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ص
ّ
الملخ

يعتبــر الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة والوثائــق مــن الجيــل الثاّلــث لحقــوق النســان، كمــا أنـّـه يعــّد 

حّقــا ذو قيمــة دســتوريّة، إذ ينــّص الفصــل 32 مــن الّدســتور الّتونســي لســنة 2014 علــى أن »تضمــن 

عــام والحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة. الّدولــة الحــّق فــي الإ

تسعى الّدولة إلى ضمان الحّق في الّنفاذ إلى شبكات التّصال«.

ــون الأساســي  ــى المســتوى الّتشــريعي بإصــدار القان ــل الحــّق المذكــور عل ــّم تنزي طــار ت فــي هــذا الإ

عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة الــذي 

أحــدث بالفصــل 37 منــه هيئــة عمومّيــة مســتقّلة أُطلــق عليهــا تســمية »هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة«، 

والتــي أنــاط لهــا المشــّرع عديــد المهــام مــن بينهــا »البــّت فــي الّدعــاوى المرفوعــة لديهــا فــي مجــال 

الّنفــاذ إلــى المعلومــة، ومتابعــة اللتــزام بإتاحــة المعلومــة بمبــادرة مــن الهيــكل المعنــي بخصــوص 

المعلومــات المنصــوص عليهــا بالفصــول 6 و7 و8 مــن هــذا القانــون وذلــك إّمــا تلقائيــا مــن الهيئــة أو 

علــى إثــر تشــكّيات مــن الغيــر،...«.

ــة  ــن هيئ ــادرة ع ــرارات الّص ــل أهــّم الق ــع وتحلي ــى تجمي ــر إل ــياق يهــدف هــذا الّتقري ــي هــذا الّس وف

الّنفــاذ إلــى المعلومــة والمتعّلقــة بالأســاس »بنشــر الّتقاريــر الرّقابّيــة بيــن ضمــان حــّق الّنفــاذ إلــى 

ــتراتيجّية«. ــات االس ــة المعطي ــة وحماي المعلوم
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مة العاّمة
ّ
 المقد

ــي  ــادئ الت ــص أهــّم المب ــن خــالل تفّح ــة1 م ــى المعلوم ــاذ إل ــة الّنف ــى نشــر ثقاف ــة إل ــدف هــذه الّدراســة الّتحليلّي ته

كرّســتها الهيئــة فــي قراراتهــا الّصــادرة عنهــا والتــي تعكــس قراءتهــا لنصــوص القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016، 

ــاكل  ــر الهي ــى تقاري شــكالّيات المطروحــة بخصــوص نزاعــات الّنفــاذ إل ــة لأهــّم الإ ــل أيضــا حلــول فقــه قضائّي كمــا تمّث

ــة. الرّقابّي

طــار تّمــت دراســة القــرارات الــواردة فــي هــذه المجموعــة وتحليــل المبــادئ التــي أقرّتهــا هيئــة الّنفــاذ إلــى  وفــي هــذا الإ

المعلومــة صلبهــا، وذلــك باتّبــاع تقســيم يقــوم علــى تجميــع المبــادئ وتبويبهــا علــى عــّدة محــاور.

وعليه، يجوز وضع مخّطط عاّم لمحتوى الّدراسة الماثلة على الّنحو الّتالي:

ط
ّ
المخط

الملّخص. 1

المقّدمة العاّمة. 2

المخطّط. 3

الجزء االأّول )تحليلي(. 4

 قائمة المختصرات. 5

فهرس المخطّط الّتفصيلي. 6

قائمة المراجع الرّسمّية. 7

الجزء الّثاني )تجميع الأهّم القرارات( . 8

1 - يراجــع فــي ذلــك: »اســتراتيجّية الّتواصــل لهيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة«، إعــداد هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بدعــم مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة لمملكــة 
ــة )D.R.I.(، ســبتمبر 2020. ــر عــن الديمقراطي ــة للتقري ــون« للمنظمــة الدولي ــة القان ــدا فــي إطــار مشــروع »دول هولن





ل
ّ

الجـــــزء األو

فاذ
ّ
مبادئ نزاعات الن

إلى تقارير هيئات الرقابة

إّن التعــرّض إلــى أهــم المبــادئ القضائّيــة التي كرّســتها هيئــة الّنفاذ إلــى المعلومة 

مــن خــالل قراراتهــا بخصــوص تقاريــر الهيئــات الرّقابّيــة يقتضــي بالّضــرورة تعريف 

طــار كتحديــد الهيــاكل المعنّيــة  الوثيقــة والمعلومــة التــي تنضــوي تحــت هــذا الإ

المصــدرة لهــذه الّتقارير )المحور االأّول(، ومن ثــّم الوقوف على أهداف الّنفاذ إلى 

هــذه الّتقاريــر )المحــور الّثانــي( واســتثناءات الحّق فــي الّنفــاذ )المحــور الّثالث(.





ة
ّ
قابي

ّ
مفهوم تقارير الهيئات الر

ل
ّ

المحور األو
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ــات  ــن المعلوم ــف م ــذا الّصن ــدرة له ــاكل المص ــّوع الهي ــى تن ــة إل ــات الرّقابّي ــر الهيئ ــألة تقاري ــي مس ــث ف ــا البح يحيلن

ــث(. ــث الّثال ــا )المبح ــة له ــات الّطالب ــّدد الجه ــي( كتع ــث الّثان ــا )المبح ــّد ذاته ــي ح ــر ف ــّوع الّتقاري ــث االأّول( وتن )المبح

ل: 
ّ

المبحث األو
ة

ّ
قابي

ّ
قارير الر

ّ
ع الهياكل المنتجة للت

ّ
تنو

بالرّجــوع إلــى قانــون الّنفــاذ إلــى المعلومــة يتبّيــن أن المشــّرع توّخــى طريقــة وضــع قائمــة حصريـّـة للهيــاكل الخاضعــة 

لأحكامــه2.

وتقتضي أحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 أنّه »ينطبق هذا القانون على الهياكل الّتالية:

رئاسة الجمهوريّة وهياكلها، –

رئاسة الحكومة وهياكلها، –

مجلس نواب الّشعب وهياكله، –

شراف بالّداخل والخارج، – الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإ

البنك المركزي، –

المؤّسسات والمنشآت العمومّية وتمثيلّياتها بالخارج، –

الهياكل العمومّية المحلّية والجهويّة، –

الجماعات المحلّية، –

الهيئات القضائّية، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الّدستوريّة، محكمة المحاسبات، –

الهيئات الّدستوريّة، –

الهيئات العمومّية المستقّلة، –

الهيئات الّتعديلّية، –

أشخاص القانون الخاّص التي تسّير مرفقا عاّما، –

المنّظمات والجمعّيات وكّل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي«. –

وبالّتالــي يُســتروح مّمــا ســبق أّن القانــون تــدّرج ضمــن القائمــة مــن ذكــر مؤّسســات وهيئــات وهيــاكل بعينهــا وبصفتهــا 

تلــك، إلــى تحديــد أصنــاف معّينــة تتوّفــر فيهــا بعــض الّشــروط.

ــوم الجمعــة 11 مــارس 2016،  ــى المعلومــة بجلســة ي ــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إل ــون الأساســي المتعّل ــواب الّشــعب حــول مشــروع القان 2 - مــداولت مجلــس ن
ــخ. ــة التونســّية عــدد 39 الّصــادر بنفــس الّتاري ــد الرّســمي للجمهوريّ منشــور بالّرائ
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الفرع االأّول: توّسع الهيئة في المعايير الماديّة 

بالرّجوع إلى مختلف القرارات التي أصدرتها هيئة الّنفاذ إلى المعلومة، يتبّين تنّوع الهياكل المعنّية بالّنفاذ إلى المعلومة كما 

نلتمس اجتهادا من الهيئة في تأويل المعايير الماديّة المتعّلقة بالأصناف الواردة بالقائمة مثل مفهوم »المنّظمات والجمعّيات 

وكّل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي« ومفهوم« أشخاص القانون الخاص التي تسّير مرفقا عاما«3.

ــاّم  ــاد الع ــّد االتّح ــر 2019، )ع.د. ض ــخ 28 نوفمب ــدد 1123 بتاري ــرار ع ــاق بالق ــذا الّنط ــي ه ــر ف ــا الّتذكي ول يفوتن

الّتونســي للّشــغل فــي شــخص ممّثلــه القانونــي والمتداخلــون وزيــر الّشــؤون االجتماعّيــة، وزيــرة الصّحــة، وزيــر الّصناعة 

ــباب والّرياضــة،  ــرة شــؤون الّش ــة، وزي ــة الّترابّي ســكان والّتهيئ ــز واالإ ــر الّتجهي والمؤّسســات الّصغــرى والمتوّســطة، وزي

وزيــر الّتجــارة، وزيــر تكنولوجّيــات االتّصــال واالقتصــاد الرّقمــي(، والــذي تعّلــق الّنــزاع فيــه بطلــب إلــزام التّحــاد العــام 

الّتونســي للّشــغل فــي شــخص ممّثلــه القانونــي بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن الوثائــق المتمّثلــة فــي:

 تقارير مراجع الحسابات لالتحاد العام التونسي للشغل للسنوات المالية من 2010 إلى 2017. –

التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 لالتّحاد العام التونسي للشغل. –

جــدول تفصيلــي يتضمــن أســماء كل النقابييــن المتمتعيــن بالتفــّرغ النقابــي أو بالوضــع علــى الذمــة مــع بيــان تاريــخ  –

دارة الأصليــة والجهــة التــي صادقــت علــى مطلــب التفــّرغ. بدايــة التفــرغ ومّدتــه والإ

وقــد أُثيــرت أمــام الهيئــة مــدى إمكانّيــة الّنفــاذ إلــى الوثائــق المطلوبــة والتــي بحــوزة التّحــاد باعتبــاره منّظمــة نقابّيــة، 

ومــدى خضوعــه بصفتــه تلــك إلــى مقتضيــات القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق 

بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ومّثــل هــذا القــرار فرصــة للهيئــة لتوضيــح مفهــوم »المنّظمــات والجمعّيــات وكّل الهيــاكل التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي« 

منــاط الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 2 مــن القانــون المذكــور4.

واعتبــرت الهيئــة أنّــه »لئــن لــم يتــم التنصيــص صراحــة علــى خضــوع المنظمــات النقابيــة لأحــكام القانــون الأساســي 

عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، إلّ أن ذلــك ل يحــول دون 

إخضاعهــا إلــى أحكامــه كلمــا ثبــت انتفاعهــا بتمويــل عمومــي«.

وذّكــرت الهيئــة فــي هــذا الّنطــاق ضمــن حيثّيــات قرارهــا عــدد 1123 بتاريــخ 28 نوفمبــر 2019 بقرارهــا عــدد 165/2018 

الــذي اعتبــرت صلبــه أّن التّحــاد العــام التونســي للشــغل غيــر خاضــع لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 المــؤّرخ فــي 24 

مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بالنظــر إلــى عــدم توّصلهــا إلــى ثبــوت انتفاعــه بتمويــل عمومــي أثناء 

التحقيــق فــي الدعــوى المشــار إليهــا، مؤّكــدة أّن ذلــك ل يحــول دون إخضاعــه مثــل غيــره مــن المنّظمــات والجمعيــات والهياكل 

إلــى أحــكام القانــون المذكــور كّلمــا ثبــت للهيئــة انتفاعــه بتمويــل عمومــي، لتنتهــي إلــى اعتبــار »أّن التمويــل العمومــي يمكــن 

3 - يراجع دراسة تحت عنوان »قراءة في قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة لسنتي 2019-2018«، إعداد هيئة النفاذ إلى المعلومة بدعم من وزارة الشؤون الخارجية 
لمملكة هولندا في إطار مشروع »دولة القانون« للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية D.R.I.، مارس 2020، ص.ص. 9-14.

http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D
8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf

4 - يراجع الّتعليق على هذا القرار: دراسة تحت عنوان »قراءة في قرارات هيئة الّنفاذ إلى المعلومة لسنتي 2019-2018«، إعداد هيئة الّنفاذ إلى المعلومة بدعم 
من وزارة الّشؤون الخارجّية لمملكة هولندا في إطار مشروع »دولة القانون« للمنّظمة الّدولّية للّتقرير عن الّديمقراطّية )D.R.I.(، مارس 2020، ص.ص. 13-14.

http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf
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أن يكــون تمويــال عموميــا مباشــرا وذلــك عبــر صــرف دفوعــات ماليــة مــن الدولــة أو غيرهــا مــن الــذوات العموميــة للمنظمــات 

ــات  ــذه المنظم ــزات له ــرات أو تجهي ــر مق ــر توفي ــك عب ــي وذل ــكل عين ــي ش ــون ف ــن أن يك ــا يمك ــة، كم ــات المعني أو الجمعي

والجمعيــات أو مــن خــالل وضــع أعــوان عمومييــن علــى ذمتهــا مــع تحّمــل الدولــة لالأعبــاء الماليــة المترتبــة عــن ذلــك«5.

الفرع الّثاني: تعريف المهام الرّقابّية ومجالها

لئــن يالحــظ بخصــوص الّتقاريــر الرّقابّيــة غيــاب تعريــف تشــريعي أو ترتيبــي دقيــق للتفقــد ســواء علــى المســتوى الوطنــي 

ــى  ــوع إل ــه بالرّج ــك أنّ ــن ذل ــه وم ــى تعريف ــت عل ــمّية عمل ــة، إلّ أّن بعــض الّدراســات الرّس ــى مســتوى الّتجــارب المقارن أو عل

داري والمالــي فــي تونــس«6 »يمكــن تقديــم التفقــد علــى أنّــه مهنــة تُعهــد ممارســتها لأعضــاء  »الّدليــل المنهجــي للمتفقــد الإ

داري والمالــي فــي اطــار مبــادئ الحوكمــة والشــفافية والمســائلة وترســيخ مقتضيــات حســن التصــرّف بهــدف  ســلك التفقــد الإ

دعــم مجهــود الّدولــة فــي تعبئــة المــوارد العمومّيــة وحســن توظيفهــا، وذلــك طبقــا للّتشــريع الجــاري بــه العمــل وبالســتئناس 

بالمعاييــر الدولّيــة المعتمــدة وأخالقّيــات المهنــة ومبــادئ الحيــاد والمســؤولّية والّنزاهــة«.

ــل فــي  ــه »نشــاط يتمث ــى أنّ ــد عل ــي فــي تونــس« التفّق ــي والفن داري والمال ــات المتفقــد الإ ــة أخالقي ــا تعــرّف »مدّون كم

داريــة والماليــة والفنيــة، ممــا يضمــن امتثــال أعمــال التصــرف للقواعــد الترتيبيــة والإجــراءات القانونيــة  ــة الإ التدقيــق والرقاب

المعمــول بهــا مــع تقييــم أداء ونوعيــة الخدمــات التــي تســديها الهيــاكل العموميــة قصــد إصــدار توصيــات لتحســين إجــراءات 

العمــل والخدمــات فيهــا. ويمكــن أن يشــمل التفقــد أيضــا الجمعيــات التــي تســتفيد مــن الدعــم أو التمويــل العمومــي، فضــال 

عــن الهيــاكل الأخــرى التــي توفــر خدمــة عامــة«7.

هـذا وتعـرّف منّظمـة »النتوسـاي« تقريـر الرقابـة بشـلك عـام بأنـه »مجموعـة آراء ومالحظـات حـول البيانـات الماليـة 

المسـتخلصة علـى إثـر رقابـة ماليـة أو رقابـة التـزام أو رقابـة حـول النتائـج«.

5 - »وحيث ثبت للهيئة من خالل الطالع على مظروفات الملف، وخاصة منها الإجابة الكتابية لوزير الشؤون الجتماعية على السؤال الموّجه إليه بمجلس نواب 
الشعب حول وضعية الصندوق الخاص بالدولة المحدث بموجب قانون المالية لسنة 1975 والجهات المنتفعة بدفوعات هذا الصندوق خالل الفترة الممتدة من 
سنة 2010 إلى سنة 2017، أّن التحاد العام التونسي للشغل يعّد من ضمن الجهات المنتفعة بتمويالت الصندوق وأنّه قد تّم تحويل مبالغ مالية لفائدته بهذا 
العنوان خالل سنوات 2010 و2014 و2015 و2016 و2017 تجاوزت العشرين مليون دينار، كما ثبت أيضا من خالل الطالع على تقارير مراجع الحسابات حول 
القوائم المالية للصندوق الوطني للضمان الجتماعي بعنوان السنوات المذكورة، أنّه تّم إسناد منح تدّخل للمنظمة النقابية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 
6 من الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المتعّلق بالتدخالت الجتماعية لفائدة العمال وذلك بموجب محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ومقّررات صادرة في 

الغرض عن وزير الشؤون الجتماعية.
وحيث ثبت أيًضا للهيئة من خالل التحقيق في الدعوى، أّن عددا من الأعوان العموميين تّم وضعهم على ذّمة التّحاد العام التونسي للشغل وفًقا لمقتضيات 
المنشور عدد 70 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 8 ديسمبر 1994 وهم متفرّغون للعمل بالمنظمة النقابية تفرًّغا تاًما في حين أنّهم يتقاضون أجورهم على حساب 

إداراتهم ومؤّسساتهم الأصلية.
وحيث خالفا لما دفع به الأمين العام لالتّحاد، فإّن إجراء الوضع على الذمة، وبصرف النظر عن مدى شرعيته من الناحية القانونية، يعتبر شكالً من أشكال التمويل 
العمومي ضرورة أّن الدولة تتكفل سواء بصفة مباشرة أو عن طريق مؤّسساتها ومنشآتها العمومية بخالص الأعوان الموضوعين على ذمة التّحاد وتتحمل أعبائهم 
لحاق المنصوص عليها بقانون الوظيفة العمومية وبالنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين  الجتماعية على حساب المال العام، وهي وضعية تختلف عن وضعية الإ

لحاق أجور الأعوان الملحقين لديها والمساهمات الجتماعية المتعّلقة بهم. والمؤّسسات والمنشآت العمومية والتي تتحمل في إطارها الهياكل المنتفعة بالإ
وحيث طالما ثبت للهيئة أّن التّحاد العام التونسي للشغل ينتفع بتمويل عمومي سواًء عن طريق النتفاع بتحويالت مالية مباشرة من الصندوق الخاص بالدولة أو 
من خالل منح التدّخل المسندة له في إطار تطبيق مقتضيات الأمر عدد 1925 لسنة 1997، كما ثبت أّن عددا من الأعوان العموميين موضوعين على ذّمة المنّظمة 
المخّولة لهم، فإنّه يكون بذلك منتفًعا  المنافع الجتماعية  المّتصلة بأجورهم وبمختلف  النفقات  العمومية تتحّمل  الدولة والمؤّسسات والمنشآت  النقابية وأّن 
بالتمويل العمومي على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاضًعا بالتالي إلى أحكامه. الأمر اّلذي يتجه 

معه بالتالي رّد الدفع المثار بهذا الخصوص«.

داريّة والمالّية بدعم من برنامج منظمة التعاون والتنمية في الميدان  داري والمالي في تونس«، تحت إشراف الهيئة العليا للرّقابة الإ 6 - »الدليل المنهجي للمتفقد الإ
القتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لشؤون الحكم، وبتمويل من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية وبالتنسيق مع الحكومة التونسية، مشروع 

»الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في تونس«، 2020، ص. 6.

داريّة والمالّية بدعم من برنامج منظمة التعاون  داري والمالي والفني في تونس«، تحت إشراف الهيئة العليا للرّقابة الإ 7 - »مدّونة بمدونة أخالقيات المتفقد الإ
والتنمية في الميدان القتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لشؤون الحكم، وبتمويل من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية وبالتنسيق مع الحكومة 

التونسية، مشروع »الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في تونس«، 2020، ص. 7.



15 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

غيـر أّن ذلـك ل يحـول دون الرّجـوع إلـى مـا ورد بالأحـكام العاّمـة مـن البـاب الأّول مـن قـرار مـن رئيـس الحكومـة المؤرخ 

فـي 31 أكتوبـر 2013 المتعلـق بالمصادقـة علـى ميثـاق سـلوك المراقـب العمومـي، والتـي تضّمنـت تعريفـا لمفهـوم أعمـال 

الرّقابـة والتـي تنـّص علـى أنّـه »تتمثـل وظيفـة الرّقابـة العامـة فـي إجـراء أعمـال الرقابـة والتدقيـق والتقييـم علـى جميـع أوجـه 

التصـرّف بالهيـاكل العمومّيـة أو ذات المسـاهمة العمومّية، وبالهيئات والهيـاكل والمنظمات بجميع أصنافهـا التي تتمتع بالدعم 

العمومـي بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة عـالوة علـى إجـراء الأبحـاث والمهمـات الخصوصية.

وتشـمل وظيفـة الرّقابـة العامـة، كذلـك، تقييـم البرامـج والسياسـات العموميـة ونجاعـة وجـدوى التصـرف فـي هيـاكل 

الدولـة والمنشـآت والمؤّسسـات العموميـة والجماعـات المحلية وحسـن التصرف فـي المـوارد الموضوعة تحـت تصرّفها، إضافة 

إلـى الّتدقيـق فـي تعبئـة واسـتعمال التمويـالت الخارجّيـة التـي تتحّصـل عليهـا الهيـاكل الخاضعـة للرقابـة بمقتضـى التفاقيات 

الثنائّيـة أو متعـّددة الأطـراف«.

وفـي هـذا الّنطـاق يمـارس المتفقـدون مهامهـم حسـب منهجيـة هدفهـا الأساسـي دراسـة طـرق العمـل داخـل الهيـاكل 

موضـوع التفقـد والتحقـق مـن حسـن تطبيـق القوانيـن والّتراتيـب الجـاري بهـا العمل، وكشـف الخـاللت والتجـاوزات وتحديد 

أسـبابها، والوقـوف علـى الأضـرار الناجمة عنهـا، وكذلك اقتراح توصيات تتضمـن حلول لتدارك النقائص والتوّقـي منها، والحرص 

علـى التـزام هـذه الهيـاكل بالّتوصيـات المقترحـة وتنفيذها بـكل دّقة.

ويخضـع المراقـب العمومـي فـي عمله إلـى قواعد ومبـادئ تتمّثل في مجملها فـي الكفـاءة، الّنزاهة، السـتقاللّية، الحياد، 

المحافظـة على السـّر المهنـي، تجّنب تضـارب المصالح8.

طار: 8 - يراجع كذلك في نفس الإ
• الأنظمة الأساسّية الخاّصة بأعوان وأعضاء سلك التفّقد والمراقبين، ومن ذلك مثال: الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام 
الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ؛ الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا 
للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعة الطلب العمومي برئاسة الحكومة ؛ الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 
أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها ؛ الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ 

في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها...
• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المصادق عليها بموجب القانون عدد 2008-16 المؤرخ 25 فيفري 2008 ؛ القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 
دارية ؛ القانون عدد  ديسمبر 1983 المتعلق بضبط الّنظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإ
ثراء غير المشروع وتضارب المصالح ؛ القانـون أساسي عدد 10 لسنة  46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإ
طاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة  بالغ عن الفساد وحماية المبلغين ؛ المرسوم الإ 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإ
الفساد ؛ أمر عـدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي ؛ قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

31 أكتوبر 2013 يتعلق بالمصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي.
داري والمالي والفني في تونس«، مرجع سابق الّذكر. • »مدّونة أخالقيات المتفقد الإ

• »مدونة الأخالقيات وقواعد السلوك المهني«، منظمة الصحة العالمية.
الوطنية  تونس، الستراتيجّية  العمومية في  الديمقراطية والمساءلة  الحوكمة  تعزيز  برنامج  العمومي«،  العون  المكونين في مجال سلوكيات وأخالقيات  • »دليل 

نمائي، وبدعم من الهيئة الوطنّية لمكافحة الفساد، ومصالح الحوكمة برئاسة الحكومة: للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بالّشركة مع برنامج الأمم المتحدة الإ
https://inlucc.tn/wp-content/uploads/2021/05/GUIDE-Formation-des-formateurs-.pdf

دارية والمالية. • دليل الممارسات الفضلى لحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية لسنة 2018، الهيئة العليا للرقابة الإ
دارة تضارب المصالح في المرفق العام، منظمة التعاون القتصادي والتنمية، 2003: • توصية منظمة التعاون القتصادي والتنمية بشأن المبادئ التوجيهية لإ

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-%20LEGAL-0316
• دليل الممارسة الجيدة للضوابط الداخلية والأخالقيات والمتثال، منظمة التعاون القتصادي والتنمية، 2010، باريس:

https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/44884414.pdf
• اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعامالت التجارية الدولية والوثائق ذات الصلة، منظمة التعاون القتصادي والتنمية، 2011، باريس:

https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
• توصية منظمة التعاون القتصادي والتنمية بشأن النزاهة العامة، منظمة التعاون القتصادي والتنمية،2017، باريس:

https://www.oecd.org/gov/ethics/Recommandation-integrite-publique.pdf

https://inlucc.tn/wp-content/uploads/2021/05/GUIDE-Formation-des-formateurs-.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-%20LEGAL-0316
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/44884414.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/Recommandation-integrite-publique.pdf
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الفرع الّثالث: تنّوع الهياكل المنتجة للّتقارير الرّقابّية

ــف أوجــه التصــرّف  ــي مختل داري والمال ــور، يشــمل مجــال تدخــل التفقــد الإ ــل المنهجــي« المذك ــى »الّدلي ــوع إل بالرّج

داريّــة،  دارات المركزيّــة، المؤّسســات العموميــة ذات الصبغــة الإ بالهيــاكل العموميــة، مرجــع النظــر القطاعــي، وهــي الإ

المؤسســات العموميــة التــي ل تكتســي صبغــة اداريــة، والمنشــآت العموميــة والمنشــآت ذات المســاهمة العموميــة. كمــا يمكــن 

ــن  ــي م ــل عموم ــع بتموي ــي تتمّت ــة الت ــاكل الخاّص ــى حســابات الهي ــد عل ــات تفق ــي بإجــراء مهم داري والمال ــد الإ ــف التفق تكلي

ــه. القطــاع مرجــع تدّخل

وتعمل الرقابة العاّمة في التصرّف العمومي وفق ثالثة مسارات9:

أّوال: الرّقابة القبلّية وهي التي تسبق أعمال التصرّف كأن تنّفذ رقابة قبل إنجاز مناظرة في القطاع العام مثال.

ــة  ــف العمومي ــة المصاري ــة لمراقب ــة العام ــة هــي الهيئ ــاكل تابعــة لرئاســة الحكوم ــة هي ــي هــذا المســار ثالث وتعمــل ف

وتعمــل علــى مســتوى الــوزارات والجماعــات المحلية وتؤّشــر على النفقـــــات قبـــــل إنجـــــاز العمل، وهيئة مــــراقبي الـــــدولة 

وتختـــــّص بالمنشــآت العموميــة، والهيئـــــة العليــا للطلــب العمومي وتختـــــّص بالصفقـــــات العمـــــومية.

ثانيــا: الرقابــة الالّحقــة وتعمــل فــي هــذا المســار ثــالث هيئــات نشــاطها أفقــي وتراقــب كّل الأنشــطة وهــي هيئــة الرقابــة 

ــة  ــة الرقاب ــة وهيئ ــع وزارة المالي ــة وتتب ــة للمالي ــة العام ــة الرقاب ــة وهيئ ــة الحكوم ــة لرئاس ــة التابع ــح العمومي ــة للمصال العام

العامــة لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة التابعــة لــوزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة، وتنضــوي التفقديــات الوزاريــة 

وإدارات التدقيــق الـــــداخلي فــي المنشــآت العموميــة فــي هــذا المســار.

ثالثــا: الرقابــــــة الأفقيــة وتقــوم بهــا دائــرة المحاســبات )تســميتها الجديــدة محكمــة المحاســبات حســب الفصــل 117 

مــن الدســتور( وهــي ســلطة مســتقلة تختــّص أساســا بالمصادقــة علــى حســابات الدولــة والتدقيــق فيهــا ولهــا دور زجــري. وإذا 

كانــت كّل الهيئــات الرقابيــة المشــار إليهــا سابقــــا هــي هيــاكل إداريــة محدثــة بمقتضــى أوامــر وتعمــل لــدى الســلطة التنفيذيــة 

فــإّن محكمــة المحاســبات هــي ســلطة قضائيــة وهــي مؤّسســة دســتورية وتوصــف أيضــا بأنّهــا رقابــة خارجيــة إذا اعتبرنــا الرقابــة 

التابعــة للســلطة التنفيذيــة رقابــة داخليــة.

ــا  ــدر عنه ــي تص ــة الت ــر الرقاب ــع تقاري ــي ويتاب ــهد الرقاب ــي المش ــة ف ــات المتدّخل ــن الهيئ ــّق بي ــذي ينس ــاز ال ــا الجه أّم

ــة. ــة التابعــة لرئاســة الجمهوري ــة والمالي داري ــة الإ ــا للرقاب ــة العلي ــو الهيئ ــة فه ــة الالحق ــي الرقاب ــة ف ــاكل العامل ــة الهي وخاّص

وعــالوة علــى ذلــك يقــوم مجلــس نــواب الشــعب بالرقابــة مــن خــالل إحــداث لجنــة برلمانيــة للغــرض وكذلــك هيئــة 

الحـــــوكمة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وهـــــي هيئــة دستـــــورية مســتقلة.

وياُلحــظ فــي عمــل هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث المشــار إليهــا فــي صنــف الرقابــة الالحقــة أنّهــا تقــوم أحيانــا بأنشــطة 

رقابيــة متقاربــة المجــال بحكــم عملهــا فــي مراقبــة التصــرّف فــي هيــاكل الدولــة والمؤّسســات العموميــة لكــن تتمّيــز كّل واحــدة 

منهــا بأنّهــا أكثــر اختصاصــا فــي مجــال معّيــن10.

9 - ميخائيــل بالرابــح، المراقــب العــام للمصالــح العمومية، »خفــــايا الرقــــابة العمــــومية في تونس: كيـــف تعمـــل؟ ومـاهـــي نقـائصهـــا؟«، صحيفــة »ليدرز«، 4 
 /https://ar.leaders.com.tn :2019 فيفــري

10 - ميخائيل بالرابح، نفس المرجع سابق الّذكر.

https://ar.leaders.com.tn/article/4127-%D8%AE%D9%81%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%83%D9%8A%D9%80%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%80%D8%A7%D9%87%D9%80%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%80%D8%A7%D8%A6%D8%B5%D9%87%D9%80%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/4127-%D8%AE%D9%81%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%83%D9%8A%D9%80%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%80%D8%A7%D9%87%D9%80%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%80%D8%A7%D8%A6%D8%B5%D9%87%D9%80%D8%A7


17 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

ــآت  ــال المنش ــي مج ــا ف ــر تخّصص ــر أكث ــة تعتب ــة الحكوم ــة لرئاس ــة التابع ــح العمومي ــة للمصال ــة العام ــة الرقاب فهيئ

العموميــة والتقييــم التشــاركي، فــي حيــن أّن هيئــة الرقابــة العامــة للماليــة التابعــة لــوزارة الماليــة تعــّد أكثــر تخّصصــا فــي 

تدقيــق حســابات المشــاريع الممّولــة بمــوارد خارجيــة، أّمــا هيئــة الرقابــة العامــة لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة التابعــة 

ــارات والســيارات. ــة كالعق ــا أمــالك الدول ــة فاختصاصه ــة والشــؤون العقاري ــوزارة أمــالك الدول ل

وترّكــز هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث فــي منهجيــة عملهــا علــى مــدى احتــرام الهيــاكل والمؤّسســات العموميــة الخاضعة 

للرقابــة للنصــوص القانونيــة والترتيبيــة المنّظمــة لنشــاطها ويعّبــر عنهــا المختّصــون برقابــة التطابق.

ويتــّم تنفيــذ الأنشــطة الرقابيــة عــادة مــن خــالل منهجيــن فإّمــا عبــر برنامــج ســنوي يضــّم مهّمــات رقابيــة معّمقــة تعــّده 

هيئــة الرقابــة المعنيــة بعــد اختيــار القطــاع الــذي ســيخضع للرقابــة وتحديــد المهّمــة داخلــه أو عبــر إنجــاز أبحــاث خصوصيــة 

غيــر مبرمجــة اســتجابة لعرائــض تتلّقاهــا الهيئــات مــن مواطنيــن بعــد أن يتــّم الّتأكــد مــن جديتهــا أو طلبــات تــرد عليهــا مــن 

وزارات للبحــث والتدقيــق فــي بعــض جوانــب التصــرّف عمومــا فيهــا.

ــاد  ــات باعتم ــد المهّم ــم الأداء وتحدي ــة تقيي ــى مقارب ــق إل ــة التطاب ــن مقارب ــل م ــا لتنتق ــّور عمله ــات تط ــدأت الهيئ وب

ــر. المخاط

ــى ل تحــدث  ــة حّت ــة والمالي داري ــة الإ ــا للرقاب ــة العلي ــى مســتوى تلــك البرمجــة الســنوية مــع الهيئ ــات عل وتنّســق الهيئ

ــات الثــالث. ــي تبرمجهــا الهيئ ــة الت ــة فــي المهــام الرقابي ازدواجي

ونظــرا لتقــارب مهامهــا ظهــر مقتــرح مهــّم يتمّثــل فــي دمــج الهيئــات الثــالث وبعــث هيــكل معــّزز تجمــع فيــه كّل الهيئات 
الرقابيــة يتوّلــى مراقبــة كّل مــا لــه عالقــة بالتصــرف فــي ميزانيــة الدولــة ســواء كان تصرّفــا إداريــا أو ماليــا.11

وتشــترك الهيئــات الثــالث فــي عــدم نشــرها تقاريرهــا للعمــوم فــي حيــن نجــد صــدى تلــك التقاريــر فــي تقاريــر المتابعة 

داريــة والماليــة وفــي تقاريــر محكمة المحاســبات. التــي تصدرهــا الهيئــة العليــا للرقابــة الإ

الفقــرة االأولــى: التفقديــات والتدقيــق الخــاّص )التفقديــات الوزاريــة ووحــدات التدقيــق الداخلــي 

بالمنشــآت العموميــة(

طار من الجدير الّتأكيد على أّن منظومة الرقابة في تونس تنشط في إطار صنفين: في هذا الإ

فمــن جهــة أولــى هنــاك التفقديــات الوزاريــة، وهــي تراقــب مصالــح وزاراتهــا وإدارات التدقيــق الداخلــي فــي المنشــآت 

العموميــة، ومــن جهــة ثانيــة الهيئــات التــي تعمــل علــى مســتوى المراقبــة والتدقيــق فــي التصــرف العمومــي بمــا فــي ذلك فــي 

الــوزارات التــي تنتمــي إليهــا.

ومــن المهــّم الّتذكيــر بــأّن هــذه الرّقابــة تتوّخــى المنهــج الوقائــي الَقبلــي أو المســبق وكذلــك منحــى الّتدقيــق الَبعــدي أو 

الالّحــق إلــى جانــب منحــى الرّقابــة الجاريــة أي المتزامنــة.

لممارســة  الدولــي  المعيــار  بينهــا  مــن  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  لمفهــوم  الّتعريفــات  عديــد  وتوجــد 

للمحاســبيين  الدولــي  التحــاد  عــن  الصــادر   ،400 رقــم  المهنــة  أخالقيــات  وقواعــد  والتأكيــد  التدقيــق  أعمــال 

11 - ميخائيل بالرابح، نفس المرجع سابق الّذكر.
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IFAC ( International Federation of Accountants ( علــى أنهــا »كافــة السياســات والإجــراءات التــي تتبناهــا المؤسســة 

لتــزام  ضافــة إلــى الإ مــكان فــي الوصــول إلــى أهدافهــا مــع ضمــان إدارة منظمــة وكفــاءة عمــل عاليــة بالإ لمســاعدتها قــدر الإ

ــة  ــبية وتهيئ ــجالت المحاس ــال الس ــة واكتم ــن دق ــق م ــاء والتحق ــاف الأخط ــش، اكتش ــع الغ ــوال، من ــة الأم ــات حماي بسياس

معلومــات ماليــة موثقــة فــي الوقــت المناســب«12.

وتنقسم أنواع الرّقابة الّداخلّية في هذا الّنطاق إلى رقابة إداريّة ورقابة محاسبّية ونظام الّضبط الّداخلي.

داريّــة والمنشــآت العمومّيــة فيمــا يتعّلــق بطــرق الرّقابــة  ول يــكاد يختلــف الأمــر بالّنســبة للمؤّسســات العمومّيــة غيــر الإ

والأهــداف المنشــودة.

وتتكــّون بصفــة عاّمــة هيــاكل الرّقابــة الّداخلّيــة بالمؤّسســات المذكــورة مــن وحــدة التدقيــق الداخلــي، ووحــدة مراقبــة 

داريــة، ومجلــس المؤسســة. التصــرف، واللجــان الإ

وتشــمل الرّقابــة الّداخلّيــة كاّفــة أوجــه نشــاط المؤّسســة وأهّمهــا الّتنظيــم ونظــام المعلومــات، التصــرّف فــي المــوارد 

البشــريّة، التصــرّف المحاســبي والمالــي، التصــرّف فــي الممتلــكات، التصــرّف فــي الّشــراءات13.

الفقرة الّثانية: هيئات الرّقابة العاّمة

نفــاق وتحســين نجاعــة الّتصــرّف  »ســاهمت هيئــات الرّقابــة العاّمــة منــذ إحداثهــا فــي حمايــة المــال العــام وترشــيد الإ

العمومــي الأمــر الــذي خّولهــا اكتســاب ثقــة الجهــات الحكومّيــة الوطنّيــة والمانحيــن الدولّييــن«14.

ــمولت  ــرّض لمش ــا أن نتع ــوز لن ــي يج ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــة المرجعّي ــوص القانونّي ــف الّنص ــى مختل ــوع إل وبالرّج

وصالحّيــات أهــّم الهيــاكل الرّقابّيــة التــي نســوقها علــى ســبيل الّذكــر ل الحصــر، وتتمّثــل فــي هيئــة الرقابــة العامــة للماليــة 

)1(، ثــّم هيئــة الرّقابــة العاّمــة للمصالــح العمومّيــة )2(، وأخيــرا هيئــة الرقابــة العامــة لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة )3(.

هيئة الرقابة العامة للمالية. 1

تخضــع هيئــة الرقابــة العامــة للماليــة إلــى عــّدة نصــوص قانونّيــة تنظيمّيــة15 وتعمــل تحــت الســلطة المباشــرة للوزيــر 

المكّلــف بالماليــة16.

12 - »تقنيــات إرســاء أنظمــة الرقابــة الداخليــة«، اعــداد عــادل غــزي، مراقــب عــام للمصاريــف العموميــة ورئيــس جمعيــة اكســيا )جمعيــة إطــــارات الــــرقابة 
والتفقــــد والتدقيــق بالهــــياكل التــــونسية العمــــومية ووزارة الشــؤون الجتماعيــة(، 20 جويليــة 2018:

http://www.social.gov.tn/fileadmin/gbo/cadre_juridique/base_controle_interne.pdf

داريّة، سامي الّرياحي، عضو بهيئة مراقبي الّدولة: 13 - يراجع: »الرّقابة على أعمال التصرّف في المؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة غير الإ
http://www.iresa.agrinet.tn/announce/PrMr4.pdf

14 - ديباجة القرار الحكومي المؤرخ في 31 أكتوبر 2013 المتعلق بالمصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي.

ــة  ــوص المنقح ــة، والنص ــة للمالي ــة العام ــاء الرقاب ــاص بأعض ــي الخ ساس
أ

ــام ال ــق بالنظ ــي 1982 المتعل ــي 5 جانف ــؤرخ ف ــنة 1982 الم ــدد 7 لس ــر ع م
أ

15 - ال
والمتّممــة لــه وخاّصــة منهــا الأمــر عــدد 1030 لســنة 1987 المــؤرخ فــي 7 أوت 1987 والأمــر عــدد 1104 لســنة 1994 المــؤرخ فــي 14 مــاي 1994 والأمــر عــدد 
1278 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 22 جويليــة 1996 والأمــر عــدد 520 لســنة 2000 المــؤرخ فــي 29 جويليــة 2000 ؛ الأمــر عــدد 2886 لســنة 2000 المــؤرخ فــي 7 
ديســمبر 2000 المتعلــق بضبــط تنظيــم هيئــة الرقابــة العامــة للماليــة وطــرق تســييرها ؛ الأمــر عــدد 556 لســنة 1991 المــؤرخ فــي 23 أفريــل 1991 المتعلــق 

بتنظيــم وزارة الماليــة وخاصــة الفصــل الأول منــه المتعلــق بالمصالــح التابعــة مباشــرة للوزيــر.

 http://www.finances.gov.tn :16 - يراجع في ذلك تقديم هيئة الرقابة العامة للمالية بموقعها اللكتروني

http://www.social.gov.tn/fileadmin/gbo/cadre_juridique/base_controle_interne.pdf
http://www.iresa.agrinet.tn/announce/PrMr4.pdf
http://www.finances.gov.tn/p1886_Ministere_de_Finances_USAID_Accompagnement/trunk/sites/default/files/CGF/Decret_82_7.pdf
http://www.finances.gov.tn/p1886_Ministere_de_Finances_USAID_Accompagnement/trunk/sites/default/files/CGF/Decret_82_7.pdf
http://www.finances.gov.tn
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ــرّف  ــدوى تص ــروعية وج ــة مش ــد ومراقب ــات تفق ــراء مهم ــة إج ــة للمالي ــة العام ــة الرقاب ــى هيئ ــاق تتوّل ــذا الّنط ــي ه وف

ــة: ــة التالي ــاكل العمومي ــح والهي ــابات المصال وحس

مختلــف المصالــح العموميــة المركزيــة والجهويــة، الجماعــات المحليــة )البلديــات والمجالــس الجهويــة(، المؤسســات 

ــآت  ــة والمنش داري ــر الإ ــة غي ــات العمومي ــا، المؤسس ــة له ــة المماثل ــات العمومي ــة والمؤسس داري ــة الإ ــة ذات الصبغ العمومي

العموميــة أو ذات المســاهمة العموميــة، الجمعيــات، المجمعــات المهنيــة والتعاضديــات والتعاونيــات، الهيــاكل الأخــرى التــي 

تنتفــع بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بمســاعدة أو دعــم مــن الدولــة أو الجماعــات الجهويــة أو المحليــة.

كمــا يمكــن تكليــف الهيئــة بإنجــاز مهمــات تقويــم لنشــاط وأداء المصالــح والهيــاكل المذكــورة أعــاله وبرامجهــا ونتائجهــا 

المســجلة ومردودهــا وذلــك قصــد تحســين طــرق تنظيمهــا وســيرها.

كمــا تتولــى بصفــة حصريــة إجــراء مهمــات تدقيــق حســابات المشــاريع الممولــة بمــوارد خارجيــة، لفائــدة جــّل الجهــات 

تحــاد الأوروبــي،  فريقــي للتنميــة، البنــك اليابانــي للتعــاون الدولــي، الإ نشــاء والتعميــر، البنــك الإ الممولــة )البنــك الدولــي لالإ

الصنــدوق العربــي للتنميــة القتصاديــة والجتماعيــة، صنــدوق الــدول المصدرة للنفــط، الصندوق الدولــي للتنميــة الفالحية...(.

داريــة والماليــة المحدثــة منــذ ســنة 1993 والتابعة  ويتــّم برمجــة مهمــات المراقبــة بالتنســيق مــع الهيئــة العليــا للرقابــة الإ

لهيــاكل رئاســة الجمهورية.

ــات  ــف عملي ــة لمختل ــر النهائي ــب التقاري ــة صل ــات والمقترحــات المضمن ــورة متابعــة التوصي ــة المذك ــى الهيئ ــا تتول كم

ــة. ــي تحــال إليهــا بصفــة آلي ــة والتفقــد الت المراقب

داريــة والماليــة الشــهرية كل مــن رؤســاء هيئــات الرقابــة )هيئــة  ويحضــر اجتماعــات مجلــس إدارة الهيئــة العليــا للرقابــة الإ

ــة( ورئيــس هيئــة  ــة العامــة لأمــالك الدول ــة الرقاب ــة العامــة للماليــة، هيئ ــة الرقاب ــة العامــة للمصالــح العموميــة، هيئ المراقب

مراقبــي الدولــة والمتفقــد العــام لمصالــح وزارة الداخليــة والتنميــة المحليــة، كمــا انظــم إلــى هــذا المجلــس بدايــة مــن ســنة 

2007 ممثــل عــن محكمــة المحاســبات.

تنجز هيئة الرقابة العامة للمالية المهمات التي تكلف بها حسب إحدى الصيغ التالية:

رقابــة معمقــة وشــاملة علــى التصــرف والحســابات للهيــكل أو للمصلحــة المعنيــة ؛ رقابــة مركــزة علــى موضــوع أو بعــض 

أوجــه التصــرف أو الحســابات ؛ رقابــة متابعــة لمهمــة تفقــد ســابقة ؛ مهمــة تقييــم النشــاط أو التصــرف لإحــدى الهيــاكل أو 

البرامــج و المشــاريع العموميــة ؛ مهمــة تدقيــق حســابات المشــاريع والبرامــج الممولــة بمــوارد خارجيــة ؛ مهمــة بحــث إداري أو 

اختبــار عدلــي بطلــب مــن الجهــات المختصــة ؛ مأموريــات تفقــد خصوصيــة لســتعمال الأمــوال العموميــة أو لمنــح امتيــازات 

جبائيــة وماليــة.

دارات والمؤسســات  ويقــوم أعضــاء الفريــق المكلــف بــكل مهمــة رقابــة أو تفقــد بإعــداد تقريــر كتابــي أّولــي يحــال لــالإ

التــي تّمــت مراقبتهــا ثــم تقريــر نهائــي بنــاء علــى الأجوبــة المقدمــة.

ــب  ــا صل ــت معاينته ــي تّم ــص والإخــاللت الت ــة بالنقائ ــن المالحظــات المتعلق ــة م ــى جمل ــة عل ــر الرقاب ــوي تقاري وتحت

الهيــاكل والمصالــح العموميــة الخاضعــة للرقابــة إلــى جانــب المقترحــات الخاصــة بهــا لتحســين تنظيمهــا وســيرها وتدعيــم 

ــة. ــة الداخلي ــا للرقاب نظامه
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ضافــة إلــى عمليــات تفقــد المصالــح التابعــة لــوزارة الماليــة )قباضــات ومكاتــب  وتتولــى هيئــة الرقابــة العامــة للماليــة، بالإ

ــية  ــز الديبلوماس ــرى والمراك ــوزارات أخ ــة ل ــآت تابع ــات ومنش ــح ومؤسس ــة مصال ــة( مراقب ــب الديوان ــة الأداءات ومكات مراقب

والقنصليــة بالخــارج فــي نطــاق برنامــج خــاص انطلــق ســنة 2005 يهــدف إلــى تفقــد جــل هــذه المراكــز وذلــك بالتعــاون مــع 

دارة العامــة للمحاســبة العموميــة والســتخالص. مصالــح وزارة الشــؤون الخارجيــة والــوزارة الأولــى وتفقديــة الإ

ــات  ــي تقتضيهــا المعطي ــة الت ــك حســب درجــة الأولوي ــا وذل ــز ميداني ــف المراك ــى تفقــد مختل ويرمــي هــذا البرنامــج إل

المتوفــرة بالمصالــح المركزيــة بغيــة تســوية العمليــات العالقــة وتفــادي تجــدد الإخــاللت والنقائــص المســجلة علــى مســتوى 

بعــض الســفارات.

هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية. 2

وينّظمهــا حالّيــا الأمــر عــدد 3232 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 12 أوت 2013 المتعلــق بتنظيــم ومشــمولت هيئــة الرقابــة 

العامــة للمصالــح العموميــة وبضبــط النظــام الأساســي الخــاص بأعضائهــا الــذي ألغــى وعــّوض الأمــر عــدد 6 لســنة 1982 

المــؤرخ فــي 5 جانفــي 1982 والمتعلــق بالقانــون الأساســي الخــاص بأعضــاء المراقبــة العامــة للمصالــح العموميــة.

ــة  ــة العام ــة الرقاب ــارس هيئ ــاله أن »تم ــه أع ــدد 3232 لســنة 2013 المشــار إلي ــر ع ــن الأم ــد جــاء بالفصــل الأّول م وق

للمصالــح العموميــة وظائفهــا فــي إطــار دعــم الحوكمــة والشــفافية والمســاءلة وتكريــس مبــادئ حســن التصــرف العمومــي 

والحفــاظ علــى المــال العــام، وذلــك طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل وبالســتئناس بالمعاييــر الدوليــة المعتمــدة وأخالقيات 

المهنــة ومبــادئ الحيــاد والمســؤولية والنزاهــة«.

وتتولــى الهيئــة، حســب الفصــل الّثانــي مــن نفــس الأمــر المذكــور آنفــا، وتحــت الســلطة المباشــرة لرئيــس الحكومــة، 

ــى  ــة عل ــة عام ــة وبصف ــآت العمومي ــات والمنش ــة والمؤسس ــات المحلي ــة والجماع ــح الدول ــى مصال ــا عل ــة العلي ــراء الرقاب إج

الهيــاكل والــّذوات والمنظمــات بجميــع أنواعهـــا التــي تنتفــع بدعــم أو بمســاهمة عموميــة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 

شــكل حصــص مــن رأس المــال أو فــي شــكل إعانــات أو قــروض أو تســبقات أو ضمانــات وكذلــك الــّذوات الأخــرى التــي تؤمــن 

مرفقــا عموميــا مهمــا كانــت طبيعتهــا.

ــة التــي  ــة الدقيقــة والظرفي ــة مــن خــالل الأعمــال الرقابي ــة كذلــك إجــراء الأبحــاث والمهمــات الخصوصي ــى الهيئ وتتول

يمكــن أن تعهــد إليهــا.

كمــا تقــوم الهيئــة بتقييــم البرامــج الوطنيــة والسياســات العموميــة فــي إطــار التقييــم التشــاركي وذلــك بهــدف تعزيــز 

انفتــاح الهيــاكل المعنيــة بالتقييــم علــى محيطهــا وتحســين عالقتهــا بالمتعامليــن معهــا.

وتتوّلى الهيئة أيضا التدقيق في التصرف العمومي من حيث نجاعته وجدواه وآثاره.

وعــالوة علــى ذلــك، تتولــى الهيئــة تدقيــق وتقييــم المشــاريع والبرامــج الممولــة فــي إطــار التعــاون الخارجــي. ويمكنهــا 

ــرم فــي الغــرض بعــد موافقــة  ــات تب ــة بمقتضــى اتفاقي ــات الممول ــدة الهيئ ــم المذكــورة لفائ ــق والتقيي إنجــاز مهــام التدقي

رئيــس الحكومــة.
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وتبــدي هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة رأيهــا فــي مشــاريع النصــوص القانونيــة والترتيبيــة التــي تهــدف إلــى 

تنظيــم أو تحســين أســاليب العمــل بالهيــاكل العموميــة وكذلــك الإجــراءات الهادفــة إلــى الرفــع مــن جــودة التصــرف العمومــي 

وتكريــس مبــادئ الحوكمــة17.

هيئة الرقابة العامة الأمالك الدولة والشؤون العقارية. 3

ــا  ــن لهــ ــات لك ــة الهيئ ــل بقّي ــة مث ــة العاّم ــى الرقاب ــي تتوّل ــة وه ــة الالحق ــة الرقاب ــن منظوم ــة ضم ــذه الهيئ ــل ه وتعم

خصوصيتهــا فــي قيــامهــــا بأنشـــــطة تراقــب التجـــــاوزات فــي مجـــــالت تحصــــل فيهــا العــــديد منهــا.

وباعتبارهــا تنضــوي ضمــن منظومــة الرقابــة العامــة تتوّلــى الهيئــة القيــام بالتفقــد علــى مســتوى المنشــآت والمؤّسســات 

العموميــة حســب برنامــج محــّدد ودوري )كّل 5 ســنوات( كمــا تتــّم المراقبــة علــى مســتوى البعثــات الدبلوماســية فــي إطــار 

مهّمــات مشــتركة بيــن الهيئــات وبالتنســيق مــع التفقديــة العامــة لــوزارة الشــؤون الخارجيــة وتقــوم الهيئــة بعمليــات تقييــم 

تنفيــذ السياســات العموميــة إضافــة إلــى مهّمــات الأبحــاث التــي تنجــز فــي إطــار عرائــض.

ــي  ــاري )الأراض ــب العّق ــّص بالجان ــي تخت ــة فه ــذه الهيئ ــز ه ــي تمّي ــة الت ــة الخاّص ــطة الرّقابّي ــق بالأنش ــا يتعّل ــا فيم أّم

ــق18. ــى الطري ــة عل داري ــيارات الإ ــة الس ــيق ومراقب ــة وتنس ــة ببرمج ــا مكّلف ــا أنّه ــارات( كم ــجيل العق وتس

وبالرّجــوع إلــى الأمــر عــدد 842 لســنة 1991 المــؤرخ فــي 31 مــاي 1991 المتعلــق بضبــط النظــام الأساســي الخــاص 

ــا  ــمولتها وصالحّياته ــط مش ول ضب
أ

ــل ال ــى الفص ــة19، توّل ــؤون العقاري ــة والش ــالك الدول ــة لأم ــة العام ــة الرقاب ــاء هيئ بأعض

ــة  ــة العامــة لأمــالك الدول ــر المكلــف بأمــالك الدولــة وأعضــاء هيئــة الرقاب إذ جــاء فيــه أن »يخضــع للســلطة المباشــرة للوزي

ــة وهــم مكلفــون: والشــؤون العقاري

ــق  ــة وفيمــا يتعل ــة للدول ــر المنقول ــة وغي ــق بالتصــرف واســتعمال الأمــالك المنقول ــا يتعل ــة فيم ــح الدول ــة مصال بمراقب

ــا. ــا والمحافظــة عليه بصيانته

بالقيــام بالمتابعــة لــدى الجماعــات العموميــة الجهويــة والمحليــة وكذلــك المؤسســات والمنشــآت العموميــة والشــركات 

والهيئــات بجميــع أنواعهــا التــي تتمتــع بمســاهمة ماليــة أو إعانــة عموميــة وذلــك فيمــا يتعلــق بالتصــرف واســتعمال الأمــالك 

المنقولــة وغيــر المنقولــة وفيمــا يتعلــق بصيانتهــا والمحافظــة عليهــا.

17 - Public Governance in Tunisia : Principles, Status and Prospects, Annual Report, November 2013, Association Tunisienne de Gouvernance :
https://pomed.org/wp-content/uploads/2013/11/Public-Governance-in-Tunisia-English.pdf
- Good Governance and Anti-Corruption in Tunisia Project Highlights, September 2019, Foreign and Commonwealth Office of the UK, OECD, 
Tunisian Governement :
https://www.oecd.org/mena/governance/good-governance-and-anti-corruption-in-tunisia-highlights-en.pdf
- Corporate Governance in Transition Economies, Tunisia Country Report, the European Bank for Reconstruction and Development )“EBRD”(, 
December 2017 :
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/corporate-governance/sector-assessment.html

- الكتاب الأبيض، الّتقرير الّتأليفي حول اصالح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، رئاســة الحكومـة الّتونسّية، ماي 2018:
http://www.pm.gov.tn/pm/upload/fck/File/strategie-plan-action.pdf

مــــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة: بيــــن 
أ

مــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة، »هيئـــة الرقـابــــة العــاّمـــة ل
أ

18 - رمــزي جــالل، رئيــس هيئــة الرقابــة العامــة ل
/https://ar.leaders.com.tn :2019 ــري ــدرز«، 8 فيف ــة »لي ــة«، صحيف ــرقابة المختّص ــة والـ ــة العــامــ الــرقــابــ

مــر الحكومــي عــدد 357 
أ

مــر عــدد 999 لســنة 1990 المــؤرخ فــي 11 جــوان 1990 والمتعلــق بضبــط مشــمولت وزارة أمــالك الدولــة، وال
أ

19 - يراجــع كذلــك: ال
لســنة 2019 المــؤرخ فــي 21 مــارس 2019 المتعلــق بتنظيــم وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة.

https://pomed.org/wp-content/uploads/2013/11/Public-Governance-in-Tunisia-English.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/good-governance-and-anti-corruption-in-tunisia-highlights-en.pdf
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/corporate-governance/sector-assessment.html
http://www.pm.gov.tn/pm/upload/fck/File/strategie-plan-action.pdf
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ــاث  ــع الأبح ــك بجمي ــى ذل ــالوة عل ــة ع ــؤون العقاري ــة والش ــالك الدول ــة لأم ــة العام ــة الرقاب ــاء هيئ ــوم أعض ــا يق كم

ــات  ــة كل المقترح ــالك الدول ــر أم ــى وزي ــوا إل ــم أن يقدم ــن له ــة ويمك ــة خاص ــم بصف ــا إليه ــد به ــي يتعه ــات الت والمأموري

ــا«. ــالك وصيانته ــه الأم ــي هات ــرف ف ــرق التص ــين ط لتحس

كمــا ورد بالفصــل 2 مــن نفــس الأمــر المذكــور أعــاله أن »يعمــل أعضــاء هيئــة الرقابــة العامــة لأمــالك الدولــة والشــؤون 

العقاريــة طبقــا لأذون بمأموريــات يصدرهــا وزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة«، هــذا وتوضــع مصالــح الرقابــة العامــة 

لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة تحــت ســلطة رئيــس هيئــة الرقابــة العامــة لأمــالك الدولــة حســب الفصــل 20 مــن نفــس 

الأمــر.

ــم وزارة  ــق بتنظي ــارس 2019 المتعل ــي 21 م ــؤرخ ف ــدد 357 لســنة 2019 الم ــي ع ــر الحكوم ــى الأم ــك إل ــوع كذل وبالرّج

أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة، ورد بالبــاب الرابــع منــه المتعّلــق بهيئــة الرقابــة العامــة لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة 

وخاّصــة بالفصــل 21 أن »تتولــى الهيئــة تحــت الســلطة المباشــرة لوزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة، إجــراء الرقابــة علــى 

مصالــح الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات والمنشــآت العموميــة وبصفــة عامــة علــى الهيــاكل والــّذوات والمنظمــات 

بجميــع أنواعهـــا التــي تنتفــع بدعــم أو بمســاهمة عموميــة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي شــكل حصــص مــن رأس المــال 

ــا مهمــا كانــت  ــي تؤمــن مرفقــا عمومي ــّذوات الأخــرى الت ــك ال ــات وكذل ــات أو قــروض أو تســبقات أو ضمان أو فــي شــكل إعان

طبيعتهــا.

كمــا تقــوم الهيئــة بتقييــم البرامــج الوطنيــة والسياســات العموميــة والتدقيــق فــي التصــرف العمومــي مــن حيــث نجاعتــه 

ــدواه وآثاره. وج

وعــالوة علــى ذلــك، تتولــى الهيئــة تدقيــق وتقييــم المشــاريع والبرامــج الممولــة فــي إطــار التعــاون الخارجــي. ويمكنهــا 

إنجــاز مهــام التدقيــق والتقييــم المذكــورة لفائــدة الهيئــات الممولــة بمقتضــى اتفاقيــات تبــرم فــي الغــرض بعــد موافقــة وزيــر 

أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة.

وتبــدي هيئــة الرقابــة العامــة لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة رأيهــا فــي مشــاريع النصــوص القانونيــة والترتيبيــة التــي 

ــاكل العموميــة وكذلــك الإجــراءات الهادفــة إلــى  ــى تنظيــم أو تحســين أســاليب العمــل بالهي تعــرض عليهــا والتــي تهــدف إل

الرفــع مــن جــودة التصــرف العمومــي وتكريــس مبــادئ الحوكمــة.

ــة يســند  ــة بأعمالهــم بمقتضــى إذن بمأموري ــة والشــؤون العقاري ــة لأمــالك الدول ــة العام ــة الرقاب ــوم أعضــاء هيئ ويق

ــة. ــة والشــؤون العقاري ــر أمــالك الدول إليهــم مــن طــرف وزي

ويمنــح لأعضــاء هيئــة الرقابــة العامــة لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة فــي نطــاق المهــام المعهــود بهــا إليهــم أوســع 

الصالحيــات ويتمتعــون لهــذا الغــرض بحــق الطــالع بصفــة مطلقة.

ويحــرر إثــر كل مهمــة تفقــد أو تقييــم أو بحــث تقريــر يضمــن بــه النتائــج التــي أفضــت إليهــا التحريــات ويرفــع إلــى وزيــر 

داريــة  أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة، ثــم توجــه نســخة مــن تقاريــر التفقــد والتقييــم إلــى كل مــن الهيئــة العليــا للرقابــة الإ

والماليــة ورئاســة الحكومــة )هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة( ومحكمة المحاســبات.

ولتنفيذهــا مهامهــا علــى أكمــل وجــه تشــتمل الهيئــة علــى قســم الرقابــة المعّمقــة، قســم تدقيــق وتقييــم المشــاريع 

ــة، وقســم الأبحــاث والستشــارات. والبرامــج العمومي
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ــّون  ــي تتك ــق، والت ــى الطري ــولن عل ــد الج ــة عن داري ــيارات الإ ــتعمال الس ــة اس ــة مراقب ــن خلي ــك تتضّم ــب ذل ــى جان إل

ــة. ــا المالي ــتخالص الخطاي ــة اس ــة متابع ــتركة، ومصلح ــة المش ــرق المراقب ــال ف ــة أعم ــة ومتابع ــة برمج ــن مصلح ــا م بدوره

دارية والمالية الفقرة الّثالثة: الهيئة العليا للرقابة االإ

داريــة والماليــة ل تنتــج تقاريــر رقابّيــة، وقــد  تأّسســت الهيئــة  مــن المهــّم الّتأكيــد علــى أّن العليــا للرقابــة الإ

ــة  داري ــة الإ ــا للرقاب ــة العلي ــق بالهيئ ــل 1993 المتعل ــي 19 أفري ــؤرخ ف ــنة 1993 الم ــدد 906 لس ــر ع ــب الأم المذكورة بموج

ــة التونســية، وتتمثــل مهامهــا  ــى إشراف رئاســة الجمهوري ــة، وتخضــع إل ــة ذات صبغــة إداري ــة، وهــي مؤسســة عمومي والمالي

داريــة والتنســيق بيــن برنامج محكمــة المحاســبات وبرامج هيئــات الرقابــة العامــة والتفقديــات  الرئيســية فــي دعــم الرقابــة الإ

ــة. الوزاري

دارية والمالية ويحضر جلساته الأعضاء الآتي ذكرهم: ويضّم مجلس الهيئة العليا للرقابة الإ

داريــة والماليــة، رئيــس هيئــة المراقبــة العامــة للمصالــح العموميــة، رئيــس هيئــة الرقابــة  رئيــس الهيئــة العليــا للرقابــة الإ

العامــة للماليــة، رئيــس هيئــة الرقابــة العامــة لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة، ممثــل عن محكمــة المحاســبات، المتفقــد 

العــام لمصالــح وزارة الداخليــة، رئيــس الهيئــة العامــة للميزانيــة، رئيــس هيئــة مراقبــي الدولــة، المديــر العــام للمســاهمات 

بــوزارة الماليــة، المديــر العــام لوحــدة متابعــة تنظيــم المؤسســات والمنشــآت العموميــة.

وتتمثل مهام الهيئة الرسمية حسب ما ورد في القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 فيما يلي:

تأميــن تنســيق برامــج تدخــل هيــاكل الرقابــة العامــة والتفقــد التــي تحــال للهيئــة فــي مفتتــح كل ســنة ويتــم فــي ضوئهــا 

ضبــط البرامــج الدوريــة لتدخــل الهيــاكل المذكــورة.

كذلــك تقــوم بدراســة واســتغالل التقاريــر التــي تعدهــا كل من محكمــة المحاســبات وهيئات الرقابــة العامــة والتفقديــات 

الوزاريــة، إذ تتولــى الهيئــة تأميــن متابعــة مــدى تنفيــذ التوصيــات المضمنــة بهــذه التقاريــر وتتقــدم فــي الغــرض بمقترحــات 

بخصــوص الإجــراءات الكفيلــة بتالفــي النقائــص وتحســين طــرق التصــرف.

ــرة الزجــر  ــي أو دائ ــام القضــاء الجزائ ــن أم ــة المخالفي ــة، لإحال ــى الأطــراف المعني ــات إل ــه توصي ــا توجي ــا يجــوز له كم

ــي. المال

ولهــا إبــداء الــرأي فيمــا يعــرض عليهــا مــن استشــارات بخصــوص مشــاريع النصــوص التشــريعية أو الترتيبيــة ذات العالقة 

داريــة والمالية. بتطويــر طــرق التصــرّف العمومــي وأســاليبه أو تحســين جــدوى عمــل هيــاكل المراقبــة الإ

عالوة على ذلك تتوّلى المساهمة في الدراسات والندوات والملتقيات ذات الصلة بمهام الهيئة.

ــة التنســيق  وينــدرج بعــث الهيئــة ضمــن اســتكمال وظائــف المنظومــة الرقابيــة وذلــك بإحــداث هيــكل يضطلــع بمهّم

بيــن برنامــج محكمــة المحاســبات وبرامــج هيئــات الرقابــة العامــة والتفقديــات الوزاريــة ويتوّلــى متابعــة نتائــج أعمالهــا وتنفيــذ 

هــدار المــال العمومــي. كمــا يرمــي  التوصيــات الكفيلــة بتــدارك الّنقائــص وتالفــي الإخــاللت، بمــا مــن شــأنه أن يضــع حــّدا لإ

إحــداث هــذا الهيــكل إلــى تفعيــل الأعمــال الرقابيــة ودعــم نجاعتهــا ومالءمتهــا لمتطلبات تعصيــر التصــرّف العمومي وترشــيده.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
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اني:
ّ
المبحث الث

ع المعلومة المطلوب نشرها
ّ

تنو

طار العام الفرع االأّول: االإ

»تعتبــر ›المعلومــة’ المفهــوم الأساســي والمركــزي فــي المنظومــة القانونّيــة المنّظمــة للحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة 

الــذي ل يمكــن بداهــة الحديــث عنــه وفهــم أبعــاده والوقــوف علــى أهمّيتــه دون تحديــد المقصــود بالمعلومــة المشــمولة بهــذا 

الحــّق. وهــو الأمــر الــذي تفّطــن إليــه المشــّرع وجعلــه يعــرّف صراحــة المعلومــة ويضبــط مــا يقصــده بهــا صلــب الفصــل 3 

مــن القانــون الأساســي المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة«20 الــذي يقتضــي نّصــه أنـّـه »يُقصــد بالمصطلحــات التاليــة 

علــى معنــى أحــكام هــذا القانــون: )...( المعلومــة: كل معلومــة مدونــة مهمــا كان تاريخهــا أو شــكلها أو وعاؤهــا والتــي تنتجهــا 

أو تتحّصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون فــي إطــار ممارســة نشــاطها«.

»كان هــذا التعريــف الأســاس القانونــي الــذي اعتمدتــه هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة للبــّت فــي جملــة مــن الدعــاوى التــي 

رفعــت أمامهــا. لكّنهــا لــم تكتــف بالتطبيــق الآلــي لمقتضيــات القانــون بــل ســاهمت فــي توضيــح عبــارات هــذا الفصــل فــي 

عالقــة بالقضايــا المرفوعــة أمامهــا، كمــا رفعــت الّلبــس عــن مســائل قانونيــة معّقــدة، فاعتبــرت أن حــق النفــاذ ل يشــمل إلّ 

المعلومــة الموجــودة فعليــا وماديــا لــدى الهيــكل الــذي ُقــّدم لــه مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة مهمــا كان شــكلها أو وعاؤهــا. 

كمــا أقــرت أن ّالنفــاذ ل يكــون إلّ لمعلومــة أصبحــت مكتســبة للّصبغــة النهائّيــة، وأّن المعلومــة المطلوبــة ل يجــب أن تدخــل 

داريــة التــي يوّفرهــا الهيــكل المعنــي بمقابــل، والمنّظمــة بنــّص خــاص، والتــي يظــّل الحصــول عليهــا  فــي خانــة الخدمــة الإ

والنتفــاع بهــا خاضعــا لمقتضيــات النــص الــذي ينّظمهــا وفــق الإجــراءات المبّينــة بــه«21.

ومــن الجديــر التذكيــر بأنـّـه ليســت كل معلومــة أو وثيقــة تعــّد قابلــة للّنشــر ويمكــن الطــالع عليهــا، إذ وجــب أن تكتســب 

داريّة22. الوثيقــة أو المعلومــة المطلوبــة الّصبغة العموميــة والإ

داريـّـة وجــب كذلــك الّتمييــز فــي هــذا النطــاق بيــن الوثيقــة القابلــة  كمــا أنـّـه ضمــن المعلومــات والوثائــق العمومّيــة والإ

للنفــاذ والوثيقــة غيــر القابلــة لذلــك والوثيقــة القابلــة للّنفــاذ المحــدود:

Document communicable, document incommunicable et document d’accès restreint23.

ساســي المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة«، إعــداد هيئــة 
أ

20 - يراجــع فــي ذلــك: »دليــل الّنفــاذ إلــى المعلومــة الخــاّص بالهيــاكل الخاضعــة للقانــون ال
النفــاذ إلــى المعلومــة بدعــم مــن منظمــة التعــاون والتنميــة القتصاديــة )O.C.D.E.(، 2019، ص.ص. 2-5.

21 - يراجــع دراســة تحــت عنــوان »قــراءة فــي قــرارات هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة لســنتي 2019-2018«، إعــداد هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بدعــم مــن وزارة 
الشــؤون الخارجيــة لمملكــة هولنــدا فــي إطــار مشــروع »دولــة القانــون« للمنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة )D.R.I.(، مــارس 2020، ص.ص. 15-18.

داريـّـة، الجريــدة الرســمّية،  مــر عــدد 1136-78 المــؤّرخ فــي 6 ديســمبر 1978 المتعّلــق بهيئــة النفــاذ إلــى الوثائــق الإ
أ

22 - يراجــع بخصــوص القانــون الفرنســي ال
دارة والعمــوم. 7 ديســمبر 1978، وخاصــة القانــون عــدد 753-78 المــؤّرخ فــي 17 جويليــة 1978 المتعلــق بمختلــف التدابيــر الراميــة لتحســين العالقــات بيــن الإ

.La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public
يراجع كذلك:

Le Code des relations entre le public et l’administration )CRPA( issu de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et du décret n° 2015-
.1342 du même jour

 Voir : Doriane Trombi, » L’accès aux documents administratifs : un droit garanti par la loi «, Institut Nationale de Consommation, INC - 23
.Hebdo, n° 1342, 2-8 mai 2005
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وبالرّجــوع إلــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى 

المعلومــة يتبّيــن أّن الفصــل 6 منــه ينــدرج ضمــن البــاب الّثانــي تحــت عنــوان »فــي واجــب نشــر المعلومــة بمبــادرة مــن الهيــكل 

المعنــي«، وينــّص علــى أنـّـه:

» يتعّيــن علــى الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون أن تنشــر وتحّيــن وتضــع علــى ذّمــة العمــوم بصفــة دورّيــة وفــي 

شــكل قابــل لاســتعمال المعلومــات التالية:

الّسياسات والبرامج التي تهّم العموم، –

قائمــة مفّصلــة فــي الخدمــات التــي يســديها للعمــوم والشــهادات التــي يســّلمها للمواطنيــن والوثائــق الضروريــة  –

للحصــول عليهــا والشــروط والآجــال والإجــراءات والأطــراف والمراحــل المتعّلقــة بإســدائها،

النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنّظمة لنشاطه، –

المهــام الموكولــة إليــه وتنظيمــه الهيكلــي وعنــوان مقــره الرئيســي ومقراتــه الفرعيــة وكيفيــة الوصــول إليهــا والتصــال  –

بهــا والميزانيــة المرصــودة لــه مفصلــة،

المعلومات المتعّلقة ببرامجه وخاّصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه، –

ــن  – ــى م ــرة الأول ــا بالفق ــوص عليه ــات المنص ــن البيان ــة، تتضم ــى المعلوم ــاذ إل ــن بالّنف ــي المكّلفي ــمية ف ــة اس قائم

ــي، ــي المهن لكترون ــم الإ ــن بريده ــى عناوي ــة إل ــون إضاف ــذا القان ــن ه ــل 32 م الفص

قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها والموارد المرصودة لها، –

شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل، –

الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها، –

تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية، –

التفاقيات التي تعتزم الّدولة النضمام إليها أو المصادقة عليها، –

المعلومــات الإحصائيــة والقتصاديــة والجتماعيــة بمــا فــي ذلــك نتائــج وتقاريــر المســوحات الإحصائيــة التفصيليــة  –

طبــق مقتضيــات قانــون الإحصــاء،

كل معلومــة تتعلــق بالماليــة العموميــة بمــا فــي ذلــك المعطيــات التفصيليــة المتعلقــة بالميزانيــة علــى المســتوى  –

ــع  ــة توزي ــة وكيفي ــة والحســابات الوطني ــة العمومي ــة بالمديوني ــات المتعلق ــي والمعطي ــوي والمحل ــزي والجه المرك

النفقــات العموميــة وأهــم مؤشــرات الماليــة العموميــة،

المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الجتماعية«. –

والمالحــظ أنّــه ل يمكــن قــراءة الفصــل 6 مــن قانــون الّنفــاذ إلــى المعلومــة بمعــزل عــن الفصــل 2 مــن نفــس القانــون 

ــق بالهيــاكل الخاضعــة لمقتضياتــه. المتعّل
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الفرع الّثاني: تنّوع الّتقارير الرقابّية

ــتحقيقات  ــات بـ ــذه المهّم ــق ه ــن أن تتعل ــه يمك ــى أنّ ــارة إل ش ــر الإ ــن الجدي ــد، م ــات التفّق ــر مهم ــق بتقاري ــا يتعّل فيم

وأبحــاث خصوصيــة، تفّقــد معّمــق محــوري بهيــكل أو بعــدة هيــاكل، تفقــد معّمــق لأوجــه تصــرّف بهيــكل وحيــد، تفقــد مــع 

ــم برنامــج أو سياســة عامــة. ــق فــي حســاباته، تقيي مراجعــة مشــروع أو التدقي

ــة ارتباطــا  ــة كّل مهّم ــد بالّنظــر لخصوصّي ــات التفّق ــاف مهّم ــف مــن أصن ــكّل صن ــاد تمــّش خــاّص ب ــن المّتجــه اعتم وم

ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــدة، وذل ــة التصــرّف المعتم بطريق

ــد  – ــة للقواع داري ــال الإ ــة الأعم ــدى مطابق ــن م ــق م ــى التحق ــا إل ــدف أساس ــي ته ــة، الت ــروعّية أو مطابق ــة مش رقاب

القانونيــة والمحاســبّية وقواعــد الميزانّيــة الجــاري بهــا العمــل، وهــو مــا يمّكــن مــن التأّكــد مــن أن الهيــكل موضــوع 

التفقــد ينفــذ كّل اللتزامــات القانونيــة والّترتيبّيــة المنوطــة بعهدتــه فــي جميــع مجــالت تصرّفــه، وكذلــك الوقــوف 

ــدارك  ــتوجبة لت ــر المس ــراح التدابي ــا24، واقت ــه له ــد تعرض ــر أو ق ــكل للمخاط ــت الهي ــي عرّض ــاللت الت ــى الخ عل

ــة. ــة أو القضائي ــراح التتبعــات التأديبي الخــاللت وإن اقتضــى الأمــر اقت

ــد مــن مــدى تحقيــق الأهــداف المنوطــة بعهــدة الهيــكل بأقــل كلفــة  – ــى التأّك ــة أداء، والتــي تهــدف أساســا إل رقاب

ــة الآجــال والمواصفــات المحــّددة مســبقا25. ــة وفــي أحســن الظــروف مــن ناحي ممكن

داري والمالــي بالتفّقديـّـة العامــة تحــت الســلطة المباشــرة للوزيــر)ة(  وفــي هــذا الّنطــاق يكّلــف أعضــاء ســلك التفقــد الإ

خاصــة بـــكّل مهمــة تفّقــد أو مراقبــة ذات صبغــة اداريــة أو ماليــة أو فنيــة تهــدف إلــى التأّكــد مــن مشــروعّية أعمــال التصــرّف 

وتقييــم نوعّيــة الخدمــات وتحســين طــرق عمــل وأداء المصالح والمؤسســات والمنشــآت العمومية والمنشــآت ذات المســاهمات 

شــراف الــوزارة المعنّيــة التــي تتمّتــع بدعــم أو مســاهمة عموميــة وكذلــك الــّذوات الأخــرى التــي تؤمــن  العموميــة الخاضعــة لإ

مرفقــا عمومّيــا للــوزارة المعنّيــة مهمــا كانــت طبيعتهــا.

داري والمالــي بالتفّقديّــة العامــة بتنفيــذ البرنامــج الســنوي للتدخــل الــذي يتــم  كذلــك يكّلــف أعضــاء ســلك التفقــد الإ

ضبطــه مــن طــرف التفقديــة العامــة المالّيــة والمالّيــة والمصادقــة عليــه مــن قبــل الوزيــر المعنــي، إلــى جانــب إجــراء الأبحــاث 

والمهّمــات الخصوصّيــة مــن خــالل الأعمــال الرّقابّيــة الّدقيقــة التــي يمكــن أن تُعهــد إليهــم، عــالوة علــى الّتدقيــق فــي تصــرّف 

الــوزارة والمؤسســات الراجعــة اليهــا بالّنظــر مــن حيــث فعالّيتــه ونجاعتــه وجــدواه، فضــال عــن إعــداد تقاريــر تتّضمــن نتائــج 

ــات  ــاز الّتوصّي ــة إنج ــي ومتابع ــر المعن ــى الوزي ــا عل ــث وعرضه ــد أو بح ــة تفّق ــاء كّل مهّم ــر انته ــوث إث ــام والبح ــذه المه ه

المتعّلقــة بهــا.

: Le contrôle interne et la gestion des risques pour renforcer la gouvernance en Tunisie, OCDE, 2016, Paris - 24
https://www.oecd.org/mena/governance/Controle_interne_et_la_gestion_des_risques_en_Tunisie.pdf

 Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique Contrôle interne et gestion des risques pour l’intégrité publique au Moyen-Orient et en
: Afrique du Nord

https://www.oecd.org/gov/ethics/controle-interne-gestion-risques-integrite-publique-mena.pdf
: Examen de l’OCDE du système de contrôle et d’audit de la Tunisie : Gestion des risques dans les institutions publiques «, OCDE, 2014 «

https://www.oecd.org/mena/governance/Examen-OCDE-syst%C3%A8me-contr%C3%B4le-audit-Tunisie.pdf

داري والمالي في تونس«، مرجع سابق الّذكر، ص. 8. 25 - يراجع في ذلك: »الدليل المنهجي للمتفقد الإ

https://www.oecd.org/mena/governance/Controle_interne_et_la_gestion_des_risques_en_Tunisie.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/controle-interne-gestion-risques-integrite-publique-mena.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/Examen-OCDE-syst%C3%A8me-contr%C3%B4le-audit-Tunisie.pdf
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داري والمالــي أن يكّلفــوا بمهــام أخــرى تتعّلــق  وعــالوة علــى المهــام المذكــور أعــاله، يمكــن لأعضــاء ســلك التفقــد الإ

ــة  ــّرأي فــي مشــاريع الّنصــوص القانونّي ــداء ال ــة وإب بالمشــاركة فــي تصــّور وتقييــم البرامــج والمشــاريع والّسياســات القطاعّي

داري ومتابعتهــا وتنظيــم أو تحســين أســاليب العمــل  وغيــر ذلــك مــن المهــام المّتصلــة بتطويــر أســاليب وطــرق الإصــالح الإ

بالهيــاكل العموميــة والرّفــع مــن جــودة التصــرّف العمومــي وتكريــس مبــادئ الحوكمــة26.

وبالرّجــوع إلــى فقــه قضــاء الهيئــة، يتبّيــن تنــّوع المعلومــة والوثيقــة التــي قــد يتضّمنهــا تقريــر التفّقــد نفســه أو تكــون 

مــن توابعــه ومظروفاتــه، وقــد تكــون مجــرّد محضــر تأديبــي أو أنظمــة أساســّية، أو معاينــات ميدانّيــة.

هــذا كمــا يّتضــح أّن الوثائــق المذكــورة قــد تتقاطــع مــع عــّدة وثائــق ومعلومــات وردت بالفصــل 6 مــن قانــون الّنفــاذ 

إلــى المعلومــة ومــن بينهــا »الصفقــات العموميــة المبرمجــة والمصــادق علــى ميزانيتهــا والتــي يعتــزم الهيــكل إبرامهــا ونتائــج 

ــا أو  ــام إليه ــة النضم ــزم الدول ــي تعت ــات الت ــة، التفاقي ــة الدولي ــر المهني ــا للمعايي ــة طبق ــات الرقاب ــر هيئ ــا، تقاري تنفيذه

ــة  ــر المســوحات الإحصائي ــج وتقاري ــك نتائ ــا فــي ذل ــة بم ــة والجتماعي ــة والقتصادي ــا، المعلومــات الإحصائي ــة عليه المصادق

التفصيليــة طبــق مقتضيــات قانــون الإحصــاء، كل معلومــة تتعلــق بالماليــة العموميــة بمــا فــي ذلــك المعطيــات التفصيليــة 

المتعلقــة بالميزانيــة علــى المســتوى المركــزي والجهــوي والمحلــي والمعطيــات المتعلقــة بالمديونيــة العموميــة والحســابات 

الوطنيــة وكيفيــة توزيــع النفقــات العموميــة وأهــم مؤشــرات الماليــة العموميــة، المعلومــات المتوفــرة لديــه حــول البرامــج 

ــة«. ــات الجتماعي والخدم

الفرع الّثالث: نشر تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية

في هذا النطاق وجب الّتأكيد على أّن فقه قضاء الهيئة مّر بمرحلتين زمنّيتين:

مرحلــة ســابقة لصــدور الأمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 29 جــوان 2020 يتعلــق بتنظيــم عمليــة نشــر 

ــة  ــة( ومرحل ــة صــدوره )الفقــرة الّثاني ــّم مرحل ــى(، ث ــر المتابعــة الصــادرة عنهــا )الفقــرة االأول ــة وتقاري ــات الرقاب ــر هيئ تقاري

لحقــة لــه )الفقــرة الّثالثــة(.

الفقرة االأولى: المعايير المهنية الدولية لنشر تقارير هيئات الرقابة

ــي  ــّق ف ــق بالح ــارس 2016 المتعّل ــي 24 م ــؤّرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــل 6 م ــّص الفص ين

الّنفــاذ إلــى المعلومــة علــى أنّــه: »يتعّيــن علــى الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون أن تنشــر وتحّيــن وتضــع علــى ذّمــة 

العمــوم بصفــة دورّيــة وفــي شــكل قابــل لاســتعمال المعلومــات التاليــة: )...( تقاريــر هيئــات الرقابــة طبقــا للمعاييــر المهنيــة 

ــة، )...(«. الدولي

وقــد عرفــت المرحلــة الأولــى الّســابقة لصــدور الأمــر الحكومــي تصــّدي كبيــر مــن هيئــات الرّقابــة لواجــب الّنشــر وذلــك 

بتعلــة أّن الّنشــر مشــروط بالمعاييــر المهنيــة الدوليــة.

غيــر أّن هيئــة الّنفــاذ للمعلومــة لعبــت دورا كبيــرا فــي إلــزام هيئــات الرّقابــة بواجــب الّنشــر وذلــك بالرّجــوع إلــى المعايير 

المهنّيــة الدولّية نفســها.

داري والمالي في تونس«، مرجع سابق الّذكر، ص. 7. 26 - يراجع في ذلك: »الدليل المنهجي للمتفقد الإ
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ــا يقــظ« فــي  ــن ذلــك علــى ســبيل الّذكــر مــن خــالل القــرار عــدد 102 بتاريــخ 6 ســبتمبر 2018، )منظمــة »أن ويتبّي

شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد وزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة(، وتعّلــق بتمكيــن العارضــة مــن نســخ ورقيــة مــن التقاريــر 

الســنوية للتفقديــة العامــة للســنوات المتراوحــة بيــن 2011 إلــى موّفــى ســنة 2017.

ورغـم دفـع وزيـر الشـؤون المحليـة والبيئـة، فـي نطـاق الـرد عـن الدعـوى، بأنـه ال يمكـن تسـليم العارضـة نسـخا مـن 

الوثائـق المطلوبـة وذلـك فـي غياب نص قانونـي ينظم كيفية نشـر تقارير هيئات الرقابـة ووضعها على ذمـة العموم طبقا 

للمعاييـر المهنيـة الدوليـة كمـا أضـاف أيضـا وأن المعلومـات المضمنة بهـذه التقارير تعتبـر معطيات شـخصية وتندرج ضمن 

السـتثناءات المنصـوص عليهـا بالفصليـن 24 و25 مـن القانون الأساسـي عدد 22 المتعلـق بالنفاذ إلى المعلومـة، أجابت الهيئة 

بأنّـه »خالفـا لمـا دفعـت بـه الجهـة المدعـى عليهـا، فـإن المعلومـات المضمنـة بالوثائـق المطلوبـة ل تنـدرج ضمـن المعطيات 

الشـخصية الخاضعـة للحمايـة القانونيـة، وإنمـا تعّد مـن قبيل المعلومـات المتصلة بالتسـيير العادي للمرافـق العمومية، وهي 

معطيـات عموميـة تخضـع بصفتهـا تلـك إلى حـق النفاذ إليهـا من قبـل العموم«.

كمـا اعتبـرت الهيئـة ضمـن نفـس القـرار »أن حصـول العارضـة على نسـخة ورقية مـن التقارير السـنوية للتفقديـة العامة، 

ليـس مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى إلحـاق أي ضـرر بالأمـن العـام أو الدفـاع الوطنـي، كمـا أنـه ل يندرج ضمـن أي حالة مـن حالت 

السـتثناء الـواردة بالفصـل 24 مـن القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 والمتعلـق بالحق فـي النفاذ إلـى المعلومة«.

لتنتهــي الهيئــة إلــى »أنـّـه علــى خــالف ذلــك فــإن حصــول المنظمــة المدعيــة علــى الوثائــق المطلوبــة إنمــا ينصهــر ضمــن 

تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة، 

كمــا يســمح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي متابعــة تنفيــذ السياســات العموميــة وحســن التصــرف فــي المــال العــام مــن قبــل 

الهيــاكل العموميــة وتقييمهــا«.

ومــن المهــّم الّتذكيــر بخصــوص نشــر تقاريــر هيئــات الرقابــة ووضعهــا علــى ذمــة العمــوم طبقــا للمعاييــر المهنيــة 

ــة  ــة للرقاب ــة مركزي ــر، وهــي منظمــة دولي نتوســاي« تعــّد المرجــع الأساســي بخصــوص هــذه المعايي ــة أّن منّظمــة »الإ الدولي

الماليــة الخارجيــة العامــة تضــم الخطــوط التوجيهيــة والمبــادئ الأساســية للرقابــة الماليــة والمحاســبة، وتتــوزع نشــاطاتها علــى 

جهــزة الرقابيــة العامــة فــي 
أ

7 منظمــات إقليميــة موزعــة عالميــا27، وتحمــل علــى المنظمــة مســؤولية توفيــر الدعــم الضــروري لال

دول المنطقــة، وتهيئــة هيــاكل وإطــارات مؤسســاتية تنظــم عمــل الأجهــزة الرقابيــة العليــا فــي كل بلــد.

وتهـدف المنّظمـة إلـى تمكيـن الأجهـزة الرقابيـة العليـا مـن القـدرة علـى تعزيز شـفافية حكوماتهـا وتحسـين الأداء وضمان 

المسـاءلة، وتشـجيع الحفـاظ علـى المصداقية ومكافحة الفسـاد في المنشـآت والأجهـزة العامة، وكذلك تعزيز ودعم اسـتقاللية 

الأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة، وأيضـا مراقبة تنفيـذ الخطط السـتراتيجية لتحسـين الرقابة المالية والمحاسـبة28.

نتوســاي منــذ ســنة 2004 علــى بنــاء القــدرات والهيــاكل التنظيميــة المطلوبــة لتوفيــر مجموعــة واســعة  وتعمــل منظمــة الإ

مــن المعاييــر المهنيــة الدوليــة فيمــا يخــص عمليــات الرقابــة الماليــة ومراجعــة حســابات القطــاع العــام.

27 - يراجع مثال:
مارات العربية المتحدة: عالن الصادر عن المؤتمر أبوظبى - دولة الإ المؤتمر الثالث لمنظمتي الأرابوساى / الأوروساى الإ

http://www.arabosai.org/Ar/upload/1439808471.pdf

28 - يراجع مثال:
نـتـوسـاي): ستراتيجية 2022-2017، الـمـنـظـمـة الـدولـيـة لالأجهزة الـعـلـيـا لـلـرقـابـة الـمـالـيـة العامة والمحاسبة )الإ الخطة الإ

https://web.archive.org/web/20190529180020/http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/AR_
INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf

http://www.arabosai.org/Ar/upload/1439808471.pdf
https://web.archive.org/web/20190529180020/http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
https://web.archive.org/web/20190529180020/http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
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نتوســاي، تحــت قيــادة لجنــة المعاييــر المهنيــة، بتعزيــز مســاعيها الراميــة لتوفيــر معاييــر مهنية واضحــة وذات  وتقــوم الإ

صلــة مــن شــأنها إضفــاء المصداقيــة علــى عمــل مدقــق الحســابات علــى المســتوى الفــردي وتقاريــر الرقابــة الماليــة الناتجــة 

عــن عمليــة مراجعــة الحســابات29.

ــر، تســعى  ــة والتعــاون مــع ســائر أنظمــة وضــع المعايي ــة المالي ــا للرقاب ــة لالأجهــزة العلي ــر الدولي ــق المعايي وعــن طري

ــة  ــة بطريقــة عالي ــى القطــاع العــام ومراجعــة الحســابات الحكومي ــة المســتقلة عل ــة المالي نتوســاي لضمــان تحقيــق الرقاب الإ

ــة30. ــة داخــل الحكوم ــز الســتقاللية، والمســاءلة، والفعالي الجــودة لتعزي

 )Intosai نتوســاي ــة والمحاســبة )الإ ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــة لالأجه ــة الدولي ــت المنظم ــق هــذه الأهــداف توّل ولتحقي

ــار فــي  ــر مــن 2440 معي ــن أكث ــة والمحاســبة )ISSAI(ويتضّم ــة العام ــة المالي ــا للرقاب ــة لالأجهــزة العلي ــر الدولي ــط المعايي ضب

نتوســاي اتخــاذ هــذا القــرار  نشــر تقاريــر الهيئــات الرّقابّيــة، ويجــب علــى كافــة منظمــات الأجهــزة الرقابيــة الأعضــاء بمنظمــة الإ

والعمــل علــى تصديقــه.

 ISSAI( International Standards of Supreme Audit Institutions( وتحــدد المعاييــر الدوليــة لالأجهــزة العليــا للرقابــة

نتوســاى - INTOSAI ( المتطلبــات والمبــادئ  الصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة لالأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة ) الإ

ــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة لمهامها الرقابيــة علــى المنشــأت العامــة بكفــاءة ووفقــاً لالأصــول  الأساســية لأداء الأجهــزة العلي

دارة الرشــيدة للمــال العــام31. رشــادية للحوكمــة للســلطات العامــة توجيهــات الإ المهنيــة، كمــا توفــر الأدلــة الإ

وتشــمل المعاييــر الدوليــة لالأجهــزة الرقابيــة )ISSAI( علــى شــروط أساســية لمهــام منتظمــة وكفــاءة مهنيــة لالأجهــزة العليــا 

للرقابــة الماليــة والمحاســبة، وكذلــك مبــادئ أساســية لرقابــة مرافــق المنشــآت العامــة، كمــا تحتــوي الخطــوط التوجيهيــة علــى 

دارة منتظمــة للمموليــن العاميــن32. توجيهــات للمرافــق العامــة ولإ

ــب  ــة بموج ــات الرّقابّي ــر الهيئ ــر تقاري ــار نش ــق معي ــدت بتطبي ــّية تعّه ــة الّتونس ــأّن الجمهوريّ ــر ب ــر الّتذكي ــن الجدي وم

ــة. ــة المفتوح ــراكة الحكوم ــي ش ــا ف انخراطه

جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لسنة 2020« )الفترة من 2017 إلى 2019(:
أ

29 - يراجع »التقرير الرابع حول التقييم العالمي لال
https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85
%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%8

4%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020

30 - يراجع في الغرض:
/https://www.intosai.org

:)ISSAI( جهزة الرقابية
أ

31 - المعايير الدولية لال
http://www.issai.org/professional-pronouncements/?fbclid=IwAR1t2YxqcA-oFXdthC5XO8Bwzsx2I9i125aDYDRL

32 - يراجع في الغرض مثال:
المعايير الدولية لالأجهزة الرقابية، موقع منظمة النتوساي:

https://web.archive.org/web/20180912134258/http://www.intosai.org:80/ar/about-us/issai.html
دليل تطبيق المعايير الدولية لالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الخاصة برقابة اللتزام:

https://idi.no/elibrary/professional-sais/issai-implementation-handbooks/handbooks-arabic/830-compliance-audit-issai-implementation-
handbook-version-0-arabic/file

»رقابة الجودة لالأجهزة العليا للرّقابة المالّية والمحاسبة«، النتوساي:
https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/09/issai_40_ar.pdf

https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020
https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020
https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020
https://www.intosai.org/
https://www.intosai.org/
http://www.issai.org/professional-pronouncements/?fbclid=IwAR1t2YxqcA-oFXdthC5XO8Bwzsx2I9i125aDYDRL
https://web.archive.org/web/20180912134258/http://www.intosai.org:80/ar/about-us/issai.html
https://idi.no/elibrary/professional-sais/issai-implementation-handbooks/handbooks-arabic/830-compliance-audit-issai-implementation-handbook-version-0-arabic/file
https://idi.no/elibrary/professional-sais/issai-implementation-handbooks/handbooks-arabic/830-compliance-audit-issai-implementation-handbook-version-0-arabic/file
https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/09/issai_40_ar.pdf
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ــي 20 ســبتمبر 2011 خــالل  ــا ف عــالن عنه ــّم الإ ــادرة متعــددة الأطــراف ت ــي مب ــة المفتوحــة ف ــل شــراكة الحكوم وتتمّث

الجلســة الفتتاحيــة الســنوية للجمعيــة العامــة لالأمــم المتحــدة فــي نيويــورك، مــن قبــل ثمانــي دول هــي البرازيل، أندونيســيا، 

المكســيك، نرويــج، الفلبيــن، جنــوب إفريقيــا، والمملكــة المتحــدة والوليــات المتحــدة الأمريكيــة. وســرعان مــا تكاثــف عــدد 

الــدول المنضويــة فــي إطارهــا ليصبــح عددهــا إلــى حــّد اليــوم 75 دولــة مــن بينهــا تونــس.

ــادئ الحكومــة المفتوحــة  ــى تكريــس مب ــة فــي إطارهــا إل ــدول المنضوي ــى دفــع ال ــادرة بالأســاس إل وتهــدف هــذه المب

صلــب الهيــاكل العموميــة وانتهــاج أســلوب حكــم قائــم علــى الشــفافية وتشــريك المواطــن فــي تصــور الّسياســات العموميــة، 

ومكافحــة الفســاد وذلــك باســتعمال تكنولوجيــات التصــال والمعلومــات33.

ويتــّم تســيير هــذه المبــادرة مــن قبــل لجنــة قيــادة متكونــة أساســا مــن ممثليــن مــن أعلــى مســتوى مــن حكومــات البلــدان 

العضــوة بالمبــادرة )رتبــة وزيــر( وممثليــن عــن المنظمــات مــن المجتمــع المدنــي الدولــي. ويتــرأس هــذه اللجنــة حاليــا أربعــة 

ــا  ــي وهم ــالن طــرف المجتمــع المدن ــا يمث ــان منه ــا واثن ــا فرنســا وجورجي ــالن الطــرف الحكومــي وهم ــا يمث ــن منه رؤســاء اثني

.» Open Democracy Advice Centre « و » World Resources Institute «

يتطّلــب النضمــام إلــى هــذه الشــراكة توفــّر حــد أدنــى مــن الشــروط فــي الــدول الّراغبــة فــي تقديــم ترشــحها لهــذه 

المبــادرة قصــد التأكــد مــن مــدى احترامهــا لمبــادئ الحكومــة المفتوحــة وتكريســها عمليــا فــي شــكل مبــادرات ملموســة.

وتمّثــل بالتالــي هــذه الشــروط معاييــرا تقييمّيــة للــدول فــي مجــال الحكومــة المفتوحــة لقيــس مــدى تقّدمهــا فــي هــذا 

المجــال.

وتّبوب هذه المعايير ضمن 4 محاور تتعّلق بــ:

الشفافّية المالّية والجبائّية، حق النفاذ إلى المعلومة، التصريح بالمكاسب، المشاركة وحماية الحريات المدنّية34.

وتتمّثل تعّهدات الّدولة الّتونسّية في نطاق شراكة الحكومة المفتوحة في تنفيذ 5 تعّهدات:

التعهد 1: استكمال الطار التنظيمي لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة.

التعهد 2: تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يخص التقارير الرقابية.

ثــراء غيــر  التعهــد 3: تعزيــز النزاهــة بالقطــاع العمومــي فــي مــا يخــّص التصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإ

المشــروع وتضــارب المصالــح.

التعهد 4: تكريس الشفافية المالية.

التعهد 5: تعزيز فتح البيانات العمومية والرفع من نسق إعادة استعمالها والعمل على اعتمادها وتطويرها.

ــة لمكافحــة الفســاد،  ــة الوطني ــة نحــو خطــط عمــل للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي قطــاع الصحــة«، وزارة الصحــة، الهيئ 33 - »ورشــة عمــل وطني
ــة 2018. ــة التونســية، 16-18جويلي ــي، قمــرت، الجمهوري نمائ ــم المتحــدة الإ ــج الأم ــع برنام بالشــراكة م

.UNCAC، ACAD، UNDOC، 2016 ،مقرر نموذجي لتدريس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد«، أنور مصدح« -

34 - تقديم عام متوّفر على موقع شراكة الحكومة المفتوحة - تونس:
http://www.ogptunisie.gov.tn/?page_id=1258
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ومــا يهّمنــا فــي نطــاق مــن خــالل هــذه الّدراســة هــو الّتذكيــر بالتعهــد عــدد 2 المتعّلــق بتعزيــز الشــفافية والمســاءلة 

فيمــا يخــص التقاريــر الرقابيــة.

ــن  ــد يتضّم ــذا التعّه ــن أّن ه ــس، يتبّي ــة – تون ــة المفتوح ــراكة الحكوم ــمي لش ــي الرّس ــع اللكترون ــى الموق ــوع إل وبالرّج

محــورا أول يتعّلــق بالشــفافية وحوكمــة التصــرف فــي الثــروات الطبيعيــة، ويتمّثــل الهيــكل المســؤول فــي الهيئــة العليــا للرقابــة 

ــة  ــة الرقاب ــة وهيئ ــة للمالي ــة العام ــة الرقاب ــة وهيئ ــح العمومي ــة للمصال ــة العام ــة الرقاب ــع هيئ ــة بالتنســيق م ــة والمالي داري الإ

ــة وهيئــة مراقبـــي الدولــة والهيئــة  العامــة لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة والهيئــة العامــة لمراقبــة المصاريــف العمومّي

ــا للطلــب العمومــي. العلي

كمــا يتضّمــن تعهــدا فرعيــا أول يتعّلــق بإعــداد دليــل إجــراءات يضبــط عمليــة نشــر التقاريــر الرقابيــة إلــى جانــب تعهــدا 

فرعيــا ثانيــا يتعّلــق بوضــع منظومــة الكترونيــة لمتابعــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة بالتقاريــر الرقابيــة35.

وبالّتالـي تسـّنى لهيئـة الّنفـاذ إلـى المعلومة فرض ضرورة نشـر تقارير هيئات الرّقابة وذلك بالسـتناد إلـى المعايير الدولية 

لالأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة العامـة والمحاسـبة التـي تحـّث على الّشـفافّية والّنشـر للعمـوم، وكذلـك بالعتماد علـى التعهد 

عـدد 2 المتعّلـق بتعزيـز الشـفافية والمسـاءلة فيمـا يخص التقاريـر الرقابية في إطار لشـراكة الحكومـة المفتوحة.

ــر، أّدى بصفــة  ــة لواجــب نشــر الّتقاري ــات الرّقاب ــل تصــّدي هيئ ــة مقاب ــز بهــا فقــه قضــاء الهيئ ــي تمّي هــذه الجــرأة الت

مباشــرة إلــى صــدور الأمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 29 جــوان 2020 يتعلــق بتنظيــم عمليــة نشــر تقاريــر 

هيئــات الرقابــة وتقاريــر المتابعــة الصــادرة عنهــا.

ــة  ــات الرقاب ــر هيئ ــر تقاري ــة نش ــم عملي ــق بتنظي ــي المتعّل ــر الحكوم ــدور االأم ــة: ص ــرة الّثاني الفق

ــا ــادرة عنه ــة الص ــر المتابع وتقاري

جــاء بالفصــل الأّول مــن الأمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 29 جــوان 2020 المتعلــق بتنظيــم عمليــة 

نشــر تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر المتابعــة الصــادرة عنهــا أن »تتوّلــى كل مــن هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة 

وهيئــة الرقابــة العامــة للماليــة وهيئــة الرقابــة العامــة لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة والهيئــة العامــة لمراقبــة المصاريــف 

العمومّيــة وهيئــة مراقبـــي الدولــة والهيئــة العليــا للطلــب العمومــي نشــر تقاريرهــا الرقابيــة ضمــن تقاريــر تأليفيــة ســنوية يتــم 

ــة مــن  ــة الثاني ــك فــي أجــل أقصــاه الثالثي ــة وذل ــة المعمــول بهــا فــي مجــال الرقاب ــة الدولي ــر المهني إعدادهــا طبقــا للمعايي

لكترونيــة الرســمية للــوزارات التــي ترجــع  الســنة المواليــة للســنة التــي شــملها التقريــر. وتنشــر هــذه التقاريــر علــى المواقــع الإ

لهــا الهيئــات المذكــورة بالنظــر.

كما يمكن لهذه الهيئات نشر تقارير خصوصية عند القتضاء«.

داريــة والماليــة إعــداد ونشــر تقريــر تأليفي  هــذا كمــا نــّص الفصــل 2 مــن نفــس الأمــر أن »تتوّلــى الهيئــة العليــا للرقابــة الإ

ســنوي يحتــوي علــى نتائــج أعمالهــا فــي مجــال متابعــة تقاريــر الرقابــة والتقييــم وذلــك فــي أجــل أقصــاه الثالثيــة الثالثــة مــن 

الســنة المواليــة للســنة التــي أعــّد بعنوانهــا التقريــر. وينشــر هــذا التقريــر علــى الموقــع اللكترونــي الرســمي للهيئــة«.

35 - يراجع في الغرض موقع شراكة الحكومة المفتوحة - تونس:
http://www.ogptunisie.gov.tn/?p=4936
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شــارة إلــى أّن الأمــر الحكومــي جــاء مكّمــال لفقــه قضــاء هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة بخصــوص اســتثناءات  وتجــدر الإ

ــى  ــة الّنفــاذ إل ــى فقــه قضــاء هيئ ــون الّنفــاذ للمعلومــة، وتبّن ــات الفصــل 24 مــن قان الّنشــر والّنفــاذ وكذلــك متّممــا لمقتضي

ــركات المنافســة36. ــة للّش ــات الســتراتيجّية والأســرار الّتجاريّ ــذي اســتثنى المعطي ــة ال المعلوم

طــار يقتضــي الفصــل 3 مــن الأمــر المذكــور أن »تراعــى عنــد نشــر التقاريــر المذكــورة بالفصليــن الأول و2  وفــي هــذا الإ

مــن هــذا الأمــر الحكومــي المبــادئ والمقتضيــات التاليــة:

مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والعالقات الدولية، –

وضوح المعطيات المضّمنة بالتقارير وقابليتها للفهم، –

حماية المعطيات الشخصية، –

حماية المعطيات الستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشآت التـي شملتها أعمال الرقابة والمتابعة«. –

ول يفوتنــا فــي هــذا الّنطــاق الّتذكيــر بصــدور المنشــور عــدد 17 مــؤرخ فــي 18 مــاي 2020 مــن رئيــس الحكومــة الــى 

الســيدات والســادة الــوزراء وكتــاب الدولــة ورؤســاء المؤسســات والمنشــآت العموميــة حــول إلزاميــة إشــهار القوائــم الماليــة 

وتقاريــر مراجعــي الحســابات وتقاريــر الأداء بالمؤسســات والمنشــآت العموميــة والــذي جــاء تطبيقــا لمقتضيــات الفصــل 14 

مــن القانــون عــدد 9 لســنة 1989 المــؤرخ فــي أول فيفــري 1989 المتعلــق بالمســاهمات والمنشــآت والمؤسســات العموميــة 

ــنة  ــن كل س ــل 31 أوت م ــية قب ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس ــة بالرائ ــآت العمومي ــات والمنش ــر المؤسس ــب نش ــذي أوج وال

وعلــى نفقاتهــا الخاصــة موازناتهــا وحســابات التصــرف والنتائــج المتعلقــة بالســنة المنقضيــة. وقــد تــم التذكيــر بهــذا اللتــزام 

ــول  ــي 25 أوت 1997 ح ــؤرخ ف ــدد 38 الم ــي ع ــور التطبيق ــن المنش ــة ضم ــات العمومي ــآت والمؤسس ــى المنش ــول عل المحم

ــة. ــى المنشــآت والمؤسســات العمومي شــراف عل المســاهمات والإ

ــر 2018 المتعلــق بالســجل الوطنــي للمؤسســات،  ــون عــدد 52 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 29 أكتوب وتبعــا لصدور القان

أصبحــت المنشــآت والمؤسســات العموميــة التــي ل تكتســي صبغــة إداريــة ملزمــة بالتســجيل الوجوبــي ضمــن الســجل الوطنــي 

للمؤسســات وبإيــداع قوائمهــا الماليــة وتقاريــر مراجعــي حســاباتها طبــق أحــكام هــذا القانــون.

وجــاء بالمنشــور عــدد 17 المذكــور أنّــه وبالرغــم مــن الأهميــة البالغــة التــي يكتســيها هــذا الإجــراء ودوره فــي تكريــس 

مبــدأ الشــفافية، فقــد لوحــظ أن العديــد مــن المؤسســات والمنشــآت العموميــة ل تنشــر قوائمهــا الماليــة للســنة المنقضيــة 

بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية أو تتولــى نشــرها بصفــة متأخــرة.

ــر مراجعــي الحســابات  ــة وتقاري ــم المالي ــداع وإشــهار القوائ ــر بإجــراءات إي ــى التذكي ــه، يهــدف هــذا المنشــور إل وعلي

ــق  ــة إشــهار هــذه الوثائ ــرام وجوبي ــة باحت ــزام المؤسســات والمنشــآت العمومي ــة قصــد إل بالمؤسســات والمنشــآت العمومي

ــر أدائهــا الســنوية. ــة نشــر تقاري ــاول إضافــة لذلــك وجوبي ــه العمــل، ويتن طبقــا للتشــريع الجــاري ب

كمــا يهــدف هــذا المنشــور إلــى مزيــد تكريــس مبــدأ الشــفافية علــى أعمــال التصــرف المالــي بالمؤسســات والمنشــآت 

فصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بوضعيتهــا الماليــة ومؤشــرات أدائهــا. العموميــة مــن خــالل الإ

36 - يراجع هذه الّدراسة بخصوص استثناءات حّق الّنفاذ إلى المعلومة.
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وبالرّجــوع إلــى محتــوى المنشــور وخاّصــة الّنقطــة الّثالثــة منــه المتعّلقــة بمعاييــر إشــهار المعلومــة الماليــة وأهدافهــا، 

ــر  ــر مراجعــي حســاباتها وتقاري ــه »يتعيــن علــى المؤسســات والمنشــآت العموميــة عنــد إشــهارها لقوائمهــا الماليــة وتقاري فإنّ

أدائهــا مراعــاة المعاييــر الجوهريــة للمعلومــة الماليــة بمــا يمكــن مــن تلبيــة حاجيــات مختلــف المســتعملين حيــث يجــب أن 

يكــون إشــهار المعلومــة الماليــة:

ــق  ــرض الحقائ ــتخدميها وع ــة لمس ــون غامض ــى ل تك ــا حت ــية وتفاصيله ــات الرئيس ــع المعلوم ــر جمي ــك بنش كامال وذل

ــى  ــة لمســاعدتهم عل ــم المالي ــى مســتخدمي القوائ ــة شــاملة عل ــة بطريق ــة بأنشــطة المؤسســة أو المنشــأة العمومي المتعلق

ــة. ــرارات الصائب اتخــاذ الق

عــادال، قائمــا علــى المراعــاة المتوازنــة لحتياجــات جميــع الأطــراف المعنيــة بالقوائــم والتقاريــر الماليــة التــي يجــب أن 

تتضمــن معلومــات كافيــة لجعــل هــذه القوائــم مفيــدة وغيــر مضللــة وعــدم حــذف أو كتمــان أيــة معلومــات جوهريــة أو ذات 

منفعــة علــى فئــة مــن مســتخدميها.

فصــاح عــن الحقائــق الهامــة الضروريــة لمســتخدم القوائــم الماليــة حتــى يســتطيع تفســير النتائــج المحاســبية  كافيا لالإ

واتخــاذ القــرارات الســليمة فــي الوقــت المناســب.

ــى  ــابات وإل ــي الحس ــر مراجع ــة وتقاري ــم المالي ــا القوائ ــي تتضمنه ــات الت ــة المعلوم ــى طبيع ــر إل قابال للفهم بالنظ

ــم  ــاق القوائ ــرورة إرف ــع ض ــا م ــم محتوياته ــى فه ــن عل ــر المختصي ــن غي ــات م ــتخدمي المعلوم ــدرة مس ــا وق ــة عرضه طريق

ــود  ــات الخاصــة بالبن ــة للمعلوم ــرات التكميلي ــة أو المالحظــات والمذك ــم المالي يضاحــات حــول القوائ ــة المنشــورة بالإ المالي

ــة. ــم المالي ــب القوائ ــواردة صل ال

ــي  ــر مراجع ــة وتقاري ــم المالي ــن القوائ ــاح ع فص ــن الإ ــدف م ــون اله ــن أن يك ــه يتعي ــره، فإن ــبق ذك ــا س ــى م ــالوة عل ع

ــة: ــداف التالي ــق الأه ــى تحقي ــة إل ــآت العمومي ــات والمنش ــر أداء المؤسس ــابات وتقاري الحس

ــة  ــا القتصادي ــرض موارده ــالل ع ــن خ ــة م ــأة العمومي ــة أو المنش ــة للمؤسس ــة المالي ــن الوضعي ــات ع ــم معلوم تقدي

ــبية ــا المحاس ــيولتها ونتائجه ــة س ــا ودرج ــة رأس ماله وهيكل

تقديــم معلومــات عــن أداء المؤسســة أو المنشــأة العموميــة ومنهــا خاصــة البيانــات المتعلقــة بالربحيــة وقدرة المؤسســة 

أو المنشــأة العموميــة علــى خلــق تدفقــات نقديــة مــن مواردهــا الحالية.

ــم  ــن تقيي ــة بغــرض تمكينهــم م ــم المالي ــة لمســتخدمي القوائ ــة المالي ــي الوضعي ــر ف ــات عــن كل تغي ــم معلوم تقدي

ــبية«. ــرة المحاس ــي الفت ــة ف ــأة العمومي ــة أو المنش ــتثمارية للمؤسس ــة والس ــغيلية والتمويلي ــطة التش ــف الأنش مختل

الفقرة الّثالثة: تواصل ظاهرة عدم الّنشر

لئــن يعتبــر صــدور الأمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 29 جــوان 2020 المتعلــق بتنظيــم عمليــة نشــر 

تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر المتابعــة الصــادرة عنهــا »مكســبا تشــريعيا مهمــا فــي عالقــة بالأعمــال الرقابيــة فــي تونــس وهــو 

شــكال  شــكال ليــس فــي وجــود نــص تشــريعي الــذي صــدر منــذ ســنة بــل أن الإ صيغــة مــن صيــغ الــردع والمحاســبة، إلّ أّن الإ
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داريــة37، وليــس هنــاك تقاريــر تأليفيــة  أنــه وإلــى حــد هــذه اللحظــة لــم يقــع نشــر أي تقريــر فــي عالقــة بأعمــال الهيئــات الإ

ســنوية وقــع نشــرها علــى مســتوى المواقــع الرســمية للــوزارات«38.

إلــى جانــب عــدم نشــر الّتقاريــر الرّقابّيــة بتاتــا أو نشــرها بعــد الآجــال القانونّيــة، يتبّيــن جلّيــا حّتــى للمواطــن العــاّدي 

ــة للولــوج لعــدم  ــر قابل ــرة لكــن غي ــر مقــروءة أو منقوصــة أو متوّف ــّم نشــرها ببعــض المواقــع تكــون غي ــر التــي ت أّن الّتقاري

وجودهــا بالأســاس.

ــي كل  ــية ف ــة وأساس ــألة ضروري ــي مس ــة ه ــر الرقابي ــر التقاري ــألة نش ــأّن »مس ــر ب ــا الّتذكي ــدد ل يفوتن ــذا الّص ــي ه  وف

ــاللت  ــة الإخ ــام ومعرف ــأن الع ــرف وإدارة الش ــاليب التص ــرق وأس ــة ط ــراف بمعرف ــكل الأط ــمح ل ــا تس ــات لأنه الديمقراطي

مكانيــة للمبــادرة بتقديــم توصيــات مــن أجــل الإصــالح، كمــا تعتبــر علــى غايــة مــن الأهميــة فــي تكريــس  والنقائــص وفتــح الإ

ــؤوليات«39. ــد المس ــن تحدي ــن م ــة وتمك ــات الرقابي ــف الهيئ ــل مختل ــن عم ــمح بتثمي ــاءلة وتس ــفافية والمس الش

الث:
ّ
المبحث الث

البة للمعلومة
ّ
ع الجهات الط

ّ
تنو

يعتبــر الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي تونــس حــّق دســتوري، غيــر أنّــه وكانــت الّطبيعــة الدســتوريّة للحــّق فــي 

ــا40. تونــس بديهّيــة إلّ أنّــه فــي فرنســا تطّلــب ذلــك اجتهــادا فقهــا قضائّي

ــر  ــم يحص ــاذ، إذ ل ــي الّنف ــّق ف ــة بالح ــات المعنّي ــع الجه ــظ توّس ــس، يالح ــي تون ــتوري ف ــّق الّدس ــذا الح ــا له وتكريس

المشــّرع الجهــة الّطالبــة فــي قائمــة بــل ينــّص الفصــل 9 مــن قانــون الّنفــاذ إلــى المعلومــة أنـّـه »يمكــن لــكل شــخص طبيعــي أو 

معنــوي أن يقــدم مطلبــا كتابيــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة...«، ول يلــزم طالــب النفــاذ حســب الفصــل 11 مــن نفــس القانــون 

»بذكــر الأســباب أو المصلحــة مــن الحصــول علــى المعلومــة ضمــن مطلــب النفــاذ«.

داري والحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، بــدر الديــن القمــودي، بمناســبة النــدوة الســنوية للهيئــة العليــا  صــالح الإ 37 - يراجــع تصريحــات رئيــس لجنــة الإ
داريــة والماليــة والخاصــة بنشــر التقاريــر الرقابيــة كدعامــة لتكريــس الشــفافية والمســاءلة، 29 جــوان 2021. للرقابــة الإ

ــة  ــة والمالي داري ــة الإ ــا للرقاب ــة العلي ــدوة الســنوية للهيئ ــي، بمناســبة الن ــاد الحزق ــة، عم ــة والمالي داري ــة الإ ــا للرقاب ــة العلي ــس الهيئ 38 - يراجــع تصريحــات رئي
ــوان 2021. ــاءلة، 29 ج ــفافية والمس ــس الش ــة لتكري ــة كدعام ــر الرقابي ــر التقاري ــة بنش والخاص

دارية والمالية، سابق الّذكر. 39 - من تصريح رئيس الهيئة العليا للرقابة الإ

40 - L’accès aux documents administratifs est un droit constitutionnel Commentaire d’arrêt publié le 07/04/2020, Auteur: Me Bruno ROZE
acces-documents-administratifs-droit-constitutionnel-28554.pdf )legavox.fr(
Le Conseil constitutionnel vient de consacrer l’accès aux documents administratifs comme un droit constitutionnel, ce qui montre 
l’importance acquise par la transparence de l’action administrative. Commentaire de la décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020
Le Conseil constitutionnel a alors consacré, en se fondant sur l’article 15 de ladite Déclaration, le » droit d’accès aux documents d’archives 
publiques « )décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017(.

https://www.legavox.fr/blog/me-bruno-roze/acces-documents-administratifs-droit-constitutionnel-28554.pdf
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تحقيق أهداف القانون

اني
ّ
المحور الث
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اعتبــرت الهيئــة مــن خــالل قراراتهــا أّن تمكيــن طالبــي الّنفــاذ مــن الوثائــق والمعلومــات التــي يرمــون إلــى الحصــول عليهــا 

مــن شــأنه تحقيــق أهــداف القانــون.

وقــد حــّدد المشــّرع ضمــن الفصــل الأّول مــن البــاب الأول المتعّلــق بالأحــكام العامــة مــن قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة 

أنـّـه »يهــدف هــذا القانــون إلــى ضمــان حــّق كل شــخص طبيعــي أو معنــوي فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بغــرض:

الحصول على المعلومة )المبحث االأّول(،

تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام )المبحث الّثاني(،

تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الّثقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون )المبحث الّثالث(،

دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها )المبحث الّرابع(،

دعم البحث العلمي )المبحث الخامس(«.

ــة الّتونســّية فــي نطــاق شــراكة الحكومــة المفتوحــة  ــدات الّدول ــر فــي هــذا الّنطــاق بتعّه ــر الّتذكي ــه مــن الجدي كمــا أنّ

ــدات: ــل فــي فــي تنفيــذ 5 تعّه والتــي تتمّث

التعهد 1: استكمال الطار التنظيمي لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة.

التعهد 2: تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يخص التقارير الرقابية.

ثــراء غيــر  التعهــد 3: تعزيــز النزاهــة بالقطــاع العمومــي فــي مــا يخــّص التصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإ

المشــروع وتضــارب المصالــح.

التعهد 4: تكريس الشفافية المالية.

التعهد 5: تعزيز فتح البيانات العمومية والرفع من نسق إعادة استعمالها والعمل على اعتمادها وتطويرها.

ل:
ّ

المبحث األو
الحصول على المعلومة

بالرّجــوع إلــى عديــد القضايــا يمكــن مالحظــة أّن المعلومــة أو الوثيقــة المطلوبــة تتجــاوز نطــاق تقاريــر التفّقــد الّدوريـّـة 

لتتعّلــق بمســائل مّتصلــة مباشــرة بوقائــع محــّددة أو بحقــوق أخــرى مّتصلــة مباشــرة بطالــب المعلومــة وحّتــى بالأمــن العــام 

وبتقّصــي وتتّبــع الجرائــم.

ومــن ذلــك بمناســبة القضيــة عــدد 122 بتاريــخ 17 جويليــة 2018، )ل.ك.ح.ج. ضــّد والــي تونــس( المتعّلقــة بتمكيــن 

العارضــة مــن نســخة ورقيــة مــن تقريــر المعاينــة الميدانيــة اّلتــي أجرتهــا خليــة الحوكمــة الرشــيدة علــى المســكن الوظيفــي 

داريــة للعارضــة  الســابق للعارضــة ومــن التقريــر المتعّلــق بالتحريــات المجــراة مــن قبــل مصالــح الوليــة بخصــوص الســيارة الإ

الحاملــة للرقــم المنجمــي.... تونــس...، تبيــن للهيئــة بعــد الّطــالع علــى وثائــق الملــف وخاصــة منهــا تقريــر المعاينــة الميدانيــة 

التــي أجرتهــا خليــة الحوكمــة الرشــيدة علــى المســكن الوظيفــي الســابق للعارضــة والتقريــر المتعّلــق بالتحريــات المجــراة مــن 



37 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

قبــل مصالــح الوليــة بخصــوص التفاقيــة المبرمــة بيــن مصالــح الوليــة والورشــة المعنيــة بتاريــخ 23 جانفــي 2015 المتعّلقــة 

داريــة والتــزود بقطــاع الغيــار، أّن حصــول العارضــة علــى نســخ ورقيــة منهمــا ليــس مــن شــأنه أن يــؤّدي  بصيانــة الســيارات الإ

ــة  ــون المّتصل ــداف القان ــق أه ــن تحقي ــرة ضم ــر مباش ــل ينصه ــي، ب ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق أي ض ــى إلح إل

بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل المكلفــة بــإدارة وتســيير الشــأن العــام.

وفــي نفــس إطــار النفــاذ إلــى المعلومــة، يمكــن التعــرّض إلــى القضيتيــن عــدد 299-284 بتاريــخ 13 ديســمبر 2018، 

)المنظمــة التونســية للتنميــة المركزيــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد المنــدوب الجهــوي للتربيــة بالــكاف والمتداخــل 

وزيــر التربيــة(، تطلــب العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي تمكينهــا مــن الحصــول علــى المعلومــات المتصلــة بظــروف 

انتحــار المعلمــة النائبــة )ف.ط.( ومــا دار بينــه وبينهــا قبــل إقدامهــا علــى النتحــار بمقــر المندوبيــة.

وقــد حافظــت الهيئــة علــى مبادئهــا رغــم تعّلــق المعلومــة بوقائــع معّينــة تنضــوي تحــت خانــة الأمــن العــام، إذ اعتبــرت 

»أن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن التقريــر الموّجــه مــن المنــدوب الجهــوي للتربيــة بالــكاف حــول انتحــار المعلمــة النائبــة 

)ف.ط.(، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي، بــل ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف 

القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســائلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف باالأمــن العــام«.

وفــي قضايــا أخــرى تعّلقــت المعلومــة المطلوبــة بالأمــان المالــي لطالــب المعلومــة، ومــن ذلــك فــي إطــار القضيــة عــدد 

328 بتاريــخ 10 جانفــي 2019، )ع.ب. ضــّد وزيــر التربيــة(، طلــب العــارض تمكينــه مــن نســخ ورقيــة مــن الوثائــق المتعّلقــة 

بتفعيــل قــرار القتطــاع مــن مرتبــه بعنــوان شــهر فيفــري مــن ســنة 2015.

ــون  ــذا القان ــية له ــداف الأساس ــب الأه ــر صل ــة ينصه ــق المطلوب ــن الوثائ ــارض م ــن الع ــة »أّن تمكي ــّدرت الهيئ ــد ق وق

وأبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير المرفــق العــام التربــوي ويدعــم الثقــة فــي الهيــاكل 

ــة«. العمومي

نفــس العــارض تقــّدم بقضّيــة أخــرى طلــب فيهــا الّنفــاذ إلــى وثيقــة إذن بمهّمــة، وأصــدرت الهيئــة فــي الغــرض القــرار 

عــدد 329 بتاريــخ 7 فيفــري 2019، )ع.ب. ضــّد وزارة التربيــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي( المتعّلــق بتمكيــن العــارض 

ــق  ــارس 2012 والمتعّل ــخ 10 م ــة تحــت عــدد 49 بتاري ــر التربي ذن بمهمــة الصــادر عــن وزي ــة الإ ــة مــن وثيق مــن نســخة ورقي

بإجــراء بحــث مالــي وإداري بالمركــز الجهــوي للتربيــة والتكويــن المســتمر بأريانــة، معتبــرة »أّن حصــول المّدعــي علــى نســخة 

ــة  ــة والمّتصل ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق بالحــق ف ــون المتعل ــادئ الأساســية للقان ــب المب ــر صل ــة ينصه ــة المطلوب ــن الوثيق م

أساســا بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة وبدعــم ثقــة العمــوم فــي 

هــذه الهيــاكل«. كمــا اعتبــرت »أّن تعّلــل الجهــة المّدعــى عليهــا بعــدم عثورهــا علــى الوثيقــة المطلوبــة مــردود عليهــا ناهيــك 

داريــة والماليــة بــوزارة التربيــة حــول ســوء  وأنّهــا أدلــت بنســخة مــن تقريــر البحــث اّلــذي أنجزتــه مصالــح التفقديــة العامــة الإ

ــى  ذن بمهمــة موضــوع مطلــب النفــاذ إل ــالإ ــة اســتناًدا ل ــن المســتمر بأريان ــة والتكوي ــز الجهــوي للتربي ــي بالمرك التصــرف المال

المعلومــة«.

فــي قضّيــة أخــرى تتعّلــق بطلــب وثائــق لالســتعانة بهــا فــي المناضلــة علــى حقــوق أخــرى تتنــّزل القضيــة عـــدد 1019 

ــا  ــن كامــل أوراق ملفه ــا العارضــة نســخة م ــت فيه ــي طلب ــة(، والت ــر التربي ــّد وزي ــر 2019، )س.ش.د. ض ــخ 10 أكتوب بتاري

التأديبــي المتعّلــق بارتكابهــا لمحاولــة غــش فــي امتحــان الباكالوريــا دورة جــوان 2019.
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وقــّررت الهيئــة »أّن اّطــالع العارضــة علــى ملفهــا التأديبــي وحصولهــا علــى نســخة منــه يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة 

فــي تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة علــى مســتوى االمتحانــات الوطنيــة ويدعــم 

ثقــة المواطنيــن فــي الهيــاكل المشــرفة عليهــا. 

وحيــث أّن عــدم اتّخــاذ قــرار نهائــي بخصــوص الملــّف التأديبــي للعارضــة ل يحــول دون ممارســتها لحّقهــا فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وفــي الحصــول علــى نســخة مــن هــذا الملــف خاصــة وأّن اّطالعهــا عليــه ســيمّكنها مــن الدفــاع عــن نفســها قبــل 

اتخــاذ أي قــرار ضّدهــا«.

فــي نفــس إطــار تكريــس الّشــفافّية والمســائلة والمســاهمة فــي تدعيــم حقــوق الّدفــاع تعّلــق القــرار عــدد 721 بتاريــخ 

28 نوفمبــر 2019، )ع.غ. ضــّد وزيــر الشــؤون الدينيــة( بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن:

التقاريــر والشــكاوى التــي وردت فــي حّقــه مــن أجــل إنهــاء تكليفــه بخطــة إمــام خطيــب بجامــع الســالم حــي النصــر  –

مــن معتمديــة أريانة.

تقريــر التفّقــد اّلــذي أجــري معــه خــالل شــهر أكتوبــر مــن ســنة 2017 علــى إثــر الرســالة اّلتــي تقــّدم بهــا للكشــف  –

عــن الأطــراف المتواطئــة مــع التطــرّف داخــل الــوزارة. 

اعتبــرت الهيئــة »أّن تســليم العــارض نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الأساســي 

عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ويســمح بتعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق 

بــإدارة المرفــق العــام الدينــي«.

فــي إطــار مماثــل يتعّلــق بدعــم حــّق الملكّيــة الفكريّــة تتنــّزل القضّيــة عـــدد 641 بتاريــخ 10 أكتوبــر 2019، )ت.ج. 

ضــّد الرئيــس المديــر العــام لمؤّسســة التلفــزة التونســية( والتــي تعّلــق بتمكيــن العــارض مــن المعلومــة المّتصلــة بعــدد 

مــرات إعــادة بــث العمــل الفنــي »كالم الليــل« بمختلــف أجزائــه منــذ 14 جانفــي2011 إلــى غايــة تاريــخ تقديــم مطلــب النفــاذ 

إلــى المعلومــة مــن قبــل مؤّسســة التلفــزة التونســية بقناتيهــا الأولــى والثانيــة.

ــة المتمّثلــة فــي أنّــه »اقتضــت أحــكام الفصــل 32 مــن الدســتور أّن الدولــة  وقــد اســتعملت الهيئــة حيثّيتهــا الّنموذجّي

تضّمــن الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــّم تنظيــم ممارســته 

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وذلــك بغــرض تحقيــق عــّدة أهــداف لعــل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرفــق 

العــام ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل الخاضعــة للقانــون«.

وقــد »ثبــت للهيئــة، مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الجهــة المّدعــى عليهــا مّكنــت العــارض مــن تقريــر يتضّمــن 

ــأي  ــدل ب ــم ت ــا ل ــر أنّه ــن ســنوات 2014 و2017 غي ــرة المتراوحــة بي ــي الفت ــل« ف ــي »كالم اللي ــل الفن ــث العم ــرات ب ــدد م ع

معلومــة حــول عــدد مــرات بــث هــذا العمــل فــي الفتــرة المتراوحــة بيــن ســنة 2011 وســنة 2014 خاصــة وأّن العــارض أدلــى 

بمجموعــة مــن الفواتيــر المّتصلــة بحقــوق البــّث تحمــل تواريــخ واضحــة تعــود إلــى ســنة 2011. 
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وحيــث عّبــرت الجهــة المّدعــى عليهــا عــن اســتعدادها لتقديــم كّل التوضيحــات الضروريــة للعــارض بخصــوص 

المعلومــات المطلوبــة والتدقيــق فيهــا. 

ــه  ــا بتمكين ــى عليه ــة المّدع ــزام الجه ــات العــارض وإل ــى طلب ــه، الســتجابة إل ــا ســلف بيان ــى م ــاًء عل ــث يّتجــه بن وحي

مــن نســخة مــن المعلومــة المّتصلــة بعــدد مــرات بــث العمــل الفّنــي كالم الليــل طيلــة الفتــرة موضــوع مطلــب النفــاذ إلــى 

ــر 2018«. ــة 26 نوفمب ــى غاي ــي 2011 إل ــن 14 جانف ــّدة م ــة والممت المعلوم

وفــي نفــس الّســياق اعتبــرت الهيئــة بمناســبة القــرار عــدد 1746 بتاريــخ 18 جــوان 2020، )س.ت. ضــّد وزارة الصحــة 

ــق  ــد المتعل ــر التفق ــن تقري ــة م ــخة ورقي ــى نس ــول عل ــة الحص ــا المعنّي ــت فيه ــي طلب ــي( الت ــا القانون ــخص ممثله ــي ش ف

بالشــكوى التــي تقّدمــت بهــا، ذّكــرت الهيئــة بــأّن »الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حّقــا أساســيا لــكّل شــخص طبيعــي 

أو معنــوي تــّم تنظيــم طــرق وإجــراءات ممارســته بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 

2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية 

والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة«.

اني:
ّ
المبحث الث

ة والمساءلة فيما يتعلق 
ّ
تكريس مبدأي الشفافي

بالتصرف في المرفق العام

يســتمّد مفهــوم »الشــفافية« أساســه مــن مقتضيــات الفقــرة الّثانيــة مــن الفصــل 19 مــن العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 

المدنيــة والسياســية، أمــا علــى المســتوى الوطنــي فقــد أقــره الفصــل 15 مــن دســتور27 جانفــي 2014، كمــا عرفــه الفصــل 2 

طــاري عــدد 120 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 المتعّلــق بمكافحـــة الفســـاد بأنّهــا »نظــام يقــوم  مــن المرســوم الإ

بصــورة خاصــة علــى التدّفــق الحــر للمعلومــات والعمــل بطريقــة منفتحــة بمــا مــن شــأنه أن يتيــح توفيــر معطيــات صحيحــة 

وكاملــة فــي الوقــت المناســب وبأيســر الســبل تســاعد أصحــاب الشــأن علــى التعــرف علــى كيفيــة انجــاز خدمــة معينــة أو صنــع 

ــى مصالحهــم وفســح المجــال أمامهــم  ــاظ عل ــه لتخــاذ المواقــف والجــراءات المناســبة قصــد الحف ــه وتقييم ــرار وفهم الق

لمســاءلة الأشــخاص المعنييــن عنــد القتضــاء دون حواجــز أو عراقيــل«، كمــا عرفهــا الأمــر عـــدد 4030 لســنة 2014 المــؤرخ 

فــي 3 أكتوبــر 2014 المتعّلــق بالمصادقــة علــى مدّونــة ســلوك وأخالقّيــات العــون العمومــي بأنّهــا »الوضــوح داخــل الهيــكل 

العمومــي وفــي العالقــة مــع المواطنيــن )المنتفعيــن مــن الخدمــة أو ممّوليهــا( وعلنّيــة الإجــراءات والغايــات والأهــداف«.

ــنة 2014  ــدد 4030 لس ــر عـ ــب الأم ــرف حس ــي تع ــاءلة والت ــل المس ــفافية أداة لتفعي ــون الش ــق تك ــذا المنطل ــن ه وم

بأنهــا »واجــب المســؤولين العمومييــن ســواء كانــوا منتخبيــن أو معينيــن، تقديــم تقاريــر دوريــة عــن نتائــج أعمالهــم ومــدى 

ــي تنفيذهــا«. نجاعتهــم ف

كمــا يعــّد تعزيــز الشــفافية والمســاءلة فيمــا يخــص التقاريــر الرقابيــة وتكريــس الشــفافية الماليــة وتعزيــز فتــح البيانــات 

العموميــة والرفــع مــن نســق إعــادة اســتعمالها والعمــل علــى اعتمادهــا وتطويرهــا مــن بيــن تعّهــدات الّدولــة الّتونســّية فــي 

نطــاق شــراكة الحكومــة المفتوحــة.



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية40

وفــي هــذا الّنطــاق حرصــت الهيئــة علــى ضمــان الّنفــاذ إلــى الّتقاريــر الّصــادرة عــن الهيــاكل الخاضعــة لقانــون الّنفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة تلــك المتعّلقــة بالرّقابــة وبالّتدقيــق والتفّقــد وبالبحــث والّتحقيــق.

ــي  ــؤّرخ ف ــدد 1 الم ــرار ع ــق الق ــد تعّل ــة، وق ــى المعلوم ــاذ إل ــة الّنف ــه هيئ ــرار أصدرت ــن خــالل أّول ق ــك م ــد ذل ويتأّك

ــي  ــا القانون ــخص ممثله ــي ش ــه ف ــع أنواع ــي« بجمي ــل« تاكس ــاع النق ــة قط ــة لحماي ــة الوطني ــري 2018، )الجمعي 1 فيف

ضــّد والــي المهديــة والمديــر العــام للوكالــة الفنيــة للنقــل البــري(، بطلــب إلــزام والــي المهديــة بتمكيــن العارضــة فــي 

شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخة مــن محضــر جلســة اللجنــة الجهويــة للنقــل بوليــة المهديــة والمتعّلــق بضبــط المقاييــس 

ســناد رخــص التاكســي الفــردي بالوليــة كإلزامــه بتمكينهــا مــن قائمة المســتفيدين مــن الرخص  الموضوعيــة التــي تــّم اعتمادهــا لإ

الممنوحــة منــذ ســنة 2011، وقــد انتهــت الهيئــة إلــى »أّن حصــول الجمعيــة المدعيــة علــى محاضــر جلســات اللجنــة الجهويــة 

ســناد رخــص التاكســي الفــردي بالوليــة، كحصولهــا علــى  للنقــل بوليــة المهديــة والمتعّلقــة بضبــط المقاييــس الموضوعيــة لإ

قائمــة المســتفيدين مــن هــذه الرخــص منــذ ســنة 2011، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو 

بالدفــاع الوطنــي، كمــا ل ينــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة«، كمــا أضافــت الهيئــة »أنــه علــى خــالف ذلــك، فــإن حصــول المدعية 

ســناد  علــى الوثائــق المطلوبــة واطالعهــا علــى العناصــر الموضوعيــة التــي تــّم اعتمادهــا مــن قبــل الهيــكل الجهــوي المعنــي لإ

رخــص التاكســي علــى مســتوى وليــة المهديــة، إنّمــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون فــي تكريــس مبــدأي الشــفافية 

والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي مرفــق النقــل بواســطة ســيارات االأجــرة وتنظيمــه، كمــا يســمح بدعــم مشــاركة 

العمــوم فــي متابعــة تنفيــذ السياســات العموميــة وتقييمهــا«.

ــي  ــل(، والت ــر النق ــّد وزي ــر 2019، )م.ج. ض ــخ 17 أكتوب ــدد 664 بتاري ــة عـ ــبة القضي ــياق، وبمناس ــس الّس ــي نف ف

شــكاليات المتعّلقــة بمعالجــة الأمتعــة  تضّمنــت طلــب نســخة ورقيــة أو إلكترونيــة مــن التقريــر النهائــي لمهمــة التدقيــق فــي الإ

بشــركة الخطــوط التونســية للخدمــات الأرضيــة لســنة 2015 ومــن التقريــر النهائــي بخصــوص نقــل بضاعــة غيــر مرّخــص فيهــا 

علــى متــن الحافلــة التابعــة للشــركة التونســية للنقــل بيــن المــدن الرابطــة بيــن تونــس وبــن قــردان فــي فيفــري 2016 ومــن 

التقريــر النهائــي حــول تهريــب البضائــع علــى متــن الســفن التابعــة للشــركة التونســية للمالحــة فــي ديســمبر 2017.

واصلــت الهيئــة فــي هــذه القضّيــة المحافظــة علــى فقــه قضائهــا معتبــرة »أّن تمكيــن العــارض مــن التقاريــر المطلوبــة 

مــن شــأنه أن يســاهم بصفــة مباشــرة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بضمــان حــق كل شــخص طبيعــي أو معنــوي 

فــي الحصــول علــى المعلومــة وفــي تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بتســيير المرفــق العمومــي للنقــل 

والمســاهمة فــي التصــّدي لمختلــف مظاهــر ســوء التصــرف فــي الشــركات العموميــة للنقــل وفــي تحســين جــودة خدماتها 

شــراف علــى هــذه الشــركات«. ويدعــم الثقــة فــي وزارة النقــل باعتبارهــا ســلطة االإ

كذلــك فــي نفــس القطــاع يتنــّزل القــرار عــدد 390 بتاريــخ 24 جانفــي 2019، )ح.ص. ضــّد الرئيــس المديــر العــام 

لشــركة النقــل بالســاحل(، الــذي تمّثــل الّنــزاع فيــه بطلــب تمكيــن العــارض مــن نســخة ورقّيــة مــن تقريــر التفّقديــة العامــة 

ذن بمأموريــة عــدد 06/2012 بتاريــخ 11 مــاي 2012. للنقــل موضــوع الإ
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وقــد ســنحت الفرصــة للهيئــة لتعريــف تقاريــر التفّقــد واعتبــرت »أّن تقريــر التفّقديــة موضــوع طلــب النفــاذ، إنمــا هــو 

ــات  ــوزارة والمؤسس ــة لل ــح التابع ــي بالمصال ــي والفن داري والمال ــرف الإ ــاليب التص ــه وأس ــة أوج ــل بمراقب ــة تّتص ــة إداري وثيق

ــد مــن شــرعّيتها وتقييمهــا فــي ســبيل تــدارك النقائــص وتطويــر طــرق وأســاليب  شــرافها، وذلــك مــن أجــل التأّك الخاضعــة لإ

العمــل، وهــي بذلــك تعتبــر مــن قبيــل الوثائــق المّتصلــة بالتصــرف فــي المرفــق العــام القابلــة للنفــاذ إليها مــن قبــل العموم«.

وفــي هــذا القــرار انتهــت الهيئــة إلــى اعتبــار »أن حصــول العــارض علــى مثــل هــذا التقريــر إنّمــا ينصهــر ضمــن تحقيــق 

أهـــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة ودعم 

مشــاركة العمــوم فــي متابعــة تنفيــذ السياســات العموميــة وحســن التصــرف فــي المــال العــام«41.

ــخ 27 فيفــري 2020، )ع.ز. ضــّد  ــدرج أيضــا القــرار عــدد 1065 بتاري ــق بمرفــق الّنقــل ين فــي نفــس القطــاع المتعّل

وزيــر النقــل والرئيــس المديــر العــام للشــركة الجهويــة للنقــل بنابــل(، التــي طلــب خاللهــا المّدعــي الحصــول علــى نســخة 

ورقيــة مــن تقريــر البحــث المجــرى مــن قبــل التفقديــة العامــة بالــوزارة بالشــركة الجهويــة للنقــل بنابــل حــول شــبهات فســاد 

إداري ومالــي لــدى دائــرة التزويــد والتصــرف فــي المخــزون التابعــة للشــركة، أّكــدت الهيئــة علــى »أّن الحــّق فــي النفــاذ إلــى 

ــون  ــم طــرق وإجــراءات ممارســته بموجــب القان ــّم تنظي ــوي ت ــكّل شــخص طبيعــي أو معن ــا أساســّيا ل ــة، يعــّد حّق المعلوم

ــك بغــرض  ــة وذل ــى المعلوم ــاذ إل ــي الّنف ــق بالحــّق ف ــارس 2016 والمتعّل ــي 24 م ــؤّرخ ف ــدد 22 لســنة 2016 الم الأساســي ع

ــة«. تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الّشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العمومّي

وبمناســبة نفــس القضّيــة المذكــورة أعــاله، اعتبــرت الهيئــة أيضــا »أّن حصــول العــارض علــى نســخة مــن تقريــر مصلحــة 

طاريــة عــدد 12/2020 بالتنســيق مــع الشــركة الجهويــة  التدقيــق الداخلــي والتفقــد والمراقبــة المنجــز فــي إطــار الصفقــة الإ

ــوزارة  ــة ب ــة العاّم ــس التفقدي ــى رئي ــة إل ــر العــام للشــركة الموجه ــس المدي ــن المراســلة الصــادرة عــن الرئي ــل وم ــل بناب للنق

النقــل )...( ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون فــي تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي 

المرافــق العمومّيــة«.

ــر 2020، )خ.ع. ضــّد  ــخ 1 أكتوب ــّزل القــرار عــدد 1610 بتاري ــدأي الّشــفافّية والمســاءلة، يتن وفــي ســياق مّتصــل بمب

ــر الــذي  ــه فــي الحصــول علــى نســخة مــن التقري ــة التونســية للتكويــن المهنــي(، تمّســك العــارض بحّق ــر عــام الوكال مدي

عــالم بســرقة معــدات مــن ورشــة الميكانيــك بالمركــز القطاعــي للتكويــن فــي أشــغال  حــّرره بخــط يــده المكــّون »ج.ل.« حــول الإ

العموميــة بالمرناقيــة، واعتبــرت الهيئــة »أّن حصــول المّدعــي علــى الوثيقــة المطلوبــة بوصفــه مكــّون وباعتبــار هــذه الوثيقــة 

41 - فــي قضّيــة أخــرى موضــوع القــرار عــدد 599 بتاريــخ 1 أوت 2019، )خ.أ.ق. ضــّد وزيــر النقــل( تعّلــق بطلــب نســخة ورقيــة مــن التقريــر النهائــي الــذي 
أنجزتــه التفقديــة العامــة للنقــل حــول مناظــرة انتــداب أعــوان وإطــارات بشــركة النقــل بالســاحل بعنــوان ســنتي 2015 و2016، تبّيــن للهيئــة »بعــد الطــالع علــى 
وثائــق الملــف وخاصــة علــى التقريــر النهائــي الــذي أنجزتــه التفقديــة العامــة للنقــل حــول مناظــرة انتــداب أعــوان وإطــارات بشــركة النقــل بالســاحل بعنــوان 
ســنتي 2015 و2016، أّن حصــول العــارض علــى نســخة ورقيــة منــه... ينصهــر مباشــرة ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية 
والمســاءلة علــى مســتوى تنظيــم المناظــرات العموميــة وانتــداب االأعــوان العمومييــن بالمؤّسســات والمنشــآت العموميــة ويدعــم ثقــة العمــوم فــي 

الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون«.
طــار جــاء بالقضيــة عـــدد 508 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2019، )م.ج. ضــّد الرئيــس المديــر العــام لشــركة نقــل تونــس( المتعّلقــة بطلــب تمكيــن  وفــي نفــس الإ
العــارض نســخة ورقيــة مــن تقريــر مراجــع الحســابات عــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة لســنة 2016 ونســخة مــن تقريــر التفقــد المتعلــق بطلبيــة اقتنــاء محــاور 
خلفيــة للحافــالت مــن نــوع »انترناســيونال«، »أّن حصــول العــارض علــى نســخة ورقيــة مــن تقاريــر مراجــع الحســابات لســنة 2016، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا انــه ل ينــدرج ضمــن حــالت الســتثناء الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.
وحيــث أنـّـه علــى خــالف ذلــك، فــإن حصــول المّدعــي علــى الوثيقــة المطلوبــة ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الّراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية 
والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالّتصــرف فــي المرفــق العــام للنقــل، كمــا يســمح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي متابعــة تنفيــذ السياســات العموميــة وحســن 

التصــرف فــي المــال العــام مــن قبــل الهيــاكل العموميــة وتقييمهــا، الأمــر الــذي يتجــه معــه التصريــح بقبــول الدعــوى أصــال مــن هــذه الناحيــة«.



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية42

تنــدرج ضمــن مفهــوم المعلومــة المتــاح النفــاذ إليهــا تطبيقــا لمقتضيــات الفقــرة 2 مــن الفصــل 3 مــن القانــون الأساســي عــدد 

22/2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، وإنّمــا ينصهــُر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الّراميــة إلــى تكريــس 

مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بتســيير مرفــق التكويــن الراجــع لــُه بالنظــر للجهــة المدعــى عليهــا«42.

يتدّعــم هــذا المبــدأ كذلــك بمــا جــاء بالقــرار عـــدد 1722 بتاريــخ 12 نوفمبــر 2020، )م.م. ضــّد رئاســة الحكومــة 

فــي شــخص ممثلهــا القانونــي(، الــذي تعّلــق بطلــب الحصــول علــى نســخة ورقّيــة مــن الّتقريــر الرّقابــي المنجــز مــن قبــل 

هيئــة الرّقابــة العاّمــة للمصالــح العمومّيــة برئاســة الحكومــة علــى أعمــال التصــرّف بالمركــز الوطنــي البيداغوجــي خــالل مهّمــة 

ــات  ــة بمقتضي ــرت الهيئ ــه، وذّك ــة ب ــات المدرج ــات والّتوصي ــى المالحظ ــز عل ــة المرك ــع أجوب ــنة 2017 م ــزة س ــد المنج التفّق

ــه »اســتقر فقــه قضــاء هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة علــى اعتبــار التقاريــر الرقابيــة  الفصــل 6 مــن القانــون وشــّددت علــى أنّ

ــا، كمــا أّن  ــة النشــر مــن قبــل الهيــكل العمومــي تلقائي ــر مــن الوثائــق الواجب ــا تعتب ــة العموميــة )...( وأنّه داري مــن الوثائــق الإ

اطــالع العــارض عليهــا وحصولــه علــى نســخة منهــا يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة 

ــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة ويدعــم مشــاركة العمــوم فــي  بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّل

وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا«43.

وفــي نفــس إطــار مراقبــة حســن التصــرّف فــي المرفــق العــام والمــال العمومــي، تســّنت للهيئــة فرصــة تحديــد الّنصوص 

المرجعّيــة المنّظمــة للّتمويــل العمومــي للجمعّيات.

42 - فــي قضّيــة مشــابهة تقــّدم بهــا نفــس المّدعــي وصــدر بشــأنها القــرار عــدد 595 بتاريــخ 1 أوت 2019، )خ.ع. ضــّد وزارة التكويــن المهنــي والتشــغيل فــي 
شــخص ممثلهــا القانونــي والمتداخــل المديــر العــام للوكالــة التونســّية للتكويــن المهنــي(، طلــب العــارض نســخة ورقيــة مــن تقريــر لجنــة التفقــد التابعــة 
لــوزارة التكويــن المهنــي والتشــغيل حــول آلــة الحفــارة التابعــة للمركــز القطاعــي للتكويــن فــي الأشــغال العموميــة بالمرناقيــة الحاملــة للرقــم المنجمــي عــدد 

22-361828 مــن نــوع M317D2 والمــأذون لهــا بالجــولن منــذ 02 أفريــل 2018.
ــر المطلــوب، ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس  طــار اعتبــرت الهيئــة »أّن حصــول المّدعــي علــى نســخة مــن التقري وفــي هــذا الإ

ــف بتســيير هــذا القطــاع«. مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي قطــاع التكويــن المهنــي، كمــا يســمح بدعــم الّثقــة فــي الهيــكل العمومــي المكّل
يراجــع أيضــا علــى ســبيل المثــال: القــرار عــدد 96 بتاريــخ 6 ســبتمبر 2018، منظمــة »أنــا يقــظ« فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد وزيــر التكويــن المهنــي 
والتشــغيل، تعّلــق بتمكيــن العارضــة مــن نســخ ورقيــة مــن التقاريــر الســنوية للتفقديــة العامــة للســنوات المتراوحــة بيــن 2011 الــى موفــى ســنة 2017، واعتبــرت 
شــرافها،  داري والمالــي والفنــي لجميــع المصالــح التابعــة للــوزارة والمؤسســات الخاضعــة لإ الهيئــة أّن تقاريــر التفقــد تهــدف بالأســاس إلــى مراقبــة التصــرف الإ
وذلــك قصــد التأكــد مــن شــرعيتها وتقييمهــا وتحســين مســالك وطــرق العمــل بهــا، وهــي تعتبــر بصفتهــا تلــك مــن الوثائــق القابلــة للنفــاذ إليهــا مــن قبــل العمــوم 
بعــد حجــب المعطيــات الشــخصية الــواردة بهــا«، مؤّكــدة علــى »أن حصــول العارضــة علــى نســخة ورقيــة مــن التقاريــر الســنوية للتفقديــة العامــة، ليــس مــن 
ــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن  ــه ل ينــدرج ضمــن اي حال شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا ان
القانــون الساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة، بــل علــى خــالف ذلــك فــان حصولهــا علــى الوثائــق المطلوبــة إنمــا ينصهــر 
ضمــن تحقيــق اهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة كمــا يســمح بدعــم مشــاركة 

العمــوم فــي متابعــة تنفيــذ السياســات العموميــة وحســن التصــرف فــي المــال العــام مــن قبــل الهيــاكل العموميــة وتقييمهــا«.

طــار المتعّلــق بطلــب الّنفــاذ إلــى تقاريــر التفّقــد يجــوز كذلــك ذكــر القــرار عــدد 294 بتاريــخ 20 فيفــري 2019، )م.ح.ب.ح. ضــّد وزيــر  43 - فــي نفــس الإ
الســياحة والصناعــات التقليديّــة( والمتعّلــق بطلــب نســخة ورقّيــة مــن تقريــر التفّقـــد المتعّلــق بالوكالــة العقاريّــة الســياحّية المنجــز خــالل شــهر مــارس مــن 
داريّــة المعتمــدة فــي تحريــره وصياغتــه، وانتهــت الهيئــة إلــى أنّــه »طالمــا ثبــت مــن مظروفــات الملــف، أّن الجهــة  ســنة 2009، مرفقــا بنســخة مــن الوثائــق الإ
ــه فــي  ــد احترمــت حّق ــك ق ــا تكــون بذل ــا بمالحقــه، فإنّه ــوب مرفق ــر المطل ــة مــن التقري ــه مــن نســخة ورقي ــب العــارض ومّكنت ــا اســتجابت لطل المّدعــى عليه

ــق بالتصــرّف فــي المرفــق العــام الراجــع لهــا بالنظــر«. الحصــول علــى المعلومــة وســاهمت فــي تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّل
نفــس التمّشــي نلمســه مــن خــالل القــرار عــدد 712 بتاريــخ 23 مــاي 2019، )ي.ب.ت. ضــّد وزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة( المتعّلــق بطلب نســخة 
ورقيــة مــن تقريــر كاتــب عــام بلديــة غــار الدمــاء إثــر مأموريــة بحــث وتفقــد أجريــت فــي فيفــري 2017 ونســخة مثــال التهيئــة للرســم العقــاري عــدد 160332 

ونســخة مــن تقريــر مأموريــة البحــث المجــرى فــي فيفــري 2017.
وجــاء ضمــن القــرار أنـّـه »طالمــا ثبــت مــن مظروفــات الملــف أّن وزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة اســتجاب أثنــاء التحقيــق فــي الدعــوى لطلــب العــارض 
ومكنــه مــن نســخة ورقيــة مــن تقريــر كاتــب عــام بلديــة غــار الدمــاء إثــر مأموريــة أجريــت فــي فيفــري 2017 ونســخة مــن تقريــر مأموريــة البحــث المجــرى فــي 
فيفــري 2017، فإنــه يكــون بذلــك قــد احتــرم حقــه فــي الحصــول علــى المعلومــة وســاهم فــي تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف 

فــي المرفــق العــام وفــي دعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة«.
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طــار صــدر القــرار عـــدد 803 بتاريــخ 21 نوفمبــر 2019، )ع.ط. ضــّد وزيــر الشــؤون الدينيــة(، والــذي  وفــي هــذا الإ

تعّلــق الّنــزاع فــي إطــاره بتمكيــن العــارض من المعطيــات المتعلقــة بـــ:

ــي  – ــاركة ف ــان« للمش ــوف الرحم ــة ضي ــة »رعاي ــار جمعي ــي اختي ــة ف ــؤون الديني ــا وزارة الش ــي اعتمدته ــر الت المعايي

ــة الحــج. أعمــال لجن

ــة  – ــي لجن ــي للمشــاركة ف ــع المدن ــات المجتم ــوة جمعي ــة لدع ــل وزارة الشــؤون الديني ــن قب ــدة م ــر المعتم المعايي

ــك. ــّم الدعــوة لذل الحــج وكيــف تت

هــل تمتعــت جمعيــة »رعايــة ضيــوف الرحمــان« بتمويــل عمومــي وفــي حالــة تمتعهــا بذلــك ماهــي القيمــة الجمليــة  –

ــذا التمويل. له

نســخة ورقيــة مــن ملــف طلــب التمويــل العمومــي الــذي تقّدمــت بــه جمعيــة »رعايــة ضيــوف الرحمــان« إلــى وزارة  –

الشــؤون الدينيــة.

تحديــد الجهــة المتكفلــة بتواجــد رئيــس جمعيــة »رعايــة ضيــوف الرحمــان« بالبقــاع المقدســة خــالل موســم الحــج  –

لســنة 2018 وإذا مــا كانــت وزارة الشــؤون الدينيــة توّلــت تحديــد المهمــة التــي أرســل مــن أجلهــا.

وقــد جــاء بالقــرار أنّــه »اقتضــت أحــكام الفصــل الســابع مــن الأمــر عــدد 5183 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 18 نوفمبــر 

ــول  ــي الحص ــة ف ــة الراغب ــى الجمعي ــن عل ــات أنّه :«يتعي ــي للجمعي ــل العموم ــناد التموي ــر إس ــط معايي ــق بضب 2013 المتعل

ــة  ــات مباشــرة أو فــي إطــار المشــاركة فــي إعــالن الدعــوة للترشــح أو فــي إطــار اتفاقي ــل عمومــي فــي إطــار طلب ــى تموي عل

ــة  ــن الجمعي ــة ونســخة مــن إعــالن تكوي ــة: النظــام الأساســي للجمعي ــق التالي نجــاز مشــاريع إرفــاق مطلبهــا بالوثائ شــراكة لإ

بصــورة قانونيــة وقائمــة فــي مســيريها والوثائــق المثبتــة لمؤهالتهــم، قائمــة فروعهــا ومكاتبهــا الجهويــة إن وجــدت وأســماء 

مســيريها، تقريــر مراقــب أو مراقبــي الحســابات مؤشــر عليــه للســنة الســابقة لتاريــخ تقديــم المطلــب بالنســبة للجمعيــات التــي 

تتجــاوز مواردهــا الســنوية مائــة ألــف )100.000ألــف دينــار(، نســخة مــن آخــر تقريــر موجــه إلــى دائــرة المحاســبات بالنســبة 

للجمعيــات المتحصلــة علــى تمويــل عمومــي ســابق تطبيقــا لأحــكام الفصــل 44 مــن المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المشــار 

إليــه أعــاله، آخــر تقريــر أدبــي ومالــي مصــادق عليــه مــن قبــل الجلســة العامــة، نســخة مــن ســجل النشــاطات والمشــاريع 

ــنة 2011  ــدد 88 لس ــوم ع ــن المرس ــل 40 م ــا بالفص ــوص عليهم ــا المنص ــات والوصاي ــات والهب ــاعدات والتبرع ــجل المس وس

المشــار إليــه أعــاله، نســخة مــن آخــر محضــر جلســة انتخابيــة لهيــاكل تســيير الجمعيــة، ـــالوثائق المثبتــة لســالمة وضعيــة 

الجمعيــة تجــاه إدارة الجبايــة والصناديــق الجتماعيــة، الوثائــق المثبتــة لتقيــد الجمعيــة بمقتضيــات الفصــل 41 مــن المرســوم 

عــدد 88 لســنة 2011 المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات، فــي صــورة تلقيهــا لهبــات أو تبرعــات أو مســاعدات أجنبيــة.«

وحيــث يتبيــن بعــد الّطــالع علــى جميــع الوثائــق المكونــة لملــف طلــب التمويــل العمومــي الــذي تقدمــت بــه جمعيــة 

»رعايــة ضيــوف الرحمــان« إلــى وزارة الشــؤون الدينيــة، أن حصــول العــارض علــى نســخة ورقيــة مــن هــذه الوثائــق ليــس مــن 

شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي، بــل ينصهــر مباشــرة ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون 

المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير مرفــق الشــؤون الدينيــة وضمــان حســن التصــرف 

فــي المــال العمومــي«.

ــفافية  ــد الش ــة 2020، )مرص ــخ 23 جويلي ــدد 1324 بتاري ــرار عـ ــدر الق ــة، ص ــاع الصّح ــت بقط ــة تعّلق ــي قضّي وف

ــه  ــن العــارض فــي شــخص ممثل ــق بتمكي ــة( المتعّل ــر الصح ــّد وزي ــي ض ــه القانون ــخص ممثل ــي ش ــيدة ف ــة الرش والحوكم
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القانونــي مــن الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن تقريــر التفقديــة العامــة بــوزارة الصحــة الــذي أجرتــه علــى مصالــح الصيدليــة 

ــة. المركزي

وانتهــت الهيئــة إلــى »أّن التقاريــر التــي يتــّم إنجازهــا علــى مســتوى التفقديــات العامــة بالــوزارات، إنمــا تهــدف بالأســاس 

شــرافها، مــن أجــل التأكــد  داري والمالــي والفنــي للمصالــح التابعــة للــوزارة وللمؤسســات الخاضعــة لإ إلــى مراقبــة التصــرف الإ

مــن شــرعيتها وتقييمهــا وتحســين طــرق العمــل بهــا، وهــي تعتبــر بصفتهــا تلــك مــن قبيــل الوثائــق العموميــة القابلــة للنفــاذ 

إليهــا مــن قبــل العمــوم.

ــة  ــة المركزي ــح الصيدلي ــى مصال ــراءه عل ــّم إج ــذي ت ــد ال ــر التفق ــن تقري ــخة م ــى نس ــي عل ــول المّدع ــث أن حص وحي

ينــدرج ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى ضمــان حــق كل شــخص فــي الحصــول علــى المعلومــة وتكريــس مبــدأي 

ــه  ــى طلب ــا يتجــه معــه الســتجابة إل ــة، مّم ــي للصح ــق العموم ــي المرف ــرف ف ــق بالتص ــا يتعل ــاءلة فيم ــفافية والمس الش

والتصريــح بقبــول الدعــوى أصــال وإلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتســليم العــارض فــي شــخص ممثلــه القانونــي نســخة ورقيــة 

مــن الوثيقــة موضــوع مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة«44.

طــار يتنــّزل القــرار عــدد 1183 بتاريــخ 29 مــاي 2020، )أ.د. ضــّد المندوبيــة الجهويــة للشــؤون الثقافية  فــي نفــس الإ

ــة للســيد ز.ع.  داري ــى الصفــة الإ ــق طلــب الّنفــاذ بالحصــول عل ــة(، وقــد تعّل ــر الشــؤون الثقافي ــة والمتداخــل وزي بجندوب

موظــف بمركــز الفنــون الدراميــة بجندوبــة، العقــود الخاصــة بالأســتاذ س.ن. فيمــا يخــص توليــه رئاســة لجنــة التحكيــم فــي 

مهرجــان 4/4 للمســرح المحتــرف وكذلــك التربــص بنفــس التظاهــرة، طلــب عــروض تربــص تعاونيــة المســرح، التقريــر المالــي 

والأدبــي لمهرجــان 4/4 للمســرح المحتــرف والتقريــر المالــي والأدبــي للجنــة فــرز المشــاريع الفنيــة.

ــة  ــاهم بصف ــأنه أن يس ــن ش ــة )...( م ــود المطلوب ــر والعق ــن التقاري ــخة م ــارض نس ــليم الع ــة »أّن تس ــرت الهيئ واعتب

مباشــرة فــي تكريــس مبــدأي الّشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرّف فــي المرفــق العــام للثقافــة، كمــا مــن شــأنه 

أن يدّعــم الّثقــة فــي الهيــاكل العموميــة الخاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

الّنفــاذ الــى المعلومــة«.

ــة وصــدر  ــام الهيئ ــي عرضــت أم ــي تعّلقــت بشــبهات الفســاد الت ــا الت ــن أهــم القضاي ــة تعــّد م ــر قضّي ــا ذك ول يفوتن

ــة  ــة الخصوصي ــس النياب ــل رئي ــس والمتداخ ــي تون ــّد وال ــاي 2018، )ب.غ.ج. ض ــخ 28 م ــدد 45 بتاري ــرار عـ بشــأنها الق

ــس(. ــة تون لبلدي

ــر التفقــد الــذي أنجزتــه خليــة  ــة المذكــورة بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن تقري ــزاع ضمــن القضّي ــق الّن وتعّل

ســالمية  مراقبــة التصــرف التابعــة للوليــة بتاريــخ 11 ديســمبر 2017 حــول شــبهات فســاد إداري ومالــي بمحافظــة المقابــر الإ

بالجــالز وســيدي يحيــى.

44 - ورشــة عمــل حــول »الشــفافية ومحاربــة الفســاد فــي قطــاع الصحــة«، المجلــس القومــي لحقــوق النســان، التحالــف المصــري للشــفافية ومكافحــة الفســاد 
ســكندرية، 14 أوت 2006. )أمــل(، منتــدى الإصــالح العربــي بمكتبــة الإ

- »مكافحــة الفســاد فــي قطــاع الصحــة: التطــور فــي المقاربــة وعــرض التجربــة التونســية نموذجــا«، الفريــق الوطنــي لتقييــم مخاطــر الفســاد فــي قطــاع الصحــة، 
ــز النزاهــة فــي  قليمــي لمكافحــة الفســاد وتعزي ــي الإ نمائ ــة لمكافحــة الفســاد، بالتعــاون مــع مشــروع برنامــج الأمــم المتحــدة الإ ــة الوطني وزارة الصحــة، الهيئ

البلــدان العربيــة.
- »إدارة مخاطــر الفســاد فــي قطــاع الصّحــة: التمّشــي والّنتائــج فــي الّســياق الّتونســي«، الفريــق الوطنــي لتقييــم مخاطــر الفســاد فــي قطــاع الصحــة، وزارة 
قليمــي لمكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة فــي البلــدان  نمائــي الإ الصحــة، الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، بالتعــاون مــع مشــروع برنامــج الأمــم المتحــدة الإ

العربيــة.
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ولقــد تبيــن للهيئــة »بعــد الطــالع علــى وثائــق الملــف وخاصــة منهــا تقريــر التفقــد الــذي أنجزتــه خليــة مراقبــة التصــرف 

ســالمية بالجــالز وســيدي يحيــى،  بالوليــة بتاريــخ 11 ديســمبر 2017 حــول شــبهات فســاد إداري ومالــي بمحافظــة المقابــر الإ

ــر ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام  أن حصــول العــارض علــى نســخة ورقيــة مــن هــذا التقري

أو بالدفــاع الوطنــي، بــل ينصهــر مباشــرة ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة 

والتصــّدي إلــى مظاهــر الفســاد فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة«.

الث:
ّ
المبحث الث

تحسين جودة المرفق العمومي ودعم ثقة العموم 
في الهياكل

شــارة إلــى أّن الهيئــة حافظــت علــى نفــس التمّشــي مــع تعزيــزه بمفاهيــم أخــرى علــى غــرار »ضمــان  مــن الجديــر الإ

ــة«  ــة العمومي ــام للمالي ــق الع ــي المرف ــات وف ــي المؤّسس ــوم ف ــة العم ــم ثق ــام ودع ــال الع ــي الم ــرف ف ــن التص حس

ــة. ــر ذات الّصبغــة المالّي ــى الّتقاري ــاذ إل ــة بالّنف ــا المتعّلق وبالأخــّص بمناســبة القضاي

ــة التــي صــدر بخصوصهــا القــرار عــدد 1663 بتاريــخ 16 أكتوبــر 2020، )ع.د. ضــّد  ــه بمناســبة القضّي ومــن ذلــك أنّ

وزيــر الماليــة(، طلــب العــارض الحصــول علــى نُســخة ورقيــة أو إلكترونيــة مــن التقريــر المنجــز حــول مشــروع ميزانيــة الدولــة 

لســنة 2020 والمتضّمــن بالخصــوص للمعطيــات التاليــة:

ــة  ــة القتصادي ــل للوضعي ــة، تحلي ــة لالإجــراءات الجبائي ــار المالي ــل حــول الآث ــف، تحلي ــل لتطــور المــوارد والتكالي تحلي

خــالل الســنة الجاريــة والســنة المعنيــة بقانــون الماليــة، تحليــل لمختلــف الفرضيــات بمــا فــي ذلــك وضعيــة الدينــار المعتمــدة 

فــي إعــداد تقديــرات مشــروع قانــون الماليــة، إطــار الميزانيــة متوســط المــدى الإجمالــي وتوزيعــه القطاعــي، جــدول التوازنــات 

ــا  ــب نوعيته ــة حس ــات كل مهم ــرح نفق ــة لش ــرات تفصيلي ــة، مذك ــل الميزاني ــات تموي ــدول عملي ــة، ج ــة الدول ــة لميزاني العام

ــة  ــون المالي ــة بإعــداد قان ــة المعني ــة للســنة المالي ــة، مشــاريع الأداء حســب المهم ــج الفرعي ــك حســب البرامــج والبرام وكذل

باســتثناء المهمــات الخاصــة، تقريــر حــول الديــن العمومــي، تقريــر يتضّمــن جــدول لمختلــف التحويــالت مــن الدولــة لفائــدة 

داريــة وضمانــات الدولــة لفائــدة هــذه الهيــاكل، تقريــر حــول المنشــآت  المنشــآت العموميــة والمؤسســات العموميــة غيــر الإ

ــع  ــر حــول التوزي ــة، تقري ــون المالي ــة بإعــداد قان ــوان الســنة المعني ــق الخاصــة بعن ــر حــول نشــاط الصنادي ــة، تقري العمومي

ــتثمارية  ــاريع الس ــول المش ــر ح ــة، تقري ــة الممنوح ــازات المالي ــة والمتي ــات الجبائي ــول النفق ــر ح ــتثمار، تقري ــوي لالس الجه

المنجــزة فــي إطــار عقــود شــراكة مــع القطــاع الخــاص أو فــي شــكل لزمــة أو بواســطة آليــات تمويــل أخــرى خــارج إطــار ميزانيــة 

الدولــة«.
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ــة انتهــت الهيئــة إلــى أّن »حصــول العــارض علــى المعطيــات المطلوبــة، إنّمــا ينصهــُر ضمــن  وفــي إطــار هــذه القضّي

تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي متابعــة السياســة الماليــة للدولــة الُمعتمــدة 

ــة  ــي المرفــق العــام للمالي ــا مــن شــأنِه أن يدعــم ثقــة العمــوم ف ــة لســنة 2020 بم ــة الدول فــي إطــار مشــروع ميزاني

ــه وزارة الماليــة وكافــة الهيــاكل الراجعــة لهــا بالنظــر«45. العموميــة الــذي تمثّل

طــار المتعّلــق بالّتقاريــر ذات الّصبغــة المالّيــة، وخاّصــة تقاريــر الّتدقيــق، اعتبــرت الهيئــة خــالل القــرار  فــي نفــس الإ

عــدد 1072 بتاريــخ 12 مــارس 2020، )منظّمــة »أنــا يقــظ« فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد الرئيــس االأول لمحكمــة 

داري  المحاســبات(، »أّن تمكيــن العارضــة مــن نســخة مــن التقريــر المطلــوب )تقريــر التدقيــق الداخلــي لأوجــه التصــرف الإ

والمالــي لمحكمــة المحاســبات للســنوات المتراوحــة مــن ســنة 2011 إلــى ســنة 2016( ينــدرج ضمــن تكريــس مبــدأي الشــفافّية 

والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة ويضمــن حســن التصــرف فــي المــال العــام ومــن شــأنه أن 

يدعــم ثقــة العمــوم فيهــا«.

وفــي قضّيــة مشــابهة صــدر فــي شــأنها القــرار عــدد 1290 بتاريــخ 23 جويليــة 2020، )مرصــد الشــفافية والحوكمــة 

الرشــيدة فــي شــخص ممثلــه القانونــي ضــّد الرئيــس االأول لدائــرة المحاســبات(، طلــب فيهــا المّدعــي تمكينــه مــن الحصــول 

ــة لــدى  ــة العمومي ــى النياب ــرة المحاســبات إل ــة لــدى دائ ــة العمومي ــة مــن قائمــة الإحــالت مــن قبــل النياب علــى نســخة ورقي

محاكــم الحــق العــام، التقاريــر الرقابيــة علــى حســابات وتصــرف دائــرة المحاســبة للســنوات 2007 إلــى ســنة 2018، التقاريــر 

المتعلقــة بالزجــر المالــي منــذ ســنة 2011، »ثبــت للهيئــة بالّطــالع علــى التقريــر التأليفــي المتعلــق بالمهمــة الرقابيــة حــول 

حســابات وتصــرف دائــرة المحاســبات للســنوات الممتــدة مــن ســنة 2011 إلــى ســنة 2016 أن هــذه الوثائــق تهــدف بالأســاس 

داري والمالــي بدائــرة المحاســبات وتشــخيص النقائــص والخــاللت قصــد معالجتهــا واقتــراح  إلــى مراقبــة أوجــه التصــرف الإ

الإجــراءات الكفيلــة بتطويــر أداء المؤسســة وأســاليب العمــل بهــا«، كمــا اعتبــرت الهيئــة »أّن تمكيــن العــارض مــن نســخة مــن 

هــذه الوثائــق ينــدرج ضمــن تكريــس مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة ومــن 

شــأنه أن يدعــم ثقــة العمــوم فيهــا«46.

فــي نطــاق آخــر اعتبــرت الهيئــة فــي القــرار عــدد 1030 بتاريــخ 9 جانفــي 2020، )ف.س. ضــّد عميــد كليــة العلــوم 

ــل  ــف التأهي ــة بمل ــق المّتصل ــى نســخة مــن المعلومــات والوثائ ــة عل ــة بتونــس(، أّن »حصــول المّدعي االنســانية واالجتماعي

الجامعــي فــي اختصــاص اللغــة والآداب والحضــارة العربيــة اّلــذي قّدمتــه العارضــة بعنــوان دورة جانفــي 2019، )...( ينصهــر 

ــهادات  ــناد الش ــق بإس ــا يتعّل ــاءلة فيم ــفافية والمس ــدأي الش ــس مب ــى تكري ــة إل ــون الرامي ــداف القان ــق أهـ ــن تحقي ضم

طــار يتنــّزل القــرار عــدد 724 بتاريــخ 10 أكتوبــر 2019، )م.س. ضــّد محافــظ البنــك المركــزي التونســي( المتعّلــق بطلــب نســخة ورقيــة  45 - فــي نفــس الإ
مــن تقريــر مأموريــة التفقــد عــدد 331-300 بتاريــخ 02 مــاي 2014 المتعّلقــة بالتّحــاد البنكــي للتجــارة والصناعــة ومــن كل المحاضــر المتعّلقــة بهــذه المأموريــة 

وخاصــة المحضــر المــؤّرخ فــي 30 ســبتمبر 2014.
وقــد أقــرّت الهيئــة أّن »اّطــالع العــارض علــى الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ مــن شــأنه أن يســاهم فــي تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق 
بتســيير القطــاع البنكــي ويدعــم ثقــة العمــوم فــي البنــك المركــزي التونســي باعتبــاره ســلطة رقابيــة علــى البنــوك والمؤّسســات الماليــة وضامــن أساســي 

لصالبــة القطــاع المصرفــي وحقــوق المّدخريــن«.

46 - يذكــر أنّــه فــي الّســنوات الّســابقة طرحــت قضايــا مشــابهة ومــن ذلــك القضّيــة عـــدد 463 بتاريــخ 27 جــوان 2019، )منظّمــة »أنــا يقــظ« فــي شــخص 
ــرة المحاســبات  ــر التدقيــق الداخلــي لدائ ــة مــن تقاري ــة أو إلكتروني ــرة المحاســبات( وتعّلقــت بطلــب نســخة ورقي ــي ضــّد الرئيــس االأّول لدائ ممّثلهــا القانون

للســنوات 2014 و2015 و2016 و2017.
ــز  ــى تعزي ــة إل ــون الرامي ــق أهــداف القان ــا ينصهــر ضمــن تحقي ــر التأليفــي المذكــور، إنّم ــى نســخة مــن التقري ــة »أّن حصــول العارضــة عل ــرت الهيئ وقــد اعتب
ــا حــول حســابات وتصــرف دائــرة المحاســبات، بمــا يســمح  وتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بنتائــج المهــام الرقابيــة الُمنجــزة دوريّ

بدعــم ثقــة العمــوم فــي هــذا الهيــكل القضائــي فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المــال العــام المرصــود لــه«.
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والدرجــات العلميــة بالجامعــة التونســية وتحســين جــودة المرفــق العــام ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام 

ــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة«. القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

ابع:
ّ
المبحث الر

دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية 
ومتابعة تنفيذها وتقييمها

عملــت الهيئــة علــى »دمقرطــة« حــّق الّنفــاذ إلــى المعلومــة، إذ يتبّيــن مــن خــالل بعــض القــرارات أّن الهيئــة توّســعت 

فــي معيــار الّصفــة والمصلحــة فــي طالــب الّنفــاذ )رغــم عــدم خوضهــا فــي المســألة مباشــرة(، وذلــك باعتبــار أّن الوثائــق أو 

المعلومــات المطلوبــة تتعّلــق »بــإدارة الّشــأن العــام« وأن الّنفــاذ إليهــا مــن شــأنه أن »يدّعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع 

السياســات العاّمــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا«.

ــب  ــق بطل ــذي تعّل ــة(، ال ــر المالّي ــّد وزي ــوان 2020، )ر.س. ض ــخ 18 ج ــدد 1220 بتاري ــرار ع ــي الق ــك ف ــن ذل وم

الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن تقاريــر مكتــب الدراســات المشــار إليهــا بالصفحــة عــدد 441 مــن تقريــر دائــرة المحاســبات 

ــداد  ــة بإع ــر والمكّلف ــس التقري ــن نف ــدد 466 م ــة ع ــا بالصفح ــار إليه ــة المش ــل الّلجن ــج عم ــك نتائ ــرين وكذل ــع والعش التاس

دارة العاّمــة للّديوانــة، قــّررت الهيئــة أّن اطــالع العــارض »وحصولــه علــى نســخة مــن هــذه  عــادة هيكلــة الإ تصــور مضبــوط لإ

الوثائــق يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا 

دارة العاّمــة للديوانــة التونســية بوصفهــا إحــدى المرافــق العموميــة  يتعّلــق بــإدارة الشــأن العــام فيمــا يّتصــل بمهــام االإ

الخاضعــة الأحــكام هــذا القانــون، بمــا مــن شــأنه أن يدّعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العاّمــة ومتابعــة 

تنفيذهــا وتقييمهــا«47.

فــي إطــار نفــس منهجّيــة انفتــاح حــّق الّنفــاذ إلــى المعلومــة علــى العمــوم يتنــّزل القــرار عـــدد 1230 بتاريــخ 2 جويليــة 

ــة فــي  ــزاع القائــم بيــن طرفــي القضّي ــل الّن ــار الســّن(، وقــد تمّث ــة وكب ــرة المــرأة واالأســرة والطفول 2020، )و.ع. ضــّد وزي

طلــب الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن النظــام الأساســي لوداديــة أعــوان وإطــارات وزارة المــرأة والأســرة والطفولــة وكبــار 

الســّن والتقريــر المالــي والمبالــغ المرصــودة خــالل ســنة 2019 لدعــم الوداديــة.

فــي هــذه القضّيــة »ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى أن حصــول المّدعــي علــى نســخة ورقيــة مــن النظــام 

الأساســي لوداديــة أعــوان وإطــارات وزارة المــرأة والأســرة والطفولــة وكبــار الســّن والتقريــر المالــي والمبالــغ المرصــودة خــالل 

47 - فــي إطــار القضّيــة عـــدد 506 بتاريــخ 18 جويليــة 2019، )نورالديــن الثابتــي ضــّد الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســّية للكهربــاء والغــاز(، حيــث 
ــى العــداد  ــر 2018 عل ــي 10 أكتوب ــة 2016 وف ــي 16 جويلي ــا ف ــة المنجــزة تباع ــات الميداني ــري المعاين ــن تقري ــة م ــى نســخة ورقي ــب بالحصــول عل ــق الطل تعّل

الكهربائــي التابــع للعقــار الكائــن بنهــج 6451 عــدد 04 الجبــل الأحمــر بمنطقــة العمــران وهــو العنــوان الحالــي لنهــج السلســبيل عــدد 04 ســابقا.
ــا أساســّيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي، تــّم تنظيــم ممارســته بموجــب القانــون الأساســي  اعتبــرت الهيئــة »أّن الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حقًّ
عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــّدة أهــداف نــّص عليهــا القانــون أبرزهــا 
تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة خاّصــة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرفــق العــام، ودعــم الثقــة فــي الهيــكل العمومــي المكلــف بقطــاع الكهربــاء.

ــدأي  ــس مب ــى تكري ــة إل ــون الرامي ــق أهــداف القان ــا ينصهــر ضمــن تحقي ــة إنّم ــق المطلوب ــى الوثائ ــإّن حصــول المّدعــي عل ــك، ف ــى خــالف ذل ــه عل ــث أنّ وحي
الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي الهيــكل المكلــف بقطــاع الكهربــاء والغــاز كمــا يســمح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات 

ــة الخاّصــة بهــذا القطــاع ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا«. العمومي
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ــون  ــن القان ــا بالفصــل 24 م ــة مــن حــالت الســتثناء المنصــوص عليه ــدرج ضمــن أي حال ــة ل ين ســنة 2019 لدعــم الودادي

ــادئ  ــب المب ــر صل ــق ينصه ــن هــذه الوثائ ــن نســخة م ــن العــارض م ــإن تمكي ــك ف ــى خــالف ذل ــل عل ــه أعــاله، ب المشــار إلي

الأساســية للقانــون الأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وأبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا 

يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة ويســمح بتعزيــز مشــاركة العمــوم فــي متابعــة حســن التصــرف فــي المــال العــام«.

وفــي ســياق مشــابه بمناســبة القضّيــة التــي صــدر بخصوصهــا القــرار عــدد 1663 بتاريــخ 16 أكتوبــر 2020، )ع.د. ضــّد 

وزيــر الماليــة(، والمتعّلــق بطلــب العــارض الحصــول علــى نُســخة ورقيــة أو إلكترونيــة مــن التقريــر المنجــز حــول مشــروع 

ــن  ــُر ضم ــا ينصه ــة، إنّم ــات المطلوب ــى المعطي ــارض عل ــول الع ــى أّن »حص ــة إل ــت الهيئ ــنة 2020، انته ــة لس ــة الدول ميزاني

تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي متابعــة السياســة الماليــة للدولــة الُمعتمــدة 

ــة  ــي المرفــق العــام للمالي ــا مــن شــأنِه أن يدعــم ثقــة العمــوم ف ــة لســنة 2020 بم ــة الدول فــي إطــار مشــروع ميزاني

العموميــة الــذي تمثّلــه وزارة الماليــة وكافــة الهيــاكل الراجعــة لهــا بالنظــر«.

فــي نفــس الّســياق المتمّثــل فــي تعميــم الحــّق وضمــان توســيع دائــرة الوثائــق والمعلومــات القابلــة للّنفــاذ مــن الكاّفــة 

ــر »طــه فارمــا« فــي شــخص ممثلهــا القانونــي  اعتبــرت الهيئــة فــي قرارهــا عــدد 1059 بتاريــخ 27 فيفــري 2020، )مخاب

ضــّد وزارة الصحــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي(، »أّن تقاريــر التفقــد التــي يتــّم إنجازهــا مــن قبــل مصالــح وزارة الصحــة 

داري والمالــي والفنــي بهــذه المؤسســات الخاضعــة  علــى مخابــر صنــع الأدويــة، إنّمــا تهــدف بالأســاس إلــى مراقبــة التصــرف الإ

شــرافها، مــن أجــل التأكــد مــن شــرعيتها وتقييمهــا كمراقبــة انتــاج الأدويــة والتأكــد مــن جودتهــا، وهــي تعتبــر بصفتهــا تلــك  لإ

مــن قبيــل الوثائــق العموميــة القابلــة للنفــاذ إليهــا مــن قبــل العمــوم«48.

يتدّعــم هــذا المبــدأ كذلــك بمــا جــاء بالقــرار عـــدد 1722 بتاريــخ 12 نوفمبــر 2020، )م.م. ضــّد رئاســة الحكومة في 

شــخص ممثلهــا القانونــي(، الــذي تعّلــق بطلــب الحصــول علــى نســخة ورقّيــة مــن الّتقريــر الرّقابــي المنجــز مــن قبــل هيئــة 

الرّقابــة العاّمــة للمصالــح العمومّيــة برئاســة الحكومــة علــى أعمــال التصــرّف بالمركــز الوطنــي البيداغوجــي خــالل مهّمــة التفّقــد 

المنجــزة ســنة 2017 مــع أجوبــة المركــز علــى المالحظــات والّتوصيــات المدرجــة بــه، وذّكــرت الهيئــة بمقتضيــات الفصــل 6 مــن 

القانــون وشــّددت علــى »أّن اطــالع العــارض عليهــا وحصولــه علــى نســخة منهــا يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة فــي تحقيــق 

ــة ويدعــم  ــق بالتصــرف فــي المرافــق العمومي ــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّل ــة بتكريــس مب ــون المّتصل أهــداف القان

مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا«.

ــى تشــريك العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة  ــه يتجّل طــار إلــى أنّ ــه فــي هــذا الإ ــر الّتنوي ومــن الجدي

تنفيذهــا وتقييمهــا خاّصــة فــي الحقــوق الّثقافّيــة وخاّصــة المجــال الّرياضــي والفّنــي مــن خــالل قضّيتيــن متتاليتيــن تحمــالن 

ــي عــدد 138 و139. ــى الّتوال عل

ــة  ــة جمعّي ــر 2018، )ف.د، رئيس ــخ 4 أكتوب ــدد 138 بتاري ــة ع ــّزل القضي ــر تتن ــبيل الّذك ــى س ــاق عل ــذا الّنط ــي ه ف

الخيــل الحــّر ضــّد رئيــس الجامعــة التونســية لرياضــات الفروســّية( المتعّلقــة بطلــب الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن 

ــة: ــق التالي الوثائ

48 - يراجع كذلك: القرار عـدد 1324 بتاريخ 23 جويلية 2020، )مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في شخص ممثله القانوني ضّد وزير الصحة(.
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النظام الأساسي للجامعة التونسّية لرياضات الفروسّية، –

النظام الداخلي Règlement intérieur للجامعة التونسّية لرياضات الفروسّية، –

التقريرين المالي والأدبي للجامعة المصادق عليهما بالجلسة التقييمّية المنعقدة بتاريخ 29 جانفي 2018، –

التقريــر المالــي والأدبــي المتعلــق بمشــاركة المنتخــب الوطنــي فــي بطولــة العالــم للقــدرة والتحّمــل بإيطاليــا خــالل  –

شــهر ســبتمبر 2017.

ــي للجامعــة التونســية لرياضــات  ــن الأدبــي والمال ــة علــى »أن تمكيــن العارضــة مــن نســخة مــن التقريري ــدت الهيئ وأّك

الفروســية اللذيــن تّمــت المصادقــة عليهمــا خــالل الجلســة العامــة للجامعــة بتاريــخ 29 جانفــي 2018، إنمــا ينصهــر ضمــن 

تحقيــق أهــداف القانــون الأساســي المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة والمتصلــة بتكريــس مبدأي الشــفافّية والمســاءلة 

فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرفــق العــام الرياضــي، كمــا يســمح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي متابعــة حســن التصــرّف 

فــي المــال العــام مــن قبــل مســّيري الهيــاكل الرياضّيــة وتقييمهــا«49.

وفــي القضيــة عــدد 139 بتاريــخ 8 نوفمبــر 2018، )ع.ب. ضــّد وزيــر الشــؤون الثقافيــة(، طلــب العــارض تمكينــه مــن 

بــداع الأدبــي والفنــي  نســخة ورقيــة مــن المعطيــات المتعلقــة بدعــم المشــاريع الممولــة مــن قبــل صنــدوق التشــجيع علــى الإ

لســنتي 2015 و2016 مــع تقييــم الــوزارة لــكل مــن هــذه المشــاريع بعــد إنجازهــا.

وفــي هــذه القضّيــة تبّيــن للهيئــة »بالرجــوع إلــى أحــكام الأمــر عــدد 3201 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 31 جويليــة 2013 

بــداع الأدبــي والفنــي أنـّـه نــّص صلــب أحــكام الفصــل 4 منــه علــى  والمتعلــق بضبــط شــروط تدخــل صنــدوق التشــجيع علــى الإ

إحــداث لجنــة استشــارية لــدى الوزيــر المكلــف بالثقافــة تتولــى دراســة وإبــداء الــرأي فــي الملفــات المتعلقــة بتوزيــع مداخيــل 

بــداع الأدبــي والفنــي )..(. صنــدوق التشــجيع علــى الإ

كمــا اقتضــى الفصــل 5 مــن نفــس الأمــر، أّن اللجنــة واللجــان الفرعيــة المتفرعــة عنهــا تســتند عنــد النظــر فــي الملفــات 

المترّشــحة للحصــول علــى تمويــل علــى جملــة مــن المقاييــس.

وتعــّد اللجنــة بنــاء علــى رأي اللجــان الفرعيــة تقريــرا خاصــا بــكل ملــف تؤســس عليــه دواعــي موافقتهــا مــن عدمــه علــى 

إســناد المنحــة المطلوبــة وتحيــل نتائــج أعمالهــا علــى وزيــر الثقافــة للبــّت فيهــا.

ــن وزارة  ــة بي ــرم اتفاقي ــه تب ــر أنّ ــابق الذك ــنة 2013 س ــدد 3201 لس ــر ع ــن الأم ــل 3 م ــكام الفص ــت أح ــث اقتض وحي

ــات  ــن مختلــف اللتزامــات المحمولــة علــى الطرفيــن وكيفيــة التمويــل وآلّي الثقافــة وصاحــب المشــروع المنتفــع بالمنحــة تبّي

متابعــة المشــروع وتقييمــه مــن قبــل الــوزارة اعتمــادا علــى تقريــر مفصــل يعــّده صاحــب المشــروع فــي الغــرض ويضبــط فيــه 

ــا يقــظ« فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد وزارة شــؤون  ــر 2019، )منظمــة »أن 49 - فــي نفــس الّســياق جــاء ضمــن القــرار عــدد 681 بتاريــخ 10 أكتوب
الشــباب والرياضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي( طلــب بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخ ورقيــة مــن تقاريــر التفقديــة العامــة لــوزارة 
الشــباب والرياضــة حــول الجامعــة التونســية للكــرة الطائــرة لســنوات 2016 و2017 و2018، التقريــر المالــي النهائــي للبطولــة العربيــة فــي الكــرة الطائــرة التــي 

احتضنتهــا تونــس فــي 2018، التقريــر المالــي للجامعــة التونســية للكــرة الطائــرة لســنة 2018.
وقــد تبّيــن للهيئــة »بعــد الّطــالع علــى التقريــر المالــي النهائــي للبطولــة العربيــة فــي الكــرة الطائــرة التــي احتضنتهــا تونــس فــي 2018 والتقريــر المالــي للجامعــة 
التونســية للكــرة الطائــرة لســنة 2018 موضــوع مطلــب النفــاذ، أّن حصــول العارضــة علــى نســخة ورقيــة منهــا ليــس مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى إلحــاق أي ضــرر 
بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.
وحيــث أنـّـه علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول المنّظمــة المّدعيــة علــى الوثائــق المطلوبــة ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي 
الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي الهيــاكل الرياضيــة، ويســمح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي متابعــة تنفيــذ السياســات العموميــة فــي 

المجــال الرياضــي وحســن التصــرف فــي المــال العــام مــن قبــل الهيــاكل العموميــة وتقييمهــا«.
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بالخصــوص مراحــل تنفيــذه ومختلــف المعطيــات الكميــة والنوعيــة التــي تمّكــن الــوزارة مــن التثّبــت فــي مختلــف مراحــل إنجازه 

وأوجــه صــرف المنحــة المســندة لــه فــي الغــرض«.

واســتنتجت الهيئــة أنّــه »يســتفاد مّمــا ســبق بيانــه، أّن دواعــي دعــم المشــاريع الممولــة مــن قبــل صنــدوق التشــجيع 

ــة الستشــارية المكلفــة  ــر الصــادر عــن اللجن ــي لســنتي 2015 و2016 تجــد ســندا لهــا فــي التقري ــي والفن ــداع الأدب ب ــى الإ عل

بــداع الأدبــي والفنــي«، وأّن »وزارة الشــؤون الثقافيــة مطالبــة قانونــا  بدراســة الملفــات المترشــحة لنيــل منحــة التشــجيع علــى الإ

ــف  ــي لســنتي 2015 و2016 فــي مختل ــي والفن ــداع الأدب ب ــى الإ ــدوق التشــجيع عل ــل صن ــة مــن قب بمتابعــة المشــاريع الممول

مراحــل إنجازهــا ضمانــا لحســن التصــرف فــي المــال العمومــي«.

ــر  ــن العــارض مــن نســخة مــن التقري ــى »أّن تمكي ــع الّنصــوص التــي اســتندت إليهــا إل ــاء علــى جمي ــة بن وانتهــت الهيئ

بــداع الأدبــي والفنــي،  الصــادر عــن اللجنــة الستشــارية المكلفــة بدراســة الملفــات المترشــحة لنيــل منحــة التشــجيع علــى الإ

بــداع الأدبــي والفنــي  نجــاز المشــاريع الممّولــة مــن صنــدوق التشــجيع علــى الإ كتمكينــه مــن نســخة مــن المؤيــدات المثبتــة لإ

لســنتي 2015 و2016، إنّمــا ينصهــر صلــب تحقيــق الأهــداف الأساســية للقانــون المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

فــي تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المــال العمومــي وفــي دعــم مشــاركة العمــوم فــي 

وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا«50.

ــر  ــة أو تقاري ــات المالّي ــة والّتوازن ــر المتعّلقــة بالميزانّي ــى تقاري ــاذ إل ــب صــور الّنف ــى جان ــه إل ــى أنّ شــارة إل ــا الإ ول تفوتن

التفّقــد والّتدقيــق الّداخلــي وتقاريــر البحــث والأذون بمهّمــة والّصفقــات العمومّيــة وغيرهــا، ســنحت الفرصــة للهيئــة لمزيــد 

ــق العــام«  ــان جــودة المرف ــك »بضم ــت كذل ــات أخــرى تعّلق ــواد ونزاع ــي م ــة ف ــى المعلوم ــاذ إل ــون الّنف ــورة أهــداف قان بل

كمــا مّكنــت مــن الوقــوف علــى أهمّيــة وقيمــة حــّق الّنفــاذ إلــى المعلومــة كعنصــر داعــم ومعاضــد لممارســة باقــي الحقــوق 

الدســتوريّة الأساســّية الأخــرى.

ســاهمت الهيئــة فــي دعــم ممارســة الحــّق فــي الصّحــة المكــرّس بالفصــل 38 مــن الّدســتور الــذي يقتضــي أّن »الصحــة 

ــان الســالمة  ــة لضم ــات الضروري مكاني ــر الإ ــكل مواطــن وتّوف ــة ل ــة الصحي ــة والرعاي ــة الوقاي ــن الدول ــكل إنســان. تضم حــق ل

وجــودة الخدمــات الصحيــة«.

ــا  ــخص ممثله ــي ش ــا« ف ــه فارم ــر »ط ــري 2020، )مخاب ــخ 27 فيف ــدد 1059 بتاري ــا ع ــي قراره ــة ف ــرت الهيئ إذ اعتب

القانونــي ضــّد وزارة الصحــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي(، »أّن تقاريــر التفقــد التــي يتــّم إنجازهــا مــن قبــل مصالــح وزارة 

داري والمالــي والفنــي بهــذه المؤسســات  الصحــة علــى مخابــر صنــع الأدويــة، إنّمــا تهــدف بالأســاس إلــى مراقبــة التصــرف الإ

شــرافها، مــن أجــل التأكــد مــن شــرعيتها وتقييمهــا كمراقبــة انتــاج الأدويــة والتأكــد مــن جودتهــا«، لتنتهــي الهيئــة  الخاضعــة لإ

فــي هــذا الّصــدد إلــى أّن »إطــالع العارضــة علــى تقريــر التفقــد المجــرى علــى مخابــر »طــه فرمــا« خــالل شــهر مــاي 2019، 

ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى ضمــان حــق كل شــخص فــي الحصــول علــى المعلومــة وتكريــس مبــدأي 

الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرفــق العمومــي للصحــة«.

50 - فــي نفــس المجــال الّرياضــي تضّمنــت القضيــة عـــدد 872 بتاريــخ 26 ديســمبر 2019، )منظمــة »أنــا يقــظ« فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد وزيــرة 
فريقيــة لكــرة الســّلة  شــؤون الشــباب والرياضــة( طلــب تمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخ ورقيــة مــن التقريــر المالــي النهائــي للبطولــة الإ

لســنتي 2015 و2017، وأّي عقــد مبــرم بيــن الجامعــة التونســية لكــرة الســّلة وشــركة خاصــة لتنظيــم البطولتيــن المذكورتيــن.
وشــّددت الهيئــة علــى »أّن حصــول المنّظمــة المّدعيــة علــى الوثائــق المطلوبــة ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية 
والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العموميــة، ويســمح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي متابعــة تنفيــذ السياســات العموميــة وحســن التصــرف فــي 

المــال العــام مــن قبــل الهيــاكل العموميــة وتقييمهــا«.
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ــاط  ــي من ــّق الّنقاب ــم الح ــي دع ــة ف ــاهمت الهيئ ــتوريّة، س ــوق الدس ــة الحق ــدة بقّي ــم ومعاض ــياق تدعي ــس س ــي نف ف

الفصليــن 35 و36 مــن دســتور ســنة 2014، وذلــك بمناســبة القــرار عـــدد 1268 بتاريــخ 16 جويليــة 2020، )النقابــة 

االأساســية لشــركة شــبكة تونــس للتجــارة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد الرئيــس المديــر العــام لشــركة شــبكة تونــس 

للتجــارة(، والــذي تعّلــق الّنــزاع فيــه بطلــب الحصــول علــى نســخ ورقّيــة مــن ميزانيــة التكويــن لســنة 2019، محضــر جلســة 

داريــة المتناصفــة التــي صادقــت علــى ميزانيــة التكويــن، تقريــر المراقبــة الداخليــة لمراقبــي الحســابات لســنة 2018،  الّلجنــة الإ

مشــروع ميزانيــة 2020، حيــث انتهــت الهيئــة إلــى أّن »حصــول المّدعيــة علــى المعلومــات المطلوبــة واطالعهــا علــى العمليــات 

المتعلقــة بميزانيــة الشــركة عمومــا وميزانيــة تكويــن الموظفيــن خصوصــا، إنّمــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة 

إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة وتيســير عمــل النقابــة فــي الدفــاع عــن حقــوق الموظفيــن فــي تحصيــل التكويــن 

الــازم الــذي تتطلبــه مراكزهــم الوظيفيــة علــى قــدر المســاواة وعلــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص«.

عــالوة علــى تدعيــم ومعاضــدة التمّتــع بالحقــوق وممارســة الحريـّـات الدســتوريّة الأساســّية، ســاهمت الهيئــة فــي إدمــاج 

مفاهيــم دســتوريّة مــن شــأنها أن تعاضــد حــّق النفــاذ إلــى المعلومــة لتقاطعهــا معــه فــي الطبيعــة والإجــراءات.

ــى أن »تعتمــد  ــّص عل ــذي ين ــة الفصــل 139 مــن الدســتور ال ــه تماشــيا مــع الأحــكام الدســتوريّة وخاّص ــك أنّ ومــن ذل

الجماعــات المحليــة آليــات الديمقراطيــة التشــاركية، ومبــادئ الحوكمــة المفتوحــة، لضمــان إســهام أوســع للمواطنيــن 

ــون«51، اعتبــرت  ــة ومتابعــة تنفيذهــا طبقــا لمــا يضبطــه القان ــة الترابي ــة والتهيئ ــي فــي إعــداد برامــج التنمي والمجتمــع المدن

الهيئــة منــذ ســنة 2018 ضمــن القــرار عـــدد 45 بتاريــخ 28 مــاي 2018، )ب.غ.ج. ضــّد والــي تونــس والمتداخــل رئيــس 

ــزاع خاللــه بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن تقريــر التفقــد  ــق الّن النيابــة الخصوصيــة لبلديــة تونــس(، والــذي تعّل

الــذي أنجزتــه خليــة مراقبــة التصــرف التابعــة للوليــة بتاريــخ 11 ديســمبر 2017 حــول شــبهات فســاد إداري ومالــي بمحافظــة 

ــى. ســالمية بالجــالز وســيدي يحي ــر الإ المقاب

ولقــد تبيــن للهيئــة »بعــد الطــالع علــى وثائــق الملــف وخاصــة منهــا تقريــر التفقــد الــذي أنجزتــه خليــة مراقبــة التصــرف 

ســالمية بالجــالز وســيدي يحيــى،  بالوليــة بتاريــخ 11 ديســمبر 2017 حــول شــبهات فســاد إداري ومالــي بمحافظــة المقابــر الإ

ــر ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام  أن حصــول العــارض علــى نســخة ورقيــة مــن هــذا التقري

أو بالدفــاع الوطنــي، بــل ينصهــر مباشــرة ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة 

والتصــّدي إلــى مظاهــر الفســاد فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة«.

يتأّكــد ذلــك أيضــا مــن خــالل القــرار عــدد 73/2018 بتاريــخ 20 ديســمبر 2018، )منظمــة »أنــا يقــظ« فــي شــخص 

ســكان والتهيئــة الترابيــة(، وقــد تعّلــق الّنــزاع فيهــا بطلــب الحصــول علــى نســخ  ممثلهــا القانونــي ضــّد وزيــر التجهيــز واالإ

ورقيــة مــن تقريــر التفّقــد المتعّلــق بإنجــاز القســط الرابــع مــن مشــروع الطريــق الســّيارة صفاقــس- قابــس ومــن جــدول المبالــغ 

ــراس شــروط  ــن المشــروع وك ــذا القســط م ــذه له ــل تنفي ــدرو TecnisBredero« مقاب ــس بري ــع »تكني ــة الُمســداة لمجم المالي

الصفقــة وقيمتهــا الماليــة والعــرض الفّنــي والمالــي الــذي تقّدمــت بــه الشــركة ونســخة مــن تقريــر التفّقــد المتعلــق بالمشــروع، 

وكذلــك نســخة ورقيــة تحــدد عــدد القضايــا المرفوعــة مــن قبــل الشــركة بوصفهــا مّدعيــة فــي شــأن الإخــاللت اّلتــي شــابت 

الصفقــات المنجــزة خــالل الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 2011 إلــى موفــى ســنة 2017.

من والحريات والحوكمة المحلية«، 2017.
أ

51 - يراجع كذلك: »المسح الوطني حول نظرة المواطن إلى ال
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وقــد انتهــت الهيئــة إلــى أّن »تمكيــن العارضــة مــن مثــل هــذه الوثائــق ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة 

إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بمختلــف مراحــل انجــاز الطلــب العمومــي انطالقــا مــن إجــراءات إبــرام 

الصفقــة مــرورا بمراحــل تنفيذهــا إلــى حيــن إنجازهــا النهائــي، كمــا يســمح بدعــم مشــاركة المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي فــي متابعــة عمليــات التنفيــذ وتقييمهــا«.

نفـس الموقـف حافظـت عليـه الهيئـة فـي القـرار عــدد 1497 بتاريـخ 24 سـبتمبر 2020، )جمعيـة »البوصلـة« فـي 

شـخص ممثلهـا القانونـي ضـّد رئيـس بلدية السـلوقّية( معتبـرة أّن حصـول المّدعية »على نسـخة مـن الوثائق المطلوبـة، إنّما 

ينصهـر ضمـن تحقيـق أهـداف القانون الرامية الى تكريس مبدأي الّشـفافية والمسـاءلة فيمـا يتعّلق بالّتصرف فـي المرفق العام 

وتعزيـز مشـاركة المجتمـع المدنـي فـي إدارة الّشـأن المحلي ومراقبـة مدى اسـتجابة البلديـات لمعايير الشـفافية«52.

نفــس التمّشــي يســتروح مــن القضيــة عـــدد 1492 بتاريــخ 24 ســبتمبر 2020، )جمعيــة البوصلــة فــي شــخص ممثلهــا 

القانونــي ضــّد رئيــس بلديــة الدهمانــي( والتــي تعّلقــت بتمكيــن العارضــة مــن:

ميزانية البلدية لسنة 2019،  –

التشخيص المالي لسنة 2019، –

التشخيص الفني لسنة 2019، –

الجباية المحلية لسنة 2019، –

الدين البلدي لسنة 2019، –

أخر إيقاف ميزانية البلدية لسنة 2019، –

محاضر الجلسات العادية لسنة 2019،  –

محاضر الجلسات التمهيدية لسنة 2019،  –

محضر الجلسات الستثنائية لسنة 2019،  –

البرنامج الستثماري السنوي لسنة 2019، –

البرنامج الستثماري التشاركي لسنة 2019،  –

ــر  – ــي، التقري ــد اللكترون ــف والبري ــام الهات ــب، بياناتهــم مــن أرق ــس والنائ ــة: الرئي ــى المعلوم ــاذ إل ــن بالنف المكلفي

ــى المعلومــة، ــاذ إل الســنوي للنف

النظام الداخلي المصادق عليه والصفقات العمومية: إعالنات طلب العروض ونتائجها، –

ــة(  ــر الداخلي ــخ 24 جانفــي 2019، )أ.ب. ومــن معهــا ضــّد وزي ــدد 386 بتاري ــك القــرار عـ ــادئ مــن خــالل أحــكام مشــابهة ومــن ذل ــد هــذه المب 52 - تتأّك
المتعّلــق بتمكيــن العارضيــن مــن نســخة مــن مهّمــة البحــث والتفّقــد عــدد 1323/27 المنجــزة بواســطة مصلحــة التفّقــد بــوزارة الداخليــة بتاريــخ 21 نوفمبــر 2007 

بخصــوص تصرّفــات رئيــس المجلــس البلــدي لبلديــة منــزل بوزيــان آنــذاك.
وقــد أقــرّت الهيئــة أّن »حصــول المّدعيــن علــى نســخة مــن مهمــة البحــث والتفّقــد عــدد 1323/27 المنجــزة بواســطة مصلحــة التفقــد بــوزارة الداخليــة بتاريــخ 21 
نوفمبــر 2007 بخصــوص تصرّفــات رئيــس المجلــس البلــدي لبلديــة منــزل بوزيــان آنــذاك، ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي 

الشــفافية والمســاءلة ويســمح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي الحيــاة العامــة«.
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وشــّددت الهيئــة فــي هــذه القضّيــة علــى »أن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة واطالعهــا عليهــا 

ــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف  إنّم

فــي المرفــق العــام المحلــي كمــا سيســمح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة المتعلقــة بالشــأن 

المحلــي ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا«53.

المبحث الخامس:
دعم البحث العلمي

فـي إطـار تنفيـذ أهـداف القانون الـواردة بالفصل الأّول منـه والتي من بينها »دعـم البحث العلمي« وخاّصـة دعم الحّق 

فـي الّتعليـم منـاط الفصـل 39 مـن الدسـتور الـذي يقتضـي فـي فقرتـه الّثانيـة أن »تضمـن الدولة الحق فـي التعليـم العمومي 

مكانيـات الضرورية لتحقيـق جودة التربيـة والتعليـم والتكوين«، اعتبـرت الهيئة  المجانـي بكامـل مراحلـه، وتسـعى إلـى توفيـر الإ

فـي القـرار عـدد 1030 بتاريـخ 9 جانفـي 2020، )ف.س. ضـّد عميـد كليـة العلـوم االنسـانية واالجتماعيـة بتونـس(، أّن 

»حصـول المّدعيـة علـى نسـخة مـن المعلومـات والوثائـق المّتصلـة بملـف التأهيـل الجامعـي فـي اختصـاص اللغـة والآداب 

والحضـارة العربيـة اّلـذي قّدمتـه العارضـة بعنـوان دورة جانفـي 2019، )...( ينصهـر ضمـن تحقيق أهــداف القانـون الرامية إلى 

تكريـس مبـدأي الشـفافية والمسـاءلة فيمـا يتعّلـق بإسـناد الشـهادات والدرجـات العلميـة بالجامعـة التونسـية وتحسـين 

جـودة المرفـق العـام ودعـم الثقـة فـي الهيـاكل الخاضعـة لأحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 

مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفـاذ إلـى المعلومة«.

ول يفوتنــا الّتذكيــر بــأّن الهيئــة دأبــت علــى تكريــس نفــس المبــدأ فــي فقــه قضائهــا مــن خــالل قراراتهــا الّصــادرة فــي 

الّســنوات الّســابقة.

ــا يقــظ« فــي شــخص  ــة »أن ــخ 20 ســبتمبر 2018، )منظّم ــدد 142 بتاري ــال يجــوز ذكــر القــرار عـ ــى ســبيل المث وعل

ممّثلهــا القانونــي ضــّد الرئيــس المديــر العــام لمركــز الدراســات والبحــوث لالتصــاالت ووزيــر التربيــة(، كان منــاط الّنــزاع 

ــز الدراســات والبحــوث  ــل مرك ــم إجــراؤه مــن قب ــذي ت ــي اّل ــار الفن ــر الختب ــى نســخة مــن تقري ضمنهــا بطلــب الحصــول عل

لالتّصــالت بطلــب مــن وزارة التربيــة علــى عينــات مــن أجهــزة التشــويش علــى الهواتــف الجوالــة بمراكــز المتحانــات واّلتــي 

تــّم اقتناؤهــا مــن قبــل الــوزارة المعنيــة بعنــوان طلــب العــروض عـــــدد 5 لســنة 2017، أّكــدت الهيئــة أّن »حصــول المّدعيــة 

ــدأي الشــفافية والمســاءلة  ــون فــي تكريــس مب ــق أهــداف القان ــق إنمــا ينصهــر ضمــن تحقي ــى نســخة مــن هــذه الوثائ عل

53 - فــي قضّيــة مشــابهة تتعّلــق بدعــم الّشــفافّية والمســائلة والمشــاركة فــي الحكــم المحّلــي أصــدرت الهيئــة القــرار عــدد 407 بتاريــخ 4 أفريــل 2019، )ح.ر. 
ضــّد رئيــس بلديــة منــزل تميــم( تضّمنــت طلــب تمكيــن العارضــة مــن نســخة ورقيــة مــن تقريــر التفقــد المتعّلــق ببلديــة منــزل تميــم واّلــذي أنجزتــه مصالــح 
التفقديــة المركزيــة بــوزارة الداخليــة بخصــوص عــدم تمكيــن ورثــة )ريــدان( مــن رخصــة بنــاء فــي العقــار الراجــع لهــم بالملكيــة والكائــن بطريــق الشــاطئ وعــدم 

منحهــم ترخيــص فــي ترميــم المســكن القديــم وعــدم التقيــد بمثــال التهيئــة العمرانيــة للبلديــة بخصــوص تســمية أحــد الأنهــج.
ثبــت للهيئــة »بعــد الّطــالع علــى تقريــر التفقــد المنجــز مــن قبــل التفقديــة العامــة بــوزارة الداخليــة حــول التجــاوزات المنســوبة لرئيــس النيابــة الخصوصيــة 
لبلديــة منــزل تميــم والمــؤّرخ فــي 11 أفريــل 2018، أنّ حصــول العارضــة علــى نســخة ورقيــة منــه ليــس مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام 
أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة ملكيتــه الفكريــة«، وأنـّـه »لئــن تضّمــن التقريــر المطلــوب بيانــا لهويــات 
بعــض الأشــخاص المتعامليــن مــع مصالــح البلديــة أو العامليــن بهــا، إلّ أن ذلــك ل يحــول دون تمكيــن العارضــة مــن نســخة منــه وذلــك بالنظــر إلــى أهميــة 
المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة والغايــة المــراد تحقيقهــا مــن مطلــب النفــاذ...«، كمــا »تبّيــن للهيئــة فــي المقابــل أّن حصــول المّدعيــة علــى نســخة 
مــن تقريــر التفّقــد المطلــوب ينصهــر مباشــرة ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي 

المرافــق العموميــة«.
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فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرفــق العــام للتربيــة ويســمح بتعزيــز الثقــة فــي الهيــاكل المشــرفة علــى إجــراء االمتحانــات 

الوطنيــة، كمــا يدعــم مشــاركة العمــوم فــي متابعــة حســن التصــرف فــي المــال العــام«54.

ــخ 26 ديســمبر 2019،  ــة القــرار عــدد 866 بتاري ــة أخــرى تخــّص نفــس المرفــق العمومــي أصــدرت الهيئ وفــي قضي

)ع.م. وم.ب. ضــّد مديــر المعهــد العالــي للدراســات التكنولوجيــة بــرادس( المتضّمــن تســليم العارضيــن نســخة ورقيــة 

مــن الوثائــق التاليــة والتــي تخــّص وحــدة البحــث »URISET« صلــب المعهــد: تقريــر لالأنشــطة البحثيــة لوحــدة البحــث منــذ 

ــر  ــر حــول التقييــم الذاتــي لأنشــطة الوحــدة، ســجل وحــدة البحــث حســب الأمــر عــدد 2009-644، تقري ســنة 2017، تقري

الميزانيــة المســندة لوحــدة البحــث مــن بعثهــا.

وقــد اضطــرّت الهيئــة إلــى الرّجــوع إلــى مقتضيــات الفصــل 33 مــن الأمــر عــدد 644 لســنة 2009 المــؤرخ فــي 2 مــارس 

ــه:  ــذي يقتضــي أنّ ــر البحــث ووحــدات البحــث ومجمعــات البحــث وطــرق تســييرها ال ــط تنظيــم مخاب ــق بضب 2009 المتعل

ــر الســنوي  ــة: »... - تقديــم التقري طــار بالمهــام التالي ــع فــي هــذا الإ ــى رئيــس وحــدة البحــث تســيير الوحــدة ويضطل »يتول

وتقريــر التقييــم الذاتــي النهائــي لنشــاط الوحــدة وتوجيهــه إلــى الجهــات المعنيــة، - مســك ســجل الوحــدة فــي صيغــة وثيقــة 

مرقمــة يتــّم ضمنهــا تدويــن كّل الأعمــال والأنشــطة البحثيــة والتنظيميــة التــي تتعهــد بهــا وحــدة البحــث وتلــك التــي تنجزهــا أو 

تشــارك فيهــا أو لهــا عالقــة بالتظاهــرات العلميــة وكذلــك الأعمــال المنجــزة فــي إطــار عالقــات وحــدة البحــث بالمحيــط ويتولــى 

رئيــس الوحــدة إيــداع ســجلها لــدى رئيــس المؤسســة عنــد نهايــة المشــروع مرفقــا بنســخة مــن تقريــر التقييــم الذاتــي النهائــي«.

وخلصــت الهيئــة مــن قــراءة هــذا الفصــل إلــى »أّن الوثائــق المطلوبــة مــن قبــل العارضيــن تنــدرج ضمــن الوثائــق التــي 

تنتجهــا وحــدات البحــث الراجعــة بالنظــر إلــى مؤسســات التعليــم العالــي.

طــار »ثبــت للهيئــة بعــد تفحّصهــا للوثائــق المدلــى بهــا، أّن حصــول العارضيــن علــى نســخة مــن الوثائــق  وفــي نفــس الإ

المطلوبــة ليــس مــن شــأنه إلحــاق أّي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو 

كذلــك بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة«، وأنّــه علــى خــالف ذلــك، »فــإّن 

حصــول المّدعييــن علــى نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة مــن شــأنه أن يســاهم فــي تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة علــى 

مســتوى تســيير وحــدات البحــث ويدعــم الّثقــة فــي مؤّسســات التعليــم العالــي«.

ــة:  ــة مــن الوثائــق التالي ــق بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقي ــة 2019، )ع.ب. ضــّد رئيــس جامعــة تونــس( والمتعّل 54 - القــرار عــدد 524 بتاريــخ 4 جويلي
شــهادة رســمية فــي الأجــر الشــهري اّلــذي يتقاضــاه أســتاذ تعليــم عالــي ســنة 2018 تــّم انتدابــه ســنة 2000، نســخة ورقيــة مــن محضــر الجلســة المتعّلقــة بملــف 
التأهيــل اّلــذي قّدمــه بتاريــخ 29 ســبتمبر 2008، نســخة ورقيــة مــن إحالــة رئيــس الجامعــة لملّفــه إلــى لجنــة التأهيــل المحدثــة فــي الغــرض، نســخة مــن تقاريــر 
المقّرريــن المعنييــن والذيــن نظــروا فــي ملفــه الخــاص، نســخة مــن محضــر الجلســة الثانيــة للجنــة التأهيــل والدكتــوراه اّلتــي نظــرت فــي ملّفــه طبًقــا لأحــكام 
الأمــر عــدد 1803 لســنة 1997 المــؤّرخ فــي 3 ســبتمبر 1997، قائمــة إســمية فــي أعضــاء لجنــة التأهيــل والدكتــوراه اّلتــي أودعهــا عميــد كّليــة الآداب والعلــوم 
نســانية والجتماعيــة لــدى رئيــس جامعــة تونــس قبــل 1 أكتوبــر 2008 وتلــك اّلتــي أودعهــا قبــل 1 أكتوبــر 2009، قائمــة فــي الشــهادات العلميــة لالأســتاذين  الإ

المقّرريــن مــع ذكــر اختصاصهمــا العلمــي. 
واعتبــرت الهيئــة »أّن طلــب المدعــي ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي 

المرافــق العامــة ول ينــدرج ضمــن الســتثناءات الــواردة بالقانــون«.
وفــي قضّيــة مشــابهة تتعّلــق بنفــس المرفــق الّتعليمــي والّتربــوي صــدر بشــأنها القــرار عــدد 590 بتاريــخ 23 مــاي 2019، )و.ب.أ. ضــّد عميــد كليــة العلــوم 
ــة بعــد  ــت للهيئ ــة، »ثب ــد الكّلي ــى عمي ــى تأطيرهــا بشــأنها إل ــه الأســتاذة المشــرفة عل ــذي قّدمت ــر ال ــة مــن التقري ــى نســخة ورقي ــق بالحصــول عل ــس( تعّل بتون
اطالعهــا علــى التقريــر الموّجــه إلــى عميــد كّليــة العلــوم بتاريــخ 13 نوفمبــر 2018 مــن قبــل الأســتاذة المشــرفة علــى تأطيــر العارضــة، أّن هــذا التقريــر ل يتضّمــن 
ــر فــي  ــك بحقــوق الغي ــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو كذل ــي أو بالعالقــات الدولي ــاع الوطن ــات أو معلومــات مــن شــأنها إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدف معطي
حمايــة حياتــه الخاصــة وملكيتــه الفكريــة«، لتنتهــي إلــى إقــرار »أن تمكيــن المّدعيــة مــن نســخة مــن التقريــر المذكــور مــن شــأنه أن يســاهم فــي تكريــس مبــدأي 

الشــفافية والمســاءلة علــى مســتوى تســيير المرفــق العمومــي المعنــي ويدعــم الثقــة فــي مؤّسســات التعليــم العالــي«.



 في 
ّ
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يقتضــي الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة الــذي ينــّص 

علــى »أنــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن 

العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه 

الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــّق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــّرر مــن النفــاذ 

علــى أّن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«.

ــم  ــق بتنظي ــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 29 جــوان 2020 المتعل ــا يقتضــي الفصــل 3 مــن الأم كم

عمليــة نشــر تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر المتابعــة الصــادرة عنهــا أن »تراعــى عنــد نشــر التقاريــر المذكــورة بالفصليــن الأول 

و2 مــن هــذا الأمــر الحكومــي المبــادئ والمقتضيــات التاليــة:

مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والعالقات الدولية، –

وضوح المعطيات المضّمنة بالتقارير وقابليتها للفهم، –

حماية المعطيات الشخصية، –

حماية المعطيات الستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشآت التـي شملتها أعمال الرقابة والمتابعة«. –

ويســتروح مــن ذلــك أّن حــّق الّنفــاذ إلــى المعلومــة ليــس حّقــا مطلقــا، إذ هنــاك اســتثناءات لممارســة ذلــك الحــّق تتعّلــق 

إّمــا بشــكل المعلومــة أو طبيعتهــا أو حــدود الّنفــاذ إليهــا مــن حيــث مساســها بحقــوق أخــرى محمّيــة55.

وقــد عــرّف القانــون المعلومــة بالفصــل 3 منــه علــى أنّهــا »كّل معلومــة مدّونــة مهمــا كان تاريخهــا أو شــكلها أو وعاؤهــا 

والتــي تنتجهــا أو تتحّصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون فــي إطــار ممارســة نشــاطها«.

ساســي المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة«، إعــداد هيئــة 
أ

55 - يراجــع فــي ذلــك: »دليــل الّنفــاذ إلــى المعلومــة الخــاّص بالهيــاكل الخاضعــة للقانــون ال
.O.C.D.E.(، 2019( النفــاذ إلــى المعلومــة بدعــم مــن منظمــة التعــاون والتنميــة القتصاديــة
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ل:
ّ

المبحث األو
عدم استيفاء المعلومة نفسها للشروط

الفرع االأّول: عدم الوجود المادي والفعلي للمعلومة أو الوثيقة

تشترط الهيئة الوجود الماّدي والفعلي للوثيقة، وهو ما أّكدت عليه دائما من خالل قراراتها56.

ــك  ــدأ وذل ــس المب ــى نف ــت عل ــا حافظ ــد أنّه ــنة 2020، نج ــر س ــبيل الّذك ــى س ــادرة عل ــة الّص ــرارات الهيئ ــص ق وبتفّح

علــى ســبيل المثــال مــن خــالل القــرار عــدد 1290 بتاريــخ 23 جويليــة 2020، )مرصــد الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة فــي 

شــخص ممثلــه القانونــي ضــّد الرئيــس االأول لدائــرة المحاســبات(، إذ تعّلــق الّنــزاع بطلــب الحصــول علــى نســخة ورقيــة 

مــن قائمــة الإحــالت مــن قبــل النيابــة العموميــة لــدى دائــرة المحاســبات إلــى النيابــة العموميــة لــدى محاكــم الحــق العــام، 

التقاريــر الرقابيــة علــى حســابات وتصــرف دائــرة المحاســبة للســنوات 2007 إلــى ســنة 2018، التقاريــر المتعلقــة بالزجــر المالــي 

منــذ ســنة 2011.

ــه »ولئــن كان الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، حقــا أساســيا لــكل  ــار أنّ وقــد انتهــت الهيئــة ضمــن هــذا القــرار باعتب

شــخص طبيعــي أو معنــوي، إّل ممارســة هــذا الحــق والنتفــاع بــه تبقــى مرتبطــة وثيــق الرتبــاط بالوجــود المــاّدي والقانونــي 

للمعلومــة المطلوبــة لــدى الجهــة المّدعــى عليهــا.

وحيــث طالمــا ثبــت مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى أن الجهــة المّدعــى عليهــا لــم تنشــئ تقاريــر رقابيــة للســنوات 

ــه  ــّم المصادقــة علي ــي لســنة 2010 لــم تت داري والمال ــة للتصــرف الإ ــر المتعلــق بالمهمــة الرقابي 2008 و2009 كمــا أن التقري

ولــم يتــّم إصــدار أي تقريــر متعلــق بالزجــر المالــي منــذ ســنة 2011، فإنــه ل يمكــن لهــا بالتالــي الســتجابة لطلــب العــارض 

بخصــوص النفــاذ إلــى هــذه الوثائــق، الأمــر الــذي يتجــه معــه التصريــح برفــض الدعــوى أصــال بخصــوص هــذه الطلبــات«57.

ــر  ــّد وزي ــر 2020، )ع.د. ض ــخ 16 أكتوب ــدد 1663 بتاري ــرار ع ــبة الق ــة بمناس ــس النتيج ــى نف ــة إل ــت الهيئ ــا انته كم

الماليــة(، حيــُث تمّســك العــارض كذلــك بالحصــول علــى نُســخة مــن التقريــر الُمنجــز حــول النفقــات الجبائيــة والمتيــازات 

ــة الممنوحــة. المالي

وقــد اســتندت الهيئــة فــي بحثهــا وتحقيقهــا فــي مــدى الوجــود المــاّدي للمعلومــة المطلوبــة إلــى مقتضيــات الفصــل 

70 مــن القانــون الأساســي عــدد 15 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 13 فيفــري 2019 المتعلــق بالقانــون الأساســي للميزانيــة الــذي 

56 - يراجــع فــي ذلــك: »قــراءة فــي قــرارات هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة لســنتي 2019-2018«، إعــداد هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بدعــم مــن وزارة الشــؤون 
الخارجيــة لمملكــة هولنــدا فــي إطــار مشــروع »دولــة القانــون« للمنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة )D.R.I.(، مــارس 2020، ص. 15 ومــا بعدهــا.

57 - فــي القضيــة عــدد 138 بتاريــخ 4 أكتوبــر 2018، )ف.د. رئيســة جمعّيــة الخيــل الحــّر ضــّد رئيــس الجامعــة التونســية لرياضــات الفروســّية( المتعّلقــة بطلــب 
الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن الوثائــق التاليــة:

- النظام الأساسي للجامعة التونسّية لرياضات الفروسّية،
- النظام الداخلي Règlement intérieur للجامعة التونسّية لرياضات الفروسّية،

-التقريرين المالي والأدبي للجامعة المصادق عليهما بالجلسة التقييمّية المنعقدة بتاريخ 29 جانفي 2018،
-التقرير المالي والأدبي المتعلق بمشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للقدرة والتحّمل بإيطاليا خالل شهر سبتمبر 2017.

نجــاز ولــم تتــم المصادقــة عليــه مــن قبــل الجلســة العامــة  ثبــت كذلــك للهيئــة مــن خــالل مظروفــات الملــف، أّن النظــام الداخلــي للجامعــة ل يــزال فــي طــور الإ
للجامعــة، مّمــا يتعــذر معــه بالتالــي قبــول الطلــب المقــدم بهــذا الخصــوص لعــدم تحــّوز الجهــة المدعــى عليهــا بالوثيقــة المطلوبة.
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يقتضــي أن يدُخــل تقريــر النفقــات الجبائيــة والمتيــازات الماليــة الممنوحــة المشــار إليــه بالفصــل 46 مــن هــذا القانــون حيــز 

النفــاذ فــي أجــل أقصــاه ُموفــى ســنة 2020.

واعتبــرت الهيئــة فــي هــذا الّنطــاق أنّــه »لئــن كان حــق النفــاذ إلــى المعلومــة يعــد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي 

أو معنــوي يمارســه طبًقــا لمــا أقــرُّه صراحــًة بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق 

ــاط بالوجــود المــاّدي  ــق الرتب ــا وثي ــه يبقــى مرتبًط ــإّن ممارســة هــذا الحــق والنتفــاع ب ــى المعلومــة، ف بالحــق فــي النفــاذ إل

والقانونــي للمعلومــة المطلوبــة لــدى الجهــة المعنيــة بمطلــب النفــاذ«.

وانتهــت الهيئــة إلــى الســتنتاج المتمّثــل فــي أنـّـه »طالمــا ثبــَت للهيئــة، أّن الجهــة المّدعــى عليهــا ل تتوّفــر زمــن تقديــم 

مطلــب النفــاذ علــى نُســخة مــن تقريــر النفقــات الجبائيــة والمتيــازات الماليــة الممنوحــة وذلــك بالنظــر إلــى عــدم جاهزيتــه 

بموجــب الفصــل 70 مــن القانــون الأساســي للميزانيــة، فإنـّـه ل يمكــُن بالتالــي الســتجابة لطلــب العــارض بهــذا الخصــوص«58.

الفرع الّثاني: عدم الوجود القانوني للمعلومة )طبيعة المعلومة، شكلها ووعاؤها(

بالرّجــوع إلــى مختلــف قــرارات هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة يتبّيــن أنـّـه ل يكفــي فقــط الوجــود المــاّدي والفعلــي للمعلومــة 

ذن بالّنفــاذ إليهــا، بــل وجــب أيضــا أن تكــون المعلومــة قابلــة للّنفــاذ مــن حيــُث طبيعتهــا وكذلــك مــن حيــث  حّتــى يتســّنى الإ

»الّشــكل« الــذي تّتخــذه أو مــا يعّبــر عنــه القانــون »بالوعــاء«.

وفــي هــذا الّنطــاق يتنــّزل القــرار عــدد 1030 بتاريــخ 9 جانفــي 2020، )ف.س. ضــّد عميــد كليــة العلــوم االنســانية 

واالجتماعيــة بتونــس(، الــذي طلبــت خاللــه العارضــة الحصــول علــى نســخ بخــط اليــد مــن محضــر جلســة لجنــة الدكتــوراه 

ومــن التقريريــن المقّدميــن إلــى اللجنــة.

وقــد ذّكــرت الهيئــة بمقتضيــات الفصــل 12 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى 

المعلومــة التــي تنــّص علــى أنـّـه »... يتعّيــن علــى الهيــكل المعنــي توفيــر المعلومــة فــي الصيغــة المطلوبــة.

وفي صورة عدم توّفرها في الصيغة المطلوبة، يتعّين على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة«. 

وفـي هـذه القضّيـة اسـتنتجت الهيئـة أنّه »لم يثبـت أّن الجهة المّدعـى عليها لديها نسـخ بخط اليد من الوثائـق المطلوبة 

فضـاً عـن أنّهـا غيـر مطالبـة بذلـك قانونًـا وأّن الأمـر يتعّلـق بوثائـق رسـمية ل يمكـن أن تكـون محـّررة بخـط اليد، الأمـر اّلذي 

يتعّيـن معـه رفـض الطلـب المتعّلـق بالحصـول على نسـخ بخط اليـد من هـذه الوثائق«.

58 - نفــس المنطــق يحكــم القــرار عــدد 681 بتاريــخ 10 أكتوبــر 2019، )منظمــة »أنــا يقــظ« فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي( المتعّلــق بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخ ورقيــة مــن:

تقاريــر التفقديــة العامــة لــوزارة الشــباب والرياضــة حــول الجامعــة التونســية للكــرة الطائــرة لســنوات 2016 و2017 و2018، التقريــر المالــي النهائــي للبطولــة 
العربيــة فــي الكــرة الطائــرة التــي احتضنتهــا تونــس فــي 2018، التقريــر المالــي للجامعــة التونســية للكــرة الطائــرة لســنة 2018.

وثبــت للهيئــة »فــي خصــوص الطلــب المتعّلــق بالحصــول علــى نســخة مــن تقاريــر التفقديــة العامــة لــوزارة الشــباب والرياضــة حــول الجامعــة التونســية للكــرة 
الطائــرة لســنوات 2016 و2017 و2018،... أّن التفقديــة العامــة بالــوزارة لــم تتــول إنجــاز مهمــات تفقــد للجامعــة التونســية للكــرة الطائــرة فــي تلــك الفتــرة، الأمــر 

اّلــذي يّتجــه معــه التصريــح برفــض الدعــوى أصــالً بخصــوص هــذا الطلــب«.
كذلــك فــي إطــار القــرار عــدد 712 بتاريــخ 23 مــاي 2019، )ي.ب.ت. ضــّد وزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة(، اعتبــرت الهيئــة فــي خصــوص الطلــب 
المتعلــق بنســخة مثــال التهيئــة للرســم العقــاري عــدد 160332، أّن الجهــة المّدعــى عليهــا أقــرت بأنّهــا ل تنشــئ الوثيقــة المطلوبــة ول تملكهــا، لتشــّدد علــى 
»أّن حــّق النفــاذ إلــى المعلومــة مرتبــط وثيــق الرتبــاط بالوجــود الفعلــي والمــادي للمعلومــة«، وتنتهــي إلــى أنـّـه »ثبــت مــن مظروفــات الملــف أّن الجهــة المّدعــى 

عليهــا ل تتحــوز بالوثيقــة المطلوبــة، الأمــر الــذي يتجــه معــه بالتالــي رفــض الدعــوى أصــال بخصــوص هــذا المطلــب«.
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وفــي قضّيــة مشــابهة صــدر فــي شــأنها القــرار عــدد 1610 بتاريــخ 1 أكتوبــر 2020، )خ.ع. ضــّد مديــر عــام الوكالــة 

التونســية للتكويــن المهنــي(، تمّســك العــارض بحّقــه فــي الحصــول علــى نســخة مــن التقريــر الــذي حــّرره بخــط يــده المكــّون 

عــالم بســرقة معــدات مــن ورشــة الميكانيــك بالمركــز القطاعــي للتكويــن فــي أشــغال العموميــة بالمرناقيــة،  »ج.ل.« حــول الإ

وتبّيــن للهيئــة مــن خــالل الوثيقــة المدلــى بهــا مــن قبــل الجهــة المّدعــى عليهــا، أنّهــا ليســت هــي الوثيقــة المطلوبــة المبّينــة 

ــن فــي الأشــغال  ــز القطاعــي للتكوي ــر المرك ــر حــّرره مدي ــارة عــن تقري ــا هــي عب ــاذ العــارض وإنّم ــب نف بوضــوح ضمــن مطل

العموميــة بالمرناقيــة ضّمنــه أقــوال وشــهادات المكــّون »ج.ل.«.

ــُه علــى خــالف ذلــك فــإّن حصــول المّدعــي علــى الوثيقــة المطلوبــة بوصفــه مكــّون وباعتبــار هــذه الوثيقــة  وحيــُث أنّ

تنــدرج ضمــن مفهــوم المعلومــة المتــاح النفــاذ إليهــا تطبيقــا لمقتضيــات الفقــرة 2 مــن الفصــل 3 مــن القانــون الأساســي عــدد 

22/2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، وإنّمــا ينصهــُر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الّراميــة إلــى تكريــس 

مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بتســيير مرفــق التكويــن الراجــع لــُه بالنظــر للجهــة المدعــى عليهــا.

وحيــُث يّتجــُه بنــاًء علــى مــا ســبق بيانــه، الســتجابة إلــى طلــب العــارض وذلــك بإلــزام مديــر عــام الوكالــة التونســية 

للتكويــن المهنــي بتمكينــه بنســخة ورقيــة مــن تقريــر المكــّون »ج.ل.« الموّجــه إلــى الوكالــة بتاريــخ 8 أكتوبــر 2019 بخصــوص 

عــالم عــن شــبهة ســرقات بورشــة المحــرك التابعــة للمركــز القطاعــي للتكويــن فــي الأشــغال العموميــة بالمرناقيــة«. الإ

فــي نفــس الّســياق اعتبــرت الهيئــة بمناســبة القــرار عــدد 1746 بتاريــخ 18 جــوان 2020، )س.ت. ضــّد وزارة الصحــة 

فــي شــخص ممثلهــا القانونــي( التــي طلبــت فيهــا المعنّيــة الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن تقريــر التفقــد المتعلق بالشــكوى 

التــي تقّدمــت بهــا.

ــّم  ــكّل شــخص طبيعــي أو معنــوي ت ــا أساســيا ل ــى المعلومــة يعــّد حّق ــأّن »الحــّق فــي النفــاذ إل ــة ب ــرت الهيئ وقــد ذّك

تنظيــم طــرق وإجــراءات ممارســته بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق 

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا 

يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة«.

كمــا اســتندت الهيئــة إلــى مقتضيــات الفصــل 12 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بحــق النفــاذ 

إلــى المعلومــة التــي تنــّص علــى أّن الهيــكل المعنــي يســلم نســخا ورقيــة »ولــم يفــرض عليــه تســليم نســخ قانونيــة« حســب 

تقديــر الهيئــة.

وانتهــت الهيئــة إلــى أنـّـه »طالمــا ثبــت مــن مظروفــات الملــف، أّن وزارة الصحــة اســتجابت أثنــاء التحقيــق فــي الدعــوى 

ــا تكــون بذلــك قــد ســاهمت فــي تعزيــز مبــدأي  ــر المطلــوب، فإنّه لطلــب العارضــة ومّكنتهــا مــن نســخة ورقيــة مــن التقري

الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرفــق العــام الراجــع لهــا بالنظــر، الأمــر الــذي يتجــه معــه بالتالــي القضــاء 

بانعــدام مــا يســتوجب النظــر فيهــا«.

الفرع الّثالث: عدم وضوح المعطيات المضمنة بالتقارير وعدم قابليتها للفهم

وهــي اعتبــارات جــاءت بهــا مقتضيــات الفصــل 3 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 29 جــوان 

2020 المتعلــق بتنظيــم عمليــة نشــر تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر المتابعــة الصــادرة عنهــا والتــي تقتضــي أن »تراعــى عنــد 

نشــر التقاريــر المذكــورة بالفصليــن الأول و2 مــن هــذا الأمــر الحكومــي المبــادئ والمقتضيــات التاليــة: )...( وضــوح المعطيــات 

المضّمنــة بالتقاريــر وقابليتهــا للفهــم، )...(«.
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ومــن الجديــر الّتذكيــر بــأّن تشــديد الأمــر الحكومــي علــى ضــرورة مراعــاة الهيئــات الرّقابّيــة لهــذا المعيــار أثنــاء تحريرهــا 

ــة الماليــة العامــة والمحاســبة )ISSAI( التــي  ــا للرقاب ونشــرها لتقاريرهــا يعــّد اســتجابة منهــا للمعاييــر الدوليــة لالأجهــزة العلي

نتوســاي Intosai( ضبطــه، ويتضّمــن أكثــر مــن 2440  توّلــت المنظمــة الدوليــة لالأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة )الإ

معيــار فــي نشــر تقاريــر الهيئــات الرّقابّيــة.

ــر فــّن  ــر تؤّط ــة الفهــم principe d’intelligibilité تعــّد معايي ــدأ قابلّي ــدأ الوضــوح principe de clarté ومب كمــا أّن مب

صياغــة الّنصــوص بصفــة عاّمــة، وترقــى إلــى مرتبــة المبــادئ أو الأهــداف ذات قيمــة دســتوريّة التــي كرّســها القاضــي الّدســتوري 

الفرنســي وكذلــك الّتونســي لتأطيــر حســن صياغــة القوانيــن59.

ومــن المعلــوم أّن القاضــي الّدســتوري الفرنســي كــرّس مبــدأ ضــرورة وضــوح القاعــدة القاعــدة القانونّيــة إلّ أنـّـه تخّلــى 

عنــه فيقــرارات لحقــة »لغمــوض مبــدأ الوضــوح وتداخلــه مــع رقابةالقانــون الغامــض«60، وخاّصــة لصعوبــة تمييــزه عــن مبــادئ 

فقــه قضائّيــة أخــرى61.

إلّ أنـّـه يبــدو أّن القاضــي الّدســتوري الّتونســي واصــل تكريــس العمــل بهــذا المبــدأ علــى الأقــّل مــن خــالل مــا تــّم ذكــره 

ــخ 8 جــوان 2015  ــادر بتاري ــدد 02/2015 الّص ــن ع ــة دســتوريّة مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتّي ــرار الهيئ ــات ق ــب حيثّي صل

بخصــوص مشــروع القانــون الأساســي المتعّلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء.

ومــن ذلــك أنـّـه جــاء بالقــرار المذكــور أنـّـه »وحيــث يبــدو بــادي الوضــوح أّن اســتعمال مصطلحيــن مختلفيــن شــمل تــارة 

الجلســة العاّمــة وأخــرى المجلــس مــن شــأنه أن يكتنــف غمــوض فــي تحديــد الجهــة الموكولــة إليهــا ضبــط هــذه المنــح وهــو 

مــا يتعــارض مــع المبــدأ القائــل بوجــوب وضــوح النــّص القانونــي ويجعــل للّطعــن مــن هــذه الّناحيــة مــن الجديـّـة مــا يجعلــه 

حريـّـا بالعتمــاد«.

وكذلــك فــي ذات الّســياق أقــرّت الهيئــة الوقتّيــة أّن »ضــرورة وضــوح النــّص القانونــي تســتدعي تحريــر أحــكام المشــروع 

وفــق مقتضيــات الّدســتور المتعّلقــة بالّســلطة القضائّيــة وبالخصــوص مقتضيــات الفصــل 112 المتعّلقــة بالمجلــس الأعلــى 

داري ومجلــس القضــاء المالــي والجلســة العاّمــة  للقضــاء وهياكلــه المتمّثلــة فــي مجلــس القضــاء العدلــي ومجلــس القضــاء الإ

للمجالــس القضائّيــة الّثالثــة مــع تحديــد صالحّيــات كّل هيــكل علــى حــدة وفــق مقتضيــات الّدســتور وروحــه«.

شــارة إلــى أنّــه إضافــة إلــى المبــادئ الّســابق بســطها، ســاهم القاضــي الّدســتوري فــي مزيــد تطعيــم آلّيــات  تجــدر الإ

الرّقابــة علــى »حســن صياغــة القوانيــن« بإنشــاء وخلــق أو اختــراع مبــادئ مكّملــة62، وهــو مــا يعّبــر عنــه اصطالحــا لــدى فقهــاء 

القانون الّدستوري بكتلة الغايات أو الأغراض ذات القيمة الّدستوريّة63.

ــى  ــات عل ــة، ملحوظ ــدة القانونّي ــة القاع ــي صياغ ــة ف ــودة والّنوعّي ــات الج ــة مقّوم ــي رقاب ــتوري ف ــي الّدس ــرّة، »دور القاض ــل بوق ــك: فيص ــي ذل ــع ف 59 - يراج
ضــوء قــرار الهيئــة الوقتّيــة لمراقبــة دســتوريّة مشــاريع القوانيــن عــدد 02/2015 الّصــادر بتاريــخ 8 جــوان 2015 بخصــوص مشــروع القانــون الأساســي المتعّلــق 

ــدد 205/204، جويلية-ســبتمبر 2015، ص. ص. 24-27. ــة، ع ــار القانونّي ــة الأخب ــى للقضــاء«، منشــور بمجّل ــس الأعل بالمجل

60 - Alexandre Flückiger, » Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal «, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 Dossier: La 
normativité, janvier 2007.

61 - Élise Besson, » Principe de clarté et objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi «.

.De nouveaux principes généraux du droit «, Par Otto Pfersmann, DimitrisTriantafyllou, Pierre Vincent , R.F.D.A., 2000, n°2, pp. 236-264 « - 62

63 - عديد من القرارات الّصادرة عن المجلس الّدستوري الفرنسي في الغرض نذكرها أهّمها:
- Décision n° 99-421 D.C. du 16 décembre 1999 ; Décision n° 2003-475 D.C. du 24 juillet 2003 ; Décision n° 2004-500 D.C. du 29 juillet 2004, 
cons. 13.
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فــي هــذا المجــال، توّصــل القاضــي الّدســتوري الفرنســي إلــى إرســاء مبــادئ هاّمــة نذكــر منهــا واجــب احتــرام الغايــة 

أو الغــرض ذو القيمــة الّدســتوريّة القاضــي بضــرورة حســن صياغــة القواعــد القانونّيــة بطريقــة تخــّول قابليــة القاعــدة لفهمــا 

وإدراك كنههــا وســهولة الوصــول إلــى مضمونهــا

L’objectif de Valeur Constitutionnelle d’accessibilité, d’intelligibilité et de lisibilité de la loi64.

بهــام فــي الّصياغــة  ويخــّول هــذا »الهــدف ذو القيمــة الّدســتوريّة« للقاضــي أن يبســط رقابتــه علــى درجــة الّتعقيــد أو الإ

)La Complexité de La Loi(، وكذلــك رقابــة الّنتائــج المحتملــة فــي الّتطبيــق وأثرهــا علــى اســتقرار الوضعّيــات القانونّيــة فــي 

غيــاب نــّص أو فصــل دســتوري »واضــح وصريــح« يمكــن اعتمــاده كمعيــار أو مرجــع فــي الّتأويــل.

الفرع الّرابع: تعّهد القضاء بوثيقة إداريّة

داريّة المشمولة بنزاع قضائي منشور من الوثائق غير القابلة للّنفاذ إليها. تعتبر الوثيقة الإ

طــار التذكيــر بأحــكام الفصــل 61 مــن القســم الثالــث تحــت عنــوان »فــي النشــر الممنــوع«  ومــن الجديــر فــي هــذا الإ

مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر أن »يحّجــر 

نشــر وثائــق التحقيــق قبــل تالوتهــا فــي جلســة علنيــة ويعاقــب مرتكــب ذلــك بخطيــة تتــراوح بيــن ألــف وألفــي دينــار.

ويسـلط نفـس العقـاب علـى مـن ينشـر دون إذن مـن المحكمـة المتعهـدة، بطريقـة النقـل مهمـا كانـت الوسـائل ل سـيما 

بالهواتـف الجوالـة أو بالتصويـر الشمسـي أو بالتسـجيل السـمعي أو السـمعي البصـري أو بأيـة وسـيلة أخـرى، كال أو بعضـا من 

الظـروف المحيطـة بالمحاكمـات المتعلقـة بالجرائـم أو الجنـح المنصـوص عليها بالفصـول 201 إلى 240 من المجلـة الجزائية«.

ــاول  ــر التن ــالف الّذكــر علــى أن »يحّج ــات الفصــل 62 مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 الّس ــُث تنــّص مقتضي وحي

عالمــي لأي قضيــة مــن قضايــا الثلــب فــي الصــور المنصــوص عليهــا بالفقرتيــن )أ( و)ب( مــن الفصــل 59 مــن هــذا المرســوم  الإ

وكذلــك بقضايــا ثبــوت النســب والطــالق والإجهــاض.

ل ينطبــق هــذا التحجيــر علــى الأحــكام التــي يجــوز فــي كل وقــت نشــرها بــإذن مــن الســلطة القضائيــة. وفــي كل القضايــا 

المدنيــة يمكــن للدوائــر والمجالــس تحجيــر نشــر تفاصيــل القضايــا، ويحّجــر أيضــا نشــر أســرار مفاوضــات الدوائــر والمحاكم.

ــة  ــف الجوال ــر الشمســي أو الهوات ــاء المرافعــات وداخــل قاعــات جلســات المحاكــم اســتعمال آلت التصوي ــر أثن يحّج

ــة  ــن الســلطة القضائي ــك رخصــة م ــي ذل أو التســجيل الســمعي أو الســمعي البصــري أو أي وســيلة أخــرى إل إذا صــدرت ف

ذات النظــر. وكل مخالفــة لهــذه الأحــكام يعاقــب عنهــا بخطيــة مــن مائــة وخمســين إلــى خمســمائة دينــار مــع حجــز الوســائل 

المســتعملة لذلــك الغــرض«.

عــالم والّصحافــة وكذلــك الّنشــر والّنفــاذ مضمونــة شــريطة  وحيــُث يســتروح مــن الّنصــوص الّســالف ذكرهــا أّن حريـّـة الإ

ذن قضائــي فــي الغــرض صــادر  أن ل تتعّلــق المعلومــة المطلوبــة بعمــل قضائــي صــرف وتخضــع بالّتالــي فــي هــذه الحالــة لإ

عــن الهيئــة الحكمّيــة بالمحكمــة المتعّهــدة بالقضّيــة.

64 - » L’idéal législatif du Conseil constitutionnel. Etude sur les qualités de la loi «, Par Vito Marinese, Thèse pour le Doctorat en Droit, Guy 
CARCASSONE )Dir.(, Soutenue publiquement le 19 décembre 2007, Université de Nanterre - Paris X, 2007.
- » L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi en droit constitutionnel «, Etude du discours sur la »qualité de la loi«, Par Patricia Rrapi, Prix spécial 
de thèse de l’Assemblée nationale, Volume 137, Edition Dalloz, 2014, 280 pages.
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وحيــُث مــن المســتقر عليــه فقهــا وقضــاء وخاصــة فــي القانــون المقــارن أّن الإجــراءات القضائّيــة تخضــع إلــى مرحلــة 

ــة صرفــة وتكــون فيهــا الوثائــق والمعلومــات غيــر قابلــة للّنفــاذ إلــى  ــة صرفــة وإلــى مرحلــة أخــرى تعتبــر قضائّي تعتبــر إداريّ

Document non communicable au tiers الغيــر

ــة  ــوص القضّي ــي بخص ــراءات الّتقاض ــة وإج ــي القضّي ــق ف ــير الّتحقي ــة بس ــق المتعّلق ــع الوثائ ــا جمي ــّد مبدئّي ــا تع كم

.document interne65 ــة ــات داخلّي ــق ومعلوم ــا وثائ ــك أو لعتباره ــا تل ــواء لصفته ــا س ــاذ مطلق ــة للّنف ــر قابل ــورة غي المنش

وحيــُث تأسيســا علــى مــا ســبق بســطه يكــون مــن المبــّرر اســتثناء المعلومــات المطلوبة مــن مبــدأ الّنفــاذ المطلــق للوثائق 

ــا تكــون مصبوغــة »بحكــم القانــون« بطابــع الســّرية المطلقــة، ل ســيما وقــد اســتقّر القضــاء المقــارن  والمعلومــات بمــا أنّه

ــي  ــاع الوطن ــام والدف ــن الع ــة بالأم ــي والمتعلق ــع القضائ ــات ذات الطاب ــق والمعلوم ــق بالوثائ ــا يتعل ــس المبدأ فيم ــى نف عل

داري الفرنســي بمناســبة النظــر فــي الطعــن فــي قــرارات الهيئــات المكّلفــة بالنفــاذ إلــى الوثائــق والمعلومــات(66. )القضــاء الإ

شــارة إلــى أنّــه اســتثناء لهــذا المبــدأ العــام خــّول فقــه قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي للّشــخص  فــي حيــن تجــدر الإ

داري  الــذي يطلــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة والتــي هــي محــّل إجــراء قضائــي أو دعــاوى منشــورة أن يطلبهــا مباشــرة مــن الهيــكل الإ

داريـّـة رغــم تعّهــد القضــاء بهــا. )الــوزارة مثــال( بمــا أّن تلــك المعلومــة ل تفقــد صبغتهــا الإ

وبالرّجــوع إلــى فقــه قضــاء هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة يتبّيــن تكريســها نفــس المبــادئ ومــن ذلــك مــا جــاء بالقضيــة 

عـــدد 508 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2019، )م.ج. ضــّد الرئيــس المديــر العــام لشــركة نقــل تونــس( التــي طلــب فيهــا العــارض 

تمكينــه مــن نســخة ورقيــة مــن تقريــر مراجــع الحســابات عــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة لســنة 2016 ونســخة مــن تقريــر التفقــد 

المتعلــق بطلبيــة اقتنــاء محــاور خلفيــة للحافــالت مــن نــوع »انترناســيونال«.

ولقــد أجابــت الهيئــة فــي خصــوص الّطلــب المذكــور بــأّن المعطيــات المضّمنــة بالتقريــر هــي موضــوع نــزاع قضائــي 

ال يــزال منشــورا أمــام المحكمــة االبتدائيــة بتونــس وأّن حصــول المّدعــي علــى هــذه الوثيقــة يمكــن أن ينعكــس ســلبا 

علــى المســار القضائــي للنــزاع، مّمــا يتجــه معــه بالتالــي التصريــح برفــض الدعــوى أصــال مــن هــذه الناحيــة.

65 - C.E., 27.06.1986, Association SOS Défense, Recueil Lebon, p. 537, document interne non communicable.
Phillipe GERDAY, » Liberté de presse et secret judiciaire : pour une régulation partagée «, ReC. No 9: L’autorégulation des journalistes.

منشور على موقع:
http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/view/1741/1591

66 - Secret absolu relatif au déroulement des procédures engagées devant les juridictions )CE, Sect., 7 mai 2010, M. Bertin, n°303168.(.
- » Le droit d’accès aux documents administratifs entre transparence et secret «, Note sous Conseil d’Etat, SSR., 8 novembre 2017, Église de 
scientologie Celebrity Center, req. n°375704, Maria Kordeva.
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2018/03/01/le-droit-dacces-aux-documents-administratifs-entre-transparence-et-secret/
» Appréciation de la communicabilité d’un document administratif : une jurisprudence récente du Conseil d’État «, Note sous Conseil d’Etat, 
SSR., 8 novembre 2017, Église de scientologie Celebrity Center, req. n°375704, Marie Ranquet.
https://siafdroit.hypotheses.org/769#identifier_0_769

http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/view/1741/1591
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2018/03/01/le-droit-dacces-aux-documents-administratifs-entre-transparence-et-secret/
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اني:
ّ
المبحث الث

إلحاق ضرر باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات 
الدولية فيما يتصل بهما

يقتضــي الفصــل 49 مــن الدســتور الّتونســي لســنة 2014 أن »يحــّدد القانــون الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات 

المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا ل ينــال مــن جوهرهــا. ول توضــع هــذه الضوابــط إل لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة 

ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب 

العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات 

مــن أي انتهــاك.

نسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور«67. ل يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإ

ــى  ــق بالحــق فــي النفــاذ إل ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّل طــار الفصــل 24 مــن القان ــّزل فــي هــذا الإ ويتن

ــاذ. ــط واســتثناءات لحــّق الّنف ــذي وضــع ضواب ــة ال المعلوم

ومــن المالحــظ أنـّـه خــالل كاّفــة القــرارات الملحقــة بهــذه الّدراســة اعتبــرت الهيئــة أّن المعلومــات المطلوبــة ل تتعــارض 

مــع مقتضيــات الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور.

وفــي جميــع هــذه القضايــا تســتعمل الهيئــة نفــس الحيثّيــة تقريبــا إذ تذّكــر بمقتضيــات الفصــل 24 الــذي ينــّص علــى أنّه 

»ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو 

بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية 

وملكيتــه الفكريــة.

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ 

علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا، كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«.

كمــا تذّكــر بأحــكام الفصــل 27 مــن نفــس القانــون الــذي يقتضــي أنّــه »إذا كانــت المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئًيــا 

ــي  ــزء المعن ــب الج ــد حج ــا إلّ بع ــاذ إليه ــن النف ــال يمك ــون، ف ــذا القان ــن ه ــن 24 و25 م ــه بالفصلي ــوص علي ــتثناء منص باس

ــا«. ــك ممكًن ــى كان ذل بالســتثناء مت

ثــّم تشــّدد الهيئــة علــى »أّن تقديــر مــدى قابليــة النفــاذ إلــى الوثائــق والمعلومــات الموجــودة لــدى الهيــاكل الخاضعــة 

لأحــكام القانــون مــن عدمــه، إنمــا يرجــع بالنظــر إلــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة دون ســواها وذلــك بعــد تثّبتهــا فــي مضمــون 

67 - يراجع في ذلك:
 International( خالــد الماجــري، »ضوابـــط الحقـــوق والحريـــات تعليــق على الفصل 49 من الدســتور التونســي«، المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات -

IDEA(، تونــس، 2017:
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regulations-of-rights-and-freedoms-commentary-on-chapter-49-of-the-tunisian-
constitution-AR.pdf

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regulations-of-rights-and-freedoms-commentary-on-chapter-49-of-the-tunisian-constitution-AR.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regulations-of-rights-and-freedoms-commentary-on-chapter-49-of-the-tunisian-constitution-AR.pdf
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تلــك الوثائــق ومــدى خضوعهــا لســتثناءات النفــاذ إلــى المعلومــة الــواردة بالقانــون، وليــس للهيــاكل المعنيــة أن تحــّل محّلها في 

ممارســة هــذه الصالحيــة، بــل عليهــا فقــط أن تســتجيب لإجــراءات التحقيــق وتقــّدم للهيئــة كل التســهيالت الممكنــة والضروريــة 

لممارســة مهامهــا طبًقــا لمــا نّصــت عليــه صراحــة أحــكام الفصــل 39 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 

24 مــارس 2016 مثلمــا تــم بيانهــا وتفصيلهــا بالمنشــور عــدد 19 الصــادر عــن رئيــس الحكومــة فــي 18 مــاي 2018«68.

طــار الّتذكيــر بــأّن الفصــل 3 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 29 جــوان  كمــا يّتجــه فــي هــذا الإ

2020 المتعلــق بتنظيــم عمليــة نشــر تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر المتابعــة الصــادرة عنهــا أّكــد كذلــك علــى أن »تراعــى عنــد 

نشــر التقاريــر المذكــورة بالفصليــن الأول و2 مــن هــذا الأمــر الحكومــي المبــادئ والمقتضيــات التاليــة:

مقتضيات االأمن العام والدفاع الوطني والعالقات الدولية،...«.

ــق  ــن وراء تحقي ــة م ــة العام ــاذ والمصلح ذن بالّنف ــن الإ ــرر م ــامة الّض ــر جس ــة تقدي ــّنى للهيئ ــا تس ــض القضاي ــي بع وف

ــون. ــداف القان أه

ومــن ذلــك خــالل القــرار عـــدد 664 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2019، )م.ج. ضــّد وزيــر النقــل( حيــث تعّلــق الّنــزاع بطلــب 

شــكاليات المتعّلقــة بمعالجــة الأمتعــة  الحصــول علــى نســخة ورقيــة أو إلكترونيــة مــن التقريــر النهائــي لمهمــة التدقيــق فــي الإ

بشــركة الخطــوط التونســية للخدمــات الأرضيــة لســنة 2015 ومــن التقريــر النهائــي بخصــوص نقــل بضاعــة غيــر مرّخــص فيهــا 

علــى متــن الحافلــة التابعــة للشــركة التونســية للنقــل بيــن المــدن الرابطــة بيــن تونــس وبــن قــردان فــي فيفــري 2016 ومــن 

التقريــر النهائــي حــول تهريــب البضائــع علــى متــن الســفن التابعــة للشــركة التونســية للمالحــة فــي ديســمبر 2017.

ــة  ــات المرتكب ــول المخالف ــة ح ــات هام ــن معطي ــا تتضّم ــة أنّه ــر المطلوب ــى التقاري ــالع عل ــد الّط ــة بع ــت للهيئ »وثب

بالشــركات العموميــة للنقــل البــري والبحــري والجــّوي وأّن تمكيــن العــارض مــن نســخة منهــا ليــس مــن شــأنه إلحــاق أي ضــرر 

ــه الخاّصــة  ــة حيات ــر فــي حماي ــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغي بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدولي

ــة.  ــه الفكريّ وملكيت

شــكاليات المّتصلــة  وحيــث علــى خــالف مــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا بخصــوص تضّمــن التقريــر الخــاص بالإ

بمعالجــة الأمتعــة بشــركة الخطــوط التونســية للخدمــات الأرضيــة لمعطيــات حساســة تتعّلــق بأمــن الطيــران وبالأمــن 

داريــة واالأمنيــة  الوطنــي والديوانــة، فقــد ثبــت للهيئــة أّن التقريــر المذكــور أشــار بصــورة عرضيــة إلــى مختلــف الســلط االإ

ــات عامــة وال يمكــن اعتبارهــا مــن  ــات التنســيق بينهــا وهــي معطي ــد علــى ضــرورة تحســين آلي الموجــودة بالمطــار وأّك

قبيــل المعلومــات اّلتــي تشــّكل خطــًرا علــى االأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي واالســتناد إليهــا لتبريــر عــدم النفــاذ إلــى 

هــذا التقريــر«.

68 - منشــور عــدد 19 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 18 مــاي 2018 مــن رئيــس الحكومــة الــى الســيدات والســادة الــوزراء وكتــاب الدولــة والــولة ورؤســاء البلديــات 
ورؤســاء المؤسســات والمنشــآت العموميــة: »يهــدف هــذا المنشــور الــى تفســير أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 
المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك لضمــان حســن تطبيقــه وتحقيــق مختلــف الأهــداف التــي يرمــي إليهــا والمتمثلــة فــي ضمــان حــق كل شــخص 
ــدأي الشــفافية والمســاءلة وتحســين جــودة المرفــق العــام ودعــم مشــاركة  ــز مب ــى المعلومــة، بمــا يمكــن أساســا مــن تعزي طبيعــي أو معنــوي فــي النفــاذ إل

العمــوم ف السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا ودعــم البحــث العلمــي.
ــق بنشــر  ــى المعلومــة ســواء فيمــا يتعل ــة لتكريــس الحــق فــي النفــاذ إل ــاكل العمومي ــى كاهــل الهي ــة عل ويوضــح هــذا المنشــور مختلــف اللتزامــات المحمول
المعلومــة بمبــادرة منهــا )I( أو إثــر تلقــي طلــب مــن الشــخص المعنــي )II( ومختلــف الإجــراءات المتعلقــة بهــا. كمــا يوضــح هــذا المنشــور دور المكلــف بالنفــاذ 
ــاكل  ــى المعلومــة )IV( ومختلــف الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل هــذه الهي ــة النفــاذ إل ــة بهيئ ــاكل العمومي ــى عالقــة الهي ــى المعلومــة )III( إضافــة إل إل

.»)V( لتكريــس حــق النفــاذ إلــى المعلومــة
دارية للهياكل العمومية. - يراجع كذلك: المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة تحت عدد 25 بتاريخ 5 ماي 2012 حول النفاذ إلى الوثائق الإ
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ــخص  ــي ش ــّر ف ــتوري الح ــزب الّدس ــر 2020، )الح ــخ 30 أكتوب ــدد 2158 بتاري ــرار ع ــي الق ــي ف ــد هــذا التمّش ويتأّك

ــن  ــه بتمكي ــزام المّدعــى علي ــق بإل ــي( والمتعّل ــه القانون ــخص ممثل ــي ش ــعب ف ــواب الش ــس ن ــّد مجل ــي ض ــه القانون ممثل

ــر. ــؤر التوت ــى ب ــة حــول شــبكات التســفير إل ــق البرلماني ــة التحقي ــق لجن ــع وثائ ــة مــن جمي العــارض مــن نســخة ورقي

وقــد ذّكــرت الهيئــة فــي هــذا الّنطــاق بمقتضيــات الفصــل 26 )فقــرة أولــى( مــن القانــون الأساســي عـــدد 22 لســنة 2016 

ــق الســتثناءات  ــه »ل تنطب ــى أنّ ــّص عل ــذي ين ــة ال ــى المعلوم ــاذ إل ــق بالحــّق فــي النف المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 مــن هــذا القانــون: 

نســان أو جرائــم الحــرب أو البحــث  - علــى المعلومــات الضروريــة بغايــة الكشــف عــن النتهــاكات الفادحــة لحقــوق الإ

فيهــا أو تتّبــع مرتكبيهــا، مــا لــم يكــن فــي ذلــك مســاس بالمصلحــة العليــا للدولــة...«.

ــى  ــاس عل ــوي بالأس ــاذ، تحت ــب النف ــوع مطل ــق موض ــوى، أّن الوثائ ــي الّدع ــق ف ــالل التحقي ــن خ ــة م ــت للهيئ ــد ثب وق

ُمعطيــات تتعّلــق بهويـّـات أشــخاص كانــوا قّدمــوا فــي إطــار أعمــال لجنــة تحقيــق برلمانيــة تــّم تشــكيلها علــى مســتوى البرلمــان 

بــالغ عــن تجــاوزات  ــر، معلومــات وإفــادات فــي ســياق الإ لغــرض التحقيــق حــول موضــوع شــبكات التســفير إلــى بــؤر التوتّ

ووقائــع ذات صبغــة أمنيــة وإرهابيــة لهــا عالقــة ثابتــة بالموضــوع الــذي تــّم تعهيـــد الّلجنــة المذكــورة بــه، كمــا ثبــت أيضــا 

ــن هــذه الوثائــق هويّــات أشــخاص تعّلقــت بهــم أفعــال وتُهــم خطيــرة مــن شــأن ثبوتهــا إلحــاق ضــرر جســيم بالأمــن  تضمُّ

ــق تهــّم فــي جوهرهــا وأبعادهــا  ــك وثائ ــة لتونــس فيمــا يّتصــل بهــذا الجانــب، وهــي بذل ــالد وبالعالقــات الّدولي العــام للب

ــرة  ــة تلــك، فــي َكْونهــا تنــدرج بشــكل واضــح ضمــن دائ ــي والحال ــة التونســية وأمنهــا القومــي، ول جــدال بالتال ســيادة الّدول

ــواردة تفصيــال بالفصــول المذكــورة أعــاله ُمجتِمعــًة. الســتثناءات المطلقــة ال

وانتهــت الهيئــة اســتناًدا إلــى مــا ســلف بســطه، إلــى »أّن إتاحــة الوثائــق المطلوبــة مــن قبــل العــارض فــي شــخص ممثلــه 

القانونــي وتمكينــه مــن النفــاذ إليهــا فــي إطــار أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة مــن شــأنه، حســب تقديــر الهيئــة، وبموجــب مــا رَشــح مــن التحقيــق فــي الّدعــوى، أن يُمّثــل تهديــًدا جّديــا 

لضــرورات االأمــن العــام ومتطلبــات الّدفــاع الوطنــي وصــواًل إلــى المصلحــة العليــا للّدولــة«.

وكان القــرار مناســبة أعملــت خاللهــا الهيئــة معيــار الّتناســب معتبــرة »أنّــه فضــال عــن ذلــك، وإعمــااًل لمبــدأ التناســب 

بيــن المصالــح الُمــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ موضــوع القضيــة الماثلــة، تُقــّدر الهيئــة فــي هــذا الخصوص، 

وتطبيقــا منهــا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 24 مــن القانــون، أّن المصلحــة العامــة المــراد حمايتهــا فــي مثــل 

ــى الظــرف  ــة إل ــك بالّنظــر بصفــة خاّص ــب النفــاذ وذل ــة المــراد تحقيقهــا مــن مطل ــّد أهــّم مــن الغاي ــة تُع هــذه الحال

ــة  ــدأ حماي ــب مب ــه تغلي ــن مع ــا يتعّي ــا، بم ــة به ــة المتربّص ــدات االأمني ــالد والتهدي ــه الب ــّر ب ــت تم ــذي الزال ــي ال االنتقال

المصلحــة العامــة ُمَجّســدة، فــي قضيــة الحــال، فــي المصلحــة العليــا للّدولــة فــي جوانبهــا الّســياديّة واالأمنيــة، عــن 

الغايــة مــن مطلــب النفــاذ«، وعليــه اعتبــرت الهيئــة أّن الّدعــوى الراهنــة تغــدو تبعــا لمــا تقــّدم بيانــه، فاقــدة لمــا يُؤّسســها 

مــن الناحيــة القانونيــة، بمــا يتعّيــن معــه بالتالــي رفضهـــا أصــال.
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الث:
ّ
المبحث الث

ضمان حقوق الغير 

الفرع االأّول: ضمان حقوق الغير ومكافحة الفساد )الفصلين 24 و25(

يقتضــي الفصــل 25 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنّــه »ل 

بــالغ عــن تجــاوزات أو  يشــمل النفــاذ إلــى المعلومــة البيانــات المتعلقــة بهويـّـة الأشــخاص الذيــن قدمــوا معلومــات بهــدف الإ

حــالت فســاد«.

بــالغ عــن  كمــا يقتضــي الفصــل 22 مــن القانـــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 7 مــارس 2017 المتعلــق بالإ

الفســاد وحمايــة المبلغيــن أنـّـه »يتعّيــن الحفــاظ علــى ســرية هويـّـة المبّلــغ بشــكل كامــل مــن قبــل الهيئــة، ول تكشــف هويّتــه 

إل بعــد موافقتــه المســبقة والكتابيــة.

يمكــن عنــد الضــرورة، واحترامــا لحقــوق الدفــاع الســتماع إلــى المبّلــغ كشــاهد أمــام الجهــة القضائيــة ذات النظــر التــي 

تّتخــذ مــا يلــزم مــن تدابيــر لحمايــة ســريّة هويّتــه تجــاه الغيــر«.

فــي نفــس الّســياق ينــّص الفصــل 34 مــن نفــس القانــون عــدد 10 لســنة 2017 علــى أنّــه »يعاقــب بالســجن مــن ســنة 

إلــى خمــس )5( ســنوات وبخطيــة ماليــة تتــراوح بيــن ألــف دينــارا وخمســة )5( آلف دينــار، كل مــن تعّمــد كشــف هويــة المبّلــغ، 

بــأّي وســيلة كانــت، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشـــر.

ول يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبّية على كاشف الهوية إذا كان عونا عموميا.

ويعاقــب مــن خمــس )5( إلــى عشــر )10( ســنوات وبخطيــة ماليــة تتــراوح بيــن خمســة )5( آلف دينــار وعشــرة )10( آلف 

دينــار فــي حــال أّدى الكشــف إلــى إيقــاع ضــرر جســدي جســيم بالمبّلــغ أو أّي شــخص مــن الأشــخاص المشــار إليهــم بالفصــل 

26 مــن هــذا القانــون«69.

ويّتضــح الــّدور الحمائــي لهيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة للمبّلغيــن عــن الفســاد مــن خــالل فقــه قضائهــا ومــن ذلــك مثــال 

ــذي  ــباب والّرياضــة بتونــس(، وال ــدوب الجهــوي للّش ــر 2018، )م.ج.ك. ضــّد المن ــخ 15 نوفمب ــدد 197 بتاري القــرار عـ

تضّمــن طلــب إلــزام المنــدوب الجهــوي للشــباب والرياضــة بتونــس بتمكيــن العارضــة مــن نســخة ورقيــة مــن العريضــة التــي 

وردت فــي شــأنها علــى مصالــح المندوبيــة، وقــد »تبّيــن لمجلــس الهيئــة بعــد اطالعــه علــى الوثيقــة موضــوع مطلــب النفــاذ، 

أن العريضــة تضمنــت بيانــات متعلقــة بهويّــة المبلغيــن عــن التجــاوزات المنســوبة إلــى العارضــة. وحيــث ثبــت كذلــك، 

أن حجــب هويــات المبلغيــن الــواردة بالوثيقــة المطلوبــة ســوف لــن يحــول دون التعــرّف عليهــم وهــو مــا يحــول بالتالــي 

نجــازات والتحديــات«، يــوم دراســي حــول تكريــس آليــات  بــالغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن: الإ ساســي عــدد 10 لســنة 2017 المتعلــق بالإ
أ

69 - »القانــون ال
الحوكمــة بالمندوبيــة العامــة للتنميــة الجهويــة، الأســتاذة ماجــدة بنحمــد، المستشــارة القانونيــة بالهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، 15 مــاي 2019.

- »مخاطر الفساد والمراجع القانونية المفيدة في سياق كوفيد19-«، ماران مرسال، رئيس مجموعة الدول ضّد الفساد، ستراسبورغ، 15 أفريل 2020.
- Étude de la perception des risques de corruption dans le secteur de la santé en Tunisie«, Une étude réalisée conjointement par Dr. Sahbi 
Ben Nablia Et Haythem Mekki, Projet » RodBelek Ala Sahtek « financé par US-Middle East Partnership initiative, MEPI, et géré par les Grandes 
Écoles de la Communication, Présenté au public avec L’instance Nationale de Lutte contre la Corruption.

https://gec.tn/wp-content/uploads/2019/06/etudefinale.pdf
https://gec.tn/wp-content/uploads/2019/06/etudefinale.pdf
https://gec.tn/wp-content/uploads/2019/06/etudefinale.pdf
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ــه  ــي«، وعلي ــب الجزئ ــة الحج ــوص إمكاني ــنة 2016 بخص ــدد 22 لس ــون ع ــن القان ــل 27 م ــات الفص ــق مقتضي دون تطبي

انتهــت الهيئــة إلــى التصريــح برفــض الدعــوى أصــال.

كمــا يتأّكــد المنهــج الحمائــي للمبّلغيــن عــن الفســاد مــن خــالل القضيــة عـــدد 234 بتاريــخ 17 جانفــي 2019، )س.ع. 

ــق  ــن الوثائ ــن الشــكاية المرفوعــة ضّدهــا وم ــة م ــن نســخة ورقّي ــن العارضــة م ــة بتمكي ــس( المتعّلق ــة تون ــة بلديّ ــّد رئيس ض

المّتصلــة باســتدعائها للحضــور لــدى إدارة حفــظ الصحــة التابعــة لباديــة تونــس، إذ اعتبــرت الهيئــة أنـّـه يّتجــه الســتجابة جزئيــا 

لطلبــات العارضــة وتمكينهــا مــن نســخة ورقيــة مــن التقاريــر الصحيــة المحــررة بتاريــخ 6 أفريــل 2018 و23 أفريــل 2018 مــع 

بــالغ عــن التجــاوزات. حجــب اســم ولقــب صاحــب العريضــة الــذي توّلــى االإ

نفــس التمّشــي فــي القــرار عـــــدد 390 بتاريــخ 24 جانفــي 2019، )ح.ص. ضــّد الرئيــس المديــر العــام لشــركة النقل 

ذن بمأموريــة  بالســاحل( المتضّمــن طلــب تمكيــن العــارض مــن نســخة ورقّيــة مــن تقريــر التفّقديــة العامــة للنقــل موضــوع الإ

عــدد 06/2012 بتاريــخ 11 مــاي 2012، إذ أّكــدت الهيئــة علــى أّن حصــول العــارض علــى نســخة ورقيــة مــن التقريــر المذكــور، 

ليــس مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا، 

معتبــرة أنـّـه ولئــن كان التقريــر المطلــوب يتضّمــن بعــض المعطيــات الشــخصية أو تنصيًصــا علــى هويــة الأشــخاص المبّلغيــن 

عــن شــبهات فســاد، فقــد خّولــت أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016، للهيــكل المعنــي حجــب 

جميــع هــذه المعطيــات عنــد تســليم الوثائــق المطلوبــة باعتبارهــا مشــمولة باســتثناءات حــق النفــاذ إلــى المعلومــة.

وانتهــت الهيئــة تأسيًســا علــى مــا ســبق بيانــه، إلــى الســتجابة إلــى طلــب العــارض فــي الحصــول علــى نســخة كاملــة مــن 

ذن بمأموريــة عــدد 06/2012 بتاريــخ 11 مــاي 2012 مــع حجــب المعطيــات  تقريــر التفّقديــة العامــة لــوزارة النقــل موضــوع الإ

الشــخصية المضّمنــة بــه.

ــة  الفــرع الّثانــي: ضمــان حقــوق الغيــر والموازنــة بيــن تقديــر الّضــرر والمصلحــة العاّم
ــن 24 و26( )الفصلي

يجــد هــذا الســتثناء أساســه ضمــن مقتضيــات الفصــل 49 مــن الّدســتور والفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة الــذي ينــّص علــى »أنــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب 

النفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا 

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

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــّق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــّرر مــن النفــاذ 

علــى أّن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«.

وقــد تضطــّر الهيئــة إلــى الموازنــة بيــن المصلحــة مــن الّنفــاذ والّضــرر، إذ يقتضــي الفصــل 26 مــن قانــون الّنفــاذ إلــى 

المعلومــة أنّــه »ل تنطبــق الســتثناءات المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 مــن هــذا القانــون:

نســان أو جرائــم الحــرب أو البحــث فيهــا  علــى المعلومــات الضروريــة بغايــة الكشــف عــن النتهــاكات الفادحــة لحقــوق الإ

أو تتّبــع مرتكبيهــا، مــا لــم يكــن فــي ذلــك مســاس بالمصلحــة العليــا للدولــة.
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عنــد وجــوب تغليــب المصلحــة العامــة علــى الضــرر الــذي يمكــن أن يلحــق المصلحــة المزمــع حمايتهــا لوجــود تهديــد 

خطيـــر للصحة أو السالمـــة أو المحيط أو جـــراء حدوث فعـــل إجرامـــي«.

ومثــال علــى ذلــك فــي القضّيــة عــدد 33 بتاريــخ 19 أفريــل 2018، )س.ش. ضــّد محافــظ البنــك المركــزي التونســي(، 

والتــي تعّلــق الّنــزاع فيهــا بطلــب الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن تقريــر مهمــة التدقيــق اّلتــي تولــى البنــك المركــزي التونســي 

القيــام بهــا بمؤّسســة »اتّحــاد الفكتورينــق« ســنة 2007، قضــت الهيئــة بــأّن وحيــث أنــه مــن ضمــن المهــام الأساســية للبنــك 

المركــزي، مهمــة الرقابــة علــى البنــوك والمؤسســات الماليــة وذلــك بغــرض الحفــاظ علــى متانتهــا وحمايــة مصالــح المودعيــن 

ومســتعملي الخدمــات البنكيــة، ويتمتــع البنــك فــي نطــاق ممارســته لهــذه المهمــة بصالحيــات تحقيقيــة واســعة تخــّول لــه 

إجــراء رقابــة ميدانيــة علــى جميــع هــذه الهيــاكل.

وحيــث أن الرقابــة الميدانيــة التــي تجريهــا مصالــح البنــك المركــزي علــى المؤسســات الماليــة تتــّم علــى أســاس أذون 

بمهمــة صــادرة عــن محافــظ البنــك أو مــن ينوبــه وتتضمــن وجوبــا أســماء الأشــخاص المكلفيــن بالمهمــة وأعمــال الرقابــة المزمــع 

القيــام بهــا وآجــال إنجازهــا.

ــي 12  ــدد 300158 الصــادر ف ذن ع ــى بموجــب الإ ــه توّل ــى علي ــك المدع ــف، أن البن ــات المل ــن مظروف ــت م ــث ثب وحي

نجــاز هــذه المهمــة،  فيفــري 2007 إجــراء رقابــة ميدانيــة علــى مؤسســة »إتحــاد الفكتورينــغ« وعّيــن المتفقديــن م. م. وز.د لإ

كمــا ثبــت أيضــا أن هــذه المهمــة تواصلــت علــى مــدى أشــهر وتــّم الســتماع خاللهــا إلــى العــارض، بصفتــه كان مديــرا فــي 

ذلــك الوقــت للتدقيــق الداخلــي بالمؤسســة المعنيــة، والــذي قــّدم لفريــق التفقــد جملــة مــن الوثائــق والمعلومــات المّتصلــة 

بتجــاوزات ماليــة ومحاســبية وشــبهات فســاد بالمؤسســة.

دلء بنســخة ورقيــة مــن التقريــر  وحيــث تولــت الهيئــة فــي نطــاق التحقيــق فــي الدعــوى مطالبــة البنــك المركــزي بــالإ

ــة مــن عدمــه فــي نطــاق  ــى الوثيقــة المعني ــة النفــاذ إل ــر مــدى قابلي ــا تقدي ــى يتســّنى له ــك حت ــب النفــاذ، وذل موضــوع طل

الصالحيــات التحقيقيــة المخّولــة لهــا بموجــب الفصــل 38 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 

2016، غيــر أّن الهيئــة لــم تّتصــل إلــى غايــة تاريــخ البــت فــي الدعــوى بنســخة مــن هــذا التقريــر.

ــكام  ــة الأح ــاكل الخاضع ــدى الهي ــودة ل ــات الموج ــق والمعلوم ــى الوثائ ــاذ إل ــة النف ــدى قابلي ــر م ــث أّن تقدي وحي

القانــون مــن عدمــه، إنمــا يرجــع بالنظــر إلــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة دون ســواها وذلــك بعــد تثّبتهــا فــي مضمــون 

تلــك الوثائــق ومــدى خضوعهــا الســتثناءات النفــاذ إلــى المعلومــة الــواردة بالقانــون، وليــس للهيــاكل المعنيــة أن تحــّل 

جــراءات التحقيــق وتقــّدم للهيئــة كل التســهيالت  محّلهــا فــي ممارســة هــذه الصالحيــة، بــل عليهــا فقــط أن تســتجيب الإ

الممكنــة والضروريــة لممارســة مهامهــا طبًقــا لمــا نّصــت عليــه صراحــة أحــكام الفصــل 39 مــن القانــون االأساســي عــدد 

ــس  ــن رئي ــادر ع ــدد 19 الص ــور ع ــا بالمنش ــا وتفصيله ــم بيانه ــا ت ــارس 2016 مثلم ــي 24 م ــؤّرخ ف ــنة 2016 الم 22 لس

الحكومــة فــي 18 مــاي 2018.

وحيــث لئــن ثبــت مــن وثائــق الملــف، أن مهمــة الرقابــة الميدانيــة المــأذون بهــا مــن قبــل محافــظ البنــك المركــزي فــي 

ــر نهائــي بشــأنها طبقــا لمــا يقتضيــه  12 فيفــري 2007 لــم يقــع اســتكمالها مــن قبــل فريــق التفقــد ولــم يتــم إصــدار تقري

القانــون، إلّ أن ذلــك ل يحــول دون حــّق العــارض فــي الحصــول علــى نســخة مــن التقريــر المذكــور فــي صيغتــه المتوفــرة 

والمتاحــة وذلــك ضمانــا لحقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وتعزيــزا لمبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي 

قطــاع البنــوك والمؤسســات الماليــة.
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ــح مّؤسســة  ــذي يمكــن أن يلحــق بمصال ــات جســامة الضــرر ال ــي إثب ــا ف ــح الجهــة المّدعــى عليه ــم تفل ــث ل وحي

»اتحــاد الفكتورينــغ« أو بحقــوق ومصالــح حرفائهــا مــن تقديــم المعلومــة المطلوبــة علــى معنــى أحــكام الفصــل 24 

مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، 

ســّيما وأن المعطيــات الــواردة بالتقريــر موضــوع طلــب النفــاذ ترجــع إلــى ســنة 2007.

ــورة  ــي ص ــة ف ــم المعلوم ــن تقدي ــة م ــة العام ــإن المصلح ــرر، ف ــذا الض ــل ه ــوت مث ــرض ثب ــى ف ــه عل ــث أن وحي

ــة فــي الكشــف عــن شــبهات فســاد وعــن تجــاوزات ماليــة ومحاســبية بالمؤّسســة المعنيــة، يعــّد فــي  الحــال، والمتمثل

ــه. ــى علي ــك المّدع ــل البن ــن قب ــا م ــراد حمايته ــة الم ــن المصلح ــّم م ــة، أه ــر الهيئ تقدي

ــوط  ــركة الخط ــام لش ــر الع ــس المدي ــّد الرئي ــر 2018، )م.ص.ب. ض ــخ 11 أكتوب ــدد 163 بتاري ــة عـ ــي القضي وف

التونســية والمتداخــل وزيــر النقــل( اعتبــرت الهيئــة أّن الجهــة المّدعــى عليهــا لــم تفلــح فــي إثبــات الضــرر اّلــذي يمكــن 

أن يلحــق بمصالــح الشــركة مــن حصــول العــارض علــى نســخة مــن التقريــر النهائــي اّلــذي أعدتــه إدارة التدقيــق بخصــوص 

ملّفــه التأديبــي، لتقــّرر بنــاًء علــى مــا ســبق بيانــه، الســتجابة إلــى طلبــات العــارض وإلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكينــه 

مــن الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ مــع حجــب المعطيــات الشــخصية المتصلــة بهويــات الأشــخاص المشــمولين بالتفّقــد 

ــه التأديبــي. ــه إدارة التدقيــق بخصــوص ملّف ــذي أعدت ــر اّل ووظائفهــم ضمــن التقري

وفــي نفــس القضّيــة اعتبــرت الهيئــة أّن تمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة باللغتيــن العربيــة والفرنســية مــن النظــام 

الأساســي لســلك مضّيفــي الطيــران بالخطــوط التونســية ل ينــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 

مــن القانــون المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، خاصــة وأّن النظــام الأساســي موضــوع مطلــب النفــاذ هــو عبــارة عــن 

أحــكام ترتيبيــة عامــة تنّظــم حقــوق وواجبــات الأعــوان الخاضعيــن لــه.

ــن  ــب تمكي ــت طل ــم( تضّمن ــزل تمي ــة من ــس بلدي ــل 2019، )ح.ر. ضــّد رئي ــخ 4 أفري ــة عــدد 407 بتاري وفــي القضّي

ــة  ــة المركزي ــح التفقدي ــه مصال ــذي أنجزت ــم واّل ــزل تمي ــة من ــق ببلدي ــد المتعّل ــر التفق ــن تقري ــة م ــن نســخة ورقي العارضــة م

بــوزارة الداخليــة بخصــوص عــدم تمكيــن ورثــة مــن رخصــة بنــاء فــي العقــار الراجــع لهــم بالملكيــة والكائــن بطريــق الشــاطئ 

وعــدم منحهــم ترخيــص فــي ترميــم المســكن القديــم وعــدم التقيــد بمثــال التهيئــة العمرانيــة للبلديــة بخصــوص تســمية 

أحــد الأنهــج.

ثبــت للهيئــة فــي نطــاق هــذه القضّيــة »بعــد الّطــالع علــى تقريــر التفقــد المنجــز مــن قبــل التفقديــة العامــة بــوزارة 

ــل 2018، أّن  ــم والمــؤّرخ فــي 11 أفري ــزل تمي ــة من ــة لبلدي ــة الخصوصي ــس النياب ــة حــول التجــاوزات المنســوبة لرئي الداخلي

حصــول العارضــة علــى نســخة ورقيــة منــه ليــس مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي 

أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة ملكيتــه الفكريــة«، وأنـّـه »لئــن تضّمــن التقريــر المطلــوب 

بيانــا لهويــات بعــض الأشــخاص المتعامليــن مــع مصالــح البلديــة أو العامليــن بهــا، إلّ أن ذلــك ل يحــول دون تمكيــن العارضــة 

مــن نســخة منــه وذلــك بالنظــر إلــى أهميــة المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة والغايــة المــراد تحقيقهــا مــن مطلــب 

النفــاذ...«.

كمــا »تبّيــن للهيئــة فــي المقابــل أّن حصــول المّدعيــة علــى نســخة مــن تقريــر التفّقــد المطلــوب ينصهــر مباشــرة ضمــن 

تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة«.
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واتّباعــا لنفــس التمّشــي تنــدرج القضّيــة عــدد 1123 بتاريــخ 28 نوفمبــر 2019، )ع.د. ضــّد االتّحــاد العــام التونســي 

ــة  ــر الصناع ــة، وزي ــرة الصّح ــة، وزي ــؤون االجتماعي ــر الش ــون وزي ــي والمتداخل ــه القانون ــخص ممّثل ــي ش ــغل ف للش

ــرة شــؤون الشــباب والرياضــة،  ــة، وزي ــة الترابي ســكان والتهيئ ــز واالإ ــر التجهي والمؤّسســات الصغــرى والمتوّســطة، وزي

وزيــر التجــارة، وزيــر تكنولوجيــات االتّصــال واالقتصــاد الرقمــي( الّراميــة إلــى إلــزام التّحــاد العــام التونســي للشــغل فــي 

شــخص ممّثلــه القانونــي بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن الوثائــق المتمّثلــة فــي:

 تقارير مراجع الحسابات لالتحاد العام التونسي للشغل للسنوات المالية من 2010 إلى 2017.

التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 لالتّحاد العام التونسي للشغل.

ــخ  ــان تاري ــى الذمــة مــع بي ــي أو بالوضــع عل ــّرغ النقاب ــن بالتف ــن المتمتعي ــي يتضمــن أســماء كل النقابيي جــدول تفصيل

ــّرغ، ــب التف ــى مطل ــي صادقــت عل ــة والجهــة الت دارة الأصلي ــه والإ ــة التفــرغ ومّدت بداي

ــه »علــى فــرض أّن الكشــف عــن المعلومــات المطلوبــة فــي هــذا الصــدد مــن شــأنه المســاس  شــّددت الهيئــة علــى أنّ

بالمعطيــات الشــخصية لالأعــوان المعنييــن والمّتصلــة بانتمائهــم النقابــي، فــإّن المصلحــة العامــة اّلتــي ســتحّقق مــن خــال 

الكشــف عــن هــذه المعلومــات والمّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة علــى مســتوى التصــّرف فــي الأمــوال 

العموميــة تعتبــر فــي تقديــر الهيئــة أهــم بكثيــر مــن الضــرر اّلــذي يمكــن أن يلحــق بهــؤلء الأعــوان نتيجــة الكشــف عــن 

انتماءاتهــم النقابيــة لســّيما وأّن انتماءهــم للمنّظمــة النقابيــة المعنيــة ونشــاطهم بهياكلهــا معلــوم للعمــوم«.

الفــرع الّثالــث: ضمــان حقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية 
وملكيتــه الفكريــة )الفصليــن 24 و27(

ــذي يقتضــي أن  ــن الدســتور التونســي لســنة 2014 ال ــن الفصــل 24 م ــي م ــارات أساســها القانون وتســتمّد هــذه العتب

ــات الشــخصية«. ــرية المراســالت والتصــالت والمعطي ــة المســكن، وس ــاة الخاصــة، وحرم ــة الحي ــي الدول »تحم

طــار القانونــي لحمايــة المعطيــات الشــخصية بالأســاس مــن النصــوص المتمّثلــة فــي القانــون الأساســي عــدد  ويتكــون الإ

ــنة 2007  ــدد 3003 لس ــر ع ــخصية، والأم ــات الش ــة المعطي ــق بحماي ــة 2004 المتعّل ــي 27 جويلي ــؤرخ ف ــنة 2004 الم 63 لس

المــؤرخ فــي 27 نوفمبــر 2007 المتعّلــق بضبــط طــرق ســير الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية، والأمــر عــدد 3004 

ــات  ــق بضبــط شــروط وإجــراءات التصريــح والترخيــص لمعالجــة المعطي ــر 2007 المتعّل لســنة 2007 المــؤرخ فــي 27 نوفمب

الشــخصية.

ويذكــر أيضــا فــي هــذا الّنطــاق أّن أحــكام الفصــل 3 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 29 جــوان 

2020 المتعلــق بتنظيــم عمليــة نشــر تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر المتابعــة الصــادرة عنهــا أّكــدت علــى أن »تراعــى عنــد 

نشــر التقاريــر المذكــورة بالفصليــن الأول و2 مــن هــذا الأمــر الحكومــي المبــادئ والمقتضيــات التاليــة: )...( حمايــة المعطيــات 

الشــخصية، )...(«.

ــى  ــا تســتند إل ــا كم ــور آنف ــا بالفصــل 24 المذك ــف قراراته ــة خــالل مختل ــر الهيئ وفــي هــذا الّنطــاق مــن الّنزاعــات تذّك

ــا باســتثناء منصــوص  ــة مشــمولة جزئّي ــت المعلومــة المطلوب ــه »إذا كان ــذي أورد أنّ ــون ال أحــكام الفصــل 27 مــن نفــس القان

عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن النفــاذ إليهــا إلّ بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك 

ممكنــا«.
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ومــن الجديــر الّتأكيــد فــي هــذا الّصــدد أّن الهيئــة حافظــت علــى مبادئهــا الحاميــة والّضامنــة للمعطيــات الّشــخصّية 

كّلمــا لــم تكــن مــن بيــن المعطيــات الحاســمة لمطلــب الّنفــاذ وأّن حجبهــا عــن طالبهــا يمــّس مــن جوهــر حّقــه فــي الّنفــاذ70، 

كمــا كرّســت هــذا التمّشــي فــي الموازنــة بيــن ضمــان حــّق الّنفــاذ إلــى المعلومــة وحمايــة المعطيــات الّشــخصّية ضمــن عديــد 

القــرارات الّســابقة الّصــادرة عــن الهيئــة فــي عديــد المياديــن والقطاعــات مثــل القطــاع الثقافــي والرياضــي والبنكــي والنقــل 

والجمعيــات وغيــر ذلــك، ومــن ذلــك يمكــن أن نســوق بعــض الأمثلــة علــى وجــه الّذكــر ل الحصــر:

ــق  ــخ 19 أفريــل 2018، )س.ش. ضــّد محافــظ البنــك المركــزي التونســي(، والتــي تعّل ــة عــدد 33 بتاري فــي القضّي

ــر مهمــة التدقيــق اّلتــي تولــى البنــك المركــزي التونســي القيــام  ــزاع فيهــا بطلــب الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن تقري الّن

بهــا بمؤّسســة »اتّحــاد الفكتورينــق« ســنة 2007، قضــت الهيئــة بــأّن »الرقابــة الميدانيــة التــي تجريهــا مصالــح البنــك المركــزي 

علــى المؤسســات الماليــة تتــّم علــى أســاس أذون بمهمــة صــادرة عــن محافــظ البنــك أو مــن ينوبــه وتتضمــن وجوبــا أســماء 

ــة  ــة أّن الجه ــرت الهيئ ــا اعتب ــا«، كم ــال إنجازه ــا وآج ــام به ــع القي ــة المزم ــال الرقاب ــة وأعم ــن بالمهم ــخاص المكلفي الأش

ــغ« أو  ــح مّؤسســة »اتحــاد الفكتورين ــذي يمكــن أن يلحــق بمصال ــات جســامة الضــرر ال ــح فــي إثب ــم تفل ــا ل المّدعــى عليه

بحقــوق ومصالــح حرفائهــا مــن تقديــم المعلومــة المطلوبــة علــى معنــى أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، ســّيما وأن المعطيــات الــواردة بالتقريــر 

موضــوع طلــب النفــاذ ترجــع إلــى ســنة 2007.

ــض  ــماء بع ــة بأس ــخصية المتعّلق ــات الش ــض المعطي ــوب بع ــر المطل ــن التقري ــن تضّم ــه »لئ ــى أنّ ــة إل ــت الهيئ وانته

الحرفــاء وألقابهــم وحســاباتهم البنكيــة، فــإن ذلــك ل يحــول دون النفــاذ إلــى هــذا التقريــر طالمــا أنّــه مــن الممكــن حجــب 

هــذه المعطيــات الشــخصية عنــد تســليم التقريــر وفقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 

ــراد  ــات الم ــة المعلوم ــة ودون المســاس ببقي ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق بالحــق ف ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤّرخ ف 2016 الم

ــر«71. ــة بالتقري النفــاذ إليهــا والمضّمن

وطرحــت قضّيــة مماثلــة فــي ميــدان الرّقابــة علــى الحكــم المحّلــي، مــن خــالل القــرار عـــدد 45 بتاريــخ 28 مــاي 2018، 

)ب.غ.ج. ضــّد والــي تونــس والمتداخــل رئيــس النيابــة الخصوصيــة لبلديــة تونــس(، والــذي تعّلــق الّنــزاع خاللــه بتمكيــن 

العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن تقريــر التفقــد الــذي أنجزتــه خليــة مراقبــة التصــرف التابعــة للوليــة بتاريــخ 11 ديســمبر 2017 

ســالمية بالجــالز وســيدي يحيــى. حــول شــبهات فســاد إداري ومالــي بمحافظــة المقابــر الإ

70 - يراجــع فــي ذلــك: »قــراءة فــي قــرارات هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة لســنتي 2019-2018«، إعــداد هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بدعــم مــن وزارة الشــؤون 
الخارجيــة لمملكــة هولنــدا فــي إطــار مشــروع »دولــة القانــون« للمنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة )D.R.I.(، مــارس 2020، ص. 27 ومــا بعدهــا.

- »دليــل الّنفــاذ إلــى المعلومــة الخــاّص بالهيــاكل الخاضعــة للقانــون الأساســي المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة«، إعــداد هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة 
بدعــم مــن منظمــة التعــاون والتنميــة القتصاديــة )O.C.D.E.(، 2019، ص. 43 ومــا بعدهــا.

71 - القــرار عــدد 724 بتاريــخ 10 أكتوبــر 2019، )م.س. ضــّد محافــظ البنــك المركــزي التونســي( والمتعّلــق بطلــب نســخة ورقيــة مــن تقريــر مأموريــة التفقــد 
عــدد 331-300 بتاريــخ 02 مــاي 2014 المتعّلقــة بالتّحــاد البنكــي للتجــارة والصناعــة ومــن كل المحاضــر المتعّلقــة بهــذه المأموريــة وخاصــة المحضــر المــؤّرخ 

فــي 30 ســبتمبر 2014.
ثبــت للهيئــة بعــد الّطــالع علــى الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ أنّهــا ل تتضّمــن معطيــات شــخصية لحرفــاء البنــك المعنــي بعمليــة التدقيــق وأّن مضمونهــا 
يقتصــر علــى معطيــات وصفيــة وتحليليــة لوضعيــة البنــك المعنــي بالمراقبــة ولمــدى التزامــه بتطبيــق قواعــد وضوابــط الحوكمــة الماليــة بمــا يضمــن نجاعــة 
أدائــه وحســن إدارتــه للمخاطــر فيمــا يتعّلــق خاصــة باتّفاقيــة الدعــم التقنــي والمعلوماتــي اّلتــي أبرمهــا مــع أحــد البنــوك الأجنبيــة المســاهمة فــي رأس مالــه، 
وهــي معطيــات غيــر مشــمولة باســتثناءات النفــاذ إلــى المعلومــة الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة المشــار إليــه أعــاله.
وحيــث أّن المعطيــات الشــخصية المتعّلقــة بالأشــخاص المذكوريــن بالوثائــق المطلوبــة، ل تحــول دون النفــاذ إلــى هــذه الأخيــرة طالمــا أنـّـه مــن الممكــن حجــب 

هــذه المعطيــات وفقــاً لأحــكام الفصــل 27 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله دون المســاس ببقيــة المعلومــات المــراد النفــاذ إليهــا والمضّمنــة بتلــك الوثائــق.
وحيــث يتعّيــن تأسيًســا علــى مــا ســبق بيانــه، الســتجابة إلــى طلــب العــارض وإلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكينــه مــن نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة مــع 

حجــب المعطيــات الشــخصية الــواردة بهــا.



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية72

وذّكــرت الهيئــة فــي هــذا الّصــدد بمقتضيــات الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 التــي تنــّص علــى 

»أنــه إذا كانــت المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن 

النفــاذ إليهــا إل بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا«.

ــن شــملهم البحــث ووظائفهــم  ــات الأشــخاص الذي ــا لهوي ــوب بيان ــر المطل ــن التقري ــن تضّم ــه »لئ ــة أنّ ــرت الهيئ واعتب

ــا لهويــات الأشــخاص الذيــن أدلــوا بشــهاداتهم والأشــخاص الذيــن تعرضــوا لالبتــزازات مــن قبــل بعــض أعــوان  وكذلــك بيان

البلديــة، إلّ أن ذلــك ل يحــول دون تمكيــن العــارض مــن نســخة منــه وذلــك بالنظــر إلــى أهميــة المصلحــة العامــة مــن تقديــم 

المعلومــة والغايــة المــراد تحقيقهــا مــن مطلــب النفــاذ، ســّيما وأنــه يمكــن للجهــة المّدعــى عليهــا حجــب هــذه المعطيــات عنــد 

تســليمها التقريــر المطلــوب«، لتنتهــي تأسيســا علــى مــا ســلف بيانــه، إلــى الســتجابة إلــى طلــب العــارض والقضــاء بإلــزام 

والــي تونــس بتمكيــن المّدعــي مــن نســخة ورقيــة مــن تقريــر التفقــد موضــوع طلــب النفــاذ مــع حجــب البيانــات الشــخصية 

المتصلــة بأســماء وألقــاب االأشــخاص الــواردة بالتقريــر المذكــور72.

وفــي الميــدان الثقافــي والرياضــي يجــوز أن نســوق مثــال القــرار عــدد 681 بتاريــخ 10 أكتوبــر 2019، )منظمــة »أنــا 

يقــظ« فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي( وكان موضوعــه 

طلــب تمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخ ورقيــة مــن: تقاريــر التفقديــة العامــة لــوزارة الشــباب والرياضة 

حــول الجامعــة التونســية للكــرة الطائــرة لســنوات 2016 و2017 و2018، التقريــر المالــي النهائــي للبطولــة العربيــة فــي الكــرة 

الطائــرة التــي احتضنتهــا تونــس فــي 2018، التقريــر المالــي للجامعــة التونســية للكــرة الطائــرة لســنة 2018.

ــة اعتبــرت الهيئــة أنّــه لئــن تضّمنــت التقاريــر الماليــة المطلوبــة بعــض المعطيــات الشــخصية، فــإّن  فــي هــذه القضّي

ذلــك ل يحــول دون إمكانيــة النفــاذ إليهــا طالمــا أنّــه مــن الممكــن حجــب هــذه المعطيــات الشــخصية عنــد تســليم التقاريــر 

وفًقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

دون المســاس ببقيــة المعلومــات المــراد النفــاذ إليهــا والمضّمنــة بتلــك التقاريــر73.

72 - نفس الموقف حافظت عليه الهيئة في القرار عدد 122 بتاريخ 17 جويلية 2018، )ل.ك.ح.ج. ضّد والي تونس(.
وقـد تعّلقـت القضّيـة بتمكيـن العارضـة مـن نسـخة ورقيـة مـن تقريـر المعاينـة الميدانيـة اّلتـي أجرتهـا خليـة الحوكمـة الرشـيدة علـى المسـكن الوظيفـي السـابق 

داريـة للعارضـة الحاملـة للرقـم المنجمـي... تونـس... للعارضـة ومـن التقريـر المتعّلـق بالتحريـات المجـراة مـن قبـل مصالـح الوليـة بخصـوص السـيارة الإ
وأقـرّت الهيئـة أنّـه »لئـن تضّمـن التقريريـن المطلوبيـن بيانـا لهويـات بعـض الأشـخاص، إلّ أن ذلك ل يحـول دون تمكيـن العارضة منهمـا باعتبار أنّـه يمكن للجهة 
المّدعـى عليهـا حجـب هـذه المعطيـات عنـد تسـليمها للتقريرين طبقا لمـا تخّوله مقتضيات الفصـل 27 من القانون الأساسـي عدد 22 لسـنة 2016 المتعلق بالحق 
فـي النفـاذ إلـى المعلومـة«، لتقـّرر تأسيسـا علـى ما سـلف بيانه، السـتجابة إلـى طلب العارضـة والقضاء بإلـزام والي تونـس بتمكيـن المّدعية من نسـخة ورقية من 

الوثائـق المطلوبـة مـع حجب المعطيات الشـخصية الـواردة بها.
كذلـك القـرار عـدد 407 بتاريـخ 4 أفريـل 2019، )ح.ر. ضـّد رئيـس بلديـة منـزل تميـم( المتضّمـن طلـب تمكيـن العارضـة مـن نسـخة ورقية مـن تقريـر التفقد 
المتعّلـق ببلديـة منـزل تميـم واّلـذي أنجزتـه مصالـح التفقديـة المركزيـة بـوزارة الداخليـة بخصـوص عـدم تمكيـن ورثة ريـدان مـن رخصة بناء فـي العقـار الراجع 
لهـم بالملكيـة والكائـن بطريـق الشـاطئ وعـدم منحهـم ترخيص في ترميم المسـكن القديم وعـدم التقيد بمثـال التهيئة العمرانيـة للبلدية بخصوص تسـمية أحد 
الأنهـج، حيـث انتهـت الهيئـة إلـى أنّـه لئـن تضّمـن التقريـر المطلـوب بيانا لهويـات بعض الأشـخاص المتعاملين مـع مصالـح البلديـة أو العاملين بهـا، إلّ أن ذلك 
ل يحـول دون تمكيـن العارضـة مـن نسـخة منـه وذلـك بالنظـر إلـى أهميـة المصلحة العامة مـن تقديـم المعلومة والغايـة المراد تحقيقهـا من مطلب النفاذ، سـّيما 

وأنـه يمكـن للجهـة المّدعـى عليهـا حجـب هـذه المعطيات قبـل تسـليم التقرير المطلـوب وفًقا لأحـكام الفصل 27 المشـار إليـه أعاله.
وقـّررت الهيئـة تأسيسـا علـى مـا سـلف بيانـه، السـتجابة إلـى طلـب العارضة والقضـاء بإلزام رئيـس بلدية منـزل تميم بتمكيـن المّدعية من نسـخة ورقيـة من تقرير 

التفقـد موضـوع مطلـب النفـاذ إلى المعلومـة مع حجب الأسـماء والألقاب الـواردة بالتقريـر المذكور.

73 - القضيــة عـــدد 872 بتاريــخ 26 ديســمبر 2019، )منظمــة »أنــا يقــظ« فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــّد وزيــرة شــؤون الشــباب والرياضــة( المتعّلقــة 
فريقيــة لكــرة الســّلة لســنتي 2015 و2017، وأّي عقــد  بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخ ورقيــة مــن التقريــر المالــي النهائــي للبطولــة الإ

مبــرم بيــن الجامعــة التونســية لكــرة الســّلة وشــركة خاصــة لتنظيــم البطولتيــن المذكورتيــن.
اعتبــرت الهيئــة أّن المعطيــات الشــخصية الموجــودة بالتقاريــر الماليــة ل تحــول دون النفــاذ إلــى هــذه الأخيــرة طالمــا أنـّـه مــن الممكــن حجــب هــذه المعطيــات 
الشــخصية عنــد تســليم التقاريــر وفًقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

دون المســاس ببقيــة المعلومــات المــراد النفــاذ إليهــا والمضّمنــة بتلــك التقاريــر.
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أّمــا فــي قطــاع الّنقــل يمكــن ذكــر القضيــة عـــدد 664 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2019، )م.ج. ضــّد وزيــر النقــل( المتضّمــن 

شــكاليات المتعّلقــة بمعالجــة الأمتعــة بشــركة  طلــب نســخة ورقيــة أو إلكترونيــة مــن التقريــر النهائــي لمهمــة التدقيــق فــي الإ

الخطــوط التونســية للخدمــات الأرضيــة لســنة 2015 ومــن التقريــر النهائــي بخصــوص نقــل بضاعــة غيــر مرّخــص فيهــا علــى 

متــن الحافلــة التابعــة للشــركة التونســية للنقــل بيــن المــدن الرابطــة بيــن تونــس وبــن قــردان فــي فيفــري 2016 ومــن التقريــر 

النهائــي حــول تهريــب البضائــع علــى متــن الســفن التابعــة للشــركة التونســية للمالحــة فــي ديســمبر 2017.

أّكــدت الهيئــة علــى أنـّـه لئــن تضّمنــت التقاريــر المطلوبــة بعــض المعطيــات الشــخصية المتمّثلــة فــي الأســماء والألقــاب 

والخطــط الخاصــة بالأشــخاص المذكوريــن بهــذه التقاريــر، فــإّن ذلــك ل يحــول دون النفــاذ إلــى هــذه الأخيــرة طالمــا أنـّـه مــن 

الممكــن حجــب هــذه المعطيــات وفًقــا لأحــكام الفصــل 27 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله دون المســاس ببقيــة المعلومــات 

المــراد النفــاذ إليهــا. 

وانتهــت إلــى أنـّـه يّتجــه تأسيّســا علــى جميــع مــا ســبق بّيانــه، الســتجابة إلــى طلــب العــارض فــي تمكينــه مــن الحصــول 

علــى نســخة ورقيــة أو إلكترونيــة مــن التقاريــر المطلوبــة مــع حجــب المعطيــات الشــخصية الــواردة بهــا74.

أّمــا فــي مجــال وزارة الّشــؤون الّدينيــة فــي اتّصــال برقابــة الّنشــاط الجمعّياتــي، يمكــن ذكــر القضيــة عـــدد 803 بتاريــخ 

21 نوفمبــر 2019، )ع.ط. ضــّد وزيــر الشــؤون الدينيــة( المتعّلقــة بطلــب تمكيــن العــارض من المعطيــات المتعلقــة بـــ:

ــي  – ــاركة ف ــان« للمش ــوف الرحم ــة ضي ــة »رعاي ــار جمعي ــي اختي ــة ف ــؤون الديني ــا وزارة الش ــي اعتمدته ــر الت المعايي

ــة الحــج. أعمــال لجن

ــة  – ــي لجن ــي للمشــاركة ف ــع المدن ــات المجتم ــوة جمعي ــة لدع ــل وزارة الشــؤون الديني ــن قب ــدة م ــر المعتم المعايي

ــك. ــّم الدعــوة لذل الحــج وكيــف تت

هــل تمتعــت جمعيــة »رعايــة ضيــوف الرحمــان« بتمويــل عمومــي وفــي حالــة تمتعهــا بذلــك ماهــي القيمــة الجمليــة  –

ــذا التمويل. له

نســخة ورقيــة مــن ملــف طلــب التمويــل العمومــي الــذي تقّدمــت بــه جمعيــة »رعايــة ضيــوف الرحمــان« إلــى وزارة  –

الشــؤون الدينيــة.

تحديــد الجهــة المتكفلــة بتواجــد رئيــس جمعيــة »رعايــة ضيــوف الرحمــان« بالبقــاع المقدســة خــالل موســم الحــج  –

لســنة 2018 وإذا مــا كانــت وزارة الشــؤون الدينيــة توّلــت تحديــد المهمــة التــي أرســل مــن أجلهــا.

ــض  ــماء بع ــا لأس ــا بيان ــات والوصاي ــات والهب ــاعدات والتبرع ــجل المس ــة س ــت وثيق ــن تضمن ــه لئ ــة أنّ ــرت الهيئ اعتب

الأشــخاص المتبرعيــن للجمعيــة، كمــا تضمنــت قائمــة مســيري الجمعيــة بيانــا لأرقــام بطاقــات تعريــف مســيريها، إلّ أن ذلك ل 

يحــول دون تمكيــن العــارض مــن نســخة مــن هــذه الوثائــق وذلــك بالنظــر إلــى أهميــة المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة 

74 - نفــس الموقــف كذلــك فــي القــرار عــدد 599 بتاريــخ 1 أوت 2019، )خ.أ.ق. ضــّد وزيــر النقــل( المتضّمــن طلــب نســخة ورقيــة مــن التقريــر النهائــي الــذي 
أنجزتــه التفقديــة العامــة للنقــل حــول مناظــرة انتــداب أعــوان وإطــارات بشــركة النقــل بالســاحل بعنــوان ســنتي 2015 و2016، إذ اعتبــرت الهيئــة أنـّـه »لئــن تضّمن 
التقريــر المطلــوب بعــض المعطيــات الشــخصية الخاصــة بالمترّشــحين للمناظــرة والمتمّثلــة أساًســا فــي أرقــام بطاقــات التعريــف الوطنيــة الخاصــة بهــم، فــإّن 
ذلــك ل يحــول دون تمكيــن العــارض مــن نســخة منــه ســّيما وأنــه يمكــن للجهــة المّدعــى عليهــا حجــب هــذه المعطيــات عنــد تســليمها للتقريــر المطلــوب«، 
وانتهــت تأسيًســا علــى مــا ســلف بيانــه، إلــى الســتجابة إلــى طلــب العــارض وإلــزام وزيــر النقــل بتمكينــه مــن نســخة ورقيــة مــن تقريــر التفقــد المطلــوب وذلــك 

بعــد حجــب المعطيــات الشــخصية الــواردة بــه.
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والغايــة المــراد تحقيقهــا مــن مطلــب النفــاذ، ســّيما وأنــه يمكــن للجهــة المّدعــى عليهــا حجــب هــذه المعطيــات عنــد تســليمها 

للوثائــق المطلوبــة.

 وحيــث يتجــه تأسيســا علــى مــا ســلف بيانــه، الســتجابة إلــى طلــب العــارض والقضــاء بإلــزام وزيــر الشــؤون الدينيــة 

ــة  ــة »رعاي ــه جمعي ــذي تقدمــت ب ــي ال ــل العموم ــب التموي ــف طل ــة لمل ــق المكون ــن الوثائ ــة م ــن المّدعــي نســخة ورقي بتمكي

ضيــوف الرحمــان« إلــى وزارة الشــؤون الدينيــة، مــع حجــب أســماء وألقــاب الأشــخاص المتبرعيــن وأرقــام بطاقــات تعريــف 

ــة75. مســيري الجمعي

ــخصّية إذا كان عــدم  ــات الّش ــا حجــب وحــذف المعطي ــون ممكن ــد الحــالت ل يك ــي عدي ــه ف ــد أنّ ــّم الّتأكي ــن المه وم

ــخصّية. ــات الّش ــاذ للمعطي ــن نســبّية عــدم الّنف ــا تتبّي ــن هن ــاذ، وم ــي الّنف ــدأ الحــّق ف ــا يمــّس مــن جوهــر مب ــوج إليه الول

ومــن ذلــك يمكــن أن نعــرض القضّيــة عــدد 1123 بتاريــخ 28 نوفمبــر 2019، )ع.د. ضــّد االتّحــاد العــام التونســي 

ــة  ــر الصناع ــة، وزي ــرة الصّح ــة، وزي ــؤون االجتماعي ــر الش ــون وزي ــي والمتداخل ــه القانون ــخص ممّثل ــي ش ــغل ف للش

ــرة شــؤون الشــباب والرياضــة،  ــة، وزي ــة الترابي ســكان والتهيئ ــز واالإ ــر التجهي والمؤّسســات الصغــرى والمتوّســطة، وزي

وزيــر التجــارة، وزيــر تكنولوجيــات االتّصــال واالقتصــاد الرقمــي( الّراميــة إلــى إلــزام التّحــاد العــام التونســي للشــغل فــي 

شــخص ممّثلــه القانونــي بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن الوثائــق المتمّثلــة فــي:

 تقارير مراجع الحسابات لالتحاد العام التونسي للشغل للسنوات المالية من 2010 إلى 2017. –

التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 لالتّحاد العام التونسي للشغل. –

جــدول تفصيلــي يتضمــن أســماء كل النقابييــن المتمتعيــن بالتفــّرغ النقابــي أو بالوضــع علــى الذمــة مــع بيــان تاريــخ  –

دارة الأصليــة والجهــة التــي صادقــت علــى مطلــب التفــّرغ. بدايــة التفــرغ ومّدتــه والإ

اعتبـرت الهيئـة أنّـه »علـى خـالف مـا دفعـت بـه الجهـة المّدعـى عليهـا، فـإّن تمكيـن العـارض مـن نسـخة مـن الوثائـق 

المطلوبـة والمّتصلـة بالتصـرّف المالـي لالتّحـاد ليـس مـن شـأنه المسـاس بالحـق النقابـي أو تهديد اسـتقاللية المنظمـة النقابية 

وإنمـا ينصهـر ضمـن تكريـس مبـادئ الشـفافية والمسـاءلة، ناهيـك وأّن الفصـل 35 مـن الدسـتور نـّص علـى وجـوب أن تلتـزم 

الأحـزاب والنقابـات والجمعيـات فـي أنظمتهـا الأساسـية وفـي أنشـطتها بأحـكام الدسـتور والقانـون وبالشـفافية الماليـة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 4 مــن القانــون الأساســي عــدد 63 لســنة 2004 المــؤّرخ فــي 27 جويليــة 2004 والمتعّلــق بحمايــة 

المعطيــات الشــخصية أنـّـه »تعتبــر معطيــات شــخصية علــى معنــى هــذا القانــون كل البيانــات مهمــا كان مصدرهــا أو شــكلها 

ــة  ــا أو قابــال للتعريــف بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة باســتثناء المعلومــات المّتصل ــا معرّف واّلتــي تجعــل شــخصا طبيعي

بالحيــاة العامــة أو المعتبــرة كذلــك قانونــا«.

ــر  ــة مــن التقاري ــن العــارض مــن نســخة ورقي ــن طلــب تمكي ــة( المتضّم ــر الشــؤون الديني ــر 2019، )ع.غ. ضــّد وزي ــخ 28 نوفمب 75 - القــرار عــدد 721 بتاري
والشــكاوى التــي وردت فــي حّقــه مــن أجــل إنهــاء تكليفــه بخطــة إمــام خطيــب بجامــع الســالم حــي النصــر مــن معتمديــة أريانــة، وتقريــر التفّقــد اّلــذي أجــري 
معــه خــالل شــهر أكتوبــر مــن ســنة 2017 علــى إثــر الرســالة اّلتــي تقــّدم بهــا للكشــف عــن الأطــراف المتواطئــة مــع التطــرّف داخــل الــوزارة، اعتبــرت الهيئــة كذلــك 
أنّــه لئــن تضّمنــت التقاريــر المطلوبــة بيانــا لهويــات الأشــخاص الممضيــن عليهــا، فــإّن ذلــك ل يحــول دون تمكيــن العــارض مــن الحصــول علــى نســخة منهــا 
طالمــا أنـّـه يمكــن للجهــة المّدعــى عليهــا حجــب هــذه المعطيــات الشــخصية قبــل تســليمه التقاريــر المطلوبــة وفًقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون 

الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار إليــه أعــاله.
وحيــث يّتجــه تأسيســا علــى مــا ســلف بيانــه، الســتجابة إلــى طلــب العــارض والقضــاء بإلــزام وزيــر الشــؤون الدينيــة بتمكيــن المّدعــي مــن نســخة ورقيــة مــن 
التقاريــر المتعّلقــة بطلــب إعفائــه مــن خطــة إمــام خطيــب بجامــع الســالم بحــي النصــر مــع حجــب البيانــات المّتصلــة بهويــة محّرريهــا وصفاتهــم كتمكينــه مــن 

نســخة مــن تقريــر التفّقــد الــذي أجــري معــه مــن قبــل مصالــح الــوزارة خــالل شــهر أكتوبــر مــن ســنة 2017.
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وحيــث أّن حصــول العــارض علــى قائمــة النقابييــن المتمّتعيــن بالتفــّرغ النقابــي أو بالوضــع علــى الذمــة مــع بيــان تاريــخ 

دارة الأصليــة والجهــة التــي صادقــت علــى مطلــب التفــّرغ ليــس مــن شــأنه خالفــا لمــا تمّســكت بــه  بدايــة التفــرغ ومّدتــه والإ

الجهــة المدعــى عليهــا، المســاس بالمعطيــات الشــخصية لهــؤلء الأعــوان أو بحياتهــم الخاصــة أو بقناعاتهــم الذاتيــة ضــرورة 

ــة  ــة وفــي المــوارد المالي ــاة العامــة لتّصالهــا بحســن التصــرّف فــي الأمــوال العمومي ــق بالحي ــة تتعّل أّن المعلومــات المطلوب

والبشــرية الموضوعــة علــى ذمــة المؤّسســات والهيــاكل العموميــة.

وحيــث علــى فــرض أّن الكشــف عــن المعلومــات المطلوبــة فــي هــذا الصــدد مــن شــأنه المســاس بالمعطيــات الشــخصية 

ــذه  ــن ه ــف ع ــالل الكش ــن خ ــتحّقق م ــي س ــة اّلت ــة العام ــإّن المصلح ــي، ف ــم النقاب ــة بانتمائه ــن والمّتصل ــوان المعنيي لالأع

المعلومــات والمّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة علــى مســتوى التصــرّف فــي الأمــوال العموميــة تعتبــر فــي تقديــر 

الهيئــة أهــم بكثيــر مــن الضــرر اّلــذي يمكــن أن يلحــق بهــؤلء الأعــوان نتيجــة الكشــف عــن انتماءاتهــم النقابيــة لســّيما وأّن 

انتماءهــم للمنّظمــة النقابيــة المعنيــة ونشــاطهم بهياكلهــا معلــوم للعمــوم.

وحيــث يّتجــه تأسيًســا علــى جميــع مــا ســبق بيانــه، الســتجابة إلــى طلــب العــارض وتمكينــه مــن نســخة مــن الوثائــق 

ــة. ــات المطلوب والمعلوم

فــي إطــار مماثــل يتعّلــق بدعــم حــّق الملكّيــة الفكريّــة تتنــّزل القضّيــة عـــدد 641 بتاريــخ 10 أكتوبــر 2019، )ت.ج. 

ضــّد الرئيــس المديــر العــام لمؤّسســة التلفــزة التونســية( والتــي تعّلــق بتمكيــن العــارض مــن المعلومــة المّتصلــة بعــدد 

مــرات إعــادة بــث العمــل الفنــي »كالم الليــل« بمختلــف أجزائــه منــذ 14 جانفــي2011 إلــى غايــة تاريــخ تقديــم مطلــب النفــاذ 

إلــى المعلومــة مــن قبــل مؤّسســة التلفــزة التونســية بقناتيهــا الأولــى والثانيــة.

واعتبــرت الهيئــة »أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــّم تنظيــم 

ــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى  ممارســته بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــّدة أهــداف لعــل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي 

المرفــق العــام ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل الخاضعــة للقانــون«.

ــد مــن خــالل القــرارات الّصــادرة ســنة 2020 ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال صلــب  نفــس المبــادئ الآنــف ذكرهــا تتأّك

ــس(، إذ  ــة بتون ــانية واالجتماعي ــوم االنس ــة العل ــد كلي ــّد عمي ــي 2020، )ف.س. ض ــخ 9 جانف ــدد 1030 بتاري ــرار ع الق

اعتبــرت الهيئــة »أّن الكشــف عــن المعطيــات المتعّلقــة بأســماء الأســتاذة المقّرريــن وباختصاصهمــا الدقيــق وبتاريــخ تعيينهمــا 

ورتبتهمــا وتاريــخ ترســيم كّل منهمــا فــي الرتبــة ومركــز عملهمــا مــن شــأنه إلحــاق ضــرر بالأســاتذة المقّرريــن وأن يتســّبب لهمــا 

ــن معــه الســتجابة لطلبــات العارضــة مــع  ــا يتعّي ــر التقييــم مســتقبالً، مّم ــر ســلًبا علــى موضوعيــة تقاري فــي إحــراج وأن يؤثّ

حجــب أســماء المقّرريــن وصفاتهــم عمــالً بمقتضيــات الفصــل 27 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله«76.

76 - القضيــة عــدد 590 بتاريــخ 23 مــاي 2019، )و.ب.أ. ضــّد عميــد كليــة العلــوم بتونــس( المتعّلقــة بالحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن التقريــر الــذي قّدمته 
الأســتاذة المشــرفة علــى تأطيرهــا بشــأنها إلــى عميــد الكّلية.

أقــرّت الهيئــة أنـّـه لئــن تضمــن التقريــر المطلــوب بيانــات تخــّص بعــض الأشــخاص المذكوريــن بــه، فــإن ذلــك ل يحــول دون إمكانيــة النفــاذ إلــى هــذا التقريــر 
طالمــا أنّــه مــن الممكــن حجــب هــذه المعطيــات الشــخصية عنــد تســليم الوثيقــة وفًقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله دون 

المســاس ببقيــة المعلومــات المــراد النفــاذ إليهــا والمضّمنــة بالتقريــر موضــوع مطلــب النفــاذ.
ــه يّتجــه فــي ضــوء مــا ســبق بيانــه، الســتجابة إلــى طلــب المّدعيــة وتمكينهــا مــن نســخة ورقيــة مــن التقريــر المطلــوب مــع حجــب الأســماء  وانتهــت إلــى أنّ

الــواردة بــه.
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ــة  ــؤون الثقافي ــة للش ــة الجهوي ــّد المندوبي ــاي 2020، )أ. د ض ــخ 29 م ــدد 1183 بتاري ــرار ع ــاء بالق ــا ج ــك م وكذل

ــة للســيد ز.ع.  داري ــى الصفــة الإ ــق طلــب الّنفــاذ بالحصــول عل ــة(، وقــد تعّل ــر الشــؤون الثقافي ــة والمتداخــل وزي بجندوب

موظــف بمركــز الفنــون الدراميــة بجندوبــة، العقــود الخاصــة بالأســتاذ س.ن. فيمــا يخــص توليــه رئاســة لجنــة التحكيــم فــي 

مهرجــان 4/4 للمســرح المحتــرف وكذلــك التربــص بنفــس التظاهــرة، طلــب عــروض تربــص تعاونيــة المســرح، التقريــر المالــي 

والأدبــي لمهرجــان 4/4 للمســرح المحتــرف والتقريــر المالــي والأدبــي للجنــة فــرز المشــاريع الفنيــة.

ورغــم دفــع الجهــة المّدعــى عليهــا مبــدأ حمايــة الحيــاة الخاصــة وســريّة المعطيــات الّشــخصية المضّمــن بالفصــل 24 

مــن الدســتور وأحــكام القانــون الأساســي عــدد 63 لســنة 2004 المــؤرخ فــي27 جويليــة 2004 المتعّلــق بحمايــة المعطيــات 

الّشــخصية، اعتبــرت الهيئــة »أّن تســليم العــارض نســخة مــن التقاريــر والعقــود المطلوبــة، بعــد حجــب المعطيات الشــخصية 

الــواردة بهــا مثلمــا ســلف بيانــه، مــن شــأنه أن يســاهم بصفــة مباشــرة فــي تكريــس مبــدأي الّشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق 

بالتصــرّف فــي المرفــق العــام للثقافــة، كمــا مــن شــأنه أن يدّعــم الّثقــة فــي الهيــاكل العموميــة الخاضعــة لأحــكام القانــون 

الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ الــى المعلومــة«.

كمــا اســتنتجت الهيئــة أنـّـه »وعلــى فــرض تضّمــن بعــض مــن الوثائــق المطلوبــة معطيــات شــخصية مثلمــا دفعــت بذلــك 

الجهــة المّدعــى عليهــا، فــي رّدهــا علــى الّدعــوى، فــإّن ذلــك ل يحــول قانونــا دون إمكانيــة تمكيــن العــارض مــن نســخة منهــا، 

ضــرورة أنـّـه يمكنهــا حجــب هــذه المعطيــات عنــد تســليمها طبقــا لمــا تخولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 

ــق بالحــّق فــي الّنفــاذ الــى المعلومــة«، لتنتهــي إلــى »الســتجابة الــى  22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

طلــب العــارض وتمكينــه مــن نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة بعــد حجــب كل المعطيــات الشــخصية الــواردة بهــا«.

نلتمــس نفــس المنهجيــة مــن خــالل القــرار عـــدد 1722 بتاريــخ 12 نوفمبــر 2020، )م.م. ضــّد رئاســة الحكومــة فــي 

شــخص ممثلهــا القانونــي(، والــذي تعّلــق بطلــب الحصــول علــى نســخة ورقّيــة مــن الّتقريــر الرّقابــي المنجــز مــن قبــل هيئــة 

الرّقابــة العاّمــة للمصالــح العمومّيــة برئاســة الحكومــة علــى أعمــال التصــرّف بالمركــز الوطنــي البيداغوجــي خــالل مهّمــة التفّقــد 

المنجــزة ســنة 2017 مــع أجوبــة المركــز علــى المالحظــات والّتوصيــات المدرجــة بــه.

وفــي إطــار القضّيــة الماثلــة ذّكــرت الهيئــة بمقتضيــات الفصــل 27 مــن قانــون الّنفــاذ إلــى المعلومــة الــذي ينــّص علــى 

أنـّـه »إذا كانــت المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــالّ  يمكــن 

النفــاذ إليهــا إل بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا«.

كمــا اســتندت الهيئــة إلــى أحــكام الفصــل 6 مــن نفــس القانــون الــذي ينــّص علــى أنـّـه »يتعيــن علــى الهيــاكل الخاضعــة 

لأحــكام هــذا القانــون أن تنشــر وتحّيــن وتضــع علــى ذمــة العمــوم بصفــة دوريــة وفــي شــكل قابــل لالســتعمال المعلومــات 

المتعلقــة بتقاريــر هيئــات الرقابــة طبقــا للمعاييــر المهنيــة الدوليــة وكل معلومــة تتعلــق بالماليــة العموميــة«.

ــر  ــار التقاري ــى المعلومــة علــى اعتب ــة النفــاذ إل ــه »اســتقر فقــه قضــاء هيئ ــى أنّ ــة فــي هــذا الّنطــاق عل وشــّددت الهيئ

داريــة العموميــة والتــي لئــن تتضّمــن فــي أغلبهــا بعــض المعلومــات الشــخصية، إلّ أّن ذلــك ل يحــول  الرقابيــة مــن الوثائــق الإ

دون إمكانيــة النفــاذ إليهــا طالمــا أنـّـه مــن الممكــن حجــب هــذه المعطيــات وفقــا لأحــكام الفصــل 27 مــن القانــون المشــار إليــه 

أعــاله دون المســاس ببقيــة المعلومــات المــراد النفــاذ إليهــا والمضّمنــة بالتقاريــر«.

وفــي هــذا الّصــدد اعتبــرت الهيئــة »أّن طلــب المدعــي الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن الّتقريــر الرّقابــي المنجــز مــن 

قبــل هيئــة الرّقابــة العاّمــة للمصالــح العمومّيــة برئاســة الحكومــة علــى أعمــال التصــرّف بالمركــز الوطنــي البيداغوجــي خــالل 
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مهّمــة التفّقــد المنجــزة ســنة 2017 مــع أجوبــة المركــز علــى المالحظــات والّتوصيــات المدرجــة بــه، ل ينــدرج ضمــن أّي حالــة 

مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، بــل علــى خــالف ذلــك 

فإنّهــا تعتبــر مــن الوثائــق الواجبــة النشــر مــن قبــل الهيــكل العمومــي تلقائيــا، كمــا أّن اطــالع العــارض عليهــا وحصولــه علــى 

نســخة منهــا يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة 

فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرافــق العموميــة ويدعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا 

وتقييمهــا«.

وقــّررت الهيئــة »تأسيســا علــى جميــع مــا تقــّدم، الســتجابة لطلــب العــارض وإلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكينــه مــن 

نســخة مــن الّتقريــر الرّقابــي المطلــوب وذلــك بعــد حجــب المعطيــات الشــخصية الــواردة بــه«77.

ــات  ــة والمعطي ــرار التجاري ــمل الأس ــة« ليش ــة الفكريّ ــوم »الملكّي ــي مفه ــعت ف ــة توّس ــر أّن الهيئ ــر التذكي ــن الجدي وم

الســتراتيجّية.

ابع:
ّ
المبحث الر

حماية المعطيات االستراتيجية الخاصة بالهياكل 
والمنشآت التـي شملتها أعمال الرقابة والمتابعة

يقتضــي الفصــل 3 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 29 جــوان 2020 المتعلــق بتنظيــم عمليــة 

نشــر تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر المتابعــة الصــادرة عنهــا أن »تراعــى عنــد نشــر التقاريــر المذكــورة بالفصليــن الأول و2 مــن 

هــذا الأمــر الحكومــي المبــادئ والمقتضيــات التاليــة:

مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والعالقات الدولية، –

وضوح المعطيات المضّمنة بالتقارير وقابليتها للفهم، –

حماية المعطيات الشخصية، –

حماية المعطيات االستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشآت التـي شملتها أعمال الرقابة والمتابعة«. –

ــة مــع  ــر الرّقاب ــبق فــي فــرض واجــب نشــر تقاري ــا الّس ــى المعلومــة كان له ــاذ إل ــة الّنف ــأّن هيئ ــر ب ومــن المهــّم الّتذكي

مراعــات حجــب الأســرار التجاريــة والمعطيــات الســتراتيجّية وتكريــس مبــدأ حمايــة الأســرار التجاريــة والســتراتيجّية حفاظــا 

نتوســاي. ــر الإ ــى معايي ــة بالرجــوع إل ــته الهيئ ــاء كرّس ــح الشــركات المنافســة، وهــو فقــه قضــاء بّن علــى مصال

77 - كذلــك خــالل القــرار عـــــدد 62 بتاريــخ 28 مــاي 2018، )خ.ق. ضــّد وزيــر الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري( المتعّلــق بتمكيــن العــارض مــن 
نســخة ورقيــة مــن تقريــر البحــث المجــرى مــن قبــل التفقديــة العامــة بالــوزارة بالمركــز الفنــي للفالحــة البيولوجيــة بشــط مريــم حــول التجــاوزات المنســوبة 
إليــه، كرّســت الهيئــة نفــس المبــدأ بــأن اعتبــرت أنّــه »لئــن تضمــن التقريــر المطلــوب بيانــا كامــال لهويــات بعــض الأشــخاص الذيــن شــملتهم أبحــاث التفقــد 
وكذلــك بيانــا لهويــات الأشــخاص الذيــن أدلــوا بشــهاداتهم ووظائفهــم، فإنــه يمكــن للجهــة المدعــى عليهــا حجــب جميــع هــذه المعطيــات قبــل تســليم العــارض 
الوثيقــة المطلوبــة«، لتنتهــي فــي ضــوء مــا ســبق بيانــه، إلــى التصريــح بقبــول الدعــوى أصــال وإلــزام وزيــر الفالحــة والمــوارد المائيــة بتمكيــن العــارض مــن نســخة 
ورقيــة مــن تقريــر البحــث المجــرى مــن قبــل التفقديــة العامــة بالــوزارة بالمركــز الفنــي للفالحــة البيولوجيــة بشــط مريــم حــول التجــاوزات المنســوبة إليــه مــع 

حجــب جميــع البيانــات الشــخصية المتصلــة بأســماء وألقــاب الأشــخاص المشــمولين بالبحــث ووظائفهــم بالمركــز.
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ــق  ــى وثائ ــاذ إل ــب الّنف ــة طل ــة فــي الّنزاعــات المتضّمن ــارات تطــرح خاّص ــل هــذه العتب ــأّن مث ــر ب ــر الّتذكي ومــن الجدي

ــة. ــات العمومّي ــق بالّصفق تتعّل

ــة  ــق والمعلومــات المتعّلقــة بالّصفقــات العمومّي ــى الوثائ ــاذ إل ــون والقضــاء المقــارن، ُطرحــت مســألة الّنف وفــي القان

ــر فــي الغــرض78. ــون الفرنســي، وأنتجــت فقــه قضــاء غزي بالقان

ــزت الهيئــة بالجــرأة، إذ كرّســت مبــدأ حمايــة الأســرار التجاريــة والمعطيــات الســتراتيجّية منــد ثانــي  وفــي تونــس، تمّي

ــي  ــل فــي القــرار عــدد 2 بتاريــخ 7 مــارس 2018، )شــركة »ويتكــو ســبور« فــي شــخص ممثلهــا القانون قــرار لهــا والمتمّث

ســكان بباجــة(، والمتضّمــن إلــزام  ــر الجهــوي للتجهيــز واالإ ضــّد والــي باجــة والمتداخلــون رئيــس بلديــة تســتور والمدي

والــي باجــة بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخة مــن الوثائــق المكّونــة للملــف الخــاص بطلــب العــروض 

ــدول  ــعار والج ــدول الأس ــزام، ج ــي: اللت ــا يل ــة فيم ــتور والمتمثل ــدي بتس ــب البل ــيب الملع ــق بتعش ــدد 16/2015 المتعل ع

داريــة والفنيــة، الملــف الفنــي لطلــب العــروض المقــدم مــن قبــل الشــركة التــي آلــت إليهــا  التفصيلــي لهــا، كراســي الشــروط الإ

الصفقــة، تقريــر فــرز العــروض الــذي تمــت المصادقــة عليــه مــن قبــل اللجنــة الجهويــة لمراقبــة الصفقــات، شــهادتي المنشــأ 

المتعلقتيــن بالحبيبــات المطاطيــة والعشــب الصطناعــي، تقريــر التحاليــل المخبريــة علــى العشــب الصطناعــي والحبيبــات 

المطاطيــة التــي وقــع تزويــد الحظيــرة بهــا.

وفــي هــذه القضّيــة اعتبــرت الهيئــة »أن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو 

ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس  ــم طــرق وإجــراءات ممارســته بموجــب القان ــّم تنظي ــوي، ت معن

2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية 

ــق بالتصــرّف فــي المرفــق العــام وتحســين جــودة هــذا المرفــق ودعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع  والمســاءلة فيمــا يتعل

السياســات العامــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا«.

ــة يعــّد  ــة للصفقــات العمومي ــق المّكون ــى الوثائ ــاذ إل ــن كان النف ــه »ولئ ــى أنّ ــة فــي هــذا الّنطــاق عل ــدت الهيئ وقــد أّك

ــات ومتابعــة  ــق بإجــراءات إســناد هــذه الصفق ــا يتعل ــدأي الشــفافية والمســاءلة فيم ــس مب ــات الأساســية لتكري ــن الضمان م

تنفيذهــا، إال أن اســتعمال هــذا الحــق ال يمكــن أن يــؤدي، طبقــا لمــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء المقــارن، إلــى الولــوج 

ــة  ــرارها الصناعي ــس أس ــي تعك ــات والت ــذه الصفق ــي ه ــاركة ف ــة المش ــات االقتصادي ــة بالمؤسس ــق الخاص ــى الوثائ إل

ــة«. ــتراتيجياتها التجاري واس

وتعليــال لموقفهــا، اعتبــرت الهيئــة أّن مســألة الحــّق فــي المنافســة الّشــريفة تقــف حائــال جّديــا أمــام الحــّق فــي الّنفــاذ 

إلــى المعلومــة، إذ اعتبــرت »أّن القــول بخــالف ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي، ال فقــط إلــى الزيــغ عــن االأهــداف التــي يســعى 

القانــون إلــى تكريســها، وإنمــا أيضــا إلــى االخــالل بقواعــد المنافســة الشــريفة بيــن هــذه المؤسســات ســّيما بالنســبة 

للصفقــات القابلــة للتجــّدد مثلمــا هــو الشــأن فــي قضيــة الحــال«.

ومــن المعلــوم أّن الّصفقــة تتضّمــن عديــد الوثائــق، ول يجــوز اعتبارهــا جميعــا اســتثناء لحــّق الّنفــاذ إلــى المعلومــة، 

وعليــه تمّيــز هــذا القــرار بتوّخــي الهيئــة لمنهــج تمييــزي أو تصنيفــي بيــن مختلــف الوثائــق المكّونــة للّصفقــة.

78 - CADA, » La communication des documents administratifs en matière de commande publique «, publié sur : etude-cada-daj.pdf 
)intendance03.fr( ; communication-docus-adm-2019.pdf )economie.gouv.fr( ; pub_art.c.record-sep2014.pdf )seban-associes.avocat.fr(
Consulté le …..
Voir aussi : » Secret des affaires et marchés publics: la communication des documents de marchés «, CJFI, n° 51.

http://www.intendance03.fr/CADA-daj-280213.pdf
http://www.intendance03.fr/CADA-daj-280213.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/execution-marches/communication-docus-adm-2019.pdf
https://www.seban-associes.avocat.fr/wp-content/uploads/2015/08/pub_art.c.record-sep2014.pdf
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وقــد جــاء بالقــرار المذكــور »أن مــا ســبق بيانــه، يقتضــي التمييــز فيمــا يتعلــق بالوثائــق المكّونــة للصفقــة موضــوع طلــب 

ــة للصفقــة أو  ــة والفني داري ــزام أو كراســات الشــروط الإ ــل اللت ــرام الصفقــة مث ــة بإجــراءات اب ــق المّتصل ــن الوثائ ــاذ، بي النف

الثمــن الجملــي للعــرض أو كذلــك تقاريــر فــرز العــروض والتــي تســمح بمتابعــة مــدى احتــرام المشــتري العمومــي لشــفافية 

الإجــراءات وللمبــادئ الأساســية المتصلــة بالمنافســة وحريــة المشــاركة والمســاواة أمــام الطلــب العمومــي، وهــي وثائــق قابلــة 

للنفــاذ إليهــا مــن قبــل الشــركات المشــاركة فــي طلبــات العــروض الخاصــة بهــذه الصفقــات وكذلــك مــن قبــل العمــوم تكريســا 

ــل  ــات مث ــذه الصفق ــي ه ــاركة ف ــة المش ــات االقتصادي ــة بالمؤسس ــق الخاص ــن الوثائ ــدأي الشــفافية والمســاءلة، وبي لمب

ــتراتيجيتها  ــة واس ــرارها الصناعي ــس اس ــي تعك ــق الت ــن الوثائ ــا م ــة وغيره ــا الفني ــة وملفاته ــعارها التفصيلي ــداول أس ج

ــة للنفــاذ  ــة بتســيير المرافــق العامــة والقابل ــة المّتصل ــق العمومي ــل الوثائ ــي ال يمكــن اعتبارهــا مــن قبي ــة، والت التجاري

إليهــا«.

وتطبيقــا لمــا وضعتــه الهيئــة مــن معاييــر تصنيفّيــة للوثائــق المكّونــة للّصفقــة اعتبــرت فــي القضّيــة الماثلــة أنّــه »لئــن 

كانــت تقاريــر التحاليــل المخبريــة تنتمــي إلــى هــذه الفئــة الثانيــة مــن الوثائــق الخاصــة بالشــركات المتنافســة، إل أنــه يتجــه 

اســتثناء التقريــر الســّمي المجــرى علــى العشــب الصطناعــي وعلــى الحبيبــات المطاطيــة التــي وقــع تزويــد الحظيــرة بهــا، مــن 

التمييــز الســالف بيانــه، وذلــك بالنظــر إلــى ارتبــاط هــذه الوثيقــة بالصحــة العامــة.

وحيــث يتجــه تأسيســا علــى جميــع مــا تقــّدم بيانــه، الســتجابة جزئيــا إلــى طلبــات المدعيــة وذلــك بإلــزام الجهــة المدعى 

عليهــا بتمكينهــا مــن الوثائــق التاليــة المكّونــة لملــف الصفقــة المتعلقــة بتعشــيب الملعــب البلــدي بتســتور: اللتــزام، جــدول 

داريــة والفنيــة، تقريــر فــرز العــروض المصــادق عليــه مــن قبــل اللجنــة الجهويــة لمراقبــة  الأســعار الجملــي، كراســي الشــروط الإ

الصفقــات العموميــة، وكذلــك نســخة مــن التقريــر الســّمي المجــرى علــى العشــب الصطناعــي وعلــى الحبيبــات المطاطيــة 

التــي وقــع تزويــد الحظيــرة بهــا، ورفــض الدعــوى فيمــا زاد عــن ذلــك«.

واصلــت الهيئــة نفــس التمّشــي كذلــك خاّصــة ضمــن القــرار عــدد 565 بتاريــخ 31 أكتوبــر 2019، )منظّمــة »أنــا يقــظ« 

ــزام  ــب إل ــزاع بطل ــق الّن ــس(، إذ تعّل ــاالت تون ــركة اتص ــام لش ــر الع ــس المدي ــّد الرئي ــي ض ــا القانون ــخص ممّثله ــي ش ف

الرئيــس المديــر العــام لشــركة اتصــالت تونــس بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن الحصــول علــى نســخة 

ورقيــة أو إلكترونيــة تتضمــن تقاريــر التدقيــق الداخلــي للشــركة للســنوات الممتــدة مــن ســنة 2011 إلــى ســنة 2018 والعقــود 

ــن وشــركات التنشــيط للســنوات المتراوحــة مــن  ــن المعتمدي ــع الموزعي والستشــارات وكراســات الشــروط الممضــاة مــع جمي

ــى  ــا للســنوات المتراوحــة مــن ســنة 2007 إل ــع الستشــارات والشــراءات المتعلقــة بالهداي ــى ســنة 2012 وجمي ســنة 2007 إل

ســنة 2018.

وبمناســبة هــذا القــرار ســنحت الفرصــة للهيئــة للّتأكيــد علــى »أّن تمكيــن العارضــة مــن نســخة منهــا ليــس مــن شــأنه أن 

يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي، بــل علــى خــالف ذلــك فــإن تمكينهــا مــن نســخة منهــا ينصهــر 

صلــب المبــادئ الأساســية للقانــون الأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وأبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية 

والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير المنشــآت العموميــة وضمــان حســن التصــرف فــي المــال العمومــي«، لتنتهــي إلــى أنـّـه »لئــن 

تضّمنــت التقاريــر المطلوبــة بعــض البيانــات التــي تتّصــل باالأســرار الصناعيــة والتجاريــة لشــركة اتصــالت تونــس، إلّ أن 

ذلــك ل يحــول دون تمكيــن العارضــة مــن نســخة منهــا وذلــك بالنظــر إلــى أهميــة 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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ولــم تقتصــر الهيئــة علــى تكريــس هــذا المبــدأ المتعّلــق بحمايــة وحجــب الأســرار التجاريــة والمعطيــات الســتراتيجّية 

فقــط بخصــوص وثائــق الّصفقــات العمومّيــة، بــل توّســعت فــي ذلــك ليشــمل جميــع الوثائــق وبالخصــوص تقاريــر الهيئــات 

الرّقابّيــة.

ويتأّكــد ذلــك مــن خــالل القــرار عــدد 415 بتاريــخ 9 أكتوبــر 2019، )منظّمــة »أنــا يقــظ« في شــخص ممّثلهــا القانوني 

ضــّد الرّئيــس المديــر العــام للّشــركة الوطنّيــة لتوزيــع البتــرول(، وقــد طلبــت ضمنــه المنّظمــة تمكينهــا مــن نســخة ورقّيــة 

أو إلكترونّيــة مــن تقاريــر مراجــع الحســابات حــول أنظمــة الرّقابــة الّداخلّيــة للّشــركة للّســنوات 2015 و2016 و2017.

ــا تتضّمــن  وقــد ثبــت للهيئــة بعــد اّطالعهــا علــى مضمــون الّتقاريــر المدلــى بهــا مــن قبــل الّشــركة المّدعــى عليهــا أنّه

داري والمالــي والفّنــي للّشــركة مــن أجــل تشــخيص أهــّم الّنقائــص علــى مســتوى مجــالت  رصــدا لمختلــف أوجــه التصــرّف الإ

الّتنظيــم الّداخلــي وطــرق العمــل وأنظمــة المعلومــات والرّقابــة مشــفوعا بتوصيــات مراجعــي الحســابات وإجابــات الّشــركة، 

معتبــرة »أّن الّكشــف عــن المعلومــات المضّمنــة بالّتقاريــر المذكــورة ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن 

العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدولّيــة، بــل علــى خــالف ذلــك، فــإن حصــول العارضــة علــى هــذه الوثائــق ينصهــر 

ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الّراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرّف فــي قطــاع الّطاقــة 

ومراقبــة حســن التصــرّف فــي المــال العــاّم«، لتنتهــي إلــى أنـّـه »ولئــن تضّمنــت التقاريــر المطلوبــة بعــض المعطيــات التجارية 

الحّساســة التــي قــد يمّثــل افشــاؤها خطــرا علــى مصالــح الّشــركة، فإنّــه يمكــن لهــذه االأخيــرة حجــب هــذه المعطيــات 

عنــد تســليم نســخة مــن الّتقاريــر إلــى العارضــة طبقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون االأساســي عــدد 22 

لســنة 2016«.
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دراسات وتقارير:
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D.R.I.، مــارس 2020:

http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%81-

%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-

%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

% D 9 % 8 7 % D 9 % 8 A % D 8 % A 6 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 1 % D 8 % A 7 % D 8

%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf

ــة بدعــم مــن وزارة الشــؤون  – ــى المعلوم ــاذ إل ــة النف ــة«، إعــداد هيئ ــى المعلوم ــاذ إل ــة الّنف »اســتراتيجّية الّتواصــل لهيئ

 ،).D.R.I( ــة ــر عــن الديمقراطي ــة للتقري ــون« للمنظمــة الدولي ــة القان ــدا فــي إطــار مشــروع »دول ــة لمملكــة هولن الخارجي

ــبتمبر 2020. س

داريـّـة والمالّيــة بدعــم  – داري والمالــي فــي تونــس«، تحــت إشــراف الهيئــة العليــا للرّقابــة الإ »الدليــل المنهجــي للمتفقــد الإ

ــم،  ــا لشــؤون الحك ــدان القتصــادي للشــرق الأوســط وشــمال افريقي ــي المي ــة ف ــاون والتنمي ــة التع ــج منظم ــن برنام م

ــم  ــة التونســية، مشــروع »الحك ــع الحكوم ــة وبالتنســيق م ــث البريطاني ــة وشــؤون الكومنول ــن وزارة الخارجي ــل م وبتموي

الرشــيد ومكافحــة الفســاد فــي تونــس«، 2020.

داريـّـة  – داري والمالــي والفنــي فــي تونــس«، تحــت إشــراف الهيئــة العليــا للرّقابــة الإ »مدّونــة بمدونــة أخالقيــات المتفقــد الإ

والمالّيــة بدعــم مــن برنامــج منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان القتصــادي للشــرق الأوســط وشــمال افريقيا لشــؤون 

ــة التونســية، مشــروع  ــع الحكوم ــة وبالتنســيق م ــث البريطاني ــة وشــؤون الكومنول ــن وزارة الخارجي ــل م ــم، وبتموي الحك

»الحكــم الرشــيد ومكافحــة الفســاد فــي تونــس«، 2020.

»مدونة الأخالقيات وقواعد السلوك المهني«، منظمة الصحة العالمية. –

»دليــل المكونيــن فــي مجــال ســلوكيات وأخالقيــات العــون العمومــي«، برنامــج تعزيــز الحوكمــة الديمقراطيــة والمســاءلة  –

العموميــة فــي تونــس، الســتراتيجّية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، بالّشــركة مــع برنامــج الأمــم المتحــدة 

نمائــي، وبدعــم مــن الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد، ومصالــح الحوكمــة برئاســة الحكومــة: الإ

https://inlucc.tn/wp-content/uploads/2021/05/GUIDE-Formation-des-formateurs-.pdf

دارية والمالية. – دليل الممارسات الفضلى لحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية لسنة 2018، الهيئة العليا للرقابة الإ

دارة تضــارب المصالــح فــي المرفــق العــام،  – توصيــة منظمــة التعــاون القتصــادي والتنميــة بشــأن المبــادئ التوجيهيــة لإ

منظمــة التعــاون القتصــادي والتنميــة، 2003:

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-%20LEGAL-0316

http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf
https://inlucc.tn/wp-content/uploads/2021/05/GUIDE-Formation-des-formateurs-.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-%20LEGAL-0316
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ــي  – ــق الوطن ــة التونســية نموذجــا«، الفري ــرض التجرب ــة وع ــي المقارب ــي قطــاع الصحــة: التطــور ف »مكافحــة الفســاد ف

لتقييــم مخاطــر الفســاد فــي قطــاع الصحــة، وزارة الصحــة، الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، بالتعــاون مــع مشــروع 

ــة. ــز النزاهــة فــي البلــدان العربي قليمــي لمكافحــة الفســاد وتعزي ــي الإ نمائ برنامــج الأمــم المتحــدة الإ

»إدارة مخاطــر الفســاد فــي قطــاع الصّحــة: التمّشــي والّنتائــج فــي الّســياق الّتونســي«، الفريــق الوطنــي لتقييــم مخاطــر  –

ــة لمكافحــة الفســاد، بالتعــاون مــع مشــروع برنامــج الأمــم  ــة الوطني الفســاد فــي قطــاع الصحــة، وزارة الصحــة، الهيئ

قليمــي لمكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة فــي البلــدان العربيــة. نمائــي الإ المتحــدة الإ

دليل الممارسة الجيدة للضوابط الداخلية والأخالقيات والمتثال، منظمة التعاون القتصادي والتنمية، 2010، باريس: –

https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/44884414.pdf

اتفاقيــة مكافحــة رشــوة الموظفيــن العمومييــن الأجانــب فــي المعامــالت التجاريــة الدوليــة والوثائــق ذات الصلــة، منظمــة  –

التعــاون القتصــادي والتنميــة، 2011، باريــس:

https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf

ــة بشــأن النزاهــة العامــة، منظمــة التعــاون القتصــادي والتنميــة،2017،  – ــة منظمــة التعــاون القتصــادي والتنمي  توصي

باريــس:

https://www.oecd.org/gov/ethics/Recommandation-integrite-publique.pdf

ــة  – مــارات العربي ــة الإ ــى - دول عــالن الصــادر عــن المؤتمــر أبوظب ــي الأرابوســاى / الأوروســاى الإ المؤتمــر الثالــث لمنظمت

المتحــدة:

http://www.arabosai.org/Ar/upload/1439808471.pdf

ســتراتيجية 2022-2017، الـمـنـظـمـــة الـدولـيـــة لالأجهــزة الـعـلـيـــا لـلـرقـابـــة الـمـالـيـــة العامــة والمحاســبة  – الخطــة الإ

نـتـوسـاي(: )الإ

https://web.archive.org/web/20190529180020/http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_

about_us/strategic_plan/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf

»التقريــر الرابــع حــول التقييــم العالمــي لالأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة لســنة 2020« )الفتــرة مــن 2017 إلــى  –

:)2019

https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%

A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A

7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020

– :) ISSAI( المعايير الدولية لالأجهزة الرقابية

http://www.issai.org/professional-pronouncements/?fbclid=IwAR1t2YxqcA-oFXdthC5XO8Bwzsx2I9i125aDYDRL

https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/44884414.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/Recommandation-integrite-publique.pdf
http://www.arabosai.org/Ar/upload/1439808471.pdf
https://web.archive.org/web/20190529180020/http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
https://web.archive.org/web/20190529180020/http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020
https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020
https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020
https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020
http://www.issai.org/professional-pronouncements/?fbclid=IwAR1t2YxqcA-oFXdthC5XO8Bwzsx2I9i125aDYDRL
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المعايير الدولية لالأجهزة الرقابية، موقع منظمة النتوساي: –

https://web.archive.org/web/20180912134258/http://www.intosai.org:80/ar/about-us/issai.html

دليل تطبيق المعايير الدولية لالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الخاصة برقابة اللتزام: –

https://idi.no/elibrary/professional-sais/issai-implementation-handbooks/handbooks-arabic/830-compliance-

audit-issai-implementation-handbook-version-0-arabic/file

»رقابة الجودة لالأجهزة العليا للرّقابة المالّية والمحاسبة«، النتوساي: –

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/09/issai_40_ar.pdf

الكتــاب الأبيــض، الّتقريــر الّتأليفــي حــول اصالح وحوكمة المؤسســات والمنشــآت العمومية، رئاســــة الحكومـــة الّتونســّية،  –

:2018 ماي 

http://www.pm.gov.tn/pm/upload/fck/File/strategie-plan-action.pdf

والمحاسبة  – العامة  الـمـالـيـة  لـلـرقـابـة  الـعـلـيـا  لالأجهزة  الـدولـيـة  الـمـنـظـمـة   ،2022  -  2017 ستراتيجية  الإ الخطة 

نـتـوسـاي(: )الإ

https://web.archive.org/web/20190529180020/http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_

about_us/strategic_plan/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf

»التقرير الرابع حول التقييم العالمي لالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لسنة 2020« )الفترة من 2017 إلى 2019(: –

https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%

A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A

7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020

 – Étude de la perception des risques de corruption dans le secteur de la santé en Tunisie«, Une étude 

réalisée conjointement par Dr. Sahbi Ben Nablia Et Haythem Mekki, Projet » RodBelek Ala Sahtek « financé 

par US-Middle East Partnership initiative, MEPI, et géré par les Grandes Écoles de la Communication, 

Présenté au public avec L’instance Nationale de Lutte contre la Corruption.

 – CADA, » La communication des documents administratifs en matière de commande publique «, publié 

sur : etude-cada-daj.pdf )intendance03.fr( ; communication-docus-adm-2019.pdf )economie.gouv.fr( ; 

pub_art.c.record-sep2014.pdf )seban-associes.avocat.fr(

 – Le contrôle interne et la gestion des risques pour renforcer la gouvernance en Tunisie, OCDE, 2016, Paris :

https://www.oecd.org/mena/governance/Controle_interne_et_la_gestion_des_risques_en_Tunisie.pdf

https://web.archive.org/web/20180912134258/http://www.intosai.org:80/ar/about-us/issai.html
https://idi.no/elibrary/professional-sais/issai-implementation-handbooks/handbooks-arabic/830-compliance-audit-issai-implementation-handbook-version-0-arabic/file
https://idi.no/elibrary/professional-sais/issai-implementation-handbooks/handbooks-arabic/830-compliance-audit-issai-implementation-handbook-version-0-arabic/file
https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/09/issai_40_ar.pdf
http://www.pm.gov.tn/pm/upload/fck/File/strategie-plan-action.pdf
https://web.archive.org/web/20190529180020/http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
https://web.archive.org/web/20190529180020/http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020
https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020
https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020
https://www.intosai.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/idi-stocktaking-report-2020
https://gec.tn/wp-content/uploads/2019/06/etudefinale.pdf
https://gec.tn/wp-content/uploads/2019/06/etudefinale.pdf
https://gec.tn/wp-content/uploads/2019/06/etudefinale.pdf
https://gec.tn/wp-content/uploads/2019/06/etudefinale.pdf
http://www.intendance03.fr/CADA-daj-280213.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/execution-marches/communication-docus-adm-2019.pdf
https://www.seban-associes.avocat.fr/wp-content/uploads/2015/08/pub_art.c.record-sep2014.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/Controle_interne_et_la_gestion_des_risques_en_Tunisie.pdf
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 – Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique Contrôle interne et gestion des risques pour l’intégrité 

publique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord :

https://www.oecd.org/gov/ethics/controle-interne-gestion-risques-integrite-publique-mena.pdf

 – » Examen de l’OCDE du système de contrôle et d’audit de la Tunisie : Gestion des risques dans les 

institutions publiques «, OCDE, 2014 :

https://www.oecd.org/mena/governance/Examen-OCDE-syst%C3%A8me-contr%C3%B4le-audit-Tunisie.pdf

 – Public Governance in Tunisia : Principles, Status and Prospects, Annual Report, November 2013, Association 

Tunisienne de Gouvernance :

https://pomed.org/wp-content/uploads/2013/11/Public-Governance-in-Tunisia-English.pdf

 – Good Governance and Anti-Corruption in Tunisia Project Highlights, September 2019, Foreign and 

Commonwealth Office of the UK, OECD, Tunisian Governement :

https://www.oecd.org/mena/governance/good-governance-and-anti-corruption-in-tunisia-highlights-en.pdf

 – Corporate Governance in Transition Economies, Tunisia Country Report, the European Bank for 

Reconstruction and Development )“EBRD”(, December 2017 :

https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/corporate-governance/sector-assessment.html 

مؤّلفات ومقاالت:

ــة،  – ــدة القانونّي ــة القاع ــي صياغ ــة ف ــودة والّنوعّي ــات الج ــة مقّوم ــي رقاب ــتوري ف ــي الّدس ــرّة، »دور القاض ــل بوق فيص

ملحوظــات علــى ضــوء قــرار الهيئــة الوقتّيــة لمراقبــة دســتوريّة مشــاريع القوانيــن عــدد 02/2015 الّصــادر بتاريــخ 8 جــوان 

ــة،  ــة الأخبــار القانونّي ــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء«، منشــور بمجّل 2015 بخصــوص مشــروع القانــون الأساســي المتعّل

عــدد 205/204، جويلية-ســبتمبر 2015، ص. ص. 24-27.

خالــد الماجــري، »ضوابـــط الحقـــوق والحريـــات تعليــق علــى الفصــل 49 مــن الدســتور التونســي«، المؤسســة الدوليــة  –

ــس، 2017: ــات )International IDEA(، تون ــة والنتخاب للديمقراطي

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regulations-of-rights-and-freedoms-commentary-on-

chapter-49-of-the-tunisian-constitution-AR.pdf

ــدول ضــّد  – ــة ال ــس مجموع ــاران مرســال، رئي ــد19-«، م ــي ســياق كوفي ــدة ف ــة المفي »مخاطــر الفســاد والمراجــع القانوني

ــل 2020.  ــبورغ، 15 أفري ــاد، ستراس الفس

رمــزي جــالل، رئيــس هيئــة الرقابــة العامة لأمــالك الدولة والشــؤون العقارية، »هيئـــة الرقـابــــة العــاّمـــة لأمــــالك الدولة  –

https:// :2019 والشــؤون العقاريــة: بيــــن الــرقــابــــة العــامــــة والـــرقابة المختّصــة«، صحيفــة »ليــدرز«، 8 فيفــري

/ar.leaders.com.tn

https://www.oecd.org/gov/ethics/controle-interne-gestion-risques-integrite-publique-mena.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/Examen-OCDE-syst%C3%A8me-contr%C3%B4le-audit-Tunisie.pdf
https://pomed.org/wp-content/uploads/2013/11/Public-Governance-in-Tunisia-English.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/good-governance-and-anti-corruption-in-tunisia-highlights-en.pdf
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/corporate-governance/sector-assessment.html
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regulations-of-rights-and-freedoms-commentary-on-chapter-49-of-the-tunisian-constitution-AR.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regulations-of-rights-and-freedoms-commentary-on-chapter-49-of-the-tunisian-constitution-AR.pdf
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ميخائيــل بالرابــح، المراقــب العام للمصالح العمومية، »خفــــايا الرقــــابة العمــــومية في تونس: كيـــف تعمـــل؟ ومـاهـــي  –

/https://ar.leaders.com.tn :2019 نقـائصهـــا؟«، صحيفة »ليــدرز«، 4 فيفــري

– .UNCAC، ACAD، UNDOC، 2016 ،مقرر نموذجي لتدريس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد«، أنور مصدح«

ــة  – ــة ورئيــس جمعي ــف العمومي ــة«، اعــداد عــادل غــزي، مراقــب عــام للمصاري ــة الداخلي ــات إرســاء أنظمــة الرقاب »تقني

اكســيا )جمعية إطــــارات الــــرقابة والتفقــــد والتدقيق بالهــــياكل التــــونسية العمــــومية ووزارة الشــؤون الجتماعية(، 20 

ــة 2018: جويلي

http://www.social.gov.tn/fileadmin/gbo/cadre_juridique/base_controle_interne.pdf

داريّــة، ســامي الّرياحــي، عضــو بهيئــة  – »الرّقابــة علــى أعمــال التصــرّف فــي المؤّسســات العمومّيــة ذات الّصبغــة غيــر الإ

مراقبــي الّدولــة:

http://www.iresa.agrinet.tn/announce/PrMr4.pdf

 – Alexandre Flückiger, » Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal «, Cahiers du Conseil 

constitutionnel n° 21 Dossier: La normativité, janvier 2007.

 – Doriane Trombi, » L’accès aux documents administratifs : un droit garanti par la loi «, Institut Nationale de 

Consommation, INC Hebdo, n° 1342, 2-8 mai 2005.

 – Élise Besson, » Principe de clarté et objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité 

de la loi «.

 – Otto Pfersmann, Dimitris Triantafyllou, Pierre Vincent, » De nouveaux principes généraux du droit «, 

R.F.D.A., 2000, n°2, pp. 236-264.

 – Patricia Rrapi, » L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi en droit constitutionnel «, Etude du discours sur la 

»qualité de la loi«, Prix spécial de thèse de l’Assemblée nationale, Volume 137, Edition Dalloz, 2014, 280 

pages.

 – Phillipe Gerday, » Liberté de presse et secret judiciaire : pour une régulation partagée «, ReC. No 9: 

L’autorégulation des journalistes.

http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/view/1741/1591

 – Vito Marinese, » L’idéal législatif du Conseil constitutionnel. Etude sur les qualités de la loi «, Thèse pour 

le Doctorat en Droit, Guy Carcassone )Dir.(, Soutenue publiquement le 19 décembre 2007, Université de 

Nanterre - Paris X, 2007.

 – » Secret des affaires et marchés publics: la communication des documents de marchés «, CJFI, n° 51.

https://ar.leaders.com.tn/article/4127-%D8%AE%D9%81%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%83%D9%8A%D9%80%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%80%D8%A7%D9%87%D9%80%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%80%D8%A7%D8%A6%D8%B5%D9%87%D9%80%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/4127-%D8%AE%D9%81%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%83%D9%8A%D9%80%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%80%D8%A7%D9%87%D9%80%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%80%D8%A7%D8%A6%D8%B5%D9%87%D9%80%D8%A7
http://www.social.gov.tn/fileadmin/gbo/cadre_juridique/base_controle_interne.pdf
http://www.iresa.agrinet.tn/announce/PrMr4.pdf
http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/view/1741/1591
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ورشات وملتقيات وندوات:

ــة،  – ــة«، وزارة الصح ــاع الصح ــي قط ــاد ف ــة الفس ــيدة ومكافح ــة الرش ــل للحوكم ــط عم ــو خط ــة نح ــل وطني ــة عم »ورش

ــية،  ــة التونس ــرت، الجمهوري ــي، قم نمائ ــدة الإ ــم المتح ــج الأم ــع برنام ــراكة م ــاد، بالش ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني الهيئ

16-18جويليــة 2018.

ــة الفســاد فــي قطــاع الصحــة«، المجلــس القومــي لحقــوق النســان، التحالــف  – ورشــة عمــل حــول »الشــفافية ومحارب

ســكندرية، 14 أوت 2006. ــة الإ ــي بمكتب ــدى الإصــالح العرب ــل(، منت المصــري للشــفافية ومكافحــة الفســاد )أم

ــات«،  – نجــازات والتحدي ــة المبلغيــن: الإ بــالغ عــن الفســاد وحماي »القانــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 المتعلــق بالإ

يــوم دراســي حــول تكريــس آليــات الحوكمــة بالمندوبيــة العامــة للتنميــة الجهويــة، الأســتاذة ماجــدة بنحمــد، المستشــارة 

القانونيــة بالهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، 15 مــاي 2019.

ــبة  – ــودي، بمناس ــن القم ــدر الدي ــاد، ب ــة الفس ــيدة ومكافح ــة الرش داري والحوكم ــالح الإ ــة الإص ــس لجن ــات رئي تصريح

داريــة والماليــة والخاصــة بنشــر التقاريــر الرقابيــة كدعامــة لتكريــس الشــفافية  النــدوة الســنوية للهيئــة العليــا للرقابــة الإ

ــوان 2021. ــاءلة، 29 ج والمس

ــا  – ــة العلي ــدوة الســنوية للهيئ ــي، بمناســبة الن ــاد الحزق ــة، عم ــة والمالي داري ــة الإ ــا للرقاب ــة العلي ــس الهيئ تصريحــات رئي

ــوان 2021. ــاءلة، 29 ج ــفافية والمس ــس الش ــة لتكري ــة كدعام ــر الرقابي ــر التقاري ــة بنش ــة والخاص ــة والمالي داري ــة الإ للرقاب

فقه قضاء:

 – C.C., décision n° 99-421 D.C. du 16 décembre 1999.

 – C.C., décision n° 2003-475 D.C. du 24 juillet 2003.

 – C.C., décision n° 2004-500 D.C. du 29 juillet 2004, cons. 13.

 – C.C., décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017.

 – C.E., 27.06.1986, Association SOS Défense, Recueil Lebon, p. 537, document interne non communicable.

 – Secret absolu relatif au déroulement des procédures engagées devant les juridictions )CE, Sect., 7 mai 2010, 

M. Bertin, n°303168.(.

 – » Le droit d’accès aux documents administratifs entre transparence et secret «, Note sous Conseil d’Etat, 

SSR., 8 novembre 2017, Église de scientologie Celebrity Center, req. n°375704, Maria Kordeva.

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2018/03/01/le-droit-dacces-aux-documents-administratifs-entre-

transparence-et-secret/

 – » Appréciation de la communicabilité d’un document administratif : une jurisprudence récente du Conseil 

d’État «, Note sous Conseil d’Etat, SSR., 8 novembre 2017, Église de scientologie Celebrity Center, req. 

n°375704, Marie Ranquet.

https://siafdroit.hypotheses.org/769#identifier_0_769

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2018/03/01/le-droit-dacces-aux-documents-administratifs-entre-transparence-et-secret/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2018/03/01/le-droit-dacces-aux-documents-administratifs-entre-transparence-et-secret/
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 – Roze Bruno, L’accès aux documents administratifs est un droit constitutionnel, Commentaire de la décision 

C., n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 :

acces-documents-administratifs-droit-constitutionnel-28554.pdf )legavox.fr(

نصوص قانونية:

مــداولت مجلــس نــواب الّشــعب حــول مشــروع القانــون الأساســي المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة بجلســة  –

يــوم الجمعــة 11 مــارس 2016، منشــور بالّرائــد الرّســمي للجمهوريّــة التونســّية عــدد 39 الّصــادر بنفــس الّتاريــخ.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المصادق عليها بموجب القانون عدد 2008-16 المؤرخ 25 فيفري 2008. –

القانــون عــدد 112 لســنة 1983 المــؤرخ فــي 12 ديســمبر 1983 المتعلــق بضبــط الّنظــام الأساســي العـــام لأعــوان الدولة  –

دارية. والجماعــات العموميــة المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإ

ــراء  – ث ــح وبمكافحــة الإ ــح بالمكاســب والمصال ــق بالتصري ــون عــدد 46 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 1 أوت 2018 المتعل القان

غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح.

بالغ عن الفساد وحماية المبلغين. – القانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإ

طاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. – المرسوم الإ

ــة العامــة  – الأمــر عــدد 7 لســنة 1982 المــؤرخ فــي 5 جانفــي 1982 المتعلــق بالنظــام الأساســي الخــاص بأعضــاء الرقاب

ــي 7 أوت 1987  ــؤرخ ف ــنة 1987 الم ــدد 1030 لس ــر ع ــا الأم ــة منه ــه وخاّص ــة ل ــة والمتّمم ــوص المنقح ــة، والنص للمالي

والأمــر عــدد 1104 لســنة 1994 المــؤرخ فــي 14 مــاي 1994 والأمــر عــدد 1278 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 22 جويليــة 1996 

والأمــر عــدد 520 لســنة 2000 المــؤرخ فــي 29 جويليــة 2000 ؛ الأمــر عــدد 2886 لســنة 2000 المــؤرخ فــي 7 ديســمبر 

2000 المتعلــق بضبــط تنظيــم هيئــة الرقابــة العامــة للماليــة وطــرق تســييرها ؛ الأمــر عــدد 556 لســنة 1991 المــؤرخ فــي 

23 أفريــل 1991 المتعلــق بتنظيــم وزارة الماليــة وخاصــة الفصــل الأول منــه المتعلــق بالمصالــح التابعــة مباشــرة للوزيــر.

الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولت وزارة أمالك الدولة. –

ــط النظــام الأساســي الخــاص بأعــوان ســلك  – ــق بضب الأمــر عــدد 1683 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 22 أوت 2012 المتعل

ــة برئاســة الحكومــة. ــة المصاريــف العمومي مراقب

الأمــر عــدد 3232 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 12 أوت 2013 المتعلــق بتنظيــم ومشــمولت هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح  –

العموميــة وبضبــط النظــام الأساســي الخــاص بأعضائهــا.

الأمــر عــدد 5093 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 22 نوفمبــر 2013 المتعلــق بهيئــة مراقبــي الدولــة برئاســة الحكومــة وبضبــط  –

النظــام الأساســي الخــاص بأعضائهــا.

الأمــر عــدد 5096 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 22 نوفمبــر 2013 المتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي وبضبــط  –

النظــام الأساســي الخــاص بأعــوان ســلك مراقبــي ومراجعــة الطلــب العمومــي برئاســة الحكومــة.

https://www.legavox.fr/blog/me-bruno-roze/acces-documents-administratifs-droit-constitutionnel-28554.pdf
http://www.finances.gov.tn/p1886_Ministere_de_Finances_USAID_Accompagnement/trunk/sites/default/files/CGF/Decret_82_7.pdf
http://www.finances.gov.tn/p1886_Ministere_de_Finances_USAID_Accompagnement/trunk/sites/default/files/CGF/Decret_82_7.pdf
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الأمــر عـــدد 4030 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 2014 المتعلــق بالمصادقــة علــى مدونــة ســلوك وأخالقيــات العــون  –

العمومي.

الأمــر الحكومــي عــدد 357 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 21 مــارس 2019 المتعلــق بتنظيــم وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون  –

العقاريــة.

ــات  – ــر هيئ ــر تقاري ــة نش ــم عملي ــق بتنظي ــي 29 جــوان 2020 المتعل ــؤرخ ف ــدد 375 لســنة 2020 الم ــي ع ــر الحكوم الأم

ــا. ــر المتابعــة الصــادرة عنه ــة وتقاري الرقاب

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2013 يتعلق بالمصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي. –

داريــة للهيــاكل  – المنشــور الصــادر عــن رئاســة الحكومــة تحــت عــدد 25 بتاريــخ 5 مــاي 2012 حــول النفــاذ إلــى الوثائــق الإ

العمومية.

المنشــور عــدد 19 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 18 مــاي 2018 مــن رئيــس الحكومــة الــى الســيدات والســادة الــوزراء وكتــاب  –

الدولــة والــولة ورؤســاء البلديــات ورؤســاء المؤسســات والمنشــآت العموميــة )حــول تفســير أحــكام القانــون الأساســي 

عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة(.

المنشــور عــدد 17 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 18 مــاي 2020 مــن رئيــس الحكومــة الــى الســيدات والســادة الــوزراء وكتــاب  –

الدولــة ورؤســاء المؤسســات والمنشــآت العموميــة حــول إلزامّيــة إشــهار القوائــم المالّيــة وتقاريــر مراجعــي الحســابات 

وتقاريــر الأداء بالمؤّسســات والمنشــآت والمؤّسســات العمومّيــة.

ــة،  – داريّ ــق الإ ــى الوثائ ــاذ إل ــة النف ــق بهيئ ــر عــدد 1136-78 المــؤّرخ فــي 6 ديســمبر 1978 المتعّل ــون الفرنســي الأم القان

الجريــدة الرســمّية، 7 ديســمبر 1978، وخاصــة القانــون عــدد 753-78 المــؤّرخ فــي 17 جويليــة 1978 المتعلــق بمختلــف 

دارة والعمــوم. التدابيــر الراميــة لتحســين العالقــات بيــن الإ

 – La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration 

et le public.

 – Le Code des relations entre le public et l’administration )CRPA( issu de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 

octobre 2015 et du décret n° 2015-1342 du même jour.

مواقع إلكترونّية:

–  http://www.finances.gov.tn :هيئة الرقابة العامة للمالية

نـتـوسـاي(: – الـمـنـظـمـة الـدولـيـة لالأجهزة الـعـلـيـا لـلـرقـابـة الـمـالـيـة العامة والمحاسبة )الإ

 https://www.intosai.org/

– /http://www.ogptunisie.gov.tn :موقع شراكة الحكومة المفتوحة - تونس

http://www.finances.gov.tn
https://www.intosai.org/
http://www.ogptunisie.gov.tn/?p=4936
http://www.ogptunisie.gov.tn/?p=4936




اني
ّ
الجزء الث

ملحق القرارات



الفصل االأول:
يهــدف هــذا القانــون إلــى ضمــان حــق كّل شــخص طبيعــي أو معنــوي فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة بغرض:

الحصول على المعلومة	 

تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة وخاصــة فــي مــا يتعلــق بالتصــرف فــي 	 
المرفــق العــام

تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل العمومية	 

دعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا 	 
وتقييمهــا

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 718 بتاريخ 2 جانفي 2020 

الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية االنتخابات »عتيد«

المكتب الجهوي بالقصرين في شخص ممثلها القانوني / والي القصرين.

المفاتيـــــح: شفافية، شأن محلي، إسناد رخص.

المبـــــــــدأ

ــن  ــة م ــن أي حال ــدرج ضم ــا ال تن ــة، أنه ــق المطلوب ــع الوثائ ــى جمي ــالع عل ــة باالط ــت للهيئ ــث ثب وحي

حــاالت االســتثناء المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله، بــل علــى خــالف 

ــون االأساســي  ــادئ االأساســية للقان ــب المب ــن العارضــة مــن نســخة منهــا ينصهــر صل ــك فــإن تمكي ذل

المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وأبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق 

بتســيير الشــأن المحلــي وضمــان حســن التصــرف فــي االأمــوال العموميــة.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 27 فيفـري 2019 والمرّسـمة بكتابـة 

مـت فـي شـخص ممثلهـا القانونـي بمطلب نفـاذ إلى المعلومـة إلى والـي القصرين  الهيئـة تحـت عـدد 718 والمتّضمنـة أنّهـا تقدَّ

بتاريـخ 21 ديسـمبر 2018 قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقيـة من: 

دارية والوظيفية ذات الستعمال المزدوج. – قرارات منح السيارات الإ

وثيقة التعهد بالنفقة عدد 272 لسنة 2018. –

محاضر مداولت المجلس الجهوي بعنوان سنتي 2017-2018. –

ميزانية صيانة وتعهد المسرح الأثري سيليوم القصرين. –

قرارات التحويل المصادق عليها من طرف المجلس الجهوي. –

الحساب المالي لسنة 2017 المصادق عليه. –

وثيقة تقّدم المشاريع العمومية بولية القصرين. –

العتمادات الجملية المرصودة للتمويل العمومي وأسماء المنتفعين به. –

غير أنها لم تتلّق رّدا على مطلبها رغم مرور الأجل القانوني، فتوجهت بتظلم بتاريخ 16 جانفي 2019 لكن دون جدوى، 

ستناد إلى أحكام  الأمر الذي دفعها للقيام بالّدعوى الماثلة قصد إلزام الجهة المّدعى عليها بتمكينها من الوثائق المطلوبة بالإ

القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق الّنفاذ إلى المعلومة.
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وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل والــي القصريــن بتاريــخ 16 مــاي 2019 والمتضمــن بالخصــوص أّن 

ــة  داري ــح الســيارات الإ ــق بقــرارات من ــه فيمــا يتعل ــا أنّ ــد، مضيف ــات العارضــة اتســمت بالغمــوض وعــدم التحدي أغلــب طلب

والوظيفيــة ذات الســتعمال المــزدوج، فإنـّـه بإمــكان العارضــة الّطــالع عليهــا علــى عيــن المــكان لحتوائهــا علــى معطيــات تهــّم 

أشــخاصا بعينهــم، وبإمكانهــا أيضــا الّطــالع علــى وثيقــة التعهــد بالنفقــة عــدد 272 لســنة 2018 باعتبارهــا وثيقــة تهــم فقــط 

ــه ســيتّم موافــاة العارضــة بنســخة مــن محاضــر مــداولت المجلــس الجهــوي بعنــوان ســنتي  ــة الماليــة كمــا أنّ هيــآت الرقاب

ــا فــي خصــوص الطلبــات المتعلقــة بميزانيــة صيانــة وتعهــد المســرح الأثــري ســيليوم القصريــن وقــرارات  2017 - 2018، أّم

التحويــل المصــادق عليهــا مــن طــرف المجلــس الجهــوي ووثيقــة تقــّدم المشــاريع العموميــة بوليــة القصريــن والعتمــادات 

الجمليــة المرصــودة للتمويــل العمومــي وأســماء المنتفعيــن بــه، فــإّن هــذه الطلبــات اتســمت بالغمــوض وعــدم الدقــة، كمــا 

أضــاف أيضــا أّن الحســاب المالــي لســنة 2017 لــم تتــم المصادقــة عليــه مــن قبــل الوالــي والمجلــس الجهــوي. الأمــر الــذي 

يتعــذر معــه الســتجابة لطلبــات العارضــة مــن هــذه الناحيــة.

ضافــي المدلــى بــه مــن قبــل والــي القصريــن بتاريــخ 16 مــاي 2019 والمرفــق بنســخة مــن  وبعــد الّطــالع علــى التقريــر الإ

الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة.

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام والــي القصريــن بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن الحصــول علــى 

نســخة ورقيــة مــن: 

دارية والوظيفية ذات الستعمال المزدوج. – قرارات منح السيارات الإ

وثيقة التعهد عدد 272 لسنة.2018 –

محاضر مداولت المجلس الجهوي 2017-2018. –

ميزانية صيانة وتعهد المسرح الأثري سيليوم القصرين. –

قرارات تحويل المصادق عليها من طرف المجلس الجهوي. –
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الحساب المالي لسنة 2017 المصادق عليه. –

وثيقة تقّدم المشاريع العمومية بولية القصرين. –

العتمادات الجملية المرصودة للتمويل العمومي وأسماء المنتفعين به. –

ــدد 22 لســنة 2016  ــون الأساســي ع ــه بالقان ــة المنصــوص علي ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــا ف ــى حّقه ســتناد إل ــك بالإ  وذل

ــة. ــى المعلوم ــاذ إل ــي الّنف ــق بالحــّق ف ــارس 2016 والمتعّل ــي 24 م ــؤّرخ ف الم

وحيث أفاد والي القصرين أّن أغلب طلبات العارضة اتسمت بالغموض وعدم التحديد، مضيفا أنّه فيما يتعلق بقرارات 

دارية والوظيفية ذات الستعمال المزدوج، فإنّه بإمكان العارضة الّطالع عليها على عين المكان لحتوائها على  منح السيارات الإ

معطيات تهّم أشخاصا بعينهم، وبإمكانها أيضا الّطالع على وثيقة التعهد بالنفقة عدد 272 لسنة 2018 باعتبارها وثيقة تهم 

فقط هيآت الرقابة المالية كما أنّه سيتّم موافاة العارضة بنسخة من محاضر مداولت المجلس الجهوي بعنوان سنتي -2017

2018، أّما في خصوص الطلبات المتعلقة بميزانية صيانة وتعهد المسرح الأثري سيليوم القصرين وقرارات التحويل المصادق 

عليها من طرف المجلس الجهوي ووثيقة تقّدم المشاريع العمومية بولية القصرين والعتمادات الجملية المرصودة للتمويل 

العمومي وأسماء المنتفعين به، فإّن هذه الطلبات اتسمت بالغموض وعدم الدقة، كما أضاف أيضا أّن الحساب المالي لسنة 

2017 لم تتم المصادقة عليه من قبل الوالي والمجلس الجهوي. الأمر الذي يتعذر معه الستجابة لطلبات العارضة من هذه 

الناحية، وأدلى بنسخة من الوثائق المطلوبة.

وحيث إقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة. 

ــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي بغايــة دعــم الثقــة  وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًق

فــي الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث اقتضــت أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عـــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلق 

بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي 

إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة 

حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة 

مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة 

مــن مطلــب النفــاذ.

ــة مــن حــالت الســتثناء  ــة، أنهــا ل تنــدرج ضمــن أي حال ــق المطلوب ــع الوثائ ــى جمي ــة بالطــالع عل وحيــث ثبــت للهيئ

المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله، بــل علــى خــالف ذلــك فــإن تمكيــن العارضــة مــن نســخة 

منهــا ينصهــر صلــب المبــادئ الأساســية للقانــون الأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وأبرزهــا تكريــس مبــدأي 

الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير الشــأن المحلــي وضمــان حســن التصــرف فــي الأمــوال العموميــة.

وحيــث يتجــه بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه، التصريــح بإلــزام والــي القصريــن بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانوني 

مــن نســخة مــن الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ إلــى المعلومة. 
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ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام والــي القصريــن بتســليم العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي نســخة 

ورقيــة مــن الوثائــق التاليــة:

نسخة من القرارات المتعلقة بإسناد سّيارات مصلحة لأغراض شخصية. –

التعهد بالنفقة عدد 272 لسنة 2018 الصادر عن المجلس الجهوي لولية القصرين بعنوان سنة 2018. –

محاضر مداولت المجلس الجهوي بعنوان سنتي 2017 - 2018. –

العتمادات المدفوعة في إطار تهيئة المسرح الأثري السيليوم بالقصرين. –

قرارات تحويل العتمادات المصادق عليها من قبل المجلس الجهوي بعنوان سنة 2018. –

الحساب المالي لسنة 2017 في صيغته المتوفرة. –

الوثيقة الخاصة بمتابعة تقّدم المشاريع العمومية بولية القصرين. –

كشف العتمادات الجملية المرصودة للتمويل العمومي للجمعيات وقائمة المنتفعين بهذه العتمادات. –

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2 جانفــي 2020 برئاســة 

الســيد عمــاد الحزقــي وعضويــة الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس والســيدات والســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي 

ورفيــق بــن عبــد اللــه.

يراجــع أيضــا القــرار عــدد 964 بتاريــخ 23 جانفــي 2020 عــدد 1145 بتاريــخ 16 جانفــي 2020 والقــرار عــدد 1393 بتاريــخ 

17 ســبتمبر 2020القــرار عــدد 1211 بتاريــخ 11 جــوان 2020.
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القرار عدد 733 - 734 - 735 بتاريخ 02 جانفي 2020

لها القانوني / - وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية 
ّ
مة »أنا يقظ« في شخص ممث

ّ
منظ

ووزير الشؤون الخارجية والمكلف العام بنزاعات الدولة

المفاتيح: شفافية، مساءلة، المال العام، رفع تجميد.

المبـــــــــدأ

 وحيــث أنّــه علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول العارضــة علــى الوثائــق المطلوبــة، إنمــا ينصهــر ضمــن 

تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي 

المــال العــام، كمــا يســمح بدعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة من المّدعيـة المذكورة أعاله بتاريخ 05 مـارس 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 733 والمتضّمنـة أنّهـا تقّدمـت بمطلـب نفـاذ إلى المعلومـة إلى المكّلـف العام بنزاعـات الدولة قصـد الحصول على 

نسـخة ورقيـة مـن ملـف التسـوية الـذي اعتمدتـه الدولـة التونسـية لرفـع التجميـد عـن ممتلـكات »مـروان المبـروك« لـدى دول 

التحـاد الأوروبـي، غيـر أنّهـا لـم تتلـّق رّدا علـى مطالبهـا بالرّغم من مـرور الأجـل القانوني.

وبعــد الّطــالع علــى عريضــة الّدعــوى المقّدمــة مــن المّدعيــة المذكــورة أعــاله بتاريــخ 05 مــارس 2019 والمرّســمة بكتابــة 

الهيئــة تحــت عــدد 734 والمتضّمنــة أنّهــا تقّدمــت بمطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة إلــى وزيــر الشــؤون الخارجيــة قصــد الحصــول 

علــى نســخة ورقيــة مــن ملــف التســوية الــذي إعتمدتــه الدولــة التونســية لرفــع التجميــد عــن ممتلــكات »مــروان المبــروك« لــدى 

دول التحــاد الأوروبــي، غيــر أنّهــا لــم تتلــّق رّدا علــى مطالبهــا بالرّغــم مــن مــرور الأجــل القانونــي.

بعــد الّطــالع علــى عريضــة الّدعــوى المقّدمــة مــن المّدعيــة المذكــورة أعــاله بتاريــخ 05 مــارس 2019 والمرّســمة بكتابــة 

الهيئــة تحــت عــدد 735 والمتضّمنــة أنّهــا تقّدمــت بمطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة إلــى وزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة 

قصــد الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن ملــف التســوية الــذي إعتمدتــه الدولــة التونســية لرفــع التجميــد عــن ممتلــكات »مــروان 

ــر  ــي، الأم ــرور الأجــل القانون ــن م ــا بالرغــم م ــى مطلبه ــّق رّدا عل ــم تتل ــا ل ــر أنّه ــي، غي ــدى دول التحــاد الأوروب ــروك« ل المب

الــذي دفعهــا للقيــام بالدعــوى الماثلــة طالبــة إلــزام الجهــات المّدعــى عليهــا بتمكينهــا مــن الحصــول علــى الوثائــق المطلوبــة 

اســتنادا إلــى حقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه صلــب أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ 

فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــن  ــارس 2019 والمتضّم ــخ 22 م ــة بتاري ــؤون الخارجي ــر الش ــل وزي ــن قب ــه م ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالع عل ــد الّط وبع

ــف اســترجاع  ــد بمل ــه تعّه ــار أنّ ــاذ باعتب ــب النف ــة بمطل ــة المعني ــة هــو الجه ــات الدول ــف العــام بنزاع بالخصــوص أّن المكّل

الأمــوال الموجــودة بالخــارج منــذ شــهر مــارس 2015، كمــا يقتصــر دور وزارة الخارجيــة فــي هــذا الخصــوص علــى تبليــغ مــا 

يَِفــُد عليهــا مــن مراســالت مــن الجانــب التونســي أو الأوروبــي. مضيًفــا فــي ذات الســياق، أنــه تّمــت موافــاة وزارة أمــالك الدولــة 

ــروك«.  ــة بملــف »مــروان المب ــق المتصل ــة بخصــوص الوثائ ــة أو الكلي تاحــة الجزئي ــل حــول الإ ــرأي معل ــة ب والشــؤون العقاري
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وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل وزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة بتاريــخ 17 أفريــل 2019 

ــح وزارة  ــى مصال ــد وردت عل ــروك ق ــف التســوية الخــاص بمــروان المب ــة بمل ــات المتعلق ــن بالخصــوص أّن المعطي والمتضّم

أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة مــن قبــل وزارة الشــؤون الخارجيــة بعنــوان ســّري مشــيرا فــي الســياق نفســه إلــى إعــالم 

العارضــة بذلــك. كمــا أرفــق تقريــره بمراســلتين إحداهــا موّجهــة إلــى العارضــة والأخــرى إلــى وزيــر الشــؤون الخارجيــة تتعّلــق 

تاحــة الجزئيــة أو الكليــة للمعلومــة المطلوبــة. بطلــب رأيــه بخصــوص الموافقــة علــى الإ

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر االتكميلــي المدلــى بــه مــن قبــل وزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة بتاريــخ 18 جــوان 

2019 والمتضّمــن بالخصــوص نســخة مــن الملــف المطلــوب المحــال عليــه مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة بعنــوان ســري، طالًبــا 

ــا وكذلــك  فــي ذات الســياق عــدم الســتجابة لمطلــب العارضــة الــذي مــن شــأنه أن يلحــق ضــررا بالعالقــات الدوليــة لبلدن

بحقــوق الغيــر طبًقــا لمقتضيــات الفصليــن 24 و27 مــن القانــون الأساســي عــدد22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 

المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. كمــا أرفــق تقريــره بســبع )07( المراســالت حــول ملــف التســوية المتعلــق بالمدعــو 

»مــروان المبــروك«. 

وبعد الطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قررت الهيئة ما يلي:

بخصوص ضّم القضايا: 

 حيــث ثبــت بالرجــوع إلــى عرائــض الّدعــاوى 733 و734 735 أنّهــا مقّدمــة مــن نفــس الشــخص المعنــوي وتهــدف إلــى 

البــّت فــي موضــوع مشــترك بينهــا يّتصــل بحــّق الّنفــاذ إلــى الملــف المتعّلــق بالتســوية الــذي اعتمدتــه الدولــة التونســية لرفــع 

التجميــد عــن ممتلــكات »مــروان المبــروك« لــدى دول التحــاد الأوروبــي، الأمــر الــذي يتعيــن معــه ضــّم هــذه الدعــاوى إلــى 

بعضهــا والبــت فيهــا صلــب قــرار واحــد.

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لــه الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، مّمــا يّتجــه معــه 

قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل: 

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام وزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة بتمكيــن المّدعيــة مــن نســخة ورقيــة مــن 

ملــف التســوية الــذي اعتمدتــه الدولــة التونســية لرفــع التجميــد عــن ممتلــكات »مــروان المبــروك« لــدى دول التحــاد الأوروبــي 

اســتنادا إلــى حّقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 

مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.
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وحيــث أفــاد وزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى بــأن مصالــح الــوزارة تحصلــت علــى 

المعطيــات المتعلقــة بملــف التســوية الخــاص بمــروان المبــروك بعنــوان ســّري مــن قبــل وزارة الشــؤون الخارجيــة، وأنـّـه بعــد 

ــه ل  ــد ذلــك. كمــا أضــاف أنّ ــا بمــا يفي ــة مــن عدمهــا، مدلي ــة بخصــوص إتاحــة المعلومــة المطلوب طلــب رأي بالجهــة المعني

تاحــة مــن ضــرر قــد يلحــق بالعالقــات الدوليــة لبلدنــا وكذلــك بحقــوق الغيــر طبًقــا  يمكــن الســتجابة لطلــب العارضــة لمــا لالإ

لمقتضيــات الفصليــن 24 مــن القانــون الأساســي عــدد22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة. مدليــا بنســخة مــن الوثائــق المطلوبــة. 

وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــم تنظيــم ممارســته 

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــق بالتصــرف فــي  ــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعل ــز مب ــة مــن الأهــداف لعــل أبرزهــا تعزي ــق جمل ــك بغــرض تحقي وذل

المرفــق العــام.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إل إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

وحيــث أّن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن الوثائــق المتصلــة بملــف التســوية الــذي اعتمدتــه الدولــة التونســية لرفــع 

التجميــد عــن ممتلــكات »مــروان المبــروك« لــدى دول التحــاد الأوروبــي والمتبادلــة بيــن وزارة الشــؤون الخارجيــة ووزارة أمــالك 

الدولــة والشــؤون العقاريــة ورئاســة الحكومــة ووزارة العــدل، ليــس مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام 

أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة المّتصلــة بهمــا، كمــا أنّــه ل ينــدرج ضمــن أّي حالــة مــن حــالت الســتثناء الأخــرى 

الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيــث أنّــه علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول العارضــة علــى الوثائــق المطلوبــة، إنمــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف 

القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المــال العــام، كمــا يســمح بدعــم الثقــة 

فــي الهيــاكل العموميــة.

وحيــث يّتجــه تأسيًســا علــى جميــع مــا ســبق بيانــه، الســتجابة إلــى طلــب العارضــة وإلــزام وزارة أمــالك الدولة والشــؤون 

العقاريــة بتمكينهــا مــن نســخة ورقيــة مــن الملــف المتعّلــق بالتســوية التــي إعتمدتهــا الدولــة التونســية مــع مــروان مبــروك بمــا 

فــي ذلــك نســخة مــن الضمــان البنكــي الــذي قّدمــه المعنــي بالأمــر مــن أجــل رفــع التجميــد علــى ممتلكاتــه فــي بلــدان التحــاد 

الأوروبي.
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ولهـــــذه االأسبـــــــاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: ضّم القضايا 735 و734 إلى القضية عدد 733 والبّت فيها بقرار واحد.

ثانيــا: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي 

بتســليم العارضــة نســخة ورقيــة مــن الملــف المتعّلــق بالتســوية التــي إعتمدتهــا الدولــة التونســية مــع مــروان مبــروك بمــا فــي 

ذلــك نســخة مــن الضمــان البنكــي الــذي قّدمــه المعنــي بالأمــر مــن أجــل رفــع التجميــد علــى ممتلكاتــه فــي بلــدان التحــاد 

الأوروبــي.

 ثالثا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الأطراف.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 02 جانفــي 2020 برئاســة 

الســّيد عمــاد الحزقــي وعضويــة الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي 

ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســالمي.

يراجــع أيضــا القــرار عــدد 1173 بتاريــخ 10 ســبتمبر 2020 والقــرار عــدد 1050 بتاريــخ 30 جانفــي 2020 و القــرار عــدد 

1051 بتاريــخ 30 جانفــي 2020.
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القرار عدد 755 بتاريخ 2 جانفي 2020

م.ب/ والي تطاوين

المفاتيح: الشفافية، أراضي إشتركية، سير مجالس التصرف، مرفق عمومي.

المبـــــــــدأ

 وحيــث أنّــه علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول العــارض علــى الوثائــق المطلوبــة، إنمــا ينصهــر ضمــن 

ــق بالتحقيــق  تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّل

شــتراكية واجــراءات انتخــاب أعضائــه، كمــا يســمح  فــي طــرق تســيير مجالــس التصــرف فــي االأراضــي االإ

بدعــم الثقــة فــي الهيــكل العمومــي المّكلــف بتســيير هــذا القطــاع. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة من المّدعـي المذكور أعـاله بتاريخ 14 مـارس 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

م بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى والـي تطاويـن قصـد الحصول علـى نسـخة ورقية من  تحـت عـدد 755 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

النـص المحـدث لمجلـس التصـرف لمجموعة المخالبة بكمبـوت من ولية تطاوين وقـرارات الإجراءات التمهيديـة لكل النتخابات 

المتواليـة لمجلـس التصـرف بكمبـوت ونسـخ مـن الدفاتـر النتخابيـة للمجلـس المذكـور وقـرارات مراقبـة وتأييـد نتائـج اقتـراع 

المجلـس المذكـور وكذلـك محاضـر ومقـرارات المجلـس منـذ انتصابه مـع قـرارات المصادقة عليهـا بمختلف درجـات المصادقة 

سـمية لأعضـاء المجلـس المتواليـن، غيـر أنّـه لـم يتلـق رّدا علـى مطلبـه رغـم انقضـاء الأجـل القانوني، الأمـر الذي  والقائمـة الإ

دفعـه للقيـام بالدعـوى الماثلـة طالبـا إلـزام الجهة المّدعـى عليها بتمكينه بنسـخة مـن الوثائق المذكورة مسـتنداً فـي ذلك على 

أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

ــّم  ــه ت ــخ 22 مــاي 2019 والمتضمــن بالخصــوص أنّ ــن بتاري ــي تطاوي ــه مــن وال ــى ب ــر المدل ــى التقري وبعــد الّطــالع عل

تمكيــن العــارض مــن جميــع الوثائــق المتوفــرة بالملــف، مضيفــا أّن القــرار المحــدث لمجلــس تصــرف مجموعــة المخالبــة غيــر 

متوفــر ذلــك أّن وليــة مدنيــن لــم تقــم بإحالــة الملــف إليهــا، كمــا أضــاف أّن طلــب العــارض جميــع المحاضــر ســواء تعّلقــت 

بالتحديــد أو التحكيــم أو التفويــت هــو تعســف ل مبــرر لــه لتعــذر التوصــل لــكل هــذه الملفــات عمليــا خاصــة وأّن العــارض 

لــم يحــدد نوعيــة العمليــة والعقــار المعنــي مؤكــدا علــى أن الوليــة لــم تحجــب علــى العــارض أيــة وثيقــة متوفــرة، وأدلــى 

بنســخة مــن الوثائــق المتوفــرة لديــه.

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

ــة مــن النــص المحــدث  ــى نســخة ورقي ــن قصــد الحصــول عل ــي تطاوي ــزام وال ــى إل ــة إل ــث تهــدف الدعــوى الماثل حي

لمجلــس التصــرف لمجموعــة المخالبــة بكمبــوت مــن وليــة تطاويــن وقــرارات الإجــراءات التمهيديــة لــكل النتخابــات المتواليــة 

لمجلــس التصــرف بكمبــوت ونســخ مــن الدفاتــر النتخابيــة للمجلــس المذكــور وقــرارات مراقبــة وتأييــد نتائــج اقتــراع المجلــس 

ــة  ــات المصادق ــف درج ــا بمختل ــة عليه ــرارات المصادق ــع ق ــه م ــذ انتصاب ــس من ــرارات المجل ــر ومق ــك محاض ــور وكذل المذك

ســتناد إلــى حــّق العــارض فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص  ســمية لأعضــاء المجلــس المتواليــن، وذلــك بالإ والقائمــة الإ

عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أفــاد والــي تطاويــن فــي نطــاق رّده عــن الدعــوى، أنـّـه تــّم تمكيــن العــارض مــن جميــع الوثائــق المتوفــرة بالملف، 

مضيفــا أّن القــرار المحــدث لمجلــس تصــرف مجموعــة المخالبــة غيــر متوفــر ذلــك أّن وليــة مدنيــن لــم تقــم بإحالــة الملــف 

إليهــا، كمــا أضــاف أّن طلــب العــارض جميــع المحاضــر ســواء تعّلقــت بالتحديــد أو التحكيــم أو التفويــت هــو تعســف ل مبــرر 

لــه لتعــذر التوصــل لــكل هــذه الملفــات عمليــا خاصــة وأّن العــارض لــم يحــدد نوعيــة العمليــة والعقــار المعنــي مؤكــدا علــى 

أن الوليــة لــم تحجــب علــى العــارض أيــة وثيقــة متوفــرة، وأدلــى بنســخة مــن الوثائــق المتوفــرة لديــه.

وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجــراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــــ22دد لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة. 

وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة«.

وحيــث تبّيــن للهيئــة بعــد اطالعهــا علــى الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ، أّن حصــول العــارض علــى نســخة منهــا، ليــس 

مــن شــأنه أّن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا أّن المعطيــات المضمنــة بالوثائــق المطلوبــة 

ســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعّلــق  ل تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الإ

بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــه علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول العــارض علــى الوثائــق المطلوبــة، إنمــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف  وحيــث أنّ

القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتحقيــق فــي طــرق تســيير مجالــس التصــرف فــي 

ــذا  ــيير ه ــف بتس ــي المّكل ــكل العموم ــي الهي ــة ف ــم الثق ــمح بدع ــا يس ــه، كم ــاب أعضائ ــراءات انتخ ــتراكية واج ش ــي الإ الأراض

القطــاع. 

ستجابة لطلب العارض والتصريح بقبول الدعوى أصال. وحيث يتجه تأسيسا لما سبق بيانه، الإ
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ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الّدعوى شكالً وفي الأصل بإلزام والي تطاوين بتسليم العارض نسخة ورقية من الوثائق التالية:

محضر عمليات النتخابات لمجموعة المخالبة من معتمدية الرّمادة المؤرخ في 29/03/1977.

ــة مــن  ــن أعضــاء مجلــس التصــرف لمجموعــة المخالب ــق بتعيي ــر الفالحــة المــؤرخ فــي 13/10/1977 والمتعل ــرار وزي ق

ــادة. ــة الرّم معتمدي

ــة المجلــس  ــد فــي نياب ــة وقــرارات التمدي ــات مجلــس التصــرف لمجموعــة المخالب  القــرارات المتعلقــة بتنظيــم انتخاب

ــا  ــدى الجهــة المّدعــى عليه ــرة ل ــات المتوف ــج النتخاب ــد نتائ ــة بتايي ــور والقــرارات المتعلق المذك

الدفاتر النتخابية للمجلس المذكور المتوفرة لدى الولية

محاضــر مجلــس التصــرّف والقــرارات المتعلقــة بالمصادقــة علــى المحاضــر المذكــورة طبقــا لمقتضيــات القانــون عــدد 

28 لســنة 64 المتعلــق بضبــط النظــام الأساســي لالأراضــي الشــتراكية.

قائمة اسمية لأعضاء مجلس التصرّف المتوالين المتوفرة لدى مصالح الولية.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار للطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2 جانفــي 2020 برئاســة 

الســيد عمــاد الحزقــي وعضويــة الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس والســيدات والســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي 

ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســالمي

يراجع القرار عدد 1148 بتاريخ 29 ماي 2020.
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القرار عدد 917 بتاريخ 9 جانفي 2020

الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل »التاكسي« بجميع أنواعه في شخص ممثلها 
القانوني / والي سوسة

المفاتيح: الشفافية، مساءلة، إسناد رخص النقل الفردي.

المبـــــــــدأ

ــى  ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــس م ــة، لي ــق المطلوب ــن الوثائ ــخة م ــى نس ــة عل ــول العارض ــث أّن حص وحي

إلحــاق أي ضــرر باالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا أّن المعطيــات المضمنــة بالوثائــق المطلوبــة 

ســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون االأساســي عــدد 22  ال تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــاالت االإ

لســنة 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــة  ــم االســمية االأولي ــى نســخة مــن القوائ ــإّن حصــول العارضــة عل ــك، ف ــى خــالف ذل ــه عل ــث أنّ وحي

ــا ينصهــر  ــخ 15 مــارس 2019، إنّم ــة بتاري ــا ببهــو الوالي ــم تعليقه ــي ت ــواج والت ــن برخصــة ل للمنتفعي

ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي إســناد رخــص 

ــة ال يمنــع العارضــة مــن اســتعمال  النقــل وشــروط االنتفــاع بهــا، كمــا أّن نشــر القوائــم ببهــو الوالي

حقهــا فــي النفــاذ إليهــا. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة مـن المّدعية المذكـورة أعاله بتاريـخ 03 مـاي 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

مـت بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى والي سوسـة قصد الحصـول على نسـخة ورقية من  تحـت عـدد 917 والمتّضمنـة أنّهـا تقدَّ

القوائـم السـمية الأوليـة للمنتفعيـن برخصـة لـواج والتـي تـّم تعليقهـا ببهـو الوليـة بتاريـخ 15 مـارس 2019، غير أنهـا لن تتلق 

رّدا علـى مطلبهـا رغـم انقضـاء الأجـل القانونـي، الأمـر الـذي دفعها للقيـام بالّدعوى الماثلـة طالبة إلـزام الجهـة المّدعى عليها 

بتمكينهـا مـن الوثائـق المذكـورة مسـتندًة فـي ذلـك علـى أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مارس 

2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن والــي سوســة بتاريــخ 23 جويليــة 2019، والمتضمــن بالخصــوص أنـّـه طالمــا 

تــّم تعليــق القائمــات الســمية ببهــو الوليــة وباعتــراف الطالبــة، فــإن الطلــب يكــون غيــر ذي مصداقيــة.

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولها شــكال.

من جهة االأصل:

ــم الســمية  ــة مــن القوائ ــن العارضــة مــن نســخة ورقي ــي سوســة بتمكي ــزام وال ــى إل ــة إل ــث تهــدف الدعــوى الماثل حي

ســتناد إلــى حّقهــا فــي  الأوليــة للمنتفعيــن برخصــة لــواج والتــي تــّم تعليقهــا ببهــو الوليــة بتاريــخ 15 مــارس 2019، وذلــك بالإ

الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق 

فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ســمية ببهــو الوليــة وذلــك باعتــراف  وحيــث أفــاد والــي سوســة فــي نطــاق رّده عــن الّدعــوى أنّــه تــّم نشــر القائمــة الإ

العارضــة. 

وحيــُث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، يعــُد حقــاً أساســياً لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي بغايــة تكريــس مبــدأي 

الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي مرفــق النقــل وشــروط اســناد رخــص اللــواج وذلــك طبقــا لمــا أقــره ونظمــه 

القانــون الأساســي عــدد22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة«.

وحيــث أّن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن 

ســتثناء  العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا أّن المعطيــات المضمنــة بالوثائــق المطلوبــة ل تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الإ

الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أنّــه علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن القوائــم الســمية الأوليــة للمنتفعيــن برخصــة 

ــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى  لــواج والتــي تــم تعليقهــا ببهــو الوليــة بتاريــخ 15 مــارس 2019، إنّم

تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي إســناد رخــص النقــل وشــروط النتفــاع بهــا، كمــا أّن نشــر القوائــم ببهــو الوليــة ل 

يمنــع العارضــة مــن اســتعمال حقهــا فــي النفــاذ إليهــا. 

ستجابة لطلب العارضة والتصريح بقبول الدعوى أصال. وحيث يتجه تأسيسا لما سبق بيانه، الإ
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ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

ــن  ــي م ــا القانون ــي شــخص ممثله ــي سوســة بتســليم العارضــة ف ــزام وال ــي الأصــل بإل ــول الّدعــوى شــكالً وف أّوال: قب

ــارس 2019. ــخ 15 م ــة بتاري ــو الولي ــا ببه ــّم تعليقه ــي ت ــواج الت ــن برخصــة ل ــات المنتفعي قائم

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار للطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 9 جانفــي 2020 برئاســة 

الســيد عمــاد الحزقــي وعضويــة الســيّد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســيدات والســادة أعضاء المجلــس هاجر الطرابلســي 

وريــم العبيــدي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.

يراجع أيضا القرار عدد 918 بتاريخ 9جانفي 2020 
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القرار عدد 1030 بتاريخ 9 جانفي 2020:

ف.س / عميد كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بتونس

المفاتيح: شفافية مساءلة، شهادات علمية، درجات علمية، وظيفة عمومية، تدرج مهني.

المبـــــــــدأ

ــم  ــة بتقيي ــة المتّصل ــة المطلوب ــى الوثيق ــي عل ــول المّدع ــإّن حص ــك، ف ــالف ذل ــى خ ــه عل ــث أنّ وحي

مــردوده المهنــي داخــل المؤسســة، إنّمــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس 

مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي قطــاع الوظيفــة العموميــة، كمــا يســمح بدعــم الثقــة فــي الهيــكل 

العمومــي المكلــف بالتصــرّف فــي المــوارد البشــرية بالمؤسســة المّدعــى عليهــا.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة من المّدعيـة المذكورة أعـاله بتاريخ 28 جـوان 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 1030 واّلتـي تفيـد أنّهـا تّقَدمـت بتاريـخ 29 مـاي 2019 بمطلـب فـي النفـاذ إلـى المعلومـة إلـى عميـد كليـة العلـوم 

النسـانية والجتماعيـة بتونـس قصـد الحصول على نسـخة ورقية مـن المعلومات والوثائـق المتعّلقة بملف التأهيـل الجامعي في 

اختصـاص اللغـة والآداب والحضـارة العربيـة اّلـذي تقّدمـت بـه إلـى لجنة الدكتـوراه والتأهيـل في العربيـة والمتمّثلـة فيما يلي: 

ــخ  – ــى تاري ــق وعل ــا الدقي ــى اختصاصهم ــص عل ــع التنصي ــا م ــة ملفه ــن بدراس ــن المكّلفي ــتاذين المقّرري ــمي الأس اس

تعيينهمــا وعلــى مــا إذا كانــا حاضريــن بنفســيهما فــي الجلســة الأولــى مــع تمكينهــا مّمــا يفيــد إمضــاء كالهمــا علــى 

تســلم الملــف وأنّهمــا كانــا حاضريــن عنــد تــالوة تقاريرهــم وتاريــخ تــالوة كل منهمــا لتقريــره. 

نسختين مخطوطتين من التقريرين المقّدمين إلى اللجنة.  –

بنسختين من محضري الجلستين المتعّلقتين بالملف مستوفيين للشروط الشكلية والجوهرية مع التنصيص على قائمة  –

الخاص وفًقا  السجل  الأصل من  النسختين مستخرجتين طبق  تكون  أن  والغائبين على  الحاضرين  لالأساتذة  إسمية 

لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من الأمر عدد 41 لسنة 2013 في 04 جانفي 2013 والمتعّلق بضبط الطار 

العام لنظام الدراسة و شروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام أمد. 

القائمــة الســمية لأعضــاء لجنــة التأهيــل والدكتــوراه فــي مــادة العربيــة المدلــى بهــا مــن قبــل الســيد عميــد كليــة  –

نســانية بتونــس إلــى رئاســة جامعــة تونــس قبــل 01 أكتوبــر 2018 وفــق إجــراءات التأهيــل  العلــوم الجتماعيــة والإ

الجامعــي المنصــوص عليهــا بالمنشــور عــدد 38 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 21 جــوان 2006.

 إل أنّهــا لــم تتلــق ردا علــى مطلبهــا رغــم انقضــاء الأجــل القانونــي، مّمــا دفعهــا للقيــام بدعــوى الحــال طالبــة إلــزام 

ــكام  ــى أح ــك إل ــي ذل ــتندة ف ــة مس ــات المطلوب ــن المعلوم ــا م ــس بتمكينه ــة بتون ــانية والجتماعي ــوم النس ــة العل ــد كلي عمي

ــة. ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق بالحــّق ف ــارس 2016 والمتعّل ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 م القان

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن عميــد كليــة العلــوم النســانية والجتماعيــة بتونــس بتاريــخ 17 ســبتمبر 

2019 واّلــذي أفــاد فيــه بــأّن العارضــة تقّدمــت بملــف التأهيــل الجامعــي فــي اختصــاص اللغــة والآداب والحضــارة العربيــة فــي 



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية110

دورات ســابقة وكانــت التقاريــر ســلبية وهــو مــا ل يســمح بالمــرور إلــى مرحلــة المناقشــة، وأنّهــا تقّدمــت فــي الــدورة الأخيــرة 

)جانفــي 2019( بملــف جديــد بصــورة اســتثنائية لــدى جامعــة تونــس وتــّم عرضــه علــى لجنــة الدكتــوراه والتأهيــل فــي هــذا 

ــك فــي محضــر  ــى ذل ــم الملــف ووقــع التنصيــص عل ــن لتقيي ــن مقّرري ــة فــي اجتماعهــا تعيي ــت اللجن الختصــاص. وقــد توّل

ــا  الجلســة. إثــر ذلــك اجتمعــت اللجنــة بتاريــخ 21 مــاي 2019 وقــّررت رفــض الملــف لــورود تقريريــن ســلبيين بشــأنه. مضيًف

بأنّــه يمكــن للعارضــة الحصــول علــى نســخة مــن التقاريــر المّتصلــة بملفهــا وبأنّــه يحــرص علــى أن ل تحمــل نســخ التقاريــر 

اّلتــي تســّلم للمترّشــحين أســماء الأســاتذة المقّرريــن نظــرا لتعــرّض بعــض الأســاتذة اّلذيــن قّدمــوا تقاريــر ســلبية إلــى الهرســلة 

والتهديــد. مدليــا بنســخة مــن محضــر جلســة لجنــة الدكتــوراه والتأهيــل فــي العربيــة ومــن التقريريــن المطلوبيــن. 

وبعد الطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه. 

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل:

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لــه الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأمــر الــذي يتعيــن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام عميــد كليــة العلــوم النســانية والجتماعيــة بتونــس بتمكيــن العارضــة مــن المعلومــات 

ــق التالية:  والوثائ

ــخ  – ــى تاري ــق وعل ــا الدقي ــى اختصاصهم ــص عل ــع التنصي ــا م ــة ملفه ــن بدراس ــن المكّلفي ــتاذين المقّرري ــمي الأس اس

تعيينهمــا ورتبتهمــا وتاريــخ ترســيم كّل منهمــا فــي الرتبــة ومركــز عمــل كّل منهمــا وعلــى ما إذا كانــا حاضرين بنفســيهما 

فــي الجلســة الأولــى مــع تمكينهــا مّمــا يفيــد إمضــاء كالهمــا علــى تســلم الملــف وأنّهمــا كانــا حاضريــن عنــد تــالوة 

تقاريرهــم وتاريــخ تــالوة كل منهمــا لتقريــره، 

نسختين مخطوطتين من التقريرين المقّدمين إلى اللجنة،  –

بنسختين من محضري الجلستين المتعّلقتين بالملف مستوفيين للشروط الشكلية والجوهرية مع التنصيص على قائمة  –

الخاص وفًقا  السجل  الأصل من  النسختين مستخرجتين طبق  تكون  أن  والغائبين على  الحاضرين  لالأساتذة  إسمية 

لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من الأمر عدد 41 لسنة 2013 في 04 جانفي 2013 والمتعّلق بضبط الطار 

العام لنظام الدراسة و شروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام أمد،

القائمــة الســمية لأعضــاء لجنــة التأهيــل والدكتــوراه فــي مــادة العربيــة المدلــى بهــا مــن قبــل الســيد عميــد كليــة  –

نســانية بتونــس إلــى رئاســة جامعــة تونــس قبــل 01 أكتوبــر 2018 وفــق إجــراءات التأهيــل  العلــوم الجتماعيــة والإ

الجامعــي المنصــوص عليهــا بالمنشــور عــدد 38 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 21 جــوان 2006، 
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وذلــك بالســتناد إلــى حقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد22 لســنة 2016 المــؤرخ 

فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيث نّص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــم تنظيــم ممارســته 

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرّف فــي المرفــق 

العــام ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة. 

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إل إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــّق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــّرر مــن النفــاذ 

علــى أّن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«.

وحيــث نــّص الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة علــى 

أنـّـه »إذا كانــت المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئّيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن 

النفــاذ إليهــا إلّ بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا«. 

نســانية والجتماعيــة بتونــس بنســخة مــن محضــر جلســة لجنــة الدكتــوراه والتأهيــل  وحيــث أدلــى عميــد كليــة العلــوم الإ

فــي العربيــة ومــن التقريريــن المعتمديــن مــن اللجنــة للبــت فــي ملــف العارضــة مبّينــا بأنّــه يمكــن لهــذه الأخيــرة الحصــول 

علــى نســخة مــن التقريريــن وأنـّـه يحــرص علــى ألّ تحمــل نســخ التقاريــر اّلتــي تســّلم للمترّشــحين أســماء الأســاتذة المقّرريــن 

لتعــرّض بعــض الأســاتذة اّلذيــن تقّدمــوا بتقاريــر ســلبية ســابًقا إلــى الهرســلة والتهديــد. 

نســانية والجتماعيــة بتونــس  وحيــث ثبــت للهيئــة بعــد الّطــالع علــى الوثائــق اّلتــي أدلــى بهــا عميــد كليــة العلــوم الإ

أنّهــا تتضّمــن كل المعلومــات اّلتــي طلبتهــا العارضــة باســتثناء القائمــة الســمية لأعضــاء لجنــة التأهيــل والدكتــوراه فــي مــادة 

العربيــة والمعطيــات الخاصــة بالأســاتذة الذيــن تولــوا تقييــم ملــف العارضــة. 

وحيـث أّن حصـول المّدعيـة علـى نسـخة من المعلومـات والوثائـق المّتصلة بملف التأهيـل الجامعي فـي اختصاص اللغة 

والآداب والحضـارة العربيـة اّلـذي قّدمتـه العارضـة بعنـوان دورة جانفـي 2019، ليـس مـن شـأنه أن يـؤّدي إلـى إلحـاق أي ضرر 

بالأمـن العـام أو بالدفـاع الوطنـي أو بالعالقـات الدوليـة المّتصلـة بهمـا، كمـا ل ينـدرج ضمـن أي حالـة مـن حـالت السـتثناء 

الأخـرى الـواردة بالفصـل 24 مـن القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 والمتعّلـق بالحـق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

وحيــث علــى خــالف ذلــك فــإّن حصــول العارضــة علــى الوثائــق والمعلومــات المطلوبــة ينصهــر ضمــن تحقيــق أهـــداف 

ــة بالجامعــة  ــق بإســناد الشــهادات والدرجــات العلمي ــا يتعّل ــدأي الشــفافية والمســاءلة فيم ــس مب ــى تكري ــة إل ــون الرامي القان

ــاكل الخاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة  التونســية وتحســين جــودة المرفــق العــام ودعــم الثقــة فــي الهي

ــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

ــخ تعيينهمــا  ــن وباختصاصهمــا الدقيــق وبتاري ــات المتعّلقــة بأســماء الأســتاذة المقّرري وحيــث أّن الكشــف عــن المعطي

ورتبتهمــا وتاريــخ ترســيم كّل منهمــا فــي الرتبــة ومركــز عملهمــا مــن شــأنه إلحــاق ضــرر بالأســاتذة المقّرريــن وأن يتســّبب لهمــا 
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ــن معــه الســتجابة لطلبــات العارضــة مــع  ــا يتعّي ــر التقييــم مســتقبالً، مّم ــر ســلًبا علــى موضوعيــة تقاري فــي إحــراج وأن يؤثّ

حجــب أســماء المقّرريــن وصفاتهــم عمــالً بمقتضيــات الفصــل 27 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله. 

وحيــث طلبــت العارضــة الحصــول علــى نســخ بخــط اليــد مــن محضــر جلســة لجنــة الدكتــوراه ومــن التقريريــن المقّدمين 

ــى اللجنة. إل

وحيــث اقتضــى الفصــل 12 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنـّـه 

»...يتعّيــن علــى الهيــكل المعنــي توفيــر المعلومــة فــي الصيغــة المطلوبــة.

وفي صورة عدم توّفرها في الصيغة المطلوبة، يتعّين على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة«. 

وحيــث لــم يثبــت للهيئــة أّن الجهــة المّدعــى عليهــا لديهــا نســخ بخــط اليــد مــن الوثائــق المطلوبــة فضــالً عــن أنّهــا غيــر 

مطالبــة بذلــك قانونـًـا وأّن الأمــر يتعّلــق بوثائــق رســمية ل يمكــن أن تكــون محــّررة بخــط اليــد، الأمــر اّلــذي يتعّيــن معــه رفــض 

الطلــب المتعّلــق بالحصــول علــى نســخ بخــط اليــد مــن هــذه الوثائــق. 

ســتجابة إلــى طلــب العارضــة وتمكينهــا مــن نســخة مــن الوثائــق والمعلومــات  وحيــث يّتجــه بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه الإ

المطلوبــة فــي الصيغــة المتاحــة لــدى الجهــة المّدعــى عليهــا. 

ولهذه االأسبـاب:

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

نســانية والجتماعيــة بتونــس بتمكيــن العارضــة مــن نســخة مــن  أّوالً: قبــول الدعــوى شــكالً وإلــزام عميــد كليــة العلــوم الإ

الوثائــق والمعلومــات التالية: 

محضر اجتماع لجنة الدكتوراه والتأهيل بتاريخ 21 ماي 2019.  –

محضر اجتماع لجنة الدكتوراه والتأهيل بتاريخ 3 جويلية 2019. –

التقريريــن المعتمديــن مــن لجنــة الدكتــوراه والتأهيــل فــي العربيــة للبــت فــي ملــف العارضــة مــع حجــب أســماء  –

المقّرريــن وصفاتهــم. 

الجتماعية  – العلوم  كلية  عميد  من  الموّجهة  العربية  مادة  في  والدكتوراه  التأهيل  لجنة  لأعضاء  سمية  الإ القائمة 

نسانية بتونس إلى رئاسة جامعة تونس قبل 01 أكتوبر 2018، ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك.  والإ

 ثانًيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 9 جانفــي 2020 برئاســة 

الســّيد عمــاد الحزقــي وعضويــة الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان 

وريــم العبيــدي ورقيــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي وخالــد الســالمي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحّمــد القســنطيني.

يراجع القرار عدد في نفس 1151 بتاريخ 29 ماي 2021.
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القرار عدد 1035 بتاريخ 6 فيفري 2020:

منظمة »طيارون بال حدود« في شخص ممثلها القانوني / وزير النقل

المفاتيح: شفافية مساءلة، وظيفة عمومية، موارد بشرية، انتداب.

المبـــــــــدأ

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن المعطيــات المطلوبــة مــن قبــل العارضــة ال 

تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــاالت االســتثناء المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 مــن القـــانون المشـــــار 

ــا  إليــه أعــاله، بــل علــى خــالف ذلــك فــإّن تمكيــن العارضــة مــن المعطيــات المطلوبــة مــن قبلهــا إنّم

ينصهــر فــي صميــم المبــادئ االأساســية للقانــون االأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وأبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير قطــاع النقــل الجــوي فيمــا يتعلــق 

بموضــوع القضيــة الماثلــة، ويُدّعــم ثقــة العمــوم فــي الهيــاكل الخاضعــة الأحــكام القانــون االأساســي 

المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمة من المدعية المذكـورة أعاله بتاريـخ 3 جويلية 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

مـت بمطلـب نفاذ إلى المعلومـة إلى وزارة النقل فـي 14 ماي 2019 قصـد الحصول على  تحـت عـدد 1035 والمتّضمنـة أنّهـا تقدَّ

معطيـات بخصـوص الجـراءات المتخـذة مـن قبـل الوزارة والمتعلقـة بضمان مراقبـة التزام شـركات الطيران الخاصة المسـتغلة 

للطائـرات جـّد خفيفـة بانتـداب الحـّد الأدنـى للطياريـن وضمـان التدريـب الـالزم لهـم وكذلـك احتـرام مـدة العمـل القصوى 

وخاصيـات مـّدة الراحـة بالنسـبة لالأعـوان الماّلحيـن، غير أنهـا لم تتلّق رّدا علـى مطلبها رغم مـرور الأجل القانوني الشـيء الذي 

دفعهـا للقيـام بالدعـوى الماثلـة قصـد إلـزام الجهـة المدعـى عليهـا بتمكينهـا مـن المعطيـات المطلوبـة بالسـتناد إلـى أحكام 

القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤرخ فـي 24 مـارس 2016 المتعلق بحـق الّنفاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الجهــة المّدعــى عليهــا، بتاريــخ 8 أوت 2019 والــذي أفــادت مــن خالله 

دارة العامــة للطيــران المدنــي أفــادت بــأن عمليــات مراقبــة التــزام شــركات الطيــران المســتغلة للطائــرات  بالخصــوص بــأن الإ

ــطول  ــران والأس ــوان الطي ــرات وأع ــي للطائ ــتغالل الفن ــق بالس ــة تتعل ــوص قانوني ــق نص ــالل تطبي ــن خ ــّم م ــة تت ــّد خفيف ج

الجــوي، بمــا فــي ذلــك قــرار وزيــر النقــل المــؤرخ فــي 30 ســبتمبر 1989 والمتعلــق بتحديــد مــدة العمــل وخاصيــات مــدة 

الراحــة لالأعــوان الماّلحيــن مضيفــة بأنــه تبعــا لعمليــات التدقيــق والتفقــد، تعــّد شــركة الطيــران مخططــا تصحيحيــا يتــّم قبولــه 

دارة العامــة للطيــران المدنــي التــي تتولــى متابعــة انجــازه طبقــا لالآجــال المتفــق عليهــا وذلــك مــن خــالل المؤيــدات  مــن الإ

والثباتــات التــي توافيهــا بهــا شــركة الطيــران والمتعلقــة بتنفيــذ الإجــراء التصحيحــي لــكل إخــالل تــّم تســجيله ثــّم تتــّم متابعــة 

ــي إطــار  ــي تنجــز ف ــق الت ــات التدقي ــم خــالل عملي ــه تت ــى أن ــدة عل ــرار الخــاللت، مؤك ــادي تك ــة لتف الجــراءات التصحيحي

ــة والتثبــت مــن عــدم تســجيل تكــرار نفــس الخــاللت، كمــا يمكــن إيقــاف  البرنامــج الســنوي متابعــة الجــراءات التصحيحي

صلوحيــة رخصــة الســتغالل أو ســحبها فــي صــورة عــدم المتثــال لهــذه الشــروط.



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية114

بداء ملحوظاتها بخصوصه.  وبعد الّطالع على ما يفيد إحالة رّد الجهة المّدعى عليها على العارضة لإ

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

ــى  ــي مــن الحصــول عل ــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانون ــر النقــل بتمكي ــزام وزي ــى إل حيــث تهــدف الدعــوى إل

ــة  ــران الخاص ــركات الطي ــزام ش ــة الت ــان مراقب ــة بضم ــوزارة والمتعلق ــل ال ــن قب ــذة م ــراءات المتخ ــوص الج ــات بخص معطي

ــرام مــدة  ــك احت ــالزم لهــم وكذل ــب ال ــن وضمــان التدري ــى للطياري ــداب الحــّد الأدن ــة بانت ــرات جــّد خفيف المســتغلة للطائ

العمــل القصــوى وخاصيــات مــّدة الراحــة بالنســبة لالأعــوان الماّلحيــن، وذلــك بالســتناد إلــى حّقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى  المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

المعلومــة.

وحيــث جوابــا علــى الدعــوى، أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا بــأن عمليــات مراقبــة التــزام شــركات الطيــران المســتغلة 

ــران  ــوان الطي ــرات وأع ــي للطائ ــتغالل الفن ــق بالس ــة تتعل ــوص قانوني ــق نص ــالل تطبي ــن خ ــّم م ــة تت ــّد خفيف ــرات ج للطائ

والأســطول الجــوي، بمــا فــي ذلــك قــرار وزيــر النقــل المــؤرخ فــي 30 ســبتمبر 1989 والمتعلــق بتحديــد مــدة العمــل وخاصيات 

ــا  ــران مخططــا تصحيحي ــد، تعــّد شــركة الطي ــق والتفق ــات التدقي ــه تبعــا لعملي ــة بأن ــن مضيف مــدة الراحــة لالأعــوان الماّلحي

دارة العامــة للطيــران المدنــي التــي تتولــى متابعــة انجــازه طبقــا لالآجــال المتفــق عليهــا وذلــك مــن خــالل  يتــّم قبولــه مــن الإ

المؤيــدات والثباتــات التــي توافيهــا بهــا شــركة الطيــران والمتعلقــة بتنفيــذ الإجــراء التصحيحــي لــكل إخــالل تــّم تســجيله ثــّم 

تتــّم متابعــة الجــراءات التصحيحيــة لتفــادي تكــرار الخــاللت، مؤكــدة علــى أنــه تتــم خــالل عمليــات التدقيــق التــي تنجــز فــي 

إطــار البرنامــج الســنوي متابعــة الجــراءات التصحيحيــة والتثبــت مــن عــدم تســجيل تكــرار نفــس الخــاللت، كمــا يمكــن إيقاف 

صلوحيــة رخصــة الســتغالل أو ســحبها فــي صــورة عــدم المتثــال لهــذه الشــروط.

ــا  ــداء ملحوظاته ب ــة لإ ــى العارض ــا عل ــى عليه ــة المّدع ــر الجه ــة تقري ــة إحال ــى المعلوم ــاذ إل ــة النف ــت هيئ ــث تول وحي

ــأي رّد.  ــا ب ــم تتوصــل منه ــا ل ــر أنه بخصوصــه غي

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة. 

وحيــث أن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــم تنظيــم ممارســته 

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرّف فــي المرفــق 

العــام.

وحيــث اقتضــت أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عـــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلق 

بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي 

إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة 

حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة 

مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة 

مــن مطلــب النفــاذ.

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن المعطيــات المطلوبــة مــن قبــل العارضــة ل تنــدرج ضمــن 

أي حالــة مــن حــالت الســتثناء المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 مــن القـــانون المشـــــار إليــه أعــاله، بــل علــى خــالف ذلــك فــإّن 

تمكيــن العارضــة مــن المعطيــات المطلوبــة مــن قبلهــا إنّمــا ينصهــر فــي صميــم المبــادئ الأساســية للقانــون الأساســي المتعلــق 

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وأبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير قطــاع النقــل الجــوي 

فيمــا يتعلــق بموضــوع القضيــة الماثلــة، ويُدّعــم ثقــة العمــوم فــي الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي المتعلــق 

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

وحيــث يتجــه بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه، التصريــح بقبــول الدعــوى وإلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكيــن العارضــة مــن 

نســخة ورقيــة تتضّمــن المعطيــات موضــوع مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة. 

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكال وفــي الأصــل بإلــزام وزيــر النقــل بتســليم العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي نســخة 

ورقيــة متضّمنــة المعطيــات المتعّلقــة بالإجــراءات المتخــذة مــن قبــل وزارة النقــل والخاصــة بضمــان مراقبــة التــزام شــركات 

الطيــران الخاصــة المســتغلة للطائــرات جــّد خفيفــة بانتــداب الحــّد الأدنــى لعــدد الطياريــن وضمــان التدريــب الــالزم لهــم 

مــع احتــرام مــدة العمــل القصــوى وخاصيــات مــّدة الراحــة بالنســبة لالأعــوان الماّلحيــن.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 6 فيفــري 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وريــم العبيــدي وهاجر الطرابلســي 

ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.
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وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرّف فــي المرفــق 

العــام.

وحيــث اقتضــت أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عـــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلق 

بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي 

إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة 

حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة 

مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة 

مــن مطلــب النفــاذ.

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن المعطيــات المطلوبــة مــن قبــل العارضــة ل تنــدرج ضمــن 

أي حالــة مــن حــالت الســتثناء المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 مــن القـــانون المشـــــار إليــه أعــاله، بــل علــى خــالف ذلــك فــإّن 

تمكيــن العارضــة مــن المعطيــات المطلوبــة مــن قبلهــا إنّمــا ينصهــر فــي صميــم المبــادئ الأساســية للقانــون الأساســي المتعلــق 

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وأبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير قطــاع النقــل الجــوي 

فيمــا يتعلــق بموضــوع القضيــة الماثلــة، ويُدّعــم ثقــة العمــوم فــي الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي المتعلــق 

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

وحيــث يتجــه بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه، التصريــح بقبــول الدعــوى وإلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكيــن العارضــة مــن 

نســخة ورقيــة تتضّمــن المعطيــات موضــوع مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة. 

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكال وفــي الأصــل بإلــزام وزيــر النقــل بتســليم العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي نســخة 

ورقيــة متضّمنــة المعطيــات المتعّلقــة بالإجــراءات المتخــذة مــن قبــل وزارة النقــل والخاصــة بضمــان مراقبــة التــزام شــركات 

الطيــران الخاصــة المســتغلة للطائــرات جــّد خفيفــة بانتــداب الحــّد الأدنــى لعــدد الطياريــن وضمــان التدريــب الــالزم لهــم 

مــع احتــرام مــدة العمــل القصــوى وخاصيــات مــّدة الراحــة بالنســبة لالأعــوان الماّلحيــن.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 6 فيفــري 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وريــم العبيــدي وهاجر الطرابلســي 

ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.
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القرار عدد 1074 بتاريخ 5 مارس 2020:

منظمة »أنا يقظ« في شخص ممثلها القانوني / شركة فسفاط قفصة في شخص 
ممثلها القانوني

المفاتيح: شفافية مساءلة، قطاع نقل الفسفاط.

المبـــــــــدأ

ــالع علــى الوثائــق المطلوبــة أّن حصــول العارضــة علــى نســخة منهــا ليــس  وحيــث ثبــت للهيئــة باالطّ

ــرة  ــر مباش ــل ينصه ــي ب ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر باالأم ــاق أي ض ــى إلح ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش م

ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون المتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بتســيير 

قطــاع المحروقــات ويدعــم الثقــة فــي المنشــآت العموميــة العاملــة فــي هــذا المجــال ويضمــن حســن 

التصــرف فــي المــال العــام.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 17 جويليـة 2019 والمرّسـمة بكتابـة 

الهيئـة تحـت عـدد 1074والتـي تفيـد بأنّهـا تّقَدمت في شـخص ممثلهـا القانوني بمطلـب نفاذ إلـى المعلومة إلى الرئيـس المدير 

العـام لشـركة فسـفاط قفصـة قصـد الحصول على نسـخة ورقية من قائمة إسـمية للشـركات العموميـة والخاصـة المتعاقدة مع 

شـركة فسـفاط قفصـة لنقـل الفسـفاط خـالل سـنتي 2018 و2019 وكذلك نسـخة مـن العقود المبرمـة مع هذه الشـركات بعنوان 

تلـك الفتـرة، إلّ أنّهـا لـم تتلـّق رّدا علـى مطلبهـا رغـم انقضـاء الأجـل القانونـي، مّمـا دفعهـا للقيام بدعـوى الحال قصـد إلزام 

الجهـة المّدعـى عليهـا بتمكينهـا مـن الوثائـق المطلوبـة مسـتندة فـي ذلـك إلـى أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 

المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى تقريــر الرئيــس المديــر العــام لشــركة فســفاط الــوارد بتاريــخ 2 ســبتمبر 2019 والمتضّمــن لنســخة 

مــن الوثائــق المطلوبــة.

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد إستيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عـــــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.
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من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام الرئيــس المديــر العــام لشــركة فســفاط بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانوني 

مــن نســخة ورقيــة مــن قائمــة إســمية للشــركات العموميــة والخاصــة المتعاقــدة مــع شــركة فســفاط قفصــة لنقــل الفســفاط 

خــالل ســنتي 2018 و2019 وكذلــك نســخة مــن العقــود المبرمــة مــع هــذه الشــركات بعنــوان تلــك الفتــرة، وذلــك بالســتناد 

إلــى حّقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيث جوابا على الدعوى أدلت الجهة المّدعى عليها بنسخة ورقية من الوثائق المطلوبة.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي بغايــة تكريــس مبــدأي 

الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة وذلــك طبقــا لمــا أقــرّه ونّظمــه القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المّذكــور، أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إّذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة«.

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ 

علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو 

مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

وحيــث اقتضــى مــن جهتــه الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار إليــه أعــاله، أنــه إذا كانــت 

المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن النفــاذ إليهــا 

إل بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.

وحيــث ثبــت للهيئــة بالّطــالع علــى الوثائــق المطلوبــة أّن حصــول العارضــة علــى نســخة منهــا ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي 

إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي بــل ينصهــر مباشــرة ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون المتصلــة بتكريــس 

مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بتســيير قطــاع المحروقــات ويدعــم الثقــة فــي المنشــآت العموميــة العاملــة فــي 

هــذا المجــال ويضمــن حســن التصــرف فــي المــال العــام.

ــا لبطاقــات التعريــف الوطنيــة الخاصــة بالأشــخاص العامليــن بالشــركات  وحيــث لئــن تضّمنــت العقــود المطلوبــة بيان

المتعاقــدة مــع شــركة فســفاط قفصــة لنقــل الفســفاط كبيــان تواريــخ ولدة وعناويــن بعــض الأشــخاص، إّل أّن ذلــك ل يحــول 

دون تمكيــن العارضــة مــن نســخة منهــا وذلــك بالنظــر إلــى أهميــة المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة والغايــة المــراد 

تحقيقهــا مــن مطلــب النفــاذ ســّيما وأنــه يمكــن للجهــة المّدعــى عليهــا حجــب هــذه البيانــات عنــد تســليمها للوثائــق المطلوبــة.

وحيــث يتجــه بنــاء علــى مــا ســلف بيانــه، الســتجابة إلــى طلــب العارضــة وإلــزام الرئيــس المديــر العــام لشــركة فســفاط 

ــن بالشــركات  ــة الخاصــة بالأشــخاص العاملي ــف الوطني ــات التعري ــام بطاق ــة مــع حجــب أرق ــق المطلوب ــا مــن الوثائ بتمكينه

وأرقــام بطاقــات التعريــف الوطنيــة وتواريــخ الــولدة والعناويــن الشــخصية المضّمنــة بالوثائــق المكونــة للعقــود المطلــوب 

النفــاذ إليهــا.
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ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكال وفــي الأصــل بإلــزام الرئيــس المديــر العــام لشــركة فســفاط بتمكيــن العارضــة فــي شــخص 

ممّثلهــا القانـــــــوني مــن نســخة ورقيــة مــن الوثائــق التاليــة:

ــدة مــع شــركة فســفاط قفصــة خــالل ســنتي 2018 و2019  – ــة والخاصــة المتعاق ــة إســمية للشــركات العمومي قائم

لنقــل الفســفاط.

ــع شــركة فســفاط قفصــة خــالل ســنتي 2018  – ــدة م ــة والخاصــة المتعاق ــع الشــركات العمومي ــة م ــود المبرم العق

ــن  ــخاص العاملي ــة بالأش ــة الخاص ــف الوطني ــات التعري ــام بطاق ــب أرق ذن بحج ــع الإ ــفاط م ــل الفس و2019 لنق

بالشــركات وأرقــام بطاقــات التعريــف الوطنيــة وتواريــخ الــولدة والعناويــن الشــخصية المضّمنــة بالوثائــق المكونــة 

للعقــود المطلــوب النفــاذ إليهــا.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

ــخ 5 مــارس 2020 برئاســة  ــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاري ــة الّنفــاذ إل وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئ

ــة الخماســي  ــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس هاجــر الطرابلســي ورقي ــب الرئيــس وعضوي ــان الأســود، نائ الســيد عدن

ــه ومحمــد القســنطيني. ــد الل ــن عب ــق ب ــم العبيــدي ورفي وري
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القرار عدد 1078 بتاريخ 5 مارس 2020:

المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد« في شخص ممثلها القانوني /
الرئيس المدير العام لبنك اإلسكان«

المفاتيح: شفافية مساءلة، قطاع بنكي.

المبـــــــــدأ

وحيــث وعلــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول العارضــة علــى الوثائــق المطلوبــة واطالعهــا عليهــا، ينصهــر 

ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأ الشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع البنكــي 

ويدعــم ثقــة العمــوم فــي الهيــاكل العموميــة المكلفــة بهــذا القطــاع. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة من المنظمـة المّدعيـة المذكورة أعـاله بتاريـخ 22 جويلية 2019 والمرّسـمة 

سـكان  مـت بمطلب نفاذ إلـى المعلومة إلـى الرئيـس المدير العام لبنك الإ بكتابـة الهيئـة تحـت عـدد 1078 والمتّضمنـة أنّهـا تقدَّ

قصـد الحصـول علـى نسـخ مـن عقود الرهـن المبرمـة بين البنك وشـركة البعـث العقـاري »جنات«:

الأول: بتاريخ 24/11/1997 )مجلد 97604058 عدد 85466( توثقة لمبلغ قدره )000،888.061(. –

الثاني: بتاريخ 02/11/1999 )وصل 3087 تسجيل 3081( توثقة لمبلغ قدره ) 3.287،613(. –

الثالث: بتاريخ 16/05/2000 )وصل 27510 عدد 603242( توثقة لمبلغ قدره ) 370.000،000(. –

الرابع: بتاريخ 29/09/1999 )وصل 54199،6563 عدد 996060993( توثقة لمبلغ قدره )165.105،000( –

الخامس: بتاريخ 15/11/2000 )وصل 6563 تسجيل 6561( توثقة لمبلغ قدره )102.751،000(. –

 غيــر أنّهــا لــم تتلــّق رّدا علــى مطلبهــا رغــم انقضــاء الأجــل القانونــي، الأمــر الــذي دفعهــا للقيــام بدعــوى الحــال طالبــة 

ــزام الجهــة المدعــى عليهــا بتمكينهــا مــن العقــود المذكــورة مســتندًة فــي ذلــك علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22  إل

لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــخ 16 أوت 2019  ــكان بتاري س ــك الإ ــام لبن ــر الع ــس المدي ــل الرئي ــن قب ــه م ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالّع عل ــد الط  وبع

والمتضمــن بالخصــوص طلــب رفــض الدعــوى شــكال لمخالفــة مطلــب النفــاذ لمقتضيــات الفصــل 9 مــن القانــون الأساســي 

عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، وأّمــا مــن حيــث الأصــل فــإن كامــل الديــن الخــاص بالقــروض 

المســندة لشــركة البعــث العقــاري » جنــات« تــّم بيعهــا إلــى الشــركة العامــة لســتخالص الّديــون، مضيًفــا أّن الشــركة المذكورة 

أعــاله قــد تــّم الحكــم بتفليســها وُعيــن لهــا أميــن فلســة، وبالتالــي فإنــه يمكــن مطالبــة هــذه الجهــات بالوثائــق المطلوبــة.

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.
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 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث دفعــت الجهــة المّدعــى عليهــا بــأّن العــارض لــم يقــّدم مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة وفقــا للنمــوذج المنصــوص 

عليــه بالفصــل 9 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016.

ــه يمكــن لــكل  وحيــث خالفــا لمــا تمســكت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا فقــد اقتضــى الفصــل التاســع المذكــور أعــاله أنّ

ــي معــّد مســبقا  ــى المعلومــة طبقــا لنمــوذج مطلــب كتاب ــا فــي النفــاذ إل ــا كتابي شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يقــدم مطلب

ــواردة  ــة ال ــات الوجوبي ــن التنصيص ــادي يتضم ــى ورق ع ــواب أو عل ــع ال ــوم بموق ــة العم ــى ذّم ــي عل ــكل المعن ــه الهي يضع

ــون. ــن هــذا القان ــن 10 و12 م بالفصلي

وحيــث يتبيــن بالرجــوع إلــى مطلــب النفــاذ ســند دعــوى الحــال، أنـّـه جــاء مطابقــا لمقتضيــات الفصــل 9 المذكــور آنفــا، 

الأمــر الــذي يتجــه معــه اللتفــات عــن هــذا الدفــع. 

ــذي  ــر اّل ــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأم ــة وكان ــا الّصف ــن له ــي ومّم ــي الأجــل القانون ــث قّدمــت الّدعــوى ف  حي

ــن معــه قبولهــا شــكال. يتعّي

من جهة االأصل:

ســكان بتمكيــن العارضــة مــن نســخ لعقــود   حيــُث تهــدف الدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام الرئيــس المديــر العــام لبنــك الإ

الرهــن المبرمــة بيــن البنــك وشــركة البعــث العقــاري »جنــات«:

الأول: بتاريخ 24/11/1997 )مجلد 97604058 عدد 85466( توثقة لمبلغ قدره )000،888.061(. –

الثاني: بتاريخ 02/11/1999 )وصل 3087 تسجيل 3081( توثقة لمبلغ قدره) 3.287،613(. –

الثالث: بتاريخ 16/05/2000 )وصل 27510 عدد 603242( توثقة لمبلغ قدره ) 370.000،000(. –

الرابع: بتاريخ 29/09/1999 )وصل 54199،6563 عدد 996060993( توثقة لمبلغ قدره )165.105،000(. –

الخامس: بتاريخ 15/11/2000 )وصل 6563 تسجيل 6561( توثقة لمبلغ قدره )102.751،000(. –

ــون الأساســي عــدد 22 لســنة  ــه بالقان ــى المعلومــة المنصــوص علي ــى حــّق العــارض فــي الّنفــاذ إل ســتناد إل ــك بالإ وذل

ــة. ــى المعلوم ــاذ إل ــي الّنف ــق بالحــق ف ــارس 2016 المتعّل 2016 المــؤرخ فــي 24 م

ســكان، فــي نطــاق رّده عــن الّدعــوى، بــأّن كامــل الديــن الخــاص بالقــروض   وحيــث أفــاد الرئيــس المديــر العــام لبنــك الإ

المســندة لشــركة البعــث العقــاري » جنــات« تــّم بيعهــا إلــى الشــركة العامــة لســتخالص الّديــون، مضيًفــا أّن الشــركة المذكورة 

أعــاله قــد تــّم الحكــم بتفليســها وُعيــن لهــا أميــن فلســة، وبالتالــي فإنــه يمكــن مطالبــة هــذه الجهــات بالوثائــق المطلوبــة.
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 وحيث اقتضى أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــــ22دد لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفاذ إلــى المعلومة.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة«.

ــة مشــمولة  ــت المعلومــة المطلوب ــه »إذا كان ــى أنّ ــه أعــاله عل ــون المشــار إلي ــّص الفصــل 27 مــن نفــس القان ــث ن وحي

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

بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكًنــا«.

وحيــث أّن الدفــع بإحالــة عقــود الرهــن إلــى دائــن جديــد ل يجعــل البنــك فــي حــل مــن تمكيــن العارضــة مــن العقــود 

ــق متوفــرة لــدى الجهــة المّدعــى عليهــا  ــة، أن هــذه الوثائ ــه قــد تبيــن، مــن خــالل التحقيــق فــي القضي ــة، ذلــك أن المطلوب

ــاري »  ــا شــركة البعــث العق ــا بحريفته ــي عالقته ــا وأنشــأتها ف ــي أنتجته ــة الت ــي للشــركة وهــي الجه ــن الأصل ــا الدائ بإعتباره

جنــات.

 وحيــث أّن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن عقــود الرهــن المطلوبــة، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أّي ضــرر 

بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا أّن المعطيــات المضمنــة بالوثائــق المطلوبــة ل تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت 

ســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. الإ

وحيــث لئــن تضمنــت الوثائــق المطلوبــة بيانــات تخــّص الشــركة، فــإن ذلــك ل يحــول دون إمكانيــة النفــاذ إليهــا طالمــا 

أنـّـه مــن الممكــن حجــب هــذه المعطيــات الشــخصية عنــد تســليم الوثائــق وفًقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون 

المشــار إليــه أعــاله دون المســاس ببقيــة المعلومــات المــراد النفــاذ إليهــا.

وحيــث وعلــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول العارضــة علــى الوثائــق المطلوبــة واطالعهــا عليهــا، ينصهــر ضمــن تحقيــق 

ــاكل  ــدأ الشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع البنكــي ويدعــم ثقــة العمــوم فــي الهي ــى تكريــس مب ــة إل ــون الرامي أهــداف القان

العموميــة المكلفــة بهــذا القطــاع. 

ستجابة لطلب العارضة والتصريح بقبول الدعوى أصال.  وحيُث يتجه تأسيسا لما سبق بيانه، الإ

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

ــن العارضــة مــن نســخ  ســكان بتمكي ــك الإ ــر العــام لبن ــزام الرئيــس المدي ــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل أّوال: قب

ــات«: ــاري »جن ــك وشــركة البعــث العق ــن البن ــة بي لعقــود الرهــن المبرم

الأول: بتاريخ 24/11/1997 )مجلد 97604058 عدد 85466( توثقه لمبلغ قدره )888،061.000(. –

الثاني: بتاريخ 02/11/1999 )وصل 3087 تسجيل 3081( توثقة لمبلغ قدره ) 3.287،613(. –
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الثالث: بتاريخ 16/05/2000 )وصل 27510 عدد 603242( توثقة لمبلغ قدره ) 370.000،000(. –

الرابع: بتاريخ 29/09/1999 )وصل 54199،6563 عدد 996060993( توثقة لمبلغ قدره )165.105،000( –

ذن  – الخامــس: بتاريــخ 15/11/2000 )وصــل 6563 تســجيل 6561( توثقــة لمبلــغ قــدره )102.751،000( مــع الإ

ــود. ــذه العق ــة به ــة المضمن ــف الوطني ــات التعري ــام بطاق ــة بأرق ــخصية المتعّلق ــات الش ــب المعطي بحج

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 05 مــارس 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي 

ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وريــم العبيــدي.
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القرار عدد 1095 بتاريخ 12 مارس 2020:

إ.ق / الرئيس المدير العام للقطب التكنولوجي »تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية«

نتاج، أعداد مهنية. المفاتيح: شفافية مساءلة، وظيفة عمومية، منحة الإ

المبـــــــــدأ

وحيــث تبّيــن للهيئــة بعــد اطاّلعهــا علــى الوثيقــة المطلوبــة، أّن حصــول العــارض علــى نســخة منهــا، 

ليــس مــن شــأنه أّن يــؤّدي إلــى إلحــاق أي ضــرر باالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا أّن المعطيــات 

ــن  ــل 24 م ــواردة بالفص ــرى ال ــتثناء االأخ ــاالت االس ــن ح ــة م ــن أي حال ــدرج ضم ــا ال تن ــة به المضّمن

ــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.  القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعّل

ــم  ــة بتقيي ــة المتّصل ــة المطلوب ــى الوثيق ــي عل ــول المّدع ــإّن حص ــك، ف ــالف ذل ــى خ ــه عل ــث أنّ وحي

مــردوده المهنــي داخــل المؤسســة، إنّمــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس 

مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي قطــاع الوظيفــة العموميــة، كمــا يســمح بدعــم الثقــة فــي الهيــكل 

العمومــي المكلــف بالتصــرّف فــي المــوارد البشــرية بالمؤسســة المّدعــى عليهــا

 بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة من المّدعي المذكور أعـاله بتاريخ 23 جويلية 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 1095 والتـي تفيـد أنّـه تقـّدم بمطلـب فـي النفـاذ إلـى المعلومـة إلـى الرئيـس المديـر العـام للقطـب التكنولوجـي 

»تونـس لالأقطـاب التكنولوجيـة الذكيـة« بتاريـخ 02 جويليـة 2019 قصـد الحصـول على نسـخة ورقّية مـن بطاقة أعـداده لمنحة 

نتـاج المسـندة لـه بعنـوان السداسـي الأول لسـنة 2019، غيـر أنّه لـم يتّلق رّدا بشـأنه. الأمر الـذي دفعه إلى القيـام بالدعوى  الإ

الماثلـة طالبـا إلـزام الجهـة المّدعـى عليها بتمكينه مـن الوثيقة المطلوبة، إسـتنادا إلى حّقه فـي النفاذ إلـى المعلومة المنصوص 

عليـه بأحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلق بالحـّق في النفاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن الرئيــس المديــر العــام للقطــب التكنولوجــي بتاريــخ 16 ســبتمبر2019، 

ــة.  والمرفــق بالوثيقــة المطلوب

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد إستيفاء إجراءات التحقيق في القضّية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــذي  ــر ال ــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأم ــة وكان ــه الّصف ــن ل ــة ومّم ــا القانوني ــي آجاله ــْت الدعــوى ف ــث ُقّدم  حي

ــن معــه قبولهــا شــكال. يتعّي

من جهة االأصل:

 حيــث تهــدف الدعــــوى إلــى إلــزام الرئيــس المديــر العــام للقطــب التكنولوجي »تونــس لالأقطــاب التكنولوجيــة الذكية« 

نتــاج المســندة لــه بعنــوان السداســي الأول لســنة  بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقّيــة مــن بطاقــة أعــداده المهنيــة لمنحــة الإ

،2019

 وحيــث أدلــى الرئيــس المديــر العــام للقطــب، فــي إطــار رّده علــى الدعــوى بالوثيقــة موضــوع مطلــب النفــاذ والمتمّثلــة 

نتــاج المســندة للعــارض بعنــوان السداســي الأول لســنة 2019.  فــي بطاقــة إســناد الأعــداد السداســية الخاّصــة بمنحــة الإ

 وحيث نّص الفصل 32 من الدستور على أّن الدولة تضّمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث أّن الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــم تنظيــم ممارســته 

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــق بالتصــرّف فــي المرفــق  وذلــك بغــرض تحقيــق عــّدة أهــداف لعــل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّل

العــام.

ــه »ل يمكــن للهيــكل المعنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى   وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الآنــف الذكــر أنّ

المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتّصــل بهمــا 

أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

 وحيــث تبّيــن للهيئــة بعــد اّطالعهــا علــى الوثيقــة المطلوبــة، أّن حصــول العــارض علــى نســخة منهــا، ليــس مــن شــأنه 

أّن يــؤّدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا أّن المعطيــات المضّمنــة بهــا ل تنــدرج ضمــن أي حالــة 

مــن حــالت الســتثناء الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة.

 وحيــث أنـّـه علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول المّدعــي علــى الوثيقــة المطلوبــة المتّصلــة بتقييــم مــردوده المهنــي داخــل 

المؤسســة، إنّمــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي قطــاع الوظيفــة 

العموميــة، كمــا يســمح بدعــم الثقــة فــي الهيــكل العمومــي المكلــف بالتصــرّف فــي المــوارد البشــرية بالمؤسســة المّدعــى عليها. 

ــر العــام  ــس المدي ــزام الرئي ــح بإل ــب العــارض والتصري ــه، الســتجابة لطل ــا ســبق بيان ــى م ــث يّتجــه تأسيســا عل  وحي

للقطــب التكنولوجــي »تونــس لالأقطــاب التكنولوجيــة الذكيــة« بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن بطاقــة إســناد الأعــداد 

نتــاج المســندة للعــارض بعنــوان السداســي الأول لســنة 2019.  السداســية الخاّصــة بمنحــة الإ

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكال وفــي الأصــل بإلــزام الرئيــس المديــر العــام للقطــب التكنولوجــي )تونــس لالأقطــاب 

نتــاج للسداســي الأول لســنة  التكنولوجيــة الذكيــة( بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن بطاقــة أعــداده الخاّصــة بمنحــة الإ

.2019

 ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 12 مــارس 2020 برئاســة 

ــة  ــادة أعضــاء المجلــس ريــم العبيــدي ومنــى الدهــان ورقي ــة الســّيدات والّس ــان الأســود نائــب الرئيــس وعضويّ الســّيد عدن

الخماســي وخالــد الســالمي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.

يراجع أيضا القرار عدد999 بتاريخ 30 جانفي 2020 والقرار عدد 1096 بتاريخ 12 مارس 2020.
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ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكال وفــي الأصــل بإلــزام الرئيــس المديــر العــام للقطــب التكنولوجــي )تونــس لالأقطــاب 

نتــاج للسداســي الأول لســنة  التكنولوجيــة الذكيــة( بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن بطاقــة أعــداده الخاّصــة بمنحــة الإ

.2019

 ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 12 مــارس 2020 برئاســة 

ــة  ــادة أعضــاء المجلــس ريــم العبيــدي ومنــى الدهــان ورقي ــة الســّيدات والّس ــان الأســود نائــب الرئيــس وعضويّ الســّيد عدن

الخماســي وخالــد الســالمي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.

يراجع أيضا القرار عدد999 بتاريخ 30 جانفي 2020 والقرار عدد 1096 بتاريخ 12 مارس 2020.
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القرار عدد 1107 بتاريخ 12 مارس 2020:

و.ع / وزير التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية

المفاتيح: شفافية مساءلة، مقاطع، أسناد رخص، واجبات أصحاب الرخص، المخالفات.

المبـــــــــدأ

ــق يســاهم بصفــة مباشــرة  ــى هــذه الوثائ ــالع العــارض عل ــإّن اطّ ــك، ف ــى خــالف ذل ــه وعل ــث أن وحي

وصريحــة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق 

بإســناد مثــل هــذه التراخيــص، كمــا يســمح بدعــم مشــاركة المواطنيــن فــي متابعــة ســير عمــل الّلجــان 

المكّلفــة بمتابعــة عمــل المقاطــع والتزامهــا باحتــرام القانــون.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعـي المذكـور أعـاله بتاريـخ 29 جويليـة 2019 والمرّسـمة بكتابـة 

م بمطلب نفاذ إلـى المعلومة إلى وزيـر التجهيز والسـكان والتهيئـة الترابية قصد  الهيئـة تحـت عـدد 1107 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

الحصـول علـى نسـخة ورقيـة مـن رخصة اسـتغالل مقطع مـن الصنـف الصناعي)مقطـع الظاهر زرمديـن( على ملـك مصنع آجر 

القلعـة الصغـرى وكـراس الشـروط الخـاص بـه وكذلـك عـدد الزيـارات الميدانيـة التـي قامـت بهـا الّلجنـة الجهويـة الستشـارية 

للمقاطـع بالمنسـتير إلـى المقطـع المذكـور ومحاضـر جلسـات الّلجنة التـي وقع التطـرق فيها لهـذا المقطع وجملـة المخالفات 

التـي تـّم تحريرهـا ضـّده، غيـر أنّـه لـم يتلـّق رّدا علـى مطلبه رغـم انقضـاء الأجـل القانوني، الأمـر الـذي دفعه للقيـام بدعوى 

الحـال طالًبـا إلـزام الجهـة المّدعـى عليهـا بتمكينـه مـن الوثيقـة المذكـورة مسـتنًدا في ذلك علـى أحـكام القانون الأساسـي عدد 

22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي الّنفـاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى تقريــر المدلــى بــه مــن قبــل وزيــر التجهيــز والســكان والتهيئــة الترابيــة بتاريــخ 25 نوفمبــر 2019، 

والمرفــق بنســخة مــن قــرار الترخيــص وكــراس الشــروط بعــد حجــب المعطيــات الشــخصية مؤّكــًدا أّن بقيــة الوثائــق المطلوبــة 

ليســت مــن مشــمولت الــوزارة. 

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.
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من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الّدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام وزيــر التجهيــز والســكان والتهيئــة الترابيــة بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة 

مــن رخصــة اســتغالل مقطــع مــن الصنــف الصناعي)مقطــع الظاهــر زرمديــن( علــى ملــك مصنــع آجــر القلعــة الصغــرى وكراس 

الشــروط الخــاص بــه كذلــك عــدد الزيــارات الميدانيــة التــي قامــت بهــا الّلجنــة الجهويــة الستشــارية للمقاطــع بالمنســتير إلــى 

المقطــع المذكــور ومحاضــر جلســات الّلجنــة المتعّلقــة بــه وجملــة المخالفــات التــي تــم تحريرهــا ضــّده، وذلــك بالســتناد 

إلــى حّقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 

المتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أدلــت الجهــة المدعــى عليهــا بنســخة مــن قــرار الترخيــص وكــراس الشــروط بعــد حجــب المعطيــات الشــخصية 

مؤكــدًة أّن بقيــة الوثائــق المطلوبــة ليســت مــن مشــمولت الــوزارة.

وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجــراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــــ22دد لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة. 

وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار ليــه أعــاله، أنـّـه »إذا كانــت المعلومــة 

المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن الّنفــاذ اليهــا ال بعــد 

حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.«

ــع آجــر القلعــة  ــك مصن ــى مل ــف الصناعــي عل ــن الصن ــاذ لرخصــة اســتغالل مقطــع م ــب المّدعــي الّنف ــث أّن طل وحي

الصغــرى وكــراس الشــروط الخــاص بــه، ل ينــدرج ضمــن أّي حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون 

ــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. المتعّل

وحيــث أنــه وعلــى خــالف ذلــك، فــإّن اّطــالع العــارض علــى هــذه الوثائــق يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة فــي تحقيــق 

ــق بإســناد مثــل هــذه التراخيــص، كمــا يســمح  ــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّل ــة بتكريــس مب ــون المّتصل أهــداف القان

بدعــم مشــاركة المواطنيــن فــي متابعــة ســير عمــل الّلجــان المكّلفــة بمتابعــة عمــل المقاطــع والتزامهــا باحتــرام القانــون.

ــة فــي الســم واللقــب ورقــم بطاقــة  ــات الشــخصية المتمثل ــة بعــض المعطي ــق المطلوب ــت الوثائ ــن تضمن ــث لئ وحي

التعريــف الوطنيــة، فــإن ذلــك ل يحــول دون إمكانيــة النفــاذ إليهــا طالمــا أنـّـه مــن الممكــن حجــب هــذه المعطيــات الشــخصية 

عنــد تســليم الوثائــق وفًقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله دون المســاس ببقيــة المعلومــات 

المــراد النفــاذ إليهــا.

ــة  ــة الجهوي ــا اللجن ــت به ــي قام ــة الت ــارات الميداني ــدد الزي ــى ع ــول عل ــارض الحص ــب الع ــوص طل ــي خص ــث ف وحي

الستشــارية للمقاطــع بالمنســتير إلــى المقطــع المذكــور وبجملــة المخالفــات التــي تــّم تحريرهــا ضــّده وعلــى محاضر جلســات 

هــذه اللجنــة المذكــورة، فقــد أّكــدت الجهــة المّدعــى عليهــا أنـّـه ل تتوفــر علــى الوثائــق المطلوبــة لأنـّـه ليــس مــن مشــمولتها.
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ــق  ــه يضــل مرتبطــا وثي ــاع ب ــإّن ممارســته والنتف ــا أساســيا، ف ــة حق ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــّد الحــق ف ــن يُع ــث لئ وحي

ــة. ــة المطلوب ــادي للمعلوم ــود الم ــات الوج ــاط بإثب الرتب

وحيــث طالمــا لــم يثبــت للهيئــة وجــود الوثائــق المطلوبــة موضــوع مطلــب النفــاذ لــدى الجهــة المّدعــى عليهــا فإنـّـه ل 

يمكــن بالتالــي الســتجابة لطلبــات العــارض بهــذا الخصــوص، بمــا يّتجــه معــه رفــض الّدعــوى فــي هــذا الفــرع منهــا.

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

ــة الترابيــة بتســليم العــارض نســخة  ــر التجهيــز والســكان والتهيئ ــزام وزي أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل

ورقيــة مــن قــرار ترخيــص مــن اســتغالل مقطــع مــن الّصنــف الّصناعــي عــدد 123634 الخــاص رخصــة بمقطــع الّظاهــر زرمديــن 

ســم  ــة فــي )الإ ــة بهــا والمتمّثل ــات الشــخصّية المضّمن ومــن كــّراس شــروط اســتغالل المقطــع المذكــور مــع حجــب المعطي

والّلقــب وعــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة وتاريخهــا( ورفــض الّدعــوى فيمــا زاد علــى ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 12 مــارس 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس ريــم العبيــدي ورقيــة الخماســي ورفيــق 

بــن عبــد اللــه وخالــد الســالمي ومحمــد القســنطيني.
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القرار عدد 1113 - 1114 بتاريخ 12 مارس 2020:

ر.م في حق ابنيها القاصرين م. و ي. ب / وزير التربية 

المفاتيح: شفافية، امتحانات وطنية، ثقة في مرفق العمومي للتربية.

المبـــــــــدأ

ــا ينصهــر ضمــن  ــة، إنّم ــق المطلوب ــى الوثائ ــالع العارضــة عل ــإّن إطّ ــك، ف ــى خــالف ذل ــه عل ــث أنّ وحي

تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بتنظيــم وســير 

ــه  ــه مع ــذي يتج ــر اّل ــة، االأم ــاكل العمومي ــي الهي ــة ف ــم الثق ــي دع ــاهم ف ــة ويس ــات الوطني االمتحان

االســتجابة إلــى طلــب العارضــة فــي هــذا الخصــوص.

ّطـالع علـى عريضـة الدعــوى المقّدمة مـن المّدعية المذكـورة أعاله بتاريـخ 01 أوت 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة  بعـد الإ

ّطـالع علـى ورقـة  مـت بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى وزيـر التربيـة لتمكينهـا مـن الإ تحـت عـدد 1113 والمتّضمنـة أنّهـا تقدَّ

عدادية  لتحاق بالمـدارس النموذجيـة الإ يقاظ العلمـي والرياضيات لمناظـرة الإ المتحـان الخاصـة بمنظورهـا فـي كّل من مـادة الإ

بعنـوان دورة سـنة 2019. 

ّطــالع علــى عريضــة الّدعـــوى المقّدمــة مــن المّدعيــة المذكــورة أعــاله بتاريــخ 01 أوت 2019 والمرّســمة بكتابــة  وبعــد الإ

ّطــالع علــى  مــت بمطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة إلــى وزيــر التربيــة لتمكينهــا مــن الإ الهيئــة تحــت عــدد 1114 والمتّضمنــة أنّهــا تقدَّ

ــة  عدادي ــة الإ لتحــاق بالمــدارس النموذجي ــاة والأرض لمناظــرة الإ ــوم الحي ــادة عل ــي م ــا ف ــة المتحــان الخاصــة بمنظورته ورق

بعنــوان دورة ســنة 2019، غيــر أّن مطالبهــا جوبــت بالرفــض، الأمــر الــذي دفعهــا للقيــام بدعــاوى الحــال طالبــًة إلــزام الجهــة 

المّدعــى عليهــا بتمكينهــا مــن الطــالع علــى الوثائــق المذكــورة مســتندًة فــي ذلــك علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 

المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وبعــد الّطــالع علــى تقريــر المدلــى بــه مــن وزيــر التربيــة بتاريــخ 14 أكتوبــر 2019، والمتضّمــن بالخصــوص أنـّـه ل يمكــن 

للعارضــة المطالبــة بالّطــالع علــى أوراق تحاريــر المترشــحين لمناظــرة الدخــول إلــى المــدارس العداديــة النموذجيــة مســتنًدا 

فــي ذلــك علــى أحــكام الفصــل 13 مــن القــرار المــؤرخ فــي 14 مــاي 2008 والمتعّلــق بضبــط مقاييــس هــذه المناظــرة. 

ّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضّية.  وبعد الإ

ّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ  وبعــد الإ

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.
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قّررت الهيئة ما يلي:

بخصوص ضّم القضيتين:

حيــث ثبــت بالرجــوع إلــى عرائــض الدعــاوى عــدد 1113 وعــدد 1114 أنهــا موجهــة ضــد هيــكل عمومــي واحــد ممّثــال فــي 

ــا تهــدف إلــى البــّت فــي موضــوع مشــترك بينهــا مّتصــل بحــق النفــاذ إلــى  وزارة التربيــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي، وأنّه

عداديــة بعنــوان دورة ســنة 2019، الأمــر  لتحــاق بالمــدارس النموذجيــة الإ متحــان الخاصــة بمناظــرة الإ وثائــق تتعلــق بــأوراق الإ

الــذي يتعيــن معــه ضــّم هــذه الدعــاوى إلــى بعضهــا والبــت فيهــا صلــب قــرار واحــد.

من جهة الشكل: 

حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة ومّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية مّمــا يّتـجـــه معــه 

قبولهــا مــن هــذه الناحيــة. 

من جهة االأصل: 

حيــث تهــدف الّدعــوى إلــى إلــزام وزيــر التربيــة بتمكيــن العارضــة فــي حــق وليديهــا القاصريــن منــى وياســين بلهيبــة 

ــات  يقــاظ العلمــي والرياضي ــاة والأرض والإ ــوم الحي ــات الخاصــة بمنظوريهــا فــي مــواد عل ــى أوراق المتحان ّطــالع عل مــن الإ

عداديــة بعنــوان دورة ســنة 2019، وذلــك بالســتناد إلــى حّقهــا فــي الّنفــاذ  الخاصــة بمناظــرة اللتحــاق بالمــدارس النموذجيــة الإ

إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي 

الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــر  ــى أوراق تحاري ــالع عل ــة بالّط ــن المطالب ــه ل يمك ــوى، بأنّ ــن الدع ــاق رّده ع ــي نط ــة، ف ــر التربي ــاد وزي ــث أف  وحي

المترشــحين لمناظــرة الدخــول إلــى المــدارس العداديــة النموذجيــة مســتنًدا فــي ذلــك علــى أحــكام الفصــل 13 مــن القــرار 

ــرة. ــذه المناظ ــس ه ــط مقايي ــق بضب ــاي 2008 والمتعّل ــي 14 م ــؤرخ ف الم

 وحيث إقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضّمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة. 

 وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومة.

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة«.

ــا  ــاء اجتيازهم ــة أثن ــواد المعني ــي الم ــن ف ــا القاصري ــى أوراق المتحــان الخاصــة بابنيه ــالع العارضــة عل ــث أّن إّط  وحي

ــى إلحــاق أّي ضــرر  ــؤدي إل ــن شــأنه أن ي ــس م ــة دورة ســنة 2019، لي ــة النموذجي عدادي ــى المــدارس الإ لمناظــرة الدخــول إل

ــا  ــوص عليه ــرى المنص ــتثناء الأخ ــالت الس ــن ح ــة م ــن أي حال ــدرج ضم ــه ل ين ــا أن ــي، كم ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع بالأم

ــة. ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــق بالحــق ف ــدد 22 لســنة 2016 المتعل ــون الأساســي ع ــن القان بالفصــل 24 م

ــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف  ــة، إنّم ــق المطلوب ــى الوثائ ــى خــالف ذلــك، فــإّن إّطــالع العارضــة عل ــه عل وحيــث أنّ

القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بتنظيــم وســير المتحانــات الوطنيــة ويســاهم فــي دعــم 

الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة، الأمــر اّلــذي يتجــه معــه الســتجابة إلــى طلــب العارضــة فــي هــذا الخصــوص.

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: ضّم القضية عدد 1114 للقضية عدد 1113 والبّت فيهما بقرار واحد.

ــن  ــة م ــى بلهيب ــن ياســين ومن ــا القاصري ــي حــّق ولديه ــن العارضــة ف ــي الأصــل بتمكي ــوى شــكال وف ــول الدع ــا: قب ثاني

ــوم  ــي وعل ــاظ العلم يق ــات والإ ــواد الرياضي ــي م ــا ف ــة بمنظوريه ــات الخاص ــى أوراق المتحان ــكان عل ــن الم ــى عي ــالع عل الط

ــبة  ــك بمناس ــى وذل ــا من ــق بإبنته ــا يتعل ــاة والأرض فيم ــوم الحي ــادة عل ــي م ــين وف ــا ياس ــق بإبنه ــا يتعل ــاة والأرض فيم الحي

ــنة 2019. ــوان دورة س ــة بعن عدادي ــة الإ ــدارس النموذجي ــاق بالم لتح ــرة الإ ــا لمناظ اجتيازهم

ثالثا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. 

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلستـــه المنعقــدة بتاريخ برئاســة الســّيد عمــاد الحزقي 

والســّيد عدنــان الأســود نائــب الرئيــس وعضويـّـة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وهاجــر الطرابلســي وريـــم 

العبيــدي ورقيــة الخماســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الســالمي.
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ــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف  ــة، إنّم ــق المطلوب ــى الوثائ ــى خــالف ذلــك، فــإّن إّطــالع العارضــة عل ــه عل وحيــث أنّ

القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بتنظيــم وســير المتحانــات الوطنيــة ويســاهم فــي دعــم 

الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة، الأمــر اّلــذي يتجــه معــه الســتجابة إلــى طلــب العارضــة فــي هــذا الخصــوص.

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: ضّم القضية عدد 1114 للقضية عدد 1113 والبّت فيهما بقرار واحد.

ــن  ــة م ــى بلهيب ــن ياســين ومن ــا القاصري ــي حــّق ولديه ــن العارضــة ف ــي الأصــل بتمكي ــوى شــكال وف ــول الدع ــا: قب ثاني

ــوم  ــي وعل ــاظ العلم يق ــات والإ ــواد الرياضي ــي م ــا ف ــة بمنظوريه ــات الخاص ــى أوراق المتحان ــكان عل ــن الم ــى عي ــالع عل الط

ــبة  ــك بمناس ــى وذل ــا من ــق بإبنته ــا يتعل ــاة والأرض فيم ــوم الحي ــادة عل ــي م ــين وف ــا ياس ــق بإبنه ــا يتعل ــاة والأرض فيم الحي

ــنة 2019. ــوان دورة س ــة بعن عدادي ــة الإ ــدارس النموذجي ــاق بالم لتح ــرة الإ ــا لمناظ اجتيازهم

ثالثا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. 

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلستـــه المنعقــدة بتاريخ برئاســة الســّيد عمــاد الحزقي 

والســّيد عدنــان الأســود نائــب الرئيــس وعضويـّـة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وهاجــر الطرابلســي وريـــم 

العبيــدي ورقيــة الخماســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الســالمي.
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القرار عدد 1129 بتاريخ 5 مارس 2020:

ص.ص / رئيس جامعة سوسة 

المفاتيح: شفافية، أذون بمهة، تربص، وظيفة عمومية.

المبـــــــــدأ

وحيــث أّن طلــب المدعــي الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن التراخيــص المســندة إلــى الكاتــب العــام 

للمعهــد العالــي للتصــرف بسوســة للقيــام بمهمــات فــي الخــارج ونســخة مــن التقاريــر المنجــزة مــن 

طرفــه فــي الغــرض، ال ينــدرج ضمــن أّي حالــة مــن حــاالت االســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون 

المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، بــل علــى خــالف ذلــك فــإّن اطالعــه علــى هــذه الوثائــق 

يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية 

ــرق  ــا وط ــاع به ــروط االنتف ــارج وش ــص بالخ ــة والترب ذن بمأموري ــح االإ ــق بِمَن ــا يتعّل ــاءلة فيم والمس

اســنادهما.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمـة من المّدعـي المذكور أعـاله بتاريـخ 07 أوت 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

م بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى رئيـس جامعـة سوسـة للحصـول علـى نسـخة مـن  تحـت عـدد 1129 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

التراخيـص المسـندة إلـى الكاتـب العـام للمعهـد العالـي للتصـرف بسوسـة للقيـام بمهمـات فـي الخـارج ونسـخة مـن التقارير 

المنجـزة مـن طرفـه فـي الغـرض، غيـر أنـه لـم يتلـق رّدا علـى مطلبه رغـم انقضـاء الأجـل القانونـي، مّما دفعـه للقيـام بدعوى 

الحـال طالًبـا إلـزام الجهـة المّدعـى عليهـا بتمكينـه مـن نسـخة مـن الوثائـق المذكـورة مسـتنداً فـي ذلـك علـى أحـكام القانـون 

الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفـاذ إلـى المعلومـة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل رئيــس جامعــة سوســة بتاريــخ 14 أكتوبــر 2019، والمرفــق بنســخة 

مــن الوثائــق المطلوبــة.

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام رئيــس جامعــة سوســة بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن التراخيــص 

المســندة إلــى الكاتــب العــام للمعهــد العالــي للتصــرف بسوســة للقيــام بمهمــات فــي الخــارج ونســخة مــن التقاريــر المنجــزة 

مــن طرفــه فــي الغــرض، وذلــك بالســتناد إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيث أدلى رئيس جامعة سوسة في نطاق رّده عن الدعوى بنسخة من الوثائق المطلوبة.

وحيث اقتضى أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجــراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــــ22دد لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة.

وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة«.

وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار اليــه أعــاله، أنـّـه »إذا كانــت المعلومــة 

المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن الّنفــاذ اليهــا ال بعــد 

حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.«

وحيــث أّن طلــب المدعــي الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن التراخيــص المســندة إلــى الكاتــب العــام للمعهــد العالــي 

للتصــرف بسوســة للقيــام بمهمــات فــي الخــارج ونســخة مــن التقاريــر المنجــزة مــن طرفــه فــي الغــرض، ل ينــدرج ضمــن أّي 

حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، بــل علــى خــالف 

ذلــك فــإّن اطالعــه علــى هــذه الوثائــق يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس 

ذن بمأموريــة والتربــص بالخــارج وشــروط النتفــاع بهــا وطــرق اســنادهما. مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بِمَنــح الإ

وحيــث لئــن تضمنــت الوثائــق المطلوبــة بعــض المعطيــات الشــخصية المتمثلــة فــي رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة 

ورقــم المعــرّف الوحيــد وتاريــخ الــولدة، فإنّــه يمكــن للجهــة المّدعــى عليهــا حجــب تلــك المعطيــات عنــد تســليم الوثائــق.

ــع  ــوى أصــال م ــول الدع ــح بقب ــب العــارض والتصري ســتجابة لطل ــّدم، الإ ــا تق ــع م ــى جمي ــث يتجــه، تأسيســا عل  وحي

ــا.  ــة به ــخصية المضمن ــات الش ــب المعطي حج
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام رئيــس جامعــة سوســة بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن التراخيــص 

المســندة إلــى الكاتــب العــام للمعهــد العالــي للتصــرف بسوســة للقيــام بمهمــات فــي الخــارج ونســخة مــن التقاريــر المنجــزة 

مــن طرفــه فــي الغــرض، وذلــك بالســتناد إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيث أدلى رئيس جامعة سوسة في نطاق رّده عن الدعوى بنسخة من الوثائق المطلوبة.

وحيث اقتضى أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجــراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــــ22دد لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة.

وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة«.

وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار اليــه أعــاله، أنـّـه »إذا كانــت المعلومــة 

المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن الّنفــاذ اليهــا ال بعــد 

حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.«

وحيــث أّن طلــب المدعــي الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن التراخيــص المســندة إلــى الكاتــب العــام للمعهــد العالــي 

للتصــرف بسوســة للقيــام بمهمــات فــي الخــارج ونســخة مــن التقاريــر المنجــزة مــن طرفــه فــي الغــرض، ل ينــدرج ضمــن أّي 

حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، بــل علــى خــالف 

ذلــك فــإّن اطالعــه علــى هــذه الوثائــق يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس 

ذن بمأموريــة والتربــص بالخــارج وشــروط النتفــاع بهــا وطــرق اســنادهما. مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بِمَنــح الإ

وحيــث لئــن تضمنــت الوثائــق المطلوبــة بعــض المعطيــات الشــخصية المتمثلــة فــي رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة 

ورقــم المعــرّف الوحيــد وتاريــخ الــولدة، فإنّــه يمكــن للجهــة المّدعــى عليهــا حجــب تلــك المعطيــات عنــد تســليم الوثائــق.

ــع  ــوى أصــال م ــول الدع ــح بقب ــب العــارض والتصري ســتجابة لطل ــّدم، الإ ــا تق ــع م ــى جمي ــث يتجــه، تأسيســا عل  وحي

ــا.  ــة به ــخصية المضمن ــات الش ــب المعطي حج
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ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام رئيــس جامعــة سوســة بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقية مــن التراخيص 

المســندة إلــى الكاتــب العــام للمعهــد العالــي للتصــرف بسوســة للقيــام بمهمــات فــي الخــارج ونســخة مــن التقاريــر المنجــزة 

مــن طرفــه فــي الغــرض مــع حجــب المعطيــات الشــخصية المضمنــة بهــا والمتمثلــة فــي رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة ورقــم 

المعــرّف الوحيــد وتاريــخ الولدة.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

ــخ 5 مــارس 2020 برئاســة  ــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاري ــة الّنفــاذ إل وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئ

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويّــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي ورفيــق بــن عبــد اللــه 

وخالــد الســالمي وريــم العبيــدي وهاجــر الطرابلســي ومحمــد القســنطيني.

يراجع في نفس السياق القرار عدد 1154 بتاريخ 3 سبتمبر 2020 والقرار عدد 1240 بتاريخ 2 جويلية 2020. 
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القرار عدد 1115 بتاريخ 29 ماي 2020:

المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين في شخص ممثله القانوني / وزير المالية

المفاتيح: ترخيص، أنشطة مستشار جبائي، شفافية اسناد تراخيص.

المبـــــــــدأ

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أن تمكيــن العــارض مــن المعطيــات المتعلقــة 

ــخ  ــد تاري ــع تحدي ــي م ــار جبائ ــة مستش ــرة مهن ــة لمباش ــراءات القانوني ج ــب )ر.د( باالإ ــام المحاس بقي

قيامــه بذلــك و هــل تــّم منحــه بطاقــة جبائيــة تنــّص علــى مباشــرة مهنــة مستشــار جبائــي مــع تحديــد 

تاريــخ انتفاعــه بهــذه البطاقــة ال تمــّس مــن االســتثناءات الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون االأساســي 

المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، بــل علــى خــالف ذلــك فــإن تمكيــن العــارض مــن هــذه 

ــى  ــاذ إل ــي النف ــق ف ــق بالح ــي المتعل ــون االأساس ــية للقان ــادئ االأساس ــب المب ــر صل ــات ينصه المعطي

المعلومــة وأبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالترخيــص فــي ممارســة 

ــة. ــح وزارة المالي االأنشــطة الراجعــة بالنظــر لمصال

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعـي المذكـور أعـاله بتاريـخ 1 أوت 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

م بمطلب نفـاذ إلى المعلومة إلـى وزير المالية فـي 1 جويلية 2019 قصـد الحصول على  تحـت عـدد 1115 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

المعطيـات التالية:

هــل انقطــع المحاســب )ر.د( عــن مباشــرة مهنتــه كمحاســب وهــل تــّم شــطبه مــن جــدول المحاســبين المرســمين  –

بجــدول المجمــع وتاريــخ الشــطب.

هل قام المحاسب )ر.د( بالإجراءات القانونية لمباشرة مهنة مستشار جبائي مع تحديد تاريخ قيامه بذلك. –

هــل تــّم منــح المحاســب )ر.د( بطاقــة جبائــة تنــّص علــى مباشــرة مهنــة مستشــار جبائــي مــع تحديــد تاريــخ انتفاعــه  –

ــذه البطاقة. به

غيــر أنّــه لــم يتلــّق رّدا علــى مطلبــه رغــم مــرور الأجــل القانونــي الأمــر الــذي دفعــه للقيــام بالدعــوى الماثلــة قصــد 

إلــزام الجهــة المدعــى عليهــا بتمكينــه مــن المعطيــات المطلوبــة بالســتناد إلــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بحــق الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الجهــة المّدعــى عليهــا الــوارد بتاريــخ 16 ســبتمبر 2019 والمتضّمــن  وبعــد الإ

ــات بخصــوص انقطــاع المحاســب )ر.د( عــن مباشــرة  ــى معطي ــب العــارض الحصــول عل ــق بطل ــا يتعل ــه فيم بالخصــوص أن

مهنتــه كمحاســب وهــل تــّم شــطبه مــن جــدول المحاســبين المرســمين بجــدول المجمــع وتاريــخ الشــطب فإنــه تطبيقــا لأحــكام 

الفصــل 4 مــن القانــون عــدد 16 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 4 فيفــري 2002 المتعلــق بتنظيــم مهنــة المحاســبين فــإن مجمــع 

المحاســبين بالبــالد التونســية هــو الســلطة المكلفــة بالســهر علــى ســير مهنــة المحاســبين وتنظيمهــا وهــو يعمــل علــى فــرض 
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صــدار قــرارات التشــطيب مــن الجــدول، مضيفة  احتــرام القوانيــن والتراتيــب المنظمــة للمهنــة وهــو كذلــك الســلطة المؤهلــة لإ

بخصــوص طلبــات العــارض الراميــة إلــى الحصــول علــى معطيــات بخصــوص قيــام المحاســب )ر.د( بالإجــراءات القانونيــة 

لمباشــرة مهنــة مستشــار جبائــي مــع تحديــد تاريــخ قيامــه بذلــك ومــا إذا تــّم منحــه بطاقــة جبائيــة تنــّص علــى مباشــرة مهنــة 

مستشــار جبائــي مــع تحديــد تاريــخ انتفاعــه بهــذه البطاقــة فــإ،ه عمــال بأحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي المتعلــق 

ــة 2004  ــون الأساســي عــدد 63 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 27 جويلي ــى المعلومــة والفصــل 4 مــن القان ــاذ إل بالحــق فــي النف

المتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية تعــذر علــى مصالــح وزارة الماليــة الســتجابة لطلبــات العــارض باعتبارهــا معطيــات 

شــخصية للمطالبيــن بــالأداء وهــي معلومــات مشــمولة بالســّر المهنــي علــى معنــى الفصــل 15 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات 

الجبائيــة الــذي حّجــر علــى أعــوان مصالــح الجبايــة إعطــاء معلومــات أو نســخ مــن الملفــات التــي بحوزتهــم إّل للمطالبيــن 

بــالأداء أنفســهم أو لغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن يمكــن مطالبتهــم بدفــع الأداء عوضــا عنهــم. كمــا أضافــت بــأن القانــون 

عــدد 34 لســنة 1960 المــؤرخ فــي 14 ديســمبر 1960 المتعلــق بالموافقــة علــى المستشــارين الجبائييــن لــم ينــص علــى هيــكل 

يشــرف علــى المهنييــن والمهنــة ولــم يكلــف وزارة الماليــة بذلــك.

وبعــد الّطــالع علــى رّد العــارض علــى تقريــر وزارة الماليــة الــوارد بتاريــخ 11 ديســمبر 2019 والــذي تمّســك مــن خاللــه 

بالحصــول علــى المعطيــات المضمنــة بمطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة معتبــرا أن هــذه المعطيــات ل تكتســي طابعــا ســريا بــل 

يجــب الدلء بهــا للعمــوم وللســجل الوطنــي للمؤسســات.

ّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية. وبعد الإ

ّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ  وبعــد الإ

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيث قدمت الدعوى في آجالها القانونية وممن له الصفة مّما يتجه معه قبولها من هذه الناحية.

من جهة االأصل: 

حيث تهدف الدعوى إلى إلزام وزير المالية بتمكين العارض في شخص ممثله القانوني من المعطيات التالية:

هــل انقطــع المحاســب )ر.د( عــن مباشــرة مهنتــه كمحاســب وهــل تــّم شــطبه مــن جــدول المحاســبين المرســمين  –

بجــدول المجمــع وتاريــخ الشــطب.

هل قام المحاسب )ر.د( بالإجراءات القانونية لمباشرة مهنة مستشار جبائي مع تحديد تاريخ قيامه بذلك. –

هــل تــّم منــح المحاســب )ر.د( بطاقــة جبائــة تنــّص علــى مباشــرة مهنــة مستشــار جبائــي مــع تحديــد تاريــخ انتفاعــه  –

ــذه البطاقة. به

اســتنادا إلــى حقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 

24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.



137 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

ــه كمحاســب  ــات بخصــوص انقطــاع المحاســب )ر.د( عــن مباشــرة مهنت ــى معطي ــق بالحصــول عل ــب المتعل عــن الطل

ــخ الشــطب. ــّم شــطبه مــن جــدول المحاســبين المرســمين بجــدول المجمــع وتاري وهــل ت

ــه تطبيقــا لأحــكام الفصــل 4 مــن  ــار أن وحيــث دفعــت الجهــة المّدعــى عليهــا برفــض هــذا الفــرع مــن الدعــوى باعتب

ــة المحاســبين، فــإن مجمــع المحاســبين  ــم مهن ــق بتنظي ــون عــدد 16 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 4 فيفــري 2002 المتعل القان

ــرام  ــى فــرض احت ــا وهــو يعمــل عل ــة المحاســبين وتنظيمه ــى ســير مهن ــة بالســهر عل ــالد التونســية هــو الســلطة المكلف بالب

صــدار قــرارات التشــطيب مــن الجــدول وبالتالــي فإنــه  القوانيــن والتراتيــب المنظمــة للمهنــة وهــو كذلــك الســلطة المؤهلــة لإ

ــات. ــى هــذه المعطي ــى المّدعــي التوجــه لمجمــع المحاســبين للحصــول عل كان عل

وحيــث لئــن كان الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي إّل أن ممارســة 

هــذا الحــق والنتفــاع بــه تبقــى مرتبطــة أشــّد الرتبــاط بالوجــود المــاّدي والقانونــي للمعلومــة موضــوع مطلــب النفــاذ لــدى 

الجهــة المّدعــى عليهــا.

وحيــث طالمــا ثبــت مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أن الجهــة المدعــى عليهــا ل تتحــوز علــى المعطيــات موضــوع 

مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة، فإنــه يتجــه التصريــح برفــض هــذا الفــرع مــن الطلبــات.

ــة لمباشــرة  ــام المحاســب )ر.د( بالإجــراءات القانوني ــات بخصــوص قي ــى معطي ــات المتعلقــة بالحصــول عل عــن الطلب

مهنــة مستشــار جبائــي مــع تحديــد تاريــخ قيامــه بذلــك و هــل تــّم منــح المحاســب )ر.د( بطاقــة جبائــة تنــّص علــى مباشــرة 

مهنــة مستشــار جبائــي مــع تحديــد تاريــخ انتفاعــه بهــذه البطاقــة.

ــى  ــق بالحــق فــي النفــاذ إل ــون الأساســي المتعل وحيــث دفعــت الجهــة المّدعــى عليهــا بأحــكام الفصــل 24 مــن القان

المعلومــة والفصــل 4 مــن القانــون الأساســي عــدد 63 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 27 جويليــة 2004 المتعلــق بحمايــة المعطيــات 

الشــخصية معتبــرة أنــه تعــذر علــى مصالــح وزارة الماليــة الســتجابة لطلبــات العــارض باعتبارهــا معطيــات شــخصية للمطالبين 

ــذي  ــة ال ــة الحقــوق والإجــراءات الجبائي ــى الفصــل 15 مــن مجل ــى معن ــي عل ــالأداء وهــي معلومــات مشــمولة بالســّر المهن ب

حّجــر علــى أعــوان مصالــح الجبايــة إعطــاء معلومــات أو نســخ مــن الملفــات التــي بحوزتهــم إّل للمطالبيــن بــالأداء أنفســهم 

أو لغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن يمكــن مطالبتهــم بدفــع الأداء عوضــا عنهــم. كمــا أضافــت الجهــة المّدعــى عليهــا صلــب 

تقريرهــا بــأن القانــون عــدد 34 لســنة 1960 المــؤرخ فــي 14 ديســمبر 1960 المتعلــق بالموافقــة علــى المستشــارين الجبائييــن 

لــم ينــص علــى هيــكل يشــرف علــى المهنييــن والمهنــة ولــم يكلــف وزارة الماليــة بذلــك.

وحيــث تولــت الهيئــة فــي نطــاق ممارســة صالحياتهــا التحقيقيــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 38 مــن القانــون الأساســي 

المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة مراســلة وزيــر الماليــة قصــد الدلء بالمعطيــات المطلوبــة للهيئــة حتــى يتســنى 

لهــا تقديــر امكانيــة النفــاذ إليهــا مــن عدمــه إذ يرجــع لهــا دون ســواهها وذلــك بعــد التثبــت مــن مضمــون تلــك الوثائــق ومــدى 

خضوعهــا لســتثناءات النفــاذ إلــى المعلومــة الــواردة بالقانــون.

وحيث رفض وزير المالية بالرغم من ذلك الستجابة لطلب الهيئة.

وحيث نّص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيـث أن الحـق فـي النفـاذ إلـى المعلومـة، يعـّد حقـا أساسـيا لـكل شـخص طبيعـي أو معنـوي تـم تنظيـم ممارسـته 

بموجـب القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعلـق بالحق فـي النفاذ إلـى المعلومة وذلك 

بغـرض تحقيـق عـدة أهـداف لعـّل أبرزهـا تعزيـز مبـدأي الشـفافية والمسـاءلة فيمـا يتعلـق بالتصـرّف فـي المرفـق العام.
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وحيــث اقتضــت أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عـــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلق 

بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي 

إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة 

حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة 

مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة 

مــن مطلــب النفــاذ.

داريــة  وحيــث اقتضــت أحــكام الفصــل 2 )جديــد( مــن القانــون عــدد 91 لســنة 2001 المتعلــق بتبســيط الإجــراءات الإ

ــه: » تخضــع  ــا بالنظــر أن ــة فــي النشــاطات الراجعــة له ــح وزارة المالي ــل مصال ــة المســلمة مــن قب داري الخاصــة بالرخــص الإ

ممارســة مهنــة مستشــار جبائــي لكــراس شــروط مصــادق عليــه بقــرار مــن وزيــر الماليــة«. كمــا اقتضــت أحــكام الفصــل 3 مــن 

ذات القانــون »وأن يكــون ســنهم قــد بلــغ 22 ســنة كاملــة فــي تاريــخ إيداعهــم نســخة مــن كــراس الشــروط تحمــل إمضاءهــم 

معرفــا بــه لــدى مكتــب مراقبــة الأداءات الــذي يرجعــون إليــه بالنظــر«.

ــا للموافقــة علــى مهنــة مستشــار  وحيــث تبيــن مــن خــالل مــا ســبق بيانــه أن وزارة الماليــة هــي الجهــة المخولــة قانون

جبائــي وهــي تســهر عبــر مكاتــب مراقبــة الأداءات الراجعــة لهــا بالنظــر علــى إجــراءات مباشــرة هــذه المهنــة.

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أن تمكيــن العــارض مــن المعطيــات المتعلقــة بقيــام المحاســب 

)ر.د( بالإجــراءات القانونيــة لمباشــرة مهنــة مستشــار جبائــي مــع تحديــد تاريــخ قيامــه بذلــك و هــل تــّم منحــه بطاقــة جبائيــة 

ــواردة  ــن الســتثناءات ال ــّس م ــة ل تم ــذه البطاق ــه به ــخ انتفاع ــد تاري ــع تحدي ــي م ــة مستشــار جبائ ــى مباشــرة مهن ــّص عل تن

بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، بــل علــى خــالف ذلــك فــإن تمكيــن العــارض 

مــن هــذه المعطيــات ينصهــر صلــب المبــادئ الأساســية للقانــون الأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وأبرزهــا 

تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالترخيــص فــي ممارســة الأنشــطة الراجعــة بالنظــر لمصالــح وزارة الماليــة.

وحيــث يتجــه بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه، إلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكيــن العــارض فــي شــخص ممثلهــا القانونــي 

مــن المعطيــات المطلوبــة.

ولهـــــذه االأسبـــــــاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبــول الدعــوى شــكال وفــي الأصــل بإلــزام وزيــر الماليــة بتســليم العــارض فــي شــخص ممثلــه القانونــي نســخة 

ورقيــة تتضمــن المعطيــات المتعلقــة بقيــام المحاســب )ر.د( بالإجــراءات القانونيــة لمباشــرة مهنــة مستشــار جبائــي مــع تحديــد 

تاريــخ قيامــه بذلــك وتاريــخ انتفاعــه ببطاقــة جبائيــة ورفــض الدعــوى فيمــا زاد عــن ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. 

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 29 ماي 2020 برئاســة الســيد 

عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســيدات والســادة أعضــاء المجلــس ريــم العبيــدي ورقيــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي 

ومحمــد القســنطيني ورفيــق بــن عبــد اللــه.
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القرار عدد 1172 بتاريخ 22 أكتوبر 2020:

لها القانوني / الرئيس األول للمحكمة اإلدارية
ّ
جمعية القضاة التونسيين في شخص ممث

المفاتيح: شفافية النتدابات بالوظيفة العمومية، تكافؤ الفرص.

المبـــــــــــــدأ

ــة  ــرة الخارجي ــة المناظ ــن لجن ــرارات تعيي ــن ق ــة م ــخة وورقي ــى نس ــة عل ــول العارض ــث أّن حص وحي

داريــة كحصولهــا علــى محاضــر لجنــة المناظــرة وقــرارات  النتــداب مستشــارين مســاعدين بالمحكمــة االإ

داريــة لســنة 2017 مــع تحديــد  التصريــح بالنتائــج والقائمــة النهائيــة للقضــاة المنتدبيــن بالمحكمــة االإ

ــق  ــر 2019 المتعل ــي 23 أكتوب ــؤرخ ف ــة الم داري ــة االإ ــس االأول للمحكم ــرار الرئي ــم وق ــز تعيينه مراك

ــى  ــا عل ــارية كحصوله ــة واالستش ــا القضائي ــف هيآته ــي مختل ــة ف داري ــة االإ ــاء المحكم ــن أعض بتعيي

داريــة بعنــوان ســنوات 2017 و2018  الوثائــق المتعلقــة بانتدابــات أعــوان وعملــة لفائــدة المحكمــة االإ

و2019، ال ينــدرج ضمــن أّي حالــة مــن حــاالت االســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون المتعّلــق 

بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيـث علـى خـالف ذلـك، فـإن اّطـالع العارضـة فـي شـخص ممثلهـا القانوني علـى هـذه الوثائق ينصهـر صلـب المبادئ 

الأساسـية لحـق النفـاذ إلـى المعلومـة وأبرزهـا تكريـس مبـدأي الشـفافية والمسـاءلة فيمـا يتعلـق بالتصـرف فـي المرفـق العـام 

وضمـان مبـدأي المسـاواة وتكافـؤ الفـرص فيمـا يتعلـق بسـير المناظـرات داخـل الهيـاكل العمومية.

بعــد الّطــالع علــى عريضــة الّدعــوى المقّدمــة مــن المّدعيــة المذكــورة أعــاله بتاريــخ 28 أوت 2019 والمرّســمة بكتابــة 

الهيئــة تحــت عــدد 1172 والمتضّمنــة أنّهــا تقّدمــت بتاريــخ 22 جويليــة 2019 بمطلــب فــي النفــاذ إلــى المعلومــة إلــى الرئيــس 

داريــة قصــد الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن الوثائــق المتعلقــة بالنتدابــات الحاصلــة لفائــدة المحكمــة  الأول للمحكمــة الإ

داريــة بعنــوان الســنوات التاليــة 2017 و2018 و2019 وخاصــة منهــا:  الإ

قائمة المنتدبين من قضاة وأعوان وعملة مع بيان طريقة النتداب ومركز التعيين. –

قرارات فتح المناظرات والمتحانات. –

قرارات تعيين لجان المناظرات والمتحانات. –

محاضر لجان المناظرات والمتحانات –

قرارات التصريح بنتائج المناظرات والمتحانات –

عقود وقرارات انتداب الأعوان الوقتيين والمتعاقدين –
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غيــر أنّهــا لــم تتلــق أي رّد علــى مطلبهــا رغــم انقضــاء الآجــال القانونّيــة، الأمــر اّلــذي دفعهــا للقيــام بالدعــوى الماثلــة 

داريــة بتمكينهــا مــن نســخة ورقيــة مــن الوثائــق المطلوبــة، وذلــك بالســتناد إلــى حّقهــا  طالبــة إلــزام الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق 

بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الجهــة المّدعــى عليهــا بتاريــخ 4 ديســمبر2019 والمتضّمــن بالخصوص 

داريــة  أنــه فيمــا يتعلــق بطلــب العارضــة المتعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق الخاصــة بالنتدابــات الحاصلــة لفائــدة المحكمــة الإ

بعنــوان ســنوات 2017 و2018 و2019 فإنــه تــم انتــداب 60 مستشــارا مســاعدا بواســطة مناظــرة خارجيــة تــّم فتحهــا بقــرار مــن 

رئيــس الحكومــة مــؤرخ فــي 18 مــاي 2017 وتضمــن الفصــل 5 مــن القــرار المذكــور أن لجنــة المناظــرة يتــم تعييــن أعضائهــا 

ــّم بموجــب قــرار مــن الرئيــس الأول  ــه ت ــا فيمــا يتعلــق بمراكــز تعييــن القضــاة المنتدبيــن فإن بقــرار مــن رئيــس الحكومــة أّم

داريــة فــي مختلــف هيآتهــا القضائيــة  داريــة المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2017 المتعلــق بتعييــن أعضــاء المحكمــة الإ للمحكمــة الإ

داريــة مضيفــة بأنــه خــالل  والستشــارية والــذي تــّم توجيــه نســخة منــه عبــر البريــد اللكترونــي إلــى كافــة أعضــاء المحكمــة الإ

ســنة 2018 لــم يتــّم انتــداب قضــاة وفــي ســنة 2019 تــّم انتــداب 7 قضــاة بواســطة التســمية المباشــرة مــن بيــن خريجــي 

ــة مــؤرخ فــي  داري ــّم تعيينهــم بموجــب قــرار مــن الرئيــس الأول للمحكمــة الإ دارة وت ــا بالمدرســة الوطنيــة لــالإ المرحلــة العلي

داريــة فــي مختلــف هيآتهــا القضائيــة والستشــارية والــذي تــّم توجيــه  23 أكتوبــر 2019 المتعلــق بتعييــن أعضــاء المحكمــة الإ

داريــة. كمــا أضافــت أيضــا أنــه فيمــا يتعلــق بطلــب العارضــة  نســخة منــه عبــر البريــد اللكترونــي إلــى كافــة أعضــاء المحكمــة الإ

المتعلــق بالحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن قائمــة المنتدبيــن مــن أعــوان وعملــة مــع بيــان طريقــة النتــداب ومركــز التعييــن 

وقــرارات فتــح المناظــرات والمتحانــات قــرارات تعييــن لجــان المناظــرات والمتحانــات ومحاضــر لجــان المناظــرات والمتحانات 

وقــرارات التصريــح بنتائــج المناظــرات والمتحانــات وعقــود وقــرارات انتــداب الأعــوان الوقتييــن والمتعاقديــن فلقــد أفــادت 

ــة  ــد الرســمي للجمهوري ــّم نشــرها بالرائ ــات ت ــح المناظــرات والمتحان ــأن قــرارت فت ــب تقريرهــا ب الجهــة المّدعــى عليهــا صل

التونســية وبإمــكان العارضــة النفــاذ إليهــا فــي نســخة ورقيــة أو الكترونيــة.

وبعــد الّطــالع علــى الــرّد المدلــى بــه مــن قبــل العارضــة بتاريــخ 17 ديســمبر 2019 والــذي أفادت مــن خاللــه بالخصوص 

ــد  ــورة بالرائ ــة المنش ــات المهني ــرات والمتحان ــح المناظ ــرارت فت ــى ق ــة عل ــط بالإحال ــت فق ــا اكتف ــى عليه ــة المدع ــأن الجه ب

الرســمي مؤكــدة تمّســكها بالحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة مــن قبلهــا.

وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.
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من جهة االأصل:

داريــة بتمكيــن المّدعيــة مــن نســخة ورقيــة مــن الوثائــق  حيــث تهــدف الّدعــوى إلــى إلــزام الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

ــا: ــة 2017 و2018 و2019 وخاصــة منه ــوان الســنوات التالي ــة بعن داري ــة الإ ــدة المحكم ــة لفائ ــات الحاصل ــة بالنتداب المتعلق

قائمة المنتدبين من قضاة وأعوان وعملة مع بيان طريقة النتداب ومركز التعيين. –

قرارات فتح المناظرات والمتحانات. –

قرارات تعيين لجان المناظرات والمتحانات. –

محاضر لجان المناظرات والمتحانات –

قرارات التصريح بنتائج المناظرات والمتحانات –

عقود وقرارات انتداب الأعوان الوقتيين والمتعاقدين –

ــدد 22 لســنة 2016  ــون الأساســي ع ــه بالقان ــة المنصــوص علي ــى المعلوم ــاذ إل ــي الّنف ــا ف ــى حّقه ــك بالســتناد إل  وذل

ــة. ــى المعلوم ــاذ إل ــي الّنف ــق بالحــّق ف ــارس 2016 والمتعّل ــي 24 م ــؤّرخ ف الم

داريــة تولــت انتــداب 60 مستشــارا مســاعدا بواســطة مناظــرة  وحيــث أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا بــأن المحكمــة الإ

خارجيــة تــّم فتحهــا بقــرار مــن رئيــس الحكومــة مــؤرخ فــي 18 مــاي 2017 وتضمــن الفصــل 5 مــن القــرار المذكــور أن لجنــة 

ــّم  ــه ت ــن فإن ــن القضــاة المنتدبي ــز تعيي ــق بمراك ــا يتعل ــا فيم ــة أّم ــس الحكوم ــن رئي ــرار م ــا بق ــن أعضائه ــم تعيي المناظــرة يت

دارية  داريــة المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2017 المتعلــق بتعييــن أعضــاء المحكمــة الإ بموجــب قــرار مــن الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

فــي مختلــف هيآتهــا القضائيــة والستشــارية والــذي تــّم توجيــه نســخة منــه عبــر البريــد اللكترونــي إلــى كافــة أعضــاء المحكمــة 

ــا بخصــوص ســنة 2019 فلقــد تولــت الجهــة المّدعــى عليهــا انتــداب 7 قضــاة بواســطة التســمية المباشــرة مــن  داريــة، أّم الإ

داريــة  دارة وتــّم تعيينهــم بموجــب قــرار مــن الرئيــس الأول للمحكمــة الإ بيــن خريجــي المرحلــة العليــا بالمدرســة الوطنيــة لــالإ

داريــة فــي مختلــف هيآتهــا القضائيــة والستشــارية والــذي  مــؤرخ فــي 23 أكتوبــر 2019 المتعلــق بتعييــن أعضــاء المحكمــة الإ

داريــة لــم تقــم  داريــة مضيفــة بــأن المحكمــة الإ تــّم توجيــه نســخة منــه عبــر البريــد اللكترونــي إلــى كافــة أعضــاء المحكمــة الإ

داريــة فلقــد  بانتــداب قضــاة ســنة 2018. أّمــا بخصــوص النفــاذ إلــى الوثائــق المتعلقــة بانتدابــات أعــوان وعملــة المحكمــة الإ

أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا بــأن قــرارت فتــح المناظــرات والمتحانــات تــّم نشــرها بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية 

وبإمــكان العارضــة النفــاذ إليهــا فــي نســخة ورقيــة أو الكترونيــة.

وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحّق في الّنفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حّقــا أساســّيا لــكّل شــخص طبيعــي أو معنــوي، تــّم تنظيــم طــرق 

ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016  ــان مجــال انطباقــه بموجــب القان وإجــراءات ممارســته كبي

والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغايــة تكريــس جملــة مــن الأهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافّية 

والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل الخاضعــة للقانــون.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنـّـه 

»ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إلّ إذا كان ذلــك يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو 

بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية 

ــه الفكريّة...«. وملكيت
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وحيــث أّن حصــول العارضــة علــى نســخة وورقيــة مــن قــرارات تعييــن لجنــة المناظــرة الخارجيــة لنتــداب مستشــارين 

داريــة كحصولهــا علــى محاضــر لجنــة المناظــرة وقــرارات التصريــح بالنتائــج والقائمــة النهائيــة للقضــاة  مســاعدين بالمحكمــة الإ

داريــة المــؤرخ فــي  داريــة لســنة 2017 مــع تحديــد مراكــز تعيينهــم وقــرار الرئيــس الأول للمحكمــة الإ المنتدبيــن بالمحكمــة الإ

ــى  ــة والستشــارية كحصولهــا عل ــة فــي مختلــف هيآتهــا القضائي داري ــن أعضــاء المحكمــة الإ ــق بتعيي ــر 2019 المتعل 23 أكتوب

داريــة بعنــوان ســنوات 2017 و2018 و2019، ل ينــدرج ضمــن  الوثائــق المتعلقــة بانتدابــات أعــوان وعملــة لفائــدة المحكمــة الإ

أّي حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــب  ــر صل ــق ينصه ــى هــذه الوثائ ــي عل ــا القانون ــي شــخص ممثله ــالع العارضــة ف ــإن اّط ــك، ف ــى خــالف ذل ــث عل وحي

ــق بالتصــرف فــي  ــا يتعل ــدأي الشــفافية والمســاءلة فيم ــس مب ــى المعلومــة وأبرزهــا تكري ــاذ إل ــادئ الأساســية لحــق النف المب

ــة. ــاكل العمومي ــق بســير المناظــرات داخــل الهي ــا يتعل ــرص فيم ــؤ الف ــدأي المســاواة وتكاف ــان مب ــق العــام وضم المرف

داريــة بتمكيــن المّدعيــة مــن نســخة ورقيــة  وحيــث يّتجــه بنــاًء علــى مــا ســلف بيانــه، إلــزام الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

مــن:

دارية بعنوان سنة 2017. – قرار تعيين لجنة المناظرة الخارجية لنتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإ

قرار تعيين اللجان الفرعية لإجراء المناقشات الشفاهية. –

قرار التصريح بنتائج المناظرة. –

ــن أعضــاء  – ــق بتعيي ــي 27 ديســمبر 2017 المتعل ــؤرخ ف ــة الم داري ــة الإ ــس الأول للمحكم ــن الرئي ــرار الصــادر ع الق

ــة والستشــارية. ــا القضائي ــف هيآته ــي مختل ــة ف داري ــة الإ المحكم

داريــة فــي  – داريــة مــؤرخ فــي 23 أكتوبــر 2019 المتعلــق بتعييــن أعضــاء المحكمــة الإ قــرار الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

مختلــف هيآتهــا القضائية والستشــارية

دارية بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019. – الوثائق المتعلقة بانتدابات أعوان وعملة لفائدة المحكمة الإ

ــكل شــخص طبيعــي أو  ــًيا ل ــا أساس ــّد حًق ــة، يع ــى المعلوم ــاذ إل ــي الّنف ــن كان الحــّق ف ــة أخــرى ولئ ــن جه ــث وم وحي

ــة  ــي للمعلوم ــاّدي والقانون ــود الم ــاط بالوج ــق الرتب ــة وثي ــى مرتبط ــه تبق ــاع ب ــق والنتف ــذا الح ــة ه ــوي، إّل أّن ممارس معن

ــا. ــى عليه ــة المّدع ــدى الجه ــة ل المطلوب

وحيــث طالمــا ثبــت مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أن الجهــة المّدعــى لــم تنتــدب قضــاة بعنــوان ســنة 2018، فإنــه 

يتعــذر عليهــا الســتجابة لطلــب العارضــة فــي النفــاذ إلــى هــذه المعلومــة، وهــو مــا يتجــه معــه التصريــح برفــض الدعــوى 

أصــال بخصــوص هــذا الفــرع مــن الطلبــات.

وحيــث اقتضــى مــن جهتــه الفصــل 21 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى 

المعلومــة أنــه إذا تعلــق مطلــب النفــاذ بمعلومــة ســبق للهيــكل المعنــي نشــرها، يتعيــن علــى المكلــف بالنفــاذ إعــالم الطالــب 

بذلــك وتحديــد الموقــع الــذي تــم فيــه النشــر. 

ــوص  ــة بخص ــادت العارض ــد أف ــا ق ــى عليه ــة المّدع ــوى أن الجه ــي الدع ــق ف ــالل التحقي ــن خ ــة م ــت للهيئ ــث ثب وحي

داريــة بعنــوان ســنة  القــرارات المتعلقــة بكيفيــة تنظيــم وفتــح المناظــرة الخارجيــة لنتــداب مستشــارين مســاعدين بالمحكمــة الإ

2017 مــن خــالل ذكــر تاريــخ القــرارات المنشــورة بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، مّمــا يتجــه معــه التصريــح بانعــدام 

مــا يســتوجب النظــر بخصــوص هــذه الطلبــات.

ولهذه االأسباب

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

داريــة بتســليم العارضــة فــي شــخص ممّثلهــا  أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

القانونــي نســخة ورقيــة مــن:

دارية بعنوان سنة 2017، – قرار تعيين لجنة المناظرة الخارجية لنتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإ

قرار تعيين اللجان الفرعية لإجراء المناقشات الشفاهية، –

قرار التصريح بنتائج المناظرة، –

ــن أعضــاء  – ــق بتعيي ــي 27 ديســمبر 2017 المتعل ــؤرخ ف ــة الم داري ــة الإ ــس الأول للمحكم ــن الرئي ــرار الصــادر ع الق

ــة والستشــارية، ــا القضائي ــف هيآته ــي مختل ــة ف داري ــة الإ المحكم

داريــة فــي  – داريــة مــؤرخ فــي 23 أكتوبــر 2019 المتعلــق بتعييــن أعضــاء المحكمــة الإ قــرار الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

مختلــف هيآتهــا القضائية والستشــارية.

ــة بعنــوان  داري ــدة المحكمــة الإ ــة لفائ ــات أعــوان وعمل ــق المتعلقــة بانتداب ــة مــن الوثائ  كإلزامــه بتســليمها نســخة ورقي

ــك. ــن ذل ــا زاد ع ســنوات 2017 و2018 و2019 ورفــض الّدعــوى فيم

ــة  ــى القــرارات المتعلقــة بكيفي ــاذ إل ــات العارضــة المتعلقــة بالنف ــا يســتوجب النظــر بخصــوص طلب ــا: انعــدام م ثاني

ــوان ســنة 2017. ــة بعن داري ــة الإ ــداب مستشــارين مســاعدين بالمحكم ــة لنت ــح المناظــرة الخارجي ــم وفت تنظي

ثالثا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 22 أكتوبــر 2020برئاســة 

ــر  ــي وهاج ــة الخماس ــدي ورقّي ــم العبي ــس ري ــاء المجل ــادة أعض ــّيدات والّس ــس، والس ــب الرئي ــود، نائ ــان الأس ــّيد عدن الس

ــد القســنطيني. ــد الســالمي ومحم ــه وخال ــد الل ــن عب ــق ب ــى الدهــان ورفي الطرابلســي ومن

يراجع أيضا القرار عدد 928 بتاريخ 9 جانفي 2020 و القرار عدد 1242 بتاريخ 2 جويلية 2020.
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ولهذه االأسباب

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

داريــة بتســليم العارضــة فــي شــخص ممّثلهــا  أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

القانونــي نســخة ورقيــة مــن:

دارية بعنوان سنة 2017، – قرار تعيين لجنة المناظرة الخارجية لنتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإ

قرار تعيين اللجان الفرعية لإجراء المناقشات الشفاهية، –

قرار التصريح بنتائج المناظرة، –

ــن أعضــاء  – ــق بتعيي ــي 27 ديســمبر 2017 المتعل ــؤرخ ف ــة الم داري ــة الإ ــس الأول للمحكم ــن الرئي ــرار الصــادر ع الق

ــة والستشــارية، ــا القضائي ــف هيآته ــي مختل ــة ف داري ــة الإ المحكم

داريــة فــي  – داريــة مــؤرخ فــي 23 أكتوبــر 2019 المتعلــق بتعييــن أعضــاء المحكمــة الإ قــرار الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

مختلــف هيآتهــا القضائية والستشــارية.

ــة بعنــوان  داري ــدة المحكمــة الإ ــة لفائ ــات أعــوان وعمل ــق المتعلقــة بانتداب ــة مــن الوثائ  كإلزامــه بتســليمها نســخة ورقي

ــك. ــن ذل ــا زاد ع ســنوات 2017 و2018 و2019 ورفــض الّدعــوى فيم

ــة  ــى القــرارات المتعلقــة بكيفي ــاذ إل ــات العارضــة المتعلقــة بالنف ــا يســتوجب النظــر بخصــوص طلب ــا: انعــدام م ثاني

ــوان ســنة 2017. ــة بعن داري ــة الإ ــداب مستشــارين مســاعدين بالمحكم ــة لنت ــح المناظــرة الخارجي ــم وفت تنظي

ثالثا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 22 أكتوبــر 2020برئاســة 

ــر  ــي وهاج ــة الخماس ــدي ورقّي ــم العبي ــس ري ــاء المجل ــادة أعض ــّيدات والّس ــس، والس ــب الرئي ــود، نائ ــان الأس ــّيد عدن الس

ــد القســنطيني. ــد الســالمي ومحم ــه وخال ــد الل ــن عب ــق ب ــى الدهــان ورفي الطرابلســي ومن

يراجع أيضا القرار عدد 928 بتاريخ 9 جانفي 2020 و القرار عدد 1242 بتاريخ 2 جويلية 2020.
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القرار عدد 1226 بتاريخ 18 جوان 2020:

أ.ج / المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

المفاتيح: شفافية، دراسة المؤثرات على المحيط، المجال البيئي.

المبـــــــــــــدأ

ــة علــى هــذه الدراســة، ينصهــر ضمــن تحقيــق  ــه علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول المّدعي وحيــث أنّ

أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي التصــرّف فــي شــؤون البيئــة 

والمحافظــة علــى المحيــط، كمــا يســمح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العامــة فــي 

المجــال البيئــي ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 20 سـبتمبر2019 والمرّسـمة بكتابـة 

الهيئـة تحـت عـدد 1226 والمتضمّنـة أنّهـا تقّدمـت بمطلـب فـي النفـاذ إلـى المعلومـة عبـر البريـد إلـى المديـر العـام للوكالـة 

الوطنيـة للتصـرف فـي النفايـات بتاريـخ 19 جويليـة 2019 قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقيـة مـن دراسـة المؤثرات علـى البيئة 

والمحيـط لمشـروع مركـز جمـع ونقـل النفايـات المنزليـة والمشـابهة المزمـع إنجـازه بقليبيـة، غيـر أنّها لم تتلـّق رّدا علـى مطلبها 

رغـن انقضـاء الأجـل القانونـي، الأمر الـذي دفعها للقيام بالّدعـــوى الماثلة طالبة إلـزام المدير العام للوكالـة الوطنية للتصرف 

فـي النفايـات بتمكينهـا مـن الوثيقـة المطلوبـة، إسـتنادا إلـى حّقهـا فـي النفـاذ إلـى المعلومـة المنصوص عليـه بأحـكام القانون 

الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفـاذ إلـى المعلومة.

ــخ 04  ــات بتاري ــي النفاي ــرّف ف ــة للتص ــة الوطني ــام للوكال ــر الع ــن المدي ــه م ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالع عل ــد الّط  وبع

ــاذ. ــب النف ــوع مطل ــة موض ــن الوثيق ــة م ــخة ورقي ــق بنس ــر2019، والمرف أكتوب

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضّية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لهــا الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، مّمــا يتعّيــن معــه 

قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

 حيــث تهــدف الّدعــوى إلــى إلــزام المديــر العــام للوكالــة الوطنيــة للتصــرّف فــي النفايــات بتمكينهــا مــن نســخة ورقيــة 

ــة  ــع إنجــازه ببلدي ــة والمشــابهة المزم ــات المنزلي ــل النفاي ــز تحوي ــط لمشــروع مرك ــة والمحي ــى البيئ ــرات عل ــن دراســة المؤث م

قليبيــة، إســتنادا إلــى حّقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه صلــب أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

المتعلــق بالنفــاذ إلــى المعلومــة. 

 وحيث أدلت الجهة المّدعى عليها في نطاق رّدها عن الّدعوى، بنسخة ورقية من الوثيقة المطلوبة.

 وحيث نّص الفصل 32 من الدستور على أّن الدولة تضمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيـث أّن الحـّق فـي النفـاذ إلى المعلومة يُعدُّ حّقا أساسـًيا لكل شـخص طبيعـي أو معنوي تم تنظيم ممارسـته بموجب 

القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق في النفـاذ إلى المعلومة بغـرض تحقيق 

عـّدة أهـداف أبرزهـا تعزيز مبدأي الشـفافية والمسـاءلة فيما يتعّلـق بالتصرف فـي المرفق العام.

 وحيـث إقتضـى الفصـل 24 مـن القانون الآنـف الذكر أنّه ل يمكن للهيـكل المعني أّن يرفض طلب النفـاذ إلى المعلومة إل 

إذا كان ذلـك يـؤّدي إلـى إلحـاق ضـرر بالأمـن العـام أو بالدفاع الوطنـي أو بالعالقات الدولية فيمـا يتّصل بهمـا أو بحقوق الغير 

فـي حمايـة حياتـه الخاصـة ومعطياته الشـخصية وملكيتـه الفكرية. ول تعتبـر هذه المجالت إسـتثناءات مطلقة لحـّق النفاذ إلى 

المعلومـة وتكـون خاضعـة لتقديـر الضـرر مـن النفـاذ علـى أّن يكـون الضـرر جسـيما سـواء كان آنيا أو لحقـا كما تكـون خاضعة 

لتقديـر المصلحـة العامـة مـن تقديـم المعلومـة أو من عدم تقديمها بالنسـبة لـكل طلب ويراعى التناسـب بيـن المصالح المراد 

حمايتهـا والغايـة من مطلـب النفاذ.

 وحيـث تبّيـن للهيئـة بعـد إّطالعهـا علـى الدراسـة موضوع طلـب النفاذ، أّن حصـول العارضة على نسـخة منهـا، ليس من 

شـأنه أن يـؤّدي إلـى إلحـاق أي ضـرر بالأمـن العـام أو الدفـاع الوطنـي، كمـا أنّـه ل ينـدرج ضمـن أّي حالـة من حالت السـتثناء 

الـواردة بالفصـل 24 مـن القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 والمتعّلـق بالحّق فـي النفاذ إلـى المعلومة. 

 وحيـث أنّـه علـى خـالف ذلـك، فـإّن حصـول المّدعية على هـذه الدراسـة، ينصهر ضمـن تحقيق أهـداف القانـون الرامية 

إلـى تكريـس مبـدأي الشـفافية والمسـاءلة فـي التصـرّف فـي شـؤون البيئـة والمحافظة علـى المحيط، كما يسـمح بدعم مشـاركة 

العمـوم فـي وضـع السياسـات العامة فـي المجـال البيئي ومتابعـة تنفيذهـا وتقييمها.

سـتجابة لطلـب العارضـة وإلـزام المدير العـام للوكالـة الوطنيـة للتصرّف   وحيـث يّتجـه تأسيسـا علـى مـا سـبق بيانـه، الإ

فـي النفايـات بتسـليمها نسـخة ورقيـة مـن دراسـة المؤثـرات علـى البيئـة والمحيـط لمشـروع مركز جمـع ونقـل النفايـات المنزلية 

بقليبية. والمشـابهة 

ولهذه االأسبـاب

قّررت الهيئة ما يلي:

أّوال: قبـول الّدعـوى شـكال وفـي الأصـل إلـزام المديـر العـام للوكالـة الوطنيـة للتصـرّف فـي النفايـات بتسـليم العارضـة 

نسـخة ورقيـة مـن دراسـة المؤثـرات علـى البيئـة والمحيـط لمشـروع مركـز جمـع ونقـل النفايـات المنزليـة والمشـابهة بقليبية. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصـدر هـذا القـرار عـن مجلـس هيئـة النفـاذ إلى المعلومـة في جلسـته المنعقـدة بتاريخ 18 جوان 2020 برئاسـة السـيد 

عدنـان الأسـود، نائـب الرئيـس، وعضويّـة السـّيدات والّسـادة أعضـاء المجلـس منى الدهـان وريم العبيـدي وهاجر الطرابلسـي 

ورقيـة الخماسـي ورفيـق بـن عبد اللـه وخالد السـالمي ومحمد القسـنطيني..

يراجع في نفس التجاه القرار عدد1647 بتاريخ 8 أكتوبر 2020.



145 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

قليبيــة، إســتنادا إلــى حّقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه صلــب أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

المتعلــق بالنفــاذ إلــى المعلومــة. 

 وحيث أدلت الجهة المّدعى عليها في نطاق رّدها عن الّدعوى، بنسخة ورقية من الوثيقة المطلوبة.

 وحيث نّص الفصل 32 من الدستور على أّن الدولة تضمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيـث أّن الحـّق فـي النفـاذ إلى المعلومة يُعدُّ حّقا أساسـًيا لكل شـخص طبيعـي أو معنوي تم تنظيم ممارسـته بموجب 

القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق في النفـاذ إلى المعلومة بغـرض تحقيق 

عـّدة أهـداف أبرزهـا تعزيز مبدأي الشـفافية والمسـاءلة فيما يتعّلـق بالتصرف فـي المرفق العام.

 وحيـث إقتضـى الفصـل 24 مـن القانون الآنـف الذكر أنّه ل يمكن للهيـكل المعني أّن يرفض طلب النفـاذ إلى المعلومة إل 

إذا كان ذلـك يـؤّدي إلـى إلحـاق ضـرر بالأمـن العـام أو بالدفاع الوطنـي أو بالعالقات الدولية فيمـا يتّصل بهمـا أو بحقوق الغير 

فـي حمايـة حياتـه الخاصـة ومعطياته الشـخصية وملكيتـه الفكرية. ول تعتبـر هذه المجالت إسـتثناءات مطلقة لحـّق النفاذ إلى 

المعلومـة وتكـون خاضعـة لتقديـر الضـرر مـن النفـاذ علـى أّن يكـون الضـرر جسـيما سـواء كان آنيا أو لحقـا كما تكـون خاضعة 

لتقديـر المصلحـة العامـة مـن تقديـم المعلومـة أو من عدم تقديمها بالنسـبة لـكل طلب ويراعى التناسـب بيـن المصالح المراد 

حمايتهـا والغايـة من مطلـب النفاذ.

 وحيـث تبّيـن للهيئـة بعـد إّطالعهـا علـى الدراسـة موضوع طلـب النفاذ، أّن حصـول العارضة على نسـخة منهـا، ليس من 

شـأنه أن يـؤّدي إلـى إلحـاق أي ضـرر بالأمـن العـام أو الدفـاع الوطنـي، كمـا أنّـه ل ينـدرج ضمـن أّي حالـة من حالت السـتثناء 

الـواردة بالفصـل 24 مـن القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 والمتعّلـق بالحّق فـي النفاذ إلـى المعلومة. 

 وحيـث أنّـه علـى خـالف ذلـك، فـإّن حصـول المّدعية على هـذه الدراسـة، ينصهر ضمـن تحقيق أهـداف القانـون الرامية 

إلـى تكريـس مبـدأي الشـفافية والمسـاءلة فـي التصـرّف فـي شـؤون البيئـة والمحافظة علـى المحيط، كما يسـمح بدعم مشـاركة 

العمـوم فـي وضـع السياسـات العامة فـي المجـال البيئي ومتابعـة تنفيذهـا وتقييمها.

سـتجابة لطلـب العارضـة وإلـزام المدير العـام للوكالـة الوطنيـة للتصرّف   وحيـث يّتجـه تأسيسـا علـى مـا سـبق بيانـه، الإ

فـي النفايـات بتسـليمها نسـخة ورقيـة مـن دراسـة المؤثـرات علـى البيئـة والمحيـط لمشـروع مركز جمـع ونقـل النفايـات المنزلية 

بقليبية. والمشـابهة 

ولهذه االأسبـاب

قّررت الهيئة ما يلي:

أّوال: قبـول الّدعـوى شـكال وفـي الأصـل إلـزام المديـر العـام للوكالـة الوطنيـة للتصـرّف فـي النفايـات بتسـليم العارضـة 

نسـخة ورقيـة مـن دراسـة المؤثـرات علـى البيئـة والمحيـط لمشـروع مركـز جمـع ونقـل النفايـات المنزليـة والمشـابهة بقليبية. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصـدر هـذا القـرار عـن مجلـس هيئـة النفـاذ إلى المعلومـة في جلسـته المنعقـدة بتاريخ 18 جوان 2020 برئاسـة السـيد 

عدنـان الأسـود، نائـب الرئيـس، وعضويّـة السـّيدات والّسـادة أعضـاء المجلـس منى الدهـان وريم العبيـدي وهاجر الطرابلسـي 

ورقيـة الخماسـي ورفيـق بـن عبد اللـه وخالد السـالمي ومحمد القسـنطيني..

يراجع في نفس التجاه القرار عدد1647 بتاريخ 8 أكتوبر 2020.
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القرار عدد 1216 - 1217 بتاريخ 18 جوان 2020

شركة »سيبال« في شخص ممثلها القانوني / المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية 
المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

 المفاتيح: شفافية صفقات عمومية، أسرار تجارية وصناعية استثناء ملكية صناعية.

المبـــــــــــــدأ

 وحيــث اســتقّر فقــه قضــاء الهيئــة علــى إعتبــار أّن االأســرار الصناعيــة للمؤسســات االقتصاديــة وكذلــك 

ــدرج ضمــن  ــازات تنافســية، تن ــي تســاهم فــي منحهــم إمتي ــات الت ــة والمعطي اســتراتيجياتها التجاري

مفهــوم الملكيــة الفكريــة المنصــوص عليــه بالفصــل 24 مــن القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة والتــي تعتبــر إســتثناء مــن حــق النفــاذ إلــى المعلومــة.

لتكريس  االأساسية  الضمانات  من  يعّد  العمومية  للصفقات  المّكونة  الوثائق  إلى  النفاذ  كان  لئن  وحيث 

مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإجراءات إسناد هذه الصفقات ومتابعة تنفيذها، إال أّن إستعمال 

هذا الحّق ال يمكن أن يؤّدي، طبقا لما استقّر عليه فقه قضاء الهيئة، إلى الولوج إلى الوثائق الخاصة 

إستراتيجياتها  أو  الصناعية  والمتضمّنة الأسرارها  الصفقات  المشاركة في هذه  قتصادية  االإ بالمؤسسات 

متيازات الجبائية المسندة لها  الّتجارية مثل جداول أسعارها التفصيلية أو ملفاتها الفنية أو شهادات االإ

بعنوان هذه الصفقات. 

وحيــث أن القــول بخــالف ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي، ال فقــط إلــى الزيــغ عــن االأهــداف التــي يســعى 

القانــون االأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة إلــى تكريســها، وإنمــا أيضــا إلــى االإخالل 

بقواعــد المنافســة الشــريفة بيــن هــذه المؤسســات ســّيما بالنســبة للصفقــات القابلــة للتجــّدد مثلمــا 

هــو الشــأن فــي قضيــة الحــال.

بعـد الطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمـة مـن الممثـل القانونـي للشـركة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 12 سـبتمبر 2019 

والمرّسـمة بكتابـة الهيئـة تحـت عـدد 1216 والمتضّمنـة أنّهـا تقّدمـت بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومة إلـى المدير العام للمؤسسـة 

الوطنيـة لتنميـة المهرجانـات والتظاهـرات الثقافيـة والفنيـة قصـد الحصول على جميـع الوثائـق المتعلقة بالصفقـات العمومية 

عـدد 01/2016 و02/2017 المتعلقـة بكـراء تجهيـزات صـوت وإضـاءة لفائـدة مهرجـان قرطـاج الدولـي فـي دورتيـه 52 و53 

سـتالم والعـروض الفنيـة للفائـز بالصفقـة. والمتمثلـة فـي: محاضـر المعاينـة والإ

ــبتمبر  ــخ 12 س ــاله بتاري ــورة أع ــركة المذك ــي للش ــل القانون ــن الممث ــة م ــوى المقّدم ــة الدع ــى عريض ــالع عل ــد الط بع

2019 والمرّســمة بكتابــة الهيئــة تحــت عــدد 1217 والمتضّمنــة أنّهــا تقّدمــت بمطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة إلــى المديــر العــام 

ــة  ــق المتعلق ــع الوثائ ــى جمي ــول عل ــد الحص ــة قص ــة والفني ــرات الثقافي ــات والتظاه ــة المهرجان ــة لتنمي ــة الوطني للمؤسس

بالصفقــة العموميــة عــدد 0103/2019 المتعلقــة بكــراء تجهيــزات صــوت وإضــاءة لفائــدة مهرجــان قرطــاج الدولــي فــي دورتــه 
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ســتالم والعــروض الفنيــة للفائــز بالصفقــة، غيــر أنهــا لــم تتلــق رّدا علــى مطالبهــا  55 والمتمثلــة فــي: محاضــر المعاينــة والإ

ــة  ــق المطلوب ــى الوثائ ــزام الجهــة المدعــى عليهــا بتمكينهــا مــن الحصــول عل ــة إل ــة طالب ــا جعلهــا تقــوم بالدعــوى الماثل مّم

مؤسســة دعواهــا علــى حقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة طبقــا لمــا تقتضيــه أحــكام القانــون الأساســي عــدد22 لســنة 2016 

المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وبعــد الطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل المديــر العــام للمؤسســة الوطنيــة لتنميــة المهرجانــات والتظاهــرات 

ــر  ــه غي ــّم إعالن ــب العــروض عــدد 01/2016 ت ــا يخــص طل ــه فيم ــن أنّ ــخ 27 ســبتمبر 2019 والمتضم ــة بتاري ــة والفني الثقافي

مثمــر فــي خصــوص القســط الأول المتعلــق بكــراء تجهيــزات صــوت والقســط الثالــث المتعلــق بكــراء تجهيــزات إضــاءة وأنّــه 

تــّم فــي خصــوص القســط الثانــي المتعلــق بكــراء تجهيــزات باليــوم إســناد العــارض الفصــول التــي كان فيهــا صاحــب العــرض 

ــة  ــروض فني ــد ع ــرة ول توج ــر مثم ــاط الغي ــوص الأقس ــي خص ــة ف ــب صفق ــد صاح ــه ل يوج ــه فإنّ ــا وعلي ــّل ثمن ــي الأق المال

ــإّن المؤسســة وبغــرض  ــات العــروض عــدد 02/2017 و03/2019 ف ــي خصــوص طلب ــا ف ــة وإســتالم، مضيف ومحاضــر معاين

نجــاز عــروض مهرجــان قرطــاج الدولــي تلجــأ إلــى كرائهــا مــن خــالل صفقــات  ضــاءة الالزمــة لإ توفيــر تجهيــزات الصــوت والإ

عموميــة تنجــز وفقــا لمقتضيــات الأمــر عــدد 1039 لســنة 2014 المتعلــق بتنظيــم الصفقــات العموميــة، تختتــم اجراءاتهــا 

وتســند بعــد الحصــول علــى موافقــة اللجنــة الوزاريــة للصفقــات والمخّولــة لمراقبــة حســن ســير الإجــراءات وســالمتها، ومضيفــا 

طــار منــذ مباشــرة المؤسســة الوطنيــة لتنميــة  أنّــه دأبــت شــركتان فقــط علــى المشــاركة فــي الصفقــات المنجــزة فــي هــذا الإ

ــب  ــوع طل ــات موض ــزة بالصفق ــركة » PAL« الفائ ــيبال« وش ــارض »س ــركة الع ــي ش ــنة 2016 وه ــي س ــاطها ف ــات نش المهرجان

النفــاذ وهــو مــا يفيــد أّن الشــركتين تمثــالن المزوديــن الأكبــر والأهــم فــي الســوق وأنّهمــا تســتأثران بالجــزء الأكبــر والأهــم 

ضــاءة وتشــغيلها، كمــا أفــاد أيضــا أّن الوثائــق المطلوبــة والمتمثلــة خاصــة فــي  مــن نشــاط خدمــة توفيــر تجهيــزات الصــوت والإ

ســتالم تتضّمــم قائمــة فــي التجهيــزات المشــارك بهــا والمتوفــرة  العــروض الفنيــة لصاحــب الصفقتيــن ومحاضــر المعاينــة والإ

لــدى المــزّود ونوعهــا وخاصياتهــا الفنيــة وأدائهــا وهــي معلومــات تكفــي لتعــرف التقنييــن المختصيــن فــي المجــال ويبحــث 

لــدى الموقــع الرســمي لصانعيهــا علــى خاصيتهــا الفنيــة وأدائهــا وأنّــه لــدى كال المزّوديــن المتنافســين إســتراتيجيته التجاريــة 

المبنيــة بالأســاس علــى مــا يتوفــر لديــه مــن تجهيــزات مــن حيــث الأداء والكّميــة وأّن إطــالع العــارض علــى تجهيــزات منافســه 

مــن شــأنه أن تســاهم فــي منحــه غمتيــازات تنافســية وقــدرة الســتباق مقارنــة بغريــه مــن العامليــن فــي ذات النشــاط الصناعــي 

والتجــاري، طالبــا القضــاء برفــض الدعــوى ومدليــا بنســخة مــن جميــع الوثائــق المطلوبــة.

وبعد الطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

بخصوص ضّم القضيتين:

 حيــث ثبــت بالرجــوع إلــى عرائــض الدعــاوى عــدد 1216 وعــدد 1217 أنهــا موجهــة ضــد هيــكل عمومــي واحــد ممّثــال 

فــي المؤسســة الوطنيــة لتنميــة المهرجانــات والتظاهــرات الثقافيــة والفنيــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي، وأنّهــا تهــدف إلــى 

البــّت فــي موضــوع مشــترك بينهــا مّتصــل بحــق النفــاذ إلــى وثائــق الصفقــات العموميــة، الأمــر الــذي يتعيــن معــه ضــّم هــذه 

الدعــاوى إلــى بعضهــا والبــت فيهــا صلــب قــرار واحــد.
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من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام المديــر العــام للمؤسســة الوطنيــة لتنميــة المهرجانــات والتظاهــرات الثقافيــة والفنيــة 

ــدد 01/2016  ــة ع ــات العمومي ــة بالصفق ــق المتعلق ــن الوثائ ــن نســخة م ــي م ــا القانون ــي شــخص ممثله ــن العارضــة ف بتمكي

و02/2017 وعــدد 03/2019 المتعلقــة بكــراء تجهيــزات صــوت وإضــاءة لفائــدة مهرجــان قرطــاج الدولــي فــي دوراتــه 52 و53 

ســتناد إلــى حّقهــا  ســتالم والعــروض الفنيــة للفائــز بهــذه الصفقــات، وذلــك بالإ و 55 والمتمثلــة فــي: محاضــر المعاينــة والإ

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق 

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيـث أفـاد المديـر العام للمؤسسـة الوطنيـة لتنمية المهرجانـات والتظاهرات الثقافيـة والفنية، ضمـن رّده عن الدعوى، 

أنّـه فيمـا يخـص طلـب العـروض عـدد 01/2016 تـّم إعالنـه غيـر مثمـر فـي خصـوص القسـط الأول المتعلـق بكـراء تجهيـزات 

صـوت والقسـط الثالـث المتعلـق بكـراء تجهيـزات إضـاءة وأنّه تـّم في خصوص القسـط الثانـي المتعلق بكـراء تجهيـزات باليوم 

إسـناد العـارض الفصـول التـي كان فيهـا صاحـب العـرض المالـي الأقـّل ثمنـا وعليـه فإنّـه ل يوجـد صاحب صفقة فـي خصوص 

الأقسـاط الغيـر مثمـرة ول توجـد عروض فنية ومحاضر معاينة وإسـتالم، مضيفـا في خصوص طلبات العـروض عدد 02/2017 

نجاز عروض مهرجـان قرطاج الدولـي تلجأ إلى  و03/2019 فـإّن المؤسسـة وبغـرض توفيـر تجهيـزات الصـوت والإضاءة الالزمـة لإ

كرائهـا مـن خـالل صفقـات عموميـة تنجز وفقا لمقتضيـات الأمر عدد 1039 لسـنة 2014 المتعلـق بتنظيم الصفقـات العمومية، 

تختتـم اجراءاتهـا وتسـند بعـد الحصـول علـى موافقـة اللجنـة الوزاريـة للصفقـات والمخّولـة لمراقبـة حسـن سـير الإجـراءات 

طـار منـذ مباشـرة المؤسسـة  وسـالمتها، ومضيفـا أنّـه دأبـت شـركتان فقـط علـى المشـاركة فـي الصفقـات المنجـزة فـي هـذا الإ

الوطنيـة لتنميـة المهرجانـات نشـاطها فـي سـنة 2016 وهي شـركة العارض »سـيبال« وشـركة » PAL« الفائـزة بالصفقات موضوع 

طلـب النفـاذ وهـو مـا يفيـد أّن الشـركتين تمثـالن المزوديـن الأكبـر والأهـم فـي السـوق وأنّهما تسـتأثران بالجـزء الأكبـر والأهم 

ضـاءة وتشـغيلها، كمـا أفـاد أيضـا أّن الوثائـق المطلوبـة والمتمثلـة خاصـة فـي  مـن نشـاط خدمـة توفيـر تجهيـزات الصـوت والإ

سـتالم تتضّمم قائمـة في التجهيزات المشـارك بهـا والمتوفرة لدى  العـروض الفنيـة لصاحـب الصفقتيـن ومحاضـر المعاينة والإ

المـزّود ونوعهـا وخاصياتهـا الفنيـة وأدائهـا وهـي معلومـات تكفي لتعـرف التقنييـن المختصين فـي المجال ويبحث لـدى الموقع 

الرسـمي لصانعيهـا علـى خاصيتهـا الفنيـة وأدائهـا وأنّـه لـدى كال المزّوديـن المتنافسـين إسـتراتيجيته التجاريـة المبنيـة بالأسـاس 

علـى مـا يتوفـر لديـه مـن تجهيـزات مـن حيـث الأداء والكّميـة وأّن إطـالع العـارض علـى تجهيزات منافسـه من شـأنه أن تسـاهم 

فـي منحـه امتيـازات تنافسـية وقـدرة السـتباق مقارنة بغريـه من العامليـن في ذات النشـاط الصناعـي والتجاري، طالبـا القضاء 

برفـض الدعوى.

نتفــاع  وحيــث لئــن كان الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حّقــا أساســيا لــكّل شــخص طبيعــي أو معنــوي، إلّ أّن الإ

ــّم التنصيــص عليهــا بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22  ــة مــن الضوابــط التــي ت بهــذا الحــق وممارســته تخضــع إلــى جمل

لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إل إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.
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ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ 

علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا، كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.«

ــك اســتراتيجياتها  ــة وكذل ــة للمؤسســات القتصادي ــار أّن الأســرار الصناعي ــى إعتب ــة عل وحيــث اســتقّر فقــه قضــاء الهيئ

ــة المنصــوص  ــة الفكري ــازات تنافســية، تنــدرج ضمــن مفهــوم الملكي ــات التــي تســاهم فــي منحهــم إمتي ــة والمعطي التجاري

ــر  ــي تعتب ــة والت ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق بالحــق ف ــدد 22 لســنة 2016 المتعل ــون الأساســي ع ــن القان ــه بالفصــل 24 م علي

إســتثناء مــن حــق النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــدأي  ــات الأساســية لتكريــس مب ــة يعــّد مــن الضمان ــة للصفقــات العمومي ــق المّكون ــى الوثائ ــاذ إل ــن كان النف ــث لئ وحي

الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بإجــراءات إســناد هــذه الصفقــات ومتابعــة تنفيذهــا، إل أّن إســتعمال هــذا الحــّق ل يمكــن 

قتصاديــة المشــاركة  أن يــؤّدي، طبقــا لمــا اســتقّر عليــه فقــه قضــاء الهيئــة، إلــى الولــوج إلــى الوثائــق الخاصــة بالمؤسســات الإ

فــي هــذه الصفقــات والمتضمّنــة لأســرارها الصناعيــة أو إســتراتيجياتها الّتجاريــة مثــل جــداول أســعارها التفصيليــة أو ملفاتهــا 

متيــازات الجبائيــة المســندة لهــا بعنــوان هــذه الصفقــات.  الفنيــة أو شــهادات الإ

وحيــث أن القــول بخــالف ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي، ل فقــط إلــى الزيــغ عــن الأهــداف التــي يســعى القانــون الأساســي 

المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة إلــى تكريســها، وإنمــا أيضــا إلــى الإخــالل بقواعــد المنافســة الشــريفة بيــن هــذه 

المؤسســات ســّيما بالنســبة للصفقــات القابلــة للتجــّدد مثلمــا هــو الشــأن فــي قضيــة الحــال.

طــالع علــى الوثائــق المطلوبــة فــي دعــوى الحــال، أنّــه ل يمكــن إعتبارهــا طبقــا لمــا ســلف بيانــه مــن  وحيــث ثبــت بالإ

ــة  ــة والســتراتيجية التجاري ــق بالأســرار الصناعي ــات تتعل ــا تتضمــن معطي ــاذ إليهــا لأنّه ــة للنف ــة القابل ــق العمومي ــل الوثائ قبي

ــزة بالصفقــات، الأمــر الــذي يتجــه معــه بالتالــي رفــض الدعــوى أصــال.  للشــركة الفائ

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: ضم الدعوى عدد 1217 إلى الدعوى عدد 1216 والبّت فيها بقرار واحد.

ثانيا: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

ثالثا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الأطراف.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 18 جــوان 2020 برئاســة 

ــة الخماســي  الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة والســّيدات الّســادة أعضــاء المجلــس هاجــر الطرابلســي ورقّي

وريــم العبيــدي ومنــى الدهــان ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســالمي ومحمــد القســنطيني. 

يراجــع فــي نفــس الســياق القــرار عــدد 1570 بتاريــخ 1 أكتوبــر 2020 والقــرار عــدد 1676 بتاريــخ 22 أكتوبــر 2020 والقــرار 

عــدد 1723 بتاريــخ 12 نوفمير 2020.
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القرار عدد 1464 بتاريخ 17 سبتمبر2020.

المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد في شخص ممثلها القانوني / وزارة النقل 
في شخص ممثلها القانوني 

المفاتيح: شفافية ااسناد رخص، نقل جّوي، سالمة المسافرين، حماية المطارات.

المبـــــــــــــدأ

ــوي  ــتغالل الج س ــة االإ ــن رخص ــخة م ــى نس ــة عل ــول العارض ــإن حص ــك، ف ــالف ذل ــى خ ــث عل وحي

الممنوحــة للشــركة المعينــة يســاهم بصفــة مباشــرة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المتصلــة بتعزيــز 

ــاكل  ــي الهي ــة ف ــم الثق ــة وبدع ــق العمومي ــيير المراف ــق بتس ــا يتعل ــاءلة فيه ــفافية والمس ــدأي الش مب

العموميــة المســؤولة عــن تأميــن النقــل الجــوي وســالمة المســافرين عبــر المطــارات التونســية والمجال 

ــي. الجــوي الوطن

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقدمـة مـن المّدعيـة المذكـور أعـاله فـي شـخص ممثلهـا القانونـي بتاريـخ 30 

أكتوبـر2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئـة تحـت عـدد 1464 والمتضّمنـة أنّهـا تقّدمـت بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومة إلى وزيـر النقل 

قصـد الحصـول علـى نسـخة ضوئية من رخصة اسـتغالل النقل الجـوي الممنوحة للشـركة البلجيكيـة ASL Belgique والمعروفة 

سـابقا بــ TNT AIRWAYES، غيـر أنّهـا لـم تتلـّق رًدا علـى مطلبهـا رغـم انقضـاء الأجـل القانونـي، الأمـر الـذي دفعهـا للقيـام 

بالدعـــوى الماثلـة طالبـة إلـزام الجهة المدعي عليهـا بتمكينها من الوثيقة المطلوبة، اسـتنادا إلى حّقها في الّنفـاذ إلى المعلومة 

المنصـوص عليـه بأحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي الّنفاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الجهــة المّدعــي عليهــا بتاريــخ 06 ديســمبر2019 والمتضّمــن بالأســاس 

ــة ومكافحــة الفســاد  ــب المنظمــة التونســية للتنمي ــى مطل ــرّد عل ــا ورد بعريضــة الدعــوى فقــد قامــت بال ــى خــالف م ــه عل أنّ

بمقتضــى المراســلة المؤرخــة فــي 25 أكتوبــر 2019 وأكــدت لهــا أنـّـه يتعــّذر عليهــا تمكينهــا مــن الوثيقــة المطلوبــة بالنظــر إلــى 

ــل ســلطة  ــم تســليمها مــن قب ســتغالل الجــوي )AOC( يت ــة وأن رخصــة الإ أّن الشــركة موضــوع المراســلة هــي شــركة بلجيكي

الطيــران المدنــي البلجيكيــة وليــس مــن قبــل مصالــح الطيــران المدنــي التونســي، مّدليــا بنســخة مــن الوثيقــة المطلوبــة.

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

اّلنفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــذي  ــر ال ــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأم ــة وكان ــا الّصف ــن له ــة ومّم ــا القانوني ــي آجاله ــث قّدمــت الدعــوى ف حي

ــة.  ــن معــه قبولهــا مــن هــذه الناحي يتعّي

من جهة االأصل:

ــي مــن نســخة مــن  ــا القانون ــن العارضــة فــي شــخص ممثله ــر النقــل بتمكي ــزام وزي ــة إل ــُث تهــدف الدعــوى الماثل حي

رخصــة اســتغالل النقــل الجــوي الممنوحــة للشــركة البلجيكيــة ASL Belgique والمعروفــة ســابقا بـــ TNT AIRWAYES، اســتناًدا 

إلــى حقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أفــاد وزيــر النقــل، فــي نطــاق رّده عــن الدعــوى أنـّـه يتعــذر علــى الــوزارة تمكيــن العــارض مــن نســخة مــن رخصــة 

ســتغالل الجــوي )AOC( يتــم  اســتغالل النقــل الجــوي الممنوحــة للشــركة البلجيكيــة ASL Belgique، علــى إعتبــار أن رخصــة الإ

تســليمها مــن قبــل ســلطة الطيــران المدنــي البلجيكيــة وليــس مــن قبــل مصالــح الطيــران المدنــي التونســي وأدلــى بنســخة مــن 

ســتغالل الجــوي المســندة لشــركة، مّدليــا بنســخة مــن الوثيقــة المطلوبــة. رخصــة الإ

 وحيــث أن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حقــا أساســيا تــم تنظيــم إجــراءات ممارســته بمقتضــى أحــكام القانــون 

الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة.

ــى  ــاذ ال ــب النف ــض طل ــي أن يرف ــكل المعن ــن للهي ــه »ل يمك ــور، أن ــون المذك ــن القان ــل 24 م ــى الفص ــث اقتض  وحي

المعلومــة ال إذا كان ذلــك يــؤّدي الــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا 

ــة.  أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الّشــخصّية وملكّيتــه الفكريّ

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ الــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّمــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.«

 وحيــث عــرّف الفصــل الثالــث مــن القانــون ســالف الذكــر المعلومــة بكونهــا: »كل معلومــة مدونــة مهمــا كان تاريخهــا 

ــة  ــار ممارس ــي إط ــون ف ــذا القان ــكام ه ــة الأح ــاكل الخاضع ــا الهي ــل عليه ــا أو تتحص ــي تنتجه ــا والت ــكلها أو وعاؤه أو ش

نشــاطها....«

 وحيــث تقــّدر الهيئــة مّمــا رشــح مــن التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الجهــة المّدعــي عليهــا تتحــّوز ل محالــة علــى نســخة مــن 

الوثيقــة المطلوبــة بإعتبــار أّن ذلــك ينــدرج فــي إطــار ممارســة نشــاطها طبقــا للفصــل 3 المذكــور أنفــا. 

ســتغالل الجــوي الممنوحــة  طــالع علــى مظروفــات الملــف وخاصــة علــى رخصــة الإ وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل الإ

ضــرار بالأمــن العــام أو  للشــركة موضــوع مطلــب النفــاذ أّن حصــول المنظمــة المدعّيــة علــى نســخة منهــا ليــس مــن شــأنه الإ

الدفــاع الوطنــي أو العالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا، كمــا أنــه ل ينــدرج ضمــن حــالت الســتثناء الأخــرى المنصــوص عليهــا 

بالفصــل 24 المشــار إليــه أعــاله.
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــذي  ــر ال ــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأم ــة وكان ــا الّصف ــن له ــة ومّم ــا القانوني ــي آجاله ــث قّدمــت الدعــوى ف حي

ــة.  ــن معــه قبولهــا مــن هــذه الناحي يتعّي

من جهة االأصل:

ــي مــن نســخة مــن  ــا القانون ــن العارضــة فــي شــخص ممثله ــر النقــل بتمكي ــزام وزي ــة إل ــُث تهــدف الدعــوى الماثل حي

رخصــة اســتغالل النقــل الجــوي الممنوحــة للشــركة البلجيكيــة ASL Belgique والمعروفــة ســابقا بـــ TNT AIRWAYES، اســتناًدا 

إلــى حقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أفــاد وزيــر النقــل، فــي نطــاق رّده عــن الدعــوى أنـّـه يتعــذر علــى الــوزارة تمكيــن العــارض مــن نســخة مــن رخصــة 

ســتغالل الجــوي )AOC( يتــم  اســتغالل النقــل الجــوي الممنوحــة للشــركة البلجيكيــة ASL Belgique، علــى إعتبــار أن رخصــة الإ

تســليمها مــن قبــل ســلطة الطيــران المدنــي البلجيكيــة وليــس مــن قبــل مصالــح الطيــران المدنــي التونســي وأدلــى بنســخة مــن 

ســتغالل الجــوي المســندة لشــركة، مّدليــا بنســخة مــن الوثيقــة المطلوبــة. رخصــة الإ

 وحيــث أن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حقــا أساســيا تــم تنظيــم إجــراءات ممارســته بمقتضــى أحــكام القانــون 

الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة.

ــى  ــاذ ال ــب النف ــض طل ــي أن يرف ــكل المعن ــن للهي ــه »ل يمك ــور، أن ــون المذك ــن القان ــل 24 م ــى الفص ــث اقتض  وحي

المعلومــة ال إذا كان ذلــك يــؤّدي الــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا 

ــة.  أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الّشــخصّية وملكّيتــه الفكريّ

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ الــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّمــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.«

 وحيــث عــرّف الفصــل الثالــث مــن القانــون ســالف الذكــر المعلومــة بكونهــا: »كل معلومــة مدونــة مهمــا كان تاريخهــا 

ــة  ــار ممارس ــي إط ــون ف ــذا القان ــكام ه ــة الأح ــاكل الخاضع ــا الهي ــل عليه ــا أو تتحص ــي تنتجه ــا والت ــكلها أو وعاؤه أو ش

نشــاطها....«

 وحيــث تقــّدر الهيئــة مّمــا رشــح مــن التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الجهــة المّدعــي عليهــا تتحــّوز ل محالــة علــى نســخة مــن 

الوثيقــة المطلوبــة بإعتبــار أّن ذلــك ينــدرج فــي إطــار ممارســة نشــاطها طبقــا للفصــل 3 المذكــور أنفــا. 

ســتغالل الجــوي الممنوحــة  طــالع علــى مظروفــات الملــف وخاصــة علــى رخصــة الإ وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل الإ

ضــرار بالأمــن العــام أو  للشــركة موضــوع مطلــب النفــاذ أّن حصــول المنظمــة المدعّيــة علــى نســخة منهــا ليــس مــن شــأنه الإ

الدفــاع الوطنــي أو العالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا، كمــا أنــه ل ينــدرج ضمــن حــالت الســتثناء الأخــرى المنصــوص عليهــا 

بالفصــل 24 المشــار إليــه أعــاله.
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ســتغالل الجــوي الممنوحــة للشــركة  ــن رخصــة الإ ــى نســخة م ــإن حصــول العارضــة عل ــك، ف ــى خــالف ذل ــث عل وحي

المعينــة يســاهم بصفــة مباشــرة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المتصلــة بتعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيهــا يتعلــق 

بتســيير المرافــق العموميــة وبدعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة المســؤولة عــن تأميــن النقــل الجــوي وســالمة المســافرين 

ــي. ــر المطــارات التونســية والمجــال الجــوي الوطن عب

ــن  ــى نســخة م ــن الحصــول عل ــا م ــب العارضــة وتمكينه ــى طل ســتجابة إل ــه الإ ــا ســبق بيان ــى م ــاءا عل ــث يتجــه بن وحي

ــة. ــة المطلوب الوثيق

ولهذه االأسبـاب

قّررت هيئة التفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام وزيــر النقــل بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخة 

.TNT AIRWAYES والمعروفة ســابقا بـــ ASL Belgique ورقيــة مــن رخصــة اســتغالل النقــل الجوي الممنوحــة للشــركة البلجيكيــة

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 17 ســبتمبر 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وريــم العبيــدي ورفيــق 

بــن عبــد اللــه.
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القرار عدد 1779 بتاريخ 16 جويلية 2020.

له القانوني / رئيس مجلس نواب 
ّ
مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في شخص ممث

الشعب 

المفاتيح: شفافية الحياة العامة، مجلس تأسيسي، قائمة إسمية للمستشارين والموظفين.

المبـــــــــــــدأ

 وحيــث طالمــا ثبــت مــن مظروفــات الملــف، أّن رئاســة مجلــس النــواب اســتجابت لطلبــات العــارض 

ــى  ــول عل ــي الحص ــه ف ــت حّق ــد إحترم ــك ق ــون بذل ــا تك ــة، فإنّه ــات المطلوب ــن المعلوم ــه م ومّكنت

ــدأي الشــفافية والمســاءلة بمــا مــن شــأنه أن يدعــم الثقــة فــي  ــز مب المعلومــة وســاهمت فــي تعزي

الهيــاكل الخاضعــة الأحــكام القانــون، مّمــا يغــدو معــه موضــوع الدعــوى الراهنــة منتفيــا ويتعّيــن معــه 

ــة النعــدام مــا يســتوجب النظــر فيهــا. ــي ختــم القضّي بالتال

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمـة مـن المّدعي في شـخص ممثلـه القانونـي المذكور أعـاله بتاريـخ 21 جانفي 

2020 والمرّسـمة بكتابـة الهيئـة تحـت عـدد 1779 والتـي تفيـد أنّـه تقـّدم بمطلـب فـي الّنفـاذ إلـى المعلومـة إلـى مجلـس نواب 

الشـعب قصـد تمكينـه مـن المعلومـات التالية:

ــي . 1 ــي التأسيس ــس الوطن ــم بالمجل ــم تعيينه ــن ت ــن الذي ــن العموميي ــر الموظفي ــن غي ــارين م ــي المستش ــة ف قائم

ــا، ــوا به ــي انتفع ــازات الت ــغ المتي والمبال

قائمــة فــي المستشــارين مــن غيــر الموظفيــن العمومييــن الذيــن تــم تعيينهــم بمجلــس نــواب الشــعب ابتــداء مــن . 2

2014 والمبالــغ والمتيــازات التــي انتفعــوا بهــا،

قائمة في مبلغ التمويالت التي تحصل عليها المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب من جهات أجنبية.. 3

قائمــة فــي مختلــف البرامــج التــي انتفــع بهــا المجلــس الوطنــي التأسيســي أو مجلــس نــواب الشــعب والممولــة مــن . 4

نمائــي والمبالــغ الماليــة المخصصــة لهــا، قبــل جهــات أجنبيــة كبرنامــج الأمــم المتحــدة الإ

قائمــة فــي الموظفيــن العمومييــن العامليــن بالمجلــس الذيــن تقاضــوا مبالــغ ماليــة زيــادة علــى أجرتهــم فــي إطــار . 5

البرامــج الممولــة مــن جهــات أجنبيــة والمبالــغ التــي تقاضوهــا،

قائمــة فــي النــواب الذيــن تقاضــوا مبالــغ ماليــة او تحصلــوا علــى أشــياء فــي إطــار البرامــج الممولــة مــن جهــات . 6

أجنبيــة والمبالــغ التــي تقاضوهــا،

قائمة في المصاريف التي تم القيام بها في إطار البرامج الممولة من قبل جهات أجنبية،. 7

قائمة في الخبراء الذين تم التعامل معهم من قبل المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب والمبالغ التي . 8

تقاضوها والخدمات التي قدموها بما في ذلك الخبراء الذين تكفلت جهات أجنبية بخالص أتعابهم،
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قائمــة فــي الموظفيــن العمومييــن والنــواب الذيــن تــم ذكرهــم بالصفحــة 20 مــن تقريــر دائــرة المحاســبات والذيــن . 9

ــه لــم يتلــّق رّدا علــى مطلبــه رغــم انقضــاء  لــم يرجعــوا الحواســيب التــي تحصلــوا عليهــا مــن المجلــس، غيــر أنّ

الأجــل القانونــي، الأمــر الــذي دفعــه للقيــام بالدعــــوى الماثلــة طالبــا إلــزام رئيــس مجلــس النــواب بتمكينــه مــن 

المعلومــات المطلوبــة، اســتنادا إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بأحــكام القانــون الأساســي 

عــدد 22 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل رئاســة مجلــس النــواب بتاريــخ 11 فيفــري 2020 والمتضّمــن بالأســاس 

أنّــه قــد تــّم إجابــة المّدعــي ومــّده بجميــع المعلومــات المطلوبــة فــي الآجــال القانونيــة مرفقــة ردهــا بنســخة مــن المراســلة 

الموجهــة للجهــة المّدعيــة والمتضّمنــة جميــع المعلومــات المطلوبــة. 

وبعــد الّطــالع علــى مــا يفيــد إحالــة تقريــر الجهــة المّدعــى عليهــا إلــى العــارض بتاريــخ 17 فيفــري 2020 ومطالبتهــا 

دلء بملحوظاتهــا. ــالإ ب

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضّية.

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيث قّدمت الدعوى في آجالها القانونية ومّمن له الصفة مّما يّتجه معه قبولها من هذه الناحية.

من جهة االأصل:

 حيث تهدف الدعوى إلى إلزام رئيس مجلس النواب بتمكين المّدعية من نسخة ورقية من المعلومات التالية:

ــي . 1 ــي التأسيس ــس الوطن ــم بالمجل ــم تعيينه ــن ت ــن الذي ــن العموميي ــر الموظفي ــن غي ــارين م ــي المستش ــة ف قائم

ــا، ــوا به ــي انتفع ــازات الت ــغ المتي والمبال

قائمــة فــي المستشــارين مــن غيــر الموظفيــن العمومييــن الذيــن تــم تعيينهــم بمجلــس نــواب الشــعب ابتــداء مــن . 2

2014 والمبالــغ والمتيــازات التــي انتفعــوا بهــا،

قائمــة فــي مبلــغ التمويــالت التــي تحصــل عليهــا المجلــس الوطنــي التأسيســي ومجلــس نــواب الشــعب مــن جهــات . 3

. جنبية أ

قائمــة فــي مختلــف البرامــج التــي انتفــع بهــا المجلــس الوطنــي التأسيســي أو مجلــس نــواب الشــعب والممولــة مــن . 4

نمائــي والمبالــغ الماليــة المخصصــة لهــا، قبــل جهــات أجنبيــة كبرنامــج الأمــم المتحــدة الإ

قائمــة فــي الموظفيــن العمومييــن العامليــن بالمجلــس الذيــن تقاضــوا مبالــغ ماليــة زيــادة علــى أجرتهــم فــي إطــار . 5

البرامــج الممولــة مــن جهــات أجنبيــة والمبالــغ التــي تقاضوهــا،

قائمــة فــي النــواب الذيــن تقاضــوا مبالــغ ماليــة او تحصلــوا علــى أشــياء فــي إطــار البرامــج الممولــة مــن جهــات . 6

أجنبيــة والمبالــغ التــي تقاضوهــا،

قائمة في المصاريف التي تم القيام بها في إطار البرامج الممولة من قبل جهات أجنبية،. 7

قائمــة فــي الخبــراء الذيــن تــم التعامــل معهــم مــن قبــل المجلــس الوطنــي التأسيســي ومجلــس نــواب الشــعب . 8

والمبالــغ التــي تقاضوهــا والخدمــات التــي قدموهــا بمــا فــي ذلــك الخبــراء الذيــن تكفلــت جهــات أجنبيــة بخــالص 

أتعابهــم،

قائمــة فــي الموظفيــن العمومييــن والنــواب الذيــن تــم ذكرهــم بالصفحــة 20 مــن تقريــر دائــرة المحاســبات والذيــن . 9

لــم يرجعــوا الحواســيب التــي تحصلــوا عليهــا مــن المجلــس.

وحيــث أدلــى رئيــس مجلــس النــواب بمــا يفيــد الســتجابة لمطلــب النفــاذ المعــروض عليــه مــن قبــل المّدعــي مثلمــا 

ــة. تبّينــه المراســلة التــي تــّم توجيههــا إليــه والمظروفــة نســخة منهــا بملــف القضّي

 وحيث إقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا أساسيـــا لــكّل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــم تنظيــم ممارستـــه  وحيــث أّن الحــّق فــي النفــاذ الــى المعلومــة يُعـــّد حقًّ

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة من 

أجــل تحقيــق عــّدة أهــداف أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة ودعــم 

الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة. 

ــن  ــه م ــارض ومّكنت ــات الع ــتجابت لطلب ــواب اس ــس الن ــة مجل ــف، أّن رئاس ــات المل ــن مظروف ــت م ــا ثب ــث طالم وحي

المعلومــات المطلوبــة، فإنّهــا تكــون بذلــك قــد إحترمــت حّقــه فــي الحصــول علــى المعلومــة وســاهمت فــي تعزيــز مبــدأي 

ــا يغــدو معــه موضــوع  ــون، مّم ــاكل الخاضعــة لأحــكام القان الشــفافية والمســاءلة بمــا مــن شــأنه أن يدعــم الثقــة فــي الهي

ــا.  ــا يســتوجب النظــر فيه ــة لنعــدام م ــم القضّي ــي خت ــن معــه بالتال ــا ويتعّي ــة منتفي الدعــوى الراهن

ولهذه االأسبـاب

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: ختم القضّية لنعدام ما يستوجب النظر.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 16 جويليــة 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وخالــد الســالمي ورفيــق 

بــن عبــد اللــه.
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قائمــة فــي النــواب الذيــن تقاضــوا مبالــغ ماليــة او تحصلــوا علــى أشــياء فــي إطــار البرامــج الممولــة مــن جهــات . 6

أجنبيــة والمبالــغ التــي تقاضوهــا،

قائمة في المصاريف التي تم القيام بها في إطار البرامج الممولة من قبل جهات أجنبية،. 7

قائمــة فــي الخبــراء الذيــن تــم التعامــل معهــم مــن قبــل المجلــس الوطنــي التأسيســي ومجلــس نــواب الشــعب . 8

والمبالــغ التــي تقاضوهــا والخدمــات التــي قدموهــا بمــا فــي ذلــك الخبــراء الذيــن تكفلــت جهــات أجنبيــة بخــالص 

أتعابهــم،

قائمــة فــي الموظفيــن العمومييــن والنــواب الذيــن تــم ذكرهــم بالصفحــة 20 مــن تقريــر دائــرة المحاســبات والذيــن . 9

لــم يرجعــوا الحواســيب التــي تحصلــوا عليهــا مــن المجلــس.

وحيــث أدلــى رئيــس مجلــس النــواب بمــا يفيــد الســتجابة لمطلــب النفــاذ المعــروض عليــه مــن قبــل المّدعــي مثلمــا 

ــة. تبّينــه المراســلة التــي تــّم توجيههــا إليــه والمظروفــة نســخة منهــا بملــف القضّي

 وحيث إقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا أساسيـــا لــكّل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــم تنظيــم ممارستـــه  وحيــث أّن الحــّق فــي النفــاذ الــى المعلومــة يُعـــّد حقًّ

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة من 

أجــل تحقيــق عــّدة أهــداف أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة ودعــم 

الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة. 

ــن  ــه م ــارض ومّكنت ــات الع ــتجابت لطلب ــواب اس ــس الن ــة مجل ــف، أّن رئاس ــات المل ــن مظروف ــت م ــا ثب ــث طالم وحي

المعلومــات المطلوبــة، فإنّهــا تكــون بذلــك قــد إحترمــت حّقــه فــي الحصــول علــى المعلومــة وســاهمت فــي تعزيــز مبــدأي 

ــا يغــدو معــه موضــوع  ــون، مّم ــاكل الخاضعــة لأحــكام القان الشــفافية والمســاءلة بمــا مــن شــأنه أن يدعــم الثقــة فــي الهي

ــا.  ــا يســتوجب النظــر فيه ــة لنعــدام م ــم القضّي ــي خت ــن معــه بالتال ــا ويتعّي ــة منتفي الدعــوى الراهن

ولهذه االأسبـاب

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: ختم القضّية لنعدام ما يستوجب النظر.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 16 جويليــة 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وخالــد الســالمي ورفيــق 

بــن عبــد اللــه.



الفصل 2:
ينطبق هذا القانون على الهياكل التالية:

رئاسة الجمهورية وهياكلها،	 

رئاسة الحكومة وهياكلها،	 

مجلس نواب الشعب وهياكله،	 

شراف بالداخل والخارج،	  الوزارات ومختلف الهياكل تحت االإ

البنك المركزي،	 

المؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج،	 

الهياكل العمومية المحلية والجهوية،	 

الجماعات المحلية،	 

الهيئــات القضائيــة، المجلــس االأعلــى للقضــاء، المحكمــة الدســتورية، 	 
المحاســبات، محكمــة 

الهيئات الدستورية،	 

الهيئات العمومية المستقلة،	 

الهيئات التعديلية،	 

أشخاص القانون الخاص التي تسّير مرفقا عاما،	 

المنظمات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.	 

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020



157 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

القرار عدد 913 بتاريخ 12 مارس 2020:

منظمة »أنا يقظ« في شخص ممثلها القانوني / البنك الفرنسي التونسي في شخص 
ممثله القانوني و الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك

المفاتيح: بنوك، مساهمة عمومية في رأس المال، تمويل عمومي.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن وثائــق الملــف، أّن البنــك الفرنســي التونســي هــو مؤّسســة مصرفيــة تســاهم 

الدولــة التونســية بواســطة الشــركة التونســية للبنــك فــي رأســمالها بنســبة %78.18 وتعتبــر بالتالــي مــن 

قبيــل الهيــاكل اّلتــي تنتفــع بتمويــل عمومــي فــي شــكل مســاهمة فــي رأس المــال، وتخضــع بالتالــي إلــى 

أحــكام القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله فـي شـخص ممثلهـا القانونـي بتاريـخ 3 ماي 

2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئـة تحـت عـدد 913 والتـي تفيـد بأنّهـا تقّدمت بمطلب فـي النفاذ إلـى المعلومة إلى الرئيـس المدير 

العـام للبنـك الفرنسـي التونسـي قصـد الحصول على نسـخة مـن المعلومـات والوثائـق التالية:

المراســالت اّلتــي مــن الممكــن أن تكــون قــد تلّقاهــا البنــك الفرنســي التونســي من هيئــة الحقيقــة والكرامــة بخصوص  –

ملــف »البنك الفرنســي التونســي«.

الإجابات على المراسالت المذكورة. –

 إل أنّها لم تتلق رّدا على مطلبها رغم انقضاء الأجل القانوني، الأمر الذي دفعها للقيام بالدعوى الماثلة طالبة إلزام الجهة 

النفاذ إلى المعلومة طبًقا لما تخّوله أحكام  المّدعى عليها بتمكينها من المعلومات والوثائق المذكورة بالستناد إلى حّقها في 

القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤّرخ في 24 مارس 2016 والمتعّلق بالحّق في النفاذ إلى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن الرئيــس المديــر العــام للبنــك الفرنســي التونســي بتاريــخ 23 مــاي 2019 

واّلــذي أفــاد فيــه بــأّن الفصــل الثانــي مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــت  ــاكل تح ــن الهي ــس م ــة ولي ــأة العمومي ــة أو بالمنش ــس بالمؤسس ــك لي ــه، وأّن البن ــة ل ــاكل الخاضع ــع الهي ــّدد جمي ــد ح ق

شــراف كذلــك وبالتالــي فإنّــه ل يخضــع إلــى مقتضيــات هــذا القانــون. الإ

دلء  وبعــد الطــالع علــى مــا يفيــد إدخــال الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســية للبنــك فــي الّدعــوى ومطالبتــه بــالإ

بملحوظاتــه بشــأنها كبيــان قيمــة ونســبة مســاهمة هــذا البنــك فــي رأســمال البنــك الفرنســي التونســي. 

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المقــّدم مــن الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســية للبنــك بتاريــخ 5 جويليــة 2019 

والمتضمــن بالخصــوص أّن البنــك الفرنســي التونســي ل يعــّد منشــأة عموميــة علــى معنــى أحــكام القانــون عــدد9 لســنة 1989 

المتعلــق بالمســاهمات والمنشــآت العموميــة بالّنظــر إلــى أّن قائمــة المنشــآت العموميــة تضبــط بأمــر، مضيفــا بــأّن مســاهمة 

الشــركة التونســية للبنــك فــي رأســمال البنــك الفرنســي التونســي تقــّدر بـــ %78.18 إلــى حــدود 31 ديســمبر 2018.
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وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل:

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام البنــك الفرنســي التونســي فــي شــخص ممثلــه القانونــي بتمكيــن العارضــة مــن نســخ 

ورقيــة مــن المعلومــات والوثائــق التاليــة: 

ــة  – ــة والكرام ــة الحقيق ــن هيئ ــي م ــي التونس ــك الفرنس ــا البن ــد تلّقاه ــون ق ــن أن تك ــن الممك ــي م ــالت اّلت  المراس

ــي«. ــي التونس ــك الفرنس ــف »البن ــوص مل بخص

الإجابات على المراسالت المذكورة. –

 مســتندة فــي ذلــك إلــى حقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

عالم والحق في النفاذ إلى المعلومة. وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الإ

ا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات  وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًقــا أساســيًّ

ــق بالحــّق فــي  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل والّشــروط المنصــوص عليهــا بالقان

النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغايــة تحقيــق جملــة مــن الأهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق 

بالّتصــرف فــي المرافــق العامــة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة.

وحيــث حــّدد الفصــل الثانــي مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بصفــة الهيــاكل العموميــة الخاضعــة لأحكامــه، بــأن نــّص صراحــة علــى أن »ينطبــق هــذا القانــون 

علــى الهيــاكل التاليــة:

رئاسة الجمهورية وهياكلها، –

رئاسة الحكومة وهياكلها، –

مجلس نواب الشعب وهياكله، –

شراف بالداخل والخارج، – الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإ

البنك المركزي، –
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المؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج، –

الهياكل العمومية المحلية والجهوية، –

الجماعات المحلية، –

الهيئات القضائية، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، محكمة المحاسبات، –

الهيئات الدستورية، –

الهيئات العمومية المستقلة، –

الهيئات التعديلية، –

أشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقا عاما، –

المنظمات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.« –

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن وثائــق الملــف، أّن البنــك الفرنســي التونســي هــو مؤّسســة مصرفيــة تســاهم الدولــة التونســية 

ــل  ــع بتموي ــي تنتف ــاكل اّلت ــل الهي ــن قبي ــي م ــر بالتال ــي رأســمالها بنســبة %78.18 وتعتب ــك ف بواســطة الشــركة التونســية للبن

عمومــي فــي شــكل مســاهمة فــي رأس المــال، وتخضــع بالتالــي إلــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق 

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

وحيــث اقتضــى الفصــل 3 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بحــق 

ــه يقصــد بالمعلومــة »كل معلومــة مدّونــة مهمــا كان تاريخهــا أو شــكلها أو وعائهــا والتــي تنتجهــا أو  النفــاذ إلــى المعلومــة أنّ

تتحصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون فــي إطــار ممارســة نشــاطها«.

ســم واللقــب والعنــوان  وحيــث نــّص الفصــل 10 مــن نفــس القانــون علــى أن »يتضّمــن مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة الإ

ضافــة إلــى التوضيحــات الالزمــة  بالنســبة للشــخص الطبيعــي، والتســمية الجتماعيــة والمقــر بالنســبة للشــخص المعنــوي، بالإ

بالنســبة للمعلومــة المطلوبــة والهيــكل المعنــي«. 

وحيــث أّن المّدعيــة اكتفــت بطــرح جملــة مــن الأســئلة حــول المراســالت التــي مــن الممكــن أن يكــون قــد تلّقاهــا البنــك 

ــالت إن  ــذه المراس ــى ه ــات عل ــن الإجاب ــخة م ــى نس ــول عل ــب الحص ــة والكرامة وبطل ــة الحقيق ــن هيئ ــي م ــي التونس الفرنس

وجــدت، دون أن تّبيــن بدقــة المعلومــات أو الوثائــق المطلوبــة التــي أنتجتهــا الجهــة المّدعــى عليهــا أو تحّصلــت عليهــا خالًفــا 

لمقتضيــات الفصــل 10 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله. 

وحيث يّتجه بناء على ما سبق بيانه رفض الدعوى أصالً.
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ولهذه االأسباب: 

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 12 مــارس 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود نائــب رئيــس الهيئــة وعضويــة الســّيدات والســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي وخالــد الســالمي 

ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني. 
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القرار عدد 953 بتاريخ 23 جانفي 2020

الجمعية التونسية لهواة الالسلكي في شخص ممثلها القانوني / منظمة »الكشافة 
التونسية » في شخص ممثلها القانوني 

المفاتيح: منظمة وطنية، منح مالية، تمويل عمومي.

المبـــــــــــــدأ

ــى أحــكام االأمــر عــدد 82  ــى معن ــة عل ــر الكشــافة التونســية منظمــة ذات مصلحــة وطني ــث تعتب وحي

لســنة 1977 المــؤرخ فــي 16 فيفــري 1977 وتتكــون مواردهــا حســب أحــكام الفصــل 72 مــن النظــام 

ــل  ــد بناب ــي 22 المنعق ــر الوطن ــالل المؤتم ــه خ ــادق علي ــية المص ــافة التونس ــة الكش ــي لمنظم االأساس

ضافــة إلــى مســاهمة منخرطيهــا واالشــتراكات الســنوية مــن المنــح  أيــام 21 و22 و23 أكتوبــر 2016 باالإ

المرصــودة مــن الدولــة والجامعــات العموميــة والمؤسســات الخاصــة والعموميــة.

وحيــث ال جــدال فــي أن الكشــافة التونســية بوصفهــا منظمــة وطنيــة، تنتفــع بتمويــالت عموميــة فــي 

ــة االأمــر الــذي يجعلهــا بالتالــي خاضعــة الأحــكام القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة  شــكل منــح مالي

2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعـي المذكور أعـاله بتاريخ 21 مـاي 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

تحت عــدد 953 والمتضّمنة أنها تّقدمت بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الممثل القانوني لمنظمة الكشـافة التونسـية بتاريخ 26 

أفريـل 2019 قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقية من اتفاقيـة الشـراكة أو التوأمة التي تربط جمعية الكشـافة التونسـية بالجمعية 

التونسـية لهـواة الالسـلكي تحـت تسـمية »ARAT » غير أنّهـا لم لم تتلق رّدا علـى مطلبها رغم من انقضاء الأجـل القانوني، الأمر 

الـذي دفعهـا إلـى تقديـم دعـوى الحـال طالبة إلـزام الجهة المّدعـى عليها بتمكينهـا من الوثيقـة المطلوبة مؤسسـة دعواها على 

القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤرخ فـي 24 مارس 2016 المتعلـق بالحق في النفاذ إلـى المعلومة.

ــة المّدعــى عليهــا بتاريــخ 19 ســبتمبر 2019 والمرفــق بنســخة مــن  ــه مــن الجّه ــر المدلــى ب وبعــد الّطــالع علــى التقري

ــة. الوثيقــة المطلوب

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة ومّمــن لــه الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، ممــا يتجــه معــه 

قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

ــن  ــن العارضــة م ــي بتمكي ــا القانون ــي شــخص ممثله ــة الكشــافة التونســية ف ــزام جمعي ــى إل ــُث تهــدف الّدعــوى إل حي

ــة التونســية لهــواة الالســلكي تحــت  ــط الكشــافة التونســية بالجمعي ــي ترب ــة الشــراكة أو التوأمــة الت ــة مــن اتفاقي نســخة ورقي

ــق  ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس ــى القان ــا عل ــة دعواه ــمية »ARAT »، مؤّسس تس

ــى المعلومــة. بالحــق فــي النفــاذ إل

وحيــث أدلــت الجهــة المّدعــى عليهــا بنســخة ورقيــة مــن اتفاقيــة الشــراكة المؤرخــة فــي 11 جــوان 2014 موضــوع طلــب 

لنفاذ. ا

عالم والحق في النفاذ إلى المعلومة.« وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور« تضمن الدولة الحق في الإ

وحيــث توّلــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى 

المعلومــة، بيــان مجــال انطبــاق هــذا الحــق وطــرق وإجــراءات ممارســته.

وحيــث اقتضــى الفصــل 2 مــن القانــون المشــار إليــه، أّن مجــال انطباقــه ل يقتصــر فقــط علــى الهيــاكل العموميــة، وإنّمــا 

يمتــّد أيضــا إلــى المنظمــات والجمعيــات وكل الهيــاكل التــي تنتفــع بتمويــل عمومي. 

ــنة 1977  ــدد 82 لس ــر ع ــكام الأم ــى أح ــى معن ــة عل ــة وطني ــة ذات مصلح ــية منظم ــافة التونس ــر الكش ــث تعتب وحي

المــؤرخ فــي 16 فيفــري 1977 وتتكــون مواردهــا حســب أحــكام الفصــل 72 مــن النظــام الأساســي لمنظمــة الكشــافة التونســية 

ضافــة إلــى مســاهمة منخرطيها  المصــادق عليــه خــالل المؤتمــر الوطنــي 22 المنعقــد بنابــل أيــام 21 و22 و23 أكتوبــر 2016 بالإ

والشــتراكات الســنوية مــن المنــح المرصــودة مــن الدولــة والجامعــات العموميــة والمؤسســات الخاصــة والعموميــة.

وحيــث ل جــدال فــي أن الكشــافة التونســية بوصفهــا منظمــة وطنيــة، تنتفــع بتمويــالت عموميــة فــي شــكل منــح ماليــة 

الأمــر الــذي يجعلهــا بالتالــي خاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق 

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إل إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ 

علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو 

مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

وحيــث يتضــح بالطــالع علــى مظروفــات الملــف، أّن حصــول العارضــة علــى نســخة ورقيــة مــن اتفاقيــة الشــراكة التــي 

تربــط منظمــة الكشــافة التونســية بالجمعيــة التونســية لهــواة الالســلكي، ل تنــدرج ضمــن اســتثناءات الحــق فــي النفــاذ إلــى 
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المعلومــة المنصــوص عليهــا صلــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، بــل علــى خــالف ذلــك فــإّن تمكينهــا مــن الوثيقــة المطلوبــة ينصهــر صلــب الأهــداف الأساســية 

لهــذا القانــون وأبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير العمــل الجمعياتــي ويضمــن حســن التصــرف 

فــي الأمــوال العموميــة.

وحيــث يتجــه بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه، الســتجابة لطلــب العارضــة وإلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكينهــا مــن نســخة 

ورقيــة مــن الوثيقــة موضــوع مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة. 

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

ــزام الكشــافة التونســية فــي شــخص ممثلهــا القانونــي بتســليم الجمعيــة  أّوال: قبــول الّدعــوى شــكال وفــي الأصــل بإل

تفاقيــة الممضــاة بيــن منظمــة الكشــافة التونســية وجمعيــة هــواة الالســلكي بتاريــخ 11 جــوان 2014. المّدعيــة نســخة مــن الإ

 ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 23 جانفــي 2020 برئاســة 

الســيد عمــاد الحزقــي، ونيابــة الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســيدات والســادة أعضــاء المجلــس ريــم العبيــدي 

ومنــى الدهــان ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحّمــد القســنطيني وخالــد الســالمي..

يراجع أيضا في نفس السياق القرار عدد 954 بتاريخ 23 جانفي 2020
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القرار عدد 1056 بتاريخ 5 مارس 2020

م.م.م / المدير العام لبورصة األوراق المالية بتونس

المفاتيح: شركة خاصة، أشخاص قانون خاص، خصائص السلطة العامة، المساهمة في تسيير مرفق عام.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث ثبــت للهيئــة أنـّـه تــّم التنصيــص علــى إحــداث بورصــة االأوراق الماليــة بمقتضــى القانــون عــدد 

117 لســنة 1994 المــؤّرخ فــي 14 نوفمبــر 1994 والمتعّلــق بإعــادة تنظيــم الســوق الماليــة اّلــذي أســند 

لهــا مهمــة تســيير ســوق االأوراق الماليــة وجعلهــا خاضعــة لرقابــة كل مــن وزيــر الماليــة وهيئــة الســوق 

المالية. 

وحيــث ولئــن كانــت »بورصــة االأوراق الماليــة« شــركة خاصــة فــإّن طبيعــة المهــام المنوطــة بعهدتهــا 

والصالحيــات الهامــة اّلتــي تتمّتــع بهــا علــى مســتوى تســيير الســوق الماليــة والّتــي تعتبــر مــن خصائــص 

ــت  ــذي ي ــة اّل ــر المالي ــة وزي ــى مصادق ــا إل ــس إدارته ــاء مجل ــن أعض ــوع تعيي ــة وخض ــلطة العام الس

كذلــك المصادقــة علــى مشــروع نظامهــا االأساســي وتعييــن منــدوب للحكومــة بهــا تتمّثــل مهّمتــه فــي 

الســهر علــى احتــرام االأحــكام القانونيــة والترتيبيــة ويمكنــه تعليــق تنفيــذ كل إجــراء أو قــرار يبــدو لــه 

مخالًفــا للقانــون أو للتراتيــب، يجعلهــا بالضــرورة مــن قبيــل الــذوات الخاصــة اّلتــي تســّير مرفًقــا عاًمــا 

بمقتضــى القانــون. 

وحيــث تكــون بورصــة االأوراق الماليــة بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه خاضعــة الأحــكام القانــون االأساســي 

عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة من الأسـتاذ الحبيب الوسـالتي نيابة عـن المّدعـي المذكور أعـاله بتاريخ 09 

جويليـة 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئـة تحت عــدد 1056/2019 واّلتي تفيد أّن المّدعــي تقّدم بمطلب فـي النفاذ إلى المعلومة 

إلـى المديـر العـام لبورصـة الأوراق الماليـة بتونـس بتاريـخ 13 جـوان 2019 قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقيـة مـن المكتـوب 

المـؤّرخ فـي 27/08/2016 الـوارد عليـه مـن اللجنـة الوطنيـة للتصـرف فـي الأموال والأمـالك المصـادرة، إّل أنه لم يتلـق رّدا على 

طلبـه رغـم انقضـاء الآجـال القانونيـة. الأمـر اّلذي دفعـه إلى القيـام بالدعوى الماثلـة طالًبا إلـزام الجهة المّدعى عليهـا بتمكينه 

مـن الوثيقـة المطلوبـة بالسـتناد إلـى أحـكام القانـون الأساسـي عـــدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق 

بالحـّق فـي النفاذ إلـى المعلومة. 

ــخ 08 أوت 2019  ــس بتاري ــة بتون ــر العــام لبورصــة الأوراق المالي ــه مــن المدي ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالع عل وبعــد الّط

ــة شــركة خاصــة يتكــون رأس مالهــا مــن مســاهمات وســطاء البورصــة دون  ــن بالخصــوص أّن بورصــة الأوراق المالي والمتضّم

غيرهــم وفًقــا لمقتضيــات الفصــل 63 مــن القانــون عــدد 117 لســنة 1994 المــؤّرخ فــي 14 نوفمبــر 1994 والمتعّلــق بإعــادة 

تنظيــم الســوق الماليــة ول تدخــل ضمــن قائمــة الهيــاكل والمؤّسســات التــي تســّير مرفًقــا عاًمــا واّلتــي تــّم تعدادهــا صلــب 

القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. مضيًفــا بــأّن هيئــة الســوق الماليــة أّكــدت 

فــي المراســلة اّلتــي وّجهتهــا إلــى البورصــة بتاريــخ 18 ســبتمبر 2018 والمرفقــة بتقريــره أّن هــذه الأخيــرة ل تســّير مرفًقــا عامــا 

ذلــك أّن مــن خصوصيــات مــن يســّير مرفًقــا عاًمــا أن يكــون مكّلفــا بتحقيــق مصلحــة عامــة وأن يتوّفــر علــى وســائل الســلطة 

داريــة وهــي شــروط ل تتوّفــر فــي بورصــة الأوراق الماليــة وإنّمــا فــي هيئــة الســوق الماليــة اّلتــي  العامــة وأن يمــارس المراقبــة الإ

ــدا علــى أّن هــذا الموقــف تدعمــه مــداولت مجلــس  داري. مؤّك ــع بســلطة ترتيبيــة تأديبيــة وتمــارس ســلطات الضبــط الإ تتمّت

ــا مــن جهــة أخــرى وبصفــة  ــة. مبّين ــة الســوق المالي ــق بإعــادة تنظيــم هيئ ــون المتعّل ــد النظــر فــي مشــروع القان ــواب عن الن

احتياطيــة أّن المراســلة المطلوبــة قّدمــت إلــى الشــرطة القتصاديــة المكّلفــة بالبحــث فــي قضيــة جزائيــة تقــّدم بهــا العــارض 

للنيابــة العموميــة بالمحكمــة البتدائيــة بأريانــة مّمــا يجعلهــا تخضــع لأحــكام الفصــل 193 ومــا بعــده مــن مجّلــة الجــراءات 

الجزائيــة. 

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة. 

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام المديــر العــام لبورصــة الأوراق الماليــة بتونــس بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقية من 

المراســلة المؤرّخــة فــي 27/08/2018 والــواردة عليــه مــن رئيــس اللجنــة الوطنيــة للتصــرف فــي الأمــوال والأمــالك المصــادرة، 

اســتنادا إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عـــــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 

مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

ــا شــركة خاصــة يتكــّون رأس مالهــا مــن مســاهمات وســطاء البورصــة دون  وحيــث دفعــت الجهــة المّدعــى عليهــا بأنّه

ســواهم وفًقــا لمقتضيــات الفصــل 63 مــن القانــون عــدد 117 لســنة 1994 المــؤّرخ فــي 14 نوفمبــر 1994 والمتعّلــق بإعــادة 

ــى  ــق بالحــق فــي النفــاذ إل ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّل ــر مشــمولة بأحــكام القان ــة وغي تنظيــم الســوق المالي

ــا.  المعلومــة بالنظــر إلــى أنّهــا ل تســّير مرفًقــا عاًم

عالم والحق في النفاذ إلى المعلومة. وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في الإ

 وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حّقــا أساســّيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــّم تنظيــم ممارســته 

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وذلــك بغــرض تحقيــق عــّدة أهــداف أهّمهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرفــق العــام. 
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تنظيــم الســوق الماليــة ول تدخــل ضمــن قائمــة الهيــاكل والمؤّسســات التــي تســّير مرفًقــا عاًمــا واّلتــي تــّم تعدادهــا صلــب 

القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. مضيًفــا بــأّن هيئــة الســوق الماليــة أّكــدت 

فــي المراســلة اّلتــي وّجهتهــا إلــى البورصــة بتاريــخ 18 ســبتمبر 2018 والمرفقــة بتقريــره أّن هــذه الأخيــرة ل تســّير مرفًقــا عامــا 

ذلــك أّن مــن خصوصيــات مــن يســّير مرفًقــا عاًمــا أن يكــون مكّلفــا بتحقيــق مصلحــة عامــة وأن يتوّفــر علــى وســائل الســلطة 

داريــة وهــي شــروط ل تتوّفــر فــي بورصــة الأوراق الماليــة وإنّمــا فــي هيئــة الســوق الماليــة اّلتــي  العامــة وأن يمــارس المراقبــة الإ

ــدا علــى أّن هــذا الموقــف تدعمــه مــداولت مجلــس  داري. مؤّك ــع بســلطة ترتيبيــة تأديبيــة وتمــارس ســلطات الضبــط الإ تتمّت

ــا مــن جهــة أخــرى وبصفــة  ــة. مبّين ــة الســوق المالي ــق بإعــادة تنظيــم هيئ ــون المتعّل ــد النظــر فــي مشــروع القان ــواب عن الن

احتياطيــة أّن المراســلة المطلوبــة قّدمــت إلــى الشــرطة القتصاديــة المكّلفــة بالبحــث فــي قضيــة جزائيــة تقــّدم بهــا العــارض 

للنيابــة العموميــة بالمحكمــة البتدائيــة بأريانــة مّمــا يجعلهــا تخضــع لأحــكام الفصــل 193 ومــا بعــده مــن مجّلــة الجــراءات 

الجزائيــة. 

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة. 

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام المديــر العــام لبورصــة الأوراق الماليــة بتونــس بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقية من 

المراســلة المؤرّخــة فــي 27/08/2018 والــواردة عليــه مــن رئيــس اللجنــة الوطنيــة للتصــرف فــي الأمــوال والأمــالك المصــادرة، 

اســتنادا إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عـــــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 

مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

ــا شــركة خاصــة يتكــّون رأس مالهــا مــن مســاهمات وســطاء البورصــة دون  وحيــث دفعــت الجهــة المّدعــى عليهــا بأنّه

ســواهم وفًقــا لمقتضيــات الفصــل 63 مــن القانــون عــدد 117 لســنة 1994 المــؤّرخ فــي 14 نوفمبــر 1994 والمتعّلــق بإعــادة 

ــى  ــق بالحــق فــي النفــاذ إل ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّل ــر مشــمولة بأحــكام القان ــة وغي تنظيــم الســوق المالي

ــا.  المعلومــة بالنظــر إلــى أنّهــا ل تســّير مرفًقــا عاًم

عالم والحق في النفاذ إلى المعلومة. وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في الإ

 وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حّقــا أساســّيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــّم تنظيــم ممارســته 

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وذلــك بغــرض تحقيــق عــّدة أهــداف أهّمهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرفــق العــام. 
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ــق  ــارس 2016 والمتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــي م ــل الثان ــّدد الفص ــث ح وحي

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة الهيــاكل الخاضعــة لأحكامــه، بــأن نــّص صرحــة علــى أن »ينطبــق هــذا القانــون علــى الهيــاكل 

التاليــة :....

أشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقا عاما،

المنّظمات والجمعيات وكل الهياكل اّلتي تنتفع بتمويل عمومي.«

وحيــث ثبــت للهيئــة أنـّـه تــّم التنصيــص علــى إحــداث بورصــة الأوراق الماليــة بمقتضــى القانــون عــدد 117 لســنة 1994 

المــؤّرخ فــي 14 نوفمبــر 1994 والمتعّلــق بإعــادة تنظيــم الســوق الماليــة اّلــذي أســند لهــا مهمــة تســيير ســوق الأوراق الماليــة 

وجعلهــا خاضعــة لرقابــة كل مــن وزيــر الماليــة وهيئــة الســوق الماليــة. 

ــات  ــا والصالحي ــة بعهدته ــام المنوط ــة المه ــإّن طبيع ــة ف ــركة خاص ــة« ش ــة الأوراق المالي ــت »بورص ــن كان ــث ولئ وحي

الهامــة اّلتــي تتمّتــع بهــا علــى مســتوى تســيير الســوق الماليــة والّتــي تعتبــر مــن خصائــص الســلطة العامــة وخضــوع تعييــن 

أعضــاء مجلــس إدارتهــا إلــى مصادقــة وزيــر الماليــة اّلــذي يتولــى كذلــك المصادقــة علــى مشــروع نظامهــا الأساســي وتعييــن 

منــدوب للحكومــة بهــا تتمّثــل مهّمتــه فــي الســهر علــى احتــرام الأحــكام القانونيــة والترتيبيــة ويمكنــه تعليــق تنفيــذ كل إجــراء أو 

قــرار يبــدو لــه مخالًفــا للقانــون أو للتراتيــب، يجعلهــا بالضــرورة مــن قبيــل الــذوات الخاصــة اّلتــي تســّير مرفًقــا عاًمــا بمقتضــى 

القانــون. 

وحيــث تكــون بورصــة الأوراق الماليــة بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه خاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومة. 

ــى  ــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إل وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أعــاله أنّ

المعلومــة إلّ إّذا كان ذلــك يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا 

أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريــة.

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــّق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــّرر مــن النفــاذ 

علــى أّن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«. 

وحيــث أّن حصــول العــارض علــى نســخة مــن المراســلة المطلوبــة والموّجهــة مــن وزيــر الماليــة بوصفــه رئيًســا للجنــة 

الوطنيــة للتصــرّف فــي الأمــوال والأمــالك المصــادرة إلــى المديــر العــام لبورصــة الأوراق الماليــة ليــس مــن شــأنه أّن يــؤّدي إلــى 

إلحــاق أي ضــّرر بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة المّتصلــة بهمــا، ول ينــدرج ضمــن حــالت الســتثناء 

الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 المشــار إليــه أعــاله والمّتصلــة بحــق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية 

وملكيتــه الفكريــة ناهيــك وأّن العــارض معنــي بصفــة مباشــرة بهــذه المراســلة.

 وحيــث أّن تمكيــن المّدعــي مــن المراســلة المطلوبــة ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى ضمــان الحــق 

فــي الحصــول علــى المعلومــة وتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العموميــة. 

قتصاديــة   وحيــث وعلــى خــالف مــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا فــإّن تقديــم الوثيقــة المطلوبــة إلــى الشــرطة الإ

ــه  ــن حّق ــن العــارض م ــة ل يحــول دون تمكي ــة بأريان بتدائي ــة الإ ــة المنشــورة بالمحكم ــة الجزائي ــي القضي ــة بالبحــث ف المكّلف

فــي الحصــول علــى نســخة منهــا ضــرورة أّن الفصــل 193 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة اّلــذي احتجــت بــه يتعّلــق بمطالــب 
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الّطــالع الموّجهــة إلــى المحاكــم والمّتصلــة بطلــب الّطــالع علــى أوراق الملّفــات القضائيــة ول يســري علــى مطالــب النفــاذ 

إلــى المعلومــة المقّدمــة وفًقــا لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

 وحيــث يّتجــه تأسيســا علــى جميــع مــا تقــّدم بيانــه، الســتجابة إلــى طلــب المعــارض وإلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا 

بتّمكينــه مــن نســخة مــن المراســلة المطلوبــة. 

ولهذه االأسبـاب: 

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام المديــر العــام لبورصــة الأوراق الماليــة بتمكيــن العــارض مــن نســخة 

ورقيــة مــن المراســلة المؤرّخــة فــي 27/08/2018 والــواردة عليــه مــن رئيــس اللجنــة الوطنيــة للتصــرف فــي الأمــوال والأمــالك 

المصــادرة. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

ــخ 5 مــارس 2020 برئاســة  ــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاري ــة النفــاذ إل وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئ

ــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي  الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويّ

وريــم العبيــدي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.
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القرار عدد 1233 بتاريخ 2 جويلية 2020

جمعية » أنشر« في شخص ممثلها القانوني/ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم 

المفاتيح: جامعات رياضية، أشخاص قانون خاص، تسيير مرفق عام، تمويل عمومي.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث اقتضــى الفصــل الثانــي مــن القانــون المشــار إليــه، أن مجــال انطباقــه ال يقتصــر فقــط علــى 

الهيــاكل العموميــة، وإنّمــا يمتــّد أيضــا إلــى أشــخاص القانــون الخــاص التــي تســّير مرافــق عامــة وإلــى 

جميــع الهيــاكل التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي.

وحيــث ال جــدال فــي أن الجامعــات الرياضيــة تعتبــر مــن الهيــاكل التــي تســاهم فــي تســيير المرفــق 

ــنة 1995  ــدد 11 لس ــي ع ــون االأساس ــكام القان ــة أح ــه صراح ــت علي ــا نّص ــا لم ــي طبق ــام الرياض الع

ــالت  ــك بتموي ــا تل ــع بصفته ــي تنتف ــة، وه ــاكل الرياضي ــق بالهي ــري 1995 والمتعل ــي 6 فيف ــؤرخ ف الم

عموميــة فــي شــكل مســاعدات ماليــة وعينيــة، االأمــر الــذي يجعلهــا بالتالــي خاضعــة الأحــكام القانــون 

ــى  ــاذ إل ــي النف ــق ف ــق بالح ــارس 2016 والمتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع االأساس

ــة. المعلوم

بعـد الطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 20 سـبتمبر 2019 والمرّسـمة بكتابـة 

الهيئـة تحـت عـدد 1233 والتـي تفيـد بأنهـا تقّدمـت بصفتهـا جمعيـة تنشـط فـي مجـال دعـم الشـفافية، بمطلـب نفـاذ إلـى 

المعلومـة إلـى رئيـس الجامعـة التونسـية لكـرة القـدم قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقيـة تتضمـن المعطيـات المّتصلـة بإنهاء 

عقـد مـدرب المنتخـب الوطنـي أكابـر لكـرة القـدم »Alain Giresse« المتعلقـة بالمنـح الماليـة والتعويضات التـي تحّصل عليها 

نهـاء عقـده مـع الجامعـة التونسـية لكـرة القـدم، غيـر أنّها لـم تتلـّق إجابة علـى مطلبها رغـم انقضاء  المـدرب المذكـور تبعـا لإ

الأجـل القانونـي، الأمـر الـذي دفعهـا للقيـام بالدعـوى الماثلـة طالبـًة إلـزام الجهـة المّدعـى عليهـا بتمكينهـا مـن المعطيـات 

المطلوبـة مسـتندًة فـي ذلـك علـى أحـكام القانون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤرخ في 24 مـارس 2016 المتعلـق بالحق 

فـي النفـاذ إلـى المعلومة.

 وبعــد الطــالع علــى مــا يفيــد إحالــة عريضــة الدعــوى ومؤيداتهــا علــى رئيــس الجامعــة التونســية لكــرة القــدم قصــد 

دلء بنســخة مــن الوثيقــة المطلوبــة. دلء بملحوظاتــه فــي خصوصهــا كالإ الإ

 وبعد الطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية. 

 وبعــد الطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــث ُقدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لــه الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأمــر الــذي يتعيــن 

معــه قبولهــا شــكالً.

من جهة االأصل: 

 حيــث تهــدف الّدعــوى إلــى إلــزام رئيــس الجامعــة التونســية لكــرة القــدم بتمكيــن العارضــة مــن نســخة ورقيــة تتضمــن 

المعطيــات المّتصلــة بإنهــاء عقــد مــدرب المنتخــب الوطنــي أكابــر لكــرة القــدم »Alain Giresse« المتعلقــة بالمنــح الماليــة 

نهــاء عقــده مــع الجامعــة التونســية لكــرة القــدم، إســتناًدا إلــى  والتعويضــات التــي تحّصــل عليهــا المــدرب المذكــور تبعــا لإ

حقهــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيــث لزمــت الجهــة المّدعــى عليهــا الصمــت إزاء القضيــة المرفوعــة ضدهــا رغــم التنبيــه عليهــا فــي الغــرض بتاريــخ 

25 أكتوبــر و25 نوفمبــر 2019.

وحيث أّن عدم رّد الجهة المّدعى عليها على الدعوى ل يمنع الهيئة من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها. 

 وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث توّلــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى 

المعلومــة، بيــان مجــال انطبــاق هــذا الحــق وطــرق وإجــراءات ممارســته.

 وحيــث اقتضــى الفصــل الثانــي مــن القانــون المشــار إليــه، أّن مجــال انطباقــه ل يقتصــر فقــط علــى الهيــاكل العموميــة، 

وإنّمــا يمتــدُّ أيًضــا إلــى أشــخاص القانــون الخــاص التــي تســّير مرافــق عامــة وإلــى جميــع الهيــاكل التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي.

 وحيـث ل جـدال فـي أّن الجامعـات الرياضية تُعتبر من الهياكل التي تُسـاهم في تسـيير المرفق العـام الرياضي طبًقا لما 

نّصـت عليـه صراحـة أحـكام القانون الأساسـي عدد 11 لسـنة 1995 المؤرخ فـي 06 فيفـري 1995 والمتعّلق بالهيـاكل الرياضية، 

وهـي بصفتهـا تلـك، تنتفـع بتمويـالت عمومية في شـكل مسـاعدات ماليـة وعينية، الأمـر الذي يجعلهـا بالتالي خاضعـة لأحكام 

القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 والمـؤرخ فـي 24 مارس 2016 والمتعلـق بالحق في النفاذ إلـى المعلومة.

 وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا  ــارس طبًق ــوي يم ــي أو معن ــخص طبيع ــكل ش ــًيا ل ــا أساس ــّد حق ــة، يع ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــق ف ــث أن الح  وحي

ــق  ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــدد 22 لســنة 2016 الم ــي ع ــون الأساس ــا بالقان ــط المنصــوص عليه ــراءات والضواب لالإج

بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا 

يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة ودعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العامــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ الــى المعلومــة، أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى 

إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه 

الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.
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قررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــث ُقدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لــه الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأمــر الــذي يتعيــن 

معــه قبولهــا شــكالً.

من جهة االأصل: 

 حيــث تهــدف الّدعــوى إلــى إلــزام رئيــس الجامعــة التونســية لكــرة القــدم بتمكيــن العارضــة مــن نســخة ورقيــة تتضمــن 

المعطيــات المّتصلــة بإنهــاء عقــد مــدرب المنتخــب الوطنــي أكابــر لكــرة القــدم »Alain Giresse« المتعلقــة بالمنــح الماليــة 

نهــاء عقــده مــع الجامعــة التونســية لكــرة القــدم، إســتناًدا إلــى  والتعويضــات التــي تحّصــل عليهــا المــدرب المذكــور تبعــا لإ

حقهــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيــث لزمــت الجهــة المّدعــى عليهــا الصمــت إزاء القضيــة المرفوعــة ضدهــا رغــم التنبيــه عليهــا فــي الغــرض بتاريــخ 

25 أكتوبــر و25 نوفمبــر 2019.

وحيث أّن عدم رّد الجهة المّدعى عليها على الدعوى ل يمنع الهيئة من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها. 

 وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث توّلــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى 

المعلومــة، بيــان مجــال انطبــاق هــذا الحــق وطــرق وإجــراءات ممارســته.

 وحيــث اقتضــى الفصــل الثانــي مــن القانــون المشــار إليــه، أّن مجــال انطباقــه ل يقتصــر فقــط علــى الهيــاكل العموميــة، 

وإنّمــا يمتــدُّ أيًضــا إلــى أشــخاص القانــون الخــاص التــي تســّير مرافــق عامــة وإلــى جميــع الهيــاكل التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي.

 وحيـث ل جـدال فـي أّن الجامعـات الرياضية تُعتبر من الهياكل التي تُسـاهم في تسـيير المرفق العـام الرياضي طبًقا لما 

نّصـت عليـه صراحـة أحـكام القانون الأساسـي عدد 11 لسـنة 1995 المؤرخ فـي 06 فيفـري 1995 والمتعّلق بالهيـاكل الرياضية، 

وهـي بصفتهـا تلـك، تنتفـع بتمويـالت عمومية في شـكل مسـاعدات ماليـة وعينية، الأمـر الذي يجعلهـا بالتالي خاضعـة لأحكام 

القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 والمـؤرخ فـي 24 مارس 2016 والمتعلـق بالحق في النفاذ إلـى المعلومة.

 وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا  ــارس طبًق ــوي يم ــي أو معن ــخص طبيع ــكل ش ــًيا ل ــا أساس ــّد حق ــة، يع ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــق ف ــث أن الح  وحي

ــق  ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــدد 22 لســنة 2016 الم ــي ع ــون الأساس ــا بالقان ــط المنصــوص عليه ــراءات والضواب لالإج

بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا 

يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة ودعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العامــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ الــى المعلومــة، أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى 

إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه 

الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.
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وحيــث ومــن جهــة أخــرى فقــد نــّص الفصــل 27 مــن القانــون عــدد 22 لســنة 2016 المشــار إليــه أعــاله علــى أنّــه »إذا 

كانــت المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئًيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن النفــاذ 

إليهــا إلّ بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكًنــا«.

 Alain« وحيــث أن حصــول المّدعيــة علــى المعطيــات المّتصلــة بإنهــاء عقــد مــدرب المنتخــب الوطنــي أكابــر لكــرة القــدم

نهــاء عقــده مــع الجامعــة  Giresse« المتعلقــة بالمنــح الماليــة والتعويضــات التــي تحّصــل عليهــا المــدرب المذكــور تبعــا لإ

التونســية لكــرة القــدم، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي، كمــا أّن المعلومــات 

المضّمنــة بــه ل تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة. 

وحيث أنّه وعلى خالف ذلك، فإّن حصول العارضة على مثل هذه المعلومات إنّما يساهم في تكريس مبدأي الشفافية 

والمساءلة فيما يتعّلق بتسيير المرفق العام الرياضي ويُدّعم الثقة في الهياكل العمومية في المجال الرياضي، الأمر الّذي يّتجه 

معه بالتالي الستجابة إلى طلبها في هذا الخصوص مع حجب المعطيات الشخصية الواردة بالوثيقة و/ أو بالوثائق المرتبطة 

بإنهاء عقد المدرب المذكور والمتصلة برقم بطاقة هويته وعنوانه ورقم هاتفه. 

ولهـــــذه االأسبـــــــاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

ــر«  ــة »أنش ــن جمعي ــدم بتمكي ــرة الق ــية لك ــة التونس ــس الجامع ــزام رئي ــل بإل ــي الأص ــكالً وف ــوى ش ــول الدع أّوال: قب

فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخة ورقيــة أو ألكترونيــة مــن وثيقــة تتضمــن المعطيــات المّتصلــة بإنهــاء عقــد مــدرب 

المنتخــب الوطنــي أكابــر لكــرة القــدم »Alain Giresse« المتعلقــة بالمنــح الماليــة والتعويضــات التــي تحّصــل عليهــا المــدرب 

نهــاء عقــده مــع الجامعــة التونســية لكــرة القــدم مــع حجــب المعطيــات الشــخصية الــواردة بهــا والمّتصلــة  المذكــور تبعــا لإ

ــة المــدرب وعنوانــه ورقــم هاتفــه. برقــم بطاقــة هويّ

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. 

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2 جويليــة 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وريــم العبيــدي ورقيــة 

الخماســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الســالمي.

يراجع في نفس السياق القرار عدد 1721 بتاريخ 11 جوان 2020 والقرار عدد 2304 بتاريخ 12 نوفمبر 2020.
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القرار عدد 2115 بتاريخ 30 أكتوبر 2020

 في شخص ممثله القانوني / مصرف الزيتونة في شخص ممثله 
ّ
الحزب الدستوري الحر

القانوني ومحافظ البنك المركزي

المفاتيح: مصرف، شركة تجارية، مصادرة، منشأة عمومية، تمويل عمومي.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث اقتضــى أيضــا الفصــل 9 مــن المرســوم عــدد 68 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 14 جويليــة المتعلــق 

بإحــداث لجنــة وطنيــة للتصــرف فــي االأمــوال والممتلــكات المعنيــة بالمصــادرة أو االســترجاع لفائــدة 

ــى أحــكام  ــة بالمصــادرة أو االســترجاع إل ــه » ال تخضــع الشــركات ذات المســاهمات المعني ــة أنّ الدول

القانــون عــدد 9 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 1 فيفــري 1989 والمتعلــق بالمســاهمات والمنشــآت 

ــة ــات العمومي والمؤسس

وحيــث يتبّيــن مــن أحــكام هــذا الفصــول، أّن مصــرف الزيتونــة باعتبــاره شــركة تجاريــة تخضــع الأحــكام 

المجلــة التجاريــة ال يعتبــر منشــأة عموميــة علــى معنــى الفصــل الثامــن المذكــور آنفــا وال يتمّتــع بــأي 

تمويــل عمومــي، وبالتالــي فهــو غيــر مشــمول بأحــكام القانــون عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بحــق 

النفــاذ إلــى المعلومــة. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمـة من المّدعـي المذكـور أعاله في شـخص ممثلـه القانوني بتاريـخ 09 جويلية 

م بمطلب نفـاذ إلى المعلومـة إلى الرئيـس المدير العام  2020 والمرّسـمة بكتابـة الهيئـة تحـت عـدد 2115 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

لمصـرف الزيتونـة قصـد الحصـول على الكشـوفات البنكيـة لالتحاد العالمـي لعلماء المسـلمين مكتب تونس، صاحب الحسـاب 

البنكـي عـدد 250100000000007566623 مـن سـنة 2014 إلـى جـوان 2020، إل أنّـه لـم يتلـق رّدا علـى مطلبـه رغـم انقضـاء 

الأجـل القانونـي، الأمـر الـذي دفعـه للقيـام بدعـوى الحـال طالبـا إلـزام الجهـة المّدعـى عليهـا بتمكينـه مـن الوثائـق المذكورة 

مسـتندا فـي ذلـك علـى أحـكام القانون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلق بالحّق فـي النفاذ 

إلـى المعلومة.

 وحيــث أفــاد الرئيــس المديــر العــام لمصــرف الزيتونــة، فــي نطــاق رّده عــن الدعــوى، بأنّــه يوجــد التبــاس فــي صفــة 

ــا أّن  ــة، مضيف ــة برلماني ــوم باســم رئيســة كتل ــه مقــدم باســم الحــزب الدســتوري الحــّر ومخت ــارا أنّ ــه، اعتب ــب وهويت الطال

ــل  ــم تقديمــه مــن قب ــب ت ــكل »شــخص«، مفترضــا أّن الطل ــاذ ل ــى المعلومــة يعطــي حــق النف ــاذ إل ــق بالنف ــون المتعّل القان

الحــزب كشــخص معنــوي. مبّينــا إضافــة إلــى مــا ذكــر أّن المصــرف كجهــة موّجــه إليــه الطلــب فهــو خــارج كليــا عــن مجــال 

تطبيــق قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة. وبــأّن قانــون الّنفــاذ إلــى المعلومــة لــه مجــال تطبيــق محــدد مــن حيــث الأشــخاص ومــن 

ــه  ــا، فإنّ ــا أو معنوي ــى المعلومــة ســواء كان شــخصا طبيعي ــاذ إل ــب النف ــكل شــخص طل ــز ل ــن كان يجي ــث الموضــوع، فلئ حي

بالمقابــل حــّدد الأشــخاص الخاضعيــن للقانــون الأساســي بالفصــل 2 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 
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24 مــارس 2016 المتعّلــق بالنفــاذ إلــى المعلومــة، مضيفــا أّن مصــرف الزيتونــة ل ينتمــي لأي صنــف مــن الأصنــاف المنصــوص 

عليهــا بالقانــون الأساســي المذكــور، كمــا أضــاف أّن مصــرف الزيتونــة ليــس فرعــا مــن فــروع الســلطة التنفيذيــة وليــس منشــأة 

عموميــة مؤسســة عموميــة وحتــى فــي الفتــرة التــي امتلكــت فيهــا الدولــة نســبة هاّمــة مــن رأس مالــه بحكــم مصــادرة أســهم 

الشــريك الســابق، صخــر الماطــري وأيضــا مصــادرة الأســهم الراجعــة لشــركة Princess Holding شــركة »الكرامــة القابضــة« 

ــة  ــداث لجن ــق بإح ــة المتعل ــي 14 جويلي ــؤرخ ف ــنة 2011 الم ــدد 68 لس ــوم ع ــن المرس ــل 9 م ــى أّن الفص ــيرا إل ــا. مش حالي

ــه » ل تخضــع  ــى أنّ ــص عل ــة ين ــدة الدول ــة بالمصــادرة أو الســترجاع لفائ ــكات المعني ــوال والممتل ــي الأم ــة للتصــرف ف وطني

الشــركات ذات المســاهمات المعنيــة بالمصــادرة أو الســترجاع إلــى أحــكام القانــون عــدد 9 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 1 فيفــري 

1989 والمتعلــق بالمســاهمات والمنشــآت والمؤسســات العموميــة.« مضيفــا أّن إحالــة الدولــة للمســاهمات المصــادرة ســواء 

تلــك الراجعــة لصخــر الماطــري أو »شــركة الكرامــة القابضــة والتفويــت فيهــا إلــى مجمــع »الماجــدة تونس »وبــأّن المصــرف 

المذكــور هــو شــخص مــن أشــخاص القانــون الخــاص وهــو مؤسســة مصرفيــة ذات صبغــة تجاريــة بصريــح الفقــرة الثانيــة مــن 

الفصــل 2 مــن المجلــة التجاريــة  مؤّكــدا علــى أنـّـه لــم يقــع تكليــف مصــرف الزيتونــة بموجــب نــص قانونــي أو باتفــاق تعاقــدي 

مــع أي جهــة عموميــة علــى إدارة مرفــق عمومــي نيابــة عــن أي جهــة عموميــة ول يتلقــى تمويــال عموميــا، وبــأّن مصــرف الزيتونــة 

فصــاح  خــارج عــن مجــال تطبيــق أحــكام القانــون الأساســي المتعلــق بالنفــاذ إلــى المعلومــة وإنّمــا يخضــع إلــى واجبــات الإ

التــي تنــص عليهــا التشــريعات الجــاري بهــا العمــل مــن جهــة كونــه شــركة تجاريــة مدرجــة أســهمها بالبورصــة، ومــن جهــة كونــه 

فصــاح وصيغتــه والتــي ل تتوفــر  مؤسســة مصرفيــة، وهــي التزامــات حــدد القانــون مضمونهــا والجهــات التــي تســتفيد مــن الإ

فــي صــورة الحــال. مبّينــا بصفــة احتياطيــة أنـّـه حتــى فــي صــورة خضــوع مصــرف الزيتونــة لقانــون النفــاذ إلــى المعلومــة فإنـّـه 

ل يمكــن الســتجابة لطلــب العــارض لأنــه يتعــارض مــع مبــدأ حمايــة المعطيــات شــخصية والأســرار البنكيــة لحرفائــه ول يجــوز 

لــه إفشــاؤها وطالــب علــى أســاس ذلــك القضــاء برفــض الدعــوى أصــال.

 وبعد الّطالع على بقية وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل:

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام الرئيــس المديــر العــام لمصــرف الزيتونــة بتمكيــن العــارض مــن الكشــوفات 

البنكيــة لالتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين مكتــب تونــس، صاحــب الحســاب البنكــي عــدد 250100000000007566623، 

ــون  ــه بالقان ــوص علي ــة المنص ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــا ف ــى حقه ــك إل ــي ذل ــتندة ف ــوان 2020، مس ــى ج ــنة 2014 إل ــن س م

ــى المعلومــة. ــق بالحــّق فــي النفــاذ إل الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل
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عالم والحق في النفاذ إلى المعلومة. وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الإ

وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــّم تنظيــم ممارســته، 

ــق  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل ــان مجــال وشــروط انطباقــه، بموجــب القان كبي

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث حــّدد الفصــل الثانــي مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بصفــة حصريــة الهيــاكل العموميــة الخاضعــة لأحكامــه، بــأن نــّص صراحــة علــى مــا يلــي: »ينطبــق 

هــذا القانــون علــى الهيــاكل التاليــة :

رئاسة الجمهورية وهياكلها، –

رئاسة الحكومة وهياكلها، –

مجلس نواب الشعب وهياكله، –

شراف بالداخل والخارج، – الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإ

البنك المركزي، –

المؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج، –

الهياكل العمومية المحلية والجهوية، –

الجماعات المحلية، –

الهيئات القضائية، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، محكمة المحاسبات، –

الهيئات الدستورية، –

الهيئات العمومية المستقلة، –

الهيئات التعديلية، –

أشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقا عاما، –

المنظمات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.« –

ــاهمات  ــق بالمس ــري 1989 والمتعل ــي 1 فيف ــؤرخ ف ــنة 1989 الم ــدد 9 لس ــون ع ــن القان ــل 8 م ــى الفص ــث اقتض وحي

ــة،  ــة إداري ــي صبغ ــي ل تكتس ــة الت ــآت العمومي ــة: المنش ــآت عمومي ــر منش ــه:« تعتب ــة أنّ ــات العمومي ــآت والمؤسس والمنش

الشــركات التــي تمتلــك الدولــة أو الجماعــات العموميــة المحليــة أو المؤسســات العموميــة أو الشــركات التــي تمتلــك الدولــة 

ــتراك...«. ــا أو بالش ــا كّل بمفرده ــن رأس ماله ــة م ــن 50 بالمائ ــر م ــا أو أكث ــا كلي رأس ماله

ــداث  ــق بإح ــة المتعل ــي 14 جويلي ــؤرخ ف ــنة 2011 الم ــدد 68 لس ــوم ع ــن المرس ــل 9 م ــا الفص ــى أيض ــث اقتض وحي

لجنــة وطنيــة للتصــرف فــي الأمــوال والممتلــكات المعنيــة بالمصــادرة أو الســترجاع لفائــدة الدولــة أنـّـه » ل تخضــع الشــركات 

ذات المســاهمات المعنيــة بالمصــادرة أو الســترجاع إلــى أحــكام القانــون عــدد 9 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 1 فيفــري 1989 

ــة.« ــق بالمســاهمات والمنشــآت والمؤسســات العمومي والمتعل
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وحيــث يتبّيــن مــن أحــكام هــذا الفصــول، أّن مصــرف الزيتونــة باعتبــاره شــركة تجاريــة تخضــع لأحــكام المجلــة التجاريــة 

ــر  ــو غي ــي فه ــي، وبالتال ــل عموم ــأي تموي ــع ب ــا ول يتمّت ــور آنف ــن المذك ــى الفصــل الثام ــى معن ــة عل ــر منشــأة عمومي ل يعتب

مشــمول بأحــكام القانــون عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث َهكــذا، وطالمــا ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيـــق فــي الّدعــوى، أّن مصــرف الزيتونــة ل ينتفــُع بتمويـــل عمومــي 

علــى معنــى أحــكام المّطــة الأخيــرة مــن الفصــل 2 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 

ــون  ــاق القان ــا عــن مجــال انطب ــاء هــذا الشــرط، خارًج ــع انتف ــه يغــُدو، م ــة، فإنّ ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق بالحــق ف والمتعل

ــزي  ــك المرك ــظ البن ــل محاف ــراج المتداخ ــال وإخ ــوى أص ــض الدع ــي رف ــه بالتال ــن مع ــذي يتعّي ــر ال ــور، الأم ــي المذك الأساس

التونســي مــن نطــاق الدعــوى.

ولهذه االأسباب

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال وإخراج محافظ البنك المركزي التونسي من نطاق الّدعـوى.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الأطراف.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 30 أكتوبــر 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي وريــم العبيــدي ومنــى 

الدهــان وخالــد الســالمي ومحمــد القســنطيني ورفيــق بــن عبــد اللــه.



الفصل 3:
  يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القانون:

 المعلومــة: كل معلومــة مدّونــة مهمــا كان تاريخهــا أو شــكلها أو وعاؤهــا 	 
والتــي تنتجهــا أو تتحّصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة الأحــكام هــذا القانــون 

ــاطها. ــة نش ــار ممارس ــي إط ف

الغيــر: كل شــخص، طبيعــي أو معنــوي، غيــر الهيــكل المعنــي الــذي بحوزتــه 	 
المعلومــة وطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة.

الفصل 4:
ــى  ــا عل ــاذ إليه ــموح بالنف ــة المس ــة للمعلوم ــق المتضمن ــداع الوثائ ــول إي ال يح
ــك  ــا وذل ــون، باالأرشــيف، دون الحــق فــي النفــاذ إليه ــى أحــكام هــذا القان معن

ــون. ــذا القان ــن ه ــن 24 و25 م ــكام الفصلي ــاة أح ــع مراع م

الفصل 5:
يتعّيــن علــى جميــع الهيــاكل الخاضعــة الأحــكام هــذا القانــون، رصــد االعتمــادات 

الالزمــة للبرامــج واالأنشــطة المتعلقــة بالنفــاذ إلــى المعلومــة.

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 934 بتاريخ 16 جانفي 2020

ع.إ / رئيس بلدية قابس 

المفاتيح: مفهوم المعلومة، وجود مادي أو قانوني للمعلومة.

المبـــــــــــــدأ

ــا كان  ــاط بالوجــود الفعلــي والمــادي للمعلومــة أيّـ ــى المعلومــة ُمرتبــط أشــّد االرتب إّن حــق النفــاذ ال

شكلهـــا و/أو وعاؤهــا َســواًء أكانت ُمـوثّـقـــة كتابيـــا على الــورق أو محفوظـــة إلكترونيـــا أو ثبت وجودها 

بــأّي شــكل آخـــر من أشــــكال التوثيـــق المتعامل بهـــا

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعـي المذكور أعـاله بتاريخ 13 مـاي 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

م بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى رئيـس بلديـة قابـس بتاريـخ 02 أفريـل 2019 قصـد  تحـت عـدد 934 والمتضمنـة أنّـه تقـدَّ

الحصـول علـى نسـخة مـن محضر جلسـة متعلق بتركيـز عالمات مرورية على مسـتوى مفترق حـّي الأمل التابـع للمصالح البلدية 

ومحضـر الجلسـة المتعلـق بنـزع هـذه العالمـات، غيـر أّن مطلبـه جوبـه بالرفـض، الأمـر الذي دفعـه للقيـام بالّدعـوى الماثلة 

طالًبـا إلـزام الجهـة المّدعـى عليهـا بتمكينـه مـن الوثائـق المذكـورة طبق أحـكام القانون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤرخ 

فـي 24 مـارس 2016 المتعلـق بالحـق الّنفـاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل رئيــس بلديــة قابــس بتاريــخ 31 مــاي2019 والمتضّمــن بالخصــوص 

أنـّـه تّمــت إفــادة العــارض بتاريــخ 19 أفريــل 2019 بعــدم وجــود قــرار بلــدي ينّظــم حركــة المــرور بمفتــرق حــي الأمــل بزريــق 

وضــرورة اعتمــاد قانــون الطرقــات فيمــا يتعلــق بأولويــة المــرور واحتــرام الطرقــات الرئيســة، وأنـّـه ســيقع تهيئــة هــذا المفتــرق 

خــالل هــذه الســنة وتركيــز الالفتــات وعالمــات المــرور الالّزمــة. 

طــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل العــارض بتاريــخ 10جويليــة 2019 والمتضمــن بالخصــوص تمســكه  وبعــد الإ

بالحصــول علــى الوثيقــة موضــوع مطلــب الّنفــاذ والمتمثلــة فــي محضــري الجلســة المتعلقــان بتنصيــب العالمــات المروريــة 

بحــي المــل ونزعهــا باعتبارهــا مــن الأعمــال القانونيــة التــي ل يمكــن القيــام بهــا إل بمحضــر جلســة بعــد انعقــاد لجنــة مختصــة 

فــي الغــرض. 

ــر2019  ــخ 01أكتوب ــوارد بتاري ــس ال ــة قاب ــس بلدي ــل رئي ــن قب ــه م ــى ب ــي المدل ــر التكميل ــى التقري ــالع عل ــد الّط  وبع

ــد جلســات أو وجــود محاضــر  ــات دون عق ــون الطرق ــق قان ــل يســتوجب تطبي ــرق حــي الأم ــن بالخصــوص أّن مفت والمتضم

ــرق.  ــذا المفت ــمل ه ــس ل يش ــة قاب ــروري لبلدي ــال الم ــك لأّن المث وذل

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة خاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث ُقّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام رئيــس بلديــة قابــس بتمكيــن العــارض مــن نســخة محضــر بحــث أول يتعلــق بتركيــز 

عالمــات مروريــة علــى مســتوى مفتــرق حــي الأمــل التابــع للمصالــح البلديــة ومحضــر الجلســة المتعلــق بنــزع هــذه العالمــات، 

اســتنادا إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 

2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــه تّمــت إفــادة العــارض بتاريــخ 19 أفريــل  وحيــث أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا فــي نطــاق رّدهــا علــى الّدعــوى، أنّ

ــون الطرقــات فيمــا  ــق وضــرورة اعتمــاد قان ــرق حــي الأمــل بزري ــدي ينّظــم حركــة المــرور بمفت 2019 بعــدم وجــود قــرار بل

يتعلــق بأولويــة المــرور واحتــرام الطرقــات الرئيســة، وأنّــه ســيقع تهيئــة هــذا المفتــرق خــالل هــذه الســنة وتركيــز الالفتــات 

وعالمــات المــرور الالّزمــة. 

وحيث لئن كاّن الحّق في الّنفاذ إلى المعلومة حًقا أساسًيا لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس طبقا لالإجراءات والشروط 

المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤّرخ في 24 مارس 2016 والمتعّلق بالحّق في النفاذ إلى المعلومة، 

إل أّن ممارسة هذا الحق والنتفاع به تبقى مرتبطة أشد الرتباط بالوجود الفعلي والمادي للمعلومة.

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة أّن الجهــة المّدعــى عليهــا ل تتوّفــر علــى الوثيقــة المطلوبــة، فإنـّـه ل يمكــن بالتالــي الســتجابة 

لطلــب العــارض، الأمــر الــذي يتعّيــن معــه رفــض الدعــوى أصــال.

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكالً ورفضها أصال 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 26 جانفــي 2020 برئاســة 

الســيد عمــاد الحزقــي وعضويــة الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان 

وريــم العبيــدي ورقيــة الخماســي ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســالّمي.

تجــاه القــرار عــدد 901 بتاريــخ 2 جويليــة و1299 بتاريــخ 2 جويليــة 2020 يراجــع أيضــا فــي نفــس الإ
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث ُقّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام رئيــس بلديــة قابــس بتمكيــن العــارض مــن نســخة محضــر بحــث أول يتعلــق بتركيــز 

عالمــات مروريــة علــى مســتوى مفتــرق حــي الأمــل التابــع للمصالــح البلديــة ومحضــر الجلســة المتعلــق بنــزع هــذه العالمــات، 

اســتنادا إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 

2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــه تّمــت إفــادة العــارض بتاريــخ 19 أفريــل  وحيــث أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا فــي نطــاق رّدهــا علــى الّدعــوى، أنّ

ــون الطرقــات فيمــا  ــق وضــرورة اعتمــاد قان ــرق حــي الأمــل بزري ــدي ينّظــم حركــة المــرور بمفت 2019 بعــدم وجــود قــرار بل

يتعلــق بأولويــة المــرور واحتــرام الطرقــات الرئيســة، وأنّــه ســيقع تهيئــة هــذا المفتــرق خــالل هــذه الســنة وتركيــز الالفتــات 

وعالمــات المــرور الالّزمــة. 

وحيث لئن كاّن الحّق في الّنفاذ إلى المعلومة حًقا أساسًيا لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس طبقا لالإجراءات والشروط 

المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤّرخ في 24 مارس 2016 والمتعّلق بالحّق في النفاذ إلى المعلومة، 

إل أّن ممارسة هذا الحق والنتفاع به تبقى مرتبطة أشد الرتباط بالوجود الفعلي والمادي للمعلومة.

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة أّن الجهــة المّدعــى عليهــا ل تتوّفــر علــى الوثيقــة المطلوبــة، فإنـّـه ل يمكــن بالتالــي الســتجابة 

لطلــب العــارض، الأمــر الــذي يتعّيــن معــه رفــض الدعــوى أصــال.

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكالً ورفضها أصال 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 26 جانفــي 2020 برئاســة 

الســيد عمــاد الحزقــي وعضويــة الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان 

وريــم العبيــدي ورقيــة الخماســي ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســالّمي.

تجــاه القــرار عــدد 901 بتاريــخ 2 جويليــة و1299 بتاريــخ 2 جويليــة 2020 يراجــع أيضــا فــي نفــس الإ
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القرار عدد 967 بتاريخ 11 جوان 2020

أ.د/ والي نابل والمندوب الجهوي للتنمية الفالحية بنابل

المفاتيح: مفهوم المعلومة، إتالف وثائق، أرشيف، جدول مدد استبقاء الوثائق.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث أفــاد المنــدوب الجهــوي للتنميــة الفالحيــة بنابــل أنـّـه يتعــّذر االســتجابة لطلــب العــارض باعتبار 

وأّن هــذه المحاضــر تٌعــّد مــن قبــل مصالــح الواليــة وتحــال لوزيــر الفالحــة قصــد إتمــام إجــراءات أمــر 

تغييــر صبغــة العقــار، مضيفــا أنّــه تعــّذر عليــه إيجــاد نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة رغــم التدقيــق 

ــة  ــالف االأرشــيف كل 10 ســنوات، مشــيرا أن محاضــر الجلســات المطلوب ــم إت ــث يت فــي االأرشــيف حي

ٌوثّقــت مخرجاتهــا ضمــن أمــر صــادر بالرائــد الرســمي ويمكــن للمّدعــي االطّــالع عليــه.

وحيــث ولئــن كان حــق النفــاذ إلــى المعلومــة يعــد حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي، فــإّن 

ممارســة هــذا الحــق واالنتفــاع بــه مرتبــط وثيــق االرتبــاط بالوجــود المــاّدي والفعلــي للمعلومــة لــدى 

الهيــكل المعنــي.

ــق  ــن الوثائ ــخة م ــأي نس ــك ب ــد تمس ــم تع ــا ل ــى عليه ــة المّدع ــة أّن الجه ــت للهيئ ــا ثب ــث طالم وحي

ــال ــوى أص ــض الدع ــك رف ــة تل ــه والحال ــه يّتج ــة، فإنّ المطلوب

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقدمـة مـن المّدعـي المذكور أعـاله بتاريخ 28 مـاي 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

تحـت عـدد 967 والمتضّمنـة بأنّـه تقـّدم بمطلـب نفاذ إلـى المعلومة إلى والـي نابل، قصد الحصـول على من نسـخة ورقّية من:

محضر جلسة اللجنة الفنّية الستشارية الجهويّة لالأراضي الفالحّية التابعة لولية نابل بتاريخ 6 أكتوبر 1998،  –

محضر جلسة اللجنة الفنّية الستشارية الجهويّة لالأراضي الفالحّية التابعة لولية نابل بتاريخ 27 جانفي 1999، –

 غيــر أنـّـه لــم يتلــّق رّدا علــى مطلبــه رغــم انقضــاء الأجــل القانونــي. الأمــر الــذي دفعــه إلــى القيــام بالدعــــوى الماثلــة 

طالبــا إلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكينــه مــن الوثائــق المطلوبــة، اســتنادا إلــى حّقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص 

عليــه بأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل واليــة نابــل والــذي تضّمــن بالخصــوص أّن الوثائــق المطلوبــة غيــر 

دارة الجهويــة لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة بنابــل وهــي فــي انتظــار  ــا راســلت مصالــح الإ ــرة لديهــا، مضيفــة أنّه متوّف

رّدهــا فــي الغــرض. 

دلء بملحوظاته بشأنه. وبعد الّطالع على ما يفيد إحالة تقرير الجهة المّدعى عليها إلى العارض ومطالبته بالإ
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ــاي  ــخ 04 م ــل بتاري ــة بناب ــة الفالحي ــوي للتنمي ــدوب الجه ــل المن ــن قب ــه م ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالع عل ــد الّط وبع

ــار وأّن هــذه المحاضــر تعــّد مــن قبــل مصالــح  ــه يتعــّذر الســتجابة لطلــب العــارض باعتب 2020 والمتضمــن بالخصــوص أنّ

الوليــة وتحــال لوزيــر الفالحــة قصــد إتمــام إجــراءات أمــر تغييــر صبغــة العقــار، مضيفــا أنـّـه تعــّذر عليــه إيجــاد نســخة مــن 

الوثائــق المطلوبــة رغــم التدقيــق فــي الأرشــيف حيــث يتــم اتــالف الأرشــيف كل 10 ســنوات، مشــيرا أن محاضــر الجلســات 

ــه. ــد الرســمي ويمكــن للمّدعــي الّطــالع علي ــة وثّقــت مخرجاتهــا ضمــن أمــر صــادر بالرائ المطلوب

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

اّلنفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيُث تهدف الدعوى إلى إلزام ولية نابل في شخص ممثلها القانوني بتمكين العارض من نسخ ورقّية من:

محضر جلسة اللجنة الفنّية الستشارية الجهويّة لالأراضي الفالحّية التابعة لولية نابل بتاريخ 6 أكتوبر 1998،  –

ــل بتاريــخ 27 جانفــي  – ــة ناب ــة التابعــة لولي ــة لالأراضــي الفالحّي ــة الستشــارية الجهويّ ــة الفنّي محضــر جلســة اللجن

1999، وذلــك بالســتناد إلــى حقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 

2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا أّن الوثائــق المطلوبــة غيــر متوّفــرة لديهــا علــى أســاس أنهــا ل تنشــؤها، مضيفــة 

دارة الجهويــة لأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة بنابــل وهــي فــي انتظــار رّدهــا فــي الغــرض.  أنّهــا راســلت مصالــح الإ

ــار وأّن هــذه  ــب العــارض باعتب ــه يتعــّذر الســتجابة لطل ــل أنّ ــة بناب ــة الفالحي ــوي للتنمي ــدوب الجه ــاد المن ــث أف وحي

المحاضــر تٌعــّد مــن قبــل مصالــح الوليــة وتحــال لوزيــر الفالحــة قصــد إتمــام إجــراءات أمــر تغييــر صبغــة العقــار، مضيفــا أنّه 

تعــّذر عليــه إيجــاد نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة رغــم التدقيــق فــي الأرشــيف حيــث يتــم إتــالف الأرشــيف كل 10 ســنوات، 

مشــيرا أن محاضــر الجلســات المطلوبــة ٌوثّقــت مخرجاتهــا ضمــن أمــر صــادر بالرائــد الرســمي ويمكــن للمّدعــي الّطــالع عليــه.

وحيث نّص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث ولئــن كان حــق النفــاذ إلــى المعلومــة يعــد حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي، فــإّن ممارســة هــذا 

الحــق والنتفــاع بــه مرتبــط وثيــق الرتبــاط بالوجــود المــاّدي والفعلــي للمعلومــة لــدى الهيــكل المعنــي. 

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة أّن الجهــة المّدعــى عليهــا لــم تعــد تمســك بــأي نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة، فإنـّـه يّتجــه 

والحالــة تلــك رفــض الدعــوى أصــال.
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ولهذه االأسبـاب

قّررت الهيئة ما يلي:

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 11 جــوان 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس ريــم العبيــدي ورقّيــة الخماســي ومنــى 

الدهــان وهاجــر الطرابلســي وخالــد الســاّلمي ومحمــد القســنطيني ورفيــق بــن عبــد اللــه. 

يراجــع أيضــا القــرار عــدد 979 الصــادر بتاريــخ 16 جانفــي 2020 
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القرار عدد 1259 الصادر بتاريخ 16 جويلية 2020 

و.د/ وزير التربية

المفاتيح: مفهوم المعلومة، وثائق ينتجها الهيكل، تم إتالفها، جدول مدد استبقاء الوثائق

المبـــــــــــــدأ

وحيــث لئــن كان الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي، 

ــي  ــاّدي والفعل ــود الم ــاط بالوج رتب ــق االإ ــة وثي ــى مرتبط ــه تبق ــاع ب نتف ــق واالإ ــذا الح ــة ه إالّ أّن ممارس

للمعلومــة المطلوبــة لــدى الهيــكل المعنــي.

 وحيــث طالمــا ثبــت مــن مظروفــات الملــف، أّن الوثيقــة المطلوبــة غيــر متوفــرة لــدى الجهــة المّدعــى 

عليهــا ذلــك أّن قــرار وزيــر التربيــة المــؤرخ فــي 22 ســبتمبر 2003 والمتعلــق بجــداول مــدد اســتبقاء 

هــذا النــوع مــن الوثائــق يؤّكــد إتــالف كل أوراق التحاريــر الخاّصــة باالمتحانــات والمناظــرات المهنيــة 

بعــد ثــالث ســنوات مــن إجرائهــا، وعليــه فــإّن الّدعــوى الماثلــة تغــدو فاقــدة لمــا يؤّسســها مــن الّناحيــة 

القانونيــة ممــا يّتجــه معــه رفضهــا أصــال

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمـة مـن المّدعي المذكـور أعاله بتاريـخ 2 أكتوبر 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

م بمطلـب نفاذ إلـى المعلومة إلـى وزير التربيـة للحصول على نسـخة ورقية مـن اختباره  تحـت عـدد 1259 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

الكتابـي فـي مـادة علـوم الحيـاة والأرض، غيـر أنّـه لـم يتلـّق رّدا علـى مطلبـه رغم انقضـاء الأجـل القانونـي، مّما دفعـه للقيام 

بدعـوى الحـال طالبـا إلـزام الجهـة المّدعـى عليهـا بتمكينـه مـن نسـخة مـن الوثيقـة المذكـورة مسـتنداً فـي ذلـك علـى أحـكام 

القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي الّنفاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الطــالّع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل وزيــر التربيــة بتاريــخ 30 أكتوبــر2019 والمتضمــن بالخصــوص أنــّه 

عمــال بقــرار وزاري متعّلــق بجــداول اســتبقاء الوثائــق الخصوصيــة بــوزارة التربيــة والتكويــن الصــادر بالرائــد الرســمي للجمهورية 

ــة بعــد  ــات والمناظــرات المهني ــر الخاصــة بالمتحان ــالف أوراق التحاري ــم إت ــخ 26 ســبتمبر 2003 يت التونســية عــدد 77 بتاري

متحانــات مّمــا يجعــل توفــر الوثيقــة المطلوبــة غيــر وارد. مــرور ثــالث ســنوات مــن تاريــخ إجــراء الإ

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام وزيــر التربيــة بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن اختبــاره الكتابــي فــي 

مــادة علــوم الحيــاة والأرض، وذلــك بالســتناد إلــى حّقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 

22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــة تُتلــف بعــد مــرور ثــالث  ــات والمناظــرات المهني ــر الخاصــة بالمتحان ــأّن أوراق التحاري ــة، ب ــر التربي وحيــث أفــاد وزي

ســنوات مــن تاريــخ إجرائهــا طبقــا للقــرار الــوزاري المتعّلــق بجــداول اســتبقاء الوثائــق الخصوصيــة بــوزارة التربيــة والتكويــن 

ــة التونســية عــدد 77 بتاريــخ 26 ســبتمبر 2003. ــد الرســمي للجمهوري الصــادر بالرائ

وحيث اقتضى أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

وحيــث لئــن كان الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي، إلّ أّن ممارســة 

رتبــاط بالوجــود المــاّدي والفعلــي للمعلومــة المطلوبــة لــدى الهيــكل المعنــي. نتفــاع بــه تبقــى مرتبطــة وثيــق الإ هــذا الحــق والإ

 وحيــث طالمــا ثبــت مــن مظروفــات الملــف، أّن الوثيقــة المطلوبــة غيــر متوفــرة لــدى الجهــة المّدعــى عليهــا ذلــك أّن 

ــد إتــالف  قــرار وزيــر التربيــة المــؤرخ فــي 22 ســبتمبر 2003 والمتعلــق بجــداول مــدد اســتبقاء هــذا النــوع مــن الوثائــق يؤّك

كل أوراق التحاريــر الخاّصــة بالمتحانــات والمناظــرات المهنيــة بعــد ثــالث ســنوات مــن إجرائهــا، وعليــه فــإّن الّدعــوى الماثلــة 

تغــدو فاقــدة لمــا يؤّسســها مــن الّناحيــة القانونيــة ممــا يّتجــه معــه رفضهــا أصــالً.

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 16 جويليــة 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود نائــب الرئيــس وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس رفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســالمي.
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القرار عدد 1008 / 2018 بتاريخ 12 مارس 2020 

و.ع/ والي المنستير

المفاتيح: مفهوم المعلومة، وثائق يتحصل عليها،ممارسة النشاط.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث نــص الفصــل االأول مــن االمــر عــدد 1631 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 02 أوت 1993 المتعلــق 

ــة  ــى أّن اللجن ــه االأول ــي فقرت ــع ف ــارية للمقاط ــان االستش ــيير اللج ــموالت وتس ــب ومش ــط تركي بضب

الوطنيــة االستشــارية للمقاطــع يترأســها وزيــر التجهيــز أو مــن ينوبــه وتتكــون مــن عضويــة: ممثــل عــن 

وزيــر الداخليــة وممثــل عــن وزيــر الفالحــة ممثــل عــن وزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة وممثــل 

عــن وزيــر البيئــة والتهيئــة الترابيــة وممثــل عــن وزيــر النقــل وممثــل عــن وزيــر الســياحة والصناعــات 

التقليديــة وممثــل عــن وزيــر الصحــة العموميــة وممثــل عــن الديــوان الوطنــي للمناجــم وممثــل عــن 

الديــوان الوطنــي لالأثــار وممثــل عــن االتحــاد الوطنــي للفالحــة والصيــد البحــري وممثــل عــن االتحــاد 

داريــة للحمايــة المدنيــة.  التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة وممثــل عــن الوكالــة االإ

ــق  ــي 02 أوت 1993 المتعل ــؤرخ ف ــنة 1993 الم ــدد 1631 لس ــر ع ــن االم ــل 3 م ــص الفص ــث ن  وحي

ــارية  ــة االستش ــة الوطني ــع أّن اللجن ــارية للمقاط ــان االستش ــيير اللج ــموالت وتس ــب ومش ــط تركي بضب

ــالد ــراب الب ــى كل ت ــة عل ــة صناعي ــع ذي صبغ ــح مقط ــة فت ــناد كل رخص ــبة إس ــا بمناس ــدي رأيه ــع تب للمقاط

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى أّن الجهــة المدعــى عليهــا تحصلــت علــى الوثائــق 

موضــوع مطلــب اّلنفــاذ فــي إطــار ممارســتها لنشــاطها. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمـة من المّدعـي المذكور أعـاله بتاريخ 19 جـوان 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

م بمطلب نفـاذ إلى المعلومـة إلى والي المنسـتير بتاريـخ 24 ماي 2019 قصـد الحصول  تحـت عـدد 1008 والتـي تفيـد أنـه تقـدَّ

علـى نسـخة مـن رخصـة اسـتغالل مقطـع مـن الصنـف الصناعي وتحديـدا مقطـع الظاهـر زرمدين وهو علـى ملك معمـل الآجر 

بزرمديـن وكـراس الشـروط الخاصـة به وعـدد الزيارات الميدانية التـي قامت بها اللجنة الجهوية الستشـارية للمقاطع بالمنسـتير 

إلـى المقطـع المذكـور والمخالفـات التـي حـررّت ضده إل أنّـه لم يتلق أي إجابـة على مطلبه رغـم انقضاء الأجـل القانوني الأمر 

الـذي دفعـه للقيـام بالدعـوى الماثلـة طالًبـا إلـزام والـي المنسـتير بتمكينـه مـن الوثائـق المطلوبة مؤسًسـا دعواه علـى حّقه في 

الّنفـاذ الـى المعلومـة طبقـا لمـا تقتضيـه أحـكام القانون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعلق 

بالحـق فـي الّنفاذ الـى المعلومة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن والــي المنســتير بتاريــخ 11 أكتوبــر 2019 والــذي تضمــن بالخصــوص أنــه 

تولــى بتاريــخ 08 أكتوبــر 2019 التصــال بدائــرة العمــل القتصــادي والســتثمار التابعــة لوليــة المنســتير والماســكة لملفــات 
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المقاطــع والتــي أفــادت أن مقطــع الظاهــر بزرمديــن موضــوع مطلــب الّنفــاذ هــو مقطــع صناعــي وهــو مرجــع نظــر اللجنــة 

ســكان والتهيئــة الترابيــة.  الوطنيــة للمقاطــع التابعــة لمصالــح وزارة التجهيــز والإ

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة خاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

ــن  ــن رخصــة اســتغالل مقطــع م ــن نســخة م ــن العــارض م ــي المنســتير بتمكي ــزام وال ــى إل ــوى إل ــدف الدع ــث ته حي

ــة  ــروط الخاص ــراس الش ــن وك ــر بزرمدي ــل الج ــك معم ــى مل ــو عل ــن وه ــر زرمدي ــع الظاه ــدا مقط ــي وتحدي ــف الصناع الصن

ــور  ــى المقطــع المذك ــة الستشــارية للمقاطــع بالمنســتير إل ــة الجهوي ــا اللجن ــي قامــت به ــة الت ــارات الميداني ــه وعــدد الزي ب

والمخالفــات التــي حــررت ضــده، اســتنادا إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 

ــة. ــى المعلوم ــاذ إل ــق بالحــّق فــي الّنف لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

وحيــث دفــع والــي المنســتير بأنـّـه تولــى مراســلة دائــرة العمــل القتصــادي والســتثمار التابعــة لولية المنســتير والماســكة 

لملفــات المقاطــع وأنّهــا أفــادت أن المقطــع موضــوع مطلــب النفــاذ هــو مقطــع صناعــي وهــو مرجــع نظــر اللجنــة الوطنيــة 

ســكان والتهيئــة الترابيــة.  للمقاطــع التابعــة لمصالــح وزارة التجهيــز والإ

وحيــث يعــّد الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجــراءات 

ــق بالحــّق فــي  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل والشــروط المنصــوص عليهــا بالقان

النفــاذ إلــى المعلومــة، إل أّن ممارســته والنتفــاع بــه يظــل مرتبطــا أساســا بالوجــود المــاّدي والقانونــي للمعلومــة المطلوبــة 

لــدى الجهــة المعنيــة بمطلــب النفــاذ. 

ــق  ــارس 2016 والمتعّل ــي 24 م ــؤّرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــث م ــل الثال ــص الفص ــث ن وحي

بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي تعريفــه للمعلومــة بأنهــا كل معلومــة مدونــة مهمــا كان تاريخهــا أو شــكلها أو وعائهــا 

ــون فــي إطــار ممارســة نشــاطها.  ــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القان ــي تنتجهــا أو تتحصــل عليهــا الهي والت

ــب  ــط تركي ــق بضب ــي 02 أوت 1993 المتعل ــؤرخ ف ــدد 1631 لســنة 1993 الم ــر ع ــن الم ــص الفصــل الأول م ــث ن وحي

ومشــمولت وتســيير اللجــان الستشــارية للمقاطــع فــي فقرتــه الأولــى أّن اللجنــة الوطنيــة الستشــارية للمقاطــع يترأســها وزيــر 

التجهيــز أو مــن ينوبــه وتتكــون مــن عضويــة: ممثــل عــن وزيــر الداخليــة وممثــل عــن وزيــر الفالحــة ممثــل عــن وزيــر أمــالك 

الدولــة والشــؤون العقاريــة وممثــل عــن وزيــر البيئــة والتهيئــة الترابيــة وممثــل عــن وزيــر النقــل وممثــل عــن وزيــر الســياحة 

ــوان  ــل عــن الدي ــي للمناجــم وممث ــوان الوطن ــل عــن الدي ــة وممث ــر الصحــة العمومي ــل عــن وزي ــة وممث والصناعــات التقليدي

ــة والتجــارة  ــن التحــاد التونســي للصناع ــل ع ــد البحــري وممث ــي للفالحــة والصي ــن التحــاد الوطن ــل ع ــار وممث ــي لالأث الوطن

داريــة للحمايــة المدنيــة.  والصناعــات التقليديــة وممثــل عــن الوكالــة الإ

 وحيــث نــص الفصــل 3 مــن المــر عــدد 1631 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 02 أوت 1993 المتعلــق بضبــط تركيــب 

ومشــمولت وتســيير اللجــان الستشــارية للمقاطــع أّن اللجنــة الوطنيــة الستشــارية للمقاطــع تبــدي رأيهــا بمناســبة إســناد كل 

ــالد. ــراب الب ــى كل ت ــة عل ــح مقطــع ذي صبغــة صناعي رخصــة فت

ــى  ــاذ ال ــب النف ــض طل ــي أن يرف ــكل المعن ــن للهي ــه »ل يمك ــور، أن ــون المذك ــن القان ــل 24 م ــى الفص ــث اقتض  وحي

المعلومــة ال إذا كان ذلــك يــؤّدي الــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا 

ــة.  أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الّشــخصّية وملكّيتــه الفكريّ

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ الــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّمــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.«

ــق موضــوع  ــى الوثائ ــت عل ــا تحصل ــى عليه ــة المدع ــي الدعــوى أّن الجه ــق ف ــن خــالل التحقي ــة م ــت للهيئ ــث ثب  وحي

ــي إطــار ممارســتها لنشــاطها.  ــاذ ف ــب اّلنف مطل

 وحيــث أن تمكيــن العــارض مــن هــذه المعطيــات مــن شــأنه المســاهمة بصفــة مباشــرة فــي تحقيــق أهــداف القانــون 

المتمثلــة فــي تكريــس مبــادئ الشــفافية والمســائلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العموميــة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل 

العموميــة الخاضعــة لأحــكام القانــون المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث يتجــه تأسيســا علــى مــا ســبق بيانــه الســتجابة إلــى طلــب العــارض بإلــزام والــي المنســتير بتمكينــه مــن نســخة 

مــن رخصــة اســتغالل مقطــع الظاهــر زرمديــن وكــراس الشــروط الخاصــة بــه.

وحيث ضّلت الدعوى فيما زاد عن ذلك من طلبات ُمجرّدة ولم يتضمن بملف القضية ما يؤيّدها واتجه والحالة تلك رفضها.

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

ــرار ترخيــص  ــة مــن ق ــي المنســتير بتســليم العــارض نســخة ورقي ــزام وال ــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل أّوال: قب

فــي اســتغالل مقطــع مــن الصنــف الصناعــي عــدد 123634 الخــاص بمقطــع الظاهــر زرمديــن ومــن كــراس شــروط إســتغالل 

المقطــع المذكــور مــع حجــب المعطيــات الشــخصية المضمنــة بهــا والمتمثلــة فــي الســم واللقــب وعــدد بطاقــة التعريــف 

الوطنيــة وتاريخهــا ورفــض الدعــوى فيمــا زاد عــن ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصدر هذا القرار عن مجلس هيئة الّنفاذ إلى المعلومة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2020 برئاسة السيد عدنان 

الأسود، نائب الرئيس، والسيدات والسادة أعضاء المجلس رقية الخماسي ومحمد القسنطيني وخالد السالّمي.

يراجــع أيضــا القــرار عــدد 1093 بتاريــخ 2 جويليــة 2020 والقــرار عــدد 1105 بتاريــخ 16 جانفــي 2020 والقــرار عــدد 1039 

بتاريــخ 20 فيفــري 2020 والقــرار عــدد 1058 بتاريــخ 21 مــاي 2020 والقــرار عــدد 1082 بتاريــخ 9 جانفــي 2020.
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 وحيــث نــص الفصــل 3 مــن المــر عــدد 1631 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 02 أوت 1993 المتعلــق بضبــط تركيــب 

ومشــمولت وتســيير اللجــان الستشــارية للمقاطــع أّن اللجنــة الوطنيــة الستشــارية للمقاطــع تبــدي رأيهــا بمناســبة إســناد كل 

ــالد. ــراب الب ــى كل ت ــة عل ــح مقطــع ذي صبغــة صناعي رخصــة فت

ــى  ــاذ ال ــب النف ــض طل ــي أن يرف ــكل المعن ــن للهي ــه »ل يمك ــور، أن ــون المذك ــن القان ــل 24 م ــى الفص ــث اقتض  وحي

المعلومــة ال إذا كان ذلــك يــؤّدي الــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا 

ــة.  أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الّشــخصّية وملكّيتــه الفكريّ

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ الــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّمــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.«

ــق موضــوع  ــى الوثائ ــت عل ــا تحصل ــى عليه ــة المدع ــي الدعــوى أّن الجه ــق ف ــن خــالل التحقي ــة م ــت للهيئ ــث ثب  وحي

ــي إطــار ممارســتها لنشــاطها.  ــاذ ف ــب اّلنف مطل

 وحيــث أن تمكيــن العــارض مــن هــذه المعطيــات مــن شــأنه المســاهمة بصفــة مباشــرة فــي تحقيــق أهــداف القانــون 

المتمثلــة فــي تكريــس مبــادئ الشــفافية والمســائلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العموميــة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل 

العموميــة الخاضعــة لأحــكام القانــون المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث يتجــه تأسيســا علــى مــا ســبق بيانــه الســتجابة إلــى طلــب العــارض بإلــزام والــي المنســتير بتمكينــه مــن نســخة 

مــن رخصــة اســتغالل مقطــع الظاهــر زرمديــن وكــراس الشــروط الخاصــة بــه.

وحيث ضّلت الدعوى فيما زاد عن ذلك من طلبات ُمجرّدة ولم يتضمن بملف القضية ما يؤيّدها واتجه والحالة تلك رفضها.

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

ــرار ترخيــص  ــة مــن ق ــي المنســتير بتســليم العــارض نســخة ورقي ــزام وال ــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل أّوال: قب

فــي اســتغالل مقطــع مــن الصنــف الصناعــي عــدد 123634 الخــاص بمقطــع الظاهــر زرمديــن ومــن كــراس شــروط إســتغالل 

المقطــع المذكــور مــع حجــب المعطيــات الشــخصية المضمنــة بهــا والمتمثلــة فــي الســم واللقــب وعــدد بطاقــة التعريــف 

الوطنيــة وتاريخهــا ورفــض الدعــوى فيمــا زاد عــن ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصدر هذا القرار عن مجلس هيئة الّنفاذ إلى المعلومة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2020 برئاسة السيد عدنان 

الأسود، نائب الرئيس، والسيدات والسادة أعضاء المجلس رقية الخماسي ومحمد القسنطيني وخالد السالّمي.

يراجــع أيضــا القــرار عــدد 1093 بتاريــخ 2 جويليــة 2020 والقــرار عــدد 1105 بتاريــخ 16 جانفــي 2020 والقــرار عــدد 1039 

بتاريــخ 20 فيفــري 2020 والقــرار عــدد 1058 بتاريــخ 21 مــاي 2020 والقــرار عــدد 1082 بتاريــخ 9 جانفــي 2020.
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القرار عدد 1162 بتاريخ 4 جوان 2020

ه.ش/ رئيس بلدية تازركة 

المفاتيح: مفهوم المعلومة، وجود مادي للمعلومة، معلومة نهائية، معلومة في طور النجاز

المبـــــــــــــدأ

وحيــث تبّيــن للهيئــة مــن مظروفــات الملــف و مّما رشــح مــن التحقيق فــي الدعــوى، أّن الوثيقــة موضوع 

مطلــب النفــاذ الزالــت غيــر مكتملــة و ليســت بَعــُد فــي الصيغــة النهائيــة لها التــي يمكــن النفــاذ إليها.. 

 وحيُث يتجه تأسيسا على ما تقّدم بيانه، رفض الدعوى أصال. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمـة من المّدعـي المذكور أعـاله بتاريـخ 20 أوت 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

م بمطلـب نفاذ إلـى المعلومة إلى رئيـس بلدية تازركة قصـد الحصول على نسـخة ورقية  تحـت عـدد 1162 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

مـن تقريـر لجنـة التقصـي فـي شـبهة فسـاد بلدية تازركـة و نسـخة ورقية مـن رّد وزارة الشـؤون المحليـة وهيئة مكافحة الفسـاد، 

إل أنّـه لـم يتلـق رّدا علـى مطلبـه رغـم إنقضـاء الأجـل القانونـي، الأمـر الـذي دفعـه للقيـام بدعـوى الحـال طالًبا إلـزام الجهة 

المّدعـى عليهـا بتمكينـه مـن الوثائـق المذكـورة مسـتنًدا في ذلك علـى أحكام القانون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤّرخ في 

24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل رئيــس بلديــة تازركــة بتاريــخ 01 أكتوبــر 2019 والمتضمــن بالخصــوص 

أّن التقريــر المطلــوب قــد تعّلقــت بــه تحقيقــات داخليــة لــم يقــع ختمهــا بعــد.

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام رئيــس بلديــة تازركــة بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن تقريــر لجنــة 

ــك  ــة مكافحــة الفســاد، وذل ــة وهيئ ــن رّد وزارة الشــؤون المحلي ــة م ــة و نســخة ورقي ــة تازرك ــي شــبهة فســاد بلدي التقصــي ف

ــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24  بالســتناد إلــى حّق

ــى المعلومــة. ــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إل مــارس 2016 والمتعّل

وحيــث أفــاد رئيــس بلديــة تازركــة، فــي نطــاق رّده عــن الدعــوى، بــأّن تقريــر التفّقــد موضــوع مطلــب الّنفــاذ مــازال فــي 

عــداد وســيتم إفادتــه بنســخة منــه متــى وقــع ختــم التحقيــق مــن الجهــات المخــول لهــا ذلــك. طــور الإ

وحيث اقتضى أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجــراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــــ22دد لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة.

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة.

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــّق الّنفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو 

مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــي التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب الّنفــاذ.

 وحيــث أّن تقديــر مــدى قابليــة الّنفــاذ إلــى الوثيقــة المطلوبــة مــن عدمــه، كتقديــر الضــرر مــن الّنفــاذ إلــى المعلومــة 

والمصلحــة العامــة مــن تقديمهــا، إنّمــا يرجــع بالنظــر إلــى هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة دون ســواها وذلــك فــي إطــار ممارســتها 

لصالحياتهــا فــي البــّت فــي مثــل هــذه الدعــاوى وذلــك بعــد تثبتهــا فــي تلــك الوثائــق وفــي مــدى شــمول المعطيــات المضمنــة 

بهــا بالســتثناءات الــواردة بالقانــون. 

وحيــث تبّيــن للهيئــة مــن مظروفــات الملــف و مّمــا رشــح مــن التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الوثيقــة موضــوع مطلــب النفــاذ 

لزالــت غيــر مكتملــة و ليســت بَعــُد فــي الصيغــة النهائيــة لهــا التــي يمكــن النفــاذ إليهــا.. 

وحيُث يتجه تأسيسا على ما تقّدم بيانه، رفض الدعوى أصال. 

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 04 جــوان 2020 برئاســة 

الســّيد عمــاد الحزقــي وعضويّــة الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان 

ورقيــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي وريــم العبيــدي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.

يراجع في نفس السياق القرار عدد 1219 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2020 والقرار عدد 1509 بتاريخ 24 سبتمبر 2020.
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ــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24  بالســتناد إلــى حّق

ــى المعلومــة. ــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إل مــارس 2016 والمتعّل

وحيــث أفــاد رئيــس بلديــة تازركــة، فــي نطــاق رّده عــن الدعــوى، بــأّن تقريــر التفّقــد موضــوع مطلــب الّنفــاذ مــازال فــي 

عــداد وســيتم إفادتــه بنســخة منــه متــى وقــع ختــم التحقيــق مــن الجهــات المخــول لهــا ذلــك. طــور الإ

وحيث اقتضى أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجــراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــــ22دد لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة.

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة.

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــّق الّنفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو 

مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــي التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب الّنفــاذ.

 وحيــث أّن تقديــر مــدى قابليــة الّنفــاذ إلــى الوثيقــة المطلوبــة مــن عدمــه، كتقديــر الضــرر مــن الّنفــاذ إلــى المعلومــة 

والمصلحــة العامــة مــن تقديمهــا، إنّمــا يرجــع بالنظــر إلــى هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة دون ســواها وذلــك فــي إطــار ممارســتها 

لصالحياتهــا فــي البــّت فــي مثــل هــذه الدعــاوى وذلــك بعــد تثبتهــا فــي تلــك الوثائــق وفــي مــدى شــمول المعطيــات المضمنــة 

بهــا بالســتثناءات الــواردة بالقانــون. 

وحيــث تبّيــن للهيئــة مــن مظروفــات الملــف و مّمــا رشــح مــن التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الوثيقــة موضــوع مطلــب النفــاذ 

لزالــت غيــر مكتملــة و ليســت بَعــُد فــي الصيغــة النهائيــة لهــا التــي يمكــن النفــاذ إليهــا.. 

وحيُث يتجه تأسيسا على ما تقّدم بيانه، رفض الدعوى أصال. 

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 04 جــوان 2020 برئاســة 

الســّيد عمــاد الحزقــي وعضويّــة الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان 

ورقيــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي وريــم العبيــدي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.

يراجع في نفس السياق القرار عدد 1219 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2020 والقرار عدد 1509 بتاريخ 24 سبتمبر 2020.
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القرار عدد 1190 بتاريخ 4 جوان 2020

جمعية البيئة بتازركة في شخص ممثلها القانوني / رئيس بلدية تازركة 

المفاتيح: مفهوم المعلومة،، وجود قانوني، توقر المعلومة.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث ومــن جهــة أخــرى فلقــد اقتضــى الفصــل 10 مــن االأمــر عــدد 5183 المــؤرخ فــي 18 نوفمبــر 

2013 المتعلــق بضبــط معاييــر وشــروط إســناد التمويــل العمومــي للجمعيــات أنــه تحــدث لجنــة فنيــة 

علــى مســتوى كل هيــكل عمومــي خاضــع الأحــكام هــذا االأمــر تتولــى النظــر فــي مطالــب الحصــول علــى 

التمويــل العمومــي بمــا فــي ذلــك الطلبــات المباشــرة وتقييمهــا والبــت فيهــا وتحديــد مبلــغ التمويــل 

العمومــي الــذي يمكــن إســناده. تتركــب اللجنــة الفنيــة مــن رئيــس الهيــكل العمومــي أو مــن ينوبــه بصفة 

شــراف ومراقــب  دارات المعنيــة التابعــة للهيــكل العمومــي وممثــل عــن ســلطة االإ رئيــس وممثليــن عــن االإ

المصاريــف العموميــة بصفــة أعضــاء)..(

وحيــث يســتخلص مــن أحــكام االأمــر المشــار إليــه أعــاله أن تركيبــة اللجنــة الفنيــة للتمويــل العمومــي 

ــة  ــل عــن والي ــة الحــال ممث ــل عــن ســلطة االشــراف، وهــو فــي قضي ــات تقتضــي وجــود ممث للجمعي

نابــل وبالتالــي فــإن المعلومــة المتعلقــة باســم وصفــة ممثــل عــن واليــة نابــل باللجنــة الفنيــة للتمويــل 

العمومــي للجمعيــات ببلديــة تازركــة، ولئــن لــم يثبــت توفرهــا ماّديــا مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى 

ــا معلومــة ثبــت توفرهــا قانونيــا  مضّمنــة صلــب مراســالت متبادلــة بيــن الواليــة وبلديــة تازركــة، فإنّه

لــدى الجهــة المّدعــى عليهــا، االأمــر الــذي يتجــه معــه إلــزام رئيــس بلديــة تازركــة بتمكيــن العارضــة 

مــن المعطيــات المتعلقــة باســم وصفــة ممثــل واليــة نابــل صلــب اللجنــة الفنيــة للتمويــل العمومــي 

للجمعيــات ببلديــة تازركــة.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمة من المّدعيـة المذكورة أعاله بتاريخ 2 سـبتمبر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 1190 والمتضمنـة أنهـا تقدمـت عبـر ممثلهـا القانونـي بمطلـب نفاذ إلـى المعلومـة إلى رئيـس بلدية تازركـة بتاريخ 2 

أوت 2019 قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقية من الوثائـق التالية:

محضــر مــداولت المجلــس البلــدي الــذي تضّمــن اقتــراح الأعضــاء الممثليــن لبلديــة تازركــة فــي اللجنــة الفنيــة للتمويــل 

ــي للجمعيات. العموم

مراســلة رئيــس بلديــة تازركــة الموجهــة لواليــة نابــل قصــد مطالبتهــا بتعييــن ممثــل عــن الوليــة صلــب اللجنــة الفنيــة 

للتمويــل العمومــي للجمعيــات ببلديــة تازركــة.
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إجابــة واليــة نابــل الموجهــة إلــى رئيــس بلديــة تازركــة والمتضمنــة لســم ممثــل الوليــة وصفتــه باللجنــة الفنيــة للتمويــل 

العمومــي للجمعيــات ببلديــة تازركة. 

غيــر أنـّـه لــم يتلــق رّدا علــى مطلبــه، الأمــر الــذي دفعــه للقيــام بالدعــوى الماثلــة وذلــك قصــد إلــزام الجهــة المّدعــى 

عليهــا بتمكينــه مــن الوثائــق المطلوبــة بالســتناد إلــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 

2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل رئيــس بلديــة تازركــة بتاريــخ 1 أكتوبــر 2019 والــذي أفــاد مــن خاللــه 

بأنــه تمــت مراســلة العارضــة بتاريــخ 9 ســبتمبر 2019 وإعالمهــا بــأن الفصــل 10 مــن الأمــر عــدد 5183 لســنة 2013 نــّص علــى 

تعييــن لجنــة فنيــة صلــب الهيــكل العمومــي ولــم ينــّص علــى عرضهــا علــى مداولــة المجلــس البلــدي، مضيفــا بــأن تعييــن 

ــة شــأن يعــود لســلطة الشــراف  ــة تازرك ــات ببلدي ــل العمومــي للجمعي ــة للتموي ــة الفني ــب اللجن ــل صل ــة ناب ــل عــن ولي ممث

وحدهــا ول دخــل للبلديــة فــي ذلــك.

ــن  ــر 2019 والمتضّم ــخ 15 نوفمب ــوارد بتاري ــا ال ــى عليه ــة المّدع ــر الجه ــى تقري ــة عل ــى رّد العارض ــالع عل ــد الّط وبع

ــيير  ــاكل التس ــن أنظــار هي ــون م ــن اللجــان يك ــإن تعيي ــة ف ــات المحلي ــة الجماع ــى أحــكام مجل ــه بالرجــوع إل بالخصــوص أن

بالبلديــة أي المجلــس البلــدي، كمــا أضــاف بــأن تعييــن ممثــل عــن الوليــة صلــب اللجنــة الفنيــة للتمويــل العمومــي للجمعيات 

ببلديــة تازركــة أمــر وجوبــي كمــا يفتــرض أن تكــون الدعــوة لجتمــاع اللجنــة الفنيــة للتمويــل العمومــي للجمعيــات ببلديــة تازركة 

إســمية وبطلــب مــن رئيــس البلديــة.

وبعد الّطالع على ما يفيد إحالة رّد العارض على الجهة المّدعى عليها بتاريخ 29 نوفمبر 2019.

وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام رئيــس بلديــة تازركــة بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن الحصــول 

علــى نســخة ورقيــة مــن الوثائــق التاليــة:

ــة  – ــة الفني ــة تازركــة فــي اللجن ــن لبلدي ــراح الأعضــاء الممثلي ــن اقت محضــر مــداولت المجلــس البلــدي الــذي تضّم

ــات. ــي للجمعي ــل العموم للتموي
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ــة  – ــب اللجن ــة صل ــل عــن الولي ــن ممث ــا بتعيي ــل قصــد مطالبته ــة ناب ــة لوالي ــة الموجه ــة تازرك ــس بلدي مراســلة رئي

ــة. ــة تازرك ــات ببلدي ــي للجمعي ــل العموم ــة للتموي الفني

إجابــة واليــة نابــل الموجهــة إلــى رئيــس بلديــة تازركــة والمتضمنــة لســم ممثــل الوليــة وصفتــه باللجنــة الفنيــة  –

ــة تازركــة.  ــات ببلدي ــل العمومــي للجمعي للتموي

مســتندة فــي ذلــك إلــى حقهــا فــي النفــاذ الــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة.

وحيــث جوابــا علــى الّدعــوى، أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا صلــب تقريرهــا بــأن مصالــح البلديــة أجابــت العارضــة   

علــى مطلبهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة إذ تّمــت مراســلتها بتاريــخ 9 ســبتمبر 2019 وإفادتهــا بــأن الفصــل 10 مــن الأمــر عــدد 

5183 لســنة 2013 نــّص علــى تعييــن لجنــة فنيــة صلــب الهيــكل العمومــي ولــم ينــّص علــى عرضهــا علــى مداولــة المجلــس 

البلــدي، مضيفــة بــأن تعييــن ممثــل عــن وليــة نابــل صلــب اللجنــة الفنيــة للتمويــل العمومــي للجمعيــات ببلديــة تازركــة شــأن 

يعــود لســلطة الشــراف وحدهــا ول دخــل للبلديــة فــي ذلــك. كمــا أرفقــت الجهــة المّدعــى عليهــا تقريرهــا بنســخة مــن هــذه 

المراســلة.

وحيــث رّدا علــى تقريــر الجهــة المّدعــى عليهــا تمّســكت العارضــة بطلباتهــا المضمنــة بمطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة، 

مؤكــدة بأنــه بالرجــوع إلــى أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة فــإن تعييــن اللجــان يكــون مــن أنظــار هيــاكل التســيير بالبلديــة 

أي المجلــس البلــدي، كمــا أضــاف بــأن تعييــن ممثــل عــن الوليــة صلــب اللجنــة الفنيــة للتمويــل العمومــي للجمعيــات ببلديــة 

تازركــة أمــر وجوبــي كمــا يفتــرض أن تكــون الدعــوة لجتمــاع اللجنــة الفنيــة للتمويــل العمومــي للجمعيــات ببلديــة تازركة إســمية 

وبطلــب مــن رئيــس البلديــة.

عالم والحق في النفاذ إلى المعلومة«. وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن »تضمن الدولة الحق في الإ

وحيــث توّلــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى 

المعلومــة بيــان طــرق وأســاليب ممارســة هــذا الحــق.

ــة مهمــا كان تاريخهــا أو شــكلها أو  ــه »كل معلومــة مدون وحيــث حــّدد القانــون المذكــور أعــاله مصطلــح المعلومــة بأن

وعاؤهــا والتــي تنتجهــا أو تتحصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون فــي إطــار ممارســة نشــاطها«.

رتبــاط بالوجــود الفعلــي والمــادي للمعلومــة  وحيــث يخلــص مّمــا ســبق، أّن حــق النفــاذ الــى المعلومــة مرتبــط وثيــق الإ

المطلوبــة لــدى الهيــكل المعنــي.

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أَن الوثائــق المطلوبــة مــن قبــل العارضــة والمتمثلــة فــي محضــر 

مــداولت المجلــس البلــدي والمراســالت المتبادلــة بيــن رئيــس بلديــة تازركــة ووليــة نابــل لقتــراح ممثــل الوليــة صلــب اللجنــة 

الفنيــة للتمويــل العمومــي للجمعيــات ببلديــة تازركــة هــي وثائــق ل وجــود قانونــي لهــا ولــم يتــّم إنشــاؤها مــن قبــل الجهــة 

ــي  ــه بالتال ــن مع ــا يتعي ــا، مم ــاذ إليه ــي النف ــي ف ــب المدع ــى طل ــتجابة إل ــه الس ــتحيل مع ــذي يس ــر ال ــا، الأم ــى عليه المّدع

التصريــح برفــض الدعــوى أصــال بخصــوص هــذه الطلبــات.

ــق  ــر 2013 المتعل وحيــث ومــن جهــة أخــرى فلقــد اقتضــى الفصــل 10 مــن الأمــر عــدد 5183 المــؤرخ فــي 18 نوفمب

بضبــط معاييــر وشــروط إســناد التمويــل العمومــي للجمعيــات أنــه تحــدث لجنــة فنيــة علــى مســتوى كل هيــكل عمومــي خاضــع 

لأحــكام هــذا الأمــر تتولــى النظــر فــي مطالــب الحصــول علــى التمويــل العمومــي بمــا فــي ذلــك الطلبــات المباشــرة وتقييمهــا 
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والبــت فيهــا وتحديــد مبلــغ التمويــل العمومــي الــذي يمكــن إســناده. تتركــب اللجنــة الفنيــة مــن رئيــس الهيــكل العمومــي أو 

شــراف ومراقــب  ــل عــن ســلطة الإ ــكل العمومــي وممث ــة التابعــة للهي دارات المعني ــن عــن الإ ــه بصفــة رئيــس وممثلي مــن ينوب

المصاريــف العموميــة بصفــة أعضــاء)..(

وحيــث يســتخلص مــن أحــكام الأمــر المشــار إليــه أعــاله أن تركيبــة اللجنــة الفنيــة للتمويــل العمومــي للجمعيــات تقتضي 

وجــود ممثــل عــن ســلطة الشــراف، وهــو فــي قضيــة الحــال ممثــل عــن وليــة نابــل وبالتالــي فــإن المعلومــة المتعلقــة باســم 

وصفــة ممثــل عــن وليــة نابــل باللجنــة الفنيــة للتمويــل العمومــي للجمعيــات ببلديــة تازركــة، ولئــن لــم يثبــت توفرهــا ماّديــا 

مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى مضّمنــة صلــب مراســالت متبادلــة بيــن الوليــة وبلديــة تازركــة، فإنّهــا معلومــة ثبــت توفرهــا 

قانونيــا لــدى الجهــة المّدعــى عليهــا، الأمــر الــذي يتجــه معــه إلــزام رئيــس بلديــة تازركــة بتمكيــن العارضــة مــن المعطيــات 

المتعلقــة باســم وصفــة ممثــل وليــة نابــل صلــب اللجنــة الفنيــة للتمويــل العمومــي للجمعيــات ببلديــة تازركــة.

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام رئيــس بلديــة تازركــة بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن 

نســخة ورقيــة تتضّمــن المعطيــات المتوفــرة لديهــا والمتعلقــة باســم وصفــة ممثــل وليــة نابــل صلــب اللجنــة الفنيــة للتمويــل 

العمومــي للجمعيــات ببلديــة تازركــة ورفــض الدعــوى فيمــا زاد عــن ذلــك. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

ــخ 4 جــوان 2020 برئاســة  ــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاري ــاذ إل ــة الّنف وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئ

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس والســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وهاجــر الطرابلســي وريــم العبيــدي 

ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســاّلمي ومحمــد القســنطيني.
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القرار عدد 1546 بتاريخ 22 أكتوبر 2020

ن.ع / وزير الشؤون الخارجية 

المفاتيح: مفهوم المعلومة، لم ينشئ المعلومة، تحصل عليها في إطار ممارسة نشاطه.

المبـــــــــــــدأ

بعــد الّطــالع علــى عريضــة الّدعــوى المقدمــة مــن المّدعــي المذكــور أعــاله بتاريــخ 19 نوفمبــر 2019 والمرّســمة بكتابــة 

م بمطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة إلــى وزيــر الشــؤون الخارجيــة قصــد الحصــول  الهيئــة تحــت عــدد 1546 والمتّضمنــة أنـّـه تقــدَّ

ــه لــم يتلــق المعلومــة  ــراث العالمــي لليونســكو، إل أن دراجهــا فــي قائمــة الت ــة لإ ــة مــن ملــف ترشــيح جرب علــى نســخة رقمي

ــا إلــزام الجهــة المدعــى عليهــا بتمكينــه مــن الوثيقــة  المطلوبــة مــن المّدعــى عليــه، مّمــا دفعــُه للقيــام بدعــوى الحــال طالًب

المطلوبــة مســتندا فــي دعــواه علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق 

بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــن  ــي 2020 والمتضّم ــخ 17 جانف ــة بتاري ــؤون الخارجي ــر الش ــل وزي ــن قب ــه م ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالع عل ــد الّط  وبع

بالأســاس أنــه قــد ســبق الــرّد علــى مطلــب العــارض عبــر البريــد اللكترونــي فــي الآجــال المحــددة وقــام بتوجيهــه إلــى مصالــح 

ــة  ــه للمندوبي ــم إحالت ــذي ت ــف ال ــات المل ــف مكون ــة بإعــداد وصياغــة مختل ــة المكلف ــه الجه ــراث بصفت ــي للت المعهــد الوطن

الدائمــة بصفتهــا الممثــل الرســمي للدولــة التونســية لليونســكو، التــي تتولــى التنســيق بين الجهــات التونســية والمنظمــة الدولية 

فيمــا يتعّلــق بالملفــات التــي تدخــل فــي مجــال اختصاصهــا، وأكــّد علــى عــدم اختصاصــه مســتندة فــي ذلــك إلــى الفصــل 

18 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، مضيفــا أنــه تطبيقــا للفصــل 16 مــن النفــس 

القانــون فــإن المندوبيــة الدائمــة للجمهوريــة التونســية لــدى اليونســكو غيــر ملزمــة بالإجابــة مــرة ثانيــة علــى نفــس المطلــب.

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الّدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل:

 حيــُث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكالً.

من جهة االأصل:

ــدى  ــة التونســية ل ــة الدائمــة للجمهوري ــة )المندوبي ــر الشــؤون الخارجي ــزام وزي ــى إل ــة إل ــُث تهــدف ُالّدعــوى الماثل حي

دراجهــا فــي قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو، وذلــك  اليونســكو( بتمكيــن المّدعــي مــن نســخة رقميــة مــن ملــف ترشــيح جربــة لإ

ــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24  بالســتناد إلــى حّق

مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 



193 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

 وحيــُث أفــاد وزيــر الشــؤون الخارجيــة، فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى، أنــه تمــت إفــادة العــارض وبعــدم الختصــاص، 

كمــا تــم توجيهــه إلــى مصالــح المعهــد الوطنــي للتــراث المختــص فــي هــذا الغــرض بصفتــه الجهــة المكلفــة بإنشــاء الملــف.

وحيُث نّص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــُث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لإجــراءات 

وشــروط القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف أهمهــا تكريــس مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة. 

وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة.

 وحيــث عــرّف الفصــل 3 مــن القانــون المذكــور المعلومــة علــى أنهــا كل معلومــة مدونــة مهمــا كان تاريخهــا أو شــكلها أو 

وعاؤهــا والتــي تنتجهــا أو تتحّصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون فــي إطــار ممارســة نشــاطها.

وحيــث خالفــا لمــا تمســكت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا بعــدم الختصــاص، فقــد تبّيــن للهيئــة مــن مظروفــات الملــف 

أن المندوبيــة الدائمــة للجمهوريــة التونســية لــدى اليونســكو، تحصلــت علــى الوثيقــة المطلوبــة فــي إطــار ممارســة نشــاطها 

بصفتهــا الممثــل الرســمي للدولــة التونســية لليونســكو، حســب مــا أثبتتــه المراســلة اللكترونيــة المظروفــة بالملــف. 

وحيــث أّن حصــول العــارض علــى الوثيقــة المطلوبــة، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو 

بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الديبلوماســية المتعلقــة بهــا، كمــا أنــه ل تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الســتثناء الأخــرى 

الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016. 

وحيــث وعلــى خــالف ذلــك، فــإّن حصولــه علــى الوثيقــة المطلوبــة ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى 

تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة وتدعيــم التــراث الوطنــي بمــا مــن شــأنه أن 

يدعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة ويحقــق أهــداف القانــون المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

 وحيــث يتجــه، تأسيســا علــى جميــع مــا تقــّدم، الســتجابة لطلبــه العــارض وإلــزام الجهــة المدعــى عليهــا بتمكينــه مــن 

نســخة رقميــة مــن الوثيقــة المطلوبــة. 

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام وزيــر الشــؤون الخارجيــة بصفتــه الممثــل القانونــي للمندوبيــة الدائمــة 

دراجهــا فــي قائمــة  للجمهوريــة التونســية لــدى منظمــة اليونســكو بتســليم العــارض نســخة إلكترونيــة مــن ملــف ترشــيح جربــة لإ

التــراث العالمــي لليونســكو.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 22 أكتوبــر 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الّدهــان ورقيــة الخماســي وريــم العبيــدي 

وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الّســالمي.



الفصل 6:
يتعّين على الهياكل الخاضعة الأحكام هذا القانون أن تنشر وتحّين وتضع على ذمة 

العموم بصفة دورية وفي شكل قابل لالستعمال المعلومات التالية:

السياسات والبرامج التي تهم العموم،	 

يسّلمها 	  التي  والشهادات  للعموم  يسديها  التي  الخدمات  في  مفصلة  قائمة 
جراءات  الضرورية للحصول عليها والشروط واالآجال واالإ للمواطنين والوثائق 

واالأطراف والمراحل المتعّلقة بإسدائها،

النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنظّمة لنشاطه،	 

المهام الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي ومقراته الفرعية 	 
وكيفية الوصول إليها واالتصال بها والميزانية المرصودة له مفصلة.

المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،	 

قائمة اسمية في المكّلفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات المنصوص 	 
عليها بالفقرة االأولى من الفصل 32 من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم 

لكتروني المهني، االإ

التي 	  بالخدمات  والمرتبطة  ورقيا  أو  إلكترونيا  لديه  المتوفرة  الوثائق  قائمة 
يسديها والموارد المرصودة لها،

شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل،	 

الهيكل 	  يعتزم  والتي  ميزانيتها  على  والمصادق  المبرمجة  العمومية  الصفقات 
إبرامها ونتائج تنفيذها،

تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية،	 

االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام إليها أو المصادقة عليها،	 

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020



وتقارير 	  نتائج  ذلك  في  بما  واالجتماعية  واالقتصادية  االإحصائية  المعلومات 
المسوحات االإحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون االإحصاء،

التفصيلية 	  المعطيات  ذلك  في  بما  العمومية  بالمالية  تتعلق  معلومة  كل 
والمعطيات  والمحلي  والجهوي  المركزي  المستوى  على  بالميزانية  المتعلقة 
النفقات  توزيع  وكيفية  الوطنية  والحسابات  العمومية  بالمديونية  المتعلقة 

العمومية وأهم مؤشرات المالية العمومية،

المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات االجتماعية.	 

الفصل 7: 
مكانيات المتاحة للهياكل المشار إليها بالمطة االأخيرة من الفصل 2 من  مع مراعاة االإ
هذا القانون، يتعين نشر المعلومات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون 
على موقع واب، وتحيينها على االأقل مرّة كّل ثالثة )3( أشهر وعند كل تغيير يطرأ 

عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين.

ويجب أن يحتوي هذا الموقع إضافة إلى المعلومات المذكورة، على ما يلي:

طار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة،	  االإ

جراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها،	  دليل االإ

المكلفة 	  والمصلحة  التظّلم  وإجراءات  النفاذ  بمطالب  المتعّلقة  المطبوعات 
بتقّبلها لدى الهيكل المعني.

تقارير الهيكل المعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثالثية 	 
والسنوية المشار إليها بالنقطتين 3 و4 من الفصل 34 من هذا القانون.

الفصل 8:
تتوّلى الهياكل الخاضعة الأحكام هذا القانون نشر المعلومات بمبادرة منها إذا تكّرر 
طلب النفاذ إليها مرّتين على االأقل وما لم تكن مشمولة باالستثناءات المنصوص 

عليها بالفصلين 24 و 25 من هذا القانون.
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القرار عدد 1186 بتاريخ 4 جوان 2020

نين وهندسة التكوين
ّ

ج.س/ المدير العام للمركز الوطني لتكوين المكو

المفاتيح: واجب النشر التلقائي للمعلومة، موقع الواب، الهيكل التنظيمي. 

المبـــــــــــــدأ

ــاكل الخاضعــة الأحــكام هــذا  ــى الهي ــن عل ــه يتعّي ــى أنّ ــّص الفصــل 6 مــن نفــس القانــون عل وحيــث ن

ــتعمال  ــل لالس ــكل قاب ــي ش ــة وف ــة دوري ــوم بصف ــة العم ــى ذم ــع عل ــن وتض ــر وتحّي ــون أن تنش القان

ــه  ــي ومقرات ــرّه الرئيس ــوان مق ــي وعن ــه الهيكل ــه وتنظيم ــة إلي ــام الموكول ــة:... - المه ــات التالي المعلوم

ــة....«.  ــه مفصل ــودة ل ــة المرص ــا والميزاني ــال به ــا واالتص ــول إليه ــة الوص ــة وكيفي الفرعي

ــذي  ــب النفــاذ اّل ــق والمعلومــات موضــوع مطل ــف أّن بعــض الوثائ ــت مــن مظروفــات المل ــث ثب وحي

تقّدمــت بهــا العارضــة، تعتبــر مــن قبيــل المعلومــات المشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي واّلتــي يجــب 

علــى الجهــة المّدعــى عليهــا نشــرها علــى موقــع الــواب الخــاص بهــا وتحيينهــا بغــض النظــر عــن ورود 

مطالــب نفــاذ إلــى المعلومــة بشــأنها مــن عدمــه.. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 2 سـبتمبر2019 والمرّسـمة بكتابـة 

الهيئـة تحـت عـدد 1186/2019 والمتضّمنـة أنّهـا تقّدمـت بمطلـب نفاذ إلـى المعلومة إلى المديـر العام للمركـز الوطني لتكوين 

المكّونيـن وهندسـة التكويـن قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقيـة مـن مقـّرر تكليـف إطـار بتسـيير إدارة الشـؤون الماليـة بالمركز 

ا علـى مطلبهـا رغـم انقضـاء الأجـل القانونـي، مّما دفعهـا للقيام  ونسـخة مـن الهيـكل التنظيمـي للمركـز، غيـر أنّهـا لـم تتلـّق ردٌّ

بدعـوى الحـال قصـد إلـزام الجهـة المّدعى عليهـا بتمكينها من الوثائق المطلوبة مسـتندة فـي ذلك إلى أحكام القانون الأساسـي 

عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفـاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل المديــر العــام للمركــز الوطنــي لتكويــن المكّونيــن وهندســة التكويــن 

بتاريــخ 26 ســبتمبر 2019 والمرفــق بنســخة مــن الوثائــق المطلوبــة.

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة ممــن لهــا الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأمــر الــذي يتجــه 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام المديــر العــام للمركــز الوطنــي لتكويــن المكّونيــن وهندســة التكويــن بتمكيــن العارضــة 

ــكل التنظيمــي للمركــز،  ــة بالمركــز ونســخة مــن الهي ــة مــن مقــّرر تكليــف إطــار بتســيير إدارة الشــؤون المالي مــن نســخة ورقي

وذلــك بالســتناد إلــى حّقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 

24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أدلــى المديــر العــام للمركــز الوطنــي لتكويــن المكّونيــن وهندســة التكويــن فــي معــرض رّده عــن الدعــوى بنســخة 

مــن الوثائــق المطلوبــة.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أن الدولة تّضمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حقــا أساســيا لكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تّم بيــان طــرق وإجراءات 

ممارســته، كبيــان ضوابطــه، بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق عــّدة أهــداف أهّمهــا تكريــس مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق 

بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة.

ــن  ــادرة م ــة بمب ــة »نشــر المعلوم ــى المعلوم ــاذ إل ــه يقصــد بالنف ــور أنّ ــون المذك ــن القان ــث اقتضــى الفصــل 3 م وحي

ــب«. ــا بطل ــول عليه ــي الحص ــق ف ــي والح ــكل المعن الهي

وحيــث نــّص الفصــل 6 مــن نفــس القانــون علــى أنّــه يتعّيــن علــى الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون أن تنشــر 

وتحّيــن وتضــع علــى ذمــة العمــوم بصفــة دوريــة وفــي شــكل قابــل لالســتعمال المعلومــات التاليــة:... - المهــام الموكولــة إليــه 

وتنظيمــه الهيكلــي وعنــوان مقــرّه الرئيســي ومقراتــه الفرعيــة وكيفيــة الوصــول إليهــا والتصــال بهــا والميزانيــة المرصــودة لــه 

مفصلــة....«. 

ــا  ــت به ــذي تقّدم ــاذ اّل ــب النف ــوع مطل ــات موض ــق والمعلوم ــض الوثائ ــف أّن بع ــات المل ــن مظروف ــت م ــث ثب وحي

العارضــة، تعتبــر مــن قبيــل المعلومــات المشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي واّلتــي يجــب علــى الجهــة المّدعــى عليهــا نشــرها 

ــى المعلومــة بشــأنها مــن عدمــه.  ــواب الخــاص بهــا وتحيينهــا بغــض النظــر عــن ورود مطالــب نفــاذ إل ــى موقــع ال عل

وحيــث تبًعــا لذلــك، فــإّن التطبيــق الســليم لمقتضيــات الفصــل 6 المذكــور أعــاله يقتضــي إلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا 

بــأن تنشــر علــى موقــع الــواب الخــاص بهــا التنظيــم الهيكلــي للمركــز.

وحيــُث عــالوة علــى مــا ســلف بيانــه، فقــد اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 

ــه »ل يُمكــن للهيــكل المعنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى  24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، أنّ

المعلومــة إلّ إذا كان ذلــك يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدولّيــة فيمــا يّتصــل بهمــا 

أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريـّـة«.
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة ممــن لهــا الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأمــر الــذي يتجــه 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام المديــر العــام للمركــز الوطنــي لتكويــن المكّونيــن وهندســة التكويــن بتمكيــن العارضــة 

ــكل التنظيمــي للمركــز،  ــة بالمركــز ونســخة مــن الهي ــة مــن مقــّرر تكليــف إطــار بتســيير إدارة الشــؤون المالي مــن نســخة ورقي

وذلــك بالســتناد إلــى حّقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 

24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أدلــى المديــر العــام للمركــز الوطنــي لتكويــن المكّونيــن وهندســة التكويــن فــي معــرض رّده عــن الدعــوى بنســخة 

مــن الوثائــق المطلوبــة.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أن الدولة تّضمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حقــا أساســيا لكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تّم بيــان طــرق وإجراءات 

ممارســته، كبيــان ضوابطــه، بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق عــّدة أهــداف أهّمهــا تكريــس مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق 

بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة.

ــن  ــادرة م ــة بمب ــة »نشــر المعلوم ــى المعلوم ــاذ إل ــه يقصــد بالنف ــور أنّ ــون المذك ــن القان ــث اقتضــى الفصــل 3 م وحي

ــب«. ــا بطل ــول عليه ــي الحص ــق ف ــي والح ــكل المعن الهي

وحيــث نــّص الفصــل 6 مــن نفــس القانــون علــى أنّــه يتعّيــن علــى الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون أن تنشــر 

وتحّيــن وتضــع علــى ذمــة العمــوم بصفــة دوريــة وفــي شــكل قابــل لالســتعمال المعلومــات التاليــة:... - المهــام الموكولــة إليــه 

وتنظيمــه الهيكلــي وعنــوان مقــرّه الرئيســي ومقراتــه الفرعيــة وكيفيــة الوصــول إليهــا والتصــال بهــا والميزانيــة المرصــودة لــه 

مفصلــة....«. 

ــا  ــت به ــذي تقّدم ــاذ اّل ــب النف ــوع مطل ــات موض ــق والمعلوم ــض الوثائ ــف أّن بع ــات المل ــن مظروف ــت م ــث ثب وحي

العارضــة، تعتبــر مــن قبيــل المعلومــات المشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي واّلتــي يجــب علــى الجهــة المّدعــى عليهــا نشــرها 

ــى المعلومــة بشــأنها مــن عدمــه.  ــواب الخــاص بهــا وتحيينهــا بغــض النظــر عــن ورود مطالــب نفــاذ إل ــى موقــع ال عل

وحيــث تبًعــا لذلــك، فــإّن التطبيــق الســليم لمقتضيــات الفصــل 6 المذكــور أعــاله يقتضــي إلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا 

بــأن تنشــر علــى موقــع الــواب الخــاص بهــا التنظيــم الهيكلــي للمركــز.

وحيــُث عــالوة علــى مــا ســلف بيانــه، فقــد اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 

ــه »ل يُمكــن للهيــكل المعنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى  24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، أنّ

المعلومــة إلّ إذا كان ذلــك يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدولّيــة فيمــا يّتصــل بهمــا 

أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريـّـة«.
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وحيــث أّن حصــول المّدعــي علــى نســخة مــن الوثائــق موضــوع طلــب النفــاذ، ليــس مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى إلحــاق أي 

ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي، كمــا أن هــذه المعطيــات ل تنــدرج ضمــن أّي حالــة مــن حــالت الســتثناء الأخــرى 

الــواردة بالفصــل 24 المشــار إليــه أعــاله بــل علــى خــالف ذلــك، فــإّن ِإطــالع العارضــة علــى مثــل هــذه الوثائــق إنّمــا يســاهم 

بصفــة مباشــرة فــي تحقيــق أهــداف القانــون الأساســي المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المّتصلــة بتكريــس مبــدأي 

الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرفــق العــام ويدعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة 

ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

 وحيــث يّتجــه بنــاًء علــى مــا ســلف بيانــه، إلــزام المديــر العــام للمركــز الوطنــي لتكويــن المكّونيــن وهندســة التكويــن 

بنشــر المعلومــات المطلوبــة والمشــمولة بواجــب النشــر التلقائــي علــى موقــع الــواب الخــاص بالمركــز كإلزامــه بتمكيــن المّدعيــة 

مــن نســخة ورقيــة مــن الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ اّلــذي تقّدمــت بــه موضــوع القضّيــة الماثلــة.

ولهذه االأسباب

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام المديــر العــام للمركــز الوطنــي لتكويــن المكّونيــن وهندســة التكويــن 

بتســليم العارضــة نســخة ورقيــة مــن مقــّرر تكليــف إطــار بتســيير إدارة الشــؤون الماليــة بالمركــز ونســخة مــن الهيــكل التنظيمــي 

للمركــز كإلزامــه بنشــر المعطيــات المذكــورة علــى الموقــع اللكترونــي الخــاص بالمركــز.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 04 جــوان 2020 برئاســة 

الســّيد الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وهاجــر الطرابلســي وريــم 

العبيــدي ورقيــة الخماســي رفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الســالمي.



199 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

القرار عدد 1574 بتاريخ 1 أكتوبر 2020

س.ح / رئيس لدية العين

ستعمال تحيين موقع الواب.  المفاتيح: محاضر جلسات، النشر التلقائي للمعلومة، موقع الواب، سهل الإ

المبـــــــــــــدأ

وحيــث خالفــا لمــا تمّســكت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا وباالطّــالع علــى موقــع واب بلديــة العيــن تبّيــن 

أّن الوثائــق الُمحّملــة بــه تحــت مســمى » محاضــر لجــان البلديــة« غيــر قابلــة للتحميــل، كمــا لــم يثبــت 

للهيئــة وجــود أّي وثيقــة بالموقــع المذكــور تشــير إلــى دعــوة النعقــاد لجــان البلديــة أو جــداول أعمالهــا.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة من المّدعـي المذكور أعاله بتاريـخ 21 نوفمبر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 1574 واّلتـي تفيـد أنّـه تّقـَدم بتاريـخ 23 أكتوبـر 2019 بمطلـب فـي النفـاذ إلـى المعلومـة إلـى بلديـة العيـن قصـد 

الحصـول علـى نسـخة ورقيـة أو إلكترونيـة من محاضر اجتماعـات الّلجان القارّة التي انعقدت سـنة 2019 مع نسـخة من بالغات 

نعقادهـا وجـدول أعمـال كّل منهـا، إل أّن مطلبـه جوبـه بالرفـض، مّمـا دفعه للقيام بدعـوى الحال طالبا إلـزام الجهة  الّدعـوة لإ

المّدعـى عليهـا بتمكينـه مـن الوثائـق المطلوبـة مسـتنًدا فـي ذلك إلى أحـكام القانون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤّرخ في 

24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

وبعـد الّطـالع علـى التقريـر المدلـى بـه من رئيس بلديـة العين بتاريـخ 18 ديسـمبر 2019 والمتضمن بالخصـوص بأنه تّم 

تنزيـل نسـخة مـن محاضـر الّلجـان القـارة التي انعقدت منـذ بداية سـنة 2019 على موقع الواب الرسـمي لبلديـة العين.

ــق  ــه بالخصــوص أن الوثائ ــاد في ــذي أف ــخ 09 جانفــي 2020 وال ــه بتاري ــى ب ــر المّدعــي المدل ــى تقري ــالع عل وبعــد الّط

المذكــورة التــي وقــع تنزيلهــا بموقــع واب البلديــة غيــر قابلــة للتحميــل كمــا أّن الموقــع المذكــور ل يبــرز تاريــخ تحيينــه ول 

ــه أيضــا مــن نســخة مــن بالغــات الدعــوة  ــم تمكين ــم يت ــه ل ــا أنّ ــورة، مضيف ــق المذك ــل الوثائ ــة تنزي ــخ عملي ــى تاري يشــير ال

ــق. ــى هــذه الوثائ لنعقــاد هــذه اللجــان وجــداول أعمــال كّل منهــا، كمــا تمســك بحقــه فــي الحصــول عل

وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة. 
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل:

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لــه الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأمــر الــذي يتعيــن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام رئيــس بلديــة العيــن بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة أو إلكترونيــة مــن محاضــر 

اجتماعــات اللجــان القــارة التــي انعقــدت لســنة 2019 مــع نســخة مــن بالغــات الدعــوة لنعقادهــا وجــدول أعمــال كل منهــا، 

وذلــك بالســتناد إلــى حقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 

24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيث نّص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــم تنظيــم ممارســته 

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرّف فــي المرفــق 

العــام ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة. 

ــى  ــاذ إل ــب النف ــض طل ــي أن يرف ــكل المعن ــن للهي ــه: » ال يمك ــور أن ــون المذك ــن القان ــث اقتضــى الفصــل 24 م وحي

ــا  ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر باالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي ــة إال إذا كان ذل المعلوم

ــة. ــه الفكري ــخصية وملكيت ــه الش ــة ومعطيات ــه الخاص ــة حيات ــي حماي ــر ف ــوق الغي ــا أو بحق ــل بهم يتص

وال تعتبــر هــذه المجــاالت اســتثناءات مطلقــة لحــّق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن 

النفــاذ علــى أّن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو الحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم 

ــة مــن  ــح المــراد حمايتهــا والغاي ــن المصال ــب ويراعــى التناســب بي ــكل طل ــا بالنســبة ل المعلومــة أو مــن عــدم تقديمه

مطلــب النفــاذ«.

وحيــث أفــاد رئيــس بلديــة العيــن فــي نطــاق رّده علــى الدعــوى، بأنــه تــّم تنزيــل نســخة مــن محاضــر اللجــان القــارة 

التــي انعقــدت منــذ بدايــة ســنة 2019 علــى موقــع الــواب الرســمي لبلديــة العيــن.

وحيث تمّسك المّدعي بحقه في الحصول على الوثائق المذكورة مفيدا بأّن الوثائق المنّزلة بموقع الواب الرسمي للبلدية 

غير قابلة للتحميل بالإضافة إلى أنّها منقوصة إذ ل تحتوي على بالغات الدعوة لنعقاد اللجان وجداول أعمال كل منها. 

ــق  ــن أّن الوثائ ــن تبّي ــة العي ــع واب بلدي ــى موق ــالع عل ــا وبالّط ــى عليه ــة المّدع ــه الجه ــكت ب ــا تمّس ــا لم ــث خالف وحي

الُمحّملــة بــه تحــت مســمى » محاضــر لجــان البلديــة« غيــر قابلــة للتحميــل، كمــا لــم يثبــت للهيئــة وجــود أّي وثيقــة بالموقــع 

المذكــور تشــير إلــى دعــوة لنعقــاد لجــان البلديــة أو جــداول أعمالهــا.

 وحيــث أّن حصــول المّدعــي علــى نســخة مــن الوثائــق موضــوع الدعــوى ليــس مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى إلحــاق أي ضــرر 

بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة المّتصلــة بهمــا، كمــا ل ينــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الســتثناء 

الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث علــى خــالف ذلــك فــإّن حصــول العــارض علــى الوثائــق المطلوبــة ينصهــر ضمــن تحقيــق أهـــداف القانــون الرامية 

إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير المرفــق العــام البلدي. 

ستجابة إلى طلب العارض وتمكينه من نسخة من الوثيقة المطلوبة.  وحيث يّتجه بناء على ما سبق بيانه الإ

ولهذه االأسبـاب:

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوالً: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام رئيــس بلديــة العيــن بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن محاضــر 

إجتماعــات الّلجــان القــارة لبلديــة العيــن التــي إنعقــدت منــذ بدايــة 2019 مــع نســخة مــن بالغــات الدعــوة لنعقادهــا وجــدول 

أعمــال كّل منهــا.

 ثانًيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

ــر 2020 برئاســة  ــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 1 أكتوب وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئ

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســيدات وعضويــة الســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وهاجــر الطرابلســي وريــم 

العبيــدي وخالــد الســالمي.
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إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير المرفــق العــام البلدي. 

ستجابة إلى طلب العارض وتمكينه من نسخة من الوثيقة المطلوبة.  وحيث يّتجه بناء على ما سبق بيانه الإ

ولهذه االأسبـاب:

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوالً: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام رئيــس بلديــة العيــن بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن محاضــر 

إجتماعــات الّلجــان القــارة لبلديــة العيــن التــي إنعقــدت منــذ بدايــة 2019 مــع نســخة مــن بالغــات الدعــوة لنعقادهــا وجــدول 

أعمــال كّل منهــا.

 ثانًيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

ــر 2020 برئاســة  ــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 1 أكتوب وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئ

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســيدات وعضويــة الســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وهاجــر الطرابلســي وريــم 

العبيــدي وخالــد الســالمي.
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القرار عدد 1722 بتاريخ 12 نوفمبر 2020

م.م / رئاسة الحكومة في شخص ممثلها القانوني

ستعمال.  المفاتيح: محاضر جلسات، النشر التلقائي للمعلومة، موقع الواب، سهل الإ

المبـــــــــــــدأ

ــاكل الخاضعــة الأحــكام هــذا  ــى الهي ــن عل ــه » يتعي ــون أنّ ــث اقتضــى الفصــل 6 مــن نفــس القان وحي

ــتعمال  ــل لالس ــكل قاب ــي ش ــة وف ــة دوري ــوم بصف ــة العم ــى ذم ــع عل ــن وتض ــر وتحّي ــون أن تنش القان

المعلومــات المتعلقــة بتقاريــر هيئــات الرقابــة طبقــا للمعاييــر المهنيــة الدوليــة وكل معلومــة تتعلــق 

ــة« ــة العمومي بالمالي

ــل  ــن قب ــز م ــي المنج ــر الرّقاب ــن الّتقري ــة م ــخة ورقي ــى نس ــول عل ــي الحص ــب المدع ــث أّن طل وحي

ــة برئاســة الحكومــة علــى أعمــال التصــرّف بالمركــز الوطنــي  ــح العمومّي ــة للمصال ــة العاّم ــة الرّقاب هيئ

البيداغوجــي خــالل مهّمــة التفّقــد المنجــزة ســنة 2017 مــع أجوبــة المركــز علــى المالحظــات والّتوصيات 

ــون  ــن القان ــل 24 م ــواردة بالفص ــتثناء ال ــاالت االس ــن ح ــة م ــن أّي حال ــدرج ضم ــه، ال ين ــة ب المدرج

المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، بــل علــى خــالف ذلــك فإنّهــا تعتبــر مــن الوثائــق الواجبــة 

النشــر مــن قبــل الهيــكل العمومــي تلقائيــا، كمــا أّن اطــالع العــارض عليهــا وحصولــه علــى نســخة منهــا 

يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية 

ــع  ــي وض ــوم ف ــاركة العم ــم مش ــة ويدع ــق العمومي ــي المراف ــرف ف ــق بالتص ــا يتعّل ــاءلة فيم والمس

ــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا. السياســات العمومي

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمة مـن المّدعي المذكـور أعاله بتاريـخ 7 جانفي 2020 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

م بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى رئاسـة الحكومة فـي شـخص ممثلهـا القانوني قصد  تحـت عـدد 1722 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

الحصـول علـى نسـخة ورقّيـة مـن الّتقريـر الرّقابـي المنجـز مـن قبـل هيئـة الرّقابـة العاّمـة للمصالـح العمومّيـة برئاسـة الحكومة 

علـى أعمـال التصـرّف بالمركـز الوطنـي البيداغوجـي خـالل مهّمة التفّقـد المنجزة سـنة 2017 مع أجوبـة المركز علـى المالحظات 

والّتوصيـات المدرجـة بـه، إل أّن مطلبـه جوبهـا بالرفض لتضّمـن التقرير معطيات سـريّة تتعّلـق بالمعامالت الماليـة والتجارية، 

الأمـر الـذي دفعـُه للقيـام بدعـوى الحـال طالًبـا إلـزام الجهـة المدعـى عليهـا بتمكينـه مـن الوثيقـة المطلوبـة مسـتندا في ذلك 

علـى أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

 وبعــد الّطــالع علــى مــا يفيــد إحالــة عريضــة الدعــوى ومؤيداتهــا علــى رئاســة الحكومــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي 

بــداء ملحوظاتــه فــي خصوصهــا. الحكومــة لإ

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

 حيــث تهــدف الّدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام رئاســة الحكومــة فــي شــخص ممثلهــا بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقّيــة مــن 

الّتقريــر الرّقابــي المنجــز مــن قبــل هيئــة الرّقابــة العاّمــة للمصالــح العمومّيــة برئاســة الحكومــة علــى أعمــال التصــرّف بالمركــز 

الوطنــي البيداغوجــي خــالل مهّمــة التفّقــد المنجــزة ســنة 2017 مــع أجوبــة المركــز علــى المالحظــات والّتوصيــات المدرجــة بــه، 

وذلــك بالســتناد إلــى حّقهــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 

24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيث التزمت الجهة المّدعى عليها الصمت رغم التنبيه عليها في الغرض.

 وحيث أن عدم رّد الجهة المعنّية على الدعوى، ل يمنع الهيئة من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها. 

 وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث أّن الحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة. 

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

ــة، ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات  بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّ

مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة و تكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا 

أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب 

ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«.

 وحيــث نــص الفصــل 27 أنّــه »إذا كانــت المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 

و25 مــن هــذا القانــون، فــال ّ يمكــن النفــاذ إليهــا إل بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا«.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 6 مــن نفــس القانــون أنّــه » يتعيــن علــى الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون أن تنشــر 

وتحّيــن وتضــع علــى ذمــة العمــوم بصفــة دوريــة وفــي شــكل قابــل لالســتعمال المعلومــات المتعلقــة بتقاريــر هيئــات الرقابــة 

طبقــا للمعاييــر المهنيــة الدوليــة وكل معلومــة تتعلــق بالماليــة العموميــة«
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 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

 حيــث تهــدف الّدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام رئاســة الحكومــة فــي شــخص ممثلهــا بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقّيــة مــن 

الّتقريــر الرّقابــي المنجــز مــن قبــل هيئــة الرّقابــة العاّمــة للمصالــح العمومّيــة برئاســة الحكومــة علــى أعمــال التصــرّف بالمركــز 

الوطنــي البيداغوجــي خــالل مهّمــة التفّقــد المنجــزة ســنة 2017 مــع أجوبــة المركــز علــى المالحظــات والّتوصيــات المدرجــة بــه، 

وذلــك بالســتناد إلــى حّقهــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 

24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيث التزمت الجهة المّدعى عليها الصمت رغم التنبيه عليها في الغرض.

 وحيث أن عدم رّد الجهة المعنّية على الدعوى، ل يمنع الهيئة من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها. 

 وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث أّن الحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة. 

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

ــة، ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات  بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّ

مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة و تكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا 

أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب 

ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«.

 وحيــث نــص الفصــل 27 أنّــه »إذا كانــت المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 

و25 مــن هــذا القانــون، فــال ّ يمكــن النفــاذ إليهــا إل بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا«.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 6 مــن نفــس القانــون أنّــه » يتعيــن علــى الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون أن تنشــر 

وتحّيــن وتضــع علــى ذمــة العمــوم بصفــة دوريــة وفــي شــكل قابــل لالســتعمال المعلومــات المتعلقــة بتقاريــر هيئــات الرقابــة 

طبقــا للمعاييــر المهنيــة الدوليــة وكل معلومــة تتعلــق بالماليــة العموميــة«



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية204

داريــة العموميــة   وحيــث إســتقر فقــه قضــاء هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة علــى اعتبــار التقاريــر الرقابيــة مــن الوثائــق الإ

والتــي لئــن تتضّمــن فــي أغلبهــا بعــض المعلومــات الشــخصية، إلّ أّن ذلــك ل يحــول دون إمكانيــة النفــاذ إليهــا طالمــا أنـّـه مــن 

الممكــن حجــب هــذه المعطيــات وفقــا لأحــكام الفصــل 27 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله دون المســاس ببقيــة المعلومــات 

المــراد النفــاذ إليهــا والمضّمنــة بالتقاريــر.

 وحيــث أّن طلــب المدعــي الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن الّتقريــر الرّقابــي المنجــز مــن قبــل هيئــة الرّقابــة العاّمــة 

للمصالــح العمومّيــة برئاســة الحكومــة علــى أعمــال التصــرّف بالمركــز الوطنــي البيداغوجــي خــالل مهّمــة التفّقــد المنجــزة ســنة 

2017 مــع أجوبــة المركــز علــى المالحظــات والّتوصيــات المدرجــة بــه، ل ينــدرج ضمــن أّي حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة 

بالفصــل 24 مــن القانــون المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، بــل علــى خــالف ذلــك فإنّهــا تعتبــر مــن الوثائــق الواجبــة 

النشــر مــن قبــل الهيــكل العمومــي تلقائيــا، كمــا أّن اطــالع العــارض عليهــا وحصولــه علــى نســخة منهــا يســاهم بصفــة مباشــرة 

وصريحــة فــي تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرافــق 

العموميــة ويدعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

 وحيــث يتجــه، تأسيســا علــى جميــع مــا تقــّدم، الســتجابة لطلــب العــارض وإلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكينــه مــن 

نســخة مــن الّتقريــر الرّقابــي المطلــوب وذلــك بعــد حجــب المعطيــات الشــخصية الــواردة بــه.

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام رئاســة الحكومــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي بتســليم العــارض نســخة 

ورقيــة أو إلكترونيــة مــن الّتقريــر الرّقابــي المنجــز مــن قبــل هيئــة الرّقابــة العاّمــة للمصالــح العمومّيــة علــى أعمــال التصــرّف 

ــات  ــى المالحظــات والّتوصي ــز عل ــة المرك ــد المنجــزة ســنة 2017 مــع أجوب ــة التفّق ــي البيداغوجــي خــالل مهّم ــز الوطن بالمرك

المدرجــة بــه مــع حجــب المعطيــات الشــخصية الــواردة بــه

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 12 نوفمبــر 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الّدهــان ورقيــة الخماســي وريــم العبيــدي 

وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الّســالمي.



الفصل 9:
مكــن لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يقــدم مطلبــا كتابيــا فــي النفــاذ إلى 	 

المعلومــة طبقــا لنمــوذج مطلــب كتابــي معــّد مســبقا يضعــه الهيــكل المعنــي 
علــى ذّمــة العمــوم بموقــع الــواب أو علــى ورق عــادي يتضمــن التنصيصــات 

الوجوبيــة الــواردة بالفصليــن 10 و12 مــن هــذا القانــون.

يتوّلــى المكّلــف بالنفــاذ تقديــم المســاعدة الالزمــة لطالــب الّنفــاذ إلــى 	 
المعلومــة فــي حالــة العجــز أو عــدم القــدرة علــى القــراءة والكتابــة أو كذلــك 

ــب النفــاذ فاقــدا لحاســة الســمع والبصــر. ــا يكــون طال عندم

ويتــم إيــداع مطلــب النفــاذ إمــا مباشــرة لــدى الهيــكل المعنــي مقابــل وصــل 	 
ــول أو  ــون الوص ــد مضم ــق البري ــن طري ــرض أو ع ــي الغ ــا ف ــّلم وجوب يس

ــوغ. ــالم بالبل ع ــع االإ ــي م لكترون ــد االإ ــس أو البري الفاك

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1244 بتاريخ 2 جويلية 2020

س.م/والي مدنين

المفاتيح: عدم إيداع مطلب نفاذ، عدم قبول الدعوى.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث نّصــت الفقــرة الثالثــة مــن ذات الفصــل علــى أنـّـه: ».... ويتــم إيــداع مطلــب النفــاذ إمــا مباشــرة 

لــدى الهيــكل المعنــي مقابــل وصــل يســّلم وجوبــا فــي الغــرض أو عــن طريــق البريــد مضمــون الوصول 

عــالم بالبلــوغ.« وحيــُث لــم يثبــت مــن مظروفــات الملــف مــا  لكترونــي مــع االإ أو الفاكــس أو البريــد االإ

يفيــد تقديــم العــارض لمطلــب فــي النفــاذ إلــى المعلومــة إلــى الــوزارة المّدعــى عليهــا علــى معنــى 

ــق  ــق بح ــارس 2016 والمتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــدد 22 الم ــي ع ــون االأساس ــن القان ــل 9 م ــكام الفص أح

النفــاذ إلــى المعلومــة، االأمــر الــذي يتجــه معــه التصريــح بعــدم قبــول الّدعــوى.

بعـد الّطـالع علـى عريضة الّدعـوى المقّدمة من المّدعـي المذكور أعاله بتاريخ 27 سـبتمبر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

م بمطلب نفاذ إلـى المعلومة إلى ولية مدنين عبر البريد السـريع بتاريـخ 21 أوت 2019  تحـت عـدد 1244 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

قصـد الحصـول علـى نسـخة مـن محضـر معاينة محـرر بتاريخ 28 فيفـري 2019 الـذي أتُخذ على أساسـه قرار غلـق مقر جمعية 

»دار الجماعـة بصدغيـان«، غيـر أنّـه لـم يتلـّق رّدا علـى مطلبـه رغـم مرور الأجـل القانونـي، الأمر الـذي دفعه للقيـام بالدعوى 

الماثلـة قصـد الحصـول علـى نسـخة مـن الوثيقـة المطلوبـة اسـتناًدا إلى أحـكام القانون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤرخ 

فـي 24 مـارس 2016 المتعلـق بحق الّنفاذ إلـى المعلومة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر الُمدلــى بــه مــن قبــل الجهــة المّدعــى عليهــا بتاريــخ 11 أكتوبــر 2019 والمتضّمــن بالأســاس 

ــن محضــر  ــت تقريرهــا بنســخة م ــا أرفق ــن طــرف العارضــة. كم ــة م ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــب ف ــأي مطل ــم تّتصــل ب ــا ل أنه

المعاينــة المحــّرر بتاريــخ 28 فيفــري 2019.

ــد  ــا يفي دلء بم ــب الإ ــر 2019 حــول طل ــخ 29 أكتوب ــى العــارض بتاري ــه إل ــة الموّج ــوب الهيئ ــى مكت  وبعــد الطــالع عل

ــا. ــى الجهــة المّدعــى عليه ــة إل ــى المعلوم ــاذ إل ــب نف تقديمــه مطل

 وبعد الطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

 قررت الهيئة ما يلي:

من جهة قبول الّدعوى: 

حيــُث يهــدُف العــارض مــن خــالل قيامــه بالّدعــوى الماثلــة إلــى طلــب مســاعدة الهيئــة مــن أجــل التدّخــل للحصــول 

علــى نســخة مــن محضــر معاينــة الُمتخــذ علــى أساســه قــرار غلــق مقــر جمعيتــه، إســتناًدا إلــى حقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــى  ــق بالحــق فــي النفــاذ إل ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعل ــه بالقان المنصــوص علي

المعلومــة.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 9 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بحــق 

النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه: » يمكــن لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يقــدم مطلبــا كتابيــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

طبقــا لنمــوذج مطلــب كتابــي معــّد مســبقا يضعــه الهيــكل المعنــي علــى ذمــة العمــوم بموقــع الــواب أو علــى ورق عــادي 

يتضمــن التنصيصــات الوجوبيــة الــواردة بالفصليــن 10 و12 مــن هــذا القانــون..«.

 وحيــث نّصــت الفقــرة الثالثــة مــن ذات الفصــل علــى أنـّـه: ».... ويتــم إيــداع مطلــب النفــاذ إمــا مباشــرة لــدى الهيــكل 

ــد  ــس أو البري ــول أو الفاك ــون الوص ــد مضم ــق البري ــن طري ــرض أو ع ــي الغ ــا ف ــّلم وجوب ــل يس ــل وص ــي مقاب المعن

عــالم بالبلــوغ.« وحيــُث لــم يثبــت مــن مظروفــات الملــف مــا يفيــد تقديــم العــارض لمطلــب فــي النفــاذ  لكترونــي مــع االإ االإ

إلــى المعلومــة إلــى الــوزارة المّدعــى عليهــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 9 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 المــؤرخ فــي 24 

مــارس 2016 والمتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة، الأمــر الــذي يتجــه معــه التصريــح بعــدم قبــول الّدعــوى.

ولهـــــذه االأسبـــــــاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: عدم قبول الّدعوى.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. 

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 02 جويليــة 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي وريــم 

العبيــدي وخالــد الّســالمي.

يراجع في نفس السياق القرار عدد 1704 بتاريخ 30 جانفي 2020
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 قررت الهيئة ما يلي:

من جهة قبول الّدعوى: 

حيــُث يهــدُف العــارض مــن خــالل قيامــه بالّدعــوى الماثلــة إلــى طلــب مســاعدة الهيئــة مــن أجــل التدّخــل للحصــول 

علــى نســخة مــن محضــر معاينــة الُمتخــذ علــى أساســه قــرار غلــق مقــر جمعيتــه، إســتناًدا إلــى حقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــى  ــق بالحــق فــي النفــاذ إل ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعل ــه بالقان المنصــوص علي

المعلومــة.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 9 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بحــق 

النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه: » يمكــن لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يقــدم مطلبــا كتابيــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

طبقــا لنمــوذج مطلــب كتابــي معــّد مســبقا يضعــه الهيــكل المعنــي علــى ذمــة العمــوم بموقــع الــواب أو علــى ورق عــادي 

يتضمــن التنصيصــات الوجوبيــة الــواردة بالفصليــن 10 و12 مــن هــذا القانــون..«.

 وحيــث نّصــت الفقــرة الثالثــة مــن ذات الفصــل علــى أنـّـه: ».... ويتــم إيــداع مطلــب النفــاذ إمــا مباشــرة لــدى الهيــكل 

ــد  ــس أو البري ــول أو الفاك ــون الوص ــد مضم ــق البري ــن طري ــرض أو ع ــي الغ ــا ف ــّلم وجوب ــل يس ــل وص ــي مقاب المعن

عــالم بالبلــوغ.« وحيــُث لــم يثبــت مــن مظروفــات الملــف مــا يفيــد تقديــم العــارض لمطلــب فــي النفــاذ  لكترونــي مــع االإ االإ

إلــى المعلومــة إلــى الــوزارة المّدعــى عليهــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 9 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 المــؤرخ فــي 24 

مــارس 2016 والمتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة، الأمــر الــذي يتجــه معــه التصريــح بعــدم قبــول الّدعــوى.

ولهـــــذه االأسبـــــــاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: عدم قبول الّدعوى.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. 

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 02 جويليــة 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي وريــم 

العبيــدي وخالــد الّســالمي.

يراجع في نفس السياق القرار عدد 1704 بتاريخ 30 جانفي 2020
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القرار عدد 1544 بتاريخ 23 جويلية 2020

ص.د/ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في شخص ممثله القانوني

المفاتيح: مطلب النفاذ إلى المعلومة، إيداع مقابل وصل تسلم، عدم توصل الهيكل بالمطلب

المبـــــــــــــدأ

وحيــث أنـّـه وفــي خصــوص الطلــب المتعلــق بالحصــول على يفيــد إمضــاء إســتالم التنبيهــات المذكورة 

فــي قــرار فســخ العقــد عــدد décharges( 379/2018(، فــإن العــارض لــم يقــّدم مــا يفيــد تقديــم 

مطلــب نفــاذ بخصوصهــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 9 و10 مــن القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 

2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، كمــا لــم يقــدّم مــا يفيــد توّصــل الهيــكل المعنــي 

بــه، االأمــر الــذي يتجــه معــه رفــض الّدعــوى أصــال فــي هــذا الفــرع.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعـي المذكـورة أعـاله بتاريـخ 26 نوفمبـر 2019 والمرّسـمة بكتابـة 

م بمطلبـي نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى مديـر المعهـد العالـي للعلـوم التطبيقيـة  الهيئـة تحـت عـدد 1544 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

والتكنولوجيـا قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقيـة مـن الوثائـق التاليـة: 

إمضاء إستالم التنبيهات المذكورة في قرار فسخ العقد عدد 379/2018. –

محاضر معاينة الإخاللت المذكورة في قرار فسخ العقد تحت عدد 379/2018. –

غيــر أنـّـه لــم يتلــّق رّدا علــى مطلبيــه رغــم انقضــاء الأجــل القانونــي، الأمــر الــذي دفعــه للقيــام بدعــوى الحــال طالبــا 

إلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكينــه مــن الوثائــق المذكــورة مســتندا فــي ذلــك علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 

2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل مديــر المعهــد بتاريــخ 20 ديســمبر 2019 والمتضمــن بالخصــوص أّن 

الســيد صبــري الدقــي تســوغ مــن المعهــد مشــربة بتاريــخ 01/10/2017 إلّ أّن هــذا العقــد تــم فســخه للضــرر بســبب تكــرار 

داري والعدلــي،  ــزاع بيــن الطرفيــن أمــام القضــاء الإ ــى ن الإخــاللت ومخالفــة بنــود العقــد وكــراس الشــروط وهــو مــا أّدى إل

مضيفــا أنـّـه لــم يــرد علــى المعهــد أّي مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة مــن قبــل المعنــي بالأمــر وأّن طلبــه يتمّثــل فــي مــّده بنســخة 

مــن التنبيهــات الموجهــة إليــه مــن طــرف إدارة المعهــد والتــي ســيقع تمكيــن الهيئــة منهــا. 

ــوص أّن  ــن بالخص ــر 2019 والمتضّم ــخ 15 نوفمب ــارض بتاري ــل الع ــن قب ــه م ــى ب ــر المدل ــى الّتقري ــالع عل ــد الّط وبع

تقصيــر المعهــد ثابــت بعــدة مؤيـّـدات خاصــة مــن خــالل رّد مديــر المعهــد الــذي أنكــر مــن خاللــه تســلمه مطلــب النفــاذ إلــى 

ــه لــم يجــب علــى محتــوى الّدعــوى والــذي طالــب فيــه  المعلومــة الــذي ســبق أن أرســله إليــه عبــر الفاكــس إضافــة إلــى أنّ

المعهــد بمــده مــن نســخة مــن إمضــاء إســتالم التنبيهــات )décharge( وليــس نســخة مــن التنبيهــات.

وبعد الّطالع على بقية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولها شــكال.

من جهة االأصل:

 حيــُث تهــدف الدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام مديــر المعهــد العالــي للعلــوم التطبيقيــة والتكنولوجيــا بتمكيــن العارضــة 

مــن الوثائــق التاليــة: 

إمضاء إستالم التنبيهات المذكورة في قرار فسخ العقد عدد 379/2018. –

محاضر معاينة الإخاللت المذكورة في قرار فسخ العقد تحت عدد 379/2018. –

وذلــك بالســتناد إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ 

فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث دفعــت الجهــة المّدعــى عليهــا، أنـّـه لــم يــرد علــى المعهــد أي مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة مضيفــة بأنّهــا ســتتولى 

بتمكيــن الهيئــة مــن نســخة مــن التنبيهــات الموجهــة إليــه فضــال عــن بطاقــة معاينــة.

وحيث اقتضى أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة. 

وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــّة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجــراءات 

وشــروط القانــون الأساســي عــــ22دد لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، 

ــي  ــق بالّتصــرف ف ــا يتعل ــدأي الشــفافية والمســاءلة فيم ــز مب ــا تعزي ــّل أبرزه ــن الأهــداف لع ــة م ــق جمل ــة تحقي ــك بغاي وذل

المرافــق العامــة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ الــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي ال ــك ي ال إذا كان ذل

ــة. ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات  ــه الّشــخصّية وملكّيتــه الفكريّ ــه الخاّصــة ومعطيات ــة حيات بحقــوق الغيــر فــي حماي

مطلقــة لحــق الّنفــاذ الــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا 

ــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب  أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّم

ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.«

ــق بمحاضــر معاينــة الخــاللت، فــإّن حصــول العــارض علــى نســخة منهــا،  ــه فــي خصــوص الّطلــب المتعّل وحيــث أنّ

ليــس مــن شــأنه إلحــاق أّي ضــرر بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو العالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا، كمــا أنّهــا ل تنــدرج 

ضمــن المعلومــات المشــمولة بالســتثناءات الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 المشــار إليــه أعــاله.
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 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولها شــكال.

من جهة االأصل:

 حيــُث تهــدف الدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام مديــر المعهــد العالــي للعلــوم التطبيقيــة والتكنولوجيــا بتمكيــن العارضــة 

مــن الوثائــق التاليــة: 

إمضاء إستالم التنبيهات المذكورة في قرار فسخ العقد عدد 379/2018. –

محاضر معاينة الإخاللت المذكورة في قرار فسخ العقد تحت عدد 379/2018. –

وذلــك بالســتناد إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ 

فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث دفعــت الجهــة المّدعــى عليهــا، أنـّـه لــم يــرد علــى المعهــد أي مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة مضيفــة بأنّهــا ســتتولى 

بتمكيــن الهيئــة مــن نســخة مــن التنبيهــات الموجهــة إليــه فضــال عــن بطاقــة معاينــة.

وحيث اقتضى أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة. 

وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــّة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجــراءات 

وشــروط القانــون الأساســي عــــ22دد لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، 

ــي  ــق بالّتصــرف ف ــا يتعل ــدأي الشــفافية والمســاءلة فيم ــز مب ــا تعزي ــّل أبرزه ــن الأهــداف لع ــة م ــق جمل ــة تحقي ــك بغاي وذل

المرافــق العامــة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ الــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي ال ــك ي ال إذا كان ذل

ــة. ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات  ــه الّشــخصّية وملكّيتــه الفكريّ ــه الخاّصــة ومعطيات ــة حيات بحقــوق الغيــر فــي حماي

مطلقــة لحــق الّنفــاذ الــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا 

ــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب  أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّم

ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.«

ــق بمحاضــر معاينــة الخــاللت، فــإّن حصــول العــارض علــى نســخة منهــا،  ــه فــي خصــوص الّطلــب المتعّل وحيــث أنّ

ليــس مــن شــأنه إلحــاق أّي ضــرر بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو العالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا، كمــا أنّهــا ل تنــدرج 

ضمــن المعلومــات المشــمولة بالســتثناءات الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 المشــار إليــه أعــاله.
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وحيــث وعلــى خــالف ذلــك فــإّن تمكيــن المّدعــي مــن الوثائــق المطلوبــة يســاهم بصفــة مباشــرة فــي تحقيــق أهــداف 

القانــون المتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة وبدعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة.

وحيــث يّتجــه تأسيســا علــى مــا ســبق بيانــه الســتجابة الــى طلــب العــارض وتمكينــه مــن نســخة مــن محاضــر معاينــة 

الإخــاللت المذكــورة فــي قــرار فســخ العقــد المبــرم بينــه وبيــن إدارة المعهــد.

وحيــث أنـّـه وفــي خصــوص الطلــب المتعلــق بالحصــول علــى يفيــد إمضــاء إســتالم التنبيهــات المذكــورة فــي قــرار فســخ 

ــى  ــى معن ــا عل ــاذ بخصوصه ــب نف ــم مطل ــد تقدي ــا يفي ــّدم م ــم يق ــإن العــارض ل ــد عــدد décharges( 379/2018(، ف العق

أحــكام الفصــل 9 و10 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، كمــا لــم يقدّم 

مــا يفيــد توّصــل الهيــكل المعنــي بــه، الأمــر الــذي يتجــه معــه رفــض الّدعــوى أصــال فــي هــذا الفــرع.

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

ــة  ــا بالمهدي ــة والتكنولوجي ــوم التطبيقي ــي للعل ــد العال ــر المعه ــزام مدي ــل بإل ــي الأص ــكالً وف ــوى ش ــول الّدع أّوال: قب

بتســليم العــارض نســخة ورقيــة مــن معاينــة الإخــاللت المذكــورة فــي قــرار فســخ العقــد المبــرم بينــه وبيــن إدارة المعهــد 

ــك.  ــى ذل تحــت عــدد 379/2018 ورفــض الّدعــوى فيمــا زاد عل

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار للطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 23 جويليــة 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود نائــب الرئيــس وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي وريــم 

العبيــدي ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســالمي.

القرار عدد 1568 بتاريخ 27 فيفري 2020:

ص.د/ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في شخص ممثله القانوني

المفاتيح: مطلب النفاذ إلى المعلومة، طبقا للنموذج، كتب خط اليد

المبـــــــــــــدأ

وحيــث أّن مراســلة المّدعــي الموّجهــة إلــى وزيــر الثقافــة بتاريــخ 28 فيفــري 2019 ال تعــّد ال شــكال وال 

مضمونــا مطلبــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة علــى معنــى أحــكام القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 باعتبــار أّن محتــوى المراســلة كان فــي شــكل شــكاية ولــم يتضّمــن طلبــات 

العــارض المحــررة بالعريضــة المقدمــة للهيئــة.، االأمــر الــذي يتجــه التصريــح بعــدم قبــول الدعــوى.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة من المّدعـي المذكور أعاله بتاريـخ 20 نوفمبر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

م بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلى وزيـر الشـؤون الثقافية للحصـول على نسـخة ورقية  تحـت عـدد 1568 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

مـن شـهادة فـي فتـح بحـث تحقيق إداري لـدى التفقدية موضوع شـكاية مضمنة بتاريـخ 28 فيفري 2019، إل أنّه لـم يتلق أي رد 

علـى مطلبـه رغـم انقضـاء الآجـال القانونيـة، الأمر اّلذي دفعـه للقيام بدعوى الحـال طالًبا إلـزام الجهة المدعى عليهـا بتمكينه 

مـن المعلومـة المطلوبـة، مسـتنًدا فـي ذلـك علـى أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 

والمتعّلـق بالحّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة قبول الدعوى: 

حيــث تهــدف الدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام وزيــر الشــؤون الثقافيــة بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن شــهادة فــي 

فتــح بحــث تحقيقــي إداري لــدى التفقديــة موضــوع شــكاية مضمنــة بتاريــخ 28 فيفــري 2019. 

وحيــث اقتضــى الفصــل 9 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بحــق 

النفــاذ إلــى المعلومــة أنّه:«يمكــن لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يقــدم مطلبــا كتابيــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة طبقــا 

لنمــوذج مطلــب كتابــي معــّد مســبقا يضعــه الهيــكل المعنــي علــى ذمــة العمــوم بموقــع الــواب أو علــى ورق عــادي يتضمــن 

التنصيصــات الوجوبيــة الــواردة بالفصليــن 10 و12 مــن هــذا القانــون«.
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القرار عدد 1568 بتاريخ 27 فيفري 2020:

ص.د/ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في شخص ممثله القانوني

المفاتيح: مطلب النفاذ إلى المعلومة، طبقا للنموذج، كتب خط اليد

المبـــــــــــــدأ

وحيــث أّن مراســلة المّدعــي الموّجهــة إلــى وزيــر الثقافــة بتاريــخ 28 فيفــري 2019 ال تعــّد ال شــكال وال 

مضمونــا مطلبــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة علــى معنــى أحــكام القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 باعتبــار أّن محتــوى المراســلة كان فــي شــكل شــكاية ولــم يتضّمــن طلبــات 

العــارض المحــررة بالعريضــة المقدمــة للهيئــة.، االأمــر الــذي يتجــه التصريــح بعــدم قبــول الدعــوى.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة من المّدعـي المذكور أعاله بتاريـخ 20 نوفمبر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

م بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلى وزيـر الشـؤون الثقافية للحصـول على نسـخة ورقية  تحـت عـدد 1568 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

مـن شـهادة فـي فتـح بحـث تحقيق إداري لـدى التفقدية موضوع شـكاية مضمنة بتاريـخ 28 فيفري 2019، إل أنّه لـم يتلق أي رد 

علـى مطلبـه رغـم انقضـاء الآجـال القانونيـة، الأمر اّلذي دفعـه للقيام بدعوى الحـال طالًبا إلـزام الجهة المدعى عليهـا بتمكينه 

مـن المعلومـة المطلوبـة، مسـتنًدا فـي ذلـك علـى أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 

والمتعّلـق بالحّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة قبول الدعوى: 

حيــث تهــدف الدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام وزيــر الشــؤون الثقافيــة بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن شــهادة فــي 

فتــح بحــث تحقيقــي إداري لــدى التفقديــة موضــوع شــكاية مضمنــة بتاريــخ 28 فيفــري 2019. 

وحيــث اقتضــى الفصــل 9 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بحــق 

النفــاذ إلــى المعلومــة أنّه:«يمكــن لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يقــدم مطلبــا كتابيــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة طبقــا 

لنمــوذج مطلــب كتابــي معــّد مســبقا يضعــه الهيــكل المعنــي علــى ذمــة العمــوم بموقــع الــواب أو علــى ورق عــادي يتضمــن 

التنصيصــات الوجوبيــة الــواردة بالفصليــن 10 و12 مــن هــذا القانــون«.
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ــق  ــارس 2016 والمتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــل 38 م ــى الفص ــث اقتض وحي

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أّن: تتولــى الهيئــة بالخصــوص البــّت فــي الّدعــاوى المرفوعــة إليهــا فــي مجــال النفــاذ إلــى 

ــة...«. المعلوم

وحيــث أنــه تطبيقــا لأحــكام الفصــول المذكــورة أعــاله، فــإن إجــراءات الطعــن أمــام هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة تقتضــي 

وجوبــا تقديــم مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إضافــة إلــى مايثبــت تســلم الهيــكل العمومــي المعنــي لــه وهــو مــا لــم يتضّمنــه 

ملــف الحــال.

وحيــث أّن مراســلة المّدعــي الموّجهــة إلــى وزيــر الثقافــة بتاريــخ 28 فيفــري 2019 ل تعــّد ل شــكال ول مضمونــا مطلبــا 

فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة علــى معنــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 باعتبــار 

أّن محتــوى المراســلة كان فــي شــكل شــكاية ولــم يتضّمــن طلبــات العــارض المحــررة بالعريضــة المقدمــة للهيئــة.، الأمــر الــذي 

يتجــه التصريــح بعــدم قبــول الدعــوى.

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: عدم قبول الدعوى.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار للطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 27 فيفــري 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس هاجــر الطرابلســي ومنــى الدهــان ورقيــة 

الخماســي ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســالمي ومحمــد القســنطيني.
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القرار عدد 1213 بتاريخ 11 جوان 2020

ح.س/ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية في شخص ممثله القانوني

المفاتيح: مطلب نفاذ إلى المعلومة، خدمة إدارية قبول جزئي.

المبـــــــــــــدأ

ــا  ــا أو تتحّصــل عليه ــي تنتجه ــات الت ــن المعلوم ــز بي ــى ضــرورة التميي ــة عل ــث اســتقر عمــل الهيئ وحي

ــي  ــاكل والت ــذه الهي ــديها ه ــي تس ــة الت داري ــات االإ ــن الخدم ــون وبي ــكام القان ــة الأح ــاكل الخاضع الهي

ــا. ــة له ــوص المنظم ــع للنص ــا يخض ــاع به ــا واالنتف ــول عليه ــى الحص يبق

وحيــث ثبــت للهيئــة أن طلــب العــارض الــذي يرمــي مــن خاللــه الحصــول علــى كشــف شــهري لجرايتــه 

داريــة التــي يقتضــي االنتفــاع بهــا إتبــاع إجــراءات  عــن طريــق البريــد يصّنــف مــن ضمــن الخدمــات االإ

محــّددة ودفــع مقابــل مالــي محــّدد.

ــن أّن طلــب العــارض المتعلــق بالحصــول علــى كشــف شــهري لجرايتــه عــن طريــق  وحيــث طالمــا تبّي

البريــد يعتبــر طلبــا فــي الحصــول علــى خدمــة إداريــة وال يعتبــر مطلبــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة علــى 

معنــى أحــكام القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلقبالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، فإنّه 

يكــون مــن المتجــه والحالــة تلــك التصريــح برفــض الّدعــوى فيمــا يتعلــق بهــذا الفــرع مــن الطلبــات.

بعـد الّطـالع علـى عريضة الدعـوى المقّدمة من المّدعـي المذكور أعاله بتاريخ 12 سـبتمبر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

م بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومة إلى رئيـس المركـز الجهوي للتقاعـد والحيطـة الجتماعية  تحـت عـدد 1213 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

ببـن عـروس فـي 23 أوت 2019 طالبـا موافاتـه بكشـف جرايتـه شـهريّا عـن طريـق البريـد وكذلك الإجـراءات المتخـذة بخصوص 

الشـكاية التـي تقـّدم بهـا العـارض والمتعلقـة بمعاملـة عـون السـتقبال له، غير أنـه لم يتلـّق رّدا علـى مطلبه رغم مـرور الأجل 

القانونـي الشـيء الـذي دفعـه للقيـام بالدعـوى الماثلـة قصـد إلـزام الجهـة المدعـى عليهـا بتمكينـه مـن المعطيـات المطلوبـة 

بالسـتناد إلـى أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤرخ فـي 24 مـارس 2016 المتعلق بحـق الّنفاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبل الجهــة المّدعــى عليهــا بتاريــخ 14 أكتوبــر 2019 والمتضّمــن بالخصوص 

بأنــه فيمــا يتعلــق بطلــب العــارض موافاتــه بكشــف جرايتــه شــهريّا عــن طريــق البريــد فإنــه يتعــذر علــى مصالــح الصنــدوق 

ــدوق  ــح الصن ــأن مصال ــي هــذا الصــدد ب ــدا ف ــه مؤك ــع منظوري ــة جمي ــي معامل ــدأ المســاواة ف ــال بمب ــه عم الســتجابة لطلب

ــح  ــة توفــر هــذه الخدمــة لمنظوريهــا حســب الطلــب وذلــك بالتصــال مباشــرة بمصال ــي للتقاعــد والحيطــة الجتماعي الوطن

الســتقبال التابعــة لمختلــف مراكــزه المحليــة والجهويــة أو عــن طريــق خدمــة الرســائل القصيــرة علــى الهاتــف الجــوال وذلــك 

مقابــل النخــراط فــي هــذه الخدمــة آليــا عــن طريــق شــبكة الأنترنــات علــى موقــع الــواب الخــاص بالصنــدوق علــى العنــوان 

www.cnrps.nat.tn بالولــوج إلــى فضــاء المنخرطيــن المباشــرين والمتقاعديــن وذلــك مقابــل النخــراط فــي هــذه الخدمــة، 
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مضيفــة بالخصــوص فيمــا يتعلــق بمــآل شــكايته بأنهــا تتعلــق بمطالبــة عــون الســتقبال للعــارض بالســتظهار ببطاقــة تعريفــه 

وهــو مــا يعتبــره العــارض تجــاوزا، وبــأن هــذا الإجــراء يعــّد احترامــا لمبــدأ واجــب حمايــة المعطيــات الشــخصية التــي ل يمكــن 

دلء بهــا إّل لأصحابهــا أو بموجــب إذن قضائــي وهــو إجــراء يحتــرم مقتضيــات المنشــور عــدد 08 لســنة 2019 المــؤرخ فــي  الإ

25 فيفــري 2019 المتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية فــي إطــار اســتعمال بطاقــة التعريــف الوطنيــة. كمــا أضافــت الجهــة 

المّدعــى عليهــا بــأن مصالــح الصنــدوق حريصــة علــى حســن اســتقبال منظوريهــا ول تتــرّدد فــي زجــر كّل تجــاوز.

ــداء  ب ــر 2019 لإ ــخ 4 نوفمب ــارض بتاري ــى الع ــا عل ــى عليه ــة المّدع ــر الجه ــة تقري ــد إحال ــا يفي ــى م ــالع عل ــد الّط وبع

ملحوظاتــه بخصوصــه. 

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة الجتماعيــة بتمكيــن العــارض مــن الحصــول 

علــى كشــف شــهرّي لجرايتــه عــن طريــق البريــد وكذلــك الإجــراءات المتخــذة بخصــوص الشــكاية التــي تقــّدم بهــا العــارض 

ــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون  والمتعلقــة بمعاملــة عــون الســتقبال لــه وذلــك بالســتناد إلــى حّق

ــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة. الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

ــه  ــق بموافات ــق بطلــب العــارض المتعل ــه وفيمــا يتعل ــى الدعــوى، أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا بأن ــا عل وحيــث جواب

بكشــف شــهري لجرايتــه عــن طريــق البريــد فإنــه يتعــذر علــى مصالــح الصنــدوق الســتجابة لطلبــه عمــال بمبــدأ المســاواة فــي 

معاملــة جميــع منظوريــه مؤكــدة فــي هــذا الصــدد بــأن مصالــح الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة الجتماعيــة توفــر هــذه 

الخدمــة لمنظوريهــا حســب الطلــب وذلــك بالتصــال مباشــرة بمصالــح الســتقبال التابعــة لمختلــف مراكــزه المحليــة والجهويــة 

أو عــن طريــق خدمــة الرســائل القصيــرة علــى الهاتــف الجــوال وذلــك مقابــل النخــراط فــي هــذه الخدمــة آليــا عــن طريــق 

شــبكة الأنترنــات علــى موقــع الــواب الخــاص بالصنــدوق علــى العنــوان www.cnrps.nat.tn بالولــوج إلــى فضــاء المنخرطيــن 

المباشــرين والمتقاعديــن وذلــك مقابــل النخــراط فــي هــذه الخدمــة.

وحيث نّص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث عــرّف الفصــل 3 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله المعلومــة بكونهــا كل معلومــة مدونــة مهمــا كان تاريخهــا أو 

شــكلها أو وعاؤهــا والتــي تنتجهــا أو تتحصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون فــي إطــار ممارســة نشــاطها.

وحيــث اســتقر عمــل الهيئــة علــى ضــرورة التمييــز بيــن المعلومــات التــي تنتجهــا أو تتحّصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة 

داريــة التــي تســديها هــذه الهيــاكل والتــي يبقــى الحصــول عليهــا والنتفــاع بهــا يخضــع  لأحــكام القانــون وبيــن الخدمــات الإ

للنصــوص المنظمــة لهــا.

وحيــث ثبــت للهيئــة أن طلــب العــارض الــذي يرمــي مــن خاللــه الحصــول علــى كشــف شــهري لجرايتــه عــن طريــق البريــد 

داريــة التــي يقتضــي النتفــاع بهــا إتبــاع إجــراءات محــّددة ودفــع مقابــل مالــي محــّدد. يصّنــف مــن ضمــن الخدمــات الإ

وحيــث طالمــا تبّيــن أّن طلــب العــارض المتعلــق بالحصــول علــى كشــف شــهري لجرايتــه عــن طريــق البريــد يعتبــر طلبــا 

فــي الحصــول علــى خدمــة إداريــة ول يعتبــر مطلبــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة علــى معنــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المتعلقبالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، فإنـّـه يكــون مــن المتجــه والحالــة تلــك التصريــح برفــض الّدعــوى فيمــا 

يتعلــق بهــذا الفــرع مــن الطلبــات.

وحيــث ومــن جهــة أخــرى، وفيمــا يتعلــق بالإجــراءات المتخــذة بخصــوص الشــكاية التــي تقــّدم بهــا العــارض والمتعلقــة 

بمعاملــة عــون الســتقبال لــه، فلقــد أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا صلــب تقريرهــا بأنهــا تتعلــق بمطالبــة عــون الســتقبال 

للعــارض بالســتظهار ببطاقــة تعريفــه وهــو مــا يعتبــره العــارض تجــاوزا، كمــا أّكــدت الجهــة المّدعــى عليهــا بــأن هــذا الإجــراء 

دلء بهــا إّل لأصحابهــا أو بموجــب إذن قضائــي وهــو  يعــّد احترامــا لمبــدأ واجــب حمايــة المعطيــات الشــخصية التــي ل يمكــن الإ

إجــراء يحتــرم مقتضيــات المنشــور عــدد 08 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 2019 المتعلــق بحمايــة المعطيات الشــخصية 

فــي إطــار اســتعمال بطاقــة التعريــف الوطنيــة. كمــا أضافــت الجهــة المّدعــى عليهــا بــأن مصالــح الصنــدوق حريصــة علــى 

حســن اســتقبال منظوريهــا ول تتــرّدد فــي زجــر كّل تجــاوز.

بــداء ملحوظاتــه بخصوصــه غيــر أنهــا لــم  وحيــث تولــت الهيئــة إحالــة تقريــر الجهــة المّدعــى عليهــا علــى العــارض لإ

تتلــق رّدا علــى ذلــك.

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة مــن خــالل الّطــالع علــى مظروفــات الملــف، أن العــارض قــد توّصــل أثنــاء التحقيــق فــي 

الدعــوى بالمعطيــات المتعلقــة بمــآل شــكايته فــإن النظــر فــي هــذا الفــرع مــن الطلبــات يغــدو غيــر ذي موضــوع الأمــر الــذي 

يتجــه معــه التصريــح بانعــدام مــا يســتوجب النظــر بخصــوص هــذا الفــرع مــن الطلبــات. 

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكال ورفضهــا أصــال فــي فرعهــا المتعلــق بطلــب العــارض موافاتــه بكشــف جرايتــه شــهريّا عــن 

طريــق البريــد وبانعــدام مــا يســتوجب النظــر فيمــا زاد عــن ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 11 جــوان 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي وهاجــر 

الطرابلســي وريــم العبيــدي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الســاّلمي.
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داريــة التــي تســديها هــذه الهيــاكل والتــي يبقــى الحصــول عليهــا والنتفــاع بهــا يخضــع  لأحــكام القانــون وبيــن الخدمــات الإ

للنصــوص المنظمــة لهــا.

وحيــث ثبــت للهيئــة أن طلــب العــارض الــذي يرمــي مــن خاللــه الحصــول علــى كشــف شــهري لجرايتــه عــن طريــق البريــد 

داريــة التــي يقتضــي النتفــاع بهــا إتبــاع إجــراءات محــّددة ودفــع مقابــل مالــي محــّدد. يصّنــف مــن ضمــن الخدمــات الإ

وحيــث طالمــا تبّيــن أّن طلــب العــارض المتعلــق بالحصــول علــى كشــف شــهري لجرايتــه عــن طريــق البريــد يعتبــر طلبــا 

فــي الحصــول علــى خدمــة إداريــة ول يعتبــر مطلبــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة علــى معنــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المتعلقبالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، فإنـّـه يكــون مــن المتجــه والحالــة تلــك التصريــح برفــض الّدعــوى فيمــا 

يتعلــق بهــذا الفــرع مــن الطلبــات.

وحيــث ومــن جهــة أخــرى، وفيمــا يتعلــق بالإجــراءات المتخــذة بخصــوص الشــكاية التــي تقــّدم بهــا العــارض والمتعلقــة 

بمعاملــة عــون الســتقبال لــه، فلقــد أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا صلــب تقريرهــا بأنهــا تتعلــق بمطالبــة عــون الســتقبال 

للعــارض بالســتظهار ببطاقــة تعريفــه وهــو مــا يعتبــره العــارض تجــاوزا، كمــا أّكــدت الجهــة المّدعــى عليهــا بــأن هــذا الإجــراء 

دلء بهــا إّل لأصحابهــا أو بموجــب إذن قضائــي وهــو  يعــّد احترامــا لمبــدأ واجــب حمايــة المعطيــات الشــخصية التــي ل يمكــن الإ

إجــراء يحتــرم مقتضيــات المنشــور عــدد 08 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 2019 المتعلــق بحمايــة المعطيات الشــخصية 

فــي إطــار اســتعمال بطاقــة التعريــف الوطنيــة. كمــا أضافــت الجهــة المّدعــى عليهــا بــأن مصالــح الصنــدوق حريصــة علــى 

حســن اســتقبال منظوريهــا ول تتــرّدد فــي زجــر كّل تجــاوز.

بــداء ملحوظاتــه بخصوصــه غيــر أنهــا لــم  وحيــث تولــت الهيئــة إحالــة تقريــر الجهــة المّدعــى عليهــا علــى العــارض لإ

تتلــق رّدا علــى ذلــك.

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة مــن خــالل الّطــالع علــى مظروفــات الملــف، أن العــارض قــد توّصــل أثنــاء التحقيــق فــي 

الدعــوى بالمعطيــات المتعلقــة بمــآل شــكايته فــإن النظــر فــي هــذا الفــرع مــن الطلبــات يغــدو غيــر ذي موضــوع الأمــر الــذي 

يتجــه معــه التصريــح بانعــدام مــا يســتوجب النظــر بخصــوص هــذا الفــرع مــن الطلبــات. 

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكال ورفضهــا أصــال فــي فرعهــا المتعلــق بطلــب العــارض موافاتــه بكشــف جرايتــه شــهريّا عــن 

طريــق البريــد وبانعــدام مــا يســتوجب النظــر فيمــا زاد عــن ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 11 جــوان 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي وهاجــر 

الطرابلســي وريــم العبيــدي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الســاّلمي.
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القرار عدد 1278 بتاريخ 16 جويلية 2020

المفاتيح: مطلب النفاذ إلى المعلومة، خدمة إدارية بمقابل، رفض الدعوى،

المبـــــــــــــدأ

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الوثيقــة المطلوبــة والمتمثلــة فــي 

داريــة التــي تُســديها مصالــح الواليــة  شــهادة فــي صبغــة أرض فالحيــة هــي مــن صنــف الخدمــات االإ

دارة الفرعيــة للشــؤون العقاريــة لالأراضــي الفالحيــة والتــي يضبــط المنشــور عــدد 2  بالتعــاون مــع االإ

ــر 1995  ــة والمــؤرخ فــي 3 أكتوب ــة والشــؤون العقاري ــة وأمــالك الدول ــري الداخلي ــن وزي المشــترك بي

ــي 24  ــؤّرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون االأساس ــاق القان ــاِل انطب ــن مج ــي ع ــا بالتال ــا يُخِرجه مّم

مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، وهــو مــا يجعــل الدعــوى الماثلــة فاقــدة 

ــُن معــه رفضهــا أصــالً. لمــا يُؤّسســها مــن الناحيــة القانونيــة ممــا يتعّي

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمة مـن المّدعي المذكور أعـاله بتاريخ 16 أكتوبـر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

م بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى والي تطاويـن قصد الحصـول على نسـخة ورقية من  تحـت عـدد 1278 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

شـهادة فـي صبغـة أرض كمبـوت 1 وبنـي قنديـل مـن معتمديـة رمـادة مـن ولية تطاويـن، غيـر أّن مطلبه جوبـه بالرفـض، الأمر 

الـذي دفعـه للقيـام بالدعـوى الماثلـة قصـد الحصـول علـى الوثيقـة المطلوبة بالسـتناد إلـى أحـكام القانون الأساسـي عدد 22 

لسـنة 2016 المـؤرخ فـي 24 مـارس 2016 المتعلـق بحـق الّنفاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل والــي تطاويــن بتاريــخ 18 نوفمبــر 2019 والمتضّمــن بالأســاس أنــه 

علــى العــارض تقديــم مطلــب مرفــوق بجملــة مــن الوثائــق للحصــول علــى الشــهادة المطلوبــة مثلمــا نصــت علــى ذلــك أحــكام 

ــا  ــر 1995 كم ــي 3 أكتوب ــؤرخ ف ــة والم ــؤون العقاري ــة والش ــالك الدول ــة وأم ــري الداخلي ــن وزي ــترك بي ــدد 2 المش ــور ع المنش

ارفقــت الجهــة المّدعــى عليهــا تقريرهــا بنســخة مــن هــذا المنشــور.

وبعــد الّطــالع علــى رد العــارض المدلــى بــه بتاريــخ 3 جانفــي 2019 واّلــذي تمّســك فيــه بحقــه فــي الّنفــاذ الــى المعلومــة 

مؤكــًدا علــى أّن الوثيقــة المطلوبــة تنــدرج فــي مجــال انطبــاق القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة.

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــُن 

معــه قبولهــا شــكالً.

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام وليــة تطاويــن فــي شــخص ممثلهــا القانونــي بتمكيــن العــارض مــن الحصــول علــى 

نســخة ورقيــة مــن شــهادة فــي صبغــة أرض كمبــوت 1 وبنــي قنديــل مــن معتمديــة رمــادة مــن وليــة تطاويــن، وذلــك بالســتناد 

إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث جوابــا علــى الدعــوى أفــادت الجهــة المدعــى عليهــا أنــه عمــال بأحــكام المنشــور عــدد 2 المشــترك بيــن وزيــري 

الداخليــة وأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة والمــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 1995 فــإن تقديــم هــذا الصنــف مــن الشــهائد يخضــع 

ــة يكــون هــذا  ــى الشــهادة المطلوب ــى إجــراءات مســبقة تتمثــل بالأســاس فــي تقديــم العــارض لمطلــب فــي الحصــول عل إل

المطلــب مرفقــا بجملــة مــن الوثائــق كمــا أدلــت الجهــة المّدعــى عليهــا صلــب تقريرهــا بنســخة مــن هــذا المنشــور.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة. 

ــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي بغايــة دعــم الثقــة  وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًق

فــي الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الوثيقــة المطلوبــة والمتمثلــة فــي شــهادة فــي صبغــة 

ــؤون  ــة للش دارة الفرعي ــع الإ ــاون م ــة بالتع ــح الولي ــديها مصال ــي تُس ــة الت داري ــات الإ ــف الخدم ــن صن ــي م ــة ه أرض فالحي

ــؤون  ــة والش ــالك الدول ــة وأم ــري الداخلي ــن وزي ــترك بي ــدد 2 المش ــور ع ــط المنش ــي يضب ــة والت ــي الفالحي ــة لالأراض العقاري

ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016  ــاق القان ــي عــن مجــاِل انطب ــا بالتال ــا يُخِرجه ــر 1995 مّم ــي 3 أكتوب ــة والمــؤرخ ف العقاري

ــا  ــدة لم ــة فاق ــا يجعــل الدعــوى الماثل ــى المعلومــة، وهــو م ــاذ إل ــي النف ــق بالحــّق ف ــارس 2016 والمتعّل المــؤّرخ فــي 24 م

ــُن معــه رفضهــا أصــالً. ــة ممــا يتعّي ــة القانوني يُؤّسســها مــن الناحي

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكالً ورفضها أصالً. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصـدر هـذا القـرار عـن مجلـس هيئـة الّنفاذ إلـى المعلومة في جلسـته المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2020 برئاسـة السـيد 

عدنـان الأسـود، نائـب الرئيـس، والسـيدات والسـادة أعضاء المجلس منـى الدّهان ورفيق بـن عبد الله وخالد السـالمي.
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــُن 

معــه قبولهــا شــكالً.

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام وليــة تطاويــن فــي شــخص ممثلهــا القانونــي بتمكيــن العــارض مــن الحصــول علــى 

نســخة ورقيــة مــن شــهادة فــي صبغــة أرض كمبــوت 1 وبنــي قنديــل مــن معتمديــة رمــادة مــن وليــة تطاويــن، وذلــك بالســتناد 

إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث جوابــا علــى الدعــوى أفــادت الجهــة المدعــى عليهــا أنــه عمــال بأحــكام المنشــور عــدد 2 المشــترك بيــن وزيــري 

الداخليــة وأمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة والمــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 1995 فــإن تقديــم هــذا الصنــف مــن الشــهائد يخضــع 

ــة يكــون هــذا  ــى الشــهادة المطلوب ــى إجــراءات مســبقة تتمثــل بالأســاس فــي تقديــم العــارض لمطلــب فــي الحصــول عل إل

المطلــب مرفقــا بجملــة مــن الوثائــق كمــا أدلــت الجهــة المّدعــى عليهــا صلــب تقريرهــا بنســخة مــن هــذا المنشــور.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة. 

ــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي بغايــة دعــم الثقــة  وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًق

فــي الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الوثيقــة المطلوبــة والمتمثلــة فــي شــهادة فــي صبغــة 

ــؤون  ــة للش دارة الفرعي ــع الإ ــاون م ــة بالتع ــح الولي ــديها مصال ــي تُس ــة الت داري ــات الإ ــف الخدم ــن صن ــي م ــة ه أرض فالحي

ــؤون  ــة والش ــالك الدول ــة وأم ــري الداخلي ــن وزي ــترك بي ــدد 2 المش ــور ع ــط المنش ــي يضب ــة والت ــي الفالحي ــة لالأراض العقاري

ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016  ــاق القان ــي عــن مجــاِل انطب ــا بالتال ــا يُخِرجه ــر 1995 مّم ــي 3 أكتوب ــة والمــؤرخ ف العقاري

ــا  ــدة لم ــة فاق ــا يجعــل الدعــوى الماثل ــى المعلومــة، وهــو م ــاذ إل ــي النف ــق بالحــّق ف ــارس 2016 والمتعّل المــؤّرخ فــي 24 م

ــُن معــه رفضهــا أصــالً. ــة ممــا يتعّي ــة القانوني يُؤّسســها مــن الناحي

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكالً ورفضها أصالً. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصـدر هـذا القـرار عـن مجلـس هيئـة الّنفاذ إلـى المعلومة في جلسـته المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2020 برئاسـة السـيد 

عدنـان الأسـود، نائـب الرئيـس، والسـيدات والسـادة أعضاء المجلس منـى الدّهان ورفيق بـن عبد الله وخالد السـالمي.
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القرار عدد 2464 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2020

و.ل / رئيسة بلدية تونس

المفاتيح: شفافية، مساءلة، قرارات الهدم، مطلب نفاذ إلى المعلومة، إذن قضائي.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث خالفــا لمــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا، فــإّن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن القــرار 

المطلــوب ال يســتوجب الحصــول علــى إذن قضائــي فــي الغــرض وإنّمــا يتــّم بنــاء علــى تقديــم مطلــب 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة طالمــا أّن العارضــة اختــارت الحصــول علــى نســخة منــه عــن طريــق ممارســة 

حقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة طبقــا للقانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وطالمــا أّن البلديــة المعنيــة متحــّوزة علــى الوثيقــة المطلوبــة.

بعـد الطـالع علـى عريضـة الّدعــوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله، بتاريـخ 23 أكتوبـر 2020 والمرّسـمة بكتابة 

الهيئـة تحـت عـدد 2464 والتـي تفيـد أنّهـا تقّدمـت بمطلـب فـي النفـاذ إلـى المعلومة إلـى رئيسـة بلدية تونـس) الدائـرة البلدية 

بالمنـزه( بتاريـخ 7 أكتوبـر 2020، قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقيـة مـن قـرار الهـدم ضـد المدعـو ) هــ.ف(، فأجابتها رئيسـة 

البلديـة أنّـه ل يمكـن تسـليمها نسـخة منـه إلّ بعـد حصولهـا علـى إذن علـى عريضة في الغـرض، الأمر الـذي دفعها إلـى القيام 

بالّدعــوى الماثلـة طالبـة إلـزام رئيسـة بلديـة تونس بتمكينها من نسـخة مـن القرار موضوع مطلب النفاذ، اسـتنادا إلـى حّقها في 

النفـاذ إلـى المعلومـة المنصـوص عليـه بأحكام القانون الأساسـي عـــدد 22 لسـنة 2016 المؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلق 

بالحـّق في النفـاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبل رئيســة بلديــة تونــس بتاريــخ 19 نوفمبــر 2020، والمتضّمــن بالخصوص 

ــرار الهــدم  ــن ق ــى نســخة م ــن الحصــول عل ــن م ــى تتمك ــى عريضــة حت ــم إذن عل ــادة العارضــة بضــرورة تقدي ــت إف ــه تّم أنّ

الصــادر ضــّد المدعــو ) هـــ.ف(.

وبعــد الّطــالع علــى المكتــوب التوضيحــي الموّجــه مــن قبــل الهيئــة إلــى رئيســة بلديــة تونــس بتاريــخ 23 نوفمبــر 2020 

دلء بنســخة مــن قــرار الهــدم موضــوع مطلــب النفــاذ. والمتضّمــن بالخصــوص طلــب الإ

ــة تونــس بتاريــخ 7 ديســمبر 2020 والمرفــق  ــه مــن قبــل رئيســة بلدي ــى ب ــر التكميلــي المدل وبعــد الطــالع علــى التقري

بنســخة مــن قــرار الهــدم المطلــوب.

وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة وممــن لهــا الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، مّمــا يتجــه معــه 

قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

ــة مــن قــرار الهــدم ضــد  ــن العارضــة مــن نســخة ورقي ــة تونــس بتمكي ــزام رئيســة بلدي ــى إل ــُث تهــدف الّدعــوى إل حي

المدعــو ) هـــ.ف(، اســتناًدا إلــى حّقهــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

ــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة. المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّل

وحيــث أدلــت رئيســة بلديــة تونــس، فــي نطــاق رّدهــا عــن الدعــوى، بنســخة مــن القــرار المطلــوب مبّينــة أنـّـه ل يمكــن 

للعارضــة الحصــول علــى نســخة منــه إلّ بعــد اســتصدار إذن قضائــي ) إذن علــى عريضــة(.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي، تــّم تنظيــم ممارســته 

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

مــن أجــل تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة علــى مســتوى التصــرف فــي المرافــق العامــة.

ــة  ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق بالحــق ف ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل ــث اقتضــى الفصــل 3 مــن القان وحي

ــاكل  ــا الهي ــا أو تتحصــل عليه ــي تنتجه ــا أو شــكلها أو وعاؤهــا والت ــا كان تاريخه ــة مهم ــة مدون ــة هــي »كل معلوم أّن المعلوم

ــون فــي إطــار ممارســة نشــاطها«. الخاضعــة لأحــكام هــذا القان

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي الآنــف الذكــر أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ 

ــا  ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي ــة إلّ إذا كان ذل ــى المعلوم إل

يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريــة. ول تعتبــر هــذه المجــالت 

اســتثناءات مطلقــة لحــّق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن يكــون الضــرر جســيما 

ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة 

لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

وحيــث أّن قــرارات الهــدم الصــادرة فــي المــادة العمرانيــة طبقــا لأحــكام الفصليــن 83 و84 مــن القانــون عــدد 122 لســنة 

داريــة  1994 المــؤّرخ فــي 28 نوفمبــر 1994 والمتعّلــق بإصــدار مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر، تعتبــر مــن قبيــل القــرارات الإ

ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24  ــة للنفــاذ إليهــا طبقــا لالإجــراءات المنصــوص عليهــا بأحــكام القان القابل

مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــوب ل  ــى نســخة مــن القــرار المطل ــإّن حصــول العارضــة عل ــا، ف ــه الجهــة المّدعــى عليه ــا لمــا دفعــت ب وحيــث خالف

يســتوجب الحصــول علــى إذن قضائــي فــي الغــرض وإنّمــا يتــّم بنــاء علــى تقديــم مطلــب فــي النفــاذ إلــى المعلومــة طالمــا أّن 

العارضــة اختــارت الحصــول علــى نســخة منــه عــن طريــق ممارســة حقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة طبقــا للقانــون الأساســي 
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة وممــن لهــا الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، مّمــا يتجــه معــه 

قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

ــة مــن قــرار الهــدم ضــد  ــن العارضــة مــن نســخة ورقي ــة تونــس بتمكي ــزام رئيســة بلدي ــى إل ــُث تهــدف الّدعــوى إل حي

المدعــو ) هـــ.ف(، اســتناًدا إلــى حّقهــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

ــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة. المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّل

وحيــث أدلــت رئيســة بلديــة تونــس، فــي نطــاق رّدهــا عــن الدعــوى، بنســخة مــن القــرار المطلــوب مبّينــة أنـّـه ل يمكــن 

للعارضــة الحصــول علــى نســخة منــه إلّ بعــد اســتصدار إذن قضائــي ) إذن علــى عريضــة(.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي، تــّم تنظيــم ممارســته 

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

مــن أجــل تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة علــى مســتوى التصــرف فــي المرافــق العامــة.

ــة  ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق بالحــق ف ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل ــث اقتضــى الفصــل 3 مــن القان وحي

ــاكل  ــا الهي ــا أو تتحصــل عليه ــي تنتجه ــا أو شــكلها أو وعاؤهــا والت ــا كان تاريخه ــة مهم ــة مدون ــة هــي »كل معلوم أّن المعلوم

ــون فــي إطــار ممارســة نشــاطها«. الخاضعــة لأحــكام هــذا القان

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي الآنــف الذكــر أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ 

ــا  ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي ــة إلّ إذا كان ذل ــى المعلوم إل

يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريــة. ول تعتبــر هــذه المجــالت 

اســتثناءات مطلقــة لحــّق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن يكــون الضــرر جســيما 

ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة 

لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

وحيــث أّن قــرارات الهــدم الصــادرة فــي المــادة العمرانيــة طبقــا لأحــكام الفصليــن 83 و84 مــن القانــون عــدد 122 لســنة 

داريــة  1994 المــؤّرخ فــي 28 نوفمبــر 1994 والمتعّلــق بإصــدار مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر، تعتبــر مــن قبيــل القــرارات الإ

ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24  ــة للنفــاذ إليهــا طبقــا لالإجــراءات المنصــوص عليهــا بأحــكام القان القابل

مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــوب ل  ــى نســخة مــن القــرار المطل ــإّن حصــول العارضــة عل ــا، ف ــه الجهــة المّدعــى عليه ــا لمــا دفعــت ب وحيــث خالف

يســتوجب الحصــول علــى إذن قضائــي فــي الغــرض وإنّمــا يتــّم بنــاء علــى تقديــم مطلــب فــي النفــاذ إلــى المعلومــة طالمــا أّن 

العارضــة اختــارت الحصــول علــى نســخة منــه عــن طريــق ممارســة حقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة طبقــا للقانــون الأساســي 
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عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وطالمــا أّن البلديــة المعنيــة متحــّوزة علــى الوثيقــة المطلوبــة.

وحيــث أّن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن قــرار الهــدم المذكــور ليــس مــن شــأنه أّن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر 

بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا ل ينــدرج ضمــن حــالت الســتثناء الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي 

عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بــل ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف هــذا القانــون المتّصلــة 

بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة علــى مســتوى التصــرّف فــي الشــأن المحلــي وتطبيــق التراتيــب العمرانيــة ويعــزز بالتالــي 

الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة.

وحيــث يّتجــه فــي ضــوء مــا ســبق بيانــه، الســتجابة إلــى طلــب العارضــة وإلــزام رئيســة بلديــة تونــس بتمكينهــا مــن 

نســخة مــن قــرار الهــدم موضــوع مطلــب النفــاذ.

ولهذه االأسباب

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

ــة مــن قــرار  ــة تونــس بتمكيــن العارضــة مــن نســخة ورقي ــزام رئيســة بلدي أّوال: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل

ــر 2020 ضــّد المدعــو )هـــ.ف( الهــدم عــدد 1941/5 الصــادر بتاريــخ 1 أكتوب

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 17 ديســمبر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويّــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس رقّيــة الخماســي ومنــى الّدهــان وريــم 

العبيــدي وهاجــر الطرابلســي وخالــد الســالمي ومحمــد القســنطيني ورفيــق بــن عبــد اللــه.



الفصل 10:
ــوان  ــب والعن ــم واللق س ــة االإ ــى المعلوم ــاذ إل ــب النف ــن مطل ــب أن يتضّم يج
بالنســبة للشــخص الطبيعــي، والتســمية االجتماعيــة والمقــر بالنســبة للشــخص 
ــة  ــة المطلوب ــبة للمعلوم ــة بالنس ــات الالزم ــى التوضيح ــة إل ضاف ــوي، باالإ المعن

ــي. ــكل المعن والهي

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1288 23 جويلية 2020:

مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في شخص ممثله القانون/ وزير المالية

المفاتيح: مطلب نفاذ، تنصيصات وجوبية، تحديد المعلومة المطلوبة مجرد تساؤلت.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث اقتضــى الفصــل 10 مــن القانــون االأساســي المشــار إليــه أعــاله وجــوب »أن يتضّمــن مطلــب 

النفــاذ إلــى المعلومــة االســم واللقــب والعنــوان بالنســبة للشــخص الطبيعــي والتســمية االجتماعيــة 

ضافــة إلــى التوضيحــات الالزمــة بالنســبة للمعلومــة المطلوبة  والمقــّر بالنســبة للشــخص المعنــوي، باالإ

والهيــكل المعنــي.«

ــة، أن  ــوى الماثل ــوع الدع ــة موض ــى المعلوم ــاذ إل ــب النف ــى مطل ــوع إل ــة بالرج ــت للهيئ ــث ثب وحي

التســاؤالت المضمنــة بهــذا المطلــب والموجهــة إلــى وزارة الماليــة ال ينطبــق عليهــا تعريــف المعلومــة 

مثلمــا وردت بالفصــل 3 مــن القانــون االأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة كمــا لــم 

ــدو  ــذي تغ ــر ال ــون، االأم ــن ذات القان ــل 10 م ــا الفص ــي اقتضاه ــة الت ــات الوجوبي ــن التنصيص يتضم

ــة بالرفــض ــة حريّ ــر مســتجيبة للشــروط القانوني ــر واضحــة والغي ــات العــارض الغي معــه طلب

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعوى المقّدمـة من المّدعي المذكـور بتاريخ 17 أكتوبر 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة تحت 

عـدد1288 والمتضمنـة أنّـه تقـدم بمطلـب نفـاذ الـى المعلومـة إلى وزيـر المالية بتاريـخ 17 سـبتمبر 2019 طالبـا الحصول على 

المعطيـات التالية:

ــن  – ــا م ــى الفصــل 97 ثالث ــى معن ــر عل ــرة تحجي ــي فت ــن هــم ف ــة الذي ــوزارة المالي ــن ل ــوان التابعي ــي الأع ــة ف قائم

ــي 2011. ــد 14 جانف ــي بع ــار جبائ ــاط مستش ــرة نش ــص لمباش ــم تراخي ــّم منحه ــن ت ــة والذي ــة الجزائي المجل

لماذا لم تعمل وزارة المالية على حذف الأمر عدد 83 لسنة 1995 والأمر عدد 1875 لسنة 1998. –

ــح  – ــة لمصال ــي حماي ــّم منحهــا لمباشــرة نشــاط مستشــار جبائ ــي ت ــة التراخيــص الت ــم تســحب وزارة المالي لمــاذا ل

ــالأداء. ــن ب ــة والمطالبي ــة العام ــن الشــبان والخزين المستشــارين الجبائيي

غيــر أنــه لــم يتلــق رّدا علــى مطلبــه، الأمــر الــذي دفعــه للقيــام بالدعــوى الماثلــة وذلــك قصــد إلــزام الجهــة المّدعــى 

عليهــا بتمكينــه مــن المعطيــات المطلوبــة بالســتناد إلــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 

2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الجهــة المدعــى عليهــا بتاريــخ 6 جانفــي 2020 والمتضّمــن بالخصــوص 

أّن أحــكام الفصــل 3 مــن القانــون الأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة اقتضــى توفــر المعلومــة لــدى الهيــكل 

المعنــي، طالبــة علــى هــذا الأســاس رفــض الدعــوى بخصــوص طلــب العــارض النفــاذ إلــى قائمــة الأعــوان التابعيــن ســابقا 

لــوزارة الماليــة الذيــن هــم فــي فتــرة تحجيــر علــى معنــى الفصــل 97 ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة والذيــن تــّم منحهــم تراخيــص 

لمباشــرة نشــاط مستشــار جبائــي بعــد 14 جانفــي 2011، باعتبــار أن أحــكام الأمــر عــدد 1875 لســنة 1998 المــؤرخ فــي 28 

ســبتمبر 1998 المتعلــق بضبــط الشــروط والإجــراءات المتعلقــة باســناد الموظفيــن العمومييــن ترخيصــا لممارســة نشــاط خــاص 

بمقابــل لــه عالقــة بمباشــرة مهامهــم لــم تلــزم وزارة الماليــة بمســك قائمــة فــي الأعــوان الذيــن تــّم منحهــم تراخيــص لتعاطــي 

مهنــة مستشــار جبائــي وهــم فــي فتــرة تحجيــر وبالتالــي فــإن وزارة الماليــة ل تتوفــر علــى القائمــة المطلوبــة، مضيفــة بــأن 

بقيــة طلبــات العــارض ل ينطبــق عليهــا تعريــف المعلومــة مثلمــا وردت بالفصــل 3 مــن القانــون الأساســي المتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة ودعــت تبعــا لذلــك لرفــض الدعــوى بخصــوص هــذه الطلبــات أيضــا.

بــداء  وبعــد الّطــالع علــى مــا يفيــد إحالــة تقريــر الجهــة المّدعــى عليهــا علــى العــارض بتاريــخ 10 جانفــي 2020 وذلــك لإ

ــه بخصوصه. ملحوظات

وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد إستيفاء التحقيق في القضية. 

وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

ــى  ــي مــن الحصــول عل ــه القانون ــن العــارض فــي شــخص ممثل ــة بتمكي ــر المالي ــزام وزي ــى إل حيــث تهــدف الدعــوى ال

ــة: ــات التالي المعطي

ــن  – ــا م ــى الفصــل 97 ثالث ــى معن ــر عل ــرة تحجي ــي فت ــن هــم ف ــة الذي ــوزارة المالي ــن ل ــوان التابعي ــي الأع ــة ف قائم

ــي 2011. ــد 14 جانف ــي بع ــار جبائ ــاط مستش ــرة نش ــص لمباش ــم تراخي ــّم منحه ــن ت ــة والذي ــة الجزائي المجل

لماذا لم تعمل وزارة المالية على حذف الأمر عدد 83 لسنة 1995 والأمر عدد 1875 لسنة 1998. –

ــح  – ــة لمصال ــي حماي ــّم منحهــا لمباشــرة نشــاط مستشــار جبائ ــي ت ــة التراخيــص الت ــم تســحب وزارة المالي لمــاذا ل

ــالأداء. ــن ب ــة والمطالبي ــة العام ــن الشــبان والخزين المستشــارين الجبائيي

ــون الساســي عــدد 22 لســنة 2016  ــه بالقان ــة المنصــوص علي ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــه ف ــى حق ــك إل مســتندا فــي ذل

ــة. ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــق بالحــق ف ــارس 2016 والمتعل ــي 24 م والمــؤرخ ف

بخصــوص النفــاذ إلــى قائمــة االأعــوان التابعيــن لــوزارة الماليــة ســابقا والذيــن هــم فــي فتــرة تحجيــر والذيــن 	 

تــّم منحهــم تراخيــص لمباشــرة نشــاط مستشــار جبائــي بعــد 14 جانفــي 2011.
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المعنــي، طالبــة علــى هــذا الأســاس رفــض الدعــوى بخصــوص طلــب العــارض النفــاذ إلــى قائمــة الأعــوان التابعيــن ســابقا 

لــوزارة الماليــة الذيــن هــم فــي فتــرة تحجيــر علــى معنــى الفصــل 97 ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة والذيــن تــّم منحهــم تراخيــص 

لمباشــرة نشــاط مستشــار جبائــي بعــد 14 جانفــي 2011، باعتبــار أن أحــكام الأمــر عــدد 1875 لســنة 1998 المــؤرخ فــي 28 

ســبتمبر 1998 المتعلــق بضبــط الشــروط والإجــراءات المتعلقــة باســناد الموظفيــن العمومييــن ترخيصــا لممارســة نشــاط خــاص 

بمقابــل لــه عالقــة بمباشــرة مهامهــم لــم تلــزم وزارة الماليــة بمســك قائمــة فــي الأعــوان الذيــن تــّم منحهــم تراخيــص لتعاطــي 

مهنــة مستشــار جبائــي وهــم فــي فتــرة تحجيــر وبالتالــي فــإن وزارة الماليــة ل تتوفــر علــى القائمــة المطلوبــة، مضيفــة بــأن 

بقيــة طلبــات العــارض ل ينطبــق عليهــا تعريــف المعلومــة مثلمــا وردت بالفصــل 3 مــن القانــون الأساســي المتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة ودعــت تبعــا لذلــك لرفــض الدعــوى بخصــوص هــذه الطلبــات أيضــا.

بــداء  وبعــد الّطــالع علــى مــا يفيــد إحالــة تقريــر الجهــة المّدعــى عليهــا علــى العــارض بتاريــخ 10 جانفــي 2020 وذلــك لإ

ــه بخصوصه. ملحوظات

وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد إستيفاء التحقيق في القضية. 

وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

ــى  ــي مــن الحصــول عل ــه القانون ــن العــارض فــي شــخص ممثل ــة بتمكي ــر المالي ــزام وزي ــى إل حيــث تهــدف الدعــوى ال

ــة: ــات التالي المعطي

ــن  – ــا م ــى الفصــل 97 ثالث ــى معن ــر عل ــرة تحجي ــي فت ــن هــم ف ــة الذي ــوزارة المالي ــن ل ــوان التابعي ــي الأع ــة ف قائم

ــي 2011. ــد 14 جانف ــي بع ــار جبائ ــاط مستش ــرة نش ــص لمباش ــم تراخي ــّم منحه ــن ت ــة والذي ــة الجزائي المجل

لماذا لم تعمل وزارة المالية على حذف الأمر عدد 83 لسنة 1995 والأمر عدد 1875 لسنة 1998. –

ــح  – ــة لمصال ــي حماي ــّم منحهــا لمباشــرة نشــاط مستشــار جبائ ــي ت ــة التراخيــص الت ــم تســحب وزارة المالي لمــاذا ل

ــالأداء. ــن ب ــة والمطالبي ــة العام ــن الشــبان والخزين المستشــارين الجبائيي

ــون الساســي عــدد 22 لســنة 2016  ــه بالقان ــة المنصــوص علي ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــه ف ــى حق ــك إل مســتندا فــي ذل

ــة. ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــق بالحــق ف ــارس 2016 والمتعل ــي 24 م والمــؤرخ ف

بخصــوص النفــاذ إلــى قائمــة االأعــوان التابعيــن لــوزارة الماليــة ســابقا والذيــن هــم فــي فتــرة تحجيــر والذيــن 	 

تــّم منحهــم تراخيــص لمباشــرة نشــاط مستشــار جبائــي بعــد 14 جانفــي 2011.
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حيث دفعت الجهة المدعى عليها بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة معتبرة 

أن وزارة المالية ل تتوفر على قائمة في الأعوان الذين تّم منحهم تراخيص لتعاطي مهنة مستشار جبائي وهم في فترة تحجير.

عالم والحق في النفاذ إلى المعلومة«. وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن »تضمن الدولة الحق في الإ

وحيث لئن كان الحق في النفاذ إلى المعلومة، يعّد حقا أساسيا لكل شخص طبيعي أو معنوي إّل أن ممارسة هذا الحق 

والنتفاع به تبقى مرتبطة أشّد الرتباط بالوجود الماّدي والقانوني للمعلومة المطلوبة لدى الجهة المّدعى عليها.

وحيــث ثبــت مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى أن وزارة الماليــة، ل تتحــّوز علــى قائمــة فــي الأعــوان الذيــن تــّم منحهــم 

تراخيــص لتعاطــي مهنــة مستشــار جبائــي وهــم فــي فتــرة تحجيــر، مّمــا ل يمكــن لهــا بالتالــي الســتجابة لطلــب العــارض فــي 

النفــاذ إلــى هــذه الوثيقــة، الأمــر الــذي يتجــه معــه التصريــح برفــض الدعــوى أصــال بخصــوص هــذا الطلــب.

 بخصوص النفاذ إلى بقية المعطيات المضمنة بمطلب النفاذ إلى المعلومة.	 

حيــث جوابــا علــى ذلــك أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا صلــب تقريرهــا بــأن هــذه الطلبــات ل ينطبــق عليهــا تعريــف 

ــرّد  ــي مج ــا ه ــة وإنم ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق ف ــق بالح ــي المتعل ــون الأساس ــن القان ــل 3 م ــا وردت بالفص ــة مثلم المعلوم

تســاؤلت الغايــة منهــا اســتجالء أســباب الموقــف الســلبي لمصالــح وزارة الماليــة ودعــت تبعــا لذلــك لرفــض الدعــوى بخصوص 

هــذه الطلبــات أيضــا.

وحيــث يقصــد بالمعلومــة علــى معنــى أحــكام الفصــل 3 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 

مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة أنهــا:« كّل معلومــة مدّونــة مهمــا كان تاريخهــا أو شــكلها أو وعاؤهــا 

والتــي تنتجهــا أو تتحّصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون فــي إطــار ممارســة نشــاطها.«

وحيــث اقتضــى الفصــل 10 مــن القانــون الأساســي المشــار إليــه أعــاله وجــوب »أن يتضّمــن مطلــب النفــاذ إلــى المعلومة 

ضافــة  الســم واللقــب والعنــوان بالنســبة للشــخص الطبيعــي والتســمية الجتماعيــة والمقــّر بالنســبة للشــخص المعنــوي، بالإ

إلــى التوضيحــات الالزمــة بالنســبة للمعلومــة المطلوبــة والهيــكل المعنــي.«

وحيــث ثبــت للهيئــة بالرجــوع إلــى مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة موضــوع الدعــوى الماثلــة، أن التســاؤلت المضمنــة 

بهــذا المطلــب والموجهــة إلــى وزارة الماليــة ل ينطبــق عليهــا تعريــف المعلومــة مثلمــا وردت بالفصــل 3 مــن القانــون الأساســي 

ــي اقتضاهــا الفصــل 10 مــن ذات  ــة الت ــى المعلومــة كمــا لــم يتضمــن التنصيصــات الوجوبي ــق بالحــق فــي النفــاذ إل المتعل

القانــون، الأمــر الــذي تغــدو معــه طلبــات العــارض الغيــر واضحــة والغيــر مســتجيبة للشــروط القانونيــة حريّــة بالرفــض.

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 23 جويليــة 2020 برئاســة 

ــم  ــي وري ــة الخماس ــي ورقي ــر الطرابلس ــس هاج ــاء المجل ــادة أعض ــيدات والس ــس والس ــب الرئي ــود، نائ ــان الأس ــيد عدن الس

العبيــدي وخالــد الســاّلمي ورفيــق بــن عبــد اللــه.
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القرار عدد 1586/2018 بتاريخ 6 ديسمبر 2020:

المنظمة التونسية للتنمية المركزية في شخص ممثلها القانوني/ محافظ البنك 
المركزي التونسي

المفاتيح: مطلب نفاذ، تنصيصات وجوبية، تحديد المعلومة المطلوبة التوضيحات الالزمة.

المبـــــــــــــدأ

وحيــُث ثبــت للهيئــة بالرجــوع إلــى مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة موضــوع الّدعــوى الماثلــة، أنّــه لــم 

يتضّمــن التنصيــص بوضــوح علــى المعلومــة المطلوبــة علــى النحــو الــذي اقتضــاه بصيغــة الوجــوب 

ســتناد  الفصــل 10 المشــار إليــه أعــاله، االأمــر الــذي يغــدو معــه قيــام العــارض بالدعــوى الماثلــة باالإ

ــة بمــا يكــون  ــر واضــح وال يســتجيب للشــروط القانوني ــى المعلومــة المقــّدم غي ــب نفــاذ إل ــى مطل إل

معــه حريّــا بعــدم القبــول.

بعد الّطالع على عريضة الّدعوى المقّدمة من المّدعي المذكور أعاله بتاريخ 26 نوفمبر 2019 والمرّسمة بكتابة الهيئة 

لكترونيك  تحت عدد 1586 والمتضمنة أنّه تّقدم بمطلب نفاذ إلى المعلومة في 05 نوفمبر 2019 إلى مدير المدرسة الوطنية لالإ

والتصالت بصفاقس قصد الحصول على نسخة ورقية من المراسلة التي وجهها العارض إلى مدير المدرسة بتاريخ 14/10/2016 

بالغ عن الغيابات الجماعية للّطلبة، غير أنّه لم يتلّق رّدا على مطلبه رغم انقضاء الآجال القانونية، الأمر الذي دفعه  والمتعّلقة بالإ

للقيام بالّدعوى الماثلة طالبا إلزام الجهة المّدعى عليها بتمكينه من الحصول على الوثيقة المطلوبة بالستناد إلى أحكام القانون 

الأساسي عدد22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في الّنفاذ إلى المعلومة. 

لكترونيــك والتصــالت بصفاقــس بتاريــخ  وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل مديــر المدرســة الوطنيــة لالإ

23 جانفــي 2019 والمتضمــن بالخصــوص أّن المّدعــي لــم يحــّدد فــي عريضــة الّدعــوى الوثيقــة المــراد الّنفــاذ إليهــا حيــث 

دارة المدرســة،  لــم يقــع ذكــر رقــم التســجيل بمكتــب الضبــط وتاريخــه ولــم يتضمــن الملــف مــا يفيــد تســليم المطلــب لإ

عــالم بالغيــاب المشــار إليــه بعريضــة الّدعــوى يشــمل العديــد مــن الوثائــق الصــادرة عــن المّدعــي، مضيفــا  موّضحــا أّن الإ

أّن العــارض يتعّســف فــي اســتعمال حــق الّنفــاذ ومبّينــا أّن هــذا الأخيــر يلجــأ لرفــع القضايــا بصفــة مفرطــة وتقديــم نفــس 

داريــة وهيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة مشــيرا إلــى أنـّـه ولئــن كان العــارض يســتند فــي ذلــك إلــى حّقــه  المطالــب إلــى المحكمــة الإ

فــي التقاضــي فــي مجــال النفــاذ إلــى المعلومــة، فــإّن ذلــك يثقــل كاهــل إدارة المدرســة ومصالــح المحكمــة وبــأّن ذلــك يجعــل 

مــن تركيــز العــارض منكبــا علــى تقديــم العرائــض ومتابعتهــا عوضــا عــن الهتمــام بالتدريــس والبحــث والتأطيــر. مضيفــا بــأّن 

جــّل هــذه الدعــاوى ل تســتند لأســس واقعيــة وقانونيــة ســليمة. طالبــا مــن المّدعــي تحديــد الوثيقــة المــراد الّنفــاذ إليهــا مــن 

حيــث القســم المعنــي بالغيــاب أو عــدد التســجيل بمكتــب الضبــط وتاريخــه أو مــا يفيــد تســّلم إدارة المدرســة لهــذه الوثيقــة 

ليتســنى لهــا الســتجابة بصفــة دقيقــة لمطلــب الّنفــاذ.

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضّية.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية226

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة قبول الّدعوى

لكترونيــك والتصــالت بصفاقس  حيــُث يــروُم المّدعــي مــن خــالل عريضــة دعــواه إلــى إلــزام مديــر المدرســة الوطنيــة لالإ

ــخ 14/10/2016  ــر المدرســة بتاري ــى مدي ــة مــن المراســلة التــي وجههــا العــارض إل ــى نســخة ورقي ــه مــن الحصــول عل بتمكين

بــالغ عــن الغيابــات الجماعيــة للّطلبــة، وذلــك بالســتناد إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه  والمتعّلقــة بالإ

بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــي  ــن المّدع ــا م ــر محــّدد طالب ــاذ غي ــب الّنف ــأّن مطل ــس ب ــك بصفاق لكتروني ــة لالإ ــر المدرســة الوطني ــع مدي ــُث دف وحي

تحديــد الوثيقــة المــراد الّنفــاذ إليهــا مــن حيــث القســم المعنــي بالغيــاب أو عــدد التســجيل بمكتــب الضبــط وتاريخــه أو مــا 

يفيــد تســّلم إدارة المدرســة لهــذه الوثيقــة ليتســنى لهــا الســتجابة بصفــة دقيقــة لمطلــب الّنفــاذ. 

وحيُث تمّسك العارض من خالل رّده بحقِه في النفاذ إلى المعلومة المطلوبة.

وحيــُث يُقصــُد بالمعلومــة علــى معنــى أحــكام الفصــل 3 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 

مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنهــا: » كّل معلومــة مدّونــة مهمــا كان تاريخهــا أو شــكلها أو وعاؤهــا 

والتــي تنتجهــا أو تتحصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون فــي إطــار ممارســة نشــاطها«.

وحيــُث اقتضــى الفصــل 10 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وجــوب »أن يتضّمــن مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة الســم واللقــب والعنــوان بالنســبة للشــخص 

ضافــة إلــى التوضيحــات الالّزمــة بالنســبة للمعلومــة  الطبيعــي، والتســمية الجتماعيــة والمقــر بالنســبة للشــخص المعنــوي، بالإ

المطلوبــة والهيــكل المعنــي.«

وحيــُث ثبــت للهيئــة بالرجــوع إلــى مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة موضــوع الّدعــوى الماثلــة، أنـّـه لــم يتضّمــن التنصيــص 

بوضــوح علــى المعلومــة المطلوبــة علــى النحــو الــذي اقتضــاه بصيغــة الوجــوب الفصــل 10 المشــار إليــه أعــاله، الأمــر الــذي 

ســتناد إلــى مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة المقــّدم غيــر واضــح ول يســتجيب  يغــدو معــه قيــام العــارض بالدعــوى الماثلــة بالإ

للشــروط القانونيــة بمــا يكــون معــه حريـّـا بعــدم القبــول.

وحيُث يّتجه في ضوء ما سبق بيانُه الحكم بعدم قبول الّدعوى.

 ولهذه االأسباب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: عدم قبول الّدعوى.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 08 أكتوبــر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود نائــب الرئيــس، وعضويــة الّســيدات والّســادة منــى الدهــان وريــم العبيــدي ورقيــة الخماســي وهاجــر 

الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الســالمي
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القرار عدد 1793 بتاريخ 19 نوفمبر 2020:

الكنفيدرالية التونسية لرؤساء البلديات في شخص ممثلها القانوني/ وزارة الشؤون 
المحلية والبيئة في شخص ممثلها القانوني

المفاتيح: مطلب نفاذ، تنصيصات وجوبية، تحديد المعلومة المطلوبة بكل دقة التوضيحات الالزمة.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث خالفــا لمــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا وبالرجــوع إلــى أوراق الملــف، تقــّدر الهيئــة أّن 

ــات واضحــة ومحــددة  ــة الحــال هــي طلب ــب النفــاذ موضــوع قضّي ــة بمطل ــات العارضــة المضمن طلب

ســم  ــة االإ ــى المعلوم ــاذ إل ــب النف ــذي يقتضــي » أّن يتضمــن مطل ــى أحــكام الفصــل 10 ال ــى معن عل

ــخص  ــبة للش ــر بالنس ــة والمق ــمية االجتماعي ــي، والتس ــخص الطبيع ــبة للش ــوان بالنس ــب والعن واللق

ــي.«. ــكل المعن ــة والهي ــة المطلوب ــبة للمعلوم ــة بالنس ــات الالزم ــى التوضيح ــة إل ضاف ــوي، باالإ المعن

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 20 ديسـمبر 2019 والمرّسـمة بكتابـة 

مـت بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى وزيـر الشـؤون المحليـة والبيئـة قصـد  الهيئـة تحـت عـدد 1793 والمتّضمنـة أنّهـا تقدَّ

الحصـول علـى نسـخة مـن الوثائـق التاليـة:

قائمة الجمعيات التي تحصلت على تمويل من وزارة الشؤون المحلية والبيئة في إطار اسناد العمل البلدي. –

قائمة في الدورات التكوينية التي أشرفت عليها الوزارة وأسماء المكونين. –

قائمة اسمية في المكونين الذين تتعامل معهم الوزارة. –

سناد العمل الجمعياتي. – حجم الميزانية المخصصة لإ

محاضر لجنة التكوين –

البرنامج التفصيلي لتكوين 10000 مستشار وعون بلدي سنة 2019. –

محضر جلسة عمل بين كّتاب عامين ببلديات بتونس الكبرى واطارات من الوزارة. –

 إل أنّهــا لــم تتلــق رّدا علــى مطلبهــا رغــم انقضــاء الأجــل القانونــي، الأمــر الــذي دفعهــا للقيــام بدعــوى الحــال طالبــة 

إلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكينهــا مــن الوثائــق المطلوبــة مســتندة فــي دعواهــا علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وبعـد الّطـالع علـى التقريـر المدلـى بـه مـن قبـل وزيـر الشـؤون المحليـة والبيئـة بتاريـخ 13 فيفـري 2020 والمتضّمـن 

بالأسـاس أّن طلبـات المّدعيـة ل تتعلـق بمسـألة محـددة أو ملـف معّيـن أو تخـص المعنـي بالأمـر كجمعيـة ورغـم ذلـك فإنّه ل 

يـرى مانعـا مـن تمكينـه مـن الوثائـق علـى أن يتم تحديـد الطلب بـكل دقة، مضيفـا أّن العارضـة تطلب برنامـج الـوزارة والهياكل 

التـي ترجـع لهـا بالنظـر وهـي مـن الوثائق التي تعطـى لهياكل التقييـم والتفقد علـى غرار محكمة المحاسـبات أو مصالـح التفقد 

ذات الختصـاص، وعليـه فـإّن مطلـب المعنـي بالأمـر يتجـاوز إطـار القانـون، مدليا بنسـخة مـن الوثائـق المطلوبة.



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية228

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الّدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــُث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكالً.

من جهة االأصل:

حيُث تهدف ُالّدعوى الماثلة إلى إلزام وزير الشؤون المحلية والبيئة بتمكين المّدعية من الوثائق التالية:  –

قائمة الجمعيات التي تحصلت على تمويل من وزارة الشؤون المحلية والبيئة في إطار اسناد العمل البلدي. –

قائمة في الدورات التكوينية التي أشرفت عليها الوزارة وأسماء المكونين. –

قائمة اسمية في المكونين الذين تتعامل معهم الوزارة. –

سناد العمل الجمعياتي. – حجم الميزانية المخصصة لإ

محاضر لجنة التكوين –

البرنامج التفصيلي لتكوين 10000 مستشار وعون بلدي سنة 2019. –

ــى  – ــك بالســتناد إل ــوزارة، وذل ــرى واطــارات مــن ال ــات بتونــس الكب ــن ببلدي ــاب عامي ــن كّت محضــر جلســة عمــل بي

حّقهــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 

2016 المتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيـُث أفـاد وزيـر الشـؤون المحليـة والبيئـة، فـي نطاق الرّد عـن الّدعـوى، أّن طلبات المّدعيـة ل تتعلق بمسـألة محّددة 

أو ملـف معّيـن أو تخـص المعنـي بالأمـر كجمعيـة ورغـم ذلـك فإنّـه ل يـرى مانعـا مـن تمكينه مـن الوثائـق على أن يتـم تحديد 

الطلـب بـكل دقـة، مضيفـا أّن العارضـة تطلـب برنامـج الـوزارة والهيـاكل التـي ترجـع لهـا بالنظـر وهـي مـن الوثائق التـي تعطى 

لهيـاكل التقييـم والتفقـد علـى غـرار محكمة المحاسـبات أو مصالـح التفقـد ذات الختصاص، وعليـه فإّن مطلـب المعني بالأمر 

يتجـاوز إطـار القانـون، مدليـا بملحوظـات فـي شـأن المسـائل المطروحة والمؤيـدات الالزمة فـي الغرض.

 وحيُث نّص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــُث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لإجــراءات 

وشــروط القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف أهمهــا تكريــس مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة. 

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

ــة، ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات  بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّ

مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة و تكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا 

أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب 

ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ. »

 وحيــث خالفــا لمــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا وبالرجــوع إلــى أوراق الملــف، تقــّدر الهيئــة أّن طلبــات العارضــة 

المضمنــة بمطلــب النفــاذ موضــوع قضّيــة الحــال هــي طلبــات واضحــة ومحــددة علــى معنــى أحــكام الفصــل 10 الــذي يقتضي 

ــة  ــوان بالنســبة للشــخص الطبيعــي، والتســمية الجتماعي ســم واللقــب والعن ــى المعلومــة الإ » أّن يتضمــن مطلــب النفــاذ إل

ضافــة إلــى التوضيحــات الالزمــة بالنســبة للمعلومــة المطلوبــة والهيــكل المعنــي.« والمقــر بالنســبة للشــخص المعنــوي، بالإ

 وحيــث ثبــت للهيئــة مّمــا رشــح مــن التحقيــق فــي الّدعــوى، أّن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة 

ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الديبلوماســية المتعلقــة بهــا، 

كمــا أنـّـه ل ينــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الســتثناء الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 

2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016. بــل علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصولهــا علــى نســخة مــن الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ 

ــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي إطــار ممارســة العمــل  إنّم

ــوزارة  ــاص ال ــال اختص ــي مج ــي ف ــع المدن ــل المجتم ــن قب ــام م ــق الع ــي المرف ــرّف ف ــة التص ــى مراقب ــي إل ــي الرام الجمعيات

ــم مشــاركة  ــن شــأنها تدعي ــات العارضــة م ــى طلب ــا أّن الســتجابة إل ــة، كم ــة والبيئ ــى الشــؤون المحلي شــراف عل ــة بالإ المكلف

العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

 وحيث يتجه، تأسيسا على جميع ما تقّدم، الستجابة لطلبات العارضة.

 

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام وزيــر الشــؤون المحليــة والبيئــة بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا 

القانونــي مــن نســخة ورقيــة مــن الوثائــق التاليــة:

قائمة الجمعيات التي تحصلت على تمويل من وزارة الشؤون المحلية والبيئة في إطار إسناد العمل البلدي. –

قائمة في الدورات التكوينية التي أشرفت عليها الوزارة وأسماء المكونين. –

قائمة إسمية في المكونين الذين تتعامل معهم الوزارة. –

سناد العمل الجمعياتي. – حجم الميزانية المخصصة لإ

محاضر لجنة التكوين –

البرنامج التفصيلي لتكوين 10000 مستشار وعون بلدي سنة 2019. –

محضر جلسة عمل بين كّتاب عامين ببلديات بتونس الكبرى وإطارات من الوزارة. –

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 19 نوفمبــر 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الّدهــان ورقيــة الخماســي وريــم العبيــدي 

وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الّســالمي.
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مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة و تكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا 

أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب 

ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ. »

 وحيــث خالفــا لمــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا وبالرجــوع إلــى أوراق الملــف، تقــّدر الهيئــة أّن طلبــات العارضــة 

المضمنــة بمطلــب النفــاذ موضــوع قضّيــة الحــال هــي طلبــات واضحــة ومحــددة علــى معنــى أحــكام الفصــل 10 الــذي يقتضي 

ــة  ــوان بالنســبة للشــخص الطبيعــي، والتســمية الجتماعي ســم واللقــب والعن ــى المعلومــة الإ » أّن يتضمــن مطلــب النفــاذ إل

ضافــة إلــى التوضيحــات الالزمــة بالنســبة للمعلومــة المطلوبــة والهيــكل المعنــي.« والمقــر بالنســبة للشــخص المعنــوي، بالإ

 وحيــث ثبــت للهيئــة مّمــا رشــح مــن التحقيــق فــي الّدعــوى، أّن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة 

ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الديبلوماســية المتعلقــة بهــا، 

كمــا أنـّـه ل ينــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الســتثناء الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 

2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016. بــل علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصولهــا علــى نســخة مــن الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ 

ــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي إطــار ممارســة العمــل  إنّم

ــوزارة  ــاص ال ــال اختص ــي مج ــي ف ــع المدن ــل المجتم ــن قب ــام م ــق الع ــي المرف ــرّف ف ــة التص ــى مراقب ــي إل ــي الرام الجمعيات

ــم مشــاركة  ــن شــأنها تدعي ــات العارضــة م ــى طلب ــا أّن الســتجابة إل ــة، كم ــة والبيئ ــى الشــؤون المحلي شــراف عل ــة بالإ المكلف

العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

 وحيث يتجه، تأسيسا على جميع ما تقّدم، الستجابة لطلبات العارضة.

 

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام وزيــر الشــؤون المحليــة والبيئــة بتمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا 

القانونــي مــن نســخة ورقيــة مــن الوثائــق التاليــة:

قائمة الجمعيات التي تحصلت على تمويل من وزارة الشؤون المحلية والبيئة في إطار إسناد العمل البلدي. –

قائمة في الدورات التكوينية التي أشرفت عليها الوزارة وأسماء المكونين. –

قائمة إسمية في المكونين الذين تتعامل معهم الوزارة. –

سناد العمل الجمعياتي. – حجم الميزانية المخصصة لإ

محاضر لجنة التكوين –

البرنامج التفصيلي لتكوين 10000 مستشار وعون بلدي سنة 2019. –

محضر جلسة عمل بين كّتاب عامين ببلديات بتونس الكبرى وإطارات من الوزارة. –

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 19 نوفمبــر 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الّدهــان ورقيــة الخماســي وريــم العبيــدي 

وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الّســالمي.



الفصل 11:
 ال يلــزم طالــب النفــاذ بذكــر االأســباب أو المصلحــة مــن الحصــول علــى المعلومة 

ضمــن مطلــب النفاذ.

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1136 بتاريخ 21 ماي 2020:

الكنفيدرالية التونسية لرؤساء البلديات في شخص ممثلها القانوني/ وزير المالية 

المفاتيح: طالب النفاذ، صفة القيام.

المبـــــــــــــدأ

حيــث دفــع وزيــر الماليــة بعــدم توفــر صفــة القيــام لــدى العــارض باعتبــار أّن الهيــكل النقابــي الــذي 

جرائيــة المســتوجبة لتكوينــه.  يترأســه لــم يحتــرم الشــروط القانونيــة واالإ

 وحيــث علــى خــالف مــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا وتطبيقــا الأحــكام الفصــل 9 و11 مــن القانون 

ــوي  ــي أو معن ــخص طبيع ــكل ش ــن ل ــه يمك ــاله، فإنّ ــه أع ــار إلي ــنة 2016 المش ــدد 22 لس ــي عـ االأساس

ــه مــن الحصــول علــى المعلومــة  أن يقــّدم مطلــب فــي النفــاذ إلــى المعلومــة دون أن يذكــر مصلحت

المطلوبــة وبغــض النظــر عــن صفتــه. االأمــر اّلــذي يكــون معــه هــذا الدفــع حريًــا بالرفــض. 

بعد الّطالع على عريضة الدعوى المقّدمة من المّدعي المذكور أعاله بتاريخ 8 أوت 2019 والمرّسمة بكتابة الهيئة تحت 

عدد 1136 والمتضّمنة أنّه تقّدم بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزير المالية قصد الحصول على قائمة اسمية في ضّباط وأعوان 

دارة العامة للديوانة التونسية الذين تّم إرسالهم في مهمات بالخارج منذ غرة جانفي 2015 إلى 30 جوان 2019 مع بيان طبيعة  الإ

المهّمة ومّدتها وتاريخها ونفقاتها المالية وبلد الوجهة، غير أنّه لم يتلق رّدا على مطلبه رغم انقضاء الأجل القانوني، الأمر اّلذي 

دفعه للقيام بالدعوى الماثلة طالبا إلزام الجهة المّدعى عليها بتمكينه من الوثيقة المذكورة مستنًدا في ذلك على أحكام القانون 

الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤّرخ في 24 مارس 2016 والمتعّلق بالحّق في النفاذ إلى المعلومة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن الجهــة المّدعــى عليهــا بتاريــخ 24 ســبتمبر 2019، والــذي دفعت مــن خالله 

ــه ل تتوفــر فيــه صفــة  بالخصــوص بعــدم قبــول مطلــب النفــاذ وعريضــة الدعــوى المقّدميــن مــن قبــل المّدعــي باعتبــار أنّ

ــه،  ــة المســتوجبة لتكوين ــة والإجرائي ــرم الشــروط القانوني ــم يحت ــذي يترأســه ل ــي ال ــكل النقاب ــام بالدعــوى حيــث أّن الهي القي

دارة العامــة للديوانــة دون  مرفقــة تقريرهــا بنســخة مــن بطاقــة حــول طبيعــة المهّمــات بالخــارج المنجــزة مــن قبــل موظفــي الإ

ذكــر مواضيــع المهمــات ومّدتهــا وأســماء ضبــاط وأعــوان الديوانــة الذيــن شــاركوا فيهــا، معتبــرة أّن فــي ذلــك حمايــة لالأعــوان 

ــى  ــالع عل ــارات اّط ــق بزي ــع حســاس وتتعل ــات ذات طاب ــه المهم ــن الســتهداف أو الســتقطاب خاصــة أن هات ــن م المذكوري

الصناعــات الأمنيــة والعســكريّة والتكويــن فــي مجــالت الأمــن النــووي ومكافحــة التســّلح وتزويــر العملــة واكتشــاف المخــّدرات 

لكترونــي للمعلومــات واســتغالل كاميــرات المراقبــة  واســتعمال المــواد البيولوجيــة والكيميائيــة والكشــف بالأشــّعة والتبــادل الإ

ــع للتحالــف  ــل التاب ــن ومكافحــة التموي ــة بعــودة المقاتلي ــي والمخاطــر المّتصل ــران المدن والتصــرّف فــي أمــن الحــدود والطي

الدولــي ضــّد داعــش واســتعمال منظومــات الترّصــد وتحليــل البيانــات. وهــو مــا يتعــذر معــه الســتجابة لطلــب العــارض.

ــة  ــي صف ــه أّن الخــوض ف ــذي أشــار في ــر 2019 وال ــخ 14 أكتوب ــه بتاري ــى ب ــر المّدعــي المدل ــى تقري ــالع عل وبعــد الّط

القائــم يعــد مخالفــا لمقتضيــات القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرِخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 
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الّنفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصليــن 9 و11 منــه، مشــيرا إلــى أّن التحــاد الوطنــي لهيئــات الديوانــة يعتبــر هيــكال نقابيــا 

تأســس فــي كنــف احتــرام القانــون مرفقــا تقريــره بمــا يفيــد نشــر تكويــن النقابــة المذكــورة بالرائــد الرســمي للبــالد التونســية 

ــر العــام للديوانــة ورئيــس الحكومــة متعّلقــة بإعالمهــم  ــر الماليــة والمدي ضافــة إلــى مراســالت موجهــة إلــى كل مــن وزي بالإ

ــى  ــي وعســكري عل ــع أمن ــر الجهــة المّدعــى عليهــا يحــاول إضفــاء طاب ــي. كمــا أضــاف العــارض أّن تقري ــكل نقاب بتأســيس هي

ــث أّن  ــدود حي ــن الح ــظ أم ــي حف ــة ف ــلط المختص ــع الس ــاهمة م ــى المس ــر عل ــذي يقتص ــة ال ــة للديوان دارة العام ــاط الإ نش

ــون الصــرف  ــرام قان ــة احت ــع واســتخالص الأداءات ومراقب ــة تنقــل البضائ ــي قائــم علــى مراقب ــي جبائ نشــاطها الأساســي رقاب

وتراتيــب الرقابــة الصحيــة فــي الحــدود.

وبعــد الّطــالع علــى تقريــر المّدعــي المدلــى بــه بتاريــخ 16 أكتوبــر 2019 والــذي أضــاف فيــه أّن البطاقــة حــول طبيعــة 

دارة العامــة للديوانــة لــم يــرد فيهــا  دارة العامــة للديوانــة المرفقــة بتقريــر الإ المهّمــات بالخــارج المنجــزة مــن قبــل موظفــي الإ

أي اختصــاص مــن الختصاصــات الحساســة المذكــورة بالتقريــر متمســكا بحقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد إستيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرِخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

الّنفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــم  ــذي يترأســه ل ــي ال ــكل النقاب ــار أّن الهي ــدى العــارض باعتب ــام ل ــة القي ــر صف ــة بعــدم توف ــر المالي ــث دفــع وزي حي

ــه.  ــتوجبة لتكوين ــة المس ــة والإجرائي ــروط القانوني ــرم الش يحت

 وحيــث علــى خــالف مــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا وتطبيقــا لأحــكام الفصــل 9 و11 مــن القانــون الأساســي عـــدد 

22 لســنة 2016 المشــار إليــه أعــاله، فإنـّـه يمكــن لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يقــّدم مطلــب فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

دون أن يذكــر مصلحتــه مــن الحصــول علــى المعلومــة المطلوبــة وبغــض النظــر عــن صفتــه. الأمــر اّلــذي يكــون معــه هــذا 

الدفــع حريـًـا بالرفــض. 

وحيث وفيما عدى ذلك، فلقد قّدمت الدعوى في آجالها القانونية مّمن له الصفة مّما يّتجه معه قبولها من هذه الناحية.

من جهة االأصل:

دارة العامــة   حيــُث تهــِدُف الدعــوى إلــى إلــزام وزيــر الماليــة بتمكيــن العــارض مــن قائمــة إســمية فــي ضّبــاط وأعــوان الإ

للديوانــة التونســية الذيــن تــّم إرســالهم فــي مهمــات بالخــارج منــذ غــرة جانفــي 2015 إلــى 30 جــوان 2019 مــع بيــان طبيعــة 

ــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه  المهّمــة ومّدتهــا وتاريخهــا ونفقاتهــا الماليــة وبلــد الوجهــة، إســتناًدا إلــى حّق

بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيــث أفــاد المديــر العــام للديوانــة فــي نطــاق رده عــن الدعــوى بأنّــه يتعــذر علــى وزارة الماليــة الســتجابة لطلــب 

العــارض حمايــة لموظفــي الديوانــة مــن الســتهداف أو الســتقطاب خاصــة أّن هاتــه المهمــات ذات طابــع حســاس وتتعلــق 

بزيــارات اّطــالع علــى الصناعــات الأمنيــة والعســكريّة والتكويــن فــي مجــالت الأمــن النــووي ومكافحــة التســّلح وتزويــر العملــة 
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لكتروني للمعلومات واســتغالل  واكتشــاف المخــّدرات واســتعمال المــواد البيولوجيــة والكيميائيــة والكشــف بالأشــّعة والتبــادل الإ

كاميــرات المراقبــة والتصــرّف فــي أمــن الحــدود والطيــران المدنــي والمخاطــر المّتصلــة بعــودة المقاتليــن ومكافحــة التمويــل 

التابــع للتحالــف الدولــي ضــّد داعــش واســتعمال منظومــات الترّصــد وتحليــل البيانــات، مرفقــا تقريــره ببطاقــة حــول المهمــات 

ــا  ــى تنظيمه ــرف عل ــي تش ــة الت ــات الفنّي ــوص الجتماع ــة بخص ــة للديوان دارة العام ــي الإ ــل موظف ــن قب ــزة م ــارج المنج بالخ

المنّظمــات الدوليــة.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور ان الدولة تضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.

وحيــُث أّن الحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــدُّ حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي بغايــة تكريــس مبــدأي 

الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة وذلــك طبقــا لمــا أقــره ونّظمــه القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه« ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام او بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤدي إل ــك ي إل إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.« 

ــة  ــة للديوان دارة العام ــوان الإ ــاط وأع ــي ضّب ــمية ف ــة الس دلء بالقائم ــا الإ ــى عليه ــة المّدع ــت الجه ــن رفض ــث ولئ وحي

التونســية الذيــن تــّم إرســالهم فــي مهمــات بالخــارج منــذ غــرة جانفــي 2015 إلــى 30 جــوان 2019 مــع بيــان طبيعــة المهّمــة 

ومّدتهــا وتاريخهــا ونفقاتهــا الماليــة وبلــد الوجهــة، حتــى يتســنى للهيئــة الّطــالع عليهــا و التثبــت مــن مــدى قابليتهــا للنفــاذ، 

دارة العامــة للديوانــة بخصــوص الجتماعــات الفنّيــة  دلء ببطاقــة المهّمــات بالخــارج المنجــزة مــن قبــل موّظفــي الإ واكتفــت بــالإ

اّلتــي تشــرف علــى تنظيمهــا المنّظمــات الدوليــة، فــإن ذلــك ل يحــول دون ممارســة الهيئــة لصالحياتهــا والبــت فــي الّدعــوى 

علــى ضــوء المعطيــات المتوفــرة بالملــف.

ــّم  ــن ت ــية الذي ــة التونس ــة للديوان دارة العام ــوان الإ ــاط وأع ــي ضّب ــمية ف ــة إس ــى قائم ــي عل ــول المّدع ــث أّن حص وحي

ــا  ــا وتاريخه ــة ومّدته ــان طبيعــة المهّم ــى 30 جــوان 2019 مــع بي ــذ غــرة جانفــي 2015 إل إرســالهم فــي مهمــات بالخــارج من

ونفقاتهــا الماليــة وبلــد الوجهــة، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي، كمــا ل 

ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعلــق  ــواردة بالفصــل 24 مــن القان ــة مــن حــالت الســتثناء ال ينــدرج ضمــن أي حال

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أّن الدفــع اّلــذي تمّســكت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا بخصــوص حساســية المعلومــات المطلوبــة وطابعهــا الأمنــي 

ومــا يمكــن أن ينجــر عــن إتاحتهــا مــن إضــرار بالأمــن العــام ل يســتقيم ويفتقــد لمــا يبــّرره واقعــا وقانونــا خاصــة وأّن العــارض 

طــار العــام لهــذه المهمــات  رئيــس هيــكل نقابــي بالديوانــة التونســية، فضــالً عــن أّن الجهــة المّدعــى عليهــا مطالبــة بتوضيــح الإ

ومــا إذا كانــت دورات تكوينيــة أو اجتماعــات تعــاون وتنســيق أو فــي إطــار إبــرام عقــود دون الحاجــة للخــوض فــي تفاصيلهــا. 

وحيــُث أنـّـه علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول العــارض علــى الوثيقــة المذكــورة ينــدرج ضمــن تكريــس مبــدأي الشــفافية 

والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بتســيير المرفــق العــام الديوانــي ويدعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة المتعّلقــة 

ــزام  ــب المّدعــي وإل ــى طل ــي الســتجابة إل ــا يّتجــه معــه بالتال ــا، مّم ــي ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمه ــن والتعــاون الدول بالتكوي

الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكينــه مــن نســخة مــن الوثيقــة المطلوبــة.
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ولهذه االأسبـاب:

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــِل بإلــزاِم وزيــر الماليــة بتســليم العــارض نســخة ورقيــة مــن قائمــة إســمية فــي 

دارة العامــة للديوانــة التونســية الذيــن تــّم إرســالهم فــي مهمــات بالخــارج منــذ غــرة جانفــي 2015 إلــى 30  ضّبــاط وأعــوان الإ

جــوان 2019 مــع بيــان طبيعــة المهّمــة ومّدتهــا وتاريخهــا ونفقاتهــا الماليــة وبلــد الوجهــة. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

ــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 21 مــاي 2020 برئاســة  ــة الّنفــاذ إل  وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئ

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس هاجــر الطرابلســي ورقيــة الخماســي 

وريــم العبيــدي ومحمــد القســنطيني ورفيــق بــن عبــد اللــه.
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القرار عدد 1516 بتاريخ 24 سبتمبر 2020:

ع.ز/ مدير المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

المفاتيح: طالب النفاذ، الغاية من مطلب النفاذ، صفة القيام.

المبـــــــــــــدأ

وحيــُث خالًفــا لمــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا فــإّن طالــب النفــاذ غيــُر ُملــزٍم بذكــر االأســباب مــن 

ــا الأحــكام الفصــل 11 مــن القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016  الحصــول علــى المعلومــة تطبيًق

المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة الــذي نــّص علــى أنّــه: » ال 

يُلــزم طالــب النفــاذ بذكــر االأســباب أو المصلحــة مــن الحصــول علــى المعلومــة ضمــن مطلــب النفــاذ«.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة من المّدعـي المذكور أعاله بتاريـخ 08 نوفمبر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 1516 والمتضّمنـة أنّـه تقـّدم بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى المدرسـة العليـا للتجـارة بصفاقس قصـد الحصول 

علـى نسـخة ورقيـة مـن جـدول توزيـع الطلبة حسـب الشـعب والفرق في جميـع الختصاصـات والمسـتويات، غير أنّه لـم يتلّق 

رًدا علـى مطلبـه رغـم انقضـاء الأجـل القانونـي، الأمـر الـذي دفعـه للقيـام بالّدعـوى الماثلة طالًبـا إلزام مديـر المدرسـة العليا 

للتجـارة بصفاقـس بتمكينـه مـن الوثيقـة المطلوبـة مؤسًسـا دعـواه علـى حّقه فـي النفاذ إلـى المعلومة طبقـا لما تقتضيـه أحكام 

القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعلـق بالحق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر الُمدلــى بــه مــن قبــل مديــر المدرســة العليــا للتجــارة بصفاقــس بتاريــخ 26 نوفمبــر 2019 

المتضّمــن بالخصــوص أّن عــدم تمكيــن العــارض مــن المعلومــة المطلوبــة كان بغــرض حمايــة المعطيــات الشــخصية لزمالئــه 

الأســاتذة وحفاًظــا علــى المنــاخ العــام داخــل المؤسســة وتجنيبهــا للمشــاكل ســيما وأن العــارض لــم يُحــّدد أســباب طلبــه، 

مضيًفــا فــي نفــس الســياق أنـّـه تــّم نشــر جــداول الأوقــات المطلوبــة علــى موقــع الــواب للمؤسســة.

ــوص أّن  ــن بالخص ــمبر 2019 والمتضّم ــخ 18 ديس ــارض بتاري ــل الع ــن قب ــه م ــى ب ــر الُمدل ــى التقري ــالع عل ــد الّط  وبع

ــل فــي الحصــول علــى نســخة مــن جــداول توزيــع الطلبــة  الجهــة المّدعــى عليهــا قــد انحرفــت بإجابتهــا عــن مطلبــه الُمتمّث

بحســب الختصــاص والمســتوى وليــس جــداول أوقــات زمالئــه الأســاتذة أو جــداول أوقــات الطلبــة كمــا أّن القــول بإحتوائهــا 

علــى المعطيــات الشــخصية لالأســاتذة مجانــٌب للصــواب طالمــا أّن الأمــٌر يقتصــر فقــط علــى ذكــر إســم ولقــب ورتبــة الُمــدرس، 

مضيًفــا فــي ذات الســياق أنــه خالًفــا لمــا تّدعيــه جهــة المّدعــى عليهــا حــول نشــرها المعلومــات المطلوبــة علــى موقــع الــواب 

فإنّــه يعُســُر النفــاذ إليهــا طالمــا أنــه يتوّجــب علــى كل طالــب إنشــاء حســاب شــخصي وكلمــة عبــور.

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الّدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.
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قررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــُث ُقدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لــه الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأمــر الــذي يتعّيــُن 

معــُه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل: 

 حيــُث تهــدُف الّدعــوى إلــى إلــزام مديــر المدرســة العليــا للتجــارة بصفاقــس 1 بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن 

جــدول توزيــع الطلبــة حســب الشــعب والفــرق فــي جميــع الإختصاصــات والمســتويات، إســتناًدا إلــى حّقــه فــي الّنفــاذ إلــى 

المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة.

ســتجابة  ــه تقــّرر عــدم الإ ــرّد عــن الّدعــوى، أنّ ــا للتجــارة بصفاقــس، فــي نطــاق ال ــر المدرســة العلي  وحيــُث دفــع مدي

ــُن معطيــات  ــًة للمعطيــات الشــخصية المتعلقــة بزمالئــه بإعتبــار أّن الجــداول المطلوبــة تتضّم لطلــب العــارض وذلــك حماي

ــا علــى المنــاخ العــام داخــل المؤسســة وتجنيبهــا للمشــاكل ســيما وأّن العــارض  شــخصية وتوقيــت عمــل المدرســين وحفاًظ

لــم يحــّدْد أســباب طلبــه. مضيًفــا فــي ذات الســياق أنـّـه تــّم نشــر جــداول أوقــات مختلــف فــرق الطلبــة حســب الإختصــاص 

ــى الصفحــة الرســمية لموقــع واب المؤسســة. والمســتوى الدراســي بالمؤسســة عل

 وحيُث نص الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمُن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا  ــارُس طبًق ــوي يُم ــي أو معن ــخص طبيع ــكل ش ــًيا ل ــا أساس ــّد حًق ــة، يُع ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق ف ــُث أّن الح  وحي

ــق  ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــدد 22 لســنة 2016 الم ــي ع ــون الأساس ــا بالقان ــط المنصــوص عليه ــراءات والضواب لالإج

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة فيمــا 

يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة ودعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العامــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

 وحيــُث خالًفــا لمــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا فــإّن طالــب النفــاذ غيــُر ُملــزٍم بذكــر الأســباب مــن الحصــول علــى 

ــا لأحــكام الفصــل 11 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق  المعلومــة تطبيًق

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة الــذي نــّص علــى أنـّـه: » ال يُلــزم طالــب النفــاذ بذكــر االأســباب أو المصلحــة مــن الحصــول 

علــى المعلومــة ضمــن مطلــب النفــاذ«.

وحيــُث إقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنـّـُه ل يُمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إل إذا كان ذل

ــُر هــذه المجــالت إســتثناءات  ــة. ول تُعتب ــه الفكري ــه الشــخصية وملكيت ــه الخاصــة ومعطيات ــة حيات ــر فــي حماي بحقــوق الغي

مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن يكــون الضــرر جســيًما ســواء كان آنًيــا 

ــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا لــكل طلــب ويراعــى  ــا كمــا تكــون خاضعــة لتقدي أو لحًق

التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

 وحيــُث أّن حصــول العــارض علــى نســخة مــن جــداول توزيــع مختلــف فــرق الطلبــة حســب الإختصــاص والمســتوى 

الدراســي، ليــس مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة الُمّتصلــة 

ســتثناء الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22  بهمــا، كمــا أنـّـه ل ينــدرُج ضمــن أّي حالــة مــن حــالت الإ

لســنة 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــق أهــداف  ــُر ضمــن تحقي ــة ينصه ــات المطلوب ــى المعلوم ــإّن ُحصــول العــارض عل ــك ف ــى عكــس ذل ــُه وعل ــث أنّ  وحي

القانــون الّراميــة إلــى تكريــس مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة علــى مســتوى المؤسســة الجامعيــة المعنيــة وفــي دعــم الثقــة فــي 

الهيــاكل العموميــة، بّمــا يّتجــه معــه بالتالــي قبــول الّدعــوى أصــال وإلــزام مديــر المدرســة العليــا للتجــارة بصفاقــس بتمكيــن 

العــارض مــن نســخة مــن جــداول توزيــع مختلــف فــرق الطلبــة حســب الختصاصــات والمســتويات الدراســية. 

ولهـذه االأسباب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

ــا للتجــارة بصفاقــس بتســليم العــارض نســخة  ــر المدرســة العلي ــزام مدي ــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل أّوال: قب

ــع الختصاصــات والمســتويات الدراســية بالمؤّسســة.  ــة حســب الشــعب والفــرق فــي جمي ــع الطلب ــة مــن جــداول توزي ورقي

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. 

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته الُمنعقــدة بتاريــخ 24 ســبتمبر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وريــم العبيــدي ورقّيــة 

الخماســي وهاجــر الطرابلســي وخالــد الّســالمي. 
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ســتثناء الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22  بهمــا، كمــا أنـّـه ل ينــدرُج ضمــن أّي حالــة مــن حــالت الإ

لســنة 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــق أهــداف  ــُر ضمــن تحقي ــة ينصه ــات المطلوب ــى المعلوم ــإّن ُحصــول العــارض عل ــك ف ــى عكــس ذل ــُه وعل ــث أنّ  وحي

القانــون الّراميــة إلــى تكريــس مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة علــى مســتوى المؤسســة الجامعيــة المعنيــة وفــي دعــم الثقــة فــي 

الهيــاكل العموميــة، بّمــا يّتجــه معــه بالتالــي قبــول الّدعــوى أصــال وإلــزام مديــر المدرســة العليــا للتجــارة بصفاقــس بتمكيــن 

العــارض مــن نســخة مــن جــداول توزيــع مختلــف فــرق الطلبــة حســب الختصاصــات والمســتويات الدراســية. 

ولهـذه االأسباب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

ــا للتجــارة بصفاقــس بتســليم العــارض نســخة  ــر المدرســة العلي ــزام مدي ــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل أّوال: قب

ــع الختصاصــات والمســتويات الدراســية بالمؤّسســة.  ــة حســب الشــعب والفــرق فــي جمي ــع الطلب ــة مــن جــداول توزي ورقي

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. 

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته الُمنعقــدة بتاريــخ 24 ســبتمبر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وريــم العبيــدي ورقّيــة 

الخماســي وهاجــر الطرابلســي وخالــد الّســالمي. 
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القرار عدد 1760 بتاريخ 12 نوفمبر 2020:

م.ع/ وزارة العدل )المحكمة االبتدائية بصفاقس 2( في شخص ممثلها القانوني

المفاتيح: طالب النفاذ، الغاية من مطلب النفاذ، المصلحة، صفة القيام.

المبـــــــــــــدأ

ــباب أو  ــر االأس ــاذ بذك ــب النف ــزم طال ــه »ال يل ــور أنّ ــون المذك ــن القان ــل 11 م ــى الفص ــث اقتض وحي

ــا«. ــب النف ــن مطل ــة ضم ــى المعلوم ــول عل ــن الحص ــة م المصلح

ــة ال  ــى المعلوم ــاذ إل ــي الّنف ــق ف ــة الح ــور أّن ممارس ــل المذك ــكام الفص ــن أح ــتخلص م ــث يس  وحي

ــر ملــزم بذكــر أســباب  ــه غي يشــترط فيهــا توفــر ال الصفــة وال المصلحــة لــدى طالــب النفــاذ، كمــا أنّ

ــاذ. ــب النف ــن مطل ــة ضم ــى المعلوم ــول عل ــب الحص طل

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعوى المقّدمة مـن المّدعي المذكـور أعاله بتاريخ 15 جانفـي 2020 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

م بمطلب نفاذ إلـى المعلومة إلى رئيس المحكمـة البتدائية بصفاقـس 2 قصد الحصول  تحـت عـدد 1760 والمتّضمّنـة أنّـه تقـدَّ

علـى نسـخة مـن ملف التفويت فـي الممتلكات الخاصة بشـركة كيتاموبـل بعد إعالن الفلسـة والمتضمن لـ:

التقرير النهائي المعد من طرف أمين الفلسة، –

عقود البيع لكل الممتلكات، –

محاضر كل بتة تمت، –

تقارير الخبراء المعاينين لكل الممتلكات وتقدير ثمنها قبل البيع، –

فواتير لكل الدائنين الذين وقع خالص مستحقاتهم، –

نص الحكم الصادر من المحكمة الفرنسية، –

ــا   إل أنــه لــم يتلــق رّدا علــى مطلبــه رغــم انقضــاء الأجــل القانونــي، الأمــر الــذي دفعــُه للقيــام بدعــوى الحــال طالًب

إلــزام الجهــة المدعــى عليهــا بتمكينــه مــن الوثائــق المطلوبــة مســتندا فــي دعــواه علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 

ــى المعلومــة. ــق بالحــّق فــي النفــاذ إل لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل رئيــس المحكمــة البتدائيــة بصفاقــس 02 بتاريــخ 28 فيفــري 2020 

والــذي يوجــه مــن خاللــه العــارض مباشــرة أو بواســطة محاميــه، إلــى تقديــم مطلــب فــي الطــالع علــى الملــف أو الحصــول 

علــى نســخة مــن أوراقــه دون الحاجــة لتقديــم مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة باعتبــار أنــه أحــد المعنييــن بقضيــة تفليــس شــركة 

كيتاموبــل.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل وزيــر العــدل بتاريــخ 06 مــارس 2020 والمتضّمــن بالأســاس أنّــه ل 

يمكــن الّطــالع علــى الحســابات المودعــة بكتابــة المحكمــة إل ممــن تتوفــر فيــه صفــة الدائــن والمصلحــة وهــو مــا ل يتوّفــر 

ــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى  فــي العــارض مســتندا فــي ذلــك إلــى أحــكام الفصــل 11 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 المتعّل

المعلومــة وإلــى الفصــل 548 مــن المجلــة التجاريــة، طالبــا بذلــك رفــض الدعــوى لعــدم جّديتهــا. 

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل المّدعــي بتاريــخ 19 مــارس 2020 والمتضمــن بالخصــوص أنـّـه تعــذر 

ــف نشــاطها نتيجــة الحجــر الصحــي الشــامل بســبب جائحــة  ــة بصفاقــس نظــرا لتوق ــة البتدائي ــى المحكم ــه التوجــه إل علي

الكورونــا، طالبــا مــن الهيئــة مواصلــة التحقيــق فــي القضيــة.

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولها شــكال.

من جهة االأصل:

 حيــث تهــدف الّدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام وزيــر العــدل بوصفــه الممثــل القانونــي للمحكمــة البتدائيــة بصفاقــس 2 

بتمكيــن العــارض مــن نســخة مــن وثائــق ملــف التفويــت فــي الممتلــكات الخاصــة بشــركة كيتاموبــل بعــد إعــالن الفلســة، وذلــك 

ــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24  بالســتناد إلــى حّق

مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيــُث أفــاد رئيــس المحكمــة البتدائيــة بصفاقــس 2، فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى، أنّــه يمكــن للعــارض أّن يتقــدم 

مباشــرة بمطلــب فــي الّطــالع علــى الملــف أو الحصــول علــى نســخة مــن أوراقــه دون الحاجــة إلــى تقديــم مطلــب نفــاذ إلــى 

المعلومــة.

بتدائيــة بصفاقــس 2، فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى،   وحيــث أفــاد وزيــر العــدل بوصفــه الممثــل القانونــي للمحكمــة الإ

بعــدم توفــر الصفــة والمصلحــة فــي المّدعــي للقيــام بالّدعــوى الماثلــة، مّمــا يتجــه معــه رفضهــا. 

 وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث أّن الحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات 

ــق بالحــّق فــي  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل والشــروط المنصــوص عليهــا بالقان

النفــاذ إلــى المعلومــة. 

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

ــة، ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات  بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّ
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 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل وزيــر العــدل بتاريــخ 06 مــارس 2020 والمتضّمــن بالأســاس أنّــه ل 

يمكــن الّطــالع علــى الحســابات المودعــة بكتابــة المحكمــة إل ممــن تتوفــر فيــه صفــة الدائــن والمصلحــة وهــو مــا ل يتوّفــر 

ــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى  فــي العــارض مســتندا فــي ذلــك إلــى أحــكام الفصــل 11 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 المتعّل

المعلومــة وإلــى الفصــل 548 مــن المجلــة التجاريــة، طالبــا بذلــك رفــض الدعــوى لعــدم جّديتهــا. 

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل المّدعــي بتاريــخ 19 مــارس 2020 والمتضمــن بالخصــوص أنـّـه تعــذر 

ــف نشــاطها نتيجــة الحجــر الصحــي الشــامل بســبب جائحــة  ــة بصفاقــس نظــرا لتوق ــة البتدائي ــى المحكم ــه التوجــه إل علي

الكورونــا، طالبــا مــن الهيئــة مواصلــة التحقيــق فــي القضيــة.

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولها شــكال.

من جهة االأصل:

 حيــث تهــدف الّدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام وزيــر العــدل بوصفــه الممثــل القانونــي للمحكمــة البتدائيــة بصفاقــس 2 

بتمكيــن العــارض مــن نســخة مــن وثائــق ملــف التفويــت فــي الممتلــكات الخاصــة بشــركة كيتاموبــل بعــد إعــالن الفلســة، وذلــك 

ــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24  بالســتناد إلــى حّق

مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيــُث أفــاد رئيــس المحكمــة البتدائيــة بصفاقــس 2، فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى، أنّــه يمكــن للعــارض أّن يتقــدم 

مباشــرة بمطلــب فــي الّطــالع علــى الملــف أو الحصــول علــى نســخة مــن أوراقــه دون الحاجــة إلــى تقديــم مطلــب نفــاذ إلــى 

المعلومــة.

بتدائيــة بصفاقــس 2، فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى،   وحيــث أفــاد وزيــر العــدل بوصفــه الممثــل القانونــي للمحكمــة الإ

بعــدم توفــر الصفــة والمصلحــة فــي المّدعــي للقيــام بالّدعــوى الماثلــة، مّمــا يتجــه معــه رفضهــا. 

 وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث أّن الحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات 

ــق بالحــّق فــي  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل والشــروط المنصــوص عليهــا بالقان

النفــاذ إلــى المعلومــة. 

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

ــة، ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات  بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّ
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مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة و تكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا 

أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب 

ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«.

ــن  ــة م ــباب أو المصلح ــر الأس ــاذ بذك ــب النف ــزم طال ــه »ل يل ــور أنّ ــون المذك ــن القان ــل 11 م ــى الفص ــث اقتض  وحي

ــا«. ــب النف ــن مطل ــة ضم ــى المعلوم ــول عل الحص

 وحيث يستخلص من أحكام الفصل المذكور أّن ممارسة الحق في الّنفاذ إلى المعلومة ل يشترط فيها توفر ل الصفة ول 

المصلحة لدى طالب النفاذ، كما أنّه غير ملزم بذكر أسباب طلب الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.

 وحيــث أّن طلــب المّدعــي الحصــول علــى نســخة مــن وثائــق ملــف التفويــت فــي الممتلــكات الخاصــة بشــركة كيتاموبــل 

بعــد إعــالن الفلســة، ل ينــدرج ضمــن أّي حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة، بــل وعلــى خــالف ذلــك فــإّن حصولــه علــى نســخة منهــا يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة، مــن جهــة، 

فــي حمايــة حقوقــه باعتبــاره أحــد المعنييــن بملــف قضّيــة التفليــس موضــوع مطلــب النفــاذ، ومــن جهــة أخــرى فــي ضمــان 

تحقيــق أهــداف القانــون المّتصلــة بتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بــإدارة المرفــق العــام للعدالــة وتدعيــم 

مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة فــي هــذا المجــال ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

 وحيــث يتجــه، تأسيســا علــى جميــع مــا تقــّدم، الســتجابة لطلــب العــارض وإلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا فــي شــخص 

ــل بعــد إعــالن الفلســة  ــكات الخاصــة بشــركة كيتاموب ــت فــي الممتل ــف التفوي ــه مــن نســخة مــن مل ــي بتمكين ــا القانون ممثله

والمبّينــة تفصيــال بنــص القــرار.

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

ــر العــدل بتمكيــن العــارض مــن نســخة مــن ملــف التفويــت فــي  ــزام وزي أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل

ــكات الخاصــة بشــركة » kitameuble » بعــد إعــالن فلســتها والمتضمــن لـــ: الممتل

التقرير النهائي المعد من طرف أمين الفلسة، –

عقود البيع لكل الممتلكات، –

محاضر كل بّتة تّمت، –

تقارير الخبراء المعاينين لكل الممتلكات وتقدير ثمنها قبل البيع، –

فواتير لكّل الدائنين الذين وقع خالص مستحقاتهم، –

نص الحكم الصادر من المحكمة الفرنسية، –

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 12 نوفمبــر 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الّدهــان ورقيــة الخماســي وريــم العبيــدي 

وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الّســالمي.



الفصل 12:
عنــد إعــداد المطلــب، يجــب تحديــد كيفيــة النفــاذ إلــى المعلومــة وفــق الصيــغ 

التاليــة:

 االطــالع علــى المعلومــة علــى عيــن المــكان، مــا لــم يكــن فــي ذلــك إضــرار 	 
بهــا،

الحصول على نسخة ورقية من المعلومة	 

مكان	  الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند االإ

 الحصول على مقتطفات من المعلومة	 

يتعّين على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المطلوبة.

وفــي صــورة عــدم توّفرهــا فــي الصيغــة المطلوبــة، يتعّيــن علــى الهيــكل المعنــي 
توفيــر المعلومــة فــي الصيغــة المتاحــة.

الفصل 13:
إذا لــم يتضّمــن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها بالفصلين 10 و12 من هذا 
القانــون، يتولــى المكّلــف بالّنفاذ إلــى المعلومة إبالغ طالب النفاذ بأّي وســيلة تترك 
 أثــرا كتابيــا في أجل ال يتجاوز خمســة عشــر يومــا )15( من تاريخ توّصلــه بالمطلب.

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية242

القرار عدد 1079 بتاريخ 4 أكتوبر 2018:

»المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد« في شخص ممثلها القانوني / الرئيس 
المدير العام لبنك اإلسكان

المفاتيح: قائمة رسوم عقارية، توفر جزئي للمعلومة.

المبـــــــــــــدأ

ــب شــهادة  ــاري المفــرز صل ــى عــدد الرســم العق ــص بالضــرورة عل ــع بعــدم التنصي ــث أّن الدف وحي

رفــع اليــد الجزئــي ال يمكــن بــأي حــال مــن أّن يمنــع النفــاذ إلــى هــذه القائمــة، ذلــك أّن الجهــة المّدعــى 

ــّد العارضــة بقائمــة  ــل يكفــي أّن تم ــة المفــرزة ب ــع الرســوم العقاري ــر جمي ــة بتوفي ــر مطالب ــا غي عليه

تشــمل أعــداد الرســوم العقاريــة المفــرزة المتوفــرة لديهــا.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 22 جويليـة 2019 والمرّسـمة بكتابـة 

سـكان قصد  مـت بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومة إلـى الرئيـس المدير العـام لبنك الإ الهيئـة تحـت عـدد 1079والمتّضمنـة أنّهـا تقدَّ

الحصـول قائمـة للرسـوم العقاريـة التـي تـم اسـتخراجها مـن الرسـم العقـاري الأصلي عـدد 8936 أريانـة والتي تـم تمكينها من 

رفـع اليـد الجزئـي، إل أّن مطلبهـا جوبـه بالرفـض، مّمـا دفعهـا للقيـام بدعـوى الحـال إلـزام الجهة المدعـى عليهـا بتمكينها من 

الوثيقـة المذكـورة مسـتندًة فـي ذلـك علـى أحكام القانون الأساسـي عدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ في 24 مـارس 2016 والمتعّلق 

بالحـّق في النفـاذ إلـى المعلومة.

ــخ 16 أوت 2019  ــكان بتاري س ــك الإ ــام لبن ــر الع ــس المدي ــل الرئي ــن قب ــه م ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالّع عل ــد الط  وبع

والمتضمــن بالخصــوص أّن طّلــب المّدعيــة فــي جزئــه الأول يعــد مــن مشــمولت إدارة الملكيــة العقاريــة، أمــا بالنســبة للجــزء 

ســتظهار بشــهادة ملكيــة مفــرزة حتــى يمكــن المقتــرض مــن شــهادة رفــع يــد جزئــي وبالتالــي  الثانــي فــإّن البنــك ل يشــترط الإ

فــإّن شــهائد رفــع اليــد الجزئــي ل تشــتمل بالضــرورة علــى عــدد الرســم العقــاري المفــرز وإنّمــا تشــتمل علــى عــدد الشــقة أو 

قطعــة الأرض كمــا نــص عليهــا عقــد البيــع.

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــذي  ــر اّل ــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأم ــة وكان ــا الّصف ــن له ــي ومّم ــي الأجــل القانون ــث قّدمــت الدعــوى ف  حي

ــن معــه قبولهــا شــكال. يتعّي

من جهة االأصل:

ســكان بتمكيــن العارضــة مــن قائمــة للرســوم   حيــُث تهــدف الّدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام الرئيــس المديــر العــام لبنــك الإ

العقاريــة التــي تــّم اســتخراجها مــن الرســم العقــاري الأصلــي عــدد 8936 أريانــة والتــي تــّم تمكينهــا مــن رفــع اليــد الجزئــي، 

ســتاد إلــى حّقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي  وذلــك بالإ

24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

دلء بقائمــة فــي الرســوم  ــأّن الإ ســكان، فــي نطــاق رّده عــن الدعــوى، ب ــر العــام لبنــك الإ  وحيــث أفــاد الرئيــس المدي

العقاريــة المفــرزة مــن رســم عقــاري هــو مــن مشــمولت إدارة الملكيــة العقاريــة، مؤكــًدا أّن شــهائد رفــع اليــد الجزئــي التــي 

تســندها البنــك ل يُنــص فيهــا ضــرورة علــى عــدد الرســم العقــاري المفــرز.

 وحيث اقتضى أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة«.

وحيــث أّن الدفــع بعــدم التنصيــص بالضــرورة علــى عــدد الرســم العقــاري المفــرز صلــب شــهادة رفــع اليــد الجزئــي ل 

يمكــن بــأي حــال مــن أّن يمنــع النفــاذ إلــى هــذه القائمــة، ذلــك أّن الجهــة المّدعــى عليهــا غيــر مطالبــة بتوفيــر جميــع الرســوم 

العقاريــة المفــرزة بــل يكفــي أّن تمــّد العارضــة بقائمــة تشــمل أعــداد الرســوم العقاريــة المفــرزة المتوفــرة لديهــا.

وحيــث أّن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن القائمــة المطلوبــة، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن 

ســتثناء  العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا أّن المعطيــات المضمنــة بالوثائــق المطلوبــة ل تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الإ

الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــق  ــا ينصهــر ضمــن تحقي ــا عليه ــة واطالعه ــة المطلوب ــى القائم ــإن حصــول العارضــة عل ــك ف ــى خــالف ذل ــث وعل وحي

ــي. ــاع البنك ــي القط ــاءلة ف ــفافية والمس ــدأ الش ــس مب ــى تكري ــة إل ــون الرامي ــداف القان أه

ستجابة لطلب العارضة والتصريح بقبول الّدعوى أصال. وحيُث يتجه تأسيسا على ما سبق بيانه، الإ

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

للرسوم  قائمة  من  العارضة  بتمكين  سكان  الإ لبنك  العام  المدير  الرئيس  بإلزام  الأصل  وفي  شكالً  الّدعوى  قبول  أّوال: 

العقارية التي تم استخراجها من الرسم العقاري الأصلي عدد 8936 أريانة والتي تم تمكينها من رفع اليد الجزئي. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 05 مــارس 2020 برئاســة 

ــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي  الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس رقّي

ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وريــم العبيــدي.
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من جهة االأصل:

ســكان بتمكيــن العارضــة مــن قائمــة للرســوم   حيــُث تهــدف الّدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام الرئيــس المديــر العــام لبنــك الإ

العقاريــة التــي تــّم اســتخراجها مــن الرســم العقــاري الأصلــي عــدد 8936 أريانــة والتــي تــّم تمكينهــا مــن رفــع اليــد الجزئــي، 

ســتاد إلــى حّقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي  وذلــك بالإ

24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

دلء بقائمــة فــي الرســوم  ــأّن الإ ســكان، فــي نطــاق رّده عــن الدعــوى، ب ــر العــام لبنــك الإ  وحيــث أفــاد الرئيــس المدي

العقاريــة المفــرزة مــن رســم عقــاري هــو مــن مشــمولت إدارة الملكيــة العقاريــة، مؤكــًدا أّن شــهائد رفــع اليــد الجزئــي التــي 

تســندها البنــك ل يُنــص فيهــا ضــرورة علــى عــدد الرســم العقــاري المفــرز.

 وحيث اقتضى أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة«.

وحيــث أّن الدفــع بعــدم التنصيــص بالضــرورة علــى عــدد الرســم العقــاري المفــرز صلــب شــهادة رفــع اليــد الجزئــي ل 

يمكــن بــأي حــال مــن أّن يمنــع النفــاذ إلــى هــذه القائمــة، ذلــك أّن الجهــة المّدعــى عليهــا غيــر مطالبــة بتوفيــر جميــع الرســوم 

العقاريــة المفــرزة بــل يكفــي أّن تمــّد العارضــة بقائمــة تشــمل أعــداد الرســوم العقاريــة المفــرزة المتوفــرة لديهــا.

وحيــث أّن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن القائمــة المطلوبــة، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن 

ســتثناء  العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا أّن المعطيــات المضمنــة بالوثائــق المطلوبــة ل تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الإ

الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــق  ــا ينصهــر ضمــن تحقي ــا عليه ــة واطالعه ــة المطلوب ــى القائم ــإن حصــول العارضــة عل ــك ف ــى خــالف ذل ــث وعل وحي

ــي. ــاع البنك ــي القط ــاءلة ف ــفافية والمس ــدأ الش ــس مب ــى تكري ــة إل ــون الرامي ــداف القان أه

ستجابة لطلب العارضة والتصريح بقبول الّدعوى أصال. وحيُث يتجه تأسيسا على ما سبق بيانه، الإ

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

للرسوم  قائمة  من  العارضة  بتمكين  سكان  الإ لبنك  العام  المدير  الرئيس  بإلزام  الأصل  وفي  شكالً  الّدعوى  قبول  أّوال: 

العقارية التي تم استخراجها من الرسم العقاري الأصلي عدد 8936 أريانة والتي تم تمكينها من رفع اليد الجزئي. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 05 مــارس 2020 برئاســة 

ــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي  الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس رقّي

ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وريــم العبيــدي.



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية244

القرار عدد 1117 بتاريخ 12 مارس 2020:

ة إلستغالل وتوزيع المياه
ّ
ع.س/ الرئيس المدير العام للشركة التونسي

المفاتيح: طلب معلومة، توفير المعلومة في صيغة مطلوبة.

المبـــــــــــــدأ

ــكل  ــى الهي ــن عل ــه يتعّي ــه أنّ ــار إلي ــي المش ــون االأساس ــن القان ــل 12 م ــكام الفص ــت أح ــث إقتض وحي

ــة. ــة المطلوب ــي الصيغ ــة ف ــر المعلوم ــي توفي المعن

وحيــث طالمــا ثبــت مــن االأوراق المظروفــة بملــف القضّيــة، أنـّـه فضــال علــى أّن العــارض لــم يتوّصــل 

بالمعلومــات المطلوبــة فــإّن الجهــة المّدعــى عليهــا لــم تلتــزم بإحتــرام صيغــة طلــب النفــاذ، لذلــك 

ســتغالل وتوزيــع  وتطبيقــا الأحــكام الفصــل 12 المذكــور فإنـّـه يُحَمــُل قانونــا علــى الشــركة التونســّية الإ

ســتجابة لطلــب المّدعــي بتمكينــه مــن الوثائــق المتعّلقــة بتاريخ  الميــاه فــي شــخص ممّثلهــا القانونــي االإ

صلوحيــة قنــوات شــبكة توزيــع الميــاه وعــدد االآبــار المســتغّلة وكميــة ضــخ ّكل بئــر فــي صيغــة ورقيــة 

مثلمــا يرغــب وطبقــا لمــا ورد بيانــه وتحديــده بمطلــب النفــاذ.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمـة من المّدعـي المذكور أعـاله، بتاريـخ 01 أوت 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 1117 والتـي تفيـد أنّـه تقـّدم بمطالـب فـي النفـاذ إلـى المعلومـة إلـى الرئيـس المديـر العـام للشـركة التونسـّية 

سـتغالل وتوزيـع الميـاه بتاريـخ 24 جـوان 2019 قصـد الحصول على نسـخة ورقيـة من مخطط شـبكة توزيع الميـاه بمعتمدية  لإ

أم العرائـس وتاريـخ صلوحيـة قنـوات الشـبكة ومعلومـات حـول عـدد الآبار المسـتغّلة وكمية ضخّ كل بئـر، غير أنّه لـم يتّلق رّدا 

علـى مطلبـه رغـن انقضـاء الأجـل القانوني، الأمر الـذي دفعه للقيام بالّدعـوى الماثلة طالبا إلـزام الجهة المّدعـى عليها بتمكينه 

مـن المعلومـات المطلوبـة، إسـتنادا إلـى حّقه في النفاذ إلـى المعلومة المنصوص عليه بأحكام القانون الأساسـي عدد 22 لسـنة 

2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق في النفاذ إلـى المعلومة.

سـتغالل وتوزيع الميـاه بتاريخ  وبعـد الّطـالع علـى التقريـر المدلـى به من قبـل الرئيس المدير العام للشـركة التونسـّية لإ

لكترونـي بالمعلومـات  28 أوت 2019، والـذي أفـاد مـن خاللـه أنّـه تّـم تمكيـن العـارض بتاريـخ 5 جويليـة 2019 عبـر البريـد الإ

المتعّلقـة بعـدد الآبـار المسـتغّلة وكمّيـة ضـّخ كل بئـر وقنوات شـبكة توزيـع المياه، مدليـا بما يفيد ذلـك، في حين دفـع بتعّذر 

سـتجابة لطلبـه الخـاّص بالحصـول علـى مخطط الشـبكة بإعتبـاره وثيقة تقنية تحـّدد مواقع المنشـآت المائية ومسـار القنوات  الإ

ول يمكـن نشـرها للعمـوم نظـرا لحساسـيتها ومساسـها بالأمـن العام وسـالمة الميـاه الموزعة علـى المواطنين. 

وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد إستيفاء إجراءات التحقيق في القضّية.

وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة. وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــن معــه قبولهــا مــن  حيــث ُقّدمــْت الدعــوى مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأمــر الــذي يتعّي

هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

ســتغالل وتوزيــع الميــاه بتمكيــن العــارض  حيــث تهــدف الدعــــوى إلــى إلــزام الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســّية لإ

مــن نســخة ورقيــة مــن مخطــط شــبكة توزيــع الميــاه بمعتمديــة أم العرائــس وتاريــخ صلوحيــة قنــوات الشــبكة ومعلومــات 

حــول عــدد الآبــار المســتغّلة وكميــة ضــخ ّكل بئــر، إســتنادا إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

وحيــث أفــاد الرئيــس المديــر العــام للشــركة، بأنـّـه تــّم تمكيــن العــارض مــن طلبــه، مثلمــا يتبّيــن مــن المكتــوب الواصــل 

إليــه والمظــروف نســخة منــه بملــف القضّيــة.

ــي  لكترون ــوب الإ ــة بالمكت ــات مرفق ــة معلوم ــّق أيّ ــم يتل ــه ل ــخ 17 ســبتمبر2019 أنّ ــة بتاري ــم العــارض الهيئ ــث أعل وحي

ــه ليــس لديــه  رســالها والحــال أنّ ــا طلبــت منــه موافاتهــا برقــم فاكــس لإ الواصــل إليــه مــن المكلفــة بالنفــاذ بالشــركة بــل إنّه

ــة.  داري ــدى الجهــات الإ عتمادهــا ل ــة رســمية ومختومــة لإ ــى وثيقــة ورقي ــه يرغــب فــي الحصــول عل فاكــس، مضيفــا أنّ

ــن  دلء بنســخة م ــى الإ ــي 25 ســبتمبر2019 إل ــة ف ــي مراســلتها المؤرّخ ــا ف ــة الشــركة المّدعــى عليه ــث دعــت الهيئ وحي

ــاه.  ــع المي مخطــط شــبكة توزي

ســتغالل وتوزيــع الميــاه الصمــت وامتنــع عــن موافــاة الهيئــة   وحيــث لزم الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســّية لإ

بالوثيقــة المطلوبــة. 

وحيث نّص الفصل 32 من الدستور على أّن الدولة تضّمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي نظــم القانــون الأساســي  وحيــث أّن الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حقًّ

عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة طــرق وإجــراءات ممارســته 

ــز مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة وتحســين جــودة المرفــق العــام ودعــم مشــاركة  بغــرض تحقيــق عــّدة أهــداف أبرزهــا تعزي

العمــوم فــي وضــع السياســات العمومّيــة ومتابعــة تنفيذهــا.

ــر  ــي توفي ــكل المعن ــى الهي ــن عل ــه يتعّي ــه أنّ ــار إلي ــي المش ــون الأساس ــن القان ــل 12 م ــكام الفص ــت أح ــث إقتض وحي

ــة. ــة المطلوب ــي الصيغ ــة ف المعلوم

ــات  ــل بالمعلوم ــم يتوّص ــى أّن العــارض ل ــه فضــال عل ــة، أنّ ــف القضّي ــة بمل ــن الأوراق المظروف ــت م ــا ثب ــث طالم وحي

المطلوبــة فــإّن الجهــة المّدعــى عليهــا لــم تلتــزم بإحتــرام صيغــة طلــب النفــاذ، لذلــك وتطبيقــا لأحــكام الفصــل 12 المذكــور 

ســتجابة لطلــب المّدعــي  ســتغالل وتوزيــع الميــاه فــي شــخص ممّثلهــا القانونــي الإ فإنـّـه يُحَمــُل قانونــا علــى الشــركة التونســّية لإ

بتمكينــه مــن الوثائــق المتعّلقــة بتاريــخ صلوحيــة قنــوات شــبكة توزيــع الميــاه وعــدد الآبــار المســتغّلة وكميــة ضــخّ كل بئــر فــي 

صيغــة ورقيــة مثلمــا يرغــب وطبقــا لمــا ورد بيانــه وتحديــده بمطلــب النفــاذ. 

ــى  ــاذ إل ــب النف ــض طل ــي أّن يرف ــكل المعن ــن للهي ــه ل يمك ــر أنّ ــف الذك ــون الأن ــن القان ــل 24 م ــى الفص ــث إقتض وحي

المعلومــة إلّ إّذا كان ذلــك يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا 
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــن معــه قبولهــا مــن  حيــث ُقّدمــْت الدعــوى مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأمــر الــذي يتعّي

هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

ســتغالل وتوزيــع الميــاه بتمكيــن العــارض  حيــث تهــدف الدعــــوى إلــى إلــزام الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســّية لإ

مــن نســخة ورقيــة مــن مخطــط شــبكة توزيــع الميــاه بمعتمديــة أم العرائــس وتاريــخ صلوحيــة قنــوات الشــبكة ومعلومــات 

حــول عــدد الآبــار المســتغّلة وكميــة ضــخ ّكل بئــر، إســتنادا إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

وحيــث أفــاد الرئيــس المديــر العــام للشــركة، بأنـّـه تــّم تمكيــن العــارض مــن طلبــه، مثلمــا يتبّيــن مــن المكتــوب الواصــل 

إليــه والمظــروف نســخة منــه بملــف القضّيــة.

ــي  لكترون ــوب الإ ــة بالمكت ــات مرفق ــة معلوم ــّق أيّ ــم يتل ــه ل ــخ 17 ســبتمبر2019 أنّ ــة بتاري ــم العــارض الهيئ ــث أعل وحي

ــه ليــس لديــه  رســالها والحــال أنّ ــا طلبــت منــه موافاتهــا برقــم فاكــس لإ الواصــل إليــه مــن المكلفــة بالنفــاذ بالشــركة بــل إنّه

ــة.  داري ــدى الجهــات الإ عتمادهــا ل ــة رســمية ومختومــة لإ ــى وثيقــة ورقي ــه يرغــب فــي الحصــول عل فاكــس، مضيفــا أنّ

ــن  دلء بنســخة م ــى الإ ــي 25 ســبتمبر2019 إل ــة ف ــي مراســلتها المؤرّخ ــا ف ــة الشــركة المّدعــى عليه ــث دعــت الهيئ وحي

ــاه.  ــع المي مخطــط شــبكة توزي

ســتغالل وتوزيــع الميــاه الصمــت وامتنــع عــن موافــاة الهيئــة   وحيــث لزم الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســّية لإ

بالوثيقــة المطلوبــة. 

وحيث نّص الفصل 32 من الدستور على أّن الدولة تضّمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي نظــم القانــون الأساســي  وحيــث أّن الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حقًّ

عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة طــرق وإجــراءات ممارســته 

ــز مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة وتحســين جــودة المرفــق العــام ودعــم مشــاركة  بغــرض تحقيــق عــّدة أهــداف أبرزهــا تعزي

العمــوم فــي وضــع السياســات العمومّيــة ومتابعــة تنفيذهــا.

ــر  ــي توفي ــكل المعن ــى الهي ــن عل ــه يتعّي ــه أنّ ــار إلي ــي المش ــون الأساس ــن القان ــل 12 م ــكام الفص ــت أح ــث إقتض وحي

ــة. ــة المطلوب ــي الصيغ ــة ف المعلوم

ــات  ــل بالمعلوم ــم يتوّص ــى أّن العــارض ل ــه فضــال عل ــة، أنّ ــف القضّي ــة بمل ــن الأوراق المظروف ــت م ــا ثب ــث طالم وحي

المطلوبــة فــإّن الجهــة المّدعــى عليهــا لــم تلتــزم بإحتــرام صيغــة طلــب النفــاذ، لذلــك وتطبيقــا لأحــكام الفصــل 12 المذكــور 

ســتجابة لطلــب المّدعــي  ســتغالل وتوزيــع الميــاه فــي شــخص ممّثلهــا القانونــي الإ فإنـّـه يُحَمــُل قانونــا علــى الشــركة التونســّية لإ

بتمكينــه مــن الوثائــق المتعّلقــة بتاريــخ صلوحيــة قنــوات شــبكة توزيــع الميــاه وعــدد الآبــار المســتغّلة وكميــة ضــخّ كل بئــر فــي 

صيغــة ورقيــة مثلمــا يرغــب وطبقــا لمــا ورد بيانــه وتحديــده بمطلــب النفــاذ. 

ــى  ــاذ إل ــب النف ــض طل ــي أّن يرف ــكل المعن ــن للهي ــه ل يمك ــر أنّ ــف الذك ــون الأن ــن القان ــل 24 م ــى الفص ــث إقتض وحي

المعلومــة إلّ إّذا كان ذلــك يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا 



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية246

أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريــة. ول تعتبــر هــذه المجــالت إســتثناءات 

مطلقــة لحــّق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أّن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا 

أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب 

ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

ــع  ــن مخطــط شــبكة توزي دلء بنســخة م ــن الإ ــا م ــل بامتناعه ــا المتّص ــا بموقفه ــة المّدعــى عليه ــكت الجه ــث تمّس وحي

الميــاه، معتبــرة أّن طلــب النفــاذ إلــى هــذه الوثيقــة والكشــف عنهــا مــن شــأنه أّن يلحــق ضــررا بالأمــن العــام وســالمة توزيــع 

الميــاه علــى المنتفعيــن بهــا مــن المواطنيــن وغيرهــم. 

ســتغالل وتوزيــع  وحيــث يّتجــه تأسيســا علــى مــا ســبق، التصريــح بإلــزام الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســّية لإ

ــار  ــاه وعــدد الآب ــع المي ــة قنــوات شــبكة توزي ــة مــن الوثائــق المتعّلقــة بتاريــخ صلوحي ــاه بتســليم العــارض نســخة ورقي المي

ــى ذلــك. ــة قفصــة، ورفــض الدعــوى فيمــا زاد عل ــة أم العرائــس مــن ولي ــر بمعتمدي ــة ضــخ ّكل بئ المســتغّلة وكمي

ولهذه االأسبـاب

قّررت الهيئة ما يلي:

ــاه  ــع المي ســتغالل وتوزي ــر العــام للشــركة التونســّية لإ ــس المدي ــزام الرئي ــي الأصــل إل ــول الدعــوى شــكال وف أّوال: قب

بتســليم العــارض نســخة ورقيــة مــن وثيقــة تتضّمــن معطيــات تتعّلــق بتاريــخ صلوحيــة قنــوات شــبكة توزيــع الميــاه وعــدد 

الآبــار المســتغّلة وكميــة ضــخ ّكل بئــر علــى حــدة بمعتمديــة أم العرائــس مــن وليــة قفصــة، ورفــض الدعــوى فيمــا زاد علــى 

ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 12 مــارس 2020 برئاســة 

ــي  ــر الطرابلس ــي وهاج ــة الخماس ــس رقي ــاء المجل ــادة أعض ــّيدات والّس ــة الس ــس وعضويّ ــب الرئي ــود نائ ــان الأس ــّيد عدن الس

ــد الســالمي ومحمــد القســنطيني وخال
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القرار عدد 1518 بتاريخ 8 أكتوبر 2020:

جمعية خرائط المواطنة في شخص ممثلها القانوني، / وزير الصحة 

المفاتيح: توفير المعلومة في صيغة مطلوبة، توفير المعلومة في الصيغة المتاحة

المبـــــــــــــدأ

ــكل  ــى الهي ــن عل ــه يتعّي ــه أنّ ــار إلي ــي المش ــون االأساس ــن القان ــل 12 م ــكام الفص ــت أح ــث إقتض وحي

ــة. ــة المطلوب ــي الصيغ ــة ف ــر المعلوم ــي توفي المعن

وحيــث طالمــا ثبــت مــن االأوراق المظروفــة بملــف القضّيــة، أنـّـه فضــال علــى أّن العــارض لــم يتوّصــل 

بالمعلومــات المطلوبــة فــإّن الجهــة المّدعــى عليهــا لــم تلتــزم بإحتــرام صيغــة طلــب النفــاذ، لذلــك 

ســتغالل وتوزيــع  وتطبيقــا الأحــكام الفصــل 12 المذكــور فإنـّـه يُحَمــُل قانونــا علــى الشــركة التونســّية الإ

ســتجابة لطلــب المّدعــي بتمكينــه مــن الوثائــق المتعّلقــة بتاريخ  الميــاه فــي شــخص ممّثلهــا القانونــي االإ

صلوحيــة قنــوات شــبكة توزيــع الميــاه وعــدد االآبــار المســتغّلة وكميــة ضــخ ّكل بئــر فــي صيغــة ورقيــة 

مثلمــا يرغــب وطبقــا لمــا ورد بيانــه وتحديــده بمطلــب النفــاذ. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 08 نوفمبـر 2019 والمرّسـمة بكتابـة 

الهيئـة تحـت عـدد 1518 والمتضّمنـة أنّهـا تقّدمـت بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومة إلى وزيـر الصحة قصـد الحصول علـى خريطة 

رقميـة للمستشـفيات الجامعيـة الجهويـة والمحليـة ولمراكـز الصحـة الأساسـية ومراكـز رعايـة الأم والطفـل على مسـتوى وطني 

بجميـع الإحداثيـات الجغرافيـة، وقـد تمـت الإجابـة عـن مطلبهـا غير أنهـا كانت بغيـر الصيغـة القانونيـة المطلوبـة، الأمر الذي 

دفعهـا إلـى القيـام بالدعـوى الماثلـة طالبـة إلـزام وزيـر الصحـة بتمكينهـا مـن المعلومـات فـي الصيغـة المطلوبة مسـتنًدا في 

ذلـك الـى أحـكام القانون الأساسـي عدد 22 لسـنة 2016 المؤرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلق بالحق في الّنفـاذ الى المعلومة. 

 وبعد الّطالع على التقرير المدلى به من قبل الجّهة المّدعى عليها بتاريخ 24 ديسمبر 2019 والمتّضمن بالخصوص أنه 

تّم تمكين العارض من الوثيقة المطلوبة ولكن في صيغتِه المتاحة وهي على شكل جدول توزيع عددي للهياكل الصحية العمومية 

حسب الوليات، عمال بأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 وخاصة الفصل 12.

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات الّتحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بحــق الّنفــاذ 

ــى المعلومة. إل
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــُث ُقّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل: 

 حيــُث تهــدُف الّدعــوى إلــى إلــزام وزيــر الصحــة بتمكيــن العارضــة مــن خريطــة رقميــة للمستشــفيات الجامعيــة الجهوية 

ــة،  ــات الجغرافي ــع الإحداثي ــي بجمي ــتوى وطن ــى مس ــل عل ــة الأم والطف ــز رعاي ــية ومراك ــة الأساس ــز الصح ــة ولمراك والمحلي

مســتندة فــي ذلــك إلــى حقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــه  ــي صيغت ــوب ف ــن المطل ــن العارضــة م ــّم تمكي ــُه ت ــرّد عــن الدعــوى، أنّ ــي نطــاق ال ــر الّصحــة، ف ــاد وزي ــُث أف  وحي

ــا. ــة لديه المتاح

 وحيــُث أقــرت العارضــة بأنّهــا توّصلــت بجــدول عــددي لتوزيــع الهيــاكل الصحيــة العموميــة حســب الوليــات، مضيفــة 

بــأن الوثيقــة المتحّصــل عليهــا مغايــرة لمــا هــو مطلــوب.

 وحيــُث طالمــا ثبــت مــن مظروفــات الملــف، أّن وزيــر الّصحــة اســتجاب أثنــاء التحقيــق فــي الّدعــوى لطلــب العارضــة 

ومّكنهــا مــن المطلــوب فــي صيغتــه المتاحــة والمتوّفــرة لديهــا تطبيقــا لمقتضيــات الفصــل 12 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، فإنـّـه يكــون بذلــك قــد احتــرم حّقهــا فــي الحصــول علــى المعلومــة 

المنصــوص عليهــا بالفصــل 32 مــن الدســتور وبالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلق 

بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، وســاهم فــي تعزيــز مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة فــي المرفــق الراجــع لــُه بالنظــر، بمــا مــن 

شــأنه أن يدعــم الثقــة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرفــق العــام الّصحــي ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل الخاضعــة لهــذا القانــون.

 وحيُث يّتجه تأسيًسا على جميع ما تقدم بيانه، ختم القضية لنعدام ما يستوجب النظر فيها.

ولهذه االأسبـاب:

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

نعدام ما يستوجب النظر. أوال: ختم القضية لإ

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 8 أكتوبــر 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الّدهــان ورقيــة الخماســي وريــم العبيــدي 

وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الّســالمي.

يراجــع فــي نفــس الســياق القــرار عــدد 1237 الصــادر بتاريــخ 3 ســبتمبر 2020 والقــرار عــدد 1873 - 1874 - 1874 

بتاريــخ 10 ديســمبر 2020



الفصل 14:
أقصــاه  أجــل  فــي  نفــاذ  مطلــب  كل  علــى  الــرّد  المعنــي  الهيــكل  علــى 
 عشــرين )20( يومــا مــن تاريــخ توّصلــه بالمطلــب أو مــن تاريــخ تصحيحــه.
ــى  ــكان، عل ــن الم ــى عي ــة عل ــى المعلوم ــالع عل ــاذ باالط ــب النف ــق طل وإذا تعل
الهيــكل المعنــي الــرّد علــى ذلــك فــي أجــل أقصــاه عشــرة )10( أيــام مــن تاريــخ 

ــه.  ــخ تصحيح ــن تاري ــب أو م ــه بالمطل توّصل

الفصل 15:
يعتبــر عــدم رّد الهيكل المعني علــى مطلب النفاذ في االآجــال القانونية المنصوص 
عليهــا بهــذا القانــون، رفضــا ضمنيــا يفتــح المجــال لطالــب النفــاذ فــي الطعن في 
جــراءات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا القانون.  قــرار الهيكل وفق االإ

الفصل 16:
 ال يكــون الهيــكل المعنــي ملزمــا بالــرّد علــى طالــب النفــاذ أكثــر مــن مــرة واحــدة 

فــي صــورة تكــرار مطالبــه المتصلــة بنفــس المعلومــة دون موجــب.

الفصل 17:
 إذا كان لمطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة تأثيــر علــى حيــاة شــخص أو علــى حريتــه، 
فيتعيــن علــى الهيــكل المعنــي الحــرص علــى الــرد بمــا يتــرك أثــرا كتابيــا وبصفــة 
ــخ  ــن تاري ــاعة م ــن )48( س ــان وأربعي ــل ثم ــك أج ــاوز ذل ــى أن ال يتج ــة عل فوري
تقديــم المطلــب وتعليــل الرفــض وفقــا الأحــكام الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 14 

مــن هــذا القانــون.

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1745 بتاريخ 2 جويلية 2020: 

س.ت/ وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني

المفاتيح: طلب معلومة مرّتين، الهيكل غير ملزم بالرد على المطلب مرّتين.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا فــي نطــاق الــرّد عــن الدعــوى، أنـّـه ســبق تســليم المعنيــة باالأمــر 

نســخة مــن التقريــر المطلــوب موضــوع طلــب النفــاذ، مضيفــة أنّــه تطبيقــا للفصــل 16 مــن القانــون 

االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة فــإّن الــوزارة غيــر ملزمــة بالــرّد 

علــى نفــس الطلــب أكثــر مــن مــرّة.

وحيــث خالفــا لمــا تمســكت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا، فــإّن طلبــات العارضــة موضــوع قضيــة الحــال 

تتمثــل فــي نســخة مــن ملفهــا الطّبــي المتعلــق بإيوائهــا الوجوبــي بمستشــفى الــرازي بتاريــخ 2 أفريــل 

ــر  ــة التــي أذن بهــا الوزي ــة للصحــة العقلي ــة الجهوي ــر اللجن 2018 قســم » بيــرال« ونســخة مــن تقري

وليــس تقريــر التفقــد المتعلــق بالشــكوى التــي تقّدمــت بهــا بتاريــخ 25 أفريــل 2018 والمضمــن تحــت 

عــدد 223 المــؤرخ فــي 31 أوت 2018.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 13 جانفـي 2020 والمرّسـمة بكتابـة 

الهيئـة تحـت عـدد 1745 والمتضّمنـة أنّهـا تقّدمـت بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى وزيـر الصحة قصـد الحصول على نسـخة 

ورقيـة مـن ملفهـا الطّبـي المتعلـق بإيوائهـا الوجوبي بمستشـفى الـرازي بتاريـخ 2 أفريل 2018 قسـم » بيرال« ونسـخة من تقرير 

اللجنـة الجهويـة للصحـة العقليـة التـي أذن بهـا الوزيـر، غيـر أنّها لـم تتلـق رّدا على مطلبهـا بالرغم من مـرور الأجـل القانوني، 

الأمـر الـذي دفعهـا للقيـام بالدعـوى الماثلة طالبة إلـزام الجهة المّدعـى عليها بتمكينها مـن الوثائق المطلوبة، مؤسسـة دعواها 

علـى حّقهـا فـي الّنفـاذ إلـى المعلومـة طبقـا لمـا تقتضيـه أحـكام القانـون الأساسـي عـدد22 لسـنة 2016 المـؤرخ فـي 24 مارس 

2016 والمتعلـق بالحـّق فـي النفـاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الجهة المّدعــى عليهــا بتاريــخ 17 فيفــري 2020 والمتضمــن بالخصوص 

أنـّـه ســبق تســليم المعنيــة بالأمــر نســخة مــن التقريــر المطلــوب موضــوع طلــب النفــاذ، مضيفــة أنـّـه تطبيقــا للفصــل 16 مــن 

ــى نفــس  ــرّد عل ــة بال ــر ملزم ــوزارة غي ــإّن ال ــة ف ــى المعلوم ــاذ إل ــق بحــق النف ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل القان

الطلــب أكثــر مــن مــرّة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المقــّدم مــن العارضــة بتاريــخ 10 جــوان 2020 والمتضمــن بالخصــوص أّن دفوعــات الجهــة 

المّدعــى عليهــا ل تتطابــق مــع موضــوع الّدعــوى الراهنــة المتعلقــة بطلــب الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن ملفهــا الطّبــي 

المتعلــق بإيوائهــا الوجوبــي بمستشــفى الــرازي بتاريــخ 2 أفريــل 2018 قســم » بيــرال« ونســخة مــن تقريــر اللجنــة الجهويــة 

للصحــة العقليــة التــي أذن بهــا الوزيــر وليــس تقريــر التفقــد، متســمكة فــي الأخيــر بطلباتهــا المضمنــة عريضــة الدعــوى.

وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

وبعــد الطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

ــة  ــن العارضــة مــن نســخة ورقي ــي بتمكي ــا القانون ــزام وزارة الصحــة فــي شــخص ممثله ــى إل ــث تهــدف الّدعــوى إل حي

مــن ملفهــا الطّبــي المتعلــق بإيوائهــا الوجوبــي بمستشــفى الــرازي بتاريــخ 2 أفريــل 2018 قســم » بيــرال« ونســخة مــن تقريــر 

ــه  ــى المعلومــة المنصــوص علي ــى حّقهــا فــي النفــاذ إل ــر، اســتنادا إل ــي أذن بهــا الوزي ــة الت ــة للصحــة العقلي ــة الجهوي اللجن

بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــة بالأمــر نســخة مــن  ــه ســبق تســليم المعني ــرّد عــن الدعــوى، أنّ وحيــث أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا فــي نطــاق ال

ــنة 2016  ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــل 16 م ــا للفص ــه تطبيق ــة أنّ ــاذ، مضيف ــب النف ــوع طل ــوب موض ــر المطل التقري

ــر مــن مــرّة. ــى نفــس الطلــب أكث ــرّد عل ــر ملزمــة بال ــوزارة غي ــى المعلومــة فــإّن ال المتعلــق بحــق النفــاذ إل

وحيــث خالفــا لمــا تمســكت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا، فــإّن طلبــات العارضــة موضــوع قضيــة الحــال تتمثــل فــي نســخة 

مــن ملفهــا الطّبــي المتعلــق بإيوائهــا الوجوبــي بمستشــفى الــرازي بتاريــخ 2 أفريــل 2018 قســم » بيــرال« ونســخة مــن تقريــر 

اللجنــة الجهويــة للصحــة العقليــة التــي أذن بهــا الوزيــر وليــس تقريــر التفقــد المتعلــق بالشــكوى التــي تقّدمــت بهــا بتاريــخ 

25 أفريــل 2018 والمضمــن تحــت عــدد 223 المــؤرخ فــي 31 أوت 2018.

وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ــّم تنظيــم طــرق  ــوي ت ــكّل شــخص طبيعــي أو معن ــا أساســيا ل ــى المعلومــة يعــّد حّق ــث أّن الحــّق فــي النفــاذ إل وحي

ــق بالحــق فــي  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل وإجــراءات ممارســته بموجــب القان

ــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق  ــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــل أبرزهــا تعزي النفــاذ إل

بالتصــرف فــي المرافــق العامــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

ــرازي  ــفى ال ــي بمستش ــا الوجوب ــق بإيوائه ــي المتعل ــا الطّب ــن ملفه ــة م ــخة ورقي ــى نس ــة عل ــول العارض ــث أّن حص وحي

بتاريــخ 2 أفريــل 2018 قســم » بيــرال« ونســخة مــن تقريــر اللجنــة الجهويــة للصحــة العقليــة التــي أذن بهــا الوزيــر، ل ينــدرج 

ضمــن أّي حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ الــى المعلومــة.
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وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

وبعــد الطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

ــة  ــن العارضــة مــن نســخة ورقي ــي بتمكي ــا القانون ــزام وزارة الصحــة فــي شــخص ممثله ــى إل ــث تهــدف الّدعــوى إل حي

مــن ملفهــا الطّبــي المتعلــق بإيوائهــا الوجوبــي بمستشــفى الــرازي بتاريــخ 2 أفريــل 2018 قســم » بيــرال« ونســخة مــن تقريــر 

ــه  ــى المعلومــة المنصــوص علي ــى حّقهــا فــي النفــاذ إل ــر، اســتنادا إل ــي أذن بهــا الوزي ــة الت ــة للصحــة العقلي ــة الجهوي اللجن

بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــة بالأمــر نســخة مــن  ــه ســبق تســليم المعني ــرّد عــن الدعــوى، أنّ وحيــث أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا فــي نطــاق ال

ــنة 2016  ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــل 16 م ــا للفص ــه تطبيق ــة أنّ ــاذ، مضيف ــب النف ــوع طل ــوب موض ــر المطل التقري

ــر مــن مــرّة. ــى نفــس الطلــب أكث ــرّد عل ــر ملزمــة بال ــوزارة غي ــى المعلومــة فــإّن ال المتعلــق بحــق النفــاذ إل

وحيــث خالفــا لمــا تمســكت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا، فــإّن طلبــات العارضــة موضــوع قضيــة الحــال تتمثــل فــي نســخة 

مــن ملفهــا الطّبــي المتعلــق بإيوائهــا الوجوبــي بمستشــفى الــرازي بتاريــخ 2 أفريــل 2018 قســم » بيــرال« ونســخة مــن تقريــر 

اللجنــة الجهويــة للصحــة العقليــة التــي أذن بهــا الوزيــر وليــس تقريــر التفقــد المتعلــق بالشــكوى التــي تقّدمــت بهــا بتاريــخ 

25 أفريــل 2018 والمضمــن تحــت عــدد 223 المــؤرخ فــي 31 أوت 2018.

وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ــّم تنظيــم طــرق  ــوي ت ــكّل شــخص طبيعــي أو معن ــا أساســيا ل ــى المعلومــة يعــّد حّق ــث أّن الحــّق فــي النفــاذ إل وحي

ــق بالحــق فــي  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل وإجــراءات ممارســته بموجــب القان

ــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق  ــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــل أبرزهــا تعزي النفــاذ إل

بالتصــرف فــي المرافــق العامــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

ــرازي  ــفى ال ــي بمستش ــا الوجوب ــق بإيوائه ــي المتعل ــا الطّب ــن ملفه ــة م ــخة ورقي ــى نس ــة عل ــول العارض ــث أّن حص وحي

بتاريــخ 2 أفريــل 2018 قســم » بيــرال« ونســخة مــن تقريــر اللجنــة الجهويــة للصحــة العقليــة التــي أذن بهــا الوزيــر، ل ينــدرج 

ضمــن أّي حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ الــى المعلومــة.
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وحيــث أنـّـه علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول المّدعيــة علــى مثــل هــذه الوثائــق ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون 

الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي المرفــق العــام للصحــة، ويســمح بتعزيــز ثقــة العمــوم فــي الهيــاكل 

العموميــة.

ــزام وزارة  ــذا الخصــوص وإل ــب العارضــة به ــى طل ــه، الســتجابة إل ــا ســبق بيان ــع م ــى جمي ــث يتجــه تأسيســا عل وحي

ــرازي  ــي بمستشــفى ال ــا الوجوب ــق بإيوائه ــي المتعل ــا الطّب ــي بتســليمها نســخة مــن ملفه ــا القانون الصحــة فــي شــخص ممثله

ــر.  ــا الوزي ــي أذن به ــة الت ــة للصحــة العقلي ــة الجهوي ــر اللجن ــن تقري ــرال« ونســخة م ــل 2018 قســم » بي ــخ 2 أفري بتاري

ولهـــــذه االأسبـــــــاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبــول الّدعــوى شــكال وفــي الأصــل بإلــزام وزيــر الصحــة بتســليم العارضــة مــن نســخة ورقيــة مــن ملفهــا الطّبــي 

الشــخصي المتعلــق بإيوائهــا الوجوبــي بمستشــفى الــرازي بتاريــخ 2 أفريــل 2018 قســم » بيــرال« ونســخة مــن تقريــر اللجنــة 

الجهويــة للصحــة العقليــة التــي أذن بهــا الوزيــر. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2 جويليــة 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي وريــم 

العبيــدي وخالــد الســالمي.



الفصل 18:
 فــي صــورة توّفــر المعلومــة موضــوع المطلــب لــدى هيــكل غيــر الهيــكل الــذي 
ــب  ــالم طال ــاذ إع ــف بالنف ــى المكل ــن عل ــه، يتعّي ــاذ لدي ــب النف ــداع مطل ــم إي ت
النفــاذ بعــدم االختصــاص أو بإحالــة مطلبــه علــى الهيــكل المعنــي، وذلــك فــي 

ــه بالمطلــب. ــام مــن تاريــخ توّصل أجــل أقصــاه خمســة )5( أي

الفصل 19:
ــد فــي االآجــال المذكــورة بالفصــل 14 مــن هــذا القانــون بعشــرة   يمكــن التمدي
)10( أيــام مــع إعــالم طالــب النفــاذ بذلــك إذا تعّلــق االأمــر بالحصــول أو االطــالع 

علــى عــدة معلومــات لــدى نفــس الهيــكل.

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1253 بتاريخ 11 جوان 2020: 

ع.م/رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات العمومي

المفاتيح: طلب معلومة، إختصاص هيكل آخر، اعالم الطالب.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث اقتضــى الفصــل 18 مــن القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار إليــه آنفــا، أنـّـه فــي 

صــورة توفــر المعلومــة لــدى الهيــكل غيــر الهيــكل الــذي تــّم إيــداع مطلــب النفــاذ لديــه، علــى المكّلــف 

بالنفــاذ إعــالم طالــب النفــاذ بعــدم االختصــاص أو بإحالــة مطلبــه علــى الهيــكل المعنــي وذلــك فــي 

أجــل أقصــاه 5 أيـّـام مــن توصلــه بمطلبــه.

ــدى  ــرة ل ــر متوف ــاذ غي ــب النف ــوع مطل ــق موض ــف أّن الوثائ ــات المل ــن مظروف ــت م ــا ثب ــث طالم وحي

الجهــة المّدعــى عليهــا، كمــا ثبــت أّن هــذه االأخيــرة قــد إحترمــت مقتضيــات الفصــل 18 مــن القانــون 

االأساســي المتعّلــق بحــق النفــاذ الــى المعلومــة ووجهــت طلــب النفــاذ إلــى الهيــكل المعنــي بطلبــه، 

فــإن الّدعــوى الماثلــة تغــدو فاقــدة لمــا يؤسســها مــن الناحيــة القانونيــة، وهــو مــا يتجــه معــه رفضهــا 

أصــال.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقدمة مـن المّدعي المذكور أعـاله بتاريخ 01 أكتوبـر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 1253 والمتضّمنـة أنّـه تقـّدم بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى رئاسـة الحكومـة قصد تمكينه من المعلومـات المتعّلقة 

بأسـباب عـدم تفعيـل الزيـادة المقـّررة فـي الأجر الأدنـى للمتقاعدين سـنة 2017، غير أنّه لم يتلـّق رًدا على مطلبـه رغم انقضاء 

الأجـل القانونـي، الأمـر الـذي دفعه للقيـام بالّدعـــوى الماثلة قصد الحصـول على المعطيـات المطلوبة، اسـتنادا إلى حّقه في 

الّنفـاذ إلـى المعلومـة المنصـوص عليـه بأحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق في 

الّنفاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن الجهــة المّدعــى عليهــا بتاريــخ 18 ديســمبر 2019 والمتضّمــن بالخصــوص 

دارة والسياســات العموميــة.  إحالــة مطلــب النفــاذ المقــّدم فــي العــارض إلــى وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث الإ

دارة والسياسات العمومية بتاريخ 15 جانفي  وبعد الّطالع على التقرير المدلى به من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإ

2020 والمتضمن بالأساس أنّه تولى إحالة مطلب العارض إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الجتماعية، مفيدا أّن 

المعلومة المطلوبة من قبل العارض تخرج عن إختصاص الوزارة، طالبا اخراج الوزارة من نطاق المنازعة.

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

اّلنفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولها شــكال. 

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام رئاســة الحكومــة بتمكيــن العــارض مــن المعلومــات المتعّلقــة بأســباب عــدم تفعيــل 

الزيــادة المقــررة فــي الأجــر الأدنــى للمتقاعديــن ســنة 2017، اســتناًدا إلــى حقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه 

بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أفــادت رئاســة الحكومــة ضمــن رّدهــا علــى الدعــوى بأنّهــا أحالــت مطلــب النفــاذ المقــّدم فــي العــارض إلــى وزارة 

دارة والسياســات العمومية.  الوظيفــة العموميــة وتحديــث الإ

دارة والسياسات العمومية، في نطاق رّده على الّدعوى، أّن مصالح الوزارة  وحيث أفاد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإ

التثبت من  بعد  أنّه  مفيدا  الجتماعية،  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  إلى مصالح  العارض  إحالة مطلب  توّلت  المعنية 

المعلومة المطلوبة من قبل العارض تبّين أنّها تخرج عن إختصاص الوزارة، طالبا على أساس ذلك اخراجها من نطاق المنازعة.

وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث لئــن كان حــق النفــاذ إلــى المعلومــة يعــد حًقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي طبقــا لمــا أقــره صراحــًة 

ــإّن  ــة، ف ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــق ف ــق بالح ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس القان

ممارســة هــذا الحــق والنتفــاع بــه يبــق مرتبًطــا وثيــق الرتبــاط بالوجــود المــادي والقانونــي للمعلومــة المطلوبــة لــدى الجهــة 

المعنيــة بمطلــب النفــاذ.

ــر  ــي صــورة توف ــه ف ــا، أنّ ــه آنف ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار إلي ــن القان ــث اقتضــى الفصــل 18 م  وحي

المعلومــة لــدى الهيــكل غيــر الهيــكل الــذي تــّم إيــداع مطلــب النفــاذ لديــه، علــى المكّلــف بالنفــاذ إعــالم طالــب النفــاذ بعــدم 

الختصــاص أو بإحالــة مطلبــه علــى الهيــكل المعنــي وذلــك فــي أجــل أقصــاه 5 أيّــام مــن توصلــه بمطلبــه.

وحيــث طالمــا ثبــت مــن مظروفــات الملــف أّن الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ غيــر متوفــرة لــدى الجهــة المّدعــى عليهــا، 

كمــا ثبــت أّن هــذه الأخيــرة قــد إحترمــت مقتضيــات الفصــل 18 مــن القانــون الأساســي المتعّلــق بحــق النفــاذ الــى المعلومــة 

ووجهــت طلــب النفــاذ إلــى الهيــكل المعنــي بطلبــه، فــإن الّدعــوى الماثلــة تغــدو فاقــدة لمــا يؤسســها مــن الناحيــة القانونيــة، 

وهــو مــا يتجــه معــه رفضهــا أصــال.

ولهذه االأسبـاب

قّررت الهيئة ما يلي:

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 11 جــوان 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي وهاجــر 

الطرابلســي وريــم العبيــدي وخالــد الســالمي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولها شــكال. 

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام رئاســة الحكومــة بتمكيــن العــارض مــن المعلومــات المتعّلقــة بأســباب عــدم تفعيــل 

الزيــادة المقــررة فــي الأجــر الأدنــى للمتقاعديــن ســنة 2017، اســتناًدا إلــى حقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه 

بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أفــادت رئاســة الحكومــة ضمــن رّدهــا علــى الدعــوى بأنّهــا أحالــت مطلــب النفــاذ المقــّدم فــي العــارض إلــى وزارة 

دارة والسياســات العمومية.  الوظيفــة العموميــة وتحديــث الإ

دارة والسياسات العمومية، في نطاق رّده على الّدعوى، أّن مصالح الوزارة  وحيث أفاد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإ

التثبت من  بعد  أنّه  مفيدا  الجتماعية،  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  إلى مصالح  العارض  إحالة مطلب  توّلت  المعنية 

المعلومة المطلوبة من قبل العارض تبّين أنّها تخرج عن إختصاص الوزارة، طالبا على أساس ذلك اخراجها من نطاق المنازعة.

وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث لئــن كان حــق النفــاذ إلــى المعلومــة يعــد حًقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي طبقــا لمــا أقــره صراحــًة 

ــإّن  ــة، ف ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــق ف ــق بالح ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس القان

ممارســة هــذا الحــق والنتفــاع بــه يبــق مرتبًطــا وثيــق الرتبــاط بالوجــود المــادي والقانونــي للمعلومــة المطلوبــة لــدى الجهــة 

المعنيــة بمطلــب النفــاذ.

ــر  ــي صــورة توف ــه ف ــا، أنّ ــه آنف ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار إلي ــن القان ــث اقتضــى الفصــل 18 م  وحي

المعلومــة لــدى الهيــكل غيــر الهيــكل الــذي تــّم إيــداع مطلــب النفــاذ لديــه، علــى المكّلــف بالنفــاذ إعــالم طالــب النفــاذ بعــدم 

الختصــاص أو بإحالــة مطلبــه علــى الهيــكل المعنــي وذلــك فــي أجــل أقصــاه 5 أيّــام مــن توصلــه بمطلبــه.

وحيــث طالمــا ثبــت مــن مظروفــات الملــف أّن الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ غيــر متوفــرة لــدى الجهــة المّدعــى عليهــا، 

كمــا ثبــت أّن هــذه الأخيــرة قــد إحترمــت مقتضيــات الفصــل 18 مــن القانــون الأساســي المتعّلــق بحــق النفــاذ الــى المعلومــة 

ووجهــت طلــب النفــاذ إلــى الهيــكل المعنــي بطلبــه، فــإن الّدعــوى الماثلــة تغــدو فاقــدة لمــا يؤسســها مــن الناحيــة القانونيــة، 

وهــو مــا يتجــه معــه رفضهــا أصــال.

ولهذه االأسبـاب

قّررت الهيئة ما يلي:

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 11 جــوان 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي وهاجــر 

الطرابلســي وريــم العبيــدي وخالــد الســالمي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني
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القرار عدد 1540 بتاريخ 1 أكتوبر 2020: 

ر.ز/ وزير التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية

المفاتيح: طلب معلومة، إختصاص هيكل آخر، تحصل على المعلومة.

المبـــــــــــــدأ

ــا  ــى عليه ــة المّدع ــاص الجه ــوت إختص ــورة، ثب ــول المذك ــى الفص ــوع إل ــة بالرّج ــن للهيئ ــُث تبّي وحي

وتوّفرهــا علــى مثــال التهيئــة العمرانيــة لبلديــة حاجــب العيــون مــن واليــة القيــروان ســيما وأّن حصولها 

علــى مثــل هــذه الوثيقــة فــي إطــار ممارســة نشــاطها العــادي يعتبــر مــن االأعمــال العاديــة التــي تدخــل 

ضمــن مهامهــا الوظيفيــة ومجــال إختصاصهــا. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة من المّدعـي المذكور أعاله بتاريـخ 15 نوفمبر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

سـكان والتهيئـة الترابية  دارة الجهويـة للتجهيز والإ تحـت عـدد 1540 والمتضّمنـة أنّـه تقـّدم بمطلـب نفاذ إلـى المعلومـة إلـى الإ

بالقيـروان قصـد الحصـول علـى نسـخة مـن شـهادة فـي صبغـة منطقـة حاجـب العيـون ونسـخة مـن مثـال التهيئـة العمرانيـة 

الخـاص بهـا، غيـر أّن مطلبـُه جوبـه بالرّفض لعـدم الختصاص، الأمـر الذي دفعُه للقيـام بالّدعـوى الماثلة طالًبا إلـزام المدير 

الجهـوي للتجهيـز والسـكان والتهيئـة الترابيـة بالقيـروان تمكينـه مـن الوثائـق المطلوبـة مؤسًسـا دعواه علـى حّقه فـي النفاذ الى 

المعلومـة طبًقـا لمـا تقتضيـه أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعلـق بالحق في 

النفـاذ إلـى المعلومة.

ــن  ــمبر 2019، والمتضّم ــخ 12 ديس ــا بتاري ــى عليه ــة المّدع ــل الجه ــن قب ــه م ــى ب ــر الُمدل ــى التقري ــالع عل ــد الّط  وبع

ــك.  ــه بذل ــّم إعالم ــا ت ــاص مثلم ــدم الختص ــك لع ــوب وذل ــن المطل ــارض م ــن الع ــّذر تمكي ــه يتع ــوص أنّ بالخص

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــذي  ــر ال ــت مســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأم ــة وكان ــه الصف ــن ل ــة ومّم ــا القانوني ــي آجاله ــُث ُقدمــت الّدعــوى ف  حي

ــُن معــُه قبولهــا شــكالً. يتعي
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من جهة االأصل: 

 حيــُث تهــدُف الّدعــوى إلــى إلــزام المديــر الجهــوي للتجهيــز والســكان والتهيئــة الترابيــة بالقيــروان بتمكيــن العــارض 

نســخة مــن شــهادة فــي صبغــة منطقــة حاجــب العيــون ونســخة مــن مثــال التهيئــة العمرانيــة الخــاص بهــا، اســتناًدا إلــى حقــه 

فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق 

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيــُث أفــاد المديــر الجهــوي للتجهيــز والســكان والتهيئــة الترابيــة بالقيــروان، فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى، أنـّـه تعــّذر 

ــي ســابًقا  ــه المعن ــّم »توجي ــه ت ــا فــي نفــس الســياق أنّ ــك لعــدم الختصــاص، مضيًف ــة وذل ــق المطلوب مــدُّ العــارض بالوثائ

لالتصــال بمصالــح البلديــة للنظــر فــي مطلبــه«. 

 وحيُث نص الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا  ــارس طبًق ــوي يم ــي أو معن ــخص طبيع ــكل ش ــًيا ل ــا أساس ــّد حق ــة، يع ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــق ف ــُث أن الح  وحي

ــق  ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــدد 22 لســنة 2016 الم ــي ع ــون الأساس ــا بالقان ــط المنصــوص عليه ــراءات والضواب لالإج

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة فيمــا 

يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة ودعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العامــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ الــى المعلومــة، أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرُفــَض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى 

إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه 

الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 16 مــن القانــون عــدد 122 لســنة 1994 المــؤرخ فــي 28 نوفمبــر 1944 المتعلــق بإصــدار مجلــة 

ــات  ــر والجماع ــة بالتعمي ــوزارة المكّلف ــا التابعــة لل ــة ترابًي ــح المختّص ــن المصال ــر، أن »يشــترك كلٌّ م ــة والتعمي ــة الترابي التهيئ

العموميــة المحليــة فــي إعــداد مشــاريع أمثلــة التهيئــة العمرانيــة ومراجعتهــا...«

 وحيــُث نــص الفصــل 7 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 1766 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 9 نوفمبــر 2015 المنقــح لالأمــر عدد 512 

ســكان  دارات الجهويــة لــوزارة التجهيــز والإ لســنة 2008 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 2008 المتعلــق بضبــط مشــمولت وتنظيــم الإ

ــات  ــع الجماع ــاهمة م ــة بـــ »...المس ــة الترابي ــكان والتهيئ ــز والس ــة للتجهي ــف الدارة الجهوي ــى أن:« تُكل ــة عل ــة الترابي والتهيئ

المحليــة المعنيــة فــي إعــداد ومراجعــة أمثلــة التهيئــة العمرانيــة...« 

ــق  ــاي 2017 المتعل ــي 26 م ــؤرخ ف ــنة 2017 الم ــدد 658 لس ــي ع ــر الحكوم ــن الأم ــي م ــل الثان ــى الفص ــث إقتض  وحي

ــر  ــن وزي ــى كٌل م ــروان أن يتوّل ــة القي ــن ولي ــون م ــب العي ــة حاج ــة لبلدي ــة العمراني ــال التهيئ ــة مث ــى مراجع ــة عل بالمصادق

ســكان والتهيئــة الترابيــة ووزيــر  الشــؤون المحليــة والبيئــة ووزيــر الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري ووزيــر التجهيــز والإ

الشــؤون الثقافيــة بتنفيــذ هــذا الأمــر.

 وحيــُث تبّيــن للهيئــة بالرّجــوع إلــى الفصــول المذكــورة، ثبــوت إختصــاص الجهــة المّدعــى عليهــا وتوّفرهــا علــى مثــال 

التهيئــة العمرانيــة لبلديــة حاجــب العيــون مــن وليــة القيــروان ســيما وأّن حصولهــا علــى مثــل هــذه الوثيقــة فــي إطــار ممارســة 

نشــاطها العــادي يعتبــر مــن الأعمــال العاديــة التــي تدخــل ضمــن مهامهــا الوظيفيــة ومجــال إختصاصهــا. 
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 وحيــُث أّن تعّلــل الجهــة المّدعــى عليهــا بعــدم اختصاصهــا، مــن شــأنه أن يــؤدي، ل فقــط بالنحــراف عــن الأهــداف 

التــي يســعى القانــون إلــى تكريســها وهــي أساســا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي تســيير المرافــق العموميــة، وإنّمــا 

أيًضــا إلــى هضــم حــق العــارض فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المطلوبــة فــي القضيــة الحــال وهــو حــق يضمنــه لــه الدســتور 

والقانــون المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــز  ــر التجهي ــزام وزي ــك بإل ــب العــارض وذل ــى طل ــه، الســتجابة إل ــّدم بيان ــا تق ــع م ــى جمي ــا عل ــث يّتجــه تأسيًس  وحي

ــت  ــا تّم ــون كيفم ــب العي ــة حاج ــاص بمنطق ــة الخ ــة العمراني ــال التهيئ ــن مث ــخة م ــه نس ــة بتمكين ــة الترابي ــكان والتهيئ والس

المصادقــة عليــه بنــاًء علــى الأمــر الحكومــي عــدد 658 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2017 ورفــض الّدعــوى فيمــا زاد عــن 

ذلــك. 

ولهـذه االأسباب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام وزيــر التجهيــز والســكان والتهيئــة الترابيــة بتمكيــن العــارض مــن نســخة 

ورقيــة مــن مثــال التهيئــة العمرانيــة الخــاص بمنطقــة حاجــب العيــون كيفمــا تّمــْت المصادقــة عليــه بمقتضــى الأمــر الحكومــي 

عــدد 658 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2017 ورفــض الّدعــوى فيمــا زاد عــن ذلــك. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. 

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 1 أكتوبــر 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود نائــب الرئيــس، وعضويــة الّســيدات والّســادة منــى الدهــان وريــم العبيــدي ورقيــة الخماســي وهاجــر 

الطرابلســي وخالــد الّســالمي
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القرار عدد 2157 بتاريخ 11 فيفري 2020: 

ع.ب / الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في شخص ممثلها القانوني

المفاتيح: طلب معلومة، عدم اختصاص، معلومة، اعالم طالب النفاذ، توجيهه إلىالهيكل المختص.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث لئــن تمّســك العــارض فــي حيثيــات رّده عــن جــواب الجهــة المّدعــى عليهــا عــن الّدعــوى، بأنـّـه 

ــام  ــة )5( أيّ ــل الخمس ــوات أج ــد ف ــال بع ــة الح ــي قضي ــون ف ــن القان ــل 18 م ــق الفص ــه لتطبي ال وج

ــه يُعتبــر، بالرّغــم مــن ذلــك، حســب تقديــر الهيئــة،  المنصــوص عليــه صلــب الفصــل المذكــور، فإنّ

قــد توّصــل بالمعلومــة المّتصلــة بمــآل العريضــة التــي كان وّجههــا إلــى الكاتــب العــام للجهــة المّدعــى 

عليهــا والّتــي تقــّدم الحقــا علــى أساســها بمطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة لديهــا موضــوع القضّيــة الماثلــة.

ــوع  ــة موض ــن المعلوم ــارض م ــت الع ــد مّكن ــا ق ــى عليه ــة المدع ــة أّن الجه ــت للهيئ ــا ثب ــث طالم وحي

مطلــب النفــاذ الــذي تقــّدم بــه إليهــا وذلــك بــأن توّلــت إعالمــه بمقتضــى مكتــوب مضمــون الوصــول 

ــا  ــف، بعــدم اختصاصه ــه بالمل ــة نســخة من ــوغ مــؤرخ فــي 14/12/2020 ومظروف عــالم بالبل مــع االإ

ــه.......« الوظيفــي فــي النظــر فــي عريضت

بعـد الّطـالع علـى عريضة الّدعـوى المقّدمة من المّدعـي المذكور أعاله بتاريـخ 27 جويلية 2020 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 2157 والمتضّمنـة أنّـه كان تقـّدم بتاريـخ 15 جـوان 2020 بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى رئيـس الهيئـة الوطنيـة 

للوقايـة مـن التعذيـب قصـد الحصـول علـى مـآل مراسـلته التـي كان وّجههـا إلـى الكاتـب العـام للهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن 

التعذيـب بتاريـخ 5 فيفـري 2020 والمتعلقـة بالتجريـح في شـخص رئيـس الهيئة، غير أنّه لـم يتلق رّدا على مطلبـه رغم انقضاء 

الأجـل القانونـي، الأمـر الـذي دفعـه إلـى القيـام بالّدعـوى الماثلـة طالبـا إلـزام الجهـة المّدعـى عليهـا بتمكينـه مـن المعلومـة 

المطلوبـة مسـتنًدا فـي ذلـك الـى أحـكام القانون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحق 

فـي الّنفـاذ الـى المعلومة. 

وبعــد الطــالع علــى التقريريــن المدلــى بهمــا مــن قبــل رئيــس الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب الأّول بتاريــخ 2 

نوفمبــر 2020 والثانــي بتاريــخ 5 فيفــري 2021 والمتضمنيــن بالخصــوص أّن طلــب العــارض المتمثــل فــي التجريــح فــي شــخص 

رئيــس الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب ليــس لــه أّي ســند قانونــي كمــا أّن المعلومــات الــواردة بالعريضــة تخــرج عــن 

مجــال نظــر واختصــاص الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب وفقــا لأحــكام الفصــل 18 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، مضيفــا أّن تمســك العــارض واستشــهاده بالفصــل 19 مــن القانــون 

ــه  ــة مــن التعذيــب ليــس ل ــة للوقاي ــة الوطني ــق بالهيئ ــر 2013 والمتعل الأساســي عــدد 43 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 21 أكتوب

أّي وجاهــة مــن الناحيــة القانونيــة باعتبــار أّن هــذا الفصــل ل ينطبــق علــى وضعيتــه إذ أنّــه لــم يتعــرض للتعذيــب بالمعنــى 

القانونــي المشــار إليــه أعــاله، كمــا أضــاف أّن المشــكل مهنــي بحــت يتعلــق بشــخص وزيــر التربيــة الّســابق ول عالقــة لمصالــح 



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية260

الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بالّدعــوى باعتبارهــا تهــم هيــكل عمومــي آخــر وكان عليــه أن يتوجــه بطلبــه إلــى الــوزارة 

المعنيــة طالبــا علــى أســاس ذلــك القضــاء برفــض الدعــوى، مدليــا بنســخة مــن المراســلة الموجهــة إلــى العــارض فــي الغــرض 

والمؤرخــة فــي 11 ديســمبر 2020.

وبعــد الطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل العــارض بتاريــخ 22 ديســمبر 2020 والمتضمــن بالخصــوص تمســكه 

بطلباتــه المضمنــة صلــب عريضــة الدعــوى.

وبعد الطالع على ما يفيد إحالة رّد الجهة المّدعى عليها على العارض قصد الدلء بملحوظاته بخصوصه.

وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات الّتحقيق في الدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بحــق الّنفــاذ 

ــى المعلومة. إل

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــُث ُقّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل: 

 حيــُث تهــدُف الّدعــوى إلــى إلــزام الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب فــي شــخص ممثلهــا القانونــي بتمكيــن العارض 

مــن المعلومــة المّتصلــة بمــآل مراســلته الموجهــة إلــى الكاتــب العــام للهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بتاريــخ 5 فيفــري 

2020 والمتعلقــة بالتجريــح المثــار مــن قبلــه فــي شــخص رئيــس الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، مســتندا فــي ذلــك 

إلــى حقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه صلــب أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــُث أفــاد رئيــس الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، فــي نطــاق الــرّد عــن الدعــوى، أّن طلــب العــارض المتمثــل 

ــات  ــا أّن المعلوم ــي كم ــند قانون ــه أّي س ــس ل ــب لي ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــس الهيئ ــخص رئي ــي ش ــح ف ــي التجري ف

الــواردة بالعريضــة تخــرج عــن مجــال نظــر واختصــاص الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب وفقــا لأحــكام الفصــل 18 مــن 

القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، مضيفــا أّن تمســك العــارض واستشــهاده 

بالفصــل 19 مــن القانــون الأساســي عــدد 43 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 21 أكتوبــر 2013 والمتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن 

التعذيــب ليــس لــه أّي وجاهــة مــن الناحيــة القانونيــة باعتبــار أّن هــذا الفصــل ل ينطبــق علــى وضعيتــه إذ أنّــه لــم يتعــرض 

للتعذيــب بالمعنــى القانونــي المشــار إليــه أعــاله، كمــا أضــاف أّن المشــكل مهنــي بحــت يتعلــق بشــخص وزيــر التربيــة الّســابق 

ول عالقــة لمصالــح الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بالّدعــوى باعتبارهــا تهــم هيــكل عمومــي آخــر وكان عليــه أن يتوجــه 

بطلبــه إلــى الــوزارة المعنيــة طالبــا علــى أســاس ذلــك القضــاء برفــض الدعــوى، مدليــا بنســخة مــن المراســلة الموجهــة إلــى 

العــارض فــي الغــرض والمؤرخــة فــي 11 ديســمبر 2020.

وحيــث اقتضــى الفصــل 18 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة أنــه فــي صــورة توفــر المعلومــة لــدى هيــكل غيــر الهيــكل الــذي تــّم ايــداع مطلــب النفــاذ لديــه، يتعيــن علــى 

المكلــف بالنفــاذ إعــالم طالــب النفــاذ بعــدم الختصــاص أو بإحالــة مطلبــه علــى الهيــكل المعنــي وذلــك فــي أجــل أقصــاه )5( 

أيــام مــن توصلــه بالمطلــب.

وحيــث لئــن تمّســك العــارض فــي حيثيــات رّده عــن جــواب الجهــة المّدعــى عليهــا عــن الّدعــوى، بأنـّـه ل وجــه لتطبيــق 

الفصــل 18 مــن القانــون فــي قضيــة الحــال بعــد فــوات أجــل الخمســة )5( أيـّـام المنصــوص عليــه صلــب الفصــل المذكــور، 

ــه يُعتبــر، بالرّغــم مــن ذلــك، حســب تقديــر الهيئــة، قــد توّصــل بالمعلومــة المّتصلــة بمــآل العريضــة التــي كان وّجههــا  فإنّ

إلــى الكاتــب العــام للجهــة المّدعــى عليهــا والّتــي تقــّدم لحقــا علــى أساســها بمطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة لديهــا موضــوع 

القضّيــة الماثلــة.

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة أّن الجهــة المدعــى عليهــا قــد مّكنــت العــارض مــن المعلومــة موضــوع مطلــب النفــاذ الــذي 

عــالم بالبلــوغ مــؤرخ فــي 14/12/2020  تقــّدم بــه إليهــا وذلــك بــأن توّلــت إعالمــه بمقتضــى مكتــوب مضمــون الوصــول مــع الإ

ــك قــد احترمــت  ــا تكــون بذل ــه، فإنّه ــه بالملــف، بعــدم اختصاصهــا الوظيفــي فــي النظــر فــي عريضت ومظروفــة نســخة من

حّقــه فــي الحصــول علــى المعلومــة طبقــا لمــا يقتضيــه القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، وســاهمت بذلــك فــي تعزيــز مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بــإدارة 

نشــاط المرفــق العــام الراجــع لهــا بالنظــر مــن حيــث مجــال الإختصــاص، بمــا مــن شــأنه تدعيــم ثقــة العمــوم فــي أحــد 

أصنــاف الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون وهــي الهيئــات العموميــة المســتقّلة. 

وحيــُث تغــدو الّدعــوى تأسيســا علــى مــا ســلف بســطه، غيــر ذات موضــوع بمــا يّتجــه معــه التصريــح بختــم القضيــة 

لنعــدام مــا يســتوجب النظــر فيهــا.

ولهذه االأسبـاب:

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

نعدام ما يستوجب النظر. أوال: ختم القضية لإ

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 11 فيفــري 2021 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الّدهــان ورقيــة الخماســي وريــم العبيــدي 

وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الّســالمي.
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وحيــث اقتضــى الفصــل 18 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة أنــه فــي صــورة توفــر المعلومــة لــدى هيــكل غيــر الهيــكل الــذي تــّم ايــداع مطلــب النفــاذ لديــه، يتعيــن علــى 

المكلــف بالنفــاذ إعــالم طالــب النفــاذ بعــدم الختصــاص أو بإحالــة مطلبــه علــى الهيــكل المعنــي وذلــك فــي أجــل أقصــاه )5( 

أيــام مــن توصلــه بالمطلــب.

وحيــث لئــن تمّســك العــارض فــي حيثيــات رّده عــن جــواب الجهــة المّدعــى عليهــا عــن الّدعــوى، بأنـّـه ل وجــه لتطبيــق 

الفصــل 18 مــن القانــون فــي قضيــة الحــال بعــد فــوات أجــل الخمســة )5( أيـّـام المنصــوص عليــه صلــب الفصــل المذكــور، 

ــه يُعتبــر، بالرّغــم مــن ذلــك، حســب تقديــر الهيئــة، قــد توّصــل بالمعلومــة المّتصلــة بمــآل العريضــة التــي كان وّجههــا  فإنّ

إلــى الكاتــب العــام للجهــة المّدعــى عليهــا والّتــي تقــّدم لحقــا علــى أساســها بمطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة لديهــا موضــوع 

القضّيــة الماثلــة.

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة أّن الجهــة المدعــى عليهــا قــد مّكنــت العــارض مــن المعلومــة موضــوع مطلــب النفــاذ الــذي 

عــالم بالبلــوغ مــؤرخ فــي 14/12/2020  تقــّدم بــه إليهــا وذلــك بــأن توّلــت إعالمــه بمقتضــى مكتــوب مضمــون الوصــول مــع الإ

ــك قــد احترمــت  ــا تكــون بذل ــه، فإنّه ــه بالملــف، بعــدم اختصاصهــا الوظيفــي فــي النظــر فــي عريضت ومظروفــة نســخة من

حّقــه فــي الحصــول علــى المعلومــة طبقــا لمــا يقتضيــه القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، وســاهمت بذلــك فــي تعزيــز مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بــإدارة 

نشــاط المرفــق العــام الراجــع لهــا بالنظــر مــن حيــث مجــال الإختصــاص، بمــا مــن شــأنه تدعيــم ثقــة العمــوم فــي أحــد 

أصنــاف الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون وهــي الهيئــات العموميــة المســتقّلة. 

وحيــُث تغــدو الّدعــوى تأسيســا علــى مــا ســلف بســطه، غيــر ذات موضــوع بمــا يّتجــه معــه التصريــح بختــم القضيــة 

لنعــدام مــا يســتوجب النظــر فيهــا.

ولهذه االأسبـاب:

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

نعدام ما يستوجب النظر. أوال: ختم القضية لإ

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 11 فيفــري 2021 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الّدهــان ورقيــة الخماســي وريــم العبيــدي 

وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الّســالمي.
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الفصل 20:
 إذا كانــت المعلومــة المطلوبــة قــد ســبق تقديمهــا مــن الغيــر إلــى الهيــكل المعني 
ــة  ــب المعلوم ــالم طال ــد إع ــر بع ــذا االأخي ــى ه ــن عل ــه يتعّي ــّري، فإن ــوان س بعن
تاحــة الجزئيــة  بالموضــوع استشــارة الغيــر للحصــول علــى رأيــه المعّلــل حــول االإ
أو الكّليــة للمعلومــة وذلــك فــي أجــل أقصــاه ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ تلقــي 
عــالم بالبلــوغ. ويكون  مطلــب النفــاذ بمقتضــى مكتــوب مضمــون الوصــول مــع االإ

رأي الغيــر ملزمــا للهيــكل المعنــي.

يتوّجــب علــى الغيــر تقديــم رّده فــي أجــل خمســة عشــر )15( يومــا مــن تاريــخ 
ــورة، موافقــة  ــرد فــي االآجــال المذك ــر عــدم ال ــب االستشــارة. ويعتب ــي مطل تلّق

ضمنيــة مــن الغيــر.

الفصل 21:
ــن علــى  ــق مطلــب النفــاذ بمعلومــة ســبق للهيــكل المعنــي نشــرها، يتعّي إذا تعّل
المكلــف بالنفــاذ إعــالم الطالــب بذلــك وتحديــد الموقــع الــذي تــّم فيــه النشــر.

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1174 بتاريخ 10 سبتمبر 2020 

جمعية القضاة التونسيين في شخص ممثلها القانوني / الرئيس األول للمحكمة اإلدارية

المفاتيح: نشر المعلومة على موقع الواب، إعالم طالب النفاذ. مده بعنوان موقع الواب

المبـــــــــــــدأ

وحيـث اقتضـى الفصـل 21 مـن القانـون االأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 

والمتعّلـق بالحـّق فـي النفـاذ إلـى المعلومـة أنـه إذا تعلق مطلـب النفاذ بمعلومة سـبق للهيـكل المعني 

نشـرها، يتعيـن علـى المكلـف بالنفـاذ إعـالم الطالـب بذلـك وتحديـد الموقع الـذي تم فيه النشـر.

ــت  ــا وجه ــى عليه ــة المّدع ــوى، أن الجه ــي الدع ــق ف ــالل التحقي ــن خ ــة م ــت للهيئ ــا ثب ــث طالم وحي

ــا  ــدام م ــح بانع ــه التصري ــه يتج ــات فإن ــذه المعلوم ــر ه ــه نش ــّم في ــذي ت ــع ال ــى الموق ــة إل العارض

ــات. ــذه الطلب ــوص ه ــر بخص ــتوجب النظ يس

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكورة أعـاله في شـخص ممثلهـا القانوني بتاريـخ 28 أوت 

2019والمرّسـمة بكتابـة الهيئـة تحـت عـدد 1174 والمتضّمنـة أنّهـا تقّدمـت بتاريـخ 22 جويليـة 2019 بمطلـب فـي النفـاذ إلـى 

داريـة قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقيـة والكترونيـة مـن الوثائـق المتعلقـة باتفاقية  المعلومـة إلـى الرئيـس الأول للمحكمـة الإ

يطالـي وخاصـة منها: داريـة ومجلـس الدولـة الإ التعـاون وباتفاقيـة التوأمـة المبرمـة بيمـن المحكمـة الإ

كتائب التفاقيات المذكورة. –

 قائمة في القائمين على تنفيذ التفاقيات المذكورة من الجانب التونسي ومعايير اختيارهم.  –

قائمــة فــي الزيــارات والتربصــات والــدورات التكوينيــة والورشــات التــي أنجــزت في إطــار تنفيــذ التفاقيــات المذكورة  –

إلــى حــّد تاريــخ تقديــم مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة وقائمة فــي المســتفيدين منهــا ومعاييــر اختيارهم.

البرنامــج التفصيلــي للزيــارات والتربصــات والــدورات التدريبيــة والتكوينيــة والورشــات المبرمجــة إلــى نهايــة تنفيــذ  –

التفاقيــات المذكــورة.

غيــر أنّهــا لــم تتلــق أي رّد علــى مطلبهــا رغــم انقضــاء الآجــال القانونّيــة، الأمــر اّلــذي دفعهــا للقيــام بالدعــوى الماثلــة 

داريــة بتمكينهــا مــن نســخة ورقيــة مــن الوثائــق المطلوبــة، وذلــك بالســتناد إلــى حّقهــا  طالبــة إلــزام الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق 

بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الجهــة المّدعــى عليهــا بتاريــخ 22 نوفمبــر 2019 والــذي أفــادت مــن 

ــى ذمــة العمــوم بموقــع  ــروم العارضــة النفــاذ إليهــا تمــت إتاحتهــا ووضعهــا عل ــي ت ــه بالخصــوص أن المعلومــات الت خالل
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ــق  ــا وف ــور دوري ــع المذك ــة بالموق ــات المدرج ــن المعلوم ــم تحيي ــه يت ــا بأن ــواب  www.jumelage-justadem.org مضيف ال

تقــّدم نســق التفاقيــة.

ضافــي المدلــى بــه مــن قبــل العارضــة بتاريــخ 4 ديســمبر 2019 والــذي أفــادت مــن خاللــه  وبعــد الّطــالع علــى التقريــر الإ

بالخصــوص بأنــه بالولــوج إلــى موقــع الــواب المذكــور تعــذر عليهــا الحصــول علــى كافــة المعلومــات المطلوبــة وخاصــة منهــا 

تلــك المتعلقــة بمعاييــر اختيــار القائميــن علــى تنفيــذ التفاقيــات مــن الجانب التونســي وقائمــة الزيــارات والتربصــات والدورات 

التدريبيــة والتكوينيــة والورشــات التــي أنجــزت فــي إار تنفيــذ التفاقيــات وقائمــة المســتفيدين منهــا ومعاييــر اختيارهــم.

وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

دارية بتمكين المّدعية من نسخة ورقية والكترونية من الوثائق  حيث تهدف الّدعوى إلى إلزام الرئيس الأول للمحكمة الإ

يطالي وخاصة منها: دارية ومجلس الدولة الإ المتعلقة باتفاقية التعاون وباتفاقية التوأمة المبرمة بين المحكمة الإ

كتائب التفاقيات المذكورة. –

 قائمة في القائمين على تنفيذ التفاقيات المذكورة من الجانب التونسي ومعايير اختيارهم.  –

قائمــة فــي الزيــارات والتربصــات والــدورات التكوينيــة والورشــات التــي أنجــزت في إطــار تنفيــذ التفاقيــات المذكورة  –

إلــى حــّد تاريــخ تقديــم مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة وقائمة فــي المســتفيدين منهــا ومعاييــر اختيارهم.

البرنامــج التفصيلــي للزيــارات والتربصــات والــدورات التدريبيــة والتكوينيــة والورشــات المبرمجــة إلــى نهايــة تنفيــذ  –

التفاقيــات المذكــورة.

ــدد 22 لســنة 2016  ــون الأساســي ع ــه بالقان ــة المنصــوص علي ــى المعلوم ــاذ إل ــي الّنف ــا ف ــى حّقه ــك بالســتناد إل  وذل

ــة. ــى المعلوم ــاذ إل ــي الّنف ــق بالحــّق ف ــارس 2016 والمتعّل ــي 24 م ــؤّرخ ف الم

وحيث أفادت الجهة المّدعى عليها في نطاق ردها عن الدعوى بأن المعلومات التي تروم العارضة النفاذ إليها تمت إتاحتها 

ووضعها على ذمة العموم بموقع الواب  www.jumelage-justadem.orgالمحدث لغرض التعريف بالتفاقية ومتابعة تنفيذها 

مضيفا بأنه يتم تحيين المعلومات المدرجة بالموقع المذكور دوريا وفق تقّدم نسق التفاقية.

وحيــث جوابــا علــى ذلــك أفــادت العارضــة بأنــه بالولــوج إلــى موقــع الــواب المذكــور تعــذر عليهــا الحصــول علــى كافــة 

المعلومــات المطلوبــة وخاصــة منهــا تلــك المتعلقــة بمعاييــر اختيــار القائميــن علــى تنفيــذ التفاقيــات مــن الجانــب التونســي 

وقائمــة الزيــارات والتربصــات والــدورات التدريبيــة والتكوينيــة والورشــات التــي أنجــزت فــي إطــار تنفيــذ التفاقيــات وقائمــة 

المســتفيدين منهــا ومعاييــر اختيارهــم.

http://www.jumelage-justadem.org
http://www.jumelage-justadem.orgالمحدث
http://www.jumelage-justadem.orgالمحدث
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بخصــوص طلبــات العارضــة المتعلقــة بالحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن الوثائــق المتعلقــة باتفاقيــة التعاون 	 

يطالــي وقائمــة القائميــن علــى تنفيــذ  داريــة ومجلــس الدولــة االإ وباتفاقيــة التوأمــة المبرمــة بيــن المحكمــة االإ

االتفاقيــة مــن الجانــب التونســي

 وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحّق في الّنفاذ إلى المعلومة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 21 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه إذا تعلــق مطلــب النفــاذ بمعلومــة ســبق للهيــكل المعنــي نشــرها، يتعيــن علــى المكلــف بالنفــاذ 

إعــالم الطالــب بذلــك وتحديــد الموقــع الــذي تــم فيــه النشــر.

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أن الجهــة المّدعــى عليهــا وجهــت العارضــة إلــى الموقــع 

الــذي تــّم فيــه نشــر هــذه المعلومــات فإنــه يتجــه التصريــح بانعــدام مــا يســتوجب النظــر بخصــوص هــذه الطلبــات.

ــي 	  ــب التونس ــن الجان ــن م ــار القائمي ــر اختي ــى معايي ــول عل ــة بالحص ــة المتعلق ــات العارض ــوص طلب بخص

ــارات  ــي وقائمــة الزي يطال ــة االإ ــة ومجلــس الدول داري ــن المحكمــة االإ ــة التوأمــة المبرمــة بي ــذ اتفاقي ــى تنفي عل

والتربصــات والــدورات التدريبيــة والتكوينيــة والورشــات التــي أنجــزت فــي إطــار تنفيــذ االتفاقيــات وقائمــة 

ــم. ــر اختياره ــا ومعايي ــتفيدين منه المس

وحيــث أّن الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حّقــا أساســّيا لــكّل شــخص طبيعــي أو معنــوي، تــّم تنظيــم طــرق 

ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016  ــان مجــال انطباقــه بموجــب القان وإجــراءات ممارســته كبي

والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغايــة تكريــس جملــة مــن الأهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافّية 

والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل الخاضعــة للقانــون.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنـّـه 

»ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إلّ إذا كان ذلــك يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو 

بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية 

ــه الفكريّة...«. وملكيت

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى أن موقــع الــواب المحــدث لغــرض التعريــف باتفاقيــة 

يطالــي ل ينطــوي علــى جميــع المعلومــات المطلوبــة مــن قبــل  داريــة ومجلــس الدولــة الإ التوأمــة المبرمــة بيــن المحكمــة الإ

العارضــة.

وحيــث أّن تمكيــن العارضــة مــن بقيــة المعلومــات المطلوبــة مــن قبلهــا، ليــس مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى إلحــاق أي ضــرر 

بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي، كمــا أنّــه ل ينــدرج ضمــن حــالت الســتثناءات الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون 

الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة.

وحيــث علــى خــالف ذلــك، فــإّن إطــالع القائمــة بالّدعــوى علــى المعلومــات المطلوبــة وحصولهــا علــى نســخة ورقيــة 

داريــة ومجلــس  تتضمــن معاييــر اختيــار القائميــن مــن الجانــب التونســي علــى تنفيــذ اتفاقيــة التوأمــة المبرمــة بيــن المحكمــة الإ

ــذ  ــي أنجــزت فــي إطــار تنفي ــة والورشــات الت ــة والتكويني ــدورات التدريبي ــارات والتربصــات وال ــي وقائمــة الزي يطال ــة الإ الدول

التفاقيــات وقائمــة المســتفيدين منهــا ومعاييــر اختيارهــم، إنّمــا ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية 

والمســاءلة وتكافــؤ الفــرص فيمــا يتعلــق بتســيير مرفــق القضــاء.
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داريــة  وحيــث يّتجــه تأسيســا علــى جميــع مــا ســبق بيانــه، التصريــح بقبــول الدعــوى وإلــزام الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

بتمكيــن المّدعيــة فــي شــخص ممّثلهــا القانونــي مــن نســخة ورقيــة تتضمــن المعاييــر التــي تــّم اعتمادهــا لختيــار القائميــن مــن 

يطالــي وقائمــة الزيــارات  داريــة ومجلــس الدولــة الإ الجانــب التونســي علــى تنفيــذ اتفاقيــة التوأمــة المبرمــة بيــن المحكمــة الإ

والتربصــات والــدورات التدريبيــة والتكوينيــة والورشــات التــي أنجــزت فــي إطــار هــذه التفاقيــة وقائمــة المســتفيدين منهــا 

ومعاييــر اختيارهــم.

ولهذه االأسباب

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

داريــة بتمكيــن جمعيــة القضــاة فــي شــخص  أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام الرئيــس الأول للمحكمــة الإ

ممّثلهــا القانونــي مــن نســخة ورقيــة تتضمــن المعاييــر التــي تــّم اعتمادهــا لختيــار القائميــن مــن الجانــب التونســي علــى تنفيــذ 

يطالــي وقائمــة الزيــارات والتربصــات والــدورات التدريبيــة  داريــة ومجلــس الدولــة الإ اتفاقيــة التوأمــة المبرمــة بيــن المحكمــة الإ

والتكوينيــة والورشــات التــي أنجــزت فــي إطــار هــذه التفاقيــة وقائمــة المســتفيدين منهــا ومعاييــر اختيارهــم وبانعــدام مــا 

يســتوجب النظــر فــي الدعــوى فيمــا زاد عــن ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 10 ســبتمبر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس ريــم العبيــدي ورقّيــة الخماســي ومنــى الدهــان.
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القرار عدد 1798 بتاريخ 18 جوان 2020 

ح.س / رئيس بلدية الحمامات

المفاتيح: نشر المعلومة على موقع الواب، إعالم طالب النفاذ.

المبـــــــــــــدأ

وحيـث اقتضـى الفصـل 21 مـن نفـس القانـون المذكـور أنّـه: إذا تعّلـق مطلـب النفـاذ بمعلومـة سـبق 

الهيـكل المعنـي نشـرها، يتعّيـن علـى المكلـف بالنفـاذ إعـالم الطالـب بذلـك وتحديـد الموقع الـذي تّم 

النشـر. فيه 

وحيـث طالمـا ثبـت للهيئـة أّن الوثيقـة المطلوبـة من العارض منشـورة وأّن الجهـة المّدعى عليهـا أعلمته 

بذلـك وبينـت لـه مـكان وموضـع نشـرها بالموقـع االلكترونـي، فإنّهـا تكـون بذلك قـد احترمـت حقه في 

الحصـول علـى المعلومـة وسـاهمت بذلـك فـي تعزيز مبـدأي الشـفافية والمسـاءلة فيما يتعلق بتسـيير 

المرفـق العـام الراجع لهـا بالنظر.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعوى المقدمة مـن المدعي المذكور أعـاله بتاريخ 29 جانفـي 2020 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 1798 والمتضّمنـة بأنّـه تقـّدم بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومة إلـى رئيس بلديـة الحمامـات قصد الحصول على نسـخة 

ورقّيـة مـن محضـر جلسـة المجلـس البلـدي بتاريـخ 22 مـارس 2019. غيـر أنّـه لـم يتلـّق رّدا علـى مطلبـه رغـم انقضـاء الأجـل 

القانونـي، الأمـر الـذي دفعـه إلـى القيـام بالدعـــوى الماثلـة طالبا إلـزام الجهـة المّدعى عليهـا بتمكينه مـن الوثيقـة المطلوبة، 

اسـتنادا إلـى حّقـه فـي الّنفـاذ إلـى المعلومـة المنصـوص عليـه بأحـكام القانون الأساسـي عـدد 22 المـؤّرخ في 24 مـارس 2016 

والمتعّلـق بالحـّق فـي الّنفاذ إلـى المعلومة.

ــن  ــة الحمامــات بتاريــخ 18 فيفــري 2020 والــذي تضّم ــه مــن قبــل رئيــس بلدي ــى ب ــر المدل ــى التقري وبعــد الّطــالع عل

بالخصــوص أّن محضــر الجلســة موضــوع مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة وقــع نشــره بموقــع الــواب التابــع للبلديــة وبالصفحــة 

الرســمية للبلديــة، كمــا أضــاف أّن العــارض لــم يّتصــل بالبلديــة قصــد تســّلم نســخة مــن الوثيقــة المطلوبــة. 

ــه  ــى العــارض بتاريــخ 24 فيفــري 2020 ومطالبت ــر الجهــة المّدعــى عليهــا إل ــة تقري وبعــد الّطــالع علــى مــا يفيــد إحال

ــه. دلء بملحوظات ــالإ ب

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

ساســي عــد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 
أ

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون ال

اّلنفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

ــة مــن محضــر جلســة  ــن العــارض مــن نســخة ورقّي ــة الحمامــات بتمكي ــزام رئيــس بلدي ــى إل ــُث تهــدف الدعــوى إل حي

المجلــس البلــدي بتاريــخ 22 مــارس 2019، وذلــك بالســتناد إلــى حقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون 

ــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

وحيــث أفــاد رئيــس بلديــة الحمامــات فــي نطــاق رّده علــى الدعــوى أّن الوثيقــة المطلوبــة وقــع نشــرها بموقــع الــواب 

التابــع للبلديــة وبالصفحــة الرســمية للبلديــة، كمــا أضــاف أّن العــارض لــم يّتصــل بالبلديــة قصــد تســّلم نســخة مــن الوثيقــة 

المطلوبــة. 

وحيث إقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا أساسيـــا لــكّل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــم تنظيــم ممارستـــه   وحيــث أّن الحــّق فــي النفــاذ الــى المعلومــة يُعـــّد حقًّ

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتّلــق بالحــق 

فــي النفــاذ علــى المعلومــة أنـّـه: » ال يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إال إذا كان ذلــك يــؤّدي 

إلــى إلحــاق ضــرر باالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي 

حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

وال تعتبــر هــذه المجــاالت اســتثناءات مطلقــة لحــّق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن 

النفــاذ علــى أّن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو الحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم 

ــة مــن  ــح المــراد حمايتهــا والغاي ــن المصال ــب ويراعــى التناســب بي ــكل طل ــا بالنســبة ل المعلومــة أو مــن عــدم تقديمه

مطلــب النفــاذ«.

ــن  ــة م ــة المطلوب ــن الوثيق ــه تضّم ــا أنّ ــى عليه ــة المّدع ــي للجه ــع اللكترون ــى الموق ــالع عل ــة بالّط ــت للهيئ ــث ثب وحي

ــة. ــي إطــار هــذه القضّي العــارض ف

ــكل  ــبق الهي ــة س ــاذ بمعلوم ــب النف ــق مطل ــه: إذا تعّل ــور أنّ ــون المذك ــس القان ــن نف ــل 21 م ــى الفص ــث اقتض وحي

ــر. ــه النش ــّم في ــذي ت ــع ال ــد الموق ــك وتحدي ــب بذل ــالم الطال ــاذ إع ــف بالنف ــى المكل ــن عل ــرها، يتعّي ــي نش المعن

وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة أّن الوثيقــة المطلوبــة مــن العــارض منشــورة وأّن الجهــة المّدعــى عليهــا أعلمتــه بذلــك وبينــت 

لــه مــكان وموضــع نشــرها بالموقــع اللكترونــي، فإنّهــا تكــون بذلــك قــد احترمــت حقــه فــي الحصــول علــى المعلومــة وســاهمت 

بذلــك فــي تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير المرفــق العــام الراجــع لهــا بالنظــر.

وحيث يتجه تأسيسا على ما سبق، التصريح بختم القضية لنعدام ما يستوجب النظر.

ولهذه االأسبـاب

قّررت الهيئة ما يلي:

أّوال: ختم القضية لنعدام ما يستوجب النظر. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 18 جــوان 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس ريــم العبيــدي ورقّيــة الخماســي ومنــى 

الدهــان وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســاّلمي. 
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ولهذه االأسبـاب

قّررت الهيئة ما يلي:

أّوال: ختم القضية لنعدام ما يستوجب النظر. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 18 جــوان 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس ريــم العبيــدي ورقّيــة الخماســي ومنــى 

الدهــان وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســاّلمي. 



الفصل 22:
إذا ثبــت أن المعلومــة التــي تحّصــل عليهــا طالــب النفــاذ منقوصــة، فإنــه علــى 

ــاكل المعنيــة تمكينــه مــن المعطيــات التكميليــة والتوضيحــات الالزمــة. الهي

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1559 بتاريخ 1 أكتوبر 2020 

الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل »تاكسي« بجميع أنواعه في شخص ممثلها 
القانوني / والي نابل

المفاتيح: طلب معلومة، معلومة منقوصة، إتمام البيانات والمعلومة المنقوصة.

المبـــــــــــــدأ

وحيـُث اقتضـى الفصـل 22 مـن القانـون المذكـور أنّـه فـي حالـة ثبـوت أّن المعلومـة التي تحّصـل عليها 

طالـب النفـاذ منقوصـة، فإنّـه علـى الهيـاكل المعنيـة تمكينه مـن المعطيـات التكميليـة والتوضيحـات الالّزمة.

سـمية فـي المتحصلين على بطاقـة مهنية لقيادة   وحيـُث أّن حصـول العارضـة على نسـخة من القائمة االإ

متحـان شـهادة الكفـاءة المهنيـة مـع التنصيـص علـى  التاكسـي والمجتازيـن وغيـر المجتازيـن بنجـاح الإ

دالء بهـا لـدى الهيئـة فـي صيغتها تلك،  التأسـيس االأول والتجديـد االأول والثانـي والثالـث كيفمـا تـّم االإ

ليس من شـانه المسـاس باالسـتثناءات المذكورة بالقانـون المذكور، بل إّن تمكينه مـن الوثيقة المطلوبة 

إنّمـا ينـدرج ضمـن تحقيـق أهـداف القانـون الراميـة إلـى ضمان حـق كل شـخص طبيعـي أو معنوي في 

الحصـول علـى المعلومـة تكريسـا لمبـدأي الشـفافية والمسـاءلة المحلّية مجّسـدة فـي القضيـة الماثلة 

فـي واليـة نابل.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 19 نوفمبـر 2019 والمرّسـمة بكتابـة 

الهيئـة تحـت عـدد 1559 والمتضّمنـة أنّهـا تقّدمـت بمطلـب نفاذ إلى المعلومـة إلى والي نابـل قصد الحصول على نسـخة ورقية 

سـمية للمهنييـن المتحّصليـن على بطاقة مهنية لقيادة تاكسـي سـياحي والمجتازين بنجاح امتحـان الكفاءة المهنية  مـن القائمـة الإ

لقيـادة التاكسـي السـياحي وكذلـك قائمـة إسـمية فـي المتحّصليـن علـى بطاقـة مهنيـة لقيـادة تاكسـي سـياحي المسـتثنون مـن 

شـروط النجـاح فـي امتحـان الكفـاءة المهنيـة واللذيـن مارسـوا مهنة التاكسـي قبل 1999 مـع التنصيـص على جميـع المعلومات 

المتعلقـة بالتأسـيس الأول والتجديـد، غيـر أنهـا تلّقـت إجابـة منقوصة على مطلبهـا، الأمر الـذي دفعها للقيـام بالّدعوى الحال 

طالبـًة تمكينهـا مـن المعلومـة المنقوصـة بالسـتناد إلـى أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤرخ فـي 24 مـارس 

2016 والمتعلـق بالحـق فـي النفاذ الـى المعلومة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر الُمدلــى بــه مــن قبــل الجهــة المّدعــى عليهــا بتاريــخ 19 ديســمبر 2019 والُمرفــق بنســخة 

مــن الوثائــق المطلوبــة.

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.
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قررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيُث ُقّدمت الّدعوى في آجالها القانونية مّمن له الّصفة مّما يّتجه معه قبولها من هذه الناحية.

من جهة االأصل: 

ســمية للمتحّصليــن   حيــُث تهــدُف الّدعــوى إلــى إلــزام والــي نابــل بتمكيــن العارضــة مــن نســخة ورقيــة مــن القائمــة الإ

علــى بطاقــة مهنيــة لقيــادة تاكســي ســياحي والمجتازيــن بنجــاح امتحــان الكفــاءة المهنيــة لقيــادة التاكســي الســياحي وكذلــك 

ــي امتحــان  ــن شــروط النجــاح ف ــادة تاكســي ســياحي المســتثنون م ــة لقي ــة مهني ــى بطاق ــن عل ــي المتحّصلي ــة إســمية ف قائم

الكفــاءة المهنيــة واللذيــن مارســوا مهنــة التاكســي قبــل 1999 مــع التنصيــص علــى جميــع المعلومــات المتعلقــة بالتأســيس 

الأول والتجديــد، إســتناًدا إلــى حقهــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــة  ــة مهني ــى بطاق ــن عل ــي المتحصلي ــمية ف س ــة الإ ــوى، بالقائم ــن الّدع ــرّد ع ــاق ال ــي نط ــل، ف ــي ناب ــى وال ــُث أدل  وحي

لقيــادة التاكســي والمجتازيــن وغيــر المجتازيــن بنجــاح لمتحــان شــهادة الكفــاءة المهنيــة مــع التنصيــص علــى التأســيس الأول 

ــث.  ــي والثال ــد الول والثان والتجدي

 وحيُث نص الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا  ــارس طبًق ــوي يم ــي أو معن ــخص طبيع ــكل ش ــًيا ل ــا أساس ــّد حق ــة، يع ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق ف ــُث أن الح  وحي

ــق  ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــدد 22 لســنة 2016 الم ــي ع ــون الأساس ــا بالقان ــط المنصــوص عليه ــراءات والضواب لالإج

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة فيمــا 

يتعّلــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة ودعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العامــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ الــى المعلومــة، أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرُفــَض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى 

إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه 

الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 22 مــن القانــون المذكــور أنـّـه فــي حالــة ثبــوت أّن المعلومــة التــي تحّصــل عليهــا طالــب النفــاذ 

منقوصــة، فإنـّـه علــى الهيــاكل المعنيــة تمكينــه مــن المعطيــات التكميليــة والتوضيحــات الالّزمة.

ســمية فــي المتحصليــن علــى بطاقــة مهنيــة لقيــادة التاكســي   وحيــُث أّن حصــول العارضــة علــى نســخة مــن القائمــة الإ

متحــان شــهادة الكفــاءة المهنيــة مــع التنصيــص علــى التأســيس الأول والتجديــد الأول  والمجتازيــن وغيــر المجتازيــن بنجــاح لإ

دلء بهــا لــدى الهيئــة فــي صيغتهــا تلــك، ليــس مــن شــانه المســاس بالســتثناءات المذكــورة  والثانــي والثالــث كيفمــا تــّم الإ

بالقانــون المذكــور، بــل إّن تمكينــه مــن الوثيقــة المطلوبــة إنّمــا ينــدرج ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى ضمــان 

حــق كل شــخص طبيعــي أو معنــوي فــي الحصــول علــى المعلومــة تكريســا لمبــدأي الشــفافية والمســاءلة المحلّيــة مجّســدة 

فــي القضيــة الماثلــة فــي وليــة نابــل.

 وحيــُث يّتجــه تأسيًســا علــى جميــع مــا تقــّدم بيانــه، الســتجابة إلــى طلــب العارضــة وذلــك بإلــزام والــي نابــل بتمكينهــا 

ســمية فــي المتحصليــن علــى بطاقــة مهنيــة لقيــادة التاكســي والمجتازيــن وغيــر المجتازيــن  مــن نســخة ورقيــة مــن القائمــة الإ

بنجــاح لمتحــان شــهادة الكفــاءة المهنيــة مــع التنصيــص علــى التأســيس الأول والتجديــد الأول والثانــي والثالــث.

ولهــذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

ــي نســخة  ــل بتســليم العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانون ــي ناب ــزام وال ــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل أّوال: قب

ــة  ــادة ســيارات التاكســي الّســياحي والمتضّمن ــة لقي ورقيــة مــن قائمــة إســمية فــي المهنييــن المتحّصليــن علــى بطاقــات مهني

جميــع المعلومــات المنصــوص عليهــا بالبطاقــة المهنيــة )تأســيس أّول، تجديــد، متحّصــل علــى شــهادة نجــاح فــي إمتحــان 

نعــدام مــا يســتوجب النظــر فيمــا  شــهادة الكفــاءة المهنيــة، غيــر ُمتحّصــل علــى شــهادة نجــاح( وبختــم القضيــة القضيــة لإ

زاد علــى ذلــك..

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. 

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته الُمنعقــدة بتاريــخ 01 أكتوبــر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وريــم العبيــدي ورقّيــة 

الخماســي وهاجــر الطرابلســي وخالــد الســالمي.
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ولهــذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

ــي نســخة  ــل بتســليم العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانون ــي ناب ــزام وال ــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل أّوال: قب

ــة  ــادة ســيارات التاكســي الّســياحي والمتضّمن ــة لقي ورقيــة مــن قائمــة إســمية فــي المهنييــن المتحّصليــن علــى بطاقــات مهني

جميــع المعلومــات المنصــوص عليهــا بالبطاقــة المهنيــة )تأســيس أّول، تجديــد، متحّصــل علــى شــهادة نجــاح فــي إمتحــان 

نعــدام مــا يســتوجب النظــر فيمــا  شــهادة الكفــاءة المهنيــة، غيــر ُمتحّصــل علــى شــهادة نجــاح( وبختــم القضيــة القضيــة لإ

زاد علــى ذلــك..

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. 

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته الُمنعقــدة بتاريــخ 01 أكتوبــر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وريــم العبيــدي ورقّيــة 

الخماســي وهاجــر الطرابلســي وخالــد الســالمي.



الفصل 23:
لــكّل شــخص الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بصفــة مجانيــة، وإذا كان توفيــر 
المعلومــة يقتضــي جملــة مــن المصاريــف، يتــم إعــالم صاحــب المطلــب مســبقا 
بضــرورة دفــع مقابــل علــى أن ال يتجــاوز ذلــك المصاريــف الحقيقيــة التــي تحّملها 

الهيــكل المعنــي.

وال يتم تسليم الوثائق المطلوبة إال عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1231 بتاريخ 5 مارس 2020 

م.ب / رئيس الجامعة التونسية للشطرنج

المفاتيح: طلب معلومة مجاني، مصاريف حقيقية، إعالم طالب النفاذ.

المبـــــــــــــدأ

وحيـث ثبـت للهيئـة أّن توفيـر الوثائـق المطلوبة من الجهة المّدعـى عليها يتطلب إلـزام العارض بخالص 

ضافيـة الحقيقيـة لتوفيرهـا طبق مقتضيـات الفصل 23 مـن القانون المتعلـق بحق النفاذ  المصاريـف االإ

المعلومة. إلى 

وحيـث تبعـا لما سـبق بيانـه، فمن المتجه االسـتجابة إلـى طلب المّدعي فـي هذا الخصـوص مع وجوب 

التـي  بالوثائـق وإلـزام العـارض بدفـع المصاريـف الحقيقّيـة  الـواردة  حجـب المعطيـات الشـخصية 

سـتتحّملها الجهـة المّدعـى عليهـا مقابـل توفيرهـا الوثائـق المطلوبـة تطبيقـا لمقتضيات الفصـل 23 من 

القانـون االأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المتعّلـق بالحـق فـي الّنفـاذ إلـى المعلومة.

بعد الطالع على عريضة الدعوى المقّدمة من المّدعي المذكور أعاله بتاريخ 20 سبتمبر 2019 والمرّسمة بكتابة الهيئة 

تحت عدد 1231 والتي تفيد بأنّه تقّدم بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى رئيس الجامعة التونسية للشطرنج قصد الحصول على 

نسخة ورقية من الوثائق الخاصة بطلبات العروض لتعيين وكالة أسفار أو تنظيم ومحاضر فرز العروض ومصادقات المكتب 

تفاقيات المبرمة مع وكالة الأسفار أو تنظيم والنزل للدورات والبطولت التالية: الجامعي على تعيين وكالة أسفار والإ

البطولت العربية لالأندية والمنتخبات )3 بطولت( المنظمة بالحمامات خالل شهري فيفري ومارس 2019.3 –

فريقية المنظمة بالحمامات خالل شهر جويلية 2019. – البطولة الإ

البطولة العربية للشبان المنظمة بالحمامات خالل شهر نوفمبر 2018. –

البطولت الوطنية للشبان لسنوات 2018 و2019. –

البطولة تونس التمهيدية لسنوات 2017 و2018. –

البطولة تونس المغلقة لسنتي 2017 و2018. –

 البطولة الفرنكوفونية المنظمة بالحمامات خالل شهر نوفمبر 2017. –

إلّ أنـّـه لــم يتلــّق رّدا علــى مطلبــه رغــم مــرور أجــل العشــرين يومــا المنصــوص عليــه قانونــا، الأمــر الــذي دفعــه للقيــام 

ــى  ــك إل ــة مســتندا فــي ذل ــق المطلوب ــه مــن الوثائ ــس الجامعــة التونســية للشــطرنج بتمكين ــزام رئي ــا إل بدعــوى الحــال طالب

أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.
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وبعــد الطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه من قبــل رئيس الجامعــة التونســية للشــطرنج بتاريــخ 8 نوفمبــر 2019 والمتضمن 

بالخصــوص طلــب التمديــد فــي أجــل الجــواب عــن الدعــوى وذلــك نظــرا لتعــّدد وكثــرة الوثائــق المطلوبــة علــى إمتــداد ثــالث 

عدادهــا وفرزهــا حســب الطلــب، مضيفــا أّن نســخها يتطلــب مصاريــف إضافيــة غيــر  ســنوات بمــا يتطلــب تخصيــص عــون لإ

ضافيــة فــي ظــّل تأخيــر تحويــل إعتمــادات  هّينــة خاصــة وأّن الوضعيــة الماليــة للجامعــة ل تتمحــل مثــل تلــك المصاريــف الإ

ــرة  ــق المتوف ــن العــارض مــن نســخة مــن الوثائ ــا أضــاف أيضــا أّن الجامعــة مســتعّدة لتمكي ــوزارة، كم ــل ال ــة مــن قب الميزاني

ضافيــة الحقيقيــة لتوفيــر المعلومــات المطلوبــة طبــق مقتضيــات الفصــل 23 مــن القانــون  إذا قــام بخــالص المصاريــف الإ

المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــن  ــر 2019 و7 جانفــي 2020 والمتضمني ــخ 26 نوفمب ــا مــن العــارض بتاري ــى بهم ــن المدل ــى التقريري طــالع عل وبعــد الإ

ضافيــة الحقيقيــة لتوفيــر المعلومــات  بالخصــوص أنّــه تعّهــد للجامعــة التونســية التونســية للشــطرنج بخــالص المصاريــف الإ

المطلوبــة طبــق مقتضيــات الفصــل 23 مــن القانــون المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة ولكــن الجهــة المّدعــى عليهــا لــم 

ضافيــة ل  تســتجب لطلبــه، معتبــرا أّن طلــب اجــل إضافــي مــن الجهــة المّدعــى للــرّد علــى مطلبــه وتمســكها بالمصاريــف الإ

يمكــن إل أن يكــون تســويفا ومماطلــة كــي ل يتمكــن العــارض مــن الحصــول علــى الوثائــق المطلوبــة طالبــا علــى أســاس ذلــك 

القضــاء لصالــح الدعــوى.

وبعد الطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل: 

حيــُث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام رئيــس الجامعــة التونســية للشــطرنج بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن الوثائــق 

الخاصــة بطلبــات العــروض لتعييــن وكالــة أســفار أو تنظيــم ومحاضــر فــرز العــروض ومصادقــات المكتــب الجامعــي علــى 

تفاقيــات المبرمــة مــع وكالــة الأســفار أو تنظيــم والنــزل للــدورات والبطــولت التاليــة: تعييــن وكالــة أســفار والإ

البطولت العربية لالأندية والمنتخبات )3 بطولت( المنظمة بالحمامات خالل شهري فيفري ومارس 2019. –

فريقية المنظمة بالحمامات خالل شهر جويلية 2019. – البطولة الإ

البطولة العربية للشبان المنظمة بالحمامات خالل شهر نوفمبر 2018. –

البطولت الوطنية للشبان لسنوات 2018 و2019. –

البطولة تونس التمهيدية لسنوات 2017 و2018. –

البطولة تونس المغلقة لسنتي 2017 و2018. –

 البطولة الفرنكوفونية المنظمة بالحمامات خالل شهر نوفمبر 2017. –
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وذلــك بالســتناد إلــى حقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ 

فــي 24 مــارس 2016.

وحيــث طلــب رئيــس الجامعــة التونســية للشــطرنج، فــي نطــاق الــرّد عــن الدعــوى، التمديــد فــي أجــل الجــواب عــن 

عدادهــا  الدعــوى وذلــك نظــرا لتعــّدد وكثــرة الوثائــق المطلوبــة علــى إمتــداد ثــالث ســنوات بمــا يتطلــب تخصيــص عــون لإ

ضافــة إلــى أّن نســخها يتطلــب مصاريــف إضافيــة غيــر هّينــة خاصــة وأّن الوضعيــة الماليــة  وفرزهــا حســب الطلــب، هــذا بالإ

ــوزارة، كمــا  ــل ال ــة مــن قب ــل إعتمــادات الميزاني ــر تحوي ــة فــي ظــّل تأخي ضافي ــف الإ ــك المصاري ــل تل للجامعــة ل تتمحــل مث

ضافيــة  أضــاف أيضــا أّن الجامعــة مســتعّدة لتمكيــن العــارض مــن نســخة مــن الوثائــق المتوفــرة إذا قــام بخــالص المصاريــف الإ

الحقيقيــة لتوفيــر المعلومــات المطلوبــة طبــق مقتضيــات الفصــل 23 مــن القانــون المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث توّلــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى 

المعلومــة، تنظيــم طــرق وإجــراءات ممارســة هــذا الحــق كبيــان مجــال انطباقــه وذلــك مــن أجــل تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل 

أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة ودعــم مشــاركة العمــوم فــي متابعــة 

تنفيــذ السياســات العموميــة وتقييمهــا ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام القانــون.

وحيــث اقتضــى الفصــل 2 مــن القانــون المشــار إليــه، أّن مجــال انطباقــه ل يقتصــر فقــط علــى الهيــاكل العموميــة، وإنّمــا 

يمتــّد أيضــا إلــى أشــخاص القانــون الخــاص التــي تســّير مرافــق عامــة وإلــى جميــع الهيــاكل التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي.

وحيث ل جدال في أّن الجامعات الرياضية تعتبر من الهياكل التي تساهم في تسيير المرفق العام الرياضي طبقا لما 

نّصت عليه صراحة أحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 والمتعلق بالهياكل الرياضية، وهي 

القانون  لأحكام  بالتالي خاضعة  يجعلها  الذي  الأمر  وعينية،  مالية  بتمويالت عمومية في شكل مساعدات  تلك  بصفتها  تنتفع 

الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

وحيث نّص الفصل 27 من نفس القانون المشار إليه أعاله على أنّه »إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئًيا باستثناء 

منصوص عليه بالفصلين 24 و25 من هذا القانون، فال يمكن النفاذ إليها إلّ بعد حجب الجزء المعني بالستثناء متى كان ذلك ممكًنا«.

وحيــث اقتضــى الفصــل 23 مــن ذات القانــون أنـّـه: » لــكّل شــخص الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بصفــة مجانيــة، وإذا 

كان توفيــر المعلومــة يقتضــي جملــة مــن المصاريــف، يتــّم إعــالم صاحــب المطلــب مســبقا بضــرورة دفــع مقابــل علــى أن ل 

يتجــاوز ذلــك المصاريــف الحقيقيــة التــي تحّملهــا الهيــكل المعنــي، ول يتــم تســليم الوثائــق المطلوبــة إل عنــد تســليم مــا 

يفيــد دفــع ذلــك المقابــل«.

وحيــث أّن حصــول العــارض علــى نســخة مــن الوثائــق موضــوع طلــب النفــاذ، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي 

ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي، كمــا أّن المعلومــات المضمنــة بــه ل تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الســتثناء 

الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث لئــن تضمنــت الوثائــق المطلوبــة بعــض البيانــات الشــخصية لالأشــخاص المذكوريــن بهــا، فــإّن ذلــك ل يحــول 

دون إمكانيــة النفــاذ إليهــا طالمــا أنـّـه مــن الممكــن حجــب هــذه المعطيــات الشــخصية عنــد تســليم الوثائــق وفًقــا لمــا تخّولــه 

أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله دون المســاس ببقيــة المعلومــات المــراد النفــاذ إليهــا.
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وحيــث أنـّـه علــى خــالف ذلــك، فــإن حصــول العــارض علــى مثــل هــذه الوثائــق إنّمــا يســاهم فــي تكريس مبــدأ الشــفافية 

فيمــا يتعلــق بتســيير المرفــق العــام الرياضــي ويدّعــم الثقــة فــي الهيــاكل المشــرفة على تســييره.

وحيــث ثبــت للهيئــة أّن توفيــر الوثائــق المطلوبــة مــن الجهــة المّدعــى عليهــا يتطلــب إلــزام العــارض بخــالص المصاريــف 

ضافيــة الحقيقيــة لتوفيرهــا طبــق مقتضيــات الفصــل 23 مــن القانــون المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومة. الإ

وحيــث تبعــا لمــا ســبق بيانــه، فمــن المتجــه الســتجابة إلــى طلــب المّدعــي فــي هــذا الخصــوص مــع وجــوب حجــب 

المعطيــات الشــخصية الــواردة بالوثائــق وإلــزام العــارض بدفــع المصاريــف الحقيقّيــة التــي ســتتحّملها الجهــة المّدعــى عليهــا 

ــق  ــدد 22 لســنة 2016 المتعّل ــون الأساســي ع ــن القان ــات الفصــل 23 م ــا لمقتضي ــة تطبيق ــق المطلوب ــا الوثائ ــل توفيره مقاب

بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبــول الدعــوى شــكال وفــي الأصــل بإلــزام رئيــس الجامعــة التونســية للشــطرنج بتســليم العــارض نســخة ورقيــة 

ــب  ــات المكت ــروض ومصادق ــرز الع ــر ف ــم ومحاض ــفار أو تنظي ــة أس ــن وكال ــروض لتعيي ــات الع ــة بطلب ــق الخاّص ــن الوثائ م

ــة: ــدورات والبطــولت التالي ــزل لل ــة الأســفار والن ــات المبرمــة مــع وكال تفاقي ــة أســفار والإ ــن وكال ــى تعيي الجامعــي عل

البطولت العربية لالأندية والمنتخبات )3 بطولت( المنظمة بالحمامات خالل شهري فيفري ومارس 2019. –

فريقية المنّظمة بالحمامات خالل شهر جويلية 2019. – البطولة الإ

البطولة العربية للشّبان المنّظمة بالحمامات خالل شهر نوفمبر 2018. –

البطولة الوطنية للشّبان لسنة 2018. –

البطولة الوطنية للشّبان لسنة 2019. –

البطولة تونس التمهيدية لسنة 2017. –

البطولة تونس التمهيدية لسنة 2018. –

البطولة تونس المغلقة لسنة 2017 والتي جرت خالل سنة 2018  –

البطولة تونس المغلقة لسنة 2018 والتي جرت خالل سنة 2019. –

 البطولة الفرنكوفونية المنّظمة بالحمامات خالل شهر نوفمبر 2017. –

مــع حجــب المعطيــات الشــخصّية الــواردة بهــذه الوثائــق وإلــزام العــارض بدفــع المصاريــف الحقيقّيــة التــي ســتتحّملها 

ــون الأساســي عــدد 22  ــات الفصــل 23 مــن القان ــا لمقتضي ــة تطبيق ــق المطلوب ــل توفيرهــا الوثائ الجهــة المّدعــى عليهــا مقاب

لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 05 مــارس 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس هاجــر الطرابلســي ورقيــة الخماســي 

ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســالمي وريــم العبيــدي ومحمــد القســنطيني.



الفصل 24:
 ال يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إال إذا كان ذلــك 
يــؤّدي إلــى إلحــاق ضــرر باالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدولية 
ــه  ــة ومعطيات ــه الخاص ــة حيات ــي حماي ــر ف ــوق الغي ــا أو بحق ــل بهم ــا يتص فيم

الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

ــة و  ــى المعلوم ــاذ إل ــق النف ــة لح ــتثناءات مطلق ــاالت اس ــذه المج ــر ه وال تعتب
تكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء 
ــم  ــن تقدي ــة م ــة العام ــر المصلح ــة لتقدي ــون خاضع ــا تك ــا كم ــا أو الحق كان آني
ــن  ــب بي ــى التناس ــب ويراع ــكل طل ــبة ل ــا بالنس ــدم تقديمه ــن ع ــة أو م المعلوم

ــاذ. ــب النف ــة مــن مطل ــا والغاي ــح المــراد حمايته المصال

وفــي صــورة الرفــض يتــّم إعــالم طالــب النفــاذ بذلــك بجــواب معّلــل، وينتهــي 
مفعــول الرفــض بــزوال أســبابه المبينــة فــي الجــواب علــى مطلــب النفــاذ.

الفصل 25:
ــن  ــخاص الذي ــة االأش ــة بهويّ ــات المتعلق ــة البيان ــى المعلوم ــاذ إل ــمل النف  ال يش

ــالغ عــن تجــاوزات أو حــاالت فســاد ب قدمــوا معلومــات بهــدف االإ

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 955 بتاريخ 18 جوان 2020

الجمعية التونسية لهواة الالسلكي في شخص ممثلها القانوني / منظمة الكشافة 
دات في شخص 

ّ
التونسية في شخص ممثلها القانوني/ المتداخل الوكالة الوطنية للترد

ممثلها القانوني

المفاتيح: حياة خاصة، سّرية المراسالت، الضرر الجسيم.

المبـــــــــــــدأ

وحيـث اقتضـى الفصـل 24 مـن القانـون المذكـور، أنـه ال يمكـن للهيـكل المعنـي أن يرفض طلـب النفاذ 

إلـى المعلومـة إال إذا كان ذلـك يـؤّدي إلـى إلحـاق ضـرر باالأمن العـام أو بالدفـاع الوطنـي أو بالعالقات 

الدوليـة فيمـا يتصـل بهمـا أو بحقـوق الغيـر فـي حمايـة حياتـه الخاصـة ومعطياتـه الشـخصية وملكيته 

الفكرية.

وحيـث تبّيـن مـن خـالل التحقيـق فـي الدعـوى، أّن الضـرر المترتـب عـن حصـول العارضـة علـى نسـخة 

الكترونيـة مـن سـجل االتصـاالت الخـاص بالمحطـة الالسـلكية التـي تحمـل رمـز النـداء« 3V8SF« يعـّد 

فـي تقديـر الهيئـة ضـررا جسـيما مقارنـة بالمصلحة التـي قد تنجّر مـن الحصول على نسـخة منـه خاصة 

وأّن تمكيـن العارضـة في شـخص ممثلهـا القانوني من ذلك قد يشـّكل تهديدا حقيقيا لسـرية المراسـالت 

واالتصـاالت المضمونة بالدسـتور.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمة مـن المّدعية المذكـورة أعاله بتاريـخ 21 ماي 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

تحـت عــدد 955 والمتضّمنـة أنهـا تّقدمـت بمطلب نفـاذ إلى المعلومـة إلى الممثـل القانوني لمنظمة الكشـافة التونسـية بتاريخ 

26 أفريـل 2019 قصـد الحصـول علـى نسـخة الكترونيـة مـن سـجل التصـالت الخـاص بالمحطـة الالسـلكية التـي تحمـل رمـز 

النـداء« 3V8SF« مـع بيـان هويـة المشـغل وبقيـة المعطيـات التـي تـدون وجوبـا بهذا السـجل، غير أنه لـم تقع السـتجابة إلى 

لـزام الجهة المّدعى عليهـا بتمكينها  مطلبهـا بالرغـم مـن انقضـاء الأجـل القانونـي، الأمر الـذي دعاها إلى تقديم دعـوى الحال لإ

مـن المعطيـات المطلوبـة مؤسسـة دعواهـا علـى القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤرخ فـي 24 مـارس 2016 المتعلق 

بالحـق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

ــن  ــادت م ــذي أف ــخ 19 ســبتمبر 2019 وال ــا بتاري ــى عليه ــة المّدع ــن الجّه ــه م ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالع عل  وبعــد الّط

خاللــه بالخصــوص بأنــه يتعــذر عليهــا الســتجابة لطلــب العارضــة باعتبــار أّن أحــكام الفصــل 15 مــن قــرار وزيــر تكنولوجيــات 

ــالت  ــة التص ــتغالل خدم ــراءات اس ــروط وإج ــط ش ــق بضب ــي 17 أوت 2017 المتعل ــؤرخ ف ــي الم ــاد الرقم ــال والقتص التص

الراديويــة للهــواة تقتضــي أنــه ل يمكــن إرســال هــذا الســجل إّل للوكالــة الوطنيــة للتــرددات.

بداء ملحوظاتها بخصوصه. وبعد الّطالع على ما يفيد إحالة رّد الجهة المّدعى عليها على العارضة لإ

وبعـد الّطـالع علـى المراسـلة التوضيحيـة التـي وجهتهـا هيئـة النفـاذ إلـى المعلومـة إلـى الجهـة المّدعـى عليهـا قصـد 

تذكيرهـا بأحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المتعلـق بالحـق فـي النفـاذ إلـى المعلومـة ومنشـور رئيـس الحكومـة 

دلء بنسـخة من السـجل المطلـوب للهيئة. عـدد 19 بتاريـخ 18 مـاي 2018 حـول الحـق فـي النفـاذ إلـى المعلومـة وحثها على الإ

ضافــي للجهــة المّدعــى عليهــا الــوارد علــى الهيئــة بتاريــخ 30 أكتوبــر 2019 والمتضمــن  وبعــد الّطــالع علــى التقريــر الإ

لنســخة الكترونيــة تتضمــن المعطيــات المطلوبــة.

وبعد الّطالع على ما يفيد إدخال الوكالة الوطنية للترّددات في الدعوى بتاريخ 12 فيفري 2020.

ــة صلــب تقريرهــا  ــرّددات بخصــوص موضــوع الدعــوى والمضمن ــة للت ــة الوطني ــى توضيحــات الوكال وبعــد الّطــالع عل

ــخ 10 جــوان 2020.  ــة بتاري ــى الهيئ ــوارد عل ال

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيث قدمت الدعوى في آجالها القانونية ومّمن له الصفة مما يتجه معه قبولها من هذه الناحية.

من جهة االأصل:

ــي  ــن العارضــة ف ــي بتمكي ــا القانون ــي شــخص ممثله ــة الكشــافة التونســية ف ــزام جمعي ــى إل ــُث تهــدف الدعــوى إل حي

شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخة الكترونيــة مــن ســجل التصــالت الخــاص بالمحطــة الالســلكية التــي تحمــل رمــز النــداء« 

ــون  ــى القان ــذا الســجل، مؤّسســة دعواهــا عل ــا به ــدون وجوب ــي ت ــات الت ــة المعطي ــة المشــغل وبقي ــان هوي ــع بي 3V8SF« م

الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث جوابــا علــى الدعــوى، أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا بأنــه يتعــذر عليهــا الســتجابة لطلــب العارضــة باعتبــار أّن 

ــات التصــال والقتصــاد الرقمــي المــؤرخ فــي 17 أوت 2017 المتعلــق بضبــط  ــر تكنولوجي أحــكام الفصــل 15 مــن قــرار وزي

شــروط وإجــراءات اســتغالل خدمــة التصــالت الراديويــة للهــواة تقتضــي أنــه ل يمكــن إرســال هــذا الســجل إّل للوكالــة الوطنية 

للتــرددات.

عالم والحق في النفاذ إلى المعلومة.« وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور« تضمن الدولة الحق في الإ

وحيــث توّلــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى 

المعلومــة، بيــان مجــال انطبــاق هــذا الحــق وطــرق وإجــراءات ممارســته.

وحيــث اقتضــى الفصــل 2 مــن القانــون المشــار إليــه، أن مجــال انطباقــه ل يقتصــر فقــط علــى الهيــاكل العموميــة، وإنّمــا 

يمتــّد أيضــا إلــى المنظمــات والجمعيــات وكل الهيــاكل التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي. 
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وبعـد الّطـالع علـى المراسـلة التوضيحيـة التـي وجهتهـا هيئـة النفـاذ إلـى المعلومـة إلـى الجهـة المّدعـى عليهـا قصـد 

تذكيرهـا بأحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المتعلـق بالحـق فـي النفـاذ إلـى المعلومـة ومنشـور رئيـس الحكومـة 

دلء بنسـخة من السـجل المطلـوب للهيئة. عـدد 19 بتاريـخ 18 مـاي 2018 حـول الحـق فـي النفـاذ إلـى المعلومـة وحثها على الإ

ضافــي للجهــة المّدعــى عليهــا الــوارد علــى الهيئــة بتاريــخ 30 أكتوبــر 2019 والمتضمــن  وبعــد الّطــالع علــى التقريــر الإ

لنســخة الكترونيــة تتضمــن المعطيــات المطلوبــة.

وبعد الّطالع على ما يفيد إدخال الوكالة الوطنية للترّددات في الدعوى بتاريخ 12 فيفري 2020.

ــة صلــب تقريرهــا  ــرّددات بخصــوص موضــوع الدعــوى والمضمن ــة للت ــة الوطني ــى توضيحــات الوكال وبعــد الّطــالع عل

ــخ 10 جــوان 2020.  ــة بتاري ــى الهيئ ــوارد عل ال

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيث قدمت الدعوى في آجالها القانونية ومّمن له الصفة مما يتجه معه قبولها من هذه الناحية.

من جهة االأصل:

ــي  ــن العارضــة ف ــي بتمكي ــا القانون ــي شــخص ممثله ــة الكشــافة التونســية ف ــزام جمعي ــى إل ــُث تهــدف الدعــوى إل حي

شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخة الكترونيــة مــن ســجل التصــالت الخــاص بالمحطــة الالســلكية التــي تحمــل رمــز النــداء« 

ــون  ــى القان ــذا الســجل، مؤّسســة دعواهــا عل ــا به ــدون وجوب ــي ت ــات الت ــة المعطي ــة المشــغل وبقي ــان هوي ــع بي 3V8SF« م

الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث جوابــا علــى الدعــوى، أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا بأنــه يتعــذر عليهــا الســتجابة لطلــب العارضــة باعتبــار أّن 

ــات التصــال والقتصــاد الرقمــي المــؤرخ فــي 17 أوت 2017 المتعلــق بضبــط  ــر تكنولوجي أحــكام الفصــل 15 مــن قــرار وزي

شــروط وإجــراءات اســتغالل خدمــة التصــالت الراديويــة للهــواة تقتضــي أنــه ل يمكــن إرســال هــذا الســجل إّل للوكالــة الوطنية 

للتــرددات.

عالم والحق في النفاذ إلى المعلومة.« وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور« تضمن الدولة الحق في الإ

وحيــث توّلــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى 

المعلومــة، بيــان مجــال انطبــاق هــذا الحــق وطــرق وإجــراءات ممارســته.

وحيــث اقتضــى الفصــل 2 مــن القانــون المشــار إليــه، أن مجــال انطباقــه ل يقتصــر فقــط علــى الهيــاكل العموميــة، وإنّمــا 

يمتــّد أيضــا إلــى المنظمــات والجمعيــات وكل الهيــاكل التــي تنتفــع بتمويــل عمومــي. 
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ــنة 1977  ــدد 82 لس ــر ع ــكام الأم ــى أح ــى معن ــة عل ــة وطني ــة ذات مصلح ــية منظم ــافة التونس ــر الكش ــث تعتب وحي

المــؤرخ فــي 16 فيفــري 1977 وتتكــون مواردهــا حســب أحــكام الفصــل 72 مــن النظــام الأساســي لمنظمــة الكشــافة التونســية 

ضافــة إلــى مســاهمة منخرطيها  المصــادق عليــه خــالل المؤتمــر الوطنــي 22 المنعقــد بنابــل أيــام 21 و22 و23 أكتوبــر 2016 بالإ

والشــتراكات الســنوية مــن المنــح المرصــودة مــن الدولــة والجامعــات العموميــة والمؤسســات الخاصــة والعموميــة.

وحيــث ل جــدال فــي أن الكشــافة التونســية بوصفهــا منظمــة وطنيــة، تنتفــع بتمويــالت عموميــة فــي شــكل منــح ماليــة 

الأمــر الــذي يجعلهــا بالتالــي خاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق 

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 38 مــن القانــون المذكــور أن هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة تتولــى بالخصــوص البــت فــي الدعاوى 

المرفوعــة لديهــا فــي مجــال النفــاذ إلــى المعلومــة وأنــه يمكنهــا للغــرض القيــام بالتحريــات الالزمــة علــى عيــن المــكان لــدى 

الهيــكل المعنــي ومباشــرة جميــع إجــراءات التحقيــق وســماع كل شــخص تــرى فائــدة فــي ســماعه، كمــا اقتضــى الفصــل 39 

مــن نفــس القانــون أنــه يتعيــن علــى رؤســاء الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام القانــون تقديــم كافــة التســهيالت الممكنــة والضروريــة 

لهيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة لممارســة مهامهــا. 

وحيــث أّن تقديــر مــدى قابليــة النفــاذ إلــى الوثائــق والمعلومــات الموجــودة لــدى الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام القانون من 

عدمــه، إنمــا يرجــع بالنظــر إلــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة دون ســواها وذلــك بعــد تثّبتهــا مــن مضمــون تلــك الوثائــق ومــن 

مــدى خضوعهــا لســتثناءات النفــاذ إلــى المعلومــة الــواردة بالقانــون، وليــس للهيــاكل المعنيــة أن تحــّل محّلهــا فــي ممارســة 

ــة  ــة والضروري ــهيالت الممكن ــة كل التس ــّدم للهيئ ــق وتق ــراءات التحقي ــتجيب لإج ــط أن تس ــا فق ــل عليه ــة، ب ــذه الصالحي ه

ــنة 2016  ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــن 38 و39 م ــكام الفصلي ــة أح ــه صراح ــت علي ــا نّص ــا لم ــا طبًق ــة مهامه لممارس

المشــار إليــه، مثلمــا تــّم بيانهــا وتفصيلهــا بالمنشــور التفســيري عــدد 19 الصــادر عــن رئيــس الحكومــة فــي 18 مــاي 2018.

دلء  وحيــث تولــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة تبعــا لمــا ســبق بيانــه مراســلة الجهــة المّدعــى عليهــا قصــد مطالبتهــا بــالإ

ــر العــام  طــار إدخــال المدي بنســخة مــن الســجل موضــوع مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة للهيئــة كمــا تولــت وفــي نفــس الإ

دلء بتوضيحــات بخصــوص طبيعــة المعطيــات المضمنــة بســجل التصــالت الراديويــة. للوكالــة الوطنيــة للتــرددات لــالإ

وحيث استجابت الجهة المّدعى عليها لطلب الهيئة وأدلت بنسخة الكترونية من السجل المطلوب.

ــخ 10  ــة بتاري ــى الهيئ ــوارد عل ــره ال ــن تقري ــه ضم ــن جهت ــرددات م ــة للت ــة الوطني ــام للوكال ــر الع ــاد المدي ــث أف وحي

جــوان 2020 بأنــه فيمــا يتعلــق بالمعطيــات المضمنــة بســجل التصــالت الراديويــة، فلقــد نــّص الفصــل 15 مــن قــرار وزيــر 

تكنولوجيــات التصــال والقتصــاد الرقمــي المــؤرخ فــي 17 أوت 2017 المتعلــق بضبــط شــروط وإجــراءات اســتغالل خدمــة 

التصــالت الراديويــة للهــواة علــى أن يمســك الهــاوي ســجال للمحطــة ذي صفحــات مرقمــة بالتسلســل ومختومــة مــن قبــل 

الوكالــة الوطنيــة للتــرّددات، تســجل فيــه جميــع المعطيــات المتعلقــة بــكل عمليــة اتصــال ينجزهــا والمتمثلــة فــي تاريخ وســاعة 

وبــدء وإنهــاء عمليــة التصــال ورمــز نــداء المرســل إليهــم والتــرّدد المســتعمل ونــوع التصــال والهــدف منــه. كمــا يجــب عليــه 

الحتفــاظ ولمــّدة ســنة علــى الأقــل بهــذا الســجل ومــد أعــوان المراقبــة بــه عنــد الطلــب وموافــاة الوكالــة بــه موّفــى كّل ســنة. 

مضيفــا بــأن هــذه التصــالت تعتبــر مــن قبيــل حقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية ويخضــع كل 

مســتغل لمحطــة راديويــة للهــواة لأحــكام مجلــة التصــالت ولوائــح الراديــو الصــادرة عــن التحــاد الدولــي لالتصــالت وخاصــة 

الفصــل 56.1 والمــادة 25 منهــا وقــرار وزيــر تكنولوجيــات التصــال والقتصــاد الرقمــي ســابق الذكــر. كمــا أفــاد بــأن الوكالــة 

الوطنيــة للتــرّددات تعــّد وتنشــر دليــل رســمي يتضّمــن أســماء وعناويــن ومعرفــات نــداء المرخــص لهــم ويمكــن لأي هــاوي أن 

يقــّدم مطــال كتابيــا لتغييــر معــرّف النــداء الخــاص بــه وعــدم نشــريه بالدليــل المذكــور أعــاله وتســند لــه الوكالــة فــي هــذه 

الحالــة معــرّف نــداء جديــد مــع المحافظــة علــة نفــس هيــكل الأبجديــة الرقميــة. كمــا أّكــد علــى أن المعــرّف الوحيــد يعتبــر 

مســألة شــخصية ويتضمــن معطيــات شــخصية وبالتالــي ل يمكــن للغيــر الّطــالع عليــه ول علــى ســجل التصــالت المنجــزة.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية لســنة 2014 أنــه تحمــي الدولــة الحيــاة الخاصــة، وحرمــة 

المســكن، وســرية المراســالت والتصــالت والمعطيــات الشــخصية • 

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إل إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ 

علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو 

مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

وحيــث تبّيــن مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الضــرر المترتــب عــن حصــول العارضــة علــى نســخة الكترونيــة مــن 

ــة ضــررا جســيما  ــر الهيئ ــداء« 3V8SF« يعــّد فــي تقدي ــي تحمــل رمــز الن ســجل التصــالت الخــاص بالمحطــة الالســلكية الت

مقارنــة بالمصلحــة التــي قــد تنجــّر مــن الحصــول علــى نســخة منــه خاصــة وأّن تمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي 

مــن ذلــك قــد يشــّكل تهديــدا حقيقيــا لســرية المراســالت والتصــالت المضمونــة بالدســتور.

 وحيث يتجه بناء على ما سبق بيانه، التصريح برفض الدعوى أصال.

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

 ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الأطراف.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة 18 جــوان 2020 برئاســة الســيد 

عدنــان الأســود، و عضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس ريــم العبيــدي ورقيــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي ومنــى 

الّدهــان ورفيــق بــن عبــد اللــه.
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الحالــة معــرّف نــداء جديــد مــع المحافظــة علــة نفــس هيــكل الأبجديــة الرقميــة. كمــا أّكــد علــى أن المعــرّف الوحيــد يعتبــر 

مســألة شــخصية ويتضمــن معطيــات شــخصية وبالتالــي ل يمكــن للغيــر الّطــالع عليــه ول علــى ســجل التصــالت المنجــزة.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية لســنة 2014 أنــه تحمــي الدولــة الحيــاة الخاصــة، وحرمــة 

المســكن، وســرية المراســالت والتصــالت والمعطيــات الشــخصية • 

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إل إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ 

علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو 

مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

وحيــث تبّيــن مــن خــالل التحقيــق فــي الدعــوى، أّن الضــرر المترتــب عــن حصــول العارضــة علــى نســخة الكترونيــة مــن 

ــة ضــررا جســيما  ــر الهيئ ــداء« 3V8SF« يعــّد فــي تقدي ــي تحمــل رمــز الن ســجل التصــالت الخــاص بالمحطــة الالســلكية الت

مقارنــة بالمصلحــة التــي قــد تنجــّر مــن الحصــول علــى نســخة منــه خاصــة وأّن تمكيــن العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي 

مــن ذلــك قــد يشــّكل تهديــدا حقيقيــا لســرية المراســالت والتصــالت المضمونــة بالدســتور.

 وحيث يتجه بناء على ما سبق بيانه، التصريح برفض الدعوى أصال.

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

 ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الأطراف.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة 18 جــوان 2020 برئاســة الســيد 

عدنــان الأســود، و عضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس ريــم العبيــدي ورقيــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي ومنــى 

الّدهــان ورفيــق بــن عبــد اللــه.
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القرار عدد 986 بتاريخ 11 جوان 2020

ع.ش / رئيس بلدية بنزرت

المفاتيج: أمثلة هندسية، حياة خاصة، أمثلة هندسية تفصيلية، امثلة هندسية خارجية.

المبـــــــــــــدأ

وحيـث أّن ملفـات رخـص البنـاء تتضمـن باالأسـاس نسـخة مـن االأمثلـة الهندسـية التفصيليـة للبنـاءات 

موضـوع الترخيـص والتـي من شـأن الكشـف عنهـا المّس بالحيـاة الخاصـة الأصحابهـا دون أن تتحقق من 

ذلـك أيّـة مصلحـة عامـة بمـا يتعّيـن معـه إعماال لمبـدأ التناسـب بين المصلحـة المـراد حمايتهـا والغاية 

مـن مطلـب النفـاذ عـدم تمكيـن العـارض مـن هـذه االأمثلـة التفصيليـة واالكتفـاء بتسـليمه نسـخة مـن 

االأمثلـة الخارجيـة للبنـاءات موضـوع الترخيـص والتي تثبت مـدى احترامها لمسـافات االرتـداد والتراجع 

وللتراتيـب العمرانيـة المتصلـة بها.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمـة مـن المدعـي المذكور أعـاله بتاريخ 3 جـوان 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

تحـت عـدد 986 والمتضّمنـة أنّـه تقـّدم بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى رئيـس بلديـة بنـزرت قصد الحصـول على نسـخة من 

ملـف تعديـل تقسـيم بوقطفـة 2 ببنـزرت والمصـادق عليـه مـن قبل اللجنـة الجهوية للتقسـيمات بتاريـخ 11/12/1995 ونسـخة 

مـن ملـف رخصتـي البنـاء المسـندة لـكل مـن المدعـو )ع.ز( و) ع.ذ(، غيـر أنـه لـم يتلـق إجابة علـى مطلبـه رغم انقضـاء الأجل 

القانونـي، الأمـر الـذي دفعـه للقيـام بدعـوى الحـال طالبـا إلـزام رئيـس بلديـة بنـزرت بتمكينـه مـن الوثائـق المطلوبـة مؤسسـا 

دعـواه علـى حّقـه فـي النفـاذ الـى المعلومـة طبقـا لمـا تقتضيـه أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤرخ في 24 

مـارس 2016 والمتعلـق بالحـق فـي النفـاذ الـى المعلومة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل رئيــس بلديــة بنــزرت بتاريــخ 5 جويليــة 2019 والمتضمــن بالخصــوص 

ــه تطبيقــا لأحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بحــق  أنّ

النفــاذ إلــى المعلومــة فإنــه ل يمكــن تمكيــن العــارض إل مــن رخصــة البنــاء المســندة لـــ ) ع. ز( لتضمــن بقيــة الوثائــق لمعطيات 

دارة الفنيــة  شــخصية تهــم هــذا الأخيــر، كمــا أنّــه يتعــذر تمكينــه مــن رخصــة البنــاء المســندة لـــ ) ع.ذ( لعــدم توفرهــا بــالإ

ــل تقســيم بوقطفــة 2  ــه ل يمكــن الســتجابة لطلــب العــارض بخصــوص طلــب نســخة مــن ملــف تعدي ــة، مضيفــا أن للبلدي

بنــزرت والمصــادق عليــه مــن قبــل اللجنــة الجهويــة للتقســيمات، إذ تبّيــن بالتثبــت مــع إدارة التهيئــة العمرانيــة للبلديــة أنـّـه ل 

يوجــد نســخة مــن هــذا الملــف. 

 وبعــد الطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل العــارض بتاريــخ 15 أوت 2019 والمتضمــن بالخصــوص أّن الجهــة 

ــي  ــر جزئ ــت بتحوي ــن قام ــي م ــكنى ه ــة للس ــة العقاري ــابقا أّن الوكال ــه س ــا، إذ أعلمت ــي دفوعاته ــة ف ــا متضارب ــى عليه المدع

ــاء حســب  ــن كمناطــق ارتفــاق وأصبحــت مقاســم صالحــة للبن ــا مخصصتي ــن كانت ــزرت شــمل قطعتي لتقســيم بوقطفــة 2 بن

ــّم قامــت بالتفويــت فيهمــا لـــ) ع.ز( و )ع.ذ(، كمــا طالبتــه بتقديــم إذن علــى عريضــة  التعديــل الموضــوع مطلــب النفــاذ ث

ــح الدعــوى. ــى أســاس ذلــك القضــاء لصال ــا عل ــة، طالب ــق المطلوب ــه مــن الوثائ قصــد تمكين

 وبعد الطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــا يّتجــه معــه  ــن لــه الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية مّم ــة مّم حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونّي

قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

ــيم  ــل تقس ــف تعدي ــن مل ــخة م ــن نس ــة م ــن العارض ــزرت بتمكي ــة بن ــس بلدي ــزام رئي ــى إل ــوى إل ــدف الدع ــث ته  حي

بوقطفــة2 ببنــزرت والمصــادق عليــه مــن قبــل اللجنــة الجهويــة للتقســيمات بتاريــخ 11/12/1995 ونســخة مــن ملــف رخصتــي 

ــه بالقانــون  ــاء المســندة لــكل مــن المدعــو )ع.ز( و)ع.ذ(، اســتنادا إلــى حقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص علي البن

ــى المعلومــة. ــق بالحــق فــي النفــاذ إل الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل

 وحيــث أفــاد رئيــس بلديــة بنــزرت أنـّـه تطبيقــا لأحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ 

فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة فإنــه ل يمكــن تمكيــن العــارض إل مــن رخصــة البنــاء المســندة لـــ 

) ع. ز( لتضّمــن بقيــة الوثائــق لمعطيــات شــخصية تهــم هــذا الأخيــر، كمــا أنّــه يتعــذر تمكينــه مــن رخصــة البنــاء المســندة 

دارة الفنيــة للبلديــة، مضيفــا فــي ســياق مّتصــل أنـّـه ل يمكــن الســتجابة لطلــب العــارض بخصــوص  لـــ)ع.ذ( لعــدم توفرهــا بــالإ

طلــب نســخة مــن ملــف تعديــل تقســيم بوقطفــة 2 بنــزرت والمصــادق عليــه مــن قبــل اللجنــة الجهويــة للتقســيمات، إذ تبّيــن 

بالتثبــت مــع إدارة التهيئــة العمرانيــة للبلديــة أنـّـه ل يوجــد نســخة مــن هــذا الملــف. 

 وحيث نص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا  ــارس طبًق ــوي يم ــي أو معن ــخص طبيع ــكل ش ــًيا ل ــا أساس ــّد حق ــة، يع ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــق ف ــث أّن الح  وحي

ــق  ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــدد 22 لســنة 2016 الم ــي ع ــون الأساس ــا بالقان ــط المنصــوص عليه ــراءات والضواب لالإج

بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق عــدة أهــداف لعــل أبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة 

ــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة. ــا يتعل فيم

 وحيــث ثبــت للهيئــة، أّن الجهــة المدعــى عليهــا أقــرت صراحــة بوجــود تعديــل تقســيم بوقطفــة 2 بنــزرت والمصــادق 

عليــه مــن قبــل اللجنــة الجهويــة للتقســيمات كمــا تــّم التفويــت فــي قطــع مقاســم صالحــة للبنــاء وأســندت لهــم رخــص بنــاء 

فــي الغــرض، مّمــا يعنــي توفــر الوثائــق المذكــورة لــدى الهيــكل المعنــي.

وحيــث اقتضــى الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016، أنّــه إذا كانــت 

المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن النفــاذ إليهــا 

إل بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.
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 وبعد الطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــا يّتجــه معــه  ــن لــه الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية مّم ــة مّم حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونّي

قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

ــيم  ــل تقس ــف تعدي ــن مل ــخة م ــن نس ــة م ــن العارض ــزرت بتمكي ــة بن ــس بلدي ــزام رئي ــى إل ــوى إل ــدف الدع ــث ته  حي

بوقطفــة2 ببنــزرت والمصــادق عليــه مــن قبــل اللجنــة الجهويــة للتقســيمات بتاريــخ 11/12/1995 ونســخة مــن ملــف رخصتــي 

ــه بالقانــون  ــاء المســندة لــكل مــن المدعــو )ع.ز( و)ع.ذ(، اســتنادا إلــى حقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص علي البن

ــى المعلومــة. ــق بالحــق فــي النفــاذ إل الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل

 وحيــث أفــاد رئيــس بلديــة بنــزرت أنـّـه تطبيقــا لأحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ 

فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة فإنــه ل يمكــن تمكيــن العــارض إل مــن رخصــة البنــاء المســندة لـــ 

) ع. ز( لتضّمــن بقيــة الوثائــق لمعطيــات شــخصية تهــم هــذا الأخيــر، كمــا أنّــه يتعــذر تمكينــه مــن رخصــة البنــاء المســندة 

دارة الفنيــة للبلديــة، مضيفــا فــي ســياق مّتصــل أنـّـه ل يمكــن الســتجابة لطلــب العــارض بخصــوص  لـــ)ع.ذ( لعــدم توفرهــا بــالإ

طلــب نســخة مــن ملــف تعديــل تقســيم بوقطفــة 2 بنــزرت والمصــادق عليــه مــن قبــل اللجنــة الجهويــة للتقســيمات، إذ تبّيــن 

بالتثبــت مــع إدارة التهيئــة العمرانيــة للبلديــة أنـّـه ل يوجــد نســخة مــن هــذا الملــف. 

 وحيث نص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ــا  ــارس طبًق ــوي يم ــي أو معن ــخص طبيع ــكل ش ــًيا ل ــا أساس ــّد حق ــة، يع ــى المعلوم ــاذ ال ــي النف ــق ف ــث أّن الح  وحي

ــق  ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــدد 22 لســنة 2016 الم ــي ع ــون الأساس ــا بالقان ــط المنصــوص عليه ــراءات والضواب لالإج

بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق عــدة أهــداف لعــل أبرزهــا تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة 

ــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة. ــا يتعل فيم

 وحيــث ثبــت للهيئــة، أّن الجهــة المدعــى عليهــا أقــرت صراحــة بوجــود تعديــل تقســيم بوقطفــة 2 بنــزرت والمصــادق 

عليــه مــن قبــل اللجنــة الجهويــة للتقســيمات كمــا تــّم التفويــت فــي قطــع مقاســم صالحــة للبنــاء وأســندت لهــم رخــص بنــاء 

فــي الغــرض، مّمــا يعنــي توفــر الوثائــق المذكــورة لــدى الهيــكل المعنــي.

وحيــث اقتضــى الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016، أنّــه إذا كانــت 

المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن النفــاذ إليهــا 

إل بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.
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وحيــث أّن حصــول العــارض علــى الوثائــق المطلوبــة، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو 

الدفــاع الوطنــي، كمــا أّن هــذه المعطيــات ل تنــدرج مبدئيــا ضمــن أي حالــة مــن حــالت الســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن 

القانــون الساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة.

ــا، ينصهــر ضمــن  ــة واطالعــه عليه ــق المطلوب ــن المّدعــي مــن نســخة مــن الوثائ ــإن تمكي ــك ف ــى خــالف ذل ــث عل وحي

تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المؤّسســات والمنشــآت 

العموميــة، ويســمح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي متابعــة حســن التصــرف فــي المــال العــام.

وحيــث أّن ملفــات رخــص البنــاء تتضمــن بالأســاس نســخة مــن الأمثلــة الهندســية التفصيليــة للبنــاءات موضــوع الترخيص 

والتــي مــن شــأن الكشــف عنهــا المــّس بالحيــاة الخاصــة لأصحابهــا دون أن تتحقــق مــن ذلــك أيّــة مصلحــة عامــة بمــا يتعّيــن 

معــه إعمــال لمبــدأ التناســب بيــن المصلحــة المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ عــدم تمكيــن العــارض مــن هــذه 

الأمثلــة التفصيليــة والكتفــاء بتســليمه نســخة مــن الأمثلــة الخارجيــة للبنــاءات موضــوع الترخيــص والتــي تثبــت مــدى احترامهــا 

لمســافات الرتــداد والتراجــع وللتراتيــب العمرانيــة المتصلــة بهــا. 

 وحيــث يتجــه علــى ضــوء مــا ســبق بيانــه، الســتجابة إلــى طلبــات العــارض المقدمــة فــي هــذا الخصــوص وتمكينــه 

مــن نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة باســتثناء الأمثلــة الهندســية التفصيليــة التــي تبّيــن التقســيمات الداخليــة للبنــاءات موضــوع 

الترخيــص.

ولهذه االأسباب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

ــة مــن ملــف  ــة بنــزرت بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقي ــزام رئيــس بلدي أّوال: قبــول الّدعــوى شــكال وفــي الأصــل بإل

تعديــل تقســيم بوقطفــة 2 ببنــزرت والمصــادق عليــه مــن قبــل اللجنــة الجهويــة للتقســيمات بتاريــخ 11/12/1995 ومــن نســخة 

مــن ملــف رخصتــي البنــاء المســندة لــكل مــن المدُعويــن عبــد الــرزاق الزواغــي وعزيــزة الــذّوادي باســتثناء الأمثلــة الهندســية 

التفصيليــة الخاصــة بالبنــاءات موضــوع الرخصتيــن.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 11 جــوان 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، والســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وريــم العبيــدي ورقّيــة الخماســي 

وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه وخالــد الســالمي ومحمــد القســنطيني.

القرار عدد 1066 بتاريخ 12 مارس 2020

المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد في شخص ممثلها القانوني / الرئيس 

المدير العام للشركة التونسية الستغالل وتوزيع المياه 

المفاتيح: طلب معلومة لدى القضاء، حسن سير القضاء رفض المطلب.

المبـــــــــــــدأ

وحيـث طالمـا ثبـت للهيئـة أّن الوثيقـة موضوع مطلـب النفاذ هي موضوع قضية منشـورة أمـام القضاء 

ضـرار بمسـار التحقيـق فـي القضيـة دون أن  ولـم يتـم البـّت فيهـا بعـد وأّن الكشـف عنهـا مـن شـأنه االإ

تتحقـق مـن ذلـك أيـة مصلحـة عاّمـة مـن شـأنها تبرير الكشـف عـن هـذه الوثيقـة قبـل اسـتكمال أعمال 

لتحقيق. ا

 وحيُث يتجه تأسيسا على ما تقّدم بيانه، رفض الّدعوى أصال. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة من الممثـل القانونـي للمنظمة المّدعيـة المذكـورة أعاله بتاريـخ 17 جويلية 

م بمطلب نفـاذ إلى المعلومـة إلى الرئيـس المدير العام  2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئـة تحـت عـدد 1066 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

للشـركة التونسـية لسـتغالل وتوزيـع الميـاه قصـد الحصـول على نسـخة ورقية من تقريـر مهمة بحـث رقـم 04/2017 المتعّلقة 

بإقليـم قفصـة موضـوع بيع الماء الصالح للشـراب خلسـة بمقابل مـادّي وتالعب بالعـّدادات، إل أّن مطلبها جوبـه بالرفض، مّما 

دفعهـا للقيـام بدعـوى الحـال طالبـة إلـزام الجهـة المّدعـى عليها بتمكينهـا من الوثيقـة المذكورة مسـتندًة في ذلـك على أحكام 

القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلق بالحـّق في النفاذ إلـى المعلومة.

 وبعــد الطــالّع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســية لســتغالل وتوزيــع الميــاه 

بتاريــخ 18 ســبتمبر 2019 والمتضمــن بالخصــوص أّن تقريــر التفقــد المطلــوب قــد تعّلقــت بــه قضيــة منشــورة أمــام قاضــي 

بتدائيــة بقفصــة تحــت عــدد 21126 والأبحــاث لزالــت جاريــة فــي الغــرض. التحقيــق بالمحكمــة الإ

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولها شــكال.



287 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

القرار عدد 1066 بتاريخ 12 مارس 2020

المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد في شخص ممثلها القانوني / الرئيس 

المدير العام للشركة التونسية الستغالل وتوزيع المياه 

المفاتيح: طلب معلومة لدى القضاء، حسن سير القضاء رفض المطلب.

المبـــــــــــــدأ

وحيـث طالمـا ثبـت للهيئـة أّن الوثيقـة موضوع مطلـب النفاذ هي موضوع قضية منشـورة أمـام القضاء 

ضـرار بمسـار التحقيـق فـي القضيـة دون أن  ولـم يتـم البـّت فيهـا بعـد وأّن الكشـف عنهـا مـن شـأنه االإ

تتحقـق مـن ذلـك أيـة مصلحـة عاّمـة مـن شـأنها تبرير الكشـف عـن هـذه الوثيقـة قبـل اسـتكمال أعمال 

لتحقيق. ا

 وحيُث يتجه تأسيسا على ما تقّدم بيانه، رفض الّدعوى أصال. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة من الممثـل القانونـي للمنظمة المّدعيـة المذكـورة أعاله بتاريـخ 17 جويلية 

م بمطلب نفـاذ إلى المعلومـة إلى الرئيـس المدير العام  2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئـة تحـت عـدد 1066 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

للشـركة التونسـية لسـتغالل وتوزيـع الميـاه قصـد الحصـول على نسـخة ورقية من تقريـر مهمة بحـث رقـم 04/2017 المتعّلقة 

بإقليـم قفصـة موضـوع بيع الماء الصالح للشـراب خلسـة بمقابل مـادّي وتالعب بالعـّدادات، إل أّن مطلبها جوبـه بالرفض، مّما 

دفعهـا للقيـام بدعـوى الحـال طالبـة إلـزام الجهـة المّدعـى عليها بتمكينهـا من الوثيقـة المذكورة مسـتندًة في ذلـك على أحكام 

القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلق بالحـّق في النفاذ إلـى المعلومة.

 وبعــد الطــالّع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســية لســتغالل وتوزيــع الميــاه 

بتاريــخ 18 ســبتمبر 2019 والمتضمــن بالخصــوص أّن تقريــر التفقــد المطلــوب قــد تعّلقــت بــه قضيــة منشــورة أمــام قاضــي 

بتدائيــة بقفصــة تحــت عــدد 21126 والأبحــاث لزالــت جاريــة فــي الغــرض. التحقيــق بالمحكمــة الإ

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولها شــكال.
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من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الّدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســية لســتغالل وتوزيــع الميــاه بتمكيــن 

العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي مــن نســخة ورقيــة مــن تقريــر مهمــة بحــث رقــم 04/2017 المتعّلقــة بإقليــم قفصــة 

موضــوع بيــع المــاء الصالــح للشــراب خلســة بمقابــل مــاّدي وتالعــب بالعــّدادات، وذلــك بالســتناد إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى 

ــق بالحــّق فــي  ــارس 2016 والمتعّل ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 م ــه بالقان ــة المنصــوص علي المعلوم

الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أفــاد الرئيــس المديــر العــام للشــركة التونســية لســتغالل وتوزيــع الميــاه، فــي نطــاق رّده عــن الدعــوى، بــأّن 

تقريــر التفقــد موضــوع مطلــب النفــاذ قــد تعّلقــت بــه قضيــة منشــورة أمــام قاضــي التحقيــق بالمحكمــة البتدائيــة بقفصــة 

تحــت عــدد 21126.

وحيث اقتضى أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة.

وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجــراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــــ22دد لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة.

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة.

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــّق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ 

علــى أّن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو 

مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــي التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

 وحيــث أّن تقديــر مــدى قابليــة النفــاذ إلــى الوثيقــة المطلوبــة مــن عدمــه، كتقديــر الضــرر مــن النفــاذ إلــى المعلومــة 

والمصلحــة العامــة مــن تقديمهــا، إنّمــا يرجــع بالنظــر إلــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة دون ســواها وذلــك فــي إطــار ممارســتها 

لصالحياتهــا فــي البــّت فــي مثــل هــذه الدعــاوى وذلــك بعــد تثبتهــا فــي تلــك الوثائــق وفــي مــدى شــمول المعطيــات المضمنــة 

بهــا بالســتثناءات الــواردة بالقانــون. 

 وحيــث طالمــا ثبــت للهيئــة أّن الوثيقــة موضــوع مطلــب النفــاذ هــي موضــوع قضيــة منشــورة أمــام القضــاء ولــم يتــم 

ضــرار بمســار التحقيــق فــي القضيــة دون أن تتحقــق مــن ذلــك أيــة مصلحــة  البــّت فيهــا بعــد وأّن الكشــف عنهــا مــن شــأنه الإ

عاّمــة مــن شــأنها تبريــر الكشــف عــن هــذه الوثيقــة قبــل اســتكمال أعمــال التحقيــق.

 وحيُث يتجه تأسيسا على ما تقّدم بيانه، رفض الّدعوى أصال. 

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 12 مــارس 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي وخالــد 

الســالمي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وريــم العبيــدي.
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القرار عدد 1112 بتاريخ 12 مارس 2020

شركة »طه فارما« في شخص ممثلها القانوني /وزير الصحة

المفاتيح: حق النفاذ، استثناء الملكية الفكرية، استثناء نسبي، حجب الجزء المتعلق بالملكية الفكرية.

المبـــــــــــــدأ

وحيـث ولئـن يمكـن أن تتضّمـن محاضـر الجلسـات بعض المعطيـات التي مـن الممكن ان يتسـبب البوح 

بهـا فـي المسـاس بالحـق في حمايـة الملكية الفكريـة فإنّها ال تحول دون إمكانية تسـليم نسـخة منها الى 

العارضـة خاّصـة وأنّـه يمكـن حجـب هـذه المعطيـات عنـد تسـليمها المحاضـر طبقا لمـا تخولـه أحكام 

الفصـل 27 مـن القانـون االأساسـي عـدد22 لسـنة 2016 المـؤرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحّق 

فـي الّنفاذ الـى المعلومة.

وحيـث أّن تسـليم العارضـة نسـخة مـن المحاضر، بعـد حجـب المعطيـات المتعّلقة بالحق فـي حماية 

الملكيـة الفكريـة الـواردة بـه مثلمـا سـلف بيانه، من شـأنه أن يسـاهم بصفة مباشـرة في تكريـس مبدأي 

الّشـفافية والمسـاءلة علـى مسـتوى الحيـاة العاّمة، كما من شـأنه أن يدّعـم الّثقة في الهيـاكل العمومية 

طبقـا لمـا تقتضيـه أحـكام القانـون االأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المتعّلـق بالحـّق فـي الّنفـاذ الـى 

المعلومة.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المذكـورة أعـاله بتاريـخ 01 أوت 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئـة تحت 

مـت فـي 13 جـوان 2019 بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى وزارة الصحـة قصد الحصـول على  عـدد 2393 واّلتـي تفيـد أنّهـا تقدَّ

تقاريـر جلسـات اللجنـة الفنيـة لالختصاصـات الصيدليـة مـع قائمـة الحضـور مـن 01 مـاي 2017 إلـى 31 مـاي 2017 فضـال عن 

سـناد رخـص التصنيـع لمؤسسـات صناعـة الأدويـة مـع قائمـة الحضـور مـن 02 جانفـي 2018 إلـى 30  تقاريـر اللجنـة الفنيـة لإ

نوفمبـر 2018، الّ أنّـه وقـع تمكينهـا فحسـب مـن قائمـة فـي الأعضـاء الذيـن حضـروا جلسـات اللجنـة الفنيـة لالختصاصـات 

الصيدليـة خـالل الفتـرة مـن 01 مـاي 2017 إلـى 31 مـاي 2017 ومـن قـرار وزير الصحـة العمومية المـؤرخ فـي 11 نوفمبر 2009 

المتعلـق بتنقيـح القـرار المـؤرخ فـي 17 فيفـري 1987 المتعلـق بضبـط تركيب وسـير عمل لجنـة الترخيص لمنح رخصة اسـتثمار 

مؤسسـات صنـع الأدويـة المعـدة للطـب البشـري يتضمـن الأعضـاء الذيـن حضـروا جلسـات هـذه اللجنـة خـالل الفتـرة من 02 

جانفـي 2018 إلـى 30 نوفمبـر 2018، الأمـر اّلـذي دفعها للقيام بالّدعـوى الماثلة طالبة إلزام وزير الصحـة بتمكينها من محاضر 

جلسـات اللجنـة الفنيـة لالختصاصـات الصيدليـة مسـتندتا فـي ذلـك إلى أحـكام القانون الأساسـي عـدد22 لسـنة 2016 المؤرخ 

فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـق فـي الّنفـاذ الـى المعلومة. 

وبعــد الّطــالع علــى الّتقريــر المدلــى بــه مــن قبــل وزيــر الصحــة بتاريــخ 16 أكتوبــر 2019 والمتضّمــن بالخصــوص أّن 

الوثيقــة المطلوبــة تتضّمــن معطيــات خاّصــة تتعلــق بملفــات الأدويــة وتركيبــة المــواد، الأمــر اّلــذي يتنافــى مــع مبــدأ حمايــة 

الملكيــة الفكريــة المضّمــن بالفصــل 24 مــن الدســتور وأحــكام القانــون الأساســي عــدد 63 لســنة 2004 المــؤرخ فــي27 جويليــة 

2004 المتعّلــق بحمايــة الملكيــة الفكريــة.. 
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ــر  ــن بالخصــوص أّن تقصي ــر2019 والمتضّم ــخ 13 نوفمب ــن العــارض بتاري ــه م ــى ب ــر المدل ــى الّتقري ــالع عل وبعــد الّط

الــوزارة ثابــت بعــدة مؤيّــدات ســبق أن قدمتهــا فــي شــكاياتها خاّصــة مــن خــالل المنشــور عــدد 40 المــؤرخ فــي 02 ســبتمبر 

ــر المطلــوب. ــى التقري ــكتا بحّقهــا فــي الّنفــاذ إل 1978، متمّس

ّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات الّتحقيق في الدعوى. وبعد الإ

ّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بحــق الّنفــاذ  وبعــد الإ

ــى المعلومة. إل

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث ُقّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل: 

 حيــث تهــدف الّدعــوى إلــى إلــزام وزيــر الصحــة بتمكيــن العارضــة مــن نســخة مــن محاضــر جلســات اللجنــة الفنيــة 

لالإختصاصــات الصيدليــة المجــرات مــن طــرف وزارة الصحــة، إســتنادا إلــى حّقهــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه 

بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــة  ــة وتركيب ــات الأدوي ــق بملف ــات تتعل ــن معطي ــة تتضّم ــة المطلوب ــأن الوثيق ــا، ب ــى عليه ــة المّدع ــث دفعــت الجه وحي

المــواد ومــن شــأن تداولهــا ونشــرها إلحــاق ضــرر بحقــوق المخابــر المصنعــة فيمــا يتعلــق بالحــق فــي حمايــة الملكيــة الفكريــة.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحّق في الّنفاذ إلى المعلومة.

ا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات  وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًقــا أساســيًّ

ــق بالحــّق فــي  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل والّشــروط المنصــوص عليهــا بالقان

النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغايــة تحقيــق جملــة مــن الأهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق 

بالّتصــرف فــي المرافــق العامــة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنــه »ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ الــى المعلومة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي ال ــك ي ال إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الّشــخصّية وملكّيتــه الفكريّــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ الــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّمــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.«

وحيــث اقتضــى الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار اليــه أعــاله، أنـّـه »إذا كانــت المعلومــة 

المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن الّنفــاذ اليهــا ال بعــد 

حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.«

وحيــث ولئــن يمكــن أن تتضّمــن محاضــر الجلســات بعــض المعطيــات التــي مــن الممكــن ان يتســبب البــوح بهــا فــي 

المســاس بالحــق فــي حمايــة الملكيــة الفكريــة فإنّهــا ل تحــول دون إمكانيــة تســليم نســخة منهــا الــى العارضــة خاّصــة وأنّــه 

يمكــن حجــب هــذه المعطيــات عنــد تســليمها المحاضــر طبقــا لمــا تخولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد22 

لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ الــى المعلومــة.

ــة  ــة الملكي ــي حماي ــة بالحــق ف ــات المتعّلق ــن المحاضــر، بعــد حجــب المعطي ــث أّن تســليم العارضــة نســخة م وحي

الفكريــة الــواردة بــه مثلمــا ســلف بيانــه، مــن شــأنه أن يســاهم بصفــة مباشــرة فــي تكريــس مبــدأي الّشــفافية والمســاءلة علــى 

مســتوى الحيــاة العاّمــة، كمــا مــن شــأنه أن يدّعــم الّثقــة فــي الهيــاكل العموميــة طبقــا لمــا تقتضيــه أحــكام القانــون الأساســي 

عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ الــى المعلومــة.

وحيــث يّتجــه تأسيســا علــى مــا ســبق بيانــه الســتجابة الــى طلــب العارضــة وتمكينهــا مــن نســخة مــن الوثيقــة المطلوبــة 

بعــد حجــب البيانــات الشــخصية الــواردة بهــا. 

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

ــي مــن  ــا القانون ــن العارضــة فــي شــخص ممثله ــة بتمكي ــر الصّح ــزام وزي ــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل أّوال: قب

ســناد رخــص الّتصنيــع لمؤسســات صناعــة الأدويــة مــع قائمــة الحضــور  نســخة ورقيــة مــن تقاريــر جلســات الّلجنــة الفنيــة لإ

الخاّصــة بهــا عــن الفتــرة المتراوحــة مــن 02/01/2018 إلــى 30/11/2018 وانعــدام مــا يســتوجب الّنظــر فيمــا زاد عــن ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 12 مــارس 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي ورفيــق 

بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وريــم العبيــدي.
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وحيــث اقتضــى الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار اليــه أعــاله، أنـّـه »إذا كانــت المعلومــة 

المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن الّنفــاذ اليهــا ال بعــد 

حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.«

وحيــث ولئــن يمكــن أن تتضّمــن محاضــر الجلســات بعــض المعطيــات التــي مــن الممكــن ان يتســبب البــوح بهــا فــي 

المســاس بالحــق فــي حمايــة الملكيــة الفكريــة فإنّهــا ل تحــول دون إمكانيــة تســليم نســخة منهــا الــى العارضــة خاّصــة وأنّــه 

يمكــن حجــب هــذه المعطيــات عنــد تســليمها المحاضــر طبقــا لمــا تخولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد22 

لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ الــى المعلومــة.

ــة  ــة الملكي ــي حماي ــة بالحــق ف ــات المتعّلق ــن المحاضــر، بعــد حجــب المعطي ــث أّن تســليم العارضــة نســخة م وحي

الفكريــة الــواردة بــه مثلمــا ســلف بيانــه، مــن شــأنه أن يســاهم بصفــة مباشــرة فــي تكريــس مبــدأي الّشــفافية والمســاءلة علــى 

مســتوى الحيــاة العاّمــة، كمــا مــن شــأنه أن يدّعــم الّثقــة فــي الهيــاكل العموميــة طبقــا لمــا تقتضيــه أحــكام القانــون الأساســي 

عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ الــى المعلومــة.

وحيــث يّتجــه تأسيســا علــى مــا ســبق بيانــه الســتجابة الــى طلــب العارضــة وتمكينهــا مــن نســخة مــن الوثيقــة المطلوبــة 

بعــد حجــب البيانــات الشــخصية الــواردة بهــا. 

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

ــي مــن  ــا القانون ــن العارضــة فــي شــخص ممثله ــة بتمكي ــر الصّح ــزام وزي ــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإل أّوال: قب

ســناد رخــص الّتصنيــع لمؤسســات صناعــة الأدويــة مــع قائمــة الحضــور  نســخة ورقيــة مــن تقاريــر جلســات الّلجنــة الفنيــة لإ

الخاّصــة بهــا عــن الفتــرة المتراوحــة مــن 02/01/2018 إلــى 30/11/2018 وانعــدام مــا يســتوجب الّنظــر فيمــا زاد عــن ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 12 مــارس 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي ورفيــق 

بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وريــم العبيــدي.
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القرار عدد 1121 بتاريخ 21 ماي 2021

ح.ج / المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسليانة في شخص ممثلها القانوني

المفاتيح: معطيات شخصية، إستثناء نسبي، حجب إسم ولقب المشتكى به، 

المبـــــــــــــدأ

وحيـث لئـن تضّمنت المراسـلة الموجهة من المندوب الجهوي للتنمية الفالحية بسـليانة إلى والي سـليانة 

بيانـا لهويـة الشـخص المشـتكى به، إالّ أن ذلـك ال يحول دون تمكين العارض من نسـخة منها سـّيما وأنه 

يمكـن للجهـة المّدعى عليها حجب إسـم ولقب هذا الشـخص عند تسـليمها للوثيقة المطلوبة.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمـة مـن المّدعـي المذكـور أعـاله بتاريـخ 6 أوت 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

م بمطلـب نفاذ إلـى المعلومة إلـى المندوبيـة الجهوية للتنميـة الفالحية بسـليانة في 16  تحـت عـدد 1121 والمتّضمنـة أنـه تقـدَّ

جويليـة 2019 قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقية من: 

المراسلة الموجهة من والي سليانة إلى المندوب الجهوي للتنمية الفالحية بسليانة بتاريخ 11 جويلية 2018. –

المراســلة الصــادرة تحــت عــدد 1501 بتاريــخ 17 أكتوبــر2018 والموجهــة مــن المنــدوب الجهــوي للتنميــة الفالحيــة  –

بســليانة إلــى والــي ســليانة.

غيــر أنــه لــم يتلــّق رّدا علــى مطلبــه رغــم مــرور الأجــل القانونــي، الشــيء الــذي دفعــه للقيــام بالدعــوى الماثلــة قصــد 

ســتناد إلــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016  إلــزام الجهــة المدعــى عليهــا بتمكينــه مــن الوثيقــة المطلوبــة بالإ

المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بحــق الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــخ 20  ــوارد بتاري ــة بســليانة ال ــة الفالحي ــدوب الجهــوي للتنمي ــل المن ــه مــن قب ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالع عل وبعــد الّط

ســبتمبر 2019 والــذي أفــاد مــن خاللــه بالخصــوص أن موضــوع المراســلتين يتعلــق بشــبهة اســتيالء عــون أمــن علــى الملــك 

ــاه ببلديــة قعفــور كمــا أرفــق تقريــره بنســخة منهمــا. العمومــي للمي

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث قّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.



293 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الدعــوى إلــى المنــدوب الجهــوي للتنميــة الفالحيــة بســليانة بتمكيــن العــارض مــن الحصــول علــى نســخة 

ورقيــة مــن: 

المراسلة الموجهة من والي سليانة إلى المندوب الجهوي للتنمية الفالحية بسليانة بتاريخ 11 جويلية 2018. –

المراســلة الصــادرة تحــت عــدد 1501 بتاريــخ 17 أكتوبــر2018 والموجهــة مــن المنــدوب الجهــوي للتنميــة الفالحيــة  –

بســليانة إلــى والــي ســليانة.

ســتناد إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ  وذلــك بالإ

فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــة،  ــق المطلوب ــن الوثائ ــة بســليانة بنســخة م ــة الفالحي ــوي للتنمي ــدوب الجه ــى المن ــوى، أدل ــى الدع ــا عل ــث جواب وحي

موضحــا بأنهــا تتعلــق بشــبهة اســتيالء عــون أمــن علــى الملــك العمومــي للميــاه ببلديــة قعفــور وأن مصالــح المندوبيــة قامــت 

بمعاينــة ميدانيــة تبيــن علــى إثرهــا أن العــون المذكــور أحــدث بنايــة تتمثــل فــي قاعــة رياضــة علــى ضفــاف »وادي حســن« مــن 

معتمديــة قعفــور دون الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن المندوبيــة ودون احتــرام المســافات القانونيــة المنصــوص عليهــا 

بمجلــة الميــاه كمــا لــم يحتــرم حــق ارتفــاق الضفــة الحــرة إّل فــي جــزء محــّدد مــن البنايــة.

وحيث إقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة. 

ــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي بغايــة دعــم الثقــة  وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًق

فــي الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث إقتضــت أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عـــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلق 

بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي 

إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة 

حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة 

مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة 

مــن مطلــب النفــاذ.

وحيــث إقتضــى مــن جهتــه الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار إليــه أعــاله، أنــه إذا كانــت 

المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن النفــاذ إليهــا 

إل بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.

ّطــالع علــى الوثائــق موضــوع مطلــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة، أنهــا ل تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن  وحيــث ثبــت للهيئــة بالإ

حــالت الســتثناء المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 مــن القـــانون المشـــــار إليــه أعــاله بــل علــى خــالف ذلك فــإن تمكيــن العارض 

مــن نســخة منهــا ينصهــر صلــب المبــادئ الأساســية للقانــون الأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وأبرزهــا 

وتكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بتســيير الشــأن المحلــي وضمــان حســن التصــرف فــي الملــك العمومــي 

للميــاه.
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ــا  ــي ســليانة بيان ــى وال ــة بســليانة إل ــة الفالحي وحيــث لئــن تضّمنــت المراســلة الموجهــة مــن المنــدوب الجهــوي للتنمي

لهويــة الشــخص المشــتكى بــه، إلّ أن ذلــك ل يحــول دون تمكيــن العــارض مــن نســخة منهــا ســّيما وأنــه يمكــن للجهــة المّدعــى 

عليهــا حجــب إســم ولقــب هــذا الشــخص عنــد تســليمها للوثيقــة المطلوبــة.

وحيــث يتجــه بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه، التصريــح بقبــول الدعــوى وإلــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكيــن العــارض مــن 

نســخة ورقيــة مــن الوثيقتيــن الــواردة بالوثيقــة عــدد 1501 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2018 موضــوع مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة مــع 

حجــب البيانــات الشــخصية المتصلــة باســم ولقــب الشــخص المشــتكى بــه. 

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام المنــدوب الجهــوي للتنميــة الفالحيــة بســليانة بتســليم العــارض نســخة 

ورقيــة مــن: 

المراســلة الموجهــة مــن والــي ســليانة إلــى المنــدوب الجهــوي للتنميــة الفالحيــة بســليانة بتاريــخ 11 جويليــة 2018  –

حــول شــبهة اســتيالء عــون أمــن علــى الملــك العمومــي للميــاه ببلديــة قعفــور.

المراســلة الصــادرة تحــت عــدد 1501 بتاريــخ 17 أكتوبــر2018 والموجهــة مــن المنــدوب الجهــوي للتنميــة الفالحيــة  –

بســليانة إلــى والــي ســليانة حــول نفــس الموضــوع مــع حجــب البيانــات الشــخصية المتصلــة باســم ولقب الشــخص 

المشــتكى بــه صلــب الوثيقــة المذكــورة.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 21 ماي 2020 برئاســة الســيد 

ــم العبيــدي وهاجــر الطرابلســي  ــة الخماســي وري ــان الأســود، نائــب الرئيــس والســيدات والســادة أعضــاء المجلــس رقي عدن

ورفيــق بــن عبــد اللــه.

يراجع في نفس السياق 1579 بتاريخ 30 أكتوبر 2020



295 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

القرار عدد 1136 بتاريخ 21 ماي 2021

رئيس االتحاد الوطني لهيئات الديوانة التونسية / وزير المالية

المفاتيح: إستثناء الأمن العام، إستثناء نسبي، 

المبـــــــــــــدأ

وحيـث أّن الدفـع اّلـذي تمّسـكت بـه الجهـة المّدعـى عليهـا بخصـوص حساسـية المعلومـات المطلوبـة 

وطابعهـا االأمنـي ومـا يمكـن أن ينجـر عـن إتاحتها مـن إضرار باالأمـن العام ال يسـتقيم ويفتقد لمـا يبّرره 

واقعـا وقانونـا خاصـة وأّن العارض رئيـس هيكل نقابي بالديوانة التونسـية، فضالً عـن أّن الجهة المّدعى 

طار العـام لهذه المهمات ومـا إذا كانـت دورات تكوينيـة أو اجتماعات تعاون  عليهـا مطالبـة بتوضيـح االإ

وتنسـيق أو فـي إطـار إبرام عقـود دون الحاجـة للخوض فـي تفاصيلها. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعـوى المقّدمـة مـن المّدعـي المذكـور أعـاله بتاريـخ 8 أوت 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

تحـت عـدد 1136 والمتضّمنـة أنّـه تقـّدم بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى وزيـر المالية قصـد الحصول علـى قائمة اسـمية في 

دارة العامـة للديوانـة التونسـية الذيـن تـّم إرسـالهم في مهمـات بالخارج منذ غـرة جانفي 2015 إلـى 30 جوان  ضّبـاط وأعـوان الإ

2019 مـع بيـان طبيعـة المهّمـة ومّدتهـا وتاريخهـا ونفقاتهـا المالية وبلد الوجهـة، غير أنّه لم يتلـق رّدا على مطلبـه رغم انقضاء 

الأجـل القانونـي، الأمـر اّلـذي دفعـه للقيـام بالدعـوى الماثلـة طالبا إلـزام الجهـة المّدعى عليهـا بتمكينه مـن الوثيقـة المذكورة 

مسـتنًدا فـي ذلـك علـى أحـكام القانون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلق بالحّق فـي النفاذ 

إلـى المعلومة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن الجهــة المّدعــى عليهــا بتاريــخ 24 ســبتمبر 2019، والــذي دفعت مــن خالله 

ــه ل تتوفــر فيــه صفــة  بالخصــوص بعــدم قبــول مطلــب النفــاذ وعريضــة الدعــوى المقّدميــن مــن قبــل المّدعــي باعتبــار أنّ

ــه،  ــة المســتوجبة لتكوين ــة والإجرائي ــرم الشــروط القانوني ــم يحت ــذي يترأســه ل ــي ال ــكل النقاب ــام بالدعــوى حيــث أّن الهي القي

دارة العامــة للديوانــة دون  مرفقــة تقريرهــا بنســخة مــن بطاقــة حــول طبيعــة المهّمــات بالخــارج المنجــزة مــن قبــل موظفــي الإ

ذكــر مواضيــع المهمــات ومّدتهــا وأســماء ضبــاط وأعــوان الديوانــة الذيــن شــاركوا فيهــا، معتبــرة أّن فــي ذلــك حمايــة لالأعــوان 

ــى  ــالع عل ــارات اّط ــق بزي ــع حســاس وتتعل ــات ذات طاب ــه المهم ــن الســتهداف أو الســتقطاب خاصــة أن هات ــن م المذكوري

الصناعــات الأمنيــة والعســكريّة والتكويــن فــي مجــالت الأمــن النــووي ومكافحــة التســّلح وتزويــر العملــة واكتشــاف المخــّدرات 

لكترونــي للمعلومــات واســتغالل كاميــرات المراقبــة  واســتعمال المــواد البيولوجيــة والكيميائيــة والكشــف بالأشــّعة والتبــادل الإ

ــع للتحالــف  ــل التاب ــن ومكافحــة التموي ــة بعــودة المقاتلي ــي والمخاطــر المّتصل ــران المدن والتصــرّف فــي أمــن الحــدود والطي

الدولــي ضــّد داعــش واســتعمال منظومــات الترّصــد وتحليــل البيانــات. وهــو مــا يتعــذر معــه الســتجابة لطلــب العــارض.

ــة  ــي صف ــه أّن الخــوض ف ــذي أشــار في ــر 2019 وال ــخ 14 أكتوب ــه بتاري ــى ب ــر المّدعــي المدل ــى تقري ــالع عل وبعــد الّط

القائــم يعــد مخالفــا لمقتضيــات القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرِخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 
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الّنفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصليــن 9 و11 منــه، مشــيرا إلــى أّن التحــاد الوطنــي لهيئــات الديوانــة يعتبــر هيــكال نقابيــا 

تأســس فــي كنــف احتــرام القانــون مرفقــا تقريــره بمــا يفيــد نشــر تكويــن النقابــة المذكــورة بالرائــد الرســمي للبــالد التونســية 

ــر العــام للديوانــة ورئيــس الحكومــة متعّلقــة بإعالمهــم  ــر الماليــة والمدي ضافــة إلــى مراســالت موجهــة إلــى كل مــن وزي بالإ

ــى  ــي وعســكري عل ــع أمن ــر الجهــة المّدعــى عليهــا يحــاول إضفــاء طاب ــي. كمــا أضــاف العــارض أّن تقري ــكل نقاب بتأســيس هي

ــث أّن  ــدود حي ــن الح ــظ أم ــي حف ــة ف ــلط المختص ــع الس ــاهمة م ــى المس ــر عل ــذي يقتص ــة ال ــة للديوان دارة العام ــاط الإ نش

ــون الصــرف  ــرام قان ــة احت ــع واســتخالص الأداءات ومراقب ــة تنقــل البضائ ــي قائــم علــى مراقب ــي جبائ نشــاطها الأساســي رقاب

وتراتيــب الرقابــة الصحيــة فــي الحــدود.

وبعــد الّطــالع علــى تقريــر المّدعــي المدلــى بــه بتاريــخ 16 أكتوبــر 2019 والــذي أضــاف فيــه أّن البطاقــة حــول طبيعــة 

دارة العامــة للديوانــة لــم يــرد فيهــا  دارة العامــة للديوانــة المرفقــة بتقريــر الإ المهّمــات بالخــارج المنجــزة مــن قبــل موظفــي الإ

أي اختصــاص مــن الختصاصــات الحساســة المذكــورة بالتقريــر متمســكا بحقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد إستيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرِخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

الّنفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــم  ــذي يترأســه ل ــي ال ــكل النقاب ــار أّن الهي ــدى العــارض باعتب ــام ل ــة القي ــر صف ــة بعــدم توف ــر المالي ــث دفــع وزي حي

ــه.  ــتوجبة لتكوين ــة المس ــة والإجرائي ــروط القانوني ــرم الش يحت

 وحيــث علــى خــالف مــا دفعــت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا وتطبيقــا لأحــكام الفصــل 9 و11 مــن القانــون الأساســي عـــدد 

22 لســنة 2016 المشــار إليــه أعــاله، فإنـّـه يمكــن لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يقــّدم مطلــب فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

دون أن يذكــر مصلحتــه مــن الحصــول علــى المعلومــة المطلوبــة وبغــض النظــر عــن صفتــه. الأمــر اّلــذي يكــون معــه هــذا 

الدفــع حريـًـا بالرفــض. 

وحيــث وفيمــا عــدى ذلــك، فلقــد قّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لــه الصفــة مّمــا يّتجــه معــه قبولهــا مــن 

هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

دارة العامــة   حيــُث تهــِدُف الدعــوى إلــى إلــزام وزيــر الماليــة بتمكيــن العــارض مــن قائمــة إســمية فــي ضّبــاط وأعــوان الإ

للديوانــة التونســية الذيــن تــّم إرســالهم فــي مهمــات بالخــارج منــذ غــرة جانفــي 2015 إلــى 30 جــوان 2019 مــع بيــان طبيعــة 

ــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه  المهّمــة ومّدتهــا وتاريخهــا ونفقاتهــا الماليــة وبلــد الوجهــة، إســتناًدا إلــى حّق

بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيــث أفــاد المديــر العــام للديوانــة فــي نطــاق رده عــن الدعــوى بأنّــه يتعــذر علــى وزارة الماليــة الســتجابة لطلــب 

العــارض حمايــة لموظفــي الديوانــة مــن الســتهداف أو الســتقطاب خاصــة أّن هاتــه المهمــات ذات طابــع حســاس وتتعلــق 
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بزيــارات اّطــالع علــى الصناعــات الأمنيــة والعســكريّة والتكويــن فــي مجــالت الأمــن النــووي ومكافحــة التســّلح وتزويــر العملــة 

لكتروني للمعلومات واســتغالل  واكتشــاف المخــّدرات واســتعمال المــواد البيولوجيــة والكيميائيــة والكشــف بالأشــّعة والتبــادل الإ

كاميــرات المراقبــة والتصــرّف فــي أمــن الحــدود والطيــران المدنــي والمخاطــر المّتصلــة بعــودة المقاتليــن ومكافحــة التمويــل 

التابــع للتحالــف الدولــي ضــّد داعــش واســتعمال منظومــات الترّصــد وتحليــل البيانــات، مرفقــا تقريــره ببطاقــة حــول المهمــات 

ــا  ــى تنظيمه ــرف عل ــي تش ــة الت ــات الفنّي ــوص الجتماع ــة بخص ــة للديوان دارة العام ــي الإ ــل موظف ــن قب ــزة م ــارج المنج بالخ

المنّظمــات الدوليــة.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور ان الدولة تضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.

وحيــُث أّن الحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــدُّ حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي بغايــة تكريــس مبــدأي 

الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي المرافــق العامــة وذلــك طبقــا لمــا أقــره ونّظمــه القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه« ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام او بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤدي إل ــك ي إل إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.« 

ــة  ــة للديوان دارة العام ــوان الإ ــاط وأع ــي ضّب ــمية ف ــة الس دلء بالقائم ــا الإ ــى عليه ــة المّدع ــت الجه ــن رفض ــث ولئ وحي

التونســية الذيــن تــّم إرســالهم فــي مهمــات بالخــارج منــذ غــرة جانفــي 2015 إلــى 30 جــوان 2019 مــع بيــان طبيعــة المهّمــة 

ومّدتهــا وتاريخهــا ونفقاتهــا الماليــة وبلــد الوجهــة، حتــى يتســنى للهيئــة الّطــالع عليهــا و التثبــت مــن مــدى قابليتهــا للنفــاذ، 

دارة العامــة للديوانــة بخصــوص الجتماعــات الفنّيــة  دلء ببطاقــة المهّمــات بالخــارج المنجــزة مــن قبــل موّظفــي الإ واكتفــت بــالإ

اّلتــي تشــرف علــى تنظيمهــا المنّظمــات الدوليــة، فــإن ذلــك ل يحــول دون ممارســة الهيئــة لصالحياتهــا والبــت فــي الّدعــوى 

علــى ضــوء المعطيــات المتوفــرة بالملــف.

ــّم  ــن ت ــية الذي ــة التونس ــة للديوان دارة العام ــوان الإ ــاط وأع ــي ضّب ــمية ف ــة إس ــى قائم ــي عل ــول المّدع ــث أّن حص وحي

ــا  ــا وتاريخه ــة ومّدته ــان طبيعــة المهّم ــى 30 جــوان 2019 مــع بي ــذ غــرة جانفــي 2015 إل إرســالهم فــي مهمــات بالخــارج من

ونفقاتهــا الماليــة وبلــد الوجهــة، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي، كمــا ل 

ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعلــق  ــواردة بالفصــل 24 مــن القان ــة مــن حــالت الســتثناء ال ينــدرج ضمــن أي حال

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث أّن الدفــع اّلــذي تمّســكت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا بخصــوص حساســية المعلومــات المطلوبــة وطابعهــا الأمنــي 

ومــا يمكــن أن ينجــر عــن إتاحتهــا مــن إضــرار بالأمــن العــام ل يســتقيم ويفتقــد لمــا يبــّرره واقعــا وقانونــا خاصــة وأّن العــارض 

طــار العــام لهــذه المهمــات  رئيــس هيــكل نقابــي بالديوانــة التونســية، فضــالً عــن أّن الجهــة المّدعــى عليهــا مطالبــة بتوضيــح الإ

ومــا إذا كانــت دورات تكوينيــة أو اجتماعــات تعــاون وتنســيق أو فــي إطــار إبــرام عقــود دون الحاجــة للخــوض فــي تفاصيلهــا. 

وحيــُث أنـّـه علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول العــارض علــى الوثيقــة المذكــورة ينــدرج ضمــن تكريــس مبــدأي الشــفافية 

والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بتســيير المرفــق العــام الديوانــي ويدعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة المتعّلقــة 

ــزام  ــب المّدعــي وإل ــى طل ــي الســتجابة إل ــا يّتجــه معــه بالتال ــا، مّم ــي ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمه ــن والتعــاون الدول بالتكوي

الجهــة المّدعــى عليهــا بتمكينــه مــن نســخة مــن الوثيقــة المطلوبــة.
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ولهذه االأسبـاب:

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــِل بإلــزاِم وزيــر الماليــة بتســليم العــارض نســخة ورقيــة مــن قائمــة إســمية فــي 

دارة العامــة للديوانــة التونســية الذيــن تــّم إرســالهم فــي مهمــات بالخــارج منــذ غــرة جانفــي 2015 إلــى 30  ضّبــاط وأعــوان الإ

جــوان 2019 مــع بيــان طبيعــة المهّمــة ومّدتهــا وتاريخهــا ونفقاتهــا الماليــة وبلــد الوجهــة. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

ــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 21 مــاي 2020 برئاســة  ــة الّنفــاذ إل  وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئ

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس هاجــر الطرابلســي ورقيــة الخماســي 

وريــم العبيــدي ومحمــد القســنطيني ورفيــق بــن عبــد اللــه.
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القرار عدد 1254 بتاريخ 9 سبتمبر 2020

س.س/ رئيس بلدية الساحلين - معتمر

المفاتيح: بطاقة الأجر، معطيات شخصية، حياة عامة، حجب جزئي.

المبـــــــــــــدأ

وحيـث خالفـا ل مـا تمسـكت بـه الجهـة المّدعى عليها فـإّن البطاقـة البيانية فـي االأجر تعد وثيقـة إدارية 

باالأسـاس تتضمـن البيانـات المتصلـة بعناصر تأجير رئيسـة البلدية والمسـاهمات االجتماعيـة المحمولة 

عليهـا والضريبـة الموظفـة علـى االأجـر الخـام لتحديـد أجرهـا الصافـي، تعتبـر مـن قبيـل المعطيـات 

المعطيـات  المتعلـق بحمايـة  القانـون  الفصـل 4 مـن  العامـة علـى معنـى أحـكام  بالحيـاة  المتصلـة 

الشـخصية الرتباطهـا بعناصـر تأجيـر رؤسـاء البلديـات وهـي قابلـة للنفـاذ بصفتهـا تلك.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة مـن المّدعي المذكور أعـاله بتاريخ 01 أكتوبـر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

م بعـدة مطالب نفـاذ إلى المعلومـة إلى رئيس بلدية السـاحلين - معتمـر قصد الحصول  تحـت عـدد 1254 والمتضّمنـة أنّـه تقـدَّ

علـى نسـخة ورقّية من الوثائـق التالية: 

وثيقة الخالص التي استظهرت بها رئيسة البلدية لتحديد أجرتها، –

 محضر جلسة توزيع اللجان بالمجلس البلدي الساحلين/ معتمر المؤرخ في 29 ماي 2019، –

 محضر الجلسة العادية لبلدية الساحلين معتمر المؤرخ في 30أوت 2019، –

ملف المدرسة الخاصة »الفارابي«، –

محضر الجلسة العادية لبلدية الساحلين معتمر المؤرخ في 31 ماي 2019، –

المصاريف القضائية الخاصة برئيسة البلدية في شكاياتها ضد المواطنين وأعضاء المجلس البلدي. –

غيــر أنـّـه لــم يتلــّق رّدا علــى مطلبــه رغــم إنقضــاء الأجــل القانونــي، الأمــر اّلــذي دفعــه للقيــام بالّدعــوى الماثلــة طالبــا 

إلــزام رئيــس بلديــة الســاحلين معتمــر بتمكينــه بنســخة ورقيــة مــن الوثائــق المطلوبــة مســتنًدا فــي ذلــك الــى أحــكام القانــون 

الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ الــى المعلومــة. 

وبعــد الّطــالع علــى الّتقريــر المدلــى بــه مــن قبــل رئيســة بلديــة الســاحلين – معتمــر بتاريــخ 25 أكتوبــر 2019 والمتضّمن 

بالخصــوص أنـّـه يتعــذر إتاحــة الوثيقــة المتعلقــة ببطاقــة الخــالص الخاّصــة بهــا علــى اعتبار أنهــا تتعلــق بمعطياتها الشــخصية 

فضــال عــن أن أجرتهــا تــم تقديرها

ــة المجلــس البلــدي المنعقــد فــي 28 ســبتمبر 2018 وفقــا لأحــكام الأمــر الحكومــي عــدد 746 لســنة   بمقتضــى مداول

ــة  ــة المخول ــازات العيني ــة والمتي ــط مقــدار المنحــة الجملي ــر ضب ــد معايي ــق بتحدي 2018 المــؤرخ فــي 07/09/2018 والمتعل

لرؤســاء البلديــات. مضيفــة بــأن الملــف المتعّلــق بمدرســة الفارابــي يضــم ملفيــن، الأول يتعلــق بتســويغ المدرســة عــن طريــق 
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طلــب العــروض والملــف الثانــي يتعلــق بتوســعة المدرســة وطلبــت مــن العــارض تحديــد الوثائــق المطلوبــة. أمــا فيمــا يتعلــق 

بالمصاريــف القضائيــة الخاصــة برئيســة البلديــة فــي شــكاياتها المرفوعــة ضــد المواطنيــن وأعضــاء المجلــس البلــدي فقــد نفــت 

وجــود أيـّـة مصاريــف قضائيــة توّلــت البلديــة تســديدها علــى كاهــل ميزانيتهــا. مؤّكــدة بــأّن باقــي الوثائــق المطلوبــة والمتعلقــة 

بمحاضــر الجلســات المطلوبــة فقــد وقــع نشــرها بموقــع الــواب الخــاص بالبلديــة. 

ــه  ــوص أنّ ــن بالخص ــر 2019 والمتضّم ــخ 28 نوفمب ــارض بتاري ــل الع ــن قب ــه م ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالع عل ــد الّط وبع

متمســك بالحصــول علــى بطاقــة الخــالص الخاصــة برئيســة البلديــة وبصفتــه نائــب أول فــي المجلــس وباعتبــاره عضــوا فيــه، 

فإنّــه يعــد مــن بيــن واجباتــه معرفــة مرتــب رئيســة البلديــة قبــل التحاقهــا بالبلديــة حتــى يتســنى لــه تقديــر المرتــب الجديــد 

طبقــا لأحــكام الأمــر الحكومــي عــدد 746 لســنة 2018 المتعلــق بتحديــد معاييــر وضبــط مقــدار المنحــة الجمليــة والمتيــازات 

العينيــة المخولــة لرؤســاء البلديــات، خاّصــة وأّن الفصــل 3 منــه ينــّص علــى أنـّـه يتــم فــي بدايــة كل فتــرة نيابيــة ضبــط المقــدار 

ــه ولئــن تــم نشــر محاضــر الجلســات المطلوبــة  الشــهري الخــاص للمنحــة الجمليــة المخولــة لرؤســاء البلديــات. مضيفــا بأنّ

بعــد القيــام بمطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة فإنـّـه لــم يقــع تمكينــه مــن إمضائهــا وتســجيل احترازاتــه ونفــس الشــيء بالنســبة 

لأعضــاء قائمتــه. مؤّكــدا علــى حّقــه فــي الّطــالع علــى كامــل الملــف المتعلــق بمدرســة »الفارابي«وبــأّن فريــق المحاميــن الــّذي 

يعمــل صلــب اللجنــة القانونيــة للبلديــة هــو الــذي يتابــع القضايــا الشــخصية لرئيســة البلديــة. 

 وبعد الطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات الّتحقيق في الدعوى.

وبعــد الطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بحــق الّنفــاذ 

ــى المعلومة. إل

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل: 

ــن  ــة م ــى نســخة ورقّي ــن الحصــول عل ــه م ــر بتمكين ــة الســاحلين معتم ــس بلدي ــزام رئي ــى إل ــوى إل ــدف الّدع ــث ته حي

ــة:  ــق التالي الوثائ

وثيقة الخالص التي استظهرت بها رئيسة البلدية لتحديد أجرتها. –

محضر جلسة توزيع اللجان بالمجلس البلدي الساحلين- معتمر المؤرخ في 29 ماي 2019. –

محضر الجلسة العادية لبلدية الساحلين معتمر المؤرخ في 30أوت 2019. –

ملف المدرسة الخاصة »الفارابي«. –

محضر الجلسة العادية لبلدية الساحلين معتمر المؤرخ في 31 ماي 2019. –

والمصاريــف القضائيــة الخاصــة برئيســة البلديــة فــي شــكاياتها ضــد المواطنيــن وأعضــاء المجلــس البلــدي، مســتنًدا فــي 

ذلــك إلــى حّقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 

2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.



301 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

ــى نســخة مــن 	  ــي وعل ــف الخــاص بمدرســة الفاراب ــى نســخة مــن المل ــة بالحصــول عل ــات المتعلق عــن الطلب

ــة: ــة فــي أجــر رئيســة البلدي بطاقــة بياني

ــب  ــك طل ــي ذل ــا ف ــي بم ــة الفاراب ــق بمدرس ــف المتعل ــل المل ــن كام ــخة م ــى نس ــول عل ــارض الحص ــب الع ــث طل وحي

ــتغالله. ــاء واس ــعة البن ــاء وتوس ــة البن ــروض ورخص الع

ــى  ــات وأكــدت عل ــأن ملــف المدرســة يتضمــن عــدة ملفــات ومعطي وحيــث دفعــت الجهــة المدعــى عليهــا العــارض ب

ضــرورة أن يحــّدد العــارض علــى وجــه الدّقــة والحصــر الوثائــق المطلــوب الحصــول عليهــا، إذ أوضحــت أّن ملــف المدرســة 

عــالن عنــه طبقا لالإجــراءات  المذكــورة يضــم ملــف تســويغ بنايــة بلديــة عــن طريــق طلــب عــروض مســبوق بانتقــاء وبأنـّـه تــم الإ

القانونيــة المعمــول بهــا فــي مجــال الصفقــات العموميــة وإجــراؤه خــالل فتــرة النيابــة الخصوصيــة. كمــا أضافــت أنّــه و لئــن 

كان حــق الّنفــاذ إلــى المعلومــة حقــا دســتوريا و أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي وذلــك بغــرض تحقيــق الشــفافية 

والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرفــق العــام وتحســين جــودة الخدمــات التــي يقدمهــا ودعــم مشــاركة العمــوم فــي 

السياســات العامــة ومتابعــة تنفيــذه وتقييمهــا إلّ أّن اســتعمال هــذا الحــق ل يمكــن أن يــؤدي إلــى الولــوج إلــى الوثائــق الخاصة 

بالمشــارك فــي هــذه الصفقــة والــذي يتضمــن معطيــات شــخصية علــى غــرار ملفاتهــا الفنيــة وأثمانهــا المرجعيــة وهويــة وكيلهــا 

القانونــي والتــي ل يمكــن اعتبارهــا مــن الوثائــق العموميــة المّتصلــة بتســيير المرافــق العامــة والقابلــة للنفــاذ إليهــا.

وأضافــت أن الملــف موضــوع الطلــب يشــمل ملــف ثــان يخــص بنــاء وتوســعة هــذا الفضــاء مــن قبــل متســوغة المدرســة 

والمتحصــل فيــه علــى رخصــة بنــاء فــي الغــرض مــن قبــل المجلــس البلــدي الحالــي.

ــة،  وحيــث أّن تمكيــن الملــف موضــوع الطلــب للعــارض بصفتــه كعضــو فــي المجلــس البلــدي وكنائــب رئيســة البلدي

ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر المذكــور كــم أنّــه ل يشــّكل ضــررا بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي، كمــا أّن 

المعطيــات المضمنــة بهــذا الملــف ل تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الســتثناء الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون 

المتعلــق بالّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــن شــأنه أن  ــا م ــى نســخ منه ــه عل ــة وحصول ــق المطلوب ــى الوثائ ــالع العــارض عل ــإن اّط ــك، ف ــى خــالف ذل ــث عل وحي

يســاهم بصفــة مباشــرة وصريحــة فــي تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالصفقــات المبرمــة مــع البلديــات 

والملــك الخــاص بهــا.

وحيث يتجه تأسيسا على جميع ما سبق بيانه، الستجابة إلى طلب العارض بهذا الخصوص 

وذلــك بإلــزام الجهــة المدعــى عليهــا بتمكينــه مــن نســخة مــن ملــف طلــب العــروض المتعلــق بتســويغ المدرســة ومــده 

بنســخة مــن الملــف الخــاص بتوســعة المدرســة المذكــورة.

وحيث طلب العارض الحصول على نسخة ورقية من بطاقة بيانية في الأجر تخص رئيسة البلدية. 

وحيــث دفعــت جهــة المّدعــى عليهــا، بــأن وثيقــة الخــالص المطلوبــة ليســت وثيقــة إداريــة وهــي وثيقــة خاصــة تتضمــن 

عــدة معطيــات شــخصّية مســتثناة مــن حــق النفــاذ إلــى المعلومــة وفقــا لأحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، فضــال عــن أّن أجــرة رئيســة البلديــة 

ــى  ــاءا عل ــخ 28 ســبتمبر 2018 وبن ــه الســتثنائية بتاري ــدي المنعقــد فــي دورت ــس البل ــة المجل ــم تحديدهــا بمقتضــى مداول ت

مقتضيــات الأمــر الحكومــي عــدد 746 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 07/09/2018 والمتعلــق بتحديــد معاييــر ضبــط مقــدار المنحــة 

الجمليــة والمتيــازات العينيــة المخولــة لرؤســاء البلديــات وقــد تــم نشــر هــذه المداولــة بالموقــع الرســمي للبلديــة.



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية302

ا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات  وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًقــا أساســيًّ

ــق بالحــّق فــي  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل والّشــروط المنصــوص عليهــا بالقان

النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغايــة تحقيــق جملــة مــن الأهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق 

بالّتصــرف فــي المرافــق العامــة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنــه »ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ الــى المعلومة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي ال ــك ي ال إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الّشــخصّية وملكّيتــه الفكريّــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ الــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّمــة مــن تقديــم المعلومــة أو 

مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

وحيــث اقتضــى الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار اليــه أعــاله، أنـّـه »إذا كانــت المعلومــة 

المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن الّنفــاذ اليهــا ال بعــد 

حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.«

وحيــث خالفــا ل مــا تمســكت بــه الجهــة المّدعــى عليهــا فــإّن البطاقــة البيانيــة فــي الأجــر تعــد وثيقــة إداريــة بالأســاس 

تتضمــن البيانــات المتصلــة بعناصــر تأجيــر رئيســة البلديــة والمســاهمات الجتماعيــة المحمولــة عليهــا والضريبــة الموظفــة 

ــى أحــكام  ــى معن ــاة العامــة عل ــة بالحي ــات المتصل ــل المعطي ــر مــن قبي ــد أجرهــا الصافــي، تعتب ــى الأجــر الخــام لتحدي عل

الفصــل 4 مــن القانــون المتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية لرتباطهــا بعناصــر تأجيــر رؤســاء البلديــات وهــي قابلــة للنفــاذ 

بصفتهــا تلــك.

ــة  ــاة الخاصــة برئيســة البلدي ــة بالحي ــخصّية المتصل ــات الّش ــة بعــض المعطي ــة المطلوب ــت البطاق ــن تضمن ــث لئ وحي

المعنيــة المتمثلــة فــي حالتهــا المدنيــة وعــدد أبنائهــا ورقــم معرفهــا الوحيــد ورقــم حســابها البنكــي، فإنــه يمكــن حجــب هــذه 

ــون الأساســي  ــه أحــكام الفصــل 27 مــن القان ــة طبقــا لمــا تخول ــد تســليم العــارض وثيقــة الخــالص المطلوب ــات عن المعطي

عــدد22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ الــى المعلومــة.

وحيــث أّن تســليم العــارض نســخة ورقيــة مــن وثيقــة الخــالص المطلوبــة، بعــد حجــب المعطيــات الشــخصية الــواردة 

بــه مثلمــا ســلف بيانــه، مــن شــأنه أن يســاهم بصفــة مباشــرة فــي تكريــس مبــدأي الّشــفافية والمســاءلة علــى مســتوى الحيــاة 

العاّمــة، كمــا مــن شــأنه أن يدّعــم الّثقــة فــي الهيــاكل العموميــة طبقــا لمــا تقتضيــه أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 

2016 المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ الــى المعلومــة.

وحيــث يّتجــه تأسيســا علــى مــا ســبق بيانــه الســتجابة الــى طلــب العــارض وتمكينــه مــن نســخة مــن الوثيقــة المطلوبــة 

بعــد حجــب البيانــات الشــخصية الــواردة بهــا مــن حالــة مدنيــة وعــدد الأبنــاء ورقــم المعــرف الوحيــد ورقــم الحســاب البنكــي. 

عن الطلب المتعلق بالحصول على نسخة ورقية من محاضر جلسات المجلس البلدي:	 

حيــث طلــب العــارض الحصــول علــى نســخة مــن محضــر جلســة توزيــع اللجــان بالمجلــس البلــدي الســاحلين- معتمــر 

المــؤرخ فــي 29 مــاي 2019 ومــن محضــر الجلســة العاديــة لبلديــة الســاحلين معتمــر المــؤرخ فــي 30أوت 2019 ومــن محضــر 

الجلســة العاديــة لبلديــة الســاحلين معتمــر المــؤرخ فــي 31 مــاي 2019.

وحيــث أفــادت الجهــة المدعــى عليهــا بأنـّـه وقــع نشــر المحاضــر المذكــورة علــى الموقــع الرســمي للبلديــة علــى العنــوان 

اللكترونــي وهــو مــا أكــده العــارض فــي تقريــره الــذي لحــظ فيــه أنــه وقــع نشــر هــذه المحاضــر بعــد القيــام بمطلــب النفــاذ 

إلــى المعلومــة إلّ أنــه لــم يقــع تمكينــه مــن إمضائهــا وتســجيل احترازاتــه ونفــس الشــيء بالنســبة لأعضــاء قائمتــه.

ــة  ــإّن الجه ــة، ف ــواب الخــاص بالبلدي ــع ال ــى موق ــم نشــرها عل ــة ت ــة أّن المحاضــر المطلوب ــت للهيئ ــا ثب ــث طالم وحي

ــذا الخصــوص. ــب العــارض به ــتجابت لطل ــد اس ــك ق ــون بذل ــا تك ــى عليه المدع

ــا التــي رفعتهــا  ــة بعنــوان القضاي عــن الطلــب المتعلــق بالحصــول علــى قائمــة المصاريــف اّلتــي تحملتهــا البلدي

ــة ضــد المواطنيــن وأعضــاء المجلــس البلــدي: رئيســة البلدي

ــي  ــي ف ــف التقاض ــوان مصاري ــة بعن ــا البلدي ــي تحملته ــف الت ــة المصاري ــى قائم ــول عل ــارض الحص ــب الع ــث طل وحي

ــدي. ــس البل ــاء المجل ــن وأعض ــد المواطني ــة ض ــة البلدي ــا رئيس ــي رفعته ــا الت القضاي

وحيث دفعت رئيسة البلدية بأّن البلدية لم تتحمل أية نفقات بخصوص القضايا التي رفعتها بصفة شخصية.

ــق  ــه يضــل مرتبطــا وثي ــاع ب ــإّن ممارســته والنتف ــا أساســيا، ف ــة حق ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــّد الحــق ف ــن يُع ــث لئ وحي

ــة. ــة المطلوب ــادي للمعلوم ــود الم ــات الوج ــاط بإثب الرتب

وحيــث طالمــا لــم يثبــت للهيئــة وجــود المعلومــة المطلوبــة المتصلــة بقائمــة المصاريــف التــي تحملتهــا البلديــة بعنــوان 

مصاريــف التقاضــي الناتجــة عــن القضايــا التــي رفعتهــا رئيســة البلديــة ضــّد عــدد مــن المواطنيــن وأعضــاء المجلــس البلــدي، 

فإنـّـه ل يمكــن بالتالــي الســتجابة لطلبــات العــارض بهــذا الخصــوص بمــا يّتجــه معــه رفــض الدعــوى فــي هــذا الفــرع منهــا.

ولهذه االأسبـاب:

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أوال: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام رئيســة بلديــة الســاحلين- معتمــر بتســليم العــارض نســخة ورقيــة مــن 

الملــف الخــاص بطلــب عــروض تســويغ مدرســة الفارابــي ومــن الملــف الخــاص بتوســيع المدرســة المذكــورة ومــن شــهادة بيانّية 

فــي أجــر رئيســة البلديــة بعــد حجــب المعطيــات الشــخصية المتعلقــة بحالتهــا المدنيــة وعــدد أبنائهــا ورقــم معرفهــا الوحيــد 

ــى نســخة مــن محاضــر جلســات  ــب الحصــول عل ــق بطل ــا يســتوجب الّنظــر فيمــا يتعّل ورقــم حســابها البنكــي وبانعــدام م

المجلــس البلــدي الّصــادرة بالتواريــخ المبّينــة ضمــن مطلــب نفــاذ العــارض وبرفــض الدعــوى فيمــا زاد علــى ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 9 ســبتمبر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس خالــد الســالمي ومنــى الدهــان ورقيــة 

الخماســي وريــم العبيــدي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.

يراجع في نفس السياق القرار عدد 1693 بتاريخ 10 سبتمبر 2020.



303 نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية

وحيــث أفــادت الجهــة المدعــى عليهــا بأنـّـه وقــع نشــر المحاضــر المذكــورة علــى الموقــع الرســمي للبلديــة علــى العنــوان 

اللكترونــي وهــو مــا أكــده العــارض فــي تقريــره الــذي لحــظ فيــه أنــه وقــع نشــر هــذه المحاضــر بعــد القيــام بمطلــب النفــاذ 

إلــى المعلومــة إلّ أنــه لــم يقــع تمكينــه مــن إمضائهــا وتســجيل احترازاتــه ونفــس الشــيء بالنســبة لأعضــاء قائمتــه.

ــة  ــإّن الجه ــة، ف ــواب الخــاص بالبلدي ــع ال ــى موق ــم نشــرها عل ــة ت ــة أّن المحاضــر المطلوب ــت للهيئ ــا ثب ــث طالم وحي

ــذا الخصــوص. ــب العــارض به ــتجابت لطل ــد اس ــك ق ــون بذل ــا تك ــى عليه المدع

ــا التــي رفعتهــا  ــة بعنــوان القضاي عــن الطلــب المتعلــق بالحصــول علــى قائمــة المصاريــف اّلتــي تحملتهــا البلدي

ــة ضــد المواطنيــن وأعضــاء المجلــس البلــدي: رئيســة البلدي

ــي  ــي ف ــف التقاض ــوان مصاري ــة بعن ــا البلدي ــي تحملته ــف الت ــة المصاري ــى قائم ــول عل ــارض الحص ــب الع ــث طل وحي

ــدي. ــس البل ــاء المجل ــن وأعض ــد المواطني ــة ض ــة البلدي ــا رئيس ــي رفعته ــا الت القضاي

وحيث دفعت رئيسة البلدية بأّن البلدية لم تتحمل أية نفقات بخصوص القضايا التي رفعتها بصفة شخصية.

ــق  ــه يضــل مرتبطــا وثي ــاع ب ــإّن ممارســته والنتف ــا أساســيا، ف ــة حق ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــّد الحــق ف ــن يُع ــث لئ وحي

ــة. ــة المطلوب ــادي للمعلوم ــود الم ــات الوج ــاط بإثب الرتب

وحيــث طالمــا لــم يثبــت للهيئــة وجــود المعلومــة المطلوبــة المتصلــة بقائمــة المصاريــف التــي تحملتهــا البلديــة بعنــوان 

مصاريــف التقاضــي الناتجــة عــن القضايــا التــي رفعتهــا رئيســة البلديــة ضــّد عــدد مــن المواطنيــن وأعضــاء المجلــس البلــدي، 

فإنـّـه ل يمكــن بالتالــي الســتجابة لطلبــات العــارض بهــذا الخصــوص بمــا يّتجــه معــه رفــض الدعــوى فــي هــذا الفــرع منهــا.

ولهذه االأسبـاب:

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أوال: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام رئيســة بلديــة الســاحلين- معتمــر بتســليم العــارض نســخة ورقيــة مــن 

الملــف الخــاص بطلــب عــروض تســويغ مدرســة الفارابــي ومــن الملــف الخــاص بتوســيع المدرســة المذكــورة ومــن شــهادة بيانّية 

فــي أجــر رئيســة البلديــة بعــد حجــب المعطيــات الشــخصية المتعلقــة بحالتهــا المدنيــة وعــدد أبنائهــا ورقــم معرفهــا الوحيــد 

ــى نســخة مــن محاضــر جلســات  ــب الحصــول عل ــق بطل ــا يســتوجب الّنظــر فيمــا يتعّل ورقــم حســابها البنكــي وبانعــدام م

المجلــس البلــدي الّصــادرة بالتواريــخ المبّينــة ضمــن مطلــب نفــاذ العــارض وبرفــض الدعــوى فيمــا زاد علــى ذلــك.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 9 ســبتمبر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس خالــد الســالمي ومنــى الدهــان ورقيــة 

الخماســي وريــم العبيــدي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.

يراجع في نفس السياق القرار عدد 1693 بتاريخ 10 سبتمبر 2020.
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القرار عدد 1396 بتاريخ 19 نوفمبر 2020

ن.ث / المدير العام لديوان المساكن العسكرية 

المفاتيح: هوية، معطيات شخصية، حماية المصلحة الخاصة.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث يتبّيــن للهيئــة بعــد االطــالع علــى جميــع مظروفــات الملــف، أّن مطلــب النفــاذ يتعلــق بمعطيات 

شــخصية تتعلــق بزوجــة العــارض فــي حيــن أن مطلــب النفــاذ كان خــال مــن أي تفويــض كتابــي يخــول 

للــزوج الحصــول علــى معطيــات شــخصية تتعلــق بزوجتــه.

وحيــث أّن تضّمــن الوثائــق المطلوبــة لمعطيــات شــخصية تتعلــق بالســّيدة )آ. ب( يجعــل مــن مطلــب 

ــخصية  ــا الش ــة معطياته ــي حماي ــا ف ــق بحّقه ــه ح ــر وج ــا بغي ــة ماّس ــة الماثل ــوع القضي ــاذ موض النف

وحياتهــا الخاصــة.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعــوى المقّدمة من المّدعـي المذكور أعاله بتاريـخ 28 أكتوبر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت 1396 والمتضّمنـة أنّـه تقـّدم بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى المديـر العـام لديوان المسـاكن العسـكرية طالبـا تمكينه 

مـن نسـخة ورقيـة مـن الوثائق المتعّلقـة بهويّة زوجته آمـال بوخريص الوارد ذكرهـا بالبرقّية عـدد1066/ د م ع بتاريخ 16 فيفري 

1999، غيـر أنّـه مطلبـه جوبـه بالرفـض، الأمـر الذي دفعه للقيام بدعــوى الحـال طالبا إلزام الجهـة المّدعى عليهـا بتمكينه من 

الوثيقـة المطلوبـة مؤسّسـا دعـواه على حّقه فـي النفاذ إلـى المعلومة.

ــر2019  ــخ 13نوفمب ــكرية بتاري ــاكن العس ــوان المس ــام لدي ــر الع ــن المدي ــه م ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالع عل ــد الّط وبع

ــار أن  ــاذ باعتب ــي النف ــق ف ــن الح ــتثناءا م ــل إس ــه يمث ــاس أّن مطلب ــى أس ــوى عل ــض الّدع ــب رف ــوص طل ــن بالخص والمتضم

ــى  ــاذ إل ــي النف ــّق ف ــق بالح ــارس 2016 المتعّل ــي 24 م ــؤّرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــل 24 م الفص

ــة  ــر وحماي ــوق الغي ــرر بحق ــاق ض ــى الح ــؤدي إل ــك ي ــاذ إذا كان ذل ــب النف ــض طل ــي رف ــكل العموم ــول للهي ــة، يخ المعلوم

معطياتــه الشــخصية الأمــر الــذي يتطلــب مــن المعنــي بالأمــر الحصــول علــى الموافقــة الكتابيــة والصريحــة لزوجتــه، مضيفــا 

أن الديــوان غيــر مختــص بالــرّد علــى مطلــب النفــاذ الحالــي باعتبــار أن الملــف الأصلــي للوثائــق المطلوبــة يوجــد لــدى الوكالــة 

العقاريــة للســكنى المعنّيــة بإســناد الخدمــة المطلوبــة والمتمثلــة فــي تمكيــن العســكريين وقرائنهــم مــن قطــع أرض صالحــة 

للبنــاء، وأّن الديــوان غيــر مؤهــل لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ إلــى المعطيــات المطلوبــة ســواء عــن الزوجــة المعنيــة أو غيرهــا أو 

تقديــر المصلحــة العامــة مــن النفــاذ، فإنــه يتــرك الأمــر لهيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة قصــد تقديــر إمكانيــة التاحــة مــن عدمهــا.

وبعد الطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــا يّتجــه معــه  ــن لــه الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية مّم ــة مّم حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونّي

قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

 حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام المديــر العــام لديــوان المســاكن العســكرية بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن 

الوثائــق المتعّلقــة بهويـّـة زوجتــه آمــال بوخريــص الــوارد ذكرهــا بالبرقّيــة عــدد1066/ د م ع بتاريــخ 16 فيفــري 1999، إســتنادا 

إلــى حّقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــل اســتثناءا للحــق فــي  ــأّن موضــوع مطلــب العــارض يمث ــوان المســاكن العســكرية ب ــر العــام لدي وحيــث دفــع المدي

النفــاذ بتطبيقــا للفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة الــذي يخــّول للهيــكل العمومــي رفــض طلــب النفــاذ إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى الحــاق ضــرر بحقــوق الغيــر 

وحمايــة معطياتــه الشــخصية، طالبــا علــى أســاس ذلــك القضــاء برفــض الدعــوى أصــال، مضيفــا أّن الديــوان غيــر مختــص بالــرّد 

ــة  علــى مطلــب النفــاذ الحالــي باعتبــار أن الملــف الأصلــي للوثائــق المطلوبــة يوجــد لــدى الوكالــة العقاريــة للســكنى المعنّي

ــاء، وأّن الديــوان غيــر  بإســناد الخدمــة المطلوبــة والمتمثلــة فــي تمكيــن العســكريين وقرائنهــم مــن قطــع أرض صالحــة للبن

مؤهــل لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ إلــى المعطيــات المطلوبــة ســواء عــن الزوجــة المعنيــة أو غيرهــا أو تقديــر المصلحــة العامــة 

تاحــة مــن عدمهــا. مــن النفــاذ، فإنــه يتــرك الأمــر لهيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة قصــد تقديــر إمكانيــة الإ

 وحيث نص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى 

إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه 

الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

ــات  ــة المعطي ــق بحماي ــة 2004 والمتعل ــي 27جويلي ــؤرخ ف ــدد 63 الم ــون ع ــن القان ــل الأول م ــى الفص ــث اقتض وحي

ــه الخاصــة باعتبارهــا مــن الحقــوق  ــه الشــخصية المتعلقــة بحيات ــة معطيات ــكل شــخص الحــق فــي حماي ــه » ل الشــخصية أن

ــتور«. ــة بالدس ــية المضمون الأساس

كمــا أن الفصــل 47 مــن نفــس القانــون قــد حّجــر إحالــة المعطيــات الشــخصية إلــى الغيــر دون الموافقــة الصريحــة 

بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.

ــات شــخصية  ــق بمعطي ــاذ يتعل ــب النف ــف، أّن مطل ــات المل ــع مظروف ــى جمي ــة بعــد الطــالع عل ــن للهيئ ــث يتبّي وحي

تتعلــق بزوجــة العــارض فــي حيــن أن مطلــب النفــاذ كان خــال مــن أي تفويــض كتابــي يخــول للــزوج الحصــول علــى معطيــات 

شــخصية تتعلــق بزوجتــه.
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــا يّتجــه معــه  ــن لــه الصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية مّم ــة مّم حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي آجالهــا القانونّي

قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل:

 حيــث تهــدف الدعــوى إلــى إلــزام المديــر العــام لديــوان المســاكن العســكرية بتمكيــن العــارض مــن نســخة ورقيــة مــن 

الوثائــق المتعّلقــة بهويـّـة زوجتــه آمــال بوخريــص الــوارد ذكرهــا بالبرقّيــة عــدد1066/ د م ع بتاريــخ 16 فيفــري 1999، إســتنادا 

إلــى حّقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــل اســتثناءا للحــق فــي  ــأّن موضــوع مطلــب العــارض يمث ــوان المســاكن العســكرية ب ــر العــام لدي وحيــث دفــع المدي

النفــاذ بتطبيقــا للفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة الــذي يخــّول للهيــكل العمومــي رفــض طلــب النفــاذ إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى الحــاق ضــرر بحقــوق الغيــر 

وحمايــة معطياتــه الشــخصية، طالبــا علــى أســاس ذلــك القضــاء برفــض الدعــوى أصــال، مضيفــا أّن الديــوان غيــر مختــص بالــرّد 

ــة  علــى مطلــب النفــاذ الحالــي باعتبــار أن الملــف الأصلــي للوثائــق المطلوبــة يوجــد لــدى الوكالــة العقاريــة للســكنى المعنّي

ــاء، وأّن الديــوان غيــر  بإســناد الخدمــة المطلوبــة والمتمثلــة فــي تمكيــن العســكريين وقرائنهــم مــن قطــع أرض صالحــة للبن

مؤهــل لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ إلــى المعطيــات المطلوبــة ســواء عــن الزوجــة المعنيــة أو غيرهــا أو تقديــر المصلحــة العامــة 

تاحــة مــن عدمهــا. مــن النفــاذ، فإنــه يتــرك الأمــر لهيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة قصــد تقديــر إمكانيــة الإ

 وحيث نص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى 

إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه 

الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

ــات  ــة المعطي ــق بحماي ــة 2004 والمتعل ــي 27جويلي ــؤرخ ف ــدد 63 الم ــون ع ــن القان ــل الأول م ــى الفص ــث اقتض وحي

ــه الخاصــة باعتبارهــا مــن الحقــوق  ــه الشــخصية المتعلقــة بحيات ــة معطيات ــكل شــخص الحــق فــي حماي ــه » ل الشــخصية أن

ــتور«. ــة بالدس ــية المضمون الأساس

كمــا أن الفصــل 47 مــن نفــس القانــون قــد حّجــر إحالــة المعطيــات الشــخصية إلــى الغيــر دون الموافقــة الصريحــة 

بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.

ــات شــخصية  ــق بمعطي ــاذ يتعل ــب النف ــف، أّن مطل ــات المل ــع مظروف ــى جمي ــة بعــد الطــالع عل ــن للهيئ ــث يتبّي وحي

تتعلــق بزوجــة العــارض فــي حيــن أن مطلــب النفــاذ كان خــال مــن أي تفويــض كتابــي يخــول للــزوج الحصــول علــى معطيــات 

شــخصية تتعلــق بزوجتــه.
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وحيــث أّن تضّمــن الوثائــق المطلوبــة لمعطيــات شــخصية تتعلــق بالســّيدة )آ. ب( يجعــل مــن مطلــب النفــاذ موضــوع 

القضيــة الماثلــة ماّســا بغيــر وجــه حــق بحّقهــا فــي حمايــة معطياتهــا الشــخصية وحياتهــا الخاصــة.

وحيــث يغــدو مــن الثابــت والحالــة مــا ذكــر أّن الكشــف عــن هــذه المعطيــات الشــخصية يتعــارض مــع مقاصــد الفصــل 

24 مــن القانونــي الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ومــع 

جوهــر الفصــل الأول مــن القانــون عــدد 63 المــؤرخ فــي 27جويليــة 2014 والمتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية.

وحيث يتجه بناء على ما سبق بيانه، التصريح برفض الدعوى أصال.

ولهذه االأسبـاب

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 19 نوفمبــر 2020برئاســة 

الســّيد برئاســة الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي 

وريــم العبيــدي وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.
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القرار عدد 1309 بتاريخ 30 أكتوبر 2020

مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في شخص ممثله القانوني / وزير الصناعة والطاقة 

والمناجم

المفاتيح: عقد لزمة، مصلحة عامة، مصلحة خاصة، ضرر، التناسب بين الضرر.

المبـــــــــــــدأ

وحيــُث أنّــُه إعمــاالً للمبــدأ المنصــوص عليــه بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 24 مــن القانــون االأساســي 

ــة  ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق ف ــق بالح ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ع

والقاضــي بضــرورة ُمراعــاة التناُســب بيــن المصالــح الُمــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ، فإنــُه 

ســتجابة لموضــوع الّدعــوى الُمتعّلــق بطلــب نســخة مــن العقــد  يّتجــُه حســب تقديــر الهيئــة رفــض االإ

ــًة لمصالــح الدولــة  الُمبــرم بيــن الطــرف الُمســتغل لمحطــة توليــد الكهربــاء والدولــة التونســية حماي

التونســية فــي إطــار هــذا العقــد بوصفهــا أحــد طرفيــه.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى الُمقّدمة مـن الُمّدعي المذكور أعـاله بتاريخ 17 أكتوبـر 2019 والُمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 1309 والُمتضّمنـة أنّـه تقـّدم بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى وزارة الصناعـة والطاقـة والمناجـم قصـد الحصول 

علـى نُسـخة مـن العقـد الُمبـرم بيـن الطـرف الُمسـتغل لمحطـة توليـد الكهرباء بـرادس 2 والدولـة التونسـية وجملـة المعطيات 

بـ: المتعلقة 

ــك  – ــدى البن ــتغل ل ــه الُمس ــل علي ــذي تحّص ــرض ال ــوص الق ــا بخص ــية ضمانً ــة التونس ــت الدول ــا إذا قّدم ــان م بي

ــه، ــد ُمقابل ــري وتحدي السويس

كيفية ضبط قيمة المحطة ومّدة استغاللها، –

 كيفية التثّبت من وضعية الُمعدات والتجهيزات والمحطة برُمتها تفاديًا لتشييد محطة ثانية، –

طريقة التعامل مع الدولة التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز )ثمن الشراء والكميات(، –

 كيفية التثبُّت من القيمة الحقيقية للمحّطة تفاديًا لتضخيمها قصد الحصول على مدة استغالل مضاعفة، –

كيفيــة فوتــرة كميــة الغــاز التــي تــزّود بهــا الُمســتغل ومــا إذا تــّم تطبيــق أســعار تفاضليــة مقارنــة بالأثمــان المعمــول  –

بهــا فــي الســوق العالميــة،

مـدى ِصّحـة إعتمـاد الُمسـتغل لطريقـة ُمكلفـة فـي توليـد الكهربـاء، غيـر أنُّه لـم يتلـّق رًدا علـى مطلبه رغـم انقضاء  –

الأجـل القانونـي، الأمـر الـذي دفعُه للقيـام بالّدعـوى الماثلة طالًبا إلـزام وزارة الصناعـة والطاقة والمناجـم بتمكينه 

مـن الُمعطيـات المطلوبـة مؤسًسـا دعـواه علـى حّقـه فـي الّنفاذ إلـى المعلومة اسـتناًدا إلى أحـكام القانون الأساسـي 

عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعلـق بالحـق فـي النفاذ إلـى المعلومة.
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ــوان  ــخ 18 ج ــي بتاري ــال الطاق ــم والنتق ــة والمناج ــر الطاق ــل وزي ــن قب ــه م ــى ب ــر الُمدل ــى التقري ــالع عل ــد الّط  وبع

PSEG-« 2020 والُمتضّمــن بالخصــوص أّن عقــد اللزمــة الُمبــرم فــي مــارس 1999 بيــن الدولــة التونســية وصاحــب المشــروع

ــأّن الفصــل  ــا ب ــاء رادس 2. مضيًف SITHE-MARUBENI« كان فــي إطــار طلــب عــروض دولــي قصــد انجــاز محطــة توليــد كهرب

35 منــُه نــّص علــى إلتــزام طرفــْي العقــد خــالل ُمــدة العقــد وبعــده بإنقضــاء خمــس ســنوات بالّســرية التامــة فــي تطبيــق 

شــروطه وعــدم كشــف أيــة معلومــة أو وثيقــة لأي شــخص مــا دون موافقــة كتابيــة ُمســبقة مــن الطــرف الآخــر. كمــا أّن عقــد 

 Lettre« المذكــور لــم يحتــوي علــى أيــة إشــارة حــول ضمــان الدولــة التونســية لتمويــل هــذا المشــروع بإســتثناء رســالة طمأنــة

de confort« وّجهتهــا الدولــة إلــى البنــوك الُممّولــة للمشــروع. وأّن الصفقــة كانــت مــن نصيــب الُمســتثمر الــذي قــّدم أدنــى 

ــن  ــت م ــة التثّب ــى أّن عملي ــياق إل ــي ذات الس ــيًرا ف ــروط. مش ــراس الش ــه بك ــوص علي ــو منص ــا ه ــنة كم ــرة )20( س ــعر لفت س

ســالمة الُمعــدات والتجهيــزات كانــت إســتناًدا إلــى عقــد شــراء الكهربــاء الــذي أعطــي للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز ســلطة 

الشــراف والُمتابعــة لعمليــة انتــاج الكهربــاء وُمراقبــة تجــارب المردوديــة للتأّكــد مــن ُمطابقــة المحّطــة للمؤشــرات التعاقديــة. 

أّمــا بخصــوص العقــد الُمبــرم فقــد حــّدد كل الجوانــب الترتيبيــة علــى غــرار تحديــد ســعر الكهربــاء والكميــات وطريقــة رفــع 

ــّص  ــذي ن ــرم ال ــة بالعقــد الُمب ــّددت بـــ )20( ســنة حســب الشــروط الُمضّمن ــأّن مــدة عقــد الســتغالل ُح ــا ب العــّداد. مضيًف

أيًضــا فــي بنــده الـــ 15 علــى كيفيــة فوتــرة كميــة الغــاز التــي يتــزّوُد بهــا الُمســتغل إســتناًدا علــى ثالثــة عناصــر )أتــاوة متعلقــة 

بالشــتراك وأتــاوة علــى كميــة التدفــق التعاقــدي للغــاز وكميــات الغــاز الُمســتهلكة بإعتمــاد تعريفــة الغــاز للُمشــتركين ضغــط 

نتــاج ذات الكفــاءة  عالــي(. مضيًفــا بــأن ُكلفــة إنتــاج الكهربــاء مرتبطــة أساًســا بنوعيــة تقنيــة المحّطــة التــي تُعتبــُر مــن تقنيــات الإ

ــزة ُمقارنــة بمحطــات »التوربينــات الغازيــة«. الطاقيــة الُمتمّي

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يُفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــُث ُقّدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لــُه الّصفــة وكانــت ُمســتوفية لشــروطها الشــكلية، الأمــر الــذي يتعّيــُن 

معــُه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل: 

 حيــُث تهــدُف الّدعــوى إلــى إلــزام وزيــر الصناعــة والطاقــة والمناجــم بتمكيــن العارضــة نُســخة مــن العقــد الُمبــرم بيــن 

الطــرف الُمســتغل لمحطــة توليــد الكهربــاء بــرادس 02 والدولــة التونســية وجملــة المعطيــات الُمتعلقــة بــه، اســتناًدا إلــى حّقــه 

فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق 

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيــُث أدلــت الجهــة الُمّدعــى عليهــا، فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى، بكافــة الُمعطيــات الُمرتبطــة بالعقــد الُمبــرم بيــن 

الطــرف الُمســتغل لمحطــة توليــد الكهربــاء بــرادس والدولــة التونســية، مشــّدًدا علــى الطابــع الســري لعقــد اللزمــة المذكــور 

الــذي أوجــب البنــد الـــ 35 منــه علــى إلتــزام الطرفيــن بالتحّفــظ خــالل ُمــدة العقــد وبعــده بخمــس ســنوات. مفيــًدا بــأّن عقــد 
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ــب  ــي إطــار طل ــة التونســية وصاحــب المشــروع »PSEG-SITHE-MARUBENI« ف ــن الدول ــارس 1999 بي ــي م ــرم ف ــور أُب المذك

ــة إشــارة حــول ضمــان  ــأّن العقــد لــم يحتــوي علــى أي ــا ب ــاء رادس 2. مضيًف عــروض دولــي قصــد انجــاز محطــة توليــد كهرب

الدولــة التونســية لتمويــل هــذا المشــروع بإســتثناء رســالة طمأنــة »Lettre de confort« وّجهتهــا الدولــة إلــى البنــوك الُممّولــة 

للمشــروع. ســيما وأّن الصفقــة كانــت مــن نصيــب الُمســتثمر الــذي قــّدم الســعر الأدنــى لفتــرة 20 ســنة كمــا هــو منصــوص 

ــت مــن ســالمة الُمعــدات والتجهيــزات التــي كانــت إســتناًدا  عليــه بكــراس الشــروط. مشــيًرا فــي الســياق نفســه إلــى عمليــة التثبُّ

إلــى عقــد شــراء الكهربــاء الــذي أعطــى للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز ســلطة الشــراف والُمتابعــة لعمليــة انتــاج الكهربــاء 

وُمراقبــة تجــارب المردوديــة وأّن العقــد الُمبــرم حــّدد كل الجوانــب الترتيبيــة علــى غــرار ســعر الكهربــاء والكميــات وطريقــة رفــع 

العــّداد. مضيًفــا بــأّن مــدة عقــد الســتغالل كانــت ُمحــّددة بـــ )20( ســنة حســب الشــروط الُمضّمنــة بالعقــد الــذي نــّص أيًضــا 

علــى كيفيــة فوتــرة كميــة الغــاز التــي يتــزّوُد بهــا الُمســتغل. مذّكــًرا فــي ختــام تقريــره بــأن ُكلفــة إنتــاج الكهربــاء إرتبطــت أساًســا 

بتقنيــة إنتــاج ذات الكفــاءة الطاقيــة الُمتمّيــزة مقارنــة بمحطــات »التوربينــات الغازيــة«. 

 وحيُث نّص الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمُن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــث اقتضــت الفقــرة الثانيــة مــن أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عـــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 

مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنــه »... ل تُعتبــر هــذه المجــالت إســتثناءات ُمطلقــة لحــق الّنفــاذ 

إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب 

ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«.

 وحيــُث إقتضــت المــادة 35 مــن عقــد اللزمــة الُمبــرم بيــن الدولــة التونســية وصاحــب المشــروع فــي مــارس 1999 أن 

يلتــزم طرفــْي العقــد خــالل وبعــد إنقضــاءه بخمــس ســنوات بالســرية المطلقــة عنــد تطبيــق شــروطه وعــدم كشــف أيــة 

معلومــة أو وثيقــة لأي شــخص مــا دون موافقــة كتابيــة مســبقة مــن الطــرف الآخــر.

 وحيــُث أّن الكشــف عــن عقــد اللزمــة الُمبــرم بيــن الدولــة التونســية وصاحــب المشــروع، مــن شــأنه أن يترتـّـب عنــُه قيــام 

مســؤولية الدولــة تُجــاه ُمعاقدهــا علــى معنــى أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور عــالوة علــى أّن 

البنــد 35 مــن عقــد اللزمــة الُمتعلــق بالســرية وواجــب التحفــظ ليــزال ســاري المفعــول ســيما وأّن ُمــدة العقــد ُحــّددت بـــ 20 

ســنة كيفمــا نّصــت عليــه كــراس الشــروط. 

 وحيــُث أنـّـُه إعمــالً للمبــدأ المنصــوص عليــه بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 24 مــن القانون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة والقاضــي بضــرورة ُمراعــاة التناُســب بيــن المصالــح 

ســتجابة لموضــوع الّدعــوى الُمتعّلــق  الُمــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ، فإنــُه يّتجــُه حســب تقديــر الهيئــة رفــض الإ

بطلــب نســخة مــن العقــد الُمبــرم بيــن الطــرف الُمســتغل لمحطــة توليــد الكهربــاء والدولــة التونســية حمايــًة لمصالــح الدولــة 

التونســية فــي إطــار هــذا العقــد بوصفهــا أحــد طرفيــه.

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 الُمتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، أنـّـه ل يُمكــن للهيــكل المعنــي أن يرُفــَض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى 

إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يّتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه 

الخاصــة وُمعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

ــة الُمتعلقــة بالّضمــان  ــة فــي الأجوب ــى بهــا والُمتمّثل ــات الُمدل ــة الُمعطي ــة مــن جهــة أخــرى أّن بقي ــَت للهيئ ــُث ثَب  وحي

ــزات  ــة الُمعــدات والتجهي ــن وضعي ــت م ــّدة الســتغالل والتثّب ــة المحطــة وم ــط قيم ــك السويســري وضب ــدى البن ــّدم ل الُمق
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والمحطــة برُمتهــا وطريقــة التعامــل مــع الدولــة التونســية والشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز والتثّبــت مــن القيمــة الحقيقيــة 

للمحّطــة وفوتــرة كميــة الغــاز التــي تــزّود بهــا الُمســتغل والطريقــة الُمعتمــدة لكلفــة توليــد الكهربــاء، ليــس مــن شــأنها المســاس 

بالســتثناءات الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــات الُمشــار إليهــا ســلًفا والتــي تحــفُّ بعقــد اللزمــة  ــى الُمعطي ــُث علــى خــالف ذلــك، فــإّن حصــول العــارض عل  وحي

الُمبــرم بيــن الدولــة التونســية ومعاقدهــا وإّطالعــِه عليهــا ينصهــُر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الّراميــة إلــى تكريــس مبــدأْي 

الشــفافية والمســاءلة فــي إســناد اللزمــات والتصــرّف فــي المــال العــام بمــا مــن شــأنِه أن يدعــم ثقــة العمــوم فــي متابعــة 

تنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة فيمــا يتعّلــق بتســيير المرفــق العــام الطاقــي بمــا مــن شــأنه أن يدعــم الثقــة فــي وزارة 

الصناعــة والطاقــة والمناجــم والهيــاكل الخاضعــة لأحــكام قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة. 

ــة  ــزام وزارة الصناع ــك بإل ــارض وذل ــب الع ــى طل ــتجابة إل ــه، الس ــّدم بيان ــا تق ــع م ــى جمي ــا عل ــُه تأسيًس ــُث يّتج  وحي

والطاقــة والمناجــم فــي شــخص ُممّثلهــا القانونــي بتمكينــِه مــن ُجملــة الُمعطيــات الُمرتبطــة بعقــد اللزمــة الُمبــرم بيــن الطــرف 

الُمســتغل لمحطــة توليــد الكهربــاء بــرادس 2 والدولــة التونســية ورفــض الّدعــوى فيمــا زاد عــن ذلــك. 

ولهذه االأسباب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوالً: قبول الّدعوى شكالً وفي الأصل بإلزام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بتسليم العارض في شخص ُممثله القانوني 

نُسخة ورقية من وثيقة تتضّمن جملة الُمعطيات الُمتعلقة بمحطة توليد الكهرباء برادس والمتعّلقة بالنقاط التالية: 

ببيان ما إذا قّدمت الدولة التونسية ضمانًا بخصوص القرض الذي تحّصل عليه الُمستغل لدى البنك السويسري، –

وتحويل  – وإستغالل  بتشييد  المتعلق  العقد  بمضمون  الستغالل في عالقته  ومّدة  المحطة  قيمة  كيفية ضبط  بيان 

،)BOT(

المرافق  – حيُث  من  في وضعية جيدة  كانت  إن  برمتها  والمحطة  والتجهيزات  المعدات  حالة  من  التثّبت  كيفية  بيان 

والتجهيزات المكونة لها،

بيان طريقة التعامل المعمول بها بين الدولة التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز )ثمن الشراء، الكميات..(، –

بيان كيفية تحديد القيمة الحقيقية للمحّطة والتي تّم على أساسها ضبط مّدة الستغالل، –

بيان كيفية فوترة كمية الغاز التي تزّود بها الُمستغل من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهل تّم تطبيق أسعار  –

تفاضلية في هذا الخصوص،

بيان الطريقة المعتمدة من قبل الُمستغل من الناحية الفنية في توليد الكهرباء ورفض الّدعوى فيما زاد عن ذلك. –

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 30 أكتوبــر 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي وريــم العبيــدي ورفيــق 

بــن عبــد اللــه وخالــد الســالمي ومحمــد القســنطيني.
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القرار عدد 1514 بتاريخ 24 سبتمبر 2020

جمعية »خرائط المواطنة« في شخص ممثلها القانوني / وزارة التربية في شخص ممثلها 

القانوني

المفاتيح: هنظرية التناسب، أضرار جسيمة، أضرار آنية، أضرار لحقة.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث ثبــت للهيئــة بعــد اطالعهــا علــى الوثائــق المدلــى بهــا مــن قبــل المندوبيــة الجهويــة للتربيــة 

بأريانــة، أّن هــذه الوثائــق تحتــوي علــى بيانــات شــخصية مّتصلــة أساًســا بهويــة الســيد )م.ك( 

ســتثناءات  وتاريــخ والدتــه والمعــرف الوحيــد وملفــه المهنــي، وهــي بيانــات تنــدرج صراحــة ضمــن االإ

الــوارد بالفصــل 24 المذكــور أعــاله والمتصلــة بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه 

ــخصية. الش

ــن  ــّم م ــة، أه ــر الهيئ ــي تقدي ــّد ف ــة تع ــذه الحال ــل ه ــي مث ــا ف ــراد حمايته ــة الم ــث أّن المصلح  وحي

الغايــة المــراد تحقيقهــا مــن طلــب النفــاذ، ســيما فــي ظــل عــدم ثبــوت وجــود مصلحــة عامــة مؤّكــدة 

مــن تقديــم المعلومــة. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعوى المقّدمـة من المّدعية المذكـورة أعاله بتاريـخ 7 نوفمبر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

مـت بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى وزارة التربيـة قصد الحصـول على خريطـة رقمية  تحـت عـدد 1514 والمتّضمنـة أنّهـا تقدَّ

عداديـة والثانويـة علـى مسـتوى وطني بجميع الحداثيـات الجغرافيـة، إل أنّها لم تتلـق رّدا على مطلبها  للمـدارس البتدائيـة، الإ

رغـم انقضـاء الأجـل القانونـي، الأمـر الذي دفعهـا للقيام بدعوى الحـال طالبة إلزام الجهـة المّدعى عليها بتمكينهـا من الوثائق 

المذكـورة مسـتندًة فـي ذلـك علـى أحـكام القانون الأساسـي عدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ في 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحّق 

فـي النفاذ إلـى المعلومة.

ــن  ــمبر 2019 والمتضم ــخ 16 ديس ــا بتاري ــى عليه ــة المّدع ــل الجّه ــن قب ــه م ــى ب ــر المدل ــى التقري ــالع عل ــد الّط  وبع

بالخصــوص أّن المعلومــة موضــوع مطلــب النفــاذ تهــدد ســالمة المؤسســات التربويــة مســتندة فــي ذلــك لأحــكام الفصــل 24 

مــن القانــون الأساســي عــدد 22 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة واعتبــرت أن المعلومــات المطلوبــة تبقــى خاضعــة 

دارة وأبــدت اســتعدادها بتمكيــن العارضــة مــن المعلومــات موضــوع مطلــب النفــاذ فقــط علــى عيــن  للســلطة التقديريــة لــالإ

المــكان، مضيفــة أنّهــا مّكنــت العارضــة مــن الوثائــق المطلوبــة. 

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل العارضــة والمتضمــن بالخصــوص تمســكها بحقهــا فــي الّطــالع علــى 

ــدا لســالمة  ــة موضــوع مطلــب النفــاذ ل تشــكل تهدي ــات الجغرافي ــار أّن الحداثي المعلومــات موضــوع مطلــب النفــاذ، باعتب

المؤسســات التربويــة خاصــة وأن الوثيقــة المطلوبــة تــّم نشــرها جزئًيــا مــن قبــل بعــض الــوزارات الأخــرى، مضيفــة بــأّن النفــاذ 

إلــى البيانــات المطلوبــة يهــدف إلــى تقييــم مــدى قــرب المــدارس والمعاهــد مــن التجمعــات الســكنية ويســاهم فــي دعــم 
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ــة لــم تمكنهــا مــن المطلــوب بــل كان رّدهــا  ــة ممــا يخــدم الصالــح العــام، مؤكــدة أّن الجهــة المعني ــاكل الدول مجهــود هي

متعلقــا بمطلــب نفــاذ آخــر.

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــُث ُقّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لهــا الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكالً.

من جهة االأصل:

 حيــُث تهــدُف الّدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام وزيــر التربيــة بتمكيــن العارضــة مــن نســخة مــن الخريطــة الرقميــة للمــدارس 

ــى حّقهــا فــي  ــك بالســتناد إل ــة، وذل ــات الجغرافي ــع الحداثي ــي بجمي ــى المســتوى الوطن ــة عل ــة والثانوي عدادي ــة، الإ البتدائي

الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق 

فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــالمة  ــدد س ــاذ ته ــب النف ــوع مطل ــة موض ــأن المعلوم ــوى ب ــن الّدع ــرّد ع ــاق ال ــي نط ــة، ف ــر التربي ــع وزي ــُث دف  وحي

المؤسســات التربويــة مســتنًدا فــي ذلــك علــى أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 

دارة. كمــا أبــدى اســتعداده لتمكيــن العارضــة  إلــى المعلومــة معتبــًرا أن المعلومــة المطلوبــة خاضعــة للســلطة التقديريــة لــالإ

مــن المعلومــات المطلوبــة فقــط علــى عيــن المــكان.

 وحيث ُينص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــُث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات 

والشــروط القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة. 

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة.

وحيــث أّن تقديــر مــدى قابليــة النفــاذ إلــى الوثائــق والمعلومــات الموجــودة لــدى الهيــكل الخاضعــة لأحــكام القانــون 

مــن عدمــه، إنّمــا يرجــع بالنظــر إلــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة دون ســواها وذلــك بعــد التثبــت مــن مضمــون الوثائــق ومــن 

مــدى خضوعهــا لســتثناءات النفــاذ إلــى المعلومــة الــواردة بالقانــون، وليــس للهيــاكل المعنيــة أن تحــل محّلهــا فــي ممارســة 

هــذه الصالحيــة.

 وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى مظروفــات الملــف، أّن وزارة التربيــة لــم تفلــح فــي إثبــات الأضــرار الآنيــة أو الالحقــة التــي 

عداديــة والثانويــة علــى مســتوى وطنــي  يمكــن أن تترتــب عــن حصــول المّدعيــة علــى الخريطــة الرقميــة للمــدارس البتدائيــة، الإ

بجميــع الحداثيــات الجغرافيــة.
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 وحيــُث أّن حصــول العارضــة علــى الوثيقــة المطلوبــة ليــس مــن شــأنه المســاس مــن ســالمة المؤسســات التربويــة ول 

تــؤدي إلــى إلحــاق أّي ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الديبلوماســية المتعلقــة بهــا، كمــا أنّهــا ل تنــدرج 

ضمــن أّي حالــة مــن حــالت الســتثناء الأخــرى الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 

24 مــارس 2016.

ــُر ضمــن  ــة للمــدارس والمعاهــد ينصه ــى الخارطــة الرقمي ــة عل ــإّن حصــول المّدعي ــك، ف ــى خــالف ذل ــُه عل ــُث أنّ  وحي

ــام  ــق الع ــي المرف ــرّف ف ــق بالتص ــا يتعّل ــاءلة فيم ــفافية والمس ــدأْي الش ــس مب ــى تكري ــة إل ــون الرامي ــداف القان ــق أه تحقي

ــا. ــا وتقييمه ــة تنفيذه ــة ومتابع ــات العمومي ــع السياس ــي وض ــوم ف ــاركة العم ــم مش ــمُح بدع ــا يس ــوي، كم الترب

ــا  ــى عليه ــة المّدع ــزام الجه ــة وإل ــب العارض ــتجابة لطل ــُه، الس ــّدم بيان ــا تق ــع م ــى جمي ــا عل ــُه، تأسيس ــُث يّتج  وحي

ــة.  ــق المطلوب ــن الوثائ ــا م بتمكينه

ولهذه االأسبـاب 

 قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام وزيــر التربيــة بتســليم العارضــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي نســخة 

عداديــة والثانويــة علــى المســتوى الوطنــي تحتــوي علــى تســميات  إلكترونيــة مــن الخريطــة الرقميــة للمــدارس البتدائيــة والإ

المؤسســات المذكــورة وعناوينهــا واحداثياتهــا الجغرافيــة. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 24 ســبتمبر 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الّدهــان ورقيــة الخماســي وريــم العبيــدي 

وهاجــر الطرابلســي وخالــد الّســالمي.
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القرار عدد 1638 بتاريخ 30 أكتوبر 2020

ح.ط / وزير المالية

المفاتيح: مصلحة خاصة، مصلحة عامة، تغليب المصلحة المصلحة.

المبـــــــــــــدأ

ــالع علــى دليــل مراقبــة المشــاريع العموميــة الممولــة بمــوارد خارجيــة  وحيــث ثبــت للهيئــة بعــد االطّ

ــر  ــأنه أن يض ــن ش ــة م ــة المطلوب ــى الوثيق ــارض عل ــول الع ــف، أّن حص ــات المل ــة مظروف ــى بقي وعل

ــن  ــة والمكلفي ــة للمالي ــة العام ــن لهيئ ــن التابعي ــة عمــل المراقبي ــل مــن نجاع ــة ويقل بالمصلحــة العام

بالتدقيــق فــي المشــاريع العموميــة الممولــة بمــوارد خارجيــة ويحــول دون تحقيــق مبــدأي الشــفافية 

ــة الشــركات والتصــرف فــي مواردهــا.  ــق بمراقب والمســاءلة فيمــا يتعّل

وحيــث أّن المصلحــة المــراد حمايتهــا فــي مثــل هــذه الحالــة تعــّد فــي تقديــر الهيئــة، أهــّم مــن الغايــة 

ــدة مــن  المــراد تحقيقهــا مــن طلــب النفــاذ، ســيما فــي ظــل عــدم ثبــوت وجــود مصلحــة عامــة مؤّك

تقديــم المعلومــة. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقدمـة مـن المّدعـي المذكـور أعـاله بتاريـخ 10 ديسـمبر 2019 والمرّسـمة بكتابـة 

م بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى وزيـر الماليـة قصـد الحصـول علـى نسـخة  الهيئـة تحـت عـدد 1638 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

مـن دليـل مراقبـة المشـاريع العموميـة الممولـة بمـوارد خارجيـة المذكـور بالقرار صـادر عن وزيـر الماليـة بالرائد الرسـمي بتاريخ 

03/10/2019، غيـر أّن مطلبـه جوبـه بالرّفـض، الأمـر الـذي دفعـُه للقيـام بدعـوى الحـال طالًبـا إلـزام الجهـة المّدعـى عليهـا 

بتمكينـه مـن الوثيقـة المطلوبـة مسـتندا فـي دعـواه علـى أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مارس 

2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفـاذ إلـى المعلومـة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل وزيــر الماليــة والمتضّمــن بالأســاس أن الوثيقــة المطلوبــة تعتبــر مــن 

وســائل العمــل الداخليــة لهيئــة الرقابــة العامــة للماليــة التــي ل يمكــن الّطــالع عليهــا إل بصفــة حصريــة مــن قبــل المراقبيــن 

التابعيــن لهــا والمكلفيــن بالتدقيــق فــي المشــاريع العموميــة الممولــة بمــوارد خارجيــة وبالتالــي فهــي ل تدخــل ضمــن الوثائــق 

التــي يمكــن نشــرها للعمــوم.

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الّدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــُث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكالً.

من جهة االأصل:

ــة المشــاريع  ــل مراقب ــن المّدعــي مــن نســخة مــن دلي ــة بتمكي ــر المالي ــزام وزي ــى إل ــة إل ــُث تهــدف ُالّدعــوى الماثل  حي

العموميــة الممولــة بمــوارد خارجيــة المذكــور بالقــرار صــادر عــن وزيــر الماليــة بالرائــد الرســمي بتاريــخ 03/10/2019، وذلــك 

ــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24  بالســتناد إلــى حّق

ــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.  مــارس 2016 والمتعّل

 وحيــُث أفــاد وزيــر الماليــة، فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى، أن الوثيقــة المطلوبــة تعتبــر مــن وســائل العمــل الداخليــة 

لهيئــة الرقابــة لعامــة للماليــة التــي ل يمكــن الّطــالع عليهــا إل بصفــة حصريــة مــن قبــل المراقبيــن التابعيــن لهــا والمكلفيــن 

ــرها  ــن نش ــي يمك ــق الت ــن الوثائ ــل ضم ــي ل تدخ ــي فه ــة وبالتال ــوارد خارجي ــة بم ــة الممول ــاريع العمومي ــي المش ــق ف بالتدقي

للعمــوم. 

 وحيُث نّص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــُث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لإجــراءات 

وشــروط القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف أهمهــا تكريــس مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة. 

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة.

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ الــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّمــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«.

ــة  ــى بقي ــة وعل ــوارد خارجي ــة بم ــة الممول ــاريع العمومي ــة المش ــل مراقب ــى دلي ــالع عل ــد الّط ــة بع ــت للهيئ ــث ثب  وحي

مظروفــات الملــف، أّن حصــول العــارض علــى الوثيقــة المطلوبــة مــن شــأنه أن يضــر بالمصلحــة العامــة ويقلــل مــن نجاعــة 

ــة  ــوارد خارجي ــة بم ــة الممول ــاريع العمومي ــي المش ــق ف ــن بالتدقي ــة والمكلفي ــة للمالي ــة العام ــن لهيئ ــن التابعي ــل المراقبي عم

ــا.  ــي موارده ــرف ف ــركات والتص ــة الش ــق بمراقب ــا يتعّل ــاءلة فيم ــفافية والمس ــدأي الش ــق مب ــول دون تحقي ويح

وحيــث أّن المصلحــة المــراد حمايتهــا فــي مثــل هــذه الحالــة تعــّد فــي تقديــر الهيئــة، أهــّم مــن الغايــة المــراد تحقيقهــا 

مــن طلــب النفــاذ، ســيما فــي ظــل عــدم ثبــوت وجــود مصلحــة عامــة مؤّكــدة مــن تقديــم المعلومــة. 

 وحيث تغدو الدعوى الراهنة تبًعا لما تقّدم بيانه، في غير طريقها بما يجعلها حريّة بالرفض.
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قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــُث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكالً.

من جهة االأصل:

ــة المشــاريع  ــل مراقب ــن المّدعــي مــن نســخة مــن دلي ــة بتمكي ــر المالي ــزام وزي ــى إل ــة إل ــُث تهــدف ُالّدعــوى الماثل  حي

العموميــة الممولــة بمــوارد خارجيــة المذكــور بالقــرار صــادر عــن وزيــر الماليــة بالرائــد الرســمي بتاريــخ 03/10/2019، وذلــك 

ــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24  بالســتناد إلــى حّق

ــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.  مــارس 2016 والمتعّل

 وحيــُث أفــاد وزيــر الماليــة، فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى، أن الوثيقــة المطلوبــة تعتبــر مــن وســائل العمــل الداخليــة 

لهيئــة الرقابــة لعامــة للماليــة التــي ل يمكــن الّطــالع عليهــا إل بصفــة حصريــة مــن قبــل المراقبيــن التابعيــن لهــا والمكلفيــن 

ــرها  ــن نش ــي يمك ــق الت ــن الوثائ ــل ضم ــي ل تدخ ــي فه ــة وبالتال ــوارد خارجي ــة بم ــة الممول ــاريع العمومي ــي المش ــق ف بالتدقي

للعمــوم. 

 وحيُث نّص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــُث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لإجــراءات 

وشــروط القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف أهمهــا تكريــس مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة. 

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّــة.

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ الــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّمــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«.

ــة  ــى بقي ــة وعل ــوارد خارجي ــة بم ــة الممول ــاريع العمومي ــة المش ــل مراقب ــى دلي ــالع عل ــد الّط ــة بع ــت للهيئ ــث ثب  وحي

مظروفــات الملــف، أّن حصــول العــارض علــى الوثيقــة المطلوبــة مــن شــأنه أن يضــر بالمصلحــة العامــة ويقلــل مــن نجاعــة 

ــة  ــوارد خارجي ــة بم ــة الممول ــاريع العمومي ــي المش ــق ف ــن بالتدقي ــة والمكلفي ــة للمالي ــة العام ــن لهيئ ــن التابعي ــل المراقبي عم

ــا.  ــي موارده ــرف ف ــركات والتص ــة الش ــق بمراقب ــا يتعّل ــاءلة فيم ــفافية والمس ــدأي الش ــق مب ــول دون تحقي ويح

وحيــث أّن المصلحــة المــراد حمايتهــا فــي مثــل هــذه الحالــة تعــّد فــي تقديــر الهيئــة، أهــّم مــن الغايــة المــراد تحقيقهــا 

مــن طلــب النفــاذ، ســيما فــي ظــل عــدم ثبــوت وجــود مصلحــة عامــة مؤّكــدة مــن تقديــم المعلومــة. 

 وحيث تغدو الدعوى الراهنة تبًعا لما تقّدم بيانه، في غير طريقها بما يجعلها حريّة بالرفض.
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ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكال ورفضها أصال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 30 أكتوبــر 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الّدهــان ورقيــة الخماســي وريــم العبيــدي 

وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الّســالمي.
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القرار عدد 1804 بتاريخ 17 سبتمبر 2020

م.خ / وزير الداخلية

المفاتيح: إجراء حدودي، أمن عام، قوائم إسمية للمشمولين بالإجراء الحدودي، معطيات شخصية

المبـــــــــــــدأ

وحيــُث خالًفــا لمــا دفــع بــه وزيــر الداخليــة، فــإّن تمكيــن العارضــة مــن الُمعطيــات االإحصائيــة لعــدد 

ــخ  ــن زمــن تاري ــر تصنيفهــم الُمتوفري ــه بـــ »17S« ومعايي ــر عن جــراء الحــدودي المعّب المشــمولين باالإ

ــات الشــخصية  ــى أّي مســاس بالُمعطي ــة، ال ينطــوي عل ــح وزارة الداخلي ــدى مصال ــم المطلــب ل تقدي

لالأفــراد المعنييــن بهــا وال علــى االأمــن العــام باعتبــار أّن المعلومــة المطلوبــة هــي ذات صبغــة 

ــر تصنيفهــم. ــن بهــذا االجــراء ومعايي ــى عــدد المعنيي ــة وتقتصــُر عل إحصائي

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى الُمقّدمـة مـن الُمّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 29 جانفـي 2020 والُمرّسـمة بكتابـة 

الهيئـة تحـت عـدد 1804 والُمتضّمنـة أنّهـا تقّدمـت بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومة إلـى وزارة الداخليـة قصد الحصول على نُسـخة 

ورقيـة مـن الحصائيـات الُمتعلقـة بالإجـراء الحـدودي الُمعّبـر عنـُه بمصطلـح »17S« ومعاييـر تصنيـف الإجراء المذكـور وكذلك 

سـمية فـي المشـمولين بالتصنيـف، إل أّن مطلبهـا جوبـه بالرّفـض بسـبب تعّلقـه بُمعطيـات أمنيـة، مّمـا  نُسـخة مـن القائمـة الإ

دفعهـا للقيـام بدعـوى الحـال طالبـًة إلـزام وزيـر الداخليـة بتمكينهـا مـن المعلومـات المطلوبة مسـتندًة فـي ذلك علـى أحكام 

القانـون الأساسـي عـــدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفـاذ إلـى المعلومة.

ــن بالخصــوص  ــخ 20 فيفــري 2020 والُمتضّم ــة بتاري ــر الداخلي ــه مــن قبــل وزي ــى ب ــر الُمدل ــى التقري وبعــد الّطــالع عل

ــون الأساســي  ــن الدســتور وأحــكام القان ــات الفصــل 24 م ــى مقتضي ــة إســتناًدا إل ــب المّدعي ــّم رفــض الســتجابة لطل ــُه ت أنّ

عــدد 63 لســنة 2004 المتعّلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية وأحــكام الفصــل 24 مــن قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك 

ســمية فــي المشــمولين بالإجــراء الحــدودي بالمعطيــات الشــخصية لالأفــراد  لتعّلــق الإحصائيــات ومعاييــر التصنيــف والقائمــة الإ

ضافــة إلــى مــا قــد ينجــرُّ عــن تــداول هــذه الوثائــق مــن مســاس بالأمــن العــام.  المعنييــن بــه بالإ

وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يُفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الّدعوى.

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

 قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــُث ُقّدمــت الّدعــوى فــي آجالهــا القانونيــة مّمــن لهــا الّصفــة وكانــت ُمســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــُن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الّناحيــة.
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من جهة االأصل:

حيــُث تهــدُف الّدعــوى إلــى إلــزام وزيــر الداخليــة بتمكيــن العارضــة مــن نســخة ورقيــة تتضّمــُن الإحصائيــات المتعّلقــة 

ســمية فــي  بالإجــراء الحــدودي المعّبــر عنــه بمصطلــح »17S« ومعاييــر تصنيــف الإجــراء المذكــور وكذلــك نُســخة مــن القائمــة الإ

المشــمولين بالتصنيــف، إســتناًدا إلــى حّقهــا فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 

2016 والمــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــراء  ــة بالإج ــات المتعّلق ــن الحصائي ــف ع ــأّن الكش ــوى، ب ــن الّدع ــرّد ع ــاق ال ــي نط ــة، ف ــر الداخلي ــاد وزي ــُث أف وحي

ــأنه  ــن ش ــراء م ــذا الإج ــمولين به ــي المش ــمية ف س ــة الإ ــف والقائم ــر التصني ــح »17S« ومعايي ــه بمصطل ــر عن ــدودي الُمعّب الح

ضافــة إلــى مــا قــد ينجــرُّ عــن تــداول هــذه الوثائــق مــن مســاس  المســاس بالمعطيــات الشــخصية لالأشــخاص المعنييــن بالإ

بالأمــن العــام وهــو مــا ينــدرُج فــي إطــار تطبيــق مقتضيــات الفصــل 24 مــن الدســتور وأحــكام القانــون الأساســي عــدد 63 

ــة. ــى المعلوم ــاذ إل ــون النف ــن قان ــل 24 م ــكام الفص ــخصية وأح ــات الش ــة المعطي ــق بحماي ــنة 2004 المتعّل لس

 وحيث نّص الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمُن الحق في النفاذ إلى المعلومة. 

ــا  ــارس طبًق ــوي يُم ــي أو معن ــخص طبيع ــكل ش ــًيا ل ــا أساس ــدُّ حًق ــة، يُع ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق ف ــث أّن الح  وحي

ــق  ــارس 2016 المتعل ــي 24 م ــؤرخ ف ــدد 22 لســنة 2016 الم ــي ع ــون الأساس ــا بالقان ــط المنصــوص عليه ــراءات والضواب لالإج

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة فيمــا 

يتعلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة ودعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العامــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

وحيــث إقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنـّـه ل يمكــُن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إل إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

ول تُعتبــُر هــذه الســتثناءات مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن 

ــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم  ــا أو لحًق يكــون الضــرر جســيًما أو آنًي

تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويُراعــى التناســب بيــن المصالــح الُمــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.«

ــمولين  ــدد المش ــة لع ــات الإحصائي ــن الُمعطي ــة م ــن العارض ــإّن تمكي ــة، ف ــر الداخلي ــه وزي ــع ب ــا دف ــا لم ــُث خالًف وحي

بالإجــراء الحــدودي المعّبــر عنــه بـــ »17S« ومعاييــر تصنيفهــم الُمتوفريــن زمــن تاريــخ تقديــم المطلــب لــدى مصالــح وزارة 

ــار أّن  ــام باعتب ــن الع ــى الأم ــا ول عل ــن به ــراد المعنيي ــخصية لالأف ــات الش ــاس بالُمعطي ــى أّي مس ــوي عل ــة، ل ينط الداخلي

ــم. ــر تصنيفه ــراء ومعايي ــذا الج ــن به ــدد المعنيي ــى ع ــُر عل ــة وتقتص ــة إحصائي ــي ذات صبغ ــة ه ــة المطلوب المعلوم

وحيــُث أّن حصــول العارضــة علــى ُمعطيــات إحصائيــة ُمتعّلقــة بالمشــمولين بالإجــراء الُحــدودي الُمعّبــر عنــُه بمصطلــح 

»17S« وجملــة معاييــر التصنيــف وذلــك منــذ بدايــة العمــل بــه مــن قبــل مصالــح وزارة الداخليــة مــع التنصيــص علــى عــدد 

المعنييــن بهــذا الجــراء، إنمــا ينصهــُر بصــورة مباشــرة فــي تكريــس مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرف فــي 

المرفــق العمومــي لالأمــن كمــا يســمُح بدعــم مشــاركة العمــوم فــي ُمتابعــة السياســات الأمنيــة وتقييمهــا.

ســمية فــي المشــمولين بالإجــراء الحدودي موضــوع الجــزء الثالث   وحيــُث ثبــت للهيئــة بُخصــوص الكشــف عــن القائمــة الإ

ضــرار بحياتهــم الخاصــة علــى معنــى أحــكام الفصــل 24  مــن مطلــب النفــاذ، أنـّـُه فعــالً مــن شــأن النفــاذ إليهــا المســاس والإ

مــن بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة مّمــا 

يّتجــُه معــُه رفــض الطلــب فــي هــذا الُخصــوص.
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ــول  ــة ح ــات الحصائي ــن بالُمعطي ــة الُمتعلقْي ــْي العارض ــتجابة لطلب س ــُه، الإ ــبق بيان ــا س ــوء م ــي ض ــُه ف ــُث يّتج  وحي

ــك.  ــن ذل ــا زاد ع ــوى فيم ــض الّدع ــم ورف ــر تصنيفه ــح »17S« ومعايي ــُه بُمصطل ــر عن ــدودي الُمعّب ــراء الح ــُمولين بالإج المش

ولهذه االأسبـاب

قّررت الهيئة ما يلي:

أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام وزيــر الداخليــة بتســليم العارضــة نُســخة ورقيــة مــن البيانــات الحصائية 

الخاّصــة بعــدد المشــمولين بالإجــراء الُحــدودي المعــروف بـــ »17S« إضافــة إلــى معاييــر تصنيفهــم ورفــض الّدعــوى فيمــا زاد 

علــى ذلــك.

ثانيا: توجيه نُسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 17 ســبتمبر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وريــم العبيــدي ورفيــق 

بــن عبــد اللــه. 
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القرار عدد 1815 بتاريخ 17 سبتمبر 2020

ن.خ / وزير الدفاع الوطني

المفاتيح: دفاع وطني، معدات عسكرية، مصلحة عامة، مبدأ التناسب، استثناء الدفاع الوطني.

المبـــــــــــــدأ

وحيــُث تعتبــر الهيئــة أنـّـه ال جــدال فــي أّن الكشــف عــن الوثيقــة موضــوع مطلــب النفــاذ، مــن شــأنه أن 

يُمّثــل خطــًرا علــى ضــرورات الدفــاع الوطنــي لمــا تّتســُم بــه المعلومــات المتصلــة بالمعــدات والعتــاد 

العســكري مــن ســرية تامــة يتعّيــن الحــرص علــى عــدم إفشــاءها فــي غيــر االأطــر المخّولــة لذلــك.

 وحيــث طالمــا أّن االأمــر كذلــك، وطالمــا لــم تفلــح العارضــة فــي إثبــات مصلحــة عامــة حاّلــة ومؤّكــدة 

ســتجابة إلــى مطلبهــا بمــا يجعــل إعمــال مبــدأ التناســب بيــن المصالــح  يمكــن أن تتحقــق مــن وراء االإ

ــة  ــب الوثيق ــدة حج ــا لفائ ًح ــة ُمرَجَّ ــة الماثل ــي القضي ــاذ ف ــب النف ــن مطل ــة م ــا والغاي ــراد حمايته الُم

بقــاء علــى ِســّريتها. المطلوبــة واالإ

 وحيــث ثبــت للهيئــة مّمــا ســلف بيانــه ومــن ُكّل ما رَشــح مــن التحقيق فــي الدعــوى أّن الوثيقــة المطلوب 

النفــاذ إليهــا مــن قبــل العارضــة هــي مثلمــا ســلف شــرحه مــن الوثائــق المشــمولة بأحــد إســتثناءات 

ســتثناء المتعلــق بضــرورات الدفــاع الوطنــي  حــق النفــاذ الــى المعلومــة وهــو فــي القضيــة الماثلــة االإ

ــي  ــق ف ــق بالح ــنة 2016 المتعّل ــدد 22 لس ــي ع ــون االأساس ــن القان ــل 24 م ــه بالفص ــوص علي المنص

النفــاذ إلــى المعلومــة بمــا يّتجــه معــه والحالــة تلــك رّد الطلــب ورفــض الدعــوى.

بعد الّطالع على عريضة الّدعوى الُمقّدمة من الُمّدعية المذكورة أعاله بتاريخ 08 مارس 2019 والُمرّسمة بكتابة الهيئة تحت 

عدد 1815 والُمتضّمنة أنّها تقّدمت بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزير الدفاع الوطني قصد الحصول على نُسخة ورقية من 

صفقة إقتناء شاحنات »الماجيريس« الُمزمع إنهاء العمل بها في سنة 2034، غير أنّها لم تتلّق رّدا على مطلبها رغم مرور الأجل 

القانوني، الأمر الذي دفعها للقيام بالّدعوى الماثلة طالبة إلزام الجهة الُمّدعى عليها بتمكينها من الوثيقة المطلوبة استناًدا إلى 

أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق الّنفاذ إلى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر الُمدلــى بــه مــن قبــل وزيــر الدفــاع الوطنــي بتاريــخ 19 فيفــري 2020 والُمتضّمــن بالأســاس 

أّن العارضــة ترمــي مــن خــالل مطلبهــا إلــى الحصــول علــى معلومــات بخصــوص صفقــة إقتنــاء ُمعــّدات عســكرية تتمثــل فــي 

شــاحنات مــن نــوع »ماجيريــس« تــّم إنجازهــا ســنة 1973 ول يــزاُل إفشــاؤها يمثــُل خطــًرا علــى الدفــاع الوطنــي ُمفّنــًدا بذلــك 

ســتجابة لمطلــب العارضــة وذلــك  ــُه يتعــّذُر الإ ــا فــي ذات الســياق بأنّ ــخ إنهــاء العمــل بهــا المزعــوم ســنة 2034. مضيًف تاري

لندراجــه ضمــن أســرار الدفــاع الوطنــي المنصــوص عليهــا ُصلــب الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.
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 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يُفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الّدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــن لهــا الّصفــة وكانــت ُمســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي  ــة مّم ــُث ُقّدمــت الّدعــوى فــي الآجالهــا القانوني  حي

ــُن معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة. يتعّي

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدُف الّدعــوى إلــى إلــزام وزيــر الدفــاع الوطنــي بتمكيــن العارضــة مــن نُســخة ورقيــة تتضّمــُن صفقــة إقتنــاء 

شــاحنات »الماجيريــس« الُمزمــع إنهــاء العمــل بهــا فــي ســنة 2034، اســتناًدا إلــى حّقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص 

عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيــُث أفــاد وزيــر الدفــاع الوطنــي، فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى، أّن العارضــة ترمــي مــن خــالل مطلبهــا إلــى الحصــول 

علــى معلومــات بخصــوص صفقــة إقتنــاء معــّدات عســكرية مــن نــوع »ماجيريــس« التــي تــّم إنجازهــا ســنة 1973 ول يــزاُل 

ــًدا بذلــك تاريــخ إنهــاء العمــل بهــا المزعــوم ســنة 2034. مضيًفــا فــي ذات  إفشــاؤها يمثــُل خطــًرا علــى الدفــاع الوطنــي مفّن

ــة ُصلــب الفصــل 24 مــن  ســتجابة لمطلبهــا وذلــك لندراجــه ضمــن أســرار الدفــاع الوطنــي الُمضّمن ــُه يتعــّذُر الإ الســياق بأنّ

القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

 وحيُث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمُن الحق في الّنفاذ إلى المعلومة. 

 وحيــُث لئــن كان الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًقــا أساســًيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي بغايــة تكريــس 

مبــدأْي الشــفافية والمســاءلة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ 

نتفــاع بــه يخضــُع إلــى جملــة  فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، إل أّن ممارســة هــذا الحــق والإ

ســتثناءات. مــن الضوابــط والإ

 وحيــُث اقتضــت أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عـــدد 22 لســنة 2016 المؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلق 

ــى المعلومــة إال إذا كان ذلــك  ــي أن يرفــض طلــب الّنفــاذ إل ــكل المعن ــُه »ل يمكــن للهي ــى المعلومــة أنّ بالحــّق فــي النفــاذ إل

يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي 

حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة. ول تُعتبــُر هــذه المجــالت إســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ 

إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب 

ويُراعــى التناســب بيــن المصالــح الُمــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ«.

 وحيــُث تعتبــر الهيئــة أنّــه ل جــدال فــي أّن الكشــف عــن الوثيقــة موضــوع مطلــب النفــاذ، مــن شــأنه أن يُمّثــل خطــًرا 

علــى ضــرورات الدفــاع الوطنــي لمــا تّتســُم بــه المعلومــات المتصلــة بالمعــدات والعتــاد العســكري مــن ســرية تامــة يتعّيــن 
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الحــرص علــى عــدم إفشــاءها فــي غيــر الأطــر المخّولــة لذلــك.

 وحيــث طالمــا أّن الأمــر كذلــك، وطالمــا لــم تفلــح العارضــة فــي إثبــات مصلحــة عامــة حاّلــة ومؤّكــدة يمكــن أن تتحقــق 

ســتجابة إلــى مطلبهــا بمــا يجعــل إعمــال مبــدأ التناســب بيــن المصالــح الُمــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ  مــن وراء الإ

بقــاء علــى ِســّريتها. ًحــا لفائــدة حجــب الوثيقــة المطلوبــة والإ فــي القضيــة الماثلــة ُمرَجَّ

 وحيــث ثبــت للهيئــة مّمــا ســلف بيانــه ومــن ُكّل مــا رَشــح مــن التحقيــق فــي الدعــوى أّن الوثيقــة المطلــوب النفــاذ إليهــا 

مــن قبــل العارضــة هــي مثلمــا ســلف شــرحه مــن الوثائــق المشــمولة بأحــد إســتثناءات حــق النفــاذ الــى المعلومــة وهــو فــي 

ســتثناء المتعلــق بضــرورات الدفــاع الوطنــي المنصــوص عليــه بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22  القضيــة الماثلــة الإ

لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بمــا يّتجــه معــه والحالــة تلــك رّد الطلــب ورفــض الدعــوى.

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الّدعوى شكالً ورفضها أصالً. 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 17 ســبتمبر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان وريــم العبيــدي ورفيــق 

بــن عبــد اللــه. 
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القرار عدد 2063 بتاريخ 19 نوفمبر 2020

خ.ب / المندوبية الجهوية للتربية بأريانة في شخص ممثلها القانوني

المفاتيح: هوية، معرف وحيد، تاريخ ولدة، ملف مهني، معطيات شخصية حماية المصلحة الخاصة.

المبـــــــــــــدأ

وحيــث ثبــت للهيئــة بعــد اطالعهــا علــى الوثائــق المدلــى بهــا مــن قبــل المندوبيــة الجهويــة للتربيــة 

بأريانــة، أّن هــذه الوثائــق تحتــوي علــى بيانــات شــخصية مّتصلــة أساًســا بهويــة الســيد )م.ك( 

ســتثناءات  وتاريــخ والدتــه والمعــرف الوحيــد وملفــه المهنــي، وهــي بيانــات تنــدرج صراحــة ضمــن االإ

الــوارد بالفصــل 24 المذكــور أعــاله والمتصلــة بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه 

ــخصية. الش

ــن  ــّم م ــة، أه ــر الهيئ ــي تقدي ــّد ف ــة تع ــذه الحال ــل ه ــي مث ــا ف ــراد حمايته ــة الم ــث أّن المصلح  وحي

الغايــة المــراد تحقيقهــا مــن طلــب النفــاذ، ســيما فــي ظــل عــدم ثبــوت وجــود مصلحــة عامــة مؤّكــدة 

مــن تقديــم المعلومــة. 

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة من المدعـي المذكور أعـاله بتاريخ 26 جـوان 2020 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

م فـي 11 جوان 2020 بمطلب نفـاذ إلى المعلومة إلـى المندوبية الجهويـة للتربية بأريانة  تحـت عـدد 2063 واّلتـي تفيـد أنّـه تقدَّ

داري )لسـنوات من 1928 إلـى 2000( لمتفقـد الفلسـفة )م.ك( بغـرض تأليف كتاب  قصـد الحصـول علـى نسـخة مـن الملـف الإ

عنـه، غيـر أنـه لـم يتلـق رّدا علـى مطلبه رغـم إنقضاء الآجـال القانونيـة، الأمر الذي دفعـه للقيام بالدعـوى الماثلـة طالبا إلزام 

الجهـة المدعـي عليهـا بتمكينـه مـن المعلومـات المطلوبـة مسـتندا فـي ذلك الـى أحكام القانـون الأساسـي عدد22 لسـنة 2016 

المـؤرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحق فـي الّنفاذ الـى المعلومة.

ّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل المنــدوب الجهــوي للتربيــة بأريانــة بتاريــخ 13 جويليــة 2020 فقــد   وبعــد الإ

صــرح أنــه لــم تتــم الســتجابة لمطلــب العــارض وذلــك عمــال بمقتضيــات الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 

2016 وعمــال بمقتضيــات منشــور برئاســة الحكومــة عــدد 19 بتاريــخ 18 مــاي 2018 فيمــا يتعلــق باســتثناءات الحــق فــي النفــاذ 

الــي المعلومــة.

وبعــد الطــالع علــى التقريــر التكميلــي المدلــى بــه مــن قبــل المنــدوب الجهــوي للتربيــة بأريانــة بتاريــخ 24 أوت 2020 

والمرفــق بنســخة مــن الوثائــق المطلوبــة.

 وبعد الإطالع على بقية مظروفات الملف.

ّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بحــق الّنفــاذ   وبعــد الإ

ــى المعلومة. إل



نشر الّتقارير الّرقابّية بين ضمان حّق الّنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات االستراتيجّية324

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل: 

داري   حيــث تهــدف الّدعــوى إلــى إلــزام المندوبيــة الجهويــة للتربيــة بأريانــة بتمكيــن العــارض مــن نســخة مــن الملــف الإ

)لســنوات 1928 إلــى 2000( لمتفقــد الفلســفة )م.ك( بغــرض تأليــف كتــاب عنــه، إســتنادا إلــى حّقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة 

ــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى  المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

المعلومــة.

داري الخــاص بالســيد )م.ك(   وحيــث أفــادت الجهــة المدعــي عليهــا أنــه ليمكــن تســليم العــارض نســخة مــن الملــف الإ

وذلــك عمــال بمقتضيــات الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 وعمــال بمقتضيــات منشــور رئاســة الحكومــة 

عــدد 19 بتاريــخ 18 مــاي 2018 فيمــا يتعلــق باســتثناءات الحــق فــي النفــاذ الــي المعلومــة.

 وحيــث تــّم توجيــه مراســلة توضيحيــة إلــى الجهــة المّدعــي عليهــا بتاريــخ 30 جويليــة 2020 وإعالمهــا بــأّن تقديــر مــدى 

قابليــة النفــاذ الــى الوثائــق المطلوبــة مــن عدمــه إنمــا يرجــع بالنظــر إلــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة دون ســواها وذلــك بعــد 

تثبتهــا فــي مضمــون تلــك الوثائــق ومــدى خضوعهــا إلــى الســتثناءات الــواردة بالقانــون.

داري  وحيــث توّلــى المنــدوب الجهــوي للتربيــة بأريانــة بتاريــخ 14 أوت 2020 تمكيــن الهيئــة مــن نســخة مــن الملــف الإ

للمعنــي بالأمــر.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحّق في الّنفاذ إلى المعلومة.

ا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات  وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًقــا أساســيًّ

ــق بالحــّق فــي  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل والّشــروط المنصــوص عليهــا بالقان

النفــاذ إلــى المعلومــة. 

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنــه »ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ الــى المعلومة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إّل إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الّشــخصّية وملكّيتــه الفكريّــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ الــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّمــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.«

وحيــث ثبــت للهيئــة بعــد اطالعهــا علــى الوثائــق المدلــى بهــا مــن قبــل المندوبيــة الجهويــة للتربيــة بأريانــة، أّن هــذه 

الوثائــق تحتــوي علــى بيانــات شــخصية مّتصلــة أساًســا بهويــة الســيد )م.ك( وتاريــخ ولدتــه والمعــرف الوحيــد وملفــه المهنــي، 

ســتثناءات الــوارد بالفصــل 24 المذكــور أعــاله والمتصلــة بحقــوق الغيــر فــي حمايــة  وهــي بيانــات تنــدرج صراحــة ضمــن الإ

حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية.
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 وحيــث أّن المصلحــة المــراد حمايتهــا فــي مثــل هــذه الحالــة تعــّد فــي تقديــر الهيئــة، أهــّم مــن الغايــة المــراد تحقيقهــا 

مــن طلــب النفــاذ، ســيما فــي ظــل عــدم ثبــوت وجــود مصلحــة عامــة مؤّكــدة مــن تقديــم المعلومــة. 

 وحيث تغدو الدعوى الراهنة تبًعا لما تقّدم بيانه، في غير طريقها بما يجعلها حريّة بالرفض.

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الدعوى شكالً ورفضها أصال 

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار للطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 05 نوفمبــر 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي 

ومنــى الدهــان وريــم العبيــدي وخالــد الســالمي ورفيــق بــن عبــد للــه ومحمــد القســنطيني.
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القرار عدد 2158 بتاريخ 30 أكتوبر 2020

 في شخص ممثله القانوني/ مجلس نواب الشعب في شخص 
ّ
ستوري الحر

ّ
الحزب الد

ممثله القانوني

ــي، عالقــات ديبلوماســية، ســيادة  ــن عــن تجــاوزات أو حــالت فســاد، أمــن عــام، دفــاع وطن ــة مبلغي ــح: حماي المفاتي

ــة. ــا للدول ــة، المصلحــة العلي الدول

المبـــــــــــــدأ

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الّدعــوى، أّن الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ، تحتــوي 

ــق  ــة تحقي ــال لجن ــار أعم ــي إط ــوا ف ــوا قّدم ــخاص كان ــات أش ــق بهويّ ــات تتعّل ــى ُمعطي ــاس عل باالأس

برلمانيــة تــّم تشــكيلها علــى مســتوى البرلمــان لغــرض التحقيــق حــول موضــوع شــبكات التســفير إلــى 

بــالغ عــن تجــاوزات ووقائــع ذات صبغــة أمنيــة وإرهابية  بــؤر التوتـّـر، معلومــات وإفــادات فــي ســياق االإ

ــن هــذه  لهــا عالقــة ثابتــة بالموضــوع الــذي تــّم تعهيـــد الّلجنــة المذكــورة بــه، كمــا ثبــت أيضــا تضمُّ

الوثائــق هويـّـات أشــخاص تعّلقــت بهــم أفعــال وتُهــم خطيــرة مــن شــأن ثبوتهــا إلحــاق ضــرر جســيم 

باالأمــن العــام للبــالد وبالعالقــات الّدوليــة لتونــس فيمــا يّتصــل بهــذا الجانــب، وهــي بذلــك وثائــق 

تهــّم فــي جوهرهــا وأبعادهــا ســيادة الّدولــة التونســية وأمنهــا القومــي، وال جــدال بالتالــي والحالــة 

تلــك، فــي َكْونهــا تنــدرج بشــكل واضــح ضمــن دائــرة االســتثناءات المطلقــة الــواردة تفصيــال بالفصــول 

المذكــورة أعــاله ُمجتِمعــًة.

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة مـن المّدعـي المذكـور أعاله في شـخص ممثلـه القانونـي والمرّسـمة بكتابة 

م بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلى رئيـس مجلس نواب الشـعب بوصفـه الممّثل  الهيئـة تحـت عـدد 2158 والمتّضمنـة أنّـه تقـدَّ

القانونـي لهـذه الجهـة قصـد الحصـول علـى نسـخة من جميـع وثائق لجنـة التحقيـق البرلمانيـة التي تّم تشـكيلها حول شـبكات 

التسـفير إلـى بـؤر التوتـر، إل أّن مطلبـه ُجوبـه بالرفـض، الأمـر الـذي دفعـه للقيـام بدعـوى الحـال طالًبا إلـزام الجهـة المّدعى 

عليهـا بتمكينـه مـن الوثائـق المذكورة مسـتندا فـي ذلك على أحكام القانون الأساسـي عدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ في 24 مارس 

2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

 وبعــد الطــالّع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الممّثـــل القانونــي لمجلــس نــّواب الشــعب بتاريــخ 24 أوت 2020 

والمتضّمــن بالُخصــوص أّن الدعــوى الماثلــة مختلــة شــكال لتقديمهــا مــن غيــر الجهــة صاحبــة مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

محــّل الطعـــن، إذ أّن المطلــب مقــّدم وُممضــى مــن قبــل رئيســة الحــزب الدســتوري الحــّر فــي حيــن أّن العريضــة مقّدمــة 

ــع بالشــخصية المعنويــة، طالبــا علــى أســاس ذلــك رفــض  ــي ل تتمّت مــن قبــل رئيســة الكتلــة البرلمانيــة للحــزب المذكــور الّت

ــا لأحــكام الفصــل 24 مــن  ــب العــارض تطبيق ــه ل يمكــن الســتجابة لطل ــث الأصــل، فإنّ ــا، ومــن حي الّدعــوى شــكال، ُمضيف

القانــون الأساســي باعتبــار وأّن الوثائــق موضــوع طلــب النفــاذ تتعلــق بوثائــق تهــّم عمــل لجنــة تحقيــق برلمانيــة أحدثــت خــالل 

الــدورة النيابيــة الأولــى لمجلــس نــواب الشــعب حــول شــبكات التســفير إلــى بــؤر التوتــر وهــي وثائــق تتضّمــن معطيــات دقيقــة 
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وحساســة تتعلــق بالأمــن العــام بمــا يجعلهــا مندرجــة ضمــن اســتثناءات حــق النفــاذ إلــى المعلومــة المشــار إليهــا بالفصــول 

24 و25 و 26 مــن القانــون الآنــف الذكــر، طالبــا علــى ذلــك الأســاس القضــاء برفــض الدعــوى أصــال.

ــه  ــى العــارض فــي شــخص ممثل ــا عل ــوارد مــن الجهــة المّدعــى عليه ــر ال ــة التقريـ ــد إحال ــا يفي ــى م وبعــد الطــالع عل

ــأنه. ــه بش ــن الدلء بملحوظات ــه م ــد تمكين ــي قص القانون

 وبعد الّطالع على بقية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل:

حيــث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي ومّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكال.

من جهة االأصل:

حيــُث تهــدف الدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام رئيــس مجلــس نــواب الشــعب بوصفــه الممّثــل القانونــي لهــذه الجهــة بتمكيــن 

العــارض فــي شــخص ممّثلــه القانونــي مــن نســخة ورقيــة مــن جميــع وثائــق لجنــة التحقيــق البرلمانيــة حــول شــبكات التســفير 

إلــى بــؤر التوتــر، ُمســتندا فــي ذلــك إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 

2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ا علــى الدعــوى، أفــادت الجهــة المّدعــى عليهــا أّن الدعــوى الماثلــة مختلــة شــكال لتقديمهــا مــن غيــر الجهــة  وحيــث ردًّ

صاحبــة مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة محــّل الطعــن إذ أّن المطلــب مقــّدم وُممضــى مــن قبــل رئيســة الحــزب الدســتوري الحّر 

ــع بالشــخصية المعنويــة،  ــي ل تتمّت فــي حيــن أّن العريضــة مقّدمــة مــن قبــل رئيســة الكتلــة البرلمانيــة للحــزب المذكــور الّت

ــب العــارض  ــن الســتجابة لطل ــه ل يمك ــث الأصــل، فإنّ ــن حي ــا، وم ــك رفــض الدعــوى شــكال، مضيف ــى أســاس ذل ــا عل طالب

تطبيقــا لأحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي باعتبــار وأّن الوثائــق موضــوع طلــب النفــاذ تتعلــق بوثائــق تهــّم عمــل لجنــة 

تحقيــق برلمانيــة أحدثــت خــالل الــدورة النيابيــة الأولــى لمجلــس نــواب الشــعب حــول شــبكات التســفير إلــى بــؤر التوتــر وهــي 

ــق بالأمــن العــام بمــا يجعلهــا مندرجــة ضمــن اســتثناءات حــق النفــاذ إلــى  وثائــق تتضّمــن معطيــات دقيقــة وحّساســة تتعّل

المعلومــة المشــار إليهــا بالفصــل 24 و25 و 26 مــن القانــون الآنــف الذكــر، طالبــا القضــاء برفــض الدعــوى أصــال.

وحيــث وإعمــالً لمبــدأ المواجهــة بيــن طرفــي الّدعــوى، تّمــت إحالــة رّد الجهــة المّدعــى عليهــا إلــى العــارض فــي شــخص 

ممثلــه القانونــي قصــد الدلء بملحوظاتــه غيــر أنـّـه التــزم الّصمــت.

عالم والحق في النفاذ إلى المعلومة. وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحق في الإ

وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــّد حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــّم تنظيــم ممارســته، 

ــق  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل ــان مجــال وشــروط انطباقــه، بموجــب القان كبي

بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.
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وحيــث اقتضــت أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عـــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلق 

بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة إل إذا كان ذلــك يــؤّدي 

إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة 

حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة. 

ول تُعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة 

مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويُراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة 

مــن مطلــب النفــاذ«.

ــة  ــات المتعلقــة بهويّ ــه: » ل يشــمل النفــاذ إلــى المعلومــة البيان وحيــث اقتضــى الفصــل 25 مــن القانــون المذكــور أنّ

بــالغ عــن تجــاوزات أو حــالت فســاد.« ــن قّدمــوا معلومــات بهــدف الإ الأشــخاص الذي

وحيــث اقتضــى الفصــل 26 )فقــرة أولــى( مــن ذات القانــون أنّــه: »ل تنطبــق الســتثناءات المنصــوص عليهــا بالفصــل 

24 مــن هــذا القانــون: 

نســان أو جرائــم الحــرب أو البحــث  – علــى المعلومــات الضروريــة بغايــة الكشــف عــن النتهــاكات الفادحــة لحقــوق الإ

فيهــا أو تتّبــع مرتكبيهــا، مــا لــم يكــن فــي ذلــك مســاس بالمصلحــة العليــا للدولــة...«.

وحيــث ثبــت للهيئــة مــن خــالل التحقيــق فــي الّدعــوى، أّن الوثائــق موضــوع مطلــب النفــاذ، تحتــوي بالأســاس علــى 

ُمعطيــات تتعّلــق بهويـّـات أشــخاص كانــوا قّدمــوا فــي إطــار أعمــال لجنــة تحقيــق برلمانيــة تــّم تشــكيلها علــى مســتوى البرلمــان 

بــالغ عــن تجــاوزات  ــر، معلومــات وإفــادات فــي ســياق الإ لغــرض التحقيــق حــول موضــوع شــبكات التســفير إلــى بــؤر التوتّ

ووقائــع ذات صبغــة أمنيــة وإرهابيــة لهــا عالقــة ثابتــة بالموضــوع الــذي تــّم تعهيـــد الّلجنــة المذكــورة بــه، كمــا ثبــت أيضــا 

ــن هــذه الوثائــق هويّــات أشــخاص تعّلقــت بهــم أفعــال وتُهــم خطيــرة مــن شــأن ثبوتهــا إلحــاق ضــرر جســيم بالأمــن  تضمُّ

ــق تهــّم فــي جوهرهــا وأبعادهــا  ــك وثائ ــة لتونــس فيمــا يّتصــل بهــذا الجانــب، وهــي بذل ــالد وبالعالقــات الّدولي العــام للب

ــرة  ــة تلــك، فــي َكْونهــا تنــدرج بشــكل واضــح ضمــن دائ ــي والحال ــة التونســية وأمنهــا القومــي، ول جــدال بالتال ســيادة الّدول

الســتثناءات المطلقــة الــواردة تفصيــال بالفصــول المذكــورة أعــاله ُمجتِمعــًة.

وحيــث اســتناًدا إلــى مــا ســلف بســطه، فــإّن إتاحــة الوثائــق المطلوبــة مــن قبــل العــارض فــي شــخص ممثلــه القانونــي 

وتمكينــه مــن النفــاذ إليهــا فــي إطــار أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومة 

مــن شــأنه، حســب تقديــر الهيئــة، وبموجــب مــا رَشــح مــن التحقيــق فــي الّدعــوى، أن يُمّثــل تهديــًدا جّديــا لضــرورات الأمــن 

العــام ومتطلبــات الّدفــاع الوطنــي وصــوًل إلــى المصلحــة العليــا للّدولــة.

ــاذ  ــب النف ــن مطل ــة م ــا والغاي ــراد حمايته ــح الُم ــن المصال ــدأ التناســب بي ــاًل لمب ــك، وإعم ــن ذل ــه فضــال ع ــث أنّ وحي

موضــوع القضيــة الماثلــة، تُقــّدر الهيئــة فــي هــذا الخصــوص، وتطبيقــا منهــا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 24 مــن 

القانــون، أّن المصلحــة العامــة المــراد حمايتهــا فــي مثــل هــذه الحالــة تُعــّد أهــّم مــن الغايــة المــراد تحقيقهــا مــن مطلــب 

النفــاذ وذلــك بالّنظــر بصفــة خاّصــة إلــى الظــرف النتقالــي الــذي لزالــت تمــّر بــه البــالد والتهديــدات الأمنيــة المتربّصــة بهــا، 

ــة فــي  ــا للّدول ــة الحــال، فــي المصلحــة العلي ــة المصلحــة العامــة ُمَجّســدة، فــي قضي ــن معــه تغليــب مبــدأ حماي بمــا يتعّي

جوانبهــا الّســياديّة والأمنيــة، عــن الغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

وحيــث تغــدو الّدعــوى الراهنــة تبعــا لمــا تقــّدم بيانــه، فاقــدة لمــا يُؤّسســها مــن الناحيــة القانونيــة، بمــا يتعّيــن معــه 

بالتالــي رفضهـــا أصال.
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ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبول الّدعوى شكال ورفضها أصال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 30 أكتوبــر 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويـّـة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي وريــم العبيــدي ومنــى 

الدهــان ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الســالمي.



الفصل 26:
ال تنطبق االستثناءات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون:

علــى المعلومــات الضروريــة بغايــة الكشــف عــن االنتهــاكات الفادحــة لحقــوق 	 
نســان أو جرائــم الحــرب أو البحــث فيهــا أو تتّبــع مرتكبيهــا، مــا لــم يكــن  االإ

فــي ذلــك مســاس بالمصلحــة العليــا للدولــة.

عنــد وجــوب تغليــب المصلحــة العامــة علــى الضــرر الــذي يمكــن أن يلحــق 	 
ــة أو  ــر للصحــة أو السالمـ المصلحــة المزمــع حمايتهــا لوجــود تهديــد خطيـ

المحيــط أو جـــراء حدوث فعـــل إجرامـــي.

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1713 بتاريخ 12 نوفمبر 2020

جمعية البيئة بتازركة في شخص ممثلها القانوني/ الديوان الوطني للتطهير )المديرية 

الجهوية للشمال( في شخص ممثلها القانوني

المفاتيج: تغليب المصلحة العامة، خطر على الصحة، سالمة المحيط.

المبـــــــــــــدأ

ــا رشــح مــن أعمــال التحقيــق فــي الّدعــوى، أّن المصلحــة العامــة  ــة مّم ــر الهيئ ــه فــي تقدي وحيــث أنّ

ــة ســالمة  ــة وحماي ــة البيئ ــى نظاف ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــة والمتمّثل ــم المعلوم ــن تقدي ــتتحقق م ــي س الت

المواطنيــن نظــرا لوجــود شــبهات قويّــة حــول أضــرار جســيمة مــن شــأنها تهديــد الّصحــة والسالمـــة 

العامــة والمحيــط البيئــي، تعــّد أهــم مــن المصلحــة الخاصــة التــي تمّســكت الجهــة المّدعــى عليهــا 

بحمايتهــا، خاصــة وأّن الفصــل 26 مــن القانــون االأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

نــّص صراحــة علــى أّن االســتثناءات المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 مــن نفــس القانــون، ال تنطبــق حتــى 

علــى فــرض ثبوتهــا، عنــد وجــود تهديــد خطيــر للصحــة والســالمة أو المحيــط وذلــك لوجــوب تغليــب 

المصلحــة العامــة علــى الضــرر الــذي يمكــن أن يلحــق بالمصلحــة المزمــع حمايتهــا. بالتالــي مــن قبيــل 

الوثائــق القابلــة للنفــاذ إليهــا تحقيًقــا الأهــداف القانــون المشــار إليهــا أعــاله

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقدمـة من المّدعيـة المذكورة أعاله في شـخص ممثلهـا القانوني بتاريـخ 06 جانفي 

مـت بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى مديريـة الشـمال  2020 والمرّسـمة بكتابـة الهيئـة تحـت عـدد 1713 والمتّضمنـة أنّهـا تقدَّ

للديـوان الوطنـي للتطهيـر بنابـل قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقّيـة مـن الدراسـة الفنيـة لمشـروع محطـة التطهيـر ومحطـات 

الضـخ الرابطـة لمـدن تازركـة، الصمعـة والمعمـورة، غيـر أنّهـا لـم تتلـق رّدا علـى مطلبهـا رغـم انقضـاء الأجـل القانونـي، الأمر 

الـذي دفعهـا للقيـام بدعـوى الحال طالبـة إلزام الجهـة المدعى عليهـا بتمكينها من الوثيقة المطلوبة مسـتندَة فـي دعواها على 

أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الرئيــس المديــر العــام للديــوان الوطنــي للتطهيــر بتاريــخ 31 جانفــي 

2020 والمتضّمــن بالأســاس أّن الوثيقــة المطلوبــة موضــوع مطلــب النفــاذ تلحــق ضــرر بحقــوق الغيــر وتمــّس بحقــوق ملكيتــه 

الفكريــة، كمــا مــن شــأنها أن تضــر بمبــادئ المنافســة وتكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن مكاتــب الدراســات وعلــى هــذا الأســاس 

رفــض تســليم الوثيقــة.

 وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الّمدعــي بتاريــخ 24 فيفــري 2020 والمتضّمــن بالخصــوص توضيــح 

حــول الوضعيــة البيئيــة الخطيــرة التــي تشــهدها منطقــة تازركــة نتيجــة اســتغالل محطــة التطهيــر الرابطــة بيــن هــذه المــدن 

الــذي انطلــق ســنة 2016، والــذي أصبــح يضــر بالمصلحــة العامــة لمواطنــي تازركــة، ثــم إّن الدراســة المــراد الحصــول علــى 

نســخة منهــا تمــت بعــد ســنة 2000، كمــا أضــاف أّن مطلبــه كان نتيجــة وقــوع ضــرر بيئــي كبيــر وينــدرج ضمــن الّطــالع فقــط 

علــى حيثيــات الدراســة ومعرفــة مــدى أخــذ هــذه الأخيــرة بعيــن العتبــار خصائــص المــكان وقدرتــه علــى اســتيعاب كميــات 

المــاء المعالــج علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل. 
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 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات المّلف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الّدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

 حيــُث قّدمــت الّدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر اّلــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا شــكالً.

من جهة االأصل:

ــن المّدعــي مــن  ــر بتمكي ــي للتطهي ــوان الوطن ــر العــام للدي ــزام الرئيــس المدي ــى إل ــة إل ــُث تهــدف ُالّدعــوى الماثل  حي

نســخة ورقّيــة مــن الدراســة الفنيــة لمشــروع محطــة التطهيــر ومحطــات الضــخ الرابطــة لمــدن تازركــة، الصمعــة والمعمــورة.

ــا تضــر بمبــادئ   وحيــُث أفــاد المّدعــى عليــه، فــي نطــاق الــرّد عــن الّدعــوى، أنــه يتعــذر تســليم الوثائــق باعتبــار أنّه

ــة. ــه الفكري ــر وبملكيت المنافســة وتكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن مكاتــب الدراســات وتلحــق ضــرر بحــوق الغي

 وحيُث نّص الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

 وحيــُث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة يُعــدُّ حّقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لإجــراءات 

وشــروط القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف أهمهــا تكريــس مبــدأي الشــفافّية والمســاءلة فيمــا يتعّلــق بالتصــرّف فــي المرافــق العامــة. 

 وحيــُث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور أنـّـه »ل يُمكــن للهيــكل المعّنــي أّن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولّي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إلّ إذا كان ذل

ــة، ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات  بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الشــخصّية وملكيتــه الفكريّ

مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن يكــون الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا 

أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب 

ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ. ». 

 وحيــث اقتضــى الفصــل 26 مــن القانــون المذكــور أعــاله أنـّـه: »ل تنطبــق الســتثناءات المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 

مــن هــذا القانــون:

عنــد وجــوب تغليــب المصلحــة العامــة علــى الضــرر الــذي يمكــن أن يلحــق المصلحــة المزمــع حمايتهــا لوجــود تهديــد  –

خطيـــر للصحــة أو السالمـــة أو المحيــط أو جـــراء حــدوث فعـــل إجرامي.«

 وحيث امتنعت الجهة المّدعى عليها مّد الهيئة بالوثائق المطلوبة رغم مطالبتها بذلك والتنبيه عليها في الغرض.

وحيــث أن تقديــر مــدى قابليــة النفــاذ إلــى الوثائــق ومــدى مســاس المعلومــات المضمنــة بهــا بالمعطيــات الشــخصية 

أو الأمــن الوطنــي، إنمــا يرجــع بالنظــر إلــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة دون ســواها وذلــك بعــد تثبتهــا فــي مضمــون تلــك 
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الوثائــق ومــدى خضوعهــا لالســتثناءات الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة، وليــس للهيــاكل 

ــهيالت  ــة كل التس ــّدم للهيئ ــق وتق ــراءات التحقي ــتجيب لإج ــط أن تس ــا فق ــل عليه ــك، ب ــي ذل ــا ف ــّل محّله ــة أن تح العمومي

الممكنــة والضروريــة للبــت فــي الدعــاوى.

 وحيــث أنـّـه فــي تقديــر الهيئــة مّمــا رشــح مــن أعمــال التحقيــق فــي الّدعــوى، أّن المصلحــة العامــة التــي ســتتحقق مــن 

تقديــم المعلومــة والمتمّثلــة فــي الحفــاظ علــى نظافــة البيئــة وحمايــة ســالمة المواطنيــن نظــرا لوجــود شــبهات قويّــة حــول 

ــة العامــة والمحيــط البيئــي، تعــّد أهــم مــن المصلحــة الخاصــة التــي  ــد الّصحــة والسالمـ أضــرار جســيمة مــن شــأنها تهدي

تمّســكت الجهــة المّدعــى عليهــا بحمايتهــا، خاصــة وأّن الفصــل 26 مــن القانــون الأساســي المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى 

المعلومــة نــّص صراحــة علــى أّن الســتثناءات المنصــوص عليهــا بالفصــل 24 مــن نفــس القانــون، ل تنطبــق حتــى علــى فــرض 

ثبوتهــا، عنــد وجــود تهديــد خطيــر للصحــة والســالمة أو المحيــط وذلــك لوجــوب تغليــب المصلحــة العامــة علــى الضــرر الــذي 

يمكــن أن يلحــق بالمصلحــة المزمــع حمايتهــا. 

 وحيــث أّن حصــول العارضــة علــى الوثيقــة المطلوبــة ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أي ضــرر بالأمــن العــام أو 

بالدفــاع الوطنــي أو بالعالقــات الديبلوماســية المتعلقــة بهــا، كمــا أنــه ل تنــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الســتثناء الأخــرى 

الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 بــل علــى خــالف ذلــك، فــإن 

حصولهــا علــى الدراســة الفّنيــة لمشــروع محطــة التطهيــر ومحطــات الضــخ الرابطــة لمــدن تازركــة، الصمعــة والمعمــورة إنّمــا 

ينصهــر ضمــن تحقيــق أهــداف القانــون الراميــة إلــى تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرف فــي المرافــق 

العــام البيئــي ويدعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا ويعــزز حــق المواطنيــن 

فــي العيــش فــي بيئــة ســليمة.

 وحيث يتجه، تأسيسا على جميع ما تقّدم، الستجابة لطلب العارضة.

 

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الّدعــوى شــكالً وفــي الأصــل بإلــزام الرئيــس المديــر العــام للديــوان الوطنــي للتطهيــر بتســليم العارضــة 

فــي شــخص ممثلهــا القانونــي نســخة ورقيــة مــن الدراســة الفنيــة لمشــروع محطــة التطهيــر ومحطــات الضــخ الرابطــة لمــدن 

تازركــة، الصمعــة والمعمــورة.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

 وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 12 نوفمبــر 2020 برئاســة 

الّســيد عدنــان الأســود، نائــب رئيــس، والّســيدات والّســادة أعضــاء المجلــس منــى الّدهــان ورقيــة الخماســي وريــم العبيــدي 

وهاجــر الطرابلســي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الّســالمي.



الفصل 27:
عليــه  منصــوص  باســتثناء  جزئّيــا  مشــمولة  المطلوبــة  المعلومــة  كانــت  إذا 
بالفصليــن 24 و 25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن النفــاذ إليهــا إالّ بعــد حجــب 

ــا. ــك ممكن ــى كان ذل ــتثناء مت ــي باالس ــزء المعن الج

الفصل 28:
تصبــح المعلومــة التــي ال يمكــن النفــاذ إليهــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 24 مــن 
هــذا القانــون قابلــة للنفــاذ وفقــا لالآجــال والشــروط المنصــوص عليهــا بالتشــريع 

الجــاري بــه العمــل المتعّلــق باالأرشــيف.

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1183 بتاريخ 29 ماي 2020

أ.د / المندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة في شخص ممثلها القانوني 

المفاتيح: تقارير سنوية، حجب المعطيات الشخصية.

المبـــــــــــــدأ

أّن المعطيــات الشــخصية الموجــودة بالتقاريــر الســنوية ال تحــول دون النفــاذ إلــى هــذه االأخيــرة طالما 

أنـّـه مــن الممكــن حجــب هــذه المعطيــات الشــخصية عنــد تســليم التقاريــر وفًقــا لمــا تخّولــه أحــكام 

الفصــل 27 مــن القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعّلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

دون المســاس ببقيــة المعلومــات المــراد النفــاذ إليهــا والمضّمنــة بتلــك التقاريــر

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمـة من المّدعـي المذكور أعـاله بتاريـخ 29 أوت 2019 والمرّسـمة بكتابـة الهيئة 

مـت فـي 14 أوت 2019 بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى المندوبيـة الجهويـة للشـؤون  تحـت عـدد 1183 واّلتـي تفيـد أنّـه تقدَّ

دارية للسـيد الزين العبيدي موظـف بمركز الفنون الدراميـة بجندوبة، العقود  الثقافيـة بجندوبـة قصـد الحصـول علـى الصفة الإ

الخاصـة بالأسـتاذ سـامي النصـري فيمـا يخـص توليه رئاسـة لجنـة التحكيم في مهرجـان 4/4 للمسـرح المحترف وكذلـك التربص 

بنفـس التظاهـرة، طلـب عـروض تربـص تعاونيـة المسـرح، التقريـر المالـي والأدبـي لمهرجـان 4/4 للمسـرح المحتـرف والتقريـر 

المالـي والأدبـي للجنـة فـرز المشـاريع الفنيـة، غيـر أنّـه لـم يتلـق رّدا علـى مطلبـه رغـم إنقضـاء الآجـال القانونيـة، الأمـر الذي 

دفعـه للقيـام بدعـوى الحـال طالبـا إلـزام الجهـة المّدعـى عليهـا بتمكينه مـن الوثائـق المطلوبـة، مسـتنًدا في ذلك إلـى أحكام 

القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

ــة بتاريــخ 19 أوت  ــة بجندوب ــة للشــؤون الثقافي ــة الجهوي ــه مــن قبــل المندوبي ــى ب ــر المدل  وبعــد الّطــالع علــى الّتقري

2019 والمتضّمــن بالخصــوص أّن الوثيقــة المطلوبــة والمتعلقــة بالســيد الزيــن العبيــدي الموظــف بمركــز الفنــون الدراميــة و 

ضــرار بصفة جّديــة بحياتــه الخاصــة وبمعطياته  الركحيــة بجندوبــة تتضّمــن معطيــات خاّصــة بــه ومــن شــأن تداولهــا ونشــرها الإ

ــل 24  ــن بالفص ــخصية المضّم ــات الّش ــريّة المعطي ــة وس ــاة الخاص ــة الحي ــدأ حماي ــع مب ــى م ــذي يتناف ــر اّل ــخصية، الأم الّش

مــن الدســتور وأحــكام القانــون الأساســي عــدد 63 لســنة 2004 المــؤرخ فــي27 جويليــة 2004 المتعّلــق بحمايــة المعطيــات 

الّشــخصية، أمــا بالنســبة للمطلــب المتعلــق بالســيد ســامي النصــري فقــد وقــع تمكيــن المدعــي مــن عقــد إتفــاق مبــرم بيــن 

هــذا الأخيــر والمندوبيــة الجهويــة للشــؤون الثقافيــة بجندوبــة.

وبعــد الّطــالع علــى الّتقريــر المدلــى بــه مــن قبــل المندوبيــة الجهويــة للشــؤون الثقافيــة بجندوبــة بتاريــخ 24 ســبتمبر 

2019 والمرفقــة خاصــة بتقريــر مديــر مركــز الفنــون الدراميــة والركحيــة بجندوبــة.

ــر  ــن بالخصــوص أّن تقصي ــر 2019 والمتضّم ــخ 24 أكتوب ــن العــارض بتاري ــه م ــى ب ــر المدل ــى الّتقري ــالع عل وبعــد الّط

ــة  ــدات ســبق أن قدمهــا فــي شــكاياته خاّصــة مــن خــالل ردود المنــدوب الجهــوي للشــؤون الثقافي ــوزارة ثابــت بعــدة مؤيّ ال

ــوب. ــر المطل ــى التقري ــه فــي الّنفــاذ إل ــكا بحّق ــة، متمّس بجندوب
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ّطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات الّتحقيق في الدعوى.  وبعد الإ

ّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بحــق الّنفــاذ  وبعــد الإ

ــى المعلومة. إل

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث ُقّدمــت الدعــوى فــي الأجــل القانونــي مّمــن لــه الّصفــة وكانــت مســتوفية لشــروطها الشــكلّية، الأمــر الــذي يتعّيــن 

معــه قبولهــا مــن هــذه الناحيــة.

من جهة االأصل: 

دارية   حيــث تهــدف الّدعــوى إلــى إلــزام المندوبيــة الجهويــة للشــؤون الثقافيــة بجندوبــة بتمكيــن العارض مــن الصفــة الإ

للســيد الزيــن العبيــدي موظــف بمركــز الفنــون الدراميــة بجندوبــة، فضــال عــن نســخة مــن العقــود الخاصــة بالأســتاذ ســامي 

النصــري فيمــا يخــص توليــه رئاســة لجنــة التحكيــم فــي مهرجــان 4/4 للمســرح المحتــرف وكذلــك التربــص بنفــس التظاهــرة، 

نســخة مــن عــروض تربــص تعاونيــة المســرح، نســخة مــن التقريــر المالــي والأدبــي لمهرجــان 4/4 للمســرح المحتــرف، نســخة 

مــن التقريــر المالــي والأدبــي للجنــة فــرز المشــاريع الفنيــة، إســتنادا إلــى حّقــه فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه 

بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث دفعــت جهــة المّدعــى عليهــا، بــأن البعــض مــن الوثائــق المطلوبــة تتضّمــن معطيــات شــخصّية تهــّم الغيــر ومــن 

ضــرار بصفــة جّديــة بالحيــاة الخاّصــة للغيــر وبمعطياتــه الشــخصية. شــأن تداولهــا ونشــرها الإ

وحيث اقتضت أحكام الفصل 32 من الدستور أّن الدولة تضمن الحّق في الّنفاذ إلى المعلومة.

ا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس طبقــا لالإجراءات  وحيــث أّن الحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حًقــا أساســيًّ

ــق بالحــّق فــي  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل والّشــروط المنصــوص عليهــا بالقان

النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك بغايــة تحقيــق جملــة مــن الأهــداف لعــّل أبرزهــا تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق 

بالّتصــرف فــي المرافــق العامــة ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل العموميــة.

وحيــث اقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنــه »ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ الــى المعلومة 

ــا أو  ــل بهم ــا يّتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي ال ــك ي ال إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاّصــة ومعطياتــه الّشــخصّية وملكّيتــه الفكريّــة. 

ول تعتبــر هــذه المجــالت اســتثناءات مطلقــة لحــق الّنفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الّضــرر مــن الّنفــاذ 

علــى أن يكــون الّضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العاّمــة مــن تقديــم المعلومــة 

أو مــن عــدم تقديمهــا بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى الّتناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.«

وحيــث اقتضــى الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار اليــه أعــاله، أنـّـه »إذا كانــت المعلومــة 

المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن الّنفــاذ إليهــا إل بعــد 

حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.«
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وحيــث أّن تســليم العــارض نســخة مــن التقاريــر والعقــود المطلوبــة، بعــد حجــب المعطيــات الشــخصية الــواردة بهــا 

مثلمــا ســلف بيانــه، مــن شــأنه أن يســاهم بصفــة مباشــرة فــي تكريــس مبــدأي الّشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق بالتصــرّف فــي 

المرفــق العــام للثقافــة، كمــا مــن شــأنه أن يدّعــم الّثقــة فــي الهيــاكل العموميــة الخاضعــة لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 

لســنة 2016 المتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ الــى المعلومــة.

وحيــث وعلــى فــرض تضّمــن بعــض مــن الوثائــق المطلوبــة معطيــات شــخصية مثلمــا دفعــت بذلــك الجهــة المّدعــى 

ــه  ــن العــارض مــن نســخة منهــا، ضــرورة أنّ ــة تمكي ــا دون إمكاني ــى الّدعــوى، فــإّن ذلــك ل يحــول قانون عليهــا، فــي رّدهــا عل

يمكنهــا حجــب هــذه المعطيــات عنــد تســليمها طبقــا لمــا تخولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد22 لســنة 

ــى المعلومــة. ــق بالحــّق فــي الّنفــاذ ال 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّل

وحيــث يّتجــه تأسيســا علــى مــا ســبق بيانــه الســتجابة الــى طلــب العــارض وتمكينــه مــن نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة 

بعــد حجــب كل المعطيــات الشــخصية الــواردة بهــا. 

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: قبــول الدعــوى شــكالً وفــي الأصــل إلــزام المنــدوب الجهــوي للشــؤون الثقافيــة بجندوبــة بتمكيــن العــارض مــن 

داريــة للســيد الزيــن العبيــدي ونســخة مــن العقــود الخاصــة بالأســتاذ ســامي النصــري فيمــا  نســخة ورقيــة تتضّمــن الصفــة الإ

يتعلــق بتوليــه رئاســة لجنــة التحكيــم فــي مهرجــان 4/4 للمســرح المحتــرف والتربــص الخــاص بنفــس التظاهــرة ومــن نســخة 

مــن التقريــر المالــي والأدبــي لمهرجــان 4/4 للمســرح المحتــرف ونســخة مــن التقريــر المالــي والأدبــي للجنــة فــرز المشــاريع 

الفنيــة مــع حجــب جميــع المعطيــات الشــخصية الــواردة بهــذه الوثائــق والمتصلــة بأرقــام بطاقــات التعريــف الوطنيــة وأرقــام 

المعــرف الوحيــد.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار للطرفين.

ــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 29 مــاي 2020 برئاســة  ــة الّنفــاذ إل  وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئ

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس رقيــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي 

ومنــى الدهــان وريــم العبيــدي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وخالــد الســالمي.



الفصل 29:
يمكــن لطالــب النفــاذ عنــد رفضه القــرار المتخــذ بخصــوص مطلبــه، التظّلم لدى 
عــالم  رئيــس الهيــكل المعنــي فــي أجــل أقصــاه العشــرين )20( يومــا التــي تلــي االإ
بالقــرار. ويتعّيــن علــى رئيــس الهيــكل الــرّد فــي أقــرب االآجــال الممكنــة علــى أن ال 
يتجــاوز ذلــك أجــال أقصــاه عشــرة )10( أيــام مــن تاريــخ إيــداع مطلــب التظّلــم. 
ــا. ــا ضمنّي ــل، رفض ــذا االأج ــالل ه ــّي خ ــكل المعن ــس الهي ــدم رد رئي ــر ع  ويعتب
كمــا يمكــن لطالــب النفــاذ الطعــن مباشــرة فــي قــرار الهيــكل المعنــي لــدى هيئــة 

النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 37 مــن هــذا القانــون.

 الفصل 30:
يمكــن لطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة فــي حالــة رفــض مطلــب التظّلــم مــن قبــل 
رئيــس الهيــكل أو عنــد عــدم رّده خــالل أجــل عشــرة )10( أيــام مــن تاريــخ توّصله 
بالمطلــب أن يطعــن فــي هــذا القــرار لــدى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة المشــار 
ــرين  ــاوز العش ــل ال يتج ــالل أج ــك خ ــون وذل ــذا القان ــن ه ــل 37 م ــا بالفص إليه
)20( يومــا مــن تاريــخ بلــوغ قــرار الرفــض الصــادر عــن رئيــس الهيــكل إليــه أو مــن 

تاريــخ الرفــض الضمني. 

الفصل 31:
ــى  ــاذ إل ــة النف ــرار هيئ ــي ق ــن ف ــي الطع ــكل المعن ــاذ أو للهي ــب النف ــن لطال يمك
داريــة، فــي أجــل الثالثيــن )30( يومــا مــن  المعلومــة اســتئنافيا أمــام المحكمــة االإ

عــالم بــه. تاريــخ االإ

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1055 بتاريخ 5 مارس 2020

م.س / الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا لألنباء

المفاتيج: رفض ضمني،أجل الطعن، أخر أجل يصادف يوم عطلة.

المبـــــــــــــدأ

ــوع  ــة موض ــى المعلوم ــاذ إل ــب النف ــّدم بمطل ــي تق ــف أّن المّدع ــات المل ــن مظروف ــت م ــث ثب وحي

الّدعــوى الماثلــة بتاريــخ 28 مــاي 2019 وأنـّـه لــم يتلــّق أي رّد علــى مطلبــه مــن الجهــة المّدعــى عليهــا 

مّمــا توّلــد عنــه قــرارا ضمنيــا بالرفــض بدايــة مــن تاريــخ 18 جــوان 2019، فيكــون آخــر أجــل للطعــن 

ــر  ــوم االأخي ــة وإذا كان الي ــوم عطل ــادف ي ــذي يص ــة 2019 وال ــوم 7 جويلي ــا لي ــة موافق ــام الهيئ أم

يــوم عطلــة رســمية امتــد االأجــل إلــى اليــوم الموالــي النتهــاء العطلــة تطبيقــا للفصــل 143 مــن مجلــة 

االلتزامــات والعقــود.

وحيــث تبعــا لمــا ســبق بســطه، فــإّن قيــام العــارض بهــذه الدعــوى بتاريــخ 8 جويليــة 2019 يكــون 

حاصــالً فــي االآجــال القانونيــة المنصــوص عليهــا بالفصــول المشــار إليهــا أعــاله ويّتجــه بالتالــي رفــض 

الدفــع المثــار بهــذا الخصــوص

بعـد الطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة من المّدعـي المذكور أعـاله بتاريخ 8 جويليـة 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـ1055/2019ــدد والمتضمنـة أّنّـه تّقـدم بمطلـب نفـاذ إلـى المعلومـة إلـى الرئيس المديـر العـام لوكالة تونـس إفريقيا 

لالأنبـاء قصـد الحصـول على نسـخة ورقية مـن الوثائـق التالية:

تاريخ تكوين وتركيبة اللجنة الداخلية للتدقيق والتحقيق في التجاوزات المرتكبة من قبل الموظفة ) ه. ه(. –

نسخة من جميع أعمال اللجنة المذكورة وتقاريرها. –

دارة العامة إزاء الإخاللت المرتكبة من الموظفة )ه.ه(. – القرارات المتخذة من الإ

غيــر أنـّـه لــم يتلــق رّدا علــى مطلبــه بالرغــم مــن مــرور الأجــال القانونيــة، الأمــر الــذي دفعــه للقيــام بالّدعــوى الماثلــة 

وذلــك قصــد الحصــول علــى الوثائــق المطلوبــة بالســتناد إلــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 

مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل الرئيــس المديــر العــام لوكالــة إفريقيــا لالأنبــاء بتاريــخ 24 جويليــة 

ــار وأّن الطعــن أمــام الهيئــة قــّدم خــارج  2019 والمتضمــن بالخصــوص الطلــب بصفــة أصليــة رفــض الدعــوى شــكال بإعتب

الآجــال القانونيــة، وبصفــة إحتياطيــة فــإّن الوثائــق والمعلومــات موضــوع مطلــب النفــاذ تتعلــق بمعطيــات شــخصية وتدخــل 

ــق  ــق بالح ــنة 2016 المتعل ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــل 24 م ــا بالفص ــوص عليه ــتثناءات المنص س ــة الإ ــت طائل تح

ــا الإحتمــاء وراء القانــون عــدد 10 لســنة  ــه ل يجــوز منطقــا وقانون ــى المعلومــة، مضيفــا فــي ســياق متصــل أنّ فــي النفــاذ إل
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دارة  بــالغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن والقانــون عــدد 22 لســنة 2016 المذكــور آنفــا للحلــول محــّل الإ 2017 المتعلــق بالإ

العامــة لتســيير المؤسســة أو تقديــر مؤهــالت موظفيهــا أو تغييرهــم أو رفضهــم القيــام بعملهــم مخالفيــن بذلــك واجباتهــم 

المهنيــة، طالبــا علــى أســاس ذلــك رفــض الدعــوى أصــال.

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في الدعوى.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عـــ22ــــــدد لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

حيــث دفــع الرئيــس المديــر العــام لوكالــة إفريقيــا لالأنبــاء ضمــن تقريــره برفــض الّدعــوى شــكالً علــى أســاس أّن المّدعــي 

تقــّدم بهــا خــارج الآجــال القانونيــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 30 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 

24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة. 

وحيــث نــّص الفصــل 29 مــن القانــون عــدد 22 لســنة 2016 المذكــور أعــاله علــى أنـّـه »يمكــن لطالــب النفــاذ عنــد رفضــه 

ــم لــدى رئيــس الهيــكل المعنــي فــي أجــل أقصــاه العشــرين )20( يومــا اّلتــي تلــي  القــرار المتخــذ بخصــوص مطلبــه، التظّل

عــالم بالقــرار. ويتعّيــن علــى رئيــس الهيــكل الــرّد فــي أقــرب الآجــال الممكنــة علــى أل يتجــاوز ذلــك أجــال أقصــاه عشــرة )10(  الإ

أيــام مــن تاريــخ إيــداع مطلــب التظّلــم.

ويعتبر عدم رّد رئيس الهيكل المعنّي خالل هذا الأجل، رفًضا ضمنّيا. 

كمــا يمكــن لطالــب النفــاذ الطعــن مباشــرة فــي قــرار الهيــكل المعنــي لــدى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليهــا 

بالفصــل 37 مــن هــذا القانــون«.

وحيــث اقتضــى الفصــل 30 مــن نفــس القانــون المذكــور أعــاله أنّــه: »يمكــن لطالــب الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي حالــة 

رفــض مطلــب التظّلــم مــن قبــل رئيــس الهيــكل أو عنــد عــدم رّده خــالل أجــل عشــرة )10( أيـّـام مــن تاريــخ توصلــه بالمطلــب 

أن يطعــن فــي هــذا القــرار لــدى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك خــالل أجــل ل يتجــاوز العشــرين )20( يومــا مــن تاريــخ 

بلــوغ قــرار الرفــض الصــادر عــن رئيــس الهيــكل إليــه أو مــن تاريــخ الرفــض الضمنــي«

وحيــث ثبــت مــن مظروفــات الملــف أّن المّدعــي تقــّدم بمطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة موضــوع الّدعــوى الماثلــة بتاريــخ 

28 مــاي 2019 وأنـّـه لــم يتلــّق أي رّد علــى مطلبــه مــن الجهــة المّدعــى عليهــا مّمــا توّلــد عنــه قــرارا ضمنيــا بالرفــض بدايــة مــن 

تاريــخ 18 جــوان 2019، فيكــون آخــر أجــل للطعــن أمــام الهيئــة موافقــا ليــوم 7 جويليــة 2019 والــذي يصــادف يــوم عطلــة 

وإذا كان اليــوم الأخيــر يــوم عطلــة رســمية امتــد الأجــل إلــى اليــوم الموالــي لنتهــاء العطلــة تطبيقــا للفصــل 143 مــن مجلــة 

اللتزامــات والعقــود.

وحيــث تبعــا لمــا ســبق بســطه، فــإّن قيــام العــارض بهــذه الدعــوى بتاريــخ 8 جويليــة 2019 يكــون حاصــالً فــي الآجــال 

القانونيــة المنصــوص عليهــا بالفصــول المشــار إليهــا أعــاله ويّتجــه بالتالــي رفــض الدفــع المثــار بهــذا الخصــوص.

وحيث قّدمت الّدعوى مّمن له الّصفة وكانت مستوفّية لشروطها الشكلّية، مّما يتجه معه قبولها شكال.
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من جهة االأصل: 

حيــث تهــدف الّدعــوى إلــى طلــب إلــزام الرئيــس المديــر العــام لوكالــة إفريقيــا لالأنبــاء بتمكيــن العــارض مــن نســخة 

ورقيــة مــن الوثائــق التاليــة: 

تاريخ تكوين وتركيبة اللجنة الداخلية للتدقيق والتحقيق في التجاوزات المرتكبة من قبل الموظفة ) ه. ه(. –

نسخة من جميع أعمال اللجنة المذكورة وتقاريرها. –

دارة العامة إزاء الإخاللت المرتكبة من الموظفة )ه.ه(. – القرارات المتخذة من الإ

 اســتنادا إلــى حّقــه فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 

مــارس 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

ــة  ــاء بصف ــب القض ــوى، بطل ــن الّدع ــاق رّده ع ــي نط ــاء، ف ــا لالأنب ــة إفريقي ــام لوكال ــر الع ــس المدي ــع الرئي ــث دف وحي

ــإّن  ــة ف ــة إحتياطي ــة، وبصف ــال القانوني ــارج الآج ــّدم خ ــة ق ــام الهيئ ــن أم ــار وأّن الطع ــكال بإعتب ــوى ش ــض الّدع ــة برف أصلي

ســتثناءات المنصــوص  ــة الإ ــات شــخصية وتدخــل تحــت طائل ــق بمعطي ــاذ تتعل ــب النف ــات موضــوع مطل ــق والمعلوم الوثائ

ــا فــي  ــى المعلومــة، مضيف ــاذ إل ــق بالحــق فــي النف ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل ــا بالفصــل 24 مــن القان عليه

بــالغ عــن الفســاد وحمايــة  ســياق متصــل أنـّـه ل يجــوز منطقــا وقانونــا الإحتمــاء وراء القانــون عــدد 10 لســنة 2017 المتعلــق بالإ

دارة العامــة لتســيير المؤسســة أو تقديــر مؤهــالت  المبلغيــن والقانــون عــدد 22 لســنة 2016 المذكــور آنفــا للحلــول محــّل الإ

ــك رفــض  ــى أســاس ذل ــا عل ــة، طالب ــك واجباتهــم المهني ــن بذل ــام بعملهــم مخالفي ــا أو تغييرهــم أو رفضهــم القي موظفيه

الدعــوى أصــال.

وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن الدولة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة

ــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي تــم تنظيــم طــرق  وحيــث أّن الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، يعــّد حّق

ــق بالحــق فــي  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعل وإجــراءات ممارســته بموجــب القان

ــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعلــق  ــى المعلومــة وذلــك بغــرض تحقيــق عــدة أهــداف لعــّل أبرزهــا تعزي النفــاذ إل

ــة. بالتصــرّف فــي المرافــق العمومي

وحيــث إقتضــى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور، أنـّـه ل يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 

ــا أو  ــل بهم ــا يتص ــة فيم ــات الدولي ــي أو بالعالق ــاع الوطن ــام أو بالدف ــن الع ــرر بالأم ــاق ض ــى إلح ــؤّدي إل ــك ي إّل إذا كان ذل

بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.

وحيــث إقتضــى الفصــل 27 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016، أنّــه إذا كانــت 

المعلومــة المطلوبــة مشــمولة جزئيــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و 25 مــن هــذا القانــون، فــال يمكــن النفــاذ إليهــا 

إل بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالســتثناء متــى كان ذلــك ممكنــا.

وحيــث أن حصــول العــارض علــى نســخة ورقيــة مــن الوثائــق المطلوبــة، ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إلحــاق أّي ضــرر 

ســتثناء الــواردة بالفصــل 24 مــن القانــون  بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي، كمــا أنــه ل ينــدرج ضمــن أي حالــة مــن حــالت الإ

الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيــث لئــن تضّمنــت الوثائــق المطلوبــة بعــض بيانــات الشــخصية تخــّص بعــض الأشــخاص المذكوريــن بــه، فــإّن ذلــك 
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ــه مــن الممكــن حجــب هــذه المعطيــات الشــخصية عنــد تســليم  ل يحــول دون إمكانيــة النفــاذ إلــى هــذه الوثائــق طالمــا أنّ

الوثائــق وفًقــا لمــا تخّولــه أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاله دون المســاس ببقيــة المعلومــات المــراد النفــاذ 

إليهــا موضــوع مطلــب النفــاذ.

ــق أهــداف  ــا ينصهــر ضمــن تحقي ــة، إنّم ــق المطلوب ــى الوثائ ــك فــإن حصــول المّدعــي عل ــى خــالف ذل ــه عل ــث أنّ وحي

ــة، ويســمح بدعــم  ــق العام ــي المراف ــق بالتصــرف ف ــا يتعل ــدأي الشــفافية والمســاءلة فيم ــس مب ــى تكري ــة إل ــون الرامي القان

ــي المــال العــام. مشــاركة العمــوم فــي متابعــة حســن التصــرف ف

 وحيث يتجه على ضوء ما سبق بسطه، الستجابة لطلبات العارض المقدمة في هذا الخصوص.

ولهذه االأسبـاب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: قبــول الدعــوى شــكال وفــي الأصــل بإلــزام الرئيــس المديــر العــام لوكالــة تونــس إفريقيــا لالأنبــاء بتمكيــن العــارض 

مــن نســخة مــن الوثائــق التاليــة:

ــة مــن قبــل الموظفــة )ه. ه(  – ــة للتدقيــق والتحقيــق فــي التجــاوزات المرتكب ــة الداخلي ــة الّلجن ــن وتركيب ــخ تكوي تاري

ــا. وتركيبته

جميع أعمال الّلجنة المذكورة وتقاريرها. –

دارة العامــة لوكالــة تونــس إفريقيــا لالأنبــاء إزاء الإخــاللت المرتكبــة مــن الموظفــة )ه.ه(  – القــرارات المّتخــذة مــن الإ

مــع حجــب المعطيــات الشــخصية الــواردة بهــذه الوثائــق.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 05 مــارس 2020 برئاســة 

ــة الخماســي  الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس هاجــر الطرابلســي ورقّي

وريــم العبيــدي ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني.
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القرار عدد 1243 بتاريخ 9 سبتمبر 2020

م.ع / والي قفصة

المفاتيج: رفض ضمني،أجل الطعن، الرفض شكال.

المبـــــــــــــدأ

ــه تطبيقــا الأحــكام الفصليــن المشــار إليهمــا، يغــدو آخــر أجــل لقيــام العارضــة بدعواهــا  وحيــث أنّ

ــبتمبر  ــي 27 س ــال ف ــوى الح ــا بدع ــي قيامه ــه بالتال ــون مع ــا يك ــبتمبر 2019، مّم ــوم 17 س ــا لي موافق

ــح برفــض الدعــوى شــكال. ــذي يتجــه معــه التصري ــر ال ــة، االأم 2019 حاصــالً خــارج االآجــال القانوني

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الدعــوى المقّدمـة مـن المّدعيـة المذكـورة أعـاله بتاريـخ 27 سـبتمبر 2019 والمرّسـمة بكتابـة 

الهيئـة تحـت عـدد1243/2019 والمتضّمنـة أنّهـا تقّدمـت بمطلـب فـي النفـاذ إلـى المعلومـة إلـى والـي قفصـة بتاريـخ 08 أوت 

2019 قصـد الحصـول علـى نسـخة ورقيـة مـن محضر الجلسـة المنعقـدة بتاريـخ 27 فيفـري 2019 بمقـّر معتمديـة الرديف بين 

مجموعـة مـن فالحـي السـقدود4 بحضـور عضـو مـن إتحاد فالحـي الرديـف وعمـدة أولد بويحي، غيـر أنّها لـم تتّلق رّدا بشـأنه، 

فأودعـت مطلـب تظّلـم فـي نفـس الغـرض بتاريـخ 23 سـبتمبر2019 غيـر أنّهـا لـم تتوّصـل بأيّة إجابـة، الأمـر الـذي دفعها إلى 

القيـام بالدعـوى الماثلـة طالبـة إلـزام والـي قفصـة بتمكينها مـن المحضر المطلوب إسـتنادا إلى حّقهـا في النفاذ إلـى المعلومة 

المنصـوص عليـه بأحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلـق بالحـّق فـي النفاذ إلـى المعلومة.

 وبعد الّطالع على بقّية مظروفات الملف.

 وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عـــ22ــــــدد لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة وخاصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل: 

ــخ 08 أوت  ــة بتاري ــى المعلوم ــاذ إل ــي الّنف ــب ف ــة تقّدمــت بمطل ــف أّن المّدعي ــق المل ــى وثائ ــن بالرجــوع إل ــث يتبي  حي

2019، وأّن الجهــة المّدعــى عليهــا التزمــت الصمــت تجــاه مطلبهــا، مّمــا يكــون معــه قــد توّلــد عــن ذلــك رفضــا ضمنيــا لطلــب 

الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي تاريــخ 28 أوت 2019.

 وحيــث توّلــت العارضــة تقديــم مطلــب تظلــم إلــى رئيــس البلديــة المّدعــى عليهــا بتاريــخ 23 ســبتمبر 2019 غيــر أنّــه 

وأمــام تواصــل امتنــاع الجهــة المعنيــة عــن الــرّد توّلــت القيــام بدعــوى الحــال أمــام الهيئــة. 
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وحيــث اقتضــى الفصــل 15 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــة مــا يلــي: » يعتبــر عــدم رّد الهيــكل المعنــي علــى مطلــب النفــاذ فــي االآجــال القانونيــة المنصوص 

ــراءات  ــا لالإج ــكل وفق ــرار الهي ــي ق ــن ف ــي الطع ــاذ ف ــب النف ــال لطال ــح المج ــا يفت ــا ضمني ــون، رفض ــذا القان ــا به عليه

المنصــوص عليهــا بالفصليــن 30 و31 مــن هــذا القانــون«.

ــض  ــة رف ــي حال ــة ف ــى المعلوم ــاذ إل ــب النف ــن لطال ــي: »يمك ــا يل ــون م ــن ذات القان ــث اقتضــي الفصــل 30 م  وحي

مطلــب التظلــم مــن قبــل رئيــس الهيــكل أو عنــد عــدم رّده خــالل أجــل عشــرة )10( أيــام مــن تاريــخ توصلــه بالمطلــب أن 

يطعــن فــي هــذا القــرار لــدى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة وذلــك خــالل أجــل ال يتجــاوز العشــرين )20( يومــا مــن تاريــخ 

بلــوغ قــرار الرّفــض الصــادر عــن رئيــس الهيــكل إليــه أو مــن تاريــخ الرفــض الضمنــي«

 وحيــث أنّــه تطبيقــا لأحــكام الفصليــن المشــار إليهمــا، يغــدو آخــر أجــل لقيــام العارضــة بدعواهــا موافقــا ليــوم 17 

ســبتمبر 2019، مّمــا يكــون معــه بالتالــي قيامهــا بدعــوى الحــال فــي 27 ســبتمبر 2019 حاصــالً خــارج الآجــال القانونيــة، الأمــر 

الــذي يتجــه معــه التصريــح برفــض الدعــوى شــكال.

ولهذه االأسبـاب 

قّررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: رفض الدعوى شكال.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 03 ســبتمبر 2020 برئاســة 

الســيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي ورفيــق 

بــن عبــد اللــه.



الفصل 38:
 تتوّلــى الهيئــة بالخصــوص: البــت فــي الدعــاوى المرفوعــة لديهــا فــي مجــال 	 

النفــاذ إلــى المعلومــة. وللغــرض يمكنهــا عنــد االقتضــاء القيــام بالتحريــات 
الالزمــة علــى عيــن المــكان لــدى الهيــكل المعنــي ومباشــرة جميــع إجــراءات 

التحقيــق وســماع كل شــخص تــرى فائــدة فــي ســماعه،

إعالم كل من الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها،	 

نشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها،	 

متابعــة االلتــزام بإتاحــة المعلومــة بمبــادرة مــن الهيــكل المعنــي بخصــوص 	 
المعلومــات المنصــوص عليهــا بالفصــول 6 و7 و8 مــن هــذا القانــون وذلــك 

إمــا تلقائيــا مــن الهيئــة أو علــى إثــر تشــكيات مــن الغيــر،

إبــداء الــرأي وجوبــا فــي مشــاريع القوانيــن والنصــوص الترتيبيــة ذات العالقة 	 
بمجــال النفــاذ إلــى المعلومة،

ــاكل 	  ــع الهي ــيق م ــة بالتنس ــى المعلوم ــاذ إل ــة النف ــر ثقاف ــى نش ــل عل العم
ــام  ــالل القي ــن خ ــي م ــع المدن ــون والمجتم ــذا القان ــكام ه ــة الأح الخاضع

بأنشــطة تحسيســية وتكوينيــة لفائــدة العمــوم،

إعــداد االأدلــة الالزمــة حــول حــق النفــاذ إلــى المعلومــة، توضــع هــذه االأدلــة 	 
ــة  ــى المعلوم ــاذ إل ــاص بالنف ــن خ ــا برك ــر وجوب ــوم وتنش ــة العم ــى ذم عل

ــواب. بموقــع ال

القيــام بتقييــم دوري حــول مــدى تكريــس حــق النفــاذ إلــى المعلومــة مــن 	 
طــرف الهيــاكل الخاضعــة الأحــكام هــذا القانــون،......

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1582 بتاريخ 5 مارس 2020.

ع.ش / رئاسة الجمهورية في شخصممثلها القانوني

المفاتيح: عدم إختصاص، قرار جبر الضرر، هيئة الحقيقة والكرامة، شهادة اعتذار، فتح تحقيق في انتهاكات. 

المبـــــــــــــدأ

لــزام الجهــة المّدعــى  وحيــث أّن طلــب العــارض المتمثــل فــي تدّخــل هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة الإ

عليهــا بتنفيــذ قــرار جبــر الضــرر الصــادر عــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة لفائــدة العــارض وتمكينــه مــن 

عتــذار كإلزامهــا بفتــح تحقيــق فــي االنتهــاكات التــي تعــرّض لهــا مــن قبــل  شــهادة إســمية مــن نــص االإ

ــن  ــل 38 م ــه بالفص ــوص علي ــة المنص ــاص الهيئ ــن اختص ــرورة ع ــرج بالض ــكرية، يخ ــة العس المؤّسس

ــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة. القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعّل

بعـد الّطـالع علـى عريضـة الّدعـوى المقدمة من المّدعي المذكـور أعاله بتاريـخ 26 نوفمبر 2019 والمرّسـمة بكتابة الهيئة 

تحـت عـدد 1582 والمتضّمنـة أنّـه توجـه بمراسـلة إلى رئيـس الجمهورية بتاريـخ 6 نوفمبر 2019 قصـد مطالبته بتنفيـذ قرار جبر 

الضـرر الصـادر لفائدتـه عـن هيئـة الحقيقـة والكرامـة وتمكينـه من شـهادة إسـمية من نـص العتـذار كمطالبته بفتـح تحقيق في 

النتهـاكات التـي تعـرض لهـا مـن قبـل المؤّسسـة العسـكرية، إلّ أنّـه لـم يتلـّق رّدا على مطلبـه مماّ دفعـه للقيام بدعـوى الحال 

لـزام الجهة المّدعـى عليها بالسـتجابة لطلباته. طالبـا تدّخـل هيئـة النفـاذ إلـى المعلومة لإ

 وبعــد الّطــالع علــى القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس2016 المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ 

إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة االختصاص 

لــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتنفيــذ   حيــث تهــدف الّدعــوى الماثلــة إلــى طلــب تدّخــل هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة لإ

ــذار  عت ــه مــن شــهادة إســمية مــن نــص الإ ــدة العــارض وتمكين ــة الحقيقــة والكرامــة لفائ ــر الضــرر الصــادر عــن هيئ قــرار جب

كإلزامهــا بفتــح تحقيــق فــي النتهــاكات اّلتــي تعــرّض لهــا مــن قبــل المؤّسســة العســكرية.

وحيــث اقتضــى الفصــل 38 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــق 

ــى  ــاذ إل ــي مجــال النف ــا ف ــة إليه ــاوى المرفوع ــي الدع ــّت ف ــة بالخصــوص: - الب ــى الهيئ ــة أن: »تتول ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ف

ــكل المعنــي ومباشــرة  ــدى الهي ــن المــكان ل ــى عي ــات الالزمــة عل ــام بالتحري ــد القتضــاء القي المعلومــة، وللغــرض يمكنهــا عن

إجــراءات التحقيــق وســماع كل شــخص تــرى فائــدة فــي ســماعه...«
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وحيــث يخلــص مــن هــذه الأحــكام أّن الختصــاص القضائــي للهيئــة يقتصــر علــى البــت فــي الدعــاوى المّتصلــة برفــض 

مطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة دون ســواها.

لــزام الجهــة المّدعــى عليهــا بتنفيــذ قــرار  وحيــث أّن طلــب العــارض المتمثــل فــي تدّخــل هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة لإ

عتــذار كإلزامهــا  جبــر الضــرر الصــادر عــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة لفائــدة العــارض وتمكينــه مــن شــهادة إســمية مــن نــص الإ

ــة  ــل المؤّسســة العســكرية، يخــرج بالضــرورة عــن اختصــاص الهيئ ــن قب ــا م ــي تعــرّض له ــاكات الت ــي النته ــق ف ــح تحقي بفت

المنصــوص عليــه بالفصــل 38 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعّلــق بالحــق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

وحيث يّتجه تأسيسا على ذلك رفض الّدعوى لعدم الختصاص.

 

ولهذه االأسبـاب 

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي: 

أّوال: رفض الدعوى لعدم الختصاص.

ثانيا: توجيه نسخة مثلما حّرر بالمحضر هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة الّنفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 05 مــارس 2020 برئاســة 

ــة الخماســي وهاجــر الطرابلســي  الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســّيدات والّســادة أعضــاء المجلــس رقّي

ورفيــق بــن عبــد اللــه ومحمــد القســنطيني وريــم العبيــدي.

يراجــع فــي نفــس الســياق القــرار عــدد 1578 بتاريــخ 9 جانفــي 2020 والقــرار عــدد 1607 بتاريــخ 2 جانفــي 2020 والقــرار 

عــدد 1819 بتاريــخ 18 جــوان 2020.



الفصل 61:
ــر، مــن  ــة فــي ممارســة نشــاطها فــي ظــرف ســنة علــى أقصــى تقدي تشــرع الهيئ

ــخ نشــر هــذا القانــون. تاري

داريــة النظــر فــي القضايــا المتعّلقــة بالطعــون فــي قــرارات  تواصــل المحكمــة االإ
رفــض النفــاذ إلــى المعلومــة والمنشــورة لديهــا قبــل شــروع الهيئــة فــي ممارســة 
جــراءات المنصــوص عليهــا بأحــكام المرســوم  نشــاطها وذلــك وفقــا للقواعــد واالإ
عــدد 41 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2011 المتعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق 
داريــة للهيــاكل العموميــة كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالمرســوم عــدد 54 لســنة  االإ

2011 المــؤرخ فــي 11 جــوان 2011.

ــذ  ــية وينف ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس ــي بالرائ ــون االأساس ــذا القان ــر ه ينش
ــة. ــن الدول ــن قواني ــون م كقان

أهم المبادئ التي تّم تكريسها صلب 
قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2020
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القرار عدد 1394 بتاريخ 2 جويلية 2020

ه.و/ وزير التربية

دارية. دارية، طعن جديد، مواصلة النظر من المحكمة الإ المفاتيح: أحكام انتقالية،قيام سابق أمام المحكمة الإ

المبـــــــــــــدأ

ــارس2016  ــي 24 م ــؤرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون االأساس ــن القان ــل 61 م ــث أّن الفص وحي

داريــة تواصــل الّنظــر فــي  والمتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة اقتضــى صراحــة أّن المحكمــة االإ

القضايــا المتعّلقــة بالطعــون فــي قــرارات رفــض النفــاذ إلــى المعلومــة المنشــورة لديهــا قبــل شــروع 

الهيئــة فــي ممارســة نشــاطها.

دارية حول نفس الموضوع رّسمت  وحيث ثبت للهيئة أّن العارضة توّلت تقديم دعوى أمام المحكمة االإ

التربية بتمكين  بإلزام وزير  ابتدائي في 23 فيفري 2016 يقضي  تحت عدد 713088 وصدر فيها حكم 

المدعية من االطالع على أوراق إمتحاناتها في الدورة الرئيسية للباكالوريا دورة 2012.

وحيــث أّن التطبيــق الّســليم الأحــكام الفصــل 61 مــن القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المشــار 

داريـّـة بالّدعــوى فــي طورهــا االســتئنافي والبــّت فيهــا  إليــه أعــاله، يقتضــي مواصلــة تعّهــد المحكمــة االإ

جــراءات المنصــوص عليهــا بالمرســوم عــدد41 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 26 مــاي  طبقــا للقواعــد واالإ

2011، االأمــر الــذي يتعّيــن معــه بالتالــي التصريــح بعــدم قبــول الدعــوى الماثلــة.

بعـد الطـاّلع علـى عريضـة الّدعـوى المقّدمة من قبل الأسـتاذة عواطـف علولو نيابة عـن المّدعية المذكورة أعـاله، بتاريخ 

25 أكتوبـر 2019 والمرّسـمة تحـت عـدد 1394 والمتضمنـة أنّهـا تقّدمـت بتاريـخ 1 أكتوبر2019 بمطلـب في الّنفاذ إلـى المعلومة 

إلـى وزيـر التربيـة قصـد تمكينهـا شـخصيا أو بواسـطة ممثلها القانوني مـن الإطالع على عين المـكان على جميـع أوراق امتحاناتها 

فـي الـدورة الرئيسـية للباكالوريـا دورة جـوان 2012، غيـر أنّهـا لـم تتلـّق أي رّد بشـأنه رغـم انقضاء الأجـل القانوني، الأمـر اّلذي 

طـالع علـى الوثائـق المطلوبة اسـتناًدا إلى  دفعهـا للقيـام بالّدعـوى الماثلـة طالًبـة إلـزام الجهـة المّدعـى عليهـا بتمكينهـا مـن الإ

أحـكام القانـون الأساسـي عـدد 22 لسـنة 2016 المـؤّرخ فـي 24 مـارس 2016 والمتعّلق بالحّق فـي الّنفاذ إلـى المعلومة.

وبعــد الّطــالع علــى التقريــر المدلــى بــه مــن قبــل وزيــر التربيــة بتاريــخ 21 نوفمبــر 2019 والمتضمــن بالخصــوص أّن 

طلــب رفــض الدعــوى شــكال باعتبــار وأّن قيــام العارضــة كان خــارج الآجــال القانونيــة تطبيقــا للفصــل 29 مــن القانون الأساســي 

ــر  ــه عمــال بقــرار وزي ــة الأصــل فإنّ ــه مــن ناحي ــى المعلومــة، مضيفــا أنّ عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إل

ــن الصــادر  ــة والتكوي ــوزارة التربي ــة ب ــق الخصوصي ــق بجــداول مــدد اســتبقاء الوثائ ــة المــؤرخ فــي 22/09/2003 المتعل التربي

بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 77 بتاريــخ 26/09/2003 الــذي تضّمــن أّن أوراق التحاريــر الخاصــة بالمتحانــات 

والمناظــرات المهنيــة تتلــف بعــد مــرور ثــالث ســنوات مــن إجــراء المتحــان فإنـّـه يســتحيل ماديــا تمكيــن العارضــة مــن مطلبهــا، 

وأدلــى بنســخة مــن جــداول اســتبقاء الوثائــق الخاصــة بــوزارة التربيــة.
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ــخ 3 ديســمبر 2019 والمتضمــن بالخصــوص  ــة العارضــة بتاري ــل نائب ــه مــن قب ــى ب ــر المدل ــى التقري طــالع عل وبعــد الإ

أّن الدفــع الشــكلي المتمســك بــه مــن قبــل الجهــة المّدعــى عليهــا ل أســاس لــه مــن الصحــة باعتبــار وأّن العارضــة تقّدمــت 

بمطلــب للنفــاذ إلــى المعلومــة إلــى وزيــر التربيــة بتاريــخ 1 أكتوبــر 2019 وقيامهــا كان فــي 25 أكتوبــر 2019 أي فــي الآجــال 

ــة المــؤرخ فــي 22/09/2003  ــر التربي القانونيــة، مضيفــة أّن تمســك الجهــة المّدعــى بإتــالف الوثائــق اعتمــادا علــى قــرار وزي

ــه منــذ ذلــك التاريــخ والعارضــة تطالــب  فــي غيــر طريقــه باعتبــار وأّن التصريــح بنتائــج الباكالوريــا كان فــي جــوان 2012 وأنّ

داريــة انتهــت بصــدور قــرار اســتعجالي  بالطــالع علــى أوراق المتحانــات ســواء بواســطة تنابيــه أو قضايــا لــدى المحكمــة الإ

داريــة تحــت عــدد 713088 بتاريــخ 23/02/2016 والقاضــي نّصــه بــالذن اســتعجاليا لوزيــر التربيــة بتمكيــن  عــن المحكمــة الإ

ــدورة  ــع أوراق امتحاناتهــا فــي ال ــى جمي ــن المــكان عل ــى عي ــي مــن الطــالع عل العارضــة شــخصيا أو بواســطة ممثلهــا القانون

ــت  ــق كان ــذه الوثائ ــت وأن ه ــا أضاف ــورة، كم ــدات المذك ــن المؤي ــخة م ــة بنس ــوان 2012 مدلي ــا دورة ج ــية للباكالوري الرئيس

موضــوع قضايــا منشــورة لــدى المحكمــة الداريــة وبقيــت متواصلــة الــى موفــى ســنة 2016 وبالتالــي ل يمكــن اتالفهــا، متمســكة 

فــي الأخيــر بطلباتهــا المضمنــة صلــب عريضــة الدعــوى.

وبعد الطالع على بقية مظروفات الملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيّة.

وبعــد الّطــالع علــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة وخاّصــة الفصــل 38 منــه.

قّررت الهيئة ما يلي:

من جهة الشكل:

حيث قدمت الدعوى في آجالها القانونية وممن لها الصفة مّما يتجه معه قبولها من هذه الناحية.

من جهة االأصل:

حيــث تهــدف الّدعــوى الماثلــة إلــى إلــزام الرئيــس وزيــر التربيــة بتمكيــن العارضــة شــخصيا أو بواســطة ممثلهــا القانونــي 

ــا دورة جــوان 2012، اســتنادا  ــدورة الرئيســية للباكالوري ــع أوراق امتحاناتهــا فــي ال ــى جمي ــن المــكان عل ــى عي طــالع عل مــن الإ

إلــى حّقهــا فــي النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 

والمتعّلــق بالحــّق فــي الّنفــاذ إلــى المعلومــة.

ــار أّن الوثيقــة  ــه تتعــّذر الســتجابة لطلــب العارضــة باعتب ــر التربيــة فــي نطــاق رّده عــن الدعــوى بأنّ وحيــث أفــاد وزي

المطلوبــة هــي وثيقــة داخليــة خاضعــة لجــداول مــدد اســتبقاء الوثائــق الخصوصيــة للــوزارة وأنـّـه تــّم إتالفهــا بعد أن اســتوفت 

الآجــال المضبوطــة لالحتفــاظ بهــا فــي أرشــيف الدارة وذلــك طبقــا لمقتضيــات قــرار وزيــر التربيــة المــؤرخ فــي 22/09/2003 

المتعلــق بجــداول مــدد اســتبقاء الوثائــق الخصوصيــة بــوزارة التربيــة والتكويــن الصــادر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية 

عــدد 77 بتاريــخ 26/09/2003.

ــة المــؤرخ  ــر التربي ــة العارضــة أّن تمســك الجهــة المّدعــى بإتــالف الوثائــق اعتمــادا علــى قــرار وزي وحيــث أفــادت نائب

ــخ  ــذ ذلــك التاري ــه من ــا كان فــي جــوان 2012 وأنّ ــج الباكالوري ــح بنتائ ــار وأّن التصري ــر طريقــه باعتب فــي 22/09/2003 فــي غي

داريــة انتهــت بصــدور  والعارضــة تطالــب بالطــالع علــى أوراق المتحانــات ســواء بواســطة تنابيــه أو قضايــا لــدى المحكمــة الإ
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داريــة تحــت عــدد 713088 بتاريــخ 23/02/2016 والقاضــي نّصــه بــالذن اســتعجاليا لوزيــر  قــرار اســتعجالي عــن المحكمــة الإ

التربيــة بتمكيــن العارضــة شــخصيا أو بواســطة ممثلهــا القانونــي مــن الطــالع علــى عيــن المــكان علــى جميــع أوراق امتحاناتهــا 

فــي الــدورة الرئيســية للباكالوريــا دورة جــوان 2012 مدليــة بنســخة مــن المؤيــدات المذكــورة، كمــا أضافــت وأن هــذه الوثائــق 

كانــت موضــوع قضايــا منشــورة لــدى المحكمــة الداريــة وبقيــت متواصلــة الــى موفــى ســنة 2016 وبالتالــي ل يمكــن اتالفهــا، 

متمســكة فــي الأخيــر بطلباتهــا المضمنــة صلــب عريضــة

وحيــث أّن الفصــل 61 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس2016 والمتعلــق بالحــق فــي 

ــا المتعّلقــة بالطعــون فــي قــرارات  داريــة تواصــل الّنظــر فــي القضاي النفــاذ إلــى المعلومــة اقتضــى صراحــة أّن المحكمــة الإ

رفــض النفــاذ إلــى المعلومــة المنشــورة لديهــا قبــل شــروع الهيئــة فــي ممارســة نشــاطها.

داريــة حــول نفــس الموضــوع رّســمت تحــت  وحيــث ثبــت للهيئــة أّن العارضــة توّلــت تقديــم دعــوى أمــام المحكمــة الإ

عــدد 713088 وصــدر فيهــا حكــم ابتدائــي فــي 23 فيفــري 2016 يقضــي بإلــزام وزيــر التربيــة بتمكيــن المدعيــة مــن الطــالع 

علــى أوراق إمتحاناتهــا فــي الــدورة الرئيســية للباكالوريــا دورة 2012.

ــاله،  ــه أع ــدد 22 لســنة 2016 المشــار إلي ــون الأساســي ع ــن القان ــليم لأحــكام الفصــل 61 م ــق الّس ــث أّن التطبي وحي

ــراءات  ــد والإج ــا للقواع ــا طبق ــّت فيه ــتئنافي والب ــا الس ــي طوره ــوى ف ــة بالّدع داريّ ــة الإ ــد المحكم ــة تعّه ــي مواصل يقتض

المنصــوص عليهــا بالمرســوم عــدد41 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 26 مــاي 2011، الأمــر الــذي يتعّيــن معــه بالتالــي التصريــح 

ــة. ــوى الماثل ــول الدع بعــدم قب

ولهذه االأسباب

قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة ما يلي:

أّوال: عدم قبول الدعوى.

ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.

وصــدر هــذا القــرار عــن مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2 جويليــة 2020 برئاســة 

الســّيد عدنــان الأســود، نائــب الرئيــس، وعضويــة الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس منــى الدهــان ورقيــة الخماســي وريــم 

العبيــدي وخالــد الســالمي.
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