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كلمة رئيس هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
إنّــه ملــن دواعــي الفخــر والــرور أن نقـ ّدم لكــم التقريــر الســنوي األ ّول حــول نشــاط هيئــة النفــاذ إىل املعلومــة
بعنــوان ســنة  2018الــذي يل ّخــص أهــم األنشــطة واإلنجــازات الّتــي تولــت الهيئــة القيــام بهــا خــال الســنة األوىل مــن عملهــا
والّتــي مت ّيــزت بعديــد الصعوبــات والتح ّديــات عــى مســتوى تركيــز الهيئــة وتوفــر املــوارد البرشيــة واملاديــة الرضوريــة لتأمــن
مهامهــا عــى أفضــل وجــه.
إ ّن صعوبــات التأســيس مل تحــل عــى أه ّميتهــا ،دون التــزام الهيئــة بالقيــام باملهــام املنوطــة بعهدتهــا وبدعــم
القيــم الّتــي تحكــم نشــاطها كهيئــة عموميــة مســتقلّة ملتزمــة وواعيــة بأهميــة الــدور املوكــول لهــا يف إرســاء دولــة القانــون
وتكريــس مبــادئ الشــفافية واملســاءلة وتعزيــز مشــاركة املواطنــن يف الحيــاة العامــة.
ويتض ّمــن هــذا التقريــر تقدميــا موجـزا حــول تكريــس حــق النفــاذ إىل املعلومــة كحــق مــن الحقــوق األساســية لألفـراد وتطور
االعـراف بــه عــى املســتوين الــدويل والوطنــي ،ثــم تعريفــا بهيئــة النفــاذ إىل املعلومــة كإطــار مؤسســايت ضامــن ملامرســة هــذا
الحــق الدســتوري ببالدنــا ،وبيانــا أله ـ ّم األعــال واألنشــطة الّتــي قامــت بهــا الهيئــة يف إطــار مامرســتها لصالحياتهــا ســواء
منهــا القضائيــة املتّصلــة بالبــت يف الدعــاوى املنشــورة لديهــا يف مجــال النفــاذ إىل املعلومــة أو تلــك املتّصلــة مبتابعتهــا ملــدى
الت ـزام الهيــاكل الخاضعــة للقانــون األســايس عــدد  22لســنة  2016املــؤرخ يف  24مــارس  2016واملتعلــق بالحــق يف النفــاذ
إىل املعلومــة ،بالواجبــات املحمولــة عليهــا يف مجــال تكريــس الحــق يف النفــاذ إىل املعلومــة ،أو كذلــك األنشــطة التكوينيــة
والتحسيســية الّتــي قامــت بهــا الهيئــة يف إطــار التزامهــا بنــر ثقافــة الحــق يف النفــاذ إىل املعلومــة واآلراء االستشــارية الّتــي
أصدرتهــا بخصــوص مشــاريع النصــوص القانونيــة والرتتيبيــة املعروضــة عليهــا ،عــاوة عــى اســتعراض لنشــاطها يف مجــال
تبــادل الخـرات والتجــارب مــع نظرياتهــا بالــدول األجنبيــة واملنظّــات الدوليــة املختصــة .كــا يتض ّمــن هــذا التقريــر عرضــا
لبعــض االقرتاحــات والتوصيــات مــن أجــل مزيــد تكريــس الحــق يف النفــاذ إىل املعلومــة ،وهــي توصيــات اســتخلصتها الهيئــة
مــن خــال تجربتهــا العمليــة وتعاملهــا مــع مختلــف األطـراف املتداخلــة يف هــذا املجــال والتــي مــن شــأنها تحســن اإلطــار
واملؤسســايت الضامــن ملامرســة هــذا الحــق الدســتوري.
القانــوين
ّ
إ ّن هيئــة النفــاذ إىل املعلومــة ،ممثّلــة يف رئيســها ونائــب رئيســها وأعضــاء مجلســها وإطاراتهــا وأعوانهــا تؤكّــد
حرصهــا عــى مواصلــة العمــل والعطــاء مــن أجــل ضــان تكريــس الحــق يف النفــاذ إىل املعلومــة عــى أفضــل وجــه مبــا
تتح ّقــق معــه األهــداف الســامية املرتبطــة بهــذا الحــق الدســتوري وأه ّمهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية واملســاءلة فيــا يتعلــق
بالتــرف يف املرافــق العامــة ودعــم مشــاركة املواطنــن يف وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا مبــا مــن
ويؤســس لعالقــة ثقــة بــن الدولــة ومواطنيهــا.
شــأنه أن يســاهم يف تنميــة ثقافــة املواطنــة ّ

عــــمــــــــــــاد الحزقــــــــــي
رئيـــــــــــــــس هيئـــــــة النفاذ إىل املعلومة
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الباب األ ّول :اإلطار العام

 .1تقديم عام

يعتبــر الحــق فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة حقــا أساسـيّا مــن حقــوق اإلنســان ،يخـ ّول لألفــراد وللـ ّـذوات المعنويّة
الولــوج إلــى الوثائــق والمعلومــات التــي تنشــئها أو تتحصــل عليهــا الهيــاكل العموميــة بمناســبة تســييرها للمرافــق
العموميــة أو كذلــك أشــخاص القانــون الخــاص التــي تســاهم فــي تســيير المرافــق العا ّمــة أو تنتفــع بتمويــل عمومــي،
ســواء كان ذلــك بمبــادرة مــن هــذه الهيــاكل عبــر النشــر التلقائــي للمعلومــة أو عــن طريــق الحصــول عليهــا بطلــب،
بمــا يســمح بتعزيــز مبــدأي الشــفافيّة والمســاءلة فيمــا يتعلّــق بالتصــرّف فــي المرافــق العا ّمــة وتطويــر جودتهــا
وتنميــة ثقافــة المواطنــة لــدى األفــراد مــن خــال دعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة
تنفيذهــا وتقييمهــا وتحســين العالقــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا.

«لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري.
ويشمل هذا الحق حرية إعتناق اآلراء دون
أي تدخل وإستقاء االنباء واالفكار وتلقيها».
املادة 19
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

ويعتبــر الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ليــس فقــط
حقــا قائمــا بذاتــه ،وإنمــا أيضــا وســيلة ضروريــة لممارســة
بقيــة الحقــوق والحريــات ســواء كانــت هــذه الحقــوق ذات
صبغــة فرديــة أم جماعيّــة ،م ّمــا جعــل الجمعيّــة العا ّمة لألمم
المتّحــدة تعتبــر منــذ نشــأتها وصــدور أولــى قراراتهــا ،أن
هــذا الحـ ّ
ق هــو حجــر ال ّزاويــة لجميــع الحقــوق والحريّــات.

كمــا تعتبــر ممارســة هــذا الح ـ ّ
ق عنصــرا أساس ـيّا
فــي تنميــة ثقافــة المواطنــة لــدى األفــراد ووســيلة أساســية
«حرية الوصول إىل املعلومات حق أسايس
للكشــف عــن التّجــاوزات وحــاالت الفســاد فيمــا يتعلــق
لإلنسان وحجر الزاوية لجميع الحقوق
بالتصــرف فــي المرافــق العمومية ،إذ ال يمكــن الحديث على
مكافحــة الفســاد أو التصــدي لــه إذا لــم يتوفــر نظــام يســمح
والحريات التي تنادي بها األمم املتحدة».
بالتدفّــق الحــ ّر والســلس للمعلومــة بمــا يســمح بالحصــول
عليهــا فــي أقــرب وقــت وبأيســر الســبل ،وبقــدر مــا تحــرص
قرار الجمع ّية العا ّمة لألمم امل ّتحدة رقم 59
الهيــاكل العموميــة علــى توفيــر المعلومــة وعلــى نشــرها،
لسنة 1946
وبقــدر مــا تعمــل فــي إطــار مــن االنفتــاح والشــفافية بقــدر
مــا يتقلــص حجــم الفســاد فيهــا والعكــس صحيــح أي بقــدر
مــا يت ـ ّم التعتيــم علــى المعلومــة وبقــدر مــا تعمــل الهيــاكل
العموميــة فــي إطــار مــن االنغــاق بقــدر مــا يجــد الفســاد بأنواعــه المختلفــة ،البيئــة التــي ينمــو فيهــا.
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.2اإلعتراف بحق النفاذ إلى المعلومة على المستوى الدولي:

لقــد ســعت منظّمــة األمــم المتّحــدة إلــى االعتــراف بالحـ ّ
ق فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة منــذ إحداثهــا وأصــدرت
الجمعيّــة العا ّمــة فــي غضــون ســنة  1946قرارهــا المرجعــي عــدد  59والــذي اعتبــرت مــن خاللــه ّ
أن «حريــة
الوصــول إلــى المعلومــات حــق اساســي لإلنســان وحجــر الزاويــة لجميــع الحقــوق والحريــات التــي تنــادي بهــا األمــم
المتحــدة».

كمــا تضمــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ال ّ
صــادر فــي  10ديســمبر  1948تكريســا صريحــا لهــذا
الحــق صلــب المــا ّدة  19منــه .وبنفــس الصيغــة تقريبــا وردت المــادة  19مــن العهــد الدولــي للحقــوق السياســية
والمدنيــة لســنة  1966الــذي دخــل حيــز النفــاذ ســنة  1976وصادقــت عليــه تونــس ســنة  1968والــذي ن ّ
صــت
الفقــرة الثانيــة مــن المــا ّدة  19منــه علــى ّ
أن« :لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ســواء فــي شــكل
مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى».
كمــا تــم تكريــس هــذا الحــق علــى المســتوى اإلقليمــي مــن خــال الميثــاق االمريكــي لحقــوق اإلنســان لســنة
 1969الــذي دخــل حيــز النفــاذ ســنة  1979صلــب الفصــل  13منــه وصلــب االتفاقيــة األوربيــة لحقــوق اإلنســان
ضمــن فصلهــا ( )10وكذلــك ضمــن الميثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب بالمــا ّدة  9منــه.
ولقــد ضـ ّل االعتــراف بهــذا الحــق علــى المســتوى الدولــي مرتبطــا ،فــي بداياتــه ،بمســألة حريــة اإلعــام
والتعبيــر علــى أســاس أن حــق النفــاذ إلــى المعلومــة هــو شــرط ضــروري لممارســة هــذه الحريــة ،ولكــن شــيئا فشــيئا
اســتقل هــذا الحــق بنفســه ليصبــح حقــا قائمــا بذاتــه وكأداة أساســية ال فقــط لممارســة حريــة التعبيــر واإلعــام وإنمــا
لممارســة جميــع الحرّيــات والحقــوق السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وظهــرت عديــد النصــوص والقــرارات
علــى المســتوى الدولــي و اإلقليمــي التــي تكـرّس الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة كحــق أساســي لجميــع األفــراد فــي
مجــاالت مختلفــة مثــل المجــال البيئــي ومجــال النفــاذ إلــى العدالــة ومجــال االنتخابــات وغيرهــا مــن المجــاالت ...
كمــا أصبــح احتــرام هــذا الحــق يع ـ ّد مــن المؤشــرات األساســية المعتمــدة حاليــا فــي تقييــم الحكــم الرشــيد
وفــي تصنيــف الــدول وحجــم الفســاد فيهــا.
وانتشــر االعتــراف بحــق النّفــاذ إلــى المعلومــة فــي العالــم علــى مســتوى التّشــريعات الوطنيّــة ليشــمل إلــى
غايــة هــذا التّاريــخ  125دولــة فــي العالــم لهــا تشــريعات تكـرّس الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بمســتويات متفاوتــة
ومــن بينهــا عــدد هــام مــن ال ـ ّدول أنزلــت هــذا الحــق مرتبــة الحــق الدســتوري مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة لبالدنــا
بموجــب ال ّدســتور التونســي الصّــادر فــي  27جانفــي .2014
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خارطة تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومات
النفاذ إلى
ومستوياتفي
تكريس الحق
المعلومات 2019
التشريعات جانفي
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الباب الثاني :االطار القانوني
لحق النفاذ الى المعلومة

 .1تط ّور االعتراف بالحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس

فــي ضــوء مــا شــهده العالــم مــن ثــورة متصاعــدة فــي مجــال المعلومــة والمعلوماتيــة ومــا واكــب ذلــك مــن
تحــوالت عميقــة فــي المقاربــات السياســية والتشــريعية والثقافيــة ،أضحــى الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة شــرطا
أساســيا لبنــاء الديمقراطيــة والحوكمــة الرشــيدة.
وبالفعــل ،بيّــن الســياق التاريخــي لألحــداث فــي بالدنــا أهميــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي زعزعــة النظــام
الدكتاتــوري .وقــد تجلــى ذلــك فــي أواخــر العشــرية األولــى مــن هــذا القــرن عندمــا بــدأت بعــض المواقــع والمنظمــات
الدوليــة بتســريب فضائــح وممارســات النظــام ،إلــى أن جــاءت أحــداث ثــورة  17ديســمبر  14 –2010جانفــي 2011
لتُبــرز بوضــوح أهميــة المعلومــة وتداولهــا فــي نشــر الوعــي السياســي والنضالــي وفــي إحــراج النظــام وكشــفه أمــام
العالــم واإلســراع فــي انهيــاره .
وقــد فتحــت الثــورة التونســية آفاقــا سياســية وتشــريعية جديــدة قطعــت مــع السياســات الســابقة القائمــة علــى
التعتيــم علــى المعلومــة والتحكــم فيهــا وأسّســت لعالقــة تشــاركية جديــدة بيــن مؤسســات الدولــة والمواطنيــن تقــوم علــى
حــق المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الوصــول إلــى المعلومــات المتصلــة بتســيير الشــأن العــام وحقهــم فــي
المشــاركة فــي الحيــاة العامــة ،أفــرز تطــورا قانونيــا انطلــق مــع صــدور المرســوم عــدد  41لســنة  2011المــؤرخ فــي
 26مــاي  2011والمتعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة للهيــاكل العموميــة الــذي يعتبــر أ ّول نــصّ يكـرّس هــذا الحــق
بصفــة مطلقــة وواضحــة فــي القانــون التونســي مــن خــال إقــراره لهــذا الحــق بالنســبة لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي
ســواء كان ذلــك مــن خــال نشــر هــذه الوثائــق تلقائيــا مــن قبــل الهيــاكل المنشــئة لهــا أو من خــال تقديمها للشــخص الذي
يطلبهــا ،لتلتحــق بالدنــا فــي هــذا المجــال بركــب الــدول الديمقراطيــة التي كرّســت هــذا الحق ضمــن تشــريعاتها الوطنية.
ويعـ ّد هــذا النــص فــي الواقــع مــن أهــم التشــريعات التــي صــدرت بعــد الثــورة فــي مجــال الحقــوق والحريــات
العامــة وســبق بعــض النصــوص الها ّمــة األخــرى علــى غــرار المرســوم عــدد  87المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات
والمرســوم عــدد  88المتعلــق بتنظيــم األحــزاب السياســية الصادريــن فــي  24ســبتمبر  2011وكذلــك المرســومين
عــدد  115و 116الصادريــن فــي  2نوفمبــر  2011والمتعلقيــن بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر وبحريــة االتصال
الســمعي والبصــري وبإحــداث الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البصــري والمرســوم اإلطــاري عدد  120لســنة 2011
المتعلّــق بمكافحــة الفســاد.
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ويرتبــط الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة مثلمــا ســلف بيانــه وثيــق االرتبــاط بحريــة التعبيــر واالتصــال ،ذلــك
أنــه ال يمكــن ممارســة هــذه الحريــة بصفــة فعليــة وفاعلــة إذا لــم يقــع تكريــس الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة
والنفــاذ إليهــا ،وهــو مــا يف ّســر اإلحالــة الصريحــة إلــى أحــكام المرســوم عــدد  41لســنة  2011المــؤرخ فــي  26مــاي
 2011والمتعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة للهيــاكل العموميــة ،صلــب الفصــل  10مــن المرســوم عــدد  115لســنة
 2011المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر وكذلــك صلــب الفصــل  4مــن المرســوم عــدد  116لســنة 2011
المتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبصــري وبإحــداث الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البصــري.
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وتطبيقــا ألحــكام المرســوم عــدد  41لســنة  ،2011صــدر منشــور تفســيري عــن رئيــس الحكومــة تحــت
عــدد  25بتاريــخ  5مــاي  2012تولــى بمقتضــاه بيــان وتوضيــح األحــكام الــواردة بالمرســوم وحـ ّ
ـث جميــع الهيــاكل
العموميــة المعنيــة بتطبيقــه علــى احتــرام التزاماتهــا فــي هــذا الخصــوص ،وقــد كان لهــذا المنشــور دور هــام فــي
غــرس ثقافــة جديــدة داخــل اإلدارة التونســية تقــوم علــى االنفتــاح وعلــى
«تضمن الدولة الحق يف اإلعالم
حــق المواطــن فــي االطــاع علــى طــرق إدارة وتســيير الشــأن العــام.

والحق يف النفاذ إىل املعلومة.
تسعى الدولة إىل ضامن الحق يف
النفاذ إىل شبكات االتصال»
الفصل  32من الدستور التونيس

وتـ ّم خــال ســنة  2014االرتقــاء بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة إلــى
مرتبــة الحــق الدســتوري وذلــك بفضــل المجهــودات الجبّــارة التــي بذلتهــا
منظّمــات المجتمــع المدنــي طيلــة ســنوات عمــل المجلــس الوطني التّأسيســي
ودفاعهــا المســتميت عــن هــذا الحــق ،الــذي تــ ّم تكريســه ال فقــط ضمــن
الحقــوق الدســتورية بموجــب الفصــل  32مــن الدســتور ،بــل جعــل مــن الدولــة الضامنــة لهــذا الحــ ّ
ق.

كمــا تضمــن الدســتور التونســي الجديــد فصــوال أخــرى تتعلــق بتكريــس الشــفافية والمســاءلة كمبدأيــن مــن
مبــادئ التســيير علــى غــرار الفصــل  15المتعلّــق بــاإلدارة العموميــة والفصــل  35المتعلّــق باألحــزاب والنقابــات
والجمعيــات ،وأوجــب أيضــا بالفصــل  139منــه الــوارد بالبــاب الســابع المتعلــق بالســلطة المحليــة ،اعتمــاد آليــات
الديمقراطيــة التشــاركية ومبــادئ الحوكمــة المفتوحــة علــى مســتوى عمــل الســلط المحليــة وذلــك مــن أجــل ضمــان
إســهام واســع للمواطنيــن والمجتمــع المدنــي فــي إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة ومتابعــة تنفيذهــا.

«تلتزم األحزاب والنقابات والجمعيات يف أنظمتها
األساسية ويف أنشطتها بأحكام الدستور والقانون
وبالشفافية املالية ونبذ العنف»
الفصل  35من الدستور التونيس

والصالح العام ،تنظّم
«اإلدارة العموم ّية يف خدمة املواطن ّ
وتعمل وفق مبادئ الحياد واملساواة واستمرارية املرفق
العام ،ووفق قواعد الشفافية والنزاهة وال ّنجاعة واملساءلة»
الفصل  15من الدستور التونيس

ومثّــل أيضــا انضمــام تونــس فــي جانفــي  2014إلــى شــراكة الحكومــة المفتوحــة ،خطــوة هامــة مــن أجــل
تعزيــز الشــفافية والحــق فــي نفــاذ المواطــن الــى المعلومــة بمــا يســتوجبه هــذا االنضمــام مــن التــزام جــدي مــن قبــل
الحكومــات المنضويــة ضمنهــا بجملــة مــن المبــادئ التــي تتمحــور حــول تعزيــز الشــفافية والمســاءلة ومكافحــة
الفســاد وتشــريك المواطنيــن فــي الحيــاة العامــة مــن خــال الســعي إلــى وضــع البيانــات العموميــة علــى الخــط
واســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال.

13

التقرير السنوي 2018

وتولــت الدولــة التونســية فــي هــذا الغــرض إعــداد ثــاث خطــط عمــل علــى مــدار الســنوات المنقضيــة
بالشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي تضمنــت الســعي إلــى تحقيــق جملــة مــن التعهــدات فــي مجــال تكريــس
الشــفافية وحــق النفــاذ إلــى المعلومــة وفتــح البيانــات العموميــة وحوكمــة التصــرف فــي المــوارد الطبيعيــة وتطويــر
الخدمــات اإللكترونيــة تحقــق جــزء منهــا وال يــزال البعــض اآلخــر فــي طــور التحقيــق.
وقــد مثّلــت ســنة  2016ســنة مفصليــة فــي تدعيــم اإلطــار القانونــي لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة ببالدنــا مــن
خــال صــدور القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرخ فــي  24مــارس  2016المتعلّــق بالحـ ّ
ق فــي النّفــاذ
إلــى المعلومــة وذلــك بعــد مخــاض كبيــر داخــل المجلــس النيابــي ونقاشــات متعــددة بيــن ممثلــي الحكومــة ومنظمــات
المجتمــع المدنــي حــول مختلــف الجوانــب اإلجرائيــة واألصليــة المتصلــة بتكريــس هــذا الحــق وحــول وجــوب
تــدارك بعــض النقائــص التــي شــابت المرســوم عــدد  41لســنة  2011وذلــك حتــى يســتجيب التشــريع التونســي
الجديــد للمعاييــر الدوليــة المعتمــدة فــي هــذا المجــال.
وقــد تميّــز القانــون الجديــد بجملــة مــن الخصائــص جعلتــه يصنّف حســب الخبــراء ال ّدوليّيــن وطبقــا للمعايير
ال ّدوليّــة المعتمــدة ،ضمــن أفضــل التشــريعات الموجــودة حاليّــا فــي العالــم وذلــك بالنظــر خاصــة إلــى:
• اتســاع مجــال تطبيقــه باعتبــاره يشــمل ال فقــط الســلطة التنفيذيــة بجميــع تفرعاتهــا ،بــل وأيضــا الســلطة
التشــريعية والســلطة القضائيــة والهيئــات الدســتورية والهيئــات التعديليــة وأشــخاص القانــون الخــاص التــي
تســير مرافــق عامــة والمنظمــات والجمعيــات التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي.
• االلتزامــات المحمولــة علــى الهيــاكل العموميــة مــن أجــل ضمــان حســن تطبيــق القانــون ســواء فــي مجــال
النشــر التلقائــي للمعلومــة أو فــي مجــال االســتجابة لمطالــب النفــاذ.
• تدعيــم اإلطــار المؤسّســاتي مــن خــال إحــداث خطّــة المكلّــف بالنّفــاذ إلــى المعلومــة صلــب الهيــاكل
الخاضعــة ألحــكام القانــون.
• محدودية االستثناءات الواردة به.
• الضمانــات اإلجرائيــة والقضائيــة التــي يوفرهــا لضمــان ممارســة هــذا الحــق .وذلــك مــن خــال إنشــاء
هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة كهيــكل مســتقل يتولــى البـ ّ
ـت فــي ال ّدعــاوى المرفوعــة فــي مجــال النفــاذ إلــى
المعلومــة ومتابعــة وتقييــم مــدى التــزام الهيــاكل الخاضعــة لمقتضيــات هــذا القانــون لواجباتهــا فــي مجــال
النّشــر التلقائــي للمعلومــة عــاوة علــى المهــام الموكولــة إليهــا فــي مجــال التّكويــن والتّحســيس ونشــر ثقافــة
النفــاذ إلــى المعلومــة.
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وبهــدف تفســير مقتضيــات القانــون األساســي عــدد 22لســنة  2016المــؤرخ فــي  24مــارس  2016المتعلّق
بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة ،صــدر منشــور رئيــس الحكومــة عــدد  18بتاريــخ  19مــاي  2018لتفصيــل وتوضيــح
االلتزامــات المحمولــة علــى كاهــل الهيــاكل العموميّــة مــن أجــل تكريــس حــق النّفــاذ إلــى المعلومــة ومختلــف
اإلجــراءات المتعلّقــة بالنشــر التلقائــي للمعلومــات أو بالحصــول عليهــا بطلــب ،كمــا و ّ
ضــح المنشــور المهــام الهامــة
المناطــة بعهــدة المكلّــف بالنّفــاذ إلــى المعلومــة إضافــة إلــى عالقــة الهيــاكل العموميّــة بهيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة.
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ق النفاذ إلى المعلومة
سساتي لتكريس ح ّ
 .2هيئة النّفاذ إلى المعلومة إطار مؤ ّ
 .1.2إحداث الهيئة:
تــم إحــداث «هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة» بمقتضــى الفصــل  37مــن القانــون األساســي عــدد 22لســنة
 2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلــق بالنفــاذ إلــى المعلومــة ،مــن أجــل ضمــان ممارســة هــذا الحــق
ال ّدســتوري وهــي هيئــة عموميــة مســتقلّة تتمتــع بالشــخصية المعنويّــة واالســتقالل المالــي.
 .2.2تركيبة الهيئة
تتركــب هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة مــن مجلــس وكتابــة قــارة ومــن مصالــح إداريّــة تتكـ ّون مــن كاتــب عــام
وأعــوان ملحقيــن مــن إدارات عموميّــة وأعــوان يقــع انتدابهــم طبقــا للنّظــام األساســي الخــاص بالهيئــة.
ويتر ّكــب مجلــس الهيئــة ،حســب الفصــل  41مــن القانــون األساســي عــدد 22لســنة  2016المتعلّــق بالحـ ّ
ق فــي النّفــاذ
إلــى المعلومــة ،مــن تســعة ( )09أعضــاء ،كمــا يلــي:
• قاضي إداري ،رئيس،
• قاضي عدلي ،نائب رئيس،
• عضو بالمجلس الوطني لإلحصاء ،عضو،
• أستاذ جامعي مختصّ في تكنولوجيا المعلومات ،برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر ،عضو،
• مختص في الوثائق اإلدارية واألرشيف ،عضو،
• محام ،عضو،
• صحفي ،عضو،
• ممثّل عن الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة ،عضو،
• ممثّل عن الجمعيات الناشطة في المجاالت ذات العالقة بحق النفاذ إلى المعلومة ،عضو،
وقــد تـ ّم انتخــاب أعضــاء مجلــس الهيئــة مــن قبــل مجلــس نـ ّواب ال ّشــعب بتاريــخ  18جويليــة  2017وذلــك
بعــد مســار انتخابــي تواصــل علــى مــدى  9أشــهر أمــام اللّجنــة االنتخابيــة ثـ ّم الجلســة العا ّمــة لمجلــس نـ ّواب ال ّشــعب.
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تركيبة مجلس الهيئة

تركيبة مجلس الهيئة
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 .3.2مهام الهيئة وصالحيّاتها:
أسند الفصل  38من القانون األساسي عدد  22لسنة  2016المؤ ّرخ في  24مارس 2016
ق النفاذ إلى المعلومة.
والمتعلّق بحق النّفاذ إلى المعلومة ،صالحيّات ها ّمة للهيئة لضمان تكريس ح ّ

صالحيّات القضائيّة:
 .1.3.2ال ّ
ّ
البــت فــي الدعــاوى
أســند القانــون إلــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة مهــام قضائيــة تتولّــى مــن خاللهــا
المتعلّقــة بالطّعــن فــي قــرارات رفــض النفــاذ إلــى المعلومــة.
وتتولّــى الهيئــة عنــد نظرهــا فــي الدعــاوى المرفوعــة أمامهــا القيــام بأعمــال التحقيــق الضروريــة ويمكنهــا
عنــد الضــرورة القيــام بالتحرّيــات الالزمــة علــى عيــن المــكان لــدى الهيــكل المعنــي وســماع كل شــخص تــرى
فائــدة فــي ســماعه .كمــا يمكنهــا االطــاع علــى ك ّل المعلومــات موضــوع الطعــن والتأ ّكــد بنفســها مــن محتواهــا
وم ّمــا تتض ّمنــه مــن تفاصيــل ومــن معطيــات مهمــا كانــت طبيعتهــا وحساســيتها وال يمكــن مجابهتهــا بالسـ ّر المهنــي
أو بحمايــة المعطيــات الشــخصية أو بغيرهــا مــن االعتبــارات الّتــي تخــ ّول للهيــاكل المعنيــة عــدم إتاحــة بعــض
المعلومــات للعمــوم.
وفــي هــذا الســياق ،أوجــب القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس 2016
والمتعلّــق بحــق النّفــاذ إلــى المعلومــة صلــب فصلــه  ،39علــى ك ّل الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام القانــون تقديــم ك ّل
التســهيالت للهيئــة والتفاعــل اإليجابــي معهــا وتمكينهــا مــن ك ّل الوثائــق والمعطيــات الّتــي تطلبهــا فــي إطــار التحقيــق
فــي الدعــاوى المرفوعــة أمامهــا.
وتبــت الهيئــة فــي الدعــاوى المرفوعــة أمامهــا فــي آجــال مختصــرة ،وتصــدر قــرارات ملزمــة للهيــاكل
المعنيّــة طبقــا لمــا ن ّ
صــت عليــه صراحــة أحــكام الفصــل  30مــن القانــون األساســي عــدد 22لســنة  2016المــؤرخ
فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق بحـ ّ
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة ،وتعلــم كل مــن الهيــكل المعنــي وطالــب النفــاذ بصفــة
شــخصية بالقــرار المتّخــذ فــي الدعــوى بــأ ّ
ي وســيلة تتــرك أثـرًا كتابيًــا وتقــوم بنشــره بموقــع الــواب الخــاص بهــا.
 .2.3.2مهام الرقابة والتقييم
تتولــى الهيئــة متابعــة االلتــزام بإتاحــة المعلومــة بمبــادرة مــن الهيــكل المعنــي بخصــوص نشــر ك ّل
المعلومــات المنصــوص عليهــا بالفصــول  6و 7و 8مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016وذلــك مــن خــال
أعمــال المراقبــة والمتابعــة الّتــي تقــوم بهــا المصالــح التابعــة للهيئــة مــن تلقــاء نفســها أو علــى إثــر التشـ ّكيات الــواردة
عليهــا مــن الغيــر ،وتقــوم فــي هــذا الصــدد بالمهــام التاليــة:
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• التثبّــت م ّمــا إذا كانــت الهيــاكل الخاضعــة للقانــون قــد التزمــت بتعييــن مكلّــف بالنّفــاذ ونائــب لــه طبقــا
ألحــكام الفصــل  32مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة المشــار إليــه أعــاه.
• التثبّــت م ّمــا إذا كانــت الهيــاكل الخاضعــة للقانــون قــد احترمــت الواجبــات المحمولــة عليهــا والمتعلّقــة بإنجــاز
موقــع واب خــاص بهــا.
• التثبّــت مــن مــدى احتــرام هــذه الهيــاكل للواجبــات المحمولــة عليهــا والمتعلّقة بنشــر المعلومــات المنصوص
عليهــا بالفصــول  6و 7و 8مــن القانــون عبــر مواقــع الــواب الخا ّ
صــة بهــا وتحيينهــا بصفــة دوريــة وعنــد ك ّل
تغييــر يطــرأ عليها.
• متابعــة التّقاريــر ال ّســنويّة حــول ح ـ ّ
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة التــي يتعيّــن علــى الهيــاكل الخاضعــة لقانــون
النّفــاذ إلــى المعلومــة تقديمهــا إلــى الهيئــة طبقــا لمقتضيــات القانــون المذكــور.
• القيــام بتقييــم دوري حــول مــدى تكريــس حـ ّ
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة مــن طــرف الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام
القانــون ومــدى إعدادهــا وتنفيذهــا لخطــط عمــل فــي هــذا الخصــوص تتضمــن أهدافــا واضحــة ورزنامــة
تحــدد المراحــل واآلجــال ودور كل متدخــل.
 .3.3.2المهام االستشارية
ن ّ
صــت المطّــة الخامســة مــن الفصــل  38مــن القانــون علــى أن تبــدي الهيئــة رأيهــا وجوبًــا فــي مشــاريع
القوانيــن والنصــوص الترتيبيــة ذات العالقــة بمجــال النفــاذ إلــى المعلومــة.
وال تقتصــر االستشــارة الوجوبيــة علــى مشــاريع النصــوص الّتــي لهــا صلــة مباشــرة باإلطــار القانونــي
المنظّــم للنفــاذ إلــى المعلومــة (مشــروع تنقيــح القانــون األساســي المتعلّــق بالحــق فــي النفــاذ أو مشــاريع النصــوص
ضــا ك ّل النصــوص الّتــي قــد يكــون لهــا أي تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر
التطبيقيــة لهــذا القانــون) ،إنّمــا تشــمل أي ً
علــى ممارســة الحــ ّ
ق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة والّتــي تتعلّــق علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر بتنظيــم مســك
المعلومــات أو تداولهــا أو تخزينهــا أو إحالتهــا إلــى األرشــيف أو نشــرها وإعــادة اســتعمالها (مشــاريع النّصــوص
المتعلّقــة باإلحصــاء واالرشــيف والبيانــات المفتوحــة وإعــادة اســتعمال المعلومــات) أو كذلــك باســتثناءات النفــاذ إلــى
المعلومــة (حمايــة المعطيــات الشــخصية والملكيــة الفكريــة واألمــن العــام والدفــاع الوطنــي والعالقــات الدوليــة فيمــا
يتعلّــق بهمــا).
 .4.3.2التّكوين والتّحسيس
أســند القانــون المتعلّــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومة إلــى الهيئة مه ّمــة تهيئة عمــوم المواطنين والمســؤولين
واألعــوان بالهيــاكل المعنيــة لفهــم هــذا الح ـ ّ
ق وأبعــاده وخلــق بيئــة مســاعدة علــى ممارســته وذلــك مــن خــال:
• العمــل علــى نشــر ثقافــة النفــاذ إلــى المعلومــة عبــر القيــام بأنشــطة تحسيســية وتكوينيــة لفائــدة العمــوم
بالتنســيق مــع الهيــاكل الخاضعــة لهــذا القانــون ومنظّمــات المجتمــع المدنــي.
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• إعــداد األدلّــة الالزمــة حــول الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ووضعهــا علــى ذ ّمــة العمــوم ونشــرها وجوبًــا
بالركــن المخ ّ
صــص للنفــاذ إلــى المعلومــة بموقــع الــواب الخــاص بالهيئــة .وتمــارس الهيئــة فــي هــذا الســياق
دورًا بيداغوجيًــا وإرشــاديًا ها ًمــا مــن خــال إعــداد هــذه األدلــة وشــرح كيفيــة تطبيــق أحــكام القانــون وبيــان
مختلــف اإلجــراءات الواجــب اتبّاعهــا وتفســير مختلــف الواجبــات وكيفيــة احترامهــا.
 .5.3.2تبادل التجارب والخبرات
ن ّ
صــت المطّــة  10مــن الفصــل  38مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس
 2016علــى أن تتولّــى الهيئــة « تبــادل التّجــارب والخبــرات مــع نظيراتهــا بال ـ ّدول األجنبيّــة والمنظّمــات الدوليّــة
المتخصّصــة ولهــا إبــرام اتفاقيــات تعــاون فــي هــذا المجــال» ،وذلــك بهــدف تعزيــز قــدرات أعضــاء مجلــس الهيئــة
وإطاراتهــا مــن خــال االطّــاع علــى التّجــارب المقارنــة ســواء فيمــا يتعلّــق بالتّكريــس القضائــي لحــق النّفــاذ إلــى
المعلومــة أو بمتابعــة وتقييــم مــدى تكريــس حــق النّفــاذ إلــى المعلومــة علــى مســتوى الهيــاكل الخاضعــة للقانــون أو
كذلــك فيمــا يتعلّــق بنشــر ثقافــة النّفــاذ إلــى المعلومــة.
 .6.3.2إعداد التقرير السنوي
نــصّ الفصــل ( 38المطّــة  )9مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس
 2016علــى أن تتولّــى الهيئــة « إعــداد تقريــر ســنوي حــول نشــاطها يتض ّمــن االقتراحــات والتّوصيــات الالزمــة
لمزيــد تكريــس حـ ّ
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة إضافــة إلــى معطيــات إحصائيّــة حــول عــدد مطالــب النّفــاذ إلــى المعلومــة
وعــدد مطالــب التّظلّــم والـرّدود وآجالهــا والقــرارات ال ّ
صــادرة عنهــا والمتابعــة ال ّســنويّة لمــدى تنفيذهــا مــن طــرف
الهيــاكل الخاضعــة «كمــا اقتضــت الفقــرة األخيــرة مــن نفــس الفصــل أن ترفــع الهيئــة تقريرهــا ال ّســنوي إلــى رئيــس
الجمهوريّــة ورئيــس مجلــس ن ـ ّواب ال ّشــعب ورئيــس الحكومــة.
 .4.2تنظيم الهيئة
تقتضــي المشــموالت المناطــة بعهــدة الهيئــة وفقــا ألحــكام القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرخ
فــي  24مــارس  ،2016توفيــر المــوارد الماديــة واإلطــار البشــري الضّــروري والمتخصّــص.
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 .1.4.2ميزانية الهيئة
شــرعت الهيئــة فــي االســتعداد لممارســة نشــاطها منــذ الثالثــي األخيــر مــن ســنة  2017حيــث قامــت
بتســويغ مقرهــا بدايــة مــن شــهر نوفمبــر مــن الســنة المعنيــة كمــا تولــت اقتنــاء حاجياتهــا األوليــة مــن األثــاث
والمــواد الورقيــة والمكتبيــة وكذلــك تركيــز الشــبكة اإلعالميــة والهاتفيــة إضافــة إلــى اقتنــاء حواســيب وآالت طابعــة
وناســخة .وللغــرض ،خصصــت لهــا اعتمــادات تكميليــة بعنــوان ميزانيــة ســنة  2017مبلغهــا  276ألــف دينــار.
أمــا فيمــا يتعلــق بســنة  ،2018ونظــرا لشــروع الهيئــة فــي نشــاطها بعــد آجــال إعــداد الميزانيــة ،فإنــه لــم يتــم إقــرار
ميزانيتهــا بالنســبة للســنة المعنيــة بــل تواصــل العمــل باالعتمــادات التكميليــة بتخصيــص  351ألــف دينــار فــي
مرحلــة أولــى علــى أن يتــم االســتجابة لحاجياتهــا إذا مــا زادت عــن ذلــك.
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ألــف
34,336
مبلغتخصيــص
المفوضــة
االعتمــادات
إطــار
التأجيــر ،تــم فــي
بنفقاتيتعلــق
وفيما يتعلقوفيمــا
لتغطية
مبلــغ دينار
 34,336ألف
تخصيص
المفوضة
اﻻعتمادات
بنفقــاتفي إطار
التأجير ،تم
دينــار لتغطيــة حاجيــات الثالثيــة األخيــرة مــن ســنة  .2017وفــي ســنة  2018تــم تخصيــص  116,700ألــف دينــار
حاجيات الثﻼثية اﻷخيرة من سنة  .2017وفي سنة  2018تم تخصيص  116,700ألف دينار لتغطية حاجيات الهيئة
لتغطيــة حاجيــات الهيئــة مــن التأجيــر بعنــوان مســتحقات أعضائهــا منــذ تاريــخ تســميتهم إلــى حــدود شــهر مــارس
إلى تأجير النواة
إضافة
2018
مارس
التــيحدود
األولــى إلى
اإلداريــةتسميتهم
منذ تاريخ
أعضائها
مستحقات
الهيئــة.
مصالــح
تركيــز
شهرفــي
ســاهمت
النــواة
إلــى تأجيــر
بعنوانإضافــة
من التأجير 2018

اﻹدارية اﻷولى التي ساهمت في تركيز مصالح الهيئة.
وبدايــة مــن شــهر أفريــل  ،2018وتبعــا لتدعيــم العنصــر البشــري للهيئــة بموظفيــن فــي إطــار اإللحــاق
اﻹلحاق تولدت
ـر في
بموظفين
للهيئة
لتدعيم
،2018
أفريل
عنـف
 128,992ألـ
إطار بلغــت
العمومــي
ـوان التأجيـ
البشريـة بعنـ
العنصر المفوضـ
االعتمــادات
وتبعا مــن
إضافيــة
حاجيــات
شهرذلــك
من عــن
وبدايةــدت
تول
بعنوان التأجير العمومي بلغت  128,992ألف دينار للثﻼثية الثانية
المفوضة
اﻻعتمادات
إضافية من
.2018
مــن ســنة
للثالثيــة الثانيــة
ذلك حاجياتدينــار

من سنة .2018

جدول التصرف المالي لسنتي  2017و2018

ﺟدول التصرف
 2017و 2018املجموع
2017المالي لسنتي 2018
الفصل
بالدينار
575.307,947
388.063,225
187.244,722
تسيري وسائل املصالح
النسبة
المجموع
2018
2017
الفصل
590.138,948
520.373,332
69.765,616
التأجري العمومي
49% 575.307,947
تسيير وسائل المصالح 388.063,225 187.244,722
1.165.446,895
908.436,557
257.010,338
املجموع
520.373,332 69.765,616
51% 590.138,948
التأﺟير العمومي
المجموع

النسبة
49%
51%
100%

100% 1.165.446,895 908.436,557 257.010,338

توزيع نفقات تسيير المصالح

2018
توزيع 2017
نوعية النفقات
نفقات تسيير المصالح
183.616,966
102.762,603
تعهد وتأثيث وتجهيز
151.800,000 2018 75.900,000
األكرية
المجموع
2017
نوعية النفقات
102.762,603
286.379,569
183.616,9668.582,119
وتأثيث وتجهيز
42.646,259
تعهداإلداري
لوازم الترصف
227.700,000 151.800,000 75.900,000
اﻷكرية
10.000,00042.646,259 0,000
متعاونني خارجيني
51.228,378
التصرف اﻹداري لوازم 8.582,119
10.000,000
10.000,000
املجموع العامخارجيين متعاونين 0,000
388.063,225
187.244,722
العام المجموع

بالدينار

بالدينار

املجموع
286.379,569
بالدينار
227.700,000
النسبة
50%
51.228,378
40%
10.000,000
8%
2%
575.307,947

100% 575.307,947 388.063,225 187.244,722

التقرير السنوي 2018

النسبة
50%
40%
8%
2%
100%
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جدول الموارد والنتائج

2017
276.000,000
0
276.000,000
187.244,722
88.755,278

البند
االعتامدات املفتوحة
فواضل امليزانية السابقة
مجموع املوارد
مجموع النفقات
فواضل ميزانية السنة

2018
351.000,000
88.755,278
439.755,278
388.063,225
51.692,053

 .2.4.2تدعيم اإلطار البشري للهيئة وهيكلتها
كان تعزيــز الهيئــة بالمــوارد البشــرية المتخصصــة مــن أهـ ّم أولوياتهــا منــذ أن باشــرت مهامهــا لتتمكــن مــن
تنفيــذ االلتزامــات المحمولــة عليهــا بموجــب القانــون األساســي عــدد 22لســنة  2016المــؤرخ فــي  24مــارس .2016
فــي هــذا اإلطــار ،تـ ّم تعييــن كاتــب عــام لهــا بمقتضــى األمــر الحكومــي عــدد  255لســنة  2018المــؤرّخ
فــي  16مــارس  2018كمــا تــم منــذ شــهر أفريــل  2018الشــروع فــي تركيــز النــواة اإلداريــة األولــى للهيئــة.
وفــي غيــاب نظــام أساســي خــاص بأعــوان الهيئــة يســمح لهــا باالنتــداب المباشــر ،التجــأت الهيئــة إلــى آليّــة
اإللحــاق لتدعيــم إطارهــا البشــري تدريجيــا ،ليبلــغ العــدد الجملــي لإلطــارات واألعــوان العامليــن بالهيئــة وبصفــة
قــارّة  13إطــار وعــون ،باإلضافــة إلــى عــون متربــص وعاملتيــن علــى آليــة الحضائــر.
ويتوزع اإلطارات واألعوان على مصالح الهيئة كما يلي:

كاتب عام
مكتب الضبط
الشؤون اإلدارية واملالية
كتابة املجلس
االتصال واإلعالم
الوحدة القضائية
الوحدة االستشارية
وحدة املتابعة والتقييم
عملة التنظيف
22
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العدد
1
1
2
1
2
4
1
2
2
16

علمــا وأن هــذا العــدد ال يفــي بحاجيّــات الهيئــة بالنّظــر إلــى جســامة المهــام الموكولــة إليهــا وتن ّوعهــا
وبالنّظــر كذلــك إلــى النّســق التصاعــدي المتواصــل لل ّدعــاوى المنشــورة أمــام الهيئــة وكذلــك إلــى عــدد الهيــاكل
الخاضعــة للقانــون المتعلّــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة والمعنيّــة بعمليّــات المتابعــة والتقييــم (أكثــر مــن 3000
هيــكل) .وقــد حرصــت الهيئــة علــى ضمــان تنــوع االختصــاص فــي اإلطــار البشــري العامــل بهــا لالســتجابة إلــى
متطلبــات المهــام والصالحيــات الموكولــة إليهــا ،وعملــت فــي هــذا ال ّســياق علــى إلحــاق إطــارات متخصصــة فــي
مجــاالت القانــون والتصــرف واالتصــال واإلعــام إضافــة إلــى بعــض األعــوان المنتميــن إلــى اختصاصــات أخــرى
تقتضيهــا حاجيــات الهيئــة.
ويبيــن الرســم البيانــي التالــي مختلف األســاك واألصناف التي ينتمي لها أعــوان الهيئة وعددهم.

وقــد تولّــت الهيئــة عــرض مشــروع أمــر حكومــي يتعلّــق بضبــط هيكلهــا التنظيمــي علــى مصالــح رئاســة
الحكومــة للمصادقــة عليــه كمــا تولّــت إعــداد مشــروع نظــام أساســي خــاص ألعوانهــا طبقــا لمــا نــصّ عليــه الفصــل
 48مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى
المعلومــة .وســتتمكن الهيئــة حــال صــدور هــذا النظــام األساســي مــن القيــام باالنتدابــات الالزمــة لتدعيــم مواردهــا
البشــرية.
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الباب الثالث :نشاط الهيئة

 .1ال ّنشاط القضايئ للهيئة

 .1.1القضايا المرفوعة أمام الهيئة
منــذ انتصابهــا فــي مقرّهــا فــي أواخــر ســنة  ،2017انطلقــت الهيئــة فــي قبــول الدعــاوى المرفوعــة أمامهــا
فــي مجــال النّفــاذ إلــى المعلومــة .وشــرعت فــي النظــر فــي أول دعــوى تــم إيداعهــا بمكتــب الضبــط المركــزي
للهيئــة بتاريــخ  19ديســمبر .2017
 .1.1.1تط ّور عدد القضايا المرفوعة أمام الهيئة:
عــرف عــدد القضايــا المرفوعــة أمــام الهيئــة ســنة  2018ارتفاعــا تدريجيــا ملحوظــا مــن ثالثيّــة إلــى
أخــرى ليبلــغ ذروتــه خــال الثّالثــي األخيــر مــن ال ّســنة .وفــي نهايــة ســنة  ،2018بلــغ إجمالــي القضايــا  593قضيــة
مو ّزعــة حســب الثالثيــات كمــا يلــي:

عدد القضايا الواردة
76
143
160
214
593

الثاليث
األول
الثاين
الثالث
الرابع
املجموع

وبذلــك يعــادل عــدد القضايــا الــواردة خــال الثالثــي الثانــي مــن الســنة ضعــف عــدد القضايــا الــواردة
خــال الثالثــي األول فــي حيــن بلــغ عــدد الدعــاوى المرفوعــة خــال الثالثــي الرابــع ثالثــة أضعــاف مــا تــم تســجيله
خــال الثالثــي األول وقرابــة نفــس العــدد المســجل خــال السداســي األول (.)219
توزيع الدعاوى المرفوعة لدى الهيئة خالل سنة  2018بحسب الثالثي

الثالثي
الثاني 143

الثالثي
الثالث 160

الثالثي
األول 76
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الثالثي
الرابع 214

وشــهد عــدد الدعــاوى المنشــورة لــدى الهيئــة خــال ســنة  2018نســقا تصاعديــا بحســب الثالثيــات األربعــة
كمــا يلــي:
تطور عدد الدعاوى المرفوعة لدى الهيئة خالل سنة 2018

214

250

143

150

76

100
50

عدد الدعاوى

160

200

0

الثالثي الثالث

الثالثي الرابع

الثالثي الثاني

الثالثي األول

وتراوحــت نســب تطــور عــدد الدعــاوى المنشــورة بيــن  88%تــم تســجيلها بيــن الثالثــي األول والثانــي
و 12%بيــن الثالثــي الثانــي والثالــث مقابــل  34%بيــن الثالــث والرابــع وبذلــك تطــور العــدد المذكــور بيــن الثالثــي
األول والرابــع مــن ســنة  2018بنســبة فاقــت .180%
وبذلــك ينفــرد الثالثــي الرابــع بقرابــة  36%مــن مجمــوع الدعــاوى المنشــورة مقابــل  27%و24%
و 13%علــى التوالــي بالنســبة للثالثــي الثالــث والثانــي واألول.
التوزيع النسبي لعدد الدعاوى المنشورة خالل سنة 2018

الثالثي الرابع

الثالثي الثالث

الثالثي الثاني

الثالثي األول
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ويف ّســر هــذا االرتفــاع بكثافــة األنشــطة التحسيس ـيّة والتكوينيــة التــي قامــت بهــا أو شــاركت فيهــا الهيئــة
والتــي ســاهمت فــي نشــر ثقافــة النفــاذ إلــى المعلومــة وارتفــاع درجــة الوعــي لــدى العمــوم ومنظّمــات المجتمــع
المدنــي بحقّهــم فــي التّقاضــي مــن أجــل ضمــان ممارســة حقّهــم فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة.
طبيعة المدعين أمام الهيئة

55%

45%
شخص طبيعي
شخص معنوي

طبيعة املدعني أمام الهيئة
شخص طبيعي
شخص معنوي
املجموع

عدد الدعاوى
326
267
593

النسبة
55%
45%
100%

 .2.1.1القائمون بدعاوى النفاذ إلى المعلومة أمام الهيئة
خـ ّول القانــون األساســي المتعلّــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي حـ ّ
ق النّفــاذ
إلــى المعلومــة ،وتبيــن اإلحصائيــات المتوفــرة لــدى الهيئــة تقــارب النّســب المتعلّقــة بالقضايــا المرفوعــة أمامهــا
حيــث رُفعــت  55%مــن القضايــا مــن طــرف أشــخاص طبيعييــن مقابــل  45%مــن طــرف أشــخاص معنويّيــن.
وتترجــم هــذه النّســب المتقاربــة كذلــك مــدى انتشــار ثقافــة النفــاذ إلــى المعلومــة لــدى األفــراد كمــا لــدى
الجمعيّــات والمنظّمــات ومختلــف الهيــاكل المهنيّــة ،ورغبــة هــذه األطــراف فــي ممارســة هــذا الحــ ّ
ق إلرســاء
الشــفافية والمســاءلة والمســاهمة فــي إدارة الشــأن العــام.
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وقــد مثّلــت منظمــات المجتمــع المدنــي أهــم األطــراف القائمــة بالدعــاوى أمــام الهيئــة مــن ضمن األشــخاص
المعنوييــن حيــث بلــغ عــدد الدعــاوى المرفوعــة خــال ســنة  2018مــن قبــل هــذه الفئــة مــن المتقاضيــن 232
قضيــة ،أي بنســبة  87%مــن قضايــا الــذوات المعنويــة ،مقابــل  35قضيــة مرفوعــة مــن طــرف شــركات خاصــة.

عدد الدعاوى
232
35
267

األشخاص املعنويون
مجتمع مدين
رشكات
املجموع

النسبة
87%
13%
100%

وصــدرت الدعــاوى المرفوعــة مــن قبــل مكونــات المجتمــع المدنــي بنســبة  89%مــن جمعيــات ناشــطة
فــي مجــال الحقــوق والحريــات مقابــل  11%للجمعيــات المهنيــة (مثــل :الجمعيــة الوطنيــة لحمايــة قطــاع النقــل
«تاكســي» بجميــع أنواعــه والمعهــد التونســي للمستشــارين الجبائييــن.)..

املجتمع املدين
جمعيات ناشطة يف مجال الحقوق والحريات
جمعيات مهنية
املجموع

عدد الدعاوى
207
25
232

النسبة
89%
11%
100%

أمــا فيمــا يتعلــق باألشــخاص الطبيعييــن ،فقــد صــدرت القضايــا فــي مجملهــا ( 313قضيــة بنســبة )96%
مــن قبــل أشــخاص عادييــن مقابــل  13قضيــة ( )4%تــ ّم رفعهــا مــن قبــل صحافييــن.

األشخاص الطبيعيون
شخص عادي
صحفي
املجموع

عدد الدعاوى
313
13
326

النسبة
96,0%
4,0%
100%

تتّســم إجــراءات التقاضــي أمــام الهيئــة بالمرونــة والبســاطة إضافــة إلــى مجانيــة التقاضــي وعــدم وجوبيــة
إنابــة المحامــي .وســاهم ذلــك فــي تقديــم أغلــب قضايــا النفــاذ إلــى المعلومــة بصفــة مباشــرة مــن طــرف طالبــي
النّفــاذ .وفــي هــذا اإلطــار لــم تتلـ ّ
ق الهيئــة ســوى  15قضيّــة فقــط مــن مجمــوع القضايــا المرفوعــة أمامهــا تقـ ّدم بهــا
محامــون فــي حــ ّ
ق من ّوبيهــم أي بنســبة  2,5%مــن مجمــوع القضايــا.
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 .3.1.1الهياكل المدّعى عليها أمام الهيئة
ضبــط المشــرّع ،عنــد تحديــده للهيــاكل الخاضعــة للقانــون المتعلّــق بالحــ ّ
ق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة
والملزمــة بتكريــس هــذا الحــق ،قائمــة مو ّســعة لهــذه الهيــاكل تشــمل ك ّل الهيــاكل العموميــة مهمــا كان شــكلها أو
طبيعــة المهــام التــي تقــوم بهــا وكذلــك كل الهيــاكل الخاصــة الّتــي تس ـيّر مرفقًــا عا ًمــا أو تنتفــع بتمويــل عمومــي.
وقــد شــملت القضايــا الــواردة علــى الهيئــة كل أصنــاف الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام القانــون دون اســتثناء
وفيمــا يلــي جــدول حــول توزيــع هــذه ال ّدعــاوى عنــد ترســيمها بمكتــب الضّبــط.
توزيع القضايا حسب الهياكل المدّعى عليها

رئاسة الجمهورية
مجلس نواب الشعب
رئاسة الحكومة
بقية الوزارات
واليات
بلديات ومجالس جهوية

3
2
30
190
34
56

مؤسسات ومنشآت عمومية
هيئات عمومية مستقلة
هيئات قضائية
البنك املركزي
بنوك أخرى
جامعات رياضية

هيئات مهنية
رشكات
منظامت وطنية
جمعيات
أحزاب
أخرى

192
28
9
11
6
5

5
4
2
5
10
1

وكمــا يتبيــن مــن الرســم البيانــي الموالــي ،اســتأثرت رئاســة الحكومــة وبقيــة الــوزارات بقرابــة  37%مــن
الدعــاوى المرفوعــة لــدى هيئــة النفــاذ تليهــا المؤسســات والمنشــآت العموميــة بنســبة  32%مقابــل  15%موزعــة
علــى البلديــات والمجالــس الجهويــة والواليــات.
هيئات عمومية
مستقلة 5%

رئاسة الحكومة 5%

مؤسسات و منشآت
عمومية 32%

بقية الوزارات 32%

واليات 6%

بلديات و مجالس
جهوية 9%
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ويبلــغ مجمــوع ال ّدعــاوى المرفوعــة أمــام الهيئــة ضـ ّد رئاســة الحكومــة ومختلــف الــوزارات  220دعــوى،
اســتأثرت رئاســة الحكومــة بعــدد  30منهــا ووزارات السّــيادة (وزارة ال ّداخليــة ووزارة العــدل ووزارة الدفــاع
ووزارة الخارجيّــة) بعــدد  55دعــوى.
الدعاوي المرفوعة أمام الهيئة ض ّد رئاسة الحكومة و مختلف الوزارات
رئاسة الحكومة

30

وزارة التربية

23

وزارة الداخلية

21

وزارة العدل

15

وزارة المالية

14

وزارة الدفاع الوطني

14

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

11

وزارة التجهيز و اإلسكان والتهيئة الترابية

10
9

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

9

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد...

8

وزارة الشؤون الثقافية

8

وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى...

6

وزارة الصحة

6

وزارة الشؤون اإلجتماعية

6

وزارة الشؤون الخارجية

5
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25

20

15

10

4

وزارة النقل

4

وزارة شؤون الشباب والرياضة

4

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

3

وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد...

3

وزارة التجارة

2

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

2

وزارة الشؤون الدينية

1

وزارة التكوين المهني والتشغيل

1

وزارة المرأة واألسرة والطفولة

1

وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

5

0
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 .2.1قرارات مجلس الهيئة
أســند المشـرّع بموجــب الفصــل  38مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة ،صالحيّــات قضائيــة إلــى الهيئــة تتولّــى مــن خاللهــا البـ ّ
 2016والمتعلّــق بحـ ّ
ـت فــي الدعاوى
المتعلّقــة بالطّعــن فــي قــرارات رفــض النفــاذ إلــى المعلومــة وتعتبــر القــرارات ال ّ
صــادرة عــن مجلــس الهيئــة فــي
إطــار الدعــاوى المنشــورة أمامهــا أحكامــا قضائيــة ابتدائيــة الدرجــة .وهــي قــرارات ملزمــة لــكل أطــراف الدعــوى
وخاص ـةً للهيــاكل المعنيــة بمطالــب النفــاذ وهــي مطالبــة بتنفيذهــا بمج ـرّد إعالمهــا بهــا وذلــك بإتاحــة المعلومــة
المطلوبــة فــي الصيغــة وبالقــدر الّذيــن ح ّددهمــا ذلــك القــرار مــع إمكانيّــة الطّعــن باالســتئناف فــي هــذه القــرارات
أمــام ال ّدوائــر االســتئنافية بالمحكمــة اإلداريّــة.
وتولــى مجلــس الهيئــة فــي غضــون ســنة  ،2018البـ ّ
ـت فــي  247قضيــة أصــدر بشــأنها قــرارات قضائيــة.
وكان مجلــس الهيئــة قــد أصــدر أ ّول قــرار قضائــي لــه بتاريــخ  01فيفــري  .2018ويبــرز الرّســم البانــي التّالــي تقـ ّدم
البـ ّ
ـت فــي القضايــا خــال ســنة .2018
تقدم البت في القضايا

346
247

قضايا في طور التحقيق
قضايا تم البت فيها

عرفــت ال ّدعــاوى المرفوعــة ضـ ّد الهيــاكل الخاضعــة بخصــوص قــرارات رفــض مطالــب النّفاذ إلــى المعلومة
والتــي بـ ّ
ـت فيهــا مجلــس الهيئــة ،مــآالت مختلفــة تراوحــت بيــن رفــض ال ّدعــوى بر ّمتهــا وبالتّالــي تثبيــت قــرار الهيــكل
وبيــن قبــول ال ّدعــوى كليّــا أو جزئيــا وإلــزام الهيــاكل المعنيــة بتســليم الوثائــق أو المعلومــات موضــوع طلــب النفــاذ.
ويتبيــن مــن خــال القــرارات الصّــادرة عــن الهيئــة ،أن هــذه األخيــرة لــم تعتبــر نزاعــات النّفــاذ إلــى
المعلومــة مــن قبيــل دعــاوى تجــاوز ال ّســلطة بــل تعاملــت معهــا كنــزاع كامــل بالنظــر إلى خصوصيــة هــذه النزاعات
والصالحيــات الهامــة التــي يجــب علــى الهيئــة أن تتمتــع بهــا عنــد الفصــل فــي القضايــا بمــا يخــول لهــا التصريــح
أحيانــا بحجــب بعــض المعطيــات دون أخــرى عنــد تســليم الوثائــق أو التصريــح فــي حــاالت أخــرى بتســليم وثائــق
دون أخــرى أو كذلــك التصريــح بحــق االطــاع علــى عيــن المــكان بالنســبة لبعــض الوثائــق.
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ويعتبــر هــذا التو ّجــه األكثــر انســجاما مــع روح وأهــداف القانــون األساســي المتعلــق بالحــق فــي النّفــاذ إلــى
المعلومــة ومــع ترســيخ ثقافــة ال ّشــفافيّة والمســاءلة علــى أوســع نطــاق ممكــن.
وتوزعت قرارات مجلس الهيئة خالل سنة  2018كما يلي:

القرار
حكم لصالح الدعوى
رفض الدعوى
انعدام ما يستوجب النظر
طرح الدعوى
املجموع

النسبة
55%
30%
13%
2%
100%

عدد الدعاوى
135
75
32
5
247
توزيع قرارات المجلس

5

135

32

75

رفض الدعوى
طرح الدعوى
حكم لصالح الدعوى
انعدام ما يستوجب النظر

وتضمنــت األحــكام لصالــح الدعــوى  104قــرارا يقضــي باإللــزام الكلــي للهيــكل المدعــى عليــه بتوفيــر
المعلومــة المطلوبــة أي بنســبة  77%مــن األحــكام المعنيــة مقابــل  31حكمــا يقضــي باإللــزام الجزئــي.

كليا
104
77%

حكم لصالح الدعوى

جزئيا
31
23%
33
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فــي حيــن تــم رفــض الدعــاوى أصــا فــي  63%مــن حــاالت الرفــض مقابــل  16%ألســباب شــكلية
و 11%لعــدم االختصــاص .كمــا تــم التصريــح بعــدم قبــول الدعــوى فــي  11%مــن حــاالت الرفــض.

أصال
47
63%

شكال
12
16%

رفض الدعوى

عدم االختصاص
8
11%

عدم قبول الدعوى
8
11%

ولئــن خ ـ ّول الفصــل  31مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس 2016
«...لطالــب النّفــاذ إلــى المعلومــة أو للهيــكل المعنــي الطّعــن فــي قــرار هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة اســتئنافيا أمــام
المحكمــة اإلداريّــة ،فــي أجــل الثّالثيــن ( )30يومــا مــن تاريــخ اإلعــام بــه» ،إالّ ّ
أن اإلحصائيــات تفيــد أنــه مــن
مجمــوع  247قــرار أصــدره مجلــس الهيئــة لــم يتــم اســتئناف ســوى  36قــرار ســواء مــن طــرف الم ّدعــي أو مــن
طــرف الم ّدعــى عليــه أو مــن طــرف المتداخــل ،أي بنســبة  15%مــن مجمــوع القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة،
وهــو مــا يترجــم مــدى التــزام األطــراف المتقاضيــة أمــام الهيئــة واحترامهــا للقــرارات ال ّ
صــادرة عنهــا.
وتتوزع القرارات المستأنفة بحسب القائمين بالدعوة االستئنافية كما يلي:

القائم بالدعوى االستئنافية
املدعى عليه
املدعى
املتداخل
املجموع

العدد
25
9
2
36
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النسبة
69%
25%
6%
100%

التوزيع بحسب القائمين بالدعوى اإلستئنافية

6%
25%

المدعي
المدعى عليه
المتداخل

69%

وقــد شــمل االســتئناف قــرارات لصالــح الدعــوى فــي  28حالــة ( )78%فــي حيــن تعلقــت  8حــاالت
بقــرارات صــدرت برفــض الدعــوى.

القائم باالستئناف
املدعي
املتداخل
املدعى عليه
املدعي

القرار
لصالح الدعوى
برفض الدعوى
املجموع

عدد القضايا املستأنفة
1
2
25
8
36

35

التقرير السنوي 2018

قراءة في فقه قضاء هيئة النّفاذ إلى المعلومة
بخصوص تحديد مجال تطبيق القانون األساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
تميّــز القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق بالحــق فــي
النفــاذ إلــى المعلومــة بجملــة مــن الخصائــص لع ـ ّل أهمهــا اتســاع مجــال تطبيقــه ،ذلــك أن القانــون التونســي شــمل
صلــب فصلــه الثانــي ال فقــط الســلط الثــاث فــي الدولــة (الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة)
بــل وجميــع الهيــاكل العموميــة مهمــا كانــت طبيعتهــا القانونيــة أو صنفهــا (مؤسســات عموميــة ومنشــآت وبلديــات
وواليــات وهيئــات عموميــة مســتقلة وهيئــات تعديليــة )...كمــا شــمل أيضــا أشــخاص القانــون الخــاص التــي تسـيّر
مرافــق عامــة وكل الهيــاكل والمنظمــات والجمعيــات التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي.
فــي هــذا اإلطــار ،تولــت الهيئــة مــن خــال عديــد القــرارات الصــادرة عنهــا بيــان كيفيــة شــمول القانــون
األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة لعديــد
الهيــاكل علــى غــرار:
الهيئــات المهنيــة بصفتهــا تســاهم فــي تســيير مرافــق عامــة (القضيــة عــدد  120بتاريــخ  20ســبتمبر  2018س غ
ومــن معــه نائبهــم األســتاذ مــراد عليــة ضــد الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن فــي شــخص ممثلهــا القانونــي)« :وحيــث لئــن
كانــت الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن تعتبــر مــن أشــخاص القانــون الخــاصّ ،إل أنهــا تســاهم بشــكل مباشــر فــي تســيير
مرفــق العدالــة وتتمتــع بصفتهــا تلــك بصالحيــات إداريــة هامــة مثــل اتخــاذ قــرارات الترســيم بجــداول المحاميــن
وممارســة الســلطة التأديبيــة علــى المحاميــن وإحالتهــم علــى التقاعــد وإدارة صنــدوق الحيطــة والتقاعــد للمحاميــن
وتنظيــم الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة لفائــدة أســر المحاميــن وغيــر ذلــك مــن المهــام األخــرى التــي تمــارس مــن
خاللهــا الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن ،صالحيــات الســلطة العامــة وتخضــع فيهــا إلــى رقابــة المحكمــة اإلداريــة علــى
مســتوى شــرعية أعمالهــا مثلهــا فــي ذلــك مثــل ســائر الهيئــات المهنيــة األخــرى».
الجمعيــات اوالجامعــات الرياضيــة (القضيــة عــدد  51بتاريــخ  31مــاي  2018هـــ.أ ض ّد النــادي الرياضي المســعدي):
«وحيــث ثبــت مــن وثائــق الملــف ّ
أن النــادي الرياضــي المســعدي هــو جمعيــة رياضيــة تنتفــع بصفتهــا تلــك بتمويــات
عموميــة فــي شــكل منــح تســند لهــا مــن ميزانيــة بلديــة المســعدين ،األمــر الّــذي يجعلــه خاض ًعــا ألحــكام القانــون
األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016المتعلّــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة».
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(القضيــة عــدد  145بتاريــخ  12جويليــة  2018منظمــة «أنــا يقــظ» فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ض ـ ّد رئيــس
الجامعــة التونســية لكــرة القــدم)« :وحيــث ال جــدال فــي أن الجامعــات الرياضيــة تعتبــر مــن الهيــاكل التــي تســاهم
فــي تســيير المرفــق العــام الرياضــي طبقــا لمــا ن ّ
صــت عليــه صراحــة أحــكام القانــون األساســي عــدد  11لســنة
 1995المــؤرخ فــي  6فيفــري  1995والمتعلــق بالهيــاكل الرياضيــة ،وهــي تنتفــع بصفتهــا تلــك بتمويــات عموميــة

التقرير السنوي 2018

فــي شــكل مســــاعدات مـــــالية وعينيــة األمــر الــذي يجعلهــا بالتالــي خاضعــة ألحــكام القانــون األساســي عــدد 22
لســنة  2016المــؤرخ فــي  24مــارس  2016والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة».
الشــركات الخاصــة التــي تتولــى تأميــن مرافــق عامــة بموجــب عقــود لزمــة (القــرار عــدد  151بتاريــخ 20
ديســمبر  2018الجمعيــة الوطنيــة لحمايــة قطــاع النقــل» تاكســي» بجميــع أنواعــه فــي شــخص ممثلهــا القانونــي
ض ـ ّد الرئيــس المديــر العــام لشــركة «تــاف»)  »...وحيــث ال جــدال فــي أن المطــارات تعتبــر مــن قبيــل المرافــق
العامــة .وحيــث طالمــا ثبــت مــن وثائــق الملــفّ ،
أن مطــار المنســتير مســتغل مــن قبــل شــركة خا ّ
صــة تحمــل اســم
شــركة «تــاف تونــس» بمقتضــى عقــد لزمــة أبــرم للغــرض بيــن ال ّدولــة التونس ـيّة وال ّشــركة المعنيّــة ،فـ ّ
ـإن ذلــك
يجعلهــا بالتّالــي خاضعــة ألحــكام القانــون األساســي عــدد 22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق
بالحــق فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة».
فــي حيــن أ ّكــدت الهيئــة فــي قضايــا أخــرى علــى عــدم خضــوع بعــض الهيــاكل ألحــكام القانــون األساســي
عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة لعــدم ثبــوت
انتفاعهــا بتمويــل عمومــي علــى غــرار القضايــا المرفوعــة مــن قبــل منظمــة «أنــا يقــظ» في شــخص ممثلهــا القانوني
ضـ ّد األحــزاب السياســية بخصــوص النفــاذ لتقاريــر مراقبــي الحســابات الخاصــة بهــذه األحــزاب :القــرارات عــدد
 76و 77و 78و 79و 80و 81و 84و 85بتاريــخ  26جويليــة ( .2018القــرار عــدد  86بتاريــخ  26جويليــة 2018
منظمــة «أنــا يقــظ» فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضـ ّد حــزب حركــة مشــروع تونــس فــي شــخص ممثلــه القانونــي):
« وحيــث يتبيــن بالرجــوع إلــى وثائــق الملــف وخاصــة منهــا مراســلة الرئيــس األول لدائــرة المحاســبات الــواردة
بتاريــخ  16جويليــة  ،2018أن الحــزب المدعــى عليــه لــم يتحصــل علــى أي تمويــل عمومــي علــى معنــى أحــكام
المرســوم عــدد  87لســنة  2011المــؤرخ فــي  24ســبتمبر  2011والمتعلــق بتنظيــم األحــزاب السياســية .وحيــث
أن المســاعدات العموميــة التــي تمنــح لــكل مترشــح أو قائمــة مترشــحة بعنــوان مســاعدة عموميــة علــى تمويــل
الحملــة االنتخابيــة طبقــا ألحــكام القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014المــؤرخ فــي  14فيفــري  2014والمتعلــق
باالنتخابــات واالســتفتاء مثلمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017المــؤرخ فــي  14فيفــري
 ،2017إنمــا هــي مســاعدات خاصــة تتعلــق بتغطيــة المصاريــف االنتخابيــة دون ســواها ويتــم إيداعهــا فــي حســاب
بنكــي وحيــد خــاص بالحملــة يشــرف علــى عمليــة فتحــه البنــك المركــزي وتحــت مســؤولية القائمــة المعنيــة التــي
تخضــع فــي تصرفهــا فــي تلــك المســاعدات إلــى الرقابــة الالحقــة لدائــرة المحاســبات.
وحيــث أن مثــل هــذا التمويــل يختلــف عــن التمويــل العمومــي لألحــزاب السياســية المنصــوص عليــه
بالمرســوم عــدد  87لســنة  2011المتعلــق بتنظيــم األحــزاب السياســية.
وحيــث طالمــا لــم يثبــت للهيئــة ،أن الحــزب الم ّدعــى عليــه تمتــع بتمويــل عمومــي علــى معنــى أحــكام
الفصــل  2مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرخ فــي  24مــارس  2016والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ
إلــى المعلومــة ،فإنــه يكــون والحالــة تلــك خارجــا عــن مجــال انطبــاق هــذا القانــون ،األمــر الــذي يتعيــن معــه رفــض
الدعــوى أصــا».
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بخصوص تعريف المعلومة
تعتبــر المعلومــة المفهــوم األساســي والمركــزي فــي المنظومــة القانونية المنظمة للحــق في النفاذ إلــى المعلومة،
فــا يمكــن بداهــة الحديــث عــن هــذا الحــق وفهــم أبعــاده دون تحديــد المقصــود بالمعلومــة المشــمولة بهــذا الحــق ،وقــد
عـرّف المشــرع المعلومــة بالفصــل  3مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016بكونهــا «كل معلومــة مد ّونــة مهمــا
كان شــكلها أو تاريخهــا أو وعاؤهــا والتــي تنتجهــا أو تتحصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام هــذا القانــون فــي إطــار
ممارســة نشــاطها».
ويســتفاد مــن هــذا التعريــف أنــه تعتبــر معلومــة قابلــة للنفــاذ علــى معنــى هــذا القانــون تلــك التــي اســتوفت ك ّل
شــروطها ومراحــل انتاجهــا وأصبحــت معلومــة نهائيــة دون ســواها ،وبالتالــي فإنــه ال يمكــن مبدئيــا النفاذ إلــى المعلومات
التــي الزالــت فــي طــور اإلعــداد ولــم تبلــغ بعــد مرحلــة المعلومــة الجاهــزة لالســتعمال فــي ح ـ ّد ذاتهــا (مســودة أوليــة
لبرنامــج إصــاح /مشــروع قــرار ترتيبــي مــازال فــي طــور اإلعــداد ،مشــروع عقــد الزال فــي طــور التفــاوض ولــم يتـ ّم
االتفــاق علــى بنــوده.)....
غيــر أن تقييــم مــا إذا كانــت المعلومــة نهائيــة وخاضعــة للنفــاذ إليهــا مــن عدمــه ال يجــب أن يتوقــف عنــد
المصطلحــات المســتعملة مــن طــرف الجهــة المعنيــة بطلــب النفــاذ ،فتوصيــف معلومــة معينــة مثــا بأنهــا «مشــروع» ال
يعنــي بالضــرورة أنهــا لــم تبلــغ بعــد مرتبــة المعلومــة القابلــة للنفــاذ إليهــا (القــرار عــدد  137بتاريــخ  26جويليــة 2018
ع.م ضـ ّد رئيــس الهيئــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية)« :وحيــث ثبــت بالرجــوع إلــى وثائــق الملــف ،أن
لجنــة شــهداء الثــورة ومصابيهــا قــد ختمــت أعمالهــا وضبطــت القائمــة النهائيــة للشــهداء والمصابيــن ،كمــا ثبــت أيضا أن
هــذه اللجنــة ق ّدمــت تقريرهــا النهائــي المتضمــن لهــذه القائمــة إلــى رئيــس الجمهوريــة فــي  2أفريــل  2018وإلــى رئيــس
الحكومــة فــي  13أفريــل  2018وإلــى رئيــس مجلــس نــواب الشــعب فــي  17أفريــل .2018
وحيــث يخلــص م ّمــا ســبق بيانــه ،أن الوثيقــة المطلوبــة بموجــب هــذه الدعــوى ،تعـ ّد وثيقــة نهائيــة فــي ضبــط
قائمــة شــهداء ومصابــي الثــورة وأن هــذه الوثيقــة فــي حيــازة الجهــة الم ّدعــى عليهــا بصفتهــا الجهــة المكلّفــة بحفظهــا.
وحيــث أن تمكيــن العــارض مــن الوثيقــة موضــوع طلــب النفــاذ ،ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي
ضــرر باألمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي وبالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا ،كمــا أن المعطيــات الــواردة بهــذه الوثيقة
ال تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــاالت االســتثناء األخــرى الــواردة بالفصــل  24مــن القانــون المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ
إلــى المعلومــة ،خاصــة وأن الفصــل  6مــن األمــر عــدد  1515لســنة  2013المــؤرخ فــي  14مــاي  2013والمتعلــق
بضبــط طــرق ســير أعمــال لجنــة شــهداء الثــورة ومصابيهــا أوجــب علــى اللجنــة نشــر هــذه القائمــة بالرائــد الرســمي.
وحيــث أن تقاعــس الجهــات الرســمية عــن نشــر قائمة شــهداء الثــورة ومصابيهــا بالرائــد الرســمي للجمهورية
طبقــا لمــا يقتضيــه النــص الترتيبــي المشــار إليــه أعــاه ،ال يحــول دون ممارســة الم ّدعــي لحقــه فــي النفــاذ إلــى
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المعلومــة ،كمــا ال يمكــن أن يمثّــل مبــرّرا أو ســندا قانونيــا للجهــة المدعــى عليهــا لرفــض االســتجابة إلــى طلــب
المدعــي فــي النفــاذ إلــى هــذه القائمــة ،سـيّما وأن هــذا الطلــب كان مؤسّســا علــى أحــكام الدســتور وكذلــك علــى أحــكام
القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وهــي أحــكام تعلــو مــن ناحيــة
المرتبــة القانونيــة األحــكام الــواردة باألمــر الترتيبــي عــدد  1515لســنة .2013
وحيــث يتجــه تأسيســا علــى جميــع مــا تقـ ّدم بيانــه ،التصريــح بقبــول الدعــوى أصــا والقضــاء بإلــزام رئيــس
الهيئــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن القائمــة النهائيــة لشــهداء
ومصابــي الثــورة».
وفــي ك ّل الحــاالت ،ال يمكــن النفــاذ ّإل إلــى المعلومــة التــي ثبــت وجودهــا لــدى الهيــكل المعنــي (القــرار عــدد 193
بتاريــخ  25أكتوبــر  2018منظمــة «أنــا يقــظ» فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ض ـ ّد رئيــس مجلــس ن ـ ّواب الشــعب):
«وحيــث ثبــت مــن وثائــق الملــف ،أن مجلــس نــواب الشــعب تلقّــى فــي تاريــخ تقديــم مطلــب النفــاذ ،أربعــة عشــر مطلبًــا
مــن قبــل الســلطة القضائيــة فــي رفــع الحصانــة عــن عشــرة نــواب ،وهــو مــا يجعلــه بالتالــي حائــزا علــى المعلومــة
المطلوبــة ،وذلــك بصــرف النظــر عــن االخــاالت اإلجرائيــة الّتــي شــابت هــذه المطالــب أو مــدى جديتهــا مــن ناحيــة
المضمــون ،والــذي يرجــع اختصــاص النظــر فيــه وتقديــره إلــى اللجنــة المختصــة صلــب مجلــس نــواب الشــعب التــي
ترفــع تقريــرا فــي الغــرض إلــى الجلســة العامــة للمجلــس.
وحيــث خالفــا لمــا دفعــت بــه الجهــة الم ّدعــى عليهــا ،فــإن إرجــاع هــذه المطالــب إلــى الســلطة القضائيــة
لتصحيــح الخلــل اإلجرائــي الــذي شــابها والمتعلّــق بضــرورة التثبّــت مــن رغبــة النــواب المعنييــن فــي التمسّــك
بالحصانــة البرلمانيــة مــن عدمــه ،ال يعنــي غيــاب المعلومــة المطلوبــة أو عــدم وجــود هــذه المطالــب لديهــا».
كمــا أق ـرّت الهيئــة فــي ع ـ ّدة قــرارات أخــرى أن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة مرتبــط بالوجــود الفعلــي
والمــادي للمعلومــة المطلوبــة وأنــه متــى ثبــت للهيئــة أن الوثيقــة المطلوبــة لــم يتـ ّم انشــاؤها مــن قبــل الجهــة الم ّدعــى
عليهــا أو غيــر موجــودة لديهــا ،فإنــه ال يمكــن بالتالــي إلزامهــا بإتاحتهــا (القــرار عــدد  9بتاريــخ  82مــارس 2018
المنظمــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ،فــي شــخص ممثلهــا القانونــي واالتحــاد العــام التونســي للطلبــة فــي شــخص ممثلــه
القانونــي نائبهمــا األســتاذ ســمير بــن عمــر ،المحامــي لــدى التعقيــب ض ـ ّد عميــد كليــة الحقــوق والعلـــوم السياســية
بتونــس)« :وحيــث يتّضــح ممــا ســبق بسطـــه أن حــق النفــاذ الــى المعلومــة ُمرتبــط أش ـ ّد االرتبــاط بالوجــود الفعلــي
والمــادي للمعلومــة أيّـــا كان شكلهـــا أو وعاؤهــا َســوا ًء أكانــت ُمـوثّـقـــة كتابيـــا علــى الــورق أو محفوظـــة إلكترونيـــا أو
ثبــت وجودهــا بــأ ّ
ي شــكل آخـــر مــن أشــــكال التوثيـــق المتعامــل بهـــا.
وحيــث يُســتخلص مــن مظروفـــات الملــف وم َّمــا َر َش ـ َح مــن إجــراءات التحقيـــق فــي الدعــوى أن الوثائــق
المطلوب الحُصول عليها من طرف المد ّعييـــن ال وجود لها ضمـــن الوثائـــق التي تُنتجهـــا وتُمسكهـــا قانونيـــا ونظاميّـــا
الذي ّ
كليـــة الحقوق والعلوم السياسيـــة بتونس األمـــر ّ
يتعذر معـــه ماديّـــا على هذه األخيرة تمكيـــن القائميْـــن بالدعوى من
النفــاذ إليهــا وفقـــا ل ُمقتضيــات القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق بالحــق
فــي النفــاذ إلــى المعلومــة».
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إن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ال يعتبــر حقــا مطلقــا وإنمــا يخضــع إلــى ضوابــط واســتثناءات ،فــي هــذا
اإلطــار اقتضــت أحــكام الفصــل  24مــن القانــون األساســي عـــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس 2016
والمتعلّــق بالحـ ّ
ق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه «ال يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النّفــاذ إلــى المعلومــة إال
إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر باألمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا
أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.
وال تعتبــر هــذه المجــاالت اســتثناءات مطلقــة لحــق النّفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة
العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد
حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ».
ويخلــص مــن قــراءة أحــكام هــذا الفصــل ،أن تعلــق مطالــب النفــاذ بأحــد االســتثناءات المنصــوص عليهــا
بالفصــل  24مــن القانــون األساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ال يــؤدي بالضــرورة إلــى رفــض
مطالــب النفــاذ بــل يجــب إخضــاع هــذه المطالــب إلــى اختبــاري الضــرر والمصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة
مــع مراعــاة التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.
كمــا حــرص المش ـرّع علــى أال تتحــول هــذه االســتثناءات إلــى مبــرر لعــدم إتاحــة المعلومــة المطلوبــة
بمجــرد أن يكــون بعضهــا مشــموال بهــذه االســتثناءات لذلــك اقتضــت أحــكام الفصــل  27مــن ذات القانــون أنــه إذا
كانــت المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن  24و 25مــن هــذا القانــون ،فــا
يمكــن النفــاذ إليهــا إال بعــد حجــب الجــزء المعنــي باالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.
فــي هــذا اإلطــار ،تولــت الهيئــة عبــر عديــد القــرارات الصــادرة عنهــا تأويــل أحــكام هــذه الفصــول بمــا
يســمح بتحقيــق األهــداف القانونيــة للقانــون المتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف
فــي المرافــق العامــة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة ،مــع مراعــاة االســتثناءات المنصــوص عليهــا بالقانــون
والتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ (مثــال :القــرار عــدد  92بتاريــخ  26جويليــة
 2018ح.ح  /المنــدوب الجهــوي للتربيــة بجندوبــة) «وحيــث أن تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق
بالتصــرف فــي المرفــق التربــوي ودعــم الثقــة فــي عمــل المندوبيــات الجهويــة للتربية ،يســتوجب تمكيــن المدعي من
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الحصــول علــى نســخة مــن القائمــة المطلوبــة والمتضمنــة ألســماء المترشــحين المقبوليــن لنيابــات التعليــم االبتدائــي
بعنــوان الســنة الدراســية المعنيــة مــع جملــة البيانــات المتصلــة بتواريــخ ميالدهــم وأصنــاف الشــهائد العلميــة التــي
تحصلــوا عليهــا وســنوات تخرجهــم ضــرورة أن هــذه البيانــات تمثّــل العناصــر الموضوعيــة المنصــوص عليهــا
قانونــا لترتيــب المترشــحين حســب المعتمديــات.
وحيــث لئــن كانــت هــذه القائمــة تحتــوي علــى بعــض البيانــات الشــخصية ،إال أن الضــرر المترتــب عــن
الكشــف عــن هــذه البيانــات ال يعـ ّد فــي تقديــر الهيئــة ضــررا جســيما مقارنــة بالمصلحــة العامــة المترتبــة عــن تقديــم
المعلومــة والمتمثلــة فــي التأكــد مــن شــفافية إجــراءات إســناد اإلنابــات مــن قبــل المندوبيــة الجهويــة للتربيــة».
(القــرار عــدد  33بتاريــخ  19أفريــل  2018س.ش ضــد محافــظ البنــك المركــزي التونســي)« :وحيــث لــم تفلــح
الجهــة الم ّدعــى عليهــا فــي إثبــات جســامة الضــرر الــذي يمكــن أن يلحــق بمصالــح مؤسســة «الفكتورينــغ» أو
بحقــوق ومصالــح حرفائهــا مــن تقديــم المعلومــة علــى معنــى أحــكام الفصــل  24مــن القانــون األساســي عـــدد 22
لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق بالح ـ ّ
ق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ،س ـيّما وأن المعلومــات
المطلوبــة ترجــع إلــى ســنة .2007
وحيــث وأنــه علــى فــرض ثبــوت مثــل هــذا الضــرر ،فــإن المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة فــي صــورة الحــال
والمتمثلــة فــي الكشــف عــن شــبهات فســاد وتجــاوزات ماليــة ومحاســبية بالمؤسســة المعنيــة يعـ ّد فــي تقديــر الهيئــة
أهــم مــن المصلحــة المــراد حمايتهــا مــن قبــل البنــك الم ّدعــى عليــه.
وحيــث لئــن تض ّمــن التقريــر المطلــوب بعــض المعطيــات الشــخصية المتعلقــة بأســماء بعــض الحرفــاء
وألقابهــم وحســاباتهم البنكيــة ،فــإن ذلــك ال يحــول دون النفــاذ إلــى هــذا التقريــر طالمــا أنــه مــن الممكــن حجــب هــذه
المعطيــات الشــخصية عنــد تســليم التقريــر وفقــا لمــا تخولــه أحــكام الفصــل  27مــن القانــون األساســي عـــدد  22لســنة
 2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق بالحـ ّ
ق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ودون المســاس ببقيــة المعلومــات
المــراد النفــاذ إليهــا والمض ّمنــة بهــذا التقريــر».
(القــرار عــدد  40بتاريــخ  5جويليــة  2018شــركة «ويتكــو ســبور» فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضـ ّد بلديــة الكريــب
فــي شــخص ممثلهــا القانونــي)« :وحيــث أن مراعــاة حقــوق الغيــر فــي حمايــة ملكيتهــم الفكريــة ال يقتصــر فقــط
علــى حمايــة حقوقهــم األدبيــة والفنيــة أو حقوقهــم المتصلــة بالملكيــة الصناعيــة ،وإنمــا يشــمل أيضــا حمايــة أســرارهم
التجاريــة والمعلومــات التــي تســاهم فــي منحهــم امتيــازات تنافســية وقــدرة على االســتباق مقارنــة بغيرهم مــن العاملين
فــي ذات النشــاط الصناعــي أو التجــاري.
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وحيــث لئــن كان حــق النفــاذ إلــى الوثائــق الم ّكونــة للصّفقــات العموميــة يعـ ّد مــن الضّمانــات الهامــة لتكريس
مبــدأي ال ّشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بإجــراءات إســناد هــذه الصفقــات ومتابعــة تنفيذهــا ،إال أن اســتعمال هــذا
الحــق ال يمكــن أن يــؤدي طبقــا لمــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء المقــارن ،إلــى الولــوج إلــى الوثائــق الخاصــة
بالشــركات المشــاركة فــي طلبــات العــروض والتــي تتضمــن أســرارها الصناعيــة واســتراتيجياتها التجاريــة.
وحيــث أن القــول بخــاف ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إفشــاء أســرار هــذه الشــركات واإلخــال بقواعــد
المنافســة الشــريفة بيــن المؤسســات االقتصاديــة المتنافســة ،سـيّما بالنســبة للصفقــات القابلــة للتجـ ّدد مثلمــا هــو الشــأن
فــي قضيــة الحــال.
وحيــث أن مــا ســبق بيانــه ،يقتضــي التمييــز فيمــا يتعلــق بالوثائــق المك ّونــة للصفقــة موضــوع طلــب النفــاذ،
بيــن الوثائــق المتصلــة بإجــراءات إبــرام الصفقــة والتــي تســمح بمتابعــة مــدى احتــرام المشــتري العمومــي لشــفافية
اإلجــراءات وللمبــادئ األساســية المتصلــة بالمنافســة والمســاواة أمــام الطلــب العمومــي ،مثــل االلتــزام أو كراســات
الشــروط اإلداريــة والفنيــة للصفقــة أو الثمــن الجملــي للعــرض أو كذلــك تقاريــر فــرز العــروض ،وهــي وثائــق
قابلــة للنفــاذ إليهــا مــن قبــل الشــركات المشــاركة فــي طلبــات العــروض الخاصــة بهــذه الصفقــات وكذلــك مــن قبــل
العمــوم تكريســا لمبــدأي الشــفافية والمســاءلة ،وبيــن الوثائــق الخاصــة بالمؤسســات االقتصاديــة المشــاركة فــي هــذه
الصفقــات مثــل جــداول أســعارها التفصيليــة وملفاتهــا الفنيــة وغيرهــا مــن الوثائــق التــي تحتــوي علــى أســرارها
الصناعيــة وتعكــس اســتراتيجيتها التجاريــة ،والتــي ال يمكــن اعتبارهــا مــن قبيــل الوثائــق العموميــة المتصلــة
بتســيير المرافــق العامــة والخاضعــة بصفتهــا تلــك إلــى مبــدأ النفــاذ إليهــا».
(القــرار عــدد  251بتاريــخ  4أكتوبــر  2018أ .م ضــ ّد وزارة الداخليــة)« :وحيــث أن حصــول العارضــة علــى
المعطيــات االحصائيــة المطلوبــة ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي ،فــي تقديــر الهيئــة ،إلــى إلحــاق أي ضــرر باألمــن العــام
أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا ،كمــا ال ينطــوي علــى أي مســاس بحقــوق الغيــر فــي
حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.
وحيــث علــى خــاف ذلــك ،فــإن طلــب النفــاذ الــذي تقدمــت بــه العارضــة ،يســاهم بصــورة مباشــرة فــي تكريــس
مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتص ـرّف فــي المرفــق األمنــي كمــا يســمح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي
متابعــة السياســات العموميــة وتقييمهــا».
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 .2النّشاط االستشاري للهيئة

أســند المشـرّع للهيئــة صالحيــات استشــارية تتولّــى مــن خاللهــا إبــداء الـرّأي وجوبــا بخصــوص مشــاريع
النّصــوص القانونيــة والترتيبيــة ذات العالقــة بمجــال النّفــاذ إلــى المعلومــة وجعــل مــن هــذه االستشــارة إجــرا ًء
وجوبيًــا يتعيّــن علــى الهيــاكل المعنيــة القيــام بــه ســواء فيمــا يتعلق بمشــاريع النصــوص القانونيــة (القوانين األساســية
والعاديــة) أو الترتيبيــة (األوامــر والقــرارات).
ولئــن ال يعتبــر رأي الهيئــة ملز ًمــا للهيــاكل المعنيّــة ،فـ ّ
ـإن إلزاميــة االستشــارة فــي حـ ّد ذاتهــا تعتبــر ضمانــة
هامــة تخـ ّول للهيئــة العلــم المســبق بهــذه المشــاريع وإبــداء رأيهــا بشــأنها والمطالبــة بإدخــال التعديــات الضروريــة
عليهــا حمايــة للمكتســبات القانونيــة فــي هــذا المجــال وســعيًا إلــى تعزيزهــا إن أمكــن.
فــي هــذا الســياق ،اعتبــر فقــه القضــاء الدســتوري واإلداري ّ
أن اإلخــال بإجــراء االستشــارة الوجوبيــة ينجــر
عنــه التصريــح بعــدم دســتورية القوانيــن وبعــدم شــرعية النصــوص الترتيبيــة الّتــي تصــدر دون احتــرام هــذا اإلجــراء
الجوهــري.
وفــي إطــار ممارســتها لصالحياتهــا ،ت ّمــت استشــارة الهيئــة خــال ســنة  2018فــي مشــاريع النّصــوص
القانونيّــة والترتيبيّــة التّاليــة:
• مشــروع المنشــور التفســيري لمقتضيــات القانــون األساســي عــدد 22لســنة  2016المــؤرخ فــي  24مــارس
 2016والمتعلّــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة (منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 18المــؤرخ فــي  19مــاي
.)2018
• مشروع المجلّة الرّقميّة.
• مشروع قانون يتعلّق بالمنظومة الوطنيّة لإلحصاء.
ورغــم وجوبيّــة استشــارة الهيئــة وأهميّــة هــذا اإلجــراء الجوهــري ،إالّ ّ
أن الحكومــة لــم تلتــزم بــه فــي بعــض
الحــاالت منهــا مــا يتعلّــق بمشــاريع نصــوص قانونيّــة صادقــت عليهــا الحكومــة وأحالتهــا إلــى مجلــس نــواب
الشــعب دون عرضهــا علــى الهيئــة ومنهــا مــا يتعلّــق بنصــوص ترتيبيّــة صــدرت دون أخــذ رأي الهيئــة
بشــأنها وذلــك علــى غــرار األمثلــة التاليــة:
• مشــروع قانــون أساســي يتعلّــق بحمايــة المعطيــات ال ّشــخصية صــادق عليــه مجلــس الــوزراء وأحالتــه
الحكومــة علــى مجلــس نـ ّواب الشــعب دون المــرور باستشــارة الهيئــة رغــم عالقتــه المباشــرة بممارســة حـ ّ
ق
النّفــاذ إلــى المعلومــة وتأثيــره الخطيــر علــى مهــام الهيئــة ذاتهــا .وهــو مــا دفــع بالهيئــة إلــى إصــدار بيــان
فــي الغــرض وتقديــم طلــب لالســتماع إليهــا أمــام مجلــس نـ ّواب ال ّشــعب تفاعلــت معــه إيجابيّــا لجنــة الحقــوق
والحريّــات بــأن خصّصــت جلســة اســتماع للهيئــة حــول مشــروع القانــون المذكــور بتاريــخ  10مــاي .2018
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 10ماي 2018
جلسة استماع لهيئة النفاذ إلى المعلومة بمجلس ن ّواب الشعب

 10ماي2018




• األمــر الحكومــي عــدد  744لســنة  2018المــؤرخ فــي  23أوت  2018المتعلــق بالمصادقــة علــى النظــام
استماعـس البلدي
النموذجــي للمجالـ
نواب الشعب
الداخلــيجلسة
لهيئةــة.النفاذ إلى المعلومة بمجلس ّ
• األمــر الحكومــي عــدد  1060لســنة  2018المــؤرخ فــي  17ديســمبر  2018المتعلــق بضبــط صيــغ
علىالمحليــة
للجماعــات
االلكترونيــة
وبالمواقــع
الرســمية
744النشــر
وإجــراءات
النظام الداخلي
بالمصادقة
المتعلق
المحليــة2018
للجماعــات أوت
مؤرخ في 23
بالجريــدة ال
لسنة 2018
اﻷمر الحكومي عدد
للقــرارات والوثائــق ذات الصلــة وتعليقهــا.
البلدية.
للمجالس
النموذجي
وزيــر الشــؤون المحليــة والبيئــة ووزيــر الماليــة مــؤرخ فــي  25ديســمبر  2018يتعلــق بضبــط
قــرار
•
المحليــة.
الجماعــات
مقاييــس تقييــم
مؤرخ في  17ديسمبر  2018المتعلق بضبط صيغ وإجراءات
 2018ال
1060أداءلسنة
اﻷمر الحكومي عدد

والوثائق ذات
إلــىالمحلية
للجماعات
وعالقتهــاواقع
المحلية وبالم
للجماعات
المباشــرة بالحــ ّ
راراتالنّشــر
المعلومــةللقوخاصّــة
اﻻلكترونيةفــي النّفــاذ
ق
النصــوص
الرسميةأهميّــة هــذه
النشر بالجريدة ورغــم
الصلة

وتعليقها.ـي للمعلومــات وتحيينهــا وضمــان نفــاذ العمــوم إليهــا ،إالّ أنّــه لــم يتــم عرضهــا علــى استشــارة الهيئــة قبــل
التلقائـ
المصادقــة عليهــا وإصدارهــا بالرّائــد الرّســمي للجمهوريّــة التّونســيّة.

 قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في  25ديسمبر  2018يتعلق بضبط مقاييس تقييم
أداء الجماعات المحلية.
ّ
صة النّشر التلقائي
ورغم أهميّة هذه النصوص وعﻼقتها المباشرة
بالحق في النّفاذ إلى المعلومة وخا ّ

علومات وتحيينها وضمان نفاذ العموم إليها ،إﻻّ أنّه لم يتم عرضها على استشارة الهيئة قبل المصادقة عليها

الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
بالرائد ّ
صدارها ّ
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 .3نشاط الهيئة في مجال المتابعة
والتّقييم

لقــد تميّــز القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق بالحــق فــي
النفــاذ إلــى المعلومــة ،باتســاع مجــال تطبيقــه ليشــمل ال فقــط جميــع الهيــاكل العموميّــة الرّاجعــة بالنّظــر إلــى ال ّســلط
الثّــاث داخــل الدولــة (رئاســة الجمهوريّــة ومجلــس نـ ّواب ال ّشــعب ورئاســة الحكومــة وبقية الــوزارات والمؤسّســات
والمنشــآت العموميّــة والواليــات والبلديّــات والهيــاكل العموميّــة الجهويّــة والمحليّــة والهيئــات القضائيــة والبنــك
المركــزي  )...وإنّمــا أيضــا جميــع الهيئــات الدســتوريّة والهيئــات التّعديليّــة والهيئــات العموميّــة المســتقلّة وكذلــك
أشــخاص القانــون الخــاص الّتــي تسـيّر مرافــق عا ّمــة والمنظمــات والجمعيــات وجميــع الهيــاكل التــي تنتفــع بتمويــل
عمومــي .وهــو مــا يجعــل مــن العــدد الجملــي للهيــاكل المعنيــة مباشــرة بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون يعـ ّد بــاآلالف.
وفــي هــذا اإلطــار ،انتهجــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة خــال الســنة األولــى مــن عملهــا ،وبالنّظــر إلــى
اإلمكانيّــات المحــدودة المتوفّــرة لديهــا حاليــا علــى المســتوى اللوجســتي والبشــري ،خيــارا تولّــت مــن خاللــه حصــر
عــدد الهيــاكل التــي أخضعتهــا للمتابعــة والتقييــم فــي مجــال االلتــزام بالنّشــر التّلقائــي للمعلومــة واحتــرام بقيّــة
االلتزامــات األساسـيّة المنصــوص عليهــا بالقانــون ،فــي حــدود  647هيــكل عمومــي معيارهــا فــي ذلــك أهميّــة هــذه
الهيــاكل فــي عالقتهــا بالمواطنيــن وحجــم المعلومــات التــي تنتجهــا أو تتح ّ
صــل عليهــا.
وقــد تــم فــي هــذا الســياق التركيــز علــى مؤسســات الدولــة الكبــرى بتفرعاتهــا الترابيــة والفنيــة (رئاســة
الجمهوريــة ورئاســة الحكومــة ومجلــس نــواب الشــعب والــوزارات والبنــك المركــزي والواليــات والبلديــات
والمنشــآت والمؤسّســات العموميــة والمؤسســات العموميــة للصحّــة والهيئــات العموميــة المســتقلّة والهيئــات
القضائيــة) .فــي حيــن لــم تشــمل هــذه العمليــة فــي الوقــت الراهــن عــددا مــن المؤسّســات العموميّــة اإلداريّــة (مثــل
مؤسّســات التّعليــم العالــي والمعاهــد وال ّســجون )...وكذلــك أشــخاص القانــون الخــاص التــي تســير مرافــق عا ّمــة
والمنظمــات والجمعيــات التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي.
بالرجــوع إلــى أحــكام القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرخ فــي  24مــارس  2016والمتعلــق
بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ،يتبيــن أن الهيــاكل الخاضعــة ألحكامــه مطالبــة باحتــرام جملــة مــن االلتزامــات فــي
مجــال تكريــس حــق النفــاذ إلــى المعلومــة ،وتتمحــور هــذه االلتزامــات أساســا فــي وجــوب:
 -1تعيين مكلف بالنفاذ ونائب له
 -2إحداث موقع واب خاص يتم من خالله االلتزام بالنشر التلقائي للمعلومة
 -3اإلدالء بالتقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة
 -4إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة تتضمن أهدافا واضحة وروزنامة في الغرض.
ومــن خــال معالجــة وتحليــل التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة مــن طــرف الهيــاكل الخاضعة ألحــكام هذا
القانــون وكذلــك مــن خــال متابعــة مواقــع الــواب الموجــودة ،تبيــن مــا يلــي:
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 .1.3في مجال االلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ ونائب له
يضطلــع المكلّــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائبــه بــدور أساســي ومحــوري فــي تكريــس حــق النفــاذ إلــى
المعلومــة علــى مســتوى الهيــكل الــذي ينتمــي إليــه ،وقــد خ ّ
صــه المشـرّع ببــاب كامــل ( )6صلــب القانــون األساســي
عــدد  22لســنة  2016المتعلّــق بالح ـ ّ
ق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة تط ـرّق فيــه إلــى ك ّل الجوانــب المتعلّقــة بتعييــن
المكلّــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة وبالهيــاكل المســاندة لــه وإلــى المهــام المناطــة بعهدتــه باإلضافــة إلــى طبيعــة عالقتــه
ببقيــة المصالــح اإلداريــة وهيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة.
وتتمثل مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبه باألساس في:
• تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها.
• ربط الصلة بين الهيكل المعني الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى المعلومة.
• إعــداد خطــة عمــل بالتنســيق مــع المســؤولين األول بالهيــكل المعنــي ،تتضمــن أهدافــا واضحــة وروزنامــة
فــي الغــرض تحــدد المراحــل واآلجــال ودور كل متدخــل.
• إعــداد تقريــر ثالثــي حــول النفــاذ إلــى المعلومــة يرفعــه إلــى رئيــس الهيــكل المعنــي خــال الخمســة عشــر
( )15يومــا المواليــة لــكل ثالثيــة وينشــره علــى موقــع الــواب الخــاص بالهيــكل.
• إعــداد تقريــر ســنوي حــول النفــاذ إلــى المعلومــة خــال الشــهر األول مــن الســنة المواليــة لســنة النشــاط
ورفعــه إلــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة يتضمــن معطيــات إحصائيــة حــول عــدد مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة
ومآلهــا وآجالهــا ،زيــادة علــى ملخــص لخطــة العمــل التي تــم إعدادها ومــدى التقدم فــي إنجازهــا واإلجراءات
المتخــذة فــي مجــال إتاحــة المعلومــة بمبــادرة مــن الهيــكل المعنــي والتصــرف فــي الوثائــق وتكويــن األعــوان.
فــي هــذا اإلطــار ،أوجــب الفصــل  32مــن قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة علــى الهيــاكل الخاضعــة ألحكامــه
تعييــن مكلــف بالنفــاذ ونائــب لــه وذلــك بمقتضــى:
 مقرر يصدر في الغرض إعالم هيئة النفاذ إلى المعلومة بقرار التعيين نشر قرار التعيين في موقع الواب الخاص بالهيكل المعني.وقــد بلــغ عــدد الهيــاكل التــي التزمــت بتعييــن مكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونوابهــم إلــى غايــة 31
ديســمبر  ،2018حســب قاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة  431هيــكال مــن جملــة  647هيــكل عمومــي تولــت هيئــة
النفــاذ إلــى المعلومــة مراقبتهــم( ،أي بنســبة  )% 67موزعيــن حســب مصــدر المعلومــة وفقــا لبيانــات الجــدول
والرّســم البيانــي الموالييــن:
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املكلّفني بال ّنفاذ إىل املعلومة حسب الهياكل

ع/ر

الهيكل

1
2
3
4
5
6

رئاسة الجمهورية
رئاسة الحكومة
مجلس نواب الشعب
الوزارات
البنك املركزي
املنشآت العمومية
املؤسسات العمومية ذات الصبغة
غري اإلدارية
املؤسسات العمومية اإلدارية
املؤسسات العمومية للصحة
الواليات
البلديات
الهيئات العمومية املستقلة
هيئات قضائية
الهيكل

7
8
9
10
11
12
13

عدد
الهياكل

هياكل
أدلت
إىل
الهيئة
مبقررات
تعيني

هياكل
أدلت
بقامئة
إسمية
مصاحبة
للتقرير
السنوي

هياكل
لها
مكلفني
بالنفاذ
حسب
معاينة
مواقع
الواب

املجموع

النسبة

1
1
1
26
1
103

1
1
1
9
*
19

*
*
*
11
*
26

*
*
*
3
*
11

1
1
1
23
*
56

100%
100%
100%
88%
*
54%

90

15

46

3

64

71%

78
23
24
264
10
25
647

15
4
7
68
4
3
147

31
18
17
68
2
9
235

6
*
*
23
3
*
49

52
22
24
166
9
12
431

66%
95%
100%
62%
90%
48%
67%

هــذا ولــم يــرد علــى الهيئــة ســوى  147مق ـرّر تعييــن للمكلفيــن بالنّفــاذ ون ّوابهــم (أي بنســبة  23%مــن
الهيــاكل) ،فــي حيــن لــم يــدل قرابــة  500هيــكل بمقــررات التعييــن وهــو مــا يمثــل  77%مــن مجمــوع الهيــاكل
المعنيــة.
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وتطــرح مســألة تعييــن المكلّــف بالنفــاذ وتنظيــم الهيــاكل المســاندة والمعاضــدة لــه فــي القيــام بــدوره ،عـ ّدة
تســاؤالت قانونيــة وواقعيــة بالنظــر إلــى عــدم توفــر اإلطــار البشــري المناســب لــدى عديــد الهيــاكل وعــدم وضــوح
موقــع هــذه الخطــة داخــل التنظيــم اإلداري للهيــاكل الخاضعــة للقانــون .كمــا أن تعييــن مكلّفيــن بالنفــاذ لــدى بعــض
الهيــاكل يغــدو عمليــة غيــر ذات جــدوى بالنظــر لنوعيــة المعلومــات الّتــي تمســكها بعــض الهيــاكل ولصغــر حجمهــا
وارتباطهــا العضــوي والمــادي بهيــاكل أخــرى يمكــن إلحاقهــا بهــا علــى مســتوى األنشــطة المتعلّقــة بالنفــاذ إلــى
المعلومــة.
 .2.3في مجال االلتزام بالنشر التلقائي للمعلومة
أوجــب القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ،صلــب فصلــه
 60علــى كل الهيــاكل الخاضعــة ألحكامــه إحــداث موقــع واب رســمي خــاص بهــا يتــم مــن خاللــه االلتــزام بنشــر
وتحييــن معلومــات وبيانــات تتــو ّزع علــى ثــاث أصنــاف أساســية وهــي:
• المعلومات الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل  6من القانون.
• المعلومات المتّصلة بالح ّ
ق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها بالفصل  7من القانون.
• المعلومات الّتي يت ّم نشرها وفقًا للشروط المنصوص عليها بالفصل  8من القانون.
 .1.2.3المعلومات المنصوص عليها بالفصل  6من القانون
يتعيــن علــى الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام القانــون أن تنشــر وتحيــن وتضــع علــى ذمــة العمــوم وفــي شــكل
قابــل لالســتعمال المعلومــات التاليــة:
 -1السياسات والبرامج التي تهم العموم
 -2قائمــة مفصلــة فــي الخدمــات التــي يســديها للعمــوم والشــهادات التــي يســلّمها للمواطنيــن والوثائــق
الضروريــة للحصــول عليهــا والشــروط واآلجــال واإلجــراءات واألطــراف والمراحــل المتعلّقــة بإســدائها
 -3النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنظّمة لنشاطه
 -4المهــام الموكولــة إليــه وتنظيمــه الهيكلــي وعنــوان مقــره الرئيســي ومقراتــه الفرعيــة وكيفيــة الوصــول
إليهــا واالتصــال بهــا والميزانيــة المرصــودة لــه مفصلــة
 -5المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه
 -6قائمــة اســمية فــي المكلّفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ،تتضمــن البيانــات المنصــوص عليهــا بالفقــرة األولــى
مــن الفصــل  32مــن هــذا القانــون إضافــة إلــى عناويــن بريدهــم اإللكترونــي المهنــي
 -7قائمــة الوثائــق المتوفــرة لديــه إلكترونيــا أو ورقيــا والمرتبطــة بالخدمــات التــي يســديها والمــوارد
المرصــودة لهــا
 -8شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل
 -9الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها
 -10تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية

50

التقرير السنوي 2018

 -11االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام إليها أو المصادقة عليها
 -12المعلومــات اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة بمــا فــي ذلــك نتائــج وتقاريــر المســوحات اإلحصائية
التفصيليــة طبــق مقتضيــات قانــون اإلحصاء
 -13كل معلومــة تتعلــق بالماليــة العموميــة بمــا فــي ذلــك المعطيــات التفصيليــة المتعلقــة بالميزانيــة علــى
المســتوى المركــزي والجهــوي والمحلــي والمعطيــات المتعلقــة بالمديونيــة العموميــة والحســابات الوطنيــة
وكيفيــة توزيــع النفقــات العموميــة وأهــم مؤشــرات الماليــة العموميــة
 -14المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات االجتماعية.
 .2.2.3المعلومات الواجب نشرها وفقًا ألحكام الفصل  7من القانون
 -1اإلطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة،
 -2دليل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها،
 -3المطبوعات المتعلّقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلّم والمصلحة المكلفة بتقبّلها لدى الهيكل المعني،
 -4تقارير الهيكل المعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثالثية والسنوية.
وفــي هــذا الســياق ،ألــزم منشــور رئيــس الحكومــة عــدد  19المــؤرخ فــي  18مــاي  2018حــول الحــق فــي
النفــاذ إلــى المعلومــة ،الهيــاكل العموميــة الخاضعــة لهــذا القانــون بضــرورة تخصيــص نافــذة بموقــع الــواب الخــاص
بهــا تنشــر فيهــا هــذه المعطيــات دون ســواها علــى أن تكــون هــذه النافــذة واضحــة لــزوار الموقــع وتحمــل عنوانًــا
يــد ّل علــى مضمونهــا بصــورة جليــة علــى غــرار «النفــاذ إلــى المعلومــة».
 .3.2.3المعلومات الّتي يت ّم نشرها وفقًا للشروط المنصوص عليها بالفصل  8من القانون
نــصّ الفصــل  8مــن القانــون األساســي المتعلّــق بالحـ ّ
ق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة علــى أن تتولّــى الهيــاكل
الخاضعــة لــه بمبــادرة منهــا نشــر ك ّل معلومــة يتكـرّر طلــب النفــاذ إليهــا مرّتيــن علــى األقــل مــا لــم تكــن مشــمولة
باســتثناءات النفــاذ المنصــوص عليهــا بالفصــول  24و 25مــن نفــس القانــون.
ومــن خــال متابعــة الهيئــة لاللتــزام بإتاحــة المعلومــة مــن قبــل الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام هــذا القانــون،
تبيــن أن  449هيــكال فقــط مــن جملــة  647هيــكل خضــع للمراقبــة ،يمتلــك موقــع واب خــاص بــه (أي بنســبة 70
 ،)%فــي حيــن أن  198هيــكال (نســبة  )30%مــن الهيــاكل المراقبــة ال تمتلــك موقــع واب خــاص بهــا ،والحــال أن
الفصــل  60مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرخ فــي  24مــارس  2016والمتعلــق بالحــق فــي
النفــاذ إلــى المعلومــة أوجــب علــى الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام القانــون إنجــاز موقــع واب رســمي فــي أجــل  6أشــهر
مــن تاريــخ نشــر القانــون.
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احصائيات حول عدد الهياكل التي تمتلك مواقع الواب
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الهيئات العمومية
المستقلة

الهيئات
القضائية

المنشآت العمومية البلديات
المؤسسات العمومية المؤسسات العمومية المؤسسات
اإلدارية العمومية ذات الصبغة
للصحة
غير اإلدارية

الواليات الوزارات

ويتبيــن مــن خــال هــذا الرســم البيانــي عــدم التــزام خاصــة الواليــات والهيئــات القضائيــة والمؤسســات
العموميــة للصحــة بإنجــاز موقــع واب رســمي خــاص بهــا حســب مــا يقتضيــه الفصــل  60مــن القانــون األساســي
عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق بالحــ ّ
ق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.
ويعتبــر ذلــك إخــاال بأحــد االلتزامــات األساســية المحمولــة علــى هــذه الهيــاكل قانونــا فــي مجــال ونشــر
المعلومــة والــذي يتعيــن علــى الحكومــة العمــل علــى تداركــه فــي أقــرب اآلجــال مــن خــال إلــزام الهيــاكل المعنيــة
بإنجــاز مثــل هــذه المواقــع مــع ضــرورة رصــد االعتمــادات الالزمــة لذلــك ضمــن ميزانيــات هــذه الهيــاكل.
 .3.3في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة
أوجــب الفصــل  34مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة
ضمــن فقرتــه الرابعــة علــى الهيــاكل الخاضعــة ألحكامــه اإلدالء بتقاريرهــا الســنوية لــدى الهيئــة خــال الشــهر
األول مــن الســنة المواليــة لســنة النشــاط .وتتضمــن هــذه التقاريــر وجوبــا العناصــر التاليــة:
قسم أ ّول خاص بالمعطيات العامة ويض ّم:
• مل ّخصًا لخطّة العمل الّتي ت ّم إعدادها ومدى تق ّدم إنجازها،
• االقتراحات والتوصيات الالزمة لمزيد تدعيم وتكريس الح ّ
ق في النفاذ إلى المعلومة،
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• المعطيــات الخاصــة بالــدورات التكوينيــة المتعلّقــة بتكريــس الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة الّتــي ت ـ ّم
تنظيمهــا مــن طــرف الهيــكل المعنــي أو الّتــي شــارك فيهــا.
• اإلجراءات المتّخذة في مجال التصرّف في الوثائق وفي األرشيف.
قسم ثان خاص بالمعطيات المتعلّقة بدراسة مطالب النفاذ إلى المعلومة ويتض ّمن:
• المعطيــات اإلحصائيــة والبيانــات الخاصــة بمطالــب النفــاذ الــواردة علــى الهيــكل المعنــي (مــع تحديــد
حــاالت الموافقــة علــى مطالــب النفــاذ والمطالــب الّتــي اســتوجبت دفــع معلــوم )....وبالمطالــب المرفوضة
(مــع تحديــد أســباب الرفــض) وبمطالــب التظلّــم لــدى رئيــس الهيــكل وبالطعــون المق ّدمــة بشــأنها لــدى
هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة والــردود عليهــا وآجالهــا إضافــة إلــى عــدد الطعــون فــي قــرارات هيئــة النفــاذ
إلــى المعلومــة أمــام المحكمــة اإلداريــة.
وبالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة إلــى غايــة  31ديســمبر  2018تبيــن أن عــدد الهيــاكل
التــي أدلــت بتقاريرهــا الســنوية بعنــوان ســنة  2017لــدى الهيئــة بلــغ  346هيــكال مــن جملــة  647هيــكل (أي
بنســبة  ،)% 53فــي حيــن أن  301هيــكال لــم تــدل بتقاريرهــا الســنوية بعنــوان  2017بالرغــم مــن توجيــه الهيئــة
لمراســات تذكيــر فــي الغــرض.
السنويّة الواردة عىل الهيئة
نسبة ال ّتقارير ّ

التقارير الواردة
53%

التقارير التي لم ترد
47%
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ع/ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الهياكل التي أدلت بتقاريرها السنوية حول الحق يف النفاذ إىل املعلومة
بعنوان سنة 2017
عدد التقارير السنوية
بعنوان  2017الواردة
عدد الهياكل
الهيكل
عىل الهيئة
1
1
رئاسة الجمهورية
1
1
رئاسة الحكومة
1
1
مجلس نواب الشعب
22
26
الوزارات
1
1
البنك املركزي
47
103
املنشآت العمومية
املؤسسات العمومية ذات الصبغة
54
90
غري اإلدارية
24
78
املؤسسات العمومية اإلدارية
8
23
املؤسسات العمومية للصحة
24
24
الواليات
145
264
البلديات
6
10
الهيئات العمومية املستقلة
12
25
هيئات قضائية
346
647
املجموع

النسبة
100%
100%
100%
85%
100%
64%
60%
31%
35%
100%
55%
60%
48%
53%

 .4.3في مجال االلتزام بإعداد خطط عمل
أوجــب الفصــل  34مــن القانــون األساســي عــدد  22المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ضمــن فقرتــه
الثالثــة علــى الهيــاكل الخاضعــة ألحكامــه إعــداد خطــط عمــل لتكريــس حــق النفــاذ إلــى المعلومــة تتضمــن أهدافــا
واضحــة ورزنامــة فــي الغــرض تحــدد المراحــل واآلجــال ودور كل متدخــل .ويعتبــر إنجــاز خطــة عمــل أحــد أهـ ّم
المهــام المناطــة بعهــدة المكلّــف بالنفــاذ بالتنســيق مــع رئيــس الهيــكل المعنــي وتحــت إشــرافه وهــي تعتبــر بمثابــة
التص ـ ّور وبرنامــج العمــل الّــذي يضمــن تحقيــق ك ّل األهــداف المتعلّقــة بتكريــس الح ـ ّ
ق فــي النفــاذ علــى مســتوى
الهيــكل الّــذي يعمــل بــه.
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كمــا يســتوجب إعــداد خطــة عمــل قــدرة علــى التصــ ّور والتخطيــط لرســم األهــداف المــراد تحقيقهــا
واإلجــراءات الكفيلــة ببلوغهــا وآجــال إنجازهــا.
وبالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة ومعالجتهــا وتحليلهــا ،تبيّــن أن أغلــب التقاريــر لــم
تتضمــن معطيــات حــول مــدى التــزام الهيــكل المعنــي بإعــداد خطــة عمــل واقتصــرت علــى اإلشــارة إلــى بعــض
اإلجــراءات المتخــذة علــى غــرار:
• تعيين مكلف بالنفاذ ونائب له بمقتضى قرار
• تحســيس مختلــف المصالــح التابعــة للهيــكل المعنــي علــى ضــرورة التنســيق وتوفيــر المعلومــة للمكلــف
بالنفاذ.
• إحــداث اللجــان االستشــارية للنفــاذ إلــى المعلومــة حتــى تتولــى تقديــم االستشــارة للمكلــف بالنفــاذ
وخاصــة للمســؤولين واألعــوان حــول المســائل المتعلقــة بتطبيــق القانــون
• إعداد دليل اجراءات لتسهيل النفاذ إلى المعلومة ونشره على موقع الواب
• رصد االعتمادات الالزمة لبرنامج النفاذ إلى المعلومة.
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 .5.3معطيات إحصائية حول مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة للهياكل بعنوان سنة 2017
- 1عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة
تبيــن مــن خــال الرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة
علــى الهيئــة أن عــدد مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة المقدمــة
للهيــاكل العموميــة بلــغ  12450مطلبــا مقدمــة ل 182
هيــكل ،منهــا  9780مطلــب نفــاذ تــم تقديمــه إلــى مؤسســة
األرشــيف الوطنــي.

طريقة ورود مطالب ال ّنفاذ

مكتب الضبط
83%

وإذا مــا تــ ّم اســتثناء المطالــب الــواردة علــى
مؤسســة األرشــيف الوطنــي ،فــإن توزيــع بقيــة المطالــب
المقــدر بعــدد  2670مطلــب نفــاذ تــم أمــام  181هيــكل علــى
النحــو التالــي:
•  2211مطلــب ورد عــن طريــق مكتــب الضبــط
(أي بنســبة  .)% 83وفــي المقابــل مثلــث المطالــب
الــواردة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي  % 17أي
مــا يســاوي  459مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة.

البريد اإللكتروني
17%

توزيع مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب الهياكل بعنوان سنة 2017
5

رئاسة الجمهورية

9

مجلس نواب الشعب

16

البنك المركزي

24

المؤسسات العمومية اإلدارية

27

الهيئات العمومية المستقلة

30

هيئات قضائية

59
154

الواليات

159

المنشآت العمومية

659

الوزارات

705

البلديات

823

1000

رئاسة الحكومة

800

600

400

200

0

المؤسسات العمومية ذات
الصبغة غير اإلدارية

تلقّــت المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الغيــر
إداريــة أكبــر عــدد مــن المطالــب المقدمــة بـــ 823
مطلــب (أي بنســبة  )30%وتبــوأت المرتبــة الثانيــة،
البلديــات مســجلة نســبة ( 26%أي مــا يســاوي 705
مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة) وســجلت الــوزارات
مجمــوع مطالــب بـــ ( 659أي بنســبة  ،)% 24فــي
حيــن ســجلت الواليــات والمنشــآت العموميــة عــدد
مــن المطالــب أقــل أهميــة بـــ  159و 154مطلبــا
والبقيــة وزعــت بأعــداد قليلــة علــى باقــي الهيــاكل.
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- 2طالب المعلومة
تم تصنيف طالب المعلومة إلى صنفين:
• شخص طبيعي
• شخص معنوي

طبيعة طالب المعلومة

ولعــل مــا يلفــت االنتبــاه هــو غلبــة الطابــع
الفــردي لطلــب المعلومــة ،حيــث نجــد أن حوالــي
ثلثــي طالبيــن المعلومــة ( 1701أي بنســبة )64%
هــم أشــخاص طبيعييــن مــن مجمــوع المطالــب
الــواردة علــى الهيــاكل (مواطنيــن عادييــن،
باحثيــن ،طلــب ،صحفييــن ،نــواب.)....

شخص طبيعي
64%

شخص معنوي
36%

أمــا الصنــف الثانــي مــن طالبــي المعلومــة
فهــي أقــل بالقيــاس إلــى الصنــف األول ،وال تمثــل
ســوى حوالــي  36%مــن المجمــوع أي مــا يســاوي
( 969طالــب معلومــة) وهــم أشــخاص معنوييــن
(جمعيــات ،منظمــات ،إدارات وأحــزاب.)....
- 3طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها
مــن خــال معالجــة التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة ،تبيــن أن المعلومــة المطلــوب النفــاذ إليهــا
كانــت تتــوزع حســب الموضــوع أساســا علــى النحــو التالــي:
• معطيات إحصائية
• نتائج مناظرات
• وثائق إدارية بخصوص انتدابات
• الحصول على كراسات شروط
• معطيات بخصوص ميزانيات
مــع اإلشــارة أن طبيعــة المعلومــة المطلــوب النفــاذ إليهــا لــم تشــملها اإلحصائيــات التحليليــة لعــدم توفــر
المعطيــات فــي أغلــب التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة.
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مآل مطالب النّفاذ

 -4مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة
تبيــن مــن خــال معالجــة المعطيــات المضمنــة
بالتقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة ،أن نســبة
االســتجابة لمطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة بلغــت  82%أي
مــا يســاوي  2203مطلــب ،فــي حيــن أن عــدد المطالــب
التــي تمــت اإلجابــة عليهــا بالرفــض بلغــت  467مطلبــا (أي
بنســبة  .)18%كمــا تبيــن أن أســباب الرفــض تمحــورت
باألســاس حــول عــدم توفــر المعلومــة لــدى الهيــكل المعنــي
أو باتصالهــا باســتثناءات الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة
علــى غــرار حمايــة المعطيــات الشــخصية أو األمــن العــام
أو وزارة الدفــاع الوطنــي.

مطالب مقبولة
82%

مطالب مرفوضة
18%

جدول حول مآل مطالب النفاذ إىل املعلومة
ع/ر

الهيكل

عدد الهياكل

1
2
3
4
5
6

رئاسة الجمهورية
رئاسة الحكومة
مجلس نواب الشعب
الوزارات
البنك املركزي
املنشآت العمومية
املؤسسات العمومية
ذات الصبغة غري اإلدارية
املؤسسات العمومية اإلدارية
الواليات
البلديات
الهيئات العمومية املستقلة
هيئات قضائية
املجموع
النسبة

5
59
9
659
16
159

7
8
9
10
11
12
58

مآل مطالب النفاذ
مطالب متت اإلجابة مطالب متت اإلجابة
عليها بالرفض
عليها بالقبول
2
3
11
48
3
6
94
565
8
8
17
142

823

709

114

24
154
705
27
30
2670

19
107
543
23
30
2203
82%

5
47
162
4
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467
18%

 .6.3معطيات عامة حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الوزارات
 -1في مجال اإللتزام بتعيين مكلف بالنفاذ ونائب له
بلــغ عــدد المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونوابهــم المســجلين بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة والمعينيــن
مــن طــرف الــوزارات ( )23مــن جملــة ( ،)26فــي حيــن أن  3وزارات لــم تعيــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة
ونائبــه وهــي (وزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة ،وزارة تكنولوجيــات االتصــال واالقتصــاد الرقمــي ،وزارة العالقــة
مــع الهيئــات الدســتورية).
وبالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد الــوزارات التــي أصــدرت وقامــت بإعــام
هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بقــرار تعييــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائــب لــه حســب مقتضيــات الفصــل المذكــور
بلــغ ( )9وزارات مــن جملــة ( )26وزارة (أي بنســبة  ،)% 35فــي حيــن أن الــوزارات التــي لــم تــدل بمقــررات
تعييــن فــي الغــرض فهــي تمثــل  65%أي نحــو ( 17وزارة).
يتبيــن مــن الرســم البيانــي أن نســبة التأطيــر
فــي الــوزارات مرتفعــة بالنســبة للمكلفيــن بالنفــاذ فهــي
تمثــل ( % 74أي مــا يســاوي  17مكلــف بالنفــاذ مــن
جملــة  23مســجلين بقاعــدة البيانــات لــدى الهيئــة)،
فــي حيــن أن  % 26مــن المكلفيــن بالنفــاذ دون خطــة.
 -2فــي مجــال االلتــزام بــاإلدالء بالتقريــر الســنوي
حــول النفــاذ إلــى المعلومــة
بالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئة
يتبيــن أن عــدد الــوزارات التــي أدلــت بتقاريرهــا
الســنوية بعنــوان ســنة  2017لــدى الهيئــة حســب
مقتضيــات الفصــل المذكــور بلــغ ( )22وزارة مــن
جملــة  26وزارة (أي بنســبة  ،)% 85فــي حيــن أن
 4وزارات لــم تــدل بتقاريرهــا الســنوية بالرغــم مــن
توجيــه الهيئــة لمراســات تذكيــر فــي الغــرض وهــي:

توزيع المكلّفين بالنّفاذ بالوزارات حسب الخطط الوظيفيّة
دون خطة وظيفية
26%
كاهية مدير
18%

مدير
39%

مدير عام
13%
رئيس مصلحة
4%

سنوية الواردة على الهيئة
نسبة التقارير ال ّ
من الوزارات بعنوان سنة 2017

 -1وزارة التجارة
 -2وزارة التربية
 -3وزارة الشؤون المحلية والبيئة
 -4وزارة العالقــة مــع الهيئــات الدســتورية
والمجتمــع المدنــي وحقــوق اإلنســان
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التقارير الواردة
85%
التقارير التي لم ترد
15%
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 -3في مجال االلتزام بالنشر التلقائي للمعلومة
مــن خــال معاينــة مواقــع الــواب الخاصــة بالــوزارات تبيــن أن  24وزارة مــن جملــة  26وزارة تمتلــك
موقــع واب خــاص بهــا ،فــي حيــن أن وزارة الطاقــة والمناجــم والطاقــات المتجــددة ووزارة العالقــة مــع الهيئــات
الدســتورية والمجتمــع المدنــي وحقــوق اإلنســان ال تمتلــك موقــع واب.
هــذا وقــد تبيــن أن أكثــر مواقــع واب الــوزارات التزامــا فــي مجــال النشــر التلقائــي للمعلومــات (مــا يبــن
 17و 16معلومــة مــن جملــة  18معلومــة) هــي:
• وزارة الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري • وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة • وزارة الداخليــة • وزارة
الشــؤون الدينيــة • وزارة الشــؤون الثقافيــة • وزارة امــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة • وزارة النقــل • وزارة
التجهيــز واالســكان والتهيئــة الترابيــة.
فــي حيــن أن أقــل مواقــع واب الــوزارات التزامــا فــي مجــال النشــر التلقائــي للمعلومــات (مــا بيــن  8و 9معلومــة
مــن جملــة  18معلومــة) هــي:
• وزارة العدل • وزارة الشؤون المحلية والبيئة • وزارة الدفاع الوطني • وزارة التربية.
النشر التلقائي للمعلومة حسب الوزارات
17
17
16
16
16
16
16
16
15
15
14
14
14
14
13
13
12
12
12
11
9

وزارة الداخلية

1

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

1
2
2
2
2 2
2
21
3
3 4
41
4
4 2
4 2
5 2

8
8
7

وزارة الشؤون الثقافية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
وزارة الشؤون الدينية
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
وزارة النقل
وزارة المرأة واألسرة والطفولة
وزارة السياحة والصناعات التقليدية
وزارة الصحة
وزارة الشؤون اإلجتماعية
وزارة التكوين المهني والتشغيل
وزارة التجارة
وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

5
6
6 3
6 3
71
91
10 1
10 3
11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
وزارة المالية
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى المتوسطة
وزارة الشؤون الخارجية
وزارة التربية
وزارة الدفاع الوطني
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
وزارة العدل
وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع
المدني وحقوق اإلنسان

60
معلومات نشرت

معلومة منشورة ولم تحين

معلومات غير منشورة
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أما فيما يخص أكثر المعلومات نشرت في ( )24موقع واب هي:
• اإلطار القانوني المنظم للنشاط
• المهام الموكولة اليه وتنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها
في حين أن أقل المعلومات نشرا هي المعلومة الخاصة بنشر تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية.

معطيات إحصائية حول نرش املعلومات من طرف الوزارات
نرشت
ملعلومة
20
السياسات والربامج التي تهم العموم
قامئة مفصلة يف الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلمها للمواطن
22
والوثائق الرضورية للحصول عليها والرشوط واألجال واألطراف واملراحل املتعلقة
بإسدائها
24
اإلطار القانوين املنظم للنشاط
املهام املوكولة اليه وتنظيمه الهيكيل وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها
24
وامليزانية املرصودة
22
املعلومات املتعلقة بالربامج واالنجازات
22
ﻗﺎﻤﺋﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻲﻓ اﻤﻟﻜﻠﻔﻦﻴ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻰﻟ املعلومة
21
قامئة الوثائق املتوفرة
18
رشوط منح الرتاخيص
19
الصفقات املربمجة ونتائج تنفيذها
21
املعلومات اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتامعية مبا يف ذالك النتائج والتقارير
2
تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايري املهنية الدولية
17
اإلتفاقيات التي تعتزم الدولة اإلنضامم أو املصادقة عليها
املعلومات املتعلقة باملالية واملديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع
13
النفقات وأهم مؤرشات املالية العمومية
16
املعلومات املتوفرة حول الربامج والخدمات اإلجتامعية
23
اإلطار القانوين والرتتيبي املنظم للنفاذ اىل املعلومة
11
دليل اإلجراءات املتعلق بالنفاذ اىل املعلومة والحصول عليها
املطبوعات املتعلقة مبطالب النفاذ وإجراءات التظلم واملصلحة املكلفة بتقبلها لدى
22
الهيكل
5
نرش تقارير الهيكل حول النفاذ إىل املعلومة مبا فيها التقارير الثالثية والسنوية

مل تنرش
4

مل تحني
0

2

0

0

0

0

0

2
2
3
6
5
3
22
7

0
3
0
0
3
0
0
0

11

0

8
1
13

0
7
2

2

12

19

0
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معطيات إحصائية حول مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة للوزارات بعنوان سنة 2017
 -1عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة
تبيــن مــن خــال الرجــوع إلــى التقاريــر
الــواردة علــى الهيئــة أن عــدد مطالــب النفــاذ

طريقة ورود مطالب ال ّنفاذ إىل املعلومة
عىل الوزارات سنة 2017

 659مطلبا
موزعا على
 23وزارة

إلــى المعلومــة المقدمــة للــوزارات بلــغ 659
مطلبــا ،منهــا  606مطلــب ورد عــن طريــق
مكتــب الضبــط (أي بنســبة  .)% 92وفــي
المقابــل مثلــث المطالــب الــواردة عــن طريــق
البريــد اإللكترونــي  8%أي مــا يســاوي (53
مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة)..

مكتب الظبط
92%
البريد اإللكتروني
8%

ويتبيــن مــن خــال معالجــة التقاريــر الســنوية المتعلقــة بالنفــاذ إلــى المعلومــة لســنة  ،2017أن وزارة
العــدل اســتأثرت بأكبــر عــدد مــن المطالــب المقدمــة إلــى الــوزارات بـــ  258مطلــب (أي بنســبة  )39%وتبــوأت
المرتبــة الثانيــة وزارة التنميــة واالســتثمار والتعــاون الدولــي مســجلة نســبة ( % 28أي مــا يســاوي  186مطلــب
نفــاذ إلــى المعلومــة) فــي حيــن أن مجمــوع المطالــب الــواردة علــى  6وزارات ســجل عــدد أقــل أهميــة مثــل وزارة
الدفــاع ،وزارة الصحــة ووزارة الشــؤون الثقافيــة ،وزارة شــؤون الشــباب والطفولــة ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة
ووزارة الشــؤون الدينيــة بـــ  116مطلــب أي بنســبة  % 17مــن العــدد الجملــي للمطالــب.
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مطالب النفاذ إىل املعلومة الواردة عىل الوزارات
طالب املعلومة
طريقة ورود املطالب
عدد
الهيكل
ع/ر
شخص
شخص
الربيد
مكتب
املطالب
الضبط اإللكرتوين طبيعي ( )1معنوي ()2
26
232
42
216
258
وزارة العدل
1
56
130
186
186
 2وزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل
16
7
23
23
وزارة الصحة
3
22
22
22
وزارة الدفاع الوطني
4
22
22
22
وزارة الشؤون الثقافية
5
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ع/ر
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

مطالب النفاذ إىل املعلومة الواردة عىل الوزارات
طريقة ورود املطالب
عدد
الهيكل
الربيد
املطالب مكتب
الضبط اإللكرتوين
وزارة شؤون الشباب والرياضة
وزارة الشؤون الدينية
وزارة الشؤون االجتامعية
وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة الرتابية
وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري
وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى
واملتوسطة
وزارة امالك الدولة والشؤون العقارية
وزارة النقل
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي
وزارة الداخلية
وزارة املرأة واالرسة والطفولة
وزارة املالية
وزارة الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة
وزارة الشؤون الخارجية
وزارة التكوين املهني والتشغيل
وزارة السياحة والصناعات التقليدية
وزارة التجارة
وزارة الرتبية
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية
واملجتمع املدين وحقوق اإلنسان
وزارة الشؤون املحلية والبيئية
املجموع

18
16
15
13
12

18
16
15
13
12

طالب املعلومة
شخص
شخص
طبيعي معنوي
()1
()2
11
7
16
10
5
8
5
7
5

11

11

5

6

11
9
8
7
6
6
5
5
4
2
0

11
5
8
7
6
4

7
7
8
1
6
4

4
2

659

4

2
5

5
4
2
0

606

2
2
0

53

493

6
2
5
5
2

166
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 -2طالب المعلومة
تم تصنيف طالب المعلومة إلى صنفين:
• شخص طبيعي
• شخص معنوي
ولعــل مــا يلفــت االنتبــاه هــو غلبــة الطابــع
الفــردي لطلــب المعلومــة ،حيــث نجــد أن أكثــر مــن
ثلثــي طالبيــن المعلومــة حوالــي ( 493أي بنســبة
 )75%هــم أشــخاص طبيعييــن مــن مجمــوع المطالــب
الــواردة علــى الــوزارات (مواطنيــن عادييــن ،باحثيــن،
طلــب ،صحفييــن ،نــواب.)....

طريقة ورود مطالب النّفاذ إلى المعلومة
على الوزارات سنة 2017

شخص طبيعي
75%
شخص معنوي
25%

أمــا الصنــف الثانــي مــن طالبــي المعلومــة
فــا يمثــل ســوى حوالــي  25%مــن المجمــوع أي مــا
يســاوي ( 166طالــب معلومــة) وهم أشــخاص معنويين
(شــركات ،جمعيــات ،منظمــات ،إدارات وأحــزاب.)....
 -3طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها
بيــن مــن خــال معالجــة وتحليــل التقاريــر الســنوية ،أن تصنيــف طبيعــة المعلومــة المطلــوب النفــاذ إليهــا
حســب الموضــوع كانــت علــى النحــو التالــي:
• معطيات إحصائية
• نتائج مناظرات
• وثائق إدارية بخصوص انتدابات
• الحصول على كراسات شروط
• معطيات بخصوص ميزانيات
مــع اإلشــارة أن طبيعــة المعلومــة المطلــوب النفــاذ إليهــا لــم تشــملها اإلحصائيــات التحليليــة لعــدم توفــر
المعطيــات فــي أغلــب التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة فيمــا عــدى وزارة النقــل ،وزارة الخارجيــة ووزارة الداخليــة
التــي تضمنــت تقاريرهــم الســنوية معطيــات حــول طبيعــة المعلومــة المطلوبــة.
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 -4مــآل مطالب النفاذ إلى المعلومة
تبيــن مــن خــال معالجــة وتحليــل التقاريــر الســنوية أن الــوزارات اســتجابت لمطالــب النفــاذ إلــى
المعلومــة بنســبة قبــول مرتفعــة بلغــت  86%أي مــا يســاوي ( 565مطلــب) ،فــي حيــن أن عــدد المطالــب التــي
تمــت اإلجابــة عليهــا بالرفــض بلغــت  94مطلبــا (أي بنســبة .)% 14

طريقة ورود مطالب النّفاذ إلى المعلومة
على الوزارات سنة 2017

مطالب مقبولة
86%

مطالب
مرفوضة
14%
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 .7.3معطيات عامة حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة على مستوى البلديات
لقــد شــمل هــذا التقريــر  264بلديــة مــن جملــة  350بلديــة موجــودة حاليــا (لــم تشــمل أعمــال المتابعــة
البلديــات المحدثــة أخيــرا) وكان هــذا الخيــار مراعــاة لإلمكانيــات المحــدودة علــى مســتوى المــوارد البشــرية
واللوجســتية لــدى البلديــات المعنيــة فــي الوقــت الحاضــر.
 -1في مجال االلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ ونائب له:
بلــغ عــدد المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونوابهــم المســجلين بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة ()166
موزعيــن حســب مصــدر المعلومــة كاآلتــي:

مصدر المعلومة حول تعيين مكلفين بالنّفاذ إلى المعلومة بالبلديات

75

68

80
70
60
50
40

23

30
20
10

معلومة متوفرة
بموقع واب البلدية

مقرّرات التعيين
الواردة على الهيئة

قائمة إسمية مصاحبة
للتقرير السنوي

0

وبالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة تبيــن أن عــدد البلديــات التــي أصــدرت وقامــت بإعــام هيئــة
النفــاذ إلــى المعلومــة بقــرار تعييــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائــب لــه حســب مقتضيــات الفصــل المذكــور بلــغ
 68بلديــة مــن جملــة ( )264بلديــة (أي بنســبة  ،)% 26فــي حيــن أن البلديــات التــي لــم تــدل بمقــررات تعييــن فــي
الغــرض فهــي تمثــل  74%أي نحــو  196بلديــة.
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نسبة البلديات التي تولت تعيين مكلّفين بالنّفاذ إلى المعلومة حسب الواليات
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التقريرفين بالنّ
توزيع البلديات التي عيّنت مكلّ
فاذ إلى
المعلومة حسب الوﻻيات
2018
السنوي

توزيع المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة بالبلديّات
حسب الخطة الوظيفية

يتبيــن مــن الرســم أن مــن جملــة 166
مكلــف بالنفــاذ شــملتهم التحاليــل اإلحصائيــة ال
تفــوق نســبة المكلفيــن بالنفــاذ والشــاغلين لخطــط
وظيفيــة .49%

دون خطة وظيفية
51%

 -2فــي مجــال االلتــزام بــاإلدالء بالتقريــر الســنوي
حــول النفــاذ إلــى المعلومــة:
بالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى
الهيئــة تبيــن أن عــدد البلديــات التــي أدلــت بتقاريرهــا
الســنوية بعنــوان ســنة  2017إلــى الهيئــة بلــغ 145
بلديــة مــن جملــة  264بلديــة (أي بنســبة .)55%

رئيس مصلحة
22%
كاتب عام 18%
كاهية مدير 5%
مدير 2%
رئيس بلدية 2%

التقارير الواردة
55%
التقارير التي لم
ترد 45%

امتالك البلديات لموقع واب

 -3في مجال االلتزام بالنشر التلقائي للمعلومة:
مــن خــال معاينــة مواقــع الــواب الخاصــة
بالبلديــات تبيــن أن  180بلديــة فقــط مــن جملــة
 264بلديــة تمتلــك موقــع واب خــاص بهــا (أي
بنســبة .)68%
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تمتلك موقع واب
68%
ال تمتلك موقع
واب 32%

هــذا وقــد تبيــن مــن خــال معاينــة مواقــع الــواب الخاصــة بالبلديــات بخصــوص مــدى إلتزامهــا بالنشــر
التلقائــي للمعلومــات ،أن أكثــر المعلومــات التــي نشــرت فــي مواقــع البلديــات هــي:
• اإلطار القانوني المنظم للنشاط
• المهام الموكولة اليه وتنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها
• قائمة الوثائق المتوفرة
• شروط منح التراخيص
في حين أن أقل المعلومات التي نشرت بمواقع الواب هي المتعلقة بفضاء النفاذ إلى المعلومة:
• اإلطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ الى المعلومة
• ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ المعلومة
• دليل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ الى المعلومة والحصول عليها
• نشر تقارير الهيكل حول النفاذ إلى المعلومة بما فيها التقارير الثالثية والسنوية
 -4في مجال اإللتزام بإعداد خطة عمل
بالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة ،تبيــن أن أغلــب التقاريــر لــم تتضمــن معطيــات
حــول مــدى إلتــزام الهيــكل المعنــي بإعــداد خطــة عمــل واقتصــرت بعــض التقاريــر علــى التنصيــص علــى بعــض
اإلجــراءات مثــل:
• تعيين مكلف بالنفاذ ونائب له بمقتضى قرار
• تحسيس مختلف المصالح التابعة للبلدية على ضرورة التنسيق وتوفير المعلومة للمكلف بالنفاذ.
• إحداث مواقع واب.
 -5في مجال المشاركة أو تنظيم دورات تكوينية متعلقة بتكريس حق النفاذ إلى المعلومة:
بلــغ عــدد البلديــات التــي شــاركت فــي دورات تكوينيــة متعلقــة بتكريــس حــق النفــاذ إلــى المعلومــة ()38
مــن جملــة  145بلديــة بعنــوان ســنة  ,2017فــي حيــن أن  107بلديــة لــم تشــارك أو تنظــم دوارات تكوينيــة فــي هــذا
المجــال.
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معطيات إحصائية حول مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة للبلديات بعنوان سنة 2017
 -1عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة:
تبيــن مــن خــال الرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة
علــى الهيئــة أن عــدد مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة المقدمــة
للبلديــات بلــغ  705مطلبــا مقدمــة لـــ  91بلديــة ،منهــا 633
مطلبــا ورد عــن طريــق مكتــب الضبــط أي بنســبة 90%
ووردت بقيــة المطالــب عــن طريــق البريــد اإللكترونــي
( 10%أي مــا يســاوي  72مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة).
وقــد تصــدرت بلديــة قليبيــة بأكبــر عــدد مــن
المطالــب الــواردة بـــ  150مطلب (أي بنســبة  )% 21وتبوأت
المرتبــة الثانيــة ،بلديــة الحمامــات مســجلة نســبة ( % 17أي
مــا يســاوي  120مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة) فــي حيــن أن
مجمــوع المطالــب الــواردة علــى  5بلديــات أخــرى بلــغ لـــ
 163مطلــب اأي بنســبة  :23%بلديــة نابــل ( ،)47بلديــة
هرقلــة ( ،)41بلديــة قرمباليــة ( ،)36بلديــة تونــس ( )21أمــا
بقيــة البلديــات ( 85بلديــة ) بـــ  300مطلــب ( أي بنســبة 43
 )%أي بمعــدل  2.35مطالــب لــكل بلديــة.
 -2طالب المعلومة:
تم تصنيف طالب المعلومة إلى صنفين:
• شخص طبيعي
• شخص معنوي
ولعــل مــا يلفــت االنتبــاه هــو أن حوالــي ثلثــي طالبــي
المعلومــة  465هــم أشــخاص معنوييــن (أي بنســبة )66%
مــن مجمــوع المطالــب الــواردة علــى البلديــات (جمعيــات،
منظمــات.)....

طريقة ورود مطالب ال ّنفاذ عىل البلد ّيات
 705مطلبا
موزعا على
 91بلدية

مكتب الضبط
90%
10%

البريد اإللكتروني

توزيع مطالب النفاذ إىل املعلومة
الواردة عىل البلديات
بلدية الحمامات
120
بلدية نابل
47

بلدية قليبية
150

بلدية هرقلة
41
بلدية قرمبالية
36
بلدية تونس
21

أمــا الصنــف الثانــي مــن طالبــي المعلومــة فهــو يمثــل
حوالــي  34%مــن المجمــوع أي مــا يســاوي ( 240طالــب
معلومــة) وهــم أشــخاص طبيعييــن (مواطنيــن ،طلبــة.)...
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البلديات المتبقية ()85
300

طبيعة طالب املعلومة

شخص طبيعي
34%

شخص معنوي
66%

 -3طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها:
بيــن مــن خــال معالجــة وتحليــل التقاريــر الســنوية ،أن أهــم المعلومــات التــي كانــت موضــوع طلبــات نفــاذ
تمحــورت حــول:
• معطيات إحصائية
• نتائج مناظرات
• وثائق إدارية بخصوص انتدابات
• الحصول على كراسات شروط
• معطيات بخصوص ميزانيات
مــع اإلشــارة أن طبيعــة المعلومــة المطلــوب النفــاذ إليهــا لــم تشــملها اإلحصائيــات التحليليــة لعــدم توفــر المعطيــات
فــي أغلــب التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة.

 -4مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة:
تبيــن بالرجــوع إلــى التقاريــر أن نســبة المطالــب
التــي تمــت اإلجابــة عليهــا بالقبــول بلغــت  77%أي مــا
يعــادل ( 543مــن مجمــوع  705مطلــب) .
فــي حيــن ت ّم رفض بقيــة المطالب ( 162مطلبا
أي بنسبة .)23%
مــع اإلشــارة أن مــن أهــم أســباب الرفــض هــي عــدم توفر
المعلومــة لــدى الهيــكل المعنــي أو اتصالهــا باســتثناءات
الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

مآل مطالب النفاذ

مطالب مقبولة
77%

مطالب مرفوضة
23%
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 .8.3معطيات عامة حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف المنشآت العمومية بعنوان سنة 2017
 -1في مجال االلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ ونائب له:
بلــغ عــدد المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة

مصدر المعلومة حول تعيين مكلفين بالنّفاذ
إلى المعلومة بالمنشآت

ونوابهــم المســجلين بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة

26

( )56موزعيــن حســب مصــدر المعلومــة كاآلتــي:

30

19

20

11

بالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة

10

يتبيــن أن عــدد المنشــآت العموميــة التــي أصــدرت
وقامــت بإعــام هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بقــرار
تعييــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائــب لــه حســب

معلومة متوفرة
بموقع واب البلدية

مقرّرات التعيين
الواردة على الهيئة

قائمة إسمية
مصاحبة للتقرير
السنوي

0

مقتضيــات الفصــل المذكــور بلــغ  19مؤسســة مــن
جملــة  103مؤسســة (أي بنســبة  ،)18%فــي حيــن
بلغــت نســبة المنشــآت العموميّــة التــي لم تــدل بمقررات
تعييــن فــي الغــرض  82%أي نحــو  84مؤسســة.

توزيع المكلّفين بالنّفاذ إلى المعلومة بالمنشآت العموميّة
حسب الخطط الوظيفيّة

يتبيــن مــن الرســم المقابــل أن  % 64مــن
المكلفيــن بالنفــاذ يشــغلون خططــا وظيفيــة (  36مكلف
بالنفــاذ مــن جملــة  56مســجلين بقاعــدة البيانــات لــدى

مدير
32%
دون خطة وظيفية
36%

رئيس مصلحة
20%

الهيئــة) وهــي نســبة مرتفعــة مقارنــة ببقيــة الهيــاكل.

كاهية مدير
12%

 -2فــي مجــال اإللتــزام بــاإلدالء بالتقريــر الســنوي
حــول النفــاذ إلــى المعلومــة:
وبالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى
الهيئــة يتبيــن أن عــدد المنشــآت العموميــة التــي أدلــت

سنويّة للمنشآت العموميّة
التقارير ال ّ
الواردة على الهيئة

بتقاريرهــا الســنوية بعنــوان ســنة  2017بلــغ 47
منشــأة مــن جملــة  103منشــأة (أي بنســبة  )46%فــي
حيــن أن ( )56منشــأة لــم تــدل بتقاريرهــا الســنوية.

التقارير الواردة
46%
التقارير التي لم ترد
54%
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 -3في مجال اإللتزام بالنشر التلقائي للمعلومة:
مــن خــال معاينــة مواقــع الــواب الخاصــة بالمنشــآت العموميــة تبيــن أن  85منشــأة مــن جملــة  103منشــأة
عموميّــة تمتلــك موقــع واب خــاص بهــا (أي بنســبة  ،)82%فــي حيــن أن  18منشــأة ال تمتلــك موقــع واب.
وقــد تــم توجيــه مراســات لهــذه المنشــآت مــن طــرف الهيئــة حــول تذكيرهــا بوجــوب إحــداث موقــع واب خاصــة
بهــا حســب مــا ينــص عليــه القانــون.
تبيــن مــن خــال معاينــة بعــض مواقــع الــواب الخاصــة بالمنشــآت العموميــة أن أكثــر المنشــآت
التزامــا فــي مجــال النشــر التلقائــي للمعلومــات (مــا يبــن  16و 14معلومــة مــن جملــة  18معلومــة) هــي:
• الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه
• ديوان البحرية التجارية والموانئ
• الشركة التونسية للكهرباء والغاز
• الديوان الوطني للبريد « البريد التونسي»

وقد تبين أن أكثر المعلومات التي نشرت في مواقع الواب هي:
• اإلطار القانوني المنظم للنشاط
• المهام الموكولة اليه وتنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها
• قائمة الوثائق المتوفرة
في حين أن أقل المعلومات التي نشرت في مواقع الواب هي المتعلقة بفضاء النفاذ إلى المعلومة:
• اإلطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ الى المعلومة
• قائمة إسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة
• دليل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ الى المعلومة والحصول عليها
• نشر تقارير الهيكل حول النفاذ إلى المعلومة بما فيها التقارير الثالثية والسنوية
 -4في مجال االلتزام بإعداد خطة عمل:
بالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة ،تبيــن أن أغلــب التقاريــر لــم تتضمــن معطيــات حــول مــدى
التــزام الهيــكل المعنــي بإعــداد خطــة عمــل واقتصــرت بعــض المنشــآت علــى اإلشــارة إلــى بعــض اإلجــراءات التــي
تحققــت أو فــي طــور التحقيــق علــى غــرار:
• تعيين مكلف بالنفاذ ونائب له بمقتضى قرار
• تحسيس مختلف المصالح التابعة لها بضرورة التنسيق وتوفير المعلومة للمكلف بالنفاذ.
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معطيات إحصائية حول مطالب النفاذ إلى المعلومة
المقدمة للمنشآت العمومية بعنوان سنة 2017
 -1عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة:

طريقة ورود مطالب النّفاذ على المنشآت العموميّة

تبيــن مــن خــال الرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة
علــى الهيئــة أن عــدد مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة المقدمة
للمنشــآت العموميــة بلــغ  159مطلبــا مقــدم ل  23منشــأة،
منهــا  96مطلــب ورد عــن طريــق مكتــب الضبــط (أي
بنســبة  .)% 60وفــي المقابــل مثلــث المطالــب الــواردة
عــن طريــق البريــد اإللكترونــي  % 40أي مــا يســاوي
( 63مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة)..

مكتب الضبط
60%

 159مطلبا
موزعا على
 23مؤسسة

البريد اإللكتروني
40%

وقــد ثبــت مــن خــال معالجــة التقاريــر الســنوية المتعلقــة بالنفــاذ إلــى المعلومــة لســنة  ، 2017أن الشــركة
الجهويــة للنقــل بواليــة القصريــن تلقــت أكبــر عــدد مــن المطالــب الــواردة ب  27مطلــب (أي بنســبة  )% 17وتبــوأت
المرتبــة الثانيــة ،شــركة الخطــوط التونســية مســجلة نســبة ( % 12أي مــا يســاوي  20مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة) وكان
للشــركة الوطنيــة الســتغالل وتوزيــع الميــاه  18مطلــب (أي بنســبة  ،)% 11فــي حيــن أن مجموع المطالب الــواردة على
بقيــة المنشــآت (  20منشــأة) بلــغ  94مطلــب (أي بنســبة  )% 60بمعــدل  4مطالــب لــكل منشــأة.
 2طالب المعلومة:
تم تصنيف طالب المعلومة إلى صنفين:
• شخص طبيعي
• شخص معنوي

طبيعة طالب المعلومة

وبالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة تبيــن
أن عــدد طالبيــن المعلومــة حوالــي ( 74أي بنســبة )% 47
هــم أشــخاص طبيعييــن مــن مجمــوع المطالــب الــواردة علــى
المنشــآت العموميــة (مواطنيــن عادييــن ،باحثيــن ،طلــب…).

74

أمــا الصنــف الثانــي مــن طالبــي المعلومــة فهــي
تمثــل حوالــي  % 53مــن المجمــوع أي مــا يســاوي (
 85طالــب معلومــة) هــم أشــخاص معنوييــن (جمعيــات،
منظمــات ،إدارات .)....
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شخص طبيعي
47%

شخص معنوي
53%

 -3طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها:
تبيــن مــن خــال التقاريــر الســنوية الــواردة ،أن المعلومــة المطلــوب النفــاذ إليهــا كانــت تتمحــور أساســا
حســب الموضــوع علــى النحــو التالــي:
• معطيات إحصائية
• نتائج مناظرات
• وثائق إدارية بخصوص انتدابات
• الحصول على كراسات شروط
• معطيات بخصوص ميزانيات
مــع اإلشــارة أن طبيعــة المعلومــة المطلــوب النفــاذ إليهــا لــم تشــملها اإلحصائيــات التحليليــة لعــدم توفــر
المعطيــات فــي أغلــب التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة.
 -4مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة:
تبيــن مــن خــال معالجــة وتحليــل التقاريــر الســنوية أن المنشــآت العموميــة اســتجابت لمطالــب النفــاذ إلــى
المعلومــة وذلــك بنســبة قبــول بلغــت  89%أي مــا يســاوي ( 142مطلــب) ،فــي حيــن بلــغ عــدد المطالــب التــي تمــت
اإلجابــة عليهــا بالرفــض  17مطلبــا (أي بنســبة  .)11%مــع اإلشــارة أن مــن أهــم أســباب الرفــض هــي عــدم توفــر
المعلومــة لــدى الهيــكل المعنــي أو باتصالهــا باســتثناءات الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

مآل مطالب النّفاذ إلى المعلومة

مطالب مقبولة
89%

مطال 11%

وضة
مرف
ب

75

التقرير السنوي 2018

 .4نشاط الهيئة في مجال التّكوين
والتّحسيس

نــصّ الفصــل  38مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016ضمــن
المطّــة السّادســة منــه علــى أن تتولّــى الهيئــة بالخصــوص «العمــل علــى نشــر ثقافــة النفــاذ إلــى المعلومــة بالتنســيق
مــع الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام هــذا القانــون والمجتمــع المدنــي مــن خــال القيــام بأنشــطة تحسيســية وتكوينيــة لفائــدة
العمــوم» .كمــا اقتضــت المطّــة ال ّســابعة مــن نفــس الفصــل أن تتولّــى الهيئــة إعــداد األدلّــة الالزمــة حــول حـ ّ
ق النّفــاذ
إلــى المعلومــة ووضعهــا علــى ذ ّمــة العمــوم.
وفــي هــذا اإلطــار ،عملــت هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة منــذ انطــاق عملهــا علــى تنظيــم عــدد مــن الورشــات
والـ ّدورات التّكوينيــة والملتقيــات التّحسيسـيّة واأليّــام الدراســية ،للتّعريــف بحـ ّ
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة لــدى العمــوم
ونشــر ثقافــة النفــاذ إلــى المعلومــة إلــى جانــب التعريــف بالهيئــة وبصالحيّاتهــا والمهــام المنوطــة بعهدتهــا.
كمــا قامــت الهيئــة ،بالتّعــاون مــع منظّمــة المــا ّدة  19ومنظّمــة التنميــة والتّعــاون االقتصــادي ،بإعــداد دليــل
مب ّســط حــول القانــون األساســي المتعلّــق بحـ ّ
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة لفائــدة الصّحفيّيــن ومنظّمــات المجتمــع المدنــي.
وقــد بلــغ عــدد ال ـ ّدورات التكوينيّــة واأليّــام ال ّدراســية والتحسيس ـيّة والملتقيــات والنّــدوات التــي نظّمتهــا
الهيئــة أو شــاركت فيهــا  30نشــاط تكوينــي أو تحسيســي أو دراســي مو ّزعــة وفقــا لبيانــات الجــداول المواليــة:

1

2

3

4

جدول عدد  :1الدّ ورات التكوين ّية
األطراف املنظّمة
موضوع ال ّنشاط
هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
دورة تكوين ّية مبدينة سوسة حول حق
منظّمة اليونيسكو
ال ّنفاذ إىل املعلومة يومي  4و 5ديسمرب
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
2017
عىل الق ّوات املسلّحة
دورة تكوينية مبدينة الحاممات حول حق هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
ّ
منظّمة اليونيسكو
ال ّنفاذ إىل املعلومة يومي  15و 16ديسمرب
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
2017
عىل الق ّوات املسلّحة

الفئات املعن ّية
نشطاء املجتمع املدين

صحف ّيني وإعالم ّيني

املكلّفني بال ّنفاذ إىل
دورة تكوينية مبدينة جربة حول حق النفاذ هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
املعلومة بالهياكل
ّ
ّ
الجمع ّية التّونس ّية للمراقبني العموم ّيني
العموم ّية املحل ّية،
إىل املعلومة يومي  19 ،18جانفي 2018
مجموعة الخدمات املال ّية التّط ّوع ّية
إطارات جهويّة ومحل ّية
املكلّفني بال ّنفاذ إىل
هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
املعلومة بالهياكل
دورة تكوينيّة مبدينة جربة حول حق ال ّنفاذ الجمعيّة التّونسيّة للمراقبني العموميني
ّ العموميّة املحليّة،
مجموعة الخدمات املاليّة التّط ّوع ّية
إىل املعلومة يومي  21 ،20جانفي 2018
إطارات جهويّة ومحليّة
ونشطاء املجتمع املدين
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جدول عدد  :1الدّ ورات التكوين ّية
األطراف املنظّمة
موضوع ال ّنشاط
هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
دورة تكوينية حول حق النفاذ إىل املعلومة رئاسة الحكومة
ّ
ّ
منظمة املادة 19
أيّام  17،18و 19سبتمرب 2018
البنك ال ّدويل
منظمة التنمية و التعاون اإلقتصادي

الفئات املعن ّية
املكلّفني بال ّنفاذ إىل
املعلومة بالوزارات

أعوان وإطارات وزارة
دورة تكوين ّية حول حق ال ّنفاذ إىل املعلومة هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
العدل واملكلّفني بالنفاذ
لفائدة أعوان وإطارات وزارة العدل يوم  5وزارة العدل
إىل املعلومة بالهيئات
أكتوبر 2018
الجمع ّية الثّقاف ّية ألعوان وزارة العدل القضائية وبالهياكل
اإلدارية الخاضعة إلرشافها
هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
املكلفني بال ّنفاذ إىل
دورة تكوينية حول حق النفاذ إىل املعلومة رئاسة الحكومة
املعلومة بعدد من
ّ
ّ
منظمة املادة 19
الوزارات واملنشآت
2018
ديسمرب
و21
،20
أيّام ،19
البنك ال ّدويل
منظمة التنمية و التعاون اإلقتصادي العموم ّية
جدول عدد :2األنشطة ال ّتحسيس ّية بالجهات
األطراف املنظّمة
موضوع ال ّنشاط
يوم تحسييس جهوي حول حق النفاذ إىل هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
ّ
منظّمة التقرير حول الدميقراطية
املعلومة بتوزر يوم  10مارس 2018
جمعيّة املنحلة بتوزر
يوم تحسييس جهوي حول حق ال ّنفاذ إىل هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
منظّمة التقرير حول الدميقراطية
املعلومة بصفاقس يوم  18مارس 2018
هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
يوم تحسييس جهوي حول حق ال ّنفاذ إىل كل ّية العلوم القانون ّية واإلقتصاديّة
رصف بجندوبة
املعلومة بجندوبة يوم  11ديسمرب  2018والت ّ
منظّمة اليونيسكو
يوم تحسييس جهوي حول حق ال ّنفاذ إىل هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
منظّمة اليونيسكو
املعلومة بالكاف يوم  12ديسمرب 2018
يوم تحسييس جهوي حول حق ال ّنفاذ إىل هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
املعلومة بالقريوان يوم  13ديسمرب  2018منظّمة اليونيسكو
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الفئات املستهدفة
إطارات جهويّة ومحليّة،
نشطاء املجتمع املدين،
املكلّفني بالنفاذ إىل
املعلومة عىل املستوى
الجهوي
إطارات جهويّة ومحل ّية،
قضاة ،محامني ،طلبة،
باحثني ،صحف ّيني ،نشطاء
املجتمع املدين ،املكلّفني
بالنفاذ إىل املعلومة عىل
املستوى الجهوي وعموم
املواطنني

موضوع ال ّنشاط

جدول عدد  :3امللتقيات وال ّندوات
األطراف املنظّمة

الفئات املعن ّية
صحف ّيني وإعالم ّيني،
السامية نشطاء املجتمع املدين،
نظمة اليونيسكو ،املفوضية ّ
مكلّفني بالنفاذ إىل
لحقوق اإلنسان ،منظّمة املا ّدة،19
النقابة الوطن ّية للصحف ّيني التونس ّيني املعلومة ،باحثني ،عموم
املواطنني
إعالميّني وصحفيّني وطلبة
هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
الصحافة وعلوم
مبعهد ّ
الصحافة وعلوم اإلخبار
معهد ّ
األخبار
تالميذ املدرسة الوطن ّية
هيئة النفاذ إىل املعلومة
لإلدارة وإطارات عليا من
نقابة خ ّريجي املدرسة الوطنية لإلدارة
اإلدارة التونسية مبعهد
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد،
القيادة اإلدارية،
منظّمة املا ّدة 19
نشطاء املجتمع املدين،
منظّمة أنا يقظ
صحفيّني وإعالميّني
الجمع ّية التّونس ّية للتنمية والتّكوين

1

ندوة مبناسبة اليوم العاملي للنفاذ إىل
املعلومة يوم  25سبتمرب 2017

2

الصحافة وعلوم اإلخبار
يوم درايس مبعهد ّ
حول دور الصحف ّيني يف تفعيل حق النفاذ
إىل املعلومة يوم  27نوفمرب 2017

3

ندوة باملدرسة الوطن ّية لإلدارة حول حق
النفاذ إىل املعلومة كآليّة ملكافحة الفساد
يوم  13فيفري 2018

4

ندوة حول أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
مؤسسة األرشيف الوطني
يوم  28فيفري 2018
ّ

5

يوم درايس باملدرسة الوطن ّية لإلدارة حول
اإلطار القانوين للنفاذ إىل املعلومة يوم 8
مارس 2018

هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
املدرسة الوطنيّة لإلدارة

6

تنظيم ندوة وطن ّية حول الحق يف ال ّنفاذ
إىل املعلومة سنة بعد دخول القانون
األسايس حيز التّنفيذ يوم  22مارس 2018

هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
املنظّمة ال ّدوليّة للتقرير عن
الدميقراط ّية

صحف ّيني وإعالم ّيني،
نشطاء املجتمع املدين،
باحثني ،إطارات إداريّة،
ممثّلني عن الهيئات
العموم ّية املستقلّة،
إطارات عليا باإلدارة
التونس ّية مبعهد القيادة
اإلدارية باملدرسة الوطنية
لإلدارة
صحفيّني وإعالميّني،
نشطاء املجتمع املدين،
مكلّفني بالنفاذ إىل
املعلومة ،باحثني ،عموم
املواطنني
79
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9

جدول عدد  :3امللتقيات وال ّندوات
األطراف املنظّمة
موضوع ال ّنشاط
هيئة النفاذ إىل املعلومة
املشاركة يف فعاليّات اإلحتفال باليوم
الهيئة العليا لإلتصال السمعي والبرصي
الصحافة يوم  4ماي
العاملي لحريّة ّ
النقابة الوطن ّية للصحف ّيني التونس ّيني
2018
منظّمة املا ّدة،19
هيئة النفاذ إىل املعلومة
ندوة حول الحق يف ال ّنفاذ إىل املعلومة وزارة العدل
نقابة القضاة التونسيني
وحامية املعطيات الشّ خص ّية مبدينة
الهيئة الوطنية لحامية املعطيات
سوسة يومي  22و 23سبتمرب 2018
الشخص ّية
ندوة مبناسبة اإلحتفال باليوم العاملي
لل ّنفاذ إىل املعلومة يوم  26سبتمرب
هيئة النفاذ إىل املعلومة
 2018تحت عنوان «حق ال ّنفاذ إىل
اليونيسكو
املعلومة يف تونس :إسرتاتيج ّية الجهات
الفاعلة يف مواجهة تحديّات التّنفيذ»

املشاركة يف فعال ّيات اإلحتفال باليوم
 10العاملي للنفاذ إىل املعلومة يوم 27
سبتمرب 2018

80

هيئة النفاذ إىل املعلومة
اليونيسكو

هيئة النفاذ إىل املعلومة
ملشاركة يف أشغال امللتقى حول
تعزيز الحوكمة الدميقراطية واملساءلة الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد،
11
وزارة الشؤون املحل ّية والبيئة
العموم ّية يف تونس يومي  11و12
برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ
أكتوبر 2018
هيئة النفاذ إىل املعلومة
ندوة حول االتصال ،ال ّنفاذ إىل املعلومة الهيئة العليا لإلتصال السمعي والبرصي
12
ووسائل اإلعالم يوم  23أكتوبر  2018رئاسة الحكومة
منظّمة التنمية والتّعاون اإلقتصادي
هيئة النفاذ إىل املعلومة
الهيئة العليا لإلتصال السمعي والبرصي
ندوة حول دور اإلعالم والشّ فافيّة يف
13
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد،
الحياة العا ّمة يوم  24أكتوبر 2018
النقابة الوطنيّة للصحفيّني التونسيّني
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الفئات املعن ّية
صحف ّيني وإعالم ّيني،
نشطاء املجتمع املدين،

قضاة،
باحثني،
صحفيّني وإعالميّني،
نشطاء املجتمع املدين،
مكلّفني بالنفاذ إىل
املعلومة ،باحثني ،عموم
املواطنني
صحف ّيني وإعالم ّيني،
نشطاء املجتمع املدين،
مكلّفني بالنفاذ إىل
املعلومة ،باحثني ،عموم
املواطنني
طارات وأعوان بلديّات
السوق
جربة حومة ّ
وجربة ميدون وأجيم
صحف ّيني وإعالم ّيني،
خرباء ،نشطاء املجتمع
املدين،
صحف ّيني وإعالم ّيني،
خرباء ،قضاة ،نشطاء
املجتمع املدين،

جدول عدد  :3امللتقيات وال ّندوات
األطراف املنظّمة
موضوع ال ّنشاط
هيئة ال ّنفاذ إىل املعلومة
الهيئة الوطن ّية لحامية املعطيات
ندوة حول مرشوع قانون حامية
حق ال ّنفاذ الشخص ّية
 14املعطيات الشّ خص ّية يف ضوء ّ
منظّمة “”Access now
إىل املعلومة يوم  1نوفمرب 2018
اليونيسكو
ندوة وطن ّية حول حق األشخاص ذوي
 15اإلعاقة يف ال ّنفاذ إىل املعلومة يوم 03
ديسمرب 2018

هيئة النفاذ إىل املعلومة
منظّمة املا ّدة 19

املشاركة يف املؤمتر الوطني الثّالث
 16ملكافحة الفساد يومي 7و 8ديسمرب
2018

الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد،

الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
املشاركة يف فعال ّيات ندوةحول
صحيفة الجاملية
 17الشفاف ّية ومكافحة الفساد لرتسيخ
بلدية جامل
املحل يوم  23ديسمرب 2018
الحكم ّ
هيئة النفاذ إىل املعلومة
حق
املشاركة يف فعال ّيات ندوة حول ّ
الصحفي ال ّريايض يف ال ّنفاذ إىل املعلومة وكالة تونس إفريقيا لألنباء
18
ّ
وزارة الشباب والرياضة
يوم  27ديسمرب 2018

الفئات املعن ّية
صحفيّني وإعالميّني،
نشطاء املجتمع املدين،
مكلّفني بالنفاذ إىل
املعلومة ،باحثني،
أشخاص من ذوي اإلعاقة،
الجمع ّيات الناشطة يف
املجال ،خرباء ،إداريّني،
إعالم ّيني
صحفيّني ،نشطاء
املجتمع املدين ،باحثني،
إطارات إداريّة ،ممثّلني
عن الهيئات العموم ّية
املستقلّة،
رؤساء وأعضاء مجالس
بلديّة ،إطارات محل ّية،
مك ّونات املجتمع املدين
صحف ّيني ،إعالم ّيني ،رؤساء
جامعات رياض ّية وممثّلني
عنها
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ق في النّفاذ إلى المعلومة:
مارس  :2018ندوة وطنيّة حول الح ّ
سنة بعد دخول القانون األساسي حيّز التّنفيذ
نظّمــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بالتّعــاون مــع المنظّمــة الدوليــة للتّقريــر عــن الديمقراطيّــة نــدوة وطنيــة
يــوم  22مــارس  2018بتونــس العاصمــة تحــت عنــوان» الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة :ســنة بعــد دخــول القانــون
األساســي حيــز التنفيــذ « ،حضرهــا عــدد هــا ّم مــن ال ّشــخصيّات الوطنيــة واألجنبيّــة ورؤســاء الهيئــات العموميّــة
وأعضــاء مــن مجلــس ن ـ ّواب ال ّشــعب .وكانــت مناســبة للوقــوف علــى أهــم المكاســب التــي تحقّقــت منــذ دخــول
القانــون حيــز النّفــاذ والتحديّــات المطروحــة أمــام تفعيــل القانــون.

سبتمبر  :2018ندوة بمدينة سوسة حول «الحق في النفاذ الى المعلومة
وحماية المعطيات الشخصية»

نظّمــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بالتّعــاون مــع نقابــة القضــاة التونســيين والهيئــة الوطنيّــة لحمايــة
المعطيــات ال ّشــخصيّة نــدوة بمدينــة سوســة يومــي  22و23ســبتمبر ،2018حــول «الحــق فــي النفــاذ الــى
المعلومــة وحمايــة المعطيــات الشــخصيّة».
وخــال هــذه النّــدوة التــي افتتحهــا الس ـيّد غــازي الجريبــي وزيــر العــدل ،وحضرهــا عــدد هــام مــن
القضــاة والطّلبــة والباحثيــن فــي مجــال القانــون ،أ ّكــد رئيــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي مداخلتــه علــى
ضــرورة تعميــق النقــاش حــول مضمــون القانــون األساســي الجديــد لحمايــة المعطيــات الشــخصية المعــروض
علــى أنظــار مجلــس نـ ّواب ال ّشــعب ،والحــوار حــول التحديّــات المطروحــة والتــي مــن أبرزهــا عــدم االنســجام
بيــن بعــض النصــوص القانونيّــة الحاليّــة ذات العالقــة بالحــق فــي النّفــاذ للمعلومة وحمايــة المعطيات الشــخصيّة
والنّزاعــات المتعلّقــة بهاذيــن المجاليــن.
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 26سبتمبر :2018

:2018
سبتمبر
26 26
:2018
سبتمبر
إلى
النفاذ
ظيم ندوة بعنوان "الحق في
تنظيم ندوة بعنوان «الحق في النفاذ
الجهات
استراتيجية
الحق في النفاذ إلى
بعنوان "
معلومة في تونس :تنظيم ندوة
إلى المعلومة في تونس :استراتيجية الجهات الفاعلة
تونس":استراتيجية الجهات
الفاعلة في مواجهة المعلومة
تحدياتفيالتنفيذ
في مواجهة تحديات التنفيذ»
الفاعلة في مواجهة تحديات التنفيذ"

بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي للنّفــاذ الــى المعلومــة نظمــت هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة بتاريــخ 26
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2018ونســيّين
»19بت ونقابــة
«المــادة
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دراسيا بالتّعاون مع »اليونسكو« ومنظمة »المادة  «19ونقابة الصحفيين التّونسيّين تحت عنوان“ :الحق في الن
اليونسكو« ومنظمة »المادة  «19ونقابة الصحفيين التّونسيّين تحت عنوان“ :الحق في النفاذ
ا بالتّعاون مع »التنفيــذ”.
إلى المعلومة في تونس :استراتيجية الجهات الفاعلة في مواجهة تحديات التنفيذ”.

معلومة في تونس :استراتيجية الجهات الفاعلة في مواجهة تحديات التنفيذ”.

 27سبتمبر :2018
المشاركة في فعاليات اإلحتفال العالمي للنفاذ إلى المعلومة

شاركت هيئة ال ّنفاذ إلى المعلومة يوم  27سبتمبر  2018في فعاليّات اﻻحتفال باليوم العالمي لل ّنفاذ إلى المعلومة
ش ّــاركت هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة يــوم  27ســبتمبر  2018فــي فعاليّــات االحتفــال باليــوم العالمــي للنّفــاذ
مرة بتونس ،والذي شهد حضور عدد هام من الشخصيّات الوطنيّة واﻷجنبيّة ومن
ﻷول ّ
الذي نظمته "اليونسكو" ّ
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ماتيّات
ومنظفعال
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إلىبالهياكل
المعلومة
باليومفين بالنّفاذ
المجتمع المدني
27المعلومة
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كت هيئة النّفاذ إلىالمهتمين بحق
ّ
ّ
ّ
الوطنيّــة واألجنبيّــة ومــن المهتميــن بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة مــن الخبــراء ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمكلفيــن
ّ
شهد حضور عدد هام من الشخصيّات الوطنيّة واﻷجنبيّة ومن
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ّ
ومنظمات المجتمع المدني والمكلّفين بالنّفاذ إلى المعلومة بالهياكل
ين بحق النّفاذ إلى المعلومة من الخبراء

مية.
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ت العموميّة .انعقدت الدّورة اﻷولى أيام  17و 18و 19سبتمبر  2018والثانية أيّام 20 ،19

الدّورة التّكوينيّة الثّانية:

التّكوينيّة اﻷولى:

الحكومة،
فاذ إلىرئاسة
تكوين المكلّفين بالنّ 
العموميّة
المعلومة بالهياكل

ية،

ب

 وزارة العدل،

نظّمــت هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة بالتعــاون والشــراكة مــع اإلدارة العا ّمــة لإلصــاح اإلداري وال ّدراســات
المســتقبليّة ومنظمــة المــا ّدة  19ومجموعــة البنــك 
والرياضة،إلــى المعلومــة
الشبابالمكلّفيــن بالنفــاذ
شؤونّتيــن لفائــدة
وزارةـن تكويني
الدولــي دورتيـ
والرياضة،ون ّوابهــم بعــدد مــن الــوزارات والمؤسّســات العموميّــة .انعقــدت الـ ّدورة األولــى أيــام  17و 18و 19ســبتمبر 2018
والثانيــة أيّــام  20 ،19و 21ديســمبر   :2018وزارة الشؤون الدينيّة،

وال ّشؤون العقاريّة،

ثمار

 وزارة ال ّشؤون الثّقافيّة،

ولي،يّة األولى:
ّورةد ّالتّكوين
والت ّ الد
عاون ال

الدّورة التّكوينيّة الثّانية:

الفﻼحة،
 وزارة
• رئاسة الحكومة،

• وزارة العدل،
• وزارة الشؤون الثّقافية،

وزارة العدل،
•
الوطني لﻺحصاء،
المعهد


• وزارة شؤون ال ّشباب والرياضة،

الخطوط الت ّ

ونسيّ
ةّ،ة،
الديني
الشؤون
• وزارة

• وزارة شؤون الشباب والرياضة،

• وزارة النقل،

ماعية،

• وزارة أمالك ال ّدولة وال ّشؤون العقاريّة،
• وزارة التّنمية واالستثمار والتّعاون ال ّدولي،

ي والتشغيل،

• وزارة التّجارة،

،

سكان

• وزارة الفالحة،

العسكريّة،
ديوان

المساكنلإلحصاء،
المعهد الوطني
•
ّ

• الخطوط التونس يّة،
 وكالة الت ّ ّعمير بتونس الكبرى.

• وزارة الصحّة،

ارد المائيّة،

• وزارة ال ّ ّشؤون الثّقافيّة،
المدني والمطارات،
 ديوان الطيران

• وزارة ال ّشؤون االجتماعية،

• ديوان الطيران المدني والمطارات،

• وزارة التّكوين المهني والتشغيل،

• ديوان المساكن العسكريّة،

والتهيئة وزارة التّ
عليم العالي،
•
الترابية،

ؤ ّسسات

• وكالة التّعمير بتونس الكبرى.

• وزارة الفالحة والموارد المائيّة،

والمتو ّسطة،
الصغرى
واإلسكان والتهيئة الترابية،
• ّ وزارة التّجهيز
• وزارة الصناعة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة،
• والية تونس،
• األرشيف الوطني،
• الشركة التّونسيّة للكهرباء والغاز،

هرباء والغاز،

تغﻼل

• الشركة التونسيّة الستغالل وتوزيع المياه،

المياه،
الهادي الرّايس ألمراض العيون.
وتوزيعمعهد
•
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نوفمبر  :2018ندوة تحت عنوان «مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية
في ضوء حق النفاذ إلى المعلومة»

نظّمــت هيئــة النفــاذ الــى المعلومــة بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيّــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية ومنظمــة «
« Acess nowو»اليونســكو» يــوم  1نوفمبــر  2018نــدوة تحــت عنــوان ‘’مشــروع قانــون حمايــة المعطيــات
الشــخصية فــي ضــوء حــق النّفــاذ إلــى المعلومــة’’

ديسمبر  :2018ندوة وطنية حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة في النفاذ إلى المعلومة
نظّمــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بالتعــاون مــع منظمــة المــادة  19يــوم  03ديســمبر  2018نــدوة وطنيّــة
حــول حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة.
وفــي هــذا اإلطــار تـ ّم توفيــر قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة ودليــل مب ّســط حــول القانــون بطريقــة «البرايــل»
وتوزيعــه علــى المنظمــات والجمعيــات الراعيــة لحقــوق المكفوفيــن ،كمــا تـ ّم إعــداد فيديــو بلغــة اإلشــارات مــن أجــل
توضيــح أحــكام القانــون بصفــة واضحــة وســهلة لل ّ
صــم والبكــم.

الهيئة في الجهات

نظّمــت الهيئــة بالتّعــاون مــع المنظّمــة الدوليّــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة لقاءيــن جهوييّــن تحسيســيتين
بتــوزر يــوم 10مــارس  2018وبصفاقــس يــوم  18مــارس  2018للتعريــف بالمنظومــة القانونيــة
والمؤسســاتية الضّامنــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة فــي تونــس وإلــى عــرض جملــة مــن التجــارب واألمثلــة
المقارنــة شــارك فيهمــا اإلطــارات الجهويّــة والمحليّــة بقبلــي ،قفصــة ،تــوزر وصفاقــس وممثّلــي المجتمــع
المدنــي والمؤسســات الجامعيّــة واإلعــام وكل المعنييــن بتعزيــز ثقافــة الشــفافية والمســاءلة.
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نظّمــت الهيئــة بالتعــاون مــع منظمة اليونيســكو أيــام دراســية وإعالمية جهويــة بكل من جندوبــة والكاف
والقيــروان للتعريــف بالمنظومــة القانونيــة والمؤسســاتية الضّامنة لحق النفــاذ إلى المعلومــة في تونس.
•  11ديســمبر  :2018يــوم دراســي بكليــة العلــوم القانونيّــة واالقتصاديــة بجندوبــة حــول حـ ّ
ق النّفــاذ
إلــى المعلومــة بحضــور والــي جندوبــة وعميــدة الكليّــة ورئيــس الفــرع الجهــوي للمحاميــن وعــدد
هــام مــن الطّلبــة والمحاميــن.
•  12ديســمبر  : 2018يــوم دراســي بالــكاف حــول حـ ّ
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة بحضــور اإلطــارات
المحليّــة والجهويّــة ورئيســة محكمــة االســتئناف بالــكاف ووكيــل الجمهوريّــة بالــكاف وعــدد هــام
مــن القضــاة والمحاميــن ونشــطاء المجتمــع المدنــي
•  13ديســمبر  :2018يــوم دراســي بالقيــروان حــول حـ ّ
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة بحضور والــي الجهة
ورئيــس الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد وقضــاة ومحامــون وإعالميّــون ونشــطاء بالمجتمــع المدني.
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عملــت هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة علــى التنويــع فــي مســالك التّواصــل معهــا مــن خــال إنشــاء قنــوات
اتصاليــة مختلفــة ،لدعــم نشــاطها التّحسيســي مــن ناحيــة ولتوفيــر المعلومــة بصفــة فوريّــة ومحيّنــة مــن ناحيــة ثانيــة.
كمــا مثّلــت مراحــل تأســيس وتركيــز الهيئــة ونشــاطها محــور اهتمــام إعالمــي واســع مــن طــرف وســائل اإلعــام
المرئيــة والمســموعة وكذلــك الصّحــف والمواقــع اإللكترونيــة ،باإلضافــة إلــى الومضــات التحسيس ـيّة التــي تولّــت
الهيئــة إعدادهــا للتعريــف بالهيئــة ونشــاطها.
صفحة فايسبوك
/https://www.facebook.com/INAITN
تــدرج فــي هــذه الصّفحــة كل مســتج ّدات الهيئــة فــي شــكل أخبــار ومقــاالت وصــور وأشــرطة فيديــو.
وتنشــر علــى الصفحــة حينيــا أخبــار ومعلومــات عــن أنشــطة الهيئــة مــن نــدوات وملتقيــات وورشــات عمــل
ومؤتمــرات وحمــات تحسيســية وتوعويــة ،وكل مــا ييسّــر االتصــال والتواصــل بيــن الجهــات الفاعلــة
والنّاشــطة والمعنيــة.

قناة يوتيوب
أنشــئت القنــاة فــي مــاي  2018وتتض ّمــن كل الفيديوهــات التــي تخــصّ الحمــات التحسيســية والنّــدوات
والومضــات التلفزيــة ،فضــا ع ّمــا يســتج ّد مــن مداخــات رئيــس الهيئــة وأعضائهــا بمختلــف وســائل االعــام
المســموعة والمرئيــة.
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قناة يوتيوب

تخص الحمﻼت التحسيسية والنّدوات والومضات
قناة في ماي  2018وتتض ّمن كل الفيديوهات التي
ّ
ضﻼ ع ّما يستج ّد من مداخﻼت رئيس الهيئة وأعضائها بمختلف وسائل اﻻعﻼم المسموعة والمرئية.

ومضات تحسيسيّة ومضات تحسيسيّة
فــي إطــار نشــاطها اإلتّصالــي أطلقــت الهيئــة ،في إطــار برنامج ال ّشــراكة الــذي يجمعها بمنظّمــة التّقرير
شاطها اﻹتّصالي أطلقت الهيئة ،في إطار برنامﺞ الشّراكة الذي يجمعها بمن ّ
ظمة التّقرير على
علــى ال ّديمقراطيّــة ،ومضتيــن تحسيسـيّتين حــول حــق النّفــاذ إلــى المعلومــة والتعريــف بالهيئــة ونشــاطها .وقد ت ّم
ومضتين تحسيسيّ ّتين حول حق النّفاذ إلى المعلومة ّوالتعريف بالهيئة ونشاطها .وقد ت ّم بثّهما
بثهمــا بصفــة متواتــرة علــى القناتيــن األولــى والثانية وكذلــك عبر موجــات اإلذاعــة الوطنيّة.

ة على القناتين اﻷولى والثّانية وكذلك عبر موﺟات اﻹذاعة الوطنيّة.
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 .6الشّراكات وتبادل الخبرات والتّعاون الدولي :
شراكات وتبادل الخبرات والت ّعاون الدولي
 .6ال ّ

 .1.6الشّراكات والتّعاون الثّنائي

شراكات والت ّعاون الث ّنائي
 1.6ال ّ

2018
2018
جانفي جانفي
25

25
شراكةتمضيها
شراكة
اتفاقية
الهيئةمعمع"من ّظمة
تمضيها الهيئة
اتفاقية
أول
أ ّول ّ
»19
«منظّمة الماد
الماّةدّة "19
أمضت هيئة النفاذ إلى المعلومة يوم 25جانفي

ـوم25
المعلومــة يـ
أولــاذ إلـ
علىـة النف
 2018هيئـ
أمضــت
مع
وشراكة
ـى تعاون
اتفاقية
إفريقياوشــراكة
تعــاون
المادةأول
منظمةعلــى
جانفــي 2018
والشرق
اتفاقيــةشمال
 19فرع
إفريقيــاإلىوالشــرق
هذهـمال
ـرع شـ
وسط 19 ،فـ
مــع منظمــةاﻷالمــادة
التنظيم
اﻻتفاقية
وتهدف
التنظيــم
االتفاقيــة إلــى
وتهــدف هــذه
من
وتحسيسية
ﻷنشطة توعوية
األوســط ،المشترك
شــأنها
توعويــة
ألنشــطة
إلى
مــنالنفاذ
وتحسيســيةحق
مبدأ ممارسة
أن تعزز
المشــترك شأنها
تبادل
إلــى إلى
باﻹضافة
المعلومة في
المعلومــة
تونس النفــاذ
ممارســة حــق
أن تعــزز مبــدأ
وتحسين
التكوين
فــي تونــس الخبرات
والتدريبـي مجــال
الخبــرات فـ
مجالــادل
باإلضافــةفيإلــى تب
إلى
ـار لحق
المنظم
النفاذالمنظم
القانونــي
القانونيـين اإلطـ
اﻹطارـب وتحسـ
التكويــن والتدريـ

المعلومة.المعلومــة.
لحــق النفــاذ إلــى
وتنفيذا لبنود هذه اﻻتفاقية ،قام الخبير
السابق
هــذهديونيان"
"كيفن
السكتلندي
ئيسالخبيــر
االتفاقيــة،ال ّرقــام
لبنــود
وتنفيــذا
المعلومة
فاذ إلى
«كيفــن السكتلندية
الســكتلنديللمفوضية
ّئيــس الســابق
ديونيــان» للنّالر

 06جويلية 2018
2018مع مركز التكوين
وتعاون
شراكة
جويلية
إمضاء اتفاقية 06
ودعم الالمركزية
إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز التكوين
ودعم الﻼمركزية

، 2018
جويليــة
 06يــوم
الهيئــة
اتفاقية
جويلية،201806
أمضــت يوم
أمضت الهيئة
اتفاقيــة شــراكة وتعــاون مــع مركــز التكويــن ودعــم
شراكة وتعاون مع مركز التكوين ودعم
الالمركزيــة قصــد نشــر ثقافــة الشــفافية والنفــاذ
الﻼمركزية قصد نشر ثقافة الشفافية والنفاذ
إلــى المعلومــة بالجماعــات المحليــة ودعــم وتطويــر
إلى المعلومة بالجماعات المحلية ودعم
قــدرات المســؤولين المنتخبيــن وإطــارات وموظفــي
وتطوير قدرات المسؤولين المنتخبين
الســلط المحليــة فــي هــذا
وإطارات وموظفي السلط المحلية في هذا
المجــال مــن أجــل حســن تفعيــل آليــات الديمقراطيــة
المجال من أجل حسن تفعيل آليات
التشــاركية ومبــادئ الحوكمــة المفتوحــة.
الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة

المفتوحة.
ـي هــذا اإلطــار ت ـ ّم االتفــاق علــى تنظيــم
وفـ
علىيّــةتنظيم
لفائــدة ت ّم
هذاّــةاﻹطار
المنتخبــة
اﻻتفاق المحل
المجالــس
وفيتكويني
دورات
دورات تكوينيّة لفائدة المجالس المحليّة
واإلطــارات المحليّــة.
المنتخبة واﻹطارات المحليّة.

لع
المعلومــةأيّام أط
إلــى لمد ّة 3
فــاذالهيئة
عمل للنّإلى
للمفوضيــة بزيارة
بزيــارة
الســكتلندية
السكتلندية
خﻼلها
التجربةــا أعضــاء
علىـع خالله
الهيئة أطلـ
أعضاء 3أيّــام
ـة لمـ ّدة
عمــل إلــى الهيئـ
تفعيل حق النّ
إلى
التجربــةفي مجال
واﻹنڤليزية
فاذ فــي
واإلنڤليزيــة
الســكتلندية
الهيئــة علــى
المعلومة.
حــق النّفــاذ إلــى المعلومــة.
مجــال تفعيــل
وساهم خﻼل اللقاءات التي جمعته بأعضاء
جوانب
اللقــاءاتحول ع
إثراء النّقاش
وســاهم في
الهيئة
التــيدّة جمعتــه
خــال
مت ّ
بحق النّ
ّ
وبعمل الهيئة.
المعلومة
جوانب
ـول عـ ّدة
إلىـاش حـ
ـراءفاذالنّقـ
صلةــي إثـ
الهيئــة ف
بأعضــاء

متّصلــة بحــ ّ
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة وبعمــل الهيئــة.
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 30جويلية 2018
إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز جنيف
بتونس للرقابة الدّيمقراطيّة على القوات المسلحة
وقّعــت هيئــة النّفــاذ الــى المعلومــة يــوم 30
جويليــة  2018علــى اتفاقيــة شــراكة وتعــاون مــع
مركــز جينيــف بتونــس للرّقابــة ال ّديمقراطيــة علــى
القــ ّوات المســلّحة (.)DCAF
وتهــدف هــذه االتفاقيّــة الــى نشــر ثقافــة
ال ّشــفافيّة والنّفــاذ الــى المعلومــة فــي المجــاالت المتّصلة
بقطاعــي األمــن وال ّدفــاع الوطنــي ودعــم قــدرات الهيئــة
مــن خــال تبــادل الخبــرات فــي هــذا المجــال وتنظيــم
نــدوات وورشــات عمــل ودورات تكوينيــة مشــتركة
وذلــك علــى المســتويين الوطنــي وال ّدولــي.
وتنفيــذا لهــذه االتفاقيــة انتظــم يــوم  9نوفمبــر
 2018لقــاء جمــع بيــن أعضــاء مجلــس الهيئــة
وإطاراتهــا ومجموعــة مــن الخبــراء الدوليّيــن فــي
مجــال النفــاذ إلــى المعلومــة وهــم علــى التوالــي :الســيد
 Jean Chartierرئيــس مفوضيــة النفــاذ إلــى المعلومة
بمقاطعــة الكيبــاك الكنديــة والســيدة Annamarilla
 Musaرئيســة المفوضيــة بكرواتيــا والخبيــرة
األمريكيــة  Corrine Zarekومثّــل هــذا اللقــاء
مناســبة للتع ـرّف علــى بعــض التجــارب المقارنــة فــي
مجــال النفــاذ إلــى المعلومــة مــن الناحيتيــن التّشــريعيّة
والمؤسّســاتية وإلثــراء النّقــاش بخصــوص المواضيــع

 7نوفمبر 2018
إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون مع كلية العلوم
القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس
فــي إطــار ســعيها إلــى االنفتــاح علــى محيطهــا
والتأســيس لعالقــات تعــاون مســتمرة مــع الجامعــات
التونســية مــن أجــل نشــر ثقافــة النفــاذ إلــى المعلومــة،
أمضــت الهيئــة فــي شــخص رئيســها يــوم  7نوفمبــر
 2018علــى مذكــرة تعــاون وشــراكة بينهــا وبيــن كليــة
العلــوم القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة ممثّلــة فــي
شــخص عميــدة الكليــة االســتاذة نائلــة شــعبان.
وتهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى تطويــر التّعــاون
بيــن الطّرفيــن واالســتفادة مــن تجــارب ك ّل منهمــا
ووضــع برامــج عمــل مشــتركة مــن أجــل توثيــق ونشــر
البحــوث والدراســات.

ذات الصّلــة .
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 .2.6تعزيز الشراكة والتعاون مع الهيئات العمومية المستقلة
عملــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة ،منــذ انطــاق نشــاطها علــى تعزيــز شــراكاتها مــع الهيئــات العموميــة
المســتقلة وتطويــر آفــاق التعــاون معهــا فــي المســائل ذات االهتمــام المشــترك .وتولّــت الهيئــة فــي هــذا ال ّســياق
تنظيــم نــدوات مشــتركة مــع الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد والهيئــة الوطنيّــة لحمايــة المعطيــات ال ّشــخصيّة والهيئــة
العليــا لالتصــال ال ّســمعي والبصــري (مثلمــا تبــرزه الجــداول المض ّمنــة بالمحــور المتعلّــق بنشــاط الهيئــة فــي مجــال
التّكويــن والتّحســيس).
 07سبتمبر  :2018إمضاء مذكرة تفاهم
وبعث رابطة الهيئات العمومية المستقلة
أمضــت الهيئــة ،يــوم  07ســبتمبر  ،2018علــى مذكــرة التفاهــم
التــي جمعتهــا ببقيــة الهيئــات العموميــة المســتقلة:
• الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحرّيات األساسية،
• الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
• الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
• لهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري،
• الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،
• الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
• الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر.

وتهدف المذكرة التي تم التوقيع عليها إلى:
• تكريس استقالليّة الهيئات العموميّة المستقلّة وال ّدفاع عنها،
• تكريس ال ّدور المحوري للهيئات العموميّة المستقلّة في إرساء ال ّديمقراطيّة الناشئة ببالدنا ودعمه،
• تعزيز روابط التعاون والتنسيق بين الهيئات العموميّة المستقلّة،
• ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز المنظومة الوطنيّة لحقوق اإلنسان وتطويرها والعمل على تفعيلها،
• توحيد الجهود لمجابهة التح ّديات المشتركة،
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سنوي لرابطة الهيئات العمومية المستقلّة
 30نوفمبر  -2ديسمبر  :2018المشاركة في المنتدى ال ّ
شــاركت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي المنتــدى ال ّســنوي األ ّول لرابطــة الهيئــات العموميــة المســتقلة مــع
ممثّلــي منظّمــات المجتمــع المدنــي الــذي التئــم بمدينــة الح ّمامــات مــن  30نوفمبــر إلــى  2ديســمبر .2018
وكان الهــدف مــن هــذا المنتــدى ،مزيــد التنســيق بيــن الهيئــات العموميّــة المســتقلة ومنظمــات المجتمــع
المدنــي والتقريــب بينهــا تيســيرا لفتــح اآلفــاق وخلــق الفضــاءات ووضــع برامــج شــراكة .وتــ ّم خاللــه عــرض
المشــاريع الكبــرى للمنظمــات والهيئــات ال ّدوليــة واألمميّــة التــي تعتــزم إقامــة شــراكات وبرامــج مــع مختلــف
الهيئــات العموميّــة المســتقلة ،والتعــرّف علــى فــرص وآليــات إدمــاج المجتمــع المدنــي فيهــا.
 .3.6تبادل الخبرات والتّعاون الدولي
فــي إطــار تبــادل الخبــرات واالطــاع علــى التجــارب النّاجحــة فــي مجــال حــ ّ
ق النّفــاذ إلــى
المعلومــة واإلجــراءات واآلليــات الكفيلــة بترســيخه وتطبيقــه ،قــام رئيــس الهيئــة وأعضــاء مجلســها
بعــدد مــن زيــارات العمــل إلــى الخــارج للمشــاركة فــي منتديــات وورشــات عمــل حــول حـ ّ
ق النّفــاذ إلــى
المعلومــة.
 13ديسمبر  :2017المشاركة في ندوة بلبنان
شــارك رئيــس الهيئــة ونائبــه يــوم  13ديســمبر  2017بلبنــان فــي النّــدوة التــي نظمتهــا الجمعيــة اللبنانيــة
لتعزيــز ال ّشــفافية بالتعــاون مــع منظّمــة المــادة  ،19حــول حــق الوصــول الــى المعلومــات فــي المنطقــة العربيــة بيــن
النظــري والتطبيــق .وتـ ّم خــال هــذه النــدوة عــرض نتائــج ال ّدراســات التــي أعـ ّدت حــول واقــع الحــق فــي الوصــول
إلــى المعلومــات فــي كل مــن لبنــان وتونــس والمغــرب واألردن واليمــن ومصــر إلــى جانــب عــرض نتائــج الدراســة
حــول واقــع الحــق فــي الوصــول الــى المعلومــات وذوي االحتياجــات الخا ّ
صــة فــي المغــرب.
وتخلّــل هــذه النّــدوة عــرض مداخــات لعــدد مــن الخبــراء فــي مجــال الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات
فــي المنطقــة العربيــة وقــد كانــت لرئيــس الهيئــة مداخلــة عـرّف مــن خاللهــا بالتّجربــة التّونسـيّة فــي هــذا المجــال
وبالهيئــة التــي تـ ّم إحداثهــا فــي تونــس مــن أجــل ضمــان ممارســة هــذا الحـ ّ
ق.
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 18و 19ديسمبر  :2017المشاركة في ورشة عمل بكازرتا اإليطالية حول حق النفاذ إلى المعلومة في دول
شمال إفريقيا والشرق األوسط
شــارك وفــد عــن مجلــس الهيئــة فــي أشــغال ورشــة عمــل إقليميــة حــول حــق النفــاذ إلــى المعلومــة في دول شــمال
إفريقيــا والشــرق األوســط وبعــض دول أوروبــا الغربيّــة ،نظمتها منظمــة التعاون والتنميــة االقتصاديــة « « OCDEفي
مدينــة كازرتــا اإليطاليــة وذلك يومــي  18و 19ديســمبر .2017

التقرير السنوي 2018

وقــد مثّــل هــذا اللقــاء فرصــة لتبــادل التجــارب
والخبــرات بيــن مختلــف الــدول المشــاركة مــن تونــس
واألردن وليبيــا والمغــرب وفرنســا وإســبانيا وألمانيــا
فــي مجــال حــق النفــاذ الــى المعلومــة وباإلجــراءات
واآلليــات الكفيلــة لتطبيقــه ،كمــا مثــل كذلــك مناســبة
للوقــوف عنــد أبــرز التّحديــات المطروحــة أمــام دول
شــمال افريقيــا والشــرق األوســط للتطبيــق الفعلــي
والناجــع للنّصــوص القانونيّــة والتشــريعيّة ذات الصّلــة
بهــذا المجــال.
مارس  :2018المشاركة في المنتدى العالمي
لمنظّمة التّعاون والتنمية االقتصادية «»OCDE
شــارك رئيــس الهيئــة ،يوم  27مــارس ،2018
فــي المنتــدى العالمــي لمنظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة « « OCDEحــول الشــباب والنّزاهــة
فــي القطــاع العمومــي وذلــك قصــد تبــادل الخبــرات
والتجــارب بيــن أعضــاء منظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة ودول شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط
فــي كل مــا يتعلّــق بمجــال النفــاذ الــى المعلومــة.
وســعى المشــاركون فــي هــذا المنتــدى الــى
التباحــث حــول اآلليّــات الكفيلــة ببنــاء ثقافــة شــباب
جديــدة قوامهــا النّزاهــة والشــفافيّة والمســاءلة وتوعيــة
ال ّشــباب بأهميــة دورهــم فــي مكافحــة الفســاد.
وتخلّــل هــذا المنتــدى ورشــة عمــل حــول
«الخدمــات العموميــة والنزاهــة» وذلــك لتســليط
الضّــوء علــى التّجــارب المماثلــة لدعــم مجهــودات
كل مــن تونــس والمغــرب واألردن للعمــل مــن أجــل
تطويــر خدماتهــم العموميّــة بمــا يســتجيب وحاجيــات
شــبابهم.

وتخلّــل هــذه النّــدوة عــرض مداخــات لعــدد
مــن الخبــراء فــي مجــال الحــق فــي الوصــول إلــى
المعلومــات فــي المنطقــة العربيــة وقــد كانــت لرئيــس
الهيئــة مداخلــة عـرّف مــن خاللهــا بالتّجربــة التّونسـيّة
فــي هــذا المجــال وبالهيئــة التــي تـ ّم إحداثهــا فــي تونــس
مــن أجــل ضمــان ممارســة هــذا الح ـ ّ
ق.
أفريل  :2018المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي
عشر ICEGOVبإيرلندا
شــارك الســيد عمــاد الحزقــي ،رئيــس الهيئــة،
ونائبــه الســيّد عدنــان األســود بدعــوة مــن منظّمــة
 UNESCOفــي المؤتمــر الدولــي الحــادي عشــر
 ICEGOVحــول الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة
للحكومــة المفتوحــة المنتظــم مــن  4الــى  6أفريــل
 2018فــي غالــواي – أيرلنــدا.
وخــال هــذا المؤتمــر ،قــدم رئيــس الهيئــة
لمحــة عــن التّجربــة التونســيّة فــي مجــال النفــاذ
إلــى المعلومــة ومهــام وصالحيّــات هيئــة النفــاذ إلــى
المعلومــة.
جوان  :2018مشاركة الهيئة في فعاليات منتدى
األمم المتحدة حول المرفق العمومي بمراكش
شــاركت الهيئــة ممثّلــة فــي رئيســها،
وعضــوي مجلســها الســيد خالــد الســامي والســيد
محمــد القســنطيني فــي فعاليــات منتــدى األمــم المتحــدة
حــول المرفــق العمومــي الــذي انعقــد بمراكــش مــن
 21الــى  23جــوان .2018
وخــال هــذا المنتــدى ،قــدم رئيــس الهيئــة
لمحــة عــن التّجربــة التونســيّة فــي مجــال النفــاذ
إلــى المعلومــة ومهــام وصالحيّــات هيئــة النفــاذ إلــى
المعلومــة.
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أوت  :2018زيارة عمل إلى ألمانيا
فــي نطــاق التعــاون بيــن هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة والمنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة ،أ ّدى
أعضــاء مجلــس الهيئــة مــن  13إلــى  16أوت  2018زيــارة عمــل وتبــادل الخبــرات إلــى ألمانيــا شــملت زيــارة
مكتــب برليــن للمف ّوضيّــة األلمانيّــة للنفــاذ إلــى المعلومــة وحماية المعطيــات الشــخصية والبرلمان األلمانــي ووزارتي
العــدل والخارجيــة والمحكمــة اإلداريــة العليــا.
وتخللــت هــذه الزيــارة لقــاءات مــع ممثلــي الســلط الثــاث ومــع المفوضيــة األلمانيــة لحمايــة المعطيــات
الشــخصية والنفــاذ إلــى المعلومــة وكذلــك مــع ممثلــي المجتمــع المدنــي وكانــت مناســبة أعــرب خاللهــا الجانــب
األلمانــي عــن إعجابهــم الشــديد بالقانــون التونســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وباإلطــار المؤسســاتي
الموجــود ببالدنــا.

سبتمبر  :2018المشاركة في فعاليات ورشة عمل إقليمية بلبنان حول موضوع
«الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية»
شــارك الســيد عدنــان األســود ،نائــب رئيــس الهيئــة ،فــي فعاليــات ورشــة عمــل إقليميــة نظّمتهــا «اإلســكوا»
حــول موضــوع «الحكومــة المفتوحــة فــي المنطقــة العربيــة وذلــك خــال الفتــرة المتراوحــة مــن  25إلــى 27
ســبتمبر  2018ببيــروت  -لبنــان.
وفــي هــذا اإلطــار ،تولّــى تقديــم مداخلــة تحــت عنــوان« :هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة :اإلطــار العــام إلحداثهــا،
مراحــل تركيزهــا ومهامهــا» .كمــا تولّــى ُممثلــو الــدول المشــاركة فــي هــذه الورشــة وهــي ك ّل مــن مصــر واألردن
والمغــرب والســعودية وســلطنة ع ّمــان وســوريا واليمــن وفلســطين والســودان ،تقديــم عــروض عــن مختلــف تجــارب
دولهــم فــي المجــال.
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سفراء وممثّلي البعثات الديبلوماسيّة األجنبية بتونس
لقاءات مع ال ّ

عريف

فــي إطــار التّعريــف بصالحيّاتهــا وبنشــاطها وللبحــث فــي آفــاق التّعــاون المشــترك وتبــادل التجــارب
والخبــرات ،اســتقبلت الهيئــة بمقرّهــا عــدد مــن ال ّســفراء األجانــب وممثّلــي البعثــات الديبلوماسـيّة األجنبيّــة ببالدنــا،
مثــل ســفير فرنســا وســفير إيطاليــا وســفير ألمانيــا وســفير النّمســا وســفيرة كنــدا ومديــر مكتــب مجلــس أوروبــا
بصﻼحيّاتها
بتونــس.

للبحث في آفاق

مشترك

وتبادل

لخبرات ،استقبلت

ا عدد من ال ّسفراء

وممث ّلي

البعثات

 12سبتمبر  2018سفيرة كندا
بتونس تؤدي زيارة إلى مقر الهيئة

 12سبتمبر 2018
سفيرة كندا بتونس
تؤدي زيارة إلى مقر
الهيئة

اﻷجنبيّة ببﻼدنا،

رنسا وسفير إيطاليا

يا وسفير النّمسا

ا ومدير مكتب

ا بتونس.

 5أكتوبر 2018
مدير مكتب مجلس
2018يؤدي
أكتوبربتونس
5أوروبا
أوروبا الهيئة
مجلسإلى مقر
مدير مكتب زيارة
بتونس يؤدي
زيارة إلى مقر الهيئة
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الباب ال ّرابع :توصيات ومقترحات
ق النّفاذ إلى المعلومة
لتكريس ح ّ

نــصّ الفصــل  38مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق
بح ـ ّ
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة ضمــن المطّــة  9منــه علــى أن تتولّــى الهيئــة « إعــداد تقريــر ســنوي حــول نشــاطها
يتض ّمــن االقتراحــات والتوصيــات الالزمــة لمزيــد تكريــس ح ـ ّ
ق النّفــاذ إلــى المعلومــة.»....
في هذا اإلطار ،ترفع الهيئة جملة المقترحات والت ّوصيات التّالية:

على مستوى دعم الهيئة واستكمال مق ّومات استقالليتها
توصي الهيئة بـ:

1

دعــم االســتقاللية اإلداريّــة والماليّــة للهيئــة بمنحهــا أكثر مرونــة على مســتوى التصرّف
اإلداري والمالــي وتيســير إنتدابهــا لإلطــارات واألعــوان الذيــن تحتاجهــم ،بإعتبــار ّ
أن إخضــاع
الهيئــة إلــى قواعــد صــرف ومســك الحســابات المنصــوص عليهــا بمجلّــة المحاســبة العموميّــة
مــع مــا يقتضيــه مــن موافقــة مســبقة مــن مراقــب المصاريــف العموميّــة علــى جميــع التعهّــدات
الماليــة ،يتعــارض مــع مفهــوم اإلســتقاللية .

2

ضرورة اإلسراع بـ:
• إصدار األمر الحكومي المتعلّق بضبط النّظام األساسي ألعوان الهيئة،
• إصدار األمر الحكومي المتعلّق بالمصادقة على التنظيم الهيكلي للهيئة،
وذلــك مــن أجــل تمكيــن الهيئــة مــن القيــام باالنتدابــات الالّزمــة مــن األعــوان وإلحــاق
اإلطــارات المتخصّصــة لالســتجابة إلــى متطلّبــات المهــام والصّالحيــات الها ّمــة والمتن ّوعــة
الموكولــة إليهــا ولمجــاراة النّســق التصاعــدي المتواصــل لل ّدعــاوى المنشــورة أمــام الهيئــة
وكذلــك لحســن متابعــة الهيــاكل الخاضعــة للقانــون المتعلّــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة والمعنيّة
بالمتابعــة والتقييــم.

3

• التّرخيــص للهيئــة فــي سـ ّد حاجيّاتهــا الضّروريّــة مــن العنصــر البشــري عــن طريــق
التّعاقــد فــي انتظــار إصــدار األمريــن الحكومييــن المشــار إليهمــا.
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ق النّفاذ إلى المعلومة
على مستوى تكريس ح ّ
توصي الهيئة بـ:

98

1

تد ّخــل الحكومــة مــن أجــل فــرض تعييــن مكلّفيــن بالنّفــاذ إلــى المعلومــة ونــواب لهــم
علــى مســتوى الهيــاكل التــي لــم تلتــزم بعــد بذلــك وموافــاة الهيئــة بمق ـرّرات تعيينهــم طبقــا
لمقتضيــات الفصــل  32مــن القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي 24
مــارس  2016والمتعلّــق بحــق النّفــاذ إلــى المعلومــة ،مــع وجــوب العمــل علــى تيســير مهــام
هــؤالء المكلفيــن مــن قبــل رؤســاء الهيــاكل المعنيّــة وتمكينهــم مــن الصالحيّــات والتّســهيالت
الضروريّــة علــى غــرار إصــدار المناشــير والمذ ّكــرات ال ّداخليّــة وأدلّــة اإلجــراءات لتنظيــم
أنشــطة النّفــاذ إلــى المعلومــة علــى مســتوى هــذه الهيــاكل.

2

إلــزام الهيــاكل العموميّــة الخاضعــة للقانــون والتــي لــم تنجــز بعــد مواقــع واب خا ّ
صــة
بهــا بضــرورة إنجــاز مواقــع واب رســميّة ونشــر المعلومــات وتحيينهــا وفقا لمقتضيــات القانون
األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرّخ فــي  24مــارس  2016والمتعلّــق بحــق النّفــاذ إلــى
المعلومــة علــى غــرار الواليــات والمؤسّســات العموميّــة للص ّحــة والهيئــات القضائيّــة.

3

دعــم القــدرات البشــرية والماديــة واللوجســتية للهيــاكل الخاضعــة ألحــكام القانــون
وخا ّ
صــة منهــا الهيــاكل ذات المــوارد المحــدودة مثــل البلديّــات المحدثــة أخيــرا حتّــى تتم ّكــن
مــن احتــرام التزاماتهــا فــي هــذا المجــال ،وذلــك عبــر مســاعدتها علــى إنجــاز مواقــع واب
رســميّة وتدعيمهــا بالعنصــر البشــري الــازم.

4

ضــرورة اســتكمال الهيــاكل الخاضعــة للقانــون لتنظيــم أرشــيفها وتركيــز منظومــة
لتصنيــف واســتغالل الوثائــق اإلداريّــة التــي بحوزتهــا لتيســير النّفــاذ إليهــا فــي أفضــل اآلجــال.

5

اإلســراع بإصــدار األمــر الحكومــي المتعلّــق بشــروط إحــداث هيــكل داخلــي صلــب
الهيــاكل الخاضعــة ،لتنظيــم مختلــف األنشــطة المتعلّقــة بالنّفــاذ إلــى المعلومــة.
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6

الســعي إلــى فــرض احتــرام الهيــاكل الخاضعــة للقانــون اللتزاماتهــا فيمــا يتعلّــق بإعــداد
تقاريرهــا ال ّســنويّة وتضمينهــا البيانــات المطلوبــة وموافاة الهيئة بها فــي اآلجال المحـ ّددة بالقانون.

7

إلــزام الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام القانــون بضــرورة إعــداد خطــط عمــل لتكريــس حــق
النّفــاذ إلــى المعلومــة ومتابعــة تنفيذهــا وتحيينهــا.

8

رصــد االعتمــادات الالزمــة للبرامــج واألنشــطة المتعلّقــة بتكريــس حــق النّفــاذ إلــى
المعلومــة خا ّ
صــة فــي مجالــي التّكويــن والتّحســيس.

9

إلــزام الهيــاكل العموميــة بإحــكام التّنســيق مــع الهيئــة وتيســير عملهــا خاصّــة فيمــا
يتعلّــق بموافاتهــا بالوثائــق واإليضاحــات المطلوبــة عنــد مباشــرتها ألعمــال التّحقيــق فــي
قضايــا النّفــاذ إلــى المعلومــة المرفوعــة أمامهــا.

10

ضــرورة احتــرام مقتضيــات القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المشــار إليــه،
فيمــا يتعلّــق بوجــوب استشــارة الهيئــة فــي مشــاريع النّصــوص القانونيّــة والترتيبيّــة ذات
العالقــة بمجــال النّفــاذ إلــى المعلومــة قبــل المصادقــة عليهــا ونشــرها وذلــك حتّــى ال تتعــارض
األحــكام الجديــدة مــع األحــكام الجــاري بهــا العمــل فــي مجــال النّفــاذ إلــى المعلومــة وحفاظــا
علــى المكتســبات القانونيــة التــي تــم تحقيقهــا فــي هــذا المجــال وتعزيزهــا.

11

إدراج الح ـ ّ
ق فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة والمبــادئ المتّصلــة بــه كال ّشــفافيّة والمســاءلة
ومشــاركة المواطنيــن فــي الحيــاة العا ّمــة ضمــن برامــج التربيــة المدنيّــة بالمؤسّســات التّربويّــة
وضمــن برامــج التّكويــن األكاديمــي بكلّيــات الحقــوق وبمعهــد الصّحافــة وعلــوم األخبــار
وخاصــة ضمــن برامــج التّكويــن األساســي والتّكويــن المســتمر الموجّهــة إلــى إطــارات ال ّدولــة
بالمدرســة الوطنيــة لــإدارة ومعهــد تنميــة قــدرات كبــار الموظفيــن والمعهــد األعلــى للقضــاء
والمدرســة الوطنيــة للماليــة ومعهــد الشــغل وال ّدراســات االجتماعيــة.
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على المستوى التّشريعي
توصي الهيئة بـ:

ضــرورة مراجعــة األحــكام القانونيّــة والترتيبيّــة المتعارضــة أو التــي لــم تعــد

1

2

تتــاءم مــع ال ّدســتور ومــع القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤ ّرخ فــي 24
مــارس  2016والمتعلّــق بحــق النّفــاذ إلــى المعلومــة مثــل القانــون عــدد  95لســنة 1988
المــؤرخ فــي  2أوت  1988المتعلّــق باألرشــيف واألحــكام المتعلّقــة بالسّــر المهنــي
للموظّفيــن العموميّيــن المنصــوص عليهــا بقانــون الوظيفــة العموميّــة.

تعديــل بعــض أحــكام القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤ ّر خ فــي 24
مــارس  2016والمتعلّــق بحــق النّفــاذ إلــى المعلومــة ،وخا صّــة البــاب الثامــن منــه فــي
اتجــاه إدراج عقوبــات أكثــر صرامــة والتّنصيــص علــى منــح الهيئــة صالحيّــة تســليط
خطايــا إدار يّــة علــى كل مــن يتع ّمــد تعطيــل حــق النّفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك علــى
غــرار بقيّــة الهيئــات العموميّــة المســتقلّة التــي تتمتّــع بهــذه الصّالحيّــة.
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ﺍاﻟﻘﻀﺎﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺤﺎﻓﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭوﻧﺎﺷﻄﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺠﺎﻝل ﺍاﻹﻋﻼﻣﻲ ﺳﻨﺔ 2018
ﻉع/ﺭر ﻉع/ﻕق
-250 1
2018
2

-251
2018

3

 -249ﺷﺮﻛﺔ
 2018ﺍاﻟﺪﻳﯾﻮﺍاﻥن
ﻟﻼﻧﺘﺎﺝج
ﺍاﻟﺴﻤﻌﻲ
ﺍاﻟﺒﺼﺮﻱي
 -508ﻡم.ﺝج
2018

5

 -513ﺭر.ﺱس ﻭو ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻢ
ﺍاﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭوﺍاﻟﺒﺤﺚ
 2018ﺩد.ﻉع
ﺍاﻟﻌﻠﻤﻲ
 -514ﺭر.ﺱس ﻭو ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ
ﻭوﺍاﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭر
 2018ﺩد.ﻉع
ﻭوﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ

7

ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﺇإﺣﺼﺎﺋﻴﯿﺎﺕت ﺣﻮﻝل ﻋﺪﺩد ﺍاﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﺠﻮﻥن
 -515ﺭر.ﺱس ﻭو ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﻌﺪﻝل
ﺍاﻟﺘﻮﻧﺴﻴﯿﺔ ﻭوﺗﺼﻨﻴﯿﻔﻬﮭﻢ ﺣﺴﺐ ﺍاﻟﻨﻮﻉع ﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭوﺍاﻟﻌﻤﺮ ﻭوﻁطﺒﻴﯿﻌﺔ ﺍاﻟﺠﺮﻳﯾﻤﺔ
 2018ﺩد.ﻉع
ﻭوﺍاﻟﻤﺴﺘﻮﻯى ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻤﻲ ﻭوﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ..
 -516ﺭر.ﺱس ﻭو ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺣﺔ ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﺣﻮﻝل ﺣﺠﻢ ﺍاﻻﻋﺘﻤﺎﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺻﺮﻓﻬﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓة ﺍاﻟﻤﻨﺸﺂﺕت
ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺣﻴﯿﺔ ﺗﻌﻮﻳﯾﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻬﮭﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺃأﺯزﻣﺔ ﺍاﻟﻘﻄﺎﻉع ﺧﻼﻝل ﺍاﻟﻔﺘﺮﺓة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻭوﺍاﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕت
 2018ﺩد.ﻉع
ﺍاﻟﺜﻮﺭرﺓة ﻭوﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺩدﺛﺔ ﺳﻮﺳﺔ.
ﺍاﻟﺘﻘﻠﻴﯿﺪﻳﯾﺔ
 -517ﺭر.ﺱس ﻭو ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺸﺆﻭوﻥن ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍاﻟﺘﺪﻗﻴﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ ّﻤﺎﻝل ﺍاﻟﺤﻀﺎﺋﺮ ﺍاﻟﻤﻌﻨﻴﯿﻴﯿﻦ
ﺑﺘﺴﻮﻳﯾﺔ ﻭوﺿﻌﻴﯿﺎﺗﻬﮭﻢ ﻭوﺍاﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﯿﻦ ﻭوﻁطﺒﻴﯿﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕت.
ﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿﺔ
 2018ﺩد.ﻉع

10

 -518ﺭر.ﺱس ﻭو ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺸﺆﻭوﻥن ﻁطﻠﺐ ﻣﻌﻄﻴﯿﺎﺕت ﺣﻮﻝل ﺍاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍاﻟﺤﻘﻴﯿﻘﻴﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯز ﻣﺪﻳﯾﻨﺔ ﺍاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭوﺫذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍاﻟﺘﺄﺧﻴﯿﺮ
ﺍاﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﺭرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩدﺍاﺕت ﺍاﻷﺻﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺮﺻﻮﺩدﺓة.
ﺍاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﯿﺔ
 2018ﺩد.ﻉع
 -519ﺭر.ﺱس ﻭو ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺘﺠﻬﮭﻴﯿﺰ ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺸﺎﺭرﻳﯾﻊ ﺍاﻟﺒﻨﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﺤﺘﻴﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎﺕت ﺍاﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ﻭوﺍاﻟﻤﻘﺎﻭوﻟﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﺸﺮﻓﻴﯿﻦ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ ﻭوﺣﺠﻢ ﺍاﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍاﻹﺿﺎﻓﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﻨﺠﺮﺓة ﻋﻦ
ﻭوﺍاﻻﺳﻜﺎﻥن
 2018ﺩد.ﻉع
ﻭوﺍاﻟﺘﻬﮭﻴﯿﺌﺔ ﺍاﻟﺘﺮﺍاﺑﻴﯿﺔ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺘﺄﺧﻴﯿﺮ.
 -520ﺭر.ﺱس ﻭو ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺸﺆﻭوﻥن ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭوﺭرﻗﻴﯿﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍاﻻﺳﻤﻴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮﺣﻼﺕت
ﺍاﻟﻤﺠﺎﻧﻴﯿﺔ ﺃأﻭو ﺑﺘﺨﻔﻴﯿﻀﺎﺕت ﺍاﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﯿﺔ ﻟﻠﺬﻫﮬﮪھﺎﺏب ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﺤﺞ ﺃأﻭو ﺍاﻟﻌﻤﺮﺓة ﻭوﺻﻔﺎﺗﻬﮭﻢ ﻣﻨﺬ
ﺍاﻟﺪﻳﯾﻨﻴﯿﺔ
 2018ﺩد.ﻉع
ﺳﻨﺔ  2011ﺇإﻟﻰ ﻏﺎﻳﯾﺔ ﺳﻨﺔ 2018
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ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﯿﺎﺕت ﺣﻮﻝل ﺣﺠﻢ ﺍاﻟﻬﮭﺒﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻘﺮﻭوﺽض ﺍاﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
 -521ﺭر.ﺱس ﻭو ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﻤﺎﻟﻴﯿﺔ
ﻟﺘﻮﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﺍاﻟﺜﻮﺭرﺓة ﻭوﺇإﻟﻰ ﻏﺎﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﻭوﺍاﻟﺠﻬﮭﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻭوﺃأﻭوﺟﻪﮫ ﺻﺮﻓﻬﮭﺎ
 2018ﺩد.ﻉع
 -522ﺭر.ﺱس ﻭو ﺍاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍاﻟﻮﻁطﻨﻴﯿﺔ ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﯿﺎﺕت ﺣﻮﻝل ﻋﺪﺩد ﺍاﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﮭﺎ
ﺷﺮﻛﺎﺕت ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝل ﺍاﻟﺠﻤﻊ ﻭوﺍاﻟﺘﺼﺮﻑف ﻓﻲ ﺍاﻟﻨﻔﺎﻳﯾﺎﺕت
ﻟﺤﻤﺎﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻤﺤﻴﯿﻂ
 2018ﺩد.ﻉع
ﺍاﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺨﻄﺮﺓة ﻭوﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﮭﺎ ﻭوﻁطﺒﻴﯿﻌﺔ ﺍاﻹﺣﺎﻻﺕت ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻘﻀﺎء
ﺑﺨﺼﻮﺹص ﺍاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍاﺗﻴﯿﺐ ﺍاﻟﺒﻴﯿﺌﻴﯿﺔ.
ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭوﺭرﻗﻴﯿﺔ ﺃأﻭو ﺍاﻟﻜﺘﺮﻭوﻧﻴﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕت ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ
 -560ﻡم.ﺝج
ﺍاﻻﺳﺘﺸﺎﺭرﻳﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭوﻗﺎﺕت ﺑﻌﻨﻮﺍاﻥن ﺳﻨﺔ 2018
ﻭوﺍاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕت
2018
ﺍاﻟﺼﻐﺮﻯى
ﻭوﺍاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

4

6

8
9

11
12

14

15

150

ﺍاﻟﻤﺪﻋﻲ
ﺃأ.ﻡم

ﻣﻮﺿﻮﻉع ﺍاﻟﺪﻋﻮﻯى
ﺍاﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ
ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭوﺭرﻗﻴﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻄﻴﯿﺎﺕت ﺍاﺣﺼﺎﺋﻴﯿﺔ ﺣﻮﻝل ﺍاﻟﻘﻀﺎﻳﯾﺎ
ﺍاﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍاء ﺍاﻟﺤﺪﻭوﺩدﻱي ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭرﺓة ﻗﺒﻞ ﺍاﻟﻌﺒﻮﺭر ﺍاﻟﻤﻌﺮﻭوﻑف
ﺍاﻻﺩدﺍاﺭرﻳﯾﺔ
ﺑﺎﻹﺟﺮﺍاء .S17
ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﯿﺔ ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭوﺭرﻗﻴﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍاﻻﺣﺼﺎﺋﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﺩد
ﺍاﻟﻤﻌﻨﻴﯿﻴﯿﻦ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍاء ﺍاﻟﺤﺪﻭوﺩدﻱي ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭرﺓة ﻗﺒﻞ ﺍاﻟﻌﺒﻮﺭر ﺍاﻟﻤﻌﺮﻭوﻑف
ﺑﺎﻹﺟﺮﺍاء  S17ﻭوﺗﻮﺯزﻳﯾﻌﻬﮭﻢ ﺣﺴﺐ ﺍاﻟﺠﻬﮭﺎﺕت ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍاﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﯿﺔ
ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭوﺭرﻗﻴﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍاﺭر ﺍاﻟﻮﺯزﻳﯾﺮ ﻋﺪﺩد  1114ﺍاﻟﻤﺆﺭرﺥخ
ﻓﻲ  2014/03/28ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﯿﺺ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻁطﻴﯿﻨﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕت ﺍاﻟﺒﺘﺮﻭوﻟﻴﯿﺔ"
ﻭوﺍاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕت
ﺑﻔﺘﺢ ﻭوﺍاﺳﺘﻐﻼﻝل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭوﺧﺰﻥن ﺍاﻟﺒﺘﺮﻭوﻝل ﺍاﻟﺨﺎﻡم ﻣﺮﻓﻘﺎ
ﺍاﻟﺼﻐﺮﻯى
ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍاﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓة ﻹﺻﺪﺍاﺭرﻩه.
ﻭوﺍاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺃأ.ﻡم

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ ﺗﻮﻧﺲ

ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻭوﺭرﻗﻴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﯾﺮ ﻣﺮﺍاﺟﻊ ﺍاﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕت ﻋﻦ ﺃأﻧﻈﻤﺔ
ﺍاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻭوﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﯾﺮ ﺍاﻟﺘﻔﻘﺪ ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﻴﯿﺔ ﺍاﻗﺘﻨﺎء
ﻣﺤﺎﻭوﺭر ﺧﻠﻔﻴﯿﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼﺕت ﻣﻦ ﻧﻮﻉع ﺍاﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﯿﻮﻧﺎﻝل
ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻢ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍاﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍاﻟﺘﻜﻮﻳﯾﻦ ﺍاﻟﻬﮭﻨﺪﺳﻲ ﻭوﺃأﺻﺤﺎﺑﻬﮭﺎ ﻭوﻁطﺎﻗﺔ ﺍاﺳﺘﻴﯿﻌﺎﺑﻬﮭﺎ ﻭوﻋﺪﺩد ﺧﺮﻳﯾﺠﻴﯿﻬﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﻣﻴﯿﻦ
ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺘﻜﻮﻳﯾﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﻄﺎﻉع ﺍاﻟﺨﺎﺹص.
ﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﯿﺎﺕت ﺣﻮﻝل ﻋﺪﺩد ﺍاﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﯾﻦ ﺍاﻟﻤﻐﺎﺩدﺭرﻳﯾﻦ ﻟﺘﻮﻧﺲ
ﺑﻌﺪ ﺍاﻟﺜﻮﺭرﺓة ﻭوﺣﺠﻢ ﺍاﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﮭﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺟﺮﺍاء ﺍاﻟﻤﻐﺎﺩدﺭرﺓة ﻭوﻛﺬﻟﻚ
ﻋﺪﺩد ﻣﻮﺍاﻁطﻦ ﺍاﻟﺸﻐﻞ ﺍاﻟﻀﺎﺋﻌﺔ.
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إلتزام الهياكل بﺈحداث مواقع واب
الهيكل

عدد الهياكل التي تمت
مراقبتها

عدد الهياكل التي تمتلك
موقع واب

النسبة

رئاسة الجمهورية

1

1

100%

رئاسة الحكومة

1

1

100%

مجلس نواب الشعب

1

1

100%

البنك المركزي

1

1

100%

الوزارات

26

24

92%

الوﻻيات

24

12

50%

البلديات

264

180

67%

المنشآت العمومية

103

85

83%

المؤسسات العمومية ذات الصبغة
الغير إدارية

90

81

90%

المؤسسات العمومية اﻹدارية

78

49

64%

المؤسسات العمومية للصحة

23

2

9%

الهيئات القضائية

25

3

12%

الهيئات

10

10

100%

المجموع

647
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449

70%

149
151
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عدد مطالب النفاذ الواردة على الهياكل بعنوان سنة 2017
طريقة ورود المطالب

الهيكل

ع/ر

1

رئاسة الجمهورية

5

1

2

رئاسة الحكومة

59

1

53

3

مجلس نواب الشعب

9

1

9

4

الوزارات

659

21

606

5

البنك المركزي

16

1

16

6

المنشآت العمومية

159

23

96

7

المؤسسات العمومية
ذات الصبغة غير
اﻹدارية

152

6

53

63

شخص
معنوي

1

4

39

20

2

7

493

166

8

8

74

85

823

20

562

261

684

139

المؤسسات العمومية
8
اﻹدارية
 9المؤسسات العمومية
للصحة
 10الوﻻيات

24

6

20

4

14

10

-

-

-

-

-

-

154

11

154

117

37

 11البلديات

705

91

633

240

465

 12الهيئات

27

4

27

12

15

 13هيئات قضائية

30

1

30

17

13

المجموع

2670

181

النسبة

150

عدد الهياكل
الواردة
عدد المطالب
شخص
البريد
عليها
مكتب الضبط
اﻹلكتروني طبيعي
المطالب

5

طالب المعلومة

72

2211

459

969 1701

83%

17%

36% 64%
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الردود على مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدّمة للوزارات
ع/ر

عدد
المطالب

الهيكل

اﻹﺟابة
بالرفض

اﻹﺟابة
بالقبول

1

وزارة العدل

258

182

76

2

وزارة الدفاع الوطني

22

21

1

3

وزارة الداخلية

6

6

0

4

وزارة الشؤون الخارجية

4

3

1

5

وزارة الشؤون الدينية

16

12

4

6

وزارة المالية

5

5

7

وزارة التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة
وزارة التجارة

186

186

11

11

10

وزارة امﻼك الدولة والشؤون العقارية

11

وزارة التربية

8
9

11

تظلم لدى
رئيس
الهيكل
1

11

12

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

8

13

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد
البحري
وزارة التجهيز واﻻسكان والتهيئة الترابية

5

5

12

12

13

8

5

16

وزارة الصحة

23

22

1

1

17

وزارة الشؤون اﻻجتماعية

15

13

2

1

18

وزارة التكوين المهني والتشغيل

2

2

19

وزارة السياحة والصناعات التقليدية
وزارة تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد
الرقمي
وزارة الشؤون الثقافية

0

0

7

7

22

22

22

وزارة النقل

9

9

23

وزارة شؤون الشباب والرياضة

18

16

2

24

وزارة المرأة واﻻسرة والطفولة
وزارة العﻼقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع
المدني وحقوق اﻹنسان

6

5

1

26

وزارة الشؤون المحلية والبيئية

15

20
21

25

المجموع

659

1

1

7

14

الرد
على
مطلب
التظلم

1

556
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2

2

1

7

94

13

4

151

153

معطيات إحصائية حول اﻻلتزام بالنشر التلقائي للمعلومة من طرف الوﻻيات التي تمتلك مواقع واب
ع/ر
 1السياسات والبرامﺞ التي تهم العموم
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم و الشهادات التي يسلمها للمواطن و
الوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط واﻷﺟال و اﻷطراف والمراحل المتعلقة
بﺈسدائها
اﻹطار القانوني المنظم للنشاط
المهام الموكولة اليه و تنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها
المعلومات المتعلقة بالبرامﺞ واﻻنجازات
قائمة اسمية في المكل فين بالنفاذ إلى المعلومة
قائمة الوثائق المتوفرة
شروط منح التراخيص
الصفقات المبرمجة و نتائﺞ تنفيذها
المعلومات اﻹحصائية و اﻹقتصادية و اﻹﺟتماعية بما في ذالك النتائﺞ والتقارير
تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية
اﻹتفاقيات التي تعتزم الدولة اﻹنضمام أو المصادقة عليها
المعلومات المتعلقة بالمالية والمديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع
المعلومات المتوفرة حول البرامﺞ والخدمات اﻹﺟتماعية
اﻹطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ الى المعلومة
دليل اﻹﺟراءات المتعلق بالنفاذ الى المعلومة والحصول عليها
المطبوعات المتعلقة بمطالب النفاذ وإﺟراءات التظلم والمصلحة المكلفة بتقبلها لدى
الهيكل
نشر تقارير الهيكل حول تالنفاذ إلى المعلومة بما فيها التقارير الثﻼثية والسنوية
ع/ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

154

المعلومة

نشرت لم تنشر
3
8
9

2

4
6
9
4
4
7
6
0
6
8
5
10
4
2
4

7
5
2
7
7
4
5
11
5
3
6
1
7
9
7

3

8

عدد مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على الوﻻيات ومآلها
اﻹﺟابة
عدد المطالب اﻹﺟابة بالقبول
الوﻻية
بالرفض
9
67
76
سوسة
18
6
24
نابل
7
6
13
باﺟة
13
13
منوبة
7
3
10
تونس
4
3
7
توزر
3
3
سليانة
2
2
قبلي
2
2
بن عروس
2
2
ﺟندوبة
2
2
صفاقس
47
107
154
المجموع
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153

صبغة غير اﻹداريّة
مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على المؤسسات العموميّة ذات ال ّ
ع/ر

الهيكل

المعهد التونسي للقدرة
1
التنافسية والدراسات الكمية
 2المندوبية العامة للتنمية
الجهوية
 3الوكالة التونسية للتعاون
الفني
 4وكالة النهوض باﻻستثمار
الخارﺟي
 5مركز البحوث و تكنولوﺟيا
المياه
سسة التونسية لحقوق
 6المؤ ّ
المؤلف والحقوق المجاورة
 7ديوان تربية الماشية وتوفير
المرعى
 8الوكالة الوطنية لحماية
المحيط
 9وكالة حماية وتهيئة الشريط
الساحلي
للتصرف في
 10الوكالة الوطنية
ّ
النفايات
 11الوكالة الوطنية للتشغيل
والعمل المستقل

154

عدد
المطالب
45

طريقة ورود المطالب
البريد
مكتب
اﻹلكترون
الضبط
45

7

طالب المعلومة
شخص معنوي
شخص
)(2
طبيعي )(1
40

7

5

7
1

1

1

12

6

2

2

2

2

9

9

9

21

21

21

3

3

1

2

2

2

6

0

 12ديوان المساكن العسكرية

17

17

 13وكالة النهوض بالصناعة
والتجديد

1

1

1

 14المركز الوطني لﻺعﻼمية

5

5

5

 15الوكالة الوطنية للمصادقة
اﻹلكترونية

1

6

11

1

2
2

6

2

6
17

1

1

 16الوكالة الوطنية للترددات

1

1

1

 17مركز الدراسات والبحوث
لﻼتصاﻻت
 18وكالة النهوض
باﻻستثمارات الفﻼحية

2

2

2

2

2

2

 19المعهد الوطني لﻺحصاء

546

305

 20ديوان تنمية الشمال الغربي

140

140

المجموع

823

562

241

424

122

140
261

سنوي 2018
التّقرير ال ّ

التقرير السنوي 2018

684

139

155

156

التقرير السنوي 2018

157

التقرير السنوي 2018

تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك لالتحاد األوروبي
و مجلس أوروبا «دعم الهيئات المستقلة في تونس».
االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا غير مسؤولين عن محتوى هذه الوثيقة
او أي استخدام للمعلومات الواردة بها.

هيئة النّفاذ إلى المعلومة
 ،8نهج أحمد الغربي حي المهرجان –  1082تونس
الهاتف  / 70.241.996الفاكس 71781437
www.inai.tn
contact@inai.tn

