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"تكريس الحق في اإلطالع عمى المعمومات في القانون الجزائري"
د .بن حيدة محمد
أستاذ بقسم الحقوق
المركز الجامعي بمحاج بوشعيب عين تموشنت
الممخص:
يعد الحق في اإلطبلع عمى المعمومات أو الحصول عمييا أو الولوج إلييا من أكثر الحقوق أىمية في
العقود األخيرة باعتباره حجر الزاوية لمعديد من الحقوق األخرى كحرية التعبير واإلعبلم والرأي ،ومن الوسائل
التي تضمن وتكفل لممواطن الديمقراطية التشاركية ،لذا فقد أولى لو المشرع الجزائري أىمية بالغة بتنظيمو بموجب
العديد من النصوص القانونية ،وعزز ذلك بتكريسو بموجب التعديل الدستوري  01-16ليمنحو بذلك قدسية
منيعة ويضفي عميو الحماية الدستورية.
Summary:
The right to access to information is one of the most important rights in recent decades as
the cornerstone of many other rights, such as the freedom of expression, information and opinion,
and the means to guarantee and guarantee a participatory democratic citizen. Many of the legal
texts, and reinforced it by enshrining it under the constitutional amendment 16-01 to grant him
sanctity of immunity and give him constitutional protection.

مقدمة:
لقد أصبحت السيطرة عمى المعمومات في العقود األخيرة المحور الذي يتحكم في جوانب الحياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،والمؤشر الذي يقاس بو مدى تطور الدول ،حيث انتقمت القوة من الشخص الذي يممك
رأس المال إلنشاء المصانع ودفع أجور العمال إلى الشخص الذي يسيطر عمى تقنيات االتصاالت والمعمومات
ويمتمك المعرفة التقنية والبرمجية التي تسيرىا.
وعميو أصبح الحق في اإلطبلع عمى المعمومات أو حرية تداوليا أو الولوج إلييا 1من الحريات الفكرية
التي ال غنى عنيا في مجتمع ديمقراطي متحضر ،وذلك لما تمعبو من دور في نشر األفكار وتبادل اآلراء
والخبرات ،ولما ليا من تأثير قوي عمى المجتمعات ،ألن تكوين الفرد ألفكاره وبناء قناعاتو ال يكون ذا قيمة
عممية ونفعية إذا لم يتمكن من اإلطبلع عمى المعمومات والتعبير عمييا وتجسيدىا ميدانيا ،بل ال يمكن لمفرد
ممارسة حقوقو والمطالبة بيا إذا كان يجيميا بداية.
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وتتجمى أىمية الحق في الحصول عمى المعمومات من خبلل عبلقتو بالحقوق األخرى ،حيث يعتبر أداة
لتفعيل وممارسة العديد من الحقوق األخرى ،ألن حرية الصحافة والنشر واإلعبلم والتعبير ال يمكن تحقيقيا إال
بضمان حرية اإلطبلع عمييا وتداوليا والوصول إلييا عمى اعتبار أن المعمومات ىي رأس المال األساسي لكل
ىذه الوسائل ،وال يمكن ضمان استقبلليتيا وقياميا بدورىا دون أن تتاح ليا المعمومات التي تحوزىا جيات
حكومية أو جيات خاصة أو أشخاص طبيعيين.
لذا فقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري الحق في الحصول عمى المعمومات بموجب التعديل الدستوري
 201-16ومنحو قدسية منيعة بتنظيمو دستوريا وذلك بموجب المادة ( )51منو عمى أن "الحصول عمى
المعمومات والوثائق واإلحصائيات ونقميا مضمونان لممواطن ،ال يمكن أن تمس ممارسة ىذا الحق بحياة الغير
الخاصة وبحقوقيم وبالمصالح المشروعة لممؤسسات وبمقتضيات األمن الوطني ،يحدد القانون كيفيات ممارسة
ىذا الحق".
وبالمقابل نص عمى ضرورة حماية المعمومات الشخصية وأدرجيا ضمن المظاىر الرئيسية لمحق في
الحياة الخاصة وىو ما تضمنتو الفقرة الثالثة من المادة ( )46من التعديل الدستوري  01-16وبأن "....حماية
األشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنو القانون ويعاقب عمى
انتياكو."...
وأمام استحداث المؤسس الدستوري الجزائري لتكريس الحق في الحصول عمى المعمومات من جية
والتأكيد عمى ضرورة حماية المعمومات الشخصية باعتبارىا حق أساسي من جية أخرى ،كان من الضروري
البحث عن مكانة الحق في الحصول عمى المعمومات في القانون الجزائري لمعرفة الضمانات التي يتمتع بيا
والقيود الواردة عميو خاصة وأن المشرع الجزائري سبق وأن نظمو بموجب النصوص العادية قبل تكريسو دستوريا.
اإلشكالية:
كيف نظم المشرع الجزائري الحق في اإلطبلع عمى المعمومات؟ وما ىي الضمانات التي رصدىا
لممارستو؟ وما ىو نطاق ممارستو في ظل احترام الحياة الخاصة لمغير؟.
الخطة:
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سنحاول اإلجابة عمى اإلشكالية بتوضيح النصوص القانونية التي كرست الحق في اإلطبلع عمى
المعمومات (المطمب األول) ،سواء النصوص الدولية (الفرع األول) أو النصوص الداخمية (الفرع الثاني) ،ثم
تحديد الضمانات التي تتيح التمتع بو (المطمب الثاني) ،وذلك بالكشف عن الوسائل واآلليات التي تسيل ذلك
(الفرع األول) ،والضمانات التي تكفل ممارستو (الفرع الثاني) ،ثم إبراز نطاق ممارستو (المطمب الثالث) بتحديد
المعمومات التي يحق لممواطن الحصول عمييا (الفرع األول) ،والمعمومات التي ال يجوز الحصول عمييا (الفرع
الثاني).
المطمب األول :االعتراف القانوني بالحق في اإلطالع عمى المعمومات.
يعتبر الحق في اإلطبلع عمى المعمومات المكون األساسي لمتمتع بالحقوق المدنية والسياسية 3ويعرف
بأنو قدرة األفراد عمى الحصول عمى المعمومات والبيانات من المؤسسات الحكومية واإلطبلع عمى السجبلت
ذات الصمة ،وتسمح بعض الدول ألي فرد الحصول عمييا دون أن يعد سببا لذلك.4
الفرع األول :االعتراف الدولي بالحق في اإلطالع عمى المعمومات.
يرجع األساس القانوني لمحق في اإلطبلع عمى المعمومات إلى القرار ( )59لمجمعية العامة لؤلمم
المتحدة لسنة ( 5)1946الذي نص عمى"أن حرية الحصول عمى المعمومات حق أساسي لئلنسان ،وحجر الزاوية
لجميع الحريات التي تنادي بيا األمم المتحدة".
وعبرت عميو الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان بالحق في استقاء األخبار واألفكار والمعمومات وحرية تمقييا
وتداوليا ،وأدرجتو ضمن الحقوق التي تكفل ممارسة حرية التعبير واإلعبلم ،حيث نص اإلعبلن العالمي لحقوق
اإلنسان 6في المادة ( )19منو عمى "أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ،وذلك عن طريق التماس
المعمومات واألفكار وتمقييا واذاعتيا لآلخرين بأية وسيمة ودونما اعتبار لمحدود".
وىو المعنى الذي أشار إليو العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية 7بموجب المادة ( )19منو عمى أنو
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ،ويشمل ىذا الحق اعتناق اآلراء دون تدخل ودون مضايقة ،وحقو في
استقاء األنباء واألفكار وتمقييا واذاعتيا بأية وسيمة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية.
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كما نص العيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية بموجب المادة العاشرة ( )10منو ولكن بصيغة
مختمفة عن تمك التي وردت في كل من اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان والعيد الدولي لمحقوق المدنية
والسياسية ،حيث بين حق كل رد في المشاركة في الحياة الثقافية ،والتمتع بفوائد التقدم العممي والتكنولوجي وىو
ما يدخل في نطاق طمب المعرفة والتماس المعمومات.
وبذلك أخذت المواثيق اإلقميمية ،حيث نص الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 8في فقرتو األولى ( )01من
المادة ( )32عمى أنو "يضم ىذا الميثاق الحق في اإلعبلم وحرية الرأي والتعبير ،والحق في استقاء األنباء
واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخرين بأي وسيمة ودونما اعتبار لمحدود الجغرافية".
وبينت المادة التاسعة ( )09من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 9مضمونو وبأن من حق كل
فرد أن يحصل عمى المعمومات ،وأن يعبر عن أفكاره وينشرىا في إطار القوانين والموائح ،وحددت نطاقو
والمتمثل في الحق في التماس المعمومات سواء أخذت ىذه المعمومات صيغة األنباء أو صيغة األفكار ،والحق
في تمقييا واستبلميا ونشرىا واذاعتيا.
وأدرج الميثاق اإلفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة ( 10)2011الحق في الوصول إلى
المعمومات من واجبات الخدمة العامة واإلدارة العامة ،حيث نصت المادة السادسة ( )06منو عمى ضرورة أن
تقوم اإلدارة بتوفير المعمومات الضرورية لممستخدمين حول التدابير واإلجراءات المتعمقة بالخدمة العامة
وبإببلغيم بالق اررات المتخذة ضدىم وبيان أسبابيا وآليات الطعن القانونية المتاحة ليم.
وأكدت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية 11عمى ذلك بتحديدىا لمضمون وعناصر
ىذا الحق ،حيث نصت المادة العاشرة ( )10منيا " ...وتتضمن حرية التعبير بث المعمومات واألفكار وحرية
الحصول عمييا ،وحرية البحث عميو."...
إن إقرار الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان الحق في اإلطبلع عمى المعمومات وتكريسو يعد بمثابة ممارسة
لحرية الفكر ،ووسيمة لمتمتع بالحريات األخرى كحرية التعبير والرأي واإلعبلم ،وآلية لضمان الحق في المعرفة
والتمتع بفوائد التقدم التكنولوجي.
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الفرع الثاني :االعتراف الداخمي بالحق في اإلطالع عمى المعمومات.
لقد كرس التعديل الدستوري  01-16الحق في الحصول عمى المعمومات والوثائق واإلحصائيات باعتباره
حقا دستوريا وترك مجال تنظيمو لمقانون ،إال أن ما تجدر اإلشارة إليو ىو اعتراف المشرع الجزائري بالحق في
الحصول عمى المعمومات وتنظيمو بموجب العديد من النصوص القانونية المختمفة باعتباره تجسيدا لمحق في
المعرفة ،وضمانة لممارسة حريتو في التفكير والرأي والتعبير.
حيث كفل المرسوم التنفيذي  131-88المنظم لمعبلقة بين اإلدارة والمواطن 12الحق في اإلطبلع عمى
الوثائق والمعمومات اإلدارية بموجب المادة العاشرة منو ( ،)10واعتبر الحصول عمييا أحد مظاىر اإلطبلع
وذلك حسب الفقرة الثانية من نفس المادة ،وبأن الحق في اإلطبلع يتم عن طريق االستشارة المجانية في عين
المكان أو بتسميم نسخ منيا ،وعميو فإن كل النصوص التي تقر الحق في اإلطبلع عمى المعمومات تكرس الحق
في الحصول عمييا ،إال أن الفرق بينيما يتمثل في أن الحصول يكون عمى نفقة الطالب أما اإلطبلع فيكون
مجانيا.
كما اعتبر قانون اإلعبلم ()05-12

13

الحق في اإلطبلع عمى المعمومات بموجب المادة الخامسة

( )05منو من الحقوق الضرورية التي تكفل االستجابة لحاجات المواطن في مجال اإلعبلم والثقافة والتربية
والمعارف العممية ،وتسييل المعرفة لمتراث التاريخي والوثائقي المحمي وتطوير المعارف التاريخية والثقافية،
وخولت المادة الثانية ( )02من المرسوم الرئاسي المتعمق بالمنظومة اإلحصائية 14لؤلفراد الحق في اإلطبلع
عمى الوقائع االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وأقر قانون البمدية الحق في اإلطبلع عمى المعمومات لممواطنين كوسيمة من وسائل مشاركتيم في تسيير
شؤون البمدية حيث منحت المادة ( )14منو صراحة لكل شخص اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس
الشعبي البمدي وكذا الق اررات البمدية ،ومنحيم الحق في الحصول عمى نسخ منيا ،أشكال ممارستو وضوابطيا
وذلك لتسييل إعبلم المواطنين بتسيير الشؤون المحمية.
كما منح القانون العضوي ( )01-12المتعمق بنظام االنتخاب 15في المادة ( )18منو لكل ناخب الحق
في اإلطبلع عمى القائمة االنتخابية التي تعنيو ،والممثمين المعتمدين قانونا لؤلحزاب السياسية المشاركة في
االنتخاب والحصول عمى نسخة منيا.
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وخصص قانون المنازعات الضريبية لمحق في اإلطبلع الباب الرابع ،حيث كفمت المادة ) (45منو حق
اإلطبلع ألعوان اإلدارة الجبائية ،قصد تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتيا بتصفح الوثائق والمعمومات ،وأنو ال
يجوز االحتجاج من طرف المؤسسات والييئات أيا كان نوعيا والخاضعة لمراقبة السمطة اإلدارية أن تحتج
بالسر الميني أمام أعوان اإلدارة المالية الذين يطمبون منيا اإلطبلع عمى وثائق المصمحة كما أشارت إلى ذلك
المادة ( )46من نفس القانون.
وبينت المادة ( )47منو أن ممارسة مختمف حقوق اإلطبلع عمى الوثائق لصالح اإلدارات الجبائية يكون
من أجل مراقبة تطبيق التنظيم الخاص بالصرف ،كما يجوز في كل دعوى أمام الجيات القضائية المدنية
واإلدارية والجزائية أن تمنح النيابة العامة حق اإلطبلع عمى عناصر من الممفات لئلدارة الجبائية.
بل اعتبر البعض أن الحق في إلطبلع عمى المعمومات يعد التزاما قانونيا ،ومن ذلك التزام الطبيب بتقديم
المعمومات لممريض لمحصول عمى رضاه المباشر لمباشرة العبلج ،وبذلك يبصره الحق في اإلطبلع عمى
المعمومات بآثار العبلج وتمنعو من الوقوع في غمط جوىري لمعقد.16
وقد جاء التكريس الحديث لمحق في اإلطبلع بموجب المرسوم التنفيذي رقم  190-16المحدد لكيفيات
اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي البمدي والق اررات البمدية ،ىو أقره المشرع الجزائري كوسيمة
من وسائل دعم الديمقراطية التشاركية ،17والمساىمة في التمنية المحمية بالوقوف عمى الحاجات الضرورية التي
ليا تأثير مباشر عمى حياتيم بدل االعتماد عمى األعضاء المنتخبين ،ألن من ابرز أسباب ضعف البمديات ىو
ضعف االتصال من طرف المنتخبين المميين الذين ال زالوا غير متشعبين بمقاربة جوارية.
المطمب الثاني :ضمانات ممارسة الحق في اإلطالع عمى المعمومات.
ييدف الحق في اإلطبلع عمى المعمومات إلى ضمان الدولة لمنشر الواسع لممعمومات ،واتاحتيا لمجميع
ودون تفرقة وبكافة الوسائل الممكنة مثل التوسع في النشر اإللكتروني ،أو النشر اإلعبلمي ،أو إتاحتيا في
المكتبات العامة أو غيرىا من الوسائل بحيث يصبح األصل ىو اإلتاحة ،عمى أن يكون النشر في صيغة
مبسطة يسيل فيميا لمجميع.
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وقد أجمعت المواثيق الدولية والقوانين الداخمية المنظمة لو عمى جممة من المبادئ التي يجب توافرىا
لكي تتحقق المعرفة التامة باألوضاع داخل الدولة والمؤسسات العاممة فييا وبالكشف المطمق عن المعمومات إال
في الحاالت المحددة في القانون.
الفرع األول :توفير وسائل اإلطالع عمى المعمومات.
يشكل توفير وسائل اإلطبلع أىم ضمانة لممارسة الحق في اإلطبلع ،وذلك بتعدد وسائميا مثل
المطبوعات والصحف الرسمية لوحات إعبلنات لمعامة النشرات المحمية المتواجدة لدى الييئات العامة...إلخ ،كما
يمعب اإلفصاح االستباقي دو ار محوريا في تحقيق قدر أكبر من الشفافية واالنفتاح مع ضمان الحصول عمى
المعمومات وتجنب تكاليف الطمب أو االنخراط.
وقد سخر المشرع الجزائري العديد من الوسائل المتنوعة التي تضمن الحق في اإلطبلع وتتيح سبل
الحق في المعرفة ،بما يضمن ولوج األفراد إلى المعمومات ،حيث أقرت المادة ( )42من المرسوم المتعمق
بالمحفوظات الوطنية بالعمل عمى تسييل المعرفة لمتراث التاريخي والوثائقي المحمي وتطويره عن طريق تنظيم
الممتقيات الدراسية والزيارات والمعارض والمحاضرات.
وبينت المادة الثالثة ( )03من قانون اإلعبلم ( )05-12أن وسائل تكريس الحق في اإلطبلع تكون من
خبلل نشر وبث الوقائع ،الرسائل ،اآلراء ،األفكار أو المعارف ،عبر أي وسيمة مكتوبة أو مسموعة أو متمفزة أو
إلكترونية وتكون موجية لمجميور أو لفئة منو.
واعتبرت المادة السادسة ( )06الفقرة الرابعة ( )04من الميثاق اإلفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة
واإلدارة أن تضمن اإلدارة العامة أن تكون اإلجراءات والوثائق اإلدارية مصممة بطريقة سيمة ولغة مفيومة.
بل ويعد إنشاء المشرع الجزائري لمركز لممحفوظات الوطنية 18من أىم اآلليات التي تجسد حرص
المشرع الجزائري وتأكيده لتكريس الحق في اإلطبلع عمى المعمومات حيث نصت المادة الرابعة ( )04الفقرة
الثامنة ( )08من المرسوم المتضمن إنشاءه أن اليدف من إنشاء المركز ىو المحافظة عمى التراث الوثائقي
الوطني واستغبللو وتبميغو لمجميور من خبلل العديد من وسائل اإلطبلع كإصدار المجبلت الدورية والدراسات
الوافية والوثائق وكل مصادر البحث.
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وألزم المشرع الجزائري المجمس الشعبي البمدي بموجب المرسوم التنفيذي  190-16المتعمق بكيفية
اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي البمدية والق اررات البمدية استعمال كل الدعائم الرقمية
المبلئمة قصد ضمان نشر وتبميغ الق اررات البمدية كما نص عمى ضرورة تخصيص فضاء مجيز بالوسائل
إلعادة النسخ.
ويمكن تكريس حق اإلطبلع عن طريق إنشاء جياز مستقل ،أو وضع اإلجراءات القانونية التي تمكن
األفراد من الحصول عمى المعمومة والمجوء إلى القضاء في حالة عدم التمكن من ذلك شريطة أن يتم كل ىذا في
غضون فترات زمنية قصيرة منصوص عمييا في القانون وبعبارة أخرى يجب أن تتمتع ىذه اإلجراءات بالبساطة
والسرعة والتكمفة المجانية والمحددة.19
الفرع الثاني :حرية الحق في اإلطالع عمى المعمومات ومجانيته.
وحتى يكفل ممارسة الحق في اإلطبلع عمى المعمومات لكافة األفراد فقد اعترف المشرع الجزائري بحرية
ممارستو ومجانيتو ،حيث نصت المادة الرابعة ( )04من األمر رقم ( )36-71المتضمن إحداث مؤسسة وطنية
لموثائق الوطنية

20

أن الوثائق الوطنية يجوز اإلطبلع عمييا بكل حرية ومجانا إال إذا تعمق األمر بصيانة ممارسة

اختصاصات الحكومة واإلدارة والنظام العام وشرف المواطنين.
وأكد المرسوم  131-88المنظم لمعبلقات بين اإلدارة والمواطن بموجب الفقرة الثانية من المادة العاشرة ()10
عمى أنو يتم اإلطبلع عن طريق االستشارة المجانية في عين المكان ،وأجازت المادة ( )88من المرسوم المتعمق
بالمخطوطات الوطنية اإلطبلع بكل حرية عمى المصادر الوثائقية لدى المحفوظات الوطنية بعد  25سنة ،وعمى
الوثائق العمومية في أصميا دون حصر لممدة بزمن معين ،وىو المعنى الذي أكدتو المادة العاشرة ( )10من
قانون األرشيف الوطني ،21وبأنو يتم حفظ األرشيف العمومي لئلطبلع بحرية ومجانا بعد ( )25سنة من إنتاجو.
وبين المرسوم التنفيذي رقم  190-16المحدد لكيفيات اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس
الشعبي البمدي والق اررات البمدية ىذا المعنى بموجب المادة السادسة ( )06منو ،والتي نصت عمى أن "اإلطبلع
عمى الق اررات البمدية مجاني ويجب أن يتم بداخل المقرات التابعة لمبمدية بحضور الموظف المعني."...
وتتجسد حرية اإلطبلع عمى المعمومات في عدم إلزام األفراد بتحديد أسباب ومبررات اإلطبلع ،وىو ما
بينو المرسوم التنفيذي  190-16المتعمق بكيفية اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي البمدية
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والق اررات البمدية بموجب المادة ( )04منو ،وبأن طمب اإلطبلع عمى الق اررات البمدية يوجو إلى رئيس المجمس
الشعبي البمدي دون أي تبرير وتحديد لؤلسباب.
ويقصد بالمجانية ىي الحق في اإلطبلع عمى المعمومات أنو يتم دون مقابل مالي تعزي از لمبدأ مجانية
المرفق العام ،وتجدر اإلشارة إلى ضرورة التفريق بين الحق في اإلطبلع عمى المعمومات والحق في الحصول
عمييا ،ألن ىذا األخير يتحمل نفقة الحصول عميو صاحب الطمب ،وىو ما بينتو المادة ( )14من قانون البمدية
والمادة ( )08من المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي البمدي
والق اررات البمدية ،وأكدتو الفقرة الثانية من المادة العاشرة ( )10وبأن تسميم النسخ يتم عمى نفقة الطالب.
بل ومن الضمانات التي رصدىا المشرع الجزائري لكفالة الحق في الحصول عمى المعمومات ىي ترتيب
العقوبة من الدرجة الثانية عندما يرفض الموظفين تسميم عقد إداري يحق لممواطن الحصول عمييا قانونا ،أو
اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق إدارية مسموح باإلطبلع عمييا.22
المطمب الثالث :نطاق الحق في اإلطالع عمى المعمومات.
بالرغم من الدور المحوري الذي يمعبو الحق في الحصول عمى المعمومات باعتباره حجر الزاوية لمعديد
من الحقوق األخرى كحرية التعبير والرأي ،وأىميتو في تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد من خبلل توعية
المجتمع ،إال أن ذلك لم يمنع من فرض بعض القيود التي تيدف إلى تحقيق التوازن بين حق المجتمع في
المعرفة والحق في حماية واحترام الحياة الخاصة لؤلفراد.
الفرع األول :طبيعة المعمومات التي يرد عميها الحق في اإلطالع.
تنص القاعدة العامة عمى أن لكل فرد الحق في الحصول عمى المعمومات التي تحوزىا الجيات
الحكومية إال إذا كانت ىذه المعمومات ضمن النطاق الذي يقيده القانون ،وقد أقر التعديل الدستوري 01-16
الحق في اإلطبلع وبين طبيعة المعمومات التي عمييا والمتمثمة في المعمومات ،الوثائق واإلحصائيات دون أن
يبن مضمونيا ،وترك مجال تنظيمو إلى القانون.
إال أنو وباستقرائنا لنصوص القوانين العادية تتضح المعمومات التي يجوز اإلطبلع عمييا ،حيث بينت
المادة ) (42من القانون المتعمق بالمحفوظات الوطنية

23

بأن المعمومات التي يرد عميو اإلطبلع تشمل كل
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األوراق والوثائق المنتجة والمستممة من اإلدارات والجماعات والييئات والشركات الوطنية والمكاتب والمقاوالت
والمصالح العمومية والحزب والمنظمات الوطنية.
واعتبرت المادة الثانية ( )02من ذات المرسوم المتعمق بالمنظومة اإلحصائية أن الحق في اإلطبلع يرد
عمى الوقائع االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأساليب عددية.
ووضحت المادة العاشر ( )10من المرسوم التنفيذي  131-88المنظم لمعبلقات بين اإلدارة والمواطن
عمى أن األفراد يمكنيم أن يطمعوا ويستمموا الوثائق والمعمومات اإلدارية ،وىو المعنى الذي أكدتو المادة ()14
من قانون البمدية ،وبأن المعمومات التي يجوز اإلطبلع عمييا ىي مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي البمدي
وكذا الق اررات البمدية ،وتتضمن ىذه األخيرة جل أعمال البمدية وخاصة تمك التي تتعمق بمجال التسيير والتنظيم
والشؤون المحمية.
واعتبر البعض المعمومات الجديرة باإلطبلع ىي المعمومات التنظيمية والتشغيمية ،الق اررات والمعمومات
المرتبطة بالخدمات العامة ،معمومات متعمقة بالميزانية ،معمومات عن االجتماعات المفتوحة معمومات متعمقة
باتخاذ القرار والمشاركة العامة وأن يكون القيد في حدود االستثناءات التي يحددىا القانون ،24فحق الحصول
عمى المعمومات يتعمق بكل المعمومات التي تعممو بالواقع واألىداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقيا.25
وعميو فإن القاعدة العامة ىي أن كل إنسان لو الحق في اإلطبلع عمى ما يجري حولو باعتباره محور
التطور وأن كل الق اررات المتخذة والسياسات المنتيجة ىدفيا إشباع حاجاتو وتنظيم حياتو وتعزيز التكفل بحقوقو
وحرياتو فكان من الواجب أن يكون عمى إطبلع عمى ذلك وال يتأتى ىذا إلى بتعزيز ممارسة ىذا الحق ليكون
األصل اإلطبلع واالستثناء ىو التقييد.
الفرع الثاني :المعمومات التي ال يجوز اإلطالع عميها.
لقد بين المشرع الجزائري بموجب التعديل الدستوري  01-16الذي كرس الحق في اإلطبلع القيود
واالستثناءات التي يجب احتراميا عند ممارستو وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة ( ..." )51ال يمكن أن
تمس ممارسة ىذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقيم وبالمصالح المشروعة لممؤسسات وبمقتضيات األمن
الوطني ،يحدد القانون كيفيات ممارسة ىذا الحق".
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وعمى اعتبار أن الحق في الحياة الخاصة يتضمن العديد من المظاىر المكونة لشخصية اإلنسان بما
فييا الح في الصورة والحق في سرية اإلتصاالت الخاصة والحق في المعمومات الشخصية 26فإن ىذا األخير ىو
أكثر القيود التي تشكل القيد واالستثناء عمى الحق في اإلطبلع عمى المعمومات.
وىو المعنى الذي أدرجو المؤسس الدستوري الجزائري بموجب الفقرة األخيرة من المادة  46من التعديل
الدستوري  01-16عندما نص عمى ضرورة حماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات
الطابع الشخصي حق أساسي يضمنو القانون ويعاقب عمى انتياكو ،واعتبره من القيود اإلستثنائية عمى الحق في
الحياة الخاصة بعدما كان يعتبر ىذا األخير بموجب دستور  1996من الحقوق الدستورية المطمقة التي ال يجوز
المساس بيا بأي شكل من األشكال.
وىو ما أكدتو النصوص القانونية السابقة ،حيث اعتبر المرسوم  131-88المنظم لمعبلقات بين اإلدارة
والمواطن بموجب المادة ( )11منو احترام وحماية الحياة الخاصة لؤلفراد ووضعيتيم الشخصية االستثناء الوحيد
الذي يحول دون نشر أو تسميم أي وثيقة.
كما استثنى األمر المتضمن إحداث مؤسسة لموثائق الوطنية المعمومات المتعمقة بالحياة الخاصة من
اإلطبلع بموجب المادة الرابعة ( ،)04حيث نصت أنو يجوز اإلطبلع بكل حرية ومجانا عمى األوراق والوثائق
المكونة لمؤسسة الوثائق الوطنية إال ما يتعمق بصيانة ممارسة اختصاصات الحكومة واإلدارة والنظام العام
وشرف المواطنين.
وحددت المادة ( )88من المرسوم المتعمق بالمخطوطات الوطنية مدة خمسين ( )50سنة كمدة قانونية
لجواز اإلطبلع عمى القضايا الجنائية ،وىو المعنى الذي أقرتو المادة العاشرة ( )10الفقرة األولى ( )01من
قانون األرشيف الوطني صراحة ،عندما نصت بعدم جواز اإلطبلع عمى المعمومات القضائية المتعمقة بالحياة
الخاصة مطمقا ،أما المعمومات الطبية فيكون اإلطبلع عمييا بعد مئة ( )100سنة من تاريخ ميبلد الشخص.
ومنعت الفقرة الثانية ( )02من المادة (  )46من قانون اإلجراءات الجبائية استعمال المعمومات الفردية
ذات الطابع االقتصادي أو المالي المحصل عمييا أثناء التحقيقات اإلحصائية ألغراض المراقبة الجبائية.
ونص المرسوم التنفيذي  190-16المتعمق بكيفية اإلطبلع عمى مستخرجات مداوالت المجمس الشعبي
البمدية والق اررات البمدية بموجب المادة ( )03منو عمى المعمومات التي تستثنى من اإلطبلع ،ويتعمق األمر
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بالحاالت التأديبية ،المسائل المرتبطة بالحفاظ عمى النظام العام ،الق اررات البمدية ذات الطابع الفردي والمتعمقة
بسير اإلجراءات القضائية.
وتتضح عبلقة الحق في اإلطبلع عمى المعمومات بالحق في الحياة الخاصة من خبلل ما صرح بو
القضاء اإليطالي في قضية "غويرا" التي رفع مقدموا االلتماس فييا والذين عاشوا بالقرب من مصنع لممواد
الكيماوية شكوى ضد السمطات المحمية في ايطاليا إلخفاقيا بتزويدىم بالمعمومات المتعمقة بمخاطر التموث التي
تؤثر عمى مصالحيم وتمنعيم من التمتع بمنازليم.
وىو ما يشكل تدخبل بحقيم في حياتيم الخاصة والعائمية ،ونتيجة لذلك تقيدت الحكومة بالتزام إيجابي
لتزويد مقدمي االلتماس بالمعمومات الضرورية لتقييم مخاطر العيش في بمدة قريبة من مصنع لممواد الكيماوية
شديد الخطورة ،27إذ أن اإلخفاق في تزويدىم بالمعمومات يعد خرقا لمحقوق الواردة في المادة الثامنة ( )08من
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.28
الخاتمة
يتضح من خبلل ىذه الورقة البحثية أن الحق في اإلطبلع عمى المعمومات عرف تكريسو تطو ار في
التشريع الجزائري بداية باعتباره حقا من الحقوق الفكرية إلى اعتباره وسيمة تتوقف عمى ممارستو العديد من
الحريات األخرى كحرية التعبير واإلعبلم وحرية الرأي ،إلى اعتباره وسيمة من الوسائل التي تكفل لممواطن
ممارسة الديمقراطية التشاركية ،لذا فقد كرسو التعديل الدستوري  01-16ومنحو قدسية منيعة وأضفى عميو
الحماية الدستورية التي تكفل لو الحماية واالحترام.
ومما يبلحظ في ىذا التعديل الدستوري  01-16ىو تركيز المؤسس الدستوري عمى ضرورة إحداث
توازن بين ممارسة الحق في اإلطبلع عمى المعمومات وحماية المعمومات الشخصية لؤلفراد ،حيث اعتبرت الفقرة
الثانية من المادة ( )51الحق في الحياة الخاصة من االستثناءات والقيود التي يتعين احتراميا عند ممارستو
وقيدت المادة ( )46من التعديل الدستوري 01-16بدورىا ممارسة الحق في الحياة الخاصة بضرورة احترام
المعطيات الشخصية لؤلشخاص الطبيعيين وىو – الحق في الحياة الخاصة  -الذي كان يعتبره بموجب دستور
 1996حقا مطمقا ال يجوز المساس بو بأي شكل من األشكال.
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ومما يؤخذ عمى المؤسس الدستوري ىو التأخر في تكريسو لمحق في اإلطبلع دستوريا مقارنة بما
تضمنتو العديد من النصوص القانونية العادية ،حيث تبين أن المشرع الجزائري سبق وأن كرس الحق في
الحصول عمى المعمومات بموجب العديد من النصوص القانونية العادية التي أشرنا إلييا ضمن ىذا البحث.
أن إحالة المؤسس الدستوري تنظيم الحق في الحصول عمى المعمومات بموجب القانون يعتبر مسمك
حميد ألن اإلشارة إليو بموجب العديد من النصوص القانونية يشتت معانيو ويضفي القوانين الغموض عمى
مفيومو ونطاقو ،كما يشكل عائقا أمام الباحثين ،حيث يفرض ضرورة اإلطبلع واإللمام بكافة النصوص والقوانين
وىو ما يستحيل في ظل كثرة النصوص القانونية وتشعبيا.
وبالرغم من أن التعديل الدستوري أحال تنظيمو لمقانون ،وفي الوقت الذي كما ننتظر صدور نصا قانونيا
موحدا ينظم كافة جوانبو ويحدد نطاقو ويبين إجراءات ممارستو ،أصدر المشرع الجزائري الحق في اإلطبلع عمى
مداوالت المجمس الشعبي البمدي وبذلك أعاد اإلشكالية التي كان يفترض تجنبيا وىي ضرورة توحيد النصوص
القانونية المنظمة لو بنص واحد ،وبذلك ىدم المعنى الذي كان يفترض األخذ بو ،ولعل الدافع الرئيسي الذي حذا
بالمشرع الجزائري إلى إقرار الحق في اإلطبلع بالنسبة لمداوالت المجمس الشعبي البمدي ىو دعم الديمقراطية
التشاركية التي يسعى إلى تعزيزىا بإشراك المواطن في تسسير شؤونو المحمية.
الهوامش:
.1

ميت ىولم ،اإلنتفتاح والولوج إلى المعرفة دليمك إلى الشأن العام ،المعيد الدنماركي لحقوق اإلنسان،

 ،2008ص:

.05
.2

القانون رقم  01 -16المؤرخ في  06مارس  ،2016المنشور في الجريدة الرسمية العدد ،14 :المؤرخة
في 07 :مارس  2016المتضمن التعديل الدستوري.

.3

محمد فوزي الخضر ،القضاء واإلعبلم حرية التعبير بين النظرية والتطبيق" دراسة مقارنة" ،المركز الفمسطيني لمتنمية
والحريات اإلعبلمية ،رام اهلل ،فمسطين ،2012 ،ص .34 :أنظر :أحمد عزت ،حرية تداول المعمومات (دراسة قانونية)
الطبعة الثانية ،مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،القاىرة ،مصر ،2013 ،ص.07 :

.4

أحمد درويش وآخرون ،حرية تداول المعمومات في مصر ،تقديم :إسماعيل سراج الدين ،مكتبة اإلسكندرية ،مصر
 ،2009ص.72 :

Pierine canvaggio, vers un droit d’acces al ‘information publique, organisation des nations
uniesla science et la culture, 7lace de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France et le Bureau de
l’UNESCO pour l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisi, UNESCO 2014. P:23..
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اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان  ،1948انضمت إليو الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،67-89المؤرخ في 16
ماي  ،1989المنشور في الجريدة الرسمية العدد ،64 :المؤرخة في 10 :سبتمبر .1963

.7

العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية  ،1966انضمت إليو الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم89 :

في 16 :ماي  ،1989المنشور في الجريدة الرسمية العدد ،20 :المؤرخة في 17 :ماي
.8

 ،67-المؤرخ

.1989

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  ،2004صادقت عميو الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،26-06 :المؤرخ في11 :
فبرار  ،2006المنشور في الجريدة الرسمية العدد ،08 :المؤرخة في 15 :فبراير .2006

.9

الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  ،1981صادقت عميو الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 38-87:المؤرخ
في 03 :فبراير  ،1987المنشور في الجريدة الرسمية العدد ،06 :المؤرخة في 04 :فبراير .1987

.10

الميثاق اإلفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة  ،2011صادقت عميو الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -12
 415المؤرخ في  11ديسمبر  ،2012المنشور بالجريدة الرسمية العدد ،68 :المؤرخة في  16ديسمبر .2011

.11

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية  ،1950اعتمدت من طرف مجمس أوروبابتاريخ  04نوفمبر 1950
بروما ،المعدلة وفق البرتوكول رقم 11:من مجموعة المعاىدات األوروبية ،دخمت حيز التنفيذ تاريخ 30 :أيمول .1953

.12

المرسوم رقم  131-88المؤرخ في  04يوليو  ،1988المنشور في الجريدة الرسمية العدد ،27 :المؤرخة في  06يوليو
 ،1988المتضمن تنظيم العبلقات بين اإلدارة والمواطن.

.13

القانون العضوي رقم  ،05-12المؤرخ في 12 :يناير ،2012المنشور في الجريدة الرسمية العدد ،02 :المؤرخة في15 :
يناير  ،2012المتعمق باإلعبلم.

.14

المرسوم التشريعي رقم  ،01-94المؤرخ في 15 :يناير  ،1994المنشور في الجريدة الرسمية العدد ،03:المؤرخة في:
 16يناير  ،1994المتعمق بالمنظومة اإلحصائية.

.15

القانون العضوي رقم  ،01-12المؤرخ في 12 :يناير  ،2012المنشور في الجريدة الرسمية العدد ،01:المؤرخة في14 :
يناير  ،2012المتعمق بنظام االنتخابات.

.16

محمد رايس ،االلتزام باإلعبلم قبل التعاقد ،مجمة الحجة ،منظمة المحامين لناحية تممسان ،قصر العدالة ،تممسان ،الجزائر
العدد ،01 :جويمية  ،2007ص 23 :وما بعدىا.

.17

كما تعرف بأنيا حق المواطنين في النظم الديمقراطية في المشاركة /بحيث يصبح من واجب المواطنين المشاركة في
صناعة الق اررات التي يقدميا نوابيم والتي تكون عمى صمة مباشرة بحياة المواطنين ،أنظر :مولود عقبوبي ،الديمقراطية
التشاركية في المجالس المنتخبة المحمية بالجزائر ،مجمة القانون ،العدد ،06 :جوان  ،2016المركز الجامعي أحمد زبانة
بغميزان ،ص.204 :

.18

المرسوم رقم  ،11-87المؤرخ في 06 :يناير  ،1987المنشور في الجريدة الرسمية العدد ،02 :المؤرخة في 07 :يناير
 ،1987المتضمن إنشاء مركز لممحفوظات الوطنية.

.19

حرية المعمومات والشفافية في مصر ،المرجع السابق ،ص.15 :
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األمر رقم  ،36-71المؤرخ في 03 :يونيو  ،1971المنشور في الجريدة الرسمية العدد ،49 :المؤرخة في 18 :يونيو
 ،1971المتضمن إحداث مؤسسة لموثائق الوطنية.

.21

القانون رقم  ،09-88المؤرخ في 26 :يناير  ،1988المنشور في الجريدة الرسمية العدد  ،04المؤرخة في 27 :يناير
 ،1988المتعمق باألرشيف الوطني.

.22

تنص المادة ( )30من المرسوم  131-88المنظم العبلقات بين اإلدارة والمواطن "يجب عمى الموظفين أن يؤدوا واجباتيم
طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما وال يقبل منيم أي تذرع خصوصا فيما يأتي - :رفض خدمة ،أو تسميم عقد إداري
يحق لممواطن الحصول عمييما قانونا -...،اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق إدارية مسموح باإلطبلع عمييا.

.23

المرسوم رقم  ،67-77المؤرخ في 20 :مارس  ،1977المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 :المؤرخة في 03 :أفريل
 ،1977المتعمق بالمحفوظات الوطنية.

.24

آليات إتاحة وتداول المعمومات "دراسة مقارنة" ،برنامج الشفافية والمسائمة ،مركز دعم تنمية المعمومات،
مصر  ،2013ص.07 :

.25

رضوان سبلمة ،حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعمومات والحصول عميو بين القوانين الدولية
والتشريعات الوطني ،مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد  ،37/36ص.143 :

.26

بن حيدة محمد ،حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري ،رسالة دكتوراه في القانون العام،
جامعة أبي بكر بمقايد تممسان ،2017-2016 ،ص 112 :وما بعدىا.

.27

األعمال اإللكترونية وأمن المعمومات ،الجميورية اليمنية ،المركز الوطني لممعمومات ،اليمن،
مارس ،2005ص.23 :

.28

تنص المادة الثامنة ( )08من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية  " 1950لكل
شخص الحق في ان تحترم حياتو الخاصة وحياتو العائمية ومسكنو ومراسبلتو ،ال يجوز لمسمطة العامة
أن تعترض لممارسة ىذا الحق إال إذا نص القانون عمى ىذا التعرض وكان مما يعتبر في المجتمع
الديمقراطي إجراءا ضروريا لسبلمة الدولة أو األمن العام أو رخاء الببلد االقتصادي أو حفظ النظام
العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة واألخبلق ،أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتيم".
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