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  ابسقهر المليك ابسرابط  2018سجنرب  13لال ة الم ك دمحد اسااس،  صهر  ،هلل  ومه  ايمخس  س تقبل صاحب اجلا

 .اسا يد دمحد بنعليلم  وعين  جلالست  يف هنصب اسمس يط  خلفا للا يد اسنقيب  عبد اسعزيز بزناكمر

حقاق احلقمق ورفع  وهبذ  المناس بة  ذكر جلال ة الم ك بدور هؤساة اسمس يط  ابعتبارها هيأ ة وطنية ها تقةل  يف ا 

المظامل  وابدلور المنمط هبا والممتثل عىل اخلصمص  يف صياصة حقمق المماطنني يف علالقهتم ابل سارة  واسعمل عىل 

صصافهم هن أ ي جتاوزات  وذكل يف صطاق س ياسة اسقاصمن  وتمطيد هباسئ اسعدل وال صصاف  .ا 

ىل هماصةل اس عمل هن أ جل تعزيز الماكسب احملققة  هع احلرص عىل كام وج  جلال ة الم ك  أ عز  ،هلل  اسمس يط ا 

استفعيل الاكهل للصلالحيات اخملم ة سهذ  المؤساة  سماء يف جمال اسقيام مبااعي اسمساطة واستمفيق  واقرتاح المتابعات 

 .اسقاصمصية  أ و فامي وتعلق ابستعروف بدورها واختصاصاهتا  واستفاعل هع المماطنني المترضرين

ىل هماصةل هؤساة اسمس يط ل سهاهما يف ترس يخ هباسئ سو ة اسقاصمن  واسشفافية واحلاكهة وقد سعا جلالس  ت  كذكل ا 

صدار تمصيات هتدف سضامن هااواة المماطنني  اجليدة يف تدبري المرافق اسعممهية  ويف ختليق احلياة اسعاهة  وكذا ا 

 .ساات اسعممهية وهرافق ادلو ة وامجلاعات اسرتابيةأ هام اسقاصمن وال سارة  واسرفع هن جمسة اخلدهات اسيت تقدهما المؤ 
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 هذا وقد جرت يف اسيمم الممايل 

تالمي هراس مي  2018سجنرب  14امجلعة 

بنعليلم   اسا يد دمحدبني اسالط 

 عبد اسعزيز بزناكمر. واسنقيب 

وهبذ  المناس بة  هنأ  وس يط  

نعليلم عىل المملكة اساابق اسا يد دمحد ب 

اسثقة الملكية اسيت حظي هبا سرئاسة هذ  

هش يدا المؤساة اسمطنية ادلس تمروة  

 .خبصاهل اسشخصية واسعلمية والمهنية

وذكر مبختلف ال وراش  

والاجنازات اسيت مت حتقيقها يف جمال 

اختصاصات هذ  المؤساة هن أ جل 

حقاق احلقمق وتكري  احلاكهة  ا 

مياان  اجلدود المملكة عهد وس يط واستطمر يف روةس تعرف الاس مترااجليدة  واسيت   ابلماؤوسية الملقاة عىل عاتق . ا 

  أ ن اسنقيب عبد اسعزيز بزناكمر وعد هن اسرواس يف جمال حقمق الاناان  وأ ن اسرباهج اسيت تركها تعترب دمحد بنعليلماسا يد  أ كدت   ويف لكم  

واسرشاكء امجلاعي  واسمعي برسا ة المؤساة سسا متر اسعمل مبااعدة لك ال طراف المعنية  شاهدة عىل وعي  احلقميق  هؤكدا عىل أ ص  بفضل اذلاكء

 ستمجهيات صاحب اجللال ة هن أ جل حتقيق المااواة واسشفافية وختليق المرفق اسعمميم. سلالس تجابة

 تمتة احلدث ابرز
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 الزيارات

  ل اسا يد دمحد بنعليلم وس يط المملكةااس تقب :2018سجنرب  20

لا يدة تسنداتيي أ ش يميم هقررة ال مم المتحدة اخلاصة  المعنية ابلمتيزي ل 

 .اسعنهري

 

 

 

 

 

 

هياكيب لا يد ل ل اسنقيب عبد اسعزيز بزناكمر ااس تقب :2018صمصرب 29

 .حممكة المنازعات جبمهمروة تركيا رئس سورسن  

 

 

 

 

كوين الداعمالت  

 ندوبيةلم   تلالهذة مجممعة هدار، جمهرة اسعلممزايرة  :2018سجنرب  10

   بـمناس بة اسيمم اسعالمي سجحقمق ال ناانهكنـا،-فا،ؤساة بجههة الم

 

 

 

 

 التظاهرات 

حمل بأ سفي ؤساة يف اسندوة المنظمة المهشاركة  :2018سجنرب  27

 "؟ال عاقة حتت شعار: "اسشخص المعاق وأ وة حقمق

حضمر أ شغال اسندوة اسمطنية المنظمة هن طرف  :2018سجنرب  27

ية والاقتصاسوة حركة بدائل هماطنة برشاكة هع لكية اسعلمم اسقاصمص 

"الماسية اسعممهية وسؤال اسعدا ة همضمع  حمل  والاجامتعية بفا،

 .اسرضوبية والاجامتعية واجملاسية"

حضمر فعاسيات أ س بمع ال عراف واستقاسيد  :2018صمصرب  30ا ىل  23هن 

 وذكل "  احملاهاة أ عراف وتقاسيدتجحت شعار "  المهنية سهيئة اسـمحاهني

 بـمقر هجحمكة الاس تئناف بفا،؛

 التداريب الميدانية

تكمونية  سورة هن اس تفاسة أ ربعة أ طر :2018صمصرب  25و 04ني ها ب

 ؛بأ لماصيا  حمل "احلاكهة اجليدة"

خباروة حمل اسزايرة اسيت قام هبا لك هن  :2018صمصرب  27 تنظمي حصة ا 

اسا يد عيل اسناظر واسا يد دمحد حلمان لمؤساة المدافع عن المماطن 

 .ابسكيبيك

 

 

 

 

 اللقاءات التواصلية

قلمي  هع فعاسيات سقاء تماصيلتنظمي  :2018صمصرب  15 اسـمهمتع المدين اب 

حمل همضمع " هؤساات احلاكهة وسورها يف حاموة حقمق   بملمان

 جبهة  هموة حلقمق الإ ناانبرشاكة هع اللهنة اجل  ال ناان والهنمض هبا "

 .هكنا، -فا، 

 

 

 

 
 
 

 أ نشطة
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 حول "حقوق المعتقلين بما في ذلك المعتقلين األجانب:  دورة تكوينية
  "؟سسات األمبودسمانأي دور لمؤ

استاسعة دلورة استكمونية ا المتمسطيني بتعاون هع مجعية ال هبمسسامن استكمين وتباسل اخلربات يف جمال اسمساطة  صظم هركز

اسعايل  ابلمعهد 2018صمصرب  29و 280وذكل وميم  "حقمق المعتقلني مبا يف ذكل المعتقلني هن ادلول ال جنبية"همضمع  حمل

 ابسرابط.

 

 

 

 

 

 

 

اسبدلان استاسية: هقدوصيا وأ سباصيا وهاسطا  امجلعية يفالمؤساات اسعضمة يف  هشاراك عن 15وشارك يف أ شغال هذ  ادلورة 

س باصيا والمغرب  ابل ضافة ا ىل حضمر هلالحظ هن جلنة اسبندقية استابعة جملل  أ وراب  وذكل  وفلاطني وههر وتمن  واجلزائر وا 

  خرباء. 5بتأ طري هن 

والرئيس الشريف  املغربية لنقيب عبد العزيز بنزاكور وسيط اململكةلسة االفتتاحية، قدم ااجلوخالل 
أمهية اختيار موضوع الدورة احلالية اليت تعكس االهتمام الذي توليه مؤسسات من خالهلا للجمعية كلمة أبرز 

 . وضوع حقو  املعتقل،ن، الحملي،ن واألاابباألمبودمسان املتوسطية مل

عليها توسيع جمال اهتمامها ليشمل محاية مجيع  ينبغيمؤسسات األمبودمسان والوسطاء وأضاف أن 
 .الفئات، وخاصة تلك الحمرومة من احلرية، وضمان متتعهم ابحلقو  املكفولة ابلقواب،ن الوطنية والدولية

 واملعروفة فضال عن ذلك، أشار إىل بعض القواعد التوايهية لألمم املتحدة ذات الصلة حبقو  املعتقل،نو 
بقواعد مابديال، واليت تضمن للنزالء عددا من احلقو  الحمددة كاحلق يف معرفة السبب وراء االعتقال واحلق يف 

 
 
 

 أنشطة

 

 استكمين
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الدفاع ومؤازرة الحمامي، واحلق يف معرفة احلقو  املشروعة للمعتقل،ن واستعمال هذه احلقو  بشكل مالئم واحلق 
 العامل اخلاراي، ضمن غريها من احلقو  املخولة هلذه الفئة.  يف االستعابة مبرتام واحلق يف التواصل مع 

كما خلص إىل أن اهلدف األمسى ابلنسبة للعقوابت السالبة للحرية هي اإلصالح وإعداد املعتقل،ن   
 ملرحلة ما بعد قضاء العقوبة.

ن اإلطار وعقب ذلك، قدمت منسقة الدورة السيدة فاطمة كريش رئيسة شعبة التواصل والتعاون والتكوي
 العام للدورة وأهدافها الرئيسية بعد أن ذكرت مبواضيع الدورات السابقة.

"تقدمي عام للمعتقلني يف أ هاكن احلرهان هن احلروة والمفهمم ال نااين وال صلاليح وال بعاس الاجامتعية واستدابري ال ول: احملمر 

 ناان" واسعقمابت اسااسبة للحروة عىل ضمء المماثيق ادلوسية حلقمق ال  

 الذي تطر  األستاذ حممد ليديدي الكاتب العام ملؤسسة وسيط اململكة قدم أول مداخلة يف الحمور، 
ملفهوم االعتقال يف مفهومه الواسع: الوضع رهن احلراسة النظرية، االعتقال االحتياطي ...إخل. كما تطر  إىل 

ية يف السجون تعد مرادفا الحرتام الكرامة مفهوم تقييد احلرية بدل احلرمان منها مع اإلشارة إىل أن احلر 
كما ذكر ابملراحل الثالث للمحاكمة، وعلى اخلصوص االعتقال االحتياطي ومرحلة الحماكمة   اإلبسابية.

ومرحلة ما بعد الحماكمة. ومن اهة أخرى، أشار إىل القواعد اإلارائية الدبيا ملعاملة السجناء، واليت التشمل 
 املتعلقة مبعاملتهم، مما يتطلب إخضاعها للتحي،ن والدراسة وفق منظور مبتكر. مجيع التفاصيل واألواه 

ومن خالل التذكري ابألبعاد اإلبسابية واالاتماعية واحلقوقية املتعلقة مبعاملة بزالء املؤسسات السجنية، 
 تطر  اخلبري إىل بعض املبادئ األساسية يف هذا اجملال، وعلى اخلصوص:

ة مع الرتكيز على االختالف، سواء تعلق األمر ابلنوع االاتماعي أو السن أو املساواة يف املعامل .1
 املراعيات الدينية والثقافية )على سبيل املثال: األحداث، النساء احلوامل، األاابب...إخل(، 

مبدأ أو شرط مشروعية االعتقال، حبيث ينبغي أن يكون األمر ابالعتقال صادرا عن اهة مؤهلة  .2
 قابوان لذلك، 

 احلق يف التواصل مع الحمامي والطعن يف أسباب االعتقال .3
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االعتقال يف مؤسسة رمسية معروفة تتوفر على معايري خاصة، وحتديد هوية الشخص موضوع  .4
 االعتقال وأسبابه واجلهة املصدرة ألمر االعتقال 

 احلق يف االستفادة من الكشف الطيب   .5

الحمامي والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية ...إخل( احلق يف التواصل مع العامل اخلاراي )األسرة و  .6
 واحلق يف احرتام احلياة اخلاصة...ضمن حقو  أخرى.

ويف صلة مبوظفي السجون، أبرز اخلبري أبه يفرتض يف هذه الفئة التوفر على رصيد كايف فيما يتعلق 
املعتقل،ن وفقا للمعايري الدولية والوطنية حبقو  النزالء واالستفادة من تكاوين لبناء قدراهتم يف كيفية التعامل مع 

 ذات الصلة، ابطالقا من اعتبار مهامهم ذات طبيعة ااتماعية ومساعدة بدال من كوهنا وظيفة أمنية صرفة.

أما املتدخل الثاين يف هذا الحمور، السيد موالي إدريس أكلمام من املندوبية العامة إلدارة السجون 
م اخلطوط العريضة السرتاتيجية املندوبية يف جمال محاية حقو  السجناء من وإعادة إدماج السجناء فقد قد

خالل استعراض اإلطار القابوين املنظم لالسرتاتيجية، وعلى اخلصوص املواثيق الدولية واملبادئ التوايهية ذات 
 .23.98والقابون  2011الصلة ودستور اململكة لسنة 

 سة حماور، السيما:وحسب اخلبري، تستند االسرتاتيجية إىل مخ

 احلفاظ على سالمة السجناء )بعد استباقي(؛ .1
 أتهيل السجناء ملرحلة إعادة اإلدماج؛ .2
 أبسنة السجون )إقامة وتغذية ايدة ورعاية صحية( .3
البيئة والنوع واهلشاشة )فضاءات جمهزة الستقبال النزيالت األمهات ورايض لألطفال، بيئة بظيفة،  .4

 الالت العقلية...(غرف خمصصة لألشخاص ذوي االخت
 التحديث وتعزيز احلكامة )بناء قدرات العامل،ن ابملؤسسات السجنية من خالل التكوين..( .5

، أي 1049وخبصوص عدد النزالء األاابب يف السجون املغربية، أوضح اخلبري أن عددهم بلغ 
هم ضمن السجناء ابملائة من إمجايل  42أن مسجال، من اهة أخرى،  ،ابملائة من إمجايل السجناء 1,26
 .،ناالحتياطيعتقل،ن املفئة 



2018دجنبر – نونبر/   25 النشرة اإلخبارية لمؤسسة وسيط المملكة/ العدد 7    

 

، تساءل املشاركون عن مدى اعتماد معايري حمددة لتخصيص عدد مع،ن هذه احلصةخالل  المناقشة:     
من املوظف،ن بشكل يتناسب مع عدد النزالء وأعربوا عن ابشغاهلم خبصوص وضعية السجينات ومدى 

وع االاتماعي(. وشددوا على ضرورة مناهضة التعذيب يف السجون االستجابة حلااياهتن اخلاصة )مقاربة الن
طبقا للمعايري الدولية ذات الصلة وعلى اخلصوص الربوتوكول االختياري ملناهضة التعذيب الذي صادقت عليه 
العديد من البلدان من بينها املغرب، غري أهنم أشاروا إىل احلااة امللحة إىل صدور القابون اجلنائي ومسطرة 

لقابون اجلنائي اجلديدين ابملغرب لتفادي ظاهرة االكتظاظ ابلسجون، داع،ن إىل اعتماد طر  بديلة لتقييد ا
احلرية )السوار اإللكرتوين مثال( ومتسائل،ن عن طبيعة اإلكراهات اليت حتول دون التنزيل السليم السرتاتيجية 

 املندوبية )موارد بشرية، ميزابية غري كافية...إخل(.

 ال هبمسسامن واسمسطاء يف حاموة حقمق المعتقلني ابسفضاء اساهين" سور»اسثاين: احملمر 

اإلبسان بفلسط،ن )ديوان املظامل(، الذي قام السيد مسري أبو مشس من اهليئة املستقلة حلقو  قدمه  
منظم  على كون اهليئة التتوفر على قابون ، مشدداعمل اهليئة فيما يتعلق حبماية حقو  النزالءابستعراض 

إىل أن اهليئة  ، مشريالعملها هبذا الشأن، غري أهنا تعتمد على ممارسات ومعايري اكتسبتها من خالل املمارسة
تقوم بزايرات منتظمة ومفاائة إىل أماكن االعتقال للتأكد من وضعية السجناء على أرض الواقع، الذين قد 

حقا مكتسبا أو قد يتعرضون ملعاملة حاطة  يستفيدون من خدمات تقدم على سبيل االمتياز بدل من كوهنا
ىل اهليئة أبه يف بعض احلاالت خيشى النزالء تقدمي شكاوى إ سجل من اهة أخرى،و  من الكرامة اإلبسابية.
 .خمافة التعرض لالبتقام



2018دجنبر – نونبر/   25 النشرة اإلخبارية لمؤسسة وسيط المملكة/ العدد 8    

 

أن مراكز االعتقال تعاين من االكتظاظ وقلة املوارد البشرية واملالية مما يستدعي تدخل وأشار اخلبري إىل 
اهليئة لتصحيح االختالالت سواء بصفة مباشرة أو من خالل التقارير اليت تصدرها، كما تعمل ااهدة على 

خلص إىل كون اهليئة، اليت تتمتع ، حيت الدفاع على حقو  املعتقل،ن، وعلى اخلصوص الفئات اهلشة
لوقاية من التعذيب بفلسط،ن، على ابالستقاللية التامة واملصداقية، لعبت دورا حموراي يف إحداث اآللية الوطنية ل

 غري مساعد. عامالالرغم من كون الوضع السياسي ابلبالد يعد 

تساءل املشاركون عن دور األمبودمسان يف التعاطي مع األوضاع ابلسجون، هذه احلصة،  يف المناقشة:     
ات، أو من خالل سواء من خالل القيام بزايرات معلنة أو فجائية تشرف عليها فر  متعددة االختصاص

إصدار توصيات إىل هيئات إبفاذ القابون. كما ركزوا على ضرورة التحسيس حبقو  اإلبسان مبراكز االعتقال 
مشددين على أمهية الشراكة والتعاون مع ابقي الفاعل،ن وعلى اخلصوص اجملتمع املدين يف مراقبة ابتهاكات 

تساءل املشاركون عن إمكابية تقدمي شكاايت ضد حقو  املعتقل،ن، سواء كابوا حملي،ن أو أاابب. كما 
 خالل اختاذ العقوابت التأديبية ضد السجناء. ستعمال السلطة من طرف إدارة السجونحاالت الشطط يف ا

 "حقمق اساهناء ال جاصب" احملمر اسثاسث:

نزالء السجون مع أمهية املساواة يف املعاملة ل ، الذي سجلاألستاذ ليديدي قدم أول مداخلة يف هذا الحمور،
األخذ يف احلسبان اخلصوصيات املتعلقة ابجملموعات اهلشة وعلى اخلصوص النساء واألحداث واألشخاص 
ذوي االحتيااات اخلاصة...إخل. كما أضاف أن هذا التمييز اإلجيايب يرسخ ابطباعا ايدا لدى السجناء، 

 وعلى اخلصوص األاابب منهم.

من احلقو  اليت ينبغي أن يتحلى هبا السجناء األاابب، وعلى ويف موضوع ذي صلة، قام بسرد عدد 
رأسها احلق يف التواصل مع البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لبلدهم واحلق يف االستفادة من الفحص الطيب 

يف  واحلق يف ممارسة الشعائر الدينية اخلاصة هبم وكذا االستفادة من الربامج الرتبوية والثقافية والصحية املنظمة
بلد االحتجاز. غري أبه أشار إىل واود جمموعة من العراقيل اليت حتول دون التمتع هبذه احلقو ، وعلى 

ومن اهة أخرى، ركز اخلبري على دور مؤسسات األمبودمسان  اخلصوص يف حالة السجناء مزدواي اجلنسية.
الضغط أو الدفع حنو إعمال االتفاقيات الثنائية لتبادل السجناء، والوساطة يف التعبئة من خالل جمموعات 
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هبدف متك،ن املعتقل،ن األاابب من قضاء الفرتة املتبقية من العقوبة يف بلداهنم األصلية )مبدأ املصلحة الفضلى 
ع أو يف كما أبرز أن فرتة االعتقال ينبغي اعتبارها كمرحلة حتضريية إلعادة اإلدماج داخل اجملتم  للسج،ن(.

الوطن األصلي للسج،ن، لذا ينبغي تعميق التفكري واملزيد من االبتكار لتطوير ظروف االعتقال واستلهام 
 . 2016مضام،ن إعالن ترياان حول اهلجرة لسنة 

من املدافع عن الشعب اإلسباين، فقد  ،أما فيما يتعلق ابخلبرية الثابية، السيدة كارمن كوماس ماطا
ابوين املنظم لعمل هذه املؤسسة السيما فيما يتعلق بقضااي الرعااي اإلسبان املعتقل،ن استعرضت اإلطار الق
عادة اإلدماج إباملتعلق برتحيل األشخاص الحمكوم،ن، القابون املتعلق  40/2006ابخلارج )القابون 

 (.2012لسنة  12االاتماعي للسجناء وتوصية جملس أورواب عدد 

تعد مبثابة آلية وطنية للوقاية من التعذيب، أوضحت اخلبرية اإلسبابية  ومن خالل التذكري بكون مؤسستها
أن األمبودمسان له مسؤولية يف مراقبة عمل القنصليات اإلسبابية ابخلارج وذلك يف صلة ابلرعااي اإلسبان 

فروبطكس. املعتقل،ن فضال عن مراقبة عمليات ترحيل املعتقل،ن غري الشرعي،ن إبسبابيا حنو بلداهنم عرب رحالت 
وأضافت أبه من خالل االستعابة خبدمات حمام،ن، يقدم املدافع عن الشعب اإلسباين استشارات قابوبية 

أبه ينبغي متتيع النزالء األاابب، شأهنم  كما سجلت  لفائدة املعتقل،ن هبدف حتسيسهم حبقوقهم املشروعة.
بلغتهم األم وممارسة طقوسهم ومعتقداهتم الدينية شأن املعتقل،ن الحملي،ن، ابحلق يف التواصل مع العامل اخلاراي 

وخلصت إىل أبه بفضل تدخل املدافع عن الشعب،  واحلق يف الصحة واحلماية اجلسدية واحرتام خصوصيتهم.
 مت إغال  بعض مراكز احتجاز املهاارين إبسبابيا واليت كابت ذات مسعة سيئة.

طاء يف حتس،ن ظروف ى أمهية عمل األمبودمسان والوسشدد املشاركون علخالل هذه احلصة،  المناقشة:     
داخليا أو ابخلارج. كما أشاروا إىل دور ابقي الفاعل،ن كاجملتمع املدين ووسائل اإلعالم يف  االعتقال سواء

 ممارسة الضغط على الدولة لتحس،ن وضعية املعتقل،ن.

عني عن احلقمق  خبصمص وضعية المعتقلني عىل اسصعيد "جمال تدخل هؤساات ال هبمسسامن واسمساطة والمداف اسرابع:احملمر 

 اسمطين واساهناء هن سول أ جنبية وطرق استعاهل هعها"
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مت أتطريه على شكل ورشات من طرف السيدة عواطف عامرية من اللجنة اجلهوية حلقو  اإلبسان بفاس، 
 :املشاركون أهم اخلالصات واملقرتحات ذات الصلة ابملوضوع من خالهلا بلور

 نح األفضلية للفئات اهلشة؛م 
 القيام بتحسيس موظفي السجون؛ 
 الرتافع لفائدة حقو  املعتقل،ن؛ 
 التعاون مع منظمات اجملتمع املدين وابقي الفاعل،ن وحتديد جمال هذا التعاون؛ 
 رصد وضعية املعتقل،ن يف السجون وغريها؛ 
 خلق بنك للمعلومات لتوحيد آليات التدخل؛ 
 مؤسسات األمبودمسان يف التعامل مع حاالت األشخاص  رفع قدرات العامل،ن يف

 املعتقل،ن )تبادل التجارب والتكوين املستمر...إخل(؛
  ،جتميع املعطيات حول حاالت التدخل ذات الصلة ابلسجون واملمارسات الفضلى

 مع ضمها إىل املواثيق الدولية والوطنية وكذا الدالئل التوايهية ذات الصلة؛
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مصينيعية ال هبمسسامن واسمسطاء اسفرافكفوس يط المملكة  رئساا مجل اصتخاب   

ابإلمجاع يف منصب رئيس مجعية األمبودمسان والوسطاء الفرابكفوبي،ن،  املغربية  تعي،ن وسيط اململكةمت
 9و8و7و 6لوالية متتد على ثالثة سنوات، وذلك يف اعقاب مؤمتر اجلمعية الذي ابعقد بربوكسيل أايم 

وادير ابإلشارة أن وسيط اململكة قد سبق له أن تقلد منصب رئيس هذه اجلمعية خالل  .2018وبرب ب
 .إىل غاية السنة اجلارية 2015و 2009و2007سنوات 
 املنتخب: جملس إدارة مجعية األمبودمسان والوسطاء الفرابكفوبي،نأعضاء وفيما يلي الئحة  

  

 الرئيس وحممد بنعلالسيد  ململكة املغربيةاوسيط 

 النائب األول للرئيس السيدة ماري رينفريت حامي املواطن ابلكيبيك

 للرئيس الثاين النائب برتران مارك السيد بلجيكا -والوبيا بروكسيل واحتاد والوبيا وسيط

 املال أمني حيدرة أكيد اباب السيد مايل مجهورية وسيط

 العام الكاتب توبون ااك السيد املدافع عن احلقو  بفربسا

 

 إفريقيا ابسم السيدة ساران سريي سرميي وسيط بوركينا فاصو

 إفريقيا ابسم عثمان إسحا  قاسم السيد ايبويت مجهورية وسيط

 ابسم أمريكا موراي تشارلز السيد أمبودمسان بروبسويك اجلديدة )كندا(

 واحلرايت احلقو  حلماية السامية املفوضة
 مبوانكو والوساطة

 أورواب ابسم ستوودإي آن السيدة

 أورواب ابسم فيكتور سيوربيا السيد رومابيا يف الشعب حمامي

 اهلندي احمليط ابسم ارياردي تريان يوايين بيكول السيدة سيشيل أمبودمسان

 عىل اسصعيد ادلويل
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 ال علالن اسثاين:

  

 ا علالانت

 

مالل اتصال جبهة بين  بقطةأحدثت مؤسسة وسيط اململكة، 
، وكلفت السيد كمال خزايل، 2018بتاريخ فاتح دانرب  خنيفرة-

مكلف ابلدراسات بتويل مهمة متثيل املؤسسة ابجلهة واستقبال 
 وتوايه املواطن،ن ومدهم ابالستشارة القابوبية.

شارع احلسن الثاين، عمارة مكاوي، ويتوااد مقر التمثيلية ب
  ط االتصال ابملكلف هبا عرب:وميكن رب الطابق الثاين،
 39 93 97 661 212+: اهلاتف

 benimellal@mediateur.ma  :الربيد اإللكرتوين
  

مقر اإلدارة  غريتتعلن مؤسسة وسيط اململكة للعموم أهنا 
ة ابلرابط الكائن مبجمع حدائق إرم، زبقة الرمان، حي الرايض املركزي
 الرابط، إىل العنوان املب،ن ااببه واحتفظت بنفس أرقام اهلواتف. –

كما تتمىن أن يتم تفهم املشاكل التقنية اليت قد تصاحب 
  واملوقع اإللكرتوين.عملية االبتقال، من تعطل اخلطوط 

 الساقية احلمراء -بوادور-وجتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة تتوفر على مندوبيات اهوية بكل من العيون
تطوان ومتثيلية حملية مبدينة مكناس وبقط اتصال بكل من -مكناس وطنجة-طات وفاسس-والدار البيضاء

 مدن، أكادير ومراكش ووادة.
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