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  Le Médiateur du Royaume du Maroc 

   2022ماي  18

 

مببادرة من مؤسسة وسيط اململكة، صادق املشاركون يف املؤمتر الدويل الذي احتضنته مدينة  
يومي الوسطاء  2022ماي    18و  17مراكش  ميثاق  على  ابإلمجاع،  عامة،  جلسة  يف   ،

واألمبودمسان حلماية حقوق مرتفقي اإلدارات العمومية يف جمال الرقمنة، الذي أطلقوا عليه اسم  
دعا املؤمترون من خالله إىل جعل هذا املوضوع رهاان مشرتكا بني مؤسسات "ميثاق مراكش"، و 

الوساطة يف الفضاء الفرانكفوين، واحلرص  على ترمجة خمرجات هذه التظاهرة الدولية إىل ممارسات  
فعلية حلماية حقوق املرتفقني يف ظل التحول الرقمي، مع إيالء األمهية الواجبة للفئات اهلشة وتلك 

ش أوضاعا صعبة واألطفال والشباب، ووضع التدابري الكفيلة بتكيف املرتفقني مع الوسائل اليت تعي 
 .التكنولوجية احلديثة من خالل التمكني والتأهيل واملواكبة 

ة الرقمية هبدف اكتساب املهارات  كما أكدوا على تطوير التعليم والتدريب يف جمال املواطن
 .الرقميالالزمة واالخنراط الفعال يف اجملتمع  

ودعا املؤمترون أيضا، إىل ضرورة احلرص على تطوير وإرساء إطار قانوين مالئم ودامج "ملقتضيات  
محائية"، يف مجيع املبادرات والربامج والسياسات العمومية ذات الصلة بتحديث املرفق العمومي، 

وعا متساو  بشكل  إليها  اللجوء  على ضمان  احلرص  مع  اإلدارية،  اخلدمات  ووفق  وبـرقمنة  دل 
واحلق يف  للمواطنني،  الشخصية  املعطيات  ومحاية  للمرتفقني،  األساسية  احلقوق  تضمن  شروط 
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احرتام خصوصيتهم ومعامالهتم الرقمية، من منطلق احلق يف محاية اهلوية الرقمية واحلق يف ممارسة  
 .متطلبات املواطنة الرقمية 

حول الشروط الضرورية إلجناح أي  كما عرب املشاركون يف املؤمتر، الذي عرف نقاشات مهمة  
التزامهم بتسخري مجيع اإلمكانيات املتاحة، واختاذ  املواطنني، عن  حتول رقمي وجعله يف خدمة 
الرقمية ملؤسسات   الولوج إىل اخلدمات  املواطنني عند  اليت تضمن محاية حقوق  التدابري الالزمة 

الالزم يف املقارابت اليت ينهجوهنا،    الوساطة واألمبودمسان، مؤكدين حرصهم على حتقيق االنسجام
لتيسري الولوج للخدمات املقدمة عرب وسائل التكنولوجية احلديثة، ودعم الربامج املتعلقة بتبادل 
اخلربات واملمارسات اجليدة  يف تدبري  انعكاسات التحول الرقمي على حقوق املرتفقني عرب وضع  

شراكات مع خمتلف الفاعلني يف اجملال من جمتمع اسرتاتيجيات لتحقيق األهداف املشرتكة، وبناء  
 .مدين ومنظمات دولية وغريهم 

ولإلشارة، فإن هذا املؤمتر، الذي احتضنته مؤسسة وسيط اململكة، مت تنظيمه بتعاون مع مجعية 
األمبودمسان والوسطاء الفرانكفونيني، وساهم يف دعمه كل من املنظمة الدولية للفرانكفونية وجملس  

 أورواب.

mailto:contact@mediateur.ma

