
للدولة. 

•ميكن حتديد الفاعلني من املجتمع املدين بـ: رجال الدين، الأكادميني، الباحثني،  	
الإعالم، احلركات الن�صوية. 

للمجتمع املدين ثلثة اأدوار رئي�سة ميكنه اأن يلعبها:

املطالبة بالتغيري والإ�صالح على �صبيل املثال التعديالت القانونية. 

 watchdog وظيفة الرقيب

تزويد خمرجات تقنية وفنية )خربات فنية(.

اإن الغاية من هذه الفعاليات لي�ص حتد ال�صيا�صات احلكومية واإمنا امل�صاهمة يف تعميق 

النقا�ص حول بع�ص الأمور، وتزويد را�صمي ال�صيا�صة ببع�ص املخرجات التي قد تكون 

مفيدة يف عملية �صنع القرار لدى �صانعي ال�صيا�صة.

موؤ�ص�صات املجتمع املدين قد تزود الأجهزة الأمنية ببع�ص اخلربات الب�رشية يف بع�ص 

املوا�صيع التقنية، وقد ت�صاهم يف عملية تدريب الأجهزة الأمنية. 

بع�ص املبادئ الهامة لالإدارة الر�صيدة يف القطاع الأمني

تكون الأجهزة الأمنية خا�صعة للقانون والد�صتور.

املعلومات حول موازنة الأجهزة الأمنية معلومة داخل احلكومة وللعامة 

نظام  مايل معتمد حول اإدارة النفقات والأموالز

العالقة بني امل�صتويني ال�صيا�صي والأمني قائمة على اأ�صا�ص هيكلية وا�صحة ومعتمدة 

بحيث يتمكن امل�صتوى ال�صيا�صي من و�صع ال�صيا�صات الأمنية وحتديد �صيا�صة الإنفاق. 
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بناء بيئة منا�صبة يتيح م�صاورة املجتمع املدين فيما يتعلق بر�صم ال�صيا�صات الأمنية.

الكادر الب�رشي مدرب ب�صكا جيد ومهني للقيام بواجباتهم ومبا يتفق مع متطلبات 

جمتمع دميقراطي.

ما هي الإدارة الر�سيدة يف قطاع الأمن؟

  اإن جوهر الإدارة الر�صيدة فيما يتعلق بالقطاع الأمني يتمثل يف تطوير موؤ�ص�صات 

م�صتدمية قادرة على تقدمي الأمن الداخلي واخلارجي. وت�صمل اي�صا تطوير اأدوات فاعلة 

م�صاورات  اأي�صا  يتطلب  وهذا  دميقراطية.  حكومة  خالل  من  وذلك  املدنية،  للرقابة 

وا�صعة مع ال�صكان املحليني ويتطلب تعزيز دور املجتمع املدين يف الرقابة على القطاع 

الأمني اأي�صا. 

ماذا نعني باإ�سلح الأمن؟

جمموعة من ال�صيا�صات واخلطط والربامج والأن�صطة التي تتخذها حكومة ما لتح�صني 

  . justice والعدالة security والأمن safety اأو تطوير الأ�صاليب املتبعة لتوفري احلمــاية

بطريقة  اخلدمات  تلك  تقدمي  يف  الأمني  القطاع  اإ�صالح  من  النهائية  الغاية  تكمن 

اأن  قبل �صلطات مدنية على  متطورة وبو�صائل �رشعية تكون مو�صع رقابة وم�صاءلة من 

ت�صتجيب تلك اخلدمات لالحتياجات ومتطلبات اجلمهور. 
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هذا القطاع بهدف حتديد بع�ص الق�صايا وتطوير بع�ص احللول، كما اأن املوؤ�ص�صة ترمي 

اإىل ن�رش الوعي وتعزيز القدرات من اأجل املراقبة الدميقراطية للقطاع الأمني.

وميكن القول ، من خالل النقا�ص املتعلق باإ�صالح القطاع الأمني، اأنه اإذا كان الهدف 

يرمي لإر�صاء مناخ دميقراطي وت�صاركي للتبادل ُي�رشك كل الفاعلني يف امليدان، فاإنه من 

ُبغية ال�صتئنا�ص  النماذج الآتية من اخلارج،  اأف�صل  اأن ي�صطلع املرء على  الأهمية مبكان 

التي  التوفيقية  والعمليات  الت�صويات  وكذا  الكوين  امل�صتوى  على  ال�صائدة  بالجتاهات 

ح�صلت بهذا اخل�صو�ص. و�صعيًا منها للم�صاهمة يف النقا�ص الدائر حول اإ�صالح القطاع 

الأمني باملغرب كما يف منطقة �صمال اإفريقيا وال�رشق الأو�صط، فاإن هذه الورقة حتاول 

ب�صكل مقت�صب اأن تدر�ص اأهمية الت�رشيعات اخلا�صة بالقطاع الأمني يف تركيا ُمرتكزة 

 TESEV عن  ال�صادرة  املن�صورات   من  �صل�صلة  يف  املتوفرة  الدرا�صة  على  ذلك  يف 

خ�صو�صًا  روزنامات 2005  و 2006 و 2008  حول القطاع الأمني واملراقبة الدميقراطية 

حول  والتقريرين   )  Security Sector and Democratic Oversight Almanacs(

اإ�صافة   اأ�صئلة وق�صايا وحلول  الأمني برتكيا:  القطاع  الذين يحمالن عنوان  ال�صيا�صات 

اإىل التقرير ال�صادر حتت عنوان  لغز ق�صائي: اآراء وتو�صيات حول الإ�صالح الد�صتوري 

برتكيا. 

من منظور وا�صع، فاإن املوؤ�ص�صات الأمنية تلعب دوراً حا�صمًا داخل بنيات الدولة يف 

تركيا، وحني مت تو�صيعها واإدماجها يف م�صار �صنع القرار، اأ�صبح الأمن من الق�صايا ذات 

الأهمية الق�صوى بالن�صبة للدميقراطية. وكما يف�رش ذلك اأحمد اإين�صال و علي بايراموغلو 

واملراقبة  الأمني  القطاع   :-2008  2006 ل�صنوات  تركيا  روزنامة  جملة  حترير  رئي�صا 

الرئي�صي  املبداأ  ارتكاز  ب�صبب  اأ�صا�صًا  ممكن  ذلك  فاإن  التقدميي  اجلزء  يف  الدميقراطية،  

املُتحكم يف خمتلف مكونات  الدولة الرتكية على ت�صور مفهوم الأمن.

الأمن  على  املرتكز  املنطق  ُت�صاعد  التي  الآليات  اأهم  اأحد  الت�رشيعي  املجال  ُيعترب 

على التحكم يف جمموع دواليب الدولة. ويف تركيا فاإن مفهوم«  الأمن القومي»  الغري 
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املحدد ب�صكل وا�صح قد اخرتق الإطار القانوين برمته من د�صتور وت�رشيعات وقوانني و 

بروتوكولت. فمفهوم الأمن القومي ُي�صار اإليه ب�صكل وا�صع يف قوانني �صاملة، كما يف 

بع�ص النماذج الأخرى من الت�رشيعات والقوانني املرتبطة لبع�ص املجالت الأكرث حتديداً 

وقانون  اخلو�ص�صة،  مزاولة   بتنظيم  املتعلق  والقانون  الرتكية،  اجلن�صية  قانون  فيها  مبا 

الأحزاب  وقانون  اجلنائية،  امل�صطرة  وقانون  اجلنائي،   والقانون  وامللكية،  ال�صندات 

الإذاعة  وقانون  النرتنيت،  �صبكة  على  باملن�صورات  اخلا�صة  والتنظيمات  ال�صيا�صية، 

عمومية،  موؤ�ص�صات  بالأ�صا�ص  تبقى  التي  املهنية  للمنظمات  اإ�صافة  الرتكية،  والتلفزة 

واملجل�ص  والتلفزة،  لالإذاعة  الأعلى  املجل�ص  خ�صو�صًا  امل�صتقلة  التنظيمية  والهياآت 

التعليم  مبوؤ�ص�صات  املقررة  الكتب  على  زيادة  والتعليم،  الرتبية  وهياأة  للتعليم،  الوطني 

الثانوي والتعليم العايل. وكما ُتظهره بجالء هذه الأمثلة فاإن فهم ال�صيا�صة املرتكز على 

الأمن القومي يتجاوز حدود الهياآت ال�صاهرة على الأمن داخل الدولة. ونتيجة لذلك 

فاإن الت�رشيعات ت�صاعد مفهوم الأمن على الهيمنة على كافة امل�صتويات اإن على النطاق 

الوا�صع )macro( اأو ال�صيق )micro( بالن�صبة لبنية الدولة.

يبقى  الرتكي  الت�رشيع  يف  القومي  الأمن  مفهوم  تعريف  جمرد  فاإن  اأخرى  جهة  من 

ف�صفا�صًا يلفه الغمو�ص واللتبا�ص. وكما ُت�صري لذلك مرمي  اإير�صال يف درا�صتها  والتي 

تتناول باملراجعة مفهوم الأمن القومي يف الت�رشيعات الرتكية، فاإنه توجد اإ�صارة واحدة 

ف مفهوم الأمن القومي يف الت�رشيع الرتكي. ويتعلق الأمر  بالقانون 2945  املتعلق  ُتـَعـِرّ

مادته  يف  ُيَعـرف  والذي  القومي  الأمن  ملجل�ص  العامة  والأمانة  القومي  الأمن  مبجل�ص 

الوطني،  والكيان  الد�صتوري،  النظام  و�صيانة  حماية   « اأنه  على  القومي  الأمن  الثانية 

ووحدة الدولة وكل م�صاحلها الدولية مبا يف ذلك امل�صالح ال�صيا�صية والجتماعية والثقافية 

والقت�صادية والقوانني التقليدية �صد كل اأ�صكال التهديد الداخلي واخلارجي.« ويتولد 

عن هذا التعريف اجلامع املانع لالأمن بنية اإدارية متنح امتيازاً للموؤ�ص�صات الأمنية من بني 

وتفعيل  القرارات  اتخاذ  بخ�صو�ص  الدولة   اأع�صاء  و�صمن  ال�صيا�صية   ال�صلطات  كل 
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والأو�صاط  الأمنية  املوؤ�ص�صات  بني  الفا�صلة  احلدود  فاإن  عليه  وبناءاً  واملراقبة.  القوانني 

الآخرين.  على ح�صاب  الأمني  احلقل  الفاعلني يف  نفوذ  يت�صع  بينما  تتال�صى  ال�صيا�صية 

وارتكازاً على هذه الآلية فاإن مفهومًا �صاماًل لالأمن يوجد متغلغاًل يف كل دواليب النظام 

واملراقبة على  التقنني  ملمار�صة  ال�صلطة  متتلك  الأمنية  املوؤ�ص�صات  فاإن  وبالتايل  الإداري، 

بقية املنظمات والهياآت احلكومية الأخرى.

بالفعل، فاإن مفهوم الأمن القومي الذي مل يتطرق له د�صتور 1924 قد متت الإ�صارة 

اإليه ب�صكل مقت�صب يف التعديل الد�صتوري ل�صنة 1971 قبل اأن ُيتطرق اإليه ب�صكل �صامل 

يف د�صتور 1982 املعمول به حاليًا يف تركيا والذي ُطرح بعد انقالب 12 �صتنرب من �صنة 

1981 من ِقبل جمل�ص الأمن القومي الذي كان ي�صم �صباطًا �صامني يف اجلي�ص كمنظمني. 
نة يف الد�صتور قد مت تعديلها،  وبالرغم من اأن ما يقارب الثلث من املواد القانونية املُت�صَمّ

لالأمن  الع�صكرية  النزعة  ذي  الت�صور  ذلك  تعك�ص  مازالت  احلالية  القانونية  املواد  فاإن 

واملوؤ�ص�صات الأخرى.     

لقد منح د�صتور 1982  احلماية الد�صتورية لالإرث ال�صتبدادي للفرتات التي عرفت 

�صل�صلة من النقالبات. كما اأنه �صيق من م�صاحة احلقوق الفردية واجلماعية ومن هام�ص 

احلريات، وذلك متا�صيًا مع الختيارات الت�صلطية والع�صكرية ملجل�ص الأمن القومي الذي 

لل�صلطات  وا�صعا  نفوذا  مبنحه  فاإنه  ذلك،  على  النقالب. وعالوة  لذلك  الطريق  مهد 

الع�صكرية قد فر�ص قيوداً على �صلطات الهياآت املنتخبة، مما يتنافى مع مبادئ الدميقراطية 

النيابية والتعددية.   

وبناءاً عليه فاإن موؤ�ص�صة اجلي�ص مل ُت�صكل قط ال�صبب الوحيد مل�صاألة الو�صاية الع�صكرية 

الأمر  تبقى يف حقيقة  للع�صكر  التي خلقت جماًل رحبًا  الق�صائية  ال�صلطة  اأن  اإذ  برتكيا، 

لنقالب  الالحق   1982 د�صتور  فاإن  اأخرى،  وبعبارة  الق�صية.  لهذه  الرئي�صي  ال�صبب 

1981 قد �صكل قاعدة قانونية لتقوية العالقة املتينة بني ال�صلطتني الق�صائية والع�صكرية، 
موؤ�ص�صاتية  وحدة  ذلك  �صكل  ولقد  للحكومة.  التنفيذي  ال�صق  من  جزءاً  ي�صكل  مما 



)institutional integrity( بني املوؤ�ص�صتني ت�صاعد كاًل منهما على الحرتا�ص من الآخر 

ومراقبته من جهة، وحمايته من جهة اأخرى. على هذا املنوال ، وبالرغم من كونه جزءاً 

من ال�صق التنفيذي، فاإن اجلي�ص يتجاوز مهمته التنفيذية حني يت�رشف كهياأة ق�صائية عند 

حماولته �صبط  ومراقبة بل والتاأثري على الهياآت التنفيذية.

وبالإ�صافة للجانب الت�رشيعي فاإن الق�صاء الع�صكري ُي�صكل ف�صاًء  اآخر يعمل كاآلية 

فيها  يتناول  مقالة  ففي  الع�صكرية.  للموؤ�ص�صات  الدميقراطية  املراقبة  من  الإعفاء  د 
ّ ـِ
ُتـَول

بالتحليل بنيات الق�صاء الع�صكري، يك�صف اأوميت كاردا�ص القا�صي الع�صكري املتقاعد 

الأنظمة  يف  به  معمول  غري  �صيء  وهو  م�صتقلة،  كهياأة  يعمل  الع�صكري  الق�صاء  باأن 

بني  التمييز  احلا�صل يف  اللتبا�ص  فاإن  كاردا�ص  اأوميت  الربملانية. وبح�صب  الدميقراطية 

املحاكم املدنية والع�صكرية يو�صع من جمال ال�صلطات الق�صائية الع�صكرية، اإ�صافة لكون 

ٌل لها متابعة مدنيني  بُتهم خمتلفة، ولي�ص فقط بخ�صو�ص ق�صايا  ـَوّ املحاكم الع�صكرية خُمَ

مرتبطة ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش بالدفاع الوطني وقواعد ال�صلوك الع�صكرية.

على   ال�صوء  ُيلقي  اإذ  موؤخراً  تطور حا�صم  ح�صل  اإىل  الإ�صارة  اجلدير  فمن  اأخرياًن 

ال�صلطات الوا�صعة لل�صلطة الق�صائية الع�صكرية، حيث اأعلن يف يوم 22 مار�ص 2010 من 

طرف حزب العدالة والتنمية الذي يتقلد زمام ال�صلطة برتكيا عن م�صودة ن�ص تت�صمن 

 provisional( تعديالت د�صتورية . ويت�صمن هذا الن�ص 23 مادة  وثالثة مواد موؤقتة

articles(، كما يت�صمن اأهدافًا تتعلق بالق�صاء الع�صكري. ويرمي التعديل الد�صتوري 
املقرتح اإىل تقلي�ص ال�صلطات املخولة للمحاكم الع�صكرية ب�صكل ملحوظ وحتديد دورها 

وبرغم  الع�صكرية.  والواجبات  باخلدمة  املتعلقة  الع�صكرية   اجلرائم  يف  فقط  البث  يف 

عنق  من  احلالية  الو�صعية  لإخراج  ترمي  اأنها  على  التعديالت  لتلك  ُينظر  فاإنه  ذلك، 

اإ�صفاء  اأكرث مما ت�صتهدف  الع�صكري  للق�صاء  بالن�صبة   الهام�ص  بت�صييق  الزجاجة وذلك 

ال�صبغة الدميقراطية واملدنية على امل�صهد الرتكي.





اجلل�سة الثانية :

جتميع الن�سو�ص الت�سريعية اخلا�سة بقطاع االأمن  

جتارب من منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا

قامت بت�صيري اأ�صغالها ال�صيدة فاطمة باي من موريطانيا و�صارك فيها ال�صادة اإدزي�ص 

بلماحي من املغرب ، هيكل حمفوظ من تون�ص.
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اأبريل 2008، حول اإ�صالح قطاع الأمن على �صوء تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة 

مب�صاركة حكوميني واأكادمييني وممثلي اأجهزة اأمنية ف�صال عن الفاعلني اجلمعويني وخرباء 

دوليني من منظمات خمتلفة. 

جتميع  خالله  من  مت  الذي  امل�صنف  هذا  تقدمي  مت  ال�صنة  هذه  من  يناير  نهاية  ويف 

درا�صة حوايل  من  مكننا  والذي  الأمن،  بقطاع  اخلا�صة  والتنظيمية  القانونية  الن�صو�ص 

قرن من الن�صو�ص. 

لقد تاأكد لنا من خالل هذا الهتمام بق�صايا احلكامة الأمنية ببالدنا اأن  املجال الأمني 

كان حا�رشا بقوة يف املغرب من حيث الدور الذي يقوم به واملهام التي اأوكلت له يف 

فرتات خمتلفة من تاريخ بالدنا. بيد اأن التفكري يف هذا املجال ظل حكرا على  الأجهزة 

ال�صمويل  التفكري  دون  وتعددها،  الأجهزة  هذه  تفرق  متفرق  وب�صكل  نف�صها  الأمنية 

يف �صيا�صة عمومية يف املجال الأمني، علما باأن هذا النهج يف التعامل مع ق�صايا الأمن 

املوؤ�ص�صة  لهتمام  التام  الغياب  يالحظ   حيث  الآن،  حد  اإىل  �صائدا  زال  ما  وحكامته 

الت�رشيعية بهذا املجال، كما اأنه غائب عن الربنامج احلكومي ك�صيا�صة عمومية. 

املتعلقة بالقطاعات الأمنية  الن�صو�ص  اأن اهتمامنا بتجميع  اإىل  اأي�صا  وجتدر الإ�صارة 

ببالدنا نابع من القتناع ب�صعوبة حتقيق حكامة اأمنية جيدة بدون �صيا�صة عمومية  �صمولية 

تدمج كل قطاعات الأمن  ويف اإطار �صيا�صة عامة لالإ�صالحات التي يعرفها املغرب  يف 

خمتلف املجالت..

حت�صري  يف  رغبة  القانونية  الن�صو�ص  هذه  ون�رش  جمع  يف  التفكري  يف  �رشعنا  عندما 

اأر�صية عمل متكاملة لكل املتدخلني يف هذا القطاع، بداأنا بتحديد املجال معتربين اأنه 

ينق�صم اإىل ق�صمني: فهناك من جهة الأ�صخا�ص املكلفون باإنفاذ القانون، وهم كل �صخ�ص 

الأجهزة  اإىل خمتلف  اإ�صافة  والعتقال،  التوقيف  �صلطة  ميتلك  اأو  ال�رشطة  �صلطة  ميار�ص 

اأمن الدولة مبا فيها املخابرات الع�صكرية واملدنية؛ وهناك من جهة  الع�صكرية وهيئات 

ثانية احلالت املتعلقة با�صتتباب الأمن، من قبيل تنظيم البالد يف حالة احلرب، وتنظيم 
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التي لها عالقة بالق�صايا  اأي كل احلالت  كل مل يتعلق باملتفجرات، وحمل ال�صالح، 

الأمنية وينظمها القانون.

لقد ا�صتغلنا على كل ما هو من�صور يف م�صنف القوانني املغربية، وقمنا مبقارنته مع 

ما هو من�صور يف اجلريدة الر�صمية، علما اأن الأمانة العامة للحكومة ن�رشت كل القوانني 

املغربية منذ 1912 على الأنرتنيت الأمر الذي ي�رش لنا عملية التنقيب واجلمع والت�صنيف، 

حيث متكننا من ال�صتغال على حوايل 400 ن�ص ما بني املتعلقة مبنفذي القانون والعمليات 

الأمنية  يف مفهومها الوا�صع. 

الأجهزة  ملختلف  املنظمة  واملرا�صيم  الظهائر  جل  كانت  اإذا  اأنه  لحظنا  ما  اأن  غري 

القرارات  فاإن  والفرن�صية،  العربية  باللغتني  الر�صمية  اجلريدة  يف  ن�رشها  مت  قد  الأمنية 

التنظيمية تبقى م�صاألة داخلية ومل يتم ن�رشها .

معتمدين  الأمنية  العائالت  اأو  القطاعات  على  اعتمادا  الر�صد  بعملية  قمنا  وقد 

القانوين )قانون،  الن�ص  القوانني وتعديلها، ف�صال عن نوعية  الزمني لإ�صدار  الت�صل�صل 

التحليل  �صي�صاعد على  الت�صنيف  النوع من  اأن هذا  باعتبار  قرار....(    تنظيمي،  ن�ص 

م�صتقبال.

الن�صو�ص  اأولية لهذه  الت�صل�صل الزمني )الكرونولوجي( مكننا من قراءة  اإن اعتماد 

يف اإطارها التاريخي، قراءة تربط الن�صو�ص باحلقب ال�صيا�صية الكربى التي ميزت تاريخ 

املغرب، حيث كانت الن�صو�ص ال�صادرة اإبان احلماية تبتغي خدمة امل�صالح ال�صتعمارية  

علما اأن بع�صها ما زال، �صاري املفعول يف املغرب، مثل الن�صو�ص املنظمة للبالد يف حالة 

احلرب والن�صو�ص املنظمة للمتفجرات. 

كما اأن الن�صو�ص التي �صدرت يف الفرتة الأوىل من نيل ال�صتقالل ما بني 1956 

و1965 كانت ن�صو�صا مهيكلة للدولة الوطنية، حيث مت اإن�صاء اأجهزة اجلي�ص وخمتلف 

الأجهزة الأمنية، كما كان اأغلبها ذا روح ليربالية  �صواء من حيث امل�صمون اأو ال�صياغة 

القانونية، واإن كان مازالت يف حاجة اإىل تطوير واإ�صالح.
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 وما بني 1965 و1977 عا�ص املغرب  فرتة ا�صتثنائية عرفت �رشاعا قويا حول ال�صلطة 

كل  فاإن  ثمة  ومن  اجتماعية،  وحركات  م�صلحة  وحركة  انقالبيتني  حماولتني  يف  جتلى 

الن�صو�ص التي �صدرت خالل هذه الفرتة كانت ن�صو�ص زجرية مقيدة للحريات، ومن 

ثمة وجب اإعطاء الأولوية اإليها بغية الإ�صالح والتعديل.

القرن  من  الأخري  العقد  يف  وخا�صة   ،1977 �صنة  منذ  ظهرت  التي  الن�صو�ص  اأما 

املا�صي فقد حاولت م�صايرة تطبيع احلياة ال�صيا�صية التي عرفتها بالدنا بالتدريج وم�صايرة 

ما يحققه من تقدم على م�صتوى احرتام و�صيانة حقوق الإن�صان.....

وقد اأكدت القراءة الأولية اأن اإ�صالح جمال الأمن يتطلب بال�رشورة اإ�صالح اأو�صاع 

القائمني به �صواء من حيث الو�صع الجتماعي و�رشوط العمل. واإذا كان النظام الأ�صا�صي 

العمل والنفتاح على  الو�صع الجتماعي و�رشوط  الأخري مهم جدا من حيث حت�صني 

اإذ من غري املقبول �صدور  الربملان،  اأن مير عن طريق  اجلمعيات، فقد كان من الأف�صل 

ن�ص اأمني خارج قناة الت�رشيع.

ترحيب واهتمام من طرف خمتلف  العمل من  لقيه هذا  مبا  التنويه  اأريد  اخلتام  ويف 

طلبنا  الأويل  والتحليل  التجميع  عمل  اأجنزنا  ما  فبمجرد  واملهتمني.  واملعنيني  الفاعلني 

راأي خمتلف الأجهزة الأمنية يف هذا العمل ملتم�صني اقرتاحها من اأجل تتميمه وتطويره. 

فكان تعامل الأجهزة الأمنية اإيجابيا �صاأنها �صاأن وزارة الداخلية ووزارة العدل متثل يف 

اإ�صافة ن�صو�ص اأدرجناها يف م�صنف الن�صو�ص املتعلقة بالقطاعات الأمنية.
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قطاع الأمن بتون�ص الذي يجب اأن يتمحور حول مبادئ ال�رشعية امل�صوؤولية وال�صفافية 

وامل�صاركة.

ويجب القول اإن م�صاألة اإ�صالح القطاع الأمني يف تون�ص مل تغفل متاما. على الأقل، 

كانت هناك  ومازالت حماولت لإ�صالح واإعادة هيكلة القطاع، مع درجات متفاوتة 

من النجاح مع بع�ص الإخفاقات وعد اإ�صابة الهدف طبعا. 

وت�صكل احلكامة اجليدة حاليا  اأولوية بالن�صبة لل�صلطات العمومية احلكومة ، �صواء 

كانت �صيا�صية اأو اإدارية. وتندرج العديد من الإ�صالحات الإدارية واملوؤ�ص�صية التي متت 

يف ال�صنوات الأخرية يف اإطار  الدميقراطية واحلكامة اجليدة. 

ومن جانبهم اهتم اجلامعيون واملثقفون عن قرب  مب�صائل احلكامة اجليدة يف تون�ص، 

التي  العقبات  وخمتلف  تطرحها  التي  التحديات  من  بالعديد  اأي�صا  ولكن   ، ومتطلباتها 

تواجهها. ومع ذلك ، وعلى الرغم من اأاأن البحوث وفرية فاإنها مل تفكر اأن من واجبها  

الهتمام بالقطاع الأمني ، ورمبا ب�صبب التقليد الأعمى ، وب�صبب احلذر ول�صك. 

اأما املجتمع املدين ، مل يرث ’ل ملاما النقا�ص حول  م�صاألة الأمن. اإذ يبدو اأن الإ�صالح 

ال�صيا�صي وال�صريورة  الدميقراطية هيمنتا على ان�صغالته ، فغفل عن الرهانات الرئي�صية 

لهذه الق�صية

اإ�صالح  وقد كانت هذه العتبارات وغريها م�صدر م�رشوع بحث ودرا�صة حول 

قطاع الأمن يف تون�ص

1-بنية امل�سروع:  دليل للن�سو�ض القانونية
وبعد اأن برزت اأهمية امل�رشوع ، كان من ال�رشوري ر�صم وحتديد الإطار اخلا�ص به. 

للقيام بذلك ، كنا نظن ، من وجهة نظر منهجية ، اإدراج العمل التعريفي والدرا�صة  يف 

الإطار القانوين واملوؤ�ص�صي الذي يحكم القطاع الأمني يف تون�ص. 

يتكون  قطاع الأمن يف تون�ص، كما يف اأماكن اأخرى، من عدة قوات م�صلحة و�رشطة 
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املوؤ�ص�صات  من  يتكون من عدد  ، كما  والعدالة  الأمن  توفري  م�صوؤولة عن  اأمن  وقوات 

ال�صيا�صية واملدنية ، مهمتها ر�صد ومراقبة الأجهزة الأوىل. ومن بني »مقدمي اخلدمات 

الأمنية« بتون�ص توجد اأ�صا�صا : القوات امل�صلحة وقوات الأمن وال�رشطة الوطنية والقوات 

اخلدمات  من  وغريها  واجلمارك  ال�صواحل  وخفر   ، الوطني(  )احلر�ص  الع�صكرية  �صبه 

النظامية ) الوقاية املدنية وحر�ص الغابات( واأجهزة ال�صتخبارات. يف النظام التون�صي، 

خدمات  »مقدمي  اأهم  التاأهيل  اإعادة  وم�صالح  وال�صجون  الق�صائية  امل�صالح  ت�صكل 

العدالة«.

من الناحية املوؤ�ص�صية ، يعمل خمتلف اأجهزة الأمن والعدالة حتت مراقبة املوؤ�ص�صات 

املدنية وال�صيا�صية والق�صائية ، اأي ال�صلطة الت�رشيعية وال�صلطة التنفيذية ، رئي�ص اجلمهورية، 

)رئي�ص ال�صلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات امل�صلحة( ، وزارات الدفاع والداخلية 

داخلية  خا�صة  )جلنة  واملراقبة  املالية  للتدبري  وهيئات  اخلارجية(،  وال�صوؤون  والعدل 

بوزارتي الدفاع والداخلية( ف�صال عن ال�صلطة الق�صائية. 

الد�صتورية   الن�صو�ص  من  ملجموعة  الأمن  قطاع  يخ�صع  القانونية،  الناحية  من 

البالد على ال�صتقالل  اأن ح�صلت  التي منا فتئ عددا يزداد منذ  والت�رشيعية والتنظيمية 

عام 1956، حيث اأ�صبحت تتوفر حاليا على اأكرث من 1500 ن�ص من جميع الأنواع. 

وبعد و�صع هذه املعطيات الأ�صا�صية، �رشعنا يف جتميع دقيق جلميع الن�صو�ص القانونية 

التي تنظم قطاع الأمن يف تون�ص. 

التي مت جمعها  املواد  البداية، حتى ميكن معاجلة   العمل منذ  وقد مت طرح منهجية 

والتعليق عليها يف �صياق ق�صايا اإ�صالح احلكامة اجليدة التي اأثريت �صابقا. 

تنظم  التي  الت�رشيعات  جلميع  جرد  قائمة  و�صع  ال�رشوري   من  كان   ، البداية  يف 

القطاع والأجهزة الأمنية ، �صواء من حيث التنظيم ، وقانونها الأ�صا�صي، اأو من حيث 

�صربها .

كانت الن�صو�ص متنوعة وعديدة، وبذلك بدا من ال�رشوري ت�صنيفها وعر�صها وفق 
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معايري مو�صوعية وعلمية ت�صاعد على �صهولة قراءة العمل. وهكذا ، فاإن الختيار منذ 

البداية  للمقاربة القانونية واملوؤ�ص�صية ، مكننا من  بنية منا�صبة للعر�ص. 

هكذا، مت اختيار تنظيم ال�صلطالت العمومية  واملوؤ�ص�صاتية الت�صل�صل الهرمي  للقةاعد 

املرتبطة بها كمعايري جلمع ومعاجلة جمموع الن�صو�ص القانونية. 

وبعد العمل طويل النف�ص الرامي اإىل التحديد والت�صخي�ص الطويل، خا�صة واأن جممل 

املواد  مت ن�رشها ومتاحة يف لغتني يف الن�صخة الرقمية اأو اللكرتونية – متكنا  حاليا من 

ت�صخي�ص البنية العامة لقطاع الأمن . 

وتتمحور هذه البنية، بوجه خا�ص، حول الن�ص الد�صتوري وتنظيم ال�صلط.  وبعد 

حتديد  البناء  املعماري  لالأجهزة واملوؤ�ص�صات ، مت ت�صنيف الن�صو�ص وفقا للرقابة  التي 

متار�صها اأجهزة الدولة يف جمال الأمن. 

هكذا اأبرز هذا امل�صنف الفئات التالية : 

الت�رشيعية  لل�صلطات  الد�صتوري  التنظيم  اإىل  ي�صري  الذي  الد�صتوري،  الإطار  1 .

والتنفيذية والق�صائية )مبا يف ذلك كافة املتغريات( ، واأداء كل منها و�صريها  الطبيعي يف 

اإطار دولة القانون )املجل�ص الد�صتوري( = / = )حالة الطوارئ( ؛ 

ت�صكل الرقابة الربملانية يف جمال الدفاع والأمن الفئة الثانية، التي ت�صمل خمتلف  2 .

الوظيفة  بتدخل  مبا�رشة  عالقة  لها  التي  والت�رشيعية  الد�صاتري،  الد�صتورية  الن�صو�ص 

الت�رشيعية يف حقل الأمن؛ 

التنفيذية  ال�صلطة  وو�صعية  بتنظيم  املتعلقة  الن�صو�ص  كافة  الثالثة  اخلانة  ت�صم  3 .

املت�صلة بقطاع الأمن والدفاع واملراقبة التي متار�صها على هذا الأخري. لأ�صباب تتعلق 

التقرير  يف  �صنعر�صها  التي  الأ�صباب  وهي  التون�صي،  ال�صيا�صي  النظام  بخ�صو�صيات 

اخلا�ص بتقدمي جممل العمل الذي اأجنزناه عند ن�رش ال�صيغة النهائية مل�صنف الن�صو�ص، 

املنظمة  القانونية  الن�صو�ص  �صمن  اأغلبية  بل  هامة  مكانة  التنظيمية  الن�صو�ص  حتتل 

واملقننة لقطاع الأمن.
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يحتل الق�صاء ودوره يف املراقبة للقطاع الأمني مكانة هامة �صمن الدليل الذي  4 .

القانون  القانون واحرتام  التي ت�صكل ودعامة ل�صيادة  ال�صلطة،  جمعناه. وتوزع هذه 

و�صمان احلقوق الأ�صا�صية واحلريات املدنية، يف النظام التون�صي ملنظمة اإىل نظامني ، 

الأول ق�صائي والثاين اإدارية.  وعالوة على ذلك، يتم تنظيم الق�صاء الع�صكري بوا�صطة 

  .1987 عام  منذ  الوجود  عن  توقفت  ال�صتثنائية  املحاكم  اأن  علما  خا�صة.  ن�صو�ص 

واإذا كانت الق�صايا املتعلقة بالأمن الداخلي، واأعمال الإرهاب وتلك املتعلقة مبمار�صة 

اأيدي املحاكم اجلنائية العادية ، فاأنها تخ�صع، مع  احلريات العامة كانت ما تزال بني 

ذلك،  لت�رشيعات زجرية. 

وت�صم الفئة اخلام�صة الن�صو�ص املتعلقة بتنظيم وو�صعية  اأجهزة الأمن والق�صاء.  5 .

تنوع  �صواء من حيث  امل�صنف  هذا  الأكرب حجما �صمن  الفئة هي  اأن هذه  �صك  ول 

خمتلف  �صعوبة يف حتديد  الأكرث  كونها  من حيث  اأو  قطاع،  لكل  الأ�صا�صية  القوانني 

بهذا  اأكرث  يهتم  اأن  الإ�صالح يجب  اأن  �صك  بها.  ول  التي مرت  الكثرية  التطورات 

امل�صتوى. اإذ اأن هذه الفئة من القوانني ما فتئت تعرف تدخالت ت�رشيعية وتنظيمية مع 

مرور خمتلف الفرتات ، كان اآخرها القانون رقم 17-2010 يف 20 اأبريل 2010 ، يعدل 

ويكمل القانون رقم 1-2004 يف 14 يناير 2004  املتعلق باخلدمة الوطنية.

وقد عولج هام�ص م�صاركة املجتمع املدين يف مراقبة القطاع الأمني يف عنوان  6 .

منف�صل. وت�صم هذه الفئة جميع الوثائق ذات ال�صلة مبمار�صة احلريات العامة، وو�صع 

وتنظيم الفاعلني يف املجتمع املدين )اجلمعيات والأحزاب ال�صيا�صية(، والحتمالت 

املمكنة اأو غري املكنة مل�صاركة املواطن غري الر�صمية مراقبة قطاع الأمن. 

الدليل يت�صمن ق�صم خم�ص�ص للتعاون الدويل ، التي تعترب و�صيلة لتعزيز وتطوير  7 .

القوى التي حتكم الدولة يف هذه امل�صاألة ، ولكن ينظر اإليه اأي�صا من قبل وا�صعي هذا 

امل�رشوع كمحفز رئي�صي لإ�صالح القطاع املعايري واملعايري الدولية. 

وي�صم هذا امل�صنف فئة خا�صة لبنيات وموؤ�ص�صات التكوين والتدري�ص ، تربز اأي�صا  8 .

الإ�صالحات املختلفة التي اتخذت يف هذا املجال بالذات وتخ�ص�صها التدريجي. 



اإ�صالح قطاع الأمن :

 الإطار الت�صريعي ودور املجتمع املدين 

48

اخلل�سات الأولية واملراحل املقبلة

اإ�صالح القطاع الأمني يف  اإن كان ل بد من  اأن اجلواب على  ال�صوؤال حول  اأكيد 

تون�ص هو اجلواب بالإيجاب.

الأقل يف  على  م�صتويات  ثالثة  ي�صمل  اأن  وينبغي  نف�صه،  الإ�صالح  يفر�ص  هكذا، 

البداية. 

بع�ص  وجعل  الن�صو�ص،  متطلبات  م�صتوى  على  املمار�صة  م�صتوى  رفع  اأول، 

ال�صفافية يف  ب�صكل كامل  اأن ت�صمن  باإمكانها  اإذ  فعلية  القانونية مقت�صيات  املقت�صيات 

هذا القطاع، وم�رشوعية اأاإجراءاته، وحماية احلقوق واحلريات. 

ثم اإعادة التوازن للموؤ�ص�صات الرقابة املدنية وال�صيا�صية حتى يت�صنى لقطاع الأمن اأن 

ي�صبح مو�صوع اخت�صا�صات م�صرتكة بني موؤ�ص�صات الدولة املختلفة ولي�ص عددا قليال 

منها )وخا�صة ال�صلطة التنفيذية(. 

واأخريا، ال�رشوع يف مناق�صة عامة ب�صاأن اإ�صالح قطاع الأمن ، حتى ندرك الرهانات 

ال�صيا�صية والقت�صادية والثقافية وغريها لالإ�صالح الدميقراطي لهذا القطاع.

الن�صو�ص  جميع  ي�صم  م�صنف  ن�رش  القريب  امل�صتقبل  يف  �صيتم   ، الأخري،  يف 

القانونية  التي مت حتيينها ، املتعلقة بالأمن والدفاع عن يف تون�ص ،وذلك باللغتني العربية 

والفرن�صية.

و بدعم وم�صاعدة قيمة من مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية على القوات امل�صلحة، 

م�صكورا،  �صنن�رش رفقة هذا امل�صنف دليال اآخر ميكن  ال�صتفادة من منهجية عمله وطريقة 

ا�صتعماله يف اإجناز م�صاريع مماثلة  ببلدان املنطقة. 

ومنذ البداية �صممنا ن�رش هذا امل�صنف والدليل على النرتنت.  وهكذا ميكن للموقع 

الر�صمي ملركز جنيف للمراقبة الدميقراطية على القوات امل�صلحة ا�صتيعاب الوافد اجلديد 

بني القوانني الوطنية العديدة التي ي�صت�صيفها. 
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العمومية  ال�صلطات  اإىل  والتوجه   املتاحة  املواد  ن�صتخدم  �صوف  املطاف،  نهاية  يف 

التون�صية ، لنقدم نتيجة عملنا بكل الب�صاطة املمكنة ، بل واإجراء  حوار مفتوح معها  حول 

م�صاألة احلكامة اجليدة لقطاع الأمن والإ�صالحات املمكنة.  ولن يتوقف هذا امل�رشوع 

عند هذه املرحلة ، بل يجب اإحداث قاعدة للبحث والتتبع داخل اجلامعة التون�صية ، بل 

اأي�صا بني جامعات املنطقة واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة لإطالق دينامية حقيقية، قادرة على 

العمل على حتويل املجهول ، واملمنوع ، اإىل معلوم وماأذون به.





اجلل�صة الثالثة :  

دور املجتمع املدين  يف اإ�صالح قطاع الأمن

ي�رش اأ�صغالها ال�صيد م�صطفى بو�صا�صي رئي�ص الرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�صان عمد 

املتدخالن ال�صيد احلبيب بلكو�ص مدير مركز درا�صات حقوق الإن�صان والدميقراطية 

وال�صيد مفتي مكارم الأخالق، مدير معهد درا�صات الدفاع والأمن وال�صالم 

باندوني�صيا
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دور املجتمع املدين  يف اإ�صالح قطاع الأمن

حممد �حلبيب بلكو�س

اأود يف البداية اأن اأذكر ببع�ص الأدوار التي ي�صطلع بها املجتمع املدين يف م�صارات 

الأحزاب  وعن  العمومية  ال�صلطات  عن  م�صتقل  كمكون  املجتمع،  داخل  الإ�صالح 

ال�صيا�صية وله عالقة بق�صايا توجد يف �صميم مقومات دولة القانون.

1. يعد املجتمع املدين من امل�صتفيدين من التدبري اجليد لق�صايا الأمن و�صط املجتمع. 
يفتقد  جمتمع  داخل  واحلقوق  باحلريات  التمتع  عن  احلديث  ال�صعب  من  لأنه 

ملقومات الأمن وال�صتقرار. وبتوفر هذا ال�رشط يكون املجتمع املدين م�صتفيدا 

من مدى توفر احلكامة اجليدة يف املجال الأمني داخل املجتمع.

2. ميثل املجتمع املدين اأحد مقدمي خدمات يف اإطار دولة القانون، خدمات تتعدد 
موؤ�ص�صات  و  فعاليات  جانب  اإىل  وذلك  تدخلها،  وجمالت  اجلمعيات  بتعدد 

اأخرى اإذا ما توفرت داخل املجتمع.

3. ومن بني الأدوار التي ميكن اأن ي�صطلع بها املجتمع املدين دور املراقبة ملا يجري 
داخل املجتمع من الزاوية التي ت�صتغل عليها هذه اجلمعية اأو تلك، وهي مراقبة 

غري نظامية، وغالبا ما تكون غري منظمة من الناحية القانونية، ولكنها معرتف 

ب�رشعيتها من خالل الن�صو�ص التي ت�صمح بتاأ�صي�ص هذا الإطار اأو ذاك.

فقط  الوطنية  التجربة  من  لي�ص  ا�صت�صفافه  ميكن  الذي  الرابع،  الدور  ويتمثل   .4
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املجتمع  به  يقوم  اأن  ميكن  الذي  الدور  يف  الدولية،  التجارب  من  اأي�صا  ولكن 

جتاه  �صواء  املجتمع،  داخل  املطروحة  بالق�صايا  ال�صطالع  يف  ك�رشيك  املدين 

ال�صلطات الإدارية اأو ال�صلطات التنفيذية، ويف جمالت متعددة. وال�رشاكات يف 

هذا املجال متعددة قد تكون  لها عالقة بق�صايا جمتمعية اأو ق�صايا التنمية اأو تقدمي 

تعلق  �صواء  الإن�صان  بثقافة حقوق  لها عالقة  �رشاكة  تكون  الخ، كما  اخلدمات 

الأمر بالتكوين اأوالتدريب والتح�صي�ص.

غري اأن حتقق هذه الأدوار يختلف باختالف مدى توفر ف�صاء ممار�صة احلريات �صواء 

اأن من  اأو الحتجاج. كما  الراأي  التعبري عن  اإمكانية  اأو  تعلق الأمر بتكوين اجلمعيات 

مداخل حتقق تلك الأدوار درجة العالقة القائمة بني مكونات املجتمع املدين والفاعل 

املوؤ�ص�صات  العمومية داخل  ال�صيا�صات  ال�صيا�صي باعتبار م�صاهمة هذا الأخري يف �صنع 

املنتخبة حمليا اأو وطنيا اأو داخل احلكومة اأو موؤ�ص�صات وطنية اأخرى اأو غريها. ومن ثمة 

اأو  التاأثري على هذا امل�صتوى ت�صاعد على تاأثريه يف �صنع  فاإن قدرة املجتمع املدين على 

تعديل القوانني وال�صيا�صات.غري اأنه جتدر الإ�صارة اإىل اأن طبيعة هذه املداخل يف التجربة 

املغربية كانت متعددة ح�صب املراحل ال�صيا�صية التي قطعها املغرب.

فعندما نال املغرب ا�صتقالله يف اأوا�صط اخلم�صينات �رشع يف اإحداث موؤ�ص�صات اأمنية 

القانونية  الرت�صانة  اإن�صاء  ف�صال  لها،  املنظمة  القوانني  اأو  البنيات  �صواء من حيث  حديثة 

ليربالية وليدة زخم  القوانني بروح  القطاع. ويف فرتة ميالد هذه  لتدبري هذا  ال�رشورية 

نيل ال�صتقالل عرف املجتمع �رشاعات �صيا�صية قوية جعلت هذه البنيات والقوانني اأداة 

منخرطة يف دينامية �صيا�صية على الرغم من ابتعادها النظري عن الفعل ال�صيا�صي. وقد 

وجد هذا امل�صار ترجمته يف الت�رشيع كما يف املمار�صة، كما ت�صهد على ذلك التعديالت 

التوتر  مراحل  تنعك�ص  اإذ  للمغرب،  ال�صيا�صية  املراحل  بتطور  تطورت  التي  الت�رشيعية 

�صنة  التي عرفتها  التعديالت  اإىل  الإ�صارة  الت�رشيعات. وميكن  النفراج على هذه  وكذا 

1973 يف ظل التوترات ال�صيا�صية بالبالد والتي كان من بني عناوينها حماولتني لالنقالب 
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الع�صكري، وحركة م�صلحة.. وكان يجب اأن ننتظر حلول مراحل النفراج والنفتاح 

خالل ما ا�صطلح عليه يف الت�صعينيات بالتناوب التوافقي، اأي مرحلة التوافق ال�صيا�صي 

بني امللكية والأحزاب  املعار�صة اآنذاك، والذي اأدى اإىل  اعتماد د�صتور مراجع وم�صادقة 

من  مكنت  بتوافقات  تتميز  �صيا�صية  مرحلة  يف  والدخول  عليه،  ال�صيا�صية  القوى  جل 

النتقال من مرحلة ال�رشاع حول ال�صلطة اإىل مرحلة البناء الدميقراطي على قواعد �صيا�صية 

وديناميات انتخابية تت�صم بنزاهة و�صفافية متنامية، وتكوين حكومة قوامها الأ�صا�صي من 

قوى ا�صرتاكية للم�صاهمة يف تدبري �صوؤون البالد .

ويف خ�صم هذا النفتاح ال�صيا�صي �صتعرف عملية الت�رشيع مرافقة متثلت يف مراجعة 

حتى  التطوير  من  املزيد  اإىل  حاجة  يف  زالت  ما  التي  املغربية  الرت�صانة  مكونات  اأهم 

تتجاوب مع طموحات تو�صيع ف�صاءات احلريات والدميقراطية داخل املجتمع. وجتدر 

الإ�صارة اإىل اأن هذه التعديالت القانونية �صملت قوانني احلريات العامة وامل�صطرة اجلنائية 

والقانون اجلنائي... الخ وهذا ما �صمح من توفري �رشوط مراجعة جل الت�رشيعات التي 

متت خالل مراحل التوتر، خا�صة يف ال�صبعينات.

اإن تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة تكت�صي اأهمية كبرية على هذا امل�صتوى، لأنها 

البالد.  يف  �صلطة  اأعلى  طرف  من  عليها  امل�صادقة  متت  وخال�صات  روؤية  على  حتتوي 

التي جعلت  الدميقراطي لبالدنا،  اإننا نعتربها تندرج �صمن �صريورة الإ�صالح والتطور 

ولي�ص  تعديالت.  ومو�صوع  وحوار  نقا�ص  مو�صوع  والق�صايا  الت�رشيعات  خمتلف  من 

هناك ما مينع من اإدراج ق�صايا الت�رشيع يف املجال الأمني للنقا�ص الدميقراطي واأن تنخرط 

يف الدينامية العامة للمجتمع ولختيارات الدولة نف�صها �صواء على ال�صعيد الداخلي اأو 

الدويل يف جمال حقوق الإن�صان والدميقراطية.

اإنها الدواعي التي كانت وراء اإمياننا باأنه اآن الأوان لفتح هذا الور�ص بكل ما يقت�صيه 

الأمر من بيداغوجية جلميع الأطراف.
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فكيف تعامل املجتمع املدين مع هذا التحول؟

ال�صيا�صية، بداأ املجتمع  ال�صبعينيات ويف خ�صم احتدام ال�رشاعات  اإىل حدود بداية 

املدين يبلور اآليات، �صواء مببادرة منه اأو مببادرات من فاعلني �صيا�صيني كانوا يعانون من 

الت�صييق والقمع. ومنذ تلك الفرتة واإىل حدود منت�صف الت�صعينيات تبلورت ديناميات 

�صنة  الإن�صان  املغربية حلقوق  الع�صبة  �صيا�صيا:  التطورات بقبولها  مدنية خمتلفة �صمحت 

الإن�صان  املغربية حلقوق  واملنظمة   1979 �صنة  الإن�صان  املغربية حلقوق  1972 واجلمعية 

تاأ�صي�ص  دينامية  برزت  الثمانينيات...كما  خالل  الن�صائية  التنظيمات  وجل   ،1989

اجلمعيات التنموية ب�صكل وا�صع. 

الثمانينات  اأواخر  ميزت  التي  اجلمعيات  من  اجلديد  اجليل  على  التاأكيد  اأريد  كما 

واملتمثلة يف اجلمعيات التنموية والتي قامت بتجارب بعيدة عن مراكز ال�صوء وت�صتغل 

اخلارج  الداخل ومغاربة  مغاربة  الدينامية  �صارك يف هذه  لقد  املحلية.  التنمية  يف جمال 

الذين اهتموا بتنمية مناطقهم الأ�صلية، فبداأ يتبلور نوع من التعاون بني هذه اجلمعيات 

مبراجعة  املطالبة  الديناميات  من  وكانت  واملنتخبة.  املحلية   وال�صلطات  »الال�صيا�صية« 

قانون اجلمعيات وخا�صة يف ما يتعلق بتمويلها، حتى تتمكن من تعبئة الإمكانات املالية 

التي ميكن اأن توفرها خلدمة اأهدافها التنموية .

املدين  املجتمع  تبديها مكونات  التي كانت  املالحظات  اأن كل  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

�صواء من خالل البيانات اأو التقارير اأو غريها تن�صب على ممار�صة احلريات العامة، �صواء 

تعلق الأمر مبنع جريدة اأو تظاهرة اأو حماكمة غري عادلة اأو حالة تعذيب الخ، مبا ي�صمح 

بر�صد جتزيئي للقوانني املرتبطة باملوقف من ق�صية معينة، ومل تكن هذه املالحظات تتعلق 

بت�صور �صامل ملجمل الت�رشيع يف جمال معني.

ومع منت�صف الت�صعينات، بداأت جمموعة من اجلمعيات يف امل�صاركة يف اإعادة النظر 

اإىل العمل الذي مت مع مديرية ال�صجون  الت�رشيعات. ميكن الإ�صارة هنا  يف جمموعة من 

مع  انطلقت  التي  واحلوارات  املغرب،  يف  لل�صجون  املنظم  القانون  بخ�صو�ص  اآنذاك 
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اإ�صالح  بخ�صو�ص  اليو�صفي،  الرحمان  عبد  حكومة  ظل  يف  الإن�صان  حقوق  وزارة 

والأ�رشة.  والطفل  والتجمعات،  اجلمعيات،  وقانون  ال�صحافة،  قانون  من  الت�رشيعات، 

ال�رشاكة  على  ينبني  اآخر  نوع  من  ب�صلوك  مطالبة  واجلمعيات  املنظمات  اأ�صبحت  لقد 

ويطرح على املجتمع املدين حتديات جديدة من حيث املوؤهالت التي ت�صمح بالنخراط 

لعبته  الذي  الكبري  للدور  هنا  الإ�صارة  وميكن  القرتاحات.  وتقدمي  ال�رشاكات  هذه  يف 

كانت  حني  يف  الأ�رشة،  مدونة  م�صاألة  يف  واملوؤهالت  اخلربة  ذات  الن�صائية  املنظمات 

الت�رشيع كما يف  اأكرث منها كقوة اقرتاحية يف جمال  املنظمات احلقوقية منظمات داعمة 

البناء امليداين. 

وقد لعب املر�صد الوطني حلقوق الطفل، بكل اجلمعيات التي كانت منخرطة يف 

ديناميته، دورا رائدا يف جمال الت�رشيع اخلا�ص بالطفل يف املغرب، والذي متثل يف خمتلف 

التعديالت التي تقدم بها مبهنية كبرية �صنة 2000، كما حتققت تعديالت يف قوانني اأخرى 

مثل القانون اجلنائي وامل�صطرة اجلنائية، حيث لعبت نقابة املحامني دورا هاما.

ول�صك اأن النجاح يف املهام كقوة اقرتاحية يرتبط باخلربات التي راكمتها جمعيات 

املجتمع املدين يف املجالت والتخ�ص�صات التي ت�صتغل عليها ، مما ي�صاعد من النتقال 

من املطالبة العامة بالإ�صالح يف جمال الت�رشيع اإىل النخراط يف اجلوانب التقنية والعملية 

للق�صايا التي يطرحها املجتمع املدين .

لبد من الإ�صارة اإىل اجلانب الذي ما زال يحتاج بدوره اإىل تطوير املوؤهالت واخلربات 

داخل املجتمع املدين املغربي يرتبط بالقدرة على الرتافع وتعبئة املوؤ�ص�صة الت�رشيعية، حيث 

عادة ما نتوجه اإىل املوؤ�ص�صات التنفيذية غافلني الدور الذي ميكن اأن ي�صطلع به الربملان 

اآفاق للنهو�ص بق�صايا حقوق  وم�صوؤوليته يف اعتماد �صمانات حلماية ما يتحقق وفتح 

الإن�صان.

اأكيد اأن م�صاءلة ال�صلطة التنفيذية �رشورية باعتبارها م�صوؤولة عما يجري يف البالد، 

غري اأن هذا ل ينفي م�صاءلة وم�صوؤولية مكونات املوؤ�ص�صة الت�رشيعية وعلى راأ�صها الأحزاب 
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ال�صيا�صية، باعتبارها القوة الداعمة لل�صيا�صة احلكومية. فاإىل اأي حد �صنتمكن من بلورة 

ا�صرتاتيجيات ناجعة للتاأثري يف هذا احلقل باآليات تعتمد القدرة على الإقناع،  وتبليغ ما 

املدين،  املجتمع  ا�صتقاللية مكونات  الوقت على  به ونريده، واملحافظة يف ذات  نوؤمن 

ومواكبة الإ�صالحيات اجلارية وتوجهات ال�صيا�صات العمومية الناجعة. 

 وحتى نتمكن من اقتحام ف�صاء الأمن علينا الت�صلح باملعرفة فيه  لتقدمي مقرتحات 

ت�صعى اإىل �صمان اأمن املواطن، واأمن املوؤ�ص�صات، مع ا�صتح�صار التحديات التي تواجه 

بالدنا كما تواجه خمتلف بلدان العامل، بدون اأن يكون ذلك على ح�صاب املقت�صيات 

للم�صاهمة  مدخال  دواتنا  تاأهيل  ميثل  هكذا  الإن�صان.  وحقوق  للحريات  ال�صامنة 

يف  اأمنية  اأجهزة  على  جمتمعنا  يتوفر  حتى  املجال  هذا  يف  املرتقبة  الإ�صالحات  يف 

م�صتوى رفيع تقوم مبختلف املهام امل�صار اإليها وتندرج يف اإطار تر�صيخ دولة القانون 

والدميقراطية.  

ت�صتدعي  جمتمعية  ق�صية  اإنها  بل  فقط،  مهنيا  اأو  تقنيا  �صاأنا  لي�صت  الأمن  ق�صايا  اإن 

النخراط  وغريها  واملدنية  والت�رشيعية  التنفيذية  امل�صتويات  على  املتدخلني  كافة  من 

مب�صوؤولية ووعي باأنها ق�صيتنا جميعا باعتبارها من مكونات امل�رشوع املجتمعي احلداثي 

والدميقراطي.
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املجتمع املدين  و بدء العمل باإ�صالح 

الت�صريعات وال�صيا�صات املرتبطة بالقطاع الأمني

مفتي مكارم �الأخالق* 

املفهوم

ميثل العمل بت�رشيع اأو �سيا�سة ما:

 1(- اإر�صاء قاعدة قانونية اأو �صيا�صية يقوم الفاعلون يف احلقل الأمني على اإتباعها 

خالل مزاولة مهامهم؛ 

2(- التخطيط لل�صيا�صات الأمنية وكذا امل�صطرة القائمة لإجناز العمليات
 وجتدر الإ�صارة اإىل اأن على املبادرات يف هذا ال�صاأن اأن تاأتي من احلكومة اأو الربملان، 

حيث يتم التعبري من خاللها عن موقف منظمات املجتمع املدين اأما دور دور منظمات 

املجتمع املدين فيربز يف القيام بجزء من املراقبة الدميقراطية وامل�صاركة اجلماهريية 

ما الذي يدعو لنخراط منظمات املجتمع املدين؟   

اإ�صالح  اإىل انخراط منظمات املجتمع املدين يف عمليات  اأ�صباب تدعو  هناك عدة 

ذو  هو  ما  ومنها  قانوين  ماهو  منها  الأمني،  بالقطاع  املرتبطة  وال�صيا�صات  الت�رشيعات 

طبيعة �صيا�صية 

معهد الأمن الدفاعي ودرا�صات ال�صلم )IDSPS( اأندوني�صيا
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الأ�سباب القانونية: 

ميكن اأن جنمل هذه الأ�صباب باخت�صار يف  

•املوؤ�ص�صة الدميقراطية 	
•املبادئ القانونية )املعتمد من طرف القانون(: الأمن كجزء من اخلدمات التي  	
تقدمها الدولة للمجتمع يتطلب نهج   احلكامة اجليدة التي  ت�صتوجب امل�صاءلة 

وال�صفافية

ن للحياة الربملانية ُي�رشك دافعي ال�رشائب، ويتمتع  ـَِوّ ـُك •امل�صاركة اجلماهريية كم 	
بحماية قانون حرية الإعالم

•الأ�صباب ال�صيا�صية 	
 تكمن الأ�سباب ال�سيا�سية يف :

•اأهمية منظمات املجتمع املدين كم�صدر لال�صت�صارة ال�صيا�صية واخلربة التقنية  	
ال�صعيد  على  القرارات  امتالك  مبداأ  تعزيز  على  املدين  املجتمع  منظمات  •قدرة  	

املحلي و�صم الأفراد حتت جناحها

•احلاجة ملنظمات املجتمع املدين  كمراقب َيـِقظ  	
•قدرة منظمات املجتمع املدين على تي�صري عمليات احلوار والتفاو�ص  	

وقابلة  مالئمة  م�صالح حكومية  • دعم“  	  ” على  املدين  املجتمع  منظمات  قدرة 

للم�صائلة 

هل هناك من نقاط ولوج؟

ميكن ملنظمات املجتمع املدين اأن تنخرط يف هذه العمليات على اأ�صا�ص الفاعلني اأو 

على اأ�صا�ص الق�صايا وامل�صاكل املطروحة:

على اأ�سا�س الفاعلني من خالل: 

•مقاربة فردية للفاعلني الأ�صا�صيني 	
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اهتماماتهم  على  والوقوف  لأفكارهم  امل�صتمر  والقت�صام  امل�صتمر،  •ال�صتماع  	
وم�صاغلهم

�صعبية  قاعدة  اأعر�ص  مع  اأفكارهم  ا�صتدعائهم لقت�صام  النب�ص من خالل  •ج�ص  	
للتكفل مبيولتهم ونزعاتهم

على اأ�سا�س الق�سايا/امل�ساكل من خالل:

جمتمع  )من  اجلميع  تخ�ص  التي  الهتمامات  اأو  للحاجيات  الأولوية  •اإعطاء  	
وحكومة ومنظمات املجتمع املدين(

•اإيالء الأهمية وال�صتعجال )بخ�صو�ص تعريف امل�صلحة الوطنية/الأمن القومي  	
اأو مراجعة ال�صرتاتيجيات (

اأو  بالأ�صخا�ص  التحر�ص  اأو  التمييز،  اأنواع  لكل  الت�صدي  يف  املطلقة  •ال�رشامة  	
العتداء عليهم

 اأما بالن�سبة للم�سار التـ�سـريعي فيمكن ملنظمات املجتمع املدين اأن تنخرط يف هذه العمليات 

الإ�سالحية من خالل:

•القيام بدرا�صات تق�صي احلقائق 	
•جمع التوقيعات اأو اإطالع اأع�صاء الربملان على معلومات 	

•تنظيم حمالت منا�رشة وح�صد الدعم 	
•احل�صور جلل�صات برملانية اأو جلل�صات ال�صتماع اخلا�صة باللجان 	

•الإمداد بخبري م�صت�صار 	
•�صياغة تعديالت ت�رشيعية 	
•القيام باملراجعات النقدية 	

•م�رشوع قانون بديل/تعديل قانوين 	
وعبى م�ستوى ال�سيا�سات التنفيذية ميكن القيام ب:  
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•القيام بدرا�صات وجتميع الوقائع واإجناز درا�صات مقارنة ف�صال عن عر�ص مناذج  	
نظرية

•اإ�صدار تقارير/ اآراء بديلة  	
على  �صغط  جمموعات  )ت�صم  �صبكات  اإطار  يف  الدعم  حل�صد  ال�صفوف  •ر�ص  	
املدين،  املجتمع  ومنظمات  تفكري،  وجمموعات  الوطني،   – املحلي  امل�صتوى 

وو�صائل الإعالم(

•موؤازرة اخلرباء امل�صت�صارين العاملني حل�صاب احلكومة/ اأو الوكالت الأمنية 	
•توفري التكوين، وتنظيم ور�صات وجمموعات مناق�صة 	

 على �سعيد الق�ساء ميكن ملنظمات املجتمع املدين اأن تقوم يف هذا ال�سدد ب:

•تويل مهمة الدفاع يف ق�صايا تتعلق مبنازعات )وذلك من خالل عر�ص امللفات(  	
اأو ال�صطالع مبهمة اخلبري الذي ُيديل ب�صهادة

طريق  عن  )وذلك  املحكمة  اإليها  تو�صلت  التي  للحقائق  موازية  دلئل  •تقدمي  	
اإجراء حتقيقات م�صتقلة(

•تتبع �صري الق�صية داخل املحكمة، وحترير �صكاية بخ�صو�ص اأية حقائق غري عادلة  	
اأو غري قابلة للم�صاءلة

•م�صاعدة اجلماهري على تطوير فهمهم حلقوقهم كمواطنني  	
اإ�سرتاتيجية العمل

تكمن ا�سرتاتيجية العمل بالن�سبة ملنظمات املجتمع املدين يف جمال اإ�سالح الت�رشيعات اخلا�سة 

بقطاع الأمن يف :

•تطوير عملية البحث وجتميع املعلومات 	
•حتديد التحالفات وال�صبكات 	

•تاأمني القدرات وم�صتوى الوعي بني التحالفات وال�صبكات 	
•املنا�رشة وتنظيم احلمالت 	
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•التتبع  ون�رش املعلومات 	
واإ�صدار  واملنا�رشة،  الدعم  )من عملية ح�صد  التتبع  مفهوم  املق�صود من  •حتديد  	

البيانات ال�صحفية، وتقدمي اخلربة(

كيف ال�سبيل لإقناع احلكومة والربملان؟

•بناء «الثقة » )راجع بهذا ال�صدد نقاط الولوج من طرف الفاعلني( 	
•ال�صتعانة   « بال�صخ�ص ح�صن ال�صمعة » من املجتمع املدين 	

•ا�صتعمال لغة « م�صابهة » وباب ولوج م�صابهة كذلك 	
•ا�صتهداف « ال�صخ�ص املنا�صب » يف الوقت املنا�صب 	

•تق�صيم الأدوار )جمموعات ال�صغط، واملجموعات التحفيزية للتفكري،( 	
•تو�صيح  القوة )كمفهوم وكو�صيلة دعم، الخ( 	

•التفاو�ص امل�صتمر، فرق املنا�رشة، املناق�صة والتباحث 	





اجلل�صة الرابعة :

 جتربة التعاون بني املجتمع املدين وقوى الأمن:

 الفر�ص وحدود الإطار القانوين.

اأدار اأ�صغالها ب�صكل تفاعلي ال�صيد ل�صعد امل�صاعدي من موؤ�ص�صة امل�صتقبل، 

و�صاركت فيها  ال�صيدة ال�صعدية و�صاح رئي�صة اجلمعية املغربية ملناه�صة العنف �صد 

الن�صاء، وال�صيدة كرمية مكيكة رئي�صة جمعية الكرم، وهي جمعية مغربية غري حكومية 

حلماية الطفولة.
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جتربة التعاون بني املجتمع املدين وقوات الأمن

وحدود الإطار القانوين

                                                       

  �ل�سعدية و�ساح 

مركزها  بوا�صطة  الن�صاء  �صد  العنف  ملناه�صة  املغربية  اجلمعية  جتربة  بداية  كانت 

اخلا�ص بال�صتماع والإر�صاد القانوين والدعم النف�صي للن�صاء �صحايا العنف ، مع مراكز 

ومل  عام،  ك�صاأن  بعد  اعترب  قد  العنف  يكن  مل  اإذ  جدا،   1995�صعبة  مند  الأمن  قوات 

يكن احلديث عن العنف قد ارتقى ليعترب ظاهرة اجتماعية وعائق للتنمية، بل  كان من 

امل�صكوت عنه .

كمعنفات  بها  ا�صتقبالهن  يتم  التي  الكيفية   يف  جلية   يبدو  الن�صاء  معاناة  وكانت   

يف خمافر ال�رشطة؛  ففي الوقت الذي تتوجه فيه الن�صاء ملخافر ال�رشطة كم�صتكيات من 

العتداءات التي تعر�صن لها ، غالبا ما  ت�صادر حقوقهن يف تقدمي �صكاياتهن  خا�صة اإذا 

كان املعتدي هو الزوج ، لن العتقاد العام وال�صائد هو  اأن الأمر يتعلق ب�صان خا�ص 

وداخلي  ومبنازعة تخ�ص عالقة بني طرفني مت�صاويني

وعلى �صعيد اآخر فاإن ال�رشطة غالبا ما كانت حتيل ملف ال�صحية خاليا من اأية و�صيلة 

لالإثبات  اأو اأية قرينة متثل دليال على ارتكاب املتهم جلرمية العنف، بل وانه حتى عندما 

حتال امل�صطرة على جل�صة احلكم  تكون ال�صحية مطالبة باإثبات النتهاك .

امل�صاءلة  املدين،  املجتمع  من  كجزء  اجلمعية  على  مطروحة  كانت  التي  املهام  ومن 
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حول الأ�صاليب واملمار�صة �صمن الإطار القانوين  يف ظل التحولت ال�صيا�صية واحلقوقية  

الداعمة للحقوق الإن�صانية للن�صاء                                

�صنة2004  املو�صوعة   طة  مبنا�صبة  العدل،  وزارة  توجيهات  جاءت  ذلك،  وبعد   

بتاأ�صي�ص  وذلك  العنف،   حماربة  جمال  يف  الإ�صرتاتيجية  اللتزامات  تفعيل  اإىل  والرامية 

خاليا ال�صتقبال للن�صاء املعنفات على �صعيد النيابة العامة يف كل املحاكم ، مع الإ�رشاف 

ال�صابطة  داخل  لال�صتقبال  �رشطيات  تكليف  مع   ، الق�صائية  لل�رشطة  املبا�رش  والتوجيه 

الق�صائية ، وتخ�صي�ص مكتب ل�صتقبال الن�صاء �صحايا العنف  و�صول اإىل هيكلة خلية 

خا�صة باملو�صوع.

هذه  اإىل  ال�رشطة  وخاليا  للعنف  املناه�صة  اجلمعيات  بني  امل�صرتك  العمل  وتوج 

نف�صيا ومرافقتهن  اجل دعمهن  املراكز  من  اإىل  املعنفات  الن�صاء  بتوجيه  تبادر  الأخرية 

اأمام املحاكم  

وقد اأو�صحت التجربة قيمة الإ�صهام الفعلي لتدخل كل املعنيني والفاعلني ، بحكم 

تقاطع مناه�صة العنف  مع عدة تخ�ص�صات، مما يوؤكد على اأن ال�رشاكة والتعاون  اأ�صبحا  

وال�رشاكة    احلوار  م�رشوع  عزز  وقد  والتعاون،   والتاأثري  الفعل  اآليات  من  مهمة  كاآلية 

ال�رشطة  خمافر  اإىل  ومرافقتهن  اإليهن  وال�صتماع  العنف  للن�صاء �صحايا  اجليد  ال�صتقبال 

وامل�صت�صفيات واملحاكم وموؤازرتهن يف جل�صات احلكم .

غري اأن التعديالت املدخلة على القانون اجلنائي �صنة 2003، مل تدمج املعايري الدولية 

اخلا�صة بالعنف �صد الن�صاء واحلماية الت�رشيعية اخلا�صة التي تتطلبها، ال�صيء الذي يجعل 

العمل الق�صائي املغربي غري من�صجم وغري م�صاير ملنظومة حقوق الن�صاء الإن�صانية،و لبعد 

مقاربة النوع .

احلماية  حمدودية  اأن  اإل   ، تطبيقه  الواجب  القانون  بتطبيق  حمكومة  وال�رشطة  كما 

وجود  غياب  يف  ال�رشطة  دور  حمدودية  على  تنعك�ص  العنف   �صحايا  للن�صاء  القانونية 

اإجراءات م�صطريه خا�صة  حلماية الن�صاء  من العنف  يف الف�صاء اخلا�ص والعام.
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ومن امل�ساكل القائمة يف هذا ال�سدد ميكن الإ�سارة اإىل:

اإيواء الن�صاء �صحايا  اإيجاد حل فوري وفعال لإ�صكالية  •عدم قدرة ال�رشطة على  	
العنف؛

• من مدونة الأ�رشة والذي يطرح �صعوبة يف التطبيق  الفراغ القانوين يف املادة 53	

بالن�صبة لل�رشطة الق�صائية يف جميع مقت�صياتها، ويتعلق الأمر باإرجاع املطرودة 

من بيت الزوجية اإىل بيتها، مع �صمان الأمن واحلماية لها.  ففي غياب التن�صي�ص 

ال�رشطة  على  ي�صعب  املطرودة  امن  وحماية  ب�صمان  الكفيلة  الإجراءات  على 

الق�صائية كجهاز منفذ القيام بالتدخل املطلوب؛ 

اإذا كان  بوقوع العتداء يف حينه خا�صة  بال�رشطة  لإ�صعارها  الت�صال  •�صعوبة  	
عنفا زوجيا يف بيت الزوجية؛

•غياب اجلانب اللوج�صتيكي : ـ  مكاتب  ـ كرا�صي ـ  غياب ال�رشية يف ال�صتماع  	
ومعاينة اأثار العتداء على الن�صاء. 

م�سالك الإ�سلح

لعل اأهم م�صلك لٌ�صالح يتمثل يف �رشورة �صن قانون خا�ص حلماية الن�صاء من العنف 

يف الف�صاء اخلا�ص والعام ي�صتند على  مقاربة ت�رشيعية جديدة يف القانون اجلنائي، يتما�صى 

واملرجعية الكونية حلقوق الإن�صان  واحلقوق الإن�صانية للن�صاء ويت�صمن :

�جليد:  للم�ستكية و�ال�ستماع  �جليد  باال�ستقبال  تتعلق  �إجر�ء�ت م�سطريه  1ـ  
•ت�رشيع البحث واملعاينة والتحري والنتقال اإىل مكان اجلرمية والتفتي�ص؛ 	

• حماية ال�صهود؛  	
•نقل ال�صحية اإىل امل�صت�صفى لتلقي العالج وتقدمي الإ�صعافات الأولية امل�صتعجلة 	

�إجر�ء�ت �حلماية 2ـ  
وتتعلق بتنفيذ ال�رشطة لأوامر احلماية من خالل:

• اإبعاد املعتدى مب�صافة حمددة  	
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•منع املعتدي  من الت�صال بامل�صتكية  	
• اإلزام املعنف بح�صور ح�ص�ص التاأهيل يف مراكز خمت�صة ومبتابعة العالج 	

�ل�رضر �إ�سكال جرب  3ـ   
ميكن الإ�سارة يف هذا الباب اإىل: 

•التن�صي�ص على جرب ال�رشر املعنوي 	
•تعهد املعتدى بعدم تكرار فعله 	

•ماأ�ص�صة اخلاليا اخلا�صة با�صتقبال الن�صاء �صحايا العنف اى بو�صع الإطار القانوين  	
األدى يهيكل هده اخلاليا

والتي   • 	2004 �صنة  العدل  وزارة  نظمتها  التي  الوطنية  املناظرة  تو�صيات  تفعيل 

تن�ص  اإحدى تو�صياتها على مو�صوع  تكوين الق�صاة وال�رشطة الق�صائية التكوين 

املتخ�ص�ص وامل�صتمر لأجهزة العدالة اجلنائية

•الهتمام مبناهج التكوين باملعهد امللكي لل�رشطة واإعداد ت�صورات ومواد تخ�ص  	
خا�صة  وب�صفة  ال�صلة  ذات  الإن�صانية  احلقوق  على  التكوين  وتقنيات  طرق 

مو�صوع العنف �صد الن�صاء

اأداء  ي�صاءل عن مدى �صحة  اأن  املدين  املجتمع  الدميقراطية حيث على  •امل�صاءلة  	
ال�صيا�صة العامة يف جمال حماربة العنف �صد الن�صاء
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عالقة التعاون بني املنظمات غري احلكومية

وقوات الأمن: الفر�ص املتاحة واحلدود

كرمية مكيكة

�ملنظمات غري �حلكومية �أمام  �ملتاحة  �لفر�س    .1
يتوفر املغرب على العديد من الفر�ص التي تتيح تطوير التعاون مع قوات الأمن يف 

جمال الهتمام ببع�ص الفئات اله�صة وحمايتها، وذلك �صواء على امل�صتوى املوؤ�ص�صاتي ، 

اأو على م�صتوى احلماية واإعادة التاأهيل.  

على امل�ستوى املوؤ�س�ساتي

•ل �صك اأن اأهم الفر�ص املتاحة اأمام هذا التعاون على امل�صتوى ملوؤ�ص�صاتي: 	
•التزام املغرب  باحرتام حقوق الإن�صان ؛  	

• ؛  تاأ�صي�ص املر�صد الوطني حلقوق الطفل  عام 1994	

•  الذي اأكد يف ديباجته على احرتام حقوق الإن�صان كما  د�صتور املغرب 1996	

هي متعارف عليها عامليا؛

•اإن�صاء وزارة التنمية الجتماعية والأ�رشة؛  	
•اأن�صاء جلنة حلماية الطفولة ؛ 	

على م�ستوى احلماية

ميكن الإ�صارة على هذا امل�صتوى اإىل

•  م�صادقة املغرب  على اتفاقية حقوق الطفل وحت�صني القوانني ؛ 	
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•مالءمة القوانني؛ 	
•تعميم القوانني والتعريف بها على نطاق وا�صع؛ 	

•الدور الهام للو�صيط )منظمة غري حكومية( كطرف مدين )اجتماع مرة كل �صهر  	
مع الوكالء العامني وق�صاة الأحداث( .

 على م�ستوى اإعادة التاأهيل

اإحداث  فريق خا�ص  بالقا�رشين داخل ال�رشطة والدرك ؛ كما  لقد عرف املغرب 

توجد به مركز حلماية الأطفال  )اإعادة تهيئة بع�ص املراكز يف اإطار املبادرة الوطنية للتنمية 

الب�رشية ف�صال عن  اأ�رش بديلة ؛

للتطور �ملعيقة  2. �حلدود  
على م�ستوى الق�ساء

هناك  اأن  القوانني، غري  م�صتوى هذه  متقدم عل  غنه  بل  ت�رشيعية،  تر�صانة  للمغرب 

�صعوبات من حيث التاأويل والتنفيذ

كما يواجه القا�صي م�صكلة عدم وجود مكان بديل اإيداع الطفل : فكيف مثال ميكن 

اإيجاد  مكان  لو�صع الطفل 5 �صنوات؟ مع ال�صعوبات التي تتم مواجهتها يف العثور على 

الأ�رش امل�صيفة ؛ ومن امل�صاكل التي تتم مواجهتها على م�صتوى تنفيذ القوانني كون مراكز 

اإعادة التاأهيل غري مالئمة غري مطابقة للمعايري التي يجب اأم تتوفر يف مثل هذه املراكز. 

كما نواجه م�صاكل عوي�صة يف حالة احلكم على اأم  لها طفل �صغري بال�صجن ، حيث ل 

يوجد مكان ل�صتقبال الطفل.

طول  املجال  هذا  يف  امل�صطرة  للقوانني  املالئم  التنفيذ  تعيق  التي  الإكراهات  ومن 

اإجراءات امل�صطرة املتعلقة باإيداع الطفل  وتعقيدهامن جهة، وال�صعوبات التي يالقيها 

اأو عدم وجودها يف كل املناطق.  القا�صي يف متابعة الق�صايا نتيجة بعد مراكز الإيواء  

وجتدر الإ�صارة، على �صبيل املثال،  اإىل اأن املغرب ل يتوفر �صوى على ثالثة مراكز لإيواء 

الفتيات ال�صغريات، وذلك بكل من   الدار البي�صاء وفا�ص واأكادير ؛
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على م�ستوى ال�سرطة

رجال ال�رشطة هم اأول متدخلني مع الأطفال الذي يوجدون يف نزاع مع القانون، 

ومن ثمة فمن ال�رشوري العمل يف تعاون مع املنظمات غري احلكومية نف�صها. ويف هذا 

ال�صدد من املهم اإثارة النتباه اإىل اأن عدم  وجود �رشكاء ميكن اإيداع الطفل لديهم يوؤدي 

اإىل اعتقاله النظري بجانب الكبار.

اأكيد اأن املغرب يتوفر على فرق �رشطة الأحداث ، غري اأن من الأف�صل  اأن يكون 

)اللوازم  العمل  و�صائل  عن  اأ�صال  يتوفر  ل  الذي  ال�رشطة  خمفر  عن  مف�صول  مقر  لها 

املكتبية ، �صيارات  خا�صة بالأحداث، ، و�صمان دميومة 24/24  على اأن تتم »احلرا�صة 

احلفظية« يف ظروف منا�صبة لتلبية خمتلف احتياجات الطفل »النظافة الأفر�صة والغطاء 

والأغذية...(.

على م�ستوى املحامني

ترتبط �صعوبة اإنفاذ القانون اأي�صا مب�صكل غياب التوا�صل، اإذ يجب حت�صي�ص جميع 

لطابوهات  مواجهة  نف�صه يف  يجد  املن�صود  التطور  اأن   كما  املجال.  هذا  الفاعلني يف 

ومقاومات حتول دون حتيق التقدم املن�صود

 مركز حماية الطفولة

مراكز حمدودة العدد ب�صبب عدم وجود »نوفر الإمكانيات املالية واملادية وخا�صة 

املوارد الب�رشية املوؤهلة من مربني متخ�ص�صني ومن�صطني ، ودربني وم�صاعدين اجتماعيني  

لهم تكوين ومعرفة باتفاقية حقوق الطفل 

الطفولة،  جمال  يف  فاعل  كل  لدور  الدقيق  التحديد  يجب  املهام  توزيع  اأجل  ومن 

�صواء تعلق الأمر باملنظمات غري احلكومية، اأو ال�رشطة، اأو القا�صي، اأو الدولة اأو خمتلف 

املوؤ�ص�صات.
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و�صعية  على  يتوفرون  ل  الذين  الجتماعيني  العاملني  م�صاألة  معاجلة  يجب  كما 

قانونية وا�صحة، اإذ ميكن، واحلالة توجيه تهم اختطاف الأطفال وحجزهم اإىل املربني، 

وامل�صاعدين الجتماعيني، والعاملني الجتماعيني.

على م�ستوى املنظمات غري احلكومية.

ولبد من الإ�صارة اأن من بني الإكراهات التي يعاين منها التعاون بني قوات الأمن 

واملنظمات غري احلكومية �صعف مهنية هذه الأخرية، وعدم توفرها على و�صائل واأدوات 

العمل ف�صال عن غياب اأية منهجية يف العمل  مما يف�صي اإىل عدم وجود روؤية وا�صحة 

على املدى الطويل. كما تعاين املنظمات غري احلكومية من غياب التوا�صل الداخلي مما 

يف�صي اإىل عدم القدرة على تر�صيد املمار�صات اجليدة، اأو التوا�صل اخلارجي املتمثل يف  

املرافعة  وت�صكيل جمموعات  لل�صغط... 
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اجلل�صة اخلام�صة:

اأي دور للمجتمع يف تطوير الت�صريع

 اخلا�ص بقطاع الأمن.

ي�رشت اأ�صغالها ال�صيدة خديجة الكور ع�صو الهيئة املديرية ملركز درا�صات حقوق 

الإن�صان والدميقراطية، و�صارك فيها ال�صادة  اأحمد  بوحلبا�ص ، العقيد بالقوات 

امل�صاعدة باملغرب والذي يهيئ دكتوراه  مبركز الدرا�صات والأبحاث حول ال�رشطة 

مبعهد الدرا�صات ال�صيا�صية  بتولوز، ومفتي مكارم الأخالق، مدير معهد درا�صات 

الدفاع والأمن وال�صلم باأندوني�صيا، 
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احلكامة الأمنية والتعليم اجلامعي

دور اجلامعة يف مواكبة احلكامة الأمنية 

�أحمد بوحلبا�س

  1 - �ل�سياق �لعام :

يتميز ال�صياق العام الذي تطرح فيه م�صاألة احلكامة الأمنية يف عالقتها بدور اجلامعة 

يف هذا املجال بعدة مميزات نلخ�صها يف النقط التالية :

تطور عوامل انعدام الأمن �صواء على امل�صتوى العاملي اأو امل�صتويات الوطنية.

البحت عن �رشورة حتقيق التوازن بني الأمن واحلرية.

اعتبار الأمن حق اأ�صا�صي من حقوق الإن�صان.

اعتبار احلكامة اجليدة اإطارا تنظيميا لالأمن اجلديد.

الدور املهم الذي ميكن اأن تنه�ص به عالقات ال�رشاكة مع اجلامعة يف هذا امليدان.

هو كيف ميكن  املطروح  ال�صوؤال  فاإن  ال�صياق،  بهذا  الإطار، ويف عالقة  هدا  ويف 

للجامعة مواكبة احلكامة الأمنية وامل�صاعدة على الت�رشيع يف قطاع الأمن. 

الدور  بهذا  تقوم  اأن  اجلامعة  باإمكان  اأن  يف  تلخي�صه  فيمكن  املقرتح  اجلواب  اأما 

اأح�صن قيام من خالل الأبحاث العلمية والدعم الأكادميي واقرتاح مواد ذات اجلودة يف 

التعليم العايل، من �صاأنها تلبية انتظارات جميع الفاعلني.
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: ��سرت�تيجي  �لتكوين عامل   - 2
هناك اإقرار بالتكوين كعامل ا�صرتاتيجي ففي فرن�صا مثال تتمتع اجلامعات، مبوجب 

القوانني  تنظمها  داخلية  دميقراطية  الت�صيري وحتكمها  با�صتقاللية  الفرن�صي  الرتبية  قانون 

مثل قانون اإدغار فور �صنة 1968، وقانون �صافاريا 1984، وقانون حريات وم�صوؤوليات 

1712-1 وما فيها من  2007 وتخ�صع اجلامعات بفرن�صا للمادة  LRU ل�صنة  اجلامعات 

قانون الرتبية.

بفتح جمالت  للجامعة  ي�صمح  الذي   01.00 قانون  فينظمها  املغرب  اجلامعة يف  اأما 

عديدة و ميكنها من التجاوب مع حميطها الجتماعي والقت�صادي.

دور اجلامعة يف التقريب بني النظام والأمن :

مكانة  منح  خالل  من  احلرية  و  النظام  بني  التقريب  يف  هام  بدور  اجلامعة  تقوم 

املجتمع  يف  الفاعلة  الأطراف  جمموع  و�صط  به  الهتمام  واإثارة  الأمن،  لتدري�ص  هامة 

كما اأن الأمن الذي مافتئت طبيعته الأفقية تتنامى اأكرث فاأكرث، اأ�صبح يتقاطع مع العديد 

والقطاع  اجلرمية،  العمراين، وعلم  والتو�صع  القانون،  الأخرى وخا�صة  القطاعات  من 

اجليو�صيا�صي، والقت�صاد والتدبري والعلوم والتكنولوجيا... الخ .

ويالحظ اأن الأمن يف البلدان الغربية يحظى باهتمام خا�ص على م�صتوى التكوين 

املوؤ�ص�صات  مع  متعددة  �رشاكات  يف  دخل  اأنه  كما  النتظارات  خمتلف  تلبية  بهدف 

اجلامعية.

: �ملغربية  �لتجربة   - 3
ال�سياق :

لعل اأول ما ي�صد الأنظار يف التجربة املغربية هو تطور ميدان حقوق الإن�صان باملغرب 

اإذ اأن العالقة بني حقوق الإن�صان والنظام العام التي ات�صمت باملواجهة ملدة طويلة �صهدت 

تهدئة تدريجية، ات�صمت بالتوفيق بني هذين املفهومني الذين ي�صكل التعاي�ص بينهما اأمرا 

حيويا ل�صتقرار املجتمع.
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ولفهم ال�صريورات التي اأدت اإىل الو�صع احلايل ودور خمتلف الفاعلني يف النهو�ص 

بحقوق الإن�صان يف املغرب، وتعميم وتب�صيط النظريات املتعلقة بحقوق الإن�صان والأمن 

من املهم اإدراك نوعية الربامج التكوينية املعنية التي خ�ص�صت ملختلف الفئات امل�صتهدفة 

بهذه الق�صايا.

ولعل من اأهم ما تتميز به التجربة املغربية، والذي يجب تر�صيده، هو التوافق القائم 

وامل�صاحلة  الإن�صاف  هيئة  تو�صيات  حول  املدين  واملجتمع  العمومية  ال�صلطات  بني 

وخا�صة ما يتعلق باحلكامة الأمنية، والتي ت�صكل مادة غنية ت�صتحق تكري�صها يف املجال 

املعريف داخل املوؤ�ص�صات اجلامعية باعتبار اأن هذه الأخرية مدعوة اإىل امل�صاهمة يف تعميق 

معرفة املبادئ الأ�صا�صية حلقوق الإن�صان واحلكامة الأمنية وتر�صيخها.

واقع واأفاق تدري�س احلكامة الأمنية باجلامعات املغربية :

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن هناك بع�ص اجلامعات املغربية التي تدر�ص ق�صايا تتعلق بالأمن، 

ويتعلق الأمر بجامعة  الدار البي�صاء و�صطات. كما اأن هناك م�صاريع جارية تتعلق بدرا�صة 

والأمن  والغذائي  ال�صحي  والأمن  الرتابي،  والأمن  الوقائي  والأمن  والإعالم  الأمن 

والدفاع والأمن اخلا�ص واحلرا�صة وذلك �صواء بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة والتي تعمل 

املعهد  اأن  كما  والدفاع،  الأمن  ما�صرت  م�رشوع  على  اخلام�ص  حممد  جامعة  مع  ب�رشاكة 

الوطني للتهيئة والتعمري بالرباط يعمل على اإجناز ما�صرت الأقاليم الرتابية وتدبري املخاطر 

قد يخرج اإىل حيز الوجود قريبا، وجامعة �صطات فهي تنوي تو�صيع جتربتها احلالية.

: �الأمنية  �الإن�سان و�حلكامة  4 - م�سلك جامعي حول حقوق 
حول  اجلامعي  بالتعليم  م�صلك  م�رشوع  يف  يكمن  امليدان  هذا  يف  اجلديد  اأن  بيد 

الإن�صان  حقوق  درا�صات  مركز  من  مببادرة  الأمنية«  واحلكامة  الإن�صان  »حقوق 

والدميقراطية الذي هو ب�صدد البحث عن �رشكاء له يف هذا امل�رشوع.

وتكمن الغاية من اإحداث هذا امل�سلك يف :

التعامل مع احلكامة الأمنية كاإطار للتوفيق بني املفاهيم الأ�صا�صية لتوازن املجتمع.
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ال�صعي اإىل طريقة جديدة لتنظيم الأمن ، والن�صو�ص القانونية املحلية والدولية التي 

يخ�صع لها.

اآليات مراقبة الأجهزة الأمنية واحلدود املرتبطة بالأخالق واأخالقيات  التحكم يف 

املهنة.

مواكبة بناء دولة القانون.

اجلهات  املحلية وخمتلف  والدولة، واجلماعات  اجلامعات  ال�رشاكة بني  اأن  ول�صك 

الفاعلة يف املجتمع ت�صمح برفع حتدي »التوفيق بني �رشورة توفري الأمن و�صون احلقوق 

واحلريات «.

وقد ي�صمح اإجناز هذا امل�رشوع بت�صارك مع جميع الفاعلني بتحقيق بع�ص الأهداف 

العامة مثل :

امل�صاعدة يف اإن�صاء ثقافة حقوق الإن�صان والأمن قائمة على اأ�صا�ص التوازن.

تام حلقوق  احرتام  العام يف  النظام  لتدبري  احلديثة  واملقاربات  والقيم  املعرفة  ترويج 

الإن�صان.

عمل  ومنهجيات  اأدوات  لتوفري  الأمن  حقل   ) مفهمة   ( املفاهيم  من  نظام  و�صع 

م�صرتكة لفائدة املهنيني العاملني يف املجال.

ولعل هذا ال�رشوع �صيمكن من حتقيق الأهداف الإ�صرتاتيجية التالية :

والأطروحات  والأبحاث  الدرا�صات  ملفات   : من  يتكون  وثائقي  ر�صيد  توفري 

الأكادميية والعلمية واأعمال اخلربة يف ق�صايا تتعلق بحقوق الإن�صان واحلكامة الأمنية.

الدول  مع  الإ�صرتاتيجية  ال�رشاكات  اإطار  يف  املغرب  واإ�صعاع  م�صاركة  من  الرفع 

العربية  واجلامعة  العربي  املغرب  واحتاد  املتو�صط،  اأجل  من  الحتاد  اإطار  يف  ال�صديقة 

واملنطقة الإفريقية ...الخ .

اإن�صاء اأداة بحث يف خدمة التعاون بني املوؤ�ص�صات اجلامعية والقطاعات املعنية مبجال 

الأمن وحقوق الإن�صان.
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وتكمن املرحلة الأوىل من امل�رشوع يف اإحداث ما�صرت يف »حقوق الإن�صان واحلكامة 

الأمنية « وهو ما �صيمكن من حتليل امل�صاكل املتعلقة مبمار�صة احلريات واملحافظة على 

النظام ومعرفة للمفاهيم املهيكلة لهذه املجالت.

كما �صي�صمح بتعميق عملي ملختلف فروع حقوق الإن�صان �صواء املنبثقة عن منظمة 

والدويل  اجلنائي  القانون  اأو  الإن�صاين،  القانون  اأو  الدولية،  العالقات  اأو  املتحدة،  الأمم 

ف�صال عن الأنظمة الإقليمية مثل التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�صان .... الخ . 

الطابع  اإ�صفاء  وامل�صاهمة  الأمنية  احلكامة  مبفهمة  �صي�صمح  ثالث  م�صتوى  وعلى 

املوؤ�ص�صي عليها يف املغرب ويف املنطقة وذلك باإدراج مواد اأ�صا�صية مثل :

ن�صاأة وتطور مفهوم احلكامة الأمنية.

وامل�صاحلة،  الإن�صاف  )هيئة  الأمنية  احلكامة  ب�صاأن  املغرب  يف  احلا�صل  التوافق 

املجتمع املدين وال�صلطات العمومية ...الخ (.

اعتماد احلكامة الأمنية �صمن اجلهوية املتقدمة يف املغرب.

مقاربة جديدة  امل�صاعدة على حتقيق  من  رابع  م�صتوى  امل�رشوع على  �صيمكن  كما 

لالأمن ك�صيا�صة عمومية وتقدمي اآليات مراقبة اأجهزة الأمن يف اإطار احلكامة الأمنية.

الفئات امل�ستهدفة وطرق التنظيم : 

اأما الفئات امل�صتهدفة من هذا املا�صرت فهي اأطر املجتمع املدين والربملانيني والباحثني 

ممار�صة  يف  يرغبون  الذين  والطالب  والأمن،  القانون  جمال  يف  والعاملني  وال�صحافيني 

مهن يف هذه املجالت...الخ .

و�صي�صتمل هذا املا�صرت على التكوين الأ�صا�صي والتكوين امل�صتمر وذلك عن طريق 

احل�صور اأو التكوين عن بعد.

اأما ال�رشكاء املحتملون على امل�صتوى الوطني فهم بالإ�صافة اإىل املجل�ص ال�صت�صاري 

حلقوق الإن�صان، املعاهد التابعة لوزارة الداخلية كاملعهد امللكي لل�رشطة ومدر�صة تكوين 

اأطر القوات امل�صاعدة ببن�صليمان، واملوؤ�ص�صات التابعة لإدارة الدفاع الوطني مثل املدر�صة 
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امللكية ل�صباط الدرك امللكي، و من بني املوؤ�ص�صات اجلامعية جامعة حممد اخلام�ص وجامعة 

ابن طفيل .....الخ ، ومن ال�رشكاء الدوليني مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات 

CERP وجامعة  امل�صلحة، ومركز  الأبحاث والدرا�صات حول ال�رشطة بتولوز بفرن�صا 

ليون رقم 3 ...الخ .

اآفاق م�ستقبلية : 

يفتح هذا املا�صرت اآفاق م�صتقبلية وا�صعة تتمثل باخل�صو�ص يف : 

ت�صبيك امل�صالك بني خمتلف املوؤ�ص�صات اجلامعية والفاعلني يف جمال حقوق الإن�صان 

والأمن باملغرب.

تاأ�صي�ص لروؤية عامة يف تدبري ق�صايا الأمن وحقوق الإن�صان.

خلق موؤ�ص�صة جامعية خمت�صة يف �صوؤون الأمن والدفاع.

لذا، وجب تهيئ ال�رشوط املواتية لتنفيذ هذا امل�رشوع وذلك بالبحث عن ال�رشكاء 

وات�صال  توا�صل  والقيام بحملة  املالية  املوارد  البحث عن  ثم  املو�صوع  ومرا�صلتهم يف 

اإ�صافة اإىل تكوين جلنة خا�صة مكلفة بال�صهر على تنفيذه.  وا�صعة حول هذا امل�رشوع، 

الداخلية واملجل�ص ال�صت�صاري  القائمة بني وزارة  ال�رشاكة  اإطار  اأن  اإىل  وجتدر الإ�صارة 

وتو�صيع  امل�رشوع  هذا  لتاأ�صي�ص  الأمثل  الإطار  يعترب  التكوين  جمال  يف  الإن�صان  حلقوق 

اآفاقه.
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دور املجتمع املدين 

يف تطوير الت�صريعات املتعلقة بالقطاع الأمني: 

جتربة منظمات املجتمع املدين الإندوني�صية منوذجا

مفتي مكارم �الأخالق 

املفهوم

املراقبة الدميقراطية:  انخراط املجتمع املدين اأهمية تاأمني مفهومي امل�صائلة وال�صفافية 

يف القطاع الأمني.

القطاع الأمني: جزء من اخلدمات العمومية حتكمه قرارات �صيا�صية )تنبني على مراجعة 

اإ�صرتاتيجية( حمدد  د�صتوريًا/ بقوانني ممول من ميزانية الدولة ُيديره مهنيون يف امليدان.

الدميقراطية،  ترتكز على  اإر�صاء دول  بالغة يف  اأهمية  املدين:  املجتمع  تكت�سي منظمات 

ويف بناء جمتمعات ما بعد النزاعات، اأو املجتمعات اخلارجة تواً من جتربة احلكم ال�صمويل  

كما متثل ال�صالح العام وتلعب دور الرقيب 

م�ساريع القوانني املتعلقة بالقطاع الأمني

القوانني املُ�ساَدق عليها 

مر�صوم برملاين يق�صي بف�صل موؤ�ص�صتي اجلي�ص وال�رشطة / 2000 -

اأربعة تعديالت طالت الد�صتور ما بني �صنة 1999 و 2002 -

قانون حمكمة حقوق الإن�صان / 2000 - 

قانون الدفاع / 2002 -
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قانون ال�رشطة / 2002 -

قانون القوات امل�صلحة الإندوني�صية / 2004 -

امل�صادقة على العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�صيا�صية والعهد الدويل املتعلق 

باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية / 2005

قانون انفتاح الإعالم العمومي / 2008

يف طور الإعداد 

م�رشوع قانون الأمن القومي - 

م�رشوع قانون ال�صتعالمات - 

م�رشوع قانون اأ�رشار الدولة - 

م�رشوع قانون التحفظ على بع�ص الأجزاء - 

م�رشوع قانون املحكمة الع�صكرية - 

تعديل القانون اجلنائي - 

م�رشوع قانون احلقيقة وامل�صاحلة - 

اأي دور للمجتمع املدين يف �سياغة القوانني؟

اإدراج الآراء حول اأهمية الت�رشيعات التي مل تكن متواجدة - 

انتقاد م�صاريع القوانني التي تنايف املبادئ الدميقراطية وحاجيات العموم - 

اإعداد م�صاريع قوانني بديلة - 

النخراط يف عملية �صياغة القوانني )على امل�صتوى الت�رشيعي والتنفيذي( - 

 - ممار�صة ال�صغوط ال�صعبية وتعزيز الدعم ال�صادر عن و�صائل الإعالم واملجتمع

تنظيم حمالت وا�صعة النطاق لن�رش الوعي والتح�صي�ص - 

كيف ميكن للمجتمع املدين اإبداء الراأي والتعليق على م�ساريع القوانني؟

عن  ممثلني  )وا�صتدعاء  تفكري  وجمموعات  عمومية  ندوات  تنظيم  خالل  من  - 

احلكومة اأو الربملان(  
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ال�صيا�صات  حتدد  توجيهية  وثيقة  اأو  اأكادميية  قوانني  م�صاريع  اإر�صال  خالل  من  - 

العامة  

من خالل النخراط يف جل�صات ر�صمية لال�صتماع والت�صاور  - 

من خالل النخراط كفريق خرباء خا�ص باأع�صاء حكوميني اأو برملانيني - 

نظر  وجهات  من  للعمل  خمتلفة  جمموعات  انخراط  عملية  تنظيم  خالل  من  - 

خمتلفة

وامل�سوؤولني  للربملانيني  امل�ساعدة   تقدمي  املدين  للمجتمع  ميكن  كيف 

احلكوميني املكلفني ب�سياغة م�ساريع القوانني

عن طريق اإجراء البحوث/والدرا�صات املدنية - 

عن طريق اإعداد وتقدمي الأ�صباب الرئي�صية التي تقف وراء اإ�صدار القوانني وكذا  - 

ال�صياق )الجتماعي وال�صيا�صي، الخ( لتلكك القوانني

عن طريق و�صع قاعدة قانونية )تت�صمن ال�صكوك الدولية امل�صادق عليها اأو التي  - 

ت�صتلزم امل�صادقة عليها(

عن طريق ترتيب حمتوى التنظيمات وال�صيا�صات - 

 - عن طريق نقل الأفكار للمجتمع ونقل ردة فعل املجتمع بخ�صو�ص تلك الأفكار

عن طريق تاأمني مطابقة القوانني ملبادئ الد�صتور، وللقوانني الأخرى، واملعايري  - 

الدولية واملبادئ الدميقراطية

  -ماذا عن دور اجلامعات؟

اإجناز البحوث)كمجموعة تفكري(

- الن�رش

ن�رش املعلومات )من خالل تنظيم ندوات/ ور�صات العمل(

الت�صبيك )على امل�صتوى املحلي، والوطني والدويل(

اإعداد درا�صات خا�صة/ وبرامج تربوية اأو اإن�صاء مركز للدرا�صات الأمنية 

توفري امل�صاعدة التقنية للحكومة  
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اجلل�صة اخلتامية 

ل�صعد امل�صاعدي ممثل موؤ�ص�صة امل�صتقبل، اأرنولد ليوتهولد رئي�ص ق�صم اإفريقيا وال�رشق 

الأو�صط ملركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات امل�صلحة، حممد احلبيب بلكو�ص مدير 

اخلتامية  اجلل�صة  التوايل يف  على  تدخلوا  والدميقراطية  الإن�صان  درا�صات حقوق  مركز 

التي جمعت  الإقليمية  الندوة  بهذه  الإ�صادة  التعبري عن  الإقليمية حيث مت  الندوة  لهذه 

حول طاولة واحدة ممثلني عن املجتمع املدين وقطاعات حكومية  واأجهزة اأمنية  خمتلفة، 

واجلزائر  وتون�ص  وفل�صطني  وتركيا  ومايل  واأندوني�صيا  من  وخرباء  فاعلني  اإىل  اإ�صافة 

دور  جمال  يف  ببلدانهم  اخلا�صة  التجارب  اقت�صموا  الذين  واملغرب  وموريتانيا  واليمن 

املجتمع املدين يف اإ�صالح قطاع الأمن  

 كما متت الإ�صادة بالتجربة املغربية يف الإ�صالح باعتبارها جتربة متميزة ورائدة يف 

املنطقة العربية. ومن بني اخلال�صات التي مت التاأكيد عليها خالل هذه اجلل�صة:

تر�صيد املبادرات: �رشورة تر�صيد املبادرات التي يتم القيام بها يف املغرب من اأجل 

احلكامة الأمنية اجليدة يف عالقة بتتبع اأجراأة تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة والعمل 

على جعل املواطن يتملك م�رشوع هذه احلكامة 

اإ�صالح قطاع الأمن يتطلب  اإن جناح   اإقامة �رشاكات بني املجتمع املدين والدولة: 

اأن ياأخذ يف العتبار احتياجات املجتمع ككل. وبالتايل ، فاإن احلكامة اجليدة لقطاع 

الأمن تتطلب اإقامة �رشاكات بني منظمات املجتمع املدين واحلكومة والتن�صيق بخ�صو�ص 
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العالقة بني املجتمع  ماأ�ص�صة  اأهمية  اإىل  الإ�صارة  املداخل ، مع  الأولويات واإن اختلفت 

املدين وقطاعات الأمن.

الأمن عملية  اإ�صالح قطاع  اأن  باعتبار  الأمن:  قطاع  من�صقة لإ�صالح  مقاربة  نهج 

وا�صعة النطاق ت�صمل فاعلني متعددين.  ولتفادي الزدواجية يف املهام و�صمان نتيجة 

من�صجمة، من املهم تن�صيق املبادرات املختلفة.  كما ينبغي ملنظمات املجتمع املدين العمل 

على  بناء �صبكات وو�صع ا�صرتاتيجيات بطريقة من�صقة.

�صمان  الولوج اإىل املعلومة: للم�صاهمة يف احلكامة اجليدة  لقطاع الأمن ، يجب 

عن  ت�صدر  التي  املعلومات  على  احل�صول  يف  احلق  املدين  املجتمع  ملنظمات  يكون  اأن 

احلكومة يف هذا املجال. كما  يجب  يرتجم هذا املبداأ يف قانون حول حرية املعلومات 

الذي يحدد بو�صوح اإجراءات احل�صول على املعلومات وكذا الإجراءات التي حتد من  

الو�صول اإىل اأنواع معينة من الوثائق.

تطوير فهم عميق للمو�صوع:  رغبة يف امل�صاهمة الدالة يف اإ�صالح القطاع الأمني 

يف العامل العربي، على املجتمع املدين تطوير فهم �صامل لهذا املو�صوع.  حيث يجب اأن 

يكون متلكه لهذه الق�صايا  يف م�صتوى �رشكائه  باحلكومات والربملانات وقوات الأمن. 

لها  تروج  والتي  التي مت و�صعها  املجال  الدولية يف هذا  املعايري  فاإن  ال�صدد،  ويف هذا 

املوؤ�ص�صات الدولية ت�صكل اأدوات مفيدة.

ويف الأخري تقدم  حممد احلبيب بلكو�ص بال�صكر اإىل كل الذين �صاهموا يف دعم هذه 

املبادرة من �رشكاء وقطاعات حكومية واأجهزة اأمنية وفاعلني جمعويني ومهتمني ون�صاء 

ورجال ال�صحافة والإعالم، كما وجه التحية اإىل كل الذين عملوا على توفري ال�رشوط 

ال�رشورية لنجاح هذه التظاهرة الإقليمية.

 Zaki Laïdi، La norme sans la force : l’énigme de la puissance européenne، Paris، 

Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques، collection nouveaux 
débats، octobre 2005، 159 pages.
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