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تقديــــــم

1 . بناء على طلب اإبداء الراأي ب�صاأن م�رشوع القانون رقم 31.13 املتعلق باحلق يف احل�صول على املعلومات 
رئي�س جمل�س  ال�صيد  قبل  الإن�صان من  الوطني حلقوق  املجل�س  اإىل  2016 واملوجه  يوليوز   29 املوؤرخ يف 
امل�صت�صارين وفقا لأحكام املادة 16 من الظهري ال�رشيف رقم 1.11.19 املتعلق باإحداث املجل�س الوطني 

حلقوق الإن�صان واملادة 282 من النظام الداخلي ملجل�س امل�صت�صارين. 

2 . وطبقا للفقرة الثانية من املادة 25 من الظهري ال�رشيف رقم 1.11.19 ال�صادر يف 25 ربيع الأول 1423 
"تعزيز  2011( باإحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، فاإن املجل�س املذكور ي�صاهم يف  )فاحت مار�س 
البناء الدميقراطي، من خالل النهو�س باحلوار املجتمعي التعددي، وتطوير كافة الو�صائل والآليات املنا�صبة 

لذلك." 

"مالءمة  اإليه ببحث ودرا�صة  التي تعهد  13من الظهري ال�رشيف املحدث للمجل�س  اإىل املادة  . وا�صتنادا   2
الن�صو�س الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�صان وبالقانون 
اخلتامية،  املالحظات  �صوء  يف  وكذا  اإليها،  ان�صمت  اأو  اململكة  عليها  �صادقت  التي  الإن�صاين،  الدويل 

والتو�صيات ال�صادرة عن اأجهزة املعاهدات الأممية اخلا�صة بالتقارير املقدمة لها من لدن احلكومة."

3 . ووعيا من املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بالآثار املهمة الناجمة عن اعتماد القانون املن�صو�س عليه يف 
الف�صل 27 من الد�صتور، املتعلق بحماية وتكري�س والنهو�س باحلق يف احل�صول على املعلومات وبالغايات 
عرب  الإن�صان  بحقوق  ال�صلة  ذات  القوانني  �صياغة  م�صل�صل  ي�صاحب  الذي  املجل�س،  فاإن  منه،  املتوخاة 
مقرتحاته، يويل اأهمية خا�صة وم�رشوعة لأمناط ال�صبط القانوين للحق يف احل�صول على املعلومات. ويجد 
الأ�صباب  �صمن  �رشاحة  الوارد  الإن�صان"  حقوق  مقاربة  "تعزيز  يف  اأي�صا  و�صنده  م�صدره  الهتمام  هذا 

املوجبة لظهري اإحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان.

4 . لقد �صيغت املقرتحات الواردة �صمن املذكرة احلالية املتعلقة باحلق يف احل�صول على املعلومات انطالقا 
املعيارية والإعالنات  املرجعيات  املعلومة، ل�صيما  ال�صلة بحرية  الإن�صان ذات  الدولية حلقوق  املعايري  من 
ذات ال�صلة على امل�صتويني الوطني والعاملي. كما اأجنز املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان درا�صة مقارنة بني 
العديد من الن�صو�س القانونية املنظمة للحق يف احل�صول على املعلومات يف عدة بلدان دميقراطية، هدفه من 

ذلك اأن تكون مقرتحاته متالئمة مع املمار�صات الف�صلى اجلاري بها العمل يف هذه الدول.
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وقد تابع املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان تطور م�صل�صل �صياغة م�رشوع القانون املتعلق باحلق يف احل�صول 
على املعلومات، وذلك منذ ن�رش �صيغته الأوىل يف �صبكة الإنرتنيت على موقع الأمانة العامة للحكومة )من 

26 مار�س اإىل 25 اأبريل 2016(.
الإن�صان،  حلقوق  الوطني  للمجل�س  مذكرة  مو�صوع  �صكلت  القانون  مل�رشوع  الأوىل  امل�صودة  اأن  كما 
ا�صتعر�س م�صامينها الكاتب العام للمجل�س خالل الندوة الوطنية حول احلق يف احل�صول على املعلومات 

املنظمة يف 13 يونيو 2013.
وبعدها، قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بتحليل الن�صخة الثانية من م�صودة م�رشوع القانون املقدمة 
ملجل�س احلكومة املنعقد يف فاحت غ�صت 2013 و�صيغة م�رشوع القانون املن�صورة بتاريخ 25 اأبريل 2014 

وامل�صادق عليها خالل اجتماع جمل�س احلكومة املنعقد يف 31 يوليوز 2014.
اأما املذكرة احلالية، فمو�صوعها �صيغة امل�رشوع املرفقة مع طلب اإبداء الراأي كما وافق عليه جمل�س النواب 

بتاريخ 20 يوليوز 2016.

5 . وق�صد �صياغة هذه املذكرة، فقد اعترب املجل�س املرجعيات التالية:
 الد�صتور، ول�صيما ت�صديره وف�صوله 27، و30 و34؛
 الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، ول�صيما مادته 19؛

 العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، ول�صيما الفقرتان الثانية والثالثة من املادة 19، كما مت 
تف�صريه على اخل�صو�س بالتعليق العام رقم 34 للجنة املعنية بحقوق الإن�صان، وعلى �صوء التعليق العام رقم 
31 لنف�س اللجنة حولطبيعة اللتزام القانوين العام املفرو�س على الدول الأطراف يف العهد، وخا�صة الفقرة 

6 من التعليق امل�صار اإليه؛
 اتفاقية حقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة، ول�صيما املادتان 9 و21؛
 اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد، ول�صيما الف�صالن 10 و13؛

 التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�صخا�س من الختفاء الق�رشي، ول�صيما املادة 18.
 اإعالن الأمم املتحدة حول التقدم والإمناء يف امليدان الجتماعي املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة 2542 

)د24-( املوؤرخ يف 11 دجنرب1969؛
 اإعالن الأمم املتحدة اخلا�س با�صتخدام التقدم العلمي والتكنولوجي ل�صالح ال�صلم وخري الب�رشية املعتمد 

مبوجب قرار اجلمعية العامة3304 (د30-( املوؤرخ يف 10 نونرب 1975؛
 اإعالن الأمم املتحدة ب�صاأن الألفية؛

 اإعالن احلق يف الو�صول اإىل املعلومات الذي مت اعتماده يف اختتام املوؤمتر الذي نظمته منظمة اليون�صكو 
وكلية ال�صحافة يف جامعة كوينزلند )بري�صبان، اأ�صرتاليا( يف 2 و3 ماي 2010 مبنا�صبة اليوم العاملي حلرية 

ال�صحافة.
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ومن جهة اأخرى، فقد ا�صتند املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اإىل تقارير املقررين اخلا�صني املعنيني بتعزيز 
وحماية احلق يف حرية الراأي والتعبري، ول�صيما بالن�صبة للمجالت التالية:

 مبادئ تقنني احلق يف احل�صول على املعلومات؛

 احلق يف احل�صول على املعلومات كحق قائم بذاته؛
 طبيعة التزامات الدول يف جمال اإنفاذ هذا احلق؛

 مبادئ الن�رش ال�صتباقي؛

 تعريف اأ�صكال التقييد القانونية املتالئمة مع القانون الدويل حلقوق الإن�صان.

الإن�صاف  هيئة  تو�صيات  العتبار  بعني  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  اأخذ  فقد  هذا،  على  وعالوة 
وامل�صاحلة، ول�صيما:

 التو�صية الواردة يف اجلزء الأول املتعلقة بالتاأ�صيل الد�صتوري حلقوق الإن�صان؛
  التو�صية رقم 1 من الفقرة 8. 1 املتعلقة بامل�صوؤولية احلكومية يف جمال الأمن؛

 التو�صية رقم 2 من اجلزء 8. 4 املتعلقة باملراقبة الوطنية لل�صيا�صات واملمار�صات الأمنية؛
 التو�صية املتعلقة باملراقبة الإقليمية واملحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام.

كما اأعد املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان درا�صة مقارنة تناولت عدة ت�رشيعات تنظم احلق يف الو�صول اإىل 
املعلومات، وهذه الن�صو�س القانونية هي:

 القانون الربيطاين حول حرية املعلومات ال�صادر �صنة 2000؛
 القانون الفيدرايل ال�صوي�رشي املتعلق مببداأ �صفافية الإدارة املن�صور بتاريخ 17 دجنرب 2004، كما مت تعديله 

وتتميمه بقانون فاحت يناير 2009؛
الإدارة  العالقات بني  برتقية  واملتعلق   1978 يوليوز   17 املوؤرخ يف   753 الفرن�صي رقم -78  القانون   

واملروؤو�صني وباإجراءات اأخرى ذات طابع اإداري و�رشيبي؛
 2007 يف  وتتميمه  تعديله  مت  كما  الإعالم،  حرية  حول   U.S.C § 522  5 رقم  الأمريكي  القانون   

و2009؛
 القانون الكندي رقم ch.A-1 )1985( L.R.C  حول الو�صول اإىل املعلومات ل�صنة 1985.

وقد تدار�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان كذلك القانون النموذجي للدول الإفريقية ب�صاأن الو�صول اإىل 
املعلومات،املن�صور من طرف اللجنة الإفريقية حلقوق الإن�صان وال�صعوب.

كما قام املجل�س بالرجوع اإىل خال�صات الندوة الدولية حول احلق يف الو�صول اإىل املعلومات املنظمة من 
طرف املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يف 21 و22 �صتنرب 2012.
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اإن تو�صيات املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بخ�صو�س م�رشوع القانون املتعلق باحلق يف احل�صول   . 6
على املعلومات ت�صتمد �صندها وبراهينها مما يلي:

 اأول: يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان باأن الفقرة 2 من الف�صل 27 من الد�صتور يجب اأن تقراأ على 
�صوء الفقرة 3 من الف�صلني 30 و34 من نف�س القانون الأ�صمى.

احلكومات  "�رشاكة  مبادرة  اإىل  املغرب  ان�صمام  مب�صل�صل  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يذكر  ثانيا:   

املتبنى يف  ال�صفافة  اإعالن احلكومات  ال�صفافة" التي ت�صتلزم تقدمي خطة عمل مبنية على مبادئ واأهداف 
�صهولة  جمال  بتو�صيع  التزمت  التي  الدول  وهي  املبادرة،  هذه  يف  الأطراف  الدول  قبل  من   2011 �صتنرب 
وحرية و�صول العامة اإىل املعلومات حول الن�صاطات احلكومية، وت�صجيع م�صاركة املجتمع املدين،وتوفري 
اأعلى �صقف من القوانني والآليات ل�صمان النزاهة املهنية يف �صفوف الإدارة، ومتكني املواطنني من الو�صول 

اإىل التكنولوجيات احلديثة ق�صد التفتح وامل�صاءلة.
املتعلق  القانون  م�رشوع  مقت�صيات  بني  القائمة  بالعالقة  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يذكر  ثالثا:   

باحل�صول على املعلومات واملقت�صيات القانونية الأخرى املنظمة لهذا احلق.ومتكن الإ�صارة، يف هذا ال�صدد 
وعلى �صبيل املثال، اإىل املواد من 3 اإىل 14 من القانون 31. 80 القا�صي بتحديد تدابري حلماية امل�صتهلك، 
وكذا املقت�صيات اخلا�صة باإخبار امل�صتهلكني. وتندرج يف املنطق نف�صه املادة 18 من الظهري رقم                -1 
-58 008 ال�صادر بتاريخ 24 فرباير 1958 مبثابة النظام الأ�صا�صي العام للوظيفة العمومية كما مت تعديله 

وتتميمه.
 رابعا: يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بتو�صياته املتعلقة ببع�س الأ�صناف من املعلومات التي يجب 

اأن تن�رش ا�صتباقيا،ومنها النتائج املف�صلة لال�صت�صارات النتخابية ح�صب كل مكتب ت�صويت.

باحلق يف  املتعلق  القانون  م�رشوع  بخ�صو�س  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  تو�صيات  يلي  وفيما   .  7
احل�صول على املعلومات.

الأوىل: املادة  بخ�صو�ص   :  7-1
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بتقوية املادة الأوىل من م�رشوع القانون املتعلق باحلق يف احل�صول 

على املعلومات عرب الإحالة على:
 مقت�صيات الف�صلني 30 و34 من الد�صتور؛

 مقت�صيات املادتني 9 و21 من اتفاقية حقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة؛

 التزامات املغرب يف اإطار مبادرة "�رشاكة احلكومات ال�صفافة".
وبالن�صبة لأهداف هذا القانون، فاإنه يجب اأن تربز املادة، عالوة على ت�صجيع ال�صتثمارات، دعم البحث 
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العلمي وتطوير �صحافة التحري وتقوية دور املجتمع املدين يف اإطار الدميقراطية الت�صاركية.

2-7 :بخ�صو�ص التعريفات )املادة -2 اأ( والهيئات امللزمة بتقدمي املعلومات )املادة -2 ب(:
يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأنه من الواجب تعريف املفاهيم ب�صكل دقيق وبان�صجام مع اأهداف 
م�رشوع القانون، وذلك من اأجل اإعمال �صمان احل�صول على املعلومات. ويجب، من جهة اأخرى، اأن 
يدقق م�رشوع القانون الو�صع القانوين للهيئات اخلا�صة املكلفة مبهام املرفق العام، وذلك كيفما كان �صكل 
هذا التكليف )تدبري مفو�س، امتياز، �رشاكة بني القطاع العام واخلا�س(، عرب اعتبارها خا�صعة ملجال تطبيق 

هذه املادة يف حدود مهام املرفق العام املوكولة اإليها. 
ويعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأنه من الأهمية مبكان اإدراج اجلمعيات احلا�صلة على �صفة املنفعة 

العامة، وتلك التي تنال متويال عموميا مبقت�صى القانون، �صمن جمال تطبيق هذه املادة.
ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن يخول القانون للجنة اإعمال احلق يف احل�صول على املعلومات 

)التي ميكن اأن حتدث لدى الو�صيط( اإمكانية تو�صيع نطاق الهيئات املعنية مبجال تطبيق القانون احلايل.

3 و4(: )املادتان  املعلومات  على  باحل�صول  املعنيني  الأ�صخا�ص  :بخ�صو�ص   7-3
يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، الذي يعتمد قراءة ن�صقية للن�س الد�صتوري، اأنه يجب اأن يقراأ الف�صل 
27 من الد�صتور الذي يكر�س احلق يف احل�صول على املعلومات على �صوء الفقرة 3 من الف�صل 30 التي 
تن�س على: "يتمتع الأجانب باحلريات الأ�صا�صية املعرتف بها للمواطنات واملواطنني املغاربة، وفق القانون".
تو�صيع نطاق احلق يف احل�صول  يتم  اأن  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  يقرتح  القراءة،  انطالقا من هذه 
على املعلومات عرب الإحالة على العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية يف مادته 19 التي توظف 
العاملي حلقوق  الإعالن  اأن  املعلومات. كما  التما�س خمتلف �رشوب  "اإن�صان" لتكري�س احلق يف  م�صطلح 

الإن�صان ي�صتعمل، يف مادته 19، م�صطلح "�صخ�س" للتن�صي�س على هذا احلق نف�صه.
يدرج  باأن  ي�صمح  املعلومات  احل�صول على  بحق  املعنيني  لتحديد  امل�صطلحني  ا�صتعمال  اأن  البديهي  ومن 
�صمنهم الأ�صخا�س الذاتيون واملعنويون، املواطنون املغاربة والرعايا الأجانب املقيمني ب�صكل قانوين يف 

املغرب.
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن درا�صة مقارنة حول املو�صوع ت�صمح بتحديد ا�صرتاتيجيتني اثنتني للتعريف القانوين 
لالأ�صخا�س املعنيني باحلق يف احل�صول على املعلومات: ال�صرتاتيجية الأوىل تكر�س احلق يف احل�صول على 
املعلومات بالن�صبة لالأجانب املقيمني ب�صكل قانوين يف الرتاب الوطني )القانون الكندي يف ف�صله 4(، بينما 
الثانية توظف مفهوم "�صخ�س" لتحديد املعنيني بهذا احلق )القوانني الأمريكية- الفقرة 552، والفرن�صية- 
املادة 1، والربيطانية- املادة 1، وال�صوي�رشية- املادة 6 وكذلك القانون النموذجي لدول اإفريقيا- املبادئ 
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العامة اأ(.
وبناء على ما �صلف، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يو�صي باأن يت�صمن القانون مقت�صيات حتظر كل 
�صكل من اأ�صكال التمييز يف معاجلة طلبات احل�صول على املعلومات، �صواء ب�صبب اإعاقة اأو هوية �صاحب 
اأنه من غري امل�صموح به و�صع قيود يف وجه طالبي  الطلب. ويجب اأن ين�س القانون احلايل �رشاحة على 

املعلومات بدعوى �رشورة تربير طلبهم.

)10 ال�صتباقي)املادة  الن�رش  :بخ�صو�ص   7-4
وعيا منه باأن لئحة املعلومات مو�صوع ن�رش ا�صتباقي حمدودة، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يعترب اأنه 

�صيكون من املفيد تو�صيع هذه الالئحة لكي تت�صمن على �صبيل املثال ل احل�رش:
 النتائج املف�صلة لالنتخابات ح�صب مكاتب الت�صويت؛

تطلب  واإذا  والت�رشيعية؛  احلكومية  الهيئات  املغلق لجتماعات  اأو  العمومي  بالطابع  املتعلقة  املعلومات   
الأمر ذلك، حتديد امل�صطرة الالزم اتباعها حل�صور هذه الجتماعات؛ وبالن�صبة لالجتماعات املغلقة، حتديد 

و�صائل احل�صول على نتائجها اإذا اقت�صى الأمر ذلك؛
 املعطيات حول قيمة املحيط ودرا�صات النعكا�س؛

 التقارير والدرا�صات املنجزة لفائدة الإدارة العمومية اأو املمولة من طرفها، مبا يف ذلك الأبحاث املنجزة 
يف اإطار جامعي والإح�صائيات وال�صفقات العمومية املربجمة اأو املربمة وامل�صتفيدين منها؛

 جمموع الدعم العمومي املمنوح من طرف الدولة اأو اجلماعات الرتابية اإىل الأغيار؛

 درا�صات جدوى امل�صاريع؛

 تقرير �صنوي ين�رش للعموم، تنجزه كل واحدة من الهيئات املعنية بالقانون احلايل، يت�صمن اأ�صناف واأعداد 
طلبات املعلومات املتو�صل بها، والتي متت ال�صتجابة لها والتي مت رف�صها.

ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن يتم التن�صي�س على �رشورة ن�رش املعلومات ا�صتباقيا مبجرد ما 
تكون جاهزة، وحتيينها با�صتمرار ب�صكل ي�صمن مقروئيتها وا�صتعمالها، وذلك كيفما كان حامل ن�رشها.

ويف جميع الأحوال، يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأنه �صيكون من املفيد اأن تخول للجنة اإعمال 
احلق يف احل�صول على املعلومات )التي يقرتح املجل�س اإحداثها لدى الو�صيط( م�صوؤولية حتديد نظام منوذجي 
للن�رش ال�صتباقي للمعلومات، واأن تلزم جميع الهيئات املعنية مبجال تطبيق هذا القانون باعتماده. وميكن اأن 

تتم �صياغة هذا النظام بت�صاور مع هذه الهيئات.

)21 اإىل   14 من  )املواد  املعلومات  على  احل�صول  اإجراءات  :بخ�صو�ص   7-5
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بتب�صيط م�صطرة طلب املعلومات وم�صمون هذا الطلب. ويجب 
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اأن يجوز اإيداعه لدى الهيئة املعنية اأو اإر�صاله بالربيد العادي اأو الإلكرتوين، كما يجب اأن يجوز تقدميه من 
طرف الطالب نف�صه اأو ممثله القانوين.

كتابتها،  ي�صتطيعون  ل  الذين  الأ�صخا�س  طلبات  ا�صتقبال  اإجبارية  على  القانون  ين�س  اأن  الواجب  ومن 
وحتريرها يف هذه احلالة من طرف الهيئة املعنية.

ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن تكون املعلومات املقدمة قابلة للقراءة وال�صتعمال كيفما كان 
حاملها، واأن ت�صلم ح�صب الطلب باإحدى اللغتني الر�صميتني للبالد، واأن ت�صلم اإذا اقت�صى الأمر ذلك بلغة 

الرموز اأو بوا�صطة و�صائل الت�صال املح�صنة والبديلة لالأ�صخا�س يف و�صعية اإعاقة.
املعلومات  طلبات  على  الرد  اإمكانية  اإىل  الإ�صارة  تتم  اأن  اأي�صا  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  ويو�صي 
باإحدى اللغات الأجنبية الأكرث ا�صتعمال يف البالد، وذلك بناء على الطلب املقدم مع اإخبار الطالب م�صبقا 
بالتكلفة الإ�صافية لهذا الختيار. لكنه ل يجب اأن مي�س هذا الأمر مببداأ معقولية التكلفة وبقائها يف حدودها 

الدنيا.
ومن اأجل حماية حقوق طالبي احل�صول على املعلومات، ول�صيما يف حالة تقدمي �صكاية لدى جلنة اإعمال 
اأن تظل هذه اللجنة  اأن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح  احلق يف احل�صول على املعلومات )علما 
على ال�صكل الذي وردت به يف الن�صخة الثانية من م�صودة م�رشوع القانون(، يقرتح املجل�س اأن يعترب عدم 
احرتام الآجال املن�صو�س عليها للرد مبثابة رف�س، واأن هذا التاأخري يف�صح املجال لتقدمي �صكاية اأمام اللجنة 

املذكورة، وعند القت�صاء اأمام الق�صاء الإداري.
ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن حتدد تكاليف ن�صخ املعلومات وفق مبداأ املعقولية واأن تظل يف 

حدود دنيا.
ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأي�صا بتمكني طالبي املعلومات من احل�صول عليها وفق ال�صكل 
الذي يريدونه. ومن واجب الهيئة التي وجه اإليها الطلب احرتام هذا الختيار، اإل يف حالت القوة القاهرة 

)مثال حني يحتمل اأن توؤدي ال�صتجابة للطلب اإىل اإتالف الوثائق(.
ويف هذا الجتاه نف�صه، يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بال�صرت�صاد مبقت�صيات القانون النموذجي 
للدول الإفريقية حول احلق يف احل�صول على املعلومات الذي يحدد يف مادته 21 و�صائل احل�صول على 

املعلومات.

)5 )املادة  املعلومات  على  احل�صول  تكاليف  :بخ�صو�ص   7-6
الوطني حلقوق  املجل�س  فاإن  جمانيا،  املعلومات  على  احل�صول  اإمكانية  على  التن�صي�س  باأهمية  التذكري  مع 
واأ�صناف طالبي  باملجان  ال�صتفادة  بو�صوح حالت  القانون  ن�س  اأن يحدد  يوؤكد على �رشورة  الإن�صان 
املعلومات امل�صتفيدين من املجانية. ويعترب املجل�س يف جميع احلالت اأنه ميكن اإعفاء ذوي الدخل املحدود 

وال�صحفيني واملنظمات غري احلكومية من تكاليف ن�صخ املعلومات.
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7 و8 و9( )املواد  املعلومات  على  احل�صول  احلق يف  من  ال�صتثناءات  :بخ�صو�ص   7-7
من  واأنه  ال�صتثناءات،  من  اأ�صكال  عدة  بني  التمييز  بالإمكان  اأنه  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يعترب 

ال�رشوري حتديد هذه الأ�صكال بدقة.
على  احل�صول  يف  احلق  ا�صتثناءات  اأهم  حددت  قد  الد�صتور  من   27 الف�صل  من   2 الفقرة  كانت  واإذا 
املعلومات،  فاإنه يجب التذكري باأن الجتهاد الق�صائي الد�صتوري يف بالدنا قد ق�صى بعدم د�صتورية بع�س 
مقت�صيات القانون الداخلي ملجل�س النواب لأنها اكتفت بالتذكري مبقت�صيات د�صتورية بدون تدقيق اأبعادها.
وي�صجل املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن املادة 7، الفقرات 1 و2 و3، واملادة 9 من م�رشوع القانون 
وباأمن  الوطني  بالدفاع  املتعلقة  املعلومات  اأبعادها:  حتديد  بدون  التالية  بال�صتثناءات  بالتذكري  تكتفيان 
الدولة الداخلي واخلارجي، وتلك املتعلقة باحلياة اخلا�صة لالأفراد اأو التي تكت�صي طابع معطيات �صخ�صية، 

واملعلومات التي من �صاأن الك�صف عنها امل�س باحلريات واحلقوق الأ�صا�صية املن�صو�س عليها يف الد�صتور.
وتو�صع الفقرة الثانية من املادة 7 جمال ال�صتثناءات من احلق يف احل�صول على املعلومات لي�صمل على وجه 
اخل�صو�س املعلومات التي يوؤدي الك�صف عنها اإىل اإحلاق �رشر بالعالقات مع دولة اأخرى اأو منظمة دولية 
حكومية اأو غري حكومية، وال�صيا�صة النقدية اأو القت�صادية اأو املالية للدولة، وحقوق امللكية ال�صناعية اأو 

حقوق املوؤلف اأو احلقوق املجاورة، الخ.
الوطني  بالدفاع  املتعلقة  ال�صتثناءات  اإعادة �صياغة  املمكنة يكمن يف  اأحد احللول  فاإن  ال�صدد،  ويف هذا 
واأمن الدولة الداخلي واخلارجي، مع العودة اإىل الف�صلني 192 و193 من القانون اجلنائي ق�صد مالءمتهما 

مع املعلومات التي يعترب الك�صف عنها فعال جمرما جنائيا، ومع التقييدات املرتبطة بها.
ويف هذا ال�صياق، يدعو املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اإىل ال�صرت�صاد بالقانون النموذجي للدول الإفريقية 

ق�صد تعريف ال�صتثناءات املتعلقة بهذين ال�صنفني )الدفاع الوطني واأمن الدولة( من املعلومات بدقة.
وب�صدد املعلومات التي من �صاأن الك�صف عنها اإحلاق �رشر بالعالقات اخلارجية للمغرب، يقرتح املجل�س 
الوطني حلقوق الإن�صان تعريف ال�صتثناءات املتعلقة بها، والتن�صي�س على �رشية بع�س املعلومات اعتمادا 

على معايري، ول�صيما كون هذه ال�رشية حممية مبقت�صى القانون الدويل.
وتنطبق هذه ال�صتثناءات اأي�صا يف احلالت التي تكون فيها هذه املعلومات متعلقة مبواقف اتخذتها الدولة 
اأو يف حالة املرا�صالت  اأو م�صتقبلية،  اإطار مفاو�صات دولية جارية  اأو منظمات دولية يف  اأخرى  اأو دول 

الدبلوما�صية. 
ويف الجتاه نف�صه، فاإن القانون الربيطاين حول حرية الإخبار عرب مواده 24 و27 و 35 ميكن اأن ي�صرت�صد 
و�صياغة  الدولية  والعالقات  الوطني  بالأمن  املتعلقة  لال�صتثناءات  دقة  اأكرث  قانوين  تعريف  �صياغة  يف  به 

ال�صيا�صات احلكومية.
لتاأطري هذه  اإدراج مقت�صى قانوين  النقطة ب�رشورة  الوطني حلقوق الإن�صان يف ختام هذه  ويذكر املجل�س 

ال�صتثناءات، اأي التذكري بالقاعدة العامة التي مفادها اأن ال�صتثناءات ذات طابع حمدود وحمدد.
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 اإخبار امل�صتكني بحقوقهم وبطرق الطعن املتاحة؛
 درا�صة ال�صكايات وفق املعايري وامل�صاطر املعتمدة وتوجيهها نحوال�صلطات املخت�صة والفاعلني الآخرين 

املعنيني؛
 التدخل لدى ال�صلطات وغريها من الهياآت املعنية بال�صكايات من اأجل اإيجاد حل لها، عن طريق ال�صلح/

الو�صاطة، وذلك  من خالل قرار ملزم )يحدده القانون(؛
 متتيع الهياأة باخت�صا�س التحقيق لدى املوؤ�ص�صات العمومية، اخلا�صة والهياآت الأخرى املن�صاأة، من خالل 

ت�صمني اأطرها وكالء خمت�صني ومعتمدين لهذه املهمة؛ 
 متتيع الهيئة ب�صالحية الت�صدي التلقائي حلالت التمييز وعر�س الق�صايا اأمام املحاكم؛ 

القوانني  اإ�صالح  اقرتاح  خالل  من  املعنيني  الفاعلني  من  وغريها  العمومية  لل�صلطات  تو�صيات  اإعداد   

واملمار�صات الإدارية وغريها على اأ�صا�س حتليل ال�صكايات وتقييم م�صل�صل الت�صويات؛ 
 �صمان ال�صهر على تتبع حالت التمييز/ العنف وما مت اتخاذه من قرارات ب�صاأن التو�صيات. 

"النهو�س بامل�صاواة/املنا�صفة"، يتعلق الأمر هنا بتخويل هياأة املنا�صفة الوظائف  2.13. فيما يتعلق مبكون 
التالية:

 اإبداء الآراء القبلية بخ�صو�س القوانني وال�صيا�صات العمومية يف املجالت ذات ال�صلة بانتدابها، مع احلر�س 
على ان�صجامها مع الد�صتور، التفاقيات الدولية والقوانني ذات ال�صلة؛ 

 اإجراء حتقيقات، وا�صتطالعات الراأي واأبحاث من اأجل فهم التمييز ب�صكل اأدق ومناه�صته؛
 تنظيم ا�صت�صارات مع الفاعلني واجلمهور املعني وت�صجيع احلوار الجتماعي حول الإ�صكالت املرتبطة 

بالتمييز؛
يكر�صها  التي  باحلقوق  والتح�صي�س  والتكوين  التعريف  بغر�س  املعنيني  الآخرين  الفاعلني  قدرات  دعم   

الت�رشيع وطرق اإبرازها؛ 
واخلا�صة  العمومية  واملوؤ�ص�صات  الهياآت  لدى  ون�رشها  ال�صلة  ذات  والآليات  ال�صلوك،  مدونات  اإعداد   

املعنية؛
املجالت  كافة  يف  باملنا�صفة  والنهو�س  التمييز،  مناه�صة  جمال  يف  الف�صلى  املمار�صات  ون�رش  دعم   

والقطاعات؛
 ن�رش التقارير ال�صنوية التي تناق�س بالربملان وتوزيعها على نطاق وا�صع؛

اإن اإنفاذ هذه التو�صية �صيمكن من احلد من �صلطة الهيئات املعنية بتحديد ال�صتثناءات. كما اأنها �صتمكن 
من التفاعل اإيجابيا مع هدف التعليق العام رقم 34 ال�صادر عن اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان الذي ين�س 
على اأن "التدابري التقييدية يجب اأن تتم�صى مع مبداأ التنا�صب، ويجب اأن تكون منا�صبة لتحقيق وظيفتها 
النتيجة  حتقق  اأن  ميكن  التي  الو�صائل  من  بغريها  مقارنة  تدخاًل  الو�صائل  اأقل  تكون  اأن  ويجب  احلمائية، 
املن�صودة، ويجب اأن تكون متنا�صبة مع امل�صلحـة الـتي �صتحميها)...(. ول بد من احرتام مبداأ التنا�صب، ل 
يف القانون الذي يحدد اإطار القيود وحده، بل اأي�صًا يف تطبيقه من جانب ال�صلطات الإدارية والق�صائية". 
كما اأن اعتماد هذه التو�صية �صي�صاهم اأخريا يف حتديد اأبعاد ال�رش املهني املن�صو�س عليه �صمن الف�صل 18 من 

النظام الأ�صا�صي العام للوظيفة العمومية، مع تدقيق جمال تطبيق الف�صل 446 من القانون اجلنائي.
وعموما، فاملجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يعترب اأن كل تقييد يجب اأن يكون متالئما مع معايري القانون 
جميع  يف  مربر  غري  قرار  معلومات  على  للح�صول  طلب  على  الرد  رف�س  اإن  الإن�صان.  حلقوق  الدويل 

الأحوال، اإل اإذا اأتبثت الإدارة املعنية اأن:
 املعلومة تتعلق مب�صلحة م�رشوعة يكر�صها القانون؛

 ن�رش املعلومة ميكن اأن ينتج عنه �رشر فعلي لهذه امل�صلحة )اختبار ال�رشر(؛
 ال�رشر يفوق امل�صلحة العامة يف الك�صف عن املعلومة )اأولوية امل�صلحة العامة(.

ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان باإخ�صاع جميع ال�صتثناءات الواردة يف املواد 7 و8 و9 لختبار 
لل�رشر، واإدراج اأولوية امل�صلحة العامة �صمن م�رشوع القانون، وذلك يف ان�صجام مع امل�صطلحات املقرتحة 

يف القانون النموذجي للدول الإفريقية حول احلق يف احل�صول على املعلومات.

)20 )املادة  معلومات  على  احل�صول  ر�صا طالب  :بخ�صو�ص عدم   7-8
ين�س م�رشوع القانون على اأنه يجوز لطالب احل�صول على معلومات، يف حالة عدم الر�صا عن معاجلة طلبه، 
تقدمي �صكاية اإىل رئي�س الهيئة املعنية. لكن م�رشوع القانون ل ي�صري لأي �صبب ميكن اأن يربر عدم ال�صتجابة 
اأو  باملعلومات  املكلف  ال�صخ�س  اإثقال كاهل  عنه  �صينتج  ال�صكايات،  من  مهما  �صيولد عددا  ما  للطلب، 

اللجنة بعمل غري �رشوري.
ب�صكل   20 املادة  اأن حتدد  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  يقرتح  القبيل،  هذا  من  تفادي و�صع  وق�صد 

وا�صح الأ�صباب التي ميكن اأن ينتج عنها عدم ر�صا طالب احل�صول على معلومات:
 تربير غري كاف لرف�س التزويد باملعلومات؛

 متديد اأجل الرد وجعله يتجاوز الأجل املن�صو�س عليه يف القانون )30 يوما(؛

 حذف جزء من املعلومات املطلوبة؛

 ارتفاع التكاليف املطلوبة مقابل احل�صول على املعلومات؛
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 التزويد امل�رشوط باملعلومات كمنع اإعادة ا�صتعمالها اأو ن�رشها مثال؛
 التزويد باملعلومات ب�صكل غري ال�صكل املطلوب )احلامل اأو اللغة(.

املعلومات: على  احل�صول  احلق يف  اإعمال  :بخ�صو�ص جلنة   7-9
كان املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان قد لحظ اأن الن�صختني الأوىل والثانية من م�رشوع القانون خ�ص�صتا 
بابا للجنة اإعمال احلق يف احل�صول على املعلومات، غري اأن الن�صخة الثالثة من امل�رشوع حذفت املقت�صيات 
املتعلقة باللجنة واأوكلت مهامها اإىل الو�صيط. لكن امل�رشوع كما وافق ليه جمل�س النواب ح�صم الأمر يف اجتاه 

اإحداث هذه اللجنة وتنظيمها واإ�صناد اخت�صا�صات مهمة اإليها )املواد من 22 اإىل 26(. 
 لذا فاملجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يثمن الن�س على هذه اللجنة مع اإ�صناد رئا�صتها اإىل ال�صيد رئي�س اللجنة 

الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع ال�صخ�صي.
ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان باأن ي�صع تكوين هذه اللجنة يف العتبار الأهداف املدرجة يف 
الف�صل 19 من الد�صتور حول املنا�صفة بني الرجال والن�صاء. ومن اأجل تفادي اأي ت�صارب للم�صالح، فاإنه 

يجب األ يكون ع�صوا يف اللجنة اأي ممثل للهيئات اخلا�صعة ملجال تطبيق هذا القانون.
 ومن وجهة نظر القانون املقارن، فاإنه ميكن ال�صرت�صاد يف هذا الإطار باملادة 20 من القانون الفرن�صي التي 

ت�صفي على اللجنة املكلفة ب�صمان احل�صول على املعلومات �صفة �صلطة اإدارية م�صتقلة.
وب�صدد الو�صع القانوين لأع�صاء اللجنة، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح الرجوع اإىل الو�صع 
27 من  املادة  ال�صخ�صي، املحدثة مبوجب  الطابع  املعطيات ذات  الوطنية حلماية  اللجنة  القانوين لأع�صاء 

القانون رقم 08. 09 املتعلق بحماية الأ�صخا�س الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع ال�صخ�صي.
الطبيعة  بني  القائمني  والتكامل  الفرق  باعتبار  يو�صي  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  فاإن  الأخري،  ويف 
الإدارية لآلية تقدمي �صكاية اإىل جلنة اإعمال احلق يف احل�صول على املعلومات والطبيعة الق�صائية للجوء اإىل 

الق�صاء الإداري املخت�س.

27 و28 و29( )املواد  :العقوبات   7-10
يرى املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن كل �صخ�س، مبا يف ذلك املوظف العمومي، قام، خدمة لل�صالح 
اإخفاء وثيقة،  اأو  اأو تغيري  اأو تزوير  لتدمري  اأفعال غري م�رشوعة  اأو بالإخبار عن  بالتبليغ  نية،  العام وبح�صن 

يجب اأن يحظى باحلماية مبقت�صى قانون حماية ال�صحايا وال�صهود واخلرباء واملبلغني.
ويف هذا ال�صياق، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اإعادة �صياغة املادة 27 من اأجل الربط بني العقوبة 
املن�صو�س عليها يف هذه املادة ونية انتهاك مقت�صيات القانون املتعلق باحل�صول على املعلومات.  وميكن 
ال�صرت�صاد، يف هذا ال�صدد، باملادة 1. 67 من القانون الكندي حول احل�صول على املعلومات، ذلك اأنها 
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على  احل�صول  يف  باحلق  التمتع  عرقلة  يف  الفاعل  ونية  القانون  هذا  مقت�صيات  انتهاكات  بني  ربطا  تقيم 
املعلومات.

:)30 )املادة  اخلتامية  الأحكام  :بخ�صو�ص   7-11
احل�صول على  قانون احلق يف  باأولوية  تتعلق  مادة جديدة  اإ�صافة  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  يقرتح 

املعلومات بو�صفه ت�رشيعا عاما مت اإنفاذه يف جمال احل�صول على املعلومات.
اإىل  ال�صارية املفعول حتتاج  باأن بع�س القوانني  ويف نف�س ال�صياق، يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان 

املالءة مع القانون املتعلق باحلق يف احل�صول على املعلومات، ومنها:
 القانون املتعلق بالأر�صيف؛

 قانون حماية امل�صتهلك؛
 القانون النتخابي، ول�صيما متويل احلمالت النتخابية لالأحزاب ال�صيا�صية؛

  القانون 09. 08 املتعلق بحماية الأ�صخا�س الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع ال�صخ�صي.
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