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فاذ إلى 
ّ
كلمة رئيس هيئة الن

المعلومة بالنيابة
فــاذ إلــى المعلومــة بعنوان ســنة 

ّ
ــه لشــرف عظيــم أن نضــع بيــن أيديكــم التقريــر الّســنوي لهيئــة الن

ّ
إن

2019، وإذ ســّجلنا بعــض التأخيــر فــي صياغتــه فذلــك بســبب الظــروف الصحيــة التــي مــّرت بهــا بالدنــا 
ـــرت ســلبا علــى أداء الهيــاكل الخاضعــة لقانــون النفــاذ إلــى المعلومــة 

ّ
بســبب جائحــة كوفيــد والتــي أث

ــن مــن تشــخيصها وتحليلهــا فــي اآلجـــال.
ّ
رهــا فــي موافاتنــا بتقاريرهــا الســنوية لنتمك

ّ
وخاصــة بتأخ

ويأتــي هــذا التقريــر ليعكــس العزيمــة واإلرادة التــي كانــت تحدونــا والتــزال منــذ أن انطلقــت الهيئــة 
ــى ســنة 2017. وقــد حرصنــا علــى أن يكــون هــذا التقريــر شــافيا وضافيــا 

ّ
فــي أعمالهــا فــي موف

ومشــتمال على اإلنجازات التي حققناها طيلة ســنة من النشــاط في جميع المهام الموكولـــة إلى 
فــاذ إلــى المعلومــة ومســار تكريســه علــى المســتويين 

ّ
الهيئــة، فانطلقنــا بتقديــم نظــري لحــق الن

الدولــي والوطنــي، لنمــّر فيمــا بعــد إلــى تحليــل التصــرف اإلداري والمالــي للهيئــة، فإنجازاتهــا فــي 
إطــار المهــام الموكولــــة إليهــا فــي المجــال القضائــي واالستشــاري وكذلــك فــي مجــاالت المتابعــة 
والتقييــم والتكويــن والتحســيس وتبــادل الخبــرات والتعــاون الدولــي لنختــم بجملــة مــن المقترحــات 

والتوصيــات التــي ذّيـــلنا بهــا هــذا التقريـــر. 

وإذ نقــّدر أّن الهيئــة نجحــت فــي أداء المهــام الموكولــة إليهــا، رغــم العراقيــل والصعوبــات، فذلــك 
 بفضــل تظافــر جهــود بناتهــا وأبناءهــا مــن أعضــاء المجلــس وإطارتهــا وأعوانهــا بمختلــف 

ّ
لــم يكــن إال

رتبهــم وأســالكهم، وبمعاضــدة شــركائها مــن المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي تونــس ومختلــف 
ة األخــرى.  

ّ
مكونــات المجتمــع المدنــي إضافــة إلــى الهيئــات العمومّيــة المســتقل

بالمبــادئ  التزامهــا  منطلــق  مــن  ة، 
ّ
كهيئــة عموميــة مســتقل المعلومــة  إلــى  فــاذ 

ّ
الن هيئــة  إّن 

واألهــداف التــي نــّص عليهــا القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 
ــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وبــاألدوار الموكولــة لهــا فــي إرســاء دولــة القانــون 

ّ
المتعل

فاذ 
ّ
 الن

ّ
ومقّومــات الحكــم الرشــيد، ســتعمل بمــا لهــا مــن صالحيــات وإمكانيــات علــى مزيــد تكريس حــق

إلــى المعلومــة ونشــره علــى أوســع نطــاق ممكــن وتثبيــت ممارســته علــى أرض الواقــع بمــا ُيســهم 
فــي ترســيٍخ أفضــل لثقافــة النفــاذ إلــى المعلومــة تحقيقــا للممارســة الديمقراطيــة والتشــاركية 

ــا. فــي الحكــم وإدارة الشــأن العــام وتحســين العالقــة بيــن الدولــة ومواطنيهـ

 والمؤّمــل أن تســاهم المقترحــات والتوصيــات التــي ختمنــا بهــا تقريرنــا فــي دفــع الجهــود مــن أجــل 
تدعيــم الهيئــة لتيســير عملهــا وتوفيــر أفضــل الظــروف لهــا لالضطــالع بمهامهــا بمــا تتحقــق معــه 
األهــداف النبيلــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة كحــق دســتوري وأهّمهــا تعزيــز مبــادئ الشــفافية 
والمســاءلة وتنميــة ثقافــة المواطنــة لــدى األفــراد تحفيــزا لهــم علــى المشــاركة فــي الحيــاة 

العاّمــة.    

عدنان األسود
رئيـــــــــــــــــس هيئـــــــة النفاذ إلى المعلومة بالنيابـــة
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2019
في أرقام

عدد األعوان ميزانّية الهيئة 
واإلطارات 

العاملين بالهيئة

عدد القضايا التي 
 فيها

ّ
تّم البت

عدد القضايا 
المرفوعة أمام 

الهيئة

 1.492.573 أ.د

34

887 1111
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نسبة األحكام 
الصادرة لصالح 

الّدعوى

نسبة األحكام 
الصادرة برفض 

الّدعوى

عدد الهياكل 
العمومية التي 

تّمت مراقبتها

نسبة الهياكل 
التي عّينت 

فاذ 
ّ
فين بالن

ّ
مكل

إلى المعلومة

اتفاقيات شراكة 
أمضتها الهيئة

أنشطة تكوينّية 
وتحسيسّية قامت 

بها الهيئة

نسبة الهياكل التي 
رفعت تقاريرها 

الّسنوّية إلى الهيئة

نسبة الهياكل التي 
لها مواقع واب

نسبة الهياكل التي 
لها مواقع واب

34%

40%

842

80%

9

68

66%

70 %

70 %
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يعتبــر الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة حقــا أساســيا مــن حقــوق اإلنســان، 
وقــد تــّم تكريــس هــذا الحــق فــي أغلــب النصــوص والمواثيــق والمعاهــدات 
الدوليــة مثــل قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 59 لســنة 1946 
بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  واإلعــالن 

.1 السياســية والمدنيــة لســنة 1966 

يخــّول الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة لألفــراد وللــذوات المعنويــة الولــوج 
الهيــاكل العموميــة أو تتحصــل  التــي تنشــئها  الوثائــق والمعلومــات  إلــى 
عليهــا بمناســبة تســييرها للمرافــق العموميــة ســواء كان ذلــك بمبــادرة مــن 
هــذه الهيــاكل عبــر النشــر التلقائــي للمعلومــة أو بطلــب، بمــا يســمح بتنميــة 
ثقافــة المواطنــة لــدى األفــراد وبتطويــر جــودة المرافــق العموميــة مــن خــالل 
تمكيــن األفــراد مــن المشــاركة فــي وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة 
تنفيذهــا وتقييمهــا وتعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة وبالتالــي إلــى 
ــل الحــق فــي النفــاذ إلــى 

ّ
تحســين العالقــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا. كمــا يمث

المعلومــة أيضــا آليــة أساســية للكشــف عــن مواطــن الخلــل والفســاد فيمــا 
يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة2.

تقديم عام

1 -  تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيةعلــى مــا يلــي: »لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر 

ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات واالفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ســواء فــي شــكل مكتــوب 

أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة اخــرى » وهــي نفــس الصيغــة التــي جــاء ت بهــا المــادة 19 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان.

2 -  تعرضــت اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي تبنتهــا الجمعيــة العامــة فــي 31 أكتوبــر 2003 ودخلــت حيــز النفــاذ فــي ســبتمبر 2005 صلــب 

المادتيــن 10و 13 منهــا إلــى الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة باعتبــاره أداة تكريــس الشــفافية ومكافحــة الفســاد
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وقــد تــم تكريــس هــذا الحــق علــى المســتوى اإلقليمــي مــن خــالل الميثــاق االمريكــي لحقــوق اإلنســان 
لســنة 1969 الــذي دخــل حيــز النفــاذ ســنة 1979 )الفصــل 13 منــه( وكذلــك االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق 

اإلنســان )الفصــل 10 منهــا( والميثــاق اإلفريقــي للديمقراطيــة واالنتخابــات والحكــم لســنة 2007.

وإلــى زمــن غيــر بعيــد، ضــّل االعتــراف بهــذا الحــق علــى المســتوى الدولــي مرتبطــا، بحرية اإلعــالم والتعبير 
علــى أســاس أن حــق النفــاذ إلــى المعلومــة هــو شــرط ضــروري لممارســة هــذه الحرية، ولكن شــيئا فشــيئا 
اســتقل هــذا الحــق بنفســه ليصبــح حقــا قائمــا بذاتــه، كمــا أصبــح احتــرام هــذا الحــق يعــّد مــن المؤشــرات 

األساســية المعتمــدة فــي تقييــم الحكــم الرشــيد وفــي تصنيــف الــدول وحجــم الفســاد فيهــا3.

الحــق وبيــان  ترســيخ هــذا  فــي  اإلقليمــي والدولــي  المســتوى  علــى  أيضــا  المحاكــم  كمــا ســاهمت 
عليهــا4. المعروضــة  النزاعــات  بعــض  خــالل  مــن  خصوصياتــه 

أمــا علــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة، فقــد كانــت دولــة الســويد أولــى دول العالــم التــي أقــرت الحــق 
فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك منــذ القــرن 18م مــن خــالل تشــريعها المتعلــق بحريــة الصحافــة الصــادر 
ســنة 1766 والــذي يعتبــر جــزءا مــن منظومتهــا الدســتورية ، ثــم اتســع تدريجيــا مجــال االعتــراف بهــذا 
الحــق ليشــمل أغلــب دول العالــم )حاليــا هنــاك  128 دولــة فــي العالــم لهــا تشــريعات تكــّرس الحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة  مــن بينهــا 90 دولــة أنزلــت هــذا الحــق مرتبــة الحــق الدســتوري(5.

علــى المســتوى الوطنــي، يعتبــر المرســوم عــدد 41 لســنة 2011 الصــادر فــي 26 مــاي 2011 المتعلــق 
بالحــق فــي النفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة، أّول نــّص يكــّرس هــذا الحــق بصفــة مطلقــة وواضحــة فــي 
القانــون التونســي مــن خــالل إقــراره لهــذا الحــق بالنســبة لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي ســواء كان 
ذلــك بنشــر هــذه الوثائــق تلقائيــا مــن قبــل الهيــكل المنشــئ لهــا أو مــن خــالل تقديمهــا للشــخص الــذي 

يطلبهــا.

وقــد صــدر تطبيقــا ألحــكام المرســوم عــدد 41 لســنة 2011 منشــورا تفســيريا تحــت عــدد 25 عــن رئيــس 
الحكومــة بتاريــخ 5 مــاي 2012 تولــى بمقتضــاه بيــان وتوضيــح األحــكام الــواردة بالمرســوم وحــث جميــع 

الهيــاكل العموميــة المعنيــة بتطبيقــه علــى احتــرام التزاماتهــا فــي هــذا الخصــوص.

، فقــد تــّم تكريســه صراحــة تحــت ضمــن الحقــوق الدســتورية بموجــب 
ّ

واعتبــارا أيضــا ألهميــة هــذا الحــق
.

ّ
الفصــل 32 مــن دســتور 2014 والــذي جعــل مــن الدولــة الضامنــة لهــذا الحــق

كمــا تضمــن الدســتور التونســي فصــوال أخــرى تتعلــق بتكريس الشــفافية والمســاءلة كمبدأين من مبادئ 
التســيير والحكم ســواء كان ذلك بالنســبة لإلدارة العمومية )الفصل 15 من الدســتور( أو بالنســبة لألحزاب 
والنقابــات والجمعيــات )الفصــل 35 مــن الدســتور(، كمــا أوجــب أيضــا بالفصــل 139 منــه الــوارد بالبــاب الســابع 

3 -  مــن أهــم االتفاقيــات التــي كّرســت هــذا الحــق علــى المســتوى الدولــي بصفتــه حقــا مســتقال عــن حريــة اإلعــالم والتعبيــر، نجــد اتفاقيــة »آرهــوس« لســنة 

1998 التــي كّرســت هــذا الحــق فــي المجــال البيئــي علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي، وكذلــك اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لســنة 2008 حــول النفــاذ إلــى 

 أنهــا مفتوحــة علــى مصادقــة جميــع الــدول.
ّ
الوثائــق العموميــة والتــي بالرغــم مــن كونهــا وثيقــة أوروبيــة رســمية إال

4 -  محكمــة البلــدان االمريكيــة لحقــوق اإلنســان بمناســبة نظرهــا ســنة 2006 فــي قضيــة »كلــود ريبــس وآخــرون ضــد دولــة الشــيلي » ثــم 

تبعتهــا المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ســنة 2009 فــي قضيــة رفعــت ضــد دولــة المجــر

5 -  على غرار فنلندا، بلجيكا، جمهورية التشيك، بولونيا وتونس...
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المتعلــق بالســلطة المحليــة، اعتمــاد آليــات لديمقراطيــة التشــاركية ومبــادئ الحكومــة المفتوحــة علــى 
مســتوى عمــل الســلط المحليــة وذلــك مــن أجــل ضمــان إســهام واســع للمواطنيــن والمجتمــع المدنــي 

فــي إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة ومتابعــة تنفيذهــا.

ــل أيضــا انضمــام تونــس فــي جانفــي 2014 إلــى شــراكة الحكومــة المفتوحــة، خطــوة هامــة 
ّ
وقــد مث

فــي رســم السياســات العامــة لتعزيــز الشــفافية والحــق فــي نفــاذ المواطــن الــى المعلومــة مــن خــالل 
ادراج عديــد االلتزامــات فــي هــذا الشــأن فــي إطــار خطــة العمــل الوطنيــة كتعزيــز اإلطــار التشــريعي 

والمؤسســاتي لضمــان حســن تكريــس هــذا الحــق.

وبالرجــوع إلــى المرســوم عــدد 41 لســنة 2011 الصــادر فــي 26 مــاي 2011 والمتعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق 
اإلداريــة، يتبيــن أنــه بالرغــم مــن التــزام الهيــاكل العموميــة ، بدرجــات متفاوتــة، باحتــرام النشــر التلقائــي 
للمعلومــة وذلــك مــن خــالل نشــر جــزء هــام مــن المعلومــات والبيانــات الــواردة بالمرســوم وتحيينهــا ، 
وبتعييــن أغلبهــا لمكلفيــن بالنفــاذ قصــد قبــول مطالــب النفــاذ والــرّد عليهــا ، أن هــذا النــص تضمــن عديــد 
النقائــص ســواء علــى مســتوى مجــال تطبيقــه أو علــى مســتوى االســتثناءات الــواردة بــه أو كذلــك علــى 
مســتوى الضمانــات اإلجرائيــة لممارســة هــذا الحــق مــن خــالل فتــح بــاب التقاضــي أمــام المحكمــة اإلداريــة 

بخصــوص رفــض مطالــب النفــاذ. 

وقــد أثبــت الواقــع خــالل الســنوات الماضيــة أن هــذه الضمانــات كانــت علــى غيــر كافيــة وقاصــرة فــي 
ــة المرجــوة منهــا وذلــك بالنظــر مــن جهــة إلــى ســوء صياغــة الفصــل 19 مــن  الواقــع عــن تحقيــق الغاي
المرســوم عــدد 41 لســنة 2011 المتعلــق بإجــراءات التقاضــي واللبــس الــذي أحدثــه فــي خصــوص تحديــد 
يفّســر  مــا  اإلداريــة6، وهــو  المحكمــة  أمــام  الدعــاوى  هــذه  فــي  بالنظــر  المختــص  اإلداري  القاضــي 
العــدد الهــام مــن القضايــا التــي تــم رفضهــا مــن قبــل المحكمــة اإلداريــة فــي إطــار نظرهــا االســتعجالي 
والمؤسســة علــى عــدم اختصــاص القاضــي االســتعجالي بالنظــر فيهــا7 ولكــن خاصــة بالنظــر إلــى عــدم 
تــالؤم إجــراءات التقاضــي فــي األصــل وطــول مــدة الفصــل فــي النزاعــات أمــام المحكمــة اإلداريــة الــذي ال 
يتناســب مــع طبيعــة هــذه النزاعــات التــي تســتوجب البــت فيهــا فــي آجــال معقولــة حتــى ال تفقــد الوثائــق 
المطلوبــة أهميتهــا ويؤثــر ذلــك بالتالــي علــى فاعليــة التقاضــي بشــأنها وهــو مــا يفّســر قلــة األحــكام 
ــال  ــة، ومث الصــادرة عــن المحكمــة اإلداريــة فــي األصــل فيمــا يتعلــق بمــادة النفــاذ إلــى الوثائــق اإلداري
 )6( المرفوعــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي )نــواة وبوصلــة ...ضــد رئيــس 

ّ
ذلــك القضايــا الســت

المجلــس الوطنــي التأسيســي (.

لذلــك كان ال بــد مــن التفكيــر فــي مراجعــة هــذا النــص قصــد تحســينه وخاصــة قصــد مراجعــة الضمانــات 
القضائيــة التــي تــم إقرارهــا بالمرســوم عــدد 41 لســنة 2011 وذلــك بتبســيط إجــراءات التقاضــي مــن جهــة 
واختصــار آجــال البــت فــي مثــل هــذه الدعــاوى مــن خــالل إنشــاء هيــكل متخصــص يتولــى النظــر فــي مثــل 

هــذه الدعــاوى فــي آجــال ســريعة ومختصــرة.

6 -   - عمــاد الحزقي-مقــال منشــور بمجلــة »االخبــار القانونيــة » عــدد 137/136 بتاريــخ جــوان 2012 تحــت عنــوان »المرســوم عــدد 41 لســنة 2011 المتعلــق بالنفــاذ 

إلــى الوثائــق اإلداريــة بيــن النــص ومقتضيــات التطبيــق،

7 -  على سبيل المثال القرار عدد 712172 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2013 والقرار عدد 712820 الصادر بتاريخ 19 جوان 2015 
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ل صــدور القانــون االساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016، 
ّ

فــي هــذا اإلطــار، تنــز
والــذي يعتبــر مــن الناحيــة النظريــة علــى األقــل مــن أفضــل التشــريعات فــي العالــم ســواء مــن حيــث:

1-إتســاع مجــال تطبيقــه باعتبــاره يشــمل ال فقــط الســلطة التنفيذيــة بجميــع تفرعاتهــا، بــل وأيضــا 
الســلطة التشــريعية والســلطة القضائية، الهيئات الدســتورية، الهيئات التعديلية، أشــخاص القانون 

الخــاص التــي تســير مرافــق عامــة، المنظمــات والجمعيــات التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي ....(

2- أو مــن حيــث االلتزامــات المحمولــة علــى الهيــاكل العموميــة مــن أجــل ضمــان حســن تطبيــق 
القانــون ســواء فــي مجــال النشــر التلقائــي للمعلومــة أو فيمــا يتعلــق بالصالحيــات الممنوحــة 

إلــى المعلومــة، بالنفــاذ  للمكلفيــن 

3- أو من حيث محدودية االستثناءات الواردة به،

4- مــن ناحيــة الضمانــات اإلجرائيــة والقضائيــة التــي يوفرهــا لضمــان ممارســة هــذا الحــق. وذلــك مــن 
فــاذ إلــى المعلومــة كهيــكل مســتقل عــن الجهــاز التنفيــذي للدولــة يتولــى 

ّ
خــالل إحــداث هيئــة الن

البــت فــي الدعــاوى المرفوعــة فــي مجــال النفــاذ إلــى المعلومــة كهيئــة قضائيــة متخصصــة فــي 
هــذا الشــأن باإلضافــة إلــى الصالحيــات المخّولــة لهــا فــي المجــال االستشــاري وفــي مجــاالت التكوين 
قييــم ومراقبــة تكريــس هــذا الحــق 

ّ
فــاذ إلــى المعلومــة والمتابعــة والت

ّ
والتحســيس ونشــر ثقافــة الن

علــى مســتوى الهيــاكل الخاضعــة للقانــون.

قريــر الّســنوي الثانــي فــي إطــار االلتزامــات المحمولــة 
ّ
وينــدرج هــذا الت

ــة 9( مــن 
ّ
فــاذ إلــى المعلومــة بموجــب الفصــل 38 )المط

ّ
علــى هيئــة الن

القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 

ــى الهيئــة » إعــداد تقريــر ســنوي حــول نشــاطها 
ّ
حيــث اقتضــت أن تتول

فــاذ إلــى 
ّ
 الن

ّ
وصيــات الالزمــة لمزيــد تكريــس حــق

ّ
يتضّمــن االقتراحــات والت

فــاذ إلى 
ّ
المعلومــة إضافــة إلــى معطيــات إحصائّيــة حــول عــدد مطالــب الن

ــم والــّردود وآجالهــا والقــرارات الّصــادرة 
ّ
ظل

ّ
المعلومــة وعــدد مطالــب الت

عنهــا والمتابعــة الّســنوّية لمــدى تنفيذهــا مــن طــرف الهيــاكل الخاضعــة 

»كمــا اقتضــت الفقــرة األخيــرة مــن نفــس الفصــل أن ترفــع الهيئــة تقريرهــا 

ــعب ورئيــس 
ّ

الّســنوي إلــى رئيــس الجمهورّيــة ورئيــس مجلــس نــّواب الش

الحكومــة.
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الباب األّول
التصّرف اإلداري والمالي 

فاذ إلى المعلومة
ّ
لهيئة الن

القانــون  ألحــكام  وفقــا  الهيئــة  بعهــدة  المنوطــة  المشــموالت  تقتضــي 
األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016، توفيــر المــوارد 

والمتخّصــص. ــروري 
ّ

الض البشــري  واإلطــار  الماديــة 
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1.التصرف المالي للهيئة
تــّم إعــداد ميزانيــة الهيئــة بالعنــوان األّول )ميزانيــة التصــّرف( ســنة 2019 وفقــا لمقتضيــات منشــور الســّيد 
رئيــس الحكومــة عــدد 14 ســنة 2018 المــؤرخ فــي 16أفريــل 2018 المتعلــق بإعــداد مشــروع ميزانيــة الدولــة 

لســنة 2019 وإعــداد إطــار القــدرة علــى األداء للسياســات العموميــة لســنة 2018.

هــذا وقــّدرت االعتمــادات المفتوحــة بالعنــوان األّول لســنة 2019 لميزانيــة هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة 
بمبلــغ قــدره 1492،572 أ.د.

بلغــت نفقــات الميزانيــة المنجــزة إلــى ُموفــى ســنة 2019 حوالــي 1302،499 أ.د مــن مبلــغ االعتمــادات 
الجمليـة.

جدول توزيع اعتمادات ميزانية الهيئة لسنة 2019

جدول التصرف المالي لسنتي 2018 و2019

  االعتمادات المنجزة)د( المرصودة)د(

880.606 931.881 التأجير العمومي

413.393
551.692
)51.692(

تسيير وسائل المصالح
)منحة الدولة(

منها فواضل ميزانية 2018

9.000 9.000
التدخل العمومي

)منحة الدولة(

1302.499 1492.573 المجموع العام

  االعتمادات 2018 2019

880.606 520.373,332 التأجير العمومي

413.393 388.063,225 تسيير وسائل المصالح

9.000 0,000 التدخل العمومي

1302.499 908.436,557 المجموع العام
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ــه مقارنــة بســنة 2018،  فــإّن اعتمــادات التأجيــر ســجلت ارتفاعــا بحوالــي 43% بالنظــر إلــى 
ّ
والمالحــظ أن

تدعيــم اإلطــار البشــري مــن إطــارات وأعــوان ملحقيــن ولتغطيــة نفقــات الزيــادة العامــة فــي األجــور ، 
هــذا وتبعــا لترخيــص مصالــح الوظيفــة العموميــة لالنتــداب عــن طريــق التعاقــد مــع أعــوان هيئــة الحقيقــة 
والكرامــة تــم إقــرار إســناد اعتمــادات إضافيــة تقــدر ب 46،638 أ.د غيــر أنــه و بالنظــر لعــدم تأشــير مراقــب 
ــة  المصاريــف العموميــة علــى صــرف هــذه االعتمــادات اســتنادا للفصــل 48 مــن القانــون المحــدث للهيئ
حيــث قصــر االنتــداب عــن طريــق اإللحــاق أو وفقــا للنظــام األساســي للهيئــة ، وبالتالــي لــم يتــم صرف هذه 
االعتمــادات اإلضافيــة المفتوحــة .وقــد بلغــت نفقــات التأجيــر العمومــي لســنة 2019 حوالــي 880،606 أ.د 
مقارنــة بســنة 2018 حيــث تــم تخصيــص حوالــي 556،933 أ.د. كمــا تــم تســجيل فوائــض بعنــوان ســنة 2019 
فدرهــا 183،676 أ.د بالنظــر الــى عــدم صــرف االعتمــادات المفتوحــة لتأجيــر أعــوان هيئــة الحقيقــة والكرامــة 
وكذلــك عــدم اســتهالك االعتمــادات المفتوحــة بعنــوان المهمــات والتظاهــرات وبالنظــر للحصــول علــى 
هيبــات عينيــة مــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة واإلدارة العامــة للديوانــة كذلــك عــدم ورود فواتيــر مــن 

بعــض المزوديــن ،منهــا المتعلقــة بالوقــود والمطبعــة الرســمية.

 توزيع نفقات وسائل المصالح )المنجزة( توزيع نفقات التأجير العمومي )المنجزة(

المبلغ)أ.د( نوعية النفقاتالمبلغ)أ,د(نوعية النفقات

)اعتمــادات  القارييــن 
) ضــة مفو

151.800 األكرية856.846

23,26الغير قاريين )منحة الدولة(
 استهالك الطاقة وتراسل 

المعطيات واستغالل 
المنظومات الوطنية 

54.365

93.302 تجهيزات ومعدات وتأثيث 

29.836 التصرف اإلداري والتأمين

 المهمات واالستقبال

 والتظاهرات
14.921

60.943 مسدي الخدمات

8.226 خالص المتخلدات

413.393   المجموع العام880,606   المجموع العام
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2.اإلطار البشري للهيئة وهيكلتها

حرصــت الهيئــة علــى ضمــان تنــوع االختصــاص فــي اإلطــار البشــري العامــل بهــا وتحديــث الوســائل اإلداريــة 
والتقنيــة المتاحــة لالســتجابة إلــى المتطلبــات المتناميــة للمهــام الموكولـــة إليهــا بالرغــم مــن غيــاب 
عوامــل التحفيــز المالــي لإلطــارات واألعــوان الملحقيــن لديهــا ممــا ســبب إنهــاء العديــد منهــم إللحاقهــم، 
وقــد بلــغ مجمــوع اإلطــارات واألعــوان والعملــة ومســدي الخدمــات 34 مــن بينهــم 20 إنــاث و14 ذكــور 
علمــا وأن هــذا العــدد ال يفــي بحاجيــات الهيئــة بالنظــر إلــى تضاعــف عــدد الدعــاوى المنشــورة أمامهــا 
وإلــى تطــور عــدد الهيــاكل الخاضعــة للقانــون المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة والمعنيــة بعمليــات 

المتابعــة والتقييــم.

ويبيــن الجــدول التالــي مختلــف األســالك واألصنــاف التــي ينتمــي إليهــا أعــوان الهيئــة، بتاريــخ 31 ديســمبر 
:2019

جــدول توزيــع اإلطــارات واألعــوان ومســدي الخدمــات 
علــى مصالــح الهيئــة 

  اإلطارات واألعوان ومسدي الخدمات

2 القضاة

10 صنف أ1

األعوان

12 صنف أ2

4 صنف أ3

2 صنف د 

3 العملة

1 خبير متعاقد

34 المجموع
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توزيع أعوان وإطارات الهيئة حسب الجنس

 الحالة اإلدارية العدد  األعوان

متعاقدإلحاق

110كاتب عام

110الكتابة القارة

110وحدة االعالم واالتصال

211وحدة التعاون الدولي

413مكتب الضبط واالستقبال

وحدة نظم المعلومات والسالمة 
المعلوماتية

110

321وحدة الشؤون اإلدارية والمالية والمعدات

1156وحدة الشؤون القضائية

110وحدة التكوين والتحسيس

642وحدة المتابعة والتقييم

31العملة
2  

) عملة الحضائر(

341915المجموع

14 ذكور 

20 إناث

41%
59%

 ذكور
إناث
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الباب الثاني
النشاط القضائي للهئية
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1. القضايا المرفوعة أمام الهيئة

1 .1 . تطور عدد القضايا المرفوعة أمام الهيئة

شــهدت ســنة 2019 تطــورا هامــا فــي عــدد القضايــا المرفوعــة علــى أنظــار الهيئــة مقارنــة بســنة 2018، 
حيــث بلــغ 1111 قضيــة موزعــة حســب الثالثيــات وفقــا لبيانــات الجــدول التالــي :

ــه فــي  ــغ ذروت ــات األولــى مــن ســنة 2019 ليبل ــا خــالل الثــالث ثالثي ــا كان متقارب والمالحــظ أّن عــدد القضاي
الثالثيــة الرابعــة بمــا يفــوق مجمــوع الثالثيتيــن األولــى والثانيــة ومجمــوع الثالثيتيــن الثانيــة والثالثة.كمــا 
عــرف عــدد الدعــاوى المنشــورة لــدى الهيئــة نســقا مســتقرا خــالل الثــالث ثالثيــات األولــى مــن ســنة 2019 
ليرتفــع هــذا النســق خــالل الثالثيــة األخيــرة مــن نفــس الســنة. وهــو مــا يفســر ارتفــاع نســبة المجمــوع 

العــام للقضايــا الــواردة التــي بدورهــا تضاعــف مــن %35 ســنة 2018 إلــى %65 ســنة 2019.

 عدد القضايا الواردة الثالثي

232األول

207الثاني

214الثالث

458الرابع

1111المجموع

 عدد القضايا الواردة الثالثي

20182019

76232األول

143207الثاني

160214الثالث

214458الرابع

5931111المجموع

21%

18%

20%

41%

الثالثية الثانية الثالثية األولى 

الثالثية الرابعة الثالثية الثالثة 

مقارنة في تطور القضايا المرفوعة بين سنتي 2018 و2019
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القائمون بدعاوى النفاذ الى المعلومة أمام الهيئة   . 2. 1

 النسبة عدد الدعاوى طبيعة المدعين أمام الهيئة

54 %599شخص طبيعي

46 %512شخص معنوي

%1111100  المجموع

تطور عدد القضايا الواردة بين سنتي 2018 و2019

458

214207232

76

2019

2018

143 160
214

 عدد الدعاوى األول الثاني الثالث الرابع

458214207232
2019

21416014376
2018
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تطور عدد الدعاوى حسب طبيعة المدعين أمام الهيئة

تطور عدد الدعاوي حسب طبيعة المدعين بين سنتي 2018 و2019

طبيعة المدعين 
أمام الهيئة

 النسبة عدد الدعاوى

2018201920182019

54 %55 %326599شخص طبيعي

46 %45 %267512شخص معنوي

100 %100 %5931111المجموع

0 100 200 300 400 500 600 700

2019

2018

512

599

267

326

شخص معنويشخص طبيعي

54%
46%

شخص معنويشخص طبيعي

طبيعة المدعين أمام الهيئة 2019
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نسب توزيع القضايا حسب الهياكل المّدعى عليها لسنة 2019

الهياكل المّدعى عليها أمام الهيئة   . 3. 1

النسبةعدد القضايا الهيكلالنسبةعدد القضايا الهيكل

1 %13هيئات قضائية0.2 %2رئاسة الجمهورية

1 %11البنك المركزي0.4 %5مجلس نواب الشعب

رئاسة الحكومة 
وبقية الوزارات

1 %12بنوك أخرى40 446%

0.4 %6جامعات رياضية8 %84الواليات

18 %205البلديات
هيئات عمومية 

مستقلة
68% 6

المؤسسات 
والمنشآت العمومية

237% 21
هيئات مهنية، 

منضمات وجمعيات
22% 2

%40

%21

%18

%8

%6

%2

%1

%1

%1

%1

%1

%0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45

رئاسة الحكومة و بقية الوزارات 

المؤسسات و المنشآت العمومية 

البلديات 

الواليات 

هيئات عمومية مستقلة 

هيئات مهنية منظمات و جمعيات 

جامعات رياضية

بنوك آخرى

البنك المركزي 

هيئات قضائية

 رئاسة الجمهورية :
مجلس نواب الشعب  
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تطــور عــدد توزيــع القضايــا حســب الهيــاكل المّدعــى عليهــا بيــن ســنتي 
2018 و 2019

 الهيكل

 عدد القضايا

20182019

57رئاسة الجمهورية، مجلس نواب الشعب

220446رئاسة الحكومة وبقية الوزارات

3484الواليات

56205البلديات ومجالس جهوية

192237المؤسسات والمنشآت العمومية

913هيئات قضائية

1111البنك المركزي

612بنوك أخرى 

56جامعات رياضية

2868هيئات عمومية مستقلة

2722هيئات مهنية، منظمات، أحزاب وشركات

5931111المجموع
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تطور عدد توزيع القضايا حسب الهياكل المّدعى عليها بين سنتي

 2018 و 2019

القضايا التي تم البت فيها 2019

446

237

205

84

68

22

11

13

12

7

6
5

5

6

11

27

28

34

56

192

9

220

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

20182019

2. قرارات مجلس الهيئة
2 .1 .القضايا التي تم البت فيها سنة 2019

ــة مرفوعــة أمــام الهيئــة أي بنســبة 80 %   فــي 887 قضيــة مــن إجمالــي 1111 قضّي
ّ

تــم ســنة 2019 البــت
مــن مجمــوع القضايــا.

80%

20% شخص طبيعي

شخص معنوي

رئاسة الحكومة و بقية الوزارات 

المؤسسات و المنشآت العمومية 

البلديات ومجالس جهوية

الواليات 

هيئات عمومية مستقلة 

هيئات مهنية, منظمات و جمعيات 

البنك المركزي 

هيئات قضائية

بنوك آخرى

رئاسة الجمهورية : مجلس نواب الشعب  

جامعات رياضية
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القضايــا التــي تــم البــت فيهــا 
بيــن ســنتي 2018 و2019

توزيع قرارات المجلس لسنة 2019

20192018

0

500

1000

887

247

عدد القضايا الواردة 

 2018 593

2019 1111

2 .2 . قرارات مجلس الهيئة خالل سنة2019 

 النسبة % عدد الدعاوى القرار

34 %299حكم لصالح الدعوى

40 %358رفض الدعوى

22 %194انعدام ما يستوجب النظر

4 %36طرح الدعوى

100 %887المجموع

22%
34%

40%

4%

حكم لصالح الدعوى

انعدام ما يستوجب النظر

رفض الدعوى

طرح الدعوى
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تطور قرارات المجلس بين سنتي 2018 و 2019

تطور قرارات المجلس بين سنتي 2018 و 2019

الدعــوى  لصالــح  الحكــم 
2019 ســنة 

الحكم برفض الدعوى 
سنة 2019

%22776 كليا 

%7224 جزئيا

%12435 أصال 

%15844 شكال

%226 عدم االختصاص

 عدم قبول 
الدعوى

5415%

 عدد الدعاوى القرار

20182019

135299حكم لصالح الدعوى

75358رفض الدعوى

32194انعدام ما يستوجب النظر

536طرح الدعوى

247887المجموع

20182019

حكم لصالح الدعوى

انعدام ما يستوجب النظر

رفض الدعوى

طرح الدعوى

0 100 200 300 400

36

194

358

299

5

32

75

135
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2 .3 . الدعاوى االستئنافية

تتطــّور عــدد القــرارات المســتأنفة مــن 36 ســنة 2018 إلــى 87 ســنة 2019 و تتــوزع القــرارات المســتأنفة 
بحســب القائميــن بالدعــوة االســتئنافية لســنة 2019 وفقــا لبيانــات الجــدول التالــي :

 النسبة المأوية العدد  القائم بالدعوى االستئنافية

46 %40المدعي

53 %46المدعى عليه

1 %1المتداخل

100 %87المجموع

تطور عدد القرارات المستأنفة بين سنتي 2018 و2019

تطور عدد القرارات المستأنفة بحسب القائمين بالدعوة االستئنافية 
بين سنتي 2018 و2019

0 20 40 60 80 100

2019

2018

87
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توزيع القضايا المستأنفة حسب القرار
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2 .4 .  قراءة في قرارات مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة

انطالقــا مــن أهميــة الــدور الموكــول للوظيفــة القضائيــة واصلــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة مــن خــالل 
قراراتهــا، العمــل علــى ترســيخ عــّدة مبــادئ متصلــة بتكريــس الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ســاعية 
مــن خــالل فقــه قضائهــا علــى حســن تطبيــق أحــكام القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 

24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وتوضيــح عــّدة جوانــب منــه.

فــي  بالحــق  المتعلــق  األساســي  القانــون  انطبــاق  تحديــد مجــال  بخصــوص 
المعلومــة إلــى  النفــاذ 

تميــز القانــون األساســي عــدد القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 
ــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة باتســاع مجــال تطبيقــه، ذلــك أن القانــون التونســي شــمل 

ّ
المتعل

صلــب فصلــه 2 جميــع ســلط الدولــة )الســلطة التشــريعية، الســلطة التنفيذيــة، الســلطة القضائيــة( وجميــع 
الهيــاكل العموميــة مهمــا كانــت طبيعتهــا القانونيــة أو صنفهــا )مؤسســات عموميــة، منشــآت، بلديــات، 
واليــات، هيئــات عموميــة مســتقلة، هيئــات تعديليــة...( كمــا شــمل أيضــا أشــخاص القانــون الخــاص التــي 

تســّير مرافــق عامــة وكل الهيــاكل والمنظمــات والجمعيــات التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي.

فــي هــذا اإلطــار تولــت الهيئــة مــن خــالل القــرارات الصــادرة عنهــا بيــان كيفيــة شــمول القانــون األساســي 
ــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة لعديــد 

ّ
عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعل

الهيــاكل علــى غــرار: 

الهيئــات المهنيــة بصفتهــا تســاهم فــي تســيير مرافــق عامــة وحيــث اســتقر فقــه القضــاء اإلداري علــى 
اعتبــار الهيــآت المهنيــة8 مــن ضمــن األشــخاص المعنويــة التــي تســاهم فــي تســيير المرافــق العامــة ذات 
ــّم بموجــب قوانيــن تضبــط مهامهــا ومشــموالتها وتســندها  العالقــة بنشــاطها، ســّيما وأن إحداثهــا يت

البعــض مــن صالحيــات الســلطة العامــة.

القــرار عــدد 397 بتاريــخ 18 أفريــل 2019 )ف.ب ضــّد الهيئــة الوطنيــة للعــدول المنفذيــن بتونــس فــي 
شــخص ممثلهــا القانونــي( “وحيــث أن الهيئــة الوطنيــة للعــدول المنفذيــن تســاهم فــي تســيير المرفــق 
العمومــي للعدالــة مــن خــالل اإلشــراف المباشــر علــى مهنــة العــدول المنفذيــن، مّمــا تغــدو معــه بالتالــي 
خاضعــة ألحــكام القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة”.

أشخاص القانون الخاص التي تسير مرافق عامة9 

القــرار عــدد 301 بتاريــخ 10 جانفــي2019 )ح.ع  ضــّد رئيــس المجلــس الوطنــي لعمــادة األطبــاء( “وحيــث لئــن 
ــه يســاهم بصفــة مباشــرة 

ّ
 أن

ّ
يعتبــر المجلــس الوطنــي لعمــادة األطّبــاء مــن أشــخاص القانــون الخــاص، إال

ــا للنصــوص القانونيــة والترتيبيــة الجــاري بهــا العمــل وخاصــة 
ً

ــع طبق
ّ
فــي تســيير المرفــق الصّحــي ويتمت

ــق بممارســة مهنتــي الطــب وطب 
ّ
منهــا القانــون عــدد 21 لســنة 1991 المــؤّرخ فــي 13 مــارس 1991 والمتعل

ــاء بالجــدول ومنحهــم رخــص الممارســة  ــات هامــة فــي مجــال ترســيم األطّب األســنان وتنظيمهــا بصالحي

8 -  هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 120 بتاريخ 20 سبتمبر 2018)س.غ / الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني(.

9 -  هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة، القــرار عــدد 151 بتاريــخ 20 ديســمبر 2018)الجمعيــة الوطنيــة لحمايــة قطــاع النقــل« تاكســي« بجميــع أنواعــه فــي شــخص 

ممثلهــا القانونــي ضــّد الرئيــس المديــر العــام لشــركة »تــاف«(.
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10 -  قضــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة برفــض الدعــوى أصــال لعــدم ثبــوت انتفــاع الهيــكل المعنــي بتمويــل عمومــي مالــي كان أو عينــي، القــرار عــدد 109 

بتاريــخ 26 جويليــة 2018 منظمــة أنــا يقــظ فــي شــخص ممثلهــا القانونــي / حــزب آفــاق تونــس فــي شــخص ممثلــه القانونــي يراجــع فــي نفــس الســياق 

القــرار عــدد 77 بتاريــخ 26 جويليــة 2018 )منظمــة أنــا يقــظ فــي شــخص ممثلهــا القانونــي / حــزب حركــة النهضــة فــي شــخص ممثلــه القانونــي(

ــر الشــرعية  ــة الممارســة غي ــة مــدى احترامهــم لواجباتهــم المهنيــة وكذلــك فــي مجــال مراقب ومراقب
ــق بالحــق 

ّ
 بأحــكام القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل

ً
للطــب، مّمــا يجعلــه بالتالــي مشــموال

فــي النفــاذ الــى المعلومــة”.

حصول الهيكل على تمويل عمومي مالي أو عيني 

ى مــن خاللــه لهيئــة النفــاذ إلــى 
ّ
إن معيــار االنتفــاع بالتمويــل العمومــي يكتســي أهميــة بالغــة إذ تســن

مــا ثبــت انتفــاع 
ّ
المعلومــة إخضــاع عــّدة هيــاكل إلــى أحــكام القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 كل

الهيــكل بهــذا التمويــل ماليــا كان أو عينيــا10 .

القــرار عــدد 200 بتاريــخ 24 جانفــي 2019 )و.ج ضــّد جمعيــة الهــالل األحمــر التونســي فــي شــخص ممثلهــا 
القانوني(

وحيــث لئــن كان الهــالل األحمــر التونســي منتمًيــا إلــى المنظومــة الدوليــة لجمعيــات الصليــب األحمــر 
 أّن ذلــك ال يحــول دون اعتبــاره مــن الجمعيــات 

ّ
تــي تضــّم جمعيــات ذات أبعــاد إنســانية، إال

ّ
والهــالل األحمــر ال

ــذي يرتبــط وثيــق االرتبــاط بالمرفــق 
ّ
المســاعدة للســلط العموميــة فــي تســيير وتنظيــم نشــاط اإلســعاف ال

العــام الصّحــي.

وحيــث ثبــت كذلــك للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الهــالل األحمــر التونســي ينتفــع ســواء 
يــة بدعــم عمومــي ســواء مــن ميزانيــة 

ّ
علــى مســتوى هيكلــه المركــزي أو علــى مســتوى هيئاتــه المحل

يــة، مّمــا يجعلــه بالتالــي خاضًعــا ألحــكام القانــون األساســي عــدد 
ّ
الدولــة أو مــن ميزانيــة الجماعــات المحل

 فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.
ّ

ــق بالحــق
ّ
22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل

التونســية المواطنــة  المؤّسســات  كونفدراليــة  ضــّد  2019)ح.ع  أفريــل   25 بتاريــخ   350 عــدد   القــرار 
)”CONNECT“

بالرغــم مــن الدفــع المقــّدم مــن رئيــس كونفدراليــة المؤّسســات المواطنة التونســية “CONNECT” بعدم 
خضــوع الجهــة المّدعــى عليهــا ألحــكام القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي 
صلــة 

ّ
 أن الهيئــة قضــت بتســليم العــارض نســخة ورقيــة مــن جميــع الوثائــق المت

ّ
النفــاذ إلــى المعلومــة إال

بإجــراءات وتنفيــذ طلــب العــروض الخــاص بتنظيــم منتــدى “فيتراليــا 2018  “وحيــث ثبــت للهيئــة، مــن خــالل 
مظروفــات الملــف وخاصــة منهــا تقاريــر مراقــب الحســابات ومكتــوب رئيــس الحكومــة الموّجــه إلــى الرئيس 
ــق برصــد دعــم 

ّ
ــر العــام للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بتاريــخ 20 ســبتمبر 2017 والمتعل المدي

مالــي بعنــوان ســنة 2017 لفائــدة المنظمــة المّدعــى عليهــا، قــدره ثمانمائــة ألــف دينــار )800.000،000 
د(، أّن هــذه األخيــرة انتفعــت بتمويــل عمومــي علــى معنــى أحــكام الفصــل 2 مــن القانــون األساســي عــدد 
22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، مّمــا يجعلهــا 

بالتالــي خاضعــة ألحــكام هــذا القانــون”.

القــرار عــدد 1123 بتاريــخ 28 نوفمبــر 2019 )ع.د ضــّد االتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي شــخص ممثلــه 
القانونــي(

انتهجــت الهيئــة مقاربــة موســعة لتعريــف التمويــل العمومــي فاعتبــرت أن »التمويــل العمومــي يمكــن 
ــذوات  ــة أو غيرهــا مــن ال ــر صــرف دفوعــات ماليــة مــن الدول ــا مباشــرا وذلــك عب أن يكــون تمويــال عمومي
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العموميــة للمنظمــات أو الجمعيــات المعنيــة، كمــا يمكــن أن يكــون فــي شــكل عينــي وذلــك عبــر توفيــر 
مقــرات أو تجهيــزات لهــذه المنظمــات والجمعيــات أو مــن خــالل وضــع أعــوان عمومييــن علــى ذمتهــا مــع 

تحّمــل الدولــة لألعبــاء الماليــة المترتبــة عــن ذلــك.

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل االطــالع علــى مظروفــات الملــف، وخاصــة منهــا اإلجابــة الكتابيــة لوزيــر 
الشــؤون االجتماعيــة علــى الســؤال الموّجــه إليــه بمجلــس نــواب الشــعب حــول وضعيــة الصنــدوق الخــاص 
بالدولــة المحــدث بموجــب قانــون الماليــة لســنة 1975 والجهــات المنتفعــة بدفوعــات هــذا الصنــدوق 
خــالل الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 2010 إلــى ســنة 2017، أّن االتحــاد العــام التونســي للشــغل يعــّد مــن 
ــه قــد تــّم تحويــل مبالــغ ماليــة لفائدتــه بهــذا العنــوان 

ّ
ضمــن الجهــات المنتفعــة بتمويــالت الصنــدوق وأن

خــالل ســنوات 2010 و2014 و2015 و2016 و2017 تجــاوزت العشــرين مليــون دينــار، كمــا ثبــت أيضــا مــن خــالل 
االطــالع علــى تقاريــر مراجــع الحســابات حــول القوائــم الماليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي 
ــل للمنظمــة النقابيــة فــي إطــار تطبيــق مقتضيــات 

ّ
ــه تــّم إســناد منــح تدخ

ّ
بعنــوان الســنوات المذكــورة، أن

ــق بالتدخــالت االجتماعيــة لفائــدة العمــال وذلــك بموجــب 
ّ
الفصــل 6 مــن األمــر عــدد 1925 لســنة 1997 المتعل

محاضــر اجتماعــات مجلــس إدارة الصنــدوق ومقــّررات صــادرة فــي الغــرض عــن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة.

تــّم  ــا للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن عــددا مــن األعــوان العمومييــن 
ً

وحيــث ثبــت أيض
ــا لمقتضيــات المنشــور عــدد 70 الصــادر عــن 

ً
حــاد العــام التونســي للشــغل وفق

ّ
وضعهــم علــى ذّمــة االت

ــا تاًمــا فــي حيــن 
ً

الوزيــر األول بتاريــخ 8 ديســمبر 1994 وهــم متفّرغــون للعمــل بالمنظمــة النقابيــة تفّرغ
هــم يتقاضــون أجورهــم علــى حســاب إداراتهــم ومؤّسســاتهم األصليــة.

ّ
أن

حــاد، فــإّن إجــراء الوضــع علــى الذمــة، وبصــرف النظــر عــن مــدى 
ّ
وحيــث خالفــا لمــا دفــع بــه األميــن العــام لالت

 مــن أشــكال التمويــل العمومــي ضــرورة أّن الدولــة تتكفــل 
ً
شــرعيته مــن الناحيــة القانونيــة، يعتبــر شــكال

ســواء بصفــة مباشــرة أو عــن طريــق مؤّسســاتها ومنشــآتها العموميــة بخــالص األعــوان الموضوعيــن 
حــاد وتتحمــل أعبائهــم االجتماعيــة علــى حســاب المــال العــام، وهــي وضعيــة تختلــف عــن 

ّ
علــى ذمــة االت

وضعيــة اإللحــاق المنصــوص عليهــا بقانــون الوظيفــة العموميــة وبالنظــام األساســي العــام ألعــوان 
الدواويــن والمؤّسســات والمنشــآت العموميــة والتــي تتحمــل فــي إطارهــا الهيــاكل المنتفعــة باإللحــاق 

قــة بهــم”.
ّ
أجــور األعــوان الملحقيــن لديهــا والمســاهمات االجتماعيــة المتعل

بخصوص تعريف المعلومة

تعتبــر المعلومــة المفهــوم األساســي والمركــزي فــي المنظومــة القانونيــة المنظمــة للحــق فــي 
النفــاذ إلــى المعلومــة، فــال يمكــن بداهــة الحديــث عــن هــذا الحــق وفهــم أبعــاده دون تحديــد المقصــود 
بالمعلومــة المشــمولة بهــذا الحــق لذلــك عــّرف المشــرع صراحــة المعلومــة فــي الفصــل 3 مــن القانــون 

األساســي عــدد 22 لســنة 2016 بكونهــا

 كل معلومة مدّونة مهما كان شــكلها أو تاريخها أو وعاؤها والتي تنتجها 
أو تتحصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام هــذا القانــون فــي إطــار ممارســة 

نشاطها.

ويســتفاد مــن هــذا التعريــف أنــه تعتبــر معلومــة قابلــة للنفــاذ علــى معنــى هــذا القانــون تلــك التــي 
اســتوفت كّل شــروطها ومراحــل انتاجهــا وأصبحــت معلومــة نهائيــة دون ســواها، وبالتالــي فإنــه ال يمكــن 
مبدئيــا النفــاذ إلــى المعلومــات التــي الزالــت فــي طــور اإلعــداد ولــم تبلــغ بعــد مرحلــة المعلومــة الجاهــزة 
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لالســتعمال فــي حــّد ذاتهــا )مســودة أوليــة لبرنامــج إصــالح/ مشــروع قــرار ترتيبــي مــازال فــي طــور اإلعــداد 
مشــروع عقــد الزال فــي طــور التفــاوض ولــم يتــّم االتفــاق عــل بنــوده(.

1 . المعلومة القابلة للنفاذ هي المعلومة الموجودة ماديا وفعليا مهما كان شكلها أو وعاؤها11 : 

ممثلــه  شــخص  فــي  للتضامــن  التونســي  البنــك  ضــّد  )إ.ع   2019 ديســمبر   26 بتاريــخ   825 عــدد  القــرار 
القانونــي(.

وحيــث دفــع الرئيــس المديــر العــام للبنــك التونســي للتضامــن فــي نطــاق الرد عــن الدعوى بــأّن المعلومة 
ا منهــا 

ً
التــي يرغــب المدعــي الحصــول عليهــا مــن صنعــه ويملــك أصولهــا وقــد ســبق لــه أن قــّدم نســخ

ــه يتعــذر تمكيــن العــارض مــن هــذه الوثائــق لعــدم 
ّ
ــا فــي نفــس الســياق بأن

ً
إلــى البنــك ســنة 2008، مضيف

رهــا لــدى البنــك نظــًرا لمــرور أكثــر مــن 12 ســنة منــذ تاريــخ إيداعهــا بمصالحــه.
ّ

توف

 
ّ
ــا أساســيا مخــوال لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي، إال

ً
وحيــث لئــن كان حــق النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حق

أّن ممارســته واالنتفــاع بــه يرتبــط وثيــق االرتبــاط بالوجــود المــاّدي والقانونــي للمعلومــة المطلوبــة لــدى 
الجهــة المعنيــة بمطلــب النفــاذ.

وحيــث طالمــا لــم يثبــت للهيئــة مــن خــالل أوراق الملــف، أّن الجهــة المّدعــى عليهــا تتحــّوز بنســخة مــن 
ــه ال يمكــن بالتالــي إلزامهــا بتســليم العــارض نســخة منهــا وهــو مــا يتعّيــن معــه 

ّ
الوثائــق المطلوبــة، فإن

.
ً
رفــض الدعــوى أصــال

 ضّد وزير العدل(
ّ
القرار عدد 732 بتاريخ 28 نوفمبر 2019 )جمعية الخط

دفــع وزيــر العــدل فــي هــذه القضيــة برفــض الدعــوى أصــال اســتنادا إلى أحــكام الفصلين 2 و3 مــن القانون 
األساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، معتبــرا أن وزارة العــدل ال تنشــئ المعطيــات 
موضــوع مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة بالنظــر إلــى أن شــهادة العفــو التشــريعي العــام يســلمها 
 أن مجلــس الهيئــة توّصــل فــي هــذا القــرار 

ّ
الــوكالء العامــون لمحاكــم االســتئناف كّل حســب اختصاصــه إال

إلــى إلــزام وزيــر العــدل بتســليم العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي نســخة ورقيــة مــن المعلومــات 
المتوفــرة لديهــا حــول عــدد المنتفعيــن بالعفــو التشــريعي العــام مــع توزيعهــم حســب النــوع االجتماعــي 
والمنطقــة الجغرافيــة والســّن مــع بيــان عــدد المحكوميــن بالســجن منهــم قبــل ســنة 2011 بعدمــا ثبــت لــه 

الوجــود المــاّدي والقانونــي للمعطيــات المطلوبــة.

»وحيــث أن تســليم الــوكالء العاميــن لمحاكــم االســتئناف لشــهائد العفــو التشــريعي العــام ال يعنــي 
بالضــرورة عــدم توفــر وزارة العــدل علــى المعطيــات االحصائيــات الطلوبــة خاصــة وأن المحاكــم ال تتمتــع 
بالشــخصية القانونيــة وتعتبــر مــن المصالــح الخارجيــة التــي تعــود بالنظــر لــوزارة العــدل حســب صريــح 

الفصــل 13 مــن األمــر عــدد 1062 لســنة 1974 المــؤرخ فــي 28 نوفمبــر 1974.

ــالع علــى الموقــع الرســمي للبوابــة 
ّ
وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي القضيــة، ومــن خــالل االط

الرئيســية لــوزارة العــدل وخاصــة منهــا التقريــر الصحفــي الخــاص مــع وزيــر العــدل الصــادر بتاريــخ 25 مــارس 
2011 أن وزيــر العــدل صــّرح فــي هــذا اللقــاء »أنــه بمجــرد دخــول مرســوم العفــو العــام حّيــز التنفيــذ بــادرت 
المحاكــم بتنفيــذ أحكامــه وذلــك بإطــالق ســراح المســاجين المحكــوم عليهــم أو الموقوفيــن تحفظيــا 
وعددهــم 184 كمــا انتفــع بــه 99 مــن المحكــوم عليهــم الذيــن فــّروا مــن الوحــدات الســجنية و83 ممــن 

ســبق تمتيعهــم بالســراح الشــرطي«.

11 -   - انتهــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة إلــى القضــاء برفــض الدعــوى أصــال كلمــا لــم يثبــت لهــا الوجــود المــادي والقانونــي للمعلومــة المطلوبــة لــدى 

الجهــة المّدعــى عليهــا يراجــع فــي هــذا الســياق القــرار عــدد 63 بتاريــخ 28 جــوان 2018 )ص.م / وزيــر التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الترابيــة والتعميــر(.
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 فــي شــخص ممثلهــا القانوني ضــّد وزير الوظيفة 
ّ
القــرار عــدد 836 بتاريــخ 19 ديســمبر 2019 جمعيــة الخــط

العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات العمومية.

وحيــث اقتضــى الفصــل 2 مــن قــرار رئيــس الحكومــة المــؤرخ فــي 14 ســبتمبر 2012 المتعلــق بضبــط تركيبــة 
وتنظيــم وســير عمــل اللجنــة المشــتركة المكلفــة بالنظــر فــي ملفــات المترشــحين لالنتــداب مــن أفــراد 
عائــالت شــهداء ومصابــي الثــورة والمنتفعيــن بالعفــو العــام أنــه يتــرأس هــذه اللجنــة رئيــس الهيئــة 

ــه. العامــة للوظيفــة العموميــة برئاســة الحكومــة أو مــن يمثل

وحيــث اقتضــى كذلــك الفصــل 2 مــن األمــر الحكومــي عــدد 972 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر 
2018 والمتعلــق بإحــداث وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث اإلدارة والسياســات العموميــة أنــه تلحــق 
بهيــاكل هــذه الــوزارة الهيــاكل الراجعــة إلــى رئاســة الحكومــة والتــي مــن بينهــا الهيئــة العامــة للوظيفــة 

العموميــة.

وحيــث يستشــف مــن خــالل قــراءة أحــكام هــذه الفصــول ومــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أن الجهــة 
المّدعــى عليهــا تتوفــر بالضــرورة علــى القائمــات االســمية لألعــوان المنتدبيــن فــي الوظيفــة العموميــة 
مــن المتمتعيــن بالعفــو التشــريعي العــام، كمــا تتوفــر علــى تواريــخ انتدابهــم باعتبارهــا شــاركت فــي 
أعمــال اللجنــة المشــتركة المكلفــة بالنظــر فــي ملفــات المترشــحين لالنتــداب مــن أفــراد عائــالت شــهداء 
لألعــوان  االســمية  القائمــة  وإعــداد  ضبــط  خــالل  مــن  العــام  بالعفــو  والمنتفعيــن  الثــورة  ومصابــي 

العمومييــن المنتفعيــن بالعفــو العــام.

2. المعلومة القابلة للنفاذ هي المعلومة النهائية

القرار عدد 640 بتاريخ 30 ماي 2019 )م.ب ضّد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري(

فاذ 
ّ
“حيــث دفعــت وزارة الفالحــة والمــوارد المائّيــة والّصيــد البحــري بــأّن محضــر الجلســة موضــوع مطلــب الن

لــم تتــم المصادقــة عليــه وأنــه تــّم عــرض المســألة الخالفيــة المتصلــة بتغييــر الصبغــة علــى وزيــر الفالحــة 
ــر 2018 وهــو مــا اســتوجب إلغــاء النقطــة األولــى مــن محضــر جلســة  الــذي رفــض ذلــك بتاريــخ 13 نوفمب
قــة بــم وحيــث لئــن ثبــت مــن مظروفــات الملــف، أّن اقتــراح 

ّ
العمــل المنعقــدة بتاريــخ 19 أكتوبــر 2018 والمتعل

الموافقــة علــى تغييــر صبغــة التصــرف لمســلك التلقيــح االصطناعــي مــن شــخص طبيعــي إلــى شــخص 
معنــوي الــذي تــم إقــراره أثنــاء جلســة العمــل المنعقــدة بتاريــخ 19 أكتوبــر 2018، لــم يحــظ بمصادقــة وزيــر 
ــرة الصــادرة عنــه تحــت عــدد 34 بتاريــخ 28 فيفــري 2018، 

ّ
الفالحــة لتعــارض هــذا اإلجــراء مــع محتــوى المذك

ــق لجلســة العمــل المذكــورة”.
ّ
إال أّن ذلــك ال يمنــع تحــّوز الجهــة المّدعــى عليهــا بمحضــر يوث

3. التمييز بين المعلومة المطلوبة من قبل المدعي والخدمات اإلدارية التي يسديها الهيكل:

القرار عدد 922 بتاريخ 19 جوان 2019 )ع.س ضّد الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البّري(

ــق بطلــب 
ّ
تــي تتعل

ّ
“وحيــث اســتقر فقــه قضــاء الهيئــة علــى التمييــز بيــن مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة ال

تــي تنتجهــا أو تتحّصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة ألحكامه بمناســبة 
ّ
الحصــول علــى الوثائــق والمعلومــات ال

تــي تســديها هــذه الهيــاكل للعمــوم بطلــب منهــم 
ّ
تســييرها للمرافــق العامــة، وبيــن الخدمــات اإلداريــة ال

مــة بنصــوص خاصــة بهــا12 .
ّ
والمنظ

ــق بضبــط 
ّ
ضــح بالرجــوع إلــى األمــر عــدد 1184 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 11 أكتوبــر 2016 والمتعل

ّ
وحيــث يت

المعاليــم الّراجعــة للوكالــة الفنيــة للنقــل البــّري مقابــل الخدمــات التــي تســديها أّن تســليم معطيــات مــن 

ــر 2019 )م.ب / رئيســة بلديــة تونــس( والقــرار عــدد 692 بتاريــخ 1 أوت 2019  12   - يراجــع أيضــا قــرارات هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة عــدد 646 بتاريــخ 10 أكتوب

ــة الترابيــة(. ــر التجهيــز واإلســكان والتهيئ )ف.ك/ وزي
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الســجّل الوطنــي للعربــات ورخــص الســياقة هــي مــن ضمــن الخدمــات التــي تســديها الوكالــة الفنيــة للنقــل 
البــري للعمــوم بمقابــل ووفــق إجــراءات خاصــة”.

بخصوص استثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة

الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة كغيــره مــن الحقــوق األخــرى ال يعتبــرا حقــا مطلقــا وإنمــا تتخللــه 
اســتثناءات لذلــك اقتضــت أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون األساســي عـــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 
 فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه: “ال يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض 

ّ
ــق بالحــق

ّ
مــارس 2016 والمتعل

فــاذ إلــى المعلومــة إال إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر باألمــن العــام أو بالدفــاع الوطني أو 
ّ
طلــب الن

بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية 
وملكيتــه الفكريــة. 

لتقديــر  خاضعــة  وتكــون  المعلومــة  إلــى  فــاذ 
ّ
الن لحــق  اســتثناءات مطلقــة  المجــاالت  هــذه  تعتبــر  وال 

المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب 
بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ”.

ويســتنتج مــن قــراءة أحــكام هــذا الفصــل أن تعلــق مطالــب النفــاذ الــواردة علــى احــدى الهيــاكل الخاضعــة 
ألحــكام هــذا القانــون بأحــد االســتثناءات المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 مــن القانــون األساســي المتعلــق 
بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ال تــؤدي 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 المشــّرع علــى أال تتحــول هــذه االســتثناءات إلــى مبــرر لعــدم إتاحــة المعلومــة المطلوبــة بمجرد 
أن يكــون بعضهــا مشــموال بهــذه االســتثناءات لذلــك اقتضــت أحــكام الفصــل 27 مــن ذات القانــون أنــه إذا 
كانــت المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، 

فــال 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 
يســتجيب إلــى تحقيــق األهــداف القانونيــة للقانــون المتصلة بتكريس مبدأي الشــفافية والمســاءلة فيما 
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.

1. االستثناء المطلق لحق النفاذ إلى المعلومة

إلــى  النفــاذ  يشــمل  “ال  أنــه  المذكــور،  القانــون  مــن   25 الفصــل  اقتضــى 
المعلومــة البيانــات المتعلقــة بهويــة األشــخاص الذيــن قدمــوا معلومــات 

حــاالت فســاد”. أو  تجــاوزات  عــن  اإلبــالغ  بهــدف 

وفــي هــذا اإلطــار رفضــت الهيئــة االســتجابة لطلــب المنظمــة التونســية للتنميــة المركزيــة فــي شــخص 
ممثلهــا القانونــي الموجــه إلــى رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد فــي النفــاذ إلــى الملــف 
غــة )ف.ق( والمرّســم تحــت عــدد 4357/2017 والمتعلــق بإبالغهــا عــن شــبهة فســاد 

ّ
الــذي تقّدمــت بــه المبل

ومطلــب الحمايــة المصاحــب لــه.
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القــرار عــدد 297 بتاريــخ 7 مــارس 2019 )المنظمــة التونســية للتنميــة المركزيــة فــي شــخص ممثلهــا 
القانونــي ضــّد رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد(

المبلغــة )ف.ق(  ــت 
ّ
الــذي تول االبــالغ عــن الفســاد  المتصلــة بملــف  الكشــف عــن المعطيــات  وحيــث أن 

تقديمــه إلــى الهيئــة وعــن مطلــب الحمايــة المصاحــب لــه، مــن شــأنه أن يهــّدد ســالمة المعنيــة باألمــر 
وأن يعّرضهــا إلــى إجــراءات انتقاميــة أو تهديــدات، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل مطلــب النفــاذ موضــوع 
الدعــوى الراهنــة، متعارضــا مــع مقاصــد الفصــل 25 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ 
 فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ومــع جوهــر القانــون األساســي عــدد 

ّ
ــق بالحــق

ّ
فــي 24 مــارس 2016 المتعل

10 لســنة 2017 المشــار إليــه أعــاله وأهدافــه.

2. االستثناء المتعلق بحماية األمن العام 13  

القرار عدد 469 بتاريخ 30 ماي 2019 )إ.ك ضّد والي المنستير(

ــط الجهــوي لتفــادي الكــوارث ومجابهتهــا 
ّ
رفــض والــي المنســتير طلــب العــارض فــي النفــاذ إلــى المخط

وتنظيــم النجــدة ومــن محاضــر الجلســات اللجنــة الجهويــة لتفــادي الكــوارث ومجابهتهــا وتنظيــم النجــدة 
لســنة 2018 ومــن مقــّرر إحــداث اللجــان الفرعيــة لتفــادي الكــوارث ومحاضــر جلســاتها ومــن اإلحصــاء 
الشــامل لجميــع مــا هــو متوفــر فــي الجهــة مــن طاقــات بشــرية وجميــع المعــدات واآلليــات والعقــارات 

ومنشــآت الخدمــات التــي يمكــن تســخيرها وأذون التســخير الصــادرة خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة

ــه تــّم رفــض مطلــب النفــاذ موضــوع 
ّ
“وحيــث دفــع والــي المنســتير، فــي نطــاق التحقيــق فــي القضيــة، بأن

فــاذ 
ّ
 فــي الن

ّ
ــق بالحــق

ّ
قضيــة الحــال اســتنادا للفصــل 24 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل

ــق بمختلــف الهيــاكل الجهويــة 
ّ
إلــى المعلومــة باعتبــار وأّن الوثائــق المطلوبــة تتضمــن معطيــات تتعل

ــي مــن الممكــن توظيفهــا بصفــة مباشــرة أو 
ّ
يــة المتداخلــة وخاصــة األمنيــة منهــا والت

ّ
اإلداريــة والفن

ــه ال يمكــن تجزئــة الوثائــق المطلوبــة لتمكيــن 
ّ
غيــر مباشــرة آنيــا أو الحقــا لإلضــرار باألمــن العــام، خاصــة وأن

المدعــي مــن النفــاذ إلــى الجــزء الممكــن النفــاذ إليــه وحجــب بقيــة األجــزاء. مضيفــا بــأّن التأخــر فــي الــرّد 
علــى مطلــب النفــاذ مــرّده التنســيق بيــن مختلــف الهيــاكل المتداخلــة فــي الموضــوع وخاصــة لتقديــر 
إمكانيــة النفــاذ إلــى الوثائــق مــن عدمــه مفيــدا بأنــه تــّم االتفــاق علــى رفــض مطلــب النفــاذ بهــدف 

ــرر تطبيقــا ألحــكام الفصــل 24 المذكــور آنفــا.
ّ

ــي مــن الض
ّ

التوق

ن والــي المنســتير لــم يفلــح فــي إثبــات األضــرار ســواء اآلنية 
ّ
وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى مظروفــات الملــف أ

صلــة 
ّ
ــب عــن حصــول المدعــي علــى نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة والمت

ّ
حقــة التــي يمكــن أن تترت

ّ
أو الال

جنــة الجهويــة لتفــادي الكــوارث ومجابهتهــا.
ّ
بعمــل الل

العــه علــى كيفيــة االســتعداد 
ّ
وحيــث علــى خــالف ذلــك فــإّن حصــول المّدعــي علــى الوثائــق المطلوبــة واط

مــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة 
ّ
لمجابهــة الكــوارث علــى مســتوى واليــة المنســتير، إن

ــي مــن الكــوارث، 
ّ

ــق بتنفيــذ البرامــج الوطنيــة للتوق
ّ
إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعل

المجــال  تنفيــذ السياســات العموميــة فــي هــذا  العمــوم فــي متابعــة  كمــا يســمح بدعــم مشــاركة 
وتقييمهــا”.

القرار عدد 670 بتاريخ 19 سبتمبر 2019 )ر.س ضّد وزير الداخلية(

قــة بالمهاجريــن التونســيين غيــر النظامييــن 
ّ
تمثــل طلــب العــارض فــي النفــاذ إلــى المعطيــات المتعل

لــة فيمــا يلــي:
ّ
والمتمث

13   - هيئة النفاذ إلى المعلومة القرار عدد 110 بتاريخ 18 أكتوبر 2018 )ع.غ / وزير الداخلية(
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جاه تونس خالل السنوات 2016 و2017 و2018،
ّ
• عدد التونسيين المرحلين من مطارات أوربية في ات

• عدد رحالت الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين،

• إحصائيات المرحلين حسب الفئة العمرية والنوع االجتماعي،

• اإلطار القانوني لقبول التونسيين المرحلين من الدول األوروبية،

“وحيــث دفــع وزيــر الداخليــة بــأّن المعلومــات المطلوبــة غيــر قابلــة للنفــاذ وذلــك لتميــز محتواهــا بالصبغــة 
األمنيــة الخاصــة والســرية ولمــا قــد ينجــر عــن إتاحتهــا مــن إضــرار جــدي ومباشــر باألمــن العــام وبالمصلحــة 

العامة.

ــا لمــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا، فــإّن المعلومــات المطلوبــة هــي معطيــات إحصائيــة 
ً

وحيــث خالف
ــق بظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة وباإلطــار القانونــي لقبــول المواطنيــن المرّحليــن مــن 

ّ
مجــّردة تتعل

ــالع عليهــا أو الحصــول علــى نســخة منهــا مــن شــأنه إلحــاق 
ّ
الــدول األوروبيــة ولــم يثبــت للهيئــة أّن االط

أي ضــرر باألمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو كذلــك بحقــوق 
الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

وحيــث أّن تمكيــن العارضــة بوصفهــا صحفيــة مــن هــذه المعطيــات يســاهم بصفــة مباشــرة فــي تحقيــق 
ــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة 

ّ
أهــداف القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل

ــق بالتصــّرف فــي المرافــق العامــة 
ّ
صلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعل

ّ
منهــا تلــك المت

ــق بالتصــّدي 
ّ
 المواطنيــن فــي متابعــة تنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة فيمــا يتعل

ّ
ويدعــم حــق

لظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة بمــا مــن شــأنه أن يدعــم الثقــة فــي هيــاكل وزارة الداخليــة”.

القرار عدد 410 - 411 بتاريخ 24 أكتوبر 2019 )ع.غ ضّد رئاسة الجمهورية في شخص ممثلها القانوني(

حيــث دفعــت الجهــة المّدعــى عليهــا بأحــكام الفصــل 24 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 
ــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة معتبــرة بأنــه ال يمكــن تســليم العــارض نســخة مــن الهيــكل 

ّ
المتعل

ــق باألمــن 
ّ
التنظيمــي إلدارة أمــن رئيــس الدولــة والشــخصيات الرســمية بالنظــر إلــى كونهــا معطيــات تتعل

العــام ومصبوغــة بالســّرية ويعــود ذلــك إلــى طبيعــة المهــام المناطــة بعهــدة أعــوان أمــن رئيــس الدولة 
والشــخصيات الرســمية التــي تقتضــي منهــم حمايــة القصــور واإلقامــات كمــا أن مختلــف دول العالــم 

تخضــع لتنظيــم ال يســمح بالكشــف عــن مثــل هــذه المعطيــات للعمــوم.

وحيــث تبّيــن مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الضــرر المترتــب عــن حصــول العــارض علــى نســخة مــن 
الهيــكل التنظيمــي لمصالــح اإلدارة العامــة ألمــن رئيــس الدولــة والشــخصيات الرســمية يعــّد فــي تقديــر 
الهيئــة ضــررا جســيما مقارنــة بالمصلحــة التــي قــد تنجــّر عــن الحصــول علــى نســخة منــه خاصــة وأن تمكيــن 
ل تهديــدا حقيقيــا لألمــن العــام ولســالمة األشــخاص العامليــن بمؤّسســة 

ّ
العــارض مــن ذلــك قــد يشــك

رئاســة الجمهوريــة.

القرار عدد 227 بتاريخ 24 جويلية 2019 )منظمة أنا يقظ ضّد محافظ البنك المركزي التونسي(.

المطلوبــة  المعلومــات  بــأّن  التونســي  المركــزي  البنــك  محافــظ  أفــاد  الدعــوى،  علــى  جوابــا  وحيــث 
هــا تحتــوي علــى عــّدة معطيــات حساســة قــد يــؤّدي الكشــف عنهــا إلــى 

ّ
مشــمولة بالســر المهنــي وأن

اإلضــرار بمصالــح البنــك المركــزي وبالمصالــح العليــا للبــالد بالنظــر لمــا تتضّمنــه مــن شــرح وتقييــم لإلجــراءات 
المتبعــة مــن قبــل المصالــح المختصــة بالبنــك المركــزي التونســي فــي بعــض العمليــات الحساســة علــى 
غــرار التصــرف فــي االحتياطــات بالعملــة وإنجــاز الدفوعــات المحليــة ومــع الخــارج، مضيفــا بــأن رفــض البنــك 
االقتصــادي  العــام  العامــة والنظــام  المصلحــة  عــن  الدفــاع  إلــى  المعلومــة يهــدف  إتاحــة  المركــزي 



36

والمالــي ويدخــل بالتالــي ضمــن االســتثناءات الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون األساســي المتعلــق بالحــق 
فــي النفــاذ الــى المعلومــة والتــي بمقتضاهــا يمكــن للهيــكل المعنــي رفــض إتاحــة المعلومــة مراعــاة 

للمصلحــة العامــة.

ــالع علــى مظروفــات الملــف، أّن التقاريــر موضــوع طلــب النفــاذ تتضّمــن 
ّ
 ثبــت للهيئــة مــن خــالل االط

ُ
وحّيــث

تقييمــا دقيقــا ألداء مختلــف المصالــح الماليــة واإلداريــة التابعــة للبنــك المركــزي التونســي ولإلجــراءات 
المتبعــة فــي إنجــاز بعــض العمليــات الحساســة ذات الصلــة باختصاصات البنك مثــل التصرف في االحتياطات 
بالعملــة وإنجــاز الدفوعــات المحليــة ومــع الخــارج، وهــي معطيــات حساســة قــد يــؤّدي الكشــف عنهــا 

إلــى اإلضــرار بمصالــح البنــك المّدعــى عليــه وباألمــن العــام االقتصــادي والمالــي.

ــب عــن النفــاذ إلــى مثــل هــذه التقاريــر، يعــّد فــي تقديــر الهيئــة ضــررا 
ّ
ــذي يمكــن أن يترت

ّ
وحيــث أن الضــرر ال

ــق مــن خــالل االســتجابة إلــى مطلــب النفــاذ.
ّ

تــي يمكــن أن تتحق
ّ
جســيًما أكبــر مــن المصلحــة ال

القرار عدد 260 بتاريخ 24 جويلية 2019 )منظمة أنا يقظ ضّد محافظ البنك المركزي التونسي(.

ــالع علــى بقيــة محاضــر اجتمــاع مجلــس إدارة البنــك المركــزي 
ّ
وحيــث ثبــت للهيئــة مــن جهــة أخــرى، وباالط

أن هــذه المحاضــر تتضّمــن معطيــات حّساســة مــن شــأن الكشــف عنهــا للعمــوم اإلضــرار باألمــن االقتصــادي 
واالنعــكاس ســلبا علــى حســن تطبيــق السياســات الماليــة للدولــة.

وحيــث أّن الضــرر المترتــب عــن النفــاذ إلــى هــذه المحاضــر يعــّد فــي تقديــر الهيئــة أكبــر مــن المصلحــة 
المترتبــة عــن الكشــف عنهــا، األمــر الــذي يتجــه معــه بالتالــي التصريــح برفــض طلــب العارضــة إلــى النفــاذ 

إلــى هــذه المحاضــر.

3. االستثناء المتعلق بالمعطيات الشخصية والحياة الخاصة

لطالمــا ذكــرت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بــأن تقديــر مــدى قابليــة ّالنفــاذ إلــى المعلومــة المطلوبــة 
مــن عدمــه إنمــا يرجــع بالنظــر إلــى الهيئــة دون ســواها وذلــك فــي إطــار ممارســتها لصالحياتهــا القضائيــة 
فــي والمصلحــة العامــة مــن تقديمهــا إنّ  البــت فــي هــذه الدعــاوى وذلــك بعــد تثبتهــا فــي تلــك الوثائــق 

وفــي مــدى شــمول المعطيــات المضمنــة بهــا باالســتثناءات الــواردة بالقانــون14. 

القــرار عــدد 382 بتاريــخ 3 جانفــي 2019 )منظمــة البوصلــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد مجلــس 
نــواب الشــعب(

وحيــث دفــع رئيــس مجلــس نــواب الشــعب بــأن الوثيقــة موضــوع طلــب النفــاذ تنــدرج ضمــن اســتثناءات حــق 
النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليهــا بأحــكام الفصــل 24 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 
المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة نظــرا إلــى أن كل المعطيــات 
المضمنــة بهــا هــي معطيــات شــخصية، مضيفــا أن حــق النفــاذ إلــى المعلومــة ليــس حقــا مطلقــا وإنمــا 
تتخللــه اســتثناءات تكــون خاضعــة للســلطة التقديريــة لــإلدارة بنــاء علــى األحــكام القانونيــة والترتيبيــة 
الجــاري بهــا العمــل، ُمبــرزا فــي هــذا الصــدد أنــه تمــت استشــارة رئيــس الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيات 
ــد أن البطاقــة البيانيــة فــي األجــر تتضمــن معطيــات شــخصية ال يمكــن للعمــوم الولــوج 

ّ
الشــخصية الــذي أك

القانــون األساســي عــدد 63 لســنة 2004 المتعلــق بحمايــة المعطيــات  أحــكام  إليهــا. كمــا أضــاف أن 
الشــخصية تحّجــر إحالــة المعطيــات الشــخصية إلــى الغيــر وأن البطاقــة البيانيــة فــي األجــر تتضّمــن مثــل 
والمنــح  عليــه  المحمولــة  والمســاهمات  األجــر  مــن  واالقتطاعــات  البنكــي  كالرقــم  المعطيــات  هــذه 

14 - هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 92 بتاريخ 26 جويلية 2018)ح.ح/ المندوب الجهوي للتربية بجندوبة(.
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واالمتيــازات إضافــة إلــى تعريــف الشــخص المعنــي باالســم واللقــب والصفــة كمــا أفــاد بــأن انضمــام بالدنــا 
إلــى االتفاقيــة عــدد 108 لالتحــاد األوروبــي المتعلقــة بحمايــة األشــخاص تجــاه المعالجــة اآلليــة للمعطيــات 
الشــخصية والتــي توفــر حمايــة قصــوى لألشــخاص فيمــا يتعلــق بحمايــة معطياتهــم الشــخصية يجعلهــا 
ملزمــة بتطبيــق أحكامهــا فــي قوانينهــا الداخليــة وأحكامهــا القضائيــة مستشــهدا بقــرار صــادر عــن 
اللجنــة الوطنيــة للمعلوماتيــة والحريــات الفرنســية التــي اعتبــرت مــن خاللــه البيانــات الــواردة ببطاقــة أجــر 

عــون عمومــي، معطيــات مــن شــأنها أن تجعلــه قابــال للتعــّرف عليــه.

وحيــث أن البطاقــة البيانيــة فــي األجــر تعــّد وثيقــة إداريــة باألســاس تتضّمــن اســم ولقــب العــون المعنــي 
وحالتــه المدنيــة ورتبتــه وصنفــه ومعرفــه الوحيــد وخطتــه الوظيفيــة ومركــز عملــه ورقــم حســابه وتاريــخ 
انتدابــه وعناصــر تأجيــره والمســاهمات االجتماعيــة المحمولــة عليــه والضريبــة الموظفــة علــى ذلــك األجــر 

لتحديــد أجــره الصافــي.

صلــة بالحيــاة الخاصــة للنائــب 
ّ
وحيــث لئــن تتضّمــن البطاقــة المطلوبــة بعــض المعطيــات الشــخصية المت

المعنــي والمتمثلــة فــي حالتــه المدنيــة وعــدد أبنائــه ورقــم معّرفــه الوحيــد ورقــم حســابه البنكــي، فإنــه 
يمكــن حجــب هــذه المعطيــات عنــد تســليم البطاقــة طبقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون 
 في النفاذ إلى المعلومة.

ّ
ق بالحق

ّ
األساســي عدد 22 لســنة 2016 المؤّرخ في 24 مارس 2016 والمتعل

وحيــث خالفــا لمــا دفــع بــه رئيــس مجلــس نــواب الشــعب، فــإن بقيــة المعطيــات الــواردة بالبطاقــة موضــوع 
طلــب النفــاذ، ســّيما منهــا البيانــات المتصلــة بعناصــر تأجيــر النائــب والمســاهمات االجتماعيــة المحمولــة 
صلــة 

ّ
عليــه والضريبــة الموظفــة علــى األجــر الخــام لتحديــد أجــره الصافــي، تعتبــر مــن قبيــل المعطيــات المت

بالحيــاة العامــة علــى معنــى أحــكام الفصــل 4 مــن القانــون المتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية 
الرتباطهــا بعناصــر تأجيــر نــّواب الشــعب، وهــي تعــّد علــى هــذا األســاس مــن قبيــل الوثائــق القابلــة للنفــاذ 

إليهــا.

القرار عدد 600 بتاريخ 19 سبتمبر 2019 )ع.ع ضّد وزارة الدفاع الوطني(

وحيــث أفــاد وزيــر الدفــاع الوطنــي فــي نطــاق رّده عــن الّدعــوى بــأّن محضــر جلســة مجلــس التأديــب بتاريــخ 
ــا ســريا  خــاذ القــرار التأديبــي ويكتســي طابًع

ّ
ــر 1991 يعــّد مــن األعمــال الســابقة والتحضيريــة الت 30 أكتوب

 مــن قبــل القضــاء اإلداري فــي إطــار التحقيــق فــي دعــاوى تجــاوز الســلطة 
ّ
ــالع عليــه إال

ّ
وال يجــوز االط

ــه بصــدور القــرار التأديبــي ال يحــق للعــون العمومــي ســوى الحصــول علــى نســخة 
ّ
المرفوعــة لديــه وأن

قة 
ّ
ــا بــأّن التعليمــات الوزارية المؤّرخــة في 16 ســبتمبر 1991 والمتعل

ً
منــه وهــو مــا تــّم تمكينــه منــه. مضيف

بتركيبــة مجلــس التأديــب تحتــوي علــى رتــب وأســماء العســكريين المعينيــن بمجلــس التأديــب وال يمكــن 
منــح العــارض نســخة منهــا لمــا قــد ينجــر عــن ذلــك مــن إضــرار بالدفــاع الوطنــي ومــن مســاس بحــق أعضــاء 

مجلــس التأديــب فــي حمايــة معطياتهــم الشــخصية.

ــب عــن 
ّ
تــي يمكــن أن تترت

ّ
ــات األضــرار اآلنيــة أو الالحقــة ال وحيــث لــم تفلــح وزارة الدفــاع الوطنــي فــي إثب

قــة بملفــه التأديبــي ســّيما وأّن هــذا الملــف تــّم البــت 
ّ
حصــول العــارض علــى نســخة مــن الوثائــق المتعل

فيــه منــذ أكثــر مــن 27 ســنة خلــت.

وحيــث أّن تضّمــن الوثائــق المطلوبــة لرتــب وأســماء العســكريين المعّينيــن بمجلــس التأديــب ال يعتبــر 
مساًســا بحــق هــؤالء العســكريين فــي حمايــة معطياتهــم الشــخصية أو حياتهــم الخاصــة بالنظــر إلــى أّن 
ــا بأشــخاصهم 

ً
عضويتهــم بمجلــس التأديــب كانــت بالنظــر إلــى صفاتهــم العســكرية وال عالقــة لهــا إطالق

 عــن انقضــاء مــّدة طويلــة علــى تاريــخ عضويتهــم لمجلــس التأديــب موضــوع 
ً
أو بحياتهــم الخاصــة فضــال

مطلــب النفــاذ.
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صــال الســمعي البصــري فــي شــخص 
ّ
القــرار عــدد 933 بتاريــخ 1 أوت 2019 )الهيئــة العليــا المســتقلة لالت

لــه القانونــي(.
ّ
لهــا القانونــي ضــّد البنــك المركــزي التونســي فــي شــخص ممث

ّ
ممث

ــرة لــدى مصالــح 
ّ

دفــع محافــظ البنــك المركــزي التونســي أّن المعطيــات المطلوبــة المعطيــات المتوف
تــي تتــم مــن وإلــى الحســابات الجاريــة التابعــة للجمعيــات 

ّ
البنــك المركــزي بخصــوص التحويــالت البنكيــة ال

المســتغلة للقنــوات االذاعيــة الجمعياتيــة والتحويــالت البنكيــة التــي تتــم مــن وإلــى الحســابات الجاريــة 
التابعــة للشــركات المســتغلة للقنــوات االذاعيــة والتلفزيــة الخاصــة والمبّينــة بالقائمــة المرفقــة بمطلــب 
النفــاذ إلــى المعلومــة مــن قبــل العارضــة تــرد علــى البنــك المركــزي فــي إطــار ممارســته لمهامــه فــي 
مجــال مراقبــة تطبيــق تراتيــب الصــرف وتدخــل بالتالــي تحــت طائلــة الســر المهنــي شــأنها فــي ذلــك شــأن 

كل المعلومــات الماليــة والبنكيــة التــي تهــّم الغيــر.

ــة لجــداول التحويــالت  ضمن
ّ
ــب النفــاذ والمت العهــا علــى الوثائــق موضــوع طل

ّ
ــة بعــد اط ــت للهيئ وحيــث ثب

البنكيــة التــي تّمــت مــن وإلــى الحســابات الجاريــة للمنشــآت اإلعالميــة المعنيــة، أّن حصــول العارضــة علــى 
نســخة منهــا ليــس مــن شــأنه إلحــاق أي ضــرر باألمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة 
صــل بهمــا أو كذلــك بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية أو ملكيتــه 

ّ
فيمــا يت

الفكريــة.

صــال الســمعي والبصــري 
ّ
ــا المســتقلة لالت وحيــث أن إتاحــة المعلومــات المطلوبــة لفائــدة الهيئــة العلي

 فــي النفــاذ 
ّ

ــق بالحــق
ّ
فــي إطــار االســتجابة إلــى مقتضيــات القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل

إلــى المعلومــة، ال يعتبــر خالفــا لمــا دفعــت بــه الجهــة المدعــى عليهــا، مــن قبيــل إفشــاء الســّر المهنــي، 
ــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى 

ّ
بــل ينصهــر ضمــن تحقيــق األهــداف األساســية التــي يســعى القانــون المتعل

صــل بتعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســائلة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل 
ّ
المعلومــة إلــى تكريســها فيمــا يت

الخاضعــة ألحــكام القانــون.

وحيــث أنــه فضــال عــن ذلــك، فــإن المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــات المطلوبــة إلــى الهيئــة العليــا 
صــال الســمعي والبصــري المتمثلــة فــي تمكينهــا مــن التحــّري فــي شــفافية تمويــل 

ّ
المســتقلة لالت

وســائل اإلعــالم ومــدى التزامهــا بالمبــادئ واألحــكام األساســية المنظمــة للقطــاع، تعــّد فــي تقديــر 
الهيئــة، وبالنظــر إلــى الســياق االنتقالــي الــذي تمــّر بــه البــالد، أهــّم مــن المصالــح الخاصــة المــراد حمايتهــا 

مــن قبــل البنــك المدعــى عليــه.

القــرار عــدد 578 بتاريــخ 11 جويليــة 2019 )جمعيــة القضــاة التونســيين فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد 
رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء(

وحيــث أّن تمكيــن العارضــة مــن الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ، ليــس مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى إلحــاق 
ــه ال ينــدرج ضمــن حــاالت االســتثناءات األخــرى الــواردة 

ّ
أي ضــرر باألمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا أن

ــق بالحــق 
ّ
بالفصــل 24 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل

فــي النفــاذ الــى المعلومــة.

وحيــث علــى خــالف ذلــك، فــإّن إطــالع جمعيــة القضــاة علــى المعلومــات المطلوبــة وحصولهــا علــى نســخة 
ــة وترقيــة وتعييــن فــي  ــة بالمســار المهنــي للقضــاة العدلييــن مــن تســمية ونقل صل

ّ
مــن المحاضــر المت

الخطــط الوظيفيــة، ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 
ــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية 

ّ
24 مــارس 2016 والمتعل

والمعنويــة  الماديــة  المصالــح  عــن  تدافــع  مهنيــة  جمعيــة  باعتبارهــا  للعارضــة،  ويســمح  والمســاءلة 
للقضــاة، بمتابعــة مــدى التــزام المجلــس األعلــى للقضــاء، بصفته الضامن لحســن ســير القضاء واســتقاللية 
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ــاد واالســتقاللية طبــق أحــكام  ــادئ تكافــؤ الفــرص والشــفافية والكفــاءة والحي ــة، بمب الســلطة القضائي
الدســتور والمعاهــدات الدوليــة واحترامــه للمعاييــر والشــروط المنصــوص عليهــا باألنظمــة األساســية 
ــق 

ّ
للقضــاة مثلمــا نّصــت عليــه أحــكام الفصــل 45 مــن القانــون األساســي عــدد 34 لســنة 2016 المتعل

بالمجلــس األعلــى للقضــاء.

ق 
ّ
وحيــث نــّص الفصــل 27 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المؤّرخ في 24 مــارس 2016 والمتعل

باســتثناء  جزئًيــا  المطلوبــة مشــمولة  المعلومــة  كانــت  “إذا  ــه 
ّ
أن المعلومــة  الــى  النفــاذ  فــي  بالحــق 

 بعــد حجــب الجــزء المعنــي 
ّ
منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن النفــاذ إليهــا إال

ــا”. 
ً
باالســتثناء متــى كان ذلــك ممكن

صلــة بتقييــم القضــاة 
ّ
ــه حتــى فــي صــورة تضّمــن بعــض الوثائــق المطلوبــة، ســّيما تلــك المت

ّ
وحيــث أن

تــي قــد تكــون 
ّ
العدلييــن عنــد تعيينهــم فــي الخطــط الوظيفيــة أو إعفائهــم منهــا، لبعــض المعطيــات ال

وثيقــة الصلــة بالحيــاة الخاصــة لألشــخاص المعنييــن بهــا، فــإّن ذلــك ال يحــول دون النفــاذ إلى هــذه الوثائق 
ــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 

ً
ــه مــن الممكــن حجــب هــذه المعطيــات عنــد تســليم الوثائــق وفق

ّ
طالمــا أن

ــق بالحــق فــي النفــاذ 
ّ
مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل

الــى المعلومــة وذلــك دون المســاس ببقيــة المعلومــات المــراد النفــاذ إليهــا.

4. االستثناء المتعلق بحماية الملكية الفكرية واألسرار التجارية 15:

ــق ببحثيــن 
ّ
القــرار عــدد 943 بتاريــخ 21 نوفمبــر 2019 )ش.م ضــّد وزيــرة الصحــة( نســخة مــن وثائــق تتعل

ســريرين لدراســة التكافــؤ الحيــوي تــّم إجراؤهمــا مــن طــرف شــركة األدويــة “دار الصيدلــي”:

ــه تــّم رفــض مطلــب العــارض علــى أســاس 
ّ
وحيــث أفــادت وزيــرة الصحــة فــي نطــاق ّردهــا عــن الدعــوى بأن

قــة بالملكيــة 
ّ
أّن الملفــات المطلــوب النفــاذ إليهــا تحتــوي علــى جملــة مــن المعطيــات والبيانــات المتعل

الفكريــة للمخابــر المصنعــة لألدويــة وأّن حصــول العــارض علــى نســخة منهــا قــد يلحــق الضــرر بهــذا القطــاع 
الواعــد مــن جهــة االســتثمار والتشــغيل والتصديــر.

وحيــث أّن النفــاذ إلــى الوثائــق المتصلــة بإجــراءات وإدارة األبحــاث الســريرية المرتبطــة بدراســة التكافــؤ 
مبــدأي  تكريــس  إطــار  فــي  ينــدرج  ومعطيــات  بيولوجيــة  لعينــات  جمــع  مــن  تســتلزمه  ومــا  الحيــوي 
ــق بإجــراء التجــارب الطبيــة أو العلميــة لألدويــة ويســاهم فــي دعــم 

ّ
الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعل

الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة المشــرفة علــى مثــل هــذه التجــارب.

وحيــث خالفــا لمــا دفعــت بــه الجهــة المدعــى عليهــا، فــإّن الوثائــق المطلوبــة ال تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن 
حــاالت االســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون عــدد 22 لســنة 2016 وال تتضّمــن المعطيــات والبيانــات 
مــا تنــدرج ضمــن مراقبــة مــدى احتــرام هــذه 

ّ
المرتبطــة بالملكيــة الفكريــة للمخابــر المصنعــة لألدويــة وإن

األبحــاث لإلجــراءات الطبيــة والشــروط المنصــوص عليهــا بكــراس الشــروط المتعلــق بالتجــارب الطبيــة أو 
العلميــة لألدويــة المعــدة للطــب البشــري ولإلجــراءات المنصــوص عليهــا بالتشــريع الجــاري بــه العمــل فــي 

هــذا المجــال.

15 - حرصــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة منــذ قراراتهــا األولــى علــى احتــرام الحــق فــي الملكيــة الفكريــة واألســرار التجاريــة القــرار عــدد 3 بتاريــخ 7 مــارس 2018 

)شــركة ويتكــو ســبور فــي شــخص ممثلهــا القانونــي/ بلديــة الزريبــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي والمتداخــل والــي زغــوان(
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القــرار عــدد 565 بتاريــخ 31 أكتوبــر 2019 )منظمــة أنــا يقــظ ضــّد الرئيــس المديــر العــام لشــركة اتصــاالت 
تونــس(

ــالع الغيــر علــى هــذه المعطيــات من شــأنه أن يؤدي إلى إفشــاء األســرار الصناعية واالســتراتيجيات 
ّ
بــأن اط

التجاريــة لشــركة اتصــاالت تونــس وهــو مــا مــن شــأنه أن يخــل بقواعــد المنافســة ويلحــق ضــررا بالمصالــح 
ــر التدقيــق  ــت بنســخة الكترونيــة تتضمــن تقاري ــة للشــركة التــي تعمــل فــي قطــاع تنافســي، وأدل المالي

للشــركة والمتعلقــة بالفتــرة الممتــدة مــن ســنة 2015 إلــى ســنة 2018.

ــالع علــى تقاريــر التدقيــق الداخلــي لشــركة اتصــاالت تونــس، أّن تمكيــن 
ّ
وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل االط

العارضــة مــن نســخة منهــا ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر باألمــن العــام أو بالدفــاع 
الوطنــي، بــل علــى خــالف ذلــك فــإن تمكينهــا مــن نســخة منهــا ينصهــر صلــب المبــادئ األساســية للقانــون 
األساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وأبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة 

فيمــا يتعلــق بتســيير المنشــآت العموميــة وضمــان حســن التصــرف فــي المــال العمومــي.

وحيــث لئــن تضّمنــت التقاريــر المطلوبــة بعــض البيانــات التــي تتّصــل باألســرار الصناعيــة والتجاريــة لشــركة 
 أن ذلــك ال يحــول دون تمكيــن العارضــة مــن نســخة منهــا وذلــك بالنظــر إلــى أهميــة 

ّ
اتصــاالت تونــس، إال

المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة والغايــة المــراد تحقيقهــا مــن مطلــب النفــاذ، ســّيما وأنــه يمكــن 
للجهــة المّدعــى عليهــا حجــب هــذه المعطيــات عنــد تســليمها للتقاريــر المطلوبــة.
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ــا فــي مشــاريع  ــة الخامســة مــن الفصــل 38 مــن القانــون علــى أن تبــدي الهيئــة رأيهــا وجوًب
ّ
نّصــت المط

القوانيــن والنصــوص الترتيبيــة ذات العالقــة بمجــال النفــاذ إلــى المعلومــة. 

تــي لهــا صلــة مباشــرة باإلطــار القانونــي 
ّ
وال تقتصــر االستشــارة الوجوبيــة علــى مشــاريع النصــوص ال

ــق بالحــق فــي النفــاذ أو 
ّ
ــم للنفــاذ إلــى المعلومــة )مشــروع تنقيــح القانــون األساســي المتعل

ّ
المنظ

تــي قــد يكــون لهــا أي 
ّ
ــا كّل النصــوص ال

ً
مــا تشــمل أيض

ّ
مشــاريع النصــوص التطبيقيــة لهــذا القانــون(، إن

ــق علــى ســبيل 
ّ
تــي تتعل

ّ
 فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وال

ّ
تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ممارســة الحــق

الذكــر ال الحصــر بتنظيــم مســك المعلومــات أو تداولهــا أو تخزينهــا أو إحالتهــا إلــى األرشــيف أو نشــرها 
قــة باإلحصــاء واالرشــيف والبيانــات المفتوحــة وإعــادة 

ّ
صــوص المتعل

ّ
وإعــادة اســتعمالها )مشــاريع الن

الشــخصية  المعطيــات  )حمايــة  المعلومــة  إلــى  النفــاذ  باســتثناءات  كذلــك  أو  المعلومــات(  اســتعمال 
ــق بهمــا(.

ّ
والملكيــة الفكريــة واألمــن العــام والدفــاع الوطنــي والعالقــات الدوليــة فيمــا يتعل

صــوص القانونيــة 
ّ
ــى مــن خاللهــا إبــداء الــّرأي وجوبــا بخصــوص مشــاريع الن

ّ
وهــي صالحيــات استشــارية تتول

فــاذ إلــى المعلومــة وجعــل مــن هــذه االستشــارة إجــراًء وجوبًيــا يتعّيــن 
ّ
والترتيبيــة ذات العالقــة بمجــال الن

القيــام بــه قبــل المصادقــة علــى مشــاريع النصــوص القانونيــة )القوانيــن األساســية والعاديــة( والترتيبيــة 
)األوامــر والقــرارات والمناشــير( وإصدارهــا. 

ولئــن ال يعتبــر رأي الهيئــة ملزًمــا للهيــاكل المعنّيــة، فــإّن إلزاميــة االستشــارة فــي حــّد ذاتهــا تعتبــر ضمانــة 
هامــة تخــّول للهيئــة العلــم المســبق بهــذه المشــاريع وإبــداء رأيها بشــأنها والمطالبة بإدخــال التعديالت 

الضروريــة عليهــا حمايــة للمكتســبات القانونيــة فــي هــذا المجــال وســعًيا إلــى تعزيزهــا إن أمكن.   

وقــد اســتقر فقــه القضــاء الدســتوري واإلداري علــى اعتبــار أّن اإلخــالل بإجــراء االستشــارة الوجوبيــة ينجــر 
تــي تصــدر دون 

ّ
عنــه بالضــرورة التصريــح بعــدم دســتورية القوانيــن وبعــدم شــرعية النصــوص الترتيبيــة ال

احتــرام هــذا اإلجــراء الجوهــري. 

وفــي إطــار ممارســتها لصالحياتهــا االستشــارية، تّمــت استشــارة الهيئــة خــالل ســنة 2019 فــي مشــاريع 
اليــة:

ّ
صــوص القانونّيــة والترتيبّيــة الت

ّ
الن

•  مشروع األمر الحكومي المتعلق بالبيانات المفتوحة.

ق بالمنظومة الوطنّية لإلحصاء.
ّ
•  مشروع قانون يتعل

ــق بضبــط شــروط إحــداث هيــكل داخلــي لتنظيم األنشــطة المتصلة 
ّ
•   مشــروع األمــر الحكومــي المتعل

بالنفــاذ إلــى المعلومــة صلب الهيــاكل العمومية.

 أّن الحكومــة لــم تلتــزم بــه فــي 
ّ
ورغــم وجوبّيــة استشــارة الهيئــة وأهمّيــة هــذا اإلجــراء الجوهــري، إال

ــق بمشــاريع نصــوص قانونّيــة صادقــت عليهــا الحكومــة وأحالتهــا إلــى 
ّ
بعــض الحــاالت منهــا مــا يتعل

ــق بنصــوص ترتيبّيــة صــدرت دون أخــذ رأي 
ّ
مجلــس نــواب الشــعب دون عرضهــا علــى الهيئــة ومنهــا مــا يتعل

ــة بشــأنها.  الهيئ
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أمثلـــــة:

•   قــرار وزيــر الماليــة المــؤرخ فــي 21 جانفــي 2019 والمتعلــق بتحديــد معاييــر الحوكمــة 
والشــفافية الماليــة والتصاريــح التــي تخضــع لهــا الجمعيــات التنمويــة. 

•   قــرار رئاســة الحكومــة المــؤرخ فــي 25 فيفــري 2019 المتعلــق بتعييــن أعضــاء لجنــة قيادة 
اســتراتيجية إصالح وحوكمة المؤسســات والمنشــآت العمومية.

•   قــرار وزيــر الماليــة المــؤرخ فــي 5 مــارس 2019 المتعلــق بضبــط المعلومــات التي تقدمها 
مصالح الجباية بســجل المؤسســات وطرق تقديمها.

•   أمــر حكومــي عــدد 1242 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 19 ديســمبر 2019 يتعلــق بالمنظومــة 
اإللكترونيــة للتواصــل والتفاعــل مــع المواطــن. 
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الباب الرابع
نشاط الهيئة في مجال 

المتابعة والتقييم
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ــق بالحــق فــي 
ّ
لقــد تمّيــز القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل

ظــر 
ّ
النفــاذ إلــى المعلومــة، باتســاع مجــال تطبيقــه ليشــمل ال فقــط جميــع الهيــاكل العمومّيــة الّراجعــة بالن

ــعب ورئاســة الحكومــة وبقيــة 
ّ

ــالث داخــل الدولــة )رئاســة الجمهورّيــة ومجلــس نــّواب الش
ّ
إلــى الّســلط الث

الجهوّيــة  العمومّيــة  والبلدّيــات والهيــاكل  العمومّيــة والواليــات  الــوزارات والمؤّسســات والمنشــآت 
مــا أيضــا جميــع الهيئــات الدســتورّية والهيئــات 

ّ
والمحلّيــة والهيئــات القضائيــة والبنــك المركــزي ...( وإن

تــي تســّير مرافــق عاّمــة 
ّ
ة وكذلــك أشــخاص القانــون الخــاص ال

ّ
عديلّيــة والهيئــات العمومّيــة المســتقل

ّ
الت

والمنظمــات والجمعيــات وجميــع الهيــاكل التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي. وهــو مــا يجعــل مــن العــدد 
الُجملــي للهيــاكل المعنيــة مباشــرة بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون يعــّد بــاآلالف. وفي هذا اإلطــار، انتهجت 
ظــر إلــى اإلمكانّيــات المحــدودة 

ّ
هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة خــالل الســنة األولــى مــن عملهــا، وبالن

ــت مــن خاللــه حصــر عــدد الهيــاكل 
ّ
ــرة لديهــا حاليــا علــى المســتوى اللوجســتي والبشــري، خيــارا تول

ّ
المتوف

لقائــي للمعلومــة واحتــرام بقّيــة 
ّ
شــر الت

ّ
التــي أخضعتهــا للمتابعــة والتقييــم فــي مجــال االلتــزام بالن

االلتزامــات األساســّية المنصــوص عليهــا بالقانــون، فــي حــدود 647 هيــكل عمومــي لســنة 2017 حيــث 
تطــور هــذا األخيــر بنســبة 30%ليبلــغ 842 هيــكل عمومــي ســنة 2018. معيارهــا فــي ذلــك أهمّيــة هــذه 
الهيــاكل فــي عالقتهــا بالمواطنيــن وحجــم المعلومــات التــي تنتجهــا أو تتحّصــل عليهــا. وهــذا مــا يبــرزه 

الرســم البيانــي الموالــي:

تطــور عــدد الهيــاكل الخاضعــة لقانــون هيئــة النفــاذ الــى المعلومــة 
بين ســنتي 2017 و2018 

0 200 400 600 800 1000
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647

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 
ة 

ّ
والمنشــآت والمؤّسســات العموميــة والمؤسســات العموميــة للصّحــة والهيئــات العموميــة المســتقل

والهيئــات القضائيــة والمندوبيــات الجهويــة(. فــي حيــن لــم تشــمل هــذه العمليــة فــي الوقــت الراهــن 
عليــم العالــي والمعاهــد والّســجون...( 

ّ
ــل مؤّسســات الت ــة )مث ــة اإلدارّي عــددا مــن المؤّسســات العمومّي

وكذلــك أشــخاص القانــون الخــاص التــي تســير مرافــق عاّمــة والمنظمــات والجمعيــات التــي تنتفــع بتمويــل 
عمومــي.
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الرصد النهائي الشــامل للهياكل لســنة 2018 من خالل مؤشــرات التقييم 
المعتمــدة مــن هيئــة النفاذ الى المعلومة

بالرجــوع إلــى أحــكام القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق 
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:

1- تعيين مكلف بالنفاذ ونائب له 

2- إحداث موقع واب خاص يتم من خالله االلتزام بالنشر التلقائي للمعلومة

3- اإلدالء بالتقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة 

4- إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة تتضمن أهدافا واضحة وروزنامة في الغرض.

الهيئــة مــن طــرف  الــواردة علــى  التعييــن  الســنوية ومقــررات  التقاريــر  خــالل معالجــة وتحليــل  ومــن 
الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام هــذا القانــون وكذلــك مــن خــالل متابعــة مواقــع الــواب الموجــودة، تبيــن مــن 

خــالل الجــدول الموالــي مــا يلــي: 

ع/م

 عدد  الهيكل

الهياكل 

 تعيين 

مكلف بالنفــاذ 

و نائبه بمقرر

 إنجاز 

موقع 

واب 

 االدالء 

بالتقرير 

السنوي 2018

 إعداد 

خطة 

عمل  

11111رئاسة الجمهورية 1

11111مجلس نواب الشعب 2

11111رئاسة الحكومة3

11111البنك المركزي  التونسي4

2523252120الوزارات5

2424131816الواليات 6

10389917431المنشآت العمومية 7

المؤسسات العمومية 8

اإلدارية 

7057603728

المؤسسات العمومية ذات 9

الصبغة الغير اإلدارية 

9180837237

المؤسسات العمومية 10

الصحية

232232114

12291608525المندوبيات الجهوية 11

350264242214135 البلديات 12

1081076الهيئات العمومية المستقلة  13

2015360الهيئات القضائية  14

842677594559316المجموع 



47

يبيــن لنــا هــذا الجــدول االحصائــي المتغيــر مــن خــالل مؤشــرات التقييــم المعتمــدة مــن الهيئــة لســنة 2018 
مــدى التــزام الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016. حيــث ســجلت الهيئــة 
تفــاوت فــي نســبة التزامــات الهيــاكل فــي مجــال تكريــس حــق النفــاذ الــى المعلومــة لســنة 2018 اذ نالحــظ 
أّن النســبة المســجلة لــدى الهيئــة فــي مجــال االلتــزام بتعييــن مكلــف بالنفــاذ ونائبــه مثلــت أكبــر نســبة 
وذلــك ب 80 % متفوقــة بذلــك علــى نســبة التــزام الهيــاكل فــي مجــال انجــاز مواقــع الــواب والمقــدر ب 70 
% كمــا ســجلت الهيئــة فــي مجــال االلتــزام بــاإلدالء بالتقريــر الســنوي 66 % أمــا النســبة األقــل فــي مجــال 
 تكريــس حــق النفــاذ الــى المعلومــة كانــت فــي مجــال االلتــزام بإعــداد خطــة عمــل وذلــك بنســبة 38 %

وهذا ما يبرزه لنا الرسم البياني الموالي:

وعلــى إثــره تبيــن لنــا مــن خــالل التطــور الحاصــل فــي عــدد الهيــاكل الخاضعــة لقانــون النفاذ الــى المعلومة 
ان نســبة التزامــات الهيــاكل تطــورت بنســب متفــاوت بيــن ســنتي 2017 و2018 وهــذا مــا يبــرزه الجــدول 

والرســم البيانــي الموالييــن:

الــى  النفــاذ  حــق  تكريــس  مجــال  فــي  الهيــاكل  التزامــات  نســبة 
2018 لســنة  المعلومــة 

تطــور التزامــات الهيــاكل فــي مجــال تكريــس حــق النفــاذ الــى المعلومــة 
بيــن ســنتي 2017 و2018

إعداد خطة عمل 

األدالء بالتقرير السنوي 

انجاز موقع واب 

تعيين مكلف بالنفاذ و نائبه 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

38%

66%

70%

80%

 2018 2017 السنة

431677تعيين مكلف بالنفاذ ونائبه

449594انجاز موقع واب

346559االدالء بالتقرير السنوي

316*اعداد خطة عمل
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يتبيــن لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول نســبة تطــور التزامــات الهيــاكل فــي مجــال تكريــس حــق النفــاذ الــى 
المعلومــة بيــن ســنتي 2017 و2018 حيــث ســجلت الهيئــة أعلــى نســبة تطــور فــي مجــال االلتــزام بالتقريــر 
الســنوي وذلــك بنســبة %62 تليهــا نســبة تطــور الهيــاكل فــي مجــال االلتــزام بتعييــن مكلــف بالنفــاذ 
ونائبــه بنســبة %57 فيمــا ســجلت الهيئــة فــي مجــال االلتــزام بإنجــاز مواقــع الــواب %32 كمــا يبينــه الرســم 

البيانــي الموالــي:

ــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائبــه بــدور أساســي ومحــوري فــي تكريــس حــق النفــاذ إلــى 
ّ
يضطلــع المكل

المعلومــة علــى مســتوى الهيــكل الــذي ينتمــي إليــه، وقــد خّصــه المشــّرع ببــاب كامــل )6( صلــب القانــون 
 فــي النفــاذ إلــى المعلومــة تطــّرق فيــه إلــى كّل الجوانــب 

ّ
ــق بالحــق

ّ
األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل

ــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة وبالهيــاكل المســاندة لــه وإلــى المهــام المناطــة 
ّ
قــة بتعييــن المكل

ّ
المتعل

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.

•  عــداد تقريــر ثالثــي حــول النفــاذ إلــى المعلومــة يرفعــه إلــى رئيــس الهيــكل المعنــي خــالل الخمســة 
عشــر )15( يومــا المواليــة لــكل ثالثيــة وينشــره علــى موقــع الــواب الخــاص بالهيــكل.

•  إعــداد تقريــر ســنوي حــول النفــاذ إلــى المعلومــة خــالل 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 التــي تــم إعدادهــا 
ومــدى التقــدم فــي إنجازهــا واإلجــراءات المتخــذة فــي مجــال إتاحــة المعلومــة بمبــادرة مــن الهيكل 

المعنــي والتصــرف فــي الوثائــق وتكويــن األعــوان.
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1.  في مجال االلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ 
ونائب له
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فــي هــذا اإلطــار، أوجــب الفصــل 32 مــن 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 2019، حســب قاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة 677 هيــكال مــن جملــة 842 هيــكل عمومــي تولــت 
هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة مراقبتهــم، )أي بنســبة 80 %( فيمــا ســجلت الهيئــة 38 هيــكل عمومــي لــم 
تلتــزم ســوى بتعييــن مكلــف بالنفــاذ فقــط أي بنســبة %5موزعيــن حســب مصــدر المعلومــة وفقــا لبيانــات 

الجــدول الموالــي:

المكلفين بالنفاذ الى المعلومة 

 الهيكلع/م
عدد 

الهياكل 

هياكل أدلت إلى 

الهيئة بمقررات 

تعيين ونشرها 

على مواقع 

الواب

هياكل 

أدلت 

بجدول 

مصاحب 

للتقرير

هياكل لها 

مكلفين 

بالنفاذ حسب 

معاينة 

مواقع الواب

هياكل 

أدلت إلى 

الهيئة 

بمقررات 

تعيين 

النسبةالمجموع

%1100***11رئاسة الجمهورية 1

%1100***11مجلس نواب الشعب 2

%1100***11رئاسة الحكومة3

4
البنك المركزي  

التونسي
11***1100%

%2496*11*2513الوزارات5

%241043724100الواليات 6

%103293113168986المنشآت العمومية 7

8
المؤسسات 

العمومية اإلدارية 
7018112296086%

9

المؤسسات 

العمومية ذات 

الصبغة الغير 

اإلدارية 

9129*2508189%

10
المؤسسات 

العمومية الصحية
232**202296%

%1719275*12220المندوبيات الجهوية 11

%350105451013229283 البلديات 12

13
الهيئات العمومية 

المستقلة  
107110990%

%141575**201الهيئات القضائية  14

%842238926331971285المجموع 
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تطور عدد الهياكل التي عينت مكلف بالنفاذ ونائبه بين سنتي 2017 و2018

عدد الهياكل   الهيكلع/ر
المكلفين النفاذ

20172018

111رئاسة الجمهورية 1

111مجلس نواب الشعب 2

111رئاسة الحكومة3

1*1البنك المركزي  التونسي4

252323الوزارات5

242424الواليات 6

 1035689المنشآت العمومية 7

705257المؤسسات العمومية اإلدارية 8

 916480المؤسسات العمومية   ذات الصبغة الغير اإلدارية 9

22 2322المؤسسات العمومية  الصحية10

91*122المندوبيات الجهوية 11

350166264 البلديات 12

1098الهيئات العمومية المستقلة  13

201215الهيئات القضائية  14

842431677المجموع 

نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول المتغيــر أن نســبة التــزام الهيــاكل فــي مجــال االلتــزام بتعييــن مكلــف 
بالنفــاذ ونائبــه حســب الفصــل 32 مــن قانــون النفــاذ الــى المعلومــة تقــدر ب %33 أي 238 هيــكل عمومــي 
فقــط ادلــت الــى الهيئــة بمقــررات تعييــن ونشــرها علــى موقــع الــواب فيمــا اكتفــت بقيــة الهيــاكل بتعييــن 
مكلــف بالنفــاذ ونوابهــم امــا عــن طريــق مقــرر تعييــن أو نشــر بيانتهــم علــى مواقــع الــواب. كمــا أدلــت 
ــواردة  ــر الســنوية ال ــه جــدول مصاحــب للتقاري ــب ل ــاكل فــي مجــال تعييــن مكلــف بالنفــاذ ونائ بعــض الهي

علــى الهيئــة وهــذا مــا يبينــه الرســم البيانــي الموالــي:

نســبة التــزام الهيــاكل فــي مجــال تعييــن المكلفيــن بالنفــاذ حســب 
مصــدر المعلومــة لســنة 2018

هياكل أدلت إلى الهيئة بمقررات 
تعيين

هياكل لها مكلفين  بالنفاذ حسب 
معينة مواقع الواب 

هياكل أدلت بجدول مصاحب للتقرير 

هياكل أدلت إلى الهيئة بمقررات 
تعيين ونشرها على موقع الواب
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 431 مــن  ونائبــه  بالنفــاذ  التــي عينــت مكلــف  الهيــاكل  عــدد  تطــور  الجــدول  خــالل هــذا  مــن  لنــا  يتبيــن 
ــات  ــه ســنة 2018 حيــث شــهدت كل مــن البلدي مكلــف ونائــب ســنة 2017 الــى 677 مكلــف بالنفــاذ ونائــب ل
والمندوبيــات الجهويــة أعلــى نســبة تطــور علــى مســتوى االلتــزام بتعييــن مكلــف بالنفــاذ ونائــب لــه كمــا 

تطــورت بقيــة الهيــاكل بنســب متفاوتــه.

في مجال االلتزام بإنجاز مواقع الواب   .2
والنشر التلقائي للمعلومة

أوجــب القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، صلــب فصلــه 
59 علــى كل الهيــاكل الخاضعــة ألحكامــه إحــداث موقــع واب رســمي خــاص بهــا يتــم مــن خاللــه االلتــزام 

ع علــى ثــالث أصنــاف أساســية وهــي:
ّ

بنشــر وتحييــن معلومــات وبيانــات تتــوز

•  المعلومات الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون. 
 في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها بالفصل 7 من القانون. 

ّ
صلة بالحق

ّ
•  المعلومات المت

ا للشروط المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون.
ً

تي يتّم نشرها وفق
ّ
•  المعلومات ال

أ. المعلومات المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون

يتعيــن علــى الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام القانــون أن تنشــر وتحيــن وتضــع علــى ذمــة العمــوم وفــي شــكل 
قابــل لالســتعمال المعلومــات التاليــة:

1 -  السياسات والبرامج التي تهم العموم،

مها للمواطنيــن 
ّ
2 -  قائمــة مفصلــة فــي الخدمــات التــي يســديها للعمــوم والشــهادات التــي يســل

قــة 
ّ
والوثائــق الضروريــة للحصــول عليهــا والشــروط واآلجــال واإلجــراءات واألطــراف والمراحــل المتعل

بإســدائها،

مة لنشاطه،
ّ
3 - النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنظ

4 -  المهــام الموكولــة إليــه وتنظيمــه الهيكلــي وعنــوان مقــره الرئيســي ومقراتــه الفرعيــة وكيفيــة 
الوصــول إليهــا واالتصــال بهــا والميزانيــة المرصــودة لــه مفصلــة،

5 - المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،

فيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة، تتضمــن البيانــات المنصــوص عليهــا بالفقــرة 
ّ
6 -  قائمــة اســمية فــي المكل

األولــى مــن الفصــل 32 مــن هــذا القانــون إضافــة إلــى عناويــن بريدهــم اإللكترونــي المهنــي،

7 -  قائمــة الوثائــق المتوفــرة لديــه إلكترونيــا أو ورقيــا والمرتبطــة بالخدمــات التــي يســديها والمــوارد 
المرصــودة لهــا،

8 - شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل،

9 -  الصفقــات العموميــة المبرمجــة والمصــادق علــى ميزانيتهــا والتــي يعتــزم الهيــكل إبرامهــا ونتائــج 
تنفيذها،
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10 - تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية،

11 - االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام إليها أو المصادقة عليها،

المســوحات  وتقاريــر  نتائــج  ذلــك  فــي  بمــا  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  اإلحصائيــة  12 -  المعلومــات 
اإلحصــاء، قانــون  مقتضيــات  طبــق  التفصيليــة  اإلحصائيــة 

13 -  كل معلومــة تتعلــق بالماليــة العموميــة بمــا فــي ذلــك المعطيــات التفصيليــة المتعلقــة بالميزانية 
علــى المســتوى المركــزي والجهــوي والمحلــي والمعطيــات المتعلقــة بالمديونيــة العموميــة 

والحســابات الوطنيــة وكيفيــة توزيــع النفقــات العموميــة وأهــم مؤشــرات الماليــة العموميــة،

14 - المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات االجتماعية.

ا ألحكام الفصل 7 من القانون
ً

ب. المعلومات الواجب نشرها وفق

•  اإلطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة،
•  دليل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها،

ــم والمصلحــة المكلفــة بتقّبلهــا لــدى الهيــكل 
ّ
قــة بمطالــب النفــاذ وإجــراءات التظل

ّ
•  المطبوعــات المتعل

المعنــي،

•  تقارير الهيكل المعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثالثية والسنوية.

وفــي هــذا الســياق، ألــزم منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 19 المــؤرخ فــي 18 مــاي 2018 حــول 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 

ــا يــدّل علــى مضمونهــا بصــورة جليــة علــى غــرار »النفــاذ إلــى المعلومــة«.
ً
الموقــع وتحمــل عنوان

ا للشروط المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون
ً

تي يتّم نشرها وفق
ّ
ت. المعلومات ال

ــى 
ّ
 فــي النفــاذ إلــى المعلومــة علــى أن تتول

ّ
ــق بالحــق

ّ
نــّص الفصــل 8 مــن القانــون األساســي المتعل

الهيــاكل الخاضعــة لــه بمبــادرة منهــا نشــر كّل معلومــة يتكــّرر طلــب النفــاذ إليهــا مّرتيــن علــى األقــل مــا 
لــم تكــن مشــمولة باســتثناءات النفــاذ المنصــوص عليهــا بالفصــول 24 و25 مــن نفــس القانــون. ومــن خــالل 
ــزام بإتاحــة المعلومــة مــن قبــل الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام هــذا القانــون، تبيــن أن  متابعــة الهيئــة لاللت
594 هيــكال فقــط مــن جملــة 842هيــكل خضــع للمراقبــة، يمتلــك موقــع واب خــاص بــه )أي بنســبة 70 %(، 
فــي حيــن أن 248 هيــكال )أي بنســبة %30( مــن الهيــاكل المراقبــة ال تمتلــك موقــع واب خــاص بهــا، والحــال 
أن الفصــل 60 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق 
فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أوجــب علــى الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام القانــون إنجــاز موقــع واب رســمي 
فــي أجــل 6 أشــهر مــن تاريــخ نشــر القانــون. هــذا وقــد تطــور عــدد الهيــاكل التــي تمتلــك موقــع واب ب 

%32  فــي ســنة 2018 مقارنــة بســنة 2017 وفقــا لبيانــات الجــدول الموالــي:
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عدد الهياكل   الهيكلع/ر
انجاز موقع واب

20172018

111رئاسة الجمهورية1

111مجلس نواب الشعب2

111رئاسة الحكومة3

111البنك المركزي  التونسي4

252425الوزارات5

241113الواليات6

1038591المنشآت العمومية7

704960المؤسسات العمومية اإلدارية8

918183المؤسسات العمومية   ذات الصبغة الغير اإلدارية9

2323المؤسسات العمومية  الصحية10

60*122المندوبيات الجهوية11

350180242البلديات12

101010الهيئات العمومية المستقلة13

2033الهيئات القضائية14

842449594المجموع 

ويتبيــن مــن خــالل هــذا الجــدول عــدم التــزام بعــض الواليــات والهيئــات القضائيــة والمؤسســات العموميــة 
للصحــة بإنجــاز موقــع واب رســمي خــاص بهــا حســبما يقتضيــه الفصــل 60 مــن القانــون األساســي عــدد 22 
ــر ذلــك   فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. ويعتب

ّ
ــق بالحــق

ّ
لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل

ــا فــي مجــال ونشــر المعلومــة  ــاكل قانون ــة علــى هــذه الهي إخــالال بأحــد االلتزامــات األساســية المحمول
والــذي يتعيــن علــى الحكومــة العمــل علــى تداركــه فــي أقــرب اآلجــال مــن خــالل إلــزام الهيــاكل المعنيــة 
بإنجــاز مثــل هــذه المواقــع مــع ضــرورة رصــد االعتمــادات الالزمــة لذلــك ضمــن ميزانيــات هــذه الهيــاكل. كمــا 
تمــت خــالل ســنة 2018 ادمــاج المندوبيــات الجهويــة )122 هيــكل( ضمــن الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام هــذا 

القانــون والتــي تمتلــك 61 موقــع واب فقــط.

تطور عدد الهياكل التي تمتلك موقع واب
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3. في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير 
السنوي حول النفاذ إلى المعلومة

أوجــب الفصــل 34 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق في النفــاذ إلى المعلومة 
ضمــن فقرتــه الرابعــة علــى الهيــاكل الخاضعــة ألحكامــه اإلدالء بتقاريرهــا الســنوية لــدى الهيئــة خــالل 

الشــهر األول مــن الســنة المواليــة لســنة النشــاط. وتتضمــن هــذه التقاريــر وجوبــا العناصــر التاليــة:

قسم أّول خاص بالمعطيات العامة ويضّم:

تي تّم إعدادها ومدى تقّدم إنجازها، 
ّ
ة العمل ال

ّ
ًصا لخط

ّ
•  ملخ

 في النفاذ إلى المعلومة،
ّ

•  االقتراحات والتوصيات الالزمة لمزيد تدعيم وتكريس الحق
تــي 

ّ
قــة بتكريــس الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ال

ّ
•  المعطيــات الخاصــة بالــدورات التكوينيــة المتعل

تــي شــارك فيهــا. 
ّ
تــّم تنظيمهــا مــن طــرف الهيــكل المعنــي أو ال

خذة في مجال التصّرف في الوثائق وفي األرشيف. 
ّ
•  اإلجراءات المت

قة بدراسة مطالب النفاذ إلى المعلومة ويتضّمن:
ّ
قسم ثان خاص بالمعطيات المتعل

•  المعطيــات اإلحصائيــة والبيانــات الخاصــة بمطالــب النفــاذ الــواردة علــى الهيــكل المعنــي )مــع تحديــد 
تــي اســتوجبت دفــع معلــوم....( وبالمطالــب 

ّ
حــاالت الموافقــة علــى مطالــب النفــاذ والمطالــب ال

ــم لــدى رئيــس الهيــكل وبالطعــون المقّدمــة 
ّ
المرفوضــة )مــع تحديــد أســباب الرفــض( وبمطالــب التظل

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 31 ديســمبر 2019 تبيــن أن عــدد الهيــاكل التــي 
أدلــت بتقاريرهــا الســنوية بعنــوان ســنة 2018 لــدى الهيئــة بلــغ 559 هيــكال مــن جملــة 842 هيــكل )أي 
بنســبة 66 %(، فــي حيــن أن 283 هيــكال لــم تــدل بتقاريرهــا الســنوية بعنــوان 2018 بالرغــم مــن توجيــه 

ــه الرســم البيانــي التالــي: ــر فــي الغــرض كمــا يبين ــة لمراســالت تذكي الهيئ

نسبة التقارير الواردة على الهيئة لسنة 2018

33%

66%
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عدد الهياكل   الهيكلع/ر
االدالء بالتقرير السنوي

20172018

111رئاسة الجمهورية 1

111مجلس نواب الشعب 2

111رئاسة الحكومة3

111البنك المركزي  التونسي4

252221الوزارات5

242418الواليات 6

1034774المنشآت العمومية 7

702437المؤسسات العمومية اإلدارية 8

915472المؤسسات العمومية   ذات الصبغة الغير اإلدارية 9

23821المؤسسات العمومية  الصحية10

85*122المندوبيات الجهوية 11

350145214 البلديات 12

1067الهيئات العمومية المستقلة  13

20126الهيئات القضائية  14

842346559المجموع 

تطور عدد الهياكل التي ادلت بالتقرير السنوي بين

 سنتي 2017 و 2018

ويتبيــن لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول تراجــع عــدد التقاريــر الســنوية بالنســبة الــى الواليــات الــوزارات والهيئات 
القضائيــة مقارنــة بســنة 2017 كمــا تطــور هــذا األخيــر علــى مســتوى بقيــة الهيــاكل بنســب متفاوت.
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معطيات إحصائية حول مطالب 
النفاذ إلى المعلومة المقدمة 

للهياكل بعنوان سنة 2018

1 . عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة
تبيــن مــن خــالل الرجــوع الــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة أن عــدد مطالــب النفــاذ الــى المعلومــة 

التالــي: النحــو  علــى  6154 مطلبــا موزعيــن  بلــغ  العموميــة  للهيــاكل  المقدمــة 

 4327 مطلبــا عــن طريــق مكتــب الضبــط فــي حيــن أن عــدد المطالــب الــواردة عــن طريــق البريــد االلكترونــي 
مثلــت 1262 مطلبــا ذلــك وقــد ســجلت الهيئــة بعــد معالجــة التقاريــر الــواردة علــى الهيــاكل 565 مطلبــا ال 

تتوفــر فيهــم طريقــة ورود مطالــب النفــاذ الــى المعلومــة وهــذا مــا يبينــه الرســم البيانــي.

طريقة ورود مطالب النفاذ لسنة 2018

تطور عدد مطالب النفاذ الى المعلومة بين سنتي 2017 و 2018

70%

21%

9%

مكتب الضبط

عدم توفر المعلومة

البريد االلكتروني

يبــرز الرســم البيانــي تضاعــف عــدد مطالــب النفــاذ الــى المعلومــة الــواردة علــى الهيــاكل خــالل ســنة 2018 
والتــي بلــغ عددهــا 6154 مطلبــا مقارنــة بـــ 2670 مطلــب ســنة 2017.

0 2000 4000 6000 8000
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عدد مطالب النفاذ
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تلقــت البلديــات أكبــر عــدد مــن المطالــب المقدمــة ب 1642 مطلــب أي بنســبة %27 وتبــوأت المرتبــة الثانيــة 
المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الغيــر إداريــة مســجلة نســبة %23 أي مــا يســاوي 1418 مطلبــا فــي 
حيــن ســجلت الــوزارات 1101 مطلبــا بنســبة % 18 حيــث ســجلت المؤسســات العموميــة اإلداريــة والمنشــآت 

العموميــة والواليــات عــدد مــن المطالــب أقــل أهميــة ب 950 و280 و275مطلبــا.

2. طالب المعلومة
تم تصنيف طالب المعلومة إلى صنفين:

•  شخص طبيعي
•  شخص معنوي

وقــد تبيــن مــن خــالل الرجــوع الــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة غلبــة الطابــع الفــردي لطالــب المعلومــة 
حيــث نجــد أن حوالــي أكثــر مــن نصــف طالبيــن المعلومــة 3789 أي بنســبة %62 هــم أشــخاص طبيعييــن مــن 
مجمــوع المطالــب الــواردة علــى الهيــاكل )مواطنيــن عادييــن’ باحثيــن’ صحفييــن.....( فــي حيــن أن الصنــف 
الثانــي مــن طالبــي المعلومــة هــم أشــخاص معنوييــن وتقــدر بحوالــي 1874 أي بنســبة %30 مــن مجمــوع 
المطالــب الــواردة علــى الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام هــذا القانــون )جمعيــات’ منظمــات’ إدارات وأحــزاب( كما 

ســجلت الهيئــة بعــد معالجــة التقاريــر الــواردة عــدم توفــر المعطيــات حــول %8 مــن طالبــي المعلومــة. 

3 . طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ اليها
مــن خــالل معالجــة التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة، تبيــن أن المعلومــة المطلــوب النفــاذ إليهــا 
كانــت تتــوزع حســب الموضــوع أساســا علــى النحــو التالــي )عقــود’ معطيــات إحصائيــة’ وثائــق متصلــة 
بصفقــات ’ كراســات الشــروط مناظــرات’ وثائــق إداريــة ’ وثائــق ماليــة ’ وثائــق علميــة ’ محاضــر ’ وثائــق 

طبيعة طالب المعلومة

62%
30%

8%

شخص طبيعي 

عدم توفر المعلومة

شخص معنوي 
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ــات  وقــرارات قضائيــة( مــع اإلشــارة أن طبيعــة المعلومــة المطلــوب النفــاذ إليهــا لــم تشــملها اإلحصائي
التحليليــة علــى مســتوى بعــض البلديــات والهيئــات العموميــة المســتقلة لعــدم توفــر المعطيــات فــي 

أغلــب التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة.

مآل مطالب النفاذ الى المعلومة

تبيــن مــن خــالل معالجــة المعطيــات المضمنــة بالتقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة لســنة 2018، أن 
نســبة االســتجابة لمطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة بلغــت %98 أي مــا يســاوي 6010 مطلــب موزعيــن 
كاآلتــي: 5166 مطلبــا تمــت اإلجابــة عليهــا بالقبــول أي بنســبة %84 و844 مطلبــا تمــت اإلجابــة عليهــا 
بالرفــض أي بنســبة %14كمــا 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 الدفــاع. كمــا ســجلت الهيئــة مــن خــالل معالجتهــا للمعطيــات المضمنــة 
بالتقاريــر الســنوية مطالــب نفــاذ لــم تتوفــر المعلومــة بخصــوص مآلهــا والتــي بلــغ عددهــا 144 مطلبــا أي 

بنســبة 2%.

4. في مجال االلتزام بإعداد خطة عمل

ــون األساســي عــدد 22 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ضمــن  أوجــب الفصــل 34 مــن القان
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 
ــف بالنفــاذ بالتنســيق مــع رئيــس الهيــكل المعنــي 

ّ
خطــة عمــل أحــد أهــّم المهــام المناطــة بعهــدة المكل

قــة 
ّ
ــذي يضمــن تحقيــق كّل األهــداف المتعل

ّ
وتحــت إشــرافه وهــي تعتبــر بمثابــة التصــّور وبرنامــج العمــل ال

ــه. كمــا يســتوجب إعــداد خطــة عمــل  ــذي يعمــل ب
ّ
 فــي النفــاذ علــى مســتوى الهيــكل ال

ّ
بتكريــس الحــق

قــدرة علــى التصــّور والتخطيــط لرســم األهــداف المــراد تحقيقهــا واإلجــراءات الكفيلــة ببلوغهــا وآجــال 
إنجازهــا. وبالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة ومعالجتهــا وتحليلهــا، تبّيــن 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 

بالنفــاذ. للمكلــف 

• 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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النسبةاعداد خطة عملعدد الهياكل   الهيكلع/ر

%11100رئاسة الجمهورية1

%11100مجلس نواب الشعب2

%11100رئاسة الحكومة3

%11100البنك المركزي التونسي4

%252080الوزارات5

%241667الواليات6

%1033130المنشآت العمومية7

%702840المؤسسات العمومية اإلدارية8

%913741المؤسسات العمومية   ذات الصبغة الغير اإلدارية9

%231461المؤسسات العمومية الصحية10

%1222520المندوبيات الجهوية11

%35013539البلديات12

%10660الهيئات العمومية المستقلة13

%2000الهيئات القضائية14

%84231638المجموع 

عدد الهياكل التي اعدت خطة عمل لسنة 2018

ــا الجــدول الســابق عــدم التــزام الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام القانــون بإعــداد خطــة العمــل وذألــك  يبــرز لن
باعتبــار 316 هيــكل فقــط مــن جملــة 842 هيــكل أعــّدوا خطــة عمــل أي( بنســبة 38 )%فــي حيــن أكثــر مــن 

500 هيــكل لــم يعــدوا خطــة عمــل أي بنســبة )%62(مــن مجمــوع الهيــاكل المعنيــة.

ويعتبــر هــذا اخــالال بأحــد االلتزامــات األساســية المحمولــة علــى هــذه الهيــاكل فــي مجــال اعــداد خطــة 
العمــل والــذي يجــب تداركــه فــي أقــرب اآلجــال مــن خــالل إلــزام هــذه الهيــاكل المعنيــة بإعــداد خطــة عمــل.
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المعطيات االحصائية الخاّصة 
بالرئاسات الثالث والبنك المركزي

فاذ 
ّ
ف بالن

ّ
1 .  في مجال االلتزام بتعيين مكل

ونائب له
ــعب 

ّ
ــزام كل مــن رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الحكومــة ومجلــس نــواب الش فــي إطــار متابعــة مــدى الت

ــق بالحــق فــي النفــاذ 
ّ
والبنــك المركــزي التونســي بتطبيــق أحــكام القانــون عــدد 22 لســنة 2016 المتعل

الــى المعلومــة.

ــف 
ّ
فــاذ الــى المعلومــة التــزام الّرئاســات الثــالث والبنــك المركــزي التونســي بتعييــن مكل

ّ
تبّيــن لهيئــة الن

بالنفــاذ ونائــب لــه بعنــوان ســنة 2018 مــن خــالل االدالء بمقــررات تعييــن تضّمنــت البيانــات الخاصــة بهــم. 
ــد التزامهــم بمــا نــص عليــه الفصــل 32 مــن القانــون األساســي عــدد22 لســنة 2016 المتعلــق 

ّ
وهــذا مــا يؤك

بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة16 .

2. في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي 
اســتنادا علــى الفصــل عــدد 34 وبالتحديــد باللمطــة الّرابعــة مــن القانــون عــدد 22 لســنة 2016 الــذي يلــزم 
ــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة بإعــداد تقريــر ســنوي حــول النفــاذ إلــى المعلومة خالل الشــهر األّول من 

ّ
المكل

الســنة المواليــة لســنة النشــاط ورفعــه بعــد مصادقــة رئيــس الهيــكل إلــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة.

تهــا بعنــوان ســنة 2018، 4 تقاريــر 
ّ

فــاذ إلــى المعلومــة أن عــدد التقاريــر الســنوية التــي تلق
ّ
الحظــت هيئــة الن

ســنوية مــن مجمــوع4 هيــاكل أي مــا يعــادل نســبة 100%.

في مجال معالجة مطالب النفاذ:

تبّيــن مــن خــالل الرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى هيئــة النفــاذ الــى المعلومــة مــن طــرف الهيــاكل 
االربعــة أنهــا قــد التزمــت بإعــداد تقاريــر ســنوية تضّمنــت جــّل المعلومــات والبيانــات المطلوبــة حســب 

فــاذ إلــى المعلومــة. 
ّ
قاعــدة البيانــات الخاّصــة بهيئــة الن

ــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائــب لــه وذلــك بمقتضــى مقــرر يصــدر فــي الغــرض، 
ّ
16 - الفصــل 32 »يجــب علــى كل هيــكل خاضــع ألحــكام هــذا القانــون، تعييــن مكل

تهمــا الوظيفية«.
ّ
يتضّمــن أهــم البيانــات التــي تعــّرف بهوّيتهمــا ورتبتهمــا وخط



61

في مجال االلتزام بإنجاز موقع واب   .3
فــاذ إلــى 

ّ
ــق بالحــق فــي الن

ّ
اســتنادا علــى الفصــل 60 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل

المعلومــة الــذي يلــزم الهيــاكل الخاضعــة ألحــكام هــذا القانــون بإنجــاز موقــع واب رســمي، قامــت الهيئــة 
فــي هــذا الصــدد بمتابعــة مــدى احتــرام كل مــن الرئاســات الثــالث والبنــك المركــزي ألحــكام هــذا الفصــل.

الحظــت الهيئــة فــي هــذا الّصــدد امتالكهــم لموقــع واب أي مــا يعــادل نســبة %100 وهــو مــا يبــرز 
المذكــور. القانــون  مــن  بالفصــل 60  التزامهــم 

النشر التلقائي:

  الهيــاكل التــي أنجــزت موقــع واب والتزمــت بنشــر المعلومــات المشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي 
حســب الفصــل 6 مــن القانــون المذكــور

فــاذ إلــى المعلومــة أن المعلومــات التــي علــى نســبة 100 % علــى مســتوى الفصــل 
ّ
الحظــت هيئــة الن

المذكــور مــن مجمــوع 14 معلومــة مشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي هــي كالتالــي:

• السياسات والبرامج التي تهم العموم
• اإلطار القانوني المنظم للنشاط

•  المهــام الموكولــة اليــه وتنظيمــه الهيكلــي وعنوانــه ومقراتــه الفرعيــة وكيفيــة الوصــول إليهــا 
المرصــودة والميزانيــة 

•  المعلومات المتعلقة بالبرامج واالنجازات
•  قائمة إسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة

•  المعلومات اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية بما في ذلك النتائج

  المعلومــات التــي حظيــت بأقــل نســبة نشــر مــن مجمــوع 14 معلومــة مشــمولة بواجب النشــر التلقائي 
هــي كالتالي:

•  تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية
•  االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام أو المصادقة عليها

•  المعلومات المتوفرة حول البرامج والخدمات االجتماعية

   الهيــاكل التــي أنجــزت موقــع واب والتزمــت بنشــر المعلومــات المشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي 
للمعلومــة حســب الفصــل عــدد 7 مــن القانــون المذكــور.

الحظــت الهيئــة أن نســبة 100% مــن الهيــاكل المذكــورة التزمــت بنشــر المعلومــات المشــمولة بواجــب 
النشــر التلقائــي علــى مســتوى الفصــل 7 مــن قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة والمتمثلــة فــي المعلومــات 

التاليــة:

•  اإلطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ الى المعلومة،
•  دليل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ الى المعلومة والحصول عليها،
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•  المطبوعات المتعلقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلم والمصلحة المكلفة بتقبلها لدى الهيكل،
•  نشر تقارير الهيكل حول النفاذ إلى المعلومة بما فيها التقارير الثالثية والسنوية،

والجديــر بالذكــر أن االربعــة هيــاكل التزمــت بــإدراج خانــة خاّصــة بالنفــاذ إلــى المعلومــة علــى مســتوى 
مواقــع الــواب الخاّصــة بهــم حســب مــا نــّص عليه المنشــور التفســيري عدد 19 الصادر عن رئاســة الحكومة. 

 الهياكل التي أنجزت موقع واب والتزمت بالنشر التلقائي حسب الفصل 8من القانون المذكور.

ــواب  ــكل مــن رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الحكومــة ومجلــس ن حســب االطــالع علــى 4 مواقــع الخاصــة بـ
الشــعب والبنــك المركــزي تبيــن ان كّل المواقــع لــم تحتــوي علــى معلومــات تخــّص الفصــل 8 مــن القانــون 

المذكــور.

4. في مجال االلتزام بإعداد خطة العمل 
قاريــر الّســنوية الــواردة علــى الهيئــة مــن قبــل االربعــة هيــاكل تبيــن أن الرئاســات الثــالث 

ّ
بالرجــوع إلــى الت

التزمــوا بإعــداد خطــة عمــل باســتثناء البنــك المركــزي التونســي.

والمالحــظ بعــد تحليــل ومعالجــة خطــط العمــل أن كل األهــداف المرســومة مــن طــرف الرئاســات الثــالث 
فــاذ إلــى المعلومــة   قــد حظيــت بنفــس الدرجــة مــن األهميــة.

ّ
لتكريــس حــق الن
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معطيات عامة حول مدى تكريس 
حق النفاذ إلى المعلومة 

من طرف الوزارات

فاذ 
ّ
ف بالن

ّ
1 .  في مجال االلتزام بتعيين مكل

ونائب له
بلــغ عــدد المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونوابهــم المســجلين بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة 
والمعينيــن مــن طــرف الــوزارات الـــ 24 مــن ُجملــة 25 أي بنســبة %96 وتخلفــت وزارة الشــؤون المحليــة 
والبيئــة عــن تعييــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائبــه الــى حــدود تاريــخ 31/12/2018. وبالرجــوع إلــى 
التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد الــوزارات التــي أصــدرت وقامــت بإعــالم هيئــة النفــاذ إلــى 
المعلومــة بقــرار تعييــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائــب لــه ونشــر مقــررات التعيــن بموقــع الــواب 

الرســمي الخــاص بالــوزارة بلــغ 13 وزارة مــن جملــة 25 وزارة أي بنســبة 52 %.

تعيين المكلفين بالنفاذ حسب مصدر المعلومة  

2 .  في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي 
حول النفاذ إلى المعلومة

بالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد الــوزارات التــي أدلــت بتقاريرهــا الســنوية 
لنشــاطها فــي مجــال حــق النفــاذ الــى المعلومــة   بعنــوان ســنة 2018 لــدى الهيئــة حســب مقتضيــات 
 الفصــل 34 مــن القانــون األساســي  عــدد22 لســنة 2016 بلــغ 21 وزارة مــن جملــة 25 وزارة أي بنســبة

 الهيكلع/م
عدد 

الهياكل 
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84 %، فــي حيــن أن 4 وزارات لــم تــدل بتقاريرهــا الســنوية بالرغــم مــن توجيــه الهيئــة لمراســالت تذكيــر في 
الغــرض وهــي كتالــي : وزارة الماليــة وزارة التجــارة وزارة الســياحة والصناعــات التقليديــة و كذلــك وزارة 
الوظيفــة العموميــة وتحديــث اإلدارة والسياســات العموميــة و التــي أحدثــت بمقتضــى  أمــر حكومــي 

عــدد 972 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 29 نوفمبــر 2018.

االدالء بالتقرير السنوي 

مآل مطالب النفاذ   

وزارات أدلت بالتقرير 

وزارات لم تدل بالتقرير 

84%

16%

3 . في مجال معالجة مطالب النفاذ
  

أ. عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة وطريقة ورودها 

تبيــن مــن خــالل الرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة أن عــدد مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة 
ــا، منهــا 775 مطلــب ورد عــن طريــق مكتــب الضبــط )أي بنســبة 70 %(.  المقدمــة للــوزارات بلــغ 1101 مطلب
وفــي المقابــل مثلــث المطالــب الــواردة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي %14 أي مــا يســاوي )161 مطلــب 
نفــاذ إلــى المعلومــة( كمــا ســجلت الهيئــة 165 مطلبــا لــم تتوفــر المعلومــة بكيفيــة ورودهــا أي بنســبة 

.16%

فاذ إلى المعلومة المقّدمة إلى الوزارات
ّ
ب. مآل مطالب الن

79%

18%

3%

مطالب لم تتوفر المعلومة بخصوص مآلها

مطالب تمت االجابة عليها بالرفض

مطالب تمت اإلجابة بالقبول
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4 . في مجال االلتزام بإنجاز موقع الواب
مــن خــالل المتابعــة لمواقــع الــواب الخاصــة بالــوزارات تبيــن لوحــدة المتابعــة والتقييــم بــان 25 وزارة 
تمتلــك موقــع واب رســمي خــاص بهــا أي بنســبة انجــاز %100 حســب مــا يقتضيــه الفصــل عــدد 60 مــن 

القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016.

النشر التلقائي:

   مــن خــالل التقصــي والتشــخيص الشــهري لمواقــع الــواب ومتابعــة النشــر التلقائــي للمعلومــة علــى 
معنــى الفصــول 6 و7 و8 مــن القانــون األساســي عــدد 22 تبيــن ان المعلومــات األقــل نشــرا هــي 

كالتالــي:

•  تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية
•  االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام أو المصادقة عليها

توزيــع  وكيفيــة  الوطنيــة  والحســابات  العموميــة  والمديونيــة  بالماليــة  المتعلقــة  •  المعلومــات 
العموميــة الماليــة  مؤشــرات  وأهــم  النفقــات 

•  المعلومــات المتوفــرة حــول البرامــج والخدمــات االجتماعيــة أمــا فيمــا يخــص أكثــر المعلومــات نشــرا 
فــي مواقــع الــواب فهــي:

•  اإلطار القانوني المنظم للنشاط
•  المهام الموكلة اليه وتنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها

 

   فيما يخص الوزارات األكثر نشرا للمعلومات فهي كتالي: 

• وزارة امالك الدولة والشؤون العقارية
• وزارة النقل

• وزارة الشؤون االجتماعية
• وزارة المالية

    فيما يخص الوزارات األقل نشرا للمعلومات فهي كتالي:

• وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات العمومية
• وزارة السياحة والصناعات التقليدية

• وزارة التربية
• وزارة العدل

    وتجدر اإلشارة من خالل تشخيص المواقع بان نافذة النفاذ الى الوثائق اإلدارية على مقتضيات:

•  مرســوم عــدد 2011-41 مــؤرخ فــي 26 مــاي 2011 متعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة للهيــاكل 
العموميــة
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•  مرســوم عــدد 2011-54 مــؤرخ فــي 11 جــوان 2011 يتعلــق بتنقيــح و إتمــام المرســوم عــدد 41-2011 
مــؤرخ فــي 26 مــاي 2011 متعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة للهيــاكل العموميــة

•   منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 25 بتاريــخ 05 مــاي 2012 متعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة مازالــت 
موجــودة علــى مواقــع الــواب والتــي وجــب تغييرهــا وتحيينهــا بركــن النفــاذ الــى المعلومــة. 

5.  في مجال االلتزام بإعداد خطة العمل
بالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة، تبيــن أن أغلــب التقاريــر تضمنــت معطيــات حــول 
مــدى التــزام الــوزارات   بإعــداد خطــة عمــل كمــا ســعت جــل الــوزارات فــي اعــداد مخططــات للتكويــن 

والتحســيس فــي مجــال النفــاذ الــى المعلومــة وكذلــك الــى رصــد االعتمــادات الماليــة.  

القطاع 

الهيكلي

وضع نظام ناجع لتلقي مطالب النفاذ 

والرد عليها

إعداد مخطط تكويني  

وتحسيسي حول النفاذ 

إلى المعلومة

رصد اعتمادات في 

مجال النفاذ إلى 

المعلومة

مقترحات 

أخرى

الوزارات

وضع دليل 

إجراءات 

عملي حول 

مسار تلقي 

مطالب 

النفاذ والرد 

عليها

إحداث 

لجنة 

استشارية 

حول 

الحق في 

النفاذ إلى 

المعلومة

إصدار منشور 

داخلي لحث 

المصالح 

اإلدارية على 

تسهيل مهمة 

المكلف بالنفاذ

تنظيم 

دورات 

تكوينية

تنظيم 

أيام 

تحسيسية

اقتناء 

منظومة 

إعالمية 

للتصرف 

في 

الوثائق و 

االرشيف

تعزيز و 

تحيين  

موقع 

واب

19151520181913

جدول احصائي إلعداد خطة العمل
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معطيات عامة حول مدى تكريس 
حق النفاذ إلى المعلومة

من طرف الواليات 

1 .  في مجال االلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ 
ونائب له 

بلــغ عــدد المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونوابهــم المســجلين بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة 
والمعينيــن مــن طــرف الواليــات 24 مــن جملــة 24 أي بنســبة 100%.

وبالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد الواليــات التــي أصــدرت وقامــت بإعــالم هيئــة 
النفــاذ إلــى المعلومــة بقــرار تعييــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائــب لــه ونشــر مقــررات التعيــن 
بموقــع الــواب الرســمي الخــاص بالواليــة حســب مقتضيــات الفصــل 32 مــن القانــون األساســي عــدد 22 بلــغ 
10واليــات  مــن جملــة 24واليــة  أي بنســبة 41 %، فــي حيــن أن الواليــات التــي لــم تــدل بمقــررات تعييــن 
فــي الغرضوالتــي تقدمــت بجــداول مصاحبــة للتقاريــر تتضمــن اهــم البيانــات التــي تعــرف بهويــة المكلــف 

ونائبــه وعددهــا 4و المنشــورة منهــا بموقــع الــواب فهــي تمثــل 3 واليــات  أي بنســبة 12 %.  

2 .  في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي 
حول النفاذ إلى المعلومة

بالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد الواليــات التــي أدلــت بتقاريرهــا الســنوية 
لنشــاطها فــي مجــال حــق النفــاذ الــى المعلومــة بعنــوان ســنة 2018 لــدى الهيئــة حســب مقتضيــات 
الفصــل 34 مــن القانــون بلــغ 18 واليــة مــن جملــة 24واليــة أي بنســبة 75 %، فــي حيــن أن 6واليــات لــم 
تــدل بتقاريرهــا الســنوية بالرغــم مــن توجيــه الهيئــة لمراســالت تذكيــر فــي الغــرض وهــي كتالــي: واليــة 

جندوبــة والــكاف وســليانة وكذلــك واليــة المنســتير وقفصــة وواليــة قبلــي.
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االدالء بالتقرير السنوي 

واليات أدلت بالتقرير 

واليات لم تدل بالتقرير 

75%

25%

مآل مطالب النفاذ   

3 . في مجال معالجة مطالب النفاذ
  

أ. عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة وطريقة ورودها 

تبيــن مــن خــالل الرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة أن عــدد مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة 
المقدمــة للواليــات بلــغ 275 مطلبــا، منهــا 252 مطلــب ورد عــن طريــق مكتــب الضبــط )أي بنســبة 92%(. 
وفــي المقابــل مثلــث المطالــب الــواردة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي %8 أي مــا يســاوي )23مطلــب نفــاذ 

إلــى المعلومــة(.

ويتبيــن مــن خــالل معالجــة التقاريــر الســنوية المتعلقــة بالنفــاذ إلــى المعلومــة لســنة 2018، أن واليــة 
نابــل اســتأثرت بأكبــر عــدد مــن المطالــب المقدمــة إلــى الواليــات بـــ 73 مطلــب )أي بنســبة %26( وتبــوأت 
المرتبــة الثانيــة واليــة سوســة مســجلة نســبة 23 % )أي مــا يســاوي 65 مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة( فــي 
حيــن تســجل واليــات كل مــن بنــزرت بــن عــروس وتطاويــن القيــروان المهديــة وصفاقــس مجمــوع 18 مطلــب 

نفــاذ مســجلة نســبة 6 %.

فاذ إلى المعلومة المقّدمة إلى الواليات
ّ
ب. مآل مطالب الن

75%

17%

8%

مطالب تمت اإلجابة بالقبول

مطالب لم تتوفر المعلومة بخصوص مآلها 

مطالب تمت االجابة عليها بالرفض
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تبيــن بالرجــوع إلــى التقاريــر أن نســبة المطالــب التــي تمــت اإلجابــة عليهــا بالقبــول بلغــت 75 % أي مــا 
يعــادل )205 مــن مجمــوع 275 مطلــب(.

فــي حيــن تــّم اإلجابــة بالرفــض علــى48 مطلــب أي بنســبة 17 %.  كمــا ســجلت الهيئــة 22 مطلبــا أي بنســبة  
8 % لــم تتوفــر المعلومــة بخصــوص مآلهــا.

مــع اإلشــارة أن مــن أهــم أســباب الرفــض هــي عــدم توفــر المعلومــة لــدى الواليــات المعنيــة أو اتصالهــا 
باســتثناءات الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة او بعــدم االختصــاص.

4 .  في مجال االلتزام بإنجاز موقع الواب

مــن خــالل متابعــة لمواقــع الــواب الخــاص بالواليــات تبيــن لوحــدة المتابعــة والتقييــم بــان 13 واليــة تمتلــك 
موقــع واب رســمي خــاص بهــا أي بنســبة انجــاز 54% حســب مــا يقتضيــه الفصــل عــدد 60 مــن القانــون 
بينمــا 11 واليــة لــم تلتــزم بإنجــاز موقــع واب رســمي خــاص بهــا بالرغــم مــن مراســالتها وتذكيرهــا بااللتــزام 

بإنجــاز موقــع الــواب خــالل ســنة 2017 و2018 والتأكيــد علــى رصــد االعتمــادات الخاصــة إلنجــاز الموقــع.

النشر التلقائي:

   مــن خــالل التقصــي والتشــخيص الثالثــي لمواقــع الــواب ومتابعــة النشــر التلقائــي للمعلومــة علــى 
معنــى الفصــول 6 و7 و8 مــن القانــون األساســي عــدد 22 تبيــن ان المعلومــات األقــل نشــرا هــي 

كالتالــي:

•  تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية
•  االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام أو المصادقة عليها

توزيــع  وكيفيــة  الوطنيــة  والحســابات  العموميــة  والمديونيــة  بالماليــة  المتعلقــة  •  المعلومــات 
العموميــة الماليــة  مؤشــرات  وأهــم  النفقــات 

انجاز موقع الواب  

46%
54%

واليات لها مواقع واب 

واليات لم تنجز موقع واب
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•  المعلومــات المتوفــرة حــول البرامــج والخدمــات االجتماعيــة أمــا فيمــا يخــص أكثــر المعلومــات نشــرا 
فــي مواقــع الــواب فهــي:

•  اإلطار القانوني المنظم للنشاط
وكيفيــة  الفرعيــة  ومقراتــه  وعنوانــه  الهيكلــي  وتنظيمــه  اليــه  الموكولــة  •  المهــام 

الوصول إليها 

   فيما يخص الواليات األكثر نشرا للمعلومات فهي كتالي: 

• والية تونس 
• والية سوسة 

• والية صفاقس

   ام فيما يخص الوالية األقل نشرا للمعلومات فهي:

• والية القيروان  
  

5.  في مجال االلتزام بإعداد خطة العمل
بالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة، تبيــن أن أغلــب التقارير تضمنــت معطيات حول مدى 
التــزام الواليــات بإعــداد خطــة عمــل كمــا ســعت جــل الواليــات ضمــن تقاريرهــا فــي اعــداد مخططــات للتكوين 
والتحســيس فــي مجــال النفــاذ الــى المعلومــة وكذلــك الــى اصــدار منشــوراتها الداخليــة لتســهيل مهمة 

المكلــف بالنفــاذ وكذلــك الــى رصــد االعتمــادات المالية. 

القطاع 

الهيكلي

وضع نظام ناجع لتلقي مطالب النفاذ 

والرد عليها

إعداد مخطط تكويني  

وتحسيسي حول النفاذ 

إلى المعلومة

رصد اعتمادات في 

مجال النفاذ إلى 

المعلومة

مقترحات 

أخرى

الواليات 

وضع دليل 

إجراءات 

عملي حول 

مسار تلقي 

مطالب 

النفاذ والرد 

عليها

إحداث 

لجنة 

استشارية 

حول 

الحق في 

النفاذ إلى 

المعلومة

إصدار منشور 

داخلي لحث 

المصالح 

اإلدارية على 

تسهيل مهمة 

المكلف بالنفاذ

تنظيم 

دورات 

تكوينية

تنظيم 

أيام 

تحسيسية

اقتناء 

منظومة 

إعالمية 

للتصرف 

في 

الوثائق و 

االرشيف

تعزيز و 

تحيين  

موقع 

واب

1812111481312*
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معطيات عامة حول مدى تكريس 
حق النفاذ إلى المعلومة

من طرف المنشآت العمومية 

1 .  في مجال االلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ 
ونائب له  

بلــغ عــدد المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونوابهــم المســجلين بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة 
والمعينيــن مــن طــرف المنشــآت 89مــن جملــة 103أي بنســبة 95 % و تخلفــت 14 منشــاة عــن تعييــن 

بالنفــاذ.  مكلفيــن 

وبالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد المنشــآت العموميــة التــي أصــدرت وقامــت 
بإعــالم هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بقــرار تعييــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائــب له ونشــر مقررات 
التعيــن بموقــع الــواب الرســمي الخــاص بهــا حســب مقتضيــات الفصــل 32 مــن القانــون األساســي عــدد22 
لســنة 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة بلــغ 29منشــاة مــن جملــة 103منشــاة أي 
بنســبة 28 %. فــي حيــن أن المنشــآت التــي لــم تــدل بمقــررات تعييــن فــي الغــرض والتــي تقدمــت بجــداول 
مصاحبــة للتقاريــر تتضمــن اهــم البيانــات التــي تعــرف بهويــة المكلــف ونائبــه ومنشــورة بموقــع الــواب 
فهــي تمثــل 31 منشــاة أي بنســبة 30 %.  وتجــدر اإلشــارة بــان 13 منشــاة نشــرت مقــررات التعييــن الخاصــة 

بالمكلفيــن بالنفــاذ ونوابهــم وتــم نشــرها بموقــع الــواب الخــاص بهــم. 

  

 الهيكلع/ر
عدد 

الهياكل 

هياكل أدلت إلى 

الهيئة بمقررات 

تعيين ونشرها 

على مواقع 

الواب

هياكل 

أدلت 

بجدول 

مصاحب 

للتقرير

هياكل لها 

مكلفين 

بالنفاذ حسب 

معاينة 

مواقع الواب

هياكل 

أدلت إلى 

الهيئة 

بمقررات 

تعيين 

النسبةالمجموع

86 %1032931131689المنشآت العمومية1

2 .  في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي 
حول النفاذ إلى المعلومة

بالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد المنشــآت التــي أدلــت بتقاريرهــا الســنوية 
لنشــاطها فــي مجــال حــق النفــاذ الــى المعلومــة بعنــوان ســنة 2018 لــدى الهيئــة حســب مقتضيــات 
الفصــل 34 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 بلــغ 74منشــاة مــن جملــة 103 أي بنســبة 72 %.
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فــي حيــن أن 29 منشــاة لــم تــدل بتقاريرهــا الســنوية بالرغــم مــن توجيــه الهيئــة لمراســالت تذكيــر فــي 
الغــرض وهــي مبّينــة فــي الجــدول التالــي.

المنشآت التي لم تدل بتقاريرها السنوية

• شركة أشغال السكك  الحديدية• الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

• مركز الدراسات والبحوث الجوية• مصنع التبغ بالقيروان

• شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة• وكالة الكحول

• الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسّية للشمال• الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفوالذ"

• الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسّية للوسط• شركة اسمنت بنزرت

• شركة تونس "الطرقات السيارة"• شركة معرض نابل

• شركة النهوض بالمساكن االجتماعية• شركة جبل الجريصة

• الوكالة العقارية السياحية• المجمع الكيميائي التونسي

• شركة الترفيه السياحي• الشركة الوطنية لتوزيع البترول

• بنك اإلسكان• شركة فسفاط قفصة

• بنك تمويل المؤّسسات الصغرى والمتوسطة• شركة سباق الخيل

• شركة الخدمات الوطنية واإلقامات• شركة التونسية للصناعات الصيدلية

• وكالة تونس إفريقيا لألنباء• الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري

• الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر• الشركة الوطنية للنقل بين المدن 

 • التلفزة التونسّية
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مآل مطالب النفاذ   

3 . في مجال معالجة مطالب النفاذ
  

أ. عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة وطريقة وردها 

تبيــن مــن خــالل الرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئة أن عدد مطالب النفاذ إلــى المعلومة المقدمة 
للمنشآت العمومية بلغ 280 مطلبا، منها 162 مطلبا ورد عن طريق مكتب الضبط أي بنسبة 58%. 

وفــي المقابــل المطالــب الــواردة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي %27 أي مــا يســاوي 76 مطلــب نفــاذ إلــى 
المعلومــة كمــا ســجلت الهيئــة 42 مطلبــا لــم تتوفــر المعلومــة فــي كيفيــة ورودهــا أي بنســبة 15%.

فاذ إلى المعلومة المقّدمة إلى المنشآت
ّ
ب. مآل مطالب الن

تبيــن بالرجــوع إلــى التقاريــر أن نســبة المطالــب التــي تمــت اإلجابــة عليهــا بالقبــول بلغــت 63 % أي مــا 
يعــادل )176 مــن مجمــوع 280 مطلــب(.

فــي حيــن تــّم اإلجابــة بالرفــض فــي 94 مطلــب نفــاذ أي بنســبة 34 %(. مــع العلــم بــان 10 مطالــب لــم 
تتوفــر المعلومــة بخصــوص مآلهــا أي بنســبة 3 %. مــع اإلشــارة أن مــن أهــم أســباب الرفــض هــي عــدم 
توفــر المعلومــة لــدى الهيــكل المعنــي أو اتصالهــا باســتثناءات الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أو 

بعــدم االختصــاص.

63%

34%

3%

مطالب تمت اإلجابة بالقبول

مطالب لم تتوفر المعلومة بخصوص مآلها

مطالب تمت االجابة عليها بالرفض

4 .  في مجال االلتزام بإنجاز موقع الواب
مــن خــالل المتابعــة لمواقــع الــواب الخــاص بالمنشــآت العموميــة تبيــن لوحــدة المتابعــة والتقييــم بــأن 
91منشــاة تمتلــك موقــع واب رســمي خــاص بهــا أي بنســبة انجــاز تجــاوزت 88 % وذلــك حســب مــا يقتضيــه 

الفصــل عــدد 60 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 وهــذا مــا يبــرزه الرســم البيانــي.
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انجاز موقع الواب  

88%

12%

منشآت لها مواقع واب 

منشآت لم تنجز موقع واب

النشر التلقائي:

   مــن خــالل التقصــي والتشــخيص لمواقــع الــواب ومتابعــة النشــر التلقائــي للمعلومــة علــى معنــى 
الفصــول 6 و7 و8 مــن القانــون األساســي عــدد 22 تبيــن ان المعلومــات األقــل نشــرا هــي كالتالــي:

• تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية،
• االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام أو المصادقة عليها،

•  المعلومــات المتعلقــة بالماليــة والمديونيــة العموميــة والحســابات الوطنية وكيفيــة توزيع النفقات 
وأهم مؤشــرات الماليــة العمومية،

• المعلومات المتوفرة حول البرامج والخدمات االجتماعية.

    أما فيما يخص أكثر المعلومات نشرا في مواقع الواب فهي:

• اإلطار القانوني المنظم للنشاط
الوصــول  وكيفيــة  الفرعيــة  ومقراتــه  وعنوانــه  الهيكلــي  وتنظيمــه  اليــه  الموكولــة  •  المهــام 

إليها 

   اما فيما يخص المنشآت العمومية األكثر نشرا للمعلومات فهي كالتالي:

• منشآت نشرت سبعة عشر معلومة:
• الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه

• الشركة التونسية ألسواق الجملة

• منشآت نشرت ستة عشر معلومة:
• الوكالة التونسية للتضامن         • الشركة التونسية للمالحة

• مركز النهوض بالصادرات        • ديوان البحرية التجارية والموانئ

• الشركة التونسية للكهرباء والغاز       • شركة الخطوط التونسية

• الصندوق الوطني للتأمين على المرض        • الشركة الجهوية للنقل بوالية بنزرت

• الشركة الوطنية لالتصاالت )اتصاالت تونس(    • الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
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وتجدر اإلشارة من خالل تشخيص المواقع بان نافذة النفاذ الى الوثائق اإلدارية على مقتضيات:

•  مرســوم عــدد 41 - 2011 مــؤرخ فــي 26 مــاي 2011 متعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة للهيــاكل 
العموميــة

•  مرســوم عــدد 54 - 2011 مــؤرخ فــي 11 جــوان 2011 يتعلــق بتنقيــح و إتمــام المرســوم عــدد 41 - 2011 
مــؤرخ فــي 26 مــاي 2011 متعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة للهيــاكل العموميــة

•  منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 25 بتاريــخ 05 مــاي 2012 متعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة مازالــت 
موجــودة علــى مواقــع الــواب والتــي وجــب تغييرهــا بركــن النفــاذ الــى المعلومــة 

في مجال االلتزام بإعداد خطة العمل  .5
بالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة، تبيــن أن أغلــب التقاريــر تضمنــت معطيــات حــول 
مــدى التــزام المنشــآت العموميــة بإعــداد خطــة عمــل كمــا ســعت جــل المنشــآت العموميــة فــي اعــداد 
مخططــات للتكويــن والتحســيس فــي مجــال النفــاذ الــى المعلومــة وكذلــك الــى رصــد االعتمــادات المالية.  

القطاع 

الهيكلي

وضع نظام ناجع لتلقي مطالب النفاذ 

والرد عليها

إعداد مخطط تكويني  

وتحسيسي حول النفاذ 

إلى المعلومة

رصد اعتمادات في 

مجال النفاذ إلى 

المعلومة

مقترحات 

أخرى

المنشآت 

العمومية

 

وضع دليل 

إجراءات 

عملي حول 

مسار تلقي 

مطالب 

النفاذ والرد 

عليها

إحداث 

لجنة 

استشارية 

حول 

الحق في 

النفاذ إلى 

المعلومة

إصدار منشور 

داخلي لحث 

المصالح 

اإلدارية على 

تسهيل مهمة 

المكلف بالنفاذ

تنظيم 

دورات 

تكوينية

تنظيم 

أيام 

تحسيسية

اقتناء 

منظومة 

إعالمية 

للتصرف 

في 

الوثائق و 

االرشيف

تعزيز و 

تحيين  

موقع 

واب

1115116223*



76

معطيــات عامــة حــول مــدى تكريــس 
مــن  المعلومــة  إلــى  النفــاذ  حــق 
العموميــة ذات  المؤسســات  طــرف 

اإلداريــة    الصبغــة 

مالحظــة: وقــع تعديــل فــي عــدد الهيــاكل المتابعــة مــن الهيئــة فــي ســنة 2018 مــن 78 إلــى 70 هيــكل 
وذلــك بســحب عــدد 7 هيــاكل لخصوصيتهــا العســكرية واألمنيــة.

1 . في مجال االلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ 
ونائب له 

بلــغ عــدد المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونوابهــم المســجلين بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة 
والمعينيــن مــن طــرف المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة 57 مــن جملــة 70.

وبالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد المؤسســات العموميــة  ذات الصبغة اإلدارية 
التــي أصــدرت وقامــت بإعــالم هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بقــرار تعييــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة 
ونائــب لــه ونشــر مقــررات التعيــن بموقــع الــواب الرســمي الخــاص بهــا حســب مقتضيــات الفصــل 32 مــن 
القانــون األساســي عــدد 22 بلــغ 18مؤسســةعمومية ذات الصبغــة اإلداريــة مــن جملــة 70 مؤسســة 
أي بنســبة 25 %، فــي حيــن أن المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة التــي لــم تــدل بمقــررات 
تعييــن فــي الغــرض ، والتــي تقدمــت بجــداول مصاحبــة للتقاريــر تتضمــن اهــم البيانــات التــي تعــرف بهويــة 
المكلــف ونائبــه وعددهــا 11 امــا المنشــورة منهــا بموقــع الــواب فهــي تمثــل 22 مؤسســة أي بنســبة31 %.  

 الهيكلع/ر
عدد 

الهياكل 

هياكل أدلت إلى 

الهيئة بمقررات 

تعيين ونشرها 

على مواقع 

الواب

هياكل 

أدلت 

بجدول 

مصاحب 

للتقرير

هياكل لها 

مكلفين 

بالنفاذ حسب 

معاينة 

مواقع الواب

هياكل 

أدلت إلى 

الهيئة 

بمقررات 

تعيين 

النسبةالمجموع

1
المؤسسات 

العمومية اإلدارية
7018112296086%
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وتبقــى الهيــاكل التاليــة غيــر ملتزمــة بتعييــن مكلــف بالنفــاذ بالرغــم مــن مراســالتها بتاريــخ 30مــاي ســنة 
2019و 21نوفمبــر 2019 وهــي االتيــة: 

2 .  في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي 
حول النفاذ إلى المعلومة

بالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة   
التــي أدلــت بتقاريرهــا الســنوية لنشــاطها فــي مجــال حــق النفــاذ الــى المعلومــة بعنــوان ســنة 2018 
لــدى الهيئــة حســب مقتضيــات الفصــل 34 مــن القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 بلــغ37 مؤسســة 
مــن جملــة 70 أي بنســبة 53 %، فــي حيــن أن 33مؤسســة لــم تــدل بتقاريرهــا الســنوية بالرغــم مــن توجيــه 

الهيئــة لمراســالت تذكيــر فــي الغــرض.

االدالء بالتقرير السنوي 

مؤسسات أدلت بالتقرير 

%53مؤسسات لم تدل بالتقرير 

47%

3 . في مجال معالجة مطالب النفاذ
  

أ. عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة وطريقة وردها 

تبيــن مــن خــالل الرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة أن عــدد مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة 
المقدمــة للمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة بلــغ 950 مطلبــا، منهــا 925 مطلــب ورد عــن طريق 
 مكتــب الضبــط )أي بنســبة %97(. وفــي المقابــل مثلــت المطالــب الــواردة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي

• مركز التجارب وتقنيات البناء• الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية

• مركز الدراسات والبحوث االقتصادية 
واالجتماعية

• المتحف العسكري الوطني

• المركز الوطني للموسيقى والفنون 
الشعبية

• المركز الوطني لنقل الدم،

• المركز الوطني للنهوض بزرع األعضاء• المركز الوطني للحماية من األشعة

• المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في 
المواصالت بتونس

• المدرسة العليا للمواصالت بتونس
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3 % أي مــا يســاوي 22 مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة كمــا ســجلت الهيئــة 3 مطالــب لــم تتوفــر المعلومــة 
فــي كيفيــة ورودهــا.

فاذ إلى المعلومة المقّدمة إلى المنشآت
ّ
ب. مآل مطالب الن

تبيــن بالرجــوع إلــى التقاريــر أن نســبة المطالــب التــي تمــت اإلجابــة عليهــا بالقبــول بلغــت 95 % أي مــا 
يعــادل 914 مطلبــا. فــي حيــن تــّم اإلجابــة بالرفــض علــى29 مطلب أي بنســبة 4 % كما لــم تتوفر المعلومة 

بخصــوص مــآل عــدد 7 مطالــب أي بنســبة 1 %.

مــع اإلشــارة أن مــن أهــم أســباب الرفــض هــي عــدم توفــر المعلومــة لــدى المؤسســات العموميــة ذات 
الصبغــة اإلداريــة المعنيــة أو اتصالهــا باســتثناءات الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة او بعــدم االختصــاص.

4 .  في مجال االلتزام بإنجاز موقع الواب
مــن خــالل متابعــة مواقــع الــواب الخــاص بالمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة تبيــن لوحــدة 
المتابعــة والتقييــم بــان 60 مؤسســة تمتلــك موقــع واب رســمي خــاص بهــا أي بنســبة انجــاز 86 % حســب 
مــا يقتضيــه الفصــل عــدد 60 مــن القانــون بينمــا 10 مؤسســات لــم تلتــزم بإنجــاز موقــع واب رســمي خــاص 
بهــا بالرغــم مــن مراســالتها خــالل ســنتي 2017 و2018 والتأكيــد علــى رصــد االعتمــادات الخاصــة إلنجــاز 

المواقــع.  

انجاز موقع الواب  

86%

14%

مؤسسات لها مواقع واب 

مؤسسات لم تنجز موقع واب

الهياكل التي ال تمتلك موقع واب رسمي خاص بها الى حدود تاريخ  31 /12/ 2019 هي كالتالي:

• المتحف العسكري الوطني• مركز التجارب وتقنيات البناء

• المعهد الوطني للموسيقى والرقص• المركز الوطني لالتصال الثقافي

• المركز الوطني للموسيقى والفنون 
الشعبية

• مركز اإلسعاف الطبي االستعجالي

• المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي• المركز الوطني للحماية من األشعة

• المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس• المركز الوطني لزرع النخاع العظمي
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مــن خــالل التقصــي والتشــخيص الشــهري لمواقــع الــواب ومتابعــة النشــر التلقائــي للمعلومــة علــى 
معنــى الفصــول 6 و7 و8 مــن القانــون األساســي عــدد 22 تبيــن ان المعلومــات األقــل نشــرا هــي كالتالــي:

• تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية
• االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام أو المصادقة عليها

توزيــع  وكيفيــة  الوطنيــة  والحســابات  العموميــة  والمديونيــة  بالماليــة  المتعلقــة  •  المعلومــات 
العموميــة الماليــة  مؤشــرات  وأهــم  النفقــات 

• المعلومات المتوفرة حول البرامج والخدمات االجتماعية

أما فيما يخص أكثر المعلومات نشرا في مواقع الواب كانت كالتالي:

• اإلطار القانوني المنظم للنشاط
الوصــول  وكيفيــة  الفرعيــة  ومقراتــه  وعنوانــه  الهيكلــي  وتنظيمــه  اليــه  الموكولــة  •  المهــام 

إليها 

فيما يخص المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية األكثر نشرا للمعلومات فهي كتالي: 

• األرشيف الوطني 
• المدرسة الوطنية لإلدارة 

• المعهد الوطني لرعاية الطفولة 
• المعهد الوطني للتراث 
• المعهد األعلى للقضاء 

• إدارة الملكية العقارية بخمسة عشرة معلومة لكل مؤسسة.

اّما فيما يخص المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية   األقل نشرا للمعلومات فهي كتالي:

• الجامعات   
• مصالح الموفق اإلداري 

• الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية 

5. في مجال االلتزام بإعداد خطة العمل
بالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة، تبيــن أن أغلــب التقاريــر تضمنــت معطيــات حــول 
مــدى التــزام المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة بإعــداد خطــة عمل كما ســعت جل المؤسســات 
العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة ضمــن تقاريرهــا فــي إعــداد مخططــات للتكويــن والتحســيس فــي مجــال 
النفــاذ إلــى المعلومــة وكذلــك إلــى إصــدار منشــوراتها الداخليــة لتســهيل مهمــة المكلف بالنفــاذ وكذلك 
الــى رصــد االعتمــادات الماليــة.  وكذلــك إعــداد برامــج خصوصيــة حســب القطاعــات فــي مجــال تكريــس حــق 
النفــاذ علــى ســبيل الذكــر اعــداد منصــات اإللكترونيــة خاصــة بالجامعــات فــي شــكل موحــد علــى مواقــع 

الــواب وتعزيــز التفاعــل بيــن الجامعــات والطلبــة.
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القطاع 

الهيكلي

وضع نظام ناجع لتلقي مطالب النفاذ 

والرد عليها

إعداد مخطط تكويني  

وتحسيسي حول النفاذ 

إلى المعلومة

رصد اعتمادات في 

مجال النفاذ إلى 

المعلومة

مقترحات 

أخرى

المؤسسات 

العمومية 

ذات 

الصبغة 

اإلدارية 

وضع دليل 

إجراءات 

عملي حول 

مسار تلقي 

مطالب 

النفاذ والرد 

عليها

إحداث 

لجنة 

استشارية 

حول 

الحق في 

النفاذ إلى 

المعلومة

إصدار منشور 

داخلي لحث 

المصالح 

اإلدارية على 

تسهيل مهمة 

المكلف بالنفاذ

تنظيم 

دورات 

تكوينية

تنظيم 

أيام 

تحسيسية

اقتناء 

منظومة 

إعالمية 

للتصرف 

في 

الوثائق و 

االرشيف

تعزيز و 

تحيين  

موقع 

واب

2819172322232314
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معطيــات عامــة حــول مــدى تكريــس 
مــن  المعلومــة  الــى  النفــاذ  حــق 
العموميــة ذات  المؤسســات  طــرف 

اإلداريــة غيــر  الصبغــة 

تطــور عــدد الهيــاكل الخاضعــة لقانــون النفــاذ إلــى المعلومــة فــي مجــال المتابعــة والتقييــم بالنســبة 
للمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الغيــر إداريــة مــن 90 هيــكل ســنة2017 الــى 91 هيــكل حيــث تــم 

ــاه. ــة التنقيــب عــن المي إضافــة وكال

1 .  في مجال االلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ 
ونائبه 

بلــغ عــدد المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة المســجلين بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة والمعينيــن مــن 
طــرف المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة غيــر اإلداريــة81 مــن جملــة )91( أي بنســبة 89 % فــي حيــن بلــغ 

عــدد النــواب 80 نائبــا مــن جملــة )91( أي بنســبة 88.%  

 الهيكلع/ر
عدد 

الهياكل 

هياكل أدلت إلى 

الهيئة بمقررات 

تعيين ونشرها 

على مواقع 

الواب

هياكل 

أدلت 

بجدول 

مصاحب 

للتقرير

هياكل لها 

مكلفين 

بالنفاذ حسب 

معاينة 

مواقع الواب

هياكل 

أدلت إلى 

الهيئة 

بمقررات 

تعيين 

النسبةالمجموع

1

مؤسسات 

العمومية ذات 

الصبغة غير اإلدارية

9129*25081% 89

المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة غيــر اإلداريــة التــي لــم تعيــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائبــه 
فهــي كالتالــي :

• مركز البحوث العسكرية• المسرح الوطني التونسي

• المخبر المركزي للتحاليل والتجارب• مركز اإلعالمية لوازرة المالية
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2 .  في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي 
حول النفاذ إلى المعلومة

بالرجــوع الــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة تبيــن ان عــدد المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الغيــر 
اداريــة التــي ادلــت بتقاريرهــا الســنوية بعنــوان ســنة 2018 لــدى الهيئــة حســب مقتضيــات الفصــل المذكــور 
بلــغ 72 مؤسســة مــن جملــة91 مؤسســة أي بنســية 79 % فــي حيــن أن 19 مؤسســة لــم تــدل بتقاريرهــا 

الســنوية أي بنســبة 21 % بالرغــم مــن توجيــه الهيئــة لمراســالت تذكيــر فــي الغــرض.

المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير اإلدارية التي لم تدل بتقاريرها:

• الوكالة التونسية للتكوين المهني• ديوان التونسيين بالخارج

• الديوان الوطني للحماية المدنية• المسرح الوطني التونسي

• مركز اإلعالمية لوزارة المالية• مركز البحوث العسكرية

• المخبر المركزي للتحاليل والتجارب• ديوان مساكن اعولن وزارة المالية

• الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة• المجلس الوطني لالعتماد

• المركز الوطني للبحوث في علوم المواد• الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

• المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي 
والكيميائي

• ديوان مساكن أعوان وزارة التربية

• المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد • المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية
البيداغوجي

• الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية 
للمنتجات

• المركز الثقافي الدولي بالحمامات

• المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية

• الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي• المجلس الوطني

• المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي 
والكيميائي

• المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية

• المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد 
البيداغوجي

• الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات
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3 . في مجال معالجة مطالب النفاذ
  

أ. عدد مطالب النفاذ الى المعلومة المقدمة 

تبيــن مــن خــالل معالجــة المعطيــات المضمنــة بالتقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة أن عــدد مطالــب 
النفــاذ الــى المعلومــة المقدمــة للمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الغيــر إداريــة بلغــت 1418 مطلبــا 
منهــا 575 مطلــب ورد عــن طريــق مكتــب الضبــط أي ب نســية 41 % وفــي المقابــل بلــغ عــدد مطالــب النفــاذ 
إلــى المعلومــة الــواردة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي 843 أي بنســية )%59(. شــهدت مطالــب النفــاذ الــى 
المعلومــة المقدمــة للمؤسســات ذات الصبغــة الغيــر إداريــة تطــور حيــث ارتفعــت مــن 823 مطلبــا ســنة 

2017 الــى 1418 مطلبــا ســنة 2018..

ب. مآل مطالب النفاذ الى المعلومة

تبيــن مــن خــالل معالجــة المعطيــات المضمنة بالتقارير الســنوية الواردة على الهيئة، أن نســبة االســتجابة 
لمطالــب النفــاذ الــى المعلومــة بلغــت 81 %  أي مــا يســاوي 1148 مطلــب مــن جملــة 1418 مطلــب، فــي 
حيــن أن عــدد المطالــب التــي تمــت اإلجابــة عليهــا بالرفــض بلغــت 270 مطلبــا مــن جملــة 1418 مطلــب أي 

بنســبة )19%(.

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.

4 .  في مجال االلتزام بإنجاز موقع الواب
مــن خــالل معاينــة مواقــع الــوب الخــاص بالمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الغيــر إداريــة تبيــن ان 83 

مؤسســة تمتلــك موقــع واب خــاص بهــا مــن جملــة 91 مؤسســة.

المؤسسات التي ال تمتلك مواقع واب:

• ديوان مساكن اإلطارات النشيطة لوزارة 
الداخلية والتنمية المحلية

• مركز اإلعالمية لوزارة الداخلية

• الوكالة الفنية لالتصاالت• ديوان المساكن العسكرية

• المركز الثقافي الدولي بالحمامات• وكالة التكوين في المهن السياحية

• مركز البحوث العسكرية• وكالة التنقيب عن المياه
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النشر التلقائي:

تبيــن أن أكثــر مواقــع واب المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة غيــر اإلداريــة التزامــا فــي مجــال النشــر 
التلقائــي للمعلومــات نشــرت )مــا بيــن 15 و16 معلومــة مــن جملــة 18 معلومــة( هــي:

• المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية• وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

• مدينة العلوم بتونس• المجلس الوطني لالعتماد

• المعهد الوطني للرصد الجوي• وكالة احياء التراث والتنمية القافية

 • الوكالة التونسية للتعاون الفني

فــي حيــن أن اقــل مواقــع واب المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة غيــر اإلداريــة التزامــا فــي مجــال 
النشــر التلقائــي للمعلومــات نشــرت )مــا بيــن 3 و8 معلومــة مــن جملــة 18 نقطــة( هــي:

• المستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس• وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

• القطب التكنولوجي *الغزالة لتكنولوجيات االتصال*• ديوان تنمية رجيم معتوق

• القطب التكنولوجي للجنوب بمدنين• المركز الوطني للدراسات الفالحية

• مركز البحوث والدراسات االجتماعية• مركز اإلعالمية لوزارة المالية

• الوكالة الوطنية للترددات• المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي

• الوكالة الوطنية للمصادقة االلكترونية

5. في مجال االلتزام بإعداد خطة العمل
بالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة ومعالجتهــا وتحليلهــا فيمــا يخــص المؤسســات 
العموميــة ذات الصبغــة غيــر االداريــة تبيــن ان اغلــب التقاريــر لــم تتضمــن معطيــات حــول مــدى التــزام 
الهيــكل المعنــي بإعــداد خطــة عمــل حيــث بلــغ عــدد االدالء بخطــة عمــل 37 مــن بيــن 72 تقريــر أي بنســبة 

.% 51

وقد اقتصرت اغلب خطط العمل الواردة على الهيئة على:

• وضع دليل إجراءات عملية حول مسار تلقي مطالب النفاذ والرد عليها.
•  إحــداث اللجــان االستشــارية للنفــاذ إلــى المعلومــة حتــى تتولــى تقديــم االستشــارة للمكلــف بالنفــاذ 

وخاصــة للمســؤولين واألعــوان حــول المســائل المتعلقــة بتطبيــق القانــون.

• برمجة تنظيم دورات تكوينية وايام تحسيسية
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معطيــات عامــة حــول مــدى تكريــس 
حــق النفــاذ إلى المعلومة من طرف 

المؤسســات العموميــة للصحة

1 .  في مجال االلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ 
ونائبه 

بلــغ عــدد المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونوابهــم المســجلين بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة 
والمعينيــن مــن طــرف المؤسســات العموميــة للصحــة )22( مــن جملــة )23( أي بنســبة %96 فــي حيــن ان 
مؤسســة عموميــة للصحــة لــم تعيــن مكلــف بالنفــاذ الــى المعلومــة ونائبــه وهــي )مستشــفى المنجــى 
ســليم بالمرســى(. وبالرجــوع الــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة تبيــن أن عــدد المؤسســات العموميــة 
للصحــة التــي أصــدرت وقامــت بإعــالم هيئــة النفــاذ الــى المعلومــة بقــرار تعييــن مكلــف بالنفــاذ الــى 
 المعلومة ونائب له حسب مقتضيات الفصل المذكور بلغ )22( من جملة )23( مؤسسة )أي بنسبة 96 %(

ــم يــدل بمقــرر تعييــن فــي الغــرض. كمــا شــهدت  فــي حيــن أن مستشــفى المنجــى ســليم بالمرســى ل
مقــررات التعييــن الــواردة علــى الهيئــة مــن طــرف المؤسســات العموميــة الصحيــة تطــورا، حيــث ارتفعــت 

مــن 4 مقــررات تعييــن ســنة 2017 الــى 22 مقــرر تعييــن ســنة 2018.

 الهيكلع/ر
عدد 

الهياكل 

هياكل أدلت إلى 

الهيئة بمقررات 

تعيين ونشرها 

على مواقع 

الواب

هياكل 

أدلت 

بجدول 

مصاحب 

للتقرير

هياكل لها 

مكلفين 

بالنفاذ حسب 

معاينة 

مواقع الواب

هياكل 

أدلت إلى 

الهيئة 

بمقررات 

تعيين 

النسبةالمجموع

1
المؤسسات 

العمومية للصحة
2302**202296%

2 . في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي
بالرجــوع الــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة تبيــن أن عــدد المؤسســات العموميــة للصحــة التــي أدلــت 
بتقاريرهــا الســنوية بعنــوان ســنة 2018 لــدى الهيئــة حســب مقتضيــات الفصــل المذكــور )21( مؤسســة مــن 
جملــة 23 مؤسســة أي بنســية 91 % فــي حيــن أن )2( مؤسســات عموميــة صحيــة لــم تــدل بتقاريرهمــا 

الســنوية أي بنســبة 9 % بالرغــم مــن توجيــه الهيئــة لمراســالت تذكيــر فــي الغــرض.
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المؤسسات العمومية الصحية التي لم تدل بتقاريرها:

• مستشفى عزيزة عثمانة بتونس

• مستشفى المنجى سليم بالمرسى

المؤسسات العمومية للصحة التي تمتلك موقع واب:

• المعهد الوطني *زهير القالل* للتغذية والتكنولوجيا الغذائية

• معهد صالح عزيز• معهد باستور بتونس

شــهدت التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة مــن طــرف المؤسســات العموميــة الصحيــة تطــور حيــث ارتفعــت 
مــن 8 تقاريــر ســنة 2017 الــى 21 تقريــر ســنة 2018.

3 . في مجال معالجة مطالب النفاذ
  

أ. عدد مطالب النفاذ الى المعلومة المقدمة 

تبيــن مــن خــالل معالجــة المعطيــات المضمنــة بالتقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة ان عــدد مطالــب 
النفــاذ الــى المعلومــة المقدمــة للمؤسســات العموميــة للصحــة بلــغ )88( مطلبــا منهــا 82 مطلــب ورد 
عــن طريــق مكتــب الضبــط أي بنســبة 93 % وفــي المقابــل بلــغ عــدد مطالــب النفــاذ الــى المعلومــة الواردة 

عــن طريــق البريــد االلكترونــي 06 أي بنســية 7 %.

ب. مآل مطالب النفاذ الى المعلومة

نســبة  ان  الهيئــة،  علــى  الــواردة  الســنوية  بالتقاريــر  المضمنــة  المعطيــات  معالجــة  خــالل  مــن  تبيــن 
االســتجابة لمطالــب النفــاذ الــى المعلومــة بلغــت 86 % أي مــا يســاوي 76 مطلــب، فــي حيــن ان عــدد 
المطالــب التــي تمــت اإلجابــة عليهــا بالرفــض بلغــت 10 مطالــب أي بنســبة 11 % و2 مطالــب نفــاذ لــم تتوفــر 
المعلومــة بخصــوص مالهــا أي بنســبة 3 %. كمــا تبيــن ان أســباب الرفــض تمحــورت باألســاس حــول عــدم 
توفــر المعلومــة لــدى الهيــكل المعنــي او باتصالهــا باســتثناءات الحــق فــي النفــاذ الــة المعلومــة علــى 

غــرار حمايــة المعطيــات الشــخصية او االمــن العــام او وزارة الدفــاع الوطنــي.

4 .  في مجال االلتزام بإنجاز موقع الواب
ــة للصحــة تبيــن أّن 03 مؤسســات فقــط  ــوب الخــاص بالمؤسســات العمومي ــة مواقــع ال مــن خــالل معاين
تمتلــك موقــع واب خــاص بهــا مــن جملــة 23 أي بنســبة %13، فــي حيــن أن 20 مؤسســة ال تمتلــك موقــع 
واب أي بنســبة %87. وقــد تــم توجيــه مراســالت لهــذه المؤسســات مــن طــرف الهيئــة حــول تذكيرهــا 

بوجــوب إحــداث موقــع واب خاصــة بهــا حســب مــا ينــص عليــه القانــون.
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النشر التلقائي:

هــذا وقــد تبيــن مــن خــالل معاينــة مواقــع واب المؤسســات العموميــة للصحــة ان أكثــر مواقــع واب التزاما 
فــي مجــال النشــر التلقائــي للمعلومــات نشــرت 10 معلومــات فقــط مــن جملــة 18 معلومــة حيــث نجد: 

• معهد باستور نشر )10 معلومات من جملة 18 معلومة(
• معهد صالح عزيز نشر )06 معلومات من جملة 18 معلومة(

• المعهــد الوطنــي *زهيــر القــالل* للتغذيــة والتكنولوجيــا الغذائيــة* نشــر )05 معلومــات مــن جملــة 18 
معلومة( 

وقد تبين أن أغلب المعلومات التي نشرت في مواقع الواب هي:

•  السياســات والبرامــج التــي تهــم العمــوم والشــهادات التــي يســلمها للمواطــن والوثائــق الضروريــة 
للحصــول عليهــا والشــروط واآلجــال واألطــراف والمراحــل المتعلقــة بإســدائها،

• اإلطار القانوني المنظم لنشاط الهيكل، 
• المهام الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها،

• المعلومات المتعلقة بالبرامج واإلنجازات ذات الصلة بنشاطه،
• قائمة إسمية في المكلفين بالنفاذ الى المعلومة.

المؤسسات العمومية الصحية الي قامت بنشر المكلفين بالنفاذ على موقع الواب:

• معهد صالح عزيز
• معهد باستور بتونس

في مجال االلتزام بإعداد خطط عمل  .5
بالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة ومعالجتهــا وتحليلهــا فيمــا يخــص المؤسســات 
العموميــة للصحــة تبيــن أن بعــض التقاريــر لــم تتضمــن معطيــات حــول مــدى التــزام الهيــكل المعنــي 

بإعــداد خطــة عمــل حيــث بلــغ عــدد االدالء بخطــة عمــل 14 مــن بيــن 21 تقريــر أي بنســبة 67%.

وقد اقتصرت أغلب خطط العمل الواردة على الهيئة على:

• وضع دليل إجراءات عملية حول مسار تلقي مطالب النفاذ والرد عليها.
•  إحــداث اللجــان االستشــارية للنفــاذ الــى المعلومــة حتــى تتولــى تقديــم االستشــارة للكلــف بالنفــاذ 

ــون. وخاصــة للمســؤولين واألعــوان حــول المســائل المتعلقــة بتطبيــق القان

• برمجة تنظيم دورات تكوينية وايام تحسيسية.
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معطيــات عامــة حــول مــدى تكريــس 
حــق النفــاذ إلى المعلومة من طرف 

المندوبيــات الجهوية

1 .  في مجال االلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ 
ونائب له 

بالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد المندوبيــات التــي أصــدرت وقامــت بإعــالم 
ــات  ــه حســب مقتضي ــب ل ــة النفــاذ إلــى المعلومــة بقــرار تعييــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائ هيئ
الفصــل المذكــور بلــغ 92 مندوبيــة مــن جملــة )122( مندوبيــة )أي بنســبة 75 %(، فــي حيــن أن المندوبيــات 
ــة(. حيــث ســجلت  ــل )25 %(, أي نحــو )30 مندوبي ــدل بمقــررات تعييــن فــي الغــرض فهــي تمث ــم ت التــي ل
ــات الجهويــة للثقافــة أعلــى نســبة ) 87% (مــن خــالل  المندوبيــات الجهويــة للتنميــة الفالحيــة والمندوب
االدالء بمقــرر التعييــن أي 21 مندوبيــة مــن جملــة 24 فــي حيــن ســجلت المندوبيــات الجهويــة للمــرأة 
واألســرة والطفولــة وكبــار الســن أدنــى نســبة 58 % أي 14 مندوبيــة مــن جملــة 24 هــذا وقــد بلــغ عــدد 
المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونوابهــم المســجلين بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة )92( موزعيــن 

حســب مصــدر المعلومــة:

 الهيكلع/ر
عدد 

الهياكل 

هياكل أدلت 

إلى الهيئة 

بمقررات تعيين 

ونشرها على 

مواقع الواب

هياكل 

أدلت 

بجدول 

مصاحب 

للتقرير

هياكل لها 

مكلفين 

بالنفاذ حسب 

معاينة 

مواقع الواب

هياكل 

أدلت إلى 

الهيئة 

بمقررات 

تعيين 

النسبةالمجموع

المندوبيات الجهوية 1
%202188**241للتنمية الفالحية

المندوبيات الجهوية 2
%202181**261للتربية

3
المندوبيات الجهوية 

لشؤون المرأة واالسرة 
والطفولة وكبار السن

24***141458%

المندوبيات الجهوية 4
%1141563**24لشؤون الشباب والرياضة

المندوبيات الجهوية 5
%132188*2417للشؤون الثقافية

%2719275*12219المجموع 

تعيين المكلفين بالنفاذ حسب مصدر المعلومة
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2.  في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي 
حول النفاذ إلى المعلومة 

بالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد المندوبيــات التــي أدلــت بتقاريرهــا الســنوية 
بعنــوان ســنة 2018 لــدى الهيئــة حســب مقتضيــات الفصــل المذكــور بلــغ )58( مندوبيــة مــن جملــة 122 
مندوبيــة )أي بنســبة 96 %(, فــي حيــن أن )37( مندوبيــة أي بنســبة )%31( لــم تــدل بتقاريرهــا الســنوية 
بالرغــم مــن توجيــه الهيئــة لمراســالت تذكيــر فــي الغــرض والتــي يكمــن توزيعهــا حســب مجــال اختصاصهــا 

وفــق بيانــات الجــدول التالــي:

المندوبيات التي أدلت بالتقرير السنوي:

عدد المندوبيات الهيكل  

المندوبيات التي 

أدلت بالتقرير 

السنوي 

النسبة 

%242188المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية 

%261557المندوبيات الجهوية للتربية 

المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واالسرة والطفولة 
%241041وكبار السن 

%241979المندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة 

%242083المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية 

%1228569المجموع

3 . في مجال معالجة مطالب النفاذ
  

أ. عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة وطريقة ورودها 

تبيــن مــن خــالل الرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة أن عــدد مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة 
المقدمــة للمندوبيــات بلغــت 230 مطلبــا مقــدم لـــ 45 مندوبيــة، منهــا 225 مطلــب ورد عــن طريــق مكتــب 
الضبــط )أي بنســبة 98 %(. وفــي المقابــل مثلــت المطالــب الــواردة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي 2 % أي 

مــا يســاوي )5 مطالــب نفــاذ إلــى المعلومــة(.

هــذا وقــد أمكــن مــن خــالل قاعــدة تخزيــن التقاريــر الســنوية المتعلقــة بالنفــاذ إلــى المعلومــة لســنة 
2018، ومعالجتهــا وتحليلهــا، حيــث كان للمندوبيــات الجهويــة للتنميــة الفالحيــة أكبــر عــدد مــن المطالــب 
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بـــ 84 مطلــب )أي بنســبة %36( وتبــوأت المرتبــة الثانيــة المندوبيــة الجهويــة لشــؤون الشــباب والرياضــة 
مســجلة نســبة 35 % )أي مــا يســاوي 82 مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة( فــي حيــن أن المندوبيــة الجهويــة 
ــار الســن ســجلت أقــل عــدد مــن مجمــوع المطالــب الــواردة بـــ 3  لشــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة وكب

مطالــب أي بنســبة 1 %.

ب. مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة

إلــى  النفــاذ  لمطالــب  اســتجابت  المندوبيــات  أن  الســنوية  التقاريــر  وتحليــل  معالجــة  خــالل  مــن  تبيــن 
المعلومــة وذلــك بنســبة قبــول مرتفعــة بلغــت %92 أي مــا يســاوي )212 مطلــب(، فــي حيــن أن عــدد 
المطالــب التــي تمــت اإلجابــة عليهــا بالرفــض فهــي )14 مطلــب( أي بنســبة )6 %( ولــم تتوفــر المعلومــة 

بخصــوص مــآل 4 مطالــب أي حوالــي )2%(.

مع اإلشارة إلى أن من أهم أسباب الرفض هي عدم توفر المعلومة لدى الهيكل المعني

مآل مطالب النفاذ   

92%

6% 2%

مطالب تمت اإلجابة بالقبول

مطالب لم تتوفر المعلومة بخصوص مآلها

مطالب تمت االجابة عليها بالرفض

4 .  في مجال اإللتزام بإنجاز موقع واب
مــن خــالل معاينــة مواقــع الــواب الخاصــة بالمندوبيــات تبيــن أن 60 مندوبيــة مــن جملــة 122 مندوبيــة 
تمتلــك موقــع واب خــاص بهــا، فــي حيــن أن المندوبيــات الجهويــة لشــؤون المــرأة واألســرة وكبــار الســن 

ال تمتلــك مواقــع واب. 

النشر التلقائي:

أما فيما يخص أكثر المعلومات نشًرا فهي:

• اإلطار القانوني المنظم للنشاط
• المهام الموكولة اليه وتنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها
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في حين أن أقل معلومة نشرت في موقع واب فقط هي:

• نشر تقارير الهيكل حول النفاذ إلى المعلومة بما فيها التقارير الثالثية والسنوية
•  هــذا وتبيــن أن المعلومــة الخاصــة بنشــر تقاريــر هيئــات الرقابــة طبقــا للمعاييــر المهنيــة الدوليــة لــم 
تنشــر فــي أي موقــع واب ويرتكــز ســبب عــدم التــزام المندوبيــات فــي نشــر هــذه المعلومــة علــى 
مواقــع الــواب هــو تضمــن هــذه التقاريــر فــي أغلبهــا علــى معطيــات شــخصية يمكــن أن تلحــق الضــرر 

بصاحبهــا.

•  لــذا تســهر هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة علــى تحســيس وتوعيــة المســؤولين األول فــي المندوبيــات 
علــى نشــر هــذه المعلومــة مــع حجــب المعطيــات الشــخصية.

5. في مجال اإللتزام بإعداد خطة عمل
بالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية الــواردة علــى الهيئــة وذلــك مــن خــالل معالجتهــا وتحليلهــا، تبيــن أن أغلــب 
التقاريــر لــم تتضمــن معطيــات حــول مــدى إلتــزام الهيــكل المعنــي بإعــداد خطــة عمــل حيــث اقتصــرت بعــض 

المندوبيــات على:

• تعيين مكلف بالنفاذ ونائب له بمقتضى قرار 
•  إحــداث اللجــان اإلستشــارية للنفــاذ إلــى المعلومــة حتــى تتولــى تقديــم اإلستشــارة للمكلــف بالنفــاذ 

وخاصــة للمســؤولين واألعــوان بالمندوبيــات حــول المســائل المتعلقــة بتطبيــق القانــون

• إعداد دليل اجراءات لتسهيل النفاذ إلى المعلومة ونشره على موقع الواب
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معطيــات عامــة حــول مــدى تكريــس 
علــى  المعلومــة  إلــى  فــاذ 

ّ
الن حــق 

البلديــات مســتوى 

شــمل هــذا التقريــر 350 بلديــة بعنــوان ســنة 2018 مقارنــة ب 264 بلديــة بعنــوان ســنة 2017 وذلــك نظــرا 
إلضافــة 86 بلديــة المحدثــة وفقــا لألمــر الحكومــي عــدد 600 و601 لســنة 2016.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن خيــار الهيئــة لعــدم متابعــة وتقييــم 86 بلديــة المحدثــة فــي التقريــر الســنوي 
لســنة 2018 كان مراعــاة لإلمكانيــات المحــدودة علــى مســتوى المــوارد البشــرية واللوجســتية علــى 

مســتوى هــذه البلديــات.

فاذ 
ّ
ف بالن

ّ
1 .  في مجال االلتزام بتعيين مكل

بلــغ عــدد المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونوابهــم المســجلين بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالهيئــة 
والمعينيــن مــن طــرف البلديــات )292( مــن جملــة )350( أي بنســبة 83 %.

 الهيكلع/ر
عدد 

الهياكل 

هياكل أدلت 

إلى الهيئة 

بمقررات تعيين 

ونشرها على 

مواقع الواب

هياكل 

أدلت 

بجدول 

مصاحب 

للتقرير

هياكل لها 

مكلفين 

بالنفاذ حسب 

معاينة 

مواقع الواب

هياكل 

أدلت إلى 

الهيئة 

بمقررات 

تعيين 

النسبةالمجموع

%350105451013229283البلديات1

تعيين المكلفين بالنفاذ حسب مصدر المعلومة

بلغــت مقــررات تعييــن المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة 237 مقــرر بعنــوان ســنة 2018. أمــا بالنســبة 
لبيانــات المكلفيــن بالنفــاذ الــى المعلومــة التــي تحصلــت عليهــا الهيئــة مــن خــالل جــدول مرافــق للتقريــر 
فقــد بلــغ 45 جــدول بيانــات مــن مجمــوع 214 تقريــرا واردا علــى الهيئــة. وفيمــا يتعلــق ببيانــات المكلفيــن 
ــات علــى موقــع الــواب فقــد بلــغ 10 مــن  بالنفــاذ الــى المعلومــة المتحصــل عليهــا مــن خــالل نشــر البيان
مجمــوع 242 موقــع واب.  وبالرجــوع الــى الجــداول اإلحصائيــة نجــد أن 105مــن مجمــوع 292 بلديــة قامــت 

بتعييــن مكلــف بالنفــاذ مــن خــالل مقــرر ونشــر أي مــا يعــادل نســبة 36 %.
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2.  في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي  
ســّجلت الهيئــة بعنــوان ســنة 2018 ورود 214 تقريــرا ســنويا مــن طــرف 350 بلديــة مقابــل 136 تقريــرا لــم 

يتــم إرســاله.

البلديات اللتي إلتزمت باإلدالء بالتقارير السنوية

التقارير الواردة 

التقارير التي لم ترد  

61%

39%

3 . في مجال معالجة مطالب النفاذ
  

أ. عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة إلى البلديات 

فــاذ إلــى المعلومــة أن 
ّ
 تبيــن مــن خــالل معالجــة 214 تقريــر وارد مــن مجمــوع 350 بلديــة علــى هيئــة الن

فــاذ الــواردة علــى البلديــات بلــغ 1642 مطلبــا. علمــا وأّن عــددا هامــا مــن التقاريــر الســنوية 
ّ
عــدد مطالــب الن

ــة والمشــمولة بالرصــد والمتابعــة مــن  ــة لــم تتضمــن مختلــف المعلومــات المطلوب ــواردة علــى الهيئ ال
طــرف الهيئــة.

ب. مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة إلى البلديات:

تبيــن مــن خــالل معالجــة وتحليــل التقاريــر الســنوية أن البلديــات اســتجابت لمطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة 
وذلــك بنســبة قبــول مرتفعــة بلغــت 88 % أي مــا يســاوي )1445 مطلــب(، فــي حيــن أّن عــدد المطالــب 
تــي لــم تتوفــر 

ّ
التــي تمــت اإلجابــة عليهــا بالرفــض فهــي )135 مطلــب( أي بنســبة )8 %(، أمــا المطالــب ال

المعلومــة بخصــوص مآلهــا ســجلت 62 مطلبــا.



94

مآل مطالب النفاذ   

88%

8% 4%

مطالب تمت االجابة عليها بالرفض

مطالب لم تتوفر المعلومة بخصوص مآلها 

مطالب تمت اإلجابة عليها بالقبول  

4 .  في مجال االلتزام بإنجاز موقع الواب
بلــغ عــدد مواقــع الــواب المنجــزة مــن طــرف البلديــات، 242 موقعــا منجــزا مــن مجمــوع 350 بلديــة مقابــل 

108 موقعــا لــم يتــم إنجــازه.

النشر التلقائي:

  البلديات التي أنجزت مواقع واب والتزمت بالنشر التلقائي للمعلومة حسب الفصول 6 و7 و8 :

تبيــن للهيئــة بالرجــوع الــى عــدد مواقــع الــواب المنجــزة مــن طــرف 350 بلديـــة التــي بلغت 242 موقعـــا أنها 
تضّمنــت نســبة 50 % مــن المعلومــات المشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي علــى مســتوى الفصليــن 6 و7 

فــاذ إلــى المعلومــة الخاّصــة بـــ 18 معلومــة.
ّ
مــن القانــون المتعلــق بالحــق فــي الن

انجاز موقع الواب  

69%

31%

بلديات أنجزت موقع واب 

بلديات لم تنجز موقع واب
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  البلديــات التــي التزمــت بنشــر المعلومــات المشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي حســب الفصــل 6 مــن 
القانــون المذكــور

تبيــن مــن خــالل معاينــة مواقــع الــواب الخاّصة بالبلديات أن أعلى نســب ســجلت على مســتوى المعلومات 
قــة بـــ 14 معلومــة الخاّصــة بالفصــل عــدد 6 من القانــون المذكور 

ّ
المشــمولة بواجــب النشــر التقائــي المتعل

قــد بلغــت نســبة %55 على مســتوى المعلومــات التالية:

•  المهــام الموكــول الــى الهيــكل الخاضــع لقانــون النفــاذ إلــى المعلومة وتنظيمــه الهيكلي وعنوانه 
ومقراتــه الفرعيــة وكيفيــة الوصول إليهــا والميزانية المرصودة

•  قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلمها للمواطن  
•  السياسات والبرامج التي تهم العموم

الية:
ّ
في حين أن أقل المعلومات نشرا على مستوى نفس الفصل هي المعلومات الت

•  االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام أو المصادقة عليها
•  تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية

•  المعلومات المتوفرة حول البرامج والخدمات االجتماعية
   

قــة بنشــر القائمــة اإلســمية فــي 
ّ
 أّمــا فيمــا يخــّص المعلومــة المشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي المتعل

فــاذ إلــى المعلومــة تتضّمــن البيانــات الخاّصــة بهــم فــان نســبة %48   أي مــا يعــادل 115 
ّ
فيــن بالن

ّ
المكل

بلديــة مــن مجمــوع 242 بلديــة أنجــزت موقــع واب قامــت بنشــرها علــى مواقــع الــواب الخاّصــة بهــم.

كمــا تبّيــن للهيئــة أّن أكثــر مواقــع واب البلديــات التزامــا فــي النشــر التلقائــي للمعلومة بـــ 13 و14 معلومة 
هــي كالتالي: 

• بلدية منزل مهيري،• بلدية أريانة

• بلدية المنستير• بلدية السرس

• بلدية مساكن• بلدية المهدية

• بلدية السبالة•  بلدية زاوية سوسة

•  بلدية جربة حومة السوق
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  البلديات التي أنجزت موقع واب والتزمت بالنشر التلقائي حسب الفصل 7من القانون المذكور 

التزمــت بنشــر المعلومــات  بلديــة تمتلــك موقــع واب  بلديــة مــن مجمــوع 242  الحظــت الهيئــة أن 26 
ــون المذكــور أي مــا يعــادل نســبة %11. علمــا  المشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي حســب الفصــل 7 القان
وأن 52 % أي مــا يعــادل 126 بلديــة مــن مجمــوع 242 بلديــة أنجــزت موقــع واب قامــت بــإدراج خانــة خاّصــة 

بالنفــاذ إلــى المعلومــة علــى مســتوى موقــع الــواب. 

 البلديات التي أنجزت مواقع واب والتزمت بالنشر التلقائي حسب الفصل 8من القانون المذكور.

ــة تبيــن ان كّل المواقــع لــم تحتــوي علــى معلومــات  بعــد االطــالع علــى 242 موقــع الخــاص ب 350 بلدي
تخــّص الفصــل 8 مــن القانــون المذكــور.

ة عمل
ّ
في مجال االلتزام بإعداد خط  .5

 
قاريــر الّســنوية الــواردة علــى الهيئــة مــن مجمــوع 350 بلديــة تبّيــن أن 135مــن مجمــوع 214 

ّ
بالرجــوع إلــى الت

ــة عمــل أي مــا يعــادل نســبة 63%.والمالحــظ 
ّ
بلديــة قامــت بإرســال تقاريرهــا الســنوية التزمــت بإعــداد خط

ــق بإعــداد إجــراءات وآجــال لتطويــر وتحييــن موقــع 
ّ
بعــد تحليــل ومعالجــة خطــط العمــل أن الهــدف المتعل

ــل المرتبــة األولــى مــن حيــث االهــداف المرســومة مــن 
ّ
الــواب فيمــا يتعلــق بواجــب النشــر التلقائــي مث

قيــن بوضــع دليــل إجــراءات 
ّ
فــاذ إلــى المعلومــة تــاله الهدفيــن المتعل

ّ
طــرف البلديــات لتكريــس حــق الن

عملــي حــول مســار تلقــي مطالــب النفــاذ والــرد عليهــا ووضــع إجــراءات فــي مجــال التصــرف فــي الوثائــق 
واألرشــيف. 
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الخاّصــة  االحصائيــة  المعطيــات 
المســتقلة العموميــة  بالهيئــات 

قامــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بمتابعــة وتقييــم 10 هيئــات عموميــة مســتقلة بعنــوان ســنة 2018 
فــاذ إلــى 

ّ
ــه تــم إدراج هيئــة الن

ّ
ة بعنــوان ســنة 2017.  مــع اإلشــارة إلــى أن

ّ
مقابــل 11 هيئــة عموميــة مســتقل

المعلومــة مــن بيــن الهيئــات العموميــة المســتقلة المعنيــة بالمتابعــة والتقييــم باعتبارهــا كغيرهــا مــن 
فــاذ إلــى المعلومــة.

ّ
الهيــاكل الخاضعــة لقانــون الن

فاذ 
ّ
ف بالن

ّ
1 .  في مجال االلتزام بتعيين مكل

ونائب له 

فاذ إلى المعلومة 
ّ
ف بالن

ّ
الهيئات العمومية المستقلة التي قامت بتعيين مكل

ة أّن عــدد 
ّ
فــاذ إلــى المعلومــة بالرجــوع إلــى قاعــدة بيانــات الهيئــات العموميــة المســتقل

ّ
تبّيــن لهيئــة الن

فــاذ إلــى المعلومــة بلــغ 9 مــن مجمــوع 10 هيئــات أي مــا يعــادل نســبة %90   بعنــوان ســنة 
ّ
فيــن بالن

ّ
المكل

فــاذ ونائــب لــه.
ّ
ــف بالن

ّ
2018، وذلــك باعتبــار أن الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب لــم تقــم بتعييــن مكل

فاذ حسب مصدر معلومة 
ّ
ف بالن

ّ
تعيين المكل

ــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة، ســّجلت الهيئــة ورود 7 مقــررات تعييــن 
ّ
ــق بمصــادر تعييــن المكل

ّ
وفيمــا يتعل

فــاذ إلــى 
ّ
بعنــوان ســنة 2017 ونفــس العــدد بالنســبة لســنة 2018 )تــم إضافــة مقــرر تعييــن هيئــة الن

فــاذ 
ّ
ــف بالن

ّ
المعلومــة وإيقــاف العمــل بمقــرر تعييــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة( أمــا بالنســبة لبيانــات المكل

إلــى المعلومــة الخاّصــة بالهيئــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فقــد تــم الحصــول عليهــا 
عــن طريــق موقــع الــواب الخــاص بهــا، وبالنســبة لهيئــة الســوق الماليــة فــكان مــن خــالل جــدول مصاحــب 

للتقريــر الســنوي.

 الهيكلع/ر
عدد 

الهياكل 

هياكل أدلت إلى 

الهيئة بمقررات 

تعيين ونشرها 

على مواقع 

الواب

هياكل 

أدلت 

بجدول 

مصاحب 

للتقرير

هياكل لها 

مكلفين 

بالنفاذ حسب 

معاينة 

مواقع الواب

هياكل 

أدلت إلى 

الهيئة 

بمقررات 

تعيين 

النسبةالمجموع

1
الهيئات العمومية 

ة
ّ
المستقل

10711*990%
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2 . في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي 

الهياكل التي لم تدل بتقاريرها السنوية

تهــا بعنــوان ســنة 2018، كانــت 
ّ

فــاذ إلــى المعلومــة أن عــدد التقاريــر الســنوية التــي تلق
ّ
الحظــت هيئــة الن

ــق بالهيئــات التــي لــم تــدل 
ّ
ة. وفيمــا يتعل

ّ
7 تقاريــر ســنوية مــن مجمــوع 10 هيئــات عموميــة مســتقل

فــاذ إلــى المعلومــة بعنــوان ســنة 2018 مــن مجمــوع 10 هيئــات عموميــة 
ّ
بتقاريرهــا الســنوية لهيئــة الن

الــي:
ّ
مســتقلة فهــي كالت

•الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
• الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، 

• الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.

3 . في مجال معالجة مطالب النفاذ
  

أ. - عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة 

ــق بســنة 2018 فقــد ســجلت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ورود أكثــر عــدد مــن مطالــب 
ّ
وفيمــا يتعل

فــاذ إلــى المعلومــة ب 17 مطلبــا تلتهــا الهيئــة العليــا 
ّ
النفــاذ ب 42 مطلبــا فــي حيــن حلــت هيئــة الن

المســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري ب 9 مطالــب وهيئــة الســوق الماليــة ب 5 مطالــب، فــي حيــن لــم 
ــق بالهيئــة الوطنيــة لالتصــاالت فإنهــا 

ّ
يــرد علــى الهيئــة العاّمــة للتأميــن إال مطلبــا واحــدا أمــا فيمــا يتعل

لــم تســّجل ورود أي مطلــب نفــاذ.

ب. مآل مطالب النفاذ الى المعلومة

قاريــر الّســنوية 
ّ
كمــا تبّيــن لهيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة مــن خــالل معالجــة المعطيــات المضّمنــة بالت

فــاذ إلــى المعلومــة بلغــت 58 % أي مــا يعــادل 43 
ّ
الــواردة علــى الهيئــة، أّن نســبة االســتجابة لمطالــب الن

مطلبــا، فــي حيــن أن عــدد المطالــب التــي تّمــت اإلجابــة عليهــا بالّرفــض بلغــت 41 % أي مــا يعــادل 30 مطلبــا 
أمــا فيمــا يتعلــق بمطالــب النفــاذ التــي لــم يتــم اإلجابــة عليهــا مــن طــرف الهيئــات العموميــة المســتقلة 

فقــد مثلــت 1 % فقــط.

ومــن هنــا نالحــظ توجــه الهيئــات العموميــة المســتقلة أكثــر نحــو اتاحــة المعلومــة وتكريــس حــق النفــاذ 
إلــى المعلومــة كحــق دســتوري حســب الفصــل 32 مــن الدســتور التونســي. 

4 .  في مجال االلتزام بإنجاز موقع واب 

الهيئات العمومية المستقلة التي لم تنجز موقع واب 

أي  تمتلــك موقــع واب  ة 
ّ
المســتقل العموميــة  الهيئــات  أن جميــع  الّصــدد  هــذا  فــي  الهيئــة  الحظــت 

المذكــور. القانــون  مــن  بالفصــل 60  التزامهــم  يبــرز  مــا  نســبة %100 وهــو  مايعــادل 
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 علمــا وأن موقــع الــواب الــذي تــم احداثــه ســنة 2018هــو موقــع واب هيئــة النفــاذ الــى المعلومــة
www.inai.tn

في مجال النشر التلقائي:

  الهيئــات العموميــة المســتقلة التــي أنجــزت   موقــع واب والتزمــت بالنشــر التلقائــي للمعلومــة حســب 
الفصول )6و7و8(

فــاذ إلــى المعلومــة أنــه تــم تســجيل نشــر نســبة %71   مــن مجمــوع 18 معلومة مشــمولة 
ّ
الحظــت هيئــة الن

بواجــب النشــر التلقائــي للمعلومــة حســب الفصــل 6 و7 مقابــل %29 فقــط منهــا لم يتم نشــرها.

ة التــي أنجــزت موقــع واب والتزمــت بنشــر المعلومــات المشــمولة 
ّ
  الهيئــات العموميــة المســتقل

بواجــب النشــر التلقائــي حســب الفصــل 6 مــن القانــون المذكــور

تبيــن للهيئــة أن نســبة نشــر المعلومــات المشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي حســب الفصــل 6 بالنســبة 
ة مــن مجمــوع 14 معلومــة مشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي بلــغ نســبة 

ّ
للهيئــات العموميــة المســتقل

.% 76

والمالحظ أن المعلومات التي تّم نشرها بنسبة 100 % على معنى هذا الفصل هي كالتالي: 

•  السياسات والبرامج التي تهم العموم،
للمواطــن  يســلمها  التــي  والشــهادات  للعمــوم  يســديها  التــي  الخدمــات  فــي  مفصلــة  •  قائمــة 
بإســدائها،      المتعلقــة  والمراحــل  واألطــراف  واآلجــال  والشــروط  عليهــا  للحصــول  الضروريــة  والوثائــق 

•  اإلطار القانوني المنظم للنشاط،
•  المهــام الموكلــة اليــه وتنظيمــه الهيكلــي وعنوانــه ومقراتــه الفرعيــة وكيفيــة الوصــول إليهــا 

المرصــود، والميزانيــة 

أمــا المعلومــات التــي حظيــت بأقــل نســبة نشــر مــن مجمــوع 14 معلومة مشــمولة بواجب النشــر التلقائي 
هــي كالتالي:

•  شروط منح التراخيص
•  المعلومات اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية بما في ذلك النتائج

•  المعلومات المتوفرة حول البرامج والخدمات االجتماعية

قــة بنشــر القائمــة اإلســمية فــي 
ّ
أمــا فيمــا يخــّص المعلومــة المشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي المتعل

فــاذ إلــى المعلومــة تتضّمــن البيانــات الخاّصــة بهــم فــإن %80   مــن مجمــوع 10 هيئــات 
ّ
فيــن بالن

ّ
المكل

عموميــة مســتقلة أنجــزت مواقــع واب قامــت بنشــرها عليهــا.

والجديــر بالذكــر أن الهيئــة العاّمــة للتأميــن التزمــت بنشــر كل المعلومــات المشــمولة بواجــب النشــر 
فــاذ إلــى المعلومــة. 

ّ
ــق بالحــق فــي الن

ّ
التلقائــي بموجــب الفصــل 6 مــن القانــون األساســي عــدد 22 المتعل
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أّمــا أقــل هيئــة نشــرا للمعلومــات بموجــب الفصــل 6 مــن القانــون المذكــور هــي الهيئــة الوطنيــة للوقايــة 

ــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائــب لــه. 
ّ
مــن التعذيــب وهــو مــا يفســر أهميــة وضــرورة تعييــن مكل

مــع العلــم أن عــّدة هيئــات لــم تتمكــن مــن بلــوغ نســبة %100 علــى مســتوى هــذا الفصــل نظــرا لخصوصيــة 

قــاط التــي 
ّ
المهــام المنوطــة بعهــدة كل هيئــة ومجــاالت تخّصصهــا ال ســيما علــى مســتوى الثــالث الن

حظيــت بأقــل نســبة فــي النشــر 

  الهيئــات العموميــة المســتقلة التــي أنجــزت موقــع واب والتزمــت بنشــر المعلومــات المشــمولة 
بواجــب النشــر التلقائــي للمعلومــة حســب الفصــل عــدد 7 مــن القانــون المذكــور.

الحظــت الهيئــة أن نســبة 55 % مــن الهيئــات العموميــة المســتقلة التزمــت بنشــر المعلومــات المشــمولة 

بواجــب النشــر التلقائــي علــى مســتوى الفصــل 7 مــن قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة مــن مجمــوع 4 

معلومــات مشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي.

بــإدراج خانــة خاّصــة بالنفــاذ إلــى  علمــا وأن 70 % أي مــا يعــادل 7 هيئــات عموميــة مســتقلة قامــت 

المعلومــة علــى مســتوى موقــع الــواب، مــع اإلشــارة إلــى أّن عــدم تعــادل النســب بيــن المعلومــات 

المنشــورة علــى مســتوى الفصــل 7 وانجــاز خانــة نفــاذ ناتــج عــن ان بعــض الهيئــات أنجــزت هــذه الخانــة دون 

نشــر كل المعلومــات المطلوبــة. وبالنســبة للهيئــات التــي أدرجــت خانــة خاّصــة بالنفــاذ الــى المعلومــة 

ــواب الخاصــة بهــا هــي كالتالــي: علــى مســتوى مواقــع ال

لالتصــال  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  الفســاد،  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  لالتصــاالت،  الوطنيــة  الهيئــة 

الســمعي والبصــري، الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات، الهيئــة العليــا لحقــوق االنســان والحريــات 

فــاذ إلــى المعلومــة.
ّ
األساســية، الهيئــة العامــة للتأميــن وهيئــة الن

  الهيئــات العموميــة المســتقلة التــي أنجــزت موقــع واب والتزمــت بالنشــر التلقائــي حســب الفصــل 8 
مــن القانــون المذكـــور.

ة تبيــن أن كّل المواقــع لــم 
ّ
مــن خــالل االطــالع علــى 10 مواقــع واب الخاصــة بـــ 10 هيئــات عموميــة مســتقل

تحتــو علــى معلومــات تخــّص الفصــل 8 مــن القانــون المذكــور.

في مجال االلتزام بإعداد خطة العمل  .5
 

ة 
ّ
المســتقل العموميــة  الهيئــات  قبــل  مــن  الهيئــة  علــى  الــواردة  الّســنوية  قاريــر 

ّ
الت إلــى  وبالرجــوع 

ومعالجتهــا وتحليلهــا تبّيــن أن6 هيئــات عموميــة مســتقلة مــن مجمــوع 7 هيئــات قامــت بــاإلدالء بتقاريرها 

فــاذ إلــى المعلومــة.
ّ
ــة عمــل لتكريــس حــق الن

ّ
الســنوية التزمــت بإعــداد خط

ــق بإعداد إجــراءات وآجــال لتطوير وتحيين 
ّ
والمالحــظ بعــد تحليــل ومعالجــة خطــط العمــل أن الهــدف المتعل

ــل المرتبــة األولــى مــن حيــث االهــداف المرســومة 
ّ
موقــع الــواب فيمــا يتعلــق بواجــب النشــر التلقائــي مث

فــاذ إلــى المعلومــة تــاله وضــع إجــراءات فــي 
ّ
ة لتكريــس حــق الن

ّ
مــن طــرف الهيئــات العموميــة المســتقل

مجــال التصــرف فــي الوثائــق واألرشــيف.
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معطيات عامة حول مدى تكريس 
حق النفاذ إلى المعلومة

من طرف الهيئات القضائية 

1 .  في مجال االلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ 
ونائب له 

تبيــن مــن خــالل الرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة  أن عــدد الهيئــات القضائيــة  التــي أصــدرت و 
قامــت بإعــالم هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بقــرار تعييــن مكلــف بالنفــاذ إلــى المعلومــة ونائــب لــه شــهد 
طــورا نســبيا مقارنــة بســنة 2017 مــن 12 هيئــة قضائيــة ســنة 2017  ليبلــغ 15 هيئــة قضائيــة  ســنة 2018 مــن 
جملــة )20( )أي بنســبة 75 %(, فــي حيــن أن الهيئــات القضائيــة التــي لــم تــدل بمقــررات تعييــن فــي الغــرض 
ــات قضائيــة( وهــي المحكمــة اإلداريــة، المجلــس األعلــى للقضــاء،  ــل ) 25 %(، أي نحــو )5 هيئ

ّ
فهــي تمث

محكمــة االســتئناف بتونــس، محكمــة االســتئناف بالقصريــن ومحكمــة االســتئناف بجندوبــة.

2 .  في مجال االلتزام باإلدالء بالتقرير السنوي 
حول النفاذ إلى المعلومة

وبالرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة يتبيــن أن عــدد هيئــات القضائيــة التــي أدلــت بتقاريرهــا 
الســنوية بعنــوان ســنة 2018 لــدى الهيئــة بلــغ )6( هيئــات قضائيــة مــن جملــة 20 هيئــة قضائيــة )أي 
بنســبة %30(، فــي حيــن أن )14( هيئــة قضائيــة أي بنســبة )%70( لــم تــدل بتقاريرهــا الســنوية بالرغــم مــن 
توجيــه الهيئــة لمراســالت تذكيــر فــي الغــرض حيــث ســجلت نســبة تراجــع علــى هــذا المســتوى ب )50%( 

مقارنــة بســنة 2018.

 الهيكلع/م
عدد 

الهياكل 

هياكل أدلت إلى 

الهيئة بمقررات 

تعيين ونشرها 

على مواقع 

الواب

هياكل 

أدلت 

بجدول 

مصاحب 

للتقرير

هياكل لها 

مكلفين 

بالنفاذ حسب 

معاينة 

مواقع الواب

هياكل 

أدلت إلى 

الهيئة 

بمقررات 

تعيين 

النسبةالمجموع

1
الهيئات العمومية 

ة
ّ
المستقل

20130111575%
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نسبة التقارير السنوية الواردة على الهيئة بعنوان سنة 2018

التقارير التي لم ترد  

التقارير الواردة

70%

30%

مآل مطالب النفاذ   

3 . في مجال معالجة مطالب النفاذ
  

أ. عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة 

تبيــن مــن خــالل الرجــوع إلــى التقاريــر الــواردة علــى الهيئــة أن عــدد مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة 
المقدمــة للهيئــات القضائيــة بلــغ 25 مطلبــا تــم تقديمهــا الــى محكمــة المحاســبات، ولــم تســجل بقيــة 
الهيئــات القضائيــة أي مطلــب نفــاذ وذلــك حســب مــا ورد علــى هيئــة النفــاذ الــى المعلومــة مــن التقاريــر 
الســنوية فــي حيــن أن الهيئــة تلقــت جملــة مــن القضايــا الراجعــة الــى الهيئــات القضائيــة وحيــث وردت 

هــذه المطالــب فــي مجملهــا عــن طريــق مكتــب الضبــط.

ب. مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة

تبيــن مــن خــالل معالجــة وتحليــل التقاريــر الســنوية أن الهيئــة القضائيــة المذكــورة اســتجابت لمطالــب 
النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بنســبة قبــول مرتفعــة بلغــت 88 % أي مــا يســاوي )22 مطلــب(، فــي حيــن 
أن عــدد المطالــب التــي تمــت اإلجابــة عليهــا بالرفــض فهــي )3 مطالــب( أي بنســبة )12 %(. مــع اإلشــارة أن 

مــن أهــم أســباب الرفــض هــي خصوصيــة المعلومــة لــدى الهيــكل المعنــي.

88%

12%

مطالب تمت اإلجابة بالقبول

مطالب تمت االجابة عليها بالرفض
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4 .  في مجال االلتزام بإنجاز موقع الواب
ــة 20  ــات قضائيــة مــن جمل ــات القضائيــة تبيــن أن 3 هيئ ــواب الخاصــة بالهيئ ــة مواقــع ال مــن خــالل معاين

تمتلــك موقــع واب خاصــة بهــا، فــي حيــن أن جميــع محاكــم االســتئناف ال تمتلــك مواقــع واب. 

النشر التلقائي للمعلومة:

هــذا وقــد تبيــن مــن خــالل معاينــة الثــالث مواقــع للــواب أن الهيئــات القضائيــة لــم تلتــزم بالنشــر التلقائــي 
للمعلومة.

   أما فيما يخص أكثر المعلومات نشًرا في )3( مواقع واب فهي:

• اإلطار القانوني المنظم للنشاط
• المهام الموكلة اليه وتنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها

• السياسات والبرامج التي تهم العموم  

   في حين أن المعلومة التي لم نشر في مواقع الواب هي:

• نشر تقارير الهيكل حول النفاذ إلى المعلومة بما فيها التقارير الثالثية والسنوية
• المعلومات المتوفرة حول البرامج والخدمات االجتماعية 

•  معطيــات متعلقــة بالمديونيــة العموميــة والحاســبات الوطنيــة وكيفيــو توزيــع النفقــات وأهــم 
الماليــة.  مؤشــرات 

في مجال االلتزام بإعداد خطة عمل  .5
يوجــب الفصــل 34 مــن القانــون األساســي عــدد 22 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ضمــن 
فقرتــه الثالثــة علــى الهيئــات القضائيــة إعــداد خطــة عمــل تتضمــن أهدافــا واضحــة ورزنامــة فــي الغــرض 

تحــدد المراحــل واآلجــال ودور كل متدخــل

ــواردة علــى الهيئــة وذلــك مــن خــالل معالجتهــا وتحليلهــا، تبيــن أن  ــر الســنوية ال وبالرجــوع إلــى التقاري
أغلــب التقاريــر لــم تتضمــن معطيــات حــول مــدى التــزام الهيــكل المعنــي بإعــداد خطــة عمــل حيــث اقتصــرت 

بعــض الهيئــات القضائيــة علــى تعييــن مكلــف بالنفــاذ ونائــب لــه بمقتضــى مقــرر.
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الباب الخامس
نشاط الهيئة في مجال 

كوين والتوعية
ّ
الت

حسيس
ّ
والت
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نّص الفصل 38 من القانون األساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤّرخ في 24 مارس 

ــى الهيئــة بالخصــوص"العمل 
ّ
ــة الّسادســة منــه علــى أن تتول

ّ
2016 ضمــن المط

على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة ألحكام 

هذا القانون والمجتمع المدني من خالل القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية 

ــى 
ّ
ــة الّســابعة مــن نفــس الفصــل أن تتول

ّ
لفائدة العموم". كمــا اقتضــت المط

فــاذ إلــى المعلومــة ووضعهــا علــى 
ّ
 الن

ّ
ــة الالزمــة حــول حــق

ّ
الهيئــة إعــداد األدل

ذّمــة العمــوم. وقــد قــد وردت هــذه المقتضيــات أيضــا ضمــن تعّهــد الهيئــة 

فــي إطــار خطــة العمــل الوطنيــة الثالثــة  2018 - 2020 حــول شــراكة الحكومــة 

المفتوحــة.

فــاذ إلــى المعلومــة منــذ انطــالق عملهــا علــى تنظيــم عــدد مــن 
ّ
وفــي هــذا اإلطــار، عملــت هيئــة الن

فــاذ إلــى 
ّ
 الن

ّ
عريــف بحــق

ّ
حسيســّية واألّيــام الدراســية، للت

ّ
كوينيــة والملتقيــات الت

ّ
الورشــات والــّدورات الت

عريــف بالهيئــة وبصالحّياتهــا 
ّ
المعلومــة لــدى العمــوم ونشــر ثقافــة النفــاذ إلــى المعلومــة إلــى جانــب الت

والمهــام المنوطــة بعهدتهــا.

بلغــت األنشــطة التكوينيــة والتحسيســية التــي نظمتهــا أو شــاركت فيهــا الهيئــة ســنة 2019: 29 نشــاط 
مقابــل 12 نشــاط ســنة 2018 كمــا شــاركت الهيئــة فــي 39 نــدوة وملتقــى مقابــل 18 ســنة 2018.

20182019

40

التكوين الملتقيات 

18%

12%

39%

29%30

20

10

0

تطور األنشطة الكوينية والتحسيسية 
والملتقيات بين سنتي 2018 و2019
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األنشطة الكوينية والتحسيسية

لبيانــات  وفقــا  ــدوات 
ّ
والن والملتقيــات  والتحسيســّية  الّدراســية  واألّيــام  التكوينّيــة  الــّدورات  وتتــوزع 

الموالييــن: الجدوليــن 

شاط
ّ
مة نوع الن

ّ
 الفئة المستهدفة  األطراف المنظ

1
النفــاذ  حــق  حــول  تحسيســي  يــوم 
جانفــي   16 بتاريــخ  المعلومــة  إلــى 

شــراكة اتفاقيــة  وتوقيــع   201

هيئة النفاذ إلى المعلومة

والمــوارد  الفالحــة  وزارة 
البحــري والصيــد  المائيــة 

والهيــاكل  الــوزارة  إطــارات 
إلشــرافها الخاضعــة 

2
 دورة تكوينيــة ثالثــة حــول حــق النفــاذ 
مــن-23/01/2019 المعلومــة  إلــى 

25/01/2019

ــة النفــاذ إلــى المعلومــة  هيئ
باالشــتراك مــع وزارة الوظيفــة 
اإلدارة  وتحديــث  العموميــة 
العموميــة  والسياســات 
هيئــة   19 المــادة  مــة 

ّ
ومنظ

المعلومــة  إلــى  النفــاذ 
الّدولــي. البنــك  ومجموعــة 

بالــوزارات  بالنفــاذ  المكلفــون 
والمؤسســات  والمنشــآت 

ميــة لعمو ا

3
الــدورة التكوينيــة الرابعــة حــول حــق 
 27  –25  ( المعلومــة  إلــى  النفــاذ 

)2019 فيفــري 

بالــوزارات  بالنفــاذ  المكلفيــن 
والمؤسســات  والمنشــآت 

ميــة لعمو ا

4
حــق  حــول  خامســة  تكوينيــة  دورة 
النفــاذ إلــى المعلومــة ) 6-4  مــارس 

)2019

ببلديــات  بالنفــاذ  المكلفيــن 
الكبــرى تونــس 

5
حــول  السادســة  التكوينيــة  الــدورة   
حــق النفــاذ إلــى المعلومــة) 22– 24 

)2019 مــارس 

بالــوزارات  بالنفــاذ  المكلفيــن 
والمؤسســات  والمنشــآت 

ميــة لعمو ا

6
حــق  تكريــس  حــول  تكوينيــة  دورة   
النفــاذ إلــى المعلومــة يومــي 15 و16 

2019 فيفــري 

بــاإلدارات  بالنفــاذ  مكلفيــن 
الجهويــة بواليتــي قبلــي وتــوزر

7
حــق  تكريــس  حــول  تكوينيــة  دورة   
و2  يومــي1  المعلومــة  إلــى  النفــاذ 

2019 نوفمبــر 

المعلومــة  إلــى  النفــاذ  هيئــة 
والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة 

االقتصاديــة 

الــى  بالنفــاذ  المكلفيــن  لفائــدة 
الجهويــة  بــاإلدارات  المعلومــة 
المنســتير  سوســة،  لواليــات 

لمهديــة وا

8
حــق  تكريــس  حــول  تكوينــي  يــوم   
وشــفافية  المعلومــة  إلــى  النفــاذ 
2019 أكتوبــر   1 يــوم  العامــة  الحيــاة 

لفائدة الصحفيين

9

النفــاذ  حــق  حــول  تحسيســي  يــوم 
المعلومــة وأهميتــه كوســيلة  إلــى 
االجتماعيــة  المســاءلة  لتحقيــق 
الهيئــة  بــدور  التعريــف  ومزيــد 
التواصــل  جســور  تعزيــز  إطــار  فــي 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع 
 20 المحليــة–  العموميــة  والهيــاكل 

2019 أفريــل 

بــاإلدارات  بالنفــاذ  المكلفيــن 
الجهويــة بواليتــي نابــل وزغــوان

10

النفــاذ  حــق  حــول  تحسيســي  يــوم 
المعلومــة وأهميتــه كوســيلة  إلــى 
االجتماعيــة  المســاءلة  لتحقيــق 
الهيئــة  بــدور  التعريــف  ومزيــد 
التواصــل  جســور  تعزيــز  إطــار  فــي 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع 
والهيــاكل العموميــة المحليــة – 20 

2019 أفريــل 

جمعّية عازمون

فاذ إلى المعلومة
ّ
وهيئة الن

وأعضــاء  ســليمان  بلديــة  رئيــس 
البلــدي  بالمجلــس 

معتمد سليمان

 ممثلي المجتمع المدني
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شاط
ّ
مة نوع الن

ّ
 الفئة المستهدفة  األطراف المنظ

11
حــق  تكريــس  حــول  تكوينيــة  دورة   
فــاذ إلــى المعلومــة مــن 30أفريــل 

ّ
الن

إلــى3 مــاي

ــة النفــاذ إلــى المعلومــة  هيئ
العموميــة  الوظيفــة  ووزارة 
والسياســات  اإلدارة  وتحديــث 
مــة المــادة 

ّ
العموميــة ومنظ

19 ومجموعــة البنــك الّدولــي

الــى  بالنفــاذ  فيــن 
ّ
المكل  

مــن  بعــدد  المعلومــة 
للصّحــة العموميــة  المؤسســات 

12
النفــاذ  حــق  حــول  دراســيين  يوميــن 
إلــى المعلومــة يومــي 17 و18 جــوان 

2019

هيئة النفاذ إلى المعلومة-

اليونسكو – جامعة صفاقس

ممثليــن عــن الهيــاكل الخاضعــة 
فــاذ إلــى المعلومــة 

ّ
لقانــون الن

بجهــة صفاقــس

13
فــاذ 

ّ
الن حــق  حــول  تحسيســي  يــوم 

إلــى المعلومــة بتاريــخ 21 جــوان 2019

فاذ إلى المعلومة
ّ
هيئة الن

 الشــركة التونســية للكهربــاء 
والغــاز

الشــركة  وإطــارات  أعــوان 
والغــاز للكهربــاء  التونســية 

14
الّســالمة  تكوينيــة فــي مجــال  دورة 

2019 جــوان  و28  المعلوماتيــة27 

فــاذ إلــى المعلومــة 
ّ
هيئــة الن

ومركــز المراقبــة الديمقراطية 
DCAF علــى القــوات المســلحة

فــاذ 
ّ
الن هيئــة  مجلــس  أعضــاء   

واطاراتهــا  المعلومــة  الــى 

15
النفــاذ  حــق  حــول  تكوينيــة  ورشــات 
إلــى المعلومــة يومــي 13 و14 جــوان

فاذ إلى المعلومة 
ّ
هيئة الن

ودعــم  التكويــن  مركــز 
يــة كز مر لال ا

أعوان البلديات في واليات

أريانــة  عــروس،  بــن  تونــس، 
بــة منو و

16
20و21  يومــي  تكوينيــة  ورشــات 

2019 جــوان
الواليــات  فــي  البلديــات  أعــوان 
نابــل  وزغــوان  ، بنــزرت  التاليــة: 

17
و03   02 يومــي  تكوينيــة  ورشــات 

2019 جويليــة 
واليــات  فــي  البلديــات  أعــوان 
وباجــة ســليانة  الــكاف،  جندوبــة، 

18
يومــي17و18  تكوينيــة  ورشــات 

2 0 1 9 بــر كتو أ

واليــات  فــي  البلديــات  أعــوان 
قبلــي،  مدنيــن،  تــوزر،  قفصــة، 

وتطاويــن قابــس 

19
و26   25 يومــي  تكوينيــة  ورشــات 

2019 أكتوبــر 
ــدة إطــارات بواليــات سوســة ،  لفائ

المنســتير  والمهديــة 

20
و13   12 يومــي  تكوينيــة  ورشــات 

2019 ديســمبر 

لفائــدة إطــارات بلديــة مــن واليــات 
ســيدي  و  والقصريــن  القيــروان 

بوزيــد 

21
فــاذ إلــى 

ّ
يــوم دراســي حــول حــق الن

المعلومــة  يــوم 2 أوت 2019
المعلومــة  إلــى  فــاذ 

ّ
الن هيئــة 

النقــل ووزارة 
والهيــاكل  الــوزارة  إطــارات 

إلشــرافها الخاضعــة 

22
فــاذ إلــى 

ّ
يــوم دراســي حــول حــق الن

المعلومــة  يــوم 30 أكتوبــر2019

المعلومــة  إلــى  فــاذ 
ّ
الن هيئــة 

الجويــة  الخطــوط  وشــركة 
نســية لتو ا

إطارات شركة الخطوط التونسية 

23
فــاذ إلــى 

ّ
يــوم تكوينــي حــول حــق الن

فاذ إلى المعلومة المعلومــة يــوم 18 نوفمبــر 2019
ّ
هيئة الن

Unesco منظمة اليونسكو 

جمعية رؤيا للمكفوفين

لفائدة المكفوفين

24
فــاذ إلــى 

ّ
يــوم تكوينــي حــول حــق الن

المعلومــة يــوم27 نوفمبــر 2019 

25

مخيــم  إطــار  فــي  تكوينيــة  أيــام 
االنســان  حقــوق  حــول  شــبابي 
وتحقيــق أهداف التنمية المســتدامة   
2030 مــن 29 نوفمبــر إلــى 1 ديســمبر 

2019

المعلومــة  إلــى  فــاذ 
ّ
الن هيئــة 

ــة الّســامية لحقــوق  والمفوضي
المغاربــي  والمعهــد  االنســان 
للتنمية المســتدامة ومؤسســة 

هانريــش بــول األلمانيــة

شباب 
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شاط
ّ
مة نوع الن

ّ
 الفئة المستهدفة  األطراف المنظ

26

»حــق  عنــوان:  تحــت  دراســي  يــوم 
فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
والخدمــات  المعلومــة  إلــى  النفــاذ 
2019 ديســمبر   03 يــوم  العموميــة" 

المعلومــة،  إلــى  فــاذ 
ّ
الن هيئــة 

ووزارة   19 المــادة  منظمــة 
وتحديــث  العموميــة  الوظيفــة 
اإلدارة والسياســات العموميــة

األشخاص ذوي اإلعاقة

27
فــاذ إلــى 

ّ
يــوم تكوينــي حــول حــق الن

المعلومــة بتاريــخ 12 جــوان 2019

فــاذ إلــى المعلومــة 
ّ
هيئــة   الن

االتصــال  تكنولوجــي  ووزارة 
الرقمــي واالقتصــاد 

والهيــاكل  الــوزارة  إطــارات 
إلشــرافها الخاضعــة 

28
فــاذ إلــى 

ّ
يــوم دراســي حــول حــق الن

المعلومــة  بتاريــخ17 ديســمبر 2019

الدينيــة  الشــؤون  وزارة 
بالتعــاون مــع هيئــة النفــاذ الــى 
المعلومة ومؤّسســة االرشــيف 
19 المــادة  الوطنــي ومنظمــة 

والهيــاكل  الــوزارة  إطــارات 
إلشــرافها الخاضعــة  

29
فــاذ إلــى 

ّ
يــوم دراســي حــول حــق الن

المعلومــة  بتاريــخ24  ديســمبر 2019
مــع  بالتعــاون  التربيــة  وزارة 
المعلومــة  الــى  النفــاذ  هيئــة 

والهيــاكل  الــوزارة  إطــارات 
إلشــرافها الخاضعــة  

الندوات والملتقيات

مة الموضوع /المحور
ّ
 التاريخ األطراف المنظ

1
ندوة حول “النزاهة والحوكمة في 

قطاع الدفاع: نحو تدعيم الديمقراطية 
والتنمية”

 OTAN 18 جانفي 2019رئاسة الحكومة منظمة

2
الملتقى الجهوي األول لرابطة الهيئات 

العمومية المستقلة_ والية توزر
14 فيفري 2019رابطة الهيئات العمومية المستقلة

3

االحتفال باليوم العالمي لإلذاعة تحت 
شعار “من أجل مزيد تعزيز دور اإلعالم 
الجمعياتي في تنمية المجتمع الذي 

تضمن ورشة عمل حول حق النفاذ الى 
المعلومة”

إذاعة نفزاوة

 الهيئات العمومية المستقلة

منظمة اليونسكو

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
منظمة دعم اإلعالم الجمعياتي 

منظمة المادة 19 

15 فيفري 2019

4
ورشة عمل حول “النفاذ الى المعطيات 
العامة، المعطيات الشخصية ومكافحة 

الفساد في تونس

هيئة النفاذ الى المعلومة

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات 

الشخصية

منظمة كونراد آديناور

Sigma conseil

21 فيفري 2019

5
ندوة حول موضوع "الرقابة القضائية 

على حق النفاذ الى المعلومة" 
اتحاد القضاة االداريين هيئة النفاذ الى 

المعلومة منظمة هانس زايدل
19 مارس 2019 

6
ندوة حول المعلومة الصحفية بين 

الحق في النفاذ الى المعلومة وحماية 
المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد

وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية 
والمجتمع المدني وحقوق االنسان 

جمعية التثقيف االعالمي بمدنين

من 22 إلى 23 
مارس 2019
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مة الموضوع /المحور
ّ
 التاريخ األطراف المنظ

7
“الحق في النفاذ إلى المعلومة 

المكاسب والتحديات”

هيئة النفاذ إلى المعلومة  بالتعاون 
مع منظمة اليونسكو  ومنظمة التقرير 

عن الديمقراطية
26 مارس 2019

8
تقديم دليل المكلف بالنفاذ الى 

المعلومة

فاذ إلى المعلومة  بالتعاون 
ّ
هيئة الن

مع اإلدارة العامة لإلصالح اإلداري 
والدراسات المستقبلية والتحديث 

اإلداري ومنظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية

2019/03/28

9
الندوة السنوية األولى لرابطة الهيئات 

العمومية المستقلة
05 أفريل 2019لرابطة الهيئات العمومية المستقلة

10
احتفال المدرسة الوطنية بمرور 70 سنة 

على احداثها
11 أفريل 2019  المدرسة الوطنية لإلدارة

11
ملتقى حول “الشفافية والحوكمة “ في 

قطاع الدفاع

وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع 
الهيئة العليا للرقابة االدارية والمالية، 

هيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد

16 أفريل 2019

12
ملتقى حول حق النفاذ الى المعلومة 

على هامش المنتدى العالمي لحقوق 
اإلنسان في العصر الرقمي “رايتسكون”  

هيئة النفاذ إلى المعلومة   جمعية 
ACESS NOW اكساس ناو

منظمة المادة 19

FREE PRESSUNLIMITED

11 جوان 2019

13

مشاركة هيئة النفاذ الى المعلومة 
اشغال اطالق برنامج التعاون المشترك 

مع مجلس أوروبا واالتحاد االوروبي 
من أجل دعم قدرات الهيئات العمومية 

المستقلة بتونس

20 جوان 2019مكتب مجلس أوروبا  بتونس

14
لتقديم ومناقشة الدراسة التي تم 

اعدادها من قبل فريق من الخبراء حول 
فاذ إلى المعلومة في تونس

ّ
حق الن

هيئة النفاذ الى المعلومة باالشتراك 
مع مكتب منظمة اليونسكو بتونس

29 جويلية 2019 

15
ورشة عمل لمناقشة النسخة االولية 

للمخطط االستراتيجي لهيئة النفاذ الى 
المعلومة وبرنامج عملها السنوي

هيئة النفاذ الى المعلومة باالشتراك 
مع منظمة التعاون والتنمية 

OCDE االقتصادية
30 جويلية 2019

16

لقاء بين ممثلي الهيئات العمومية 
المستقلة والمجتمع المدني في إطار 

برنامج دعم الهيئات العمومية المستقلة 
PAII-T 2019 - 2021  في تونس

08 أوت 2019مكتب مجلس أوروبا بتونس

17

اللقاء اإلقليمي الثاني لرابطة

الهيئات العمومية المستقلة ضمانة 
للديمقراطية : أي دور للهيئات 

العمومية المستقلة بواليات سوسة 
والمنستير والقيروان والمهدية

رابطة الهيئات العمومية المستقلة 
باالشتراك مع  األورو متوسطية 

للحقوق، المعهد الدنماركي لمناهضة 
التعذيب، مركز الكواكبي للتحوالت 

الديمقراطية، مؤسسة فريدريش إيبرت 
والمعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان

07 سبتمبر2019
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مة الموضوع /المحور
ّ
 التاريخ األطراف المنظ

18
ملتقى حول الكفيف والحق في النفاذ 

إلى المعلومة

جمعية رؤيا للمساعدة والمرافقة 
والتحسيس لفاقدي وضعاف البصر 

بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد

08 سبتمبر2019

19
حول تجربة الصحفيين واالعالميين في 

استعمال حق النفاذ الى المعلومة”
هيئة النفاذ الى المعلومة باالشتراك 

مع منظمة المادة 19
10 سبتمبر 2019

20
ملتقى بمناسبة اليوم العالمي 

للديمقراطية الذي انتظم  تحت عنوان” 
من أجل ديمقراطية تشاركية وإدماجية” 

ظم االنتخابيــة
ّ
13 سبتمبر 2019المؤسسة الدولية للن

21
اللقاء اإلقليمي الثالث مع مكونات 

المجتمع المدني لواليات الشمال الغربي

رابطة الهيئات العمومية المستقلة 
باالشتراك مع األورومتوسطية 

للحقوق، المعهد الدنماركي لمناهضة 
التعذيب، مركز الكواكبي للتحوالت 

الديمقراطية، مؤسسة فريدريش إيبرت 
والمعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان

21 سبتمبر 2019

22

ملتقى حول “تطبيق أهداف التنمية 
فاذ الى 

ّ
المستدامة المتعلقة بحق الن

المعلومة في تونس” بمناسبة االحتفال 
باليوم العالمي لحق النفاذ الى 

المعلومة

هيئة النفاذ إلى المعلومة بالشراكة 
مع منظمة االمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة،  منظمة المادة 19، 
مركز جينيف للمراقبة الديمقراطية 

على القوات المسلحة ونقابة 
الصحفيين

26و27 سبتمبر 
2019

23
ورشة عمل لمناقشة وتحديد ميزانية 

خطة عمل االستراتيجية الوطنية للحوكمة 
الّرشيدة ومكافحة الفساد 2019-2020.

الهيئة الوطنية لمكافحة برنامج األمم 
حدة اإلنمائي

ّ
المت

23 أكتوبر 2019 

24
المنتدى األول للّصحافة االستقصائية 

وصحافة المواطنة من أجل حوكمة 
ية رشيدة

ّ
محل

25 أكتوبر 2019مركز تطوير االعالم بتونس

25

اللقاء اإلقليمي الرابع لرابطة الهيئات 
العمومية المستقلة مع مكونات 
المجتمع المدني لواليات الجنوب 

الشرقي

رابطة الهيئات العمومية المستقلة 
بالشراكة مع األورومتوسطية للحقوق، 
المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، 
مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية، 

مؤسسة فريدريش إيبرت والمعهد 
الدنماركي لحقوق اإلنسان.

23 نوفمبر 2019 

26
الملتقى السنوي الثاني لرابطة الهيئات 

العمومية المستقلة

رابطة الهيئات العمومية المستقلة 
بدعم من األورومتوسطية للحقوق، 

المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، 
مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية، 

مؤسسة فريدريش إيبرت والمعهد 
الدنماركي لحقوق اإلنسان.

من 29 نوفمبر 
الى 1 ديسمبر 

2019

27
ندوة حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة 

في النفاذ الى المعلومة والخدمات 
اإلدارية

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 
اإلدارة والسياسات العمومية منظمة 

المادة 19
03 ديسمبر 2019 
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الباب السادس
نشاط الهيئة في مجال 
الشراكات، تبادل الخبرات 

والتعاون الدولي
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نائي
ّ
عاون الث

ّ
راكات والت

ّ
1 .  الش

فــي إطــار ســعي الهيئــة إلــى نشــر وتكريــس حــق النفــاذ إلــى المعلومــة قامــت الهيئــة بإمضــاء 9 
اتفاقيــات شــراكة ســنة 2019 مــع عــدد مــن الهيــاكل الخاضعــة لقانــون النفــاذ إلــى المعلومــة والمنظمــات 

الناشــطة فــي المجــال.

2 .  تعزيز الشراكة والتعاون مع الهيئات 
العمومية المستقلة

عملــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة، منــذ انطــالق نشــاطها علــى تعزيــز شــراكاتها مع الهيئــات العمومية 
ــت الهيئــة فــي 

ّ
المســتقلة وتطويــر آفــاق التعــاون معهــا فــي المســائل ذات االهتمــام المشــترك. وتول

هــذا الّســياق تنظيــم نــدوات مشــتركة مــع الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد والهيئــة الوطنّيــة لحمايــة 
ــق بنشــاط الهيئــة فــي مجــال 

ّ
ــخصّية ... )مثلمــا تبــرزه الجــداول المضّمنــة بالمحــور المتعل

ّ
المعطيــات الش

حســيس(.
ّ
كويــن والت

ّ
الت

15 جانفي1
إمضاء إتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة ووزارة الفالحة والصيد البخري 

والموارد المائية

24 جانفي22019
إمضاء إتفاقية شراكة وتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن 

)DRl( الديمقراطية

12 أفريل 2019 3
امضاء اتفاقية شراكة بين هيئة النفاذ الى المعلومة والمدرسة الوطنية 

لإلدارة

إمضاء إتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة الشؤون الّدينية23 أفريل 2019 4

21 جوان 2019 5
امضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين هيئة النفاذ الى المعلومة والشركة 

التونسية للكهرباء والغاز.

إتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة النقل8 أوت 62019

إمضاء إتفاقية شراكة وتعاون معشركة الخطوط الجوية التونسية30 أكتوبر72019

إمضاء إتفاقية شراكة وتعاون وشراكة مع جمعية "أرض اإلنسان" 28 نوفمبر 82019

توقيع اتفاقية شراكة و تعاون مع وزارة التربية24 ديسمبر2019 9
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كمــا ســجلت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة حضورها ومشــاركتها اإليجابية والفاعلة خــالل جميع التظاهرات 
التــي نظمتهــا رابطة الهيئات العمومية المســتقلة.

3. التعاون الدولي وتبادل الخبرات
ــة فــي  ــة التونســية وكذلــك علــى االســتفادة مــن التجــارب المقارن حرصــت الهيئــة علــى التعريــف بالتجرب

مجــال النفــاذ إلــى المعلومــة وهــو مــا بفســر تنــوع األنشــطة فــي هــذا اإلطــار.

10 - 13 مارس 12019
المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لهيئات النفاذ إلى 

المعلومة في العالم بجوهانسبورغ

13 مارس 22019
المشاركة في المؤتمر الدولي حول الحكومة المفتوحة والحصول 

على المعلومات -الرباط المغربية 

20 مارس 32019
المشاركة في فعاليات الندوة الدولية حول نزاهة المرفق العام 

بباريس 

30 أفريل 42019
المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة والستين للجنة اإلفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب - شرم الشيخ

16 ماي 52019
زيارة الخبير الدولي والمدير التنفيذي لمركز الديمقراطية والقانون 

Toby Mandel الى مقر الهيئة

23 سبتمبر 62019

وفد عماني يترأسه سمو األمير نمير بن سالم بن علي آل سعيد 
ويضم ثلة من االطارات العليا بوزارة االعالم العمانية يؤدي زيارة 

إلى مقر الهيئة للتعرف على التجربة التونسية في مجال النفاذ إلى 
المعلومة

18و19 أكتوبر72019
المشاركة في أشغال االستشارة الجهوية الخاصة بدول شمال 

وغرب إفريقيا حول حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة 
بغمبيا

11 إلى 14 نوفمبر 82019
المشاركة في اشغال المؤتمر الثامن عشر لشبكة دول أمريكا 

الالتينية للشفافية والنفاذ إلى المعلومة بالمكسيك

20 نوفمبر 92019
رئيس الهيئة يؤدي زيارة عمل إلى المعهد المكسيكي للشفافية 

والنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية 

ديسمبر102019
زيارة عمل الى المانيا شملت الوكالة االلمانية لإلعالم DW, البرلمان 

االلماني، المفوضية االلمانية للنفاذ الى المعلومة وحماية 
المعطيات الشخصية ووزارة الشؤون الخارجية االلمانية
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الباب الّسابع
توصيات ومقترحات 

فاذ إلى 
ّ
 الن

ّ
لتكريس حق

المعلومة
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على مستوى دعم الهيئة 
 وإستكمال مقّومات إستقالليتها،

توصي الهيئة بـ:

علــى  مرونــة  أكثــر  بمنحهــا  للهيئــة  والمالّيــة  اإلدارّيــة  االســتقاللية  1.  دعــم 
مســتوى التصــّرف اإلداري والمالــي مــن خــالل تنقيــح الفصــل 56 مــن القانــون 
ــق بحــق 

ّ
األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعل

فــاذ إلــى المعلومــة، بإعتبــار أّن إخضــاع الهيئــة إلــى قواعــد صــرف ومســك 
ّ
الن

ــة المحاســبة العمومّيــة مع مــا يقتضيه من 
ّ
الحســابات المنصــوص عليهــا بمجل

موافقــة مســبقة مــن مراقــب المصاريــف العمومّيــة علــى جميــع التعّهــدات 
الماليــة ، يتعــارض مــع مفهــوم اإلســتقاللية.

2. ضرورة اإلسراع بـ: 

الهيكلــي  التنظيــم  علــى  بالمصادقــة  ــق 
ّ
المتعل الحكومــي  األمــر  إصــدار   •

للهيئــة،

ظام األساسي ألعوان الهيئة،
ّ
ق بضبط الن

ّ
• إصدار األمر الحكومي المتعل

زمــة مــن األعــوان 
ّ
وذلــك مــن أجــل تمكيــن الهيئــة مــن القيــام باالنتدابــات الال

بــات المهــام والّصالحيــات 
ّ
وإلحــاق اإلطــارات المتخّصصــة لالســتجابة إلــى متطل

ســق التصاعــدي المتواصــل 
ّ
ــة إليهــا ولمجــاراة الن الهاّمــة والمتنّوعــة الموكولـ

للّدعــاوى المنشــورة أمــام الهيئــة وكذلــك لحســن متابعــة الهيــاكل الخاضعــة 
ــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة والمعنّيــة بالمتابعــة والتقييــم.

ّ
للقانــون المتعل
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فاذ 
ّ
 الن

ّ
على مستوى تكريس حق

إلى المعلومة على مستوى 
الهياكل الخاضعة ألحكام القانون،

توصي الهيئة بـ:

علــى مســتوى  لــه  ونائــب  المعلومــة  إلــى  فــاذ 
ّ
بالن ــف 

ّ
مكل تعييــن  1.  ضــرورة 

الهيــاكل التــي لــم تلتــزم بعــد بذلــك وموافــاة الهيئــة بمقــّررات تعيينهــم 
القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016  طبقــا لمقتضيــات الفصــل 32 مــن 
فــاذ إلــى المعلومــة، مــع 

ّ
ــق بحــق الن

ّ
المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعل

وجــوب العمــل علــى تيســير مهامهــم مــن قبــل رؤســاء الهيــاكل المعنّيــة 
ســهيالت الضرورّيــة علــى غرار إصدار المناشــير 

ّ
وتمكينهــم مــن الصالحّيــات والت

فــاذ إلــى المعلومة 
ّ
ــة اإلجــراءات لتنظيــم أنشــطة الن

ّ
ــرات الّداخلّيــة وأدل

ّ
والمذك

علــى مســتوى هــذه الهيــاكل. 

2.  إلــزام الهيــاكل العمومّيــة الخاضعــة للقانــون والتي لــم تنجز بعد مواقع واب 
خاّصــة بهــا بضــرورة إنجــاز مواقــع واب رســمّية ونشــر المعلومــات وتحيينهــا 
وفقــا لمقتضيــات القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 
الواليــات  غــرار  علــى  المعلومــة  إلــى  فــاذ 

ّ
الن بحــق  ــق 

ّ
المتعل  2016 مــارس 

والمؤّسســات العمومّيــة للصّحــة والهيئــات القضائّيــة.

3.  دعــم القــدرات البشــرية والماديــة واللوجســتية للهيــاكل الخاضعــة ألحــكام 
البلدّيــات  مثــل  المحــدودة  المــوارد  ذات  الهيــاكل  منهــا  وخاّصــة  القانــون 
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ــن مــن احتــرام التزاماتهــا فــي هــذا المجــال، وذلــك 
ّ
ــى تتمك

ّ
المحدثــة أخيــرا حت

عبــر مســاعدتها علــى إنجــاز مواقــع واب رســمّية وتدعيمهــا بالعنصــر البشــري 
الــالزم.

وتركيــز  أرشــيفها  لتنظيــم  للقانــون  الخاضعــة  الهيــاكل  اســتكمال  4.  ضــرورة 
فــاذ 

ّ
منظومــة لتصنيــف واســتغالل الوثائــق اإلدارّيــة التــي بحوزتهــا لتيســير الن

إليهــا فــي أفضــل اآلجــال.

ــق بشــروط إحــداث هيــكل داخلــي 
ّ
5.  اإلســراع بإصــدار األمــر الحكومــي المتعل

فــاذ إلــى 
ّ
قــة بالن

ّ
صلــب الهيــاكل الخاضعــة، لتنظيــم مختلــف األنشــطة المتعل

المعلومــة.

ــق بإعــداد 
ّ
6.  ضــرورة احتــرام الهيــاكل الخاضعــة للقانــون اللتزاماتهــا فيمــا يتعل

تقاريرهــا الّســنوّية وتضمينهــا البيانــات المطلوبــة وموافــاة الهيئــة بهــا فــي 
اآلجــال المحــّددة بالقانــون.

إعــداد خطــط عمــل  بضــرورة  القانــون  الخاضعــة ألحــكام  الهيــاكل  7.  تحســيس 
تنفيذهــا وتحيينهــا. المعلومــة ومتابعــة  إلــى  فــاذ 

ّ
الن حــق  لتكريــس 

قــة بتكريــس حــق 
ّ
8.  ضــرورة رصــد االعتمــادات الالزمــة للبرامــج واألنشــطة المتعل

حســيس.
ّ
كويــن والت

ّ
فــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة فــي مجالــي الت

ّ
الن

ــق بموافاتهــا 
ّ
نســيق مــع الهيئــة وتيســير عملهــا خاّصــة فيمــا يتعل

ّ
9.  إحــكام الت

حقيــق فــي قضايا 
ّ
بالوثائــق واإليضاحــات المطلوبــة عنــد مباشــرتها ألعمــال الت

فــاذ إلــى المعلومــة المرفوعــة أمامهــا. 
ّ
الن
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شريعي،
ّ
 على المستوى الت

توصي الهيئة بـ:

1.  ضــرورة مراجعــة األحــكام القانونّيــة والترتيبّيــة المتعارضــة أو التــي لــم 
تعــد تتــالءم مــع الّدســتور ومــع القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 
فــاذ إلــى المعلومــة 

ّ
ــق بحــق الن

ّ
المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعل

ــق 
ّ
مثــل القانــون عــدد 95 لســنة 1988 المــؤرخ فــي 2 أوت 1988 المتعل

فيــن العمومّييــن 
ّ
قــة بالّســر المهنــي للموظ

ّ
باألرشــيف واألحــكام المتعل

المنصــوص عليهــا بقانــون الوظيفــة العمومّيــة.

2.  تعديــل بعــض أحــكام القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ 
فــاذ إلــى المعلومــة، وخاّصــة 

ّ
ــق بحــق الن

ّ
فــي 24 مــارس 2016 المتعل

نصيــص 
ّ
البــاب الثامــن منــه فــي اتجــاه إدراج عقوبــات أكثــر صرامــة والت

علــى منــح الهيئــة صالحّيــة تســليط خطايــا إدارّيــة علــى كل مــن يتعّمــد 
ــات  ــة الهيئ فــاذ إلــى المعلومــة وذلــك علــى غــرار بقّي

ّ
تعطيــل حــق الن

ــة. ــع بهــذه الّصالحّي
ّ
ة التــي تتمت

ّ
ــة المســتقل العمومّي
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في إطار الحفاظ على المكتسبات 
فاذ إلى 

ّ
القانونّية في مجل الن

المعلومة، توصي الهيئة بـ:

1.  ضرورة احترام مقتضيات القانون األساسي عدد 22 لسنة 2016 المشار 
صــوص 

ّ
ــق بوجــوب استشــارة الهيئــة فــي مشــاريع الن

ّ
إليــه، فيمــا يتعل

فــاذ إلــى المعلومــة قبــل 
ّ
القانونّيــة والترتيبّيــة ذات العالقــة بمجــال الن

ــى ال تتعــارض األحــكام الجديــدة 
ّ
المصادقــة عليهــا ونشــرها وذلــك حت

فــاذ إلــى المعلومــة 
ّ
مــع األحــكام الجــاري بهــا العمــل فــي مجــال الن

وحفاظــا علــى المكتســبات القانونيــة فــي هــذا المجــال وتعزيزهــا.
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فاذ 
ّ
على مستوى نشر ثقافة الن

 إلى المعلومة وترسيخ ممارسته،
توصي الهيئة بـ:

بــه  صلــة 
ّ
المت والمبــادئ  المعلومــة  إلــى  فــاذ 

ّ
الن فــي   

ّ
الحــق 1.  إدراج 

ــفافّية والمســاءلة ومشــاركة المواطنيــن فــي الحيــاة العاّمــة 
ّ

كالش
برامــج  وضمــن  ربوّيــة 

ّ
الت بالمؤّسســات  المدنّيــة  التربيــة  برامــج  ضمــن 

وعلــوم  الّصحافــة  وبمعهــد  الحقــوق  يــات 
ّ
بكل األكاديمــي  كويــن 

ّ
الت

كويــن المســتمر الموّجهة 
ّ
كويــن األساســي والت

ّ
األخبــار وضمــن برامــج الت

إلــى إطــارات الّدولــة بـــ: المدرســة الوطنيــة لــإلدارة، معهــد تنميــة قدرات 
كبــار الموظفيــن، المعهــد األعلــى للقضــاء، المدرســة الوطنيــة للماليــة 

ومعهــد الشــغل والّدراســات االجتماعيــة.
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المالحق
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2019-1-24
توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين هيئة النفاذ إلى 

المعلومة ومنظمة التقرير عن الديمقراطية

2019-4-6
مشاركة هيئة النفاذ إلى المعلومة في أشغال الندوة 

الوطنية األولى لرابطة الهيئات العمومية المستقلة

2019-4-8
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي يستقبل رؤساء 

الهيئات العمومية المستقلة

2019-7-24
رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة ونائبه يستقبالن 

سفير البرتغال في تونس

2019-5-16
الخبير الدولي في النفاذ إلى المعلومة توبي ماندال 

يؤدي زيارة إلى مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة

2019-3-26
جانب من أشغال اليوم الوطني للحق في النفاذ إلى 

المعلومة

2019-3-26
مشاركة نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة في 

أشغال اليوم الوطني للحق في النفاذ إلى المعلومة
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2019-9-23
زيارة وفد عماني إلى مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة  

2019-11-2
ورشة تكوينية لفائدة المكلفين بالنفاذ إلى 

المعلومة بواليات الساحل

2019-11-11
مشاركة رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة في أشغال 

المؤتمر الثامن عشر لشبكة دول أمريكا الالتينية 
للشفافية والنفاذ إلى المعلومة

2019-11-29
مشاركة هيئة النفاذ إلى المعلومة في أشغال 

الملتقى السنوي الثاني لرابطة الهيئات العمومية 
المستقلة

2019-12-12
وفد من هيئة النفاذ إلى المعلومة يؤدي زيارة عمل 

إلى ألمانيا

2019-12-24
توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين هيئة النفاذ إلى 

المعلومة ووزارة التربية 































































































































































عــن  للتقريــر  الدوليــة  المنظمــة  مــن  بدعــم  التقريــر  هــذا  طباعــة  تمــت 
الديمقراطيــة فــي إطــار مشــروعها JEDI الممــول مــن قبــل وزارة الشــؤون 

هولنــدا. لمملكــة  الخارجيــة 





معلومات اإلتصال :

8 نهج أحمد الغربي حي المهرجان، 1082 تونس 

الهاتف : 996 241 70 )216+( 

الفاكس : 437 781 71 )216+(

contact@inai.tnالبريد االلكتروني : 


