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  :مقدمة 

 
:یھدف ھذا الدلیل الي   

 الى النفاذ قانون تنفیذ مجال في بتطبیقھا سیتعھد التي المجمع المھني المشترك للغالل بسیاسة التعریف -
 مصالحھ، تنتجھا التي االداریة والوثائق المعلومات

 المعلومة على االطالع بخصوص معھ المتعاملین مطالب إلى استجابة سیعتمدھا التي االجراءات تحدید -
 .إتباعھا الممكن الطرق و
 :یلي كما المعلومة إلى النفاذ آجال اجراءات و توضیح یتم و
  
  
  

  الموضوع
  
  ءااالجر

  
  المراجع والمالحظات

  
  

  طالب المعلومةحول 
  

معنوي طلب النفاذ الى یمكن لكل شخص طبیعي أو 
  المعلومة

  
لسنة  22من القانون عدد  1وفقا للفصل 

2016  
من دستور الجمھوریة  32والفصل 

 2014التونسیة لسنة 
  

  
كیفیة تقدیم مطلب للنفاذ الى 

  المعلومة

  
تعمیر مطبوعة اداریة قابلة للتحمیل واالستغالل 

 موضوع على ذمة العموم
 
 
 
 

مطلب كتابي من طرف طالب المعلومة على  تحریر
  ورق عادي

  
من القانون  13الى غایة  9وفقا للفصول 

  2016لسنة  22
 

أنموذج لمطلب النفاذ الى المعلومة بموقع 
 gifruits.com.tnب االو
  

  :یتضمن التنصیصات الوجوبیة التالیة 
  االسم واللقب والعنوان:  الشخص الطبیعي

التسمیة االجتماعیة  :الشخص المعنوي 
  والمقر

التوضیخات المتعلقة بالمعلومة المطلوبة 
  والھیكل المعني

 
  
  طالب النفاذ غیر ملزم بذكر االسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ 
  



  
  توجیھ المطلب وكیفیة االیداع

  
لدى مكتب الضبط مقابل وصل یسلم  مباشرة ·

 وجوبا في الغرض بالمقر االجتماعي للمجمع
 عن طریق البرید مضمون الوصول ·
 الفاكس ·
طلب "البرید االلكتروني مع التنصیص على  ·

بالموضوع مع االعالم " نفاذ الى المعلومة
  بالبلوغ

  
المجمع المھني المشترك  :على العنوان التالي 

نھج بدیع الزمان حي المھرجان  2للغالل 
1082  

  71786206على الرقم 
  

feikaj@gmail.com 
 

  
  عدةحالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة من طرف طالب المعلومة أو فاقد السمع والمبصر فان المكلف بالنفاذ یتولى تقدیم المسا في

  
صیغ النفاذ الى /كیفیة النفاذ

  المعلومة
عند اعداد مطل النفاذ یجب على طال المعلومة أن یختار 

  :احدى الصیغ التالیة 
االطالع على المعلومة على عین المكان،ما لم  ·

 في ذلك اضرار بھا یكن 
 الحصول على نسخة ورقیة من المعلومة ·
الحصول على نسخة الكترونیة من المعلومة  ·

 عند االمكان
  الحصول على مقتطفات من المعلومة ·

  
  

في صورة عدم توفر المعلومة في الصیغة 
بتوفیر المعلومة في  یقوم المجمع المطلوبة فان 

  الصیغة المتاحة

بأي وسیلة تترك اثرا كتابیا مع تقدیم المساعدة الالزمة لھ بتوجیھھ ) 15(خمسة عشر یوما =یتم اعالم طالب النفاذ الى المعلومة في أجل ال یتجاوز 
وریة بخصوص المعلومة والھیكل المعني وتحدید وارشاده حتى یصبح المطلب مستوفیا للشروط المتعلقة بالھویة والعنوان وأیضا التوضیات الضر

  كیفیة النفاذ الیھا
  

یمكن لطالب النفاذ عند اعداد المطلب أن یحدد  ·  كیفیة النفاذ الى المعلومة
الكیفیة التي تمكنھ من النفاذ الى المعلومة 
 :والتي یمكن أن تأخذ احدى الصیغ التالیة 

االطالع على المعلومة على عین المكان،ما لم  - 
 یكن في ذلك اضرار بھا

 الحصول على نسخة ورقیة من المعلومة - 
الحصول على نسخة الكترونیة من المعلومة  - 

 عند االمكان
 الحصول على مقتطفات من المعلومة  - 

  

  
  
  

في صورة عدم توفر المعلومة في الصیغة 
یقوم بتوفیر المعلومة في المجمع المطلوبة فان 

  الصیغة المتاحة

  
المستوجبة للنفاذ الى  المعالیم

  المعلومة

  
  :المبدأ 

  لكل شخص الحق في النفاذ الى المعلومة بصفة مجانیة
  :االستثناء 

اذا كان توفیر المعلومة یقتضي جملة من المصاریف یتم 
اعالم صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على 

أن ال یتجاوز ذلك المصارف الحقیقیة التي یتحملھا 
 المجمع

  

  
  

ال یتم تسلیم الوثائق المطلوبة اال عند تسلیم ما 
  یفید دفع ذلك المقابل

  
  المعلومات التي یمكن النقاذ الیھا

  
  

  
  الحق في النقاذ الى المعلومة: المبدأ 

  
رفض مطلب النفاذ الى المعلوم اذا كان طلب : االستثناء 

الدفاع الوطني /النفاذ یؤدي الى الحاق ضرر باألمن العام
حمایة (حقوق الغیر / ت الدولیة فیما یتصل بھما العالقا

  )  حیاتھ الخاصة معطیاتھ الشخصیى ملكیتھ الفكریة

  
من القانون عدد  28الى غایة  24وفقا للفصول 

  2016لسنة  22
ال تعتبر ھذه المجاالت استثناءات مطلقة لحق 

  :النفاذ الى المعلومة 
تكون خاضعة لتقدیر الضرر من النفاذ على . 

الضرر جسیما سواء كان أنیا أو  یكونأن 
  الحقا

المصلحة العامة من تكون خاضعة لتقدیر . 
تقدیم المعلومة أو من عدم تقدیمھا بالنسبة لكل 

طلب وبراعى التناسب بین المصالح المراد 
  حمایتھا والغایة من مطلب النفاذ

  
  



  الذین قدموا معلومات بھدف االبالغ عن تجاوزات او حاالت فسادال یشمل النفاذ الى المعلومة البیانات المتعلقة بھویة االشخاص 
المعلومات الضروریة بغایة الكشف عن انتھاكات الفادحة لحقوق االنسان أو جرائم الحرب أو البحث فیھا وتتبع : ال تنطبق االستنثناءات على 

  مرتكبیھا ما لم في ذلك مساس بالمصلحة العلیا للدولة
  

  شمولة جزئیا باستثناء ال یمكن النفاذ الیھا اال بعد حجب الجزء المعني باالستثناء متى كان ممكنااذا كانت المعلومة م
  تصبح المعلومة المشمولة باالستثناء قابلة للنفاذ الیھا وفقا لالجال والشروط المنصوص علیھا بالتشریع المتعلق باالرشیف

  
  

في الرد على مطلب النفاذ الى 
  المعلومة

  
یوما من تاریخ توصلھ ) 20(اقصاه عشرین في أجل . 

  بالمطلب 
على المعلومة على  باإلطالعفي صورة طلب النفاذ . 

والنفاذ الى المعلومة  باإلعالمعین المكان فان المكلف 
) 10(بالمجمع یقوم بالرد على ذلك في أجل أقصاه عشر 

  بالمطلب أو من تاریخ تصحیحھ ھتوصلایام من تاریخ 
  

 لالمجمع على مطلب النفاذ في االجایعتبر عدم رد 
رفضا ضمنیا ) ایام بعشرة ایام 10/یوما 20(القانونیة 

  یفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرارالمجمع
  

: ایام  10یوما و  20یمكن التمدید في االجال المذكورة 
اذا تعلق االمر بالحصول او االطالع على عدة معلومات 

  م طالب النفاذ بذلكلدى نفس الھیكل مع اعال
  

قد سبق تقدیما من الغیر الى اذا كانت المعلومة المطلوبة  
المجمع بعنوان سري فانھ یتعین على المجمع اعالم 

استشارة الغیر للحصول على /طالب المعلومة بالموضوع
رأیھ المعلل حول االتاحة الجزئیة أو الكلیة للمعلومة 

تاریخ تلقي  یوما من) 30(وذلك في أج اقصاه ثالثین 
مكتوب مضون الوصول مع  بمقتضىمطلب النفاذ 

  االعالم بالبلوغ ویكون رأي الغیر ملزما للمجمع
  

) 15(یتوجب على الغیر تقدیم رده في أجل خمسة عشر 
یوما من تاریخ تلقي مطلب االستشارة یعتبر عدم رده في 

  االجال المذكورة موافقة ضمنیة من الغیر
  

الى المعلومة تأثیر على حیاة اذا كان لمطلب النفاذ 
وتوجیھ  بإعدادوم قشخص او على حریتھ فان المجمع ی

رد بما یترك اثرا كتابیا وبصفة فوریة على ان ال یتجاوز 
ساعة من تاریخ تقدیم ) 48( وأربعینذلك اجل ثمان 

  المطلب
  

في صورة توفر المعلوم موضوع المطلب لدى ھیكل 
طالب  بإعالمغیر المجمع فان المكلف بالنفاذ الیھا یقوم 

مطلبھ على الھیكل  بإحالةالنفاذ بعدم االختصاص او 
ایام من تاریخ توصلھ ) 5(المعني وذلك في اجل اقصاه 

  بالمطلب
  
  

  
في حالة الرد بالرفض من المجمع فان قرار 

ابیا ومعلال مع التنصیص على الرفض یكون كت
اجال وطرق الطعن والھیاكل المختصة بالنظر 

الطعن امام ھیئة النفاذ الى (فیھ 
  )استئنافیا اما م المحكمة االداریة/المعلومة

  
  المجمع غیر ملزما بالرد على طالب النفاذ اكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبھ المتصلة بنفس المعلومة دون موجب

  
  

الطعن في القرار القاضي برفض 
  مطلب النفاذ الى المعلومة

  
یمكن لطالب النفاذ عند رفضھ القرار المتخذ بخصوص 

مطلبھ التظلم لدى المدیر العام للمجمع في اجل اقصاه 
  یوما التي تلي االعالم بالقرار) 20(عشرین 

  
من قانون عدد  31الى غایة  29طبقا للفصول 

  2016لسنة  22
  

 بالمدیر العام للمجمع الرد في اقرعلى 
االجال الممكنة على اال یتجاوز ذلك اجال 

ایام من تاریخ ایداع مطلب ) 10(عشرة  هاقصا
  التظلم



  
  

ایام من تاریخ ) 10(یمكن لطالب النفاذ الى المعلوم في حالة رفض مطلب التظلم من قبل المدیر العام للمجمع او عند عدم رده خالل اجل عشرة 

یوما من تاریخ توصلھا بمطلب الطعن ) 45(االجال الممكنة على ان ال یتجاوز ذلك اجال اقصاه خمسة وأربعون 

  یوما من تاریخ االعالم بھ) 30(ھیئة النفاذ الى المعلومة استثنائیا أمام المحكمة االداریة في اجل ثالثین 
  

  

یمكن لطالب النفاذ الى المعلوم في حالة رفض مطلب التظلم من قبل المدیر العام للمجمع او عند عدم رده خالل اجل عشرة 
  لھ بالمطلب ان یطعن في ھذا القرار لدى ھیئة النفاذ الى المعلومة 

االجال الممكنة على ان ال یتجاوز ذلك اجال اقصاه خمسة وأربعون  بتبت الھیئة في الدعوى في أقر
  ویكون قرارھا ملزما للمجمع 

ھیئة النفاذ الى المعلومة استثنائیا أمام المحكمة االداریة في اجل ثالثین لطالب النفاذ او للمجمع الطعن في قرار 
  

فائقة الجالصي  

مكلفة بالنفاذ الى المعلومة

71.791.482
71.786.206 )216 (   
93.125.576  

Email : feikaj@gmail.com
Siteweb : www.gifruits.com

https://www.facebook.com/gifruit.gif.5

  
یمكن لطالب النفاذ الى المعلوم في حالة رفض مطلب التظلم من قبل المدیر العام للمجمع او عند عدم رده خالل اجل عشرة 

لھ بالمطلب ان یطعن في ھذا القرار لدى ھیئة النفاذ الى المعلومة توص
  

تبت الھیئة في الدعوى في أقر
ویكون قرارھا ملزما للمجمع 

  
لطالب النفاذ او للمجمع الطعن في قرار 

  
  
 
  

فائقة الجالصي          

 مكلفة بالنفاذ الى المعلومة

71.791.482: المكتب   
71.786.206: الفاكس
93.125.576: الجوال 

feikaj@gmail.com 
www.gifruits.com 

https://www.facebook.com/gifruit.gif.5 

 

 


