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الت�شريع املغربي يف جمال احلكامة الأمنية

تقدمي
نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية،
يوم اجلمعة خام�س فرباير  ،2010لقاءا لتقدمي الكتاب
الذي �أ�صدره حتتد عنوان » الت�رشيع املغربي يف جمال
احلكامة الأمنية « .
و قد متيز هذا اللقاء ،الذي انعقد بالرباط بح�ضور عدد
كبري من الفاعلني من ممثلي قطاعات وزارية و �أجهزة
�أمنية و جمعيات املجتمع املدين و جامعيني وحقوقيني
ومهتمني ف�ضال عن ممثلني من خمتلف و�سائل الإعالم.
وت�ضمن هذا الكتاب ،الذي �صدر باللغتني العربية و
الفرن�سية ،تقدميا عاما يربز ال�سياق الذي ثم فيه اجناز هذا
الكتاب والغايات منه باعتباره يندرج �ضمن عمل مركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ملواكبة �سريورة
الإ�صالح التي د�شنها املغرب يف جمال حقوق الإن�سان
والدميقراطية منذ بداية العقد الأخري من القرن املا�ضي،
كما يندرج ب�شكل �أخ�ص يف �سياق تتبع تو�صيات هيئة
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الإن�صاف وامل�صاحلة وخا�صة املتعلقة منها بالقطاع الأمني
ملا له من مكانة يف �سريورة الإ�صالح .
كما ت�ضمن هذا الكتاب الئحة مبختلف الن�صو�ص
الت�رشيعية ،القانونية والتنظيمية التي تهم خمتلف
القطاعات والأجهزة الأمنية باملغرب منذ ح�صوله على
اال�ستقالل �سنة � 1956إىل �سنة  .2009و�أرفق الكتاب بقر�ص
مدمج ي�ضم جميع الن�صو�ص التي ثم جتميعها باللغتني
العربية والفرن�سية.
و �إىل جانب ذلك ،احتوى الكتاب على قراءة �أولية يف
خمتلف هذه الن�صو�ص عملت على �إبراز اخل�صائ�ص العامة
للن�صو�ص التي تدير خمتلف الأجهزة الع�سكرية و الأمنية
و تلم�س بع�ض م�سالك الإ�صالح .كما يحتوي على تو�صيات
هيئة الإن�صاف و امل�صاحلة اخلا�صة باحلكامة الأمنية..
ومتيز هذا اللقاء الذي حظي بتغطية �إعالمية
وا�سعة� ،سواء من طرف و�سائل الإعالم ال�سمعية والب�رصية
�أو ال�صحافة املكتوبة ،ب�أربع مداخالت لكل من الأ�ستاذ
حممد احلبيب بلكو�ش احلقوقي الباحث ورئي�س مركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ،والأ�ستاذ عبد احلي
املودن ،الأ�ستاذ اجلامعي ،ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري حلقوق
الإن�سان وع�ضو �سابق بهيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ،والأ�ستاذ
م�صطفى املانوزي ،املحامي و رئي�س املنتدى املغربي
للحقيقة والإن�صاف (جمعية �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان) ف�ضال عن الأ�ستاذ اجلامعي وع�ضو مكتب
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مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ال�سيد �إدري�س
بلماحي.
وتعميما للفائدة نن�رش املداخالت الأربع التي عرفها
هذا اللقاء م�شفوعة ب�أجمل عبارات ال�شكر واالمتنان �إىل
كل من �ساهم و�ساعد على خروج هذا العمل �إىل حيز
الوجود.
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ممار�سة الإ�صالحات تتطلب بداية التوفر
على قاعدة معرفية م�شرتكة

حممد احلبيب بلكو�ش*

�أود يف البداية �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر �إىل كل من
لبى دعوة مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
من م�ؤ�س�سات و قطاعات وزارية ون�شطاء حقوق الإن�سان
و�إعالميني و باحثني و جامعيني حل�ضور هذا اللقاء لتقدمي
هذا العمل الذي يوا�صل املركز من خالله اال�شتغال
على �إحدى تو�صيات هيئة الإن�صاف و امل�صاحلة املتعلقة
باحلكامة الأمنية.
ويف هذا ال�سياق ،يجدر التذكري ب�أنه �سبق ملركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية �أن نظم يف �أبريل
 ،2008بتعاون مع املركز الدويل للعدالة االنتقالية،
ومركز املراقبة الدميقراطية للقوات امل�سلحة ندوة حول
* رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان و الدميقراطية
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«�إ�صالح قطاع الأمن على �ضوء تو�صيات هيئة الإن�صاف
وامل�صاحلة ،بح�ضور ممثلني عن قطاعات حكومية من
دول خمتلفة .وكان الغر�ض من تنظيم هذه الندوة توفري
مادة معرفية يف هذا احلقل اجلديد �سواء يف املغرب او
على امل�ستوى العاملي ،م�ستمدة من جتارب متنوعة تنمى
�إىل �آفاق خمتلفة ،ت�ساعد اجلميع على اقتحام هذا الف�ضاء
و ما يتطلب من بعد نظر و�شمولية.
وقبل ذلك كان املركز قد نظم ندوة وطنية يف
يوليوز � ،2006شكلت �أول عمل تقييمي ملا �أجنزته هيئة
الإن�صاف وامل�صاحلة ،مب�شاركة ممثلي �أهم الأحزاب
ال�سيا�سية املغربية ،واملركزيات النقابية ،واملنظمات غري
احلكومية حلقوق الإن�سان ،وال�ضحايا والقطاعات احلكومية
املعنية ،وامل�ؤ�س�سات الوطنية ومنظمات و جمعيات دولية
يف جمال حقوق الإن�سان و جامعيني.
وي�شكل تقدمي الكتاب احلايل� ،أي�ضا ،جزءا من برنامج
�سنوا�صل اال�شتغال عليه ،بتعاون مع م�ؤ�س�سات وهيئات
خمتلفة� ،سواء يف املجال الت�رشيعي �أو جمال تعميم
املعرفة ،كما �سنعمل على �إنتاج �أدبيات و�إ�صدار مطبوعات
ووثائق قد ت�ساعد على ا�ست�رشاف اقرتاحات منا�سبة يف �أفق
الإ�صالحات املمكنة بهذا القطاع احل�سا�س جدا ،والذي كان
�إىل وقت قريب يعترب حكرا على الدولة ويدخل يف خانة
الطابوهات التي ال يتم التداول فيها بو�ضوح يف احلياة العامة
كما يف خطاب الفاعلني ال�سيا�سيني والربملانيني.
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وميكن الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل �أنه من املقرر �أن
ينظم املركز ور�شة ي�شارك فيها خرباء عرب و�أجانب
للقيام بقراءة يف الت�رشيع املقارن باملنطقة على امل�ستوى
الأمني ،والتفكري يف دور املجتمع املدين يف �سريورة
�إ�صالح القطاع الأمني وحتقيق احلكامة الأمنية اجليدة من
جهة  ،و�إ�صدار كل الن�صو�ص الت�رشيعية التي تدير املجال
الأمني ببالدنا ،وذلك بتعاون مع املركز الدويل للمراقبة
الدميقراطية للقوات امل�سلحة بجنيف.
وللتذكري فقد �أو�صت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة
بال�رشوع يف اتخاذ �إجراءات وتدابري ذات �أهمية ق�صوى
الغاية منها �إ�ضفاء املزيد من ال�شفافية وامل�س�ؤولية على
قطاع الأمن ،وتعزيز احلكامة اجليدة بهذا القطاع احليوي.
ويف هذا ال�سياق �أكدت تو�صيات هيئة الإن�صاف
وامل�صاحلة يف تقريرها على �أهمية تو�ضيح و ن�رش
الإطار القانوين والن�صو�ص التنظيمية املت�صلة به فيما
يتعلق ب�صالحيات وتنظيم م�سل�سل اتخاذ القرار الأمني،
وطرق التدخل �أثناء العمليات و �أنظمة املراقبة و تقييم
عمل الأجهزة اال�ستخباراتية ،وال�سلطات الإدارية املكلفة
بحفظ النظام العام و تلك التي لها �سلطة ا�ستعمال القوة
العمومية.
وعمال على تتبع ومواكبة �أجر�أة هذه التو�صية بادر
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ،بدعم من
م�ؤ�س�سة امل�ستقبل� ،إىل جتميع الن�صو�ص الت�رشيعية املتوفرة
9

الت�شريع املغربي يف جمال احلكامة الأمنية

حول قطاع الأمن باملغرب يف هذا الكتاب الذي نقدمه
اليوم يف �إطار م�رشوع �أو�سع كما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك.
وعالوة على هذه الن�صو�ص التي مت ت�صنيفها وجتميعها
يف قر�ص مدمج لت�شكل قاعدة معطيات ت�شمل �أهم القوانني
املتعلقة بقطاعات الأمن املن�شورة باجلريدة الر�سمية
باللغتني العربية والفرن�سية ،وخا�صة منذ  ،1956ي�ضم هذا
الكتاب عر�ضا تركيبيا �أوليا يربز اخت�صا�صات و�صالحيات
الأجهزة الأمنية ببالدنا ويتلم�س ب�شكل �أويل بع�ض م�سارات
الإ�صالح.
لقد بادرنا �إىل جتميع هذه الن�صو�ص بف�ضل عدد من
الكفاءات و �أطر املركز� ،إميانا منا ب�أهمية بناء ج�سور
للعمل امل�شرتك من جهة ،وقناعة منا ،من جهة ثانية
ب�أن احلديث عن الإ�صالحات يتطلب بداية التوفر على
قاعدة معرفية م�شرتكة ،والتي ت�شكلها الن�صو�ص امل�ؤطرة
ملختلف الهيئات الأمنية و الإ�صالحات و التطورات التي
عرفها منذ اال�ستقالل املغرب �إىل الآن.
كما �أن االنطالق من هذه املعرفة يف هذا احلقل
�سيمكن من التعرف على �صالحيات و اخت�صا�صات
امل�ؤ�س�سات الأمنية ،والوقوف يف �إطار ال�سياق الذي تعرفه
بالدنا ،عن الإمكانيات الفعلية لتطورها وا�ست�رشاف �أفاق
�إ�صالحها ،وذلك من خالل الدرا�سات املقارنة ،والتعرف
على االختالفات القائمة ،والتعرف على �صالحياتها ،بغر�ض
�ضمان احرتام �أف�ضل للحقوق املخولة للمواطنني يف �إطار
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القانون اجلاري به العمل  ،وكذا �إبراز النقط التي حتتوي
على ثغرات �أو غري املتالئمة مع االلتزامات الدولية
للمغرب يف جمال حقوق الإن�سان ق�صد جتاوزها ،وكل
ذلك �ضمن �سياق التطورات التي تعرفها بالدنا والتحديات
اجلديدة التي بات عليه مواجهتها.
و جتدر الإ�شارة �إىل �أن اال�شتغال على م�سالة احلكامة
الأمنية يرتبط بالت�أكيد بتفعيل تو�صيات هيئة الإن�صاف و
امل�صاحلة ،لكنه ال ينح�رص فيها .لأن الإ�صالحات باملغرب
بد�أت قبل ت�أ�سي�س هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة يف جماالت
الت�رشيع و�إعادة النظر يف الد�ستور وتطوير املقت�ضيات
القانونية تعديال وتتميما و�إغناء ،كما يندرج اال�شتغال على
هذا املو�ضوع �أي�ضا �ضمن التجاوب مع مطالب احلركة
احلقوقية ،وتو�صيات اللجن املخت�صة بالأمم املتحدة للمغرب
عند مناق�شتها لتقاريره الدورية �سواء تعلق الأمر باحلقوق
ال�سيا�سية واملدنية �أو مناه�ضة التعذيب.
�إن االهتمام بهذا القطاع اال�سرتاتيجي يكت�سي �أهميته
�أي�ضا يف ظل التحديات التي �أ�صبحت مطروحة يف ارتباط
مع ما حققته بالدنا من تقدم حممود يف جمال تو�سع
ف�ضاءات احلريات ،والتي باتت معاجلتها تتطلب �أ�ساليب
تواكب هذا التو�سع وتنميه وحتافظ على احرتام القانون
وم�ستلزماته �ضمن توازن مييل نحو الت�صدي لكل ما من
�ش�أنه امل�س باحلقوق و احلريات.
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كما تعود �أهمية حتقيق حكامة �أمنية جيدة �إىل
دور هذه الأخرية يف �ضمان اال�ستقرار والأمن خا�صة �أمام
الأحداث الوطنية والدولية التي ترتبط بالإرهاب وحماربته،
والتي جعلت م�س�ألة الأمن يف �صلب االن�شغال ببالدنا .لقد
مت جتاوز االعتقاد الذي كان �سائدا حول �أن املغرب يف
من�أى عن مثل هذه املمار�سات .فالأحداث الرهيبة التي
عرفتها مدينة الدار البي�ضاء طرحت العديد من الأ�سئلة
حول متطلبات تطوير الأجهزة الأمنية ببالدنا وتوفري
الأجهزة ال�رضورية املندجمة يف ع�رصها.
�إن هذه الأحداث الإرهابية وغريها من �أ�شكال
اجلرمية املرتبطة باالجتار يف الب�رش ،وتهريب املخدرات،
وخمتلف �أنواع القر�صنة واجلرمية الإلكرتونية تدعو بالدنا
�إىل جعل احلكامة الأمنية �ضمن �أولويات ان�شغاالتها مبا يعزز
اختياراتها يف تقوية ركائز دولة القانون .وال �شك �أن مراجعة
قانون امل�سطرة اجلنائية ،وتعيني م�س�ؤولني جدد على ر�أ�س
الأجهزة الأمنية ،من بينهم �شخ�صيات مدنية ،و�إحداث
فرق و �ضباط لل�رشطة الق�ضائية اخلا�صة بالأحداث ،و�إدراج
التكوين على حقوق الإن�سان يف م�سار تكوين هيئات الأمن؛
كلها تدابري ت�ؤ�رش على انطالق �سريورة تعزيز احلكامة
اجليدة لقطاع الأمن.
�إن هذه التحديات وامل�ؤ�رشات تنم بو�ضوح على �أننا
ب�صدد اال�شتغال على ور�ش ا�سرتاتيجي �ضمن تر�سيخ دولة
احلق والقانون مبا يقت�ضيه ذلك من �ضمان الأمن و اال�ستقرار
ببالدنا� ،إذ من ال�صعب احلديث عن حقوق الإن�سان و
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احلريات يف بلد ال يتوفر فيه عن�رص اال�ستقرار؛ كما �أنه من
ال�رضوري ا�ستح�ضار �أن الهدف من حتقيق اال�ستقرار والأمن
هو متكني املواطنني من العي�ش الكرمي و التمتع بحقوقهم،
مما يطرح �أهمية املزاوجة بني �ضمان الأمن و واحرتام
حقوق الإن�سان وفق �ضوابط قانونية و م�ؤ�س�ساتية.
هكذا ،ف�إن املركز �إذ يبادر ب�إ�صدار هذا الكتاب
وبرجمة �أن�شطة �أخرى حول احلكامة الأمنية ببالدنا ،ف�إمنا
ي�سعى جاهدا �إىل امل�ساهمة يف دعم الدينامية التي ت�شهدها
بالدنا على م�ستوى �أورا�ش الإ�صالحات ،كما ي�أمل �أن ت�ساهم
هذه املبادرة املتوا�ضعة يف ت�سهيل وتي�سري �أداء العاملني
داخل جمتمعنا من �أجل تعزيز دولة احلق والقانون وتر�سيخ
الدميقراطية ببالدنا.
وباملنا�سبة �أود �أن �أعرب عن كبري تقديرنا ،يف
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ،للتجاوب
الذي وجدناه �أثناء اال�شتغال على هذا الكتاب� ،إذ كان من
ال�رضوري ،ونحن ن�شتغل على مو�ضوع الت�رشيع املغربي
يف قطاعات ح�سا�سة داخل املجتمع� ،أن جنعل من هذا
العمل �أحد ج�سور التوا�صل و تبادل الر�أي مع املعنيني.وقد
لقي �سعينا هذا جتاوبا هاما من لدن خمتلف القطاعات
املعنية من �أمن و درك و قوات م�ساعدة و وزارتي الداخلية
و العدل ،و الذي ا�ستفدنا من اقرتاحاتهم و �إ�ضافاتهم ب�شكل
مكننا من اجنازه يف وقت و جيز.
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و�أود يف الأخري �أن �أعرب عن ال�شكر للأخوة و الأخوات
الذين �ساهموا يف �إعداد هذا الكتاب ،منهم �إدري�س بلماحي،
ونادية ال�سبتي وحممد بلوط و�آخرون ي�شتغلون يف �صمت
وتوا�ضع  .ف�شكرا للجميع.
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م�صاحلة املجتمع مع امل�ؤ�س�سات الأمنية
�رضورية و ممكنة

عبد احلي املودن*

عندما اطلعت على هذا الن�ص «الت�رشيع املغربي يف
جمال احلكامة الأمنية» تذكرت اجلملة امل�شهورة لرائد
الف�ضاء ارم�سرتونغ التي قالها عندما نزل على �سطح القمر:
«هذه خطوة �صغرية يقوم بها �إن�سان ،وقفزة جبارة تقوم بها
الإن�سانية� »،إذ �شعرت ب�أننا يف املغرب وجلنا فعال غمار
املنطقة التي ظلت بعيدة كل البعد على نقا�ش عمومي
تعددي و�رصيح وظلت ت�ستوجب معاجلة �شاملة من �أجل
خلق عالقة متكافئة و�شفافة بني املجتمع والأجهزة
الأمنية ي�ضبطها وينظمها القانون .وقد بقي هذا املو�ضوع
ينتمي �إىل الطابهوت التي ال يتم فيها تداول ي�شارك فيه
ممثلون عن املجتمع وعن امل�ؤ�س�سات الأمنية يتحاورون
يف �إطار امل�ساواة و االحرتام املتبادل .لذلك� ،أعترب
* �أ�ستاذ جامعي ،ع�ضو �سابق بهيئة الإن�صاف وامل�صاحلة
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�أن هذه املبادرة التي قام بها مركز درا�سات حقوق
الإن�سان والدميقراطية ال تقل �أهمية من الناحية ال�سيا�سية
بالن�سبة لبلدنا عن اخلطوة التي خطتها الإن�سانية الكت�شاف
عامل ظل جمهوال .ونتمنى �أن نتقدم على هذا امل�ستوى
من خالل الإحاطة مبختلف جوانب هذا الف�ضاء اجلديد
املتمثل يف احلكامة الأمنية ،هدفنا �إعادة النظر ب�أ�سلوب
ر�صني و عميق يف عالقة املجتمع مع الدولة عامة ومع
امل�ؤ�س�سات الأمنية على وجه اخل�صو�ص .و�أعتقد �أن هذه
م�س�ؤولية ج�سيمة ملقاة على عاتق جيلنا �سواء كنا منثل
املجتمع �أو م�ؤ�س�سات الدولة ،ومن ثمة ،فال بد من توظيف
كل اجتهاداتنا وكل ذكائنا لكي ننتقل �إىل مرحلة مغايرة
يكون فيها �شعار اجلميع هو االلتزام بالقانون وباحرتام دقيق
حلقوق الإن�سان �.إن الإ�صالحات املرتبطة باحلكامة الأمنية
ت�شكل �أهم الإ�صالحات التي تنتظر جمهودا كبريا من
طرف اجلميع ،جمتمعا وجامعة و م�ؤ�س�سات �أمنية و كل
م�ؤ�س�سات الدولة لالرتقاء بها و تفعيلها.
وقد كانت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة من بني امل�ساهمني
يف الدفع نحو هذا االرتقاء املنتظر ،حيث ت�ضمنت تو�صياتها
الأفكار الرئي�سة املتعلقة باحلكامة الأمنية والتي تدعو �إىل
�إعادة النظر ب�شكل �شامل يف القوانني التي ظلت تنظم
حلد الآن عالقة املجتمع بامل�ؤ�س�سات الأمنية .وقد ركزت
الهيئة ب�شكل خا�ص على تقنني ا�ستعمال العنف من طرف
الأجهزة الأمنية و �إخ�ضاعها للقوانني ال�شفافة ،و العمل
على التقلي�ص من ا�ستعمال العنف من خالل اال�ستفادة من
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الو�سائل القانونية املعمول بها يف هذا املجال يف البلدان
الدميقراطية ،ثم العمل على �إعادة النظر يف العالقة التي
تربط امل�ؤ�س�سات الأمنية مع امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية و املدنية،
وو�ضع وتطبيق ت�صور جديد لكيفية �إخ�ضاع امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية للمراقبة املدنية مبا فيها امل�ؤ�س�سات احلكومية
والهيئات املنتخبة .وت�شكل هذه التو�صيات وامل�شاريع
خريطة طريق رئي�سية يف االنتقال بالدولة �إىل دولة احلق
والقانون .وتتلخ�ص مهمتنا جميعا يف حتديد الو�سائل التي
ميكن بوا�سطتها �ضمان هذا االنتقال منطلقني من قناعة
مبدئية م�شرتكة را�سخة �سواء كفاعلني �أو حمللني �أو
ممثلني لقطاعات الدولة ب�أن هذا امل�سار �رضوري ،و �أنه
يف ذات الوقت ي�ضمن اال�ستقرار واحلرية كما ي�ضمن �سالمة
املجتمع و�أمن الدولة معا.
وميكن تلخي�ص �أفكار هيئة الإن�صاف و امل�صاحلة حول
هذا املو�ضوع يف النقط الثالث التالية ،ت�شخي�ص وتقييم
عنف الدولة الال-م�رشوع ،العمل على تقلي�ص عنف
الدولة �إىل احلدود املعمول بها يف الدميقراطيات ،و�إخ�ضاع
امل�ؤ�س�سات الأمنية للمراقبة املدنية� .أعتقد �أنه لي�س هناك
�إجماع كامل بعد حول هذه القناعات،و�أن هناك �سوء فهم
بخ�صو�ص الطريقة التي ميكن �أن ت�ساهم بها احلكامة الأمنية
للو�صول �إىل هذه الأهداف واملتعلقة برت�سيخ �أمن الدولة
واحرتام القانون وحماية حقوق وحريات املجتمع .وال
تزال هذه الق�ضايا يف حاجة �إىل املزيد من النقا�ش لرت�سيخ
الإجماع حولها.
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�إن �ضمان االنتقال �إىل تفعيل حكامة �أمنية حقيقية
يتطلب ح�سب ر�أيي املرور من �أربع مراحل .املرحلة
الأوىل تتمثل يف تبادل الر�أي بني جميع الفاعلني الذين
لهم اهتمام �أو دور يف احلكامة الأمنية �سواء من مكونات
املجتمع املدين و امل�ؤ�س�سات الأمنية .و اجتماعنا اليوم
ي�سري يف هذا االجتاه .املرحلة الثانية وهي العمل التوثيقي،
الذي د�شنه هذا الكتاب الذي نقوم بتقدميه اليوم� ،أي جرد
جميع الن�صو�ص الت�رشيعية والقانونية ذات ال�صلة باحلكامة
الأمنية .وال �شك �أن الوثيقة التي �أجنزها مركز درا�سات
حقوق الإن�سان والدميقراطية تعترب خطوة رئي�سية يف
جتميع الن�صو�ص من جهة وال�رشوع يف تقييمها وحتديد
النواق�ص التي تتخللها وكيفية االنتقال بها �إىل ن�صو�ص
�أف�ضل من جهة ثانية .املرحلة الثالثة تتطلب البحث عن
كيفية الو�صول �إىل قناعة م�شرتكة حول �رضورة االنتقال
�إىل حكامة �أمنية جيدة ترتكز على دولة احلق والقانون
واحرتام مبادئ وحقوق الإن�سان .نحن يف املغرب مل ننظم
بعد ما يكفي من النقا�شات ال�رصيحة بني جميع الأطراف
الأمنية واملدنية حول هذه القناعة و املتمثلة يف �أن من
م�صلحة اجلميع االلتزام باحلق والقانون وحقوق الإن�سان.
والبد من االنطالق يف �سريورة بناء هذه القناعة امل�شرتكة
التي ت�شكل �رشطا �أ�سا�سيا يف االنتقال �إىل احلكامة الأمنية
اجليدة التي ن�صبو �إليها .املرحلة الرابعة والأخرية تتمثل
يف التفكري بطريقة جديدة يف العالقة التي ي�شملها الإ�صالح
املتعلق ب�إخ�ضاع امل�ؤ�س�سات الع�سكرية للمراقبة املدنية.
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لقد �أ�صبح من ال�رضوري االنتقال �إىل هذه املرحلة خا�صة
و�أن اجلميع ،ورغم ما ينتابنا من �شك بني احلني والأخر،
مقتنع ب�أن التوجه العام هو التقدم التدريجي واملتوا�صل نحو
حتقيق م�صاحلة �شاملة بني الدولة مع املجتمع ،وم�صاحلة
املجتمع مع امل�ؤ�س�سات الأمنية على وجه اخل�صو�ص ،و�أن
هذه امل�صاحلة �رضورية و ممكنة.
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من �أجل خلق دينامية ثقافية ت�ؤ�س�س
لأدبيات و�أخالقيات احلكامة الأمنية

م�صطفى املنوزي*

احلكامة الأمنية هي رفع التنافر بني م�صطلحي الأمن و حقوق
الإن�سان
احلكامة االمنية هي تفادي التنازع الوهمي بني احلرية و النظام
العام
احلكامة االمنية لي�ست فقط �سن القوانني و �إمنا العمل على متثل
غاياتها

	�إن املجهود الذي قام به الإخوة يف مركز درا�سات
حقوق الإن�سان والدميقراطية باملغرب البد و �أن يكون
حمل تنويه و دعم و ت�شجيع لأن ال�سياق العام يقت�ضيه
خا�صة و �إنه جاء من�سجما مع التو�صية الأ�سا�سية من بني
* رئي�س املنتدى املغربي للحقيقة والإن�صاف
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تو�صيات هي�أة الإن�صاف وامل�صاحلة التي ملخ�صها »:ت�أهيل
وتو�ضيح الإطار القانوين والن�صو�ص التنظيمية املتعلقة
ب�صالحيات وتنظيم م�سل�سل اتخاذ القرار الأمني وطرق
التدخل �أثناء العمليات ،و�أنظمة املراقبة وتقييم عمل
الأجهزة الإ�ستخباراتية وال�سلطات الإدارية املكلفة بحفظ
النظام �أو تلك التي لها �سلطة ا�ستعمال القوة العمومية».
و�إذا كان ال بد من تفاعل مع هذا املنتوج الذي ال
يخلو من �إحراج للعاملني يف القطاع؛ ف�إنه ينبغي مع ذلك
الإقرار منذ البداية ب�أن الهدف هو تفعيل فحوى التو�صية
�أعاله من حيث حتديد الإطار القانوين وتفعيل على اخل�صو�ص
ال�شق املفيد مل�سل�سل �إر�ساء تدابري عدم تكرار ما جرى
من انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان طيلة �أربعة عقود و
نيف ،وذلك من خالل الرتكيز على م�س�ألة �صناعة القرار
الأمني و�إخ�ضاعه للرقابة القبلية والبعدية �أو على م�ستوى
مواكبة تنفيذه ،وهنا حت�رضين �أهمية الرقابة الربملانية
وعالقتها يف تقييم وتقومي ممار�سات امل�ؤ�س�سات الأمنية
والع�سكرية وباقي الأجهزة النظامية املماثلة ،بهدف حتميل
امل�س�ؤولية ال�سيا�سية وم�ساءلة احلكومة باعتبارها امل�رشفة
على القطاع �ضمن �سيا�سة �أمنية وا�ضحة �أدبيا وماليا،لأن
القرار الأمني غري مف�صول عن ال�سيا�سة العمومية التي
يفرت�ض فيها تقرير الرت�سانة القانونية التي بذل فيها �إخواننا
يف املركز جمهودا كبريا تعترب عمال ت�أ�صيليا و �رضوريا
لأي تقييم �أو قراءة لل�سيا�سة الأمنية باملغرب بالتايل
فهي مدخل وو�سيلة لي�س فقط لل�ضبط والرقابة يف هذا
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املجال ولكن كمرجع �أ�سا�سي لأي تر�شيد وحتديث وتطوير
للحكامة الأمنية لبالدنا .لكن ودون اال�ستهانة بهذا املجهود
الكبري البد �أن نطرح ال�س�ؤال التايل :هل تكفي املنظومة
القانونية وحدها لإر�ساء احلكامة اجليدة للأجهزة الأمنية
املرجوة؟
انه بغ�ض النظر عن �رضورة �سن �سيا�سات جديدة
تنبني على امل�س�ؤولية ال�سيا�سية واجلنائية واملدنية يف كل
التجاوزات �أو االنتهاكات ال�صادرة عن الأجهزة الأمنية
الع�سكرية ،و بغ�ض النظر عن �رضورة مراجعة الت�رشيعات
والقوانني املنظمة لل�رشطة و جهاز املخابرات املدنية
والع�سكرية والدرك والقوات امل�ساعدة على م�ستوى
الهيكلة والبنية والطبيعة والوظائف والأدوار �أي مالءمة
لكل الت�رشيعات مو�ضوع املجهود الذي قام به املركز
مع التحوالت الوطنية و الدولية و تكييف ال�سيا�سة الأمنية
الوطنية بربطها بباقي ال�سيا�سات العمومية التنموية
االجتماعية و االقت�صادية ب�شكل تقوم فيه على �أ�سا�س
احرتام قيم املواطنة و حقوق الإن�سان يف �إطار �إ�سرتاتيجية
عامة متكاملة ل�ضمان الأمن الوطني اقرتانا مع الأمن
االقت�صادي واال�ستقرار االجتماعي .وهذا يقت�ضي �رضورة
�إقناع الأجهزة الع�سكرية والأمنية والقطاعات احلكومية
ذات ال�صلة ب�أهمية الإنخراط يف احلوار واال�ستمرار فيه
وتو�سيعه و توفري �رشوط الن�ضج من اجل �إقرار حكامة
�أمنية جيدة تقطع مع �سلوكات املا�ضي املعروفة انطالقا
من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان وانتهاء بعدم
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التعاون امللمو�س مع هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة يف العالقة
مع تو�صية الك�شف عن احلقيقة ...لأنه كان وا�ضحا
للعيان �أن امل�صالح الوطنية املن�شودة �إىل درجة �سيبقى
معها ال�س�ؤال معلقا حول دور الأجهزة الأمنية والع�سكرية
وموقعها يف املعادلة ال�سيا�سية يف وطننا العزيز مع ت�سجيل
املفارقة العجيبة يف العالقة مع تناف�س هذه الأجهزة مع
الفاعلني االقت�صاديني االجتماعيني والريا�ضيني و ملا ال
الإعالميني والفنانني ال�شيء الذي يتطلب الأمر العمل
من اجل �ضمان احلق يف املعلومة والولوج �إليها ولإ�صدار
قانون يهم الأر�شيف الع�سكري ونظام تداول املعلومات
الأمنية و�إقرار ت�صنيف م�سنود قانونا ودقيق للمعلومات
ال�رسية غري القابلة للتعميم الفوري ،وطبعا دون جتاهل
�رضورة مراجعة قانون الأر�شيف على اخل�صو�ص يف اجلانب
املتعلق ب�آجال االطالع على املعلومات مادامت امل�صاحلة
مرتبطة ارتباطا باحلقيقة وبقراءة املا�ضي قبل تقرير طي
�صفحته.ودون التف�صيل يف العقدة التاريخية مع امل�ساءلة
و مبادئ مناه�ضة الإفالت من العقاب ،البد من الت�أكيد
�أن تطبيق تو�صية هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة املتعلقة
بالإ�صالح امل�ؤ�س�ساتي يقت�ضي بالأ�سا�س خلق دينامية ثقافية
ت�ؤ�س�س لأدبيات و�أخالقيات احلكامة الأمنية التي ال تعني
�سوى ت�أهيل م�سل�سل التكوين القانوين واحلقوقي لرجال
الأمن و �أفراد اجلي�ش يف اجتاه حتقيق اجلودة وامل�س�ؤولية
واملهنية عن طريق الإملام بقيم املواطنة وحقوق الإن�سان
دون جتاهل حت�سني الو�ضع القيمي واملادي للعاملني يف
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خمتلف الأجهزة الأمنية ،ولي�س من العيب القول ب�أن
ال�ضحايا كمفهوم جديل جغرايف/مناطقي كما هو �إن�ساين
ال بد ،يف �إطار جرب ال�رضر اجلماعي،الأخذ بعني االعتبار
التمثالت التي �ستظل عالقة بوجدان مواطني املناطق التي
عانت من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان والتهمي�ش
والإق�صاء كعقاب جماعي �أحيانا،هذه التمثالت التي
حتتاج �إىل معاجلة �إن�سانية �صحية و �سيكولوجية و ثقافية
تلغي االعتقاد ب�أن النظام العام ي�ساوي القمع،و بنف�س
القدر البد من ت�صحيح نف�س التمثالت التي لدى رجال
الأمن الذين يعتربون الأمن �سلطة عو�ض خدمة عمومية
ويعتربون �أن تع�سفهم يف ا�ستعمال القوة العمومية يندرج
�ضمن خدمة»ق�ضية وطنية و عادلة»  .وحتى ال نبالغ يف
حتميل م�س�ؤولية تر�شيد احلكامة الأمنية للعاملني يف
القطاع وحدهم ف�إن املقاربة الت�شاركية تقت�ضي االعتماد
�أوال يف تنفيذ و�صية الإ�صالح امل�ؤ�س�ساتي على الفاعلني
ال�سيا�سيني من �صناع القرار والأحزاب و الربملانيني من
�أجل مقاربة ق�ضايا الإ�صالح الأمني لأن املجتمع املدين مبا
فيه اجلمعيات احلقوقية غري قادر لوحده على الدفاع عن
كل هذه الق�ضايا و يبقى من �أهم اخلطوات التي يجب �أن
تفيد يف انطالق �أورا�ش �أجر�أة التو�صية املتعلقة باحلكامة
الأمنية:
•العمل على حتويل ديوان املظامل �إىل م�ؤ�س�سة
و�سيطة د�ستورية.
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•التن�صي�ص على د�سرتة الأمن كحق فرعي �ضمن احلق
يف التنمية واملواطنة.
•�إبداع �آليات املراقبة و املواكبة مدنيا لل�رشطة(جمل�س
مدين لل�رشطة).
•ف�صل مهام الأجهزة الأمنية من حيث االخت�صا�صات
وحتديد امل�س�ؤوليات(اخت�صا�صات الدرك امللكي وتكري�س
مهمة اجلي�ش يف الدفاع عن حوزة الوطن).
•االهتمام باحلياة االجتماعية للعاملني يف �سلك
الأمن و�ضمان حقهم يف التنظيم.
و يف اخلتام البد من �إعادة النظر يف العالقة مع
اخلارج بالت�أكيد على م�ؤ�رش احرتام حقوق الإن�سان ملراقبة
�أي تقدم عو�ض االقت�صار على م�ؤ�رش �ضبط الهجرة ال�رسية
و حماربة الإرهاب وحدهما.
وجتدر الإ�شارة �أننا يف املنتدى املغربي من اجل
احلقيقة والإن�صاف نعترب �إطارنا م�ؤهل للم�شاركة �أدبيا
و ب�رشيا للنهو�ض و تر�شيد احلكامة الأمنية لي�س فقط
جلرب الأ�رضار الالحقة بال�ضحايا و املناطق و لكن �أ�سا�س
ل�ضمان عدم تكرار ما جرى على الأقل بالن�سبة لأطفالنا
و �أحفادنا ،و يف هذا ال�سياق فقد �أخذنا على عاتقنا فتح
حوار وطني من اجل بلورة النظام العام كخدمة عمومية
و لي�س كمفهوم هالمي يت�سع و ي�ستوعب �أو يربر اخلروقات
و االنتهاكات،ال�شيء الذي يقت�ضي �إ�شاعة مدونة ال�سلوك
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املدين باقرتان مع مدونة �أخالقيات احلكامة الأمنية...
ور�ش كبري ودرب طويل لكن ال�شيء ي�صعب على �شعب
�أدى الثمن باهظا من اجل ا�ستقالل الوطن دمقرطة الدولة
واملجتمع.
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يف �أفق �سن �سيا�سة عمومية للحكامة الأمنية

ذ� .إدري�س بلماحي*

تتجاوز ق�ضية احلكامة الأمنية م�س�ألة معرفة و�إ�صالح
الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة باملجال الأمني �إىل �رضورة
�سن �سيا�سة عمومية حتكم تدخالت املكلفني ب�إنفاذ القانون،
و يحتكم �إليها جميع الفاعلون االجتماعيون.
يقت�ضي ذلك م�ساهمة جميع املتدخلني ،ويف مقدمتهم
ال�ساهرين على �إنفاذ القانون وممثلي الأمة بالربملان،
يف �إعداد ومتابعة �إعمال ال�سيا�سة العمومية يف املجال
الأمني.
ومن عنا�رص ال�سيا�سات العمومية الأمنية ،نقت�رص
على طرح خم�سة مداخل للنقا�ش ،وهي:
 /1التعريف و ن�رش القوانني ذات ال�صلة بالأمن،
* �أ�ستاذ جامعي ،ع�ضو مركز درا�سات حقوق الإن�سان و الدميقراطية
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 /2م�س�ؤولية اتخاذ القرار يف جمال الأمن،
 /3تدخالت املكلفني ب�إنفاذ القانون،
 /4الو�ضعية االجتماعية ملنفذي القانون،
 /5توفري العدالة ل�ضحايا اجلرمية و�إ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة.
�أوال :التعريف و ن�شر القوانني ذات ال�صلة بالأمن
تنطلق بداية التفكري يف �سن �سيا�سة عمومية �أمنية من
معرفة الن�صو�ص و القوانني الناظمة للمجال ،و هذا يقت�ضي
تعميم ن�رشها وجعلها يف متناول الدار�سني و الباحثني
واملهتمني بذلك.
تقت�ضي الو�ضعية الراهنة املالحظات التالية:
جل الظهائر و املرا�سيم املنظمة ملختلف الأجهزة
الأمنية من�شورة باجلريدة الر�سمية ،غري �أن القرارات
التنظيمية تبقى م�س�ألة داخلية للأجهزة املذكورة ،وال
يتم ن�رشها .و بالتايل درا�سة �شمولية للمجال الأمني يف �أفق
�إعداد �سيا�سة عمومية لن ت�ستقيم دون معرفة الإجراءات
التنظيمية للأجهزة ،والتي لها عالقة وطيدة مبمار�سة املهنة
من جهة ،وبعموم النا�س من جهة ثانية ،الأمر الذي يرتتب
عنه م�س�ؤوليات وواجبات و حقوق.
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ترتبط الن�صو�ص املن�شورة �إما باملكلفني ب�إنفاذ القانون،
وهم كل �شخ�ص ميار�س �سلطات ال�رشطة �أو ميتلك �سلطات
التوقيف و االعتقال ،عالوة عن الأجهزة الع�سكرية و هيئات
�أمن الدولة ،و �إما بحاالت ا�ستتباب الأمن كتنظيم البالد
يف حالة احلرب �أو تقنني املتفجرات و حمل ال�سالح.
ميكن ت�صفيف الن�صو�ص املنظمة ملجاالت الأمن
وفق احلقب ال�سيا�سية التي مرت منها البالد ،انطالقا من
مرحلة �إر�ساء قواعد ال�سيادة و بناء م�ؤ�س�سات الدولة الوطنية
التي ا�ستمرت من اال�ستقالل �إىل منت�صف ال�ستينات ،مرورا
بحالة اال�ستثناء التي عا�شتها البالد �إىل حدود  1977والتي
متيزت ب�صدور قوانني زجرية ومقيدة للحريات .وانتهاء
مبرحلة التطبيع  normalisationالتي عرفت تطورا
م�ضطردا لتح�سني الن�صو�ص و املمار�سات ذات ال�صلة
باحلريات العامة و حقوق الإن�سان.
مل يكن هناك خالل احلقب املذكورة اهتمام بالن�صو�ص
القانونية املنظمة للأمن ،و بقيت حكرا على الأجهزة
الأمنية� ،إ�ضافة �إىل �ضعف التدخل الت�رشيعي �إن مل يكن
منعدما.
تقت�ضي جناعة الن�صو�ص امل�شار �إليها �إزالة االختالالت
 - anachronismeالتي تعرتيها ،وذلك ب�إعادة النظر يفجميع املقت�ضيات املتبقية من عهد احلماية ،ومالءمة
الرت�سانة القانونية ال�سارية املفعول مع الو�ضع ال�سيا�سي
والقانوين الراهن للبالد ،وكذا التزاماتها الدولية.
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ثانيا :م�س�ؤولية اتخاذ القرار يف جمال الأمن
ت�ؤكد الأوفاق الدولية �أن تطبيق القانون هو و�سيلة
ل�ضمان النظام االجتماعي ،و يف البحث عن حتقيق ذلك،
يجب مراعاة التوازن بني الهدف و الو�سيلة امل�ستعملة
لتحقيقه ،و بالتايل �رضورة البحث عن �ضمانات م�رشوعية
�إنفاذ القانون بدون تع�سف من خالل :
�أوال  :حتديد مهام املكلفني ب�إنفاذ القانون ،يف منع
وحماربة اجلرمية و التحري ب�ش�أنها ،و احلفاظ على النظام
العام ،و تقدمي امل�ساعدة يف حالة اخلطر،
ثانيا � :رضورة احرتام احلق يف احلياة و احلياة اخلا�صة،
و عدم ال�سماح بالتعذيب واملعامالت املهينة .و�إمكانية
التحقق من �رشعية الت�رصفات و�رشعية �أوامر الر�ؤ�ساء.
و مراعاة التنا�سبية يف حالة ا�ستعمال القوة لتحقيق �أهداف
م�رشوعة.
وال تتم العالقة الآنفة الذكر ب�صورة �آلية و ميكانيكية،
و �إمنا تتحدد بالظروف اخلا�صة للواقعة التي ا�ستدعت تدخال
�أمنيا .كما �أن جناعة املمار�سة تفر�ض عدم االقت�صار على
معرفة ال�سلطات و ال�صالحيات التي يوفرها القانون بل
تتعداها للبحث يف الآثار ال�ضارة املحتملة لأي تدخل،
وكيفية تر�سيخ عدم ال�شعور باحليف بني ما ي�ستبيحه
املجرم من حرية الت�رصف وما يفر�ضه الواجب على منفذ
القانون ،لأن هذه املفارقة هي ما مييز الطرفني ،ويعزز
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�صورة هيئة �إنفاذ القانون و يزيد من ثقة اطمئنان املجتمع
فيها.
والبد يف �إطار حتديد امل�س�ؤوليات من �آلية للرقابة
وتثبيت الأخالق املهنية بوا�سطة مدونات ال�سلوك التي
جتمع بني االهتمام بحقوق الإن�سان و العدالة اجلنائية مبا
حددتها مدونة قواعد �سلوك املوظفني املكلفني ب�إنفاذ
القوانني التي �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف 17
دجنرب  ،1979والتي ميكن تلخي�صها يف الثالثية التالية:
متثيلية اجلماعة،
اال�ستجابة حلاجيات العامة،
م�س�ؤولية اجلماعة،
ثالثا :تدخالت املكلفني ب�إنفاذ القانون
�سرنكز يف هذا املحور على �أربع نقاط تبدو لنا
الأكرث جدال يف املجتمع ،و هي:
ا�ستعمال القوة و الأ�سلحة النارية :
يعد الركون �إىل القاعدة اجلوهرية املحددة
لل�رضورة و التنا�سب ال�ستعمال القوة غري كاف لوحده،
لأن ما ميكن �أن يوفره الإطار القانوين اجليد هو التوجيه
و لي�س مب�ستطاعه تقدمي حلول جاهزة ،لأنه ال توجد
حلول جاهزة ،لأنه ال توجد حلول منطية لكل احلاالت
التي ت�ستوجب تدخل املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون,
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لذا ي�ستحيل حتديد طريقة التدخل خارج تداخل كل
العنا�رص الآتية :
•نوعية وعدد املوارد الب�رشية واملوارد املادية
املتاحة لها؛
•البدائل املتوفر عليها لعدم ا�ستعمال القوة ؛
•درجة التدريب اجليد على االن�ضباط يف ا�ستعمال
القوة والأ�سلحة النارية؛
•املواقف الأ�سا�سية لوظفي �إنفاذ القانون �أي ال�سلوك
املتوقع يف حالة احتمال العنف؛
•ت�ستدعي حاالت ا�ستعمال القوة و الأ�سلحة النارية
فن ا�ستيعاب القانون ن�صا و روحا ،وفهم ظروف كل
حالة ،ويبقى القانون اجليد ن�صف املنتوج ،ومهارة
م�ستخدم هذه الأداة هي املحددة جلودة املنتوج.
االيقاف و االعتقال :
يدور اجلدل دائما حول �رشوط التوقيف و االعتقال
و حقوق املوقوف �أو املعتقل ،ومن نافلة القول التذكري
ب�أنه ال يجوز حرمان �أحد من حريته �إال لأ�سباب ين�ص
عليها القانون وطبقا للإجراءات املقررة فيه ،كما �أنه ال
34

الت�شريع املغربي يف جمال احلكامة الأمنية

ي�سمح بتوقيف �أحد �أو اعتقاله تع�سفا �أو حرمانه من احلق
يف احلياة ويف الأمان على �شخ�صه.
باخت�صار على القانون �أن يحدد بو�ضوح متى يبيح �أو
ال يبيح القانون القب�ض على الأ�شخا�ص؟ ومن له �سلطة �إلقاء
القب�ض؟ وما هي واجبات املوظف الذي يقوم بالقب�ض؟
وما هي حقوق �ضحايا االحتجاز غري القانوين؟ وغالبا ما
يثار يف هذا املجال ق�ضية تدخل مفت�شية مراقبة الرتاب
الوطني يف الإيقاف و االعتقال ،ف�إن كانت البالد يف حاجة
�إىل �أجهزة خمابرات قوية ماديا وب�رشيا ،ف�إنه من غري
اجلائز �أن تعمل تلك الأجهزة خارج �إطار ال�رشعية ال�ساري
املفعول يف البالد.
حماربة الإرهاب :
يدور احلديث هنا عن مدى توافق التدابري الوطنية
ملكافحة الإرهاب مع االلتزامات الدولية يف جمال حقوق
الإن�سان ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن االتفاقيات الدولية الثالثة
ع�رش ذات ال�صلة بالإرهاب تن�ص بو�ضوح على �رضورة
توفري �رشوط املحاكمة العادلة ،وتبتدئ هذه ال�رشوط
من �أول �ساعة لإيقاف امل�شتبه فيهم.
تدبري ف�ضاء احلريات العامة :
يعد التعبري العمومي عن الآراء كنتيجة منطقية
للحرية والدميقراطية ،وجت�سيدا ملا �أقرته القوانني الوطنية
والدولية ب�ش�أن احلق يف حرية التعبري والتجمع ال�سلمي
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وتكوين اجلمعيات ،وكذا القيود اجلائز خ�ضوعها لها ،والتي
يجب �أن تكون :
•حمددة بن�ص قانوين؛
•�رضورية؛
•احرتام حقوق و�سمعة الآخرين؛
هذا الو�ضع يقت�ضي من املكلفني ب�إنفاذ القانون معرفة
حقوق املواطنني وحرياتهم ،ودراية عالية باجلوانب التقنية
حلفظ النظام العام .ومن جانب �أخر فاملنظمني للأن�شطة
يف الف�ضاءات العامة م�س�ؤولني �أي�ضا يف �إطار عالقة احلق
بالواجب ،عن ح�سن تدبري تلك املجاالت.
وما يزال هناك عمل كبري يجب �إتيانه �سواء من
طرف املكلفني ب�إنفاذ القانون �أو املنظمني للمظاهرات
والتعاون بني الطرفني لتدليل ال�صعاب �أمام جناح ممار�سة
احلريات العامة يف ال�شارع العام .لأنه غالبا ما تبقى عالقة
يف الأذهان املنا�سبات التي تقع فيها مواجهات �أو تدخالت
عنيفة ،وذلك على ح�ساب املنحى العام الذي حققته البالد
يف جمال ممار�سة احلريات العامة.
رابعا :الو�ضعية االجتماعية ملنفذي القانون :
ي�ستحيل احلديث عن �سن �سيا�سة عمومية �أمنية،
دون �أن ن�أخذ بعني االعتبار ق�ضيتني �أ�سا�سيتني:
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الو�ضع االجتماعي للموظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون،
وذلك من خالل حت�سني و�ضعيتهم االجتماعية ،واحلد من
الفوارق بني الأجهزة وداخل نف�س اجلهاز� ،إ�ضافة �إىل حت�سني
ال�صورة؛ �إ�رشاك املكلفني ب�إنفاذ القانون يف التفكري يف
ق�ضايا �إ�صالح �أجهزتهم و�سن �سيا�سات عمومية غي جماالت
الأمن؛
�إيجاد �آليات داخلية حقيقية لق�ض النزاعات املحتملة
داخل كل جهاز �أمني.
خام�سا :توفري العدالة ل�ضحايا اجلرمية و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة :
مفهوم ال�ضحية غائب يف منظومتنا القانونية،
و�ضعيف جدا يف القانون الدويل� ،إذ جند احلماية املكفولة
ل�ضحايا اجلرمية حم�صورة يف التعوي�ض عن االعتقال غري
القانوين �أو اخلط�أ الق�ضائي �أو عن التعذيب ،عالوة على
�إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لتوفري العدالة
ل�ضحايا اجلرمية و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة.
لذا يجب �أن يكون �إقرار حكامة �أمنية منا�سبة جلعل
تدخل املكلفني ب�إنفاذ القانون املرحلة القبلية للحد من
العواقب ال�سلبية للجرمية على ال�ضحية ،ال�سيما ما يتعلق
باجلرائم يف حق الأطفال و الن�ساء وكل الفئات التي تعد
ه�شة بحكم موقعها االجتماعي.
جتدر الإ�شارة ،يف النهاية� ،إىل �أن قرارات وممار�سات
موظفي �إنفاذ القانون تعد �صادرة عن الدولة ،وتتحمل هي
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م�س�ؤوليتها .وجانب من م�صداقيتها يتعلق بذلك ومدى
وفائها بالتزاماتها الدولية ذات ال�صلة باحلقوق الإن�سانية.
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