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بلدية المرسى

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية المرسى

دليل المواطن للنف اذ إلى المعلومة ببلدية المرسى
النف اذ إلى المعلومة

المراجع :

دليل إجراءات طلب النف اذ إلى المعلومة
-

اإلجراء
من ميكنه تقدمي مطلب؟

الفصل  32من دستور اجلمهورية التونسية لسنة .2014

-

القانون األساسي عدد  22لسنة  2016املؤرخ يف  24مارس .2016

-

منشور رئيس احلكومة عدد  19املؤرخ يف  18ماي .2018

مالحظات

الوصف المدقق لإلجراء
* حيق لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم يف تونس أو خارجها

العامة متاحة للجميع ) .
طلب املعلومة ( املعلومات ّ

" تضمن الدولة احلق يف اإلعالم واحلق يف النفاذ إىل املعلومة"

( الفصل  32من دستور اجلمهورية التونسية )

*حترير مطلب كتايب للحصول على الوثيقة وذلك عن طريق :
خمصصة للغرض ميكن طلبها من البلدية مباشرة  -يوجد أمنوذج مطلب النفاذ قابل للتحميل واإلستغالل ضمن انفذة النفاذ إىل املعلومة ابملوقع
مقيسة ّ
 تعمري مطبوعة إدارية ّيقدم املطلب؟
كيف ّ

( لدى فضاء املواطن أو عند اإلقتضاء لدى ّ
املكلف ابلنفاذ إىل املعلومة ) أو www.commune marsa.tn :
حتميلها عن طريق موقع الواب للبلدية .

يتضمن املطلب يف هذه احلالة إسم
 -أو على ورق عادي مع ضرورة أن ّ

والتسمية اإلجتماعيـ ـ ـ ـة
ولقب صاحبه وعنوانه ابلنسبة للشخص الطبيعي ّ

واملقر ابلنسبة للشخص املعنوي ابإلضافة إىل التوضيحات الالزمة ابلنسبة
إىل املعلومة املطلوبة واهليكل املعين ( ال يلزم طالب النفاذ بذكر األسباب أو
املصلحة من احلصول على املعلومة ضمن مطلب النفاذ).
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 إن مل تكن لطالب ّالنفاذ القدرة ( القراءة و الكتابة ) على إعداد هذا املطلب الكتايب  ،أوابلنفاذ بتقدمي املساعدة الالزمة له .
كان عاجزا أو فاقدا حلاسة السمع والبصر يقوم ّ
املكلف ّ

اإلجراء

يوجه املطلب؟
ملن ّ

مالحظات

الوصف المدقق لإلجراء
يوجه املطلب إىل املكلّف ابلنّفاذ إىل املعلومة لدى بلدية املرسى عن طريق :
* ّ
 اإليداع املباشر بفضاء املواطن . الربيد املضمون الوصول . الفاكس . الربيد اإللكرتوين مع اإلعالم ابلبلوغ.* يسلّم للطالب وصال يف الغرض .
أبي وسيلة ترتك أثرا كتابيا ،مع تقدمي املساعدة
* يتم إعالم الطالب ابملعطيات املنقوصة ابملطلب يف أقرب اآلجال ّ
حّت يكون املطلب مستوفيا للشروط ( خاصة فيما يتعلّق ابلبياانت الضرورية كاإلسم
الالزمة له بتوجيهه وإرشاده ّ
واللقب والعنوان ابلنسبة للشخص الطبيعي ،والتسمية اإلجتماعية واملقر ابلنسبة للشخص املعنوي ،ابإلضافة إىل
التوضيحات الالزمة خبصوص املعلومة املطلوبة واهليكل املعين وكذلك كيفية النفاذ إىل املعلومة).

 -لدى املكلف ابلنفاذ ببلدية املرسى.

 -على العنوان  01 :شارع احلرية قصر السعادة املرسى .2078

 على رقم .71.743.406 : على العنوان .conseilmunicipal18@gmail.com : اإلسم والربيد اإللكرتوين للمكلف ابلنفاذ إىل املعلومة و انئبهمنشورين ابملوقع التّالwww.commune marsa.tn :

( خانة " البلدية"  :إحداث البلدية ).

توصل املكلف
 يف أجل ال يتجاوز مخسة عشر يوما ( )15من اتريخ ّابلنفاذ ابملطلب .

* املبدأ  :احلق يف النفاذ إىل املعلومة .
* اإلستثناء  :يتم رفض طلب النفاذ يف احلاالت التالية :

ما هي املعلومات
الّت ميكن طلبها؟
ّ

 -إذا كان طلب النفاذ يؤدي إىل إحلاق ضرر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :

-ال تعترب هذه اجملاالت إستثناءات مطلقة حلق النفاذ إىل املعلومة.

 -تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر

* األمن العام ،
* الدفاع الوطين ،
* العالقات الدولية فيما يتصل هبما،
* حقوق الغري يف  - :محاية حياته اخلاصة
 معطياته الشخصية -ملكيته الفكرية.

جسيما سواء كان آنيا أو الحقا،

 تكون خاضعة لتقدير املصلحة العامة من تقدمي املعلومة أو منعدم تقدميها ابلنسبة لكل طلب.
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اإلجراء

مالحظات

الوصف المدقق لإلجراء

 -يراعى التناسب بني املصاحل املراد محايتها والغاية من مطلب النفاد.

 -ال تنطبق اإلستثناءات:

 على املعلومات الضرورية بغاية الكشف عن اإلنتهاكات الفادحة حلقوق اإلنسان أو جرائم احلرب أو البحث فيها  -ال يشمل النفاد إىل املعلومة البياانت املتعلقة هبويّة األشخاص الذينأو تتبّع مرتكبيها  ،ما مل يكن يف ذلك مساس ابملصلحة العليا للدولة.

الّت
ما هي املعلومات ّ
ميكن طلبها؟

 عند وجوب تغليب املصلحة العامة على الضرر الذي ميكن أن يلحق املصلحة املزمع محايتها لوج ـ ـ ـ ـ ـ ـود هتديدخطري للصحة أو السالمة أو احمليط أو جراء حدوث فعل إجرامي.

قدموا معلومات هبدف اإلبالغ عن جتاوزات أو حاالت فساد .

 إذا كانت املعلومة املطلوبة مشمولة جزئيا إبستثناء  ،فال ميكن النفاذ إليها إالّ بعد حجب اجلزء املعن ابإلستثناءمىت كان ذلك ممكنا .

 -يف صورة الرفض يتّم إعالم طالب النفاذ بذلك جبواب معلّل ،

 ينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه املبيّنة يف اجلواب على مطلب النفاذ. ميكن لطالب النفاد عند رفضه القرار املتخذ خبصوص مطلبه ،أن يتق ّدم أوالّ مبطلب تظلّم لدى رئيس اهليكلاملعين ابألمر يف أجل أقصاه عشرون (  )20يوما اليت تلي اإلعالم ابلقرار.

ماهي اإلدارات الّت بلديّة املرسى ( فضاء املواطن  /عند اإلقتضاء  :مكتب املكلف ابلنّفاذ إىل املعلومة ).

--------------

ميكن أن يشملها طلب
النفاذ؟
صور النفاذ إىل

املعلومة

➢ ميكن لطالب النفاذ عند إعداد املطلب أن حي ّدد الكيفيّة اليت متك ّّنه من النفاذ إىل املعلومـ ـ ـة واليت ميكن
أن تتّخذ إحدى الصيغ التالية :
➢ اإلطالع على املعلومة على عي املكان ،ما مل يكن يف ذلك إضرار هبا،
➢ احلصول على نسخة ورقية من املعلومة،
➢ احلصول على نسخة إلكرتونية من املعلومة  ،عند اإلمكان،
احلصول على مقتطفات من املعلومة .
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الصيغة املطلوبة.
ّ
يتعي توفري املعلومة يف ّ
الصيغة
الصيغة املطلوبة  ،يتعي توفري املعلومة يف ّ
عند عدم توفّرها يف ّ
املتاحة.

اإلجراء
ماهي املعاليم املستوجبة للنفاذ
إىل املعلومة ؟

الوصف المدقق لإلجراء
➢ املبدأ:

 -لكل شخص احلق يف النّفاذ إىل املعلومة بصفة جمانية .

• اإلسثتناء :

 إذا كان توفري املعلومة يقتضي مجلة من املصاريف ،يتم إعالم صاحب املطلب مسبّقاحتملتها البلديّة .
بضرورة دفع مقابل على أن ال يتجاوز ذلك املصاريف احلقيقية اليت ّ

• يتم الرد على مطلب النفاذ إىل املعلومة يف أجل أقصاه عشرون ()20يوما من اتريخ
التوصل ابملطلب أو من اتريخ تصحيحه .
ّ
ما هي آجال احلصول على
املعلومة املطلوبة ؟

مالحظات

الرد على ذلك يف
• طلب النفاذ ابإلطالع على املعلومة على عني املكان  :على البلدية ّ
التوصل ابملطلب أو من اتريخ تصحيحه.
أجل أقصاه عشرة ( )10أايم من اتريخ ّ

• ميكن التمديد يف اآلجال املذكورة (  20يوما  10 /أايم) بعشرة ( )10أايم :

 إذا تعلّق األمر ابحلصول أو اإلطالع على ع ّدة معلومات لدى البلديّة  ،مع إعالمطالب النفاذ بذلك.

• إذا كان ملطلب النفاذ إىل املعلومة أتثي على حياة شخص أو على حريته  :يتعي على البلدية
الرد مبا يرتك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن ال يتجاوز ذلك أجل مثان وأربعني
احلرص على ّ
( ) 48ساعة من اتريخ تقدمي املطلب وتعليل الرفض.

توفر املعلومة موضوع املطلب لدى هيكل غي البلديّة الذي مت إيداع مطلب النفاذ
• يف صورة ّ
يتعي على املكلف ابلنفاذ إعالم طالب النفاذ بعدم اإلختصاص أو إبحالة مطلبه
لديهاّ :

على اهليكل املعن ،وذلك يف أجل أقصاه مخسة ( )05أايم من اتريخ ّتوصله ابملطلب.

يتعني :
سري ّ :
• إذا كانت املعلومة املطلوبة قد سبق تقدميها من الغي إىل البلديّة بعنوان ّ
 إعالم طالب املعلومة ابملوضوع ،5

 ال يتم تسليم الواثئق املطلوبة إالّ عند تسليم ما يفيددفع ذلك املقابل.
 حت ّدد املعاليم مبقتضى قرار من وزير املالية.الرد ابلرفض ،جيب أن يكون قرار الرفض
 إذا كان ّكتابيا ومعلّال مع التنصيص على آجال وطرق الطعن
املختصة ابلنظر فيه.
واهلياكل
ّ

رد البلديّة على مطلب النفاذ يف اآلجال
 يعترب عدم ّالقانونية ،رفضا ضمنيا يفتح اجملال لطالب النفاذ يف
الطعن يف قرار البلديّة.
ابلرد على طالب النفاذ أكثر
 ال تكون البلديّة ملزما ّاملتصلة بنفس
من مرة واحدة يف صورة تكرار مطالبه ّ
املعلومة دون موجب.

 إستشارة الغي للحصول على رأيه املعلّل حول اإلاتحة اجلزئية أو الكلّية للمعلومة ،وذلكيف أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما من اتريخ تل ّقي مطلب النفاذ مبتقتضى مكتوب
مضمون الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ ،ويكون رأي الغي ملزما للبلديّة ،

رده يف أجل مخسة عشر ( )15يوما من اتريخ تل ّقي مطلب
يتوجب على الغري تقدمي ّ
 ّاإلستشارة،
الرد يف اآلجال املذكورة  ،موافقة ضمنية من الغري.
 -يعترب عدم ّ

يتعي على املكلّف ابلنفاذ إعالم
• إذا تعلّق مطلب النفاذ مبعلومة سبق للبلديّة نشرها ّ :
الطالب بذلك وحتديد املوقع الذي متّ فيه النشر.
حتصل عليها طالب النفاذ منقوصة  ،فإنّه على البلديّة متكينه من
➢ إذا ثبت أ ّن املعلومة ّ
اليت ّ
املعطيات التكميلية والتوضيحات الالّزمة .
• ميكن لطالب النّفاذ عند رفضه القرار املتّخذ خبصوص مطلبه أن يتق ّدم ّأوال مبطلب تظلّم
اليت تلي اإلعالم ابلقرار .
لدى رئيس البلديّة يف أجل أقصاه عشرون ( )20يوما ّ
هل ميكن لطالب ّالنفاذ إىل

املعلومة أن يطعن يف قرار إداري
يقضي برفض تسليمها له ؟
الطعون )
( ّ

يتعي على رئيس البلديّة الر ّد يف أقرب اآلجال املمكنة على أن ال يتجاوز ذلك أجال
•
ّ
أقصاه عشرة ( ّ )10أّيم من اتريخ إيداع مطلب التظلّم .

رد رئيس البلديّة خالل هذا األجل رفضا ضمنيّا .
يعترب عدم ّ

ميكن لطالب النّفاذ إىل املعلومة الطّعن مباشرة يف القرار البلدي لدى هيئة النّفاذ إىل املعلومة .
الرد خالل أجل عشرة()10
• ميكن لطالب النّفاذ ( يف حالة رفض مطلب التظلّم  /عدم ّ
ّأّيم) :

الرفض
الطّعن لدى هيئة النّفاذ إىل املعلومة يف أجل ال يتجاوز العشرين( )20يوما من اتريخ بلوغ قرار ّ
الضمين ) .
الرفض ّ
إليه/من اتريخ ّ
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تبت اهليئة يف ال ّدعوى يف أقرب اآلجال املمكنة على أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه
•
ّ
توصلها مبطلب الطّعن .
مخسة و أربعون ( )45يوما من اتريخ ّ

• قرار اهليئة ملزم للبلديّة .

ميكن لطالب النّفاذ إىل املعلومة أو للبلديّة الطّعن يف قرار هيئة النّفاذ إىل املعلومة إستئنافيّا أمام احملكمة
اإلداريّة يف أجل الثّالثني ( )30يوما من اتريخ اإلعالم به .
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