
السيد وسيط المملكة  تقدمالخالد يوعيد الشباب  بمناسبة عيد العرش المجيد

 صاحب الجاللةوكافة العاملين بمؤسسة وسيط المملكة إلى حضرة 

راجين من  ،التبريكبآيات ه اهلل نصر الملك محمد السادسأمير المؤمنين  

عيدين السعيدين على جاللته باليمن الالعلي القدير أن يعيد أمثال هذين 

لهناء وعلى والبركات وعلى كافة األسرة الملكية الشريفة بالسعادة وا

 المنصور باهلل. موالنا ظلتحت  واالزدهار الشعب المغربي بالرفاه

 
               

 
 
 
 

  

  
 

 

 

 

 حدث بارز

 صدور التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة

 5102برسم سنة  

كة برفع التقرير السنوي قام النقيب عبد العزيز بنزاكور، وسيط الممل

إلى جاللة الملك محمد السادس حفظه اهلل وأيده. وعلى  5102للمؤسسة برسم سنة 

 "www.mediateur.maإثر ذلك تم نشره بالموقع اإللكتروني لهذه األخيرة "

فرصة لتقييم عطاءات المؤسسة على امتداد خمس تقرير هذه السنة وقد شكل 

ر الحاصل بعد إحداثها، دون أن يكتفي سنوات، للتعرف على مدى التغيي

حيث تم من خالله قياس مدى ارتياح مرتادي اإلدارة لخدماتها،  ،باألرقام

وكذا ما حققته المؤسسة من تقدم في إطار سياسة القرب وتبسيط المساطر 

 اإلدارية. 

 

 

 

يئة اإلعداد:ه  

 الس يدة هدى آ يت زدان

 الس يدة كوثر السقاط

 الس يد محمد صبار

 معالجة النصوص:

 الس يدة ا ميان مفراح

 البريد اإللكتروني:

commuication@mediateur.ma 

 

ئةهل أنت فعال بحاجة لطباعة هذه النشرة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فالمرجو منك طباعتها على الوجهين، بذلك تكون قد ساهمت في حماية البي   

 الفهرس
 5                     مس تجدات     

        7            آ نشطة                   

 9                     تعاون ورشاكة  

 21                      التكوين       

                           

 

 

 

                             

 

 

 

71العدد   

6172غشت - أبريل  

 أجندة
 : 1122نونرب  15ا ىل  11من 

دورة تكوينية مشرتكة لفائدة آ عضاء 

مبودسامن والوسطاء عىل مجعييت ال  

، حول الصعيدين الفرانكفوين واملتوسطي

 ال طفال املهاجرين" قحقو »موضوع: 
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، انخفاض عدد الشكايات التي ال تندرج في اختصاص المؤسسة، مقابل الماضية ويستخلص من حصيلة الخمس سنوات 

 ارتفاع ملموس لتلك التي تعتبر ضمن االختصاص، كما هو ظاهر في الرسوم التبيانية التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1125و 1122ال عداد ال جاملية للشاكايت املسجةل مبؤسسة وس يط اململكة خالل الفرتة ما بني س نة تطور التبيان ال ول: 

 

ىل ال دارات املعنية حسب مآ لهااتوزيع التبيان الثاين:   امخلس س نوات خالل لشاكايت املوهجة ا 

تتمة الحدث البارز   
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 امخلس س نوات خالل الوطين توزيع العدد ال جاميل للشاكايت حسب القطاع عىل الصعيدالتبيان الثالث: 

 

 

 

 

 

 

 خالل نفس الفرتة الرئيس يةتوزيع العدد ال جاميل للشاكايت حسب القضااي التبيان الرابع: 

ولم يكن من ضمنها  % 5104شكاية، بانخفاض نسبته  2445، فقد توصلت المؤسسة بما مجموعه 5102وفيما يخص سنة 

شكاية ال تدخل بحكم طبيعتها وموضوعها ضمن  2512 شكاية اعتبرت ضمن االختصاص، علما أن 5522سوى 

 اختصاص المؤسسة. وبالرغم من ذلك، فإنها أولتها ما تستحقه من عناية وذلك بإرشاد وتوجيه أصحابها.

شكاية تعذر إيجاد حل ودي لها،  422شكاية تمت تسويتها، و 291ومن حيث النتائج المحققة خالل هذه السنة، فإن 

شكاية اتضح  24شكاية تم توجيه أصحابها إلى ما يتعين فعله لطي الملف، و 005ات أو مقررات، ووصدرت بشأنها توصي

  .شكاية ال زالت في طور الدراسة 522أنها معروضة على القضاء، و

تتمة الحدث البارز   
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مقررا بالتوجيه،  504مقررا برد الطلب، و 412مقررا باإلشهاد بالتسوية، و 422توصية و 522وقد أصدرت المؤسسة 

 بين مقررات وتوصيات. 0901مقررا بالحفظ، أي ما مجموعه  025مقررا بعدم القبول، و 500را بعدم االختصاص، ومقر 021و

وعلى مستوى الجهات، فيستنتج من خالل المؤشرات المسجلة وفق التقييم الجهوي الجديد أنها نالت حظها من 

  الشكايات كما هو مبين في التبيان التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1125اخلامس: توزيع العدد ال جاميل للشاكايت حسب اجلهات الرتابية للمملكة وخارهجا برمس س نة التبيان 

هذا وقد تضمن التقرير إلى جانب التوصيات والمقررات، المقترحات التي تسنى للمؤسسة رفعها إلى رئيس الحكومة في 

  إطار ما خوله لها المشرع، ومنها: 

 المالية لتسديد ديون الدولة؛ وجوب تخصيص اعتمادات في الكتلة  

 العمل على توسيع مجال تمدرس نزالء السجون؛  

 إعادة النظر في منح االستحقاق الخاصة بالمدارس العليا؛  

 إعادة النظر في مسطرة استرجاع المصاريف المدفوعة بمناسبة الحوادث المدرسية؛  

 السير؛ إعادة النظر في سقوط حق الضحايا في مواجهة صندوق ضمان حوادث 

 إعادة النظر في وضعية مستخدمي اإلنعاش الوطني؛  

 .تسريع وتيرة التصفية اإلدارية لوكاالت النقل الحضري 

تتمة الحدث البارز   
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  ألو وسيط المملكةخدمة 

 

 ALLO Médiateur du، انطالق خدمة ألو وسيط المملكة "5102شهدت مؤسسة وسيط المملكة يوم فاتح أبريل 

Royaume من  المعنيين بها تمكن ثات والتظلمات وطلبات التسوية، حيتفية المتعلقة بالشكاي"، لتلقى المكالمات الها

وتوفر المعلومات واالستشارات القانونية، كما تعمل على توجيه  ،معرفة وتتبع مآل الشكايات المعروضة مسبقا على المؤسسة

 ، إلى الجهات المختصة.المشتكين الذين ال تدخل شكاياتهم ضمن االختصاص

 1225255512 – 1225255500 - 1225255511 استقبال المكالمات عبر الخطوط التالية: ويتم

ويستشف بأن هذه الخدمة شكلت آلية تواصلية فعالة وناجعة في تقريب المؤسسة من المتعاملين معها أينما وجدوا سواء 

بما  5102من سنة هاية شهر يوليوز في العمل إلى غاية ن توصل المركز منذ شروعه ثداخل التراب الوطني أو خارجه، حي

 مكالمة هاتفية، موزعة كالتالي:  0144مجموعه 

 مستجدات

مكالمة هاتفية 0144المجموع   

مكالمة هاتفية 0144المجموع   
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ة مآل الشكايات والتظلمات معرفو طلبات الحصول على استشارة قانونية، وقد تنوعت طبيعة المكالمات بين هذا

 .ة على المؤسسةضالمعرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت قانونية، فقد تم توجيه من ال تدخل شكايتهم ضمن اختصاص بالنسبة للمكالمات الخاصة بالحصول على استشاراو

المؤسسة في حين تمت دعوة المشتكين الذين تدخل قضاياهم ضمن االختصاص إلى استكمال ملفاتهم وإرسالها من أجل 

 .تولي دراستها مركزيا أو جهويا

 تتمة المستجدات 
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 الزيارات

كما عقد  ،الوفودالشخصيات و  من مجموعةاستقبل وسيط المملكة 
ا، وقد باألنشطة التي تقوم بهبالمؤسسة ومهامها و جلسات عمل للتعريف 

شكلت هذه الزيارات مناسبة لتبادل الرأي حول الممارسات الجيدة لكل 
 :مؤسسة، ودراسة آفاق التعاون المستقبلي

 البيضاء جملتمع املدين بالدار: ا6172أبريل  76

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 اجملتمع املدين بطنجة: 6172أبريل  71

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أبو زيد أمحد، السيد ة بالسودانرئيس ديوان املظامل واحلسبة العام: 6172أبريل  61

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 نكولو كوليبايلالسيد ، وسيط مجهورية الكوت ديفوار :6172ماي  6
 

 لويس سانتا السيد خوسي، بالشيلي رئيس جملس الشفافية: 6172يونيو  17
 ماريا

 
 وفد من مجهورية الكونكو الدميقراطية :6172غشت  71

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق اإلنسان

ي إطار متابعة التي تدخل فاألنشطة مجموعة من في المؤسسة شاركت 
بالدنا لتنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بالحقوق الفئوية والموضوعاتية، من 

 بينها:
-301أشغال املائدة املستديرة حول موضوع "مشروع القانون : 6172أبريل  77
 .املتعلق بالعنف ضد النساء" 31

ل لقاء وطين حول محاية األطفال من كل أشكال االستغال: 6172أبريل  62
 .وسوء املعاملة، منظم من طرف املرصد الوطين حلقوق الطفل

يوم تواصلي هبدف تتبع إعمال التوصيات املتعلقة حبقوق : 6172ماي  71
 .اإلنسان

 

 

 

ةـــــــنشطأ  
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 اجتماعات

اجتماع جلنة اإلشراف على إعداد الربنامج التنفيذي : 6172يوليوز  17
 ؛ملبادرة احلكومة املنفتحة

اجتماع خاص بتقدمي الدراسة املتعلقة بتشخيص النزاهة : 6172يوليوز  72
 .رب واألدوات املرتبطة هباباملغ

 التكوين

 دورة تكوينية حول "التدبري التقين للملفات": 6172يونيو  17

 

 

 

 

 

 

 

 لقاءات

منتدى الباحثني يف العلوم اإلدارية لقاء علمي بتنسيق مع  :6172ماي  1
واملالية بكلية احلقوق أكدال، حول موضوع:" اسهام مؤسسة وسيط اململكة يف 

 اري باملغرب."ختليق العمل اإلد

 

 

 

 

 

 

 

 

مستديرة منظمة من طرف ترانسربانسي املغرب لتقدمي ة املائد6172أبريل  77
 ؛"تقرير حول "سياسات وآليات مكافحة الفساد: حالة املغرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التظاهرات

دأبت المؤسسة على المشاركة والحضور في مختلف التظاهرات وذلك في 
 ي:إطار انفتاحها على المحيط الخارج

ندوة صحفية لتقدمي التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية : 6172أبريل  12
 ؛حول عقوبة اإلعدام 5032لسنة 
 طرف نظم مناملمهرجان الفيلم ضد عقوبة اإلعدام : 6172أبريل  77

 ؛االئتالف املغريب من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام بقاعة الفن السابع بالرباط
قرير الوطين لالستعراض الدوري الشامل، إعداد الت: 6172أبريل  71

 باملندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان؛
 ؛انطالقة مشروع "ميزة اجلماعة املواطنة": 6172أبريل  71
منظمة من طرف ترانسربنسي املغرب حول مستديرة مائدة : 6172أبريل  61

 ؛"اهليئة اجلديدة للوقاية من الرشوة وحماربتها"
للتنمية  5010وضع سياق ألجندة يف تفكري للاء لق: 6172ماي  1إلى  2

وكاالت األمم املتحدة باملغرب ووزارة اخلارجية  بشراكة بنيم ، منظاملستدامة
 والتعاون مبقر هذه األخرية.

وطنية منظمة من طرف املرصد املتوسطي للتنمية ندوة : 6172ماي  71
 ؛واملواطنة واندماج اجلاليات بأصيلة

حول "أي دور ملؤسسات احلكامة يف تعزيز النزاهة ندوة : 6172ماي  67
 ؛وختليق املرفق العمومي على الصعيد احمللي"، بشفشاون

لقاء حول "الشفافية واحلكامة اجليدة: الولوج إىل املعلومة : 6172ماي  27
 ؛منوذجا"

ندوة لتقدمي دراسة حتليلية نقدية ملسودة القانون اجلنائي  :6172يونيو  61
 .وع االجتماعيمن منظور الن

 
 
 
 

 ةـــــنشطتتمة األ
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 توقيع مذكرتي تفاهم

من أواصر األخوة والصداقة مع البلدان اإلفريقية الشقيقة، وبالنظر إلى ما يتوق إليه كل  نظرًا لما يجمع المملكة المغربية

وإيمانًا بأن هذه الحقوق .بلد في اتجاه االرتقاء بعطاءاته، والسيما في مجال حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها في كل تجلياتها

بجدوى التعاون، ونسج عالقات مع المؤسسات النظيرة، انطالقًا  البد وأن تمارس في إطار مفهومها الكوني والشامل، وإيمانًا

من القيم والمبادئ المتعارف عليها دوليًا، والتي تجد أصولها في الموروث الثقافي األصيل المشترك، وفيما توافقت عليه 

 .المواثيق واألعراف

قام السيد وسيط المملكة، النقيب عبد العزيز 

فاهم لمدة غير محدودة بنزاكور بتوقيع مذكرتي ت

رئيس ديوان ، زيد أحمد أبو مع كل من السادة

ونكولو كوليبالي،  المظالم والحسبة العامة بالسودان

وسيط جمهورية الكوت ديفوار، على التوالي 

 . 5102ماي  4و 5102 أبريل 50 اريخيبت

حيت أعربت جميع األطراف عن استعدادها للتعاون في حدود 

لكل مؤسسة، من أجل ضمان لجوء كل طرف إلى اآلخر الصالحيات المخولة 

من أجل تمكينه بما لديه من معطيات قد تساعده على الوفاء برسالته 

وتطوير عطاءاته. وكذا تنسيق  المواقف في المؤتمرات واالجتماعات التي 

تعقد على الصعيد الدولي أو اإلقليمي وتبــــــــــــادل المعلومـــات المتعلقة 

ات والتوصيات والدراسات والتقارير والنصوص والتشريعات بالمقرر

والتنظيمات واإلصدارات، بما فيها المعلومات ذات الصلة بالقرارات 

واألنشطة المهمة المتخذة بكل بلد في مجال الوساطة المؤسساتية وحماية حقوق 

 اإلنسان وتعزيزها.

 وشراكة  تعاون

 ديوان المظالم والحسبة العامة بالسودانتوقيع مذكرة تفاهم مع 

 توقيع مذكرة تفاهم مع وسيط جمهورية الكوت ديفوار

http://www.mediateur.ma/index.php/fr/activitesar/actualitesar/visitesar/1074-2016-02-02-09-41-11
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في حماية الحقوق" ندوة فكرية حول "فعالية تدخالت مؤسسة وسيط المملكة  
 

نظرا للمكانِة الَواِزَنِة التي تحظى بها مؤسسُة وسيط المملكة في الحياة الديموقراطية والحقوقية، َوَجَب التفكيُر في 

ُعوَباِت التي َتْعَتِرُضَها، مقاربِة أهداِفها، وُمَداَرَسِة أشكاِل ُحُضوِرَها، والتََّساُؤِل عن ُطُرِق اْشِتَغاِلَها، وحصيلِة نتائِجها، َوَتْشِخيِص الصُّ

 وإبراِز الرَِّهاَناِت الُمَتَوخَّاِة منها.

بكلية العلوم القانونية  5102ماي  00وفي هذا السياق المعرفي تم تنظيُم ندوة فكرية صبيحة يوم األربعاء 

". وذلك في إطار واالقتصادية واالجتماعية بالسويسي حول "فعالية تدخالت مؤسسة وسيط المملكة في حماية الحقوق

وبمشاركة محاضرين متمكنين، وأساتذة  وعدد من الجامعات المغربية الشََّراَكِة التي تجمع بين مؤسسة وسيط المملكة،

وهيئات المحامين، والقطاع الخاص مختصين، ومساهمة أطراف مختلفة تنتمي إلى القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، 

اء النقاش حول تجربة الوساطة المؤسساتية على المستوى الوطني والدولي، والخروج بتوصيات والمجتمع المدني، بهدف إغن

هادفة بخصوص تطوير هذه المؤسسة من جهة، وتعزيز فعاليتها وقدرتها على حماية الحقوق وإشاعة النزاهة واإلنصاف من 

 جهة ثانية.

مالمسة الموضوع بمقاربة أكاديمية جامعية، ومنظور  وقد تأتى خالل هذه الندوة، لنخبة من المتمرسين والجامعيين،

ميداني من المعاش اليومي، والتعامل المتواصل مع القضايا المطروحة. حيت تم رفع النقاش إلى أبعد مداه، من أجل الخروج 

 برؤى واضحة من شأنها أن تساعد على االرتقاء نحو األحسن. 

قيب عبد العزيز بنزاكور أن الوساطة المؤسساتية، باعتبارها آلية من وفي كلمة بالمناسبة، أوضح وسيط المملكة الن

آليات حماية الحقوق والتي تتجلى مهتمها األساسية في الدفاع عن حقوق المرتفقين في عالقتهم باإلدارة، ال تقتصر فقط في 

معالجة الشكايات 

على احترام القانون بل 

تحرص أيضا على التقيد 

بمبادئ العدل 

والسهر على  واإلنصاف

تخليق اإلدارة بمفهومها 

 الواسع.  

 والشراكة  تعاونتمة الت
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كما سجل السيد بنزاكور أن الوساطة المؤسساتية ببالدنا تطورت مع تطور مسار االهتمام بحقوق وحريات المواطنين 

لتتخذ شكلها الحالي المتمثل في توفرها على مناهج عمل جديدة وصالحيات وتدخالت واسعة بهدف الرفع من فعالية هذه 

 لمؤسسة ونجاعتها وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في المرافق العمومية.ا

 وقد شهد برنامج الندوة ثالثة مداخالت:

قام المداخلة األولى حول "ماهية وأهداف مؤسسات الوساطة المؤسساتية في التجارب المقارنة في مجال حماية الحقوق،  

دراسة مقارنة لمهام وصالحيات وسلطات ووسائل عمل مؤسسات تقديمها األستاذ محمد بنيحيا، مستعرضا من خاللها ب

 الوساطة المؤسساتية إزاء اإلدارات العمومية في إشارة إلى الوسائل القانونية إلحداثها وشروط وكيفية انتخاب رؤسائها.

وتخليق مؤسسة وسيط المملكة في ترسيخ الحكامة  عنالمداخلة الثانية حول "دور المقررات والتوصيات الصادرة  

تطرق فيها إلى قضايا عدم تنفيذ واألستاذ الحسن سيمو، مستشار لدى وسيط المملكة، قدمها المرفق العمومي، 

األحكام اإلدارية، مشيرا إلى كونها تحتل أولى المراتب ضمن تصنيف الشكايات المعروضة على المؤسسة 

 عها.مستعرضا مجموع التوصيات الصادرة بشأنها ومدى تجاوب اإلدارات م

المداخلة الثالثة تحت عنوان "تعزيز دور الوساطة المؤسساتية في اتجاه الدفاع عن الحقوق وترسيخ مبادئ الحكامة،  

قدمها األستاذ عبد الحافظ أدمينو، أستاذ القانون العام، حيث قام بقراءة تحليلية نقدية للتقرير السنوي لعمل المؤسسة 

ي تعترض المؤسسة في القيام بالدور المنوط بها، كما دعا المؤسسة لمزيد ، مستعرضا الصعوبات الت5104برسم سنة 

 من الحزم لفرض إلزامية التوصيات والتجاوب معها.

 

 

 والشراكة  عاونتتتمة ال
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 الدورة التكوينية السابعة عشر لفائدة مساعدي الوسطاء أعضاء جمعية األمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين 

مبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين يمثلون الكوت ديفوار وهايتي وغينيا مساعدا للوسطاء أعضاء جمعية األ 12لتأم إ

والطوغو وموريتانيا ومالي والسينغال وبوركينافاصو والبنين والتشاد وبوروندي والمغرب إلى جانب ثمانية خبراء من 

الدورة التكوينية السابعة  ماي بالرباط خالل أشغال 29و 21ما بين في الفترة ك وتونس والمغرب يبلجيكا وفرنسا والكيب

 ".  ستراتيجية التواصلية لمؤسسات الوساطة في عصر المواقع االجتماعيةاالهداف واأل عشر للجمعية المنعقدة تحت شعار:"

وافتتح هذه الدورة النقيب عبد العزيز بنزاكور 

وسيط المملكة والنائب األول لرئيس الجمعية بكلمة 

الرئيسية التي حددت أكد من خاللها أن االعتبارات 

 اختيار الموضوع تتمثل في:

التأقلم مع التطورات السريعة التي يعيشها عالم  -

 تكنولوجيا المعلومات والتواصل؛

 تيسير الولوج إلى المعلومات بأقل كلفة؛ -

 الرفع من المردودية؛ -

وقد ركز وسيط المملكة على تيسير التواصل 

دسمان والرفع من األمبو باعتباره أحد مهام الوسيط أو

مردودية مجموع مساعدي الوسطاء بهدف ترسيخ قيم 

 الحكامة الجيدة وكذا تعزيز فعالية الشأن المحلي خالل هذه الحقبة التي تتميز بتحوالت على المستوى الدولي.

من مؤسسة وسيط  ،وتم تقديم أهداف الدورة التكوينية ومحاورها من طرف منسقي الدورة السيدة فاطمة كريش

 بروكسيل.-وسيط جهة والونيمؤسسة  من  االمملكة والسيد دافيد دونوفو

 ".أية آليات من أجل القيام بتواصل داخلي وجعل الموظفين سفراء للمؤسسة؟"وخالل المحور األول: 

وج الحر تعريفا للمواقع االجتماعية مشيرا إلى أنها تعتمد مبدأ الول ، من مؤسسة وسيط المملكة،قدم السيد ادريس بلماحي

ن التواصل كوعلى ، مشددا ا والتعاون فيما بين الفاعلينهوالتشارك االجتماعي الهادف إلى خلق المعلومات ونشرها وتقاسم

 االمتيازتمثل في ياألول معتبرا أن مؤسسات الوساطة تنهض بصنفين من القيم والداخلي يعد نواة تواجد مؤسسات الوساطة، 

 إعطاء القدوة.و الريادةالثاني في الجودة وو

وأعطى عقب ذلك تعريفا للتواصل الداخلي باعتباره مجموع أعمال تبليغ المعلومات المنتجة داخل مؤسسة ما والتي تسمح 

هم وانسجامهم ورطتبهدف ضمان رفاهية العاملين بها وبنقل المعرفة وتقاسم المعلومات والتحسيس والتحفيز ومواكبة التغيير 

ن صنفين من التواصل الداخلي: األول تواصل توجيهي أو مرتبط بالتعليمات والصنف الثاني كما ميز بي.داخل المؤسسة

التواصل ضمن آجال محدودة وتقليص الشك وأهمية اليقظة  ،وعلى الخصوص ،أهمية راهنية التواصل على ا، مركزتشاركي

 التشريعية والتنظيمية.

مروجي موضوع " ق اإلداري بتونس، حولفة من مؤسسة الموقدمته السيدة غربي نجافيما تطرق المحور الثاني الذي 

، إلى الوساطة والعالقات مع اإلدارات بهدف تثمين المؤسسة الزيادة في شهرتها وكذا فعاليتها تجاه شركائها المفضلين"

 وإمكانية تأثيرهم وكيفية تقديمهم للنصح.هؤالء المروجين دور 

 التكوين
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نفسه أمام مهام جديدة تشمل المشاركة في يجد الوسيط فقليدية للوسطاء، األدوار التوأضافت الخبيرة أنه فضال عن 

إدماج شركاء جدد وير وتكريس الديمقراطية اإلدارية، مما يحتم ضرورة إعمال مبادئ الحكومة المنفتحة والمساهمة في تط

 كالجماعات ومنظمات المجتمع المدني.

كما تم تقديم رؤية أخرى لمروجي الوساطة 

باعتبارهم وسطاء لهم اتصال مباشر مع المواطنين 

 لمتعلقة بالوسيط.ويشكلون روابط بالنسبة للمعلومات ا

الحفاظ على العالقات وإرساء حوار منتظم  باإلضافة إلى

مع الطبقة السياسية واإلدارات ومنظمات المجتمع المدني 

لثقة بين مختلف األطراف من أجل إرساء جو من ا

 المعنية.

بين فيما تم تقديم المحور الثالث بشكل مشترك 

، السيد كابرييل ثوري من غينيا، والسيدة ثالثة خبراء

ماريان الشاريير من المدافع عن الحقوق بفرنسا، 

والذي  واألستاذ محمد بنحيا من مؤسسة وسيط المملكة،

قدم المتدخل األول تعريفا لمفهوم "التكنولوجيات ، حيث كنولوجيات الحديثة ""الفرص واألخطار: تحدي التتطرق لموضوع 

الحديثة" مشيرا إلى أن هذه الوسائل موضوعة مجانا رهن إشارة مؤسسات األمبودسمان والوساطة مما يمكنهم من الرفع من 

 جودة عملهم والتواصل مع مخاطبيهم وشركائهم المحتملين.

حدين ويسمح لمؤسسات الوساطة بمعالجة الشكايات إلكترونيا  الوجيات يشكل سيفا ذغير أن استعمال هذه التكنو

والتواصل بشكل أفضل والوصول إلى جمهور أوسع على مستوى نشر المعلومة والتفاعل مع الشرائح المستهدفة على المواقع 

 االجتماعية.

دد مستعملي المواقع االجتماعية عبر العالم فيما استهلت المتدخلة الثانية عرضها من خالل تقديم إحصائيات حول ع

أن سرعة تفاعل هذه الوسائل تلعب لصالحها بالمقارنة مع وسائل  ، مسجلةوعلى الخصوص "الفيسبوك" و"تويتر" و"إنستاغرام"

 .االعالم التقليدية

من الوقت ، مؤكدة على أهمية إلى أن استعمالها من طرف مؤسسات الوساطة يعزز صورتها وشهرتهاكما أشارت 

حيث النشر على هذه المواقع والتفاعل مع الجمهور العريض وعلى الخصوص من خالل وضع أجندة للنشر بالموازاة مع 

 أن هذه العملية تتطلب الدقة والحذر بهدف التصدي لألخطار المحتملة.والمناسبات واالحتفاالت الخاصة 

 ارز، مبذات الطابع الشخصي" والطريقة المثلى الستغاللها الخبير الثالث تحديدا لمفهوم "المعطيات من جهته، تطرق

داللة المعطيات الحساسة والتي تشمل المعطيات المرسلة لمؤسسات الوساطة وتلك التي تطلبها النصوص المنظمة للمؤسسة وهوية 

  .المشتكي )العنوان، الهاتف، معطيات شخصية...(

مبودسمان ال تنص على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي باستثناء وأشار في هذا اإلطار إلى أن غالبية مؤسسات األ

برز عقب ذلك اإلطار القانوني المتعلق بحماية المعطيات ذات ، حيث أحامي المواطن بالكيبك واألمبودسمان اليوناني

 2991( واتفاقية 1119اير الظهير الصادر في فبرو 19-10الطابع الشخصي بما فيها القوانين الوطنية )حالة المغرب: القانون 

إلى أنه في البلدان خارج الفضاء الفرانكفوني، اختارت  اضمن باقي اآلليات القانونية، مشير 2995والتوجيهات األوروبية لسنة 

 السلطات نموذج مؤسسات لألمبودسمان مخول لها صالحيات حماية هذه المعطيات.

 تتمة التكوين
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خالل األزمات: مؤهالت تدبير أمثل للتواصل مع وسائل اإلعالم والشركاء"، أما المحور الرابع الذي تناول موضوع "التواصل 

حيث  ، السيدة ماري ميسيل من بلجيكا، والسيدة صوفي زاكري من وسيط جمهورية بوركينا فاصو،خبيرتاناله تفقد قدم

ضرورة تواصل السلطات  تطرقت األولى إلى كيفية التحليل والبحث وتبني مقاربة إنسانية خالل وقت األزمة، مشددة على

كما  .بشكل فعال قبل وأثناء وبعد وقوع األزمات من خالل مختلف القنوات، مبرزة أهمية دور الصورة في تبليغ الرسائل

دعت إلى إشراك كافة الشركاء وكذا المواطنين باعتبارهم فاعلين حقيقيين يقومون بنقل المعلومة ويضطلعون بدور 

 في الوقاية والحماية.

، األولى متعلقة باألزمة هادها بالتإلى تجربتين متعلقتين بالتواصل خالل األزمات التي عاشالثانية تطرقت الخبيرة فيما 

وهمت المطالب الطالبية كالمنح واالمتيازات االقتصادية واالجتماعية فيما ارتبطت الثانية  2991-2992 لموسم الجامعية

، حيث تدخل الوسيط بطلب من رئيس الجمهورية إليجاد حل بين الحكومة 1120أكتوبر  22و 21باالنتفاضة الشعبية ليومي 

 والطلبة فيما تدخل خالل األزمة الثانية بدعوة من رئيس الحكومة االنتقالية ليدعم مسلسل المصالحة الوطنية.

سيدة جوان الشددت لتوصيات والوسائل من أجل مخطط فعال للتواصل، وخالل اليوم الثالث من الدورة المتعلق با

على أنه ال يوجد مخطط موحد للتواصل، وتساءلت عن ضرورة آلية للتخطيط تروديل من حامي المواطن بالكيبك 

 ووضع رؤية وتوجهات وأهداف المؤسسة مع اعتماد مقاربة تحليلية دقيقة. SMARTاالستراتيجي من خالل تقنية 

رشا مفتوحا لتجميع التطبيقات ويشمل أيضا مبادرات وتم تقديم النموذج المغربي للحكومة المنفتحة الذي يعد و

 ويسمح على الخصوص بالتقليل من الكلفة وحساب المؤشرات من طرف السيدة شاكري سامية من ومنجزات عمومية مهمة

، كما يمكن االطالع على هذه التطبيقات من خالل عدد من المؤسساتوزارة االقتصاد الرقمي، التي أكدت أنه 

، تهم تدبير الشكايات وتدبير األسئلة البرلمانية وتدبير المواعيد بالمستشفيات العمومية، ثالث أمثلة لهذه األرضيةتقديم قامت ب

  مشيرة إلى أن هذه العملية حازت مؤخرا على جائزة.

لجيد مع وخالل النقاش، تم تقديم مجموعة من التوصيات من بينها على الخصوص األرضية اإللكترونية للوسطاء والتعامل ا

المواقع االجتماعية على الرغم من المخاطر التي تتضمنها، مع األخذ بالحسبان أن غالبية البلدان اإلفريقية المشاركة لها 

 خصوصية ثقافية وتقنية وتعاني من األمية والهوة الرقمية والتأخر التكنولوجي.

 

 تتمة التكوين


