
مـركـــــز درا�ســـات حـقـــوق الإن�ســان والديــمـقراطـــيــة

منظمة غري حكومية متخ�س�سة يف البحث والدرا�سة والتدريب، م�ستقلة عن ال�سلطات احلكومية والتيارات ال�سيا�سية، 

تعنى بق�سايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا.

الأهداف:

النهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان والدميقراطية من خالل:

● خلق ف�ساء للتناظر يف الق�سايا احلقوقية والدميقراطية و�سبل تاأ�سيلها ومعيقات تطورها.

●  تقييم ال�سيا�سات العمومية يف جمال حقوق الإن�سان.

● حتفيز التفكري يف املكونات الثقافية وال�سيا�سية والقانونية واملوؤ�س�ساتية املرتبطة بالبناء الدميقراطي ودولة القانون.

● مواكبة م�ستجدات الآليات واملعايري يف جمال حقوق الإن�سان مبا يف ذلك ق�سايا العدالة النتقالية وتقنيات حل النزاعات 

بالطرق ال�سلمية واحلكامة الأمنية...

● التوثيق والبحث يف الفكر احلقوقي والدميقراطي.

● دعم وت�سجيع البحوث يف جمال حقوق الإن�سان والدميقراطية.

الو�سائل:

يعمل املركز على حتقيق اأهدافه عن طريق:

● تنظيم ندوات ودورات تدريبية؛

● اإجناز درا�سات واأبحاث؛

● اإ�سدار املطبوعات وغريها من الو�سائل املنا�سبة للنهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان والدميقراطية؛

● تبادل اخلربات وبلورة برامج التعاون وال�رشاكة مع موؤ�س�سات وطنية ودولية؛

● امل�ساركة يف املنتديات الوطنية والدولية؛

● اإن�ساء وحدات متخ�س�سة يف الن�رش والإعالم والتوثيق.

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

الرباط- املغرب �سندوق الربيد: 326 الربيد املركزي – 

الهاتف/الفاك�ض : 71 95 70 37 05 )00212(     
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ورقة تقدميية

 لل�شت�شارة الدولية

ال�شياق  

غري  كمنظمة  والدميقراطية،  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  يعمل 

حكومية، على مواكبة الإ�سالحات يف جمال حقوق الإن�سان والدميقراطية 

باملغرب. ويف هذا ال�سياق، ي�ساهم يف تتبع تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف 

وامل�ساحلة، وهي جلنة احلقيقة والإن�ساف الأوىل مبنطقة ال�رشق الأو�سط 

والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  اختار  وقد  اإفريقيا.  و�سمال 

ال�ستغال على تو�سياتها املتعلقة باإ�سالح قطاع الأمن، اعتبارا  لأهميته 

يف �سمان احرتام حقوق الإن�سان ودعم  �سريورة البناء الدميقراطي.

كما اأن مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية على القوات امل�سلحة منظمة 

دولية بع�سوية 61 دولة، ترافق الدول يف تنمية احلكامة اجليدة يف جمال 

الأمن.  ودعما للتحول الدميقراطي ببلدان �سمال  اأفريقيا ، اأن�ساأ مركز جنيف 

ائتمان  »�سندوق   ،2012 �سنة  امل�سلحة،  القوات  على  الدميقراطية  للمراقبة 

للم�ساعدة يف اإ�سالح قطاع الأمن يف �سمال اأفريقيا«. 

يف هذا الإطار نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية  ومركز 

وملتقيات  ندوات  عدة  امل�سلحة   القوات  على  الدميقراطية  للمراقبة  جنيف 

حول »اإ�سالح قطاع الأمن على �سوء تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة«. 

وقد مكنت هذه الأن�سطة من جمع ممثلني لقطاع الأمن وفعاليات وخرباء 
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املجتمع ملناق�سة موا�سيع ح�سا�سة كانت تعترب، يف ال�سابق،  �سمن املجال 

املحفوظ.

وينظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف للمراقبة 

للم�ساهمة يف  الدولية  امل�سلحة  هذه ال�ست�سارة  القوات  الدميقراطية على 

التفكري يف ما يتعلق باإقامة املجل�س الأعلى لالأمن باملغرب، الذي مت اإحداثه 

مبقت�سى الد�ستور املغري اجلديد الذي متت امل�سادقة عليه يف  يوليوز 2011 

با�ستفتاء �سعبي.

الأهداف

يتمثل الهدف العام لهذه ال�ست�سارة الدولية يف توفري اأر�سية لت�سهيل 

تبادل الراأي حول ماأ�س�سة و�سري املوؤ�س�سات ال�سبيهة املكلفة بال�سيا�سة الأمنية 

ببلدان خمتلفة. و�سيقدم  ممار�سون  يف جمال ال�سيا�سة الأمنية عرو�سا 

حول �سري جمال�س الأمن الوطنية ببلدانهم والتي �ست�سكل منا�سبة ملناق�سة  

جتربتهم  مع خمتلف الفاعلني احلكوميني وغري احلكوميني املغاربة.

وتتمثل الأهداف اخلا�سة يف:

● ا�ستيعاب �سري وحتديات تن�سيق ال�سيا�سة الأمنية الوطنية؛

● ال�سماح للممار�سني املغاربة بتحديد املحاور ذات الأولوية حتى يتمكنوا 

من التقدم يف ماأ�س�سة �سيا�سة بالدهم الأمنية م�ستفيدين يف ذلك  

من التجربة الدولية؛

● توفري ف�ساء للحوار بني خرباء الأمن الوطني، وال�ساهرين عليه وفعاليات 

املجتمع املدين وجامعيني حول ق�سايا تهم الأمن الوطني.
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امل�شاركون :

�سارك يف هذه الور�سة ال�ست�سارية خرباء مغاربة واأجانب و�سخ�سيات 

من الوزارات املعنية، وممثلني لقوات الأمن، وبرملانيني، وفعاليات من املجتمع 

املدين وجامعيني.

املنظمون:

تنظم هذه الور�سة ال�ست�سارية من طرف مركز درا�سات حقوق الإن�سان 

القوات  على  الدميقراطية  للمراقبة  جنيف  مركز  مع  بتعاون  والدميقراطية 

امل�سلحة.
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تقرير تركيبي

نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية بتعاون مع مركز جنيف 

للمراقبة الدميقراطية على القوات امل�سلحة يومي 21 و 22 مار�س 2013 بالرباط 

ا�ست�سارة دولية حول مو�سوع  »املجال�س الوطنية لالأمن يف �سوء التجارب 

القطاعات  اإىل خمتلف   ينتمون  اأجانب ومغاربة  الدولية«، ح�رشها خرباء 

الوزارية والأمنية واملوؤ�س�سات الوطنية املعنية  وفعاليات من املجتمع املدين 

وقطاع الإعالم.

اأو�سح  احلبيب بلكو�س، رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان  وقد 

اللقاء  هذا  تنظيم  اأن  اللقاء،  لهذا  الفتتاحية  اجلل�سة  خالل  والدميقراطية 

اجلديد  املغربي  الد�ستور  اأقره  ما  مواكبة  على  املركز  عمل  اإطار  يدخل يف 

بخ�سو�س اإحداث جمل�س اأعلى لالأمن، موؤكدا اأن ق�سايا الأمن، وعلى خالف 

ما كان يعتقد البع�س، تندرج يف �سلب البناء الدميقراطي و�سمان التمتع 

باحلقوق واحلريات.

واعترب اأن تناول هذا املو�سوع يطلب الكثري من التاأين، باعتبار التحديات 

واخلا�سيات املرتبطة مبو�سوع الأمن، و�سالحيات واخت�سا�سات مكوناته، 

ومتطلبات تداول املعلومات املتعلقة بهذا املو�سوع.

الدولية  التجارب  من  ال�ستفادة  اإىل  ترمي  الور�سة  هذه  اأن  واأو�سح 

واأدوار  واأهداف  و�سياق  دواعي  على  للوقوف  واملغاربة  الأجانب  واخلرباء 

و�سالحيات املجل�س الأعلى لالأمن الذي �سريى النور يف التجربة املغربية.

الأو�سط  ال�رشق  بعمليات  املكلف  ليتوهولد،  اأرنولد  نوه  جهته  ومن 

امل�سلحة،  القوات  على  الدميقراطية  للمراقبة  جنيف  مبركز  افريقيا  و�سمال 
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بالتعاون القائم بني مركز جنيف ومركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية 

يف  مو�سوع الأمن باملغرب م�سريا اإىل ما مت اإجنازه يف هذا ال�سدد من 

منتديات وملتقيات ودورات. 

كما اأكد اأن املادة 54 من الد�ستور املغربي التي تن�س على اإن�ساء جمل�س 

الأعلى لالأمن تعرب عن اإرادة �سيا�سية ملاأ�س�سة قطاع الأمن، م�سريا اإىل اأن من 

�ساأن هذه ال�ست�سارة الدولية اأن ت�سمح بالطالع على جتارب بلدان اأخرى 

قامت باإن�ساء موؤ�س�سات �سبيهة، والوقوف عليها وال�ستفادة منها يف تفعيل 

املقت�سى الد�ستوري امل�سار اإليه.

وحتدث اأرنولد ليوتهولد يف كلمته عن اأهمية ال�سفافية واملحا�سبة يف 

جمال الدفاع والأمن، وذلك �سواء على م�ستوى حتديد الإطار القانوين اأو 

ال�سفافية يف  اأن  واأو�سح  املعلومات،  اأو  املوؤ�س�سات  اأو  العمومية  ال�سيا�سات 

ارتباطها باملحا�سبة قد عرفت تطورا كبريا خالل العقدين الأخريين، حيث 

اأن  على  يوؤكد  القت�سادية  والتنمية  التعاون  منظمة  �سلوك  ميثاق  اأ�سبح 

املراقبة ال�سيا�سية الدميقراطية للقوات امل�سلحة و�سبه امل�سلحة وقوات الأمن 

الداخلي وم�سالح ال�ستعالمات وال�رشطة ت�سكل عن�رشا رئي�سيا يف توفري 

ال�ستقرار والأمن.

عر�س افتتاحي 

يوني�سكو،  كون�ستانتان  قدمه  افتتاحي  بعر�س  اجلل�سة  هذه  متيزت 

�سابق،  دفاع  وزير  برومانيا،  العمومية  ال�سيا�سة  معهد  اإدارة  جلنة  ع�سو 

ووزير داخلية �سابق حول مو�سوع: »هل املجال�س الوطنية لالأمن مفيدة يف 

النتقال الدميقراطي؟«

اأكد �ساحب العر�س يف البداية اأن املجل�س الوطني لالأمن يختلف من 

بلد لآخر غري اأن اإن�ساءه يتطلب ر�سد التهديدات التي ت�ساعد على حتديد 
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الأهداف وال�سرتاتيجيات واملوارد  التي ت�ساعد بدورها على حتقيق القيم 

وجتاوز الإكراهات. 

واأكد على اأهمية الإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بالأمن الداخلي واخلارجي 

من طرف املجال�س الوطنية لالأمن، ولكن كذلك من طرف الهيئات الربملانية 

ف�سال عن املواطنني ومنظمات املجتمع املدين.

الأفراد  يعي�س  حيث  عاما   و�سعا  يعترب  اأ�سبح  الأمن  اأن  واأو�سح 

واجلماعات يف �سالم وحرية ويف مناأى عن الأخطار، وي�ساركون  م�ساركة 

كاملة يف اإدارة ال�سوؤون العامة، ويتمتعون  بحقوقهم الأ�سا�سية ، كما اأن لهم 

بيئة ل  الأ�سا�سية، والعي�س يف  املوارد والحتياجات  اإىل  الولوج  احلق يف 

ت�رش ب�سحتهم وعافيته، حيث يعزز اأمن الأ�سخا�س واأمن الدول كل منهما 

الهيئات  من  وغريها  العمومية  املوؤ�س�سات  من  كبري  عدد  ويتحمل  الآخر، 

م�سوؤولية �سمان بع�س جوانب الأمن. 

الأمن،  الأ�سا�سيني يف  الفاعلني  يوني�سكو  اأن حدد كون�ستانتان  وبعد 

التنفيذية، وال�سلطة  ال�سلطة  اأجهزة  اإىل  اأن تدبري ومراقبة الأمن يعود  اأكد 

ال�ست�سارية الوطنية لالأمن، وال�سلطة الت�رشيعية، ووزارات الدفاع والداخلية 

واخلارجية، ووزارة التدبري املايل، ف�سال عن هيئات املجتمع املدين.

البداية  لالأمن متت يف  الوطنية  املجال�س  اإن�ساء  باأن  عر�سه  وذكر يف 

وبريطانيا حيث  وفرن�سا  اأملانيا  ، خا�سة يف  الثانية  العاملية  مبنا�سبة احلرب 

كانت مهمتها تن�سيق وتنظيم عمليات الأمن التي تهم البالد، م�سلطا ال�سوء 

عن هياكل وموارد هذه املجال�س. 

وقبل اأن يجيب عن ال�سوؤال املحوري ملداخلته اأكد على اأهمية التفاعل 

الإيجابي بني مكونات هذا اجلهاز وتفاعله مع الربملان، ليخل�س اإىل اأن مدى 

اأهمية مثل هذه املوؤ�س�سة يف النتقال الدميقراطي ترتبط مبنهجية اإن�سائها 
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وعملها وال�سالحيات املخولة لها واملوارد املتاحة لها. لذا فاحلذر مطلوب يف 

التعامل مع متطلباتها.

الد�ستور املغربي اجلديد وم�أ�س�سة املجل�س الأعلى للأمن

الد�ستور  بلكو�س متحورت حول  اأدارها احلبيب  التي  الأوىل  اجلل�سة 

املغربي اجلديد وماأ�س�سة املجل�س الأعلى لالأمن، وتدخل خاللها كل من عبد 

اهلل �ساعف، وح�سن طارق واإدري�س بلماحي.

اأ�سار عبد اهلل �ساعف ع�سو اللجنة املكلفة مبراجعة الد�ستور يف بداية 

مداخلته  اإىل اأن العديد من الهيئات ال�سيا�سية واحلقوقية قد اأولت اأهمية 

التي  اللجنة  اإىل  مذكراتها  لالأمن يف  وطني  اإن�ساء جمل�س  مل�ساألة  خا�سة 

كلفت  مبراجعة الد�ستور.

قبل  اإ�سالحه  وم�ستلزمات  الأمن  واقع  على  ال�سوء  �سلط  اأن  وبعد 

مب�ساألة  املجتمع  داخل  املتنامي  الهتمام  �ساعف  ربط  اجلديد،  الد�ستور 

 الأمن يف املغرب، بل واإن�ساء  جمل�س اأعلى لالأمن برتاكمات عرفها املغرب، 

وتتعلق اأ�سا�سا ب:

التي �سهدها املغرب ما بني �ستينيات وت�سعينيات  ●  الأحداث الكربى 

القرن املا�سي، التي متيزت بانتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان كانت 

املنظمات احلقوقية، كما  العديد من  اهتمام وحترك وفعل  مو�سوع 

تو�سياتها  اهتمت  حيث  وامل�ساحلة،  الإن�ساف  هيئة  اإليها  تطرقت 

مب�ساألة احلكامة الأمنية؛ 

●  ال�سدمة الناجمة عن احلدث الإرهابي  ليوم 16 ماي 2003، حيث اأدت  

هذه الأحداث وكل ما يتعلق بالإرهاب اإىل اإعادة النظر يف امل�ساألة 

الأمنية يف ارتباط مع املكت�سبات اجلديدة التي عرفتها »ثورة حقوق 

الإن�سان« التي �سهدتها القطاعات الأمنية؛
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●  اأحداث )اكدمي الزيك( بالعيون والتي بينت بامللمو�س اأن هناك حاجة 

ما�سة اإىل عقلنة  وماأ�س�سة املجال الأمني.

واعترب اأن تطور اإ�سالح قطاع الأمن واحرتام القانون كان بطيئا قبل اأن 

حتظى م�ساألة حقوق الإن�سان بالأهمية الالزمة، واأن اأغلب القطاعات الأمنية 

كانت تركز على التدبري التقني والإداري لالأوامر، وتنفيذها. م�سريا اإىل اأنه مل 

تكن هناك بنية اأو اإطار للتفكري والربجمة والتخطيط والتدبري التوقعي.

القوانني  من  جملة  عرف  التناوب  عهد حكومة  اأن  اإىل  �ساعف  واأ�سار 

تتعلق باجلي�س موؤكدا اأن ذلك يدخل يف اإطار م�رشوع اإ�سالحي متما�سك 

يهم جمال الأمن.

و�سلط ال�سوء على مهام واأدوار املجل�س الأعلى لالأمن كما ن�س عليه 

وتنمية  الأزمات  وتدبري  التن�سيق  يف  املتمثلة  الد�ستور،  من   54 الف�سل 

احلكامة، مربزا اأن هذا املجل�س ينطلق من مقاربة حقوقية، وي�سكل اإطارا 

لبلورة ال�سرتاتيجيات الأمنية الداخلية واخلارجية ومواجهة الأزمات، ف�سال 

عن اأنه �سيكون موؤ�س�سة �سمن املوؤ�س�سات الأخرى املكونة للبناء الدميقراطي 

بالبالد، مما �سيجعله مو�سوعا للمراقبة واملحا�سبة الدميقراطية الخ.

يف  املغرب  عرفها  التي  التحولت  اإىل  اأ�سار  جهته،  من  طارق  ح�سن 

جمال التفكري العمودي يف ق�سايا الأمن والتي جت�سدت يف:

● تو�سيات هياأة الإن�ساف التي اأحلت على �رشورة اعتماد حكامة اأمنية 

وتعزيز املراقبة على قطاع الأمن من قبل الربملان املغربي وامل�ساحلة بني 

ا�ستغل عليها مركز درا�سات  التي  التو�سيات  والأمن، وهي  املجتمع 

حقوق الإن�سان والدميقراطية؛

على  خا�س،  ب�سكل  امل�ستقلة  وال�سحافة  عامة،  ال�سحافة  انفتاح   ●

املوا�سيع الأمنية �سواء ما تعلق باملوؤ�س�سات اأو الأحداث والوقائع؛

واإبرام  توا�سلها  الذي جت�سد يف  الأمنية  املوؤ�س�سات  قيادات  انفتاح   ●

�رشاكات مع قطاعات وموؤ�س�سات اأخرى؛
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اجلي�س..(؛ ● تطور التعاون  بني املوؤ�س�سات الأمنية  )ال�رشطة – 

● تطور اهتمامات الفاعلني ال�سيا�سيني واإن ظل الأمن بالن�سبة لالأحزاب 

ال�سيا�سية جزءا من الال مفكر فيه، حيث بقي خارج التقاطب النتخابي، 

كما مل يتجاوز حظه يف الت�رشيح احلكومي فقرة ق�سرية.

وبذلك، خل�س طارق اإىل اأن النقا�س العمومي حول م�ساألة احلكامة قد 

غلبت عليه املقاربة احلقوقية، وقد ظهر ذلك بو�سوح يف املذكرات املرفوعة 

من طرف الأحزاب ال�سيا�سية والتي تطرقت اإىل امل�ساألة الأمنية ب�سكل عابر 

على  املدين  املجتمع  منظمات  قبل  من  املرفوعة  املذكرات  اأحلت  حني  يف 

التن�سي�س على جمل�س وطني لالأمن يف الد�ستور.

ومن جهة اأخرى، وبعد اأن اأ�سار اإىل ال�سالحيات الد�ستورية  للمجل�س 

الأعلى لالأمن باعتباره موؤ�س�سة ا�ست�سارية لدى امللك، خا�سة واأنه وارد يف 

الباب الثالث من الد�ستور اخلا�س بامللكية، اأثار ح�سن طارق عدة مالحظات 

الأعلى  املجل�س  بخ�سو�س  الد�ستور  يف  ورد  ما  بني  مقارنته  خالل  من 

لالأمن وما ورد يف اخلطاب امللكي ليوم 17 يونيو  2011 الذي قدم فيه امللك 

الد�ستور.

كمهمة  التدبري  عن  حتدث  امللكي  اخلطاب  اأن  طارق  لحظ  هكذا، 

على  الد�ستور  من   54 الف�سل  يتحدث  حني  يف  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 

اأنه هيئة للت�ساور؛ وبينما و�سع اخلطاب امللكي املجل�س �سمن موؤ�س�سات 

احلكامة جاء يف الد�ستور �سمن الباب املخ�س�س للملكية؛ اأما بخ�سو�س 

الرتكيبة كما وردت يف  اأن هذه  اعترب ح�سن طارق  فقد  املجل�س،  تركيبة 

الد�ستور حتيل على الأمن مبعناه ال�سيق يف حني اأن اخلطاب امللكي حتدث 

عن الأمن مبعناه ال�سامل.

لالأمن  الأعلى  املجل�س  توقف يف معر�س حديثه عن  بلماحي  اإدري�س 

عند تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة اخلا�سة باإ�سالح قطاع الأمن، كما 
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تطرق اإىل مكونات املجل�س الأعلى لالأمن و�سالحياته، ليخل�س اإىل التاأكيد 

اأن اإحداث هذا املجل�س جاء كجواب على:

● عدم مالءمة بنيات الهيئات ذات ال�سلة بالأمن والدفاع مع املتطلبات  

والتحديات الراهنة للحفاظ على الأمن؛ 

● عدم �سماح البناء احلايل للموؤ�س�سات الأمنية واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة 

باملجال، بامل�ساهمة يف اإعداد ال�سيا�سات الأمنية؛

● بداية التفكري يف اإعداد �سيا�سة  عامة يف جمال الأمن والنظام العام 

وتدبري الأزمات، وحتديد الإجراءات املالئمة لكل حالة؛ 

وموؤ�س�ساتية  قانونية  بيئة  �سمن  الأمد  طويلة  ا�سرتاتيجية  حتديد   ●

مغربية.

�سمن  الأمن  مفهوم  اإدخال  املجل�س  من  املاأمول  اأن  بلماحي  واعترب 

اهتمامات ال�سيا�سات العمومية، واإقرار مقاربة �سمولية تدمج خمتلف الهيئات 

التقييم-  التنفيذ-  التخطيط-   – )الت�ساور  باملجال  ال�سلة  ذات  والإدارات 

التقومي(؛ وان�سهار جهود هيئات واإدارات خمتلفة يف اإطار �سيا�سة موحدة 

القطاعات  واإ�سالح  الأزمات  وتدبري  الأمنية،  التحديات  لتدبري  و�ساملة 

التحديات-  املفاهيم-  لتوحيد  الروؤى  ان�سهار خمتلف  عن  ف�سال  الأمنية، 

واملقاربات. 

واألح اإدري�س بلماحي يف عر�سه على اأن اإقرار �سيا�سة وطنية يف جمالت 

الأمن  يفر�س  اإعادة تنظيم ال�سلطات اأو الهيئات ذات ال�سلة باملجال مبا 

ي�سمح اأن تكون تدخالتها ناجعة، موؤكدا اأن ل جناعة للتدبري الأمني خارج 

احرتام مقت�سيات الد�ستور والتي كانت ذات نف�س جتديدي يف جمال تدبري 

الأمن )احلق يف الأمن، تو�سيع جمال القانون واحلريات...(
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كما يتطلب اإقرار هذه ال�سيا�سة توفر هيئات املجل�س على املعلومة يف 

الوقت املالئم،  ومن م�سادر متعددة داخلية وخارجية الأمر الذي يتطلب  

القرارات  جوانب  عن خ�سوع خمتلف  ف�سال  ال�ستخبارات؛  عمل  تن�سيق 

اأ�سا�س  الأمنية-ال�سيا�سية-املالية-العملياتية- للت�ساور والنقا�س، وتدرج على 

اأنها جمرد خيارات بغية اتخاذ القرار النهائي.

م�ساألة  تناول  لالأمن،  الأعلى  املجل�س  مهام  عن  حديثه  معر�س  ويف 

احلكامة الأمنية حيث توقف عند ال�رشعية، وال�سفافية من خالل التوا�سل 

ون�رش  الأمن،  موؤ�س�سة  املواطن يف  ثقة  يوطد  العام مما  الراأي  اإطالع  عرب 

اأجهزة  داخل  الف�ساد  ومكافحة  املعلومة،  اإىل  والو�سول  الدورية،  التقارير 

الأمن. ويف نف�س الإطار اعترب اأن ل م�سوؤولية بدون حما�سبة، الأمر الذي 

التنفيذية،  ال�سلطة  ورقابة  قانونية،  ب�سوابط  موؤطرة  داخلية  رقابة  يتطلب 

ورقابة الربملان، ورقابة الق�ساء عالوة على رقابة املجتمع املدين والإعالم.
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تن�سيق ال�سي��سة الأمنية بكرواتي� وجمهورية �سلوف�كي�

اأدارها الأ�ستاذ حممد اأوجار وزير �سابق حلقوق  اجلل�سة الثانية التي 

تن�سيق  حول  متحورت  الب�رشي،  لل�سمعي  العليا  الهيئة  وع�سو  الإن�سان 

ال�سيا�سة الأمنية بكرواتيا وجمهورية �سلوفاكيا، حيث تدخل كل من فالتكو 

�سفرتيال، ع�سو جلنة الدفاع بالربملان بكرواتيا، وم�ست�سار �سابق يف الدفاع 

لدى رئي�س اجلمهورية الكرواتي، واإيفان برو�سازكا، م�ست�سار دولة، وع�سو 

مكتب جمل�س الأمن، بجمهورية �سلوفاكيا.

يف املداخلة الأوىل اأكد اخلبري الكرواتي اأن لي�س هناك منوذج للمجال�س 

الوطنية الأمنية، بل ترتبط بال�سياقات اخلا�سة بكل بلد، بل وبالتطورات 

التي قد ي�سهدها البالد الواحد.

هكذا، �سلط اخلبري الكرواتي ال�سوء على مراحل ثالث عرفها املجل�س 

الوطني لالأمن بكرواتيا. الأوىل ابتداأت بعد اأن اأ�سبحت كرواتيا م�ستقلة ومت 

العرتاف الدويل بها، حيث اأ�سدر الرئي�س الكرواتي �سنة 1993 قرارا باإن�ساء 

لل�سلطات  كانت خمولة  التي  املهام  كل  له  اأ�سندت  الوطني  لالأمن  مكتب 

احلكومية يف جمال الأمن. وبعد ذلك بعامني، يف 17 مايو 1995، اعتمد 

على  موؤكدا  لالأمن،  الوطني  باملكتب  اخلا�س  القانون  الكرواتي  الربملان 

اأن الرئي�س بادر يف نهاية نف�س ال�سنة اإىل  امل�سوؤولية املبا�رشة للرئي�س. غري 

لها  وجود  ل  ا�ست�سارية  )كهيئة  القومي  والأمن  للدفاع   اإحداث جمل�س  

يف القانون(.

اأما املرحلة الثانية فبداأت �سنة 2000، حيث عرفت كرواتيا انتخابات جديدة 

مت على اإثرها تن�سيب حكومة جديدة اأكرث التزاما بالتغيري الدميقراطي، والتي 

�رشعت يف اإعادة هيكلة وا�سعة النطاق لقطاع الأمن. ويف هذا ال�سياق، 

�سادق الربملان �سنة 2002 على قانون اأجهزة الأمن، ومبوجب هذا القانون مت 

اإن�ساء جمل�س الأمن القومي لت�سهيل التعاون بني الرئي�س ورئي�س الوزراء.
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القومي،  بالأمن  املتعلقة  واملخاطر  التهديدات  فح�س  مهامه  بني  من 

اإدارة عملياتهما  الوزراء  الرئي�س ورئي�س  وو�سع �سبل ي�ستطيع من خاللها 

ب�سكل تعاوين واإعداد م�ساريع ميزانيات الأجهزة الأمنية اإىل غري ذلك من 

امل�سائل املتعلقة باأجهزة الأمن واإدارتها.

غري اأن املجل�س الوطني لالأمن مل تكن له �سلطة فعلية على اأجهزة الأمن. 

ويف عام 2006 حاول الربملان حل هذه امل�سكلة من خالل امل�سادقة على قانون 

جديد مينح املجل�س الوطني لالأمن بع�س ال�سالحيات الإ�سافية.

وقد خل�س اخلبري الكرواتي يف نهاية عر�سة اإىل تقدمي بع�س املقرتحات 

التي ت�سمح بتجاوز ما وقع فيه جمل�س بلده من اأخطاء، حيث اأكد على 

كل  على  املعامل  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  املجل�س  هذا  ملثل  تكون  اأن  �رشورة 

للتن�سيق بني عمل وجهود خمتلف  فعلية  و�سيلة  ي�سكل  واأن  امل�ستويات، 

املوؤ�س�سات الأمنية،  واأن يوؤ�س�س هذا املجل�س بقانون وا�سح �سواء من حيث 

الهيكلة وال�سالحيات، اإ�سافة اإىل حتديد دورية اجتماعاته،  واأن يكون اأي�سا 

اإطارا لتقا�سم ال�سلط، واأن تطبع ال�سفافية عمله قدر الإمكان.

اأعطى نبذة تاريخية عن  اأن  اإيفان برو�سازكا، وبعد  ال�سلوفاكي  اخلبري 

اإن�ساء  بعد  اأو  ت�سيكو�سلوفاكيا  عهد  يف  �سواء  والأمن  الدفاع  جمال�س 

اجلمهورية ال�سلوفاكية امل�ستقلة، اأكد اأن جمل�س اأمن اجلمهورية ال�سلوفاكية 

الذي تاأ�س�س يف فاحت ماي من �سنة 2002، كان يخ�سع للقانون الد�ستوري 

املتعلق بالدولة يف زمن احلرب، ويف حالة حرب، ويف فرتة ال�ستثناء ويف حالة 

الطوارئ، كما يخ�سع لقانون متعلق ب�سري هذا املجل�س يف زمن ال�سلم.

م�سوؤولية  �سالحياتها  �سمن  تدخل  ال�سلوفاكية  احلكومة  اأن  واأو�سح 

الدفاع عن الدولة واأمنها، وحتديد الأ�س�س الرئي�سية ل�سيا�سة الدفاع واأمن 

الدولة، كما تنظم اقت�ساد ومتوين ال�ساكنة، وتاأخذ التدابري املالئمة من اأجل 
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التخفيف من الأ�رشار والتقلي�س من حدتها، وتن�سق عمل اجلي�س ورجال 

املطافئ وم�سالح الإنقاذ ....

 ويعترب جمل�س الأمن للجمهورية ال�سلوفاكية يف زمن ال�سلم  مبثابة 

وتقدمي  باجلمهورية،  الأمنية  الو�سعية  تقييم  مهامها  من  ا�ست�سارية  جلنة 

اقرتاحات من اأجل احلفاظ على الأمن داخلها، واتخاذ الإجراءات الوقائية 

لالأزمات املحتملة اإ�سافة اإىل مهام تنفيذية ..

ويتكون هذا املجل�س من 9 اأ�سخا�س 6 منهم معينون بال�سفة )الوزير 

الأول اللأول ول كرئي�س للمجل�س، ونائب الوزير الأول نائبا لرئي�س املجل�س، 

ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ووزير املالية وزير اخلارجية وال�سوؤون الأوروبية. 

يف حني مت تعيني الأع�ساء الآخرين من طرف رئي�س اجلمهورية باقرتاح من 

والتنمية  والبناء  النقل،  القت�ساد، ووزير  بوزير  الأمر  الأول. ويتعلق  الوزير 

اجلهوية، ووزير ال�سحة ووزير العدل. كما ي�سم املجل�س �سيوفا دائمني )ل 

الهيئة  ومدير  ال�ستخبارات،  م�سلحة  مدير  وهم  الت�سويت(  يف  لهم  حق 

الوطنية لالأمن وم�ست�سار لرئي�س اجلمهورية.

اأما اللجان التابعة للمجل�س فهي اأربع )جلن ال�سوؤون اخلارجية، وجلنة 

تن�سيق م�سالح  املدنية، وجلنة  الوقاية  الدفاع، وجلنة تخطيط  خمططات 

اخلرباء،  اآراء  التفاو�س، وتبليغ  اقرتاح  مهمتها يف  وتتمثل  ال�ستعالمات(، 

وامل�ساهمة يف تن�سيق عمل ال�ستعالمات.

واأو�سح اخلبري ال�سلوفاكي اأن للمجل�س عدة مهام يف زمن ال�سلم وتتعلق 

ببلورة وو�سع اأنظمة الأمن باجلمهورية ال�سلوفاكية، حيث يقوم يف هذا ال�سدد 

والتنفيذ يف جمال  والتخطيط  التح�سري،  اإجراءات  تن�سيق  يف  بامل�ساهمة 

الأمن، كما يبث يف املقرتحات املتعلقة بهذا ال�ساأن، ويقوم بتقييم حالة الأمن 

بالبالد ويقدم تقريرا بذلك اإىل احلكومة... كما يبث يف مقرتحات الن�سو�س 

الت�رشيعية ومقرتحات التفاقيات الدولية املتعلقة باأمن ودفاع الدولة.
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ويف عالقة باحرتام التزامات �سلوفاكيا الدولية يقدم املجل�س للحكومة 

املقرتحات املتعلقة باحرتام البالد لهذه التفاقيات، ومب�ساركة اجلمهورية يف 

اأي�سا  املجل�س  ويتدخل  احلدود.  خارج  املدنية  والوقاية  الإ�سعاف  عمليات 

يف ما يتعلق بتقييم الو�سعية الأمنية يف اجلمهورية ويف العامل اإ�سافة اإىل 

حت�سري مقرتحات التدابري املتعلقة باحلفاظ على الأمن، والوقاية من الأزمات 

ف�سال عن املقرتحات املتعلقة باإيجاد احللول لالأزمات القائمة.

املجل�س الوطني للأمن بروم�ني�: املكت�سب�ت والتحدي�ت

اجلل�سة الثالثة التي اأدار ا�سغالها اأرنولد  ليوتهولد رئي�س عمليات اإفريقيا 

امل�سلحة،  القوات  الدميقراطية على  للمراقبة  الأو�سط مبركز جنيف  وال�رشق 

متيزت بالعر�س الذي قدم من خالله اخلبري الروماين كون�ستانتني يون�سكو 

وظائف واأدوار و�سلط املجل�س الأعلى للدفاع الوطني يف بالده. فبعد اأن 

اأعطى نظرة عامة وموجزة عن املراحل الذي قطعها  هذا املجل�س اأبرز املبادئ 

التي يقوم عليها واملتمثلة يف ال�رشعية، وال�سفافية، وامل�سوؤولية  والتنا�سب.

الأعلى  للمجل�س  ال�سنوي  التقرير  مناق�سة  الربملان يف  دور  حدد  وقد 

للدفاع الوطني، واملوافقة على ال�سرتاتيجيات الوطنية لالأمن الذي يقدمها 

القوات  بتعبئة  الرتخي�س  الربملان  �سالحيات  من  كما  الأعلى،  املجل�س  له 

امل�سلحة، اإ�سافة اإىل اإقرار حالة احل�سار والطوارئ.

اأما �سالحيات الرئي�س فتتحدد يف كونه القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 

جزئية  تعبئة  اإعالن  ميكنه  كما  الوطني،  للدفاع  الأعلى  املجل�س  ورئي�س 

التدابري  ويتخذ  للربملان(،  م�سبقة  موافقة  )بعد  امل�سلحة  للقوات  �ساملة  اأو 

ال�رشورية ملواجهة كل العتداءات اخلارجية على البالد ف�سال عن اإعالن حالة 

احل�سار اأو الطوارئ، مع العلم اأن هذا الأمر يتطلب موافقة الربملان يف الأيام 

اخلم�سة املوالية لتخاذ هذا القرار.
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واأو�سح اخلبري الروماين اأن دور هذا املجل�س يكمن يف تنظيم وتن�سيق 

كل ما يتعلق بدفاع واأمن البالد، والأن�سطة املرتبطة باحلفاظ على الأمن 

والتحالفات  اجلماعية  الدفاع  اأنظمة  يف  م�ساركته  اإىل  اإ�سافة  الدويل، 

قرارات  اأن  علما  ا�ستتبابه.  واإعادة  الأمن  على  احلفاظ  وبعثات  الع�سكرية، 

املجل�س الأعلى للدفاع الوطني ملزمة.

اأما وظائف هذا املجل�س فتتمثل يف حتليل ا�سرتاتيجية الأمن الوطني، 

وا�سرتاتيجيات قطاعات الدفاع، والنظام الوطني والعمومي، وال�ستعالمات، 

على  املجل�س  ي�سادق  كما  للربملان.  وتقدميها  احل�سا�سة  التحتية  والبنيات 

وين�سق  امليزانيات.  فيها  مبا  والدفاع،  بالأمن  املرتبطة  احلكومية  الوثائق 

الأوروبي  الحتاد  وموؤ�س�سات  »اأوطان«  مع  تعاون  تتم يف  التي  العمليات 

الأمنية. 

ومن جهة اأخرى، ت�سمل �سلطات املجل�س التعبئة، وحالة احلرب، وحالة 

اأجهزة  حيازة  تهم  التي  واملخططات  الربامج  وخمتلف  والطوارئ  احل�سار 

الدفاع، والتفاقيات الدولية، وع�سكرة القت�ساد، والبنيات التنظيمية لأجهزة 

الوطني  للدفاع  الأعلى  املجل�س  �سلطات  �سمن  تدخل  كما  ال�ستعالمات. 

برومانيا النفقات العملياتية لأجهزة ال�ستعالمات وخمتلف الق�سايا املرتبطة 

بالوحدات الع�سكرية.

اأو  اأن اجتماعات املجل�س اجتماعات ف�سلية  العر�س  واأو�سح �ساحب 

اأن  اإىل  اإ�سافة  بالإجماع،  تتخذ  وقراراته  �رشية  اأ�سغاله  واأن  الطلب،  حتت 

املجل�س  اأع�ساء  اأن  كما  املعنية.  الأجهزة  اإىل  اإل  تبلغ  ل  ال�رشية  القرارات 

ملزمني بتطبيق قراراته.

وخل�س اخلبري الروماين اإىل اأن من نقط قوة هذا املجل�س اأن باإمكانه  

اأجهزة ال�ستعالمات، واأنه  التن�سيق مع خمتلف الأجهزة الأمنية مبا فيها 

به، يف حني  موارد خا�سة  تخ�سي�س  ف�سال عن  الربملان   لرقابة  يخ�سع  
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اعترب اأن من نقط �سعف هذا املجل�س غياب الو�سوح املفاهيمي، وتداخل 

بني اخت�سا�سات املجل�س واحلكومة، وال�سعف املعريف للربملانيني يف جمال 

الدفاع والأمن ف�سال عن تفريع امل�سوؤوليات. 

 جمل�س الأمن و�سي��س�ت الأمن الوطني: اأي دور؟

بالربملان  الدفاع  جلنة  ع�سو  �سفرتيال،  فالتكو  اأدارها  الرابعة  اجلل�سة 

بكرواتيا، وم�ست�سار �سابق يف الدفاع لدى الرئي�س الكرواتي، متيزت بالعر�س 

دور  حول  الوطني  الأمن  العامة  املديرية  من  ال�سامي  يو�سف  قدمه  الذي 

البداية  يف  م�سريا  الأمنية،  ال�سيا�سات  اإعداد  يف  لالأمن  الوطنية  املجال�س 

اإىل اأن عر�سه عر�س نظري مقارن، ول يهم احلالة املغربية )املجل�س الأعلى 

اأن  حيث  املجال�س  لهذه  موحد  منوذج  هناك  لي�س  اأنه  اأكد  كما  لالأمن(، 

اأن حديثه عن الأمن  اإن�سائها، مو�سحا  التجارب تختلف باختالف دواعي 

يهم الأمن العام.

يف اجلانب الأول من عر�سه تطرق اإىل عدد من الأ�سباب التي اأدت اإىل 

اإن�ساء املجال�س الوطنية لالأمن. من بني هذه الأ�سباب ذكر �ساحب العر�س 

تطور مفهوم الأمن من اعتباره واجبا من واجبات الدولة اإىل كونه اأ�سبح 

و�سيانتها،  توفريها  الدولة  على  التي  احلقوق  من  وحقا  مطلبا جمتمعيا 

وتطور  اجلرمية،  معدل  ارتفاع  منها  اأ�سباب  عدة  اإىل  التطور  هذا  ويعود 

اأ�سكال النحراف، وانت�سار ال�سعور بعدم الأمن. وبذلك اأ�سبح الأمن عبارة 

عن جمموع احللول الأ�سا�سية الرامية اإىل ال�ستجابة للطلب الأمني وحماربة 

ال�سعور بالال اأمن.

وهكذا اأ�سبحت لهذا التطور تاأثريات مبا�رشة كانت بدورها من الأ�سباب 

التي دفعت البلدان اإىل اإن�ساء املجال�س الوطنية لالأمن.
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ويتعلق التاأثري الأول بدور الدولة يف تدبري ال�ساأن العام، حيث اأ�سبحت 

مطالبة باإعداد �سيا�سات عمومية لالأمن؛ يف حني �سمل التاأثري الثاين الإدارات 

الأمنية التي اأ�سبحت مطالبة بالتحديث الأمني لتحقيق مطلب الأمن؛ يف 

وفاعل  �سيا�سي  فاعل  من  املجتمعيني  بالو�سطاء  الثالث  التاأثري  يتعلق  حني 

مدين واإعالميني  الذين اأ�سبحوا يتعاملون مع مو�سوع الأمن  �سواء من 

خالل الأجندة النتخابية اأو من خالل التفاعل مع املو�سوع وامل�ساركة يف 

اإىل تخ�س�س بع�س و�سائل  النزوع  اأو من خالل  الأمنية  ال�سيا�سات  بلورة 

الإعالم يف جمال الأمن، كما �سمل هذا التاأثري اأي�سا حقول املعرفة واخلربة 

الأمنية من جامعات وغريها من الف�ساءات...

واإ�سافة اإىل هذا ال�سبب،  ف�سل �ساحب العر�س يف اأ�سباب اأخرى منها 

التحديات  املرتبطة بالإرهاب الدويل والوطني واجلرمية املنظمة وغريها من 

التحديات التي دفعت بالدول اإىل بلورة �سيا�سات عمومية.

تدبري  تطلبت دمقرطة  التي  الدولة  اأي�سا دمقرطة  الأ�سباب  بني  ومن 

ال�ساأن العام ومن �سمنه ال�ساأن الأمني ، عالوة على العامل املرتبط بتحديث 

الدولة واأجهزتها. 

واعترب ال�سامي اأن املجال�س الوطنية تقوم بعدة اأدوار يف اإعداد ال�سيا�سات 

الأمنية ميكن تلخي�سها يف:

● دور الو�ساطة املتمثل يف الإعداد اخلرباتي لل�سيا�سات العمومية لالأمن 

واإعداد ال�سيا�سات الوطنية واملحلية  والقطاعية لالأمن، وتقدمي اخلربة 

يف اإعداد هذه ال�سيا�سات، الخ؛

التقييم  اأن  باعتبار  لالأمن،  العمومية  لل�سيا�سات  اخلرباتي  التقييم   ●

ال�سيا�سي يعود اإىل الربملان؛

● اإنتاج مراجع الأداء الأمني مثل دلئل عمل ال�رشطة عند التدخل يف 

ال�سارع العام، ودليل اأخالقيات العمل الأمني، الخ.
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● اإنتاج اخلربة يف جمال مراقبة الإدارات الأمنية )اإىل جانب املراقبات 

الأخرى(؛

● التن�سيق بني امل�سالح والإدارات املكلفة بالأمن من اأجل عقلنة التدخالت 

التي تبادر بها هذه امل�سالح والإدارات )وهو الدور الأ�سا�سي ح�سب 

�ساحب العر�س(

اإيفان  ال�سلوفاكي  اخلبري  تطرق  اجلل�سة  هذه  خالل  مداخلته  ويف 

برو�سازكا اإىل دور املجال�س الوطنية لالأمن، حيث اأكد اأن من املهم، وحتى 

الآراء  تقدمي  يف  مكوناتها  جميع  انخراط  بدورها،  املجال�س  هذه  تقوم 

املجل�س  اأن  اإىل  املجل�س من ق�سايا، م�سريا  واملقرتحات يف ما يطرح على 

ببالده يتكون من ممثلي العديد من الوزارات والإدارات الأمنية وخرباء يف 

الأمن وال�ستعالمات. 

بالتن�سيق، حيث ل ميكنه  يتعلق  للمجل�س  الأ�سا�سي  الدور  اأن  واأكد 

اتخاذ اأي قرار اأمني، بل يقت�رش دوره على بلورة وتقدمي اآراء يف تطابق مع 

القانون الداخلي وتقدميه للجهاز التنفيذي.

اأما بخ�سو�س الأهداف، فقد اأ�سار اإىل ت�سابه كبري بني اأهداف املجال�س، 

وا�سعة.  �سلطات  لالأمن  الوطني  للمجل�س  متنح  الدول  بع�س  كانت  واإن 

يخ�س  ما  يف  تن�سيقي  اأو  ا�ست�ساري  دور  املجل�س  دور  اأن  اإىل  ليخل�س 

الق�سايا املرتبطة بالأمن.

كون�ستانتني يون�سكو من رومانيا اأكد بدوره يف مداخلته خالل هذه 

واأو�سح  لالأمن.  الوطنية  للمجال�س  مثايل  منوذج  هناك  لي�س  اأن  اجلل�سة 

على �سعيد اآخر اأن املبداأ  الأول الذي يجب اأن تعتمده هذه املجال�س هو 

ال�سفافية وامل�ساءلة. ويف هذا ال�ساأن األح على اأن العالقة القائمة بني الربملان 

واملجل�س الوطني لالأمن هي عالقة مراقبة، حيث على املجل�س تقدمي تقارير 

حول الق�سايا الأمنية للربملان.
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كما اأكد اأن مفهوم الأمن يتجاوز احلدود، الأمر الذي يفر�س التعامل 

مع اجلهاز الدبلوما�سي واجلي�س وكل و�سائل الت�سالت ف�سال عن الهيئات 

املكلفة باملالية.

واأكد اأن الدور الرئي�سي للمجل�س الوطني لالأمن يتمثل يف �سبط النظام 

املهمة  فاإن  ثمة  ومن  الأمنية،  الأجهزة  خمتلف  عمليات  وتن�سيق  الأمني 

الرئي�سية لهذا املجل�س تتمثل يف التن�سيق ف�سال عن بع�س املهام اليومية.

ويف نف�س ال�سياق اأو�سح اأن للمجل�س الوطني لالأمن جمالني للعمل 

يف اإطار اخت�سا�ساته، وهما:

● ال�ستغال على جمموعة من الوثائق الأ�سا�سية يف جمال الأمن؛

● تدبري الأزمات.

اأن املجل�س، ومبجرد انتخاب رئي�س  اأو�سح  فبخ�سو�س املجال الأول 

الدولة، عليه بلورة وثيقة عن ال�سرتاتيجية الأمنية ترفع مبا�رشة اإىل رئي�س 

الدولة، مو�سحا اأن العديد من الأطراف ت�ساهم يف و�سع هذه الوثيقة، كما 

اأن هذه الوثيقة يتم تقدميها اإىل كل امل�سالح الوزارية والإدارية قبل عر�سها 

على الربملان.

كما ينتج املجل�س الكتاب الأبي�س الذي يت�سمن ال�سرتاتيجيات الفرعية 

يف جمال الأمن، وذلك �ستة اأ�سهر بعد تن�سيب احلكومة اجلديدة، حيث يتم 

عر�س هذا الكتاب الأبي�س على الربملان ق�سد امل�سادقة. وعلى اأ�سا�س ذلك يتم 

تقدمي كافة التوجيهات للم�سالح ال�ستخباراتية التي ل عالقة لها بالربملان.

وبعد اأن اأثار النتباه اإىل تعقد هذه املنظومة، اأبرز اأن اأهم �سيء يجب 

احرتامه داخل املنظومة هو التن�سيق بني خمتلف اجلهات، وخا�سة احرتام 

العالقة بني املجل�س والربملان.

اأما على امل�ستوى الثاين، وانطالقا من جتارب يف تدبري الأزمات اأكد 

�ساحب العر�س على اأهمية التن�سيق بني املجل�س الوطني لالأمن وخمتلف 

الأجهزة الأمنية والقطاعات املعنية مبو�سوع الأزمة. 
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خل�س�ت من  النق��س

انكب النقا�س الذي عرفته هذه الور�سة ال�ست�سارية الدولية على  ال�سياق 

املغرب  بدخول  يتميز  الذي  لالأمن  الأعلى  املجل�س  اإحداث  فيه  جاء  الذي 

مرحلة جديدة من الإ�سالح، وتطور التحديات �سواء ما تعلق منها باحلريات 

واحلقوق اأو ت�ساعد العنف واجلرمية مبختلف اأنواعها، وتداخل التهديدات 

وعوملتها وتغيري مفهوم احلدود وتراجع مفهوم �سيادة الدول، وظهور فاعلني 

والقارات  لالأوطان  عابرة  م�سلحة  جماعات  من  الدولية،  ال�ساحة  يف  جدد 

و�رشكات عابرة للقارات وموؤ�س�سات التمويل الدويل، الخ

اإطارا  باعتباره  لالأمن  الأعلى  باملجل�س  التنويه  مت  ال�سدد،  هذا  ويف 

يجمع بني امللك والفاعلني ال�سيا�سيني والأمنيني واخلرباء ورجال الق�ساء.

تداخل  عن  الناجمة  الأمنية  للم�سالة  املعقدة  الطبيعة  تناول  مت  كما 

واخلارجي  والفرعي،  والقطاعي  والوطني  ال�سرتاتيجي  وغري  ال�سرتاتيجي 

والداخلي والأمن الإن�ساين بالأمن يف مفهومه اخلا�س، حيث مت اإبراز اأهمية 

التوازن بني كل هذه املكونات والعنا�رش يف عمل املجال�س الوطنية لالأمن مبا 

ي�سمن اأمن املواطن واأمن الدولة.

يتعلق  ما  وخا�سة  لالأمن،  الأعلى  املجل�س  طبيعة  اإىل  التطرق  ومت 

»ال�ست�سارة«  بني  التمييز  على �رشورة  التاأكيد  ثم  اإذ  الت�ساورية،  بطبيعته 

و»الت�ساور« )concertation( باعتبار اأن هذا الأخري  ينحو باجتاه اتخاذ القرار، 

وبلورة  الإ�سرتاتيجيات، والتن�سيق بني خمتلف الفاعلني الأمنيني، اإ�سافة 

اإىل بلورة  ال�سيا�سات الأمنية.

املغربي مييز بني  الد�ستور  اأن  اإىل  ارتباط بذلك  الإ�سارة يف  كما متت 

ما هو توجه ا�سرتاتيجي يف �سيا�سة الدولة وما يدخل يف اإطار ال�سيا�سات  

العمومية للدولة التي يعود الت�ساور بخ�سو�سها قبل عر�سها على املجل�س 

و�سع  اأهمية،  على  التاأكيد  ثمة  ومن  احلكومة،  اخت�سا�سات  اإىل  الوزاري 
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معايري، بخ�سو�س املجل�س الأعلى لالأمن ت�سمح بالتمييز بني هذين امل�ستويني 

من القرارات: امل�ستوى الأمني احلكومي، امل�ستوى الأمني ال�سرتاتيجي.

وان�سب النقا�س اأي�سا على اجلانب الهيكلي ومدى اأهمية ح�سور بع�س 

اجلهات يف املجال�س الوطنية لالأمن كوزارة العدل ووزارة اخلارجية، حيث 

مت الوقوف  على اأنه لي�س هناك هيكلة منوذجية يف التجارب الدولية ، اإذ 

الأ�سا�سي بالن�سبة لكل الهياكل املمكنة يكمن يف التنظيم  القانوين لنوعية 

العالقات التي يجب اأن تربط بني خمتلف الأطراف و�سالحياتها وجمالت 

تدخلها ومتكينها من النخراط يف عمل املجل�س بدون متييز، مع احلر�س 

على �سمان ال�ستقرار وال�ستمرارية يف عمل املجل�س.

ويف ارتباط بذلك، مت التوقف عند تعدد املهام املطروحة على املجل�س 

الأعلى لالأمن �سواء ما تعلق منها بتن�سيق ال�سرتاتيجيات وتدبري الأزمات، 

مت  كما  متعددة.  خربات  من  ذلك  يتطلبه  وما  الأمنية  احلكامة  وتطوير 

الت�ساوؤل حول الهدف من اإخ�ساع املجل�س الأعلى لالأمن لنظام داخلي ولي�س 

لقانون تنظيمي �ساأنه �ساأن باقي املجال�س املحدثة د�ستوريا.

التجارب  بع�س  عرفته  ما  مما  انطالقا  الوقوف،  مت  ال�سدد  هذا  ويف 

الدولية، على اأهمية اإقامة و�سبط  العالقة بني ال�سيا�سي واخلرباتي، حيث 

يقوم اخلرباء بدور هام يف الإعداد قبل تقدمي الروؤى والت�سورات للموافقة 

ال�سيا�سية.

املعلومات مبختلف  اأهمية توفر  اإىل  التطرق، يف عالقة بذلك،  كما مت 

اأ�سكالها التي ت�ساعد على اتخاذ القرار، ومن ثمة اأهمية حتديد العالقة مع 

اأجهزة ال�ستخبارات.

ومت اإبراز الأهمية الق�سوى لتاأهيل الربملانيني، حتى يتمكنوا من النهو�س 

بدورهم ب�سكل فعلي وفعال يف الت�رشيع واملراقبة �سواء ما تعلق مبختلف 

قطاعات الأمن والدفاع وما تعلق بامليزانيات اخلا�سة بهذه القطاعات. 
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ومن بني الق�سايا التي اأثريت م�ساألة تاأهيل القطاعات والن�سو�س التي لها 

عالقة باملجل�س الأعلى لالأمن، اإذ اأن جناح املجل�س الأعلى لالأمن يف حتقيق 

الغاية من اإحداثه، �سواء ما تعلق بتن�سيق ال�سرتاتيجيات اأو تدبري الأزمة 

اإ�سالحها  وتعميق  الأمنية  املوؤ�س�سات  تاأهيل  يتطلب  الأمنية  احلكامة  اأو 

و�سبط العالقات بينها وتاأهيل الن�سو�س غري املالئمة مع الد�ستور، اإ�سافة 

اإىل تاأهيل املوارد الب�رشية املرتبطة بهذا املجل�س.

ومن جهة اأخرى، ثم التاأكيد على اأهمية اإقامة التوازن يف عمل املجال�س بني 

املقاربة احلقوقية واملقاربة الأمنية باجتاه حتقيق الأمن مبفهومه ال�سامل.

ويف نف�س ال�سياق، اعترب من املهم العمل على اإقامة م�ساحلة بني الأمن 

الأمن كموؤ�س�سات يف دولة  واأجهزة  الأمن كثقافة حقوقية  واملجتمع، وبني 

قيد التحول الدميقراطي. مما ميكن من اإدماج قواعد الأمن يف ا�ستكمال 

بناء دولة القانون.

مقرتح�ت

وخ�س�ست اجلل�سة الأخرية لبلورة بع�س الأفكار يف عالقة مع اإحداث 

املجل�س الأعلى لالأمن.

ويف هذا ال�سياق مت التاأكيد على:

املغرب عند تفعيل املجل�س  الذي يعي�سه  ال�سياق الإ�سالحي  ● احرتام 

الأعلى لالأمن وهو ال�سياق الذي كر�سته مقت�سيات الد�ستور اجلديد، 

التي كانت جمددة يف جمال تدبري الأمن )احلق يف الأمن، تو�سيع 

جمال القانون واحلريات...(،  وتو�سيع �سالحيات الربملان والف�سل بني 

ال�سلط، وتعزيز  احلكامة، والإقرار مبكانة املجتمع املدين. 

● اأهمية التحديد الدقيق ملفهوم الأمن واجلهات التي تتكفل به، وذلك 

لل�سالحيات  الدقيق  التحديد  اإىل  اإ�سافة  خا�س،  قانون  اإطار  يف 
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القانونية للمجل�س الأعلى لالأمن وواجباته وم�سوؤوليته وكذا الأطراف 

املكونة له.

● اأهمية تدقيق عالقات رقابة تطبعها ال�سفافية وربط املحا�سبة بامل�سوؤولية، 

داخلية  رقابة  العتبار،  بعني  املجل�س  وطبيعة  خا�سيات  اأخذ  مع 

الربملان،  ورقابة  التنفيذية،  ال�سلطة  ورقابة  قانونية،  ب�سوابط  موؤطرة 

ورقابة الق�ساء عالوة على رقابة املجتمع املدين والإعالم.

ومن بني الق�سايا التي ثم الإحلاح عليها اأي�سا:

● اأهمية بلورة ا�سرتاتيجية اأمنية وا�سحة على امل�ستوى الوطني واجلهوي 

والقطاعي والفرعي، وحتديد الأولويات وموؤ�رشات القيا�س؛

املواطنني  مع  الإ�سرتاتيجية،  هذه  حول  ال�رشوري  بالتوا�سل  القيام   ●

املدين  املجتمع  ومنظمات  الإعالم،  و�سائل  خالل  من  العام  والراأي 

وخمتلف و�سائل الت�سال؛

ال�سلة  ذات  والفنية  الإدارية  اخلربات  امل�ستوى  على  القدرات  تعزيز   ●

مبو�سوع الأمن؛

● اإحداث معاهد متكن من تطوير املعرفة واخلربة يف هذا املجال.

● تاأهيل خمتلف اجلهات املكونة للمجل�س واملتعاملة معه مبا يف ذلك 

الربملانيني وخمتلف امل�سالح الإدارية واخلرباتية على امل�ستوى الفني 

والإداري مع التاأكيد على اأهمية تاأهيلها اأي�سا يف جمال الرتبية على 

املواطنة واحرتام حقوق الإن�سان و�سيانتها؛ 

● �سبط قنوات بلورة ال�سرتاتيجيات والتقييم واملحا�سبة.

● ت�سهيل رواج املعلومة الأمنية و�سبط ذلك.
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كلمة خت�مية

درا�سات  مركز  رئي�س  بلكو�س،  احلبيب  ذكر  اخلتامية  اجلل�سة  ويف 

حقوق الإن�سان والدميقراطية، باأن املغرب يعي�س حلظة حتول بارزة يف تدبري 

ق�سايا الأمن، حلظة �ساهم الكل يف بنائها على م�ستويات متعددة �سواء 

تعلق الأمر باحلوار واإعادة النظر يف القوانني واإثارة اأو�ساع العاملني بهذا 

املجال ومواجهة الأحداث التي عرفتها بالدنا )الإرهاب، ...( والعمل على رفع 

التحديات اجلديدة املرتبطة بتدبري ق�سايا احلريات وحقوق الإن�سان، وتوفري 

الأمن على خمتلف امل�ستويات.

الأمني ت�سكل  امل�ستوى  التي تعرفها بالدنا على  التحولت  اأن  واعترب 

جزءا من تكري�س الدميقراطية وتطويرها.

كما ذكر احلبيب بلكو�س يف هذه الكلمة باأن اإحداث املجل�س الأعلى 

لالأمن �سي�سكل حلظة �سمن م�ستجدات الد�ستور اجلديد الذي عزز ف�سل 

ال�سيا�سية  الأحزاب  اأدوار  وعزز  الربملان،  �سالحيات  من  وقوى  ال�سلط، 

احلكامة من خالل  لنظام  اأهمية خا�سة  واأوىل  املدين،  املجتمع  ومنظمات 

العديد من املقت�سيات التي تربط بني  املحا�سبة وامل�سوؤولية. ولذلك، اعترب اأن 

من املهم احلر�س على ا�ستح�سار هذه املقومات الد�ستورية �سمن موؤ�س�سة 

من هذا النوع.

ذات  املوؤ�س�سات  وكل  الأمنية  املوؤ�س�سات  تاأهيل  اأهمية  على  اأكد  كما 

العالقة باملجل�س لالنخراط الإيجابي يف هذه التجربة جلعلها من روافع البناء 

الدميقراطي ببالدنا. ويف الأخري، توجه بال�سكر اإىل كل من �ساهم يف اإجناح 

هذه ال�ست�سارة الدولية، من �رشكاء وخرباء اأجانب ومغاربة، وممثلني القطاعات 

احلكومية والأمنية ومنظمات املجتمع املدين اإ�سافة اإىل و�سائل الإعالم.
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برن�مج الندوة

ال�ستقبال والت�سجيل 09:30-08:30

الفتتاح  10:15 -09:30

 •احلبيب بلكو�س، رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان 
والدميقراطية

 •اأرنولد  ليوتهولد رئي�س عمليات اإفريقيا وال�رشق 
الأو�سط، مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية على القوات 

امل�سلحة 

مداخلة افتتاحية

 •هل املجال�س الوطنية لالأمن مفيدة يف النتقال 
الدميقراطي؟

 •الأ�ستاذ كون�ستانتان يوني�سكو، ع�سو الهيئة املديرية 
ملعهد ال�سيا�سة العمومية، وزير دفاع �سابق، ووزير 

داخلية �سابق برومانيا 

ا�سرتاحة �ساي 10:45-10:15
اجلل�سة الأوىل: الد�ستور املغربي اجلديد وماأ�س�سة 

املجل�س الأعلى لالأمن

امل�سري 

 •احلبيب بلكو�س، رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان 
والدميقراطية

 •املتدخلون
 •املجل�س الأعلى لالأمن واحلكامة الأمنية

 •الأ�ستاذ عبد اهلل �ساعف، وزير �سابق وع�سو اللجنة 
املكلفة مبراجعة الد�ستور، املغرب

 •ق�سايا احلكامة الأمنية والد�ستور اجلديد
 •الأ�ستاذ ح�سن طارق، برملاين ، املغرب

 •املجل�س الأعلى لالأمن: اأية هيكلة وملاذا ؟
 •الأ�ستاذ اإدري�س بلماحي، م�ست�سار مبوؤ�س�سة الو�سيط، 

املغرب

اأ�سئلة ومناق�سة

12:30-10:45

وجبة غذاء 14:00-12:30
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اجلل�سة الثانية: تن�سيق ال�سيا�سة الأمنية بكرواتيا 

وجمهورية �سلوفاكيا

امل�سري

 •حممد اأوجار، وزير �سابق حلقوق الإن�سان وع�سو 
الهيئة العليا لل�سمعي الب�رشي، املغرب

 •املتدخالن
 •الأ�ستاذ فالتكو �سفرتيال، ع�سو جلنة الدفاع بالربملان 

بكرواتيا، وم�ست�سار �سابق يف الدفاع لدى الرئي�س 

الكرواتي

 •الأ�ستاذ اإيفان برو�سازكا، م�ست�سار دولة، مكتب 
جمل�س الأمن، جمهورية �سلوفاكيا

اأ�سئلة ومناق�سة

15:30-14:00

ا�سرتاحة �ساي 16:00-15:30
اجلل�سة الثالثة: املجل�س الوطني لالأمن برومانيا: 

املكت�سبات والتحديات

امل�سري

 •ال�سيد اأرنولد  ليوتهولد رئي�س عمليات اإفريقيا وال�رشق 
الأو�سط، مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية على القوات 

امل�سلحة

 املتدخل

 •ال�سيد كون�ستانتان يوني�سكو، ع�سو الهيئة املديرية 
ملعهد ال�سيا�سة العمومية، وزير دفاع �سابق، ووزير 

داخلية �سابق برومانيا 

اأ�سئلة ومناق�سة

16:45 -16:00

خال�سات اليوم الأول 16 :45-17 :00
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اليوم الثاين

ال�ستقبال 09:15-09:30
اجلل�سة الرابعة:جمل�س الأمن و�سيا�سات الأمن الوطني: 

اأي دور؟

امل�سري

 •الأ�ستاذ فالتكو �سفرتيال، ع�سو جلنة الدفاع بالربملان 
بكرواتيا، وم�ست�سار يف الدفاع �سابق لدى الرئي�س 

الكرواتي

 •املتدخلون
 •دور املجل�س الأعلى لالأمن املغربي يف بلورة ال�سيا�سات 

الأمنية

 •ال�سيد يو�سف ال�سامي، الإدارة العامة لالأمن الوطني، 
املغرب

 •ال�سيد اإيفان برو�سازكا، م�ست�سار دولة، مكتب جمل�س 
املن، جمهورية �سلوفاكيا

 •ال�سيد كون�ستانتان يوني�سكو، ع�سو جلنة اإدارة املعهد 
من اأجل ال�سيا�سة العمومية، وزير دفاع �سابق، ووزير 

داخلية �سابق برومانيا 

 •اأ�سئلة ومناق�سة

 10 :30 -09 :30

ا�سرتاحة �ساي 11 :300-11 :00
اجلل�سة اخلام�سة: تو�سيات عملية )مناق�سة(، واختتام

امل�سريان

 •احلبيب بلكو�س، مركز درا�سات حقوق الإن�سان 
والدميقراطية، املغرب

 •اأرنولد ليوتهولد، مركز جنيف مركز جنيف للمراقبة 
الدميقراطية على القوات امل�سلحة ، �سوي�رشا.

13 :00-11 :30

وجبة غذاء 14:30-13:00
انتهاء ال�ست�سارة 14 :30

املقرر : حممد بلوط، مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
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الد�ستور املغربي

الف�سل 54   

ُيحدث جمل�س اأعلى لالأمن، ب�سفته هيئة للت�ساور ب�ساأن ا�سرتاتيجيات 

الأمن الداخلي واخلارجي للبالد، وتدبري حالت الأزمات، وال�سهر اأي�سا على 

ماأ�س�سة �سوابط احلكامة الأمنية اجليدة.

يراأ�س امللك هذا املجل�س، وله اأن يفو�س لرئي�س احلكومة �سالحية رئا�سة 

اجتماع لهذا املجل�س، على اأ�سا�س جدول اأعمال حمدد.

ي�سم املجل�س الأعلى لالأمن يف تركيبته، عالوة على رئي�س احلكومة، 

املنتدب  والرئي�س  امل�ست�سارين،  جمل�س  ورئي�س  النواب،  جمل�س  ورئي�س 

للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية، الوزراء املكلفني بالداخلية، واخلارجية، 

والعدل، واإدارة الدفاع الوطني، وكذا امل�سوؤولني عن الإدارات الأمنية، و�سباط 

�سامني بالقوات امل�سلحة امللكية، وكل �سخ�سية اأخرى ُيعترب ح�سورها مفيدا 

لأ�سغال املجل�س.
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اإ�صدارات املركز

● �ملحكمة �جلنائية �لدولية )وثائق �أ�سا�سية(، �سنة 2013.

● من �أجل م�سادقة �ملغرب على �لنظام �لأ�سا�سي للمحكمة �جلنائية 

�لدولية، �سنة 2013.

�لدميقر�طية وحقوق  �ملاأمول يف جمال  �ملغرب  بناء  م�ساهمة يف   ●

�لإن�سان  حقوق  در��سات  مركز  وتو�سيات  )مذكر�ت  �لإن�سان 

.2013 و�لدميقر�طية(، �سنة 

● �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �ملغرب: متطلبات �لتطوير وتكري�س �لختيار 

�لدميقر�طي )�أ�سغال �لندوة(، �سنة 2013.

�ملدين،  �ملجتمع  ودور  �لت�سريعي  �لإطار  �لأمن:  قطاع  �إ�سالح   ● 

�سنة 2010.

● �حلكامة �لأمنية �أو �إ�سالح قطاع �لأمن على �سوء تو �سيات هيئة 

�لإن�ساف و�مل�ساحلة )�أ�سغال ندوة(، �سنة 2010 .

● �لت�سريع �ملغربي يف جمال �حلكامة �لأمنية، �سنة 2010.

مائدة  )�أ�سغال  �لأمنية  �حلكامة  جمال  يف  �ملغربي  �لت�سريع   ●

م�ستديرة(، �سنة 2010.

ندوة(،  )�أ�سغال  �ملحلية  �لدميقر�طية  ورهانات  �لثقافة  �سوؤ�ل   ● 

�سنة 2010.

● �ل�سرعة �لدولية حلقوق �لطفل، عالء قاعود، �سنة 2010 .
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● �أ�سئلة �لعد�لة �لنتقالية باملغرب يف �سوء جتربة هيئة �لإن�ساف 

و�مل�ساحلة )�أ�سغال �لندوة(، �سنة 2008.

و�لتحديات  “�لأ�سئلة  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �لإن�سان  حقوق  حركة   ●

�لر�هنة” )�أ�سغال ور�سة(، �سنة 2008.

● �إ�سالح قطاع �لأمن على �سوء تو �سيات هيئة �لإن�ساف و�مل�ساحلة 

)تقرير ملخ�س(، �سنة 2008.

● �ملغرب و�لآليات �لدولية �جلديدة حلماية حقوق �لإن�سان )تقرير 

تركيبي عن يوم در��سي(، �سنة 2008.

● �أ�سئلة �لعد�لة �لنتقالية باملغرب يف �سوء جتربة هيئة �لإن�ساف 

و�مل�ساحلة )تقرير تركيبي(، �سنة 2007.

● La législation Marocaine relative 
à la gouvernance du secteur de  
sécurité, 2010. 

● Transitional justice issues in Morocco in 
the light of the Experience of the Equity 
and Reconciliation Commission -Seminar  
report-, 2008.

● Réformes du secteur de la sécurité à la lumière des 
recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation 
« Rapport de synthèse», 2008.

● Le Maroc et les nouveaux mécanismes internationaux 
de protection des droits de l’homme « Rapport sur la 
journée d’étude », 2008.




