
                                                                      
 

  
 بالغ صحف 

إطالق  المشاورات المعلن  عنها من   طرف  مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية  

المعطيات ذات الطابع الشخص    مع  فاعلي   وطنيي   ودوليي     حول موضوع   استعمال المنصات التجارية  

 العالمية لتوفي  الخدمات ال ساسية للمواطني   

 موازا ة   مع  اليوم العالم  ل "حماية المعطيات   ذات الطابع الشخص   " 

 

. 2022يناير  28، الرباط  

المعطياتتز  العالم  ل "حماية  اليوم  مع  الشخص    امنا  الطابع     2022يناير  28يوم    أطلقت،  (Data Privacy Day)"    ذات 

  تدخل  
مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخص  سلسلة من جلسات االستماع الت 

ك سابق بي   المؤسستي   )بالغ     بالغ مشي 
    ،( 2021يوليوز   20ضمن المشاورات المعلن عنها ف 

تهدف إىل دراسة واستقصاء اآلثار   والت 

تبة عن استع  .مال المنصات التجارية العالمية لتوفي  الخدمات الساسية للمواطني   المي 

  هذا اإلطار عل تم االتفاق    ولقد 
  القطاع العام ) للمسؤولي     الوىل   االستماع تخصيص جلسات    ف 

،    المسؤولي   ف    ومسؤوىل  الحكوميي  

للفاعلي   االقتصاديي     ، ( ...   الوطنية  والمؤسسات  الدستوريةالمؤسسات   أن يتم تخصيص جلسات استماع الحقة    ي   المسؤولو   ، عل 

، المجتمع    وهيئات  ،ي    والنقابي ي   الحزبي   
اء  و   المدن  يكة   ةي الدول  المنظماتبعض    ممثل  و   ،ي   ودولي   وطنيي   خير  ضمن مرحلة الحقة.   ،الشر

  ظل    ،بما فيها اإلدارات العمومية  تها انشاطها و فئ   باختالف  طرافجل هاته ال  يشملالتحول الرقم     إن 
مجموعة من  إطالق  ال سيما ف 

  ت  التجارية الرقمية الدوليةمعنية باستخدام هاته المنصات    باعتبارها   ،بتشي    ع التحول الرقم  لإلدارة الوراش المتعلقة  
  قوم بمعالجة الت 

  إطار ت
، و ذلك ف  تأثي  استخدام هذه   مما يطرح التساؤل حول  قديم الخدمة اإلرتفاقية  مجموعة من المعطيات ذات الطابع الشخص 

  هذه المنصات  بالمنصات عل استدامة الخدمات العمومية، ما دامت هذه الخدمات تبف  رهينة  
  تعتير  إرادة الجهة المتحكمة ف 

الت 

المعالجة" حسب   الذاتيي   تجاه معالجة المعطيات ذات    الشخاص لمتعلق بحماية  ا  09- 08القانون رقم    مقتضيات"المسؤول عن 

  يجب أن تقدم  ، الطابع الشخص  
ضمانات الحفاظ عل الخصوصية والشية المرتبطي   ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقي   عير  و الت 

  إطار - هذه المنصات 
  أداء بغية الرقمية،   اإلدارةف 

 ؛  اإلدارةإرساء الثقة ف 

  هذ
ر مؤسسة الوسيط بحضور  قالوىل بم   االستماعا الصدد، استقبال السيد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة ضمن جلسة  ولقد تم ف 

    والسيد   -وسيط المملكة  - محمد بنعليلو  السيد 
  - رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخص    -عمر السغروشت 

  لفصل احسب    مجلس المنافسة باعتباره ور  من منظمن أجل تدارس مجموعة من النقط المتعلقة باستخدام المنصات التجارية الدولية  

و  هيئةمن الدستور  166   إطار تنظيم منافسة حرة ومشر
  العالقات االقتصادية  ، عةمستقلة مكلفة، ف 

   .بضمان الشفافية واإلنصاف ف 

  االنتظارات واإلكراهات من أجل فهم    وذلك  المجتمع،عل مختلف الفاعلي   داخل    االنفتاحتعتمد مبدأ  ويجدر التذكي  أن هذه المشاورات  

   
  ظل جهونها ايو الت 

ورية   ف   وذلك للتوصل إىل صيغة توافقية حول وضع مقبول وممكن لهذه   والالزمة،التحول الرقم  ومتطلباته الض 



                                                                      
 

  ستتم صياغتها  هذه المشاورات  ستتوج   كما.  المنصات الدولية 
  بمجموعة من التوصيات الت 

حماية المواطن  إىل  تهدف بشكل خاص    والت 

      مية. الرقالثقة   وتعزيز داخل المنظومة الرقمية 

 

   

 


