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لقد �سبق جلمعية تران�سربان�سي املغرب
�أن �أجنزت عدة �أبحاث ودرا�سات حول
مفهوم احلق يف الو�صول �إىل املعلومات
والوثائق الإدارية ( ،)2006وحول و�ضعيته
يف النظام القانوين والإداري املغربي
( ،)2009يف �إطار امل�رشوع الذي تتابعه
اجلمعية حول املو�ضوع ،بدءا مبطالبتها
بالتكري�س الد�ستوري للحق يف الو�صول
�إىل املعلومة و�صوال �إىل اقرتاح مبادئ
و�أفكار موجهة لو�ضع قانون مغربي يتعلق
باحلق يف الو�صول �إىل املعلومة ي�ستجيب
للمعايري الدولية والدميقراطية التي تكر�س
ال�شفافية يف التدبري وتدعم احلكامة اجليدة.
ويف هذا االجتاه� ،سبق لدرا�سة réalisée
par TM en 2009يف �سنة � 2009أن
�أو�صت بالن�سبة للمغرب بالقيام بدرا�سات
�إ�ضافية حول و�ضعية احلكومة الإلكرتونية
واخلدمات املوجودة على اخلط واحتياجات
املواطنني واملهنيني وذوي االحتياجات
اخلا�صة .كما �أو�صت لقاءات وعرو�ض
نظمتها تران�سربان�سي املغرب يف دجنرب
 2008ويف يوليوز  2011بالقيام �إ�ضافة ملا
�سبق ،ب�أبحاث ت�أخذ باالعتبار م�ستجدات
قانون الأر�شيف ( قانون  13دجنرب 2007
املتعلق بالأر�شيف ) والقانون املتعلق بحماية
الأ�شخا�ص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات
ذات الطابع ال�شخ�صي ،و بدرا�سات مقارنة
حول التطبيقات الدولية لقوانني احلق يف
الإطالع وتخ�صي�ص جمهود �إ�ضايف لن�رش
التكوين والرتبية الإلكرتونية وجعلها رافعة

اجتماعية للتنمية وو�سيلة للتمتع باحلقوق
الأ�سا�سية.
�إن املربر املبا�رش لتكري�س احلق يف الو�صول
�إىل املعلومات يكمن يف كون ال�سلطات
العمومية تتوفر على املعلومات ب�صفتها
م�ؤمتنة على املمتلكات العامة ،ومن ثمة ف�إن
املعلومات -يف غياب �أي مربر لل�رسية-
يجب �أن تكون يف متناول العموم .ذلك �أن
الفكرة الأ�سا�سية هي �أن احلكومة موجودة
خلدمة ال�شعب .ويف احلقيقة ف�إن احلق يف
الو�صول �إىل املعلومات يرتبط بعدد من
االن�شغاالت؛ فالدميقراطية (املبنية على
امل�شاركة يف اتخاذ القرار تتطلب الو�صول
�إىل املعلومة) كما �أن احلكم اجليد وحماربة
الر�شوة وحماية الكرامة الب�رشية والتدبري
االقت�صادي اجليد يتطلب ذلك.
وت�أ�سي�سا على ذلك ،ت�سعى هذه الدرا�سة
�إىل البحث ب�صفة خا�صة على �ضوء �أورا�ش
ولقاءات تران�سربان�سي املغرب ال�ستغالل
عدد من الأدبيات املتوفرة ،بهدف اقرتاح
تدابري عملية لتحديد الت�رشيع املنا�سب
الذي يتعني اقرتاحه بالن�سبة للحالة املغربية
اعتمادا على �أح�سن املمار�سات يف هذا
املجال� .سيتناول البحث �إذا جمموعة من
الأفكار واالقرتاحات التي يجب �أن ت�ؤطر
�إ�صدار قانون خا�ص باحلق يف الو�صول
�إىل املعلومات ،كما يتناول خمتلف جوانب
هذا القانون مربزا النقط التي يتعني االنتباه
�إليها لو�ضع ت�رشيع ي�سهل ممار�سة هذا احلق.

م�ؤتمر الدول الأطراف
في اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة
الف�ساد (الدورة
الرابعة)
عرفت الدورة الرابعة لم�ؤتمر الدول
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة
لمحاربة الف�ساد ،التي ُنظمت بمدينة
مراك�ش ما بين  24و� 28أكتوبر ،2011
م�شاركة  154دولة موقعة على هذه
االتفاقية .وقد عمل �أع�ضاء ائتالف
اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الف�ساد،
الذي يتكون من  300منظمة غير
حكومية ،على تمثيل  60دولة.
قام كل من ائتالف اتفاقية
الأمم المتحدة لمحاربة الف�ساد،
وتران�سباران�سي المغرب على تنظيم
مجموعة من الأن�شطة متمثلة في لقاءات
وور�شات حول:

خا�ص عن
تران�سباران�سي
 حماية ال�شهود و�ضحايا الر�شوةنظمتها تران�سباران�سي المغرب يوم
� 25أكتوبر.
 وكاالت الوقاية من الر�شوة ومحاربتها� 26أكتوبر.
 ا�سترداد الأموال التي نهبهاالدكتاتوريون.
 الو�صول �إلى المعلومة . تفعيل االتفاقية.�أ�صدرت المنظمات غير الحكومية
لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
الع�ضو في ائتالف اتفاقية الأمم المتحدة
بيانا ختاميا دعت من خالله �إلى تطبيق
المادة  13من االتفاقية وا�سترجاع
الأموال المنهوبة ( الف�صل الخام�س من
االتفاقية).

معر�ض بمراك�ش عن
الكتاب الجماعي:
«�أمثال وحكم �ضد
الر�شوة»
منذ

ت�أ�سي�سها

وتران�سبارن�سي

�سنة

المغرب،

،1996
الجمعية

المغربية لمحاربة الر�شوة ،تعتمد على
�إ�شراك مثقفين لتعميق المعرفة بظاهرة
الر�شوة ،وكذا تح�سين مالئمة مرافعتها
لفائدة النزاهة.
وقد �ساهم في هذا الإطار الفانون
الت�شكيليون ،عن طريق الجمعية ،بنقل
ر�سالة محاربة الر�شوة �إلى قلب المجتمع.
ومن �أجل ال�سعي �إلى تحقيق الهدف
المن�شود ،تم �إنجاز هذا الم�شروع
بم�شاركة  22فنانا ت�شكيليا ،وكاتبا،
و�شاعرا ،وكاتبا م�سرحيا ،وباحثين،
وخبراء في التوا�صل .حيث ا�ستلهم كل
ه�ؤالء �أفكارهم من الأمثال والحكم،
والعبارات الجديدة التي ابتكرها
المواطنون بغية التنديد بكل الأعمال
المتعلقة بالر�شوة.
وف�ضال عن ذلك� ،أجريت تجربة رائدة
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�أخبار
بيان بخ�صو�ص اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة
الف�ساد في منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا

مراك�ش ،المغرب� 28 ،أكتوبر

نحن المنظمات غير الحكومية لمنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،أع�ضاء
ائتالف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الف�ساد ،المجتمعين يوم � 27أكتوبر،
على هام�ش الدورة الرابعة لم�ؤتمر الدول
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الف�ساد؛
ن�سجل �أن �شعوب تون�س وم�صر فتحت
لمنطقتنا مرحلة حا�سمة ومليئة بالآمال
في الت�أ�سي�س للمواطنة الحقة والكرامة،
وتر�سيخ الحقوق الأ�سا�سية لبناء
الديمقراطية؛
ندعو �إلى:
 الإ�سراع بو�ضع �أ�س�س محاربة الف�ساد؛ الإ�سراع ب�إر�ساء مبد�أ المحا�سبة؛ تحقيق الإ�صالح الق�ضائي وا�ستقاللال�سلطة الق�ضائية فعلي ًا ؛
 الإقرار بالحق الكامل في الو�صول �إلىالمعلومة؛
 االلتزام بالق�ضاء على ت�ضاربالم�صالح.
نعترف �أن ما �سبق هو �ضروري لعقد
ثقة جديدة بين المواطنين والم�س�ؤولين
ال�سيا�سيين.
نعتبر �أن م�شاركة المنظمات غير
الحكومية في م�سار تطبيق اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الف�ساد (المادة )13
هو �أمر �ضروري لإعطاء الم�صداقية
للتطبيق الفعلي لمقت�ضيات هذه االتفاقية.
ندعو الوفود الر�سمية الحا�ضرة في
الم�ؤتمر الرابع للدول الأطراف في
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد
للأخد بعين االعتبار الظرفية الإقليمية

خا�ص عن تران�سباران�سي
والدولية من �أجل:
 -)1جعل ا�سترجاع الأ�صول والأموال
هدف ًا ذا �أهمية ق�صوى ،و�أمراً م�ستعج ً
ال
كتطبيق مقت�ضيات الف�صل الخام�س من
االتفاقية؛
 -)2التقيد بتطبيق المادة  13دون
�أي احتراز لتحقيق م�شاركة المنظمات
غير الحكومية وخا�صة �ضمان تواجدها
الفعلي وبدون قيود في اجتماعات
مجموعة العمل لفح�ص تطبيق االتفاقية؛
 -)3اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة
ل�ضمان حق المواطن في الو�صول
�إلى المعلومة (المادة  )10وحماية
الأ�شخا�ص الذين ي�ضعون حماية المال
العام كقيمة مجتمعية فوق كل الم�صالح
الخا�صة (المادة )33؛
 -)4االلتزام بمحاربة تجاوز حد
ال�سلطة (المادة  )19ومحاربة الإثراء
غير الم�شروع كمحور �أ�سا�سي �ضمن
جدول �أعمالها (المادة )20؛
كما ن�ؤكد من جديد التزامنا بموا�صلة
العمل لتفعيل االتفاقية كي ال تفرغ من
محتواها وذلك بحمل الدول الأطراف
على الإبقاء بتعهداتها والإ�صغاء �إلى
المطالب الم�شروعة لل�شارع في العالم.

في هذا المجال ،حيث قام �أ�ساتذة،
وتالمذتهم ب�إعدادية في مدينتي القنيطرة،
وبني مالل باقتراح �أمثال جديدة مناه�ضة
للر�شوة .وقد تم في هذا الإطار ،ا�ستعمال
التخطيط لكتابة كل العبارات التي
ابتكرها ه�ؤالء التالمذة التالميذ.
وقد قدم العر�ض الأول في �شهر
�أبريل بمدينة الرباط ،برواق باب الكبير
بالوداية ،ب�شراكة مع وزارة الثقافة،
وبمدينة الدار البي�ضاء بالمعمل الثقافي
لمجازر الدار البي�ضاء ،بم�شاركة جمعية
«كازاميموار» ،وفي �شهر يونيو بمدينة
فا�س ،بمتحف البطحة ،في �إطار مهرجان
فا�س للمو�سيقى الروحية العالمية ،وفي
�شهر �أكتوبر بفندق بالمري غولف باال�س
بمراك�ش .كما �سيعر�ض ابتداء من � 5إلى
غاية  82نونبر ببنك المغرب ب�ساحة
جامع الفناء.
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خا�ص عن تران�سباران�سي
تخليد اليوم العالمي
لمحاربة الر�شوة

م�ؤ�شر �إدراك الر�شوة
ح�سب منظمة
ال�شفافية الدولية
�أعاد م�ؤ�شر �إدراك الر�شوة ل�سنة ،2011
الذي ن�شرته منظمة ال�شفافية الدولية،
كل من المواطن المغربي والم�ؤ�س�سات
التي تحكمه �إلى الواقع المرير الذي
يعرفه بالدنا من ا�ست�شراء لظاهرة الر�شوة.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة
الر�شوة �أن ترتيب المغرب والمعدل
الذي ح�صل عليه ال ي�ؤكدان �سوى قلقها
تجاه عدم القدرة وغياب �إرادة الدولة
لو�ضع حد لظاهرة الر�شوة .وقد نظمت
تران�سباران�سي المغرب في هذا الإطار
م�ؤتمرا �صحفيا يوم  9دجنبر لن�شر هذه
الح�صيلة والتعليق عليها ،كما �أ�صدرت
بالغا بهذا ال�ش�أن.

بالغ تران�سباران�سي المغرب
حول م�ؤ�شر �إدراك الر�شوة
ل�سنة 2011

�أ�صدرت منظمة ال�شفافية الدولية بر�سم �سنة
 2011تقريرها ال�سنوي عن م�ؤ�شر الف�ساد
بخ�صو�ص  183دولة .وقد احتل المغرب
ح�سب هذا التقرير المرتبة  ،80مح�صال
على معدل  3,4على  10وهو المعدل ذاته
الذي ح�صل عليه �سنة  ،2010وبذلك ي�صنف
المغرب في خانة الدول التي ت�ست�شري فيها
الر�شوة .والواقع �أن المغرب لم يحقق �أي
تطور �أو تغيير في هذا الإطار مقارنة مع ال�سنة
الما�ضية ،ما ُيظهر على �أن المعدل الذي
ح�صل عليه خالل الت�سع �سنوات الأخيرة
يت�أرجح بين  3,5و 3,2على .10
وتعتبر هذه النتائج المح�صل عليها جد مقلقة
بالن�سبة للمغرب لكونه ينتقل من المرتبة
الثامنة �إلى المرتبة العا�شرة من �ضمن 18
دولة عربية ،كما ت�ؤكد �أي�ضا النتائج على
ال�سلبية الم�سجلة في باقي الم�ؤ�شرات الدولية
الأخرى.
وتظهر هذه النتائج جليا �أن تقييم الوكاالت
الثمانية الم�ستقلة التي �أوكلت لها هذه المهمة
ال يمكنها �أن ت�أخذ بعين االعتبار الت�صريحات
الإرادية وااللتزامات ال�شفوية �إال عندما تكون
متبوعة ب�أعمال ملمو�سة يمكن ترجمتها على
�أر�ض الواقع.
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قامت تران�سبران�سي المغرب يوم
الجمعة  9دجنبر بتخليد اليوم العالمي
لمحاربة الر�شوة .وقد تميز هذا اليوم
بالقيام بمجموعة من الأن�شطة:
م�ؤتمر �صحفي تم من خالله مناق�شة
نتائج م�ؤ�شر �إدراك الر�شوة ( �أنظر الإطار
الأول) ،ونتائج مراكز الدعم القانوني
�ضد الر�شوة.
مناق�شة عمومية حول ا�ستراتيجية
الجمعية ل�سنة  ،2015-2011والتي
نظمت بقاعة باحنيني بالرباط ،والتي
�شارك فيها فاعلون من المجتمع المدني،
وباحثون ،ورجال قانون ،وممثلوا
ال�شركات.
تقديم جائزة النزاهة ل�سنة  2011لل�سيد
مراد الكرطومي ( بالغ) ،وتقديم �أن�شطة
ثقافية وفنية حول مو�ضوع الر�شوة.

خا�ص عن تران�سباران�سي
بالغ تران�سباران�سي
المغرب حول جائزة
النزاهة ل�سنة 2011
قررت لجنة النزاهة التي �أحدثتها
تران�سباران�سي المغرب ،بعد
اجتماعاتها بالرباط ،مكاف�أة ال�سيد
مراد الكرطومي �سنة .2011
وقد تم اختيار ال�سيد الكرطومي،
تاجر ب�سوق الجملة للخ�ضر والفواكه
بالدار البي�ضاء ،لعمله الد�ؤوب
والفردي الذي قام به منذ ما يناهز 10
�سنوات من �أجل التنديد بالممار�سات
الخارجة عن القانون التي يعرفها
�سوق الجملة للخ�ضر والفواكه بهذه
المدينة.
واعتبرت اللجنة �أن ال�سيد الكرطومي
ب�شجاعته �أعطى مثاال لما يمكن لأي
مواطن �أن يقوم به عندما يقرر �أن يندد
بالممار�سات المتجذرة والمخالفة
للقانون .وقد عرف التنديد بهذه
الممار�سات �صدى كبيرا لدى الر�أي
العام ،والمنظمات غير الحكومية،
وو�سائل الإعالم ،ولكنه لم يحظى من
طرف ال�سلطات الإدارية والق�ضائية
بالمتابعة التي ي�ستحقها.
�إن ال�سيد الكرطومي ك�سر قانون
ال�صمت الذي ي�سود في مثل هذه
الأو�ساط ،على ح�ساب �أمنه
ال�شخ�صي ومك�سب رزقه .وتتواجد
هذه الممار�سات التي تحرم الخزينة
العامة من عائدات مهمة في قطاعات
مختلفة ،كما �أنها ت�ستمر بدون
الخ�ضوع للعقاب.
ويعبر قرار الجنة عن �أملها في �أن
يتقدم �أ�شخا�ص كال�سيد الكرطومي
للتنديد علنيا بالممار�سات المخالفة
للقانون التي يطلعون عنها خالل
مزاولتهم لمهنهم ككل مواطن له
ح�س بالم�س�ؤولية.

خال�صات ح�صيلة مركز الدعم القانوني �ضد
الر�شوة – تران�سباران�سي المغرب ل�سنة 2011
و�صل عدد ال�شكايات التي تو�صل بها مركز الدعم القانوني �ضد الر�شوة
بالرباط ،خالل �سنة � ،2011إلى � 547شكاية حيث قام بمعالجة  432حالة،
في حين تو�صل �سنة  2010ب � 837شكاية ودرا�سة  293منها.
وتهم هذه ال�شكايات ب�شكل خا�ص الجماعات المحلية بن�سبة (،)15%
متبوعة بالق�ضاء ( ،)14%وال�شرطة ( ،)13%والدرك ( ،)13%مما يو�ضح
على �أن المرافق التي تجعل المواطن في تعامل دائم مع ال�سلطات العمومية
هي الأكثر ارت�شا ًء .كما ي�شير ذلك �أي�ضا �إلى عدم ثقة المواطنين بهذه المرافق،
خا�صة بالن�سبة للفئات االجتماعية المحرومة والأكثر عر�ضة للر�شوة.
مجال ال�صفقات العمومية لي�س �سليما بدوره ،حيث يعتبر من بين القطاعات
التي عرفت تنديدات خالل هذه ال�سنة من قبل المقاولين الذين احتجوا
ّ
و�شككوا في �شفافية �إجراءات ت�سيير بع�ض ال�صفقات وكذا نتائجها ،ال�شيء
الذي يتنافى مع المناف�سة النزيهة وال ي�شجع على اال�ستثمار.
ولأول مرة منذ �أن ُعرفت بالمنفعة العامة �سنة  ،2009تدخلت تران�سباران�سي
المغرب في ق�ضية ر�شوة �ضخمة ب�سوق الخ�ضر والفواكه بالدار البي�ضاء .وقد
عملت تران�سبران�سي من خالل هذا الملف على التركيز على الأدلة التي جاء
بها الم�شتكي الذي ندد بمجموعة من الخروقات التي عرفها �سوق الجملة
للخ�ضر والفواكه .وقد نظرت المحكمة في هذا الملف� ،إال �أن الم�شتكي ال
يزال ي�شكك في النتيجة النهائية.
مركز الدعم القانوني �ضد الر�شوة م�ستمر في مرا�سلة الهيئات المعنية لإبالغها
بال�شكايات التي يتو�صل بها� ،إال �أنه الزال يواجه عدم ا�ستجابة هذه الهيئات
لطلبه .وتبقى فعالية المركز مقيدة ب�إرادة الإدارات العمومية في تتبع عمله من
خالل تعقب ال�شكايات التي يبعثها المر�صد لهذه الإدارات.
وح�سب مركز الدعم القانوني �ضد الر�شوة ،غالبا ما يخ�شى الم�شتكين من
انتقام ال�سلطات التي ُو ّجهت �ضدها ال�شكايات .كما �أن القانون الجديد
المتعلق بحماية ال�شهود ،وال�ضحايا ،والمبلغين عن الر�شوة قد ال ي�شجعهم على
ذلك ،لأنهم �إذا لم يثبتوا �صحة �أقوالهم ،قد يكون عر�ضة لأحكام ثقيلة( ،قد
يعاقبوا على �شهادة الزور ولي�س على تبليغ كاذب ،مما ي�شكل فرقا كبيرا على
م�ستوى الأحكام).
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الملف الرئي�سي
الملف الرئي�سي

 -1الإطار العام

يحتل الحق في الو�صول �إلى المعلومة
المرتبة الأولى �ضمن اهتمامات
تران�سبران�سي المغرب ،التي تبقى
دائما مقتنعة ب�أن تعزيز حرية التعبير
والحق في الو�صول �إلى المعلومة
�شرط �ضروري يعتمد بالأ�سا�س على
الم�شاركة الفعالة لل�ساكنة من �أجل
خلق مجتمع ديمقراطي .وقد طرحت
تران�سبران�سي المغرب في ال�سنوات
الأخيرة هذه الإ�شكالية في اتجاهين
متكاملين :الأول يرتكز ب�شكل مبا�شر
على الف�صل  19من الإعالن العالمي
لحقوق الإن�سان ،والذي يرمي ،انطالقا
من القانون المقارن وقوانين �أخرى
عامة من القانوني الدولي� ،إلى ت�شكيل
مرافعة لفائدة تكري�س حق المواطن في
الو�صول �إلى المعلومة العامة .ويرمي
االتجاه الثاني �إلى تو�سيع نطاق العمل
مع دول المغرب العربي من جهة،
ومن جهة �أخرى �إلى تكري�س المبادئ
التوجيهية من �أجل تحقيق التنمية
أعدتها اليون�سكو
وتعزيز المعلومة التي � ّ
�سنة  .2004وقد كانت هذه الأن�شطة
بمثابة فر�صة لتحقيق هذه الغاية من
قبل المنظمات المتخ�ص�صة ،وجمعيات
حقوق الإن�سان ،والأكاديميين ،وو�سائل
الإعالم .وقد �سمحت �أي�ضا هذه الأن�شطة
ب�إدراج هذا المو�ضوع �ضمن المطالب
الأ�سا�سية للمجتمع المدني ،ومنظمات
محاربة الف�ساد .وفي هذا الإطار بال�ضبط
ي�أتي م�شروع « الو�صول �إلى المعلومة »،
والذي ر�أى النور بف�ضل الدعم المالي
الذي تقدمه �سفارة هولندا لتران�سيران�سي
المغرب من خالل االتفاقية رقم
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الحق في
الو�صول �إلى
المعلومة

 2009.695ب الموقع عليها في 4دجنبر  .2009وي�أتي هذا الم�شروع
كمرحلة ثالثة من �أن�شطة تران�سبران�سي
المغرب في هذا المجال ،وقد �أ�سفرت
المرحلة الأول عن ن�شر تقرير ومقترح
قانون حول الو�صول �إلى المعلومة،
وتمثلت المرحلة الثانية في �إعداد �شبكة
للمقارنة على م�ستوى دول المغرب
العربي ،وذلك بالرجوع �إلى مبادئ
منظمة اليون�سكو .كما تلقت موافقة
هذه الأخيرة للح�صول على الدعم التقني
والمالي للقيام بمرحلتها التح�ضيرية.
وقد كان لهذا العمل �أثر كبير على
م�ستوى الوزارات المعنية ،وكذا على
م�ستوى حركة المواطنين الذين ي�شتغلون
من �أجل تكري�س حرية المعلومة،
والحكامة ،وحقوق الإن�سان .ويفتح
الو�ضع ال�سيا�سي واالجتماعي الراهن
فر�صا حقيقية للنجاح من خالل اعتماد
قانون يتما�شى مع تطلعات المجتمع
المدني .وال ي�سعنا �إال �أن نه ّن�أ �أنف�سها
على �إدراج هذا القانون في الد�ستور
المغربي الجديد الذي اعتمد في يوليوز
 2011من خالل الف�صل .27
وي�ؤكد هذا التقدم الملمو�س على �أن
النطاق الحقيقي للعمل الموجود اليوم
بالمغرب والمتعلق بالحق في الو�صول

�إلى المعلومة ود�سترته ،والجهود التي
نبذلها في هذا المجال وكذا جهود
�شركاءنا بد�أت ت�ؤتي ثمارها ،ال�سيما من
خالل التح�سي�س حول هذا المو�ضوع.
ويتمثل الهدف من ذلك في موا�صلة
ال�ضغط على الم�س�ؤولين الذين يعملون
بالقطاع العام من �أجل و�ضع �إطار
ت�شريعي ي�ضمن الحق في الو�صول
�إلى المعلومة ،والذي �سيمر من خالل
الم�صادقة على قانون خا�ص ،و�أي�ضا من
خالل تكييف القوانين القائمة والتي
تعتر�ض هذا الحق لترقى �إلى م�ستوى
تطلعاتنا ،وكذا م�ستوى النماذج الأكثر
تقدما في هذا المجال عبر العالم.
وي�أتي هذا العدد من �أخبار تران�سبران�سي
المغرب من �أجل �إنهاء م�شروع «الحق
في الو�صول �إلى المعلومة» من خالل
تقديم لمحة عامة حول الممار�سات
الوطنية والدعوة لو�ضع �إطار قانوني
مالئم لتحقيق هذا القانون في المغرب.

الحق في الو�صول �إلى
المعلومة في ال�سياق
الدولي
المادة  19العهد الدولي حول
الحقوق المدنية السياسية

ملف الرئي�سي
الرئي�سي
الملف
لا
 لكل �إن�سان الحق في اعتناق الآراءدون م�ضايقة؛

القوانين المكر�سة للحق في الو�صول
�إلى المعلومات �إلى التمييز بين التزام
ال�سلطات بتوفير المعلومات ،والوثائق
بناء على طلب من الأفراد الطبيعيين
والمعنويين من جهة ،والتزامها بتوفير
بع�ض المعلومات الأ�سا�سية بدون طلب،
من جهة ثانية .كما تحدد القوانين
الجهات المعنية بااللتزام ،ومفهوم
الوثيقة الإدارية ،و�شكل طلبها وت�سليمها
وتكلفة ذلك.

 -الحق في اعتناق الآراء والتعبير عنها؛

 1حق كل شخص فيالحصول على المعلومات
والوثائق اإلدارية بطلب منه

 لكل �إن�سان الحق في حرية التعبير،وي�شمل هذا الحق حريته في التما�س
مختلف �ضروب المعلومات
والأفكار وتلقيها ونقلها �إلى الآخرين
دونما اعتبار للحدود� ،سواء على
�شكل مكتوب �أو مطبوع �أو في قالب
فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها؛

عناصر الحق :
 الحق في البحث عن الآراءوالمعلومات؛
 الحق في تلقي الآراء والمعلومات؛ي�شكل العن�صران الثاني والثالث في
الأنظمة الديمقراطية محتوى القوانين
المتعلقة بالو�صول �إلى المعلومات.

 -2الحق في الو�صول
�إلى المعلومة في
المغرب

مبررات و�أولويات قانون من �أجل
الحق في الو�صول �إلى المعلومات في
المغرب

�أوال -م�ضمون الحق
من حيث الم�ستفيدين
والملتزمين

�إن المقاربة الأكثر �إنتاجية في مجال
حقوق الإن�سان تركز على تحديد الحق
من منظور التزامات ال�سلطات العمومية
وو�ضع جزاءات على �إخاللها بهذه
االلتزامات .ومن هذا المنظور ت�سعى

طبقا لتو�صيات المنظمات المخت�صة
والممار�سات الجيدة ،يتعين �أن ين�ص
القانون على حق كل �شخ�ص� ،سواء كان
�شخ�صا طبيعيا �أو معنويا (كالجمعيات،
والنقابات ،وال�شركات ،وغيرها) ،في
الح�صول على المعلومات والوثائق
الإدارية .و�أن يحدد القانون على �سبيل
التو�سع المعلومات والوثائق الإدارية
التي ال تم�س �إتاحتها للأفراد بم�صلحة
م�شروعة محمية بالقانون.
تعريف المعلومة والملزمين بت�سليمها
يق�صد بالمعلومة كل مادة م�سجلة
مهما كان �شكلها �أو وعا�ؤها �أو طبيعتها
�أو م�صدرها �أو تاريخ و�ضعها �أو �صبغتها
القانونية الر�سمية� ،سواء كانت �صادرة
عن الهي�أة التي تملكها �أم ال ،و�سواء
كانت م�صنفة كمعلومة �سرية �أم ال،
مثل الوثائق والملفات ،والتقارير،
والدرا�سات ،والملخ�صات ،والمحا�ضر،
والإح�صائيات ،والتوجيهات ،والتعليمات
الإدارية ،والمعطيات والمرا�سالت

ح�سب المادة  10من
اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الف�ساد
«تتخذ كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ
الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ومع مراعاة
�ضرورة مكافحة الف�ساد ،ما قد يلزم
من تدابير لتعزيز ال�شفافية في �إدارتها
العمومية ،بما في ذلك ما يتعلق بكيفية
تنظيمها وا�شتغالها وعمليات اتخاذ
القرار فيها عند االقت�ضاء» ،ومن بين هذه
التدابير نجد:
 تبني م�ساطر ولوائح تمكن المتعاملينمن الح�صول على معلومات حول
تنظيمها و�سيرها وم�سل�سل اتخاذ
القرار فيها ،و على معطيات �شخ�صية
في �إطار احترام الحياة الخا�صة تتعلق
بالقرارات والأعمال القانونية التي
تهمهم ؛
 تب�سيط ما �أمكن الإجراءات الإدارية من�أجل ت�سهيل للم�ستخدمين الو�صول
�إلى �سلطات القرار؛
 ن�شر المعلومات ،بما في ذلك التقاريرالدورية حول مخاطر الر�شوة داخل
الإدارة العمومية (فقرة ج).
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الملف الرئي�سي
الإلكترونية وغيرها ،والمنا�شير
والمذكرات ،والأجوبة الوزارية التي
تت�ضمن تف�سيرا للقانون� ،أو تو�صيفا
لم�سطرة �إدارية ،وكذا الآراء والقرارات
التي تم�سكها الهيئات المحدثة بمقت�ضى
الد�ستور �أو القانون �أو التنظيم وعلى
ر�أ�سها �إدارات الدولة ،والجماعات
الترابية وهي�آتها ،والم�ؤ�س�سات
العمومية ،وكل هي�أة �أخرى خا�ضعة
للقانون العام والهي�آت الخا�ضعة للقانون
الخا�ص المكلفة بت�سيير مرفق عمومي
والمقاوالت الخا�صة التي يملك جزءا
من ر�أ�سمالها �شخ�ص من �أ�شخا�ص
القانون العام .بالإ�ضافة �إلى هذه الهي�آت
المذكورة ،يلزم بت�سليم المعلومات
والوثائق كل من البرلمان والجهاز
الق�ضائي.
تن�صح منظمة الف�صل  19ب�أن يمتد
حق الح�صول على المعلومات �إلى تلك
التي في حوزة م�ؤ�س�سات خا�صة عندما
يكون ذلك �ضروريا لممار�سة حق �أو
لحمايته ،وذلك في �إطار ا�ستثناءات
خا�صة ومحدودة.
يمكن �أن تكون المعلومة على �شكل
مكتوب �أو ت�سجيالت �سمعي �أو �سمعي
ب�صري� ،أو توجد محمولة على و�سيلة
�إعالمية� ،أو يمكن الح�صول عليها
بمعالجة �إعالمية عادية .ويجب �أن
ين�ص القانون المتعلق بالح�صول على
المعلومات على مبد�أ عام يق�ضي ب�أن
كل معلومة �أو وثيقة �إدارية غير محمية
بالقانون يجب �أن تكون متاحة للو�صول
�إليها.
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مسطرة تقديم الطلب
يجب �أن ينظم القانون م�سطرة الطلب،
وال�شخ�ص الم�سئول داخل الإدارة عن
مو�ضوع ت�سليم المعلومات ،وجواب
الإدارة في �أجل محدد ،وو�سائل اللجوء
�أو التظلم المتاحة للأفراد في حالة
الرف�ض ال�صريح �أو ال�ضمني.
�إن طلب الأ�شخا�ص يجب �أن يكون
مكتوبا حتى يحدد بدقة الوثيقة المطلوبة
وي�سهل على الإدارة التعرف عليها،
وحتى ي�شكل و�سيلة بالن�سبة للإدارة
ولل�شخ�ص على ال�سواء �إثبات ح�صول
الطلب .ويمكن �أن ينظم القانون
م�ساعدة الأفراد الأميين ل�صياغة طلبات
الح�صول على المعلومات.
من ال�ضروري �أن ين�ص القانون
على ت�سليم و�صل عن و�ضع �أي طلب
وت�سجيل تاريخ و�ضعه ،والم�صلحة التي
تم و�ضعه لديها ،وتحديد مو�ضوعه
ت�سهيال لإجراءات التظلم خا�صة في
حالة �سكوت الإدارة المعنية.
عندما يوجه ال�شخ�ص طلبه �أو ي�ضعه
لدى الإدارة المعنية يجب �أن يتو�صل
بجواب على طلبه في �أجل يحدده
القانون بين  20يوما و 30يوم من
تاريخ و�ضع الطلب مثال .وفي الحاالت
الم�ستعجلة التي تكون المعلومة �ضرورية
للحفاظ على حياة �أو حرية �شخ�ص ما،
ف�إن الإدارة يجب �أن تجيب في �أجل
ق�صير جدا بح�سب الأحوال (� 48ساعة
مثال).

الجواب على الطلب وتسليم
المعلومة
طبقا للقانون يجب �أن يت�ضمن
الجواب:
 كون الإدارة المعنية تتوفر �أم ال علىالوثيقة �أو على المعلومات المطلوبة؛
 وفي حالة الإيجاب �أن يتم تبليغ الوثيقة�أو المعلومات �إلى طالبها ما لم تكن
م�ستثناة كما �سنرى.
ويمكن �أن يتم الو�صول �إلى المعلومات
والوثائق ح�سب طبيعتها بالإطالع عليها
في عين المكان� ،أو بالح�صول على
ن�سخة منها قابلة لال�ستغالل وح�سب
رغبة طالب الوثيقة قدر الإمكان،
وطبقا لل�شروط التقنية الممكنة ،وعلى
نفقة طالب المعلومات عند ال�ضرورة،
ولكن دون �أن يتجاوز ذلك تكلفة �إنتاج
المعلومة و�إر�سالها (وهو ما يحدد عادة
بمر�سوم �أو قرار وزاري).
ويمكن �أن يجيز القانون للإدارات
تبليغ ال�شخ�ص كتابة قبل ان�صرام الأجل
المحدد ب�أن اال�ستجابة لطلبه تتطلب
مهلة �إ�ضافية ال يمكن �أن تتجاوز عددا
محددا من الأيام ( 20يوما �أخرى،
مثال).
ومن المفرو�ض �أن تنظم الإدارات
العمومية نف�سها جيدا لح�سن تطبيق
القانون .وت�سهيال للح�صول على الوثائق
الإدارية ،من الأف�ضل �أن ين�ص القانون
في حالة توجيه طلب �إلى �إدارة غير
معنية بالوثيقة �أو بالمعلومات المطلوبة
�أن تبادر هذه الإدارة �إما بتوجيه الطلب
�إلى الإدارة المعنية مع �إخبار المعني
بالأمر كتابة ،و�إما بن�صح المعني بالأمر

الملف الرئي�سي
بتوجيه طلبه �إلى الجهة المنا�سبة .ويمكن
تكليف الهيئة الإدارية الم�س�ؤولة عن
التظلمات بمهمة الإر�شاد وت�سهيل
م�ساعي المواطنين.
وفي حالة رف�ض الطلب يجب �أن
يكون الرف�ض معلال بحيث ين�ص على
الأ�سباب الواقعية والقانونية ،وذلك
لت�سهيل مهمة �آليات الرقابة والتظلم ،بما
فيها اللجوء �إلى القا�ضي الإداري عند
االقت�ضاء.

 2حق الجمهور في الوصولإلى المعلومات وااللتزام بالنشر
االستباقي واألقصى للمعلومات
طبقا للقوانين المقارنة ولمقت�ضيات
اتفاقية الأمم المتحدة لمناه�ضة الر�شوة،
ولتو�صيات المنظمات غير الحكومية،
يجب �أن يت�ضمن الحق في الإطالع �أو
حق كل الأفراد (العموم �أو الجمهور)
في الو�صول �إلى المعلومات عن�صرا
�آخر من ال�ضروري �أن ينظمه القانون
وهو التزام الإدارة بن�شر معلومات
�أ�سا�سية ت�سهل مهمة التوا�صل بينهما
وبين الأفراد ،وتح�سن عالقتها بهم،
عبر مدهم بمعلومات �أ�سا�سية عن
ت�سييرها ون�شاطها واتخاذ القرار فيها
وم�ساطر التعامل معها ف�ضال عن مختلف
منتوجاتها التي ي�ساعد ن�شرها على تنوير
الر�أي العام ،ودعم قابليتها للمحا�سبة،
وتوفير معطيات تجعل النقا�ش العام مبنيا
على �أ�سا�س .يعتبر هذا الأ�سلوب تطبيقا
لمبد�أ الن�شر الإ�ستباقي للمعلومات.
طبقا لهذا المبد�أ ،يجب على كل جهاز
معني �أو �إدارة �أن تن�شر �أو توفر ب�شكل
قابل للإطالع معلومات في المجاالت

التالية على الأقل:
 بنيتها الإدارية ومهامها والتزاماتهاوتمويلها والن�صو�ص الت�شريعية
والتنظيمية الخا�صة بها ومعلومات
من �أجل االت�صال؛
 الخدمات التي تقدمها للعموم؛ و�سائل التظلم المتاحة للمتعاملينمعها ونبذة عن التظلمات ال�سابقة
وما حظيت به من معالجة؛
 معلومات عن نظامها في حفظالمعلومات و�أنواع المعلومات التي
بحوزتها وتلك التي تن�شرها وكيفية
الح�صول عليها؛
 و�صفا ل�سلطات وواجبات الموظفينالكبار وم�سطرة اتخاذ القرار؛
 القواعد والدالئل واللوائح التي تهمكيفية قيام الم�ؤ�س�سة بمهامها وتلقي
ال�ضوء على �سيا�ساتها وبرامجها؛
 ال�صفقات العموميةمنا�صب ال�شغل؛

وعرو�ض

الف�صل 27
من الد�ستور الجديد
«للمواطنين والمواطنات حق الح�صول
على المعلومات الموجودة في حوزة
الإدارة العمومية والم�ؤ�س�سات المنتخبة
والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام
ال يمكن تقييد الحق في المعلومة �إال
بمقت�ضى القانون ،بهدف حماية كل
ما يتعلق بالدفاع الوطني ،وحماية �أمن
الدولة الداخلي والخارجي ،والحياة
الخا�صة للأفراد ،وكذا الوقاية من
الم�س بالحريات والحقوق الأ�سا�سية
المن�صو�ص عليها في هذا الد�ستور،
وحماية م�صادر المعلومات والمجاالت
التي يحددها القانون بدقة».

 تو�ضيح الم�سطرة التي يمكنللمتعاملين معها �أن يقوموا
بمالحظات� ،أو ي�ؤثروا على
ال�سيا�سات� ،أو الممار�سات بهدف
تح�سين �أداء الم�ؤ�س�سة المعنية.
 بالن�سبة للبرلمان :م�شاريع ومقترحاتالقوانين؛
 بالن�سبة للجهاز التنفيذي :البالغاتوالبيانات وجداول �أعمال
وملخ�صات قرارات مجل�س
الحكومة ومجل�س الوزراء.
عندما ت�صبح �إحدى المعلومات �أو
الوثائق متاحة للجمهور ف�إنها ت�سقط
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الملف الرئي�سي
لهذا ال�سبب من �ضمن الوثائق التي يطلب
الفرد من الإدارة تمكينه منها .وفي هذا
ال�صدد� ،أ�صبح تطور تكنولوجيا الإعالم
يتيح للأجهزة العمومية وللإدارة ب�صفة
عامة �إمكانية ن�شر المعلومات عبر �شبكة
(الأنترنيت) على نطاق وا�سع .لقد غير
هذا الأمر ب�شكل كبير من نطاق الحق في
الإطالع ،وقوى من �إمكانيات �إ�شراك
الجمهور في المعلومات .من �ش�أن ذلك
�أن يدعم ال�شفافية و�أن يقل�ص ب�شكل كبير
طلبات الأفراد على المعلومات مما ي�ؤدي
بالتبعية �إلى تقل�ص التظلمات بدورها-
ناهيك عن اقت�صاد التكلفة الهائلة في
الوقت والنفقات .وقد و�ضعت لجنة
الحكومة الإلكترونية التي �أن�ش�أها الوزير
الأول نموذجا لتبويب موقع �إلكتروني
للوزارة .وقد اقترح النموذج تبويبا
يت�ضمن � 9أق�سام بهدف ن�شر المعلومات
وتقديم الخدمات .ي�شكل هذا النموذج
�أر�ضية جيدة لم�ضمون االلتزام بالن�شر �أو
الن�شر اال�ستباقي الذي يعد العن�صر الثاني
للحق في الو�صول �إلى المعلومات �إلى
جانب العن�صر الأول الذي يتمثل في
حق الأ�شخا�ص في طلب المعلومات
والح�صول عليها.

ثانيا -اال�ستثناءات
والقيود التي يمكن
�أن ترد على الحق في
الإطالع

تعد اال�ستثناءات �أكثر الأمور �إثارة
للجدل في معظم القوانين المنظمة
للحق في الو�صول �إلى المعلومات.
فمن جهة ،يعد من الطبيعي �أن تحجب

بع�ض المعلومات التي ي�ضر الك�شف
عنها بم�صلحة م�شروعة عامة �أو خا�صة،
كالمعلومات المتعلقة بكيفية البحث
في الجرائم� ،أو المعلومات المتعلقة
ب�شخ�ص طبيعي عادي في �إطار حياته
الخا�صة .ومن جهة �أخرى ف�إن التو�سع
في الإ�ستثناءات ،وخا�صة التو�سع في
ت�أويلها ،من �ش�أنه �أن يفرغ الحق في
الو�صول �إلى المعلومات من محتواه.
ولهذا وجب البحث عن توازن يحمي
الم�صلحة العامة دون �أن ي�ضر بالم�صالح
الم�شروعة الخا�صة.

المرجعية الدولية في مجال
االستثناءات
 العهد الدولي حول الحقوقالمدنية والسياسية
ي�سمح القانون الدولي نف�سه للدول
بو�ضع قيود على حرية التعبير والإعالم.
وهذه القيود تحددها المادة ( 19الفقرة
 )3من العهد الدولي حول الحقوق
المدنية وال�سيا�سية لأنها ت�ستجيب
لمبررات م�شروعة وهي :احترام
حقوق الآخرين �أو �سمعتهم ،حماية
الأمن القومي �أو النظام العام ( الحماية
من التحري�ض على الجريمة �أ�سا�سا �أو
خرق قواعد القانون ب�صفة عامة)� ،أو
ال�صحة العامة� ،أو الآداب العامة .وحتى
ال تتو�سع الدول في اال�ستثناءات وفي
تطبيقاتها ،و�ضعت نف�س المادة والفقرة
قيودا على �سلطة الدولة في و�ضع القيود
ب�أن ا�شترط:
� 1أن تكون القيود محددة بالقانون �أي�أن ين�ص القانون بدقة على ال�سلوك
المحظور ،و�أن يحدد اال�ستثناءات
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داخل نطاق المبررات الم�شروعة
المذكورة �أعاله ،و�أن يكون هذا
القانون وا�ضحا وقابال للإطالع عليه
من قبل الجمهور.
� 2أن ال تتجاوز القيود واال�ستثناءاتما ن�صت عليه المادة  19-الفقرة
 3وذلك بو�ضع مبررات تع�سفية
�إ�ضافية لفر�ض القيود.
� 3أن تكون القيود �ضرورية لمتابعةتلك الأهداف الم�شروعة في مجتمع
ديمقراطي ،بعبارة �أخرى فحتى لو
كانت الدولة تتوفر على قانون،
وكانت هناك مبررات م�شروعة
لتطبيقه ،فعلى ال�سلطات العمومية �أن
تقدر ما �إذا كان ذلك المنع �أو القيد
على الحق �ضروريا لمتابعة الهدف
الم�شروع مقارنة ب�أهداف م�شروعة
�أخرى يجب ترجيحها في مجتمع
ديمقراطي .وهو ما يعرف في الق�ضاء
الدولي بمبد�أ التنا�سب.

 القانون النموذج الذي وضعتهمنظمة الفصل 19
اقترح هذا النموذج جردا لال�ستثناءات
التي يمكن �أن ترد في القانون المتعلق
بالو�صول �إلى المعلومات وهي تهم
ب�صفة عامة �صنفان من الم�صالح يبرران
القيود على المعلومات:
 المعلومات التي لها عالقة ب�أن�شطةالدولة كحار�سة للم�صلحة العامة؛
 المعلومات المتعلقة بالم�صالحالخا�صة الم�شروعة المحمية والتي
ال يخدم الك�شف عنها م�صلحة عامة
�أكبر وهي م�صالح مهنية� ،أو تجارية
و�صناعية� ،أو معطيات �شخ�صية.

الملف الرئي�سي
�إذا كان جزء فقط من هذه المعلومات �أو
الوثائق هو الذي يدخل في اال�ستثناءات،
ف�إن الجزء الباقي يجب �أن ين�شر �أو ي�سلم
لمن يطلبه.
وبالنظر للمخاطر التي ي�شكلها
ا�ستعمال تع�سفي لال�ستثناءات ،فمن
ال�ضروري �أن يعمل الجهاز الم�شرف
على تطبيق القانون الخا�ص بالو�صول
�إلى المعلومات على تحديد معايير
ودالئل لل�سلطات وللأفراد لتو�ضيح ما
يمكن تبليغه وما يتعين حجبه.

منهجية و�ضع
اال�ستثناءات في
بع�ض الدول
النموذج الفرنسي

في النموذج الفرن�سي تن�ص المادة
 6من قانون  17يوليوز  1978على
اال�ستثناءات بناء على التمييز بين نوعين
من الوثائق:
 الوثائق الإدارية التي ال يمكن ت�سليمهالأي �أحد لأن الإطالع عليها �أو
ت�سليمها ي�ضر بم�صالح عامة (�سرية
مداوالت الحكومة� ،سرية الدفاع
الوطني؛ قيادة ال�سيا�سة الخارجية
لفرن�سا؛ �أمن الدولة والأمن العام
و�أمن الأ�شخا�ص؛ النقود واالئتمان
العمومي؛ �سريان الم�ساطر �أمام
المحاكم والعمليات الممهدة
لها� ،إال �إذا رخ�صت بذلك ال�سلطة
المخت�صة؛ الأ�سرار المحمية بالقانون
ب�صفة عامة).
 -الوثائق الإدارية التي ال يمكن ت�سليمها

�إال للمعنى بالأمر �إذا كان ت�سليمها
ي�ضر ب�سر الحياة الخا�صة وبالملفات
ال�شخ�صية ،وبال�سر الطبي وبال�سر
في المجال التجاري وال�صناعي؛ �أو
تت�ضمن تقييما �أو حكم قيمة على
�شخ�ص طبيعي مذكور با�سمه �أو
ي�سهل التعرف عليه؛ �أو التي تك�شف
عن �سلوك �شخ�ص من �ش�أن �إف�شائه �أن
ي�ضر به.

القانون اإلنجليزي
ين�ص القانون الإنجليزي ( قانون 30
نوفمبر  )2000على حق عام في الو�صول
�إلى المعلومات التي بحوزة ال�سلطات
العمومية لكنه ي�ضع  25ا�ستثناء ق�سمها
�إلى نوعين :ا�ستثناءات ن�سبية �أو م�شروطة
وا�ستثناءات مطلقة .فاال�ستثناءات الن�سبية
تلقي على عاتق ال�سلطات رغم وجودها
واجبا بفح�ص ما �إذا كان الإفراج عن
المعلومة يخدم الم�صلحة العامة �أكثر
من حجبها (قيا�س الم�صلحة العامة)،
وفي هذه الحالة ف�إن ال�سلطات تفرج عن
المعلومة �أو الوثيقة� .أما �إذا كان الك�شف
عنها ي�ضر بالم�صلحة العامة ف�إن ال�سلطة
المعنية تخبر طالب المعلومة ب�سبب
حجبها� ،إال �إذا كان الإخبار في حد ذاته
ي�شكل ك�شفا للمعلومة.
�أما اال�ستثناءات المطلقة فال يطبق فيها
قيا�س الم�صلحة العامة وتهم � 8أنواع من
المعلومات.

 السويد:بال�سويد تن�ص المادة  1من الفقرة
الثانية من القانون على �أنه «من �أجل
تعزيز التبادل الحر للآراء والمعلومات

العمومية الأ�سا�سية ،يحق لكل مواطن
�سويدي الح�صول الحر على الوثائق
الر�سمية» .و تولي الفقرة الثانية من
القانون ال�سويدي اهتماما كبيرا للتحديد
بدقة ما يعد وما ال يعد وثائق ر�سمية.
ويعمم �شكل الوثيقة لت�ضم �أي «�سجل
يمكن قراءته �أو اال�ستماع �إليه �أو حتى
ا�ستيعابه با�ستخدام و�سائل فنية م�ساعدة».
في حين تحدد المادة  3نطاق الوثائق
الر�سمية بتعريفها بالوثائق «المحفوظة
لدى �سلطة حكومية وحتى يتم اعتبارها
بموجب المادتين  6و 7فهي التي تم
ا�ستالمها �أو �إعدادها �أو كتابتها من قبل
�سلطة معينة» .ويعد ال�سجل «محفوظا»
من قبل �سلطة عامة �إذا كان متوفرا لهذه
ال�سلطة للن�سخ والذي ي�شمل عمليا كل
ما تحفظه هذه ال�سلطة .وي�شير القانون
بالتحديد �إلى �أن الر�سائل وغيرها من
المرا�سالت الموجهة �إلى الموظفين
الحكوميين والمت�ضمنة �أمورا ر�سمية
تعد وثائق ر�سمية .وتن�ص المادة  5على
�أنه « البرلمان والجمعية العامة للكني�سة
و�أي جمعية حكومية مخولة باتخاذ
القرارات تتم م�ساواتها مع ال�سلطات
الحكومية» .ولكن وزارة العدل
ال�سويدية تعرف ال�سلطات الحكومية
على �أنها� :أجهزة الدولة والإدارة البلدية.
وتعد الحكومة وال�سلطات الحكومية
المركزية والوكاالت الحكومية التجارية
والمحاكم والمجال�س البلدية �أمثلة على
مثل هذه ال�سلطات الحكومية» .وال
تعتبر �شركات الأموال والجمعيات
والم�ؤ�س�سات �سلطات حكومية حتى �إذا
كانت الدولة تمتلكها ب�شكل كامل �أو
ت�سيطر عليها ».
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الملف الرئي�سي
 -الواليات المتحدة األمريكية:

المعلومة.

يت�ضمن قانون الو�صول �إلى المعلومة
ق�سم ين�ص على الحق في طلب �أو
الح�صول على المعلومات من الهي�آت
العمومية كحق �أ�سا�سي .وتقدم المادة
 2من قانون المعلومة المتعلق بالحرية
الإلكترونية مجموعة من «النتائج
والأهداف» كال�سماح بتطبيق القانون
لكي ي�صبح ب�إمكان �أي �شخ�ص
الو�صول �إلى وثائق «�سجالت» هذه
الم�ؤ�س�سات ،التي تخ�ضع ال�ستثناءات
قانونية �سواء لأ�سباب عامة �أو خا�صة.
وتعزيز الديمقراطية ب�ضمان الو�صول
العمومي للوثائق والمعلومات الإدارية،
وكذا تكثيف اال�ستفادة من الوثائق
والمعلومات الإدارية التي تم جمعها،
وحفظها ،ون�شرها من قبل الحكومة
الفدرالية .وي�ضيف القانون الجديد
حول «الحكومة ال�شفافة» ب�أن «الك�شف
عن المعلومة هو الهدف الأ�سا�سي لهذا
القانون ولي�س حجبها» ،كما �سيحتاج
هذا القانون مراجعة منتظمة من �أجل
تحديد ما �إذا كان بحاجة �إلى �إجراء
تغييرات جديدة ،لي�س ب�سبب الحاجة،
و�إنما بهدف «تفعيل الحق الأ�سا�سي
للمعرفة» .ويعرف القانون «ال�سجل»
ك�أي ت�سجيل تم �إن�شاءه �أو الح�صول عليه
من قبل الم�ؤ�س�سة العمومية التي يوجد
تحت �إمرتها عند الطلب ،بما في ذلك
المعلومات المح�صل عليها في �إطار
عقد لفائدة هذه الم�ؤ�س�سة .وبالتالي يركز
القانون على الفرع التنفيذي للحكومة،
في جميع مظاهره ،بما في ذلك مراقبة
ال�شركات الخا�صة� .إال �أنه ال يطبق على
ال�شركات الخا�صة التي تح�صل على
الدعم الكبير من ال�سلطات العمومية،
�أو تلك التي تقوم بمهام عمومية .ويعتبر
نطاق تطبيقه ن�سبيا محددا بالمقارنة
مع القوانين الأخيرة حول الحق في

 البيرو:يعتبر القانون البيروفي المتعلق بالحق
في الو�صول �إلى المعلومة قانونا متميزا
بالنظر �إلى مدى �سعة انت�شار مقت�ضياته.
وتن�ص المادة  5من هذا القانون على
�ضرورة التبادل الدائم للمعلومات
بين مختلف الأق�سام الحكومية عبر
الأنترنيت ،وذلك بح�سب ميزانيتها،
بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة
بالقطاع وبميزانيته ،كتلك المتعلقة
ب�أجور الموظفين ،والمعلومات
المتعلقة بحيازة �أموال المرافق ،و�أخرى
حول �أن�شطة الوكاالت العمومية
وكبار الم�س�ؤولين .كما يجب على
الم�ؤ�س�سات العمومية تحديد ب�شكل
علني الموظف الم�س�ؤول عن تطوير
مواقعها الإلكترونية.

 أوغاندا:ين�ص القانون على �أن كل مواطن له
الحق في الو�صول �إلى المعلومة والوثائق
الموجودة في حيازة الم�ؤ�س�سات
العمومية ،ب�شرط �أن ال ي�ضر الإف�صاح عن
هذه المعلومات ب�أمن و�سيادة الدولة� ،أو
بالحياة الخا�صة للفرد .ويمكن للمواطن
�أن يلج�أ لهذا القانون من �أجل الح�صول
على معلومات من الم�ؤ�س�سات الخا�صة،
ولكن ح�صريا عندما تكون المعلومة
�ضرورية لحماية حق ما .وتعمل الدولة
على تعزيز الحكامة «الفعالة ،وال�شفافة،
والم�س�ؤولة» ،وتحمي الأ�شخا�ص
الذين يبلغون عن �أدلة تهم الممار�سات
وال�سلوك غير القانوني في الإدارة .كما
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يحدد القانون الم�ؤ�س�سات العمومية
كهي�آت تتمثل في «حكومة ،ووزارة،
وق�سم �أو �شركة ،و�سلطة �أو لجنة ين�شئها
القانون» ،وتن�ص المادة  2على �أن يطبق
القانون على المعلومات الموجودة
في حيازة « الوزارات �أو الم�ؤ�س�سات
والمرافق الحكومية» .غير �أن بع�ض
اال�ستثناءات تحد من تطبيق القانون
بجعله غير قابل للتطبيق في المجل�س
الوزاري ،وفي الق�ضاء والمحاكم،
وبالن�سبة لأع�ضاء البرلمان.

ثالثا  -الجهاز المكلف
بالإ�شراف على ح�سن
تطبيق القانون
 1مهام الجهاز المشرفتلعب الأجهزة الم�شرفة على ح�سن
تطبيق القانون دورا �أ�سا�سيا في التوفيق
بين حق الفرد وحقوق الجمهور في
الو�صول �إلى المعلومات من جهة،
واعتبارات الإدارة لحماية الم�صلحة
العامة �أو الم�صالح الم�شروعة المحمية
بالقانون ،من جهة ثانية.
وبح�سب التجارب المقارنة ،تقوم
هذه الأجهزة بمجموعة من الوظائف
والمهام منها:
�أوال -يجب تكليفها بمهمة بيداغوجية
لدى المواطن والإدارة معا :لتف�سير
غايات القانون ،وكيفية تطبيقه،
ودوره في تطوير �شفافية وتر�شيد
�إدارة ال�ش�ؤون العامة ،وتو�سيع ف�ضاء
الحريات في �إطار دولة القانون
ودعم مجتمع المعرفة .فالإدارة

الملف الرئي�سي
يجب �أن تتخلى عن ثقافة ال�سرية
والت�ستر وحماية الممار�سات ال�سيئة
�أو محاباة بع�ض الم�صالح .والفرد
�أو الجماعات المنظمة من جهتها
مطالبة بح�سن الإفادة من القانون
لمتابعة �أهداف م�شروعة تتعلق
بالدفاع عن الحقوق والم�صالح
الفردية والجماعية بعيدا عن
اال�ستعماالت الأنانية ال�ضيقة.
و يدخل في مهمتها البيداغوجية
دعم تكوين الموظفين وكذا ن�شطاء
المجتمع المدني ق�صد �إعدادهم
لدور تنفيذي وت�أطيري بهدف
ت�شجيع الممار�سات الجيدة لدى
الإدارة ولدى المواطنين.
ثانيا -مهمة م�ساعدة الإدارة :يمكن �أن
يدخل في هذه المهمة �إعطاء �آراء
ا�ست�شارية بطلب من الإدارة �أو توجيه
اقتراحات وتف�سيرات �إليها.
ثالثا -مهمة درا�سة تظلمات المواطنين
وال�سعي لدى ال�سلطات العمومية
المعنية لمعالجة الم�شاكل في
�إطار روح وغايات الن�صو�ص
القانونية ،وحملها على احترام
القانون ،وخا�صة عدم التع�سف في
اال�ستثناءات والقيام بم�س�ؤوليتها في
ن�شر المعطيات؛
رابعا -مهمة اقتراح الإ�صالحات
القانونية والم�ؤ�س�ساتية التي قد
تك�شف عنها الممار�سة وذلك
لتطوير الت�شريع والممار�سات على
�ضوء الثغرات وما يطر�أ من تطورات.

 2الشروط التي يجب توفرهافي األجهزة المشرفة
حتى تقوم هذه الأجهزة بهذه الأدوار
المتكاملة تبين التجربة �أنه من ال�ضروري
�أن تتحلى بمجموعة من الخ�صال وتتوفر
على �شروط تتعلق ب:
 1ا�ستقالليتها عن الحكومة وعنالم�صالح الخا�صة؛
 2كفاءة �أع�ضائها وخبرتهم ونزاهتهم؛ 3توفرها على �سلطات قانونية قادرةعلى جعلها �سلطة فعلية م�ستقلة؛
 4توفرها على و�سائل كافية للعمل؛� 5شفافية عملها وقابليتها للمحا�سبة.�إن هذه ال�شروط يجب �أن ي�ساعد
القانون على توفيرها.
فاال�ستقالل يت�أثر بعدة عنا�صر منها:
مدة الع�ضوية بها ،ح�صانة �أع�ضائها
و�أحوال التنافي ،وال�سلطات التي تتدخل
في التعيين ،و�سمعة الأع�ضاء المعينين.
�أما الكفاءة والخبرة فلها عالقة
بالتكوين والتجربة التي اكت�سبها الأع�ضاء
في مجاالت تدبير ال�ش�أن العام ذات
العالقة بمهام الأجهزة الم�شرفة على
هذه القوانين.
�أما �سلطات هذه الأخيرة فيمكن
تعزيزها �إما بمنحها �سلطة �إ�صدار �أوامر
ملزمة للإدارات قابلة للإنفاذ مبا�شرة،
�أو بعد ت�أكيدها من طرف ق�ضاء مخت�ص،
وكذلك عن طريق ت�شكيل الأجهزة
نف�سها .فوجود ق�ضاة �أو ممثلي �أجهزة
ق�ضائية و�سيا�سية رفيعة الم�ستوى
فيها (كالمحاكم الإدارية� ،أو مجل�س
الدولة� ،أو محاكم الح�سابات� ،أو بع�ض
ال�سلطات الإدارية الم�ستقلة� ،إ�ضافة �إلى

البرلمان� ،أو الخبراء الم�شهود لهم� ،أو
ممثلو الحكومة) كل ذلك يجعل �آراءها
ذات وزن معنوي كبير ت�أخذها الإدارات
المعنية بالح�سبان وي�أخذها الق�ضاء
المخت�ص باالعتبار في حالة عدم �إنفاذها
من طرف الإدارات.
�أما و�سائل العمل فتتعلق �أ�سا�سا
بالإمكانيات المالية المر�صدة لقيامها
بمهامها والتي ت�سمح لها بالتوفر على
موظفين وم�ستخدمين �أكفاء ،وعلى
ميزانية كافية للقيام بمهامها البيداغوجية،
والتوا�صلية ،ومهام التحريات،
والدرا�سات ،والتكوين...
وكنموذج لل�شفافية والنزاهة فمن
البديهي �أن �سلطة تعمل على تعزيز
ال�شفافية يجب �أن ت�ضرب المثل
بنف�سها ،وذلك بن�شر كل المعلومات
والبيانات عن مهامها ،وخدماتها،
وبنيتها ،وقراراتها ،وم�سطرة اتخاذ
هذه القرارات ،وو�سائل التظلم �إليها
ومنها ،وتمويلها .ويجب �أن توفر دالئل
للمواطنين وللإدارات ،والئحة ب�أنواع
المعلومات التي في حوزتها المتاحة
للعموم ،وكيفية الم�ساهمة في �إبداء
المالحظات المتعلقة ب�سيرها وتدبيرها.
وكثير من هذه المتطلبات يجب �أن
ين�ص عليها القانون وال�سيما م�سطرة
ال�شكايات وكيفية معالجتها و�ضرورة
ن�شر تقرير �سنوي ،وتقارير خا�صة،
وو�سائل ا�ستئناف قرارات هذه الأجهزة
من طرف الأفراد والإدارات نف�سها.
يمكن اال�ستعانة في هذا المجال ب�أمثلة
من نماذج مختلفة تو�ضح ممار�سات
ناجحة رغم اختالف ظروف الن�ش�أة
وتاريخها وبنية الجهاز الم�شرف على
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الملف الرئي�سي
القانون ،ويتعلق الأمر بفرن�سا والمملكة
المتحدة.

خال�صات وتو�صيات

الخال�صات

تجب الإ�شارة �إلى الدور الرئي�سي الذي
يلعبه مجتمع مدني قوي ومنظم في و�ضع
قانون جيد والت�صدي لقوانين رديئة،
والدور الإيجابي الذي يمكن �أن تلعبه
وجوه بارزة في الحقل ال�سيا�سي وكذا
الجهاز المكلف بالإ�شراف على قانون
الو�صول �إلى المعلومات لدعم جهود
المجتمع المدني ،خا�صة �أن ال�سيا�سيين
قد يجنحون �أحيانا �إلى التراجع عن
الت�شريعات الجيدة �أو ي�سيئون تطبيقها
مما يتطلب يقظة م�ستمرة من جانب
المجتمع المدني ومنا�صري ال�شفافية.
�إن القانون وحده ال يكفي� ،إذ يمكن
لإدارة فا�سدة� ،أو �سيئة التدبير� ،أو جهل
المواطنين بالقانون� ،أو للتع�سف في
تف�سير القانون وفي اال�ستثناءات� ،أو
ب�سبب التراجع في الخيار الديمقراطي،
�أن يجهزوا على �أف�ضل القوانين .لهذه
الأ�سباب تعد هذه الق�ضية م�س�ؤولية
المجتمع وخا�صة قواه المنظمة والعاملة
لأجل التحول الديمقراطي من �أحزاب
ونقابات وجمعيات ومثقفين.

التو�صيات

تو�صيات لل�سلطات العمومية :
�صياغة ت�شاورية ل�سيا�سة تت�ضمن

التدابير التالية:

� 1سن قانون خا�ص بالحق فيالو�صول �إلى المعلومات ين�سجم
مع المواثيق الدولية و م�ستوحى من
�أف�ضل التجارب المقارنة؛
 2ا�ستكمال الجهود التي تمت فيمجال الإدارة الإلكترونية بو�ضع
الإطار القانوني الملزم وتو�سيع
مجال المعامالت على الخط ؛
� 3إلغاء المقت�ضيات القانونية التيتعرقل ممار�سة هذا الحق ،والن�ص
على �إلزامية ن�شر التقارير البرلمانية
وكل تقارير المجال�س الجهوية
للح�سابات وغيرها وتعزيز دور
الق�ضاء في �إطار الإ�صالح ال�شامل
المنتظر،
 4تطوير التكوين والتربية الإلكترونيةوجعلها رافعة اجتماعية وو�سيلة
للتمتع بالحقوق و�سد الفجوة
الرقمية الموجودة داخل المغرب
وفي عالقاته الدولية،
 5تطوير البنية التحتية للإدارات،والمرافق العمومية ،وتكوين
الموظفين للح�صول على خبرة
في مجال �إنتاج وتدبير ون�شر
المعلومات؛
� 6شرح للعموم محتوى وو�سائلالإفادة من القانون الخا�ص بحماية
المعلومات ،والمعطيات ال�شخ�صية،
وقانون الأر�شيف ،والقانون المنتظر؛
 7-تقوية �سلطات وو�سائل عمل الهيئة
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المغربية للنزاهة ومكافحة الر�شوة .

توصيات للفاعل السياسي
وللمجتمع المدني
 اعتبار اقتراحات وتو�صياتتران�سبران�سي المغرب ك�أر�ضية قابلة
للتطوير نتيجة نقا�ش ديمقراطي
وتوحيد الجهود ق�صد الترافع حولها
؛
 القيام بدرا�سات �إ�ضافية حول و�ضعيةالحكومة الإلكترونية ،والخدمات
الموجودة على الخط ،واحتياجات
المواطنين والمهنيين وذوي
االحتياجات الخا�صة؛
 القيام بدرا�سات �إ�ضافية حول مدىان�سجام قوانين الأر�شيف ،وقانون
حماية المعطيات ال�شخ�صية مع
متطلبات الحق في الو�صول �إلى
المعلومات ،و�إعادة النظر في الف�صل
 18من قانون الوظيفة العمومية ل�سنة
1958؛
 جمع ون�شر الإجتهاد الق�ضائي المغربيو الدولي حول الحق في الإطالع؛
 القيام بدرا�سات مقارنة حولالت�شريعات الدولية وتطبيقاتها؛
 تخ�صي�ص مجهود �إ�ضافي لن�شرالتكوين والتربية الإلكترونية وجعلها
رافعة اجتماعية وو�سيلة للتمتع
بالحقوق.

المراجع والم�صادر
جرائد ومجالت

•  ال�شروق
•  �أخبار اليوم
•  الخبر
•  العلم
•  البيان
•  الم�شعل
•  الوطن الآن
•  العدالة والتنمية
•  الأحداث المغربية
•  الأيام
•  االتحاد اال�شتراكي
•  الجريدة الأولى
•  الحياة
•  المغربية
•  الم�ساء
•  المنعطف
•  المنتخب
• الأخبار
•  الأ�سبوع ال�صحفي
•  الأ�سبوعية الجديدة
• ال�شروق
•  القب�س
•  النهار المغربية
•  الر�أي
•  �أ�صداء
•  ال�صباح
•  ال�صباحية
•  ال�صحراء المغربية
• الم�شعل
•  التجديد
•  �أوفيت
• الحركة
• الم�شهد المغربي
•  �أوجوردوي لوماروك
• �إيكو بلو�س

•  بيان اليوم
مغرب اليوم
•  �شالينج هيبدو
•  �إيكونومي �إي �أنتروبريز
• جون �أفريك
•  فينان�س نيوز �إيبدو
•  البيرانت
•  الغزيت دي ماروك
•  الفي �إيكونوميك
•  ليكونومي�ست
•  ليكونومي�ست ماغازين
•  ليك�سبري�س
•  لوجورنال �إيبدومادير
• لومتان
•  لوماتان دي ماغريب �إي •
دي �ساحارا
• لوكري �إنترنا�سيونال
•  لوموند
• لوموند ديبلوماتيك
•  لوروبورتر
•  لو�سوار �إيكو
•  لي زيكو
•  ليبيرا�سيون
•  لوب�سيرفاتور
•  لوبينيون
•  ماناجر بيبليك
•  ماروك �إيبدو
•  ني�شان
•  بير�سبيكتيف دي ماغريب
•  بروبليم �إيكونوميك
•  ر�سالة الأمة
•  تل كل
• ال�شرطة
• زمان

�أخبار تران�سباران�سي
ن�شرة مر�صد الر�شوة وتنمية ال�شفافية بالمغرب
لجنة المتابعة
عز الدين �أق�صبي
�سيون �أ�سيدون
�أحمد برنو�سي
ر�شيد الفياللي المكنا�سي
عبد العزيز م�سعودي
عبد اللطيف نكادي
ب�شير را�شدي
من�سق العدد
عبد ال�صمد �صدوق
رئي�سة التحرير
مي�شال الزراري
مدير التحرير
ف�ؤاد الزراري
التوثيق
لطيفة �أبولح�سن
�أريل �أوكي
حنان �أ�سوان
مدير المر�صد
ف�ؤاد الزراري
التوا�صل
ن�صيرة بوعزاوي
ماكيط وت�صفيف
�سكريبتيرا �إيد�سيون
ال�صور
�إيك بري�س
ال�سحب � :أدام�س كرافيك  -الرباط.
رقم الإيداع القانوني2009PE0117 :
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�أخبار تران�سباران�سي هي ن�شرة داخلية ،ت�صدرها
جمعية تران�سباران�سي المغرب ويعدها مر�صد
الر�شوة ،بدعم من الإتحاد الأروبي.

حوار
�س�ؤال :بد�سترة الحق في الو�صول
�إلى المعلومة ،ما هي في نظركم
المحاور التي تعتبرونها ذات �أهمية
كبرى؟

جواب� :إذا كانت د�سترة الحق في

الو�صول �إلى المعلومة مك�سب مهم؛
فمن الواجب على المدافعين عن هذا

الحق ال�سهر �أوال على تو�سيع نطاق تف�سير
الف�صل  27من الد�ستور ،بجعله مو�ضوعا

للنقا�ش بين كل من الدولة ك�سلطة
تنفيذية ،والم�ؤ�س�سة الق�ضائية ،والبرلمان،
وكذا مدافعي المجتمع المدني من �أجل
تحديد المجال المعلوماتي العمومي،

وح�صر اال�ستثناءات الممكنة ،وتو�ضيح
المجاالت التي يتطلب فيها هذا الف�صل
نظاما خا�صا (الأمن الداخلي والخارجي

للدولة ،الم�صادر والمجاالت التي
يحددها القانون ،الحقوق والحريات

المحددة في الد�ستور ،الحياة الخا�صة
للأ�شخا�ص .)...هذا ما يجب �إذن �أن
يكون مو�ضوع نقا�ش وطني بين المجتمع
والم�شرع ،وكذا كل المدافعين
المدني،
ّ

عن هذا الحق مثل تران�سبارن�سي
المغرب :العمل على �إعداد قانون حول
حق المواطن في الو�صول �إلى المعلومة.

�س�ؤال :ما هو الدور الذي يمكن �أن
يلعبه الو�صول الحر للمعلومات
العمومية لبناء دولة ال�شفافية
بدون ف�ساد لخدمة المواطنين؟

جواب :يعتمد الو�صول الحر لمجال

المعلومة العمومية على الممار�سات

العادية في دولة الحق كما ي�ساهم

في بناءها .كما تعتبر المعلومة �أ�سا�س

�أربعة �أ�سئلة موجهة للأ�ستاذ الناجي

الحكامة؛ فهي تحتل جوهر و�أ�صل هذه

الأخيرة .كما �أن العمل على م�شاطرتها

بكل �شفافية مع المواطن يكر�س دينامية

الديمقراطية :الم�شاركة .وتمثل هذه
الم�شاركة و�ضعية ودور ال�شخ�ص في

�إطار الديمقراطية :المواطنة .الفرد ي�صبح
مواطنا ،طرفا ي�ساهم في الحكامة ،ولي�س

«�شيء» يتم ت�سييره ،وحكمه دون الأخذ
بعين االعتبار ر�أيه ،وحاجياته ،واختياراته

التي يمنحها له النظام الديمقراطي� :سلطة
الت�صويت.

�س�ؤال :علما �أن المغرب يعاني
من ارتفاع ن�سبة الأمية ،ماذا
�ستكون اال�ستفادة من الو�صول �إلى
المعلومات بالن�سبة لمغربي �أمي؟

جواب� :سيكون للو�صول الحر �إلى

المعلومة بالن�سبة للمواطن في مختلف
المجاالت ،مثل حكامة الدولة وال�ش�أن
العام� ،آثار متعددة على حياة المواطن

المغربي العادي ،على الم�ستوى الفردي
كما على م�ستوى حياته بالمجتمع.
والو�صول �إلى المعلومة هو في حد ذاته
تكري�س لهذا الحق في المجتمع كيف

ما كان :متعلم �أو غير متعلم .ويكمن

التحدي على م�ستويين :ت�سهيل الح�صول
على المعلومة للمثقف ولغير المثقف،

وكذا حث هذا الأخير على االنتفاع
بهذا الحق .ومن خالل هذه المهمة

المزدوجة ،يكون للمجتمع المدني دورا
�أ�سا�سيا تلعبه على م�ستوى « الأمية» في
�إطار الحق في الو�صول �إلى المعلومة،
بما في ذلك اللجوء �إلى الق�ضاء و/

�أو �إلى الأطراف الم�س�ؤولة على ال�سهر

على تفعيله لفائدة كل المواطنين؛ �سواء
المتعلم/المثقف �أو غير المتعلم /غير
المثقف.

�س�ؤال :ما هي الوقائع الم�ؤ�س�ساتية
وال�سيا�سية التي ت�شكل
عائقا لو�ضع الإطار
الت�شريعي المتعلق بالحق
في الو�صول �إلى المعلومة؟

جواب :من الأف�ضل عدم الت�سا�ؤل عن

مثل هذا النوع من العقبات ،نظرا لوجود
ما هو متوقع وملمو�س ،مثل الن�صو�ص
الت�شريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة

العمومية �أو مجاالت �أخرى ذات
م�صلحة عمومية .كما نجد �أي�ضا ما هو

غير ملمو�س �أو مرئي� ،أو الهدف منها هو

حجب المعلومة ،وال�سرية ،والإفالت
من العقاب .لكن الأ�سا�سي بالن�سبة

للمدافعين عن الحق في الو�صول �إلى
المعلومة هو اال�ستف�سار عن مدى تطبيق
الف�صل  27من الد�ستور والقانون الذي

�سيعمل على تكري�س هذا الحق الذي
يو�صي به المئات من الدول� .ستكون
المعركة التي يخو�ضها المدافعين عن هذا

الحق طويلة و�شر�سة ،كما �ستتطلب قوة
من االقتراحات ،وتعبئة ملحة للقوات
المدنية المتحالفة مع هذا القانون ،كما

�ستحتاج �إلى تحرك �شامل ووا�سع لأهم

الخبرات الممكنة الموجودة في هذا
المجال.

