مـركـــــز درا�ســـات حـقـــوق الإن�ســان والديــمـقراطـــيــة
منظمة غري حكومية متخ�ص�صة يف البحث والدرا�سة والتدريب ،م�ستقلة عن ال�سلطات احلكومية والتيارات ال�سيا�سية،
تعنى بق�ضايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا.
الأهداف:

النهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان والدميقراطية من خالل:
● خلق ف�ضاء للتناظر يف الق�ضايا احلقوقية والدميقراطية و�سبل ت�أ�صيلها ومعيقات تطورها.
● تقييم ال�سيا�سات العمومية يف جمال حقوق الإن�سان.
● حتفيز التفكري يف املكونات الثقافية وال�سيا�سية والقانونية وامل�ؤ�س�ساتية املرتبطة بالبناء الدميقراطي ودولة القانون.
● مواكبة م�ستجدات الآليات واملعايري يف جمال حقوق الإن�سان مبا يف ذلك ق�ضايا العدالة االنتقالية وتقنيات حل النزاعات
بالطرق ال�سلمية واحلكامة الأمنية...
● التوثيق والبحث يف الفكر احلقوقي والدميقراطي.
● دعم وت�شجيع البحوث يف جمال حقوق الإن�سان والدميقراطية.
الو�سائل:

يعمل املركز على حتقيق �أهدافه عن طريق:
● تنظيم ندوات ودورات تدريبية؛
● �إجناز درا�سات و�أبحاث؛
● �إ�صدار املطبوعات وغريها من الو�سائل املنا�سبة للنهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان والدميقراطية؛
● تبادل اخلربات وبلورة برامج التعاون وال�رشاكة مع م�ؤ�س�سات وطنية ودولية؛
● امل�شاركة يف املنتديات الوطنية والدولية؛
● �إن�شاء وحدات متخ�ص�صة يف الن�رش والإعالم والتوثيق.

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
�صندوق الربيد 326 :الربيد املركزي – الرباط -املغرب
الهاتف/الفاك�س )00212( 05 37 70 95 71 :
contact@cedhd.org
www.cedhd.org
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نـدوة دولـيـة حـول

«�ضمان احلق يف ولوج املعلومة لتعزيز
احلكامة اجليدة يف املجال الأمني»
تقرير تركيبي
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ورقة تقدميية للندوة
ما هي احلكامة اجليدة يف قطاع الأمن؟
ينظر عدد متزايد من املغاربة �إىل الأمن باعتباره خدمة تقدمها الدولة
للمواطنني ،مثلما ينظرون �إىل اخلدمات ال�صحية والتعليمية على �سبيل
املثال .وب�صفتهم مواطنني وممولني لل�رضائب ،ف�إنهم يطالبون ب�أجهزة �أمنية
حمرتفة وفعالة ،تعمل ب�شفافية وتلبي احتياجاتهم .كما يطالبون �أي�ضا بالتزام
الأجهزة الأمنية بالقانون ،مبا يف ذلك حقوق الإن�سان ،و�أن تتحمل م�سئولية
�أفعالها .ولتلبية مثل هذه االحتياجات ،ف�إن الدول احلديثة تتبنى مبادئ
احلكامة اجليدة يف قطاع الأمن .كما ت�شجع الأمن القانوين ودولة القانون
وامل�ساواة والفاعلية وكذلك ال�شفافية وم�سئولية اجلهات احلكومية.

ما هو حق الولوج �إىل املعلومة ؟
يعد حق الولوج �إىل املعلومة� ،أوال وقبل كل �شيء ،حقا �أ�سا�سيا و�رضوريا
ملبا�رشة عدة حقوق �إن�سانية ،كما �أنه �رضوري للحكامة اجليدة ،وامل�شاركة
ال�سيا�سية.
الإطار رقم  :1الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،مادة
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وي�شتمل حق الولوج �إىل املعلومة على بعدين هامني� .أوال ،يلزم هذا
احلق احلكومة بن�رش ونقل املعلومات املتعلقة ب�أن�شطة ال�سلطات .ثانيا ،يلزم
احلكومة بقبول طلبات الولوج �إىل املعلومة من قبل املواطنني والرد عليها.
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ملاذا يعد حق الولوج �إىل املعلومة هاما ؟
يعد االلتزام بال�شفافية يف �أن�شطة الأجهزة الأمنية والعدالة وكذلك يف
م�ؤ�س�سات التدبري واملراقبة �رشطا �رضوريا للحكامة اجليدة يف قطاع الأمن.
ويجب �أن يتحمل �أع�ضاء الأجهزة الأمنية م�س�ؤولية �أدائهم و�أفعالهم �أمام
املواطنني وممثليهم املنتخبني .ويف ال�سياق ذاته ،ف�إن الولوج �إىل املعلومة
وامللفات التي تعدها ال�سلطات والأجهزة الأمنية يعترب �أمرا �رضوريا ل�ضمان
ال�شفافية وم�ساءلة تلك اجلهات.
هكذا ،ف�إن قدرة املواطنني على امل�شاركة يف نقا�ش مطلع حول حكامة
قطاع الأمن مرتبطة ب�إمكانية ولوج عموم النا�س �إىل املعلومات املتعلقة بقطاع
الأمن .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن م�شاركة املواطنني يف العمليات ال�سيا�سية
ويف اتخاذ القرار �أمر هام ل�ضمان تلبية م�صالح الأمن حلاجيات املواطنني
بال�شكل املنا�سب.
وعالوة على ذلك ،ميكن لل�سلطات والأجهزة الأمنية اال�ستفادة من حق
الولوج �إىل املعلومة .كما �أن و�ضع نظام للأر�شفة وت�سجيل البيانات يتيح لها
حت�سني فعالية عملها .كما تتيح لها �أي�ضا �إمكانية تخطيط الأعمال واتخاذ
القرارات بناءا على معلومات حمددة.
و�أخريا ،ف�إن ال�شفافية ت�ساهم ب�شكل خا�ص يف بناء الثقة بني ال�سلطات
والأجهزة الأمنية واملواطنني.

�أي حق نق�صده بالولوج �إىل املعلومة يف املغرب؟
يتزايد اجلدل يف املغرب حول احلق يف الولوج �إىل املعلومات .وت�شكل
�سريورة امل�صاحلة التي قادتها هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة �إحدى املبادرات
الرئي�سية املتعلقة بالولوج �إىل املعلومة وال�شفافية ،حيث ك�شفت هيئة الإن�صاف
وامل�صاحلة ،التي �أحدثها امللك حممد ال�ساد�س ،عن انتهاكات حقوق الإن�سان
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التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية .ويف تقريرها النهائي� ،أكدت هيئة الإن�صاف
وامل�صاحلة على الأهمية الأ�سا�سية حلق الولوج �إىل املعلومة فيما يتعلق
بالوقاية من االنتهاكات وم�ساءلة ال�سلطات والأجهزة الأمنية عن �أعمالها.
وهكذا ف�إن الغالبية العظمى من تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة لها
عالقة مبا�رشة �أو تطالب ب�شكل ملمو�س باحلق يف الو�صول �إىل املعلومات.
يعك�س هذا الوعي من هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ب�أهمية الولوج �إىل
املعلومة التوجه الذي بد�أ يف املغرب منذ ال�سبعينيات من القرن املا�ضي .فقد
تعهد املغرب بتقوية احلق يف الو�صول �إىل املعلومة من خالل الت�صديق على
عدد من املعاهدات الدولية التي تت�ضمن هذا املبد�أ.
وعلى ال�صعيد الوطني� ،أقامت ال�سلطات م�ؤ�س�سات للمراقبة التي ينبغي
�أن ت�سهم �أي�ضا يف حتقيق ال�شفافية يف عمل احلكومة :حيث مت �إحداث
«ديوان املظامل» �سنة  2001والهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة �سنة  .2007كما
بذلت ال�سلطات جهودا لتعزيز الإدارة االلكرتونية .وت�شمل قوانني وطنية
عديدة احلق يف احل�صول على املعلومة ،منها قانون الأر�شيف ،وقانون
ال�صحافة وقانون  ،03-01الذي يلزم الإدارة بتعليل قراراتها ال�سلبية.
وقد �شاركت الأطراف املعنية باملجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية �أي�ضا
يف النقا�ش حول مو�ضوع الولوج �إىل املعلومات .ففي مايو � ،2005شكلت
عدة منظمات �إئتالفا لدفع ال�سلطات املغربية �إىل اعتماد قانون حول احلق
يف الولوج �إىل املعلومة كما قامت هذه املنظمات بن�رش تقارير ودرا�سات حول
املو�ضوع.
وعالوة على ذلك ،قام الفريق اال�شرتاكي بت�سجيل «اقرتاح قانون ي�ضمن
احلق يف الو�صول �إىل املعلومات» يف جمل�س النواب بتاريخ  5مايو .2006
مل يكن �آنذاك قد حتقق بعد تعديل قانون ال�صحافة ،الذي ثم الإعالن
عنه �سنة  .2007وكان ينبغي �أن ين�ص على حت�سني و�ضعية ال�صحفيني
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القانونية ،وتعزيز احلق يف الو�صول �إىل املعلومة ،و�إلزام كل هيئة عامة بتعيني
�شخ�ص يكون حماورا لل�صحافة.
ملاذا يهتم املغرب مبوا�صلة النقا�ش حول احلق يف الولوج �إىل املعلومة؟
يعتقد املغاربة �أكرث ف�أكرث ب�أن تبني قانون ي�ضمن احلق يف الولوج �إىل
املعلومة ي�شكل خطوة هامة يف م�سرية االنتقال الدميقراطي للبالد ،وتنامي
امل�شاركة ال�سيا�سية للمواطنني.
وميثل �إر�ساء حق الولوج �إىل املعلومة يف الإطار الت�رشيعي املغربي جانبا
هاما للعديد من امل�رشوعات الأخرى املرتبطة باالنتقال الدميقراطي للمغرب.
ويتعلق الأمر ب�شكل خا�ص بالإ�صالح الق�ضائي ومكافحة الف�ساد .وعالوة
على ذلك ف�إن اعتماد قانون الولوج �إىل املعلومة قد يتيح للمغرب التقدم يف
م�سرية التوفيق بني ت�رشيعاته الوطنية والتزاماته الدولية.

الأهداف
تتمثل الأهداف الأ�سا�سية لهذه الندوة يف:
● تبادل التجارب وتقدمي خربة دولية يف جمال الولوج �إىل املعلومات؛
● حتديد املعلومات املتعلقة بقطاع الأمن التي يجب �أن تكون متاحة
للعموم؛
● حتديد املوا�صفات واملعايري القانونية لتقييد حق الولوج �إىل املعلومة يف
جمال الأمن العمومي؛
● حتديد م�صالح وحاجيات الأطراف املختلفة يف جمال حق الولوج �إىل
املعلومة؛
● حتديد الأهداف وامل�صالح امل�شرتكة يف هذا ال�صدد؛
● �إعداد تو�صيات م�شرتكة تخ�ص حق الولوج �إىل املعلومة يف قطاع
الأمن.
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امل�شاركون
�شارك يف هذه الندوة ممثلون عن ال�سلطات التنفيذية والت�رشيعية
و�أجهزة الأمن وو�سائل الإعالم واملجتمع املدين يف املغرب �إ�ضافة �إىل خرباء
دوليني.

املنظمون
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
مركز املراقبة الدميقراطية للقوات امل�سلحة – جنيف
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نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف للمراقبة
الدميقراطية على القوات امل�سلحة ،يومي  16و 17مار�س  2011بالرباط ،ندوة
يف مو�ضوع «�ضمان احلق يف ولوج املعلومة لتعزيز احلكامة اجليدة يف
املجال الأمني»� .شارك فيها خرباء مغاربة ودوليون ،وممثلون عن قطاعات
حكومية ،وم�ؤ�س�سات �أمنية ومكونات من املجتمع املدين وممثلون عن
و�سائل الإعالم.
و�سعى املركز و�رشكا�ؤه من خالل هذه الندوة �إىل موا�صلة التفكري يف
ور�ش احلكامة الأمنية من مداخل جديدة مرتبطة مبو�ضوع ولوج املعلومة
بني احلق يف املعلومة واحلاجة �إىل �ضمان الأمن الوطني والنظام العام ،بكل
ما يرتبط بذلك من �إكراهات وحتديات ،وذلك ق�صد النظر يف �سبل �أجر�أة
تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة املتعلقة باحلق يف املعلومة باعتباره
ي�شكل �أحد مقومات دولة احلق والقانون
و�شكلت هذه الندوة فر�صة لتبادل التجارب واخلربات يف جمال احلق
يف الولوج �إىل املعلومة ،وحتديد م�صالح وحاجيات خمتلف الأطراف املعنية
بهذه املعلومة ق�صد فتح الطريق نحو تعزيز الثقة بينها ،وخا�صة بني خمتلف
الأجهزة الأمنية ومكونات املجتمع املدين.

اجلل�سة االفتتاحية
ا�ستهل حممد احلبيب بلكو�ش رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية هذه الندوة بكلمة ذكر من خاللها مبا قام به املركز من �أن�شطة
يف �إطار اختياره مواكبة �أجر�أة تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ،وخا�صة
ما يتعلق باحلكامة الأمنية ،وذلك م�ساهمة منه يف �إثراء عمل احلركة
احلقوقية والقطاعات احلكومية املعنية ،وباقي مكونات املجتمع املدين ،وذلك
من خالل توفري �أدوات معرفية حلقل جديد من حيث املقاربة ،مما ي�سهل
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النهو�ض مبتطلبات �ضمان احلكامة اجليدة� ،أي�ضا ،لهذا القطاع اال�سرتاتيجي
ت�أمينا حلماية حقوق الإن�سان واحلريات والوقوف يف وجه كل املمار�سات
وظواهر املخلة بالكرامة والأمن مثل �شبكات الإجرام والتهريب واالجتار يف
الب�رش والإرهاب وغريها.
وبعد �أن �أ�شار احلبيب بلكو�ش �إىل املبادرات احلكومية واحلزبية واملدنية
التي انطلقت خالل ال�سنوات الأخرية داعمة ملطلب �ضمان احلق يف الولوج
�إىل املعلومة� ،أكد �أن املركز اختار ال�سري بالتفكري يف املو�ضوع من زاوية
احلكامة الأمنية «بكل ما يرتبط بذلك من �إ�شكاالت وخ�صائ�ص البد من
�ضبطها وحتديدها حتى ال يتنافى ما قد ي�صدر من ممار�سات �أو ت�أويالت
مع مقت�ضيات حماية احلقوق املن�صو�ص عليها يف املواثيق الدولية ذات
ال�صلة».
واعترب �أن �أهمية مو�ضوع احلق يف الولوج �إىل املعلومة تتزايد يف ظل
تطوير �رضورة امل�شاركة ال�سيا�سية وحماربة �آفة الر�شوة و�ضمان �شفافية التدبري
التي عمل املغرب خالل ال�سنوات الأخرية على و�ضع �آليات وت�رشيعات جديدة
للجواب عليها من جهة ،ويف ظلف التحديات والإ�شكاالت التي تولدت
عن الثورة التكنولوجية وزحف العوملة بكل ما يرتجمه الن�رش الإلكرتوين
للمعلومات الأمنية واالقت�صادية وال�شخ�صية ،كان �أبرز مثال عنه ويكيلك�س،
و�إ�صدار وثائق احلوار الفل�سطيني الإ�رسائيلي من جهة ثانية ،ويف ظل
احلاجة امل�ستمرة �إىل مراقبة حتوالت العامل ،وم�ستلزمات توطيد بناء دولة
القانون ،وحماية حقوق الأفراد واجلماعات ،وذلك عرب ت�أهيل ت�رشيعاتنا
و�آليات ممار�ستنا حتى تكون يف م�ستوى حتديات الع�رص وانتظارات املواطن
من جهة ثالثة.
واعترب �أرنولد لويتهود ممثل مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية على
القوات امل�سلحة يف كلمة له يف هذه اجلل�سة �أن هذه الندوة تنعقد يف ظرف
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مغربي مالئم يتميز بدعوة اجلميع �إىل تطوير احلياة الدميقراطية باملغرب من
خالل الإ�صالح الد�ستوري الذي متت الدعوة �إليه يف  9مار�س ،م�ؤكدا �أن
املركز الذي ميثله م�ستعد لتقدمي الدعم املمكن يف هذا املجال.
و�أكد �أن منظمي هذه الندوة م�ؤمنون كبري الإميان بدور احلق يف
الولوج �إىل املعلومة يف البناء الدميقراطي �إذ �أنه يلزم ال�سلطات بن�رش خمتلف
املعلومات على �أن�شطة الأجهزة العمومية ،كما يلزمها باال�ستجابة لطلبات
العموم يف هذا ال�ش�أن .واعترب �أن من دون احلق يف الولوج املعلومة ال ميكن
القيام ب�أية تعبئة للم�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية .وبدون ممار�سة هذا احلق
ال ميكن �أن يتطور �أي جمتمع اقت�صاديا و�سيا�سيا واجتماعيا �إال ببطء
�شديد ،م�شريا �إىل �أن ذلك كان من وراء اعتماد العديد من البلدان يف العامل
قوانني حول الولوج �إىل املعلومة.
ومن جهة �أخرى� ،أ�شار �إىل �أن التقرير اخلا�ص بالتنمية الب�رشية يف البلدان
العربية قد �أكد �أن عرقلة تداول املعلومة �شكل حاجزا كبريا �أمام التنمية كما
كان وراء عدم التقدم على الدرب الدميقراطي .واعترب �أن الأحداث العربية
منذ  10دجنرب  2010تبني مدى ال�رضر الذي يلحقه التكتم على املعلومة
بالبلدان والدول.
وعلى �صعيد �آخر �ألح على �أن م�س�ألة احلق يف الولوج �إىل املعلومة ال
تقف عند عتبة الأجهزة الأمنية بل تعنيها ب�شكل كبري ملا لهذه الأجهزة
من دور يف احلياة العامة .مما يدفع �إىل التعامل بيقظة يف هذا امليدان من
�أجل �أن يجد كل بلد طريقته اخلا�صة يف مراقبة هذه الأجهزة ور�صد عملها
م�شريا �إىل التجربة ال�سوي�رسية يف هذا املجال منذ �سنة  ،1989وكذا التجربة
البلجيكية....
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اجلل�سة الأوىل
اجلل�سة الأوىل ،التي �أدار �أ�شغالها ب�شكل تفاعلي �أرنولد لويتهود حملت
عنوان احلق يف الولوج �إىل املعلومة واحلكامة اجليدة يف قطاع الأمن ،قدم
خاللها اخلبري ال�سوي�رسي والأ�ستاذ اجلامعي بريتيل كوتيي عر�ضا ا�ستهله
بالت�أكيد على �أن الت�رشيع يف ما يتعلق باحلق يف الولوج �إىل املعلومة يت�شابه
يف خمتلف البلدان الثمانني التي اعتمدت مثل هذا الت�رشيع ،حيث جند
العديد من اجلوانب امل�شرتكة بني خمتلف هذه القوانني.
وبعد ذلك �أبرز �أن هذه الت�رشيعات تتوخى ال�شفافية باعتبار �أن هذه
الأخرية ل�صيقة بالدميقراطية التي تتطلب ثقة املواطن يف ال�سلطات العمومية
التي ال ميكن �أن تقوم �إال من خالل �إ�شاعة ال�شفافية وما تتيحه من �إمكانيات
ملحاربة الر�شوة والزبونية والف�ساد ب�شكل عام.
واعترب اخلبري ال�سوي�رسي �أن امل�ستفيدين من ال�شفافية هم ال�صحافيون
وخمتلف مكونات املجتمع املدين ،كما �أ�شار �إىل �أن ال�سلطات الإدارية ال
تكون جمربة ب�إعطاء احلق يف الولوج �إىل املعلومة �إال �إذا مت �سن قانون
حول ال�شفافية يتيح حرية تداول املعلومة ،وقلب الرباديغم من جعل ال�رس
هو القاعدة وال�شفافية ا�ستثناء �إىل جعل الإف�صاح هو القاعدة وال�رس هو
اال�ستثناء .كما �أ�شار ،بهذا ال�صدد� ،إىل �أن تغيري العقلية لي�س بالأمر الهني
و�أن موظفي الدولة يف حاجة �إىل بع�ض الوقت للتمر�س على هذه العملية.
وبعد �أن قدم بع�ض النماذج يف التعامل مع املعلومة عرب العامل �أكد �أن الدول
الإفريقية والعربية الإ�سالمية ال تتوفر على مثل هذا القانون و�إن كان بع�ضها
قد �رشع يف �إقراره باعتباره �أحد �أ�س�س الدميقراطية.
وبعد ذلك حتدث بريتيل كوتيي عن مفهوم الوثيقة العمومية التي
يجب �أن تكون متاحة والوثائق امل�ستثناة ،حيث �أ�شار �إىل �أن هناك �أ�سبابا
كال�سيكية للحفاظ على �رسية بع�ض الوثائق منها حماية املعلومات ذات
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الطبيعة احل�سا�سة ،والتي تهم العالقات الدولية ،والأمن الداخلي واخلارجي،
وامل�صالح االقت�صادية وحماربة اجلرمية.
وعلى �صعيد �آخر ،حتدث اخلبري ال�سوي�رسي عن كلفة تطبيق القانون
املتعلق باحلق يف الولوج �إىل املعلومة ،حيث �أ�شار �إىل �أن الكثري من ال�سيا�سيني
كانوا يناه�ضون �إقرار هذا القانون بدعوى كلفته املرتفعة .وبعد �أن �أ�شار �إىل
�أن الأمر يتطلب تكوينات يف املجال وتنظيم تكوينات ومترينات لفائدة
املعنيني بالتطبيق �إ�ضافة �إىل �ضمان توثيق جاد وجيد� ،أو�ضح �أنه مهما
كانت الكلفة ف�إن �ضمان احلق يف الولوج �إىل املعلومة �إيجابي على امل�ستوى
االقت�صادي .ويف الأخري حتدث عن من له احلق يف طلب املعلومة ،ودور
املواقع الإلكرتونية يف ت�سهيل هذه العملية ،م�ؤكدا من جهة �أخرى على
�أهمية املالءمة بني نظام ت�صنيف املعلومات (�رسية ،متاحة )...،واحلق يف
الولوج �إىل املعلومة.
النقا�ش الذي عقب هذا العر�ض تتطرق للعديد من الق�ضايا من �أهمها
الت�أكيد على �أن الو�صول �إىل املبتغى من �إقرار احلق يف الو�صول �إىل املعلومة
يتطلب تغيري الرباديغمات وبالتايل تغيري العقليات وخا�صة لدى املوظفني
الذين بحوزتهم هذه املعلومة ،مع الت�أكيد على �أن الإقناع وت�شكيل جلنة
للو�ساطة يف حالة النزاع �أف�ضل و�سيلة لذلك.
من بني الق�ضايا التي مت طرحها م�س�ألة ت�صنيف املعلومات بال�شكل الذي
ي�سمح ب�ضمان التوازن بني احلفاظ على ال�رس من جهة والتزويد باملعلومة
والإف�صاح عنها ب�شكل تلقائي ،مع الت�أكيد على �أهمية حتديد معايري ال�رسية
بتف�صيل ال يرتك جماال للت�أويل.
ويف نف�س ال�سياق مت احلديث عن الو�ضعية يف املغرب يف عالقة
بالف�صل الثامن ع�رش من الوظيفة حيث مت الت�أكيد على �أهمية مالءمة
خمتلف القوانني مع احلق يف الولوج �إىل املعلومة.
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ومن جهة �أخرى ،مت احلديث عن الأر�شيف الذي يتم التعامل معه
على �أ�سا�س �أنه يتعلق بالأ�شياء املهملة .ومتت الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل
ال�صعوبات التي واجهت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة عند �سعيها للك�شف عن
حقيقة ما جرى يف املا�ضي .كما مت الت�أكيد يف ارتباط بذلك �أن على قانون
الولوج �إىل املعلومة �أن يت�ضمن بندا يهم الأر�شيف يلغي ويعو�ض جميع
القوانني التي تهم هذا الأخري.
كما تناول النقا�ش الدور الذي ميكن �أن ينه�ض به املجتمع املدين يف
جمال احلق يف الولوج �إىل ملعلومة وتكري�س احلكامة الأمنية اجليدة� ،سواء
تعلق الأمر بالبحث يف هذا املجال ،وتطوير القدرات لإغناء العمل احلكومي،
�أو بامل�ساهمة يف تكوين املوظفني والعمل على تغيري العقليات.

اجلل�سة الثانية
متحورت اجلل�سة الثانية التي �أدارت �أ�شغالها الأ�ستاذة فطومة قدامة
حول ت�أثري احلق يف الولوج �إىل املعلومة يف النظام العام والأمن الوطني .وكان
نيكوال ما�سون من مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات امل�سلحة الذي
ي�شتغل يف رام اهلل بالأرا�ضي الفل�سطينية� ،أول املتدخلني حيث قدم م�رشوعا
يتمحور حول موقع �إلكرتوين «مر�صد» .و�أكد �أن هذا امل�رشوع امل�شرتك بني
مركز جنيف ومركز «مادا» ينطلق من التعريف املتعارف عليه دوليا لقطاع
الأمن ،حيث ال يتعلق الأمر فقط بالقوات امل�سلحة وال�سلطات الأمنية اللذين
يوجدان يف قلب هذا النظام بل �أي�ضا بكل الأجهزة وامل�ؤ�س�سات التي تقوم
باملراقبة على هذه القوات داخل ال�سلطة التنفيذية والت�رشيعية وال�سلطة
الق�ضائية واملجتمع املدين والإعالم.
ويتعلق امل�رشوع ،الذي يتم اال�شتغال عليه يف رام اهلل ،باملجتمع املدين
وو�سائل الإعالم .الفل�سطينية .وقد ابتد�أ هذا امل�رشوع منذ �سنة  2008بهدف
التقريب بني و�سائل الإعالم والقوات الأمنية و�إقامة عالقة ثقة بينهما .علما
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ب�أن الطرفني كانا يرف�ضان يف البداية اجللو�س معا على نف�س الطاولة .ومن
نتائج هذا امل�رشوع بناء الثقة بني الطرفني ف�ضال عن �إن�شاء املوقع الإلكرتوين
امل�شار �إليه الذي وطد هذه الثقة بني الطرفني .وبعد �أن �أ�شار �إىل �صعوبات
العمل على هذا املو�ضوع يف �سياق فل�سطيني يتميز باالحتالل الإ�رسائيلي
والال دولة واالنق�سام داخل الفل�سطينيني (القطاع ،ال�ضفة .)...بني �أن الدافع
وراء ا�شتغال مركز جنيف على مو�ضوع احلق يف الولوج �إىل املعلومة يف
هذا ال�سياق ينطلق من قناعة مفادها �أن من الأف�ضل التح�ضري لبناء ركائز
الدولة على �أ�س�س احلوار وال�شفافية والدميقراطية و�إ�رشاك اجلميع يف عملية
الإ�صالح.
و�أبرز �أن م�رشوع موقع “مر�صد” يهدف �إىل توثيق دقيق ل�سريورة
�إ�صالح قطاع الأمن بفل�سطني ،وتوفري م�صدر �إعالمي موحد لفائدة
الإعالميني والباحثني ومكونات املجتمع املدين ...من جهة ،ومتكني املواطن
الفل�سطيني من امل�شاركة يف تعزيز ال�شفافية من خالل �إتاحة الفر�صة له
للتعليق على املقاالت التي تن�رش على موقع مر�صد بل وكتابة مقاالت
وتقارير تخدم ال�صالح العام ومن جهة ثانية ،مربزا �أن هذا امل�رشوع مت ب�رشاكة
مع الفل�سطينيني.
�أما الأ�ستاذ �سند �ساحلية من فل�سطني وبعد تقدميه ل�رشيط حول موقع
“مر�صد” امل�شار �إليه قام بالتعريف مبركز “مادا” �رشيك مركز جينيف للرقابة
الدميقراطية على القوات امل�سلحة بفل�سطني ،م�شريا �إىل �أن الأمر يتعلق مبركز
يقوم بر�صد االنتهاكات املمار�سة على ال�صحفيني الفل�سطينيني والأجانب
العاملني يف الأرا�ضي الفل�سطينية �سواء من طرف االحتالل الإ�رسائيلي �أو
ال�سلطة الفل�سطينية بغزة وال�ضفة .حيث ي�صدر مركز “مادا” تقريرا �شهريا
عن هذه االنتهاكات وبيانات �صحفية لها عالقة بحاالت حمددة من
االعتداءات.
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ويتكون املركز من عدة وحدات منها وحدة تهتم بدعم ال�صحفيني من
خالل �إطالعهم على احلقوق التي ي�ضمنها لهم القانون الدويل ،ووحدة
ملتابعة حاالت االعتداءات .وبعد ذلك ،ا�ستعر�ض معطيات ت�ضمنها تقرير
مركز “مادا” عن و�ضعية ال�صحفيني بالأرا�ضي الفل�سطينية ل�سنة .2011
وبعد ذلك حتدث عن م�رشوع “مر�صد” باعتباره خطوة مهمة لإتاحة املجال
�أمام ال�صحفي الفل�سطيني �أو العامل بفل�سطني من التوا�صل مع الأجهزة
الأمنية الفل�سطينية.
املتدخل الثالث يف هذه اجلل�سة كان الأ�ستاذ اجلامعي واخلبري
ال�سوي�رسي بريتيل كوتيي الذي حتدث عن م�س�ألة احلق يف الولوج �إىل
املعلومة يف ارتباطه بالقوات امل�سلحة وقطاع الأمن؛ حيث �أكد يف البداية �أنه
لي�س من ال�رضوري و�ضع قانون خا�ص للولوج �إىل املعلومات اخلا�صة بالأمن
والقوات امل�سلحة ،على الرغم من �أن ذلك ال ينفي حتديد بع�ض �أ�شكال
الولوج اخلا�صة �إن كان ذلك �رضوريا .ويف عالقة بذلك تطرق املتدخل
ال�سوي�رسي �إىل �أهمية الو�سائل املالئمة للولوج �إىل مقرات قوات الأمن والقوات
امل�سلحة للولوج �إىل املعلومة يف عني املكان .كما حتدث عن م�س�ألة ت�صنيف
املعلومات لي�س من �أجل الدعوة �إىل حذفها بل من �أجل و�ضعها يف مكانها
احلقيقي ،على �أن يكون هذا الت�صنيف بدافع وقائي ،وربط حتديد �إن كانت
وثيقة معينة قابلة للولوج بالظروف املحيطة بها� ،إذ �أن الطابع ال�رسي لوثيقة
ما ال يكون دائما ونهائيا .و�إذا كان ال�شخ�ص املفرت�ض فيه �أن ي�سمح بالولوج
�أو عدم الولوج �إىل معلومة ما هو ال�شخ�ص الذي بحوزته هذه املعلومة ف�إن
ح�سا�سية الوثائق ذات العالقة بالأمن والقوات امل�سلحة تتطلب ا�ست�شارة
ال�شخ�ص الذي بحوزته الوثيقة مع اجلهة التي �أنتجت هذه الوثيقة والتي
تعرف مدى ح�سا�سيتها التخاذ القرار يف �ش�أن الولوج �إليها.
ويف مو�ضوع احلق يف الولوج �إىل املعلومة والنظام العام ،والأمن الوطني،
تدخل العقيد املغربي بالقوات امل�ساعدة �أحمد بوحلبا�ش ،حيث �سلط ال�ضوء
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يف البداية على ثالثة مفاهيم اعتربها �أ�سا�سية يف عالقة باملو�ضوع .ويتعلق
الأمر مبفاهيم الأمن واحلكامة الأمنية واملعلومة ،ليتوقف عند حتليل العالقة
بني ال�رشطة وال�صحافة والتي توجد املعلومة يف �صلبها باعتبار �أن هذه ا
الطرفني ي�شتغالن على املعلومة و�إن كان بغايات خمتلفة.
فال�رشطة ،يقول �صاحب التدخل ،تعترب نف�سها حامية للنظام العام
والقانون و�أمن املواطن واملجتمع ،يف حني تعترب ال�صحافة نف�سها مدافعة
عن حرية هذا املواطن وعن حقه يف املعلومة .و�إذا كان الطرفان يدعيان
�أنهما يدافعان عن م�صلحة املواطن ،ف�إن طرق عملهما تختلف ومن ثمة يقع
اخلالف بينهما ،حيث تتهم ال�رشطة ال�صحافة ب�أنها متيل �إىل ترويج املعلومة
بغ�ض النظر �صدقيتها ،و�أنها ال م�س�ؤولة اجتماعية ،كما تفرت�ض �أن ال�صحافة
تخدم غايات �أخرى وخا�صة �صحافة الر�أي� ،أما ال�صحافة فتتهم ال�رشطة بعدم
ال�شفافية ،والتكتم عن الأخبار بل وا�ستعمال ال�صحافة لرتويج �أخبار زائفة،
ف�ضال عن التن�صت .غري �أن هذه االتهامات املتبادلة ال تنفي وجود نقط
التقاء وتعاون بينهما ،حيث توجد املعلومة يف �صلب اقت�سامهما لل�سلطة.
وبعد ذلك تطرق العقيد �إىل نوع املعلومة التي يجب الك�شف عنها
�أو تبليغها ،م�شريا �أن الرتتيب الأكرث انت�شارا للمعلومة يق�سم هذه الأخرية
�إىل �أربعة �أ�صناف :ال�رسي جدا ،وال�رسي ،واخلا�ص ،واملقيد .و�أبرز �أن هناك
اختالفات بني الدول يف التعامل مع هذا الرتتيب بني الأكرث انفتاحا والأكرث
ت�شددا .و�أ�شار �إىل �أن من بني املعلومات التي تكون مو�ضوع تقييد املعلومات
ذات الطابع الدبلوما�سي ،واملعلومات ذات العالقة بالتفاو�ض بني امل�ؤ�س�سات
العمومية� ،أو التي ميكن �أن يكون لن�رشها �رضر على االقت�صاد� ،أو على
العدل والأمن العمومي� ،أو على الق�ضاء والتحقيق يف اجلرائم �أو التي ميكن
�أن ت�رض بحياة الأ�شخا�ص ،ف�ضال عن املعلومات التي لها عالقة بربامج
وخطط مكافحة اجلرمية �أو تلك املتعلقة بالأ�سلحة...
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ويف الأخري �أكد العقيد بوحلبا�ش �أن مو�ضوع الولوج �إىل املعلومة مهم،
ولكن يجب و�ضعه يف �إطار احلكامة الأمنية� .إذ �أن تطور هذه الأخرية
ي�سمح بتقلي�ص التقييدات على التمتع باحلق يف الولوج �إىل املعلومة.
حممد بنحمو� ،أ�ستاذ بجامعة حممد اخلام�س �أكدال بالرباط ،تدخل
بدوره يف مو�ضوع �أثر احلق يف الولوج �إىل املعلومة على النظام العام والأمن
الوطني ،حيث توقف يف البداية عند مفهوم الأمن كمفهوم تطوري �أ�صبح من
ال�صعب �إيجاد تعريف حمدد له باعتبار �أن مفهوم الأمن الوطني بد�أ يتزحزح
تاركا املكان ملفهوم �آخر مل يتبلور بالكامل ،وهو الأمن الإن�ساين الذي �أ�صبح
يفر�ض نف�سه بقوة .كما �أن الأمن مل ي�صبح �ش�أن الدولة وال�سلطات العمومية
فقط بل �ش�أن العديد من الفاعلني وامل�صالح الأخرى خا�صة مع خو�ص�صة
الأمن .كما حتدث يف عالقة بذلك مبا �أ�صبح يالحظ بخ�صو�ص تدويل
الف�ضاء العمومي يف جمال الأمن .مما يطرح ال�س�ؤال حول �إن كانت الدول
ما زالت قادرة على �أن تكون �سيدة ف�ضاءاتها العمومية و�أمنها الوطني .كما
�أ�شار �إىل �أن العامل يعرف ميالد ف�ضاء جديد تغريت فيه العديد من املفاهيم
كمفهوم اخلطر والعدو والف�ضاء والفاعل ،مما يطرح على ال�سلطات العمومية
مراجعة طريقة معاجلتها للق�ضايا املتعلقة بالنظام العام والأمن الوطني
وعلى �صعيد �آخر� ،أكد حممد بنحمو �أن هناك ترتيبا للمعلومة التي
لها عالقة بالنظام العام ويدور حول �أربعة حماور هي الدفاع والدبلوما�سية
واالقت�صاد وال�صناعة ،وهي املحاور التي تختلط فيها املعلومة باال�ستعالم
الأمر الذي يطرح العديد من ال�صعوبات بخ�صو�ص القوانني املتعلقة باحلق
يف الولوج �إىل املعلومة .و�أ�شار يف هذا ال�صدد �إال �أنه من غري املمكن القول
ب�أن املعلومات مفتوحة للجميع ،بل �إن ذلك يرتبط ب�إرادة الدولة يف هذا
املجال وتقديرها لت�أثري هذه املعلومة على نظامها العام و�أمنها الوطني .وبعد
�أن �أو�ضح �أن كل الدول ما زالت تغرتف من ثقافة ال�رس� ،أكد على �رضورة
تنمية عالقة الثقة بني الع�سكري واملدين وبني املواطن وم�صالح الأمن ،ومن
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ثمة �رضورة �إ�صالح قطاع الأمن .ويف نف�س الآن ،اعترب املتدخل �أنه �إذا كان
الهدف من �إقرار احلق يف الولوج �إىل املعلومة يندرج يف �إطار حق املواطن
يف التمتع بحقوقه الإن�سانية ،ف�إن ذلك ال ينفي ،عندما يتعلق بالنظام العام
والأمن الوطني ،عدم الأولوية للحق الفردي بل للأمن الوطني والنظام العام،
ليخل�ص �إىل �أن على امل�صالح الأمنية �أن تقيم توا�صال حول كل ما يتعلق
بالنظام العام والأمن الوطني ،حتى ال ترتك املجال لن�رش الأخبار الزائفة
خا�صة مع الثورة التكنولوجية يف جمال الإعالم والإخبار.
ومن جهة �أخرى ،حتدث �صاحب العر�ض عن �ضعف اخلربة ال�رضورية
للتعامل مع املعلومة ،باعتبار �أن ال�صحافة لي�ست الوحيدة املعنية باحلق يف
الولوج �إىل املعلومة .هكذا يرى �أن من ال�رضوري تنمية هذه اخلربة لدى
خمتلف الفاعلني لتجنب التعامل اخلاطئ وال�سيئ مع هذه املعلومة من
جهة وتفادي ما يقد يحدث من نزاعات حولها.
ويف الأخري ،حتدث عن الغمو�ض الذي يلف الن�صو�ص القانونية املتعلقة
بتقييد احلق يف الولوج �إىل املعلومة ،مما ي�سمح بالعديد من التجاوزات
حيث يتم حظر كل �إمكانية للولوج �إىل املعلومة .واعترب �أن بناء الثقة بني
املواطن وم�صالح الأمن يتطلب و�ضع كل املعلومات رهن �إ�شارة املواطن مع
التقييدات ال�رضورية.
متحور النقا�ش الذي عقب هذه املداخالت حول العديد من الق�ضايا
منها م�س�ألة ارتباط احلق يف الولوج �إىل املعلومة ب�أهمية تغيري العقليات
�سواء لدى من ميتلك املعلومة �أو من يطلبها .ويف ارتباط بذلك وجب
االهتمام باملفاهيم باعتبار �أن التحوالت التي يعي�شها العامل والتي يعرفها
مفهوم الدولة يف حد ذاتها والأمن يتطلب االهتمام باملفاهيم التي بدون
حتديدها بال�شكل املالئم �سي�سود الغمو�ض و�رشوط عدم التفاهم وال�رصاع.
ويف هذا الإطار متت الإ�شارة �إىل �أن ال�رصاع يف العامل �رصاع مفاهيمي،
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خا�صة و�أن مفهوم �سيادة الدول يعي�ش �أزمة يف املرحلة احلالية .ومن ثمة،
ف�إن الو�صول �إىل املعلومة له عالقة باحلرب القائمة حول املعلومة على امل�ستوى
الدويل وداخل نف�س الدولة.
كما مت الت�أكيد �أن الأمر ال يتعلق فقط ب�إقرار احلق يف الولوج �إىل
املعلومة ،ولكن بالآليات التي ت�سمح باال�ستفادة من هذا احلق.
ويف عالقة بالو�ضع يف املغرب الذي يعرف مرحلة هامة تتميز بالتح�ضري
للتعديل الد�ستوري ،كان النقا�ش حول �إقرار احلق يف الولوج �إىل املعلومة
�ضمن بنود الد�ستور ،حيث مت اعتبار �أن هذا الأمر ذا �أهمية خا�صة ،ال�سيما
و�أن  50دولة يف العامل �أقرت هذا احلق يف الد�ستور ،يف حني اعتربت
تدخالت �أخرى �أن ال �رضورة لإفراد فقرة من الد�ستور لهذا احلق باعتباره
يدخل �ضمن احلقوق الإن�سانية الرئي�سية .ويف هذا ال�صدد وبغ�ض النظر
عن االعتبارات وامل�صطلحات واملفاهيم ،مت الت�أكيد على �أهمية العمل من
�أجل �إقرار قانون ع�رصي يحفظ للمواطن وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية حقها
يف املعلومة وحق الدولة يف الأمن .ويف هذا الإطار مت احلديث عن �أهمية
�إ�رشاك القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين واملواطن يف اتخاذ القرار الأمني.
ومن جهة �أخرى متت مالحظة كون املجتمع الدويل ال يتوفر على قانون
دويل حول احلق يف الولوج �إىل املعلومة ،وقد مت �إيعاز ذلك �إىل �أن الأمر
يتعلق ب�سيادة الدول التي ال ميكن �أن تتنازل عنها ،مع الإ�شارة �إىل �أن
املجل�س الأوروبي له قانون يف املو�ضوع �صادقت عليه بع�ض الدول وقد
ي�شكل نوا ة قرار قانون دويل.
وبخ�صو�ص عالقة ال�صحافة والأمن يف جمال املعلومة ،متت الإ�شارة
�إىل �أن حتقيق االن�سجام يف هذه العالقة يرتبط بكيفية حتقيق التوازن بني
ال�رسية وال�شفافية يف �إطار احلق يف احل�صول على املعلومة واحلفاظ على
النظام العام الأمن الوطني.
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اجلل�سة الثالثة
تر�أ�ست خديجة الكور من مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
اجلل�سة الثالثة من هذه الندوة الدولية والتي متحورت بالأ�سا�س حول احلق
يف الولوج �إىل املعلومة باملغرب وال�صعوبات العملية التي ت�صادف تطبيق هذا
احلق ب�شكل عام.
هكذا ،ويف مداخلة حتت عنوان احل�صول على املعلومة الق�ضائية �أ�شار
ه�شام مالطي (قا�ض ،ملحق بوزارة العدل باملغرب) بدوره �إىل �أن احلق يف
احل�صول على املعلومة يعترب من احلقوق الأ�سا�سية وال�شمولية للإن�سان،
التي كر�ستها وكفلتها يف نطاق وا�سع الأوفاق الدولية والت�رشيعات الوطنية،
�إميانا منها ب�أهمية هذا احلق يف �إقرار حرية التعبري وحماية احلريات العامة
وتكري�س ثقافة ال�شفافية واملحا�سبة يف احلياة العامة ،و�إ�رشاك املجتمع يف
�إدارة ال�ش�أن العام وحتقيق التنمية وتطوير املهنية الإعالمية ،وجتاوز �سلبيات
و�آثار ت�سيري ال�ش�أن العام حتت غطاء التعتيم وال�رسية .كما اعترب �أنه على
الرغم ،من �أن الو�صول �إىل املعلومة ميثل حقا �أ�سا�سيا� ،إال �أنه يبقى غري
مطلق يف حقيقته لوجود معايري معرتف بها دوليا جتيز فر�ض القيود
على بع�ض املعلومات نظرا خل�صو�صيتها وطبيعتها ،كما هو احلال بالن�سبة
للمعلومة الق�ضائية .ويف �إطار التوفيق بني هذه االزدواجية ،عملت العديد
من الت�رشيعات على و�ضع �ضوابط وقيود للح�صول على املعلومة الق�ضائية
�سواء يف �إطار قوانينها العامة �أو يف �إطار القوانني اخلا�صة بتنظيم احلق يف
احل�صول على املعلومة.
وبعد ذلك ،تطرق ه�شام مالطي �إىل املعلومة الق�ضائية مربزا �أن امل�رشع
املغربي على غرار باقي الت�رشيعات املقارنة مل ي�ضع قانونا خا�صا يحكم جمال
احل�صول على املعلومة الق�ضائية �سواء من طرف املتقا�ضني �أو الر�أي العام ،بل
تعر�ض لها بالإ�شارة على �سبيل الت�رصيح �أو الت�ضمني يف طيات جمموعة
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من الن�صو�ص القانونية �سواء كانت تتعلق باملجال الزجري �أو الإداري �أو املايل
�أو املدين �أو التجاري �أو الت�أديبي ....ويف هذا ال�سياق تطرق �صاحب العر�ض
بتف�صيل �ضوابط وقيود احل�صول على املعلومة الق�ضائية من جهة و حاالت
و�صور للح�صول عليها ح�سب طبيعة املعلومة بحد ذاتها �أو �صفة طالبها.
وخل�ص القا�ضي مالطي �إىل الت�أكيد على �أن احل�صول على املعلومة
الق�ضائية و�إن كان مقيدا ب�ضوابط وحدود جتعل منه ا�ستثناء على احلق يف
احل�صول على املعلومة يف ظل الت�رشيعات املكر�سة له ،ف�إنه ال يقل �أهمية
عن ذلك من خالل م�ساهمته يف تنوير الر�أي العام وت�شجيع البحث العلمي
وو�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات خلدمة مرفق العدالة ما مل مت�س هذه
املعلومات باحلياة اخلا�صة للأفراد وتخرج عن احلظر القانوين �أو تقو�ض
�أجهزة �إنفاذ القوانني �أثناء قيامها مبهامها.
ومن جهته تقدم ال�سيد حممد الدوخة نيابة عن ال�سيد �أحمد الزايدي
رئي�س الفريق اال�شرتاكي مبجل�س النواب بعر�ض حول مقرتح قانون قدمه
الفريق مبجل�س النواب بخ�صو�ص حق احل�صول على املعلومة ،حيث �أكد يف
البداية �أن هذا املقرتح يبتغي �إعطاء “دفعة قوية للم�سار الدميقراطي ببالدنا
من خالل متكني الر�أي العام الوطني من �إحدى الآليات املهمة يف املمار�سة
الدميقراطية� ،أال وهي احل�صول على املعلومات ،والتي بدونها يبقى املواطن
خارج �أية م�شاركة يف احلياة العامة”.
ويحدد املقرتح الهدف من هذا القانون يف ت�سهيل الو�صول �إىل
املعلومات التي حتتفظ بها الهيئات العامة� ،إال ما دخل منها يف نطاق
اال�ستثناءات .كما �أ�شار �إىل الأ�شخا�ص الذين لهم احلق يف احل�صول على
املعلومات والبيانات ،مربزا �أن على الهيئات العامة �أن حتتفظ باملعلومات التي
بحوزتها ب�شكل منظم ومرتب ،و�أن حتتفظ بها بالو�سائل التقنية املتاحة
واملتطورة ،كما �أكد �أنه ينبغي على الهيئات العامة ن�رش تقارير �سنوية حول
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املعلومات الإدارية املتعلقة بكيفية عمل الهيئات العامة طبقا للقانون ،و�أنواع
املعلومات التي حتتفظ بها الهيئات العامة ،والإجراءات والتدابري التي متكن
الأفراد من التعرف على ال�سيا�سة العامة والولوج للمعلومة ،وم�ضمون �أي قرار
�أو �سيا�سة قد ت�ؤثر على املواطن ،و�أ�سباب اتخاذ القرار والأهداف املتوخاة منه،
و�أي معلومات �أخرى يرى املفو�ض العام للمعلومات �رضورة ن�رشها.
واعترب مقرتح القانون �أنه يتعني على امل�ؤ�س�سات ال�صناعية العامة
واخلا�صة ن�رش تقارير على نحو منتظم تبني فيها املعلومات املتعلقة مبوقع
املواد ال�سامة �أو التي تلحق �رضرا بالبيئة وا�ستعمالها وطبيعتها واملخاطر
التي تلحقها بالب�رش واحليوان والطبيعة وكميات االنبعاثات ال�صادرة عن
الت�صنيع وكيفية التخل�ص من النفايات.
�أما يف الق�سم اخلا�ص باال�ستثناءات ،فقد �أ�شار حممد الدوخة �إىل �أن
مقرتح القانون ين�ص على �أنه ت�ستثنى من املعلومات التي ميكن احل�صول
عليها املعلومات املتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام للدولة والعالقات
اخلارجية للبالد �أو ما يكت�سي �صبغة �إ�سرتاتيجية ،ومداوالت جمل�س الوزراء
وكل ما هو حممي بوا�سطة القانون بحكم طابعه ال�رسي.
كما �أ�شار �إىل �أنه ال يجوز مل�س�ؤول الهيئة العامة الك�شف عن املعلومات
التي تنال من �رسية احلياة اخلا�صة للأفراد� ،إال �إذا وافق ال�شخ�ص املعني
باملعلومة على هذا الك�شف� ،أو كانت هذه املعلومة من�شورة ب�شكل علني� ،أو
�إذا طلب هذا الك�شف مبوجب حكم ق�ضائي نهائي �أو مبوافقة املفو�ض العام
و�إذا كان مقدم الطلب و�صيا على ال�شخ�ص الذي تعنيه املعلومة.
كما �أقر املقرتح برف�ض الك�شف عن املعلومات التي حتتوي على املعلومات
املالية �أو التجارية �أو العلمية �أو التقنية �أو ال�صناعية ذات طبيعة �رسية،
ت�سلمها الهيئة العامة من طرف �آخر ،والتي من �ش�أن الك�شف عنها الت�سبب
يف خ�سائر �أو مكا�سب مالية لهذا الطرف.
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املتدخل الثالث خالل هذه اجلل�سة ،الأ�ستاذ �إدري�س بلماحي ع�ضو مركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية �أعطى خالل عر�ضه نظرة عامة عن
هيئة حماية املعطيات ال�شخ�صية التي هو ع�ضو فيها حيث �رشج خالل هذا
العر�ض مفهوم املعطيات ال�شخ�صية باعتبارها هي كل معلومة متكن من
التعريف ب�شخ�ص معني ،وي�شرتط فيها معاجلتاه ب�صورة م�رشوعة ونزيهة،
وجتمع لغايات حمددة ومعلنة و�أن تكون �صحيحة وميكن ت�صحيحها �إذا
اقت�ضى الأمر �أو �إلغا�ؤها .و�أ�ضاف بلماحي �أن للمعنيني بهذه املعطيات �أربعة
حقوق تتمثل يف حقه بالإخبار �أثناء جتميع املعطيات ،ومعرفة الغاية من
جتميع هذه املعطيات ،ولفائدة من ،وحقه يف الولوج �إىل هذه املعلومة للت�أكد
من �صحتها وحقه يف ت�صحيحها ف�ضال عن احلق يف التعر�ض عليها.
�أما �صالحيات هذه الهيئة فتتمثل يف �سلطة الرتخي�ص بجمع املعطيات
�أو �إعطاء ت�رصيح بذلك ،وتقدمي اال�ست�شارة للحكومة والربملان بهذا
اخل�صو�ص ،وتلقي �شكايات الأ�شخا�ص املت�رضرين ومعاجلة تظلماتهم ،كما
تتمتع ب�سلطة التحقيق والتحري ،و�أمر اي �سلطة عمومية �أو خا�صة بتزويدها
بالوثائق امل�ساعدة على عملها �إ�ضافة �إىل �صالحية �إغالق املعطيات وحموها
جزئيا �أو كليا.
ويف عالقة ب�إعمال القوانني تطرق �إدري�س بلماحي �إىل قانون ال�صحافة،
م�ؤكدا �أن اال�ستفادة من جودته مرتبطة مبن ي�سهر على تنفيذه من جهة،
وب�آليات وميكانيزمات �إعماله.
كما �أكد �أن من نافل القول �إن املغرب يف حاجة �إىل قانون حول حق
الولوج �إىل املعلومة كحاجة داخلية ،باعتباره يج�سد وفاء الدولة املغربية
اللتزاماتها الدولية �إذ يعترب حق الولوج �إىل املعلومة �أحد �أوجه حرية التعبري.
ومن �أجل �إعمال هذا احلق �أكد بلماحي على �رضورة �سن �آليات د�ستورية
لل�شفافية تتمثل يف �آلية الت�شكي والتظلم ،و�أخرى للو�صول �إىل الوثائق
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الإدارية ،وحتمل امل�س�ؤولية يف هذا املجال ،ويف جمال الأمن اعترب املتدخل
�أمن ال�رضوري تدبري املجال داخليا� ،أي تدبري عالقة ال�ساهرين على الأمن
مب�س�ؤوليهم و�إدارتهم ،من جهة وخلق �آلية حلل اخلالفات والنزاعات التي ال
تتطلب �إجراءات �إدارية وجنائية بني الأمن واملواطن لت�صبح العالقة تعاونية
عو�ض �أن تكون �صدامية.
ويف �آخر هذه اجلل�سة تدخل اخلبري بريتيل كوتيي من جديد ليتحدث
عن امل�شاكل العلمية التي تواجه �إعمال احلق يف الولوج �إىل املعلومة ،حيث
�أ�شار �إىل بع�ض امل�شاكل العملية التي تطفو على ال�سطح بعد اعتماد قانون
احلق يف الولوج �إىل املعلومة.
يف هذا ال�سياق ،حتدث عن امل�شاكل املتعلقة بالتعريف بالقانون عن
طريق احلمالت الإعالمية للتعريف بالقانون واال�ستثناءات التي ين�ص عليها.
كما حتدث عن امل�شاكل املتعلقة برتبية املوظفني على التعامل مع هذا القانون
وتنفيذه على الوجه الأح�سن وم�ساعدة املواطن على البحث عن املعلومة
واالنفتاح عليه.
ومن املهم يف جمال �إعمال القانون توفري جهاز ي�شكل حمركا للولوج
�إىل املعلومة ،من �أدواره البت يف النزاعات املتعلقة بالولوج �إىل املعلومة،
والقيام بدور الو�ساطة خا�صة يف ال�سنوات الأوىل من ال�رشوع يف �إعمال هذا
القانون .كما على هذه الهيئة �أن ت�شكل ر�أ�س احلربة يف املجال من حيث
امل�ساهمة يف التعريف بالقانون والنهو�ض به وتقدمي اال�ست�شارة والن�صح
لل�سلطات العمومية يف هذا املجال.
ويجب �أن تتمتع هذه الهيئة باال�ستقاللية على امل�ستوى الهيكلي
والتنظيمي واملايل .و�سواء كانت هذه الهيئة تتكون من �شخ�ص واحد
(مفو�ض) �أو جلنة ،فيجب �أن تتوفر على �سكرتارية للم�ساعدة.
واعترب �أن �إعمال هذا القانون ب�شكل جيد يتطلب تواجد ،يف البداية
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هيئتني خمتلفتني الأوىل تعمل على ال�شفافية والثانية على حماية املعلومات
علما �أن بالإمكان جمع هاتني ال�سلطتني يف ما بعد� .إذ �أن اجلمع بني
الهيئتني منذ البداية ي�ؤدي �إىل �إعطاء الأولوية حلماية املعلومة على ح�ساب
احلق يف الولوج �إليها.
كما تطرق اخلبري ال�سوي�رسي �إىل ال�صعوبات الناجمة عن ع�رس تغيري
العقليات يف الإدارة ،ومنها الإنكار ،والت�سويف ،واختالق مربرات لرف�ض
الك�شف عن املعلومة ،واملبالغة يف الفوترة ،واالختباء وراء حماية املعطيات
ال�شخ�صية �أو امل�ستثناة من الك�شف عنها �أو �إغراق ال�شخ�ص باملعطيات....
الأمر الذي يبني �أهمية الهيئتني واملجهودات التي يجب �أن تقومان به ملواجهة
هذه املقاومات من جهة ،وحلماية املعلومات من جهة ثانية وعدم ا�ستعمال
هذه احلماية ذريعة حلرمان املواطن من الولوج �إىل املعلومة.
وقد تطرق النقا�ش الذي عرفته يف هذه اجلل�سة �إىل العديد من النقط
من بينها:
● �أثر عدم الك�شف عن املعلومات يف الإ�رضار مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص يف
احلياة االقت�صادية ب�شكل علم وكذا يف احلياة اخلا�صة �أي�ضا.
● تبديد املعلومة �أو الأر�شيف باعتبارها جرمية يعاقب عليها القانون
اجلنائي املغربي ،مع الت�أكيد على �أن �إعمال ذلك على الوجه املطلوب
يتطلب متكني املبلغ عن هذه اجلرمية.
● �أهمية التن�صي�ص على العقوبات الزجرية �أو العقوبات الإدارية �أو
الغرامات التهديدية يف حق من ميتنع عن �إعطاء املعلومة يف �إطار
قانون احلق يف الولوج �إىل املعلومة .ويف نف�س الوقت مت الت�أكيد
�أن املرحلة االنتقالية التي تعقب �إقرار هذا القانون تتطلب بالأ�سا�س
الإقناع قبل اللجوء �إىل الزجر.
27

كما مت التطرق النقا�ش �إىل العديد من الق�ضايا الأخرى� ،سواء منه ما
تعلق برتتيب املعلومات ،ودور الإدارة الإلكرتونية يف ت�سهيل التمتع باحلق
يف الولوج �إىل املعلومة ف�ضال عن عدد من اجلوانب التقنية التي تتعلق
بتنفيذ هذا القانون يف �أر�ض الواقع.

اجلل�سة اخلتامية
عرفت هذه اجلل�سة تدخل �أرنولد ليتهويد با�سم مركز جنيف للمراقبة
الدميقراطية للقوات امل�سلحة حيث �أكد �أن املغرب يعي�ش فر�صة لتو�سيع
الف�ضاء ال�سيا�سي وتو�سيع ف�ضاء التوا�صل و�إجناح دينامية التغيري وحتقيق
طموح املغاربة يف بناء جمتمع دميقراطي� ،سواء على م�ستوى الن�صو�ص
وامل�ؤ�س�سات واملمار�سات والثقافات
كما طلب من برتيل كوتيي التذكري ب�أهم النقط املتعلقة بالقانون اخلا�ص
باحلق يف الولوج �إىل املعلومة والتي خل�صها يف �سبع نقط تتمثل يف:
● �إدراج هذا احلق يف الد�ستور؛
● ال�شمولية ،حيث �سي�شمل هذا القانون جمموع الإدارات (با�ستثناء
الق�ضاء)؛
● حتديد اال�ستثناءات بو�ضوح؛
● احل�رصية؛
● ال�رسعة يف الولوج �إىل املعلومة؛
● جمانية اخلدمة؛
● اال�ستقاللية التنظيمية واملالية
وبدوره �أكد حممد احلبيب بلكو�ش رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية� ،أن احلق يف الو�صول �إىل املعلومة ي�شكل �أحد مرتكزات احلياة
الدميقراطية ببالدنا ،باعتباره يتيح التتبع والتنظيم وامل�ساءلة وامل�شاركة ،كما
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�أ�شار �إىل �أن هذا احلق مرتبط بال�شفافية يف التدبري واملراقبة التي تعزز الثقة
بني املواطن وامل�ؤ�س�سات.
واعترب احلبيب بلكو�ش �أننا نعي�ش يف عامل مل يعد ي�سمح بحجب
املعلومة عن الآخر ،مما يجب معه تنظيم هذه املعلومة بال�شكل املفيد
للتطور ،و�ضمان حقوق النا�س ،وتر�سيخ م�سار التغيري الذي يعرفه املغرب.
ويف ارتباط بذلك اعترب �أن اخلطاب امللكي ليوم تا�سع مار�س ي�ؤ�س�س للحظة
جديدة يف هذا امل�سار .وبعد �أن ذكر بفحوى هذا اخلطاب� ،أ�شار �إىل �أن
املركز عازم على موا�صلة العمل على ور�ش احلكامة الأمنية مع �رشكائه مبركز
جنيف للمراقبة الدميقراطية على القوات امل�سلحة.
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برنامج الندوة
ال�ساعة

اليوم الأول

9:30-9:00

اال�ستقبال والت�سجيل

10:00-9:30

اجلل�سة االفتتاحية
احلبيب بلكو�ش ،رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية
�أرنولد ليتهولد ،رئي�س ق�سم �أفريقيا وال�رشق الأو�سط ،مركز الرقابة
الدميقراطية على القوات امل�سلحة

 11:00-10:00اجلل�سة الأوىل :احلق يف الولوج �إىل املعلومة واحلكامة اجليدة
يف قطاع الأمن
امل�سري
�أرنولد ليتهولد ،رئي�س ق�سم �أفريقيا وال�رشق الأو�سط ،مركز الرقابة
الدميقراطية على القوات امل�سلحة
املتدخلون
بريتيل كوتيي ،جامعة اوكانو� ،سوي�رسا
ملخ�ص
تقدم هذه اجلل�سة مفهوم احلق يف الولوج �إىل املعلومة و�أهميته
بالن�سبة للحكامة اجليدة بقطاع الأمن.
املو�ضوعات الرئي�سية
فهم رهانات احلق يف الولوج �إىل املعلومة
ما هو احلق يف الولوج �إىل املعلومة؟
ما هي املبادئ الرئي�سة املرتبطة باحلق يف الولوج �إىل املعلومة؟
ملاذا يعد احلق يف الولوج �إىل املعلومة هام بالن�سبة للحكامة اجليدة؟
فهم حتديات حق الولوج �إىل املعلومة يف تقوية احلكامة الأمنية
يف قطاع الأمن
ملاذا حق الولوج �إىل املعلومات هام بالن�سبة للحكامة اجليدة
يف قطاع الأمن؟
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ما هي املعلومات املق�صودة؟
هل هناك خ�صو�صيات للحق يف الولوج �إىل املعلومة يف قطاع
الأمن مقارنة مع القطاعات الأخرى ؟
من امل�ستفيد من الولوج �إىل املعلومة يف قطاع الأمن؟
من يحتاج �إىل الولوج �إىل هذه املعلومة؟
 11:30-11:00ا�سرتاحة
 12:30-11:30تتمة اجلل�سة ومناق�شة
 14:00-12:30وجبة الغذاء
 15:30-14:00اجلل�سة الثانية :ت�أثري احلق يف الولوج �إىل املعلومات يف النظام
العام والأمن الوطني
امل�سري
الأ�ستاذة فاطمة قدامة
املتدخلون
نيكوال ها�سون ،مركز الرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة
حممد بنحمو� :أ�ستاذ بجامعة حممد اخلام�س �أكدال ،الرباط
بريتيل كوتيي ،جامعة اوكانو� ،سوي�رسا
�سند �ساحلية :ع�ضو تنفيذي يف احتاد ال�صحفيني الفل�سطينيني
�أحمد بوحلبا�ش :عقيد يف القوات امل�ساعدة
ملخ�ص
حتلل هذه اجلل�سة ت�أثري احلق يف الولوج �إىل املعلومة على النظام
العام وعلى الأمن الوطني ،كما ت�شكل منا�سبة لدرا�سة التقييدات
القانونية للحق يف الولوج �إىل املعلومة وطرق حتديدها.
املو�ضوعات الرئي�سية
فهم ت�أثري احلق يف الولوج �إىل املعلومات املتعلقة بالنظام العام
والأمن الوطني
�إىل �أي حد يعزز احلق يف الولوج �إىل املعلومات النظام العام
والأمن الوطني؟
�إىل �أي حد يح�سن احلق يف احل�صول على املعلومات عمل
الأجهزة الأمنية؟
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�إىل �أي حد يح�سن احلق يف احل�صول على املعلومات
عمل ال�سلطات والربملان؟ �إىل �أي مدى ميكن للحق
يف احل�صول على املعلومات �أن يعزز ثقة املواطنني؟
كيف ميكننا حتقيق التوازن بني احلق يف احل�صول على املعلومات
مع �رضورة احلفاظ على النظام العام والأمن القومي؟
�إىل �أي مدى وحتت �أي ظروف ينبغي تقييد احلق يف الولوج
�إىل املعلومات؟ ما هي حاجيات خمتلف الفاعلني( املجتمع املدين
وو�سائل الإعالم والربملان وال�سلطات والأجهزة الأمنية )يف جمال
الولوج �إىل املعلومة؟
ما هي املعايري الدولية يف هذا املجال؟
ما هي احللول املوجودة يف بلدان �أخرى؟
ما هي حاجيات و�سائل الإعالم يف جمال احل�صول على
املعلومات وما هو دورها يف تعزيز احلكامة اجليدة ؟
 16:00-15:30ا�سرتاحة
 17:00-16:00تتمة اجلل�سة واملناق�شة
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ال�ساعة

اليوم الثاين

 09:15-09:00ا�ستقبال امل�شاركني
 11:00-09:15اجلل�سة الثالثة :املغرب وقانون احلق يف الولوج �إىل املعلومة
امل�سري
خديجة الكور ،مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
املتدخلون
�أحمد الزايدي :رئي�س الفريق اال�شرتاكي مبجل�س النواب
ه�شام مالطي :قا�ض يف �إدارة الق�ضايا اجلنائية والعفو .وزارة
العدل
ادري�س بلماحي ،ع�ضو اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات
ذات الطابع ال�شخ�صي.
بريتيل كوتيي ،جامعة اوكانو� ،سوي�رسا
مو�ضوعات رئي�سية :
ما هي نقاط القوة وال�ضعف يف الت�رشيعات احلالية فيما يتعلق
باحلق يف الولوج �إىل املعلومة؟
هل من ال�رضوري �إدخال التغيريات؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،ما
هي؟
ما هي حاجيات املغاربة بخ�صو�ص القانون املتعلق باحلق يف
الولوج �إىل املعلومة؟
كيف التوفيق بني حاجيات خمتلف الفاعلني (املجتمع املدين،
و�سائل الإعالم ،م�صالح الأمن ،ال�سلطات ،الخ ).بخ�صو�ص احلق
يف الولوج �إىل املعلومات؟
كيف ميكن �ضمان �سريورة ت�شاركية لدمج احلاجيات املختلفة
يف م�رشوع قانون مقبل؟
من هم الفاعلون وامل�ؤ�س�سات الرئي�سية التي من �ش�أنها تقدمي
القانون املقبل اخلا�ص باحلق يف الولوج �إىل املعلومة؟
هل هناك خ�صو�صية مغربية يف ما يتعلق باحلق يف الو�صول
�إىل املعلومات؟
�أ�سئلة ومناق�شة
 11:15-11:00ا�سرتاحة
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 13:00-11:15اجلل�سة اخلتامية:
 13:30-13:00اخلال�صة واختتام الندوة
احلبيب بلكو�ش ،رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية
�أرنولد ليتهولد ،رئي�س ق�سم �أفريقيا وال�رشق الأو�سط ،مركز الرقابة
الدميقراطية على القوات امل�سلحة
13:30

وجبة الغذاء
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�إ�صدارات املركز
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املحكمة اجلنائية الدولية (وثائق �أ�سا�سية)� ،سنة .2013
من �أجل م�صادقة املغرب على النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية� ،سنة .2013
م�ساهمة يف بناء املغرب امل�أمول يف جمال الدميقراطية وحقوق
الإن�سان (مذكرات وتو�صيات مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية)� ،سنة .2013
الأحزاب ال�سيا�سية يف املغرب :متطلبات التطوير وتكري�س االختيار
الدميقراطي (�أ�شغال الندوة)� ،سنة .2013
�إ�صالح قطاع الأمن :الإطار الت�شريعي ودور املجتمع املدين،
�سنة .2010
احلكامة الأمنية �أو �إ�صالح قطاع الأمن على �ضوء تو �صيات هيئة
الإن�صاف وامل�صاحلة (�أ�شغال ندوة)� ،سنة . 2010
الت�شريع املغربي يف جمال احلكامة الأمنية� ،سنة .2010
الت�شريع املغربي يف جمال احلكامة الأمنية (�أ�شغال مائدة
م�ستديرة)� ،سنة .2010
�س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية (�أ�شغال ندوة)،
�سنة .2010
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.2010  �سنة، عالء قاعود،ال�شرعة الدولية حلقوق الطفل
�أ�سئلة العدالة االنتقالية باملغرب يف �ضوء جتربة هيئة الإن�صاف
.2008  �سنة،)وامل�صاحلة (�أ�شغال الندوة
حركة حقوق الإن�سان يف البلدان العربية “الأ�سئلة والتحديات
.2008  �سنة،)الراهنة” (�أ�شغال ور�شة
�إ�صالح قطاع الأمن على �ضوء تو �صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة
.2008  �سنة،)(تقرير ملخ�ص
املغرب والآليات الدولية اجلديدة حلماية حقوق الإن�سان (تقرير
.2008  �سنة،)تركيبي عن يوم درا�سي
�أ�سئلة العدالة االنتقالية باملغرب يف �ضوء جتربة هيئة الإن�صاف
.2007  �سنة،)وامل�صاحلة (تقرير تركيبي
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Transitional justice issues in Morocco in
the light of the Experience of the Equity
and
Reconciliation
Commission
-Seminar
report-, 2008.
Réformes du secteur de la sécurité à la lumière des
recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation
« Rapport de synthèse», 2008.
Le Maroc et les nouveaux mécanismes internationaux
de protection des droits de l’homme « Rapport sur la
journée d’étude », 2008.
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