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 لنفاذ إىل الوثائق اإلدارّيةالمواطن لدليل                                                   الجمهورية التونسّية   
اث وزارة الثقافة  والمحافظة عىل التر

اث ي للتر
 المعهد الوطن 

       

 
 إىل المعلومةالنفاذ 

 

 
 المعلومةدليل إجراءات طلب النفاذ إىل             

 المرجع: 
  2014من دستور الجمهورية التونسية لسنة  32الفصل   -
ي  2016لسنة  22القانون األساسي عدد  -

  2016مارس  24المؤرخ ف 
ي  2011لسنة  41المرسوم عدد  - 

 2011-05-26المؤّرخ ف 
ي   2011لسنة  54المرسوم عدد  -

 2011-06-11المؤّرخ ف 
ي  2012لسنة  25المنشور عدد   -

 2012-05-25المؤّرخ ف 
 دليل إجراءات طلب النفاذ إىل المعلومة لوزارة الشؤون الثقافية -

 

 
 اإلجراء

 
 الوصف المدقق لإلجراء

 
 مالحظات

 
من يمكنه تقديم 

 مطلب؟

ي تونس أو 
ي اإلعالم  اّمة متاحة للجميع(عخارجها طلب المعلومة)المعلومات ال *يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم ف 

 تضمن الدولة الحق ف 
ي النفاذ إىل المعلومة

 "والحق ف 
من دستور الجمهورية التونسية( 32)الفصل               

 
 
 
 

م المطلب؟
ّ
 كيف يقد

ي للحصول عىل الوثيقة وذلك عن طريق:    *تحرير مطلب كتاب 

ف بالنفاذ( أو تحميلها عن  -
ّ
ة )لدى المكل تعمتر مطبوعة إدارّية مقّيسة مخصّصة للغرض يمكن طلبها من الهيكل مباشر

 الواب للمعهدطريق موقع 
نفاذ قابل للتحميل واالستغالل يوجد أنموذج مطلب ال -

ذة النفاذ إىل المعلومة بالموقع : ضمن ناف
www.inp.rnrt.tn 

  

ي هذه الحالة اسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص  -
ورة أن يتضمن المطلب ف  أو عىل ورق عادي مع ض 

المعلومة الطبيعي والتسمّية االجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي باإلضافة إىل التوضيحات الالزمة بالنسبة إىل 
.) ال يلزم طالب النفاذ بذكر األسباب أو المصلحة من الحصول عىل المعلومة ضمن مطلب  ي

المطلوبة والهيكل المعن 
 النفاذ(

إعداد هذا  إن لم تكن لطالب الوثيقة القدرة عىل -
ي  ، أو كان عاجزا أو فاقدا لحاسة السمع المطلب الكتاب 

فاذ بتقديم المسوالبرص 
ّ
ف بالن

ّ
اعدة الالزمة يقوم المكل

 لطالب النفاذ
 

 

http://www.inp.rnrt.tn/
http://www.inp.rnrt.tn/
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 اإلجراء

 
 الوصف المدقق لإلجراء

 
 مالحظات

 
 

 
 
 

 ؟لمن يوّجه المطلب

فاذ إىل * يوجه المطلب إىل 
ّ
ف بالن

ّ
اث المعلومة المكل ي للتر

 عن طريق: لدى المعهد الوطن 
  اإليداع المباشر  -
يد المضمون الوصول -  الت 
  الفاكس -
ي  -

وب  يد االلكتر  مع اإلعالم بالبلوغ الت 
 

ي الغرض. 
م الطالب وصال ف 

ّ
 * يسل

 
 
ك أثرا كتابيا، مع تقديم المساعدة *  ي أقرب اآلجال بأّي وسيلة تتر

يتم إعالم الطالب بالمعطيات المنقوصة بالمطلب ف 

ورية ق بالبيانات الرص 
ّ
وط )خاصة فيما يتعل كاالسم واللقب   الالزمة له بتوجيهه وإرشاده حنرّ يكون المطلب مستوفيا للشر

، والتسمية االجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، باإلضافة إىل التوضيحات  والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي

ي وكذلك كيفية النفاذ إىل المعلومة(. 
 الالزمة بخصوص المعلومة المطلوبة والهيكل المعن 

 

اث لدى المكلف بالنفاذ ب - ي للتر
  المعهد الوطن 

  باب منارة  04ساحة القرص عدد   العنوان: عىل  -
  تونس  1008  

ي للمكلف -
وب  يد االلكتر  المعهدببالنفاذ  ير  االسم والت 

 www.inp.rnrt.tnموقع المنشور ب
  71 561 259الفاكس: 

 

ي أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما )
توّصله ( من تاريخ 15ف 

 بالمطلب. 
 
 

http://www.inp.rnrt.tn/
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 اإلجراء

 
 الوصف المدقق لإلجراء

 
 مالحظات

 
 

ي 
ماهي المعلومات النر
 يمكن طلبها؟

ي النفاذ إىل المعلومة المبدأ: *
 الحق ف 

 
ي الحاالت التالية: االستثناء*

 : يتم رفض طلب النفاذ ف 
ر بـــ :  -  إذا كان طلب النفاذ يؤدي إىل إلحاق ض 

 األمن العام، 

  ي
 ،الدفاع الوطن 

 فيما يتصل بهما، العالقات الدولية 

  : ي
 حماية حياته الخاصة -          حقوق الغتر ف 

 معطياته الشخصية -                               
 ملكيته الفكرية -                               

 
 
 
ال تعتت  هذه المجاالت استثناءات مطلقة لحق النفاذ  -

 إىل المعلومة. 
ر لتقدير خاضعة تكون -  يكون أن عىل النفاذ من الرص 

ر  ،الحقا أو آنيا كان سواء جسيما الرص 
 تقديم من العامة المصلحة لتقدير خاضعة تكون -

 طلب، لكل بالنسبة تقديمها عدم من أو المعلومة

ي  -
ل بجواب بذلك النفاذ طالب إعالم يتّم  الرفض صورة ف 

ّ
 ،معل

ي  المبينة أسبابه بزوال الرفض مفعول ينتهي  -
 .النفاذ مطلب عىل الجواب ف 

 
 : االستثناءات تنطبق ال
ورية المعلومات عىل -  أو فيها البحث أو الحرب جرائم أو اإلنسان لحقوق الفادحة االنتهاكات عن الكشف بغاية الرص 

ي  يكن لم ما ،مرتكبيها تتّبع
 .للدولة العليا بالمصلحة مساس ذلك ف 

ر عىل العامة المصلحة تغليب وجوب عند - خطتر  تهديد لوجود حمايتها المزمع المصلحة يلحق أن يمكن الذي الرص 
 .إجرامي  فعل حدوث جراء أو المحيط أو السالمة أو للصحة

  إليها النفاذ يمكن فال ،باستثناء جزئّيا مشمولة المطلوبة المعلومة كانت إذا - -
ّ
ي  الجزء حجب بعد إال

 منر  باالستثناءالمعن 
 ممكنا ذلك كان

 من والغاية حمايتها المراد المصالح بير   التناسب يراىع -
 .النفاذ مطلب

 بهوّية المتعلقة البيانات المعلومة اىل النفاذ يشمل ال -
عن   اإلبالغ بهدف معلومات قدموا الذين األشخاص
 .فساد حاالت  أو تجاوزات
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 اإلجراء

 
 الوصف المدقق لإلجراء

 
 مالحظات

 
ي ماهي 

االدارات النر
يمكن ان يشملها طلب 

فاذ
ّ
 الن

 
اث أو وزارة الشؤون الثقافية  ي للتر

اف( المعهد الوطن   ) وزارة اإلشر
 موقع البيانات المفتوحة لوزارة الثقافة 

اث  :والمحافظةعىل التر
www.openculture.gov.tn 

  
 
 

 
 
 
إىل الوثائق صور النفاذ 

 اإلدارّية
 

 
ي يمكن أن تتخذ إحدى 

ي تمكنه من النفاذ إىل المعلومة والنر
* يمكن لطالب النفاذ عند إعداد المطلب أن يحدد الكيفّية النر

 الصيغ التالّية: 
ار بها، - ي ذلك إض 

 االّطالع عىل المعلومة عىل عير  المكان، ما لم يكن ف 
 الحصول عىل نسخة ورقية من المعلومة، -
ونية من المعلومة، عند اإلمكان، -  الحصول عىل نسخة الكتر
 الحصول عىل مقتطفات من المعلومة، -
 
 

 
ي   -

ي تـــــــوفتر المعلومــــــــة ف 
يتعـــــــير  عـــــــىل الهيكـــــــل المعـــــــن 

 الصيغة المطلوبة. 
 
ي الصيغة المطلوبة، يتعير  عىل  -

عند عدم توفرها ف 
ي الصيغة المتاحة. 

ي توفتر المعلومة ف 
 الهيكل المعن 

 
المعاليم ماهي 

المستوجبة للنفاذ إىل 
 ؟الوثائق اإلدارّية

  المبدأ: *
ي النفاذ إىل المعلومة لكل شخص الحق
 .مجانّيةبصفة  ف 

 
 *االستثناء: 

ي جملة من المصاريف
ورة مسبقا صاحب المطلب إعالم يتم، إذا كان توفتر المعلومة يقتض   يتجاوز ال أن عىل مقابل دفع برص 

ي  الحقيقية المصاريف ذلك
ي  الهيكل تحّملها النر

 .المعن 
 
 
 

 مـا تسـليم عنـد إال المطلوبـة الوثـائق تسـليم يـتم ال -
 ..المقابل ذلك دفع يفيد
 تحدد المعاليم بمقتض  قرار من وزير المالية -

http://www.openculture.gov.tn/
http://www.openculture.gov.tn/
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 اإلجراء

 
 الوصف المدقق لإلجراء

 
 مالحظات

 
 
 

ماهي آجال  الحصول 
عىل الوثائق اإلدارّية 

 المطلوبة؟

ي * يتم الرد عىل 
ون  مطلب النفاذ إىل المعلومة ف   .تصحيحه تاريخ من أو بالمطلب التوّصل تاريخ منيوما  20أجل أقصاه عشر

ي  الهيكل عىل ،المكان عير   عىل المعلومة عىل باإلطالع النفاذ طلب *
  المعن 

ّ
ي  ذلك عىل الرد

ة أقصاه أجل ف   من أيام (10) عشر
  . تصحيحه تاريخ من أو بالمطلب التوّصل تاريخ
ي  التمديد يمكن* 

ة ) 10يوما/  20)  المذكورة اآلجال ف   ( أّيام: 10أيام( بعشر
ق إذا -   

ّ
 ، مع إعالم طالب النفاذ بذلك. الهيكل نفس لدى معلومات عدة عىل االطالع أو بالحصول األمر تعل

ي  الهيكل عىل فيتعير   ،حريته عىل أو شخص حياة عىل تأثتر  المعلومة إىل النفاذ لمطلب كان إذا *
 بما عىل الرد الحرص المعن 

ك  .الرفض تعليلو المطلب تقديم تاريخ من ساعة (48) وأربعير   ثمان أجل ذلك يتجاوز ال أن عىل فورية وبصفة كتابيا أثرا يتر
ي  *
ر صورة ف 

ّ
 المكلف عىل يتعيرّ   لديه، النفاذ مطلب إيداع تم الذي الهيكل غتر  هيكل لدى المطلب موضوع المعلومة توف

ي  الهيكل عىل مطلبه بإحالة أو االختصاص بعدم النفاذ طالبإعالم  بالنفاذ
ي  وذلك ،المعن 

 من أيام (05) خمسة أقصاه أجل ف 
 .بالمطلب توّصله تاريخ
ي  الهيكل إىل الغتر  من تقديمها سبق قد المطلوبة المعلومة كانت إذا * 

 :يتعيرّ   فإنه ،ّشي بعنوان المعن 
 ، بالموضوع المعلومة طالب إعالم - 
ل رأيه عىل للحصول الغتر  استشارة -

ّ
ية أو الجزئية اإلتاحة حول المعل

ّ
ي  وذلك للمعلومة الكل

 من يوما( 30) ثالثون أقصاه أجل ف 
ي  تاريخ

، للهيكل ملزما الغتر  رأي يكون و بالبلوغ، اإلعالم مع الوصول مضمون مكتوب ، بمقتض  النفاذ  مطلب تلقر ي
 المعن 

ه تقديم الغتر  عىل يتوّجب -
ّ
ي  رد

ي  تاريخ من وماي (15) عشر  خمسة أجل ف 
ّ  االستشارة، مطلب تلقر

ي  الرد عدم يعتت   -
 .الغتر  من ضمنية موافقة المذكورة، اآلجال ف 

ف بالنفاذ إعالم الطالب بذلك وتحديد الموقع 
ّ
ها، يتعير  عىل المكل ي نشر

* إذا تعلق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل المعن 
 .  الذي تّم فيه النشر

ه عىل الهياكل المعنية تمكينه من المعطيات التكميلية * 
ّ
ي تحّصل عليها طالب النفاذ منقوصة، فإن

 المعلومة النر
ّ
إذا ثبت أن

 والتوضيحات الالزمة. 
 
 
 
 

  كان إذا  -
ّ
 الرفض قرار يكون أن يجب ،بالرفض الرد

الو كتابيا
ّ
 الطعن طرقو آجال عىل التنصيص مع معل

 .فيه بالنظر المختصة الهياكلو
  عدم يعتت   -

ّ
ي  الهيكل رد

ي  النفاذ مطلب عىل المعن 
 ف 

 لطالب المجال يفتح ضمنيا رفضا ،القانونية اآلجال
ي  النفاذ
ي  الطعن ف 

 .الهيكل قرار ف 
ي  الهيكل يكون ال - 

 طالب عىل بالرد ملزما المعن 
ي  واحدة مرة من أكت   النفاذ

 مطالبه تكرار صورة ف 
 .موجب دون المعلومة بنفس المتصلة
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 اإلجراء

 
 الوصف المدقق لإلجراء

 
 مالحظات

 
 
 

 هل يمكن
لطالب وثيقة إدارّية أن 
ي قرار إداري 

يطعن ف 
ي برفض تسليمها 

يقض 
 له؟

 )الطعون(
 

ي باألمر 
م لدى رئيس الهيكل المعن 

ّ
م أّوال بمطلب تظل

ّ
* يمكن  لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، أن يتقد

ي أجل أقصاه 
ون )ف  ي تىلي اإلعالم بالقرار. 20عشر

 ( يوما النر
 

ة ) ي أقرب اآلجال الممكنة عىل أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه عشر
 ف 
ّ
( أيام من تاريخ إيداع 10* يتعير  عىل رئيس الهيكل الرد

م. 
ّ
 مطلب التظل

ّ  الهيكل رئيس رد عدم يعتت  *  ي
 .ضمنّيا رفضا األجل، هذا خالل المعن 

 

ة الطعن النفاذ لطالب يمكن*  ي  مباشر
ي  الهيكل قرار ف 

  .المعلومة إىل النفاذ هيئة لدى المعن 

ي ) النفاذ لطالب يمكن *
م مطلب رفض حالة ف 

ّ
  عدم/ التظل

ّ
ة أجل خالل الرد  ( أيام(: 10) عشر

 
ي  المعلومة إىل النفاذ هيئة لدى الطعن -

ين يتجاوز ال أجل ف   الرفض تاريخ من/ إليه الرفض قرار بلوغ تاريخ(من  يوما  (20) العشر
ي 
 .)الضمن 

يتم تركتر  هيئة النفاذ إىل المعلومة قبل موف   - 
 2017مارس 

 

ي  الهيئة تبّت  -
ي  الدعوى ف 

 تاريخ من يوما (45) وأربعون خمسة أقصاه أجال ذلك يتجاوز ال أن عىل الممكنة اآلجال أقرب ف 
 .الطعن بمطلب توّصلها

 
ي  للهيكل ملزم الهيئة قرار

 .المعن 
 
ي  للهيكل أو النفاذ لطالب يمكن* 

ي  الطعن المعن 
ي  اإلدارية، المحكمة أمام إستئنافيا المعلومة إىل النفاذ هيئة قرار ف 

 أجل ف 
 .به اإلعالم تاريخ من يوما( 30) الثالثير  

ي قرار  - 
إىل حير  تركتر  هيئة النفاذ يمكن الطعن ف 

 اإلدارة لدى المحكمة اإلدارية

                                                                                                                                                       

ي 
                                                                                                                27/12/2016أنجز ف 


