هيئة النفاذ إىل املعلومة
(اإلطار العام إلحداثها،
مراحل تركيزها ومهامها)
ُمداخلـة أع ّدهـا

القاضي عدانن األسـود

نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة

-Iاإلطار العام إلحداثه ـ ــا :
(أمهيّـة حق النفاذ إىل املعلومة)

• حيظى «ح ّق النفاذ إىل املعلومة» Le droit
 d’accès à l’informationأبمهيّة ابلغــة على
املستوى الدويل :
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدد  59الصادر سنة
 1946اعترب هذا احلق مبثابة حجر الزاوية جلميع احلقوق
واحلرايت اليت تُنادي هبا األمم املتحدة.
تّ ترسيخ هذا احلق يف العديد من املواثيق الدولية وت
اعتباره كحق لصيـق حبقوق اإلنسان.

تضمنه اإلعالن العاملي
ما
يف
ذلك
ى
ل
جت
ّ
ّ
حلقوق اإلنسان صلب املادة  19اليت جاء
لكل شخص احلق يف حرية الرأي
”
:
فيها
ّ
والتعبري ،ويشمل هذا احلق حريّة اعتناق
اآلراء دون أي تد ّخل ،واستقاء األنباء
واألفكار وتلقيها وإذاعتها أبيّة وسيلة كانت
دون تقيّد ابحلدود اجلغرافية“.

نصت عليه كذلك املادة  19من العهد
ويف ما ّ
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيّة من أنه :

لكل إنسان حق يف حرية التعبري ويشمل هذا احلق
...
”
ّ
حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار
وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دون اعتبار احلدود سواء
على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو أبي
وسيلة أخرى خيتارها “.

ابلنسبـة لتُـونـس :

ح ّق النفاذ إىل املعلومة يُع ّد مكسبًا من مكاسب االنتقال
الدميقراطي الذي تعيشه البالد.
تّ تكريسه يف مرحلة أوىل مبُقتضى املرسوم عدد  41لسنة
 2011الصادر يف  26ماي  2011املتعلق ابلنفاذ
للواثئق اإلدارية للهياكل العمومية وذلك :
تعزيزا ملبدأ الشفافية،
• ً
• ولضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي يف النفاذ إىل
املعلومة.

تضمن املرسوم املذكور املبادئ
ّ
والقواعد املنظمة للنفاذ إىل الواثئق
اإلدارية كما ح ّدد طبيعة الواثئق
اليت ميكن للمواطن احلصول عليها
وضبط استثناءات النفاذ إليها.

انضمام تونس يف جانفي  2014إىل «شراكة احل ُكومة
املفتُـوحة» ( )OPEN-GOVمثّل ُخطوة هامة يف رسم
السياسات العامة لتعزيز الشفافيّـة واحلق يف نفاذ املواطن
إىل املعلومة وذلك من خالل :
• إدراج التزامات واستحقاقات يف إطار خطة العمل الوطنية
واملؤسسايت لضمان ُحسن
اهلادفة إىل تعزيز اإلطار التشريعي
ّ
تكريس هذا احلق.
• استكمال تركيز مقومات املنظومة القانونية ملقاومة الفساد
واحلـوكمـة الرشيدة ابلقطاع العــام.

اعتبارا ألمهيّـة هذا احل ّق ،تّ إدراجه
ً
ضمن احلقوق الدستورية مبُقتضى
الفصل  32من دستـور 2014
ضامن
والذي جعل من الدولة ال ّ
األول هلذا احلق.
ّ

يف هذا السياق صدر القانون
عدد 22لسنة  2016املؤرخ يف
 24مارس  2016املتعلق ابحل ّق
يف النفاذ إىل املعلومة لتنظيم
أساليـ ــب ممارســة هذا احلق
الدستـوري وإجراءات ــه.

ح ّدد الفصل األول من القانون األهداف اليت أُ ِ
نشئ
من أجلها من ذلك :
خاصة يف ما
• ضمان الشفافيـة وحتقيـق املساءلـة ّ
يتعلّـق ابلتصرف يف املرفق العام
• حتسني جودة أداء املرفق العام يف عالقته ابملواطن.
• دعم الثقة يف اهلياكل الراجعـة له.
• دعم مشاركة العموم يف وضع السياسات العامة
ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

القانون عدد 22لسنة  2016متيّز بشموليته ُمقارنة
ابملرسوم عدد  41لسنة  2011املتعلق ابلنفاذ إىل
الواثئق اإلدارية وذلك :
وسع يف قائمة
• من انحية توسيع جمال تطبيقه حيث ّ
اهلياكل العمومية اليت يشملهـا.
• ومن انحية طبيعة املعلومة اليت مل تُعد تقتصر على
الواثئق اإلدارية بل مشلت مجيع املعلومات ّأايً كان اترخيها
تتحصل عليها اهلياكل اخلاضعة
وشكلها واليت تُنتجهـا أو
ّ
للقانون.

متيّز هذا القانون كذلك ب ـ ـ ـ :
صلب الفصل  24منه
• بتقييده جملال االستثناءات ُ
وذلك حبصرها يف جماالت ُمضيّقة.
أهم اإلضافات كذلك اليت وردت ابلقانون عدد
• من ّ
 22/2016هي«احلماية القضائيـة حلق النفاذ إىل
املعلومة» وذلك من خالل إحداث هيئة النفاذ إىل
البت يف رفض
املعلومة كهيئة عمومية مستقلة تتوىل ّ
مطالب النفاذ يف آجال خمُـتصرة و ُُم ّددة ابلقانون.

.IIمراحل تركيز هيئة النفاذ إىل املعلومة

أبهم ُمس ِّوغات إحداث هيئة النفاذ إىل
أ .تذكري ّ
املعلومة :
نص عليها القانون عدد 22
هيئة النفاذ إىل املعلومة ّ
لسنة  2016املتعلق ابحل ّق يف النفاذ إىل املعلومة
ِ
ضمن اببه السابع ابلفصول  37وما بعده من القانون
وذلك ضمن األحكام اليت نظّمت اجلانب
املؤسساتـي  Institutionnelحل ّق النفاذ إىل
ّ
املعلومـ ــة.

فباإلضافـة إىل إحداث خطة ُمكلّف ابلنفاذ إىل
املعلومـة وانئب لـه Chargé d’accès à l’information
(وهي

قرر داخلي يصدر يف
خطّة) حتُدث مبقتضى ُم ّ

الغرض على ُمستوى اهلياكل اخلاضعــة ملقتضيـات هذا
القانـون ،إضافة إىل إمكانية إحداث هيكل داخلي هبا يُعهد
له تنظيم خمتلف األنشطة املتعلقة ابلنفاذ إىل املعلومة ويُلحق
مباشرة برئيس اهليكل،،،

ابإلضافة إىل ما ذُكر وجتاوبـًا مع اقتضته املمارسات
ال ُفضلى اليت استقـ ّـر عليها العمل على املستوى
أي الشفافيــة واملُساءلـة.
الدويل يف جمال تكريس م ْبد ْ
مبدأي الشفافيــة واملساءلة
ُميثّالن ُجمتمع ْيـ ِن جوهـر

ح ّق النفاذ إىل املعلومـة

يف هذا السيـاق
...اقتضت املمارسات ال ُفضلى ُوجوب توفّر ثالثة
مستوايت مــن الطع ـ ـُ ــون
()Trois Niveaux de Recours
و ذلك يف حاالت رفض تقدمي معلومات
موضوع مطلب نفاذ أو ُحدوث خمالفات أو
ُخروقات أخرى قد تتعلّـق بعدم احرتام قواعد
ُمعاجلة طلبات النفاذ إىل املعلومة.

هذه املستويـات الثالثـة هي :

ينص القانون الوطين
أن
وجوب
.1
ّ
املتعلق حب ّق النفاذ إىل املعلومة على
إمكانية الطعن الداخلي أو ما يُعرف
ابلتظلّم Le recours gracieux
صلب اهليكل املعين
أعلى
سلطة
إىل
ُ
نفسه (الفصل .)29

ينص القانون الوطين على ضمان
 .2وجوب أن ّ
طالب ح ّق النفاذ يف ممارسة طعن خارجي
L’interjection d’un recours externe
مؤسسة شبه قضائية
أمام جهاز رقابة إدارية أو ّ
مستقلة( .الفصل .)30
ينص القانون الوطين على درجة اثنية
 .3وجوب أن ّ
س من خالهلا الطعن أمام احملاكم
ار
مي
التقاضي
من
ُ
ُ
(أي أمام القضاء)( .الفصل .)31

يف هذا السياق من ٍ
جهة ،ومن أخرى ،ويف إطار
إقرار اآلليات الكفيلة بتكريس حق النفاذ إىل
أقره ونظّمه القانون عدد  22لسنة
املعلومة ،الذي ّ
 ،2016على أرض الواقع والسهر على ُحسن
تطبيق القواعد اخلصوصية املتعلقة مبمارسة حق
كالبت يف
النفاذ إىل املعلومة بصفة فعلية وملموسة
ّ
النزاعات املتعلقة هبذا احل ّق على غرار ما هو
معمول به يف أغلب القوانني املُقارنة وطبقا
للمعايري الدولية املعتمدة يف اجملال ...

ل ُكل هذه االعتبارات ،ت إحداث هيئة النفاذ
إىل املعلومة يف تونس طبقا ملقتضيات الفصل
 37وما يليه من القانون عدد  22لسنة
 ،2016وهي هيئة عمومية مستقلة تتمتّع
ابلشخصية املعنوية وتتش ّكل من تركيبة ُمنتخبة
نص عليهما القانون (الفصلني 40
وكتابة قارة ّ
و 41منه).

ويف احلقيقة ،فإ ّن إحداث هذه املؤسسة اجلديدة يندرج بدوره
وبشكل جوهري يف إطار األهداف العامة اليت و ِ
ورِِست
عت
ض
ُ
ُ
للقانون األساسي عدد  22لسنة  2016املتعلّق ابحل ّق يف النفاذ إىل
املعلومة واملُتمثلـة أساسا يف تعزيـز مبدأي الشفافية واملساءلة يف
القطاع العمومي ودعم ثقة املواطنني يف اهلياكل العمومية ومشاركتهم
يف وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها ،وذلك من خالل
التنصيص على جمموعة من اإلجراءات اليت تُش ّكل يف جمُملها
منظومة متكاملـة ممت ّكن من التكريس الفعلي حل ّق النفاذ إىل املعلومة
لفائدة املتعامل مع اإلدارة واملرفق العام اإلداري بشكل عام.

تتكون هذه املنظومــة من العناصر األساسية التاليـ ـ ــة :
ّ

•

•
•

•

إقرار ح ّق كل شخص طبيعي أو معنوي يف طلب املعلومة واحلصول عليها
يتوجب على اهليكل العمومي نشرها مببادرة
عالوة على املعلومات اليت ّ
منه ،proactivement
ضبط إجراءات مسار النفاذ إىل املعلومة ومراحلــه La canalisation
،des demandes d’accès à l’information
صلب اهلياكل
التنصيص على إحداث خطة مكلّف ابلنفاذ إىل املعلومة ُ
اخلاضعة ألحكام هذا القانون ،يتوىل ابخلُصوص تل ّقي مطالب النفاذ
والسهـر على ُمعاجلته ــا،
حتديد استثناءات ح ّق النفاذ إىل املعلومـة ومعاييـر تطبيقه ــا بشكل واضح،

• إحداث هيئة عمومية مستقلّة (شبه قضائية) للنفاذ إىل املعلومة
تُكلف ابلسهر على ُحسن تطبيق القواعد املتعلقة حب ّق النفاذ
وتبت ،كدرجة قضائية أوىل ،premier degré de juridiction
ّ
يف النزاعات املتعلقة هبذا احل ّق مع إمكانية الطعن استئنافيا يف
قراراهتا لدى احملكمة اإلدارية،
• التنصيص على وجوب تركيز منظومة ُمرقْمنـة جلرد وتصنيف
بكل اهلياكل اخلاضعة ألحكام هذا القانون مبا
الواثئق اإلدارية ّ
يسر ممارسة هذا احل ّق،
يُ ّ
• التنصيص على عقوابت جزائية وأخرى أتديبية يف صورة خمالفة
أحكام هذا القانون.

ب .تذكيـر مبراحل تركيــز اهليئــة:
مر بطبيعة احلال جبميع املراحل
• إحداث هيئة النفاذ إىل املعلومة ّ
اليت نص عليها القانون عدد  22لسنة  2016انطالقا من فتح
ابب الرتشحات لعضوية اهليئة بقرار من رئيس اللجنة املختصة
كل العمل الذي
مبجلس نواب الشعب (اللّجنة االنتخابيــة) و ّ
قامت به هذه اللجنة يف هذا الصدد من قـبُول ملفات الرتشح
والفرز اإلداري هلا وترتيب أفضل  3مرتشحني عن كل اختصاص
املكونة لرتكيبة اهليئة عن طريق التصويت
من االختصاصات
ّ
السري على األِساء مث إحالة قائمة يف تلك األِساء على اجللسة
ّ
العامة جمللس نواب الشعب اليت تولت انتخاب أعضاء جملس
السري
اهليئة ابألغلبية املطلقة ألعضائها عن طريق التصويت ّ
وكان ذلك بتاريخ  18جويلية .2017

• إثر ذلك صدر األمر احلكومي املتعلّـق بتسمية
أعضاء هيئة النفاذ إىل املعلومة بتاريـ ــخ 17
أوت  2017وأ ّدى أعضاؤها عقب ذلك
اليمني أمام رئيس اجلمهورية بتاري ــخ 20
سبتمرب  2017وبذلك استكملت كل
اإلجراءات القانونية والشكلية اخلاصة برتكيز
اهليئة طبقا ملا اقتضاه قانون إحداثها.

• بعد االنتهاء من هذه املرحلة ،انطلق جملس اهليئة يف العمل على
استكمال اجلوانب الرتتيبية واللوجستيـة واملادية الضرورية
ومهيّـأ هلا وإعداد
مقر الئق ُ
النطالق اهليئة يف عملها مثل إجياد ّ
وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه
مشروع ميزانيتها التقديرية.
ُ
واعتبارا إىل أن مرحلة أتسيس اهليئة أتت يف مرحلة متأخرة من
يتسن إفراد اهليئة مبيزانية ُمتكاملة خاصة هبا
السنة املالية فإنه مل ّ
ضمن مشروع قانون املالية لسنة  2018وهلذا السبب وقع
كرر عند
االتفاق على منحها اعتماد أويل بعنوان تسبقـة تت ّ
احلاجة لتتم ّكن من الشروع يف عملها وذلك إىل حني إفرادها
مبيزانية خاصة هبا يف مشروع امليزانية القادم بعنوان .2019

• اخلطوات القادمة من هذه املرحلة التأسيسية تتمثّل يف استكمال
إعداد النصوص التطبيقية والرتتيبية اخلاصة ابهليئة وهي ابألساس
التنظيم اهليكلي للهيئة  L’organigrammeوالنظام األساسي
اخلاص أبعواهنا ونظامها الداخلي .علما وأن إصدار النصني
األولني هو من األمهية مبكان يف مسار تركيز اهليئة وتوفري
متطلبات عملها ابعتبار أن هذين النصني سيُم ّكنان اهليئة من
استيفاء حاجياهتا من اإلطار البشري الالزم ملختلف مصاحلها.
مع اإلشارة إىل أن جملس اهليئة انطلق بع ُد يف إعداد ومناقشة
التنظيم اهليكلي للهيئة يف ضوء املهام املسندة هلا مبوجب
القانون.

• خبُصوص برانمج عمل اهليئة احلايل واملستقبلي على املدييـْن
القريب واملتوسط ،فيمكن القول أب ّن هذا الربانمج يستم ّد
ُمتواه وُماوره من خمتلف املهام اليت أوكلها القانون عدد
البت يف
 22لسنة  2016واملتمثلة خاصة يف توليها ّ
الدعاوى املرفوعة لديها يف جمال النفاذ إىل املعلومة
وإمكانية قيامها للغرض وعند االقتضاء ابلتحرايت الالزمة
على عني املكان لدى اهليكل املعين ومباشرة مجيع
إجراءات التحقيق وِساع كل شخص ترى فائدة يف ِساعه
يف إطار حتريها عن أسباب عدم إجابة طالب النفاذ إجيابيا
عن طلبه.

ج .مهام هيئة النفاذ إىل املعلومة :
 (1مهام رقابيّـة ()Le Monitoring

تتوىل اهليئة يف إطار مهامها الرقابية متابعة
ّ
االلتزام إباتحة املعلومة مببادرة من اهليكل
املعين خبصوص أصناف املعلومات اليت
ح ّددها القانون وتكون هذه املتابعة إما تلقائيا
من اهليئة أو على إثر تشكيّات من الغري.

 )2مهام حتسيسيـة وتكويني ــة

La sensibilisation et la formation

• تضطلع اهليئة مبهام حتسيسية وتكوينية تتمثّل يف العمل على
نشر ثقافة النفاذ إىل املعلومة ابلتنسيق مع اهلياكل اخلاضعة
ألحكام القانون عدد  22لسنة  2016واجملتمع املدين وكذلك
املؤسسات اجلامعية واإلعالم وكل املعنيني بتعزيز ثقافة الشفافية
واملساءلة وذلك من خالل القيام أبنشطة حتسيسية وتكوينية
لفائدة العموم والعمل على وضع األدلة الالزمة حول ح ّق النفاذ
ذمة العموم ونشرها وجواب مبوقع
إىل املعلومة ووضعها على ّ
الواب اخلاص هبا.

 )3مهام رقابي ــة

Mission de contrôle

• تضطلع اهليئة كذلك مبهام رقابية أخرى تتمثّل
يف قيامها بتقييم دوري حول مدى تكريس ح ّق
النفاذ إىل املعلومة من طرف اهلياكل اخلاضعة
ألحكام القانون عدد  22لسنة .2016

 )4مهام استشاريــة

Organe consultatif

• للهيئة كذلك مهام استشارية كذلك
تتمثّل يف إبداءها الرأي وجواب يف
مشاريع القوانني والنصوص الرتتيبية
ذات العالقة مبجال النفاذ إىل
املعلومة.

 )5مهام تعديليــة

Mission de régulation

إن تطبيق الفصل  18من القانون عدد  22لسنة  2016على أرض
الواقع قد يُفرز بعض احلاالت اليت قد تتدخل فيها هيئة النفاذ إىل
املعلومـة كهيئـة تعديليـة حلسم اخلالف خبُصوص تنازع سليب conflit
ُُ ( négatifمتمل احلدوث) بني قراريــن سلبيني صادريــن عن هيكلني
ُخمتلفني بشأن نفس موضوع مطلب نفاذ قُ ّدم هلُما تِباعاً.

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

 )6مهام قضائي ـّـة

Mission juridictionnelle

مهام قضائيّـة

أسند القانـون عـدد  22لسنـة  2016للهيـئـة
البت يف الدعاوى املرفوعـة لديها يف
واضحـة وصرحيـة تتمثّـل يف ّ
جمال النفاذ إىل املعلومـة.

وللغرض ميكن للهيئة عند االقتضاء القيام ابلتحريـّـات
الالزمة على عني املكان لدى اهليكل املعين ومباشرة مجيع
إجراءات التحقيق وِساع كل شخص ترى فائدة يف ِساعه وتتوىل
اهليئة إعالم كل من اهلياكل املعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية
بقراراهتــا.

( ُمنذ

تعلمون ،انطلقت اهليـئ ــة بع ُد
كما
و
ُ
 1فيفري  )2018يف النظر والبت يف الدعاوى
واملؤمل أن تنطلق
املرفوعة لديها .ومن املنتظر ّ
خمتلف املهام األخرى يف أقرب اآلجال املمكنة
ابعتبار ارتباط ذلك ابستكمال تركيز مصاحل
اهليئة املرتبط بدوره إبصدار التنظيم اهليكلي
للهيئة والنظام األساسي اخلاص أبعواهنا.

همة إعداد تقريـر سنـوي عن نشاطهـا
ُ )7م ّ
Le Rapport Annuel

يتضمن
تتوىل اهليئة إعداد تقرير سنوي حول نشاطها
• ّ
ّ
االقرتاحات والتوصيات الالّزمة ملزيد تكريس ح ّق النفاذ
إىل املعلومة ،إضافة إىل ُمعطيات إحصائية حول عدد
مطالب النفاذ إىل املعلومة وعدد مطالب التظلّم والردود
وآجاهلا والقرارات الصادرة عنها واملتابعة السنوية ملدى
تنفيذها من طرف اهلياكل اخلاضعة ألحكام القانون
املتعلق ابحل ّق يف النفاذ إىل املعلومة.

• جدير ابإلشارة يف هذا الصدد إىل أن اهليئة انطلقت بع ُد يف
كل اهلياكل األخرى لطلب م ّدها –
مراسلة خمتلف الوزارات و ّ
تطبيقا ألحكام الفقرة الرابعة من الفصل  – 34بتقارير حول
نشاط املكلفني ابلنفاذ إىل املعلومة على مستوى الوزارات –
وهي تقارير يضبط ُمتواها القانون وتتضمن االقرتاحات
والتوصيات الالزمة ملزيد تدعيم تكريس حق النفاذ إىل املعلومة
إضافة إىل معطيات حول عدد مطالب النفاذ املقدمة واملطالب
اليت متّت اإلجابة عليها واملطالب املرفوضة ومطالب التظلّم
والردود عليها وآجاهلا زايدة على اإلجراءات املتخذة يف جمال
إاتحة املعلومة مببادرة من اهليكل املعين والتصرف يف الواثئق
وتكوين األعوان.

 )7أنشطة اهليئة على املستوى الدويل :

خبصوص أنشطة اهليئة على املستوى التعاون الدويل ،ال ب ّد من
تسجيل شروع اهليئة منذ شهر ديسمبــر املاضي يف تنفيذ عدد
من برامج التعاون مع بعض املنظمات الدولية غري احلكومية
مثل منظمة املادة  19ومنظمة  OCDEواملنظمة الدولية
للتقرير عن الدميقراطية  DRIومنظمة اليونسكو و املعهد
الدامناركي حلقوق اإلنسان.

كوانت اجملتمع املدين
وسوف نُويل جلانب التعاون مع ُم ّ
واملنظمات الدولية غري احلكومية على وجه اخلصوص أمهية
خاصة يف وضع وتنفيذ برانمج عمل اهليئة وفقا للمعايري الدولية
يف جمال ح ّق النفاذ إىل املعلومة.

ش
كرا على التفاعل
ُ
ً
و ُحسن اإلصغ ــاء

