
                                                                                                

 بالغ صحفي 

 

تطلق واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مؤسسة وسيط المملكة 

لتوفير  التجارية العالمية ستعمال المنصاتدوليين حول موضوع ا مع فاعلين وطنيين و اتمشاور

 الخدمات األساسية للمواطنين. 

 

 

 2021يوليوز   20الرباط ، 

منذ لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  واللجنة الوطنية وسيط المملكةكل من مؤسسة تتداول 

التجارية العالمية لتوفير الخدمات األساسية  عدة أسابيع حول اآلثار المترتبة عن استعمال المنصات 

  للمواطنين.

حول  و،  GAFAM / BATX معلومات حول، من على نطاق واسع المتوفرة، األخبار على إثر ما تتيحه 

في بعض  ، والتي قد تصل  الحياة اليومية للمواطنين، وعالقتها بوضعية المنصات التجارية الرقمية الدولية

 .والدول عاتاجمالصالحيات التدخل في حد األحيان، 

تصادية والجيوسياسية التفكير داخل المجموعات االق  تعميقوالتدابير الرامية إلى  مبادرات  واعتبارا لمختلف ال

  ،واضحو  بشكل طبيعيبلدنا،    والتي تجعل  .ها مع هذه المنصاتؤرسا إالرئيسية لفهم التوازنات التي يجب  

هذه التساؤالت، التي أصبحت تكتسي طابعا عالميا، ال سيما في سياق تفاعالت اقتصادنا الرقمي في صلب  

  .مع المجموعات اإلقليمية

انطالقا مما سبق تهتم كل من مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع  

 الشخصي بهذه اإلشكالية: 

الدفاع عن الحقوق، واإلسهام في ترسيخ سيادة ب مؤسسة وسيط المملكة، في إطار مهامها المتعلقة   •

 المرفق العام مع انتظارات المواطنين.التي يقدمها  اتخدممالءمة الجودة وضمان و القانون

المتعلقة   • في إطار اختصاصاتها  الشخصي،  الطابع  ذات  المعطيات  لمراقبة حماية  الوطنية  اللجنة 

الشخصي  الطابع  ذات  المعطيات  حماية  وبمراقبة  داخل    إرساء،  المواطنين  الرقمية وحماية  الثقة 

 .المنظومة الرقمية

 

وهو التحول الذي   .واإلدارة العموميةالعالقة بين المرتفق  ل  تشك حتمية في  التحول الرقمي أصبح حقيقة  ف

فاقية، في خدماتها االرت  ، ات العموميةحول التحديات المرتبطة باستخدام اإلدار  التساؤالتمجموعة من    يثير

 : قبيلمن  ، الدوليةالتجارية الرقمية للمنصات 



                                                                                                

  االرتفاقي في عمل داءاألفيما يخص  الوطنيةالسيادة فكرة على المنصات تأثير استخدام هذه  •

 اإلدارة العمومية؛

 

تبقى ما دامت هذه الخدمات  الخدمات العمومية،  استدامة علىالمنصات تأثير استخدام هذه  •

 ؛المنصات هذه  في المتحكمة/ةالمسؤول الجهةإرادة رهينة 

 للمرتفقينالخدمات المقدمة  ببعضين المرتبطسرية الوخصوصية الضمانات الحفاظ على  •

 اإلدارة؛ة ذلك بإرساء الثقة في أداء عالقوالرقمية،  اإلدارة -إطار  في- المنصاتهذه  عبر

على آليات   الواجب تطبيقه "مبدأ الرقابة"مفهوم جودة الخدمات العمومية في ظل غياب  •

 هذه المنصات؛وكيفيات اشتغال 

ه مع اإلدارة العمومية  في عالقات للمرتفقالمفروضة والتشريعية الحماية القانونية حدود  •

 " وسيط" عابر للحدود؛  الوطنية حينما يتعلق األمر بـ

ما يمكن في مواجهة هذه المنصات، في ظل دارة العمومية ي لإلتفاوضالموقف الضعف  •

 الهشاشة الرقمية؛وصفه ب

ت سبق  مما  المؤسستان  انطالقا  أعاله  والمذكشرع  مشاوررتان  عقد  فهم    اتفي  أجل  من  مشتركة 

 ي الرقمبفعل حتمية التحول  ،  يواجهونها اإلكراهات التي  و  ، المجتمع   داخل  مختلف الفاعلين  انتظارات

  وممكنوضع مقبول  توافقية حول    إلى صيغةلتوصل  وذلك بهدف ا،  الضرورية والالزمة ومتطلباته  

 ة. لمنصات الدوليهذه ال

 وستهم هذه المشاورات أساسا: 

 ؛ الفاعلون في القطاع العام −

 الفاعلون االقتصاديون: −

 صناديق االستثمار؛ •

 صناديق الضمان؛ •

 الكبرى، المتوسطة والصغيرة؛الشركات  •

 الشركات الناشئة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة؛ •

 ن ون والنقابيون الحزبيوالمسؤول •

 المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات؛ •

 ن؛ون ودوليوخبراء محلي •

 ن.والمنظمات والشركاء الدولي •

 :إلى ات أساساروشامتهدف هذه الو

 .مكونات الخدمة الرقمية المسؤولة لصالح المواطنين واالقتصاد والمجتمع حصر •



                                                                                                

 .استخدام المنصات الرقمية التجارية وسلبياتتحليل إيجابيات  •

المنصات   • لهذه  المبتكرة  المساهمات  من  استفادة  أقصى  لتحقيق  المالئم  القانوني  اإلطار  تحديد 

 .لخاصةالتجارية باإلضافة إلى تلك المتعلقة بمنظومتها ا

تعزيز الثقة الرقمية في الخدمات الرقمية األساسية  الكفيلة باألفكار والمقترحات ذات الصلة ميع تج •

 الدولة في هذا المجال؛ وتدخالت )العامة أو الخاصة( المقدمة للمواطنين ومدى انسجام صالحيات 

 .ا عالمياتحديد الخطوات الدولية الناشئة التي تهدف إلى جعل التكنولوجيا الرقمية حق •

 وضع خطة عمل لضمان حماية المواطنين ضمن المنظومة الرقمية.  •

وبعد التشاور، ستتم   ، جلسات عمل حول هذا الموضوع في  سيتم دعوة مختلف الجهات الفاعلة للمساهمة  و

 .2022صياغة توصيات عملية بحلول نهاية الفصل األول من سنة 


