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مجلس النواب يصادق باألغلبية على مشروع قانون يتعلق بالحق يف الحصول على املعلومات

األخ لعفو باسم باسم فرق ومجموعة األغلبية  :املشروع ورش حقوقي
هام سيمكن من احلصول على املعلومة من مصدرها ويضع حدا لإلشاعة
الربملان /صليحة بجراف
صادق مجلس النواب يف جلسة عمومية ،مساء أول أمس الثالثاء ،باألغلبية ،على مشروع رقم  31.13باملتعلق بالحق يف الحصول على املعلومات ،كما أحيل من مجلس املستشارين
يف إطار قراءة ثانية وحظي مشروع القانون بتأييد  153من النواب ،ومعارضة  43نائبا يف حني لم يمتنع أي من النواب عن التصويت.
ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور املتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق األساسية ،والسيما الفصل  27منه ،الذي يخول للمواطنات واملواطنني حق الحصول على املعلومات
التي بحوزة اإلدارات العمومية واملؤسسات املنتخبة ،والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام.
ويعد املشروع ترجمة فعلية إلجراءات ومبادئ مشروع «الحكومة املنفتحة» ،وترسيخا ألسس وضوابط تخليق املمارسة اإلدارية واملساءلة ،وبالتالي ضمان املصداقية والنزاهة يف تدبري الشأن العام.
ويؤكد أيضا التفاعل اإليجابي للمملكة مع االهتمام الدولي بهذا املوضوع ،وذلك يف نطاق االلتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها يف هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عامليا.
ويستمد املشروع مرجعيته األساسية من اإلعالنات واملواثيق الدولية املنبثقة عن منظومة األمم املتحدة ،وخاصة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
كما يحدد مجال تطبيق الحق يف الحصول على املعلومات املوجودة يف حوزة اإلدارات العمومية ،واملؤسسات املنتخبة والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام ،فضال عن تنصيصه على طبيعة هذه املعلومات ومسطرة
الحصول عليها واالستثناءات وطرق الطعن والتشكي.
واعتبرت فرق ومجموعة األغلبية
امل��ش��روع  ،ورش��ا حقوقيا هاما،
سيمكن من جهة املواطن واملشتغل
على املعلومة في احلصول عليها
م��ن مصدرها ،وسيضع م��ن جهة
أخ���رى ح���دا ل�لإش��اع��ة واملعلومة
اخلاطئة التي أضحت في الوقت
احلالي وسيلة للنيل من األشخاص
واألع��راض ،السيما في ظل تنامي
وسائل التواصل االجتماعي.
األخ ك��م��ال لعفو ع��ض��و الفريق
احلركي مبجلس النواب،في تدخل

ب��اس��م ف��رق ومجموعة األغلبية،
ال����ذي ق������ال«:إن امل���ش���روع محطة
ه��ام��ة ،ستفصل ب�ين مرحلة املنع
غ��ي��ر امل��ب��رر ل��ل��ت��زوي��د باملعلومة،
وأخ����رى سيصبح ف��ي��ه��ا الولوج
إل��ى ه��ذه املعلومة حقا وواجبا
على السلطات العمومية ومختلف
مصادر املعلومات ،مع االستثناءات
التي أتى بها القانون» ،أشاد برؤية
احلكومة التي تنسجم والفلسفة
امللكية بخصوص إص�لاح اإلدارة
والنهوض بها ،بهدف يسير في

اجت���اه تلبية ح��اج��ي��ات وطلبات
املواطنني بالدرجة األولى.
وبعد أن أش��ار إل��ى أنها تكرس
م��ن خ�لال ع��دة إج����راءات ،أبرزها
حت��س�ين ف����ض����اءات االستقبال،
والتعامل مع شكايات املواطنني
وتعليل القرارات اإلدارية ومحاربة
الفساد وتسهيل مسطرة تصحيح
اإلم��ض��اءات وغ��ي��ره��ا ،ق��ال« :إنها
تكون ترسانة القانونية غنية وال
يشوبها أي نقص على مستوى
عالقة املواطن باإلدارة».

مجلس النواب يصادق على عدد من مقترحات قوانني

تعديل المادة  316من القانون
المتعلق بمدونة الحقوق العينية

إذا تعلقت بعقار محفظ .يستمر مفعول التقييد
االحتياطي املذكور إلى حني صدور حكم حائز لقوة
الشيء املقضي به».
ويتعلق هذا النص بقضية أساسية تهم حماية
حقوق الغير على مستوى عقاراتهم وأمالكهم،
ص����ادق م��ج��ل��س ال���ن���واب ف���ي ج��ل��س��ة عمومية ،وسيساهم بشكل أكبر في صيانة هاته احلقوق.
ب��اإلج��م��اع ،ع��ل��ى م��ق��ت��رح ق��ان��ون ي��ق��ض��ي بتعديل
املادة  316من القانون رقم  39.08املتعلق مبدونة
احلقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.11.178صادر في  25من ذي احلجة 1432
( 22نوفمبر .)2011
ومبوجب على ه��ذا التعديل متت املصادقة على
املادة  316من مدونة احلقوق العينية على الشكل
كما ص��ادق مجلس النواب في جلسة عمومية،
التالي «ال تقبل دع��وى القسمة إال إذا وجهت ضد باإلجماع ،على مشروع القانون رقم  76.15املتعلق
جميع ال��ش��رك��اء ومت تقييدها تقييدا احتياطيا بإعادة تنظيم املجلس الوطني حلقوق اإلنسان.

مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ويهدف املشروع إلى حتقيق ثالثة أهداف أساسية
يتمثل أولها في استكمال إرساء املنظومة الوطنية
حل��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان وال��ن��ه��وض ب��ه��ا ،وذلك
بتخويل املجلس اخ��ت��ص��اص��ات اآلل��ي��ة الوطنية
للتظلم اخلاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق
الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكذا اآللية الوطنية
للوقاية من التعذيب.
وتتمثل ثاني األه���داف في تعزيز دور املجلس
ف��ي م��ج��ال ت��رس��ي��خ م��ق��ارب��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان في
مختلف السياسات العمومية واملنظومة القانونية
الوطنية من أجل تأمني التمتع الفعلي للمواطنني
وامل���واط���ن���ات ب��ح��ق��وق��ه��م امل���دن���ي���ة والسياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية والثقافية والبيئية
التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق
اإلنسان التي صادقت عليها اململكة أو انضمت

إليها طبقا للدستور وثوابته ،كما يهدف ثالثا في
ترسيخ الطابع التعددي واملتعدد التخصصات
لتأليف املجلس وتكريس جتربة اللجان اجلهوية
للمجلس.
واستحضر مشروع القانون في مختلف مقتضياته
ال��وض��ع ال��دس��ت��وري للمجلس ال��وط��ن��ي حلقوق
اإلن��س��ان بوصفه هيئة حلماية ح��ق��وق اإلنسان
والنهوض بها ،وك��ذا مبادئ باريس التي تنضم
املؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
كما ضمنتها اجلمعية العامة ل�لأمم املتحدة في
قرارها عدد  48/134الصادر بتاريخ  20دجنبر
 ،1993وأيضا مبادئ بلغراد اخلاصة بالعالقة بني
البرملانات واملؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق
اإلنسان وحمايتها كما أقرها مجلس حقوق اإلنسان
في دورته العشرين املنعقدة بجنيف من  18يونيو
إلى  6يوليوز .2012

