
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 -تقریر جمعیة سمسم-مشاركة مواطنة

-www.chafafiya.ma حول استعمال البوابة اإللكترونیة الرسمیة الخاّصة بتقدیم طلبات  الحصول على المعلومات   
 

 

  -إطالق البوابة اإللكترونیة الرسمیة الخاّصة بتقدیم طلبات الحصول على المعلومات:

 
الرسمیة اإللكترونیة البوابة اإلدارة، إصالح و المالیة و اإلقتصاد لوزارة التابع اإلدارة، إصالح قطاع                أطلق

12 في إلكترونیا العمومیة واإلدارات للمؤسسات المعلومات على الحصول طلبات بتقدیم الخاّصة www.chafafiya.ma             

والقاضیة ،31.13 التنظیمي القانون بموجب التنفیذ حّیز للمعلومات االستباقي النشر تدابیر دخول تاریخ وهو ،2020                 مارس

خصوصا المتاحة النشر وسائل بكل بحوزتها المتواجدة للمعلومات األقصى للحد العمومیة واإلدارات المؤسسات نشر                بإلزامیة

 اإللكترونیة منها.

 
 -تقدیم طلبات الحصول على المعلومات من طرف فریق عمل جمعیة سمسم-مشاركة مواطنة.

  
للترافع كآلیة المعلومات على الحصول في "الحق مشروع عمل فریق قام المعلومات، على الحصول في للحق ممارسته إطار                    في

لطلب www.chafafiya.ma المعلومات لطلب المخّصصة البوابة باستعمال مواطنة سمسم-مشاركة بجمعیة الجیدة"             والحكامة

وكذا العمومیة والمؤسسات باإلدارات المعلومات على الحصول طلبات تلقي بمهمة المكلّفین األشخاص أسماء على                الحصول

على الحصول بطلب قاموا مواطنة سمسم-مشاركة جمعیة عمل فریق أفراد أن اإلشارة تجدر بهم. الخاّصة االتصال                  معلومات

في المعلومات على الحصول في للحق التنظیمي القانون أن حیث الجمعیة باسم لیس و (الذاتیة) الشخصیة بصفتهم                   المعلومات

 المغرب یسمح فقط لألفراد بتقدیم طلبات الحصول على المعلومات و ال یسمح بذلك للهیئات بصفتها المعنویة.

 
اإللكترونیة المنصة على موجودة عمومیة وإدارة مؤسسة 35 ل موّجها طلبا 80 مواطنة سمسم-مشاركة جمعیة عمل فریق                   قدم

اإللكترونیة البوابة أن إلى اإلشارة تجدر عمومیة. مؤسسة 21 و وزاري قطاع 14 كالتالي: مقسّمة www.chafafiya.ma                

المؤسسات كل من المعلومات طلب تتیح ال الحالیة، نسختها في المعلومات، على الحصول طلبات بتقدیم الخاّصة                  الرسمیة

  والهیئات المعنیة بقانون الحق في الحصول على المعلومات.

 
 -حصیلة تفاعل البوابة اإللكترونیة الرسمیة مع طلبات فریق عمل جمعیة سمسم-مشاركة مواطنة.

 
على الحصول طلب على الرد المعنیة والهیئة المؤسسة على "یجب أنه على 16 المادة في 31.13 التنظیمي القانون                    ینص

للمؤسسة یمكن أنه كذلك المادة هذه تنص الطلب". تسلم تاریخ من ابتداء العمل أیام من یوما (20) عشرین أجل داخل                      المعلومات

إشعار شرط معینة حاالت في العمل) أیام من إضافیة یوما (20) عشرین (مدة مماثلة لمدة األجل هذا تمدید المعنیة الهیئة                      أو

  الشخص المتقدم بالطلب مسبقا.
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والهیئات المؤسسات طرف من الرد أجل بتمدید إشعار بأي التوصل دون العمل أیام من یوما (20) عشرین مدة إنقضاء                     بعد

المتعلقة و التالیة المعطیات سجلت مواطنة، سمسم-مشاركة جمعیة فریق بها تقدم التي المعلومات على الحصول بطلبات                  المعنیة

الرسمیة البوابة طریق عن لها وّجهت التي المعلومات على الحصول طلبات مع العمومیة والمؤسسات اإلدارات هذه                  بتجاوب

:www.chafafiya.ma 

 

 تم الرد على 17 طلب للحصول على المعلومات من أصل 80 طلب مقدم، أي بنسبة رد بلغت 21%.-

 لم یتم الرد وال إرسال إشعار بتمدید اإلجابة عن 63 طلب مقدم مما جعل نسبة عدم الرد تبلغ 79%.-

 من أصل 17 طلب تم التوصل بـ 11 رّد إیجابي، بنسبة إجابة كاملة بلغت %14 فقط.-

 من أصل 17 طلب توصل برد، تم رفض اإلجابة على (2) طلبین (أسباب الرفض في المالحظات أسفله).-

یتبین- اإلجابة فضاء ولوج بعد لكن المنصة، من الرد بإشعار طلبات (4) أربع توصلت برد، توصل طلب 17 أصل                     من

  أنها ال تتوفر على أي محتوى (إجابة فارغة).

 
 -مالحظات عامة حول البوابة اإللكترونیة الرسمیة للحق في الحصول على المعلومات:

 
محتوى)- (دون فارغة إجابات (4) بأربع مواطنة سمسم-مشاركة جمعیة فریق توصل سابقا، إلیه اإلشارة تمت                 كما

بإشعار العمل فریق توصل الطلبات، لهذه بالنسبة علیه. الّرد تّم طلب 17 أصل من المعلومات على الحصول                   لطلبات

الطلب تتبع عملیة أن إال اإللكتروني، البرید عبر www.chafafiya.ma الرسمیة البوابة من اإلجابة على                الحصول

حیث الحالة هذه في شكایة تقدیم من البوابة تمّكن ال ذلك، إلى إضافة فارغ. المحتوى أن إلى تفضي البوابة طریق                      عن

 أنها تعتبر (البوابة) الطلب مجابا عنه و تحتسبه مع الطلبات المتفاعل معها في المعطیات المقدمة على المنّصة الرئیسیة.

 

بوزارة- اإلدارة إصالح لقطاع مقدم بطلب األول الطلب فیتعلق أعاله، إلیهما المشار المرفوضین الطلبین یخص                 فیما

"لقد كالتالي: هو اإلدارة إصالح قطاع طرف من به المتوصل الطلب رفض تعلیل اإلدارة. وإصالح والمالیة                  االقتصاد

أن والحال واحدة". سنة في مرة من أكثر المعلومة نفس طلب المعلومات لطالب یحق وال مسبقا، بالجواب                   توصلتم

فریق قرر شكایة، تقدیم إلمكانیة البوابة توفیر عدم أمام و فارغا كان الرفض تعلیل في جاء الذي المسبق"                    "الجواب

 العمل توجیه نفس الطلب لنفس المؤسسة مرة ثانیة.

 

األوقاف بوزارة والتعاون اإلداریة الشؤون لمدیریة البوابة عبر مقدم بطلب فیتعلق المرفوض، الثاني الطلب                أما

بعد للوزارة". اإللكتروني بالموقع مسبقا منشورة المطلوبة "المعلومات أن مرّده الرفض سبب اإلسالمیة.               والشؤون

المطلوبة المعلومات نشرت الوزارة أن بالفعل تبّین اإلسالمیة، والشؤون األوقاف لوزارة الرسمي الموقع على                اإلطالع

الجهویة والمندوبیات المدیریات بكل المعلومات على الحصول طلبات لتلقي المعّینین األشخاص بالئحة المتعلقة               و

https://bit.ly/2Vwnr88 :لألوقاف والشؤون اإلسالمیة كما هو مبین على الرابط التالي 
 
 

التابع- البرلمان مع العالقات لقطاع البوابة عبر موجه لطلب اإللكتروني البرید طریق عن كامال جوابا العمل فریق                   تلقى

الرسمیة البوابة عبر الطلب توجیه رغم البرلمان. مع والعالقات اإلنسان بحقوق المكلفة الدولة               لوزارة

دون اإللكتروني البرید طریق عن البرلمان مع العالقات قطاع من مباشرة جاء الجواب أن إال www.chafafiya.ma                

البوابة على الطلب تتبع أن إال كامل بجواب توّصلنا ورغم الطلبات. لباقي بالنسبة الحال هو كما بالبوابة                   المرور

تنسیقا یستدعي مما بعد، بجواب یتوصل لم الطلب أن یظهر یزال ال المعلومات على الحصول طلبات لتقدیم                   الرسمیة

 أكبر بین القطاع المشرف على البوابة و المؤسسات و الهیئات الممثلة على البوابة.
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و- الهیئات طرف من كاملة بأجوبة العمل فریق بها تقدم المعلومات على للحصول طلبات (4) أربع توصل                   رغم

هو كما www.chafafiya.ma بوابة طرف من التوصل إشعار العمل فریق یتلق لم إلیها، وجهت التي                 المؤسسات

الطاقة بقطاع الكهرباء مدیریة طرف من كاملة و إیجابیة بـأجوبة األمر ویتعّلق اإلجابة. حاالت باقي في                  الحال

والمیزانیة البشریة الموارد ومدیریة االجتماعیة التنمیة مدیریة والبیئة، والمعادن الطاقة لوزارة التابع              والمعادن

لالتصال العلیا للهیأة العاّمة والمدیریة واألسرة، والمساواة االجتماعیة والتنمیة التضامن بوزارة العامة              والشؤون

 السمعي البصري.

 

المعلومات- على الحصول طلبات لتقدیم الرسمیة البوابة عبر العمل فریق به تقدم طلب على كامل بجواب التوصل                   تم

یتم ولم هذا لإلجابة، القانوني األجل انقضاء من أیام (9) تسعة بعد المهني واإلدماج الشغل بوزارة التشغیل مدیریة                    إلى

 إشعار مرسل الطلب بأي تمدید ألجل اإلجابة سابقا.

 

أجل- من المعلومات على الحصول طلبات لتقدیم الرسمیة ب  البوابة المعلومات على للحصول طلبات (4) أربع تتّبع                  عند

البوابة من الطلب حذف تم أنه بمعنى موجود". غیر "الطلب التالیة: الجملة تظهر بالجواب، التوصل بعدم شكایة                   تقدیم

إجابة أجل انتهاء بعد العمل أیام من یوما 20) بالطلب المعنیة الهیئة أو المؤسسة لرئیس شكایة تقدیم آجال انتهاء                     قبل

  المؤسسة أو الهیئة المعنیة)، ویتعلق األمر بالطلبات الموّجهة إلى:

                       * قطاع حقوق اإلنسان ب  وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان

                       * مدیریة المالحة والتجارة بوزارة التجهیز والنقل واللوجستیك والماء

                        * مدیریة الشغل بوزارة الشغل واإلدماج المهني

                        * المؤسسة المحمدیة

 تجدر اإلشارة أن عدم وجود هذه الطلبات على البوابة كان ابتداء من 23 أبریل 2020، أي 6 أیام عمل فقط بعد إنتهاء

 آجل إجابة المؤسسات المعنیة، في حین أن آخر آجل لتقدیم شكایات في شأنها هو 13 ماي 2020.
 

الحصول- طلب تقدیم یمكن ال المعلومات على الحصول طلبات لتقدیم الرسمیة البوابة على الموجودة المؤسسات                 بعض

مفّعل الغیر األمر وهو إلیه الطلب لتقدیم بالمؤسسة معّین قطاع اختیار إجباریة ذلك في والسبب إلیها ، المعلومات                   على

 (مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشریف وغرفة الصید البحري المتوسطیة لطنجة كمثال على ذلك).

 

الحصول- في بالحق المعنیة والهیئات المؤسسات كل المعلومات على الحصول طلبات لتقدیم الرسمیة البوابة تضم                 ال

الّالمركزیة اإلداریة الوحدات تعتبر والتي الترابیة الجماعات خالله ومن الداخلیة وقطاع كالبرلمان، المعلومات               على

إلى باإلضافة متعّددة، معلومات على الحصول طلب موضوع وتكون محلّیا المواطنین و المواطنات شؤون تسّیر                 التي

اإلدارات من وغیرها المحاكم وكذلك والكهرباء، والماء كالنقل العمومیة المرافق بتدبیر المكلّفة              المؤسسات

 والمؤسسات العمومیة المعنیة بالقانون 13.31.

 

على- العموم اّطالع إمكانیة www.chafafiya.ma المعلومات على الحصول طلبات لتقدیم الرسمیة البوابة توفر               ال

طلب إعادة إلى سیؤدي مما المعنیة، الهیئات و المؤسسات طرف من بجواب توصلت و البوابة عبر قدمت التي                    الطلبات

و المواطنات سیمّكن أجوبتها و الطلبات نشر أن حین في مرة. من أكثر معینة هیئة أو مؤسسة من المعلومات                     نفس

على اإلجابة الهیئات و المؤسسات سیجّنب و آخر طلب تقدیم إلى الحاجة دون المعلومة على الحصول من                   المواطنین

 نفس الطلبات عّدة مّرات.
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