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شكر وتقدير

المعلومات على  الحصول  الحق في  منصة  األعضاء في  الجمعيات   ترغب 
 أن تعبر عن صادق شكرها للشركاء المؤسساتيين الذي أسهموا بخبراتهم
 .وبدعمهم المالي في تنظيم هذا اليوم الدراسي
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الغرض من اليوم الدراسي 

السياق

العمومية،  اإلدارة  حوزة  في  الموجودة  المعلومات،  على  الحصول  حق  والمواطنين  »للمواطنات 
والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.«

الفصل 27 من الدستور المغربي 

ألول مرة في تاريخه، أدرج المغرب في قانونه الدستوري الحق في الحصول على المعلومات، وقد جاء 
هذا األمر بعدما طرأ على التشريع تغييران اثنان:

القانون رقم 03-01 )2002( الذي يلزم اإلدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية  -
ية؛ بتعليل قراراتها اإلدار

القانون رقم 69-99 المتعلق باألرشيف )2007( الذي ينص في المادة 15 على أنه يمكن لكل شخص  -
راغب في االطالع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو 

على الوثائق التي يرخص قانون خاص باالطالع عليها.

بشفافية  المتعلقة  المدني  المجتمع  بمطالب   
ً
أيضا مدعوما  الدستور  في  الحق  هذا  تكريس  كان  وقد 

إدارة الشؤون العمومية. ومع ذلك، فقد اصطدم تفعيل هذا المبدأ في القانون بالعديد من العراقيل 
التي تتجسد في الصيغ العديدة المتعاقبة للنص القانوني والسنوات الست في انتظار إعداده ومن ثم 

المصادقة عليه.

بعدما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور،1 تمت المصادقة على القانون 31-13 في فبراير 
2018 من طرف مجلسي البرلمان، قبل أن يتم نشره في 12 مارس 2018 في الجريدة الرسمية. وكما جاء 
في القانون 31-13، سينطبق هذا األخير على المؤسسات المعنية بعد أجل قوامه سنتان، أي بعد سنة 

من نشره في الجريدة الرسمية، تنضاف لها سنة أخرى من أجل اتخاذ المؤسسات المعنية للتدابير الالزمة. 

من المسلم به أن تفعيل تشريع ينص على حصول المواطنين على المعلومات التي تحتفظ بها اإلدارات 
عام  سياق  في  التشريع  هذا  ويأتي  والمساءلة.  الشفافية  يخص  فيما  مهمة  خطوة  يمثل  العمومية 

يتعلق بتفعيل نص دستوري جديد. 

وفي هذا اإلطار، جاء القانون 31-13 بمستجدين مهمين:

إذ ينص على نشر العديد من المعلومات التي تهم الجمهور بشكل استباقي من طرف المؤسسات 	 
العمومية. وتشمل النصوص التشريعية والتنظيمية والميزانيات وبرمجة الجماعات الترابية، إضافة إلى 

ير المجلس األعلى للحسابات ولجان تقصي الحقائق وغيرها. تقار

ويمنح المواطنين حق التقدم بطلبات للمؤسسات الخاضعة للقانون العام للحصول على المعلومات 	 
التي تحتفظ بها هذه األخيرة.

1 -  »ال يمكن تقييد الحق في المعلومة إال بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، 
يات والحقوق األساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجاالت  والحياة الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية من المس بالحر

التي يحددها القانون بدقة.« الفصل 27، الفقرة 2، الدستور.
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َ
يل 2018، أصبح المغرب رسميا  اللتزامات الحكومة. ففي 26 أبر

ً
إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القانون امتدادا

العضو الـ76 في الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، التي بدأها الرئيس باراك أوباما سنة 2011.

وترتكز هذه المبادرة على مبادئ يتعين على الحكومة دعمها من خالل االنخراط في المبادرة. وعلى رأس 
هذه المبادئ، هناك حق المواطنين في المعلومة، وفي االستشارة والمشاركة العلنية في اتخاذ القرار 
وفي إلزام اإلدارة باالستجابة لمطالب المواطنين. كما يجب أن تحرص أجهزة مراقبة مستقلة على احترام 

هذه القوانين.

والتشاركي.  السياسي  التشاور  على  ترتكز  سياسة  تتبنى  وشفافية،   
ً
انفتاحا أكثر  إدارة  المبادرة  وتتطلب 

وبالتالي، فإن الحصول على المعلومات والوثائق اإلدارية هو في قلب هذه المبادرة. هذا ويلتزم أعضاء 
الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة على وجه الخصوص بضمان:

الحصول على المعلومات، -
شفافية الميزانيات، -
نشر المعلومات الخاصة بممتلكات المنتخبين وكبار الموظفين، -
مشاركة المواطنين. -

المفتوحة  الحكومة  ميثاق  على  المغربية  الحكومة  وقعت  المبادرة،  لهذه  انضموا   
ً
بلدا  75 غرار  وعلى 

ونشرت على موقع الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة خطة العمل الوطنية للفترة ما بين 2018 و2020. 
وتتضمن خطة العمل الوطنية العديد من االلتزامات من قبيل استراتيجية محاربة الفساد، وتحسين االستقبال 

على مستوى اإلدارات، وإحداث نظام وطني لتتبع ومعالجة المالحظات واالقتراحات والشكايات.

المنتجات  من  لهذا مجموعة  وتنضاف  والفساد.  والتحايل  بالمخاطر  خاصة  خريطة  بوضع  الحكومة  وتلتزم 
إلى  للوصول  عمل  خطة  وإطالق  المواطنين،  مشاركة  لتسهيل  إلكترونية  منصة  إحداث  قبيل  من  األخرى 
البيانات المفتوحة، وتنظيم دورات تكوينية للموظفين في هذا المجال من أجل تحقيق األهداف المتعلقة 

بالشفافية، وإحداث بوابة خاصة بالحصول على المعلومات.
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التعليل

اجتمعت  منظمات  ألربع  تجمع  عن  عبارة  هي  المعلومات  على  الحصول  في  بالحق  الخاصة  المنصة  إن 
حول الفكرة القائلة إن الحق في الحصول على المعلومات هو حق أساسي للمواطنين، يضمن الشفافية 

والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

على  الحصول  في  بالحق  الخاصة  المنصة  قامت   ،13-31 القانون  تفعيل  دعم  في  الرغبة  من   
ً
وانطالقا

يكية  المعلومات، بشراكة مع وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، وبدعم من مبادرة الشراكة األمر
 ،)Article19( »19 الشرق أوسطية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية واليونيسكو ومنظمة »المادة
بتنظيم يوم دراسي حول تفعيل هذا النص، حضره فاعلون مؤسساتيون معنيون وخبراء في المجال إضافة 

إلى ممثلين عن المجتمع المدني.

تتشكل هذه المنصة من المركز والجمعيات التالية:

• يز مشاركة 	 التي تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تعز جمعية•»سمسم«•
 للممارسات الفضلى في مجال الحكامة الجيدة.

ً
المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام وفقا

• كل 	 الجمعية  وتنظم  الثقافية.  بالسياسات  المتعلقة  اإلشكاليات  على  تعمل  التي  »جذور«• جمعية•
سنتين »الملتقى العام حول الثقافة«. وما بين هذه المناسبات، تعمل الجمعية مع شركاء جهويين، 
وتقوم بجمع كم معين من البيانات المرتبطة بالثقافة )المؤسسات الثقافية العمومية والخاصة(، ثم 
تقوم بوضع خرائط خاصة بها تتضمن الممارسات الثقافية في المغرب. كما أن الجمعية تهتم بأداء 

الجماعات الترابية )التكوين والترافع والمساءلة(.

• بادئ األمر من أجل 	 إنشاؤه في  الذي تم  المعلومات  الحصول•على• للحق•في• المغربي• المركز•
الترافع بشأن قانون الحصول على المعلومات، واليوم يقوم بالتحسيس حول عملية تفعيله: تنظيم 
أيام دراسية، والترافع، وعقد مؤتمرات صحفية. كما أن المركز عضو في لجنة اإلشراف على الشراكة 

من أجل الحكومة المفتوحة.

• »طفرة«•مركز أبحاث مهمته تحسين فهم المؤسسات المغربية بهدف المشاركة في ترسيخ دولة 	
الحق والقانون في المغرب. 

• أبحاث أسس سنة 	 )ICT4Dev( هو مركز  التنمية• أجل• المعلومات•واالتصال•من• تكنولوجيا• مركز•
2013 داخل جامعة »مونديابوليس« بالدار البيضاء، هدفه الرئيسي هو المساهمة في تنمية المغرب 
عن طريق التكنولوجيا الحديثة، مع خلق تآزر بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. هذا المركز 
تابع لمجموعة »كونستيتوشن الب« )Constitution Lab(، وهي شبكة دولية تجمع خبراء جامعيين 
للتكنولوجيا في  الملكي  والمعهد  بإسبانيا،  برشلونة  وجامعة  المتحدة،  بالواليات  »كورنيل«  )جامعة 
ملبورن بأستراليا( ومنظمات دولية مثل »بيس تيك الب« )PeaceTech Lab( و«آيديا« )IDEA( بهدف 

ية بغية دعم مشاركة المواطنين. تبادل أفضل الممارسات وجمع المعارف الضرور
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كلمة افتتاحية

أحمد•العمومري،

 الكاتب العام لوزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية.

عثمان•الفردوس،•

ير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي المكلف باالستثمار. كاتب الدولة لدى وز

يونس•بنمومن،

 رئيس جمعية »طفرة«، نيابة عن المنصة الخاصة بالحق في الحصول على المعلومات.
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الجلسة العامة األولى

 ما هو القانون 31-13؟
عرض سياقي

جمال صالح الدين، المدير المكلف بتحديث اإلدارة، وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية

I - المحطات الرئيسية التي سبقت المصادقة على القانون 13-31
الخبراء، من بينهم توبي  2011، تمت صياغة مشروع قانون وعرضه بمشاركة مجموعة من  بعد دستور 
منديل. بعد ذلك، نظمت الحكومة منتدى حول الحق في الحصول على المعلومات. وقد تم عرض مشروع 
القانون في ثالث مناسبات على مجلس الحكومة قبل أن تتم المصادقة عليه في 31 يونيو 2014، ليتم 

عرضه في البرلمان سنة 2016.

وتمت المصادقة على نص القانون من طرف المجلسين في 6 فبراير 2018.

وبعد إصدار القانون 31-13، انضم المغرب للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة. 

وفي دجنبر 2018، ُنشرت خطة العمل الحكومية الخاصة بالشراكة من أجل الحكومة المفتوحة على الموقع 
الخاص بهذه الشراكة. 

، أعلن الملك محمد السادس في 17 نونبر 2018 عن تعيين عمر السغروشني كرئيس للجنة الوطنية 
ً
وأخيرا

الحصول  بالحق في  المعنية  اللجنة  رئاسة  الطابع الشخصي، كما سيتولى  المعطيات ذات  لمراقبة حماية 
على المعلومات.  

II - محتوى القانون
إن الفصل 27 من الدستور هو اإلطار المرجعي بالنسبة للقانون 13-31.

يات والحقوق األساسية  وينص هذا القانون على بعض االستثناءات كما هو محدد في الفصل 27، لكن الحر
 في الدستور.  

ً
منصوص عليها أيضا

المتحدة  اإلنسان واتفاقية األمم  العالمي لحقوق  باإلعالن  األمر  الثاني فهو دولي؛ ويتعلق  المرجع  أما 
لمكافحة الفساد. 

III - مساعي وأهداف القانون
الحكومية وضمان الشفافية  الرقابة  المشاركة في  يز  المواطن وتعز القانون الستعادة ثقة  يسعى هذا 

والمساءلة اللتين تعتبران من أركان الحكامة الجيدة.  

إن القانون 31-13 عبارة عن نص قانوني يتألف من خمسة أبواب: 

األحكام العامة؛. 1

استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات؛. 2
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تدابير النشر االستباقي والالحق؛. 3

مساطر الحصول على المعلومات؛. 4

العقوبات. . 5

وفيما يلي بعض التفاصيل المتعلقة بكل باب:

المعبر  اإلحصاءات  أو  البيانات  بكونها  المعلومة  ف  ُتعرَّ اتباعها،  يجب  التي  المساطر  إطار  1 - في   
عنها في صيغة أرقام. ويؤكد النص على أن خدمة الحصول على المعلومات هي خدمة مجانية، حيث إن 

الرسوم المطلوبة قد تتلخص فقط في رسوم النسخ واإلرسال. 

ويفتح النص المجال أمام إمكانية إعادة استخدام المعلومات المنشورة.  

2 - فيما يتعلق باالستثناءات، يوجد نوعان اثنان:  

االستثناءات الكلية أو المطلقة: تلك التي تمس المصالح العليا للوطن وحماية مصادر المعلومات؛ 

االستثناءات المحدودة:
المتعلقة بالبيانات ذات الطابع الشخصي؛ -
إلحاق الضرر بدولة أخرى؛ -
سرية مداوالت المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛ -
ية؛ - يات اإلدار محتوى التحر
سير المساطر القضائية، ما لم تأذن بذلك السلطات المختصة؛ -
قانون المالية.  -

3 - المسؤولون:  

ينص القانون على أنه في كل إدارة سُيعين شخص واحد مكلف بالحق في الحصول على المعلومات؛ 

الوطنية  اللجنة  رئيس  يترأسها  المعلومات  الحصول على  للحق في  إنشاء لجنة وطنية  أنه ينص على  كما 
لحماية مراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

4 - مساطر الحصول على المعلومات:  

يمكن ألي مواطن طلب هذه المعلومات. 

 
ً
يمكن لصاحب الطلب إيداع طلبه مباشرة لدى أي إدارة، ويتعين على هذه األخيرة أن تجيب خالل 20 يوما

يخ تقديم الطلب.  من تار

في حال رفض اإلدارة، يحق للمواطن تقديم شكاية إلى اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، 
ية.  وفي حال لم ترضه اإلجابة، يمكنه الطعن في القرار لدى المحكمة اإلدار

رئيس الحكومة؛  اللجنة  يترأس هذه  للجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات:  التنظيمي  الهيكل 
وهي تضم ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية.  

يدخل القانون حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
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قانون الحق في الحصول على المعلومات في صيغة 
ضعيفة ومقيدة، فما مدى فعاليته؟ 

 عز الدين أقصبي، عضو المجلس الوطني للجمعية المغربية
 لمحاربة الرشوة »ترانسبارنسي المغرب«

لقد تمثلت الخطوة األولى في تعبئة المجتمع المدني. فبالنسبة لـ«ترانسبارنسي المغرب«، كان الهدف 
هو إرساء الشفافية والمساءلة على وجه الخصوص. 

يز الشفافية في الشؤون العمومية وإخضاع المسؤولين  يسمح الحق في الحصول على المعلومات بتعز
للمساءلة. 

هذا القانون هو بمثابة خطوة للوراء مقارنة بالفصل 27 من الدستور، وكذلك بالمقارنة مع النسخة األولى 
من نص القانون.   

فمن وجهة نظرنا، توجد العديد من األمور التي يجب إصالحها، خاصة:
القيود المتعددة والمطلقة؛ -
يتعلق  - فيما  مهمة  تقديرية  سلطة  اإلدارة  ُمنحت  المثال،  سبيل  فعلى  والعامة:  الغامضة  الصيغ 

بالمسائل االقتصادية والمالية؛
ال تملك لجنة الطعن أي سلطات حقيقية؛ -
آجال اإلجابة متعددة وتراكمية؛ -
من  - المعلومة  استثناء هذه  يمكن  خارجي،  بطرف  تتعلق  المطلوبة  المعلومة  كانت  إذا  ما  حال  في 

المعلومات المقدمة؛
الكثير من الغموض وعدم الوضوح حول مفهوم السر المهني: غياب حماية الموظفين؛ -
، مسألة التجريم ومخاطر العقوبات الجنائية فيما يتعلق باستخدام المعطيات.  -

ً
أخيرا

لكن رغم وجود هذه القيود، نالحظ وجود إرادة واستعداد لدى كل من الحكومة واإلدارة والمؤسسات، 
باإلضافة لتعبئة المجتمع المدني.  

ويجب أن يركز المخطط الذي سُيطبق على: 
الحمالت التواصلية بشأن أحكام القانون؛ -
وضع إجراءات وبنيات على مستوى اإلدارات؛ -
العمل على الصيغ: إلغاء العمل بصيغة pdf ؛ -
التحسيس.  -

بحفظ  تقوم  أن   
ً
أيضا يمكنها  لكن  إيجابية،  اإلدارة  تكون  أن  يمكن  االستباقية،  بالمنشورات  يتعلق  وفيما 

المعلومات. في كل األحوال، ُتعتبر اإلدارة بمثابة منجم للمعلومات، لذلك يجب نشر كل ما ال تحيطه القيود.   

نذكر الوثائق التالية على سبيل المثال: الهياكل التنظيمية، أسماء المسؤولين، اإلجراءات، 
يع النصوص القانونية، النتائج المفصلة لالنتخابات،  اإلحصاءات السوسيو-اقتصادية، مشار

معلومات حول القطاعات الرئيسية )التعليم، الصحة، الصفقات العمومية...( 

وُتلزم اإلدارة بتقديم تعليل لعدم نشر بيانات معينة. 
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إن اإلجراءات االستباقية مهمة للغاية، حيث ترحب »تراسبارنسي المغرب« بااللتزامات الحكومية فيما يتعلق 
 في الشراكة 

ً
بالشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، خاصة مسألة الشفافية الميزانياتية )التي تعتبر التزاما

من أجل الحكومة المفتوحة(. هذا يعني أنه توجد 8 وثائق تستجيب للمعايير الدولية يجب نشرها في وقت 
معين.   

وينشر المغرب ميزانية المواطن لكنها تفتقد العديد من العناصر. 

هناك حاجة لعمل حقيقي على محتوى المعلومات، مع تركيز على الشفافية الميزانياتية )مثال: معلومات 
حول الصفقات العمومية قبل وبعد طلبات العروض(. 

في الخالصة:
هذا القانون غير كاف؛ -
هناك حاجة لتعبئة المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل استخراج أكبر قدر من المنشورات االستباقية؛  -
يجب تنظيم ورشات تشاورية من أجل تحديد االحتياجات؛ -
يجب العمل على دعوة موحدة من ائتالف للمجتمع المدني.  -

عبد الحميد مباركي، قاض، عضو في نادي القضاة

ياتهم )المادة 4(.   نادي القضاة هو جمعية مهنية تعتبر من بين أهدافها التعريف بحقوق المواطنين وحر

لقد ترافعنا من خالل العديد من المنشورات من أجل الدعوة لتطبيق هذا القانون، ونحن مدافعون أشداء 
يح  عن المنشورات االستباقية ألنها مرتبطة بالشفافية. وقد ألزم النادي، على سبيل المثال، أعضاءه بالتصر

بممتلكاتهم.  

ونحن نرغب في أن يتم نشر نتائج مداوالت المجلس األعلى للقضاء، وهذا األمر يتعلق بحق القضاة في 
الحصول على المعلومات. 

 بالقانون 31-13 فقط، بل توجد نصوص أخرى تلزم بالفعل بنشر عدد معين 
ً
إن نشر المعلومات ليس محكوما

من المعلومات:
مشروع التنظيم القضائي للمملكة؛ -
ية تمتد لتشمل الممارسة الحرة  - يات العامة: إن هذه الحر المادة 19 من العهد الدولي للحقوق والحر

لنشر المعلومات، في إطار احترام األخالقيات؛ 
المادة 10 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ -
القوانين الداخلية لمحاربة الفساد؛ -

وفي إطار عملية اتخاذ القرار، من المهم األخذ بعين االعتبار أن:
2011؛ إن الحق في الحصول على المعلومات هو حق أساسي ُيسهل  - المرجع الوطني هو دستور 

العالقة بين اإلدارات والمواطنين؛
والمساواة  - اإلنصاف   27 المادة  تضمن  حيث  الحق،  تغييرات هامة على هذا  أدخل عدة  الدستور قد 

بين المواطنين في جميع أنحاء البالد فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، ومن ثم الحاجة إلى إشراك 
المواطنين في تنفيذ القانون؛

المعاهدات واالتفاقيات الدولية ُملزمة للقوانين الوطنية. -
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توبي مندل، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«مركز القانون والديمقراطية« )كندا(

توجد ثالث عناصر رئيسية في القانون 13-31:
السمات الرئيسية؛ -
المنافع؛ -
الفاعلون ودورهم.  -

بعد دراسة هذا القانون وتقييمه، أعطيته 73 نقطة من 150، ما يضع المغرب في المرتبة 83 ضمن قائمة 
البلدان التي اعتمدت تشريعات حول هذا الموضوع؛ وهو بالتالي في قمة الثلث األدنى من الترتيب. وهذا 

بعيد عن المستوى المتوقع ولكن من الممكن تحسين هذا المعدل من خالل تطبيق القانون.

I•-•طريقان•للحصول•على•المعلومات  

يقين.  المنشورات االستباقية وحسب الطلب؛ من المهم للغاية الحفاظ على التوازن بين هذين الطر

، لكن بعد خمس 
ً
على سبيل المثال، في الهند يوجد أكثر من مليون طلب مقدم سنويا

سنوات من إصدار القانون، ال يتم نشر سوى أقل من %5 من المعلومات؛ 

وقد أدركت بلدان عديدة أهمية الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، وأظهرت نتائج إيجابية للغاية فيما 
يتعلق بالمنشورات االستباقية. 

I•-المنافع  

إن أغلبية المنافع قد تم ذكرها بالفعل. 

وفيما يتعلق بمسألة المشاركة؛ إذا رغبت الحكومة في أن يشارك المجتمع المدني في العملية، يجب 
عليها أن تقدم المعلومات. 

على سبيل المثال: في كندا، قمنا باعتماد مقاربة جديدة، حيث يتوصل األشخاص على 
للحصول  آرائهم وكذلك  التعبير عن  أجل  االجتماعات من  بإعالن عن  اإللكتروني  بريدهم 
على الدراسات المتعلقة بالموضوع الذي يدور حوله النقاش. بهذه الطريقة، عندما 
يحضر المواطن هذا االجتماع، يكون بحوزته نفس القدر من المعلومات الذي تتوفر عليه 

الحكومة أو أي شركة خاصة. 

الحق في  اعتماد وتطبيق  المقبلة( تشمل  الـ15  السنوات  المستدامة )وهي أهداف  التنمية  إن أهداف 
الحصول على المعلومات الذي يرتبط بالتنمية الجيدة ألنه يعتمد على مشاركة حقيقية للمواطنين. 

 وتحاول 
ً
وفي إطار العالقات مع المواطنين، ومن أجل تجاوز عدم الثقة، يجب أن تصبح الحكومة أكثر انفتاحا

التقدم بطريقة حقيقية. 

على  الحصول  طلبات  في   
ً
ارتفاعا الحظنا  المتحدة،  الواليات  في  المثال:  سبيل  على 

لتحقيق  طلب  وجود  إلى  يشير  الذي  األمر  ترامب،  دونالد  انتخاب  منذ  المعلومات 
المساءلة. 

إن الحق في الحصول على المعلومات مهم للغاية في محاربة الفساد ألن هذا األخير يتطور بشكل أكثر 
المعلومات في محاربة  الحصول على  الحق في  تبين دور  تجارب متعددة  األضواء. وتوجد  صعوبة تحت 

الفساد.  

في كندا، تصدر أغلب الطلبات من الشركات كون الحق في الحصول على المعلومات يساعدها في العمل: 
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الحصول على معلومات حول السوق والمنافسة ودراسات التنافسية، إلى غير ذلك. وقد ال تفوز الشركة 
بالصفقة، لكنها تحصل على معلومات بشأنها وبشأن منافسيها، إلى غير ذلك. 

I•-الفاعلون•واألدوار  

السلطات العمومية:	 

وهي مسؤولة عن النشر االستباقي والالحق )ضرورة اإلفصاح، المادة 12( 

يجب عليها تعيين المسؤولين عن الحق في الحصول على المعلومات: األمر الذي ال يعني أنهم سيصبحون 
خبراء في الموضوع، وبالتالي هم بحاجة لتكوينات.  

 لتكوين المسؤولين المنتخبين. 
ً
هنالك حاجة أيضا

يجب على كل هيئة عمومية تطوير وثائق داخلية من أجل شرح العملية بشكل مفصل. 

اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات: 	 

 في تحديد االستثناءات. 
ً
 رئيسيا

ً
تتولى هذه اللجنة طلبات الطعن وستلعب، في إطار هذه العملية، دورا

ويمكن لهذه اللجنة أن تحقق الكثير فيما يتعلق بتأويل القانون، في ظل وجود هوامش واسعة. 

 يدعم تطبيق القانون. 
ً
 كما أنه سيلعب دورا

ً
وسيصبح هذا النوع من اللجان نشيطا

يجب على مختلف الهيئات تعلم كيفية وضع أرشيف:

من الضروري التوفر على نماذج لنشرات تدبيرية من أجل مساعدة الهيئات العمومية.  

كما أنه من المهم التمكن من إيجاد هذه النماذج على نفس المنصة. 

الرئيسية لنجاح تطبيق القانون، بما في ذلك بالنسبة للمحاكم في نهاية  وتعتبر هذه األمور من العناصر 
المطاف. 

المجتمع المدني:	 

ومشاركة  بالمساءلة  العمومية  المصلحة  طلبات  وربط  به،  خاصة  معلومات  طلبات  صياغة  عليه  يجب 
المواطنين. هذا األمر سيساعد المواطنين على صياغة طلباتهم الخاصة. 

المجتمع المدني / الحكومة:	 

ستعتمد المتابعة والتقييم على مستوى أداء المجتمع المدني والعموم.  

 .
ً
 مهما

ً
ستلعب وسائل اإلعالم دورا

يجب إدماج الحق في الحصول على المعلومات في البرامج المدرسية. 

خالصة القول؛ حتى إذا كانت النصوص ضعيفة، فإن التطبيق هو األهم. 
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الجلسة العامة الثانية

التكنولوجيا في خدمة 
الحق في الحصول على المعلومات

امحمد حمومي، مدير االتصال بمؤسسة »أرشيف المغرب« 

 2007 69.99 لسنة  القانون رقم  بتطبيق  إن تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات مشروط 
المتعلق باألرشيف.  

إن اإلدارات مسؤولة عن تدبير وحدات األرشيف الخاصة بها بموجب القانون رقم 69.99 وعن وضع برنامج 
إلدارة األرشيف من خالل:

الحكومة  - أجل  من  الشراكة  لمبادئ   
ً
وفقا العمومية  اإلدارات  مختلف  داخل  أرشفة  وحدات  وضع 

المفتوحة؛
ية التي تسمح بتدبير جيد لوحدات األرشفة؛ - تزويد اإلدارات والشركات والمنظمات بالموارد المالية والبشر

المغرب، وقد  المغرب« دراسة حول وضعية األرشيف في  السياق، أجرت مؤسسة »أرشيف  وفي هذا 
كانت نتيجتها مثيرة للقلق حيث كشفت عن سوء تدبير اإلدارات للوثائق والمواقع اإللكترونية الخاصة بها. 

ية، فإن ضمان تكوين الموظفين المسؤولين عن وحدات  وفيما يتعلق بتدبير األرشيفات الحالية والوثائق اإلدار
األرشفة يعد أولوية قصوى. 

وقد أوصت مؤسسة »أرشيف المغرب« اإلدارات بإعادة صياغة خدمات األرشيف الخاصة بها ووضعت تحت 
 حول إدارة األرشيف.   

ً
تصرفها دليال

 بمحتوى جميع الوثائق التي في حوزتها وهي ال تعرف ما 
ً
إن أغلب اإلدارات العمومية ليست محيطة تماما

 أن يطلع الموظفون على هذه المحتويات. 
ً
الذي يمكن نشره والذي يمكن إتاحته للعموم. لذلك يجب أوال

وتعد الرقمنة أداة مهمة في الحق في الوصول إلى المعلومات. وقد اسُتخدمت التكنولوجيا الجديدة 
بشكل مكثف من أجل تحسين جمع وحفظ الوثائق وتسهيل نشر البيانات.

يد المغرب من األمثلة الجيدة عن  مثال: تعتبر كل من إدارة الدفاع الوطني ومؤسسة بر
اإلدارات التي نجحت في هذا المجال )التوقيع اإللكتروني، الفهرسة، الرقمنة(. 

 ال يتم 
ً
لكن بعض اإلدارات العمومية المغربية ال تقوم بتدبير مواقعها اإللكترونية بصورة منتظمة وأحيانا

حتى نشر الهياكل التنظيمية والنصوص األساسية أو تحديثها. 

ية إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها  ية غير المركز الترابية والبلديات والهيئات اإلدار ويجب على الجماعات 
ووضع الوثائق المتعلقة بعملها على اإلنترنت )خطة العمل والميزانيات ومحاضر االجتماعات(.

على  وضعها  ثم  المادية  صيغتها  في  والبيانات  الوثائق  تدبير  يجب  حيث  الحل؛  هي  ليست  الرقمنة  إن 
يقة منظمة وواضحة. ال يجب أن ينحصر األمر في تحويل كومة من الوثائق المادية إلى كومة  اإلنترنت بطر

من الوثائق الرقمية.  
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خلود أبجا، مديرة وكالة التنمية الرقمية 

البيانات  إلى  الوصول  إتاحة  على  المغربية  اإلدارات  تشجيع  إلى  تهدف  المفتوحة«  »البيانات  منصة  إن 
اإللكترونية بطريقة حرة ومجانية. وتعتمد فكرة المنصة على مبدأين أساسيين: 

من  وليس  البيانات،  استخدام  واالبتكار في  الجودة  من  ينبع  واقتصادية  واجتماعية  ية  بشر ثروة  خلق  أن 
وجودها أو حيازتها؛

هذه  يمولون  الذين  للمواطنين  ملك  هي  العمومية  المؤسسات  تنتجها  التي  البيانات  أن 
العمومية.  المؤسسات 

هذا ويواجه عمل المنصة العديد من اإلشكاليات، منها عدم تحديث البيانات من طرف اإلدارات. لهذا تسعى 
الوكالة إلى إغنائها وإتاحة البيانات في صيغة قابلة لالستعمال ومفتوحة المصدر وسهلة االستخدام من 

 دون التعاون مع مختلف اإلدارات.   
ً
طرف المواطنين. لكن هذا األمر لن يكون ممكنا

توصيات الوكالة من أجل تحسين استخدام واستغالل المنصة:

تحديد بؤر معلومات داخل اإلدارات: يتعلق األمر بتعيين أشخاص داخل كل إدارة ليكونوا مسؤولين عن . 1
جمع المعلومات وتحديثها. بعد ذلك يقوم هؤالء بالتنسيق مع الوكالة من أجل إتاحة البيانات على 

منصة »البيانات المفتوحة«؛

ينبغي تحديث الموقع اإللكتروني data.gov.ma بشكل تلقائي، دون أي تدخل بشري؛. 2

ينبغي تحسين كفاءات اإلدارات عن طريق دورات تكوينية مقدمة من طرف وكالة التنمية الرقمية؛. 3

يع . 4 أجل تشجيع مشار الناشئة والجمهور من  الشركات  البيانات من طرف  يتم استخدام  أن  المهم  من 
االبتكار المفتوح. ولهذا الغرض، يجب توفير البيانات ونشرها في الوقت الحقيقي؛

يجب التوفر على منظومة تشجع مشاركة الجميع: المجتمع المدني، والشركات، والقطاع العام؛. 5

يجب إحداث معيار مفتوح لتشارك البيانات من قبل اإلدارات يسمح بوجود تبادل عملي للمعلومات.. 6

كريم بلحاج، منسق برنامج الشفافية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

منظمة »المادة 19«، تونس

بين  الحاصل  والتوازن  والطلب  العرض  يحكمه  تصور  وهو  شخص،  لكل  حق  المعلومات  على  الحصول  إن 
المفهومين. هذين 

على  الحصول  أجل  فمن  المعلومات.  على  الحصول  غايات  من   
ً
واحدا للبيانات  االستباقي  النشر  ويعد 

المعلومات بصورة أفضل، يجب نشر البيانات على المنصات اإللكترونية بصيغة مفتوحة.

وال ينبغي أن يتم تفعيل الحق في الحصول على المعلومات سواء من طرف األحزاب السياسية أو عن طريق 
الديمقراطية  مكتسبات  من  مكتسب  المعلومات  على  الحصول  في  فالحق  المدني،  المجتمع  وساطة 

 في ثقافة بلداننا.
ً
المباشرة، يتطلب تغييرا
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 بحقوقه فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كما يجب عليه 
ً
وينبغي للمواطن أن يكون واعيا
بذل جهد حثيث من أجل تفعيله.

من جهتها، يتعين على اإلدارة أخذ احتياجات المواطنين للمعلومات بعين االعتبار واالستجابة لها عبر استغالل 
بين  ثقة  عالقة  بخلق  يسمح  أن  شأنه  من  األمر  هذا  وفعالة.  معقولة  آجال  ضمن  التكنولوجية  األدوات 

الحكومات والمواطنين.

على  الحصول  في  بالحق  المتعلقة  الدولية  المعايير  تكييف  على  العمل  منطقتنا  بلدان  على  ويتوجب 
المعلومات، مع أخذ الواقع الوطني في كل دولة بعين االعتبار، وهو ما سيسمح مرة أخرى بخلق عالقة 

ثقة بين الحكومات والمواطنين.

بعمليات  يتعلق  فيما  التقدم  بتحقيق  ستسمح  التي  األداة  هي  المعلومات  على  الحصول  طلبات  إن 
النشر االستباقي. وفي هذا اإلطار، يجب على اإلدارات تقليص العراقيل البيروقراطية وتبسيط المساطر 

بالطلبات. الخاصة 

هاجر الطرابلسي، ممثلة المجتمع المدني في هيئة النفاذ إلى المعلومة، تونس

التجربة التونسية من خالل هيئة النفاذ إلى المعلومة 

تعزز الحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس خالل إعادة صياغة الدستور. فقد أطلق المجتمع المدني 
الجديدة  األحكام  ومشاركة  التأسيسية،  الوطنية  الجمعية  أعمال  بنشر  للمطالبة  »حل«  حملة  التونسي 

للدستور والوصول إلى أعمال اللجان البرلمانية المختلفة.

هذا األمر سمح للمجتمع المدني التونسي باآلتي:
الوصول إلى مجلس النواب؛ -
معاينة أعمال مختلف اللجان؛ -
مراقبة جودة المعلومات المعروضة على المواطنين؛ -
الكشف عن معلومات تخص النواب ومشاركة توجهاتهم فيما يتعلق بالتصويت.  -

مع  المعلومات  هذه  بمشاركة  وقامت  المكتسبات  هذه  )تونس(  »البوصلة«  منظمة  استغلت  وقد 
بمجلس  الخاص  اإللكتروني  الموقع  يتم نشرها على  لم  التي  المعلومات  الجمهور على منصتها، خاصة 

النواب، ومنها غيابات النواب ونتائج األصوات الفردية.

ولم يقتصر دور المجتمع المدني التونسي على مشاركة المعلومات، وإنما سمح باستغالل حق المطالبة 
بالمعلومات لضمان قدر أكبر من الشفافية وممارسة تنفيذ الحق في الحصول على المعلومات.

)»مرصد  البلديات  في  المعلومات  على  الحصول  في  الحق  على  التونسي  المدني  المجتمع  عمل  كما 
بعمل  المرتبطة  المعلومات  كافة  إتاحة  من  األخيرة مكنت  الشراكات؛ هذه  من  العديد  خالل  بلدية«( من 

الجمعيات لها.

يد من  إن الحق في الحصول على المعلومات حقنا جميعا، لذلك يتعين علينا استخدامه وتفعيله لتحقيق المز
المكتسبات في هذا المجال.



- 19 - يع إلى التفعيل   ير التركيبي         الحق في الحصول على المعلومات: من التشر  التقر

 زينب محرز، مديرة مشروع في مركز تكنولوجيا المعلومات
)ICT4Dev( واالتصال من أجل التنمية 

المعلومات،  الحصول على  ثالثة محاور:  التنمية على  أجل  المعلومات واالتصال من  تكنولوجيا  يعمل مركز 
والبيانات المفتوحة، ومشاركة المواطنين.

لقد قام المركز ببناء شراكات مع القطاعين العام والخاص، ومع الجامعات والمنظمات الدولية من أجل 
واالتصال،  المعلومات  تكنولوجيا  على  وكذلك  والحكومات،  المواطنين  بين  التقارب  تحقيق  على  العمل 

باعتبارها وسيلة فعالة لخلق تواصل جيد بين الطرفين.

إن مقاربتنا إلحداث منصات للحصول على المعلومات ومشاركة المواطنين ترتكز على العمليات التالية:

جمع البيانات وتحليلها: عن طريق تطبيقات غير مرتبطة باإلنترنت تسمح بتصوير البيانات في الوقت الحقيقي؛. 1

التلعيب: وهو مفهوم يسمح بتحقيق هدف مواطناتي من خالل ألعاب بناءة )جادة(. مثال: لعبة حول . 2
القانون الجنائي المغربي؛

تصوير البيانات:. 3
- )data.gov.ma( يات في تصوير البيانات مع الطالب من خالل استغالل بينات منصة   عمل المركز على مبار
المحلية  - المعلومات  على  الحصول  تخص  المنطقة  في  تكوينات  بتقديم  قام  كما    

والمعلومات االستباقية؛
   ويخطط المركز لتطبيق مفهوم البيانات الضخمة في مشاريع مرتبطة بمشاركة المواطنين. -

بدر الهايل، رئيس الجمعية الوطنية لإلعالميين 

يجب إعادة اإلنسان إلى محور رؤية الدولة فيما يتعلق بمسألة الحق في الحصول على المعلومات. لذلك 
يجب تثقيف المواطن المستقبلي المهتم بحقوقه خاصة في مجال الحق في الحصول على المعلومات.

. لكن على مستوى اإلدارات، ال 
ً
إن دور التكنولوجيا هو إضفاء الطابع الرسمي على المسار الموجود فعال

توجد مساطر واضحة قائمة في هذا المجال، لذلك يجب وضع نظام ومساطر تمكن فيما بعد من إتاحتها 
على اإلنترنت.

كما أن المواطن المغربي األمي ال يعرف حقوقه، لذلك يجب المشاركة في توعيته بهذا الشأن. ويجب 
التفكير في مسألة حصول المكفوفين والذين يعانون من ضعف البصر على المعلومات.

ويمكن لهياكل الوساطة المعلوماتية مثل المكتبات لعب دور بالغ األهمية كمراكز للحصول على المعلومات 
خاصة في المناطق القروية. 

إن مؤسسة »أرشيف المغرب« ال تتوفر على اإلمكانيات الالزمة لتحقيق أهدافها في زمن قياسي، لذلك 
يجب على اإلدارات مساعدتها في تفعيل األنظمة المتعلقة باألرشيف.

أما على مستوى اإلدارات، يجب الشروع في إعداد قائمة تسميات موحدة وواضحة مع الحق في الحصول 
ية. كما يجب إزالة الطابع الشخصي عن الحصول على هذه الوثائق. على مختلف الوثائق اإلدار

تجدر اإلشارة إلى أن توحيد األرشيفات يقيد تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.

وعلى منصة )data.gov.ma(، يجب المبادرة بوضع ألعاب بيانات على اإلنترنت، تم العمل عليها باللجوء إلى 
معايير مدروسة ستساهم في خلق قيمة مضافة.



يع إلى التفعيل  - 20 - ير التركيبي         الحق في الحصول على المعلومات: من التشر  التقر

الورشة األولى

فهم القانون 31-13: بناء تفسير قانوني مشترك

لقد وقع المشرع المغربي في فخ تعريف مفهوم »المعلومة« في القانون المتعلق بالحق في الحصول 
 بعض أنواع المعلومات التي لم يحددها القانون. هذا 

ً
على المعلومات. فقد استبعد هذا التعريف نسبيا

األمر سيقيد دور فقه القانون في القرارات المتعلقة بحق الحصول على المعلومات.

وقد حدد القانون مجموعة من االستثناءات فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات:
يات  - لتحر بالنسبة  الحال  غير متاح، كما هو  والبرلمان  الحكومة  بعمل  المرتبطة  البيانات  الحصول على  إن 

ية والمساطر القضائية؛ التحقيقات اإلدار
ية؛ - تصنف مداوالت المجلس الوزاري ومجلس الحكومة على أنها سر
البيانات التي قد تضر بالشهود واألشخاص الذي يبلغون عن جرائم  - يمنع القانون كذلك الحصول على 

الفساد أو اختالس األموال.

إن تعدد االستثناءات يفرغ القانون من جوهره. فعالوة على القيود المفروضة على المعلومات المتصلة 
بالدفاع الوطني واألمن الداخلي والخارجي للدولة، إلى جانب البيانات الشخصية، يضيف القانون استثناءات 
أخرى. حيث لن يكون باستطاعة المواطنين الحصول على المعلومات التي من شأن الكشف عنها أن »يضر 
بالعالقات مع دول أو منظمات دولية أخرى، أو بالسياسة االقتصادية والمالية للدولة، أو الملكية الصناعية، 

.
ً
أو حقوق المؤلفين«. هذا األمر يضعنا أمام هامش تفسير واسع جدا

ورغم أن القانون قد استفاد من آلية النشر االستباقي للبيانات التي تعد خطوة غاية في األهمية، فإن 
مشاركة  عن  المسؤولين  األشخاص  عاتق  على  بالمسؤولية  تلقي  القانون  عليها  ينص  التي  العقوبات 
إزاء  قانونية  إلى حماية  بحاجة  األشخاص هم  لصالحها؛ هؤالء  يعملون  التي  اإلدارات  المعلومات وليس 

دورهم فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

توصيات: 

اللتان . 1 هما  والمواطنين  الجمعيات  قبل  من  والممارسة  المشاركة  إن  القانون.  تفعيل  يجب 
بتفعيله؛ ستسمحان 

من . 2 سيما  وال  الجميع،  لتوقعات  لالستجابة  وصقله  تعديله  يتم  حتى   
ً
فعليا القانون  استخدام  يجب 

خالل الطلبات؛

يجب أن يحدد القانون آجال االستجابة للطلبات المتعلقة بالمعلومات؛. 3

يجب إضافة حكم )أو أداة إضافية( للقانون للسماح للصحفيين االستقصائيين باالستفادة من معلومات . 4
؛
ً
أكثر تفصيال
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يجب على الحكومة إحداث لجنة وزارية مكلفة بمعالجة المقترحات/الطلبات التي تتم صياغتها من قبل . 5
المواطنين من أجل تسهيل نشر المعلومات؛

يبية في . 6 يجب تكوين القضاة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، كما يجب إدراج وحدة تدر
يبي الخاص بالمعهد العالي للقضاء. المنهج التدر

في المغرب، تحظى االتفاقيات الدولية باألولوية على حساب دستور البالد، لذلك يتعين على القضاة . 7
على  الحصول  في  بالحق  المتعلقة  قراراتهم  على  المشروعية  إضفاء  خالل  من  األمر  هذا  استغالل 

المعلومات انطالقا من االتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.

يجب مشاركة . 8 إذ  المعلومات؛  على  الحصول  الحق في  نطاق  بدورها في  تدخل  المحاكم  قرارات  إن 
مختلف القرارات على شكل قواعد بيانات متاحة على بوابة »عدالة« على اإلنترنت. هذه السلطة تدخل 

في نطاق صالحيات وإرادة اإلدارة المسؤولة وليس القضاة.
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الورشة الثانية

تفعيل القانون 13-31:
االحتياجات التقنية والتنظيمية والبشرية

الخطوات المنتظرة لتشرع المؤسسات في تقديم المعلومات:
تعيين اللجنة التي ستتولى مسؤولية: -

صياغة استمارة طلب المعلومات؛	 
تكوين مكونين يضطلعون بمسؤولية تكوين المسؤولين عن المعلومات؛	 
صياغة دليل تحسيسي موجه للمواطنين.	 

التوصل  - المعلومات  عن  مسؤول  كل  على  يجب  الوزارات.  داخل  المعلومات  عن  المسؤولين  تعيين 
ية؛ بدليل إداري يحدد بدقة نطاق عمله ويميز بين المعلومات المفتوحة والسر

تقوم  - ال  التي  اإلدارة  ألن  األهمية  بالغة  تعد  كهذه  خطوة  اإلدارات.  داخل  أرشيف  وحدات  إحداث 
باألرشفة بشكل صحيح ستجد صعوبة في تقديم المعلومات. 

تفعيل برنامج رقمنة المعلومات قصد اإلعداد لنشرها بصورة استباقية. -

تفتقر بعض الجماعات الصغيرة للتنظيم، األمر الذي ال يسمح لها بإيصال المعلومات للمواطنين، إذ إنها ال 
تتوفر على نظام أرشفة وال على خدمات اإلنترنت. وهو السبب الذي استدعى التخطيط إلحداث بوابة 
جميع  على  سيتعين  وبذلك،  اإلدارات.  حسب  بالمعلومات  الخاصة  الطلبات  جميع  تركيز  أجل  من  وطنية 
انتقاء  سيتم   ،

ً
وأخيرا المواطنين.  طلبات  على  الرد  من  تتمكن  حتى  البوابة  هذه  في  التسجيل  اإلدارات 

معلومات استباقية حسب الطلبات التي تم تلقيها.

فيما يخص الحق في الحصول على المعلومات، ال تبرز مؤسسة »أرشيف المغرب« فقط كقائد لعملية 
إدارة السجالت والمحفوظات، بل حتى في مسألة الحق في الحصول على المعلومات، حيث تستطيع 

أن تساهم في الترويج لها عبر: 
وصول مفتوح للعموم إلى األرشيف. -
حث اإلدارات على نشر أرشيفاتهم )تم إرسال كتاب خطي لرئيس الحكومة بهذا الخصوص(. -

إال أن هناك بعض التحديات المتمثلة فيما يلي:
ال تفرض أي عقوبة على اإلدارات في حال لم ترسل إحداها أرشيفها للمؤسسة. -
ال تتوفر أغلبية اإلدارات على دليل لإلجراءات. -

توصيات:

إدارة . 1 كل  يجب على  التي  بالبيانات  قائمة  عبارة عن  SMIG-DATA، وهو  البيانات  ترحيل  دليل   إعداد 
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القانون  حدود  ضمن  استباقي،  بشكل  للعموم  تتيحها  أن  أنشطتها،  حسب  واحدة  كل  عمومية، 
ومعايير الحصول على المعلومات التي حددتها مبادرة »الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة«. ومن 
الممكن تحديد هذه القائمة من خالل أساس مرجعي تضعه الدول األعضاء في مبادرة »الشراكة من 

أجل الحكومة المفتوحة« فيما بينها؛

التشجيع على البحث األكاديمي وبرامج التعليم العالي المتعلقة بعلم البيانات والعلوم االجتماعية . 2
)بما فيها االقتصاد وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا والعلوم السياسية( بشكل يسمح بتجميع البيانات 

التي يتوفر عليها المغرب واستغاللها؛

تنظيم أنشطة تحسيسية موجهة للمواطنين والمقاوالت والمجتمع المدني حول الحق في الحصول . 3
المعلومات؛ على 

القانون . 4 إرشادية بخصوص تفعيل  بصياغة كتيبات  تصنيفات تسمح  العمومية حسب  اإلدارات  تقسيم 
31-13 ُتعنى بهذا النوع من المؤسسات. على سبيل المثال: دليل تفعيل خاص بمجالس الجماعات 
نسمة  ألف   35 السكاني  تعدادها  يفوق  التي  وبتلك  نسمة،  ألف   35 يتجاوز عدد سكانها  ال  التي 

وبالمدن 6 الكبرى.
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الورشة الثالثة

الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة: حكامة 
مشتركة بين المجتمع المدني والحكومة

ياء جبار، رئيس جمعية »تزغارت«  زكر

يادة األعمال وتمكين الشباب والنساء. وتعمل الجمعية  تتمحور مجاالت تدخل الجمعية حول بناء القدرات ور
 على تقديم العرائض، خاصة تلك المتعلقة بتجهيز األحياء والحق في الحصول على الماء الصالح للشرب.

ً
أيضا

يع تتعلق بالديمقراطية وحقوق اإلنسان: كما ُتنفذ جمعية »تزغارت« مشار
 وشابة في إفران؛ -

ً
تكوين 160 شابا

ية؛ - إحداث 4 تعاونيات خاصة بالنساء بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشر
تكوين 30 امرأة ليعملن لحسابهن الخاص في مشاريع متعلقة بالمنتجات المحلية؛ -
مشروع بناء قدرات النساء المنتخبات )بهدف المشاركة في جلسات الجماعات الترابية(.  -

بالحق في  إحداث مرصد محلي خاص  يتجلى في   
ً
 جديدا

ً
الجمعية مشروعا إدارة  اقترح مجلس  هذا وقد 

الحصول على المعلومات في أزرو. والحال أنه إذا اجتمعت المجالس الجماعية، ال يتم نشر أي معلومة، 
كما أنه ال يتم اإلفصاح عن الميزانية. ويكمن الهدف من هذا المرصد في مشاركة المعلومات مع كافة 

المواطنين.

لقد قمنا بإطالق منصة صغيرة للحصول على المعلومات، وكان السؤال األول الذي تم طرحه في هذه 
المنصة يتعلق بتدبير النفايات: لماذا أزرو تعمها األوساخ في حين إفران تشع نظافة؟

وتعمل الجمعية كذلك على إشراك الشباب على مستوى المجالس الترابية )االلتزام 16 من خطة العمل 
الحكومية الخاص بمبادرة »الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة«(، المتعلقة بإشراك المواطنين.

هذا وتتعلق مخاوفنا بفهم دور كل فاعل ورفض السلطات لتوصيات المجتمع المدني، وكذلك المقاربة 
األمنية.

وهناك مشكل آخر يرتبط باإلعالن المتأخر عن طلبات العروض، الذي يتم عادة قبل يومين أو 3 أيام من الموعد 
: بوابة www.charaka-association.ma( األمر الذي يطرح مشاكل حقيقية بالنسبة سكان 

ً
النهائي )مثال

المنطقة الذين يرغبون في الترشح.
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إسماعيل بن خليفة، مستشار قضائي في منظمة »أنا يقظ« )I-Watch(، تونس

يز الشفافية والدفاع عن الحق في  تأسست منظمة »أنا يقظ« سنة 2011 لمحاربة الفساد ومن أجل تعز
الحصول على المعلومات.

وقد كانت المنظمة حاضرة أثناء المناقشات التي دارت حول مشروع قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة، 
وقامت بممارسة الضغط. قبل إصدار القانون، اتخذت المنظمة الخيار االستراتيجي المتمثل في التركيز على 

طريقة تطبيق القانون.

لقد وضعنا أنفسنا مكان المواطن وقمنا بطلب كم هائل من المعلومات من أكبر عدد من اإلدارات. في 
ل عن سبب حضوره، أما اليوم فقد اعتادت اإلدارات ذلك.

َ
يد ُيسأ البداية، عندما كان ساعي البر

وتتابع منظمة »أنا يقظ« كافة اإلجراءات المتصلة بطلبات الحصول على المعلومات لدى السلطات المختصة 
الممارسة الجتهادات  (. وقد أسست هذه 

ً
حاليا المعلومة  إلى  النفاذ  ، وهيئة 

ً
اإلدارية سابقا )المحكمة 

قانونية، كما أن اإلدارات تدرك العقوبات المترتبة عن االمتناع عن الرد.

وقد اختارت المنظمة العمل مع اإلدارات على العديد من المحاور، منها:
تقديم دورات تكوينية للموظفين في المجالس الجماعية. -
إعداد 10 كتيبات إرشادية من أجل الموظفين ومطويات إعالمية حول القانون من أجل المواطنين. -

ومنذ سنتين، تقوم المنظمة في 28 سبتمبر، الموافق لليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، 
بتنظيم ندوة حول نقاط محددة. أما في هذه السنة، قمنا بتنظيم ندوة حول االستثناءات الخاصة بالقانون 
الشخصية وغيرها، وتناقشنا  المعطيات  الداخلية وهيئة حماية  المعنية: وزارة  األطراف  إليها جميع  ُدعيت 

حول تفسير القانون.

 برصد اإلدارة األكثر تفاعلية، أي التي تقوم بنشر المعلومات بصورة استباقية، ونقوم 
ً
كما أننا نقوم أيضا

.
ً
بنشر تصنيف يرتكز على معايير محددة مسبقا

هذا وتنظم »أنا يقظ« دورات تكوينية وتمول مشاريع مرتبطة بالمساءلة والحق في النفاذ إلى المعلومة.

القانون واختبار   )www.ma3louma.org( من أجل تسهيل فهم 
ً
إلكترونيا  

ً
وقد أطلقت الجمعية موقعا

هذا األخير، ونجد فيه:
أمثلة عن طلبات الطعن المتعلقة بطلبات الحصول على المعلومات؛ -
اإلبالغ عن تجاوز آجال الرد. -

أحمد البرنوصي، الكاتب العام لـ«ترانسبارنسي المغرب«
 

يرتكز عمل منظمة »ترانسبارنسي المغرب« على مشاركة المواطنين في محاربة الفساد. وترتبط مسألة 
تدبير الشؤون العمومية بالحق في الحصول على المعلومات وبالميزانية المفتوحة. وتتمثل الفكرة التي 

انبثقت في 2011 في مساءلة الحكومة.

 القاضيات(، وكذا العمل في البلدات الصغيرة. 
ً
 محاربة الفساد الذي يؤثر على النساء )مثال

ً
ومن بين محاور عملنا أيضا

في  وساهمنا  المفتوحة«  الحكومة  أجل  من  »الشراكة  على  الحكومة  مع  اهتمامنا  انصب   ،2012 منذ 
الدراسات التشخيصية التي أجرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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كما عززت »ترانسبارنسي المغرب« مجهوداتها فيما يتعلق بالترافع حول الحق في الحصول على المعلومات 
من خالل إنشاء »الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات« وأثارت النقاش حول تمثيل المجتمع 

المدني في هذه العملية.

الحكومة  أجل  من  »الشراكة  داخل  أكبر  بتمثيلية  المدني  المجتمع  يحظى  بأن  تسمح  طريقة  اقترحنا  لقد 
متابعة  أجل  تقنية من  بلجنة  الحكومة  اكتفت  العام. فقد  الجمع  يتم عقد  لم  لألسف  لكن  المفتوحة«، 

تفعيل مبادرة »الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة« التي وضعت سنة 2015.

أما فيما يتعلق بالرؤية المشتركة للمجتمع المدني والحكومة، فقد ناقشت منظمة »ترانسبارنسي المغرب« 
مع غيرها من الجمعيات والفاعلين هذه المسألة منذ بضعة أشهر.

إننا نعتقد أن الطريقة المثلى للحصول على مشاركة متنوعة ومستقلة داخل لجنة اإلشراف هي أن تكون 
الذين سيضعون معايير تقنية متعلقة  النسيج الجمعوي،  اللجنة مستقلة وتتكون من أشخاص نزهاء من 

باالنضمام )تتكون لجنة اإلشراف من 9 أعضاء من الحكومة و9 أعضاء من المجتمع المدني(.

ومن بين إسهامات منظمة »ترانسبارنسي المغرب« في مبادرة »الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة« نذكُر 
لقاءها مع العديد من الجمعيات وكذا مركز الدعم القانوني للمجتمع المدني )خبير تونسي وخبير أردني(.

مالحظة: لم تحترم خطة العمل، أو لم تدمج، جميع التعليقات التي قدمتها الجمعيات التي شاركت في 
البداية في لجنة اإلشراف.

مي عليمات، منسقة مبادرة »الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة«، األردن

أعمل في مجال مراقبة االنتخابات وأعمل كذلك مع الحكومة األردنية على تطوير الحكومة المفتوحة.

تم إطالق مبادرة »الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة« في 2011، وكنا أول بلد عربي يشارك في هذه 
المبادرة. واليوم، تعمل األردن على خطة عملها الحكومية الرابعة.

وقد كنت مشرفة على تقييم خطة العمل األولى، حيث لم يتم آنذاك إشراك المجتمع المدني. في خطة 
العمل الثانية، كانت المشاركة ضعيفة وكان علينا انتظار خطة العمل الثالثة حتى يصبح المجتمع المدني أحد 
األطراف المعنية في العملية ويملك صالحية تقديم االقتراحات. بعد ذلك، راقب المجتمع المدني االلتزامات 

المتعلقة بخطة العمل الرابعة للحكومة.

للبلد  األربع  الجهات  عن  والممثلين  الوطنيين  والخبراء  المرأة  إشراك  حول  األولى  المنهجية  تمحورت  وقد 
ولجنة التنسيق الوطنية... إال أن المجموعات والمواضيع المطروحة كانت غير محددة بشكل جيد.

بالنسبة لخطة العمل الرابعة )الحالية(، تمكنا من الوصول إلى مستوى عال من التشاور.

تشتمل عملية »الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة« على مستوى أساسي يتمثل في توحيد صفوف 
 يهدف إلى المساهمة في تفعيل االلتزامات.

ً
الفاعلين الجمعويين، وعلى مستوى أكثر تقدما

ومن أجل إشراك المجتمع المدني في هذه العملية، أجري تصويت على المنهجية المقدمة وقد تم نشر 
الدعوات المفتوحة أمام كافة جمعيات المجتمع المدني.

ير خاص بكل مرحلة من أجل تشجيع الجمعيات األخرى والمواطنين على االنضمام إلى    هذا وقد تم إعداد تقر
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ير من كسب ثقة  مبادرة »الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة« واالهتمام بعملها. وقد مكنت هذه التقار
المجتمع المدني وضمان شفافية العملية.

كما أننا أسسنا مجموعة عمل تتكون من جهات حكومية والمجتمع المدني. وكان علينا على سبيل المثال 
ين. اختيار اللغة، حيث إننا أرسلنا التوصيات إلى فاعلين آخر

في بادئ األمر، لم يتضمن فريق العمل الوطني سوى وزارة التخطيط، ثم انضمت إليها كافة الوزارات األخرى.

وبعد تجربة استمرت لسنتين، يستوجب تقييم االستراتيجية إشراك المجتمع المدني ويجب أن يبرز ذلك في 
ير المقدمة من طرف الحكومة. التقار

يره كافة اآلراء أو التعليقات. وبعد  م المستقل مع المجتمع المدني، كما يجب أن ُيدرج في تقر يتشاور المقيِّ
ير للحكومة، ال يمكن لهذه األخيرة تغيير محتوياته، وهو ما يمثل فرصة جديدة للمجتمع المدني. تسليم التقر

 

محمد الغطاس، ممثل منصة اإلذاعات الجمعوية
 

توجد حوالي ثالثون إذاعة جمعوية داخل التراب الوطني تعمل على حقوق النساء )األمازيغيات والعازبات( 
والشباب والثقافة الحسانية بالجنوب وغير ذلك.

مواضيع  تتناول  أنها  كما  للمواطنين.  األساسية  الحقوق  توفير  أجل  من  تعمل  جمعيات  عن  عبارة  وهي 
.)

ً
الساعة )كالنساء السالليات مثال

على  الحصول  في  الحق  أجل  من  المغربية  للشبكة  تابعة  إذاعة  )وهي  »جسور«  إذاعة  تابعت  مثال: 
المعلومات( عملية قانون الحق في الحصول على المعلومات كاملة.

تعرف هذه اإلذاعات بمسمى إعالم القرب، وهي تقوم بإنتاج وبث محتويات إخبارية متعلقة بالمواطنة.

بعمل  المتعلق   12-19 رقم  والقانون  السالليات،  بينها:  من  حمالت،  عدة  في  بالمساهمة  قمنا  وقد 
الخادمات الصغيرات...

العام  الرأي  توعية  منها  الهدف  وكان  والتصحر،  البيئية  المعلومات  على  الحصول  ندوة حول  نظمنا  كما 
والحكومة بهاذين الموضوعين.

وبصفتنا إذاعات، نعمل على االلتزامين 1 و2 من خطة العمل الحكومية:
التواصل واإلخبار وبث مواد إرشادية بهدف توعية الرأي العام بأن الحق في الحصول على المعلومات  -

يخص كافة المواطنين وليس وسائل اإلعالم فقط.
يجب  - الذي  وما  تقديمه،  يجب  ولمن  الطلب،  صياغة  كيفية  المعلومات:  على هذه  الحصول  إجراءات 

فعله في حاالت الطعن؟

كما أننا مهتمون بالمشاركة المدنية عن طريق العرائض واإلذاعات الجمعوية.
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سارة العمراني، مديرة الدراسات واالتصال والتعاون بوزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية.

إني أشرف على تفعيل الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة بالمغرب. وتعمل الوزارة مع »منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية« منذ 2012 على تنفيذ الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة.

 سوى بـ4 
ً
تشارك كافة الوزارات في هذه العملية، لكن إلى حد الساعة لم يكن المجتمَع المدني ممثال

جمعيات، بما فيها »ترانسبارنسي المغرب«.

بالحق في  المتعلق  القانون  لكن  المفتوحة،  الحكومة  أجل  الشراكة من  بخصوص عملية  تقييمنا  تم  وقد 
إلى   

ً
المغرب رسميا انضم  القانون،  اعتماد هذا  آنذاك. وبعد   

ً
يكن موجودا لم  المعلومات  الحصول على 

يل 2018. الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة في 26 أبر

وقد وضعت وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية خطة عمل بخصوص اإلدارات العمومية، والتي تلقت 
 إيجابية للغاية. وتتكون خطة العمل من عدة نشرات عملية مع آجال محددة، وهي متوفرة على 

ً
ردودا

موقعي الوزارة والشراكة من أجل الحكومة المفتوحة.

، تتعلق 
ً
إن هذه الخطة متوفرة على موقع الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة وهي تتضمن 18 التزاما

بعدة مواضيع:
الحق في الحصول على المعلومات؛ -
النزاهة؛ -
الشفافية الميزانياتية؛ -
مشاركة المواطنين؛ -
التواصل والتحسيس بشأن الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة )يمكن لإلذاعات الجمعوية أن تساعدنا  -

في هذا الخصوص(.

وُتعد الحكومة أول دولة عضو في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تلتزم بتوصيات هذه األخيرة بشأن 
الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة.

ية  نحن نعمل بتعاون مع كل من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واليونسكو إلعداد كتيبات وأدلة تفسير
حول القانون، ووضع وحدات تكوينية، أو تنظيم الفعاليات مع المجتمع المدني.

وفيما يخص خطة العمل الثانية، فإن الوزارة ترغب في رفع درجة إشراك المجتمع المدني، وهي تخطط 
للقيام بمقارنة معيارية دولية.

وسيتم إحداث لجنة إشراف جديدة متعددة األحزاب، وذلك عبر عملية اختيار شفافة ومتوازنة بين 9 أعضاء 
مع  بالتشاور  اختيارها  وسيتم  مشاركة(  األكثر  التسع  )الوزارات  العمومية  واإلدارة  المدني  المجتمع  من 

المجتمع المدني.

الجمعيات  من  دعم  مع  ترشيحات  طلب  خالل  من  المدني  المجتمع  من  التسعة  األعضاء  اختيار  وسيتم 
 
ً
 في العملية. ويجب أن يتم اختيار األعضاء من طرف هيئة تحكيم مستقلة اعتمادا

ً
األربع التي تشارك سلفا

الترشيحات  طلب  نشر  وسيتم  وإجرائية.  إلخ.(  االستعراضات...  ير،  التقار )األنشطة،  موضوعية  معايير  على 
 بنظام تناوب وتقييم سنوي: حيث سيتم استبدال 

ً
على اإلنترنت على موقع الوزارة كما سيكون مرفوقا

األشخاص الذين ال يحققون أي نتائج.
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وتتجسد مجموعات العمل المختلفة في:
لجنة اإلشراف المشتركة: المجتمع المدني / اإلدارة؛ -
لجنة التنفيذ )تخص اإلدارة فقط(، وهي عبارة عن لجنة تقنية ستقدم المعلومات المتعلقة بالتقدم  -

الذي أحرزته كل إدارة على اإلنترنت؛
اإلشراف،  - لجنة  المشاركين في  المدني  المجتمع  أعضاء  والذي سيقوده  المدني:  المجتمع  منتدى 

(؛
ً
 جدا

ً
وهو يتألف من المجتمع المدني ككل )سيكون دور اإلدارة محدودا

إحداث رئيس الحكومة للجنة من أجل تعيين المسؤولين عن المعلومات: سيتم نشر منشور بهذا الخصوص  -
.
ً
يبا قر

فيما يخص لجنة اإلشراف المشتركة: مسؤولية اختيار األعضاء التسعة تقع على المجتمع المدني، إذ نود 
أن نكون متفقين بشأن هذه الخيارات. وتأمل وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية أن تتلقى العديد من 

االقتراحات خالل طلب الترشيحات. 

أما فيما يخص المقتضيات المتعلقة بحق الحصول على المعلومات/الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة: 
تعمل وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية على تطوير منصة وطنية للشفافية )استفدنا من التجربة 

اإلسبانية( تتضمن العناصر المتعلقة بالشراكة من أجل الحكومة المفتوحة:
جزء مخصص للمنشورات االستباقية -
جزء مخصص لطلبات المواطنين -
اإلدماج في منصة البيانات المفتوحة -
منصة مواطناتية لتتبع التقدم الُمحَرز فيما يخص االلتزامات -
سيتم إطالق مراصد في المناطق للحصول على معطيات موحدة حول جميع أنحاء البلد. -
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توصيات:

يجب أن تشارك جميع القطاعات )االقتصاد، الثقافة ...( في اللجنة المسؤولة عن اختيار الجمعيات األعضاء . 1
في اللجنة المشتركة. ولتكون الجمعيات أو األفراد مؤهلين، يجب أن يكونوا مهتمين بالقضايا المتعلقة 

بحق الحصول على المعلومات والمساءلة والمناخ والمواطنة والشفافية والحقوق األساسية؛

إقامة تحالفات أكثر شرعية فيما يتعلق بالحكومة؛. 2

اقتراح الحلول و/أو البدائل وإجراء التقييم الذاتي؛. 3

تقبل االنتصارات الجزئية؛. 4

إشراك وسائل اإلعالم من البداية وفي جميع مراحل التنفيذ؛. 5

تقييم المجتمع المدني للتقدم المحرز في عملية التفعيل بشكل مستقل: التوفر على منهجية مع . 6
يرها وشرحها...؛ مؤشرات دقيقة، والقدرة على تبر

المشاركة في عملية تطوير استراتيجيات االتصال وفي خطط العمل وخاصة في إنتاج المواد االعالمية؛. 7

يجب تكييف المواد االعالمية لتناسب جميع الفئات )الدعم اللوجستي والمادي والفني(؛. 8

نشر الرسالة باللغات المحلية؛. 9

ين المقيمين في المغرب؛. 10 تطبيق القانون على المواطنين المغاربة وكذلك على المهاجر

متابعة ورصد األشخاص الذين رفضت طلباتهم المتعلقة بالحصول على المعلومات؛. 11

إشراك كافة الجهات في العملية إلنجاح الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة.. 12





يع إلى التفعيل  - 32 - ير التركيبي         الحق في الحصول على المعلومات: من التشر  التقر


