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  2022نونبر  22 الرباط 

 

 إطار مركز التكوين والتبادل ف     2022نونرب    22ومه الثالاثء  ي   استضافت مؤسسة وسيط اململكة 
اململكة،  وسيط  مؤسسة  حتتضنه  ال   اليت  مجعية  بني  املشرتكة  التكوينية  واألمبودمسان    الدورة  وسطاء 

-Laurent NGON، حبضور ضيف املؤسسة السيد  املتوسطيني   األمبودمسان الفرانكفونيني ومجعية  
BABA  الذي يقصد اململكة املغربية ف زايرة عمل. الوسطى إفريقيا  مجهورية  وسيط 

 ه املناسبة إىلوأشار ف كلمة ألقاها هبذ السيد حممد بنعليلو وسيط اململكة    وقد مت إعطاء انطالقتها 
التجارب واخلربات واملمارسات تقاسم  رفع من قدرات مساعدي الوسطاء و اليت هتدف لل الدورة،  أمهية هذه  

حمطة أخرى من حمطات املسامهة ف تقوية    املؤسساتية ، معتربا  هذه الدورة  اجليدة ذات العالقة ابلوساطة  
ودعم   تدخلها  آليات  وتطوير  األمبودمسان  مؤسسات  ،  قدراهتا  أدوار  الوطنية  احلقوقية  املنظومة  داخل 

مستحضرا القواعد اليت تتأسس عليها فلسفة عمل الوسطاء ، سواء تلك اليت جسدهتا مبادئ ابريس أو  
 مبادئ البندقية  أو تلك اليت أقرها قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذي الصلة .

التكوين وتبادل اخلربات ف  جمال الوساطة الذي حتتضنه اململكة املغربية  كما ذكر مبا يشكله مركز 
 كفضاء لتمتني أواصر التعاون وتعميق النقاش واخلروج مبناقشات حول القضااي ذات االهتمام املشرتك.

إىل ما ينتظر  وبنفس املناسبة، أشار السيد وسيط مجهورية افريقيا الوسطى الذي حضر هذه اجللسة  
هذا   ،من  ميكن  الدورة  اليت  املهارات  واكتساب  الرؤى  لتبادل  جمال كملتقى  ف  والتبادل  التكوين  ملركز 
امتنانه ملا يبديه صاحب اجلاللة امللك حممد معربا عن      ا، الوساطة املؤسساتية من اجلواب عنه   الوساطة  

 افريقيا الوسطى.مهورية  وجل   القارة االفريقية  لفائدة    السادس نصره هللا من اهتمام وما خيصصه من جمهود  

 

                                                      

 

mailto:contact@mediateur.ma


Secteur 15, I LOT Q2, Avenue Azzaitoune – Hay Ryad – Rabat  B.P.21  2جزيرة ، 15قطاعQ ، حي الريـاض، الربـاط، ص.ب. شارع الزيتون ،  

Fax : (212-537) 56 42 86 : كس الفا   Tél: (212-537) 57 77 11- 57 77 00 :  الهاتف 
Email : contact@mediateur.ma  : البريد اإللكتروني 

يومني،   مدى  على  املشاركون  بوسائل  2022نونرب    23و   22وسيناقش  املرتبطة  املواضيع  خمتلف 
الوسطاء   واإلمكاانت املخولة هلم ف إطار   املواطنني وآليات تدخل  الشكاايت وتقنيات استقبال  تلقي 

 القوة االقرتاحية وكذا عالقتهم مبختلف الفاعلني.

 دولة تنتمي للفضاء   18عن مؤسسات    مشارك وخبي   30لدورة أكثر من  هذا ويشارك ف هذه ا

 الفرانكفوين واملتوسطي.
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