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كحاام القانو  أل طبقا إجراءات تقديم مطالب النفاذ إلى المعلومةيضبط هذا الدليل 

المتعلق بالكحق في و 2102مارس  22المؤرخ في  2102لسنة  22األساسي عدد 

 .النفاذ إلى المعلومة

مختلف و المصطلكحات، باإلطار القانوني لكحق النفاذ للمعلومة يهدف إلى التعريفو 

  .االستثناءات، الطعو  والمعاليمإجراءات تقديم المطالب، آجال الرد، 

 

 اإلطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ للمعلومة

 ر الجمهورية التونسية م  دستو 22الفصل   -

  

 .تضمن الدولة الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى المعلومة       

 .في النفاذ إلى شبكات التواصل قتسعى الدولة إلى ضمان الح 

  

  المتعلق و 2102مارس  22المؤرخ في  2102لسنة  22القانو  األساسي عدد  -

 .إلى المعلومة بالكحق في النفاذ    

 2102ماي  02المؤرخ في  2102لسنة  01يس الكحاومة عدد منشور رئ -

 بالكحق في النفاذ إلى المعلومة  والمتعلق 

 

 

 



 

                   المصطلحات  أهم

 :  النفاذ للمعلومة

 .بطلب نشر المعلومة بمبادرة م  الهيال المعني والكحق في الكحصول عليها     

 : المعلومة

 أو وعاؤها والتي تنتجها أو  تكحصل عليها   تاريخها أو شالها ال معلومة مدونة مهما اا     

 . الهياال الخاضعة ألكحاام هذا القانو  في إطار ممارسة نشاطها     

 : الغير

 ال شخص طبيعي أو معنوي، غير الهيال المعني الذي بكحوزته المعلومة وطالب                      

 .النفاذ المعلومة     

 

 ؟ المعلومة ىفي النفاذ إلم مطلب من يمكنه تقدي
 

 معلومةالله الكحق في طلب  ال شخص طبيعي أو معنوي

 

 المعلومة التي يمكن طلبها ؟ماهي 

 : المبدأ

  الكحق في النفاذ إلى المعلومة    

  : االستثناء

 :  بـــ ضررإلكحاق  إذا اا  يؤدي إلى يتم رفض مطلب النفاذ إلى المعلومة   

 األم  العام، 

 ع الوطني،الدفا 

 ،العالقات الدولية فيما يتصل بهما 

 كحقوق الغير في كحماية كحياته الخاصة، معطياته الشخصية وملايته الفارية. 

  



 

 

 :  لــ استثناءات مطلقة لكحق النفاذ إلى المعلومة وتاو  خاضعةال تعتبر هذه المجاالت 

 .الكحقا أويا جسيما سواء اا  آن ر تقدير الضرر م  النفاذ على أ  ياو  الضر    -

ويراعى  تقدير المصلكحة العامة م  تقديم المعلومة أو م  عدم تقديمها بالنسبة لال طلب    -

   .التناسب بي  المصالح المراد كحمايتها والغاية م  مطلب النفاذ

  

ال يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهوية األشخاص الذين قدموا معلومات بهدف 

 . جاوزات أو حاالت فساداإلبالغ عن ت

 : في الحاالت التالية  ال تنطبق هذه االستثناءات

 أو جرائم  ا الفادكحة لكحقوق اإلنس ااتانتهالالمعلومات الضرورية بغاية الاشف ع  ا

 .الكحرب أو البكحث فيها أو تتبع مرتابيها، ما لم يا  في ذلك مساس للمصلكحة العليا للدولة

  الذي يما  أ  يلكحق المصلكحة المزمع  مة على الضرروجوب تغليب المصلكحة العاعند

 .كحدوث فعل إجرامي جراءكحمايتها لوجود تهديد خطير للصكحة أو السالمة أو المكحيط أو 

  إذا اانت المعلومة مشمولة جزئيا باستثناء ال يما  النفاذ إليها إال بعد كحجب الجزء

 .المعني باالستثناء متى اا  ممانا

      ؟ مكن أن يشملها الطلبما هي اإلدارات التي ي

 : الجهوية التابعة له  والممثلياتمصالح الموفق اإلداري    

 للموفق اإلداري بسوسة ةالجهوي يةالممثل 

  للموفق اإلداري بصفاقس ةالجهوي يةالممثل 

 للموفق اإلداري بقفصة ةالجهوي يةالممثل 

 للموفق اإلداري بالااف ةالجهوي يةالممثل 

  



 

 طلب ؟ م الميقدتكيفية 

  مما   والتي لغرضلمخصصة و ال( 11-10.02-01)مقيسة الدارية اإلمطبوعة التعمير

في النافذة الخاصة  www.mediateur.tnتكحميلها ع  طريق موقع واب المؤسسة 

 .لى المعلومةبالنفاذ للمعلومة أو طلبها مباشرة م  مقر المؤسسة لدى المالف بالنفاذ إ

  ةوالعنوا  بالنسب على االسم واللقبتكحرير مطلب اتابي على ورق عادي مع التنصيص 

   .  والمقر بالنسبة للشخص المعنويالتسمية االجتماعية ، للشخص الطبيعي

 . توضيكحات كحول المعلومة المطلوبة والهيال المعني تقديم وفي التا الكحالتي  ال بد م 

 

 وأفاقدا لكحاسة السمع اا  وثيقة أو عدم قدرته على الاتابة أو القراءة، أو في كحالة عجز طالب ال

 . البصر، يتولى المالف بالنفاذ تقديم المساعدة الالزمة

 

  ؟ ماهي طرق إيداع المطالب

  شارع الكحرية،  28)مباشرة لدى المالف بالنفاذ إلى المعلومة بمصالح الموفق اإلداري

 ( 0112تونس، 

 مضمو  الوصول ع  طريق البريد 

  العناوي  التالية  ىعل اإللاتروني مع اإلعالم بالبلوغالبريد اإللاتروني ع  طريق: 

 fathia.karaa@mediateur.tn    المالف بالنفاذ إلى المعلومة 

    hamzaoui.mohamed@mediateur.tn                النائب       

  780292 71الفااس ع  طريق 

 

 تسلم وصل في الغرض 
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 صيغ النفاذ إلى المعلومة ؟ماهي 

 :عند إعداد المطلب يجب تكحديد ايفية النفاذ إلى المعلومة وفقا ألكحد الصيغ التالية     

     إضرار بها،فيها  اإلطالع على المعلومة على عي  الماا ، ما لم يا 

   ،الكحصول عل نسخة ورقية م  المعلومة 

   ، الكحصول على نسخة إلاترونية م  المعلومة، عند اإلماا 

   الكحصول على مقتطفات م  المعلومة. 

 

في صورة عدم توفر المعلومة في الصيغة المطلوبة، تتافل   

 .فيق بتوفيرها في الصيغة المتاكحةالتو مؤسسة

 

السالفة الذار، يقوم المالف بالنفاذ بإعالم الطالب بأي وسيلة إذا لم يتضم  المطلب البيانات 

  .  م  تاريخ توصله بالمطلب(08)تترك أثرا اتابيا في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما 

 

 هل هناك معاليم للنفاذ إلى المعلومة ؟

 : المبدأ 

 بصفة مجانية الكحق في النفاذ إلى المعلومة شخصلال     

  : االستثناء

 إذا اا  توفير المعلومة يقتضي جملة م  المصاريف، يتم إعالم صاكحب المطلب مسبقا    

 .مصالح التوفيقها تذلك المصاريف الكحقيقية التي تكحملبضرورة دفع مقابل على أ  ال يتجاوز 

 

 

 



 

 

 ؟ ذما هي آجال الرد على مطالب النفا

غير  أنه .  يوما م  تاريخ تقديم المطلب أو م  تاريخ تصكحيكحه( 21)في أجل أقصاه عشرو  

 : التاليةيما  التمديد أو التقليص في اآلجال المذاورة طبقا للكحاالت 

 األجل األقصى للرد اإلجراء الحالة

اإلطالع على المعلومة على 
 عي  الماا 

تاريخ ) الرد على مطلب النفاذ 
بمطلب أو تاريخ  التوصل
 (تصكحيكحه

 أيام 01

طلب النفاذ له تأثير على 
 كحياة شخص أو كحريته 

الرد على المطلب  بما يترك أثرا 
 اتابيا 

فوريا على أ  ال يتجاوز ذلك 

م  تاريخ  ساعة 84أجل 

 تقديم المطلب

الكحصول أو اإلطالع على 
عدة معلومات لدى نفس 

 الهيال  

مع إماانية مطلب الالرد على 

يوما مع  21لتمديد في أجل ا

 إعالم طالب النفاذ بذلك

إماانية التمديد بـ +  يوما 01

 إضافية أيام 01

توفر المعلومة موضوع 
المطلب لدى الهيال غير 
الهيال الذي تم إيداع مطلب 

 .النفاذ لديه

إعالم طالب النفاذ بعدم 
االختصاص أو بإكحالة مطلبه 

 على الهيال المعني

م   اأجل أقصى أيام 5

 تاريخ تسلم المطلب

 

 

 

 
 

المعلومة المطلوبة قد سبق 
تقديمها م  الغير إلى مصالح 

الموفق اإلداري بعنوا  
 سري

 

 

إلى  بالنفاذ  يتعي  على المالف
 :المعلومة أ  يتولى 

إعالم طالب النفاذ إلى المعلومة  -
 بالطابع السري للوثيقة

صول على استشارة الغير للكح -
اكحة رأيه المعلل كحول اإلت
 الجزئية أو الالية للمعلومة

 

ياو  رأي الغير ملزما لمصالح  -
 الموفق اإلداري

 

يعتبر عدم رد الغير في اآلجال 
 .  المذكورة موافقة ضمنية منه

 

 

 

     قبل انقضاء آجال الرد  -

 (يوما 01) 

 يوما 01في أجل أقصاه  -

م  تاريخ تلقي مطلب النفاذ 
بمقتضى ماتوب مضمو  

 .البلوغالوصول مع إعالم 
 

يتوجب على الغير تقديم  -

رده في أجل خمسة عشر 

م  تاريخ تلقي  يوما( 05)

 .مطلب االستشارة

 



 

 

مصالح الموفق اإلداري غير ملزمة بالرد على طالب النفاذ أاثر م  مرة واكحدة في  -

 . صورة تارار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دو  موجب

إلى المعلومة، فأ  قرار الرفض ياو  اتابيا في كحالة رفض مؤسسة التوفيق مطلب نفاذ  -

 .ومعلال مع التنصيص على آجال وطرق الطع  والهياال المختصة

 في حالة رفض مطلب النفاذ هل يجوز الطعن ؟

الموفق اإلداري أو يطع  مباشرة في قرار يما  لطالب النفاذ عند رفض مطلبه أ  يتظلم لدى 

اما يما  لطالب النفاذ إلى المعلومة أو مؤسسة التوفيق . اإلدارة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة

 .كحامة اإلداريةالطع  في قرار الهيئة استئنافيا أمام الم

 

 الحالة

 

 

 صاحب مطلب التظلم أو الطعن

 األجل

 أجل البت األقصى أجل التظلم أو الطعن

 

 

التظلم لدى 
 الموفق اإلداري

القرار المتخذ طالب النفاذ عند رفض 
ص مطلبه يمانه تقديم مطلب تظلم بخصو

إلى الموفق اإلداري على ورق عادي أو 
وذلك إما . سكحب نموذج م  موقع الواب

مباشرة مقابل وصل تسلم أو ع  طريق 
البريد مضمو  الوصول أو الفااس أو 
البريد اإللاتروني مع اإلعالم بالبلوغ 

 .   الاترونيا

 

 

أجل أقصاه 
( 21)العشرو  يوما 

إلعالم التي تلي ا
 بالقرار

 

 01أجل أقصاه  -

أيام م  تاريخ إيداع 
 . مطلب التظلم

يعتبر عدم رد  -
الموفق اإلداري  في 

 .رفضا ضمنيا األجل

 

 

الطعن في قرار 
الرفض لدى هيئة 

 ىالنفاذ إل
 المعلومة

 :طالب النفاذ في الصورتي  التاليتي 

الطع  في قرار الرفض بصورة  -
 مباشرة لدى الهيئة

على إثر  الموفق الطع  في قرار -
عدم رده  ندرفض مطلب التظلم أو ع

أيام م  تاريخ توصله  01خالل أجل 

  بالمطلب

 21أجل ال يتجاوز  

يوما  م  بلوغ قرار 
الرفض الصادر ع  
الموفق اإلداري أو 
م  تاريخ الرفض 

 . الضمني

 أقرب اآلجال الممانة 

 يوما  28أجل أقصاه 

 

 

 قرارات الهيئة ملزمة

رار الطعن في ق
الهيئة استئنافيا 

 أمام المحكمة
 اإلدارية

يوما م   21أجل  طالب النفاذ والموفق اإلداري

تاريخ اإلعالم بقرار 
 الهيئة

 

  


