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منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

و
وزارة الدولة المك ّلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان

تـــقـــريــــر النــــــدوة

تقديــــــــم
تأتــي النــدوة الدوليــة «حقــوق اإلنســان و التحديــات الرقميــة» انســجاما مــع التزامــات كل مــن
منظمــة اإليسيســكو واململكــة املغربيــة يف مجــال تعزيــز مبــادئ حقــوق اإلنســان يف مفهومهــا
الشــمولي ونشــر قيــم الســام ومبــادئ املواطنــة والتعايــش اإليجابــي ،فضــا عــن كونهــا متهيــدا
ملســار ومواكبــة أهــم التحديــات التــي تواجــه حقــوق االنســان ،وتقويــة التعــاون وتبــادل اخلبــرات
والتجــارب بــن الــدول األعضــاء يف اإليسيســكو.
لقــد حرصــت الــدول األعضــاء مبنظمــة اإليسيســكو علــى تكييــف تشــريعاتها اخلاصــة بتأطيــر
الفضــاء الرقمــي وزجــر اجلرائــم اإللكترونيــة مبختلــف أشــكالها يف إطــار مــن التعــاون بــن مختلــف
الفاعلــن املعنيــن ،وذلــك بالتصديــق علــى االتفاقيــات الدولية املتعلقة بحمايــة البيانات و املعطيات
ذات الطابــع الشــخصي ،و املعاهــدات الدوليــة املتصلــة مبناهضــة جميــع أشــكال التمييــز و العنــف،
بهــدف تأطيــر االســتعمال الســليم لهــذه التكنولوجيــا ،مــع احلــرص علــى أن يبقــى التمكــن مــن
التمتــع بحــق الولــوج للفضــاء الرقمــي هــو األصــل وأن يكــون التقييــد هــو االســتثناء .و يف هــذا
الســياق ،ينبغــي التنويــه بجهــود اململكــة املغربيــة يف هــذا املجــال ،بحيــث راكمــت جتربــة هامــة يف
مســار تعزيــز إطارهــا املؤسســاتي والتشــريعي ذي الصلــة.
وإنطالقــا مــن الوعــي بكــون هــذه النــدوة الدوليــة فرصــة لوضــع إطــار عمل مشــترك ،فقــد حرصت
منظمة العالـــم اإلسالمــــي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكـــو) على إنشاء كرســـي
« حقوق االنسان و التحول الرقمي » تعزيزا للجهود املبذولة على درب استيعاب هذه التحوالت.
وبهــذه املناســبة نتقــدم بالشــكر اجلزيــل إلــى كافــة الشــركاء و األعضــاء الذيــن أســهموا يف إجنــاح
هــذه النــدوة الدوليــة ،وعلــى مــا بذلــوه مــن جهــد وافــر و عطــاء كبيــر إلعــداد هــذا التقريــر الــذي
مــن شــأنه تعزيــز الوعــي املجتمعــي بشــأن حقــوق االنســان والتحديــات الرقميــة.

وزارة الدولة املكلفة بحقوق
االنسان و العالقات مع البرملان
السيد الوزير

منظمة اإليسيسكو
السيد املدير العام

مصطفى الرميد

د .سالم بن محمد املالك
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كـــلــمــة

السيد املصطفى الرميد

وزير الدولة املكلف بحقوق االنسان و العالقات مع البرملان
بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد املدير العام ملنظمة
العالم اإلسالمي للتربية
والعلوم والثقافة
 -إيسيسكو -

السيدة رئيسة املجلس
الوطني حلقوق اإلنسان

السيد رئيس
النيابة العامة

السيدات والسادة

السيد رئيس اللجنة
الوطنية ملراقبة حماية
املعطيات ذات الطابع
الشخصي

أود يف البدايــة أن أتقــدم بالشــكر للمشــاركني يف هــذه النــدوة علــى تلبيتهــم دعــوة وزارة الدولــة املكلفــة
بحقــوق اإلنســان والعالقــات مــع البرملــان ومنظمــة العالــم اإلســامي للتربية والعلوم والثقافة –إيسيســكو-
لإلســهام يف أشــغال هــذا اللقــاء الــذي ينــدرج موضوعــه ضمــن القضايــا الراهنــة ،ويكتســي أهميــة قصــوى
بالنظــر للتطــور املتســارع للفضــاء الرقمــي .ومبتغانــا أن تســاهم هــذه النــدوة يف تبــادل اآلراء وتعميــق
النقــاش حــول التحديــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان يف ســياق التحــول الرقمــي.
لقــد حظــي موضــوع التحــول الرقمــي ببالدنــا باهتمــام خــاص ،ذلــك أن مــا تتيحــه هــذه التكنولوجيــا
واســتعماالتها مــن انفتــاح يف مجــال تعزيــز احلقــوق املدنيــة والسياســية وتيســير التمتــع باحلقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وترســيخ احلكامــة اجليــدة ،ينســجم واخليــارات الوطنيــة املؤطــرة لنمــوذج
املجتمــع املغربــي كمــا كرســه دســتور اململكــة؛ مجتمــع دميقراطــي ينبنــي علــى التعدديــة وتســوده دولــة
القانــون واملؤسســات.
ووعيــا منهــا بأهميــة مواكبــة التحــول الرقمــي الســريع ،فــإن بالدنــا ،راكمــت جتربــة هامــة يف مســار
تعزيــز إطارهــا املؤسســاتي والتشــريعي ذي الصلــة ،حيــث مت ســنة  ،2009إحــداث اللجنــة الوطنيــة
ملراقبــة حمايــة املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ،وإحــداث وكالــة التنميــة الرقميــة ســنة  ،2017أنيطــت
بهــا مهمــة تنفيــذ االســتراتيجية احلكوميــة يف مجــال التنميــة الرقميــة وتشــجيع نشــر الوســائل الرقميــة
وتطويــر اســتخدامها.
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كمــا مت تعزيــز الترســانة التشــريعية بالعديــد مــن النصــوص القانونيــة الهامــة؛ حيــث اعتمــدت بالدنــا يف
ســنة  2018القانــون رقــم  31.13املتعلــق باحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،والــذي يشــكل جتســيدا
للضمانــات الدســتورية وااللتزامــات الدوليــة ذات الصلــة ،فضــا عــن اعتمادهــا ســنة  2020القانــون رقــم
 20.05املتعلــق باألمــن الســيبراني.
وتوج هذا املسار بانخراط بالدنا يف مبادرات دولية واعدة ،على رأسها مبادرة احلكومة املنفتحة.
السيدات والسادة.
ولئــن كان املنتظــم الدولــي قــد اعتمــد معاهــدات يف مجــال حقــوق اإلنســان خــال حقبــة مــا قبــل العصــر
الرقمــي ،فــإن املنظومــة األمميــة حلقــوق اإلنســان منكبــة علــى وضــع توجيهــات أساســية جديــدة ،بغيــة
تطبيــق أمثــل ملعاييــر حقــوق اإلنســان يف العصــر الرقمــي؛ حيــث تعكــف اللجنــة األمميــة حلقــوق الطفــل
علــى إعــداد تعليــق عــام حــول حقــوق الطفــل يف الفضــاء الرقمــي؛ كمــا يباشــر املقــرر اخلــاص املعنــي
باحلــق يف اخلصوصيــة إعــداد مبــادئ توجيهيــة أمميــة حــول الــذكاء االصطناعــي وســرية املعطيــات.
وخــال تعيينــه للفريــق الرفيــع املســتوى املعنــي بالتعــاون يف مجــال التكنولوجيــا الرقميــة يف يوليــوز ،2018
أكــد األمــن العــام لــأمم املتحــدة علــى أن حجــم التغييــر الــذي حتدثــه التكنولوجيــا الرقميــة وســرعة هــذا
التغييــر وانتشــاره أمــر لــم يســبق لــه مثيــل ،وحــث الفريـ َق علــى العمــل الســتجالء الســبل الكفيلــة بإرســاء
تعــاون بــن الــدول بهــدف ضمــان مســتقبل رقمــي آمــن وشــامل ،تراعــى فيــه حقــوق اإلنســان.
لقــد أصبــح مــن املســلم بــه أن ارتقــاء األمم وتطورهــا رهــن مبــدى انخراطهــا ومتكنهــا مــن التكنولوجيــا
الرقميــة احلديثــة؛ فمعطيــات  Global Web Indexاخلاصــة بســنة  2020تشــير إلــى أن حوالــي
 4.54مليــار شــخص مرتبطــون بشــبكة األنترنيــت .وإذا كان هــذا االســتعمال املتزايــد للتكنولوجيــا
الرقميــة يفتــح العديــد مــن اآلفــاق والفــرص الواعــدة يف مختلــف املجــاالت .فــإن ســوء اســتخدامها
أدى إلــى تنامــي العديــد مــن املظاهــر املنتهكــة حلقــوق اإلنســان ،مــن قبيــل خطــاب التمييــز والكراهيــة
والعنصريــة والتحريــض وانتهــاك اخلصوصيــة ،كمــا رفــع هــذا االســتعمال منســوب اخلطــر الــذي يحــذق
بأمــن واســتقرار الــدول ورفاهيتهــا وحمايــة القيــم اجلوهريــة ملجتمعاتهــا وأفرادهــا ،وهــو مــا يطــرح
إشــكاالت وحتديــات علــى كافــة املجتمعــات تســتوجب أن يكــون هــذا التحــول الرقمــي مصحوبــا مبســتوى
عــال مــن الوعــي وبترســانة قانونيــة صلبــة وممارســات جيــدة ،تتيــح االســتفادة منــه بشــكل أفضــل.
السيدات والسادة
إن التدبيــر الناجــع ملمارســة احلقــوق واحلريــات يف الفضــاء الرقمــي يســتوجب اليــوم احلــرص علــى
التكييــف املســتمر لطــرق وأســاليب هــذا التدبيــر يف إطــار مــن التعــاون بــن مختلــف األطــراف املعنيــة،
مــن أجــل تأطيــر االســتعمال الســليم لهــذه التكنولوجيــا ،مــع احلــرص علــى أن يبقــى التمكــن مــن التمتــع
باحلــق هــو األصــل وأن يكــون التقييــد هــو االســتثناء.
كمــا أن تقليــص الهــوة الرقميــة بــن الفئــات واألشــخاص ،يعــد رهانــا ضروريا لتعزيز احلــق يف الولوج لهذه
التكنولوجيــا واالســتفادة مــن مزاياهــا .فبموجــب الهــدف التاســع مــن أهــداف خطــة التنميــة املســتدامة
لعــام  ،2030تلتــزم الــدول بتمكــن األفــراد مــن احلصــول علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،
وبالســعي إلــى توفيــر فــرص الوصــول الشــامل وامليســر إلــى شــبكة اإلنترنــت.
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إن حمايــة حقــوق اإلنســان يف الســياق الرقمــي تســتوجب انخراطــا أقــوى ملختلــف الفاعلــن ،خاصــة
القطــاع اخلــاص الــذي يعــد فاعــا رئيســيا يف هــذا املجــال .فجمــع البيانــات واملعطيــات الشــخصية
لألفــراد مــن طــرف الشــركات ألغــراض جتاريــة واســتعمال تقنيــات املراقبــة ،يســتوجب وضــع تشــريعات
وضمانــات كافيــة حلمايــة احلــق يف اخلصوصيــة.
كمــا يقتضــي التدبيــر الناجــع للتحــول الرقمــي املتســارع تعزيــز الرصــد والدراســات والبحــث حــول كافــة
املناحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والقانونيــة والنفســية املرتبطــة بهــذه التكنولوجيــا وآثارهــا علــى الفــرد
واملجتمــع ،وهــو أمــر يفــرض إشــراك اجلامعــة ومراكــز البحــث.
إنــه إذا كانــت حمايــة حقــوق اإلنســان يف ســياق التحــول الرقمــي تقتضــي مــن احلكومــات مالءمــة وتعزيــز
القوانــن الوطنيــة وتقويــة املؤسســات ذات الصلــة ،فــإن هــذا العمــل يســتوجب االنكبــاب علــى تعزيــز
الوعــي ونشــر املعرفــة الضروريــة مــن أجــل االســتخدام الســليم واملســؤول للفضــاء الرقمــي بانخــراط
مختلــف الفاعلــن.
يف األخير ،أمتنى كامل التوفيق والسداد ألشغال ندوتنا هاته
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
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كـــلــمــة

الدكتور سالم بن محمد املالك

املدير العام ملنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

بسم اهلل الرحمن الرحيم

لل وح َده ،والصالةُ والسال ُم على رسولِ ا ِ
احلم ُد ّ ِ
وصحبِه.
هلل وآلِه
ْ
ِ
والعالقات م َع البرملان
وزير الدولةِ املكلَّف بحقوقِ اإلنسان
معالي األخ ِ
أصحاب املعالي والسعادة،
َ
ا ُ
حلضو َر الكرمي،
ّ
السال ُم علي ُكم ورحم ُة ِ
الل وبركاتُه،
الد ْولــةِ
بتنظيــم هــذه النَّــدو ِة ال ُّد َوليــةِ با ِلغَــةِ األه ِّم ّيــةِ يف تَعــا ُو ٍن
اعتــزا ٌز وافــ ٌر
ٍ
وثيــق ُمثْمِ ٍــر مــ َع َوزار ِة َّ
ِ
املُكلَّ ِفــة بحقــوقِ اإلنســانِ والعالقـ ِ
واستِشــرا ًفا
اسـتِظها ًرا م َّنــا ْ
ـات مــع البرملــان يف ُحكومــةِ اململكــةِ املغربيــةْ ،
االسـتِخدا ُم مِ ـ ْن َ َ
تـ ٍّـد َج ِ
اسـ ٍـر و ُم َؤ ِّثـ ٍـر إلــى
ِســتخ َد ِام ال ِّت ْكنُلُوجـ ِّـي ال َّر ْقمِ ـ ّـي ،و َمــا بَـ َ
ـات يُشـ ِّكل ُ ُه َذ ِل ُكــم ْ
ِلَهميــةِ اال ْ
ـات ال َّت ْأثيـ ِـر ،وإدراكاً ِلــا ت َْسـتَ ْد ِعيه فِ ينَــا َم ُ
صــى َم َعا ِنــي ال َي َق َظــةِ
صــى َدرجـ ِ
نظومـ ُة ُحقــوقِ اإلنِســانِ مِ ــن أَ ْق َ
أَ ْق َ
وامل َ ْس ـ ُؤو ِل َّيةِ ِ ،ل َّن َهــا َمنـ ُ
ـرمي ا َ
وجـ َّـل ِلل ْ َكا ِئــنِ البَ َشـ ِـر ِّي:
خلالــقِ ع ـ َّز َ
ـاط تَكـ ِ
وح َملْنَا ُه ْم يف البَ ِّر والبَ ْح ِر).
(ولَق ْد َك َّر ْمنَا بَنِي آد َم َ
ولَ ِئ ـ ْن كا َن مِ ـ ْن َو ْســم ٍ يَت َِّصـ ُ
(العص ـ ُر الرقمـ ّـي) ا َّلــذِ ي
ـش فِ يــهَ ،ف ُهــو َو ْس ـ ُم
ص ـ ُر الــذي نَنْ َع ـ ُم بِال َعيْـ ِ
ْ
ـف بــهِ ال َع ْ
ضـ ِ
ـوم ،قِ يَ ـ ُم الت ََّط ـ ُّو ِر ال ِت َقا ِنــي وت ََســامِ ي ا ِإلنســانِ إلــى آفــاقِ ال َف َ
ـاءاتُ ،م ْستشـ ِـر ًفا
تَت ََجلَّــى فِ يــهِ  ،يَ ْو ًمــا ِإثْ ـ َر يَـ ٍ
ـات َّ ِ
ِه َبـ ِ
ـام ال َعقــلِ والعِ لْـ ِـم واملُثابَــرةِ.
الل ل ـ ُه يف َمقـ ِ
الســابقِ ِ .
وعالقـ ٍ
وص ْرنــا
لق ـ ْد انْتَقلـ ِـت ال َبشــر ّي ُة إلــى نُ ُظـ ِـم َعيْـ ٍـش َجديــدةٍ َ
ـات ُمخت ِل َفـ ٍـة َعم ـ َّا كا َن َســا ِئ ًدا يف َّ
حلكومــةِ ال َّر ْقم َّيــةِ  ،لكـ َّـن ا َ
اليَ ـ ْو َم نَتَحـ َّـدثُ َعــنِ ا ُ
يســوا َس ـ َوا ًء أَمــا َم هــذ ِه التَّح ـ ُّوالَ ِت.
جلمي ـ َع لَ ُ
َفهنـ َ
ـات أُخــرى ال تَتو َّف ـ ُر علــى
ـت ُج ـ ُّل ُمعامال ِت َهــا َر ْقمِ ي ـ ًة ،بَيْن َمــا مــا تَــزا ُل ُمجتمعـ ٌ
ـاك ُمجت َمعـ ٌ
صبحـ ْ
ـات أَ َ
ـب َ ْ
ُمق ِّومـ ِ
واالسـتِفاد ِة
ِخدام ال ِّت ْكنلُوجيَــا
ـات الت ََّحـ ٌولِ ال َّر َقمِ ــي .وهــو مــا يَتطلّـ ُ
ْ
تقِ يـ َق َع َدالـ ٍـة َم َجا ِل َّيـ ٍـة يف ْ
اسـت ِ
يشـ َه ُد تصا ُعــداً ها ِئـ ً
ـات اليـ ْو َمْ ،
ا
ِخدام ال َوســائ ِِط ال َّر َقمِ َّيــة ،الــذي بـ َ
مِ ـ ْن ِخ ْد َما ِت َهــا ،ال َِسـ َّي َما مـ َع ت ََطـ ُّو ِر ْ
اسـت ِ
فاص ـ َل ثمانيــةِ
ـن وعشــرين ( )2020أربع ـ ًة ِ
يف وتا ِئـ ِـر انْ ِخـ ِ
بــا َ
ـام ألفـ ْ ِ
ـراط املُســتخدِ مني ِ َ
ناه ـ َز ِخــا َل عـ ِ
ِنســبةِ ُ ُ
نـ ٍّو ُقـ ِّد َر ْت ب َ
ِخ ْمسـ ٍـة ِ
ـن
( )4.8مِ لْيـ ِ
ـام ألفـ ْ ِ
ـار ُمســتخْ دِ ٍم ْ
أي ب ْ
فاصـ َل خ ْمسـ ٍـة باملائــةِ (ُ )5,5%مقا َرنـ ًة بعـ ِ
ـنوات ال َع ْشـ ِـر ِ
بالسـ ِ
وتِســع َة عشــر ( ،)2019ومائـ ٍـة وسـ ٍ
املاضيَــة.
ـتة وســتني باملائــةِ (ُ )166%مقا َرنـ ًة َّ
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ويُح ِّتـ ُم عليْنــا هــذا الوضـ ُع ن ْ
ْطوي َعليْهِ مِ ـ ْن قِ يَ ٍم َ
وتثُّ ٍ
الت
ِظـ َر ًة ُمغا ِيـ َر ًة تَســت ْو ِع ُب هــذا النَّمــا َء امل ُ َّط ِر َدِ ،بــا يَن ِ
داخــلِ هــذا الفضــاءِ يَ ْجــري َ ْ
ـات تُؤ ِّث ـ ُر تأثِيــراً َحتْمِ ّي ـاً يف َمنظومــةِ ُحقــوقِ اإلنســان ،ففِ ــي ِ
َوجهـ ٍ
تمي ـ ُع
وت ُّ
ـات األفــرادِ و ُم َ
الشــخْ صيةِ ِ ،بــا ي ْعنِيــهِ ذلـ َ
ـاف ا ُ
عطياتِهِ ــم َّ
صوص َّيـ ِ
ِ
ـك مِ ــن انْكِ شـ ِ
وتخْ زي ـ ُن وتَنا ُق ـ ُل بَيانـ ِ
ـات
خل
ُّ
والط َم ْأنِينــةِ َّ
الذا ِت ّيــة.
أسـ َو ِار األ ْمــنِ
ـام ْ
وانْ ِحطـ ِ
واألطفالِ وامل ُ َه َّجريـ َن وال َّ
ْ
َك َمــا ت َّ
ظاهــرةُ ال ُعنـ ِ
َتفشــى ِ
ِ
داخـ َل هـ َذا ال َفضــاءِ ِ
ضد ال ِّنســاءِ
ال ِجئني.
ـف
والكراهيَــةِ َّ
ضــا ،ت َ
ِ
وداخلَــه أيْ ً
وغســلِ األمــوالِ ،
ْطاب
اجلماعــات املُتَط ِّرفــ ُة ل
َتخفَّــى
بأعمــالِ الت َّْجنيــدِ واالســ ِتق ِ
ُ
ِلقيــام ْ
ْ
ِ
ضـ ً
ِّ
ـات مــا تَنْفـ ُّ
ـك تُثِيـ ُر اجلـ َد َلَ ،كت ْقنِيــةِ ال َّتزْييـ ِ
ـور تَقنِيـ ٍ
ـروع باملُمتلَـ ِ
ـف
ـكاتَ ،ف ْ
ا َعـ ْن ُظهـ ِ
واالتـ ِ
ـار غيـ ِـر املَشـ ِ
صـ َو ِر ْ
وأصواتِهِ ـ ْم إلــى َحـ ِّد التّماثُــلِ  ،ثُـ َّم
األشـ ِ
العميــقِ ( )Deep Fakeالتــي ُ ْ
يكِ ـ ُن عبْ َرهــا ُمحــاكاةُ ُ
ـخاص ْ
ابْتِزا ُز ُهـ ْم بهــذا التَّزيِيــف.
ـن َ
كات ال َّر ْقم ّيــةِ ال ُّد َول ّيــة التــي يَتَصـ َّر ُ
ـاب َعليْ َهــا ،تَقنِيـ ُة ُسـلْطةِ َّ
الشـ ِـر ِ
ف
ومِ ـ ْن بَـ ْ ِ
املاذيـ ِـر التــي يَنْ َبغِ ــي االنْكِ بـ ُ
يكِ نُهــا َمنْ ـ ُع َم ـ ْن تَشــاءُ مِ ـ َن األ ْفــرادِ أَ ِو َّ
الشـ ِـر ِ
كات أ ْو ح َّتــى
بَ ْع ُ
ضهــا َعلَــى َه ـ َواه ُدو َن ِّ
أي َم ْر ِجعِ ّيـ ٍـة ،حيْــثُ ُ ْ
َّواصــلِ االجتماعـ ِّـي أ ْو مِ ـ ْن ِخ ْد َمــةِ االنترنــت ،وهـ َذا كلُّـ ُه يُـ َؤ ِّدي إلى انْعِ كاسـ ٍ
الـ ُّد َولِ مِ ـ ْن ِخ ْد َمـ ِ
ـات
ـات َمواقِ ـ ِـع الت ُ
والسـل ْ ِم ال ُّد َو ِلـ ِّـي ِ
قاطبَـ ًة.
ـام ال َعــا ِّم واأل ْمــنِ ال َق ْومِ ـ ِّـي ِّ
َسـل ْ ِب ّي ٍة َعلــى ال ِّنظـ ِ
ضهــا التكنولوجيــا احلديث ـ ُة ال
َفر ُ
ـأن َح ْج ـ َم األخطـ ِ
ـار التــي ت ِ
نُ ِشــي ُر إلــى ك ِّل ه ـ َذا ونح ـ ُن ُن ـ ِّد ُد التأكي ـ َد بـ َّ
ـي تِل ُكــم املَزايــا ال ِتــي َ
أشـ ْرنا إليْهــا يف ال ُّرقِ ـ ّـي باملجت َم َعـ ِ
ـوض باإلنســان .فالتكنولوجيــا
ـات والنُّهـ ِ
ينْبَغِ ــي أن يُخفِ ـ َ
ُ
ِ
ناجعــ ٌة ت ِ
والهــدف
ِهــاكات التــي قــ ْد تَطــا ُل حقــو َق االنســان.
واســ ِتباقِ االنْت
ذاتُهــا أداةٌ ِ
ُســاع ُد يف َر ْ
صــدِ ْ
حلقــوقِ وا ُ
وحمايــةِ ا ُ
نولوجـ ِّـي ِ
حل ِّر ّيــات.
ـن التَّط ـ ُّو ِر ال ِّت ْك ِ
املنْشــو ُد هــو حتقي ـ ُق التــوازُنِ بـ ْ َ
ُ
الكرام،
شاركني ِ
احلضو َر وا ُمل ِ
االصط ِ
ِ
إن التّح ِّديـ ِ
ـار ُع لِلتِّكنولوجيــا وك ُّل َما يَتعلَّ ُق بالــذكاءِ
ناع ّي،
فر ُ
ضهــا التطـ ُّو ُر املتسـ ِ
ـات املُســتقبَ ِل ّي َة ال ِتــي يَ ِ
َّ
ُ
ُْ
ِ
ـات واملَسـ ُؤ ِ
ت ِلــي عليْنــا ُجملـ ًة مِ ـ َن الواجبـ ِ
ض َمـ َن اسـتِخْ دا ًما
وليات املُشــت َر َكة .وأولَــى هــذِ ه املسـ
ـؤوليات أ ْن نَ ْ
التعبير واملُعتَ َقــدِ وا ُ
آمِ نـاً ِلُجت َمعـ ِ
يات
ـامي لِهــذا ال َفضــاءِ اإللكترونـ ِّـيُ ،تتـ َر ُم فيه ح ِّريـ ُة
ِ
حل ِّر ُ
ـات عاملِنــا اإلسـ ِّ
األكادميي ُــة والثقاف ّيـ ُة والتربو ّيـ ُة وتُصــا ُن فيــه كرامـ ُة ال ّذ ِ
ات البَ َشـ ِـر ّية.
واإليسيســكو َّ
ِحقــوقِ األفــرادِ يف الفضــاءِ
ـار ال ِتــي قـ ْد تُــؤ ِّدي إلــى امل َ َسـ ِ
اح ِتــواءِ األخطـ ِ
ـاس ب ُ
إنــا تَ ْرنُــو إلــى ْ
ـات ال ُّد َول ّيــةِ
ال َّر ْقمِ ـ ِّـي مِ ـ ْن ِخــالِ َحــثِّ ُد َولِهــا األعضــاءِ علــى تَطويـ ِـر تشــريعاتِها والتَّصديــقِ علــى اال ِّتفاق ّيـ ِ
ـات وامل ُ َ
ذات الطابَـ ِـع َّ
ضــةِ
عاهـ ِ
الشـ ِ
ـات ِ
عطيـ ِ
بحمايــةِ البيانـ ِ
املُت َِّصلِــة ِ
ناه َ
ب َ
ـخص ِّي ،وامل ُ َ
ـدات ال ُّد َول ّيــةِ املت َِّصلــةِ ِ ُ
ــد املــرأ ِة ُّ
َ
التمييــز وال ُع ِ
بكا َف َحــةِ التطــ ُّر ِف
هاجريــ َن
جميــع أشــكالِ
والطفولــةِ وامل ُ ِ
ِ
نــف ِض َّ
وتلــك املُت َِّصلــةِ ِ ُ
ِ
العنيـ ِ
غســلِ األمــوالِ وك ِّل مــا يت َِّص ـ ُل باجلرميــةِ اإللكترونيــة.
ـف ومنْـ ِـع ْ
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مبف َردِ َهــا علــى ا َ
الواجــب
فــإن مِ ــن
ِ
حلــ ِّد مِ ــنِ انْعِ كاســاتِهاّ ،
َّ
وألن الن ُُّظ َــم القانو ِن ّيــ َة الوطنيــ َة غيْــ ُر قــادِ رةٍ ُ
األجهِ ـ َز ِة القضائيــةِ
العمـ َل َسـ ِـو ًّيا علــى بَل ْـ َور ِة منظومـ ٍ
ـات إقليميـ ٍـة و ُد َوليـ ٍـة َمب ِن ّيـ ٍـة علــى التعــا ُونِ والتكا ُمــلِ بـ َ
ن ْ
ـات التشــريعيةِ و ُمك ِّونـ ِ
واملؤسسـ ِ
ـات املجت َمـ ِـع امل َدنـ ّـي.
َّ
ـام أ ْن أُنَـ ِّوهَ َّ
ـريعات اخلاصـ ُة
بالط ْفــر ِة ال َّن ْوع ّيــةِ التــي حقَّقتْ َهــا ُد َولُنــا األعضــاءُ والتشـ
ُ
وال يَفوتُ ِنــي يف هــذا املقـ ِ
يف ِّ
مبخت ِلـ ِ
وإن تَش ـ ُّع َب هــذا
ـف َروافِ دِ هــاَّ .
اتــا ِه تأطيـ ِـر الفضــاءِ اإللكترونـ ِّـي وز َْجـ ِـر اجلرائـ ِـم اإللكترونيــةِ ُ
ـام عـ ْن
ـار َع يَفـ ِـر ُ
الفضــاءِ وتطـ ُّو َرهُ املُتسـ ِ
ض عليْنــا العمـ َل َجنْبـاً إلــى َجنْـ ٍـب ،ويُ ْســعِ ُدني أ ْن أُع ِلـ َن يف هــذا املقـ ِ
ـي» ،تعزيــزاً ِلتِل ُكــم ا ُ
خل َطــى اجلــا َّد ِة علــى َد ْر ِب
إنْشــاءِ اإليسيســكو ُك ْرسـ َّـي «حقــو ُق اإلنســانِ والتحـ ُّو ُل الرقمـ ُّ
ـتيعاب هــذِ ه التحـ ُّو ِ
أقطارنــا.
الت يف
اسـ ِ
ِ
ســار ا ُ
كمــا أَ َو ُّد ُهنــا أ ْن أُه ِّن َ
حتــت ال ِّرعايــةِ
ــي الــذي تَنتهِ ُجــ ُه اململكــ ُة املغربيــ ُة
ِــي علــى امل َ ِ
َ
حلقُوقِ ِّ
ــئ وأُثْن َ
ـرار تَ ْرســانَ ٍة تشـ ٍ
ـريعية ُمتكامِ لَـ ٍـة
الســاميةِ جلاللــةِ امل ِلـ ِـك مح ّمــد الســادس نصـ َرهُ اهلل ،والــذي َتلَّــى يف إقـ ِ
َض َم ـ ُن احلقــو َق وا ُ
املؤسسـ ِ
حل ِّريـ ِ
السـ ِ
ـاهر ِة علــى إنْفــاذِ
ـات ويف إ ْرســاءِ
ت ْ
ـات ال َّرقا ِب ّيــةِ وال َّت ْعدي ِل ّيــةِ والز ْ
َّج ِر ّيــةِ ّ
َّ
ِتل ْ ُكــم القوانــنَ ،ك َمــا أ ُ ْعـ ِـر ُب عــنِ اســتعدادِ اإليسيســكو الكامِ ــلِ ل َد ْعـ ِـم ت ُّ
ض ِو ّيــةِ
َرشـ ِـح اململكــةِ املغربيــةِ ِل ُع ْ
ـن وثالثـ ٍـة وعشــرين وألفـ ْـن وخمسـ ٍـة وعشــرين
َمج ِلـ ِ
للواليــةِ املمتـ َّـد ِة ب ـ َ
ـس ُحقــوقِ اإلنســانِ ِ
ـي ألفـ ْ ِ
ن عامـ ْ
ـدف الــذي ال ُيكِ ـ ُن لنــا َّإل أ ْن نُ ِ
ـوغ هــذا الهـ ِ
(َ ،)2023-2025
فاخ َر بِه.
وتضـ ُع اإليسيســكو جميـ َع إ ْمكاناتِهــا ِلبُلـ ِ
ضور ُكــم ومشــارك ِت ُكم راجيـاً مِ ــن ا ِ
هلل العلـ ِّـي القديـ ِـر التوفيـ َق
ختا ًمــا ،أُجـ ِّد ُد ل ُكـ ْم الشــك َر والتقديـ َر علــى ُح ِ
والنجــا َح يف أعمالِنــا ويف َم ْســعانا.

ُ
ُ
اهلل وبركا ُته.
عليكم
والسالم
ُ
ورحمة ِ
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كـــلــمــة

السيدة أمينة بوعياش

رئيسة املجلس الوطني حلقوق اإلنسان
السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان
السيد املدير العام ملنظمة اإليسيسكو
السيد رئيس النيابة العامة
السيد رئيس اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي
السيدات والسادة ،احلضور الكرام
أود يف البدايــة أن أعبــر لــوزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان والعالقــات مــع البرملــان وملنظمــة العالــم
اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة عــن شــكر املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان لدعوتــه للمشــاركة
يف هــذه النــدوة ،حــول حقــوق االنســان والتحــدي الرقمــي ،التــي يشــكل محورهــا موضوعــا أساســيا وذا
راهنيــه يف اســتراتيجية عمــل املجلــس يف واليتــه احلاليــة.
لقــد أكــد املجلــس الدولــي حلقــوق االنســان يف دورتــه الثامنــة والثالثــون علــى أن « احلقــوق التــي يتمتــع
بهــا األفــراد خــارج االنترنــت يجــب أن حتظــى باحلمايــة علــى االنترنــت مبــا فيهــا حريــة التعبيــر كمــا
أعــرب يف نفــس الوقــت عــن القلــق إزاء انتشــار االخبــار الزائفــة والدعايــة علــى االنترنــت واللذيــن يؤديــان
إلــى التضليــل وانتهــاك حقــوق االنســان واحليــاة اخلاصــة والتحريــض علــى العنــف والكراهيــة والتمييــز
والعــداء ويضيــف بــان التضليــل ميــس ،ســواء كان متعمــدا أو غيــر متعمــد دون ســوء نيــة ،قيمــا كونيــة
مثــل الدميقراطيــة ذات الصلــة باالنتخابــات والشــأن العــام والتأثيــر علــى اختيــارات الناخبــن أو املشــاركة
السياســية أو ممارســة حــق مــن حقــوق االنســان.
لقــد أصبــح الولــوج إلــى االنترنيــت حقــا مــن حقــوق اإلنســان والولــوج إلــى املنصــات الرقميــة واســتعمالها،
وأقصــد هنــا باخلصــوص املنصــات االجتماعيــة ،أصبــح ،هــو كذلــك يف ظــل التطــور احلاصــل ،أداة مــن
أدوات التمتــع بهــذه احلقــوق وبــل أضحــت خدمــة عموميــة ،وبــات يطــرح االســتعمال الرقمــي مــن هــذا
املنطــق يف جوهــر النقاشــات احلقوقيــة الدوليــة والدفــع باعتبــار «اخلدمــة» التــي توفرهــا املنصــات يف
مرتبــة «خدمــة عموميــة» حيــث تقــاس نســبة الولــوج للفضــاء الرقمــي ،كإحــدى مؤشــرات ضمــان للحريات.
ولعلكــم ،احلضــور الكــرمي ،علــى وعــي باإلشــكاليات التــي ميكــن أن تتولــد عــن احلجــب النهائــي مــن
اســتعمال هــذه املنصــات ،أو مــا يعــرف ب  ،Deplatformingأحيانــا ألســباب موضوعيــة ،وأحيانــا
ألســباب قــد تكــون محــل نقــاش أو ســجال.
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األكيــد أن العالــم يشــهد تطــورات وتغيــرات مضطــردة وديناميــات مجتمعيــة جديــدة ،جعلــت مــن منظومــة
القواعــد والقيــم املرتبطــة بالدميوقراطيــة وحقــوق اإلنســان موضــوع مســاءلة يف ظــل ســياقات عامليــة
تســجل باســتمرار اختالفــات يف التصــور واملمارســة .وأحيانــا يتطــور النقــاش ليتجــاوز حمايــة حقــوق
اإلنســان والنهــوض بهــا ويولــي أهميــة متزايــدة للدراســات االستشــرافية التــي مــن شــأنها مقاربــة
التحديــات املســتجدة يف هــذا املجــال.
لقــد ســرعت الثــورة الرقميــة العابــرة للحــدود مــن وثيــرة الديناميــات املجتمعيــة وجــددت شــكل ومضمــون
املطالبــة باحلقــوق واحلريــات ،خصوصــا فيمــا يتعلــق باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف
مجتمعاتنــا ،إضافــة إلــى ترســيخ فكــرة العدالــة االجتماعيــة واملجاليــة .وباملقابــل تطــرح مجموعــة مــن
التحديــات املتشــابكة واملتفاوتــة يف احلــدة واألثــر.
مــن خــال متابعتنــا للفضــاء الرقمــي ،نتأكــد يف كل مناســبة مــن صحــة اســتنتاجنا بتبلــور منــوذج ناشــئ
للحريــات العامــة الــذي يحــدد أشــكال جديــدة للتعابيــر العموميــة ،تســتهل بالتــداول االفتراضــي لتتطــور
لفعــل عمومــي يســاءل السياســات العموميــة أو يدعــو حلمايــة حــق مــن احلقــوق.
هــذا النمــوذج الناشــئ للحريــات العامــة يعتمــد باألســاس علــى الفضــاء الرقمــي باعتبــاره أرضيــة للتــداول
والتوافــق والتعبئــة ،بشــكل أضحــت معــه هــذه الشــبكات حاضنــة فعليــة حلريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع
والتظاهــر ومطالبــة الســلطات العموميــة بخصــوص توفيــر اخلدمــات العموميــة ،ومــن الصعــب إخضاعهــا
ملقتضيــات قانونيــة ســواء للحــد مــن انتشــارها أو تقييدهــا .كمــا أن نطــاق هــذه التعابيــر يتســع باســتمرار
ولــم يعــد محصــورا علــى النخــب ،بــل تعــدى ذلــك ليشــمل العديــد مــن املكونــات املجتمعيــة ،فضــا عــن
تزايــد تأثيــر مــا بــات يعــرف ب «اإلعــام اجلديــد».
احلضور الكرام
تطــرح مســألة تكييــف حريــة التعبيــر مــع الثــورة التكنولوجيــة الرقميــة وتأطيرهــا علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي واإلنترنــت أســئلة متعــددة ،خصوصــا وأن اإلنترنــت يخلــق حتديــات متشــابكة مــن قبيــل تعميــم
االخبــار الزائفــة وتفاقــم وثيــرة آثارهــا املتشــعبة واملعقــدة اجتماع ّيــا وأمنيــا وسياســيا واقتصاديــا ،وهــو مــا
يزيــد مــن صعوبــة إقــرار نــوع مــن التــوازن يف تدبيــر مختلــف أشــكال التعبيــر العمومــي مبــا يضمــن التمتــع
باحلقــوق وممارســة احلريــات العامــة املكفولــة مبقتضــى الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة ،ويقــي ،يف ذات
الوقــت مــن كل جتــاوز  ،قــد يهــدد املكتســبات أو ميــس باحلقــوق أو احلريــات.
لقــد أبــرز الفضــاء الرقمــي فاعلــن جــدد؛ الفاعــل الرقمــي ،الــذي ميكــن ،لوحــده ،أن يلعــب دورا رياديــا
مــن حيــث النهــوض بقيــم حقــوق االنســان أو أن ينتهكهــا بشــكل كبيــر...؛ فاعــل يؤثــر باملجــال العــام
واخلــاص دون أن تعرفــه بشــكل مباشــر يف أغلــب األحيــان.
كمــا نســجل التحــدي املرتبــط بالتضليــل ،ولعــل خيــر مثــال حديــث علــى خطــورة هــذا التحــدي ،الوبــاء
اإلعالمــي ( )infodemicيف ســياق جائحــة فيــروس كورونــا ،الــذي شــكل يف كثيــر مــن الــدول تهديــدا
حقيقيــا علــى حقــوق اإلنســان بــل وصــل األمــر إلــى املــس بجوهــر أول حقــوق اإلنســان ،أال وهــو احلــق يف
احليــاة مــن خــال تســجيل وفيــات ،ليــس بســبب وبــاء كوفيــد  ،19بــل بســبب وبــاء الفيــروس التضليلــي
الــذي رافقــه.
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وينضــاف إلــى التضليــل ،احلمــات  manipulationالتــي تســتهدف التأثيــر علــى ســلوكات األفــراد
يف اختياراتهــم وتغييرهــا ،بــدون وعــي ،وهــو مــا يثيــر احلاجــة يف مجتمعاتنــا إلــى ضــرورة تطويــر الفكــر
النقــدي لــدى الشــباب واألجيــال الناشــئة وتعميــم التربيــة اإلعالميــة واكتســاب قــدرات تفكيــك اخلطابــات
يف أشــكالها اجلديــدة.
وال يخفــى عليكــم ،الســيدات والســادة ،أن مــن بــن أبــرز معالــم التحــدي الرقمــي يف عالقاتــه بحقــوق
اإلنســان ،أيضــا ،تناســل خطــاب التحريــض علــى الكراهيــة الــذي بقــدر مــا يحصــل علــى عالمــات
اإلعجــاب « »likesقــد يتطــور إلــى مرتبــة التحريــض علــى العنــف وأحيانــا العنــف الشــديد ،خاصــة يف
ظــل الضعــف املســجل علــى مســتوى آليــات الرصــد اآللــي ملثــل هــذه اخلطابــات وحــدود وحتديــات الــذكاء
االصطناعــي ،مــن جهــة ،والنواقــص يف االعمــال بشــكل دقيــق ملبــادئ املشــروعية والضــرورة والتناســبية
كمقاربــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للوقايــة ومواجهــة حجــب مثــل هــذه اخلطابــات التــي متــس يف
اجلوهــر حقــوق األقليــات وحقــوق النســاء والفتيــات وحقــوق بعــض الفئــات الهشــة يف املجتمعــات.
يف اخلتــام ال بــد مــن التأكيــد علــى أن للفضــاء الرقمــي فــرص كبيــرة ميكــن اســتغاللها بشــكل فعــال
وعقالنــي للمســاهمة بشــكل كبيــر يف حتقيــق التنميــة والنهــوض باملســاواة و باالقتصــاد وتوفيــر الفــرص
للشــباب وتعزيــز حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا كمــا لهــذا التحــدي وجــه آخــر قــامت ،خاصــة علــى مســتوى
املــس بحقــوق الغيــر وحقــوق املجتمــع وتفشــي خطــاب التمييــز والدعــوة للكراهيــة والعنــف .
إننــا فعــا أمــام ثــاث حتديــات رئيســية ،تتجلــى يف  )1( :توســيع الفضــاء الرقمــي لولوج اجلميــع لألنترنت
هــي عمليــة تتجــاوز املجــال الســيادي )2( ,حتــدي صعوبــة تقييــده وخضوعــه لنفــس للمقتضيــات القانونيــة
احلاليــة و( )3حمايــة الــراي العــام واجلمهــور مــن التضليــل ومواجهــة ســرعة انتشــار االخبــار الزائفــة
وعــدم اســتغالل الفضــاء ملــآرب أخــرى متــس قيــم حقــوق االنســان.
وكان املقــرر اخلــاص املعنــي بحريــة التعبيــر والــرأي ،قــد حــث ســنة  ،2018الــدول ملواجهــة أخطــار
االخبــار الزائفــة والتضليــل والتطــرف عبــر االنترنيــت علــى إعــادة اعتبــار القيــود املبنيــة علــى احملتــوى
وان تعتمــد مســاطر تقنــن ذكيــة تســاعد اجلمهــور علــى االختيــار والكيفيــة التــي يشــارك بهــا باملنتديــات
علــى الشــبكة.
إن ندوتنــا اليــوم تســتحضر هــذ املقاربــة يف أفــق التقــاء اجلهــود وبنــاء شــراكات كفيلــة لبلــورة نظــم ذكيــة
تؤطــر اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة وجتابــه التحديــات التــي يفرضهــا العالــم الرقمــي علــى احلقــوق
واألفــراد.
ويف انتظــار التوصــل بتوصيــات وخالصــات جلســات هــذه النــدوة ،أمتنــى ألشــغالكن وأشــغالكم كامــل
النجــاح والتوفيــق.
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كـــلــمــة

السيد محمد عبد النباوي

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،رئيس النيابة العامة

باسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني
السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان؛
السيد املدير العام ملنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة؛
السيدة رئيسة املجلس الوطني حلقوق اإلنسان؛
السيد رئيس اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي؛
حضرات السيدات والسادة؛
يشــرفني أن أشــارك معكــم اليــوم يف افتتــاح أشــغال هــذه النــدوة حــول موضــوع «حقــوق اإلنســان والتحــدي
الرقمــي» .وهــو موضــوع ذي أهميــة بالغــة بالنظــر للتطــور املذهــل للتكنولوجيــات الرقميــة والــذي تفــوق
ســرعته أي اختــراع آخــر يف تاريــخ البشــرية .ممــا أحــدث حتــوالً ســريعا يف املجتمعــات وأدى إلــى تيســير
حتقيــق التطــور والتقــدم علــى جميــع املســتويات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية والقانونيــة والتربوية.
غيــر أن هــذه التكنولوجيــا تطــرح يف نفــس اآلن ،حتديــات جديــدة وخطيــرة ،تســتلزم توفيــر كل اإلمكانيــات
ملواجهتهــا دوليــا وإقليميــا ووطنيــا ،وتأمــن اســتخدامها حتــى ال تســتعمل اســتعماالت ضــارة باإلنســان.
وفيمــا يتعلــق بعالقــة حقــوق اإلنســان بالفضــاء الرقمــي والتكنولوجيــا الرقميــة ،ميكــن اجلــزم أن ما ينطبق
علــى حقــوق اإلنســان مــن حيــث ممارســتها وضمــان التمتــع بهــا خــارج الفضــاء الرقمــي ،ينطبــق عليهــا
كذلــك داخــل هــذا الفضــاء ،إذ بقــدر مــا متكــن هــذه التكنولوجيــات مــن تيســير الولــوج إلــى مختلــف أنــواع
حقــوق اإلنســان املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة ،احملميــة مبقتضــى
معاهــدات حقــوق اإلنســان الدوليــة ،بقــدر مــا ميكــن أن يتحــول اســتعمالها إلــى أداة النتهــاك العديــد مــن
احلقــوق واملســاس بالنظــام العــام.
لقــد مكــن الفضــاء الرقمــي ،مــن تعزيــز الولــوج إلــى العديــد مــن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،إذ
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،ســاهم يف النهــوض باحلــق يف التربيــة والتعليــم ،مبــا يوفــره مــن إمكانــات
لتوفيــر املعلومــات والدراســات واألبحــاث وتيســير الولــوج إليهــا .كمــا يســرت وســائ ُل التعلــم االفتراضــي
والتعلُّــم عــن بعــد ،إمكانيــ َة ولــوج العديــد مــن األشــخاص لبرامــج تعليميــة كانــوا ســيتعرضون بدونهــا
للحرمــان مــن هــذا احلــق.
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كمــا أضحــت التكنولوجيــات الرقميــة وســيلة لدعــم التنميــة .وكــذا املســاهمة يف تأمــن التمتــع بالعديــد
مــن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة كاحلــق يف الشــغل والصحــة وغيرهمــا .ففــي قطــاع الصحــة،
علــى ســبيل املثــال ،تســاعد التكنولوجيــات الرائــدة التــي يدعمهــا الــذكاء االصطناعــي يف إنقــاذ األرواح
وتشــخيص األمــراض والعــاج واجلراحــة.
ويجــب االعتــراف ،كذلــك ،أن التكنولوجيــات الرقميــة أصبحــت وســيلة ملمارســة العديــد مــن احلقــوق
املدنيــة والسياســية األساســية كحريــة الــرأي والتعبيــر ،والصحافــة والنشــر ،واحلــق يف احلصــول علــى
املعلومــة .بــل إنهــا متثــل عامـ ً
ا كبيــراً يف حتقيــق املســاواة مــن خــال تعزيز االتصــال اإللكتروني والشــمول
املالــي وإمكانيــات الوصــول إلــى اخلدمــات التجاريــة والعامــة.
حضرات السيدات والسادة؛
إذا كانــت اآلثــار واالنعكاســات اإليجابيــة للتكنولوجيــات الرقميــة علــى حقــوق اإلنســان واضحــة كمــا
ســبق ،فــإن هــذه التكنولوجيــات حتمــل معهــا حتديــات جديــدة ،تتجلــى يف ظهــور أخطــار وتهديــدات ميكــن
أن تقــوض أمــن الــدول واملجتمعــات واملســاس بحقــوق اإلنســان األساســية لألفــراد ،بــل قــد يــؤدي ســوء
اســتخدامها إلــى حــدوث انتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان يف بعــض األحيــان.
ومــن بــن مظاهــر ذلــك ،أصبــح الفضــاء الرقمــي مجــاالً للمســاهمة يف ارتــكاب جرائــم أو التحريــض علــى
ارتكابهــا تكــون ماســة باحلــق يف احليــاة وبالســامة اجلســمانية لألفــراد وممتلكاتهــم واجلرائــم املاليــة،
مــن خــال أنشــطة الشــبكات اإلجراميــة .وأشــكال أخــرى مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان كالتحريــض علــى
التمييــز والكراهيــة ونشــر األخبــار الزائفــة والســب والقــذف والتشــهير وأشــكال التعبيــر املســيئة لألفــراد
وانتهــاك احليــاة اخلاصــة بهــم.
هــذا فضــا عــن ترويــج املخــدرات واالجتــار بالبشــر واالســتغالل اجلنســي لألطفــال .ودعــم املــواد
اإلباحيــة وأنشــطة التنظيمــات اإلرهابيــة ،حيــث يتــم اســتغالل انتشــار وســائل االتصــال احلديثــة وســهولة
الوصــول إلــى االنترنيــت والبرمجيــات الرقميــة للتجســس واالختــراق وإخفــاء الهويــة.
حضرات السيدات والسادة؛
مبــا أن االســتخدام الســيء للتكنولوجيــات الرقميــة وخدمــات األنترنــت يــؤدي إلــى تزايــد اجلرائــم
املعلوماتيــة ،فإننــا ،يف رئاســة النيابــة العامــة ،نولــي ملوضــوع مكافحــة اجلرميــة املعلوماتيــة العنايــة التــي
يســتحق وذلــك علــى ثالثــة مســتويات :
يتعلــق املســتوى األول بتتبــع اجلرميــة وإيــاء عنايــة خاصــة للظواهــر اإلجراميــة املســتفحلة أو اجلديــدة.
حيــث تعمــل رئاســة النيابــة العامــة علــى تتبــع اجلرائــم املعلوماتيــة ورصــد مظاهــر تطورهــا وأشــكالها،
حيــث مت تســجيل انتشــار بعــض التقنيــات يف مجــال تشــفير املواقــع اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات .والــذي
يجســد تقنيــة تســمح للمجرمــن بالولــوج إلــى املواقــع اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات وتشــفيرها مــع ابتــزاز
الضحايــا .كمــا مت التصــدي حلــاالت قرصنــة املعلومــات اخلاصــة بالبطائــق اإللكترونيــة املعروفــة بـــ
« .»Skimingوالتــي تســتعمل لقرصنــة األرقــام الســرية لبطائــق بنكيــة ،ممــا ميكــن مــن االحتيــال وســرقة
أمــوال أصحابهــا .إضافــة إلــى جرائــم االبتــزاز عــن طريــق األنترنــت مــن خــال اســتعمال تكنولوجيــا
املعلوميــات ،وتهديــد األشــخاص بنشــر أمــور مشــينة واملســاس بحقهــم يف الصــورة ويف احليــاة اخلاصــة.
حيــث حركــت النيابــة العامــة ،برســم ســنة  289 ،2019متابعــة مــن أجــل جرائــم ذات صلــة بهــذا املوضــوع،
باإلضافــة إلــى  241متابعــة أخــرى يف جرائــم تتعلــق باملــس باحليــاة اخلاصــة واحلــق يف الصــورة.
15

ويتعلــق املســتوى الثانــي بتعزيــز قــدرات النيابــة العامــة للتصــدي لهــذه اجلرائــم .إذ بالنظر إلــى خصوصية
وأهميــة البحــث يف اجلرائــم املعلوماتيــة ،وإلــى صعوبــة جمــع األدلــة الرقميــة املرتبطــة بهــا ،فقــد حرصــت
رئاســة النيابــة العامــة علــى مشــاركة قضــاة النيابــة العامــة الذيــن مت تعيينهــم كنقــط ارتــكاز ،يف نــدوات
ودورات تكوينيــة باملغــرب واخلــارج حــول اجلرائــم املعلوماتيــة والدليــل الرقمــي بالتعــاون مــع شــركاء
دوليــن.
بينمــا يهــم املســتوى الثالــث الــذي تشــتغل عليــه رئاســة النيابــة العامــة الوفــاء بالتزامــات اململكــة املغربيــة
يف مجــال التصــدي لإلجــرام الســيبراني .فبعــد املصادقــة علــى اتفاقيــة بودابســت للجرائــم املعلوماتيــة
ودخولهــا حيــز النفــاذ ابتــداء مــن فــاحت أكتوبــر  ،2018توصلــت اململكــة املغربيــة بطلبــات ترمــي إلــى حفــظ
بيانــات الكمبيوتــر املخزنــة يف إطــار شــبكة  24/7احملدثــة مــن قبــل االتفاقيــة املذكــورة .ومت التنســيق مــع
النيابــات العامــة املختصــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة قصــد ضمــان تنفيذهــا .كمــا مت إحــداث شــبكة
مــن قضــاة النيابــة العامــة للوفــاء بالتزامــات اململكــة الدوليــة ،يف إطــار شــبكة  7/24التــي تقضــي اعتمــاد
دميومــة وطنيــة علــى مــدار اليــوم طيلــة أيــام الســنة ( 24ســاعة 24 /ســاعة وســبعة أيــام يف األســبوع)،
للقيــام مبهــام التعــاون القضائــي الدولــي وفــاء بالتزامــات اململكــة املترتبــة عــن املصادقــة علــى االتفاقيــة
املذكــورة.
حضرات السيدات والسادة؛
يف الوقــت الــذي أشــكر فيــه الســيد وزيــر الدولــة علــى دعوتــه الكرميــة لرئاســة النيابــة العامــة للمشــاركة
يف أشــغال هــذه النــدوة الهامــة ،ويف ختــام هــذه الكلمــة ال بــد مــن التأكيــد ،مــرة أخــرى ،علــى أن التحــدي
األساســي الــذي نواجهــه اليــوم يتعلــق بكيفيــة تأمــن االســتعمال األمثــل للتكنولوجيــات الرقميــة مبــا
يســمح يف نفــس الوقــت ،مبواصلــة مســاهمتها يف النهــوض بحقــوق اإلنســان مــن جهــة والتصــدي جلميــع
أشــكال االســتخدامات الســيئة التــي مــن شــأنها أن تــؤدي أو تســاهم يف حــدوث انتهــاكات لتلــك احلقــوق
مــن جهــة ثانيــة ،وهــو األمــر الــذي لــن يتــم دون توفيــر املــوارد التقنيــة والقانونيــة الالزمــة حلمايــة حقــوق
اإلنســان يف ســياق التكنولوجيــات الرقميــة .وهــو األمــر الــذي ســتنكب هــذه النــدوة علــى مناقشــته ولعلهــا
تســهم يف إيجــاد أجوبــة فعالــة إلكراهاتــه .وال يســعني ســوى أن أمتنــى جلمعكــم هــذا التوفيــق والســداد.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كـــلــمــة

السيد عمر السغروشني

رئيس اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي
السيد وزير الدولة
السيد املدير العام
السيدة رئيسة املجلس الوطني حلقوق االنسان
السيد رئيس النيابة العامة
السيدات والسادة السفراء
احلضور الكرمي،
الــكل يتكلــم عــن الرقمنــة اليــوم ،والــكل يتكلــم عــن حقــوق االنســان ،و الزلنــا نشــتغل إلنشــاء نــوع مــن
التفاعــل مــع ذلــك و ذاك ،و يجــب أن نوضــح بعــض املفاهيــم .يف الظــرف احلالــي ،الزالــت الرقمنــة تقــاس
بقدرتهــا علــى منــح خدمــات القــرب ،لتســهيل احليــاة اليوميــة للمواطنــن ،و ننســى أن الكثيــر مــن احلــاالت
و الدراســات حتــذر مــن املخاطــر التــي قــد ترافــق إيجابيــات الرقمنــة ،وكمــا قــال الفيلســوف بــول فيريليــو
«اختــراع القطــار رافقــه ظهــور حادثــة القطــار واختــراع الطائــرة رافقــه ظهــور حادثــة الطائــرة» فبنفــس
املنطــق ،اختــراع و بــروز الرقمنــة ميكــن أن يرافقــه ظهــور حــوادث الرقمنــة ،إذن املوضــوع ليــس هــو
ســلبيات او إيجابيــات الرقمنــة ،لــم يكــن لنــا خيــار ،بــل هــو كيــف ســنعيش بطريقــة حضريــة وطنيــا ودوليــا
يف مجتمــع الرقمنــة ،حقــوق االنســان هــي احلريــات األساســية :احلــق يف احليــاة ،احلــق يف التمــدرس،
يف التعليــم ،احلــق يف العــاج ،احلــق يف الثقافــة ،و احلــق ان نعيــش يف إطــار تــوازن اجتماعــي و إيجابــي،
بــن حضارتنــا و تاريخنــا ،و ثوابــت مجتمعنــا مــن جهــة و املبــادئ و املفاهيــم العامليــة و الدوليــة مــن جهــة
أخــرى ،هــذا التــوازن يجــب أن يؤكــد أو أن يؤثــث وجــوده بفضــل الرقمنــة و أن ال تســاهم هــذه االخيــرة
يف اختــال هــذا التــوازن.
ولذلــك يجــب حمايــة املواطــن بتكوينــه علــى اســتيعاب مــا يقــع واســتعمال ادوات جديــدة و مجــددة
للتحليــل ،فــا ميكــن أن نتفاعــل مبفاهيــم قدميــة مــع معلومــات مكثفــة تســتعمل يف الوســائل الرقميــة،
فعلــى ســبيل املثــال ،الزوبعــة االعالميــة التــي عشــناها مســاء البارحــة اثــر اخلبــر املزيــف لوفــاة مثقــف
شــهير ،اطــال اهلل عمــره ،أو أن نبقــى رهائــن لبعــض العناصــر الهامشــية يف الشــبكات االجتماعيــة.
كل هــذه الظواهــر اجلديــدة تلــزم املجتمــع مــن أن يحصــن نفســه بقواعــد جديــدة ،يف نفــس الوقــت،
املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي بحكــم حساســيتها تطــورت الــى اداة احلكامــة اجليــدة او الالجيــدة،
فهــذه املعطيــات يجــب أن تســتعمل يف اطــار قانونــي يحتــرم حقــوق االنســان و حقــوق املجتمعــات و حقــوق
الــدول ،حمايــة املواطــن هــي حمايــة مجتمعــه و حمايــة دولتــه ،لــكل هــذا ،حمايــة املعطيــات ذات الطابــع
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الشــخصي صــارت مهمــة ،ومبفهــوم واســع حمايــة املواطــن يف املجتمــع الرقمــي أكثــر مــن حمايــة معطياتــه
الشــخصية ،هــذه املفاهيــم صــارت مــن اولويــات املجتمعــات احلديثــة ،إذ يجــري العمــل علــى التحصــن
مــن أي خطــر تشــكله املنصــات التجاريــة الدوليــة التــي تعتبــر الربــح املــادي ومتوقعهــا اجليوســتراتيجي،
الهــدف األســاس واحلــق املشــروع قبــل حقــوق األفــراد والقوانــن الوطنيــة.
ويف األخيــر ،أوجــه متمنيــات النجــاح لهــذه النــدوة ،ولعملنــا جميعــا إلخــراج الرقمنــة مــن مفهــوم تقنــي
محــظ إلــى بلورتهــا كمشــروع خلدمــة املجتمعــات وخدمــة املواطنــن.
وشكر ًا
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تمهيـــــد
تمهيـــــد
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مــا يطرحــه توســع الفضــاء الرقمــي اليــوم مــن حتديــات كبيــرة علــى حقوق اإلنســان يســتدعي تفكيرا جديا
ورصينــا ورؤيــة جديــدة يف تعاطينــا مــع الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة يف كل مناحــي احليــاة اليوميــة
لألفــراد واجلماعــات .اذ أن تزايــد عــدد مســتخدمي شــبكة األنترنــت والــذي بلــغ عددهــم  4.54مليــار
شــخص ســنة  2020حســب موقــع “انترنــت وورلــد ســتاتيس” ،1وتزايــد مســتعملي الشــبكات االجتماعيــة
الــذي وصــل الــى  3,8مليــار مســتخدم ،هــو امــر يبــن مــدى اتســاع الولــوج الــى الفضــاء الرقمــي باعتبــاره
فضــاء ناشــئا ملمارســة العديــد مــن األنشــطة وتفعيــل العديــد مــن احلقــوق واحلريــات.
لقــد كان جلائحــة كورونــا التــي واجههــا العالــم منــذ أواخــر ســنة  2019انعكاســا بينــا علــى االنتقــال
إلــى الفضــاء الرقمــي لتقــدمي اخلدمــات العموميــة كالتعليــم والصحــة والشــغل وغيرهــا ،وكــذا تفعيــل
العديــد مــن احلقــوق واحلريــات كحريــة التعبيــر والتنظيــم والتجمــع .فضــا عــن ازدهــار وتوســع األنشــطة
التجاريــة داخــل الفضــاءات الرقميــة .إال أنــه وباملقابــل ،يالحــظ تطــور حتديــات جديــدة عالقــة بحقــوق
اإلنســان ،وجنــد يف مقدمتهــا تعاظــم خطــاب الكراهيــة والتحريــض عليهــا مبختلــف تالوينهــا الدينيــة
والعرقيــة والقوميــة وااليديولوجيــة والعنــف ومحــاوالت التضييــق والترهيــب.
ولقــد نتــج عــن اجلائحــة كذلــك تعــرض فئــات اجتماعيــة عديــدة لعــدة انتهــاكات حلقوقهــا كمــا هــو
الشــأن بالنســبة لألطفــال واملهاجريــن والنســاء .حيــث مت تســجيل مــا يعــادل  5مليــون حالــة مــن حــاالت
العنصريــة وفــق دراســات مت القيــام بهــا بعــد حتليــل  19مليــون تغريــدة ،وســاهم كذلــك تطــور البرمجيــات
وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف مســاس واضــح باحلــق يف اخلصوصيــة واملعطيــات الشــخصية .إذ أن
تزايــد معاجلــة املعطيــات الشــخصية وتخزينهــا وتوظيفهــا فتــح املجــال أمــام انتهــاكات عديــدة لهــذا احلــق.
وملواجهــة هــذه التحديــات وغيرهــا ،ويف ظــل الوعــي املتزايــد للمنتظــم الدولــي بخطورتهــا علــى حقــوق
اإلنســان ،وكــذا الرغبــة يف تقــدمي املمارســات الفضلــى يف التصــدي لهــذه املخاطــر ســواء علــى املســتوى
الدولــي أو اإلقليمــي أو الوطنــي ،قامــت وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان و العالقــات مــع البرملــان
ومنظمــة االيسيســكو بتنظيــم هــذه النــدوة بعنــوان (حقــوق اإلنســان والتحــدي الرقمــي) ،للتفكيــر ومســاءلة
مــا توفــره املعاييــر الدوليــة حلمايــة حقــوق اإلنســان ،ومــا يطرحــه التطــور الرقمــي عليهــا مــن حتديــات،
وكــذا تقــدمي بعــض التجــارب الدوليــة واإلقليميــة .فضــا عــن بســط مــا يقدمــه العــرض القانونــي املغربــي
مــن دســتور ونصــوص قانونيــة أخــرى مــن ضمانــات للحمايــة والوقايــة مــن أخطــار الفضــاء الرقمــي علــى
حقــوق اإلنســان .دون إغفــال املجهــود املؤسســاتي الــذي تقــوم بــه العديــد مــن الهيئــات ســواء احلكوميــة
أو غيــر احلكوميــة للتصــدي لهــذه املخاطــر.
ومــن الواضــح أن التعــاون الدولــي يبقــى ضمانــة مهمــة للتخفيــف مــن هذه املخاطر من جهــة ،وكذا الفرص
التــي ســيوفرها هــذا التعــاون الســتحضار أجنــع املمارســات التــي مت إنتاجهــا و املرتبطــة بالتعــاون .وعليــه؛
تســعى وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان والعالقــات مــع البرملــان و منظمــة االيسيســكو مــن خــال
مخرجــات هــذه النــدوة ،إلــى تعزيــز التعــاون وتطويــر مســالك مشــتركة ،للتفكيــر مبــا ميكــن مــن تعضيــد
هــذا الفهــم املشــترك ،وتقليــل مخاطــر هــذا التحــدي الرقمــي علــى كافــة الــدول األعضــاء يف املنظمــة.

 /https://www.internetworldstats.com 1الموقع المتابع لتطورات مؤشرات خدمات االنترنت حول العالم.
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وتبعا لذلك سيتضمن هذا التقرير أربعة محاور أساسية :
احملور األول  :التأطير املعياري الدولي – احلق يف املعلومة – مكافحة خطاب التمييز والكراهية –
احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي :
احملور الثاني  :حقوق اإلنسان والتحدي الرقمي :املمارسة املغربية:
احملور الثالث  :حقوق اإلنسان والتحدي الرقمي :أدوار الفاعلني:
احملور الرابع :فرص التعاون بني الوزارة ومنظمة االيسيسكو يف التفكير يف حتديات الفضاء الرقمي
على حقوق اإلنسان ومداخل التجاوز لدى الدول األعضاء يف املنظمة:
احملور األول  :التأطير املعياري الدولي – احلق يف املعلومة – مكافحة خطاب التمييز والكراهية
 احلق يف اخلصوصية – يف العصر الرقمي :أوال  :التأطير املعياري الدولي للحق يف احلصول على املعلومة الصحيحة.

1-1احلق يف احلصول على املعلومة الصحيحة وفق املواثيق الدولية واملنظمات املتخصصة

« إن التدبير الناجع ملمارسة احلقوق
واحلريات يف الفضاء الرقمي يستوجب
اليوم احلرص على التكييف املستمر
لطرق تدبيره والعمل على التمكني من
أجل التمتع بهذا احلق هو األصل وأن
يكون التقييد هو االستثناء »
أحمد شكيب

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

« حق احلصول على معلومة هو حق
انساني أصيل ،وهو بداية احلصول
على باقي احلقوق »
عبدالرحيم فكاهي

املركز املغربي من أجل احلق يف احلصول
على املعلومات
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« االعالن العاملي حلقوق اإلنسان
أعطى األفراد حق املشاركة يف
الشؤون العامة ببلدانهم »
منى ملزوري

رئاسة النيابة العامة

يعتبــر احلصــول علــى املعلومــة وتداولهــا بشــكل صحيــح حقــا مــن حقــوق اإلنســان األساســية املعتــرف بــه
مبقتضــى املواثيــق الدوليــة ،اإلقليميــة ،و املنظمــات املتخصصــة ،حيــث اعترفــت منظمــة األمم املتحــدة
بـــ « حريــة املعلومــات » التــي متتلكهــا الهيئــات العامــة مــن خــال قــرار اجلمعيــة العامــة رقــم  59عــام
 ،1945كمــا أكــدت علــى  « :أن حريــة الوصــول إلــى املعلومــات حــق أساســي لإلنســان وحجــر الزاويــة جلميــع
احلريــات التــي تنــادي بهــا األمم املتحــدة ».
وفقــا لإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان لعــام  ،1948و مــن خــال املــادة  19فــإن لــكل شــخص احلــق يف حريــة
الــرأي و التعبيــر ،ويشــمل هــذا احلــق حريــة اعتنــاق اآلراء دون أي تدخــل ،واســتقاء األنبــاء و األفــكار وتلقيهــا و
إذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد باحلــدود اجلغرافيــة .وقــد يشــكل منطــوق هــذه املــادة األســاس القانونــي
األول للحــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،حيــث تضمنــت العديــد مــن احلقــوق مــن بينهــا أن لــكل شــخص احلــق
يف احلصــول علــى األخبــار و األفــكار مــن مصادرهــا األصليــة  ،كمــا لــه احلــق يف أن تكــون لــه مصــادر خاصــة
للمعلومــات ،و نقــل األخبــار و األفــكار بــأي طريقــة تناســبه بشــكل صحيــح ســواء كانــت بالقــول أو الكتابــة أو
بوســائل االتصــال احلديثــة مثــل األنترنــت وغيرهــا ،كذلــك حــق لــكل إنســان احلــق يف اســتعمال املعلومــات
واســتعراضها ســواء بشــكل تعبيــري مثــل التحقيــق الصحفــي أو كاريكاتيــر أو قالــب متثيلــي مثــل ( مســرحية أو
فيلــم أو يف قالــب شــعري) ،كمــا مــن حــق كل شــخص نقــل األخبــار و األفــكار بــن جميــع دول العالــم دون حــدود
جغرافيــة بــن الــدول ،وكذلــك حريــة تكويــن اآلراء الشــخصية دون مضايقــة مــن الغيــر.
كمــا يتضــح كذلــك أن العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية لعــام  ،19662أقر نفــس احلقوق يف املادة
 19أيضــا بالقــول أن « :لــكل إنســان احلــق يف اعتنــاق أراء دون مضايقــة »  ،ويشــمل هــذا حريتــه يف التمــاس
مختلــف ضــروب املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا لآلخريــن دومنــا اعتبــار للحــدود ،وبغــض النظــر عــن
دعامتهــا .وجتــدر اإلشــارة أن املــادة  19مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،أكــدت
علــى نطــاق واضــح بتطبيــق االســتثناءات الســابقة ،وهــو أن يكــون منصوصــا عليهــا مبوجــب قانــون ،وأن
تكــون ملزمــة.

 .2اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة 2200ـ أ ( د ـ  ) 21المؤرخ في  16دجنبر  ،1966ودخل حيز التنفيذ بتاريخ  23مارس  1976وفقا ألحكام المادة .49
وقــد وقــع المغــرب علــى هــذا العهــد فــي  19ينايــر  ،1977وصــادق عليــه بتاريــخ  3مــاي  ،1979ونشــر بالجريــدة الرســمية عــدد
 3525بتاريــخ  21مــاي .1980
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ومــن جهتهــا فقــد التزمــت اململكــة املغربيــة ب ـ  18التزامــا ،منهــا  6متعلقــة باحلــق يف احلصــول علــى
املعلومــات :
ـ االلتزام  : 1حتسيس الرأي العام باحلق يف احلصول على املعلومات.
ـ االلتزام : 2تعيني وتكوين املكلفني باملعلومات على مستوى اإلدارات واملؤسسات العمومية.
ـ االلتزام  : 3إحداث وحدات إدارية مكلفة باألرشيف وتدريب املوظفني يف مجال تدبيره.
ـ االلتزام : 4تعزيز ونشر البيانات املفتوحة (  )Open Dataوإعادة استعمالها.
ـ االلتزام : 5إحــداث منظومــة التبــادل ذات الصلــة بالبيئــة (املراصــد الوطنيــة للبيئــة والتنميــة
املســتدامة).
ـ االلتزام  :6إحداث بوابة خاصة بالشفافية.
كمــا ســاهمت العديــد مــن املنظمــات واملؤسســات الدوليــة املتخصصــة يف ترســيخ احلــق يف احلصــول
علــى املعلومــة وتداولهــا بشــكل صحيــح ،مــن خــال اعتمــاد ممارســات جيــدة يف مجــال الشــفافية ونشــر
املعلومــات ،و مــن أبــرز هــذه املؤسســات مؤسســة البنــك الدولــي التــي أوصــت الــدول باعتمــاد ســبعة
معاييــر أساســية لضمــان نشــر متكامــل للمعلومــات العموميــة.
املعيار األول  :يجب أن تكون املعلومات عمومية.
تتــم معاجلــة بيانــات اإلدارات العموميــة بنيــة حتقيــق االنفتــاح ،يف إطــار احلــدود التــي يخولهــا القانــون
وطبقــا للقيــود واجبــة التطبيــق ،الســيما تلــك املرتبطــة باحتــرام احليــاة اخلاصــة والســرية واألمــن.
املعيار الثاني  :يجب أن تكون املعلومات ميسرة.
تتــم إتاحــة البيانــات يف صيــغ وأنســاق علميــة وقابلــة للتعديــل ومفتوحــة مبــا يســهل احلصــول عليهــا
وتنزيلهــا وفهرســتها والبحــث فيهــا.
املعيار الثالث  :يجب أن تكون املعلومات جلية.
تكــون البيانــات موصوفــة بشــكل يتيــح ملســتخدميها التعــرف علــى مــا يكفــي مــن املعلومــات التــي متكنهــم
مــن نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف فيهــا وأوجــه محدوديتهــا التحليليــة واشــتراطات األمــن املتعلقــة بهــا مــع
اإلملــام بكيفيــة معاجلتهــا.
املعيار الرابع  :يجب أن تكون املعلومات قابلة إلعادة االستخدام.
تتم إتاحة البيانات املفتوحة بترخيص مفتوح ال يحد من استخدامها.
املعيار اخلامس  :يجب أن تكون املعلومات كاملة.
يتــم نشــر البيانــات يف شــكلها األساســي ـ كمــا مت جمعهــا مــن املصــدر ـ بأعلــى مســتوى ممكــن مــن
التفصيــل الــذي يســمح بــه القانــون و املتطلبــات الســارية األخــرى.
املعيار السادس  :يجب أن تكون املعلومات محينة.
يتم نشر البيانات يف إطار زمني يحفظ قيمتها.
املعيار السابع  :يجب إدارة املعلومات بعد نشرها.
توجــد جهــة اتصــال مخصصــة لتقــدمي املســاعدة يف اســتخدام البيانــات و الــرد علــى الشــكايات املتعلقــة
باالمتثــال لهــذه املتطلبــات.
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يف الســياق نفســه ،أعــد صنــدوق النقــد الدولــي ســنة  2007تقريــرا حتــت عنــوان «املعيــار اخلــاص
لنشــر البيانــات؛ مرشــد للمشــتركني و املســتخدمني » ،حيــث قــدم هــذا التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات
اخلاصــة بنشــر الفصــل الســابع مــن التقريــر الــذي جــاء حتــت عنــوان « إتاحــة االطــاع العــام علــى
البيانــات ،ومــدى موضوعيتهــا وجودتهــا »  .محــدداً بذلــك الشــروط الواجــب احترامهــا مــن أجــل ضمــان
بيانــات مفيــدة للمواطنــن.
وحتقيقــا لهــذه الغايــة ،يجــب علــى الدولــة أن توفــر معلومــات كاملــة ومحــددة ومتاحــة وقابلــة إلعــادة
االســتخدام ،بحيــث يقضــي املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات ،إلــى جانــب نشــر معلومــات صحيحــة شــاملة
وحديثــة وموثــوق بهــا عــن القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية ،بإتاحــة االطــاع العــام علــى البيانــات
بســهولة وعلــى قــدم املســاواة ،وأن يتســم معــدو البيانــات باملوضوعيــة وبالــروح املهنيــة لضمــان موضوعيــة
البيانــات ،ونشــر أســاليب ومصــادر اإلعــداد حتــى يتســنى للمســتخدمني احلكــم علــى جــودة البيانــات.
و يف الســياق ذاتــه ،أعــدت منظمــة اليونســكو تقريــراً حتــت عنــوان « نحــو احلــق يف احلصــول علــى
املعلومــة العموميــة يف املغــرب مقارنــة مــع املعاييــر واملمارســات الفضلــى الدوليــة » ،إذ مت التأكيــد علــى
املزايــا املتعــددة القتســام املعلومــة وفــق مــا يلــي « :إن للنشــر املنتظــم لفئــات معينــة مــن الوثائــق ،مبجــرد
إصدارهــا ،مزايــا عديــدة :فهــو يخفــف مــن مهمــة اإلدارات املعنيــة ،مــن خــال تقليــل عــدد الطلبــات الــازم
معاجلتها ،ويجنبها االضطرار إلى الرد على نفس الطلبات مرات عدة .كما أنه يحسن اإلدارة الداخلية
للمعلومــات وبالتالــي كفــاءة هــذه اإلدارات .ولــم يعــد الوصــول إلــى املعلومــات يقتصــر علــى املســتخدمني
الذيــن يعرفــون طرائقــه ولديهــم درايــة بأســاليب عمــل اإلدارة ،إذ بــات بوســع كافــة املواطنــن احلصــول
عليهــا .وبالتالــي يتــم تشــجيع مشــاركتهم يف الشــؤون العامــة حيــث ميكنهــم الوصــول إلــى املعلومــات
بســرعة أكبــر دون احلاجــة إلــى تقــدمي طلــب».

« احلق يف الوصول إلى املعلومة هو
خطوة أولى نحو ترسيخ قيم العدل
واالنصاف واملساواة والشفافية »
محتات الرقاص

املجلس الوطني للصحافة
ومــن جهــة اخــرى ،لــم يعــد الوصــول إلــى املعلومــة يقتصــر علــى املســتخدمني الذيــن يعرفــون الطــرق
املتاحــة لذلــك ،ولديهــم درايــة بأســاليب عمــل اإلدارة ،إذ بــات بوســع كافــة املواطنــن احلصــول عليهــا،
وبالتالــي يتــم تشــجيع مشــاركتهم يف الشــؤون العامــة حيــث ميكنهــم الوصــول إلــى املعلومــات بســرعة أكبــر
دون احلاجــة إلــى تقــدمي طلــب .فضــا عــن ذلــك ،الوصــول إلــى املعلومــة بشــكل صحيــح يتطلــب توفيــر
الشــروط املالئمــة لذلــك ،األمــر الــذي أكــدت عليــه منظمــة التعــاون و التنميــة االقتصاديــة ( )OCDE
وعلــى الطابــع املفتــوح للمعلومــات ،الســيما اإلحصائيــات يف تقريــر أعدتــه حتــت عنــوان « :توصيــة مجلــس
منظمــة التعــاون و التنميــة االقتصاديــة بشــأن املمارســة اإلحصائيــة اجليــدة » لســنة  ،2015حيــث أكــد
التقريــر علــى ضــرورة ضمــان بســاطة نشــر البيانــات والوصــول إليهــا ،وكذلــك عــرض اإلحصائيــات
بشــكل واضــح ومفهــوم ،ونشــر املعلومــات بطريقــة عمليــة ومناســبة مبــا يشــكل ذلــك قراءتــه ( البيانــات
املفتوحــة ) ،ويســهل العثــور عليهــا ،وأن تكــون متاحــة وصحيحــة ،وميكــن الوصــول إليهــا بطريقــة غيــر
متحيــزة أو مغلوطــة.
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 2-1احلق يف احلصول على املعلومة يف املواثيق اإلقليمية
االتفاقيات األوروبية :

« االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان هي
اتفاقية تنفتح على جميع دول العالم التي
لديها اتفاقيات مماثلة »
صوفيا كواسني
مجلس اوروبا

تشــكل االتفاقيــات اإلقليميــة امتــداداً لالتفاقيــات الدوليــة التــي نصــت بدورهــا علــى احلــق يف احلصــول
علــى املعلومــات ،حيــث تعتبــر االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية ،إحــدى الصكــوك
األساســية املعتمــدة مــن قبــل مجلــس أوروبــا منــذ دخولهــا حيــز النفــاذ ســنة  3،1953حيــث نصــت املــادة
 10علــى أن « :لــكل شــخص احلــق يف التعبيــر ،ويشــمل هــذا احلــق حريــة الــرأي ،حريــة تلقــي املعلومــات أو
األفــكار وإذاعتهــا دون تدخــل الســلطات العامــة ومــن دون التقيــد باحلــدود اجلغرافيــة ال متنــع هــذه املــادة
الــدول مــن إخضــاع مؤسســات اإلذاعــة أو الســينما أو التلفــزة لطلبــات الترخيــص».
ويف الســياق ذاتــه،ـ قامــت اللجنــة الوزاريــة مبجلــس أوروبــا ســنة  1981باعتمــاد التوصيــة رقــم ع(،19)81
حــول النفــاذ إلــى املعلومــات التــي متتلكهــا الســلطات العامــة و التــي أعلنــت أنــه « :يحــق لــكل واحــد
ضمــن نطــاق ســلطة دولــة عضــو بــأن يحصــل عنــد الطلــب علــى املعلومــات التــي متتلكهــا الســلطات
العامــة مــن غيــر الهيئــات التشــريعية و الســلطات القضائيــة 4.و مــن جهتــه ،قــام املؤمتــر الــوزاري
األوروبــي الرابــع حــول سياســة وســائل اإلعــام ســنة  1994بتبنــي إعــان يوصــي بــأن تقــوم جلنــة
الــوزراء بالتفكيــر مليــا « بإعــداد اتفــاق قانونــي ملــزم أو اتخــاذ إجــراءات أخــرى حتتــوي علــى مبــادئ
أساســية تتعلــق بحــق احلصــول علــى املعلومــة العامــة التــي حتتفــظ بهــا الســلطات العامــة » .5وعوضــاً
عــن ذلــك اختــارت جلنــة الــوزراء توصيــة حــول احلصــول علــى الوثائــق الرســمية ،حيــث مت تبنيهــا يف
 21فبرايــر  2002والتــي تنــص علــى أنــه « :ينبغــي علــى الــدول األعضــاء ضمــان حــق اجلميــع باحلصــول،
عنــد الطلــب ،علــى الوثائــق الرســمية التــي حتتفــظ بهــا الســلطات العامــة .كمــا ينبغــي تطبيــق هــذا املبــدأ
دون أي نــوع مــن التمييــز مبــا يف ذلــك اجلنســية األصليــة ».
أمــا علــى مســتوى االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان  ،6تكفــل املــادة 13حريــة التعبيــر بشــكل أقــوى
مــن اتفاقيــات األمم املتحــدة .ففــي الــرأي االستشــاري الــذي اصدرتــه محكمــة حقــوق اإلنســان البينيــة
. 3اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات الموقعة في روما بتاريخ  4نوفمبر  ،1950ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  3سبتمبر
 1953تضم  47دولة في مجلس أوروبا.
. 4في سنة  1981قامت لجنة الوزراء ،التي تعتبر الجهة المعنية بعملية صنع القرار السياسي في مجلس أوروبا بتبني
التوصية ع( 19)81المتعلقة بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة.
 . 5اإلعالن المتعلق بوسائل اإلعالم في أي مجتمع ديمقراطي8 ،ـ 7ـ  DH-MM )95( 4ديسمبر  ،1994أنقره .16
. 6االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،تم التوقيع عليها في سان خسيه بكوستاريكا بتاريخ  22نونبر  1969ودخل حيز
التنفيذ في  18يوليوز .1978
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االمريكيــة ســنة  ،1985فســرت املــادة  13مــن االتفاقيــة االمريكيــة حلقــوق اإلنســان املتعلقــة بحريــة
املعلومــات علــى أنهــا حــق إنســاني أساســي هــام ،بقــدر أهميــة حريــة التعبيــر يف أي مجتمــع حــر حيــث
أبــدت احملكمــة رأيهــا علــى الشــكل اآلتــي:
« تؤكــد املــادة  13أن أولئــك الذيــن ينطبــق عليهــم االتفــاق ال يتمتعــون بحــق وحريــة التعبيــر عــن أفكارهــم
اخلاصــة فحســب بــل بحــق وحريــة بحــث وتلقــي ونقــل املعلومــات واألفــكار مــن كافــة األشــكال أيضـاً .إذ
أن (حريــة التعبيــر) تتطلــب مــن جهــة أال مينــع أي شــخص عشــوائيا مــن التعبيــر عــن أفــكاره اخلاصــة
أو أن يكــون ذلــك محــدودا .مبعنــى أنــه حــق يتمتــع بــه كل األفــراد .ومــن جهــة أخــرى تشــير مــن الناحيــة
الثانيــة اخلاصــة بــه إلــى حــق جماعــي بتلقــي معلومــات مهمــا كانــت وأن يتمتعــوا باحلصــول علــى األفــكار
التــي عبــر عنهــا اآلخريــن  ،7كمــا أشــارت احملكمــة أيضـاً إلــى أنــه « مــن املهــم بالنســبة إلــى املواطــن العــادي
8
معرفــة آراء اآلخريــن أو احلصــول علــى املعلومــات بشــكل عــام بقــدر أهميــة حقــه يف نقــل رأيــه اخلــاص ».
ويف أكتوبــر مــن عــام - 2000ويف تطــور هــام -صادقــت اللجنــة األمريكيــة البينيــة املتعلقــة بحقــوق
اإلنســان ،علــى إعــان املبــادئ األمريكيــة البينيــة حــول حريــة التعبيــر ،الــذي يعتبــر الوثيقــة الرســمية
األكثــر شــمولية حــول حريــة التعبيــر يف النظــام األمريكــي البينــي ،كمــا مت االعتــراف بشــكل واضــح ال
لبــس فيــه بحريــة احلصــول علــى املعلومــات يف الفقرتــن  3و  4مــن إعــان املبــادئ ،حيــث جــاء يف الفقــرة
 3مــا يلــي « :يتمتــع كل شــخص بحــق احلصــول علــى املعلومــات حــول نفســه أو نفســها أو أصولــه  /أصولهــا
وبســرعة ودون أي صعوبــة ،ســواء أكانــت موجــودة يف قواعــد بيانــات أم ســجالت عامــة أو خاصــة ،وحتديثهــا
أو تصحيحهــا أو تعديلهــا إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك ».
كمــا نصــت الفقــرة  4كذلــك علــى مــا يلــي « :إن احلصــول علــى املعلومــات التــي حتتفــظ بهــا الدولــة يعتبــر
حــق أساســي لــكل فــرد .لــدى الــدول التزامــات لضمــان ممارســة هــذا احلــق بشــكل تــام ،يســمح هــذا املبــدأ
فقــط بقيــود اســتثنائية ينبغــي وضعهــا مــن قبــل القانــون مســبق ًا يف حــال وجــود خطــر حقيقــي ووشــيك
مــن شــأنه تهديــد األمــن الوطنــي يف املجتمعــات الدميقراطيــة ».
امليثاق االفريقي :
أمــا بخصــوص امليثــاق اإلفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب ،9فقــد نــص يف املــادة  9علــى احلــق يف
احلصــول علــى املعلومــة وفــق مــا يلــي « مــن حــق كل فــرد أن يحصــل علــى املعلومــات » ،غيــر ان اللجنــة
اإلفريقيــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والشــعوب ذهبــت بعيــداً يف اإلعــان عــن هــذا احلــق وحمايتــه ،حيــث
تبنــت إعــان مبــادئ يتعلــق بحريــة التعبيــر يف إفريقيــا يف جلســتها الثانيــة والثالثــن التــي عقــدت يف
أكتوبــر عــام  10،2002حيــث مت املصادقــة يف هــذا اإلعــان بوضــوح علــى حــق احلصــول علــى املعلومــات
التــي حتتفــظ بهــا جهــات عامــة ،حيــث نــص علــى حريــة املعلومــات يف الفصــل الرابــع مــن هــذا اإلعــان
مبــا يلــي:
. 7عضوية إجبارية في اتحاد مفروض من قبل قانون ممارسة الصحافة ،الرأي االستشاري  ، OC-85/5بتاريخ  13أكتوبر،
 ،1985الفقرة .30
. 8نفس المرجع الفقرة .32
. 9الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي تم تبنيه في نيروبي بكينيا في  27يونيو  ،1981دخل حيز التنفيذ في 21
أكتوبر .1986
. 10الجلسة العادية الثانية والثالثين اللجنة اإلفريقية المتعلقة بحقوق اإلنسان والشعوب17 ،ـ 23أكتوبر  ،2002بانغول،
غامبيا.
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أ .إن اجلهــات العامــة ال حتتفــظ باملعلومــات لنفســها بــل تعمــل كقيمــة للصالــح العــام ويحــق للجميــع
احلصــول علــى هــذه املعلومــات ،حيــث تكــون خاضعــة لقواعــد محــددة بشــكل واضــح يضعهــا
القانــون فحســب.
ب.سيتم ضمان حق احلصول على املعلومات من قبل القانون مبوجب املبادئ التالية:
 يحق للجميع احلصول على املعلومات التي حتتفظ بها جهات عامة.يحــق للجميــع احلصــول علــى املعلومــات التــي حتتفــظ بهــا جهــات خاصــة األمــر الــذي يعتبــرضروريــا ملمارســة أي حــق أو حمايتــه.
ســيكون أي رفــض لكشــف املعلومــات خاضعــا للتقــدم بالتمــاس إلــى أيــة جهــة مســتقلة و /أوإلــى احملاكــم.
ســيكون مطلوبــاً مــن اجلهــات العامــة ،حتــى يف حــال عــدم وجــود أي طلــب لذلــك ،نشــراملعلومــات الهامــة بشــكل فاعــل والتــي تعتبــر ذات أهميــة للصالــح العــام.
لــن يكــون أي شــخص عرضــة ألي عقوبــات لنشــره معلومــات عــن حســن نيــة حــول جتــاوز مــا أومــا مــن شــأنه الكشــف عــن تهديــد خطيــر للصحــة أو الســامة العامــة أو ســامة بيئيــة إال إذا
كان فــرض عقوبــات تخــدم مصلحــة مشــروعة ويعتبــر أمــراً ضروريـاً يف أي مجتمــع دميقراطــي.
يتــم تعديــل القوانــن املتعلقــة باخلصوصيــة إذا اقتضــت الضــرورة للتقيــد مببــادئ حريــةاملعلومــات.
ج.يتمتــع اجلميــع بحــق احلصــول علــى معلوماتهــم الشــخصية وحتديثهــا وبطريقــة مــا تصحيحهــا،
ســواء أكانــت حتتفــظ بهــا جهــات عامــة أم خاصــة.
ثانيا:التأطيــر املعيــاري الدولــي واإلقليمــي ملكافحــة خطــاب التمييــز والعنــف والكراهيــة يف
الفضــاء الرقمــي.
1-2مكافحــة خطــاب التمييــز والتحريــض علــى الكراهيــة يف املواثيــق الدوليــة واألمميــة
حلقــوق اإلنســان.

« يجب أن نعمل على احلد من هذه
اخلطابات والسلوكيات من غير املساس
باحلقوق واحلريات املكتسبة لألفراد »
ابراهيم سالمة
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تطــرق اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان بشــكل واضــح ومعلــوم خلطــاب هــذا التمييــز بــكل أشــكاله
وأنواعــه ،والتصــدي لــه ،حيــث نصــت املــادة  « :2لـ ِ ّ
ـكل إنســان حـ ُّـق
واحلريــات
التمتــع بجميــع احلقــوق
ُّ
ِّ
أي نــوع ،وال ســيما التمييــز بســبب العنصــر ،أو اللــون ،أو
املذكــورة يف هــذا اإلعــان ،دومنــا متييــز مــن ِ ّ
الديــن ،أو الــرأي سياسـ ًّـيا وغيــر سياســي ،أو األصــل الوطنــي أو االجتماعــي ،أو الثــروة،
اجلنــس ،أو اللغــة ،أو ِ ّ
أي وضــع آخــر .وفضـ ًا عــن ذلــك ال يجــوز التمييــزُ علــي أســاس الوضــع السياســي أو القانونــي
أو املولــد ،أو ِ ّ
أو الدولــي للبلــد أو اإلقليــم الــذي ينتمــي إليــه الشــخص ،ســواء أكان مســتق ًّ
موضوعــا حتــت الوصايــة
ال أو
ً
ألي قيــد آخــر علــى ســيادته».
متمتــع باحلكــم الذاتــي أم
أو غيــر
ِّ
خاضعــا ِ ّ
ً
وفضـ ً
ا عمــا تقــدم فلــن يكــون هنــاك أي متييــز أساســه الوضــع السياســي أو القانونــي أو الدولــي للبلــد
أو البقعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد ســواء كان هــذا البلــد أو تلــك البقعــة مســتقال أو حتــت الوصايــة أو
غيــر متمتــع باحلكــم الذاتــي أو كانــت ســيادته خاضعــة ألي قيــد مــن القيــود.
مــن جهــة اخــرى أكــدت املــادة  7علــى التصــدي ألي حتريــض أو متييــز « :كل النــاس سواســية أمــام القانــون
ولهــم احلــق يف التمتــع بحمايــة متكافئــة منــه دون أي تفرقــة ،كمــا أن لهــم جميعــا احلــق يف حمايــة
متســاوية ضــد أي متييــز يخــل بهــذا اإلعــان وضــد أي حتريــض علــى متييــز كهــذا ».
جتــدر اإلشــارة أيضــا علــى أن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية كان أكثــر وضوحـاً يف
اســتخدام مصطلــح الكراهيــة وجترميــه وأكثــر وضوح ـاً ممــا ورد يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان،
بحيــث مت حتديــد املعاييــر الدوليــة بشــأن مســألة خطــاب الكراهيــة ،مــن خــال التــوازن الــوارد يف املادتــن
 19و  20مــن هــذا العهــد كمــا مت إعــادة التأكيــد يف الفقــرة األولــى مــن املــادة  18علــى أن « :لــكل إنســان
حــق يف حريــة الفكــر والوجــدان والديــن ،ويشــمل ذلــك حريتــه يف أن يديــن بديــن مــا ،وحريتــه يف اعتنــاق
أي ديــن أو معتقــد يختــاره ،وحريتــه يف إظهــار دينــه أو معتقــد يختــاره ،وحريتــه يف إظهــار دينــه أو معتقــده
بالتعبــد وإقامــة الشــعائر واملمارســة والتعليــم مبفــرده أو مــع جماعــة ،وأمــام املــأ أو علــى حــدة » .ويف
الفقــرة  2مــن نفــس املــادة « ال يجــوز تعريــض أحــد إلكــراه مــن شــأنه أن يخــل بحريتــه يف أن يديــن بديــن
مــا ،أو بحريتــه يف اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره».
كمــا تعــد االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،11أول معاهــدة دوليــة
وأوســعها نطاقــا تتنــاول مســألة خطــاب الكراهيــة بشــكل مباشــر .إذ تنــص املــادة  4مــن نفــس االتفاقيــة
علــى مــا يلــي « :تتعهــد الــدول األطــراف باتخــاذ التدابيــر الفوريــة االيجابيــة الراميــة إلــى القضــاء علــى
كل حتريــض علــى هــذا التمييــز وكل عمــل مــن أعمالــه ،وتتعهــد خاصــة؛ حتقيقــا لهــذه الغايــة واملراعــاة
الواجبــة للمبــادئ الــواردة يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان وللحقــوق املقــررة صراحــة يف املــادة  4مــن
هــذه االتفاقيــة ،مــا يلــي:
أـاعتبــار كل نشــر لألفــكار القائمــة علــى التفــوق العنصــري أو الكراهيــة العنصريــة ،وكل حتريــض علــى
التمييــز العنصــري وكل عمــل مــن أعمــال العنــف أو التحريــض علــى هــذه األعمــال يرتكــب ضــد أي

. 11اعتمــدت االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري علــى التوقيــع و التصديــق واالنضمــام بموجب
قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  2106المــؤرخ فــي  21دجنبــر  1965ودخلــت حيــز التنفيــذ بتاريــخ  4ينايــر  1969وفقــا
للمــادة  16مــن االتفاقيــة.
وقــع المغــرب علــى االتفاقيــة فــي  18شــتنبر  1967وصــادق عليهــا بتاريــخ  18دجنبــر  1970ونشــرت بالجريــدة الرســمية عــدد
2988بتاريــخ  4فبرايــر .1970
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عــرق أو أيــة جماعــة مــن لــون أو أصــل اثنــي آخــر ،وكذلــك كل املســاعدة للنشــاطات العنصريــة ،مبــا يف
ذلــك متويلهــا ،جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون؛
ب ـإعــان عــدم شــرعية املنظمــات ،وكذلــك النشــاطات الدعائيــة املنظمــة وســائر النشــاطات الدعائيــة
التــي تقــوم بالترويــج للتمييــز العنصــري والتحريــض عليهــا ،وحضــر هــذه املنظمــات والنشــاطات
واعتبــار االشــتراك يف أيهــا جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون؛
ج ـعــدم الســماح للســلطات العامــة أو املؤسســات العامــة ،القوميــة أو احملليــة ،بالترويــج للتمييــز
العنصــري أو التحريــض عليــه».
وبنــاء علــى مــا ســبق ،ميثــل اعتمــاد خطــة عمــل الربــاط تتويج ـاً ملســار أطلقتــه مفوضيــة األمم املتحــدة
الســامية حلقــوق اإلنســان بغيــة إجــراء تقييــم شــامل لتنفيــذ التشــريعات واالجتهــادات القضائيــة
والسياســات ذات الصلــة بالدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي تشــكل حتريضـاً
علــى التمييــز أو العــداء أو العنــف علــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي ،مــع تشــجيع االحتــرام الكامــل
حلريــة التعبيــر ،كمــا يحميهــا القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان ،12وتوصــي هــذه اخلطــة بالتمييــز بوضــوح
بــن:
أـ أشكال التعبير التي تشكل جرمية جنائية.
ب ـأشــكال التعبيــر التــي ال يعاقــب عليهــا القانــون اجلنائــي ولكــن قــد يبــرر الدعــوى املدنيــة أو
العقوبــات اإلداريــة.
ج ـأشــكال التعبيــر التــي ال تدعــو إلــى فــرض أي مــن هــذه العقوبــات ولكنهــا تثيــر مــع ذلــك بعــض
13
املخــاوف مــن حيــث التســامح والكياســة أو التهذيــب واحتــرام حقــوق اآلخريــن.
ويف هــذا الصــدد ،تلفــت اخلطــة االنتبــاه إلــى ســتة معاييــر تســمح بتقييــم مــا إذا كان التعبيــر قــد اقتــرب
مــن عتبــة اجلرميــة اجلنائيــة .وهــذه املعاييــر:
(الســياق ،صاحــب الفعــل ،النيــة ،واحملتــوى والشــكل و النطــاق واالحتماليــة) ،عــاوة علــى ذلــك ،توصــي
اخلطــة باتخــاذ تدابيــر ملكافحــة الصــور النمطيــة الســلبية والتمييــز ،ولتعزيــز التفاهــم بــن الثقافــات،
والتحقيــق يف الشــكاوى املتعلقــة بأفعــال التحريــض علــى الكراهيــة ،وضمــان جميــع البيانــات بشــكل
منهجــي.
2-2مكافحة خطاب التمييز والتحريض على الكراهية يف االتفاقيات األوروبية حلقوق اإلنسان:

تضمــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان حريــة التعبيــر مبوجــب املــادة  ،10وحتظــر جميــع أشــكال
التمييــز ـ يف ارتباطهــا بحقــوق وحريــات أخــرى حتميهــا املــادة  ،14وبشــكل أعــم وفــق للمــادة األولــى مــن
البرتوكــول رقــم  12ـ لكنهــا ال حتتــوي علــى أي حكــم محــدد بشــأن اســتخدام خطــاب الكراهيــة ،و مــع ذلــك
فــإن احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان ،كان عليهــا النظــر يف هــذا االســتخدام عنــد البــت يف الطعــون
املقدمــة ذات الصلــة بفــرض عقوبــات جنائيــة وقيــود أخــرى علــى بعــض التصريحــات .وعنــد القيــام
بذلــك ،خلصــت احملكمــة أحيانــا أن التعليقــات املعنيــة لــم تكــن مشــمولة بتات ـاً باحلمايــة التــي يوفرهــا
. 12تقرير مفوضية االمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان حول ورشات عمل الخبراء بشأن حظر التحريض على
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية  A /HRC/22/17/Add.4 ، 11يناير  2013الفقرة .6
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احلــق يف حريــة التعبيــر مبوجــب املــادة  ،10وأحيان ـاً أخــرى ،ســعت إلــى حتديــد مــا إذا كانــت التدابيــر
املعنيــة تشــكل تقييــد املمارســة لهــذه احلريــة.
كمــا ســاهمت معاهــدات أخــرى يف إطــار مجلــس أوروبــا يف محاربــة خطــاب الكراهيــة ،كالبروتوكــول
اإلضــايف امللحــق باالتفاقيــة بشــأن اجلرميــة اإللكترونيــة ،املتعلــق بتجــرمي األفعــال ذات طبيعــة عنصريــة
ومعاديــة لألجانــب املرتبطــة بواســطة أنظمــة الكمبيوتــر ،و الــذي يطالــب الــدول األعضــاء اعتمــاد تدابيــر
تشــريعية وغيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة لتجــرمي نشــر مــواد عنصريــة ومعاديــة لألجانــب ،واســتخدام
أنظمــة الكمبيوتــر للتهديــد والســب بدافــع عنصــري ومعــادي لألجانــب وإلنــكار أفعــال تشــكل إبــادة جماعيــة
أو جرائــم ضــد اإلنســانية أو التقليــل مــن شــأنها بشــكل كبيــر أو إقرارهــا أو تبريرهــا.
عــاوة علــى ذلــك ،نصــت االتفاقيــة األوروبيــة للتلفزيــون العابــر للحــدود مــن جانبهــا علــى أنــه ال يجــب
خلدمــات البرامــج أن حتــرض علــى الكراهيــة العنصريــة .كمــا تشــير اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن منــع
ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف املنزلــي إلــى أشــكال مــن العنــف املمــارس ضدهــا و الــذي ميكــن
أن يكــون مــن مظاهــر خطــاب الكراهيــة املتحيــز ضــد النســاء عبــر األنترنــت  /خــارج األنترنــت ،مثــل
التحــرش اجلنســي (املــادة  )40والتحــرش (املــادة  ،)34وتطالــب الــدول باتخــاذ التدابيــر التشــريعية
الالزمــة أو غيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة.
وباإلضافــة إلــى هــذه االلتزامــات التعاهديــة اخلاصــة التــي تتطلــب أو جتيــز اعتمــاد تدابيــر ترمــي إلــى
مكافحــة خطــاب الكراهيــة ذي طبيعــة خاصــة أو يف ســياقات معينــة ،هنــاك معاييــر أوروبيــة ودوليــة
أخــرى ذات صلــة يف هــذا املجــال ،ويتعلــق األمــر بتوصيــات جلنــة وزراء مجلــس أوروبــا ،وتوصيــات
وقــرارات اجلمعيــة البرملانيــة ملجلــس أوروبــا ،وتقريــر صــادر عــن اللجنــة األوروبيــة للدميقراطيــة مــن
خــال القانــون (جلنــة البندقيــة) ،وتدبيريــن لالحتــاد األوروبــي وإعــان وبرنامــج عمــل ديربــان (ســبتمبر
 ،)2001والوثيقــة اخلتاميــة ملؤمتــر ديربــان االســتعراضي (أبريــل .)2009
ومــن جهــة أخــرى ،تعنــى العديــد مــن توصيــات جلنــة وزراء مجلــس أوروبــا وتوصيــات وقــرارات اجلمعيــة
البرملانيــة ملجلــس أوروبــا بأشــكال معينــة مــن خطــاب الكراهيــة ،مثــل النزعــة القوميــة العدوانيــة،
والتطــرف ،والنازيــة اجلديــدة ،واالعتــداد بالعــرق والكراهيــة العنصريــة .و فضــا عــن ذلــك ،تركــز
توصيــات أخــرى علــى خطــاب الكراهيــة الــذي يســتهدف مجموعــات محــددة مــن األشــخاص علــى غــرار
اخلطابــات املتعلقــة مبعــاداة الغجــر ،ومعــاداة الســامية ،وكــره األجانــب ورهــاب اإلســام ورهــاب املثليــة /
املتحولــن جنســياً .ووضــع املهاجريــن واالنتمــاء الدينــي .بينمــا تتنــاول توصيــات أخــرى لهــذه الظاهــرة يف
ســياقات محــددة الســيما يف الفضــاء اإللكترونــي ،ووســائل اإلعــام علــى األنترنــت ،واخلطــاب السياســي
وألعــاب الفيديــو.
ومبــوازاة ذلــك ،فقــد ســاهمت كذلــك مبــادئ كامــدن  ) Principes de Camden (14حــول حريــة
التعبيــر واملســاواة ،بالتصــدي خلطــاب الكراهيــة حيــث عرفتهــا بأنهــا هــي « حالــة ذهنيــة تتســم بانفعــاالت
حــادة وغيــر عقالنيــة مــن العــداء و املقــت واالحتقــار جتــاه املجموعــة أو الشــخص احملــرض ضــده».
. 14ترتكــز مبــادئ كامــدن حــول حريــة التعبيــر و المســاواة علــى فكــرة أن حريــة التعبيــر و المســاواة هــي حقــوق جوهريــة
وأساســية ،وتضــم مبــادئ كامــدن  19البنــد اســتناد ًا إلــى مناقشــات عامــة قامــت بهــا مجموعــة مــن المســؤولين رفيعــي
المســتوى فــي األمــم المتحــدة ومســؤولين آخريــن وخبــراء مــن المجتمــع المدنــي وأكاديمييــن متخصصيــن فــي قانــون
حقــوق اإلنســان الدولــي حــول مواضيــع حريــة التعبيــر و المســاواة فــي اجتماعــات عقــدت فــي لنــدن فــي  11ديســمبر 2008
وفــي  23و  24فبرايــر .2009
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ويف الســياق نفســه ،تنــص مبــادئ كامــدن يف املبــدأ  12الفقــرة األولــى علــى وجــوب تبنــي جميــع الــدول
تشــريعاً مينــع أي دعــوى للكراهيــة علــى أســاس قومــي أو عرقــي أو دينــي ممــا يشــكل حتريض ـاً علــى
التمييــز أو العــداء أو العنــف خطــاب الكراهيــة .ويجــب أن توضــح األنظمــة القانونيــة الوطنيــة بشــكل
صريــح أو عبــر تفســير رســمي مــا يلــي:
•أن كلمــة الكراهيــة أو العــداء تشــير إلــى مشــاعر قويــة وغيــر عقالنيــة مــن االزدراء ،العــداوة ،أو
البغــض جتــاه املجموعــة املســتهدفة.
•إن كلمة دعوة تعني وجود نية لترويج البغض للفئة املستهدفة وبطريقة علنية.
•إن كلمــة حتريــض تشــير إلــى التصريحــات حــول املجموعــات القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة والتــي
تــؤدي إلــى خطــر وشــيك لوقــوع التمييــز والعدائيــة أو العنــف ضــد أشــخاص ينتمــون إلــى هــذه
املجموعــات.
•إن الترويج االيجابي لهوية مجموعة معينة ال يشكل خطاب كراهية.
•علــى الــدول أن متنــع اإلنــكار أو التغاضــي علــى جرائــم اإلبــادة اجلماعيــة ضــد اإلنســانية وجرائــم
احلــرب فقــط عندمــا تشــكل هــذه التصريحــات خطــاب كراهيــة علــى النحــو يف املبــدأ « .» 1/12
•علــى الــدول أن ال متنــع انتقــاد أو مناقشــة األفــكار أو املعتقــدات أو اإليديولوجيــات أو الديانــات
أو املؤسســات الدينيــة إال عندمــا يشــكل ذلــك خطــاب كراهيــة علــى النحــو املعــرف يف « .» 1/12
•علــى الــدول أن تضمــن األشــخاص الذيــن تكبــدوا أضــرارا حقيقيــة نتيجــة خطــاب كراهيــة كمــا
هــو محــدد يف مبــدأ  1/12لهــم احلــق يف االنتصــاف الفعــال مبــا يف ذلــك التعويــض املدنــي علــى
األضــرار.
•علــى الــدول أن تعيــد النظــر يف إطارهــا القانونــي لضمــان أي ضوابــط تتعلــق بخطــاب الكراهيــة
تراعــي مــا هــو مذكــور أعــاه.
ثالثا :التأطير املعياري الدولي واإلقليمي للحق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي.
 1-3التأطير االتفاقي واألممي للحق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي:

« يجب أن ال تكون املعلوميات سببا
يف إفشاء أسرار احلياة اخلاصة »
ادريس بلماحي

اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع
الشخصي
يعــد احلــق يف اخلصوصيــة أحــد حقــوق اإلنســان األساســية املعتــرف بــه بشــكل واضــح يف املــادة  12مــن
اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،15إذ نصــت بأنــه « :ال يجــوز تعريــض أي شــخص للتدخــل التعســفي
يف خصوصياتــه أو شــؤونه األســرية أو املنزليــة أو يف مراســاته ،وال حتــى إثــارة حمــات تســتهدف شــرفه
وســمعته .وميتلــك كل إنســان احلــق يف احلصــول علــى حمايــة القانــون ضــد مثــل هــذا التدخــل أو تلــك
الهجمــات » ،وتأكيــداً لهــذا احلــق ،ورد يف املــادة  17مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة
. 15اعتمــد اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم  215أ (د ـ  ) 3بتاريــخ 10
دجنبــر .1948
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والسياســية ،16بالتنصيــص علــى أنــه « :ال يجــوز تعريــض أي شــخص علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي
للتدخــل يف خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو مراســاته وال ألي حمــات غيــر قانونيــة متــس شــرفه أو
ســمعته ومــن حــق كل شــخص أي يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو املســاس بــه ».
و فضــا عــن ذلــك ،جــاء التعليــق العــام رقــم  16الصــادر عــن جلنــة احلقــوق املدنيــة والسياســية يف األمم
املتحــدة منســجماً ومدافعــا عــن احلــق يف احلمايــة اخلاصــة الــوارد يف املــادة  ،17ومؤكــدا علــى أن لــكل
شــخص احلــق يف عــدم التعــرض علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي للتدخــل يف خصوصياتــه أو شــؤون
أســرته أو بيتــه أو مراســاته أو ألي حمــاالت قانونيــة متــس بشــرفه أو ســمعته ،وتــرى اللجنــة أنــه يلــزم
ضمــان هــذا احلــق يف مواجهــة جميــع تلــك التدخــات.
و جتــدر االشــارة الــى أن اهتمــام املجتمــع الدولــي بهــذا احلــق ،ازداد عندمــا فتــح نقاش ـاً علــى مســتوى
اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة اســتناداً إلــى املــادة  12مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،واملــادة 17
مــن العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية ،نتــج عنــه إصــدار مجموعــة مــن القــرارات 17كلهــا حتــث
علــى احلــق يف اخلصوصيــة الرقميــة.
وتعزيــزا لهــذا احلــق علــى املســتوى األممــي ،أنشــأ مجلــس حقــوق اإلنســان واليــة املقــرر اخلــاص املعنــي
باحلــق يف اخلصوصيــة وعــن يف يونيــو  « 2015البروفيســور جوزيــف كناتاكــي »  ،بصفتــه أول مقــرر خــاص
معنــي باحلــق يف اخلصوصيــة يتولــى مبوجــب قــرار املجلــس  28/16مبــا يلــي:
أن يجمــع معلومــات ذات صلــة تشــمل األطــر الدوليــة والوطنيــة واملمارســات والتجــارب الوطنيــة ،ويــدرس
االجتاهــات والتطــورات والتحديــات فيمــا يتعلــق باحلــق يف اخلصوصيــة ،وأن يقــدم توصيــات مــن أجــل
ضمــان تعزيــز هــذا احلــق وحمايتــه مبــا يشــمل التحديــات الناجمــة عــن اســتخدام التكنولوجيــا اجلديــدة.

. 16اعتمــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 2200ـ أ ( د ـ  ) 21المــؤرخ فــي  16دجنبــر  1966ودخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ  23مــارس ،1976
وفقــا ألحــكام المــادة  49وقــد وقــع المغــرب علــى هــذا العهــد فــي  19ينايــر  ،1977وصــادق عليــه بتاريــخ  3مــاي  ،1979نشــر
بالجريــدة الرســمية عــدد  3525بتاريــخ  21مــاي .1980
. 17قرارات الجمعية العامة الخاصة بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي:
 +القــرار  : 42/15الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي ،اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان فــي ســبتمبر  ،2019صــادر عــن
الجمعيــة العامــة بتاريــخ  7أكتوبــر  2019تحــت رقــم : A /HRC/RES/42/15
 +القــرار  : 73/179الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي ،قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي  17ديســمبر  ،2018الصــادر
عــن الجمعيــة العامــة بتاريــخ  21ينايــر  2019تحــت رقــمA /RES / 73/ 179 :
 +القــرار  :2 /37الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي ،اعتمــده مجلــس حقــوق اإلنســان فــي  21مــارس  ،2017صــادر
عــن الجمعيــة العامــة بتاريــخ  6أبريــل  ،2018تحــت رقــم A /HRC/RES/37/2 :
 +القــرار  :199 /71الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي ،قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي  19ديســمبر  ،2016الصــادر
عــن الجمعيــة العامــة بتاريــخ  25ينايــر  2017تحــت رقــمA / RES/71/199 :
 +القــرار  :16 /28الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي ،اعتمــده مجلــس حقــوق اإلنســان ،والصــادر عــن الجمعيــة
العامــة بتاريــخ فاتــح أبريــل  2015تحــت رقــمA /HRC/RES/28/16 :
 +القــرار  :69/166الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي ،اتخذتــه الجمعيــة العامــة بتاريــخ  18ديســمبر  ،2014والصــادر
عــن الجمعيــة العامــة فــي  10فبرايــر  2015تحــت رقــم A / RES/69/166 :
 +القــرار  :67/167الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي ،اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي  18ديســمبر  ،2013والصــادر عــن
الجمعيــة العامــة فــي  21ينايــر  2014تحــت رقــمA /RES/68/167 :
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أن يلتمــس املعلومــات مــن الــدول واألمم املتحــدة ووكاالتهــا وبرامجهــا وصناديقهــا وكذلــك اآلليــات
اإلقليميــة حلقــوق اإلنســان واملؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ومنظمــات املجتمــع املدنــي والقطــاع
اخلــاص ،وأن يتلقــى مــن جميــع هــذه اجلهــات املعلومــات ويــرد عليهــا.
أن يحــدد العقبــات املمكنــة أمــام تعزيــز وحمايــة احلــق يف اخلصوصيــة ،ويســعى إلــى حتديــد وتبــادل
وتعزيــز املبــادئ واملمارســات الفضلــى علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي ،ويقــدم مقترحــات
وتوصيــات إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان يف ذلــك الصــدد ،مبــا يشــمل مقترحــات وتوصيــات مــن أجــل
التصــدي إلــى التحديــات اخلاصــة الناشــئة يف العصــر الرقمــي.
أن يشــارك ويســاهم يف املؤمتــرات واملناســبات الدوليــة ذات الصلــة بهــدف الترويــج ملقاربــة منهجيــة
ومتســقة إزاء القضايــا املتصلــة بواليتــه.
أن يذكــي الوعــي بأهميــة وتعزيــز وحمايــة احلــق يف اخلصوصيــة ،مبــا يف ذلــك التصــدي للتحديــات
اخلاصــة الناشــئة يف العصــر الرقمــي ،فضــا عــن التوعيــة بأهميــة إتاحــة ســبل االنتصــاف الفعالــة
لألشــخاص الذيــن انتهكــت حقوقهــم يف اخلصوصيــة ،مبــا يتســق مــع االلتزامــات الدوليــة مجــال حقــوق
اإلنســان.
أن يدمج املنظور اجلنساني يف جميع مجاالت العمل التي تشملها الوالية.
أن يبلــغ عــن االنتهــاكات املزعومــة ،أينمــا حدثــت ،للحــق يف اخلصوصيــة علــى النحــو املبــن يف املــادة
 12مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،واملــادة  17مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة
والسياســية ،مبــا يف ذلــك االنتهــاكات املتصلــة بالتحديــات الناشــئة عــن اســتخدام التكنولوجيــا اجلديــدة،
وأن يلفــت انتبــاه املجلــس ومفــوض األمم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان إلــى احلــاالت التــي تثيــر بالــغ
القلــق بشــكل خــاص.
أن يقــدم إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وإلــى اجلمعيــة العامــة تقريــراً ســنوياً اعتبــارا مــن الــدورة احلاديــة
والثالثــن للمجلــس والــدورة احلاديــة والســبعني للجمعيــة العامــة.
 2-3احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي وفق املواثيق اإلقليمية:

لقــد اهتمــت املواثيــق اإلقليميــة حلقــوق اإلنســان باحلــق يف اخلصوصيــة ،الســيما يف االتفاقيــة األوروبيــة
حلقــوق اإلنســان لعــام 18 1950يف املــادة الثامنــة التــي نصــت علــى أن:
أـ لكل إنسان حق احترام حياته اخلاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته.
ب ـ ال يجــوز للســلطة العامــة أن تتعــرض ملمارســة هــذا احلــق إال وفقــا للقانــون ومبــا متليــه الضــرورة
يف مجتمــع دميقراطــي لصالــح األمــن القومــي وســامة اجلمهــور أو الرخــاء االقتصــادي للمجتمع،
أو حفــظ النظــام ومنــع اجلرميــة ،أو حمايــة الصحــة العامــة واآلداب ،أو حمايــة حقــوق اآلخريــن
وحرياتهم.
ونفــس احلــق نصــت عليــه االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان لعــام 19 1969يف املــادة الثامنــة احلــق يف
اخلصوصية:

. 18اتفاقيــة حمايــة حقــوق اإلنســان فــي نطــاق مجلــس أوروبــا وقعــت فــي رومــا فــي  4نونبــر  ،1950ودخلــت حيــز التنفيــذ
بتاريــخ  3شــتنبر .1953
. 19االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،مرجع سالف الذكر.

33

أـ لكل إنسان احلق يف أن يحترم شرفه وتصان كرامته.
ب ـ ال يجــوز أن يتعــرض أحــد لتدخــل اعتباطــي أو تعســفي يف حياتــه اخلاصــة أو يف شــؤون أســرته
أو منزلــه أو مراســاته ،وال أن يتعــرض العتــداءات غيــر مشــروعة علــى شــرفه أو ســمعته.
ج ـ لكل إنسان احلق يف أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك االعتداءات.
نفــس األمــر ورد حــول هــذا احلــق يف امليثــاق اإلفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب لعــام 198120
يف املــادة الرابعــة حيــث نصــت أنــه « :ال يجــوز انتهــاك حرمــة اإلنســان ومــن حقــه يف احتــرام حياتــه
وســامة شــخصه البدنيــة واملعنويــة ،وال يجــوز حرمانــه مــن هــذا احلــق تعســفا».
و يف الســياق ذاتــه ،تبقــى االتفاقيــة رقــم  10821ملجلــس أوروبــا هــي أول صــك إقليمــي مؤطــر حلمايــة
املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي مت التوقيــع عليــه عــام  ،1981وال زال إلــى حــد اليــوم هــذا االتفــاق
الدولــي و اإلقليمــي الوحيــد امللــزم يف مجــال حمايــة املعطيــات ،بحيــث يهــدف إلــى حمايــة احلقــوق
واحلريــات األساســية لــكل شــخص طبيعــي ،وخصوص ـاً احلــق يف احتــرام احليــاة اخلاصــة فيمــا يتعلــق
باملعاجلــة اآلليــة للمعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ،كمــا وضــع املبــادئ األساســية اخلاصــة بحمايــة
املعطيــات ،مــن أبرزهــا التــزام كل دولــة طــرف بالتنصيــص يف قوانينهــا الداخليــة علــى التدابيــر الضروريــة
حلمايــة املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ســواء مــن الناحيــة املوضوعيــة أو اإلجرائيــة ،وإدراج التدابيــر
األمنيــة ضمــن قوانينهــا ،حمايــة للهويــة واحلقــوق واحلريــات الفرديــة واجلماعيــة واحليــاة اخلاصــة التــي
ميكــن املــس بهــا عنــد اســتخدام املعلوميــات أو التكنولوجيــا عبــر األنترنــت.
و جتــدر االشــارة ايضــا الــى أن هــذه االتفاقيــة هــي األولــى التــي تطرقــت الــى حمايــة الفــرد مــن اإلســاءات
التــي قــد يتعــرض لهــا بســبب جمــع ومعاجلــة البيانــات الشــخصية ،والتــي تســعى إلــى تنظيــم تدفقهــا،
وحتظــر معاجلــة البيانــات احلساســة القائمــة علــى التمييــز العنصــري والســجل اجلنائــي يف غيــاب
الضمانــات القانونيــة ،كمــا تكــرس االتفاقيــة حــق الفــرد يف معرفــة املعلومــات املخزنــة عليــه ،وإذا لــزم
األمــر لتصحيحهــا ،كمــا نصــت علــى عــدم إمكانيــة فــرض أيــة قيــود علــى احلقــوق املنصــوص عليهــا يف
االتفاقيــة إال عندمــا تكــون املصالــح املهيمنــة علــى احملــك .وقــد عاجلــت نفــس االتفاقيــة مــن خــال
 27مــادة بشــكل مختصــر األهــداف واألغــراض والتعاريــف للمصطلحــات األساســية فيهــا ،وتطرقــت
إلــى املبــادئ األساســية يف حمايــة البيانــات وجودتهــا وواجبــات األطــراف وحقوقهــم ،باإلضافــة إلــى
التنصيــص بشــكل صريــح علــى عــدم جــواز معاجلــة البيانــات التــي تضــم بيانــات قــد تكــون عنصريــة
لبعــض األفــراد ،كمــا جــاءت بتدابيــر لتعزيــز حمايــة إضافيــة للبيانــات عبــر احلــدود.

 . 20الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب  ،مرجع سالف الذكر .
. 21االتفاقيــة األوروبيــة  108المتعلقــة بحمايــة األشــخاص الذاتييــن تجــاه المعطيــات اآلليــة للمعطيــات ذات الطابــع
الشــخصي ،ستراســبورغ  28ينايــر  ،1981و الــدول الموقعــة و المصادقــة علــى االتفاقيــة هــي :ألبانيــا  -ألمانيــا  -أنــدورا -
األرجنتيــن  -النمســا  -أذربيجــان  -بلجيــكا  -البوســنة والهرســك  -بلغاريــا  -بوركينــا فاســو  -كابــو فيــردي  -قبــرص  -كرواتيــا
 الدنمــارك  -إســبانيا  -إســتونيا  -االتحــاد الروســي  -فنلنــدا  -فرنســا  -جورجيــا  -أيرلنــدا  -أيســلندا  -إيطاليــا  -التفيــا ليختنشــتاين  -ليتوانيــا  -لوكســمبورغ  -مقدونيــا الشــمالية  -مالطــا  -مــاروك  -موريشــيوس  -المكســيك  -موناكــو -الجبــل األســود  -النرويــج  -هولنــدا  -بولنــدا  -البرتغــال  -جمهوريــة مولدوفــا  -جمهوريــة ســلوفاكيا  -جمهوريــة التشــيك
 رومانيــا  -المملكــة المتحــدة  -ســان مارينــو  -الســنغال  -صربيــا  -ســلوفينيا  -الســويد  -سويســرا  -تونــس  -تركيــا -أوكرانيــا  -أوروغــواي.
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وبخصــوص اململكــة املغربيــة ،ويف إطــار مالئمــة تشــريعها الوطنــي مــع مقتضيــات االتفاقيــة  ،108فقــد
وقعــت ووافقــت عليهــا مبقتضــى القانــون رقــم (  22،) 13/46كمــا أعلــن مجلــس أوروبــا بتاريــخ  28مــاي
 2019مبصادقــة اململكــة املغربيــة علــى هــذه االتفاقيــة وبروتوكولهــا اإلضــايف ،بنــاء عليــه دخلــت حيــز
التنفيــذ ابتــداء مــن فــاحت شــتنبر .2019
وينضــاف إلــى هــذه االتفاقيــات اإلقليميــة اتفاقيــة بودابســت ملجلــس أوروبــا ملكافحة اجلرائــم اإللكترونية،
التــي مت إبرامهــا بتاريــخ  23نونبــر  23 2001مــن طــرف الــدول األعضــاء يف مجلــس أوروبــا ،و ذلــك بهــدف
وضــع سياســة جنائيــة موحــدة متكــن مــن مالحقــة املخلــن باألمــن املعلوماتــي ،وتنســيق التعــاون القضائي،
خاصــة علــى مســتوى التحقيــق يف اجلرائــم التــي ترتكــب عــن طريــق اســتخدام وســيلة إلكترونيــة ،كمــا
عاجلــت يف الفصــل الثانــي اجلرائــم املســتخدمة التــي ينبغــي علــى القانــون اجلنائــي أخذهــا بعــن
االعتبــار والعقوبــات املطبقــة علــى مرتكبهــا ،اضافــة الــى ذلــك نصــت علــى املقتضيــات املتعلقــة بالقواعــد
اإلجرائيــة التــي أخــذت حيــزاً هامـاً ،وذلــك مــن خــال الشــخص علــى  22مــادة مــن أصــل  48مــادة مكونــة
لالتفاقيــة للقواعــد االجرائيــة ذكــرت يف الفصــل الثانــي بحــث تؤكــد عنــد حتديــد نطاقهــا ،علــى ضــرورة
اعتمــاد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى إلقــرار القواعــد اإلجرائيــة
الــواردة يف االتفاقيــة ألغــراض األبحــاث واإلجــراءات اجلنائيــة ،كمــا تضمنــت االتفاقيــة آليــات التعــاون
الدولــي يف مجــال اإلجــراءات.

. 22الظهيــر الشــريف رقــم  1.14.150الصــادر فــي  25شــوال  22 ( 1435أغســطس  )2014بتنفيــذ القانــون رقــم  46.13الموافــق
بموجبــه علــى االتفاقيــة األوروبيــة  108المتعلقــة بحمايــة األشــخاص الذاتييــن تجــاه اآلليــة للمعطيــات ذات الطابــع
الشــخصي الموقعــة فــي ستراســبورغ فــي  28ينايــر  ،1981والصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد  6292بتاريــخ  22ذو القعــدة
 18( 1435ســبتمبر .)2014
 . 23االتفاقية األوروبية المتعلقة بالجريمة اإللكترونية بودابست  22نوفمبر .2001
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احملور الثاني  :حقوق اإلنسان والتحدي الرقمي :املمارسة املغربية
موضــوع حقــوق اإلنســان والتحــدي الرقمــي موضــوع راهنــي وذو أهميــة بالغــة ،بالنظــر إلــى االنتشــار
املهــول لالســتخدامات املتنوعــة للتكنولوجيــا الرقميــة ومــا تطرحــه مــن حتديــات .فــإذا كانــت التكنولوجيــا
الرقميــة قربــت ماليــن النــاس مــن بعضهــم لبعــض ،وجعلــت العالــم كأنــه قريــة صغيــرة ،وأتاحــت فرصــا
جديــدة لالطــاع علــى املعلومــات وتبادلهــا ،فإنهــا أيضــا أتاحــت إمكانيــة الولــوج إلــى مختلــف أنــواع
حقــوق اإلنســان املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة ،وشــكلت وســيلة لدعــم
التنميــة.
غيــر أنــه باملقابــل يتحــول اســتعمال التكنولوجيــا الرقميــة يف أحيــان كثيــرة إلــى أداة النتهــاك العديــد مــن
احلقــوق واملســاس بالنظــام العــام وأمــن الــدول واملجتمعــات ،فاالســتخدام الســيء للفضــاء الرقمــي أدى
إلــى تزايــد اجلرائــم املعلوماتيــة وتعاظــم انتهــاك حقــوق اإلنســان كانتشــار األخبــار الزائفــة وانتهــاك حقوق
اإلنســان والتحريــض علــى العنــف والكراهيــة والتمييــز .االمــر الــذي يســتدعي إيجــاد إطــار اخالقــي قــادر
علــى ضبــط االســتخدام األمثــل للتكنولوجيــات احلديثــة ،مبــا يجعــل منهــا أداة لدعــم حقــوق اإلنســان
وليــس العكــس ،و هــو مــا يســتوجب التدخــل لتأهيــل وتعزيــز ترســانة قانونيــة مناســبة حتمــي وتضمــن
ثقــة املواطنــن.
و حتقيقــا لهــذه الغايــة ،اتخــذت اململكــة املغربيــة مجموعــة مــن التدابيــر التشــريعية والتنظيميــة
واملؤسســاتية ،محاولــة منهــا تأطيــر اســتخدام هــذه التكنولوجيــات الرقميــة ومنــع االنحــراف و ذلــك
حمايــة للحقــوق واحلريــات ،باإلضافــة إلــى انخراطهــا ومصادقتهــا علــى العديــد مــن االتفاقيــات ذات
الصلــة .غيــر أنــه يف غيــاب مدونــة للســلوك الرقمــي تضمــن احلقــوق األساســية يف االســتخدامات
الرقميــة ،وذلــك ملالءمــة التشــريع الوطنــي مــع االتفاقيــات الدوليــة ،عمــدت اململكــة املغربيــة إلــى دســترة
العديــد مــن احلقــوق واحلريــات واتخــذت مجموعــة مــن التشــريعات حلمايــة احلقــوق واحلريــات لفئــات
مختلفــة ويف مجــاالت متنوعــة.
باملــوازاة مــع ذلــك ،ســن املشــرع املغربــي ترســانة قانونيــة أفقيــة حديثــة لتأطيــر اســتعمال التكنولوجيــا
الرقميــة التــي تشــير بشــكل جانبــي حلمايــة احلقــوق ،ومــن مت احلاجــة املاســة إلــى تشــريعات خاصــة
ودقيقــة تؤطــر حمايــة حقــوق اإلنســان يف الفضــاء الرقمــي.
فلتعزيــز قــدرة اململكــة املغربيــة علــى مواجهــة التحديــات العاملية املفروضة على مســتوى األمــن املعلوماتي،
ووعيــا منهــا بخطــورة الهجومــات اإللكترونيــة التــي قــد تســتهدف نظــم املعلومــات التــي متــس الوظائــف
احليويــة للمجتمــع ،مت ســن القانــون رقــم  05.20املتعلــق باألمــن الســيبراني ،24وذلــك ملنــح اململكــة إمكانيــة
التدبيــر احملكــم لســيادة املعلومــة الوطنيــة علــى جميــع املســتويات ،والرفــع مــن اإلمكانيــات الوطنيــة يف
مجــال أمــن املعلومــات يف اإلدارات والبنــى التحتيــة ذات األهميــة احليويــة .وقــد عــرف القانــون املذكــور
األمــن الســيبراني بكونــه مجموعــة مــن التدابيــر واإلجــراءات ومفاهيــم األمــن وطــرق إدارة املخاطــر
واألعمــال والتكوينــات وأفضــل املمارســات والتكنولوجيــات ،التــي تســمح لنظــام املعلومــات بــأن يقــاوم
أحداثــا مرتبطــة بالفضــاء الســيبراني مــن شــأنها أن متــس بتوافــر وســامة وســرية املعطيــات املخزنــة أو
املعاجلــة واخلدمــات ذات الصلــة التــي يقدمهــا هــذا النظــام.
 - 24الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.69بتاريخ  25/07/2020ج ر عدد  6904بتاريخ  30/07/2020ص .4160
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و يف هــذا الســياق ،وضــع القانــون املذكــور قواعــد ومقتضيــات األمــن املطبقــة علــى نظــم معلومــات
إدارات الدولــة واجلماعــات الترابيــة واملؤسســات واملقــاوالت العموميــة وكل شــخص اعتبــاري آخــر خاضع
للقانــون العــام ،كمــا تضمــن قواعــد ومقتضيــات األمن املطبقة على مســتغلي الشــبكات العامة للمواصالت
ومــزودي خدمــات األنترنــت ومقدمــي خدمــات األمــن الســيبراني ومقدمــي اخلدمــات الرقميــة وناشــري
منصــات األنترنــت .إضافــة إلــى إجــراءات حمايــة أمــن نظــم املعلومــات ،أكــد القانــون علــى أهميــة التكويــن
والتحســيس التــي ميكــن أن تقــوم بــه الســلطة الوطنيــة لفائــدة مســتخدمي الهيئــات والبنيــات التحتيــة ذات
األهميــة احليويــة مــن أجــل تطويــر وتعزيــز القــدرات الوطنيــة يف هــذا املجــال ،مــع الـــتأكيد علــى ضــرورة
ربــط عالقــات التعــاون علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي ملعاجلــة حــوادث األمــن الســيبراني وتطويــر
تبــادل التجــارب واخلبــرات.
وبنــاء عليــه ،ثــم إحــداث اللجنــة االســتراتيجية لألمــن الســيبراني تتولــى إعــداد التوجهــات االســتراتيجية
للدولــة يف هــذا املجــال والســهر علــى ضمــان صمــود نظــم معلومــات الهيئــات والبنيــات التحتيــة ذات
األهميــة احليويــة .وكمــا تضمــن القانــون رقــم  05.20املتعلــق باألمــن الســيبراني مقتضيــات زجريــة تطبــق
علــى مســتغلي الشــبكات العامــة للمواصــات ومــزودي خدمــات األنترنــت ومقدمــي اخلدمــات الرقميــة يف
حالــة عــدم االمتثــال لألوامــر الصــادرة عــن اللجــة املذكــورة.
يف نفــس اإلطــار ،عمــد املشــرع علــى إقــرار حجيــة املراســات ،العقــود اإللكترونيــة ،وكــذا التوقيــع
اإللكترونــي ،ملســاعدة القضــاء علــى تســوية املنازعــات املتصلــة باملعامــات اإللكترونيــة ،مــن خــال اصدار
القانــون رقــم  53.05املتعلــق بالتبــادل اإللكترونــي للمعطيــات القانونيــة ،الــذي يحــاول فيــه وضــع قواعــد
قانونيــة لتغطيــة الفــراغ التشــريعي الــذي خلقــه التطــور املهــول واملتســارع للتقنيــات اجلديــدة لإلعــام،
وكــذا اعتمــاد مقاربــة قانونيــة تســعى لوضــع قواعــد قانونيــة تؤطــر هــذا املجــال مــع االلتــزام مبجموعــة
مــن الضوابــط والقواعــد املرجعيــة علــى الصعيــد الدولــي.
وحتقيقــا لهــذه الغايــة ،وضــع املشــرع املغربــي قواعــد جديــدة لضمــان األمــن اإللكترونــي ،مــن خــال حمايــة
املعامــات اإللكترونيــة عــن طريــق إقــرار قواعــد للتوقيــع اإللكترونــي املؤمــن ،تضمــن بعــض النصــوص
الزجريــة التــي تســاهم يف مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة ،نذكــر منهــا معاقبــة مقدمــي خدمــات املصادقــة
اإللكترونيــة املؤمنــة دون التوفــر علــى االعتمــاد أو اإلدالء العمــدي بتصاريح كاذبة ،باإلضافة الى االســتعمال
الغيــر القانونــي للعناصــر الشــخصية إلنشــاء التوقيــع املتعلقــة بتوقيــع الغيــر.
ووعيــا مــن املشــرع املغربــي بوجــود فــراغ تشــريعي يف مجــال مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة ،أصــدر
قانــون رقــم  03.07بشــأن تتميــم القانــون اجلنائــي فيمــا يتعلــق باإلخــال بســير نظــم املعاجلــة اآلليــة
للمعطيــات ،25كمــا جــرم املشــرع اي فعــل تزويــر أو تزييــف الوثائــق املعلوماتيــة مــن شــأنه إحــداث ضــرر
بالغيــر مواجهــة لظاهــرة التزويــر املعلوماتــي.
 1-2احلق يف الوصول للمعلومة الصحيحة يف املجال الرقمي وآليات حماية املعطيات:

يعتبــر حــق احلصــول علــى املعلومــات حقــا مــن احلقــوق واحلريــات األساســية التــي نــص عليهــا الدســتور
الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  1.11.91بتاريــخ  29يوليــوز  ،2011والســيما الفصــل  27منــه

- 25القانــون رقــم  03.07المتعلــق باإلخــال بســير نظــم المعالجــة اآلليــة للمعطيــات الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف
رقــم 07.129.بتاريــخ  30نوفمبــر  ،2007ج.ر عــدد  5584بتاريــخ  06دجنبــر .2007

37

الــذي نــص علــى أن «للمواطنــن واملواطنــات احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات املوجــودة يف حــوزة اإلدارات
العموميــة ،واملؤسســات املنتخبــة ،والهيئــات املكلفــة مبهــام املرفــق العــام .ال ميكــن تقييــد احلــق يف املعلومــة
إال مبقتضــى القانــون ،بهــدف حمايــة كل مــا يتعلــق بالدفــاع الوطنــي ،وحمايــة أمــن الدولــة الداخلــي
واخلارجــي ،واحليــاة اخلاصــة لألفــراد ،وكــذا الوقايــة مــن املــس باحلريــات واحلقــوق األساســية املنصــوص
عليهــا يف الدســتور ،وحمايــة مصــادر املعلومــات واملجــاالت التــي يحددهــا القانــون بدقــة».
إن تعزيــز هــذا احلــق ،يأتــي يف ســياق التــزام للمملكــة املغربيــة الدائــم بحقــوق اإلنســان كمــا هــي متعــارف
عليهــا عامليــا ،ومبقتضيــات املــادة  19مــن اإلعـــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،و مــن العهــد الدولــي للحقــوق
املدنيــة والسياســية ،وكــذا مبقتضيــات املــادة  10مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد التــي ألزمــت
اإلدارات العموميــة بضــرورة متكــن املواطنــن مــن احلصــول علــى املعلومــات ،واتخــاذ التدابيــر الكفيلــة
ملمارســتهم لهــذا احلــق ،تعزيــزا للشــفافية وترســيخا لثقافــة احلكامــة اجليــدة.
واعتبــارا لألهميــة القصــوى التــي يكتســيها حــق احلصــول علــى املعلومــات يف تعميــق الدميقراطيــة قيمــا
ومبــادئ وممارســة ،صــدر القانــون رقــم  31.13املتعلــق باحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات 26ليشــكل
ترجمــة فعليــة وملموســة لتنزيــل مقتضيــات الدســتور ،وينــدرج هــذا القانــون أيضــا يف إطــار تنفيــذ
البرنامــج احلكومــي ( )2016 – 2012يف اجلانــب املتعلــق بعالقــة اإلدارة باملواطــن.
وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد ،إلــى أن احلــق يف احلصــول علــى املعلومــة يعتبــر حقــا شــموليا يختــرق
باقــي حقــوق اإلنســان ،إذ أن التمتــع بــه يعــزز إمكانيــة اكتســاب باقــي احلقــوق ،و يعتبــر مدخــا أساســيا
ملمارســة احلــق يف اإلعــام واالتصــال وحريــة الــرأي ،والتــي تعتبــر بدورهــا مــن ركائــز الدميقراطيــة
التشــاركية والشــفافية ومكافحــة الفســاد .لكــن يف الوقــت نفســه ،ينبغــي االشــارة الــى أن احلــق يف
املعلومــة ليــس حقــا مطلقــا ،وإمنــا مقيــد بضــرورة عــدم التعســف يف اســتعماله ،وبنــاء عليــه ،جــاء القانــون
رقــم  31.13باســتثناءات ال تخضــع لهــذا احلــق ،كحمايــة معلومــات الدفــاع الوطنــي واألمــن الداخلــي
واخلارجــي و املعطيــات الشــخصية ،متاشــيا مــع روح االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحــق حمايــة املعطيــات
الشــخصية
فحــق حمايــة املعطيــات الشــخصية هنــا ،سيســاهم يف تكريــس مبــدأ ربــط املســؤولية باحملاســبة ،الــذي مت
التنصيــص عليــه يف الفصــل األول مــن دســتور  2011وبالضبــط يف الفقــرة الثانيــة منــه ،كمــا مت التنصيــص
عليــه يف الفصــل  94مــن الدســتور والفصــل  154منــه ،املتمثــل يف محاســبة كل مــن أخــل بالواجبــات امللقــاة
علــى عاتقــه و أفشــى ســرب األســرار املهنيــة، ،وكمــا هــو معلــوم يعتبــر االلتــزام بكتمــان ســر املهنــة واجبــا
أخالقيــا وقانونيا للموظف العمومي.
مــن جهــة أخــرى ،يعتبــر احلــق يف احليــاة اخلاصــة الرقميــة حقــا أصيــا مــن حقــوق اإلنســان ،حيــث
أصــدرت هيئــة اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة بشــأنه قــرارا بعنــوان «احلــق يف احليــاة اخلاصــة يف
العصــر الرقمــي» بتاريــخ  27تشــرين األول (نوفمبــر)  .2013وكان هــذا أول قــرار أممــي يؤكــد ،بشــكل
واضــح وملمــوس ،أن حقــوق اإلنســان يف الفضــاء الرقمــي تســتدعي حمايــة وتعزيــزا بقــدر حمايتهــا
واحترامهــا يف العالــم الواقعــي.
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ويتضمن احلق يف اخلصوصية يف حيثياته عدة حقوق فرعية ،لعل من جملتها نذكر:
احلــق يف التخفــي الرقمــي  :فقــد بــات مــن حــق أي شــخص الوجــود علــى شــبكة األنترنــت ،دون أن يكــون
مجبــرا علــى كشــف هويتــه احلقيقيــة ،شــريطة أال يؤثــر ذلــك يف النظــام العــام أو ميــس حقــوق الغيــر
وحرياتــه .ويرتبــط بهــذا احلــق اســتخدام التشــفير اإللكترونــي؛ أي اســتخدام رمــوز وإشــارات غيــر
متداولــة ،فتصبــح مبقتضاهــا املعلومــات املرغــوب يف حتويرهــا أو إرســالها غيــر قابلــة للفهــم مــن قبــل
الغيــر.
احلــق يف الهويــة الرقميــة  :ويعنــي أن يكــون لــكل شــخص احلــق يف الوجــود كـــ « شــخص رقمــي » علــى
شــبكة األنترنــت ،إلــى جانــب وجــوده كشــخص حقيقــي يف الواقــع .وبذلــك تصبــح لــدى الشــخص «هويــة
رقميــة» ،تســتدعي جتــرمي انتحــال أو اختــراق كل العناصــر املرتبطــة بهــا ،انتحــال البريــد اإللكترونــي،
انتحــال صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وانتحــال عنــوان بروتوكــول األنترنــت.
احلــق يف النســيان الرقمــي  :ويقصــد بــه التــزام املســؤولني عــن معاجلــة املعطيــات الشــخصية بعــدم حفــظ
تلــك املعطيــات ملــدة تتجــاوز الغايــة التــي جمعــت مــن أجلهــا ،ويقصــد بــه كذلــك تخويــل كل شــخص احلــق
يف تعديــل أو حتــى ســحب معلومــات تخصــه مــن شــبكة األنترنــت (مواقــع إلكترونيــة ،مواقــع التواصــل
االجتماعــي) شــريطة أال يحــدث ذلــك ضــررا لألشــخاص الذاتيــن أو املعنويــن الذيــن يحــوزون هــذه
املعلومــات.
 :2-2خطاب التمييز والعنف والكراهية يف الفضاء الرقمي:

سبل الوقاية وآليات احلماية:

« خطاب الكراهية الذي نعايشه اآلن
من إحدى مسبباته الغزل الرقمي الذي
يستهدف الناشئة ومينحهم صورة عنيفة
وخاطئة عن العالم »
عبد الصمد غازي

الرابطة احملمدية للعلماء

« خالل أزمة كوفيد  19تزايد
خطاب الكراهية للدرجة التي دفع
البعض لوصفه بكرونا رقم » 2
ستيفانو فالنتي
مجلس اوروبا
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« خطابات الكراهية تشكل خطراً على
الدميقراطية ،كونها ترفض أسسها
املبنية على حرية التعبير وتقبل الرأي
اآلخر واملساواة بني اجلميع »
محمد حمزة حفيظي

الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

« يرجع خطاب الكراهية لنقص يف
التعليم وغياب جتربة العيش مع
اآلخر »
ياسني اسبويا

املنتدى املتوسطي للشباب باملغرب
لقــد ســرعت مســتجدات عالــم املنصــات الرقميــة مــن وتيــرة الديناميــات املجتمعيــة ،وجــددت شــكل
ومضمــون املطالبــة باحلقــوق واحلريــات ،خصوصــا فيمــا يتعلــق باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،وذلــك بفضــل مــا تتيحــه مــن يســر يف احلصــول علــى اخلدمــات وســرعة يف نقــل املعلومــات
والبيانــات والوصــول إليهــا .لذلــك فالتحــدي األساســي يرتبــط بضمــان االســتعمال األمثــل للتكنولوجيــات
الرقميــة والتصــدي جلميــع أشــكال االســتخدام الســيء لهــا الــذي يــؤدي إلــى حــدوث انتهــاكات للحقــوق.
فــإذا كانــت التكنولوجيــات الرقميــة أضحــت وســيلة ملمارســة العديــد مــن احلقــوق املدنيــة والسياســية
األساســية كحريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة والنشــر واحلــق يف احلصــول علــى املعلومــة ،فإنهــا يف
املقابــل قــد حتولــت إلــى مجــال فســيح الرتــكاب اجلرائــم املاســة باحلــق يف احليــاة وبالســامة اجلســمانية
لألفــراد وممتلكاتهــم ،ناهيــك عــن انتهــاكات أخــرى متمثلــة يف التحريــض علــى التمييــز والكراهيــة ونشــر
األخبــار الزائفــة والســب والقــذف والتشــهير وأشــكال التعبيــر املســيئة لألفــراد وانتهــاك احليــاة اخلاصــة
بهــم .فبســبب مــا تعرفــه التكنولوجيــات الرقميــة مــن ســهولة التواصــل واالختــراق والتجســس وإخفــاء
الهويــة ،تعــددت أشــكال انتهــاكات حقــوق اإلنســان وتزايــد خطــاب التمييــز والعنــف والكراهيــة ضــد
النســاء واألطفــال والالجئــن.
وللوقايــة مــن هــذه اآلفــات ،ويف ســبيل تأطيــر االســتخدام اآلمــن للتكنولوجيــات الرقميــة ،عمــدت اململكــة
املغربيــة إلــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر التشــريعية والتنظيميــة الالزمــة .فباإلضافــة إلــى صريــح
املقتضيــات الدســتورية التــي حتــرم وجتــرم كل أشــكال العنــف والتمييــز والكراهيــة ،27عمــد املشــرع إلــى
تعديــل القانــون اجلنائــي مبقتضــى القانــون رقــم  103.13املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء ،28الــذي
يعاقــب مــن جهــة علــى العنــف املرتكــب ضــد املــرأة بســب جنســها ،و يعاقــب مــن جهــة اخــرى كل مــن قــام
 - 27راجع أساسا تصدير دستور  2011والبا ب الثاني الخاص بالحريات والحقوق األساسية.
 - 28الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  18.19بتاريخ  22فبراير .2018
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بــأي وســيلة مبــا يف ذلــك األنظمــة املعلوماتيــة بالتقــاط أو تســجيل أو بــت أو توزيــع صــور أو ادعــاءات أو
وقائــع كاذبــة تقصــد املــس باحليــاة اخلاصــة لألشــخاص أو التشــهير بهــم .كمــا يعاقــب مرتكبــي جرائــم
التحــرش اجلنســي الــذي يكــون بواســطة وســائل مكتوبــة أو هاتفيــة أو إلكترونيــة أو تســجيالت أو صــور
ذات طبيعــة جنســية أو ألغــراض جنســية.
وأعطى املشــرع للجمعيات التي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النســاء احلق يف أن تنتصب طرفا مدنيا
ولكــن بعــد حصولهــا علــى إذن كتابــي مــن الضحيــة .وبنــاء عليــه مت إحــداث خاليــا التكفــل بالنســاء ضحايــا
العنــف تتولــى االســتقبال واالســتماع والدعــم والتوجيــه واملرافعــة لفائــدة النســاء ضحايا العنــف باإلضافة إلى
إحــداث اللجنــة الوطنيــة واللجــان اجلهويــة واحملليــة للتكفل بالنســاء ضحايــا العنف.
و تعتبــر اململكــة املغربيــة أيضــا مــن بــن الــدول التــي حققــت تقدمــا كبيــرا يف مجــال حقــوق الطفــل،
فمنــذ توقيعهــا علــى اتفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل ســنة  ، 1989عملــت علــى مالءمــة تشــريعاتها
الوطنيــة مــع املواثيــق الدوليــة ،عبــر إدراج مجموعــة مــن التعديــات همــت باألســاس مدونــة األســرة،
مدونــة الشــغل ،القانــون اجلنائــي ،قانــون املســطرة اجلنائيــة ،قانــون كفالــة األطفــال املهملــن ،قانــون
احلالــة املدنيــة ،ومت إعتمــاد اخلطــة الوطنيــة للطفــل « 2006-2015مــن أجــل مغــرب جديــر بأطفالــه»
تضمنــت عــدة تدابيــر وإجــراءات حلمايــة األطفــال مــن كل أشــكال االعتــداءات واالســتغالل اجلنســي.

وباملــوازاة ،حرصــت اململكــة املغربيــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة ،واملصادقــة علــى عــدد مهــم مــن
اآلليــات الدوليــة امللزمــة وغيــر امللزمــة املتعلقــة بحقــوق الطفــل ،كمــا أقــر يف فصلــه  32الدســتور بشــكل
صريــح بضــرورة حمايــة األطفــال وضمــان حقوقهــم « ...تســعى الدولــة لتوفيــر احلمايــة القانونيــة،
واالعتبــار االجتماعــي واملعنــوي جلميــع األطفــال ،بكيفيــة متســاوية ،بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم
العائليــة .التعليــم األساســي حــق للطفــل وواجــب علــى األســرة والدولــة .يحــدث مجلــس استشــاري لألســرة
والطفولــة».
ويتمتــع الطفــل بحقوقــه يف املجــال الرقمــي حتــى علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لــم تنــص
علــى ذلــك صراحــة ،وذلــك ســعيا الــى ضبــط العالقــة غيــر املتكافئــة بــن األطفــال وقطــاع التكنولوجيــا.
ويف هــذا اإلطــار ،أكــد البروفســور فليــب جــايف مــن جلنــة حقــوق الطفــل أنــه «يجــب أن يكــون العالــم
الرقمــي مفتوحــا لألطفــال كــي يتعلمــو ويلعبــوا بأمــان ،ويجــب استشــارة األطفــال فيمــا يتعلــق بتطويــر
العالــم الرقمــي وإنشــاء األنظمــة احلكوميــة».
بصفــة عامــة يالحــظ أن املجهــود الــذي قــام بــه املشــرع املغربــي لتأطيــر االســتخدام اآلمــن للتكنولوجيــا
ومنــع جميــع أشــكال خطــاب التمييــز والعنــف والكراهيــة ،ال يــزال قاصــرا علــى محاصــرة الظاهــرة
لالعتبــارات التاليــة:
•االنتشار املهول والسريع وغير املتحكم فيه للتكنولوجيا الرقمية.
•ضعف الرصد اآللي خلطاب التحريض على الكراهية.

•غياب تشريع دقيق يحمي مستخدمي الفضاء الرقمي من انتهاكات حقوقه.
وعلــى الرغــم مــن أهميــة املقاربــة الزجريــة اجلنائيــة للقضــاء علــى اســتخدام خطــاب الكراهيــة والعنــف
يف الفضــاء الرقمــي ،اال انهــا تظــل دائمــا غيــر مناســبة و غيــر كافيــة ،خاصــة أمــام تنامــي الظاهــرة
بفضــل اســتغالل اجلهــل وضعــف ثقافــة اســتخدام وســائل اإلعــام .ومــن ثــم فالتربيــة علــى التعامــل مــع
وســائل االتصــال واملعلوميــات عــن طريــق حتديــد حقــوق املســتعملني والرهانــات األخالقيــة التــي يطرحهــا
اســتعمال هــذه الوســائل اصبحــت ضــرورة ملحــة .فالتحســيس والتأطيــر والتكويــن تعــد أوراشــا ضروريــة
تســتدعي إشــراك مختلــف الفاعلــن مــن منظمــات املجتمــع املدنــي ،جامعــات ،هيئات ومؤسســات مســتقلة
ورســمية.
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احملور الثالث  :حقوق اإلنسان والتحدي الرقمي :أدوار الفاعلني

« الذكاء االصطناعي هو حتدي كبير
يف املجال الرقمي ،وغالبية البلدان
األعضاء يغيب عنها أي إطار تشريعي
لتنظيم هذا املجال »
محمد الهادي السهيلي

إدارة الشؤون القانونية مبنظمة اإليسيسكو

«على املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
أن تساهم يف تكريس احلقوق حتى يف
الفضاء الرقمي »
لني كامراث راسموسن

املعهد الدمناركي حلقوق االنسان
لقــد أكــد املجلــس الدولــي حلقــوق اإلنســان يف دورتــه الثامنــة والثالثــون علــى أن «احلقــوق التــي يتمتــع
بهــا األفــراد خــارج األنترنــت يجــب أن حتظــى باحلمايــة علــى األنترنــت مبــا فيهــا حريــة التعبيــر» .وعليــه
فــإن الولــوج إلــى األنترنــت واملنصــات الرقميــة واســتعمالها أصبــح حقــا مــن حقــوق اإلنســان ،بــل ويشــكل
خدمــة عموميــة .واعتبــرت منظمــة األمم املتحــدة الوصــول إلــى األنترنــت حقــا مــن حقــوق اإلنســان ،وكل
محاولــة لقطــع هــذه اخلدمــة عــن املشــتركني يعتبــر مبنزلــة انتهــاك للقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان.
يف املقابــل ،ال تعــد الدولــة التــي توفــر ملواطنيهــا حــق الوصــول إلــى األنترنــت دولــة تتوافــر فيهــا احلقــوق
الرقميــة؛ فالولــوج إلــى األنترنــت حــق واحــد فقــط ضمــن قائمــة حقــوق أخــرى تترتــب علــى هــذا احلــق.
غيــر أن العديــد مــن األفــراد ال يزالــون يعانــون مــن قلــة و ضعــف املعلومــات والتغطية والصبيب الســتخدام
األنترنــت ،وهــو مــا كان لــه وقــع علــى االســتفادة مــن التعليــم عــن بعــد خاصــة يف فتــرة اجلائحــة ،لذلــك
فالضــرورة تقتضــي تطويــر الولــوج إلــى األنترنــت كخدمــة عموميــة عــن طريــق اعتمــاد سياســات مالئمــة
يف هــذا املجــال ،وإرســاء ميكانيزمــات تهــدف إلــى تســهيل الولــوج إلــى األنترنــت وخاصــة بالنســبة لبعــض
الفئــات اخلاصــة (التالميــذ والطلبــة واألشــخاص يف وضعيــة هشــة )...حيــث تقــاس نســبة الولــوج إلــى
الفضــاء الرقمــي كإحــدى مؤشــرات ضمــان احلريــات.
ويف هــذا اإلطــار ،فــإن إقــرار الولــوج العاملــي لإلنترنــت سيشــكل وســيلة لتطويــر احتــرام حقــوق اإلنســان.
إال أن هــذا الطمــوح يصطــدم بالظواهــر التاليــة:
•عدم مساواة الدول واحلكومات يف التعامل الرقمي.
•عدم مساواة األفراد يف استخدم التكنولوجيا واالستفادة من خدماتها.
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•انعدام العدالة املجالية يف استخدام التكنولوجيا الرقمية .
•تعســف الشــركات الرقميــة الدوليــة يف منــع األفــراد واجلماعــات أو حتــى الــدول مــن خدمــات مواقع
التواصــل االجتماعــي أو األنترنت.
كمــا أن إقــرار الولــوج العاملــي لإلنترنــت يقتضــي احملافظــة علــى التــراث الرقمــي الــذي يتكــون مــن مــوارد
خاصــة يف مجــاالت املعرفــة والتعبيــر اإلنســاني ،ســواء ذات الطابــع الثقــايف التعليمــي ،العلمــي أو اإلداري.
فالهــدف مــن احملافظــة علــى التــراث الرقمــي هــو جعلــه قابــا للولــوج مــن طــرف العمــوم .غيــر أن الولــوج
إلــى وثائــق التــراث الرقمــي يف القطــاع العــام ال يجــب أن يخضــع ملقتضيــات صارمــة ،نفــس الشــيء
بالنســبة للمعلومــات احلساســة والشــخصية التــي يجــب حمايتهــا ،فبموجــب الهــدف التاســع مــن أهــداف
خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030تلتــزم الــدول ،بتمكــن األفــراد مــن احلصــول علــى تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت ،والســعي إلــى توفيــر فــرص الوصــول الشــامل وامليســر إلــى شــبكة األنترنــت.
وغنــي عــن البيــان أن احلقــوق الرقميــة تنــدرج ضمــن دائــرة يكتنفهــا كثيــر مــن الغمــوض وااللتبــاس ،ســواء
تعلــق االمــر بتحديــد ماهيــة هــذه احلقــوق و وضــع تعريــف لهــا وحصــر املفاهيــم املتصلــة بهــا ،أو مبعرفــة
مختلــف الســبل الكفيلــة بضمانهــا لــكل مســتخدمي وســائل التكنولوجيــا احلديثــة ،ثــم توفيــر مختلــف
الضمانــات حلمايتهــا مــن االنتهــاكات التــي قــد تلحــق بهــم ،ســواء مــن جانــب الدولــة أو مــن الشــركات
اخلاصــة إمــا عــن قصــد أو عــن جهــل يف أغلــب األحيــان يف ظــل وجــود نقــص كبيــر فيمــا يتعلــق مبعرفــة
األفــراد بهــذه احلقــوق أوال ،وكيفيــات الدفــاع عنهــا ثانيــا.
ويشــمل مفهوم احلقوق الرقمية مبعناه الواســع كل من ( احلق يف التعبير ،احلق يف احترام اخلصوصية
و احلــق يف التحــرر مــن الرقابــة علــى األنترنــت ) ،و تتجلــى كلهــا يف كونهــا مســتمدة مــن اإلعــان العاملــي
حلقــوق اإلنســان  ،1948و منســجمة مــع مضامــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية
 .1966وبنــاء عليــه ،تشــكل هــذه احلقــوق امتــدادا حلقــوق اإلنســان يف الواقــع ،فهــي معتــرف بهــا ،محميــة
ومــروج لهــا مــن قبــل القوانــن واملعاهــدات الدوليــة؛ حيــث أقــرت األمم املتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان
عــددا مــن القــرارات التــي تنــص علــى أن «احلقــوق نفســها التــي يتمتــع بهــا النــاس يف العالــم الواقعــي،
يجــب حمايتهــا أيضــا علــى األنترنــت».
والتزامــا باالتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا اململكــة املغربيــة ،فقــد مت احــداث العديــد مــن
املؤسســات والهيئــات املعنيــة بحمايــة والنهــوض بحقــوق اإلنســان ،وكــذا اعتمــاد العديــد مــن املخططــات
واالســتراتيجيات ســواء األفقيــة أو القطاعيــة ،التــي مــن بــن أهدافهــا تعزيــز احلمايــة والنهــوض بحقــوق
اإلنســان.

« من الضروري اتخاذ تدابير متكن من
أن تكون االنترنت يف صالح وخدمة
اإلنسان ال ضده »
ياسر بنعبدالوي
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ()UNDP
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 1-3حماية املعطيات الشخصية يف العمل املؤسساتي:

منــذ ســنة  2008مت إحــداث اللجنــة الوطنيــة ملراقبــة حمايــة املعطيــات الشــخصية مبقتضــى القانــون
رقــم  09-08ذات الطابــع الشــخصي املتعلــق بحمايــة األشــخاص الذاتيــن بغــرض معاجلــة املعطيــات ذات
الطابــع الشــخصي .ويف الســياق نفســه ،متــت املصادقــة علــى القانــون رقــم  53.05الــذي يتعلــق بالتبــادل
االلكترونــي للمعطيــات القانونيــة والقانــون رقــم  24.26املتعلــق بالبريــد واملواصــات ،والقانــون31.08
املتعلــق بتحديــد تدابيــر حلمايــة املســتهلك .وفضــا عــن ذلــك ،أســندت للجنــة الوطنيــة ملراقبــة حمايــة
املعطيــات الشــخصية العديــد مــن املهــام منهــا مــا هــو دو طبيعــة استشــارية ســواء أمــام احلكومــة
والســلطات املختصــة ،ومنهــا مــا يتعلــق بتلقــي شــكايات املتضرريــن مــن نشــر معاجلــة معطيــات ذات طابــع
شــخصي والتحقيــق بشــأنها .ومت متكــن اللجنــة مــن ســلطات التحــري والبحــث وكــذا منــع ومســح واتــاف
املعطيــات ذات طابــع شــخصي إمــا بصفــة مؤقتــة أو دائمــة.
و عــاوة علــى ذلــك ،فــإن حمايــة املعطيــات الشــخصية أصبــح لهــا دورا مهمــا يف حمايــة حقوق األشــخاص
واحلفــاظ علــى خصوصياتهــم .بحيــث مكــن التحــول الرقمــي مــن نقــل هــذه احلمايــة مــن بعدهــا التقنــي
إلــى جعلهــا وســيلة خلدمــة الواقــع واملجتمــع وحمايــة احلقــوق واحلريــات األساســية.
مــن جهــة اخــرى ،مكــن التــزام اململكــة املغربيــة باتفاقيــة  108مــن تعزيــز دور اللجنــة الوطنيــة يف حمايــة
املعطيــات الشــخصية ،وخاصــة مــا يرتبــط بااللتزامــات القانونيــة التــي يجــب أن تســتند عليهــا عمليــة
املعاجلــة مــن تناســب بــن املصالــح العامــة أو اخلاصــة وبــن احلقــوق واحلريــات .و مــن الضــروري
أيضــا مراعــاة طبيعــة وخصوصيــة بعــض املعطيــات الشــخصية املرتبطــة بالعقوبــات واملتابعــات األمنيــة
واجلنائيــة ،وكذلــك املعطيــات البيوميتريــة أو تلــك املرتبطــة باملعطيــات املتعلقــة باالنتمــاء اإلثنــي ،واآلراء
السياســية واالنتمــاءات النقابيــة والعقديــة ،وكذلــك الصحيــة والتــي ال يجــب معاجلتهــا إال مبــا يســمح بــه
القانــون.
ومــن اجللــي ان التطــورات و التحديــات التــي يعرفهــا مجــال معاجلــة املعطيــات الشــخصية تفــوق اإلنســان،
ممــا يحتــم علــى الــدول إنشــاء مجــال قانونــي مشــترك بغيــة رفــع هــذه التحديــات وخاصــة مــا يرتبــط
بــاألدوات القانونيــة التــي تعــزز مــن منســوب هــذه احلمايــة .وبنــاء عليــه ،حــددت منظمــة اإليسيســكو
العديــد مــن القواعــد التــي يجــب مراعاتهــا مــن أجــل ضمــان االســتخدام اآلمــن واملســؤول للوســائل
الرقميــة يف احتــرام تــام للحقــوق و الكرامــة اإلنســانية.
وجند من بني أهم هذه القواعد :
•تطوير التشريعات والتصديق على املعاهدات الدولية ذات الصلة.
•مكافحة التطرف العنيف.
•مكافحة اجلرمية اإللكترونية.
•التأكيــد علــى التعــاون املشــترك بــن الــدول ،علــى اعتبــار ان النظــم القانونيــة وحدهــا غيــر قــادرة
علــى احلــد مــن هــذه التحديــات واملخاطــر.
وهــو نفــس االختيــار الــذي أكــد عليــه وزيــر الدولــة املكلــف بحقــوق اإلنســان والعالقــات مــع البرملــان .إذ
أنــه علــى الرغــم مــن اعتمــاد اململكــة املغربيــة العديــد مــن التشــريعات ،ومصادقتهــا علــى العديــد مــن
االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة ،فــإن مواجهــة حتديــات الفضــاء الرقمــي تســتدعي التعــاون بــن الــدول
مبــا يــؤدي إلــى ضمــان مســتقبل رقمــي آمــن ودائــم وشــامل.
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وتؤكــد وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان و العالقــات مــع البرملــان علــى ضــرورة االنخــراط والتمكــن
مــن التكنولوجيــا الرقميــة احلديثــة ،علــى اعتبــار أن االســتعمال املتزايــد لهــا يطــرح فــرص واعــدة كمــا
يثيــر حتديــات كثيــرة ،منهــا مــا يرتبــط باالنتهــاكات التــي ميكــن أن تطــال حقــوق اإلنســان ،ومنهــا مــا
يرتبــط بانتشــار خطــاب التمييــز والعنصريــة واحلــث علــى الكراهيــة .األمــر الــذي يســتوجب العمــل علــى
تعزيــز الوعــي ونشــر قيــم املواطنــة الضروريــة لالســتخدام الســليم واملســؤول للفضــاء لرقمــي ،كمــا يتطلــب
تعزيــز الدراســات والبحــث حــول كافــة املناحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والنفســية وآثارهــا علــى الفــرد
واملجتمــع ،خاصــة وأن التــزام اململكــة املغربيــة بأهــداف التنميــة لأللفيــة ،أي خطــة  2030تلــزم الــدول
بتمكــن النــاس مــن االســتفادة مــن تكنولوجيــا املعلومــات.
2-3املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان :البعــد احلمائــي واالســتباقي حلمايــة احلقــوق واحلريات
يف الزمــن الرقمي:

« ندعو الرأي العام إلى ضرورة تقصي
احلقائق وعدم نشر املعلومات املغلوطة
واألخبار الكاذبة »
منير بن صالح

املجلس الوطني حلقوق االنسان
مــن زاويــة مؤسســاتية يؤكــد املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان وانطالقــا مــن املهام املســندة اليــه مبقتضى
القانــون رقــم  76.15وخاصــة حمايــة والنهــوض بحقــوق اإلنســان ،علــى أن ولــوج األنترنــت صــار حقــا مــن
احلقوق األساســية.
لقــد ســرعت الثــورة الرقميــة مــن وثيــرة الديناميــة االجتماعيــة  ،ممــا ســمح بتجديــد اشــكال املطالبــة
باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والنقابيــة والبيئيــة ،وتبلــور منــوذج ناشــئ للحريــات يتخــذ أشــكاال
جديــدة للتعبيــر العمومــي ،ويســاءل السياســات العموميــة انطالقــا مــن الفضــاء الرقمــي .حيــث أصبحــت
املنصــات الرقميــة حاضنــة حلريــات التعبيــر والتجمــع والتظاهــر ،وبالتالــي أصبــح مــن غيــر املالئــم
إخضاعهــا للمقتضيــات القانونيــة القائمــة.
ويف املقابــل إن تكييــف حريــة التعبيــر مــع التكنولوجيــا الرقميــة يخلــق حتديــات أخــرى كانتشــار األخبــار
الزائفــة والدعايــة والتضليــل وانتهــاكات حقــوق اإلنســان واملــس باحلــق يف احليــاة وتناســل خطــاب
التحريــض علــى الكراهيــة الــذي يتحــول احيانــا إلــى التحريــض علــى العنــف .
إذا كان الفضــاء الرقمــي يشــكل مجــاال ملمارســة احلقــوق ،فإنــه ميكــن أن يتحــول إلــى فضــاء النتهاكهــا؛
مبعنــى ان كانــت التكنولوجيــا الرقميــة قــد يســرت وســائال للتعليــم عــن بعــد وهــو مــا وســع مــن إمكانيــة
الولــوج إلــى البرامــج التعليميــة ،وكذلــك مــا تتيحــه مــن فــرص للولــوج إلــى حقــوق أخــرى ،كاحلــق يف
الشــغل (العمــل عــن بعــد) واحلــق يف الصحــة (الصحــة عــن بعــد) ،ومــا يوفــره الــذكاء االصطناعــي
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مــن تشــخيص لألمــراض وللعــاج واجلراحــة وحقــوق أخــرى كحريــة التعبيــر ،فإنــه يف املقابــل تســجل
العديــد مــن أشــكال االنتهــاكات التــي تطــال احلقــوق و احلريــات ،كاجلرائــم املاليــة والســب والقــذف
وانتهــاك احليــاة اخلاصــة واالســتغالل اجلنســي لألطفــال ودعــم املجموعــات اإلرهابيــة والتجنيــد
واالختــراق واخفــاء الهويــة ،ممــا أدى الــى الربــط بــن الزيــادة يف خدمــات األنترنــت و تزايــد نســب و
عــدد اجلرائــم.
 3-3النيابة العامة وأهمية البعد العقابي :

حركــت النيابــة العامــة أمــام احملاكــم املغربيــة حوالــي  212متابعــة يف جرائــم ذات صلــة بهــذا املوضــوع،
كمــا رصــدت 241جرميــة تتعلــق باملــس باحليــاة اخلاصــة واحلــق يف الصــورة .ومواجهــة لهــذا االرتفــاع
امللحــوظ يف نوعيــة وعــدد هــذه اجلرائــم ،اتخــذت النيابــة العامــة عــدة تدابيــر ملعاقبــة املســؤولني عــن هــذا
النــوع مــن اجلرائــم مــن قبيــل:
تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة عبر مشاركتهم يف دورات تكوينية حول اجلرائم املعلوماتية.
الوفــاء بالتزامــات اململكــة املغربيــة يف هــذا املجــال عبــر ضمــان اســتعداده لدميومــة التعــاون الدولــي
ملواجهــة هــذا النــوع مــن اجلرائــم.
 3-4البعــد التثقيفــي و التربــوي يف عمــل وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم
العالــي والبحــث العلمــي:

« تعتمد منظومة التربية والتكوين
قانونا إطارا يشدد على مجموعة من
املقتضيات ذات العالقة مبوضوع ندوة
اليوم »
« نعمل على تشجيع املبادرات الهادفة
للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان داخل
الفضائني املدرسي واجلامعي »
كرمي أحميدوش

اللجنة الوطنية املغربية للتربية والثقافة والعلوم
عالقــة مبجــال التربيــة والتكويــن ،اعتمــدت اململكــة املغربيــة إطــارا تشــريعيا ومؤسســاتيا جعــل مــن أهــم
أهدافهــا االرتقــاء بحقــوق اإلنســان منظومــة وثقافــة ،وهــو مــا ترجمــه القانــون اإلطــار  51-17املتعلــق
مبنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،وكــذا القانــون  103-13املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــدا
لنســاء ،حيــث مت إقــرار العديــد مــن التدابيــر التشــريعية املؤطــرة باجلرائــم املرتكبــة ضــد النســاء يف
الفضــاء الرقمــي.
ولتعزيــز وظائــف منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،التــي جنــد على رأســها التنشــئة االجتماعية
والتربيــة علــى قيــم املواطنــة واالنفتــاح والتواصــل والســلوك املدنــي ،مت إبــرام العديــد مــن الشــراكات بــن
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الــوزارة و العديــد مــن املؤسســات احلقوقيــة و التربويــة ،أبرزهــا االتفاقيــة االطــار للتعــاون والشــراكة
املوقعــة بــن املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان ووزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العالــي
والبحــث العلمــي بتاريــخ  4فبرايــر .2021
ويف اجلانــب اإلجرائــي يتوجــه االختيــار نحــو اعتمــاد البرنامــج الوطنــي للتعبئــة حــول مدرســة املواطنــة
املؤسســية ،وذلــك مــن أجــل تعزيــز قيــم املواطنــة والدميقراطيــة واملســاواة بــن اجلنســن منظومــة التربية.
و تعزيــزا للســلوك املدنــي وللمواطنــة لــدى الشــباب ومواجهــة الســلوكات ذات االبعــاد اخلطيــرة ،مت
اعتمــاد مشــروع « دعــم تعزيــز التســامح والســلوك املدنــي واملواطنــة والوقايــة مــن الســلوكات املشــينة يف
الوســط املدرســي .APT2Cيف الســياق ذاتــه ،ينبغــي اإلشــادة بالــدور الــذي تلعبــه اللجنــة الوطنيــة للتربيــة
العلــوم والثقافــة يف تنســيق العمــل بــن اجلهــات احلكوميــة واملؤسســات الرســمية والقطــاع اخلــاص
واملجتمــع املدنــي باململكــة وبــن منظمــات اليونســكو واإليسيســكو.

« تدعو اليونسكو دولها األعضاء
واملنظمات الدولية إلى متكني كل األفراد
من خدمة األنترنت باعتباره حقا من
حقوق اإلنسان األساسية »
محمد الغطاس

مكتب اليونسكو يف الرباط
 5-3املجتمع املدني أدوار متجددة يف حماية حقوق اإلنسان يف الزمن الرقمي:

« نحن مطالبون اليوم بنظرة أخرى
حلقوق اإلنسان بالطريقة التي جتعلنا
نستفيد من الفضاء الرقمي دون أن يؤثر
هذا على حقوقنا املكتسبة »
ياسني اسبويا

املنتدى املتوسطي للشباب باملغرب
إن احلفــاظ علــى كرامــة اإلنســان يف ظــل الثــورة الصناعيــة لــم يشــكل انشــغاال للمؤسســات الرســمية
ســواء الوطنيــة أو الدوليــة فحســب بــل شــكل اهتمامــا مركزيــا لــدى العديــد مــن منظمــات املجتمــع املدنــي.
ان ظهــور أشــكال عديــدة للمســاس باحلقــوق واحلريــات ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة خلطــاب الكراهيــة
الــذي أصبــح ينتشــر بســرعة يف وســائل االعــام والتواصــل ،دفــع العديــد مــن الفعليــات املدنيــة لالنخــراط
يف التصــدي لــه و التحســيس بخطورتــه كمــا هــو الشــأن بالنســبة ملنتــدى املتوســطي لشــباب املغــرب الــذي
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اجــرى دراســة عمليــة حــول خطــاب الكراهيــة باملغــرب  ،2021حيــث مت التأكيــد علــى اختــاف متثــات
الشــباب للداللــة علــى خطــاب الكراهيــة حســب اختــاف الفئــات الشــبابية واملهاجريــن .ومــن جهــة اخــرى
يف اإلطــار الدولــي مرجعيــة مهمــة حــول خطــاب الكراهيــة :
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
• العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
• اإلعالن األممي املشترك حول التشهير باألديان.
• االتفاقية الدولية ملكافحة كافة أشكال التمييز العنصري.
• قرار األمم املتحدة حول النهوض بحوار الثقافات واألديان وقيما لتسامح.
إضافــة إلــى االتفاقيــات اإلقليميــة حــول حقــوق اإلنســان كمــا هــو الشــأن بالنســبة لالتفاقيــة األوربيــة
حلقــوق اإلنســان وامليثــاق األوربــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب ،ومدونــات أخــرى كمدونــة ســلوك االحتــاد
األوروبــي حــول مكافحــة خطابــات الكراهيــة علــى األنترنــت.
وباملــوازاة مــع هــذه التدابيــر القانونيــة ،مت انتــاج العديــد مــن اخلطــط واالســتراتيجيات املناهضــة خلطاب
الكراهيــة ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة الســتراتيجية األمم املتحــدة ملكافحــة خطــاب الكراهيــة ،وخطــة عمــل
الربــاط ومبــادئ «كامــدن» التــي اعتبــرت التعدديــة والتنــوع ســمتان مميزتــان حلريــة التعبيــر ،وهــو مــا
جنــد لــه جتســيدا علــى مســتوى املنظومــة القانونيــة واملؤسســاتية املغربيــة مــن خــال مقتضيــات دســتور
 2011والقانــون اجلنائــي رقــم .73.15
ويــرى املنتــدى املتوســطي للشــباب أن اعتمــاد تعاقــد جديــد لضمــان حقــوق اإلنســان يف العالــم الرقمــي
يبقــى ضــرورة مــن أجــل إقــرار آليــات وقائيــة ،عبــر اعتمــاد العديــد مــن اإلجــراءات والتدابيــر خاصــة
املرتبطــة منهــا بتدابيــر الوقايــة ،مــن خــال التحســيس والتوعيــة جلعــل العالــم االفتراضــي فضــا ًء عامــا
يتــم فيــه تطبيــق قيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان مــع ضمــان الشــفافية واملســاءلة يف حكامــة األنترنــت.

« ميكن أن تستخدم التكنولوجيا يف أمور
سلبية كالتجسس وخطابات الكراهية
والعنف والعنصرية »
اوربانسكا ماخا
االحتاد االوروبي
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توفــر املرجعيــة احلقوقيــة الدوليــة كمــا هــو األمــر بالنســبة لقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم  68/167لدجنبــر
 2013ضمانــة تبــرز أن حقــوق اإلنســان داخــل الفضــاء االلكترونــي حتظــى بنفــس احلمايــة خــارج الفضــاء
االلكترونــي ،بحيــث عرفــت هــذه املنظومــة تطــورا خــال الســنوات األخيــرة كمــا هــو الشــأن بالنســبة ل :
• التقرير الفرنسي الكندي حول الذكاء االصطناعي ( 7يونيو .)2018
•التقريــر املشــترك لألعضــاء املؤسســن للشــراكة العامليــة حــول الــذكاء االصطناعــي
( 15يونيو .)2020
•دراســة االيسيســكو حــول تطــورات الــذكاء االصطناعــي ومقتضيــات حمايــة احلقــوق واحلريــات
األساســية .2020
وكرســت اململكــة املغربيــة مــن خــال الفصــل  27مــن الدســتور هــذا احلــق لفائــدة املواطنــات
واملواطنــن ،وهــو مــا تولــى حتديــده القانــون  13.31املتعلــق باحلصــول علــى املعلومــات
( 12مارس .)2018
كمــا أكــدت جائحــة كورونــا احلاجــة لتطويــر اخلدمــات العموميــة وكذلــك توفيــر املعلومــة الرقميــة
العموميــة ،ولهــذا الغــرض مت اعتمــاد مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة والعديــد مــن املؤسســات
املؤطــرة لهــذا احلــق ،مــا يعــزز مــن املواطنــة الرقميــة ويقــوي مــن املســاءلة االجتماعيــة للمرفــق العمومــي
واســتحضار املخاطــر والتحديــات التــي تواجــه حتقيــق ذلــك ومــن أهمهــا النخبويــة الرقميــة والتفاوتــات
املجاليــة واالجتماعيــة.

« مت إعداد جلنة متخصصة للذكاء
االصطناعي لدراسة مدى إمكانية تطبيق
إطار قانوني يقوم على استعمال الذكاء
االصطناعي باملوازاة مع احترام حقوق
اإلنسان وسيادة القانون »
بول ماير

مجلس أوروبا
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احملور الرابع  :فرص التعاون بني الوزارة ومنظمة االيسيسكو
 1-4املقترحات واملخرجات:

لقد انبثقت عن أشغال الندوة الدولية جملة من التوصيات واالقتراحات ميكن حتديدها فيما يلي:
•التدبيــر الناجــع ملمارســة احلقــوق واحلريــات يف الفضــاء الرقمــي «يســتوجب اليــوم احلــرص علــى
التكييــف املســتمر لطــرق وأســاليب هــذا التدبيــر يف إطــار التعــاون بــن مختلــف األطــراف املعنيــة،
وذلــك مــن أجــل تأطيــر االســتعمال الســليم لهــذه التكنولوجيــا ،مــع احلــرص علــى أن يبقــى التمكــن
مــن التمتــع باحلــق هــو األصــل وأن يكــون التقييــد هــو االســتثناء».29
•حمايــة حقــوق اإلنســان يف الســياق الرقمــي تســتوجب انخراطــا أقوى ملختلف الفاعلــن ،خاصة القطاع
اخلــاص الــذي يعــد فاعــا رئيســيا يف مجــال جمــع البيانــات واملعطيات الشــخصية لألفراد.
•التدبيــر الناجــح للتحــول الرقمــي املتســارع يقتضــي تعزيــز الرصــد والدراســات والبحــث بشــأن كافــة
املناحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والقانونيــة والنفســية املرتبطــة بهــذه التكنولوجيــا ،وآثارهــا علــى
الفــرد واملجتمــع ،وهــو أمــر يفــرض إشــراك اجلامعــات ومراكــز البحــث.
• مالءمة وتعزيز القوانني الوطنية وتقوية املؤسسات ذات الصلة.
•االنكبــاب علــى تعزيــز الوعــي ونشــر املعرفــة الضروريــة مــن أجــل االســتخدام الســليم واملســؤول
للفضــاء الرقمــي بانخــراط مختلــف الفاعلــن.
• التأكيد على دور الفضاء الرقمي يف التحسيس والتكوين والدفاع عن حقوق اإلنسان.
•تقليــص الهــوة الرقميــة بــن الفئــات واألشــخاص يعــد رهانــا ضروريــا لتعزيــز احلــق يف الولــوج لهــذه
التكنولوجيــا واالســتفادة مــن مزاياهــا.
•تتبــع اجلرميــة وإيــاء عنايــة خاصــة للظواهــر اإلجراميــة اإللكترونيــة املســتفحلة أو اجلديــدة،
وتعزيــز قــدرات النيابــة العامــة للتصــدي لهــذه اجلرائــم ،والوفــاء بالتزامــات اململكــة املغربيــة يف
مجــال التصــدي لإلجــرام الســيبراني.
•وضــع قوانــن وسياســات وممارســات تدعــم بشــكل أقــوى احلــق يف املشــاركة يف الفضــاء املدنــي مبــا
يف ذلــك علــى األنترنــت وتوفيــر بيئــة أكثــر أمنــا ومتكينــا للمجتمــع املدنــي.
•املطالبــة بتطبيــق إطــار حقــوق اإلنســان علــى الفضــاء الرقمــي .ويف هــذا اإلطــار أكــد مجلــس
حقــوق اإلنســان علــى أهميــة حمايــة احلقــوق األساســية وحريــة تــداول املعلومــات عبــر
األنترنــت عبــر:
 تعزيز احترام حقوق امللكية الفكرية. تعزيز احترام اخلصوصية. -تعزيز الفضاء الرقمي اآلمن.
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•حــث الــدول األعضــاء مبنظمــة اإليسيســكو التــي لــم تقــم بالتصديــق بعــد علــى االتفاقيــة 108
ملجلــس أوروبــا وبروتكولهــا اإلضــايف أن تبــادر يف ذلــك.
•حث دول األعضاء مبنظمة اإليسيسكو أن تقبل بزيارات املقرر اخلاص للحق يف اخلصوصية.
•وضع دليل خاص ملكافحة خطاب الكراهية عمال بخطة الرباط.
•حــث الــدول األعضــاء مبنظمــة اإليسيســكو التــي لــم تقــم بعــد بســحب جميــع التحفظــات علــى املــادة
 4مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري واملــادة  20مــن العهــد
الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية أن تقــوم ذلــك ،واالعتــراف باختصــاص اللجنة املعنية
بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري وتلقــي دراســة البالغــات الــواردة مــن أشــخاص أو مجموعــات
مبوجــب املــادة  14مــن االتفاقيــة.
•وضــع تشــريع مالئــم وموحــد للــدول األعضــاء مبنظمــة اإليسيســكو حملاربــة خطــاب التمييــز
والكراهيــة علــى غــرار مبــادئ « كامبــدن».
•العمــل علــى مكافحــة خطــاب الكراهيــة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي بتظافــر اجلهــود بــن
اجلمعيــات و منظمــات املجتمــع املدنــي  ،واجلهــات الرســمية  ،واجلامعــات مــن خــال مــا يلــي :
•حتليل وجتميع التغريدات والتعليقات التي حتمل خطاب الكراهية لدراستها وفهم دوافعها.
•إنشاء وحدات خاصة تابعة للدولة للمتابعة والدراسة وتقدمي احللول.
•نشــر ثقافــة التعدديــة الفكريــة يف املــدارس واملعاهــد واجلامعــات مــن خــال املناظــرات والنــدوات
املفتوحــة.
•نشر ثقافة قبول اآلخر والتعددية الدينية واملهنية والفكرية.
•مناقشة قضايا الشباب.
 2-4اســتراتيجية عمــل اإليسيســكو والــوزارة املكلفــة بحقــوق اإلنســان والعالقــات مــع البرملــان
املســتقبلية:

إن وعــي منظمــة اإليسيســكو ووزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان والعالقــات مــع البرملــان بأهميــة
املوضــوع وامتداداتــه املختلفــة يطــرح حتــدي احتــواء الــدول واملجتمعــات للظاهرة ،وحتقيقــا لهــذه الغايــة
فاألمــر يقتضــي حــث الــدول األعضــاء علــى تطويــر تشــريعاتها الحتــواء مخاطــر املســاس بحقــوق االفــراد
يف الفضــاء الرقمــي ،وحثهــا أيضــا علــى االنخــراط واملصادقــة علــى االتفاقيــات املعاهــدات الدوليــة ذات
الصلــة.
فضبــط الفضــاء اإللكترونــي ومكافحــة اســتعماله ألغــراض إجراميــة وحمايــة اخلصوصيــة والبيانــات
الشــخصية ،يقتضــي التوفيــق وحتقيــق التــوازن بــن التطــور التكنولوجــي وحمايــة حقــوق اإلنســان مبــا
يضمــن االســتخدام اآلمــن للفضــاء الرقمــي .كمــا أن االحتــرام الفعلــي للبيانــات الشــخصية وللخصوصيــة
علــى األنترنــت أمــر أساســي مــن أجــل كســب ثقــة املســتخدمني وضمــان ســامتهم.
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وتبعا لكل ما سبق فإن ،التفكير املشترك يف مقاربة هذه املواضيع يقتضي استحضار ما يلي:
•حــث الــدول األعضــاء يف لإليسيســكو علــى تبنــي تشــريعات متطــورة الحتــواء مخاطــر املســاس
بحقــوق االفــراد يف الفضــاء الرقمــي.
•تعزيز الوعي بضرورة االستخدام السليم واملسؤول للفضاء الرقمي.
•توفير فرص الوصول الشامل وامليسر إلى شبكة األنترنت.
•إعداد ميثاق الستعمال الفضاء الرقمي.
•تقوية دور املجتمع املدني يف تخليق التعامل الرقمي.
•وضع خطة استراتيجية ملكافحة التمييز ضد املرأة يف زمن الرقمنة.
•وضع خطة استراتيجية حلماية احلق يف اخلصوصية يف الفضاء الرقمي.
•وضــع خطــة اســتراتيجية موحــدة يف احلــق احلصــول علــى املعلومــة الصحيحــة بــدول منظمــة
اإليسيســكو.
•وضــع خطــة اســتراتيجية خاصــة مبكافحــة خطــاب التمييــز والتحريــض علــى العنــف والكراهيــة يف
الفضــاء الرقمــي.

52

مسير اجللسة االفتتاحية

السيد يوسف بلهيسي
وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان
والعالقات مع البرملان

مسيرة اجللسة األولى

السيدة رقية اشمال
استاذة بكلية علوم التربية
جامعة محمد اخلامس بالرباط
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مسير اجللسة الثانية

السيد محمد طارق
أستاذ القانون بكلية احلقوق
احملمدية ،جامعة احلسن الثاني

مسير اجللسة الثالثة

السيد عبد اللطيف بوعزة
استاذ العلوم االقتصادية و التدبير
بجامعة محمد اخلامس ،الرباط
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فريق العمل

السيد محمد هادي السهيلي

السيدة مرمي بوهو

مدير الشؤون القانونية
منظمة العالم اﻹسالمي للتربية والعلوم والثقافة
-اإليسيسكو-

إدارة الشؤون القانونية
منظمة العالم اﻹسالمي للتربية والعلوم والثقافة
-اإليسيسكو-

اآلنسة رنا عز الدين االصبحي

السيد توفيق عسال

إدارة الشؤون القانونية
منظمة العالم اﻹسالمي للتربية والعلوم والثقافة
-اإليسيسكو-

إدارة الشؤون القانونية
منظمة العالم اﻹسالمي للتربية والعلوم والثقافة
-اإليسيسكو-

السيد موالي املختار موعمو

اآلنسة حنان بيضارن

السيدة سعاد بلقاضي

رئيس قسم النهوض بحقوق اإلنسان

رئيسة مصلحة النهوض بحقوق اإلنسان

املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق االنسان
وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرملان

يف املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق االنسان
وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرملان
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املقررين

األستاذ عبد احلفيظ أدمينو

استاذ التعليم العالي ورئيس شعبة القانون العام
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
السويسي ،الرباط

األستاذ أحمد أجعون

عميد كلية العلوم القانونية والسياسية
جامعة ابن طفيل،
القنيطرة

األستاذ محمد مكليف

أستاذ التعليم العالي مؤهل بجامعة محمد اخلامس الرباط،
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،
سال
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صــورة جمــاعيــة
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