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  Le Médiateur du Royaume du Maroc 

   2022ماي  17

 

رئيس  انئب  ،  ستاذ حممد بنعليلو وسيط اململكة ال ،    2022ماي    17ترأس يومه الثالاثء  
لل   ،الفرانكفونينيوالوسطاء    المبودمسانمجعية   االفتتاحية  عشر دويل  المؤمتر  اجللسة  احلادي 

واملخصصاملذكورة  للجمعية  الوسطاء  ناقشة  مل  ،  يف  و دور  الرقمي    موضوعاالمبودمسان  التحول 
   .يف الفضاء الفرانكفوين امشرتك رهاانابعتباره والولوج إىل احلقوق، 

املؤمترو هذا  اململكة  رائسة  لتتوجيا   ،وسيط ال مؤسسة    حتتضنه الذي  ،  أييت  لجمعية  لوسيط 
، متيزت ابلقيام ابلعديد من املبادرات يف خمتلف  الث سنوات ثدامت على امتداد  اليت    ،املذكورة

 . اجملاالت ذات االهتمام املشرتك
  23  أمبودمسانو وسطاء    ميثلون  ،مؤمترة ومؤمترا    80  يزيد عنا  مشاركة وازنة ملاللقاء  وقد شهد  

 .وأجانبعن ممثلي بعض املنظمات الدولية وخرباء مغاربة    ، فضالأورواب وإفريقيا وأمريكامن  دولة  
مراعاة العدالة الرقمية يف ولوج   إىل  ،والمبودمسانالوسطاء   ،حممد بنعليلو دعا ،املناسبة وهبذه 

يف ظل حتول رقمي يضمن    ،الفئات اهلشة والشخاص يف وضعية صعبة إىل اخلدمات اإلدارية 
يف كل املبادرات والسياسات   ،ابملقاربة املواطنة ضرورة االهتمام  إىل    ،املساواة االرتفاقية، كما دعا

يف قوق اإلدارية للمرتفقني  احلماية  العناية الالزمة حل، مع إيالء  وضوعملاب  املتعلقة واالسرتاتيجيات  
 واة والعدالة الرقمية.املساالكرامة و إطار من 

مداخلته يف  اململكة  وسيط  موضوع    ،واستحضر  يف  اجلماعي  التفكري  التطورات  أمهية 
اخلدمات  جمال  فقها من حتول رقمي يف  وما را  ،اليت شهدها العاملوالتحوالت اجملتمعية  التكنولوجية  
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على    ، مؤكدااملرتفق  حياةإكراهات متس  أيضا من    خلفتهمحلته من إجيابيات وما    ماو   ،دارية اإل
 . كل تفكري اسرتاتيجي يروم هذا التحولمتطلبات احللول البديلة يف   اةملراعاحلاجة امللحة 

موضوع   ملناقشة   مهمة   فرصة   ،يومنيشغاله على مدى  أد  تالذي ستم  ،وسيشكل هذا املؤمتر
تبادل اآلراء واخلربات،  ساحنة ل  االرتفاقية، ومناسبة   ىل احلقوق إلولوج  يف عالقته ابالتحول الرقمي  

نتظارات  وتستجيب لال  ،اخلدماتسرعة  و شفافية وقرب  وتقدمي اقرتاحات تسري يف اجتاه ضمان  
 .العمومية   ومرتفقي اخلدماتلمواطنني املستجدة ل

  ،والمبودمسانالوساطة    ملناقشة الدور الذي جيب أن تلعبه مؤسساتمناسبة  كما سيكون  
دعم  أجل  الرقمية مبادرات    من  زواايها    التحوالت  حقوق  تدارس  و   املختلفة،من  على  أتثريها 

 وضوعاتية.املعمل  الجمموعة من ورشات جلسات عامة و  خالل من ،املرتفقني

والسيد    ،وزير العدلحضور كل من السيد    ت شهد ذا اللقاء  االفتتاحية هلاجللسة  أن    ،يذكر
، فضال عن رئيس  العامة  النيابة   القضائية، والسيد رئيس  للسلطة   العلى  للمجلس   املنتدب  الرئيس

 رئيسة ابإلضافة إىل    .مجعية الوسطاء والمبودمسان الفرنكفونيني حامي املواطن بكيبيك )كندا(
دعم تنظيم هذا    الذين سامهتا يف  ة للفرنكوفونيمكتب جملس أورواب ابملغرب، وممثلة املنظمة الدولية  

 املؤمتر. 
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