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 قاعدة البٌانات

 النصوص القانونٌة المنظمة لقطاع األمن فً تونس
 

 

 من رئٌس الحكومة الى السٌدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة 2018 ماي 18 مؤرخ فً 2018 لسنة 19منشور عدد 

 ت العمومٌة آوالوالة ورؤساء البلدٌات ورؤساء المؤسسات والمنش

 الحق فً النفاذ إلى المعلومة:الموضوع 

: المراجع القانونٌة

  المتعلق بالحق فً النفاذ إلى المعلومة2016 مارس 24 المإرخ فً 2016 لسنة 22القانون األساسً عدد . 

 :المالحق

 مطلب نفاذ إلى المعلومة 

 مطلب تظلم إلى رئٌس الهٌكل 

 المتعلق بالحق فً 2016 مارس 24 المإرخ فً 2016 لسنة 22القانون األساسً عدد ٌهدؾ هذا المنشور الى تفسٌر أحكام 

ذلك لضمان حسن تطبٌقه وتحقٌق مختلؾ األهداؾ التً ٌرمً إلٌها والمتمثلة فً ضمان حق كل شخص  والنفاذ إلى المعلومة

والمساءلة وتحسٌن جودة المرفق العام الشفافٌة مبدأي تعزٌز أو معنوي فً النفاذ إلى المعلومة، بما ٌمكن أساسا منطبٌعً 

 .ودعم مشاركة العموم ؾ السٌاسات العمومٌة ومتابعة تنفٌذها وتقٌٌمها ودعم البحث العلمً

مختلؾ االلتزامات المحمولة على كاهل الهٌاكل العمومٌة لتكرٌس الحق فً النفاذ إلى المعلومة سواء  هذا المنشور وٌوضح

كما . ومختلؾ اإلجراءات المتعلقة بها (II)ي طلب من الشخص المعنأو إثر تلقً  (I)فٌما ٌتعلق بنشر المعلومة بمبادرة منها 

( IV)إضافة إلى عالقة الهٌاكل العمومٌة بهٌئة النفاذ إلى المعلومة  (III)دور المكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة ٌوضح هذا المنشور 

 .(V)ومختلؾ اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل هذه الهٌاكل لتكرٌس حق النفاذ إلى المعلومة 

I. بمبادرة من الهٌاكل العمومًنشر المعلومة : 

 التالٌة على الخطالمعلومات نشر لمعنً ٌتعٌن على الهٌكل العمومً ا: 

  التً تهم العموم ذات الصلة بنشاط الهٌكل على ؼرار عقود البرامج ومخططات التنمٌة والبرامج السٌاسات

 .والمخططات القطاعٌة

  قائمة مفصلة فً الخدمات التً ٌسدٌها للعموم والشهادات التً ٌسلمها للمواطنٌن والوثائق الضرورٌة

 .للحصول علٌها والشروط واآلجال واإلجراءات واألطراؾ والمراحل المتعلقة بإسدائها

 النصوصالقانونٌةوالترتٌبٌةالمنظمةلنشاطالهٌكلومختلفالنصوصالتفسٌرٌةذاتالصلة.  

 ه الفرعٌة وكٌفٌة الوصول إلٌها المهامالموكولةإلٌهوتنظٌمهالهٌكلٌوعنوانمقرهالرئٌسٌوكافةمقرات

 .وأرقامهواتفهموعناوٌنهمااللكترونٌة، إضافة إلى المٌزانٌة المرصودة للهٌكل مفصلة

 هوخاصة اإلنجازات ذات الصلة بنشاطهبرامجالمعلومات المتعلقة ب. 

  بالنفاذ إلى المعلومة ونوابهم ومختلؾ البٌانات المتعلقة برتبتهم وخططهم الوظٌفٌة قائمة اسمٌة فً المكلفٌن

  االلكترونً برٌدهم أرقام هواتفهم وعناوٌنبما فً ذلكالمعطٌات الضرورٌة لتٌسٌر االتصال بهم إضافة إلى 

 .وعناوٌن مقرات عملهمالمهنً 

  ها على ؼرار المطبوعات يوالمرتبطة بالخدمات التً ٌسدأو ورقٌا قائمة الوثائق المتوفرة لدٌه الكترونٌا

 . والموارد المرصودة لهاوكراسات الشروطاإلدارٌة 

 شروط منح التراخٌص التً ٌسدٌها الهٌكل. 

 الصفقات العمومٌة المبرمجة والمصادق على مٌزانٌتها والتً ٌعتزم الهٌكل إبرامها ونتائج تنفٌذها. 

 تقارٌر هٌئات الرقابة طبقا للمعاٌٌر المهنٌة الدولٌة. 

 االتفاقٌات ذات الصلة بنشاط الهٌكل التً تعتزم الدولة االنضمام إلٌها أو المصادقة علٌها. 

https://legislation-securite.tn/ar/node/45656
https://legislation-securite.tn/ar/node/45656
https://legislation-securite.tn/ar/node/45656
https://legislation-securite.tn/ar/node/45656
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 ٌلٌةصالمسوحات االحصائٌة التؾنتائج تقارٌر  االحصائٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بما فً ذلك المعلومات 

 .طبق مقتضٌات قانون اإلحصاء

  بالمٌزانٌة ؼبى المستوى المتعلقة التفصٌلٌة كل معلومة تتعلق بالمالٌة العمومٌة بما فً ذلك المعطٌات

المركزي والجهوي والمعلومات المتعلقة بالمدٌونٌة العمومٌة والحسابات الوطنٌة وكٌفٌة توزٌع النفقات 

 .العمومٌة وأهم مإشرات المالٌة العمومٌة

 التشؽٌل والتربٌة والتكوٌن تالخدمات االجتماعٌة خاصة فً مجاالالبرامج و المتوفرة لدٌه حول المعلومات 

. والضمان االجتماعً والتؽطٌة الصحٌة

  فً كل الحاالت، ٌتعٌن على الهٌكل العمومً المعنً نشر المعلومات المذكورة أعاله ذات الصلة بنشاطه على

بما ٌمكن من  (… ,PDF,DOCX, XLS)موقع الواب الخاص به فً الشكل االلكترونً المتوفر لدٌه 

أشهر  (3)كما ٌتعٌن تحٌٌن هذه المعلومات على األقل مرة كل ثالثة . اقتطاعها وتحمٌلها وقراءتها بصورة آلٌة

 .وعند كل تؽٌٌر ٌطرأ علٌها، وذلك مع التنصٌص وجوبا على تارٌخ آخر تحٌٌن

  ٌجب أن ٌحتوي موقع زاب الهٌكل العمومً المعنً، إضافة إلى المعلومات المذكورة، نافذة خاصة بالنفاذ إلى

 :المعلومة تحتوي على ما ٌلً

  ًلسنة 22القانون األساسً عدد لى إبما فٌها الروابط  المعلومة  لىإالمنظم للنفاذ والترتٌبً اإلطارالقانون 

  ولنصوصه التطبٌقٌة المتعلق بالحق فً النفاذ إلى المعلومة2016 مارس 24 المإرخ فً 2016

 .والتفسٌرٌة

  دلٌل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول علٌها والذي ٌتضمن وصفا دقٌقا لمختلؾ إجراءات

 .تقدٌم مطالب النفاذ إلى المعلومة بما فً ذلك آجال الرد والمعالٌم وكٌفٌة تقدٌم الطعون

  1المطبوعات المتعلقة بمطلب النفاذ إلى المعلومة ومطلب تظلم لدى رئٌس الهٌكل المدرجٌن بالملحقٌن عدد 

 . من هذا المنشور، إضافة على المصلحة المكلفة بتقبلها لدى الهٌكل العمومً المعن2ًو

 خطة العمل لتكرٌس الحق فً النفاذ إلى المعلومة. 

 تقارٌر الهٌكل المعنً حول تنفٌذ أحكام القانون األساسً بما فً ذلك التقارٌر الثالثٌة والسنوٌة. 

  ٌتولى الهٌكل المعنً نشر المعلومات بمبادرة منه إذا تكرر طلب النفاذ إلٌها مرتٌن على األقل وما لم تكم مشمولة

 .باالستثناءات

II. إتاحة المعلومة إثر تلقً مطلب نفاذ 

 :فٌما ٌتعلق باإلجراءات .1

 :تلقً مطالب النفاذ إلى المعلومة: أوال

 ًإلى الهٌكل العمومً لكل شخص طبٌعً أو معنوي الحق فً طلب المعلومة من خالل تقدٌم مطلب كتاب 

 الذي ٌجب على الهٌكل وضعه على 1بالملحق عدد المعنً على ورق عادي أو طبقا للنموذج المصاحب 

 .ذمة العموم بمقر الهٌكل أو على موقع الواب الخاص به

 ٌجب أن ٌتضمن مطلب النفاذ التنصٌصات الوجوبٌة التالٌة: 

 االسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبٌعً والتسمٌة االجتماعٌة والمقر بالنسبة للشخص المعنوي. 

 ًالتوضٌحات الالزمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهٌكل المعن. 

 كٌفٌة النفاذ إلى المعلومة وذلك وفق الصٌػ التالٌة: 

 الحصول على المعلومة على عٌن المكان ما لم ٌكن فً ذلك إضرار بها. 

 الحصول على نسخة ورقٌة من المعلومة. 

 الحصول على نسخة الكترونٌة من المعلومة عند اإلمكان. 

 الحصول على مقتطفات من المعلومة. 

  وإذا لم ٌتضمن مطلب النفاذ البٌانات المشار إلٌها أعاله، ٌتولى المكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة إبالغ طالب

 .ٌوما من تارٌخ توصله بالمطلب (15)النفاذ بؤي وسٌلة تترك أثرا كتابٌا فً أجل ال ٌتجاوز خمسة عشر 

  هذا وٌتعٌن على الهٌكل المعنً عدم مطالبة طالب النفاذ بذكر األسباب أو المصلحة من الحصول على

 .المعلومة سواء ضمن مطلب النفاذ أو عند إٌداعه للمطلب مباشرة لدى الهٌكل المعنً

http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-19.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-19.pdf
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 قاعدة البٌانات
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  ًٌتم قبول مطالب النفاذ من قبل الهٌكل المعنً مباشرة لدى المكلؾ بالنفاذ مقابل وصل ٌسلم وجوبا ف

الؽرض أو عن طرٌق البرٌد مضمون الوصول أو الفاكس أو البرٌد االلكترونً مع اإلعالم بالبلوغ 

وتجدر اإلشارة إلى أنه فً صورة إٌداع مطلب النفاذ لدى مكتب الضبط المركزي، ٌتعٌن على . الكترونٌا

" أكٌد جّدا"هذا األخٌر إحالة مطلب النفاذ إلى المعلومة إلى المكلؾ بالنفاذ بصورة فورٌة ووضع عبارة 

 .علٌها

  ٌتولى المكلؾ بالنفاذ مسك سجل مرقم لتسجٌل كل مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة علٌه ٌتضمن عدد

مطالب النفاذ المقدمة وتوارٌخ تلقٌها ومواضٌعها والمطالب التً تمت اإلجابة علٌها والمطالب المرفوضة 

ٌكون هذا وٌمكن أن . ومطالب التظلم والردود علٌها وآجالها، على أن ٌتم منح رقم مرجعً لكل مطلب

 .السجل ورقٌا أو الكترونٌا

  إذا لم ٌتمكن طالب النفاذ إلى المعلومة من إعداد المطلب نتٌجة لحالة العجز أو عدم القدرة على القراءة

 .والكتابة أو نتٌجة لفقدان السمع والبصر، فعلى المكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة تقدٌم المساعدة الالزمة له

 :الرد على مطالب النفاذ: ثانٌا

 :آجال الرد .أ 

  ٌوما من تارٌخ توصله بالمطلب  (20)على الهٌكل المعنً الرد على كل مطلب نفاذ فً أجل أقصاه عشرٌن

 .أو من تارٌخ تصحٌحه

 ًإالّ أن هذا األجل ٌمكن أن ٌتم التقلٌص أو التمدٌد فٌه فً بعض الحاالت وذلك كالتال: 

 اإلجراء الحالة
األجل األقصى 

 للرد

االطالع على المعلومة على 

 عٌن المكان

الرد على مطلب النفاذ فً أجل أقصاه عشرة 

أٌام من تارٌخ التوّصل بالمطلب أو من  (10)

 تارٌخ تصحٌحه

  أٌام10

طلب النفاذ له تؤثٌر على حٌاة 

 شخص أو حرٌته

الرد بما ٌترك أثرا كتابٌا وبصفة فورٌة على أن ال 

ساعة من  (48)ٌتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعٌن 

 تارٌخ تقدٌم المطلب

فورٌا على أن ال 

ٌتجاوز ذلك أجل 

ثمان وأربعٌن 

 ساعة (48)

الحصول أو االطالع على عدة 

معلومات لدى نفس الهٌكل مع 

 إعالم طالب النفاذ بذلك

ٌوما بعشرة  (20)إمكانٌة التمدٌد فً أحل عشرٌن 

أٌام أخرى مع إعالم طالب النفاذ بذلك قبل   (10)

 انقضاء أجل العشرٌن ٌوما

+  ٌوما 20

إمكانٌة التمدٌد بـ 

  أٌام إضافٌة10

توفر المعلومة موضوع 

المطلب لدى هٌكل ؼٌر الهٌكل 

 الذي تم إٌداع مطلب النفاذ لدٌه

إعالم طالب النفاذ بعد االختصاص او بإحالة 

مطلبه على الهٌكل المعنً، وذلك فً أجل أقصاه 

 أٌام من تارٌخ توصله بالمطلب (5)خمسة 

أجل أقصاه خمسة 

 أٌام (5)

المعلومة المطلوبة قد سبق 

تقدٌمها من الؽٌر إلى الهٌكل 

 المعنً بعنوان سّري

ٌتعٌن على المكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة بعد أن 

ٌتولى إعالم طالب النفاذ إلى المعلومة قبل انقضاء 

استشارة الؽٌر للحصول على  ( ٌوما20)أجل الرد 

رأٌه المعلّل حول اإلتاحة الجزئٌة أو الكلٌة 

ٌوما  (30)للمعلومة وذلك فً أجل أقصاه ثالثٌن 

من تارٌخ تلقً مطلب النفاذ بمقتضى مكتوب 

وٌكون . مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

 .رأي الؽٌر ملزما للهٌكل المعنً

وٌتوجب على الؽٌر تقدٌم رده فً أجل خمسة 

ٌوما من تارٌخ تلقً مطلب  (15)عشر 

وٌعتبر عدم الرد فً اآلجال المذكورة . االستشارة

 .موافقة ضمنٌة من الؽٌر

 ٌوما 30

+ الستشارة الؽٌر 

 ٌوما لتلفً 15

 20+ رد الؽٌر 

ٌوما للرد على 

 مطلب النفاذ



 4/4 

 

 

 
 إمكانية النفاذ إلي القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

  إن مختلؾ هذه اآلجال هً آجال قصوى أي أن الهٌاكل العمومٌة مطالبة بؤن ال تتجاوز فً كل الحاالت هذه

 .اآلجال، وبذلك ال ٌعنً وجوب استنفاذ هذه اآلجال للرد على المطلب

 : كٌفٌة الرد .ب 

  بتوفٌر المعلومة للطالب فً ن الهٌكل العمومً المعنً ملزمإ متاحا ؾإلى المعلومةعندما ٌكو ن حق النفاذ 

 :، إن اقتضى األمر ذلك، بما ٌلً كتابةاآلجال المذكورة أعاله إضافة إلى إعالمه

  المعلومةالصورة التً ٌتسم بها إتاحة. 

 وكٌفٌة استخالصهاالمعالٌم المستوجب دفعها إن وجدت . 

  المعلومةالمكان الذي ٌمكن فٌه االطالع على. 

  طبقا للصٌؽة المطلوبة من قبل طالب النفاذ إذا كان ذلك ال ٌلحق ٌتعٌن على الهٌكل المعنً إتاحة المعلومة

وفً كل الحاالت، إذا تعذر على الهٌكل العمومً إتاحة المعلومة على النحو الذي . ضرار بوعاء المعلومة

 .تقدم به الطالب ٌكون ملزما بتوفٌرها بالصورة المتاحة لدٌه

  إذا كان الرد على مطلب لنفاذ إلى المعلومة بالرفض، ٌجب أن ٌكون قرار الرفض كتابٌا ومعلال مع

التنصٌص على أحكام القانون األساسً التً تم اعتمادها فً الؽرض وآجال وطرق الطعن ضد قرار 

 .الرفض والهٌاكل المختصة بالنظر فٌه

  ٌعتبر عدم رد الهٌكل المعنً على مطلب النفاذ فً اآلجال رفضا ضمنٌا ٌفتح المجال لطالب النفاذ فً الطعن

 .فً قرار الهٌكل المعنً

  ٌمكن للهٌكل المعنً عدم الرد على طالب النفاذ أكثر من مرة فً صورة تكرار مطالبه حول نفس المعلومة

 .دون موجب

 فاذ بمعلومة سبق للهٌكل المعنً نشرها، ٌتعٌن على المكلؾ بالنفاذ إعالم الطالب بذلك إذا تعلق مطلب الن

 .وتحدٌد الموقع الذي تم فٌه النشر فً اآلجال

  إذا ثبت أن المعلومة التً تحصل علٌها طالب النفاذ منقوصة فإنه على الهٌكل المعنً تمكٌنه من المعطٌات

 .التكمٌلٌة والتوضٌحات الالزمة

 :المعالٌم .ج 

  إالّ أنه إذا كان توفٌر . الهٌكل المعنً تمكٌن كل شخص من حق النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانٌةٌتعٌن على

المعلومة ٌقتضً جملة من المصارٌؾ، ٌتم إعالم صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن ال 

 .ٌتجاوز ذلك المصارٌؾ الحقٌقٌة التً تحّملها الهٌكل المعنً

 ٌتم تسلٌم الوثائق المطلوبة حال االستظهار بما ٌفٌد دفع المقابل المطلوب. 

 ال ٌمكن طلب مقابل مالً عند االطالع على المعلومة على عٌن المكان أو عند إرسالها الكترونٌا. 

 :الطعون: ثالثا

  ٌمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة أن ٌتظلم لدى رئٌس الهٌكل المعنً أو ٌطعن مباشرة فً قرار اإلدارة لدى

كما ٌمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة أو الهٌكل العمومً المعنً الطعن فً قرار . هٌئة النفاذ إلى المعلومة

 : وٌحوصل الجدول التالً مختلؾ هذه الحاالت. الهٌئة استئنافٌا أمام المحكمة اإلدارٌة

 الحالة
صاحب مطلب التظلم أو 

 الطعن

 األجل

 أجل البت األقصى أجل التظلم أو الطعن

التظلم لدى رئٌس 

 الهٌكل المعنً

طالب النفاذ عند رفضه 

القرار المتخذ بخصوص 

تقدٌم مطلب تظلم )مطلبه 

على ورق عادي أو طبقا 

للنموذج المصاحب 

 وذلك إما 2بالملحق عدد 

مباشرة مقابل وصل أو 

عن طرٌق البرٌد مضمون 

الوصول أو الفاكس أو 

أجل أقصاه العشرٌن 

ٌوما التً تلً  (20)

 اإلعالم بالقرار

( 10)أجل أقصاه عشرة 

أٌام من تارٌخ إٌداع 

مع العلم، . مطلب التظلّم

أن عدم الرد فً األجل 

 .ٌعتبر رفضا ضمنٌا

http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-19.pdf
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البرٌد االلكترونً مع 

 اإلعالم بالبلوغ الكترونٌا

الطعن فً قرار 

الرفض لدى هٌئة 

 النفاذ إلى المعلومة

طالب النفاذ وذلك فً 

 :الصورتٌن التالٌتٌن

  الطعن فً قرار

الرفض بصورة 

 .مباشرة أمام الهٌئة

  الطعن فً قرار

الهٌكل المعنً على 

إثر رفض مطلب 

التظلم من قبل رئٌس 

الهٌكل أو عند عدم 

رّده حالل أجل عشرة 

أٌام من تارٌخ  (10)

 .توصله بالمطلب

أجل ال ٌتجاوز العشرٌن 

ٌوما من تارٌخ  (20)

بلوغ قرار الرفض 

الصارد عن رئٌس 

الهٌكل أو من تارٌخ 

 .الرفض الضمنً

أقرب اآلجال الممكنة 

على أن ال ٌتجاوز ذلك 

أجال أقصاه خمسة 

ٌوما  (45)وأربعون 

من تارٌخ توصلها 

وتكون . بمطلب الطعن

قرارات الهٌئة ملزمة 

 .للهٌكل

الطعن فً قرار 

الهٌئة استئنافٌا أمام 

 المحكمة اإلدارٌة 

طالب النفاذ والهٌكل 

 المعنً

( 30)أجل الثالثٌن 

ٌوما من تارٌخ اإلعالم 

 .بقرار الهٌئة

 

 :فٌما ٌتعلق باستثناءات الحق فً النفاذ إلى المعلومة .2

  الحق فً النفاذ إلى "، فإن المبدأ هو 2016 لسنة 22تطبٌقا ألحكام الفصل األول من القانون األساسً عدد

إالّ أن هذا الحق لٌس مطلقا بل ٌخضع إلى عدد من االستثناءات التً ٌمكن على أساسها للهٌكل ". المعلومة

 .العمومً رفض االستجابة لمطلب النفاذ

  وتقتصر هذه االستثناءات التً حددها القانون األساسً بصفة واضحة وضٌقة على األمن العام أو الدفاع

الوطنً أو العالقات الدولٌة فٌما ٌتصل بهما أو حقوق الؽٌر فً حماٌة حٌاته الخاصة ومعطٌاته الشخصٌة 

 .وملكٌته الفكرٌة

  إال أن هذه المجاالت لٌست مستثناة بصورة مطلقة من الحق فً النفاذ إلى المعلومة بل ٌتعٌن إخضاعها إلى

، وٌعنً ذلك أنه ال ٌمكن "اختبار المصلحة العامة"و" اختبار الضرر"عدد من االختبارات المتمثلة فً 

 :رفض إتاحة المعلومة المتعلقة بالمجاالت المذكورة إال فً الحاالت التالٌة

  ًإذا كان الضرر من النفاذ إلٌها جسٌما سواء كان ذلك آنٌا أو الحقا، على أن ٌكون هذا الضرر حقٌق

 .وثابت وؼٌر قابل للتدارك

  إذا كان الضرر الجسٌم أكبر من المصلحة العامة فً النفاذ إلى المعلومة أي أنه إذا كانت منافع إتاحة

هذا وٌمكن أن تشمل المصلحة العامة من . المعلومة أكبر من الضرر المتوقع فإنه ٌمكن إتاحة المعلومة

تقدٌم المعلومة أو من عدم تقدٌمها على سبٌل المثال الكشؾ عن حاالت الفساد وتحسٌن استخدام األموال 

هذا وٌراعى فً كل الحاالت التناسب بٌن المصالح المراد حماٌتها والؽاٌة . العمومٌة وتعزٌز المساءلة

 .من مطلب النفاذ

  إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئٌا بؤحد االستثناءات، ٌجب على الهٌكل العمومً المعنً إتاحة النفاذ

 .إلٌها بعد حجب الجزء المستثنى منها وذلك متى مان ممكنا

  هذا ولمزٌد تكرٌس الحق فً النفاذ إلى المعلومة، فإنه ال تنطبق االستثناءات المذكورة سابقا فً الحاالت

 :التالٌة

  المعلومات الضرورٌة بؽاٌة الكشؾ عن االنتهاكات الفادحة لحقوق اإلنسان أو جرائم الحرب أو البحث

 .فٌها أو تتبع مرتكبٌها، ما لم ٌكن فً ذلك مساس بالمصلحة العلٌا للدولة
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  عند وجوب تؽلٌب المصلحة العامة على الضرر الذي ٌمكن أن ٌلحق المصلحة المزمع حماٌتها لوجود

 .تهدٌد خطٌر للصحة أو السالمة أو المحٌط أو جراء حدوث فعل إجرامً

  من 24وضع حد زمنً أقصى للمعلومات المستثناة، حٌث أن المعلومات المستثناة على معنى الفصل 

القانون األساسً تصبح قابلة للنفاذ بعد مرور اآلجال المنصوص علٌها بالتشرٌع الجاري به العمل المتعلق 

 .باألرشٌؾ

  تم التنصٌص على استثناء مطلق ٌتمثل فً عدم انطباق حق النفاذ إلى المعلومة على البٌانات المتعلقة بهوٌة

للقانون األساسً األشخاص الذٌن قدموا معلومات بهدؾ اإلبالغ عن تجاوزات أو حاالت فساد وذلك طبقا 

 . والمتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماٌة المبلؽٌن2017 مارس 7 المإرخ فً 2017 لسنة 10عدد 

  ٌتعن على الهٌاكل الخاضعة ألحكام القانون األساسً تفادي وضع األختام اإلدارٌة المتضمنة لعبارات تفٌد

، على الوثائق ؼٌر المشمولة "سري للؽاٌة"أو " سري مطلق"أو " سري"سرٌة الوثائق اإلدارٌة على ؼرار 

 مارس 24 المإرخ فً 2016 لسنة 22باالستثناءات كما تم تحدٌدها فً أحكام القانون األساسً عدد 

 . المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وتوضٌحها فً أحكام هذا المنشور2016

 عند تؤوٌل االستثناءات، فإنه ٌتعٌن التقٌد بالقواعد التالٌة: 

 ٌجب أن ٌكون التؤوٌل ضٌقا ومنسجما مع مبدأ الشفافٌة الذي ٌهدؾ القانون األساسً إلى تكرٌسه. 

  تؤوٌل كل تعارض بٌن الفصول المكرسة لمبدأ الشفافٌة وأحكام بعض القوانٌن أو التراتٌب النافذة على

 .أساس تؽلٌب النص الجٌد على النص القدٌم

 :العقوبات .3

  2016 لسنة 22ٌتعٌن على الهٌاكل العمومٌة المعنٌة الحرص على تطبٌق مقتضٌات القانون األساسً عدد 

وذلك تفادٌا للعقوبات التً تم التنصٌص علٌها فً القانون المذكور والمتمثلة فً عقوبات جزائٌة وتؤدٌبٌة 

 :كالتالً

 :العقوبات الجزائٌة: أوال

  دٌنار لكل من ٌتعمد تعطٌل النفاذ إلى المعلومة  (5000)دٌنار إلى خمسة آالؾ  (500)خطٌة من خمسمائة

 .بالهٌاكل الخاضعة ألحكام القانون األساسً

  دٌنار لكل من ٌتعمد إتالؾ معلومة بصفة ؼٌر قانونٌة أو حمل شخص 120بالسجن لمدة عام وخطٌة قدرها 

 .آخر على ارتكاب ذلك

 :العقوبات التأدٌبٌة: ثانٌا 

  عالوة على العقوبات الجزائٌة، فإن كل عون عمومً ال ٌحترم أحكام القانون األساسً ٌعرض نفسه إلى

 .تتبعات تؤدٌبٌة وفقا للتشرٌع الجاري به العمل

III. المكلف بالنفاذ إلى المعلومة: 

 :على مستوى التعٌٌن .1

  ًٌجب على كل هٌكل عمومً تعٌٌن مكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة ونائب له وذلك بمقتضى مقرر صادر ف

 .الؽرض، ٌتضمن أهم البٌانات التً تعرؾ بهوٌتهما ورتبتهما وخطتهما الوظٌفٌة

  وفً هذا اإلطار، ٌتعٌن الحرص على أن ال ٌقل الصنؾ الفرعً الذي ٌنتمً إلٌه المكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة

وفً صورة تعذر ذلك، ٌتم تعٌٌن المكلؾ من ضمن األعوان المنتمٌن إلى أعلى رتبة لدى الهٌكل ". 2أ'عن 

هذا وال ٌمكن لرئٌس الهٌكل المعنً االضطالع . المعنً، وذلك من ؼٌر الكتاب العامٌن بالنسبة للبلدٌات

 .بخطة المكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة

  ٌوما من تارٌخ إمضائه  (15)وٌجب إعالم هٌئة النفاذ إلى المعلومة بقرار التعٌٌن فً أجل خمسة عشر

ونشره فً موقع الواب الخاص بالهٌكل المعنً، مع توجٌه نسخة منه لإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات 

 .المستقبلٌة اإلدارٌة برئاسة الحكومة

 :على مستوى المهام .2

باإلضافة إلى تلقً مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد علٌها وربط الصلة بٌن الهٌكل الذي ٌنتمً إلٌه وهٌئة النفاذ إلى 

 :المعلومة، ٌتولى المكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص

 :إعداد خطة عمل لتكرٌس حق النفاذ إلى المعلومة: أوال

https://legislation-securite.tn/ar/node/55295
https://legislation-securite.tn/ar/node/55295
https://legislation-securite.tn/ar/node/55295
https://legislation-securite.tn/ar/node/55295
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ٌتولى المكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة إعداد خطة عمل سنوٌة لتكرٌس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسٌق مع المسإولٌن األول 

 :وتستعرض خطة العمل خصوصا النقاط التالٌة. بالهٌكل المعنً، وذلك تحت إشراؾ رئٌس الهٌكل المعنً

 أهداؾ واضحة ورزنامة فً الؽرض تحدد المراحل واآلجال ودور كل متدخل. 

  ًمختلؾ اإلجراءات إلحداث موقع الواب فً صورة عدم توفر موقع واب خاص بالهٌكل أو آلٌات تطوٌره ف

 .صورة توفره

 اإلجراءات التً سٌتم اتخاذها لنشر المعلومات الواجب نشرها بمبادرة من الهٌكل المعنً وطرق تحٌٌنها. 

  اإلجراءات التً ٌتم اتباعها لجعل قائمة المعلومات الواجب نشرها بمبادرة من الهٌكل المعنً قابلة

 .لالستعمال

  مختلؾ اإلجراءات الرامٌة إلى تطوٌر مسار تلقً مطالب النفاذ إلى المعلومة والرد علٌها ودراسة مطالب

 .التظلم

 ًمقترحات لتحسٌن أسالٌب وآلٌات تنظٌم األرشٌؾ وتصنٌؾ الوثائق اإلدارٌة داخل الهٌكل المعن. 

 برنامج تكوٌن الموظفٌن فً مجال النفاذ إلى المعلومة. 

 :إعداد تقارٌر المتابعة: ثانٌا

 :ٌتولى المكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة إعداد تقارٌر ثالثٌة وسنوٌة كاآلتً

  ٌوما الموالٌة لكل ثالثٌة إلى رئٌس الهٌكل المعنً وٌتم نشره  (15)تقرٌر ثالثً ٌرفعه خالل الخمسة عشرة

 .على موقع الواب

  تقرٌر سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خالل الشهر األول من السنة الموالٌة لسنة النشاط ٌتم رفعه بعد

 .مصادقة رئٌس الهٌكل المعنً إلى هٌئة النفاذ إلى المعلومة، كما ٌتم نشره على موقع واب الهٌكل المعنً

 :وٌجب أن ٌتضمن التقرٌر السنوي خاصة

 معطٌات عامة : 

 ملخص لخطة العمل التً تم إعدادها ومدى تقدم إنجازها. 

 االقتراحات والتوصٌات الالزمة لمزٌد تدعٌم تكرٌس حق النفاذ إلى المعلومة. 

 معطٌات حول الدورات التكوٌنٌة المتعلقة بتكرٌس النفاذ إلى المعلومة التً قام بها. 

 اإلجراءات المتخذة فً مجال التصرؾ فً الوثائق واألرشٌؾ. 

 ًمعطٌات متعلقة بنشر المعلومة بمبادرة من الهٌكل المعن: 

  معطٌات حول اإلجراءات المتبعة للتؤكد من احتواء موقع الواب كل المعطٌات الواجب نشرها

 .بمبادرة من الهٌكل المعنً ودورٌة التحٌٌن

 معطٌات حول اإلجراءات المتخذة لنشر المعطٌات بشكل قابا لالستعمال. 

 تحدٌد اإلشكالٌات المتعلقة بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهٌكل المعنً وتقدٌم مقترحات فً الؽرض. 

 معطٌات متعلقة بدراسة مطالب النفاذ إلى المعلومة: 

  وصفا للمنهجٌة التً ٌتم انتهاجها من طرؾ الهٌكل المعنً بخصوص اتخاذ القرار الخاص بدراسة

 .مطالب النفاذ للمعلومة والطعون

  مع تحدٌد صور النفاذ، المطالب التً استوجبت )معطٌات إحصائٌة حول عدد مطالب النفاذ المقدمة

( مع تحدٌد أسباب الرفض)والمطالب التً تمت اإلجابة علٌها والمطالب المرفوضة  (...دفع معلوم 

ومطالب التظلم لدى رئٌس الهٌكل أو الطعن لدى هٌئة النفاذ إلى المعلومة والردود علٌها وآجالها 

 .إضافة إلى عدد الطعون فً قرارات هٌئة النفاذ إلى المعلومة

  وصفا ألهم اإلشكالٌات والصعوبات المتعلقة بدراسة مطالب النفاذ مع تقدٌم التوصٌات الكفٌلة

 .لتجاوزها

 :على مستوى تٌسر مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة .3

  ٌتعٌن على المسإولٌن األول بالهٌكل المعنً تسٌٌر مهمة المكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة والتنسٌق معه ومده

الحرص على كما ٌتعٌن على رإساء المصالح اإلدارٌة . بالمعطٌات الالزمة إلعداد خطة العمل المذكورة

توفٌر المعلومة المطلوبة للمكلؾ بالنفاذ وتقدٌم المساعدة الالزمة له وتمكٌنه من التسهٌالت الضرورٌة 

 .والممكنة
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  ،ٌتعٌن على المكلفٌن بالنفاذ إلى المعلومة على مستوى مختلؾ الهٌاكل العمومٌة تحت إشراؾ كل وزارة

التنسٌق والتعاون مع المكلؾ بالنفاذ على مستولى الوزارة خاصة فٌما ٌتعلق بتحٌٌن قائمة المكلفٌن بالنفاذ 

 .ونوابهم ومختلؾ المعطٌات واإلحصائٌات فً المجال

  ٌمكن للهٌاكل العمومٌة بمبادرة منها أو باقتراح من المكلؾ بالنفاذ إحداث لجان استشارٌة تعنى بالنفاذ إلى

المعلومة تتولى تقدٌم االستشارة للمكلؾ بالنفاذ وألعوانها حول جمٌع المسائل المتعلقة بمجال تكرٌس حق 

وٌتم إحداث اللجان االستشارٌة للنفاذ إلى المعلومة، بمقتضى مقرر ٌصدر عن رئٌس . النفاذ إلى المعلومة

الهٌكل المعنً، مع الحرص أن تضم تركٌبة هذه اللجان ممثلٌن عن المصالح المكلفة باألرشٌؾ والشإون 

 .القانونٌة واإلعالمٌة

  ،ٌمكن لرئٌس الهٌكل المعنً أن ٌفّوض للمكلؾ بالنفاذ إلى المعلومة حق اإلمضاء فً نطاق حدود مشموالته

 .وذلك طبقا للقوانٌن والتراتٌب الجاري بها العمل

 

IV. فً عالقة الهٌاكل العمومٌة بهٌئة النفاذ إلى المعلومة: 

ٌتعٌن على الهٌاكل العمومٌة الخاضعة ألحاكم القانون األساسً التعاون مع هٌئة النفاذ إلى المعلومة سواء فً إطار ممارسة 

الهٌئة لدورها القضائً المتعلق بالبت فً الدعاوى أو فً إطار ممارستها لدورها الرقابً والتقٌٌمً حول مدى احترام الهٌاكل 

 :العمومٌة اللتزاماتها فً مجال تكرٌس الحق فً النفاذ إلى المعلومة وذلك من خالل

 الرد فً أقرب اآلجال على المراسالت الصادرة عن الهٌئة. 

 هد الهٌئة بالوثائق التً تطلبها فً أفضل اآلجال. 

 احترام القرارات الصادرة عن الهٌئة وتنفٌذها فً أسرع اآلجال. 

  هذا وٌمكن للهٌكل العمومً المعنً الطعن فً قرارات هٌئة النفاذ إلى المعلومة استئنافٌا أمام المحكمة اإلدارٌة

 .ٌوما من تارٌخ اإلعالم به (30)فً أجل الثالثٌن 

 

V. اإلجراءات المصاحبة لتكرٌس حق النفاذ إلى المعلومة: 

 :ٌتعٌن على الهٌاكل العمومٌة اتخاذ اإلجراءات المصاحبة التالٌة لتكرٌس الحق فً النفاذ إلى المعلومة

 :التكوٌن .1

  تكوٌن أعوانها فً مجال النفاذ إلى المعلومة سواء من خالل تنظٌم دورات تكوٌنٌة أو من خالل السماح

 .ألعوانها بالمشاركة فً مختلؾ الدورات التكوٌنٌة حول الحق فً النفاذ إلى المعلومة

  ًٌجب أن تتضمن خطة العمل السنوٌة لتكرٌس حق النفاذ إلى المعلومة المذكورة آنفا برنامج التكوٌن ف

 .مجال النفاذ إلى المعلومة

 :التصرف فً الوثائق واألرشٌف .2

  استكمال تنظٌم أرشٌفها الجاري والوسٌط طبقا لمقتضٌات النصوص القانونٌة والترتٌبٌة الجاري بها العمل

 .فً المجال وتطبٌق نظام تصنٌؾ الوثائق اإلدارٌة التً بحوزتها بما ٌٌّسر حق النفاذ إلى المعلومة

 :مواقع الواب .3

  إنجاز موقع رسمً ونشر مختلؾ المعلومات الوارد بالفقرة المتعلقة بنشر المعلومات بمبادرة من الهٌاكل

 .العمومٌة من هذا المنشور

 :رصد االعتمادات الالزمة .4

 وٌشمل ذلك االعتمادات التً . رصد االعتمادات الالزمة لكل البرامج واألنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة

سٌتم رصدها لعملٌات التكوٌن والوسائل المادٌة واللوجستٌة الضرورٌة لتسٌر عمل المكلؾ بالنفاذ وتمكٌنه 

 .من القٌام بمهامه على أحسن وجه وتنفٌذ مختلؾ محاور خطة العمل

 

***** 
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 قاعدة البٌانات

 النصوص القانونٌة المنظمة لقطاع األمن فً تونس
 

، فالمرجو من السٌدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والوالة ورإساء البلدٌات ورإساء وباعتبار أهمٌة هذا المنشورلذا 

ن ٌعملوا على تنفٌذ ما جاء بهذا المنشور أالعمومٌة أن ٌولوا هذا الموضوع ما ٌستحقه من األهمٌة، ووالمنشآت المإسسات 

 .بكامل الدقة والعناٌة مع ضرورة تعمٌمه على المصالح اإلدارٌة الراجعة لهم بالنظر


