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حدث بارز
 

المتعلق  بدور األمبودسمان والوسيط 207/65تفعيل القرار رقم   
لدفاع عن حقوق اإلنسانوباقي المؤسسات الوطنية ل   

".في النهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها   
 

لس حقوق اإلنسان، نظمت مؤسسة الوسيط باململكة  ةعلى هامش الدورة الثامنة عشر

بقصر األمم املتحدة جبنيف، بتعاون مع املفوضية السامية حلقوق  2011شتنرب  26املغربية يوم 

ثتني الدبلوماسيتني املغربية والسويدية، مائدة مستديرة حول اإلنسان التابعة لألمم املتحدة والبع

املبادرات املتخذة وآفاق تفعيل القرار األممي املتعلق بدور األمبودمسان والوسيط وباقي "

الذي ، "املؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها

  .207/65حتت رقم  2010دجنرب  21مت تبنيه يف 

مشارك من خمتلف القارات، من وسطاء  200ومتيزت أشغال هذه الدورة حبضور حوايل  

وأمبودمسان وسفراء البعثات األجنبية لدى منظمة األمم املتحدة جبنيف وممثلي بعض املنظمات 

غري احلكومية وبعض اهليئات التابعة ملنظمة األمم املتحدة من سائر القارات، والذين أشادوا 

 . بادرة املغرب وباإلصالحات اليت جها يف جمال الوساطةمب

  )10أنظر تتمة ص(

  :ةالمنسق

  السيدة فاطمة آريش

:هيئة اإلعداد  

آلنسة هدى آيت زدانا  

 السيدة كوثر السقاط

 السيد محمد الصبار 

:البريد اإللكتروني  

contact@mediateur.ma 

محاية البيئةهل أنت فعال حباجة لطباعة هذه النشرة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فاملرجو منك طباعتها على الوجهني، بذلك تكون قد سامهت يف   
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 الزيارات

سفري اململكة املتحدة  يت موريسالسيد تيموزيارة : 2011شتنرب  15
  .ملؤسسة الوسيطبالرباط 

  

  

  

  

  

  

بالرباط  الدامناركسفري  السيد الرس فيسنغزيارة : 2011شتنرب  15
  .ملؤسسة الوسيط

  

  

  

  

  

  
العليـا العربية ملؤسسة  مزيارة وفود احملـاك :2011شتنرب  16

  .الوسيط

  

  

  

  

  

  

املدير  كاسترو، السيد خوان باراديسزيارة  :2011شتنرب 16
 .ملؤسسة الوسيط el comercio العام جلريدة 

، سفرية السويد ة أنا مهاركرينالسيدزيارة  :2011 شتنرب 21
  .باملغرب ملؤسسة الوسيط

سفري مجهورية  حازم اليوسفي السيدزيارة  :2011أكتوبر 3
  .ملؤسسة الوسيطالعراق  

  

  

  

  

  

  

قاضي احملكمة  اأنطوين سريبك السيدزيارة  :2011أكتوبر 5
  .ملؤسسة الوسيط الفيدرالية األمريكية

وسيطة  السيدة عليمة ديبورا تراوريزيارة  :2011أكتوبر  10
  .ملؤسسة الوسيطمجهورية بوركينا فاصو 

السيد خوسي لويس برئاسة زيارة وفد إسباين : 2011أكتوبر  11
، مدير قسم التعاون املتوسطي والعامل العريب بوزارة مارتن ياغي

  .ملؤسسة الوسيط الشؤون اخلارجية والتعاون اإلسبانية

السيد مجيل برئاسة زيارة وفد فلسطيين هام : 2011أكتوبر  20
  .ملؤسسة الوسيطأمني هيئة الوفاق الفلسطيين  سالمة

السيد نيكوالج زيارة وفد دامناركي برئاسة  :2011فاتح نونرب
ملؤسسة الوسيط، وذلك يف إطار تقييم برنامج الشراكة هانسن 
   .الثنائية

  

  

 

 

 

 

 

أنشطة
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وسيط يف اجللسة االفتتاحية مشاركة مؤسسة ال  : 2011شتنرب  17

للمؤمتر الثاين لرؤساء احملاكم العليا يف الدول العربية املنظم من 

  .الدار البيضاءب الس األعلى  طرف

مشاركة مؤسسة الوسيط يف يوم دراسي منظم   :2011شتنرب  23

من طرف املنظمة املغربية من أجل حماربة العنف ضد املرأة بتعاون 

  .بالدار البيضاء  »الوساطة األسرية  « ولوزارة العدل ح عم

تنظيم مؤسسة الوسيط، بتعاون مع املفوضية   :2011شتنرب  26

السامية حلقوق اإلنسان والبعثتني الدبلوماسيتني املغربية والسويدية 

املبادرات واآلفاق املستقبلية الرامية "جبنيف ملائدة مستديرة حول 

األمبودمسان  بدور مؤسسات لتفعيل االتفاقية األممية املتعلقة

والوسيط وباقي املؤسسات الوطنية املعنية بالدفاع عن حقوق 

لس حقوق  18على هامش الدورة وذلك  ،"اإلنسان ومحايتها 

  .جبنيف املنظمة اإلنسان

 مشاركة مؤسسة الوسيط يف ورشة عمل  :2011أكتوبر  3

 تعزيز"حول  منظمة بالرياط من طرف ترانسبارنسي املغرب

  ."التشريع ضد الرشوة

مستشار  إلقاء حماضرة لألستاذ احلسن سيمو :2011أكتوبر  10

باملعهد امللكي  لفائدة عمداء وضباط الشرطة مبؤسسة الوسيط

 .للشرطة بالقنيطرة

مشاركة مؤسسة الوسيط يف أشغال يوم  :2011أكتوبر  15

تواصلي نظمته اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة حول موضوع 

  .بالرباط "نزاهة وشفافية احلياة السياسية"

 

أنشطة

سفري سويسرا  السيد برتراند لويسزيارة : 2011نونرب  21
  .ملؤسسة الوسيط

مستشار بسفارة  السيد ماتيس شرودرزيارة  :2011دجنرب  6
  .ملؤسسة الوسيطهولندا 

مارتا ممثلة جلنة البندقية  لسيدة كارولنيازيارة : 2011دجنرب  14
 سملؤسسة الوسيط دف تعزيز سبل التعاون بني املؤسسة وال

  .األورويب 

السيد حيىي زيارة وفد موريتاين هام برئاسة : 2011دجنرب  22
، املدير العام للسياسة االقتصادية واستراتيجيات ولد عبد الدامي

  .ة والتنمية يف موريتانياوزارة الشؤون االقتصاديبالتنمية 

السيد باماريام زيارة وفد موريتاين يترأسه :  2011دجنرب  29 
 . ، رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبوريتانياكويطا

 التظاهرات

  مشاركة مؤسسة الوسيط : 2011غشت  10
  .املنظم بالرباط ليوم الوطين للجالية املغربية باخلارجيف االحتفاء با

  مشاركة مؤسسة الوسيط  :2011شتنرب  8
يف جلسة عمل مع أعضاء اللجن املكلفة بالقضايا االقتصادية  

واالجتماعية واملشاريع االستراتيجية التابعة للمجلس االقتصادي 
حكامة املرفق العمومي  « :واالجتماعي والبيئى حول موضوع

  .املنعقدة بالرباط" وعالقة اإلدارة باملواطن

مشاركة مؤسسة الوسيط يف لقاء منظم  : 2011شتنرب  10و 9
من طرف وزارة االقتصاد واملالية واملؤسسة املالية الدولية بالرباط 

لألحباث يف املالية العمومية والتجمع األورويب للبحث يف املالية 
انسجام املالية العامة يف املغرب :"حول موضوع   العمومية
  .وفرنسا
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مشاركة مؤسسة الوسيط يف أشغال  :2011أكتوبر  23و 22

املؤمتر السنوي اخلامس واجلمع العام للجمعية الدولية ملكافحة 

  . مبراكش  الفساد

مشاركة مؤسسة الوسيط يف الدورة  :2011أكتوبر  28و 24

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف 

  .الفساد مبراكش

انعقاد املؤمتر السابع جلمعية األمبودمسان  :نونري 18إىل  16من

خصائص :" والوسطاء الفرانكفونيني باللوكسومبورغ حول

  ".مؤسسات الوسيط واألمبودمسان

مشاركة مؤسسة الوسيط يف املؤمتر : 2011دجنرب  21إىل  19

املنظم  ة لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفسادالثالث للشبكة العربي

  .بالرباط

 حقوق اإلنسان

مشاركة مؤسسة الوسيط  يف مؤمتر رفيع   : 2011شتنرب  8و 7

املستوى حول دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف الوقاية 

 من التعذيب بالقارة اإلفريقية، نظمه الس الوطين حلقوق اإلنسان

  .بالرباط

مشاركة مؤسسة الوسيط يف االجتماع التنسيقي  :2011شتنرب  29

قوق اإلنسان ودميقراطية حب اخلاصة للدورة السادسة للجنة الفرعية

  .ربوكسيلباإلحتاد األوريب،  -احلكامة الرشيدة املغرب

مشاركة مؤسسة الوسيط يف اجللسة األوىل  :2011أكتوبر  5
  .، املنعقدة بالرباطالوطين حلقوق اإلنسان لتنصيب أعضاء الس

الدورة العادية سة الوسيط يف مشاركة مؤس :2011 أكتوبر 31
  .، املنعقدة بالرباطللمجلس الوطين حلقوق اإلنسان الثانية

مشاركة مؤسسة الوسيط يف املؤمتر املنعقد  :2011نونرب  12و11
بالرباط من طرف الس الوطين حلقوق اإلنسان حول موضوع     

  ".يزيالسلطة من أجل املساواة ومكافحة مجيع أشكال التم" 

يف يوم دراسي حول  مؤسسة الوسيطمشاركة  :2011نربنو 17
آلية االستعراض الدوري الشامل يف جمال حقوق اإلنسان املنظم 

  . بالرباط من طرف املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان

رئيس  األستاذ عبد العزيز برتاكور مشاركة :2011نونرب  23
ة إعداد أرضية مؤسسة الوسيط يف أشغال اجتماع تنسيقي لدراس

حول املقتضيات القانونية املشتركة بني هيئات محاية احلقوق 
واحلريات واحلكامة اجليدة، املنظم من طرف اهليئة املركزية للوقاية 

  .بالرباط من الرشوة

منظمة  يف ندوة وطنية مؤسسة الوسيطمشاركة  :2011دجنرب 3و 2
حول آلية  من طرف املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان بالرباط
  .االستعراض الدوري الشامل يف جمال حقوق اإلنسان

االجتماع  أشغال مؤسسة الوسيط يف مشاركة :2011دجنرب  8
من  بالرباط ملوزارات واملؤسسات الوطنية املنظالتنسيقي مع ا

طرف املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان حول مشروع التقرير 
تنفيذ االتفاقية الدولية  خبصوصالوطين األويل للمملكة املغربية 

  .حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 

أنشطة
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  :تقدمي 
انعقدت الدورة التكوينية الثامنة لفائدة مساعدي الوسطاء 

 11أعضاء مجعية األمبودمسان والوسطاء الفرانكفونيني ما بني 
لولوج إىل ا"  بالرباط حول موضوع 2011أكتوبر  13و

أي دور : اخلدمات ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية
  ."للوسيط؟

  :وقد تضمن برنامج الدورة أربع وحدات تكوينية
 احلق يف الصحة؛ -
 احلماية االجتماعية؛ -
 التشغيل واإلدماج االجتماعي؛ -
 .الضرائب -

شارك يف هذه الدورة التكوينية مؤسسات الوساطة 
البنني : منبكل اة املواطن واملدافعون عن احلقوق ومح

وبوركينافاصو وبوروندي ودجيبويت والغابون وغينيا وهاييت 
  .والسينغال واملغرب

 .أطرها  خرباء من مايل وفرنسا والكيبيك واملغربو
وقد ترأس اجللسة االفتتاحية للتظاهرة األستاذ عبد العزيز 
ة برتاكور رئيس مؤسسة الوسيط باململكة املغربية حبضور السيد

عليمة ديبورا طراوري وسيطة مجهورية بوركينافاصو، باعتبارها 
  .ضيفة شرف الدورة

  
  
  
  
  
  
  

ويف هذا اإلطار، تطرق رئيس مؤسسة الوسيط إىل األمهية 
اليت تكتسيها هذه الدورة من حيث مساعدة املستفيدين منها على 

م  وتطوير مهارام يف جمال معاجلة الشكايات مع اربصقل خ
  .ني االعتبار البعد احلقوقي يف هذه العمليةاألخذ بع

 
 

 للجمعية نيوذكر ذه املناسبة بالدورة اخلامسة والست
، اليت 2010دجنرب  21العامة لألمم املتحدة املنعقدة بتاريخ 

  .اعتربت األمبودمسان كهيئات للدفاع عن حقوق اإلنسان

مداخلة السيد برتاكور، تدخلت وسيطة  وعقب
بوركينافاصو لتشكر نظريها من أجل تفضله باستقباهلا يف إطار 
زيارة عمل، معربة عن تثمينها ألمهية انعقاد هذه الدورة، واليت 

 .اطةتروم تطوير خربة العاملني مبؤسسات األمبودمسان والوس
ز بني مرك التعاونووفقا لنفس املنظور، اقترحت أن يتم 

التكوين اخلاص باجلمعية، الذي حيتضنه املغرب واملركز اإلفريقي 
للبحث حول األمبودمسان بدوربان جبنوب افريقيا، احملدث 

  .مؤخرا
  :أهداف الدورة 

ترمي هذه الدورة إىل تشجيع تبادل التجارب حول 
خمتلف املمارسات يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، 

سسات املشاركة من أجل اضطالع السيما مالءمة عمل املؤ
  .أفضل بأدوارها طبقا للمعايري الدولية

  : املنهجية املعتمدة 
  :جرت أشغال الدورة التكوينية على الشكل التايل

مرحلة أوىل مشلت تقدمي موضوع الوحدة من لدن  •
  اخلرباء؛

مرحلة ثانية لتقاسم جتارب خمتلف املؤسسات  •
  ؛ املشاركة

  .عرض احلاالت التطبيقية •

  :شغال الدورةأ 
أشغال  اآلنسة هدى آيت زدانبعد تقدمي منسقة الدورة 

مدير (السيد لويك ريكورالدورة وإطارها العام، قدم كل من 
السيد فريديريك بيسموت و)  قطب الصحة والرعاية والعالج

من مؤسسة املدافع عن احلقوق ) مستشار طيب بنفس القطب(
قطاع الصحة  مديرة( السيدة ريين لوكوربفرنسا، وكذا 

املتعلقة الوحدة األوىل ) واخلدمات االجتماعية حبامي املواطن
  .  باحلق يف الصحة

  أعضاء الوسطاء دة مساعديئلفا الثامنةالدورة التكوينية 

 الفرانكفونيين والوسطاءاألمبودسمان جمعية  

  التكوين
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جتربة مؤسستهم يف جمال  يونوقد تناول اخلرباء الفرنس
 وق املواطنني يف امليدان الصحي، مستعرضنيالدفاع عن حق

الدوافع اليت أدت إىل تأسيس قطب الصحة والرعاية والعالج على 
  :مستوى مؤسسة املدافع عن احلقوق، واليت ميكن امجاهلا فيما يلي

  احترام مبدأ احلق يف الصحة بالنسبة للمواطنني؛ •
ارتفاع حاالت املنازعات القضائية يف جمال  •

  الصحة؛
ت املواطن خبصوص اجلودة والرعاية متطلبا •

والعالج وصعوبة التواصل بني املرتفقني ومهين 
   .القطاع الصحي

ومتكن هذه اآللية من فهم الرتاعات والتدخل من أجل 
حلها وبناء الثقة بني الفاعلني املعنيني ولفت انتباه املسؤولني عن 

  .القطاع خبصوص االختالالت القائمة
  
  
  
  
  
  
  
  

جتربة مؤسسة  السيدة ريين لوكورمت قد ،ومن جهتها
حامي املواطن بالكيبيك يف عالقتها بقضايا الرتاعات املترتبة عن 
، العالقات بني املرتفقني وشبكة الصحة واخلدمات االجتماعية

مربزة كون حامي املواطن يعمل على احترام مبادئ حسن سري 
احلق  اخلدمات الصحية واخلدمات االجتماعية من خالل ضمان

  .اجلودة والرتاهة والشفافيةواحترام الولوج للمعلومة يف 
الكاتب العام لوسيط  فوين دمبيليو قدم السيد 

واليت " احلماية االجتماعية"حول  الوحدة الثانيةمجهورية مايل 
حدد من خالهلا مفهوم احلماية االجتماعية وخمتلف امليادين 

  جتماعية والعملالرعاية االجتماعية واملساعدة اال(اليت تشملها 
 

    

  

  

  

  

مستدال بالنموذج املايل الذي تظل جتربته ضعيفة يف ) االجتماعي
  .  هذا اال
حول التشغيل واإلدماج  الوحدة الثالثةمت تقدمي و

من مؤسسة حامي  السيدة ريين لوكوراالجتماعي من طرف 
املواطن بالكيبيك، واليت ركزت يف مداخلتها على وضعية 

اقني، حيت استعرضت تاريخ السياسات ونصوص القوانني املع
اليت حتمي األشخاص املعاقني يف جمال العالج والصحة والتربية 
واحلق يف العمل واإلدماج اإلجتماعي بالكبيك، مشرية إىل 
كوا تسعى إىل حتقيق املساواة بني األشخاص املعاقني وباقي 

  .املواطنني يف القيام بأدوارهم االجتماعية

  

  

  

  

  

فقد مت حول الضرائب لوحدة الرابعة ا وخبصوص
ممثل املديرية العامة  السادة إبراهيم الشيكرمن طرف تقدميها 

الدراسات والتحليل  شعبةرئيس  عبد اهلادي أطويبللضرائب و
  .والتتبع مبؤسسة الوسيط

  

  التكوين
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حيت قدم اخلبري األول ملخصا عن النظام اجلبائي املغريب يف 
فتريت التطور اللتني مر ما، واملتمثلتني يف اإلصالح اجلبائي 

اجلبائية اليت خلصت إىل إصدار توصية بتبسيط النظام  واملناظرة
  .اجلبائي واخلفض التدرجيي للمعدل الضرييب

  
  
  
  
  
  

قراءة نقدية للضرائب اليت  السيد أطويببدوره، قدم 
  .يعتربها البعض كواجب، فيما تراها غالبية املواطنني كإكراه

كما قدم حاالت الرتاع اليت عرضت على مؤسسة 
بالدعوة إىل ضرورة مراعاة مبدأي الوسيط باملغرب وختم عرضه 

   .ساواة واإلنصاف اجلبائينيامل
هودات اليت بذلتها املديرية العامة كما سجل اخلبريان ا

  .للضرائب لتعزيز مبدأ العدالة اجلبائية
  
  
  
  
  
  

 الوحدة اخلامسةخالل اخلبريان الفرنسيان  تطرقفيما 
دور احلوار واإلعالم يف حالة وقوع  إىلاحلاالت التطبيقية ب املتعلقة

على أنسنة وتثمني  مربزين كون األول ينبين ،حادث طيب
واكبة امليف ، فيما يساهم الثاين األطباء واملرضىالعالقات بني 

   ، من خالل احلديث عن الدور الوقائيباحلوادث الطبية والتعريف

الذي ميكن أن تلعبه مؤسسات الوساطة يف جمال محاية مهنيي 
  .الصحة واملرضى أو املرتفقني

  

  

  

  

  

السيدة تطبيقية اليت قدمتها احلاالت ال يف حني تناولت

رتفقني الذين يشتكون من اهليئات املشكايات لمناذج  ريين لوكور
: الصحية، وعلى اخلصوص االختالالت األكثر حضورا واليت م

التأخري مبصاحل املستعجالت وندرة املعلومات (آجال االنتظار 
، )املتعلقة باإلجراءات اليت تشمل الولوج إىل امللفات الطبية

  .اخلدمات تقدميوالنقائص على مستوى 

وعقب تقدمي العروض املربجمة برسم هذه الدورة وتناوهلا 
  :باملناقشة والتحليل مت استخالص التوصيات التالية

تكوين العاملني  مبؤسسات الوساطة يف ضرورة مواصلة  
   ؛خمتصةجماالت حمددة و 

وضع هيئات لليقظة يف جمال الصحة والوقاية يف  
  ؛لوساطةمؤسسات ا

اهلياكل التنظيمية ملؤسسات الوساطة  النظر يفإعادة  
  ؛دف مالءمتها مع انتظارات املواطنني

القيام بدور بيداغوجي   على مؤسسات الوساطة حرص 
يف إطار حتسني العالقات بني مهنيي الصحة 

  .واملرتفقني

  التكوين
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  الدورة التكوينية الثانية لفائدة مساعدي األمبودسمان أعضاء

 ان المتوسطيينجمعية األمبودسم 
، وكذا خمطط عمل 2009بناءا على قرار أثينا املصادق عليه  خالل اللقاء الثالث جلمعية األمبودمسان املتوسطيني يف دجنرب 

بتعاون بني اجلمعية  2011دجنرب  15 و 13 بالرباط يف الفترة ما بني اجلمعية يف جمال التكوين، مت تنظيم الدورة التكوينية الثانية
الوسيط باململكة املغربية لفائدة مساعدي مجعية األمبودمسان  ومؤسسة

صالحيات الوسيط واألمبودمسان يف جمال الدفاع "املتوسطيني حول 
  .  "عن حقوق اإلنسان

بلدا  14مشاركا وخبريا ميثلون  31م خالل هذه الدورة أوالت
  ).جملس أوروبا(عضوا يف اجلمعية، فضال عن مالحظ من جلنة البندقية 

خالل اجللسة االفتتاحية، رحب السيد عبد العزيز برتاكور، و
رئيس مؤسسة الوسيط باململكة املغربية باملشاركني  وعرب عن امتنانه 

 التابعة  للدعم الذي قدمه املعهد الدويل لألمبودمسان وجلنة البندقية
  . لس أوروبا وكذا اخلرباء على إسهامام يف الدورة

ا التكوين الذي يرمي إىل تأهيل كما شدد على أمهية هذ
مؤسسات األمبودمسان ومتكينها من كفاءات ذات مؤهالت عالية يف جمال محاية حقوق اإلنسان، مربزا أدوارها يف الدفاع عن حقوق 

  .املواطنني إىل جانب املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
شعبة التواصل والتعاون والتكوين مبؤسسة الوسيط، والذي  دورة من طرف السيدة فاطمة كريش رئيسةللومت تقدمي السياق العام 

  . أبرزت من خالله أسباب اختيار موضوع الدورة وكذا هدفها الرئيسي واملتمثل يف تبادل املعارف واملمارسات اجليدة بني املشاركني
  .يل مؤسسات الوساطةكما تطرقت إىل القرار األممي املتعلق بدور مؤسسات األمبودمسان والذي يدعم إحداث أو تأه

  : وهكذا، مت تقدمي مخسة حماور من طرف اخلرباء، وهي على التوايل
دور مؤسسات األمبودمسان يف الدفاع عن حقوق اإلنسان باملقارنة مع املؤسسات الوطنية حلقوق "حملور األول حول ا •

ال األمن والعدالة، املدافع عن الشعب السيدة كارمن مارن، مستشارة يف جم: مت تقدميه من طرف خبريين ومها  ؛"اإلنسان
  اإلسباين واألستاذ إدريس بلماحي، مستشار مبؤسسة الوسيط باململكة املغربية؛

مت تقدميه أيضا من طرف خبريين،  ؛"وسائل تدخل مؤسسات الوسيط واألمبودمسان لدى اإلدارات"احملور الثاين حول   •
مسان األورويب والسيد اإلدريسي حممد، رئيس وحدة االستقبال ومكتب السيدة رالوكا تراسكا، حمامية لدى األمبود:ومها

  وسيط باململكة املغربية؛مبؤسسة الالضبط، 
قدمه ثالثة خرباء   ؛"الوسائل املباشرة للتأثري اليت تتوفر عليها مؤسسات الوساطة واألمبودمسان"احملور الثالث خبصوص  •

إيش، رئيسة وحدة التعاون الدويل لدى األمبودمسان الربملاين السويدي، السيدة ماريان فون دير : ويتعلق األمر بكل من
واخلبرية الثانية السيدة لوسي بونيلو، مكلفة بالبحث لدى األمبودمسان الربملاين ملالطا، و اخلبري الثالث السيد كريستيان أوغارد، 

  مستشار رئيسي  لدى األمبودمسان الربملاين الدامناركي؛  
قدمه خبريان ويتعلق  ؛"الوسائل غري املباشرة للتأثري اليت تتوفر عليها مؤسسات الوساطة واألمبودمسان"عاجل  احملور الرابع •

األمر بكل من السيدة كارمن مارين، مستشارة يف جمال األمن والعدالة مبؤسسة  املدافع عن الشعب اإلسباين والسيدة جنوى 
  وسيط باململكة املغربية؛أشركي، رئيسة وحدة التحليل والتتبع مبؤسسة ال

مت تقدمي هذا احملور  ؛"207/ 65دور الوسطاء واألمبودمسان يف تفعيل قرار األمم املتحدة رقم "احملور اخلامس حول   •
مناصفة من طرف السيدة فاطمة كريش، رئيسة شعبة التواصل والتعاون والتكوين، مبؤسسة الوسيط باململكة املغربية والسيد 

  .بودمسان برملاين سابق هلولندارويل فرينوت، أم

  التكوين
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وقد متيزت مداخالت اخلرباء جبودا وبغناها حيث حاولوا اإلملام والتطرق ملختلف اجلوانب املتعلقة بنشأة مؤسسات الوساطة 
  .           يف فعاليتها واألمبودمسان واختصاصاا وجماالت تدخلها، فضال عن آليات ووسائل التأثري اليت تتوفر عليها هذه املؤسسات قصد الزيادة

سجل املشاركون وجود عالقة قائمة وخالل املناقشة، 
على التعاون والتبادل والتشاور بني املؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان ومؤسسات األمبودمسان والوساطة، مشريين إىل 
مسامهة كليها يف إغناء النقاش العمومي خبصوص قضايا حقوق 

  .اإلنسان
القة اجلدلية القائمة بني الدميقراطية أو كما أبرزوا الع

  .االنتقال الدميقراطي ونشأة مؤسسات الوساطة واألمبودمسان
من جهة أخرى، اقترح املشاركون العمل على توحيد 
معايري مؤسسات الوساطة واألمبودمسان من أجل ضمان فعاليتها 
وجناعتها، غري أم أشاروا يف الوقت ذاته إىل ضرورة احترام 

  .صوصية الثقافية لكل بلد على حدةاخل
على صعيد آخر، شدد املشاركون على ضرورة توفر البلدان على قانون ينظم احلق يف الولوج للمعلومة، خاصة ذات الطابع 

لى وجوب اإلداري، وكذا أمهية املقاربة االستباقية يف التعامل مع اإلشكاليات اليت قد تطرح يف عالقة املواطن باإلدارة، مع التركيز ع
  . وضع ميثاق أخالقي حلسن السلوك اإلداري، كما هو الشأن بالنسبة ملؤسسة األمبودمسان األورويب

كما ركزوا على أمهية وسائل اإلعالم باعتبارها وسيلة للضغط والتأثري على عمل اإلدارات و على ضرورة تسخري هذه اآللية 
ت من أجلها مؤسسات األمبودمسان والوساطة، مضيفني أن املواقع االجتماعية بشكل جيد من أجل حتقيق األهداف واملبادئ اليت أحدث

  .ميكنها االضطالع بدور فعال يف هذا الصدد
واستحضر البعض منهم وسائل أخرى للتأثري تتمثل يف عضوية الوسيط أو األمبودمسان، يف بعض البلدان، يف املؤسسات الوطنية 

، وكذا وجود جلان باملؤسسات التشريعية، كما هو )املغرب مثال(ة املعنية بالرتاهة واحلكامة اجليدةحلماية حقوق اإلنسان واهليئات الوطني
  .احلال يف إسبانيا

ويف سياق متصل، أبرز املشاركون أنه ينبغي العمل على تفعيل القرار األممي املذكور والعمل على إحداث ميكانيزمات دولية يف 
  . رار اهليئات األممية حلماية حقوق اإلنسان والدفاع عنهاجمال الوساطة واألمبودمسان على غ

كما سجلوا أن مؤسسات األمبودمسان ميكنها إبداء رأيها واقتراحاا خبصوص التقارير الدورية يف جمال حقوق اإلنسان 
  .ومعايري باريس ، داعني إىل التشجيع على إحداث مؤسسات لألمبودمسان والوساطة تتالءم)االستعراض الدوري الشامل مثال(

وأبرزوا، من جهة أخرى، أن هناك دورا تكميليا بني مؤسسات الوساطة واألمبودمسان ونظرياا املعنية بالدفاع عن حقوق 
تتوفر على  الثانيةاإلنسان ومحايتها، على الرغم من كون الفئة 

  . صالحيات واسعة
ويف اختتام أشغال الدورة، هنأت السيدة فاطمة كريش 

ؤسها اجللسة نيابة عن األستاذ عبد العزيز برتاكور خالل تر
املشاركني على أمهية اإلشكاليات اليت  رئيس مؤسسة الوسيط،

. اهتمامهم باملوضوعتساؤالت اليت تعكس المت التطرق إليها و
وأكدت على أمهية هذه الدورة اليت شكلت فرصة مالئمة لتبادل 

ميكن أن تشكل التجارب واخلربات واستنباط اإلجراءات اليت 
  .مرجعا لالستئناس به

  التكوين
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  بارزال ثتتمة احلد

تبادل اآلراء والتجارب خبصوص الوسائل القمينة بتفعيل القرار األممي على الصعيدين الوطين والدويل،  يف وقد ساهم تنظيم هذه املائدة املستديرة
لتعاون والتنسيق بني هذه املؤسسات خبصوص القضايا املختلفة املتعلقة والنهوض باملكانة الدولية ملؤسسات الوساطة واألمبودمسان وتطوير عالقات ا

 . حبقوق اإلنسان يف عالقة بالقطاعات العمومية
  :على ثالثة حماور أساسية وهيا ركزت أشغاهلقد و 

 ؛املهام اجلديدة لألمبودمسان والوسطاء وآفاق عملهم 
 ؛حدة املنصوص عليها يف القرار األمميدور األمبودمسان أو الوسيط يف تطبيق توصيات األمم املت 
  .األمم املتحدة منظومةالعالقة بني األمبودمسان و 

  :تجارب واملعطيات ساهم فيها كل منللوعرفت املداخالت بشأن هذه احملاور تبادال مثمرا 
درة اليت اختذا اململكة املغربية من خالل األستاذ عبد العزيز برتاكور، رئيس مؤسسة الوسيط باململكة املغربية، الذي تطرق باخلصوص إىل املبا

ها إحداث مؤسسة الوسيط، لتحل حمل ديوان املظامل، مربزا خصائصها على كافة املستويات، وكذا مهامها اجلديدة ووسائل العمل اليت تتوفر علي
 . واستراتيجية عملها يف جمايل التعاون والشراكة

يف النهوض  ادة القوية للوسيطالتأكيد على اإلر ، جدد وباإلضافة إىل ذلك
اخلصوص يف جمال التكوين وتبادل اخلربات ونشر  بعالقات التعاون والشراكة، على 
األمبودمسان والوساطة وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان  القيم واألهداف اليت تتوخاها مؤسسات 

سات املثيلة املبذولة يف هذا الصدد، السيما مع املؤس يف جمال اختصاصها وكذا تنسيق اجلهود 
 .واإلقليمية والدولية املعنية واجلمعيات وكذا املنظمات الوطنية 

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الذي ميثله السيد  وقد دعا كل من مكتب 
الوطنية واإلقليمية والسيدة كاثارينا روز، رئيسة اللجنة  رئيس شعبة اآلليات  فالدلن ستيفانوف
للدفاع عن حقوق اإلنسان، إىل  العمل وفق معايري  الوطنية  الدولية للتنسيق بني املؤسسات

على أمهية املبادئ  ، مع التأكيدحبماية حقوق اإلنسان باريس، وضمان دورها كهيئة مكلفة 
وكذا املؤسسات الوطنية  اطةاألمبودمسان والوس  اليت ينبغي توفرها يف مؤسساتاألساسية 

     .قالليةاالستوعلى رأسها ، للدفاع عن حقوق اإلنسان

السيد آندري خيمينيث رودريغيز، مستشار مكلف بقطب األمن والعدالة  و حامية املواطن بالكبيك لسيدة راميوند سان جريمانلوبالنسبة 
للنهوض ذه عد ضامنا توباقي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ساطةمؤسسات األمبودمسان والو أن افقد اعترباملدافع عن الشعب اإلسباين،  ؤسسةمب

ينبغي عليها اآلن، وأكثر من أي وقت مضى، أن تكون يف خدمة املواطنني وأن تكون مستعدة إلمساع صوت األشخاص الذين  وأنه ،احلقوق ومحايتها
  .يعتربون أنفسهم مهددين أو متضررين يف حقوقهم االقتصادية والسوسيوثقافية

ي يعد آلية لتحسني اخلدمات العمومية املقدمة للمواطنني، والذي يروم تعزيز جودة عمل كما تطرق حامي املواطن إىل كتاب فقه الوساطة الذ
  .األمبودمسان ومؤسسات الوساطة داخل الفضاء الفرانكفوين

فيما سجل  كل من املدافع عن احلقوق باجلمهورية الفرنسية السيد دومينك بوديس وحامي العدالة بالربتغال السيد ألفريدو دي سوسا أن 
ىل تعزيز التعاون فضل وسيلة للمسامهة يف تفعيل القرار األممي تتمثل يف تعزيز معارف بعض املؤسسات املثيلة وتوفري املساعدة التقنية لفائدا، داعني إأ

  . الدويل بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

  207/65القرار األممي رقم 

املتعلق بدور األمبودمسان والوسيط وباقي 

املؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق 

اإلنسان يف النهوض حبقوق اإلنسان 

دجنرب  21، الذي  مت تبنيه يف "ومحايتها

2010  . 
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 املؤمتر السابع جلمعية األمبودمسان والوسطاء الفرانكفونيني

مؤمترها السابع حول  2011نونرب  18و 16األمبودمسان والوسطاء الفرانكفونيني يف الفترة ما بني عقدت مجعية 
وقد التأم خالل هذا املؤمتر أعضاء اجلمعية مبا فيهم مؤسسة الوسيط . "األمبودمسان/خصوصيات مؤسسات الوساطة"موضوع 

  .ب رئيس اجلمعية، رئيس املؤسسة ونائباألستاذ عبد العزيز برتاكورباملغرب ممثلة 
  :يف املؤمتر احملاور التالية  نوقد تناول املشاركو 

  الدور الوقائي والدور اإلصالحي للوسيط؛ 
  الوسيط واالستقاللية؛ 
  .الوسيط، ضامن لإلنصاف 

ومت تقدمي موضوع املائدة املستديرة األوىل من 
الربوفيسور هريويغ هوفمان من جامعة طرف 

على منوذج الوسيط  ، حيث سلط الضوءالليكسمبورغ
األورويب، مربزا كونه يضطلع بدور وقائي وإصالحي، 
حيث ميكنه مببادرة منه فتح حتقيقات ملعاجلة أي مشكل 
 .إداري يتعلق باملؤسسات األوروبية و إجياد حل جذري له

ية واإلصالحية مرتطبة أن املبادرات الوقائ األستاذ برتاكوروخالل املناقشة اليت ختللت هذه املائدة املستديرة، أبرز 
  .بشكل وثيق فيما بينها

  .كما دعا إىل تعزيز دور مؤسسات الوساطة ذه اآللية من خالل التنصيص على املبادرة التلقائية يف القوانني احملدثة هلا
  .املواستغل أيضا املناسبة لتقدمي االختصاصات واملهام اجلديدة ملؤسسة الوسيط باملغرب اليت حلت حمل ديوان املظ

الربوفيسور ليك هوشلينغ  "الوسيط واالستقاللية"وعلى صعيد آخر، قدم موضوع املائدة املستديرة الثانية املتعلق ب

، الذي حاول تعريف استقاللية مؤسسات الوساطة واألمبودمسان عن السلط التنفيذية والتشريعية من جامعة الليكسمبورغ
  .والقضائية

يط هو نتيجة الضمانات  املؤسساتية، وتتدخل فيه عوامل قانونية وممارسات وأوضح أن مستوى استقاللية الوس
  . سوسيوثقافية، مشريا إىل ضرورة توفر مؤسسات الوساطة على الوسائل الالزمة ملمارسة مهامها و التمتع باالستقاللية املالية

الربوفيسور إليس بوالو من جامعة " الوسيط، ضامن لإلنصاف"بينما قدم موضوع املائدة املستديرة الثالثة واألخرية 

 ، الذي حاول شرح مفهوم اإلنصاف من خالل تقدمي تعريفني؛ أوهلما يعترب اإلنصاف تصورا لعدالة تنبين علىالليكسمبورغ

ا املساواة أمام القانون والثاين يعترب هذا املفهوم يتعارض والقوانني الوضعية وأنه تصور لعدالة ال تستند للقوانني اجلاري 
  .العمل

كما أشار إىل األنظمة األساسية للوسطاء، اليت ال تعترب اإلنصاف مبدأ مستقال، بل شكال لتفسري الوضعيات القانونية  
 :من خالل

 ؛الوضعيات القانونية املتسمة بقساوة القانون تصحيح 
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  والوسطاء الفرانكقونني كتب مجعية  األمبودمسان مل اجلدد عضاءعلى ضوء هذا املؤمتر مت انتخاب األ

 الصفة اإلسم والنسب املهمة البلد

 رئيس سرين ديوب وسيط اجلمهورية السينغال

 نائب أول للرئيس سان جرمان حامية املواطن الكبيك

 نائب ثاين للرئيس بوفيس فريديريك وسيط جهة والونيا

 الكاتب العام دومنيك بودس املدافع عن احلقوق فرنسا

 أمني املال سيسوكو ديانكو وسيط اجلمهورية مايل

  .تغيري القانون عند  الضرورة 
املغرب تقنني مبدأ اللجوء إىل اإلنصاف حبيث إذا كان الوسيط ه تقرر يف أن األستاذ برتاكور أوضحوخالل مداخلته، 

أن يعرض على الوزير ميكنه ري عادلة أو ضارة باملرتفقني، غ أوضاع خلق ن التطبيق الصارم لقاعدة قانونية من شأنهأمقتنعا ب
حاالت احليف يف وأشار إىل أن . اقتراحا باختاذ اإلجراءات إلجياد حل عادل ومنصف واقتراح تعديل القاعدة القانونية األول

القرارات القضائية، مؤكدا أن الوسطاء يضطلعون بدور عن أيضا نجم البلدان النامية ال تترتب فقط عن قرارات إدارية، بل ت
  .أساسي يف حتقيق اإلنصاف

هذه املبادرة  ، الذي يعد مثرة مبادرة مشتركة بني الكيبك واملغرب، موضحا كون"كتاب فقه الوساطة" كما قام بتقدمي
، الذي يدعو إىل إحداث مؤسسات للوساطة واألمبودمسان 2010دجنرب  21تساهم يف تعزيز القرار األممي الصادر بتاريخ 

  .يف البلدان اليت ال تتوفر عليها وتعزيز تلك املوجودة سلفا
السيد مارك سطاء الفرانكفونيني وعلى هامش هذا املؤمتر، مت افتتاح اجلمع العام بكلمة لرئيس مجعية األمبودمسان والو

-www.aomf"على املوقع اإللكتروين للجمعية  "كتاب فقه الوساطة" ، الذي لفت االنتباه إىل أنه مت وضعفيشباخ
ombudsmans-francophonie.org ."وذكر بأن جملس اإلدارة قد اجتمع ثالث مرات منذ انعقاد مؤمتر الكيبك.  

بالدعم املايل املقدم من طرف املنظمة الدولية  السيد فيشباخية املخصصة له، أشاد وخبصوص تنظيم املؤمتر وامليزان
للفرانكفونية ومن لدن سلطات الليكسومبورغ، وكذا 

  .التأطري األكادميي الذي قدمته جامعة الليكسومبورغ
 السيد فيشباخوخبصوص أنشطة اجلمعية، أعرب 

ط عن ارتياحه خبصوص إجنازات مركز التكوين بالربا
خالل السنتني املنصرمتني، مذكرا بأنه مت تنظيم مثان 
دورات إىل حد اآلن، امتدت كل واحدة منها على 

  .مدى ثالثة أيام
عبد العزيز  األستاذ السيد فيشباخوخص  

رئيس مؤسسة الوسيط وفريقه بالشكر برتاكور 
 .فونية على متويلهاالخنراطهم وفعاليتهم يف التنظيم والتعاون وكذا املنظمة الدولية للفرانك

وعلى هامش أشغال الدورة مت استقبال األستاذ برتاكور وأعضاء جملس إدارة اجلمعية من طرف صاحب السمو امللكي  
 .الدوق األكرب للكسمبورغ
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  تنفيذ حكم بالرجوع للعمل

باعتبار وجود مقر   تطوان بشكاية حمالة على اإلدارة املركزية -جبهة طنجة من مدينة تطوان إىل مندوبية مؤسسة الوسيط تقدمت مواطنة 

قضي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية بالرباط وعدم تفعيل هذه األخرية حلكم أصبح ائيا مبقتضى قرار صادر عن الس األعلى، 

  .ريخ العزل إىل غاية تنفيذ احلكم باإلرجاع للعملبإرجاعها للعمل مع متكينها من جمموع رواتبها الشهرية منذ تا

ويف هذا اإلطار، متت مراسلة املدير العام للشركة املذكورة يف املوضوع، حيث أجاب أنه يتعذر على الشركة تنفيذ احلكم الصادر بإرجاع 

  .داخلي للشركة ال يشمل هذا النوع من األجراءاملعنية باألمر إىل العمل، باعتبار وضعيتها قبل العزل، حيث  كانت مياومة  وأن القانون ال
وقد مت التعقيب على جواب الشركة نظرا لكون األمر يتعلق حبكم قضائي حائز لقوة الشيء املقضي به، كما أن الدفوعات املثارة من جانب 

من الظهري  32املادة مركزين يف التعقيب على اإلدارة ضمن جواا، سبق هلا أن متسكت ا أثناء مراحل التقاضي، إال أن احملكمة مل تأخذ ا، 

 مواجهة يف صادر ائي قضائي حكم تنفيذ عن االمتناع أن اتضح إذا ": احملدث ملؤسسة الوسيط اليت تنص على أنه  1/11/25الشريف رقم 

 احلكم تنفيذ أجل من منه، املطلوب بالواجب بالقيام إخالله أو املعنية، لإلدارة تابع عون أو موظف أو ملسؤول مربر غري موقف عن ناجم اإلدارة،

 من يلزم ما الختاذ املعنية، اإلدارة رئيس أو املسؤول الوزير إبالغ بعد األول، الوزير إىل املوضوع يف خاص تقرير برفع الوسيط قام املذكور،

 وإن التأديبية، املتابعة مسطرة بتحريك توصية املعنية اإلدارة إىل يوجه أن ميكنه كما .باألمر املعين حق يف إجراءات ومن الزمة جزاءات

 الذي العون أو املوظف أو املسؤول حق يف القانون، يف عليها املنصوص اإلجراءات الختاذ العامة النيابة على امللف بإحالة توصية احلال اقتضى

  ".بذلك األول الوزير الوسيط خيرب احلالة، هذه ويف. املذكورة األفعال عن املسؤول أنه تأكد

د تبعا لذلك، توصلت املؤسسة برد ثان من اإلدارة املعنية، ختربها مبقتضاه أا عملت على عقد اجتماع مع املشتكية لفتح حوار معها وإجيا

  .حل ودي مللفها، حيث مت اقتراح مبلغ جزايف للمغادرة الطوعية أخذت على إثره املعنية باألمر مهلة للتفكري

لف، اتصلت املؤسسة هاتفيا باملعنية باألمر ملعرفة موقفها من املقترح الذي تقدمت به اإلدارة، حيث وافتنا كتابة ويف إطار تتبع مسار امل

  .مبوقفها الرافض للحل املقترح يف املوضوع، وتشبثها حبقها الثابت يف الرجوع للعمل وفق منطوق احلكم الصادر لصاحلها

يوما من  30حلثها على تنفيذ احلكم املتظلم بشأنه داخل أجل من جديد اإلدارة املعنية  متت مراسلةوفور توصل املؤسسة ذا املوقف، 

ونظرا لتسوية امللف وإجياد حل إجيايب للتظلم، . 2011غشت15عملها ابتداء من  تاريخ التوصل، حيث عملت على إرجاع املعنية باألمر إىل

  .هودات اليت قامت ا لتنفيذ احلكم الصادر لصاحلهابادرت املعنية باألمر إىل بعث رسالة شكر للمؤسسة على ا

.  من الظهري الشريف احملدث هلا 32وهذا امللف، ميثل أوىل احلاالت املعروضة على مؤسسة الوسيط، واليت مت بشأا إعمال مقتضيات املادة 
 

 قضايا




