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  بعد املائة الثام�ة والثالثني اجللسةحمرض 

  ).ه 2018 ینا�ر 9( 1439ربیع ا�ٓخر  21الثال�ء  :التارخي
  .ا�لس رئ�سل ثايناخللیفة ال ، �اله احللوطياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .مساء الثام�ة والثالثنيوا�ق�قة  رابعةسا�ة، ٕابتداء من السا�ة ال :التوق�ت

یتعلق  31.13والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق  ا�راسة :�دول أ�عامل
  .�حلق يف احلصول �ىل املعلومات

--------------------------------------------  

  :رئ�س اجللسة ،املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي
  .ونف�تح اجللسة ال�رشیعیة م�ارشة

 و�ىل �ٓ� �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا
  .وحصبه

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 

  .، یتعلق �حلق يف احلصول �ىل املعلومات31.13رمق 
القانون ا�ي بني ٔ�یدینا، ٔ�ود ٔ�ن  وق�ل الرشوع يف م�اقشة املرشوع

ٔ�تقدم �مس ا�لس �لشكر اجلزیل للك من رئ�س ؤ�عضاء جلنة العدل 
وال�رشیع وحقوق إال�سان و�لس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة 
امللكف ٕ�صالح إالدارة والوظیفة العموم�ة �ىل اجلهد ا�ي یذلوه يف 

  .ٕاىل اجللسة العامةا�راسة املعمقة لهاذ النص ق�ل رفعه 
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل الس�ید الوز�ر

 الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ،الس�ید محمد بنعبد القادر
   :�لوظیفة العموم�ةوٕ�صالح إالدارة 

  .الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

حول  31.13املوقر مبرشوع القانون رمق �رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك 
احلق يف احلصول �ىل املعلومة كام صادقت �لیه جلنة العدل وال�رشیع 

 .2018ینا�ر  2وحقوق إال�سان مب�لس املس�شار�ن یوم 
ؤ�ود فقط التذكري ب�ٔنه سعیا من احلكومة لتزنیل وتفعیل املق�ضیات 

�مج احلكويم يف من ا�س�تور وجتس�یدا ٔ�هداف ومرايم الرب 27الفصل 
�انبه املتعلق بتعز�ز الثقة يف �القة إالدارة �ملتعاملني معها، مت ٕا�داد 
مرشوع قانون حق احلصول �ىل املعلومة، ووضع ٕاطار قانوين لتفعیل هذا 
احلق، �اء الس�تكامل اجلهود املبذو� يف هاذ الس�یاق اكملصادقة �ىل مجمو�ة 

املتعلق �ٔ�رش�یف،  69.99ون رمق القان ،من النصوص القانونیة من ب�هنا

املتعلق بتعلیل إالدارات لقراراهتا السلبیة حتت  01.03وكذا القانون رمق 
املتعلق حبامیة املعطیات ذات  08.09طائ� البطالن، فضال عن القانون 

الطابع الشخيص، �ٕالضافة ٕاىل �لق �دة مؤسسات ملوا�بة هاذ اجلهود 
ة الوطنیة ئومؤسسات الوس�یط والهی اك�لس الوطين حلقوق إال�سان 
  .�لزناهة والوقایة من الرشوة وحمار�هتا

وقد مت ٕا�داد مرشوع قانون احلق يف احلصول �ىل املعلومة يف ٕاطار 
مقاربة �شار�یة، ح�ث مت توس�یع �س�شارة يف هذا املوضوع احلیوي ا�ي 

  .�س�ت�ٔ�ر �ه�م الرٔ�ي العام الوطين وا�ويل
  سادة،حرضات الس�یدات وال 

ٔ�ود الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن مرشوع قانون احلق يف احلصول �ىل املعلومات، 
هذا یعد ركزية ٔ�ساس�یة �مع قوا�د �نف�اح والشفاف�ة ورافعة قویة �لبحث 
العلمي واحلق املعريف ولتمنیة الوعي القانوين وإالداري �ى املواطنني، ٕاضافة 

ع احلكومة املنف��ة ٕاىل �ونه �شلك �رمجة فعلیة ٕالجراءات وم�ادئ مرشو
و�رس�یخ ٔ�سس وضوابط ختلیق املامرسة إالداریة واملسائ� و�لتايل ضامن 

  .الشفاف�ة واملصداق�ة والزناهة يف تدبري الش�ٔن العام
هاذ املرشوع یؤكد التفا�ل إالجيايب لبالد� مع �ه�م ا�ويل هباذ 

هداهتا يف هاذ املوضوع وذ� يف نطاق �لزتام مبا تق�ضیه مواثیقها ومعا
الش�ٔن وما �س�توجب �ش�هثا الراخس حبقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا 

  .�املیا
احلق �س�متد ٔ�مهیته من �ونه ٔ��د املفاتیح  اذو�ري �اف �لیمك ٔ�ن ه

الرئ�س�یة ملاكحفة الفساد ٕاذ ميكن احلق يف احلصول �ىل املعلومات مجیع 
عامة من �الل املشاركة يف الفا�لني من �خنراط إالجيايب يف احلیاة ال

  .مراق�ة معل إالدارة ويف اختاذ القرار
كام �س�متد مرجعیته أ�ساس�یة من إال�ال�ت واملواثیق ا�ولیة املن��قة 
عن م�ظومة أ�مم املت�دة �اصة إال�الن العاملي حلقوق إال�سان الصادر يف 

حلقوق يف مادته التاسع عرش، وكذا العهد ا�ويل اخلاص � 48دج�رب  10
، وكذا اتفاق�ات أ�مم املت�دة 79ماي  3املدنیة والس�یاس�یة الصادر يف 

يف مادهتا العارشة اليت نصت �ىل اع�د  2003ملاكحفة الفساد الصادرة س�نة 
ٕاجراءات ٔ�و لواحئ متكن �امة الناس من احلصول �ىل معلومات عن �یف�ة 

  .رارات فهياتنظمي ٕادارهتا العموم�ة واش�تغالها ومعلیة اختاذ الق
يف  2011واعتبارا لهذه املرجعیة ا�ولیة �رست دس�تور فاحت یولیوز 

الباب املتعلق �حلر�ت واحلقوق أ�ساس�یة �رس الزتام اململكة املغربیة 
ا�امئ حبقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا، وأ�مهیة البالغة اليت �ك�س�هيا 

دو� احلق والقانون وتعمیق تفعیل احلق يف احلصول �ىل املعلومات لرتس�یخ 
ق�ام الشفاف�ة وا�ميقراطیة، ٔ�ذ�ر ٔ�نه قد متت مرا�اة املبادئ العامة أ�ساس�یة 
املعمتدة يف ال�رشیعات ا�ولیة عند ٕا�داد هذا املرشوع �اصة م�دٔ� �شف 
احلد أ�قىص من املعلومات وم�دٔ� ال�رش إالس��ايق �لمعلومات واع�د 

حمدودة وم�دٔ� جمانیة احلصول �ىل املعلومات اس�ت��اءات واحضة ودق�قة و 
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ومسطرة سه� �لحصول �لهيا، وكذا م�ح ضام�ت قانونیة اكف�ة لطالب 
  .املعلومات

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ق�ل تقدمي ٔ�مه مضامني مرشوع قانون احلق يف احلصول �ىل املعلومات 
ات والسادة املس�شار�ن، ٔ�عضاء جلنة البد من ٔ�ن ٔ�نوه ؤ�ش�ید �لس�ید

العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان مب�لسمك املوقر، ا��ن سامهوا يف دراسة 
وم�اقشة وٕاغناء مضامني هذا املرشوع واملصادقة �لیه، وقد تفا�لت 
احلكومة ٕ�جيابیة مع هذا النقاش ح�ث وافقت �ىل مجمو�ة من التعدیالت 

  .لربملانیةاملقرت�ة من طرف خمتلف الفرق ا
  حرضات الس�یدات والسادة،

ٔ�بواب، ٕاذ تناول الباب أ�ول ٔ�حاكما  7لقد تضمن مرشوع القانون 
�امة وكذا املقصود ببعض املصطل�ات القانونیة مس�تعم� يف هاذ القانون 
ويه املعلومات والهیئات واملؤسسات املعنیة وجمال و�یف�ة تطبیق القانون، 

�ن من حق احلصول �ىل املعلومات من ووسع املرشوع دا�رة املس�تف�د
�الل تنصیصه �ىل م�ح هاذ احلق �لمواطنات واملواطنني املغاربة وكذ� 
أ��انب املقميني �ملغرب بصفة قانونیة �ىل اعتبار ٔ�ن ٕا��ة املعلوماتیة ٔ�یضا 

  . �امل من عوامل �لب �س��ر أ�ج�يب
�ىل املعلومات  كام خصص الباب الثاين اس�ت��اءات �لحق يف احلصول

ٕاذ تضمن اس�ت��اءات واحضة ودق�قة وحمدودة م�علقة ��فاع الوطين وب�ٔمن 
ا�و� ا�ا�يل واخلار� وت� املتعلقة �حلیاة اخلاصة لٔ�فراد ٔ�و اليت 
�ك�يس طابع معطیات خشصیة واملعلومات اليت من ش�ٔهنا الكشف عهنا 

يف ا�س�تور وحامیة املس �حلر�ت واحلقوق أ�ساس�یة املنصوص �لهيا 
  .مصادر املعلومات

ٕاضافة ٕاىل ذ� نص املرشوع مضن الباب الثالث �ىل م�دٔ� �شف 
احلد أ�قىص من املعلومات وم�دٔ� ال�رش �س��ايق �لمعلومات اليت حبوزة 
الهیئات واملؤسسات املعنیة عن طریق مجیع وسائل ال�رش املتا�ة، ولو يف 

ت، كام ٔ�لزم املرشوع املؤسسة ٔ�و غیاب ٔ�ي طلب �لحصول �ىل املعلوما
الهی�ٔة املعنیة �ختاذ اكفة إالجراءات والرتت��ات الكف�� بتدبري املعلومات اليت 
يف حوزهتا وحتی�هنا و�رت�هبا وحفظها وفق املعایري املعمتدة يف هذا ا�ال 
�شلك �سهل معلیة تقدميها لطالبهيا طبقا ٔ�حاكم القانون، كام مت التطرق يف 

  .لباب ٕاىل الشخص امللكف بتقدمي املعلومة واملهام املنوطة بههذا ا
ٔ�ما الباب الرابع ف�طرق ٕالجراءات ومسطرة و�ٓ�ال احلصول �ىل 

  .املعلومات وتقدمي الشاكیة مث الطعن ٔ�مام القضاء
كام نص املرشوع �ىل م�دٔ� جمانیة احلصول �ىل املعلومات كقا�دة 

 من التاكلیف املتعلقة ٕ��ادة ٔ�ساس�یة و�س�ت��اء هو حتمل احلد أ�دىن
  .ٕانتاج املعلومات

  حرضات الس�یدات والسادة،
نفس املرشوع نص يف �به اخلامس �ىل جلنة احلق يف احلصول �ىل 
املعلومات اليت س�مت ٕا�دا�ا �ى الس�ید رئ�س احلكومة واليت س�یكون من 
بني �ا�ا السهر �ىل ضامن حسن ممارسة احلق يف احلصول �ىل 

مات، تقدمي �س�شارة واخلربة وكذا ال�رش �س��ايق �لمعلومات اليت املعلو 
يف حوزهتا، تلقي الشاك�ت، التحس�س ب�ٔمهیة توفري املعلومات و�سهیل 
احلصول �لهيا وٕاصدار توصیات واقرتا�ات لتحسني جودة مساطر احلصول 

  .�ىل املعلومات
مت التنصیص يف ؤ��ل �لزتام �لتطبیق السلمي ٔ�حاكم هذا القانون 

الباب السادس �ىل العقو�ت الت�ٔدی��ة يف حق أ�ش�اص امللكفني 
املمتنعني عن تقدمي املعلومات املطلوبة، وذ� �ضامنة ٔ�ساس�یة لردع لك 

  .من �سعى لتغیري مسار القانون عند ٕاصداره
ٔ�ما الباب السابع وأ��ري فقد �دد �رخي دخول القانون �زي التنف�ذ 

بري ال�رش �س��ايق �زي التنف�ذ، ويف هذا الصدد مت ؤ��ل دخول تدا
حتدید مدة س�نة وا�دة خمصصة لق�ام املؤسسات والهیئات املعنیة �ختاذ 
التدابري املتعلقة �ل�رش �س��ايق، وكذا التدابري أ�خرى املتعلقة بتحیني 

  .وضبط املعلومات
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ال خيفى �لیمك ٔ�ن �كر�س حق احلصول �ىل املعلومة يف  ،يف أ��ري

هذا القانون ی�ٔيت لتعز�ز الثقة �ى املواطن ودمع إالصال�ات اليت تعمتدها 
احلكومة يف ٕاطار تزنیل ا�س�تور الرايم ٕاىل ٕاخضاع املرافق العموم�ة ملعایري 

ؤهل ب�� �نف�اح والشفاف�ة وتوطید ا�ميقراطیة ال�شار�یة، مما س�ی
�لمصادقة و�نضامم ٕاىل املبادرة ا�ولیة املتعلقة �لرشاكة من ٔ��ل احلكومة 

  .املنف��ة
الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�مه  ،تلمك يه

  .مضامني مرشوع القانون املعروض �ىل ٔ�نظار جملسمك املوقر قصد املصادقة
  . والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر الس�ید الوز�ر �ىل هذا التقدمي

واللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان، لتقدمي تقر�ر 
ا�لجنة حول مرشوع القانون، ٕاذا التقر�ر وزع �ىل امجلیع، ونف�ح �ب 

  .املناقشة، الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة س�تعطوه مك�وب
  .املعارصة كذ� مك�وبفریق أ�صا� و 

فریق العدا� والتمنیة، د�ل أ��لبیة مجموع، �حتاد العام ملقاوالت 
املغرب كذ� موجود، �حتاد املغريب �لشغل، كذ� الفریق ا�س�توري 
ما اكی�ش، مجمو�ة الكونفدرالیة �لشغل كذ� مك�وب، الفریق �شرتايك 
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م، اللكمة �مس أ��لبیة، نعم نع.. مايش مع أ��لبیة، طیب، ٕاذا بعد تلقي
، ال تقریبا ٕاذا �ادي د�لوا هو احلق د�ل التد�ل هو مكفول، وا�يل ما ..

بغاش ید�ل �یعطي املدا�� مك�وبة مايش مشلك، تفضل اليس ٔ�معو، ال 
  .ما اك�ن مشلك تفضل اليس ٔ�معو

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ت والسادة املس�شار�ن، الس�یدا
امسحوا يل �مس أ��لبیة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة حول هذا املرشوع ا�ي 
حنن بدراس�ته، هذا املرشوع یعترب نق� نوعیة يف نظر� �د �مة ل�س فقط 
من �ب تزنیل ا�س�تور ولكن من �ب ما س�ميكن ٔ�ن �سامه به يف حتویل 

امل م�ظومة حقوق إال�سان يف ا�متع حنو م�ٔسسة احلوار والوصول ٕاىل اس�تك
 .هذا الب�

ندرك ج�دا ٔ�ن خطة العمل الوطين ��ميقراطي وحقوق إال�سان 
مازالت �س�ت�ين بعض اجلوانب، یعترب هذا املرشوع �� واسعا من ٔ��ل 

س�تكامل ورفع �س�ت��اءات لقفل �ب املنظومة حقوق من ٔ��ل إ العمل 
اكمال، فق�ل الك�ري حول هذا إال�سان يف ب�� لیكون ا�س�تور املغريب 

املرشع وحنن كذ� اجهتد� مع احلكومة يف ا�لجنة من ٔ��ل حتسني والرفع 
من مس�تواه واحلكومة جتاوبت �شلك ٕاجيايب ال ب�ٔس به يف كثري من م�افذه، 
ولكن يف نفس الوقت البد ٔ�ن �س�ل ٕاجيابیات هذا املرشوع اليت يه كثرية 

يئ ب�ٔن احلق يف املعلومة هو حق ٔ�صيل �دا انطالقا من تقر�ره �شلك هنا
ول�س مطلقا ٔ�ن ا�س�تور بنفسه جعل ٕاماكنیة �لق �س�ت��اءات مبق�ىض 

 .القانون
فاالس�ت��اءات الواردة يف ا�س�تور ال جتع� ینقص قمية من  ،ف��

  :ٔ�مهیته ٕاطالقا، فاالس�ت��اءات الواردة يف املرشوع ثالثة ٔ�صناف
س�ت��اءات ا�س�توریة كام يه يف یتعلق بتزنیل �: الصنف أ�ول

  .ا�فاع الوطين وأ�من ا�ا�يل ٕاىل �ٓخره واملعطیات الشخصیة
�س�ت��اءات ذات الطابع مشرتطة حبصول الرضر، حبصول الرضر يف 

  .�ا� �دم وجود الرضر ل�س هناك اس�ت��اء
�س�ت��اء املتعلق مبصدر قانوين ا�ي اعتربه رسا : الصنف الثالث

  .�ان يف الربملان ٕاىل �ٓخرهاكلتداول ا�ل
فٕاذن ل�س هناك توس�یع �ملعىن ا�ي �سمعه يف �س�ت��اء، بل هناك 

  .�رت�ب وتدبري وا�رتام املق�ضیات القانونیة القامئة
ٔ�مهیة ٔ�خرى ٕاجيابیة، ٔ�ن املواطن مت ٕارشاكه يف املناز�ة يف رفض طلبه 

ىل القضاء من املعلومة حتت مظ� �س�ت��اء، فميكن �لمواطن الرجوع إ 
  .ملناقشة ٔ�س�باب رفض طلبه، وهذا يشء ٕاجيايب

�ٓلیات التنف�ذ، ويف مقدمهتا ا�لجنة الوطنیة اليت ٔ��دثت : مس�ٔ� �لثة

مبنظور �س�تقاليل، ٔ�ن اس�تقاللیهتا، فهيا ا�لجنة الوطنیة ملراق�ة املعطیات 
ه، يه اليت ترتٔ�سها، فهيا املؤسسات أ�خرى من الربملان واحلكومة ٕاىل �ٓخر 

  .وا�متع املدين كذ�
�ام لهذه ا�لجنة نعتربها ٕاجيابیة �دا، ٔ�هنا ذات طابع مشويل فهيا : رابعا

ما هو جوهري ؤ�سايس و�ام ا�ي یتعلق يف ما �ٓىت به الفصل، لن ٔ�رید ٔ�ن 
ٔ�قرٔ� �لیمك لك هذا، ضامن حسن املامرسة وتطبیق، هذا قلیل فني كنو�دو 

  .تضمن التطبیقالقانون حيمل طیات ترصح ب�ٔهنا 
تقدمي �س�شارة ٕاىل املؤسسات والهیئات املطلوبة بتقدمي املعلومات، 
كذ� وظائف �اصة التقر�ر يف الشاك�ت والبت فهيا، حتس�س ب�ٔمهیة 
احلصول �ىل املعلومة ٔ�نه �س�هتدف املواطن حىت ال �كون حضیة لٕالشا�ة 

مواطنته �شلك والق�ل والقال، و�س�هتدف املواطن الس�تكامل مرشوع بناء 
اكمل، حتق�ق لتفعیل املساطر حىت ال تبقى املساطر الواردة يف هذا 
املرشوع �ربا �ىل ورق، بل حتر�كها ب�ٔدوات وهذه �مة هذه ا�لجنة، �منیة 
احلق يف املعلومة، مبعىن ٔ�ننا لس�نا يف نقطة ا�هنایة بل حنن يف نقطة البدایة، 

حلق ل�شمل اكفة ا�متع، كذ� واملرشع رٔ�ى ٔ�ن ا�لجنة لها ٔ�ن �مني هذا ا
�زوید املؤسسات �لرٔ�ي  ملا حيتاج املؤسسة �لرٔ�ي يف موضوع حتق�ق 

  .وتق�مي املعلومة
ؤ��ريا مس�ٔ� اليت تتعلق ٕ�صدار تقر�ر س�نوي، مبعىن ٔ�نه د�لنا يف 
مر�� مؤسساتیة، مشولیة �لمجمتع وا�و� ٕ�نتاج �ٓلیات وتقار�ر ذات الطابع 

التقار�ر وهذا العمل هو ا�ي س�یجعل �لفعل ٔ�ننا نوسع املرجعي، وهذه 
  .�ب الشفاف�ة ونثق يف ما نتلقاه من معلومات

وبذ� نظن ب�ٔنه من موقع أ��لبیة ٔ�ن دراس��ا لهذا املرشوع اكن 
هباجس وخوف ٔ�ن �كون املرشوع ال �س�تجیب ملطالب املر�� الراهنة 

ن املرشوع التمنوي واملسار ولك�ه �رید ٔ�ن �كون يف مضن املسار التمنوي مض
  .�ل�رشیع �لجیل اجلدید من ال�رشیعات اليت حتمل هذا اهلم

يف التقدمي ا�ي مسعناه، قدم مرجعیات ومصادره والزتامات احلكومة 
��رتا�ا، ولكن ٔ�كرث من ذ� ٔ�ن الصیغة واحل� اليت �اء هبا املرشوع 

  .ٔ�و نقائص ونصوت عنه، هناك بدون شك سلبیات جتعلنا ندافع عنه
ولكن ال ميكن ٔ�ن ننظر ٕاىل ال�ٔس �شلك شفاف، البد ٔ�ن نضع أ�مور 
يف س�یاقها ونقمي اجلوانب إالجيابیة مبا یتطلبه املر�� من ٔ��ل صريورة تطور 
خصوصا وحنن يف بناء ٔ�نه تزنیل ا�س�تور يف اعتقاد� ل�س جمرد ٔ�ن ن�ٔ�ذ 

وثقافة جتعل من  القوانني و�كون م�الیة، تزنیل ا�س�تور يه فلسفة
ا�س�تور یقود وجير ا�متع �لك ما حيم� من قمي وحقوق حىت یبقى 
��س�ام التام وا�منو يف ظل هذا ��س�ام طبعا يف ظل �س�تقرار وهذا 

  .ما �سعى ٕالیه وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر الس�ید املس�شار
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ساس ٔ�نك د�ل ا�قائق، �ىل �ٔ  �7لطبع اللكمة د�لمك ٔ��ذت حوايل 
اللكمة �لفریق �س�تقاليل، �لطبع .. �لكمت �مس أ��لبیة، اللكمة نعم

ما �دا ٕاذا كنيت �ادي �لكم �مس . دق�قة 16الفریق �س�تقاليل يف �دود 
  .دق�قة 16وا�د�ن �ٓخر�ن، �مس الفریق �س�تقاليل ٕاذا 

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا

  .�مس هللا الرمحن الرحمي
  ،الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف 
املتعلق �حلق يف احلصول �ىل  31.13موضوع ٔ�و حول مرشوع قانون رمق 

  .املعلومة
  ،لس�ید الرئ�س احملرتما

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  ني،السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتم

یتعلق �حلق يف احلصول �ىل املعلومات  31.13ٕان مرشوع قانون رمق 
یندرج مضن تزنیل مق�ضیات ا�س�تور املتعلق حبامیة احلر�ت وضامن 

م�ه، ح�ث یقول  27احلقوق أ�ساس�یة املنصوص �لهيا يف الفصل 
�لمواطنني واملواطنات حق احلصول �ىل املعلومات املوجودة يف حوزة "

عموم�ة واملؤسسات املنتخبة والهی�ٓت امللكفة مبهام املرفق العام، إالدارات ال
وال ميكن تق�ید هذا احلق ٕاال مبق�ىض القانون هبدف حامیة لك ما یتعلق 
��فاع الوطين وحامیة ٔ�من ا�و� ا�ا�يل واخلار� وامحلایة اخلاصة 

ص لٔ�فراد، وكذا الوقایة من املس �حلر�ت واحلقوق أ�ساس�یة املنصو 
�لهيا يف دس�تور وحامیة مصادر املعلومات وا�االت اليت حيددها القانون 

  ".بدقة
و�ىل صعید �ٓخر �شلك املرشوع لبنة ٔ�ساس�یة حلصول املغرب �ىل 
العضویة الاكم� يف املبادرة ا�ولیة املتعلقة �لرشاكة من ٔ��ل احلكومات ٔ�و 

دات ا�ولیة ؤ�ساسا املادة احلكومة املنف��ة، والزتام املغرب �ملواثیق واملعاه
العهد ا�ويل حلقوق  19من إال�الن العاملي حلقوق إال�سان، واملادة  19

  .من اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد 10املدنیة والس�یاس�یة واملادة 
ٕاذا هذه أ�رضیة ٔ�ساس�یة واكنت رضورة �عتبار ٔ�هنا يه املرجعیة ٔ�و 

ة اليت �رى من �اللها و�س��رص كذ� نقطة �نطالق ٔ�و البىن احلق�ق�
املعطیات املتعلقة هبذا املرشوع، �� الس�ید الرئ�س احملرتم نعترب ٔ�ن احلق 
يف احلصول �ىل املعلومة � ٔ�مهیة قصوى يف تعمیق ا�ميقراطیة القمية 
وكذ� عن طریق الزتام إالدارات العموم�ة برضورة متكني املواطنني من 

واختاذ التدابري الكف�� ملامرس�هتا لهذا احلق تعز�زا  احلصول �ىل املعلومات
  .�لشفاف�ة و�رس�ی�ا لثقافة احلاكمة اجلیدة

ويف هذا الس�یاق البد ٔ�ن نثري بعض املالحظات حول النص ا�ي حنن 
  .بصدد م�اقش�ته

ٔ�وال، الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن �ىل لك �ة معنیة هبذا القانون خمتصة يف ا�ال 
�ج�عي ٔ�و إالحصايئ وا�ي حبمك �شاطها ت��ج �ق�صادي ٔ�و املايل ٔ�و 

معلومات يف ا�االت السالفة، ٔ�ن ت�رش بصفة دوریة املعلومات إالحصائیة 
و�ق�صادیة و�ج�عیة ولك املعلومات املتعلقة �ملالیة العموم�ة، مبا يف 
ذ� املعلومات املتعلقة �الق�صاد المكي، املدیونیة العموم�ة واحلسا�ت 

لوطنیة ؤ�صول ودیون ا�و� والتوقعات واملعطیات حول النفقات العموم�ة ا
والترصف يف املالیة العموم�ة بصفة �امة، وكذ� املعطیات التفصیلیة 

  .املتعلقة �ملزيانیة �ىل املس�توى الوطين واجلهوي واحمليل
ومن ٔ��ل �رس�یخ هذا احلق ا�س�توري وتفعلیه جيب أ��ذ مبقارنة 

ز �ىل �دة د�امئ رضوریة من ق�یل، رضورة مراجعة النظام مشولیة �ر�ك
أ�سايس �لوظیفة العموم�ة �اصة يف الشق املرتبط �لرس املهين ا�ي وقف�ا 
�لیه كرثا �الل املناقشة يف ا�لجنة و�دم موا�ة املؤسسات الوطنیة 

  .ا�تصة يف احلصول �ىل املعلومة مبربر احلفاظ �ىل الرس املهين فقط
النظر يف النصوص القانونیة اليت تتعارض مع احلق يف املعلومة ٕا�ادة 

ٕ�عطاء أ�ولویة لقانون حق احلصول �ىل املعلومات مقارنة مع �يق القوانني، 
 ماكذ� رضورة تقلیص جمال �س�ت��اءات وربطها مبربرات واحضة، وهذا 

  .ٔ�ح�ا� وحنن نناقش هذا النص �ه
م�ة إالدارة �ىل ٕاعطاء املعلومات مث كذ� التنصیص لزوما �ىل ٕالزا

لطا�هبا وصیا�ة القانون بلغة واحضة ودق�قة ال ترتك ٔ�ي جمال لت�ٔویل 
الفضفاض، ووقف�ا كذ� وحنن كذ� نناقش �ىل بعض اللكامت اليت قد 
ختضع ٕاىل ت�ٔویل ومن ش�ٔن ذ� الت�ٔویل ٔ�ن یؤ�ر سلبا �ىل املضمون 

  .احلق�قي �لنص
�یبة ا�لجنة أ�ولیة �لحق يف احلصول �ىل مث كذ� ٕا�ادة النظر يف �ر 

املعلومات مبا یضمن متثیلیة ٔ�وسع �لمجمتع املدين ویعزز من اس�تقاللیهتا، مث 
�رش الوعي �ى معوم املواطنني ب�ٔمهیة احلق يف احلصول �ىل املعلومة 
والرتوجي خلدمة ٕا��ة املعلومة عن طریق تنظمي امحلالت إال�الم�ة 

  .ة حول �یف�ة اس�تعامل هذا القانونواملبادرات التحس�س�ی
تقویة �رامج احلكومة إاللكرتونیة عن طریق �ع�د �ىل وسائل 

  .�ك�ولوج�ة يف املعلومات واالتصال
   ،الس�ید الرئ�س

ٕان هذا النص القانوين املنظم حلق احلصول �ىل املعلومات �شلك 
ف رها�، رهان تزنی� �ىل ٔ�رض الواقع ٔ�كرب حتدي یوا�ه لك أ�طرا

املتد�� يف هذا إالطار، ولعل هذا ما كنا وال زلنا نطالب به يف حزبنا ويف 
فریق�ا كام نؤكد �ىل ٔ�ن إالرساع ٕ�خرا�ه ٕاىل �زي التنف�ذ �ىل اعتبار ٔ�ن 
وصول املواطن ٕاىل املعلومات وحصو� �لهيا ل�س �ایة يف �د ذاهتا بقدر 

خ احلاكمة اجلیدة ما هو وس�ی� لتحق�ق التواصل وتعمیق الشفاف�ة و�رس�ی
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و�كر�س ا�رتام حقوق إال�سان واحلر�ت الفردیة والعامة وحمارصة الفساد 
عن طریق التق�مي وحتدید املسؤولیة وربطها �حملاس�بة، وذ� دعام �لتواصل 

  .واس�تعادة �لثقة املفقودة �لمواطن اجتاه إالدارة
عه وحنن نناقش هذا املوضوع فٕاننا تعاملنا م ،وت�ٔس�یا �ىل ما س�بق

معام� ٕاجيابیة، ذ� ٔ�ننا رغب��ا أ�ساس�یة هو ٔ�ن خيرج هذا القانون ٕاىل �زي 
  .الوجود

ٔ�ما ف� خيص التعدیالت واملالحظات ف�حن نرت�ها �لمامرسة �ىل ٔ�رض 
الواقع، هذا النص ٔ�ول مرة خيرج �لوجود، ٕاذن ال بد من ٔ�ن نعطه الفرصة 

لتعدیالت �لمس�تق�ل، لیحتك �لواقع ومن �الل ذ� ميكن ٔ�ن نتقدم �
�� فٕاننا ومن م�طلق رغب��ا وحرصنا �ىل ٕاخراج هذا النص ٕاىل �زي 
الوجود ٔ�مهیته ا�ا�لیة واخلارج�ة فٕاننا سوف نتعامل معه �ٕالجياب 

  .ونصوت �ٕالجياب
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .فریق أ�صا� واملعارصة

  :تو�زي دامحاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ��رشف بتقدمي مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة حول مرشوع قانون 

31.13.  
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

املتعلق �حلق يف احلصول �ىل  31.13یندرج مرشوع قانون رمق 
من ا�س�تور ا�ي ا�رتف  27ق�ضیات الفصل معلومات يف ٕاطار تزنیل م 

ؤ�ول مرة هبذا احلق يف ا�س�ام مع ا�هودات املبذو� من طرف ا�و� 
والرام�ة ٕاىل تعز�ز مطالب الشفاف�ة و�نف�اح وكذ� اس�ت�ابة لالنتظارات 
الس�یاس�یة واحلقوق�ة والثقاف�ة واملزتام�ة مع ورش حماربة الفساد وتفعیل 

  .جلیدة وربط مسؤولیة �حملاس�بةم�ادئ احلاكمة ا
  الس�ید الرئ�س،

یعترب احلق يف احلصول �ىل املعلومة ٔ��د ٔ�مه �ٓلیات التعز�ز ودمع 
ممارسات العدید من احلقوق أ�خرى �ىل اخ�الف ٔ�نواعها ؤ�داة هامة 

 ى�لتعز�ز انف�اح والشفاف�ة واملساء�، كام یعترب من �ٓلیات احلامسة 
  .ع املدين وخمتلف الفا�لني من ٔ��ل ماكحفة الفساداملواطنني وهیئات ا�مت

و�شلك بدایة الطریق �لقطع مع ثقافة الرسیة والك�ن ووس�ی� لتعز�ز 
الثقة يف املؤسسات والفا�لني من �الل جعل املواطنني ٔ�كرث قر� من 
إالدارة وٕا��ة الفرصة هلم ملعرفة ما �روج دا�ل هذه إالدارة، ف�صبح 

قة تعاون و�شارك ول�ست �القة نفور وابتعاد، بل ٕانه العالقة ب�هنام �ال
�شلك وس�ی� لضامن فعالیة وجنا�ة الس�یاسات العموم�ة ٔ�ن توفري 
املعلومات واملعطیات والو�ئق املتعلقة ٕ��داد الس�یاسات العموم�ة تعترب 
�ٓلیة �جعة يف م�ناول املواطنني وخمتلف الفا�لني من ٔ��ل مسامهة يف 

قرارات والس�یاسات املت�ذة وجتویدها وت�ٔمني وت��ع ٕاجنازها حتسني نوعیة ال
  .وتق�ميها، و�لتايل املشاركة املنت�ة والعملیة يف لك مرا�ل تفعیل القرار

  الس�ید الرئ�س،
وٕان اكن هذا مرشوع القانون �ك�يس ٔ�مهیة �لغة فالبد من ٕابداء بعض 

  :املالحظات
 ٕا�ا� هذا املرشوع مالحظة ٔ�وىل جوهریة، تتعلق �لت�ٔخر الك�ري يف

 6القانون �لرمغ من ٔ�مهیته حبیث سادت �ا� من الرتقب اس�مترت 
  ، ؤ�ربع س�نوات بعد ٔ�ول مسودة؛2011س�نوات بعد دس�تور 

�دم اع�د هذا القانون م�ع املغرب من الولوج�ة التصنیف ا�ويل 
يف املتعلق �حلكومات املنف��ة وهذا �لطبع یؤ�ر �ىل صورة املغرب �املیا 

�الق�ه �ملاحنني ا�ولیني ومبؤسسات ا�ولیة و�ملس�مثر�ن، �ٕالضافة ٕاىل 
جتمید املبادرة الربملانیة �رددت احلكومة �شلك �بري ق�ل ٕا�ا� املسودة 
أ�وىل �لمرشوع اليت مت �رشها �ملوقع الرمسي لٔ�مانة العامة �لحكومة بتارخي 

طرف خمتلف الفا�لني  واليت عرفت تفا�ال �بريا من 2013یولیوز  11
  والهیئات املعنیة مبوضوع الشفاف�ة وحماربة الفساد وختلیق احلیاة العامة؛

ضعف تفا�ل احلكومة مع �س�شارة العموم�ة ومذ�رات العدید من 
الهیئات واملؤسسات الرمسیة والغري رمسیة ونعطي بعض أ�م��، مذ�رة 

امجلعیة املغربیة حملاربة الرشوة  الهیئة املركزیة �لوقایة من الرشوة وحمار�هتا،
)transparency( ،الش�بكة املغربیة �لحق يف احلصول �ىل املعلومة ،

، �رى ب�ٔن كفا� هذا احلق تتطلب ٔ�ن �كون القانون 19م�ظامت املادة 
املتعلق يف احلصول �ىل املعلومة من �ة مالمئة �لمبادئ واملعایري ا�ولیة 

ة ٔ�خرى ی��غي ٔ�ن �متزي �ل�ساطة والوضوح و�يق املامرسات الفضىل ومن �
وقابلیة �لتنف�ذ، فضال عن وجود ب��ة س�یاس�یة وثقاف�ة �اضنة �لحقوق 

 .واحلر�ت وقادرة �ىل تدشني مر�� �دیدة من الشفاف�ة وإالنف�اح
نالحظ ٔ�نه �لرمغ من التكر�س ا�س�توري �لحق يف احلصول �ىل 

دید من الثغرات و�دم التنصیص املعلومة الزالت �شوب هذا املرشوع الع
دا�ل ثنا�ها �ىل العدید من املالحظات واملقرت�ات اليت تضمنهتا مذ�رة 

  خمتلف الفا�لني؛
�س�ل ارتباط ٕاقرار هذا احلق �ملناخ الس�یايس واحلقويق العام وكذ� 
�ٕالعامل اجلید للك املق�ضیات ا�س�توریة املرتبطة �جلوانب التدبريیة 

سواء �ىل مس�توى �رس�یخ م�دٔ� الشفاف�ة واملشاركة ٔ�و �ىل �لش�ٔن العام، 
  .مس�توى ٕاعامل م�دٔ�ي املساواة وربط املسؤولیة �حملاس�بة

ونظرا لعدم جتاوب احلكومة مع التعدیالت اليت قد�ا فریق أ�صا� 
واملعارصة سواء �ىل مس�توى جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان ٔ�و �ىل 
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ي من بعد وهللا ٔ��مل، فٕاننا سوف نتعامل مع �لس��ا ميكن ا�يل �ادي جت
هذا القانون ارتباطا بتعامل الوز�ر مع �قرتا�ات اليت سوف نقرت�ا، 

  .التعدیالت ا�يل نقرتحهتا ا�ٓن
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  شكرا الس�ید املس�شار احملرتم،

�ري موجود، مجمو�ة  ا�س�توري، الفریق )CGEM(إالخوان يف 
  .یة قدممت، ٕاذن تفضيلالكونفدرال 

  :�ر� حلرش لس�یدةااملس�شارة 
�ل�س�بة لنا حنن كذ� �س�ل ٕاجيابیا ٔ�ننا ا�ٓن ميكن ٔ�ن نقول �ىل ٔ�ننا 
عند� قانون �ل�س�بة �لحصول �ىل املعلومة، ؤ�رید ٔ�ن اذ�ر �ىل ٔ�ن هذه 
من بني املطالب كذ� الس�یاس�یة و�ج�عیة اليت قضهتا أ�حزاب 

النقا�ت وامجلعیات يف ٕا�ن نقاش مرشوع ا�س�توري  الس�یاس�یة، وكذ�
  .ا�ي اكن حمط نقاش واسع واس�شارة واسعة

�س�ل كذ� �ىل ٔ�نه �ل�س�بة لنا، يه تد�ل يف ٕاطار �زوید 
املواطنني �ملعلومة، وكذ� من ٔ��ل ٔ�ن �كون هناك دمقرطة يف احلصول 

ید الوز�ر تفا�لمك ٕاىل املعلومة، إالجيابیات فعال و�س�ل كذ� ٕاجيابیا الس� 
مع بعض التعدیالت اليت تقدم�ا هبا �كونفدرالیة دميقراطیة �لشغل، وما 
ميك�نا ٕاال ٔ�ن �شكرمك ٔ��مك فعال ٔ�وحضمت �ىل ٔ��مك م�ف�حون �ىل كذ� ا�ٓراء 

  .أ�خرى
�ري ٔ�ننا يف بعض النقط اليت اكنت �د �مة �ل�س�بة لنا ويه م�ال 

، ٔ�نه عندما نقر مبصاریف احلصول �ىل ا�مقرطة يف الوصول ٕاىل املعلومة
املعلومة ا�ي یطلهبا، فهذا تی�ني الس�ید ا�يل تیكون ٔ�و الس�یدة، طالب 
املعلومة ا�يل عنده مجیع إالماكنیات، ا�يل عندو إالماكنیات املادیة 

  .س�یحصل �لهيا وا�ي ال یتوفر �ىل ٕالماكنیات سوف �كون عنده مشلك
نقط اليت جيب ٔ�ن حيصل فهيا �ىل هناك كذ� �ل�س�بة لنا بعض ال 

املعلومة، وكنا قد �ش�ب��ا �لنقطة املتعلقة �لك ما هو مايل و�لك العملیات 
املالیة اليت تقوم هبا ا�و�، ٔ�ننا نعترب �ىل ٔ�ن شفاف�ة هذا اجلانب تد�ل 
يف ٕاطار كذ� احلصول �ىل املعلومة والشفاف�ة والزناهة وكذ� احلاكمة 

  .اجلیدة
نا اكنت نقطة، كنا �متىن ٔ�ننا عندما طرح�ا ٔ�ن �كون مق�و� �ل�س�بة ل 

من عند الس�ید الوز�ر، وخصوصا ٔ�ن مجمو�ة من أ�حزاب املشلكة لهذه 
احلكومة يه تنادي �ملناصفة وتنادي �ملساواة، هناك مالحظة حول 
ال�شك�� �لجنة اليت س��كب، لٔ�سف هناك ميكن الس�ید الوز�ر ٔ�ن یقول 

ض �اء من طرف، مل �كن ن��ظر ٔ�ن �رفض، �ل�س�بة لنا �ىل ٔ�نه الرف
�س�ل �ىل ٔ�ن �ل�س�بة �لكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، حنن نؤمن �ىل ٔ�ننا 

  .حنصل �ىل ٔ�ش�یاء ونناضل من ٔ��ل حتس�هنا وجتویدها وكذ� حتس�هنا

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكر الس�یدة املس�شارة

   : یت�ٔلف مهنا مرشوع القانونون��قل �لتصویت �ىل املواد اليت
  .ٔ�عرض �لیمك املادة أ�وىل �لتصویت، ل�س فهيا تعدیل، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
فریق أ�صا� واملعارصة �ش�ث �لتعدیالت اليت مل تق�ل هبا احلكومة يف 

  .ا�لجنة

 :الس�ید رئ�س اجللسة
فهيا التعدیل س�نطرح عندما س�نصل ٕا�هيا، عندما نصل ٕاىل املواد اليت 

  .التعدیل، ٔ�طرح املادة أ�وىل كام وردت �لطبع
  ٕاجامع؛: املوافقون

  ٕاجامع؛: املادة الثانیة
املادة الثالثة ورد �ش�ٔهنا تعدیالن، اك�ن التعدیل أ�ول من فریق 
أ�صا� واملعارصة والتعدیل الثاين من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 

دة املس�شار�ن مقديم التعدیل أ�ول من فریق أ�صا� اللكمة ٔ��د السا
  .واملعارصة

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  الس�ید الرئ�س،

التعدیل �روم ٔ�نه هو التعدیل املقرتح هو للك خشص احلق يف احلصول 
�ىل املعلومة املشار ٕا�هيا، للك خشص، ماكن �لمواطنني واملواطنات، ملاذا؟ 

ینا ٔ�ساس دس�توري ف� خيص هذا املوضوع ا�يل هو ٔ�ن �ینا يف البدایة �
من ا�س�تور ا�ي ینص �ىل هذه املس�ٔ� هذه،  30والفصل  27الفصل 

 19وكذ� �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن هناك معایري دولیة وخصوصا قامئة املنظمة 
و�لتايل نقرتح ٔ�ن نضع للك خشص ا�يل يه مذ�ورة يف هاد قامئة املنظمة 

  .شكرا الس�ید الرئ�س 19

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر، اللكمة �لس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

كام س�بق ٔ�ن وحضت يف ا�لجنة، احلكومة ال توافق �ىل هذا التعدیل 
من ا�س�تور ا�يل �دد  27نظرا لعدم مالءم�ه مع ٔ�حاكم الفصل 

  .هذا احلق يف املواطنات واملواطنني املس�تف�د�ن من

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض التعدیل ا�ي تقدم به فریق أ�صا� واملعارصة �لتصویت
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  ؛12= املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .9= املمتنعون

ن��قل ٕاىل التعدیل الثاين ال ق�ل ح�ث اك�ن التعدیل يف نفس املادة تقدم به 
  .ملغربفریق �حتاد العام ملقاوالت ا

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
ا�ي �روم مضن ما �رومه  3رمغ و�اهة تعدیل د�لنا ا�ي �روم املادة 

ٔ�نه خيول احلق ٕاىل �انب املواطنني واملواطنات يف احلصول �ىل املعلومات 
ٕاىل املقاوالت وٕاىل مجعیات ا�متع املدين بصفهتم ٔ�ش�اصا اعتباریني احلق 

  .ملعلومةيف الوصول ٕاىل ا
هذا احلق ٔ�نه �ادي ميكن ٔ�وال من حتسني م�اخ أ�عامل و�ادي ميكن 
من اج�الب الرسام�ل أ�ج�بیة وكذ� حتسني املغرب يف التصنیفات 

واج�ذاب كام قلت ) Doing Business(أ�ج�بیة خصوصا �ى هی�ٓت 
�س��ر أ�ج�يب، فلٔ�سف ٔ�نه ما تق�لشاي ولكن اح�ا نظرا �لتفا�ل 

ايب د�ل الس�ید الوز�ر مع تعدیالت ٔ�خرى ا�يل ق�ل مهنا، و�لطبع إالجي
نظرا لعدم ٕاحراج إالخوان د�لنا الزمالء والزم�الت د�لنا يف ا�لس، ف�عد 

  .�شاور مع الفریق ٔ�نه ارت�ٔینا حسب هذا التعدیل وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكر الس�ید املس�شار احملرتم

  .وافقون �ىل املادة الثالثة�لتصویت، امل 3ٔ�عرض املادة 
  .املوافقون �ىل املادة الثالثة

  ..املوافقون
نعم، ال التعدیل م�ق�لش، كنعرض املادة كام �اءت، كام وردت، املادة 

  .كام وردت
  ؛.34= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .املمتنعون، ال ٔ��د

  .املادة الرابعة ل�س فهيا تعدیل
  .جامعاالٕ : ٔ�عرض املادة الرابعة �لتصویت

  .إالجامع: املادة اخلامسة
  .إالجامع: املادة السادسة

  .املادة اخلامسة مل �رد فهيا تعدیل
  .نعرضها �لتصویت

  .ٕاذن املوافقون
املادة مخسة كام �اءت، كام وردت، مفهياش تعدیل، مل �رد فهيا تعدیل 

  .ولكن إالخوة يف الكونفدرالیة عندمه تصویت مغا�ر، حشال العدد
  .تٔ�عید التصوی

  ؛34=املوافقون
  ؛12= املعارضون

  .املمتنعون، ال ٔ��د
املادة السادسة، ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة، اللكمة 

  .ٔ��د السادة املس�شار�ن مقديم التعدیل
  .فریق أ�صا� واملعارصة تقدمي التعدیل

  .6هذه املادة 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
، �روم یعين التدق�ق وا�قة 4و3مع التعدیل يف املادتني ٔ�وال املالءمة 

 4و3يف حتدید املسؤولیات �ٕالضافة �ليش ا�يل اعترب�ه يف املادتني 
من إال�الن العاملي حلقوق إال�سان، و�لتايل حنن  19وا�س�اما مع املادة 

نؤكد �ىل البد من حتدید الشخص ٔ�و أ�ش�اص املسؤولني وامللكفني 
  .علوماتٕ�صدار امل

  . شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

س�بقت إالشارة ٕاىل ٔ�ن املعلومة �سمل �مس الهی�ٔة ٔ�و املؤسسة ول�س 
  .�مس الشخص، �� فاحلكومة ال توافق �ىل هذا التعدیل

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .ٔ�عرض تعدیل فریق أ�صا� واملعارصة �لتصویت
  .املوافقون �ىل التعدیل

  ؛12= املوافقون
  ؛22=املعارضون
  .10=املمتنعون

  :�لتصویت 6ٕاذن ٔ�عرض املادة 
  :املوافقون �ىل املادة السادسة كام وردت

  ؛33= املوافقون
  ؛12= املعارضون
  .ٔ��دال = املمتنعون

والیوم " ج"و" ب"هذي وقع فهيا تعدیل يف ا�لجنة يف البند�ن  7املادة 
  ".ج"قدمت احلكومة كذ� تعدیل �ىل تعدیل �ش�ٔن البند 

  .ٔ�وال نعطیو اللكمة �لحكومة لتقدمي التعدیل
  .اللكمة �لحكومة
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الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

يف احلق�قة ٔ�نه أ�مر ال یتعلق بتعدیل هو اس�تدراك ٕاذا مت اس�سا�ة 
هاذ املصطلح ٔ�ن لكمة ٔ�و ال مدلول لها يف هاذ البند رمبا �ري يف الصیا�ة 
�رسبت ما عندها حىت معىن ذیك لكمة ٔ�و هو جمرد تصویب ٔ�كرث م�ه 

  .تعدیل، شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  : س�ید الوز�ر �ىل هذه املادة �لتصویتٕاذن نعرض تصویب ال 

  إالجامع؛= املوافقون
  ال ٔ��د؛= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

" ب"كام س�بق وان �دلت من طرف ا�لجنة يف البند  7نعرض املادة 
ٔ��ذا بعني �عتبار تصویب ا�لس �ىل التعدیل احلكويم �ش�ٔن البند 

  ".ج"
  إالجامع؛= املوافقون

  د؛ال ٔ��= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

  .املادة الثام�ة، مل �رد فهيا تعدیل
  .إالجامع

  :املادة التاسعة مل �رد فهيا تعدیل
  .إالجامع

املادة العارشة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة هيم الفقرة 
  .أ�وىل من املادة

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
ٔ�ن نضیف امجل� ا�ٓتیة ٔ�ن تعمل �ىل تنظمي وهت� هاذ الفقرة هو 

والرمقنة وال�رش للك يف �دود إالماكن ب�رش احلد أ�قىص �لمعلومات اليت 
يف حوزتنا ٕاىل �ٓخره ٕاذ هنا ٔ�ضف�ا جوج املسائل ٔ�ساس�یة حىت �سهل 
الوصول �رش املعلومات، مت كذ� اس�تعامل تق�یة التواصل ا�ٓن اكینني 

ٔ�نرتن�ت ٕاىل �ٓخره و�لتايل املعلومات جيب ٔ�ن �كونوا يف التق�یات، اكینني ا
)les portails ( د�ل الناس ا�يل تیحفظوا �لهيا هذا هو املوضوع د�ل

  .التعدیل وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
طیب فقط ٔ�� فقط ٔ�ذ�ر ب�ٔنه اكن عند� تعدیل د�ل، اك�ن تعدیل د�ل 

ن تعدیل د�ل فریق أ�صا� واملعارصة ا�لجنة يف الفقرة الثانیة وعند� دا� ا�ٓ 
  .يف الفقرة أ�وىل

  :نعرض تعدیل فریق أ�صا� واملعارصة �لتصویت

  ؛11= املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .ممتنعون 10= املمتنعون

وا�ٓن نعرض تعدیل ا�لجنة �لتصویت وا�ي هيم بنود الفقرة الثانیة من 
  . املادة

  .ٕاجامع= املوافقون
  .ٕاجامع= �لتصویت 10ٔ�عرض املادة 

مل �رد فهيا  11ل�س فهيا تعدیل، املادة  10مل �رد فهيا تعدیل، املادة 
  .تعدیل، ٕاجامع

 17ٕاجامع،  16ٕاجامع،  15ٕاجامع،  14ٕاجامع،  13ٕاجامع،  12املادة 
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة، اللكمة ٔ��د  18ٕاجامع، 

  .السادة املس�شار�ن مقديم التعدیل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
نقرتح يف التعدیل التايل �دم إالشارة ٕاىل �س�ت��اءات ا�يل مت إالشارة 
د�لها يف مواد سابقة، فالهی�ٓت يه ملزمة بتعلیل مجیع القرارات السلبیة 
�ش�ٔن تقدمي املعلومات، یعين فاش كرتد يش مصل�ة من املصاحل إالداریة 

د�لها لزتوید ا�يل �یطلب املعلومة بدون إالشارة ٕاىل  واحلكوم�ة �ىل الرفض
�االت حمددة يف هذا القانون، یعين �دم حرص املربرات د�ل الرفض، ٕاذا 
ف�حن �رى ٔ�نه ال �ا�ة ٕاىل ذ�ر �االت دون ٔ�خرى، وجيب ٔ�ن یتضمن 
الرد هبذه الرشوط إالشارة ٕاىل حق املعين �ٔ�مر يف تقدمي �ش�ٔن رفض 

  .، شكرا الس�ید الرئ�سالطلب �لمعلومات

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر الس�ید املس�شار اللكمة �لحكومة

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

   .شكرا الس�ید الرئ�س
احلكومة �متسك �س�تعراض هذه احلاالت �ىل س��ل املثال ال احلرص 

  .انون، شكراوذ� لت�سري تطبیق الق
  .مبعىن ٔ�ننا �رفض التعدیل

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض تعدیل فریق أ�صا� واملعارصة �لتصویت نٕاذ

  ؛11= املوافقون 
  ؛22= املعارضون
  .10= املمتنعون

  .�لتصویت 18ٔ�عرض املادة 
  ؛32= املوافقون
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  ؛11= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

  .مل �رد فهيا تعدیل ٕاجامع 19املادة 
  .ٕاجامع 20املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة ٕاجامع 21ملادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة ٕاجامع 22املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة ٕاجامع 23املادة 
  .24كام وردت، ٕاجامع، املادة  24املادة 

  .كام وردت 24املوافقون �ىل املادة 
  ؛33=املوافقون

  ؛11=املعارضون
  .املمتنعون، ال ٔ��د

  .د فهيا تعدیل، ٕاجامعمل �ر  25املادة 
  .كذ� ٕاجامع 26املادة 
  .ٕاجامع 27املادة 
  .ٕاجامع 28املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة، ٕاجامع 29املادة 
  .ٕاجامع ،30املادة 

  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت
  ؛33=املوافقون

  ؛3=املعارضون
  .8=املمتنعون

یتعلق  31.13وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
  .�حلق يف احلصول �ىل املعلومات

  .ورفعت اجللسة ،شكرا لمك مجیعا

--------------------------------------------  

  :�وبة املسلمة لرئاسة اجللسةك املدا�الت امل : امللحق

  :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

 السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني، 
یتعلق �حلق يف احلصول �ىل املعلومات  31.13قانون رمق  ٕان مرشوع

یندرج مضن �زیل مق�ضیات ا�س�تور املتعلق حبامیة احلر�ت وضامن 
�لمواطنني " م�ه 27احلقوق أ�ساس�یة املنصوص �لهيا يف الفصل 

واملواطنات احلق يف احلصول �ىل املعلومات املوجودة يف حوزة إالدارة 
املنتخبة والهیئات امللكفة مبهام املرفق العام، وال العموم�ة، واملؤسسات 

ميكن تق�ید هذا احلق ٕاال مبق�ىض القانون هبدف حامیة لك ما یتعلق ��فاع 
الوطين وحامیة ٔ�من ا�و� ا�ا�يل واخلار� وامحلایة اخلاصة لٔ�فراد، وكذا 

ور الوقایة من املس �حلر�ت واحلقوق أ�ساس�یة املنصوص �لهيا يف ا�س�ت
 و�ىل صعید". وحامیة مصادر املعلومات وا�االت اليت حيددها القانون بدقة

�ٓخر �شلك املرشوع لبنة ٔ�ساس�یة حلصول املغرب �ىل العضویة الاكم� يف 
املبادرة ا�ولیة املتعلقة �لرشاكة من ٔ��ل احلكومة املنف��ة، والزتام املغرب 

من إال�الن العاملي حلقوق  �19ملواثیق واملعاهدات ا�ولیة ؤ�ساسا املادة 
 10من العهد ا�ويل �لحقوق املدنیة والس�یاس�یة واملادة  19إال�سان واملادة 

 .من اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ٔ�مهیة قصوى يف تعمیق � ال شك ٔ�ن حق يف احلصول �ىل املعلومات 
طریق ٕالزام إالدارات العموم�ة  ا�ميقراطیة كقمية وممارسة، وذ� عن

برضورة متكني املواطنني من احلصول �ىل املعلومات واختاذ التدابري الكف�� 
   .ملامرس�هتم لهذا احلق، تعز�زا �لشفاف�ة و�رس�ی�ا لثقافة احلاكمة اجلیدة

ويف هذا الس�یاق البد ٔ�ن نثري بعض املالحظات حول النص ا�ي حنن 
  : بصدد م�اقش�ته

الت�ٔ�ید �ىل لك �ة معنیة هبذا القانون خمتصة يف ا�ال �ق�صادي  -
ٔ�و املايل ٔ�و �ج�عي ٔ�و إالحصايئ وا�ي حبمك �شاطها ت��ج معلومات يف 

املعلومات إالحصائیة : ا�االت املذ�ورة، ٔ�ن ت�رش بصفة دوریة
ا يف ذ� و�ق�صادیة و�ج�عیة، ولك معلومة تتعلق �ملالیة العموم�ة، مب

املعلومات املتعلقة �الق�صاد المكي، املدیونیة العموم�ة واحلسا�ت الوطنیة 
ؤ�صول ودیون ا�و� والتوقعات واملعطیات حول النفقات العموم�ة 
والترصف يف املالیة العموم�ة، وكذ� املعطیات التفصیلیة املتعلقة �ملزيانیة 

 .�ىل املس�توى الوطين واجلهوي واحمليل
ٔ��ل �رس�یخ هذا احلق ا�س�توري وتفعی� جيب أ��ذ مبقاربة  من -

 :مشولیة �ر�كز �ىل �دة د�امئ رضوریة من ق�یل
  رضورة مراجعة النظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة، �اصة يف الشّق

املرتبط �لّرس املهين، و�دم موا�ة املؤسسات الوطنیة ا�تصة يف احلصول 
  �ىل الّرس املهين؛�ىل املعلومات مبّربر احلفاظ 

  ٕا�ادة النظر يف النصوص القانونیة اليت تتعارض مع احلق يف املعلومة
  ٕ�عطاء أ�ولویة لقانون حق احلصول �ىل املعلومات مقارنة مع �يق القوانني؛

 رضورة تقلیص جمال �س�ت��اءات وربطها مبربرات واحضة؛  
 ات لطا�هبا، التنصیص لزوما �ىل ٕالزام�ة إالدارة �ىل ٕاعطاء املعلوم

  وصیا�ة القانون بلغة واحضة ودق�قة ال ترتك ٔ�ي جمال �لت�ٔویل الفضفاض؛
  ٕا�ادة النظر يف �ر�یبة ا�لجنة الوطنیة �لحق يف احلصول �ىل

  املعلومات، مبا یضمن متثیلیة ٔ�وسع �لمجمتع املدين، ویعزز من اس�تقاللیهتا؛
  ىل �رش الوعي �ى معوم املواطنني ب�ٔمهیة احلق يف احلصول�

املعلومات، والرتوجي خلدمة ٕا��ة املعلومات عن طریق تنظمي امحلالت 
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  إال�الم�ة واملبادرات التحس�س�یة حول �یف�ة اس�تعامل هذا القانون؛
  تقویة �رامج احلكومة �لكرتونیة، عن طریق �ع�د �ىل وسائل

 .�ك�ولوج�ا املعلومات واالتصال
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

لقانوين املنظم �لحق يف احلصول �ىل املعلومات، �شلك ٕان هذا النص ا
رهان تزنی� �ىل ٔ�رض الواقع ٔ�كرب حتد یوا�ه لك أ�طراف املتد�� يف هذا 

ولعل هذا ما كنا وال زلنا نطالب به يف حزب �س�تقالل، كام نؤكد . إالطار
�ىل إالرساع ٕ�خرا�ه حلزي التنف�ذ �ىل اعتبار ٔ�ن وصول املواطن ٕاىل 

لومات وحصو� �لهيا ل�س �ایة يف �د ذاته، بقدر ما هو وس�ی� املع
لتحق�ق التواصل وتعمیق الشفاف�ة، و�رس�یخ احلاكمة اجلیدة، و�كر�س 
ا�رتام حقوق إال�سان واحلر�ت الفردیة والعامة، وحمارصة الفساد عن 
طریق التق�مي وحتدید املسؤولیة وربطها �حملاس�بة، وذ� دعام �لتواصل 

  .ة �لثقة املفقودة �لمواطن اجتاه إالدارةواس�تعاد
وت�ٔس�سا �ىل ما س�بق، ونظرا لكون هذا النص �شلك ٔ�ول جتربة يف 
ب�� فٕاننا س�نصوت �ٕالجياب �ىل هذا النص ونرتك التجربة حتدد ٕاجيابیاته 

 .وسلبیاته

 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -2
صول �ىل املتعلق �حلق يف احل 31.13یندرج مرشوع قانون رمق 

من ا�س�تور، ا�ي ا�رتف  27مق�ضیات الفصل املعلومات يف ٕاطار تزنیل 
ٔ�ول مرة هبذا احلق يف ا�س�ام مع ا�هودات املبذو� من طرف ا�و�، 
والرام�ة ٕاىل تعز�ز مطالب الشفاف�ة و�نف�اح، وكذ� اس�ت�ابة 

اربة الفساد لالنتظارات الس�یاس�یة واحلقوق�ة والثقاف�ة املزتام�ة مع ورش حم
  .وتفعیل م�ادئ احلاكمة اجلیدة وربط املسؤولیة �حملاس�بة

  الس�ید الرئ�س، 
یعترب احلق يف احلصول �ىل املعلومات ٔ��د ٔ�مه �ٓلیات تعز�ز ودمع 
ممارسة العدید من احلقوق أ�خرى �ىل اخ�الف ٔ�نواعها ؤ�داة هامة لتعز�ز 

یات احلامسة �ى املواطنني �نف�اح والشفاف�ة واملساء�، كام یعترب من ا�ٓل 
وهیئات ا�متع املدين وخمتلف الفا�لني من ٔ��ل ماكحفة الفساد، و�شلك 
بدایة الطریق �لقطع مع ثقافة الرسیة والك�ن ووس�ی� لتعز�ز الثقة يف 
املؤسسات والفا�لني من �الل جع� املواطنني ٔ�كرث قر� من إالدارة، 

دا�لها، ف�صبح بذ� العالقة ب�هنام �القة وٕا��ة الفرصة هلم ملعرفة ما �روج 
  .تعاون ورشاكة وا�رتام ول�ست �القة نفور وخمامصة

فعالیة وجنا�ة الس�یاسات العموم�ة، ٔ�ن  بل ٕانه �شلك وس�ی� لضامن
توفري املعلومات واملعطیات والو�ئق املتعلقة ٕ��داد الس�یاسات العموم�ة 

تلف الفا�لني من ٔ��ل املسامهة يف تعترب �ٓلیة �جعة يف م�ناول املواطنني وخم 
حتسني نوعیة القرارات والس�یاسات املت�ذة وجتویدها، وت�ٔمني ت��ع ٕاجنازها 

  .وتق�ميها، و�لتايل املشاركة املنت�ة والعملیة يف لك مرا�ل صنع القرارات

  الس�ید الرئ�س، 
وٕان اكن هذا املرشوع قانون �ك�يس ٔ�مهیة �لغة، فالبد من ٕابداء بعض 

  :حظاتاملال

مالحظة جوهریة تتعلق �لت�ٔخر الك�ري يف ٕا�ا� هذا املرشوع قانون  -
 �6لرمغ من ٔ�مهیته البالغة، حبیث سادت �ا� من الرتقب اس�مترت 

  .، ؤ�ربع س�نوات بعد ٔ�ول مسودة2011س�نوات بعد دس�تور 

�دم اع�د القانون مبنع املغرب من الولوج ٕاىل التصنیف ا�ويل  -
املنف��ة، وهذا یؤ�ر �ىل صورة املغرب �املیا يف �الق�ه املتعلق �حلكومات 

  .�ملاحنني ا�ولیني واملؤسسات ا�ولیة واملس�مثر�ن

�ٕالضافة ٕاىل جتمید املبادرة الربملانیة، �رددت احلكومة �شلك �بري  -
ق�ل ٕا�ا� املسودة أ�وىل �لمرشوع اليت مت �رشها �ملوقع الرمسي لٔ�مانة 

واليت عرفت تفا�ال �بريا من  2013یولیوز  11خي العامة �لحكومة بتار
طرف خمتلف الفا�لني والهیئات املعنیة مبوضوع الشفاف�ة وحماربة الفساد 

  .وختلیق احلیاة العامة

ضعف التفا�ل مع �س�شارة العموم�ة ومذ�رات العدید من الهیئات  -
  :واملؤسسات الرمسیة و�ري الرمسیة

  من الرشوة وحمار�هتا؛مذ�رة الهیئة املركزیة �لوقایة  

  ؛)�را�س�بار�يس(امجلعیة املغربیة حملاربة الرشوة  

 الش�بكة املغربیة �لحق يف احلصول �ىل املعلومات؛  

  19م�ظمة املادة.  

�رى ب�ٔن كفا� هذا احلق تتطلب ٔ�ن �كون القانون املتعلق �حلق يف  -
يق احلصول �ىل املعلومات من �ة مالمئا �لمبادئ واملعایري ا�ولیة و�

املامرسات الفضىل، ومن �ة ٔ�خرى ی��غي ٔ�ن �متزي �ل�ساطة والوضوح 
والقابلیة �لتنف�ذ، فضال عن وجود ب��ة س�یاس�یة وثقاف�ة �اضنة �لحقوق 

  واحلر�ت، وقادرة �ىل تدشني مر�� �دیدة من الشفاف�ة و�نف�اح؛

نالحظ ٔ�نه �لرمغ من التكر�س ا�س�توري �لحق يف احلصول �ىل  -
مات، الزالت �شوب هذا املرشوع العدید من الثغرات، و�دم املعلو 

التنصیص دا�ل ثنا�ه �ىل العدید من املالحظات، واملقرت�ات اليت 
  تضمنهتا مذ�رات خمتلف الفا�لني؛ 

�س�ل ارتباط ٕاقرار هذا احلق �ملناخ الس�یايس واحلقويق العام،  -
طة �جلوانب وكذ� �ٕالعامل اجلید للك املق�ضیات ا�س�توریة املرتب

التدبريیة �لش�ٔن العام، سواء �ىل مس�توى �رس�یخ م�دٔ� الشفاف�ة 
واملشاركة، ٔ�و �ىل مس�توى ٕاعامل م�دٔ�ي املساواة وربط املسؤولیة 

  .�حملاس�بة
ونظرا لعدم جتاوب احلكومة مع التعدیالت اليت قد�ا الفریق سواء �ىل 

توى �لس��ا مس�توى جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان، ٔ�و �ىل مس� 
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 .هذه، فٕاننا نصوت ضد هذا املرشوع قانون

 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

  ، الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
يف ٕاطار اجللسة ال�رشیعیة ا�صصة �لمناقشة والتصویت �ىل مرشوع 

ويه م�اس�بة  .املتعلق �حلق يف احلصول �ىل املعلومات 31.13القانون رمق 
 الس�تكامل تزنیلنؤكد من �اللها �ىل ٔ�مهیة هذا القانون ا�ي �اء 

وٕالرساء إالطار القانوين واملؤسسايت لتفعیل  2011مق�ضیات دس�تور 
املتعلقني  30و 27الس�� ٔ�حاكم الفصلني ق واحلر�ت أ�ساس�یة احلقو 

من احلقوق اجلوهریة اليت  �حلق يف احلصول �ىل املعلومات �عتباره حقا
  .تق�ضهيا ا�ميقراطیة املواطنة ؤ�سس دو� احلق والقانون

حلقوق إال�سان، كام ٔ�ن هذا احلق �س�متد مرجعیته من املواثیق ا�ولیة 
من  19من إال�الن العاملي حلقوق إال�سان والفصل  19 الس�� الفصل

من  103العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة ومق�ضیات املادة 
ٔ��ذا بعني �عتبار ٔ�ن املغرب قد اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد، 

اخنرط بقوة يف تعز�ز م�ظومة حقوق إال�سان �ملصادقة �ىل �ل االتفاق�ات 
  .2011ا�ولیة املتعلقة هبذا الش�ٔن و�رس معظمها يف دس�تور 

و�مثن يف فریق العدا� والتمنیة املقاربة ال�شار�یة اليت اعمتدهتا حكومة 
الس�ید عبد إال� �ن كريان يف ٕا�داد مرشوع هذا القانون بدء ب�رش 
مسودته �ىل موقع أ�مانة العامة �لحكومة الس�تق�ال �ٓراء ومالحظات 

ت املواطنني واملواطنات مث ب��ظمي م�اظرة وطنیة مبشاركة خمتلف واقرتا�ا
  . الفا�لني؛ �رملا� وهیئات ا�متع املدين و�رباء ؤ�اكدميني

كام نعترب ٔ�ن ٕاقرار مرشوع القانون ا�ي یؤطر ممارسة احلق يف احلصول 
�ىل املعلومة یعد مد�ال من املدا�ل أ�ساس�یة ٕالصالح إالدارة، يف اجتاه 

ا ٕادارة �دیثة ومواطنة، ٕادارة م�ف��ة �ىل مجیع املواطنات واملواطنني جعله
ویعترب توفري املعطیات . وقادرة �ىل �س�ت�ابة حلاج�اهتم وتطلعاهتم

واملعلومات اليت حيتا�ا املواطن يف ح�اته الیوم�ة، لتحق�ق ٔ�غراض 
ا مرشو�ة، من اخلدمات أ�ساس�یة اليت جيب ٔ�ن حترص إالدارة �ىل تقدميه

ونعتقد ٔ�ن هذا أ�مر س�سامه يف مساعي . �لرس�ة واجلودة املطلوبتني
ٕاصالح وختلیق إالدارة العموم�ة، وذ� بتعز�ز قمي وم�ادئ الشفاف�ة 
والزناهة واحلاكمة اجلیدة و�النضباط ٕاىل القوا�د القانونیة وأ��الق�ة وربط 

  .املسؤولیة �حملاس�بة وتعز�ز ا�ميقراطیة ال�شار�یة
لرجوع ٕاىل مق�ضیات مرشوع القانون ا�ي حنن بصدده واليت �روم و�

حتدید الك�ف�ات وإالجراءات اليت یمت �ربها احلصول �ىل املعلومات وم�ادئ 

تدبريها وحتدید طرق حام�هتا، فٕاننا �رى ٔ�هنا س�سامه يف تغیري الثقافة اليت 
و�رى . زيهاسادت يف إالدارة املغربیة لعقود بتكر�س صورة قامتة حول دهال

ٔ�ن إالطار القانوين یبقى �ري اكف ویلزم ٔ�ن توا�به إالجراءات الرضوریة 
لتزنی�، ٕاجراءات تت�اوز ما هو مسطري لت�ل�ل الفهم ا�ي رخسته عقود 

 . من املامرسات والسلواكت السلبیة
  : ومن املعایري إالجيابیة اليت حرص مرشوع القانون �ىل ا�رتا�ا

 املعلومات؛�شف احلد أ�قىص من  -

 ال�رش �س��ايق �لمعلومات؛ -

 م�دٔ� ا�انیة و�كتفاء �حلد أ�دىن من التاكلیف؛ -

حق أ��انب املقميني يف املغرب بصفة قانونیة يف احلصول �ىل  -
املعلومة متاش�یا مع أ�حاكم واالتفاق�ات ذات الص� اليت صادقت �لهيا 

 اململكة املغربیة ٔ�و انضمت ٕا�هيا؛

لومات يف رفع شاكیة ٕاىل رئ�س املؤسسة ٔ�و الهیئة حق طالب املع -
�ىل �دم الرد �ىل طلبه ٔ�و �دم �س�ت�ابة � وٕالزام هذه أ��رية �ىل الرد 

 . �ىل الشاكیة
املق�ضیات املهمة اليت مت التنصیص �لهيا كذ�، اعتبار إال��ة ومن 

ل يه أ�صل يف احلصول �ىل املعلومة، ٔ�ما �س�ت��اء فقد �اء �ىل س��
احلرص، ویتعلق ٔ�ساسا مب�االت حمددة، ويه ا�فاع الوطين، وأ�من 
ا�ا�يل واخلار�، واحلیاة اخلاصة لٔ�فراد واملعطیات الشخصیة، وكذ� 
ما هو مس�ت�ىن بنص قانوين �اص مكداوالت ا�لسني الوزاري واحلكويم، 

س وحتر�ت السلطات القضائیة، واملعلومات اليت من ش�ٔن الكشف عهنا امل
�ري ٔ�ن . ب�احلر�ت واحلقوق أ�ساس�یة املنصوص �لهيا يف ا�س�تور و�ريها

بعض �س�ت��اءات اكنت تتطلب ٕاىل مزید من التوضیح والت�ٔطري كام هو 
الش�ٔن �ل�س�بة لرسیة أ�حباث والتحر�ت إالداریة اليت �رك فهيا القرار، 

ع هذا �شلك مطلق، ٕاىل السلطات إالداریة نفسها يف �ني وجب ٔ�ن خيض
القرار ٕاىل ما تقيض به السلطات القضائیة ا�تصة، وهو ما اكن حمل تعدیل 

  .تقدمت به فرق ومجمو�ة أ��لبیة �ىل مس�توى ا�لجنة
و�ٕالضافة ٕاىل ما س�بق، فقد نص القانون �ىل ٕاجراءات مسطریة 

من  واحضة وشفافة وسه� �متكني املواطن من احلصول �ىل املعلومة، ابتداء
  .طلب وا�هتاء �ٕالجراءات احملددة بناء �ىل �ٓ�ال قانونیة معقو�تقدميه ال

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

  احملرتمون،  املس�شارونالس�یدات والسادة 
تقدم�ا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن مبعیة فرق ومجمو�ة 

مجملها جتوید النص القانوين أ��لبیة مبجمو�ة من التعدیالت اليت �روم يف 
  :مهنا

متكني املؤسسات وأ�ش�اص �عتباریة من احلق يف احلصول �ىل  -



 2017كتو�ر �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

12 

 2018 ینا�ر 9( 1439ا�ٓخر ربیع ا 21

 املعلومات �ىل غرار حق أ�فراد؛

�دم تق�ید احلق يف احلصول �ىل املعلومة �لسلطة التقد�ریة  -
 �لمسؤولني و�لمؤسسات؛

 القطع مع �نتقائیة يف �رش تقار�ر دون �ريها، �اصة ما یتعلق -
 �مجلا�ات الرتابیة؛

متكني املواطنني من معلومة الرقابة الربملانیة �اصة تقار�ر ا�ل�ان  -
النیابیة لتقيص احلقائق وجلان �س�تطالع الربملانیة، �ٕالضافة ٕاىل تقار�ر 

 ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وكذا ا�الس اجلهویة �لحسا�ت؛

 مي املعلومة؛وضع �ٓ�ال معقو� تفاد� �ل�طل وال�سویف يف �سل -

مام احملمكة إالداریة �ٔ التنصیص �ىل حق املعين �ٔ�مر يف تقدمي طعن  -
 .ا�تصة يف �ا� رفض طلب تقدمي املعلومات

و�مثن يف هذا اجلانب جتاوب احلكومة مع �دد من التعدیالت املتقدم 
هبا من طرف خمتلف مكو�ت ا�لس، ونؤكد �ىل ٔ�ننا يف فریق العدا� 

ت �ٕالجياب �ىل مرشوع هذا القانون، �ٓملني ٔ�ن �سهم والتمنیة س�نصو 
الواك� يف حتق�ق أ�هداف املتو�اة مهنا يف التزنیل السلمي لهذا املق�ىض 

  .ا�س�توري املهم املتعلق �حلق يف احلصول �ىل املعلومة
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� الفریق احلريك -4
  �سم هللا الرحامن الرحمي

  الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�ید الوز�ر احملرتم

  .حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك �لمسامهة يف م�اقشة 

  .یتعلق �حلق يف احلصول �ىل املعلومات 31-13مرشوع قانون رمق 
ا�ي  العرض القمي يف البدایة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر �لس�ید الوز�ر �ىل

تقدم به خبصوص هذا املرشوع ا�ي �ك�يس ٔ�مهیة �لغة يف تزنیل 
طبقا  من ا�س�تور وتفعیل ا�ميقراطیة ال�شار�یة، 27مق�ضیات الفصل 

  .لتو�ات امللك�ة السام�ة
  .الس�ید الرئ�س

ٕاننا يف الفریق احلريك نعترب حمطة عرض هذا املرشوع �ىل جملس�نا 
ظة دس�توریة وس�یاس�یة و�رشیعیة ممتزية، �لنظر ٕاىل املوقر �لمناقشة حل

ٔ�مهیته يف ٕاقرار ٔ�جرٔ�ة �ٓلیات ا�ميقراطیة ال�شار�یة، اليت س�متكن املواطنات 
واملواطنني من احلق يف احلصول �ىل املعلوات املوجودة يف حوزة إالدارة 
 العموم�ة واملؤسسات املنتخبة والهیئات امللكفة مبهام املرفق العام، وضامن

اخنراطهم يف صنع القرار العمويم، مما س�سامه دون شك يف دمع انف�اح 
وتقریب الهیئات العموم�ة من املواطنني و�كر�س م�اخ الزناهة والشفاف�ة، 
وحتصني م�دٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة ، وتقویة مشاركة املواطنني يف احلیاة 

  .حلاكمة اجلیدةالس�یاس�یة و�ق�صادیة والثقاف�ة و�ج�عیة وحتق�ق ا
هذا، وس�ميكن اع�د هذا القانون من املسامهة يف ت�ٔهیل وحتسني املناخ 
القانوين �لعمل املدين وتفعیل ا�ميقراطیة ال�شار�یة وتعز�ز ٕارشاك ا�متع 
املدين يف تفعیل مق�ضیات ا�س�تور وبلورة وت��ع الس�یاسات العموم�ة، 

  .وتوس�یع الوعي �هيمو�رس�یخ الثقة �ى املتعاملني مع إالدارة 
  ،الس�ید الرئ�س

یعترب حق الولوج �لمعلومات العموم�ة حق ٔ�ساس�یا من حقوق إال�سان 
من �ة، ومن �ة �نیة فهو .2011من دس�تور  27وا�ي تضمنته املادة 

من إال�الن العاملي حلقوق  19م�ضمن ٔ�یضا يف املواثیق ا�ولیة يف املادة 
من اتفاق�ة  10ويل �لحقوق إال�سان واملادة من العهد ا� 19إال�سان واملادة 

أ�مم املت�دة، وهذا یعكس مدى الزتام بالد� ��رتام حقوق إال�سان 
  .املتعارف �لهيا دولیا

ٕان ا�هودات اليت تبدلها احلكومة يف بناء جممتع املعلومات واملعرفة 
و�كر�س ثقافة ا�رتام حقوق إال�سان يف بعدها الكوين، تق�يض تعز�ز 
الرتسانة القانونیة لبالد� بقانون حيرتم املعایري ا�ولیة يف احلق يف احلصول 
�ىل املعلومات العموم�ة، وتوس�یع تداولها واحلد من اح�اكرها وال�سرت 
�لهيا، مبا �سهم يف حتق�ق املصل�ة العامة وتعمیق املامرسة ا�ميقراطیة وتعز�ز 

  . ات العموم�ةماكنة الرٔ�ي العام الوطين يف مراق�ة الس�یاس
  ،الس�ید الرئ�س

كام نود الت�ٔ�ید �ىل ا�زتاز� هبذه املبادرة ال�رشیعیة اليت ترتمج حرص 
احلكومة �ىل الزتا�ا ��طط ��طط ال�رشیعي، وكذا تزنیل مق�ضیات 
ا�س�تور اجلدید وٕاخراج النصوص ال�رشیعیة ٕاىل �زي الوجود، ملا يف ذ� 

اطیة وحتفزي املواطنات واملواطنني من من دور ٔ�سايس يف �رس�یخ ا�ميقر 
حق الولوج �لمعلومات العموم�ة من ٔ��ل املشاركة الفعا� يف تدبري الش�ٔن 

  .العام
�ري ٔ�نه الس�ید الوز�ر، وجب إالشارة ٕاىل �سجیلنا لبعض املالحظات 

  .خبصوص هذا املرشوع، س�ن�اول عرضها �الل م�اقشة املواد
 .تهوالسالم �لیمك ورمحته تعاىل و�راك

رئ�س فریق التجمع الوطين  ،مدا�� الس�ید محمد البكوري -5
 :لٔ�حرار

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة مرشوع 
یتعلق �حلصول �ىل املعلومة، يف هذه اجللسة وا�ي ی�ٔيت يف  31.13قانون 

نف�اح ٕاطار ال�رسیع �لقوانني املؤطرة ��س�تور جتسد ملر�� �دیدة من �
وٕارشاك اكفة الفا�لني �ق�صادیني و�ج�عیني وا�متع املدين يف القرار 
العمويم ا�ي هيم تدبري الش�ٔن العام مؤكد�ن ٔ�ن احلصول �ىل املعلومة يف 
س�یاقها وق�واهتا الرمسیة، یعف�نا مجیعا من اخلضوع ٕاىل م�طق إالشا�ة 

  .الوطين املغرضة اليت قد تؤ�ر �شلك سليب يف الرٔ�ي العام
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  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

البد ٔ�ن هن� ٔ�نفس�نا مجیعا حكومة و�رملا� �ىل ٕاخراج هذا القانون ا�ي 
طال مع أ�سف دا�ل ق�ة الربملان، �نئني يف نفس الوقت احلكومة �ىل 

مش�ید�ن . تفا�لها إالجيايب مع تعدیالت اكفة فرق ومجمو�ات جملس�نا املوقر
قام به الس�یدات والسادة ٔ�عضاء جلنة العدل وال�رشیع �لعمل اجلبار ا�ي 

ا�ي س�یقطع مع التعتمي وس��ظم . مبعیة رؤساء الفرق يف ٕاخراج هذا النص
معلیة احلصول �ىل املعلومة يف س�یاق ا�رتام مجمو�ة من الضوابط الرضوریة 

وس�تقطع �لك . اليت �راعي خصوصیة املواضیع املطرو�ة �لمعاجلة والنقاش
  .م�طق إالشا�ة ت�ٔ�ید مع

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان هذا املرشوع س�یؤسس لعمل مؤسسايت م�ظم حيدد طبیعة 
املعلومة، و�یف�ة طلهبا، وحتدید لك خشص سواء اكن طبیعیا ٔ�و معنو� 

ات يف احلصول �ىل املعلوم) اكمجلعیات، والنقا�ت، والرشاكت و�ريها(
والو�ئق إالداریة، ح�ث مزي بني املعلومات وس�بل التوسع فهيا وحتدید 

  .الو�ئق إالداریة اليت ال متس ٕا�حهتا لٔ�فراد مبصل�ة مرشو�ة محمیة �لقانون
ٕان املعلومة اليت حيددها هذا القانون واليت نطالب يف فریق التجمع 

 م�سجمة مع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن �كون النصوص التطبیق�ة املصاح�ة �
روح النص وما مت تداو� يف أ�عامل التحضريیة لعمل جلنة العدل وال�رشیع 
اليت تناول النقاش فهيا مابني ٔ�عضاء ا�لجنة احملرتمني والس�ید وز�ر الوظیفة 
العموم�ة، ا�ي الزتم هبذا املق�ىض ح�ث مت تزنیل هذا املرشوع تزنیال 

ها ٔ�و و�اؤها ٔ�و طبیعهتا ٔ�و سل�، تبقى معلومة مس�� �ام اكن شلك 
مصدرها ٔ�و �رخي وضعها ٔ�و صبغهتا القانونیة الرمسیة سواء اكنت صادرة عن 
الهی�ٔة اليت متلكها ٔ�م ال، سواء اكنت مصنفة مكعلومة رسیة ٔ�م ال م�ل الو�ئق 
وامللفات والتقار�ر وا�راسات وامللخصات واحملارض وإالحصائیات 

ریة واملعطیات واملراسالت إاللكرتونیة و�ريها والتوجهيات والتعل�ت إالدا
من املناشري واملذ�رات، وكذا ٔ�جوبة الوزراء اليت تتضمن تفسريا للك 
املق�ضیات القانونیة املعمول هبا، ٔ�و توثیق ملسطرة ٕاداریة، وكذا ا�ٓراء 
والقرارات اليت تصدرها ا�س�اما مع مق�ىض ا�س�تور والقانون والتنظمي 

رات ا�و� وامجلا�ات الرتابیة وهی�ٔهتا ومعها اكفة املؤسسات و�ىل رٔ�سها ٕادا
ولك هی�ٔة كام ميكن ٔ�ن ت�ٔيت املعلومة �ىل شلك مك�وب ٔ�و �سجیالت 

  .مسعیة ٔ�و ٔ�ي وس�ی� ٕا�الم�ة ميكن احلصول �لهيا ملعاجلة ٕا�الم�ة �ادیة
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

دا�ل جملس�نا املوقر اكنت هذه مدا�� فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
جسلنا من �اللها موقف فریق�ا الثابت من م�ل هذه القوانني اليت �اءت 

لتفعل املس�ت�دات اليت �اء هبا ا�س�تور املغريب وا�ي یعزز �لشفاف�ة 
و�كرس مفهوم ا�و� املواطنة م�وهني هبذا املرشوع وبعمل اكفة الربملانیني 

من موقعنا ٕاال ٔ�ن نصوت �لیه  ا��ن معلو �ىل تعدی� وا�ي ال �سعنا
  .�ٕالجياب

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -6
  �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون؛

  شارون احملرتمون؛الس�یدات والسادة املس� 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل يف هذه اجللسة �مس فریـق �حتـاد العـام ملقـاوالت 

یتعلـق �حلـق يف احلصــول  31.13املغـرب يف م�اقشـة مرشـوع القــانون رمق 
مـن  �27ىل املعلومـات، هـذا املرشـوع ا�ي �ـاء يف ٕاطـار تزنیـل الفصـل 

ات ا�سـ�اما ا�س�تور وا�ي هيدف ٕاىل �كـر�س احلـق يف الوصـول �لمعلومـ
ــا،  ــا �املی ــارف �لهي ــان كــام يه م�ع ــوق إال�س ــرب ا�امئ حبق ــع الــزتام املغ م

مـن  19من إال�الن العـاملي حلقـوق إال�سـان، واملـادة  19ومبق�ضیات املادة 
مـن اتفاق�ـة أ�مم  103العهد ا�ويل �لحقوق املدنیة والس�یاس�یة، وكذا املـادة 

ــت إالدا ــيت ٔ�لزم ــاد ال ــة الفس ــدة ملاكحف ــني املت� ـورة متك ــة برضـ رات العموم�
املواطنني من احلصول �ىل املعلومات واختاذ التدابري الكفـ�� ملامرسـ�هتم لهـذا 

  احلق، تعز�زا �لشفاف�ة و�رس�ی�ا لثقافة احلاكمة اجلیدة
  الس�ید الرئ�س،

البــد ٔ�ن ننــوه مبســ�توى النقــاش البنــاء ا�ي طبــع ٔ�شــغال جلنــة العــدل 
انون وٕایالئـه أ�مهیـة الالزمـة مـن طـرف وال�رشیع مبناس�بة م�اقشة هـذا القـ

ٔ�عضاء ا�لجنة، كام �شكر ا�لس الوطين حلقـوق إال�سـان �ـىل الـرٔ�ي ا�ي 
ٔ�بداه حول هـذا املرشـوع بنـاء �ـىل الطلـب ا�ي قدمـه فریق�ـا ٕاىل السـ�ید 
رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم، هذا الرٔ�ي ا�ي �اء غنیا وتضـمن مجمو�ـة 

ملقرت�ـات الهادفـة ٕاىل جتویـد هـذا الـنص، وهـو مـا من ا�راسات املقارنـة وا
�اول فریق�ا �رمجته من �الل التعدیالت اليت قدم�اها حـول املرشـوع �ـري 
ٔ�ننا ن�ٔسف لعدم ق�ول احلكومـة مجمو�ـة مـن التعـدیالت الهامـة الـيت اقرت�ـا 
ــاریني و�اصــة  ـوع مــن ق�یــل متكــني أ�شــ�اص �عتب ــا حــول املرشـ فریق�

  .أ�ج�بیة الراغبة يف �س��ر ببالد�املقاوالت الوطنیة و 
  الس�ید الرئ�س؛

ٕاننا نعترب يف فریق �حتاد العام ملقـاوالت املغـرب ٔ�ن احلـق يف الوصـول 
�لمعلومـــات بصـــفة �امـــة �ســـامه �شـــلك �بـــري يف ٕاشـــا�ة ودمع �نف�ـــاح 
والشفاف�ة، وتعز�ـز الثقـة يف �القـة إالدارة �ملـرتفقني، و�رسـ�یخ ا�ميقراطیـة 

ر�یة، وٕارســـاء ٕاجـــراءات كفـــ�� بت�لیـــق املامرســـة إالداریـــة وضـــامن ال�شـــا
املصداق�ة والزناهة يف تدبري الش�ٔن العـام، كـام ٔ�نـه �سـا�د املـواطنني �شـلك 
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ــوقهم،  ــة حق ــة، و�ــىل حامی ــم إالجــراءات واملســاطر إالداری ٔ�فضــل �ــىل فه
ــوفري  ــام ٔ�ن ت ــن �ــة، ك ــم، م ــانوين وإالداري �هي ــوعي الق ــة ال ــايل �منی و�لت
املعلومات �سامه يف �لب �س��رات وت�ش�یط �ق�صاد مـن �ـة �نیـة، 
ح�ث یت�ىل البعد �ق�صادي لهذا الـنص القـانوين يف هتیـ� املنـاخ املـالمئ 
جللب �س��رات أ�ج�بیـة وذ� بوضـع ضـام�ت الوصـول ٕاىل املعلومـات 

  .رهامماث� �لضام�ت اليت اعتاد الرٔ�سامل أ�ج�يب ٔ�ن یعمل يف ٕاطا
  الس�ید الرئ�س،

البد ٔ�ن نؤكد �ىل ٔ�مهیة ٕاقرار حق احلصول �ىل املعلومات �عتباره حقا 
دس�تور� يف س�یاق �خ�یار ا�ميقراطي ا�ي اعمتدته بالد�، ويف س�یاق 
�كر�س ا�رتام حقوق إال�سان واحلر�ت الفردیة والعامة اليت ما ف�ئت 

�ا كام يه م�عارف �لهيا �املیا، وهو اململكة املغربیة تؤكد �ىل الزتا�ا ��رتا
ما من ش�ٔنه ٔ�ن یعمق �خ�یار ا�ميقراطي وشفاف�ة العمل احلكويم، ویضع 
قطیعة مع زمن الرسیة والتكمت يف وضع وتنف�ذ الس�یاسات العامة مع جحب 
املعلومات عن الرٔ�ي العام الوطين مبا ف�ه وسائل إال�الم، ولهذا فعملیة 

من ٔ��ل ٕاعطاء دفعة قویة �لمسار ا�ميقراطي دسرتة هذا احلق �اءت 
ببالد� من �الل متكني الرٔ�ي العام الوطين من ٕا�دى ا�ٓلیات املهمة يف 
املامرسة ا�ميقراطیة، ٔ�ال ويه احلصول �ىل املعلومات، واليت بدوهنا یبقى 

  .املواطن �ارج ٔ�یة مشاركة يف احلیاة العامة
املرشوع ا�ي یعترب لبنة للك هذه �عتبارات ونظرا ٔ�مهیة هذا 

ٕاضاف�ة يف البناء ا�ميقراطي والرتسانة القانونیة احلقوق�ة لبالد�، فٕاننا يف 
فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب نت�ىن هذا املرشوع ونصوت �لیه 

  .�ٕالجياب
  والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :مدا�� الفریق �شرتايك -7
  الس�ید الوز�ر،

  س�شارون،الس�یدات والسادة امل 
یعرف املغرب ش�ٔنه ش�ٔن �يق ا�ول يف العامل، حتوالت معیقة �ىل 
خمتلف املس�تو�ت، حتوالت ٔ�ملهتا احلا�ة اىل التطور وموا�بة املتغريات 
واملطالب �ج�عیة اجلدیدة، هاته أ��رية اليت جعلت من ٕا�ادة صیا�ة 

  .س�ته العامةالنظام �ق�صادي والس�یايس ٔ��د أ�ولو�ت الكربى يف س�یا
وقد عرف التدبري إالداري �ملغرب اخ�الالت واسعة خصوصا ف� 

یتعلق �ملنظومة القانونیة اليت تؤطره، ومتاش�یا مع هذا الوضع شهد املغرب 
حتوالت �مة يف جمال احلقوق واحلر�ت الفردیة وامجلاعیة خصوصا بعد 

، وا�ي یعترب �كر�سه �س�تور دميقراطي شفاف م�بثق عن إالرادة الشعبیة
ٔ�یضا مر�� انتقالیة �ملعىن احلق�قي من �الل تضمنه �مو�ة من احلقوق 
واحلر�ت ذات الطابع ا�ميقراطي ال�شاريك، والعمل �ىل ٕارساء م�ادئ 

احلاكمة اجلیدة املتجسدة يف الشفاف�ة والزناهة والتدبري املعقلن �لش�ٔن احمليل 

  . �ملغرب
اس�تكامل مسلسل التزنیل الفعيل ملضامني من هذا املنطلق، ويف ٕاطار 

یتوىل تنظمي ٔ��د  31-13ا�س�تور تقدم املرشع املغريب مبرشوع قانون رمق 
ٔ�مه احلقوق ا�س�توریة ذات الطابع املدين والس�یايس املمتثل �ٔ�ساس يف 

احلق يف احلصول �ىل املعلومة، هذا أ��ري جيد مرجعیته مضن بنود الفصل 
�لمواطنني واملواطنات حق "ريب ا�ي �اء يف ح�ثیاثه من ا�س�تور املغ 27

احلصول �ىل املعلومات، املوجودة يف حوزة إالدارة العموم�ة، واملؤسسات 
  . املنتخبة، والهیئات امللكفة مبهام املرفق العام

ال ميكن تق�ید احلق يف املعلومة ٕاال مبق�ىض القانون، هبدف حامیة لك ما 
امیة ٔ�من ا�و� ا�ا�يل واخلار�، واحلیاة وحیتعلق ��فاع الوطين، 

اخلاصة لٔ�فراد، وكذا الوقایة من املس �حلر�ت واحلقوق أ�ساس�یة 
املنصوص �لهيا يف هذا ا�س�تور، وحامیة مصادر املعلومات وا�االت اليت 

  ." حيددها القانون بدقة
ر و�س�تفاد من �الل قراءة الفصل ٔ��اله، ٔ�ن توفري املعلومات �لقد 

الاكيف س�سامه يف �رس�یخ ا�ميقراطیة ال�شار�یة من �الل حتفزي املواطنني 
�ىل املشاركة يف مراق�ة معل إالدارة ويف اختاذ القرار، كام ٔ�ن ٕا��ة املعلومة 
یعد �امال من عوامل �ذب �س��ر أ�ج�يب، ح�ث ٔ�ن املس�مثر یبحث 

علقة �الق�صاد والیات عن م�اخ یتاح ف�ه حریة احلصول �ىل املعلومات املت
  .أ�سواق لیضع اس��ره �لشلك الصحیح يف ا�االت املناس�بة

  الس�ید الرئ�س،
یت�ٔهب املغرب �لتوفر ٔ�ول مرة يف �رخيه �ىل قانون يف موضوع الولوج 

  . 2011من دس�تور  27ٕاىل املعلومات وذ� يف حماو� لتطبیق الفصل 
زتاماته ا�ولیة اليت مت التعهد هبا یمت هذا ٔ�یضا �لتوافق و��س�ام مع ال

و�اصة يف ) 2003س�نة (سابقا، ومن ب�هنا املعاهدة ا�ولیة حملاربة الفساد 
ٕاجراءات ٔ�و لواحئ متكن "حول ٕاماكنیة اع�د ا�ول أ�طراف  10فقرة املادة 

�امة الناس من احلصول، عند �ق�ضاء، �ىل معلومات عن �یف�ة تنظمي 
اش�تغالها ومعلیات اختاذ القرارات فهيا، وعن القرارات ا العموم�ة و تهٕادار

م �امة الناس، مع ٕایالء املرا�اة الواج�ة لصون تهوالصكوك القانونیة اليت 
ا�صصة ملشاركة ا�متع يف حماربة  13واملادة " م الشخصیة؛تهحرمهتم وبیا�

ضامن ت�ّرس حصول "بوضوح فهيا �ىل " ب"الفساد واليت تنص الفقرة 
  .اس فعلیا �ىل املعلوماتالن

ن حق� الوصول ٕاىل املعلومات یُعترب مد�ال ٔ�ساس�یا حملاربة الفساد ا
وا�هنوض �لزناهة، وتعز�ز مقومات املنظومة الوطنیة، ح�ث ٕان العالقة بني 

، فلكام اكنت املعلومات “�القة ذات ت�ٔثريات عكس�یة”الفساد واملعلومات 
عزوال يف نطاقات ضیقة، و�لتايل �سهل م�وفرة، لكام اكن الفساد حمدودا وم

ولكام احُ�كرت املعلومات، لكام اكن هناك اس��داد وشطط يف . التغلب �لیه
  .اس�تعامل السلطة، وتفّشت ممارسات الفساد

كام ٔ�ن ا�و� املغربیّة سرتحب الك�ري، �ىل املس�توى �ق�صادي، 
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القانون �شّلك ٕ��حهتا حّق الوصول ٕاىل املعلومات �لمواطنني، ٕان هذا 
، ٔ�نه �ساُمه يف ختف�ض لكفة حماربة الفساد؛ “اس��را اق�صاد� حق�ق�ا”

�عتبار ٔ�ّن تدبري ماكحفة الفساد �ىل مس�توى ٔ��زة العدا� ملكف �دا، 
و�لتايل فاالش�تغال �ىل الوقایة �شلك فرصة ساحنة ��و� لتخف�ض أ�عباء 

  .املادیة يف تدبري هذا امللف
  �س،الس�ید الرئ 

من �الل النظر يف هذا النص یت�ني ٔ�ن مو�د املواطن مع املعلومة اليت 
حيتا�ا یصل ٕاىل شهر ونصف وقد ینضاف ٕالیه يف �ا� الرفض والطعن 
شهران �ٓخران �ىل أ�قل، يف �الف �م مع م�طق ثقافة املعلومة اليت 

  .تق�يض الرس�ة والن�ا�ة
ع يف مادته أ�وىل نطاقه وف� یتعلق مب�ال التطبیق �دد هذا املرشو

املعلومات اليت يف حوزة إالدارات العموم�ة واملؤسسات املنتخبة "يف 
، و�دد الهیئات املعنیة به حرص� يف "والهیئات امللكفة مبهام املرفق العام

إالدارات العموم�ة، احملامك، جملس النواب، جملس املس�شار�ن، امجلا�ات "
ولك خشص اعتباري من ٔ�ش�اص القانون الرتابیة، املؤسسات العموم�ة، 

  ".العام ولك هیئة ٔ�خرى �امة ٔ�و �اصة ملكفة مبهام املرفق العام
  الس�ید الرئ�س،

�ام اكنت جودة النص القانوين املنظم �لحق يف احلصول �ىل 
املعلومات، فٕان رهان تزنی� �ىل ٔ�رض الواقع یبقى ٔ�كرب حتد یوا�ه لك 

  .رأ�طراف املتد�� يف هذا إالطا
فوصول املواطن ٕاىل املعلومات وحصو� �لهيا ل�س �ایة يف �د ذاته، 
وٕامنا وس�ی� لتحق�ق التواصل وتعمیق الشفاف�ة، و�رس�یخ احلاكمة اجلیدة، 
و�كر�س ا�رتام حقوق إال�سان واحلر�ت الفردیة والعامة، وحمارصة الفساد 

دعام �لتواصل عن طریق التق�مي وحتدید املسؤولیة وربطها �حملاس�بة، وذ� 
  .واس�تعادة �لثقة املفقودة �لمواطن اجتاه إالدارة

فٕاعامل هذا احلق �ملغرب س�شلك دفعة قویة �و� احلق والقانون، 
وس�سامه يف تفعیل م�ادئ احلاكمة اجلیدة اليت ٔ�صبحت من بني ٔ�سس 

، وس�یحسن العالقة بني 2011النظام ا�س�توري �لمملكة مبوجب دس�تور 
 .�ة واملواطنإالدارة العموم 

 :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -8
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

یتعلق �حلق يف احلصول �ىل  31.13كام هو معلوم ٔ�ن مرشوع قانون 
  املعلومة

غربیة حبقوق إال�سان كام �اء لیكرس ولیؤكد �لزتام ا�امئ �لمملكة امل
من إالع�الن العاملي حلقوق  19يه م�عارف �لهيا �املیا، ومبق�ضیات املادة 

من العهد ا�ويل �لحقوق املدنیة والس�یاس�یة، وكذا  19إال�سان، واملادة 
من اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد اليت ٔ�لزمت إالدارات  10املادة 

واطنني من احلصول �ىل املعلومات واختاذ العموم�ة برضورة متكني امل
التدابري الكف�� ملامرس�هتم لهذا احلق، تعز�زا �لشفاف�ة و�رس�ی�ا لثقافة احلاكمة 

  .اجلیدة
كام �اء هذا املرشوع قانون ل�شلك �رمجة فعلیة وملموسة لتزنیل 

وتعبريا ، وم�طلباته القانونیة واملؤسساتیة) 27(مق�ضیات ا�س�تور يف فص� 
ا عن ٕارادة س�یاس�یة ٔ��یدة �س�تجیب �ل�اج�ات اليت �رب عهنا التطور واحض

  .المكي والنوعي لٕالدارة وا�متع
ومن �ة ٔ�خرى س�سهم هذا القانون حبظ ٔ�وفر يف �رس�یخ دو� احلق 
والقانون ويف تقویة الرصح ال�رشیعي وتعز�ز ا�لبنات القانونیة أ�خرى اليت 

  .وضعها املغرب
  م،الس�ید الرئ�س احملرت 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لكن �لرمغ من بعض �جيابیات املشار ا�هيا سالفا فالبد ٔ�ن �س�ل يف 
فریق�ا �حتاد املغريب �لشغل بعض املالحظات السلبیة �ىل هذا املرشوع 

صول �ىل املعلومات، قانون، مفن �ة ٔ�وىل ٕانه حيّد من جمال احلق يف احل
ح�ث �كفل هذا احلق فقط �لمواطنني القادر�ن �ىل ٕاظهار مصل�ة قانونیة 
م�ارشة هلم يف تلقي املعلومات املطلوبة، بدًال من ٔ�ن ی��ح حق احلصول �ىل 

كام ٔ�ن املرشوع قانون ال یتضمن ٕا�داث جلنة . املعلومات مجلیع أ�ش�اص
  .، وهو ما یُعد نقصًا جوهر�ً مس�تق� لضامن حق احلصول �ىل املعلومات

ومن �ة �نیة؛ ٔ�ن �س�ت��اءات حلق احلصول �ىل املعلومات متت 
. صیاغهتا بطریقة موسعة و�امضة وحتتاج ٕاىل التدق�ق والتفصیل بقدر ٔ�كرب

ٕان �س�ت��اءات املنصوص �لهيا ال ت�سجم مع املعایري ا�ولیة وال �كفل 
  .رضر واملصل�ة العامة�لاكمل مرا�اة مق�ضیات اخ�بارّي ال

ومن �ة �لثة؛ وهو أ�مر ا�ٔكرث ٕا�رة �ل�دل هو ٔ�ن مرشوع القانون 
ٔ�ثناء طلب "�ري حصی�ة"ینص �ىل عقو�ت ج�ائیة حبق من ٔ�دىل ب��ا�ت 

احلصول �ىل معلومات، و�ىل عقو�ت ج�ائیة ملن قام �س�تعامل ٔ�و ٕا�ادة 
ض املعلن عهنا وكذ� ملن اس�تعامل املعلومات املتحصل �لهيا يف �ري الغر 

   .�ىل املعلومات املتحصل �لهيا"حتریفاً "ٔ�د�ل 
ٕان فرض عقو�ت ج�ائیة �ىل من ميارسون حقهم يف احلصول �ىل 
املعلومات ٔ�مر شا�ن ٕاذ جيب ٔ�ال �كون ٕا��ة حق احلصول �ىل املعلومات 

  .مبثابة ا�ریعة اليت متهّد ملامرسة الرقابة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  یدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس� 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

يف ظل السعي حنو �رس�یخ جوهر احلق يف الولوج ٕاىل املعلومة ا�ي 
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تعكسه تو�ات بالد�، ونظرا لغیاب العدد الاكيف من �نيي املعلومة ب�ٔ�لب 
د من مصاحل ا�و�، فٕان هذه أ��رية حبا�ة ماسة ٕاىل اس�تقطاب مزی

هؤالء املهنیني، وذ� يف ٕاطار مقاربة مشولیة هتدف ٕاىل تعز�ز الرتسانة 
  .ال�رشیة وا�لوجس��ة اليت س�سهر �ىل ٕادارة املعلومات و�رشها و�مثیهنا

فالرتسانة ال�رشیة بدٔ�ت تقرتن �لتحوالت اليت طرٔ�ت �ىل قمية التكو�ن 
 مقدم�ه �مل املس�متر واملتخصص يف جمال �لوم املعلومات ببالد�، ويف

ٔ�ما ). ورق�ة اكنت ٔ�م ٕالكرتونیة( أ�رشفة وتق�یات تدبري الو�ئق، إالداریة
من الناح�ة التق�یة وا�لوجس��ة، ف�جب تعز�ز ٕادارات ا�و� ب�ٔنظمة 
معلوماتیة م�طورة مجلع وحتلیل واس�تغالل أ�وعیة التق�یة اخلاصة حبفظ 

  .املعلومات واملعطیات إالداریة
صبح احلق يف احلصول �ىل املعلومة �س�ت�ٔ�ر �ه�م ويف أ��ري، �ٔ 

مزتاید �ى املنظامت والفا�لني ا�ولیني، �ا فقد �ان الوقت �لت�ٔ�ید �ىل 
رضورة ٕایالء ٔ�مهیة وازنة لتدبري املعلومات العموم�ة كد�امة ورشط ٔ�سايس 
�لحق يف الولوج ٕاىل املعلومة ا�ي یعد ٔ��د ٔ�سس ا�ميقراطیة ودو� احلق، 

 .� حىت �رىق ٕاىل ما هو معمول به يف الب�ان املتقدمةوذ
وبناء �ىل لك ما س�بقت إالشارة ٕالیه فٕاننا نصوت بنعم �ىل نص 

 .املرشوع

  :مدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل -9
  ، احملرتمالس�ید الرئ�س 

  الوز�ر احملرتم،  الس�ید
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني، 

ان اتناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �رشفين 
  .یتعلق �حلق يف احلصول �ىل املعلومات 31.13ملناقشة مرشوع قانون رمق 

  ، احملرتمالس�ید الرئ�س 
  الوز�ر احملرتم،  الس�ید

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
ور� يف س�یاق ت�ٔيت ٔ�مهیة ٕاقرار حق احلصول �ىل املعلومات دس�ت

�خ�یار ا�ميقراطي ا�ي اعمتدته بالد�، ويف س�یاق �كر�س ا�رتام 
حقوق إال�سان واحلر�ت الفردیة والعامة اليت ما ف�ئت اململكة املغربیة تؤكد 
�ىل الزتا�ا ��رتا�ا كام يه م�عارف �لهيا �املیا، وهو ما من ش�ٔنه ٔ�ن یعمق 

احلكويم، ویضع قطیعة مع زمن الرسیة  �خ�یار ا�ميقراطي وشفاف�ة العمل
والتكمت يف وضع وتنف�ذ الس�یاسات العامة مع جحب املعلومات عن الرٔ�ي 

   .العام الوطين مبا ف�ه وسائل إال�الم
ولهذا فعملیة دسرتة هذا احلق �اءت من ٔ��ل ٕاعطاء دفعة قویة 

دى �لمسار ا�ميقراطي ببالد� من �الل متكني الرٔ�ي العام الوطين من ٕا�
ا�ٓلیات املهمة يف املامرسة ا�ميقراطیة، ٔ�ال ويه احلصول �ىل املعلومات، 
واليت بدوهنا یبقى املواطن �ارج ٔ�یة مشاركة يف احلیاة العامة، حبیث ٕان 

دسرتة هذا احلق �ملغرب مل ت�ٔيت من فراغ ٔ�و من ٕارادة طوعیة �لمرشع، 
لس�یاس�یة وإال�الم وٕامنا �اءت بضغط من هیئات ا�متع املدين وأ�حزاب ا

و�دد من الناشطني يف جمال حقوق إال�سان، فاحلق يف احلصول �ىل 
املعلومات اكن يف صلب اه�مات العدید من امجلعیات املغربیة العام� يف 
م�دان الشفاف�ة وحماربة الفساد والرشوة وختلیق احلیاة العامة، معتربة ب�ٔن 

ظام وطين �لزناهة من �ة هذا احلق �شلك ٔ��د أ�معدة أ�ساس�یة ٔ�ي ن
ومن �ة ٔ�خرى ٔ�ن هذا احلق مرتبط ��متع ا�ميقراطي ا�ي �متتع ف�ه 
  .املواطن حبریة التعبري وبوسائل ٕا�الم قویة وٕ�لزام�ة �رش املعلومات إالداریة

�ام اكنت جودة النص القانوين املنظم �لحق يف احلصول �ىل و 
الواقع یبقى ٔ�كرب حتد یوا�ه لك املعلومات، فٕان رهان تزنی� �ىل ٔ�رض 

فوصول املواطن ٕاىل املعلومات وحصو� أ�طراف املتد�� يف هذا إالطار، 
�لهيا ل�س �ایة يف �د ذاته، وٕامنا وس�ی� لتحق�ق التواصل وتعمیق 
الشفاف�ة، و�رس�یخ احلاكمة اجلیدة، و�كر�س ا�رتام حقوق إال�سان 

ساد عن طریق التق�مي وحتدید واحلر�ت الفردیة والعامة، وحمارصة الف 
املسؤولیة وربطها �حملاس�بة، وذ� دعام �لتواصل واس�تعادة �لثقة املفقودة 

فٕاعامل هذا احلق �ملغرب س�شلك دفعة قویة �و�   .�لمواطن اجتاه إالدارة
احلق والقانون اليت ما ف�ئت معظم اخلطا�ت الرمسیة �روج لها، وس�سامه 

اجلیدة اليت ٔ�صبحت من بني ٔ�سس النظام  يف تفعیل م�ادئ احلاكمة
، وس�یحسن العالقة بني إالدارة 2011ا�س�توري �لمملكة مبوجب دس�تور 

  .العموم�ة واملواطن
وحرصا م�ا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتحسني مرشوع 
هذا القانون نقدم مجمو�ة من املالحظات و�س�تفسارات واملمتث� ٔ�ساسا 

 :يف

ة مالءمة مرشوع قانون احلصول �ىل املعلومات مع ا�س�تور، رضور  -
 واملعایري ا�ولیة؛

رضورة مراجعة النظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة، �اصة يف الشّق  -
املرتبط �لّرس املهين، و�دم موا�ة املؤسسات الوطنیة ا�تصة يف احلصول 

 �ىل املعلومات مبّربر احلفاظ �ىل الّرس املهين؛

لنظر يف النصوص القانونیة اليت تتعارض مع احلق يف املعلومة ٕا�ادة ا -
 ٕ�عطاء أ�ولویة لقانون حق احلصول �ىل املعلومات مقارنة مع �يق القوانني؛

 رضورة تقلیص جمال �س�ت��اءات وربطها مبربرات واحضة؛ -

التنصیص لزوما �ىل ٕالزام�ة إالدارة �ىل ٕاعطاء املعلومات لطا�هبا،  -
 ن بلغة واحضة ودق�قة ال ترتك ٔ�ي جمال �لت�ٔویل الفضفاض؛وصیا�ة القانو

�رش الوعي �ى معوم املواطنني ب�ٔمهیة احلق يف احلصول �ىل  -
املعلومات، والرتوجي خلدمة ٕا��ة املعلومات عن طریق تنظمي امحلالت 

 إال�الم�ة واملبادرات التحس�س�یة حول �یف�ة اس�تعامل هذا القانون؛
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لكرتونیة، عن طریق �ع�د �ىل وسائل تقویة �رامج احلكومة � -
 .�ك�ولوج�ا املعلومات واالتصال

احلد من إال�ا� �ىل قوانني ٔ�خرى مبا فهيا �دة فصول من القانون  -
 اجلنايئ؛

مضن املرشوع عوض " واجب ك�ن الرس املهين"�كر�س عرف  -
 ٕالغائه من نصوص قانونیة ٔ�خرى؛

ا�و� من ا�هترب من جيب �دم متكني السلطات إالداریة وهیئات  -
واجب تقدمي املعلومات �رب ٕا��ة الفرصة لت�ٔویل سليب �لقانون و�دم النص 

 �ىل إالج�اریة؛

ٕالغاء اجلزاءات والعقو�ت عن �اجب املعلومات وعن املؤسسات  -
 والهیئات اليت مل تت�ذ التدابري الرضوریة لتطبیق القانون؛

علومات ومتطیط تطویل مدة �س�ت�ابة لطلبات احلصول �ىل امل -
مساطر الطعن و�س�ت��اف مبا يف ذ� احلاالت املس�تع�� اليت ٔ�لغیت 

 مهنا ما هيم حریة الشخص وحامیته؛

 مت رشعنة ٕاقصاء ٔ�مناط من املعلومات ميكن احلصول �لهيا؛ -

 رضب جمانیة احلصول �ىل املعلومات؛ -

التضییق �ىل اس�تعامل املعلومات حبرصها �رشوط �دیدة من مضهنا  -
  .رصحي �لغرض و�دم تعددیة اس�تعاملها وٕاضافة اس�ت��اءات ٔ�خرىالت


