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 :المرجع القـانوني

 إلى النفاذ في بالحق المتعلق 2016 مارس 24 في المؤرخ  2016 لسنة 22 القانون األساسي عدد
 المعلومة 

  :  أهداف الدليل

مارس  24في المؤرخ  2016لسنة  22تّم إعداد ھذا الّدلیل في إطار تطبیق القانون األساسي عدد 
  وكالة النھوض باالستثمارات الفالحیة الّنفاذ إلى المعلومة على مستوى والمتعلق بالحق في  2016

في الیھا بصفة مبّسطة لتمكین طالبي المعلومة من الّنفاذ ویتضمن ھذا الدلیل قواعد النفاذ الى المعلومة 
  .وكالة رق میّسرة، وذلك تكریسا لمبدأ الشفافیة في العمل اإلداري بالطبأقرب اآلجال و 

   : یھدف ھذا الدلیل إلى

المتعاملین مع اإلدارة في النفاذ إلى المعلومات الّر امیة إلى تكریس حق لوكالة التعریف بسیاسة ا ·
  .التي تنتجھا

التعریف بالمعلومات المعنیة بالنفاذ وإعالم المتعاملین مع اإلدارة بطرق و إجراءات اإلطالع  ·
   .علیھا

  عملیات النفاذ وتبسیط إجراءاتھاتیسیر  ·
   .االقتضاءإعالم العموم بحق التظلم والطعن أمام ھیئة النفاذ إلى المعلومة عند  ·

الفصل   فيالّنفاذ إلى المعلومة ضمن اإلطار القانوني المتمثل  :  اإلطار القانوني للنفاذ إلى المعلومة - 

  : 2014 جانفى 26من دستور الجمھوریة التونسیة المؤرخ في  32

تسعى الدولة إلى ضمان الحق  كما  تضمن الدولة الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى المعلومة " 

   " . في النفاذ إلى شبكات االتصال

بحّق النفاذ إلى  و المتعلق 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22القانون األساسي عدد   

إلى القطع مع المفھوم التقلیدي لإلدارة و تكریس مبدأ  الوكالة و تأسیسا على ذلك، تسعى  .المعلومة

  . ل صلب سیاسة جدیدة و استعمال وسائل اتصال حدیثةالشفافیة وذلك بالعم

  : المصطلحات  

المؤرخ في  2016لسنة  22من القانون األساسي عدد  4من خالل الفصل  :تعریف المعلومة -

المعلومة التي یمكن النفاذ إلیھا ھي كل معلومة مدونة مھما كان تاریخھا أو  2016مارس  24

  .في إطار ممارستھا لنشاطھا وكالة أو تتحصل علیھا الشكلھا أو وعائھا و التي تنتجھا 



  یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي طلب النفاذ إلى المعلومة :طالب الّنفاذ إلى المعلومة - 

مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22أقّر القانون األساسي عدد  : مجال الّنفاذ إلى المعلومة -

أجاز رفض مطلب النفاذ إذا  ھ غیر أن. المعلومةالحق لفائدة كل شخص في النفاذ إلى  2016

  : كان المطلب یؤدي إلى إلحاق ضرر

 باألمن العام    -
 و الدفاع الوطني  -
 أو فیما یتصل بھما، و العالقات الدولیة  -
 الفكریة ھملكیت - .الشخصیة ھمعطیات - .الخاصة ھحمایة حیات - بحقوق الغیر في   -

 
  : صیغ الّنفاذ إلى المعلومة)  1

  :یمكن أن یتخذ النفاذ إلى المعلومة الصیغ التالّیة     

 االّطالع على المعلومة على عین المكان ما لم یكن في ذلك إضرار بھا،  -
 الحصول على نسخة ورقیة من المعلومة،  -
 الحصول على نسخة الكترونیة من المعلومة عند اإلمكان،  -
  .الحصول على مقتطفات من المعلومة  -
  .توفیرھا في الصیغة المتاحة وكالةتوفر المعلومة في الصیغة المطلوبة، تتولى الوعند عدم  -

 
النفاذ إلى المعلومة عن  :یمكن الّنفاذ إلى المعلومة بالطرق التالیة  :كیفیة النفاذ إلى المعلومة) 2

یتم ذلك بالبحث عبر موقع الواب الرسمي  الوكالةطریق موقع واب 
المتضمن لمعلومات حول نشاطھا ، الخدمات التي تسدیھا  www.apia.com.tn  للوكالة

 .و في صورة عدم توفر المعلومة بالموقع، یمكن النفاذ إلیھا بواسطة مطلب .للعموم و برامجھا
  : إجراءات توجیھ مطلب النفاذ إلى المعلومة

 : الوكالة بإحدى الطرق التالیةتوجھ مطالب الّنفاذ إلى   -
-  

اإلیداع المباشر بمكتب الضبط المركزي للوكالة مقابل وصل تسلم  بمقرھا الكائن بنھج أالن  - 
   .أو إلى مكاتب الضبط باإلدارات الجھویة التابعة للوكالة حي الخضراء تونس  سافري

                بالبلوغ معالعبر الفاكس مع اإل -       
  بواسطة البرید اإللكتروني الخاص بالمكلف بالنفاذ أو نائبھ مع اإلعالم  بالبلوغ  -
    :النفاذ إلى المعلومة بواسطة مطلب -

ر مطبوعة مخصّصة یبتعم ر مطلب كتابي للحصول المعلومة وذلك إمایتولى طالب النفاذ تحری
أو تحریر مطلب على ورق عادي مع الوكالة ق موقع واب یا عن طرھلیمكن تحمیللغرض 

ضرورة أن یتضمن التوضیحات الالزمة بالنسبة إلى صیغة الّنفاذ، باإلضافة إلى التنصیصات 
  : التالیة

 المعلومة المطلوبة والھیكل المعني -



 
  .االسم واللقب والعنوان: عيیبالنسبة للشخص الطب  -

 
  .ة والمقریة االجتماعیالّتسم:  بالنسبة للشخص المعنوي -

 
لزم طالب النفاذ بذكر األسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن یال : مالحظة -

  .مطلب النفاذ
 

م المساعدة الالّ زمة لطالب المعلومة في حالة یتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة تقدی: مالحظة -
ة فاقدا لحاسة السمع أو كون طالب المعلومیالعجز أو عدم القدرة على القراءة و الكتابة أو عندما 

 البصر
 

  :آجال ا لّرد على مطالب الّنفاذ إلى المعلومة) 3
 

عة جواب یعة المطالب و طبیمطالب الّنفاذ حسب طب الوكالة علىة لرّد یتختلف اآلجال القانون -
 الوكالة 

 
 : ة للردیاآلجـــــــــــــــال القانون

 
خ یتاربالمطلب أو من  وكالةتوصل ال یخوما من تاری 20  تعلق بمطلب نفاذ عاديیإذا كان الرّد   -

 حھا یتصح
 

د في أجل الجواب یالتمدالوكالة إذا تعلّق األمر بالحصول أو االطالع على عّدة معلومات لدى  -
إذا تعلّق طلب النفاذ  بالمطلب أو الوكالة خ توصل یمع إعالم طالب النفاذ بذلك من تار أیام 10ب

  .ن المكانیعلى عباالطالع على المعلومة 
 

خ ساعة من تاری 48 ھتیاة شخص أو على حریرا على حیإذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأث  -   
  بالمطلب  لوكالةتوصّل ا

ساعة من تاریخ  48 ا ومعلّالیكون قرار الرفض كتابیجب أن یبالرفض، فالوكالة إذا كان رّد      
  بالمطلب  الوكالة   توصّل 

خ توصّل یمن تار أیام  05 .الوكالة توفر المعلومة موضوع الطلب لدى جھة غیر  في صورة - 
  بھاالمعني ھیكل على ال ھالشركة بالمطلب مع إعالم طالب النفاذ بعدم االختصاص أو بإحالة مطلب

 ریاستشارة الغیتعین بعنوان سري،  وكالةر إلى الیالغ تقدیمھا منإذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق  
   ة للمعلومةیأو الكل ئیةحول اإلتاحة الجز یھللحصول على رأ



 یخوما من تار 30 .عتبر عدم الّر د في اآلجال المذكورة موافقة ضمنّیةیم الرّد ویر تقدیعلى الغ -
  خ تلقي مطلب االستشارةیوما من تاری 15بالمطلب  الوكالة توصل 

 الوكالةساعة من تاریخ توصّل  48 .معني نشرھاال وكالةإذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق لل  - 
  .االموقع الذي تّم نشر المعلومة بھالمطلب مع تحدید ب

    :المستوجبة للنفاذ إلى المعلومة المعالیم) 4  

إذا كان توفیر المعلومة : االستثناء  .لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانّیة:  المبدأ
یقتضي جملة من المصاریف، یتم إعالم صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن ال 

علما بأنھ ال یمكن تسلیم الوثائق المطلوبة . الوكالةیتجاوز ذلك المصاریف الحقیقیة التي تحملتھا 
   .إال عند تسلیم ما یفید دفع ذلك المقابل

  : المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة وكالةفي قرارات الالطعن  ) 5

   :  مدیر عام الوكالةالتظلم لدى  -

في أجل  وكالة، التظلم لدى المدیر العام للھالقرار المتخذ بخصوص مطلب ھیمكن لطالب النفاذ عند رفض
)  10(الرد في أجل عشرة  وكالةویتولى المدیر العام لل. أقصاه عشرون یوما الّتي تلي اإلعالم بالقرار

  ویعتبر عدم الرد خالل ھذا األجل رفضا ضمنیا. أیام من تاریخ إیداع مطلب التظلم

مكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلم ی  :ئة النفاذ إلى المعلومةھیالطعن لدى  -
طعن یبالمطلب أن ھ خ توصلیمن تار أیام 10(س الشركة أو عند عدم رده خالل أجل عشرة یمن قبل رئ

خ یمن تار یوما  )20(ن وتجاوز العشریئة النفاذ إلى المعلومة وذلك خالل أجل ال ھیذا القرار لدى ھفي 
و تبّت الھیئة في . أو من تاریخ الرفض الضمني اإلیھ مدیر عام الوكالةبلوغ قرار الرفض الصادر عن 

یوما من ) 45(تجاوز ذلك أجال أقصاه خمسة وأربعون یالدعوى في أقرب اآلجال الممكنة على أن ال 
   .تاریخ توصلھا بمطلب الطعن ویكون قرارھا ملزما للھیكل المعني

  ئة النفاذ إلى المعلومةلدى ھی الوكالة مكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار یكما   -

محكمة ا أمام الیمعلومة استئنافئة النفاذ إلى الھی، الطعن في قرار وكالةمكن لطالب النفاذ أو الیو  
 .اإلداریة


