
ما هو الأمن؟ 
عامة  خدمة  الأمن  يعتربون  الذين  العرب  املواطنني  عدد  يزداد 
وهم  التعليم.  اأو  ال�صحية  الرعاية  عن  تختلف  ل  الدولة،  توؤمنها 
يطالبون باأجهزة اأمن حمرتفة، فعالة و�صفافة ت�صتجيب حلاجياتهم. 
كما يطالبون باإخ�صاع ال�رشطة و الأجهزة الأمنية للقانون وقواعد 

حقوق الإن�صان، وم�صاءلتهم عن اأدائهم وت�رشفاتهم. 

ما هو قطاع الأمن؟
يتكّون قطاع الأمن، على العموم، من اأهم ال�صاهرين  على توفري العدل 
واملوؤ�ص�صات  الأمن،  وقوات  ال�رشطة  امل�صلحة،  القوات  اأي  والأمن، 

ال�صجنية بالإ�صافة اإىل اأجهزة التدبري واملراقبة التابعة لها.
يف املغرب، يتكون ال�صاهرون على العدل والأمن من :

•القوات امل�صلحة امللكية، الدرك امللكي، احلر�س امللكي، الإدارة  	
العامة للأمن الوطني، املديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطني، 
املديرية  العامة للدرا�صات وامل�صتندات، ال�صتعلمات العامة، 
اأمن الق�صور امللكية، القوات امل�صاعدة، �رشكات الأمن  مديرية 

اخلا�صة. 
•املوؤ�ص�صات القانونية املكلفة بتطبيق القانون )الهيئة الق�صائية،  	

اإدارة ال�صجون، وامل�صالح باملكلفة بالتحقيق واملتابعة(

تت�صمن هيئات التدبري واملراقبة: 
)امللك،  التنفيذية  لل�صلطة  التابعة  واملراقبة  التدبري  •موؤ�ص�صات  	
العدل،  ووزارة  املالية،  وزارة  الداخلية،  وزارة  الأول،  الوزير 

واإدارة الدفاع الوطني(.
•موؤ�ص�صات التدبري واملراقبة التابعة لل�صلطة الت�رشيعية )الربملان   	

واللجان الربملانية(.

اإ�صالح قطاع الأمن

•الهيئات الوطنية الأخرى للمراقبة  )املجل�س ال�صت�صاري حلقوق  	
الإن�صان، ديوان املظامل(.

غري  املنظمات  البحث،  مراكز   ( الر�صمية  غري  الرقابة  •هيئات  	
احلكومية حلقوق الإن�صان، الإعلم، الأحزاب ال�صيا�صية(.

ملاذا اإ�صالح قطاع الأمن؟ 
تعمل البلدان على اإ�صلح قطاع الأمن لأ�صباب متعددة: 

•التلوؤم مع التغيريات الواقعة على امل�صتويني الداخلي والدويل. 	
•الرفع من م�رشوعية احلكومة وقوات الأمن التابعة لها. 	

•تفادي تكرار اخلروقات ال�صابقة حلقوق الإن�صان على يد قوات  	
الأمن.

•�صمان ال�صتعمال الفعال للمال العام. 	

كيفية اإ�صالح قطاع الأمن
العتبار  بعني  الأخذ  مع  اخلا�صة  حلولها  حتد  اأن  دولة  كل  على 
احلل  يرتكز  اأن  يجب  كما  وال�صيا�صي.  الثقايف  واقعها  خ�صو�صيات 

على روؤية وطنية حتدد نوع الأمن الذي تن�صده الدولة واملواطنون. 
واإجناز  القطاع  اأداء هذا  بتقييم  الأمن  اإ�صلح قطاع  يبداأ  ما  غالبا 
حاجيات  مبقارنة  ي�صمح  مما   ، ال�رشطة  اأجهزة  و�صط  افتحا�س 
هذا  يظهر  وقد  الدولة.  قدرات  مع  الأمن  جمال  يف  املواطنني 

الفتحا�س احلاجة اإىل )اأنظر اأي�صًا اإىل الر�صم البياين اأعله(: 
•الت�رشيع من اأجل اإ�صلح قطاع الأمن 	

•تنمية اأجهزة الإدارة واملراقبة 	
•اإجراء تغيريات على م�صتوى القوات 	

الك�صف عن احلقيقة  

النتقالية  للعدالة  �صريورة  يف  املغرب  �رشع   ،2004 العام  يف 
الهيئة  ُكّلفت  وامل�صاحلة.  الإن�صاف  هيئة  اإحداث   اإىل  اأف�صت  
بالنتهاكات   املتعلقة  التهامات  يف  التحقيق   )1( بـ:  ر�صميًا 
)2( ك�صف حقيقة  الأمن،  الإن�صان على يد قوات  ال�صابقة حلقوق 
وعائلتهم،  لل�صحايا  التعوي�صات  تقدمي   )3( النتهاكات،  هذه 
يف  النتهاكات  هذه  تكرار  لتفادي  تو�صيات  �صياغة  و)4( 

امل�صتقبل.
قامت هذه الهيئة بدرا�صة اأكرث من 22,000  �صكاية، واعتربت اأنه 
لـ16,000 فرًدا منهم بالتعوي�صات، كما و�صعت جملة من  يحّق 
التو�صيات. ويف �صهر نوفمرب )ت�رشين الثاين( 2005، قدمت هذه 
الهيئة تقريرها النهائي للملك حممد ال�صاد�س الذي �صادق عليه 

واأمر بن�رشه. 

 تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة
اآليات املراقبة  يف تقريرها النهائي، اأو�صحت الهيئة اأن غياب  
اأو الآليات  غري املنا�صبة ملراقبة  قوات الأمن �صمحت  باقرتاف 
هيئة  وخل�صت  وا�صع.  نطاق  عل  الإن�صان  حلقوق  انتهاكات 
الإن�صاف وامل�صاحلة اإىل اأن  تطوير حكامة قطاع الأمن اأ�صبحت 
�رشورة م�صتعجلة. وتعترب التو�صيات التالية ذات اأهمية كربى 

بالن�صبة لإ�صلح قطاع الأمن: 
•بلورة �صيا�صة عمومية للأمن الوطني. 	

لل�صلحيات  املنظم  القانوين  الإطار  ون�رش  •تو�صيح  	
جميع  عمل  مراقبة  القرار،  اتخاذ   و�صريورة  املوؤ�ص�صاتية، 

قوات الأمن وال�صلطات الإدارية وو�صع اآليات لتقييمه. 

•اإجبار احلكومة على اإبلغ عموم املواطنني  والربملان باأي  	
حدث يتطلب تدخل قوات الأمن. 

•و�صع اآليات مراقبة داخلية عادلة و�صفافة لقوات الأمن.  	
هيئة  تو�صيات  على  املطوية  هذه  من  الثالث  الق�صم  يحتوي 
الإن�صاف وامل�صاحلة، وفقًا للمراحل الأربع ل�صريورة منوذجية 
لإ�صلح قطاع الأمن. ويبدو من خلل ذلك، اأن تو�صيات املغرب 
الإ�صلح  حماور  وتغطي  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  ت�صاهي 

الرئي�صية. 

تطبيق تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة 
يدعو املجتمع املدين واأع�صاء الربملان اإىل تطبيق تو�صيات هيئة 
الآن.  التطور ما زال بطيئًا حتى  اأن  الإن�صاف وامل�صاحلة، غري 
لذا، يجب على احلكومة، وقبل اأن تفقد هذه احلركة زخمها،  و�صع 

اأجندة وا�صحة لتطبيق تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة. 

بلورة اأدوات ال�صيا�صات
 العمومية

تعزيز احلكامة اجليدة لقطاع الأمن

الت�رشيع من اأجل
 اإ�صلح قطاع الأمن

تطوير اأجهزة التدبري 
واملراقبة

اإجراء تغيريات على 
م�صتوى القوات

بلورة اأدوات لل�سيا�سة العمومية 
والتنمية  التعاون  ملنظمة  كتاب  �ضمن   ،)3 )الف�ضل  الأمن  نظام  اإ�ضالح  تقييم 
القت�ضادية وجلنة امل�ضاعدة على التنمية حول “اإ�ضالح الأنظمة الأمنية: من اأجل 
41- 2007، �ص.  القت�ضادية،  والتنمية  التعاون  منظمة  والعدالة”،  الأمن  دعم 
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للرقابة  جنيف  الأ�ضا�ضية" ملركز  املعلومة  "وثائق  �ضل�ضلة  القومي،  الأمن  �ضيا�ضة 
القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  مركز جنيف  امل�ضلحة،  القوات  على  الدميقراطية 

امل�ضلحة، 2008. 
دور الربملان يف تنمية �ضيا�ضة الأمن القومية يف البلدان العربية، تقرير املوؤمتر، مركز 

جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�ضلحة، 2007. 

الت�سريع من اأجل اإ�سالح قطاع الأمن
الت�ضريع من اأجل اإ�ضالح قطاع الأمن، دليل، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على 

القوات امل�ضلحة، 2008. 

تطوير اأجهزة التدبري واملراقبة
الرقابة الربملانية على قطاع الأمن، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات 

امل�ضلحة والحتاد الربملاين الدويل، 2003. 
جنيف  ملركز  الأ�ضا�ضية"  املعلومة  "وثائق  �ضل�ضلة  والأمن،  للدفاع  برملانية  جلان 
على  الدميقراطية  للرقابة  مركز جنيف  امل�ضلحة،  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة 

القوات امل�ضلحة، 2008. 
على  للرقابة  اجليدة  واملمار�ضات  القانونية  املعايري  للم�ضاءلة:  املخابرات  اإخ�ضاع 
وكالت املخابرات، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�ضلحة، جامعة 

درهام، الربملان الرنويجي، 2005. 
املراقبة العمومية  لقطاع الأمن: كتاب من اأجل منظمات املجتمع املدين، مركز 
للتنمية،  املتحدة  الأمم  وبرنامج  امل�ضلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف 

2009. )كتاب بالإجنليزية، قيد الرتجمة اإىل الفرن�ضية(

على �صوء تو�صيات هيئة الإن�صاف 
وامل�صاحلة باملغرب 

اإجراء تغيريات على م�ستوى القوات  
الأ�ضا�ضية" ملركز  املعلومة  "وثائق  �ضل�ضلة  املخابرات"،  لقطاع  معا�ضرة  "حتديات 
جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�ضلحة، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية 

على القوات امل�ضلحة، 2006. 
حول  التنمية  على  امل�ضاعدة  وجلنة  القت�ضادية  والتنمية  التعاون  ملنظمة  كتاب 
التعاون  منظمة  والعدالة”،  الأمن  دعم  اأجل  من  الأمنية:   الأنظمة  “اإ�ضالح 

والتنمية القت�ضادية، 2007.
قيا�س مدى جناح اإ�سالح قطاع الأمن  

اأهمية احلكامة: موؤ�ضرات احلكامة يف العامل 1996 - 2007، معهد البنك الدويل، 
)www.govindicators.org(  2008

موؤ�ضرات احلكامة: دليل الت�ضغيل، برنامج الأمم املتحدة للتنمية واللجنة الأوروبية، 
 .2004

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة   
يعمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�ضلحة على تعزيز احلكامة 
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اآراء ا�ضت�ضارية ويقرتح برامج للدعم التقني يف امليدان. ومن �ضركاء مركز جنيف 
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21 هل ترغب يف معرفة املزيد؟  هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة يف 
املغرب: نقطة انطالق لإ�صالح 

قطاع الأمن 



اإجراء    التغيري    على    م�صتوى    القوات تطوير    اأجهزة    التدبري    واملراقبة الت�رشيع    لقطاع    الأمن

Administration of 
National Defense

تطوير    اأدوات    ال�صيا�صات    العمومية 
التخطيط للتغيري 

وتطبيقه 
بلورة روؤية م�صرتكة حتديد الثغرات 

وحاجيات الإ�صالح 
تقييم الثغرات 

والقدرات  
القوانني املنظمة حتليل املحيط 

ل�رشوط الت�صغيل
قوانني املراقبة  تنظيم قوات الأمن 

ومهامها 
النظام الق�صائي تدبري اجلهازين 

التنفيذي 
والت�رشيعي 

ف�صل ال�صلط 

اخلدمة الوطنية 

القوات امل�صلحة 

القوات امل�صلحة 

ال�رشطة 

املخابرات 

موؤ�ص�صات اأخرى 
لتاأمني الأمن 

والعدالة 

�رشكات الأمن 
اخلا�صة 

القانون اجلنائي 
الع�صكري 

املحاكم املدنية 

القانون اجلنائي 

املحاكم الع�صكرية 

وزارة الداخلية
 وزارة العدل

وزارة املالية

اإدارة الدفاع 
الوطني

املجل�س الوطني 
للأمن 

الربملان

الد�صتور 

القوانني الد�صتورية 

القوات امل�صلحة 

ال�رشطة 

موؤ�ص�صات اأخرى 
لتاأمني الأمن 

والعدالة

�رشكات الأمن 
اخلا�صة 

املخابرات 

تقوية احلكامة ال�صليمة لقطاع الأمن 

ما هي حاجيات الأمن 
احلالية؟

ما هي العوامل املهددة 
للأمن؟ 

ما هو التغيري؟

ما هي حاجيات الأمن 
امل�صتقبلية؟

ما هي النتظارات 
الإقليمية يف جمال الأمن؟

ما هي نقط قوة 
القائمني على العدالة 

والأمن؟

ما هي نقط قوة موؤ�ص�صات 
التدبري املراقبة؟

ما هي نقط �صعف 
القائمني العدالة والأمن؟

ما هي نقط �صعف 
موؤ�ص�صات التدبري 

واملراقبة؟

ما هي النواق�س التي 
حتتاج للمعاجلة؟

ما هي اأولويات 
الإ�صلح؟

ما هي نقاط القوة التي 
يجب تعزيزها اأكرث؟

من يجب اأن يعمل على 
بلورة روؤية وطنية 

للأمن؟

من يوافق وي�صادق 
على هذه الروؤية؟

من يجب ا�صت�صارته؟ 

كيف احل�صول على الدعم 
ال�صعبي ؟

اأية ا�صرتاتيجية �صيا�صية 
لإدارة التغيري؟

ما هي ال�صرتاتيجيات، 
التي تقوم على املوارد، 

الواجب و�صعها ؟

ما هي البنيات 
املوؤ�ص�صاتية للتنظيمات 

والأنظمة؟

هل يوجد خمطط 
للمراجعة؟

)III.8.4( و�صع �صيا�صة اأمنية  وطنية
امللئمة  التدابري  وحتديد  بو�صوح،  الأزمة"  "و�صعية  تعريف، 

)III.8.4( واملتنا�صبة ملواجهتها

�

�

)III.1(  حت�صني حكامة قطاع الأمن على امل�صتوى الد�صتوري
)III.1( تعزيز املبداأ الد�صتوري لف�صل ال�صلط، وخا�صة ال�صلطة الق�صائية

واحلقوق  احلريات  جمال  وتعريف  الإن�صان  حقوق  احرتام  تقوية 
)III.1(  الرئي�صية على امل�صتوى الد�صتوري

)III.2( ملءمة الت�رشيع الوطني حلقوق الإن�صان مع الت�رشيعات الدولية
الدولية  القانون اجلنائي املغربي مع  املعايري والقوانني   ملءمة 

 )III.3.2(

ل�صلحيات  املنظمة  والن�صو�س  القانوين  الإطار  ون�رش  تو�صيح 
مراقبة  واآليات  العمل،  وم�صاطر  القرار،  اتخاذ  و�صريورة  ال�صلطات، 
وتقييم جميع قوات الأمن وال�صلطات الإدارية امل�صوؤولة عن املحافظة 

)III.8.3( على النظام العام

�

�

�

�

�

�

املخابرات 

�رشكات الأمن 
اخلا�صة

ال�رشطة 

املجتمع املدين  موؤ�ص�صات وطنية 
اأخرى للمراقبة 

ال�صلطات الق�صائية  ال�صلطات الت�رشيعية   ال�صلطات التنفيذية 

املجل�س الد�صتوري

املحاكم الع�صكرية 

املحاكم املدنية 

جلنة املالية والتنمية اإدارة الدفاع الوطني 
القت�صادية  

امللك 

وزارة الداخلية 

وزارة العدل 
جلنة الداخلية، 

اللمركزية والبنيات 
الأ�صا�صية 

املجل�س ال�صت�صاري 
حلقوق الإن�صان 

ديوان املظامل      

و�صائل الإعلم 

جمموعات الدفاع عن 
امل�صلحة العامة

مراكز البحث والتكوين 

الأحزاب ال�صيا�صية 

جلنة العدل، الت�رشيع 
وحقوق الإن�صان

جلنة ال�صوؤون اخلارجية، 
والدفاع الوطني 

وال�صوؤون الإ�صلمية 

وزارة املالية 

ال�صلطات التنفيذية 

والأمن                                        النظام  على  احلفاظ  عن  م�صوؤولة  احلكومة  جعل 
)III.1 + III.8.1(

وال�صلطة  الأمن  قوات  م�صوؤولية   ل�صمان  وطنية  ا�صرتاتيجية  و�صع 
)III.3.2(  التنفيذية

بلورة  تدابري زجرية فعالة واآليات عادلة و�صفافة يف جمال مراقبة 
)III.8.6(  م�صوؤولية قوات الأمن واجلهاز التنفيذي

يتطلب  بكل حدث  والربملان  املواطنني  اإبلغ  على  احلكومة  اإجبار 
الأمن،  قوات  ورد  احلدث،  اأ�صباب  ذلك  يف  )مبا  الأمن  قوات  تدخل 

)III.8.1 + III.8.4 + III.8.5(  )والنتيجة
اإ�رشاف  حتت  الأمن  قوات  ملراقبة  وحملية  اإقليمية  جلان  خلق 

)III.8.5(  ال�صلطات الإقليمية واجلهوية

�

�

�

�

�

الأمن اخلا�ص  موؤ�ص�صات اأخرى 
لل�صهر على  للعدالة 

والأمن

اأجهزة املخابرات  ال�رشطة القوات امل�صلحة 

ال�صلطات الت�رشيعية  

)III.8.2(  تقوية الرقابة الربملانية على قطاع الأمن
حتديد م�صوؤولية الربملان ال�صيا�صية حلماية حقوق الإن�صان واحلريات 

)III.8.2(  الأ�صا�صية
ال�صلطة  اأع�صاء  جميع  وا�صتجواب  ا�صتدعاء  �صلطة  الربملان  منح 

)III.8.2( التنفيذية وقوات الأمن
)III.8.2(  ت�صكيل جلان برملانية لتق�صي احلقائق

ال�صلطات الق�صائية   

التي  واملرا�صيم  القوانني  د�صتورية  على  الق�صائية  الرقابة  تقوية 
)III.1( ي�صادق عليها الربملان

ال�صلطات الق�صائية
تعزيز قدرة املجتمع املدين على الرقابة عن طريق تاأمني الولوج اإىل 

)III.8.3( الإطار القانوين املنظم لقطاع الأمن

�

�

�

�

�

�

القوات امل�صاعدة

�رشكات الأمن اخلا�صة 

الدرك امللكي 

م�صالح ال�صجون 
والإ�صلحيات 

املديرية العامة 
للدرا�صات وامل�صتندات الإدارة العامة للأمن القوات امل�صلحة امللكية 

الوطني

املديرية العامة ملراقبة 
الوقاية املدنية الرتاب الوطني 

املخابرات الع�صكرية احلر�س امللكي 
)املكتب الثاين( 

ال�رشطة الع�صكرية 

)III.8.3( حتديد مهام وبنيات واآليات مراقبة جميع قوات الأمن
)III.8.6( خلق اآليات �صفافة للمراقبة وامل�صاءلة داخل قوات الأمن

حظر الأوامر والتعليمات ال�صفهية اإّل يف حالة اخلطر الداهم والو�صيك   
)III.8.6(

قوات  داخل  الإن�صان  الأمن وحقوق  لقطاع  اجليدة  اإنعا�س احلكامة 
)III.8 + III.8.7( الأمن

الأمن         قوات  اأنواع  ملختلف  احل�صن  ال�صلوك  دلئل  ون�رش  بلورة 
)III.8.7(

ال�رشطة  ل�صباط  اإلزاميًا  تكوينا  الإن�صان  التكوين على حقوق  جعل 
)III.8.6(

الحتفاظ،  على  الأمن  قوات  من  عن�رش  اأو  اأمني   جهاز  كل  اإجبار 
ب�صكل ممنهج، على جميع الأوامر والقرارات املوؤدية اإىل تدخل ردعي 

)III.8.6( اأو اإىل ا�صتعمال القوة
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�

�

�

�

�

�

و�صع عقوبات زجرية وجنائية قا�صية يف حق كل حماولة لإخفاء 
ال�صتعمال  عن  الناجتة  املادية  الأ�رشار  اأو  الأرواح  يف  اخل�صارات 

)III.8.6( املفرط للقوة

�
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املحاكم الإدارية  

املجل�س الأعلى 
للح�صابات  

املجل�س الأعلى للق�صاء


