
 

 

  

دليل اجراءات النفاذ الى المعلومة 
 ببلدية المهدية
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 المرجع :  

  المتعلق  2102لسنة  22القانون األساسي عدد

بالحق في النفاذ على المعلومة والنصوص التي تممته 

نقحته وخاصة منشور السيد رئيس الحكومة عدد أو 

 2102ماي  02المؤرخ في  2102لسنة  01

 يهدف هذا الدليل الى: 

علومات لنفاذ الى المل بلدية المهديةالتعريف بسياسة  -
 والوثائق االدارية التي تنتجها مصالحه، 

بخصوص االطالع على المعلومة ءات راتحديد اإلج -
 الطرق الممكن إتباعها. و 

ءات وآجال النفاذ إلى المعلومة كما رايتم توضيح إجو 
 يلي: 
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 الموضوع  ء ااإلجر 

 حول طالب المعلومة   يمكن ألي لكل شخص طبيعي أو معنوي طلب النفاذ إلى المعلومة 

كيفية تقديم مطلب للنفاذ    .تعمير مطبوعة إدارّية قابلة للتحميل
 تحرير مطلب كتابي من طرف طالب المعلومة على ورق عادي   إلى المعلومة 

 مباشرة لدى المكلف بالنفاذ ببلدية المهدية*
مباشرة لدى مكتب الضبط مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض بالمقر * 

 االجتماعي للمركز  
 طريق البريد مضمون الوصول  * عن 

نفاذ المهدية أو المكلف بالالبريد إلكتروني لبلدية  * عن طريق الفاكس أو
 للمعلومة بها.

 توجيه المطلب  

ءة والكتابة من طرف طالب المعلومة أو فاقد السمع أو البصر افي حالة العجز أو عدم القدرة على القر 
  فإّن المكلف بالنفاذ يتولى تقديم المساعدة

  
  

في صورة عدم تّوفر المعلومة 
لدية بفي الصيغة المطلوبة، فإّن 

ي بتوفير المعلومة فالمهدية تقوم 
 الصيغة المتاحة. 

على طالب  عند اعداد مطلب النفاذ يجب
 المعلومة ان يختار احدى الصيغ التالية: 

*االطالع على المعلومة على عين 
  ر بها،االمكان، ما لم يكن في ذلك إضر 

*الحصول على نسخة ورقية من 
 المعلومة، 

نية من *الحصول على نسخة إلكترو 
 المعلومة، عند اإلمكان، 

  *الحصول على مقتطفات من المعلومة

كيفية النفاذ /صيغ النفاذ الى 
  المعلومة

  

كتابيا،  ار بأي وسيلة تترك أث خمسة عشر يومايتم إعالم طالب النفاذ إلى المعلومة في أجل ال يتجاوز 
زمة له بتوجيهه وإرشاده حتى يصبح المطلب مستوفيا للشروط المتعلقة بالهوية المع تقديم المساعدة ال

  والعنوان وأيضا التوضيحات الضرورية بخصوص المعلومة والهيكل المعني وتحديد كيفية النفاذ إليها
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ال يتم تسليم الوثائق المطلوبة   
إال عند تسليم ما يفيد دفع ذلك 

 المقابل. 

 المبدأ: *

لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة 
 بصفة مجانّية. 

 االستثناء:  

المعلومة يقتضي جملة من إذا كان توفير 
يتم إعالم صاحب المطلب  ،المصاريف

مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن ال 
المصاريف الحقيقية التي يتجاوز  ذلك  
   تحملها المركز

المعاليم المستوجبة للنفاذ  
 ة  إلى المعلوم

 المبدأ: الحق في النفاذ على المعلومة  

االستثناء: رفض مطلب النفاذ إلى المعلومة إذا كان طلب النفاذ يؤدي إلى  
: األمن العام/الدفاع والوطني العالقات الدولية فيما يتصل ـإلحاق ضرر ب

  (حماية حياته الخاصة معطياته الشخصية ملكيته الفكرية) بهما/حقوق الغير

المعلومات التي يمكن النفاذ   
 إليها 

  

ال يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهوية األشخاص الذين قدموا معلومات بهدف اإلبالغ عن 
 تجاوازت أو حاالت فساد 

سان نتهاكات الفادحة لحقوق اإلناالال تنطبق االستثناءات على :المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن 
 تتبع مرتكبيها ما لم في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة الحرب أو البحث فيها و ئم اأو جر 

تثناء ال يمكن النفاذ إليها إال بعد حجب الجزء المعني باالستثناء سا كانت المعلومة مشمولة جزئيا بإإذ
  .متى كان ممكنا

التشريع لآلجال والشروط المنصوص عليها بتصبح المعلومة المشمولة باالستثناء قابلة للنفاذ إليها وفقا 
 المتعلق باألرشيف 

من تاريخ توّصله بالمطلب أو من تاريخ  يوما عشرين* في أجل أقصاه 
 تصحيحه      

  
  
  
  
  
  

*في صورة طلب النفاذ باإلطالع على المعلومة على عين المكان، فان 
ى ذلك يقوم بالرّد علببلدية المهدية المكلف باإلعالم والنفاذ الى المعلومة 

من تاريخ توّصله بالمطلب أو من تاريخ  أيام عشرةفي أجل أقصاه 
  .تصحيحه



 
4 

 20 طلب النفاذ في اآلجال القانونية *يعتبر عدم رّد المركز على م
عن يفتح المجال لطالب النفاذ في الط ضمنيا رفضا أيام بعشرة أيام 10يوما/
  قرار البلديةفي 

في الّرد على مطلب النفاذ إلى 
  المعلومة

  
  
  
  
  

وإذا تعلق األمر  أيام 10يوما و 20*يمكن التمديد في اآلجال المذكورة 
بالحصول  أو اإلطالع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل، مع إعالم 

  النفاذ بذلكطالب 

 هديةبلدية المإذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى 
 إعالم طالب المعلومة بالموضوع/البلدية ، فإنه يتعين على بعنوان سري 

استشارة  الغير للحصول على أريه المعلل حول اإلتاحة الجزئية أو الكلية 
ذ من تاريخ تلقي مطلب النفا ثالثين يوما أجل أقصاهللمعلومة وذلك في 

لغير ي ارأبالبلوغ. ويكون  بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم
   للبلدية. ملزما

ي يوما من تاريخ تلقخمسة عشر  يتوجب على الغير تقديم رّده في أجل
مطلب االستشارة، يعتبر عدم رده في اآلجال المذكورة، موافقة ضمنية من 

 الغير. 

بإعداد  مبلدية المهدية تقو إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، فان 
اعة من تاريخ سثمان وأربعين  كتابيا وبصفة فورية على أن ال يتجاوز ذلك أجل  راوتوجيه رد بما يترك أث

  تقديم المطلب  

ا يقوم ، فان المكلف بالنفاذ إليهبلدية المهديةلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير في صورة توّفر المع
خمسة  أجل أقصاهبإعالم طالب النفاذ بعدم االختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في 

 من تاريخ توّصله بالمطلب  أيام

نه من المعطيات قوم بتمكيبلدية المهدية تإذا ثبت أن المعلومة التي تحّصل عليها طالب النفاذ منقوصة، فإن 
 التكميلية والتوضيحات الالزمة 

لة مطالبه المتص كرارأكثر من مرة واحدة في صورة تبالرد على طالب النفاذ  ةغير ملزمبلدية المهدية 
 بنفس المعلومة دون موجب 

يمكن لطالب النفاذ عند رفضه الق ارر المتخذ بخصوص مطلبه، التظلم 
اإلعالم  التي تلي العشرين  يومافي أجل أقصاه  رئيس بلدية المهديةلدى 
  ر.ابالقر 
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يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلم من قبل 
وّصله من تاريخ ت أيامعشرة  أو عند عدم رّده خالل أجل رئيس بلدية المهدية

ر لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك خالل ابالمطلب أن يطعن في هذا القر 
ر الرفض الصادر عن امن تاريخ بلوغ قر  يوماالعشرين أجل ال يتجاوز 

  إليه أو من تاريخ الرفض الضمني رئيس بلدية المهدية

القاضي  رارالطعن في الق
برفض مطلب النفاذ إلى 

 المعلومة  

  

تبّت الهيئة في الدعوى في أقرب اآلجال الممكنة على أن ال يتجاوز ذلك 
يوما من تاريخ توّصلها بمطلب الطعن ويكون   خمسة وأربعون أجال أقصاه 

  لبلدية المهديةرها ملزما اقر 

مة ر هيئة النفاذ إلى المعلو االطعن في قر  المهديةلبلدية لطالب النفاذ أو 
الم من تاريخ اإلع يوماالثالثين استئنافيا أمام المحكمة اإلدارية، في أجل 

  به.
   


