امجلهورية التونس ية
وزارة الشؤون ادلينية

إعـــداد :السـيدة حكمية احلرابوي النابيل
مترصف عام يف الواثئق وا ألرشـيف (مكـلفة ابلنّفاذ)
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دليل المكلف بالنفاذ إلى المعلومة
في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي

فوي نفونو وا إفو

نفمعليمة وتعزيزن فمبدأ نفش افية ،ت ّم إقرنر حق نفن ا إف نفمعليمة من قوبول
نفحكيمة نفتينسية بمقتض نف صل  22مون نفودووتوير نفوتوينسوي نفومو ّر
في 22جان ي  2112ونفقانين نألواوي عدد  22فسنة  2112نفم ر فوي
 22مارس  2112ونفمنشير عدد  11فسنة  2111نفومو ر فوي  11موا
. 2111
وت ّم إوناد هذه نفمهمة إف

نفمكلف بافن ا إف نفمعلويموة فولوقويوا بوهوا

تطبيقا نفنصيص نفقانينية ونفترتيبية نفجار بها نفعمل.
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الهدف من هذا الدليل
يتن ّزل هذن نفدفيل ضمن نإلجرنءنت نفينجب نعتمادها من قبل نفموكولّوف بوافونو وا
إف نفمعليمة ،ضمانا فح ّ
ق نفمتعاملين مو نإلدنر فوي نفونو وا إفو نفوموعولويموات
ونفيثائق نإلدنرية نفخاصة بيزنر نفش ون نفدينية،
وتكريسا فمبدأ نفن ا طبقا فمقتضيات دوتير نفجمهيرية نفتينسية نفومو ّر فوي
 22جان ي  2112ونفقانين نألواوي عدد  22فسونوة  2112نفومو ر فوي 22
مارس  2112ونفمتعلق بافح ّ
ق في نفن ا إف نفمعليمة ونفمونوشوير عودد 11فسونوة
 2111نفم ر في  11ما .2111
وإوهاما من وزنر نفش ون نفدينية في تأطير وتكيين منظيريها من نفمكل ين
بافن ا بافجهات حت يستأنسين به في نفقيا بمهامهم في خدمة نفمينطون وإعواد
نفثقة بينه وبين نإلدنر  ،إف جانب تعميم مبدأ نفش افية ونفحكيمة نفومو وتويحوة فوي
نفتعامل م نفمعليمة.
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ماهـي مهام المكلف بالنفاذ؟
يسهر نفمكلّف بافن ا إف نفمعليمة عل تطبيق مقتضيات
نفقانين نألواوي عدد  22فسنة  2112ونفمنشير عدد 11فسنة .2111
-1إعداد خطة عمل تتالءم مع أحكام النصوص التشريعية والترتبية.
يُ ًع ُد المكلف بالنفاذ خطة عمل تتضمن:
 أھﺪافا واﺿﺤﺔ، روزﻧاﻣﺔ فﻲ اﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻵﺟال، آﻟﯿات ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘاﻧون األساسﻲ،ثم ﺗﺗوﻟﻰ وزارة اﻟشؤون اﻟديﻧيﺔ رفﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ھيئﺔ اﻟنﻧنذنا
إﻟﻰ اﻟﻣﻌلوﻣﺔ.
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ويسهر المكلف بمتابعة إجراءات تطبيق خطة العمل المتمثلة أساسا في:
 -1إجرنءنت وآجال تطيير ميق نفينب وإحدنث مينق بافم وسات نفرنجعة فها
بافنظر في صير عد تيفير ميق ونب خاص بها.
 - 2ضبط نفيثائق نإلدنرية نفممكن نشرها بمبادر من وزنر نفش ون نفدينية طبقا
فل صل عدد  2من نفقانين نألواوي نفمذكير.
 - 3درنوة ومعافجة نفمطافب (تسليم نفيصيﻻت  -حييل نفمطافب  -صير نفن ا -
تيجيه ﻃافب نفيثيقة وكي ية دف نفمعلي .)...
 - 4متابعة إجرنءنت درنوة مطافب نفتظلم فدى رئيﺲ نفهيكل (وزير نفش ون
نفدينية).
 - 5تقديم مقترحات فتحسين أوافيب وآفيات نفتصرف في نفيثائق نإلدنريّة
ونألرشيف نفخاص بيزنر نفش ون نفدينية.
 - 6ضبط قائمة ت صيلية فكل نفيثائق نإلدنريّة نفخاصة بيزنر نفش ون نفدينية
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 -2إعداد التﻘارير :
يﻘوم المكلف بالنفاذ بـ:
 إعداد التﻘارير الثالﺛية  :حيل مدى تقدّ نإلجرنءنت نفمتعلقة بافن ا إفنفيثائق نإلدنريّة ونفمعتمد فحسن تطبيق مقتضيات نفقانين نألواوي،
 إعداد التﻘارير السنوية :حيل نألنشطة نفمتعلقة بافن ا إف نفيثائق نإلدنريّةنفخاصة بيزنر نفش ون نفدينية.
وتتضمن هذه نفتقارير نفثالثية ونفسنيية معطيات عامة تلخص خطة نفعمل
وميجز نإلجرنءنت نفتي تم نتخا ها ﻻنجاز هذه نفخطة.
وتبين معطيات بخصيص إعدند دفيل نإلجرنءنت نفميجه فطافبي نفيثائق
نإلدنريّة ونإلجرنءنت نفمتخذ فنشره.
 -3جمع المعطيات المتعلﻘة بنشر الوﺛاﺋق اﻹدارية بمبادرة من الهيكل :
يﻘوم المكلف ب:
أ -متابعة نإلجرنءنت ونفتأكد من نشر نفيثائق بعد إحدنث نفميق ،
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. -4تسﺠيل المطالﺐ :
يتولّى المكلف بالنفاذ:
 قبيل مطافب نفن ا إف نفمعليمة.إعدند و مسﻚ وجلّ مرقّم فـتسجيل نفمطافب يتضمّن تينريﺦ تلقّي نفمطافبونإلجابة عنـها.
 منﺢ رقم مرجعي فكلّ مطلب م تسليم نفطافب وصال في نفﻐرض يحتيعل هذن نفرقم.
 -5دراسة مطالﺐ الﺤصول على المعلومة.
يتولى المكلف بالنفاذ عند دراسة المطالﺐ :
 -1نفتثبﺖ من تيفر نفشروط نفقانينية نفدنيا نفمستيجبة ضمن مطلب نفحصيل
عل نفمعليمة،
 -2تقديم نفمساعدنت نفضرورية ،
 -3تسليم نفيصيﻻت ﻃبقا فلمقتضيات نفمتعلقة بتقديم مطافب نفحصيل على
نفيثائق.
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 -4نفعمل عل إعدند منهجية م صّلة فﻺجرنءنت نفمتبعة عند درنوة نفمطافب
بافتشاور م نفلجنة نﻻوتشارية نفتي يتم إحدنثها بمبادر من رئيﺲ نفهيكل.
 -5نفعمل بافتنسيق م نفمصافﺢ نفمعنية فلهيكل عل نفتثبﺖ من ما إ ن كانﺖ
نفيثائق نإلدنرية نفمطليبة مستثنا من نفنشر بمقتض

نفتشري نفجار به

نفعمل (نوتشار أطرنف أخرى عند نﻻقتضاء).
 -6درنوة مدى أهمية نفيثائق فحماية حيا أو حرية أشخاص ونفحرص عل
تسليمها فلمعني بصير نوتعجافية أ في ﻇرف ييمي عمل فعلي.
 -7درنوة تينجد نفيثائق فدى نفهيكل نفمعني.
 -6متابعة معطيات تتعلّق بدراسة المطالﺐ :
وصف مدقق فلمنهجية وفﻺجرنءنت نفمعتمد من قبل وزنر نفش ون نفدينية
فدرنوة نفمطافب ونفطعين ،وتقي هذه نفمنهجية عل :
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 -1تﻘديم إحصاﺋيات حول:
 عدد نفمطافب نفتي تم تلقيها وﻃريقة إروافها عدد نفمرنت نفتي تم فيها تقديم نفمساعد إف ﻃافبي نفيثيقة بسبب نفعجز عدد نفمطافب نفمقبيفة عدد نفمطافب نفمرفيضة كليّا أو جزئيّا ونفمطافب نفتي موا تزنل في ﻃير نفدرنوة متحديد معدل نفمد نفالزمة فدرنوتها
 عدد نفمطافب نفمقبيفة نوتعجافيا ونفمقبيفة ضروريا فحماية حيا شخص أو حريته متحديد معدل نفمد نفالزمة فدرنوتها.
 -2تﻘديم بيان للصور التي تم فيـها النفاذ:
 عدد نفمـطافب نفتي ت ّم فيها نفحصيل عل نفيثيقة، عدد نفمطافب نفتي تم تيجيهها إف هياكل أخرى، عدد مطافب نفن ا إف وثائق وبق نفن ا إفيها، عدد نفمطافب نفتي نوتيجبﺖ معافيم نفطباعة أونإلروال، عدد نفطعين ونألحكا نفتي نتخذت في شأنها قرنرنت.1

 -3تﻘديم بيان للصور التي تم فيها رفض مطالﺐ النفاذ :
 تحديد أوباب نفرفﺾ بافنسبة إف نفمطافب نفتي تم رفضها كليا أو جزئيا. بيان عدد هذه نفمطافب وما آفﺖ إفيه من تظلّم أو طعين . -4تﻘديم حاالت التظلم والطعون :
 عدد نفطعين ونألحكا نفتي نتخذت في شأنها قرنرنت . وصف ألهم نإلشكافيات نفمتعلقة بدرنوة نفمطافب م تقديم نفتيصيات نفك يلةبتجاوزها.
 -7إعداد دليل إجراءات مبسّﻂ لفاﺋدة ﻃالبي الوﺛاﺋق :
يتولى المكلف بالنفاذ
إعدند دفيل إجرنءنت مبسّط ف ائد ﻃافبي نفيثائق يضبط حقيقهم نفمنصيص
عليها في نفقانين نألواوي عدد  22فسنة  2112نفم ر في  22ما  2112ويبين
إجرنءنت تقديم نفمطافب وآجال درنوتها وآجال نفر ّد عليها وكي ية تقديم نفطعين
ومتابعتها ،كما يقي بنشر دفيل نإلجرنءنت نفنمي جي نف ُمنجز من قبل مصافﺢ نفيزنر
عل ميق نفينب نفخاص بها .
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 - 8اﻹعالم:
المكلف بالنفاذ مطالﺐ بﺈعالم ﻃالﺐ الوﺛاﺋق بالمﻘتضيات التالية :
 -1افصير نفتي ويتمّ بها نفن ا كتابيا.
 -2افمعافيم نفمستيجب دفعها عند نﻻقتضاء.
 -3افمكان نفذ
نألمر فﻚ.

يمكن نإلﻃّالع فيه عل نفيثيقة نإلدنرية نألصلية إن نقتض

 -4أوباب نفرفﺾ عند عد تعذر إتاحة نفيثيقة م تقديم تيضيحات حيل حقّ
نفطافب في نفطعن ضدّ قرنر نفرفﺾ.
 -5افصير نألخرى فلن ا إ ن تع ر تيفير نفيثيقة في نفشكل نفمطليب.
 -6افميق نفذ تمّ فيه نفنشر إ ن كانﺖ نفيثيقة منشير .
 -7نفـ وتمديد فووي نألجل  21ييما إ ن تعلق نألمر بافحصيل عل عدّ وثائق أو
كانﺖ إجرنءنت تيفيرها تستدعي نوتشار عدّ أﻃرنف .
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 -1عد إمكانية نﻻوتجابة فمطلب نفن ا نظرن إفو عود تيفر نفيثائق وإحوافوتوه
إف هيكل عميمي آخر مختص .
 -1عد نختصاص نفيزنر .
المكلف بالنفاذ مطالﺐ بما يلي :
 -1تقديم نفمساعد نفالّزمة إلعدند نفمطلب في حافة عجز أو قصير بدني أو
عد نفـقدر عل نفقرنء أو نفكتابة وتسليم نسخة بعد إمضائها من نفطافب
ووض نفتاريﺦ في كال نفنظيرين.
 -2إرشاد نفطافب حت يكين نفمطلب مستجيـبا فلشروط ،من فﻚ مساعدته عل
تحديد نفيثيقة نإلدنرية نفمطليبة بدقّة.
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 -9اآلجال الﻘصوى للرد على المطالﺐ :
  21ييما من تاريﺦ وصيل نفمطلب أو من تاريﺦ تصحيحه.  11أيا إ ن تعلق طلب نفن ا باﻻطالع عل نفمعليمة عل عين نفمكان.  21واعة إ ن كان فمطلب نفن ا إف نفمعليمة تأثير عل حيا شخص أو علحريته.
 قبل ننقضاء  21ييما بافنسبة فليثائق نفتي تستدعي نوتشار أطرنف أخرىعل أن يتم إعال نفمعني باألمر بذفﻚ في أجل  15ييما.
 -11اآلجال الﻘصوى في صورة عدم االستﺠابة للمطالﺐ .
  15أيا في صير إحافة نفمطلب إف هيكل آخر تتيفر به نفمعليمة ميضيعنفطلب.
  15ييما في صير عد نﻻوتجابة م نفتعليل ونإلعال بإمكانيات نفتظلم.  21ييما في صير نفقيا باوتشار هيكل آخر م إعال نفمعني باألمر بهذهنﻻوتشار و يتيجب عل نفﻐير تقديم رده في أجل  15ييما من تاريﺦ مطلب
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 -11صور النفاذ :
عند إعدند نفمطلب يجب عل طافب نفن ا أن يحدد كي ية نفن ا نف نفمعليمة
وفق نفصيغ نفتافية:
 نﻻطالع عل نفمعليمة عل عين نفمكان. نفحصيل عل نسخة ورقية من نفمعليمة. نفحصيل عل نسخة إفكترونية من نفمعليمة عند نإلمكان. نفحصيل عل مقتط ات من نفمعليمة.يتيف نفهيكل نفمعني نتاحة نفمعليمة طبقا فلصيﻐة نفمطليبة وفي
صير عد تيفرها في نفصيﻐة نفمطليبة يتعيّن عل نفيزنر تيفير
نفمعليمة في نفصيﻐة نفمتاحة.
المعاليم المستوجبة :
كل شخص نفحق في نفن ا إف نفمعليمة بص ة مجانية
إ ن كان نفحصيل عل نفمعليمة يتطلب جملة من نفمصاريف يتم عال
صاحب نفمطلب مسبقا بضرور دف مقابل عل أن ﻻ يتجاوز فﻚ
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