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   مذكرة تقديم

  على المعلومات  احلصولاحلق يف متعلق ب 31.13رقم مشروع قانون 

  

ع"ى�اعلومات�حقا�من�الحقوق�والحريات�ا�ساسية�الذي�كرسه�ا�كان�حق�الحصول�

�انسجاما�مع�ا1ل0/ام�الدائم�واتواصل�للمملكة�اغربية� الدستور�;ي�فصله�السابع�والعشرين

�اادة�ب اادة�من�اCعFن�العالم�Dلحقوق�اCنسان،�و �19اواثيق�واعاهدات�الدولية،�و1سيما

19�� �والسياسية، �ادنية �للحقوق �الدوIي �العهد �و من �كذا ��10اادة �اتحدة�من �ا�مم اتفاقية

� �وضمان �الحق �هذا �لضبط �إطار�قانوني �وضع �الFزم �من �بات �فقد �الفساد، ممارسته�كافحة

ومحاربة�للشفافية�،�و 1نفتاح�اCدارة�ع"ى�محيطهاتعزيزا�بروح�من�اسؤولية�واواطنة�ال0/مة�

  �وترسيخا��لثقافة�الحكامة�الجيدة.الفساد�

  

� �جهة، �من �هذا �تأكد �فقد �أخرى �جهة �;ي��أنومن �يساهم �بالقدر�الكا;ي توف�hiاعلومات

�;ي� �اشاركة �ع"ى �تحفi/�اواطنiن �خFل �من �وممارسة �قيما �التشاركية �الديمقراطية ترسيخ

� �اCدارة �عمل �القرار�و مراقبة �اتخاذ �;ي �كما .� �جذب�أن �عوامل �عام�Fمن �يعد �اعلومات إتاحة

،Doستثمر�يبحث�عن�مناخ�تتا�ا1ستثمار�ا�جنح�فيه�حرية�الحصول�ع"ى�اعلومات�حيث�أن�ا

 ...�اتعلقة�با1قتصاد�وآليات�ا�سواق�ليضع�استثماره�بالشكل�الصحيح�;ي�اجا1ت�اناسبة

  

أعدت�وزارة�الوظيفة�العمومية�وتحديث�اCدارة�;ي�إطار�لجنة�مشh0كة�،�من�هذا�انطلق

ضوع�هذه�اذكرة،�والذي�،�مو مشروع�قانون�الحق�;ي�الحصول�ع"ى�اعلوماتبiن�الوزارات،�

  أبواب.ثمانية�و ديباجة�يتضمن�

� �
íq^fè���:علومات،�ومرجعيته�تلخص�ا�همية�البالغة�ال~�Dيكتس{|ا�حق�الحصول�ع"ى�ا

  القانون.�مشروع�الدستورية�والدولية،�وأهدافه�الرئيسة�وأهم�مقتضيات�

  



]Ùæù]� h^fÖ�:تعلق���،بالتعاريف�ا �ببعض �اقصود �القانونية��تناول اصطلحات

� �اCدارية �والوثائق �اعلومات �و�ي �القانون، �هذا �;ي �اعنية�استعملة �والهيئات والشخص�،

  اكلف�الذي�يتم�تعيينه�لتلقي�طلبات�الحصول�ع"ى�اعلومات�وتقديم�اعلومات�اطلوبة.�
� �

êÞ^nÖ]�h^fÖ]خصص�،�حيث�تم�التنصيص�فيه�ع"ى�لحق�الحصول�ع�ى�ا�علومات�:�ا

،�الحق�;ي�طلب�اعلومات�لكل�مواطن�ومواطنة�ولكل�شخص�معنوي�خاضع�للقانون�اغربيأن�

،�و�1يمكن�أن�يرفض�هذا�الطلب�إ�1بناء�ع"ى�قرار�معلل�والوثائق�ال~�Dبحوزة�الهيئات�اعنية

  يسلمه�أو�يرسله�الشخص�اكلف�للمع��Dبا�مر.�

� �

oÖ^nÖ]� h^fÖ]�� �ع�ى��خصص: �الحصول ��ي �الحق �لتعزيز �ا ستبا�ي �النشر لتداب%$

�اعنيةاا�علومات� �الهيئات �ع"ى �يتعiن D~ل�� �و اتخاذها �لتدب�hiوتحيiن �من�وضع �ا�ق��� الحد

�أو� �اCلكh0ونية �مواقعها �ع"ى �سواء �معها �اتعاملiن �إشارة �رهن �مختلف�اعلومات �طريق عن

  وسائل�النشر�اتاحة.
� �

Äe]†Ö]�h^fÖ]�:تتم�وفق�إجراءات��مسطرة�الحصول�ع�ى�ا�علوماتول�تنا��D~واضحة��ال

  ومحددة�ا�جال�حسب�الحا1ت�وتعطي�الحق�;ي�تقديم�الشكاية�و;ي�الطعن�أمام�القضاء.
� �

‹Ú^¤]�h^fÖ]�� �يعرض � �أن� ستثناءات�الحق��ي�الحصول�ع�ى�ا�علومات: �يبiن �إذ ،

معلومات�مشمولة�با1ستثناء�كاعلومات�يمكن�أن�يمارس�بشكل�مطلق�بل�هناك��هذا�الحق�

  اتعلقة�بالدفاع�الوط��Dوأمن�الدولة�الداخ"ي�والخار�ي�والحياة�الخاصة�ل�فراد.
� �

Œ�^ŠÖ]�h^fÖ]��:للجنة�الوطنية�لضمان�حق�الحصول�ع�ى�ا�علومات��تم�تخصيصه

  .من�حيث�تأليفها�وتعيي�|ا�واهام�اوكولة�إل{|ا

� �

Äe^ŠÖ]�h^fÖ]العقوبات�:�ا�رتبط�ب��D~ل�الFخCكلف�;ي�حالة�اتفرض�ع"ى�الشخص�ا

  بمقتضيات�هذا�القانون.�
� �

  .الحصول�ع"ى�اعلوماتالحق�;ي�تلكم��ي�الخطوط�العريضة�شروع�قانون�
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   31.13رقم مشروع قانون 

  احلصول على المعلوماتيف  متعلق باحلق 
D�GD�GD� �

�د����� �
 

يعت%$�حق�الحصول�ع ى�ا�علومات�حقا�من�الحقوق�والحريات�ا�ساسية�ال
	�نص�عل��ا�

� �رقم �الظه-$�الشريف �الصادر�بتنفيذه � ��1.11.91الدستور ��29بتاريخ �و>سيما�2011يوليوز ،

للمواطن-ن�وا�واطنات��الحق�Dي�الحصول�ع ى�ا�علومات�« أن��منه��الذي�نص�ع ى�27الفصل�

�ا�رفق� �بمهام �ا�كلفة �والهيئات �ا�نتخبة �وا�ؤسسات �العمومية، �اNدارات �حوزة �Dي ا�وجودة

�بالدفاع� �يتعلق �ما �كل �حماية ��Tدف �القانون UVWإ>�بمقت� �الحق �هذا �تقييد �و>�يمكن العام.

� ��وحمايةالوط[	 �الداخ ي �الدولة �من�أمن �الوقاية �وكذا ̀فراد، �ل �الخاصة �والحماية والخارcي

�مصادر�ا�علومات� �وحماية �الدستور �Dي �عل��ا �ا�نصوص �ا�ساسية �والحقوق �بالحريات ا�س

 »وا�جا>ت�ال
	�يحددها�القانون�بدقة.

  

إن�تكريس�هذا�الحق�يأتي�ليؤكد�ا>لlmام�الدائم��للمملكة�ا�غربية��بحقوق�اNنسان�كما�

من�اNعـuن�العالم	�لحقوق�اNنسان،�وا�ادة���19رف�عل��ا�عا�يا،�و�بمقتضيات�ا�ادة��rي�متعا

19�� �ا�ادة �وكذا �والسياسية، �ا�دنية �للحقوق �الدوxي �العهد �ا�تحدة��10من �ا�مم �اتفاقية من

�ع ى� �الحصول �من �ا�واطن-ن �تمك-ن �بضرورة �العمومية �اNدارات �ألزمت 	
�ال �الفساد �كافحة

�لثقافة�ا�علوم � �وترسيخا �للشفافية �تعزيزا �الحق، �لهذا �مارس|�م� �التداب-$�الكفيلة �واتخاذ ات

 الحكامة�الجيدة.

  

� �تعميق�واعتبارا �Dي �ا�علومات �ع ى �الحصول �حق �يكتس��ا 	
�ال �القصوى ل`همية

الديمقراطية�قيما�ومبادئ�وممارسة�،�يأتي�قانون�حق�الحصول�ع ى�ا�علومات�ليشكل�ترجمة�

لموسة�لت�lيل�مقتضيات�الدستور�ومتطلباته�القانونية�وا�ؤسساتية،�وتعب-$ا�واضحا�فعلية�وم

� �ل�دارة��إرادةعن �والنو�ي �الكم	 �التطور �ع%$�ع��ا 	
�ال �للحاجيات �تستجيب �أكيدة سياسية

 وا�جتمع.
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�القانون�ومن�جهة�أخرى�سيسهم� Dي�و،�بحظ�أوفر�Dي�ترسيخ�دولة�الحق�والقانون هذا

�الت �الصرح �ا�سار�تقوية �هذا �ع ى �ا�غرب �وضعها 	
�ال �ا�خرى �القانونية �وتعزيز�اللبنات شري�ي

�بتعليل� �العمومية �وا�ؤسسات �ا�حلية �والجماعات �العمومية �اNدارات �إلزام �قانون بإصدار

�الطابع� �ذات �ا�عطيات �معالجة �تجاه �الذاتي-ن �ا�شخاص �حماية �وقانون ،� �اNدارية قرارا��ا

	Vمؤ �الشخ�� �إحداث �وكذا �لحقوق�، �الوط[	 �وا�جلس �الوسيط �ومؤسسة �ا�رشيف سسة

  اNنسان�والهيئة�ا�ركزية�للوقاية�من�الرشوة.�

  

ويأتي�كذلك�هذا�النص�القانوني�ليساهم�Dي�إشاعة�ودعم��قواعد�ا>نفتاح�والشفافية،�

�وإرساء� �التشاركية �الديمقراطية �وترسيخ �معها، �با�تعامل-ن �اNدارة �عuقة �Dي �الثقة وتعزيز

�العام.�إج �تدب-$�الشأن �Dي �وال�lاهة �ا�صداقية �وضمان �اNدارية �ا�مارسة �بتخليق �كفيلة راءات

� �أنه �حماية��يساعدكما �وع ى �وا�ساطر�اNدارية �اNجراءات � �فهم �ع ى �أفضل �بشكل ا�واطن-ن

حقوقهم�و�بالتاxي��تنمية�الو�ي�القانوني�واNداري��لد��م.�فض�uع ى�أن�توف-$ه�للمعلومات�يعد�

 ام�uمن�عوامل�جذب�ا>ستثمار�و�تنشيط�ا>قتصاد.�ع

  

�مجال��يضع �حيث �من �ا�علومات �ع ى �الحصول �Dي �الحق �لتنظيم �إطارا �القانون هذا

�واضحة� �مسطرة �ووفق �ا�لlmمة �وا�واطنة �ا�سؤولية �من �بروح �ممارسته �وكيفية تطبيقه،

زيزه�وضمان�حسن�تفعيله،�ويس-$ة،�ومن�حيث�تداب-$�النشر�ا>ستبا�ي�للمعلومات�والجديرة�بتع

 وكذا�ا>ستثناءات�الواردة�عليه،�والعقوبات�ا�m$تبة�عن�اNخuل�بأحكامه.�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �
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�א����א
ول �
Ìè…^Ãi� �

  

  1المادة 

  :�،�Dي�مدلول�هذا�القانون،�بـــيقصد


ا�علومات .أ 
 
 �أو�: �أو�رسوم �أو�أحرف �أرقام �شكل �Dي �ا�ع%$�ع��ا �والبيانات ا�عطيات

 الدعامة�ا�وجودة�ف��ا،�ورقية�أو�إلكm$ونية�أو�غ-$ها.� كانت�صور،�كيفما

 


الوثائق
ا�دارية .ب 
 �وا�ناشـــ-$�: �والدوريات �وا�حاضر�واNحصائيات التقارير�والدراسات

�وا�حكام� �وا�وامر �اNدارية، �والقرارات �ا>ستشارية �وا¡راء �وا�راسuت وا�ذكرات

 والقرارات�القضـــائية.

 

 :�كل�هيئة�معنية�بتنفيذ�أحكام�هذا�القانون،�وتشمل�ما�ي ي :
نيةعالهيئات
ا� .ج 

  اNدارات�العمومية، �

  ا�ؤسسات�العمومية، �

 الجماعات�الm$ابية، �

 ،ال%$ا�ان �

  ،مؤسسة��القضاء �

 كل�هيأة�خاضعة�للقانون�العام، �

  كل�هيئة�تراق¢�ا�أو�تساهم�Dي�تمويلها�الهيئات�ا�شار�إل��ا�أعuه، �

 .القطــاع�العــام�أو�الخاص�مكلفة�بتسي-$�مرفق�عامكل�مقــاولة�من� �

 


الشخص
ا�كلف .د 
لتلقي�طلبات���ا�عنيةا�وظف�أو�ا�ستخدم�الذي�تعينه�الهيئة�:

وDي�حالة�عدم�تعي-ن�الشخص� الحصول�ع ى�ا�علومات�وتسليم�ا�علومات�ا�طلوبة.

�كلف.ا�كلف�أو�Dي�حالة�غيابه،�فإن�رئيس�هذه�الهيئة�يكون�هو�الشخص�ا 

� �
� �
� �
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�����א����א �
�l^Úç×Ã¹]�î×Â�Ùç’£]�Ðu 

  

  2المادة 

مواطن�ومواطنة�ولكل�شخص�معنوي�خاضع�للقانون�ا�غربي،�الحق�Dي�الحصول��لكل

 مع�مراعاة�مقتضيات�هذا�القانون.�ا�عنيةع ى�ا�علومات�والوثائق�ال
	�بحوزة�الهيئات�

      

  3المادة 

�و يمكن �العامة �با�صلحة �اNضرار �دون �استعمال�، �إعادة �ل`فراد، �الخاصة ا�صالح

 .ا�عنيةا�علومات�ال
	�تم�نشرها�أو�تسليمها�من�طرف�الهيئات�
 

  4المادة 

� �ا�واد �أحكام � �مراعاة ��17و�16و��15مع �رقم �القانون �با�رشيف،��69.99من ا�تعلق

)،�2007ن%$نو �30(��1428ذي�القعدة��19بتاريخ��1.07.167الصادر�بتنفيذه�الظه-$�الشريف�رقم�

�"�أرشيف�ا�غرب"،�وا�تضمنة�للمعلومات�ا�طلوبة،� >�يعت%$�إيداع��الوثائق�اNدارية�ا�سلمة�لـ

 مانعا�للحق�Dي�الحصول�عل��ا.
 

  5المادة 

��يجب �هيئة �كل �مخاطب-ن��معنيةع ى �بصف|�م �مكلف-ن، �أو�أشخاصا �شخصا �تع-ن أن

��ا �ع ى �الحصول �طلبات �تلقي �مهمة �إل��م �تعهد �ا�طلوبة،�رسمي-ن، �ا�علومات �وتقديم علومات


وا�ساعدة�Dي�صياغة�طلبات��الحصول�ع ى�ا�علومات�عند�الحاجة.  

 

  6المادة 

ع ى�الشخص�ا�كلف،�تعليل�رفض�طلب�الحصول�ع ى�ا�علومات�كليا�أو�جزئيا��يجب

  :�يسلم�أو�يرسل�للطالب�Dي�الحا>ت�التالية�مكتوببرد�

  توفر�ا�علومات�ا�طلوبة،عدم� �

� � �ا�ادة �Dي �عل��ا �ا�نصوص �ا>ستثناءات �نطاق �Dي �تدخل 	
�ال �هذا��19ا�علومات من

�ا>ستثناءات� �أو �ا>ستثناء �الحالة �هذه �Dي �الجواب �يتضمن �أن �ويجب القانون،

 ا�قصودة،
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ا�علومات�ا�طلوبة�منشورة�ومتاحة�للعموم.�Dي�هذه�الحالة،�يجب�أن�يتضمن�الرد� �

 الحصول�ع ى�ا�علومات�ا�طلوبة،��ا�رجع�وا�كان�الذي�يمكن�فيه

�السنة،� � �نفس �خuل �مرت-ن، �أك»$�من �أو�ا�تكررة �ج ي �بشكل �ف��ا �ا�بالغ الطلبات

 الصادرة�عن�نفس�مقدمها�وا�تعلقة�بنفس�ا�علومات،

 ا�طلوبة�غ-$�واضحة.�ا�علومات �

� �أن �طلب�يتضمنويجب �قرار�رفض �Dي �الطعن �با�مر�Dي �ا�ع[	 �حق �إxى �اNشارة �الرد

   ا�علومات.

  

��� א����א
l^Úç×Ã¹]�î×Â�Ùç’£]�»�Ð£]�ˆèˆÃjÖ�êÎ^fj‰÷]�†�ßÖ]��e]‚i 

  

  7المادة 


الحد�ا�ق�UVنشر��ا�عنيةع ى�الهيئات��يجب�
وغ-$�ا�شمولة��ا�علومات�ال
	�بحوز��امن

  ،�بواسطة�جميع�وسائل�النشر�ا�تاحة،�و>�سيما�ا�علومات�ا�تعلقة�بـ�:با>ستثناء

 النصوص�التشريعية�والتنظيمية�الخاصة��Tا،�ومشاريع�ومقm$حات�القوان-ن،� �

 مهامها�وهياكلها�اNدارية،�ومعلومات�من�أجل�ا>تصال��Tا، �

الخدمات�ال
	�تقدمها�للمواطن-ن�وا�تعامل-ن�معها،�وا�ساطر�ا�تعلقة��Tا،�فض�uعن� �

 حصيلة�هذه�الخدمات،

 الm$اخيص�وا�ذونات�ورخص�ا>ستغuل، �

 طرق�التظلم�ا�تاحة�للمتعامل-ن�معها، �

 ا�عنية،الهيئة��ا�واطن�تجاهحقوق�وواجبات� �

 عروض�مناصب�الشغل�والتوظيف�ولوائح�ا�ستفيدين�م��ا، �

�أو� � �ا�عنية �الهيئة ��Tا �تحتفظ 	
�ال �والد>ئل �والدوريات �وا�ساطر�وا�ذكرات ا�نظمة

 هم،ا�ستخدمة�من�قبل�موظف��ا�أو�مستخدم��ا��داء�مهام

 دليل�ا�وظف-ن�وا�عوان�أو�ا�ستخدم-ن�ومهامهم�ومسؤوليا��م،� �

 التقارير�وال%$امج�والبuغات�والدراسات، �

�ا�فتشيات� � �دور �ذلك �Dي �بما �القرار، �صنع �بعملية �ا�رتبطة �التحض-$ية ا�عمال

 وهيئات�ا�راقبة،



6 صفحة  -  31.13مشروع قانون رقم     

 

� � �تؤثر�ع ى 	
�ال �والسياسات �الهامة �بالقرارات �الصلة �ذات �ا�همة ا�واطن-ن،�الوقائع

 بمجرد�أن�تصبح�علنية،

�ا�تاحة� � �الوثائق �إxى �اNشارة �مع �ا�عنية �الهيئة ��Tا �تحتفظ 	
�ال �ا�علومات أنواع

 إلكm$ونيا،�

 م-lاني|�ا��وجميع�برامج�اNعانات�ا�الية، �

 مشروع�قانون�ا�الية�والتقارير�ا�رافقة�له،�والرسائل�التأط-$ية�للم-lانيات، �

 فرعية�للوزارات�وتقارير�تنفيذ�ا�-lانيات�القطاعية،مشاريع�ا�-lانيات�ال �

 م-lانيات�الحسابات�الخصوصية�للدولة�وا�الية�ا�حلية،�� �

 م-lانية�ا�واطن�وكذا�أرضية�Dي�ا�نm$نيت�للم-lانية�ا�فتوحة، �

 الصفقات�العمومية�ونتائجها�ولوائح�ا�ستفيدين�م��ا، �

 ع�وكذا�تكافؤ�الفرص،ا�علومات�ال
	�تضمن�التنافس�ال�lيه�وا�شرو  �

�ومجهولة��اNحصائيات � �ا�فصلة �ا�عطيات �ذلك �Dي �بما �وا>جتماعية، ا>قتصادية

̀بحاث�ا�يدانية�وإحصاء�السكان�والسك[�Uوا�قاو>ت.   ا>سم�ل
 

  8المادة 

� �هيئة �كل �ع ى �وضمان��معنيةيتع-ن �ا�علومات �تقديم �بتسهيل �التداب-$�الكفيلة اتخاذ

  .عل��االحصول�
 

 9ادة الم

� �الهيئات �موقعها��ا�عنيةتعمل �ع ى �للطلبات �استجابة �سلم|�ا 	
�ال �نشر�ا�علومات ع ى

 أو�ع ى�مواقع�إلكm$ونية�أخرى.�اNلكm$وني
  

 10المادة 

��تعمل �تدب-$��ا�عنيةالهيئات �بحوز��ا�ع ى 	
�ال �ا�علومات �وترتيب �وكذاحفظ وتحي-ن،

 بشكل�يسهل�عملية�الحصول�عل��ا.

� �
� �
� �
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 11المادة 

�وصل��يتم �مقابل �با�مر�مباشرة �ا�ع[	 �يقدمه �طلب �ع ى �بناء �ا�علومات �ع ى الحصول

  ا�كلف�يحدد�فيه�بدقة�ووضوح�ا�علومات�ال
	�يرغب�Dي�الحصول�عل��ا.�له�الشخصيسلمه�

�اNلكm$�ويمكن �أو�ال%$يد �ا�ضمون، �ال%$يد �خuل �من �الطلب �إشعار�توجيه �مقابل وني

  بالتوصل.

  بنص�تنــظيم	.�
وصل�التسليم�ومضمو�³مانموذج�الطلب�و �يحدد
 

 12المادة 

لكل�شخص�غ-$�قادر�ع ى�تقديم�طلب�الحصول�ع ى�ا�علومات،�أن�يتقدم�بطلب��يحق

ويمنح��أعuه،�11ا�ادة�شف´	�يدونه�الشخص�ا�كلف�وفق�نموذج�الطلب�ا�نصوص�عليه�Dي�

�ع[	�با�مر.نسخة�منه�إxى�ا 
 

 13المادة 

�15ع ى�الشخص�ا�كلف�أن�يستجيب�لطلب�الحصول�ع ى�ا�علومات�داخل�أجل��يجب

يوم�عمل�أخرى�إذا�لم���15ا�جل�إxىيوم�عمل�ابتداء�من�تاريخ�تسلم�الطلب.�ويمكن�تمديد�هذا�

طلب�يتعلق�بعدد�يتمكن�من�ا>ستجابة�كليا�أو�جزئيا�لطلب�ا�ع[	�با�مر�Dي�الفm$ة�ا�وxى�و�كان�ال

  كب-$�من�الوثائق،��أو�إذا�كان�الطلب�يحتاج�إxى�استشارة�الغ-$�قبل�تسليم�ا�علومات�ا�طلوبة.

ع ى�الشخص�ا�كلف�إشعار�ا�ع[	�با�مر�مسبقا��Tذا�التمديد�كتابة�أو�ع%$�ال%$يد��ويتع-ن

   اNلكm$وني�وبا�جل�الuزم�للرد�ع ى�طلبه.

 ومضمونه�بنص�تنــظيم	.الطلب�ع ى�رد�النموذج��يحدد
 

 14 المادة

�الحا>ت �Dي �عمل �يومي �أجل �داخل �الطلب �ع ى �الرد �ا�كلف، �الشخص �ع ى 
يجب

  ا�ستعجلة�وال
	�يكون�ف��ا�الحصول�ع ى�ا�علومات�ضروريا�لحماية�شخص�أو�حريته.
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 15المادة 

تحمل�الحصول�ع ى�ا�علومات�مجانيا.�غ-$�أنه�يمكن�أن�يطلب�من�مقدم�الطلب��يكون 

تكاليف��إعادة�إنتاج�ا�علومات�وتكلفة�إرسالها�إليه�،�وفق�فوترة�الخدمات�العمومية�والقوان-ن�

  وا�نظمة�الجاري��Tا�العمل.
 

 16 المادة

�أ �ا�كلف �للشخص �تب-ن �وإنما�إذا �لها �التابع �الهيئة �بحوزة �ليست �ا�طلوبة �ا�علومات ن

بحوزة�هيئة�أخرى،�فإنه�يقوم�بإحالة�الطلب�ع ى�هذه�ا�خ-$ة�Dي�أجل�خمسة�أيام�عمل،�مع�

إخبار�ا�ع[	�با�مر�بذلك�كتابة�أو�ع%$�ال%$يد�اNلكm$وني.�وDي�هذه�الحالة،�فإن�ا�جل�ا�نصوص�

�ريخ�استuم�الطلب�من�قبل�الهيئة�الثانية.�وإذا�كانت�هذه�الهيئةيسري�من�تا�13عليه�Dي�ا�ادة�

>�تتوفر�ع ى�ا�علومات�ا�طلوبة�و>�تعلم�أن�هيئة�أخرى�بحوز��ا�تلك�ا�علومات،�فيجب�عل��ا�

  إخطار�ا�ع[	�با�مر.

  

 17المادة 

�ع ى� �للحصول �طلبه �مع �التعامل �كيفية �عن �غ-$�راض �يكون �الذي �الطلب �قدم� يجوز

��ا�علوماتا �ع ى �الحصول �حق �لضمان �الوطنية �اللجنة �إxى �اللجوء �وقبل ا�نصوص��علومات،

)�يوما�ال
	�ت ي�D60ي�غضون�الست-ن�(��ا�عنية،��تقديم�شكاية�إxى�رئيس�الهيئة�23عل��ا�Dي�ا�ادة�

تقديمه�لطلبه.�ويجب�ع ى�هذا�الرئيس�دراسة�الشكاية�وإخبار�مقدمها�بالقرار�الذي�تم�اتخاذه�

  )�يوما�ابتداء�من�تاريخ�تسلمها.�30(�  أ�³ا�خuل�ثuث-نبش

 بنص�تنــظيم	.�هنموذج�الشكاية�ومضمون�يحدد

  

 18المادة 

�ع ى��يجوز  �للحصول �طلبه �مع �التعامل �كيفية �عن �غ-$�راض �يكون �الذي �الطلب �قدم

� �الهيئة �رئيس �إxى �ا�قدمة �شكايته �أو�عن ��ا�عنيةا�علومات، �اللجنة �إxى �شكاية الوطنية�تقديم

بعده.�وإذا�كان�غ-$�راض�كذلك��23لضمان�حق�الحصول�ع ى�ا�علومات�ا�شار�إل��ا�Dي�ا�ادة��

 عن�كيفية�معالجة�هذه�اللجنة�لشكايته�جاز�له�الطعن�أمام�القضاء.�

  

� �
� �
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  19المادة 

U]شمولة�بالح�تستث� :�ق�Dي�الحصول�عل��ا�بموجب�هذا�القانون من�ا�علومات�ا

  :�بــ�ا�تعلقةا�علومات��-أ

  الدفاع�الوط[	، .1

  أمن�الدولة�الداخ ي�والخارcي، .2

  الحياة�الخاصة�ل`فراد، .3

 ساسية�ا�نصوص�عل��ا�Dي�الدستور،الحريات�والحقوق�ا�  .4

�ا�شار�إل��ا� .5 �ا>ستثناءات �بشأن �الحكومة �ومجلس �الوزاري �ا�جلس مداولة

 uه،�أع

 ا�علومات�ال
	�يؤدي�الكشف�ع��ا�إلحاق�ضرر�بــ�:��- ب

�عن� .1 �الكشف �حالة �Dي �حكومية، �دولية �أو�منظمة �أخرى �دولة �مع العuقات

�ع ى� �الحفاظ �أساس �ع ى �أو�ا�نظمة �الدولة �هذه �قدم|�ا 	
�ال ا�علومات

 سري|�ا،

  قدرة�الدولة�ع ى�تدب-$�السياسة�النقدية�وا>قتصادية�وا�الية، .2

ة�عمومية�قيد�اNعداد،�وال
	�>�تتطلب�استشارة�ا�واطن-ن،�شريطة�سياس .3

 أ>�يمتد�ا>ستثناء�بعد�اعتمادها�بصفة�رسمية،

 س-$�ا�ساطر�القضائية�وا�ساطر�التمهيدية�ا�تعلقة��Tا، .4

 ا�بحاث�والتحريات�اNدارية، .5

 �ا�جاورة،والحقوق��وحقوق�ا�ؤلف�الصناعية،حقوق�ا�لكية� .6

 روعة�وال���lة،ا�نافسة�ا�ش .7

 �.مصادر�ا�علومات .8

  

  20المادة 

�أساس� �ع ى �معنية �هيئة �الغ-$�إxى �قدمها �بمعلومات �ا�طلوبة �ا�علومات �تعلقت إذا

الحفاظ�ع ى�سري|�ا،�فإنه�يتع-ن�ع ى�هذه�الهيئة،�قبل�تسليمها�لهذه�ا�علومات،�الحصول�ع ى�

 موافقة�الغ-$�بشأن�تسليم�ا�علومات�ا�طلوبة.
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الرد�السل¹	�للغ-$�تقرر�الهيئة�ا�عنية�Dي�شأن�الكشف�من�عدمه�للمعلومات��وDي�حالة

  مع�ا�خذ�Dي�ا>عتبار�ا�%$رات�ال
	�قدمها�لها��هذا�الغ-$.�
  

  21المادة 

جب�ع ى�الهيئات�ا�عنية�الكشف�عن�ا�علومات�ا�شمولة�با>ستثناء�ا�نصوص�عل��ا�ي

من�تاريخ�إنتاج�الوثائق�ا�تضمنة�لهذه�ا�علومات،��سنة�15أعuه�بعد�انصرام�مدة��D19ي�ا�ادة�

 ما�لم�تنص�القوان-ن�الجاري��Tا�العمل�ع ى�آجال�خاصة.
 

  22المادة 

إذا�دخل�جزء�فقط�من�ا�علومات�ا�طلوبة�ضمن�نطاق�ا>ستثناءات�ا�نصوص�عل��ا�Dي�

   ات�إxى�طال¢�ا.،�يحذف�هذا�الجزء�من�الوثيقة�ا�طلوبة�ويسلم�البا�ي�من�ا�علوم19ا�ادة�

  

�א����א��دس �
�l^Úç×Ã¹]�î×Â�Ùç’£]�Ðu�á^Û–Ö�íéß�çÖ]�íßr×Ö]� �

  

   23المادة 

�باسم��تحدث �القانون �هذا �Dي �تد�ى �ا�علومات �ع ى �الحصول �حق �لضمان �وطنية لجنة

  بمهامها�وفقا��حكام�هذا�القانون.�وتقوماللجنة،�

  

   24المادة 

)�عضوا�مشهود�لهم�بال�lاهة�والحياد�11شر�(ع�إحدىمن�بما�ف��ا�الرئيس�تتألف�اللجنة�

 :��والكفاءة�واحm$ام�القانون،�وذلك�ع ى�النحو�التاxي

ا�جلس�ا�ع ى�قm$حهما�يمن�محكمة�النقض��مستشار قاض�من�ا�حكمة�اNدارية،�و  �

  ،للسلطة�القضائية

  ممثل-ن��اثن-ن�عن�اNدارة�العمومية�يقm$حهما�رئيس�الحكومة، �

�النوا � �مجلس �عن �مجلس�ممثل �عن �ممثل �و �ا�جلس، �هذا �رئيس �يقm$حه ب

 ا�ستشارين�يقm$حه��رئيس�هذا�ا�جلس،�

 ممثل��عن�مؤسسة�ا�رشيف�يقm$حه�مدير�هذه�ا�ؤسسة، �

 ممثل�عن��الهيئة�ا�ركزية�للوقاية�من�الرشوة�يقm$حه�رئيس�هذه�الهيأة، �
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� 	Vالشخ�� �الطابع �ذات �ا�عطيات �حماية �راقبة� �الوطنية �اللجنة �عن يقm$حه��ممثل

 رئيس�هذه�اللجنة،

 ممثل�عن�ا�جلس�الوط[	�لحقوق�اNنسان�يقm$حه�رئيس�هذا�ا�جلس، �

ممثل�عن��جمعيات�ا�جتمع�ا�دني�ا�هتمة�بمجال�الحصول�ع ى�ا�علومات،�يقm$حه� �

 .يس�ا�جلس�الوط[	�لحقوق�اNنسانرئ

يساهم�Dي�  كما�يمكن�لرئيس�اللجنة،�ع ى�سبيل�ا>ستشارة،�دعوة�كل�شخص�يمكن�أن

  أشغال�اللجنة.
 

  25المادة 

بناء�ع ى�اقm$اح�رئيس�اللجنة�يتم�تعي-ن�كاتب�عام�يعهد�إليه�بمهمة�تسي-$�تدب-$�وتنسيق�

 أشغال�اللجنة،�ومقررين�اثن-ن�للمساعدة�Dي�حدود�ا>عتمادات�ا�رصودة��لهذا�الغرض.�

  

  26المادة 

ع ى�محيطها،��ا�عنيةاصل�للهيئات�سm$اتيجية�دعم�ا>نفتاح��ا�تو اتتوxى�اللجنة�اقm$اح�

 :��و�جل�ذلك؛�يعهد�إل��ا�بما�ي ي

 السهر�ع ى�ضمان�حسن�ممارسة�الحق�Dي�الحصول�ع ى�ا�علومات، �

�حو  � �ا�عنية �للهيئات �والخ%$ة �ا>ستشارة �القانون تقديم �هذا �أحكام �تطبيق �آليات ،�ل

 وكذا�النشر�ا>ستبا�ي�للمعلومات�ال
	�بحوز��ا،

� � � �الشكايات �يلزم�تلقي �ما �بكل �والقيام �ا�علومات، �ع ى �الحصول �طال¹	 �من ا�قدمة

� ،� �والتحري �البحث �ذلك �Dي �بما �ف��ا، �وإصدار�العقوبات�للبت �ا�خالفات ومعاينة

 بشأ�³ا،�

�وسرية� � �حماية �تصنيف �وع ى �ا�علومات �وتسليم �الكشف �معاي-$ �ع ى اNشراف

 ا�علومات�ال
	�>�يمكن�الكشف�ع��ا،

 توف-$�وإتاحة�ا�علومات�وتسهيل�الحصول�عل��ا،�نشر�الو�ي�بأهمية �

  إصدار�توصيات�واقm$احات�لتحس-ن�جودة�مساطر�الحصول�ع ى�ا�علومات، �

 ا�شاركة�Dي�أنشطة�التكوين�ا�رتبطة�بمجا>ت�الحصول�ع ى�ا�علومات، �

�ا�تعلق � �والتنظيمية �القانونية �النصوص �تعديل �ع ى�اقm$اح �الحصول �Dي �بالحق ة

  ا�علومات،
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�ع ى� � �أو�تأث-$�محتمل �صلة �ذي �أو�تنظيم	 �قانوني �نص �مشروع �أي �Dي �الرأي إبداء

 الحصول�ع ى�ا�علومات،

�الشفافية� � �مجال �Dي �العاملة �وا�ؤسسات �الهيئات �مع �والشراكة �أواصر�التعاون ربط

 وا�ساءلة�وال�lاهة�ومحاربة�الفساد،�

 تتبع�وتقييم�تنفيذ�هذا�القانون. �
  

  27المادة 

� �اللجنة �واNجراءات�تقوم �و�القواعد �عملها �طرق �يحدد �الذي �الداخ ي �نظامها بإعداد


ا�عمول��Tا�وإجراءات�معالجة�الشكايات��وفقا��حكام�هذا�القانون. 

 

  28المادة 

�ع ى� �الحصول �طال¹	 �من �ا�قدمة �الشكايات �بشأن �اللجنة �عن �الصادرة تعت%$�القرارات

¹	�ا�علومات�ا�عني-ن�الطعن�ف��ا�أمام�القضاء�Dي�للهيئات�ا�عنية.�ويمكن�لطال�ملزمةا�علومات�

 �)�يوما�من�تاريخ�التوصل��Tا.30غضون�ثuث-ن�(

  

  29المادة 

� �الهيئات �امتناع �حا>ت �بجميع �الحكومة �رئيس �منتظمة، �بكيفية �اللجنة، �ا�عنيةتطلع

لومات،�عن�تنفيذ�القرارات�الصادرة�ع��ا�بشأن�الشكايات�ا�قدمة�من�طال¹	�الحصول�ع ى�ا�ع

وعن�موافا��ا�با�علومات�الuزمة�للقيام�بمهامها.�وتقوم�اللجنة�بنشر�قرارا��ا�وآرا½�ا�والشكايات�

 .الواردة�عل��ا�وما�قامت�به��عالج|�ا

  

  30المادة 

،�بطلب�من�رئيس�اللجنة�وداخل�ا¡جال�ال
	�يحددها،�تزويد�ا�عنيةيجب�ع ى�الهيئات�

  للقيام�بمهامها.��اللجنة�بجميع�ا�علومات�الuزمة�

  

  31المادة 

يجب�ع ى�اللجنة��إعداد�تقرير�سنوي�يتضمن�نتائج�أشغالها�ومآل�التوصيات�الواردة�Dي�

�Dي� �تعزيز�الحق �شأ�³ا �من 	
�وال � �الحكومة �إxى �ا�وجهة �ا>قm$احات �وكذا �السابقة، تقاريرها
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̀عمال�ا�نجزة�Dي�هذا�الصدد.�كما� يجب�أن�يتضمن�هذا�الحصول�ع ى�ا�علومات،�وتقييمها�ل

 التقرير�تفاصيل�أنشطة�اللجنة�خuل�السنة،�بما�Dي�ذلك�تقريرها�ا�اxي.�


  

�����א����א �
l^eçÏÃÖ]� �

  

  32المادة 

��Tا� �الجاري �وا�نظمة �القوان-ن �Dي �عل��ا �ا�نصوص �التأديبية �العقوبات �إxى باNضافة

  أخل�بأحكام�هذا�القانون.�العمل،�تسري�العقوبات�ا�شار�إل��ا�Dي�هذا�الباب��ع ى�كل�من�
 

  33المادة 

�الشكل�� �ع ى �وذلك �القانون، �هذا �قتضيات� �مخالفته �ع ى � �مكلف �شخص �كل يعاقب

  :�التاxي

�إxى��500بغرامة�من� � �امتنع�أو�عرقل�تسليم�معلومات�مخول��1000درهم �إذا درهم

 الحصول�عل��ا�بموجب�هذا�القانون.

 لم�معلومات��Tدف�تضليل�طال¢�ا.درهم�إذا�س�2000درهم�إxى��1000بغرامة�من� �

درهم�إذا�امتنع�عن�الرد�ع ى�طلب�الحصول�ع ى��3000درهم�إxى��1000بغرامة�من� �

�الحصول� �ف��ا �يكون 	
�ال �ا�ستعجلة �الحا>ت �Dي �عمل �يومي �أجل �داخل ا�علومات

من��14ع ى�ا�علومات�ضروريا�لحماية�شخص�أو�حريته�و�ا�نصوص�عل��ا�Dي�ا�ادة�

 .هذا�القانون 

درهم�إذا�سلم�معلومات�قدمها�الغ-$�وفق�أحكام��2000درهم�إxى��1000بغرامة�من� �

  من�هذا�القانون�دون�الحصول�ع ى�موافقته.�20ا�ادة�

  

  34المادة 

  من�هذا�الباب.���33العقوبة�ا�قررة�Dي�ا�ادة����تضاعفDي�حالة�العود،�

�33صوص�عل��ا�Dي�ا�ادة�يعت%$�Dي�حالة�العود�كل�شخص�مكلف�ارتكب�أحد�ا�فعال�ا�ن

 �.بعد�صدور�حكم�ضده�مكتسب�لقوة�ال¿V	ء�ا�قVW	�به�>رتكابه�أحد�هذه�ا�فعال
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  35المادة 

من�القانون�الجنائي�كل�من��446يعت%$�مرتكبا�لجريمة�إفشاء�السر�ا�À	�طبقا�للفصل�

  من�هذا�القانون،�وذلك�ما�لم�يوصف�الفعل�بوصف�أشد.���19خالف�أحكام�ا�ادة�

  

  36المادة 

أعuه��بموجب�قرار�تتخذه�اللجنة��33تصدر�العقوبات�ا�الية�ا�نصوص�عل��ا�Dي�ا�ادة�

الوطنية�لضمان�حق�الحصول�ع ى�ا�علومات�بناء�ع ى�ا�عاينات�والتقارير�ال
	�ينجزها�ا�عوان�

  التابعون�للجنة�وبعد�تمك-ن�الشخص�ا�كلف�من�تقديم�جوابه�ووسائل�دفاعه.

  

  37المادة 

�القضائية� �الجهة �أمام �تصدرها 	
�ال �العقوبات �بشأن �اللجنة �قرارات �Dي �الطعن يمكن

  .33ا�ختصة�بعد�إيداع�الحد�ا�ق��UVللغرامة�ا�نصوص�عل��ا�Dي�ا�ادة�

�حالة� �وDي �لصاحبه، �ا�ودع �ا�بلغ �يرجع �ا�حكمة �طرف �من �قرار�اللجنة �إلغاء �حالة Dي

  خزينة�العامة�بعد�خصم�الغرامات�ال
	�قرر��ا�اللجنة.تأييد�القرار�يصادر�هذا�ا�بلغ�لفائدة�ال

  

  38المادة 

�Dي�ا�ادة� بمرور�سنة�ميuدية�كاملة�تبتدئ��من��33تتقادم�كل�مخالفة�منصوص�عل��ا

  يوم�ارتكا�Tا.

  

  39المادة 

>�يجوز�متابعة��أي�شخص�مكلف،�قضائيا�أو�تأديبيا،�بسبب�امتناعه،�بحسن�نية،�عن�

  الحصول�عل��ا�بموجب�هذا�القانون.�تسليم�معلومات�مخول�

� �
�����א����א �
íÒ��Ú�l^é–jÏÚ� �

  

  40المادة 

  �  يدخل�هذا�القانون�ح-�lالتنفيذ�بعد�صدور�النصوص�التنظيمية�ا�تعلقة�به.��
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