


وينــدرج مشــروع إعــادة هيكلــة النظــام املعلومــايت للمؤسســة 
ضمــن اســراتيجية التحديــث اهلادفــة إىل:

العموميــة علــى أســاس  -ضمــان احلصــول علــى اخلدمــات 
اخلدمــات؛ واســتمرارية  للــراب  املتكافئــة  والتغطيــة  املســاواة 

- تعزيز اخلربة يف جمال الوساطة؛

- ترســيخ ميكانيزمــات تعزيــز حقــوق املواطنــن لــدى اإلدارة 
العموميــة؛

- دعم ميكانيزمات لتخليق املرفق العام؛

- نشر ثقافة حقوق اإلنسان ومبادئ اإلدارة اجليدة.

وهكــذا، ســتكون املؤسســة مواكبــة، فيمــا يتعلــق باحلاجيــات 
املرتبطــة باملهمــة الرئيســية للمؤسســة، مــن أجــل حتديــث نظامهــا 
املعلومــايت، مــن خــال إنتــاج أدوات منهجيــة لفائــدة املؤسســة، 
الــي هتــم إيــداع الشــكايات  بــل أيضــا مــن خــال التكوينــات 
ومعاجلتهــا والتواصــل مــع اإلدارات بشــكل يســمح بالتكيــف مــع 
تكنولوجيــا اإلعــام واالتصــال، وذلــك وفقــا ألفضــل املمارســات 

املعمــول هبــا باالحتــاد األورويب. 

ويشــمل هــذا املشــروع، الــذي ينقســم إىل ثــاث مكونــات، 
مراحــل مرتبطــة ببعضهــا البعــض:

المكــون األول: جــرد احلاجيــات ومقرحــات تطويــر النظام 
املعلومــايت احلــايل للمؤسســة، مــن خــال: إعــداد دراســة مقارنــة 

للتجــارب يف جمــال الوســاطة املؤسســاتية وواقــع احلــال وتشــخيص 
احلالــة الراهنــة والتعبــر عــن احلاجيــات.

المكــون الثانــي: تأهيــل النظــام املعلومــايت ملؤسســة وســيط 
اململكــة مــن خــال مقاربــة مهيكلةعرب:دفــر حتمــات وخمطــط 
عمــل لتحيــن النظــام املعلومــايت ملؤسســة وســيط اململكــة وإعــداد 
عمليــة تأهيــل أنظمــة العاقــات »أونايــن« مــع اإلدارات وإعــداد 
عملية حتين نظام »الشكايات اإللكرونية- خدمة املرتفقن«.

المكون الثالث: تعزيز قدرات األطر باملؤسسة وحتسيس 
األطــراف املعنيــة الداخليــة واخلارجيــة، مــن خــال: تكويــن األطــر 
مبصلحــة املعلوميــات للتمكــن مــن تدبــر واإلشــراف علــى النظــام 
املعلومــايت وتكويــن الدارســن يف جمــال معاجلــة الشــكايات مــن 
خــال اســتعمال التكنولوجيــا ومواكبــة املؤسســة يف تدبــر التغيــر 
واإلدارات  اخلارجيــن  الشــركاء  لفائــدة  إخبــاري  لقــاء  وتنظيــم 

املنخرطــة يف عمليــة التبــادل املعلومــايت اإللكــروين.

علــى كل  لإلشــراف  اخلــرباء  مــن  بعــدد  االســتعانة  ومتــت 
مرحلــة مــن املراحــل، بغــض النظــر عــن األنشــطة املربجمــة إلجنــاح 

مــن: اخلــرباء  ويتكــون  مهمتهــم. 

الخبير األول: خبر متمرس يف جمال الوساطة، ورئيس البعثة،

الخبيــر الثانــي: حملــل متمــرس يف جمــال األنظمــة املعلوماتيــة 
واملســاطر،

الخبير الثالث: متخصص متوسط يف برجمة املعلوميات

الخبير الرابع: متخصص متمرس يف املوارد البشرية.
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10 ينايــر 2018: اســتقبال وفــد مشــرك عــن اللجنتــن الوطنيتــن 
حلقــوق اإلنســان بالســراليون وليربيــا؛

17 ينايــر 2018: زيــارة وفــد ســوداين عــن املفوضيــة القوميــة حلقــوق 
اإلنسان؛

السياســية  القضايــا  جلنــة  مقــرر  اســتقبال   :2018 فربايــر   07
أوروبــا؛ جمللــس  الربملانيــة  للجمعيــة  التابعــة  والدميقراطيــة 

27 فربايــر 2018: زيــارة جمموعــة طــاب اجلامعــة الدوليــة لفلوريــدا 
ملؤسســة وســيط اململكــة.

املؤسســة  شــاركت  اخلارجــي،  حميطهــا  علــى  انفتاحهــا  إطــار  يف 
التظاهــرات: مــن  جمموعــة   يف  اجلهويــة  ومندوبياهتــا 

اململكــة  وســيط  مؤسســة  تقريــري  حــول  لقــاء  ينايــر2018:   03
للحســابات؛ األعلــى  واجمللــس 

مجعيــة  قبــل  مــن  املنظمــة  الصحفيــة  النــدوة   :2018 ينايــر   05
ملكافحــة  الوطنيــة  االســراتيجية  »تفعيــل  حــول  املغــرب  ترانسربنســي 

الفســاد«؛

09 يناير 2018: االنطاقة الرمسية للبوابة الوطنية للشكايات؛ 

13 يناير2018: أشغال يوم دراسي حول: ‘ الدميقراطية التشاركية 
ودور اجملتمــع املــدين وخمتلــف الفاعلــن يف حتقيــق األمــن اجملتمعــي وســبل 

النهــوض بــه ‘ بالــدار البيضــاء؛

الوطنيــة  املدرســة  مبقــر  املنظمــة  الوطنيــة  النــدوة  ينايــر2018:   13
بأكاديــر؛ والتســير  للتجــارة 

18 ينايــر 2018: نــدوة علميــة حــول امللكيــة املشــركة للعقــارات 
املبنيــة باملغــرب؛

»الدميقراطيــة  حــول:  الدراســي  اليــوم  أشــغال  ينايــر2018:   24
اجلديــد«؛ التنمــوي  والنمــوذج  التشــاركية 

»دعــم  حــول  التوأمــة  مشــروع  إطــاق  ورشــة   :2018 ينايــر   31
للقضــاء«؛ العــايل  املعهــد  قــدرات  وتعزيــز  املؤسســايت  اإلصــاح 
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آليــة  توصيــات  تنفيــذ  تتبــع   « حــول  نــدوة   :2018 فربايــر   02
االســتعراض الــدوري الشــامل والتخطيــط االســراتيجي يف جمــال حقــوق 

اإلنســان«؛

07 مــارس 2018: نــدوة وطنيــة حــول موضــوع » احلمايــة القانونيــة 
والقضائيــة للمــرأة والطفــل علــى ضــوء القوانــن الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة«.

24 يناير 2018: دورة تكوينية حول »أجيال حقوق اإلنسان«؛

اآلليــات  عمــل  حــول  ورشــي   :2018 ينايــر  و26   25 يومــي 
املغــرب؛ وإلتزامــات  الدوليــة  وتعهــدات  واملعاهــدات 

املهاجريــن يف  2018: ورشــة حتسيســية  حــول حقــوق  ينايــر   29
املغــرب؛

30 ينايــر 2018: ورشــة حتسيســية حــول  حقــوق األشــخاص يف 
وضعيــة إعاقــة باملغــرب؛

 
31 يناير 2018: ورشة حتسيسية  حول  حقوق الطفل؛

31 يناير 2018: ورشة حتسيسية  حول  حقوق املرأة؛

اإلداري  »التقســيم  حــول  تكوينيــة  حصــة   :2018 مــارس   02
باملغــرب«؛

28 مــارس 2018: حصــة تأطريــة حــول »االشــكاليات املتعلقــة 
بتنفيــذ األحــكام«.

14 فربايــر 2018 : زيــارة تاميــذ مؤسســة احلوريــة الذهبيــة بالعيــون 
ملندوبيــة املؤسســة؛

مؤسســة  مــن  وفــد  اســتقبال   :2018 فربايــر   22 إىل   18 مــن 
دراســية؛ زيــارة  إطــار  يف  باملوزمبيــق  األمبودمســان 

اآلداب  برحــاب كليــة  تواصلــي  لقــاء  تأطــر   :2018 فربايــر   22
اإلنســانية؛ والعلــوم 

مؤسســة  تامــذة  مــع  تفاعلــي  لقــاء  تنظيــم   :2018 فربايــر   23
أكاديــر؛ مبدينــة  خصوصيــة 

12 مارس 2018: عرض حول املؤسسة لفائدة القوات املساعدة؛

التأهيليــة  اخليــام  بثانويــة عمــر  تواصلــي  لقــاء   :2018 مــارس   21
ملــول. آيــت  التابعــة إلنــزكان  الدشــرة اجلهاديــة  املتواجــدة مبدينــة 

14 ينايــر 2018: مشــاركة املكلــف بنقطــة االتصــال جبهــة ســوس 
حــول  بأكاديــر  اجلهويــة  اإلذاعــة  أثــر  علــى  إذاعــي  حــوار  يف  ماســة 

املواطــن. خدمــة  يف  مؤسســات 

08 يناير 2018 :اجتماع خبصوص إعادة هيكلة النظام املعلومايت 
ملؤسسة وسيط اململكة؛

قبــل وزارة  مــن  املنظــم  املشــاركة يف االجتمــاع   :2018 ينايــر   22
إصــاح اإلدارة والوظيفــة العموميــة مــن أجــل مواكبــة اإلدارات العموميــة 

املنخرطــة بنظــام البوابــة الوطنيــة للشــكايات بالعيــون.
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وســيط  مؤسســة  نظمــت  للمــرأة،  العاملــي  باليــوم  احتفــاءا 
اململكــة يــوم 8 مــارس 2018 لقــاءا توعويــا خاصــا حضــره كل 
النســاء العامــات باملؤسســة املركزيــة واجلهــات ونقــط االتصــال 
مت فيــه اســتحضار التطــور التارخيــي هلــذا احلــدث مــع إعطــاء حملــة 
عــن اإلطــار القانــوين الوطــي حلمايــة حقــوق النســاء واملكتســبات 

واجلــدل املثــار حــول البعــض منهــا.

اخلــربة  واعتمــاد  التكافــل  وصنــدوق  األســرة  مدونــة  ســيما 
اجلينيــة إلثبــات النســب خــارج الــزواج والقانــون املتعلــق مبحاربــة 
النســاء  مــن طــرف  عــدول  ملهنــة  النســاء ومزاولــة  العنــف ضــد 

بالبيــوت.  والعامــات  اإلرث  أحــكام  ومراجعــة 

احلــاالت  بعــض  الســتعراض  فرصــة  اللقــاء  شــكل  كمــا 
باألســاس  وهتــم  النســاء  طــرف  مــن  املؤسســة  علــى  املعروضــة 
قبيــــــــــــــل: مــن  عقاريــة  أو  إداريــة  أو  معاشــية  تســوية وضعيــات 

واملطلقــات  لألرامــل  املمنوحــة  اإلعانــة  مــن  االســتفادة 
املعــوزات، واحملــددة يف 350 درهــم عــن الطفــل املتمــدرس يف 

لألســرة؛ درهــم   1500 ســقف  حــدود 

التعويضــات  باقتطــاع  اخلاصــة  األحــكام  بتنفيــذ  املطالبــة 
احلاضنــة؛ األم  لفائــدة  الطليــق  راتــب  أو  معــاش  مــن  العائليــة 

طلب استفادة األرملة من املعاش؛

طلب استفادة األرملة من منحة الوفاة؛

حتويل االيراد اخلاص مبفاحم املغرب لألرملة؛

ملفات التعويض عن املرض؛ 
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يف   حاليــا  واحملــدد  للمعــاش  األدىن  احلــد  مــن  االســتفادة 
درهــم؛  1500

نزع امللكية؛ 

استعمال الشطط يف السلطة؛

قضايا معروضة من طرف نساء مستثمرات؛

واالســتفادةمن الســكن املخصــص للفئــات االجتماعيةاألقــل 
دخــل؛

تظلم أمهات وزوجات السجناء من سوء املعاملة؛

شــهادة االحتيــاج بالنســبة للســجينات، لإلعفــاء مــن الغرامــة 
الواجــب أداؤهــا للجمــارك يف حــال احلكــم عليهــن بســبب ضبــط 

خمــدرات حبوزهتــن.

واجلديــر باملاحظــة أن املؤسســة مل تتوصــل بشــكايات أو 
تظلمــات ختــص مــا قــد يطــال املــرأة مــن متييــز مبــي علــى مقاربــة 
النــوع، مــا عــدا وضعيــة املــرأة الســالية وحقهــا يف التصــرف يف 
األراضــي اجلماعيــة، وكــذا مــن التعويضــات املخصصــة عنهــا بعــد 
تفويتهــا للغــر، هــذا الوضــع الــذي تعاملــت معــه املؤسســة مبــا 
يســتحقه مــن اهتمــام، إذ اوصــت بضــرورة اســتفادة املــرأة علــى 

قــدم املســاواة مــع الرجــل.

كما أن املؤسسة تتعامل مع العديد من الشكايات الي ترد 
عليهــا وال تنــدرج يف نطــاق اختصاصهــا، وذلــك وفقــا ملايتطلبــه 
بإحالــة  أو  بالتوجيــه واإلرشــاد  إمــا  الــرد،  مــن ســرعة يف  االمــر 
هــذه الشــكايات علــى اجلهــات املختصــة، أو اإلحاطــة علمــا 

باحلــاالت الــي تقتضــي التعجيــل باملعاجلــة منطرفهــا.

علــى  عرضــت  الــي  احلــاالت  بعــض  اســتحضار  مت  كمــا 
مؤسســة وســيط اململكــة مــن طــرف النســاء، والــي مت مدهــن فيهــا 

باالستشــارة القانونيــة مــع توجيههــن للجهــة املختصــة: 

الفقيــد  مــن  الــي مل ميضــي زواجهــا  األرملــة  أحقيــة  كعــدم 
 CMR للتقاعــد  املغــريب  للصنــدوق  بالنســبة  املتقاعــد ســنتن 
ومخســة ســنوات بالنســبة للنظــام اجلماعــي ملنــح رواتــب التقاعــد 
RCAR وهــو مــا يعتــربه وســيط اململكــة حيفــا يف حــق مــن 
تشــملهن لآلســف تطبيــق هاتــه القوانــن املنقولــة عــن القانــون 

الفرنســي.

طلب االلتحاق بالزوج؛

التقاعد النسيب؛

اثبات النسب؛

عامات النظافة باملطاعم املدرســية اللوايت يتقاضن تعويض 
سنوي من النيابة واللوايت تشتغلن يف نفس ظروف عامات البيوت؛

املطالبة بالتخلي عن املسؤولية من أجل التفرغ للبحث العلمي؛

الرشح ملنصب سامي لطاملا كان حكرا على الرجال.

وميكــن للوســيط رفــع توصيــة إىل اجلهــة القضائيــة املختصــة، 
لتمتيــع املشــتكيات اللــوايت توجــدن يف وضعيــة صعبــة ألســباب 
واليتامــى  واملطلقــات  األرامــل  النســاء  منهــم  والســيما  ماديــة، 
وذوي اإلعاقــة، واملوجــودات يف وضعيــة هشــة، مــن املســاعدة 
القضائيــة، يف حالــة مــا إذا كــن ترغــن يف اللجــوء إىل القضــاء 
اإلداري، وذلــك وفــق اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف التشــريع 
اجلــاري بــه العمــل. وحتــدد الفئــات املذكــورة، وضوابــط إصــدار 
توصيــة الوســيط، مــن أجــل االســتفادة مــن املســاعدة القضائيــة، 

وفــق أحــكام النظــام الداخلــي للمؤسســة.

5



ســيما  اخلارجــي،  حميطهــا  علــى  املؤسســة  انفتــاح  إطــار  يف 
ادريــس  األســتاذ  مــن  شــارك كل  اإلفريقيــة،  بالــدول  مثياهتــا 
بلماحــي، مستشــار وســيط اململكــة والســيدة شــريفة تامجــوت، 
دارســة بشــعبة الدراســات والتحليــل والتتبــع يف الفــرة مــا بــن 5 
و9 مــارس 2018 يف الــدورة املنظمــة مــن طــرف مركــز األحبــاث 
لألمبودمســان األفارقــة بشــراكة مــع مجعيــة األمبودمســان والوســطاء 
األفارقــة ووســيط جيبــويت لتــدارس دور األمبودمسانــات يف تعزيــز 

حقــوق اإلنســان وحفــظ الســام..

األمبودمســان  أنشــطة  خمتلــف  لتعزيــز  الــدورة  هــذه  جــاءت 
يف إفريقياســيما أعضــاء مجعيــة األمبودمســان والوســطاء األفارقــة 
AOMA، الــي تســعى إىل تطويــر اإلطــار املعــريف واملنهجــي 
ملختلــف اجملــاالت ذات الصلــة بالوســاطة املؤسســاتية، وتقاســم 

جبــودة  ترقــى  تصــورات  إعطــاء  أجــل  مــن  واخلــربات  التجــارب 
أواصــر  وربــط  واألمبودمســان،  الوســطاء  مؤسســات  خدمــات 
التعاون مع مؤسسات احلكامة يف إفريقيا مثل االحتاد اإلفريقي، 

والشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة إفريقيــا )نيبــاد(؛

وهتــدف هــذه الــدورة إىل املســامهة يف تعزيــز حقــوق اإلنســان، 
واحلد من االنتهاكات الي تطال املهجرين والنازحن والاجئن 
يف البلــدان اإلفريقيــة، ومحايــة حقــوق النســاء والفتيــات الاجئــات 
واخلــربات  التجــارب  تبــادل  وكــذا  املخيمــات،  يف  والنازحــات 

واملمارســات اجليــدة بــن األمبودمســان وأمنــاء املظــامل؛

واحلــروب  اإلداري،  والفســاد  واجلهــل  األميــة  آفــات  وتعــد 
بــن اجلهــات  العــادل للخدمــات فيمــا  التوزيــع  القبليــة، وعــدم 
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بالــدول املعنيــة، وضعــف التشــريعات الــي تلحــق ضــررا بوضــع 
أمنــاء املظــامل، مــن أهــم مشــكات حقــوق اإلنســان يف إفريقيــا، 
الــذي تفاقــم أكثــر  ناهيــك عــن ارتفــاع نســبة نــزوح الاجئــن 
اضطــر   ،2016 ســنة  فخــال  األخــرة.  الســنوات  فأكثــر يف 
حــوايل 66 مليــون شــخص نــازح إىل مغــادرة منازهلــم، بســبب 

النزاعــات، حبثــا عــن مــاذ آمــن يف املخيمــات.

 فبمجــرد عبــور املهاجريــن للحــدود، والذيــن يشــكل النســاء 
ســنة   15 عــن  أعمارهــن  تقــل  اللــوايت  والفتيــات  واألطفــال 
نســبة %50 منهــم، يصبحــون عرضــة ملخاطــر أخــرى، وميــارس 
النســاء  ســيما  واجلنســي،  اجلســدي  العنــف  مــن  أنــواع  عليهــم 

بســبب نوعهــن االجتماعــي.

هــذا وقــد عرفــت أشــغال الــدورة تنــاول ظاهــرة اهلجــرة مــن 
خــال تــدارس األبعــاد احلقوقيــة واإلنســانية واالجتماعيــة املرتبطــة 

هبــا وجتلياهتــا وانعكاســاهتا.

كمــا مت تنــاول اإلجــراءات الوقائيــة مــن ظاهــرة اهلجــرة، مــع 
الركيــز علــى البعــض منهــا واملتمثلــة فيمــا يلــي:

حقــوق  قضايــا  ضمــن  والنازحــن  بالاجئــن  االعــراف   -
االســراتيجية  اخلطــط  دمــج قضاياهــم يف  ينبغــي  إذ  اإلنســان، 

الســنوية؛ العمــل  وخطــط 

بفئــة  للنهــوض  ماليــة  وإمكانــات  سياســية  إرادة  توفــر   -
واملشــردين؛ الاجئــن 

فئــة  ومحايــة  للحفــاظ  ملزمــة  وقوانــن  تشــريعات  توفــر   -
لاجئــن؛ ا

- تفعيل مذكرة تفاهم عن عدم الكراهية والتمييز؛

- توفــر مرافــق صحيــة وأماكــن آمنــة للنســاء والفتيــات داخــل 
املخيمات؛

- وضــع قضايــا الاجئــن داخــل اإلدارة املناســبة للمؤسســة 
يقومــون  أشــخاص حموريــن  اإلنســان، وتعيــن  الوطنيــة حلقــوق 

خبدمــة هــذه الفئــة؛

- اســتخدام آليــات لتوفــر اإلنــذار املبكــر ملنــع النزاعــات الــي 
قــد تــؤدي إىل نــزوح أشــخاص يفــرون هروبــا مــن االنتهــاكات؛

حلمايــة  واألمــن،  أساســية كالصحــة  خدمــات  توفــر   -
ومساعدة الاجئن واملشردين طبقا للمعاير اإلقليمية والدولية؛

- تعبئــة املــوارد واخلدمــات اللوجيســتيكية، واملســائل التقنيــة 
اجلهــات  مــع  الشــراكات  تعزيــز  ذلــك  مبــا يف  البشــرية،  واملــوارد 
لتحديــات محايــة وتعزيــز حقــوق  الفاعلــة األخــرى لاســتجابة 

الاجئــن؛

- التصديــق علــى اتفاقيــة االحتــاد االفريقــي حلمايــة ومســاعدة 
 ،2009 ســنة  منــذ  اإلفريقــي  واالحتــاد  إفريقيــا  يف  النازحــن 

.1969 لعــام  اإلفريقيــة  الوحــدة  منظمــة  واتفاقيــة 

كما أصدر املشاركون التوصيات التالية:

- مــن واجــب مؤسســات الوســاطة واألمبودمســان أن تنبــه 
الوطنيــة  التشــريعات  لعــدم ماءمــة  ســواء  العموميــة  الســلطات 
أو النقــص يف إعماهلــا، وأن يكثفــوا جهودهــم مــن أجــل تطبيــق 

القوانــن بطريقــة ســليمة؛

- توســيع صاحيــات وســيط اجلمهوريــة ليصــل إىل الضعفــاء 
والاجئــن مــن النســاء واألطفــال؛

- توعيــة اجملتمــع املــدين واحلكومــة خبصــوص حقــوق النازحــن 
مــن النســاء واألطفــال؛

- احلــد مــن خطــر انقســام العائــات والعنــف اجلنســي وســوء 
االســتغال البشــري؛

وجتويــد  اإلفريقــي،  الوســيط  بــن  العاقــات  تقويــة   -
النزاعــات؛ حــل  يف  خراهتــم  واســتخدام  املمارســات، 

- ضــرورة إدخــال اللغــة العربيــة يف املراســات الرمسيــة ملنظمــة 
األمبودمســان اإلفريقيــة؛

- إقامة بعض اللقاءات اإلفريقية يف الدول األكثر أمنا؛

- عقــد دورات تدريبيــة مكثفــة يف جمــال القيــادة واإلدارة، 
الدوليــة؛ األمبودمسانــات  مــع  بتعــاون 

- مســاعدة الــدول الــي تعــاين مــن مشــاكل إداريــة وماليــة 
بإعطائهــا األولويــة بالدعــم التدريــيب والتمويــل واملشــورة الفنيــة.
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ويف اخلتام مت اقراح ما يلي:

ارتئ املشاركون ألن التعامل مع مشكلة الاجئن يف إفريقيا، 
حيتــاج إىل تعــاون عــدة أطــراف، فعلــى الــدول املاحنــة واملنظمــات 
التنمويــة يف  الدوليــة، أن تتحمــل مســؤوليتها يف دعــم اجلهــود 
القــارة والوســاطة يف املنازعــات، ودعــم آليــات منــع الصراعــات، 
كمــا أن عليهــا أن تتجنــب تســييس قضيــة الاجئــن، وتنظــر 

إليهــا باعتبارهــا قضيــة إنســانية يف املقــام األول.

 أمــا الــدول اإلفريقيــة، فتحتــاج إىل ترمجــة التزاماهتــا يف جمــايل 
احلكامــة والعدالــة علــى أرض الواقــع.

القانونيــة  القواعــد  باحــرام  امللجــأ،  دول  طالبــو  وباملقابــل   
اخلاصــة حبمايــة الاجئــن، وعــدم إجبارهــم علــى العــودة قســرا إىل 

دوهلــم، وتفهــم أوضاعهــم واحتياجاهتــم.

مركز األحباث لألمبودمسان األفارقة
 

 )AOMA( مت إحداث مركز األحباث لألمبودمسان األفارقة
جبامعــة كوازولوبدوربــان  احلقــوق  وحتتضنــه كليــة   2011 ســنة 
جبنوب افريقيا. ويعد وحدة للبحث والتكوين لفائدة األمبودمسان 
ومجعيــات الوســاطة االفريقيــة وخيتــص بتطويــر القــدرات، وإشــاعة 
املعــارف وتعزيــز املهنيــة داخــل مؤسســات الوســاطة االفريقيــة. 
اجليــدة  احلكامــة  تعزيــز  إطــار  ضمــن  املركــز  أولويــات  وتنــدرج 
القــارة.  بلــدان  كافــة  يف  اإلنســان  وحقــوق  القانــون  ودولــة 

حاجيــات  مــع  يتــاءم  عمليــا  تكوينــا  املركــز  ومينــح  هــذا 
مؤسســات األمبودمســان باملنطقــة حــول مواضيــع مبــادئ وتطــور 
والوســاطة. التحقيــق  وتقنيــات  احلــاالت  وتدبــر  األمبودمســان 
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مبفهــوم  النهــوض  يف  لألمبودمســان  الــدويل  املعهــد  اخنــرط 
األمبودمســان وتطويــره يف عــدد مــن األشــكال. وهكــذا يعمــل 
علــى تشــجيع خلــق وتطويــر مؤسســة األمبودمســان يف البلــدان 
الــي التتوفــر عليهــا، وعلــى النهــوض بالبحــث وتوفــر التكويــن 

املشــرك. والتعلــم  املعلومــات  تبــادل  وتعزيــز 

ومــن خــال حــواره الدائــم مــع املنظمــات والفاعلــن الدوليــن 
قضايــا  هتــم  متعــددة  مواضيــع  املعهــد  يتــدارس  الرئيســين، 
األمبودمسان ويعمل على نشر اإلعانات باسم جمموع أعضائه.  

اهليئــات  الصــدد، ورغبــة منهــا يف االنفتــاح علــى  ويف هــذا 
وحقــوق  واألمبودمســان  الوســاطة  جمــال  يف  والدوليــة  اإلقليميــة 
اإلنســان، ولكوهنــا تتوفــر علــى مجيــع معايــر العضويــة احملــددة 
للفقــرة  ووفقــا   ،2012 لســنة  للمعهــد  األساســي  القانــون  يف 

الثانيــة مــن املــادة السادســة املتعلقــة بإحــداث مؤسســة وســيط 
اململكــة واســتقاليتها ومهامهــا واختصاصاهتــا وكــذا كيفيــة تعيــن 
الوســيط، أصبحــت املؤسســة عضــوا باملعهــد إبتــداءا مــن أبريــل 

    .2017

وباكتســاب املؤسســة هلذه الصفة اجلديدة، وجهت هلا دعوة 
للمشــاركة يف ورشــة تكوينية حول موضوع »حقوق اإلنســان يف 
عصــر الرقمنــة« نظمهــا املعهــد الــدويل لألمبودمســان يومــي 23 

و24 ينايــر 2018 باســتونيا.

ومثل املؤسسة يف هذه الورشة، الي هتدف باألساس إىل تعزيز 
مســامهة مؤسســات األمبودمســان يف جمــال الرقمنــة، الســيد توفيــق 
بنحليمــة رئيــس وحــدة املعاجلــة والربامــج والتطبيقــات املعلوماتيــة.
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أنشــطة  الســيما  املواضيــع،  مــن  العديــد  الورشــة  وتناولــت 
املراقبــة الســرية وجتــارب مراقبــة األمبودمســان، ودور املواطــن يف 
األمــن املعلومــايت واالهتمامــات الــي ميكــن التعاطــي معهــا مــن 
طــرف املراقبــن املعلوماتين)أفــراد الشــرطة( وحريــة التعبــر وكــذا 

الرقمنــة. التعريــف باخلدمــات اجليــدة يف عصــر 

كمــا تطرقــوا ملواضيــع خمتلفــة كتحديــات تبــادل املعلومــات 
علــى املســتوى األورويب، واملعطيــات الرقميــة واملخاطــر املتعلقــة 
باحليــاة اخلاصــة، فضــا عــن املعطيــات الرقميــة واحلكامــة اجليــدة.

ويف كلمــة افتتاحيــة باملناســبة، أكــدت الســيدة إيــل ماديــس 
للمعهــد  اإلداري  اجمللــس  وعضــو  بإســتونيا  العدالــة  مستشــارة 
أمهيــة اختيــار موضــوع الــدورة، معربــة عــن متمنياهتــا بــأن يتحكــم 

العنصــر البشــري يف التكنولوجيــا وليــس العكــس.

مستشــار  مؤسســة  أن  إىل  أشــارت  ملمــوس،  مثــال  ويف 
العدالــة متكنــت، بتعــاون مــع وكالــة محايــة املعطيــات اخلاصــة، مــن 
التصــدي للضغــط الــذي متارســه شــركات التأمــن الــي ترغــب يف 

الولــوج بشــكل مباشــر إىل امللفــات الصحيــة للمواطنــن.

وخال احملور األول املتعلق باألنرنت، قدم املتدخلون ثاثية 
» CIA « الــي هتــم الســرية والتجــرد والتوفــر، مــع اســتعراض 
األنشــطة الــي تقــوم هبــا أكادمييــة احلكامــة اإللكرونيــة بإســتونيا.

كما تطرقوا يف هذا اجلانب إىل بعض أمثلة املراقبة التقليدية، 
علــى  التنصــت  اخلصــوص  علــى  واســتعماهلا،  املراقبــة  ووســائل 
املكاملــات ومراقبتهــا واملراقبــة التقنيــة وعمليــة التســلل واجلهــات 
املخــول هلــا اســتعمال املعطيــات الــي مت جتميعهــا وكــذا الشــروط 

القانونيــة الســتعماهلا.

أشــار  املعلوماتيــة،  الســامة  يف  املواطــن  دور  وخبصــوص 
املتدخلــون إىل أن هــذا املشــكل يهــم كل فــرد يف اجملتمــع علــى 

اعتبــار أن املهامجــن ميكنهــم االعتــداء علــى احليــاة اخلاصــة مــن 
خــال ســرقة املعطيــات الشــخصية أو اســتغال نقــط الضعــف 

باألشــخاص. اخلاصــة  واحلواســيب  الربجميــات  يف 

وخبصــوص املراقبــن علــى األنرنــت أو أفــراد الشــرطة الذيــن 
يتتبعــون وســائل التواصــل االجتماعــي )فيســبوك، تويــر...إخل( 
ويســتقبلون النــاس لتقــدمي النصــح واالستشــارة للتصــدي للجرائــم 
اإللكرونية، أوضحت املداخات أن هؤالء املراقبن يستهدفون 
التاميــذ الذيــن يعتــربون قناصــن حمتملــن داخــل املــدارس أو كــذا 
األشــخاص مــن ذوي الســوابق واملشــتبه فيهــم مــن خــال اعتمــاد 
ســجاهتم لــدى الشــرطة أو تتبــع آثارهــم علــى وســائل التواصــل 

االجتماعــي. 

كمــا تطرقــت املداخــات إىل مفهــوم حريــة التعبــر يف عصــر 
اإلنســان وكــذا  لتطــور  وأساســيا  باعتبــاره حقــا طبيعيــا  الرقمنــة 

لكونــه يشــكل حريــة دميقراطيــة بامتيــاز. 

كمــا تســاءل املشــاركون حــول التعريــف الدقيــق للخدمــات 
معطيــات  اســتعمال  إعــادة  وحــول  الرقمــي  العصــر  يف  اجليــدة 
حمــددة  ألهــداف  املعطيــات  بتجميــع  صلــة  يف  العــام  القطــاع 
وواضحــة وشــرعية وحــول ضــرورة حتديــد اهلويــة مــن أجــل احلصــول 

اخلدمــات. علــى 

واحلكامــة  الرقميــة  باملعطيــات  اخلــاص  اجلانــب  وخبصــوص 
اجليــدة، تــدارس املتدخلــون دور األمبودمســان يف ضمــان حقــوق 
كافــة األفــراد داخــل جمتمــع املعرفــة وكــذا الطريقــة املثلــى العتمــاد 
مقاربــة متعــددة االختصاصــات مــن أجــل محايــة حقــوق املواطنــن 
داخل اجملتمع الرقمي. وأشاروا هبذا اخلصوص إىل أن األمبودمسان 
وفعالــة. إداريــة مائمــة  يلعــب دورا حيويــا يف ضمــان ممارســة 

10




