
لومةهيئة النفاذ إىل املع
اإلطار العام إلحداثها،)

(امراحل تركيزها ومهامه
ُمداخلـة أعّدهـا 

القاضي عدانن األسـود 
لومةنائب رئيس هيئة النفاذ إلى المع



I- اإلطار العام إلحداثهـــــا :
(أمهيّـة حق النفاذ إىل املعلومة)

Le«املعلومةإىلالنفاذحقّ »حيظى• droit
d’accès à l’informationعلىابلغــةأبمهّية

:الدويلاملستوى
سنةالصادر59عدداملتحدةلألممالعامةاجلمعيةقرار

احلقوقعجلميالزاويةحجرمبثابةاحلقهذااعترب1946
.املتحدةاألممهباتُنادياليتواحلرايت

وتلدوليةااملواثيقمنالعديديفاحلقهذاترسيختّ 
.اإلنسانحبقوقلصيـقكحقاعتباره



لعامليااإلعالنتضّمنهمايفذلكجتّلى
جاءاليت19املادةصلباإلنسانحلقوق

رأيالحريةيفاحلقشخصلكلّ ”:فيها
تناقاعحريّةاحلقهذاويشملوالتعبري،

األنباءواستقاءتدّخل،أيدوناآلراء
كانتيلةوسأبيّةوإذاعتهاوتلقيهاواألفكار

.“اجلغرافيةابحلدودتقّيددون



العهدمن19املادةكذلكعليهنّصتماويف
:أنهمنةوالسياسيّ املدنيةابحلقوقاخلاصالدويل

احلقهذاويشملالتعبريحريةيفحقإنسانلكلّ ...”
واألفكاراملعلوماتضروبخمتلفالتماسيفحريته

سواءدوداحلاعتباردوناآلخرينإىلونقلهاوتلقيها
أبيأوفينقالبيفأومطبوعأومكتوبشكلعلى

.“خيتارهاأخرىوسيلة



االنتقالمكاسبمنمكسًبايُعدّ املعلومةإىلالنفاذحقّ 
.البالدتعيشهالذيالدميقراطي

لسنة41عددماملرسو مبُقتضىأوىلمرحلةيفتكريسهتّ 
ابلنفاذاملتعلق2011ماي26يفالصادر2011
:وذلكالعموميةللهياكلاإلداريةللواثئق

الشفافية،ملبدأتعزيًزا•
إىلفاذالنيفمعنويأوطبيعيشخصكلحقولضمان•

.املعلومة

:ـسلتُـونابلنسبـة



دئاملبااملذكوراملرسومتضّمن
لواثئقاإىلللنفاذاملنظمةوالقواعد
ئقالواثطبيعةحّددكمااإلدارية

ليهاعاحلصولللمواطنميكناليت
.هاإليالنفاذاستثناءاتوضبط



احلُكومةشراكة»إىل2014جانفييفتونسانضمام
رسميفهامةُخطوةمّثل(OPEN-GOV)«املفتُـوحة

املواطننفاذيفواحلقالشفافيّـةلتعزيزالعامةالسياسات
:خاللمنوذلكاملعلومةإىل
نيةالوطالعملخطةإطاريفواستحقاقاتالتزاماتإدراج•

ُحسنضمانلواملؤّسسايتالتشريعياإلطارتعزيزإىلاهلادفة
.احلقهذاتكريس

لفساداملقاومةالقانونيةاملنظومةمقوماتتركيزاستكمال•
.العــامابلقطاعالرشيدةواحلـوكمـة



إدراجهتّ ،احلقّ هذاألمهيّـةاعتبارًا
قتضىمبُ الدستوريةاحلقوقضمن

2014دستـورمن32الفصل
الّضامنالدولةمنجعلوالذي
.احلقهلذااألّول



القانونصدرالسياقهذايف
يفاملؤرخ2016لسنة22عدد
قّ ابحلاملتعلق2016مارس24

ظيملتناملعلومةإىلالنفاذيف
احلقهذاممارســةأساليــــب

.وإجراءاتـــهالدستـوري



نِشئ  أُ اليتاألهدافالقانونمناألولالفصلحّدد
:ذلكمنأجلهامن
مايفخاّصةاملساءلـةوحتقيـقالشفافيـةضمان•

العاماملرفقيفابلتصرفيتعلّـق
.ابملواطنعالقتهيفالعاماملرفقأداءجودةحتسني•
.لهالراجعـةاهلياكليفالثقةدعم•
مةالعاالسياساتوضعيفالعموممشاركةدعم•

.وتقييمهاتنفيذهاومتابعة



قارنةمُ بشموليتهمتّيز2016لسنة22عددالقانون
ىلإابلنفاذاملتعلق2011لسنة41عددابملرسوم
:وذلكاإلداريةالواثئق

قائمةيفوّسعحيثتطبيقهجمالتوسيعانحيةمن•
.يشملهـااليتالعموميةاهلياكل

علىتصرتقتُعدملاليتاملعلومةطبيعةانحيةومن•
اترخيهاكانأايًّ املعلوماتمجيعمشلتبلاإلداريةالواثئق

اخلاضعةياكلاهلعليهاتتحّصلأوتُنتجهـاواليتوشكلها
.للقانون



:بــــــكذلكالقانونهذامتّيز
منه24لالفصُصلباالستثناءاتجملالبتقييده•

.ُمضّيقةجماالتيفحب صرهاوذلك
عددابلقانونوردتاليتكذلكاإلضافاتأهمّ من•

إىلالنفاذحلقالقضائيـةاحلماية»هي22/2016
إىلالنفاذهيئةإحداثخاللمنوذلك«املعلومة
رفضيفالبتّ تتوىلمستقلةعموميةكهيئةاملعلومة
.لقانونابُُمّددةوخمُـتص رةآجاليفالنفاذمطالب



II.مراحل تركيز هيئة النفاذ إىل املعلومة

إىلفاذالنهيئةإحداثُمس وِّغاتأبهمّ تذكري.أ
:املعلومة

22عددونالقانعليهانصّ املعلومةإىلالنفاذهيئة
املعلومةإىلالنفاذيفابحلقّ املتعلق2016لسنة

القانونمنبعدهوما37ابلفصولالسابعاببهِضمن
اجلانبنّظمتاليتاألحكامضمنوذلك

إىلالنفاذحلقّ Institutionnelاملؤّسساتـي
.املعلومــــة



إىلفاذابلنُمكّلفخطةإحداثإىلفباإلضافـة
Chargéلـهوانئباملعلومـة d’accès à l’information

يفصدري  د اخليُمقّررمبقتضىحُتدث(خطّةوهي)
هذاـاتملقتضياخلاضعــةاهلياكلُمستوىعلىالغرض

يُعهداهبداخليهيكلإحداثإمكانيةإىلإضافةالقانـون،
ويُلحقاملعلومةإىلابلنفاذاملتعلقةاألنشطةخمتلفتنظيمله

اهليكل،،،برئيسمباشرة



املمارساتهاقتضتمعوجتاوبـًاذُكرماإىلابإلضافة
املستوىعلىالعملعليهااستقــرّ اليتالُفضلى
.واملُساءلـةفيــةالشفام ْبد أيْ تكريسجماليفالدويل

مبدأي الشفافيــة واملساءلة 
ـر  مُيّثالن جُمتمع ْيـِن ج وه 
حّق النفاذ إىل املعلومـة



ثالثةوّفرتُوجوبالُفضلىاملمارساتاقتضت...
الطعـــُــــونمــنمستوايت

(Trois Niveaux de Recours)
معلوماتتقدميرفضحاالتيفذلكو

أوخمالفاتُحدوثأونفاذمطلبموضوع
قواعدماحرتابعدمتتعلّـققدأخرىُخروقات

.املعلومةإىلالنفاذطلباتُمعاجلة

يف هذا السيـاق 



:هذه املستويـات الثالثـة هي 

الوطينالقانونينصّ أنوجوب1.
علىلومةاملعإىلالنفاذحبقّ املتعلق
رفيُعماأوالداخليالطعنإمكانية
Leابلتظّلم recours gracieux

ملعينااهليكلُصلبأعلىسلطةإىل
.(29الفصل)نفسه



نضماعلىالوطينالقانونينصّ أنوجوب.2
خارجيطعنممارسةيفالنفاذحقّ طالب

L’interjection d’un recours externe
ائيةقضشبهمؤّسسةأوإداريةرقابةجهازأمام

.(30الفصل).مستقلة
اثنيةدرجةعلىالوطينالقانونينصّ أنوجوب.3

احملاكممامأالطعنخالهلامنمُيار سُ التقاضيمن
.(31الفصل).(القضاءأمامأي)



ارإطويفأخرى،ومنجهٍة،منالسياقهذايف
إىلاذالنفحقبتكريسالكفيلةاآللياتإقرار

لسنة22عددالقانونونّظمهأقّرهالذياملعلومة،
نُحسعلىوالسهرالواقعأرضعلى،2016

حقمارسةمباملتعلقةاخلصوصيةالقواعدتطبيق
يفكالبتّ ةوملموسفعليةبصفةاملعلومةإىلالنفاذ

هوامغرارعلىاحلقّ هبذااملتعلقةالنزاعات
بقاوطاملُقارنةالقواننيأغلبيفبهمعمول

...اجملاليفاملعتمدةالدوليةللمعايري



النفاذهيئةإحداثت،االعتباراتهذهلُكل
الفصلاتملقتضيطبقاتونسيفاملعلومةإىل

لسنة22عددالقانونمنيليهوما37
تمّتعتمستقلةعموميةهيئةوهي،2016

ُمنتخ بةكيبةتر منوتتشّكلاملعنويةابلشخصية
40صلنيالف)القانونعليهمانصّ قارةوكتابة

.(منه41و



بدورهيندرجاجلديدةاملؤسسةهذهإحداثفإنّ احلقيقة،ويف
ِِستورُ ُوِضعتاليتالعامةاألهدافإطاريفجوهريوبشكل
إىلنفاذاليفابحلقّ املتعّلق2016لسنة22عدداألساسيللقانون
يفواملساءلةةالشفافيمبدأيتعزيـزيفأساساواملُتمثلـةاملعلومة
ومشاركتهمةالعمومياهلياكليفاملواطننيثقةودعمالعموميالقطاع

خاللنموذلكتنفيذها،ومتابعةالعموميةالسياساتوضعيف
ملهاجمُ يفُتشّكلاليتاإلجراءاتمنجمموعةعلىالتنصيص

املعلومةإىلاذالنفحلقّ الفعليالتكريسمنمتمّكنمتكاملـةمنظومة
.امعبشكلاإلداريالعامواملرفقاإلدارةمعاملتعامللفائدة



:اليــــــةالتاألساسيةالعناصرمناملنظومــةهذهتتكّون
عليهاصولواحلاملعلومةطلبيفمعنويأوطبيعيشخصكلحقّ إقرار•

مببادرةشرهانالعمومياهليكلعلىيتوّجباليتاملعلوماتعلىعالوة
،proactivementمنه

Laومراحلــهاملعلومةإىلالنفاذمسارإجراءاتضبط• canalisation
des demandes d’accès à l’information،

اهلياكللبصُ املعلومةإىلابلنفاذمكّلفخطةإحداثعلىالتنصيص•
النفاذالبمطتلّقيابخُلصوصيتوىلالقانون،هذاألحكاماخلاضعة

،ُمعاجلتهـــاعلىرـوالسه
واضح،بشكلقهـــاتطبيومعاييـراملعلومـةإىلالنفاذحقّ استثناءاتحتديد•



املعلومةإىلللنفاذ(قضائيةشبه)مستقّلةعموميةهيئةإحداث•
النفاذحبقّ قةاملتعلالقواعدتطبيقُحسنعلىابلسهرُتكلف
premierأوىلقضائيةكدرجةوتبّت، degré de juridiction،

يفستئنافيااالطعنإمكانيةمعاحلقّ هبذااملتعلقةالنزاعاتيف
اإلدارية،احملكمةلدىقراراهتا

نـةمنظومةتركيزوجوبعلىالتنصيص• وتصنيفدجلر ُمر ْقم 
مباقانونالهذاألحكاماخلاضعةاهلياكلبكلّ اإلداريةالواثئق

احلّق،هذاممارسةيُيّسر
خمالفةورةصيفأتديبيةوأخرىجزائيةعقوابتعلىالتنصيص•

.القانونهذاأحكام



:اهليئــةتركيــزمبراحلتذكيـر.ب
املراحلميعجباحلالبطبيعةمرّ املعلومةإىلالنفاذهيئةإحداث•

فتحمنانطالقا2016لسنة22عددالقانونعليهانصاليت
املختصةنةاللجرئيسمنبقراراهليئةلعضويةالرتشحاتابب

الذيملالعوكلّ (االنتخابيــةالّلجنة)الشعبنوابمبجلس
الرتشحملفاتقـ ُبولمنالصددهذايفاللجنةهذهبهقامت
اختصاصكلعنمرتشحني3أفضلوترتيبهلااإلداريوالفرز

لتصويتاطريقعناهليئةلرتكيبةاملكّونةاالختصاصاتمن
اجللسةىعلاألِساءتلكيفقائمةإحالةمثاألِساءعلىالسّري
جملسأعضاءانتخابتولتاليتالشعبنوابجمللسالعامة
السّريويتالتصطريقعنألعضائهااملطلقةابألغلبيةاهليئة
.2017جويلية18بتاريخذلكوكان



تسميةباملتعلّـقاحلكومياألمرصدرذلكإثر•
17ــــخبتارياملعلومةإىلالنفاذهيئةأعضاء

ذلكعقبأعضاؤهاوأّدى2017أوت
20بتاريـــخاجلمهوريةرئيسأماماليمني

كلاستكملتوبذلك2017سبتمرب
رتكيزباخلاصةوالشكليةالقانونيةاإلجراءات

.اإحداثهقانوناقتضاهملاطبقااهليئة



علىالعمليفاهليئةجملسانطلقاملرحلة،هذهمناالنتهاءبعد•
الضروريةواملاديةواللوجستيـةالرتتيبيةاجلوانباستكمال
وإعدادهلايّـأوُمهالئقمقرّ إجيادمثلعملهايفاهليئةالنطالق
أنهإىلاإلشارةجتدروُهنا.التقديريةميزانيتهامشروع
منمتأخرةةمرحليفأتتاهليئةأتسيسمرحلةأنإىلواعتبارا

هباخاصةُمتكاملةةمبيزانياهليئةإفراديتسنّ ملفإنهاملاليةالسنة
وقعالسببوهلذا2018لسنةاملاليةقانونمشروعضمن

عندكّررتتتسبقـةبعنوانأويلاعتمادمنحهاعلىاالتفاق
إفرادهاحنيإىلوذلكعملهايفالشروعمنلتتمّكناحلاجة
.2019وانبعنالقادمامليزانيةمشروعيفهباخاصةمبيزانية



استكماليفتتمّثلالتأسيسيةاملرحلةهذهمنالقادمةاخلطوات•
ابألساسوهييئةابهلاخلاصةوالرتتيبيةالتطبيقيةالنصوصإعداد

األساسيوالنظامL’organigrammeللهيئةاهليكليالتنظيم
النصنيإصداروأنعلما.الداخليونظامهاأبعواهنااخلاص
توفريو اهليئةتركيزمساريفمبكاناألمهيةمنهواألولني

مناهليئةانسُيمّكنالنصنيهذينأنابعتبارعملهامتطلبات
.مصاحلهاملختلفالالزمالبشرياإلطارمنحاجياهتااستيفاء

مناقشةو إعداديفبعدُ انطلقاهليئةجملسأنإىلاإلشارةمع
مبوجباهلاملسندةاملهامضوءيفللهيئةاهليكليالتنظيم
.القانون



املديي ـْنعلىليواملستقباحلايلاهليئةعملبرانمجخُبصوص•
يستمدّ انمجالرب هذاأبنّ القولفيمكنواملتوسط،القريب
عددقانونالأوكلهااليتاملهامخمتلفمنوُماورهُمتواه
يفالبتّ توليهايفخاصةواملتمثلة2016لسنة22

لومةاملعإىلالنفاذجماليفلديهااملرفوعةالدعاوى
الالزمةتابلتحراياالقتضاءوعندللغرضقيامهاوإمكانية

يعمجومباشرةاملعيناهليكللدىاملكانعنيعلى
ِساعهيففائدةترىشخصكلوِساعالتحقيقإجراءات

إجيابيااذالنفطالبإجابةعدمأسبابعنحتريهاإطاريف
.طلبهعن



:املعلومةإىلالنفاذهيئةمهام.ج
(Le Monitoring)مهام رقابيّـة 1)

متابعةيةالرقابمهامهاإطاريفاهليئةتتوىّل 
يكلاهلمنمببادرةاملعلومةإباتحةااللتزام

اليتاملعلوماتأصنافخبصوصاملعين
تلقائياماإاملتابعةهذهوتكونالقانونحّددها

.غريالمنتشكّياتإثرعلىأواهليئةمن



مهام حتسيسيـة وتكوينيـــة( 2
La sensibilisation et la formation

علىالعمليفلتتمثّ وتكوينيةحتسيسيةمبهاماهليئةتضطلع•
اخلاضعةاكلاهليمعابلتنسيقاملعلومةإىلالنفاذثقافةنشر

وكذلكاملدينواجملتمع2016لسنة22عددالقانونألحكام
الشفافيةقافةثبتعزيزاملعنينيوكلواإلعالماجلامعيةاملؤسسات
كوينيةوتحتسيسيةأبنشطةالقيامخاللمنوذلكواملساءلة

النفاذحقّ حولالالزمةاألدلةوضععلىوالعملالعموملفائدة
وقعمبوجوابونشرهاالعمومذّمةعلىووضعهااملعلومةإىل

.هبااخلاصالواب



مهام رقابيـــة( 3
Mission de contrôle

تتمّثلرىأخرقابيةمبهامكذلكاهليئةتضطلع•
حقّ ريستكمدىحولدوريبتقييمقيامهايف

اضعةاخلاهلياكلطرفمناملعلومةإىلالنفاذ
.2016لسنة22عددالقانونألحكام



مهام استشاريــة( 4
Organe consultatif

ذلككاستشاريةمهامكذلكللهيئة•
يفوجوابالرأيإبداءهايفتتمّثل

تيبيةالرت والنصوصالقواننيمشاريع
إىلالنفاذمبجالالعالقةذات

.املعلومة



مهام تعديليــة( 5
Mission de régulation

أرضعلى2016لسنة22عددالقانونمن18الفصلتطبيقإن
إىلالنفاذةهيئفيهاتتدخلقداليتاحلاالتبعضيُفرزقدالواقع

conflitليبستنازعخُبصوصاخلالفحلسمتعديليـةكهيئـةاملعلومـة
négatif(احلدوثُُمتمل)هيكلنينعصادريــنسلبينيقراريــنبني

.باعاً تِ هلُماُقّدمنفاذمطلبموضوعنفسبشأنخُمتلفني

(.2016لسنة 22من القانون عدد 18نّص الفصل )



مهام قضائيـّــة( 6
Mission juridictionnelle

قضائيّـةم هامللهيـئـة2016لسنـة22عـددالقانـونأسند
يفلديهافوعـةاملر الدعاوىيفالبتّ يفتتمثّـلوصرحيـةواضحـة

.املعلومـةإىلالنفاذجمال
تحريـّـاتابلالقياماالقتضاءعندللهيئةميكنوللغرض

يعمجومباشرةاملعيناهليكللدىاملكانعنيعلىالالزمة
وتتوىلعهِسايففائدةترىشخصكلوِساعالتحقيقإجراءات

شخصيةفةبصالنفاذوطالباملعنيةاهلياكلمنكلإعالماهليئة
.بقراراهتــا



ُمنذ)دُ بعاهليـئـــةانطلقتتعلُمون،وكما
ىالدعاو يفوالبتالنظريف(2018فيفري1

تنطلقأنواملؤّملاملنتظرومن.لديهااملرفوعة
ملمكنةااآلجالأقربيفاألخرىاملهامخمتلف
مصاحلزتركيابستكمالذلكارتباطابعتبار

اهليكلييمالتنظإبصداربدورهاملرتبطاهليئة
.اأبعواهناخلاصاألساسيوالنظامللهيئة



ر سنـوي عن نشاطهـا ـُمهّمة إعداد تقري( 7
Le Rapport  Annuel

يتضّمنهانشاطحولسنويتقريرإعداداهليئةتتوىّل •
النفاذحقّ تكريسملزيدالاّلزمةوالتوصياتاالقرتاحات

عددلحو إحصائيةُمعطياتإىلإضافةاملعلومة،إىل
والردودمالتظلّ مطالبوعدداملعلومةإىلالنفاذمطالب
ملدىويةالسنواملتابعةعنهاالصادرةوالقراراتوآجاهلا
نونالقاألحكاماخلاضعةاهلياكلطرفمنتنفيذها
.املعلومةإىلالنفاذيفابحلقّ املتعلق



يفبعدُ انطلقتاهليئةأنإىلالصددهذايفابإلشارةجدير•
–مّدهالطلباألخرىاهلياكلوكلّ الوزاراتخمتلفمراسلة
حولبتقارير–34الفصلمنالرابعةالفقرةألحكامتطبيقا
–الوزاراتمستوىعلىاملعلومةإىلابلنفاذاملكلفنينشاط
رتاحاتاالقوتتضمنالقانونُمتواهايضبطتقاريروهي

املعلومةإىلاذالنفحقتكريستدعيمملزيدالالزمةوالتوصيات
املطالبو املقدمةالنفاذمطالبعددحولمعطياتإىلإضافة

التظّلمالبومطاملرفوضةواملطالبعليهااإلجابةمّتتاليت
جماليفاملتخذةاإلجراءاتعلىزايدةوآجاهلاعليهاوالردود

الواثئقيفوالتصرفاملعيناهليكلمنمببادرةاملعلومةإاتحة
.األعوانوتكوين



:أنشطة اهليئة على املستوى الدويل ( 7
منبدّ اليل،الدو التعاوناملستوىعلىاهليئةأنشطةخبصوص
عددتنفيذيفاملاضيديسمبــرشهرمنذاهليئةشروعتسجيل

كوميةاحلغريالدوليةاملنظماتبعضمعالتعاونبرامجمن
الدوليةواملنظمةOCDEومنظمة19املادةمنظمةمثل

املعهدواليونسكوومنظمةDRIالدميقراطيةعنللتقرير
.اإلنسانحلقوقالدامناركي

ملدينااجملتمعُمكّوانتمعالتعاونجلانبنُويلوسوف
أمهيةاخلصوصوجهعلىاحلكوميةغريالدوليةواملنظمات

الدوليةلمعايريلوفقااهليئةعملبرانمجوتنفيذوضعيفخاصة
.املعلومةإىلالنفاذحقّ جماليف



ُشكًرا على التفاعل 
و ُحسن اإلصغـــاء


