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 املغربترانسربنيس  –امجلعية املغربية حملاربة الرشوة 

 

 متعلق 31.13رمق مالحظات حول مرشوع قانون 

 املعلومة قحلق  ي اقحلوول لىاب

 

 ي ماكحفة الفساد  بدورهااللا مهنا ضطا( ترانسربنيس املغرب)إن امجلعية املغربية حملاربة الفساد 

يس تجيب للمعايري ادلولية واملامرسات من أجل إقرار نظام وطين للزناهة  تأسيسهاانضلت منذ 

اترخي إصدار البيان املتعلق ابإلجراءات الس تة  6002يناير كام أهنا ومنذ . الفضى  ي هذا اجملال

جعلت من بني أولوايهتا املطالبة بإصدار قانون يضمن اقحلق  ي ، عرش ذات األولوية حملاربة الفساد

هذا القانون، اتبعت امجلعية إصدار ووعيا مهنا بأمهية . ى املعلومات والواثئق اإلداريةاقحلوول ل

مبشاركة خربات وكفاءات متعددة، تنظمي ورشات وندوات معومية ب نضالها ابملرافعة من أجل إقراره 

تور  ي فضال عن مطالبهتا بإقرار هذا القانون  ي املذكرة اليت وهجهتا للجنة امللكفة مبراجعة ادلس  

مناس بة هذه الورشات اليت عقدت قبل وبعد إصدار ادلس تور اجلديد اكنت و . 6011أبريل 

لوياغة ونرش واثئق رئيسة  ي هذا اجملال مضنهتا امجلعية توورها ملا جيب أن يكون لليه قانون 

 هممة  ي تدبري الشأن العام وتيسريأداة هممة  ي توفري الشفافية  هاقحلوول لى املعلومات، ابعتبار

احملاس بة وبوفة لامة حتسني العالقة بني اإلدارة وبني املواطنني واكفة الفاللني الاقتواديني 

 . والاجامتعيني

ذلكل، فإن امجلعية، مسامهة مهنا  ي بلورة قانون يضمن اقحلق  ي اقحلوول لى املعلومات يس تجيب 

للمقاييس املتعارف للهيا لامليا ويقرتب من التجارب واملامرسات اجليدة  ي هذا اجملال، تعترب أن 

هيا  ي لإلدالء برأنرش مرشوع قانون أويل متعلق ابقحلق  ي اقحلوول لى املعلومات هو مناس بة 

 :ن امجلعية تذكر مبا ييلإوقبل اإلدالء مبالحظاهتا واقرتاحاهتا املفوةل، ف. املوضوع

اذلي يكرس  6011ملوضوع جيب أن يندرج  ي س ياق دس تور اإن أي مرشوع قانون  ي هذا  -1

رصاحة مبادئ ادلميقراطية التشاركية واقحلاكمة  ي التس يري واقحلياد واملساواة والزناهة  ي تدبري 

أحد املطالب الرئيس ية اليت يأخذ بعني الاعتبار وأن ملرافق العامة وربط املسؤولية ابحملاس بة ا

 .ويه املطالبة بإسقاط الفساد 6011قرار دس تور إإاكنت وراء 

إن القانون حول اقحلق  ي املعلومة املنتظر إصداره جيب أن يعترب ذا أولوية ابلنس بة لبايق  -6

ن  سسلمي املعلومات بدون مربر معقول أو تكل اليت تنظ  امارسة هذا القوانني سواء تكل اليت ت 
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 يكون اقحلق ىتاقحلق بشلك حمدود، وابلتايل جيب معاجلة هذه القوانني إما ابلنسخ أو التعديل، ح

 . ي املعلومات مضموان بشلك واس  وبأقل القيود

واسعا بأمهيته وكيفية  إن امارسة جيدة للحق  ي املعلومات تتطلب من هجة معال حتسيس يا -3

امارس ته تنخرط فيه اكفة الفعاليات سواء الرمسية أو منظامت اجملمت  املدين اليت انضلت من أجهل، 

ومن هجة اثنية تأهيل اإلدارة وابيق الهيئات املعنية من حيث تنظمي وتوفري املعلومات وتونيفها ومن 

  .بتطبيق هذا القانونهذه الهيئات ونرش الوعي داخل حيث تكوين املوظفني األكفاء للقيام 

 :انطالقا من هذه احملددات، فإن امجلعية تتقدم ابملالحظات والاقرتاحات التالية

 

 (1املادة )تعاريف : الباب األول 

 :ما ييل املعلومة، فإن امجلعية تقرتح  يمن أجل جعل هذه املادة أكرث دقة، وتيسريا ملامرسة اقحلق 

  جيب ( ب)، وابلنس بة للواثئق "الوور"، يتعني إضافة (أ)ابلنس بة لشلك املعلومات

  .املراسالت اإللكرتونيةلى اس تكامل الفقرة ابلتنويص ابإلضافة إىل املراسالت، 

  ابإلضافة إىل ذكل، جيب إضافة فقرة تنص بوفة لامة لى أن املعلومات جيب أن سسمل

سسمل اإلحوائيات أو جداول األرقام لى شلك  مثال،. هالى شلك يسمح ابس تغالل 

Excel  ألن سسلميها لى شلكPDF ومن األفضل أن تكون جيعلها صعبة الاس تعامل ،

 . (Open source)مواغة بربجميات حرة 

 جيب التنويص لى أن هذا الشخص جيب أن يكون (د)للشخص امللكف  ابلنس بة ،

 .متوفرا لى التكوين املناسب ملامرسة همامه

 

 (2و 5و 6املواد )حق اقحلوول لى املعلومات : الباب الثاين

 

  (6املادة ) املس تفيدون من اقحلق  ي اقحلوول لى املعلومات 

 

من ادلس تور فامي يتعلق ابملس تفيدين من  62هذه املادة لى املقط  األول من الفول  سستند

ولك خشص "وتضيف " لك مواطن ومواطنة"اقحلق  ي اقحلوول لل املعلومة؛ فهيي سشري إىل 

 ".اض  للقانون املغريبخمعنوي 
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اقحلق  ي اقحلوول لى  ةيبدو من هذه الوياغة أن األجانب األفراد حمرومون من امارس

املعلومة، وهو ما يتناقض م  نص وروح ادلس تور، وم  بعض النووص القانونية األخرى، 

 : وتوضيح ذكل كام ييل

من ادلس تور اذلي ينص  ي نفس الباب الثاين املتعلق  30م  الفول  6تتناقض املادة  -

اس ية املعرتف هبا يمتت  األجانب ابقحلرايت األس"لى أنه  ابقحلرايت واقحلقوق األساس ية

ميكن لألجانب املقميني ابملغرب "..، ولى أنه "للمواطنني واملواطنات، وفق القانون

نون، أو تطبيقا التفاقيات دولية أو امارسات املشاركة  ي الانتخاابت احمللية مبقتىض القا

 ".املعامةل ابملثل

اابت احمللية دون المتكن من فكيف ميكن توور المتت  ابقحلرايت األساس ية واملشاركة  ي الانتخ

 .امارسة اقحلق  ي اقحلوول لى املعلومات

أيضا م  بعض القوانني الرئيس ية اليت تنص لى إماكنية اقحلوول لى  6تتناقض املادة  -

نعطي مثالني . املعلومات، وإما الاطالع لى بعض الواثئق اإلدارية  ي إطار مساطر خاصة

 :فقط هبذا اخلووص

حيث ينص لى  15لقانون املتعلق ابألرش يف اذلي يتحدث بويغة لامة  ي مادته ا: املثال األول 

ميكن للك خشص راغب  ي الاطالع، دون مرالاة أي أجل، لى بعض الواثئق اليت يرخص "أنه 

ميكن للجمهور أن "من قانون األرش يف أيضا جند عبارة  12و ي املادة .." القانون ابالطالع للهيا

ال حيد إذن ..." جيوز للك خشص" ..  11و ي املادة ..."  األرش يف العامةيطل  بلك حريته لى

 .هذا القانون من حق الاطالع لى املعلومات والواثئق بناء لى عنرص املواطنة

لى أن دراسة املتعلق بدراسات التأثري لى البيئة اذلي ينص  6003ماي  16قانون : املثال الثاين 

ملخوا مبسطا للمعلومات واملعطيات "ن تتضمن من بني عنارصها التأثري لى البيئة جيب أ

، ويفتح حبث معويم لمتكني العموم من "األساس ية املتضمنة  ي ادلراسة معدا لفائدة العموم

يتبني أيضا من هذا املثال أن اقحلق  ي اقحلوول . الاطالع لى املعلومات واخلالصات الرئيس ية

ول األجانب املقميني ابملغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص لى املعلومة جيب أن يكون  ي متنا

 .معنوية خاضعة للقانون املغريب

تض  الرشاكت األجنبية اليت تفتح " خشص معنوي خاض  للقانون املغريب"إذا اكنت عبارة  -

 Etablissements" املؤسسات املس تقرة"سشمل فرولا لها ابملغرب، فإن هذه العبارة ال 

stables » املغريب اجلبايئ وابلقانوندويل  ابتفاق  واجلبائية لقانونيةواليت تتحدد وضعيهتا ا 
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، وتكون اتبعة لرشكة غري مقمية أو تارس نشاطا جتاراي أو صناعيا أو خدماتيا ابملغربو 

 .، وقد تكون أيضا انئةل لوفقة معوميةجملمولة يوجد مقرها ابخلارج

 

 (5املادة ) امللكفني بتلقي الطلبات وتقدمي املعلومات تعيني الشخص أو األشخاص 

املوظف امللكف  امسجيب نرش " ا للمسطرة، جيب التنويص  ي هذه املادة لى أنهري تيس

 ".ومعلومات الاتوال به بلك الوسائل املتاحة

  (2املادة )الطلبات املتكررة أكرث من مرتني 

 :كام ييل جيب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه املادة

الطلبات املبالغ فهيا بشلك جيل أو املتكررة أكرث من مرتني، خالل نفس الس نة، الوادرة عن "

 ".واليت يطلب فهيا معلومات س بق تقدميها هل نفس مقدهما

منطقيا، ال ميكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إال إذا اكن مقدم الطلب س بق هل اقحلوول لى 

وال تعترب معلومات س بق ملقدم الطلب أن حول للهيا  .أخرىطلهبا مرة نفس املعلومات اليت ي

املعلومات اليت مت حتييهنا همام اكن لدد مرات التحيني حبيث تعترب النسخة احملينة معلومات جديدة 

 .2املادة دخل مضن منطوق يال  والطلب املتعلق هبا طلب جديد غري متكرر

 

 (10و 8و 2واد امل) للمعلوماتالنرش الاستبايق : الباب الثالث

 

فإنه يتعني اس تكاملها ببعض املقتضيات الرضورية األخرى رمغ أمهية مقتضيات هذا الباب الثالث، 

 :اليت جتعل امارسة اقحلق  ي اقحلوول لى املعلومات امارسة مناس بة ومفيدة

 جيب أن يكون مقروان ( 2املادة )إلزام الهيئات املعنية بنرش اقحلد األقىص للمعلومات  إن

اذلي جيعل املعلومة مفيدة  هذا النرش جيب أن يكون  ي الوقت املناسبابإلشارة إىل أن 

ن أمهية نرشها  ي تزامن اليت تمك" واطنةاملزيانية امل"ومكثال لى ذكل، . ابلنس بة للمتلقي

توقيت النقاش العمويم حولها واملوادقة لى مرشوع قانون املالية، وإال   هذا النرش م

هي  هذا النرش  ي وقت مناسب وغري  .فإن النرش  ي توقيت آخر يفقدها لك أمهيهتا

ابلوقائ  املهمة ذات الوةل ابلقرارات الهامة "املتعلقة  2من املادة  16 ةمتأخر أيضا الفقر 
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من " مبجرد أن توبح للنية"، حيث نعترب أن عبارة "املواطننيوالس ياسات اليت تؤثر لى 

 .شاهنا منح سلطة تقديرية واسعة لإلدارة  ي اختيار توقيت اإللالن عهنا

 فإنه يتعني أيضا التنويص (2املادة ) ابلنس بة للميادين املشموةل ابلنرش الاستبايق أما ،

وإجنازات اإلدارات  مؤرشات نتاجئ -: لى النرش الاستبايق للمعلومات املتعلقة مبا ييل

ال النتاجئ املفوةل لالنتخاابت واحملارض املتعلقة هبا داخل أجل  -؛ والهيئات املعنية األخرى

أو املموةل من مال  /مجي  ادلراسات املنجزة لفائدة اإلدارات العامة و -يوما؛  30يتعدى 

الواثئق  -الات الرتابية للغري؛ مجي  اإللاانت واملسالدات اليت تنحها ادلوةل وامجل -لام؛ 

 .دراسات جدوى املشاري  -نية للمزيانية املفتوحة املتعارف للهيا دوليا؛ امثال

 فإنه ، (8املادة )تقدمي املعلومات وضامن اقحلوول للهيا  أما ابلنس بة للتدابري الكفيةل بتسهيل

القانون لتنفيذ النرش لى أجل معقول حيدده  1أو املادة  8جيب التنويص إما  ي املادة 

الاستبايق ابلنس بة لاكفة الهيئات املعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظمي وتونيف وأرشفة 

املعلومات املتوفرة دلهيا واإللالن عهنا وأن تكون هذه املعلومات ذات فائدة كام س بق 

 .القول

 

 (18و 12و 13و 16و 11املواد ) اتمسطرة اقحلوول لى املعلوم: الباب الراب 

 

 :هناك لدة مالحظات جوهرية هت  مسطرة اقحلوول لى املعلومات نقدهما كام ييل

  (11املادة )منوذج الطلب 

ال سشري هذه املادة إىل أن مقدم مطلب اقحلوول لى املعلومات غري ملزم ابإلشارة  ي طلبه إىل 

 .الغرض اذلي من أجهل يطلب املعلومة أو الوثيقة، كام هو معمول به لامليا

منوذج الطلب "من مرشوع القانون لى أن  11وذلكل، عندما ينص املقط  األخري من املادة 

ض امارسة اقحلق  ي يعر  من شأنه أن فإن ذكل " ووصل التسلمي ومضموهنا حيدد بنص تنظميي

 :اقحلوول إىل املعلومة للخطر من انحيتني

من املعروف لى املس توى ادلويل أن شلكيات تقدمي الطلبات جبب أن تقترص لى  :أوال -

ىن اَخر، ليس هناك رضورة عومب. ما هو رضوري لمتكني اجلهة املعنية من معاجلة الطلب

م   11، بل ميكن الاكتفاء مبقتضيات املادة لوض  منوذج مفول قد يتجاوز ما هو رضوري
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اليت  16، ابإلضافة إىل املادة ا  ي الطلب بنفس املادةتفويل املعطيات الواجب تضميهن

 .تنص لى مسالدة األشخاص غري القادرين لل تقدمي الطلب بتقدميه شفهيا

إن اإلحاةل إىل نص تنظميي  ي هذه اقحلاةل ابذلات قد سشلك نقال الختواص يدخل  ي : اثنيا -

ظميي احملال إليه رشوطا جديدة جمال القانون إىل اجملال التنظميي س امي إذا أضاف النص التن 

للحوول لى املعلومات مثل تربير تقدمي الطلب أو الغاية من طلب املعلومات،  ي الهناية 

 .، ألهنا حتد بدون مربر من امارسة هذا اقحلقس يكون هناك خرق لدلس تور

اذلي ينص لى أن منوذج الطلب ووصل  11ذلا نقرتح حذف املقط  األخري من املادة 

نقرتح أيضا حذف اإلحاةل لى هذا املقتىض واملنووص  .ومضموهنام بنص تنظميي التسلمي

و ي نفس الس ياق، نقرتح حذف اإلحاةل إىل نص تنظميي والواردة  ي . 16لليه  ي املادة 

 .خبووص منوذج الرد لى طلب املعلومات 13الفول 

 

 :(18و 12 تنياملاد)مسطرة الطعن 

 :املادتني جتنبا لبعض الغموض اذلي يلفها ويمكن فامي ييليتعني إلادة صياغة هاتني 

أن مقدم الطلب اذلي يكون غري راض عن كيفية التعامل م   12يبدو من صياغة املادة  -

الهيئة املعنية قبل اللجوء إىل اللجنة  طلبه للحوول لى املعلومات جيوز هل تقدمي شاكية إىل

 رئيس الهيئة املعنية فهل اللجوء القبيل إىل. الوطنية لضامن حق اقحلوول لى املعلومات

 .راي قبل اللجوء إىل اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النصايعترب إجب

ىل إن اللجوء أيضا أمن التكرار غري املفهوم ويظهر ، فيظهر فهيا نوع 18أما قراءة املادة  -

من  .اللجنة الوطنيةىل إية مبارشة رئيس الهيئة املعنية غري رضوري بل ميكن تقدمي الشاك

 .خرى واحضةأةل من خالل صياغة أن حيس  مرشوع القانون هذه املسأالرضوري 

يوما إىل  30من  12نقرتح أيضا تقليص أجل اجلواب عن الشاكية املقدمة ففي إطار املادة  -

 .يوما فقط 15

 ، نقرتح حذفتنظمييمن هجة أخرى، وكام س بق توضيحه من جتنب اإلحاةل لى نص  -

اليت تنص لى أن منوذج الشاكية ومضمونه حيددان بنص  12امجلةل األخرية من املادة 

 .وذكل تيسريا للمسطرة تنظميي
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 (60و 11املواد ) الاس تثناءات: الباب اخلامس
 (  أ)موضوع الفقرة)مطلقة  اس تثناءاتتنتج عهنا و ناء ث زي هذه املادة بني جمالني لالس ت ت

قحلاق رضر إو تتعلق ابملعلومات اليت يؤدي الكشف عهنا ( موضوع الفقرة ب)نسبية  واس تثناءات

 .13اىل   2بامثنية جماالت مرمقة من 

من ادلس تور اذلي ينص لى  62 ي صياغهتا لل املقط  الثاين من الفول  11سستند هذه املادة 

 ي املادة ( أ)من اقحلق  ي املعلومة ويه موضوع الفقرة  اجملاالت الواجب حاميهتا من خالل اس تثناهئا

اقحلرايت واقحلقوق  ،اقحلياة اخلاصة لألفراد ،من ادلوةل ادلاخيل واخلاريجأ ،ادلفاع الوطين :11

اجمللس هو مداوالت  ااس تثناء خامس 11يف املادة ض وت  ،ساس ية املنووص للهيا  ي ادلس توراأل

 نقلت جمال 11ن نفس املادة أكام  .السابقة اذلكر اءاتالاس تثنن بشأ الوزاري وجملس اقحلكومة

 .النسبية الاس تثناءاتة اىل قامئة حدلس تور رصااليت يذكرها ا "املعلوماتموادر "

ويه اجملاالت  "بدقهددها القانون حياجملاالت اليت "يضا لى أمن ادلس تور  62ينص الفول 

و بوفة لامة ال ميكن  (.اىل موادر املعلومات ابإلضافة) 11من املادة ( ب)موضوع الفقرة 

س نة من اترخي إنتاج الواثئق  15الكشف عن املعلومات املشموةل ابالس تثناء إال بعد انرصام مدة 

 .املتعلقة هبا، ما مل تنص قوانني أخرى لى اَجال خاصة

 ي نطاق ل ذا اكن مرشوع القانون قد اعترب اجملاالت اليت ذكرها ادلس تور ابقحلرف تدخو إ

من هذه  بعض لى "لرضرامعيار "نه ليس هناك ما مين  من تطبيق إف ،ةاملطلق الاس تثناءات

فواح عن معلومات ال ترض ابدلفاع الوطين مثل الوفقات ث ميكن اإلاكدلفاع الوطين حي ،اجملاالت

بيامن  .العادية مورىل غري ذكل من األإو صفقات المتوين أفراد اجليش ألالعادية املتعلقة ببناء مساكن 

 .من القانون اجلنايئ 182فقط ما ينص لليه الفول  يعترب رسا عسكراي

إن امجلعية تعترب أن هناك خطر للمس ابقحلق  ي اقحلوول لى املعلومات ابلنس بة للميادين املونفة 

طبقا ملفهوم )كأرسار  حاميهتااكس تثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تيزي خاص ابملعلومات الواجب 

بل . اطالع لليه من طرف مقديم الطلباتوبني ما ميكن أن يكون حمل ( من ادلس تور 62الفول 

 ي جمال الاس تثناءات املطلقة حمل نرش استبايق  اإنه جيب أن تكون املعلومات اليت ال تعترب أرسار 

  .  لى غرار ما هو منووص لليه  ي الباب الثالث من مرشوع القانون
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الاس تثناءات املشموةل ابلقانون  مضن 11من املادة  3-بال رمق جملامن هجة أخرى، فإن إدراج 

خمالفا لروح ونص ادلس تور اذلي ينص  ي لدد هم  من  يعترب...( س ياسة معومية قيد اإللداد)

من  13املادة )فووهل لى املقاربة التشاركية  ي إلداد القرارات اليت تتخذها السلطات العمومية 

 (.ادلس تور

تنص هذه . ، فإنه يتعني تعديلها حىت توبح منسجمة م  مرشوع القانون ذاته60وابلنس بة للامدة 

إذا تعلقت املعلومات املطلوبة مبعلومات قدهما الغري إىل هيئة معنية لى "أنه املادة  ي بدايهتا لى 

إن هذه الوياغة تويح أنه ميكن لبعض اجلهات أن تقرر ما إذا ...". أساس اقحلفاظ لى رسيهتا

ت إحدى املعلومات رسية أم ال،  ي الوقت اذلي جيب أن يعترب قانون اقحلوول لى املعلومات اكن

إذا : "وذلكل نقرتح إلادة صياغة هذه املادة كام ييل. دد مثل هذه الاس تثناءاتوحده اذلي حي

لى تعلقت املعلومات املطلوبة مبعلومات قدهما الغري إىل هيئة معنية لى أساس اقحلفاظ لى رسيهتا 

من هذا  11أساس أن تكون هذه الرسية منووص للهيا مضن القامئة اليت تنص لليه املادة 

 ...".القانون

 

ىل إ 63املواد من ) لجنة الوطنية لضامن حق اقحلوول لى املعلوماتال : الباب السادس

31) 

 تطرح". اللجنة الوطنية لضامن حق اقحلوول لى املعلومات"سسمى هيئةحيدث مرشوع القانون 

 :األساس يةاملقتضيات املنظمة لهذه اللجنة لدة أس ئةل جوهرية تتعلق لكوهنا ال حتدد بعض املسائل 

مدة انتداهب ، وهل هذه املدة قابةل األعضاء؟ ما يه  ما هو النظام القانوين املطبق لى -

سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون  للتجديد أم ال؟ وهل سيش تغلون بكيفية مس مترة أم لى

 وما يه حاالت التنا ي م  همام أخرى؟ تعويضات عن املهام؟

رئيس اللجنة، ابلرمغ من أنه يبدو من قراءة  ليس هناك ما يشري إل السلطة اليت تعني -

كومة نظرا ألهنا ملزمة برف  تقارير إليه بكيفية أهنا س تكون اتبعة لرئيس اقحل 61دة املا

  .منتظمة

ليس هناك ما يشري إىل أن اللجنة سوف تمتت  ابالس تقالل املايل الرضوري والاس تقالل  -

 ي حدود الاعامتدات املرصودة لهذا "ثنني تعني اللجنة فقط اكتبا لاما ومقررين إ: اإلداري

  (.من مرشوع القانون 65املادة " )الغرض
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 .ي أهنا سلطة إداريةيبدو من اختواص اللجنة وإماكنية الطعن  ي قراراهتا أمام القضاء اإلدار 

ن املبادئ املعمول هبا  ي هذا اجملال تقتيض أن تكون اللجنة مس تقةل عن التيارات بيد أ

وأن يتوفر ( عوض أن تكون اتبعة لإلدارة)اإلداري  التسلسلالس ياس ية وخارجة عن 

بل من األفضل أن تكون سلطة . واخلربة الكفاءة الالزمة والزناهة املطلوبة أعضاؤها لى

حظ أن مقتضيات مرشوع القانون تبقى غري متطابقة م  هذه و ي هذا الودد، نال. مس تقةل

 .املبادئ

ابإلضافة إىل ذكل، فإن تكوين الهيأة يبدو غري متوازن وهيمش قطالات هامة ذات لالقة 

متناقضا م  منطق اش تغال اللجنة مبالغا فيه و إن تعيني قاضيني ابللجنة يعترب : ابملوضوع

مل يمت أيضا إدماج أعضاء من قطاع احملاماة . القضاء نفسهومسطرة الطعن يق قراراهتا أمام 

واإللالم، ويبقى تثيل اجملمت  املدين اذلي انضل من أجل إخراج هذا املرشوع قحلزي الوجود 

تثيال ضعيفا جدا وغري متناسب م  ادلور اذلي ميكن أن تلعبه امجلعيات أيضا  ي س ياق 

بل إن منح صالحية تعيني امثل عن  .لى تطبيقه التحسيس والتعريف هبذا القانون واملسالدة

اجملمت  املدين ابللجنة املذكورة للمجلس الوطين قحلقوق اإلنسان يعترب مسا واحضا هبوية اجملمت  

 . املدين اذلي يعرتف ادلس تور نفسه بوجوده وبأمهية دوره

ير س نوي عن أشغالها اليت تلزم اللجنة بإلداد تقر   31و ي األخري، جتب اإلشارة إىل أن املادة 

ما ، وهو اذلي قد يسمح أيضا مبحاس بة اللجنة عن القيام مبهاهما ال تلزم اللجنة بنرش هذا التقرير

 . يعترب متناقضا م  دورها كهيئة لضامن اقحلق  ي اقحلوول لى املعلومات

 

 (31و 35املواد ) مفهوم حسن النية –الرس املهين : العقوابت: الباب الساب 
 

من القانون  442يعترب مرتكبا جلرمية إفشاء الرس املهين طبقا للفول " لى أنه 35املادة  تنص

 ".من هذا القانون، ما مل يوصف الفعل بوصف أشد 11اجلنايئ لك من خالف أحاكم املادة 
 

ولك "... :من القانون اجلنايئ واليت تقول 442الفول إن ما هيمنا هنا هو العبارة الواردة  ي 

عترب من األمناء لى األرسار حبمك همنته أو وظيفته، ادلامئة أو املؤقتة، إذا أفىش رسا خشص ي 

وذكل  ي غري األحوال اليت جيزي هل فهيا القانون أو يوجب لليه فهيا التبليغ، يعاقب أودع دليه، 

 ..."ابقحلبس
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 ي نووص  ي السابق مل يكن مضمون الرس املهين حمددا بشلك واحض، وإمنا حبسب اقحلاالت و

متفرقة، اليشء اذلي يسمح لإلدارة مبواهجة املوظف ابلرس املهين بدون الاعامتد لى نص 

ميكن القول الاَن أن املعلومات احملمية ابلرس املهين أصبحت معروفة ويه الواردة . قانوين واحض

من النظام  18وابلتايل وجب حذف أو تعديل املادة . من مرشوع القانون 11 ي املادة 

 .ألسايس للوظيفة العمومية ابعتباره أصبح خمالفا لدلس تور وملرشوع القانونا

 

ال جيوز متابعة أي "من املرشوع لى أنه  31تنص املادة و ي نفس الباب املتعلق ابلعقوابت، 

خشص ملكف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناله، حبسن نية، عن سسلمي معلومات خمول 

 ".انوناقحلوول للهيا مبوجب هذا الق

مشلكة  ي التعريف والتأويل، وس توبح من األمور اليت س تعطل  "حسن النية"تطرح مسأةل 

اقحلوول لى املعلومة، ألنه  ي حاةل رفض املوظف بتسلمي املعلومة ولو حبسن نية، فإن مقدم 

الطلب س يكون ملزما بسكل طرق الطعن املنووص للهيا  ي مرشوع القانون دون أن يكون 

 .إماكنية اقحلوول لى املعلومة اليت يطلهبامتأكدا من 

 .مرشوع القانون من 31حذف املادة يتعني تالفيا للك تعقيد، 

 

 (40املادة )دخول القانون حزي التنفيذ  : مقتضيات مشرتكة: الباب الثامن
 

القانون حزي التنفيذ بعد صدور يدخل هذا ": من مرشوع القانون لى ما ييل 40تنص املادة 

 ".التنظميية املتعلقة بهالنووص 

السابقة بعدم جدوى اإلحاةل إىل نووص تنظميية  ي هذا اجملال، فإن  اتلالوة لى املالحظ

املتعارف لليه لامليا أن املرشع حيدد أجال معينا دلخول القانون املتعلق ابقحلق  ي اقحلوول لى 

ية، فإن اخلطر يمكن ليس أما إذا بقي ذكل مرتبطا بإصدار نووص تنظمي . املعلومة حزي التنفيذ

لدم صدورها أو صدورها متأخرة  ي فقط  ي الرتاج  عن بعض مقتضيات القانون، وإمنا أيضا 

أضف إىل ذكل . واألمثةل لى ذكل كثرية مهنا قانون األرش يف. جدا، اما س يفقد القانون جدواه

لطة التنفيذية بإصدار أنه ال يوجد  ي القانون وال  ي الاجهتاد القضايئ املغريب ما يلزم الس

   . نووص تنظميية تطبيقية لنص سرشيعي


