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مركز البيوتكنولوجيا 

 بصفاقس

 

 دليل إجراءات النفاذ إلى المعلومة

 النــفـاذ إلى المـعـلـومـة

ضمان حق كل شخص في النفاذ للمعلومة" "  
)2016لسنة  22(قانون أساسي عدد   



 دليل النفـاذ إلى المعلومة

 مقدمة 
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 أهداف الدليل: -1

 د بتطبيقها في مجال هالتعريف بسياسة مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس التي سيتع

 تنفيذ قانون النفاذ إلى المعلومات و الوثائق التي تنتجها مصالحه و مخابره.

 و الطرق  الواردة عليه تحديد اإلجراءات التي سيعتمدها استجابة إلى مطالب النفاذ

 الممكن اتباعها.

 اإلطار القانوني و الترتيبي:  -2

 صدرت جملة من القوانين التونسية لمزيد دعم و تكريس 

   

  

  من دستور الجمهورية التونسية 32الفصل 

  2016مارس  24و المؤرخ في  2016لسنة  22القانون األساسي عدد 

 نصوصه التطبيقية.المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة و 

 في حق حول 2018 ماي 18 في المؤرخ 2018 لسنة 19 عدد منشور 
  .المعلومة إلى النفاذ
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  تعاريف: -1

 تنتجها التي و وعاؤها أو شكلها أو تاريخها كان مهما مدونة معلومة : كلمعلومة 

  نشاطها ممارسة اطار في القانون هذا ألحكام الخاضعة الهياكل عليها تتحصل أو

 في الحق و المعنى الهيكل من بمبادرة المعلومة نشر :المعلومة الى النفاذ 

 بطلب. عليها الحصول

 الى النفاذ فى معنوى او طبيعى شخص كل حق ضمان الى القانون هذا يهدف 

 :بغرض المعلومة

 المعلومة، على الحصول  

 المرفق فى بالتصرف يتعلق فيما خاصة و المسالة و الشفافية مبدأي تعزيز 

  العام،

 ألحكام الخاضعة الهياكل فى الثقة دعم و العمومى المرفق جودة تحسين 

 القانون، هذا

 و تنفيذها متابعة و العمومية السياسات وضع في العموم مشاركة دعم 

 تقييمها،

 العلمي البحث دعم 
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 المعلومات التي يمكن النفاذ إليها: -2

  

 

  ꞉المبدأ 

الحق في النفاذ إلى جميع المعلومات 

  المتوفرة لدى المركز.

  

  ꞉ستثناءات اإل

ال يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات  -

المتعلقة بهوية األشخاص الذين قدموا 

معلومات بهدف اإلبالغ عن تجاوزات أو حاالت 

  فساد.

 رفض مطلب النفاذ إذا كان المطلب يخص -

يؤدي إلى إلحاق ضرر باألمن أو الدفاع 

الوطني أو العالقات الدولية، أو مس بحقوق 

حماية حياته الخاصة، معطياته الغير ( 

  الشخصية، ملكيته الفكرية)

  ال تعتبر هذه المجاالت استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة:

  تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو

  الحقا.

 عدم تقديمها بالنسبة  تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من

  لكل طلب يراعي التناسب بين المصالح المراد حمايتها و الغاية من مطلب النفاذ.

ال تنطبق االستثناءات على: المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن انتهاكات الفادحة لحقوق 

بالمصلحة اإلنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها و تتبع مرتكبيها ما لم في ذلك مساس 

  العليا للدولة.

 عليها المنصوص والشروط لالجال وفقا إليها للنفاذ قابلة باالستثناء المشمولة المعلومة تصبح

   باألرشيف. المتعلق بالتشريع
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 الموضوع اإلجراء المراجع و المالحظات

 من  13إلى غاية  9فقا للفصول و

 .2016لسنة  22القانون عدد 

  أنموذج مطلب النفاذ إلى المعلومة

 www.cbs.rnrt.tnبموقع الواب 

مطلب النفاذ المتاح تعمير 
للعموم على مواقع واب المركز 

 أو بمكتب الضبط

كيفية تقديم 

مطلب للنفاذ 

 إلى المعلومة

 يجب ان ينص على المعلومات التالية:

  الشخص الطبيعي: االسم و اللقب و

 العنوان

  الشخص المعنوي: التسمية

 االجتماعية و المقر.

  توضيحات متعلقة بالمعلومة المزمع

  إليها و الهيكل المعني.النفاذ 

تحرير مطلب كتابي من طرف 
  طالب المعلومة على ورق عادي

  طـالب النفاذ غير ملزم بذكر األسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة

 بصفاقس البيوتكنولوجيا مركز :العنوان 

   تونس 3018 صفاقس 1177 ب-ص

 216 74 871 816 :الهاتف + 

 216 74 875 818 :الفاكس+   

 بالنفاذ اإللكتروني للمكلف البريد: 

aycha.boukhris@cbs.rnrt.tn 

   :البريد اإللكتروني لنائبه

hedia.benbelagacem@cbs.rnrt.tn  

 باشرة لمكتب الضبط م

المركزي بالمركز مقابل وصل 

 يسل م وجوبا في الغرض.

  مباشرة للمكلف بالنفاذ أو

لنائبه مقابل وصل يسل م 

 وجويا في الغرض.

 طريق بريد مضمون  عن

 الوصول.

 الفاكس 

  البريد اإللكتروني مع

"طلب نفاذ التنصيص على 

بالموضوع، مع  لمعلومة"

  اإلعالم بالبلوغ.

كيفية إرسال 

و إيداع مطلب 

  النفاذ
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في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة و الكتابة من طرف طالب المعلومة أو فاقد السمع 

  بالنفاذ يتولى المكلف أو نائبه بتقديم المساعدة للمعني باألمر.أو البصر فإن المكلف 

في صورة عدم توفر المعلومة في الصيغة 

المطلوبة، فإن المركز يقوم بتوفير المعلومة 

  في الصيغة المتاحة.

عند إعداد مطلب النفاذ يجب 

بالمطلب أن   على المتقدم

  يختار احدى صيغ التالية:

  االطالع على المعلومة

على عين المكان، ما لم 

 يكن في ذلك إضرار بها،

  الحصول على نسخة

ورقية من المعلومة 

 المطلوبة،

  الحصول على نسخة

إلكترونية من المعلومة، 

 عند اإلمكان،

  الحصول على جزء أو

مقتطفات معينة من 

  المعلومة

كيفية و صيغ 
النفاذ إلى 

  المعلومة

يوما) بأي وسيلة  15أجل ال ينجاوز خمسة عشر يوما (يتم إعالم طالب النفاذ إلى المعلومة في 

تترك أثرا كتابيا، مع تقديم المساعدة الالزمة له بتوجيهه و إرشاده حتى يصبح المطلب مستوفيا 

للشروط المتعلقة بالهوية و العنوان و أيضا التوضيحات الضرورية بخصوص المعلومة و الهيكل 

  المعني و تحديد كيفية النفاذ إليها.

ال يتم تسليم الوثائق المطلوبة إال عند 

  توفر ما يفيد دفع ذلك المقابل المادي

 في الحق شخص لكلمبدئيا 

 بصفة المعلومة إلى النفاذ

 كان إذافي صورة ما  لكن، مجانية

 من جملة يقتضي المعلومة توفير

 صاحب المإع يتم المصاريف،

 دفع ضرورةب مسبقا المطلب

 ذلك يتجاوز ال أن على مقابل

المعاليم 
المستوجبة 
للنفاذ إلى 

  المعلومة
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المصاريف الحقيقية التي تحم لها 

  المركز.

من القانون  22إلى  14وفقا للفصول من 

  2016لسنة  22عدد 

عشرين يوما في أجل أقصاه 
من تاريخ توص له  يوما) )20(

  بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.

في الرد 
على مطلب 

النفاذ إلى 
  المعلومة 

فإن قرار  في حالة الرد بالرفض من المركز،

الرفض يكون كتابيا و معل ال مع التنصيص 

على آجال و طرق الطعن و الهياكل 

المختصة بالنظر فيه (الطعن أما الهيئة 

النفاذ إلى المعلومة/اإلستئناف أمام 

  المحكمة اإلدارية)

في صورة طلب النفاذ باإلطالع 

على المعلومة على عين 

فإن المكلف بالنفاذ إلى المكان، 

المعلومة بالمركز يقوم بالرد على 

عشرة ذلك في أجل أقصاه 

من تاريخ توصله  ) أيام10(

  .بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه

 يفتح ضمنيا رفضا القانونية اآلجال فى النفاذ مطلب على المركز در عدم يعتبر
   المركز قرار فى الطعن فى النفاذ لطالب المجال

  ) أيام10بعشرة (أيام)  10يوما أو  20( المذكورة اآلجال في التمديد يمكن 
 مع ،الهيكل نفسر لدى معلومات عدة على عالاإلط أو بالحصول األمر تعلق وإذا

   .بذلك النفاذ طالب إعالم

 بعنوإن المركز إلى الغير من تقديمها سبق قد المطلوبة المعلومة كانت إذا

 استشارة ع وبالموضو المعلومة طالب مالإع:المركز على يتعين فإنه سري،

 وذلك للمعلومة الكلية أو الجزئية اإلتاحة حول المعلل رأيه على للحصول الغير

 بمقتضى اذفالن مطلب تلقي تاريخ من ) يوما30أجل أقصاد ثالثين ( في

 .للمركز ملزما الغير رأي كونيو ،بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مضمون مكتوب

 تاريخ من يوما )15خمسة عشر ( أجل في هدر تقديم الغير على يتوجب

 ضمنية موافقة المذكورة اآلجال في رده عدم يعتبرو  االستشارة، مطلب تلقي

  . الغير من

 يقوم المركز فان حرمته، على أو شخص حياة على تأثير المعلومة إلى النفاذ لمطلب كان إذا

48  ثمان و أربعين أجل ذلك يتجاوز ال أن على ةيفور وبصفة كتابيا أثرا يتركل رد وتوجيه بإعداد

  .المطلب تقديم تاريخ من ساعة
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 إليها بالنفاذ المكلف فان المركز، غير هيكل لدى ،المطلب عموضو ،المعلومة رفتو صورة في

 في وذلك المعني، الهيكل على مطلبه بإحالة أو االختصاص بعدم اذفالن طالب بإعالم يقوم

   .بالمطلب لهص  تو تاريخ من أيام 5 أجل أقصاه  خمسة

 من بتمكينه يقوم المركز فإن منقوصة، اذفالن طالب عليها تحصل التي المعلومة أن ثبت إذا

   .الالزمة والتوضيحات التكميلية عطياتمال

 المتصلة مطالبه تكرار صورة في واحدة مرة من أكثر النفاذ طالب على دبالر ملزما غير المركز

  .موجب دون المعلومة بنفس

من قانون  31إلى غايى  29طبقا للفصول 

  :2016لسنة  22عدد 

  على المدير العام للمركز الرد في

أقرب اآلجال الممكنة على أال 

) أيام 10( 10يتجاوز ذلك أجال أقصاه 

  من تاريخ إيداع مطلب التظل م.

  يعتبر عدم رد المدير العام للمركز

 .رفضا ضمنياخالل هذا األجل 

يمكن تحميل مطلب التظلم من موقع 

  واب المركز.

 رفضه عند النفاذ لطالب يمكن

 مطلبه، خصوصب المتخذ القرار

 للمركز العام المدير لدى التظلم

في أجل أقصاه العشرين 

التي تلي اإلعالم  ) يوما20(

  بالقرار.

الطعن في     

القرار 

القاضي 

برفض مطلب 

النفاذ إلى 

  المعلومة

يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلم من قبل المدير 

من تاريخ توص له  ) أيام10خالل عشرة (العام للمركز أو عند عدم رد ه 

ل بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة و ذلك خال

من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن  ) يوما20أجل ال يتجاوز العشرين (

  المدير العام للمركز إليه أو تاريخ الرفض الضمني.

 أجال ذلك يتجاوز ال أن على الممكنة اآلجال أقرب في الدعوى في الهيئة تبت

 رهااقر ويكون الطعن بمطلب لهاص  تو تاريخ من يوما )45خمسة و أربعون ( أقصاه

   للمركز ملزما

 استئنافيا المعلومة إلى النفاذ هيئة قرار في الطعن للمركز أو النفاذ لطالب

  من تاريخ اإلعالم به. ) يوما30أجل الثالثين (  في ة،ياإلدار المحكمة أمام


