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 من 2 المادة حسب بالمعلومات يقصد
 الحصول في بالحق المتعلق 13-31 القانون

 واإلحصائيات المعطيات المعلومات على
 أو أحرف أو أرقام شكل في عنها المعبر
 أو بصري سمعي تسجيل أو صور أو رسوم

تعريف المـعــلـــومـــــات

 أو بصري سمعي تسجيل أو صور أو رسوم
 وثائق في والمضمنة آخر، شكل أي

 وقرارات ودراسات وتقارير ومستندات
 وقواعد ومذكرات ومناشير ودوريات
 الطابع ذات الوثائق من وغيرها البيانات

 المؤسسات بها تتوصل أو تنتجها التي العام،
 المرفق مهام إطار في المعنية الهيئات أو

 فيها، الموجودة الدعامة كانت كيفما العام،
.غيرها أو إلكترونية أو ورقية



؟

كيف نحصل على المعلومة  

صول ع املعلومات طرق ا

قة الثانية الطر

يئة س املؤسسة أو ال   توجيه طلب إ رئ

و قة  الطر

؟
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يداع املباشر مقابل  ق  املعنية عن طر

يد العادي أو  ق ال وصل أو عن طر

ي مقابل إشعار بالتوصل وفق  و لك

عده  صول ع نة نموذج  ق  ا ا

سم ال   املعلومات، يتضمن 

انه  ل اوالعائ لصاحب الطلب وعنو

سبة فه الوطنية، أو بال عر  ورقم بطاقة 

قامة ل ت  ألجانب رقم الوثيقة ال تث

اب الوط طبقا  بصفة قانونية فوق ال

اري  ع ا شر قتضاء،  بهلل العمل، وعند 

ي، واملعلومات ال و لك ده  عنوان بر

صول  اعليرغب  ا

شر  بامن خالل ال للمعلومات ال  س

يئات املعنية إذ يجب  بحوزة املؤسسات أو ال

ة طبقا للمادة ع خ من القانون  10ذه 

د31-13 ق من املعلومات ال شر ا

ناءات  ست ا وال ال تندرج ضمن   حوز

ذا القانون، بواسطة جميع  الواردة  

ا  ونية م لك شر املتاحة خاصة  وسائل ال

ابات الوطنية للبيانات  ا البو بما ف

العمومية



تقديم طلب للحصول على المعلومات  

الة  تقديم طلب إ السيدة مديرة الو

ة ضر من طرف املواطنات  ا

ن باملغرب  جانب املقيم ن و واملواطن

بصفة قانونية

:الالمادييداع 

يد - ي أو العادي ال و   إشعار مقابل لك

بالتوصل؛

صول  الوطنية البوابة ع  -   املعلومة ع ل

)http://www.chafafiya.ma( 

:املادييداع 

تقديم طلب مقابل وصل باإليداع

مة  لف بم ص امل دراسة الطلب من طرف ال

 2سيدي سليمان                                                                                                  -سيدي قاسم-الوكالة الحضرية القنيطرة

مة  لف بم ص امل دراسة الطلب من طرف ال

صول ع املعلومات دراسة طلبات ا

لة االت املست أجل الرد ع الطلب  ا

مع مراعاة حاالت ) 3(أيام ثالثة داخل أجل 

التمديد

االت العادية أجل الرد ع الطلب  ا

يوما من أيام العمل ابتداء ) 20(عشرون داخل أجل 

جل ملدة  ذا  مكن تمديد  سلم الطلب و خ  من تار

ة من  ضر الة ا مماثلة إذا لم تتمكن الو

ليا أو جزئيا لطلب املع باألمر خالل  ستجابة 

ذا  جل املذكور مع إشعار املع باألمر مسبقا 

ي، مع تحديد  و لك يد  التمديد كتابة أو ع ال

رات التمديد م



ا املعلومات ال ال يمكن الكشف ع

المعلومات التي ال يمكن الكشف 
عنها

13-31من القانون  7المادة 

ـــــأن  ــــــن شـــــــ ـــــ مــــــ ـــــــ ــــات ال املعلومــــــــ

خالل  ا  :بــالكشف ع

ـــــــــس - ــــــــ لـ ــــــــداوالت ا ـــــــــ ة مـ ــــــــر ــــــــ ســ

ومة الوزاري ومجلس ا

ــــــات - ــــــ ـــاث والتحر ــــــــ بحـ ة  ــــــــر ســــ

ــــأذن بــــــــذلك  ـــم تــــ ــــــا لـــــ ــــة، مــ ــــ دار

تصة ة ا دار السلطات 

ــــائية - ــــــــ ـــاطر القضـــــ ــــــــ ــــــ املســــــ ــــــــ ســ

ناءات  املقيدةست

ـــــرى أو - ـــة أخــــــ ــــــع دولــــــــ ـــــــات مـــــ العالقــــ

ومية منظمة دولية ح

قتصـادية - السياسة النقدية أو 

أو املالية للدولة

ــــناعية، أو - ـــة الصـــــــ ــــوق امللكيــــــــ حقـــــــ

اورة قوق ا حقوق املؤلف أو ا

ايا - ــــــ ــــــــ ـــــ ــا ال ــــــــ ــــــــ ـــــــوق ومصـ ــــــــ حقــــ

ناءات  املطلقةست

ـــــدفاع - ــة بالـ ـــــات املتعلقــــ املعلومـ

 الوط

ــــــأمن - ــــة بـــــــ ــــــــ ـــات املتعلقـ ــــــــ املعلومــ

ار الدولة الداخ وا

ـــــاة - يــ ــات املتعلقـــــــة با املعلومـــــ

ـــــ  ــــــــ ــ ـــــــــراد أو ال ـــة لألفــــــ ــــــــ اصــــ ا

ـــــات  ــــــــ ع معطيــــ ـــــــــا ــــــ طــــــــ ــــــــ ـــ تك
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ــــائية - ــــــــ ـــاطر القضـــــ ــــــــ ــــــ املســــــ ــــــــ ســ

يديـــــــة املتعلقـــــــة  ــــاطر التم واملســـ

، ما لم تأذن بذلك السلطات ا

تصة القضائية ا

ــــــرة - ــــــــ ــــــ ـــــــة ا ــــــــ ـــــــادئ املنافســـــ ــــــــ مبـــــ

ــــــذا  ــــــــ ــة وكـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــروعة وال ــــــــ واملشـ

اصة املبادرة ا

ايا - ــــــ ــــــــ ـــــ ــا ال ــــــــ ــــــــ ـــــــوق ومصـ ــــــــ حقــــ

ن، فيمــا  اء واملبلغــ ــ ود وا والشــ

خــــتالس  يخــــص جــــرائم الرشــــوة و

ـــــا  ــــــــ ــــــــ ـ ــــــوذ وغ ــــــــ ــــــــتغالل النفــــــــ ــــــــ واســــــ

ــمولة بالقـــــــــانون رقــــــــــم   37.10املشـــــــ

ــــيم القــــــانون  ـــــ وتتمــ ـ ــــــ بتغي القا

ـــــــــم  ـــــــــطرة  22.01رقــــ ــــــق باملســــ املتعلـــــــ

نائية .ا

ـــــات  ــــــــ ع معطيــــ ـــــــــا ــــــ طــــــــ ــــــــ ـــ تك

صية

ــأن - ـــــــن شـــــــــ ــــــ مــــ ـــــ ـــات ال املعلومـــــــ

ــات  ر ــا املــس با الكشــف ع

ــية  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ساســــــــ ـــــــوق  ــــــــ ــــــــ ــــــــ قــــ وا

ا  الدستور  املنصوص عل

.حماية مصادر املعلومات-



تكلفة الحصول على المعلومة  

صول  لفة ا ع املعلوماتت

ناء صول : ست يتحمل طالب ا

اليف  ع املعلومات ع نفقته الت

اال  قتضاء،  أو  ستلزم عند 

لفة  ة وت ة املعلومات املطلو معا

ا إليه  .إرسال

انية القاعدة  مجانية : مبدأ ا

صول ع املعلومات ا
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صول ع املعلومة  لفة ا ت

ة  رفض تقديم املعلومات املطلو

وطرق الطعن

ة ضر الة ا الطعن  جواب الو

ة  واب القا برفض تقديم املعلومات املطلو عليل ا

ددة  املادة كتابة االت ا من  18ليا أو جزئيا  ا

انت : 13-31القانون  ة، أو  عدم التوفر عل املعلومات املطلو

واب املرجع  ن ا شورة ومتاحة للعموم مع تضم املعلومات م

ا فيه،أو  صول عل ان الذي يمكن لطالب املعلومة ا وامل

انت  ،أو  عداد والتحض انت املعلومات ال زالت  طور 

ان  املعلومات مودعة لدى مؤسسة أرشيف املغرب، إذا 

الطلب غ وا أو تمت تقديمه أك من مرة خالل نفس 

ان الطلب يتعلق بمعلومات  السنة من طرف نفس الطالب و

ا له صول ،سبق تقديم ق  ا ناءات الواردة ع ا ست

ددة  املادة  7ع املعلومات ا
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كمة  الطعن أمام ا

تصة داخل  بتدائية ا

خ  60أجل  يوما من تار

نة  التوصل بجواب 

صول ع  ق  ا ا

خ  املعلومات أو من تار

ي  إنصرام جل القانو

صص للرد ع  ا

اية الش

ايةتقديم  ق  ش نة ا إ 

صول ع املعلومات    ا

يوم  30يتعدى داخل أجل ال 

جل  املوالية النصرام 

صص للرد ع  ي ا القانو

اية ة إ مديرة  الش املوج

خ  ة، أو من تار ضر الة ا الو

ذه  التوصل بالرد ع 

اية ذه  .الش ن ع  تع و

نة دراسة  ايةال خبار  الش و

ا داخل أجل  املع باألمر بمآل

ن  خ ) 30(ثالث يوما من تار

االتوصل 

ايةتقديم  الة  ش ملديرة الو

ة ضر يوم  20غضون   ا

جل  خ انقضاء  عمل من تار

صص للرد ع  ي ا القانو

خ التوصل بالرد طلبه، أو من تار

الة  ن ع مديرة الو و يتع

ة دراسة  ضر ايةا خبار  الش و

املع باألمر بالقرار الذي تم 

ا خالل خمسة  شأ اتخاذه 

خ ) 15(عشر  يوما ابتداء من تار

االتوصل 



العقوبات  

ات العقو

اصل ع املعلومات ا

ف ل صل املعلومات ملضمون  تحر ا ا  عل

الة ضرر  عنه نتج ة، للو ضر  أدى أو ا

ا ا إعادة أو استعمال  أو ساءة إ استعمال

ة ضرار  حق بأي املساس أو العامة، باملص

اصل عرض غيار حقوق  من  املعلومة ع ا

مة دراسات  ن بم لف اص امل ص أو   ال

صول ع املعلومات طلبات ا

عة - ية املتا عية للنصوص طبقا التأدي شر  ال

اري   تقديم عن امتناعه حالة  العمل ا ا

ة املعلومات ام طبقا املطلو - 31 القانون  ألح

ت إذا إال ،13 ته حسن ث ن
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اصل عرض غيار حقوق  من  املعلومة ع ا

ا، أو الة، حسب مستعمل ات ا  للعقو

ا املنصوص  القانون  من 360 الفصل  عل

ي نا ا

ت إذا إال ،13 ته حسن ث ن

مة مرتكبا عت -  طبقا امل السر إفشاء ر

ي، القانون  من 446 للفصل نا  خالف من ل ا

ام  لم ما وذلك ،13-31 القانون  من 7 املادة أح

أشد بوصف الفعل يوصف


