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 الحكامة اأمنية وحقوق اإنسان
 مركز دراسات حقوق اإنسان والديمقراطية  قراءة في تجربة

 
قوق  الدامركينظم مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية بتعاون مع امعهد 

ية( ميس ، اإنسان )مؤسسة وط مائدة مستديرة  ،بالرباط 2019نونر  21يوم ا
ية وحقوق اإنسان"مغل كامة اأم  .قة حول موضوع " ا

برة الدولية ي  شارك ي اللقاء الذي يسرت أشغاله اأستاذة حورية إسامي، ا
ية ومؤسسات رمية  ومؤسسات ال حقوق اإنسان، عدد من أطر قطاعات أم

ية،  امون وحقوقيون وجامعيون.وط  وقضاة و
اسبة لالورشة  وكانت ر م بة مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية ي تقدم 

وات من خال العديد من  ذ أزيد من عشر س ية الي انطلقت م كامة اأم ال ا
دوات والورشات واإصدارات،   مقاربة عدد من امؤسسات هذا اجال  كما عرفتال

هوض به.يوتق  يمها لأشواط الي قطعت ي ال
ظمون رهن إشار  ة امشاركن مشروع إصدار جديد حول هذ التجربة وقد وضع ام

هائية بعد امائدة  باللغات العربية والفرنسية وااجليزية، على أن تصدر صيغته ال
 امستديرة.

قوقية أبرزت ميسرة هذ امائدة امستديرةي مستهل هذا اللقاء  اشطة ا حورية  ،ال
درج فيه  ظيم هذا اللقاإسامي السياق الي ي ربة الذ ءت ي يشكل فرصة لقراءة ي 

ية مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية كامة اأم ال ا من جانب فاعلن  ي 



ية . وذكرت إسامي بأن ااشتغال على موضوع مؤسساتين ومدنين كامة اأم جاء ا
ة ي هذ ةرغبة من امركز ي امسام ا الصدد ي تفعيل توصيات هيئة اإنصاف وامصا

. كما أبرزت أن امركز اشتغل على هذا ها باهتمام الرأي العام الوطيوالي استأثرت حي
صوص القانونية الدولية  انب امعياري وال اموضوع من جوانب متعددة تتمثل ي ا

ية واح وار مع امؤسسات امع انب امؤسسا  اا ي ذل  ا لية امرتبطة به  وا
كامة اأم ال التدبر با اء القدرات ي  انب التطبيقي ي صلة بالتكوين وب ية، وا

تلفة. انب امعري وما يرتبط به من إصدارات   اأمي  فضا عن ا
 بأفق مفتوحشراكة 

لسة اافتتاحية  روا بدران المنسقة اإقليمية للمعهد السيدة  استهلت ا
يةعن هذا امعهد باعتبار مؤسسة  حة عامةبتقدم  لحقوق اإنسان الدنمركي  وط
يات القرن اماضي، مشرة إ أن هذا امعهد يتقاسم ذات  واية دولية تأسس ي ماني
هود  ية عر العام لتطوير عمله، وخاصة على مستوى مال ا مع باقي امؤسسات الوط
تلف امن شركاء اأساسين يتمثلوأ، والشرق اأوسط إفريقيا ية ون ي  ؤسسات الوط
قوقاهيا  عن فضا ية اأخرى امهتمة  وأشارت روا بدران إ أن اإنسان.  كل الوط
من مع مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية هي اأو  الدمركية امعهد شراك

هاعوامل عدة من هذ الشراكة نابع  نوعها ي امغرب، وأن اختيار من امركز  مكن م
يبتجربة القيام  كامة اأم ال ا ال فريدة ي  ية مت صياغتها ي  ة كأولوية وط

استمرارية امركز ي ااشتغال على هذا اموضوع مدة طويلة فاقت و  العدالة اانتقالية 
امة عن طبيعة اموضوع واهتمامات احيط، وذل   وات رغم الصعوبات ال العشر س

كامة اأم ه بأمية ا اء ااحرام والثقة امتبادلن و  ية إمانا م اع وب وار واإق اعتماد ا
تلف اأ ية مع  كامة اأم ية با وار مدة طويلةمجهزية امع   عاوة ع استمرار هذا ا
قيقها واكتساب خرة  واقعية اأهداف داعتمعلى أن امركز  قابلة للتطبيق وامثابرة على 
 ي اجال.



إبرام كان وراء   ،قوق اإنسان الدمركيامعهد  ةدة مثلتضيف السي ،كل ذل 
ظيم هذا راسات حقوق اإنسان والدمقراطيةاتفاقية الشراكة مع مركز د ، ودعمه ي ت

طة تقييمية تستشرف  هذ التجربة الي ترى أن من امفيد تعميم آفاق اللقاء باعتبار 
تلفة.وخاصاها على فرقاء  اعتمدهاامقاربة الي  ارب   من 
 على السياسات العمومية في مجال اأمن  حقوقيةنافذة 

لسة، قدم اأستاذ  مركز دراسات حقوق رئيس  الحبيب بلكوشوي نفس ا
ربة عرضا اإنسان والديمقراطية  ية امركزحول  كامة اأم ال ا  أكد أن. حيث ي 

العمومية ي  ياساتة على السسعى من خال هذ التجربة إ فتح نافذ هذا اأخر
ربة العدالة  ،اإنسانال اأمن من زاوية حقوق  وض  وذل  ي سياق ميز 

يةانفتاح امؤسسات اانتقالية ي الباد، و  امية وانطاق  ،اأم ، داخلها يةإصاحدي
 مراجعة وتطوير اإطار القانوي امؤطر ها.إضافة إ 

روج من إرث اماضي وفتح أفق حاولت التجربة هكذا، يقول اأستاذ بلكوش،  ا
ا ا لانتقال منجديد  جعل قضايا صري إ سياسة عمومية ي اجال، و اأمن اع

ية اء فضا عن  ،اأمن ضمن اانشغال اجتمعي وليس حصرا على اأجهزة اأم ب
ت حقوق لذل  م يقف مركز دراسا معرفة جديدة وأدوات تفكر للتحليل والتتبع.

ال  ة ي  د امطالبة بتفعيل توصية هيئة اإنصاف وامصا اإنسان والدمقراطية ع
اأمن، بل وضع خطة وبرنامج عمل لتشريعها وترمة أبعادها ومتطلباها بشراكة وتعاون 

ية. ية، وعلى رأسها امؤسسات اأم تلف امؤسسات امع  مع 
فر تو أن امركز عمل على  والدمقراطيةوأبان رئيس مركز دراسات حقوق اإنسان 

وات فضاء للحوار امتعدد والرصن، و  اء ق التدرج ، معتمدا أسلوب لتواصل والتفاعللب
ديدة ي اإصاح )دور اجتمع اإعام واأمن/ امدي/  من خال مرافقة اأوراش ا

اات ترافع هذ التكما   امعطيات الشخصية/ اإرهاب...(. ، وأشكالهجربة تعددت 



صانة...(، والرافع ندوات للحواربن  راوحلت ال التشريع )الدستور، ا تعزيز ، و ي 
شر.و  القدرات  الدراسات وال

ال اأمن ضمن وقد ابتغى امركز  عام ال التوجهتأصيل ثقافة حقوق اإنسان ي 
 صل لأداء التقييم امتوا، و التفاعل مع مستجدات اإصاح والتحديات، و للمركز
قوقي وتطور التجارب.و   اانفتاح على مستجدات الفكر ا

جاح ي ما كان يصبو إليه،   أكدوجوابا على سؤال إن كان امركز قد حقق ال
صيلة، إ  أرقام أشار إ، بعد أن ركزامرئيس   هي أني كل ذل  اأهم أن عن ا

امية  هودات مرزا أن  ،قائمة والتطور متواصلما زالت الدي امداخل متعددة وتتطلب 
اء جسور الثقةعاوة على ونفس لتمل  اأدوات امعرفية  ،متواصلة ورصد ، ب

صوص ارية ي البلد وخارجه هذا ا  من ميزات هذا امسارأن أعتر و  .التحوات ا
يا  مدى أميته دليل على مؤشر ودليل على الذي يعتر ودوليا و تزايد الشركاء وط

خرطن فيه. اتساعو   ام

 حقوق اإنسان في ااستراتيجية اأمنية

ها  ربة دث ع ال حقوق اإنسان بامغرب  امديرية العامة لأمن الوطي ي 
أمن الوطي. وقد شرع شرطة اإقليمي بامديرية العامة لالسيد أمد بن دمان عميد ال

ويه بالدور الذي لعبه مركز دراسة ح ال ي مداخلته بالت قوق اإنسان والدمقراطية ي 
ية كامة اأم ية كسياسة عمومية ي حن    ، حيثا كان مبادرا ي طرح السياسة اأم

ي برامج وأطروحات ونقاشات الفاعلن السياسين  اكان اموضوع غائب
صوص هذواإعامين،كما أن قاش  السياسات سواء على  ه ساهم ي إثارة ال
فيذ أو التقييم. أو اأجر مستوى البلورة أ كان امركز   أن واعتر السيد بن دمانة والت

ظمة للمجال اأمي، على موضوع كما اشتغل  أول من اشتغل على نشر الوثائق ام
اجلس اأعلى لأمن، فضا عن اشتغاله على تفعيل توصيات هيئة اإنصاف ي 



ية، سواء ما تعلق  كامة اأم ال ا ة ي  ال حقوق امصا ين ي  ها بتكوين اأم م
اء القدرات، اخ. وأاإنسان،   ب

 2015ماي  ذم ية العامة لأمن الوطي قد بلورتبعد ذل ، أكد أن امدير 
ة قريبة من امواطن، معبأة  اسراتيجية عمل جديدة هدف إ "خلق شرطة مواط

تلف الفاعلن و  يطها متواصلة مع  فتحة على  ملتزمة باحرام حقوق دمته وم
 اإنسان..." 
فيذ عميد الشرطة اإقليمي بامديرية العامة لأمن يضيف  هذ ااسراتيجية، اوت

وتقوية  ،الوطي، قامت امديرية بعدة مبادرات مت باأساس تأهيل الرأمال البشري
الثقافة القانونية لرجال ونساء اأمن من خال التكوين اأساسي والتخصصي 

ضور اأو  مي بالشارع العام ضمانا لإحساس والشعور باأمن، امستمر، وتكريس ا
رفية والفعالية. كما قامـت امديرية، يضيف  أمد بن دمان  السيدودعم الكفاءات وا

ال التدبر يدة ي  كامة ا بغرض القطع مع كل مظاهر الراخي  بإعمال مبادئ ا
 ية باحاسبة... والفساد اإداري وربط امسؤول

"مدونة موذجية لقواعد  العامة لأمن الوطي وي نفس السياق، أصدرت امديرية
ريات،   قوق وا ضر امساس با كما وسلوك اموظفن" تتضمن مقتضيات آمرة 

هائي مع أي تصرف من شأنه  أصدرت العديد من امذكرات حرصا على "القطع ال
قوق اإ آلية فضا عن إنشاء  "،فعا من أفعال التعذيبأو يشكل  ننساامساس 
للتفاعل اإجاي والسريع مع شكايات داخل امديرية العامة امخاطب الوحيد 

ية وامؤسسات الدمقراطية  كامة وامؤسسات الوط ن ومع مؤسسات ا وتظلمات امواط
   التشاركية.

 

 الحكامة اأمنية وحقوق اإنسان داخل الوسط السجني



دث السيد  ومن التابع اأطر مدير مركز تكوين  ،عبد الرحيم الرحو جانبه 
دوبية العام إدارة السجون وإعادة اإدماج ية و  ،للم كامة اأم حقوق اإنسان عن ا

دوبية ومركز ي عاقة بالشر  داخل الوسط السجي حقوق  دراساتكة القائمة بن ام
  اإنسان والدمقراطية.

ية بالسجون خل أن ما ميزامتد واعتر كامة اأم خال امخطط من  ،ا
دوبية العامة ومن خال امبادرات امتخذة، أها مولية من حيث  ااسراتيجي للم

وعة وا يشكل البعد اأمي الصرف إا بعدا من  ،ارتكازها على جوانب متعددة ومت
            مملكةادستور ات مقتضي أن مرجعيتها تتمثل يو  .بن أبعاد أخرى متداخلة

دوبية العامةو  (،2011 ) د إحداث ام ، 2008أبريل  29 ي التوجيهات املكية ع
ظم للسجون و  دوبية العامة ، و وامرسوم التطبيقي له 98/23القانون ام اختصاصات ام

كوميو  ،إدارة السجون وإعادة اإدماج اير  لشهر التصريح ا   .2012ي
خطط ااسراتيجي للمديرية العامة إدارة السجون وإعادة اإدماج ام أن وأوضح
ة ظروف ااعتقال، وهييئ امعتقلن حول  يتمحور اور، ويتعلق اأمر بأنس أربعة 

ديث اإدارة واجرأة  اء إضافة إ  فاظ على سامة السج إعادة اإدماج، وا
كامة، مشرا إ   ن درهم.مليو  3.700كلفة ذل  بلغت   نأا

وعلى صعيد آخر م التطرق ي هذ امداخلة إ ما يتعلق باانفتاح وعقد 
ية وحقوق اإنسان، حيث اخرطت  كامة اأم شراكات لتحديث اإدارة وتعزيز ا
دوبية ي عدة برامج من خال اانفتاح على عدة جهات حكومية وغر حكومية  ام

ية ودولية.   وط
درج السياقوي هذا    دوبية العامة على مركز دراسة حقوق اإنسان  ي انفتاح ام

م  عقب ذل  .2016أبريل والدمقراطية من خال توقيع مذكرة تفاهم ي شهر 
لسياق احلي وخصوصيات واقع السجون بامغرب ا تراعيإعداد برامج تدريبية 

دة ي نفس الوقت على امقتضيات القان ية وحاجيات اأطر واموظفن، ومست ونية الوط



والتزامات امغرب الدولية وامواثيق واممارسات الُفضلى ذات الصلة بالوقاية من 
دوبية العامة إدارة  التعذيب، وذل  من أجل مرافقة اجهودات امبذولة من طرف ام

صر البشري ي  ال حقوق اإنسان والوقاية من السجون وإعادة اإدماج لتأهيل الع
اطة من الكرامة ة أو ا وقد استفاد من  .التعذيب وغر من اممارسات القاسية أو امهي

برامج هذ الشراكة فئات اأطباء العاملن بالسجون امغربية وجراحي 
ية، ورؤساء اأمن واانضباط  ان،وامشرفن ااجتماعين،ورؤساء اأحياء السج اأس

ية، حيث بل  عدد امستفيدين فضا  مستفيدا 691 عن مدراء امؤسسات السج
 ساعة. 280يوما مدة  47، خال ومستفيدة

كما عرف هذا امشروع إعداد وإصدار دائل عملية باللغتن العربية والفرنسية 
اء وإرساء  تتضمن اممارسات الفضلى امتصلة بالوقاية من التعذيب ومعاملة السج

كامة  ية  وإعداد وإصدار كتب مرجعية باللغتن العربية والفرنسية تتضمن أهم ا اأم
ية امتصلة  صوص وامعاير والتشريعات الدولية إ جانب القوانن واآليات الوط ال
اطة من الكرامة. كما م  ة أو ا بالوقاية من التعذيب وغر من امعاملة القاسية أو امهي

ية ي نفس السياق إعداد  اص بامؤسسات السج دليل مرجعي للزيارات اميدانية ا
ظيم الزيارة واأماكن الي جب زيارها ونوع وأسلوب اأسئلة الي جب  يتضمن طرق ت

ها فريق الزيارة وكيفية توزيع امهام وإعداد التقارير. اصر الي يتشكل م  طرحها والع
صهاأما حصيلة هذ الشراكة  اء برامج مدير معهد  فقد  التكوين بتفلت ي إغ

ال حقوق اإنسان  التكوين كما وكيفا حيث م الرفع من عدد ساعات التكوين ي 
ة ظروف و  واممارسات الفضلى ذات الصلة، ا أنس صر البشري ي  تأهيل الع

ية للوقاية من التعذيب، زيادة  كامة، وتقريبهم من اآلية الوط ااعتقال وإجراءات ا
ماعية لدى اموظفن واأطر وامسؤولن وهييئهم على  تعزيز القدرات الفردية وا

ية والدولية امتصلة بالوقاية من التعذيب. قوقية الوط  استدماج زيارات اهيآت ا



صوص قص ي عدد عن نث صاحب امداخلة د، الصعوبات واإكراهات و
قوقي ي القطاع السجي   الذي اعتر اثابة اكتظاظ السجونو  امكونن ي اجال ا
تلف اآفات  ها  يات التحتية ي بعض و  اآفة الكرى الي تتفرع ع نقص وهشاشة الب

ية  ة  الذي ضعف اميزانيةو  امؤسسات السج عكس على اإمكانيات امتوفرة أنس ي
فعالة وامائمة قلة الرامج الو  وضعف نسبة التأطرقلة اموارد البشرية و  ظروف ااعتقال 

 .من طرف هيئات اجتمع امدي
دوبية تواجه عددا من التحديات   ها على هذا الصعيد، واعتر أن ام مراجعة م

هات  اء بشراكة مع خراء من ا ال حقوق السج وتطوير الرامج التدريبية ي 
كونن من ام ين من خال تكوين وتأهيل عدد كافتعزيز دور مركز التكو و  امختصة 

قوقي  هوي والتكوين عن بعد لتكثيف الرامج و  ي اجال القانوي وا تفعيل التكوين ا
ال حقوق  إجاز دراسات ميدانية لتقييم آثار التكوين على و   اإنسانالتدريبية ي 

اء  ال حقوق السج صوص  زيل الدائل و  أداء العاملن ي السجون  تتبع وتقييم ت
اات العمل السجي امسطرية ي  تعزيز عاقات الشراكة والتعاون على و  تلف 

إجاد آليات لتحفيز العاملن إضافة إ  امستوى الوطي والدو بشكل فعال ومتواصل
 .بالسجون على ترسيخ ثقافة حقوق اإنسان ي الوسط السجي

 عمل ضمن إكراهات
في مجاات متعددة  اأستاذ كمال لحبيب، الناشط المدني ومن جهته ذكر

كامة  ،حقوقية وسياسية تدى بدائل امغرب حول موضوع ا ي البداية باشتغال م
تدى من مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية  ية. وي هذا السياق طلب ام اأم

ة  ها  2010س ية استفاد م معيات،  120تأطر ورشات تكوي ناشطا وناشطة من ا
ة  ااشتغال علىإضافة  طقة امغاربية س  .2015اأمن ي ام

ية أكد أن هذا اأخر اعتمد  هوي حديث كامة اأم صوص ا ربة امركز  عن 
وار مع امتدخلن ي هذا الشأن وليس امواجهة"  مبدأ إضافة إ هام يتمثل ي "ا



ت من خال التجارب الدولية عن جاعتها اعتماد هجية بي تغير، وفعاليتها ي ال م
امعات  والي تقوم على مقاربة علمية والبحث امعري، ما ساهم ي تعبئة الباحثن وا
إدراج هذ اإشكالية ضمن اهتمامهم، وعلى مقاربة تعبوية للمجتمع من أجل 

قيمة، وكذا على مقاربة  أحكاماستيعاب اموضوع دون اانزاق ي خطاب عدمي أو 
اع والبحث عن   اأذن الصاغية داخل الدولة الراغبة ي اإصاح. اإنصات واإق

كامة  امية امركز ي عاقة اوضوع ا وقد أبرز امتدخل الدور اهام الذي أطلقته دي
ية.  اأم

 ي امسامة ي قياموبعد أن أكد أن امركز استطاع بتظافر جهود أطراف متعددة 
ا أشواطا  ي تدبر اأمن، إا "أنإصاحات هامة بامغرب  ا قطع ا ا مكن أن جزم أن

الي تعرف مضايقات واستعمال مفرط للقوة اآن كبرة مع الراجعات الي نشهدها 
ريات"  العمومية ضد امتظاهرين السلمين، واستعمال أساليب جديدة للحد من ا

 مشرا ي ذات الوقت إ أن مثل هذ القضايا تتطلب نفسا طويا.
صوص آفاق العمل ك  ذوختم اأستا بيب مداخلته بتقدم عدة مقرحات  مال ا

ها:  م
 ة  قياس التطورات ي اإصاح مقارنة مع توصيات هيئة اإنصاف وامصا
  قياس هذ التطورات من حيث ماءمة القوانن مع مضمون وروح الدستور 
  ص على إحداث اجلس  54فتح ورش لتفعيل الفصل من الدستور الذي ي

 ى لأمن اأعل
 ف امشروع   فتح ورش حول عاقة الدولة باجتمع وإشكالية الع
  زاعاتربط مسألة اأمن بضرورة توفر شروط وآليات الوساطة  .ل ال

 مناقشة واقتراحات



ربة مركز دراسة حقوق  اقشة انصبت باأساس على  تلت هذ العروض م
تقدم بعض امقرحات الرامية إ والتحديات الي تواجهها مع والدمقراطية اإنسان 

 اء التجربة واستدامتها.غامسامة ي إ
ية   ،وي هذا الصدد كامة اأم قاش العمومي موضوع اأمن وا م التذكر بأن ال

اقش غائباكان  د م ال ع تشما كثرا كما هو ا ة اميزانية ي غرفي الرمان.  عمليا، أو 
تلف امتدخلن ا بالباد يتميز  ي هد امائدة امستديرة إ كما أشار  أن الواقع ا

صوص واممارسة، و  اقضات بن ال ببطء ي التشريع )أو التسرع فيه( ي بالعديد من الت
ية ومتطلبات تطوريها مثل إصاح قانون امسطرة  كامة اأم درج ضمن ا مواضيع ت

ائي والعقوبات البديلة ائية والقانون ا وااكتضاض ي السجون ومواضيع اأمن  ا
وقانون اإضراب إ غر ذل   ، واأمن القضائي،الرقمي واأمن امائي، واأمن البيئي

 من القضايا الي تدخل ي صلب السياسات العمومية ي اجال اأمي.
كإصدار   ابادرات إجابية تقوموي امقابل مت اإشارة إ أن بعض القطاعات  
يةختصاصاها رات ي موضوع امذك أو التأكيد على ضرورة االتزام  لتأطر اممارسة امه

دوبية العامة  سبة للمديرية العامة لأمن الوطي أو ام ال بال الصارم بالقانون كما هو ا
امعة  البحث العلمي يمت اإشارة إ ضعف  وعلى مستوى آخر،. للسجون ا
ال  امغربية كامةي  ية ا على الرغم من أمية اموضوع إضافة إ غياب  اأم

 به.ذات صلة  اسراتيجية إعامية
ية ا جب أن  كامة اأم  قىبتوعلى مستوى آخر مت اإشارة إ أن مسألة ا

ية فقط، بل جب على كل القطاعات وخاصة ااجتماعية  على كاهل القطاعات اأم
ها كالربية والتكوين والصحة وغ د وضع م ية بعن ااعتبار ع رها أن تأخذ امسألة اأم

ج واحتكاك يطرح تدبر على  اذ قراراها درءا وتقليصا لكل تش اسراتيجياها وا
ية لوحدها.   القطاعات اأم



 اإنسان والدمقراطيةنو امتدخلون بتجربة مركز دراسات حقوق  وأمام هذا الوضع
والعمل من أجل تفعيل توصيات هيئة  ي الرافع بادرت إ امسامةباعتبارها 

زيل مقتضيات الدستور يدة، وت ية ا كامة اأم ة امتعلقة با كما   .اإنصاف وامصا
كامة  بادرت هذ التجربة، ي عاقة بذل ، إ نشر ثقافة حقوق اإنسان ومبادئ ا

ية بإنفاذ القانون، فضا يدة وسط القطاعات امع ية ا عمل امركز امثابر من عن  اأم
ين بأمر   ية ولفت انتابه امع كامة اأم  أجل رفع الوعي بأمية ا

قاشهكذا   ت منهذ التجربة أيضا  ، إ أنمت اإشارة، خال ال  تكسر مك
فسية دارت ال ا اموضوع ا يف درجةفو والطابوهات العديد من ا ذر  يطة وا

 .اأمي
ت ربة امركز ميزت واحظ  قاش أن  ية لف امتدخلن ي ال واعتمدت  ملموسةاه

فسبو  التأي والتواصل امستمر بدون كلل ، فضا عن اعتماد خطاب جديد طول ال
ج مع الدولة،بعيد عن  طاب امتش فاظ على امصداقية القائمة على التشبث  ا مع ا

 هوض ها.ان ومتطلبات مايتها والابادئ حقوق اإنس
ارجيةهذ التجربة ميزت و  رات  أيضا باانفتاح على التجارب ا ونقل ا

مازالت هاب ولوج الرمية وغر الرمية واممارسات الفضلى ي وقت كانت امؤسسات 
اقشته  .موضوع اأمن وم

قاش، هجية علمية عوض  واعتمد امركز، كما أوضح ذل  امتدخلون ي ال م
هجية اإيد ترمتها ي العديد من إصدارات امركز ي موضوع  تيولوجية والسياسية مام

امعي ودراسة  ية والي رأى متدخلون أها تسد خصاص اإنتاج ا كامة اأم ا
 .الباحثن ي اموضوع

لتطوير العمل ي هذا  وي ارتباط بذل  قدم امتدخلون العديد من امقرحات
يةهم  اجال، كامة اأم مثل تل   والقطاعات العديد من السياساتي ارتباطها ب ا

يف  اات اماء والبيئة والقضاء والتعذيب والتطرف الع ائي و الي تتعلق باجال ا



، تجاجاتواهجرة والسياسة اانتخابية وأمن القرب واأمن القانوي، وفض ااح
كامة ي ارتباط باميزانية، إضافة إ اختصاصات ال ال التشريع كما هو وا قانون ي 

من الدستور امغري إ غر ذل  من القضايا واإشكاات ذات  71وارد ي الفصل 
ية. كامة اأم  الصلة با

اأستاذ الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق وي تفاعل مع ذل  عر 
ها خاوالدمقراطية  اإنسان ل هذ امائدة عن تقدير للتقييمات الي م التعبر ع

ية، وعن تقدير للمقرحات الواردة  كامة اأم ال ا ربة امركز ي  صوص  امستديرة 
ها يعود إ مسؤولية العديد  تلف امداخات، مؤكدا ي نفس الوقت أن عددا م ي 

كومية من القطاعات  . ا
يط يتميز ه  يعاي من  ، على الرغم من كما أشار إ أن هذا العمل امضي وام

ية ببادنا، بتحديات ما انفكت تكر أمام  كامة اأم التطور الكبر الذي عرفته ا
قابية  ركة ال وار، والضعف الذي أصبح يسم ا ضعف مؤسسات الوساطة وا

تلفة.  والسياسية ببادنا أسباب متعددة و
ظمة غر  وعلى الرغم من ذل  يضيف اأستاذ بلكوش، فإن امركز، رغم كونه م

دودة اموارد امادية  حكومية اء على اماحظات و و البشرية، عازم على مواصلة عمله ب
فس  اء الثقافة وتغير العقليات عمل يتطلب طول ال ه أن ب امقرحات امثارة، إمانا م

 والعمل امتواصل والراكم وفق نظرة بعيدة امدى. 
ظيم وي هذا الصدد أشار إ أن امركز ع ازم على مواصلة عمله من خال ت

يف، وأمن  ال التطرف الع ربة امغرب ي  أنشطة ي القريب تتمثل ي ندوتن همان 
القرب واآفاق امطروحة على هذا الصعيد. كما سيسعى امركز ضمن خطته امقبلة إ 

امعي بامغرب.  اء وتطوير شراكاته مع الوسط ا  ب
زيل الشكر لكل من ساهم ي رئيس مركز ح وم يفت قوق اإنسان أن يتقدم 

سبة للمركز، م عرا ي ذات إجاح هذ امائدة امستديرة ذات الفوائد الكثرة واحفزة بال



يا  قوق اإنسان الدمركيامركز  عاقة الشراكة والتعاون معالوقت عن اعتزاز ب متم
 .نطاقهااستمرارها واتساع 

 

  

 


