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تقدمي 

بالدنا يف جمال حقوق  د�ضنتها  التي  الإ�ضالح  �ضريورة  مواكبة  اإطار  الإ�ضدار يف  هذا  يندرج 

الإن�ضان والدميقراطية  منذ بداية الت�ضعينيات من القرن املا�ضي، كما يندرج ب�ضكل اأخ�ص يف �ضياق 

تتبع تو�ضيات هيئة الإن�ضاف وامل�ضاحلة.

و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق  مبنطقة  للحقيقة  جلنة  اأول  ت�ضكل  التي  الهيئة،  هذه  اأحدثت  لقد 

الك�ضف  مهمة  بها  واأنيطت  ال�ضاد�ص  حممد  امللك  جاللة  طرف   من   2004 يناير  اإفريقيا، يف 

1956 و1999، ومتكني ال�ضحايا  عن حقيقة النتهاكات اجل�ضيمة التي �ضهدتها بالدنا ما بني 

اإ�ضدار  مهمة  وامل�ضاحلة  الإن�ضاف  لهيئة  اأوكلت  كما  مادية.  تعوي�ضات  من  حقوقهم  وذوي 

تو�ضيات واقرتاحات ت�ضمن عدم تكرار انتهاكات املا�ضي.

اجتماع  امللك  خالل  عليها جاللة  والتي �ضادق  الهيئة  ال�ضادرة عن  التو�ضيات  ومن �ضمن 

ر�ضمي �ضنة 2005، اختار مركز درا�ضات حقوق الإن�ضان والدميقراطية ال�ضتغال على التو�ضيات 

التي لها عالقة بقطاع الأمن، باعتبار مكانة واأهمية هذا القطاع يف �ضريورة الإ�ضالح.

ويف هذا ال�ضياق، نظم املركز ندوة وطنية يف يوليوز 2006، �ضكلت اأول عمل تقييمي  ملا 

واملركزيات  املغربية،  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  اأهم  ممثلي  مب�ضاركة  وامل�ضاحلة،  الإن�ضاف  هيئة  اأجنزته 

املعنية،  احلكومية  والقطاعات  وال�ضحايا  الإن�ضان،  حلقوق  احلكومية  غري  واملنظمات  النقابية، 

واملوؤ�ض�ضات الوطنية ومنظمات وجمعيات دولية يف جمال حقوق الإن�ضان و جامعيني.

املركز  بتعاون مع   ،2008 اأبريل  كما نظم مركز درا�ضات حقوق الإن�ضان والدميقراطية يف 

“اإ�ضالح  ثانية حول  الدويل للعدالة النتقالية، ومركز املراقبة الدميقراطية للقوات امل�ضلحة ندوة 

قطاع الأمن على �ضوء تو�ضيات هيئة الإن�ضاف وامل�ضاحلة”.

و�ضكلت هذه الندوة منا�ضبة اجتمع فيها، لأول مرة حول مائدة واحدة، فاعلون من املجتمع 
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يف  الدولة  على  حكرا  كان  مو�ضوع  ملناق�ضة  حكومية  وقطاعات  الأمن  قطاع  عن  وممثلون  املدين 

اإ�ضالح قطاع الأمن واإبراز  اأجنبية يف جمال  لتقدمي مفاهيم وجتارب  ما م�ضى، كما �ضكلت فر�ضة 

التدابري التي مت اتخاذها يف املغرب بهذا ال�ضاأن. 

�ضفافية  من  املزيد  اإىل  تف�ضي  �ضريورة  يف  ال�رشوع  اإىل  وامل�ضاحلة  الإن�ضاف  هيئة  دعت  لقد 

وم�ضوؤولية قطاع الأمن، مقرتحة جمموعة من التدابري ذات الأهمية الكربى الرامية اإىل تعزيز احلكامة 

بهذا القطاع احليوي.

 ومن �ضمن هذه التدابري ميكن الإ�ضارة باخل�ضو�ص اإىل التو�ضية الداعية اإىل العمل على “تو�ضيح 

و ن�رش الإطار القانوين والن�ضو�ص التنظيمية املت�ضلة به فيما يتعلق ب�ضالحيات وتنظيم م�ضل�ضل اتخاذ 

القرار الأمني، وطرق التدخل اأثناء العمليات واأنظمة املراقبة وتقييم عمل الأجهزة ال�ضتخباراتية، 

وال�ضلطات الإدارية املكلفة بحفظ النظام العام وتلك التي لها �ضلطة ا�ضتعمال القوة العمومية”1.

من  بدعم  والدميقراطية،  الإن�ضان  حقوق  درا�ضات  مركز  قام  التو�ضية،  هذه  تتبع  اإطار  ويف 

موؤ�ض�ضة امل�ضتقبل،  بتجميع الن�ضو�ص الت�رشيعية املتوفرة حول قطاع الأمن باملغرب يف اإطار م�رشوع 

اأو�ضع ي�ضمل اأن�ضطة اأخرى لها عالقة مع نف�ص املو�ضوع.

وف�ضال عن جتميع هذه الن�ضو�ص التي مت ترتيبها وتركيبها بقر�ص مدمج وتكوين قاعدة معطيات 

ت�ضمل اأهم القوانني املتعلقة بقطاعات الأمن املن�ضورة باجلريدة الر�ضمية باللغتني العربية والفرن�ضية، 

ارتاأى املركز ن�رش هذا العر�ص الرتكيبي لأهم اخت�ضا�ضات و�ضالحيات الأجهزة الأمنية ببالدنا مع 

اإ�ضارات اأولية  اإىل بع�ص م�ضارات الإ�ضالح.

اأي�ضا من مكانته يف �ضمان ال�ضتقرار  اأهميته  القطاع ال�ضرتاتيجي يكت�ضي  بهذا  اإن الهتمام 

اأي�ضا من دوره  والأمان مبا ي�ضمح مبمار�ضة احلريات و ي�ضمن طماأنينة املواطن. كما اأن ذلك نابع 

الأ�ضا�ضي يف الت�ضدي لكل ما من �ضاأنه امل�ص باحلقوق و احلريات.

وتطور  القر�ضنة...(،  املخدرات،  الب�رش،  يف  الجتار  الإرهاب،   ( اجلرمية  اأ�ضكال  تطور  اإن 

الآليات و الت�رشيعات الدولية للت�ضدي لها، تدعو بالدنا اإىل جعل احلكامة الأمنية �ضمن اأولويات 

ان�ضغالتها مبا يعزز اختياراتها يف تقوية ركائز دولة القانون، و هذا ما تدل عليه عدة موؤ�رشات منها 

مراجعة قانون امل�ضطرة اجلنائية، وتعيني العاهل املغربي مل�ضوؤولني جدد على راأ�ص الأجهزة الأمنية، 

الكتاب الأول، التقرير اخلتامي ، هيئة الإن�ضاف وامل�ضاحلة. 2005
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من بينهم �ضخ�ضيات مدنية، واإحداث فرق و �ضباط لل�رشطة الق�ضائية اخلا�ضة بالأحداث، واإدراج 

التكوين عل حقوق الإن�ضان يف م�ضار تكوين هيئات الأمن؛ وهي تدابري توؤ�رش على انطالق �ضريورة 

تعزيز احلكامة اجليدة لقطاع الأمن.

ويرمي هذا الإ�ضدار الذي يريد اأن يكون اأداة عمل بني اأيدي الفاعلني املعنيني واملجتمع املدين، 

اإىل بلوغ عدد من الأهداف نذكر منها:

التعرف على �ضالحيات اأجهزة الأمن، بغر�ص �ضمان احرتام اأف�ضل للحقوق املخولة للمواطنني 

يف اإطار القانون اجلاري به العمل؛

على  حتتوي  التي  النقط  اإبراز  خالل  من  املمكنة  الإ�ضالحات  حتديد  على  ت�ضاعد  اأداة  توفري 

ثغرات و/اأو غري املتالئمة مع اللتزامات الدولية للمغرب يف جمال حقوق الإن�ضان؛

باملغرب  تنظم  قد  التي  التكوينية  للندوات والأورا�ص والدورات  اأ�ضا�ضية  توثيقية  مادة  اإنتاج 

حول مو�ضوع اإ�ضالح  قطاع الأمن؛

لها  النظر  اإمكانية  ويوفر  تطورها،  مراحل  بتتبع  ي�ضمح  مبا  بالقطاع  املتعلقة  الن�ضو�ص  جتميع 

�ضمن منظومة متكاملة متكن من املقارنة بني خمتلف مكوناتها؛

منح اإمكانية للمقارنة بني حالة تطور ت�رشيع القطاع الأمني باملغرب ومالءمته للمعايري الدولية 

يف هذا امليدان.

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن الورقة مقدمة مع هذا العمل التوثيقي ل ت�ضمل جميع مرافق قطاع الأمن 

، كما اأنها ل تتطرق اإىل كل اجلوانب املرتبطة به �ضواء من حيث الو�ضع احلايل اأو من حيث جمالت 

تقييمي  لعمل  اأفق  فتح  يتوخى  مدخال  فقط  ت�ضكل  بل  املحتمل،  القانوين  و  الت�رشيعي  الإ�ضالح 

واقرتاحي �ضيطرح نف�ضه ل �ضك يف امل�ضتقبل.

الروؤية مبا ميكن  التعريف والتاأ�ضيل و عميق  ي�ضتدعي  الأمنية  باأن مفهوم احلكامة  اإننا واعون 

املهتمني من الإملام واملعرفة بخ�ضائ�ضه ومتطلباته حتى ي�ضتطيعوا امل�ضاهمة يف تطوير الأداء والبناء.

كما اأننا مدركون  اأن احلكامة الأمنية م�رشوع ل ينح�رش يف املرافق املكلفة به، بل ي�ضمل تدخل 

املرافقة  ي�ضتوجب  جمتمعيا  ان�ضغال  الأمن  ق�ضايا  يجعل  مبا  واملدنيني  احلكوميني  الفاعلني  خمتلف 

والتقييم والدعم مثله مثل باقي القطاعات الإ�ضرتاتيجية حلماية الوطن و املواطن.

ياأمل   ، الكتاب  هذا  باإ�ضدار  يبادر  وهو  والدميقراطية،  الإن�ضان  حقوق  درا�ضات  مركز  اإن 
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اأن  ياأمل  اأورا�ص الإ�ضالحات، كما  امل�ضاهمة يف دعم الدينامية التي ت�ضهدها بالدنا على م�ضتوى 

ت�ضاهم هذه املبادرة املتوا�ضعة يف ت�ضهيل وتي�ضري اأداء العاملني  داخل جمتمعنا من اأجل تعزيز دولة 

احلق والقانون وتر�ضيخ الدميقراطية ببالدنا. 

اأن نعرب عن تقديرنا الكبري للتجاوب الذي لقيه هذا العمل من لدن خمتلف  ويف الأخري، نود 

اأمن ودرك وقوات م�ضاعدة ووزارتي الداخلية والعدل، والذي ا�ضتفاد من  القطاعات املعنية من 

اقرتاحاتهم و اإ�ضافاتهم ب�ضكل مكننا من اجنازه يف وقت  وجيز.

احلبيب بلكو�ص  

رئي�ص مركز درا�ضات حقوق الإن�ضان والدميقراطية
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الئحة الن�صو�ص القانونية اخلا�صة

بالقطاع االأمني باملغرب

1- الإطار الد�ضتوري 

1-1-الد�ضتور املغربي املراجع 

1-2- تنظيم ال�ضلط 

1-3-تنظيم ال�ضلطة الت�رشيعية 

	•الربملان يف الد�ضتور املغربي
	•�ضلط الربملان

	•تنظيم الربملان 
ظهري �رشيف  بتنفيذ القانون التنظيمي املتعلق مبجل�ص النواب.  1997	•

 . •	5026 ج.  النواب.  مبجل�ص  املتعلق  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيري  قا�ضي  �رشيف  ظهري 

 .2002

. ظهري �رشيف  بتنفيذ القانون التنظيمي.املتعلق مبجل�ص امل�ضت�ضارين ج.ر 4516.  1997	•

ج.  امل�ضت�ضارين.  مبجل�ص  املتعلق  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيري  القا�ضي  �رشيف  	•ظهري 
ر5108. 2003

. ظهري بتنفيذ القانون املتعلق باحل�ضانة الربملانية اجلريدة الر�ضمية 5263. 2004	•

	•ظهري �رشيف بتنفيذ القانون التنظيمي املتعلق بطريقة ت�ضيري اللجان النيابية لتق�ضي احلقائق.
	•ممار�ضة ال�ضلطة الت�رشيعية.

 1-4-  ال�ضلطة التنفيذية 

	•احلكــومـة: التنظيم وامل�ضوؤوليات
1-5- ال�ضلطة الق�ضائية



الت�شريع املغربي يف جمال احلكامة 

الأمنية

8

	• الق�ضاء يف الد�ضتور املغربي
يوليوز   •	26 بتاريخ  ر.  )ج.  للمملكة  الق�ضائي  بالتنظيم  يتعلق  قانون  مبثابة  �رشيف  ظهري 

.)1974

الق�ضائي  بالتنظيم  يتعلق  قانون  مبثابة  املعترب  ال�رشيف  الظهري  بتغيري  املتعلق  �رشيف  	•ظهري 
.2003 للمملكة. ج.ر 5170. 

	•مر�ضوم �ضادر تطبيقا ملقت�ضيات الظهري ال�رشيف مبثابة قانون املتعلق بالتنظيم الق�ضائي)ج.ر  
17 يوليوز 2007(.

1-6-املحكمة العليا.

ظهري �رشيف مبثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا)8 اأكتوبر 1977(	•

1-7-املجل�ص الد�ضتوري 

	•املجل�ص الد�ضتوري التنظيم وال�ضالحيات.
ظهري بتنفيذ القانون التنظيمي املتعلق باملجل�ص الد�ضتوري 1994	•

1-8-املجل�ص الأعلى للح�ضابات.

	•املجل�ص الأعلى للح�ضابات.
للح�ضابات(.  الأعلى  )املجل�ص  املالية  املحاكم  مبدونة  املتعلق  القانون  بتنفيذ  �رشيف  	•ظهري 

2002. ج.ر 5030.

1-9-عالقات ال�ضلط بع�ضها ببع�ص

	•عالقات ال�ضلط بع�ضها ببع�ص
2-الهيئات التنفيذية التي لها عالقة بالقطاعات الأمنية ومراقبتها

2-1-املوؤ�ض�ضة امللكية

	•امللكية التنظيم وال�ضالحيات
	•املجل�ص ال�ضت�ضاري حلقوق الإن�ضان.

	•النظــام الـداخـلي للمجلـ�ص ال�ضتـ�ضـاري حلقـوق الإن�ضـان
	•الظهري ال�رشيف املحدث لديوان املظامل

	•النظام الداخلي ملوؤ�ض�ضة ديوان املظامل
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2-2-الوزير الأول

	•�ضالحيات الوزير الأول
2-3-الدفاع الوطني 

. ظهري �رشيف  بر�ضم اإحداث وزارة الدفاع الوطني. ج.ر 2272. 1956	•

. ظهري �رشيف يف تعيني اخت�ضا�ضات وزير الدفاع الوطني ومهامه. ج.ر 2300. 1956	•

 . •	2302 اإدارة ال�ضتغاللت ال�ضناعية .  اأن ي�ضتعمل الدفاع الوطني ب�ضفة موؤقتة   مر�ضوم يف 

.1956

. ظهري �رشيف باإحداث جلنة عليا للدفاع الوطني 1957	•

  . •	BO2412 .1959 .ظهري �رشيف ب�ضاأن تنظيم م�ضالح الإدارة املركزية لوزارة الدفاع الوطني

مر�ضوم يتعلق باإحداث منا�ضب بوزارة الدفاع الوطني. 1965.	•

. ظهري �رشيف ب�ضاأن تنظيم امل�ضالح الإدارية املركزية لوزارة الدفاع الوطني. ج. ر 2414	•

. مر�ضوم ملكي باإحداث وتنظيم البالط الع�ضكري امللكي. 1968. ج.ر 2894	•

•	doc.1970 .3029 مر�ضوم يحدد مبوجبه تنظيم وزارة الدفاع الوطني. ج.ر

. ظهري �رشيف ب�ضن نظام للمحا�ضبة املالية لوزارة الدفاع الوطني. ج.ر 2446	•

	•قرار باإحداث وتاأليف اللجان الإدارية املت�ضاوية الأع�ضاء املخت�ضة اإزاء موظفي الأ�ضالك التابعة 
لوزارة الدفاع الوطني. 1968.

. حذف وزارة الدفاع الوطني ج.ر2178. 1972	•

 •	doc..1972 .ظهري �رشيف باإحداث اإدارة الدفاع الوطني وتعيني الكاتب العام لهذه الإدارة

.BO 3123

 . قرار بتتميم لئحة الإعداديات وال�ضهادات التي تخول احلق يف املكافاأة عن الأهلية. ج.ر3198	•

 .1974

. مر�ضوم بتنظيم اإدارة الدفاع الوطني 1983. ج.ر 3664	•

للك�ضف  واإحداث مركز ملكي  الوطني  الدفاع  اإدارة  بتنظيم  املتعلق  املر�ضوم  بتتميم  	•مر�ضوم 
الف�ضائي عن بعد 1989. ج.ر 4029.

. مر�ضوم خا�ص بتغيري وتتميم مر�ضوم تنظيم اإدارة الدفاع الوطني. 1993. ج.ر 4205	•
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ظهري �رشيف بتفوي�ص ال�ضلطة فيما يتعلق باإدارة الدفاع الوطني 1994. ج.ر4259	•

	•قرار بتحديد قائمة ال�ضهادات التي تخول التوظيف املبا�رش يف اإطار مهند�ضي التطبيق باإدارة 
الدفاع الوطني1992. ج.ر  4174

	•قرار باإحداث وتاأليف اللجان الإدارية املت�ضاوية الأع�ضاء املخت�ضة اإزاء موظفي اإدارة الدفاع 
الوطني والدرك امللكي. ج.ر5727.

2-4- وزارة الداخلية 
على امل�ضتوى املركزي 

. مر�ضوم ملكي ب�ضاأن النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص مبوظفي وزارة الداخلية. 1967. ج.ر 2832	•

	•مر�ضوم قانون باإحداث موؤ�ض�ضة احل�ضن الثاين لالأعمال الجتماعية لفائدة رجال ال�ضلطة التابعني 
لوزارة الداخلية. 1980. ج.ر 3545  

( بتغيري املر�ضوم امللكي ب�ضاأن النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص مبوظفي وزارة الداخلية .  مر�ضوم )1986	•

1988. ج.ر 3951.

( بتغيري املر�ضوم امللكي ب�ضاأن النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص مبوظفي وزارة الداخلية .  مر�ضوم )1987	•

1988. ج.ر 3951.

	•مر�ضوم يتعلق بنظام التعوي�ضات املرتبطة مبزاولة مهام الكاتب العام جلماعة ح�رشية اأو قروية. 
1988. ج.ر 3951.

. مر�ضوم يف �ضاأن اخت�ضا�ضات وتنظيم وزارة الداخلية . 1998. ج.ر 4558	•

يف  الدولة  بوزارة  الرتابية  لإدارة  العامني  باملفت�ضني  اخلا�ص  الأ�ضا�ضي  النظام  �ضاأن  يف  	•مر�ضوم 
الداخلية �ضنة 1994

على امل�ضتوى اجلهوي

. ظهري �رشيف يغري مبوجبة الظهري املتعلق باخت�ضا�ضات العامل. 1993. ج.ر 4232	•

. ظهري �رشيف ب�ضاأن تنظيم العمالت والأقاليم وجمال�ضها 1963. ج.ر 2655	•

. مر�ضوم ف �ضاأن الالتركيز الإداري 1993. ج.ر 4127	•

. ظهري �رشيف يتعلق باخت�ضا�ضات العامل. 1997. ج.ر 3359	•

. ظهري �رشيف بتنفيذ القانون املتعلق بتنظيم اجلهات. 1997. ج.ر 4470	•
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. ظهري �رشيف بتنفيذ القانون املتعلق بتنظيم العمالت والأقاليم 2002. ج.ر 5058	•

. قرار بتفوي�ص ال�ضلطة اإىل ولة اجلهات.2002. ج.ر 4984	•

. ظهري �رشيف بتنفيذ القانون املتعلق بامليثاق اجلماعي. 2002. ج.ر 5058	•

 ، •	4970 ال�ضتثمار)ج.ر  مركزية  ل  ب�ضاأن  الأول  للوزير  املوجهة  ال�ضامية  امللكية  الر�ضالة 

..)2002

	• تفوي�ص الخت�ضا�ص يف امل�ضادقة على بع�ص ال�ضفقات اأو القرارات اإىل ولة اجلهات )ج ر عدد 
)2002 ،4984

5-2-وزارة العدل 
	•مر�ضوم بتحديد اخت�ضا�ضات وتنظيم وزارة العدل

مر�ضوم يتعلق بتنظيم الإدارة املركزية لوزارة العدل. 1988. ج.ر 3955.	•

6-2-وزارة اخلارجية والتعاون
7-2-مر�ضوم يف �ضاأن تنظيم وزارة اخلارجية والتعاون واخت�ضا�ضات الوزير. ج.ر 4294. 

.1995
8-2-وزارة القت�ضاد واملالية 

... مر�ضوم ب�ضاأن اخت�ضا�ضات وتنظيم وزارة القت�ضاد واملالية 2008ج.ر5680	•

	•ظهري �رشيف بتنفيذ القانون املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املن�ضاآت العامة وهيئات اأخرى. 
ج.ر 5170. 2003.

9-2-وزارة حتديث القطاعات العمومية 
. ظهري �رشيف ب�ضاأن  النظام الأ�ضا�ضي العام للوظيفة العمومية . 1958	•

	•املجل�ص الأعلى للوظيفة العمومية.
3-الق�ضاء ودوره يف مراقبة قطاع الأمن 

الق�ضاء اجلنائي  - 1-3
. ظهري �رشيف بامل�ضادقة على جمموعة القانون اجلنائي. ج.ر 2640. 1963	•

. ظهري �رشيف مبثابة قانون يتمم مبوجبه الف�ضل 282 من القانون اجلنائي. ج.ر 3388. 1977	•

. ظهري �رشيف بتنفيذ القانون القا�ضي بتغيري جمموعة القانون اجلنائي. ج.ر 4882. 2001	•
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	•ظهري �رشيف بتنفيذ القانون القا�ضي بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي. اجلريدة الر�ضمية 
عدد 4882 . 2001

) ظهري �رشيف  بتنفيذ القانون رقم 03-03 املتعلق مبكافحة الإرهاب )28 ماي 2003	•

القانون املتعلق بدخول واإقامة الأجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري  بتنفيذ  	•ظهري �رشيف  
امل�رشوعة.)11 نوفمرب 2003(.

القانون اجلنائي وبحذف املحكمة  بتغيري وتتميم جمموعة  املتعلق  القانون  بتنفيذ  	•ظهري �رشيف 
اخلا�ضة للعدل اجلريدة الر�ضمية عدد 5248 . 2004.

	•ظهري �رشيف بتنفيذ القانون املتعلق بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي . اجلريدة الر�ضمية عدد 
.2004. 5175

قانون امل�ضطرة اجلنائية كما مت تعديله.ج ر5374. 2005	•

3-2- الق�ضاء الإداري
. ظهري �رشيف بتنفيذ القانون املحدث مبوجبه حماكم اإدارية. ج.ر 4227. 1993	•

.) ظهري �رشيف بتنفيذ القانون واملحدثة مبوجبه حماكم ا�ضتئناف اإدارية )14 فرباير 2006	•

3-3- الق�ضاء الع�ضكري
•	doc.2316 ظهري �رشيف معترب مبثابة قانون الق�ضاء الع�ضكري.1957 ج.ر

ظهري �رشيف بخ�ضو�ص خملفات خرق القانون الع�ضكري. 1959. ج.ر 2433	•

. ظهري �رشيف بتغيري الظهري ال�رشيف ال�ضادر مبثابة قانون الق�ضاء الع�ضكري 1960	•

. قانون يغري ويتمم مبقت�ضاه الظهري املتعلق بقانون العدل الع�ضكري. 1971.ج.ر  3065	•

	•ظهري �رشيف مبثابة قانون يغري مبوجبه الظهري ال�رشيف ال�ضادر مبثابة قانون العدل الع�ضكري. 
.1975

مقرر بتعيني مقر املحكمة الع�ضكرية الدائمة للقوات امل�ضلحة امللكية باأكادير.. 1976	• 

ج.ر   . •	1977 الع�ضكري.  العدل  قانون  مبثابة  ال�رشيف  الظهري  وتغيري  بتتميم  يتعلق  قرار 

3349

	•ظهري �رشيف مبثابة قانون يتعلق بالنظام الأ�ضا�ضي للق�ضاة الع�ضكريني وال�ضباط وكتاب ال�ضبط 
و�ضباط ال�ضف م�ضتكتبي ال�ضبط مب�ضلحة العدل الع�ضكري. 1977..ج.ر 3376
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	•ظهري �رشيف يت�ضمن الأمر بتنفيذ القانون املغري مبوجبه الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون الق�ضاء 
الع�ضكري. 1982.

�رشيف بتنفيذ القانون املغري واملتمم مبوجبه الظهري مبثابة قانون الق�ضاء الع�ضكري. ج.ر. 4482	• 

1997 .

	•مر�ضوم بتحديد التعوي�ضات واملنافع املخولة لق�ضاة الع�ضكريني وكتاب ال�ضبط مب�ضلحة العدل 
الع�ضكري. 1977. ج.ر 3385.

ظهري �رشيف 1.97.48 املعترب مبثابة قانون الق�ضاء الع�ضكري. ج.ر 4482	•

	•مر�ضوم بتحديد التعوي�ضات واملنافع للق�ضاة الع�ضكريني وال�ضباط كتاب ال�ضبط مب�ضلحة العدل 
الع�ضكرية.ج.ر 4674.

بالوزارة  العالقة  ذات  والق�ضائية  الأمنية  للهيئات  اخلا�ضة  الأ�ضا�ضية  والأنظمة  4-التنظيم 
املكلفة بالدفاع الوطني 

4-1-القوات امل�ضلحة امللكية
4-1-1- النظام اخلا�ص للقوات امل�ضلحة 

ظهري �رشيف باإحداث القوات امللكية امل�ضلحة. ج.ر 2282. 1956	• 

ظهري �رشيف يحدد مبقت�ضاه تعيني امل�ضريين للقوات امل�ضلحة امللكية ج.ر 2303. 1956	•

قرار باإحداث وحدات للقوات امللكية امل�ضلحة ج.ر 2306. 1957	•

قرار يتمم مبوجبه القرار ب�ضاأن اإحداث الفرق بالقوات امل�ضلحة امللكية ج.ر 2328. 1957	•

	•قرار يتم مبوجبه تغيري وتتميم القرار املحدثة مبوجبه  الفرق الع�ضكرية للقوات امل�ضلحة امللكية. 
ج.ر2357. 1957

. قرار يتمم قرار اإحداث جيو�ص القوات امل�ضلحة امللكية ج.ر 2391. 1958	•

. قرار ب�ضاأن اإحداث فرق ع�ضكرية. ج.ر 2413. 1959	•

ج.ر   . •	1959 امللكية.  امل�ضلحة  القوات  ل�ضباط  ال�ضن  حدود  مبقت�ضاه  حتدد  �رشيف  ظهري 

2429

امللكية. ج.ر  مل�ضلحة  القوات  �ضباط  وتعيني  حالة  ب�ضاأن  ال�رشيف  الظهري  يتمم  �رشيف  	•ظهري 
2439
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	•قرار ب�ضاأن القرارين اخلا�ضني بتحديد �رشوط و�ضكل وبرنامج املباراة املفتوحة يف وجه ال�ضباط 
امل�ضاعدين اخلارجني عن الإدارة. 1960 . 

	•مر�ضوم بتحديد ال�رشوط التي ي�رشح بها من اجلندية �ضباط القوات امل�ضلحة امللكية امل�ضابون 
بعاهات....1963.

قرار يغري مبوجبه القرار باإحداث جيو�ص القوات امل�ضلحة امللكية. 1964	•

	•مر�ضوم بتحديد ال�رشوط التي ميكن اأن يوؤذن  مبوجبها للجنود غري ال�ضباط يف العمل بعد �ضن 
التقاعد 1964.

مر�ضوم يغري مبوجبه الظهري ال�رشيف بتحديد قواعد تعيني امل�ضريين بالقوات م.م. 1966	•

مر�ضوم  ملكي بتحديد اخت�ضا�ضات رئي�ص الأركان للقوات م.م.  1967	•

مر�ضوم ملكي بتتميم الظهري ال�رشيف ب�ضاأن حالة وتعيني �ضباط القوات امل�ضلحة امللكية. 1967	•

مر�ضوم ملكي بتنظيم الدفاع عن اململكة.1967	•

	•مر�ضوم ملكي يغري ويتمم مبوجبه الظهري ال�رشيف ال�ضادر باإحداث املكتب الوطني للمقاومني 
1968

	•ظهري �رشيف باإلغاء الظهري ال�رشيف بتتميم الظهري ال�رشيف ب�ضاأن حالة وتعيني �ضباط القوات 
امل�ضلحة امللكية . 1970 . . ج.ر 2987

 . ظهري �رشيف بتتميم الظهري ال�رشيف بتعيني حد �ضن ال�ضباط بالقوات امل�ضلحة امللكية. 1970	•

ج.ر. 2989

امللكية. ج.ر  امل�ضلحة  للقوات  العامة  املفت�ضية  باإحداث  امللكي  املر�ضوم  يتمم مبوجبه  	•مر�ضوم 
1970 .2991

مر�ضوم يحدد مبوجبه تنظيم وزارة الدفاع الوطني. 1970. ج.ر 3029	•

ظهري �رشيف باإحداث رتبة م�ضري للمملكة. . ج. 3045ر 1971	•

	•قرار بتتميم القرار بتحديد لئحة مهام التخ�ض�ص التي ميكن للموظفات الع�ضكريات مب�ضلحة 
ال�ضحة والعمل الجتماعي للقوات امل�ضلحة امللكية القيام بها. 1971. ج.ر3061

	•مر�ضوم يتمم مبوجبه املر�ضوم املتعلق ب�ضاأن و�ضعية امللحقني الع�ضكريني
•	3240-biظهري �رشيف يتعلق بالنظام العام يف حظرية القوات امل�ضلحة امللكية . 1974. ج.ر

	•ظهري �رشيف يدمج مبوجبه موؤقتا يف القوات امل�ضاعدة بع�ص قدماء الع�ضكريني بالقوات امل�ضلحة 
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امللكية. 1977. ج.ر 3349

	•مر�ضوم �ضادر بتغيري وتتميم املر�ضوم ال�ضادر يف �ضاأن و�ضعية امللحقني الع�ضكريني وم�ضاعديهم 
املعينني  الع�ضكريني  املوظفني  وباقي  لديهم.1999وم�ضاعديهم  للعمل  املعينني  الآخرين  الع�ضكريني 

لديهم. ج.ر4809 .

	•مر�ضوم يتمم مبوجبه املر�ضوم املتعلق ب�ضاأن و�ضعية امللحقني الع�ضكريني وم�ضاعديهم  والع�ضكريني 
الآخرين املعينني للعمل لديهم. ج.ر 4850 

الن�ضاء  متار�ضها  اأن  ميكن  التي  التخ�ض�ضية  املهام  لئحة  بتحديد  ال�ضادر  القرار  بتتميم  	•قرار 
ال�ضابطات. ج.ر 5179.

	•قرار م�ضرتك تغري مبوجبه القرار امل�ضرتك املتعلق باملوظفني الع�ضكريني الذين يو�ضعون رهن اإ�ضارة 
امللحقني الع�ضكريني وم�ضاعديهم. ج.ر 5550

	•قرار م�ضرتك تغري مبوجبه القرار امل�ضرتك املتعلق باملوظفني الع�ضكريني الذين يو�ضعون رهن اإ�ضارة 
امللحقني الع�ضكريني وم�ضاعديهم. ج.ر 5591

حالة �ضباط القوات امل�ضلحة امللكية وتعيينهم. ج.ر5608	•

	•حتديد �رشوط ال�ضن والأهلية الواجب توفرها يف �ضباط ال�ضف من رتبة مرت�ضح وم�ضاعد اأول 
التابعيني جلميع الأ�ضلحة وامل�ضالح من اجل التعيني يف رتبة مالزم. ج.ر5610

لديهم.  للعمل  املعينني  الآخرين  والع�ضكريني  وم�ضاعديهم  الع�ضكريني  امللحقني  	•و�ضعية 
ج.ر5610

4-2-1-اأجور ومعا�ضات القوات امل�ضلحة امللكية 
 . مر�ضوم يف تغيري مر�ضوم ب�ضاأن حتديد نظام  املرتب وتغذية و�ضوائر تنقالت اجلنود. ج.ر 2332	•

1957

مر�ضوم ب�ضاأن مرتبات املوظفني والع�ضكريني املتقا�ضني اأجرة �ضهرية....ج.ر2407. 1958	•

	•ظهري ب�ضاأن حتديد مرتبات الع�ضكريني الذين يتقا�ضون مرتبا �ضهريا والتابعني للقوات امل�ضلحة 
امللكية. 1959.ج.ر  2427

مر�ضوم ب�ضاأن حتديد نظام مرتبات وتغذية و�ضوائر انتقال جنود القوات امل�ضلحة...1961	•

. مر�ضوم بتخ�ضي�ص اإيراد اإجمايل لقدماء جنود املنطقة ال�ضمالية. 1961	•
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	•مر�ضوم �ضادر ب�ضاأن حتديد نظام مرتبات وتغذية و�ضوائر انتقال جنود القوات امل�ضلحة امللكية 
املغربية املتقا�ضني اأجورا خ�ضو�ضية تدريجية 1961

	•مر�ضوم يف حتديد كيفيات تطبيق الظهري ال�رشيف ال�ضادر ب�ضاأن حتديد تخ�ضي�ص اإيراد اإجمايل 
لقدماء جنود املنطقة ال�ضمالية ال�ضابقة . 1961

  . مر�ضوم مبراجعة جدول الأرقام ال�ضتدللية املنفذة ل�ضباط جميع الأ�ضلحة وامل�ضالح ج.ر2650	•

.1963

	•مر�ضوم بتطبيق الظهري ال�رشيف بتاأ�ضي�ص نظام لرواتب املعا�ص لفائدة ال�ضباط ال�ضغار واجلنود 
بالقوات امل�ضلحة امللكية.  1964.

	•مر�ضوم يغري ويتمم مبوجبه الظهري ال�رشيف ال�ضادر بتحديد مرتب املوظفني الع�ضكريني التابعني 
للقوات امل�ضلحة امللكية الذين يتقا�ضون اأجرة �ضهرية 1964.

مر�ضوم مبراجعة جدول الأرقام ال�ضتدللية املنفذة ل�ضباط جميع الأ�ضلحة وامل�ضالح. 1965	•

	•مر�ضوم ملكي يتمم مبوجبه املر�ضوم ال�ضادر مبراجعة جدول الأرقام ال�ضتدللية املنفذة ل�ضباط 
جميع الأ�ضلحة وامل�ضالح. 1965

	•مر�ضوم بتغيري املر�ضوم بتحديد ال�رشوط التي ميكن اأن يوؤذن مبوجبها للجنود غري ال�ضباط بالقوات 
م.م يف العمل بعد بلوغ �ضن التقاعد . 1966

	•مر�ضوم ملكي حتدد مبوجبه �رشوط  تعيني واأداء اأجور املوظفات الع�ضكريات مب�ضلحة ال�ضحة 
والعمل الجتماعي للقوات امل�ضلحة امللكية. 1966

	•مر�ضوم ملكي بتتميم الظهري ال�رشيف بتحديد مرتبات املوظفني الع�ضكريني التابعني للقوات 
امل�ضلحة امللكية. 1967،

	•مر�ضوم ملكي بتغيري املر�ضوم املحددة مبوجبه ب�ضفة انتقالية �رشوط تعيني واأداء اأجور املوظفات 
الع�ضكريات مب�ضلحة ال�ضحة والعمل الجتماعي .1968.

	•مر�ضوم ملكي مبثابة قانون يغري مبوجبه الظهري ال�رشيف ب�ضاأن رواتب التقاعد الع�ضكرية املمنوحة 
عن الزمانة 1968

نقل  و�ضوائر  وتغذية  مرتبات  نظام  حتديد  ب�ضاأن  ال�ضادر  املر�ضوم  مبوجبه  يغري  	•مر�ضوم 
 1968 الع�ضكريني املتقا�ضني اأجرة تدريجية خا�ضة والتابعني للقوات امل�ضلحة امللكية 
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	•ظهري �رشيف بتغيري الظهري ال�رشيف باإحداث نظام رواتب التقاعد لفائدة �ضباط القوات امل�ضلحة 
BO 2989 .1970 .امللكية

	•مر�ضوم يتمم ويغري مبوجبه امللحقان الأول والثاين بتحديد اأجور املوظفني الع�ضكريني التابعني 
للقوات امل�ضلحة امللكية. ج.ر 2990. 1970.

باملنطقة  الع�ضكريني  لقدماء  اإجمايل  اإيراد  مبنح  ال�ضادر  ال�رشيف  الظهري  بتغيري  �رشيف  	•ظهري 
ال�ضمالية ال�ضابقة1971 

	•ظهري �رشيف بتغيري وتتميم الظهري بتحديد مرتبات الع�ضكريني التابعني للقوات امل�ضلحة امللكية. 
1972.ج.ر  3092

قرار بتحديد املقادير اليومية للمنحة عن التغذية والتعوي�ص عن التبغ. 1972. ج.ر 3092	•

مر�ضوم بتغيري املر�ضوم بتحديد اأجور ونفقة و�ضوائر نقل الع�ضكريني 1972. ج.ر3092	•

	•مر�ضوم بتغيري الظهري ال�رشيف بتحديد مرتبات املوظفني الع�ضكريني  التابعني للقوات امل�ضلحة 
امللكية . 1972 ج.ر 3103

	•.مر�ضوم حتدد مبوجبه �رشوط منح وتقدير الزيادات يف مدة اخلدمات عن امل�ضاركة يف احلروب 
وعن اخلدمات اجلوية واخلدمات يف اأعماق البحار1974. ج.ر . 3203

ظهري �رشيف بتغيري القانون باإحداث نظام لرواتب التقاعد الع�ضكرية. 1974. ج.ر 3234	•

الدفاع عن  �ضبيل  امل�ضت�ضهدين يف  الع�ضكريني  لذوي  املمنوحة  املعا�ضات  بنظام  	•ظهري �رشيف 
الوطن العربي. 1975 ج.ر 3261  

	•مر�ضوم باإحداث نظام موؤقت لأجور وتغذية الع�ضكريني املجندين ورجال الرديف املعاد جتنيدهم 
للعمل باأقاليم ال�ضحراء امل�ضرتجعة. 1976. ج.ر3320 

	•قرار بتحديد �رشوط حتويل املنح اخل�ضو�ضية املن�ضو�ص عليها بالظهري ال�رشيف ب�ضاأن رواتب 
املعا�ص الع�ضكري املمنوحة بر�ضم الزمانة 1978

	•مر�ضوم بتغيري وتتميم جزء من الظهري ال�رشيف املتعلق بتحديد مرتبات الع�ضكريني املتقا�ضني 
اأجرة �ضهرية والتابعني للقوات امل�ضلحة امللكية. 1978

	•مر�ضوم يغري املر�ضوم املتعلق بتحديد نظام اأجور وتغذية وم�ضاريف تنقل الع�ضكريني بالقوات 
امل�ضلحة امللكية وقواعد الإدارة واملحا�ضبة. 1979.ج.ر3476.
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	•ظهري �رشيف يت�ضمن الأمر بتنفيذ القانون املتمم للقانون املتعلق باإحداث نظام رواتب التقاعد 
الع�ضكرية. 1979. ج.ر3501

	•مر�ضوم بتغيري  املر�ضوم املتعلق  بتحديد  نظام  اأجور ... الع�ضكريني بالقوات امل�ضلحة امللكية . 
1980. ج.ر3530

اأجرة �ضهرية والتابعني  املتقا�ضني  الع�ضكريني  ال�رشيف بتحديد مرتبات  بتغيري الظهري  	•مر�ضوم 
للقوات امل�ضلحة امللكية . 1980. ج.ر  3530

	•مر�ضوم يغري مبوجبه املر�ضوم املتعلق باإحداث نظام موؤقت لأجور وتغذية الع�ضكريني املجندين ... 
باأقاليم ال�ضحراء امل�ضرتجعة. 1980 ج.ر3533  

3570	• مر�ضوم بتغيري وتتميم الظهري ال�رشيف بتحديد مرتبات الع�ضكريني املتقا�ضني اأجرة �ضهرية 

والتابعني للقوات امل�ضلحة امللكية. 1980 . ج.ر

املدنيني  والأعوان  املوظفني  لفائدة  اخلا�ضة  الأتعاب  عن  تعوي�ص  مبوجبه  مينح  	•مر�ضوم 
3533 ج.ر    1980 امل�ضرتجعة.  ال�ضحراء  باأقاليم  للعمل  املدعوين  والع�ضكريني 

	•مر�ضوم بتغيري املر�ضوم ب�ضاأن اأجور موظفي الدولة واجلماعات املحلية والع�ضكريني املتقا�ضني 
لأجرة �ضهرية. 1981. ج.ر3564

 . مر�ضوم بتغيري املر�ضوم املتعلق بتحديد اأجور وتغذية ...الع�ضكريني بالقوات امل�ضلحة. 1981	•

ج.ر 3564

امل�ضلحة  بالقوات  الع�ضكريني  ال�رشيف بتحديد مرتبات  بالظهري  الثاين  امللحق  بتتميم  	•مر�ضوم 
امللكية املتقا�ضني اأجرة �ضهر.1982

امللكية  امل�ضلحة  بالقوات  الع�ضكريني  مرتبات  بتحديد  املتعلق  اجلزء  وتتميم  بتغيري  	•مر�ضوم 
املتقا�ضني اأجرة �ضهرية. 1983

	•مر�ضوم بتغيري املر�ضوم املحددة مبوجبه �رشوط منح الإعانات العائلية للموظفني وم�ضتخدمي 
الدولة 1985 

	•مر�ضوم بتغيري امللحق ال�ضادر بتحديد نظام اأجور وتغذية وم�ضاريف تنقل الع�ضكريني املتقا�ضني 
اأجرة ت�ضاعدية خا�ضة والتابعني للقوات امل�ضلحة امللكية 1985

	•مر�ضوم بتغيري امللحق املتعلق بتحديد مرتبات الع�ضكريني بالقوات امل�ضلحة امللكية املتقا�ضني 
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اأجرة �ضهرية 1985

	•مر�ضوم ب�ضاأن تطبيق الزيادة املقررة يف رواتب واأجور املوظفني والأعوان املدنيني والع�ضكريني. 
1985

مر�ضوم بتحديد مرتبات الع�ضكريني بالقوات م.م املتقا�ضيني اأجرة �ضهرية. ج.ر 4029	•

	•مر�ضوم بتحديد نظام اأجور وتغذية وم�ضاريف تنقل الع�ضكريني بالقوات م.م املتقا�ضني اأجرة 
ت�ضاعدية خا�ضة وكذا قواعد الإدارة واملحا�ضبة.ج.ر 4029

	•مر�ضوم يف �ضاأن اأجور الأطباء الع�ضكريني املكلفني مبهام التعليم الطبي يف كليتي الطب وال�ضيدلة. 
ج.ر4029

	•مر�ضوم مبنح اإيراد خا�ص للم�ضتحقني عن الع�ضكريني الذين ا�ضت�ضهدوا ب�ضبب عمليات احلرب. 
ج.ر4032

اجلوية  املالحة  بتحمالت  املتعلق  والتعوي�ص  التغذية  عن  للمنحة  اليومية  الأ�ضعار  بتغيري  	•قرار 
والتعوي�ص عن التغذية املتعلق بالتحمالت البحرية )1994(.ج.ر 4242

	•مر�ضوم بتغيري املر�ضوم يف �ضاأن اأجور موظفي الدولة واجلماعات املحلية والع�ضكريني املتقا�ضني 
اأجرة �ضهرية 1996. ج.ر 4436

	•مر�ضوم �ضادر بتغري وتتميم املر�ضوم ال�ضادر بتحديد اأجور وتغذية وم�ضاريف تنقل الع�ضكريني 
بالقوات امل�ضلحة امللكية .1999

ظهري �رشيف باإحداث اأو�ضمة خا�ضة بالدفاع الوطني. ج.ر4049	•  

	•مر�ضوم بتتميم قائمة التعوي�ضات واملكافئات اخلا�ضعة لالقتطاع من اجل املعا�ص فيما يتعلق بنظام 
املعا�ضات الع�ضكرية. ج.ر4088

مر�ضوم بتحديد مرتبات الع�ضكريني بالقوات م.م املتقا�ضيني اأجرة �ضهرية. ج.ر4088	•

	•مر�ضوم بتحديد نظام اأجور وتغذية وم�ضاريف تنقل الع�ضكريني بالقوات م.م املتقا�ضيني اأجرة 
ت�ضاعدية خا�ضة وكذا قواعد الإدارة واملحا�ضبة املتعلقة بذلك. ج.ر4029

	•قرار الوزير الأول  بتحديد قائمة ال�ضهادات التي تخول ال�ضباط ال�ضيادلة املخت�ضني احلق يف 
ال�ضتفادة من التعوي�ص عن التخ�ض�ص. ج.ر4094.

ال�ضيادلة  ال�ضباط  لفائدة  التخ�ض�ص  عن  التعوي�ص  منح  اإجراءات  بتحديد  الأول  وزير  	•قرار 
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املخت�ضني بالقوات م.م. ج.ر 4094

	•مر�ضوم بتحديد نظام اأجور وتغذية وم�ضاريف تنقل الع�ضكريني بالقوات م.م املتقا�ضيني اأجرة 
ت�ضاعدية خا�ضة وكذا قواعد الإدارة واملحا�ضبة. ج.ر4214

	•مر�ضوم ب�ضان اأجور الأطباء وال�ضيادلة الع�ضكريني املكلفني مبهام التعليم الطبي يف كليتي الطب 
وال�ضيدلة. ج.ر4216

	•مر�ضوم  بتحديد �رشوط منح التعوي�ضات العائلية للموظفني والع�ضكريني وم�ضتخدمي الدولة 
والبلديات واملوؤ�ض�ضات العامة. ج.ر4267

	•مر�ضوم بتتميم قائمة التعوي�ضات واملكافاآت اخلا�ضعة لالقتطاع من اجل املعا�ص فيما يتعلق بنظام 
املعا�ضات الع�ضكرية.ج.ر 4267

مر�ضوم  بتحديد مرتبات الع�ضكريني بالقوات م.م املتقا�ضيني اأجرة �ضهرية. ج.ر4267	• 

البياطرة  ال�ضباط  لفائدة  التخ�ض�ص  عن  التعوي�ص  مبنح  املتعلقة  الإجراءات  بتحديد  	•قرار 
املتخ�ض�ضني بالقوات امل�ضلحة امللكية )1997( ج.ر. 4500

قرار الوزير الأول يف �ضاأن رواتب املعا�ص الع�ضكرية بر�ضم الزمانة. ج.ر4510	•

الظهري ال�رشيف باإحداث نظام املعا�ضات الع�ضكرية. ج.ر4518	•

نظام  يف  امل�ضاعدة  للقوات  التابعيني  وال�ضف  التاأطري  رجال  بانخراط  القا�ضي  �رشيف  	•ظهري 
املعا�ضات الع�ضكرية. ج.ر4518

التاأطري  رجال  بانخراط  القا�ضي  ال�رشيف  للظهري  واملتمم  املغري  القانون  بتنفيذ  يف  �رش  	•ظهري 
وال�ضف التابعني للقوات امل�ضاعدة يف نظام املعا�ضات الع�ضكرية ج.ر 4518. 

	•مر�ضوم يتمم الظهري ال�رشيف ال�ضادر بتحديد مرتبات الع�ضكريني املتقا�ضني اأجرة �ضهرية التابعني 
للقوات امل�ضلحة امللكية . ج.ر 5546

ظهري �رشيف باإحداث نظام املعا�ضات الع�ضكرية. ج.ر4722	•

	•الأجرة املمنوحة لالأطباء وال�ضيادلة وجراحي الأ�ضنان الع�ضكريني املكلفني مبهام التعليم الطبي 
يف كليات الطب وال�ضيدلة وكليات طب الأ�ضنان. ج.ر4759

	•قرار م�ضرتك �ضادر بتحديد تعريفة اخلدمات املقدمة من قبل الت�ضكيالت ال�ضت�ضفائية للقوات 
امل�ضلحة امللكية. ج.ر
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	•حتديد نظام اأجور وتغذية وم�ضاريف تنقل الع�ضكريني بالقوات م.م املتقا�ضيني اأجرة ت�ضاعدية 
خا�ضة وكذا قواعد الإدارة واملحا�ضبة املتعلقة بذلك ج.ر4796

حتديد مرتبات الع�ضكريني املتقا�ضني اأجرة �ضهرية التابعني للقوات امل�ضلحة امللكية ج.ر 4796	• 

اأجور  نظام  بتحديد  ال�ضادر  ال�رشيف  الظهري  من  الثاين  امللحق  وتتميم  بتغيري  �ضادر  	•مر�ضوم 
الع�ضكريني بالقوات امل�ضلحة امللكية املتقا�ضني اأجرة �ضهرية ج.ر 5043

	•ظهري �رشيف �ضادر بتغري الظهري ال�رشيف ال�ضادر مبنح معا�ص تقاعد جزايف للجرنالت وبع�ص 
ال�ضباط ال�ضامني التابعني للقوات امل�ضلحة امللكية ج.ر  5048

	•مر�ضوم بتغري املر�ضوم ال�ضادر بتحديد نظام اأجور وتغذية وم�ضاريف تنقل الع�ضكريني بالقوات 
امل�ضلحة امللكية املتقا�ضني اأجرة ت�ضاعدية خا�ضة ج.ر 5438

	•قرار بتغيري الأ�ضعار اليومية للمنحة عن التغذية والتعوي�ص عن التغذية املتعلق بتحمالت املالحة 
اجلوية والتعوي�ص عن التغذية املتعلق بالتحمالت البحرية. ج.ر  5553

	•حتديد نظام اأجور وتغذية وم�ضاريف تنقل الع�ضكريني بالقوات امل�ضلحة امللكية املتقا�ضني اأجرة 
ت�ضاعدية خا�ضة وكذا قواعد الإدارة واملحا�ضبة املتعلقة بذلك. ج.ر5649

نظام املعا�ضات الع�ضكرية كما ثم تعديله وتتميمه. ج.ر5683	•

 4-3-1-الأعمال الجتماعية 

ظهري �رشيف باإحداث مكتب للم�ضاكن الع�ضكرية  ج.ر 3102. 1972	•

مر�ضوم بتنظيم وت�ضري املوؤ�ض�ضات ال�ضحية للقوات امل�ضلحة امللكية  ج.ر 3202 .1974	•

  . الع�ضكرية. ج.ر3260	• ال�ضكنى  باإحداث مكتب  ال�رشيف  الظهري  يغري مبوجبه  ظهري �رشيف 

1975

	•مر�ضوم املحددة مبوجبه ب�ضفة انتقالية �رشوط تعيني واأداء اجور املوظفات الع�ضكريات مب�ضلحة 
ال�ضحة والأعمال الجتماعية للقوات امل�ضلحة امللكية ج.ر 3260

مر�ضوم ب�ضان تغذية الع�ضكريني العاملني بالأقاليم ال�ضحراوية امل�ضرتجعة ج.ر3302. 1976	•

 . ظهري �رشيف باإحداث اأو�ضمة خا�ضة بالدفاع الوطني ج.ر3314	•

	•مر�ضوم بتنفيذ املر�ضوم املتعلق بتنظيم واإدارة املوؤ�ض�ضات ال�ضت�ضفائية التابعة للقوات امل�ضلحة 
امللكية ج.ر 3920
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مر�ضوم يف �ضاأن تغذية الع�ضكريني املرابطني بالأقاليم ال�ضحراوية امل�ضرتجعة ج.ر 3920	•

	•ظهري �رشيف بتغيري وتتميم الظهري ال�رشيف ال�ضادر باإحداث اأو�ضمة خا�ضة بالدفاع الوطني ج.ر 
1990  .4049

مر�ضوم باإحداث مكتب امل�ضاكن الع�ضكرية ج.ر 4053	•

اإىل  الع�ضكريني  امل�ضاكن  القا�ضي بتحويل مكتب   •	92-05 الفانون رقم  بتنفيذ  ظهري �رشيف 

�ضندوق للم�ضاكن والتجهيزات الع�ضكرية ج.ر 4164

مر�ضوم قانون 2.94.498 يتعلق باإحداث وكالة امل�ضاكن والتجهيزات الع�ضكرية ج.ر 4274	•

مر�ضوم باإحداث وكالة امل�ضاكن والتجهيزات الع�ضكرية ج.ر 4286	•

ظهري �رشيف 1.94.433 باإحداث وكالة امل�ضاكن والتجهيزات الع�ضكرية ج.ر 4293	•

موؤ�ض�ضة  وباإحداث  املحاربني  الع�ضكريني وقدماء  بقدماء  املتعلق  القانون  بتنفيذ  	•ظهري �رشيف 
احل�ضن الثاين لالأعمال الجتماعية لفائدتهم ج.ر 4722

اإحداث وكالة امل�ضاكن والتجهيزات الع�ضكرية ج.ر 5594	•

 4-4-1-مهام واأن�ضطة

. ظهري �رشيف يتعلق باإحداث جلنة عليا لدى جاللة امللك. ج.ر 2352. 1957	•

	•قرار بتتميم قرار حتديد مهام التخ�ض�ص التي ميكن للموظفات الع�ضكريات مب�ضلحة ال�ضحة 
والعمل للقوات امل�ضلحة امللكية القيام بها ج.ر 3075.

	•قرار حتدد مبوجبه لئحة مهام التخ�ض�ص التي ميكن للموظفات الع�ضكريات مب�ضلحة ال�ضحة 
والعمل الجتماعي للقوات امل�ضلحة امللكية القيام بها. 1966.

	•قرار يتمم مبوجبه القرار  املتعلق بتحديد لئحة املهام التخ�ض�ضية التي ميكن اأن متار�ضها الن�ضاء 
ال�ضابطات. 1976. ج.ر 3320.

	•ظهري �رشيف يت�ضمن الأمر بتنفيذ القانون املتعلق بنظام املعا�ضات لذوي حقوق الع�ضكريني الذين 
ا�ضت�ضهدوا بالزايري . 1979.ج.ر3473.

بع�ص  امل�ضاعدة  القوات  يف  مبوجبه  املدمج  القانون  بتنفيذ  الأمر  يت�ضمن  �رشيف  	•ظهري 
الع�ضكريني من ق.م.م واملواطنني املنحدرين من الأقاليم ال�ضحراوية. ج.ر 3562.

	•مر�ضوم متعلق بتنظيم اإدارة الدفاع الوطني واإحداث مركز ملكي للك�ضف الف�ضائي عن بعد 
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ج.ر 4029.

	•مر�ضوم مبنح تعوي�ص عن امل�ضاركة يف التجريدة لفائدة �ضباط القوات م.م  املالحظني ملنظمة الأمم 
املتحدة قي انغول ج.ر 4214.

	•مر�ضوم مينح تعوي�ص عن امل�ضاركة يف التجريدة لفائدة الع�ضكريني بفوج الفوات.م.م املوجه اإىل 
ال�ضومال ج.ر 4216.

	•مر�ضوم  مبنح تعوي�ص عن امل�ضاركة يف التجريدة لفائدة الع�ضكريني بفوج القوات امل�ضلحة امللكية 
املوجه اإىل ال�ضومال. 1993 ج.ر 4216.

. مر�ضوم بتنظيم وت�ضيري املوؤ�ض�ضات ال�ضت�ضفائية التابعة للقوات امل�ضلحة امللكية ج.ر 4262	•

ال�ضعيد  على  اخلام�ص  حممد  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  تنظيم  مبوجبه  يحدد  الأول  لوزير  	•قرار 
ال�ضت�ضفائي اجلامعي ج.ر 4327

ال�ضعيد  على  اخلام�ص  حممد  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  تنظيم  مبوجبه  املحدد  الأول  الوزير  	•قرار 
ال�ضت�ضفائي اجلامعي ج.ر 4400.

قرار الوزير الأول املحدد مبوجبه تنظيم امل�ضت�ضفى الع�ضكري حممد 5	• على ال�ضعيد ال�ضت�ضفائي 

اجلامعي ج.ر 4462.

امل�ضاعدة لع�ص  بالقوات  التي يعني خاللها  املدة  املر�ضوم بخ�ضو�ص  	•مر�ضوم مبديد �ضالحية 
الع�ضكريني من القوات م.م واملواطنني املنحدرين من الأقاليم ال�ضحراوية.ج.ر4510.

. قرار الوزير الأول يف �ضاأن رواتب املعا�ص الع�ضكرية بر�ضم الزمانة ج.ر 4510	•

مر�ضوم بتنظيم وت�ضيري املوؤ�ض�ضات ال�ضت�ضفائية التابعة للقوات امل�ضلحة امللكية ج.ر 4566	•

. مر�ضوم متعلق بتنظيم وت�ضيري الت�ضكيالت ال�ضت�ضفائية للقوات م.م ج.ر 4748	•

	•منح تعوي�ص عن التجريدة لفائدة الع�ضكريني امللحقني بفوج القوات م.م املتوجهة اإىل كو�ضوفو 
ج.ر 4809.

	•مر�ضوم مبنح تعوي�ص عن التجريدة لفائدة الع�ضكريني امللحقني بفوج القوات امل�ضلحة امللكية 
املتوجهة اىل جمهورية الكوت ديفوار ج.ر 5284.

	•مر�ضوم مبنح تعوي�ص عن التجريدة لفائدة الع�ضكريني امللحقني بفوج القوات امل�ضلحة امللكية 
املتوجهة اإىل هايتي ج.ر 5305.
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	•�رشوط منح  وتقدير الزيادات يف مدة اخلدمات عن امل�ضاركة يف احلروب وعن اخلدمات اجلوية 
واخلدمات يف اأعماق البحار ج.ر 5445.

4-5-1-اخلدمة الع�ضكرية
. مر�ضوم ملكي مبثابة قانون باأحداث وتنظيم اخلدمة الع�ضكرية.1966. ج.ر 2798	•

. مر�ضوم مبثابة قانون باإحداث وتنظيم اخلدمة الع�ضكرية ج.ر 2798 . 1966	•

. ج.ر  ظهري �رشيف بتتميم املر�ضوم مبثابة قانون يتعلق باإحداث وتنظيم اخلدمة الع�ضكرية 1974	•

.3215

 . مر�ضوم يتعلق بق�ضاء فرتة تدريب ع�ضكري من طرف فريق من املدعوين للخدمة املدنية. 1977	•

ج.ر 3354.

	•مر�ضوم ب�ضان الإعفاءات من اخلدمة الع�ضكرية والتاأجيالت التي ميكن ان ي�ضتفيد منها الأفراد 
املفرو�ضة عليهم اخلدمة الع�ضكرية ج.ر 4107.

. الظهري ال�رشيف املتعلق باخلدمة الع�ضكرية ج.ر 4722	•

4-2-احلر�ص امللكي
مر�ضوم ب�ضاأن تغيري قدر التعوي�ص املمنوح لقائد احلر�ص امللكي عن �ضوائر وظيفته. ج.ر 2267	• 

.1956.

	•مر�ضوم يغري ويتمم مبوجبه الظهري ال�رشيف بتحديد النظام الأ�ضا�ضي الع�ضكري للحر�ص امللكي. 
1966

 •	2989 ج.ر  امللكي  باحلر�ص  الع�ضكريني  �ضن  وحد  تقاعد  رواتب  نظام  ب�ضاأن  �رشيف  ظهري 

.1970.

	•ظهري �رشيف يتعلق مبراجعة رواتب التقاعد املمنوحة لرجال احلر�ص امللكي غري املحددة لأجورهم 
الأ�ضا�ضية اأرقام ا�ضتدللية ج.ر 3372 .1977.    

. مر�ضوم بتحديد النظام الأ�ضا�ضي الع�ضكري للحر�ص امللكي ج.ر 4205	•

. ج.ر  مر�ضوم بتغيري الظهري ل�رشيف املتعلق بتحديد النظام الع�ضكري للحر�ص امللكي. 1993	•

4205

4-3- الدرك امللكي 
	•مر�ضوم يغري مبوجبه الظهري ال�رشيف بتحديد مرتبات ال�ضباط و�ضباط ال�ضف بالدرك امللكي.. 
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1972..ج.ر 3092

الدرك  ب�ضاأن م�ضلحة  امللكي والظهري  الدرك  اإحداث  ب�ضاأن  الظهري  	•ظهري �رشيف يغري ويتمم 
امللكي. 1973. ج.ر 3154.

	•مر�ضوم  يغري مبوجبه يغري مبوجبه الظهري املتعلق بتحديد مرتبات ال�ضباط و�ضباط ال�ضف بالدرك 
امللكي. 1974. ج.ر  3206.

	•مر�ضوم بتغيري الظهري ال�رشيف بتحديد الأجور املنفذة لل�ضباط و�ضباط ال�ضف بالدرك امللكي. 
1975. ج.ر. 3252.

	•قرار الوزير الأول باإحداث وتاأليف اللجان الإدارية املت�ضاوية الأع�ضاء املخت�ضة اإزاء موظفي 
اإدارة الدفاع الوطني والدرك امللكي.ج.ر 4369

. مر�ضوم باعتبار اجلمعية الأخوية للدرك امللكي ذات نفع عام.ج.ر 3661. 1982	•

 . مر�ضوم بتغيري الظهري املتعلق بتحديد مرتبات ال�ضباط و�ضباط ال�ضف بالدرك امللكي. 1987	•

ج.ر. 3881

..ج.ر  مر�ضوم بتغيري املر�ضوم املتعلق باعتبار اجلمعية الأخوية للدرك امللكي ذات نفع عام. 2001	•

4969

	•مر�ضوم �ضادر بتغري الظهري ال�رشيف املتعلق بتحديد مرتبات ال�ضباط و�ضباط ال�ضف التابعني 
للدرك امللكي.ج.ر 5480.

4-2-1-ال�ضتعالمات الع�ضكرية 
. ظهري �رشيف حتدث مبوجبه مديرية عامة للدرا�ضات وامل�ضتندات. 1973	•

بوزارة  العالقة  ذات  والق�ضائية  الأمنية  للهيئات  اخلا�ضة  الأ�ضا�ضية  والأنظمة  التنظيم   -5
الداخلية

5-1-الأمن الوطني
.. ظهري �رشيف ب�ضاأن الإدارة العامة لالأمن الوطني ج.ر 2274. 1956	•

 . ظهري �رشيف ب�ضاأن اإعادة تنظيم املديرية العامة لالأمن الوطني  وب�ضاأن موظفيها. ج.ر 2288	•

.1956

	•ظهري �رشيف بتمديد مقت�ضيات الظهري ال�رشيف ب�ضاأن اإعادة التنظيم وموظفي املديرية العامة 
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لالأمن الوطني 1957  ج.ر. 2349

	•ظهري �رشيف للم�ضادقة على التفاقية املربمة لبناء منازل معدة ل�ضكنى موظفي م�ضالح الأمن 
الوطني بالدار البي�ضاء. ج.ر 2394. 1958

.ج.ر   ظهري �رشيف ب�ضاأن تنفيذ برنامج بناء م�ضاكن معدة مل�ضتخدمي م�ضالح الأمن الوطني 1959	•

2415

قرار متعلق ب�رشوط و�ضكل وبرنامج مباراة حرا�ص الأمن .1959.ج.ر . 2441	•

مب�ضتخدمي  مباراة خا�ضة  وبرنامج  واأ�ضكال  بتحديد �رشوط  اخلا�ص  القرار  تغيري  ب�ضاأن  	•قرار 
املديرية العامة لالأمن الوطني. 1959. ج.ر  2445

	•قرار ب�ضاأن القرار اخلا�ص بتحديد �رشوط و�ضكل وبرنامج مباراة مندوب ال�رشطة املفتوحة يف 
وجه املر�ضحني اخلارجيني.1960.

	•مر�ضوم يغري مبوجبه ب�ضفة ا�ضتثنائية وموؤقتة القرار ال�ضادر بتنظيم موظفي الإدارة العامة لالأمن 
الوطني 1962.

. مر�ضوم بتنظيم موظفي الإدارة العامة لالأمن الوطني. 1962	•

	•قرار باإحداث جلنة اإدارية مت�ضاوية الأع�ضاء اإزاء خمتلف الأ�ضالك التابعة للمديرية العامة لالأمن 
الوطني وبتحديد تاأليفها.1965.

. قرار بتغيري القرار ال�ضادر بتنظيم موظفي امل�ضالح العامة التابعة لالأمن العام. 1965	•

  ظهري �رشيف يتمم الظـــهري بــ�ضاأن الإدارة العـامة لالأمن الوطني. 1969..ج.ر 2412	•

ج.ر   . •	1973 الوطني.  لالأمن  العامة  الإدارة  مبوظفي  خلا�ص  الأ�ضا�ضي  النظام  مبثابة  مر�ضوم 

.3154

. مر�ضوم يتعلق ب�ضكنـى بع�ص موظفي املديرية العامة لالأمن الوطني 1973. ج.ر 3154	•

ج.ر.   . •	1975  . الوطني  الأمن  مديرية  مبوظفي  اخلا�ص  الأ�ضا�ضي  النظام  مبثابة  �رشيف  ظهري 

3296

مر�ضوم مبثــابة النظام الأ�ضــا�ضي اخلــا�ص مبوظفي املديرية العامة لالأمن الوطني. 1975	•

	•قرار بتغيري القرار بتحديد �رشوط و�ضكل وبرنامج مباراة �ضباط ال�رشطة املفتوحة يف وجه موظفي 
املديرية العامة لالأمن الوطني. 1976. ج.ر. 3309

	•  قرارات خا�ضة بتغيري القرارات املتعلقة باملباريات املفتوحة ملوظفي و�ضباط ومفت�ضي ال�رشطة 
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وحرا�ص الأمن.  1976. ج.ر. 3312

	•مر�ضوم بتتميم املر�ضوم ال�ضادر يف �ضاأن النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص مبوظفي املديرية العامة لالآمن 
الوطني. 1987

	•مر�ضوم يتعلق بالتعوي�ص عن الأعباء املمنوح لبع�ص فئات موظفي الأطر اخلا�ضة باملديرية العامة 
الأمن الوطني. ج.ر 4088

مر�ضوم يف �ضاأن النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص مبوظفي املديرية العامة لالأمن الوطني. ج.ر 4266	•

	•مر�ضوم بتغيري املر�ضوم مبنح تعوي�ص عن املهام وعن الأعباء وعن الأخطار لفائدة موظفي املديرية 
العامة لالأمن الوطني.1994. ج.ر 4281

	•قرار باإحداث وتاأليف اللجان مت�ضاوية الأع�ضاء اإزاء موظفي الإدارة العامة لالأمن الوطني.ج.ر 
.1997 .4515

	•قرار باإحداث وتاأليف اللجان الإدارية املت�ضاوية الأع�ضاء املركزية املخت�ضة اإزاء موظفي الإدارة 
العامة لالآمن الوطني.1998.

لالآمن  العامة  املديرية  مبوظفي  اخلا�ص  النظام  �ضاأن  يف  ال�ضادر  املر�ضوم  بتتميم  	•مر�ضوم 
الوطني.1999.

	•مر�ضوم بتغيري وتتميم املر�ضوم مبثابة النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص مبوظفي املديرية العامة للمن الوطني. 
2001. ج.ر 4958.

كيفية تنظيم املباراة اخلا�ضة بتوظيف حرا�ص الأمن. ج.ر . 4990	•

	•قرار بتغيري القرار ال�ضادر باإحداث وتاأليف اللجان الإدارية املت�ضاوية الأع�ضاء املخت�ضة اإزاء 
موظفي الإدارة العامة لالآمن الوطني.2001

	•مر�ضوم يتمم مبوجبه املر�ضوم ال�ضادر مبنح تعوي�ضات عن املهام وعن الأعباء وعن الأخطار 
لولة الأمن التابعني لالأطر اخلا�ضة باملديرية العامة لالأمن الوطني  ج.ر . 5123

لالأمن  العامة  باملديرية  اخلا�ضة  لالأطر  التابعيني  للموظفني  املمنوحة  التعوي�ضات  	•نظام 
الوطني.ج.ر 5649

	•حتديد كيفية الرتقية يف الدرجة بالختيار لبع�ص موظفي الإدارة العامة لالأمن الوطني. ج.ر 
5682.
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ومكوناته  الوطني  لالأمن  العامة  الإدارة  ملوظفي  النظامي  للزي  املميزة  اخل�ضائ�ص  	•حتديد 
ولوازمه. ج.ر  5695

5-2-القوات امل�ضاعدة 
. النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص برجال القوات امل�ضاعدة. 1973. ج.ر 3154	•

. ظهري يتعلق بالتنظيم العام للقوات امل�ضاعدة. 1973. ج.ر 3154	•

	•مر�ضوم يحدد الأرقام ال�ضتدللية و�رشوط الرتقي يف الدرجة واإدماج رجال القوات امل�ضاعدة. 
1973. ج.ر 3154

. قرار  باإحداث مركز لتدريب وتكوين القوات امل�ضاعدة. 1975 ج.ر 3247	•

 •	1975 امل�ضاعدة.  القوات  لرجال  البحث  وجمل�ص  الرتقي  جلنة  تنظيم  بخ�ضو�ص  قرار 

ج.ر3254.  

ظهري �رشيف ترى مبوجبه حالة بع�ص الأعوان املنتمني لرجال ال�ضف بالقوات امل�ضاعدة. 1975	• 

.ج.ر 3276.

. ظهريان �رشيفان يخ�ضان رواتب التقاعد لدى القوات امل�ضاعدة. 1975. ج.ر3276	•

. قرار ب�ضاأن تنظيم واخت�ضا�ضات جلنة الرتقي وجمل�ص البحث لرجال القوات امل�ضاعدة 1975	•

. ظهري �رشيف يتعلق بالتنظيم العام للقوات امل�ضاعدة . 1976. ج.ر 3313	•

القوات  رجال  اأ�ضالك  اإل  الع�ضكريني  دخول  �رشوط  مبوجبه  حتدد  قانون  مبثابة  �رشيف  	•ظهري 
امل�ضاعدة. 1977. ج.ر3360.

	•مر�ضوم بتحديد �رشوط وكيفيات تخويل املنحة عن التغذية لرجال القوات امل�ضاعدة العاملني 
باأقاليم ال�ضحراء امل�ضرتجعة.  ج. ر. 3371.

	•مر�ضوم بتغيري املر�ضوم ال�ضادر ب�ضاأن الأطباء املتعاقدين مع املفت�ضية العامة للقوات امل�ضاعدة. 
1978. ج.ر. 3405

مر�ضوم مبنح بع�ص التعوي�ضات لرجال القوات امل�ضاعدة.ج.ر 4088	•

. مر�ضوم  مبنح تعوي�ضات لرجال القوات امل�ضاعدة.ج.ر 4267	•

	•  مر�ضوم  املحددة مبوجبه املدة التي يتعني من خاللها بالقوات امل�ضاعدة بع�ص الع�ضكريني بالقوات 
م.م واملواطنني املنحدرين من الأقاليم ال�ضحراوية.ج.ر 4510.
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	•قانون  القا�ضي بانخراط رجال التاأطري وال�ضف التابعيني للقوات امل�ضاعدة يف نظام املعا�ضات 
الع�ضكرية.ج.ر 4518.

	•ظهري �رشيف �ضادر بتنفيذ القانون القا�ضي بتغري الظهري ال�رشيف مبثابة قانون املتعلق بانخراط رجال 
الت�ضيري وال�ضف بالقوات امل�ضاعدة يف نظام املعا�ضات الع�ضكرية  ج.ر5080.

ج.ر  امل�ضاعدين  �ضلك  داخل  اأخرى  اإىل  درجة  من  بالرتقي  ت�ضمح  التي  لل�ضواهد  حمدد  	•قرار 
.5347

	•ظهري �رشيف بتنفيذ القانون القا�ضي بانخراط رجال التاأطري وال�ضف التابعني للقوات امل�ضاعدة 
يف نظام املعا�ضات الع�ضكرية ج.ر  5398.

. منح بع�ص التعوي�ضات لرجال القوات امل�ضاعدة ج.ر  5649	•

. مر�ضوم بتغيري وتتميم املر�ضوم مبنح بع�ص التعوي�ضات لرجال القوات امل�ضاعدة. 2006	•

	•مر�ضوم يغري مبوجبه القرار ال�ضادر بتحديد مرتبات م�ضتخدمي ال�ضف بالقوات امل�ضاعدة.
5-3- الوقاية املدنية ورجال املطافئ

. مر�ضوم مبثابة النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص بالهيئة الوطنية للوقاية املدنية. 2000. ج.ر 4814	•

الوقاية املدنية واخت�ضا�ضها  اإحداث وحتديد �ضالحيات امل�ضالح اخلارجية ملديرية  	•قرار ب�ضاأن 
الرتابي. 2002. ج.ر 5065.

 . مر�ضوم بتغيري  وتتميم املر�ضوم املتعلق بالنظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص بهيئة رحال املطافئ. 2000	•

ج.ر 4806.

6-التنظيم والأنظمة الأ�ضا�ضية اخلا�ضة للهيئات الأمنية والق�ضائية ذات العالقة بوزارة العدل 
وويزارة ال�ضبيبة والريا�ضة

6-1-املوؤ�ض�ضات ال�ضجنية 
. مر�ضوم ب�ضاأن النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص مبوظفي اإدارة ال�ضجون. 1974. ج.ر 3237	•

ج.ر   . •	1999 ال�ضجنية.  املوؤ�ض�ضات  وت�ضيري  بتنظيم  املتعلق   لقانون  بتنفيذ  �رشيف  ظهري 

.4726

. ج.ر  مر�ضوم يحدد كيفية  تنفيذ القانون املتعلق  بتنظيم وت�ضيري املوؤ�ض�ضات ال�ضجنية . 2000	•

 .4848
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 . النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص مبوظفي املندوبية العامة لإدارة ال�ضجون واإعادة الإدماج ج.ر 5682	•

2008

	•اخت�ضا�ضات وتنظيم امل�ضالح الالممركزة للمندوبية  العامة لإدارة ال�ضجون  واإعادة الإدماج 
ج.ر 5788.     2009.

6.2	• موؤ�ض�ضات حماية الطفولة
ال�ضبيبة والريا�ضة ج.ر  التابعة لوزارة  الطفولة  	•تنظيم وحتديد اخت�ضا�ضات موؤ�ض�ضات حماية 

.1981 .3590

7- التنظيم والأنظمة الأ�ضا�ضية اخلا�ضة للهيئات الأمنية والق�ضائية ذات العالقة بوزارة املالية
7-1 - اجلمارك 

. مدونة اجلمارك وال�رشائب غري املبا�رشة. 2000	•

املدار�ص ومراكز التكوين والبحث يف جمال الدفاع والأمن   - 8
8-1 - موؤ�ض�ضات ع�ضكرية و�ضبه ع�ضكرية  

. ظهري �رشيف بتنظيم الأكادميية امللكية الع�ضكرية وت�ضيريها. 1975. ج.ر3264	•

. مر�ضوم باإعادة تنظيم الأكادميية امللكية الع�ضكرية. 1998	•

حتديد الفروع واملواد و ح�ض�ص التعليم اجلامعي بالأكادميية امللكية الع�ضكرية. ج.ر 5179	•

. مر�ضوم يتعلق بتنظيم وت�ضيري املدر�ضة الوطنية للخيالة ج.ر 4454. 1997	•

. مر�ضوم باإحداث وتنظيم املدر�ضة امللكية للدرك.1999	•

مر�ضوم �ضادر بتنظيم الكلية امللكية للدرا�ضات الع�ضكرية العليا.ج.ر  4986	•

ج.ر   . •	2001 للمهند�ضني.  الغابوية  الوطنية  باملدر�ضة  الع�ضكري  التكوين  بتنظيم  يتعلق  قرار 

.4926

. مر�ضوم باإحداث وتنظيم املدر�ضة امللكية اجلوية. 1977. ج.ر 3385	•

. مر�ضوم يتعلق بتنظيم وت�ضيري املدر�ضة الوطنية للخيالة. 1997. ج.ر 4454	•

. مر�ضوم يف �ضاأن الثانويات الع�ضكرية امللكية. 1997. ج.ر 4454	•

مر�ضوم باإعادة تنظيم املدر�ضة امللكية البحرية.ج.ر 4696	•

مر�ضوم باإعادة تنظيم املدر�ضة امللكية اجلوية.ج.ر 4696	•
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مر�ضوم بتنظيم وت�ضيري املدر�ضة امللكية مل�ضلحة ال�ضحة الع�ضكرية. ج.ر 4696	•

8-2-موؤ�ض�ضات تابعة لوزارة الداخلية 
املعهد امللكي لل�رشطة.

. قرار باإحداث مركز لتدريب ومتوين القوات امل�ضاعدة. 1975. ج.ر 3247	•

. مر�ضوم باإحداث وتنظيم مدر�ضة تاأهيل  اأطر القوات امل�ضاعدة. 1985. ج.ر 3803	•

) مر�ضوم يتعلق باملعهد امللكي لالإدارة الرتابية )2008	•

8-3-و�ضعية التالميذ والطلبة مبوؤ�ض�ضات التكوين الع�ضكرية
	•و�ضعية الع�ضكريني الطلبة يف الطب وال�ضيدلة وطب الأ�ضنان اخلارجيني والداخليني واملقيمني 

باملراكز ال�ضت�ضفائية واجلامعية. ج.ر  4454  

	•قرار يتمم مبوجبه القرار بتتميم قائمة الإعداديات وال�ضهادات التي تخول احلق يف املكافاأة عن 
الأهلية . 1995. 4320

. مر�ضوم ب�ضاأن املنحة الإ�ضافية عن تغذية تالميذ املدار�ص الع�ضكرية. 1972. 3092	•

مر�ضوم بتغيري وتتميم املر�ضوم ب�ضاأن املنحة الإ�ضافية عن تغذية تالميذ املدار�ص الع�ضكرية. 1973	•  

ج.ر  3150

	•مر�ضوم بتغيري املر�ضوم املتعلق بقبول التالميذ الأجانب يف موؤ�ض�ضات التكوين للقوات امل�ضلحة 
امللكية. 1977. ج.ر. 3366.

 قرار بتحديد بع�ص ال�ضهادات. 1974.ج.ر . 3221	•

. ظهري �رشيف باإحداث اللجنة املغربية للتاريخ الع�ضكري. 2000. ج.ر 4800	•

9-املجتمع املدين والرقابة غري الر�ضمية يف جمال الدفاع والأمن 
ظهري �رشيف بتنظيم حق تاأ�ضي�ص اجلمعيات 1958	•

	•ظهري �رشيف مبثابة قانون يغري ويتم الظهري ال�رشيف بتنظيم احلق يف تاأ�ضي�ص اجلمعيات. ج. ر 
3154. )10 اأبريل 1973(.

) ظهري �رشيف يرمي اإىل تعديل الظهري ال�رشيف بتنظيم حق تاأ�ضي�ص اجلمعيات )2009	•

. ظهري �رشيف ب�ضاأن التجمعات العمومية ج.ر  2404 مكرر .1958	•

. ظهري �رشيف يغري ويتمم الظهري ال�رشيف ب�ضاأن التجمعات العمومية. 1973. ج.ر 3154	•
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ظهري �رشيف ب�ضاأن قانون ال�ضحافة باملغرب. 1958. ج.ر 2404	• مكرر.

. ظهري �رشيف يغري ويتمم قانون ال�ضحافة باملغرب. 1973. 3154	•

.) ظهري �رشيف يغري ويتمم الظهري ب�ضاأن قانون ال�ضحافة والن�رش )اأكتوبر 2002	•

. ظهري �رشيف بتنفيذ القانون املتعلق بقانون النتخابات. 1997. ج.ر 4470	•

. ظهري �رشيف بتغيري وتتميم القانون املتعلق مبدونة النتخابات. 2003. ج.ر 5093	•

. ظهري �رشيف بتغيري وتتميم القانون املتعلق مبدونة النتخابات . 2008. ج.ر 5696	•

.) بتنفيذ القانون املتعلق بالأحزاب ال�ضيا�ضية )فرباير 2006	•

الأمن  الدويل يف جمال  10 -التعاون 
	•ميثاق منظمة الأمم املتحدة.

	•الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان
	•القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�ضجناء

املتعلق باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية وامليثاق  الدويل  امليثاق  بن�رش  	•ظهري �رشيف 
الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية. ج.ر 3523. 1980.

	•ظهري �رشيف  بامل�ضادقة على التفاقية الدولية ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال امليز العن�رشي.ج.ر 
..1970 .2988

•	doc..3407 ظهري �رشيف بن�رش التفاقية الدولية حول احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة. 1978. ج.ر

. ظهري �رشيف بن�رش اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة  ج.ر 4866. 2001	•

. ظهري �رشيف بن�رش التفاقية املتعلقة بحقوق الطفل. 1996. ج.ر 4440	•

	•الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�ضاأن ا�ضرتاك الأطفال يف املنازعات امل�ضلحة . 
ج.ر 5191. 2004.

	•الربوتوكول الختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ضاأن بيع الأطفال وا�ضتغالل الأطفال يف 
البغاء ويف املواد الإباحية . ج.ر 5191. 2004.

التفاقية رقم 182 والتو�ضية رقم 190	• ب�ضاأن حظر اأ�ضوء اأ�ضكال عمل الأطفال والإجراءات 

الفورية للق�ضاء عليها . ج .ر 5164. 2003.

	•ظهري �رشيف  بن�رش اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رشوب املعامالت اأو العقوبات القا�ضية 
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اأو الال اإن�ضانية اأو املهينة. ج.ر 4440. 1996.

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة. ج.ر 5186 . 2004	•

	•ظهري �رشيف بن�رش اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الجتار غري امل�رشوع يف املخدرات واملوؤثرات 
العقلية ج.ر 4999. 2002.

. التفاقية العربية ملكافحة الجتار غري امل�رشوع باملخدرات واملوؤثرات العقلية.2001	•

	•اتفاقية الريا�ص العربية للتعاون الق�ضائي
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد .2008	•

 . التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب2003. ج.ر 5104	•

.. التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب 2002.ج.ر 4992	•

. ظهري �رشيف بن�رش املعاهدة املتعلقة باحلد من الأ�ضلحة النووية. 1973. ج.ر 3145	•

 . ظهري �رشيف بن�رش املعاهدة الرامية اإىل و�ضع اأ�ضلحة نووية يف اأعماق البحار واملحيطات. 1973	•

ج.ر 3145.

 . اتفاقية بال ب�ضاأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�ص منها عرب احلدود. ج.ر 4892	•

.2001

الكيمائية  الأ�ضلحة  وا�ضتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�ضتحداث  حظر  اتفاقية  بن�رش  �رشيف  	•ظهري 
وتدمريها. ج.ر 5145. 2003.

 . اتفاقية تعزيز امتثال �ضفن ال�ضيد يف اأعايل البحار لتدابري ال�ضيانة والإدارة الدولية. ج.ر 4951	•

.2001

. اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضالمة املالحة البحرية. ج.ر 5000. 2002	•

	•اتفاقية جنيف لتح�ضني حال جرحى ومر�ضى وغرقى القوات امل�ضلحة يف البحار
. اتفاقية الأمم املتحدة يف �ضاأن النقل البحري للب�ضائع . ج.ر 3953. 1988	•

	•اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية الأ�ضخا�ص املدنيني يف وقت احلرب
	•اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة اأ�رشى احلرب

	•اتفاقية حظر اأو تقييد ا�ضتعمال اأ�ضلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة ال�رشر اأو ع�ضوائية 
الأثر والربوتوكولني الإ�ضافيني رقم 2 و4 . ج.ر 5076. 2003.
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الظهري املتعلق بالتفاقية الدولية ملناه�ضة اأخذ الرهائن لعام 1979 باجلريدة الر�ضمية عدد 5648	•  

)يوليوز 2008(. 

 . مر�ضوم ملكي بامل�ضادقة عل التفاقية الفريدة ل�ضنة 1961 املتعلقة باملخدرات. ج.ر 2823	•

.1966

 . ظهري �رشيف بن�رش الربوتوكول املتعلق بتعديل التفاقية الوحيدة يف �ضاأن املخدرات. 2002	•

ج.ر 5066.

	•ظهري �رشيف بن�رش التفاقيات اجلمركية املتعلقة بالعبور الدويل للب�ضائع وامللحقات امل�ضافة اإليها 
ج.ر 3497. 1979.

. ظهري �رشيف بن�رش التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل .ج.ر 5647. 2008	•

. ظهري �رشيف بن�رش التفاقية الدولية ملناه�ضة اأخذ الرهائن. ج.ر 5647. 2008	•

 . ظهري �رشيف بن�رش لربوتوكول خلا�ص بالنظام الأ�ضا�ضي لالجئني. 1973. ج.ر 3145	•
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 ن�صو�ص ت�صريعية يف جمال احلكامة االأمنية 

 قراءة  اأولية

دخل املغرب مع بداية ال�ضتقالل مرحلة جديدة من تاريخ بناء الدولة الوطنية احلديثة بكل ما 

يقت�ضيه ذلك من ت�رشيع و موؤ�ض�ضات و �ضيا�ضات حتمي ال�ضتقالل و ت�ضمن ال�ضتقرار و تتجاوب 

مع طموحات البناء الوطني.

باإحداث موؤ�ض�ضات الأمن الوطني و اجلي�ص )القوات امل�ضلحة  وهكذا قامت اململكة املغربية 

امللكية( و الدرك امللكي ل�ضمان الأمن و الدود عن ال�ضتقالل و الوحدة الرتابية و ال�ضهر على تنفيذ 

بناء  البناء احلديث للدولة اندرج �ضمن  التطور يف  اأن هذا  القوانني و طماأنينة املواطن. ول �ضك 

موؤ�ض�ضاتي اأو�ضع �ضمل خمتلف مكونات الإدارة احلديثة يف القت�ضاد واملالية و العدل و غريها.

و�ضمن هذا املنظور �ضيعرف، الت�رشيع املغربي تطورات متوا�ضلة ح�ضب مقت�ضيات كل فرتة، 

و التحديات املرتبطة بها و درجة تبلور الروؤى و البناءات يف عالقة باملحيط الداخلي و الدويل، و 

التطورات ال�ضيا�ضية ذات ال�ضلة.

ول�ضك اأن خمتلف هذه املكونات �ضيكون لها تاأثري يف الت�رشيع الوطني و مراحل بنائه.

ويعك�ص تطور بناء الدولة احلديثة و م�ضتويات اندماج بالدنا يف املنظومة الدولية و اللتزامات 

الناجتة عن ذلك، مداخل اأخرى لتتبع مراحل الت�رشيع و احلاجة اإىل تعديله.

و اإذا كانت تو�ضية هيئة الإن�ضاف و امل�ضاحلة يف جمال احلكامة الأمنية ذات اأهمية بارزة، فان 

ذلك قد ا�ضتمد قوته من ال�ضياق العام الذي �ضارت عليه بالدنا و اختياراتها لتوطيد مرتكزات دولة 

القانون مبا يخدم امل�رشوع احلداثي الدميقراطي الذي يعك�ص اإرادة �ضيا�ضية وا�ضحة لالنخراط يف 

حتولت الع�رش.

لقد جاء هذا الهتمام يف اإطار م�رشوع اإ�ضالحي وا�ضع الهدف منه تاأهيل القوانني املغربية ملواكبة 
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املوؤ�ض�ضات  ا�ضطالع  و  القانون  �ضيادة  و  احلقوق  �ضمان  و  امل�ضاحلات  جمال  يف  البالد  اختيارات 

بدورها الكامل يف احلماية من ال�ضطط.

وا�ضتح�ضارا لنف�ص التوجه، يكت�ضي مو�ضوع احلكامة الأمنية راهنيته و اأهميته. ذلك اأن ح�ضيلة 

الثالثة، على  الألفية  اأفق  الت�رشيع، مكنت بالدنا من ر�ضم خريطة طريق يف  التدبري و  50 �ضنة من 

امل�ضتدامة و احلكامة اجليدة يف خمتلف  التنمية  العامل، وحتديات احلا�رش، ومتطلبات  �ضوء حتولت 

املجالت.

فما هي مراحل ومكونات الت�رشيع يف جمال احلكامة الأمنية باملغرب ؟ و ماهي مداخل التفكري 

يف اإمكانيات تطويره ؟
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اإعمال القانون يف املعايري الدولية

ت�ضمل مدونة �ضلوك، التي مت اعتماد ون�رشها مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 34/169 

املوؤرخ يف 17 دي�ضمرب 1979، واإدراجها يف الربنامج العاملي لالأمم املتحدة للتنمية، كل من ميار�ص 

ال�رشطة �ضواء عن طريق التعيني اأو عن طرق النتخاب، مبا يخدم املجتمع وحماية الأ�ضخا�ص من 

الأعمال غري القانونية )املادة 1( مع وجوب احرتامهم وحمايتهم وتكري�ضهم حلقوق الإن�ضان.

اأهم مقت�ضياتها عدم ال�ضماح للموظفني املكلفني باإعمال القانون بـ »ا�ضتعمال القوة اإل  ومن 

احلق  لقد�ضية  نظرا   )2 )املادة  واجبهم«  لأداء  الالزمة  احلدود  ويف  الق�ضوى،  ال�رشورة  حالة  يف 

يف احلياة. ويف هذه احلالة، يجب ا�ضتعمال القوة وفقا ملبداأ التنا�ضبية بني احلالة القائمة امل�ضتوجبة 

ل�ضتعمال القوة، وا�ضتعمال هذه القوة، بح�ضب القوانني الداخلية لكل بلد )املادة 3(، ولكن على 

ينبغي  القوة. وبوجه عام، ل  ا�ضتثنائي ل�ضتعمال  تدبري  اأق�ضى  النارية  الأ�ضلحة  ا�ضتعمال  يعترب  اأن 

اأو  امل�ضتبه يف ارتكابه جرما مقاومة م�ضلحة،  ال�ضخ�ص  اإل عندما يبدل  النارية  ا�ضتعمال الأ�ضلحة 

يعر�ص حياة الآخرين للخطر، وعندما يكون اللجوء اإىل ا�ضتعمال ال�ضالح الناري الو�ضيلة الوحيد 

لإلقاء القب�ص على امل�ضتبه به، اأو لو�ضع حد خلطورته. 

ويلتزم املوظفون املكلفون باإعمال القانون بـ »املحافظة على �رشية ما بحوزتهم من معلومات 

هذه  تف�ضى  ول  ب�ضمعتهم،  اأو  الآخرين  مب�ضالح  ت�رش  اأن  ميكن  اأو  لالإفراد،  اخلا�ضة  باحلياة  تتعلق 

املعلومات اإل يف حدود اأداء الواجب املهني اأو خلدمة العدالة فقط » )املادة 4( )احلماية من التدخل 

ال�ضافر يف احلياة اخلا�ضة للنا�ص وا�ضتعماله لإغرا�ص ل ي�ضمح بها القانون(.
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ومن غري امل�ضموح للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني »القيام باأي عمل من اأعمال 

التحري�ص  اأو  املهينة،  اأو  اإن�ضانية  الال  اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو غريه من �رشوب  التعذيب 

ال�ضلم  اأو و�ضعيته يف  رتبته  مهما كانت  منهم  احد  يجوز لأي  و ل   ،« عنها  التغا�ضي  اأو  عليها 

الإداري التذرع باأوامر عليا اأو بظروف ا�ضتثنائية مثل حالة احلرب، اأو التهديد باحلرب، اأو وجود 

اأخرى من حالت  اأية حالة  اأو  الداخلي،  ال�ضيا�ضي  ال�ضتقرار  اأو عدم  الوطني،  الأمن  خطر على 

الالاإن�ضانية  اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب  من  غريه  اأو  التعذيب  لتربير  العامة،  الطوارئ 

التامة ل�ضحة الأ�ضخا�ص املم�ضوكني من قبلهم،  املهينة )املادة5(، ويتحملون م�ضوؤولية احلماية  اأو 

العناية الطبية لهم كلما تطلب الأمر ذلك )املادة6( حيث تلقى  التدابري الفورية لتوفري  ويتخذون 

م�ضوؤولية احلفاظ على ال�ضالمة البدنية اأو اجل�ضدية وال�ضحية على عاتقهم. 

 وعلى املوظفني املكلفني بإعمال القانون »المتناع عن القيام بجميع الأفعال املتعلقة 

باإف�ضاد الذمة من قبيل ا�ضتعمال ال�ضلطة لغر�ص ت�ضلم هدايا اأو تلقي وعود اأو حوافز �ضواء طلبت 

اأو قبلت« )املادة 7(. وعلى العموم، ترتك هذه امل�ضاألة للت�رشيع الداخلي للدول، لأن يف الف�ضاد 

�رشرا بالغا مببداأ امل�ضاواة اأمام الإدارة والق�ضاء.

    كما تفر�ص املادة 8 من هذه املدونة على املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني »واجب احرتام 

مقت�ضياتها والقانون« احرتاما ملبداأ �ضيادة القانون وعمل الإدارة يف نطاقه، ومنع قدر ا�ضتطاعتهم 

اإىل غريها من  اللزوم،  العليا وكذلك، عند  اإىل �ضلطاتهم  انتهاكات لهما، واإبالغ الأمر  اأي  وقوع 

ال�ضلطات والأجهزة املخت�ضة التي تتمتع ب�ضالحية املراجعة اأو رفع املظلمة.

األمن مرفق عمومي

اأهم  امل�ضاعدة(  والقوات  امللكي،  والدرك  الوطني  لالأمن  العامة  )الإدارة  الأمن  على  تنطبق 

اأو جهازا، هدفه  باعتباره هيئة  القانون الإداري  العام يف  املرفق  اأ�ضا�ضها  التي يعرف على  العنا�رش 

حتقيق م�ضلحة عامة )الأمن لالأ�ضخا�ص واملمتلكات(، يخ�ضع اإىل �ضلطة عامة، ويقدم خدمات اإدارية 

للمواطنني )احل�ضول على الوثائق والبطاقات، والرخ�ص( ويتمتع بنظام قانوين خا�ص، وي�ضنف يف 

خانة املرافق العامة التي ل تهدف اإىل حتقيق الربح لنف�ضها ول لإفرادها.

فيهم  مبن  الأجانب  من  املغربي  بالرتاب  واملتواجدين  للمواطنني  اأمنية  خدمات  يقدم  اأنه  ومبا 

اأ�ضخا�ص القانون العام واخلا�ص، تتحكم فيه العديد من املبادئ التي تهم انتظام �ضري املرفق الأمني 
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ب�ضكل منتظم ودائم، وم�ضاواة الطالبني خلدماته العامة دون متييز ب�ضبب اجلن�ص اأو الدين اأو املعتقد 

اأو النتماء اأو اأي متييز اأخر.

وتعترب ت�رشفاته واأعماله الإدارية خا�ضعة ملراقبة املحاكم الإدارية.
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االإدارة العامة للأمن الوطني

1-56- ، وذلك   115 العامة لالأمن الوطني مبوجب الظهري ال�رشيف رقم  اإحداث الإدارة  مت 

بتاريخ 16 ماي 1956.

واملديرية العامة لالأمن الوطني تابعة لوزارة الداخلية وت�ضكل اإحدى املديريات  التي تتكون منها 

الإدارة املركزية لوزارة الداخلية )الف�ضل 3 من املر�ضوم املنظم لخت�ضا�ضات وزارات الداخلية( 

وتاأتي يف الرتتيب بعد املديرية العامة لل�ضوؤون الداخلية.

وانطالقا من ذلك، فاإن وزير الداخلية باعتباره اأعلى �ضلطة اإدارية بوزارة الداخلية هو املوجه 

وهو الذي ي�ضدر الأوامر والتعليمات بو�ضفه اأنه له احلق يف مراقبة اأعمال املروؤو�ضني التابعني اإىل 

اإدارته، غري اأن  املدير العام لالأمن الوطني هو الرئي�ص املبا�رش لرجال الأمن، ول يحل وزير الداخلية 

مكانه يف ممار�ضة هذه املهمة لعدم الخت�ضا�ص، ول حتل الوزارة حمل الإدارة العامة لالأمن الوطني يف 

ممار�ضة مهام الأمن العمومي املوكولة لهذه الأخرية.

واإذا كان من اخت�ضا�ص وزير الداخلية احلفاظ على النظام العام )الف�ضل 2 من املر�ضوم املنظم 

لوزارة الداخلية( فاإن املر�ضوم املحدث لهذه  ل يت�ضمن ما يفيد اأن وزير الداخلية يخت�ص يف و�ضع 

الأمن  جمال  يف  الوطني  لالأمن  العام  املدير  به  يخت�ص  ما  نطاق  يف  تدخل  التي  الأمنية  ال�ضيا�ضات 

العمومي، ولي�ص هناك ن�ص قانوين يحدد اجلهة املوكول لها و�ضع ال�ضيا�ضات الأمنية باملغرب.

وبالنتيجة، فان تبعية الإدارة العامة لالأمن الوطني لوزارة الداخلية تبعية ن�ضبية ومن نوع خا�ص 

النظام  عنا�رش  كافة  اإىل  متتد  ل  الإدارية  الناحية  من  الداخلية  وزارة  بني  القائمة  العالقة  اأن  بحكم 

الإداري املركزي القائم على الت�ضل�ضل الهرمي من اأعلى نحو الأ�ضفل. فموظفو الأمن ل يتلقون 

الأوامر يف اأداء مهامهم من وزارة الداخلية، بل من روؤ�ضائهم املبا�رشين بح�ضب الت�ضل�ضل الهرمي 

اأ�ضفل املقرر مبوجب النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص مبوظفي املديرية العامة لالأمن الوطني،  اإىل  اأعلى  من 

وبالتايل فلي�ص لوزير الداخلية �ضلطة رئا�ضية على موظفي الأمن الوطني.
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النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص مبوظفي املديرية العامة لالأمن الوطني

الأمن  و�ضباط   ،)7 اإىل   3 الف�ضول  الأمن)  حرا�ص  من  رتبهم  مبختلف  ال�رشطة  اأفراد  يدخل   

)الف�ضول 8 اإىل 12(، ومفت�ضي ال�رشطة الف�ضول )13 اإىل 17(، و�ضباط ال�رشطة )الف�ضول 18 اإىل 

20(، وعمداء ال�رشطة ) الف�ضول 21 اإىل26( مبوجب املر�ضوم رقم 079.73.2 )9ابريل 1973( مبثابة 

موظفي  من  خا�ص  �ضنف  �ضمن  الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية  مبوظفي  اخلا�ص  الأ�ضا�ضي  النظام 

التي  ال�ضتثنائية  وامل�ضوؤوليات  بها  يقومون  التي  للمهام  اخلا�ضة  ال�ضبغة  بحكم  العمومية  الوظيفة 

للوظيفة  الأ�ضا�ضي  النظام  يف  عليها  املن�ضو�ص  اخلا�ضة  املقت�ضيات  عليهم  وجتري  بها،  ي�ضطلعون 

العمومية. )الف�ضل 1 من املر�ضوم(.

بـ»الواجبات واحلقوق اخلا�ضة مبوظفي الأمن  املعنون  الثالث  بابه  املر�ضوم يف    ويت�ضمن هذا 

الوطني،  لالأمن  العامة  الإدارة  موظفي  على  امللقاة  الواجبات  و41  و40   39 الف�ضل  يف  الوطني« 

والتي تتمثل يف:

الأحكام  وتنفيذ  الق�ضائية(  )ال�رشطة  والق�ضائية  )ال�ضبطية(  الإدارية  الخت�ضا�ضات  -ممار�ضة 

اأو الأوامر املناطة بهم مبوجب القانون والأنظمة املعمول بها، والتدخل التلقائي، ولي�ص بناء على 

توجيهات اأو تعليمات، لتقدمي العون وامل�ضاعدة اإىل كل �ضخ�ص يكون يف خطر، ولتاليف وقوع كل 

ما من �ضانه الإخالل بالنظام العمومي )الف�ضل 39(. وترتبط هذه الخت�ضا�ضات مبا ي�ضمى داخل 

بالعمل ال�ضتباقي املبني على تقديرات م�ضتخل�ضة من حتاليل معينة، وتتخذ على  الأجهزة الأمنية 

�ضوئه تدابري واإجراءات ا�ضتعداديه واحتياطيه ملواجهة الإخالل املتوقع بالنظام العمومي.

- مزاولة موظفي الأمن مهامهم بالليل والنهار خارج الأوقات العادية املعينة للعمل الأ�ضبــوعية، 

وتـدفع عن �ضاعات العمل الإ�ضافية تعوي�ضات مادية اأو براحة لنف�ص املدة )الف�ضل 40(.

2 ال�ضادر يف 9 ابريل 1973 ف�ضل يف تعوي�ضات  وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن املر�ضوم رقم 080.73. 

موظفي الإدارة العامة لالأمن الوطني، وخول املر�ضوم رقم 081. 73 .2 ال�ضادر يف 9 ابريل 1973 

لبع�ص اأ�ضناف موظفي الإدارة العامة لالأمن الوطني احلق يف ال�ضتفادة من ال�ضكن طيلة مدة مزاولتهم 

ملهامهم. ويتعلق الأمر بكل من املراقبني العامني وعمداء ال�رشطة الإقليميني والعمداء املمتازين املزاولني 

مهام رئي�ص مديرية فرعية بامل�ضلحة املركزية اأو رئي�ص الالأمن الإقليمي )الف�ضل 1(.

وي�ضتفيد من ال�ضكن موظفو م�ضالح ال�رشطة املنتمون لفرق التدخل املتنقلة )الف�ضل 2(، وحتدد 



الت�شريع املغربي يف جمال احلكامة 

الأمنية

42

بالن�ضبة للموظفني امل�ضطرين ب�ضبب مهامهم اأو بحكم ال�ضبغة اخلا�ضة لأماكن ال�ضكنى اإىل ا�ضتعمال 

لالأمن  العام  املدير  ي�ضدره  مبقرر  منهم  امل�ضتفيدين  قائمة  حتدد  اأن  على  الإدارة  تعينها  التي  املباين 

الوطني بعد ا�ضت�ضارة وزير املالية )الف�ضل 3(.

اجلنازة  �ضوائر  بجميع  مهامه  مزاولة  اأثناء  ال�رشطة  موظف  وفاة  حالة  يف  الإدارة  تتكفل  كما 

وعند القت�ضاء بنقل جثته اإىل مكان الدفن الذي تطلبه عائلته )الف�ضل 41(.

موظفو الأمن �ضنف خا�ص من موظفي الوظيفة العمومية

اأول  يجعلهم  العمومية  للوظيفية  الأ�ضا�ضي  للنظام  رتبهم  الأمن مبختلف  اإن خ�ضوع موظفي 

حتت طائلة التعريف امل�ضتعمل للموظف العمومي حيث »يعد موظفا كل �ضخ�ص معني يف وظيفة 

 2 الف�ضل  للدولة« ح�ضب  التابعة  الإدارة  باأ�ضالك  اخلا�ص  ال�ضلم  رتب  اإحدى  وير�ضم يف  قارة 

هذا  من  وي�ضتخل�ص  العمومية.  للوظيفة  الأ�ضا�ضي  بالنظام  املتعلق   ،1958 فرباير  ظهري24  من 

التعريف، اأن يكون عمل املوظف موجها خلدمة مرفق عام تديره الدولة اأو احد اأ�ضخا�ص القانون 

العام بطريقة مبا�رشة، واأن ي�ضغل هذا املوظف الوظيفة ب�ضفة دائمة، ويعني من قبل ال�ضلطة التي 

متلك حق التعيني قانونا.

غري اأن هناك بع�ص الأ�ضناف من املوظفني الذين ينطبق عليهم هذا الف�ضل ، اإل اأن القانون 

ال�رشطة.  واأعوان  ال�رشطة  رجال  بينهم  ومن  بهم،  خا�ضـة  لن�ضو�ص  اأخ�ضعهم 

   وت�رشي على موظفي الأمن مقت�ضيات القانون اجلنائي عندما يتعلق الأمر بقيامهم باأعمال اأو 

اأفعال يجرمها القانون اجلنائي، بحكم اأن جمموعة القانون اجلنائي قدمت تعريفا للموظف العمومي 

الت�رشيع اجلنائي كل �ضخ�ص  اأحكام  224 والذي عرفه »يعد موظفا عموميا يف تطبيق  الف�ضل  يف 

كيفما كانت �ضفته يعهد اإليه يف حدود معينة مببا�رشة وظيفة اأو مهمة ولو موؤقتة باأجر اأو بدون اأجر 

اأو املوؤ�ض�ضات العمومية  البلدية  اأو الهيئات  اأو امل�ضالح العمومية  وي�ضاهم بذلك يف خدمة الدولة 

ذات النفع العام«. 

واجبات رجل الأمن ح�ضب النظام الأ�ضا�ضي للوظيفة العمومية

يتقيد رجال الأمن بالواجبات املهنية املتمثلة يف خدمة الإدارة وامل�ضلحة العامة التي يتقا�ضى من 

اأجلها مرتبا �ضهريا. ويحتم هذا الواجب على املوظف قبول املن�ضب امل�ضند اإليه عند التعيني، وهو 

ما ي�ضتلزم احرتام �ضلطة الإدارة وقبول �ضمني للنظام الأ�ضا�ضي والنظام اخلا�ص الذي يخ�ضع له. 
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كما يفر�ص عليه  ال�ضتمرارية يف العمل،  اإذ اأن املوظف ملزم بالقيام بالعمل ب�ضفة دائمة ومتوا�ضلة 

خالل اأيام واأوقات العمل القانونية وذلك �ضمانا حل�ضن �ضري الإدارة.  وكل تغيب غري مربر يعترب 

العمل  ممار�ضة  املوظفني  واجبات  ومن  ومالية.   اإدارية  اإجراءات  عنه  ترتتب  اأن  ميكن  مهنيا  خطاأ 

�ضخ�ضيا، اأي  قيام املوظف بعمله املنوط اإليه بنف�ضه بدقة واأمانة ولي�ص له اأن يوكل غريه يف ذلك اإل 

يف احلدود التي ي�ضمـح بها القانون، فالإنابة وتفوي�ص ال�ضلطـة والإم�ضاء يتمان ب�ضفة ر�ضمية وفقا 

للن�ضو�ص القانونية املعمول بها .

ويعترب التحلي باملروءة والأخالق احل�ضنة من واجبات رجال الأمن اأي�ضا، بل يعترب من ال�رشوط 

منه  ومطلوب  الوظيفة،  يف  ا�ضتمراره  طيلة  املبداأ  بهذا  بالتحلي  ملزم  واملوظف  للتوظيف.  العامة 

ال�ضلطة  ا�ضتعمال  من  املوظف  مينع  حيث  ال�ضبهات  مو�ضع  يف  جتعله  التي  الأعمال  عن  البتعاد 

متابعات  اإىل  املبداأ  اخلا�ضة، ويوؤدي اخلروج عن هذا  لتحقيق م�ضاحله  الوظيفة  مبنا�ضبة  لـه  املخولة 

تاأديبية اأو جنائية اأو اإدارية.

اأي  ممار�ضة  من  املوظف  مينع  حيث  اأخر  عمل  امتهان  وعدم  للوظيفة  التفرغ  الواجبات  ومن 

ن�ضاط يدر عليه مدخول، ول ميكن خمالفة هذا الأمر اإل مبوجب قرار يتخذه الوزير التابع له املوظف 

اأن هذا املنع ل ي�ضمل املوؤلفات العلمية والأدبية والفنية ب�رشط  اإل  املعني، مبوافقة الوزير الأول،  

عدم الإ�ضارة اإىل ال�ضفة واملرتبة الإدارية يف املوؤلف اإل مبوافقة من الوزير، وهي اأن�ضطة ل تخ�ضع 

لرتخي�ص م�ضبق اأو لحق . غري اأن هناك اأن�ضطة ت�ضتلزم الرتخي�ص وهي اخلربة وال�ضت�ضارة القانونية، 

والتدري�ص يف اجلامعة.

 كما يعترب من الواجبات املن�ضو�ص عليها �رشاحة يف الف�ضل 17 التزام  املوظف بطاعة اأوامر 

روؤ�ضائه ال�ضادرة اإليه يف نطاق عمله، اإذ بدون هذه الطاعة ل ميكن لالإدارة اأن ت�ضتمر بانتظام وبالقدر 

الالزم من الكفاءة والدقة . فعلى الروؤ�ضاء واملروؤو�ضني معا احرتام التدرج الإداري للموظفني و ل 

ميكن  للرئي�ص الإداري اأن ي�ضدر اأوامره اإل ملروؤو�ضيه املبا�رشين الذين يلتزمون بدورهم بتو�ضيل 

اإل بروؤ�ضائه املبا�رشين  اأن ل يت�ضل  اإذ  من الواجب على املروؤو�ص  اإىل مروؤو�ضيهم،   تلك الأوامر 

ال�ضاأن يف  الأعلى كما هو  الرئي�ص  اإىل  تخطيهم  له  يجوز  والتوجيهات، ول  الأوامر  منهم  ليتلقى 

حالة التظلم الإداري، وي�ضرتط يف امتثال املروؤو�ص لأوامر الرئي�ص اأن تكون هذه الأوامر جائزة من 

الناحية القانونية وممكنة التنفيذ عمليا واأن تدخل يف اخت�ضا�ص كليهما معا.
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املخالفة  الرئي�ص  اأوامر  بطاعة  ملزم  املروؤو�ص  هل  هو  نف�ضه  يطرح  الذي  الت�ضاوؤل  اأن  غري 

ثبت  اإذا  اأنه  الت�رشيعات  معظم  به  تاأخذ  الذي  والراأي  ال�ضاأن.  بهذا  الآراء  اختلفت  لقد  للقانون. 

نطاق  تدخل يف  مادة  روؤ�ضائه، ويف  �ضادرة عن  اأوامر  على  بناء  ت�رشف  الذي  املوظف  نية  ح�ضن 

اخت�ضا�ضاته، فاإنه يتمتع بعذر معفي من العقاب. وهو ما اأكده امل�رشع املغربي يف الف�ضل 225 من 

القانون اجلنائي، وعلى العموم فاإن املق�ضود بواجب الطاعة لي�ص الطاعة العمياء بل لبد من اأخذ 

الحتياطات الالزمة يف الأمور التي تبدو خمالفة للواقع والقانون.

ومن واجبات موظفي ال�رشطة مثل �ضائر املوظفني )الف�ضل 18( عدم اإف�ضاء ال�رش املهني، و عدم 

اإذا كانت �رشية بطبيعتها، اأو مبوجب  اأو بيان عن اأعمال وظيفته  الإف�ضاح اآو الإدلء باأي ت�رشيح 

التعليمات، ويظل هذا اللتزام قائما ولو بعد ترك الوظيفة، واإل تعر�ص للم�ضاءلة التاأديبية واجلنائية 

عمال مبقت�ضيات القانون اجلنائي. 

وبحكم اأن املوظف يخول اإليه قدر كبري من ال�ضلطة لتحقيق امل�ضلحة العامة، فاإن القانون مينعه 

�ضبب  بدون  لالإثراء  اأو  اخلا�ضة  امل�ضالح  لتحقيق  ا�ضتغاللها،  اإ�ضاءة  اأو  ال�ضلطة  هذه  ا�ضتغالل  من 

امتيازات  اأو  اأو عمولة  الهدايا  قبول  الر�ضوة بجميع �ضورها مثل  القانون على  م�رشوع. ويعاقب 

اأو ر�ضاوى مبنا�ضبـة قيامه بواجبات وظيفته ، كما مينع عليه تبديد اأو اختال�ص اأو احتجاز اأو اإخفاء 

اأموال عامة اأو خا�ضة، ويعاقب القانون اجلنائي على هذه الأفعال بعقوبات خمتلفة ولو مت اقرتافها 

عن ح�ضن نيـة.

تدخل رجل الأمن من تلقاء نف�ضه بني القانون اجلنائي والقانون الإداري

اإن التدخل التلقائي، لأجل تقدمي امل�ضاعدة ل�ضخ�ص يف خطر هو واجب وفعل ماأمور به مبوجب 

القانون اجلنائي والمتناع عنه يعد جرمية. لكن يجب مراعاة الإمكانيات والتكوين الذي يتوفر عليه 

رجل الأمن ونوع اخلطر وال�ضخ�ص املعر�ص للخطر حتى ميكن له تقدمي امل�ضاعدة ب�ضكل مهني.

عدم  قواعد  اإىل  العام  بالنظام  الإخالل  �ضاأنه  من  ما  لتاليف  الأمن  رجل  تدخل  يخ�ضع  ل  كما 

الإدارية، وحني  لل�رشطة  اأ�ضلي  اخت�ضا�ص  العام  النظام  احلفاظ على  اأن  اعتبار  الخت�ضا�ص، على 

يتدخل يف هذا املجال فاإن تدخله ميكن النظر اإليه من زاوية قواعد الخت�ضا�ص كما حددها القانون 

والق�ضاء والفقه الإداري.  وقد يرتتب عن هذا التدخل اإثارة العتداء املادي اأو العتداء على حرية 

الفردية  امل�ضوؤولية  لها، مما يوقعه يف  التي يخ�ضع  التدخل اجلهة الإدارية  تاأخذ بهذا  معينة، وقد ل 
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الداخلية  الإدارية  املحا�ضبة  الإداري، وقواعد  الق�ضاء  اجلنائي وكذلك جتاه  القانون  فعله جتاه  عن 

لل�رشطة.

وي�ضمل تدخل رجل الأمن يف هذا املجال بالأ�ضا�ص اجلانب املتعلق باجلرائم �ضد النظام العام، 

وهو اخت�ضا�ص يرجع اإىل ال�رشطة الق�ضائية واأعوانها. فبموجب النظام اخلا�ص ملوظفي الأمن ل يعد 

رجل ال�رشطة مرتكبا جلرمية اأو جنحة ال�ضطط يف ا�ضتعمال ال�ضلطة لن هذا من واجبات كل مواطن 

التي يقرها القانون اجلنائي.
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القوات امل�صاعدة

1 يتعلق بالتنظيم العام   .72. �ضدر بتاريخ 22 فرباير 1973  ظهري �رشيف مبثابة قانون رقم 524 

 12( 1  -75 للقوات امل�ضاعدة، وبتاريخ 28 ابريل 1976 �ضدر ظهري �رشيف مبثابة قانون رقم 73 

 -75 ابريل 1976( يتعلق بالتنظيم العام للقوات امل�ضاعدة. حدد الف�ضل الأول من القانون رقم  73 

اإىل جاللة  ت�ضخريها  اأمر  واأرجع  ال�رشيع  للتدخل  �ضكل وحدات  امل�ضاعدة يف  القوات  تنظيم   11

امللك واأخ�ضعها اإىل النظام الع�ضكري وجعلها حتت و�ضاية وزارة الداخلية.

لوزارة  املنظم  )املر�ضوم  الداخلية  لوزارة  تابعة  امل�ضاعدة  للقوات  العامة  املفت�ضية  وتعترب 

العام  املفت�ص  اأن   الوطني، غري  لالأمن  العامة  املديرية  بعد  املو�ضم  الداخلية(، وياأتي ذكرها يف هذا 

للقوات امل�ضاعدة يظل هو الرئي�ص املبا�رش لرجال القوات امل�ضاعدة، ول يحل وزير الداخلية مكانه 

يف ممار�ضة هذه املهمة لعدم الخت�ضا�ص.

و�ضاية  وزارة الداخلية على القوات امل�ضاعدة

الت�ضخري،  الو�ضاية  هذه  وت�ضمل  الداخلية،  وزير  و�ضاية  حتت  امل�ضاعدة   القوات  توجد 

بها  وال�ضتعانة  وتكوينها  رباطها،  اأماكن  ومراقبتها، وحتديد  التنقل  واإدارة وحدات  وال�ضتعانة، 

من قبل العمال. ل متتد هذه الو�ضاية اإىل الت�ضيري الداخلي للقوات امل�ضاعدة يف ما يتعلق باجلوانب 

الإدارية لهذا ال�ضنف الذي يجمع بني القوة ذات الطبيعة الع�ضكرية والقوة العمومية حلفظ النظام 

العام والأمن العمومي.

وي�ضتعني عمال العمالت والأقاليم بقيادة القوات امل�ضاعدة التابعة للعمالة اأو الإقليم، ويعهد 

اإليها باإدارة الوحدات ومراقبتها وبتكوين رجال القوات امل�ضاعدة وت�ضخريهم وي�رشف على هذه 

القيادة مفت�ص اأو مفت�ص ممتاز.

ت�ضخري القوات امل�ضاعدة بتفوي�ص ملكي



الت�شريع املغربي يف جمال احلكامة 

الأمنية

47

الوطني يف كل وقت وحني وحيثما  الرتاب  العام يف جميع  التدخل  ت�ضخري وحدات  وميكن 

نقل هذه  له  يجوز  الذي  الداخلية  لوزير  بقرار  رباطها  اأماكن  تدخلها، وحتدد  اإىل  ال�رشورة  تدعو 

الوحدات وت�ضخريها من طرف وزير الداخلية بعد موافقة جاللة امللك بناء على تفوي�ص منه.

وميكن اإ�ضناد هذا التفوي�ص اإىل املفت�ص العام للقوات امل�ضاعدة )الذي يعني من قبل امللك. ومن 

امل�ضاعدة(،  للقوات  العام  )املفت�ص  ومروؤو�ضه  )امللك(  رئي�ص  بني  قائمة  بينهما  العالقة  تكون  هنا 

وت�ضنف   ، امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  هو  امللك  باعتبار  الع�ضكري  الن�ضباط  قانون  ينظمها 

القوات امل�ضاعدة يف خانة القوات امل�ضلحة عند القيام بعمل ع�ضكري، كما ت�ضنف يف خانة قوات 

حفظ النظام العام والأمن العمومي، وقد تتغري اأ�ضباب الت�ضخري وجمالته، ولكن اخل�ضوع لقواعد 

الن�ضباط الع�ضكري يظل قائما يف جميع احلالت. 

الت�ضخري العاملي  للقوات امل�ضاعدة حتت مراقبة وزير الداخلية 

العمالت والأقاليم  عند وقوع حوادث خطرية وطارئة تقت�ضي تدخال �رشيعا ي�ضتعمل عمال 

رجال املخزن املتنقلني املرابطني يف عمالتهم اأو الإقليم، ب�رشط اأن ينح�رش هذا ال�ضتعمال يف دائرة 

اخت�ضا�ضهم الرتابي، واأن ي�ضت�ضريوا يف ذلك، ب�ضكل فوري وزير الداخلية )الف�ضل 9 والفقرة 3 

من الف�ضل 10 من القانون املتعلق بتنظيم القوات امل�ضاعدة(، ل »اإحاطته علما باملو�ضوع.  ومتكن 

ال�ضت�ضارة وزير الداخلية مبا�رشة من تتبع الت�ضخري بحكم اأن اجلهاز الإداري الأعلى على م�ضتوى 

وزير الداخلية )الوزير( يبقى دائما هو �ضاحب حق التوجيه، وذلك مبا ي�ضدره اإىل مروؤو�ضه  )عامل 

اأعمال  مراقبة  حول  �ضلطات  من  عليه  يتوفر  ما  بحكم  واأوامر  تعليمات  من  العمالة(  اأو  الإقليم 

املروؤو�ضني، اإذ اأن للرئي�ص حق اإجازتها اأو اإبطالها اأو تعديلها اأو احللول حملهم يف اأدائها.

دواعي ت�ضخري القوات امل�ضاعدة  بني النظرية العامة حلالة ال�رشورة والقوانني املغربية

ت�ضخر )ت�ضتعمل( القوات امل�ضاعدة يف حالة ال�رشورة، والتي ل يعرفها اأي ن�ص قانوين مبا فيها 

النظام اخلا�ص بالقوات امل�ضاعدة. ويبقى الأمر مرتوكا لتقدير ال�ضلطة العامة اأو الإدارية التي تقوم 

بت�ضخري القوات امل�ضاعدة يف حالة ال�رشورة.

اأن  منه، على  منا�ص  اأمرا ل  الت�ضخري  يكون هذا  ال�رشورة، وتطبيقاتها،  نظرية  اإىل  فبالرجوع 

ال�رشورة  لأن  تتجاوزها،  ال�رشورة ول  حالة  مع  متنا�ضبة  الإدارة  تتخذها  التي  الإجراءات  تكون 

تقدر بقدرها، وان تتوقف ال�ضلطات عن هذه الإجراءات مبجرد انتهاء الظروف ال�ضتثنائية.



الت�شريع املغربي يف جمال احلكامة 

الأمنية

48

م�ضوؤولية  وترتيب  تعوي�ص.  على  احل�ضول  احلق يف  ال�رشورة  اأعمال  من جراء  مت�رشر  ولكل 

الدولة يف هذا املقام ياأتي خالف الأ�ضل امل�ضتقر يف قواعد امل�ضوؤولية املدنية. وهكذا، اأوجد الق�ضاء 

نظام امل�ضوؤولية دون خطاأ لتعوي�ص املواطنني املت�رشرين، مقابل ال�ضلطات ال�ضتثنائية اخلطرية التي 

تتمتع بها هذه ال�ضلطات يف الظروف ال�ضتثنائية.

التوزيع الرتابي للقوات امل�ضاعدة

وقيادات  عامة،  اأركان  جانب  اإىل  ترابية  وحدات  امل�ضاعدة  القوات  عليه  ت�ضتمل  ما  بني  من 

قانون  من  )الف�ضل3  والتكوين  التدريب  ومراكز  العام  للتدخل  ووحدات  والأقاليم،  بالعمالت 

اإىل  الرتابية  الوحدات  هذه  وتق�ضم   .6791 اأبريل   21 ظهري  امل�ضاعدة(  للقوات  العام  التنظيم 

اإدارتهم  عن  م�ضوؤول  مفت�ص  يقودهم  والبا�ضاوات  العمال  اإ�ضارة  رهن  مو�ضوعني  بلديني  حرا�ص 

وت�ضيري �ضوؤونهم )املقطع 1 من الف�ضل 7(، واىل رجال خمزن اإداريني يكونون رهن اإ�ضارة القوات، 

 ،)7 الف�ضل  من   2 )املقطع  �ضوؤونهم  وت�ضيري  اإدارتهم  عن  م�ضوؤول  مفت�ص  قيادة  ويو�ضعون حتت 

اعتبار  مع  خا�ضة  ظروف  تفر�ضها  معينة  لفرتة  ت�ضخريها  يتم  موؤقتة  �ضبغة  ذات  وت�ضكيالت 

العتمادات املخ�ض�ضة لهذا الغر�ص )املقطع 3 من الف�ضل 8(.

منت  على  املخزن  ورجال  املتنقلني،  املخزن  رجال  على  فت�ضتمل  العام  التدخل  وحدات  اأما 

وحيثما  واآن  وقت  كل  يف  اململكة  اأنحاء  جميع  يف  الوحدات   هذه  ت�ضخري  وميكن  م�ضفحات، 

يتوىل  بينما  م�ضاعدون،  اأو  مفت�ضون  الف�ضائل  قيادة  ويتوىل   .)8 )الف�ضل  تدخلها  ال�رشورة  تدعو 

قيادة الهيئات مقدمون روؤ�ضاء اأو مقدمون، وحتدد اأماكن رباط وحدات التدخل العام بقرار لوزير 

الداخلية. 

الأقاليم والعمالت  لعمال  تقت�ضي تدخال �رشيعا، يجوز  اأحداث خطرية وطارئة  وعند وقوع 

مع  مبا�رشة  ذلك  يف  ال�ضت�ضارة  ب�رشط  نفوذهم،  دوائر  برتاب  املرابطني  املخزن  رجال  ا�ضتعمال 

ال�ضلطات العليا.

النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص بالقوات امل�ضاعدة

  �ضدر الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 533 .72. 1 بتاريخ 4 ابريل 1973 املتعلق بالنظام 

الأ�ضا�ضي اخلا�ص برجال القوات امل�ضاعدة، والذي قام باإدراجهم يف اأ�ضالك ودرجات رجال القيادة 

درجات،  ثالث  اإىل  وينق�ضمون  واملفت�ضون  درجات،  ثالث  اإىل  وينق�ضمون  املمتازون  :املفت�ضون 



الت�شريع املغربي يف جمال احلكامة 

الأمنية

49

و�ضلك امل�ضاعدين وينق�ضمون اإىل اربع درجات، ورجال ال�ضف )املقدم الرئي�ص واملقدم واملخزين(، 

ويتوىل وزير الداخلية اإدارتهم وتدبري �ضوؤونهم يف هذه الأ�ضالك والدرجات )الف�ضل 1(.

تتمثل  امل�ضاعدة، والتي  القوات  النظام واجبات وحقوق رجال  الرابع من هذا  الباب  وحدد 

نظامهم  يف  ن�ص  اإذا  عدا  ما  الع�ضكرية،  والأنظمة  للقوانني  العامة  املقت�ضيات  اإىل  خ�ضوعهم  يف 

الأ�ضا�ضي على خالف ذلك )الف�ضل 15(، وتتم متابعتهم اأمام املحاكم الع�ضكرية، ويطبق عليهم 

قانون العدل الع�ضكري )الف�ضل 16(، ويجري على املفت�ص املمتاز واملفت�ص وامل�ضاعد واملقدم الرئي�ص 

واملقدم واملخزين،  يف جمال التاأديب، مقت�ضيات قانون العدل الع�ضكري والأحكام اجلارية على الكولونيل 

والليوتنان كولونيل والكومندان والقبطان واملالزم واملالزم الثاين و�ضابط ال�ضف الرئي�ص و�ضابط ال�ضف 

والرقيب الرئي�ص والرقيب واملعاون الرئي�ص واملعاون واجلندي من الطبقة الثانية )الف�ضل 17(. 

على  والعمل  الدولة  �ضلطة  باحرتام  الظروف،  جميع  يف  امل�ضاعدة،  القوات  رجال  ويلزم 

احرتامها، والتدخل من تلقاء اأنف�ضهم لتقدمي العون وامل�ضاعدة اإىل كل �ضخ�ص يكون يف حالة خطر، 

ولتاليف وقوع كل ما من �ضاأنه الإخالل بالنظام العام )الف�ضل 18(، ومينع عليهم النخراط يف اأي 

هيئة �ضيا�ضية اأو نقابية )الف�ضل 19(.

ويخ�ضع رجال القوات امل�ضاعدة للت�رشيع العام املتعلق باجلمع بني املنا�ضب واخلا�ص مبوظفي 

الدولة املر�ضمني )الف�ضل 20(، اأي ملقت�ضيات قانون الوظيفة العمومية التي متنع اجلمع بني الوظيفة 

العمومية والوظيفة اخلا�ضة؛

كما حدد الباب ال�ضاد�ص من هذا النظام العقوبات التاأديبية من الدرجة الأوىل والدرجة الثانية، 

 ،)43 بالن�ضبة لرجال ال�ضف )الف�ضل  بالن�ضبة لرجال القيادة، وكذا  باإ�ضدارها  وال�ضلطة املخولة 

مزاولة  عدم  اأو  الإحلاق  اأو  العمل  يف  تتمثل  والتي  و�ضعياتهم  الثاين  بابه  يف  الظهري  هذا  وت�ضمن 

العمل )الف�ضل 3( وف�ضلها يف الف�ضول من 4 اإىل 12، وخ�ض�ص بابه الثالث لالإجازات والرخ�ص 

)الف�ضالن 13 و14(.

الداخلية، ورجال  لوزير  بقرار  املمتازون بظهري �رشيف، وامل�ضاعدون منهم  املفت�ضون  يعني  و 

ال�ضف مبقرر للمفت�ص العام للقوات امل�ضاعدة )الف�ضل 21(.

اأما املر�ضوم رقم 741. 72. 2 فقد قام بتحديد ترتيب الأرقام ال�ضتدللية و�رشوط الرتقي يف 

الرتبة واإدماج رجال القوات امل�ضاعدة. 
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النظام  من  ال�ضاد�ص  الباب  يف  املقررة  التاأديبية  للعقوبات  امل�ضاعدة  القوات  رجال  ويخ�ضع 

القيادة )املفت�ضون  الأ�ضا�ضي اخلا�ص برجال القوات امل�ضاعدة. وتوزع هذه العقوبات على رجال 

قائد  يوقعه  )الإنذار  الأوىل  الدرجة  من  عقوبات  اإىل  وتق�ضم  امل�ضاعدون(،  واملفت�ضون  املمتازون 

اأو  الإقليم  قائد  اأو  الهيئة  قائد  يوقعه  التوبيخ  عليا،  �ضلطة  اأو  العمالة  اأو  الإقليم  قائد  اأو  الوحدة 

العمالة اأو املفت�ص العام للقوات امل�ضاعدة اأو �ضلطة عليا ، العتقال الب�ضيط  ملدة 8 اأيام يوقعه قائد 

الوحدة بالن�ضبة للم�ضاعدين وقائد الهيئة اأو قائد العمالة اأو الإقليم بالن�ضبة للمفت�ضني وامل�ضاعدين، 

النتقال التاأديبي يوقعه وزير الداخلية بالن�ضبة للمفت�ضني املمتازين واملفت�ص العام بالن�ضبة للمفت�ضني 

وامل�ضاعدين(.

اأما بالن�ضبة للعقوبات من الدرجة الثانية، فتنق�ضم اإىل العتقال امل�ضدد اإىل غاية 30 يوما يوقعه 

املفت�ص العام للقوات امل�ضاعدة بالن�ضبة للمفت�ضني املمتازين و املفت�ضني و امل�ضاعدين. اأما العتقال 

امل�ضدد اإىل غاية 60 يوما فيوقعه وزير الداخلية باقرتاح من املفت�ص العام بالن�ضبة للمفت�ضني املمتازين 

60 يوما و يوقعه رئي�ص  و املفت�ضني و وامل�ضاعدين، و العتقال يف ال�ضجن الع�ضكري يف حدود 

الأركان العامة للقوات امل�ضلحة امللكية.

التوقيف عن مزاولة العمل مع احلرمان الكلي من  بالن�ضبة للحذف من جدول الرتقي، و  اأما 

مع  العزل  و  الرتب  من  التجريد  و  الدرجة،  من  والإهباط  العائلية،  التعوي�ضات  با�ضتثناء  املرتب 

للقوات  العامة  الأركان  رئي�ص  توقيعها من طرف  فيتم  بدونه،   اأو  التقاعد  راتب  توقيف احلق يف 

امل�ضلحة امللكية بالن�ضبة للمفت�ضني املمتازين و املفت�ضني و وزير الداخلية بالن�ضبة للم�ضاعدين.

تتمثل  ثانية.  درجة  من  واأخرى  اأوىل  درجة  من  تاأديبية  عقوبات  اإىل  ال�ضف  رجال  يتعر�ص  و 

عليا،  �ضلطة  اأو  الوحدة  قائد  يوقعها  اأيام   8 ملدة  واملقدمني  املخزن  لرجال  احلب�ص  يف  العقوبات 

وملدة 15 يوما يوقعها قائد الهيئة اأو قائد الإقليم اأو العمالة اأو �ضلطة عليا، وملدة 30 يوما يوقعها 

�ضلطة  اأو  الداخلية  وزير  يوقعها  يوما    60 وملدة  عليا،  �ضلطة  اأو  امل�ضاعدة  للقوات  العام  املفت�ص 

عليا، والعتقال امل�ضدد بالن�ضبة للمقدمني الروؤ�ضاء اإىل غاية 8 اأيام يوقعها قائد الوحدة اأو �ضلطة 

عليا، وملدة 15 يوما يوقعها قائد الهيئة اأو قائد الإقليم اأو العمالة اأو �ضلطة عليا، وملدة 30 يوما 

اأو �ضلطة  الداخلية  يوقعها وزير  يوما   60  ، اأو �ضلطة عليا  امل�ضاعدة  للقوات  العام  املفت�ص  يوقعها 

اأو  الهيئة  قائد  منه،  بتفوي�ص  اأو  امل�ضاعدة  للقوات  العام  املفت�ص  يوقعها  التاأديبي   والنتقال  عليا، 
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قائد الإقليم على جميع رجال ال�ضنف، والتوقيف عن مزاولة العمل ملدة لتتجاوز ثالثة اأ�ضهر مع 

احلرمان من كل املرتب با�ضتثناء التعوي�ضات العائلية يوقعها وزير الداخلية اأو بتفوي�ص منه املفت�ص 

العام للقوات امل�ضاعدة، وعقوبة العزل التي يوقعها وزير الداخلية اأو املفت�ص العام للقوات امل�ضاعدة 

بتفوي�ص منه.

تدخل رجل القوات امل�ضاعدة  بني القانون اجلنائي وقانون الن�ضباط الع�ضكري

اإىل كل  اأن يتدخل ب�ضكل تلقائي لتقدمي العون وامل�ضاعدة  من واجب رجل القوات امل�ضاعدة 

�ضخ�ص يكون يف خطر. فاإذا كان اخلطر من م�ضدر ب�رشي ي�ضتدعي الأمر الأخذ يف العتبار امل�ضطرة 

اإذا كان م�ضدر  اأما  للتدخل،  التدخل وما ت�ضعه من معايري و�ضوابط م�ضطرية  للقيام بهذا  اجلنائية 

اخلطر طبيعيا اأو �ضيئا اأخر ل دخل فيه للعمل الب�رشي، فامل�ضاعدة ت�ضتدعي ا�ضتح�ضار الوقاية املدنية 

اأو اجلهة املخت�ضة. ويعد من زاوية القانون اجلنائي فعل ياأمر به كل �ضخ�ص كامل الأهلية والقدرة، 

وكل امتناع عنه يعد جرمية، وقد تطبق يف هذه احلالة الظروف املعفية من العقاب اأو املتابعة مبقت�ضى 

قانون العدل الع�ضكري )1971(.

ومن زاوية قانون الن�ضباط الع�ضكري يعد تدخل رجل القوات امل�ضاعدة  من الواجبات املهنية 

امللقاة على عاتق رجل القوات امل�ضاعدة الوفاء بها، واإل اعترب متحمال للم�ضوؤولية التق�ضريية الفردية 

التي تقع على عاتقه ولي�ص على عاتق املفت�ضية العامة للقوات امل�ضاعدة ول على وزارة الداخلية.

ولي�ص من الغريب قانونيا اأن ت�ضند اإىل رجل القوات امل�ضاعدة مهمة القيام ب�ضفة تلقائية مبهمة 

هذه  )يف  الإدارية  لل�رشطة  التابع  ال�ضبطي  ب�ضقيه  العام،  بالنظام  الإخالل  دون  للحيلولة  التدخل 

ويخ�ضع  امل�ضاعدة(  للقوات  العامة  املفت�ضية  على  و�ضايتها  بحكم  الداخلية  وزارة  تكون  احلالة 

للقانون الإداري، و�ضقه اجلرمي اأو اجلنحي والذي تخت�ص به ال�ضابطة الق�ضائية وال�رشطة، بحكم 

انه واجب ملقى على كل مواطن اإما بالتدخل اأو التبليغ.

ن�ص  قد   24/11/2009 بتاريخ  ال�ضادر  امللكي  القرار  اأن  اإىل  الأخري  يف  الإ�ضارة  جتدر  و 

جمددا على اإحداث مفت�ضيتني للقوات امل�ضاعدة بدل املفت�ضية العامة، تت�ضمان بال�ضتقالل التام عن 

بع�ضهما ولكل واحدة مناطق حمددة. 

التن�ضيق  اإىل مراجعة ن�ضو�ص متعلقة بهذا القطاع مبا ي�ضمن  القرار �ضيوؤدي  اأن هذا  و ل�ضك 

اطر  تكوين  و  امل�ضاعدة  القوات  لأفراد  الجتماعية  اخلدمات  لتقدمي  ال�رشورية  والآليات  امليداين 

هذا القطاع.
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م�صلحة الدرك امللكي

مت اإحداث الدرك امللكي مبوجب الظهري ال�رشيف رقم 1-57-079 ال�ضادر يف 17 مايو 1957، 

وعرفه الف�ضل 2 من هذا الظهري بالقوة العمومية، وحدد مهامه يف ال�ضهر على الأمن الوطني على 

م�ضتوى الرتاب الوطني، واجلي�ص، وطرق املوا�ضالت، وب�ضفة خا�ضة يف البوادي، وحفظ النظام 

العام، وتنفيذ القوانني. 

العامة  املقت�ضيات  امللكية، وت�رشي عليه  امل�ضلحة  القوات  امللكي يف خانة  الدرك  ي�ضنف  كما 

الق�ضائية،  ال�رشطة  مبهام  الدرك  قيام  عند  العدل  لوزير  ويخ�ضع  الع�ضكرية،  وال�ضوابط  للقوانني 

ولوزير الداخلية عند القيام مبهام ال�رشط الإدارية )الفصل 3(.  

وقد خ�ض�ص الظهري ال�رشيف رقم 1-57-280 املتعلق مب�ضلحة الدرك امللكي ال�ضادر يف 28 

فرباير 1958، ق�ضمه الأول للمبادئ العامة املتعلقة مب�ضلحة الدرك امللكي، وق�ضمه الثاين مل�ضلحة 

الدرك، ومت حتديد نظام وقواعد العمل اخلا�ضة بالدرك امللكي وكيفيات م�ضاهمة يف جمالت ال�رشطة 

الق�ضائية وال�رشطة الإدارية.

السهر على األمن الوطني

2 من الظهري املحدث للدرك امللكي يف احلفاظ على الأمن  اأناطها الف�ضل  تتج�ضد املهام التي 

الوطني على م�ضتوى الرتاب الوطني للمغرب )حوا�رش وبوادي( وي�ضمل املجال البحري واملجال 

اجلوي.

لها  للقانون ول يحق  الإدارية، وفقا  ال�ضلطة  بالت�ضخري من  الأوامر  امللكي  الدرك  اإىل  وتوجه 

التدخل يف العمليات الع�ضكرية )الف�ضل 44 من املبادئ العامة للدرك امللكي(.

 وطبقا لهذا الف�ضل ويف جميع احلالت التي يجوز فيها للعمال القيام بتفوي�ضات ق�ضائية اأن 

يطلبوا من �ضباط ال�رشطة الق�ضائية )املنت�ضبني مل�ضلحة الدرك( )الف�ضل45(، القيام بجميع الأعمال 
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التي من �ضاأنها اإثبات اجلرائم واجلنح �ضد اأمن الدولة الداخلي واخلارجي، وبت�ضليم مرتكبيها اإىل 

بهذا  الأخري  تو�ضل هذا  )مبجرد  امللك  لوكيل  التكليف  بهذا  الفوري  العام  الإعالم  املحاكم، مع 

الإعالم يتوىل الإ�رشاف على هذه الق�ضية(.

وعند احلاجة يعلم الدرك ب�ضكل فوري فيالق حرا�ضة الرتاب ووزير الداخلية ووزير الدفاع 

الوطني.)من�ضب حذف مند ال�ضبعينات(..)الف�ضل 46 من املبادئ العامة مل�ضلحة الدرك امللكي(.

مراقبة الطرقات ووسائل النقل واألشخاص

من �ضميم اخت�ضا�ضات الدرك امللكي  النقل وولوج املحطات  مراقبة الطرق وو�ضائل  تعد 

اأو  الأ�رشار،  عن  البحث  عند  احلواجز  يقيم  اإذ  املدن،  خارج  الطرقات  يف  ال�ضري  مراقبة  جمال  يف 

مراقبة ال�ضري يف الطرقات، ويوقف �ضري العربات وو�ضائل النقل لملدة التي ي�ضتلزمها القيام بعمله  

)الف�ضل 63(. وعند اإلقائه القب�ص على اأي �ضخ�ص يخ�ضعه للتفتي�ص، كما يخ�ص للتفتي�ص العربات 

التي ي�ضتعملها هوؤلء الأ�ضخا�ص والأمتعة. واإذا تعلق الأمر بالن�ضاء فيتم تفتي�ضهن على يد امراأة 

)الف�ضل 64(.

احلا�رشين  بالأ�ضخا�ص  ي�ضتنجد  أن  فله  ملهامه،  تاأديته  اأثناء  لهجوم  الدرك  تعر�ص  واإذا   

 )65 )الف�ضل  اإليه  املعهدة  الت�ضخري واأنواع الأوامر  بتنفيذ مطالب  القيام  ملوؤازرته �ضواء يف حالة 

اأو اإذا حدثت جنح اأو حوادث غري عادية، وكان الأمن العمومي يف نف�ص احلني معر�ضا للخطر 

الأ�ضخا�ص  جندة  عنده  اأو  الالزمة،  والأ�ضياء  و�ضائقيها  والعربات  واحليوانات  بالعتاد  ي�ضتعني 

امل�ضابني يف حادثة وهم يف حالة توؤدي بهم اإىل املوت، ويتعني عليه اأن يطلب يف ظرف 24 �ضاعة 

تاأكيد تدابري الت�ضخري التي اتخذها )الف�ضل 66(.

السهر على احلفاظ على النظام العام في احلاالت العادية

 يتوىل الدرك امللكي مهمة ال�ضهر على احلفاظ على النظام العام )هذه املهمة جتعل منه عن�رشا 

من عنا�رش ال�رشطة الإدارية ال�ضبطية مبوجب الف�ضل 2 من الظهري املحدث له(. لهذه الغاية يقوم 

باملراقبة امل�ضتمرة لتدارك كل ما يخل بالنظام العمومي، وزجر مرتكبيه اإذا اقت�ضت احلاجة ذلك 

)فله يف هذه املجال �ضلطة تقديرية( يف احلدود التي ل تتعدى اإمكانياته.

وتبني هذه احلالة اأن تدخل الدرك امللكي ل يقت�رش على احلفاظ على النظام العام، مبعناه ال�ضيق 

جنائية  ون�ضو�ص  اجلنائي  القانون  جمموعة  يف  العام  بالنظام  امل�ضا�ص  جلرائم  حمدد  هو  ما  وبح�ضب 
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خا�ضة، لأن جمرد تدوينه للمخالفات للنظام العام يف املح�رش يتحول تلقائيا اإىل �ضابطة ق�ضائية، وهو 

الأمر الذي ي�ضتدعي عر�ص املخالفني على النيابة العامة ملتابعتهم مبقت�ضى القوانني اجلنائية )تدخله 

التي  فاإن الخت�ضا�ضات  املجال  اإذ يف هذا  العامة(،  النيابة  العدل عن طريق  لو�ضاية وزير  خا�ضع 

متار�ضها ال�رشطة ب�ضفتها الإدارية يرتتب عنها ب�ضفة التبعية حتول �ضفتها اإىل ال�رشطة الق�ضائية.

أما إذا لم يحرر املخالفات للنظام العام التي يقوم مبعاينتها، فيظل هذا العمل 

حم�ضورا يف نطاق مهام ال�رشطة الإدارية ال�ضبطية، ويكون حتت و�ضاية وزير الداخلية.

وزير  اخت�ضا�ص  يف  تدخل  والتي  املتكررة،  ال�ضوابق  ذوي  مبراقبة  امللكي  الدرك  يقوم  كما 

اأو  الوطنية  الوجهة  من  فيهم  وامل�ضكوك  لهم  �ضمري  ل  ومن  واملت�رشدين  واملت�ضولني  الداخلية، 

�ضانهم  يف  املتخذ  و�ضائر  واملحرومني  عليهم  واملحكوم  التج�ض�ص،  يتعاطون  اأنهم  يف  امل�ضكوك 

املنع من الإقامة اأو مبا �ضوى ذلك من تدابري تهم الأمن )الف�ضل 6(.

يتجول  فيه  مشكوك  متجول  كل  ومن  األجانب  شخصية  من  ويتأكد 

بدون أوراق هوية، ويسوقه في احلال إلى اقرب سلطة إدارية )الفصل 85(، 

ويفحص املآوي واحلانات وغيرها من املنازل )الفصل 87(.

في احلالة العادية

في هذه احلالة، ومبا أن للدرك امللكي تقديرات خاصة لألوضاع احمليطة به، فإنه 

يتدخل انطالقا مما يعتبره مسا بالنظام العام أي مسا مبا يراه يشكل أسبقية للمصلحة العامة 

على املصلحة الشخصية اخلاصة، أو بحسب تقديراته للوقائع والظروف، وهذا التقدير 

للمصلحة العامة من قبله يستدعي منه القيام بأعمال مادية، والتي قد يترتب عنها الطعن 

أمام احملكمة اإلدارية من قبل املتضرر بها.

لعدم  إمكانياته  على  االعتماد  خالل  من  مبهامه  القيام  يستطع  لم  إذا 

كفايتها بعني املكان يتوجب عليه إخبار السلطات املختصة، والتي يرجع إليها 

األمر في اتخاذ التدابير الالزمة، طبقا ملا هو منصوص عليه في الفصول من 

29 الى53 من هذا الظهير. 

األحوال املستعجلة

)الفصل  أن يطلبوا مساعدة اجليوش  للدركيني  املستعجلة،  األحول  في 
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أن يستجيب  اجليش  قائد  فيجب على  النظام  األمر بحفظ  تعلق  وإذا   ،)51

الأمر  �ضوى  للدرك  ي�ضدر  ول   )52( الدرك  ضباط  من  كتابة  الصادرة  للمطالب 

باحلفاظ على النظام عند تنفيذ الأحكام ال�ضادرة عن املحاكم الع�ضكرية داخل الرتاب اأو داخل 

اإىل  التنفيذ  بعد  عليهم  املحكوم  في�ضلم  الإعدام  غري  العقوبة  وكانت  اجليو�ص،  اأو  املع�ضكرات 

الدرك الذي ي�ضتنجد بجزء من الف�ضيلة لنقل املحكوم عليهم واإرجاعهم اإىل ال�ضجن )53(.

احلاالت االستثنائية

ينص الفصل 4 من الظهير املتعلق باملبادئ العامة ملصلحة الدرك امللكي، 

الداخلية،  وزير  قبل  من  الإدارية  ال�رشطة  مبهام  للقيام  ال�ضتثنائية  الظروف  يف  ا�ضتعماله  على 

اجليش  الذي هو جزء من  الدرك  أن   أي  الوطني،  الدفاع  وزير  مع  الت�ضاور  وبعد 

يحل حمل ال�رشطة الإدارية ملمار�ضة مهامها، وما يترتب عنه من عسكرة اإلدارة املكلفة 

باحلفاظ على النظام العام.

وفي حالة تهديد الهدوء العمومي )املقابل اللغوي لكلمة السكينة العامة والتي تعدل 

من الضوابط املرتبطة بأهداف وغايات النظام العام(، يستعمل الدرك امللكي إلعادة 

الهدوء.

اإلبقاء على التواصل مع الشرطة اإلدارية

في نطاق اإلبقاء على التواصل املستمر مع السلطات، يوجه الدرك التقارير واملعلومات 

إلى السلطات التي يهمها األمر مباشرة؛ وهي السلطة القضائية، والسلطات اإلدارية، 

والشرطة، والسلطات العسكرية.

�ضيغ  الدرك  روؤ�ضاء  مع  ومرا�ضالتها  ات�ضالتها  يف  تتجنب  اأن  ال�ضلطات  هذه  وتلتزم 

القانون(، ول  )احرتام  الذكر  ال�ضالفة  الف�ضول  املقررة يف  واملبادئ  القواعد  تخرج عن  وتعابري 

يجوز لها باأي حال من الأحوال اأن تدعي ممار�ضة نفوذ خا�ص على جنود الدرك الذين ل ت�رشف 

عليهم بطريقة ت�ضل�ضلية، ول التدخل يف �ضوؤون م�ضلحتهم )مراعاة حرمة رجال الدرك 

واستقالليتهم على السلطات اإلدارية والقضائية والعسكرية(، ومقابل هذا، على 

الدركيني القيتم بواجباتهم نحو ال�ضلطات التي يعملون بجانبها. )الفصل29(.

ومن املحتم على �ضباط الدرك امللكي اأن يوجهوا  جميع املعلومات التي تهم النظام العمومي  
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هذه  تكون  اأن  ويجوز  الإدارية.  ال�ضلطات  اإىل  التلفون  بوا�ضطة  احلاجة،  وعند  عاجل،  ب�ضكل 

هامة،  باأحداث  يتعلق  الأمر  كان  اإن  الق�ضم  قائد  يحررها  كتابية  تقارير  مو�ضوع  املعلومات 

اأحوال  يف  الفيلق  قائد  اإىل  املعلومات  توجه  هذه  كما  فيالق،  عدة  واحد  اآن  يف  تهم  مبعلومات  اأو 

الدرك...)الف�ضل  الوطني من طرف  الدفاع  الداخلية ووزير  من وزير  اإعالم كل  ويتم  اأخرى. 

العسكرية،  السلطات  الدرك لألوامر الصادرة لهم من  41(، وميتثل ضباط 

ويتخابرون معها طبقا ملقتضيات الفصلني 30 و31 حول األحداث الهامة التي 

تطرأ مبنطقتهم. فعبارة أحداث جمع لعبارة حدث، مبعنى واقعة تطراأ لها اأهمية، لذا 

فهم يقومون بدور ا�ضتخباراتي لفائدة ال�ضلطات الع�ضكرية )49(.

اإلدارية  بالسلطات  جتمعه  التي  العالقة  نطاق  وفي  اخلصوص،  وبهذا 

والقضائية يتدخل الدرك في حالة وقوع كوارث طبيعية )الفصول 81 و82(، 

وكذلك عند اكتشاف جثة )الفصل 83(. 

إعادة إقرار النظام العام

التي  األوامر  العام، من خالل  النظام  اإقرار  إلعادة  امللكي  الدرك  يستعمل    

يوجهها العمال إلى قائد كتيبة الدرك، إذا تبني للعمال من تقارير مصلحة 

»جتمهر  وحالة  شعبي«،  »تشويش  حدوث  حالة  حالتني؛  وقوع  الدرك 

للفتنة«، وهذا الخت�ضا�ص املمنوح للعمال يدخل يف نطاق الالمركزية الإدارية.

ففي احلالتني معا يجمع العامل املعني قوات الدرك الالزمة ، بعد التفاو�ص مع قائد الكتيبة، يف 

املحل املهدد بالت�ضوي�ص ال�ضعبي اأو جتمهر الفتنةـ بغر�ص اإعادة اإقرار النظام على اأن تبقى يف مركز 

الدرك كويكبات احتياطية تكون رهن اإ�ضارة وزير الدفاع الوطني )اأي ل يجوز للدرك اإخالء مركز 

الدرك بالكامل(. 

اإ�ضافية من اجلنود لت�ضتيت التجمعات املثرية للفتنة مبا فيها تفريق  وللدرك ال�ضتنجاد بقوات 

جتمعات الأ�ضخا�ص املعار�ضني لتنفيذ القانون اأو اإجبار اأو حكم،  )الف�ضل 88(، اأو لقمع جنح اأو 

نقل عدد كثري من ال�ضجناء )الف�ضل 50(،  ويف احلالتني يلزم العامل باإعطاء بيان على ذلك اإىل وزير 

الداخلية، وقائد اللفيف، ووزير الدفاع الوطني)الف�ضل 42(.

يالحظ، ا�ضتنادا اإىل قانون التجمعات العمومية، ون�ضو�ص جمموعة القانون اجلنائي واملقت�ضيات 
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اجلنائية اخلا�ضة، اأن عبارة الت�ضوي�ص وعبارة الفتنة غري م�ضتعملتني، ولي�ص لهما مدلول قانوين حمدد. 

املتعلق   00-76 القانون  مبوجب  العمومية  التجمعات  ظهري  من  اإلغاوؤها  مت  ت�ضتيت  عبارة  اأن  كما 

بالتجمعات العمومية.

أوامر التسخير واملساعدة للحفاظ على النظام العام

 ل يتم ا�ضتعمال الدرك امللكي اإل ب�ضكل قانوين و�رشيح وبح�ضب احلالت وامل�ضاطر. وين�ضبط 

مفيد  اإ�ضدارها  اأن  املخت�ضة  الإدارية  ال�ضلطات  ترى  التي  الت�ضخري  اأوامر  اإىل  �ضباطه  اأو  قواده 

اأو  الت�ضخري  مطالب  ت�ضتوجب   التي  العادية  املهام غري  43(، وهي  )الف�ضل  النظام  للحفاظ على 

امل�ضاعدة )الف�ضل 7(  بناء على طلبات تخ�ضع مل�ضاطر حمددة يف هذا الظهري املتعلق باملبادئ العامة 

مل�ضلحة الدرك امللكي.

يوجه الدرك امللكي تقارير ومعلومات اإىل ال�ضلطات الق�ضائية يف الوقائع التي ت�ضتوجب املتابعة 

الدرك  وينفد   )34 )الف�ضل  التحقيق...  وق�ضاة  امللك  وكالء  واإىل  واجلنح(  )اجلنايات  الق�ضائية 

خمتلف الأوامر الق�ضائية وموجزات الأحكام، وكذا الأمر بالإح�ضار والإتيان والإيداع بال�ضجن 

واإلقاء القب�ص...)الف�ضل33( ومبا�رشة اأعمال التبليغ والتنفيذ املن�ضو�ص عليها يف قانون الإجراءات 

اأو امل�ضطرة املدنية اإذا مل يتاأت للم�ضالح املكلفة  بها نظرا ل�ضتعجال القيام بها )الف�ضل 36(، ويعاون 

ا�ضتثنائيا يف اإخراج امل�ضاجني بناء على طلب للت�ضخري مو�ضح من قبل احلاكم، )الف�ضل 37( وحتظر 

منه ف�ضيالت لتنفيذ الإعدام على املجرمني بغية احلفاظ على النظام العام، وتدارك الفنت اأو منعها 

ووقاية ال�ضباط العدليني لتنفيذ الإعدام )الف�ضل 38( ول ينفذ �ضباط ال�رشطة الق�ضائية من الدرك 

الإنابة الق�ضائية اإل بوجه ا�ضتثنائي ويف ظروف قاهرة )الف�ضل 39(.

يقدم �ضباط الفيالق وقوادها، بكيفية وا�ضعة النطاق، اإىل موظفي ال�رشطة التحقيقات التي يتعني 

عليهم القيام بها داخل دائرة ترابهم ويتبادلن الأخبار ال�رشورية، ويعمالن بتنا�ضق على م�ضتوى 

ال�رشطة الق�ضائية ب�ضكل يحدده من�ضور م�ضرتك ي�ضدره رئي�ص الوزراء بعد ا�ضت�ضارة وزراء الدفاع 

الوطني والداخلية والعدل )الف�ضل 47(.

ويجوز لكومي�ضاريات ال�رشطة اأثناء قيامها مبهامها اأن تطلب من الدرك امل�ضاعدة طبقا ملقت�ضيات 

الف�ضل 17 من هذا الظهري )الف�ضل 48( اأي اأن تكون طبقا ملا تن�ص عليه القوانني وال�ضوابط.

الوطني  الدفاع  وزير  اأوامر  حتت  امللكي  الدرك  جعل  الظهري  هذا  م�ضتجدات  �ضمن  ومن 
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ال�ضلطة  ملبا�رشة  الداخلية  ولوزير  الق�ضائية،  ال�رشطة  ملبا�رشة  العدل  لوزير  تبعيته  على  والتن�ضي�ص 

ال�رشوط  ح�ضب  الع�ضكرية  الق�ضائية  بال�رشطة  وقيامه  الإدارية(،  ال�رشطة  بها  )يق�ضد  الإدارية 

للوزارات  امل�ضاعدة  4(، ومد  الف�ضل  2 من  )الفقرة  الع�ضكري  العدل  قانون  املن�ضو�ص عليها يف 

الأخرى بناء على �ضابق اتفاق مع وزير الدفاع الوطني عندما ل يتعلق الأمر بحالة من�ضو�ص عليها 

ب�ضكل �رشيح يف القانون، وذلك ق�ضد تنفيذ التدابري التي تناط به والقوانني وال�ضوابط التي يتكلف 

بتطبيقها )الف�ضل 3(. 

مبقت�ضى  اأو  الظهري  هذا  يف  عليها  املن�ضو�ص  املوؤهلة  لل�ضلطات  امل�ضاعدات  هذه  الدرك  وميد 

ن�ضو�ص خ�ضو�ضية، ويتعلق الأمر بكل ال�ضلطات املعنية باملحافظة على النظام العام اأي ال�ضلطات 

الإدارية التي ترمي اإىل حتقيق ا�ضتتباب النظام العمومي بوا�ضطة تنظيم ن�ضاطات اخلوا�ص وحياتهم 

داخل املجتمع، اإذ مل يكتف هذا الظهري بتكري�ص اعتبار الدرك امللكي قوة عمومية، وحدد مهامه يف 

ال�ضهر على الأمن الوطني على م�ضتوى الرتاب الوطني واجلي�ص وطرق املوا�ضالت، وب�ضفة خا�ضة 

يف البوادي وحفظ النظام العام وتنفيذ القوانني، بل ح�رش مهامه اجلوهرية من جهة اأوىل يف ال�ضهر 

اإىل  املهام  الإدارية والع�ضكرية والق�ضائية، ،وق�ضم هذه  ال�رشطة  به  تقوم  الذي  العمل  املبا�رش على 

عادية )يومية( وح�ضب اجتهاد جنود الدرك )املبادرة(، وذلك على ال�ضعيد الوطني واملحلي.

الدرك البحري واجلوي

اأن�ضاأ الدرك امللكي البحري واجلوي مبوجب الظهري رقم 508 .72 .1 ال�ضادر بتاريخ 22 فرباير 

1973 واملن�ضور باجلريدة الر�ضمية عدد 3154 )11 ابريل 1973(، ويعترب الدرك البحري والدرك 

اجلوي من اإحدى ت�ضكيالت الدرك امللكي التابع مل�ضلحة الدرك امللكي ويخ�ضع للمبادئ العامة 

املنظمة لها.

البحري  للدرك  خول  امللكي،  الدرك  مل�ضلحة  العامة  املبادئ  من  مكرر   92 الف�ضل  ومبوجب 

واجلوي جميع اخت�ضا�ضات هذه امل�ضلحة، وكذلك مهمة مراقبة القواعد واملن�ضات واملوؤ�ض�ضات 

اجلوية والبحرية، وب�ضفة عامة جميع الأماكن واملوؤ�ض�ضات املعهود لها بال�ضهر على الأمن فيها اإىل 

القوات اجلوية امللكية واىل البحرية امللكية.

الدرك ومهام الشرطة العسكرية 

مل�ضلحة  العامة  املبادئ  ظهري  من  الثالث  )اجلزء  الع�ضكرية  ال�رشطة  مهام  امللكي  الدرك  يتوىل 
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115(، لذا يبحث الدرك امللكي، ويلقي القب�ص عن اجلنود  اإىل   105 الدرك امللكي، الف�ضول من 

غري  اأو  عطلهم  اأو  رخ�ضهم  اأجل  ان�رشام  بعد  بجي�ضهم  امللتحقني  وغري  منهم  واملمتنعني  الفارين 

احلاملني اأوراق ال�ضفر اأو الرخ�ص القانونية اأو اإحدى رخ�ص التغيب )الف�ضل 105(، ويتعامل مع 

هذه احلالت بح�ضب ما هو مقرر يف الف�ضول من 106 اإىل 111.

واإذا كانت غيبة اجلنود لأ�ضباب قانونية حتى يف حالة انتهاء رخ�ضهم ح�ضب احلالت املبينة يف 

الف�ضل 112 ير�ضل الدرك اإىل ال�ضلطات الع�ضكرية املوؤهلة اأوراق املعنيني بالأمر وكذا حم�رش املبحوث 

عنهم.

واإذا ما تويف اجلندي بني ذويه فاإن قائد فيلق الدرك الذي يهمه الأمر يوجه اإىل رئي�ص اجلي�ص 

واأوراق  الوفاة  ر�ضم  من  ون�ضخة  احلوائج  اإح�ضاء  ت�ضمن  بالأوراق  م�ضحوبة  املحا�رش  من  ن�ضخة 

املتوفى الع�ضكرية، واإذا كانت الوفاة نتيجة لعدوى اأو وباء يقوم رئي�ص الفيلق باإحراق احلوائج يف 

عني املكان ويثبت هذه احلالة يف حم�رش، واإذا تعلق الأمر بوفاة �ضابط يعلم عن طريق الربق وزير 

الدفاع الوطني اأو ال�ضلطة املفو�ص لها هذا ال�ضاأن وكذا رئي�ص اجلي�ص )الف�ضل 113(، ويوجه رئي�ص 

الفيلق اإىل رئي�ص اجلي�ص نظائر من املحا�رش يف احلوادث التي ي�ضارك فيها اجلنود )الف�ضل 114(.

ويقوم الدرك مبوؤازرة ال�ضلطة الع�ضكرية املكلفة مبراقبة اأماكن الإقامة التي تنزل فيها اجليو�ص 

بناء على طلباتها، ويقوم بحرا�ضة الأ�ضخا�ص املنفردين واخليل والعتاد الذي يرتكه اجلي�ص ح�ضب 

احلالت املبينة يف )الف�ضل 115(.

 الدرك ومهام الشرطة القضائية العسكرية

ا�ضتنادا اإىل )الف�ضل 127( من املبادئ العامة املتعلقة مب�ضلحة الدرك يتبني وجود ثالثة اأ�ضناف 

بال�ضفة  ع�ضكرية  �رشطة  �ضباط  الع�ضكرية:  الق�ضائية  ال�رشطة  مبمار�ضة  املخولني  الدركيني  من 

)ال�ضباط، وقياد الفيالق واملعينون لقيادة الفيالق(، اأو بالتكليف من قبل مندوب احلكومة اأو قا�ضي 

التحقيق، اأو بالتفوي�ص.

يدخل يف عداد �ضباط ال�رشطة الق�ضائية الع�ضكرية، �ضباط الدرك وقواد فيالقه ورجاله املعينون 

ب�ضفة قواد الفيالق. وملندوب احلكومة وق�ضاة التحقيق لدى املحاكم الع�ضكرية اأن يكلفوا بالإنابة 

الإنابة  بتلك  الع�ضكرية فيكلفون  الق�ضائية  ال�رشطة  ال�ضباط، وان كان هوؤلء من �ضباط  الق�ضائية 

�ضباط الدرك ال�ضغار ق�ضد ال�ضتماع اإىل ال�ضهود وتلقي املعلومات، ويكلف الدرك بتبليغ جميع 
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العدل  قانون  ملقت�ضيات  املهام   هذه  ممار�ضة  يف  وميتثلون  والإعالنات،  وال�ضتدعاء  الإنذارات 

الع�ضكري عند ممار�ضتهم ملهام ال�رشطة الع�ضكرية )الفصل 128(.

الدرك ملزم باحترام احلريات واحلقوق

يلتزم الدرك اأثناء اأدائه جلميع مهامه وعند ت�ضخريه، من قبل ال�ضلطات املعنية باحرتام احلريات 

اخلا�ضة والعامة واحلق يف احلياة وال�ضالمة البدنية وتقدمي امل�ضاعدة لكل �ضخ�ص يف حالة خطر.

- هذه اللتزامات ت�ضمنها اجلزء الثالث من هذا الظهري املعنون بـ »يف الدرك وما له من حقوق 

وما عليه من واجبات للقيام مبهامه« باب فريد وتعترب خمالفاتها �ضططا يف ا�ضتعمال ال�ضلطة توجب 

توقيع جزاءات تاأديبية وجنائية. خ�ض�ضت الف�ضول من 54 اىل69 من هذا الظهري  ملا يلي: 

-م�ضاعدة كل �ضخ�ص يف حالة خطر يطلب جندته )الف�ضل 54(؛

-احرتام احلريات ال�ضخ�ضية والعامة )الف�ضل 55( كما هي م�ضطرة يف القوانني؛

عدم  ا�ضرتط  �ضاهد  من  اأو  املعلومات(،  )م�ضدر  اأ�ضخا�ص  من  به  املتو�ضل  بال�رش  الحتفاظ 

الإف�ضاح عن ا�ضمه للغري )56(؛

يف  الع�ضكرية  ال�ضلطات  من  باأمر  اإل  يتم  ل  لها  الدخول  اأن  اإذ  امل�ضاكن،  حرمة  احرتام 

�رشيحةـ  ب�ضفة  القانون  يقررها  التي  احلالة  يف  اأو  املنزل  رب  بر�ضا  اأو  ع�ضكري  حكم  حالة 

الأحوال  يف  اإل  ليال  لها  يدخل  ول  بينة،  جرمية  اقرتاف  عند  نهارا  ق�ضائية  اإنابة  مبوجب  اأو 

من  ا�ضتعانة  اأو  في�ضان  اأو  57 ويف حالة وقوع حريق  الف�ضل  من   1 الفقرة  املن�ضو�ص عليها يف 

الليل )57(؛ القانون مدة  اأن يحدد  داخلها على 

قانونية العتقال: يف هذا الإطار، ل يلقي الدرك القب�ص على اأي �ضخ�ص اإل باأمر اأو مذكرة 

�ضادرة من ال�ضلطات ذات النظر بعد ارتكاب جرمية من�ضو�ص عليها يف القانون، ويعد العتقال 

املخالف لهذه املقت�ضيات اعتقال ا�ضتبداديا )الف�ضل 58(؛ 

ل ي�ضمح بو�ضع املعتقلني خارج الأماكن املعينة لهم قانونا )الف�ضل 59(، ول ينبغي ملدة العتقال 

اأن تتعدى 24 �ضاعة حتى ولو تعلق الأمر باإلقاء القب�ص على اأ�ضخا�ص يف حالة تلب�ص اأو يف الأحوال 

تاأديبية(.  اأو  اأحكام عليهم )جنائية  اأو تنفيذ  بالقب�ص عليهم  اأوامر  املبينة يف هذا الظهري ومل ت�ضدر 

وعلى الدرك يف هذه احلالت اأن يعلم فورا وكيل امللك وميتثل لتعليماته )الف�ضل 60(؛ 

مينع ا�ضتعمال القوة عند غياب ال�ضلطات الق�ضائية اأو الإدارية اإل يف حالت تعر�ضهم للعنف 
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اأو هددوا من قبل اأ�ضخا�ص م�ضلحني، واإذا ما تعر�ضوا للمقاومة اأو للدفاع عن امليدان املقيمني به اأو 

املراكز اأو الأ�ضخا�ص املعهود بهم اإليهم، اأو تعذر عليهم اإيقاف الأ�ضخا�ص بدون ا�ضتعمال ال�ضالح 

والف�ضل   61 )الف�ضل  �رشوط حمددة  بح�ضب  النقل  و�ضائل  من  اأو غريها  املراكب  اأو  العربات  اأو 

.)62
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القوات امل�صلحة امللكية

 مت تاأ�ضي�ص اجلي�ص امللكي مبوجب الظهري رقم 138 .1.56 ال�ضادر بتاريخ 20 يوليو1956،  

وو�ضع حتت الت�رشف املبا�رش ل�ضلطة ال�ضلطان حممد اخلام�ص( الف�ضل ، 1( وحدد الف�ضل 2 مهامه 

يف الدفاع عن الوطن ،ومل�ضاهمة يف احلفاظ على النظام العام.

وزير الدفاع الوطني

مت تعـــــيني اخت�ضا�ضات وزير الدفــــاع الوطني ومهامه مبوجب الظهري ال�رشيف رقم 173 . 56. 

1، حيث متت توليته درا�ضة ماأموريات القوات امل�ضلحة وتنظيمها العام وتوزيعها وعر�ضها للم�ضادقة 

على ال�ضلطان )الف�ضل 1(، ويقوم بتنظيمها وتدريبها و�ضيانتها وت�ضيري اإدارتها )اإدارة الدفاع الوطني( 

يف حدود توجيهات جاللته )الف�ضل 2(

امل�ضاعد  العام  واملاجور  العام  املاجور  ومهام  الوطني،  الدفاع   وزير  من�ضب  األغي  ولقد 

.1 بتاريخ 21   72  . للقوات امل�ضلحة امل لكية مبوجب قرار ملكي يف �ضكل ظهري حتت رقم 276 

م�ضالح  مبوجبه  حولت  والذي   ،1972 غ�ضت   23 يوم  الر�ضمية  باجلريدة  ال�ضادر   1972 غ�ضت 

الإدارة املركزية لوزارة الدفاع الوطني اإىل اإدارة للدفاع الوطني يتولها كاتب عام. 

نظام االنضباط العسكري

بامل�ضادقة على  1974، واملتعلق  5 غ�ضت  املوؤرخ يف   1  .74  .383 �ضدر الظهري ال�رشيف رقم 

نظام الن�ضباط العام يف حظرية القوات امل�ضلحة امللكية يطبق على جميع رجال الأ�ضلحة واجليو�ص 

واملكاتب وامل�ضالح واملديريات وغريها من الهيئات التي ت�ضتمل عليها القوات امل�ضلحة )الف�ضل 

2(، واألغي مبوجبه جميع املقت�ضيات املخالفة له )الف�ضل4(.

والقوانني  املوؤدى  الق�ضم  وفق  ال�ضادرة  لالأوامر  الت�ضل�ضلي  النظام  واحرتام  الطاعة  تعتبر 

هذا  العام، ع�ضب  الن�ضباط  نظام  ت�ضدير  من   )4 )الفقرة  الأمة،  حياة  لها  تخ�ضع  التي  والأنظمة 

النظام  ين�ص عليه هذا  ملا  تنفيذ الأوامر �ضواء كانت مطابقة  الفردية يف  امل�ضوؤولية  النظام، وعلى 
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جمع  يف  بالقوانني  وارتباطاته  النظام  هذا  يخالف  ما  بكل  والتبليغ  اليقظة  وعلى  له،  منافية  اأو 

الأماكن والظروف. 

اأعلى  قائدا  ب�ضفته  امللك  راأ�ضها  1(، يقف على  )الف�ضل  الت�ضل�ضلي على هرمية  النظام  ينبني 

العامة  الأركان  رئي�ص  مهام  ويتوىل  د�ضتوريا،  املقررة  للموؤمنني  واأمريا  امللكية،  امل�ضلحة  للقوات 

2(، ويتجلى النظام الت�ضل�ضلي يف تدرج الرتب  لهذه القوات وفقا للت�رشيع املعمول به )الف�ضل 

الرتبة  هذه  وتعد   ،)3 )الف�ضل  واجلنود  ال�ضف،  و�ضباط  ال�ضباط،  اأ�ضناف؛  ثالثة  الع�ضكرية يف 

عنوان الأهلية للقيام مبهام حمددة )الف�ضل 4(.

طبق  ال�ضلطة  ممار�ضة  ق�ضد  بالرتبة  العالقة  بالأهلية  القيادة  الع�ضكري  الن�ضباط  نظام  ويعرف 

ال�ضور والكيفيات املحددة يف الت�رشيع والنظام املعمول بهما )املقطع 1 من الف�ضل 11(، ويف كل 

الأحوال خا�ضعني مبا�رشة جلاللة امللك الذي له ممار�ضة مهام القيادة على الرغم من النظام الت�ضل�ضلي 

)املقطع 2 من الف�ضل 11(. ولالحرتام الدقيق للنظام الت�ضل�ضلي واملاأمورية اأهمية اأ�ضا�ضية باعتباره 

حمددا مل�ضوؤولية كل واحد فيما يتعلق بحقوقه وواجباته )املقطع 3 من الف�ضل 3(، ومراعاة ممار�ضة 

طارئ  واجلتماع  العمليات،  ميدان  يف  اخلا�ضة  احلالت  اأو  العامة،  احلالت  يف  القيادة  يف  احلق 

لوحدات، ويف الطائرات والوحدات احلربية )الف�ضول 12 و13(، مع �ضمان دوام ممار�ضة القيادة 

وا�ضتمراريتها )الف�ضل 14(.

املبادئ العامة للواجبات واملسؤوليات

يت�ضمن النظام العام لالن�ضباط الع�ضكري املبادئ العامة للواجبات وامل�ضوؤوليات، والتي تتمثل 

وتبعاتها  م�ضوؤولياته  حتمل  ويف  وجنديا  مواطنا  ب�ضفته  لواجباته  الع�ضكري  وعي  وجوب  في 

الع�ضكرية يف حماية الوطن وموؤ�ض�ضاته  كما يخ�ضع لالأوامر املبا�رشة جلاللة امللك )الف�ضل15(، 

اململكة وقوانني واأنظمة الأمة، و�ضلم  املوؤدى وموؤ�ض�ضات  الق�ضم  الواجبات احرتام  وت�ضمل هذه 

والقوانني  يتنافى  عمل  بكل  القيام  عن  والمتناع  الع�ضكرية،  الرتب  تدرج  يف  الهرمي  الت�ضل�ضل 

القائد  لإخبار  الو�ضائل  جميع  وا�ضتعمال  باملوؤ�ض�ضات،  ال�رشر  اإحلاق  �ضانه  من  ويكون  والأنظمة 

الأعلى للقوات امل�ضلحة امللكية بهذه الأفعال، وكتمان ال�رش الع�ضكري، والعناية بالعتاد املوكول 

من الف�ضل  1 و2  له، وتقدمي امل�ضاعدة لل�ضلطة ال�رشعية، والجتهاد يف التعلم والتدريب )الفقرة 

.)16
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غري اأن م�ضوؤولية الأعمال يتحملها الع�ضكريون على اأ�ضا�ص فردي يف كل زمان )وقت ال�ضلم، 

وقت الطوارئ، وقت ال�رشورة، وقت الظرفية ال�ضتثنائية، وخالل حالة ال�ضتثناء(، �ضواء تعلق 

الأمر بالإخالل بالواجبات اأو باإ�ضدار الأوامر، وم�ضوؤولية تنفيذ الأوامر اأو عدم تنفيذها. حتى يف 

حالة المتناع عن اإ�ضدار الأوامر الالزمة يتحمل الع�ضكري م�ضوؤولية هذا المتناع )الفقرة 3 من 

الف�ضل 16(، وعليه ممار�ضة الواجبات امللقاة على عاتقه اإذا ما وقع يف الأ�رش اأثناء املعركة )الف�ضل 

.)24

والقيام  احلميدة،  ال�ضلوكيات  مثل   )17 )الف�ضل  ال�ضوابط  من  بالعديد  التحلي  الآمر  وعلى 

واحرتامهم،  له،  املوكولني  والرجال  امل�ضلحة  لفائدة  وال�ضعي  م�ضوؤولياته،  وحتمل  بواجباته، 

والن�ضباط لالأوامر ال�ضادرة له، ولو من ع�ضكري اأقل رتبة منه اإذا كان هذا الأخري ميار�ص مهمة 

لالأغرا�ص  وا�ضتعمالها  ال�ضلطة،  ا�ضتعمال  يف  ال�ضطط  واجتناب  العامة(،  القاعدة  من  )ال�ضتثناء 

الدين  وتعاليم  اأحكام  تطبيق  على  يعمل  اأن  الدينية  بعقيدته  املت�ضبث  الآمر  وعلى  امل�رشوعة،  غري 

الإ�ضالمي احلنيف.

وتتمثل واجبات رئي�ص وحدة يف نطاق ال�ضلطة املخولة له يف اتخاذ القرارات التي تفر�ضها 

احلاجة يف �ضكل اأوامر ي�ضدرها )دقيقة، ووا�ضحة، وغري منافية للقوانني والأنظمة، وتبلغ وفق �ضلم 

الت�ضل�ضل( لت�ضيريها وتدريبها وتن�ضيق ومراقبة اأعمالها. وي�ضهر على تنفيذ اأوامره، ويقوم بزجر اأي 

خمالفات ملقت�ضيات هذا النظام )الف�ضل 18(. 

وكل اإخالل بواجباته من قبله يتحمل م�ضوؤوليتها، ويتحمل م�ضوؤولية الأوامر التي ترتتب عنها 

امل�ضوؤولية اجلنائية بالن�ضبة ملنفذيها...)الف�ضل 19(، وله م�ضوؤوليات اأخرى ي�ضطلع بها اأثناء املعركة 

)الف�ضل 22(. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن الأخذ بامل�ضوؤولية الفردية ملحا�ضبة كل ع�ضكري على اأفعاله 

مبداأ معمول به مبوجب املادة 29 من النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية. 

وعلى املاأمور تنفيذ الأوامر ال�ضادرة له )الف�ضل 20( واإخبار ال�ضلطة التي اأ�ضدرت له األمر 

الد�ضتورية  باملوؤ�ض�ضات  اأو  اأداه،  الذي  الق�ضم  مي�ص  اأمر  اأي  تنفيذ  ميتنع عن  اأن  وله  بتنفيذها، 

امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  اإىل  بذلك  الفوري   بالتبليغ  ويلتزم  واأنظمتها،  الأمة  وقوانني 

اإىل  يبلغها  اأن  عليه  يجب  بتنفيذها،  مكلف  غري  كان  ولو  حتى  الأوامر  بتلك  علم  واإذا  امللكية. 

جاللة امللك ب�ضكل فوري. ولإلشارة، فإن واجب التبليغ عن اجلرائم متالئم مع 
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مقتضيات املادة 8 من مدونة سلوك املوظفني بإعمال القانون.

ب�ضفة  م�ضوؤول  وهو  قانونية،  ب�ضفة  له  ال�ضادرة  الأوامر  تنفيذ  م�ضوؤولية  املاأمور  يتحمل  كما 

�ضخ�ضية عن كل اإخالل بواجباته، وعن تنفيذ الأوامر املنافية للقوانني، وعن الأعمال التي يقوم بها 

اأثناء تنفيذه للمهام امل�ضندة له، وتقع على عاتقه واجبات املحارب اأثناء معركة)الف�ضل 23(.

 ،25 الف�ضل  بقوانني احلرب واأعرافها يف �ضلوكه احلربي ح�ضب مقت�ضيات  الع�ضكري  يتقيد 

والتي جاءت متالئمة مع الأغرا�ص التي و�ضعت من اجلها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، 

 5 وكذلك مع قواعد القانون الدويل العريف الإن�ضاين، ومع اجلرائم املعاقب عليها مبقت�ضى املادة 

من النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلناية الدولية، والتي مت تف�ضيلها يف املواد 6 )الإبادة اجلماعية(، 

و7)اجلرائم �ضد الإن�ضانية(، و8 )جرائم احلرب(، وجرمية العدوان غري املف�ضلة يف هذه التفاقية 

القانون الدويل العريف  القائم بني  اإجماع دويل على تعريفها، بحكم الرتابط  بحكم عدم ح�ضول 

وباقي  الآمرة،  وقواعده  امللزم  وطابعه  الإن�ضاين  الدويل  القانون  يف  درجة  اأ�ضمى  يحتل  والذي 

واتفاقيات جنيف الأربعة، وكذا اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، وذلك بقطع 

القانون  قواعد  من  املادة  هذه  لأن  عليها  املغرب  ت�ضديق  عند   3 مادتها  على  التحفظ  عن  النظر 

الدويل العريف، واآمرة وملزمة )القواعد 151 و152 و153 (.

لكن املعاقبة عليها غري من�ضو�ص عليها ب�ضكل �رشيح يف قانون العدل الع�ضكري، وجمموعة 

القانون اجلنائي املغربي، اإذ ل عقوبة اإل بن�ص.

 كما اأن القانون الدويل الإن�ضاين العريف، حتى وان كان قانون الن�ضباط الع�ضكري ل يعذر 

الدويل  القانون  على  تعود  ل  احلالة  هذه  القانون يف  وعبارة  للقانون.  بجهلهم  وال�ضباط  اجلنود 

الإن�ضاين العريف الذي مل يتم جمع قواعده ون�رشها من قبل خرباء اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر 

الدويل اإل يف �ضنة 2007. 

اأكرث  اأو  التي يقدمها ع�ضكريان  باملطالبة اجلماعية  القيام   )26 الع�ضكريني )الف�ضل  ومينع على 

كيفما كان �ضكلها ونوعها، اأو �ضببها ، كما مينع عليهم ن�رش املكتوبات وت�ضلمها اإل بعد احل�ضول 

يف  املوجودين  فيهم  مبن  امللكية،  امل�ضلحة  للقوات  العامة  الأركان  رئي�ص  من  م�ضبقة  رخ�ضة  على 

و�ضعية اإحلاق اأو توقف موؤقت اأو تقاعد. ول متنح هذه الرخ�ضة اإل اإذا كان املكتوب ل مي�ص بقواعد 

الن�ضباط يف �ضفوف اجلي�ص ول ي�رش بحوزة الوطن)الف�ضل 27(.
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اأو من�ضور كيفما كان نوعه داخل   ويجوز لرئي�ص الأركان العامة اأن مينع ت�ضلم كل مكتوب 

الثكنات اأو املوؤ�ض�ضات اأو قطع البحرية، اأو الطائرات الع�ضكرية. وي�ضدر بهذا اخل�ضو�ص لئحة 

قد  التي  الن�رشات  اأو  املكتوبات  منع  الأهلية  الوحدات  ولقواد  املذكورة.  الن�رشات  اأو  املكتوبات 

مت�ص بان�ضباط القوات املو�ضوعة حتت م�ضوؤوليتهم )داخل الثكنات واملوؤ�ض�ضات والقطع البحرية 

بالأوامر  امللكية  امل�ضلحة  للقوات  العامة  الأركان  رئي�ص  اإخبار  وعليهم  الع�ضكرية(  والطائرات 

ال�ضادرة عنهم بهذا املنع.

وا�ضتعمالها  التلفزية  اأو  الإذاعية  امل�ضتقبلة  املر�ضلة  الأجهزة  حيازة  للع�ضكريني  يجوز  ل  كما 

اأو الطائرات،  الثكنات واملوؤ�ض�ضات الع�ضكرية وعلى منت القطع البحرية  ب�ضفة �ضخ�ضية داخل 

اإل باإذن كتابي من رئي�ص القطعة الع�ضكرية اأو قائد الوحدة يف البحرية اأو قائد الطائرة يف القوات 

اجلوية. وي�رشي هذا املنع على ن�رش وت�ضليم وعر�ص الأفالم وال�ضور والت�ضجيالت داخل الثكنات 

للقوات  العامة  الأركان  رئي�ص  من  باإذن  اإل  الطائرات  اأو  البحرية،  البواخر  الع�ضكرية وعلى منت 

امل�ضلحة امللكية)الف�ضل 36(.

ومن غري اجلائز للع�ضكريني خماطبة اجلمهور يف جميع الأماكن والظروف، دون اإذن �ضابق من 

رئي�ص الأركان العامة للقوات امل�ضلحة امللكية، اأو دون اأمر من ال�ضلطة الت�ضل�ضلية )الف�ضل 28(. 

كما مينع تنظيم اكتتابات وجمع تربعات اأو امل�ضاركة فيها بدون اإذن م�ضبق من رئي�ص الأركان العامة 

)الف�ضل 29(.

ومينع على الع�ضكريني تاأ�ضي�ص منظمة �ضيا�ضية اأو نقابية والنخراط فيها، وكذلك تكوين كل 

ومتا�ضكها. ومن واجب كل  باإتالفها  اأو  امللكية  امل�ضلحة  القوات  بوحدة  امل�ص  �ضانها  من  جمموعة 

ع�ضكري اطلع على ما من �ضانه اأن يوؤدي اإىل هذا التاأ�ضي�ص اأن يرفع ذلك اإىل القائد الأعلى رئي�ص 

الأركان العامة للقوات امل�ضلحة امللكية )الف�ضل 30(، ول يتمتع الع�ضكريون  والتالميذ منهم داخل 

الوطن وخارجه اإل بحرية جتول مقيدة وخا�ضعة لنظام ترخي�ص بالأ�ضكال املبينة يف )الف�ضل 31(، 

وتخ�ضع اإجازاتهم ال�ضنوية والتغيب لنظام الرتخي�ص املن�ضو�ص عليه يف )الف�ضل 33(.

وتخ�ضع الإقامة اخلا�ضة بالع�ضكريني للقيود املن�ضو�ص عليها يف )الف�ضل 32(، وتخ�ضع لإذن 

اإذا ما تعذر عليهم ال�ضكن داخل حدود  القيادة بال�ضماح لهم خارج احلدود املر�ضومة حلاميتهم، 

هذه احلامية.
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العاملني  على  وت�رشي  قانونية،  ب�ضفة  امل�ضلمة  الأ�ضلحة  وحمل  حيازة  للع�ضكريني  ويحق 

باجلي�ص واجلي�ص الرديف من جميع الرتب املقت�ضيات الت�رشيعية اخلا�ضة ب�رشاء الأ�ضلحة ال�ضخ�ضية 

وحيازتها وحملها، ول يجوز لهم خالل مزاولتهم لعملهم اإدخالها اإىل الثكنات اأو املوؤ�ض�ضات اآو 

املن�ضات الع�ضكرية )35(.

العقوبات

 ،)75 )الف�ضل  والتوبيخ   ،)74 )الف�ضل  الإنذار  ت�ضتدعي  التي  املخالفات  اأنواع  حتديد  مت 

والعتقال العادي )الف�ضل 76( والعتقال امل�ضدد )الف�ضل 77( والعتقال يف ال�ضجن الع�ضكري 

)الف�ضل 78( والتاأنيب )الف�ضل 79( واحلجز )الف�ضل 80( والإيداع يف قاعة ال�رشطة )الف�ضل 81( 

والأماكن التاأديبية والزنازن )الف�ضل 82(.

العقوبات اخلاصة بالضباط

والعتقال  العادي،  والعتقال  والتوبيخ،  )الإنذار،  ت�ضل�ضلي  عقابي  لنظام  ال�ضباط  يتعر�ص 

النظام  يف  املقررة  العقوبات  اإىل  يعر�ضوا  اأن  وميكن  الع�ضكري(،  بال�ضجن  والعتقال  املت�ضدد، 

عدم  عقوبة   اإل  يتعر�ضون  وقد   .71 الف�ضل  يف  املحددة  ال�ضلطات  ومن  بهم،  اخلا�ص  الأ�ضا�ضي 

مزاولة اخلدمة، والف�ضل من اجلندية )الف�ضل87(.

العقوبات اخلاصة بضباط الصف

ت�ضدر يف حق �ضباط ال�ضف عقوبات الإنذار، والعتقال العادي، والعتقال امل�ضدد، وميكن 

اأن يتعر�ضوا اإىل العقوبات املقررة التي ت�ضدر من ال�ضلطات املحددة يف الف�ضل 72.

العقوبات اخلاصة باجلنود

التاأديبية  الأماكن  يف  والإيداع  ال�رشطة  قاعة  يف  والإيداع  واحلجز  التاأنيب  اجلنود  يتلقى 

والزنازن، وميكن اأن يتعر�ضوا للعقوبات املقررة يف النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص بهم، وت�ضدر عليهم 

العقوبات من ال�ضلطات الت�ضل�ضلية للجي�ص )الف�ضل 73(.

)الف�ضول  العقد  الرتبة وفقدانها والعزل وف�ضخ  للتجريد من  الع�ضكريون  يتعر�ص  اأن  وميكن 

83 و84 و85 و86 (. 

ويف حالة ارتكاب نف�ص اخلطاأ املعاقب عليه،  يتعر�ص الع�ضكري لعقوبة ت�ضاوي العقوبة املقررة 

يف اجلدول م�ضاعفة بعدد املرات التي تكرر فيها، لكن دون جتاوز العقوبة احلدود الق�ضوى املعينة 
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يف الف�ضول 71 و72 و73 .

إجراءات ممارسة العقاب

نظام  على  يحافظ  اأن  م�ضلحته  اأو  الع�ضكرية  قطعته  اأو  درجته  اأو  رتبته  كانت  مهما  اآمر  كل 

الن�ضباط العام، ولهذه الغاية ي�ضهر على اإثبات الأخطاء التي يرتكبها ماأموروه واملعاقبة عليها يف 

احلال بح�ضب ما هو مبني يف الف�ضل 88 .

الضمانات األساسية

ال�ضكوى،  لتقدمي  مكان  له  يوفر  وان  معاقبته،  قبل  اإليه  ي�ضتمع  اأن  يف  احلق  له  ع�ضكري  كل 

واللجوء اإىل املراقبة الت�ضل�ضلية فيما يرجع لتنفيذ العقوبة ال�ضادرة عليه، واإذا كانت العقوبة تدخل 

يف جمال نظام اأ�ضا�ضي فاملعني بالأمر ي�ضتفيد من ال�ضمانات اخلا�ضة التالية : 

-اأن ي�ضتمع اإليه قبل معاقبته

-اأن يتوفر على اإمكانية تقدمي �ضكوى

-حق اللجوء اإىل املراقبة الت�ضل�ضلية فيما يرجع لتنفيذ العقوبة

من  ي�ضتفيد  بالأمر  املعني  فان  اأ�ضا�ضي   نظام  مقت�ضيات  نطاق  يف  تدخل  العقوبة  كانت  اإذا   

ال�ضمانات اخلا�ضة املن�ضو�ص عليها يف هذا النظام. )الف�ضل 91(.

ال�ضلم  اأن يطلب مع مراعاة  باأنها غري مربرة  اعتقد  تاأديبية  اإىل عقوبة  تعر�ص  ما  اإذا  له  وميكن 

الإداري ال�ضتماع اإليه من طرف ال�ضلطة التي هي اأعلى من ال�ضلطة ال�ضادر عنها العقوبة اأو يوجه 

على  فيجب  الع�ضكري  الن�ضباط  لنظام  وفقا  مقدمة  ال�ضكاية  كانت  ما  واإذا  كتابية،  �ضكاية  اإليها 

ال�ضلطة املخت�ضة اأن تنظر فيها وتخرب املعني بها مباآلها)الف�ضل 92(.

باأمر من جاللة امللك يف بع�ص املنا�ضبات ول�ضيما يف الأعياد  اأن يعفى من العقوبة  كما ميكن 

الوطنية، ول يرتتب عن العفو حمو العقوبة ول يطبق العفو اإل على جزء العقوبة الذي مل يق�ص بعد، 

ما عدا اإذا ن�ص اأمر امللك على خالف ذلك )الف�ضل 93(. 

وي�ضتمر الع�ضكري يف حالة العقوبة اجلارية منذ التاريخ املقرر لإطالق �رشاحه اأو على اثر فرتة 

مترين بق�ضاء عقوبة احلجز اأو العتقال العادي اأو العتقال امل�ضدد اأو مل يتحمل عقوبة باأكملها اإىل 

انتهاء العقوبة )الف�ضل 94(، وي�ضتمر املجندون الذين �ضدرت خالل مدة خدمتهم عقوبة العتقال 

امل�ضدد اأو الإيداع يف الأماكن التاأديبية ملدة تتجاوز 15 يوما الحتفاظ بهم يف اخلدمة بعد التاريخ 
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اأو  امل�ضدد  ق�ضوه خالل خ�ضوعهم لالعتقال  ما  يعادل  الأيام  القانوين لإطالق �رشاحهم عددا من 

60 يوما، وي�ضدر  اأن تتجاوز مدة الحتفاظ بهم بر�ضم اخلدمة  التاأديبية دون  الإيداع يف الأماكن 

الذي يجتمع  الع�ضكرية  القطعة  ا�ضت�ضارة جمل�ص  بعد  بر�ضم اخلدمة  بالأمر  باملعنيني  قرار الحتفاظ 

ال�ضلوك، والإبقاء يف مزاولة اخلدمة من اجل  ت�ضليم �ضهادة ح�ضن  راأيه يف حالت رف�ص  لإبداء 

الع�ضكرية  القطعة  تاأليف جمل�ص  ال�ضف. ويحدد  اجلنود و�ضباط  جتنيد  واإعادة  والتجنيد،  عقوبة، 

و�ضري اأعماله مبقرر لرئي�ص الأركان العامة للقوات امل�ضلحة امللكية )الف�ضل 96(. ويعر�ص ال�ضباط 

على جمل�ص البحث قبل جعلهم يف و�ضع عدم مزاولة اخلدمة ل�ضحب من�ضب اأو توقيف، اأو قبل 

بحثها  اإجراء  وكيفيات  املجال�ص  هذه  تاأليف  ويحدد  تاأديبية.  عقوبة  لأجل  اجلندية  من  الت�رشيح 

مبوجب اأنظمة خا�ضة )الف�ضل 97(.

ظروف االعتقال بالسجن العسكري

يتم اعتقال الضابط في ظروف تليق بوضعه في بناية عسكرية تعينها 

ويتناول  اخلروج،  في  له  حق  وال  زائر  أي  استقبال  من  ويحرم  القيادة، 

طعامه في مكان االعتقال، وال يستفيد من أي وسيلة إعالم وال يتسلم أية 

نشرة من نشرات التسلية والترفيه خالل فترة االعتقال )الفقرتان 1 و2 من 

الفصل 78( والتي قد تصل مدتها 60 يوما، يخضع لها كل من املالزم األول، 

قائد  أو  العادي  الضابط  أو  السامي  والضابط  والقبطان،  الثاني،  واملالزم 

قطعة عسكرية، والضابط السامي قائد قطعة عسكرية، والضابط السامي 

قائد جيش منتدب، ومفتش األسلحة واجليوش، ومدير املكتب، آو املصلحة، 

قيادته  نطاق  أو في  قيادته،  فيلق، وجنرال خارج  قائد  السامي  والضابط 

)الفصل 71(. 

قانون العدل العسكري 

 1971 يوليو   28 في  الصادر   2  .71 رقم  )قانون  الع�ضكري  العدل  قانون  يطبق 

املغير واملتمم لقانون العدل العسكري( يف جميع اجلرائم واجلنح التي يكون مرتكبوها 

الع�ضكرية، ويتعلق األمر باجلرائم واجلنح املنصوص  خا�ضعني لخت�ضا�ص املحكمة 

عليها وعلى عقوباتها في الباب األول من اجلزء األول من الكتاب الثالث من 
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العسكري  العدل  املقررة في قانون  العقوبات  القانون اجلنائي، إضافة إلى 

)الفصل 1(.

وبذلك يتابع  كل اجلنود بجرائم امل�ص باأمن الدولة الداخلي واخلارجي اأمام املحكمة الع�ضكرية، 

مهما كانت رتبهم واأ�ضنافهم، ومثالئهم مبوجب ظهائر اأو مرا�ضيم نظامية والذين هم يف حالة القيام 

باخلدمة الفعلية وباقي الأ�ضخا�ص املن�ضو�ص عليهم يف الف�ضل 1 من قانون العدل الع�ضكري، وكذا 

الأ�ضخا�ص املن�ضو�ص عليهم يف الف�ضل 4 منه. 

مدونة القضاء العسكري

�ضدر ظهري مدونة العدل الع�ضكري رقم 1. 56.27 بتاريخ 21 نوفمبر1956 ، ويحدد 

احلرب  حالة  يف  امللكية  امل�ضلحة  القوات  على  يطبق  الع�ضكري  الق�ضاء  أن   1 فصل  في 

األعلى حسب احلاالت احملددة في  للجيو�ص، واملجلس  الع�ضكرية  املحاكم  بوا�ضطة 

هذه املدونة.

اجلنود  جميع  على   )3 )الفصل  ال�ضلم  وقت  يف  الع�ضكري  العدل  مدونة  وتطبق 

وعلى  اخلدمة،  حالة  يف  هم  والذين  نظامية  مرا�ضيم  اأو  ظهائر  مبوجب  ومماثليهم  وال�ضباط 

اخت�ضا�ص  من  خمالفة  اقرتاف  لأجل  الع�ضكرية  ال�ضجون  يف  املعتقلني  الأ�ضخا�ص  جميع 

احلرب. واأ�رشى  الع�ضكرية،  املحكمة 

وال جتري على ضباط الدرك أحكام احملكمة العسكرية في شأن اجلنايات 

واثبات  القضائية  املراقبة  ملهام  تأديتهم  أثناء  قبلهم  من  املقترفة  واجلنح 

املخالفات في الشؤون اإلدارية.

جتري اأحكام هذه املدونة على جميع الأ�ضخا�ص الذين يقرتفون خمالفة تعترب تعديا على  كما 

على  ال�ضلم  احلرب ووقت  اأحكامها يف وقت  وت�رشي   ،)4 )الفصل  للدولة  اخلارجي  الأمن 

اأثناء املحاكمة )الفصل  18 �ضنة  اأو حمتلة حتى واإن قل �ضنهم عن  اجلنود ومواطني دولة عدوة 

5(، ول تطبق اأحكام املحكمة الع�ضكرية على الأ�ضخا�ص املدنيني للقوات امل�ضلحة امللكية اإل عند 

ارتكابهم خمالفة تعترب تعديا على الأمن اخلارجي للدولة )الف�ضل6(.

واإذا ما مت ارتكاب جرمية تدخل يف نطاق اخت�ضا�ص هذه املحكمة الع�ضكرية، وجناية اأخرى من 

اخت�ضا�ص املحاكم العادية يحاكم اأول اأمام املحكمة الع�ضكرية ويحاكم عن اجلرمية الأخرى اأمام 
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7( وعند �ضدور احلكمني من كال املحكمتني يطبق عليه احلكم الأ�ضد  املحكمة العادية )الف�ضل 

ال�ضادر من اإحداهما.

واإذا ما متت متابعة اجلنود ومماثليهم لأجل جنحة وكان لهم �رشكاء ممن ل ت�رشي عليهم اأحكام 

املحكمة الع�ضكرية فان جميع املتهمني يعر�ضون على املحاكم العادية )الف�ضل8(.

احملكمة العسكرية الدائمة

تعقد املحكمة الع�ضكرية الدائمة جل�ضاتها بالرباط ويجوز لها اأن تعقدها باأي حمل اآخر مبوجب 

يراأ�ضه  جماعي،  ق�ضائي  جهاز  هي  الدائمة  الع�ضكرية  واملحكمة  املخت�ضة.  ال�ضلطة  ت�ضدره  مقرر 

فيها  يوجد  التي  الرتبة  درجة  تعيينهم  يف  يراعى  ع�ضكريني  م�ضت�ضارين  ع�ضوين  مبعية  مدين  قا�ص 

املتهم، وكذا خطورة املخالفة املرتكبة، غري اأنه بالن�ضبة للجنح واملخالفات تتكون املحكمة من قا�ص 

مبحكمة ال�ضتئناف التي تنعقد يف دائرتها املحكمة الع�ضكرية ب�ضفة رئي�ص ومن ع�ضوين م�ضت�ضارين 

ع�ضكريني.

دائرتها  يف  تنعقد  التي  ال�ضتئناف  مبحكمة  قا�ص  من  املحكمة  تتكون  للجنايات،  وبالن�ضبة 

املحكمة الع�ضكرية ب�ضفة رئي�ص ومن اأربعة اأع�ضاء م�ضت�ضارين ع�ضكريني.

تعترب املحكمة الع�ضكرية الدائمة للقوات امل�ضلحة امللكية غري م�ضتقلة عن اإدارة الدفاع الوطني، 

اإذ ل ميكن اأن يتم اإجراء البحث واملتابعة وانعقاد جل�ضاتها اإل باأمر من الوزير املكلف باإدارة الدفاع 

الوطني ) املواد 10 و 81 و 32 و 33 من مدونة العدل العسكري (.

تنظيمها  حيث  من  ت�ضاوؤلت  عدة  تطرح  ال�ضتثنائية  املحكمة  هذه  فاإن  اأخرى  جهة  ومن   

… واخت�ضا�ضاتها واأحكامها �رشوط املحاكمة العادلة 

محاكم احلرب

مبقر  الوطني  الدفاع  باإدارة  املكلف  للوزير  بقرار  احلرب  وقت  يف  الع�ضكرية  املحاكم  تنعقد 

الأركان العامة لكل فريق للقوات امل�ضلحة امللكية ملحاكمة الع�ضكريني ومن يف اأو�ضاعهم املماثلة. 

ويعر�ص عليها من جندي اإىل يوتنان كولونيل )الف�ضل 132 من مدونة العدل الع�ضكري(، بينما 

يحاكم من يوجد يف مرتبة كولونيل وكولونيل ماجور وجرنال من قبل حمكمة خا�ضة طبقا ملقت�ضيات 

الف�ضل 15 منه )الف�ضل 134(.

الدفاع  لوزير  التابع  احلكومة  مفو�ص  اإىل  اإ�ضافة  تركيبتها،  اإىل  منه   133 الف�ضل  ويتطرق 
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لوزير  املدونة  هذه  مبوجب  امل�ضنودة  ال�ضالحيات  جميع  الفريق  قائد  اجلرنال  ويتوىل  الوطني، 

الدفاع، ويتوىل تنفيذ مقت�ضيات الف�ضل 121 من هذه املدونة )الأحكام(، والف�ضل 135 منها.

يف  الطعن  وطرق  م�ضطرة  جتري  حني  يف    ،136 الف�ضل  مقت�ضيات  على  بناء  الدفاع  يتم  و 

نطاق الف�ضل 137 من هذه املدونة التي تتميز بالت�ضدد عن نظريتها املطبقة يف وقت ال�ضلم.

  271 رقم  القانون  مبوجب  املدونة  هذه  على  طراأ  الذي  التعديل  اأن  اإىل  الإ�ضارة،  جتدر  كما 

الر�ضمية عدد  اجلريدة  واملن�ضور يف   ، الع�ضكري  العدل  بقانون  املتعلق   1971 يوليو   26 بتاريخ 

3065 بتاريخ 28 يوليو 1971 ، مل يعدل هذه املواد املتعلقة مبحاكم احلرب.

اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان واحملاكم العسكرية

دورتها  املتحدة يف  لالأمم  التابعة  الإن�ضان«  اأ�ضدرت »جلنة حقوق   ،1997 اأكتوبر   7 بتاريخ 

بعنوان »مالحظات ختامية« والذي ي�ضت�ضف منه انه من الطبيعي  نيويورك تقريرا  املنعقدة يف   59
امل�ضلكية  اجلرائم  يف  بالنظر  متخ�ض�ضة  ع�ضكرية  حمكمة  الدميقراطية  الدول  يف  هناك  تكون  اأن 

اإىل جمموعة كبرية  الق�ضاء  اأن ل متتد �ضالحيات  على  الع�ضكري،   وبالتنظيم  بالعمل  اخلا�ضة  اأو 

اأكان م�ضدرها يف  اإن مثل هذه ال�ضالحية الوا�ضعة،  من احلالت للتحقيق مع مدنيني وحماكمتهم. 

القانون اأو يف املمار�ضة، ل تتفق مع املعايري وال�ضمانات املعتربة يف الدول الدميقراطية، لأن املحاكم 

الع�ضكرية ينبغي اأن تت�ضم دائما بطابع الق�ضاء ال�ضتثنائي اخلا�ص واأل تطال املدنيني.

يف  الع�ضكري  الق�ضاء  �ضالحية  ح�رش  �رشورة   على  الإن�ضان  حلقوق  الدولية  اللجنة  وتوؤكد 

مع  التحقيق  �ضالحية  وحفظ  الع�ضكري،  بالعمل  اخلا�ضة  تلك  اأو  امل�ضلكية  واجلرائم  املخالفات 

املدنيني وحماكمتهم بوا�ضطة الق�ضاء العادي دون �ضواه.

 ومما يزيد القلق حيال ال�ضالحية الوا�ضعة للق�ضاء الع�ضكري، كون هذا الق�ضاء يتاألف من عدد 

كما  ع�ضكريني،  اأكرثية  ومن  عدليني  ق�ضاة  اأقلية  من  تتكون  التي  املختلفة  والأجهزة  الهيئات  من 

يجري تعيني الع�ضكريني منهم وتنقيلهم وفق �رشوط واأ�ضول ل تتوافق واملعايري التي ت�ضمن حياد 

وا�ضتقالل الق�ضاء. 

الذين  الع�ضكريني  الذي يعرتي �رشوط واأ�ضول تعيني  البنيوي  ال�ضعف  اللجنة  و�ضجلت هذه 

اإذ ل تتوفر يف تلك الأحكام ال�ضمانات الالزمة  يقومون مبهام ق�ضائية �ضمن املحاكم الع�ضكرية، 

لتاأمني حياد وا�ضتقاللية هوؤلء يف تاأدية مهماتهم الق�ضائية.  
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اأجهزة اال�صتخبار

املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني

1، ن�رش   .73  .10 اإحداث مديرية مراقبة الرتاب الوطني مبوجب الظهري ال�رشيف رقم  مت 

الأول،  الوزير  قبل  من  بالعطف  موقع   ،1973 يناير   31 بتاريخ  الر�ضمية عدد3144  باجلريدة 

واأحلقت بوزارة الداخلية، وحصرت مهمتها في »ال�ضهر على �ضيانة وحماية امن الدولة، 

وموؤ�ض�ضاتها « وتخضع لسلطة مدير عام )الفصل 1(.

وت�ضم هذه املديرية بالإ�ضافة اإىل الديوان م�ضلحة مركزية وفرقا حملية )الف�ضل 2(. ويحدد 

املحلية  والفرق  املركزية  وامل�ضالح  الداخلية(،  وزير  مر�ضوم   ( العامة  املديرية  تركيبة  مبر�ضوم 

)الف�ضل 3(، وحتدد بقرار ملديرها العام قواعد التنظيم الداخلي مل�ضاحلها املركزية وفرقها املحلية، 

وكذا طرق ت�ضيريها واخت�ضا�ضاتها.

1 بتاريخ 2 يناير 1974 الغي وعو�ص مبوجبه الظهري  )كما �ضدر ظهري �رشيف رقم 652 .73 . 

ال�رشيف رقم 10. 73. 1، موقع من طرف الوزير الأول، وذلك إلحلاقها باملديرية العامة 

لألمن الوطني )فصل 1(، ويحدد مبر�ضوم تركيبة هذه املديرية )الف�ضل 2(، ويعني مديرها 

وفرقها  املركزية  مل�ضاحلها  الداخلي  التنظيم  لتحديد  مقرر  اإعداد  مهمة  ويتوىل  �رشيف،  بظهري 

املحلية، وقواعد ت�ضيريها واخت�ضا�ضاتها، ويتوىل تدبري �ضوؤون موظفيها، ويكون هو الآمر بدفع 

النفقات املقتطعة من اعتمادات هذه املديرية )الف�ضل 3(.

ي�رشي  من  موظفيها يف و�ضعية  يجعل  الوطني  لالأمن  العامة  بالإدارة  العامة  املديرية  اإحلاق  اإن 

عليهم النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ص مبوظفي ال�رشطة، والذي يت�ضل بالنظام الأ�ضا�ضي للوظيفة العمومية، 

واجلرائم  واجلنح  العمومي،  للموظف  اجلنائي  القانون  يف  املعتمد  التعريف  عليهم  وبهذا ي�رشي 

التي يقرتفها املوظفون ب�ضفتهم الوظيفية �ضد احلريات العامة، وكذلك جرمية الختفاء الق�رشي، 
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والتعذيب، والقواعد اجلنائية امل�ضطرية املخ�ض�ضة لهذه اجلرائم.

ومبا اأن املدير العام ملراقبة الرتاب الوطني ل يعد من �ضباط ال�رشطة الق�ضائية، مبوجب قانون 

له  ولي�ص  الق�ضائي،  بالمتياز  يتمتع  ل  فهو  املديرية،  لهذه  املوؤ�ض�ص  والظهري  اجلنائية  امل�ضطرة 

وملديرية مراقبة الرتاب الوطني القيام باأي اعتقال وا�ضتجواب وبحث مع امل�ضتبه فيهم بارتكاب 

جرائم امل�ص باأمن الدولة )القاعدة العامة(.  

املديرية العامة  للدراسات واملستندات

اإحداث املديرية العامة للدرا�ضات وامل�ضتندات مبوجب الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون  مت 

3144 بتاريخ  الرسمية عدد  1973 )اجلريدة  12 يناير  1 بتاريخ   .73  .  8 رقم 

وموؤ�ض�ضاتها«.  الدول  اأمن  على  املحافظة  يف  »امل�ضاركة  بـ  لتقوم  وذلك   ،) ينار1973   31

العام،  املدير  اإىل ديوان  بالإ�ضافة  وت�ضم  )الفصل1(،  املديرية ل�ضلطة مدير عام  هذه  تخضع 

اإدارة مركزية وهيئات متثيلية باخلارج )الفصل2(.

على  الداخلي  تنظيمها  قواعد  وكذلك  امل�ضالح  وخمتلف  الديوان  اخت�ضا�ضات  وحتدد 

الأركان  يتخذه رئي�ص  التمثيلية يف اخلارج مبقرر  الهيئات  وتركيب  شكل مكاتب وأقسام 

أنهم  املقتضى  هذا  من  ويستخلص   ،)3 )الفصل  امللكية  امل�ضلحة  للقوات  العامة 

الن�ضباط  لقواعد  ويخ�ضعون  معهم،  ي�ضتغلون  لهم  مماثلة  و�ضعيات  يف  ومن  ع�ضكريون، 

الع�ضكري، ومدونة اأو قانون العدل الع�ضكري.

ويحدد رئي�ص الأركان العامة املذكورة، النظام الأ�ضا�ضي للعاملني باملديرية العامة للدرا�ضات 

وامل�ضتندات، وبحكم �رشورة �ضري امل�ضلحة ولطبيعتها اخلا�ضة ميكن اأن يت�ضمن هذا النظام الأ�ضا�ضي 

مقت�ضيات تخالف النظام الأ�ضا�ضي العام للوظيفة العمومية، وللقوانني والأنظمة املطبقة على موظفي 

ول  العموميني،  للموظفني  املقررة  باحلقوق  يتمتعون  ل  اأنهم  يعني  4(، مما  )الف�ضل  الدولة 

ال�ضلة  ذات  اجلنائية  امل�ضطرة  لقواعد  ول  العموميني،  باملوظفني  املتعلقة  اجلنائي  القانون  لقواعد 

�ضفة  العام  ملديرها  لي�ص  وبالنتيجة  الوظيفية،  ب�ضفتهم  يقرتفونها  والتي  املوظفني  وجرائم  بجنح 

بارتكاب  فيهم  امل�ضتبه  الأ�ضخا�ص  وا�ضتنطاق  اعتقال  يف  احلق  لها  ولي�ص  الق�ضائية،  ال�ضابطة 

جرائم امل�ص باأمن الدولة.
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ملحق

تو�صيات هيئة االإن�صاف وامل�صاحلة 

اخلا�صة برت�صيد احلكامة االأمنية

املسؤولية احلكومية في مجال األمن

وحفظ  الأمنية  العمليات  عن  ت�ضامني«  ب�ضكل  م�ضوؤولة  »احلكومة  قاعدة  اآثار  	 تفعيل 
النظام العام وحماية الدميقراطية وحقوق الإن�ضان و اإلزامها باإخبار اجلمهور والربملان باأية اأحداث 

و  نتائجها  و  الأمنية  وبالعمليات  بالتدقيق،  ذلك  ومبجريات  العمومية،  القوة  تدخل  ا�ضتوجبت 

امل�ضوؤوليات وما قد يتخذ من التدابري الت�ضحيحية.

املراقبة و التحقيق البرملاني في مجال األمن 1 .

	 قيام الأحزاب ال�ضيا�ضية املمثلة يف الربملان باإعمال مبداأ م�ضوؤوليتها ال�ضيا�ضية و الت�رشيعية 
باإدعاءات  الأمر  تعلق  كلما  للمواطنني،  الأ�ضا�ضية  واحلريات  الإن�ضان  حقوق  بحماية  يتعلق  فيما 

حدوث انتهاكات ج�ضيمة حلقوق الإن�ضان ،اأو حدوث اأفعال ج�ضيمة ما�ضة اأو مهددة لقيم املجتمع 

و اختياره الدميقراطي.

لها على  م�ضاعدة  القانونية،  و  الأمنية  باخلربة  الربملانية  احلقائق  تق�ضي  اأداء جلان  	 تقوية 
اإعداد تقارير مو�ضوعية ودالة بعيدا عن العتبارات ال�ضيا�ضية ال�رشفة.

	 تقوية اآلية امل�ضاءلة و ال�ضتماع املبا�رش من قبل الربملان ب�ضاأن امل�ضوؤولية عن حفظ الأمن 
والنظام العام.

	 تو�ضيع املمار�ضة الربملانية يف امل�ضاءلة و الإ�ضتماع لت�ضمل عالوة على الوزراء املكلفني 
بالأمن والعدل، كل امل�ضوؤولني املبا�رشين عن اأجهزة الأمن و عمليات الردع على الأ�ضعدة الوطنية 

والإقليمية و املحلية.
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وضعية و تنظيم اجهزة األمن 2 .

	 تو�ضيح و ن�رش الإطار القانوين و الن�ضو�ص التنظيمية املت�ضلة به فيما يتعلق ب�ضالحيات 
تقييم  و  املراقبة  اأنظمة  و  العمليات  اأثناء  التدخل  وطرق  الأمني،  القرار  اتخاذ  م�ضل�ضل  تنظيم  و 

عمل الأجهزة ال�ضتخباراتية،وال�ضلطات الإدارية املكلفة بحفظ النظام العام و تلك التي لها �ضلطة 

ا�ضتعمال القوة العمومية.

املراقبة الوطنية للسياسات و املمارسات األمنية 3 .

مبا  فيها،  التدخل  تكنولوجيات  و  الأمنية،و�رشوط  الأزمة  حالت  ت�ضنيف  و  	 تو�ضيف 
يتنا�ضب مع كل حالة، وكذا �ضبل املراقبة وو�ضع التقارير عن التدخالت الأمنية.

	 جعل الإ�رشاف ال�ضيا�ضي على عمليات الأمن و حفظ النظام العام فوريا و �ضفافا، بن�رش 
الت�ضويبية  الإجراءات  و  ذلك  اأ�ضباب  و  خ�ضارة  من  خلفته  عما  و  الأمنية  العمليات  عن  تقارير 

املتخذة.

املراقبة اإلقليمية و احمللية لعمليات األمن و حفظ النظام 4 .

	 و�ضع عمليات الأمن و تدخالت القوة العمومية باأمر ال�ضلطات الإقليمية و املحلية حتت 
الإ�رشاف الفوري للجان حملية اأو اإقليمية للمراقبة و التتبع،متعددة التكوين.

	 ن�رش تقرير مف�ضل اإثر كل عملية من هذا النوع، ي�ضف الوقائع و العمليات و احل�ضيلة و 
اأ�ضباب ما قد يح�ضل من ال�ضطط اأو التجاوز.

معايير و حدود استعمال القوة. 5

اأو  التدخل  لقرار  يوثق  ما  بالحتفاظ بكل  الأمن  اأو  لل�ضلطة  اأو وكيل  	 اإلزام كل جهاز 
اإىل القوة العمومية، ف�ضال عن حفظ التقارير و الإ�ضعارات و املرا�ضالت املت�ضلة بذلك.

ّ
اللجوء 

	 اإبطال الأوامر و التعليمات ال�ضفوية، اإل يف حالة اخلطر املحدق، على اأن ت�ضتتبع الأوامر 
ال�ضفوية عندئذ باأخرى مكتوبة و موقعة لتاأكيدها.
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