
 

 

 بالغ صحفي

بالحق في الحصول على ق املتعل 31.13م ن رقاملحدثة بموجب القانو  ،تحتفل لجنة الحق في الحصول على املعلومات

ة بالدفاع عن هتمامل ،الد لية   الوطنية غير الحكوميةاملنظمات الحكومية    الهيئاتسؤساات   امل من نظيراتهاعلى غرار  ،املعلومات

 شتنبر من كل سنة؛ 28يصادف يوم  املعلومات الذيباليوم العالمي للحق في الحصول على الحق في الحصول على املعلومات، 

 أكتوبر 19بتاريخ  لليونياكو في إطار املكتب التنفيذي د ل التي بادرت ان من بين ثالثاملغرب ك  أن، اللجنة باعتزاز  إذ تذكر 

 ؛اتيد الحق في الحصول على املعلومشتنبر من كل سنة يوما لتخل 28، باقتراح توصية ترمي إلى تحديد يوم 2015

ه  الذي ،األصيل اإلناانيعلى أهمية إقرار هذا الحق اللجنة سؤكد  إذ ت
َ
اإلعالنات  املواثيق الد لية  منياتمد مرجعيت

 31.13 رقم ،  تشريعيا من خالل القانون 27دستوريا في الفصل  الذي تم تكرياه  عن منظمة األمم املتحدة، سيما تلك الصادرةل 

 ؛2018مارس  12بتاريخ  للمملكة املغربية الصادر بالجريدة الرسمية

باعتباره يشكل رافعة ملمارسة جميع الحقوق  ،للحق في الحصول على املعلومات اإلستراتيجية األهمية اللجنة إذ تعي 

يما لس ،كما حدده جاللة امللك إرساء النموذج التنموي املغربي الجديد،في   ألثره البالغ ،في إطار تالزم الحقوق  الواجبات ،األخرى 

  الشعب؛تخليدا لذكرى ثورة امللك  2019غشت  20 يوم الذي ألقاه الاامي في خطابه

مجتمع املعرفة   تطوير  ،التشاركية الديمقراطيةالنفتاح  تعزيز  الحق بدعمذا ملمارسة ه الوطيدة نظرا للصلة 

 تعزيز د لة الحق  القانون،  ضمان  ،الحكامة الجيدة  املااءلة   النزاهة الشفافية  بإعمال ةوثيقال لصلته ،  أيضا املواطنة

اقبة تدبير الشأن العام  ؛ تخليق الحياة العامة ، تقييم الاياسات العمومية ،املشاركة في مر

 ؛في مجال الاهر على ضمان ممارسة الحق في الحصول على املعلومات لجنةالد ر األساس ي الذي تضطلع به  اعتبارا لل

 فإنها:

تعهدات اململكة املغربية املترتبة عن توقيعها  مصادقتها على عدد من التفاقيات الد لية ذات تعلن انخراطها في تفعيل  -

 الصلة بمجال الحق في الحصول على املعلومات؛

منه، في مجال النهوض  22 لسيما املادة  31.13تعلن عزمها الراسخ  القوي لالضطالع باألد ار التي أناطها بها القانون رقم  -

ستبايي  تحاين جودة مااطر الحصول على املعلومات،  تقديم الستشارة  الببرة للمسؤساات   الهيئات املعنية بالنشر ال 

  التحايس بأهمية توفير املعلومات  كذا تكوين،  تدريب املكلفين باملعلومة؛

 الذي يمكن الطالع عليه  ،31.13 رقم من القانون  14طبقا ملقتضيات املادة  ،املعلومات طلب نموذجل هاإعدادب تذكر -

من  2ساات  الهيئات املعنية كما حددتها املادة رهن إشارة املسؤ  موضوع و ه، www.cdai.ma تحميله على املوقع اللكتر ني للجنة 

مجلس النواب، مجلس املاتشارين، اإلدارات العمومية، املحاكم، الجماعات الترابية، املسؤساات العمومية، ) املذكور القانون 

 ؛من الدستور( 12ام، املسؤساات  الهيئات املنصوص عليها في الباب املكلفة بمهام املرفق العاملسؤساات  الهيئات 

 الذي يمكن فور اعتماده أن  ،31.13تطوير   ضع نظام لتقييم مدى  درجة تفعيل مقتضيات القانون رقم تعلن اعتزامها  -

  العالمي؛ اإلقليميلفضلى التي يمكن للجنة تاويقها على الصعيدين من بين املمارسات ا سيكون  ،يشكل سابقة من نوعه

 ؛13.31حول تطبيق القانون  جهات اململكةمختلف مجموعة من األ راش على صعيد في األسابيع  الشهور القادمة  تنظمس -

 رقم مقتضيات القانون   أجرأةتدبير وى ، سواء على ماتالتدبير الرقمي للمعلومة تطور  خذ بعين العتبار ضر رة األ تعتبر  -

يشكل أحد الرهانات   الذي ،، أ  على ماتوى إعداد  تنفيذ الاياسات  البرامج العمومية املتعلقة بتطوير املغرب الرقمي31.13

 .ببالدنا جل ممارسة فعلية  جيدة لهذا الحقأالكبرى من 

 .2019ر شتنب 27حرر بالرباط بتاريخ 

 لجنة الحق في الحصول على املعلومات

 تخلد اليوم العالمي من أجل الحق في الحصول على املعلومات


