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 بالغ للجنة الحق في الحصول على املعلومات  

 

املتعلق بالحق في الحصول على    31.13تفعيل أحكام القانون رقم    في  ،مختلف الهيئات املكلفة بمهام املرفق العام  انخراطشكل  

نية  املعلومات، عبر تعيين األشخاص املكلفين لديها بتقديم املعلومات املطلوبة من قبل املواطنات واملواطنين واألجانب املقيمين بصفة قانو 

ومية املوجودة في حوزتها، وكذا تنصيب أعضاء لجنة الحق في  النشر االستباقي للمعلومات العم   وتدابير   باملغرب، إلى جانب تفعيل آليات 

الذي دخل حيز التنفيذ   31.13، اللبنة األولى في مسار تفعيل مقتضيات القانون املذكور رقم 2019مارس  13الحصول على املعلومات يوم 

 .2011نة تور اململكة املغربية لسمن دس 27، والصادر تفعيال ملقتضيات الفصل 2019مارس  12يوم 

قوقي ونقاش وطني  ، قد صدر تتويجا ملسار ح2019مارس    12الذي دخل حيز التنفيذ يوم    31.13وغني عن البيان أن القانون رقم  

نخراط بالدنا الفعلي في مسار الديمقراطية التشاركية وإعمال مبادئ الشفافية والحكامة ال ويمكن اعتباره عالمة بارزة    ،امتد لعدة سنوات

 لوقاية من الفساد ومحاربته.  الجيدة وا

على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مما يعتبر مناسبة مواتية لتقييم    ثالث سنوات، تكون قد مرت  2022مارس    12وبحلول يوم  

 آفاق هذا التفعيل.   تفعيله واستشرافمدى 

إطار   اللجنة  وفي  نظمت  املناسبة،  لصفرو  تخليد هذه  اإلقليمي  "أمباكت"  بشراكة مع املجلس  وبدعم من للتنمية،  وجمعية 

في الحصول على املعلومات.حول  لقاء  املديرية العامة للجماعات الترابية،   ، من خاللها اللجنةمناسبة تكرس    وهي  معايير تقييم الحق 

 .صل املباشر مع عموم املواطنات واملواطنينواتتميز بطابع القرب والتاشتغالها مع الجماعات الترابية التي 

اللقاءو   هذا  صفرو   عرف  بمدينة  باللغأيضا    املنظم  املعلومات  على  الحصول  طلب  نموذج  بو   األمازيغية  ةتقديم  لغتين  كذا 

 .الفرنسية واالنجليزيةهما أجنبيتين  

  اإلعالن عن إطالق استشارة وطنية حول وكذا  تقديم معايير تقييم الحق في الحصول على املعلومات، خالل نفس اللقاءكما تم 

وكذا   بالحق في الحصول على املعلومات  املتعلق  31.13رقم  من القانون    2في املادة    املنصوص عنها   وتبقى املؤسسات والهيئات،  هذه املعايير

 ساسا بهذه االستشارة. أهم املعنيون  ،املدنيفعاليات املجتمع 

انخراط مختلف الفاعلين املؤسساتيين  في هذا السياق،  تسجل لجنة الحق في الحصول على املعلومات،   إذمن جهة أخرى، و و 

لطالبيها، إلى جانب تفعيل عدد  ، من خالل الشروع في تعيين األشخاص املكلفين بمهام تقديم املعلومات  31.13رقم    إعمال مواد القانون   في

الالفتة التي ميزت التفاعل  ، فإنها تثمن الحيوية  ستباقينونية املتعلقة بتدابير النشر اال للمقتضيات القا  ، من املؤسسات والهيئات املعنية

تفعيل   اقع  و الهاماإلعالمي مع  الحقوقي  املكسب  بأهمية اسهذا  العمومي  الوعي  ترسخ  تنامي  الوقت،  ذات  وفي  التي  ،  اإلمكانيات  تثمار 

 ملختلف املواطنات واملواطنين.  31.13يمنحها القانون رقم 

وإن تنامي الوعي بأهمية هذا الحق ليعكسه التزايد امللحوظ لعدد طلبات الحصول على املعلومات املقدمة إلى مختلف الهيئات  

 ختلف مناطق املغرب.واملؤسسات املعنية ولعدد الشكايات ذات الصلة التي تتلقاها اللجنة من م

، بتوقيع اتفاقية ثالثية مع كل من املديرية العامة للجماعات الترابية ومنظمة  2022مارس    17كما تخبر اللجنة أنها قامت يوم  

في الحصول على املعلومات بالجماعات الترابية باملغرب وتشجيع  املدن والحكومات املحلية املتحدة اإلفريقية، لتدعيم ممارسة الحق 

  ونظيراتها اإلفريقية من أجل تفعيل هذا الحق.  لتوأمة بين هذه األخيرةا

 

 


