
 
 

 ابلديوان الوطين للصناعات التقليديةدليل مبّسط لطالب النفاذ إىل املعلومة 

 اجلمهورية التونسية

 وزارة السياحة والصناعات التقليدية

 الديوان الوطين للصناعات التقليدية

 

 بالديوان الوطني للصناعات التقليديةدليل مبّسط لطالب النفاذ إلى المعلومة 

علق بالحق المت 2102مارس  22المؤرخ في  2102لسنة  22القانون األساسي عدد  :المرجع 

 ةفي النفاذ إلى المعلوم

 وصف مفّصل لإلجراء

بمطلب كتابي، وفقا لألنموذج ( شخص طبيعي أو معنوي)يتقدّم طالب النفاذ إلى المعلومة  - 1

 : التالية الموضوع بموقع الواب أو على ورق عادي يتضمن وجوبا التنصيصات

اإلسم واللقب والعنوان بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، والتسمية االجتماعية والمقر بالنسبة إلى  *

الشخص المعنوي، باإلضافة إلى التوضيحات الالزمة بالنسبة إلى المعلومة المطلوبة والهيكل 

  .المعني

 : تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق الصيغ التالية *

 االطالع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها،        ·

 الحصول على نسخة ورقية من المعلومة،        ·

 الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند اإلمكان،        ·

 .الحصول على مقتطفات من المعلومة        ·

 .ة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذال يلزم طالب النفاذ بذكر األسباب أو المصلح -

أو عن طريق البريد  الديوانمكتب الظبط المركزي بيتم إيداع مطلب النفاذ إما مباشرة لدى  - )*(

 .مع اإلعالم بالبلوغعبر موقع الديوان مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد اإللكتروني 

الالزمة لطالب النّفاذ إلى المعلومة في حالة العجز أو عدم يتولّى المكلّف بالنفاذ تقديم المساعدة  -

 .القدرة على القراءة والكتابة أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر

 :مالحظة



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

 .أو حاالت فساداإلبالغ عن تجاوزات 

من هذا الدليل، يتولى  11إذا لم يتضّمن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها باإلجراء عدد -2

المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة إبالغ طالب النفاذ بأّي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل ال يتجاوز خمسة 

 .من تاريخ توّصله بالمطلب( 11)عشر يوما 

يوما من تاريخ توّصل الهيكل المعني ( 21)مطلب النفاذ في أجل أقصاه عشرين يكون الرد على -3

 .بالنفاذ بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه

الردّ على ذلك في أجل أقصاه  يتمإذا تعلق طلب النفاذ باالطالع على المعلومة على عين المكان،  -

 . أيام من تاريخ توّصله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه( 11)عشرة 

أيام بالنسبة إلى االطالع على  11+ يوما  21يوما أو  21)يمكن التمديد في اآلجال المذكورة  -

أيام إذا تعلّق األمر بالحصول أو االطالع على عدة ( 11)بعشرة ( المعلومة على عين المكان

 .معلومات لدى نفس الهيكل، مع إعالم طالب النفاذ بذلك

كون قرار الرفض كتابيا ومعلاّل مع التنصيص على آجال إذا كان الردّ بالرفض، يجب أن ي-4

من القانون األساسي  31و 31وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه وفق أحكام الفصلين 

 .المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 2112مارس  24المؤرخ في  2112لسنة  22عدد 

 الديوانى حياة شخص أو على حريته، يتعين على إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير عل -1

الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن ال يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين 

من  14ساعة من تاريخ تقديم المطلب وتعليل الرفض وفقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل ( 44)

 .2112لسنة  22القانون األساسي عدد 

ملزما بالردّ على طالب النفاذ أكثر من مّرة واحدة في صورة تكرار مطالبه  الديوانيكون  ال-2

 .المتصلة بنفس المعلومة دون موجب

، يتعيّن على المكلف بالنفاذ الديوانفي صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير  -7

هيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه إعالم طالب النفاذ بعدم االختصاص أو بإحالة مطلبه على ال

 أيام من تاريخ توّصله بالمطلب( 1)خمسة 

المعني نشرها، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعالم  للديوانإذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق -4

 .الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تّم فيه النشر

منقوصة، فإنه على الهياكل المعنية تمكينه إذا ثبت أن المعلومة التي تحّصل عليها طالب النفاذ -9

 .من المعطيات التكميلية والتوضيحات الالزمة

 : بالنسبة للمعاليم المستوجبة10

لكّل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية، وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من 

ل على أن ال يتجاوز ذلك المصاريف، يتم إعالم صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقاب

وال يتم تسليم الوثائق المطلوبة إالّ عند تسليم ما . المصاريف الحقيقية التي تحّملها الهيكل المعني

 .يفيد دفع ذلك المقابل

 : إجراءات التظلّم والطعن -11

 يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني  -

ويتعيّن على رئيس الهيكل الردّ في . يوما التي تلي اإلعالم بالقرار( 21)في أجل أقصاه العشرين 



أيام من تاريخ إيداع مطلب ( 11)أقرب اآلجال الممكنة على أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه عشرة 

  .ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعنّي خالل هذا األجل، رفضا ضمنيّا. التظلّم

 .يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة كما -

يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم  -

أيام من تاريخ توّصله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة ( 11)ردّه خالل أجل عشرة 

يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض ( 21)النفاذ إلى المعلومة وذلك خالل أجل ال يتجاوز العشرين 

 .الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني

وتبّت الهيئة في الدعوى في أقرب اآلجال الممكنة على أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه خمسة  -

 .توّصلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل المعنييوما من تاريخ ( 41)وأربعون 

يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام  -

 .يوما من تاريخ اإلعالم به( 31)المحكمة اإلدارية، في أجل الثالثين 

 : ةبالنسبة إلى استثناءات حق النفاذ إلى المعلوم-12

ال يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إال إذا كان ذلك يؤدّي إلى إلحاق  -

ضرر باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في 

 .حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية

ت استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر ال تعتبر هذه المجاال -

من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو الحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة 

العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح 

 .الغاية من مطلب النفاذالمراد حمايتها و

في صورة الرفض يتّم إعالم طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرفض بزوال  -

 .أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ

 : ال تنطبق هذه االستثناءات -

جرائم على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن االنتهاكات الفادحة لحقوق اإلنسان أو  *

 .الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة

عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها   *

 .لوجود تهديد خطير للصحة أو السالمة أو المحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي

لمعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء، فال يمكن النفاذ إليها إالّ بعد حجب الجزء إذا كانت ا -

 .المعني باالستثناء متى كان ذلك ممكنا

  


