
 

 

 بالغ صحفي 

 

توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الجالية المغربية بالخارج ولجنة الحق في الحصول على 

 المعلومات 

 

    2021مارس  9 -الرباط   

      الثالثاء                        وقّع كل من مجلس الجالية المغربية بالخارج ولجنة الحق في الحصول على المعلومات يوم  

  المتعلق   31.13قانون  ال، اتفاقية شراكة وتعاون، تتعلق بتطبيق  بالرباط  بمقر اللجنة  2021مارس  9

 .2019مارس  12يوم ابتداء من الحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ ب

  إدريس اليزمي   السيدرئيسي المؤسستين  قد تم التوقيع على الوثيقة باألحرف األولى من طرف  لو

 .والسيد عمر السغروشني

وفقا  )  عملية إنشاء ل مرافقة المجلس في  العمل سويا من أجالطرفان، بموجب هذه االتفاقية،    يتعهد

بها  المتعلقة    للطلبات ، نظام متكامل واستباقي للوصول إلى المعلومات، واالستجابة  المذكور(  للقانون 

في هذا اإلطار، لجنةَ الحق في الحصول على  وسيبلغ المجلس،    .الخاصة بالجالية المغربية بالخارج

طنين؛ مع األخذ في االعتبار األحكام ذات الخطةَ المتعلقة بتصنيف الوثائق المتاَحة للموابالمعلومات  

م لألرشيف و 69.99 رقم قانون الالصلة ب المتعلق بحماية المعطيات ذات   09.08 قانون رقمالالمنّظِّ

 . بمهمة تقديم المعلوماتالطابع الشخصي، وكذا أسماء المتعاونين معه المكلفين 

المعلوماتبينما   على  الحصول  في  الحق  لجنة  جهتها، تلتزم  من  ومرافقة    ،    المكلفينبتكوين 

للمادة وفقا  والقيام،  ي 31.13 قانونالمن   22 المذكورين،  في  الذي  للتحقيق    كل حدد صالحياتها 

 التي لم يتم استيفاؤها من طرف المجلس.لبات المقدمة من طرف المواطنين، الط

ستتكلف، بشكل خاص،  ،  نة من ممثلين عن المؤسستينتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة، مكو  مثلما

ي للجنة الحق  وسيتضمن التقرير السنو  .بإعداد برنامج العمل السنوي المشترك والسهر على تنفيذه

المؤسستين  بين  التعاون  حصيلةَ  المعلومات  على  الحصول   .في 

حرص منذ مدة طويلة على    مجلس الجالية المغربية بالخارج قدالسيد إدريس اليزمي أن    أكد  ولقد

وأنشطته ) بمهامه  المتعلقة  المعلومات  فعّالة إلتاحة  بثالث  من خالل  تنفيذ سياسة  إلكتروني  موقع 

لل  أكثر من  لغات، ومركز  تلفزية  6000توثيق يضم  المنشورات والمجالت، ومنصة    رقمية  - من 

، واإلسهام في  هذا اإللتزام وهذا التوجههذه االتفاقية، تهدف إلى تعزيز وتحسين  معتبرا أن    .إلخ(...

المواطنين.   تجاه  الشفافية  من  المزيد  "اللجنة  "مثلما    مضيفا: تحقيق  مع  تعزيز شراكتنا  في  نأمل 

https://www.cdai.ma/


في مجال حماية البيانات الشخصية، ومع  الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"

 مؤسسة أرشيف المغرب في المجال الذي يندرج ضمن اختصاص هذه المؤسسة".

:  ب  من جهته،رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات،    ذكََّر السيد عمر السغروشني  فيما

من طرف جميع الفاعلين المؤسسيين )الوزارات، الجماعات الترابية،    31-13قانون  التطبيق   أهمية"

إلى الجهود ، أيضا،  مشيرا   ".هيئات الحكامة الجيدة وحماية حقوق اإلنسان، الوكاالت العامة، إلخ(

  ميع أولئك الفاعلينة جت، من أجل مرافقالمبذولة من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلوما

أحد الشروط التي تُتيح ممارسة  هو  بأن "الحق في الحصول على المعلومات  مضيفا    .في هذا الورش

 واعية لمواطنة فعّالة ويقظة".

 

 :مجلس الجالية المغربية بالخارج

) www.ccme.org.ma( 

 

 :لجنة الحق في الحصول على المعلومات

)www.cdai.ma( 

  

 لالتصال: 

 مجلس الجالية المغربية بالخارج: ▪

 حنان المزيلي:  

  0669016502 :  الهاتف

 hmazili@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 لجنة الحق في الحصول على المعلومات  ▪

 0537571124الهاتف:

   contact@cdai.ma :  البريد اإللكتروني
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