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جلذًم عام 

ٌككل الحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث أخض اإلاكدؿباث، اإلاؿخجضة في الحلل اللاهىوي الىػني، 

ا الضؾخىع اإلاغغبي لؿىت   مىه غلى أهه 27 الظي هص في الفلغة ألاولى مً الفصل 2011،1التي أكَغ

للمىاطىاث واإلاىاطىين حم الحصىل على اإلاعلىماث، اإلاىجىدة في حىصة ؤلاداسة العمىمُت، "

ذ "واإلاؤظعاث اإلاىخخبت، والهُئاث اإلاكلفت بمهام اإلاشفم العام ، وطلك اوسجاما مؼ ؤلاغالن الصٍغ

للمكغع الضؾخىعي اإلاغغبي، بالتزام اإلاملكت اإلاغغبُت وحػهضَا بما جلخظُه مىازُم اإلاىظماث الضولُت مً 

 مباصا وخلىق وواحباث، باإلطافت إلى حكبثها بدلىق ؤلاوؿان كما هي مخػاعف غلحها غاإلاُا، وحػل

ػاث الىػىُت، مؼ الػمل غلى مالءمت  ا غلى الدكَغ الاجفاكُاث الضولُت، اإلاصاصق غلحها حؿمى فىع وكَغ

ػاث مؼ ما جلخظُه جلك اإلاصاصكت . َظٍ الدكَغ

فال ًسفى غلى اإلاخدبؼ للكأن الحلىقي، أن الحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، كض حغي جأػيٍر في 

 الظي هص في 2الػضًض مً اإلاىازُم وألاوفاق الضولُت، وغلى عأؾها ؤلاغالن الػالمي لحلىق ؤلاوؿان،

شمل هزا الحم حشيلكل شخص حم الخمخع بحش" مىه غلى أهه، 19اإلااصة  جه في ية الشأي والخعبير، َو

ً، بأًت وظُلت  يها وهللها إلى آلاخٍش
ِّ
اعخىاق آلاساء دون مظاًلت، وفي الخماط ألاهباء وألافكاس وجلل 

 مً الػهض الضولي الخاص بالحلىق 19كما هصذ الفلغة الثاهُت مً اإلااصة . "ودوهما اعخباس للحذود

ت الخعبير" غلى أهه 3اإلاضهُت والؿُاؾُت، خه في . لكل إوعان الحم في حٍش شمل هزا الحم حٍش َو

ً دوهما اعخباس للحذود، ظىاء  الخماط مخخلف طشوب اإلاعلىماث وألافكاس وجلليها وهللها إلى آخٍش

.  "على شكل مكخىب أو مطبىع أو في كالب فني أو بأًت وظُلت أخشي ًخخاسها

                                                           
1
 ٌولٌوز 30 مكرر بتارٌخ 5964، منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد 2011 ٌولٌوز 29 بتارٌخ 1.11.91صدر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم -  

2011 .
2
بوصفه أنه المعٌار المشترك الذي ٌنبغً أن  ف، أل217القرار   بموجب1948 دجنبر 10فً بارٌس فً اعتمدته الجمعٌة العامة لألمم المتحدة -  

 وهو ٌحدد،وللمرة األولى، حقوق اإلنسان األساسٌة التً ٌتعٌن حماٌتها عالمٌا. تستهدفه كافة الشعوب واألمم
3
 دجنبر 16المؤرخ فً  (21-د) ألف 2200اعتمد وعرض للتوقٌع والتصدٌق واالنضمام بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم -  

. 1976 مارس 23، وقد شرع فً تنفٌذه بتارٌخ 1966

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
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 فلض حغي الخىصُص غلُه أًظا في 1وألَمُت َظا الحم، باغخباٍع أكسجين الضًملغاػُت،

لي لحلىق ؤلاوؿان والكػىب،  واإلاُثاق الػغبي 2الػضًض مً اإلاىازُم ؤلاكلُمُت أبغػَا اإلاُثاق ؤلافٍغ

ظها بمجلـ )كما زصصذ لجىت خلىق ؤلاوؿان الخابػت لألمم اإلاخدضة . لحلىق ؤلاوؿان جم حػٍى

، مجمىغت مً حػالُلها للخفصُل في َظا الحم غلى طىء اإلاماعؾاث الفظلى والجُضة، (خلىق ؤلاوؿان

غ زاصت جم عفػها إلى لجىت خلىق ؤلاوؿان،  باإلطافت إلى طلك فئن َظا الحم، كض خظي بخلاٍع

 كما غملذ لجىت خلىق ؤلاوؿان باألمم اإلاخدضة، مً زالل حػلُلها 3.والجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة

باإلطافت إلى طلك فئن َظا الحم كض جم . ، غلى جسصُص خيز مهم للحضًث غً َظا الحم34الػام عكم 

 واجفاكُت 4الخىصُص غلُه في مىازُم صولُت أزغي، أَمها، اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلاكافدت الفؿاص،

 5.ألاألاخاص طوي ؤلاغاكت، والاجفاكُت الضولُت لحماًت حمُؼ ألاألاخاص مً الازخفاء اللؿغي 

وبالغحىع إلى الؿُاق الىػني، فػلى الغغم مً الخأصُل الضؾخىعي لهظا الحم، وجدضًض الفلغة 

فلض أزيرث " إًمكً جلُُضٍ إإ بملخطض  اللاهىن "، لىؼاكه باغخباٍع خلا مؼللا 27الثاهُت مً الفصل 

 خُث 6غضة هلاقاث بكأن َظا اللاهىن كبل صضوعٍ، خىل هؼاكه، واإلاىاطُؼ التي ًفترض أن ٌكملها،

ػغخذ الفغق البرإلااهُت، غضة صُغ ملترخاث كىاهين في َظا الكأن، كما كضمذ الحكىمت مكغوغها 

، باإلطافت إلى طلك، فلض اهسغػذ مجمىغت مً الهُئاث الضؾخىعٍت في َظا 31.13الحامل لغكم 

الىلاف، وغلى عأؾها اإلاجلـ الىػني لحلىق ؤلاوؿان، مً زالل جلضًمه عأًه الاؾدكاعي في اإلاىطىع، 

. باإلطافت إلى جىظُم غضة هضواث ومىابض صعاؾُت

                                                           
1
. ، فً العدٌد من دراساتها حول حرٌة التعبٌر والرأي، والحق فً الحصول على المعلومات19هذا الوصف، أطلقته منظمة المادة -  

2
من حق كل فرد أن ٌحصل على "، على أنه 1981 من المٌثاق اإلفرٌقً لحقوق اإلنسان والشعوب الذي تم اعتماده سنة 9تنص المادة -  

". المعلومات
3
 للجنة األمم 2000فقد أعد المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن حرٌة الرأي والتعبٌر فً تقرٌره المرفوع إلى الجلسة رقم على سبٌل المثال -  

المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان، مجموعة من المبادئ بشأن الحق فً الحصول على المعلومات، تم اعتمادها من طرف اللجنة فً قرارها رقم 

.  المتعلق بحرٌة الرأي والتعبٌر2000
4
. 13 و10خاصة الفصلٌن -  

5
.  منه18خاصة المادة -  

6
 ٌتعلق بالحق فً 31.13ٌمكن العودة فً هذا الصدد إلى تقرٌر لجنة العدل والتشرٌع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم -  

. ، السنة التشرٌعٌة الخامسة، من الوالٌة التشرٌعٌة التاسعة2016الحصول على المعلومات، دورة أبرٌل 
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ضة الغؾمُت غضص 31.13ومما ججضع ؤلاقاعة إلُه، أن اللاهىن عكم    الظي حغي وكٍغ في الجٍغ

ش 6655 ، بػض اإلاىافلت غلُه مً ػغف البرإلاان بغغفخُه، وصضوع ظهير جىفُظٍ 2018 ماعؽ 12 بخاٍع

ش  ش 1.18.15بخاٍع ًضزل َظا اللاهىن خيز " مىه، غلى أهه 30، كض هص في اإلااصة 2018 فبراًغ 22 بخاٍع

ضة الغؾمُت مؼ مغاغاة أخكام الفلغة الخالُت  ش وكٍغ بالجٍغ ًخػين غلى : " الخىفُظ بػض مغوع ؾىت مً جاٍع

 أغالٍ زالل أحل إ 13 إلى 10اإلاؤؾؿاث أو الهُئاث اإلاػىُت اجساط الخضابير اإلاىصىص غلحها في اإلاىاص مً 

ش صزىل َظا اللاهىن خيز الخىفُظ ". ًخػضي ؾىت مً جاٍع

وؾىػمل مً زالل َظٍ الضعاؾت، غلى بدث مكامً الالخلاء والخظاعب بين َظا اللاهىن، 

للىصىل إلى مالءمت قاملت  واإلاػاًير الضولُت اإلاػخمضة في َظا الكأن، بهضف صُاغت ملترخاث غملُت 

بين اللاهىن الىػني، واإلاىازُم الضولُت، وفم اللىاغض اإلاخػاعف غلحها صولُا، باغخباع أن الحم في 

الحصىل غلى اإلاػلىماث ٌككل أخض اإلالاصض الغبِؿُت التي جلىم غلحها أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت إلاا 

أخض اَم ملاصض الهضف " كفالت وصىل الجمهىع إلى اإلاػلىماث" خُث ٌككل ملصض 2015،1بػض 

. الؿاصؽ غكغ مً َظٍ ألاَضاف

وؾىػخمض في زؼت َظٍ الضعاؾت غلى أعبؼ هلؽ أؾاؾُت، جخػلم غلى الخىالي باإلاباصا الػامت، 

الاؾخثىاءاث مً َظا الحم، اإلاؤؾؿاث والهُئاث اإلاػىُت، خضوص وإمكاهُاث إغاصة اؾخػمال اإلاػلىمت، 

ض َظا اللاهىن  . كبل الاهخلال إلى الخىصُاث والاكتراخاث الػملُت مً أحل ججٍى

 اإلابادئ العامت للحم في الحصىل على اإلاعلىماث: أوال

حؿدىض اإلاباصا الػامت اإلاؤػغة للحم في الحصىل غلى اإلاػلىمت، بككل غام إلى اإلاصاصع الضولُت، 

زاصت اإلاىازُم اإلاككلت للكغغت الضولُت لحلىق ؤلاوؿان، وفي َظا الصضص فئهه مً اإلافُض  الخظكير 

                                                           
1
" . 2030خطة التنمٌة المستدامة لعام : تحوٌل عالمنا " دولة تحت شعار 193، بإجماع 2015تم اعتمادها رسمٌا فً شتنبر -  
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ت  باإلاُاصا ألاؾاؾُت للحم في الحصىل غلى اإلاػلىمت، التي غغطها اإلالغع الخاص اإلاػني بالحم في خٍغ

، وأغُض الخظكير بها في الػضًض مً كغاعاث لجىت 2000الخػبير والغأي غلى لجىت خلىق ؤلاوؿان ؾىت 

 1.خلىق ؤلاوؿان، والجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة

: وجخىػع َظٍ اإلاباصا ألاؾاؾُت في قكل حؿػت أبىاب، كالخالي

خػلم ألامغ بفغطُت وحىب ككف الهُئاث : الكشف عً أكص ى كذس مً اإلاعلىماث - أ ٍو

الػامت غلى حمُؼ اإلاػلىماث اإلامؿىكت لضيها، وغضم إمكان الحض مً َظٍ الفغطُت إإ في 

خضوص طُلت حضا، باغخباع أن كاغضة الككف غً اإلاػلىماث، حككل ألاؾاؽ اإلاىؼلي الظي 

ت جضفم اإلاػلىماث، وبدؿب الخىصُاث التي ًلضمها اإلالغع الخاص  ًىؼىي غلُه مفهىم خٍغ

ت الغأي والخػبير، فئن َظا اإلابضأ ًجب الخىصُص غلُه في الضؾخىع،  اإلاػني بالحم في خٍغ

غلى أن ًبلى الهضف ألاؾاسضي مً اللىاهين الػاصًت، َى فلؽ اإلاؿاغضة غلى ككف أكبر 

ى اإلابضأ الظي التزم به اإلاكغع الضؾخىعي . غضص مً اإلاػلىماث مً الىاخُت الػملُت َو

اإلاغغبي، بأن حػل مً خم الحصىل غلى اإلاػلىماث، خلا صؾخىعٍا مؼللا، غير كابل 

للخلُُض إإ بملخطض  اللاهىن، وخضص الحاإث وألاَضاف التي ًمكً جلُُض َظا الحم مً 

 .أحلها

ى مبضأ آزغ مىحه للحكىماث، مً أحل خث الهُئاث الػامت لِـ فلؽ : ؤلالتزام باليشش - ب َو

غلى الاؾخجابت لؼلباث الحصىل غلى اإلاػلىماث، بل أًظا خثها غلى اليكغ الاؾدباقي 

ى ما هظمه اإلاكغع اإلاغغبي في الباب الثالث مً  للىزابم واإلاػلىماث اإلامؿىكت لضيها، َو

.  اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث31.13اللاهىن عكم 

                                                           
1
. 2013 شتنبر 4 بتارٌخ  A/68/362 وٌتعلق األمر بقرار الجمعٌة العامة لالمم المتحدة رقم-  
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ض زلافت الاهفخاح داخل الحكىماث - ج ومؤصي طلك، حشجُؼ الحكىماث غلى الاهفخاح، : حعٍض

ب اإلاىظفين الػمىمُين غلى هدى ًدُذ لهم  وطلك غبر إخاػت اإلاىاػىين بدلىكهم، وجضٍع

ى أمغ ًلخطضي باألؾاؽ، أن جكىن حمُؼ  الىفاء بؼلباث اإلاىاػىين في َظا الصضص، َو

ت مػلىمت لضي الجمُؼ غً  اإلاؿاػغ اللاهىهُت اإلاخػللت بالحصىل غلى الخضماث ؤلاصاٍع

ى أمغ جضاعكه اإلاكغع اإلاغغبي مً زالل اإلااصة الػاقغة مً  ا وجىطُدها، َو م وكَغ ػٍغ

اللاهىن اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، خُث ألؼم اإلاؤؾؿاث والهُئاث اإلاػىُت 

باليكغ الاؾدباقي إلاجمىغت مً الىزابم واإلاػلىماث التي جمؿكها ومً بُجها مهام اإلاؤؾؿت أو 

الهُئت اإلاػىُت، باإلطافت إلى ألاهظمت واإلاؿاػغ والضوعٍاث والضإبل التي ٌؿخسضمها مىظفى 

 .َظٍ الهُئت أو اإلاؤؾؿت في أصاء مهامهم

لصض بظلك جلُُض ؾلؼت الهُئاث واإلاؤؾؿاث الػامت، في : جظُِم هطاق الاظخثىاءاث - ص ٍو

عفع ػلباث الحصىل غلى اإلاػلىماث، في أكصض  الحضوص، مؼ وحىب حػلُل كغاعاث 

ى  الغفع، وكبل طلك، وحىب أن ًكىن هؼاق الاؾخثىاء مدضصا بضكت بملخطض  اللاهىن، َو

أمغ وإن كان اإلاكغع اإلاغغبي كض زصص له بابا زاص في اللاهىن اإلاخػلم بالحم في 

الحصىل غلى اإلاػلىماث، إإ أهىا ؾىػىص للحضًث غىه بخفصُل في الىلؼت اإلاخػللت 

 .باإؾخثىاءاث

لصض بظلك، وحىب أن جكىن جلبُت : جِعير ظبل وإمكاهُاث الحصىل على اإلاعلىماث -ٌ  ٍو

ؼ وكامل، مؼ إجاخت الفغصت لؼالب اإلاػلىمت  ػلباث الحصىل غلى اإلاػلىماث، غلى هدى ؾَغ

لترح اإلالغع الخاص اإلاػني  كصض الخظلم، أو ػلب إغاصة الىظغ في كل ػلب لم جخم جلبِخه، ٍو

ت الخػبير والغأي، في َظا الصضص، أن جكفل اللىاهين الىػىُت، إمكاهُت البذ  بالحم في خٍغ

اث أولها أمام الهُئت اإلاػىُت، زم أمام  في ػلباث الحصىل غلى اإلاػلىماث غلى زالر مؿخٍى
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َُئت مؿخللت، كبل اللجىء إلى اللظاء، مؼ وحىب جِؿير ؾبل الحصىل غلى اإلاػلىمت 

 .لألألاخاص ألامُين، وألاألاخاص غير اإلاخدضزين باللغت التي حػض بها الىزابم

حػخبر الخكالُف الباَظت والغؾىم اإلامكً فغطها غلى ػالب اإلاػلىمت : الخكالُف والشظىم - و

ملابل جلبُت ػلبه، أخض ألاؾباب التي مً قأنها غضم حشجُؼ اإلاىاػىين غلى ػلب اإلاػلىمت، 

ولظلك جىصضي مباصا ألامم اإلاخدضة في َظا الصضص، بىحىب أن جكىن جكالُف الحصىل غلى 

 .اإلاػلىماث في خضوص صهُا، صون أن جصل إلى الحض الظي جثبؽ فُه َمت ػالبي اإلاػلىماث

ى مبضأ مغجبؽ باإلابضأ ألاول اإلاخػلم بالككف اإلاؼلم غلى اإلاػلىماث، : اهفخاح الاجخماعاث - ػ َو

ػاث الىػىُت، اهفخاح احخماغاث الهُئاث الػامت، وطلك  خُث ًفترض أن جظمً الدكَغ

 .بيكغ زالصاتها ومداطغ احخماغاتها، واللغاعاث اإلاخسظة مً ػغفها

ى مبضأ آزغ مغجبؽ كظلك باإلابضأ ألاول اإلاخػلم : أظبلُت الكشف عً اإلاعلىماث - ح َو

بالككف غً أكبر كضع مً اإلاػلىماث، خُث ًفترض كلما حػاعض اللاهىن اإلاخػلم بالحم في 

الحصىل غلى اإلاػلىماث، بلىاهين أزغي مً قأنها جلُُضٍ، أن حػؼى ألاؾبلُت للحم في 

 .الحصىل غلى اإلاػلىمت، وبالخالي وسخ اللىاهين التي جدض مً َظا الحم

ػخبر َظا اإلابضأ جدصُل خاصل هاجج غً : حماًت ألاشخاص الزًً ًلذمىن اإلاعلىماث - غ َو

إغمال اإلابضأ ألاول واإلابضأ الثامً، باغخباع كاغضة الككف اإلاؼلم غً اإلاػلىماث، وأؾبلُت 

ا مً اللىاهين التي جدض مً َظا  اللىاهين اإلاخػللت بالحصىل غلى اإلاػلىماث، غلى غيَر

الحم، وبالخالي، وحىب طمان جىفير الحماًت اللاهىهُت للمىظفين واإلاؿؤولين الظًً 

ًلىمىن بدؿً هُت بئفكاء اإلاػلىماث اإلاخىفغة لضي الهُئاث واإلاؤؾؿاث الػامت جؼبُلا 
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لللاهىن اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، وبخػبير أصق، طمان غضم مؿاءلتهم 

 .غً إفكاء ألاؾغاع اإلاهىُت

ذ أو طمني في اللاهىن  ججضع ؤلاقاعة أن َظٍ اإلاباصا وإن كاهذ في مجملها مظمىت بككل صٍغ

ذ في باب 31.13عكم   اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، إإ أهه لم ًغص إغالنها بككل صٍغ

ألاخكام الػامت التي زصص لها الباب ألاول مً َظا اللاهىن، زاصت ما ًخػلم بأؾبلُت َظا اللاهىن 

غً غيٍر مً اللىاهين، وأن جؼبُله ٌػفي اإلاؿؤولين واإلاىظفين مً باقي كىاغض اللاهىن الجىاةي والىظام 

. ألاؾاسضي للىظُفت الػمىمُت زاصت في الباب اإلاخػلم بئفكاء ألاؾغاع

. الاظخثىاءاث الىاسدة على الحم في الحصىل على اإلاعلىماث: زاهُا

ال ًمكً جلُُذ الحم في " مً الضؾخىع اإلاغغبي غلى أهه 27هصذ الفلغة الثاهُت مً الفصل 

اإلاعلىمت إال بملخض ى اللاهىن، بهذف حماًت كل ما ًخعلم بالذفاع الىطني، وحماًت أمً الذولت 

اث والحلىق ألاظاظُت  الذاخلي والخاسجي، والحُاة الخاصت لألفشاد، وكزا الىكاًت مً اإلاغ بالحٍش

 ."اإلاىصىص عليها في الذظخىس، وحماًت مصادس اإلاعلىماث واإلاجاالث التي ًحذدها اللاهىن بذكت

وجبػا لظلك هظم اإلاكغع اإلاغغبي، الاؾخثىاءاث الىاعصة غلى الحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، في الباب 

.   اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث31.13الثاوي مً اللاهىن عكم 

 اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث 31.13و للض أغاصث اإلااصة الؿابػت مً اللاهىن عكم 

لت مً 27في صُاغتها ، هفـ صُغت الفلغة الثاهُت مً الفصل   مً الضؾخىع اإلاكاع إلحها أغالٍ، بؼٍغ

ل والخفؿير الىاؾؼ،  بدُث ابخضأث بػباعة غامت جخدضر غً اإلاصالح الػلُا 1قأنها فخذ باب الخأٍو

                                                           
1
:  المتعلق بالحق فً الحصول على المعلومات على أنه31.13تنص المادة السابعة من القانون رقم -  

 16 من الدستور، ومع مراعاة اآلجال المحددة فً المادتٌن 27بهدف حماٌة المصالح العلٌا للوطن، وطبقا ألحكام الفقرة الثانٌة من الفصل     "

 المتعلق باألرشٌف، تستثنى من الحق فً الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطنً 69.99 من القانون رقم 17و

أمن الدولة الداخلً والخارجً، وتلك المتعلقة بالحٌاة الخاصة لألفراد، أو التً تكتسً طابع معطٌات شخصٌة، والمعلومات التً من شأن ]و
.  الكشف عنها المس بالحرٌات والحقوق األساسٌة المنصوص علٌها فً الدستور، وحماٌة مصادر المعلومات
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 مً الضؾخىع، مؼ فخدها باب الاؾخثىاء الىاؾؼ 27للىػً، زم أخالذ غلى الفلغة الثاهُت مً الفصل 

ا، بدُث إ ًمكً مً الىاخُت الػملُت، جدضًض ما إطا كاهذ اإلاػلىمت  لِـ إلاجال اإلاػلىماث، ولكً آلزاَع

مً قأنها إلحاق الظغع الىاعص في اإلااصة، أم إ، كما جخػاعض صُاغت َظٍ اإلااصة مؼ مجمىغت مً اإلاباصا 

ت الخػبير والغأي، كبل أن  ا اإلالغع الخاص اإلاػني بالحم في خٍغ اإلاكاع إلحها في َظٍ الضعاؾت، والتي أكَغ

. حػخمضَا الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة

ومما ججضع ؤلاقاعة إلُه في َظا الصضص أن الباب اإلاخػلم باإؾخثىاءاث في َظا اللاهىن، ًبين 

مجمىغت مً أصىاف اإلاػلىماث غلى هدى فظفاض، صون أن ًىفغ الضكت الكافُت بكأن جدضًض 

اإلاػلىماث الهامت والحؿاؾت التي ًجب خماًتها، مما ًجػل الاؾخثىاءاث بمثابت أصل غام، والككف 

 .غً اإلاػلىمت َى الاؾخثىاء

ت في اإلاػاًير الضولُت الخاصت  فلاغضة الظغع واإلاصلحت الػامت، وإن كاهذ حككل حجغ الؼاٍو

ت جضفم اإلاػلىماث، وخم الحصىل غلحها، إإ أنها ملُضة ػبلا لهظٍ اإلاػاًير بمجمىغت مً الكغوغ  بدٍغ

ى أمغ أقاع  بكأن جلضًغ الظغع الحاصل هدُجت الككف غً اإلاػلىمت، في ملابل الامخىاع غً طلك، َو

لُت بكأن الىصىل إلى اإلاػلىماث، اإلاػخمض مً كبل اللجىت  إلُه اللاهىن الىمىطجي للضول ؤلافٍغ

لُت لحلىق ؤلاوؿان والكػىب، والظي ٌكترغ أن  ًبين كغاع الغفع أن إجاخت اإلاػلىمت مً قأنها "ؤلافٍغ

، كما جبين احتهاصاث اإلادكمت ألاوعوبُت لحلىق "أن جدؿبب في طغع غمُم أو حؿُم للمصلحت اإلادمُت

مجغص كىن الىزُلت جخػلم بمصلحت مدمُت بملخطض  الاؾخثىاءاث الىاعصة "ؤلاوؿان، في َظا الكأن أن 

                                                                                                                                                                                     
العالقات مع دولة أخرى أو منظمة دولٌة . 1:      تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التً ٌؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بما ٌلً

حكومٌة؛ السٌاسة النقدٌة أو االقتصادٌة أو المالٌة للدولة؛ حقوق الملكٌة الصناعٌة أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛ حقوق ومصالح 

 القاضً 37.10الضحاٌا والشهود والخبراء والمبلغٌن، فٌما ٌخص جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وغٌرها المشمولة بالقانون رقم 

.  المتعلق بالمسطرة الجنائٌة22.01بتغٌٌر وتتمٌم القانون رقم 

     تستثنى أٌضا من الحق فً الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرٌة بمقتضى النصوص التشرٌعٌة الخاصة الجاري بها العمل، 
: وتلك التً من شأن الكشف عنها اإلخالل بما ٌلً

سرٌة األبحاث والتحرٌات اإلدارٌة، ما لم تأذن بذلك السلطات اإلدارٌة المختصة؛  . سرٌة مداوالت المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛ ب.أ
مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة .سٌر المساطر القضائٌة والمساطر التمهٌدٌة المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائٌة المختصة؛ د.ج

. والنزٌهة وكذا المبادرة الخاصة
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غ جؼبُم جلك ألاخكام، بل ًجب غلى الهُئاث الػامت  غلى الحم في الحصىل غلى اإلاػلىمت إ ًكفي لخبًر

ً أن إجاخت اإلاػلىمت للػمىم مً قأهه أن ًؤصي إلى طغع مدضص أو فػلي باإلاصلحت اإلادمُت  أن جبَر

 1.بملخطض  الاؾخثىاء

 ًدضص زالزت غكغ صىفا مً ألاصىاف اإلاؿخثىاة مً 31.13فالفصل الؿابؼ مً اللاهىن عكم 

الحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، وهي في مجملها أصىاف فظفاطت وغير مدضصة بضكت، كما أنها 

ت"جخػاعض مؼ اإلاباصا اإلاكاع إلحها في الىلؼت ألاولى أغالٍ، باغخباع أنها جدُل غلى كاغضة  باغخباع " الؿٍغ

ل  ى أمغ زؼير مً قأهه فخذ باب الخأٍو ت ػبلا للىاهين أزغي، َو بػع اإلاػلىماث مكمىلت بالؿٍغ

ت ،زاصت  والخفؿير الىاؾؼ، مً كبل اإلاؿؤولين ومىاحهت ػلباث الحصىل غلى اإلاػلىماث بمبرع الؿٍغ

أن اللاهىن الجىاةي و كاهىن الىظُفت الػمىمُت ًىصان غلى واحب الخلُض بالؿغ اإلانهي، باليؿبت 

 مً اللاهىن اإلاخػلم 12إلاجمىغت مً أصىاف اإلاىظفين الػمىمُين، زاصت أن الفلغة الثاهُت مً اإلااصة 

بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، غىضما هصذ غلى إغفاء ألاألاخاص اإلاكلفين بمهام جللي ػلباث 

حذود  "الحصىل غلى اإلاػلىماث وجلضًمها، مً واحب كخمان الؿغ اإلانهي، كض خضصث َظا ؤلاغفاء في

. " أعاله7مع مشاعاة أحكام اإلاادة اإلاهام اإلاعىذة إلُه بمىجب هزا اللاهىن، 

اإلاؤظعاث و الهُئاث اإلاعىُت  : زالثا

 اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، في 31.13خضصث اإلااصة الثاهُت مً اللاهىن عكم 

ف واإلاصؼلحاث اإلاؿخػملت في مىاص َظا اللاهىن، اإلالصىص ب  ؾُاق وطػها إلاجمىغت مً الخػاٍع

ً؛ ؤلاداساث العمىمُت؛ ": بما ًلي" اإلاؤظعاث والهُئاث اإلاعىُت" مجلغ الىىاب؛ مجلغ اإلاعدشاٍس

اإلاحاكم؛ الجماعاث الترابُت؛ اإلاؤظعاث العمىمُت وكل شخص اعخباسي مً أشخاص اللاهىن 

                                                           
1
مالحظات حول مسودة القانون المتعلق بالحق فً الحصول : المغرب"، تحت عنوان 19انظر فً هذا الصدد التحلٌل القانونً لمنظمة المادة -  

. 2017على المعلومات، شتنبر 
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العام؛ كل مؤظعت أو هُئت أخشي عامت أو خاصت مكلفت بمهام اإلاشفم العام؛ اإلاؤظعاث والهُئاث 

."  مً الذظخىس 12اإلاىصىص عليها في الباب 

وإطا كاهذ َظٍ الفلغة بككل غام كض خضصث اإلاؤؾؿاث والهُئاث اإلاػىُت في الهُئاث الػامت 

والخاصت اإلاىكىل لها جلضًم زضماث اإلاغفم الػام، فئن َظا الخدضًض، إ ٌكمل مجمىغت مً 

اإلاؤؾؿاث ألازغي الىاحب أن جسظؼ أًظا لاللتزام بالككف غً اإلاػلىماث التي جمؿكها، ومجها ما 

لُت بكان الىصىل إلى اإلاػلىمت، خُث ًدضص  ٌكير إلُه الفصل ألاول مً اللاهىن الىمىطجي للضول ؤلافٍغ

ت والؼبُػُت الخاصت التي جؼاول وكاػا  هؼاق جؼبُله غلى مجمىغت مً الهُئاث وألاألاخاص اإلاػىٍى

ا، اكخصاصًا أو مهىُا، باغخباع أن الػضًض مً اإلاؤؾؿاث والهُئاث الخاصت، جخىفغ لضيها أًظا  ججاٍع

مػلىماث مً قأن إزفائها اإلاـ بدلىق ألافغاص في جللي اإلاػلىماث وألازباع، كما مً قأن إزفائها 

ت جضاول اإلاػلىماث باغخباٍع خلا أؾاؾُا مغجبؼا  وغضم جِؿير ؾبل الىصىل إلحها، اإلاـ بمبضأ خٍغ

ت الغأي والخػبير . بدٍغ

كما إ حكمل إبدت اإلاؤؾؿاث والهُئاث اإلاػىُت، كما جم جدضًضَا في اإلااصة الؿابػت مً َظا 

الث الػمىمُت، وغلى ؾبُل  اللاهىن، الػضًض مً اإلاؤؾؿاث والهُئاث اإلامىلت كلُا أو حؼبُا مً الخمٍى

ت . اإلاثال، الكغكاث الػمىمُت التي جماعؽ ألاوكؼت الخجاٍع

حذود وإمكاهُاث اظخعمال وإعادة اظخعمال اإلاعلىماث : سابعا

 اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، غلى 31.13جىص اإلااصة الؿاصؾت مً اللاهىن عكم 

ًمكً اظخعمال أو إعادة اظخعمال اإلاعلىماث التي جم وششها أو وطعها سهً إشاسة العمىم أو ": أهه

طت أن ًخم رلك ألغشاض مششوعت  جم حعلُمها لطالبيها مً لذن اإلاؤظعاث أو الهُئاث اإلاعىُت، شٍش
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خ إصذاسها، وأال ًؤدي رلك إلى  ف مظمىنها، مع طشوسة ؤلاشاسة إلى مصذسها وجاٍس وأال ًخم جحٍش

." ؤلاظاءة أو ؤلاطشاس باإلاصلحت العامت أو اإلاعاط بأي حم مً حلىق الغير

، بدُث بمششوعُت ظبب الاظخعمالفالكغوغ ألاؾاؾُت التي جدضصَا َظٍ اإلااصة جغجبؽ أوإ 

إ ًجىػ أن ًكىن الاؾخػمال أو إغاصة الاؾخػمال ألؾباب غير مكغوغت، فُما ًخمثل الكغغ الثاوي في 

ف اإلاظمىن  عذم ؤلاطشاس ، والغابؼ في ؤلاشاسة إلى مصذس اإلاعلىمت، والكغغ الثالث في عذم جحٍش

ت أزغي باإلاصلحت العامت أو ؤلاظاءة إلى الغير ، وإطا كاهذ َظٍ الكغوغ جبضو مىطىغُت، فئنها مً ػاٍو

حػخبر فظفاطت، غلى اغخباع أنها جدضص اؾخثىاءاث غلى اؾخػمال اإلاػلىمت اإلاخدصل غلحها، وجغجب 

 فهي جغجبؽ بمبضأ أؾاسضي في اللاهىن الجىاةي، ًخػلم بمبضأ الكغغُت 1حؼاءاث في خال مسالفتها،

مت وجدضًض الػلىبت غلحها غلى هدى إ ٌؿمذ بئمكاهُت  الجىابُت، الظي ًلخطضي وحىب جفصُل الجٍغ

ل أو الخفؿير الىاؾؼ . الخأٍو

كما أن َظٍ الصُاغت مً قأنها أن جدض مً إكبال ػالبي اإلاػلىماث، غلى اؾخػمالها، زىفا مً 

الخػغض للمخابػاث اللظابُت، في خال اؾخػمالها أو إغاصة اؾخػمالها غلى هدى مً قاهه إػغاج الهُئاث 

الػامت، خُث كان ًجضع باإلاكغع بضل الخىض في مجاإث مىؼ الاؾخػمال أو إغاصة الاؾخػمال، أو 

ت، والاؾخػمال  جدضًض قغوغ طلك، جدضًض خضوص الاؾخػمال، بالخمُيز بين الاؾخػمال ألغغاض ججاٍع

ت . ألغغاض غير ججاٍع

لُت ًميز في َظا الصضص بين   فاإلاػاًير الضولُت، وزاصت اللاهىن الىمىطجي للضول ؤلافٍغ

 وجميز في َظا 2اإلاػلىماث التي جىضعج طمً اإلاجال الػام، واإلاػلىماث التي جىضعج طمً اإلاجال الخاص،

ت وبين اإلاػلىماث غير  الصضص بين اإلاػلىماث اللابلت لالؾخػمال أو إلغاصة الاؾخػمال ألغغاض ججاٍع

                                                           
1
.  من القانون الجنائً المغرب360ً المتعلق بالحق فً الحصول على المعلومات، وأٌضا الفصل 31.13 من القانون رقم 29راجع المادة -  

2
.  من القانون النموذجً للدول اإلفرٌقٌة بشان الوصول إلى المعلومات، والذي اعتمدته اللجنة اإلفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب86انظر المادة -  
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ت، كما ًىص الخىحُه ألاوعوبي خىل إغاصة  اللابلت لالؾخػمال أو إلغاصة الاؾخػمال ألغغاض ججاٍع

غلى أن حمُؼ  (الخىحُه خىل مػلىماث اللؼاع الػام)اؾخػمال مػلىماث اللؼاع الػام اإلاػغوف ب 

ت اإلاػلىماث هي مً خُث اإلابضأ كابلت إلغاصة  اإلاىاص واإلاػلىماث اإلاخىفغة بملخطض  اللىاهين الىػىُت لحٍغ

ت، في ججاوػ للغغض ألاولي مً الحصىل غلحها مؼ جدضًض غضص مً  ت وغير ججاٍع الاؾخػمال ألغغاض ججاٍع

 1.الاؾخثىاءاث

خالصاث وجىصُاث 

ا غلى خضوص الىص اللاهىوي، صون الخىض في  إقك أن َظٍ الضعاؾت، وغلى الغغم مً جغكيَز

، وأؾباب جأحُل صزىله خيز الىفاط، كض أظهغث وبما إ  الاغخباعاث ألازغي وألاَضاف اإلاظمغة مً إكغاٍع

ًضع مجاإ للكك، أن اللاهىن اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، وإن كان ؾِككل زؼىة 

بالغت ألاَمُت في ؾبُل إكغاع مفهىم الحكىمت اإلاىفخدت، ومً زالل طلك اإلاؿاغضة غلى جمخؼ اإلاىاػىين 

ت اغخىاق آلاعاء والخػبير غجها، إإ أهه ًخظمً غضة  اث أؾاؾُت أَمها الحم في خٍغ بدلىق وخٍغ

ملخظُاث مً قأنها الحض مً خم الحصىل غلى اإلاػلىماث، غبر فغض الغكابت الظاجُت، ؾىاء غلى 

ػالب اإلاػلىمت، أو غلى اإلاىظف اإلاكلف بخللي الؼلباث ومػالجتها وجلضًم اإلاػلىماث في إػاع الجىاب 

. غجها

واغخباعا لظلك، فئن أَم جىصُت ًمكً أن جسلص إلحها الضعاؾت، هي وحىب حػضًل بػع مىاص 

: َظا اللاهىن مً أحل حػله مؿاًغا للمػاًير الضولُت في َظا الصضص، وطلك لالغخباعاث الخالُت

                                                           
1
. 2013 ٌونٌو 26 للبرلمان األوروبً ومجلس أوروبا بتارٌخ 37/2013التوجٌه رقم -  
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  التزام اإلاملكت اإلاػلً غىه صؾخىعٍا، بدلىق ؤلاوؿان كما هي مخػاعف غلحها صولُا، والتزامها

بؿمى الاجفاكُاث واإلاػاَضاث الضولُت اإلاصاصق غلحها واإلايكىعة غلى اللىاهين الىػىُت، 

 وغمل الؿلؼاث الػمىمُت غلى مالبمت اللىاهين الىػىُت مؼ ما ًلخظُه َظا الؿمى؛

  ،لي لحلىق ؤلاوؿان والكػىب اؾخػضاص الؿلؼاث الػمىمُت، لإلهظمام إلى اإلاُثاق ؤلافٍغ

ى ما ًلخطضي وحىب مالبمت اللىاهين الىػىُت مؼ ما ًلخظُه َظا اإلاُثاق، والىزابم  َو

لُت لحلىق ؤلاوؿان والكػىب، وفي ملضمتها اللاهىن  اإلاػخمضة مً كبل اللجىت ؤلافٍغ

لُت بكأن الحصىل غلى اإلاػلىماث؛  الىمىطجي للضول ؤلافٍغ

  وطػُت الكغاكت اإلاخلضمت التي ججمؼ اإلاغغب والاجداص ألاوعوبي، والتي جفغض غلى اإلاملكت

اإلاغغبُت طغوعة مالبمت كىاهُجها الىػىُت، مؼ ما جلخظُه اإلاىازُم الضولُت، وألاوعوبُت في 

اجه بككل أؾاسضي  .مجال خلىق ؤلاوؿان وخٍغ

ا، جفغض غلى اإلاكغع طغوعة اإلاؿاعغت إلى الػمل غلى مالبمت اللىاهين  إن َظٍ الاغخباعاث وغيَر

اث، مؼ ما جلخظُه اإلاىازُم الضولُت في َظا الصضص، وجأؾِؿا غلى  الىػىُت اإلاخػللت بالحلىق والحٍغ

طلك ًمكً جلضًم بػع اإلالترخاث التي مً قأنها جدلُم طلك، فُما ًخػلم بالحم في الحصىل غلى 

ى ما ًمكً إعفاكه إخلا بهظٍ الضعاؾت . اإلاػلىماث، َو
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 ًخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث 31.13ملترح كاهىن بخغُير اللاهىن عكم -1

 مً اللاهىن الجىاةي  446ملترح كاهىن بخػضًل الفصل - 2

  مً الىظام ألاظاس ي العام للىظُفت العمىمُت 18ملترح كاهىن بخعذًل الفصل  - 3
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جلذًم 

ٌككل الحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، أخض اإلاضازل ألاؾاؾُت لإلصالح، ومكافدت الفؿاص، 

وطمان الكفافُت والحكامت في الدؿُير والخضبير، وطلك باغخباٍع أخض خلىق ؤلاوؿان ألاؾاؾُت، 

ت الغأي والخػبير، التي ًكفلها ؤلاغالن الػالمي لحلىق ؤلاوؿان، والػهض الضولي الخاص  الىزُلت بدٍغ

وألَمُخه فلض حغي الخىصُص غلى الحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، في بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت، 

. الػضًض مً اإلاىازُم الضولُت طاث الصلت بدلىق ؤلاوؿان، ؾىاء غلى اإلاؿخىي الضولي أو ؤلاكلُمي

وإطا كان اإلاكغع الضؾخىعي اإلاغغبي، كض حػل الحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، بمثابت خم 

مؼلم غير كابل للخلُُض إإ بملخطض  اللاهىن وفي إػاع مدضص في ؾُاق الفلغة الثاهُت مً الفصل 

ً مً صؾخىع فاجذ ًىلُىػ  ، فئن ؤلاػاع اللاهىوي الظي جم بملخظاٍ جدضًض مجال 2011الؿابؼ والػكٍغ

جؼبُم َظا الحم، وقغوغ وكُفُاث مماعؾخه، كض حاهب في الكثير مً مظامُىه ؤلاػاع اإلاػُاعي الضولي 

اإلاؤػغ، زاصت مً زالل الخػالُم الػامت للجىت خلىق ؤلاوؿان بمىظمت ألامم اإلاخدضة، أو مً زالل 

ت الخػبير والغأي غ  اإلالغع ألاممي الخاص اإلاػني بالحم في خٍغ . جلاٍع

فالخأػير اللاهىوي للحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، لِـ جغفا، وإ مىت، بل َى مؼلب خلىقي 

ت  وجىمىي صغف، باغخباع أن مبضأ قفافُت الحكىماث، وخم الجمهىع في ؤلاػالع غلى اإلاػلىماث، وخٍغ

جضاولها، حككل مجخمػت أبغػ ملاصض الهضف الؿاصؽ غكغ، مً أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت إلاا بػض 

، والتي حككل جدضًا غاإلاُا، اهسغغ فُه اإلاغغب بككل ػىعي، اؾخجابت إلتزام اإلاملكت 2015ؾىت 

اإلاغغبُت اإلاػلً غىه في صًباحت الضؾخىع، بدكبثها بدلىق ؤلاوؿان كما هي مخػاعف غلحها صولُا، والتزامها 

. بما جلخظُه اإلاىازُم الضولُت مً مباصا وخلىق وواحباث

وجأؾِؿا غلى طلك، فئن َظا اإلالترح، ًغوم إلى ؾض بػع البُاطاث التي حػتري اللاهىن عكم 

 اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، مً أحل حػله مىاكبا لخؼىع َظا الحم في اإلاػاًير 31.13

. الضولُت لحلىق ؤلاوؿان

  ًخعلم بالحم في الحصىل على اإلاعلىماث31.13ملترح كاهىن ًخغُير  اللاهىن سكم 
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  ًخعلم بالحم في الحصىل على اإلاعلىماث31.13ملترح كاهىن ًخغُير  اللاهىن سكم 

اإلااصة ألاولى 

:  اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث31.13 مً اللاهىن عكم 6، و2، 1أخكام اإلاىاص : حغير كما ًلي

: 1اإلااصة 

حىصة اإلاؤظعاث والهُئاث اإلاىحىصة في .....  مىه، ًدضص27ػبلا ألخكام الضؾخىع، وإ ؾُما الفصل 

." ، وكظا قغوغ وكُفُاث مماعؾخهاإلاشاس إليها في اإلاادة الثاهُت بعذه

: 2اإلااصة 

: ًلصض بما ًلي، في مضلىل َظا اللاهىن 

اإلاهام جخىصل بها اإلاؤؾؿاث أو الهُئاث اإلاػىُت في إػاع ...... اإلاػؼُاث وؤلاخصابُاث: اإلاػلىماث(أ

ااإلاىكىلت إليها . ، كُفما كاهذ الضغامت اإلاىحىصة فحها، وعكُت أو إلكتروهُت أو غيَر

جمُع ؤلاداساث العمىمُت، واإلاؤظعاث اإلاىخخبت والهُئاث اإلاىكىل : اإلاؤؾؿاث والهُئاث اإلاػىُت(ب

إليها اللُام بمهام اإلاشفم العام، وكزا جلك التي تهذف إلى الشبح، كُفما كاهذ طبُعت وشاطها، وهي 

: على الخصىص

مجلـ الىىاب؛ * 

ً؛ *  مجلـ اإلاؿدكاٍع

ؤلاصاعاث الػمىمُت؛ * 

اإلاداكم؛ * 

الجماغاث الترابُت؛ * 

اإلاؤؾؿاث الػمىمُت وكل ألاخص اغخباعي مً أألاخاص اللاهىن الػام؛ * 

كل مؤؾؿت أو َُئت أزغي غامت أو زاصت مكلفت بمهام اإلاغفم الػام؛ * 
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 مً الضؾخىع؛ 12اإلاؤؾؿاث والهُئاث اإلاىصىص غلحها في الباب * 

. جمُع الهُئاث واإلاؤظعاث العامت والخاصت، التي ًخم جمىٍلها كلُا أو جضئُا مً ميزاهُت الذولت* 

: 6اإلااصة 

ؼت أن ًخم طلك ألغغاض مكغوغت...... ًمكً اؾخػمال   (خظف الباقي). قٍغ

:  27اإلااصة 

باظخثىاء الحاالث التي ًثبذ فيها حعً الىُت، فعالوة على اإلاخابعاث الخأدًبُت طبلا للىصىص 

عُت والخىظُمُت الجاسي بها العمل، ٌعاكب الشخص اإلاكلف اإلاشاس إلُه في اإلاادة   أعاله، 12الدشَش

 دسهم، في حال امخىاعه دون مبرس كاهىوي، عً جلذًم 10000 و 5000بغشامت جتراوح ما بين 

اإلاعلىماث اإلاطلىبت طبلا ألحكام هزا اللاهىن؛ 

. وفي حالت العىد جشفع العلىبت إلى الظعف، مع الحبغ مً شهش إلى ظىت

 

 

: 30اإلااصة 

. مؼ مغاغاة أخكام الفلغة الخالُت...... ًضزل َظا اللاهىن 

ذة الشظمُتفي أحل إ ًخػضي ؾىت مً ...... ًخػين غلى اإلاؤؾؿاث خ وشش هزا اللاهىن في الجٍش  .جاٍس

: اإلااصة الثاهُت

:  اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث كما ًلي31.13 مً اللاهىن عكم 7جخمم أخكام اإلااصة 

: 7 اإلااصة

.........  بهضف خماًت

. وكظا اإلاباصعة الخاصت...... 

 ًجض َظا الخػضًل مبرعٍ، في طغوعة الاعجلاء بالحماًت اللاهىهُت للحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، باغخباٍع  : ملحىظت

ا، أكثر أقكال الحماًت اللاهىهُت  ، إعجباػها بالجؼاء إلؼاماخلا صؾخىعٍا، إلى مغجبت الحماًت الجىابُت، باغخباَع

 .الؼحغي 
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ًجب أن حعشض جمُع اللشاساث اإلاخعللت بشفع الاظخجابت لطلباث الحصىل على اإلاعلىمت، بعبب 

الاظخثىاءاث أعاله، على لجىت الحم في الحصىل على اإلاعلىماث، التي جلىم بذساظتها وجظمين 

شها العىىي  . خالصاث هزه الذساظت في باب خاص مً جلٍش

: اإلااصة الثالثت

ضة الغؾمُت .                             ًضزل َظا اللاهىن خيز الخىفُظ بمجغص وكٍغ في الجٍغ
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جلذًم 

اجه، وفم ما  م هدى إكغاع قامل لحلىق ؤلاوؿان وخٍغ زؼا اإلاغغب زؼىاث مهمت، في الؼٍغ

جخظمىه اإلاىازُم الضولُت في َظا الكأن، جدلُلا لاللتزام الضؾخىعي اللاضضي بخػهض اإلاملكت بما جلخظُه 

. مىازُم اإلاىظماث الضولُت مً مباصا وخلىق وواحباث

ً مً صؾخىع  وفي َظا الصضص، فلض غمل اإلاكغع الضؾخىعي، مً زالل الفصل الؿابؼ والػكٍغ

فاجذ ًىلُىػ، غلى حػل الحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، بمثابت خم أؾاسضي ومؼلم، غير كابل 

ى ما غمل اللاهىن عكم  للخلُُض، باؾخثىاء ما خضص مجاله بملخطض  الفلغة الثاهُت مً هفـ اإلااصة، َو

.  غلى جىطُده مً زالل جدضًضٍ مجال جؼبُم َظا الحم وقغوغ وكُفُاث مماعؾخه31.13

غير أن اإلاالخظ، أهه وغلى الغغم مً كل ؤلاًجابُاث التي حاء بها َظا اللاهىن، إإ أهه لم ًغق في 

قأن بػع ملخظُاجه لخدلُم اإلاالءمت مؼ ما جلخظُه اإلاػاًير الضولُت في َظا الصضص، زاصت اإلاباصا 

ت  اإلاخػللت بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، كما وطػها اإلالغع ألاممي الخاص اإلاػني بالحم في خٍغ

الغأي والخػبير، وأكغتها الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة، وغلى عأؾها اإلاباصا اإلاخػللت بخظُِم هؼاق 

. الاؾخثىاءاث، وأؾبلُت الككف غً اإلاػلىماث وخماًت ألاألاخاص الظًً ًلضمىن اإلاػلىماث

فػلى الغغم مً جىصُص اللاهىن اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، غلى وحىب حػُين 

اإلاؤؾؿاث والهُئاث اإلاػىُت، ألألاخاص مكلفين بمهمت جللي ػلباث الحصىل غلى اإلاػلىماث وصعاؾتها 

وجلضًم اإلاػلىماث اإلاؼلىبت، وإغفائهم في خضوص مػُىت مً واحب كخمان الؿغ اإلانهي، إإ أهه لم ًىاكب 

، بالخىصُص صغاخت غلى إغفاء ألاألاخاص 446طلك بخػضًل هصىص اللاهىن الجىاةي زاصت الفصل 

.  مً كل مؿؤولُت حىابُت في َظا الصضص31.13 مً اللاهىن عكم 12اإلاكلفين بمىحب اإلااصة 

ؼ الحم في الحصىل غلى اإلاػلىمت مً زالل  واغخباعا لظلك فئن َظا اللاهىن يهضف إلى حػٍؼ

ؼ الحماًت اللاهىهُت لألألاخاص اإلاكلفين بخلضًم َظٍ اإلاػلىماث، مً زالل جكَغـ ألامً اللاهىوي  حػٍؼ

الث والخفؿيراث مً زالل اللغاءاث اإلاخػضصة لفصىل اللاهىن  . وطمان غضم جظاعب الخأٍو

  مً اللاهىن الجىائي 446ملترح كاهىن بخعذًل الفصل 
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  مً اللاهىن الجىائي 446ملترح كاهىن بخعذًل الفصل 

: اإلااصة ألاولى

 مً اللاهىن الجىاةي  446ٌغير كما ًلي، الفصل 

: 446الفصل 

ألاػباء والجغاخىن ومالخظى الصحت، وكظلك الصُاصلت واإلاىلضاث وكل ألاخص ٌػخبر مً ألامىاء غلى 

باظخثىاء ألاشخاص اإلاكلفين طبلا لللاهىن  ألاؾغاع، بدكم مهىخه أو وظُفخه، الضابمت أو اإلاؤكخت،

 إطا أفشض  ؾغا أوصع لضًه، وطلك اإلاخعلم بالحم في الحصىل على اإلاعلىماث بمهمت جلذًم اإلاعلىماث،

في غير ألاخىال التي ًجيز له فحها اللاهىن أو ًىحب غلُه فحها الخبلُغ غىه، ٌػاكب بالحبـ مً قهغ إلى 

م ً ألف صَع  .ؾخت أقهغ وغغامت مً ألف ومابخين إلى غكٍغ

 (الباقي بضون حغُير)

 

: اإلااصة الثاهُت

ضة الغؾمُت  ًضزل َظا اللاهىن خيز الخؼبُم بمجغص وكٍغ في الجٍغ
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: جلذًم

قكل الاغتراف الضؾخىعي، بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، وجىظُمه اللاهىوي بملخطض  

، اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، الصاصع بدىفُظٍ الظهير الكٍغف عكم 31.13اللاهىن عكم 

  في مجال اهفخاح ؤلاصاعة، وزؼىة أؾاؾُت في مؿاع كفضة هىعُت، 2018 فبراًغ 22 اإلاؤعر في 1.18.15

. ؤلاصالح ؤلاصاعي، والخأؾِـ إلاداعبت الفؿاص

ت الككف غً 27فئطا كان اإلابضأ الػام الظي أكٍغ الفصل   مً الضؾخىع اإلاغغبي، ًلطضي بأولٍى

ى ما جم جأكُضٍ مً زالل مىاص اللاهىن اإلاخػلم بالحم في  اإلاػلىماث التي جىحض في خىػة ؤلاصاعة، َو

ػُت الىػىُت، جخظمً غضة هصىص كاهىهُت جدض مً  الحصىل غلى اإلاػلىماث، فئن اإلاىظىمت الدكَغ

ت اإلاػلىماث، أخض اإلاباصا اإلاؤػغة للػمل ؤلاصاعي  صالخُت اإلاىظف الػمىمي، وججػل مً كاغضة ؾٍغ

باإلاغغب، زاصت أن مىاص اللاهىن اإلاخػلم بالحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث، لم جفصل في الػضًض مً 

ت الخػبير والغأي، مباصا ملؼمت بكأن  ا اإلالغع ألاممي الخاص اإلاػني بالحم في خٍغ الىلاغ التي ٌػخبَر

. الحم في الحصىل غلى اإلاػلىماث

إن التزام اإلاملكت اإلاغغبُت اإلاػلً صؾخىعٍا، بدلىق ؤلاوؿان كما هي مخػاعف غلحها صولُا، 

م واضحت، بكأن الػضًض مً اللظاًا  وجدلُم صولت الحم واللاهىن اإلايكىصة، ًفغض وطؼ زاعػت ػٍغ

ا غلى أكثر مً هدى، مما ًظؼ كاغضة ألامً  ل بكأنها أو التي ًمكً جفؿيَر اللاهىهُت التي ًسخلف الخأٍو

. اللاهىوي غلى اإلادك

ل اللاهىوي، وجدلُم ألامً اللاهىوي، اللابم غلى الاهخصاع للُم  ومً أحل ججاوػ إقكالُاث الخأٍو

 مً الىظام 18خلىق ؤلاوؿان كما هي مخػاعف غلحها صولُا، فئن َظا اإلالترح ًغمي إلى حػضًل الفصل 

ألاؾاسضي للىظُفت الػمىمُت، في ؾبُل إكغاع خماًت خلُلُت للمىظف الػمىمي اإلاكلف بالككف غً 

ٍغ مً كل ما مً قأهه فغض أي عكابت صازلُت أو زاعحُت، أزىاء كُامه باإلاهام  اإلاػلىماث، مً أحل جدٍغ

. اإلاىكىلت إلُه

 

  مً الىظام ألاظاس ي العام للىظُفت العمىمُت 18ملترح كاهىن بخعذًل الفصل 
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  مً الىظام ألاظاس ي العام للىظُفت العمىمُت 18ملترح كاهىن بخغُير الفصل 

 

: اإلااصة ألاولى

 بكأن الىظام ألاؾاسضي الػام للىظُفت 1.58.008 مً الظهير الكٍغف عكم 18ٌغير كما ًلي، الفصل 

الػمىمُت 

 

: 18الفصل 

باظخثىاء ألاشخاص اإلاكلفين بمهام جللي طلباث الحصىل على اإلاعلىماث ودساظتها وجلذًم 

بلؼؼ اإلاعلىماث اإلاطلىبت، في إطاس ملخظُاث اللاهىن اإلاخعلم بالحم في الحصىل على اإلاعلىماث، 

الىظغ غً اللىاغض اإلالغعة في اللاهىن الجىاةي فُما ًسص الؿغ اإلانهي، فئن كل مىظف ًكىن ملؼما 

........ بكخم 

 (الباقي بضون حغُير)

 

: اإلااصة الثاهُت

ضة الغؾمُت  .ًىفظ َظا اللاهىن فىع وكٍغ في الجٍغ


