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مواصلة لنهج التواصل المؤسساتي التي تعتمده المديرية العامة لألمن الوطني خالل نهاية كل  

سنة، تدعيما منها لشرطة القرب، وتعزيزا النفتاح المؤسسة األمنية على محيطها الخارجي،  

األمن   مصالح  تستعرض  لألمن،  المشترك  واإلنتاج  األمنية  الحكامة  لمرتكزات  وتوطيدا 

، في مختلف المجاالت والميادين التي تتقاطع مع  2022ا السنوية برسم عام  الوطني حصيلته

تحديث   مجال  في  خصوصا  الشرطي،  العام  المرفق  من  والمواطنين  المواطنات  انتظارات 

الجريمة،   ومكافحة  باألمن  الشعور  لتدعيم  المبذولة  والجهود  األمنية،  والبنيات  الخدمات 

ني لموظف )ة( الشرطة بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي  وآليات التدبير الرشيد للمسار المه

استعراض   على  األمن، عالوة  قضايا  خدمة  في  بواجباته  األمثل  بالنهوض  له  يسمح  مندمج 

 المشاريع الـمسطرة في مجال األمن العام برسم السنة الموالية. 

وط العريضة  وترسيخا لهذا المسار التواصلي، تستعرض المديرية العامة لألمن الوطني الخط 
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 وثائق الهوية اإللكترونية... بوابة االنتقال الرقمي:  - 1

التحتية   البنية  تطوير  مسار  الجارية،  السنة  خالل  الوطني،  لألمن  العامة  المديرية  واصلت 

الطبيعة اإلدار الوطني،  للخدمات ذات  التراب  للمواطنين والمقيمين األجانب على  المقدمة  ية 

سنة   تميزت  وقد  اإلدارية.  والشواهد  اإلقامة  وسندات  التعريفية  الوثائق  مقدمتها   2022وفي 

كوفيد وباء  لمواجهة  االحترازية  لإلجراءات  والكامل  التدريجي  الرفع  مسار  ،  19-بمواصلة 

المتقدمة المستويات  استرجاع  الوطنية    وبالتالي  البطاقة  الجديد من  الجيل  وتعميم  في إصدار 

أي   بدون  المغاربة  والمواطنين  المواطنات  جميع  منها  يستفيد  والتي  اإللكترونية،  للتعريف 

شرط يتعلق بالسن، وتسمح لهم باالستفادة من خدمات التعريف بشكل مادي وحضوري، أو  

الموثوق الثالث  "الطرف  منظومة  باستعمال  بعد  عن  وفضاء   رقمي  الهوية"  من  للتحقق  به 

 "الهوية الرقمية" التي طورتها المديرية العامة لألمن الوطني. 

طورتها   معلوماتية  آلية  هي  الهوية"،  من  للتحقق  به  الموثوق  الثالث  الطرف  و"منظومة 

التي   الخدمات  لمختلف  والمواطنين  المواطنات  ولوج  لتيسير  الوطني  لألمن  التقنية  المصالح 

الق الشخصي، وتسمح  تقدمها  الطابع  المعطيات ذات  بشكل يصون  والخاصة،  العامة  طاعات 

لحامل بطاقة التعريف الوطنية اإللكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في  



مختلف المعامالت اإلدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات، سواء  

الحام باستعمال  حضوري  تتضمن  بشكل  إلكترونية  بشريحة  المزود  للبطاقة  المادي  ل 

 المعطيات التعريفية، أو عن بعد باستخدام منظومة "الهوية الرقمية". 

األمن   مصالح  طورت  الخدماتية،  المعلوماتية  المنصة  هذه  من  المنشودة  لألهداف  وتحقيقا 

ظمة تشغيل األجهزة  الوطني التطبيق المعلوماتي "هويتي الرقمية"، الذي يمكن تحميله على أن 

ومتابعة   بإنشاء  المواطنين  لعموم  ويسمح  الوطني،  الصعيد  على  استعماال  األكثر  المحمولة 

المعطيات   من  انطالقا  وشخصي،  آمن  بشكل  الرقمي  الفضاء  ضمن  هويتهم  واستغالل 

البوابة   بإطالق  التطبيق  هذا  تعزيز  تم  كما  اإللكترونية،  للتعريف  الوطنية  بالبطاقة  المضمنة 

« على شبكة األنترنت، والتي تمكن    www. Identitenumerique.maلرقمية التفاعلية »ا

بدورها المواطنين من االستفادة من حزمة خدمات الهوية الرقمية بشكل سهل ودون الحاجة  

 إلى تحميل التطبيق المعلوماتي على الهواتف النقالة.

والتح  الخدماتية،  والتطبيقات  المنصات  هذه  تطوير  األمان  وبعد  لمعايير  احترامها  من  قق 

التقنية   الفرق  شرعت  الشخصي،  الطابع  ذات  للمعطيات  الدقيقة  الحماية  ومن  المعلوماتية، 

للتعريف بخدمة   العموميين والخواص  الفاعلين  الوطني في إطالق حملة تواصلية مع  لألمن 

افتراضي يسمح  "الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية"، وتم إنشاء نموذج تجريبي  

باالطالع على مكونات منظومة "الهوية الرقمية"، والتأكد من مدى مالءمتها للحاجيات التي  

التحقق من الهوية، عالوة على عقد شراكة   تستلزمها الخدمات المقدمة للمواطنين من ناحية 

االن  لعملية  قاطرة  الرقمية"  "الهوية  خدمة  لجعل  الرقمية"  التنمية  "وكالة  مع  تقال  محورية 

وهي   والمواطنين،  المواطنات  لفائدة  بعد  عن  المقدمة  العمومية  اإلدارية  للخدمات  الرقمي 

الشراكة التي انخرطت فيها بشكل فعال اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع  

 الشخصي.

العا المديرية  من  وسعيا  العمومية،  الخدمات  تبسيط  في  التشاركي  المسار  لهذا  مة  وتتويجا 

لألمن الوطني لتقاسم الخبرات التي راكمتها في مجال تدبير المعطيات التعريفية واستغاللها  

سنة   عرفت  الرقمي،  الفضاء  منصة    2022ضمن  باستعمال  تسمح  اتفاقيات  تسع  توقيع 

لبنوك   المهنية  والمجموعة  المغرب  بنك  من  كل  مع  الهوية،  من  للتحقق  الثالث  الطرف 

اإليداع وصندوق  الوطنية    المغرب،  والهيئة  للتقاعد،  المغربي  المهني  والصندوق  والتدبير، 

للعدول، والمجلس الوطني للموثقين، كما شمل هذا المسار إبرام اتفاقيات شراكة قطاعية مع  

كل من وزارة العدل فيما يخص استخراج السجل العدلي، والمندوبية العامة إلدارة السجون  

الوطنية والبوابة  اإلدماج،  والصناعة    وإعادة  السياحة  ووزارة  الدولية،  للتجارة  الموحدة 

للصناع   الموحد  الوطني  السجل  يخص  فيما  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 

المالية  المؤسسات  العديد من  الشراكات مع  إبرام مجموعة أخرى من  انتظار  التقليديين، في 



لمالي واإلداري، والتي يجري حاليا وضع  والتجارية والخدماتية التي تنتمي للقطاع البنكي وا

 اللمسات األخيرة عليها من قبل الفرق التقنية والقانونية المشتركة. 

استراتيجية   تنفيذ  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  واصلت  الخدماتي،  النهج  هذا  ولمواكبة 

واطنين، وقد  تقريب وتعميم االستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية على عموم الم

بمدينة "تاهلة"،    2022شهدت سنة   التعريفية  المعطيات  لتسجيل  للقرب  إحداث مركز جديد 

العمل،   الناظور، كما تم  الدريوش بضواحي مدينة  بمنطقة  والشروع في إعداد مركز مماثل 

استغالل   اإللكترونية، وهي    27ألول مرة، في  الوطنية  التعريف  وحدة متنقلة إلنجاز بطاقة 

التعريفية    عبارة المعطيات  لتسجيل  بمنصتين  منها  واحدة  كل  مزودة  نفعية  مركبات  عن 

للمواطنين، تم استغاللها في تنظيم حمالت للقرب إلنجاز بطاقة التعريف الوطنية اإللكترونية  

لفائدة ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية الجبلية في كل من تنغير وزاكورة 

وورز الخدمة  والحسيمة  هذه  من  المستفيدين  مجموع  بلغ  وقد  والراشيدية...،  والحوز  ازات 

 مستفيدا.  978ألف و  164المتنقلة 

لطلبات   واآلنية  السريعة  االستجابة  مواصلة  الجارية  السنة  سجلت  دائما،  األرقام  وبلغة 

بال اإلقامة  وشواهد  واإلدارية  اإللكترونية  التعريفية  الوثائق  على  للحصول  نسبة  المواطنين 

مجموعه   ما  إنجاز  تم  حيث  من    4.314.893لألجانب،  اإللكترونية  للتعريف  وطنية  بطاقة 

بينها   من  الجديد،  و    3.163.322الجيل  الرباط،  بمدينة  اإلصدار  بمركز  إنتاجها  تم  بطاقة 

إحداثه    1.151.571 تم  الذي  اإلضافي  اإلصدار  بمركز  إصدارها  تم  أخرى  وطنية  بطاقة 

إط في  مراكش  مجموعه  بمدينة  ما  إصدار  أيضا  تم  كما  المواطنين،  من  القرب  سياسة  ار 

بطاقة وطنية للتعريف اإللكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج،    455.981

  1.463.690بطاقة للتعريف تم منحها لفائدة أطفال قاصرين، كما تم إصدار    1701من بينها  

و  للسوابق،  إق  38.813بطاقة  و وثيقة  لألجانب،  الوطني    12.273امة  للتراب  ولوج  تأشيرة 

 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات اإلقامة.  2365و 

لشرطة    -2 المخصصة  الترابية  البنيات  لتدعيم  األمني  العرض  لتنويع  جديدة  بنيات شرطية 

الجديد الحضرية  باألقطاب  العمراني  للتوسع  الخدماتية  المواكبة  وضمان  أحدثت  القرب،  ة، 

الجارية   السنة  الوطني خالل  العامة لألمن  تمثلت في إحداث    36المديرية  أمنية جديدة،  بنية 

األمني   الحضور  تكثيف  من  مكن  مما  وأكادير،  وطنجة  تطوان  بمدن  للشرطة  دوائر  أربع 

بمطار   لألمن  للجديدة  المفوضية  تشغيل  تم  كما  المدن،  بهذه  الشرطية  الخدمات  وتقريب 

الع مصالح الناظور  ثالث  خلق  وكذا  الدراجيين،  لشرطة  جديدة  فرق  أربع  وإحداث  روي، 

إحداث   إلى  باإلضافة  الكبير،  والقصر  جرير  وابن  ميدلت  بمدن  السير  حوادث    21لمعاينة 

خلية جهوية الستغالل التسجيالت السمعية البصرية التي توثقها كاميرات المراقبة الحضرية  



موظف قبل  من  المحمولة  توطيد  والكاميرات  في  الستعمالها  وذلك  الشرطة،  وموظفي  ات 

 السالمة المرورية، وزجر الجرائم المرتكبة، وتدعيم الشفافية في عمل دوريات الشرطة. 

الوطني خالل   لألمن  العامة  المديرية  افتتحت  البيضاء،  الدار  بمدينة  القرب  لشرطة  وتدعيما 

و عبارة عن مركب أمني مندمج يسمح  السنة الجارية "المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق"، وه 

بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الدار البيضاء، وضمان التتبع الرقمي لحركية النقل  

الفورية   االستجابة  تسريع  عن  فضال  والحضري،  االقتصادي  القطب  هذا  داخل  والتنقل 

للتدخالت الشرطية  ، وكذا ضمان التدبير الرشيد  19لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 

 والعمليات األمنية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج. 

والرباط،   فاس  من  بكل  المتفجرات  لتفكيك  جديدتين  فرقتين  إحداث  تم  آخر،  صعيد  وعلى 

وتجهيزها بمركبات عالية التكنولوجيا وروبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة األجسام 

عد، وسوف تعزز باقي الفرق المماثلة المحدثة بالعديد من المدن المغربية، كما  الناسفة عن ب 

في   يشتبه  جريمة  مسرح  مع  تتعامل  التي  الشرطة  وحدات  لجميع  التقني  الدعم  ستوفر  أنها 

 احتوائه على مواد متفجرة أو أجسام ناسفة. 

اإلجرامي  األنماط  مكافحة  مجال  في  المطلوبة  والجاهزية  للنجاعة  تم  وضمانا  المستجدة،  ة 

  « العصابات  لمكافحة  جديدة  فرق  ثالث  وخلق  BAGإحداث  البيضاء،  الدار  أمن  بوالية   »

ومراكش   والعيون  والقنيطرة  وأكادير  والرباط  فاس  أمن  واليات  من  كل  في  مماثلة  فرقة 

بمصالح   كذلك  تعميمها  عن  فضال  وتطوان،  وسطات  مالل  وبني  ومكناس  ووجدة  وطنجة 

واإل الجهوي  والراشيدية  األمن  وتازة  وورزازات  والحسيمة  الداخلة  مدن  من  بكل  قليمي 

تجربة   نقل  أجل  الباب، ألول مرة، من  بفتح  أيضا  الجارية  السنة  والجديدة. وتميزت  وأسفي 

المناطق   في  ممثلة  المحلي،  المستوى  على  جديدة  ترابية  بنيات  إلى  العصابات  مكافحة  فرق 

حلة أولية، في أفق تعميم هذه التجربة قريبا على باقي  اإلقليمية بكل من تمارة والناظور كمر 

 المناطق والمفوضيات األمنية بسائر التراب الوطني. 

 باألمن  الشعور  وتدعيم  الجريمة مكافحة :  ثانيا

 الزجر  نسبة وارتفاع  العنيفة الجريمة مؤشرات انخفاض.  1

  من   المرحلي  البرنامج  تنفيذ  في  الجارية  السنة  خالل  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  شرعت

  على  فيها  راهنت  والتي  ،2026و   2022  بين  ما  الممتدة  الفترة  برسم  األمنية  االستراتيجية

  الركون   وتعزيز  والتقنية،  العلمية   الشرطة  مختبرات  وتطوير   الجريمة،  مكافحة   بنيات  تقوية

  البعد   وترسيخ  الجنائية،   األبحاث   مختلف  في  التقني   والدعم  الجنائي   االستعالم  آلليات  الممنهج

  فضال  اإليداع،   أماكن  في  والمراقبة  الحراسة  إجراءات  فيها  بما  الشرطية   الوظيفة  في   الحقوقي



  مختلف  في   الوطني  التراب  لمراقبة  العامة  المديرية   مصالح  مع   والتعاون  التنسيق  تعزيز  عن

 . التعقيد بالغة القضايا

  عدة  بتسجيل   ،2022  سنة  خالل   للجريمة   العام  اإلجمالي  للمظهر   المتأنية   القراءة  وتسمح

  بناقص  المسجلة  الزجرية  القضايا  عدد  في  ملحوظ   انخفاض   تسجيل   أولها  هامة،  مؤشرات

 875  وتقديم   ضبط  عن   أسفرت   قضية،  274و   ألف  820  تسجيل  تم  بعدما  بالمائة،  30,22

  اإلجرام   إحصائيات  تتجاوز   لم  حين  في  العامة،  النيابات  مختلف  أمام   شخصا  879و   ألف

 .العام  البياني الرسم من  فقط بالمائة 6,59 سقف  العنيف

  مستويات   تسجيل   على  المرتكبة،   الجرائم   حقيقة  استجالء   نسبة  وهو  الزجر،   معدل   حافظ  وقد

  وحوالي  المسجلة،  القضايا  إجمالي  في  94,34  ناهز  إذ  التوالي،  على  السادسة  للسنة  قياسية

 أساسي  بشكل   فيها   ساهم  وقياسية   نوعية  مؤشرات  وهي   العنيفة،  الجرائم  في   بالمائة  85,34

  األبحاث  في  والتقنية  العلمية  للشرطة  المحوري  الدور  وتكريس  الجنائي،  البحث  آليات  تطوير

  عن   فضال  الوطني،   التراب   ومراقبة  الوطني   األمن   مصالح  بين  المثمر  والتنسيق  المنجزة، 

  من  كبير   بشكل  قلص  ما   وهو  المرتكبة،   الجرائم   عن  والشهود  للضحايا   الفوري   التبليغ

 . فيها المتورطين زجر في وساهم"  الظل  جرائم"  مؤشرات

  المكثفة   األمنية  العمليات  مكنت   اإلجرامي،   وأسلوبها  شكلها  حسب  للجريمة  نوعي   تحليل   وفي

  والمؤثرات   المخدرات  قضايا  مؤشر  في  بالمائة  8  بنسبة  ارتفاع   تسجيل  من  2022  سنة  خالل

  ومصالح  القضائية  الشرطة  بين   المشتركة   الميدانية   التدخالت  وتنسيق   تكثيف  بسبب   العقلية،

  725و   ألف  120  وتوقيف   قضية،  713و   ألف   92  معالجة  تمت  إذ  الوطني،  التراب  مراقبة

  543و   طنا  98  الحشيش  مخدر  ضبطيات  بلغت  بينما  أجنبيا،  241  بينهم  من  شخصا،

  من   غراما  178و   كيلوغراما   190و   بالمائة،  49  ناقص  قدره  تراجعا  مسجلة  كيلوغراما،

  الهيروين،   من  غراما  821و   وكيلوغرامين   بالمائة، 87  بناقص  بدوره  تراجع   الذي  الكوكايين، 

  المؤثرات   شحنات  فيه  سجلت  وقت  في  بالمائة،  خمسة  ناقص  قدره  انخفاضا  اآلخر  هو   مسجال

 85  ناهز  ارتفاعا(  المخدرة  الطبية  واألقراص  والكبتاغون  اإلكستازي)  المحجوزة  العقلية

 . مهلوس قرص 473و  ألف 668و   مليونين مجموعه   ما األمن مصالح ضبطت  بعدما بالمائة

  بالمائة،   5  بلغت   زيادة  بنسبة   المعلوماتي،   االبتزاز   جرائم   عرفته   التصاعدي  المنحى   نفس 

  حين   في   المنصرمة،   السنة   خالل   قضية  5366  ب   مقارنة   قضية  5623  ناهز   قضايا  وبعدد 

  عدد   وناهز  إجرامي،   محتوى   3935  المرصودة  االبتزازية  الطبيعة   ذات   المحتويات  عدد   بلغ

  عدد  بلغ  بينما  انتدابا،  752  فيهم  المشتبه  هويات  لتشخيص  الموجهة  القانونية  االنتدابات

  االبتزاز  قضايا وبخصوص . شخصا 1617 اياالقض هذه في  العدالة على والمحالين الموقوفين 

  الجارية   السنة  خالل  الوطني  األمن  مصالح  سجلت  المعلوماتية،  األنظمة  باستعمال   الجنسي

  توقيف   عن  وأسفرت  المنصرمة،  السنة  مع  مقارنة  بالمائة  17  بنسبة  متراجعة  قضية،  417



  77  بينهم  من  ضحية  428  استهدفت  التي  اإلجرامية  األفعال  هذه  ارتكاب  في  متورطا  237

 . أجنبيا

 العابر  بعدها  في  الشرعية  غير  الهجرة  تنظيم  شبكات  لمكافحة  الوطني  األمن  مصالح  جهود  أما

  من  146و   ألف  28  بينهم   من  مرشحا  733و   ألف  32  بتوقيف  تكللت  فقد   الوطنية،  للحدود

  بنسبة   ووسيطا،   منظما  566  وتوقيف  إجرامية   شبكة   92  وتفكيك   مختلفة،   أجنبية   جنسيات

.  للهجرة  منظما  415  توقيف  عرفت  التي  الفارطة  السنة  مع  مقارنة  بالمائة  36  فاقت  زيادة

  غير  الهجرة  محاوالت  خالل  المحجوزة  المزورة   الهوية  وسندات  السفر  وثائق  وبلغت 

  استخدمت  ناقلة  61و   بحريا   محركا  156و   قاربا  193  حجز  عن  فضال  وثيقة،  832  النظامية

 .الهجرة عمليات تنظيم في

  وتطوير   تقوية  الوطني  األمن  مصالح  واصلت  فقد  واالقتصادية،   المالية  الجرائم   بخصوص   أما

  للشرطة  الوطنية   الفرقة  مستوى  على   سواء  الجرائم،  من   النوع  هذا   في  الجنائي  البحث   تقنيات

 والدار   الرباط  من   كل  في   لها  التابعة   األربعة   القضائية   للشرطة  الجهوية   الفرق   أو   القضائية

  النفوذ   واستغالل  بالرشوة  تتعلق  قضية  453  الفرق  هذه  عالجت  وقد.  ومراكش  وفاس  البيضاء

  السنة   مع  بالمائة  17  ناهزت  زيادة  بنسبة  واالبتزاز،  عمومية  أموال   وتبديد  واختالس

 شخصا،   595  القضايا  هذه  في  للبحث   خضعوا  الذين  فيهم   المشتبه  عدد  بلغ  بينما  المنصرمة، 

  االختالس  قضايا  في  به  مشتبه  217و   النفوذ،  واستغالل  الرشوة  قضايا  في  296  بينهم  من

 .السلطة استعمال في والشطط االبتزاز  قضايا في 82و  العمومية،  األموال وتبديد 

  عالجت العملة،  وتهريب   األداء لوسائل التدليسي واالستعمال   النقود  تزييف  جرائم   وبخصوص

  العمالت   وترويج  بتهريب   تتعلق  قضية  27  الجارية  السنة  خالل  الوطني  األمن  مصالح

  المنظم   التشريع   بمخالفة  تتعلق   قضية  449و  ألف  53و   بالمائة،   17  قدرها   بزيادة  األجنبية 

 قضية  208و   األداء،  في  وتزوير  غش  قضية  184و   بالمائة،  17  وصلت  بزيادة  للشيكات

 مالية   ورقة  9373  حجز   القضايا  من  النوع  هذا  عرف  وقد.  والعمالت   النقود  بتزوير  تتعلق

  مزيفة   أجنبية   مالية  ورقة   17.701و   درهم،   1.814.370  قدرها  إجمالية  بقيمة  مزورة  وطنية 

  روبل   743.000و   أمريكي،   دوالر  105.900و   يورو   6.530.370  قدره  إجمالي  بمبلغ

  شبكة   28  بينها   من   إجرامية،   شبكة   39  تفكيك   عن   فضال   إسترليني،  جنيه   2420و   بيالروسي 

  األداء   وسائل  في   الغش  في  متورطة   شبكة   11و   والعمالت  النقود  وتزوير  تزييف   في  تنشط 

  مختلفة،  جنسيات  من  شخصا  227  العدالة  على  المحالين  عدد  بلغ  حين  في  االئتمان،  وبطائق

  واألداء   والتزوير   القرصنة  في   الستخدامها  إلكترونية  ودعامة   آلية  59  مجموعه   ما  وحجز

 .التدليسي

 الفرقة  أحالت  اإلرهابية،   باألعمال  واإلشادة  والتطرف  اإلرهاب  بمكافحة  المتعلق  الشق  وفي

  تراجعا  بذلك  مسجلة  شخصا،  20  المختصة  العامة  النيابة  على  القضائية  للشرطة  الوطنية 



  تم   التي   اإلرهابية   الخاليا  احتساب  دون   وذلك  المنصرمة،   السنة  مع   مقارنة   بالمائة   23  بنسبة 

  التراب   لمراقبة  العامة  للمديرية  التابع  القضائية  لألبحاث  المركزي  المكتب  طرف   من  تفكيكها

 . الوطني 
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  التدابير  رفع  بعد  كامل،  بشكل  الدولي  األمني  التعاون   عمليات   باستئناف   الجارية   السنة  تميزت

  إلى   الرجوع  من  مكن  الذي  األمر  وهو   الصحية،  الجائحة  فرضتها  قد  كانت  التي  ترازيةاالح 

  الصدد،   هذا  وفي .  التقنية  المساعدة  ميادين   وفي  العملياتي  المجال   في  للتعاون   المتقدم  المستوى

 بالمائة  24  قدرها  بزيادة  معلومات  وطلب  ملفا  5800  الدولي  األمني  التعاون  قطب  عالج

 .2020 سنة  مع  بالمائة  40 من  وبأكثر 2021 سنة  مع  مقارنة

  عمليات   خمس   تنفيذ  في  الوطني   األمن  لمصالح  الفعلية   المشاركة  الجارية  السنة   شهدت  كما

  مكافحة   باألساس  همت   أنتربول،  لمنظمة  العامة   األمانة  مع  بتنسيق  األطراف  متعددة  أمنية

  واالتجار  االتصال،  وسائط   على  للبيع  وعرضها  الصيدالنية  المواد  في  المشروع  غير  االتجار

  مشتركة   وعملية  البرية،  والنباتات  الحيوانات  وفي  والثقافية  الفنية  التحف  في  المشروع  غير

  الطبية،   للنفايات  اإلجرامي  أو   الرشيد  غير  أو   المهمل   التدبير  من   الوقاية  استهدفت   أخرى

  جديد  انفتاح  في  اإليطالية،  السلطات  مع  للمخدرات  المراقب  للتسليم  عمليتين   تنفيذ  عن  فضال

  المنصرمة   السنة  خالل  المراقب  التسليم   مجال  في  التعاون   اقتصر  بعدما  آخرين  شركاء   على

 . فقط وإسبانيا فرنسا على

  المؤسسات   مع   األمنية  والشراكات  االتفاقات  من  العديد  بإبرام  أيضا  2022  سنة  وتميزت

  وكاالت   مع  االستراتيجية  األمنية   الشراكة  تمتين   في  تمثلت  األجنبية،  الدول  في  الشرطية

 والمساعدة  الخبرات  تبادل  مجال  في  خصوصا  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  القانون  تطبيق

  السنة  هذه  خالل   ترجمته  تمت   ما  وهو  األمنية،  المجاالت   مختلف   في  المتقدم   والتكوين   التقنية 

  التكوينية،   الدورات  وتدعيم  واألمريكيين،  المغاربة  األمنيين  المسؤولين  بين  متبادلة  بزيارات

  أجانب   ثالثة   توقيف  من   الوطني  األمن  مصالح  مكن  مما  العملياتي  التعاون  مستويات  وتنويع

  السياق،  نفس  وفي.  األمريكية   القضائية  السلطات  طرف  من  خطيرة  جرائم   في  عنهم  مبحوث

  باألراضي  الشرطة  مفوض  مع"  النوايا  لحسن  اتفاقا"  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  أبرمت

  للتعاون  اتفاق  وعقد  األمني،   المجال  في  البلدين  بين  الثنائي  التعاون  مستوى  لترقية  المنخفضة،

  التعاون   تعزيز   وكذا  األمنية،   المجاالت  مختلف  في   بألمانيا   االتحادية   الشرطة   مع   المستدام

  والجمهورية  اإلسبانية   المملكة   خصوصا  والجارة،   الشقيقة  الدول   مع  األمني   والتنسيق 

 .الخ... المتحدة العربية  اإلمارات بدولة أبوظبي  وشرطة  الموريتانية اإلسالمية



  السنة   هذه  خالل(  الرباط  أنتربول)  الوطني  المركزي  المكتب   قام  العملياتي،  المستوى   على  أما

  ما  وهو  القبض،   بإلقاء  دوليا   ا   أمر  106  وتعميم   ونشر   دولية،   قضائية  إنابة   143  تنفيذ  بمتابعة 

  تم   مغربيا  مواطنا  71  بينهم  من  الدولي،  الصعيد  على  عنهم   مبحوثا  119  توقيف  من  مكن

  الوطني   الصعيد   على  بحث   مذكرة  3362  المكتب  نفس   عمم   كما.  الوطن  أرض   خارج  توقيفهم 

  عن  صادر  بحث  إعالن  380و   أجنبية،  دول  في  أمنية  مصالح  عن  صادرة  لطلبات  استجابة

  الدولية   األبحاث  سريان  لتوقيف   مذكرة  2169  نشر  تم   بينما  العربية،  الدول   في  االتصال  شعب

  العلمية  الشرطة  حصيلة.  3.  العربي  الصعيد   على   المذاعة  األبحاث   إيقاف   مذكرة  347و 

  كذلك  وتتويجا  العدالة،  خدمة  في  الحديثة  للعلوم  تسخيرا  الجنائي  البحث  خدمة  في  والتقنية

  والتقنية   العلمية  للشرطة  الوطني  المختبر  فروع  عليها  حصلت  التي  العالمية  الجودة  لشهادة

  تطوير   في  االستثمار   الوطني  لألمن  العامة  المديرية  واصلت  التوالي،  على  الخامسة  للسنة

  العادلة  محاكمةال  توطيد  في   اإلسهام  من   مكنها  مما  والتقنية،   العلمية   الشرطة  وآليات  بنيات

  خالل  من  الزجر  نسبة   في  قياسية   مستويات  وتحقيق  العلمي،   الدليل   على   االرتكاز  عبر

  الكبير   الدعم  تقديم  عن   فضال  والمتشابكة،  المعقدة  الجرائم  حقيقة  استجالء  في  المساعدة

  الجريمة   مسرح  في  واإلثباتات  األدلة   مع   التعامل   في   سواء  القضائية  الشرطة  وأعوان   لضباط

 . الجنائية  األبحاث  سريان خالل أو 

  الشرعية   واألدلة  العلوم  بمعهد  التقنية  المصالح  أنجزت   رقمية،  ومؤشرات  إحصائية   وبلغة 

  بالمائة،   05  قدرها  بزيادة  المزورة   والمحررات  الوثائق   على  خبرة  576  الوطني   لألمن

 قدرها   بزيادة  إلكترونية  دعامة  18.050  على  انصبت  الرقمية  المحتويات  على  خبرة  5533و 

 الذخائر   من  7458و  ناريا  سالحا  94  على  منجزة  باليستيكية  خبرة  201و   بالمائة،  16

 . الماضية السنة مع مقارنة  بالمائة 10 قدرها  زيادة بنسبة  والمقذوفات

 طلب   16.762  ب  الجارية   السنة  خالل  توصل  فقد  البيضاء،  بالدار  العلمية  الشرطة  مختبر   أما

  مقارنة  بالمائة  31  ناهزت  بزيادة  النووي  الحمض  عينات  تحليل  طلب  13.454  وعالج  خبرة،

  أنجزت  حين  في  الشرعية،  الكيمياء  ميدان  في  خبرة  طلب  1134و  المنصرمة،  السنة  مع

  مرتبطة  قضية  1816  في  الضرورية   العلمية   الخبرات  الشرعية  والسموم   المخدرات  مصلحة

 . إلخ …العقلية والمؤثرات  بالمخدرات
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  مقابل  في   الحضري،  المجال  في  بدنية   سير  حادثة  79.044  تسجيل  2022  سنة  عرفت

  حدود  في  بسيطة   ارتفاع  بنسبة  ،2021  سنة  من  الفترة  نفس  خالل   مماثلة  حادثة  77.959

  لضحايا   اإلجمالية  الحصيلة  على  مباشر  بشكل  انعكس  الذي  المعطى  وهو   بالمائة،  1,40

  سنة  خالل  قتيال  836  مقابل  الجارية،  السنة  خالل  قتيال  818  سجلت  التي  السير،  حوادث

 . خفيفة بجروح مصابا 102.705و  خطيرة  بجروح مصابا 4010 إليهم ينضاف ،2021



  دوريات  تكثيف   بسبب  ملحوظا  ارتفاعا  سجلت  فقد   الطرقية،  المراقبة  إجراءات  وبخصوص

 362.158  إنجاز  من  مكن  مما  الطرقي،  للسير  المتنقلة  المجموعات  وتعزيز   المرور،  شرطة

  سنة   خالل   مخالفة  محضر   313.681  مقابل   والجوالن   السير  قانون  لمخالفات  محضرا

  الجزافية  المخالفات  محاضر  سجلت  كما  تقريبا،   بالمائة   16  قدرها   ارتفاع  بنسبة   أي  ،2021

  لتنتقل   بالمائة،  8,5  نسبته  ارتفاعا  الجارية  السنة   خالل  تحصيلها  تم  التي  ATF  والتصالحية

  السنة خالل مخالفة 1.686.562 إلى المنصرمة السنة خالل   جزافية  مخالفة 1.553.994 من

 . الجارية

  توطيد   في  بمهامهم  األمثل  باالضطالع  لهم  يسمح  بما  المرور،  شرطة  عناصر  لمهام  وتسهيال

  بالتدبير  الخاصة  المعلوماتية  التطبيقات  تعميم  الوطني   األمن   مصالح  أتمت   المرورية،   السالمة

  لألمن   الالممركزة  المصالح   جميع  على  الطرقية  المراقبة  وثائق  وتخزين   إلدارة  الرقمي

  الرباط،  بمدينة«    GMS»  لألمن  المتنقلة  المجموعة   حتى  لتشمل  تعميمها  تم  كما  الوطني،

.  الوطني   الصعيد  على  الكبرى  النظامية  األعمال  كافة  في   الرئيسية  الدعم  مجموعة   باعتبارها

  بمدن   السير  حوادث   لمحاضر  المعلوماتي   التدبير   برنامج  تنزيل   في  أيضا  الشروع   تم   كما

  وسال  ومكناس   وطنجة  والجديدة  وورزازات  وتازة  والحسيمة  وتطوان  والرباط  القنيطرة

  التحتية   البنية   تعميم   على  يراهن   المدى  قريب  مشروع   سياق   في   وذلك  وسطات،   وأسفي

  مراقبتها  إجراءات  وحوسبة  المرورية،  بالسالمة  المرتبطة  الوثائق   جميع   لتشمل  المعلوماتية

 . وافتحاصها

  الوطنية   الوكالة  مع   المؤسساتية   شراكتها  تمتين  األمن   مصالح  واصلت  متصل،   سياق  وفي

  في  االستراتيجية  البرامج  من  مجموعة  تنفيذ  شملت  والتي  ،«  NARSA»  الطرقية  للسالمة

  السير  فرق   تزويد  عن   أسفرت   التي  الشراكة  وهي   السير،   حوادث   من  والتوعية   الوقاية   مجال 

  توزيع  الجارية   السنة  خالل  شملت   الطرقية،   للمراقبة  وأخرى   لوجستيكية   بمعدات  والجوالن

  فضال  الطرقية،  للمراقبة  خفيفة  سيارة  13و   والكبير،  المتوسط  الحجم  من  نارية  دراجة  130

  وموظفي   أعوان  لفائدة  الطرقية   المراقبة  دليل  من  ومنقحة  محينة  صيغة  وتعميم  إنجاز   عن

  بالسالمة  الصلة  ذات   للمقتضيات  السليم  والتطبيق   الممنهج   التكوين  لضمان  الشرطة،

  نيتضم  الطريق،   مستعملي  مع   التعامل   في   للتكوين  جديد   منهج   اعتماد   على   عالوة   المرورية، 

  سواء   العمومية،  الطرق  استعمال  أثناء  المواطنين  مع   للتعامل   الفضلى  للممارسات  وافيا  جردا

 . ومرافقيهم السائقين  أو  بالراجلين  األمر  تعلق 

 القرب شرطة وتعزيز  لالنفتاح آلية.. التواصل: ثالثا

  مرتكزات   وتحقيق  المرفقي   االنفتاح  سياسة  تدعيم  يضمن  بما  التواصلية،  لمقاربتها  توطيدا

  خالل  المسجلة  تجاربها  ترصيد   الوطني  لألمن  العامة  المديرية  واصلت  األمنية،   الحكامة



  التواصلية  القنوات  وتعزيز  المؤسساتي،  للتواصل  جديدة  آليات  إطالق   مع  األخيرة،  السنوات

 . اإلعالم  ووسائل  العام والرأي المدني المجتمع مع القائمة

  العنيفة   المحتويات  رصد  آليات  بتدعيم   2022  سنة   خالل  التواصلية  المقاربة  تميزت   وقد

  مع   باألمن،  العام  الشعور   تهدد  التي  الزائفة  واألخبار  التواصلية،  الشبكات   على  المنشورة

  زمني  حيز   في   فيها،  المنجزة  األبحاث  عن  والكشف  الضرورية  التقنية  للخبرات  إخضاعها

  تحصين   على  حرصا  وذلك  العام،  المتوسط  في  ساعات  وخمس  ساعتين   بين  ما  يتراوح

 . باألمن  بإحساسه تمس  التي واإلشاعات التهويل  حمالت  ضد المواطن

  نشر   السنة  هذه   خالل  الوطني   لألمن   المعلوماتية   اليقظة  مصالح  رصدت  اإلطار،  هذا   وفي

  وصور  ومقاطع  فيديوهات  عن  عبارة  التواصلية،  الشبكات  على  عنيف  رقمي  محتوى  445

  نشر   عبر   العام  الرأي  مع  بشأنها  والتواصل  التقنية   للخبرات  إخضاعها  تم  بالجريمة،  تتعلق

  انتظارات  مع  والتفاعل  اإلخبار  مجال  في  أما.  المسجلة  الحاالت  حسب  وتكذيبات  حقيقة  بيانات

 277  الجارية  السنة  خالل  الوطني  األمن  مصالح  نشرت  فقد  األمن،  قضايا  في  المواطنين

  في  الشرطة   مجالت   من   أعداد   وثالث  حقيقة،  بيان  92و   صحفيا،   خبرا  1420و   بالغا

  الطرقي   واألمن  العقلية،  المؤثرات  من  الوقاية  خصوصا  المواطن،   باهتمامات  تتعلق  مواضيع

 . للمملكة الحدودية  المنافذ عبر السفر وإجراءات المرورية،  والسالمة

  وإنجاز  التعاون  طلبات  لمعظم  باالستجابة   السنة  هذه  تميزت  األمني،  اإلعالم   مجاالت  وفي

  بخصوص  اإلنتاج  وشركات   اإلعالم   وسائل   عن  الصادرة  اإلعالمية   والمواد  الروبورتاجات 

 القليلة   الطلبات  بعض  باستثناء  معه،   تتقاطع  أو  األمني  الشأن  تتناول  التي   والقضايا  المواضيع

  التسهيالت   لهذه  ووفقا.  للنشر  القانونية   للتقييدات  خضوعها   بسبب   عليها  التحفظ  تم   التي   جدا

 . باألمن مرتبطة   وأحداث لقضايا إعالمية  وتغطية  روبورتاجا 2144 إنجاز تم  فقد المقدمة،

  التفاعل   لضمان  الجديد،   اإلعالم   في   الوطني   األمن   لمصالح  الرقمي  للتواصل   وتدعيما 

  إحداث  الجارية  السنة  عرفت  االجتماعي،  التواصل  شبكات  ومستعملي  متصفحي  مع  اإليجابي

 عدد  بلغ  والذي"  Instagram"   موقع  على  الوطني  لألمن  العامة  للمديرية   رسمي  حساب

  محتوى   626  األمن   مصالح  نشرت  كما  منخرط،   ألف  133  أشهر  عشرة  من  أقل  في   متابعيه 

  والتي  وفايسبوك،   تويتر  على  الوطني  لألمن  الرسمية  الحسابات  باقي  على  وإخباري  تحسيسي

  ولوج  مليون  13  من  أكثر  تسجيل  في  تمثل  السنة،  هذه  خالل  إيجابيا  تفاعال  بدورها  شهدت

 ألف   385و   تويتر  موقع  في  مشترك  ألف  434  فيهما  المنخرطين  عدد  بلغ  بعدما  ومشاهدة،

 . فايسبوك على  الرسمي الحساب في مشترك 

  ممن   طفال  13  الوطني  األمن  مصالح  استقبلت  المجتمعية،  الشرطة  مبادرات  وبخصوص

  وخصصت  عملها،  طبيعة  على   واالطالع   الشرطة   مصالح  زيارات  في   رغبتهم   عن  عبروا 



  تلميذة   435و   ألف  521  استفاد  كما  للتعلم،  ولوحات  إكسسوارتها  بكامل   نظامية   أزياء  لهم

  األطر  مع  بالتنسيق  األمن   مصالح  باشرتها  التي   والتوعوية  التحسيسية  الحمالت  من  وتلميذ

  ناهز  حين  في  ،2022-2021  الدراسي  الموسم  خالل  تعليمية   مؤسسة  7.682  في  التربوية

  مجموعه   ما  2023-2022  الدراسي  الموسم  من   األولى   المرحلة  في   المستفيدين  عدد

 .تعليمية مؤسسة 2943 في  وتلميذ  تلميذة 234.266

  التي   الوطني   األمن   مصالح  عقدت   المجالي،   القرب  شرطة   ومبادئ   االنفتاح   لقيم   وترسيخا 

  منظمات  مع   تنسيقيا  ولقاء  اجتماعا  11.021  والمواطنين  المواطنات   مع  مباشر  بشكل  تعمل 

  استقبلت  كما  الساكنة،  باهتمامات  ترتبط  قضايا  في  تنشط  التي  المدني  المجتمع  وجمعيات

 . العام األمني الشأن مع  تتقاطع  قضايا تناولت  لقاءات في نقابية  هيئة 27 عن ممثلين

  على   الوطني   لألمن  العامة  المديرية   عملت   السينمائية،   االنتاجات  ومواكبة  تشجيع  إطار  وفي 

 إشارة   رهن   الضرورية   األمنية   المقرات  وكذا  المهنية،   واللوازم  الوظيفية  المعدات   كافة  وضع

  األعمال  كافة تصوير  لعمليات األمنية  التغطية  توفير  عن فضال التلفزيوني،  لإلنتاج  شركة 17

 . الوطني األمن مصالح نفوذ  لدائرة التابعة  الحضرية  التجمعات صعيد على السينمائية 

  النسخة   تنظيم  القادمة،   السنة  من   ماي   شهر  خالل  الوطني،   لألمن  العامة  المديرية  تعتزم  كما

  عرفته   الذي  النجاح  بعد  وذلك  فاس،  بمدينة  الوطني  لألمن  المفتوحة  األبواب  أيام  من  الرابعة

  إقباال  شهدت   والتي  وطنجة،  ومراكش   البيضاء  الدار  بمدن   تنظيمها  تم   التي  السابقة  الدورات

  جديدة  تواصلية  مناسبة  األيام  هذه  تشكل  أن   المقرر  من  حيث  النظير،  منقطع  جماهيريا

 فضال  الوطني،  لألمن  العامة  المديرية  تعرفه  الذي  والتحديث  التقدم  بأوجه  المواطنين  لتعريف

 . المغربي المجتمع من  مختلفة شرائح  مع  اإليجابي التواصل أواصر نسج عن

 الشرطة  وموظفي لموظفات المهنية الحياة تدبير: رابعا

 المهنية  الكفاءات نحو   األمن بوابة...  الشرطي والتكوين  التوظيف -1

  البالغ  الوطني،   األمن  وموظفي   لموظفات   المهنية   الحياة  بتدبير   المتعلق  الجانب   بخصوص 

  بالعودة   2022  سنة   تميزت   فقد  سنة،  39  يناهز  عمر   بمتوسط  موظفا،   78.737  حاليا  عددهم

  فترة  انقضاء  بعد  الشرطي،  والتكوين  للتوظيف  الجديد  للميثاق  الكامل  النظام  لتطبيق  التدريجية

  التكوين  وبرامج   المهنية  االمتحانات  نظام   على   تعديالت   فرضت  التي   الصحية   الجائحة

  عن  السنة  هذه  اإلعالن  تم  وقد.  له  التابعة  والمدارس  للشرطة  الملكي  المعهد  داخل  الشرطي

  عميدا   57  بينهم  من  شرطة،  موظف  5913  لتوظيف  خارجية  مباريات(  06)  ست  تنظيم

  شرطة،   مفتش   1450و   أمن،   ضابط  80و   شرطة،  ضابط   420و   شرطة،   عميد   68و   ممتازا،

  متاحة   إلكترونية  بوابة  عبر  لها  الترشيح  جرى  التي   المباريات  وهي  أمن،  حارس  3838و 

  التلفزية   القنوات  ليشمل   عنها  المعلن  اإلشهار  نطاق   توسيع   مع   األنترنت،   شبكة   على  للعموم 



  وتعميم  الفرص   تكافؤ   يضمن  بما   الوطنية،   الجرائد   من   والعديد  الحديثة  االتصال   ووسائط

 . والمترشحين المترشحات جميع  على اإلعالن

  من   ،2022  سنة  خالل  والمباريات  التوظيف   نظام  على   أدخلت  التي  المستجدات   جانب   وإلى

  البشرية  الموارد  جودة  لتعزيز  جديدة  أكاديمية  وكفاءات  تخصصات  على  االنفتاح  خالل

  تمثلت   للشرطة،  الملكي  بالمعهد  التكوين  لبرامج  شاملة  مراجعة  إجراء  كذلك  تم  فقد  الشرطية،

  بمستوياته  الشرطي  بالتكوين   المكلفة  التنظيمية  البنيات  على  جوهرية  تغييرات  إدخال  في

  التكوين   برامج  العتماد   التدريجية   بالعودة  وذلك  ،( والتخصصي  والمستمر  األساسي)  الثالثة

 ساعات  عدد  من  الرفع  تم  كما  التطبيقية،  والتدريبات   النظرية  الحصص  بين   تزاوج  التي

 يقدمها   تفاعلية  وتكوينات  شراكات  واعتماد  والتقنية،  العلمية  التخصصات  مختلف  في  كوينالت 

  وعصرنة  تحديث   مواصلة  عن  فضال  الوطنية،   والجامعية   الشرطية  األمنية   األطر  من  نخبة

  المهنة   تعرفها  التي  والتنظيمية  الميدانية  التطورات  مواكبة  بغرض  التكوين   ودعامات  برامج

 . الشرطية

  ما  الجارية   السنة  خالل   الشرطي  المهني   التكوين   برامج  من   استفاد  اإلحصائيات،  وبلغة 

  التكوين   لدورات  خضعوا  بينهم  من   بالمائة  61  للشرطة،   وموظفا  موظفة  13.365  مجموعه 

 من  بالمائة  21  زهاء  و   الوطني،  األمن  بصفوف   الجدد  للملتحقين  المخصصة  األساسي

  مختلف  في  متخصصة  تدريبات  من  استفادوا  بالمائة  8  وحوالي  المستمر،  التكوين  حصص

  والتقنية،   العلمية   والشرطة  المتفجرات  تفكيك   مجال  في   خصوصا  الدقيقة،  الشرطية   المجاالت

  المدربة   الكالب  واستعمال  تدريب  عن  فضال  الجديدة،   المعلوماتية  التطبيقات  مع  والتعامل

  التكوينات  عدد  بلغ  فيما  الشرطي،   التدخل   وآليات  المركبات  وقيادة  الخيالة  وشرطة   للشرطة

  مجموعه   ما  منها  استفاد  للتكوين،   دورة  38  الدولي  األمني  التعاون  عالقات  إطار  في   المنجزة

 . خارجه أو المغرب داخل سواء للشرطة موظفا 777

  تم   حيث   جنوب، -جنوب  الثنائي  التعاون   برامج  تطبيق   بمواصلة  الجارية  السنة  تميزت   كما

  بدول   الشرطة  أجهزة   من   العديد  لفائدة  الشرطي   والتأهيل  التكوين   برامج  من  مجموعة  تنفيذ

  كوناكري،   غينيا  دولة  من   ينحدرون   للشرطة  وموظفا   موظفة  60  تكوين   شملت  شقيقة،   إفريقية

  في   متقدمة   ونظرية   ميدانية  لتدريبات  خضعوا  النسوي،   العنصر   من  موظفات   تسعة   بينهم  من

  حقوق   قواعد  وإدماج  والتقنية  العلمية  والشرطة  القضائية  والشرطة  العمومي  األمن  مجال 

  جزر   دول  من  أطر  منها  استفاد  أخرى   تكوينات  عن   فضال  الشرطية،  الوظيفة  ضمن   اإلنسان

 . المتحدة العربية واإلمارات  وموريتانيا القمر

  من   أمنية   ألطر  ونظرية  ميدانية  تجربة  توفير  على  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  عملت  كما

  شملت  القدم،  لكرة  العالم  كأس  لمنافسات  الشقيق  البلد  هذا  استضافة  بمناسبة  الشقيقة،  قطر  دولة

  التعامل   آليات  على  اطالعهم  بغرض  المونديال،  تنظيم  هيئة   عن  وممثلين  أمنية   وفود  استضافة



  من  العديد  في  الجماهير  لتدفقات  الشرطية  والمواكبة  األمنية  والترتيبات  الكبرى  األحداث  مع

  التعاون   برنامج  شمل  كما  المغربية،   المملكة  نظمتها   التي  القارية  الرياضية  االستحقاقات

  الرياضية   باألحداث  المرتبطة  السيبرانية  المخاطر  حول  قطرية  أمنية  أطر  تكوين   الثنائي

  على  المشرف   العمليات  قيادة  مركز   أشغال  في   للمشاركة  أمني   فريق   إيفاد   عن   فضال  الكبرى، 

 .العالم كأس  تأمين 

  برنامج   في  الحقوقي  البعد  وتدعيم  الشرطية  الوظيفة   تحصين  تروم   استراتيجية  رؤية  وضمن

  اإلنسان،   لحقوق  الوطني  والمجلس  الوطني  لألمن  العامة   المديرية  أبرمت  الشرطي،   التكوين

  وتوطيد   التدريب  مجال  في   المؤسسي   والتعاون   للشراكة  إطار  اتفاقية  ،2022  شتنبر   شهر   في

  مجاالت   مختلف   في  التعاون  تقوية  بغرض  األمنية،  الوظيفة   في  اإلنسان  حقوق  احترام

  التي  الحقوقية  المكتسبات  وترصيد   والتخصصية،   والمستمرة   األساسية  بمستوياته   التدريب

  المشترك   العمل  تطوير  عن  فضال  وحمايتها،  اإلنسان  حقوق  إعمال  مجال  في  بالدنا  حققتها

  مرجعا   وجعلها  الشرطي،  والتكوين   التدريب   مناهج   في   اإلنسان  حقوق  بثقافة  النهوض  بغرض

 وإسناد  لدعم  وذلك  القوانين،  بإنفاذ  المكلفين   الوطني  األمن  موظفي  لمهام  مؤطرا  ودليال

  التي   الميدانية  والتدخالت  المهنية  الممارسات  لتعزيز  األمنية  المؤسسة  تبذلها  التي  الجهود

 . اإلنسان حقوق   مجال في والدولية  الوطنية للمعايير تستند 

  لألمن   العام  المدير   اختيار   تم   التكوين،   مجال  في  والدولية  الوطنية   الشراكات  لهذه  وتتويجا

  للعلوم   العربية   نايف  لجامعة   األعلى   المجلس  لعضوية   الوطني   التراب  ولمراقبة   الوطني 

  لمجلس   واألكاديمي   العلمي  الذراع  بمثابة  تعتبر   والتي  السعودية،  العربية   بالمملكة  األمنية

  األمن   وموظفي  موظفات  الستفادة  مدخال  تعتبر  التي  العضوية  وهي  العرب،  الداخلية  وزراء

  الشرطية   الدراسات  مختلف  في  األكاديمي  التكوين  وبرامج  العليا  الدراسات  برامج  من   الوطني 

  التي   الدولية  واللقاءات  الندوات  في  والمشاركة  العربي،  األكاديمي  الصرح   هذا  يوفرها  التي

 وتقاسم  نقل   عن  فضال  الشرطي،   الدولي  المجتمع  منظمات  باقي   مع  بشراكة   الجامعة   تنظمها

 في   العليا  دراساتها  تتابع   التي  العربية  األمنية  األطر  مع  األمني  المجال  في  المغربية  التجربة

 . األمنية للعلوم العربية نايف جامعة 

  الوطني   لألمن  العامة  المديرية  حصلت  الشرطي،  التكوين  ومدارس  بنيات  تطوير  وبخصوص

  الدولة  ملك  في  عقاري  وعاء  على  اإلشارة،  رهن   الوضع  مسطرة  بموجب  ،2022  سنة   خالل 

  مترا  147845  اإلجمالية  مساحته  تناهز  القنيطرة،  مدينة  بضواحي  الفوارات  بمنطقة   الخاص

  بمدينة   للشرطة  جهوية  مدرسة  تشييد  في  استغالله   بغرض  تهيئته  حاليا  ويجري  مربعا،

 . القنيطرة

  لتنويع   الرامي  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  مخطط  تنزيل  سياق  في  المشروع  هذا  ويندرج

  ضمان  بغرض  الوطني،  الصعيد  على  وتوزيعها  الشرطي  للتكوين   الجهوية  المدارس



  إذ   والمتدربات،  المتدربين   من   التكوين   مدارس  وتقريب   التدريب،  جودة  من  والرفع  التخصص

  وطنجة   ووجدة  فاس  من  بكل  مماثلة  جهوية   مدارس  إحداث  الماضية  القليلة  السنوات  عرفت

 . المنظور األمد  في ومراكش البيضاء بالدار  جديدة  مدارس تدشين يتم   سوف بينما  والعيون

  التحفيز   إجراءات  بخصوص:  الرشيدة  الحكامة  آليات..  الوظيفي   والتأديب  التحفيز.    2

  المديرية  حافظت   وأسالكهم،  رتبهم  بمختلف  الشرطة  وموظفي  لموظفات  والوظيفي   اإلداري

  عنها،   واإلعالن   الترقية  ملفات  دراسة  في"  السنوية   االنتظامية "  على  الوطني   لألمن   العامة

  سنة   برسم   الترقية   قوائم   في   مسجال   موظفا  22.169  ملفات  دراسة  الترقي   لجنة  أنهت   حيث 

.  الجارية  السنة  نهاية  في   االعتيادي  موعدها  في  نتائجها  عن  اإلعالن  أساس  على  ،2022

  الدرجات  في  المصنفين  للموظفين  خاصة  عناية  إيالء  تم   األخيرة،  الست  السنوات  غرار  وعلى

  االرتقاء  مجال  في  مهمة  تحفيزات  من  االستفادة  لهم  يضمن  بما  والمتوسطة  الصغرى

 . الوظيفي 

  تنويه  رسالة  17  السنة  هذه  الوطني   لألمن  العامة   المديرية   أصدرت  دائما،  بالتحفيز  وعالقة

  تنزيل  واصلت  كما  مهامهم،   مزاولة  خالل  عال  مهني  حس  عن  برهنوا  الذين  الموظفين  لفائدة

  لما   االستجابة  تمت   إذ  واألسري،  االجتماعي   محيطهم  من  الموظفين  لتقريب   الرامي  مخططها

  المستعجلة  اآللية  إطار  في  معالجته  تمت  طلبا  388  بينها  من  انتقال،  طلب  1374  مجموعه 

  تم   كما.  الزوجة أو  بالزوج لاللتحاق  أو  صحية   أو  اجتماعية لدوافع الوظيفية بالحركية الخاصة

  لعموم   المكفولة"  المقابلة  طلبات"  آلية  إطار  في  لطلباتهم  واالستماع   وظفام  903  استقبال  أيضا

  وذلك  شرطة،   وموظف  موظفة  2319  ل   والمؤازرة   الدفاع  حقوق  توفير  وكذا  الموظفين، 

  قانونا  المكفول   “الدولة  حماية ”   لمبدأ   الوطني   لألمن  العامة   المديرية  جانب   من  تكريسا

.  لمهامهم   مزاولتهم  أثناء  تطالهم  قد  التي  واللفظية  الجسدية  االعتداءات  جراء  األمن  لموظفي

  مع   بشراكة   تكوينية   دورة   السنة   هذه  خالل   الوطني   األمن   مصالح  نظمت  المبدأ،  لهذا  وتكريسا 

  المؤازرة،   حق   من  االستفادة  وآليات  شروط  إبراز  بغرض   للمملكة،  القضائية  الوكالة

 .المختص  القضاء أمام الملفات هذه لمتابعة المثلى  الممارسات واستعراض 

  تدعيم  على  السنة  هذه  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  حرصت  الوظيفي،  لإلنصاف  وتحقيقا

  ، 2018  ديسمبر  في  المحدثة   للتظلمات  المركزية   اللجنة  بها  تختص  التي  اإلداري  التظلم  آليات

  والمرئيات  التوصيات  واقتراح  الوظيفي،   واالستعطاف  التظلم  طلبات  بدراسة  تختص   والتي

  توصلت   وقد.  سواء  حد  على   العام  والمرفق  الموظف  مصلحة  بين  التوفيق   بتحقيق   الكفيلة

  على   وأصدرت  تظلما،  244  مجموعه   بما  الجارية   السنة  خالل   للتظلمات  المركزية  اللجنة

  المتخذة،   التأديبية  الجزاءات  من   بالمائة   14  إلغاء  أو  بمراجعة  قضت  توصية،   259  إثرها

 .المقررة واإلجراءات العقوبات من  بالمائة 86 على بالمصادقة أوصت  بينما



  لمعالجة   التقويمية  اآللية   أسفرت  بالتخليق،   المرتبط  الجانب  في  وتحديدا  ذلك،   مقابل   وفي

  أو   الوظيفية،   لمهامهم   ممارستهم   أثناء  سواء  الشرطة،   موظفي   عن   الصادرة  المهنية   األخطاء 

  واالستقامة   والنزاهة  التحفظ   بواجبات   اإلخالل  يتم   عندما  الشرطية  بصفتهم   المرتبطة   تلك

  سنة  خالل  إداريا  ملفا  7938  معالجة   عن  الشرطة،  ونساء  رجال  في  المفروضة  الشخصية

  تقويميا  إجراء  5266و   بالعزل،  قرارا  104  بينها  من  تأديبية  عقوبة  1618  وإصدار  ،2022

  السنة   خالل  الوطني  لألمن  التفتيش  لجان  باشرت  كما.  التكوين  وإعادة  المالحظة  رسائل   مثل

  التعاطي  تم   وشايات  ضوء   على   إجراؤه   تم  بحثا  145  بينها   من   إداريا،  بحثا   524  الجارية

  السنة   خالل  موظفا  1505  مع   مقارنة   للشرطة،   موظفا  1898  وشملت  الالزمة،   بالجدية   معها

  المفترضة االختالالت كافة  حول  معمقة  تحريات بإجراء األبحاث  هذه  تميزت   وقد. المنصرمة

  لمختلف  وافتحاص   مراقبة   عمليات   وإجراء  الوطني،  األمن   وموظفي  لمصالح  المنسوبة 

  ألفعال  تأسيسية   عناصر  وجود  إلى  بينها  من  بحثا  19  خلص   حيث  الشرطي،   العمل  جوانب

 العامة  النيابات  إلشعار  القضائية  الشرطة  مصالح  على  أحيلت  الجنائي   للقانون  مخالفة

  اختالالت   تسجيل   بين  تنوعت   التي  األفعال   وهي  فيها،  قضائية  أبحاث  فتح  والتماس   المختصة

  مالي  فساد  جرائم  ورصد  مهنية،   عمل  وآليات  معدات  القتناء  عمومية  صفقات  في  وتجاوزات

 .واالرتشاء  األمانة نة وخيا  العمومية لألموال  وتبديد اختالس بين   تتوزع وإداري

  المقدم  االجتماعي   الدعم   ميدان  في :  الوطني  األمن   ألسرة   والصحية   االجتماعية   الرعاية.    3

 السادس  محمد  مؤسسة  مت  قد  حقوقهم،  وذوي  والمتقاعدين  الممارسين  الشرطة  موظفي  لفائدة

  وعينية  مالية  منح  عن  عبارة  مباشرة  مساعدات  الوطني   األمن   لموظفي   االجتماعية   لألعمال

  أثناء   بليغة  إصابات  ضحايا  كانوا  ممن   منخرطا،  1.067  منها  استفاد  منخرطيها،  لفائدة

  عبر  ملفاتهم  معالجة  تمت  والذين  خطيرة،  بأمراض   أصيبوا  أو   الوظيفية  مهامهم  ممارسة

  الدينية  المناسبات  خالل   شراء  وقسيمات  مباشر  مادي  دعم  تقديم  تم  كما  استعجالية،  مسطرة

  يقل   شهريا  معاشا  يتقاضون  ممن  الوطني  األمن  أسرة  من  متقاعدا  327و   أرملة  3.961  لفائدة

 . درهم ماليين 06 يتجاوز إجمالي مالي بغالف  وذلك درهم،  ألفي عن

  تنظيم   بعودة  الجارية  السنة  تميزت  فقد  الشرطة،  لموظفي  الروحي  الجانب   بخصوص  أما

  تم   حيث   ، 19-كوفيد  وباء  لمواجهة   االحترازية   للتدابير  التدريجي   الرفع  بعد   الحج   مناسك

  التراب   ومراقبة  الوطني   األمن   أسرة  من  مستفيدا  117  لفائدة  كاملة  الحج  بمصاريف   التكفل

  جزئي   مالي  كدعم  درهم  ألف  20  مبلغ  تقديم  تم  كما  والمتقاعدين،  األرامل  فيهم  بمن  الوطني،

 . للحج العامة القرعة في اختيارهم تم ممن شرطة  موظف  63 ل

  ودراسية  ترفيهية   مبادرات  من   الوطني   األمن  مؤسسة  وأيتام  أبناء  استفاد  متصل،  سياق  وفي

  هذه  منها  استفاد وقد.  االعتيادية وتيرتها   إلى الصيفية  المخيمات تنظيم   عودة  بعد  وذلك  متعددة، 

 قبل  2019  سنة  في  تنظيمها  تم  دورة  آخر  خالل   مستفيدا  2724  مقابل  طفال  3620  السنة



  من   مراحل  أربعة  على  المخيمات  هذه  برمجة   وتمت.  الصحية  الطوارئ  حالة  إعالن

.  وتطوان  وإفران  وبوزنيقة  أكادير  مدن  بكل  اصطياف   ومراكز  سياحية  بمنتجعات  االصطياف

  دعم   تقديم  مواصلة  على  السنة  هذه  االجتماعية   لألعمال  السادس  محمد  مؤسسة  عملت  كما

  منحة  تسليم  تم  حيث  دراسيا،  المتفوقين  الشرطة  موظفي  وأيتام  أبناء  لفائدة   ومستدام  قار  مادي

  التعليم   من  كاملة  سنوات  خمس  مدى  على  متواصلة  سنويا،  درهم  10.000  قدرها  دراسية

  بشكل   البرنامج  هذا  من  االستفادة  قاعدة  توسيع  أفق  في  طالبا،  26  لفائدة  العالي  األكاديمي

  ألربع   مالية  مكافآت  تسليم  تم  بينما  القريب،   األمد   في   السنة  في   مستفيدا  60  إلى  لتصل   دوري، 

 .الباكالوريا امتحانات في عالية معدالت  على حصلوا  ممن تلميذا وعشرين 

  لألعمال  السادس  محمد   مؤسسة  عقدت   والصحي،   االجتماعي  الطابع  ذات   للمبادرات  ودعما 

  تمكين   تروم   شراكة  اتفاقية   الخاصة،   المصحات  من   ومجموعة  للتأمين  وشركة   االجتماعية 

  التي   الصحية  الخدمات  حزمة  إلى  الولوج  من  حقوقهم  وذوي  الشرطة  وموظفي  موظفات

  وطنجة،  وأكادير   والجديدة  البيضاء  الدار  من  بكل  االختصاصات  متعددة  مصحة  13  تقدمها

  األمد   في   وبوسكورة  وأسفي  سال   بمدن  أخرى   عالجية   مؤسسات  افتتاح  أفق  في   وذلك

  مع   إبرامها  تم  التي  المماثلة  االتفاقيات  من  مجموعة  إلى  الشراكة  هذه  وتنضاف.  المنظور

  العام   والطب  العيون  وطب  الفيزيائي  والعالج  األسنان  طب   في  متخصصة   طبية  مراكز

  الطبي   والعالج  الفحص  خدمات  بتلقي   الوطني  األمن  ألسرة  تسمح  والتي   والتخصصي،

 . تفضيلية بتعريفة 

  التابعة   الصحة  مصالح  مفتشية   واصلت  فقد  األساسية،   الصحية   الخدمات  باقي  بخصوص  أما

  تروم   والتي  ،"2022  الصحة"  العمل  استراتيجية  تنفيذ  الجارية  السنة  خالل  الوطني  لألمن

  الوبائية   الحالة  تعرفها  أن  يمكن   التي  التطورات  لمختلف  السريعة  واالستجابة  اليقظة   مواصلة

 الشرطي   العام  المرفق  داخل  العمل  استمرارية  لضمان  ،19-كوفيد  بفيروس  المرتبطة

  فحص   28.927  إجراء  تم  الصدد،  هذا  وفي.  للمواطنين   المقدمة  الخدمات  وانتظامية

 استشفاء  نسبة   مع  واحدة،   وفاة  حالة  وتسجيل  بالعدوى،   إصابة  حالة  13.465  وتشخيص

 . بالمائة 99،71 ناهزت

  وموظفي   موظفات  لفائدة  األساسية  العالجات  حزمة  تقديم  مواصلة  الجارية،  السنة  عرفت   كما

  الجارية،   السنة  خالل  طبي  وتدخل  استشارة  133.720  مجموعها  وصل   والتي  الشرطة،

  الشغل،  طب  في  استشارة  56.658و   العام،  الطب   مجال   في  استشارة  51.120  بين   ما  تنوعت

  مجال   في  استشارة  5.119و   األسنان  طب  في إسعافا  14.246و   تخصصية،  استشارة  6577و 

 .النفسي الدعم

  إثراء  في  المساهمة  على  الوطني  لألمن   الصحة  مصالح  مفتشية  حرصت  آخر،   صعيد  وعلى

  فيها   ساهم  التطوعية  الحمالت  من  العديد  باشرت  إذ  الدم،  من  الوطني  االحتياطي  مخزون



  زيارة   1.317  الوطني  لألمن  الصحية  األطقم   باشرت  كما   للشرطة،  وموظف   موظفة   2.279

  القاصرين   باألحداث  االحتفاظ  وأماكن   النظرية  الحراسة  تحت  اإليداع  ألماكن   طبية  مراقبة

 . القضائي البحث إلجراءات يخضعون الذين

  العرض   وتنويع  تعزيز  نهج  بمواصلة  2022  سنة  تميزت  دائما،  الصحية  الخدمات  مجال  وفي

  لألمن   التابع   الصحي  المركز   وافتتاح  تجهيز   خالل  من  وذلك  الجهوي،   المستوى  على  الصحي

  خدمات  تقديم  تروم  مندمجة  بنيات  عن  عبارة  وهي   وسطات،  وجدة   بمدينتي  الوطني

  لباقة   تنضاف  والتي  أسرهم،  وأفراد  الشرطة  موظفي  لفائدة  أولية  وعالجية  طبية  واستشارات

  الطبية   والتحاليل  باألشعة  الفحص  مركز  يقدمها  التي  والمندمجة  المتقدمة  الطبية  الخدمات

  وأيده  هللا  نصره  السادس  محمد  الملك  الجاللة  صاحب   تفضل  الذي  بالرباط،  الوطني   لألمن

  على   امتدت   التي  التوسعة  مشروع  إتمام  السنة  هذه  عرف  والذي  ،2019  سنة  في  بتدشينه

  لضمان  الطبية،  التحليالت  مختبر   خدمات  وتوسيع  لتعزيز  جاءت  أولى  بناية:  جديدتين  بنايتين 

  طبي   مركز  بمثابة   هي   الثانية  والتحليالت،والبناية  الفحص  لتجهيزات  أكبر   استيعابية  طاقة

  األمن  أسرة  لفائدة  والتخصصي  العام  الطب  في  وعالجات  طبية  استشارات  قدم  ي  للتشخيص

  األمن  ألسرة  المقدمة  الصحية  الخدمات  لتجويد  متطورة  طبية  بمعدات  تجهيزهما  مع  الوطني،

 . الوطني 

  الجارية   السنة  خالل  الوطني  لألمن  الطبية  والتحليالت   باألشعة  الفحص  مركز  استطاع  وقد

 31.467  إجراء   بينها  من   طبية،   وخدمة   استشارة  527و   ألف  53  من  أكثر   وإجراء  تقديم 

(  PCR)  فحص   5.698  إجراء  إلى  باإلضافة  باألشعة،   فحص   16.362و   طبية،   تحليلة 

 .19-كوفيد  فيروس الختبار

 اإلداري والتسيير  التدبير في الحكامة إرساء: خامسا

  باعتماد   الجارية  السنة  تميزت  الشرطي،  العام  المرفق  وعصرنة  األمنية  الحكامة  مجال   وفي

  عن   األمنية  المركبات  أسطول  لتمييز  جديدة،  بصرية  لهوية  الوطني  لألمن  العامة  المديرية

  الوطن  أمن  على  المحافظة  في  مهمتها  وتسهيل  األخرى،  والسيارات  العربات  باقي

  النجدة  يطلبون  الذين  األشخاص   طرف   من  بها   واالتصال  عليها  التعرف  وتيسير  والمواطنين،

  باستشارة  اعتمادها  تم  التي   الجديدة،  البصرية  الهوية  هذه  وتتميز.  العام  الشارع  في   والتدخل

  تثبيت  مع  مميزة،  وتشخيصية   بصرية  ومواصفات  بطالء  الميدانية،  الشرطية  المصالح  مع

  الجانبية   األبواب  وعلى  األمامية  الواجهة   في  واألخضر  األحمر  باللونين  الوطني   األمن   شعار

  بتلقي   الخاص  19  الرقم  إبراز  مع  الوطني،  بالعلم  مصحوبا  الجديدة،   والدراجات  للمركبات

  بين   البصرية  الهوية  هذه   في  التمييز   تم  وقد.  المواطنين   اتونداء  النجدة   طلبات  واستقبال 

  مجموعات  سيارات  وبين  األبيض،  اللون  تحمل  التي  النجدة  وشرطة  العمومي  األمن  مركبات



  الهوية  هذه   تعميم  يتم  أن   المقرر  ومن   األزرق،   اللون  تحمل  التي  النظامية   األعمال   في  التدخل

 . مستقبال الخدمة ستدخل  التي  المركبات جميع  على البصرية

  نفقات  في  استقرارا  الوطني   األمن   مصالح  سجلت   النفقات،   بترشيد  المتعلق   الجانب  وفي

 قاعدة   وتوسيع   الجديدة  الشرطية   البنيات  من  العديد   إحداث  رغم   والكهرباء،  الماء  استهالك

  على   كذلك  حافظت  كما  الوطني،   األمن  مقرات  مستوى  على  المعلوماتية  المعدات  استعمال

  رغم   المركبات،  أسطول  صيانة  مصاريف  في  انخفاض  مع  الهاتف  استهالك  معدل  استقرار

  الجارية،   السنة  خالل   جديدة  مركبة   991  ب  لألمن   والالممركزة  المركزية  المصالح  تزويد 

  ناهز  ارتفاع  تسجيل  تم  المقابل،  وفي.  بالمائة  73  حدود  في  األمنية  المركبات  أسطول  وتجديد 

  نفقات   يخص  فيما  الالممركز  المستوى  على  بالمائة   43و   المركزي  المستوى  على  بالمائة  23

  السوق  في  المحروقات  أسعار  شهدته  الذي  الكبير  االرتفاع   بسبب  المحروقات،   استهالك

  خالل   لألمن   الجهوية   المصالح  إشارة  رهن   الموضوعة   السيارات  عدد  تزايد  ونتيجة   العالمي،

 . واألنواع  األحجام مختلف  من مركبة  8826 بلغت  والتي األخيرة السبع السنوات

  الوطني   لألمن  العامة  للمديرية  الجديد  المقر  تشييد  أشغال  حاليا  تتواصل  آخر،  صعيد  وعلى

 المصالح  جميع  يضم  مندمج  إداري  كمجمع   بالرباط،   الرياض  بحي  هكتارا  20  مساحة  على

  من  الثانية   المرحلة   في   السنة   هذه  خالل   الشروع   تم   حيث   واحد،   مكان  في   لألمن   المركزية 

  أيضا  تم  كما.  األساسية  الخدمات  شبكات  بمختلف   البنايات  ربط  تتضمن   التي  اإلنشاءات

  المناطق   ومقرات  وجدة  أمن  والية  مقر  بينها  من  جديدة،  أمنية  مقرات  06  بناء  مشاريع  إطالق

  بمدينة   المندمج  الصحي   المركز   ومقر   بوعياش  وبني  وإمزورن   بمديونة   لألمن  اإلقليمية 

 للشرطة  الملكي  المعهد  توسعة  أشغال  على  فضال  بأكادير،  تيليال  الشرطة  ودائرة  الرباط

  بمدينة  لألمن   اإلقليمية   المنطقة  ومقر   تازة  بمدينة   للشرطة   الثانية  الدائرة  مقر   وتهيئ  بالقنيطرة،

 . وأصيلة بمرتيل  الشرطة ومفوضيتي تمارة

  األمني،   األداء  على  إيجابا  ينعكس  بما  الشرطي،  العام  المرفق  رقمنة   لورش   واستكماال

  تحديث   عملية  في  الوطني   لألمن  العامة  للمديرية  التابعة  والتقنية  الهندسية   الفرق  شرعت

  االستغالل  في  الشروع   تم   حيث   الشرطية،  الالسلكية  لالتصاالت  التحتية  للبنية  شاملة

  المستوى  على  البصرية  األلياف  باستعمال  الرقمية  لالتصاالت  الوطنية  للشبكة  التدريجي

  رهن   الموضوعة  االتصال  ألجهزة  الكامل  التجديد  عملية  استكمال  أفق  في  وذلك  الوطني،

 . األمنية  المصالح إشارة

  موظفي   لتمكين   معلوماتية   وحلول  تطبيقات  عدة   لتطوير  المجهودات  مواصلة  أيضا  تمت   كما

  لتدبير   المعلوماتي  النظام  تعميم  عملية  استكمال  تم  حيث  بمهامهم،  األمثل  النهوض  من  الشرطة

  ويجري  الوطني،   الصعيد  على   الشرطة  دوائر   مجمل   على «  GESTARR»  الشرطة  دوائر 

  النجدة   نداءات  بتدبير   الخاص  المعلوماتي   النظام  إدماج  أجل  من  تدريجي،  بشكل   حاليا،  العمل



 وقاعات   والتنسيق   القيادة  قاعات  جميع  ضمن  19  الخط  عبر  المواطنين  عن  الصادرة

 . الوطني الصعيد  على المواصالت

  عمل  على   الرقابة  آليات   وتقوية   العام،   بالشارع  األمنية   التدخالت   في  للنجاعة  وضمانا 

 العام  بالشارع  الشرطة  لدوريات  الجغرافي  للتتبع  نظام  تعميم  حاليا  يجري  الشرطية،  الدوريات

  الشرطة   ودراجات  مركبات  تزويد   جرى  حيث   ،«GPS»  العالمي  التموقع  نظام  باستعمال

  بتوجيه  الخاص  المعلوماتي  بالنظام  آليا  مرتبطة  المواقع  لتحديد  وحدة   539  ب  النارية

  لنداءات   االستجابة   وفورية  سرعة  من   يرفع  أن   شأنه  من   الذي  األمر   وهو  األمنية،   التدخالت

 . العاجل  القريب في اآللية  لهذه والتدريجي  الشامل التعميم أفق  في  وذلك المواطنين، 

 2023 سنة برسم المستقبلية المشاريع: سادسا

  األمنية  بالخدمات  تتعلق   التي   السنوية  المنجزات  من   وشذرات  رئيسية  جوانب   إبراز  بعد

  العامة   المديرية  تحرص  ،2022  خالل  الشرطي  العام  المرفق  من  المواطنين   وانتظارات

  السنة برسم االستراتيجية   ومخططاتها  مشاريعها  لبعض  موجز  استعراض  على  الوطني  لألمن

 :المقبلة

  تحديث  ورش   مواصلة  الوطني   لألمن  العامة  المديرية   تعتزم  التحتية،   البنيات  مستوى   فعلى

  هذه  تزويد  مع  المعماري،  الهندسي  طابعها  تفريد  تروم  رؤية  وفق  الشرطة،  بنايات  وعصرنة

  على   العمل  عن  فضال  الضرورية،  والعمل  التوجيه  وفضاءات  الولوجيات  بكافة  البنايات

 . والمتوسطة  الكبرى الحضرية للتجمعات  والديموغرافي  العمراني التوسع مواكبة

  تواكب   الرباط،  بمدينة  الرياض  بحي  خامسة  أمنية  منطقة  إحداث  المقرر  من  اإلطار،  هذا  وفي

  عن  فضال  اإلدارية،   المملكة  بعاصمة  واالقتصادية  اإلدارية   األنشطة   وتنوع   العمراني  التوسع

  الفتتاح   األخيرة  اللمسات  وضع  يجري  كما  المدينة،  هذه  لساكنة  متكاملة  قرب  خدمات  توفير

  للتوسع  استجابة  وذلك  البيضاء،  الدار  أمن  لوالية  التابعة"  الدروة"  بمنطقة  للشرطة  مفوضية

 .المنصرمة السنوات خالل   السكاني القطب هذا عرفه الذي الكبير  الحضري

  الفرق  تجربة   تعميم   نحو   التدريجي  بالتوجه  يتعلق  آخر  ورش  المشروع،  هذا  إلى  ينضاف   كما

  المركبات   عدد  زيادة  خالل  من  وذلك  اإللكترونية،  الوطنية  التعريف  بطاقة  إلنجاز  المتنقلة

  لألمن   الالممركزة  المصالح  إشارة  رهن   وضعها  يتم   أن  على  الغرض،  لهذا  المخصصة

  إنجاز   طلبات  تلبية   وتبسيط   تيسير   في   الستعمالها  وذلك   الوطني،   التراب  مجموع   في   الوطني 

 . والجبلية القروية  والجماعات  جغرافيا  البعيدة المناطق في التعريفية الوثيقة هذه وتجديد 

  مراكز   من   مجموعة   الفتتاح  الوطني  لألمن  العامة   المديرية  تستعد   المنظور،   نفس   ووفق 

  الستقبال   معدة  فضاءات  عن  عبارة  وهي  اإللكترونية،  الوطنية  التعريف  بطاقة  إلنجاز  القرب



  تسهيل   بغرض   وذلك  التعريفية،   الوثيقة   هذه  على   مكثفا  طلبا  تعرف  التي   المناطق   ساكنة

  النتقال ل  قاطرة  تشكل  أضحت  التي  العمومية،  الخدمة  بهذه  المتعلقة  اإلدارية  المعامالت

 الفضاءات   هذه  توفير  عن  فضال  الوطني،  الصعيد  على  والخاصة  العمومية  للخدمات  الرقمي

 . القضائية السوابق بطاقة على  الحصول مثل  أخرى  لخدمات

  منصتها  تقاسم  مسار  مواصلة  القادمة  السنة  خالل  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  تعتزم  كما

  العمومية   المؤسسات  من  أكبر   مجموعة  مع  الهوية  من  للتحقق  به  الموثوق   الثالث  للطرف

  حزمة   من  المستفيدين  المواطنين  قاعدة  لتوسيع  والخدماتيين،  االقتصاديين  والفاعلين  الوطنية 

  التعريفية،   لمعطياتهم  وفعال  آمن  استعمال  من  ذلك  يقتضيه  ما  مع  بعد،  عن  المنجزة  الخدمات

  اإللكترونية،   للخدمات  متكاملة  رقمية   وابة ب   بإطالق   الوطني   لألمن   التقنية   الفرق   ستقوم  كما

  وتبسيط   اإللكترونية  الوطنية  التعريف  بطاقة  على  الحصول  خدمات  لتسهيل  أساسا  موجهة

 . ورقمنتها اآللية المساطر

  النظام  من   االنتهاء  وبعد   دائما،   للمواطنين  المقدمة  األمنية  الخدمات  تطوير   سياق   وفي

  لمكونات   الكامل  االستغالل  عملية  في  والشروع  الشرطة،  دوائر  بتدبير  الخاص  المعلوماتي

  في   الوطني  لألمن  العامة  المديرية  تستعد  العمومي،  األمن  مصالح  في  المعلوماتي  النظام  هذا

  الصعيد   على   القضائية  الشرطة  مصالح  داخل  العمل   رقمنة  ورش  إلطالق   القادمة  السنة

  القضائية   األبحاث  ملفات  تدبير  في  أكبر  فعالية  بضمان  يسمح  أن  شأنه  من  ما  وهو   الوطني،

  نحو  التوجه  ترسيخ   أيضا،  الورش   هذا  ويشمل .  الوطني  األمن   مصالح  عليها  تشرف   التي

  بشكل   اإلدارية  والوثائق  المعطيات  تبادل   واعتماد   الوطني   األمن  بمصالح  العمل  حوسبة

  وترشيد  جهة،  من  والفعالية   النجاعة  تحقيق  بهدف  الوطني،  الصعيد  على  وآني  إلكتروني

  غير  الورقية  المعامالت  عن  التدريجي  االستغناء  خالل  من   وذلك  ثانية،   جهة  من  النفقات

 . للبيئة وصديقة طاقيا  مكلفة  غير تقنيات واستعمال   الضرورية،

  جوانبها  في السنوية، حصيلتها من الشذرات هذه الوطني  لألمن  العامة المديرية  تستعرض وإذ

  على   التأكيد  تجدد  فإنها  ممتلكاته،   سالمة  وضمان  المواطن   أمن  مع  تتقاطع  أو  ترتبط  التي

  وتجويد  باألمن،   اإلحساس  وتدعيم   العام،  األمن  لتوطيد  الرامية   الجهود  بمواصلة  التزامها

  المهنية   باألوضاع  النهوض   عن  فضال  والسائح،  المقيم  ولألجنبي  للمواطن  المقدمة  الخدمات

 . الوطني األمن أسرة منتسبي لكافة واالجتماعية

 

 


