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مضمون قانون الحق في الحصول على المعلومات

تقديم ▪

ما المقصود بالمعلومات؟▪

ما هي المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق؟▪

ما هي كلفة المعلومات المطلوبة؟▪

من له الحق في طلب المعلومات ؟▪

هل يمكن إعادة استعمال المعلومات؟▪

ما هي االستثناءات الواردة على الحق في ▪

الحصول على المعلومات ؟

ما هي المعلومات التي يمكن الحصول عليها ▪

بصفة تلقائية ؟

من هو الشخص المكلف بتقديم المعلومات؟▪

من يضمن حسن ممارسة الحق في الحصول على ▪

ماهي تركيبتها ؟المعلومات؟  

ما هي مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومات؟▪

كيف يتم الحصول على المعلومات؟▪

ما العمل في حالة عدم االستجابة لطلب الحصول على ▪

المعلومات؟

ما هي العقوبات المنصوص عليها في حالة اإلخالل ▪

بتطبيق القانون؟

ما هي آجال دخول القانون حيز التطبيق؟▪



مضمون قانون الحق في الحصول على المعلومات



:يحدد قانون الحق في الحصول على المعلومات▪

مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة اإلدارات العمومية، ▪

. والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام

االستثناءات الواردة على هذا الحق؛▪

كيفية ممارسته؛▪

للمعلومات؛االستباقيتدابير النشر ▪

ضمان حسن تفعيل الحق؛ ▪

العقوبات المترتبة عن اإلخالل بأحكامه▪

تقديم



المعطيات
واإلحصائيات

أرقام

أحرف

رسوم

تسجيل سمعي 
بصري

أي شكل صور
آخر

وثائق

تقارير

مستندات

دراسات

دوريات

مناشير

مذكرات

قواعد 
البيانات

غيرها من 
الوثائق ذات 
الطابع العام

ورقية 

إلكترونية 

غيرها 
من الدعامات

دعامة المعلومات-4

شكل المعلومات-2

المعلومات-1

نوع المعلومات-3

ما المقصود بالمعلومات؟



ما هي المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق؟

مجلس 

النواب
مجلس 
المستشارين

اإلدارات 

العمومية

المحاكم

الجماعات 

الترابية

املؤسسات 

العمومية وكل 
شخص اعتباري 

من أشخاص 

القانون العام

كل مؤسسة أو 

هيئة أخرى عامة 
أو خاصة مكلفة 

بمهام املرفق 

العام

املؤسسات 

والهيئات 
املنصوص عليها

من 12في الباب 

الدستور 



ما هي كلفة المعلومات المطلوبة؟

إعادة إنتاج المعلومات ▪
توجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد▪



من لديه الحق 
في طلب 

المعلومات ؟

من له الحق في طلب المعلومات ؟



هل يمكن إعادة استعمال المعلومات؟

استعمال وإعادة استعمال المعلومات المنشورة أو الموضوعة 
رهن إشارة طالب المعلومات

أن تكون ألغراض مشروعة ▪
أال يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة اإلشارة إلى ▪

مصدرها وتاريخ إصدارها
أال يؤدي ذلك إلى اإلساءة أو اإلضرار بالمصلحة العامة ▪

أو المساس بأي حق من حقوق الغير



ما هي االستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات ؟

دفاع الوطني المتعلقة بال▪

بأمن الدولة الداخلي والخارجيالمتعلقة ▪

الحياة الخاصة لألفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصيةالمتعلقة ب▪
حماية مصادر المعلومات▪

ها المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري ب▪
العمل

.هناك استثناءات مطلقة وأخرى مقيدة



ما هي االستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات ؟

بـالحريات والحقوق األساسية المنصوص عليها في الدستورالكشف عنها المس من شأن 1-

إلحاق الكشف عنها إلى يؤدي 2-
بــضرر 

العالقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية▪
السياسة النقدية أو االقتصادية أو المالية للدولة▪
حقوق الملكية الصناعية، أو حقوق المؤلف أو الحقوق ▪

المجاورة
حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، ▪

فيما يخص جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ 
وغيرها

بــاإلخالل الكشف عنها من شأن 3-

سرية مداوالت المجلس الوزاري ومجلس الحكومة▪
ات ما لم تأذن بذلك السلطسرية األبحاث والتحريات اإلدارية، ▪

اإلدارية المختصة
ها، سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة ب▪

ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة
مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة ▪

الخاصة



ما هي المعلومات التي يمكن الحصول عليها بصفة تلقائية ؟

اعتماد مبدأ النشر االستباقي من خالل نشر الحد األقصى من المعلومات، بشكل
استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل 

النشر المتاحة لدى المؤسسات أو الهيئات المعنية

جميع المعلومات 
باستثناء تلك التي تدخل ضمن مجال االستثناءات الواردة في 

المشروع

إجرائي-مالي  -تنظيمي  -تشريعي -دولي 



ما هي المعلومات التي يمكن الحصول عليها بصفة تلقائية ؟

يات التي تم الشروع في مسطرة االنضمام إليها أو المصادقة عليها؛قاإلتفا▪
النصوص التشريعية والتنظيمية؛▪
مشاريع القوانين؛▪
مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛▪
مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛▪
ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات▪

وبوضعيتها المالية؛
مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها اإلدارية، والمعلومات الضرورية من أجل االتصال ▪

بها؛
األنظمة والمساطر والدوريات والدالئل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو ▪

مستخدموها في أداء مهامهم؛
نات قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين، بما فيها قوائم الوثائق والبيا▪

والمعلومات المطلوبة بقصد الحصول على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات 
اإللكترونية المرتبطة بها؛



ما هي المعلومات التي يمكن الحصول عليها بصفة تلقائية ؟

له؛المتاحةالتظلموطرقالمعنية،الهيئةأوالمؤسسةتجاهالمرتفقوواجباتحقوق▪
االستغالل؛رخصمنحوشروطواألذوناتالتراخيصمنحشروط▪
؛االنتخابيةالمحطاتلمختلفالمفصلةالنتائج▪
؛ومبالغهاوحائزوهاإنجازهاتمإذاونتائجهاالعموميةللصفقاتالتوقعيةالبرامج▪
بنتائجها؛الخاصةواإلعالناتالمهنية،واإلمتحاناتالتوظيفمبارياتبرامج▪
والئحةالعلياالمناصبوالمسؤوليةمناصبلشغلالترشيحباببفتحالخاصةاإلعالنات▪

ونتائجها؛بشأنهاللتباريالمقبولينالمترشحين
الهيئة؛أوالمؤسسةلدىالمتوفرةوالدراساتوالبالغاتوالبرامجالتقارير▪
واالجتماعية؛االقتصاديةاإلحصائيات▪
التجاريالسجلمصالحلدىالممسوكةتلكسيماالبالشركاتالمتعلقةالمعلومات▪

المركزي؛
,والمشروعوالنزيهالحرالتنافستضمنالتيالمعلومات▪



من هو الشخص المكلف بتقديم المعلومات؟

الهيئة المعنية تابع للمؤسسة أو مستخدمأوموظف•

هنيتعي

مع إمكانية تقديم المساعدة تلقي طلبات الحصول على المعلومات •

وتقديم المعلومات المطلوبةة الطلب ودراس

مهمته

بواسطة مناشير داخلية•

كيفية أداء مهامه

واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه اإلعفاء من •

بموجب هذا القانون

خصوصياته



من يضمن حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؟

لجنة الحق في الحصول على المعلومات



ماهي تركيبة لجنة الحق في الحصول على المعلومات؟

عضو 
يعينه رئيس 

مجلس النواب

اثنين عن ممثلين 

اإلدارات العمومية
يعينهما رئيس الحكومة

االرتباط

الرئاسة

األعضاء

مدة العضوية

ممثل عن
الهيئة الوطنية للنزاهة
والوقاية من الرشوة 

ومحاربتها

عنممثل

رشيف أمؤسسة 
المغرب

عنممثل

الوسيط

ممثل عن

المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان

عنممثل

إحدى الجمعيات
العاملة في المجال 

يعينه رئيس الحكومة

شخص أو هيئة كل
يمكن أو ممثل إدارة 

االستعانة بخبرته، 

خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات 
(CNDP)ذات الطابع الشخصي

رئيس الحكومةالسيد 

عضو يعينه رئيس 

مجلس 
المستشارين



ما هي مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومات؟

المعلومات؛علىالحصولفيالحقممارسةحسنضمانعلىالسهر▪

؛والخبرةاالستشارةتقديم▪

فيها؛للبتيلزممابكلوالقيامالشكاياتتلقي▪

؛عليهاالحصولوتسهيلالمعلوماتتوفيربأهميةالتحسيس▪

المعلومات؛علىالحصولمساطرجودةلتحسينواقتراحاتتوصياتإصدار▪

الحقمبدإمعالعملبهاالجاريالنصوصمالءمةأجلمنللحكومةاقتراحكلتقديم▪

المعلومات؛علىالحصولفي

ومة؛الحكعليهاتعرضهاالتيوالتنظيميةالتشريعيةالنصوصمشاريعفيالرأيإبداء▪

.المتاحةالوسائلبكلونشرهأنشطتهاحصيلةحولسنويتقريرإعداد▪



كيف يتم الحصول على المعلومات؟

تعبئة نموذج الطلب من
طرف املعني باألمر

اإليداع املباشر 

البريد العادي

البريد 
اإللكتروني

دراسة طلب املعلومات

ل تسليم وصل اإليداع أو إشعار بالتوص
حسب الحالة

يوم20

عمل

أيام3

يوم عمل40

إعداد املعلومات املطلوبة

يوم عمل20

(1)استيفاء شروط قبول الطلب -1

(2)يوم عمل 20دراسة إمكانية توفير املعلومات داخل أجل -2

دراسة الحاالت املستعجلة-3

دراسة حالة استشارة الغير قبل تسليم املعلومات واتخاذ القرار-4

يوم عمل20

يوم عمل40

التوصل برد معلل

:االطالع
املباشر على املعلومات-1
على أي حامل آخر متوفر-2
ونيعن طريق البريد اإللكتر-3

ال التوصل بتمديد األجل معل
ترونيكتابة أو عبر البريد اإللك



تتمة-كيف يتم الحصول على المعلومات؟ 

شروط عدم  قبول الطلب (1)

عدم توفر المعلومات المطلوبة؛ •
ويجب أن يتضمن الرد، في هذه الحالة، . االستثناءات المنصوص عليها في القانون•

االستثناء أو االستثناءات المقصودة؛ 
وفي هذه الحالة، يجب أن . إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم•

يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن لطالب المعلومات الحصول عليها فيه ؛
الحالة التي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قد قدم أكثر من مرة واحدة، •

مها خالل نفس السنة، من قبل نفس الطالب ويتعلق بالحصول على معلومات سبق تقدي
له ؛ 

إذا كان طلب المعلومات غير واضح ؛ •
إذا كانت المعلومات المطلوبة ال زالت في طور التحضير أو اإلعداد ؛ •
إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لـدى مؤسسة أرشيف المغرب•

يوم عمل إلى مدة مماثلة20حاالت تمديد أجل ( 2)

ا إذا لم يتمكن الشخص المكلف من االستجابة كلي1.
أو جزئيا لطلب المعني باألمر خالل األجل 

المذكور، 
أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، 2.
أو إذا تعذر توفير المعلومات خالل األجل السالف 3.

الذكر، 
أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل 4.

.تسليمها



ما العمل في حالة عدم االستجابة لطلب الحصول على المعلومات؟

قرار رئيس الهيئة

ئةالتوصل بقرار رئيس الهي

ستهاالتوصل بالشكاية ودرا

يوم15

تقديم شكاية في حالة عدم
الرد

أو في حالة الرد السلبي
يوم20

عمل

الرد على الشكاية

التوصل بالشكاية
ودراستها

يوم30

نةالتوصل بقرار رئيس اللج

التوصل بالطعن ضد قرار رئيس
اللجنة

يوم60
نةالطعن في قرار رئيس اللج

ريد تقديم شكاية عن طريق الب
روني املضمون أو البريد اإللكت

إلى رئيس اللجنة

يوم30



ما هي العقوبات المنصوص عليها في حالة اإلخالل بتطبيق القانون ؟



ما هي آجال دخول القانون حيز التطبيق؟

2019مارس 12
سنة واحدة

من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية

2020مارس12
سنة واحدة

من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ

ياالستباقبالنسبة لتدابير النشر 


