
 2016 مارس 24 مؤرخ في 2016 لسنة 22قانون أساسي عدد 
 (.1)يتعمق بالحق في النفاذ إلى المعمومة 

 
 

 باسـ الشعب،
 .وبعد مصادقة مجمس نواب الشعب

 :يصدر رئيس الجميورية القانوف األساسي اآلتي نصو 
 

 الباب األول 
 أحكام عامة

 
 :  ػ ييدؼ ىذا القانوف إلى ضماف حّؽ كؿ شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعمومة بغرضالفصل األّول

  الحصوؿ عمى المعمومة، –
  تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعمؽ بالتصرؼ في المرفؽ العاـ، –
  تحسيف جودة المرفؽ العمومي ودعـ الثّقة في اليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف، –
  دعـ مشاركة العمـو في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذىا وتقييميا، –
 . دعـ البحث العممي –

 
 : ػ ينطبؽ ىذا القانوف عمى اليياكؿ التالية2الفصل 
 رئاسة الجميورية وىياكميا، –
 رئاسة الحكومة وىياكميا، –
 مجمس نواب الشعب وىياكمو، –
 الوزارات ومختمؼ اليياكؿ تحت اإلشراؼ بالداخؿ والخارج، –
 البنؾ المركزي، –
 المؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيمياتيا بالخارج، –
 اليياكؿ العمومية المحمية والجيوية، –
 الجماعات المحمية،  –
 الييئات القضائية، المجمس األعمى لمقضاء، المحكمة الدستورية، محكمة المحاسبات، –
 الييئات الدستورية، –
 الييئات العمومية المستقمة، –
 الييئات التعديمية، –
 أشخاص القانوف الخاص التي تسّير مرفقا عاما، –
 .المنظمات والجمعيات وكؿ اليياكؿ التي تنتفع بتمويؿ عمومي –

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :األعماؿ التحضيرية  (1

 .2016 مارس 11مداولة مجمس نواب الشعب ومصادقتو بجمستػػو المنعقػدة بتاريخ 
 ."اليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف"ويشار إلييا ضمف ىذا القانوف بػ



 :  ػ يقصد بالمصطمحات التالية عمى معنى أحكاـ ىذا القانوف3الفصل 
 

 .نشر المعمومة بمبادرة مف الييكؿ المعني والحؽ في الحصوؿ عمييا بطمب : النفاذ إلى المعمومة –
كؿ معمومة مدونة ميما كاف تاريخيا أو شكميا أو وعاؤىا والتي تنتجيا أو تتحّصؿ عمييا اليياكؿ الخاضعة  : المعمومة –

 . ألحكاـ ىذا القانوف في إطار ممارسة نشاطيا
 .كؿ شخص، طبيعي أو معنوي، غير الييكؿ المعني الذي بحوزتو المعمومة وطالب النفاذ إلى المعمومة: الغير –

 
 ػ ال يحوؿ إيداع الوثائؽ المتضمنة لممعمومة المسموح بالنفاذ إلييا عمى معنى أحكاـ ىذا القانوف، باألرشيؼ، دوف الحؽ 4الفصل 

 . مف ىذا القانوف25 و24في النفاذ إلييا وذلؾ مع مراعاة أحكاـ الفصميف 
 

 ػ يتعّيف عمى جميع اليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف، رصد االعتمادات الالزمة لمبرامج واألنشطة المتعمقة بالنفاذ إلى 5الفصل 
 .المعمومة

 
 الباب الثاني

 من الهيكل المعني في واجب نشر المعمومة بمبادرة
 

 ػ يتعّيف عمى اليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف أف تنشر وتحّيف وتضع عمى ذمة العمـو بصفة دورية وفي شكؿ قابؿ 6الفصل 
 :لالستعماؿ المعمومات التالية

 
– ،  السياسات والبرامج التي تيـ العمـو
قائمة مفصمة في الخدمات التي يسدييا لمعمـو والشيادات التي يسّمميا لممواطنيف والوثائؽ الضرورية لمحصوؿ عمييا  –

 والشروط واآلجاؿ واإلجراءات واألطراؼ والمراحؿ المتعّمقة بإسدائيا،
 النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنّظمة لنشاطو، –
المياـ الموكولة إليو وتنظيمو الييكمي وعنواف مقره الرئيسي ومقراتو الفرعية وكيفية الوصوؿ إلييا واالتصاؿ بيا والميزانية  –

 .المرصودة لو مفصمة
 المعمومات المتعمقة ببرامجو وخاصة إنجازاتو ذات الصمة بنشاطو،  –
 مف ىذا 32قائمة اسمية في المكّمفيف بالنفاذ إلى المعمومة، تتضمف البيانات المنصوص عمييا بالفقرة األولى مف الفصؿ  –

 القانوف إضافة إلى عناويف بريدىـ اإللكتروني الميني، 
 قائمة الوثائؽ المتوفرة لديو إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسدييا والموارد المرصودة ليا، –
 شروط منح التراخيص التي يسدييا الييكؿ، –
 الصفقات العمومية المبرمجة والمصادؽ عمى ميزانيتيا والتي يعتـز الييكؿ إبراميا ونتائج تنفيذىا، –
 تقارير ىيئات الرقابة طبقا لممعايير المينية الدولية، –
 االتفاقيات التي تعتـز الدولة االنضماـ إلييا أو المصادقة عمييا، –
المعمومات اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية بما في ذلؾ نتائج وتقارير المسوحات اإلحصائية التفصيمية طبؽ  –

 مقتضيات قانوف اإلحصاء،



كؿ معمومة تتعمؽ بالمالية العمومية بما في ذلؾ المعطيات التفصيمية المتعمقة بالميزانية عمى المستوى المركزي والجيوي  –
والمحمي والمعطيات المتعمقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع النفقات العمومية وأىـ مؤشرات المالية 

 العمومية،
 .المعمومات المتوفرة لديو حوؿ البرامج والخدمات االجتماعية –

 
 مف ىذا القانوف، يتعيف نشر 2 ػ مع مراعاة اإلمكانيات المتاحة لميياكؿ المشار إلييا بالمطة األخيرة مف الفصؿ 7الفصل 

أشير وعند كؿ  (3) مف ىذا القانوف عمى موقع واب، وتحيينيا عمى األقؿ مّرة كّؿ ثالثة 6المعمومات المنصوص عمييا بالفصؿ 
 .تغيير يطرأ عمييا، وذلؾ مع التنصيص وجوبا عمى تاريخ آخر تحييف

 
 :ويجب أف يحتوي ىذا الموقع إضافة إلى المعمومات المذكورة، عمى ما يمي

 
 اإلطار القانوني والترتيبي المنظـ لمنفاذ إلى المعمومة، –
 دليؿ اإلجراءات المتعمؽ بالنفاذ إلى المعمومة والحصوؿ عمييا، –
جراءات التظّمـ والمصمحة المكمفة بتقّبميا لدى الييكؿ المعني، –  المطبوعات المتعّمقة بمطالب النفاذ وا 
 مف 4 و3تقارير الييكؿ المعني حوؿ تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف بما فييا التقارير الثالثية والسنوية المشار إلييا بالنقطتيف  –

 .  مف ىذا القانوف34الفصؿ 
 

 ػ تتوّلى اليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف نشر المعمومات بمبادرة منيا إذا تكّرر طمب النفاذ إلييا مّرتيف عمى األقؿ 8الفصل 
 . مف ىذا القانوف25 و 24وما لـ تكف مشمولة باالستثناءات المنصوص عمييا بالفصميف 

 
 الباب الثالث

 في النفاذ إلى المعمومة بمطمب
 

 القسم األول
 في إجراءات تقديم مطمب النفاذ إلى المعمومة

 
 ػ يمكف لكؿ شخص طبيعي أو معنوي أف يقدـ مطمبا كتابيا في النفاذ إلى المعمومة طبقا لنموذج مطمب كتابي معّد مسبقا 9الفصل 

 12 و10يضعو الييكؿ المعني عمى ذّمة العمـو بموقع الواب أو عمى ورؽ عادي يتضمف التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصميف 
 .مف ىذا القانوف

 
يتوّلى المكّمؼ بالنفاذ تقديـ المساعدة الالزمة لطالب الّنفاذ إلى المعمومة في حالة العجز أو عدـ القدرة عمى القراءة والكتابة أو كذلؾ 

 .عندما يكوف طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر
 

ويتـ إيداع مطمب النفاذ إما مباشرة لدى الييكؿ المعني مقابؿ وصؿ يسّمـ وجوبا في الغرض أو عف طريؽ البريد مضموف الوصوؿ 
 .أو الفاكس أو البريد اإللكتروني مع اإلعالـ بالبموغ

 



 ػ يجب أف يتضّمف مطمب النفاذ إلى المعمومة اإلسـ والمقب والعنواف بالنسبة لمشخص الطبيعي، والتسمية االجتماعية 10الفصل 
 . والمقر بالنسبة لمشخص المعنوي، باإلضافة إلى التوضيحات الالزمة بالنسبة لممعمومة المطموبة والييكؿ المعني

 
 . ػ ال يمـز طالب النفاذ بذكر األسباب أو المصمحة مف الحصوؿ عمى المعمومة ضمف مطمب النفاذ11الفصل 

 
 : ػ عند إعداد المطمب، يجب تحديد كيفية النفاذ إلى المعمومة وفؽ الصيغ التالية12الفصل 

 
 االطالع عمى المعمومة عمى عيف المكاف، ما لـ يكف في ذلؾ إضرار بيا، –
 الحصوؿ عمى نسخة ورقية مف المعمومة، –
 الحصوؿ عمى نسخة إلكترونية مف المعمومة، عند اإلمكاف، –
 .الحصوؿ عمى مقتطفات مف المعمومة –

 
 .يتعّيف عمى الييكؿ المعني توفير المعمومة في الصيغة المطموبة

 .وفي صورة عدـ توّفرىا في الصيغة المطموبة، يتعّيف عمى الييكؿ المعني توفير المعمومة في الصيغة المتاحة
 

 مف ىذا القانوف، يتولى المكّمؼ بالّنفاذ إلى 12 و10 ػ إذا لـ يتضّمف مطمب النفاذ البيانات المنصوص عمييا بالفصميف 13الفصل 
 .مف تاريخ توّصمو بالمطمب (15)المعمومة إبالغ طالب النفاذ بأّي وسيمة تترؾ أثرا كتابيا في أجؿ ال يتجاوز خمسة عشر يوما 

 
 القسم الثاني

 في الرّد عمى مطمب النفاذ إلى المعمومة
 

يوما مف تاريخ توّصمو بالمطمب أو مف  (20) ػ عمى الييكؿ المعني الرّد عمى كؿ مطمب نفاذ في أجؿ أقصاه عشريف 14الفصل 
 .تاريخ تصحيحو

 
ذا تعمؽ طمب النفاذ باالطالع عمى المعمومة عمى عيف المكاف، عمى الييكؿ المعني الرّد عمى ذلؾ في أجؿ أقصاه عشرة  ( 10)وا 

 .أياـ مف تاريخ توّصمو بالمطمب أو مف تاريخ تصحيحو 
 

ذا كاف الرّد بالرفض، فيجب أف يكوف قرار الرفض كتابيا ومعّمال مع التنصيص عمى آجاؿ وطرؽ الطعف واليياكؿ المختصة  وا 
 .  مف ىذا القانوف31 و30بالنظر فيو وفؽ أحكاـ الفصميف 

 
 ػ يعتبر عدـ رّد الييكؿ المعني عمى مطمب النفاذ في اآلجاؿ القانونية المنصوص عمييا بيذا القانوف، رفضا ضمنيا 15الفصل 

 . مف ىذا القانوف31 و30يفتح المجاؿ لطالب النفاذ في الطعف في قرار الييكؿ وفؽ اإلجراءات المنصوص عمييا بالفصميف 
 

 ػ ال يكوف الييكؿ المعني ممزما بالرد عمى طالب النفاذ أكثر مف مرة واحدة في صورة تكرار مطالبو المتصمة بنفس 16الفصل 
 .المعمومة دوف موجب

 



 
 ػ إذا كاف لمطمب النفاذ إلى المعمومة تأثير عمى حياة شخص أو عمى حريتو، فيتعيف عمى الييكؿ المعني الحرص عمى 17الفصل 

ساعة مف تاريخ تقديـ المطمب وتعميؿ  (48)الرد بما يترؾ أثرا كتابيا وبصفة فورية عمى أف ال يتجاوز ذلؾ أجؿ ثماف وأربعيف 
 . مف ىذا القانوف14الرفض وفقا ألحكاـ الفقرة الثالثة مف الفصؿ 

 
 ػ في صورة توّفر المعمومة موضوع المطمب لدى ىيكؿ غير الييكؿ الذي تـ إيداع مطمب النفاذ لديو، يتعّيف عمى 18الفصل 

أياـ  (5)المكمؼ بالنفاذ إعالـ طالب النفاذ بعدـ االختصاص أو بإحالة مطمبو عمى الييكؿ المعني، وذلؾ في أجؿ أقصاه خمسة 
 .مف تاريخ توّصمو بالمطمب

 
أياـ مع إعالـ طالب النفاذ بذلؾ إذا تعّمؽ  (10) مف ىذا القانوف بعشرة 14 ػ يمكف التمديد في اآلجاؿ المذكورة بالفصؿ 19الفصل 

 . األمر بالحصوؿ أو االطالع عمى عدة معمومات لدى نفس الييكؿ
 

 ػ إذا كانت المعمومة المطموبة قد سبؽ تقديميا مف الغير إلى الييكؿ المعني بعنواف سّري، فإنو يتعّيف عمى ىذا األخير 20الفصل 
بعد إعالـ طالب المعمومة بالموضوع استشارة الغير لمحصوؿ عمى رأيو المعّمؿ حوؿ اإلتاحة الجزئية أو الكّمية لممعمومة وذلؾ في 

ويكوف رأي . يوما مف تاريخ تمقي مطمب النفاذ بمقتضى مكتوب مضموف الوصوؿ مع اإلعالـ بالبموغ (30)أجؿ أقصاه ثالثيف 
 .الغير ممزما لمييكؿ المعني

 
ويعتبر عدـ الرد في اآلجاؿ . يوما مف تاريخ تمّقي مطمب االستشارة (15)يتوّجب عمى الغير تقديـ رّده في أجؿ خمسة عشر 

 . المذكورة، موافقة ضمنية مف الغير
 

 ػ إذا تعّمؽ مطمب النفاذ بمعمومة سبؽ لمييكؿ المعني نشرىا، يتعّيف عمى المكمؼ بالنفاذ إعالـ الطالب بذلؾ وتحديد 21الفصل 
 . الموقع الذي تـّ فيو النشر

 
 ػ إذا ثبت أف المعمومة التي تحّصؿ عمييا طالب النفاذ منقوصة، فإنو عمى اليياكؿ المعنية تمكينو مف المعطيات 22الفصل 

 .التكميمية والتوضيحات الالزمة
 

 القسم الثالث
 في المعاليم المستوجبة

 
ذا كاف توفير المعمومة يقتضي جممة مف المصاريؼ، يتـ 23الفصل   ػ لكّؿ شخص الحؽ في النفاذ إلى المعمومة بصفة مجانية، وا 

 .إعالـ صاحب المطمب مسبقا بضرورة دفع مقابؿ عمى أف ال يتجاوز ذلؾ المصاريؼ الحقيقية التي تحّمميا الييكؿ المعني
 .وال يتـ تسميـ الوثائؽ المطموبة إال عند تسميـ ما يفيد دفع ذلؾ المقابؿ

 
 
 
 



 الباب الرابع
 في استثناءات حق النفاذ إلى المعمومة

 
 ػ ال يمكف لمييكؿ المعني أف يرفض طمب النفاذ إلى المعمومة إال إذا كاف ذلؾ يؤّدي إلى إلحاؽ ضرر باألمف العاـ أو 24لفصل ا

بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيما يتصؿ بيما أو بحقوؽ الغير في حماية حياتو الخاصة ومعطياتو الشخصية وممكيتو 
 .الفكرية

 
وال تعتبر ىذه المجاالت استثناءات مطمقة لحؽ النفاذ إلى المعمومة و تكوف خاضعة لتقدير الضرر مف النفاذ عمى أف يكوف 

الضرر جسيما سواء كاف آنيا أو الحقا كما تكوف خاضعة لتقدير المصمحة العامة مف تقديـ المعمومة أو مف عدـ تقديميا بالنسبة 
 .لكؿ طمب ويراعى التناسب بيف المصالح المراد حمايتيا والغاية مف مطمب النفاذ

 
وفي صورة الرفض يتـّ إعالـ طالب النفاذ بذلؾ بجواب معّمؿ، وينتيي مفعوؿ الرفض بزواؿ أسبابو المبينة في الجواب عمى مطمب 

 .النفاذ
 

 ػ ال يشمؿ النفاذ إلى المعمومة البيانات المتعمقة بيوّية األشخاص الذيف قدموا معمومات بيدؼ اإلبالغ عف تجاوزات أو 25الفصل 
 .حاالت فساد

 
 : مف ىذا القانوف24 ػ ال تنطبؽ االستثناءات المنصوص عمييا بالفصؿ 26الفصل 

 
عمى المعمومات الضرورية بغاية الكشؼ عف االنتياكات الفادحة لحقوؽ اإلنساف أو جرائـ الحرب أو البحث فييا أو تتّبع  –

 .مرتكبييا، ما لـ يكف في ذلؾ مساس بالمصمحة العميا لمدولة
عند وجوب تغميب المصمحة العامة عمى الضرر الذي يمكف أف يمحؽ المصمحة المزمع حمايتيا لوجود تيديد خطيػر  –

 .لمصحة أو السالمػة أو المحيط أو جػراء حدوث فعػؿ إجرامػي
 

 مف ىذا القانوف، فال يمكف 25 و 24 ػ إذا كانت المعمومة المطموبة مشمولة جزئّيا باستثناء منصوص عميو بالفصميف 27الفصل 
 . النفاذ إلييا إاّل بعد حجب الجزء المعني باالستثناء متى كاف ذلؾ ممكنا

 
 مف ىذا القانوف قابمة لمنفاذ وفقا لآلجاؿ 24 ػ تصبح المعمومة التي ال يمكف النفاذ إلييا عمى معنى أحكاـ الفصؿ 28الفصل 

 .والشروط المنصوص عمييا بالتشريع الجاري بو العمؿ المتعّمؽ باألرشيؼ
 

 الباب الخامس
 إلى المعمومة في الطعن في قرارات الهيكل المتعّمقة بحق النفاذ

 
 ػ يمكف لطالب النفاذ عند رفضو القرار المتخذ بخصوص مطمبو، التظّمـ لدى رئيس الييكؿ المعني في أجؿ أقصاه 29الفصل 
ويتعّيف عمى رئيس الييكؿ الرّد في أقرب اآلجاؿ الممكنة عمى أف ال يتجاوز ذلؾ . يوما التي تمي اإلعالـ بالقرار (20)العشريف 

 .أياـ مف تاريخ إيداع مطمب التظّمـ (10)أجال أقصاه عشرة 



 
 . ويعتبر عدـ رد رئيس الييكؿ المعنّي خالؿ ىذا األجؿ، رفضا ضمنّيا

 مف ىذا 37كما يمكف لطالب النفاذ الطعف مباشرة في قرار الييكؿ المعني لدى ىيئة النفاذ إلى المعمومة المنصوص عمييا بالفصؿ 
 . القانوف

 
 ػ يمكف لطالب النفاذ إلى المعمومة في حالة رفض مطمب التظّمـ مف قبؿ رئيس الييكؿ أو عند عدـ رّده خالؿ أجؿ 30الفصل 
 مف 37أياـ مف تاريخ توّصمو بالمطمب أف يطعف في ىذا القرار لدى ىيئة النفاذ إلى المعمومة المشار إلييا بالفصؿ  (10)عشرة 

يوما مف تاريخ بموغ قرار الرفض الصادر عف رئيس الييكؿ إليو أو مف  (20)ىذا القانوف وذلؾ خالؿ أجؿ ال يتجاوز العشريف 
 . تاريخ الرفض الضمني

 
يوما مف تاريخ  (45)وتبّت الييئة في الدعوى في أقرب اآلجاؿ الممكنة عمى أف ال يتجاوز ذلؾ أجال أقصاه خمسة وأربعوف 

 .توّصميا بمطمب الطعف ويكوف قرارىا ممزما لمييكؿ المعني
 

 ػ يمكف لطالب النفاذ أو لمييكؿ المعني الطعف في قرار ىيئة النفاذ إلى المعمومة استئنافيا أماـ المحكمة اإلدارية، في 31الفصل 
 .يوما مف تاريخ اإلعالـ بو (30)أجؿ الثالثيف 

 
 الباب السادس

 في المكّمف بالنفاذ إلى المعمومة
 

 ػ يجب عمى كؿ ىيكؿ خاضع ألحكاـ ىذا القانوف، تعييف مكّمؼ بالنفاذ إلى المعمومة ونائب لو وذلؾ بمقتضى مقرر 32الفصل 
 .يصدر في الغرض، يتضّمف أىـ البيانات التي تعّرؼ بيوّيتيما ورتبتيما وخّطتيما الوظيفية

 
يوما مف  (15) مف ىذا القانوف بقرار التعييف في أجؿ خمسة عشر 37ويجب إعالـ ىيئة النفاذ إلى المعمومة المشار إلييا بالفصؿ 
 .تاريخ إمضاءه ونشره في موقع الواب الخاص بالييكؿ المعني

 
 ػ يمكف لميياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف، تنظيـ مختمؼ األنشطة المتعمقة بالنفاذ إلى المعمومة صمب ىيكؿ داخمي 33الفصل 

 . يحدث لمغرض يرأسو المكّمؼ بالنفاذ ويمحؽ مباشرة برئيس الييكؿ
 

 .تضبط شروط إحداث ىذا الييكؿ الداخمي بمقتضى أمر حكومي
 

 : ػ يتوّلى المكّمؼ بالنفاذ إلى المعمومة بالخصوص34الفصل 
 

 تمقي مطالب النفاذ إلى المعمومة ومعالجتيا والرّد عمييا، .1
  مف ىذا القانوف، 37ربط الصمة بيف الييكؿ المعني الذي ينتمي إليو وىيئة النفاذ إلى المعمومة المشار إلييا بالفصؿ  .2
إعداد خطة عمؿ لتكريس حؽ النفاذ إلى المعمومة بالتنسيؽ مع المسؤوليف األوؿ بالييكؿ المعني، تتضمف أىدافا واضحة  .3

 .ورزنامة في الغرض تحّدد المراحؿ واآلجاؿ ودور كؿ متدّخؿ وذلؾ تحت إشراؼ رئيس الييكؿ المعني



ويتعّيف عمى المسؤوليف األوؿ بالييكؿ المعني تيسير ميمة المكمؼ بالنفاذ إلى المعمومة والتنسيؽ معو ومّده بالمعطيات الالزمة 
 . إلعداد خطة العمؿ المذكورة

 .يوما الموالية لكؿ ثالثية إلى رئيس الييكؿ المعني (15)ويعّد المكمؼ بالنفاذ في الغرض تقريرا ثالثيا يرفعو خالؿ الخمسة عشر 
إعداد تقرير سنوي حوؿ النفاذ إلى المعمومة خالؿ الشير األّوؿ مف السنة الموالية لسنة النشاط ورفعو بعد مصادقة رئيس  .4

ويتضّمف ىذا التقرير االقتراحات والتوصيات الالزمة لمزيد تدعيـ تكريس حؽ النفاذ . الييكؿ إلى ىيئة النفاذ إلى المعمومة
إلى المعمومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حوؿ عدد مطالب النفاذ المقّدمة والمطالب التي تمت اإلجابة عمييا 

والمطالب المرفوضة ومطالب التظّمـ والردود عمييا وآجاليا، زيادة عمى اإلجراءات المتخذة في مجاؿ إتاحة المعمومة 
 .بمبادرة مف الييكؿ المعني والتصّرؼ في الوثائؽ وتكويف األعواف

 .متابعة تنفيذ خطة العمؿ وتحيينيا تحت إشراؼ رئيس الييكؿ المعني .5
 

 ػ يتعّيف عمى رؤساء المصالح اإلدارية باليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف، الحرص عمى توفير المعمومة المطموبة 35الفصل 
 .لممكمؼ بالنفاذ وتقديـ المساعدة الالزمة لو وتمكينو مف التسييالت الضرورية والممكنة

 
 ػ يمكف لميياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف بمبادرة منيا أو باقتراح مف المكمؼ بالنفاذ، إحداث لجاف استشارية تعنى 36الفصل 

 . بالنفاذ إلى المعمومة، تتولى تقديـ االستشارة لممكمؼ بالنفاذ وألعوانيا حوؿ جميع المسائؿ المتعمقة بمجاؿ تطبيؽ ىذا القانوف
 

يتـ إحداث المجاف االستشارية لمنفاذ إلى المعمومة المشار إلييا بالفقرة األولى مف ىذا الفصؿ، بمقتضى مقّرر يصدر في الغرض 
 .عف رئيس الييكؿ المعني

 
 الباب السابع

 في هيئة النفاذ إلى المعمومة
 

تتمّتع بالشخصية المعنوية ويكوف مقّرىا تونس العاصمة " ىيئة النفاذ إلى المعمومة" ػ تحدث ىيئة عمومية مستقمة تسمى 37الفصل 
 ".الييئة"ويشار إلييا صمب ىذا القانوف بػ

 
 القسم األول

 في مهام الهيئة وصالحّياتها
 

 : ػ تتوّلى الييئة بالخصوص38الفصل 
 

ولمغرض يمكنيا عند االقتضاء القياـ بالتحريات الالزمة . البت في الدعاوى المرفوعة لدييا في مجاؿ النفاذ إلى المعمومة –
 عمى عيف المكاف لدى الييكؿ المعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيؽ وسماع كؿ شخص ترى فائدة في سماعو،

 ـ كؿ مف اليياكؿ المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتيا، الإع –
 نشر قراراتيا بموقع الواب الخاص بيا، –
 8 و7 و6متابعة االلتزاـ بإتاحة المعمومة بمبادرة مف الييكؿ المعني بخصوص المعمومات المنصوص عمييا بالفصوؿ  –

 مف ىذا القانوف وذلؾ إما تمقائيا مف الييئة أو عمى إثر تشكيات مف الغير، 



 إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانيف والنصوص الترتيبية ذات العالقة بمجاؿ النفاذ إلى المعمومة، –
العمؿ عمى نشر ثقافة النفاذ إلى المعمومة بالتنسيؽ مع اليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف والمجتمع المدني مف خالؿ  –

،  القياـ بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العمـو
 إعداد األدلة الالزمة حوؿ حؽ النفاذ إلى المعمومة، –
 .توضع ىذه األدلة عمى ذمة العمـو وتنشر وجوبا بركف خاص بالنفاذ إلى المعمومة بموقع الواب –
 القياـ بتقييـ دوري حوؿ مدى تكريس حؽ النفاذ إلى المعمومة مف طرؼ اليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف، –
إعداد تقرير سنوي حوؿ نشاطيا يتضمف االقتراحات والتوصيات الالزمة لمزيد تكريس حؽ النفاذ إلى المعمومة، إضافة  –

إلى معطيات إحصائية حوؿ عدد مطالب النفاذ إلى المعمومة وعدد مطالب التظمـ والردود وآجاليا والقرارات الصادرة عنيا 
 . والمتابعة السنوية لمدى تنفيذىا مف طرؼ اليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف

تبادؿ التجارب والخبرات مع نظيراتيا بالدوؿ األجنبية والمنظمات الدولية المختصة وليا إبراـ اتفاقيات تعاوف في ىذا  –
 .المجاؿ

 
وينشر ىذا التقرير لمعمـو . وتتوّلى الييئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجميورية ورئيس مجمس نواب الشعب ورئيس الحكومة

 .بموقع واب الييئة
 

 ػ يتعّيف عمى رؤساء اليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف، تقديـ كافة التسييالت الممكنة والضرورية لييئة النفاذ إلى 39الفصل 
 .المعمومة لممارسة مياميا

 
 القسم الثاني

 في تركيبة الهيئة
 

 . ػ تترّكب الييئة مف مجمس وكتابة قارة40الفصل 
 

 : أعضاء، كما يمي (9) ػ يترّكب مجمس الييئة مف تسعة 41الفصل 
 

 قاضي إداري، رئيس، –
 قاضي عدلي، نائب لرئيس الييئة، –
 عضو بالمجمس الوطني لإلحصاء، عضو، –
 أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعمومات، برتبة أستاذ تعميـ عالي أو أستاذ محاضر، عضو، –
 مختص في الوثائؽ اإلدارية واألرشيؼ، عضو، –
 محاـ، عضو، –
 صحفي، عضو،  –

 
 .عمال فعميا في تاريخ تقديـ الترشح (10)ويتعيف أف ال تقّؿ أقدميتيـ عف عشر سنوات 

 
 ممثؿ عف الييئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمؿ مسؤوليتو صمبيا لمدة ال تقؿ عف السنتيف، عضو، –



 .ممثؿ عف الجمعيات الناشطة في المجاالت ذات العالقة بحؽ النفاذ إلى المعمومة، عضو –
 

 .ويتعّيف أف يكوف قد تحّمؿ مسؤولية لمدة ال تقؿ عف سنتيف صمب إحدى ىذه الجمعيات
 :  ػ يجب أف يستجيب المترّشح لعضوية مجمس الييئة إلى الشروط التالية 42الفصل 

 
 أف يكوف تونسي الجنسية، –
 أف يكوف نقي السوابؽ العدلية مف أجؿ جرائـ قصدية، –
 أف يتمتع باالستقاللية والنزاىة والحياد، –
 .أف يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجاالت المتصمة بموضوع النفاذ إلى المعمومة –

 
 .ويعفى مف عضوية الييئة كؿ مف ثبت تقديمو لمعطيات خاطئة ويحـر مف الترشح لمدورتيف المواليتيف

 
 : ػ يتوّلى رئيس الحكومة تعييف أعضاء الييئة طبؽ الصيغ واإلجراءات التالية 43الفصل 

 
يفتح باب الترّشحات لعضوية الييئة بقرار مف رئيس المجنة المختّصة بمجمس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي  –

 لمجميورية التونسية ويتضمف تحديدا ألجؿ تقديـ الترشحات وطرؽ تقديميا والشروط الواجب توفرىا،
مترشحيف في كّؿ خطة بأغمبية ثالثة أخماس  (3)تختار المجنة المختّصة بمجمس نواب الشعب وترّتب أفضؿ ثالثة  –

 .أعضائيا عف طريؽ التصويت السري عمى األسماء (5/3)
وعند التساوي في األصوات بيف رجؿ وامرأة . يتـ اعتماد األعضاء المتحصميف عمى أكبر عدد مف األصوات وفؽ ترتيبيـ –

 .يقع اختيار المرأة وعند التساوي في األصوات بيف رجميف يقع االختيار عمى األصغر سّنا
مترشحيف في كّؿ  (3)يحيؿ رئيس مجمس نواب الشعب عمى الجمسة العامة لممجمس قائمة تتضّمف ترتيب أفضؿ ثالثة  –

 .خطة الختيار أعضاء الييئة
تتوّلى الجمسة العامة لمجمس نواب الشعب التصويت الختيار مترّشح عف كّؿ خطة باألغمبية المطمقة ألعضائيا عف  –

 .طريؽ التصويت السّري
يحيؿ رئيس المجمس قائمة أعضاء الييئة الذيف تـّ انتخابيـ مف قبؿ الجمسة العامة إلى رئيس الحكومة الذي يتوّلى  –

 .تعيينيـ بمقتضى أمر حكومي
 

 .سنوات غير قابمة لمتجديد (6) مف ىذا القانوف، لمدة ست 41 ػ يتـ تعييف أعضاء الييئة المشار إلييـ بالفصؿ 44الفصل 
 

أقسـ باهلل العظيـ أف أقـو بميامي بأمانة : "يؤّدي رئيس الييئة وأعضاؤىا أماـ رئيس الجميورية وقبؿ مباشرة مياميـ، اليميف التالية 
 ".وشرؼ واستقاللية وأف أحافظ عمى السر الميني

 
 .سنوات طبقا لإلجراءات المنصوص عمييا صمب ىذا القانوف (3) ػ تجّدد تركيبة الييئة بالنصؼ كؿ ثالث 45الفصل 

 
ويعمـ رئيس الييئة المجنة المختصة بمجمس نواب الشعب قبؿ ثالثة أشير مف تاريخ نياية العضوية بقائمة األعضاء المعنييف 

 . بالتجديد وتاريخ انتياء مياميـ



 .يمارس األعضاء المنتيية مدة عضويتيـ، مياميـ صمب الييئة إلى حيف تسّمـ األعضاء الجدد لمياميـ
 

 مف ىذا القانوف، يجدد نصؼ الييئة أثناء مدة العضوية األولى وعند انتياء السنة الثالثة مف 45 ػ خالفا ألحكاـ الفصؿ 46الفصل 
ويستثنى رئيس الييئة مف التجديد النصفي . ىذه المدة وذلؾ عف طريؽ القرعة وفؽ الطريقة والشروط المنصوص عمييا بيذا القانوف

 .سنوات (6)وتكوف مدة عضويتو ست 
 

 مف ىذا القانوف كما 38 ػ يمارس مجمس الييئة الصالحيات موضوع المّطات األولى والثانية والسادسة مف الفصؿ 47الفصل 
 :يتولى

 
 اإلشراؼ عمى سير عمؿ الييئة، –
 اختيار كاتب عاـ لمييئة مف غير أعضائيا يستجيب لشروط التعييف في خطة مدير عاـ إدارة مركزية، –
 تعييف إطار إداري مف بيف أعواف الييئة، يتوّلى تدويف مداوالتيا، –
 اقتراح الييكؿ التنظيمي لمييئة، –
 المصادقة عمى النظاـ الداخمي لمييئة، –
 اقتراح مشروع ميزانية الييئة، –
 .المصادقة عمى التقرير السنوي لمييئة –

 
 ػ يكوف لمييئة مصالح إدارية تتكّوف مف أعواف ممحقيف مف إدارات عمومية وأعواف يقع انتدابيـ طبقا لمنظاـ األساسي 48الفصل 

 .الخاص بأعواف الييئة
 

 . يضبط النظاـ األساسي الخاص بأعواف الييئة المشار إليو بالفقرة األولى مف ىذا الفصؿ بمقتضى أمر حكومي
 . وتتـ المصادقة عمى الييكؿ التنظيمي لمييئة بمقتضى أمر حكومي بناء عمى اقتراح مف مجمس الييئة

 
 . ػ تضبط منح وامتيازات رئيس الييئة ونائبو وأعضائيا بأمر حكومي49الفصل 

 
 .يكوف رئيس الييئة ونائبو متفّرغيف وجوبا

 
 القسم الثالث

 في سير عمل الهيئة
 

 .يوما عمى األقؿ و كمما دعت الحاجة لذلؾ (15) ػ تعقد الييئة جمساتيا بدعوة مف رئيسيا وذلؾ مرة كؿ خمسة عشر 50الفصل 
 

 . يرأس اجتماعات الييئة الرئيس، وعند االقتضاء نائبو ويتوّلى رئيس الييئة ضبط اقتراح جدوؿ األعماؿ
ويمكف لمرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات الييئة بالنظر لكفاءتو في المسائؿ المدرجة بجدوؿ األعماؿ ودوف 

 .المشاركة في التصويت
 .تكوف مداوالت الييئة سّرية وتجري بحضور أغمبية أعضائيا عمى األقؿ



 .وفي صورة عدـ توفر النصاب تنعقد الجمسة صحيحة بعد نصؼ ساعة مف موعدىا وميما كاف عدد األعضاء الحاضريف
 .تتخذ الييئة قراراتيا بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف

 .تضّمف مداوالت الييئة وقراراتيا بمحضر ممضى مف قبؿ رئيس الييئة وجميع األعضاء الحاضريف
 

 : ػ يمنع عمى أعضاء الييئة المشاركة في مداوالتيا وذلؾ في الحاالت التالية51الفصل 
 

 إذا كانت ليـ مصمحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع المداولة، –
 .إذا شاركوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرار موضوع نظر الجمسة –

 
 ػ يجب عمى كؿ عضو بالييئة المحافظة عمى السر الميني في كؿ ما بمغ إلى عممو مف وثائؽ أو بيانات أو معمومات 52الفصل 

حوؿ المسائؿ الراجعة بالنظر لمييئة وعدـ استغالؿ ما أمكنو االطالع عميو مف معمومات لغير األغراض التي تقتضييا المياـ 
 .الموكولة إليو طبقا ألحكاـ ىذا القانوف، ولو بعد زواؿ صفتو

 
 ػ يمكف إعفاء أحد أعضاء الييئة قبؿ انتياء المدة النيابية بمقتضى أمر حكومي باقتراح مف رئيس الييئة بناء عمى 53الفصل 

 :اقتراع بأغمبية أصوات األعضاء وبعد االستماع إلى المعني باألمر، وذلؾ في الحاالت التالية
 

جمسات غير  (6)جمسات متتالية أو ست  (3)اإلخالؿ الفادح بالواجبات المينية أو التغيب دوف عذر شرعي لمدة ثالث  –
 شيرا، (12)متتالية خالؿ اثني عشر 

  مف ىذا القانوف،51المشاركة في مداوالت الييئة بالرغـ مف توفر إحدى الحاالت المنصوص عمييا بالفصؿ  –
 .إفشاء أو تسريب المعمومات والوثائؽ التي تحّصؿ عمييا في إطار مباشرتو لميامو صمب الييئة –
 .في حاؿ فقداف شرط مف شروط الترشح لمعضوية –

 
 ػ في حالة الشغور بسبب الوفاة أو االستقالة أو اإلعفاء أو العجز الدائـ تتولى الييئة معاينتو وتدوينو بمحضر خاص 54الفصل 

 .يحاؿ إلى مجمس نواب الشعب ليتـ سد ذلؾ الشغور
 .ال يجب أف تتجاوز حالة الشغور الثالثة أشير

 
 القسم الرابع

 في مهام رئيس الهيئة
 

 ػ رئيس الييئة ىو ممثميا القانوني، يسير عمى سير أعماليا ويمارس في نطاؽ المياـ الموكولة إليو، الصالحيات 55الفصل 
 :التالية

 
 اإلشراؼ اإلداري والمالي عمى الييئة وعمى أعوانيا، –
 اإلشراؼ عمى إعداد مشروع الميزانية السنوية لمييئة، –
 .اإلشراؼ عمى إعداد التقرير السنوي –

 .كما يمكف لرئيس الييئة تفويض البعض مف صالحياتو لنائبو أو ألي عضو مف الييئة



 القسم الخامس
 في موارد الهيئة

 
 : ػ تتكوف موارد الييئة مف 56الفصل 

 
 المنح المسندة مف قبؿ الدولة، –
 المداخيؿ المتأتية مف أنشطة وخدمات الييئة، –
 اليبات الممنوحة لمييئة طبقا لمتشريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ، –
 .المداخيؿ األخرى التي تسند لمييئة بمقتضى قانوف أو نص ترتيبي –
 .تخضع قواعد الصرؼ ومسؾ حسابات الييئة إلى مجمة المحاسبة العمومية –

 
 الباب الثامن 
 في العقوبات

 
دينار كؿ مف يتعّمد تعطيؿ النفاذ إلى المعمومة  (5000) خمسة آالؼ إلىدينارا  (500) ػ يعاقب بخطية مف خمسمائة 57الفصل 

 .باليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف
 مف المجمة الجزائية كؿ مف يتعمد إتالؼ معمومة بصفة غير قانونية أو حمؿ شخص آخر 163ويعاقب بالعقاب الوارد بالفصؿ 

 .عمى ارتكاب ذلؾ
 

 مف ىذا القانوف فإف كؿ عوف عمومي ال يحتـر أحكاـ ىذا 57 ػ عالوة عمى العقوبات المنصوص عمييا بالفصؿ 58الفصل 
 .القانوف األساسي يعرض نفسو إلى تتبعات تأديبية وفقا لمتشريع الجاري بو العمؿ

 
 الباب التاسع

 أحكام انتقالية وختامية
 

 يدخؿ ىذا القانوف حيز النفاذ في أجؿ سنة مف تاريخ نشره بالرائد الرسمي ويمغي 61 مف الفصؿ 2 ػ مع مراعاة الفقرة 59الفصل 
 المتعمؽ بالنفاذ إلى الوثائؽ اإلدارية 2011 ماي 26 المؤرخ في 2011 لسنة 41ويعوض بداية مف ذلؾ التاريخ المرسـو عدد 

تمامو بالمرسـو عدد   . 2011 جواف 11 المؤرخ في 2011 لسنة 54لميياكؿ العمومية كما تـّ تنقيحو وا 
 

 : ػ يتعّيف عمى اليياكؿ الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف 60الفصل 
 

 مف ىذا القانوف في أجؿ ستة أشير مف 38 مف الفصؿ 7إنجاز موقع واب رسمي ونشر األدّلة المشار إلييا بالمّطة  –
 تاريخ نشر ىذا القانوف،

 استكماؿ تنظيـ أرشيفيا في أجؿ سنة عمى أقصى تقدير مف تاريخ نشر ىذا القانوف، –
تركيز واستغالؿ منظومة لتصنيؼ الوثائؽ اإلدارية التي بحوزتيا بما ييّسر حؽ النفاذ إلى المعمومة، وذلؾ في أجؿ ال  –

 يتجاوز سنة مف تاريخ نشر ىذا القانوف،



 .توفير التكويف الالـز في مجاؿ النفاذ إلى المعمومة لفائدة أعوانيا –
 

 . ػ تشرع الييئة في ممارسة نشاطيا في ظرؼ سنة عمى أقصى تقدير، مف تاريخ نشر ىذا القانوف61الفصل 
 

تواصؿ المحكمة اإلدارية النظر في القضايا المتعّمقة بالطعوف في قرارات رفض النفاذ إلى المعمومة والمنشورة لدييا قبؿ شروع الييئة 
 ماي 26 المؤرخ في 2011 لسنة 41في ممارسة نشاطيا وذلؾ وفقا لمقواعد واإلجراءات المنصوص عمييا بأحكاـ المرسـو عدد 

تمامو بالمرسـو عدد 2011  11 المؤرخ في 2011 لسنة 54 المتعمؽ بالنفاذ إلى الوثائؽ اإلدارية لميياكؿ العمومية كما تـ تنقيحو وا 
 .2011جواف 

 
 .ينشر ىذا القانوف األساسي بالرائد الرسمي لمجميورية التونسية وينفذ كقانوف مف قوانيف الدولة

 
 .2016 مارس 24تونس في 

 
 رئيس الجمهورية

 محمد الباجي قايد السبسي
 

 

  


