
  

 

 برلين. –املركز الديمقراطي العربي، أملانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية، العدد األول، أكتوبر  46

 

 الحق يف الحصول ىلع املعلومات يف املغرب 

 . 00.00قراءة يف القانون التنظيمي رقم 

The right to access information in Morocco: 

Reading in organic Law Number 13.31. 

اضي عياض، كلية العلوم رشيدة بدق، باحثة يف القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة الق
 -مراكش –القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 ملخص باللغة العربية: 

 89ُيعد الحق يف الحصول ىلع املعلومات حّقا من الحقوق والحريات األساسية التي نّص عليها دستور 
أّن هذا القانون جاء مخيبا  . غير00.00رقم القانون التنظيمي منه، الذي ُتوج ب 81، وال سيما الفصل 8100يوليوز 

لآلمال، وما هو يف الحقيقة إال قانون شكلي ال يستجيب لتطلعات وحاجيات املجتمع، حيث اتجهت إرادة 
املشّرع إلى توسيع دائرة االستثناءات إلى أقصى حد ممكن . كما  أضحت السرية فيه هي القاعدة، والعالنية 

 ن يميل إلى الحظر أكثر منه إلى اإلباحة. هي االستثناء. وبعبارة أخرى، فهذا القانو

فدسترة الحق يف الحصول ىلع املعلومات، وإقرار قانون تنظيمي يبّين شروط ممارسته يف وبالتالي، 
املغرب، ال يعني أنّه أنهى حقبة اإلدارة السّرية التي مكثت يف التطبيق زمنًا طوياًل، أو أنّه فتح باب اإلدارة 

للمساءلة واملحاسبة. فالنص القانوني مهما بلغ من الكمال، فهو يحتاج إلى املغلقة وجعلها خاضعة 
من إعادة النظر يف النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق يف التفعيل ىلع أرض الواقع. ولهذا، فالبد 

أهمية الحصول ىلع املعلومات، وضرورة انفتاح اإلدارة ىلع مواطنيها، فضال عن بناء الوعي لدى املواطنين ب
 الحق يف الحصول ىلع املعلومات.

Abstract: 

The right to have information is one of the main rights and freedoms mentioned in the constitution of 

29 July 2011. Especially chapter 27, which chapter, has been crowned as the organic law number 13.31. 

However, this law was a disappointment as it did not respond to societies' needs and aspirations. 

Consequently, the legislators will's tends to expand the circle of expectations at a large range, in which 

secrecy becomes the rule, and publicly, the expectation. In other words, this law bans more than 

permissibility. 

 

hence constitutionalizing the right to get information, and deciding upon an organic law, which 

clarifying the conditions of its practice in Morocco, it doesn't mean that it has ended the period of a 

secretary administration, which has lasted for a long time. Neither has it opened the door to a closed 
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administration and made it accountable. No matter how perfect the legal text is, but what matters is its 

need to be activated on the ground. Therefore, it's necessary to review the legal texts which conflict with 

the right to access information. it's also necessary for the administration to be open to its citizens. As well 

as building awareness among citizens as the importance of the right to access information. 

 مقدمة : 

الحقوق، السيما الحّق يف التعبير  بباقي للتمتع أساسيا إنسانيا ُيعد الحق يف الحصول ىلع املعلومات حّقا
املشاركة، التي تسمح  ىلع القائمة التنمية تعزيز يف . وهو من أحد ركائز البناء الديمقراطي، إذ ُيساهم1والرأي

. كما ُيعّبر عن النضج الذي وصل إليه املجتمع ومدى احترامه للفردام. باملشاركة يف تدبير الشأن العللمواطن 
، ىلع أّن للمواطنين واملواطنات الحق يف الحصول 8100يوليوز  89من دستور  81الفصل ويف هذا السياق، أّكد 

ام املرفق ىلع املعلومات، املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية، واملؤسسات املنتخبة، والهيئات املكّلفة بمه
، مجال تطبيقه، وكذا شروط 00.00رقم القانون التنظيمي حّدد كما  .2العام، وال ُيمكن تقييده إال بمقتضى القانون

 املستجدات من أهمالحق يف الحصول ىلع املعلومة ويبقى . 3، والضمانات التي ُتحيط بهوكيفيات ممارسته
ون واضح، ُيتيح للمواطن حّق الحصول ىلع بعض املعلومات ؛ ألنّه لم يكن هناك قانبها هذا الدستور التي جاء

 .4والوثائق، باستثناء بعض املواد امُلتناترة يف قوانين مختلفة

                                                      
 .11، ص 8100مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دراسة حول حرية تداول املعلومات دراسة قانونية مقارنة، الطبعة األولى - 1
 .8100يوليوز 89اريخ ، بت0.00.90الدستور الجديد للمملكة املغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -2  

املتعلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات، منشور  00.00بتنفيذ القانون رقم  8102فبراير  88صادر يف  0.02.02ظهير شريف رقم  -3 
 .8102مارس  08بتاريخ  1122بالجريدة الرسمية عدد 

فنجد القانون املتعلق بالصحافة والنشر رقم أما بخصوص النصوص املتفرقة التي تضمنت الحق يف الحصول ىلع املعلومة،  - 4
يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر : »  الذي نّصت املادة السادسة منه ىلع ما يلي، 22.00

تم تقييد الحق يف الخبر والحصول ىلع املعلومات من مختلف املصادر، باستثناء املعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي 
 من الدستور. 81الحصول عليها طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 

تلتزم اإلدارة العمومية واملؤسسات املنتخبة والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام بتمكين الصحايف من الحصول ىلع 
ظهير شريف «.  ) عليها يف التشريع  الجاري به العمل املعلومات وفق اآلجال املقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات املنصوص

املتعلق بالصحافة والنشر، منشور يف  22.00، بتنفيذ القانون رقم 8101غشت  01املوافق ل  0401ذي القعدة  1صادر يف  0.01.088رقم 
 (.2912 -2911، ص 8101غشت  02املوافق ل  0401ذو القعدة  00، يف 1490الجريدة الرسمية عدد 

منه ما يلي :  02وتوّضح املادة املتعلق باألرشيف،  19.99رقم  فضال عن القانون املتعّلق بالصحافة والنشر، نجد القانونو
يمكن لكل شخص راغب يف االطالع، دون مراعاة أي أجل، ىلع بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو ىلع الوثائق »

يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية ىلع األرشيف »... من القانون نفسه ما يلي :  01وتضيف املادة «.  التي يرخص قانون باالطالع عليها
تظل الوثائق املسلمة إلى أرشيف » منه بأن  04يف حين  أّكدت املادة «. العامة عند انصرام أجل ثالثين سنة من تاريخ إنتاجها...

أدناه ، رهن تصرف األشخاص واإلدارات واملؤسسات  01و 01لرغم من أحكام املادتين املغرب ومصالح األرشيف العامة األخرى موضوعة با
، بتنفيذ القانون رقم 8111نوفمبر  01املوافق ل  0482من ذي القعدة  09صادر يف  0.11.011)ظهير شريف رقم «.  التي قامت بتسليمها

 املتعلق باألرشيف(. 19.99

» ىلع اآلتي : املتعّلق بالصحفيين املهنيين، وتنص املادة الرابعة منه  80.94ن رقم القانوويضاف إلى القانونين السابقين، 
)ظهير شريف «. للصحفي الحق يف الوصول إلى مصادر الخبر، يف إطار ممارسة مهنته ويف حدود احترام القوانين الجاري بها العمل
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أّن دسترة هذا الحق لم تأِت من فراغ، بل طالبت به مختلف جمعيات والجدير بالذكر يف هذا املقام، 
والرشوة، وكذا األحزاب السياسية، واملهتمين بحقوق  الفساد ومحاربة املجتمع املدني املهتمة بمجال الشفافية

 وحريات اإلنسان، باعتباره من الركائز الضامنة ملبدأ الشفافية واملواطنة الحّقة. 

واإلقليمية التي نادت به، واعتبرته الدولية ولعل أول ظهور له، يرجع باألساس إلى املعاهدات واالتفاقيات 
ه ليس حّقا مطلقا، بل هناك قيود تحد من ممارسته، تتمثل يف إعطاء الدول من ضمن الحقوق األساسية. غير أنّ

سلطة الرفض فيما يخّص املعلومات والوثائق والبيانات التي تكتسي طابعا سريا، بهدف املحافظة ىلع نظامها 
عها العام وأمنها الداخلي والخارجي، بشرط أن تكون هذه القيود واضحة ومحددة ىلع سبيل الحصر يف تشري

 الوطني.

يف ثالث اعتبارات، أولها: تعزيز وتظهر األهمية القصوى التي يكتسيها الحق يف الحصول ىلع املعلومات 
الديمقراطية التشاركية. وثانيها: تقوية الثقة بين اإلدارة واملواطن من خالل ضمان املعلومات التي يحتاجها. 

صاح عن املعلومات الدقيقة يف وقتها، وإفساح املجال أمام ينطوي ىلع اإلفوثالثها: تعزيز مبدأ الشفافية الذي 
 الجميع لإلطالع عليها، مما ُيساعد يف اتخاذ القرارات الصحيحة و توسيع دائرة املشاركة والرقابة  واملساءلة. 

وبما أّن الحّق يف الحصول ىلع املعلومات، ُيشّكل حجز الزاوية يف التدبير الديمقراطي للشؤون العامة، 
للمواطن يستطيع من خالله تقييم نشاط اإلدارة ومساءلتها ومحاسبتها إذا أساءت استخدام السلطة عد حّقا وُي

 الرهانات األساسية لتفعيله؟ هي وما معه؟ املغربي املشّرع كيف تعاملفاملمنوحة لها. 

حاولت دراسته،  والجدير باإلشارة، أّن ملوضوع الحق يف الحصول ىلع املعلومات يف املغرب جهودا سابقة
" الحق يف الوصول للمعلومة واملشاركة يف الحياة العامة"، ألحمد مفيد، غير أنها تبقى قليلة، منها مقال 

كما أننا لم نجد حسب اطالعنا دراسة  ومقال "الولوج إلى املعلومات حق إنساني يف التعبير"، لفاطمة غلمان.
 ، وهذا ما جعلنا نطرح  تلك اإلشكالية.00.00تنظيمي رقم حاولت تناول املوضوع طبقا ملقتضيات القانون ال

وقد حاولت دراسة هذه اإلشكالية باالعتماد ىلع املنهج التحليلي، املتمثل يف فحص وتحليل املقتضيات 
 89من دستور  81الدستورية والنصوص القانونية املؤطرة للحق يف الحصول ىلع املعلومات، السيما الفصل 

 . 00.00قانون التنظيمي رقم ، وال8100يوليوز 

وبغية التحكم املنهجي يف املوضوع، ومحاولة اإلحاطة بمختلف عناصره، فقد قّسمت املقال إلى ثالثة 
، املطلب الثانيويف   .اإلطار القانوني للحق يف الحصول ىلع املعلومات  املطلب األولمطالب:  تناولت يف 

 ، فخصصته آلليات تفعيله. ثالثاملطلب الأما  االستثناءات الواردة عليه. 

                                                                                                                                                                      
املتعلق بالنظام األساسي للصحفيين  80.94بتنفيذ القانون رقم ، 0992فبراير  88املوافق ل  0402من رمضان  88صادر يف  0.92.9رقم 

 (.8029، ص0992غشت  8املوافق ل  0401ربيع األول  4بتاريخ  4002املهنيين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

التشريع  وإلى جانب ما سلف، هناك العديد من النصوص القانونية التي ُتشير بشكل أو بآخر لحق الحصول ىلع املعلومات يف
املتعّلق بالجماعات، التي نّصت ىلع أّن جلسات مجلس الجماعة، تكون  000.04من القانون التنظيمي رقم  42املغربي، كاملادة 

من رمضان  81صادر يف  0.02.22ظهير شريف رقم مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة. )
املتعلق بالجماعات واملقاطعات ، منشور يف الجريدة الرسمية  000.04بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  8102يوليوز  1املوافق ل  0401
 (.8102يوليوز  80،  بتاريخ 1021عدد 
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 املطلب األول : 

 اإلطار القانوني للحق يف الحصول ىلع املعلومات.

ممارسة الحق يف  )الفقرة الثانية(وإجراءات  )الفقرة األولى(نطاق  ،00.001رقم حّدد القانون التنظمي 
، ويضعها تحت املراقبة، 1رام القانون، باعتباره ُيقّيد شرعية اإلدارة بمدى التزامها باحتالحصول ىلع املعلومات

                                                      
 والجدير باإلشارة، أّن مفهوم الحق يف الحصول ىلع املعلومة ليس له تعريف محدد، بل ترادفه عدة مصطلحات أبرزها : الحق يف - 1

عرض بعض التعريفات   الشيء الذي ُيحّتم علينااملعرفة، حرية املعلومات، الوصول إلى املعلومات، والحق يف االطالع ىلع املعلومة. 
 اللغوية واالصطالحية بغية تحديده بشكل دقيق. 

 ** تعريف الحق لغة واصطالحا.

صار وثبت ... وحق األمر يحقه حقا وأحقه:  كان منه  يف لسان العرب نقيض الباطل. وحق األمر يحق ويحق حقا وحقوقا: الحق
جمال الدين ابن منظور، "لسان العرب"، دار صادر، بيروت، الطبعة ) انظر ىلع يقين؛ نقول: حققت األمر وأحققته إذا كنت ىلع يقين منه. 

 (.49ه ، الجزء العاشر، ص  0404الثالثة 

: الحق نقيض الباطل، نقول: حق الشيء يحق حقا معناه: وجب يجب وجوبا. ويعّرفه صاحب تهذيب اللغة بقوله : " قال الليث 
وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا وكذا، وأنت حقيق عليك ذلك، وحقيق علي أن أفعله... والعرب تقول: حققت عليه القضاء أحقه حقا 

، 8110، دار إحياء تراث العربي، بيروت، الطبعة األولى محمد بن أحمد بن األزهري، "تهذيب اللغة" وأحققته أحقه إحقاقا أي أوجبته" ) انظر
.  أما يف القاموس املحيط، فالحق من أسماء الله تعالى، أو من صفاته، وضد الباطل، واألمر املقضي ) العدل،  .(840الجزء الثالث، ص 

يروز آبادي، تحقيق محمد نعيم العرق السوسي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفاإلسالم، املال، امللك، املوجود، الثابت والصدق(. انظر  
 .214م، الجزء األول، ص 8112ه / 0481لبنان، الطبعة الثامنة  -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

قيمة : " استئثار شخص معّين بميزة  يقررها القانون، ويصبح بمقتضاها يستطيع أن يتصرف يف  أما اصطالحا، فيعّرف الحق  بأنّه
معّينة ىلع أساس أنها مملوكة أو مستحقة له". ) انظر نور الدين لعرج، "املدخل لدراسة القانون الوضعي نظرية القانون ونظرية الحق"، 

 . 000و 001، ص 8110الطبعة األولى، سليكي إخوان، طنجة، 

 ** تعريف املعلومات لغة واصطالحا.

علمت الشيء أعلمه علما : عرفته. قال ابن بري : وتقول علم وفقه أي تعلم وتفقه، »و كلمة معلومات مشتقة من مادة "ع ل م"،      
علمت الشيء »...ويف التهذيب:  (.401، ص08ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، الجزء انظر « )وعُلم وفُقه أي ساد العلماء والفقهاء

(. وقد عرفها املشرع املغربي حسب الفقرة )أ( من املادة 824، ص 8سابق، ج األزهري، تهذيب اللغة، مرجع . )انظر   «بمعنى عرفته وخبرته
املتعلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات بأنها : " املعطيات واإلحصائيات املعبر عنها يف شكل  00.00من القانون التنظيمي رقم  8

ضمنة يف وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، وامل
ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها املؤسسات أو الهيئات املعنية يف 

يف تحليلنا لهذه املادة، يتبّين بأّن املشرع . .و غيرها "إطار مهام املرفق العام، كيفما كانت الدعامة املوجودة فيها ورقية أو إلكترونية أ
املغربي يف تعريفه للمعلومات لم يذكر ما هو شفهي ، ىلع الرغم من أن املعلومات التي تسخدمها اإلدارات العمومية والهيئات 

الصادر  41ة  الثانية من القانون رقم املنتخبة قد تكون مكتوبة أو شفاهية، ىلع عكس املشرع األردني الذي عّرف املعلومات يف املاد
 بأنها : " أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيا أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة املسؤول أو اليته". 8111سنة 

 ** تعريف الحق يف الحصول ىلع املعلومات. 

Ernestيعّرف " o Vi l l anuevaحق الفرد يف الحصول ىلع البيانات أو السجالت »ومات بأنه:  " الحق يف الحصول ىلع املعل
وجميع أنواع املعلومات الخاضعة لسيطرة الهيئات العامة أو الشركات الخاصة ذات النفع العام أو اململوكة كليا للدولة. وال يستثنى من 

لسنة  41 املعلومات يف ضوء القانون األردني رقم ، " حق الحصول ىلععمر محمد سالمة العليويانظر «. ) ذلك إال بنص صريح يف القانون
 (.10-11، ص 8100"، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، املوسم الجامعي 8111
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، ويجعلها تنفتح ىلع مواطنيها؛ ألّن االنفتاح هو 2الشيء الذي يجّنبها ارتكاب األخطاء التي قد ُتحاسب عليها
 . 3أفضل مضادات الفساد

 الفقرة األولى : نطاق املعلومات الخاضعة لقاعدة الكشف.

حق يف الحصول ىلع املعلومات يف مادته العاشرة، املتعّلق بال 00.00ألزم القانون التنظيمي رقم 
املؤسسات والهيئات املعنية بنشر الحد األقصى من املعلومات التي يف حوزتها، والتي ال تندرج ضمن 
االستثناءات الواردة يف هذا القانون، عن طريق جميع وسائل النشر املمكنة واملتاحة، خاّصة االلكترونية منها 

 .4الوطنية للبيانات العموميةبما فيها البوابات 

                                                                                                                                                                      
مات ويعرفه بالل البرغوثي بقوله: " أن الحق يف االطالع أو الحق يف الحصول ىلع املعلومات، أو الحق يف املعرفة، أو حرية املعلو

مصطلحات تعني شيء واحد وهو حق الفرد الذي يعيش يف مجتمع ما أن يحصل ىلع معلومات كافية من اإلدارة أو السلطة التي تحكم 
" ال يعتبر الحق يف ويضيف قائال يف إطار توضيح ذلك بشكل أفضل أنه هذا املجتمع، وذلك حول األمور التي تعنيه ويرغب يف معرفتها". 

واطن فحسب، بل هو أيضا حاجة أساسية ألية حكومة ترغب يف إثبات صالحها، فإصالح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر االطالع حاجة للم
بالل . ) انظر . كفاءة وشفافية يعتبر ركنا أساسيا من أركان الحكم الصالح، وال يتأتى هذا إال من خالل توفير املعلومات وتسهيل الوصول إليها"

طالع أو حرية الحصول ىلع املعلومات"، الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن، سلسلة مشروع تطوير البرغوثي، " الحق يف اإل
 (.1.1، ص 8114(، 81القوانين )

Paradiوأما التعريف الذي نراه أكثر شموال من التعريفات السابقة، فهو تعريف   ssi s J ean J acquesالحق يف  ، حيث يربط
حق األشخاص يف الحصول ىلع »مفهومين: أحدهما إيجابي، واآلخر سلبي. فمن الناحية اإليجابية يعّرف بأنه الحصول ىلع املعلومات ب

ومن «. كافة املعلومات والوثائق التي تحتفظ بها اإلدارة دون الحاجة ملبرر أو مصلحة، وال يستثنى منها إال ما ورد بشكل صريح يف القانون
 . «ذلك الحق الذي ال يعد حقا خاصا؛ أي ال يقتصر ىلع فئة معينة من األشخاص أو  ىلع وثائق محددة» الناحية السلبية يمكن القول بأنه،

ral -انظر    aux document s  admi ni st rat i s  en France et  en énés gèl e droi t  d’acc  , «J ean J acques  Paradi ssi s 
e éon Sorbonne (pari s), AnnéPant h éUni versi tns . eédes  Et at s  Europ é», D.E.A. de Droi t  Publ i c Compar ceèGr

ht t p://www.paradi ssi s .com/MEMOI RE.html2001. -Unuversi t ai re 2000 
ارة للدراسات القانونية واإلدارية، ، " الحق يف الحصول ىلع املعلومات واملجتمع املدني : أية عالقة؟ "، املنعبدالعزيز الدحماني - 1

 .040، ص8101، أبريل 00العدد 
 .4، مرجع سابق، ص 8111لسنة  41، " حق الحصول ىلع املعلومات يف ضوء القانون األردني رقم عمر محمد سالمة العليوي  -2

 ، غير مشار لرقم الصفحة.8110هي، ، " حرية  املعلومات :  مسح قانوني مقارن"، مؤسسة ماكرو، اليونسكو، نيودلتوبي مندل - 3
 ال سيما املعلومات والبيانات  املتعّلقة بما يلي :   - 4

 االتفاقيات التي تم الشروع يف مسطرة االنضمام إليها أو املصادقة عليها. -
 النصوص التشريعية والتنظيمية. -
 مشاريع القوانين ثم مشاريع قوانين املالية والوثائق املرفقة بها. -
 القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرملان.مقترحات  -
 ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم املحاسبية واملالية املتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها املالية. -
 مهام املؤسسة أو الهيئة املعنية وهياكلها اإلدارية واملعلومات الضرورية من أجل االتصال بها. -
 ات والدالئل التي يستخدمها موظفو املؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها يف أداء مهامهم.األنظمة واملساطر والدوري -

املتعلق بالحق  00.00من القانون التنظيمي رقم  01ملعرفة جميع املعلومات والبيانات الخاضعة للنشر االستباقي، انظر املادة 
 يف الحصول ىلع املعلومات، مرجع سابق.

http://www.paradissis.com/MEMOIRE.html
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ويف هذا الصدد، يمكن القول بأّن النشر االستباقي للمعلومات، يفتح مجال التواصل بين الدولة 
. كما ُيساهم يف تنوير الرأي العام من خالل توفير 1ومواطنيها حول ما تقوم به من أعمال وما تتخذه من قرارات

ول إدارة الشأن العام، وُمساءلة وُمراقبة أداء كل من الدولة املعلومات التي سُتمّكنه من فتح النقاش ح
. وفضال عن ذلك، فالنشر االستباقي، سيجّنب اإلدارات 2والجماعات الترابية واملؤسسات والهيئات العمومية

 واملؤسسات العمومية من تعّدد الطلبات وكثرتها.

املعنية بنشر أقصى ما يمكن نشره من وبما أّن القانون سالف الذكر، أوجب ىلع املؤسسات والهيئات 
املعلومات، وذلك عبر مختلف وسائل اإلعالم املمكنة واملتاحة، فقد أصبح من حق أّي مواطن أو أجنبي مقيم 

، الحصول ىلع هذه املعلومات يف الحدود التي يسمح بها القانون. وهذا ُيعد تعبيرا 3باملغرب بصفة قانونية
. لكن 4ىلع فتح املجال أمام الجميع لالطالع ىلع املعلومات التي تهّمهمعن مبدأ الشفافية الذي يقوم 

ىلع الرغم من أهمية ذلك، فاملشّرع لم ُيحدد األجل الذي ينبغي ىلع اإلدارة احترامه لنشر املعلومات التي 
 يوجد توجد بحوزتها من جهة، ولم يحدد جزاء كل إدارة لم تحترم أجل النشر من جهة أخرى.  ومادام أنّه ال

نص قانوني ُيلزمها باحترام أجل معّين ويوّقع عليها الحزاء، فتبقى لها السلطة التقديرية يف ذلك، وال أحد 
يستطيع إجبارها ىلع الكشف عن املعلومات يف وقت معّين. لذلك ينبغي ىلع املشّرع أن ُيحيط هذا النشر 

ن الحق يف الحصول ىلع املعلومات نّصا بالضمانات التي تكفل امتثال اإلدارة له، وذلك بتضمين قانو
 بخصوص اآلجل الذي ينبغي ىلع اإلدارة احترامه لنشر املعلومات التي توجد بحوزتها. 

يمكن استعمال أو » ، فقد نّصت املادة السادسة من القانون نفسه ىلع مايلي :  وإلى جانب ما ُذكر آنفا 
رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن  إعادة استعمال املعلومات التي تم نشرها أو وضعها

املؤسسات أو  الهيئات املعنية، شريطة أن يتم ذلك ألغراض مشروعة وأال يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة 
اإلشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وأال يؤدي ذلك إلى اإلساءة أو األضرار باملصلحة العامة أو املساس بأي حق 

 «. لغيرمن حقوق ا

يتضح من خالل مقتضيات هذه املادة، أّنها سمحت باعادة استعمال املعلومات التي تم نشرها أو تم 
تسليمها من لدن املؤسسات أو الهيئات املعنية، شريطة استعمالها ألغراض مشروعة، وأال يتم تحريف 

شروعة" دون التحديد الدقيق مضمونها. غير أّن ما يمكن مؤاخذته عليها أّنها أشارت إلى عبارة "أغراض م
والواضح لهذه العبارة. وبالتالي تبقى عبارة فضفاضة وواسعة تحتاج إلى الكثير من التفسير والتأويل. كما أّن 

كل تحريف ملضمون » من القانون نفسه التي أّكدت ىلع أّن :  89مع مضمون املادة محتواها يتعارض 

                                                      
ىلع اآلتي  8101أكتوبر  04يف خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية العاشرة بتاريخ  أكد امللك محمد السادس - 1

"...  فبدون املواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلوال ملشاكله، املعروضة عليها. وهي ملزمة بأن 
ب أن تتخذ بناء ىلع القانون...  فمن غير املفهوم أن تسلب اإلدارة للمواطن حقوقه ، تفسر األشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يج

 ". وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف ملسؤول أن يعرقل حصوله عليها ...
، 004ة والتنمية، عدد أحمد مفيد ، " الحق يف الوصول للمعلومة واملشاركة يف الحياة العامة"، املجلة املغربية لإلدارة املحلي - 2
 .08، ص 8104فبراير  –يناير 

 املتعلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات، مرجع سابق. 00.00من القانون التنظيمي رقم  4املادة  - 3
تنمية، ، " إدارة القرب يف املغرب بين إكراهات الواقع ومتطلبات اإلصالح"، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والمنية بنلمليح - 4

 .011، ص 8101غشت  -، ماي004.002عدد مزدوج 
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 املعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، للعقوبات املنصوص املعلومات املحصل عليها... يعرض الحاصل ىلع
 «.من القانون الجنائي 011عليها يف الفصل 

 الفقرة الثانية : إجراءات الحصول ىلع العلومات.

بناًء ىلع إجراءات ُيحّددها القانون املنّظم لهذا الحق، تبتدئ  1يتم الحق يف الحصول ىلع املعلومات
به للحصول ىلع املعلومات التي تهمّه إلى املؤسسة أو الهيئة املعنية بذلك، بمسطرة  تقديم الفرد طل

                                                      
واإلقليمية التي نادت الدولية ولعل أول ظهور للحق يف الحصول ىلع املعلومات، يرجع باألساس إلى املعاهدات واالتفاقيات  - 1

لجمعية العامة لألمم املتحدة ، عندما تبّنت ا0941فيرجع إلى سنة  به، واعتبرته من ضمن الحقوق األساسية، فعلى املستوى الدولي، 
حرية الوصول إلى املعلومات من حقوق اإلنسان األساسية، وحجر الزاوية لكل »، يف انعقادها األول، والذي نّص ىلع أّن 29/0القرار  رقم 

 .«الحريات التي تتبناها األمم املتحدة

والذي  ،0942اإلنسان، املؤرخ يف العاشر من دجنبر وتبّنت بعد ذلك الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي لحقوق 
لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا »منه :  09نّص ىلع حرية املعلومات كجزء من حرية التعبير كما ورد يف املادة 

 «.كانت دون تقيد بالحدود الجغرافيةالحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة 

يستشف من خالل مقتضيات هذه املادة، أّنها لم تقّيد الحق يف الحصول ىلع املعلومات بأي قيد كان، بل جعلت لكل 
 شخص كامل الحرية يف تلقي املعلومات أي استالمها من الغير، ونشرها ونقلها لآلخرين، دونما اعتبار للحدود الجغرافية.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، جرى تكريس هذا الحق يف العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  وإلى جانب
لكل إنسان حق يف حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته يف التماس »... منه ىلع أّن  09، والذي نّصت املادة 0911املؤرخ سنة 

لها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود، سواء ىلع شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب مختلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونق
 «.فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها...

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، ىلع الحق يف املعرفة  02وباإلضافة إلى ذلك، فقد أّكدت املادة 
ت بعبارة مغايرة عن سابقتها الواردة يف كل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي واستقصاء املعلومات، بيد أنها جاء

للحقوق املدنية والسياسية، حيث أتت محّددة بشكل واضح من خالل تنصيصها ىلع حق كل فرد يف املشاركة يف الحياة الثقافية، 
 نطاق طلب املعرفة والتماس املعلومات، ناهيك عن إلزام الدول والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، وهو ما يدخل يف

 األطراف يف هذا العهد باحترام الحرية  التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.

وفضال عن ذلك، فقد نصت الفقرة )ب( من املادة الخامسة من إعالن األمم املتحدة حول التقدم واإلنماء يف امليدان  
نشر املعلومات القومية والدولية بغية جعل األفراد ىلع بينة بالتغيرات التي تطرأ ىلع »ىلع ما يلي :  0919اعي لعام االجتم

 «. املجتمع بأسره

 ملكافحة الفساد األمم املتحدة اتفاقيةومن بين املواثيق الدولية التي نادت كذلك بالحق يف الحصول ىلع املعلومات، 
إلدارات العمومية بضرورة تمكين املواطنين من الحصول ىلع املعلومات التي تهم مجال اشتغالهم، واتخاذ التي ألزمت ا ،8110 سنة

 جميع التدابير الكفيلة ملمارستهم لهذا الحق، تعزيزا ملبدأ الشفافية، وترسيخا لثقافة الحكامة الجّيدة. ويف هذا الصدد، أّكدت املادة
تخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة ت»من االتفاقية نفسها ىلع اآلتي:  01

الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية يف إدارتها العمومية، بما يف ذلك... اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من 
شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية الحصول ىلع معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية وا

 «.التي تهم عامة الناس، مع إيالء املراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية...

الفقرة  وإلى جانب هذه االتفاقية، نجد االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والتي أكدت 
للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الحق يف حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس جميع أنواع » منها ىلع ما يلي :  00

املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها بصرف النظر عن الحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو يف شكل فني أو بأي وسيلة أخرى 
 «. يختارونها
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. ويكون مجبرا ىلع انتظار رد اإلدارة، وقد يكون هذا الرد ايجابيا أو وحصوله ىلع وصل مقابل إيداع طلبه
حالة الثانية، سلبيا. ففي الحالة األولى، تقوم اإلدارة بتزويده باملعلومات التي قّدم الطلب بشأنها. ويف ال

، ويف هذه الحالة يكون من حقّه تقديم شكاية إلى رئيس املؤسسة املعنية، ) أوال(ترفض االستجابة لطلبه 
 )ثانيا(.وإلى لجنة الحق يف الحصول ىلع املعلومة، ثم التظلم أمام القضاء  اإلداري 

 أوال( فيما يخص طلب الحصول ىلع املعلومات.

 املعلومات من خالل تقديم طلبه إلى املؤسسة أو الهيئة لكل شخص الحق يف الحصول ىلع 
، إال أّن رّدها قد يكون )ب(وىلع هذه األخيرة أن ترد ىلع طلبه يف األجل الذي يحدده القانون )أ(،  املختصة

 .)ج(إيجابيا أو سلبيا 

 أ( كيفية تقديم الطلب.

                                                                                                                                                                      
وفضال عما أشير إليه آنفا، فقد تم اعتماد "إعالن الحق يف الوصول إلى املعلومات" يف اختتام املؤتمر الذي نظمته اليونسكو 

 .8101ماي  0و 8وكلية الصحافة يف جامعة كوينزالند بريسبان، أستراليا، بمناسة اليوم العاملي لحرية الصحافة، بتاريخ 

جد أّن حق الحصول ىلع املعلومات تم اإلعالن عنه بشكل واضح وصريح يف هذه وباستقراء النصوص سالفة الذكر، ن
املواثيق، فهي ال تنظر  إليه كحق مستقل بذاته، بل كجزء ال يتجزأ من الحق األساسي لحرية التعبير، باعتبار املعلومة ستمكن 

 تاحهم ىلع محيطهم من جهة أخرى. املواطنين من املشاركة يف مسلسل اتخاد القرار وتتبعه وتقييمه من جهة، وانف

من  امليثاق  00أما بخصوص  املواثيق االقليمية التي تضمّنت الحق يف الحصول ىلع املعلومات، نجد الفقرة األولى من املادة  -
لبحث عن لكل إنسان الحق يف حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته يف ا»األمريكي حول حقوق اإلنسان، التي أكدت ىلع أن 

مختلف املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود سواء شفاهة أو كتابة أو يف أي قالب فني أو بأي وسيلة 
 .«يختارها

برأيها االستشاري الذي تؤكد من خالله   0922وبخصوص هذه املادة، فقد أدلت املحكمة األمريكية البيئية لحقوق اإلنسان سنة 
...أولئك الـذين ينطبق عليهم امليثاق ال يتمتعون بحـق وحريــة التعبير عـن أفكارهم الخاصـة فحسب بـل بحق وحرية »  أن : ىلع

بحـث وتلقي ونقـل املعلومات واألفكار مـن كافة األشكال أيضا. إذ أن حرية التعبير تتطلب مـن جهة أال يمنع أي شخص عشوائيا من 
لخاصـة أو أن يكون ذلك محدودا. بمعنى أنه حـق يتمتع به كل األفراد. ومن جهة أخرى تشير الناحية الثانية التعبير عـن أفكاره ا

مرشد انظر «.  الخاصة به إلى حـق جماعي بتلقــي معلـومات مهما كانت وأن يتمتعوا بالحصول ىلع األفكار التي عّبر عنها اآلخرين 
 .90، ص 8101"، الجنادرية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ، " الحرية يف الصحافة واإلعالمعبدصايف

من املهم بالنسبة إلى املواطن العادي معرفة آراء اآلخرين أو الحصول ىلع املعلومات » كما أشارت املحكمة أيضا إلى أنّه :       
املجتمع الذي ليس ىلع قدر حسن من »، وخرجت يف األخير  بخالصة مفادها أّن «بشكل عام بقدر أهمية حقه يف نقل رأيه الخاص 

 .90، " الحرية يف الصحافة واإلعالم"، مرجع سابق، ص انظر مرشد عبدصايف «.اإلطالع ال يعتبر مجتمعا حرا بالفعل 

 ، وتعد من بين االتفاقيات اإلقليمية التي نّصت0921ومن بين هذه املواثيق كذلك، نجد االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لسنة 
لكل شخص الحق يف  -0» بشكل صريح ىلع حق األفراد يف حرية املعلومات، وذلك بمقتضى املادة العاشرة التي أّكدت ىلع أّن: 

حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو نقل املعلومات أو األفكار من دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، 
 تحول هذه املادة دون إخضاع الدول شركات البث اإلذاعي أو السينما أو التلفزة لنظام التراخيص.ودونما اعتبار للحدود. ال 
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تم الحصول ىلع املعلومات بناًء ىلع طلب ، ىلع أنّه ي00.00من القانون التنظيمي رقم  04املادة  ُتؤّكد
يقّدمه املعني باألمر وفق نموذج ُتِعده لجنة الحق يف الحصول ىلع املعلومات، يتضمن اسمه الشخصي 
والعائلي وعنوانه، وعند االقتضاء عنوانه االلكتروني واملعلومات التي يرغب يف الحصول عليها. ونفس 

لطلب رقم الوثيقة التي تثبت اإلقامة بصفة قانونية فوق التراب الشيء ينطبق ىلع األجانب مع تضمين ا
الوطني طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويوجّه الطلب إلى رئيس املؤسسة أو الهيئة املعنية عن طريق 

 اإليداع املباشر مقابل وصل، أو عن طريق البريد العادي أو االلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

، أّن املشّرع خطا خطوة جد متقدمة لصالح كن أن تثار من خالل قراءة هذه املادةولعل أول نقطة ُيم
طالب املعلومة، من خالل إلزام رئيس املؤسسة أو الهيئة املعنية بتقديم وصل له مقابل إيداع طلبه، أو 

ة أو دليال  إشعار بالتوصل يف حالة إرسال الطلب عن طريق البريد العادي أو اإللكتروني؛ ألّن ذلك ُيعد حج
للمعني باألمر يف حالة عدم استجابة اإلدارة لطلبه. لكن ما ُيؤاخذ عليه أنّه تحّدث عن تقديم الطلب كتابيًا، 
و أغفل مسألة تقديمه شفهيًا، ملا له من أهمية يف استفادة مختلف شرائح املجتمع من الحق يف الحصول 

لف شرائح املجتمع خاصة يف البوادي، مع عدم مراعاته ىلع املعلومات، السيما أّن األّمية متفشية بين مخت
 كذلك ألصحاب ذوي االحتياجات الخاصة الذين ال ُيجيدون القراءة والكتابة. 

و الجدير بالذكر، أّن طالب الحصول ىلع املعلومات ينبغي أن ُيحدد بدقة طبيعة طلبه، تسهيال ىلع 
ّن عدم تحديده بشكل واضح ودقيق سيؤدي إلى الشخص املكّلف بمعالجة هذا الطلب وفقا ملوضوعه؛ أل

إهدار الوقت، ناهيك عن الجهد املبذول من قبل املوظف لتحديد حاجيات طالب املعلومة. كما ىلع هذا 
 00.00األخير أن يتحّمل تكاليف الحصول ىلع املعلومة، وقد نّصت املادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 

خدمات املؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يكون الحصول باستثناء ال» ىلع ما يلي: 
ىلع املعلومات مجانا. غير أن طالب الحصول ىلع املعلومات يتحمل ىلع نفقته، التكاليف التي يستلزمها، 

ينبغي أن بيد أّن هذه التكاليف  .1«عند االقتضاء، نسخ أو معالجة املعلومات املطلوبة وتكلفة إرسالها إليه
تكون يف استطاعة طالبها حتى ال ينفر من ممارسة حقّه يف الحصول ىلع املعلومات التي هو يف حاجة 

 إليها، ويتخلى عن حقّه تجّنبا لدفع تكاليف الحصول عليها. 

 ب( اآلجل املحدد للرد ىلع الطلب.

نية بالرد ىلع طلب الحصول ، املؤسسة أو الهيئة املع00.00من القانون التنظيمي رقم  01ألزمت املادة 
يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسّلم الطلب، ويمكن تمديده  81ىلع املعلومات داخل أجل ال يتعدى 

ملدة مماثلة إذا لم تتمّكن املؤسسة أو الهيئة املعنية من االستجابة كّليًا أو جزئيًا لطلب املعني باألمر خالل 
يتعّلق بعدد كبير من املعلومات خالل األجل سالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج األجل املذكور، أو كان الطلب 

إلى استشارة الغير قبل تسليمها. ويتعّين ىلع املؤسسة أو الهيئة املعنية إشعار املعني باألمر مسبقًا بهذا 
 التمديد كتابة أو عبر البريد االلكتروني، مع تحديد مبّرراته. 

يومًا  81ملقتضيات هذه املادة، أّن املؤسسة أو الهيئة املعنية ُحدِّد لها أجل   نسّجل من خالل قراءتنا
من أّيام العمل، للرد ىلع طلب الحصول ىلع املعلومات ابتداًء من تاريخ تسّلمه، مع إمكانية تمديده ملدة 

                                                      
 املتعلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات، مرجع سابق. 00.00من القانون التنظيمي رقم  2املادة  - 1
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مع مبدأ السرعة يف توفير مماثلة، وإشعار املعني باألمر بهذا التمديد ومبّرراته. إال أّن  هذا األجل ال ينسجم 
املعلومات لطالبها. كما أّن اإلدارة قد تستغل إمكانية التمديد وتتماطل يف الرد ىلع طلب الحصول ىلع 
املعلومات، السيما أّن املبّررات التي تم التنصيص عليها للتمديد، سوف تمنحها حرية أكبر يف حجب 

ة لذلك كّلما تسّنت لها الفرصة، ومعالجة الطلب بأسرع املعلومات. يف حين ينبغي عليها االستجابة الفوري
 وقت ممكن، مع مراعاة إرفاق كل تماطل بإشعار مبرر ومقنع. 

من القانون نفسه جاءت غير واضحة ومبهمة، حيث نّصت ىلع أنه يجب ىلع  01كما أّن املادة   
مراعاة حاالت التمديد املشار الشخص املكلف الرد ىلع طلب الحصول ىلع املعلومات يف ثالثة أّيام، مع 

من القانون نفسه، وذلك يف الحاالت املستعجلة التي يكون فيها الحق يف الحصول ىلع  01إليها يف املادة 
املعلومات ضروريًا لحماية حياة وسالمة وحرية األشخاص، لكّنها لم تحدد بوضوح هذه املعلومات، وهو ما 

تشريع قانون ما. والجدير بالذكر، أّن عدم الرد ىلع طلب الحصول  يبعدها عن الدقة والوضوح التي يتطّلبها
 ، ُيعد بمثابة رفض للطلب.01أو   01ىلع املعلومات خالل املدة املحددة سواء يف املادتين 

وإذا كان القانون التنظيمي املغربي املتعّلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات، قد حدد أجل الرد 
املتعّلق بالحق يف الحصول  0912يوليوز  01علومات، فإّن القانون الفرنسي ل ىلع طلب الحصول ىلع امل

ىلع الوثائق اإلدارية، لم يتضمن املدة الزمنية التي ينبغي فيها ىلع اإلدارة الرد ىلع الطلب. لكن املادة 
، 0922أبريل  82اريخ ، الصادر بت412.22( من املرسوم املتعّلق بإجراءات الحصول ىلع الوثائق اإلدارية رقم 8/8)

الصمت الذي تلتزمه السلطة املختصة ألكثر من شهر، عندما تتوصل بطلب الحصول ىلع » نّصت ىلع اآلتي : 
، يعد بمثابة قرار 0912الصادر يف يوليوز  120.12الوثائق طبقا ملقتضيات الفصل األول من القانون رقم 

 . 1«بالرفض

من املرسوم املتعّلق بحرية الحصول ىلع الوثائق  01من املادة ونفس الشيء نّصت عليه الفقرة األولى  
» ، حيث أّكدت هذه الفقرة ىلع ما يلي: 8112يونيو  1اإلدارية وإعادة استخدام املعلومات، الذي صدر بتاريخ 

الصمت ألكثر من شهر  من قبل السلطة املعنية التي تلقت طلب الكشف عن الوثائق طبقا لنص املادة الثانية 
 .2«، يعد قرارا بالرفض0912يوليوز  01ن قانون م

وباستقرائنا لهذه املقتضيات، نخُلص إلى أّن املشّرع الفرنسي ألزم اإلدارة بالرد ىلع طلب الحصول ىلع 
املعلومات أو الوثائق اإلدارية خالل شهر واحد، ابتداًء من تاريخ تسّلمها لهذا الطلب، وعند عدم الرد خالل هذا 

ني، ُيعتبر ذلك بمثابة الرفض. ويف هذه الحالة ُيمكن مُلقدم الطلب اللجوء إلى لجنة  الوصول إلى الحّيز الزم
 ، الستطالع رأيها فيما يخص رفض طلبه، ليلتجئ فيما بعد إلى القضاء.الوثائق اإلدارية

ُيعتبر أول  ، والذي8111الصادر يف  41أّما قانون األردن املتعّلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات رقم 
قانون عربي يمنح للمواطن الحق يف الحصول ىلع املعلومة، فقد حددت املادة التاسعة منه، والسيما 

. غير أنّه أغفل العديد 3يومًا 01الفقرة )ج(،  مدة الرد ىلع مقّدم طلب الحصول ىلع املعلومة يف أجل مدته 
                                                      

1  -Décret  n°88-465 du 28 avri l  1988 rel at i f  à l a procédure d'accès aux document s  admi ni st rat i f s . 
2 -Ordonnance N° 2005-650 du 6 j ui n 2005 rel at i ve à l a l i bert é d'accès aux document s  admi ni st rat i f s  et  à l a 

réut i l i sat i on des  i nf ormat i ons  publ i ques . 
 .8111قانون ضمان الحق يف الحصول ىلع املعلومات سنة   - 3
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ىلع الحاالت املستعجلة للرد ىلع طلب من الجوانب من بينها عدم تمديد هذه املدة، وعدم التنصيص 
 01الحصول ىلع املعلومة. وبهذا يكون القانون املغربي متقّدمًا عليه يف هذه النقطة، حيث سمحت املادة 

والتي يكون فيها الحق يف الحصول ىلع املعلومات منه بالرد ىلع الطلبات املستعجلة يف ثالثة أيام، 
 األشخاص.ضروريًا لحماية حياة وسالمة وحرية 

 ج( كيفية الرد ىلع الطلب. 

إّن رد اإلدارة ىلع طلب الحصول ىلع املعلومات، قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا. ففي الحالة األولى، تقوم    
بإمداد طالب املعلومات بما يحتاجه، وال تملك حق الرفض إال إذا كانت هذه املعلومات تندرج ضمن خانة 

دة الكشف، أو كانت غير متوّفرة. ويف الحالة الثانية، ترفض الطلب، ويجب أن االستثناءات الواردة ىلع قاع
يكون قرار رفضها كتابيًا ومعلاًل. ويعتبر عدم رد اإلدارة ىلع طلب الحصول ىلع املعلومات يف اآلجال املحدد 

الحاالت التي ترفض قانونيا، رفضا ضمنيًا  يفتح املجال لطالب املعلومة بالطعن يف قرارها. وقد حّدد املشّرع 
 :  1فيها اإلدارة طلب الحصول املعلومات، ونجملها يف اآلتي

 عدم توّفر املعلومات املطلوبة. -     

االستثناءات املنصوص عليها يف املادة السابعة من القانون املتعّلق بالحق يف الحصول ىلع  -
 املعلومة.

 ع.إذا كانت املعلومات املطلوبة منشورة ومتاحة للجمي -

يف حالة ما إذا كان الطلب قد ُقدِّم أكثر من مرة واحدة خالل السنة نفسها، ومن الطالب نفسه، وحول  -
 املعلومات نفسها.

 إذا كان طلب املعلومات غير واضح. -

 إذا كانت املعلومات املطلوبة ما زالت يف طور التحضير  أو اإلعداد. -

 ؤسسة أرشيف املغرب.إذا كانت املعلومات املطلوبة مودعة لدى م -

 

ولكن ما يمكن مؤاخذته ىلع املشّرع، أّن عبارة " عدم توّفر املعلومات املطلوبة"، ستعطي لإلدارة الحق 
يف التمّلص من أداء دورها، بحّجة أّن هذه املعلومات ال تتوفر لديها. ولهذا، ينبغي ىلع املشّرع أن ُيحيط 

دامها، نحو إلزام املؤسسة أو الهيئة املعنية بإثبات عدم هذه املسألة بالضمانات التي تحول دون استخ
 توفرها ىلع املعلومات املطلوبة.

 

والجدير بالذكر، أنّه من بين الشروط األساسية ملساعدة طالب املعلومة، وجود موظف مكّلف بتلقي 
عّلق بالحق يف من القانون التنظيمي املت 08الطلبات. ويف هذا السياق، نّصت الفقرة األولى من املادة 

ىلع كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، » الحصول ىلع املعلومات ىلع اآلتي : 

                                                      
 املتعلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات. 00.00التنظيمي رقم من القانون  02املادة  - 1
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تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول ىلع املعلومات ودراستها، وتقديم املعلومات املطلوبة، وكذا 
وأعفت الفقرة الثانية الشخص املكّلف «. هاملساعدة الالزمة عند االقتضاء لطالب املعلومات يف إعداد طلب

من واجب كتمان السر املهني. أما الفقرة الثالثة من املادة نفسها، فقد أوجبت ىلع املؤسسات أو الهيئات 
 املعنية بأن تضع رهن إشارته قاعدة للمعلومات املوجودة يف حوزتها، قصد تمكينه من القيام بمهامه.

 قضائية للحق يف الحصول ىلع املعلومات.ثانيا( الضمانات اإلدارية وال

، يتضح لنا أنّه أحاط هذا الحق بالعديد من الضمانات، منها ما هو 00.00باستقراء القانون التنظيمي رقم 
إداري، نحو تقديم طالب املعلومة شكايته إلى رئيس املؤسسة أو الهيئة املعنية يف حالة عدم االستجابة 

ومنها ما هو قضائي، كالطعن أمام )أ(.  لحق يف الحصول ىلع املعلوماتإلى لجنة ا  وتقديمها، لطلبه
 )ب(.املحكمة اإلدارية يف القرار الرافض لطلبه 

 أ( تقديم الشكاية

املتعّلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات ىلع اآلتي:  00.00من القانون التنظيمي رقم  09ُتؤّكد املادة 
د ىلع طلبه أو عدم االستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس املؤسسة يحق لطالب املعلومات عند عدم الر» 

( يوم  عمل من تاريخ انقضاء األجل القانوني املخصص للرد ىلع 81أو الهيئة املعنية يف غضون عشرين )
 طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.

باألمر بالقرار الذي تم  يتعّين ىلع رئيس املؤسسة أو الهيئة املذكورة دراسة الشكاية وإخبار املعني
 «.(  يوما من تاريخ التوصل بها02اتخاذه بشأنها خالل خمسة عشر)

ُتحيل املادة أعاله، بأّن املشّرع منح لطالب املعلومة يف حالة عدم الرد أو االستجابة لطلبه، تقديم 
ألجل القانوني يوم عمل من تاريخ انقضاء ا 81شكاية إلى رئيس املؤسسة أو الهيئة املعنية يف غضون 

املخصص للرد ىلع طلبه. وألزم هذا الرئيس بدراسة الشكاية، وإخبار املعني باألمر بالقرار الذي تم اتخاذه 
 يومًا من تاريخ التوّصل بهذه الشكاية.  02بشأنها خالل 

ويف حالة عدم الرد ىلع الشكاية من قبل رئيس املؤسسة أو الهيئة املعنية باألمر داخل األجل 
موح به، أو كان الرد سلبيًا، يمكن لطالب املعلومة يف هذه الحالة التقدم بشكاية إلى اللجنة املكّلفة املس

» من القانون نفسه التي نّصت ىلع ما يلي :  81بالحق يف الحصول ىلع املعلومات، وهذا ما تؤّكده املادة 
علومات، داخل أجل ال يتعدى يحق لطالب املعلومات تقديم شكاية إلى لجنة الحق يف الحصول ىلع امل

( يومًا املوالية النصرام األجل القانوني املخصص للرد ىلع الشكاية املوجهة إلى رئيس املؤسسة 01ثالثين )
أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد ىلع هذه الشكاية. ويتعّين ىلع هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار 

( يوما من تاريخ التوصل بها. يمكن توجيه الشكاية عبر البريد 01ين  )املعني باألمر بمآلها داخل أجل ثالث
 «.املضمون أو البريد االلكتروني مقابل إشعار بالتوصل
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وقبل املرور ملناقشة املحور املتعّلق بالطعن يف القرار الرافض للطلب أمام القضاء اإلداري، نتساءل هل 
طر، أو بإمكانه اللجوء مباشرة إلى القضاء للطعن يف القرار طالب املعلومة مجبر باملرور من كل هذه املسا

 الرافض لطلبه؟ 

بقراءتنا للمواد سالفة الذكر، تبّين لنا بأّن طالب املعلومة أجبره القانون بأن يسلك هذه املساطر، من 
 فض لطلبه.خالل التنصيص عليها، دون أن يقف عند إمكانية اللجوء إلى القضاء مباشرة للطعن يف القرار الرا

يوليوز  01وبالرجوع إلى القانون الفرنسي املتعّلق بالحق يف الحصول ىلع الوثائق اإلدارية الصادر يف 
لصاحب الشأن » املادة السابعة منه نّصت ىلع أّن :  لكن، نجده أيضا لم ينص ىلع ذلك بشكل صريح، 0912

 «.يف حالة الرفض أن يلتمس رأي اللجنة

هذه املادة أثارت نقاشا فقهيًا وقضائيًا حول مدى إلزامية لجوء ُمقّدم الطلب إلى  ويقول أحد الباحثين أّن
هذه اللجنة، حيث ذهب جانب منهم إلى أّن املادة املشار إليها أعاله، تعني إلزام صاحب الشأن بوجوب 

ة الفرنسي االلتجاء إلى اللجنة قبل أي طعن قضائي. وذهب جانب آخر  إلى عكس ذلك. إال أّن مجلس الدول
معلنا صراحة بأنه » ،Commartيف قضية  0928فبراير  09حسم يف هذا الخالف يف الحكم الصادر عنه بتاريخ 

يف حالة رفض طلب اإلطالع صراحًة أو ضمنًا فإنّه ال يمكن الطعن يف هذا الرفض مباشرة أمام قاضي اإللغاء، 
أن سوف يواجهه بعدم قبول الدعوى والذي يمكن بل البد من الرجوع أوال إلى اللجنة، وإال فإن صاحب الش

للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه باعتبارها مسألة تتعلق بالنظام العام، وذلك تأسيسًا ىلع أّن املشرع لو أراد 
 .1«غير ذلك لكان قد أورد العبارة بصيغة يمكن لصاحب الشأن أن يلتمس

 ب( الطعن يف القرار الرافض أمام القضاء اإلداري.

سوى اللجوء إلى القضاء اإلداري بعد رفض طلب الحصول ىلع املعلومة، ال يبقى أمام املواطن               
  للطعن يف القرار الرافض، لكون القضاء هو الجهة املختصة مادام األمر يتعّلق بقرار إداري يقضي برفض الطلب.

ات و املواطنين داخل الدولة. وبالتالي، ففي فالقضاء ُيعد الضمانة األساسية لحماية حقوق وحريات املواطن
الحالة التي ترفض فيها املؤسسة أو الهيئة املعنية االستجابة لطلباتهم املتعّلقة بالحق يف الحصول ىلع 
املعلومات، يحق لهم الطعن أمام املحكمة اإلدارية املختصة يف قرار رئيس هذه املؤسسة أو الهيئة 

من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق يف الحصول ىلع املعلومات، أو من تاريخ يومًا  11املعنية، داخل أجل 
 انصرام األجل القانوني املخصص للرد ىلع هذه الشكاية.

 -قبل صدور القانون التنظيمي املتعلق بلجان التقصي  -ونورد يف هذا اإلطار حكمًا للمحكمة اإلدارية 
طلب نشر الحكم يندرج يف إطار الحق يف » ، أّكدت فيه بأّن : 8100 يوليوز 82، بتاريخ 8108.08.100بالرباط، عدد 

من الدستور، وال يتوقف ىلع حكم قضائي ألنّه من الحقوق العامة باعتباره  81املعلومة املكرس يف الفصل 

                                                      
، مرجع سابق، ص 8111لسنة  41، " حق الحصول ىلع املعلومات يف ضوء القانون األردني رقم عمر محمد سالمة العليوي -  1

112. 
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آلية للرقابة الشعبية ىلع العمل القضائي ومصدر للثقة يف عمل القضاة وتقويمه لضمان األمن القانوني 
 .1«ضائيوالق

 وُيمكن إجمال ما قلناه يف هذه الفقرة يف الجدول اآلتي :

 ( :  املسطرة التي يتبعها طالب الحصول ىلع املعلومات يف حالة رفض طلبه.0جدول رقم ) 

يف حالة رفض طلب 
 املعلومة

 األجل

 أجل البت أجل التظلم أو الطعن

تقديم شكاية إلى 
رئيس املؤسسة أو الهيئة 

 املعنية.

يومًا من أّيام العمل، من تاريخ  81
انقضاء األجل القانوني املخصص للرد ىلع 

 طلبه، أو من تاريخ التوصل بالطلب.

يومًا من تاريخ التوصل  02
 بالشكاية.

تقديم شكاية إلى لجنة 
الحق يف الحصول ىلع 

 املعلومات.

يومًا املوالية النصرام األجل  01
القانوني املخصص للرد ىلع الشكاية 

ملوجهة إلى رئيس املؤسسة أو الهيئة، أو ا
 من تاريخ التوصل بالرد ىلع هذه الشكاية.

يومًا من تاريخ التوصل  01
 بالشكاية.

الطعن أمام املحكمة 
اإلدارية املختصة يف قرار 
رئيس املؤسسة أو الهيئة 

 املعنية.

يومًا من تاريخ التوصل بجواب  11
 اللجنة املشار إليها أعاله بشأن شكاية
مقدم الطلب، أو من تاريخ انصرام األجل 
 القانوني املخصص للرد ىلع هذه الشكاية.

- 

املتعلق بالحق يف الحصول ىلع  00.00املصدر : تركيب شخصي بناًء ىلع القانون التنظيمي رقم 
 املعلومات.

حّيزًا زمنيًا نستشف من خالل ما سبق، أّن إجراءات الحق يف الحصول ىلع املعلومات تستغرق            
يومًا من أّيام العمل مع إمكانية  81طوياًل، سواء بالنسبة لألجل املحدد للرد ىلع الطلب، واملحدد يف 

يومًا أخرى، أو مع إمكانية تقديم شكاية إلى رئيس املؤسسة أو الهيئة املعنية يف حالة عدم  81تمديده  ل 
يومًا للرد ىلع الشكاية  02ء األجل القانوني، باإلضافة إلى يومًا من تاريخ انقضا 81االستجابة للطلب داخل أجل 

يومًا أخرى لتقديم شكاية إلى لجنة الحق  01يومًا، ُتضاف لها  12ابتداًء من تاريخ التوّصل بها. وهو ما مجموعه 
م يومًا من تاريخ تقدي 002يومًا أخرى. وهو ما مجموعه  01يف الحصول ىلع املعلومة، وانتظار الرد داخل 

  يومًا الذي حدده املشّرع للطعن أمام القضاء. 11يومًا. إضافة إلى أجل  02الطلب؛ أي أربعة أشهر و

                                                      
كم  - 1 ، مقال منشور بمجلة العلوم 100.8108.08، ملف رقم 8119املحكمة اإلدارية بالرباط، قسم القضاء الشامل، حكم رقم  ح

www.marocdroiالقانونية ىلع املوقع اإللكتروني  t .com  ىلع الساعة الثالثة ونصف زواال.8102ماي  88، تمت زيارته بتاريخ ، 

http://www.marocdroit.com/
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وهذا، قد يترتب عنه آثار جانبية ال محالة؛ ألنّه ُيمكن للمعلومة أن تفقد قيمتها وجوهرها ما لم             
اة أو مصير شخص ما الشيء الذي يستدعي ُيحصَّل عليها يف وقتها. كما ُيمكن أن يكون لها تأثير ىلع حي

 إعادة النظر  أو تقليص مدة اإلجراءات املتخذة للحصول ىلع املعلومة.

 املطلب الثاني :

 .االستثناءات الواردة ىلع الحق يف الحصول ىلع املعلومات 

حّيز من  ُيعد تطبيق مبدأ اإلفصاح عن مجمل املعلومات أمرًا يستحيل تحقيقه، إذ يحتاج كل مجتمع إلى
السرية، قصد الحفاظ ىلع بعض املصالح العامة للدولة، أو املصالح الخاصة لألفراد. فالحق يف الحصول ىلع 

، من خالل سماحه للشخص املكّلف برفض 1املعلومات ليس حّقًا مطلقًا، بل أورد عليه املشّرع عدة استثناءات
لتي تكتسي طابعًا سرّيًا، كاملعلومات املتعّلقة طلب الحصول أو االطالع ىلع بعض الوثائق أو املستندات ا

، واملتعّلقة بالحياة الخاصة لألفراد؛ أي )الفقرة األولى(بالدفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي والخارجي
املعلومات التي من املتوقع يف حال اإلفصاح عنها، تعريض حياة فرد ما أو سالمته للخطر، أو البيانات 

يستثني القانون  . كما)الفقرة الثانية(شأن الكشف عنها أن ُيشّكل انتهاكا لخصوصيات الفرد الشخصية التي من 
أو اإلخالل  )الفقرة الثالثة(،من الحق يف الحصول ىلع املعلومات، كل ما يؤدي الكشف عنه إلى إلحاق ضرر 

 الفقرة الرابعة(.)بمبدأ السرية 

 لدفاع الوطني و بأمن الدولة الداخلي والخارجي.الفقرة األولى : املعلومات املتعلقة بحماية ا

                                                      
يوليوز  01ءات، حيث نصت املادة السادسة من  قانون قّيد  كذلك املشرع الفرنسي الحق يف الحصول ىلع املعلومات بعدة استثنا - 1
املتعلق بالحق يف الحصول ىلع الوثائق اإلدارية ىلع ما يلي : ال يجوز تسليم الوثائق التي يضر اإلطالع عليها أو   120.12رقم   0912

 تسليمها ب: 

 سرية ومداوالت الحكومة والسلطات املسؤولة التابعة للسلطة التنفيذية. -
 لدفاع الوطني.سرية ا -
 السياسة الخارجية لفرنسا. -
 أمن الدولة واألمن العام وأمن األشخاص. -
 النقود واإلئتمان العام. -
 سير اإلجراءات أمام املحاكم والعمليات التمهيدية لها. -
 البحث من جانب عن الجرائم الضريبية والجمركية. -
 األسرار املحمية بالقانون بصفة عامة. -

 من املادة نفسها ىلع أنه ال تسلم إال للمعني باألمر الوثائق اإلدارية:وأضافت الفقرة الثانية 

 التي يمكن أن يضر تسليمها بسير الحياة الخاصة، وامللفات الشخصية، والسر الطبي، والسر التجاري أو الصناعي. -
 التي تتضمن تقييما لشخص طبيعي مذكور باسمه أو يسهل التعرف عليه. -
 كون من شأن ذلك اإلضرار به.التي تكشف عن سلوك شخص وي -

- Loi  n° 78-753 du 17 j ui l l et  1978 port ant  di verses  mesures  d'amél i orat i on des  rel at i ons ent re l 'admi ni st rat i on 
et  l e publ i c et  di verses  di sposi t i ons  d'ordre admi ni st rat i f , soci al  et  f i scal  (J ournal  Of f i ci el  du 18 j ui l l et  
1978. 
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املتعّلق بالحق يف الحصول ىلع  00.00بالّرجوع إلى املادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 
املشّرع املغربي استثنى من مبدأ اإلفصاح عن املعلومات تلك املتعّلقة بالدفاع الوطني املعلومات، نجد بأّن 

ال ُيمكن للمواطن االطالع أو الحصول عليها. وما ُيعاب ىلع ذلك، أّن لخارجي؛ أي وبأمن الدولة الداخلي وا
املشّرع لم يحدد سرية الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، ولم يحدد كذلك املقصود بهذه 

 السرية، وإّنما ترك الباب مفتوحًا أمام السلطة التقديرية لإلدارة لتحديد نطاقها.

الحصول ىلع املعلومات املتعّلقة بأمن الدولة، سواء الداخلي أو الخارجي، يف قوانين  كما تم منع
بجمع ، الذي سمح لهذه اللجان 1 122.00تنظيمية أخرى، كالقانون التنظيمي املنظم للجان تقصي الحقائق رقم

ها، باستثناء ما يكتسي املعلومات، واالطالع ىلع كافة الوثائق التي لها عالقة بالوقائع املراد التقصي بشأن
منها طابعًا سريًا، كالوثائق املتعّلقة بالدفاع الوطني، أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو عالقة املغرب مع 

إذا ارتأت اللجنة، أثناء قيامها  «دول أجنبية. ويف هذا الصدد، أّكدت املادة التاسعة من القانون نفسه أنّه : 
حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو باألمن الداخلي أو الخارجي أو بعالقات بمهمتها، جمع املعلومات 

املغرب مع دول أجنبية، يشعر رئيس املجلس املعني بذلك رئيس الحكومة الذي يجوز له أن يعترض ىلع 
ذلك بسبب الطابع السري للوقائع املطلوب تقصي الحقائق يف شأنها وأن يرفض تسليم الوثائق املطلوبة 

 . 2»اللجنة أو يمنع األشخاص املعنيين باألمر من اإلدالء بالشهادة املطلوبة إلى

إّن ما ُيمكن مالحظته بخصوص هذه املادة، أّن املشّرع وضع قيودًا ىلع عمل اللجان النيابية 
لتقصي الحقائق كّلما تعّلق األمر بسيادة الدولة، إذ يصعب ىلع أعضاءها الوصول إلى الحقائق املتعّلقة 

هذه الوقائع، بدعوى املحافظة ىلع السر املهني. وعليه، فالحكومة تتمّتع بسلطة واسعة يف تقدير ب
األمور التي تدخل ضمن املجال املحفوظ للدولة أم ال، وهذا ما ُيَرجح كفتها ويجعلها متحّكمة بشكل أو 

 بآخر، يف عمل لجان التقصي والتحقيق.

ألحيان التمييز بين النوايا الحقيقية لرئيس الحكومة، وىلع هذا األساس، فإنّه يصُعب يف بعض ا
حول ما إذا كانت بالفعل هذه املعلومات املراد التحقيق والتقصي بشأنها ذات صبغة سرية تامة، أم أّن 
إدالء املوظفين بها قد يسمح ألعضاء البرملان باكتشاف خبايا األخطاء والهفوات الحكومية، التي قد 

 إلى إعمال مسطرة تحريك املسؤولية السياسية للحكومة.  تؤدي يف بعض األحيان

وعليه، ينبغي ىلع املشّرع أن يحدد بشكل دقيق وواضح املقصود بسرية أمن الدولة، تماشيًا مع املبدأ 
ال يحق لدولة ما إطالقا منع الوصول إلى »من مبادئ جوهانسبورغ الذي ينص ىلع أنّه: الثاني عشر 

ألمن الوطني، بل يجب عليها أن تحدد يف القانون، األصناف الخاصة واملحدودة من املعلومات ذات الصلة با
 .3«املعلومات التي من الضروري حجبها من أجل حماية مصلحة مشروعة لألمن الوطني

 الفقرة الثانية : املعلومات املتعّلقة بالحياة الخاصة لألفراد.
                                                      

املتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  122.00القانون التنظيمي رقم   - 1
 .8104غشت  04بتاريخ  1828، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8104يوليوز  00ل  0402شوال  0صادر يف  0.04.082

 املتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. 122.00التاسعة  من القانون التنظيمي رقم  املادة - 2
الندوة  الوطنية حول: اإلعالم واإلدارة والحق ، الصحافيون واإلدارة املغربية والحق يف الوصول إلى املعلومات، سعيد السلمي 3 

 .44ص   ، مراكش8111ماي  81إلى  82يف الوصول إلى املعلومات باملغرب، من 
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، 00.00ادة السابعة من القانون التنظيمي رقم ُيستثنى من الحق يف الحصول ىلع املعلومات حسب امل
جميع املعلومات املتعّلقة بالحياة الخاّصة لألفراد، أو تلك التي تكتسي طابع معطيات شخصية، واملعلومات 
التي من شأن الكشف عنها املس بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور، وحماية مصادر 

 فرد حياة تعريض عنها، اإلفصاح حال يف املتوّقع من التي القانون يستثني كل املعلوماتأي أّن هذا املعلومات. 
 .الفرد لخصوصيات انتهاكا ُيشّكل أن عنها الكشف شأن من التي الشخصية البيانات أو للخطر، سالمته أو ما

مات واملعطيات ذات اعتمد قانونًا لحماية املعلو، 8119والجدير باإلشارة، أّن املشّرع املغربي يف سنة 
النظر عن دعامتها،  كل معلومة كيفما كان نوعها بغض»، وعّرفها يف مادته األولى بأّنها:  1الطابع الشخصي

للتعرف عليه واملسمى بعده بالشخص  بما يف ذلك الصوت والصورة، واملتعّلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل
 «.املعني

دقيق  بشكل تحدد لم وأنها خاّصة عامة، جاءت هذه االستثناءات بناًء ىلع ما سلف ذكره، يمكن القول إّن 
 وكذا فيها، التوسع يجعل مما شخصيًا، طابعًا تكتسي التي قد املعطيات وال الحياة الخاصة لألفراد، مفهوم
 وتحقيق ،الجّيدة الحكامة مبادئ تفعيل يف باألساس املتمثل مضمونه، من الحق هذا يفرغ تأويلها، يف التوسع

 .وتكريس مبدأ الشفافية فتاح اإلدارة ىلع مواطنيهاان

 الفقرة الثالثة : املعلومات التي تلحق الضرر.

من الحق يف الحصول ىلع املعلومات، كل املعلومات التي من  00.00يستثني القانون التنظيمي رقم 
سياسة النقدية أو شأن الكشف عنها، إلحاق ضرر بالعالقات مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية، وال

االقتصادية أو املالية للدولة، وحقوق امللكية الصناعية، أو حقوق املؤلف أو الحقوق املجاورة، وحقوق 
 .2ومصالح الضحايا والشهود والخبراء واملبّلغين، فيما يخص جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وغيرها

عبارة "املعلومات التي يؤدي الكشف  ل أحد الباحثين أّنوبخصوص املسألة التي سبقت اإلشارة إليها، يقو
، عبارة فضفاضة، وترتبط بحدث تنبئي قد يقع وقد ال يقع، وهنا سيطرح إشكاال …"عنها إلى إلحاق ضرر ب

مما ال شك فيه، و. 3يرتبط بكيفية تقدير مدى إحداث الضرر من عدمه يف حالة تم الكشف عن تلك املعلومات
. 094تقديم اإلدارة ملعلومة مطلوبة، يمكن تكييفه مع مقتضيات الفقرة "ب" من املادة  أّن كل امتناع عن

وبالتالي، فاألمر سيكون خاضعا للسلطة التقديرية للشخص املكّلف والجهة املعنية التي تتوفر ىلع تلك 
 . 5املعلومات

 الفقرة الرابعة : املعلومات املشمولة بطابع السرية.

                                                      
املتعلق بحماية األشخاص  19.12(، باتفيذ القانون رقم 8119فبراير  02)  0401من صفر  88صادر يف  0.19.02ريف رقم ظهير ش 1 

 .228، ص 8119فبراير  80الصادرة بتاريخ  2100الذاتيين تجاه معالجة املعطيات  ذات الطتبع الشخصي، منشور بالجريدة الرسمية عدد
 املتعلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات. 00.00بعة من القانون التنظيمي رقم الفقرة الثانية من املادة السا 2
، 01"،  مجلة املنبر القانوني، العدد 00.00، " حدود حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة ىلع ضوء مشروع القانون حفيظ اركيبي - 3
 .011، ص 8101أبريل 
" يتعين ىلع رئيس املؤسسة أو الهيئة املعنية  دراسة الشكاية وإخبار املعني  ىلع ما يلي : 09تنص الفقرة )ب( من املادة  - 4

 ( يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها".02باألمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خالل خمسة عشر )
 .011سابق، ص "،  مرجع 00.00، " حدود حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة ىلع ضوء مشروع القانون حفيظ اركيبي - 5
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يف الحصول ىلع املعلومات، تلك املشمولة بطابع السرية؛ أي تلك التي من  يستثنى كذلك من الحق
شأن اإلفصاح عنها اإلخالل بسرية مداوالت املجلس الوزاري ومجلس الحكومة، أو بسرية األبحاث والتحريات 

القضائية  اإلدارية، أو بسير املساطر القضائية واملساطر التمهيدية املتعّلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات
 .1املختصة، مبادئ املنافسة الحرة واملشروعة والنزيهة، وكذا املبادرة الخاصة

وما ُيمكن مؤاخذته ىلع ما تقّدم، أنّه لم يتم تحديد مدة زمنية لالستثناءات املشمولة بطابع السرية، 
ليها فيما بعد، إذ ينبغي تحديد مدة كتمان املعلومات التي تم االمتناع عن تقديمها، لضمان الحصول ع

 وتصبح يف متناول الجميع مع مرور الوقت. 

نخُلص من خالل ما سلف ذكره، إلى نتيجة مفادها أّن املغرب ىلع الّرغم من تحقيقه قفزة نوعيه من 
دائرة  إال أنّه يعتريه العديد من القصور، كاتساع خالل  إقراره قانون الحق يف الحصول ىلع املعلومات،

ومية بعض األلفاظ الواردة فيه، والتوسع يف تأويلها. زد ىلع ذلك أّن املشّرع لم يخضع هذه االستثناءات، وعم
االستثناءات الختبار ُثالثي األقسام الذي يقضي بأّن املعلومات يجب أن تقدم إال إذا أثبتت املؤسسات 

تعّلق بالحق يف والهيئات العامة أنها تندرج ضمن خانة االستثناءات املنصوص عليها يف القانون امل
الحصول ىلع املعلومات، وأّن الكشف عنها قد يؤدي إلى اإلضرار باملصلحة العامة، وأن يكون هذا الضرر من 

حق الجمهور  09. وفضال عن ذلك، ففي "منظمة املادة 2املصلحة العامة يف حالة الحصول ىلع املعلومات
جل تجّنب تضمينها مواد ال تضر فعال باملصلحة أن تطرح االستثناءات بدقة من أ» يف املعرفة" أنّه يجب 

 .3«املشروعة، إذ يجب أن تتأسس ىلع مضمون محدد بدال من أن تتأسس ىلع نوع الوثيقة

 املطلب الثالث :

 آليات تفعيل الحق يف الحصول ىلع املعلومات.  

سته، ال يعني أنه إّن دسترة الحق يف الحصول ىلع املعلومات، وإقرار قانون تنظيمي ُيبّين شروط ممار
أنهى حقبة اإلدارة السّرية التي مكثت يف التطبيق زمنًا طوياًل، أو أنّه فتح باب اإلدارة املغلقة وجعلها 
خاضعة للمساءلة واملحاسبة. فالنص القانوني مهما بلغ من الكمال، فهو يحتاج إلى التفعيل ىلع أرض 

د، أّن الحق يف الحصول ىلع املعلومات يكاد يكون . وال يخفى ىلع أح4الواقع، وإال بقي حبرًا ىلع ورق
مجهواًل لدى فئات عديدة يف املجتمع، والسيما الفئة التي تشكو من األمية. فما هي إذن اآلليات التي ينبغي 

 الحق؟ هذااتخاذها لتفعيل 

الفقرة األولى :  إعادة النظر يف النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق يف الحصول ىلع 
 علومات.امل

                                                      
 املتعلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات. 00.00الفقرة الثالثة من املادة السابعة من القانون التنظيمي رقم  - 1
 ، "  حرية املعلومات:  مسح قانوني مقارن"، مرجع سابق، غير مشار لرقم الصفحة.توبي مندل - 2
 .2ئ يف التشريعات املتعلقة بحرية اإلطالع. ص"حق الجمهور يف املعرفة"،  مباد 09منظمة املادة  - 3
محمد الزاهي، " حق املواطن يف الحصول ىلع املعلومة والتكريس الدستوري"، منشورات املجلة املغربية  لألنظمة   - 4

 .20، ص 8101، أكتوبر 01القانونية والسياسية،العدد 
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من أجل مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع قانون الحق يف الحصول ىلع املعلومات، ينبغي 
ىلع املشّرع مراجعتها وإعادة النظر فيها، ومنحه أولوية التطبيق عند تعارضه مع أحكام التشريعات األخرى. 

بقطع النظر عن »ذي نّص ىلع اآلتي : من قانون الوظيفة العمومية ال 02الفصل ومن بين هذه النصوص، نجد 
القواعد املقررة يف القانون الجنائي فيما يخص السر املهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر املهنة 

 يف كل ما يخص األعمال واألخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.

نداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. ويمنع كذلك منعا كليا اختالس أوراق املصلحة ومست
وفيما عدا األحوال املنصوص عليها يف القواعد الجاري بها العمل، فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه املوظف 

 .1«يمكنها وحدها أن تحرر هذا املوظف من لزوم كتمان السر أو ترفع عنه املنع املقرر أعاله 

من هذا الفصل،  نالحظ أنّه يمنع ىلع املوظف إفشاء السر املهني، حيث ال وباستقرائنا للفقرة األولى 
يمكن له اإلفصاح عن املعلومات التي تهم املجال الذي يشتغل فيه. وبعبارة أخرى، ينبغي عليه التكتم ىلع 

نظام" الواردة املعلومات التي ترى اإلدارة التي يشتغل فيها بأّنها تكتسي طابعًا سريًا. أما عبارة " مخالفة لل
 يف الفقرة الثانية من الفصل نفسه، فتبقى غير واضحة، ولم يحدد املشّرع املقصود منها.

زيادة ىلع ذلك، فالفصل سالف الذكر، يجعل املوظف يمتنع عن اإلدالء بالوثائق والبيانات واملعلومات 
ءلة التأديبية والجنائية. وبالتالي، التي تهم مهامه اإلدارية. ويف حالة عدم احترامه لذلك، يتم تعريضه للمسا

فهذا الفصل سيؤتر ىلع العالقة التي تربط اإلدارة بمرتفقيها، ويجعلهم يفقدون الثقة فيها. فمسألة السر 
املهني ما هي إال أداة تستعملها اإلدارة إلخفاء املعلومات خوفًا من تعّرضها للمساءلة واملحاسبة إذا كانت 

 .هذه املعلومات غير شفافة

وىلع العموم، فقد بالغ هذا الفصل يف مسألة كتمان السر املهني، وهذا ُيشّكل تعارضًا بينه وبين 
قانون الحق يف الحصول ىلع املعلومات. ولذلك، ينبغي ىلع املشّرع أن ُيعيد النظر يف قانون الوظيفة 

وظف العمومي الذي العمومية حتى يتالءم مع قانون الحق يف الحصول ىلع املعلومة، بغية حماية امل
من أية عقوبات، سواء كانت إدارية أو قانونية، يقوم بفضح عمليات الفساد التي تقع داخل اإلدارات العمومية 

خاصة أّن املشّرع أقّر قانونًا يوّفر الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء واملبّلغين فيما يخص جريمة 
 .2الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ

من القانون الجنائي  441و  021الفصالن  من قانون الوظيفة العمومية، نجد 02وإلى جانب الفصل 
 تعتبر من أسرار الدفاع الوطني يف تطبيق هذا القانون:» ىلع اآلتي :  021وينص الفصل  .املغربي

                                                      
، منشور يف الجريدة الرسمية 0922فبراير  84العمومية، صدر بتاريخ  ، بمثابة النظام األساسي للوظيفة0.22.112ظهير شريف رقم  - 1
 .901، ص 0922أبريل  00، بتاريخ 8081عدد

القاضي بتغيير وتتميم  01.01( بتنفيذ القانون رقم 8100أكتوبر  01)  0408من ذي القعدة 09صادر يف  0.00.014ظهير  شريف رقم   - 2 
ة الجنائية، يف شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء واملبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة املتعلق باملسطر 88.10القانون رقم 

 .2080واالختالس واستغالل النفوذ وغيرها، ص 
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أن ال يطلع املعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو االقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها  -1
عليها إال األشخاص املختصون باملحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر 

 بالنسبة إلى أي شخص آخر.

األشياء واألدوات واملحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور  -2
ب طبيعتها أن ال يطلع عليها إال األشخاص املختصون باستعمالها أو أخرى أو أي وثائق كيفما كانت، التي توج

املحافظة عليها وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤدي إلى كشف 
 معلومات من أحد األنواع املبينة يف الفقرة السابقة.

الحكومة وال تدخل ضمن ما سبق املعلومات العسكرية، من أي طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف  -3
 والتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو أخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذ يف مجلس الوزراء.

املعلومات املتعلقة إما باالجراءات املتخذة للكشف عن الفاعلين أو املشاركين يف جنايات أو جنح  -4
إما بسير املتابعات والتحقيقات وإما باملناقشات أمام محكمة ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم، و

 «.املوضوع

األطباء والجراحون ومالحظو الصحة، وكذلك الصيادلة » من القانون نفسه أّن :  441ويضيف الفصل 
واملولدات وكل شخص يعتبر من األمناء ىلع األسرار، بحكم مهنته أو وظيفتيه، الدائمة أو املؤقتة، إذا أفشى 

را أودع لديه، وذلك يف غير األحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب س
 «.بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم...

 الفقرة الثانية : ضرورة انفتاح اإلدارة ىلع مواطنيها.

اطالعهم  دارة إذا لم تكن منفتحة ىلع مواطنيها، من خاللال يمكن الحديث عن شفافية ووضوح اإل
ىلع مختلف املعلومات والوثائق التي تستخدمها يف تدبير الشأن العام، باستثناء ما يكتسي منها طابعًا 

فاالنفتاح يخضعها للمساءلة واملحاسبة بشكل كبير من قبل مواطنيها، وُيساهم سريًا من وجهة نظر القانون. 
التي ال يمكن لها أن تتحقق إال يف ظل انفتاح اإلدارة ىلع املواطن،  لديمقراطية التشاركيةيف تعزيز ا

وإمداده بمختلف املعلومات التي يحتاجها، حتى يكون ىلع بّينة بالشؤون السياسية، االجتماعية، 
ع السياسات العمومية تتّباالقتصادية، الثقافية، والبيئية إلدارته، وحتى يتسّنى له بذلك املشاركة يف إعداد و

  .1وتقييمها ومراقبتها بشكل أفضل

إال أّن اإلدارة املغربية تطغى عليها السّرية، وبالتالي يصعب عليها فرض االنفتاح ىلع موظفيها إذا لم 
تتغير لديهم هذه الثقافة املتأصلة داخلهم. و يصعب عليها كذلك استيعاب قانون الحق يف الحصول ىلع 

 اره غير كاف إذا لم تقم اإلدارة باستيعابه أوال، ثم تطبيقه ثانيا.املعلومات، فإقر

 

                                                      
سعيد الفياللي املكناسي، " الولوج إلى املعلومة حقنا جميعا"، دليل عملي من أجل النهوض بالوصول إلى املعلومة  - 1

 .00، ص8104نشر من طرف قطاع االتصال واإلعالم، اليونسكو العمومية باملغرب، طبع و
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ومن أجل تحقيق ذلك، ينبغي تغيير البيئة اإلدارية التي سيطّبق فيها هذا القانون، وأن يصير تكوين 
موظفي اإلدارة يف مجال دراسة الطلبات املتعّلقة بالحصول ىلع املعلومات جزءًا ال يتجزأ من التكوين 

أهّمية حق االطالع واآلليات اإلجرائية للوصول إلى  سي عن طريق خلق دورات تكوينية، تتناول أوالاألسا
مساوئ احتكار املعلومات، وأهمية الشفافية يف تحقيق اإلدارة املبنية ىلع  . وتتناول ثانيا،1املعلومات

طبيق هذا القانون يحتاج إلى إدارة التدبير الجّيد، فضال عن التدريب ىلع التعامل مع قوانين الشفافية؛ ألّن ت
 تدرك بأّن الشفافية قيمة أساسية يف املجتمع وليست شعارًا ُيرفع. 

 الفقرة الثالثة : بناء الوعي لدى املواطنين بأهمية الحصول ىلع املعلومات.

إّن التنصيص ىلع الحق يف الحصول ىلع املعلومات ضمن النصوص القانونية غير كاف، وإّنما يحتاج 
لى توعية املواطن بأّن الحصول ىلع املعلومات هو حق من حقوقه، عن طريق مختلف وسائل اإلعالم، سواء إ

املسموعة منها أو املرئية. فتوعيته ال يمكن أن تتحقق دون تدخل الدولة وقيامها بحمالت تحسيسية 
ارته، بغية تعزيز مشاركته يف باعتبارها ملكًا له،  وتساعده يف الولوج إلى املعلومات التي ترتبط بأنشطة إد

تدبير الشأن العام، وإدماجه يف املجتمع. وعليه، فخلق ثقافة الحصول ىلع املعلومات، ينبغي أن يكون 
متضمنا يف كافة البرامج التعليمية، فضال عن وضع إرشادات تهم الحق يف الحصول ىلع املعلومات ىلع 

 .2املواقع اإللكترونية

خدام اإلعالم، وخاّصة العمومي منه، من أجل تعميق وعي املواطنين بأهمية كما يجب ىلع الدولة است
الحصول ىلع املعلومات واملعطيات التي تهمهم يف مجال اشتغالهم، وذلك عن طريق القيام بحمالت 
إعالمية للتعريف بأهمية الحق يف الحصول ىلع املعلومات؛ ألّن هذا الحق رهين بمدى تطبيق القانون ىلع 

 ى العملي.املستو

ومن جانبنا، نرى بأّن الوسائل اإلعالمية هي الجهة األكثر  تأهيال للرفع من مستوى الوعي لدى املواطنين 
بخصوص أهمية الحق يف الحصول ىلع املعلومة. ويف هذا السياق تقول األستاذة فاطمة غلمان أّن 

واطنين يف طلب وتلقي املعلومات، القوانين مهما كانت واضحة يف بعض الدول امللتزمة باحترام حق امل»
فهي تحتاج إلى وسطاء من مجتمع مدني وصحافيين قادرين ىلع حماية هذا الحق، عن طريق االستمرار  يف 
القيام بالحمالت املدافعة عن حقوق اإلنسان وطنيا ودوليا. باإلضافة إلى هذا، ال يمكن لقوانين حق الولوج 

إذا لم يتم إرساء املبادئ األساسية لحرية التعبير  يف أذهان مختلف  إلى املعلومات أن تكون فعالة ونافذة
شرائح املجتمع، وهذا األمر يتطلب محاربة األمية كحليف رئيسي للجهل بالحقوق، خاصة يف املجتمعات 

 .3«العربية

                                                      
 .09منظمة املادة  - 1
املناظرة الوطنية املنظمة من قبل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة حول " الحق يف الحصول ىلع املعلومات : رافعة   - 2

 .81، ص 8100يونيو  00للديمقراطية التشاركية"، بالرباط يوم 
"الولوج إلى املعلومات حق إنساني يف التعبير"، أي دور للصحافة يف التأثير ىلع أجندة السياسات العامة، أعمال طمة غلمان، فا - 3

، سلسلة املؤتمرات 8101أكتوبر  88و  80، بتاريخ (GRAPP)الندوة الدولية املنظمة من طرف مجموعة البحث حول اإلدارة والسياسات العامة 
 .89، ص 8100، 01والندوات، العدد 
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 وقد أدرك املشّرع أهمية التعريف بالحق يف "الحق يف الحصول ىلع املعلومات"، مما جعله يدرج ضمن
التحسيس بأهمية توفير املعلومات وتسهيل الحصول » اختصاصات لجنة الحق يف الحصول ىلع املعلومات، 

عليها بكافة الطرق والوسائل املتاحة، وال سيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر املؤسسات أو 
 . 1«الهيئات املعنية

املشّرع املغربي اتجهت إلى توسيع دائرة إلى نتيجة مفادها أّن إرادة ىلع سبيل الختم،  نخلص
االستثناءات الواردة ىلع الحق يف الحصول ىلع املعلومات إلى أقصى حد ممكن، مما يجعُلنا نقول بأّن 
قانون الحق يف الحصول ىلع املعلومات يف املغرب جاء مخيبا لآلمال، وما هو إال قانون شكلي ال يستجيب 

السرية أضحت فيه هي القاعدة، والعالنية هي االستثناء. وبعبارة أخرى، لتطلعات وحاجيات املجتمع، وأّن 
 !فهذا القانون يميل إلى الحظر أكثر منه إلى اإلباحة...

 :املراجع واملصادر 

 مراجع باللغة العربية : 
 الكتب: 

 .8101مرشد عبدصايف، " الحرية يف الصحافة واإلعالم"، الجنادرية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى   -

بالل البرغوثي، " الحق يف اإلطالع أو حرية الحصول ىلع املعلومات"، الهيئة الفلسطينية املستقلة  -
 .8114(، 81لحقوق املواطن، سلسلة مشروع تطوير القوانين )

سعيد الفياللي املكناسي، " الولوج إلى املعلومة حقنا جميعا"، دليل عملي من أجل النهوض بالوصول إلى  -
 .8104مة العمومية باملغرب، طبع ونشر من طرف قطاع االتصال واإلعالم، اليونسكو املعلو

نور الدين لعرج، "املدخل لدراسة القانون الوضعي نظرية القانون ونظرية الحق"، الطبعة األولى، سليكي  -
 .8110إخوان، طنجة، 

اليونسكو حول موضوع " أية قراءات  التقرير  العام للقاء الذي نظمته ترانسبارني املغرب بدعم من منظمة -
 ، بالرباط.8104أكتوبر  01املتعلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات؟ يوم  00.00ملشروع القانون رقم 

 املعاجم :  

 ه ، الجزء العاشر. 0404جمال الدين ابن منظور، "لسان العرب"، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة  -
الفيروز آبادي، تحقيق محمد نعيم العرق السوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة مجد الدين محمد بن يعقوب  -

 م، الجزء األول. 8112ه / 0481لبنان، الطبعة الثامنة  -والنشر والتوزيع، بيروت
 ، الجزء الثالث.8110محمد بن أحمد بن األزهري، "تهذيب اللغة"، دار إحياء تراث العربي، بيروت، الطبعة األولى  -

 ت والرسائل : األطروحا 

، 8111لسنة  41، " حق الحصول ىلع املعلومات يف ضوء القانون األردني رقم عمر محمد سالمة العليوي -
 .8100رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، املوسم الجامعي 

                                                      
 املتعلق بالحق يف الحصول ىلع املعلومات. 00.00من القانون التنظيمي رقم  88املادة  - 1
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عايير الدولية"، " مدى توافق قانون ضمان حق الحصول ىلع املعلومات يف األردن مع امليحيى شقير ،  -
 .8108رسالة لنيل دبلوم املاستر يف القانون العام، جامعة الشرق األوسط، تشرين األول 

 
 املقاالت :  

عبد العزيز الدحماني، " الحق يف الحصول ىلع املعلومات واملجتمع املدني : أية عالقة؟ "، املنارة للدراسات  -
 .8101، أبريل 00القانونية واإلدارية، العدد 

مد مفيد، " الحق يف الوصول للمعلومة واملشاركة يف الحياة العامة"، املجلة املغربية لإلدارة املحلية أح -
 .8104فبراير  –، يناير 004والتنمية، عدد 

"،  مجلة املنبر 00.00حفيظ اركيبي، " حدود حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة ىلع ضوء مشروع القانون  -
 .8101ل ، أبري01القانوني، العدد 

فاطمة غلمان، "الولوج إلى املعلومات حق إنساني يف التعبير"، أي دور للصحافة يف التأثير ىلع أجندة  -
السياسات العامة، أعمال الندوة الدولية املنظمة من طرف مجموعة البحث حول اإلدارة والسياسات العامة 

(GRAPP) 8100، 01ات، العدد ، سلسلة املؤتمرات والندو8101أكتوبر  88و  80، بتاريخ. 
محمد الزاهي، " حق املواطن يف الحصول ىلع املعلومة والتكريس الدستوري"، منشورات املجلة املغربية   -

 .8101، أكتوبر 01لألنظمة  القانونية والسياسية،العدد 
ة لإلدارة منية بنلمليح، " إدارة القرب يف املغرب بين إكراهات الواقع ومتطلبات اإلصالح"، املجلة املغربي -

 .8101غشت  -، ماي004.002املحلية والتنمية، عدد مزدوج 
سعيد السلمي، الصحافيون واإلدارة املغربية والحق يف الوصول إلى املعلومات، الندوة  الوطنية حول: اإلعالم  -

 ، مراكش .8111ماي  81إلى  82واإلدارة والحق يف الوصول إلى املعلومات باملغرب، من 
 ية:  النصوص القانون 

 .8100يوليوز 89، بتاريخ 0.00.90الدستور الجديد للمملكة املغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -
املتعلق بالحق يف الحصول ىلع  00.00بتنفيذ القانون رقم  8102فبراير  88صادر يف  0.02.02ظهير شريف رقم  -

 .8102رس ما 08بتاريخ  1122املعلومات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
 22.00، بتنفيذ القانون رقم 8101غشت  01املوافق ل  0401ذي القعدة  1صادر يف  0.01.088ظهير شريف رقم  -

غشت  02املوافق ل  0401ذو القعدة  00، يف 1490املتعلق بالصحافة والنشر، منشور يف الجريدة الرسمية عدد 
8101. 

، بتنفيذ القانون رقم 8111نوفمبر  01املوافق ل  0482من ذي القعدة  09صادر يف  0.11.011ظهير شريف رقم  -
 املتعلق باألرشيف. 19.99

 80.94، بتنفيذ القانون رقم 0992فبراير  88املوافق ل  0402من رمضان  88صادر يف  0.92.9ظهير شريف رقم  -
 0401بيع األول ر 4بتاريخ  4002املتعلق بالنظام األساسي للصحفيين املهنيين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .0992غشت  8املوافق ل 
بتنفيذ القانون التنظيمي  8102يوليوز  1املوافق ل  0401من رمضان  81صادر يف  0.02.22ظهير شريف رقم  -

 .8102يوليوز  80،  بتاريخ 1021املتعلق بالجماعات واملقاطعات، منشور يف الجريدة الرسمية عدد  000.04رقم 
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املتعلق  19.12(، باتفيذ القانون رقم 8119فبراير  02)  0401من صفر  88در يف صا 0.19.02ظهير شريف رقم  -
 2100بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات  ذات الطتبع الشخصي، منشور بالجريدة الرسمية عدد

 .8119فبراير  80الصادرة بتاريخ 
، منشور 0922فبراير  84عمومية، صدر بتاريخ ، بمثابة النظام األساسي للوظيفة ال0.22.112ظهير شريف رقم  -

 .0922أبريل  00، بتاريخ 8081يف الجريدة الرسمية عدد
القاضي  01.01( بتنفيذ القانون رقم 8100أكتوبر  01)  0408من ذي القعدة 09صادر يف  0.00.014ظهير  شريف رقم  -

أن حماية الضحايا والشهود والخبراء املتعلق باملسطرة الجنائية، يف ش 88.10بتغيير وتتميم القانون رقم 
 واملبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وغيرها.

املتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، صادر بتنفيذه الظهير  122.00القانون التنظيمي رقم   -
 04بتاريخ  1828، منشور بالجريدة الرسمية عدد 0481يوليوز  00ل  0402شوال  0صادر يف  0.04.082الشريف رقم 

 .8104غشت 
 مراجع باللغة الفرنسية. 

- J ean J acques Paradi ssi s, «  l e droi t  d’accès général  aux document s admi ni st rat i s  en France 
et  en Grèce », D.E.A. de Droi t  Publ i c Comparé des Et at s Européens . Uni versi t é Pant héon 
Sorbonne (pari s), Année Unuversi t ai re 2000 -2001. ht t p://www.paradi ssi s .com/MEMOIRE.html . 

- Décret  N°88-465 du 28 avri l  1988 rel at i f  à l a procédure d'accès aux document s 
admi ni st rat i f s . 

- Ordonnance N° 2005 -650 du 6 j ui n 2005 Rel at i ve à l a l i bert é d'accès aux document s 
admi ni st rat i f s  et  à l a réut i l i sat i on des i nf ormat i ons  publ i ques .-Loi  N° 78-753 du 17 
j ui l l et  1978 port ant  di verses mesures d'amél i orat i on des rel at i ons ent re 
l 'admi ni st rat i on et  l e publ i c et  di verses di sposi t i ons  d'ordre admi ni st rat i f , soci al  
et  f i scal  (J ournal  Of f i ci el  du 18 j ui l l et  1978. 
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