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   زاكورة
 .2022ماي  7 ف 

  الحصول عىل المعلومات تنظم ،مبادرة من جماعة زاكورةب
لفائدة  ا تكويني ا يوم 2022ماي  07 هيوم لجنة الحق ف 

ابية التابعة إلقليم زاكورة و    الحصول عىل المعلومات بالجماعات التر
اكة مع المجلس ذلك األشخاص المكلفي   بالحق ف  بشر

ابية  . اإلقليم  لزاكورة وجمعية إمباكت للتنمية وبدعم من المديرية العامة للجماعات التر

  الحصول عىل المعلومات اللقاءويندرج هذا 
  إطار المهام المنوطة بلجنة الحق ف 

المتعلق  31-13القانون رقم  بمقتض   ،ف 

  الحصول عىل المعلومات وخاصة المادة 
  ه، من 22بالحق ف 

هذا لسهر عىل ضمان حسن ممارسة بشكل أساس  ا وخ  تتوالتر

 . الحق

 : ي  هدف باألساس إىلو 

ابية  -   الحصول عىل المعلومات عىل مستوى الجماعات التر
األشخاص من خالل التفاعل مع  ،تكريس ثقافة الحق ف 

  الحصول عىل المعلومات
 ؛المكلفي   بالحق ف 

  الحصول عىل المعلومات  -
ابيةسواء بالنسبة لمرافق التحسيس بأهمية ممارسة الحق ف  أو بالنسبة  الجماعات التر

 . لمرتفقيها 

  إطار كما 
  هذا اللقاء ف 

اتيجية يأتر   استر
  الحصول عىل المعلومات التر

  مختلف النفتاح عىل ا تروملجنة الحق ف 
الفاعلي   ف 

  الحصول عىل المعلوم
، من أجل تقريب وجهات مجال الحق ف   

ابية وجمعيات المجتمع المدت  ات، خاصة الجماعات التر

ك واستيعاب منسجم لمبدأ النظر، وإرساء دعا   الحصول عىل المعلومات ئم فهم مشتر
ومقتضيات القانون رقم  الحق ف 

 المتعلق به.  31.13

 التالية:  حاور لما ىلإالتطرق بعىل وجه الخصوص،  ،هذا اللقاء  تمت   وقد 

  الحصول عىل المعلومات؛ 31-13لقانون رقم عرض شامل لمقتضيات ا •
 المتعلق بالحق ف 

 ؛واإلجراءات واآلجال المتعلقة به تقديم مسار طلب الحصول عىل المعلومات •

   جدول التصنيف والنشر عرض أهمية كل من  •
 ؛ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بهما  االستبافر

. للتحسيس والخطة  رشة حول عناص و تنظيم  •  
 تواصل مع المواطني   والمجتمع المدت 

  الحصول عىل المعلومات خالل هذا اللقاء السيد مصطف  الناوي عضو باللجنة حيث كان مرفقا 
وقد مثل لجنة الحق ف 

 بأطر من الطاقم اإلداري. 

  الحصول عىل المعلومات كانت قد اختارت مدينة زاكورة أنمما تجدر اإلشارة و 
لتقديم النسخة األوىل من  لجنة الحق ف 

  الحصول عىل المعلومات 
 . 2019يوليوز  12وذلك يوم باللغة العربية استمارة الحق ف 


