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؟تقديم مطلبمن يمكنه 

كل شخص طبيعي كل شخص معنوي
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كيف يمكنه ذلك ؟؟؟

 أو على ورق عاديبالموقع حسب المطبوعة المنشورة ( تقديم مطلب كتابي(
وإيداعه مباشرة لدى مكتب الضبط أو عبر البريد مضمون الوصول أو الفاكس 

.مع اإلعالم بالبلوغ الوابللمكلّف بالنفاذ بمدينة العلوم المذكور في موقع  أو البريد اإللكتروني

 وجوبا يتضمن المطلب:   
 للشخص الطبيعيولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة اسم.
 المعنوياالجتماعية والمقر بالنسبة للشخص التسمّية.
 المطلوبةالالزمة بالنسبة إلى المعلومة التوضيحات
 الحصول على المعلومة بهاالمراد الطريقة.

نسخة إلكترونية         اإلطالع على عين المكان            نسخة ورقية                                

هذاإن لم تكن لطالب الوثيقة القدرة على إعداد 

، أو كان عاجزا أو فاقدا لحاسة الكتابي المطلب 

السمع والبصر  يقوم المكلّف بالنفاذ بتقديم 

المساعدة الالزمة لطالب النفاذ
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إليها ؟؟؟المعلومات التي يمكن النفاذ  ماهي

المعلومة                                           مدينة العلوم بتونس إدليل المواطن للنفاذ 



آجال الحصول على المعلومة ؟؟؟ ماهي
.وذلك من تاريخ إيداع المطلب أو تاريخ تصحيحه يومــا              

.لإلطالع على المعلومة على عين المكان من تاريخ إيداع المطلب أو تصحيحه أيام 

مدة تمديد األجلين المذكورين أعاله مع إعالم طالب النفاذ بذلك إذا تعلق األمر بالحصول أو  أيام             
.اإلطالع   على عّدة معلومات لدى نفس الهيكل

.للرد على مطلب النفاذ إلى المعلومة التي لها تأثير على حياة شخص أو على حريته يوم

.إلعالم طالب النفاذ بعدم االختصاص وإعالمه بإحالة مطلبه على الهيكل المعني أيام 

الغير حول رأيه، المعلّل الملزم، إلمكانية إتاحة المعلومة بصفة جزئية  إلستشارة يوما 
.أو كلية والتي تحصلت عليها المؤسسة بعنوان سري      

أن يجيب على االستشارة) صاحب المعلومة ذات الطابع السري(على الغير  يوم 
.ويعتبر عدم رّده في هذا األجل موافقة ضمنية      

دليل المواطن للنفاذ إلى المعلومة                                           مدينة العلوم بتونس



مالحظات عامة

 ضمنيا رفضا القانونية اآلجال في النفاذ مطلب على الّرد عدم يعتبر •
 النموذج وفق الهيكل رئيس لدى التظلم من النفاذ طالب يمّكن

.بالموقع المنشور

 مرة من أكثر النفاذ طالب على بالرد ملزما المعني الهيكل يكون ال •
  دون المعلومة بنفس المتصلة مطالبه تكرار صورة في واحدة
.موجب

 النفاذ طالب إعالم يتم نشرها سبق بمعلومة النفاذ مطلب تعلق إذا •
. النشر فيه تمّ  الذي الموقع وتحديد بذلك
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؟؟؟إجراءات الطعن في قرار الرفض  ماهي

               المؤسسة رئيس لدى التظلم مطلبه، بخصوص المتخذ  الصريح أو الضمني القرار رفضه عند النفاذ لطالب يمكن
  أجل في اإلجابة المؤسسة رئيس على ويتعّين .بالقرار اإلعالم تلي التي يوما ) 20 ( العشرين أقصاه أجل في

.التظلّم مطلب إيداع تاريخ من أيام 10 أقصاه

.المعلومة إلى النفاذ هيئة لدى مباشرة الطعن النفاذ لطالب يمكن   كما

  المؤسسة رئيس قبل من التظلم لمطلب الصريح أو الضمني الرفض حالة في المعلومة إلى النفاذ لطالب يمكن
    بلوغ تاريخ من إبتداءا يوما 20 يتجاوز ال أجل خالل المعلومة إلى النفاذ هيئة لدى القرار هذا في الطعن
.الصريح أو الضمني الرفض قرار

  ويكون الطعن بمطلب توصلها تاريخ من يوما 45 أقصاه أجل في الدعوى في المعلومة إلى النفاذ هيئة تبتّ 
 اإلدارية المحكمة لدى إستئنافيا فيها الطعن يمكن الدرجة ابتدائية الهيئة قرارات وتعتبر .المعني للهيكل ملزما

.بها اإلعالم تاريخ من يوما 30 أجل في
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المستوجبة ؟؟؟  المعاليم ماهي
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