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يةندوة   : أية عاقةاإعام والحكامة اأم

 تقرير تركيبي

مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية ومؤسسة فريدريش إيرت اأمانية، نظم 
ية: بالرباط،  2018نوفمبر  08يوم الخميس  كامة اأم ندوة حول " اإعام وا

راء والباحثن وصحفعدد م فيها ساه ،أية عاقة؟" ن عن مؤسسات و ن ومثلو يمن ا
ية  ة الوط يابة العامة، اللج ، رئاسة ال تصة )امديرية العامة لأمن الوط رمية 

دوة بتغطية واسعة من طرف وسائل كما ح  للمعطيات الشخصية(. اإعام ظيت ال
 .مختلف أنواعها

اقشة إشكالية  اسبة لطرح وم دوة كانت م باعتبارما العاقة بن اأمن و اإعام، ال
قطاعن مهمن هما حساسية بارزة من حيث مستلزمات الوظائف واأدوار داخل 
اجتمعات، خاصة ي احطات امرتبطة بقضايا هدد أمن اجتمع والدولة وتتطلب من كليهما 
ريات ومكن امواطن من التتبع والفهم واليقظة. كما  ماية اأمن دون امساس با التدخل 

دوة فضاء لطرح العديد من اأسئلة شكلت   ال تبتغي الوقوف عن مدى متانة هذ ال
العاقة عرفت تطورات مهمة تؤشر على العاقة القائمة بن الطرفن، خاصة وأن هذ  

اء امؤسسي والضوابط،   وات داخلها وي عاقة باآخر، سواء من حيث التشريع والب
ولوجية كما ترز، ي نفس اآن، إشكاات  ذات عاقة بتحوات احيط من الزاوية التك

ة  ية، أو ي عاقتها بامرتكزات القانونية والتشريعية والسياسية الضام وامعلوماتية واأم
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قوق رية وماية ا وتوفر اأمن، كما جاء ي ذلك ي اأرضية اممهدة  ممارسات ا
 أشغال هذا اللقاء.

 

 

 الجلسة اافتتاحية

دوة تدخلت ي م لسة اافتتاحية هذ ال ، شؤسسة فريدريك إير امقيمة ممثلة امستهل ا
درج ي إطار  ،سيا شتوريس دوة ت امسامة  ي التفكر ي موضوع   الرغبة يمؤكدة أن ال

هام يهم احرام حرية التعبر ي امغرب الذي تعتر امؤسسة ذا أمية كرى ي إطار عملها 
تلفن للمسامة ي توطيد دولة القانون بامغرب الذي انط وات مع شركاء  ذ س لق م

طقة والتدابر  طقة، مشرة  إ أن الرأي العام امغري طاما اهتم مسألة ااستقرار ي ام وام
ف مع ضمان اأمن وااستقرار  للباد،  مع  تلف أشكال الع ية امتخذة مواجهة  اأم

ال احرام حقوق اإنسان. اانتبا إ م  دى  احرام امعاير الدولية ي 

كما أشارت إ أن الصحفين يعملون على الولوج إ امعلومة مهما كانت السياقات، 
يفة خال  ،2011وذلك ي توافق مع ما نص عليه دستور  مضيفة أنه بعد اأحداث الع

وات العقد اأول من األفية الثانية، اهتم نشط ون بامقاربة اء حقوق اإنسان والصحفيس
، خاصة وأن هذ الفرة صادفت نشر توصيات هيئة اإنصاف ال هجتها الدولة

ة. وذكرت مثلة  مؤسسة فريدريك إيرت  ما ورد  ي الدستور امغري بامغرب وامصا
ارجي للباد لس أعلى لأمن كمؤسسة هتم باأمن الداخلي وا  خصوص إنشاء 
ية. وأوضحت أن مؤسستها ومركز دراسات حقوق اإنسان  كامة اأم ومأسسة ا
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ية من أجل الوقوف على امكتسبات وطرح  كامة اأم والدمقراطية يعودان إ موضوع ا
 التحديات.

بيب بلكوش رئيس مركز دراسات  هذ  حقوق والدمقراطية ي تدخله خالوأكد ا
لسة اافتتاحية، ال ترأ قاش ا ية  أصبحت جزءا من ال كامة اأم سها،  أن مسألة ا

مكونات السياسات العمومية، ومن الضمانات اأساسية للتمتع  منالعمومي، باعتبارها 
ريات قوق ومارسة ا ية  وأوضح أن .با كامة اأم الية تشكل ا إحدى التحديات ا

 جهها بلدنا بل والعام أمع. اامقبلة ال سيو و 

بيب  كر وذ  اهز عقدا من الزمنا ذ ما ي ية م كامة اأم ، مشرا باهتمام امركز مسألة ا
ي  وأالولوج إ امعلومة  وأسواء ي عاقتها باجتمع امدي  زوايا ااهتمام هذ امسألة إ 

ارية ي البلد إ غر ذلك من الزوايا ال ميزت عمل امركز خال  ارتباطها بالتحوات ا
وات اأخرة دوةموضوع . واعتر أن العشر س ذا أمية كرى ، خاصة ي ظل الثورة  هذ ال

ال اإعام ولوجية ال عرفها  اول التحديات ال تطرحها هذ الثورة التك . كما ت
ولوجية  ظمة  التك ية الكرى، من إرهاب وجرمة م سواء على مستوى القضايا اأم

ار  درات وا ة هذ امواضيعو ية معا . ي البشر وتعذيب ، أو على مستوى امقاربة اأم
 لبيداء من اأسلوب الذيامقاربة  هذ  وي عذا الصدد أشار إ التطور الذي عرفته 

ة الدار البيضاء وما تبعها من اعتقاات،  ت به  العمليات اإرهابية ال عرفتها مدي عو
ة مراكش،   التطور الذي عرفهمرورا ب وصوا التعامل مع العمليات امماثلة ال شهدها مدي

إ ما نعرفه اآن من تتبع للخايا وهج مقاربة استباقية خاصة ي ظل التطورات ال تعرفها 
طقة    . من إشكاات على امستوى اأم وما تثرام
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اول  ديات،ما يطوعلى مستوى آخر ت انب اإعامي من  خاصة وأن اإعام  رحه ا
اء الدمقراطي ما يتطلبه من استقالية ووسائل إعام قوية  يشكل مكونا أساسيا ي الب

يات لوإمكانية الولوج إ امعلومة...، وما يطرحه ذلك من إشكا ذات كفاءة وموارد بشرية
. و  دوة ستعمل علىي إطار هذا التحدي  اأم كل   التطرق إ بعد أن أشار إ أن ال

القانوي وعلى مستوى اآليات ال أحدثت ي اجالن و الدستوري ذلك على امستوى 
تلف  ، ذكر بأناإعامي واأم قاش والتفكر بن  اهدف من اللقاء هو توفر فضاء لل

ية باموضوع.   اأطراف امع

 الجلسة اأولى 

امعية ةاأستاذ أكدت ة مروا ا قوقية خد اشطة ا لسة اأو من ال ترأست ا ،زيوال
دوة أن مركز دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية يعتر من اهيئات امدنية اأو  ،هذ ال

ية. واعترت أن  ية واانفتاح على امؤسسات اأم كامة اأم عاقة بن الال اهتمت با
ديا مر   ،اإعام، واجتمع امدي بشكل عام صوص واأمن تشكل  كزيا ترز أميته على ا

دث خاها  خال سياقات خاصة مثل بعض اأحداث أو الكوارث الطبيعية ال 
انزياحات سواء من طرف اإعامي أو اأم أو من طرف الفاعلن امدنين. كما  أشارت 

امية قي ظرف تك يإ أمية ضبط عاقة التوازن بن الطرفن  اثر مواجهة التحديات امت
، مشرة ي هذا الصدد إ أمية اأسئلة فيه امقبلون على اإعام الذي أصبح بدون كلفة

دوة.    ال تطرحها ال

ية للصحافة عبد اه البقالي استهل  قابة الوط لسة رئيس ال وانهذ ا ت ع  مداخلة 
إ أمية  ي بدايتهاأشار  ،"العاقة بين اأمن واإعام: المكتسبات والتحديات"
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اصرة خاصة وأن عاقة اموضوع وما يثر من إشكاليات،  اأم باإعامي ظلت 
وف والتوجس امتبادل، حيث يتوجس اأم من اإعامي باعتبار آلية  بكوابح يطبعها ا

روقات غياب  ي ظليتوجس اإعامي من اأم ي حن  ،للرقابة وفضح التجاوزات وا
ماية الشخصية وامله ة توفر ضمانات قانوني ية، اأمر الذي تا ه عاقة كانت، ه تج ع

سبة للبلد.سذات تكلفة سياو وما زالت إ حد ما، صدامية   ية باهظة بال

ية للصحافة للعديد من اإشكا قابة الوط ذ العاقة يات امرتبطة هلوبعد أن تطرق رئيس ال
امكتسبات والتحديات من قبيل امبادرات ال ثقة، تطرق إ بعض اموسومة بانعدام ال

وات اأخرة  ية ي الس اطق  امتعلقةأقدمت عليها اأجهزة اأم خلق نواة تواصلية غادرت م
ة واأخرى إ اجتمع عر إصدار بيانات وتوضيحات وعقد  الصمت لتخرج بن الفي

فاض كبر ي ااعتداء على الصحفيات  والصحفين. فيما اعتر أن ندوات...فضا عن ا
عاقة مكن كل من الطرفن من القيام مهمته ي  اء وترسيخبالتحدي الرئيسي يتمثل ي 

ي عاقة من الضروري هما ومد جسور التواصل بي ، إطار الضوابط  القانونية واأخاقية
  مأسستها.

امعي   وضمان اأمن:  عمر الشرقاوي إلى موضوع "حرية اإعاموتطرق اأستاذ ا
موضوع عاقة اإعامي باأم  حيث أكد ي مقدمة مداخلته أنالضوابط والحدود"، 

ليست موضوعا خاصا بالسياق امغري، بل هو موضوع عام يتجاوز طبيعة اأنظمة 
ية. كما أشار إ  ديث عن العاقة بن اإعامي أن وأشكال الدولة وامراحل التار ا

يل عل قوق والواجبات،  وحدودها ال تتسع واأم  ائية ا ائيات أخرى من قبيل ث ى ث
فاظ على  أو تتقلص حسب السياقات وما تقتضيه ضرورة صيانة مصلحة اجتمع وا

قوق والواجبات،  اأمن، مشرا إ ص عليه الدستور ي هذا الباب من تازم وتاؤم ا ما ي
رية وامسؤولية مؤكدا أن  ائية ا ه قد  ث اإعام حر ي  يقدمه من خدمات للجمهور، لك
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رم بعض امقتضيات  يف إذا م  خاقية. كما أن هذ اأقانونية أو اليتحول إ شبح 
اول ما أمكن العمل  ية  ية والسرية إذ أن امؤسسة اأم ائية العل العاقة ترتبط أيضا بث

هو سري. وقد تقود هذ الوظائف  بشكل سري ي حن يكمن دور اإعام ي نشر ما
شر ....نفس  ديدحول امتعارضة إ سوء فهم كبر بن الطرفن  امعلومة امسموح ها لل

ا  ائية الزمن، حيث أن زمن اإعامي الذي يعمل وفق مبدأ "ه اأمر مكن قوله خصوص ث
سبة لطرق الوصول اقض مع زمن رجل اأمن، وكذا اأمر بال إ اهدف امتمثل  واآن" يت

ي ماية أمن واستقرار اجتمع، لكن  لكل طرف طرقه ووسائله ما يؤدي أحيانا إ التوتر 
 بن الطرفن. 

واعتر امتدخل أن القانون غر كاف لتقدم وصفة متكاملة للوصول إ تفاهم تام بن 
ية واإعام، علما أن للمغرب ترسانة قانو  و نامؤسسة اأم ها أن ية مت عة ي هذا اجال مك

ظا شر وال ائي، ومدونة الصحافة وال م تقرب اهوة بن  الطرفن، سواء ما تعلق بالقانون ا
ق ي  اأساسي للصحاي امه والقانون امتعلق مجلس الصحافة والقانون امرتبط با

كامة مثل ا ية  للدمقراطية الوصول إ امعلومة، فضا عن امرجعيات امرتبطة با طة الوط
ية ووسائل اإعام، إضافة إ  كامة واأم وحقوق اإنسان وال تتضمن فصا خاصا با
فاظ على اأمن  ة، مؤكدا أن البحث عن التوفيق بن ا توصيات هيئة اإنصاف وامصا

رية ي نفس الوقت سيبقى متواصا، بل هو مرتبط بطبيعة الطرفن.  وا

ائية اإعام كما سلط ع ظيم الدستور والقانون لث مر الشرقاوي الضوء على كيفية ت
واأمن، موضحا أن  الدستور م يتطرق إ هذ العاقة بشكل مباشر، مشرا إ أن 

ريات ال نص عليها الدستور ليست مطلقة. فالفصل  ص على  أن  28ا من الدستور ي
ص ع ليه القانون صراحة. كما أشار هذا الصدد حرية الصحافة مضمونة،...ما عدا ما ي
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سبةتبقى فضفاضة كما هو التأويل إ أن دائرة  ، اأمر مصطلح اأمن الداخل الشأن بال
تازم وتاؤم عن  دثالدستور علما أن الذي يرك الباب مشرعا أمام  سلطة التأويل. 

قوق والواجبات.  دود القانون غر كاف واعتر امتدخل أن  بن ا لتحديد الضوابط وا
ها اجلس الوط للصحافة والذي من مهامه صياغة ميثاق  اك أدوات أخرى م لكن ه
أخاقي للصحاي وامساطر التأديبية وإقامة عاقات الشراكة مع امؤسسات. وختم 

ال  العاقة بن الطرفن يتطلب تثمن  ن بالقول إمداخلته  تكوين رجال اأمن ي 
إ جانب حقوق اإنسان؛ إضافة إ تكوين الصحفين واإعامين لفهم اأمن اإعام 

ظمة مؤسسة اأمن وكيفية اشتغاها صوص ام ية  ،وال اء الثقة بن امؤسسة اأم إضافة إ ب
اسب، ومكن  ووسائل اإعام عن طريق تقدم امعلومات ذات امصداقية وي الوقت ام

تلف اأوقات.  اإعامين من ااتص ية ي   ال باأجهزة اأم

وان مداخلة  مصطفى  ي والحاجة اإعامية كان ع الولوج إلى المعلومة بين البعد اأم
اصر المكونة  يابة العامة  الذي استهل مداخلته بتحليل الع لفراخي، من رئاسة ال

قيق اأمن ، حيث مكنللعاقة بن ا ية  امؤسإضافة إ ،للمواطن، معلومة و سات اأم
أن يلعب دورا كبرا ي ترويج امعلومة من خال شبكات التواصل ااجتماعي،   واإعامية،

اأمر الذي قد يشكل خطورة كبرة على اأمن وااستقرار. كما ربط حق اإعامي ي 
وير الرأي العام وشرح اأحداث للجمهور، مشرا إ صول على امعلومة بدور ي ت  أن ا

ها استغال امعلومة كسلعة  أو ااستغال  ضع اعتبارات عدة م تدبر هذ العملية قد 
ريف اإعام عن أهدافه، أو التعامل مع  السياسي واإيديولوجي للمعلومة ما يؤدي ا 
امعلومة بشكل موضوعي صرف. وكلما كان التعامل اموضوعي مع امعلومة كل ما كان 

اأمن وي صا امواطن.  واعتر أن ااستقرار يتطلب التعامل مع امعلومة ذلك ي صا 



 

 
8 

دم  ي ساعة اأزمات وفق قواعد اانضباط اإعامي من خال نقل امعلومة بشكل 
  .الصا العام وتبديد امخاوف لدى الرأي العام واجتمع

ية أن  واعتر مصطفى الفراخي أن على اأجهزة رأة على مكن امواطن اب تتحلىاأم
والرأي العام من امعلومة ليس هدف التواصل ي حد ذاته، ولكن هدف التوضيح والتصدي 

ه أن  اهها الصحيح، ملحا على أن تواصلما مك ية مع امؤسسة ا رف امعلومة عن ا أم
ب أن ي صر  نخاصة وأ اكون ناجعوسائل اإعام   بعض الوقت يكون حاما جدا ي ع

اات.   تعاون الي إطار  أن يتمب  كما أكد على أن التعامل بن اإعامي واأم ا
ب أن هتم امؤسسات اإعامية جانب اموضوعية لبن امؤسستن خدمة  لمجتمع. كما 

قيق امصلحة وال اانضباط اإعامي ي بل ا بد من فضلى للبلد. الفاعلية على أساس 
اا اء الثقة بن الطرفن   تبعض ا رجة. واعتر أن من عوامل ب ين ي ا تكوين اأم

ية لوسائل اإعام فضا عن انفتاح  ال اإعام  والتواصل  فهم على اأجهزة اأم
تظم بن الطرفن   .الصعوبات ال تعرضها وطرق اشتغاها من خال تواصل م

ية بين الحق في الحصول على المعلومة حول المعطيات الشخصمداخلتها مستهل وي 
دز التلمساني  قدمت وحماية الحياة الخاصة،  ية لمراقبة  عننزهة مه ة الوط اللج

عدد من البلدان  بنحة مقارنة ي هذا اجال  صيحماية المعطيات ذات الطابع الشخ
ها.التشابه أوجه اأوروبية مرزة   وااختاف القائمة بي

صول على امعلومة  بعد ذلك انتقلت ق ي ا إ إبراز اإطار القانوي الوط امتعلق با
صول على امتع 31-13سواء ما ورد ي الدستور أو ما نص عليه القانون ق ي ا لق با

صوص، مرزة  امعلوما شر  أو قانون اأرشيف، إ غر ذلك من ال ، أو قانون الصحافة وال
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ة ، الذي  31-13أن  القانون ريدة الرمية س فيذ 2018نشر ي ا ، سيدخل حيز الت
اء بعض الفصول )من الفصل  2019مارس  12ي   ( ال 13إ الفصل  10، باستث

فيذ ابتداء من مارس   .2020ستدخل حيز الت

ية هذا القانون  لسوتطرقت امتدخلة إ امعلومات وامؤسسات امع وا ) لس ب، ال
ماعات الرابية، اكماح، امستشارين د (،  ....امؤسسات العمومية ، ا لتتوقف ع

اءات ها كل عددةمتوهي  ااستث أمن الدولة الداخلي أو و  الدفاع الوطتتعلق ب ما، من بي
ارجي اصة لأفراد أو و ، ا ياة ا . وبعد أن ال تكتسي طابع معطيات شخصيةامعلومة ا

د اأقصى من امعلومات ال ي حوزها رأسها  وعلى ،أبرزت التزامات امؤسسات نشر ا
شر امتاحة وضع رهن إشارة كل شخص مكلف قاعدة ، و بواسطة ميع وسائل ال

ه من القيام مهامه ، تطرقت إ شروط إعادة للمعلومات اموجودة ي حوزها قصد مكي
ريف مضمون  أا، و أن يتم ذلك أغراض مشروعةاستعمال امعلومات امتمثلة ي  يتم 

أا يؤدي ذلك إ اإساءة ، و ضرورة اإشارة إ مصدرها وتاريخ إصدارها، مع امعلومات
أن كل ، مشرة إ أو اإضرار بامصلحة العامة أو امساس بأي حق من حقوق الغر

شر.  ية من ال صول امعطيات الشخصية مستث وبعد ذلك تطرقت امتدخلة إ مسطرة ا
ة والعقوباتعلومات وطرق الطعن، فضا على ام امرتبة عن خرق   عن أهداف اللج

صول على امعلومات، أو  القانون سواء من طرف الشخص امكلف بتلقي طلبات ا
 الشخص امستعمل للمعلومة. 

  الجلسة الثانية 
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لسة الثانية  ة قوة أبرزت هذ اأخر  ،اإعامية بشرى مازيه ال ترأستها ي بداية ا
وسائل اإعام اإلكروي ومواقع التواصل ااجتماعي، وخاصة خال اأحداث الكرى  
سبة أحداث الربيع العري. وأكدت أمية القيام بدراسات للوقوف على  كما هو اأمر بال

د ضبط ةمستقبل امعلوم ىسرورة هذ الوسائل وتأثرها عل وموطن  هاال تعتر عامل قوة ع
وع من هاياضعف عن غ ا أو حجبها. كما طرحت عدة تساؤات حول عاقة هذا ال

صوصية  مايةالتشريعي وعن مآل  ي اجالمعه  وعن كيفية التعاملاإعام باأمن،  ي ا
     ظل هذا اانفجار اإعامي اإلكروي.

ال اإعام وااتصال أو اأستاذ محمد عبد الوهاب العالي كان   لالباحث ي 
دوة  ال ترأست أشغاها حول موضوع  لسة الثانية من هذ ال الصحافة متدخل ي  ا

 اإلكترونية وشبكات التواصل ااجتماعي: المقتضيات القانونية وإشكاليات الممارسة
هل امقتضيات امرتبطة بالصحافة اعتر مركزيا حول:  من سؤالامتدخل انطلق  حيث، 

يةاصل ااجتماعي على امستويااإلكرونية وشبكات التو  رتباط بامقتضيات باو  ،ت الوط
تلف الفاعلن ،القانونية واب عن تتوافق أم أها تتعارض  لدى  هذا السؤال  ؟ مرزا أن ا

ة  د ب أن يعتمد مقاربة م هجي يشمل السلطة ووسائل اإعام امركزي  طلق م ها م
ها. اول هذا السؤال  وأشار ي هذا اإطار إ سياقات  واجتمع وعاقات التفاعل بي ت

امركزي وامتمثلة ي وجود نظام جديد من جهة وفاعلن جدد من جهة أخرى. فمن حيث 
ظام أشار  اعي إ  مكوناته وتطور منإ ال ماهرياجتمع الص  تمع وسائل اإعام ا

دد فقد  .هاخاصيات كل م، مرزا تمع امعرفة وامعلوماتإ  أما من حيث الفاعلن ا
اضلون  شطاء(  وامعلومة )ام أوضح عاقة الفعل مع الفاعلن ي فضاءات اإشاعة )ال

ال امعرفة أمام هيموالصحفيون(  وامعرفة   ة) امثقفون وامفكرون( مرزا تراجع الفاعلن ي 
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شطاء والوسطاء، حيث اعتر أن فشل "الربيع العري"،  أنه انطلق وم إ مثا،  راجع ال
شطاء وليس على من يعتمد امعرفة وامعلومة من مفكرين ومثقفن وصحافين  على يد ال

اضلن ملتزمن.  وم

التحديات من جهة و كما تطرق امتدخل إ الوضع امغري من حيث امكتسبات من 
شر، وإصدار قانون جدي2011دستور . ففي باب امكتسبات أدرج ثانية ، د للصحافة وال

لس وط للصحافة، وإدخال تعديات على الرسانة القانونية، وإصدار  قانون وإحداث 
صول على امعلومات، وإنشاء  ق ي ا  أدرج ؛ ي حناهيأة العليا للسمعي البصريا

اعات اموارد البشرية)دي الولوجية: ضمن التحديات،  يات التحتية، الص ، الب
ولوج وع والتعدديةالتك ةو وااستقالية،  ،ية(، والت رية، واحرام أخاقيات امه ، عاوة ا

اء الثقة، على التحديات امرتبطة با التأهيل البشري و إنتاج امضامن، و لتكوين، والشفافية وب
صوصية.  دي ا  فضا عن 

مد العا جزءا من مداخلته للتعريف ميثاق اإعان ال عامي لإعام بعد ذلك خصص 
ديد اصر اأساسية امتمثلة    ؛والدمقراطية ا ي أن على كل الكيانات أن تلتزم ي مرزا  ع

ياد السياسي  رم التعددية ووضع  واإيديولوجيأنشطتها ا ، ويعود عليها أن  والدي
ا وشففاافة آليات ضمان امعلومة ذات امصداقية، وأن تكون قابلة للتثبت ورافضة للتاعب ه

حرية وعلى للمراقبة. كما يؤكاد اإعان، أيضا على الوظيفة ااجتماعية للصحافة ، 
ة   شروط أساسية ممارسة كوسامة الصحافين واستقالية اإعام واحرام أخاقيات امه

  الصحافة مهما كان وضع من مارسها.
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من ياسن  يونس خل تد "اأمن السيبراني،  التحديات والرهانات"وحول موضوع 
"، 2013 ليعطي نظرة عامة عن إسراتيجية "امغرب الرقمي امديرية العامة لأمن الوط 

ال ال اعتمدت  مية  امغرب ي   الثقة الرقمية واأمن السيراي كإجراء مصاحب لت
اء هذ الثقةااقتصاد   يستلزم توفر جواب شاف خصوص اأبعاد الرقمي، مؤكدا أن ب

ولوجية للحاجياتالبشرية والقانونية وا ية  اقتصادية والتك يات التحتية اأم تاجها الب ال 
ولوجيات الرقمية وتبعية القطاعن العام الرقمية ومستعملو  ها، موضحا  أن اعتماد التك

ولوجيات ذاها والرابط القائم  بن الب اص هذ التك يوية، يولد درج ياتوا ة  التحتية ا
 .ي اأداء العادي للمؤسسات اهشاشةكبرة من 

ديات ورهانات اأمن السيراي، حيث أصبح تأمن امعلومات  دث امتدخل عن  كما 
قلها نظم امعلومات والسيطرة عليها مسألة ملحة بشكل متزايد ي عام أصبحت فيه  ال ت

ولوجيا امعلومات وااتصاات هدف  وأضاف ا متزايدا للتهديدات امختلفة. البيئة امرتبطة بتك
طط "امغرب أ مية  الواردة ي  ن التحديات  وامخاطر امتعلقة باحتماات اانفتاح والت

ماية والدفاع ، " ، بامغرب2013الرقمي  ظومات تستلزم وضع آليات ا إعام عن م
يو إدارات واهيئات العمومية والبا سيس يةيات التحتية ذات اأمية ا ؛ فضا عن 

ن حول القضايا وامخاطر امرتبطة بالتهديدات  .الرقمية امقاوات وامواط

ية ي أمن و  ي مواجهة هذا التحدي، يضيف امتدخل، قررت الدولة تعزيز القدرات الوط
اصة باإدارات واهيئات العامة والب يوية ،  ياتنظم امعلومات ا التحتية ذات اأمية ا

ة ااسراتيجية أمن نظم امعلومات )  خالمن  ( ؛ وامديرية العامة CSSSIإنشاء اللج
هما من أجل رفع مستوى DGSSIأمن نظم امعلومات ) (، مرزا وظائف ومهام كل م
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ماية  يات التحتية ل توفر اأمنو ا ظام امعلومات لإدارات واهيئات العامة وكذلك الب
يوية ميعو  .ذات اأمية ا اتباع بمؤكدا على أن  ،خلص إ أن اأمن السيراي هو شأن ا

تها أو تبادها ، مهما   ، حكيم سلوك ووعي مهم بدرجة حساسية امعلومات ال تتم معا
ية أو قانونية أو شخصية(  اعية أو أم ميعكانت طبيعتها )اقتصادية أو ص  تتم مسامة ا

قيق اأمن السيراي   للباد. ي  

اشط الحقوقي إدريس بلماحي في موضوع تدخل من جهته و  اأستاذ الجامعي وال
ية الجيدة  ي ودور في ترسيخ الحكامة اأم مرزا ي بداية مداخلته أن  ،التواصل اأم

ها  حصر ي أجهزة اأمن فقط بل تتعداها إ مؤسسات أخرى م ية ا ت كامة اأم ا
ية أنه جزء من  العدالة، وأن اإعام والتواصل كامة اأم صرا رئيسيا ي ا يشكل ع

ملها أن اأمن مكون إ الشفافية. كما أشار  ثاث ماحظات أولية ي هذا الشأن 
ية مطالبة من أن  تتأكد باستمرار من ثقة  قوق اإنسان، وأن امؤسسات اأم أساسي 

شر يستلزم مراعاة عدم تأث مهور ي تدخاها، وأن ال ر امعلومة امقدمة على امساطر ا
اصة، فضا عن ضمان  ياة ا ة الراءة؛ واحرام حرمة ا فاظ على قري ارية؛ وا القضائية ا

 امعلومات السرية الازمة للحفاظ على اأمن

ية عر الباغات والدوريات  وأث اأستاذ بلماحي على مبادرات تواصل امؤسسات اأم
ب أن ، غر أنه اعتر أن  هذ اجهودات والعمليات التحسيسية اب امفتوحةواأبو 

اء سياسة تواصلية متكاملة و ب انب اإخباري  كما تطرقت امداخلة إ  .تتعدى ا
إحداث امكتب امركزي للتحقيقات القضائية الذي شكل حدثا بارزا م يتم التواصل بشأنه 

ية.  من طرف امؤسسات امع
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رائم ها أمية خاصة،  أبرز ومن جهة أخرى أن الباغات ال تصدر خصوص بعض ا
ب ااهتمام بإعام القرب وإحداث هيئات للعمل امباشر  ها ا تفي بكل الغرض، إذ  لك
يات التواصل، مؤكدا على دور التكوين والتكوين  تلف تق ة واللجوء إ  مع الساك

رق ها صاحب امداخلة تدبر مهور ماعب كرة امستمر هذا الباب. ومن القضايا ال تط
يا ، بل ا بد من  اربتها قانونيا وأم القدم مؤكدا أن  اأمر أصبح مثابة ثقافة من الصعب 
هود ، ابتداء من العمل الزجري  وصوا إ تكثيف العمل التواصلي ، فضا عن  تظافر ا

 مواكبة العدالة هذا اموضوع.

اعة اافتحاصات والتدقيقات وعلى مستوى آخر تط رق صاحب امداخلة  إ موضوع 
اي القيام  ية ي عاقتها بامقاربة اإعامية ها. فإذا كان من اإ الداخلية بامؤسسات اأم

ب تطوير هذ اافتحاصات و  طريقة تقدمها إعاميا،.  ربط امسؤولية باحاسبة، غر أنه 
ابيتن، وي اأخر م التأكيد عل قق نتيجتن إ تائج التحقيقات  ى أن التدبر الشفاف ل

ية، من جهة ن ي امؤسسات اأم ويعزز شرعية  ،إذ مثل وسيلة لتقوية ثقة امواط
ية ي اجتمع من جهة ية ثانية التدخات اأم وية للمؤسسات اأم ، وأن نشر التقارير الس
ها بن امؤسسات اإعامية سيزيد من رفع القدرات اإعامية للمؤ  ية والثقة بي سسات اأم

 من جهة ثالثة.    

خالد أدنون في مداخلته حول "التربية اإعامية كمدخل للحكامة واعتر اإعامي 
ية" اك ثاث اأم ية جيدة،   قضايا أساسية تشكل شروطا ومداخل أن ه كامة أم

ب أن يك ون ي خدمة اجتمع، وثانيها إصاح اهيكلة أواها الشراكة باعتبار أن اأمن 
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ظيمية أجهزة اأمن والتكوين ا والتكوين امستمر ، وثالث هذ امداخل يكمن ي لت
 امساءلة والشفافية.

اصر اأساسية ذات العاقة باأمن ا ها ضرورة وجود وبعد ذلك حدد بعض الع إعامي، م
ديد وظخاصةرسالة إعامية له  إعام صر ثالث إضافة ، و وع من اإعام كع ائف هذا ال

ية  كامة اأم ديث عن ا د ا اسيه ع ب هائيا ت مهور امستهدف الذي ا  إ ا
ية. وبعد أن أشار إ  كامة اأم باعتبار امستهدف الرئيسي من العملية اإعامية وا

د بعض اإشك اليات ال اعترها رئيسية. الوظائف ال يقوم ها اإعام اأم توقف ع
كوم بالسرعة  وتتجلى أواها  ي طريقة اشتغال كل من اإعام واأمن، حيث أن اأول 
لق تضاربا بن القطاعن،  ذر والريث، ما قد  يطة وا كوم با ي حن أن رجل اأمن 

ييق على بعض ي حن تكمن اإشكالية الثانية ي أن متطلبات اأمن قد تؤدي إ التض
ريات وتتعلق اإشكالية الثالثة مدى إدراك امتلقي للمعلومة ومضموها، اأمر الذي  ،ا

 يطرح مسألة الثقة، معترا أن هذ اإشكالية تشكل مدخا للربية اإعامية.

مية امهارات والقدرات اإعامية لدى امتلقي   بعد ذلك عرف الربية اإعامية بأها ت
ليل الرسالة  من متلقان نوعه، ح يتحول كيفما ك سلي إ متلق ناشط قادر على 

اإعامية وأهدافها. كما أشار إ أن أمية الربية اإعامية تكمن ي تيسر توصل وصول 
تاجها لفهم  الرسالة اإعامية وهيئ امتلقي ليتحول إ مشارك  اأفراد إ امهارات ال 

اي ي التو  هج الربوي إ شئة امواطن امسؤول وربط ام اصل ااجتماعي كما تشجع على ت
ولوجي. ياة الواقعية والتطور التك  با
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خالد أدنون إ أن للربية اإعامية مستوين، اأول رمي ويتعلق بالربية اإعامية  وأشار
واأمن،  والثاي غر ي امؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين كمعاهد تكوين رجال الشرطة 

وط باأسرة وامؤسسات  من الضروري اانتقال من  نهوختم بالقول إ اإعامية.رمي وهو م
قول امعرفية إضافة  تلف ا اإعام اأم إ اأمن اإعامي أن هذا اأخر يشمل  

قل اإعامي، مؤكدا  أن اأمن اإعامي عامل أساسي ي ربح معركة ا استقرار إ ا
.  والتقدم ااقتصادي وااجتماعي والسياسي واأم

قاش  ال
اء ه من ماحظات واقراحات ب دوة نقاشا أثرى امداخات القيمة، ما تضم  ةعرفت ال

 :  مكن تلخيصها على الشكل التا
   اجم التأكيد على الاأم واإعامي  تكوينإ  ةا اإنسان، وكذا حقوق  ي 

هما من ااطاع على شروط اشتغال اآخر وضوابط عمله   ومكن كل م
ظمة له، أن  اء الثقة بن الطرفن وامقتضيات ام من شأن ذلك أن يساهم ي ب

لق أرضية للتعاون  دون أن يفقد أي طرف استقاليته وحريته و على قاعدة امعرفة و
 ونية واأخاقية.ي ااشتغال وفق رؤيته، وي احرام أيضا للضوابط القان

  من شأن هذ الثقة امتبادلة، ال بدوها آ مكن بلوغ الشفافية ي التعامل مع
امعلومة، أن تغر تصور كل من اإعامي واأم عن نفسه، والوعي بأن اأهداف 

مع احرام امقتضيات ال  واحدة مع اختاف ي أساليب وطرق الوصول إليها
هما  .احكم كل م
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 الفصل  باعتبارها سلطةقضائية تاسلطة استقالية ال أمية تعزيز التتأكيد على كما م
افات  ية وغرها من مؤسسات  ال قدي ا دث بن اإعامي وامؤسسة اأم

صول على امعلومة.   الدولة خصوص ا
  ق مطلق ية الصحافة مضمونة موجب الدستورحر ، غر أن ذلك ا يع أن هذا ا

رم ي ميع البلدان الدمقراطية وتبتغي أخذ امصلحة العامة بل ه و مقيد بضوابط 
طق التجاري على ما عدا ي ال ة ام عامل مع تللبلد بعن ااعتبار ، وعدم هيم

 امتلقي. 
  ،ضرورة بلورة مدونة سلوك يتقيد ها الصحفي واإعامي ي تعامله  مع امعلومة

ارسة حرية التعبر مشوشا بفعل العدد اهائل من من فضاء مأصبح خاصة بعد أن 
ال اإعام وسهولة الولوج إليه  ولوجي ي  اإصدارات اإلكرونية واانفجار التك
بدون ضوابط واضحة ، مع اإشارة إ أن اجلس الوط  للصحافة قد يلعب دورا 

 هاما ي هذا اجال.
 ابية عن التقدم الذي ديث بإ ية، سواء على  لقد م ا عرفته امؤسسات اأم

انب  مستوى التكوين على حقوق اإنسان  أو على مستوى خلق أجهزة مكلفة با
لية امركزية امكلفة باإعام  وخايا غر   اطق الرمي وا اإعامي، من قبيل ال
مركزة، وإصدار الباغات والتوضيحات، والقيام بااستجوابات كما مت اإشارة، 

ابية  د الضرورة، ببإ الساعية إ ربط امسؤولية  ةبعض العمليات التأديبياإخبار، ع
هودات أكثر لتمثن جسر بن اأمن باحاسبة ، مع التأكيد على ضرورة بذل 

عدد من امقرحات تراوح بن التأكيد على  وي هذا الصدد م تقدم  واإعامي.
ية جيدة وضع سياسة تواصلية، وليس إعامي ة فقط، تساعد على بلورة حكامة أم



 

 
18 

ية من مارسة مهامها ي جو تطبع الثقة امتبادلة مع وسائل   همكن امؤسسات اأم
ن.  ها من امعلومة ي وقتها، فضا عن خلق عاقة الثقة مع امواط اإعام ومكي

يدة تتطلب إعادة  ية ا كامة اأم اء الرسانة ومن هذ امقرحات أيضا، أن ا ب
ية، من خال بلورة مدونة قانونية جديدة لأمن، ترسخ احرام حقوق  القانونية اأم

ق ي امعلومة.  اإنسان ما فيها ا
  وي ارتباط بذلك مت إثارة اانتبا إ بعض اممارسات ال اعترت بعيدة عن

اسب م ف غر امت ها مارسة الع يدة، م ية ا كامة اأم ع اأحداث أحيانا ما ا
ية والتشكيك ي اجهودات اإعامية ال  يكرس انعدام الثقة ي امؤسسات اأم
ة الراءة  رق مبدأ قري رائم بوجو مكشوفة اأمر الذي  ها مثيل ا تقوم ها ؛ وم
رم امع إن كان جانيا فعا  باعتبار أن ذلك  يتم قبل احاكمة، فضا على أنه 

رمة )نفس اأمر لوحظ على الصحافة ووسائل من ح قه ي رد ااعتبار وتقادم ا
اة(.  شر أماء وصور امتهمن وا  اإعام ال ت

  دوة أن القانون امتعلق ها أيضا خال هذ ال ومن اماحظات ال م التعبر ع
صول على امعلومة، أنه  ق ي امعلومة ا يساعد على ا قصه ابا ، مزيد من الدقةت

ة  اءات، كما م التعبر عن اأمل ي أن تبادر  اللج خصوصا ي ما يتعلق بااستث
ية باموضوع، بعد تشكيلها، إ العمل على مزيد من التدقيق والضبط ما يسمح  امع

اسب. ق ي الوصول إ امعلومة  وي الوقت ام  بتيسر التمتع با

  ية، ومن امقرحات ال تواتر دوة أمية إصدار امؤسسات اأم ت خال أشغال ال
وية ، تساعد على الشفافية  يوية بالباد، لتقارير س تلف اهيئات ذات اأمية ا و
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اجة إ طلب  فف من ا اء جسر الثقة مع اإعام وامواطن بشكل عام و وعلى ب
 .ي اجال اأم  الولوج إ امعلومة

 ااختتام 

بيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق اإنسان ي ا تامية، اعتر  ا لسة ا
سبة للمركز مدخا  جديدا لاهتمام  دوة تشكل بال والدمقراطية أن أشغال هذ ال
ية من جهة واإعام كطرف ثان وما يرتبط هما من  كامة اأم بطري اموضوع ، ا

ية . وأكد أن امغرب ي تطور ي تلفة قضايا سبة للمؤسسة اأم ال التواصل ليس بال
يوية على الرغم من أن حضور هذا  سبة لباقي امؤسسات ذات اأمية ا فقط لكن بال
رائم اإلكرونية،  التواصل ما زال ضعيفا، مشرا ، كمثال على ذلك ، إ التعامل مع ا

ها ا تكون مادة للتواصل.  امتوفرة لك

ية نشر تقارير دورية واعتر أن الدفع هذا  التطور أكثر قد يقتضي من امؤسسات اأم
رائم ال تواجهها ح تصبح كل  حول نشاطها وكيفية تعاملها مع القضايا وا

ية بطابع امعطيات غر ن. كما أشار  امع اول اإعام وعموم امواط السرية امتوفرة ي مت
بيب بلكوش إ اجهودات القيمة ال ق ال ا ية ي  امت وتقوم ها امؤسسات اأم

 التكوين على حقوق اإنسان.

اك مؤسسات متعددة للمراقبة وامساءلة سواء على  وعلى مستوى ثان أكد أن ه
، مشرا إ دور وسائل التشريعية وغرهاامستوى القضائي أو مستوى امؤسسات 

رية وام ائية ا سؤولية  موجودة ليس ي القانون اإعام ي مرافقة ذلك. وأوضح أن ث
ائية تتطلب  تلف ااتفاقيات وامعاهدات الدولية نفسها، وهي ث احلي فقط، بل ي 
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هات ذات ااختصاص سواء من طرف العدالة أو امؤسسات  ااجتهاد من طرف  ا
يا حصر ي امبادئ امختصة دوليا ووط . وأضاف أن ثقافة حقوق اإنسان ا ت

)امقررون، اللجن امختصة،  و اأدبيات ت بقدر ما تتعلق بزخم ااجتهاداتواإعانا
ال حقوق  ن امعاهدات ا ...(. فمعركة ااجتهاد لتغير الثقافة والعقليات ي  و
اإنسان معركة إصاحية حقيقية لتجاوز حصون احافظة ال تعيق تطور اجتمعات 

اوإطاق عمليات التفكر وااجتهاد ل تمع دور ال ،تأصيل ثقافة حقوق اإنسان داخل 
هذ امعركة. واعتر أنه ي غياب إعام عمومي قوي وقادر ي  لإعام ي مواكبة اهام

رقهعلى التبليغ وكسب الثقة ونقل واقع اجتمع و  اقضات ال  قاشات والت ، ستسود ال
 ا هذ امواصفات  يشكل إحدى ة، مؤكدا أن إعاما عموميواأخبار الكاذب شاعاتااا 

اء وترسيخ امغرب الديقراطيالركائز اأساسية   .لب

دوة  ظمي ال تام أن م وأعلن رئيس مركز دراسات حقوق اإنساي والدمقراطية ي ا
دوة وإصدار كتاب يضم أشغاها.  از تقرير تركيي أشغال هذ ال  سيعمان على إ
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