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تقدمي

الإن�سان  حقوق  ولن�سطاء  للمهتمني  يقدم  اأن  العمل،  هذا  يحاول 

الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  جتربة  يف  وقراءة  تفكري  خال�سات 

حقوق  زاوية  من  الأمنية  احلكامة  يف جمال  )باملغرب(  والدميقراطية 

الإن�سان، خا�سة واأننا نالحظ، يف هذا الباب، قلة ما تراكم من جتارب 

عرب العامل، وخا�سة بدول اجلنوب.

خالل  من  الأمنية  للحكامة  خا�سا  اهتماما  التجربة  هذه  اأولت  لقد 

مكانتها يف م�سار العدالة النتقالية من جهة، وك�سيا�سة عمومية حت�سن 

املمار�سة الدميقراطية وتوفر �رشوط حماية احلقوق واحلريات يف زمن كرثت 

فيه التحديات الأمنية املهددة حلقوق الإن�سان والدميقراطية عرب العامل.

واإذا كانت العالقة - ولزالت يف العديد من البلدان - بني ن�سطاء حقوق 

الإن�سان والأجهزة الأمنية تت�سم بالتوتر واملواجهة بخ�سو�ض ما يعرت�ض 

حقوق الإن�سان من انتهاكات وجتاوزات يف ممار�سة هذه الأجهزة، فاإنه 

م�ستخل�سة  جديدة  ومقاربات  عالقات  عن  البحث  ي�ستدعي  ذلك  مع 

من التجارب واملمار�سات اجليدة، وتهدف فتح اأفق جديد لهذه العالقة 

حقوق  وحماية  الدميقراطي  النتقال  م�سارات  اإجناح  طموح  ظل  يف 

الإن�سان. وقد اأبانت جتارب منطقة �سمال اإفريقيا وال�رشق الأو�سط اأن 

هذه العالقة تت�سم كثريا بالتعقيد والتوثر، وحتتاج اإىل مقاربات جمددة 

حتى ن�ستطيع ك�سب رهان الأمن واحرتام حقوق الإن�سان يف اآن واحد؛ 

وتلك معادلة لي�ست بال�سهلة.
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اإن لكل جتربة �سياقها وظروف قيامها، وبالتايل تبقى غري قابلة للت�سدير 

والوقوف  الدرو�ض  وا�ستخال�ض  بال�ستفادة  ت�سمح  ولكنها  هي،  كما 

على املمار�سات اجليدة التي قد تفيد يف بلورة روؤيا لدى الن�سطاء ولذا 

املوؤ�س�سات الأمنية على ال�سواء.

فاإننا  املنطقة،  اإىل هذه  تنتمي  العنا�رش من جتربة  ونحن نقدم هذه 

نتوخى بناء مزيد من ج�سور التبادل والتعاون، والتفكري امل�سرتك فيما قد 

يفيد تقدم بالدنا وبلدان اأخرى يف جمال حماية حقوق الإن�سان، وبناء 

ثقافة املواطنة، واقتحام ف�ساءات جديدة ت�ساعد على ذلك.

اإن طموحنا هو الو�سول اإىل اللحظة التي ي�سعر فيها املواطن نف�سيا 

بالطمئنان والرتياح، بدل اخلوف والرجتاف، حني يرى اأمامه �سيارة 

وهي  واملواطن،  الأمن  م�ساحلة  على  موؤ�رشا  �سي�سكل  ذلك  لأن  اأمن، 

وتغني  الفكر،  تنري  املدى  بعيدة  وروؤية  نف�سا طويال،  ت�ستوجب  حلظة 

املمار�سة، وتوؤثر يف العقليات وال�سلوكات؛ وتلك م�سرية تتطلب التخطيط 

والت�سلح باملعرفة واحلوار والتوا�سل بني خمتلف الفرقاء املعنيني. و هنا 

اإرادة م�سرتكة، وعمل  اأ�سا�سا ثمرة  اأن ما حققناه هو  التاأكيد على  نود 

لبناء ثقة، واقت�سام روؤية، وترافع واإن�سات متبادلني مع �رشكائنا.

بالت�سجيع  واعتزازنا  تقديرنا  عميق  عن  نعرب  اأن  نريد  الأخري،  ويف 

والدعم الذي وجدناه لدى فريق املعهد الدامناركي حلقوق الإن�سان الذي 

�سجعنا على تقدمي هذه التجربة واقت�سام بع�ض خال�ساتها مع املنظمات 

الأمنية  املوؤ�س�سات  ومع  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  العاملة  والهياآت 

املنخرطة اأو الراغبة يف النخراط يف دينامية اإ�سالح قطاع الأمن. 

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



مدخل

منظمات  اهتمام  �سمن  يدخل  الأمنية  احلكامة  مو�سوع  يكن  مل 

حقوق الإن�سان اإل من زاوية ارتباطه بانتهاكات حقوق الإن�سان، واإدانة 

الأجهزة املفرت�ض ارتكابها لتلك النتهاكات، اأو م�ساءلة الدولة ومطالبتها 

باتخاذ الالزم يف املو�سوع.

والواقع اأن عالقة الأمن بن�سطاء حقوق الإن�سان مل تكن على امتداد 

منطقة �سمال اإفريقيا وال�رشق الأو�سط على ما يرام، بل اإن اأجهزة الأمن 

والقطاع احلكومي امل�رشف عليها عادة ما ل تعترب بالن�سبة اإليهم �سوى 

اأداة قمع، مرتبطة بالعتقال والعتقال التع�سفي، والت�سييق على ممار�سة 

احلريات وعلى كل من تعتربه معار�سا للنظام، ومتار�ض التعذيب وغريه 

من �رشوب املمار�سات املا�سة بالكرامة.

باملقابل، فاإن اأجهزة الأمن، و�سمن ال�سيا�سات املنتهجة من طرف الدول 

يف املنطقة يف اجتاهها العام، مل تكن تنظر بعني »الر�سى« للمنظمات 

احلقوقية التي تتهمها با�ستمرار بانتهاك حقوق الإن�سان واحلريات، بل 

تعتربها »خ�سما ي�سهر بها« ويقدم �سورة �سيئة عن اأدائها وممار�ستها 

تعتربها يف  مل  اإن  الدول،  وللتزامات  للقانون  خ�سوعها  �سعف  وعن 

خدمة اأجندة خارجية !

انعكا�ض  ذلك  اأن  �سيجد  املنطقة  بلدان  لأو�ساع  املتتبع  اأن  ول�سك 

لواقع �سعب حكمته �سيا�سات ل مكان فيها لحرتام حقوق الإن�سان 
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الذي  الأمر  وال�ستبداد،  التحكم  عا�ست  اإنها  بل  القانون،  ل�سيادة  ول 

الدميقراطية  ديناميات  عن  تكون  ما  الأبعد  العامل  من  املنطقة  جعلها 

وحقوق الإن�سان التي �سهدتها فرتات الثمانينات و الت�سعينات من القرن 

املا�سي يف خمتلف القارات من اأمريكا الالتينية واأفريقيا واأوروبا ال�رشقية 

وا�سطدامات  تعي�ض خما�سات  زالت  ل  املنطقة  هذه  اأن  كما  واآ�سيا؛ 

ونزاعات م�سلحة وحروب، وتعرف ن�ساأة ون�ساط تنظيمات اإرهابية ذات 

�سدى دويل واأعمال تدمري رهيب. وهذا ما جعل ويجعل العالقة بني 

حقوق الإن�سان و لأمن معقدة و�سعبة ومتوثرة.

ل�سنوات  عنه  الناجتة  والتجاذبات  الو�سع  هذا  ا�ستمرار  اأن  �سك  ول 

طويلة، بل ولعقود من الزمن، ترك اآثارا عميقة على العالقة بني خمتلف 

الأطراف، بل و�سع اأمامها حواجز قوية لي�ست فقط قانونية و�سيا�سية، 

بل ونف�سية وثقافية جتعل الآخر حمط حذر وريبة بل وا�ستعداء وانعدام 

الثقة.

اإن اخلروج من هذا الو�سع اإىل اإطالق دينامية مغايرة تهدف اإىل خلق 

عالقة جديدة بني اأطراف املعادلة يتطلب جمهودات م�ساعفة يتداخل 

ال�سيا�سية، وتواجد فاعلني  التاريخي، ومدى توفر الإرادة  ال�سياق  فيها 

على ا�ستعداد للقيام بدور امل�سهل والو�سيط، وهذا ما كان دافعا قويا 

ملجموعة من الن�سطاء يف املغرب خلو�ض جتربة جديدة يف �سياق خا�ض 

بهذا البلد.

ويف هذا الإطار، نقدم هنا عنا�رش من جتربة منظمة غري حكومية،  

لعلها قد تكون ذات فائدة، وقد ت�سمح با�ستخال�ض درو�ض اأو ممار�سات 

اأو مقاربة يف التعاطي مع مو�سوع احلكامة الأمنية، وهو  اأو مداخل 

املو�سوع الذي يكت�سي راهنية ومكانة كبرية لعدة اعتبارات وحتديات 

الب�رش  يف  الجتار  املنظمة،  اجلرمية  الإرهاب،  والعامل:  املنطقة  تعرفها 
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�سيادة  احلريات،  ممار�سة  الإن�سان،  حقوق  احرتام  الهجرة،  واملخدرات، 

الق�سايا  من  وغريها  النتقالية،  العدالة  الدميقراطي،  النتقال  القانون، 

احلا�رشة بقوة. 





�سياق التجربة وعنا�سر املقاربة

جاء اإحداث مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية �سنة 2005 يف 

�سياق جتربة مغربية �سهدت تطورات هامة، منذ اأواخر القرن الع�رشين، 

اأنها موؤ�رشات  اعتربت من قبل جل الفاعلني والعديد من املراقبني على 

�سيا�سية  اإرادة  وتعك�ض  البلد،  هذا  يف  دميقراطي  انتقال  بداية  على 

للنهو�ض بحقوق الإن�سان وحمايتها )اإطالق �رشاح املعتقلني ال�سيا�سيني 

الدولية يف جمال  التفاقيات  امل�سادقة على عدد من  املنفيني،  وعودة 

حقوق الإن�سان، انفتاح على اأحزاب املعار�سة والعرتاف باأحزاب اأخرى 

جديدة... (.

الإجراءات  تواترت  العر�ض،  اإىل  ال�ساد�ض  حممد  امللك  و�سول  ومع 

وهكذا،  قبل.  من  تطرق  تكن  لت�سمل جمالت مل  الإ�سالح  واأورا�ض 

وبعد امل�ساحلة ال�سيا�سية مع املعار�سة وو�سول ال�سرتاكيني اإىل رئا�سة 

اإ�سالمي �سي�سل اىل قيادة جتربة حكومية  احلكومة والعرتاف بحزب 

جديدة لحقا، امتدت العملية لت�سمل امل�ساحلة مع مكون اأ�سا�سي للهوية 

املعهد  )اإحداث  الأمازيغية  والثقافة  باللغة  العرتاف  خالل  من  املغربية 

خالل  من  املجتمع  ن�سف  مع  وامل�ساحلة  الأمازيغية(،  للثقافة  امللكي 

للن�ساء. و�سمن هذا  الإن�سانية  للحقوق  تنت�رش  لالأ�رشة  اعتماد مدونة 

ال�سياق جاءت جتربة العدالة النتقالية من خالل اإحداث هيئة الإن�ساف 

وامل�ساحلة التي توجت عملها بتقرير ختامي وتو�سيات هامة. وقد تزامن 

ذلك مع تقدمي تقرير اآخر )تقرير اخلم�سينية( قام بتقييم نظام احلكامة 
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والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  خمتلف  يف 

خالل نف�ض الفرتة التي غطاها تقرير الإن�ساف وامل�ساحلة )1956-1999(، 

وت�سمن تو�سيات بخ�سو�ض ال�سيا�سات العمومية املتوخاة ق�سد حتقيق 

تنمية  املوؤ�س�سات وحتقيق  املغرب وجتويد حكامة  اإ�سالح متكامل يف 

دميقراطية. 

واأمام هذه التطورات والنتائج، اعترب عدد من ن�سطاء حقوق الإن�سان 

غري  )منظمات  خمتلفة  جمالت  ويف  متنوعة  جتارب  من  القادمني 

حكومية، جامعة ، موؤ�س�سات وطنية... ( اأن العمل الكال�سيكي داخل 

لفتح  الأوان  اآن  اإنه  بل  لوحده،  كافيا  يعد  مل  الإن�سان  حقوق  حركة 

العمومية  بال�سيا�سات  يهتم  تنظيم  اإحداث  خالل  من  جديدة  �سفحة 

من زاوية مقاربة حقوق الإن�سان، ويتابع ما �سدر عن هذين التقريرين 

اأو  اجلارية  الإ�سالحات  مرافقة  يف  ي�ساهم  كما  وتو�سيات،  تقييم  من 

الدرا�سة والن�رش، وتاأ�سيل  املطلوبة ور�سد مواطن اخللل والنق�ض عرب 

ثقافة حقوق الإن�سان يف املمار�سة املهنية والرتبة املحلية، وتطوير املبادرة 

القرتاحية، وخلق ف�ساء للحوار بني خمتلف الفرقاء بخ�سو�ض ق�سايا 

جاء  هكذا  الدولية:  التجارب  على  والنفتاح  القدرات  وتعزيز  جديدة، 

تاأ�سي�ض مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية. وقد تاأكدت �سالمة 

هذا الختيار مع اعتماد الد�ستور اجلديد للمغرب �سنة 2011 حيث اأوكل 

وتقييم  مرافقة  متعددة يف جمال  اأدوارا  املدين  للمجتمع  الأخري  هذا 

ح�سورا  واإعطائه  اقرتاحية،  كقوة  بدوره  والإقرار  العمومية،  ال�سيا�سات 

موؤ�س�ساتيا مهما.

اأن يكون منطلق عملها ومدخله  للمركز  املديرية  الهيئة  لقد اختارت 

اأ�سهر  ب�سعة  بعد  باملغرب  النتقالية  العدالة  م�سل�سل  وتقييم  قراءة  هو 

فقط على تقدمي هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة لتقريرها اخلتامي اإىل جاللة 
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وطنية  ندوة   2006 يوليوز  14،15و16  اأيام  املركز  نظم  وهكذا  امللك. 

ال�سيا�سية  الأحزاب  اأبرز  فيها  �ساركت  وازن،  دويل  وبح�سور  كبرية، 

املعنية مبا�رشة باملو�سوع، وكربيات املركزيات النقابية، وباحثني جامعيني، 

كربيات  جانب  اإىل  ال�سحايا  وجمعيات  الإن�سان  حقوق  ومنظمات 

املنظمات الدولية يف جمال حقوق الإن�سان واأع�ساء من هيئة الإن�ساف 

وامل�ساحلة واملجل�ض ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان وم�سوؤويل واأطر بع�ض 

كان هذا  املنطقة.  ون�سطاء من دول  وديبلوما�سيني  وبرملانيني  الوزارات 

اللقاء حمطة قوية تعززت رمزيتها مب�ساركة ال�سيد األيك�ض بورين الرئي�ض 

احلقيقة  جلنة  رئي�ض  ونائب  النتقالية  للعدالة  الدويل  للمركز  املوؤ�س�ض 

بجنوب اإفريقيا وفريق من اخلرباء العاملني معه. لقد �سكل هذا امللتقى 

مدخال ملو�سوع احلكامة الأمنية من خالل قراءة جتربة مرتبطة مبا�سي 

ات�سمت  حا�رشة  مرحلة  ويف  الإن�سان،  حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات 

مبواجهة الإرهاب )بعد العمليات الإرهابية يف الدار البي�ساء التي وقعت 

الأو�ساط  وان�سغال يف  قلق  من  ذلك  اأثاره  وما   )  2003 ماي   16 يف 

احلقوقية وطنيا ودوليا من حيث كيفية التعاطي معها من طرف اأجهزة 

العدالة النتقالية وتو�سية هيئة الإن�ساف  الأمن. هكذا �سكلت جتربة 

وامل�ساحلة بخ�سو�ض احلكامة الأمنية اأر�سية م�ساعدة على اخلو�ض يف 

املو�سوع من زاوية جديدة وباأفق جديد.

اأهمية خا�سة  اأوىل مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية  لقد 

ملو�سوع احلكامة الأمنية يف التجربة املغربية من زاوية حقوق الإن�سان. 

والتناظر  التفكري  دينامية  املركز  اأطلق  �سنوات،  ع�رش  من  اأزيد  فمنذ 

العمومي لعتبارات  النقا�ض  يكن حا�رشا يف  والرتافع يف مو�سوع مل 

متعددة، منها كونه جديدا حتى داخل حركة حقوق الإن�سان، ومنها 

ما هو مرتبط بنظرة خمتلف الفاعلني اإىل ق�سايا الأمن، ومنها غياب 
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واحلذر  التخوف  يثري  عامل جمهول  لقتحام  الالزمة  املعرفية  الأدوات 

اأكرث مما يبعث على الطمئنان، ومنها �سيادة النظرة القدمية من كون 

الأمن جمال خا�سا بالدولة وغريها! واملالحظ يف هذا الباب اأن امل�ساءلة 

والتقييم ظال �سبه غائبني حتى داخل املوؤ�س�سة الت�رشيعية و�سمن برامج 

الأحزاب ال�سيا�سية كجزء من هذه ال�سورة العامة وكموؤ�رش عن اخل�سا�ض 

القائم الذي يجب مراكمة الأجوبة ب�ساأنه.

التحفظات  لكرثة  نظرا  البداية،  يف  �ساقة  كانت  الرحلة  اأن  �سحيح 

التي  ال�سعبة  والظرفية  الأطراف،  جل  قبل  من  عنها  املعرب  والتخوفات 

خلقتها الظاهرة الإرهابية وتداعياتها، اإل اأن املقاربة والإ�رشار واأ�سكال 

الرتافع مكنتنا من التقدم خطوات وبناء جتربة متميزة يف تاريخ املغرب 

تطرحها  اأ�سبحت  التي  التحديات  اأن  الواقع  الأقل. ويف  على  احلديث 

وحتدياته  مو�سوعه  جعلت  الدويل  امل�ستوى  على  حتى  الأمن  ق�سايا 

حمط ان�سغال املدافعني عن حقوق الإن�سان عرب العامل، وهذا ما دفعنا 

والدميقراطية  الإن�سان  درا�سات حقوق  مركز  اقت�سام درو�ض جتربة  اإىل 

وو�سعها رهن اإ�سارة باقي موؤ�س�سات حقوق الإن�سان لرمبا قد تكون ذات 

فائدة يف متلك عنا�رش لبلورة ا�سرتاتيجية ناجعة متكن ن�سطاء حقوق 

الإن�سان واملوؤ�س�سات املعنية بها من التفاعل مع ق�سايا الأمن واإدارتها من 

منظور حقوق الإن�سان. فكيف انطلقت هذه التجربة؟ وما هي مداخلها 

للخو�ض يف هذا املو�سوع؟ وكيف تفاعل خمتلف الفرقاء مع املبادرة؟ 

وما هي اأ�سكال الفعل ومرتكزات الرتافع؟ واإىل اأي حد ا�ستطاعت التجربة 

اأثمرته؟ وما هي  الذي  املو�سوع وما  التعاطي مع  تقدم  ت�ساهم يف  اأن 

هنا  �سنحاول  التي  الت�ساوؤلت  من  بع�ض  تلكم  امل�ستخل�سة؟  الدرو�ض 

تقدمي اأجوبة عنها من خالل هذه القراءة.
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ندوة اأ�سئلة العدالة النتقالية باملغرب





املنطلق: العدالة النتقالية واحلكامة الأمنية

للحقيقة(  )جلنة  وامل�ساحلة  الإن�ساف  لهيئة  اخلتامي  التقرير  اأف�سح 

عن الأدوار املاأ�ساوية التي لعبتها الأجهزة الأمنية يف �سيا�سة القمع التي 

اأبرياء  اأنا�ض  جتاه  وحتى  وخ�سومها  معار�سيها  جتاه  الدولة  اعتمدتها 

اأحيانا. لقد كانت هذه الأجهزة يف الواقع غري خا�سعة للقانون واملراقبة، 

متار�ض التعذيب والعتقال التع�سفي بال ح�سيب، لها مراكزها الر�سمية 

واأخرى كثرية �رشية يق�سي فيها املعتقلون ال�سيا�سيون وغري ال�سيا�سيني 

اأي�سا �سهورا و�سنوات يف اأو�ساع ل اإن�سانية اأودت بحياة الع�رشات منهم، 

حتى قبل اأن ي�سلوا اأمام الق�ساء اأو دون اأن يتمكنوا من ذلك. وف�سال 

عن التقرير اخلتامي لهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة وجل�سات ال�ستماع التي 

مبثابة  هي  قوية  اأدبيات  القا�سية  التجارب  هذه  اأنتجت  فقد  نظمتها، 

�سهادة بهذا اخل�سو�ض، اإىل جانب عدد من الربامج الوثائقية والأفالم 

املمار�سات  املعمول بها نف�سها ت�سهل هذه  القوانني  ال�سنيمائية. وكانت 

وحتميها ومتنحها نوعا من »ال�رشعية«. ومن اأبرز الأمثلة على ذلك اأن 

اإىل حدود �سنة 1993 بالحتفاظ  امل�سطرة اجلنائية كان ي�سمح  قانون 

باملعار�سني حتت احلرا�سة النظرية لدى ال�رشطة ل�سهور وحتى ل�سنوات 

كونه  املحا�رش  ت�سمني  مع  الق�ساء  اأمام  املعني  ال�سخ�ض  بعدها  يقدم 

ق�سى هذه املدد الطويلة لدى ال�رشطة الق�سائية!

وقد ا�ستخل�ست الهيئة من خالل هذه املمار�سات التي امتدت لعقود 

الأمن  منظومة  اإ�سالح  مقاربة جديدة يف  اعتماد  الزمن، �رشورة  من 
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وذلك  والتدبريية  والتكوينية  واملوؤ�س�ساتية  الت�رشيعية  باأبعادها  باملغرب 

لتوفري �رشوط عدم التكرار. وقد اعتربت هذه التو�سية من اأقوى التو�سيات 

يف جمال العدالة النتقالية باملغرب.

تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة لإ�سالح قطاع الأمن يف املغرب

املرجعالتو�سيةاملجال /امل�ستوى

1 - تطوير 
العمل الت�سريعي 

وال�سيا�سات

اإ�سالح الد�ستور:
)يف  ¡ الأمن  قطاع  حكامة  −حت�سني 

امل�ستوى  على  الأزمة(  حالت 

الد�ستوري؛

يف  ¡ املتمثل  الد�ستوري  املبداأ  −تعزيز 

بالن�سبة  ل�سيما  ال�سلطات.  ف�سل 

للجهاز الق�سائي؛

لد�ستورية  ¡ الق�سائية  املراقبة  −تعزيز 

يعتمدها  التي  واملرا�سيم  للقوانني 

الربملان واجلهاز التنفيذي؛

−تعزيز احرتام حقوق الإن�سان وحتديد  ¡

الأ�سا�سية  واحلقوق  احلريات  جمال 

على امل�ستوى الد�ستوري.

 IV الفقرة
اجلزء 1 

.III

اإعداد �سيا�سة وطنية يف جمال الأمن:
اإعداد �سيا�سة عامة يف جمال الأمن  ¡

والنظام العام؛

−اإعتماد تعريف وا�سح »حلالة الأزمة«:  ¡

واملتنا�سبة  املالئمة  الإجراءات  وحتديد 

مع تلك احلالة.

IV الفقرة
اجلزء 3 

III
IV الفقرة
اجلزء 8.4 

III
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اإعداد ا�سرتاتيجية وطنية ل�سمان م�ساءلة 
قوات الأمن واجلهاز التنفيذي:

− اإعداد ا�سرتاتيجية من�سجمة ومندجمة  ¡

ملكافحة الإفالت من العقاب؛

−اإعدادا اإجراءات فعالة، اإجبارية و�سفافة  ¡

وكذا اآليات مراقبة عادلة. 

IV الفقرة

اجلزء 3. 

III
IV الفقرة

اجلزء 4. 

III
العمل على تطابق الت�سريع الوطني يف جمال 

حقوق الإن�سان مع اللتزامات الدولية:
مع  ¡ من�سجمة  الوطنية  القوانني  −جعل 

الإن�سان  حلقوق  الدولية  التفاقيات 

التي �سادق عليها املغرب؛

الدولية  ¡ التفاقيات  على  −امل�سادقة 

الإن�سان  الإ�سافية يف جمال حقوق 

للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  وعلى 

اجلنائية الدولية. 

IV الفقرة

اجلزء 2. 

III

اإ�سالح القانون اجلنائي:
اجلنائي  ¡ القانون  ان�سجام  على  −العمل 

املغربي مع املعايري واللتزامات الدولية 

الق�رشي  الختفاء  بجرائم  املت�سلة 

والعتقال التع�سفي؛

حتديد جرائم الختفاء الق�سري والعتقال 
التع�سفي وح�سر العنا�سر املكونة لها؛

وا�سح  ¡ ب�سكل  امل�سوؤولية  −حتديد 

الق�رشي  الختفاء  جلرائم  بالن�سبة 

والعتقال التع�سفي وحتديد عقوباتها 

اأيا كانت مراكز الأ�سخا�ض املتهمني؛
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اأو  ¡ الواقعة  باجلرائم  التنديد  −اإجبارية 

حلالت  بالن�سبة  ارتكابها  مبحاولة 

الختفاء الق�رشي والعتقال التع�سفي، 

اأيا كان موقع الأ�سخا�ض املتهمني؛

−اإعداد اآليات لال�ستئناف لفائدة �سحايا  ¡

اخلروقات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان؛

−جترمي التعذيب على امل�ستوى الوطني؛ ¡

−حتديد مفهوم العنف �سد املراأة، على  ¡

�سوء املعايري الدولية، وتطبيق عقوبات 

العنف  ارتكاب  حالت  يف  �سارمة 

�سد املراأة.

IV الفقرة
اجلزء 3.2 

III

IV الفقرة

اجلزء 5. 

III

2 - العمل 
الربملاين

حتديد امل�سوؤولية ال�سيا�سية للربملان حلماية 
حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية:

يحمي  ¡ حتى  للربملان  التمكني  −ينبغي 

الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  حقوق 

ويدافع عن املجتمع �سد الأعمال التي 

املتخذة  والقرارات  املجتمع  قيام  تهدد 

ب�سكل دميقراطي.

IV الفقرة

اجلزء 8.1. 

III
IV الفقرة

اجلزء 

III.8.2

تعزيز مراقبة الربملان لقطاع الأمن:
ال�سيا�سية  ¡ املراقبة  تكون  اأن  −ينبغي 

لتدخالت قوات الأمن مراقبة مبا�رشة 

تقارير  اإعداد  ينبغي  كما  و�سفافة. 

للجمهور،  واإتاحتها  املنجزة  للمهام 

وكذا حتديد الأ�رشار واأ�سباب التدخل 

والإجراءات الإجبارية املتخذة؛

−ينبغي التمكني للربملان ل�ستدعاء كل  ¡

اأع�ساء اجلهاز التنفيذي وقوات الأمن 

وطرح الأ�سئلة عليهم.

IV الفقرة

اجلزء 8.2. 

III

IV الفقرة

اجلزء 8.4 

III
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تطوير جلن التحري الربملانية: 
على  ¡ للتحري.  الربملان  قدرات  تعزيز   −

الربملان اأن يكون جلنا خا�سة للتحري 

يف اإدعاءات خروقات حقوق الإن�سان، 

اللجن  لهذه  تكون  اأن  وينبغي 

�سالحيات وا�سعة يف جمال التحري. 

وينبغي اأن ي�سمح ملجموعات الأقليات 

برملانية  جلنا  تكون  باأن  الربملان  يف 

للتحري.

− ينبغي اأن ت�ستفيد اللجن الربملانية من  ¡

التدريب يف جمال الأمن والعدالة؛

− ينبغي اأن تتمكن اللجن الربملانية من  ¡

من  متحررة  مو�سوعية  تقارير  اإعداد 

العتبارات ال�سيا�سية.

IV الفقرة
اجلزء 1. 

III

IV الفقرة

اجلزء 8.4. 

III

3 - تطوير 
اجلهاز التنفيذي

حتميل احلكومة م�سوؤولية حفظ الأمن والنظام 
وتطبيق القانون:

−جعل احلكومة م�سوؤولة عن تدخالت  ¡

قوات الأمن، وعلى حفظ النظام العام، 

وحماية الدميقراطية وحقوق الإن�سان.

اإجبار احلكومة على اإخبار اجلمهور والربملان:
اإخبار  ¡ م�سوؤولية  احلكومة  على  −تقع 

حدث  كل  حول  والربملان  اجلمهور 

تطلب تدخل قوات الأمن؛

−على احلكومة اأن تبني ظروف احلادث،  ¡

نتج عن  وما  الأمن،  قوات  فعل  ورد 

ذلك.
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اإن�ساء جلن جهوية وحملية للمراقبة بهدف 
تتبع عمل قوات الأمن وذلك حتت قيادة 

ال�سلطات اجلهوية واملحلية.
−ينبغي اأن ت�سع تدخالت قوات الأمن  ¡

املحلية  اأو  اجلهوية  للقيادة  التابعة 

اللجن  واإ�رشاف  مراقبة  حتت  مبا�رشة 

املحلية اأو اجلهوية. وينبغي اأن تتكون 

هذه اللجن من ممثلني عن ال�سلطات 

املدين  املجتمع  وممثلي  وحمامني 

املنتخبني يف اجلهة التي يحدث فيها 

التدخل.

ينبغي  ¡ الأمن،  لقوات  تدخل  كل  −قبل 

خلفية  يبني  مف�سل  تقرير  ين�رش  اأن 

الأمن،  قوات  فعل  ورد  التدخل، 

يت�سمن  اأن  ينبغي  كما  ذلك.  ونتائج 

التقرير تقييما مف�سال عن التدخل.

اإن ال�سياق ال�سيا�سي والأمني واحلقوقي مل ينح�رش فقط يف م�سل�سل 

العدالة النتقالية وحدها، بل ارتبط اأي�سا بظرفية خا�سة �سيعرف املغرب 

خاللها اأحداثا اإرهابية بالدار البي�ساء يوم 16 ماي 2003، اأي يف بداية 

م�سل�سل العدالة النتقالية باملغرب.

اأربعني �سخ�سا  اأزيد من  اأودى بحياة  الذي  لقد �سكل هذا احلدث 

وخلف اأزيد من 100 جريح، �سدمة بالن�سبة للمغاربة الذين مل يكونوا 

يعتقدون اأنهم �سيعي�سون مثل هذه العمليات الب�سعة يف وطنهم؛ بل 

ولرمبا اأن الأمر كان كذلك حتى بالن�سبة لالأجهزة الأمنية التي ردت بحملة 

مت�سيط واعتقالت وا�سعة يف الأو�ساط التي اعتربت حمت�سنة ملثل هذا 

الفكر. وبقدر ما اأدانت منظمات حقوق الإن�سان وطنيا ودوليا الأعمال 
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اأخرى بحملة العتقالت  الإرهابية، فقد عربت عن ان�سغالها من جهة 

الوا�سعة وما اأثري خاللها من ادعاءات التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة 

املهنية واحلاطة من الكرامة والعتقال التع�سفي وغريها.

تطورا  عرفت  قد  الأعمال  هذه  عن  ال�سابقة  ال�سنوات  كانت  واإذا 

املعرب  ال�سيا�سية  والإرادة  يتما�سى  الأمنية،  الأجهزة  اأداء  يف  ملحوظا 

العدالة  م�سل�سل  خا�سة  املنجزة،  وامل�ساحلات  املرافقة  والإجراءات  عنها 

التعبري  ف�ساء  وات�ساع  رافقتها  التي  الهام  النفراج  ودينامية  النتقالية، 

والتظاهر واحلريات؛ اإل اأن هذا احلدث »املفاجئ« اأعاد الأجهزة الأمنية 

اإىل ردود فعلها واأدائها باأ�ساليب قدمية على ما يبدو، مما طرح اآنذاك 

اأ�سئلة عن مدى عمق الإ�سالح املعتمد يف هذا املجال ومدى انخراط 

هذه الأجهزة يف ديناميته ومتطلبات مرافقته.

الهجرة  تنامي  مع  التعامل  بكيفية  اأي�سا  الن�سغال  هذا  تعزز  وقد 

اإىل  املغرب  املتجهة من �سمال  املغرب، وتلك  ال�سحراء يف اجتاه  جنوب 

ال�سيا�سات  ناجتة عن  واإكراهات  اأ�سئلة جديدة،  وما طرحته من  اأوروبا 

اأمنية  مقاربة  اعتماد  خالل  من  وذلك  ودوليا،  واإقليميا  وطنيا  املتبعة 

خال�سة، وهو ما اأثار اأي�سا قلق ن�سطاء حقوق الإن�سان.

هكذا اأعاد ال�سياق الإقليمي والدويل تاأكيد اإ�سكالية الأمن يف عالقة 

بحقوق الإن�سان وبالتزامات الدول يف هذا املجال، و�سمنها املغرب الذي 

اعتماد  من خالل  الدويل  والتوجه  تتفاعل  ت�رشيعات  اعتماد  �رشع يف 

الهجرة  وقانون  الهاتفي  بالت�سنت  وال�سماح  الإرهاب  مكافحة  قوانني 

وغريها. وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن م�رشوع قانون مكافحة الإرهاب 03-

03 الذي كان حمط انتقاد من قبل عدد من الربملانيني، قد مت اعتماده 

بالإجماع يف الربملان يوم 28 ماي 2003، مما يعك�ض الأجواء التي كانت 

�سائدة اآنذاك بعد العمل الإرهابي مبا�رشة يف الدارالبي�ساء. 
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اإل اأن هذا ال�سياق �سمل اأي�سا اعتماد �سيا�سة اأولية لنفتاح الأجهزة 

الأمنية على املجتمع وعلى الفاعلني املدنيني، اإىل جانب ال�رشوع يف اإيالء 

ثقافة حقوق الإن�سان اهتماما خا�سا من خالل اإدراجها �سمن منظومة 

املراأة  واإعطاء  الأمنية  للموؤ�س�سات  التابعة  املخت�سة  املعاهد  التكوين يف 

مكانة اأبرز يف اأ�سالكها. كما بداأ باتخاذ قرارات اإحداث وحدات خا�سة 

مكلفة بق�سايا الطفل واملراأة وغريها مما �سمح بانطالق عمل م�سرتك مع 

منظمات املجتمع املدين يف جمالت اأطفال يف و�سعية ال�سارع والعنف 

�سد الن�ساء والأ�سخا�ض امل�سابني بداء فقدان املناعة وغريها. �سحيح اأن 

هذا العمل يتطلب التقييم والتطوير، اإل اأنه ميثل موؤ�رشات تعك�ض اإرادة 

للتغيري يف العالقة بني املوؤ�س�سات الأمنية ومكونات املجتمع.



مداخل احلكامة الأمنية يف جتربة املركز

انطالقا من هذه اخللفية التي تاأخذ بالعتبار خمتلف هذه العنا�رش 

اخلو�ض  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  قرر  والتحديات، 

يف مو�سوع احلكامة الأمنية. اإن منطلق املركز منذ اإحداثه هو اعتماد 

مقاربة تهدف اإىل خلق ف�ساء للحوار والتناظر بني خمتلف الفرقاء املعنيني 

وبناء  الدميقراطي  النتقال  هامة يف  مكانة  ذات  ق�سية  بكل  مبا�رشة 

ثقافة حقوق الإن�سان. لقد اعترب املوؤ�س�سون اأن الإ�سالح يتطلب انخراط 

ومقاربات  وممار�سات  ثقافة  من  ت�ستوجبه  مبا  ديناميته،  يف  اجلميع 

جديدة، وما تتطلبه من ج�سور مع الفئات ذات ال�سلة بكل مو�سوع اأو 

هيئة؛ كما اأنه ي�ستوجب انخراط املعنيني املبا�رشين يف متلك روؤية حول 

�رشورته واأبعاده واإ�رشاكهم يف التفكري ور�سد التحديات والوقوف على 

التخوفات التي يطرحها كل طرف بهدف البحث يف متطلبات جتاوزها 

ومعاجلتها.

اأن يتهياأ من  ومل يكن للمركز، وهو يدخل غمار معركة جديدة، اإل 

وجدنا  وقد  الكوين،  على  منفتحة  وفكرية  علمية  اأدوات  توفري  خالل 

�رشكاء و�سعوا فينا ثقتهم، واعتمدنا نحن على جتاربهم وخربتهم لكي 

نقتحم هذا املجال.

كان لبد من اإيجاد اأر�سية ت�سمح ببناء لبنات الثقة ومداخل للحوار 

)اأ�سا�سا  ووزارات  م�ساعدة  وقوات  ودرك  اأمن  من  الفرقاء  بني خمتلف 

الداخلية والعدل( وبرملان واإعالم وجمتمع مدين و غريهم. وقد وجدنا يف 
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تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة التي �سادق امللك حممد ال�ساد�ض 

على تقريرها اخلتامي اأ�سا�سا لذلك باعتبارها اختيارا للدولة، ومرجعية 

تعرب عن اإرادة �سيا�سية لبلورة روؤية جديدة يف املجال الأمني؛ اإل اأننا 

اأدرجنا اإ�سالح منظومة الأمن اأي�سا �سمن امل�رشوع ال�سيا�سي الهادف اإىل 

القانون واعتباره مكونا لتعاقد  الدميقراطي وتعزيز دولة  البناء  حت�سني 

اأمنية تطرح حتديات جديدة.  جديد بني الدولة واملجتمع، ويف ظرفية 

وهكذا تعاطينا مع املو�سوع من زاوية »احلكامة الأمنية« و لي�ض فقط 

لتاأكيد  وذلك  الأمن«،  قطاع  »اإ�سالح  بخ�سو�ض  ال�سائعة  الزاوية  من 

كوننا  ب�سدد التعاطي مع �سيا�سة عمومية تتطلب التخطيط وو�سع 

الآليات  واإيجاد  اإ�سالحها،  و/اأو  الت�رشيعات  واعتماد  ال�سرتاتيجيات 

املنا�سبة، وتوفري الإمكانيات واملوارد املالية والب�رشية الالزمة، واخل�سوع 

للتقييم وامل�ساءلة كرتجمة لختيارات الدولة وتعاقداتها يف بناء امل�رشوع 

املجتمعي املراد حتقيقه على قاعدة الدميقراطية وحقوق الإن�سان. 

مو�سوع  اأن  والدميقراطية  الإن�سان  درا�سات حقوق  مركز  اعترب  لقد 

فقط،  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  ما�سي  وليد  لي�ض  الأمنية  احلكامة 

يجب بالتايل القطع مع ما ات�سم به من انتهاكات وتوفري �رشوط عدم 

التكرار، بل هو اأولوية مرتبطة بتحديات احلا�رش واإكراهاته يف حميط 

ف�سال  القارات،  من خمتلف  لدول  اأو  للمغرب  بالن�سبة  �سواء  متقلب، 

يف  احلقوق،  و�سمان  احلريات  ملمار�سة  اآمن  ف�ساء  توفري  �رشورة  عن 

واإذا  وغريها.  منظمة  وجرمية  اإرهاب  من  ذلك  يهدد  ما  كل  مواجهة 

كان اللقاء الأول يعك�ض هذه املقاربة من خالل ور�سة حول »الوقاية من 

التعذيب من خالل التوثيق« جمعت ق�ساة ونيابة عامة وحمامني واأطباء 

يف  والإجتهاد  والرتافع  الر�سد  يف  الطبية  التقارير  ملكانة  خم�س�سة 

ق�سايا التعذيب، فقد وقع الختيار على اأن يكون امللتقى الوطني الأول 
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املخ�س�ض ب�سكل مبا�رش ملو�سوع احلكامة الأمنية ذو بعد بيداغوجي 

وتثقيفي يوفر الأدوات الأولية للتعاطي مع املو�سوع من زاوية دللته 

واأبعاده ومداخله ومتطلباته املعرفية، كما اأنه اأبرز تعدد ال�سياقات التي 

تختلف من بلد اإىل اآخر، ودواعي الإ�سالح يف املجال الأمني، واأ�رشك 

فاعلني، من �سمنهم خرباء من املوؤ�س�سة الأمنية، يف تقدمي مداخل حول 

احلقل  يف  جديدا  معطى  �سكل  ما  وهو  املغرب،  يف  الأمنية  التجربة 

احلقوقي.

احلكامة  مو�سوع  يجعل  لرتافع  املنا�سبة  املداخل  اإيجاد  مت  هكذا، 

الأمنية قابال للنقا�ض واحلوار، دون ال�سقوط يف فخ ال�سجال بني خمتلف 

الأطراف، والذي لو ح�سل، فاإنه لن يخدم الهدف املتوخى، املتمثل يف 

خلق ف�ساء للتفكري امل�سرتك يف مو�سوع جديد بني فرقاء مل يعتادوا على 

ذلك من قبل. ويف مطلع �سنة 2007 بداأ م�سوار اإعداد ندوة والتفاق 

على مداخل ت�ساعد على حتقيق املبتغى، اإذ اقرتحنا معاجلة املو�سوع من 

خالل ت�ساوؤلت تقرب اجلميع من ثقافة اإ�سالح قطاع الأمن، ودواعيه 

وراهنية  املفاهيمي،  البعد  الوقوف على  باعتبارها متكننا من  و�سياقاته 

املو�سوع يف �سياقات انتقالية �سيا�سية خمتلفة )�سوي�رشا، اأيرلندا، جنوب 

وذلك  املغربي،  ال�سياق  جتربة  يف  اخلو�ض  قبل  غواتيمال...(  اأفريقيا، 

حتى ل يفهم بع�ض امل�ساركني باأننا ب�سدد »ت�سفية احل�ساب« مع جتربة 

هي  ق�سايا  اأو  جتربة  اأية  نقا�ض  جتنب  دون  ولكن  حمددة،  جهة  اأو 

اأر�سية  بناء  اأي�سا  وكان هدفنا  الأمنية.  احلكامة  مو�سوع  من �سميم 

-ومن  اجلميع  املعريف، جتعل  املجال  الفرقاء يف  بني خمتلف  م�سرتكة 

مواقع خمتلفة- على قاعدة احلد الأدنى املتقا�سم يف الأدوات واملفاهيم 

اأفقا  ويفتح  والنقا�ض،  احلوار  �سي�سهل  الذي  الأمر  والتجارب؛  والثقافة 

ل�ستمراريته.
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وقد �ساعدنا يف تعميق هذه الأبعاد �رشيكانا اللذان يعدان بيت خربة 

دولية يف جمالني اأ�سا�سيني بالن�سبة للتجربة املغربية: العدالة النتقالية 

والنتقال الدميقراطي من جهة، واحلكامة الأمنية من جهة ثانية، وهما 

املركز الدويل للعدالة النتقالية ومركز جنيف للمراقبة الدميقراطية على 

لدى  القلق  على  يبعث  الأخري  هذا  ا�سم  اأن  �سحيح  امل�سلحة.  القوات 

اأن نوعية  اإل  اأمنية غري معتادة على احلديث يف املو�سوع،  موؤ�س�سات 

م�ساهمته، وخربة اأطره امل�رشفة اآنذاك واإن�ساتهم لنب�ض التجربة املغربية 

وحتديات اإجناح الور�ض، واقت�سامهم مقاربة املركز للمو�سوع، قد �ساعد 

على التقدم رغم بع�ض ال�سعوبات والتخوفات اأحيانا! 

ورغم الظرفية ال�سعبة املتمثلة يف تفجري بع�ض الإرهابيني لأنف�سهم 

بالدار البي�ساء يف مار�ض/اأبريل 2007، فقد ا�ستطاع فريق مركز درا�سات 

حقوق الإن�سان والدميقراطية اأن يك�سب ثقة ال�رشكاء املدعوين للحوار 

فيه.  اخلو�ض  ومداخل  للمو�سوع  مقاربته  معه  يتقا�سمون  جعلهم  و 

لقد وفقنا على ما نعتقد لكوننا لم�سنا املو�سوع ببعد ت�ساركي ومن 

النقا�ض  يف  راهنية  ذا  كان  مو�سوع  وهو  الدميقراطي،  النتقال  زاوية 

ال�سيا�سي العام باملغرب ويف ظرفية العدالة النتقالية، كما اأننا جنحنا يف 

ا�ستح�سار تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة كمرتكز لبناء تفكري يريد 

القطع مع ما�سي النتهاكات، ولكنه يريد اأي�سا اإدراج الإ�سالح �سمن 

حتديات الراهن ويف اأفق من�سود للبناء الدميقراطي. هكذا، ك�سبنا يف 

هذا ال�سوط ثقة قطاعات هامة مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية اإىل 

جانب موؤ�س�سات الأمن الوطني والدرك امللكي والقوات امل�ساعدة، كما 

ك�سبنا انخراط منظمات حقوق الإن�سان والإعالم و فاعلني اآخرين.

ومع ذلك بقي املجل�ض ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان حذرا من دخول 

التجربة مما جعلنا نوؤجل انعقاد الندوة مرتني بطلب منه، لأن م�سوؤوليه 
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ف�سال  الور�ض،  هذا  التفكري يف  لبدء  بعد  الوقت  يحن  اأنه مل  اعتقدوا 

التي  الوطنية  املوؤ�س�سة  طرف  من  للمو�سوع  روؤية  اأو  ت�سور  غياب  عن 

اأوكل اإليها جاللة امللك م�سوؤولية متابعة تنفيذ تو�سيات هيئة الإن�ساف 

وامل�ساحلة. لذلك مل نوفق يف جعل املجل�ض �رشيكا يف هذا اللقاء رغم 

م�ساهمة عدد من اأع�سائه واأطره يف اأ�سغاله.

اختتام  ح�رش  الذي  حرزين،  اأحمد  ذ.  رئي�سه،  عنه  عرب  ما  وهذا 

الندوة قائال: 

»لقد كنا نف�سل يف املجل�ض ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، اأن تتاأخر 

هذه الندوة بع�ض الوقت، وذلك، اأ�سا�سا، لكون املو�سوع ي�سكل اأهم ما 

اأو�ست به هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، والذي مل نتمكن من ال�ستغال 

عليه، نظرا لوجود اأولويات �ساغطة بقوة؛ اإذ مل ن�رشع يف ال�ستغال 

يف هذا الور�ض اإل منذ اأ�سابيع معدودة.

اأن�سج  الندوة ليكون املجل�ض قد  اأن يتاأخر تنظيم هذه  وكنا نتمنى 

املو�سوع اأكرث مما فعل حلد الآن. وقد ا�ستجابت لدعوتنا اجلهات املنظمة 

لهذه الندوة مرتني، ومل يعد بالإمكان طلب تاأجيل الندوة للمرة الثالثة. 

وكما لحظتم، وعلى الرغم من ح�سورنا امل�ستمر يف هذه الندوة، غري 

اأن م�ساركتنا مل تكن كما نود، وعذرنا يف ذلك اأن هذه الندوة ت�سكل 

بداية �ستليها لقاءات وندوات اأخرى. ول اأخفيكم اأننا ا�ستفدنا من هذه 

الأجنبية،  التجارب  بع�ض  الندوة، وعلى اخل�سو�ض ما قدم بخ�سو�ض 

اأن  هو  به  نعد  اأن  ما ميكن  وكل  العرو�ض.  ا�ستفدنا من خمتلف  كما 

املجل�ض �سيحر�ض على اأن تكون هناك تتمة لهذا اللقاء الأويل«. 

اأحمد حرزين، رئي�ض املجل�ض ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان،

اأ�سغال ندوة » احلكامة الأمنية اجليدة«، 2010«

كتاب �سادر عن مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
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ذات  ويف جمالت  النوع  هذا  من  ديناميات  اأن  الأمر،  هذا  ويربز 

مرتكزات  وبناء  الطويل،  والنف�ض  الرتوي،  تتطلب  البلد،  يف  ح�سا�سية 

اأنها  اأدواته؛ كما  الثقة، والإملام اجليد مبوا�سيع العمل املطلوب ومتلك 

تربز كون الإرادة ال�سيا�سية لدى الدولة تقت�سي وجود ديناميات مرافقة 

لها، وحاملة مل�رشوع الإ�سالح وحري�سة على اإجناحه، وقادرة على الرتافع 

املو�سوعي واملرتكز على روؤيا لذلك.

ويف جمال العالقة مبنظمات املجتمع املدين، عملنا بداية على ك�سب 

انخراط منظمات حقوق الإن�سان ذات الر�سالة العامة يف هذه الدينامية 

من جهة،  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  تو�سيات  بتتبع  معنية  باعتبارها 

بتدبري  عالقة  يف  الأمنية  الأجهزة  باأداء  املتوا�سل  لن�سغالها  واعتبارا 

ف�ساءات احلريات )التظاهر خا�سة والجتماع و غريها(، واحرتام حقوق 

الإن�سان )التعذيب، العتقال...(، مع اإ�رشاك منظمات اأخرى ت�ستغل على 

فئات اأو ق�سايا كاملراأة والطفل والإعدام وال�سجون... ونعتقد اأن احلوار 

وامل�ساركة يف هذا الباب كان ي�ستوجب احلر�ض على انخراطها يف هذا 

التمرين اجلديد مع اأجهزة تعترب يف املنظور الكال�سيكي »خ�سما«؛ وهذا 

ما يعني التطرق اإىل التجربة املغربية متى تطلب الأمر ذلك �سواء مبا�رشة 

اأو كخلفية يف قراءة التجارب الأخرى. لقد كانت حلظة قوية ت�سهد على 

حتديات البداية، حيث ا�سطف ن�سطاء حقوق الإن�سان يف جانب من 

ب�سكل »عفوي«،  املقابل  الأمنية يف اجلانب  الأجهزة  القاعة، و ممثلو 

اأن تاأطري الندوة، وطبيعة  اإل  مما كان يعك�ض احلالة النف�سية القائمة. 

املوا�سيع وجو النقا�ض الر�سني، وجودة اخلرباء واملتدخلني، كلها �رشوط 

»باكت�ساف«  طرف  لكل  و�سمحت  اللحظة،  مظاهر  جتاوز  من  مكنت 

الأخر من زاوية جديدة مرتبطة باملوا�سيع املطروحة للتفكري والنقا�ض، بل 

وحتى التعرف على الآخر من خالل وجوه واآراء وتكوين ومقاربة. والواقع 
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اأن جو احلذر مل يكن له �سدى �سلبي، مما جعل الندوة تت�سم مب�ستوى 

علمي نا�سج.

حققت  قد   2008 اأبريل  يف  انعقدت  التي  الأوىل  الندوة  كانت  واإذا 

للتفكري  واحدة  طاولة  حول  الفرقاء  جلو�ض  اأي  منها،  والهدف  املبتغى 

فاإنها  ذلك،  اإىل  اأ�رشنا  كما  راهنية  وذات  �سائكة  ق�سية  يف  امل�سرتك 

حظيت اأي�سا باهتمام خا�ض من لدن و�سائل الإعالم ال�سمعية والب�رشية 

واملكتوبة، وهذا ما اأ�سفى عليها نوعا من »احلدث« الذي عاجله كل من 

زاوية ان�سغالته واهتماماته.

ومبا�رشة بعد ذلك، دخلنا يف حمطة جديدة تعزز ما حتقق، وذلك 

ذات  والأخرى  توثيقيا  بعدا  اأخذت  الواحدة  جبهتني  على  بال�ستغال 

العالقة باملجتمع املدين. وهكذا ا�ستغل مركز درا�سات حقوق الإن�سان 

ذات  القانونية  الن�سو�ض  جتميع  على   2009 �سنة  طيلة  والدميقراطية 

باملغرب  الأمنية  املوؤ�س�سات  لتطور  اأولية  قراءة  بالأمن مع تقدمي  العالقة 

منذ ال�ستقالل. وقد مت اإعداد م�رشوع اأويل لهذا العمل وتقا�سمه مع 

وقوات  ودرك  اأمن  من  مبادرتنا  مع  جتاوبت  التي  الأمنية  املوؤ�س�سات 

م�ساعدة، مع دعوتنا لهم تقدمي مالحظاتهم وتقييمهم لهذا العمل ق�سد 

والتدقيقات  الت�سحيحات  وتقدمي  فيه،  النق�ض  مواطن  ور�سد  اإثرائه 

التفاعل  كان  وقد  طرفها؛  من  اإلزام  اأي  لذلك  يكون  اأن  دون  املطلوبة 

اإيجابيا واأخذ بالعتبار مقرتحات كل جهة، واختيار �سكل التفاعل الذي 

تراه منا�سبا لذلك. وهذا ما مكننا من اإ�سدار العمل وتقدميه يف �سهر 

فرباير 2010 خالل مائدة م�ستديرة ح�رشتها و�سائل الإعالم واجلمعيات 

والباحثني وممثلي قطاعات حكومية وموؤ�س�سات اأمنية.
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م�ساحلة املجتمع مع املوؤ�س�سات الأمنية �سرورية وممكنة 
»عندما اطلعت على هذا الن�ض )الت�رشيع املغربي يف جمال احلكامة 

الأمنية( تذكرت اجلملة امل�سهورة لرائد الف�ساء اأرم�سرتونغ التي قالها 

عندما نزل على �سطح القمر: »هذه خطوة �سغرية يقوم بها اإن�سان، 

وقفزة جبارة تقوم بها الإن�سانية،« اإذ �سعرت باأننا يف املغرب وجلنا 

اأجل  من  �ساملة  معاجلة  ت�ستوجب  ظلت  التي  املنطقة  غمار  فعال 

خلق عالقة متكافئة و�سفافة بني املجتمع والأجهزة الأمنية ي�سبطها 

التي ل يتم  الطابوهات  اإىل  ينتمي  املو�سوع  القانون. وقد بقي هذا 

فيها تداول ي�سارك فيه ممثلون عن املجتمع وعن املوؤ�س�سات الأمنية 

يتحاورون يف اإطار امل�ساواة والحرتام املتبادل. لذلك، اأعترب اأن هذه 

املبادرة التي قام بها مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ل 

التي  اخلطوة  عن  لبلدنا  بالن�سبة  ال�سيا�سية  الناحية  من  اأهمية  تقل 

نتقدم  اأن  ونتمنى  الإن�سانية لكت�ساف عامل ظل جمهول.  خطتها 

على هذا امل�ستوى من خالل الإحاطة مبختلف جوانب هذا الف�ساء 

باأ�سلوب  النظر  اإعادة  هدفنا  الأمنية،  احلكامة  يف  املتمثل  اجلديد 

املوؤ�س�سات  ومع  عامة  الدولة  مع  املجتمع  عالقة  وعميق يف  ر�سني 

الأمنية على وجه اخل�سو�ض.

واأعتقد اأن هذه م�سوؤولية ج�سيمة ملقاة على عاتق جيلنا �سواء كنا 

منثل املجتمع اأو موؤ�س�سات الدولة، ومن ثمة، فال بد من توظيف كل 

فيها  يكون  مغايرة  مرحلة  اإىل  ننتقل  لكي  ذكائنا  وكل  اجتهاداتنا 

�سعار اجلميع هو اللتزام بالقانون وباحرتام دقيق حلقوق الإن�سان. 
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اإن الإ�سالحات املرتبطة باحلكامة الأمنية ت�سكل اأهم الإ�سالحات التي 

تنتظر جمهودا كبريا من طرف اجلميع، جمتمعا وجامعة وموؤ�س�سات 

اأمنية وكل موؤ�س�سات الدولة لالرتقاء بها وتفعيلها«.

عبد احلي املودن، اأ�ستاذ جامعي، ع�سو �سابق بهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة »الت�رشيع 

املغربي يف جمال احلكامة الأمنية«، اأ�سغال اللقاء اخلا�ض بتقدمي الدرا�سة 

مطبوع �سادر عن مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية، 2010

فريق امل�سووؤولني الأمنيني امل�ساركني يف اأول ندوة �سنة 2008 



احلكامة الأمنية وحقوق الإن�سان
 قراءة يف جتربة 

36

ومبوازاة مع ذلك ويف عالقة به، مت تنظيم امللتقى الثاين يف ماي 2010 

املجتمع  الت�رشيعي ودور  الإطار  الأمن،  »اإ�سالح قطاع  حول مو�سوع 

املدين«، الذي عرف بدوره تقدمي جتارب دولية والتجربة املغربية بهدف 

الإ�سالح  واأفق  ف�سلى  وممار�سات  جتارب  من  ما حتقق  على  الوقوف 

املوؤ�س�سات  التعاون بني  القانونية وجتارب  املنظومة  املطلوب يف جمايل 

قيادات  من  عددا  الندوة  لهذه  دعونا  وقد  املدين.  واملجتمع  الأمنية 

منظمات حقوق الإن�سان من املنطقة اإىل جانب نظرائهم املغاربة )اجلزائر، 

تون�ض، فل�سطني...(.

ومع اإر�ساء هذا التوجه الداعي اإىل احلوار والتفكري امل�سرتك واملرافق 

خالل  من  مقاربته  تقعيد  يف  املركز  دخل  الأمنية،  املنظومة  لإ�سالح 

واإقليميا  وطنيا  راهنية  ذات  ملوا�سيع  دورية خم�س�سة  لقاءات  تنظيم 

رهينة  تبقى  اأن  ليجب  الأمن  ق�سايا  اأن  على  كتاأكيد  وذلك  ودوليا، 

�سلبيات املا�سي واختاللته، بل لبد اأن تتفاعل مع متطلبات وحتديات 

احلا�رش وت�ست�رشف رهانات امل�ستقبل، نذكر منها:
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�سمان احلق يف ولوج املعلومة لتعزيز احلكامة اجليدة يف املجال  ¡

الأمني؛

الوقاية من التعذيب من خالل التوثيق؛ ¡

اإدماج الأمن الإن�ساين �سمن ال�سيا�سات الوطنية يف جمال الأمن  ¡

مبنطقة �سمال غرب اإفريقيا؛

املجال�ض الوطنية لالأمن يف �سوء التجارب الدولية؛ ¡

ال�سباب وحتديات العنف والإرهاب؛ ¡

املعطيات ذات الطابع ال�سخ�سي بني �سمان الأمن وحماية حقوق  ¡

الإن�سان؛

الإعالم واحلكامة الأمنية: اأية عالقة. ¡

�سيا�سة القرب يف املجال الأمني؛ ¡

التطرف العنيف: حتديات الظاهرة ومتطلبات اإعادة الإدماج. ¡

جانب من بع�س ور�سات وندوات احلكامة الأمنية
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لقد كان الهدف من هذه امللتقيات هو تو�سيع دائرة املن�سغلني واملهتمني 

مبو�سوع احلكامة الأمنية من خالل اإ�رشاك موؤ�س�سات وقطاعات جديدة 

اإحداث  مرافقة  اأو  باملو�سوع،  عالقة  ذات  ومعرفية  مهنية  زاوية  من 

الطابع  ذات  املعطيات  حلماية  الوطنية  اللجنة  مثل  جديدة  موؤ�س�سات 

ال�سخ�سي، اأو اعتماد قوانني جديدة، اأو امل�سادقة على اتفاقيات ت�ستدعي 

تعزيز قدرات الفاعلني املعنيني. لقد ا�ستطاع املركز بهذا العمل اأن يوؤكد 

اأن ق�سايا الأمن ل تهم فقط الأجهزة الأمنية، بل هي ق�سية جمتمعية 

ت�ستدعي م�ساهمة العديد من موؤ�س�سات الدولة وتعبريات املجتمع على 

ال�سواء؛ كما اأنه جعل هذه امللتقيات نافدة للتح�سي�ض والرتافع واحلوار 

والتفاعل وتو�سيع دائرة النقا�ض العمومي.
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اآليات الرتافع املرافقة

مل يكتف املركز بالندوات كاآلية لال�ستغال يف مو�سوع احلكامة الأمنية 

على اأهميتها وجت�سيدها لإر�ساء ف�ساء للحوار والنقا�ض و تو�سيع دائرة 

املنخرطني فيه، بل اعتمد مداخل اأخرى اأثمرت نتائج ذات اأهمية بارزة 

نقدم باإيجاز بع�سها:

ور�سة الطب ال�سرعي

1- تعزيز القدرات
ا�ستطاع عدد من اأطر املركز اأن ي�ساهموا يف اإلقاء حما�رشات وتن�سيط 

ندوات وتاأطري ور�سات لتعزيز القدرات يف جمال حقوق الإن�سان والقانون 



احلكامة الأمنية وحقوق الإن�سان
 قراءة يف جتربة 

42

الإن�ساين مبجموعة من معاهد تكوين اأطر الأمن الوطني والدرك امللكي 

واجلي�ض ويف اجلامعة ومع قطاعات من املجتمع املدين، كما رافق بع�سهم 

برامج  الإن�سان يف  حقوق  اإدماج  اأجل  من  والرتافع  التفكري  حمطات 

التكوين. وقد كانت اأوىل اأن�سطة املركز منذ 2006 خم�س�سة لهذا املجال 

�سواء تلك التي عاجلت مو�سوع الأنطربولوجيا والطب ال�رشعي لفائدة 

النتقالية  العدالة  لتجربة  مرافق  الن�سان كعمل  ون�سطاء حقوق  اأطباء 

باملغرب، اأو ور�سة لفائدة ق�ساة ونيابة عامة وحمامني واأطباء حول الوقاية 

من التعذيب من خالل التوثيق ومكانة تقارير اخلربة الطبية و�سول اإىل 

تاأطري خبريين من مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية خالل �سنة 

ور�سات  لثالث  املغرب ك�سبكة مدنية،  بدائل  2015 بطلب من منتدى 

مبدن فا�ض ومراك�ض وتيزنيت لفائدة قياديني من منظمات غري حكومية 

مائة  منها حوايل  ا�ستفاد  املدين  املجتمع  الأمنية ودور  حول احلكامة 

وع�رشين اإطارا من خمتلف جهات البالد. 

اإنطالق برناجمني للتعاون مع املندوبية العامة لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج
  بح�سور ال�سيد حممد �سالح التامك املندوب العام لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج

وال�سيد حممد ال�سبار الأمني العام للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان و�سركائنا
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والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  وقع   2016 اأبريل  ويف 

واإعادة  ال�سجون  لإدارة  العامة  املندوبية  مع  وتعاون  �رشاكة  اتفاقية 

الو�سط  الإن�سان يف  حقوق  بثقافة  والنهو�ض  القدرات  لتعزيز  الإدماج 

املندوبية  مع  وينجز  يبلور  اأن  املركز  ا�ستطاع  لذلك،  وتفعيال  ال�سجني. 

العامة وبتعاون مع �رشكاء دوليني )�سفارة هولندا باملغرب، مركز املراقبة 

الدميقراطية للقوات امل�سلحة بجنيف، ال�سندوق ال�ستئماين  ملركز جنيف 

اإفريقيا( برناجما هاما  للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة ل�سمال 

اأطر  قدرات  تعزيز  �سمل  حكومية  غري  ملنظمة  بالن�سبة  م�سبوق  وغري 

معاملة  جمال  يف  الإدماج  واإعادة  ال�سجون  لإدارة  العامة  املندوبية 

ال�سجناء والوقاية من التعذيب. وياأتي هذا امل�رشوع من جهة لدعم خطة 

بثقافة  اإملامهم  وتطوير  اأطرها  قدرات  تعزيز  اإىل  الهادفة  املندوبية  عمل 

حقوق الإن�سان، ومن جهة اأخرى يف اإطار مرافقة اإحداث الآلية الوطنية 

للوقاية من التعذيب، وال�ستعداد للزيارات املرتقبة للجنة الفرعية للوقاية 

من التعذيب بعد اأن �سادق املغرب على الربوتوكول الختياري لتفاقية 

مناه�سة التعذيب. وهكذا مت تنظيم ثمان )08( ور�سات مبركز تكوين 

ا�ستفاد  بتيفلت  الإدماج  واإعادة  ال�سجون  لإدارة  العامة  املندوبية  اأطر 

منها جل الأطباء العاملني بال�سجون يف املغرب حول دور الأطباء يف 

الوقاية من التعذيب والرعاية ال�سحية لل�سجناء ؛ كما نظمت اأربع ور�سات 

اأخرى لفائدة جميع مدراء ال�سجون يف املغرب مبركز تكوين الأطر واأربعة 

ور�سات يف جهات خمتلفة لفائدة اأطر عاملة بال�سجون. كما مت اإعداد 

دليل عملي لكل فئة من الفئات امل�ستهدفة واإ�سدار كتب مرجعية ت�سم 
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الن�سو�ض والتفاقيات ذات العالقة باملو�سوع. وي�ستفيد من امل�رشوعني 

من  بال�سجون  والعاملة  امل�سوؤولة  الأطر  من   400 اأربعمائة  عن  يزيد  ما 

مدراء، واأطباء، واأخ�سائيني نف�سيني، واأطر عاملة يف خمتلف اجلهات. 

وقد توا�سل هذا امل�رشوع بربنامج اإ�سايف موجه لالأخ�سائيني النف�سيني 

العاملني بال�سجون وور�سات عملية ملحاكاة اأدوار الآلية الوطنية للوقاية 

من التعذيب، وتقنيات اإعداد التقارير بخ�سو�ض الأو�ساع داخل ال�سجون 

ا�ستفاد منها حوايل مائة اإطار. كما يتم حاليا البحث عن �رشكاء جدد 

وموؤ�س�سات لدعم م�ساريع اأخرى مت ر�سدها مع املندوبية العامة لإدارة 

ال�سجون واإعادة الإدماج.

القارئ  تقريب  يبتغي  الربنامج  هذا  يف  ال�سيء  بع�ض  تف�سيلنا  اإن 

الأمنية،  القطاعات  اأحد  مع  امل�سبوق  وغري  النموذجي  العمل  هذا  من 

ور�سد  امل�سرتك،  والهتمام  الثقة  لبناء  جمهود  من  اقت�ساه  ما  بكل 

ان�سغالت  مع  تتجاوب  برامج  بو�سع  ت�سمح  التي  املمكنة  التقاطعات 

الطرفني املعنيني، وت�ستجيب اأ�سا�سا لنتظارات اجلهة امل�ستقبلة وترافق 

املوؤطرة  الإكراهات  العتبار  بعني  تاأخذ  كما  الهام،  الإ�سالحي  عملها 

للممار�سة املهنية، وتبحث ب�سكل م�سرتك عن الأجوبة والتعلم من الآخر، 

والبتعاد عن تقدمي الو�سفات النظرية اجلاهزة.
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جانب من ور�سات مدراء واأطباء املندوبية العامة لإدارة ال�سجون
واإعادة الإدماج
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2- الرتافع لتعديل الت�سريع
وعمل املركز اأي�سا على الرتافع من اأجل تعديل القوانني ب�سكل مبا�رش. 

وقد �ساهم املركز يف احلوار من اجل تعديل الد�ستور �سنة 2011 حيث 

باإعداد  املكلفة  اللجنة  قبل  من  اأخرى  حقوقية  فعاليات  �سمن  ا�ستقبل 

اأمامها بخ�سو�ض مكانة ق�سايا  الد�ستورية، وترافع  التعديالت  م�رشوع 

حقوق الإن�سان يف القانون الأ�سمى للبالد و�سمنها مو�سوع احلكامة 

مقرتحاته  تت�سمن  وتقدم مبذكرة  باهتمام خا�ض،  الذي حظي  الأمنية 

ما  يف  البارزين  امل�ساهمني  من  املركز  اعتبار  وميكن  اخل�سو�ض.  بهذا 

ورد من مقت�سيات بهذا ال�سدد يف الوثيقة الد�ستورية، نظرا مل�ساهماته 

امل�سهود له بها يف هذا املجال. 

الف�سل 54
اأعلى لالأمن، ب�سفته هيئة للت�ساور ب�ساأن ا�سرتاتيجيات  ُيحدث جمل�ض 

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

على ماأ�س�سة �سوابط احلكامة الأمنية اجليدة.

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

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

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

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

للمجل�ض الأعلى لل�سلطة الق�سائية، الوزراء املكلفني بالداخلية، وال�سوؤون 

اخلارجية، 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�ض.

ويحدد نظام داخلي للمجل�ض قواعد تنظيمه وت�سيريه.

الف�سل 54 من د�ستور اململكة املغربية، 2011
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اأما املثال الثاين الذي نود اأن ن�سوقه، فيتعلق مب�رشوع القانون 01.12 

حول ال�سمانات الأ�سا�سية املمنوحة للع�سكريني الذي تقدمت به احلكومة 

�سنة 2012. لقد ت�سمن امل�رشوع مقت�سى املادة 7 الذي ين�ض على توفري 

احل�سانة للع�سكريني اأثناء وبعد اأداء مهامهم. وتقدم املركز مبذكرة تثمن 

يف  القانونية  احلماية  �سمان  مثل  اإيجابيات  من  امل�رشوع  يف  جاء  ما 

النخراط  واحلق يف  والتكوين  الجتماعية،  واحلماية  التاأديب،  جمال 

يف اجلمعيات الثقافية وحرية الن�رش يف جمالت الأدب والفن والبحث 

اجلنائية  امل�ساءلة  عدم  اإ�سكالية  اأثارت  املذكرة  اأن  اإل  والتقني.  العلمي 

يتما�سى  ل  ذلك  معتربين  به،  يقومون  ملا  الدولة  وحماية  للع�سكريني 

النتهاكات  بامل�ساءلة، وجترم  امل�سوؤولية  تربط  التي  الد�ستور  ومقت�سيات 

اجل�سيمة حلقوق الإن�سان من تعذيب واختفاء ق�رشي واعتقال تع�سفي 

حقوق  جمال  يف  الدولية  اللتزامات  مع  تنافيه  عن  ف�سال  وغريها، 

الأمنية  احلكامة  متطلبات  ومع  الإن�ساين،  الدويل  والقانون  الإن�سان 

اجليدة. وقد اأوردت املذكرة بالتف�سيل احليثيات التي تدعم تعديل هذه 

الربملانية،  الفرق  بعدها  مت  اأول،  احلكومة  اإىل  توجيهها  وبعد  املادة. 

توجهنا اإىل الإعالم الذي اأوىل املو�سوع اهتماما خا�سا و�ساندت م�سعانا 

جمموعة من املنظمات احلقوقية. اإثر ذلك طالبت احلكومة راأي املجل�ض 

الوطني حلقوق الإن�سان الذي نظم ور�سة داخلية دعا اإليها اأع�ساء من 

املركز اإىل جانب اأع�ساء من املجل�ض والقطاعات احلكومية املعنية. وقد 

اإىل مراجعة  الداعي  الراأي ال�ست�ساري للمجل�ض يف نف�ض الجتاه  �سار 

املادة ال�سابعة، وهو ما حتقق فعال. 

اإن تقدمي هذه الأمثلة حول الرتافع غري امل�سبوق يف جمال له ح�سا�سية 

بارزة يتعلق بالأمن والدفاع الوطني، يوؤ�رش على الإمكانيات املتاحة للتاأثري 

متى كانت املقاربة مبنية على اأ�س�ض معرفية �سلبة ومن منطلقات وا�سحة 
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ل تبتغي املزايدة ول تقف عند التنديد، بل تتوخى تطوير القدرة القرتاحية 

والإ�سالح وحت�سني املكت�سب يف املجال الت�رشيعي كما يف غريه.

هذا  على  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  �سار  لقد 

املنحى يف خمتلف احلوارات الوطنية التي دعت اإليها احلكومة والربملان 

تعديل  اأجل  من  احلوار  خالل  احلال  عليه  كان  كما  املدين،  واملجتمع 

الوطني حول  واحلوار  املدين،  املجتمع  الوطني حول  واحلوار  الد�ستور، 

الإعالم واملجتمع، وترافع �سبكة املنظمات غري احلكومية من اجل اإلغاء 

احلوار  دائرة  تو�سيع  اجتاه  العمل يف  املركز  اختار  وقد  الإعدام.  عقوبة 

وامل�ساركة، وتطوير القوة القرتاحية والنف�ض النقدي البناء، راف�سا �سيا�سة 

�سملت خمتلف  متعددة  اقرتاحات  و  وتقدم مبذكرات  الفارغ،  الكر�سي 

هذه املحطات وهذه الق�سايا.

3- الدرا�سات والن�سر 
اأهمية الندوات التي عرفت م�ستوى علميا  لقد ا�رشنا يف البداية اإىل 

ومرتكزا  عمقا  وللمو�سوع  وجدية،  م�سداقية  املركز  لعمل  اأعطى  رفيعا 

واإ�سعاعا، مما �سجع فرقاء وموؤ�س�سات متعددة لتنفتح على التعاون مع 

للتفكري يف ال�ستغال على  اأخرى  املركز و�رشكائه، كما �سجع منظمات 

وتعزيز  للتدريب  الأولية  الربامج  خالل  من  ذلك  تعزز  وقد  املو�سوع. 

القدرات الذي كانت نربا�سا وحتديا جديدا يقت�سي ك�سبه بالن�سبة للجميع 

�سكال وم�سمونا واإ�سافة نوعية ملا هو متداول. ونعتقد اأننا قد وفقنا يف 

ذلك بدرجة مهمة كما تدل على ذلك ا�ستمرارية التعاون وجتويده مع 

ال�رشكاء الذين ا�ستغلنا معهم اإىل الآن، وتنويه اآخرين بالعمل وخمرجاته.

وقد عمل املركز على دعم هذا البعد من خالل خطة للن�رش والتوزيع 

اأ�سغال  اإ�سدار كتب ت�سم  الندوات والور�سات من خالل  �سملت جميع 
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الأعمال،  لباقي  اأجنز درا�سات حول ق�سايا مكملة  امللتقيات، كما  هذه 

نذكر هنا على �سبيل املثال ثالثا: 

درا�سة حول واقع تدري�ض حقوق الإن�سان للق�ساة واملحامني، التي  ¡

اأجنزت بتفاعل وم�ساهمة معهد تكوين الق�ساة، ونقابات املحامني 

وجامعات وحقوقيني ذوي اخلربة. و قد احلق بها خمطط تكويني 

يف جمال حقوق الإن�سان موجه للمهتمني بهذا املجال؛

مت  ¡ وقد  التعذيب.  جمال  يف  الق�سائي  الجتهاد  حول  درا�سة 

بع�ض  على  احل�سول  على  للم�ساعدة  العدل  وزارة  مع  التوا�سل 

اخلا�سة  القنوات  عن  احلال  بطبيعة  ف�سال  ال�سلة  ذات  الأحكام 

مع  م�ستديرة  موائد  ثالث  تنظيم  اإعدادها مت  اإطار  للمركز. ويف 

خمتلفة.  مدن  يف  وحقوقيني  القانون  واأ�ساتذة  وحمامني  ق�ساة 

على  توزيعها  على  العدل  وزارة  مع  التفاق  اإ�سدارها، مت  وبعد 

جميع روؤ�ساء املحاكم ووكالء امللك ووحدات التوثيق يف كل حماكم 

املغرب، و�سلم املركز العدد الكايف من الن�سخ اإىل وزارة العدل.

الأ�سا�سي  ¡ النظام  على  املغرب  م�سادقة  اأجل  من  ترافعية  درا�سة 

للمحكمة اجلنائية الدولية؛ وقد مت تقدميها يف لقاء كبري ح�رشته 

املنظمات احلقوقية وجامعيون، وحمامون وق�ساة وبرملانيون واأطر 

من قطاعات حكومية وو�سائل الإعالم. وقد مت اإر�سال الدرا�سة اإىل 

املوؤ�س�سات املعنية باحلكومة والربملان والأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات 

حقوق الإن�سان. 

اإجناز درا�سة حول » ال�سمانات الأ�سا�سية خالل احلرا�سة النظرية «،  ¡

قدمت خالل مائدة م�ستديرة �سارك فيها عدد من الق�ساة ووكالء 

مرافقة  �سياق  بدورها يف  جاءت  وقد  ون�سطاء.  امللك وحمامون 
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الإ�سالح املطروح للقانون اجلنائي واإحداث اللية الوطنية للوقاية 

من التعذيب.

من �سل�سلة الدرا�سات 

على  يعمل  والدميقراطية  الإن�سان  درا�سات حقوق  مركز  اأن  ومعلوم 

بغرفتيه،  والربملان  املعنية  والقطاعات  الوزارات  على  مطبوعاته  توزيع 

وم�ست�ساري امللك، ونقابة املحامني، وكلية احلقوق، ومنظمات حقوقية 

والباحثني باملجان ح�سب املتوفر من الإمكانيات املتوا�سعة.

احلكامة  ما�سرت يف  اأول  اإحداث  اأن  اإىل  اأي�سا  هنا  ن�سري  اأن  ولبد 

الذين �ساهموا يف  الأمنية بكلية احلقوق مبدينة �سطات كان من بني 

تاأطريه اأ�ساتذة �ساهموا يف اأن�سطة املركز وا�ستفادوا من ندواته ومطبوعاته 

كدعامة للدرو�ض امللقاة فيه كما �ساهمت اأطر من املركز يف تن�سيط لقاءات 

مع طلبتها. ونف�ض ال�سيء مع خمترب احلكامة الأمنية بكلية احلقوق 

املركز  و�ساهم  بالرباط.  احلقوق  بكلية  اأخرى  واأن�سطة  املحمدية  مبدينة 

املو�سوع من  البحوث اجلامعية يف  وتاأطري عدد من  توجيه  اأي�سا يف 

ما�سرت ودكتوراه، وهو الآن ب�سدد تطوير وحدة التوثيق التي يتوفر عليها 
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ق�سد حت�سني اخلدمة يف هذا الباب ح�سب ما يتوفر عليه من اإمكانيات 

رغم توا�سعها، معتمدا يف ذلك على التطوع وتربع اأ�سدقاء املركز لدعم 

جتهيز بع�ض مرافقه، اإىل جانب و�سع اآخرين لر�سيد وثائقي هام رهن 

اإ�سارته، و من بينهم �سفارة املك�سيك التي �سلمت املركز ر�سيدا غنيا من 

اإنتاج املوؤ�س�سة الوطنية للمك�سيك واجتهادات الق�ساء ذات ال�سلة. وناأمل 

اأن يتعزز هذا العمل مبا يو�سع اإ�سعاعه ودعمه للبحث والدرا�سة.

وحدة التوثيق باملركز





خال�سات ونتائج اأولية 

اإىل اأي حد ميكن اعتبار هذا التوجه وهذه املقاربة مفيدة يف تطور 

اأداء ودور منظمة غري حكومية يف عالقتها مبو�سوع جديد وح�سا�ض هو 

احلكامة الأمنية ؟ لقد اأبانت التجارب اأن مثل هذه الق�سايا تتطلب نف�سا 

لدينامية  البناءة  املرافقة  على  وقدرة  للتحولت،  دقيقا  ور�سدا  طويال، 

الإ�سالح، والتزود باملعرفة اخلا�سة باملجال، وبناء ج�سور احلوار والثقة 

والتعاون خدمة للنهو�ض بثقافة جديدة تثمن املكت�سب، وتنبه لالختالل، 

وت�ساهم يف تلم�ض �سبل التقدم واقرتاح مداخل لذلك.

ونعتقد اأن مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية قد �ساهم يف 

اأعمال الدولة واملجتمع، كما  و�سع ور�ض احلكامة الأمنية على جدول 

�ساهم نوعيا، وب�سكل مبا�رش وغري مبا�رش، يف التقدم الذي عرفه النقا�ض 

واملمار�سة ودينامية الإ�سالح املرافقة له.

ول يعني هذا اأننا قدمنا الأجوبة على كل الإ�سكاليات والتحديات، 

التجربة،  هذه  يف  بالكامل  حتققت  قد  اجليدة  الأمنية  احلكامة  واأن 

الإن�سان  زاوية حقوق  املو�سوع من  للتعاطي مع  نقدم مقاربة  اإننا  بل 

متى توفرت اإمكانية تعزيز الإ�سالح والتحول داخل قطاع له ح�سا�سية 

خا�سة. اإن الختاللت واخل�سا�ض تكون كبرية خالل مراحل النتقال، 

ت�ساعد على  واآليات  اإىل مداخل  والنتظارات كذلك، وهذا ما يحتاج 

الدفع بدينامية الإ�سالح وبناء اجل�سور مع الفئات املعنية لتكون حاملة 

يف  امل�ساهمة  حاولنا  ما  وهذا  فيه.  ومنخرطة  وقيمه،  واأهدافه  لروحه 

و�سع بع�ض اللبنات على طريقه.
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ما  ولكن  و�ساق،  طويل  طريق  بداية  يف  اأننا  من  يقني  على  نحن 

التي  التفاوؤل رغم الإكراهات والتحديات والختاللت  اإىل  حتقق يدعو 

ال�ست�رشاف  اأي�سا  ت�ستوجب  اأنها  اإل  الدائمة،  واليقظة  الر�سد  تتطلب 

ب�سيطة،  بدت  مهما  تراكمات  حتقق  املرافقة  يجعل  الذي  والتخطيط 

ولكنها نوعية. ولتحقيق ذلك، لبد من امل�ساهمة يف ن�رش وتعميم الثقافة 

واملعرفة ذات العالقة باملو�سوع، وامتالك الأدوات التي متكن من اخلو�ض 

فيه. اإن اخل�سا�ض عام لأن احلقل جديد، والفئات امل�ستهدفة متعددة، 

القرار  اأ�سحاب  م�ستوى  على  اأو  باملو�سوع،  مبا�رشة  املعنية  تلك  �سواء 

ووا�سعي ال�سيا�سات العمومية واملوؤثرين فيها واملكلفني بالت�رشيع واعتماد 

ال�سيا�سات والربامج. اإن ك�سب اأ�سواط يف هذه املعركة، يتطلب تظافر 

جهود اجلميع. ويف هذا الإطار، يعمل املركز حاليا على بلورة واإعداد 

م�ساريع برامج جديدة تهم ق�سايا و فئات لها اأدوار هامة يف املو�سوع. 

لإدارة  العامة  املندوبية  اأطر  قدرات  تعزيز  برنامج  �سيتوا�سل  وهكذا 

املندوبية  مع  والتفكري  البحث  جانب  اىل  الإدماج،  واإعادة  ال�سجون 

العامة يف تو�سيع جمالت العمل، وفتح قنوات احلوار مع فئات جديدة 

دينامية  يف  امل�ساهمني  دائرة  من  تو�سع  جديدة  برامج  وبلورة  لر�سد 

تاأ�سيل ثقافة حقوق الإن�سان يف املمار�سة املهنية للمكلفني باإنفاد القانون 

وغريهم.

وما كان لهذا املجهود اأن يعطي هذه الثمار لول الإرادة والثقة التي 

املوؤ�س�ساتيني من قطاعات حكومية وموؤ�س�سات  وجدناها لدى �رشكائنا 

الداخل، ولكن  ت�رشيعية ووطنية واأمنية وجمتمع مدين على م�ستوى 

اأي�سا لدى �رشكائنا الدوليني الذين انخرطوا معنا يف هذه الرحلة ال�سعبة 

حمطاتها،  لإجناح  م�ساعفة  جمهودات  ت�ستوجب  والتي  البداية،  يف 

 : بالذكر  ونخ�ض  لذلك،  الالزمة  اخلربات  و  املوارد  تعبئة  عن  ف�سال 
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مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية على القوات امل�سلحة، و�سفارة هولندا 

فريديري�ض  وموؤ�س�سة  ب�سوي�رشا،  التعذيب  من  الوقاية  وجمعية  باملغرب، 

للعدالة  الدويل  واملركز  امل�ستقبل،  وموؤ�س�سة  باملغرب،  الأملانية  اإيربت 

النتقالية،. وال�سكر مو�سول اإىل اخلرباء املغاربة والدوليني من اأزيد من 

ع�رشين دولة الذين �ساهموا يف اإجناح هذه الأورا�ض بعلمهم و خربتهم 

وم�ساراتهم. 

تلكم عنا�رش اأولية من جتربة ل �سك اأنها حتتاج اإىل تطوير واإغناء، 

ولكنها تقدم عنا�رش مقاربة بناءة ا�ستطاعت يف وقت ق�سري ن�سبيا اأن 

ترافق وتدعم التفكري والعمل يف جمال احلكامة الأمنية كجزء مهم من 

م�رشوع الإ�سالح العام الهادف اإىل تعزيز بناء دولة القانون واملوؤ�س�سات، 

وحماية احلقوق واحلريات، و�سمان الأمن. 
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نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية بتعاون مع املعهد 

نونرب   21 اخلمي�ض  يوم  وطنية(،  )موؤ�س�سة  الإن�سان  الدامنركي حلقوق 

2019 بالرباط، مائدة م�ستديرة مغلقة حول مو�سوع »احلكامة الأمنية 

وحقوق الإن�سان«.

اإ�سالمي،  حورية  الأ�ستاذة  اأ�سغاله  ي�رشت  الذي  اللقاء  يف  �سارك 

اخلبرية الدولية يف جمال حقوق الإن�سان، عدد من اأطر قطاعات اأمنية 

وحقوقيون  وحمامون  وق�ساة  وطنية،  وموؤ�س�سات  ر�سمية  وموؤ�س�سات 

وجامعيون.

الإن�سان  لتقدمي جتربة مركز درا�سات حقوق  الور�سة منا�سبة  وكانت 

من  اأزيد  منذ  انطلقت  التي  الأمنية  احلكامة  والدميقراطية يف جمال 

ع�رش �سنوات من خالل العديد من الندوات والور�سات والإ�سدارات، كما 

عرفت مقاربة عدد من املوؤ�س�سات لهذا املجال وتقييمها لالأ�سواط التي 

قطعت يف النهو�ض به.

جديد  اإ�سدار  م�رشوع  امل�ساركني  اإ�سارة  رهن  املنظمون  و�سع  وقد 

حول هذه التجربة باللغات العربية والفرن�سية والجنليزية، على اأن ت�سدر 

�سيغته النهائية بعد املائدة امل�ستديرة.

النا�سطة  امل�ستديرة  املائدة  هذه  مي�رشة  اأبرزت  اللقاء  م�ستهل  يف 

اللقاء  هذا  تنظيم  فيه  يندرج  التي  ال�سياق  اإ�سالمي  حورية  احلقوقية، 

الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  جتربة  يف  لقراءة  فر�سة  ي�سكل  الذي 

والدميقراطية يف جمال احلكامة الأمنية من جانب فاعلني موؤ�س�ساتيني 

ومدنيني. وذكرت اإ�سالمي باأن ال�ستغال على مو�سوع احلكامة الأمنية 

الإن�ساف  تو�سيات هيئة  تفعيل  امل�ساهمة يف  املركز يف  رغبة من  جاء 
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العام  الراأي  باهتمام  حينها  ا�ستاأثرت  والتي  ال�سدد  هذا  وامل�ساحلة يف 

جوانب  من  املو�سوع  هذا  على  ا�ستغل  املركز  اأن  اأبرزت  كما  الوطني. 

متعددة تتمثل يف اجلانب املعياري والن�سو�ض القانونية الدولية واملحلية 

املوؤ�س�سات  مع  احلوار  ذلك  يف  مبا  املوؤ�س�ساتي  واجلانب  به؛  املرتبطة 

املعنية باحلكامة الأمنية، واجلانب التطبيقي يف �سلة بالتكوين وبناء 

القدرات يف جمال التدبري الأمني؛ ف�سال عن اجلانب املعريف وما يرتبط 

به من اإ�سدارات خمتلفة.

�سراكة باأفق مفتوح
الإقليمية  املن�سقة  بدران  رول  ال�سيدة  الفتتاحية  اجلل�سة  ا�ستهلت 

وال�رشق  افريقيا  �سمال  مبنطقة  الإن�سان  حلقوق  الدمنركي  للمعهد 

وطنية  موؤ�س�سة  باعتباره  املعهد  هذا  عن  عامة  ملحة  بتقدمي  الأو�سط 

ذات ولية دولية تاأ�س�ض يف ثمانينيات القرن املا�سي، م�سرية اإىل اأن هذا 

لتطوير  العامل  الوطنية عرب  املوؤ�س�سات  باقي  يتقا�سم اجلهود مع  املعهد 

عمله، واأن �رشكاءه الأ�سا�سيني يتمثلون يف خمتلف املوؤ�س�سات الوطنية 

واأ�سارت  الإن�سان.  بحقوق  املهتمة  الأخرى  الوطنية  الهياكل  ف�سال عن 

حقوق  درا�سات  مركز  مع  الدمنركي  املعهد  �رشاكة  اأن  اإىل  بدران  رول 

الإن�سان والدميقراطية هي الأوىل من نوعها يف املغرب، واأن اختياره لهذه 

ال�رشاكة نابع من عدة عوامل منها متكن املركز من القيام بتجربة فريدة 

كاأولوية وطنية متت �سياغتها يف جمال  الأمنية  يف جمال احلكامة 

العدالة النتقالية؛ وا�ستمرارية املركز يف ال�ستغال على هذا املو�سوع ملدة 

طويلة فاقت الع�رش �سنوات رغم ال�سعوبات الناجمة عن طبيعة املو�سوع 

واهتمامات املحيط، وذلك اإميانا منه باأهمية احلكامة الأمنية؛ واعتماد 

الأجهزية  مع خمتلف  املتبادلني  والثقة  الحرتام  وبناء  والإقناع  احلوار 

عالوة  طويلة؛  ملدة  احلوار  هذا  ا�ستمرار  مع  الأمنية  باحلكامة  املعنية 
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على اأن املركز اعتمد اأهدافا واقعية قابلة للتطبيق واملثابرة على حتقيقها 

واكت�ساب خربة يف املجال.

كل ذلك، ت�سيف ال�سيدة ممثلة املعهد الدمنركي حلقوق الإن�سان، كان 

وراء اإبرام اتفاقية ال�رشاكة مع مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية، 

ودعمه يف تنظيم هذا اللقاء باعتباره حمطة تقييمية ت�ست�رشف اآفاق هذه 

التجربة التي ترى اأن من املفيد تعميم املقاربة التي اعتمدتها وخال�ساتها 

على فرقاء من جتارب خمتلفة.

نافذة حقوقية على ال�سيا�سات العمومية يف جمال الأمن 
ويف نف�ض اجلل�سة، قدم الأ�ستاذ احلبيب بلكو�ض رئي�ض مركز درا�سات 

حقوق الإن�سان والدميقراطية عر�سا حول جتربة املركز يف جمال احلكامة 

اإىل  التجربة  هذه  خالل  من  �سعى  الأخري  هذا  اأن  اأكد  حيث  الأمنية. 

فتح نافذة على ال�سيا�سات العمومية يف جمال الأمن من زاوية حقوق 

يف  النتقالية  العدالة  جتربة  بخو�ض  متيز  �سياق  يف  وذلك  الإن�سان، 

البالد، وانفتاح املوؤ�س�سات الأمنية، وانطالق دينامية اإ�سالحية داخلها، 

اإ�سافة اإىل مراجعة وتطوير الإطار القانوين املوؤطر لها.

هكذا، يقول الأ�ستاذ بلكو�ض، حاولت التجربة اخلروج من اإرث املا�سي 

وفتح اأفق جديد لالنتقال من الأمن مبعناه احل�رشي اإىل �سيا�سة عمومية 

يف املجال، وجعل ق�سايا الأمن �سمن الن�سغال املجتمعي ولي�ض ح�رشا 

على الأجهزة الأمنية، ف�سال عن بناء معرفة جديدة واأدوات تفكري للتحليل 

والتتبع. لذلك مل يقف مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية عند 

املطالبة بتفعيل تو�سية هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة يف جمال الأمن، بل 

و�سع خطة وبرنامج عمل لت�رشيعها وترجمة اأبعادها ومتطلباتها ب�رشاكة 

وتعاون مع خمتلف املوؤ�س�سات املعنية، وعلى راأ�سها املوؤ�س�سات الأمنية.
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املركز  اأن  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  رئي�ض  واأبان 

عمل على توفري ف�ساء للحوار املتعدد والر�سني، وبناء قنوات للتوا�سل 

والتفاعل، معتمدا اأ�سلوب التدرج من خالل مرافقة الأورا�ض اجلديدة يف 

ال�سخ�سية/  املعطيات  املجتمع املدين/ الإعالم والأمن/  الإ�سالح )دور 

الإرهاب...(. كما تعددت جمالت ترافع هذه التجربة واأ�سكاله، لترتاوح 

بني ندوات للحوار، والرتافع يف جمال الت�رشيع )الد�ستور، احل�سانة...(، 

وتعزيز القدرات والدرا�سات والن�رش.

وقد ابتغى املركز تاأ�سيل ثقافة حقوق الإن�سان يف جمال الأمن �سمن 

والتحديات،  الإ�سالح  م�ستجدات  مع  والتفاعل  للمركز،  العام  التوجه 

احلقوقي  الفكر  م�ستجدات  على  والنفتاح  لالأداء؛  املتوا�سل  والتقييم 

وتطور التجارب.

وجوابا على �سوؤال اإن كان املركز قد حقق النجاح يف ما كان ي�سبو 

اإليه، اأكد رئي�ض املركز، بعد اأن اأ�سار اإىل اأرقام عن احل�سيلة، اإىل اأن الأهم 

يف كل ذلك هي اأن الدينامية ما زالت قائمة والتطور متوا�سل، مربزا اأن 

املداخل متعددة وتتطلب جمهودات متوا�سلة، ونف�ض لتملك الأدوات 

املعرفية عالوة على بناء ج�سور الثقة، ور�سد التحولت اجلارية يف البلد 

وخارجه بهذا اخل�سو�ض. واأعترب اأن من مميزات هذا امل�سار تزايد ال�رشكاء 

وات�ساع  اأهميته  مدى  على  ودليل  موؤ�رش  يعترب  والذي  ودوليا  وطنيا 

املنخرطني فيه.

حقوق الإن�سان يف ال�سرتاتيجية الأمنية
جتربة املديرية العامة لالأمن الوطني يف جمال حقوق الإن�سان باملغرب 

حتدث عنها ال�سيد اأحمد بن دحمان عميد ال�رشطة الإقليمي باملديرية 

العامة لالأمن الوطني. وقد �رشع يف مداخلته بالتنويه بالدور الذي لعبه 
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مركز درا�سة حقوق الإن�سان والدميقراطية يف جمال احلكامة الأمنية، 

حيث كان مبادرا يف طرح ال�سيا�سة الأمنية ك�سيا�سة عمومية يف حني 

الفاعلني،  برامج واأطروحات ونقا�سات خمتلف  املو�سوع غائبا يف  كان 

ال�سيا�سات �سواء على  النقا�ض بخ�سو�ض هذه  اإثارة  اأنه �ساهم يف  كما 

م�ستوى البلورة اأو الأجراأة والتنفيذ اأو التقييم. واعترب ال�سيد بن دحمان 

اأن املركز كان اأول من ا�ستغل على ن�رش الوثائق املنظمة للمجال الأمني، 

ا�ستغاله  عن  ف�سال  لالأمن،  الأعلى  املجل�ض  مو�سوع  على  ا�ستغل  كما 

على تفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف يف امل�ساحلة يف جمال احلكامة 

الأمنية، �سواء ما تعلق منها بتكوين الأمنيني يف جمال حقوق الإن�سان، 

اأو بناء القدرات، الخ.

بعد ذلك، اأكد اأن املديرية العامة لالأمن الوطني قد بلورت منذ ماي 

2015 ا�سرتاتيجية عمل جديدة تهدف اإىل »خلق �رشطة مواطنة قريبة من 

املواطن، معباأة خلدمته ومنفتحة على حميطها متوا�سلة مع خمتلف 

الفاعلني وملتزمة باحرتام حقوق الإن�سان...«. 

وتنفيذا لهذه ال�سرتاتيجية، ي�سيف عميد ال�رشطة الإقليمي باملديرية 

بالأ�سا�ض  همت  مبادرات  بعدة  املديرية  قامت  الوطني،  لالأمن  العامة 

الأمن  ون�ساء  لرجال  القانونية  الثقافة  وتقوية  الب�رشي،  الراأ�سمال  تاأهيل 

من خالل التكوين الأ�سا�سي والتخ�س�سي وامل�ستمر، وتكري�ض احل�سور 

الأمني بال�سارع العام �سمانا لالإح�سا�ض وال�سعور بالأمن، ودعم الكفاءات 

واحلرفية والفعالية. كما قامـت املديرية، ي�سيف ال�سيد اأحمد بن دحمان 

باإعمال مبادئ احلكامة اجليدة يف جمال التدبري بغر�ض القطع مع كل 

مظاهر الرتاخي والف�ساد الإداري وربط امل�سوؤولية باملحا�سبة... 

»مدونة  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  اأ�سدرت  ال�سياق،  نف�ض  ويف 

حت�رش  اآمرة  مقت�سيات  تت�سمن  املوظفني«  و�سلوك  لقواعد  منوذجية 
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املذكرات حر�سا  العديد من  اأ�سدرت  كما  واحلريات،  باحلقوق  امل�سا�ض 

على »القطع النهائي مع اأي ت�رشف من �ساأنه امل�سا�ض بحقوق الإن�سان اأو 

ي�سكل فعال من اأفعال التعذيب«، ف�سال عن اإن�ساء اآلية املخاطب الوحيد 

داخل املديرية العامة للتفاعل الإيجابي وال�رشيع مع �سكايات وتظلمات 

واملوؤ�س�سات  الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكامة  موؤ�س�سات  ومع  املواطنني 

الدميقراطية الت�ساركية. 

احلكامة الأمنية وحقوق الإن�سان داخل الو�سط ال�سجني
ومن جانبه حتدث ال�سيد عبد الرحيم الرحوتي، مدير مركز تكوين الأطر 

احلكامة  عن  الإدماج،  واإعادة  ال�سجون  لإدارة  العام  للمندوبية  التابع 

بال�رشكة  عالقة  يف  ال�سجني  الو�سط  داخل  الإن�سان  وحقوق  الأمنية 

القائمة بني املندوبية ومركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية. 
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خالل  من  بال�سجون،  الأمنية  احلكامة  مييز  ما  اأن  املتدخل  واعترب 

املتخذة،  املبادرات  خالل  ومن  العامة  للمندوبية  ال�سرتاتيجي  املخطط 

ول  ومتنوعة،  متعددة  جوانب  على  ارتكازها  حيث  من  �سمولية  اأنها 

ي�سكل البعد الأمني ال�رشف اإل بعدا من بني اأبعاد اأخرى متداخلة. واأن 

والتوجيهات   ،)2011( اململكة  د�ستور  مقت�سيات  يف  تتمثل  مرجعيتها 

امللكية عند اإحداث املندوبية العامة يف 29 اأبريل 2008، والقانون املنظم 

العامة  املندوبية  واخت�سا�سات  له،  التطبيقي  واملر�سوم   23/98 لل�سجون 

لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج، والت�رشيح احلكومي ل�سهر يناير 2012. 

ال�سجون  لإدارة  العامة  للمديرية  ال�سرتاتيجي  املخطط  اأن  واأو�سح 

باأن�سنة  الأمر  ويتعلق  حماور،  اأربعة  حول  يتمحور  الإدماج  واإعادة 

على  واحلفاظ  الإدماج،  لإعادة  املعتقلني  وتهييئ  العتقال،  ظروف 

�سالمة ال�سجناء اإ�سافة اإىل حتديث الإدارة واجراأة احلكامة، م�سريا اإىل 

اأن كلفة ذلك بلغت 3.700 مليون درهم.

وعلى �سعيد اآخر مت التطرق يف هذه املداخلة اإىل ما يتعلق بالنفتاح 

وعقد �رشاكات لتحديث الإدارة وتعزيز احلكامة الأمنية وحقوق الإن�سان، 

حيث انخرطت املندوبية يف عدة برامج من خالل النفتاح على عدة 

جهات حكومية وغري حكومية وطنية ودولية. 

درا�سة  مركز  على  العامة  املندوبية  انفتاح  يندرج  ال�سياق  هذا  ويف 

�سهر  تفاهم يف  توقيع مذكرة  والدميقراطية من خالل  الإن�سان  حقوق 

اأبريل 2016. عقب ذلك مت اإعداد برامج تدريبية تراعي ال�سياق املحلي 

وخ�سو�سيات واقع ال�سجون باملغرب وحاجيات الأطر واملوظفني، وم�ستندة 

يف نف�ض الوقت على املقت�سيات القانونية الوطنية والتزامات املغرب الدولية 

واملواثيق واملمار�سات الُف�سلى ذات ال�سلة بالوقاية من التعذيب، وذلك من 

اأجل مرافقة املجهودات املبذولة من طرف املندوبية العامة لإدارة ال�سجون 
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الإن�سان  حقوق  جمال  يف  الب�رشي  العن�رش  لتاأهيل  الإدماج  واإعادة 

والوقاية من التعذيب وغريه من املمار�سات القا�سية اأو املهينة اأو احلاطة 

من الكرامة. وقد ا�ستفاد من برامج هذه ال�رشاكة فئات الأطباء العاملني 

وروؤ�ساء  الجتماعيني،  الأ�سنان،وامل�رشفني  وجراحي  املغربية  بال�سجون 

الأحياء ال�سجنية، وروؤ�ساء الأمن والن�سباط ف�سال عن مدراء املوؤ�س�سات 

ال�سجنية، حيث بلغ عدد امل�ستفيدين 691 م�ستفيدا وم�ستفيدة، خالل 

47 يوما ملدة 280 �ساعة.

كما عرف هذا امل�رشوع اإعداد واإ�سدار دلئل عملية باللغتني العربية 

التعذيب  من  بالوقاية  املت�سلة  الف�سلى  املمار�سات  تت�سمن  والفرن�سية 

كتب  واإ�سدار  واإعداد  الأمنية؛  احلكامة  واإر�ساء  ال�سجناء  ومعاملة 

واملعايري  الن�سو�ض  اأهم  تت�سمن  والفرن�سية  العربية  باللغتني  مرجعية 

والت�رشيعات الدولية اإىل جانب القوانني والآليات الوطنية املت�سلة بالوقاية 

من التعذيب وغريه من املعاملة القا�سية اأو املهينة اأو احلاطة من الكرامة. 

كما مت يف نف�ض ال�سياق اإعداد دليل مرجعي للزيارات امليدانية اخلا�ض 

باملوؤ�س�سات ال�سجنية يت�سمن طرق تنظيم الزيارة والأماكن التي يجب 

زيارتها ونوع واأ�سلوب الأ�سئلة التي يجب طرحها والعنا�رش التي يت�سكل 

منها فريق الزيارة وكيفية توزيع املهام واإعداد التقارير.

اأما ح�سيلة هذه ال�رشاكة فقد خل�سها مدير معهد التكوين بتفلت يف 

اإغناء برامج التكوين كما وكيفا حيث مت الرفع من عدد �ساعات التكوين يف 

جمال حقوق الإن�سان واملمار�سات الف�سلى ذات ال�سلة، وتاأهيل العن�رش 

الب�رشي يف جمايل اأن�سنة ظروف العتقال واإجراءات احلكامة، وتقريبهم 

من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، زيادة على تعزيز القدرات الفردية 

واجلماعية لدى املوظفني والأطر وامل�سوؤولني وتهييئهم ل�ستدماج زيارات 

الهياآت احلقوقية الوطنية والدولية املت�سلة بالوقاية من التعذيب.
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وبخ�سو�ض ال�سعوبات والإكراهات، حتدث �ساحب املداخلة عن نق�ض 

يف عدد املكونني يف املجال احلقوقي يف القطاع ال�سجني؛ واكتظاظ 

عنها خمتلف  تتفرع  التي  الكربى  الآفة  مبثابة  اعتربه  الذي  ال�سجون 

الآفات؛ ونق�ض وه�سا�سة البنيات التحتية يف بع�ض املوؤ�س�سات ال�سجنية؛ 

و�سعف امليزانية الذي ينعك�ض على الإمكانيات املتوفرة لأن�سنة ظروف 

العتقال؛ وقلة املوارد الب�رشية و�سعف ن�سبة التاأطري وقلة الربامج الفعالة 

واملالئمة من طرف هيئات املجتمع املدين.

واعترب اأن املندوبية تواجه عددا من التحديات على هذا ال�سعيد، منها 

ب�رشاكة  ال�سجناء  حقوق  التدريبية يف جمال  الربامج  وتطوير  مراجعة 

التكوين من خالل  املخت�سة؛ وتعزيز دور مركز  مع خرباء من اجلهات 

تكوين وتاأهيل عدد كاف من املكونني يف املجال القانوين واحلقوقي؛ 

وتفعيل التكوين اجلهوي والتكوين عن بعد لتكثيف الربامج التدريبية 

يف جمال حقوق الإن�سان؛ واإجناز درا�سات ميدانية لتقييم اآثار التكوين 

على اأداء العاملني يف ال�سجون بخ�سو�ض جمال حقوق ال�سجناء؛ وتتبع 

وتقييم تنزيل الدلئل امل�سطرية يف خمتلف جمالت العمل ال�سجني؛ 

وتعزيز عالقات ال�رشاكة والتعاون على امل�ستوى الوطني والدويل ب�سكل 

فعال ومتوا�سل اإ�سافة اإىل اإيجاد اآليات لتحفيز العاملني بال�سجون على 

تر�سيخ ثقافة حقوق الإن�سان يف الو�سط ال�سجني.
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عمل �سمن اإكراهات
ومن جهته ذكر الأ�ستاذ كمال حلبيب، النا�سط املدين يف جمالت 

املغرب  بدائل  منتدى  با�ستغال  البداية  و�سيا�سية، يف  حقوقية  متعددة 

حول مو�سوع احلكامة الأمنية. ويف هذا ال�سياق طلب املنتدى من مركز 

درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية �سنة 2010 تاأطري ور�سات تكوينية 

ا�ستفاد منها 120 نا�سطا ونا�سطة من اجلمعيات، اإ�سافة ال�ستغال على 

الأمن يف املنطقة املغاربية �سنة 2015.

ويف حديثه عن جتربة املركز بخ�سو�ض احلكامة الأمنية اأكد اأن هذا 

الأخري اعتمد مبداأ هام يتمثل يف »احلوار مع املتدخلني يف هذا ال�ساأن 

التجارب  بينت من خالل  اعتماد منهجية  اإىل  اإ�سافة  املواجهة«  ولي�ض 

الدولية عن جناعتها وفعاليتها يف التغيري، والتي تقوم على مقاربة علمية 

والبحث املعريف، مما �ساهم يف تعبئة الباحثني واجلامعات لإدراج هذه 

اأجل  من  للمجتمع  تعبوية  مقاربة  وعلى  اهتمامهم،  �سمن  الإ�سكالية 

ا�ستيعاب املو�سوع دون النزلق يف خطاب عدمي اأو اأحكام قيمة، وكذا 
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على مقاربة الإن�سات والإقناع والبحث عن الأذن ال�ساغية داخل الدولة 

الراغبة يف الإ�سالح. 

املركز يف عالقة  اأطلقته دينامية  الذي  الهام  الدور  املتدخل  اأبرز  وقد 

مبو�سوع احلكامة الأمنية.

يف  متعددة  اأطراف  جهود  بتظافر  ا�ستطاع  املركز  اأن  اأكد  اأن  وبعد 

امل�ساهمة يف قيام املغرب باإ�سالحات هامة يف تدبري الأمن، اإل »اأننا ل 

ميكن اأن جنزم اأننا قطعنا اأ�سواطا كبرية مع الرتاجعات التي ن�سهدها الآن 

التي تعرف م�سايقات وا�ستعمال مفرط للقوة العمومية �سد املتظاهرين 

ال�سلميني، وا�ستعمال اأ�ساليب جديدة للحد من احلريات« م�سريا يف ذات 

الوقت اإىل اأن مثل هذه الق�سايا تتطلب نف�سا طويال.

وختم الأ�ستاذ كمال حلبيب مداخلته بتقدمي عدة مقرتحات بخ�سو�ض 

اآفاق العمل منها:
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قيا�ض التطورات يف الإ�سالح مقارنة مع تو�سيات هيئة الإن�ساف  ¡

وامل�ساحلة

قيا�ض هذه التطورات من حيث مالءمة القوانني مع م�سمون وروح  ¡

الد�ستور؛

فتح ور�ض لتفعيل الف�سل 54 من الد�ستور الذي ين�ض على اإحداث  ¡

املجل�ض الأعلى لالأمن؛

فتح ور�ض حول عالقة الدولة باملجتمع واإ�سكالية العنف امل�رشوع؛ ¡

الو�ساطة حلل  ¡ واآليات  �رشوط  توفري  ب�رشورة  الأمن  م�ساألة  ربط 

النزاعات.

مناق�سة واقرتاحات
تلت هذه العرو�ض مناق�سة ان�سبت بالأ�سا�ض على جتربة مركز درا�سة 

حقوق الإن�سان والدميقراطية والتحديات التي تواجهها مع تقدمي بع�ض 

املقرتحات الرامية اإىل امل�ساهمة يف اإغناء التجربة وا�ستدامتها.

الأمن  ملو�سوع  العمومي  النقا�ض  باأن  التذكري  مت  ال�سدد،  هذا  ويف 

اأو حمت�سما كثريا كما هو احلال  الأمنية كان غائبا عمليا،  واحلكامة 

عند مناق�سة امليزانية يف غرفتي الربملان. كما اأ�سار خمتلف املتدخلني يف 

من  بالعديد  يتميز  بالبالد  احلايل  الواقع  اأن  اإىل  امل�ستديرة  املائدة  هذه 

الت�رشع  )اأو  الت�رشيع  يف  وببطء  واملمار�سة،  الن�سو�ض  بني  التناق�سات 

الأمنية ومتطلبات تطوريها  تندرج �سمن احلكامة  فيه( يف موا�سيع 

مثل اإ�سالح قانون امل�سطرة اجلنائية والقانون اجلنائي والعقوبات البديلة 

والكت�سا�ض يف ال�سجون وموا�سيع الأمن الرقمي والأمن املائي، والأمن 

البيئي، والأمن الق�سائي، وقانون الإ�رشاب اإىل غري ذلك من الق�سايا التي 

تدخل يف �سلب ال�سيا�سات العمومية يف املجال الأمني.
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مببادرات  تقوم  القطاعات  بع�ض  اأن  اإىل  الإ�سارة  متت  املقابل  ويف 

املمار�سة  لتاأطري  اخت�سا�ساتها  مو�سوع  يف  مذكرات  كاإ�سدار  اإيجابية 

بالقانون كما هو احلال  ال�سارم  التاأكيد على �رشورة اللتزام  اأو  املهنية 

بالن�سبة للمديرية العامة لالأمن الوطني اأو املندوبية العامة لل�سجون. وعلى 

م�ستوى اآخر، متت الإ�سارة اإىل �سعف البحث العلمي يف اجلامعة املغربية 

اإ�سافة اإىل  اأهمية املو�سوع  الرغم من  يف جمال احلكامة الأمنية على 

غياب ا�سرتاتيجية اإعالمية ذات �سلة به.

اأن م�ساألة احلكامة الأمنية ل  اإىل  اآخر متت الإ�سارة  وعلى م�ستوى 

يجب اأن تبقى على كاهل القطاعات الأمنية فقط، بل يجب على كل 

القطاعات وخا�سة الجتماعية منها كالرتبية والتكوين وال�سحة وغريها 

اأن تاأخذ امل�ساألة الأمنية بعني العتبار عند و�سع ا�سرتاتيجياتها واتخاذ 

قراراتها درءا وتقلي�سا لكل ت�سنج واحتكاك يطرح تدبريه على القطاعات 

الأمنية لوحدها. 

واأمام هذا الو�سع نوه املتدخلون بتجربة مركز درا�سات حقوق الإن�سان 

والدميقراطية باعتبارها بادرت اإىل امل�ساهمة يف الرتافع والعمل من اأجل 

الأمنية  باحلكامة  املتعلقة  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  تو�سيات  تفعيل 

اجليدة، وتنزيل مقت�سيات الد�ستور. كما بادرت هذه التجربة، يف عالقة 

بذلك، اإىل ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان ومبادئ احلكامة الأمنية اجليدة 

و�سط القطاعات املعنية باإنفاذ القانون، ف�سال عن عمل املركز املثابر من 

اأجل رفع الوعي باأهمية احلكامة الأمنية ولفت انتابه املعنيني باأمره. 

هكذا متت الإ�سارة، خالل النقا�ض، اإىل اأن هذه التجربة اأي�سا متكنت 

درجة  وتخفيف  والطابوهات  النف�سية  احلواجز  من  العديد  تك�سري  من 

احليطة واحلذر جتاه املو�سوع الأمني.
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ولحظ خمتلف املتدخلني يف النقا�ض اأن جتربة املركز متيزت مبهنية 

ملمو�سة واعتمدت التاأين والتوا�سل امل�ستمر بدون كلل وبطول النف�ض، 

ف�سال عن اعتماد خطاب جديد بعيد عن اخلطاب املت�سنج مع الدولة، 

مع احلفاظ على امل�سداقية القائمة على الت�سبث مببادئ حقوق الإن�سان 

ومتطلبات حمايتها والنهو�ض بها.

التجارب اخلارجية ونقل  اأي�سا بالنفتاح على  التجربة  ومتيزت هذه 

وغري  الر�سمية  املوؤ�س�سات  كانت  وقت  الف�سلى يف  واملمار�سات  اخلربات 

الر�سمية مازالت تهاب ولوج مو�سوع الأمن ومناق�سته.

املنهجية  عو�ض  علمية  منهجية  املتدخلني،  ح�سب  املركز،  واعتمد 

املركز  اإ�سدارات  العديد من  الإيديولوجية وال�سيا�سية متت ترجمتها يف 

يف مو�سوع احلكامة الأمنية والتي راأى متدخلون اأنها ت�سد خ�سا�ض 

الإنتاج اجلامعي ودرا�سة الباحثني يف املو�سوع.

لتطوير  املقرتحات  من  العديد  املتدخلون  قدم  بذلك  ارتباط  ويف 

العمل يف هذا املجال، تهم احلكامة الأمنية يف ارتباطها بالعديد من 

ال�سيا�سات والقطاعات مثل تلك التي تتعلق باملجال اجلنائي وجمالت 

وال�سيا�سة  والهجرة  العنيف  والتطرف  والتعذيب  والق�ساء  والبيئة  املاء 

النتخابية واأمن القرب والأمن القانوين، وف�ض الحتجاجات، واحلكامة 

يف ارتباط بامليزانية، اإ�سافة اإىل اخت�سا�سات القانون يف جمال الت�رشيع 

كما هو وارد يف الف�سل 71 من الد�ستور املغربي اإىل غري ذلك من الق�سايا 

والإ�سكالت ذات ال�سلة باحلكامة الأمنية.

ويف تفاعل مع ذلك عرب الأ�ستاذ احلبيب بلكو�ض رئي�ض مركز درا�سات 

حقوق الإن�سان والدميقراطية عن تقديره للتقييمات التي مت التعبري عنها 

خالل هذه املائدة امل�ستديرة بخ�سو�ض جتربة املركز يف جمال احلكامة 



احلكامة الأمنية وحقوق الإن�سان
 قراءة يف جتربة 

73

الأمنية، وعن تقديره للمقرتحات الواردة يف خمتلف املداخالت، موؤكدا 

يف نف�ض الوقت اأن عددا منها يعود اإىل م�سوؤولية العديد من القطاعات 

احلكومية. 

كما اأ�سار اإىل اأن هذا العمل امل�سني واملنهك يعاين من حميط يتميز، 

ببالدنا،  الأمنية  احلكامة  عرفته  الذي  الكبري  التطور  من  الرغم  على 

واحلوار،  الو�ساطة  موؤ�س�سات  �سعف  اأمام  تكرب  انفكت  ما  بتحديات 

وال�سعف الذي اأ�سبح ي�سم احلركة النقابية وال�سيا�سية ببالدنا لأ�سباب 

متعددة وخمتلفة.

وعلى الرغم من ذلك ي�سيف الأ�ستاذ بلكو�ض، فاإن املركز، رغم كونه 

على  عازم  والب�رشية،  املادية  املوارد  وحمدودة  حكومية  غري  منظمة 

موا�سلة عمله بناء على املالحظات املقرتحات املثارة، اإميانا منه اأن بناء 

املتوا�سل  والعمل  النف�ض  طول  يتطلب  عمل  العقليات  وتغيري  الثقافة 

والرتاكم وفق نظرة بعيدة املدى.

ويف هذا ال�سدد اأ�سار اإىل اأن املركز عازم على موا�سلة عمله من خالل 

املغرب يف  تهمان جتربة  ندوتني  تتمثل يف  القريب  اأن�سطة يف  تنظيم 

جمال التطرف العنيف، واأمن القرب والآفاق املطروحة على هذا ال�سعيد. 

مع  �رشاكاته  وتطوير  بناء  اإىل  املقبلة  خطته  �سمن  املركز  �سي�سعى  كما 

الو�سط اجلامعي باملغرب. 

وعرب رئي�ض مركز درا�سات حقوق الن�سان والدميقراطية عن تقديره 

من  عدد  لدى  التجربة  هذه  وجدته  الذي  الإيجابي  للتفاعل  الكبري 

املجتمع  ومنظمات  والباحثني  احلكومية  والقطاعات  الأمنية  املوؤ�س�سات 

املدين، مما �ساعد على اإجناح هذا العمل وتطويره واإغنائه.
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ومل يفت رئي�ض املركز اأن يتقدم بجزيل ال�سكر لكل من �ساهم يف اإجناح 

هذه املائدة امل�ستديرة ذات الفوائد الكثرية واملحفزة بالن�سبة للمركز، معربا 

يف ذات الوقت عن اعتزازه بعالقة ال�رشاكة والتعاون مع املركز الدامنركي 

حلقوق الإن�سان متمنيا ا�ستمرارها وات�ساع نطاقها.
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