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 ندوة الحكامة اأمنية على المستوى المحلي

 تقرير تركيبي

وكمة القطاع  يف  نظم مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية بتعاون مع مركز ج
ميس  ، يوم ا ية  5اأم كامة اأم كامة "ا ر بالرباط ندوة دولية حول موضوع ا دج

يو  ن وإعاميون ومثلون عن اجتمع امدي، على امستوى احلي"، شارك فيها خراء ومه
رات امكتسبات والتحديات من وجهة نظر أصحاب  اقشة ا وذلك من أجل تقدم وم
ين، والفاعلن امدعوين للمسامة ي توفر اأمن الازم للعيش الكرم والتمتع  القرار امع

دوة. قوق كما ورد ي أرضية هذ ال  با
دوة كانت من أربع  تخبن ال جلسات محورت حول شرطة القرب ماذا؟؛ ودور ام

ية على امستوى احلي؛ واسراتيجية تعزيز التعاون بن  كامة اأم ماعات الرابية ي ا وا
. ور حول سياسة التواصل ي اجال اأم  قطاع اأمن واجتمع امدي إضافة إ 

 الجلسة اافتتاحية

لسة اافت يف  أعربت السيدة سيسيل اغوت تاحية،ي بداية ا مديرة برامج مركز ج
ية امعن اعتزاز وكمة اأمن  كامة اأم دوة بالرباط حول ا ظيم هذ ال ركز بامسامة ي ت

دوة يعكس مدى أمية هذا  ضور هذ ال وع ونوعية ا على امستوى احلي، مشرة أن ت
هم يشكل أساسا أوليا لتأمن اأمن اموضوع، خاصة وأن تعدد الفاعلن وال وار بي ثقة وا
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يدة لأمن على امستوى احلي. كما أكدت أن اموضوع يتعلق بتعزيز أمن  كامة ا وا
ال اأمن ما يساهم ي  الدولة جاعة وامسؤولية ي  سن ال يها من خال  وأمن مواط

 احرام حقوق اإنسان ودولة القانون.
ظمة دولية ها بعد ذلك أعطت  وكمة قطاع اأمن كم يف   66نظرة عامة عن مركز ج

ا الدولة  هوض بقطاع اأمن ليكون مسؤوا فعاا وذا كفاءة  دولة عضو، تعمل على ال
وب الصحراء  ا امواطن، كما أها تشكل أداة للتعاون سواء ي أوربا الشرقية وأفريقيا ج و

طقة الشرق اأوسط ومال أفر  وعة كما هو وم يقيا، حيث يتدخل امركز ي سياقات مت
صوص مال أفريقيا، ي مصر وتونس وامغرب لدعم عمليات اإصاح. ال،   ا

يف ومركز  وي هذا اإطار أشارت إ عاقة الشراكة طويلة اأمد ال تربط بيم مركز ج
فيذ اآلية دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية، ال أمرت نتائج هامة، وخ ال ت اصة ي 

اهضة التعذيب بتعاون أيضا مع امديرية العامة إدارة السجون. ية م  الوط
بيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية  ي كلمته اافتتاحية ذكر ا
ية اأسرة،  بأن التحوات ال تعيشها اجتمعات وضعف آليات الوساطة، ومتغرات ب

وع أشكاها، ما .تأثر البارز لشبكات التواصل ااجتماعيوال رمة وت امي ا . تساهم ي ت
ة واأمن، ومكن امواطن من التمتع  ية وأمية لضمان الطمأني عل التحدي اأم ذا راه
ريات امكفولة قانونا، وماية اممتلكات واأفراد. كما أشار إ أن أمن القرب  قوق وا با

تلف أص راط  تمعية تستدعي ا بح ي هذا السياق ذا أمية بالغة، كما أصبح قضية 
الفاعلن لتوفر خدمة نوعية ي مواجهة اإجرام مختلف أشكاله، توفر اأمن وااستقرار 

ريات ،   .وتضمن مارسة ا ا كما أوضح أن التجربة امغربية قد خطت خطوات ي هذا اا
دمات وتطويرها وتوفر اإمكانيات وامتطلبات مرفوقة بتقييم متواص ل لأداء، لتحسن ا

ية الازمة له.   البشرية والتق
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بيب بلكوش، ارتأى مركز دراسات حقوق  ومن اجل مرافقة هذا العمل، يضيف اأستاذ ا
ظيم هذا اللقاء للوقوف  وكمة قطاع اأمن ت يف  اإنسان والدمقراطية بتعاون مع مركز ج

رة وااستفادة من على  ين، وتبادل ا قق، والتفكر امشرك مع الفاعلن امع ما 
راء  موعة من ا ا  التجارب واممارسات الفضلى ي هذا اجال، ولذلك تشارك مع
دوة  اح ال ميع على مسامتهم ي إ هي كلمته بشكر ا واممارسن من فرنسا وبلجيكا، لي

ز مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطيمؤكدا على أمية العمل   ةامشرك الذي أ
وعة، وتكوين اات مت ارب دولية ي  قق ي  يف، من حيث ااستفادة ما   ومركز ج

. يطه الدو ديات يعرفها بلدنا و ية تطورت ي عاقة بقضايا و  خرة وط
 لماذا؟ ،شرطة القرب: اأولىالجلسة 

لسة اأ ي هذ  ور،ا اأستاذ ماذا؟، ال يسر أشغاها  شرطة القرب، و حول 
ال حقوق اإنسان،  المحجوب الهيبة بر ي  امعي وا عميد الشرطة كان ، اأستاذ ا

أول امتدخلن،  ، السيد عمر بنصغيرالممتاز بالمديرية العامة لأمن الوطني )المغرب(
تلف البلدا ية متعددة، مواجهة حيث أشار ي مستهل حديثه أن  ديات أم ن تواجه 

ها والعابرة لأوطان والقارات مع ما يطرحه ذلك من ضرورة مواجهة  رمة العادية م تطور ا
ية فعالة وتوفر اإمكانيات امادية واللوجستية. ومن بن  هذ التحديات باسراتيجيات أم

تلف عن هذ ااسراتيجيات، توجد شرطة القرب، مضيفا أن أهداف  شرطة القرب 
ن،  اأهداف التقليدية أجهزة اأمن، حيث تكمن هذ اأهداف ي تقدم خدمة للمواط
فسي للمواطن  وي وال انب امع ية والقانونية، فضا عن مراعاة ا وانب التق مع مراعاة ا

 من خال احرام قواعد مدونة السلوك.
هجية وطريقة عم ية من أن تكون وأوضح أن شرطة القرب هي م ل مكن اأجهزة اأم

حاضرة وقريبة من امواطن. وتكمن أهم مرتكزاها ي القرب والوقاية والشراكة مع الفاعلن 
ن لتحقيق اإنتاج امشرك لأمن.  ة ومعيات اجتمع امدي وامواط اأساسين ي امدي
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يدة للميدان واا ستجابة الفعالة والسريعة لطلبات وتتمثل أهداف هذ الشرطة ي امعرفة ا
د من الشعور بانعدام اأمن. امواطن  عما على بلوغ ا

ة بتعاون مع اجالس احلية  يدة للمدي وأوضح أن من بن طرق العمل توجد التغطية ا
دمة، وامزج بن الوقائي والزجري، إضافة إ بعض  ويد ا واجتمع امدي، والتواصل، و

  ت امصاحبة، مع كل ما يتطلبه ذلك من توفر اإمكانيات امادية واللوجستية.اإجراءا

أن امديرية العامة لأمن الوط عملت ي هذا السياق على أكد وعلى مستوى امغرب، 
تطوير العديد من امبادرات والرامج بغرض ردم اهوة بن الشرطة وامواطن وتقوية الثقة 

هما. ولتح ذت امدير امتبادلة بي ية ااستقبالإية عدة يق ذلك ا سن بي ما  جراءات هم 
افر  يؤكد أن الشرطة ي خدمة امواطن، مشرا ي هذا الصدد إ الشارات الضوئية داخل 

..   ستقبال، وإخبار امواطن بامساطرالشرطة، وتواجد شرطيات ضمن خايا اا اإدارية، ا
ي فس الغرض، خلق ب ساءكما م، ل ية جديدة مثل خايا التكفل بال ضحايا  ات وفرق أم

جدة، والتحسيس بالوسط  قلة لشرطة ال ف، وأخرى خاصة باأطفال، والوحدات امت الع
.سيقامدرسي، ومراكز القيادة والت  ، ا

،  ويدخل ي هذا اإطار أيضا، يضيف عميد الشرطة اممتاز بامديرية العامة لأمن الوط
اات من قبيل إبرام شر  ين امغاربة ي عدة  اكة مع السفارة اأمريكية لتعزيز خرة اأم

كما أكد أن التواصل يشكل  ....وشغب اماعب، وامخدرات والتحرش ،حوادث السر
ال القرب، مشرا ي هذا  أيضا أحد روافد اسراتيجية امديرية العامة لأمن الوط ي 

لة الشرطة قصد التوعية الصدد إ إحداث خلية مر  كزية للتواصل، ومواصلة إصدار 
ظيم اأبواب امفتوحة. كما أشار ي نفس السياق إ اإدارة اإلكرونية  والتحسيس، وت

ال البوابة اإلكرونية.   لدوائر الشرطة، وتوسع 
صغر وعلى صعيد آخر أوضح العميد اممتاز عمر اذها لتخ ب ليق امبادرات ال م ا

اربة الفساد، فضا عن  زاهة وااستقامة و اممارسة الشرطية باعتماد الشفافية وال
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سن أداء الشرطة وخدمة  صر البشري بغية  اإجراءات ذات الصلة بتكوين وتأهيل الع
 امواطن.

اأستاذ أيمن أيوب نائب مدير وي نفس احور امتعلق ب"شرطة القرب، ماذا؟"، تدخل 
، الذي أكد أفريقيا والشرق اأوسط لمركز جنيف لحوكمة قطاع اأمنقسم شمال 

ال اأمن وشرطة القرب،  كامة الرشيدة ي  قيق ا بدور على العاقة الوطيدة بن 
ظية.  باعتبار أن هذ اأخرة تقوم على فلسفة ومقاربة وليس على إجراءات 

ن تركيز اأمن على ضرورة ااستجابة واعتر أن هذا امفهوم م يأت من فراغ، بل جاء م
ة ابتعاد قوات اأمن  رمة. كما جاء معا اربة ا ية مثل  اجعة للحاجيات اأم السريعة وال
عن امواطن وفجوة الثقة ال نتجت عن ذلك وال أفضت إ عدم مساندة امواطن لقوات 

قيق اأمن نتيجة فقدان الثقة امتبادلة ال  هاز  الشرطة ي  اأمر الذي أثر على شرعية ا
كل ذلك وغر أدى إ بروز إرادة لدى اأمن استيعاب حاجيات   .اأم ي نظر امواطن

اء عاقة قائمة على الفهم امتبادل بن  امواطن ي اجال اأم كما يراها هذا اأخر، وب
 الطرفن.

اولة جسر اعتها ي الواقع  وهكذا يضيف اأستاذ أمن أيوب أثبتت  الفجوة وردمها 
اء أواصر التعاون بن الطرفن على أساس الشفافية سواء ي تعبر  العملي، فتم الشروع ي ب
، حيث  اوز ية أو ي إبراز اأمن لقدراته ي إنفاذ القانون دون  امواطن عن حاجياته اأم

قيق اأمن.يصبح رجل اأمن فاعا ي اجتمع وميسرا لتمكن امواط  ن ي إشراكه ي 
وكمة قطاع اأمن أن  يف  وأشار نائب مدير قسم مال أفريقيا والشرق اأوسط مركز ج
كامة  أمن القرب يشكل أساسا لانتقال من ردود الفعل إ الفعل وااستباقية لتحقيق ا
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اك العديد من الوسائل ية الرشيدة على امستوى احلي. واعتر أن ه لتحقيق ذلك  اأم
وار واانفتاح والشراكة والتعاون فضا عن التكوين والتأهيل د على مبادئ ا  .وتست

و ،وحذر من التسرع لول ال قد تبدو ناجعة وال قد تكون نتائجها  ي هذا اجال،  ا
اصة  عكسية، ومن مة أ على ضرورة التعامل مع اإمكانيات ال تتيحها لسياقات ا

  عن استراد امفاهيم واآليات. بعيدا
السيدة إلك دوفروي، أستاذة علم اإجرام، مديرة معهد فامان دثت  مداخلتهاي 

ماذج التقليدية ي إقامة اأمن مقارنة مع ماذج شرطة  للسام )بلجيكا( عن عجز ال
ه إذا كان مرزة أن القرب، مؤكدة أن تعزيز قدرة الشرطة تتطلب بلورة اسراتيجية نوعية،

وأن اأمن يتطلب  ،اجة إ السكان ،السكان ي حاجة إ الشرطة فإن الشرطة، بدورها
اجيات.  استجابة غر مطية بل تتاءم وا

وي تعريفها أمن القرب )اأمن اجتمعي(، أشارت إ أنه متعدد الوظائف، ويعتمد مقاربة 
تج اأمن بشكل مشرك، وترم الشراكات، وله  نظام ا مركزي وتسلسل هرمي أفقي، غر ت

ي  ح أمية خاصة لضابط ا دمات الوقائي. وهو بذلك م متخصص، وظيفته تقدم ا
ح الوسائل اأسبقية على اأهداف. كم أشارت إ أن فلسفة،) أو مط(   إضافة إ م

رمة( وج اربة ا ياة. كما الشرطة اجتمعية تقوم على رؤية واسعة لأمن )وليس فقط  ودة ا
ن(، الذين يبحثون  إهدف  ة ي اجتمع"، ي خدمة امواطن )امواط د خلق شرطة "م

عن حلول تتمحور حول امشاكل احلية ومصادر انعدام اأمن. وبذلك فإن اأمر يهم 
ة. د  تلف خدمات الشرطة ام

ركائز تتمثل أوها ي  5وعلى صعيد آخر أكدت امتدخلة أن شرطة القرب تعتمد على 
ه. ها جزء م ارجي، باعتبار أن هذ الشرطة ا تكون ي مواجهة اجتمع لك كما   التوجه ا

. وبفضل هذا ااندماج، تصبح قادرة على اإدراك السريع أ ها تدرك وضع اجتمع وتطور
اسب  ياة، وبالتا الرد ي الوقت ام ال اأمن وجودة ا اسبة، والتام للوضع ي  وبطريقة م



7  

 

وع من الشرطة يسعى إ حل  أو ح بشكل استباقي. وتكمن الركيزة الثانية ي أن هذا ال
ليل اأسباب احتملة للجرمة والصراع ي اجتمع. كما أن  ديد و امشكات، من حيث 

ها، كما أنه  ا شرطة القرب ا تتفاعل فقط مع امشكات بعد حدوثها أو بعد اإباغ ع
تظر تفاقمها. ليل حالة انعدام اأمن بشكل مستمر، ف ت ديد و اول  من خال امراقبة، 

اسب واستباقها قدر اإمكان. وتكمن الركيزة الثالثة ي  ديد امشاكل ي الوقت ام و
التعليل، وهو ما يتطلب إنشاء آليات مكن الشرطة من اإباغ عن أنشطتها )للجماعات 

دمها  تعلق اأمر بكيفية اإجابة على سواء وللحكومة(، مع االتزام بالشفافية ال 
ماعات ال تقدم ها خدمات. ومثل الشراكة رابعة الركائز، باعتبار  اأسئلة وحاجيات ا
ياة، كما أها ا تسعى إ ذلك.  أن الشرطة ليست مسؤولة وحدها عن اأمن وجودة ا

ة حيث يشكل كل شريك حلقة ي امقاربة وهكذا يصبح هم اأمن مثابة س د لسلة م
ب خلق فرص  امسة فتتمثل ي التمكن، وهذا يع أنه  ة. أما الركيزة ا د الشمولية وام
ياة  ة قضايا اأمن وجودة ا لكل من ضباط الشرطة واجموعات السكانية امختلفة معا

ظام واأ دمات، وإقامة ال  من.امشركة، وتوفر ا
تها، دثت اأستاذة دوفروي، انطاقا من التجارب ال عاي عن  ولتقييم الشرطة اجتمعية 

رمة وعلى برامج "مراقبة  فاض ا رمة، حيث أشارت إ أن ها تأثرا على ا أثرها على ا
اد حلول للمشاكل العالقة، إضافة إ وار"، وتأثرا من خال ااسراتيجيات امكثفة إ  ا

صوص إشراك السكان الذين يعانون من مشاكل ي اأحياء احرومة هيكليا  التأثربعض 
صوص التأثر على الرأي العام، أشارت إ أن  )مشاعر اليأس والعجز وعدم الثقة(. و

مهور؛ اي من حيث صورة الشرطة لدى ا مهور للشرطةو  التأثر إ  ؛رضاو  ؛تقدير ا
اة. شرعية الشرطة. كماو  فض الشعور بعدم اأمن، وعدم رضا الضحايا وا  ا

الجلسة الثانية : الحكامة اأمنية على المستوى المحلي، أي دور للمنتخبين 
 والجماعات الترابية



8  

 

دوة أدار  لسة الثانية هذ ال كامة أشغاها ا اأستاذ إدريس بلماحي ومحورت حول " ا
ية ماعات الرابية؟" على امستوى احلي، أي د اأم تحبن وا  ور للم

لسة كان  ، الذي استهل السيد محمد الصديقي، عمدة الرباطأول متدخل ي هذ ا
ديدة على امستوى  رطت مبكرا ي الرؤية ا مداخلته بالتأكيد على أن ماعة الرباط ا

ة واأمن، وذلك من خا عل الفضاء العمومي يسود الشعور بالطمأني ل انتمائه الدو 
ة  ذ س ة م عقد ي شهر فراير 2015لشبكة امدن اآم ، مشرا إ أن امؤمر امقبل سي

ة الرباط.  امقبل مدي
ة الرباط لتحقيق "اأمن  ازات ال قامت ها مدي دث عن بعض اإ وبعد ذلك 

ة  ة" ي إطار امشروع الكبر الذي انطلق س وي هذا  مبادرة ملكية. 2014والطمأني
تلف مداخل الرباط والشوارع الكرى وبعض اأحياء وإعادة اإنارة  السياق م هييء 
ماعة لبعض القضايا. كما أشار  العمومية، مشرا إ أن أجهزة اأمن تتدخل إثارة انتبا ا

ة لأسر ي العديد من اأحياء صوص هيئة فضاءات آم ة الرباط إ ما م  ي  عمدة مدي
سيق وتواصل مع الشرطة. وي نفس السياق أشار إ هيئة  احرام للمعاير الدولية وي ت
ضراء ي  ة الفضاءات ا دائق الكرى وردم التيار الكهربائي العا استعمال الساك ا
افات أو الرام  قل العمومي سواء تعلق اأمر با ظومة ال ة. كما م ااهتمام م ظروف آم

توقيعها مع امديرية العامة لأمن الوط لضمان اأمن ي   اتفاقية شراكة ممشرا إ
الراموي، كما لفت اانتبا إ الشروع ي توعية وتكوين السائقن مساعدة اجتمع امدي 

افات.  للمسامة ي نشر اأمن داخل ا
دث السيد ما و قل ال ترأسها ا قل والت ة ال ضور وازن للمسؤولن العمدة عن  عة 

دث عن دور الشرطة  قل كالتشوير مثا. كما  من اأمن والدرك وال تتداول ي شؤون ال
ية  سيق مع السلطات احلية مرزا أن للمجلس، ي إطار القوانن الوط اإدارية ومهامه ي ت
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ها مراقبة  ضرية م ماعة  ظيمية داخل ا ق ي قوانن ت اأمن الغذائي على والدولية، ا
 سبيل امثال أيضا. 

ظيم  ة والت ات إ امدي دث عن دور تسير حركة امرور ومراقبة دخول الشاح كما 
ضرية ومراقبتها كأفوا اماء لفائدة رجال اإطفاء ي  العمراي وتوفر بعض التجهيزات ا

سيق بن ا ة واأمن داخل الفضاءات العمومية ي ت ماعة توفر السكي أمن ورئاسة ا
ضرية.  ا

تحدث السيد فريد بونوار مدير الوقاية واأمن والمواطنة بمدينة  ،بعد عمدة الرباط
د  ربة إيكس أون بروفانس )فرنسا(، مرزا سارسيلس عن أن أول ما يتبادر للذهن ع

اول هذا اموضوع هو التوازن اممكن بن الدولة اممثلة من طرف الوا والعم صوص ت دة 
خاصة مع الامركزية وتفويت بعض الصاحيات للجماعات احلية. مشرا إ  ،اأمن

ماعين باعتبار أن اأمن يدخل ضمن  تخبن ا بعض التحفظات ال يطرحه بعض ام
، وأن العمدة ا مكن له القيام إا بدور الدعم وامساندة.  صاحيات الدولة واأمن الوط

صوص وح  غر أن ال اربة ا واممارسة تبن أن للعمدة إمكانية مزاولة سلط هامة بشأن 
 وتوفر اأمن بامدن بفرنسا. 

أكد أن فرنسا تتوفر على أداة ي هذا اجال ويتعلق اأمر مجالس خاصة تشكل أداة و 
وح يرأسها العمدة حيث يتم التداول ي  لية لأمن والوقاية من ا قيادة كمجالس 
تلف قضايا اأمن والوقاية وكذا ي مسائل تتعلق بالعدالة والربية مع احرام اختصاصات 

وي يضم ما بن  .وصاحيات كل جهة شخصا للتداول  50أو  40حيث يتم اجتماع س
دد، أما أهم امواضيع  طط  ة وفق  ي ميع العمليات ال سيتم القيام ها خال الس

وح القاصرين،  ف ومواكبة اأطفال، ومسألة الوقاية فتتعلق  ساء ضحايا الع ودعم ال
ار فيها واإدمان عليها فضا عن مسألة مرضى الصحة  بواسطة الفيديو، وامخدرات واا

ة. تلف اإشكاليات امتعلقة بامدي ة، وبذلك تتداول هذ اهيئة ي   العقلية بامدي



10  

 

رأسها العمدة وها خايا لليقظة حسب اأحياء أو فإن اأمر يتعلق هيئة تشاركية ي ا، وهكذ
تمع مثلو السكان مع اأمن ومثلن للعدالة. كما  امواضيع لتقاسم امعلومات، حيث 
للعمدة صاحية تسمح بدعوة شاب أو طفل، مثا، بصحبة أسرته لسؤاله عن تصرف غر 

ماعية با ياة ا بيهه إ متطلبات ا ه أو ت ة، وقد كان لذلك ائق صادر ع ي أو امدي
سبة للشباب سواء ما تعلق باانقطاع عن الدراسة والبدائل ال  نتائج جيدة خاصة بال

ياة الليلية   تقدم هم. ة، ي هذا السياق، امشاكل ال تطرحها ا كما مكن معا
ارية رم القوانن ا افظ على اأمن و  .واأنشطة السياحية ما 

غرافية  كما اعتر ب أن يأخذ بعن ااعتبار ا أن إشراك اجتمع امدي ي قضايا اأمن 
غرافية الربوية غرافية القضائية، وا اطق الشرطة، ما ،اإدارية، وا اوز حدود  وم مكن من 

ل كل القضايا  ظرة ال ما زالت تتوهم أن اأمن قادر لوحد  روج من ال ة، وا امدي
 امطروحة.

فيذ كل هذا يتطلب تشخيصا دقيقا، ووضع اسراتيجية، وتوفر  وأكد ي اأخر أن ت
صر من تكوين سواء من حيث امعارف أو  الوسائل امالية والبشرية مع ما يتطلبه هذا الع

  طرق إشراك اجتمع امدي ي قضايا اأمن.
علوم القانونية أستاذة بكلية ال، اأستاذة خديجة الناصرياعترت ومن جهتها، 

ي مداخلتها حول "دور  وااقتصادية وااجتماعية بجامعة الحسن الثاني )المغرب(
تخبن احلين ي  كامة ام ية من خال سلطة الشرطة اإدارية" أن على الدولة من ا اأم

ظام  فاظ على اأمن وال ، وا موع الراب الوط خال سلطتها السيادية، أن تسهر على 
لعامة، وماية اأشخاص واممتلكات، غر أها ا تقوم بذلك لوحدها. حيث يتم إشراك ا

ماعات  رمة أو الوساطة أو مكافحة  الرابيةا اات الوقاية من ا معيات العاملة ي  وا
 اإقصاء أو مساعدة الضحايا.
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ذ ست اصري أن الامركزية ال انطلقت بامغرب م يات القرن العشرين واعترت اأستاذة ال ي
ماعة احلية وتعزيز دور رئيسها،  ت من توسيع صاحيات ا عرفت عدة إصاحات مك

ماعة احلية وفق ميثاق  يتمتع بصاحيات يتمتع ها  1976حيث أصبح رئيس ا
ماعية. غر أن فعالية هذ الصاحيات  ال الشرطة اإدارية ا الباشوات والقواد ي 

ص.يعاكسها، إ   حد كبر، نظام الوصاية الذي مارس أحيانا، خارج ال
ة  عززت ااستقال الذاي  2015وتضيف أن اإصاحات ال عرفتها الا مركزية س

د إ مبدأ التدبر  ماعي يست تخبن. هكذا، أصبح التدبر ا احلي كما عززت سلطة ام
لية، ي حدود ر، والذي موجبه تتمتع كل ماعة  صاحياها، بسلطة التداول بطريقة  ا

فيذ  وقراراها.. وي هذا اإطار أصبح الرئيس يتمتع بصاحيات  مداواهادمقراطية وبقوة ت
فاظ على  ال ا كبرة بصفته مثًا للجماعة احلية وكذا بصفته مثا للدولة، ا سيما ي 

ظام العام. حيث يعتر امسؤول عن صاحيات الشرطة  اإدارية وا مكن للمجلس مكن ال
 أن يتدخل ي ذلك.

الشرطة اإدارية احلية هي مصلحة عمومية  وأوضحت امتدخلة، على مستوى آخر، أن
ظام العام ووضع حد ها. وتتجلى مهام الشرطة اإدارية  هدف إ الوقاية من انتهاكات ال

سن معاير قانونية )قرارات الرئيس  مارس سياستها أيًضا عن طريق كماي الرصد وامراقبة.  
ظيمية. صوص( ذات طبيعة ت  على وجه ا

ائية  ماعي بن الرئيس والعامل. ما يؤدي إ ث ويتم تقاسم هذ السلطة على امستوى ا
ماعة احلية مهام الشرطة اإدارية بصفته امزدوجة مثاً  يقوموظيفية. حيث  رئيس ا

 للجماعة ومثا الدولة.
ماعة ي  ماعة ودور العامل، أشارت أن سلطة رئيس ا وبعد أن تطرقت إ دور رئيس ا
ماعة تظل خاضعة  اجال اأم ا مكن تفويضها أي أحد، كما أن قرارات رئيس ا
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ربة  قبللرقابة إدارية من  ديث عن  العامل والقاضي اإداري. بعد ذلك انتقلت إ ا
 لبيضاء. الشرطة اإدارية بالدار

ربة جهاز الشرطة اإدارية عام  . حيث م، ي يوليو 2019ففي الدار البيضاء، بدأت 
تظمة،  اإداريةاماضي، تعميم الشرطة  ظم مات م ماعات، كما أها بدأت ت على ا

دد بتشاور مع رؤساء الدوائر أو عقب تظلمات رؤساء الدوائر وشكاوى  وفًقا لرنامج 
ة  .مواط امدي

اات تدخل  ثة وفق ما وضحته اأستاذة شرطة القرب بالدار البيضاء فهي ثا ضباطأما 
اص ظافة والصحة العامةال ضري واحتال املك  ؛ري، ويتعلق اأمر بال والتخطيط ا

يد  العمومي. وعلى الرغم من أن التجربة ما زالت ي امهد اعترت امتدخلة أن من ا
دودية هذ السياسة، مشرة ي  اإشارة إ بعض أوجه القصور ال قد تؤثر سلًبا على 

ص مكتوب؛   ماعية الذي يتطلب توضيح اأدوار ب ذلك إ الطابع الغامض للشرطة ا
اجة إ تزويد  غيابكما أشارت إ  ا تأي ا ماعية ومن ه قانون خاص بالشرطة ا

دد صاحيا ماعية بوضع قانوي حقيقي  ب أن مارس فيها ها والشالشرطة ا روط ال 
. ومن بن بهذ  دد بشكل خاص عاقاها مع الشرطة والدرك الوط الصاحيات، و

ن،  نقط القصور، أشارت امتدخلة إ سيس وإخبار امواط وضعف اموارد البشرية غياب 
اات الشرطة اإداري ة اموكولة للرئيس امؤهلة وامدربة تدريبا جيدا، وعدم تغطية ميع 

مل فضا عن   اأسلحة.عدم السماح هذ الشرطة 

 الجلسة الثالثة: سياسة التواصل في المجال اأمني

لسة الثالثة ال أدارت أشغاها  السيدة سيسيل اغوت، مديرة برنامج مركز محورت ا
، حي جنيف لحوكمة قطاع اأمن تدخل ث حول موضوع سياسة التواصل ي اجال اأم
حول ،م اأمنية وتدبير المخاطرإعامي، باحث في العلو ،اأستاذ إحسان الحافظي 
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العاقة بن اأمن  مرزا أن، سياسة التواصل في المجال اأمني )حالة المغرب(""
طاب  ،واإعام بامغرب كانت قائمة على التوتر أسباب ترتبط هما معا ليؤكد أن ا

د املكي حول ة امفهوم ا ربة انفتاح امؤسسة 1999يد للسلطة )س ( هو الذي يؤطر 
ارجي، عن طريق التواصل. وهكذا ية على احيط ا ربة اإعام اأم  اأم شكلت 

امية اجتمع بواسطة أدوات اإعام.  بامغرب واحدة من مظاهر هذا اانفتاح على دي
ددات  د هذ السياسة التواصلية إ ثاثة  ترسيخ فكرة القرب عر  تتمثل يوتست

التواصل، والتخلي عن الوسائط اإعامية والتخاطب امباشر إضافة إ شفافية امرفق 
 .  اأم

ية ،وي ارتباط بذلك عرف تغيرا جذريا  اعتر إحسان حافظي أن مفهوم امسؤولية اأم
تلف ا ،وعميقا ية تشارك فيها  هات الريية واجتمع يث أصبح اأمن مسؤولية تضام

اي  امدي ووسائل اإعام، وبذلك فإن أي تقارب بن اإعام واأمن يكون له انعكاس إ
وفعال ي استقرار اجتمع وترسيخ أركان الدولة واحافظة على ااستقرار. وقد أدى هذا إ 

ية أصبحت مضطرة لتطوير أدوات اإعام اأم الذاي واته. أن امؤسسة اأم ويع ق  وت
تصف  مستوىوعلى  ذ م آخر أكد امتدخل أن امديرية العامة لأمن الوط راكمت، م
ة  ويع آليات التواصل وترسيخ اانفتاح، ومن 2015س ويعا ي العرض اإعامي بت ، ت

لة اأمن الوط سابقا( ال أطلقت لة الشرطة ) وات أشار إ  نسختها  أهم هذ الق
ة  ، 2019اإلكرونية س ، والتواصل الشبكي، حيث أطلقت امديرية العامة لأمن الوط

اير  أميته ي  حسابا رييا على موقع التواصل ااجتماعي "توير" تكمن، 2019ي ي
ة  ا رمة واأفعال ا ية حاربة ا التفاعل مع اأخبار الزائفة واإباغ عن العمليات اأم

افحة اإرهاب وخطط التعاون اأم الدو واأنشطة الريية للمديرية. وتعتر ومك
وية ال  الباغات ثالث هذ اأدوات، أما رابعها فيتمثل ي "اأبواب امفتوحة" الس

ة  ذ س  . 2017انطلقت م
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تضيات واعتر امتدخل أن من إكراهات تطوير التواصل اأم تدابر الولوج إ امعلومة ومق
ويع آليات  ال تطوير وت هود ال بُذلت ي  ، ليخلص إ القول إنه رغم ا السر امه
لق  ، فإن إشكالية مركزية تولدت عن هذ اآليات. ويتعلق اأمر  التواصل ي اجال اأم
الية )السر امه  حالة "وضع احتكاري" للمعلومة. كما أن اآليات التشريعية ا

اء ق ي امعلومة( م تسهم ي إحداث قطيعة تدعم تداول امعلومة. كما اعتر واستث ات ا
افظي ية يتقايان نفس اجال، فالصحاي يبحث عن  ا أن "وسائل اإعام واأجهزة اأم

ية لوسائل  ية، وهكذا فإن توفر امعلومة اأم امعلومة ورجل اأمن يعمل على امعلومة اأم
رم ذلك بذريعة السر  اإعام يقتضي ماية قانونية وإدارية، غر أن  أن يتمتع اأم 

غلق". واعتر أن الرقابة الدمقراطية  ا أمام قانون متشدد وليس جهاز أمن م امه يع أن
دودة اأثر اعتبارات تتعلق  )السياسية بامع الرماي( على العمل اأم ما زالت 

خبة بإشكالية فهم الفا عل السياسي ميكانيزمات إنتاج القرار اأم وكذا استمرار ال
ية. ها، ي استبطان تصورات قدمة موروثة حول امؤسسة اأم  السياسية، ي جزء كبر م

لسة،كما تدخل  السيد ميكايل جونيو، عميد شرطة إقليمي، رئيس  ،أيضا خال هذ ا
طقة مون ية امكلفة م ل التواص "ي موضوع اسراتيجية توكمري ببروكسيل،فرقة الفرقة اأم

طقة مونتو  ية )م طقة أم طقة. كداخل م مري موذجا ("، مستها مداخلته بتقدم هذ ام
ها  وهي ماعات، تقط اطق بروكسل الست، متعددة ا نسمة  145.000واحدة من م

ادية 200ما يقرب من  وها 2كم   20على مساحة  للمؤسسات  نقطة دبلوماسية و
ظم ها العديد  طقة على العديد من امدارس، وت توي هذ ام اأوروبية متعددة اللغات! و

 "الرفيهية" والرياضية. من التظاهرات
يب على أسئلة ماذا  اور كرى  وأشار امتدخل إ أن للتواصل على هذا امستوى 

مهور امستهدف؟ وما اور اات التواصل ؟ ومن ا صال؟ وما نوع هذا التواصل ؟ هي 
صص هذ العملية.  ب أن   فضا عن اميزانية ال 
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تلفة جدا، وأها ا تروم  وي نفس السياق أشار إ أهداف تواصل اأمن كمرفق عمومي 
توج معن بقدر ما يهمها اإخبار بشكل استباقي وتفاعلي. كما أشار أن  تسويق م

وع أيض مهور امستهدف مت ال اأمن ضمن التواصل ا ا يشمل العاملن ي 
تلف أجهزة السلطة. طقة والعابرين ها و ة ام  الداخلي،كما يهم التواصل خارجيا مع ساك

ب اأخذ  ة يضيف السيد ميكايل جونيو، حيث  غر أن لعملية التواصل حدودا معي
طقة  ؛بعن ااعتبار، السلطات القضائية واإدارية )ماعية(، إضافة إ وسلطات ام

ائية( والعاملن ي اجال.  الضحايا )على سبيل امثال ي حالة وقوع حادث أو جرمة ج
وع من التواصل تقوم على  وي حديثه عن التواصل الداخلي أبرز أن الفلسفة العامة هذا ال

ز ااتصاات اولة توصيل امعلومات / الرسائل ال هم اموظفن. وللقيام بذلك م تعزي
ال تشمل على العديد من اأركان، مشرا إ أن هذ اأداة تتم زيارها  الرقمية من إنرانت

بكثرة وبازدياد، خاصة وقد أضيف إ أركاها أركان جديدة هم كثرا العاملن ي القطاع 
طقة. إضافة إ اأنرانت يعتمد التواصل الداخلي على التواصل داخل اج موعات بام

اصة مثل شبكات متطوعي امدارس. واعتر أن هذا التواصل ما زال يتطلب تعزيز  ا
ه وبن اأطر العاملة معه.   التواصل بن رئيس الفرقة والعاملن وكذا بي

ه يتمثل ي ارجي، أكد جونيو أن اهدف الرئيسي م صوص التواصل ا سن اأمن  و
ياة ي تراب البلديات ا طقة الشرطة، وذلكوجودة ا عن طريق تقدم  لثاث ال تشكل م

قل والوقاية والسامة على الطرق وإطاع السكان  ؛..(.امشورة امختلفة )من حيث الت
واإجراءات ال يتخذها كل ذلك  ،وكيفية اشتغاله ،بشكل أفضل على عمل جهاز اأمن

توغمري مرفق أم يفضل الوضوح و  الشفافية والقرب. بعد ذلك للتأكيد على أن شرطة م
ها الفايسبوك، وموقع إلكروي،  ارجي يستعمل أدوات متعددة م أوضح أن التواصل ا
رائد احلية، والتواصل عر  كدلن، وأنستغرام، إضافة إ ا وحساب توير، وحساب لي

وي.  وسائط ااتصال، عاوة على التقرير الس



16  

 

طقة عازم أطقة مونتغمري أفاد امتدخل خل مومن أجل تطوير التواصل اأم دا ن أمن ام
أنرانيت جديد، واستعمل أدوات أخرى لتعزيز وتطوير التواصل الداخلي،   على إطاق موقع
ارجي، على إحداث حساب أنستغرام، وأشرطة  ،كما أنه مصمم على مستوى التواصل ا

اصة عاوة على فيديو صغرة، وتعزيز العاقة مع وسائل اإعام، وتطوير ام شورات ا
ظيم يوم أبواب مفتوحة.  ت

ارجي والتفاعل  ب التداخل بن التواصل الداخلي وا وي اأخر أثار اانتبا إ 
هما، وات، مع مراعاة كون  ،بي تلف الق ة بن  مشرا إ أمية تقييم التفاعات اممك

هاز. كما أكد على  امعلومات ال يتم نشرها بشكل سيئ مكن أن تؤثر على صورة ا
رار إ فضاء "السياسة" يد وعدم اا  أمية التفاعل السريع وا

 الجلسة الرابعة: استراتيجية تعزيز التعاون بين قطاع اأمن والمجتمع المدني؟

لسة الرابعة واأخرة فقد محورت حول  اسراتيجية تعزيز التعاون بن قطاع موضوع أما ا
اأستاذة سناء العاجي، الباحثة في علم ، ويسرت أشغاها تمع امدي؟اأمن واج

  .ااجتماع، ومديرة موقع مرايانا اإلكتروني
ف ودور اجتمع امدي، أعطت ي كريمة الناشطة الجمعوية   بداية مداخلتها، حول الع

أكثر  أنعامة على الشعور باأمن بامغرب، حيث أشارت إ  نظرة ،مكيكة )المغرب(، 
قيق أجري ة  من ثلث امغاربة يشعرون بانعدام اأمن حسب  كما أبرز هذا   .2017س

رمة الظاهرة. حيث يرتبط  التحقيق أن الشعور بعدم اأمن له جذور أعمق بكثر من ا
وتدرر اأسرة والتوصل الدائم  ،التمدين السريع، و تغر العام وغموض امستقبل بسرعة

قيقية أو الكاذبة امثرة للقلق، وتطور أشكال جديدة من بكمية كبرة من ا معلومات ا
رمة، ضاف إ ذلك وفق امتدخلة، ا ،  ي ز ف ام و التحرش شبه ؛وفيات الطرقو الع

ساء ي اأماكن العامة ف ي امدرسةو  ؛الدائم بال  ...الع
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ديث عن دور اجتمع ا معيات وبعد ذلك انتقلت اأستاذة مكيكة إ ا مدي وخاصة ا
مية أها  شاط ااجتماعي، وي سياسات الت اات ال ال تلعب دورًا رئيسًيا ي ميع 
ن لدى السلطات  دمات، كما مثل، أحيانا، مصا امواط موعة واسعة من ا توفر 

شطة العمومية حيث تساهم بذلك ي ة ال  ...سيد امواط
معيات بامغرب، انتقلت إ اإكراهات ال تواجهها إ بعض مي تطرقتوبعد أن  زات ا
دودية تعاوها مع القطاع  من قبيل معيات وضعف إمكاناها، و صغر حجم هذ ا

اص، وصعوبة الوصول إ مصادر التمويل، سيق العمل....إ غر ذلك من  ا وعدم ت
 اإكراهات.

لتعاون بن الشرطة واجتمع امدي مؤكدة وعلى مستوى ثالث تطرقت امداخلة إ قضايا ا
ها يكمن ي ضمان أمن اأفراد واممتلكات وتعزيز السلم ااجتماعي  أن اهدف الرئيس م
ية والدولية. كما أن هذ  اء الراب الوط ي احرام للحقوق وااتفاقيات الوط ي ميع أ

ددة تتجلى ي مرافقة وتعزيز قدرة  الدولة على تلبية متطلبات السكان من العاقة أهدافا 
اخ  ية، عاوة على خلق م حيث اأمن، وتعبئة وإشراك ميع الفاعلن ي تدبر القضايا اأم

مية ااقتصادية وااجتماعية والبيئية. وي  وااستقرارمن السلم  ااجتماعي يفضي إ الت
ن بن اجتمع امدي وامؤسسات ارتباط هذ اأهداف اعترت مكيكة أن اسراتيجية التعاو 

اء قدرات قوى اأمن من أجل ماءمة طرق العمل  ب أن تقوم على الوقاية وب ية  اأم
ديدة، وتأهيل اموارد البشرية. كما يتعن أن تقوم هذ ااسراتيجية على  للتهديدات ا

 رطة القربصص قوى اأمن مواجهة اأشكال الصاعدة من اإجرام، وإنشاء نظام لش
سن  من خال تقريب ضباط اأمن ما أمكن ة وإقامة شراكة يومية معهم، و من الساك

يطه ه ي  ااجتماعي لتحقيق وقاية أفضل، وتوفر قوات  امرفق العام لأمن من خال د
جاهزة للتدخل ي أي وقت وي أي مكان. ووضحت امتدخلة أن على هذ ااسراتيجية 
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ساء مشاركة أفضل ي مواجهة انعدام اأمن أن تأخذ ي ا وع لتسمح لل سبان بعد ال
ه.  وااستفادة م

تجت ة مات التوعية  اأستاذة كرمة مكيكة عدة توصيات مكن تلخيصها ي واست بر
ظيم قوقهم، وت ن  ية لفائدة التاميذ بشأن حقوقهم وواجباهم  إخبار امواط دورات تكوي

تلف ة ي الفضاءات امس ي  تويات الدراسية؛ وإقامة ورشات عمل هم اممارسات امواط
ريي أو إيذاء، وإخطار  تلف السلطات العمومية بشأن أي عمل  سيق مع  العامة؛ والت
صوص غياب مصباح أو اإضاءة على الطرق العامة على سبيل امثال؛  ماعة  مصا ا

ة م الرافع من أجل فضا عن توفر اإضاءة العامة وإنشاء مراحيض عامة  ن حيثمدن آم
ساء خاصة ي ساعات متأخرة.... قل العمومي امخصصة لل ساء، وضمان وسائل ال  لل

مدير الوقاية واأمن والمواطنة بمدينة سارسيلس فريد بونوار، وبعد ذلك تدخل السيد 
ضري" اأمنحول "دور امواطن ي تعزيز  ،بفرنسا أن اجتمع  البداية ، حيث أكد يا

ظيم. ا كسر العاقة مع صورة اجتمعات القروية ذاتية الت فصلن حيث أصبح  ا اأفراد م
ماية التقليدية موعات القرب، كما تتفكك أنظمة ا ، ، وتتزايد مشاعر اهشاشةعن 

ر ويتأكد دور الدولة كضامن أمن اممتلكات واأشخاص، ومن مة ضرورة تعزيز وتطوي
ضري. ال اأمن ا راط اجتمع امدي ي   ا

وع  ديات الشعور بانعدام اأمن، وت راط يأي ي ظل  وأوضح أن سياق وإطار هذا اا
اجيات حسب الفئات. كما أكد وع ا أن عاقة السلطات احلية واجتمع  امشاكل، وت

ضري نابعة من قرب  اذ إجراءات بشأن اأمن ا اجتمع امدي من صانعي القرار امدي با
معرفته باجال الراي وخرته اميدانية، عاوة على أن السلطات احلية مسؤولة عن و  احلين،
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ضري )العمل ااجتماعي  ،اإسكان ،الشباب ،السياسات اأخرى ال تسهم ي اأمن ا
 الصحة...(.

بن الوقاية والتماسك ااجتماعي والردع،  التوازن وتكمن امبادئ التوجيهية هذا التدخل ي
واأفقية ي ااشتغال، فضا عن اعتماد مقاربة اسراتيجية  كبر من الفاعلن،  عددو تعبئة 

 ي هذا اجال.
ديد اأولويات حسب  بعد ذلك، شرح فريد بونوار أن اعتماد مقاربة اسراتيجية يع 

ية وفًقا احتياجات اجتمع امدي وليس ااحتياجات، والتفكر ي السياسات اأم
اذ  امؤسسات العمومية، واعتماد خطة لتحقيق أهداف متوسطة وطويلة اأمد، بدًا من ا

ة لتحقيق أهداف قصرة اأجل، تظم من أجل تكييف هذ  قرارات معي وإجراء تقييم م
ية، فضا عن جعل عملها واضحا وقابا للتتبع  .السياسات اأم

دث امتدخل عن مفهوم "اإنتاج امشرك" لأمن، معترا أن اإنتاج وعلى  صعيد آخر، 
ية وحقوق  سبة للسياسات اأم امشرك لأمن معية اجتمع امدي يشكل قيمة مضافة بال
تلف الفئات،  اإنسان. أن هذا اإنتاج امشرك مكن من مراعاة احتياجات وخصائص 

ين.كما أنه خاصة وأن خرة اجتمع يعزز الشعور باانتماء إ  امدي متكاملة مع خرة امه
ة ويساهم ي وبالتا الشعور بالتماسك ااجتماعي  سن العاقات مع امؤسسات امدي

 واأمن...

ربة فرنسا ي هذا اجال، انتقل إ تقدم توصيات أكد من خاها  دث عن  وبعد أن 
مية ثقاف ديد أهداف واضحة ومقروءة للسياسة احلية أن تعزيز ت ة مشركة لأمن تتطلب 

سبة للسكان امعة الشعبية ،بال ة )ا ..(. كما دعا إ الركيز ،.ودعم توعية وتكوين الساك
سيق مبادرات اجتمع امدي  ،على أشكال امشاركة القائمة على مبادئ التضامن ودعم وت
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مثل ميع السكان امشاركن ي اجموعات البعيدة عن  وتشجيع إنشاء هيئات استشارية
فيذها وتقييمها ،امؤسسات ووضع  ،وإشراك اجتمع امدي ي وضع السياسات العمومية وت

بثقة مباشرًة من السكان )املتمسات ..(. وي نفس ،.ي ااعتبار أيًضا أشكال امشاركة ام
ديد أهداف قابلة للتحقيق، ح وإن كانت نتائجها تبدو هزيلة  السياق أكد على أمية 

 جدا. 
ة سارسيلس أمثلة عن اأدوار ال مكن  ة مدي وي اأخر، قدم مدير الوقاية واأمن وامواط
از التحقيقات )التوقعات وااحتياجات....( وتقدم  أن يلعبها اجتمع امدي، من قبيل إ

رس ااستشارات ي اانتخابات احلية، وخ راط ي "ا ماعي، واا قاش ا لق فضاءات لل
" )دعم رجال امطافئ واإنقاذ والتبليغ عن امخالفات  والكوارث الطبيعية( ،الوط

زاعات وديا بن السكان ل ال امشاركة ي  فضا عن والسرقات احتملة، والقيام بالوساطة 
ية  ...حكامة السياسات اأم

الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق اإنسان اأستاذ ومن جهته تدخل 
ال عاقة اجتمع امدي  ،ي نفس اموضوع والديمقراطية مشرا إ أن التجربة امغربية ي 

اميات  ية حديثة العهد، وهي وليدة سياق جديد، ميز بانفتاح سياسي بدي بامؤسسات اأم
ف..(. رافقتها عمليات تلفة )العدالة اانتقالية، مدونة اأسرة، قو  اهضة الع انن م

ية مع اجتمع امدي إ  متعددة. كما أشار ي هذا الصدد، على تفاعل امؤسسات اأم
تصة ساء داخل مراكز الشرطة، وإحداث وحدات  ف ضد ال اهضة الع  خلق وحدات م

ربة يعتب ر  . وهي  اربة السيدا، ا ئيس مركز دراسات ي الطفولة، والتعاون مع معيات 
تلف الفرقاء بامؤسسات  حقوق اإنسان والدمقراطية أها ي حاجة إ تقييم مشرك بن 

ية واجتمع امدي إعطاء نفس جديد هذ التجربة وتوسيع دائرها.   اأم
وعلى صعيد آخر أوضح أن اجتمع امدي همه قضايا اأمن، من العديد من الزوايا.  

ريات داخل اجتمع، كما أن اجتمع امدي يقدم فاأمن ضر  قوق اإنسان وا وري للتمتع 
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خدمات تتقاطع مع عمل امؤسسات، وبذلك قد تكون للتفاعل بن اجتمع امدي 
ة القضايا امطروحة داخل اجتمع. إضافة إ ذلك فإن  ية فائدة ي معا وامؤسسات اأم

كم موقعه اة للرافع استحضار  اجتمع امدي، و ي الوثيقة الدستورية، مكن أن يشكل ق
هات، أو على امستوى التشريعي  موية على مستوى ا اأمن ضمن امخططات الت
والقانوي...غر أن هوض اجتمع امدي مختلف هذ اأدوار، يتطلب وفق ما أكد 

رات امتدخل، يتطلب تعزيز قدرات اجتمع امدي وتطوير رؤ  ا وتوفر اإمكانات وا
 الضرورية لذلك.
ال  موبعد ذلك قد ربة مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية ي  بيب بلكوش  ا
ية ة  القضايا اأم ية بامغرب  2008ال انطلقت س كامة اأم ظيم أول ندوة حول ا بت

لك من نفسا طويا، دام ما بن من طرف امركز بتعاون مع بعض شركائه، مرزا ما تتطلبه ذ
ية  تلف اأطراف، من مؤسسات وط قاش مع  ة ونصف من الرافع وال ة وس س

ظمات اجتمع امدي. مؤكد أن ية وم د  ومؤسسات أم امية دامت  دوة أطلقت دي هذ ال
طاها، إ حد  اآن أكثر من عقد من الزمن، حيث استطاعت هذ التجربة، مختلف 

قاش ما، ي ية حاضرة ي ال كامة اأم عل قضايا ا بيب بلكوش، ي أن  ضيف ا
امسامن اأساسين ي الدفاع  العمومي. كما أشار ي هذا السياق إ أن امركز كامن من

عن حضور قضايا اأمن ي الوثيقة الدستورية، حيث شكل هذا اموضوع احور الرئيس ي 
ة صياغة الدس ق ي اأمن يشكل حقا من حقوق اإنسان مرافعته ي  تور باعتبار أن ا

.  ما يتطلب وضع ضوابط جيدة على اجال اأم
ال تعزيز القدرات مشرا إ  ز هذا اأخر ي  دث رئيس امركز عن ما أ وي اأخر 

دوبية العامة إدارة السجون وإعادة اإدماج برنامج شراكة تن مع ام ات  يهم دام س تكوي
فسي العاملن ي السجون،  لفائدة أطر إدارة السجون واأطباء وااختصاصين ي اجال ال
وكمة القطاع اأم وسفارة هواندا بامغرب، ليختم  يف  وذلك بتعاون مع مركز ج
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اد صيغ التقاطع  ية وإ كامة اأم مداخلته بالتأكيد على أن عاقة اجتمع امدي موضوع ا
ية له مداخل متعددةو  فس الطويل والتقييم  ،التعاون بن اأطراف امع ويتطلب الراكم وال

امستمر من أجل وضع اسراتيجيات تعزز هذ الشراكات، خاصة وأن قضايا اأمن م تعد 
تخبن واأحزاب السياسية  تمعية هم ام ية وحدها بل أضحت قضايا  قضايا مؤسسات أم

اله واختصاصاته. وهي أوراش ما زالت والرمان واجت مع امدي ووسائل اإعام كل ي 
اد.  تتطلب امزيد من التمحيص والعمل ا

أيمن أيوب نائب مدير قسم شمال أفريقيا والشرق وضمن هذا احور تدخل، أيضا، 
صوص تعاون اجتمع  لمركز جنيف لحوكمة قطاع اأمن ية  اول التجربة الفلسطي حيث ت

ية  .مدي وقطاع اأمنا اضعة للسلطة الفلسطي ية ا وهكذا أوضح أن اأراضي الفلسطي
الس  وكمة قطاع اأمن. ويتعلق اأمر بتأسيس  يف  ربة متميزة أطلقها مركز ج عرفت 
تلف  لسن موذجين قبل تعميم التجربة ي  اأمن اجتمعي. حيث م ي البداية تأسيس 

صوص يدعو افظات أراضي ا ية. وقد م صدور مرسوم رئاسي هذا ا لسلطة الفلسطي
تلف احافظن إ دعم هذ التجربة وتعيل هذ اجالس وامبادرة إ تأسيسها ي 

 ا تتواجد ها. احافظات ال
معوي والقيادات التقليدية  مع بن الفضاء ا ويتعلق اأمر، يفيد امتدخل، مجالس 

ساء و  ها إشراك اجتمع امدي ي صياغة )ال اصة(، اهدف م الشباب وذوو ااحتياجات ا
ية ال يريدها امواطن ي ظروف صعبة للغاية. ات اأم  امعا

احا ملموسا ي توفر اأمن اليومي للمواطن  وأكد أمن أيوب أن هذ اجالس حققت 
الس جامعة ا تستث أحدا، ي ، أها  اجيات الفلسطي تحدد نوع اجتماعها حسب ا

جاح إ كوها  ضور ومفتوح. وقد عزا هذا ال قد تصل إ أن تأخذ شكل معية عامة 
مع ي عضويتها إ جانب  فسها معتمدة على امرسوم الرئاسي، وأها  وضعت مساطرها ب
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ية. كما أن مصلحة  تحبن واأجهزة اأم الشكاوى وما مثلي معيات اجتمع امدي ام
قيق التقدم  لول للعديد من امشاكل والقضايا قد ساهم ي  اد ا تقوم به من أدوار ي إ

ية. زته هذ اجالس فوق أراضي السلطة الفلسطي   الذي أ

 النقاش

تلف احاور. ومن بن القضايا  لساها اأربع نقاشا مثمرا تداول ي  دوة  عرفت هذ ال
اك وصفات جاهزة مسألة ال مت إثاره قاشات التأكيد على أنه ليست ه ا خال هذ ال

ب اإبداع ي هذا الباب انطاقا من السياقات  ية على امستوى احلي، بل  كامة اأم ا
ارب بلدان أخرى سواء على مستوى  اصة لكل بلد بدون نفي أمية ااستفادة من  ا

دوة امفاهيم والتصورات أو على مستوى  ظيم هذ ال ويه بت يدة. ومن مة الت اممارسات ا
ربة امغرب من جهة وبعض التجارب اأخرى وخاصة  ما وفرته من شروط التبادل حول 

ية ي هذا اجال.  التجربة الفرنسية والبلجيكية والفلسطي
كامة اأ ية على وي نفس السياق مت اإشارة إ أن السياق امغري مائم لتطوير ا م

قوق،  ديد الذي خص بابا كاما للحريات وا امستوى احلي، وخاصة بعد الدستور ا
ية وعاقتها بامواطن،  ها، خاصة ما يتعلق بامؤسسة اأم ورغبة اإصاح ال مت التعبر ع

. هوية، ا ين، والعمل على تطوير ا  وإدماج بعد حقوق اإنسان ي تكوين اأم
ية وي هذا ا كامة اأم ية بشكل عام وا كامة اأم ربة ا لسياق م اإشارة إ أن 

اء وتتطلب الدعم  يدة غر أها ما زالت ي طور الب طوات ا ربة خطت بعض ا بامغرب 
اك بعض اإجراءات لن تظهر آثارها إا  دية امطلوبة، علما أن ه من خال تقييمها با

ية على امدى امتوسط. ومن  مة ضرورة تتبع هذ التجربة وتقييمها من قبل امؤسسات اأم
معيات ومراكز الدارسات امهتمة  وية، وكذا من قبل ا نفسها من خال تقاريرها الس
جاح ي اأهداف ال تصبو إليها، وتعزيز الثقة  باموضوع قصد الدفع هذ التجربة إ ال
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روط الضرورية للتعاون والتشارك بن امؤسسات بن اأمن وامواطن، من خال خلق الش
تحبة ووسائل اإعام. ية ومكونات اجتمع امدي واهيئات ام  اأم

كامة  ع من اإشارة إ أنه رغم التقدم الذي حصل على مستوى ا غر أن ذلك م م
ية بامغرب، فإنه ما زال من الضروري توضيح اإطار القانوي للعاقة ال  تربط بن اأم

كامة  ال ا تلف هذ اأطراف ح يصبح باإمكان وضع سياسات عمومية ي 
س اأطراف  ية على امستوى احلي، حيث يسود التشارك والتعاون عوض أن  اأم
ية، ومراقبة من طرفها هي أيضا، خاصة وأن  رد تابع للمؤسسات اأم اأخرى أها 

ية وامواطن م مح هائيا عاقات التوتر وانعدام الثق ة ال كانت سائدة بن امؤسسات اأم
ل بعض اأزمات.  وخصوصا أمام بعض اممارسات ال يتم اللجوء إليها 

ب يتم  قاش حول إن كانت شرطة القرب  وي ارتباط بذلك م التساؤل خال جوات ال
صوص  قيق اأمن اللجوء إليها كأداة إضافية حاربة اإرهاب على ا أو أن يكون مسعاها 

قيقه من عاقة  اات متعددة، دون نفي ما م فعا  تلف امستويات وي  ليا على 
ظمات اجتمع امدي ووسائل  تخبة وبعض م مباشرة بن مؤسسات اأمن واجالس ام

 اإعام وااتصال.

قاش إ امقارنة مع التجا  دوة، وقد م الرجوع خال هذا ال رب ال كانت مسامة ي ال
ية مستقلة بل هي باأساس  حيث م التأكيد على أن شرطة القرب ليست بالضرورة ب
ية، ال تقيم عاقة شراكة وتعاون  تلف اأجهزة اأم خرط فيها  هجية عمل ت فلسفة وم

تخبن ومعيات للمجتمع امدي ووس ن وم ية من مواط تلف اأطراف امع ائل مع 
قيق اأمن  ة لأشخاص واجتمع عامة، من خال  اإعام لتحقيق اأمن والطمأني

 ااقتصادي والبيئي وااجتماعي والثقاي والسياسي.
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قاش اأمن الرقمي، حيث مت اإشارة  ومن بن القضايا ال م التداول فيها خال هذا ال
رائم امعلوماتية  من جهة، واستعمال اأجهزة الرقمية ي ي هذا الصدد إ ما يسمى با

رائم كاإرهاب، فضا عما يسمى ب"امواطن الصحفي"،  ة من ا ااستقطاب أنواع معي
شر اأحداث على مواقع التواصل ااجتماعي، اأمر الذي يساهم ي إشاعة  الذي ي

تقرار ي بعض اأخبار الزائفة، ال قد تصل خطورها إ زرع الرعب والتسبب ي عدم ااس
رائم ال يتم تداوها هذا  ية مواجهة ا اطق، أو يعيق التدخل الفعال لأجهزة اأم ام
سيسية لفائدة عموم  الشكل. ومن مة ضرورة إياء اأمية هذا سواء من خال مات 

ال الصحافة واإعا ن أو ي برامج التكوين اأساس أو امستمر للعاملن ي   م.امواط
دة ي بلدنا ناجم عن  وعلى مستوى آخر،، مت اإشارة إ أن طرح مسألة اأمن هذ ا
ال طرح ميع القضايا  ضعف آليات الوساطة داخل اجتمع، ومن مة يصبح الشارع 
ية  عكس على امستوى اأم وتعامل اأجهزة اأم اجمتعية وامطالب القطاعية وهم ما ي

ريات وما يرتبط بذلك من توترات. مع هذ القضايا  قوق وا رم ا قق اأمن و  ما 

قيق اأمن على امستوى احلي مت ماحظة عدم   تخبة ي  صوص دور اجالس ام و
ها السياسية واانتخابية، فضا عن ضعف  اهتمام اأحزاب السياسية بقضايا اأمن ي برا

ي اجال التشريعي. كما م التأكيد على أن ترسيخ اأمن معرفتها واهتمامها هذ القضايا 
ية على امستوى احلي بشكل خاص تتطلب امزيد من التكوين  كامة اأم بشكل عام وا
ي اجال ي ارتباط وثيق بالتكوين على حقوق اإنسان وتوسيعه وتعميقه أكثر سواء على 

ية أو على مست تخبة ومعيات اجتمع مستوى مؤسسات تكوين اأطر اأم وى اجالس ام
امدي ومؤسسات تكوين الصحفين واإعامين، مع الركيز على الدور الذي مكن أن 
د اآن، ي هذا اجال. كما مكن للمجتمع امدي أن  امعي، الضعيف  يلعبه البحث ا
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ة وعلى امسؤولية وا قوق واحرام يلعب دورا خاصا على مستوى الربية على امواط
ية وخاصة على امستوى احلي.  كامة اأم  القانون، وامسامة الفعلية ي تعزيز ا


