
 

 

 

 تطبيق الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب
 

 تقييم تجاوب الهيئات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات  
 

 مشاركة مواطنة-جمعية سمسمتقرير 

 

 

 

 

 

مشاركة مواطنة-سمسم  

2021 



 
 

 
2 

 السياق العام

د المداخل التي تجعل العالقة بين الدولة ومواطنيها قوية ومتينة، إحدى 
ّ

داخل أهم هذه المتتعد

كبر عدد من  الع دائم على كيفية تسيير موارد الدولة، عبر نشر أ
ّ

تكمن في إبقاء المواطن على إط

 المواطن في الوصول والحصول على باقي 
ّ

قة بهذا التدبير، و ضمان حق
ّ

المعلومات المتعل

اإلفصاح هو النشر و  المعطيات غير المعلن عنها عبر إمكانية طلبها مع اإلبقاء دائما على أن األصل

ى في اإلفصاح التفاعلي، أي بعد الطلب. 
ّ

 االستباقي، وأن االستثناء يتجل

يتمحور الهدف الرئيسي من وراء إصدار هذا التقرير الى تقييم مدى تطبيق الهيئات العمومية 

لقانون الحق في الحصول على المعلومات، عبر قياس تجاوب  ها مع طلبات الحصول على 

ة الزمنية لتجاوب  ها، وكذا جودة هذه المعلومات ال
ّ

تي تردها من المواطنات والمواطنين، المد

 اإلجابات ومدى تناسبها مع ما تّم االستفسار عنه. 

قامت سمسم من خالل فريق عمل مشروعها "الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع 

، بتقديم MEPIالشرق أوسطية والحكامة الجيدة" الممّول من طرف مبادرة الشراكة األمريكية 

طلبات الحصول على المعلومات لإلدارات والمؤسسات العمومية على المستوى المركزي. تم 

(، وتم اعتماد ثالث قنوات رئيسية إلرسال 81حصر عدد هذه المؤسسات في ثمانية عشر)

باإليداع  فالطلبات وهي: التنقل لمركز الهيئة المعنية وتقديم الطلب بصفة مباشرة أي ما يعر 

المباشر، إرسال الطلب عبر البريد العادي )المضمون(، أو اعتماد البريد اإللكتروني الخاص 

بالشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات على مستوى الهيئة المعنية، وقد 

عيين تاقتصرت هذه األخيرة )إرسال الطلبات عبر البريد اإللكتروني( على الهيئات التي نشرت قرار 

 الشخص المكلف بتقديم المعلومات فيها وكذا معلومات االتصال الخاّصة به. 
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وقد سبق لسمسم أن أصدرت تقريرا خاصا بمدى تجاوب الهيئات العمومية مع طلبات الحصول 

ف من جزئينwww.chafafiya.ma1على المعلومات التي تردها عبر بوابة 
ّ

، خّصصا 2، وتأل

المؤسسات والهيئات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات التي لتقييم مدى تجاوب 

 تردهم عبر بوابة شفافية، وكانت الحصيلة كالتالي: 

 طلبا للحصول على المعلومات تم تقديمه عبر البوابة؛ 18 ●

رد، فيما بقي  81 ●
ّ

؛ 36طلبا حظي بال
ّ

 طلبا بدون رد

واإلدارات العمومية عن عدم  شكاية تم توجيهها عبر البوابة لرؤساء المؤسسات 36 ●

؛
ّ

 التوّصل بجواب عن الطلبات، لم تحظى بأي رد

شكاية تم توجيهها فيما بعد للجنة الحق في الحصول على المعلومات، عبر البوابة   36 ●

 كذلك، وبدورها لم تلقى أي رد؛

 اإلطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات: 

على المعلومات ضمن الحقوق السياسية والمدنية األساسية تدرج المواثيق الدولية حق الحصول 

ول. وقد أقر المغرب العمل بهذه االتفاقيات وأهمها: 
ّ

 لمواطني الد

   اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛

   العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛

   اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

                                                   

www.chafafiya.ma  1  21بوابة الحصول على المعلومات، أطلقها قطاع إصالح اإلدارة  بوزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بتاريخ 

 العمومية المسّجلة.، تمكن المستعملين من تقديم طلبات الحصول على المعلومات إلكترونيا لإلدارات والمؤسسات 1212مارس 

  
 :يمكن اإلطالع على التقرير عبر الرابط اإللكتروني التالي 2

 https://article27.ma/resources/1الجزء األول:
 https://article27.ma/resources/2الجزء الثاني: 

 

http://www.chafafiya.ma/
https://article27.ma/resources/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%85%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2/
https://article27.ma/resources/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%85%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%a7/
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 ؛8881نفتحة التي انضم إليها المغرب سنة   الشراكة من أجل الحكومة الم

هم في الوصول والحصول 
ّ

أما على المستوى الوطني، فقد ضمن التشري    ع للمواطنين المغاربة حق

من الدستور  81على المعلومات العمومية بمقتضى الدستور والقوانين الداخلية، إذ نّص الفصل 

ه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المع
ّ

لومات الموجودة في حوزة اإلدارة على أن

العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ال يمكن تقييد الحق في 

ق بالدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي 
ّ

المعلومة إال بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعل

من المس  بالحريات والحقوق األساسية والخارجي، والحياة الخاّصة لألفراد، وكذا الوقاية 

المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجاالت التي يحددها القانون 

 بدقة". 

الخاص بكيفية ممارسة هذا الحق.  يبين هذا القانون  68.86، تم إصدار القانون رقم 8881وسنة 

لب ي تتوفر عليها، والمسطرة الواجب اتباعها لطالجهات المعنية بنشر المعلومات و المعطيات الت

 المعلومات من الهيئات المعنية، باإلضافة إلى االستثناءات التي تقيد على هذا الحق. 

بموجب هذه القوانين، سواء الدولية منها أو الوطنية، تنتقل مسألة اإلفصاح عن المعلومات من  

نية بمحض إرادتها، إلى أمر إلزامي، عليها كونها أمرا طوعيا تمارسه المؤسسات واإلدارات المع

 االمتثال له بموجب المواثيق الدولية والقوانين الداخلية. 
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 تجاوب الهيئات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات: 

تعتبر اإلدارات والمؤسسات العمومية بمصالحها المركزية والالمركزية، باإلضافة للشركات الخاّصة 

، من الهيئات التي يمكن طلب 3ر المرفق العام، وكذا البرلمان والجماعات الترابيةالقائمة على تدبي

ريد  طريق البالمعلومات منها، إما بطريقة مباشرة، عن طريق إيداع الطلب بمقر الهيئة، أو عن 

 العادي المضمون أو اإللكتروني. 

ة، مشاركة مواطن-تّم تقديم طلبات الحصول على المعلومات من طرف فريق عمل جمعية سمسم

. وقد اعتمد الفريق أثناء قيامه 4أي باستعمال الصفة الطبيعية لألشخاص ال المعنوية للجمعية

بذلك، ثالث قنوات رئيسية: اإليداع المباشر، البريد اإللكتروني، والبريد العادي، بتقييم قبلي 

مع  لمؤسساتلكيفية استقبال هذه الهيئات للطلبات، وآخر بعدي شمل مدى تجاوب هذه ا

ة الزمنية التي استغرقتها للّرد، وجودته وتناسبه مع ما تم طلبه. 
ّ

 الطلبات، والمد

 تقديم طلبات للحصول على المعلومات للهيئات العمومية:  -8

ته الرابعة  68.86ينّص القانون رقم 
ّ

الخاص بالحق في الحصول على المعلومات بالمغرب في ماد

ه "يتّم الحصول ع
ّ

مه المعني باألمر وفق نموذج عشر، على أن
ّ

لى المعلومات بناءا على طلب يقد

ه لجنة الحق في الحصول على المعلومات )...( ويوّجه لرئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية 
ّ

تعد

عن طريق اإليداع المباشر مقابل وصل، أو عن طريق البريد العادي أو اإللكتروني مقابل إشعار 

 بالتوّصل". 

كن تقديم طلب الحصول على المعلومات للهيئات المعنية إما عبر اإليداع المباشر، وبناءا عليه، يم

 أو عبر البريد العادي، أو بالبريد اإللكتروني دائما مقابل وصل لإليداع أو إشعار بالتوّصل. 

باإلضافة إلى ذلك، فال يعتبر طلب الحصول على المعلومات صحيحا من ناحية الشكل بمنطوق  

 
ّ

ته لجنة الحق في الحصول القانون، إل
ّ

 إذا تم تقديمه وفقا للنموذج المخّصص لذلك، والذي أعد

                                                   

لمتعلق بالحق في الحصول على ا 42.24( بتنفيذ القانون رقم 1228فبراير  11) 2341جمادى اآلخرة  1صادر في  2.28.21ظهير شريف رقم 3 

 https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Loi_1331المعلومات. يمكنكم تحميل القانون على الرابط التالي: 

يتضمن االسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه … طلب يقّدم بناءا على "نموذجعلى أن ال 23في فصله  42.24ينص القانون رقم 4 

 …"الشخصي، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية

   

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Loi_1331_22022018.pdf
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على المعلومات لهذا الغرض، والذي يضّم البيانات الشخصية لصاحب الطلب، وماهية 

يها، باإلضافة الى التزام 
ّ

ة الزمنية التي تغط
ّ

المعلومات المرغوب الحصول عليها، ونوعها، والمد

 ستعمال هذه المعلومات ألغراض مشروعة، و اإلمضاء على ذلك. المعني باألمر با

في أسفل النموذج يوجد جزء خاص باإلدارة )كما في الصورة أدناه( يعتبر بمثابة وصل لإليداع، 

م الطلب. 
ّ

 يعبأ ويختم ويعاد لطالب المعلومات بعد تسل

ف بتلقي طلبات الحصول على المعلوما
ّ

ى ت على مستو يضم هذا الوصل اسم الشخص المكل

 هذه اإلدارة وتاري    خ تقديم الطلب وختم اإلدارة المعنية. 

 

 الهيئات التي يشملها التقرير: 2-

يشمل هذا التقرير تقييم جودة استجابة مجموعة من الهيئات العمومية على المستوى المركزي 

مقّراتهم أو ب لطلبات الحصول على المعلومات التي تم تقديمها لهم بطريقة مباشرة، عبر إيداعها 

عبر البريد العادي أو عن طريق إرسالها لعناوينهم البريدية أو عبر البريد اإللكتروني الذي خّصصته 

 هذه الهيئات الستقبال طلبات الحصول على المعلومات، ونشرته أمام العموم. ويتعلق األمر ب : 

 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع الطاقة والمعادن؛ ●
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فة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان: قطاع حقوق اإلنسان؛وزارة  ●
ّ

 الدولة المكل

فة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان: قطاع العالقات مع البرلمان؛ ●
ّ

 وزارة الدولة المكل

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ ●

 وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة؛ ●

كاديمية الجهوية  ●  للتربية والتكوين بجهة الرباط سال القنيطرة؛األ

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة؛ ●

 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي؛  ●

 وزارة العدل؛ ●

 وزارة الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ●

 مالية وإصالح اإلدارة: قطاع إصالح اإلدارة؛وزارة اإلقتصاد وال ●

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء: قطاع التجهيز والنقل؛ ●

 وزارة الشغل واإلدماج المهني؛ ●

 وزارة الصحة؛ ●

 األمانة العامة للحكومة؛ ●

 وزارة الداخلية؛ ●

 مديرية الجماعات الترابية؛ ●

 والمياه والغابات؛وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية  ●

 التقييم القبلي: كيف استقبلت هذه الهيئات طلبات الحصول على المعلومات؟-6

يفيد اإليداع المباشر لطلب الحصول على المعلومات، التنقل بصفة شخصية لمقر الهيئة المعنية 

من أجل إيداع الطلب بطريقة مباشرة، باستعمال نموذج الحصول على المعلومات. وفي هذا 
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مشاركة مواطنة بتقديم طلبات للحصول على المعلومات -دد قام فريق عمل سمسمالص

 لمجموعة من الهيئات المركزية المذكورة أعاله بطريقة مباشرة. 

 الطلبات التي تم تقديمها عبر اإليداع المباشر: 

مشاركة مواطنة لقطاع الطاقة والمعادن بوزارة الطاقة والمعادن -توّجه عضو فريق عمل سمسم

والبيئة، بطلب للحصول على المعلومات موضوعه الحصول على معلومات االتصال الخاّصة 

فين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات على مستوى 
ّ

بالئحة األشخاص المكل

القطاع. و لإلشارة فقد سبق للوزارة أن نشرت الئحة باألسماء التي تم تعيينها لهذا الغرض ولكن 

 صال )البريد اإللكتروني خاّصة(. دون معلومات ات

الهدف من هذا الطلب كان هو الحصول على هذه المعطيات وتقاسمها على منّصات التواصل 

فين 
ّ

ن المواطنات والمواطنون من إرسال طلباتهم مباشرة للمكل
ّ

االجتماعي للجمعية، حتى يتمك

حصول على معلومة دون وسيط، أو اضطرار للتنقل للعاصمة الرباط، من أجل إيداع طلب لل

 عمومية. 

تمثلت أولى الخطوات في السؤال مباشرة، عبر مكاتب االستقبال الخاصة باإلدارات المعنية، عن 

 اسم المسؤول المكلف فكانت الردود من قبيل: 

م الطلب عبر البريد اإللكتروني أو العادي بدل اإليداع المباشر،  -
ّ

لت اإلدارة المعنية تسل
ّ

فض

 من نشر البريد اإللكتروني للموظفين المعّينين مع ولهذا السبب 
ّ

بالضبط كان البد

 أسمائهم؛

تمت إحالة طالب المعلومات على كتابة الضبط. هذه األخيرة وجدت في تعبئة وصل  -

 اإليداع )في النموذج أعاله( وختمه، التزاما ال يوافق اختصاصاتها، فرفضت ذلك. 

 للحصول على المعلومات بمقّرها، وبالتالي فقد كانت تلك أّول مرة تستقبل الهيئة طلبا  -

وجدت صعوبة في تحديد الشخص الذي ستمنحه الطلب لدراسته والتجاوب معه، رغم 

 اص المكلفين على مستوى اإلدارة. أن قرار التعيين موجود ويضم الئحة بأسماء األشخ

 سجلنا كذلك صعوبة تعبئة وطبع وصل اإليداع وتسليمه لصاحب الطلب؛  -

ف بتلقي طلب الحصول على المعلومات، سأل عن فحوى الطلب أوال، الش -
ّ

خص المكل
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فة بهذا النوع من المعلومات، 
ّ

ليحيل الطالب إلى اسم آخر بقسم أو مديرية أخرى هي المكل

غير موجود في الئحة األسماء المعّينة، فوجد طالب المعلومات نفسه  االسمرغم أن ذلك 

سسة، ودور كل قسم ثم تحديد القسم الذي يمكنه استقبال مطالبا ب اإللمام بأقسام المؤ 

 .طلبه

كاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سال القنيطرة، للحصول  الطلب الموالي كان لأل

الذين قاموا بتحويل تسجيلهم من القطاع الخاص إلى  االبتدائيعلى عدد التالميذ في المستوى 

بجهة الرباط سال القنيطرة. بدورها وجدت   8888-8888الحالي  العمومي خالل الموسم الدراسي

كتابة الضبط بالهيئة أن في تعبئة وصل اإليداع بالمعلومات الضرورية تجاوزا الختصاصاتها، 

فاكتفت بنسخ صورة للطلب وختمها )يتوفر الختم على تاري    خ تقديم الطلب(، وهو نفس األمر 

ثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، حول موضوع الذي تكّرر مع الطلب الخاص بوزارة ال

الل سنة خالحصول على الئحة بأسماء المشاري    ع التي استفادت من الدعم االستثنائي للفنون 

8888 . 

رفضت كتابة الضبط تعبئة وصل اإليداع، وحسب قولهم فقد كانت تلك المرة االولى التي يتلقون 

ي عادي لكان فيها طلبا من هذا الشكل وفي نموذج م
ّ

عين، وسجلوا أنه لو تم تقديم طلب خط

 التعامل معه أسهل. 

فيما يخص الطلب الذي تم توجيهه لوزارة العدل على المستوى المركزي للحصول على عدد 

النساء اللواتي يشغلن مهنة العدول في المغرب وتوزيعهّن الجغرافي، فقد كان الرد من طرف 

فين بالحراسة هو: من أنت؟
ّ

 وماذا تريد أن تفعل بهذه المعلومات؟  المكل

على موضوع الطلب، تم توجيه طالب المعلومات لرئيس القسم الذي له عالقة  االطالعبعد 

ف بالموضوع من أجل استالم الطلب. قام ايضا 
ّ

بالموضوع، هذا األخير استدعى الشخص المكل

 بتعبئة وصل اإليداع وختمه. 

ق بالطلب الخاص بوز 
ّ

للعروض الصحية  ارة الصحة حول موضوع الحالة العاّمةأما فيما يتعل

، فقد قامت كتابة الضبط بتعبئة وختم وصل اإليداع دون ذكر اسم 8888 بالمغرب خالل سنة

 الشخص المكلف على مستوى القطاع المركزي للصحة، باعتباره غير منشور. 
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 تروني. مون أو البريد اإللكوفيما يخص باقي المؤسسات فقد تم إرسال الطلبات عبر البريد المض

 

 التقييم البعدي: هل استجابت هذه الهيئات لطلبات الحصول على المعلومات؟-4

 

ا  63%
ّ

هي النسبة المئوية للهيئات التي قامت بالّرد على طلبات الحصول على المعلومات رد

للطلب. هذه اإلدارات إيجابيا، وداخل اآلجال القانونية، أي خالل العشرين يوما الموالية 

 والمؤسسات هي: 

يم تّم تقد وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان: قطاع حقوق اإلنسان: 

كيد  ف على مستوى القطاع، هذا األخير قام بتأ
ّ

الطلب باستعمال البريد اإللكتروني للشخص المكل

 كامل داخل اآلجال القانونية.  التوّصل بالطلب عبر إشعار، وبعد أيام تّم التوّصل
ّ

 برد

فس ن وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان: قطاع العالقات مع البرلمان: 

األمر مع قطاع العالقات مع البرلمان فقد تم تقديم الطلب عبر البريد اإللكتروني للشخص 

د التوّصل بالطلب عبر إشعار، 
ّ

ك ف. هذا األخير أ
ّ

ثم أجاب على الطلب داخل اآلجال القانونية المكل

 يوما من أيام العمل( إجابة كاملة.  88)

تّم  تم تقديم الطلب باعتماد اإليداع المباشر، وقد  وزارة الثقافة والشباب والرياضة: قطاع الثقافة: 
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بإجابة  و إرسال الّرد عبر البريد العادي للعنوان البريدي لصاحب الطلب داخل اآلجال القانونية 

 .كاملة

اإلجابة متناسبة وموضوع الطلب وداخل اآلجال القانونية، والّرد تم إرساله عبر البريد  وزارة العدل: 

 اإللكتروني لصاحب الطلب. 

إرسال الطلب تم عبر البريد  وزارة اإلقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة: قطاع إصالح اإلدارة: 

 القانونية واإلشعار بالتوّصل بالطلب.  اإللكتروني، وكذلك الّرد مع احترام اآلجال

بدورها المديرية العاّمة للجماعات الترابية قامت بالّرد على الطلب  مديرية الجماعات الترابية: 

ا كامال، وداخل اآلجال القانونية. 
ّ

 الذي وّجه لها عبر البريد العادي رد

على  تّم التوّصل بإجابة كاملة :وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

 الطلب عبر البريد اإللكتروني، داخل اآلجال القانونية. 

كذلك، اإلدارات والمؤسسات العمومية التي استجابت لطلبات الحصول على   %63تشكل نسبة 

 المعلومات لكن  بعد توجيه شكاية لرئيس الهيئة المعنية. وهذه الهيئات هي: 

 البيئة: قطاع الطاقة والمعادن؛وزارة الطاقة والمعادن و  ●

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ ●

كاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة؛ ●  األ

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة؛  ●

 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي؛  ●

 التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛وزارة  ●

 وزارة الشغل واإلدماج المهني.  ●

موضوع الطلب كان   وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 
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كالتالي: "هل انخفض عدد األشخاص الذين يطلبون تأشيرة الولوج إلى المغرب في الفترة ما بين 

مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية"، الّرد كان عبر مكالمة  8888نبر نو  68إلى  8888يناير  88

ال يمكن تقديم المعلومات المطلوبة لكون قرار منح التأشيرة ألي أجنبي يعتبر  "هاتفية مضمونها: 

 ."قرارا سياديا، و يدخل ضمن شق المعلومات المستثنى الحصول عليها بمقتضى القانون

 وزارة
ّ

ها  يمكن أن يكون رد
ّ

الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قانونيا، أي أن

فعال معلومات تدخل ضمن السيادة الخارجية للدولة، في حالة ما إذا كان السؤال يقتصر عن 

جنسيات بعينها مثال انخفض أو ارتفع عددها في الفترة المعنية...، لكن المعطيات التي تم طلبها 

 وتحتمل الّرد ب  "نعم" أم "ال" فقط.  تعتبر شاملة،

، لم تستجب لطلبات الحصول على المعلومات التي وردتها من %81النسبة المتبقية والبالغة 

قة بالشكايات الخاّصة 
ّ

فريق العمل، سواء في المرحلة األولى المتعلقة بالطلبات أو المرحلة المتعل

داخلية واألمانة العاّمة الصحة، وزارة الوزارة برئيس الهيئة المعنية. وهذه المؤسسات هي 

 .للحكومة

 مآل الطلبات التي لم يتم التجاوب معها من طرف الهيئات المعنية:  -5

ته  68.86ينص القانون 
ّ

ه يحق  88الخاص بالحق في الحصول على المعلومات في ماد
ّ

على أن

 المعلومات، داخل أجل ال لطالب المعلومات تقديم شكاية لرئيس لجنة الحق في الحصول على 

ى 
ّ

يوما الموالية النصرام األجل القانوني المخّصص للّرد على الشكاية الموّجهة لرئيس  68يتعد

المؤسسة أو الهيئة المعنية، أو من تاري    خ التوصل بالّرد على هذه الشكاية، و يتعين على هذه 

يوما من تاري    خ التوّصل بها.  68اللجنة دراسة الشكاية و إخبار المعني باألمر بمآلها داخل أجل 

 ويمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد اإللكتروني مقابل إشعار بالتوّصل. 

ر لجنة الحق في الحصول على المعلومات على موقعها اإللكتروني )كما هو مبين في الصورة 
ّ

توف

رسال بريد اإللكتروني إلأسفله( بريدا إلكترونيا للتواصل، وقد استعمل فريق عمل سمسم ال

قة بالثالث طلبات التي لم تتم االستجابة لها، ولأل 
ّ

ين يوما سف مّرت الثالثالشكايات المتعل

 رئيس لجنة الحق في الحصول على ا
ّ

 لمعلومات دون الحصول على أي جوابالمخّصصة لرد
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 خالصات ونتائج: 

تجربة، والخاّصة بتقييم تجاوب الهيئات يمكن إجمال الخالصات والنتائج المنبثقة عن هذه ال

 والمؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات في النقط التالية: 

ف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات على  ●
ّ

تم الوقوف على أهمية تعيين شخص مكل

 ل، ونشر قرار التعيين مع معلومات االتصا68.86مستوى الهيئات المعنية بتطبيق القانون 

 الخاّصة به، خصوصا البريد اإللكتروني؛

ف بتلقي طلبات الحصول على  ●
ّ

الهيئات العمومية التي قامت بتعيين شخص مكل

ف ومعلومات االتصال الخاّصة به 
ّ

المعلومات، ونشر قرار التعيين الذي يضم اسم المكل

كثر لطلبات الحصول على المعلومات، مقارن  ةخصوصا البريد اإللكتروني، استجابت أ

 بالهيئات التي لم تقم بالتعيين أو لم تنشر قرار التعيين؛

ضرورة تكوين األشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات في القانون  ●

 فور تعيينهم؛ 68.86

تحديد الغرض من زيارة هيئة ما حين تقديم الطلب للحصول على المعلومات يجب أن  ●

كثر، اذ إن  يكون شافيا كافيا لتسلم الطلب دونما  استفسار من قبل الهيئة عن تفاصيل أ

أسئلة من قبيل من أنت؟ لماذا تطلب هذه المعلومات؟ )...( ال يجب أن تكون مقبولة. 
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 فبمقتضى القانون، طالب المعلومات غير ملزم بتبرير طلبه؛

زمة، خصوصا  ●
ّ

 ال تقوم كل اإلدارات بتعبئة الجزء المخّصص لوصل اإليداع بالمعلومات الّل

م الطلبات، ومن منظوره ال يمكنه تعبئة معطيات ال يعلم 
ّ

وأن مكتب الضبط هو من يتسل

 عنها شيئا )غياب التواصل الداخلي(؛

 هذا التقرير طرقة أولية في باب تتبع تطبيق القانون الخاص بالحق في الحصول على 
ّ

يعد

لبات وتجاوب  ها مع ط المعلومات في المغرب، عبر تقييم نشر المعلومات من طرف هذه الهيئات

 المواطنات والمواطنين. 

مشاركة مواطنة لهذا الغرض الموقع اإللكتروني الخاص بالتتبع -أطلقت سمسم

www.Article27.ma 68.86، الغاية منه هي تجميع المعطيات الخاّصة بتطبيق القانون 

من طرف  القانون ونشرها لتكون متاحة أمام العموم، باإلضافة لمشاركة التجارب الخاّصة بتطبيق

المستعملين، الشيء الذي سيمكن من متابعة التقييم المستمر، وخلق تنافسية إيجابية بين 

 اإلدارات والمؤسسات العمومية في باب نشر المعلومات العمومية، خدمة لالنفتاح والشفافية. 

ا هفي نفس اإلتجاه أسست سمسم بمعّية جمعيات المجتمع المدني، مجموعة عمل أطلقت علي

" مهّمتها الرئيسية مراقبة التنزيل الجّيد لقانون الحق في الحصول على 81اسم "مجموعة الفصل 

 المعلومات. 

عن طريق الخاليا  68.86تلتزم هذه المجموعة في إطار عملها بتتّبع مدى تنزيل القانون رقم 

ت العمومية ئاالجهوية للتتبع، وإصدار تقارير تقّيم تطبيق القانون من طرف المؤسسات والهي

 المعنية. 
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