
 مبررات وأولوٌات قانون من اجل الحق فً الوصول إلى المعلومات فً المغرب

 مضمون الحق من حٌث المستفٌدٌن والملتزمٌن- أوال

 

 

إن المقاربة األكثر إنتاجٌة فً مجال حقوق اإلنسان تركز على تحدٌد الحق من منظور 

ومن هذا . التزامات السلطات العمومٌة ووضع جزاءات على إخاللها بهذه االلتزامات

المنظور تسعى القوانٌن المكرسة للحق فً الوصول إلى المعلومات إلى التمٌٌز بٌن التزام 

السلطات بتوفٌر المعلومات، والوثائق بناء على طلب من األفراد الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن من 

كما تحدد . جهة، والتزامها بتوفٌر بعض المعلومات األساسٌة بدون طلب، من جهة ثانٌة

القوانٌن الجهات المعنٌة بااللتزام، ومفهوم الوثٌقة اإلدارٌة، وشكل طلبها وتسلٌمها وتكلفة 

 .ذلك

 

 حق كل شخص فً الحصول على المعلومات والوثائق اإلدارٌة بطلب منه  -1

طبقا لتوصٌات المنظمات المختصة و الممارسات الجٌدة، ٌتعٌن أن ٌنص القانون على 

كالجمعٌات، والنقابات، والشركات، )حق كل شخص، سواء كان شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا 

وأن ٌحدد القانون على سبٌل . ، فً الحصول على المعلومات والوثائق اإلدارٌة(وؼٌرها

التوسع المعلومات والوثائق اإلدارٌة التً ال تمس إتاحتها لألفراد بمصلحة مشروعة محمٌة 

.  بالقانون

تعرٌف المعلومة والملزمٌن بتسلٌمها 

ٌقصد بالمعلومة كل مادة مسجلة مهما كان شكلها أو وعاإها أو طبٌعتها أو مصدرها 

أو تارٌخ وضعها أو صبؽتها القانونٌة الرسمٌة، سواء كانت صادرة عن الهٌؤة التً تملكها 

أم ال، وسواء كانت مصنفة كمعلومة سرٌة أم ال، مثل الوثائق والملفات، والتقارٌر، 

والدراسات، والملخصات، والمحاضر، واإلحصائٌات، والتوجٌهات، والتعلٌمات اإلدارٌة، 



والمعطٌات والمراسالت اإللكترونٌة وؼٌرها، والمناشٌر والمذكرات، واألجوبة الوزارٌة 

التً تتضمن تفسٌرا للقانون، أو توصٌفا لمسطرة إدارٌة، وكذا اآلراء والقرارات التً 

تمسكها الهٌئات المحدثة بمقتضى الدستور أو القانون أو التنظٌم وعلى رأسها إدارات 

الدولة، والجماعات الترابٌة وهٌآتها، والمإسسات العمومٌة، وكل هٌؤة أخرى خاضعة 

للقانون العام والهٌآت الخاضعة للقانون الخاص المكلفة بتسٌٌر مرفق عمومً والمقاوالت 

باإلضافة إلى هذه . الخاصة التً ٌملك جزءا من رأسمالها شخص من أشخاص القانون العام

.  الهٌآت المذكورة، ٌلزم بتسلٌم المعلومات والوثائق كل من البرلمان والجهاز القضائً

 بؤن ٌمتد حق الحصول على المعلومات إلى تلك التً فً 19تنصح منظمة الفصل 

حوزة مإسسات خاصة عندما ٌكون ذلك ضرورٌا لممارسة حق أو لحماٌته، وذلك فً 

. إطار استثناءات خاصة ومحدودة

ٌمكن أن تكون المعلومة على شكل مكتوب أو تسجٌالت سمعً أو سمعً بصري، أو 

وٌجب . توجد محمولة على وسٌلة إعالمٌة، أو ٌمكن الحصول علٌها بمعالجة إعالمٌة عادٌة

أن ٌنص القانون المتعلق بالحصول على المعلومات على مبدأ عام ٌقضً بؤن كل معلومة 

 .أو وثٌقة إدارٌة ؼٌر محمٌة بالقانون ٌجب أن تكون متاحة للوصول إلٌها

 

مسطرة تقدٌم الطلب 

ٌجب أن ٌنظم القانون مسطرة الطلب، والشخص المسئول داخل اإلدارة عن موضوع 

تسلٌم المعلومات، وجواب اإلدارة فً أجل محدد، ووسائل اللجوء أو التظلم المتاحة لألفراد 

.  فً حالة الرفض الصرٌح أو الضمنً

إن طلب األشخاص ٌجب أن ٌكون مكتوبا حتى ٌحدد بدقة الوثٌقة المطلوبة وٌسهل 

على اإلدارة التعرؾ علٌها، وحتى ٌشكل وسٌلة بالنسبة لإلدارة وللشخص على السواء 

وٌمكن أن ٌنظم القانون مساعدة األفراد األمٌٌن لصٌاؼة طلبات . إثبات حصول الطلب

. الحصول على المعلومات



من الضروري أن ٌنص القانون على تسلٌم وصل عن وضع أي طلب وتسجٌل تارٌخ 

وضعه، والمصلحة التً تم وضعه لدٌها، وتحدٌد موضوعه تسهٌال إلجراءات التظلم 

. خاصة فً حالة سكوت اإلدارة المعنٌة

عندما ٌوجه الشخص طلبه أو ٌضعه لدى اإلدارة المعنٌة ٌجب أن ٌتوصل بجواب 

وفً .  ٌوم من تارٌخ وضع الطلب مثال30 ٌوما و20على طلبه فً أجل ٌحدده القانون بٌن 

الحاالت المستعجلة التً تكون المعلومة ضرورٌة للحفاظ على حٌاة أو حرٌة شخص ما، 

 .( ساعة مثال48)فإن اإلدارة ٌجب أن تجٌب فً أجل قصٌر جدا بحسب األحوال 

 

الجواب على الطلب وتسلٌم المعلومة 

:  طبقا للقانون ٌجب أن ٌتضمن الجواب

كون اإلدارة المعنٌة تتوفر أم ال على الوثٌقة أو على المعلومات المطلوبة؛ - 

وفً حالة اإلٌجاب أن ٌتم تبلٌػ الوثٌقة أو المعلومات إلى طالبها ما لم تكن مستثناة - 

.  كما سنرى

وٌمكن أن ٌتم الوصول إلى المعلومات والوثائق حسب طبٌعتها باإلطالع علٌها فً 

عٌن المكان، أو بالحصول على نسخة منها قابلة لالستؽالل وحسب رؼبة طالب الوثٌقة قدر 

عند الضرورة، ولكن  اإلمكان، وطبقا للشروط التقنٌة الممكنة، وعلى نفقة طالب المعلومات

وهو ما ٌحدد عادة بمرسوم أو قرار )دون أن ٌتجاوز ذلك تكلفة إنتاج المعلومة وإرسالها 

. (وزاري

وٌمكن أن ٌجٌز القانون لإلدارات تبلٌػ الشخص كتابة قبل انصرام األجل المحدد بؤن 

 ٌوما 20)االستجابة لطلبه تتطلب مهلة إضافٌة ال ٌمكن أن تتجاوز عددا محددا من األٌام 

. (أخرى، مثال

وتسهٌال . ومن المفروض أن تنظم اإلدارات العمومٌة نفسها جٌدا لحسن تطبٌق القانون

للحصول على الوثائق اإلدارٌة، من األفضل أن ٌنص القانون فً حالة توجٌه طلب إلى 

إدارة ؼٌر معنٌة بالوثٌقة أو بالمعلومات المطلوبة أن تبادر هذه اإلدارة إما بتوجٌه الطلب 



إلى اإلدارة المعنٌة مع إخبار المعنً باألمر كتابة، وإما بنصح المعنً باألمر بتوجٌه طلبه 

وٌمكن تكلٌؾ الهٌئة اإلدارٌة المسإولة عن التظلمات بمهمة اإلرشاد . إلى الجهة المناسبة

. وتسهٌل مساعً المواطنٌن

وفً حالة رفض الطلب ٌجب أن ٌكون الرفض معلال بحٌث ٌنص على األسباب 

الواقعٌة والقانونٌة، وذلك لتسهٌل مهمة آلٌات الرقابة والتظلم، بما فٌها اللجوء إلى القاضً 

. اإلداري عند االقتضاء
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 للمعلومات

طبقا للقوانٌن المقارنة ولمقتضٌات اتفاقٌة األمم المتحدة لمناهضة الرشوة، ولتوصٌات 

العموم أو )المنظمات ؼٌر الحكومٌة، ٌجب أن ٌتضمن الحق فً اإلطالع أو حق كل األفراد 

فً الوصول إلى المعلومات عنصرا آخر من الضروري أن ٌنظمه القانون وهو  (الجمهور

التزام اإلدارة بنشر معلومات أساسٌة تسهل مهمة التواصل بٌنهما وبٌن األفراد، وتحسن 

عالقتها بهم، عبر مدهم بمعلومات أساسٌة عن تسٌٌرها ونشاطها واتخاذ القرار فٌها 

ومساطر التعامل معها فضال عن مختلؾ منتوجاتها التً ٌساعد نشرها على تنوٌر الرأي 

ٌعتبر . العام، ودعم قابلٌتها للمحاسبة، وتوفٌر معطٌات تجعل النقاش العام مبنٌا على أساس

. هذا األسلوب تطبٌقا لمبدأ النشر اإلستباقً للمعلومات

طبقا لهذا المبدأ، ٌجب على كل جهاز معنً أو إدارة أن تنشر أو توفر بشكل قابل 

: لإلطالع معلومات فً المجاالت التالٌة على األقل

بنٌتها اإلدارٌة ومهامها والتزاماتها وتموٌلها والنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة - 

الخاصة بها ومعلومات من أجل االتصال؛ 

الخدمات التً تقدمها للعموم؛ - 



وسائل التظلم المتاحة للمتعاملٌن معها ونبذة عن التظلمات السابقة وما حظٌت به من - 

معالجة؛ 

معلومات عن نظامها فً حفظ المعلومات وأنواع المعلومات التً بحوزتها وتلك - 

التً تنشرها وكٌفٌة الحصول علٌها؛ 

وصفا لسلطات وواجبات الموظفٌن الكبار ومسطرة اتخاذ القرار؛ - 

القواعد والدالئل واللوائح التً تهم كٌفٌة قٌام المإسسة بمهامها وتلقً الضوء على - 

سٌاساتها وبرامجها؛ 

الصفقات العمومٌة وعروض مناصب الشؽل؛  - 

توضٌح المسطرة التً ٌمكن للمتعاملٌن معها أن ٌقوموا بمالحظات، أو ٌإثروا على - 

. السٌاسات، أو الممارسات بهدؾ تحسٌن أداء المإسسة المعنٌة

مشارٌع ومقترحات القوانٌن؛ : بالنسبة للبرلمان- 

البالؼات والبٌانات وجداول أعمال وملخصات قرارات : بالنسبة للجهاز التنفٌذي- 

. مجلس الحكومة ومجلس الوزراء

عندما تصبح إحدى المعلومات أو الوثائق متاحة للجمهور فإنها تسقط لهذا السبب من 

وفً هذا الصدد، أصبح تطور . ضمن الوثائق التً ٌطلب الفرد من اإلدارة تمكٌنه منها

تكنولوجٌا اإلعالم ٌتٌح لألجهزة العمومٌة ولإلدارة بصفة عامة إمكانٌة نشر المعلومات 

لقد ؼٌر هذا األمر بشكل كبٌر من نطاق الحق فً . على نطاق واسع (األنترنٌت)عبر شبكة 

من شؤن ذلك أن ٌدعم . اإلطالع، وقوى من إمكانٌات إشراك الجمهور فً المعلومات

الشفافٌة وأن ٌقلص بشكل كبٌر طلبات األفراد على المعلومات مما ٌإدي بالتبعٌة إلى تقلص 

وقد وضعت لجنة . ناهٌك عن اقتصاد التكلفة الهائلة فً الوقت والنفقات- التظلمات بدورها

وقد . الحكومة اإللكترونٌة التً أنشؤها الوزٌر األول نموذجا لتبوٌب موقع إلكترونً للوزارة

ٌشكل هذا .  أقسام بهدؾ نشر المعلومات وتقدٌم الخدمات9اقترح النموذج تبوٌبا ٌتضمن 

النموذج أرضٌة جٌدة لمضمون االلتزام بالنشر أو النشر االستباقً الذي ٌعد العنصر الثانً 



للحق فً الوصول إلى المعلومات إلى جانب العنصر األول الذي ٌتمثل فً حق األشخاص 

. فً طلب المعلومات والحصول علٌها

 

 

االستثناءات والقٌود التً ٌمكن  أن ترد على الحق فً اإلطالع - ثانٌا

تعد االستثناءات أكثر األمور إثارة للجدل فً معظم القوانٌن المنظمة للحق فً 

فمن جهة، ٌعد من الطبٌعً أن تحجب بعض المعلومات التً . الوصول إلى المعلومات

ٌضر الكشؾ عنها بمصلحة مشروعة عامة أو خاصة، كالمعلومات المتعلقة بكٌفٌة البحث 

ومن . فً الجرائم، أو المعلومات المتعلقة بشخص طبٌعً عادي فً إطار حٌاته الخاصة

جهة أخرى فإن التوسع فً اإلستثناءات، وخاصة التوسع فً تؤوٌلها، من شؤنه أن ٌفرغ 

ولهذا وجب البحث عن توازن ٌحمً . الحق فً الوصول إلى المعلومات من محتواه

 .المصلحة العامة دون أن ٌضر بالمصالح المشروعة الخاصة

 

المرجعٌة الدولٌة فً مجال االستثناءات 

العهد الدولً حول الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة - 

وهذه . ٌسمح القانون الدولً نفسه للدول بوضع قٌود على حرٌة التعبٌر واإلعالم

من العهد الدولً حول الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ألنها  (3الفقرة ) 19القٌود تحددها المادة 

احترام حقوق اآلخرٌن أو سمعتهم، حماٌة األمن القومً : تستجٌب لمبررات مشروعة وهً

الحماٌة من التحرٌض على الجرٌمة أساسا أو خرق قواعد القانون بصفة  )أو النظام العام 

وحتى ال تتوسع الدول فً االستثناءات وفً . ، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة(عامة

: تطبٌقاتها، وضعت نفس المادة والفقرة قٌودا على سلطة الدولة فً وضع القٌود بؤن اشترط



أن تكون القٌود محددة بالقانون أي أن ٌنص القانون بدقة على السلوك المحظور، - 1

وأن ٌحدد االستثناءات داخل نطاق المبررات المشروعة المذكورة أعاله، وأن ٌكون هذا 

 .  القانون واضحا وقابال لإلطالع علٌه من قبل الجمهور

 وذلك بوضع 3الفقرة - 19أن ال تتجاوز القٌود واالستثناءات ما نصت علٌه المادة - 2

. مبررات تعسفٌة إضافٌة لفرض القٌود

أن تكون القٌود ضرورٌة لمتابعة تلك األهداؾ المشروعة فً مجتمع دٌمقراطً، - 3

بعبارة أخرى فحتى لو كانت الدولة تتوفر على قانون، وكانت هناك مبررات مشروعة 

لتطبٌقه، فعلى السلطات العمومٌة أن تقدر ما إذا كان ذلك المنع أو القٌد على الحق ضرورٌا 

لمتابعة الهدؾ المشروع مقارنة بؤهداؾ مشروعة أخرى ٌجب ترجٌحها فً مجتمع 

 . وهو ما ٌعرؾ فً القضاء الدولً بمبدأ التناسب. دٌمقراطً

 

  19القانون النموذج الذي وضعته منظمة الفصل - 

اقترح هذا النموذج جردا لالستثناءات التً ٌمكن أن ترد فً القانون المتعلق بالوصول إلى 

:  المعلومات وهً تهم بصفة عامة صنفان من المصالح ٌبرران القٌود على المعلومات

المعلومات التً لها عالقة بؤنشطة الدولة كحارسة للمصلحة العامة؛ - 

المعلومات المتعلقة بالمصالح الخاصة المشروعة المحمٌة والتً ال ٌخدم الكشؾ عنها - 

.  مصلحة عامة أكبر وهً مصالح مهنٌة، أو تجارٌة وصناعٌة، أو معطٌات شخصٌة

إذا كان جزء فقط من هذه المعلومات أو الوثائق هو الذي ٌدخل فً االستثناءات، فإن الجزء 

.  الباقً ٌجب أن ٌنشر أو ٌسلم لمن ٌطلبه

وبالنظر للمخاطر التً ٌشكلها استعمال تعسفً لالستثناءات، فمن الضروري أن ٌعمل 

الجهاز المشرؾ على تطبٌق القانون الخاص بالوصول إلى المعلومات على تحدٌد معاٌٌر 

.  ودالئل للسلطات ولألفراد لتوضٌح ما ٌمكن تبلٌؽه وما ٌتعٌن حجبه

منهجٌة وضع االستثناءات فً بعض الدول 



 النموذج الفرنسً

 على االستثناءات 1978 ٌولٌوز 17 من قانون 6 النموذج الفرنسً تنص المادة فً

:  بناء على التمٌٌز بٌن نوعٌن من الوثائق

الوثائق اإلدارٌة التً ال ٌمكن تسلٌمها ألي أحد ألن اإلطالع علٌها أو تسلٌمها ٌضر - 

سرٌة مداوالت الحكومة، سرٌة الدفاع الوطنً؛ قٌادة السٌاسة الخارجٌة )بمصالح عامة 

لفرنسا؛ أمن الدولة واألمن العام وأمن األشخاص؛ النقود واالئتمان العمومً؛ سرٌان 

المساطر أمام المحاكم والعملٌات الممهدة لها، إال إذا رخصت بذلك السلطة المختصة؛ 

.  (األسرار المحمٌة بالقانون بصفة عامة

الوثائق اإلدارٌة التً ال ٌمكن تسلٌمها إال للمعنى باألمر إذا كان تسلٌمها ٌضر بسر     - 

الحٌاة الخاصة وبالملفات الشخصٌة، وبالسر الطبً وبالسر فً المجال التجاري 

والصناعً؛ أو تتضمن تقٌٌما أو حكم قٌمة على شخص طبٌعً مذكور باسمه أو ٌسهل 

. التعرؾ علٌه؛ أو التً تكشؾ عن سلوك شخص من شؤن إفشائه أن ٌضر به

القانون اإلنجلٌزي 

على حق عام فً الوصول إلى  (2000 نوفمبر 30قانون  ) ٌنص القانون اإلنجلٌزي 

:  استثناء قسمها إلى نوعٌن25المعلومات التً بحوزة السلطات العمومٌة لكنه ٌضع 

فاالستثناءات النسبٌة تلقً على عاتق . استثناءات نسبٌة أو مشروطة واستثناءات مطلقة

السلطات رؼم وجودها واجبا بفحص ما إذا كان اإلفراج عن المعلومة ٌخدم المصلحة 

، وفً هذه الحالة فإن السلطات تفرج عن (قٌاس المصلحة العامة)العامة أكثر من حجبها 

أما إذا كان الكشؾ عنها ٌضر بالمصلحة العامة فإن السلطة المعنٌة . المعلومة أو الوثٌقة

. تخبر طالب المعلومة بسبب حجبها، إال إذا كان اإلخبار فً حد ذاته ٌشكل كشفا للمعلومة

 أنواع من 8أما االستثناءات المطلقة فال ٌطبق فٌها قٌاس المصلحة العامة وتهم 

 .المعلومات

 



 الجهاز المكلف باإلشراف على حسن تطبٌق القانون- ثالثا 

 مهام الجهاز المشرف - 1

تلعب األجهزة المشرفة على حسن تطبٌق القانون دورا أساسٌا فً التوفٌق بٌن حق 

الفرد وحقوق الجمهور فً الوصول إلى المعلومات من جهة، واعتبارات اإلدارة لحماٌة 

.  المصلحة العامة أو المصالح المشروعة المحمٌة بالقانون، من جهة ثانٌة

:  وبحسب التجارب المقارنة، تقوم هذه األجهزة بمجموعة من الوظائؾ والمهام منها

لتفسٌر ؼاٌات : ٌجب تكلٌفها بمهمة بٌداؼوجٌة لدى المواطن واإلدارة معا- أوال

القانون، وكٌفٌة تطبٌقه، ودوره فً تطوٌر شفافٌة وترشٌد إدارة الشإون العامة، وتوسٌع 

فاإلدارة ٌجب أن تتخلى عن . فضاء الحرٌات فً إطار دولة القانون ودعم مجتمع المعرفة

والفرد أو . ثقافة السرٌة والتستر وحماٌة الممارسات السٌئة أو محاباة بعض المصالح

الجماعات المنظمة من جهتها مطالبة بحسن اإلفادة من القانون لمتابعة أهداؾ مشروعة 

تتعلق بالدفاع عن الحقوق والمصالح الفردٌة والجماعٌة بعٌدا عن االستعماالت األنانٌة 

. الضٌقة

و ٌدخل فً مهمتها البٌداؼوجٌة دعم تكوٌن الموظفٌن وكذا نشطاء المجتمع المدنً 

قصد إعدادهم لدور تنفٌذي وتؤطٌري بهدؾ تشجٌع الممارسات الجٌدة لدى اإلدارة ولدى 

. المواطنٌن

ٌمكن أن ٌدخل فً هذه المهمة إعطاء آراء استشارٌة : مهمة مساعدة اإلدارة- ثانٌا

. بطلب من اإلدارة أو توجٌه اقتراحات وتفسٌرات إلٌها

مهمة دراسة تظلمات المواطنٌن والسعً لدى السلطات العمومٌة المعنٌة لمعالجة - ثالثا

المشاكل فً إطار روح وؼاٌات النصوص القانونٌة، وحملها على احترام القانون، وخاصة 

عدم التعسؾ فً االستثناءات والقٌام بمسإولٌتها فً نشر المعطٌات؛ 

مهمة اقتراح اإلصالحات القانونٌة والمإسساتٌة التً قد تكشؾ عنها الممارسة - رابعا

. وذلك لتطوٌر التشرٌع والممارسات على ضوء الثؽرات وما ٌطرأ من تطورات



 

الشروط التً ٌجب توفرها فً األجهزة المشرفة - 2

حتى تقوم هذه األجهزة بهذه األدوار المتكاملة تبٌن التجربة أنه من الضروري أن 

: تتحلى بمجموعة من الخصال وتتوفر على شروط تتعلق ب

استقاللٌتها عن الحكومة وعن المصالح الخاصة؛ - 1

كفاءة أعضائها وخبرتهم ونزاهتهم؛ - 2

توفرها على سلطات قانونٌة قادرة على جعلها سلطة فعلٌة مستقلة؛ - 3

توفرها على وسائل كافٌة للعمل؛ - 4

. شفافٌة عملها وقابلٌتها للمحاسبة- 5

.  إن هذه الشروط ٌجب أن ٌساعد القانون على توفٌرها

مدة العضوٌة بها، حصانة أعضائها وأحوال : فاالستقالل ٌتؤثر بعدة عناصر منها

. التنافً، والسلطات التً تتدخل فً التعٌٌن، وسمعة األعضاء المعٌنٌن

أما الكفاءة والخبرة فلها عالقة بالتكوٌن والتجربة التً اكتسبها األعضاء فً مجاالت 

.  تدبٌر الشؤن العام ذات العالقة بمهام األجهزة المشرفة على هذه القوانٌن

أما سلطات هذه األخٌرة فٌمكن تعزٌزها إما بمنحها سلطة إصدار أوامر ملزمة 

لإلدارات قابلة لإلنفاذ مباشرة، أو بعد تؤكٌدها من طرؾ قضاء مختص، وكذلك عن طرٌق 

فوجود قضاة أو ممثلً أجهزة قضائٌة وسٌاسٌة رفٌعة المستوى فٌها . تشكٌل األجهزة نفسها

كالمحاكم اإلدارٌة، أو مجلس الدولة، أو محاكم الحسابات، أو بعض السلطات اإلدارٌة )

كل ذلك ٌجعل  (المستقلة، إضافة إلى البرلمان، أو الخبراء المشهود لهم، أو ممثلو الحكومة

آراءها ذات وزن معنوي كبٌر تؤخذها اإلدارات المعنٌة بالحسبان وٌؤخذها القضاء المختص 

. باالعتبار فً حالة عدم إنفاذها من طرؾ اإلدارات



أما وسائل العمل فتتعلق أساسا باإلمكانٌات المالٌة المرصدة لقٌامها بمهامها والتً 

تسمح لها بالتوفر على موظفٌن ومستخدمٌن أكفاء، وعلى مٌزانٌة كافٌة للقٌام بمهامها 

...  البٌداؼوجٌة، والتواصلٌة، ومهام التحرٌات، والدراسات، والتكوٌن

وكنموذج للشفافٌة والنزاهة فمن البدٌهً أن سلطة تعمل على تعزٌز الشفافٌة ٌجب أن 

تضرب المثل بنفسها، وذلك بنشر كل المعلومات والبٌانات عن مهامها، وخدماتها، وبنٌتها، 

وٌجب أن . وقراراتها، ومسطرة اتخاذ هذه القرارات، ووسائل التظلم إلٌها ومنها، وتموٌلها

توفر دالئل للمواطنٌن ولإلدارات، والئحة بؤنواع المعلومات التً فً حوزتها المتاحة 

وكثٌر من هذه . للعموم، وكٌفٌة المساهمة فً إبداء المالحظات المتعلقة بسٌرها وتدبٌرها

المتطلبات ٌجب أن ٌنص علٌها القانون والسٌما مسطرة الشكاٌات وكٌفٌة معالجتها 

وضرورة نشر تقرٌر سنوي، وتقارٌر خاصة، ووسائل استئناؾ قرارات هذه األجهزة من 

. طرؾ األفراد واإلدارات نفسها

ٌمكن االستعانة فً هذا المجال بؤمثلة من نماذج مختلفة توضح ممارسات ناجحة رؼم 

اختالؾ ظروؾ النشؤة وتارٌخها وبنٌة الجهاز المشرؾ على القانون ، وٌتعلق األمر بفرنسا 

 . والمملكة المتحدة

 

خالصات وتوصٌات 

 

الخالصات 

تجب اإلشارة إلى الدور الرئٌسً الذي ٌلعبه مجتمع مدنً قوي ومنظم فً وضع قانون جٌد 

والتصدي لقوانٌن ردٌئة، والدور اإلٌجابً الذي ٌمكن أن تلعبه وجوه بارزة فً الحقل 

السٌاسً وكذا الجهاز المكلؾ باإلشراؾ على قانون الوصول إلى المعلومات لدعم جهود 

المجتمع المدنً، خاصة أن السٌاسٌٌن قد ٌجنحون أحٌانا إلى التراجع عن التشرٌعات الجٌدة 

.  أو ٌسٌئون تطبٌقها مما ٌتطلب ٌقظة مستمرة من جانب المجتمع المدنً ومناصري الشفافٌة



إن القانون وحده الٌكفً، إذ ٌمكن إلدارة فاسدة، أو سٌئة التدبٌر، أو جهل المواطنٌن 

بالقانون، أو للتعسؾ فً تفسٌر القانون وفً االستثناءات، أو بسبب التراجع فً الخٌار 

لهذه األسباب تعد هذه القضٌة مسإولٌة . أن ٌجهزوا على أفضل القوانٌن الدٌمقراطً،

المجتمع وخاصة قواه المنظمة والعاملة ألجل التحول الدٌمقراطً من أحزاب ونقابات 

 .وجمعٌات ومثقفٌن

 

 

التوصٌات 

 : توصٌات للسلطات العمومٌة

: صٌاؼة تشاورٌة لسٌاسة تتضمن التدابٌر التالٌة 

سن قانون خاص بالحق فً الوصول إلى المعلومات ٌنسجم مع المواثٌق الدولٌة و - 1

مستوحى من أفضل التجارب المقارنة؛ 

استكمال الجهود التً تمت فً مجال اإلدارة اإللكترونٌة بوضع اإلطار القانونً الملزم - 2

وتوسٌع مجال المعامالت على الخط ؛ 

إلؽاء المقتضٌات القانونٌة التً تعرقل ممارسة هذا الحق، والنص على إلزامٌة نشر - 3

التقارٌر البرلمانٌة وكل تقارٌر المجالس الجهوٌة  للحسابات وؼٌرها وتعزٌز دور القضاء 

فً إطار اإلصالح الشامل المنتظر،  

تطوٌر التكوٌن والتربٌة اإللكترونٌة وجعلها رافعة اجتماعٌة ووسٌلة للتمتع بالحقوق  -4

  وسد الفجوة الرقمٌة الموجودة داخل المؽرب وفً عالقاته الدولٌة،

تطوٌر البنٌة التحتٌة لإلدارات، و المرافق العمومٌة، وتكوٌن الموظفٌن للحصول على - 5 

خبرة فً مجال إنتاج وتدبٌر ونشر المعلومات ؛ 

شرح للعموم محتوى ووسائل اإلفادة من القانون الخاص بحماٌة المعلومات، والمعطٌات - 6

الشخصٌة، وقانون األرشٌؾ، والقانون المنتظر؛  

 .تقوٌة سلطات ووسائل عمل الهٌئة المؽربٌة للنزاهة ومكافحة الرشوة - 7



 

توصٌات للفاعل السٌاسً وللمجتمع المدنً 

اعتبار اقتراحات وتوصٌات ترانسبرانسً المؽرب كؤرضٌة قابلة للتطوٌر نتٌجة نقاش - 

؛  وتوحٌد الجهود قصد الترافع حولها دٌمقراطً 

القٌام بدراسات إضافٌة حول وضعٌة الحكومة اإللكترونٌة، والخدمات الموجودة على - 

  الخط، واحتٌاجات المواطنٌن والمهنٌٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة؛

القٌام بدراسات إضافٌة حول مدى انسجام قوانٌن األرشٌؾ، وقانون حماٌة المعطٌات - 

 من 18الشخصٌة مع متطلبات الحق فً الوصول إلى المعلومات، وإعادة النظر فً الفصل 

 ؛1958قانون الوظٌفة العمومٌة لسنة 

  جمع ونشر اإلجتهاد القضائً المؽربً و الدولً حول الحق فً اإلطالع؛- 

القٌام بدراسات مقارنة حول التشرٌعات الدولٌة وتطبٌقاتها؛ - 

تخصٌص مجهود إضافً لنشر التكوٌن والتربٌة اإللكترونٌة وجعلها رافعة اجتماعٌة - 

 .ووسٌلة للتمتع بالحقوق

 

 

 

 

 


