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 موضوع اللقاء 

 الولوج للمعلومة

 املنظم  

 املنتدى املغربي للصحفيين الشباب

 التاريخ 

 على الساعة الخامسة بعد الزوال  2020 نونبر  3

   لون خ املتد 

ملنتدى املغربي للصحفيين  ا/الصادقي، عضوة الهيئة املغربية للصحافيات الشاباتالسيدة سكينة  ▪

 الشباب

 السيدة وئام املستمد ممثلة قطاع إصالح اإلدارة  ▪

 سمسم مواطنة بجمعية "مشروع "الحق في الوصول ٕالى املعلومات بوزار، منسقةسيدة زينب ال ▪

 قراطية لنساء املغرب للجمعية الدمالسيدة نادية حمايتي، عضوة املكتب التنفيذي  ▪

ستاذ اإلعالم والتواصل رئيس  السيد محمد العوني، ▪
ٔ
  حاتم-منظمة حريات اإلعالم والتعبير صحافي وا

 الحق في الحصول على املعلومات السيدة منية الشتوكي، ممثلة لجنة  ▪

 اإلدارة  إصالحلسيد حاتم مورادي، ممثل قطاع ا ▪

 زارة الداخلية و /سيدة فتيحة زنيبي، ممثلة املديرية العامة للجماعات الترابيةال ▪

 شاركون  امل 

    557  :الوطنية للحكومة املنفتحة بوابةالعدد املسجلين عبر  ▪

 . 2020بر نون14إلى حدود يوم  ةمشاهد  1400أكثر من  عبر الفايسبوك: عدد املشاركين ▪

 Zoom: 50عبر تطبيق  عدد املشاركين ▪

 التحديات / اإلشكاليات املطروحة  

والباحثين بشأن الحصول على املعلومات بطريقة  غياب التنصيص على مساطر خاصة باإلعالميين  ▪

 31.13القانون رقم قتضيات ميّسرة في م

وجود تعابير فضفاضة ومصطلحات حـّمالة أوجه، من قبيل: الحياة الخاصة لألفراد، أمن الدولة   ▪

 الداخلي والخارجي 

https://www.facebook.com/Mnzmthatm/?__cft__%5b0%5d=AZVsOoQ1OqmEonjhjnlEr6LpZjRhpUd6_L8WB6n7zAUcPph_wyIonNr_4xFMAjyG_SmxMscsmXXx8UL9f4IDsqbNnwnEeudTlMQCp7NjxpPzO_4h7WD5j2MYxLTCBE1mNGOVFJ6bhYgE_ZPp6pAWqy4I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Mnzmthatm/?__cft__%5b0%5d=AZVsOoQ1OqmEonjhjnlEr6LpZjRhpUd6_L8WB6n7zAUcPph_wyIonNr_4xFMAjyG_SmxMscsmXXx8UL9f4IDsqbNnwnEeudTlMQCp7NjxpPzO_4h7WD5j2MYxLTCBE1mNGOVFJ6bhYgE_ZPp6pAWqy4I&__tn__=kK-R


 

 
 

 مجلس الحكومةاملساس بالحق في تتبع القرار العمومي من خالل إضفاء السرية على مداوالت  ▪

 تحد من انتشار ثقافة الحصول على املعلومات  ▪
ً
 اعتبار السر املنهي عقبة

من    12البطء في تعيين املكلفين بتلقي طلبات الحصول على املعلومات، كما هو منصوص عليه في املادة  ▪

 31.13القانون رقم 

 ة أو عبر البوابةبطريقة ورقي تقاعس املؤسسات في التفاعل مع طلبات الحصول على املعلومات ▪

املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات، وبين نصوص قانونية  31.13وجود تنازع بين القانون رقم  ▪

 أخرى بخصوص السر املنهي وعالقته بالحق في الحصول على املعلومات 

لجنة الحق بالحصول على املعلومات للتعريف بمقتضيات بإجراءات كافية من طرف قيام العدم  ▪

  31.13ن رقم القانو 

غياب معلومات رقمية حول عدد طلبات الحصول على املعلومات التي توصلت بها لجنة الحق في  ▪

 الحصول على املعلومات، وعدم نشرها في موقعها اإللكتروني 

 طلب الحصول على املعلومات نموذج التأخر في إصدار  ▪

بات الحق في الحصول على  على حق الجمعيات في تقديم طل 31.13عدم التنصيص في القانون رقم  ▪

 املعلومات 

مع بيروقراطية اإلدارة املغربية ووجود مقاومات متعددة في وجه  31.13اصطدام تطبيق القانون رقم  ▪

 تطبيق القانون 

 إشكالية ولوج املرأة للمعلومات العمومية خاصة في املجال القروي   ▪



 

 
 

   استطالع الرأي 
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الفساد

تضارب المصالح

مدة االستجابة للطلبات

ضمان الشفافية الكاملة للمعلومات المتاحة

دارات ة بتوفير المعلومات في اإل.ة المكلف.معايير اختيارالموظف
العمومية

ى المعلوماتشفافية االستثناءات في القانون في الحق في الوصول إل

تدابير سرية المهنة

معلومات التناقضات بين القانون الذي ينظم الحق في الوصول إلى ال
قانون والقوانين األخرى كالنظام األساسي العام للوظيفة العمومية، و

الصحافة والنشر

ن عدم وجود إشارات محددة لتسهيل التبادل مع فئات الصحفيي
والصحافيات، إذ أن هذا المجال يدخل في صميم مهامهما

ضعف جودة خدمات االدارات

ت؟في رأيك، ما المشكلة الرئيسية في الحق في الوصول إلى المعلوما
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صحيح

خطأ

اء من غير عادلة بين الرجال والنس/ هل تعتقد أن المعلومات غير متساوية
حيث إمكانية الوصول إليها 
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جودة الخدمات اإلدارية

التحرش

توزيع أدوار المرأة في المجتمع

، فإن هذا يرجع إلى مشكلة تتعلق ب"نعم"إذا كانت اإلجابة 
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راطية في المغرب، يتيح الحق في الحصول على المعلومات الممارسة الديمق
الكاملة لحرية الرأي التعبير واإلعالم
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يضا ضمان الفهم الكامل، وبناء القدرات، ليس للنساء فحسب، بل أ
ول إلى للمؤسسات التي تعمل على معالجة مسألة عدم التكافؤ في الوص

.المعلومات

ت الرقمنة اإلجمالية العمليات الوصول إلى المعلومات في القطاعا
اإلدارية والحكومية

ة تنظيم حملة توعية حول عمليات الوصول إلى المعلومات مختلف
حسب اهتمام كل قطاع حكومي وكل إدارة

ر الحوافز تعزيز القدرات المؤسسية المحلية والمجتمعية من خالل توفي
كل المناسبة لتمكين هذه الجهات الفاعلة من جمع المعلومات ونشرها ب

شفافية

تدابير تفعيل بوابة الشفافية بشكل يضمن فعالية أكثر

التطبيق السليم لقانون الحق في الحصول على المعلومات،

المتعلق بالحق في الحصول على 31.13مراجعة القانون رقم 
ن على المعلومات مراجعة جدرية، تسمح بوضع ألية لحصول الصحفيي

ول على المعلومات، ثـم إيجاد صيغة تضع توازناً بين الحق في الحص
.المعلومات وبين االستثناءات المحددة

المعلومات برأيك، كيف يمكننا التغلب على اإلشكاليات المتعلقة بالوصول إلى
من خالل



 

 
 

 الحلول املقترحة  

ضرورة دعم القدرات وتوعية وتحسيس أطر املؤسسات والجماعات الترابية في مجال الحق في الحصول   ▪

 على املعلومات  

تأطير املواطن بعالقته مع طلبات الحصول على املعلومة باعتبارها يجب أن تتعلق باملعطيات العمومية   ▪

وال عالقة لها بطلبات حل املشاكل الشخصية أو مشاكل  التي تنتجها او تتوفر عليها اإلدارة العمومية 

 املوظف في عالقته باإلدارة أو الشكايات.

دعم خلق مواقع إلكترونية من طرف املجتمع املدني من أجل تبسيط املعلومة العمومية، وتوظيف  ▪

رص املعطيات واملعلومات وإتاحتها للمستعمل املباشر فمثال املستثمر يحتاج ملعلومات تهم الف

 االستثمارية وتحلل القوانين في هيئتها الخام.

إعداد دالئل وورشات عمل لألشخاص املكلفين بقطاع الوصول إلى املعلومة في القطاعات الوزارية   ▪

 واإلدارات 

 االستمرار في التزامات الخطة الوطنية األولى للحكومة املفتوحة ▪

 هو رقمي  صول إلى املعلومة خارج ماإنجاز مشروع خاص بالنساء والفتيات في الوسط القروي للو  ▪

برنامج وطني للتعريف والتوعية بالحق في الحصول على املعلومة وإشراك جميع الوزارات وجمعيات   ▪

 املجتمع املدني

 هدعم لجنة الحق في الوصول إلى املعلومة من أجل تفعيل عملها وتطوير  ▪

انتقائية، من أجل دعم القدرات برنامج للعمل املشترك مع منظمات املجتمع املدني بدون احداث   ▪

 والتوعية والتبسيط ودعم املمارسة لدى املواطنين واملواطنات

ضرورة اعتماد النشر االستباقي باعتباره هو األصل بينما النشر التفاعلي أو خدمات الرد على طلبات   ▪

 الحصول على املعلومة تعتبر استثناء 

ملزمة للمؤسسات العمومية وكذلك للجنة  ضرورة اكتساب بوابات الحصول على املعلومة لصفة ▪

الحصول على املعلومة من أجل التفاعل مع الطلبات والشكايات ومن أجل االعتماد على مسطرة طلب 

 املعلومة في الدعوى في حالة اللجوء إلى املحكمة اإلدارية كمرحلة أخيرة 

دارة وتخفيف مسطرة الطلبات نشر األجوبة السابقة لتخفيف عملية اإلجابة على الطلبات من طرف اإل  ▪

 على املواطن 

 في أعمالهم  13-31العمل على دمج الصحفيين وخاصة الصحافة االستقصائية من أجل اعتماد قانون  ▪

تكثيف تكوين املكلفين بتلقي طلبات الحصول على املعلومة وإلزام باقي الهيئات بتعيين مكلف في حالة   ▪

 عدم وجوده 

إعداد نموذج باللغتين الرسميتين للمغرب العربية واألمازيغية وملا ال إضافة اللغتين الفرنسية  ▪

ن يتقدموا بطلبات الحصول  أواإلنجليزية بما أن القانون يتيح لألجانب املقيمين بصفة قانونية للمغرب 

 على املعلومة  

 فئات في حالة إعاقةالعند إعداد الدالئل األخذ بعين االعتبار  ▪



 

 
 

إعداد التزامات خاصة بالنوع وإدخال النوع بطريقة عرضانية في جميع االلتزامات األخرى وإشراك  ▪

املنظمات النسائية لالستمرار في التوعية والتحسيس على الحق في الحصول على املعلومة وعلى الطرق 

 والسبل لذلك 

 جتمع املدنيفتح فضاء في املوقع اإللكتروني للحكومة املفتوحة ملشاركة مبادرات امل ▪

 املقترحة   ولويات األ 

 النتائج املنتظرة  الحل املقترح  التحديات / اإلشكاليات املطروحة  القتراح عنوان ا 

مراجعة القانون 

املتعلق   31.13رقم 

بالحق في الحصول 

 على املعلومات  

غياب التنصيص على مساطر -

خاصة باإلعالميين والباحثين  

املعلومات بشأن الحصول على 

 .بطريقة ميّسرة

عدم التنصيص على حق  -

الجمعيات في تقديم طلبات الحق 

 في الحصول على املعلومات 

استعمال بوابة  عدم إلزامية -

املؤسسات الشفافية من طرف 

ق حوالهيئات املعنية وكذا لجنة ال 

 صول على املعلومات في الح

 املعلومات    ى الحصول علالبطء في  -

 

 

بنود   القانون دمج   داخل 

 من أجل:

العمل على دمج   -

الصحفيين وخاصة  

الصحافة االستقصائية 

من أجل اعتماد قانون  

 في أعمالهم  31-13

إلزامية استعمال بوابة -

الشفافية من طرف  

املؤسسات والهيئات  

املعنية وكذا لجنة الحق  

في الحصول على 

 املعلومات 

خاصة  وضع ألية -

على الجمعيات لحصول 

 املعلومات 

تلقي  مدة  مراجعة 

هي  كما  املعلومات 

في   عليها  منصوص 

 31.13القانون 

تبسيط مساطر الولوج  

 للمعلومات 

تعزيز اإلطار قانوني بما  

اعتماد   من  يمكن 

في أعمال   13-31قانون 

 الصحفيين

ولوج القطاع    تسهيل 

من  للمعلومات    املدني

ذات   أجل ملهامها  أداها 

 طابع املنفعة العامة 

 



 

 
 

النشر  تعزيز

  االستباقي

   للمعلومات

املؤسسات والهيئات   تقاعس 

نشر املعلومات استباقيا  في    املعنية

في  عليها  املنصوص  تلك  فيها  بما 

ؤطر لهذا من القانون امل  10املادة  

 الحق 

 

منصة إلكترونية  إطالق 

خاصة بالنشر   وطنية

وإلزامية  االستباقي

اعتمادها من طرف  

املؤسسات والهيئات  

 املعنية 

النشر   دليل  إصدار 

 االستباقي 

نشر األجوبة السابقة 

لتخفيف عملية اإلجابة 

على الطلبات من طرف  

ؤسسات أو الهيئات امل

 املعنية 

  تفعيل القانون املؤطر -

الشفافية ت-   حقيق 

الولوج  و  عملية  تسهيل 

 للمعلومات 

  وتحسيس   تأطير 

ب في املواطن    الحق 

على   الحصول 

وكيفية    اتاملعلوم

 ممارسته 

 

غياب املعلومات الكافية عند 

املواطن حول الحق في الحصول  

 على املعلومات وطبيعة املعلومات

يمن الحصول عليها لعمومية التي ا

ال عالقة لها بطلبات حل والتي 

املشاكل الشخصية أو مشاكل 

املوظف في عالقته باإلدارة أو  

 الشكايات. 

بإجراءات كافية من قيام العدم 

لجنة الحق بالحصول على طرف 

املعلومات للتعريف بمقتضيات 

  31.13القانون رقم 

 

إحداث برنامج وطني/  

حملة تواصلية واسعة 

للتعريف وتوعية 

واطنين بالحق في امل

ات  الحصول على املعلوم

ؤسسات  املوإشراك 

والهيئات املعنية وكذا 

 جمعيات املجتمع املدني 

 

حقه  لاملواطن    ممارسة

 ولوج إلى املعلومة  ي الف

اإلشكاليات  تفادي 

حل   بطلبات  املتعلقة 

أو   الشخصية  املشاكل 

في   املوظف  مشاكل 

أو   باإلدارة  عالقته 

 الشكايات

تكثيف تكوين  

املكلفين بتلقي 

البطء في تعيين املكلفين بتلقي  -

طلبات الحصول على املعلومات، 

كما هو منصوص عليه في املادة 

 31.13من القانون رقم  12

إلزام باقي الهيئات بتعيين  

عدم   حالة  في  مكلف 

 وجوده

التفاعل  ضمان  

مع   والفعال  اإليجابي 

على   الحصول  طلبات 

طرف   من  املعلومات 



 

 
 

طلبات الحصول 

 على املعلومة  

تقاعس املؤسسات في التفاعل -

مع طلبات الحصول على  

بطريقة ورقية أو عبر  املعلومات

 البوابة 

وجود تنازع بين القانون رقم  -

وبين نصوص قانونية  31.13

أخرى بخصوص السر املنهي  

وعالقته بالحق في الحصول على 

 املعلومات 

 

من   املزيد  تنظيم 

لفائدة   التدريبات 

طلبات  بتلقي  املكلفين 

 الحصول على املعلومة 

 

املكلفين  األشخاص  

مستوى   على 

والهيئات   املؤسسات 

 املعنية 

تعزيز ولوج املرأة إلى 

 املعلومات العمومية 

ة للمعلومات إشكالية ولوج املرأ

العمومية خاصة في املجال  

 القروي  

 

إنجاز مشروع خاص 

بالنساء والفتيات في  

الوسط القروي  

للوصول إلى املعلومة  

 هو رقمي خارج ما

وإشراك املنظمات 

النسائية لالستمرار في 

التوعية والتحسيس على  

الحق في الحصول على 

وعلى الطرق   املعلومة

 والسبل لذلك 

في   العدالة  تحقيق 

الوصول  في  الحق 

وتفعيل   للمعلومة 

 لحكامة الدامجة  ا

 

  

 


