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الجمھوریة التونسیة

مجلس نواب الشعب 

  ة لجنة الحقوق والحریات والعالقات الخارجیتقریر 

حول

المتعلقاألساسيمشروع القانون 

بالحق في النفاذ الى المعلومة

)2014/55(

:اوالتقدیم المشروع

متصاعدة في مجال المعلومة والمعلوماتیة بدایة التسعینات ثورة  لقد مثلت

عرف خاللھا العالم تحوالت عمیقة في المقاربات السیاسیة والتشریعیة و الثقافیة من 

حیث التعاطي مع ھذا الشأن مما جعل المعلومة والنفاذ إلیھا حجر زاویة في بناء 

.الدیمقراطیة والحوكمة الرشیدة

كانت بالدنا تعیش حالة قصوى من اإلنغالق والتعتیم في مجال في ھذه األثناء

النفاذ إلى المعلومة مما جعل الدولة و مؤسساتھا بمثابة صندوق أسود بالنسبة لطالبي 

النفاذ، دعم ذلك السكوت التشریعي عن ھذه المسألة رغم الدعوات المتتالیة لتكریس 

.2005الحق في النفاذ منذ سنة 

السیاق التاریخي لألحداث أھمیة النفاذ إلى المعلومة في زعزعة بالفعل، بین و

النظام الدیكتاتوري وقد تجلى ذلك في أواخر العشریة األولى من ھذا القرن عندما 

بدأت بعض المواقع و المنظمات الدولیة بتسریب فضائح و ممارسات النظام، إلى أن 

أھمیة المعلومة و تداولھا جانفي لتبرز بوضوح 14-دیسمبر17جاءت أحداث ثورة 

.في نشر الوعي السیاسي والنضالي وفي إحراج النظام وكشفھ أمام العالم



وقانونیة جدیدة تقطع مع السیاسة سیاسیة وتشریعیةثورة آفاقاال فتحتوھكذا 

، وأیضا من خالل السابقة وتؤسس لعالقة تشاركیة بین مؤسسات الدولة والمواطنین

المعاھدات الدولیة المصادق علیھا من قبل تونس في تعھدھا بالشراكة في الحوكمة 

 2011لسنة  41أفرز تطورا قانونیا إنطلق من صدور المرسوم عدد المفتوحة، مما

، الوثائق اإلداریة للھیاكل العمومیةإلىوالمتعلق بالنفاذ 2011ماي 26المؤرخ في 

بین اإلدارة قائمة عالقة الشفافیة االنفتاح وبناءالدفع نحو ھامة فيخطوة وھو ما یعد 

حیث أدخلت تونس ضمن الحق في النفاذ إلى الوثائق اإلداریةبتكریسوالمواطن 

.الترتیب العالمي في صف الدول التي أحدثت نظاما قانونیا للحوكمة المفتوحة

من النقائص  التي  للم یخغیر أن ھذا المرسوم على الرغم من اإلیجابیات 

لى تكریس مفھوم شامل للمعلومة ي إلم یرتقاذحالت دون تحقیق الطموحات المرجوة 

،الحق من جوھرهافرغت موضوع النفاذ عالوة على ما تضمنھ من استثناءات عامة 

في نظرا للتعقیدات اإلجرائیة التي حفت بتنفیذه وضعف تطبیقاتھ وفاعلیتھإلىإضافة 

وعدم اللجوء الیھ ضمان تطبیقھ الفعليلبالنفاذ وھیئة مختصة  كلفغیاب مأسسة الم

.من قبل المواطن

جوان 11المؤرخ في  2011لسنة  54بمقتضى المرسوم عدد التعدیل غم ور

 2014جانفي  27مة مع ما جاء بھ دستورئالتم ،فان احكامھ اصبحت غیر2011

ى المعلومة صلب الفصل لإوالحق في النفاذ اإلعالمالذي كرس صراحة الحق في 

قمة ھرم القواعد القانونیة إلىلى المعلومة إارتقى بالحق في النفاذ منھ، بما32

حقق نقلة نوعیة نظرا ألھمیتھ ، االمر الذي صبح حقا دستوریا من حقوق اإلنسانلی

ھ باعتباره مكسبا كان لزاما تنزیلو بالنسبة للحقوق الدستوریة األخرى ذات الصلة، 

وقد ورد ھذا المشروع في شكل قانون أساسي .التشریع لضمان تطبیقھ وفاعلیتھ الى 

من الدستور الذي ینص على أن تتخذ شكل قوانین أساسیة 65تطبیقا ألحكام الفصل 

.النصوص المتعلقة بالحریات وحقوق اإلنسان

في ھذا اإلطار، احیل على لجنة الحقوق والحریات والعالقات الخارجیة 

المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة )2014/55(انون األساسي عدد مشروع الق

فصال یھدف ھذا المشروع إلى تعزیز التوجھ الجدید 67في صیغة أصلیة تتضمن 

نحو الشفافیة والمساءلة والرقابة والتصدي للفساد من أجل دعم ثقة المواطنین 

.بالھیاكل العمومیة



رفقة بالمشروع ان الحكومة انطلقت من وورد في وثیقة شرح األسباب الم

أحكام المرسوم المذكور واستلھمت من التجارب المقارنة في ھذا المجال على غرار 

األنظمة المعتمدة في المكسیك وكندا وفرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة 

.المتحدة وجنوب إفریقیا والھند وبلجیكا  . عبر موقع كما قامت باستشارة عمومیة .

الكتروني خصوصي عالوة على مراسلة الوزارات وبعض المؤسسات ومكونات 

.المجتمع المدني إلبداء الرأي حول محتوى المشروع 

:اعمال اللجنةثانیا 

استغرق التداول على المشروع صلب لجنة الحقوق والحریات والعالقات 

ھا فیما یتعلق بھذا القانون بجلسة عمالأانطلقت جلسة، و)16(الخارجیة سبعة عشر 

بضبط منھجیة عملھا وتكوین فریق عمل مصغر یقدم 2015مارس 4یوم األربعاء 

حصیلة أعمالھ بخصوص القانون ، كما اتفقت على تنظیم االستماعات والقیام 

.باالستشارات الوجوبیة

وعمال بأحكام القوانین الساریة المفعول والتي تفرض إبداء الرأي في

المواضیع ذات الصلة بمشروع القانون األساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى 

المعلومة واحتراما لإلجراءات، تقدمت اللجنة بمراسالت في طلب الرأي لكل من 

والھیئة الوطنیة لمكافحة المجلس الوطني لألرشیف والمجلس الوطني لإلحصاء 

ة وقد كانت ھذه األخیرة الوحیدة الفساد والھیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصی

التي أبدت الرأي كتابیا حول المشروع وذلك من حیث الشكل واألصل وتقدمت بجملة 

.من المقترحات

:كما نظمت اللجنة مجموعة من االستماعات فیما یلي تلخیصھا 



ساسي المتعلق لقانون األحول استماعاتاإلجدول 

بالحق في النفاذ إلى المعلومة

ملخص اإلستماعاتتاریخ االستماعاإلستماعات

2015مارس  11  منظمة بوصلة
ɰࢫ* ǷࢫȓɌ ȧֺ ɭȓʊɭɽɮɏࢫȒȲȆȼ Șȷ Ȅࢫɪ Ȩ ɭࢫɰ ȆɠࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫɎɼȳȼ ɭ،  

*ȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȄȯɸȆɐɮɨɦɼࢫȲɽȗȷ ȯ ɦȄࢫɤɽɀ ɘɦࢫɻȗɜȉȆɈ ɭࢫɾ ȯɭ،  

*ȑ ʊɦȆȷ ֿ Ȇɳȸ ȧ ǸʁɦǻࢫȳɌ ɳɦȄࢫǷȯʈɽȸ ɦȄࢫʏۂ   ،ɤɼࢫȓɦɼȮࢫ

ۘܣࢫȗɐȖفࢫ* ɦȄɼࢫȔ ȆɭɽɨɐםȄࢫȳȼ ɲࢫȑ ȡ ȄɽɦࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ט ۂʏࢫ ɻȗɐȡࢫ Ȅȳɭࢫȑ ȣ ʆࢫȆɭ

ɪࢫ ɀ ɘɦȆȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɮʊɗࢫȓȿ Ȇȫ ȓɄࢫ ɭȆɓɼࢫȓɭȆɏࢫɯ ʊɸȆɘɭࢫɪ ɮɐȗȸ Ȗɼࢫȓɐȷ ɽɭ

ɵࢫࢫ28 ɭɰ֗ɽɱȆɜɦȄࢫɎɼȳȼ ɭ

ɪࢫ* ɀ ɘɦȄࢫɰ ɉࢫȉ؈ ȋȳɦȄ32ࢫࢫɪ ɀ ɘɦȄɼࢫȲɽȗȷ ȯ ɦȄࢫɵ ɭ49ࢫɻ֗ɳɭ

ɪࢫ* ɀ ɘɦȄࢫʏࢫࢭȲȳɄ ɦȄࢫ ۚܢ ɐɭࢫȯʆȯȨ ȕ28ࢫࢫȦفɜʈɼࢫȄȯȡ ɑȷࢫ ȄɼࢫȒ؈فȫ ǷࢫȒȳɜɗ

əࢫࢫ ʊȿ ɽȕȓɗȆɃ ǻɯ ʊȸ ȲȳɄࢫȄݍݨ ɦȄ،  

Ȕࢫ* Ȇȸ ȷ ǺםȄࢫ ǴȄȮǷɼࢫ ɖ ȳɀ ȕࢫ ɯ ʊʊɜȕࢫ ɵ ɭࢫ ɵ ɇ ȄɽםȄࢫ ɵ ɡɮʆࢫ Ȕ ȆʊɈ ɐםȄࢫȳȼ ɲ

ȓʊɱȄם؈قȄɼࢫɤ Ȅɽɭכ ɖࢫ ȳɀ ȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɮʊɗࢫȓȿ Ȇȫ   ،ȓʊɭɽɮɐɦȄࢫ

ȓɐȡࢫ ȄȳɭࢫȔ Ȇɜɘɀ ɦȆȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɭࢫɪ ɠɼࢫɤ ֺ ɔȗȷ ט Ɂࢫ ȫ ȲɼࢫɁ ʊȫ ȄفɦȄࢫɆ ɼȳȻ

.العمومية

ɰࢫɑɜʆࢫɦȄفɑʊɗࢫࢭʏࢫ* Ȅɼࢫȓʊȣ ʈȲȯȕࢫɰɽɢȕࢫɰ ǷࢫȦ ȄفɛȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫȾ ɽɀ ȫ ࢭʏࢫ

Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄࢫȓʊɦȆםȄ

ȳʈɼقɦȄࢫȓȋɽɜɏࢫʄڴɏࢫɁ ʊɀ ɳȗɦȄ.

*ȓɭɽ ɨɐםȄࡧʄڲǻࡧȰȆɘɳɦȄࡧȓȀʊɸ

ɵࢫȓȀʊɸࢫ ɏࢫɪ ȝɮɭɼࢫʏڲȆɭۜܣࢫ ɑȷࢫǻڲʄࢫȆɛع ɽȕࢫɰ ǷࢫȦ ȄفɛȄࢫȓȍʊɟفɦȄࢫȾ ɽɀ ȫ ࢭʏࢫ

ȓʊɀ ܨݵ ɦȄࢫȔ ȆʊɈ ɐםȄ

ࢫ ʏڥɭȆݍݨȄࢫ ȰȆȗȷ כ ࢫ ɰɽɢʆࢫ ɰ ǷȓɗȆɃ ǻࢫ Ⱦ Ȇɀ ȗȫט ࢫ Ⱦ ɽɀ ȫ ࢫ ʏࢭ�ɰɼȮࢫ

ȮȯȨ ɭࢫȾ Ȇɀ ȗȫ Ȅ،  

ɵ ȸ ɦȄࢫɆ ȳȻ ɖࢫ ȱȧ Ȧࢫ ȄفɛȄࢫȓʈɽɄ ɐɦȄࢫɆ ɼȳȻ Ⱦࢫ ɽɀ ȫ   ،ࢭʏࢫ

Ⱦࢫ ɽɀ ȫ ȑࢫࢭʏࢫ ʋȕفɦȄࢫɝ ɗɼࢫȲȆʊȗȫט ɰࢫɰɽɢʆࢫ ǷࢫʄڴɏࢫȯʊɟǸȗɦȄࢫȓɳݏݨɦȄࢫȈ ȆȬ ȗɱȄ

ȹ ɨȣ ɮɨɦࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓȸ ɨݍݨȄࢫʄڲǼɸȮȆɳȷ ǻࢫɑɜʈɼࢫʏڴɃ ȆɘȗɦȄ،  

ɼȈࢫ ȆȬ ȗɱֺ ɦࢫɣ ɦȰࢫɑɄ Ȭ ʆࢫɰ ǷࢫȦ ȄفɛȄࢫȔ ȆʊɦɼǺȸ ȮȆɳȷࢫȄם ǻࢫȾ ɽɀ ȫ .ࢭʏࢫ

ɰɽɄࢫ ɓࢫʏࢫࢭɣ ɦȰࢫɰɽɢʆࢫɰ ǷࢫȦ ȄفɛȄɼۚܣࢫ ɭȴ؈قࢫࢫȨ ȍɱȄɽɏכ ɵࢫ ʈɽɢȕࢫɉ ȋȲ3ࢫȔ Ȅɽɳȷ

ɰࢫȄםǷȯȍࢫȰȆɘɳɦȄࢫ Ȇɠࢫɯ ʊɦȆɐםȄࢫȾ ɽɀ ȫ ɬɽࢫࢭʏࢫ ȷ ȳɭࢫʏࢫࢫࢭʎɲȆȣ ɭ41ࢫࢫȦ ȄفɛȄɼ

ȓʊɨȿ כ ȓɓȆʊɀࢫ ɦȄࢫʄڴɏࢫǴȆɜȉל.

ȓʊȉȆȣࡧࡩʏࡧ* ʆט Ɇࡧ ȆɜɳɦȄɦȄࡧɎ ɼȳȼ ɭانون ق

ɬɽࢫ ȷ ȳɭࢫȆࢫ٭ڈǴȆȡ ۘܣࢫ ɦȄࢫȑ ȷ ȆɢםȄ41ࢫࢫȓɳȸ ɦ2011ࢫࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢫࢭɑȷ ɼࢫʅ ȱɦȄɼ

ȓɭɽɨɐםȄࢫʄڲǻࢫȰȆɘɳɦȄࢫȾ ɽɀ ȫ ɰɽɱȆɜɦȄࢫࢭʏࢫ

ȓɭɽɨɐםȄࢫȑ ɨɇ ɀݏݰȓࢫȯɳɏࢫ ȓɘɀࢫȄɼם ɦȄࢫȈ Ȇʊɓ

ɪࢫ ɠȆʊɺɦȄɼࢫɝ ǾȆțɽɦȄɼࢫȔ ȆɭɽɨɐםȄࢫȓɮǾȆɛʎɭɽɮɏࢫɪ ʈɽɮȗȉࢫɑɘȗɴȕۘܣࢫ ɦȄࢫȮȯȨ Ȅם



ǴȆɈࢫȄםȓɭɽɨɐࢫ ɏǼȉࢫə ɨɢםȄࢫȲȄȳɓࢫʄڴɏࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻɭࢫɵ ɭࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɷȆȼ ɲȄࢫȆɭ

ȓɭɽɨɐםȄࢫʄڲǻȰȆɘɳɦȄࢫȓȀʊɸɼ.
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ɵࢫ2015مارس 11 ɭࢫɻȷ ȳɡʆࢫȆɮȉࢫɻȗʊɮɸǷࢫʏࢫࢭȓɭɽɨɐםȄࢫʄڲǻࢫȰȆɘɳɦȄࢫɝ ȧ ȓɮɌࢫǻڲʄࢫ ɳםȄࢫș ɛȳɈ ȕ

ȓȉȆɛȳɦȄࢫɝ ȧ؈فࢫȍɐȗɦȄࢫȓʈȳȧ ȧفɬȄࢫ Ȅࢫʏࢭɼࢫɖ ȳɀ ȗɦȆʊɗࢫȓʊȍɐȼ ɦȄǷࢫɵ ɭفࢫ؆ɟ45ࢫࢫȯɨȉ

ɂࢫ ȳɔɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢫࢭɑʉȲȆȼ ɭࢫȆɺɦ

Ȕࢫɏڴʄࢫ ȯɟǷࢫɼȓɭɽɨɐɮɨɦࢫʎǿȆɜɨȗɦȄࢫȳȼ ɴɦȄ،  

ȲȳɄࢫو  ɦȄࢫȑ Ȏȸ Ȋࢫɰɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫɎȆɳȗɭט ɼࢫȓɛȮࢫɪ ɢȉࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ט ȯʆȯȨࢫ ȕ

ɯ ʊȸ   ،Ȅݍݨ

ɝࢫȰȆɘɳɦȄࢫǻڲʄࢫȄםȓɭɽɨɐو  ȧ ɬȆɢȧࢫࢫɰɽɱȆɛࢫ Ƿࢫɑɭࢫȓʊɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȓɭɽɌ ɳםȄࢫȓɮǾֺ ɭ،  

�ɼɮɸǷࢫɎɼȳȼ ǴȆȡࢫ٭ڈȆࢫȄם ۘܣࢫ ɦȄࢫɬȆɢȧכ ȓʊ

ȓɮɌࡧ ɳםȄࡧȔ Ȇȍɨɇ

ȑ ɨɇ ȔࢫɰɼȮࢫ ȆɭɽɨɐɮɨɦࢫʎǿȆɜɨȗɦȄࢫȳȼ ɴɦȄࢫȓɭɽɌ ɳɭࢫɰ ȸ؈ Ȩ ȕ

ɪࢫɰɼȮࢫ ɠȆʊɺɦȄࢫɂ ɷȳɀࢫɏڴʄࢫɑȊࢫɼࢫ ȧ ɼࢫȳȼ ɴɦȄࢫȓȍȡ ȄɽɦȄࢫȔ ȆɭɽɨɐםȄࢫȓɮǾȆɛ

ȥࢫ ɭȯȉࢫȓȍɦȆɈ ɝࢫȰȆɘɳɦȄࢫǻڲʄࢫȄםȓɭɽɨɐࢫȄɼם ȧ ɝࢫࢭʏࢫ ʊʋɄ ȗɦȄࢫɻɱȆȻ ɵࢫ ɭࢫɾȳȫכ

  ، ɼ9ࢫɼ8ࢫࢫصلالف

əࢫ ɨɢםȄࢫɬȆɺɭࢫʄڴɏࢫɁ ʊɀ ɳȗɦȄȓɭɽɨɐɮɨɦࢫʎǿȆɜɨȗɦȄࢫȳȼ ɴɦȄࢫȓɐȊȆȗɮȉ

ȆɺɏȆɄ ȫ ǻࢫȈ ɽȡ ɼɼࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ט ȓɭɽɌࢫ ɳɭࢫɰ ȸ؈ Ȩ ȕࢫǻࢫȲȆȍȗȫ ȄࢫȓɭɽɌ ɳɭࢫʄڲ

ɣࢫ ɦȰࢫɪ ɠࢫɞ ȲȄȯȗɨɦࢫɪ ȉȆɛ؈فࢫɓɼࢫș ȉȆțɼࢫʎɜʊɜȧ ɰࢫɰɽɢȕࢫ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫʅ ȱɦȄɼࢫȲȳɄ ɦȄ

ɘɦȄࢫɬȄفȧ Ȅࢫɑɭࢫ49 صل�Ȳɽȗȷ ȯ ɦȄࢫɵ ɭ،  

ɘɦȄࢫɵ ɭࢫɑȊȄȳɦȄࢫǴȆɳȞȗȷ ט ɖࢫ ȱȧ   ،28 صلȒȲɼȳɃࢫ

ǴȆɳȞȗȷࢫȮȯɏࢫ ט ȑࢫ ʋȸ ɴȕ7ݍݰࢫȆȉࢫɝ ɨɐȗםȄɼȓȿ ȆݍݵȄࢫȒȆʊ،  

ֺࢭʏࢫ ȕ�ɤɽɀ ɘɦȄࢫɰ Ȕࢫȉ؈ ַ Ȇȧל Ⱦࢫ ɽɀ ȫ ǴȆɈࢫȄםȓʆȮȆࢫࢭʏࢫ ȫכ Ʌࢫ ɐȊ،  

ɘɦȄࢫʏࢫࢭȮȲȄɽɦȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɬȆɌ ɱࢫࢫ62 صلɵ ɭࢫȯȉַࢫ ɼࢫʏࢭȆɠࢫɎ ȮȲࢫɬȆɌ ɱࢫɪ ȝɮȕַࢫ

Ⱦࢫ ɽɀ ȫ ȒȯȻࢫࢭʏࢫ ȔࢫɟǷȓʈȲȄȮǻ؆فࢫ ȆȋɽɜɏࢫʄڲǻȓɗȆɃ ǻࢫȓʊǾȄȵȡ Ȕࢫ ȆȋɽɜɐȊࢫɻɮʊɏȯȕ

ɰ ɰࢫʊɭɽɮɐɦȄ؈ Ȅםɘɋɽ؈

כɾȳȫࢫ ɰࢫ ȯʊɟǸȗɦȄࢫɏڴʄࢫȓʈɽɨɏࢫɰɽɱȆɛࢫȰȆɘɳɦȄࢫȆȉםȓɱȲȆɜࢫɑɭࢫȓʊɜȉࢫɱȄɽɜɦȄ؈

ɰࢫȒȱɗȆɳɦȄࢫ ȓɐȡࢫɱȄɽɜɦȄ؈ ȄȳɭࢫʏڲȆȗɦȆȋɼࢫȓʊɏȆɈ ɜɦȄࢫȆٔڈɭࢫȓȿ Ȇȫ،  

ࢫȄȱɸࢫ ȑ ɨȿ ࢫ ɻʊɨɏࢫ Ɂ ʊɀ ɳȗɦȄࢫ ɵ ɭࢫ ȯȉַࢫ ࢫ ɰ ࢫȄםɔɨȍ؈ ȓʆȆɮȧ ࢫ Ⱦ ɽɀ ȫ ࢫ ʏࢭ

ɪأɰɽɱȆɜɦȄࢫ ɜȗȸ ɭࢫɰɽɱȆɛࢫȑ ɨȿ   ،ɼࢫ

ȸ ɭࢫȾ ɽɀ ȫ ɰأࢭʏࢫ ǷࢫȲȆȍȗɏȆȉࢫǴȄȲɽɦȄࢫʄڲǻࢫȒɽɈ ȫ ɯࢫȗɐȖفࢫࢫ ʊɦȆɐםȄࢫȓɦࢫࢫɵ ɭࢫɣ ɦȰ

ɰࢫɰɽɢȕࢫȓɘɨɢɦȄࢫ ǷࢫʄڴɏࢫɁ ʊɀ ɳȗɦȄࢫɵ ɭࢫȯȉַࢫ ɰࢫɰɽɢʆࢫȆɜǾȆɏࢫȆȗɦȆȋɼڲʏࢫ Ƿࢫɵ ɡɮםȄ

ȓɜʊɜݍݰȄ.

االستاذ وحید 
الفرشیشي

ɆࢫȓʊɦȆȗɦȄࢫ2015مارس 13 ȆɜɳɦȄࢫɤɽȧ ɻȗɨȫࢫ ȄȯɭࢫȔ ȲɽȨ ɮȕ:

ɝࢫȰȆɘɳɦȆȉࢫǻڲʄࢫ- ɨɐȗםȄࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫɎɼȳȼ ɭࢫɝ ɗȳʆࢫɰ ǷࢫʄڴɏࢫȯʊɟǸȗɦȄ

ȓɔȍɀࢫ ɦȄࢫȔ ȄȰࢫȓʊɜʊȍɈ ȗɦȄࢫɻȿ ɽɀ ɳȉࢫȓɭɽɨɐםȄࢫɰ ȆɮɄ ɦࢫȓʊȎʊȕفɦȄ

ɻɭȆɢȧ֗ࢫ Ƿࢫɚ ȆȍɈ ɱȄ

ɑɃࢫ- ɼࢫ ȒȲɼȳɃ ࢫ ʄڴɏࢫ ȯʊɟǸȗɦȄࢫ ɯ ȕࢫ ȓʈȳȸ ɦȄࢫ ɝ ǾȆțɽɦȄࢫ ə ʈȳɐȖࢫ ʏࢭ

ȓɈࢫ ɨȸ ɨɦࢫȳɭכ ࢫ ɞ ȳȕࢫ ɬȯɏɼࢫ ʏڥʉȳȼ ȘɦȄࢫ Ɂ ɳɦȄࢫ ʏࢫࢭ ɉ ȉȄɽɄ ɦȄ



ȓɀࢫɰɽɢʆࢫ ȗȬ ɭࢫȓɳࢫݍݨɵ ʈɽɢȕࢫɯ ȗʆࢫɰ Ƿࢫɣ ɦȰࢫɵ ɭࢫȒȲȄȮׂ ɦࢫȓʈȳʆȯɜȗɦȄ

ɪࢫ ȡ Ȅࢫɵ ɭࢫɪ ɠȆʊɺɦȄࢫɷȱɸࢫȑ ɨȿ ɣࢫࢭʏࢫ ɦȰɼࢫȈ ȄɽɱࢫȆْڈȍʊɟȳȕࢫɵ ɮɃ

ɝࢫ ǾȆțɽɦȄࢫʏࢫࢭȓɮǾȆɛࢫɉ ȍɃࢫɵ ɭֿ Ȇȉࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫȔ ȄȰɼࢫࢫȓʈȳȷ ȓɘɳɀࢫ Ȅם

Ɏ֗ࢫ ȆɗȯɦȄɼ

ȓȿࢫࢭʏࢫ- Ȇȫ ȳɀࢫ ȈࢫȄݍݰ ɽɨȷ ǷࢫȮȆɮȗɏȆȉࢫȒȯɮȗɐםȄࢫɯ ʊɸȆɘםȄࢫɝ ʊɛȯȕ

ȓȿ֗ࢫ ȆݍݵȄࢫȒȆʊݍݰȄࢫə ʈȳɐȗȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɭ

ɰࢫȲȆȍȗɏȄȄࢫ- Ƿࢫɪ ɀ ɘɦȄࢫɎɽɃ ɽɭࢫȓɭɽɨɐםȄࢫɤ Ȇɮɐȗȷ ȄࢫȒȮȆɏ60ࢫࢫɵ ɭ

ɎɽɃࢫ ɽɭࢫɵ ɏࢫȠȳȬ ʆַࢫ ɼࢫʎǿȆɜɨȗɦȄࢫȳȼ ɴɦȄࢫȲȆɇ ǻࢫʏࢫࢭɪ ȫ ȯʆࢫɎɼȳȼ Ȅם

ɵ ɭࢫȹ ʋɦࢫɣ ɦȱɦࢫɎɼȳȼ ȾࢫࢫȄȱɸࢫȄם Ȇȫ ȓɦȆȧׂࢫǻڲʄࢫɰɽɱȆɛࢫ ɦࢫȓȡ Ȇȧ

ȓɦǸȸࢫ֗ ɯࢫȄם Ɍ ɳʊɦ

ɤɽȿࢫǻڲʄࢫ- ɽɦȄࢫɪ ʊɺȸ ȘɦࢫȔ ȄǴȄȳȡל ɉࢫ ʊȸ ȎȕࢫȒȲɼȳɃ ȯʊɟǸȗɦȄࢫɏڴʄࢫ

ɵࢫ ʆȱɦȄࢫ Ⱦ Ȇܧݵ כ ࢫ ȓɮǾȆɛࢫ ʏࢫࢭ ɑʊȷ ɽ ȗɦȄࢫ ɣ ɦȱɟɼࢫ ȓɭɽɨɐםȄ

ɪ֗ࢫ ȉȆɜɭࢫɰɼȮࢫȆٕڈɨɏࢫɰɽɨɀ Ȩ ʆ

Ɇࢫ- ɼȳȻ ɼࢫȆْڈȍʊɟȳȕࢫɤɽȧ Ⱥࢫ ȆɜɳɦȄࢫȲȄȮࢫȯɜɗࢫȓȀʊɺɦȄࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗ

ࢫ ʄڴɏࢫ ȯʊɟǸȗɦȄࢫ ɑɭࢫ ǴȆɄ ɏכ ࢫ Ȕ ȆɱȆɮɃ ɼࢫ ȓʈɽɄ ɐɦȄࢫʏֺࢭ ȕ

ȹࢫ ʋǾȲࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫɰ ȓɐȡࢫȓʊɦǵࢫʊɐȗɦȄ؈ Ȅȳɭɼࢫȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫȓɀ ȿ ȆȨ Ȅם

ȑࢫ ɐȼ ɦȄࢫȈ Ȅɽɱࢫȹ ɨȣ ȓȸࢫȓɭȆɐɦȄࢫם ɨݏݨɦࢫȲȄȳɜɦȄࢫɰɽɢʊɦࢫȓɭɽɢݍݰȄ

Ɂࢫ ʊɨɜȗɦȄɼࢫȆْڈȍʊɟȳȕࢫʏࢫࢭɪ ȡȳɦȄɼࢫȒǷȳםȄࢫɰ əࢫȉ؈ ȿ ȆɳȗɦȄࢫɰ ȆɮɃ ɑɭࢫ

ɪࢫɏڴʄࢫ ȫ ȄȯםȄࢫȯɟǷȲȆɇל ȹࢫ ɘɱࢫʏࢫࢫࢭȓʈɽɄ ɐɨɦࢫȓɇ ɼȳȼ ɵࢫȄם ȸ ɦȄࢫʏࢭ

ȸ ȎɭࢫȔ ȄǴȄȳȡ ǻࢫʄڴɏࢫȓȀʊɺɦȄࢫȯɮȗɐȖࢫɰ ǷࢫȒȲɼȳɃࢫɑɭࢫࢫȒȳɀ ȗȬ ɭɼࢫȓɈ

֗ࢫ ۜܣ ɤࢫȆɜȗɦȄع Ȇȡ ǷࢫʏࢫࢭɁ ʊɨɜȗɦȄ

ࢫȄȱɸࢫ- ɬȆɢȧֿ ࢫ ȓɐɃ ȆݍݵȄࢫ ɪ ɠȆʊɺɦȄࢫ ə ʈȳɐȖࢫ ʏࢫࢭ ɑȷ ɽȗɦȄࢫ ȒȲɼȳɃ

القانون،

Ȕࢫ- ȆȍɨɈ ȗɭɼࢫȓɭɽɨɐɮɨɦࢫȰȆɘɳɦȄࢫʏࢫࢭɝ ɰࢫȄݍݰ ȯʊɟǸȗɦȄࢫɏڴʄࢫɰȴȄɽȗɦȄࢫȉ؈

ɤࢫ Ȇɏࢫə ɜȷ ɷȆȣࢫȮȆɮȗɏȄࢫ ȕȆȉࢫɣ ɦȰɼࢫȓʊɀ ܨݵ ɦȄࢫȔ ȆʊɈ ɐםȄࢫȓʆȆɮȧ

ɘɳȕࢫȓɦǸȸ ɭࢫɵ ɭࢫɖ ɽȬ ȕࢫɰɼȮࢫȓɭɽɨɐםȄࢫʄڲǻࢫȰȆɘɳɦȄࢫȳʈȳȨ ȕࢫʏࢫࢭȱʊ

ɻɭȯɏࢫɵ ɭࢫɰɽɱȆɜɦȄ.

رئیس الجمعیة 
التونسیة
للقانون 
الدستوري

ɵࢫ2015فریل أ02 ɭࢫȓɭɽɨɐɮɨɦࢫȰȆɘɳɦȄࢫɰɽɱȆɛࢫɎɼȳȼ ɭࢫȓʊɮɸǷࢫʄڴɏࢫȯʊɟǸȗɦȆȉࢫɻȕֺ ȫ Ȅȯɭࢫɪ ْڈ ȷ Ȅ

ȓȷࢫ ȳɡםȄࢫȔ ȆʈȳݍݰȄɼࢫɚ ɽɜݍݰȆȉࢫɝ ʊțɽɦȄࢫɻɇ ȆȍȕȲȄɼ؈فࢫȍɐȗɦȄࢫȓʈȳࢫݍݰɻȸ ʉȳɡȕࢫȟ ʊȧ

ȓɗȆɃࢫ ǻࢫȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄɼࢫȓʊɱȯםȄࢫɚ ɽɜݏݰɦࢫʏڲɼȯɦȄࢫȯɺɐɦȆȉʄڲǻࢫࢫɖ ȯࢫٱڈɻɱȄʄڲǻࢫ

ȒȲɼȳɃࢫ ȓʊɗȆɘȼࢫȯɛɼࢫȯɟǷࢫɏڴʄࢫ ɦȄࢫȓɗȆɜțࢫǴȆȷ ȲǻɼࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫɵ ɭࢫɁ ʊɨɜȗɦȄ

əࢫȄםȓɭɽɨɐࢫ ʈȳɐȖࢫɣ ɦȰࢫɵ ɭࢫɎɼȳȼ ȑࢫȄם ɨȿ ɯࢫȄםȒȯɮȗɐࢫ ʊɸȆɘםȄࢫȓɐȡ Ȅȳɭ

ȟࢫȗɏȄفࢫ ʊȧɰ ǷࢫࢫȰȆɘɳɦȄࢫɝ ȧʄڲǻࢫࢫȩ ʊܶݰ ɦȄࢫɬɽɺɘםȄࢫɽɸࢫȓʊɭɽɮɐɦȄࢫȔ ȆʊɈ ɐםȄ

ȹࢫȰȆɘɳɦȄࢫ ʋɦɼʄڲǻࢫȱɸࢫʏࢭɼࢫɎɼȳȼ ࢫלȄ�ȲȆɇࢫȄםȓɭɽɨɐࢫȆɮɨȝɭࢫȮȲɼࢫɻɘʈȳɐȖࢫࢭʏࢫȄם

ɬȆɛȰȆȗȷࢫࢫ ʃɈࢫȄɼםȓɭɽɨɐࢫכ ɐםȄࢫɰ .ʊɮȗɦȆȉ؈قࢫȉ؈

ɤࢫ ȮȆȍȗɨɦࢫ ɬȆɐɦȄࢫ ȲȆɇל ɼࢫ Ɏɼȳȼ ࢫȄם ɎɽɃ ɽɭࢫ ɰ ࢫȉ؈ ȰȆȗȷ כ ࢫ ɉ ȋȲࢫ ɣ ɦȱɟ

ȸ ɭࢫʄڲǻࢫɂ ȳɐȖࢫȆɮɟࢫʎɲɼفɡɦࢫأטȦفɛȄɼࢫȔ ȆɭɽɨɐםȄࢫɤ Ȇɮɐȗȷ ȄࢫȒȮȆɏǻࢫȓɦ

Ɏɼȳȼࢫɽɸࢫ ɰࢫȄȱɸࢫȄם ǷفࢫȗɏȄɼࢫɰ ȓɦȆȧׁࢫɱȄɽɜɨɦ؈ Ȇȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɮʊɗࢫɎɼȳȼ ɪࢫȄם ʆȯɐȖ

ȗɦࢫʏڥʊȍɈ ɦȄࢫɤ Ȇȣ ɯࢫȄם ʊɌ ɳɏɽɃ ɽםȄࢫȆɭɽɮɐ.

ɑɄࢫȄȱɺɦࢫ Ȭ ȕۘܣࢫ ɦȄࢫȓʊɭɽɮɐɦȄࢫɪ ɠȆʊɺɦȄࢫə ʈȳɐȖࢫɁ Ȭ ȕࢫȔ ȆɌ ȧֺ ɮȉࢫɬȯɜȕࢫȆɮɟ

Ȕࢫ ȆȀʊɺɦȄࢫ ɪ ɮȼ Ȗࢫ ɰ Ƿࢫ ʄڴɏɼࢫ ȓɦɼȯɦȆȉࢫ ȆɺɈ ȋȲࢫ ȒȲɼȳɃ ࢫ ʄڴɏࢫ ȯɟǷɼࢫ ɰ֗ɽɱȆɜɦȄ



ɪࢫȄםȓʊɳɐࢫȆɮɟࢫ ɠȆʊɺɨɦࢫȓɜʊɛȮࢫȔ ȆɘʈȳɐȖࢫȈ Ȇʊɓࢫɍ ȧַɼࢫȓɨɜȗȸ לȓʈȲȄȮࢫȄם

ȉۜܢࢫ ۘܣࢫɑɘȗɴȕالɼǷط ɦȄࢫɪ ɠȆʊɺɦȄࢫɑʊɮȡ ɪࢫ ɮȼ ȘɦࢫȆɺɘʈȳɐȖࢫʏࢫࢭɑ Քȷ ɽȗࢫࢫɪ ʈɽɮȗȉ

  .عمومي

ȑࢫ ɦȆɇ ɑʊȷࢫɬɽɺɘɭࢫ ɽȕࢫȒȲɼȳɃ ۂʏࢫ ɪࢫ ȫ ȄȯםȄࢫȆٕڈɨɏࢫȵɟȲۘܣࢫ ɦȄࢫɆ ȆɜɳɦȄࢫɰ ɵࢫȉ؈ ɭɼ

Ⱦࢫ ɽɀ Ȭ ȋɼࢫȯɐȊࢫɵ ɏࢫȑ ɨɈ ɦȄࢫȓʊɱȆɢɭǻɼۗܣࢫ ɳȡכ ȳɮȝȘȸࢫ ɪࢫȄם ɮȼ ʋɦࢫȓɭɽɨɐםȄ

ȓʊɐɛȄɼࢫɰɽɢȕۘܢࢫ ȧ ɤࢫȄםȓɦɽɜɐࢫ Ȇȡך ɤࢫɛȄفȦࢫȮȆɮȗɏȄࢫɬɽɺɘɭࢫ Ȇȡך.

ȰȆȗȷࢫࢫ כ ɚȳɈࢫ ȕࢫȓɭɽɨɐɮɨɦࢫȰȆɘɳɦȄࢫȓȀʊɸࢫȾ ɽɀ Ȭ ȋɼʄڲǻࢫɜɦȄࢫȆْڈɐʊȍɇࢫȓʊɱɽɱȆ

ȓɈࢫɦȄفȓʊȎʊȕࢫȗɏȄɼǷ�ɼفࢫ ɨȸ ɦȆȉࢫȆɺɐʊȗɮȕࢫʅȲɼȳɄ ɦȄࢫɵ ɭࢫɻɱࢫأȓʊɱȆɢɭǻࢫȆɺɦࢫɰɽɢʆࢫɰ

ɵࢫ ɏࢫɰ ɑɮȣࢫɨȝɮɭ؈ ʆࢫʏڴȫ ȄȮࢫɪ ɢʊɸࢫɝ ɨȫ ȓɗȆɃࢫǻڲʄࢫ ǻࢫɆ ɼȳȼ ɦȄࢫȔ Ȇȷ ȄȳɟࢫȲȄȯȿ ǻ

ɪࢫȓʆȱʊɘɳȗɦȄࢫ ɠȆʊɺɦȄࢫʏࢫࢭɪ ȝɮȗȕۘܣࢫ ɦȄɼࢫȓɭɽɨɐםȄࢫȓݍݨȆɐɮȉࢫȓɨȿ Ȕࢫ ȄȰࢫɪ ɠȆʊɸ

ɬȯɏࢫɍ ȧַ ȓʊɀࢫȆɮɟࢫ ܨݵ ɦȄࢫȔ ȆʊɈ ɐםȄࢫȓʆȆɮȧ əࢫȓȀʊɸɼࢫ ʊȻ Ȳכ Ȇɀݍݳࢫ ɭɼࢫ

ɪࢫ�Ȳدستو  ɀ ɘɦȆȉࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ט Ʌࢫ ɐȊࢫȓʈ28ࢫࢫɎɼȳȼ ɵࢫȄם ɭ.

جمعیة 
المراقبیین 
العمومیین

 2015فریل أ02
ّ

ɆࢫȓʊɦȆȗɦȄࢫأك ȆɜɳɦȄࢫȓɨɮȡ :ȯࢫȆɸɽɨȝɮɭࢫɏڴʄࢫ

-ȓ֗ɭɽɨɐɮɨɦࢫȰȆɘɳɦȄࢫȑ ɦȆɈ ɭࢫʄڴɏࢫȮɼȮȳɦȄࢫɪ ʊɨɐȖࢫȒȲɼȳɃ

ɬɽࢫ- ȷ ȳɭࢫȱʊɘɳȘȉࢫș ɘȧ ۘܣࢫ ɦȄࢫȓʊɐɛȄɽɦȄɼࢫȓʊɜʊȍɈ ȗɦȄࢫȔ Ȇȋɽɐɀ ɦȄ

41، 

ȒȲɼȳɃࢫȮȆɮȗɏȄࢫ- ɼ֗ࢫ ȓʈȳȷ ȓɘɳɀࢫ əࢫȓɜʊțɽɦȄࢫȄם ʈȳɐȖࢫȦɽɃ ɼࢫɬȯɏ

ȓʊɏɽɃࢫࢭʏࢫ ɽɭ؈فࢫʆȆɐɭ֗ɣ ɦȰ

-֗ȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȆɭȄقɦַ Ȇȉֺࢫ ɮɏࢫȳȼ ɴȕࢫɰ Ƿࢫȯȉַࢫ ȳʈȲȆɜȕࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫ

ȓʊɦֺࢫȓȀʊɸࢫȰȆɘɳɦȄࢫȓɭɽɨɐɮɨɦࢫ֗- ɜȗȷ Ȅ

Ȕࢫ- Ȇȋɽɐɀ ɦȄࢫȴɼȆȣ ȗɦࢫȓɭɽɨɐɮɨɦࢫȰȆɘɳɦȆȉࢫə ɨɢםȄࢫȒȯɏȆȸ ɭࢫȑ ȡ Ȅɼ

التطبيقية،

-ȍɈ ȕࢫʏࢫࢭʅ ȲɼȯɦȄࢫɯ ʊʊɜȗɦȄɼࢫȓɐȊȆȗםȄࢫȓȋȲȆɜɭࢫȮȆɮȗɏȆȉࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫɝ ʊ

֗ȓʊɗȆɘȼ ɦȄࢫȓɗȆɜțࢫȳȼ ɲࢫʄڴɏࢫɪ ʈɽɐȗɦȄࢫɑɭ֗ࢫ ɖ Ȅȯɸכ ȑࢫ ȸ ȧ

ɝࢫ- ɨɐȗםȄࢫɬȆɐɦȄࢫɷȲȆɇ ǻࢫʏࢫࢭȓɭɽɨɐɮɨɦࢫȰȆɘɳɦȄࢫɰɽɱȆɛࢫɎɼȳȼ ɭࢫɪ ʆق؇ȕ

ɪ֗ࢫ ɭȆȼ ɦȄࢫʅȲȄȮל Ȧֺࢫ ȿ ׁ Ȇȉ

ɝࢫ- ɨɐȗʆࢫȆɮʊɗࢫȓȿ Ȇȫ ɤࢫ Ȇȣ ɵࢫࢭʏࢫȄȱɸࢫȄם ʈɽɢȗɦȄࢫȓʊɮɸǷࢫʄڴɏࢫȯʊɟǸȗɦȄ

Ɏֺࢫɻʊɨɏࢫ ɇט ɼࢫə ʊȻ Ȳכ ɍࢫ ɘȨ ȉ.

ممثل عن 
واست "مؤسسة 

" سترمن
للدیمقراطیة

ȸفࢫࢫتخصصࢫفقد2015افریل 02 ɴɭࢫ ș ȷ Ȅɼࢫ ȓȸ ȷ Ǻɭࢫ ɵ ɏࢫ ə ʈȳɌ ɦȄࢫ ɪ ʊɈ ɏࢫ ȰȆȗȷ ׀ ɦ

Ȉࢫ ȲȆȣ ȗɦȄɼࢫɎɼȳȼ ȯʆȯȨࢫȓʊɐȡȳɭࢫȄם ȗȉࢫɻȗɨȫ Ȅȯɭࢫɪ ȷْڈ Ȅࢫʅ ȱɦȄɼࢫȓʊɇ Ȅȳɜɮʆȯɨɦ

ࢫ ȓɨɀ֗ࢫ ɦȄࢫȔ ȄȰࢫȓɱȲȆɜםȄȯɛɼࢫࢫɎ ɼȳȼ ɰࢫȄם ȓȷࢫȓɱȲȆɜɭࢫȉ؈ ȄȲȮࢫȶ Ȇȷ ֿ ȆȉࢫȯɮȗɏȄ

�ɼǷɬȆɢȧࢫࢫȮȯɏࢫɬɽ ȷ ȳɭ41ࢫȓɭɽɨɐɮɨɦࢫȰȆɘɳɦȆȉࢫɝ ɨɐȗםȄ،ࢫࢫɁ ɨȬ ȗȷ Ȅࢫȟ ʊȧ

ȑ ȷ ȆɢםȄɼࢫȔ ȆʊȉȆȣ ʆט ɵࢫ ɭࢫȓɨɮȡࢫɎɼȳȼ ǴȆȡࢫ٭ڈȆࢫȄם ۘܣࢫ ɦȄࢫࢫɬɽ ȷ ȳםȆȉࢫȓɱȲȆɜɭ

ۘܣࢫ ɦȄɼࢫɝ ǾȆțɽɦȄࢫʄڴɏࢫȳɀ ȗɜʆַࢫ ɼࢫȓɭɽɨɐםȄࢫɪ ɮȼ ʋɦࢫɝ ɑʊȷࢫɬɽɺɘɭࢫȄݍݰ ɽȕࢫȆٔڈɭ

�ȲɽɈ ȗɦȄࢫɣ ɦȱɟࢫȓʈȲȄȮࢫלɪ ܦݨ ȳɺȸࢫɏڴʄࢫࢫȄם Ȗۘܣࢫ ɦȄࢫȔ Ȇȸ ȷ ǺםȄࢫȟ ʊȧ ɵࢫ ɭ

ɳɦȄࢫʏࢫࢭɝ ɰࢫȄݍݰ ȓȿࢫɭǸȕȓȀʊɺɦȄ؈ Ȇȫ ɼࢫȓɭɽɨɐɮɨɦࢫȰȆɘ.ࢫࢫɷȱɸࢫɰ ǷفࢫȗɏȄࢫɻɳɡɦ

ɣࢫ ɦȰࢫɵ ɭࢫɁ ǾȆɜɱࢫɵ ɭࢫɎ ɼȳȼ ɻɳɮɄࢫȄם ȕࢫȆɭࢫȑ ݲݨ ȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆַࢫ Ȕࢫ ȆʊȉȆȣ ʆט

ȑࢫȄםȓɭɽɨɐࢫ ݯݨ ȆȍȎȷࢫࢭʏࢫ ʅࢫɰɽɢʆࢫ ȱɦȄࢫȲȳɄ ɦȄࢫɆ ɼȳȼ ɦܷݳࢫ Ȅɼࢫə ʈȳɐȖࢫȈ Ȇʊɓ

ȆɸȆʆǻࢫȄفȗɐɭࢫࢫاشروطࢫɵ ɭࢫȯȉַࢫ ɰࢫɻɱȄࢫ ɣࢫȉ؈ ɦȱɟࢫȓɜʊɛȮ؈فࢫɓɼࢫɪ ʈɼǸȗɨɦࢫȓɨȉȆɛ

ȓʊɱȆȣࢫࢭʏࢫȰȆɘɳɦȄࢫ ȒȄɼȆȸࢫɬȆɭǷࢫȮȆɮȗɏȄࢫȄם ɣࢫȒȆɏȄȳɭࢫםǷȯȍࢫȄם ɦȰɼࢫȓɭɽɨɐɮɨɦ



.ɰɽɱȆɜɦȄࢫ

Ȕࢫ ȆȋɽɜɐɦȆȉࢫȓɜɨɐȗםȄࢫɬȆɢȧכ ȓɐȡࢫ Ȅȳɮȉۜܢࢫ ɼǷɼɤط ֺ ȫ ɵࢫ ɭࢫࢫȓʊȎʆȮǸȗɦȄࢫȠ ȄȲȮǻ

֗ࢫ ࢫ ȓʊȕȆʊݍݰȄࢫ ȓɭɽɨɐɮɨɦࢫ ȓȍȸ ɴɦȆȉࢫ ۜܣ ࢫȆɜȗɦȄع ɤ Ȇȡ ǵࢫ ʏࢫࢭ Ɂ ʊɨɜȗɦȄࢫ ɑɭࢫ Ȇٔڈɭ

ɰࢫȄםȓɭɽɨɐࢫ ʊȨ؈ ȕࢫɬȯɏࢫȓɦȆȧ ɁࢫɏڴʄࢫȄםȓɏȴȆɳࢫࢭʏࢫ ʊɀ ɳȗɦȄɼ.

ʏࢭɼࢫࢫȳʆفȕࢫɪ ɠࢫȈ Ȇʊɓࢫɍ ȧַɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȄȯɸȆɐםȄࢫȳȼ ɲࢫȒȲɼȳɄ ɦࢫɂ ȳɐȖ؈فࢫȫכ

Ʌࢫ ɐȊࢫȳȼ ɲࢫɬȯɐɦࢫʎɲɽɱȆɛࢫȶ Ȇȷ ǷࢫɼǷȳɭȄɼכ.

المخبر 
الدیمقراطي

2015أفریل 06
ɵ ɭࢫɷɽɨȝɮɭࢫɝ ɨɈ ɱȄࢫȄࢫȒȳɡɗɰࢫࢫʏۂ ɯࢫ ɺɨɮɏࢫʏࢫࢭȓʊɐȡȳםȄɰֺ ɏܣࢫࢫל ɦȆɐɦȄ

ɚࢫ ɽɜݍݰɰ Ȇȸ ɲيحࢫלȼ ɭࢫɰ ȓɛֺࢫȉ؈ ɐɦȄࢫʄڴɏࢫȯʊɟǸȗɦȄࢫȓʆȄȯȍɦȄࢫʏࢫࢭɯ ȕࢫȟࢫɎɼȳ

ɝࢫࢭʏࢫقانون  ɯࢫࢫȄݍݰ ȕࢫȯɛɼࢫȓȿ ȆݍݵȄࢫȔ ȆʊɈ ɐםȄࢫȓʆȆɮȧ ɼࢫȓɭɽɨɐɮɨɦࢫȰȆɘɳɦȄ

ȒȲȆȻࢫȄڲ ɆࢫȓɨɮȡɦȄࢫࢫʄל ȆɜɳȓʊɦȆȗɦȄ:

ࢫɪ ɀ ɘɦȆȉࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ט ȓɐȡࢫ ȄȳɭࢫȒȲɼȳɃ28ࢫࢫȆɭࢫȓȿ Ȇȫ

ɪࢫ ʊɀ ɘȗȉࢫɣ ɦȰɼࢫ ɵ֗ࢫ ɭֿ ȆȉࢫȆٔڈɭࢫɝ ɨɐȖםȄࢫɬɽɺɘ�ȲɽɠȱםȄࢫࢫȲȄȳɓࢫʄڴɏ

ɤࢫȍɦȄݏݨʎɢʊࢫ ȆȝםȄȒȲɼȳɃ ȓɈࢫࢫɑɭࢫ ɜɳɦȄࢫʄڴɏࢫʏڴȬ ȗɦȄ4ࢫɜɨɐȗםȄࢫة

ɂࢫȲȆȍɏٮڈȆࢫ֗ ɽɮɔɦࢫȆʈȳȷ ȓɘɳɀࢫ ȔࢫȄם ȆɭɽɨɐםȆȉ

ࢫɵ ɭࢫɻɱȄࢫȓʊɐɮݍݨȄࢫȔ ȓʈɽɄࢫȓȀʊɺɦȄࢫȗɏȄف ɏࢫȾ ɽɀ Ȭ ȉɰ Ǹɳȸ ȧࢫכ

ɵࢫ ɭࢫȓȍʊɟفɦȄࢫɰɽɢȕݍȄȓȡȲȆȫ ɎɽɃࢫɰɽɢȕɼࢫ ɽםȆȉࢫɰ ࢫݵفǴȄࢫȄםʊɳɐ؈

ɪࢫࢫعن ɠȆʊɺɦȄȓʈȲȄȮࢫࢫלɰ ʊɦֺْڈȆࢫɏڴʄࢫȲȄȳɓࢫɱȄɽɜɦȄ؈ ɜȗȷ Ȅࢫɰ ȆɮɄ ɦ

Ȕࢫ ȄɰםȓɱȲȆɜࢫȆɮɟࢫȗɏȄف ǷࢫࢫȓȍʊɟفɦȄࢫʏࢫࢭɻɦࢫȲفɭַࢫ ܵݰʎɘࢫ Ȯɽȡࢫ ɼ

ɵࢫ ɭࢫɪ ɠࢫɰֺ ȝɮʆࢫɰ ȮɽȡࢫȍǾȆɱ؈ ɼࢫɰ Ȇɗࢫɣ ɦȰࢫɖ ֺ ȫ ࢫכɏɼȓʊȍɨɓڴʄࢫ

ȓɃࢫ ȲȆɐםȄɼɬȆɸࢫࢫʄڴɏࢫȓȀʊɺɦȄࢫʏࢭɰ Ƿ֗ࢫࢫ Ȇɺȷࢫࢫ ǷفʆַࢫʁɦǻȓɗȆɃ ǻࢫȦȳɈ

ȓʊɱȆɢɭǻࢫࢫȔ ȆʊɈ ɐםȄࢫ ȓʆȆɮȧ ࢫ ȓȀʊɸࢫ ɰ ࢫȉ؈ ȆْڈʈɽɄ ɏࢫ ʏࢫࢭ ȥ ɭȯɦȄ

ȓʊɀࢫȓȀʊɸɼࢫȰȆɘɳɦȄࢫ ܨݵ ɦȄʄڲǻࢫࢫȓɭɽɨɐםȄ.

ࢫȲȆȍȗɏȄࢫɯ ȕǷࢫɪ ȡ30ۜࢫ ǷɝܣࢫȆɭɽʆࢫȆɜȗɨɦع ʊɃ ɪࢫ ȡࢫࢫș ɮȕɼࢫȮɼȯȨ ɭɼ

ɷȯʆȯɮȗȉࢫȓȍɦȆɈ .Ȅם

جمعیة توانسة 
للصحوة 
والیقظة

ɪࢫȄݍݰȓɭɽɢࢫࢭʏࢫࢫǻڲȄʄݍݨȓʊɐɮࢫࢫأشارت2015فریل أ06 ɮɏࢫȓȍɛȄȳɮȉࢫȓʊɐɮݍݨȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɆ ȆȍȕȲȄ

֗ࢫɼࢭʏࢫ ȓɦȆȸࢫȄݍݰȓɮɟɽࢫ ɮȉࢫɬȆɏࢫɪ ɢȼ ȊࢫɎɽɃ ɽםȄࢫɆ ȆȍȕȲȄࢫʄڲȄɼࢫȓɭɽɨɐɮɨɦࢫȰȆɘɳɦȄ

ɬɽࢫࢫלȄȱɸ�ȲȆɇࢫ ȷ ȳםȄࢫɤɽȫ ȮࢫȱɳɭࢫȆɺɇ Ȇȼ ɲࢫȓʊɐɮݍݨȄࢫș Ƀ ȳɐȗȷ Ȅ41؈قࢫࢫȧ

Ȕࢫ Ȅɽɳȷ ɣࢫ ɦȰɼࢫȰȆɘɳɦȄ2012ࢫࢫɼ2013ࢫɼ2014ࢫࢫɤ ֺ ȫ ɵࢫ ɭࢫɣ ɦȰɼȚ Ȅȯȧ ǻࢫ

ȯȿࢫȰȆɘɳɦȄࢫ ȳɭʄڲǻࢫࢫȾ ɽɀ ȔࢫȓʊɴʈɽɢȕࢫࢭʏࢫȄȱɸࢫȄݍݵ ȄȲȄɼȮࢫȓɐȊȆȗɭɼࢫȓɭɽɨɐםȄ

ʄڲǻȓɗȆɃ ǻࢫࢫȰȆɘɳɦȄࢫȓɐȊȆȗɭʄڲǻࢫࢫɯ ʊɨɐȗɦȄɼࢫȓܶݰ ɦȄࢫʏڤȆɈ ɛࢫʏࢫࢭȓɭɽɨɐםȄ.

�ɼǷȷ ט ࢫ ȑ ɱȆݍݨȄࢫ ʄڴɏࢫȓʊɐɮݍݨȄࢫ Ȕ ȯɟࢫȹ ʋɦɼࢫ Ɏɼȳȼ ɮɨɦࢫ ʏڥɛȄɽɦȄɼࢫ ʏڋ ʊȕȄف

ɯࢫȲȆȍȗɏȄࢫ ȕࢫɻɱȄࢫɣ ɦȰࢫɯ ɨȫْڈ ȄȯɭࢫʏࢫࢭʎɲɽɱȆɜɦȄȒȮȄȲࢫࢫלȒȮȆʊɜɦȄɼࢫȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄ

ȓʈȲȄȮࢫࢫל ȲɼȮࢫ Ȇɺɦۜܣ Ȇȷ؟ ǷࢫࢫȰȆɘɳɦȆȉࢫ ɝ ɨɐȗםȄࢫ ɰɽɱȆɜɦȄࢫ ɪ ʊɐɘȕࢫ ʏࢫࢭ ʅȵɟȳɭɼ

ɣࢫࢫمنȓɭɽɨɐɮɨɦࢫ ɦȰࢫࢫضرورةɑɃ ɼȓʊȣ ʊȕȄفȷ ǻࢫࢫȮȆȸ ɘɨɦࢫʅ ȯɀ ȗɨɦࢫȓɨɭȆɠ

�ȲȄȯȿ ǻࢫȈ ɽȡ ɼࢫʄڲǻȓɗȆɃ ǼʈȲȄȮׁ Ȇȧֺ ȿ ל ɼࢫࢫɰɽɱȆɛݍɰ .ݰȓʆȆɮࢫȄםɔɨȍ؈

ɵࢫȄȱɸࢫ ɭࢫɾ ɼȯݍݨȄࢫɤɽȧ ɤǹȆȸࢫ ȘɦȄࢫɯ ɺםȄࢫɵ ɭࢫɻɱȄࢫȓʊɐɮݍݨȄࢫȔ ȆɮɟࢫȗɏȄف

ɣࢫ ɦȰࢫʏڴɮɐɦȄࢫȯɐȍɦȄࢫȟ ʊȧ ɵࢫ ɭࢫɰɽɱȆɜɦȄȔ ȯɟǷȆٰڈ Ƿࢫࢫɝ ǾȄɽɐɦȄɼࢫȔ Ȇȋɽɐɀ ɦȄࢫʄڴɏ

Ȯȯࢫ ɏࢫɬɽ ȷ ȳɭࢫɝ ʊȍɈ ȕࢫɰɼȮࢫș ɦȆȧ ۘܣࢫ ɦȄ41ࢫࢫș ɮȕۘܣࢫ ɦȄࢫȓȋȳȣ ȗɦȄࢫɤ ֺ ȫ ɵࢫ ɭ



ɪࢫȓʊɭɽɮɐɦȄࢫ ɠȆʊɺɦȄࢫʏࢫࢭȆْڈɳʆȆɐɭۘܣ ɦȄɼࢫࢫʄڧɈ ȕۘܣࢫ ɦȄࢫɚ ֺ ɔɲט ɪࢫࢭʏࢫȓʊɨɜɏࢫ ȝɮȗȕ

ࢫ ʄڴɏȒȲȄȮࢫࢫל ʏࢫࢭ ȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄࢫ Ȕ Ȇȋɽɐɀ ɦȄɼࢫ ȓʊȸ ɲɽȗɦȄȔ ȄȲȄȮࢫࢫלȓʈɽɺݍݨȄ

ȓʈȳȼࢫ ȎɦȄࢫȮȲȄɽםȄࢫə ɐɃ ɣࢫ ɦȰࢫɵ ɭࢫȓʊɨȨ ȄɼȔם ȆʊɱȆɢɭל ɼࢫࢫȈ ȆʊɓɼࢫȓʆȮȆםȄ

ɝࢫɏڴʄࢫ ʊȸ ɴȗɦȄȶ Ȇȷ Ƿࢫɰ ȥࢫȉ؈ ɭȄفɦȄࢫɪ ɭȆɢȕࢫࢫمختلفࢫȔ ȄȰࢫȓʊɭɽɢݍݰȄࢫɪ ɠȆʊɺɦȄ

Ȕࢫ ֗ࢫȆɮɟࢫȗɏȄف ȓɨɀࢫɰɽɱȆɜɦȆȉࢫ ɦȄɰ ǷࢫȄࢫȓɈ ȫ�ՔʆقɦȄࢫɪ ʊȍɛࢫɵ ɭࢫȓɭɽɨɐםȆȉࢫə ɨɢࢫםȯ

șࢫ Ȏȝȕࢫɯ ɦࢫȆٰڈ ֿ ȓȍȡࢫ ɽȗȸ ɭ؈فࢫɓɼȆْڈɏ Ȇȣ ɱ.ࢫࢫʄڴɏࢫȯʊɟǸȗɦȄࢫɵ ɭࢫȯȉַࢫ ɪࢫ ȉȆɜםȄࢫʏࢭ

ࢫ ɪ ʊɦȮࢫ ɑɃ ɼɼࢫ Ȕ ȆʊɦɼǺȸ ࢫȄם ȯʆȯȨ ȕɼࢫ ȓɭɽɨɐםȄࢫ ɑʊɮȣ ȕȔ ȄǴȄȳȡ ǻࢫࢫɝ ʊɛȮ

ȔࢫȰȆɘɳɦȄࢫ ȆȍɨɈ ȗࢫםȓȉȆȣ ȗȷ ֺ ɦʄڲǻࢫȆɮɟࢫȓɭɽɨɐםȄࢫȔ ȔࢫࢫȄɰࢫȗɏȄف ȄǴȆɳȞȗȷ ט

ȒȮȲȄɽɦȄɎɼȳȼࢫࢭʏࢫȄȱɸࢫ ɵࢫʈȳɐȖࢫȄם ɡɮʆࢫַࢫȄȱɸࢫʃɜȍʈɼࢫɝ ʊɛȯȗɦȄࢫɻȡ ɼࢫʄڴɏࢫȆɺɘ

ɣ ɦȱɟࢫ ֗ࢫ ǴȆɄ ɜɦȄࢫ ɻɜɗࢫ Ƞ Ȇȗɱࢫ ɪ ɮɐɦȄࢫǴȆɈ ɏǻȒȲɼȳɄ ȍȘȍɦȆɇࢫࢫȓɳݏݨɦࢫ ȲɼȮ

ɯࢫ ʊʊɜȗɦȄࢫʏࢫࢭȓʊɀ ܨݵ ɦȄࢫȔ ȆʊɈ ɐםȄࢫȓȀʊɸࢫɑɭࢫɝ ʊȸ ɴȗɦȄࢫɼࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫȓȨ ɗȆɢɭ

ȳɮȗȸࢫȱʊɘɳȗɦࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫ .Ȅם

استماع لممثلین 
عن الحكومة

ɬɽࢫȮȯɏࢫ2015فریل أ10 ȷ ȳםȄࢫɯ ʊʊɜȕࢫɵ ɭࢫș ɜɨɈ ɱȄ41ࢫࢫȓɳȸ ɦ2011ࢫࢫȒɽɈ ȫ ʅࢫȗɏȄفࢫ ȱɦȄɼ

șࢫ țȯȧ Ƿۘܣࢫ ɦȄࢫɤɼȯɦȄࢫə ȿ ܣࢫࢭʏࢫ ɦȆɐɦȄࢫȑ ʋȕفɦȄࢫɵ ɮɃ ȹࢫ ɲɽȕࢫɤɽȫ ȯɦࢫȓɭȆɸ

ɑɃࢫ ɽɦࢫɬɽ ȷ ȳםȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫɚ ֺ Ɉ ɱט Քɯࢫ ȕࢫȯɛɼࢫȓȧ ɽȗɘםȄࢫȓɮɟɽݏݰɦࢫʎɲɽɱȆɛࢫɬȆɌ ɱ

ʅࢫ Ȳɽȗȷ ȯ ɦȄࢫɷȲȆɇ ǻࢫʏࢫࢭɰɽɱȆɜɦȄࢫࢫɎɼȳȼ ɭࢫɪ ʆق؇ȕࢫɑɭࢫȯʆȯȡ ȲȆɇࢫʎɲɽɱȆɛࢫ ǻ

ɨɛל ɼࢫʏڲɼȯɦȄɼࢫȓɱȲȆɜםȄࢫɰ טȲȆȍȗɏࢫɱȄɽɜɨɦ؈ ɰࢫ כȱȫࢫɐȊ؈ ɣࢫࢫɑɭࢫ ɦȰࢫ Քɪ ɠܣࢫ ʊ

ǴȆɄࢫࢫ ɜɦȄࢫɻɜɗɼࢫࢫوآلراءʎɲȯםȄࢫɑɮȗȣ .Ȅם

לȓʈȲȄȮࢫ ɝࢫ ǾȆțɽɦȄࢫʄڲǻࢫȰȆɘɳɦȄࢫʏࢫࢭɝ ɰࢫȄݍݰ ɰɽɨȫࢫɏڴʄࢫʊɮȗɦȄ؈قࢫȉ؈ ȯȗםȄࢫȯɟǷࢫȆɮɟ

ࢫȆɮȉࢫ Ɏɼȳȼ ࢫȄם ɎɽɃ ɽɭࢫ ȓɭɽɨɐɮɨɦࢫ ȰȆɘɳɦȄࢫ ʏࢫࢭ ɝ ࢫȄɼݍݰ ɬɽ ȷ ȳםȄࢫ ɎɽɃ ɽɭ

ࢫ ȓʊȧ Ȇɱࢫ ɵ ɭࢫ ɻɳɮɄ ȗʆǷࢫ ɬɽɺɘɮɨɦࢫ ɑʊȷ ɽȕࢫ ɵ ɭࢫ ʄڲɼɬǹֺ ȗɦȄɼࢫࢫɬȆɢȧכ ࢫ ɑɭ

�ɾȳȫ Ƿࢫȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭࢫȓʈȲɽȗȷ ȯ ɦȄ.

șࢫ ɮȕࢫȯɛɼʄڲǻȒȲȆȻ ɝࢫࢭʏࢫȰȆɘɳɦȄࢫࢫל ɪࢫȄםȓʊɳɐࢫȆȉݍݰ ɠȆʊɺɦȄࢫə ʈȳɐȖࢫʏࢫࢭɑȷ ɽȗɦȄ

ʄڲǻࢫȮȯɏࢫɬɽ ȷ ȳםȄࢫʏࢫࢭȆْڈʆȮɼȯȨ ɵࢫȯɜɱࢫם ɭࢫɻȡ ɼࢫȆࢫםȄȳɌ ɱࢫȓɭɽɨɐםȄ41ࢫࢫɣ ɦȱɟ

Ⱦࢫ ɽɀ ɳםȄࢫɤ Ȇȡך ɵࢫɬȯɏࢫȓʆȆɘɟࢫ ɭࢫȓʊɜʊȍɈ ȗɦȄࢫȓȋȳȣ ȗɦȄࢫɻɳɏࢫș Ʉ Ȭ ɮȕࢫȆɭ

ȣ ȗȷ ȄࢫʏࢫࢭȆɜȉȆȷ ɤࢫɨɏٕڈȆࢫ Ȇȡ ǷࢫʄڴɏࢫɁ ʊɀ ɳȗɦȄࢫɯ ȗɗࢫȰȆɘɳɦȄࢫȔ ȆȍɨɈ ɦࢫȒȲȄȮל ȓȉȆࢫ

ȓʊɐɛȄɼفࢫ؆ɟǷ.

ࢫȗɏȄفࢫ ȓɭɽɨɐםȄࢫ ʄڲǻࢫ ȰȆɘɳɦȄࢫ ȓȍɛȄȳɮȉࢫ ȓɀ ɀ Ȭ ȗםȄࢫ ȓȀʊɺɦȄࢫ Ⱦ ɽɀ ȫ ࢫ ʏࢭɼ

ɰɽɨȫࢫ ȯȗםȄȆٰڈ Ƿࢫࢫɰ ɵࢫȉ؈ ɡɦࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɁ ɳɦȆȉࢫȓɱȲȆɜɭࢫȓɭȆɺɦȄࢫȔ ȆɗȆɃ ל ɵࢫ ɭ

ࢫ ɰɽɨȫ ȯȗםȄɰ Ƿࢫࢫȯʈȵࢫם ȒȲȄȮל ࢫ ȓȡ Ȇȧ ࢫ ȑ ݲݨ ȕࢫ ַ ࢫ Ȕ ȆʊȉȆȣ ʆט ࢫ ɷȱɸࢫ ɪ ɠ

ࢫ ɝ ʊȍɈ ȗɦࢫ ȮȄȯɐȗȷ ɬȆɌࢫט ɱࢫ ɰַ ࢫ ɣ ɦȱɦࢫ ȒǸʊɺɭࢫ ȆʊǾȯȍɭࢫ Ȇٰڈ Ƿࢫ ɯ ɓȲࢫ ɰɽɱȆɜɦȄ

ȓɘȻ ȲࢫࢫכȔ ȆʊɄ ȗɜࢫםȑ ʊȣ ȗȸ ʇࢫȆɮȉࢫɻɜʊȍɈ ȕɼࢫɻʊɴȍȕࢫɯ ȕࢫɝ ǾȆțɽɦȄࢫə ʊɴɀ ȕɼ

ȓɇɽȍɄ ɭࢫȔ ȆɭɽɌ ɳɭࢫȑ ȸ ȧ ɪࢫ، ɰɽɱȆɜɦȄࢫ ɀ ɘɦȄࢫɰ ǷࢫȆɮɟ51ࢫࢫɎɼȳȼ ɵࢫȄם ɭ

ʊʊȨٔڈȆࢫ ȕɼࢫə ʊɴɀ ȗɦȄࢫɯ Ɍ ɱࢫɝ ʊȍɈ ȕࢫʄڴɏࢫɁ ɀ ɳʆ.

ɰࢫ Ƿࢫȩ ʊɃ ɽȕࢫɯ ȕࢫə ʊȻ Ȳכ ɰࢫɰɽɱȆɛࢫȰȆɘɳɦȄࢫɰɽɱȆɛɼࢫ ȓɛֺࢫȉ؈ ɐɦȄࢫȾ ɽɀ Ȭ ȋɼ

ɾȳɔȿࢫȆȉםȓɱȲȆɜࢫɑɭࢫ ȓɏɽɮȣࢫ ɭࢫʏۂ ɝࢫȄםȓʊɳɐࢫȰȆɘɳɦȆȉࢫ ǾȆțɽɦȄࢫȓʊɳɐםȄࢫɣ ɨȕ

ࢫب ɰɽɱȆɜə ʊȻ Ȳࢫࢫכ ʅ Ƿɰ ǷࢫࢫɰɽɱȆɛࢫ ɻɮɌ ɳʆࢫ ȰȆɘɳɦȆȉࢫ ɤɽɮȼ ɭ؈فࢫɓࢫɽɸࢫ Ȇɭ

əࢫ ʊȻ Ȳכ.

əࢫ ɨȗȬ ɭࢫɑɭࢫȆʊȉȆȣ ʆȄࢫɪ ɏȆɘȗɦȆȉࢫʎɭɽɢݍݰȄࢫȯɗɽɦȄࢫȯɺɐȖࢫǴȆɜɨɦȄࢫȓɮȕȆȫ ɼࢭʏࢫ

ȓɳݏݨɦȄࢫɵ ɏࢫȒȲȮȆɀ ɦȄࢫȔ Ȇȧ Ȅفɛט ɼࢫȔ ȆɌ ȧֺ .Ȅם



رئیس ھیئة 
الرقابة العامة 

للمصالح 
العمومیة 

ȆɺɀࢫȓȀʊɺɦࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫ2015أفریل 10 ʊɀ Ȭ ȕࢫɯ ȕۘܣࢫ ɦȄɼࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫɎȆɮȗȷ ט ȓȸࢫ ɨȡ Ⱦࢫ ɽɀ ȫ ࢭʏࢫ

ɁࢫȆɺɦȆɮɏǷࢫ ʊݏݵȗȉࢫɯ ɨȫْڈ ȄȯɭࢫʏࢫࢭȆɸɽɨȝɮɭࢫɝ ɨɈ ɱȄࢫȓʊɭɽɮɐɦȄݍݳࢫȆɀ ɮɨɦࢫȓɭȆɐɦȄ

ȯɮȗɏٮڈȆࢫࢭʏࢫ Ȅۘܣࢫ ɦȄࢫȓʊݤݨɳםȄࢫɯ ʆȯɜȕɼࢫȓʊɏ ȆɈ ɛࢫȔ ȄȲȄȴɼࢫș ɨɮȻ ۘܣࢫ ɦȄࢫȆٮڈȆɮʊʊɜȕɼ

ɵࢫ ɭࢫɻʊɦǻࢫɪ ȿ ɽȗɦȄࢫɯ ȕࢫȆɭࢫȯʆȯȨ ȗɦࢫɣ ɦȰǻࢫȮȯɏࢫɬɽ ȷ ȳםȄࢫɝ ʊȍɈ ȕࢫʏࢫࢭȔ ַ ֺ ȫ

əࢫȰȆɘɳɦȆȉࢫࢫ41 ɨɢםȄࢫȲȆɇׁ Ȇȉࢫș ɘȧ Ȕࢫ Ȇȋɽɐɀ ɦȄࢫɵ ɭࢫȓɨɮȡ șࢫ Ɍ ȧַ ȟࢫ ʊȧ

לʅȲȄȮࢫɛȄɼفȄɽȧࢫ ɪࢫ ȸ ɨȸ ȘɦȄࢫɪ ɜțɼࢫɵ ʈɽɢȗɦȄࢫʏࢫࢭɁ ɜɱࢫȓȿ Ȇȫɰ Ƿࢫࢫɰɽɢʆ

ȳʈȴɽɦȄࢫ ɰ Ȅɽʆȯȉࢫ ȒȳȻ Ȇȍɭࢫ Ȇɜݏݰɭֺࢫ ȍɜȗȸ ɭࢫ ə ɨɢםȄ .ࢫࢫاكمȈ Ȇʊɓࢫ ȄɽɌ ȧַ

șࢫ ɮȕࢫȟ ʊȧ Ȕࢫ ȄȲȄȴɽɦȄࢫȑ ɨȿ ɰࢫ ɨȫ؈ ȯȗםȄࢫə ɨȗȬ ɭࢫɰ ɝࢫȉ؈ ʊȸ ɴȗɦȄɼࢫɯ ʊɌ ɳȗɦȄ

ʄڲǻȒȲȆȻ ɪࢫל ȫ Ȅȯȕࢫɣ ɦȆɳɸࢫɰ Ƿࢫࢫə ɨɢםȄࢫȓɈ ȫ əࢫȰȆɘɳɦȆȉࢫɼࢫ ɨɢםȄࢫɪ ɮɏࢫʏࢭ

ɰࢫȓɜʊțɽɦȄࢫɬɽɨɐɭࢫȰȆɘɳɦȄࢫ ɪࢫȉ؈ ȫ Ȅȯȕࢫɣ ɦȱɟࢫɵ ɇ ȄɽםȄࢫɑɭࢫȔ Ȇɛֺ ɐɦȄࢫȑ ȗɡɮȉ

Ʌࢫ ɐȊࢫʏࢫࢭɪ ɀ ʆࢫʅ ȱɦȄɼࢫȓȧ ɽȗɘםȄࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄࢫȓɭɽɌ ɳɭɼɰ Ȇʊȧࢫࢫכɉ ɨݍݵȄࢫʄڲǻ ،

ȹࢫ ʋɦɼࢫɖ Ȅȯɸכ ȓȷࢫ Ȇʊȷ ȑࢫ ȸ ȧ ɝࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫ ʊȍɈ ȕࢫɰɽɢʆࢫɰ ǷࢫȄɽȧفɛȄࢫɣ ɦȱɦ

ɜȗɦȆȉࢫȓȿ Ȇȫ ǴȆȷࢫݍݨȓɳࢫ ȲǻࢫȈ ɽȡ ɼࢫɑɭࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫɂ ȳɔɨɦࢫɯ ʊʊ.

șࢫ ɮȕࢫȆɮɟɰ ǸʁɦǻȒȲȆȻ ɬɽࢫȮȯɏࢫࢫל ȷ ȳםȄࢫɬȆɢȧֿ ɪࢫ ɀ ɘםȄࢫȲɽȼ ɴםȄ41ࢫࢫȯɛ

ɬȆɢȧֿࢫ ȆȉࢫȆٕڈɨɏࢫȾ ɽɀ ɳםȄࢫȒȯםȄࢫǴȆɄ ɜɱȄࢫȯɐȊࢫʅ ǷࢫȒȳȫ Ǹȗɭࢫȓɘɀ ȉࢫȲȯȿ

ɝࢫࢭʏࢫȰȆɘɳɦȄࢫ ɵࢫȄݍݰ ɭࢫȒȆɳȞȗȸ ɝࢫȄם ǾȆțɽɦȄࢫə ʈȳɐȖࢫɰ Ƿࢫȳȸ ɘʆࢫȆɭࢫɽɸɼࢫȓʊɦȆɜȗɱט

�ɾȳȫ ǷࢫʄڲǻࢫȒȲȄȴɼࢫɵ ɭ؈فࢫɔȗɭɼࢫȯȧ ɽɭ؈فࢫɓࢫࢫ֗ࢫȄɽȍɦȆɇ Ȉࢫ Ȇȍȷ כ ȒȲɼȳɄࢫɷȱɺɦࢫ ȉ

ȰȆȬࢫ ȕȄࢫɤ Ȇȡ Ƿࢫɉ ȍɃ�ȳɭȄɼࢫࢫכɝ ʊɛȯɦȄࢫɉ ȍɄ ɦȆȉࢫȔ ȄǴȄȳȡל ȯʊȧࢫ ɽȕɼࢫȓʊɜʊȍɈ ȗɦȄ

לʅȲȄȮࢫ ɪࢫ ɮɐɦȄࢫɝ ǾȆțɽɦࢫȆɺɘʊɴɀ ȕɼࢫə ʈȳɐȖɼࢫȒȲȄȮל ܷݳࢫםȠɽȗɳࢫ ȄɼࢫȯʆȯȨ ȕɼ

ɝࢫ ʊȍɈ ȕࢫʏࢫࢭȓʆȱʊɘɳȕࢫȓɭȆɱȴɼȲࢫɉ ȍɃ ȓɗȆɃࢫǻڲʄࢫ ǻࢫȆɸȲȆȸ ɭɼࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȓɜʊțɽɦȄ

ɪࢫ ȧ ȄȳɭࢫȮȆɮȗɏȆȉࢫɎɼȳȼ .Ȅם

مشروع القانون بتأكید كل أعضاء اللجنة على وحیث انطلق النقاش العام حول 

أھمیتھ نظرا ألبعاده الدستوریة والحقوقیة ألن الحق في النفاذ إلى المعلومة مرتبط 

بحریة التعبیر والصحافة وكذلك بمبادئ الشفافیة ومقاومة الفساد لتفعیل دور المواطن 

یقوم على وكان االتفاق حاصال على تبني تصور.في تقییم التصرف العمومي 

التوازن بین الحق في النفاذ إلى المعلومة ومتطلبات حمایة المصالح األساسیة للدولة 

.والحیاة الخاصة والمعطیات الشخصیة وحقوق الغیر

في نفس السیاق تم التأكید على أن المشروع المعروض على أنظار اللجنة ، 

امة علیھ لضمان على أھمیتھ المبدئیة فھو ال ینفي ضرورة إدخال تعدیالت ھ

:دستوریتھ وتكمن األفكار المتداولة خاصة في 

الواردة ضرورة التوسع في تعریف الھیاكل الخاضعة ألحكام ھذا القانون -

من ذلك أن ال یكون التعداد على سبیل الحصر وانما على سبیل  3بالفصل 

الذكر،



ل التوسع في تحدید أھداف القانون بإضافة تقریب المعلومة صلب الفص-

األول مع تأصیل مبادئ المساءلة ومكافحة الفساد والشفافیة،

من الدستور،49عدم التوسع في االستثناءات وإخضاعھا لضوابط الفصل -

وضع آلیات تضمن تطبیق القانون ونجاعتھ في الواقع مھما كان سقف -

االنفتاح الذي یكرسھ ،

مراعاة االنسجام مع النصوص القانونیة ذات الصلة من ذلك القانون -

المتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة وقانون األرشیف واعتباره حلقة 

جدیدة للتأسیس لمنظومة تشریعیة متكاملة ومستقبلیة للحوكمة الرشیدة ،

تثمین الجانب المؤسساتي للمشروع من خالل احداث خطة المكلف بالنفاذ -

لومة والھیئة المختصة بالنفاذ الى المعلومة باعتبارھما إضافتان للمع

ھامتین في التطبیق وفي المراقبة بما یخلق فقھ قضاء متخصص في مادة 

النفاذ إلى المعلومة وتكریس ثقافتھا وتفعیل الحق في النفاذ مع القیام 

بمراجعة تركیبة الھیئة وصالحیاتھا بما یضمن استقاللیتھا وحیادھا 

اھتھا ،ونز

التوسع في النشر التلقائي وشكل المعلومة القابلة للنفاذ وقابلیتھا -

لالستعمال،

توضیح الحق في إعادة استعمال المعلومات وتدقیقھ ،-

مراجعة العقوبات باتجاه الترفیع التدریجي في زجر المخالفات وتدعیمھا -

بالعقوبات التأدیبیة ،

القانوني المالئم لحسن ادائھ تدعیم دور المكلف بالنفاذ بخلق المناخ -

لوظائفھ ولتجاوز عقلیة االنغالق وذلك بالتكوین والمساعدة من خالل 

التعاون بین اإلداریین وتوحید اإلجراءات وتبسیطھا بالنسبة لمطلب النفاذ 

.إلى المعلومة 

ان الحكومة استجابت الى العدید من مقترحات اللجنة وقدمت وتجدر االشارة

.جموعة من التعدیالت على النص االصلي على ضوئھا م

:أما النقاش فصال فصال،  فقد تمحور حول ثالثة محاور كبرى

I-تكریس الحق في النفاذ إلى المعلومة وتفعیلھ:



باالعتراف ال یتجزأ من مسار اإلصالحاإلداريایعتبر ھذا التكریس جزء

بحق كل شخص طبیعي أو معنوي في طلب المعلومة والحصول علیھا عالوة على 

المعلومات التي یتوجب على الھیاكل المعنیة نشرھا بمبادرة منھا وبصفة الیة وھو ما 

حرصت اللجنة على توسیعھ سواء من خالل تعریف الھیاكل المعنیة اومن خالل  

من الھیكل المعني ودون اللجوء إلى المطلب تعریف المعلومات المتاحة بمبادرة 

وكذلك من خالل توسیع نطاق القانون لیشمل النفاذ إلى المعلومة ولیس فقط النفاذ إلى 

وھو ما یعزز األھداف التي یرمي المشروع لتحقیقھا من خالل .الوثائق اإلداریة 

.إضافة تقریب المعلومة الى المواطن كعنصر أساسي للحوكمة الرشیدة 

وفي خصوص ضرورة اإلنسجام بین النصوص القانونیة ذات الصلة فتجدر 

اإلشارة أن األنظمة المقارنة التي أصدرت قوانین النفاذ حافظت على القوانین 

المجاورة ألن المعلومات موضوع النفاذ یشملھا قانون األرشیف فیما ال یتعارض مع 

.مضامینھا 

النفاذ نقاشا حول عبارة وقد اثار تعریف المعلومة موضوع الحق في

وتم اعتبارھا أوسع من المعلومة المكتوبة ذلك ان التنصیص على المعلومة "المدونة"

.مھما كان وعاؤھا تشمل بالضرورة المعلومة المسموعة والمرئیة

وفي نفس السیاق ثمنت اللجنة نزعة المشروع لتبسیط مطلب النفاذ وتقلیص 

إمكانیة تصحیحھ وعدم وجوبیة تسبیبھ أو تبریر إجراءاتھ وآجال الرد علیھ وفتح 

الحاجة إلى النفاذ الى المعلومة ألن األمر یتعلق بالحصول على حق وانھ ثبت ان  

التعقیدات اإلجرائیة من شأنھا أن تعیق في الواقع النفاذ إلى المعلومة وتفرغ الحق من 

ول علیھا كاملة متى كما شمل الحق في النفاذ إلى المعلومة الحق في الحص.محتواه 

.كان ذلك ممكنا

أما ضمان الحق في  استعمال المعلومة موضوع النفاذ بمبادرة من الھیكل 

.الذي ینشرھا كان لزاما إضافة أن تتخذ الشكل الذي یقبل االستعمال 

وفي خصوص النظام القانوني للمعلومة المتحصل علیھا بمطلب فتنظمھ 

.ص الالحقة التي ستنظم إعادة استعمالھا القوانین الساریة المفعول والنصو

وتداولت اللجنة حول مبدأ مجانیة النفاذ إلى المعلومة من عدمھ واستقر الرأي 

على إعتماد المعلوم بعنوان المقابل على الخدمة المسداة بما ال یتعارض مع الحق في 

خذت بعین النفاذ وال مع مبدأ المساواة بین المواطنین أمام المرفق العام وأیضا أ

.االعتبار عدم التعسف في طلب المعلومة 



أكدت اللجنة على الجانب الردعي في التصدي للتجاوزات التي تمس من الحق 

في النفاذ عند تطبیق القانون وھو ما یفسر إضافة العقوبات الزجریة وتعزیزھا 

.بالعقوبات اإلداریة المتمثلة في التأدیب

II- وضوابطھاالنفاذ إلى المعلومةالحق فياالستثناءات على:

ستثناءات المسلطة على الحق في النفاذ إلى المعلومة لیست اللجنة أن اإلكدت أ

.من الصیغة األصلیة غیر مقبولة28و أن ما ورد منھا في الفصل غایة في حد ذاتھا 

حقیقیا ، فلم تخف اللجنة تخوفا مر نقاشا معمقا  لكل استثناء على حدة األ لذلك تطلب

فیما یتعلق بھذه االستثناءات التي ال یجب اإلبقاء على عمومیتھا بما ینال من الحق 

.لذلك كان لزاما التفصیل والتدقیق فیھا 

وحیث ال شك أنھ إلى جانب حریة النفاذ والحق فیھ، ال بد من ضوابط لحمایة 

كما أن .المعلومة التي من شأنھا المساس بحرمة اإلنسان أو بسالمة األشخاص

من الدستور والمتمثلة في األمن والدفاع 49الضوابط التي یعترف بھا الفصل 

الوطني ال خالف فیھا اضافة الى الحقوق الدستوریة للغیر من شأنھا الحد من حق 

.لذلك یمكن أن تحجب سواء بصفة كلیة أو جزئیة.النفاذ

في مفاھیم واقرت اللجنة أنھ من الضروري أن تجد االستثناءات أساسھا 

ألن تحدیدا غیر واضح للمعلومات المصنفة ذات طابع سري فیھ .وعبارات واضحة

ألنھا عبارة "سریة"ونتیجة ذلك حذفت المعلومة المصنفة .خرق للحق الدستوري

اإلجراءات "فضفاضة لغیاب تصنیف للمعلومات كذلك الشأن بالنسبة لعبارة 

التي تخضع لمبدأ العلنیة على معنى التي جاءت عامة وتشمل المرافعة"القضائیة

.من الدستور108الفصل 

لم یكن من السھل التوصل للمقاربة القانونیة الكفیلة بخلق المعادلة الصحیحة 

من  49والمرجوة بین الحق في النفاذ وضوابطھ،  وحیث أن مقتضیات الفصل 

ھا للضوابط الدستور تم اعتبارھا بمثابة المرجع الذي اعتمدتھ اللجنة في تقدیر

.المدخلة على الحق في النفاذ وھي شروط متظافرة 

وإن كانت االستثناءات تقید الحق فھي ال تمس من جوھره أي أنھا ال تحذفھ 

ضمنیا الن المبدأ یظل الحق وإنما االستثناءات التي تم اإلبقاء علیھا تفرضھا حمایة 

حصر وكذلك حقوق الغیر الدولة المدنیة الدیمقراطیة وورد تعدادھا على سبیل ال



المتعارضة مع الحق في النفاذ للمعلومات بما تستوجبھ من حمایة للحیاة الخاصة 

41من الدستور وللملكیة الفكریة بالفصل 24وللمعطیات الشخصیة موضوع الفصل 

.منھ، ألنھا حقوق دستوریة ال تقل قیمة عن الحق في النفاذ 

حول الضرر كسبب لرفض مطلب ھذا وقد دار نقاش مطوال صلب اللجنة

النفاذ من حیث تقدیره وطبیعتھ، و قد تمحور الخالف حول ما إذا یشترط في الضرر 

أن یكون جسیما مثلما تم اقتراحھ من قبل جمعیة بوصلة أو اإلكتفاء بعبارة الضرر 

واستقر .وترك تقدیره للھیكل المعني ثم في صورة التنازع یترك التقدیر للقاضي 

لى االكتفاء بعبارة الضرر واعتبارھا تدخل تحت طائلة الضرورة التي نص الرأي ع

المذكور والسند في ذلك أن اشتراط الضرر الجسیم من شأنھ خلق 49علیھا الفصل 

بین المصالح والحقوق الدستوریة من نفس hiérarchisationتراتبیة تشریعیة 

.القیمة بما ال یتالءم مع روح الدستور 

ن الضمانات أیضا، وجوبیة تعلیل الرفض و تكریس الحق في ولعل من بی

.الطعن القضائي بمختلف درجاتھ 

وبھدف تنسیب االستثناء كان لزاما التنصیص على احترام التناسب بین 

.المصالح المراد حمایتھا والغایة من مطلب النفاذ 

ول بزوال ولضمان الصبغة المؤقتة وغیر الدائمة للرفض ارتأت اللجنة أنھ یز

.أسبابھ مع إعالم طالب النفاذ بذلك 

وفي سیاق أخر، تداولت اللجنة حول المعلومة المقدمة من الغیر وحول ما إذا 

أنھ من حق ھذا األخیر أن یقرر سریتھا من عدمھا في غیاب معاییر موضوعیة 

فع عنھ للقرار وقد ناقش األعضاء إمكانیة الغاء الفصل أو تعدیلھ لیستقر الراي بان یر

التقدیر المطلق للحق في النفاذ دون تجاوز لوجوبیة استشارة الغیر ودون أن یكون 

.رأیھ مطابقا 

III– تمثلت في كل من المكلف بالنفاذ الجانب المؤسساتي كإضافة ادخلھا المشروع

:والھیئة المختصة بالنفاذ إلى المعلومة 

في المكلف بالنفاذ –1

المكلف بالنفاذ إلى المعلومة یمثل خطة جدیدة أحدثھا المشروع لتكون صلب 

ویتولى تلقي مطالب النفاذ والسھر على .الھیاكل الخاضعة ألحكام ھذا القانون

الذي لم یول ھذه الخطة العنایة 41معالجتھا وذلك كتعویض ألحكام المرسوم عدد 



یص على األعوان المكلفین الالزمة ولم یوضح الصالحیات حیث اكتفى بالتنص

باإلعالم في الھیكل العمومي وعلى مساعدة طالب الخدمة عند االقتضاء وھو ما 

تنظیم الھیكل في خطة واضحة لتجنب التداخل السابق في المھام یفسر الحرص على

خاصة مع خطة المكلف بالعالقة مع المواطن وتوضیح داخل الھیاكل المعنیة

.المسؤولیات

ة إلمكانیة إحداث لجان استشاریة تعنى بالنفاذ إلى المعلومة وتتولى ھذا إضاف

.تقدیم االستشارة للمكلف بالنفاذ فیما یتعلق بتطبیق ھذا القانون

في ھیئة النفاذ إلى المعلومة –2

لذلك كان لزاما التطرق بالنقاش لتركیبتھا الھیئة مؤسسة جدیدةتمثل   

عاضة عن ازدواجیة الھیئات بإحداث الھیئة وطرحت إمكانیة االست.وصالحیاتھا 

إضافة الى وجود ھیئة لحمایة المعطیات الشخصیة التي یمكن اإلكتفاء بتعدیل 

تركیبتھا وتوسیع صالحیاتھا وقد كان سند ھذا المقترح أنھ لیس العبرة في تعدد 

.الھیاكل وإنما في نجاعتھا واستقر الراي على عدم قبول المقترح

فإن آلیة االنتخاب تشكل بتركیبة الھیئة وطریقة تعیین أعضائھافیما یتعلق و 

ضمانة ھیكلیة الستقاللیتھا بالتخلي عن السلطة التقدیریة التي خولتھا الصیغة 

.األصلیة لرئیس الحكومة في اختیار األعضاء 

و لقد ثمنت اللجنة الطبیعة المختلطة لتركیبة الھیئة بما یراعي خصوصیتھا 

نھ من الضروري توسیع التركیبة لكي یصبح عدد األعضاء تسعة أرتأت االوظیفیة، و

الصیغة األصلیة وذلك بإضافة الواردة في عضاءأ) 07(ة ععوضا عن سب) 09(

.قاضي مالي وعضو من الھیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة 

من فالھیئة التي ستصدر أحكاما ال بد أن یتوفر في تركیبتھا على األقل الثلث 

القضاة وان یترأسھا القاضي اإلداري بالنظر للطبیعة اإلداریة للمنازعات المتعلقة 

.بمطلب النفاذ 

كما كان لزاما التنصیص على مراعاة التناصف بین المرأة والرجل في 

من الدستور وفي نفس السیاق أبدت 46تركیبة الھیئة المنتخبة تماشیا مع الفصل 

اللجنة حرصا على تشبیب التركیبة بحذف شرط السن وبالتقلیص من شرط األقدمیة 

.ة المجتمع المدني كما تراعي تركیبة الھیئة تمثیلی.سنوات10إلى 15من 



و أكدت اللجنة على الضمانات واالمتیازات التي ال بد أن تتوفر بالھیئة في 

مختلف مراحل سیر أعمالھا وھي بمثابة الدرجة األولى من التقاضي وتفصل في 

النزاعات في أجل معقول ألن في إطالة اآلجال ضیاع للحقوق خاصة بالنظر 

.لخصوصیة الحق المراد حمایتھ

لنفس الغایة تم  التنصیص الصریح على توفر شروط االستقاللیة والحیاد و 

.والنزاھة في المترشحین وعلى استقاللیتھا بتعریفھا كھیئة عمومیة مستقلة 

أما إستقاللھا المالي فمعترف بھ ضمنیا من خالل التنصیص على أن مواردھا 

نفس اإلطار ،  تم وفي.تتكون من اعتمادات سنویة مخصصة من میزانیة الدولة 

التخلي عن اختیار كاتب عام الھیئة من بین أعضائھا لما تقتضیھ الوظیفة من تفرغ 

.ومھنیة إداریة ولضمان دیمومة المؤسسة واستمراریتھا 

وبناء علیھ فان األھمیة القانونیة والعملیة للھیئة تكمن في دورھا باإلضافة إلى 

في فصل النزاعات بین طالب النفاذ والھیاكل المعنیة فإن وظیفتھا إختصاصھا

الرقابیة تتجاوز ذلك لتشمل متابعة حسن تطبیق ھذا القانون والقیام بالتقییم الخارجي 

.والدوري الذي یضمن نجاعتھ

:قرار اللجنة ثالثا

مشروع  علىباإلجماع قررت لجنة الحقوق والحریات والعالقات الخارجیة الموافقة 

القانون األساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في صیغتھ المعدلة وتوصي 

.علیھالجلسة العامة بالمصادقة 

مقرر اللجنة رئیسة اللجنة 

بشرى بلحاج حمیدة                                             ایمن العلوي



الجمھوریة التونسیة 

الشعبمجلس نواب 

مشروع قانون أساسي

  ةلنفاذ إلى المعلومحّق في ایتعلق بال

)2014/55(

أحكام عامة:الباب األول

:1ل الفص

إلى ضمان حّق كل شخص طبیعي أو معنوي في النفاذ إلى یھدف ھذا القانون

:المعلومة بما یساھم في

المعلومة،تقریب-

تعزیز مبدأي الشفافیة والمساءلة،-



الخاضعة الھیاكل تحسین جودة المرفق العمومي ودعم الّثقة في -

،ألحكام ھذا القانون

ابعتھاتومالسیاسات العمومیةدعم مشاركة العموم في وضع-

وتقییمھا،

.دعم البحث العلمي-

:2لفصل ا

:الھیاكل التالیةعلى  بالخصوصینطبق ھذا القانون

وتمثیلیاتھا العمومیةالمركزیة والمؤسسات والمنشآت اإلدارات-

،بالخارج

،الجھویةوالمحلیةاإلدارات-

المحلیة،الجماعات-

مجلس نواب الشعب وھیاكلھ،-

الھیئات القضائیة،-

الدستوریة ،لھیئاتا-

الھیئات العمومیة المستقلة ،-

التعدیلیة،الھیئات -

أشخاص القانون الخاص التي تسّیر مرفقا عاما،-

.ي التي تنتفع بتمویل عموموكل الھیاكلالجمعیات-

خاضعة ألحكام ھذا الھیاكل ال"بـ ھذا القانونضمنویشار إلیھا 

".القانون

:3الفصل 

:یقصد بالمصطلحات التالیة على معنى أحكام ھذا القانون

نشر المعلومة بمبادرة من الھیكل المعني :النفاذ إلى المعلومة-

.بمطلبوالحق في الحصول علیھا



وشكلھا أووعاؤھاأمھما كان تاریخھا مدونة كل معلومة:المعلومة-

الخاضعة ألحكام ھذا القانون الھیاكل تنتجھا أو تتحّصل علیھاالتي و

.في إطار ممارسة نشاطھا

الذي المعني الھیكل كل شخص طبیعي أو معنوي غیر :الغیر-

.طالب النفاذ إلى المعلومةوبحوزتھ المعلومة 

استعمال المعلومات التي تم :استعمال المعلومات العمومیةإعادة-

لغایات أخرى تجاریة ، وذلكإنتاجھا في إطار وظیفة المرفق العام

.أو غیر تجاریة

:4الفصل 

من ھذا القانون، ال یحول إیداع الوثائق المتضمنة 24و23لینمع مراعاة أحكام الفص

دون الحق باألرشیف،،أحكام ھذا القانونللمعلومة المسموح بالنفاذ إلیھا على معنى

.في النفاذ إلیھا

:5الفصل

الالزمةعتماداتاإلرصد الخاضعة ألحكام ھذا القانون،الھیاكل یتعّین على جمیع 

.للبرامج واألنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة

:الباب الثاني

في إتاحة المعلومة بمبادرة

معنيالھیكل المن



:6الفصل 

ویضع على ذمة أن ینشر ویحّین خاضع ألحكام ھذا القانونیتعّین على كل ھیكل

:المعلومات التالیةستعمالوفي الشكل القابل لالبصفة دوریة العموم 

الخدمات التي یسدیھا والوثائق الضروریة للحصول علیھا مفصلة في قائمة -

،بإسدائھا قة المتعلّ واالجراءات واألطراف والمراحلوالشروط واآلجال

،ھ مة لعملالمنظّ و الترتیبیة والتفسیریةالنصوص القانونیة -

المھام األساسیة الموكولة إلیھ وتنظیمھ الھیكلي وعنوان مقره الرئیسي وكافة -

، وكیفیة الوصول إلیھا  مقراتھ الفرعیة

بنشاطھ،ذات الصلة برامجالسیاسات وال-

جازاتھ،وإنھالمعلومات المتعلقة ببرامج-

قائمة إسمیة في المكلّفین بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البیانات المنصوص -

ن بریدھم یوامن ھذا القانون إضافة إلى عن30علیھا بالفقرة األولى من الفصل 

،المھنياإللكتروني

قائمة الوثائق المتوفرة لدیھ إلكترونیا أو ورقیا والمرتبطة بالخدمات التي -

.یسدیھا

وتقاریرواإلجتماعیة بما في ذلك نتائجالمعلومات اإلحصائیة واإلقتصادیة-

المسوحات اإلحصائیة التفصیلیة،

كل معلومة تتعلق بالمالیة العمومیة بما في ذلك المعطیات التفصیلیة المتعلقة -

المعلومات المتعلقة وبالمیزانیة على المستوى المركزي والجھوي والمحلي 

والمعطیات قدیراتالعمومیة والحسابات الوطنیة ودیون الدولة والتبالمدیونیة 

.حول النفقات العمومیة والتصرف في المالیة العمومیة

المعلومات المتوفرة لدیھ حول البرامج والخدمات اإلجتماعیة خاصة في -

.التشغیل والتربیة والتكوین والضمان اإلجتماعي والتغطیة الصحیةتمجاال

:7لفصل ا



، وابعلى موقع من ھذا القانون6تعین نشر المعلومات المنصوص علیھا بالفصل ی

أشھر وعند كل تغییر یطرأ علیھا، وذلك )03(وتحیینھا على األقل مّرة كّل ثالثة 

.على تاریخ آخر تحیینوجوبا مع التنصیص 

:على ما یلي،ویجب أن یحتوي ھذا الموقع إضافة إلى المعلومات المذكورة

المنظم للنفاذ إلى المعلومة،والترتیبي اإلطار القانوني -

دلیل إجراءات لتقدیم مطالب النفاذ إلى المعلومة والحصول علیھا،-

المطبوعات المتعلّقة بمطالب النفاذ والتظلّم والمصلحة المكلفة بتقّبلھا،-

حول تنفیذ أحكام ھذا المعنيكافة التقاریر التي یتم إعدادھا من قبل الھیكل -

من 4و3القانون بما فیھا التقاریر الثالثیة والسنویة المشار إلیھا بالنقطتین 

.من ھذا القانون32الفصل 

:8لفصل ا

نشر المعلومات بمبادرة منھا إذا تكّرر الھیاكل الخاضعة ألحكام ھذا القانونتتولّى 

وما لم تكن مشمولة باالستثناءات المنصوص مّرتین على األقلطلب النفاذ إلیھا

.من ھذا القانون24و23علیھا بالفصلین

:الباب الثالث

طلببمالمعلومة النفاذ إلى في

طلب النفاذ إلى المعلومة مفي إجراءات تقدیم :القسم األول

:9لفصل ا



طبقا المعلومةالنفاذ إلى في طلبا كتابیامأن یقدم یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي 

على ورق أوة العمومذمّ  على الھیكل المعنيمعّد مسبقا یضعھ نموذج مطلب كتابيل

.من ھذا القانون12و10الوجوبیة الواردة بالفصلین عادي یتضمن التنصیصات

لطالب الّنفاذ إلى المعلومة في حالة یتولّى المكلّف بالنفاذ تقدیم المساعدة الالزمة

.رة على القراءة والكتابةعجز أوعدم القدال

طلب النفاذ إما مباشرة لدى الھیكل المعني مقابل وصل یسلّم وجوبا في مویتم إیداع 

الغرض أو عن طریق البرید مضمون الوصول أو الفاكس أو البرید اإللكتروني مع 

.اإلعالم بالبلوغ

:10الفصل 

عنوان بالنسبة للشخص اللقب والواإلسمطلب النفاذ إلى المعلومة میجب أن یتضّمن 

والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، باإلضافة إلى االجتماعیةالطبیعي، والتسمیة 

.والھیكل المعنيطلوبة مالتوضیحات الالزمة بالنسبة للمعلومة ال

:11الفصل 

ال یلزم طالب النفاذ بذكر األسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن 

.مطلب النفاذ

:12لفصل ا

:التالیةیغعند إعداد المطلب، یجب تحدید كیفیة النفاذ إلى المعلومة وفق الص

على عین المكان، ما لم یكن في ذلك إضرار بھا،المعلومةاإلطالع على -

،معلومةالحصول على نسخة ورقیة من ال-

، عند اإلمكان،معلومةالحصول على نسخة إلكترونیة من ال-



.معلومةمن الالحصول على مقتطفات-

وفي صورة عدم یتعّین على الھیكل المعني توفیر المعلومة في الصیغة المطلوبة 

.توفّرھا في الصیغة المطلوبة، یتعّین علیھ توفیرھا في الصیغة المتاحة

:13لفصل ا

من ھذا 12و 10طلب النفاذ البیانات المنصوص علیھا بالفصلینمن إذا لم یتضمّ 

فاذ إلى المعلومة ابالغ طالب النفاذ بذلك في أجل ال ف بالنّ المكلّ القانون، یتولى 

.من تاریخ توّصلھ بالمطلبأیام)10(عشرة یتجاوز 

القسم الثاني

إلى المعلومة طلب النفاذمفي الرّد على 

:14لفصل ا

الرّد على كل مطلب نفاذ في أقرب اآلجال الممكنة على أن ال المعنيالھیكل على 

أو من طلبممن تاریخ توّصلھ بالیوما)20(عشرون یتجاوز ذلك أجال أقصاه 

.تاریخ التصحیح 



المعنيالھیكل على عین المكان،على المعلومةاإلطالع على إذا تعلق مطلب النفاذ ب

أو من طلبممن تاریخ توّصلھ بالأیام)10(عشرة أجل أقصاه ذلك في الرّد على 

.تاریخ تصحیحھ 

وإذا كان الرّد بالرفض، فیجب أن یكون قرار الرفض كتابیا ومعلّال مع التنصیص 

27فصلین على آجال وطرق الطعن والھیاكل المختصة بالنظر فیھ وفق أحكام ال

.من ھذا القانون28و

حیاة شخص أو على حریتھ، فیتعین إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثیر على

الحرص على الرد بصفة فوریة، على أن ال یتجاوز ذلك أجل المعنيالھیكل على 

الفقرة الثالثة من وفقا ألحكام فضمن تاریخ تقدیم المطلب وتعلیل الر)02(نیومی

.الفصل ھذا 

:15الفصل 

القانونیة المنصوص على مطلب النفاذ في اآلجال الھیكل المعني یعتبر عدم ردّ 

علیھا بھذا القانون، رفضا ضمنیا یفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار 

.من ھذا القانون28و27فصلین الھیكل وفق اإلجراءات المنصوص علیھا بال

:16الفصل

بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة الھیكل المعني ملزمایكون  ال

.ھ المتصلة بنفس المعلومة دون موجبتكرار مطالب

:17الفصل 

غیر الھیكل الذي تم إیداع ھیكلطلب لدىمفي صورة توفّر المعلومة موضوع ال

عدم  االختصاص أو بمطلب النفاذ لدیھ، یتعّین على المكلف بالنفاذ إعالم طالب النفاذ 

أیام من تاریخ )05(أجل أقصاه خمسة في وذلك ، بإحالة مطلبھ على الھیكل المعني

.طلبمتوّصلھ بال



:18الفصل 

مع  أیام)10(بعشرة من ھذا القانون 14بالفصل ةالمذكوراآلجالیمكن التمدید في 

على عدة معلومات أو االطالع إعالم طالب النفاذ بذلك إذا تعلّق األمر بالحصول 

.الھیكللدى نفس 

:19الفصل 

إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقدیمھا من الغیر إلى الھیكل المعني بعنوان 

حول اإلتاحة المعلّلاستشارتھ للحصول على رأیھھذا األخیرفإنھ یتعّین على سّري، 

یوما من تاریخ تلقي )30(الجزئیة أو الكلّیة للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثالثون 

یتوّجب على .مون الوصول مع االعالم بالبلوغمض بمقتضى مكتوبمطلب النفاذ

ویعتبر .تلقّي مطلب االستشارةأیام من تاریخ)10(في أجل عشرة رّدهالغیر تقدیم 

.عدم الرد في اآلجال المذكورة، موافقة ضمنیة من الغیر

:20الفصل

نشرھا، یتعّین على المكلف بالنفاذ المعنيللھیكل إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق 

.بذلك وتحدید الموقع الذي تّم فیھ النشرالطالب إعالم 

:21الفصل 

الھیاكل على ، فإنھ منقوصةطالب النفاذ إذا ثبت أن المعلومة التي تحّصل علیھا 

.والتوضیحات الالزمةالتكمیلیةالمعطیات تمكینھ منالمعنیة 



:القسم الثالث

المعالیم المستوجبة في 

:22لفصل ا

وكیفیة للنفاذ إلى المعلومةالمستوجبةالتكلفةبعنوانالمعالیمیتم ضبط مبلغ

یتم إصداره في أجل ال یتجاوز ستة ف بالمالیةدفعھ،بمقتضى قرار من الوزیر المكلّ 

.أشھر من تاریخ صدور ھذا القانون)06(

المبلغیتم توفیر المعلومة موضوع طلب النفاذ إال عند االستظھار بما یفید دفع وال

.المستوجب

:الباب الرابع

في إستثناءات حق النفاذ إلى المعلومة 

:23لفصلا

أن یرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي یمكن أن ینجّر عن النفاذ المعنيللھیكل 

أو بحقوق الغیر في حمایة العالقات الدولیةو بأالوطني والدفاعأباألمن إلیھا ضرر

.حیاتھ الخاصة ومعطیاتھ الشخصیة وملكیتھ الفكریة 

عند تقدیم مطلب النفاذعلى أن یشمل الضرر اآلنّي أو ویتّم تقدیر الضرر

.الالحق



ویراعي الرفض التناسب بین المصالح المراد حمایتھا والغایة من مطلب 

.ي مفعولھ بزوال أسبابھ ویتم إعالم طالب النفاذ بذلك النفاذ وینتھ

:24الفصل 

البیانات المتعلقة بھوّیة األشخاص الذین قدموا معلومات ال یشمل النفاذ الى المعلومة 

.بھدف اإلبالغ عن تجاوزات أو حاالت فساد

:25الفصل

من 23لبالفصإذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئّیا باستثناء منصوص علیھ 

ي باالستثناء متى كان ذلك یمكن النفاذ إلیھا بعد حجب الجزء المعنفانھھذا القانون،

.ممكنا

:26لفصلا

من ھذا 23لالتي ال یمكن النفاذ إلیھا على معنى أحكام الفصة تصبح المعلوم

العمل بالتشریع الجاري بھالقانونقابلة للنفاذ وفقا لآلجال والشروط المنصوص علیھا 

.باألرشیفالمتعلّق 



:الباب الخامس

في الطعن في قرارات الھیكل المتعلّقة 

بالحق في النفاذ إلى المعلومة

:27الفصل 

التظلّم لدى رئیس القرار المتخذ بخصوص مطلبھ، ھعند رفضالنفاذیمكن لطالب

اإلعالمالتي تلي ایومینعشرال)20(یتجاوزالھیكل المعني في أجل ال 

في أقرب اآلجال الممكنة على أن ال یتجاوز ویتعّین على رئیس الھیكل الردّ .قراربال

.ممن تاریخ إیداع التظلّ أیام)10(عشرة أقصاهأجالذلك

.ویعتبر عدم ردّ رئیس الھیكل المعنّي خالل ھذا األجل، رفضا ضمنّیا

لمعني لدى ھیئة النفاذ إلى یمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الھیكل ا كما

.من ھذا القانون35المعلومة المنصوص علیھا بالفصل 

:28الفصل 

أو عند من قبل رئیس الھیكلالتظلّمیمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض 

أن یطعن في ھذا القرار أیام من تاریخ توّصلھ بھ )10(عدم رّده خالل أجل عشرة 

وذلك خالل من ھذا القانون35فصل المعلومة المشار إلیھا باللدى ھیئة النفاذ إلى

عن من تاریخ بلوغ قرار الرفض الصادر ایوم)20(ین عشرالأجل ال یتجاوز 

.أو من تاریخ الرفض الضمنيرئیس الھیكل إلیھ

أقرب اآلجال الممكنة على أن ال یتجاوز ذلك أجال وتبّت الھیئة في الدعوى في

من تاریخ توّصلھا بمطلب الطعن ویكون قرارھا  ایوم)45(ن أقصاه خمسة وأربعو

.للھیكل المعنيملزما 



:29الفصل 

الطعن في قرار ھیئة النفاذ إلى المعلومة المعنیللھیكلأو یمكن لطالب النفاذ 

.من تاریخ اإلعالم بھ ایوم)30(إستئنافیا أمام المحكمة اإلداریة، في أجل ثالثین

:السادسالباب

في المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة 

:30لفصل ا

المعلومة بالنفاذ إلى تعیین مكلّفألحكام ھذا القانون، خاضع ھیكلكل یجب على

وذلك بمقتضى مقرر یصدر في الغرض، یتضّمن أھم البیانات التي تعّرف لھ ابئونا

.على غرار اإلسم واللقب والرتبة والخطة الوظیفیة ابھم

بقرار ھذا القانونمن 35فصل ویجب إعالم ھیئة النفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بال

موقع الواب نشره فيوإمضاءهیوما من تاریخ )15(التعیین في أجل خمسة عشر 

.الخاص بالھیكل المعني

:31لفصل ا

تنظیم مختلف األنشطة المتعلقة بالنفاذ ،ھذا القانونحكام أل ةللھیاكل الخاضعیمكن 

لحق یحدث للغرض یرأسھ المكلّف بالنفاذ ویھیكل داخليصلبإلى المعلومة 

.مباشرة برئیس الھیكل

.حكومي بمقتضى أمرا الھیكل الداخليتضبط شروط إحداث ھذ



:32لفصلا

:یتولّى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص

النفاذ إلى المعلومة ومعالجتھا والرّد علیھا،تلقي مطالب -1

الذي ینتمي إلیھ وھیئة النفاذ إلى المعلومة  معنيالصلة بین الھیكل الربط -2

من ھذا القانون، 35فصل المشار إلیھا بال

بالتنسیق مع رؤساء إعداد خطة عمل لتكریس حق النفاذ إلى المعلومة-3

تتضمن أھدافا واضحة ورزنامة في المصالح االداریة بالھیكل المعني، 

كل متدّخل وذلك تحت إشراف ودورد المراحل واآلجالالغرض تحدّ 

.رئیس الھیكل المعني

تنفیذ خطة العمل وتحیینھا تحت إشراف رئیس الھیكل ویتابع المكلف بالنفاذ

)15(خالل الخمسة عشرالیھیرفعھ اثالثیاریفي الغرض تقرویعدّ .المعني

.یوما الموالیة لكل ثالثیة 

سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خالل الشھر األّول من السنة إعداد تقریر-4

الموالیة لسنة النشاط ورفعھ بعد مصادقة رئیس الھیكل إلى ھیئة النفاذ 

ویتضّمن ھذا التقریر االقتراحات والتوصیات الالزمة لمزید.إلى المعلومة

المعلومة، إضافة إلى معطیات إحصائیة تدعیم تكریس حق النفاذ إلى

حول عدد مطالب النفاذ المقّدمة والمطالب التي تمت اإلجابة علیھا 

والمطالب المرفوضة ومطالب التظلّم والردود علیھا وآجالھا، زیادة على 

اإلجراءات المتخذة في مجال إتاحة المعلومة بمبادرة من الھیكل المعني 

.األعوانوالتصّرف في الوثائق وتكوین



:33الفصل 

، الخاضعة ألحكام ھذا القانونالھیاكل بیتعّین على رؤساء المصالح اإلداریة 

لھ الحرص على توفیر المعلومة المطلوبة للمكلف بالنفاذ وتقدیم المساعدة الالزمة

الممكنةوالتسھیالت الضروریةوتمكینھ من

:34الفصل 

یمكن للھیاكل الخاضعة ألحكام ھذا القانون، بمبادرة منھا أوباقتراح من المكلف 

بالنفاذ إحداث لجان استشاریة تعنى بالنفاذ إلى المعلومة، تتولى تقدیم االستشارة 

.للمكلف بالنفاذ وألعوانھا حول جمیع المسائل المتعلقة بمجال تطبیق ھذا القانون

للنفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفقرة األولى من ھذا یتم إحداث اللجان االستشاریة

.الفصل، بمقتضى مقّرر یصدر في الغرض عن رئیس الھیكل المعني

:الباب السابع

في ھیئة النفاذ إلى المعلومة 

:35الفصل 

تتمّتع بالشخصیة "ھیئة النفاذ إلى المعلومة "تسمى مستقلة  تحدث ھیئة عمومیة

"الھیئة"المعنویة ویكون مقّرھا تونس العاصمة ویشار إلیھا صلب ھذا القانون بـ



:القسم األول

وصالحّیاتھافي مھام الھیئة

:36الفصل 

:ھیئة بالخصوصالتتولّى 

المعلومة وإعادة البت في الدعاوى المرفوعة لدیھا في مجال النفاذ إلى -

القیام االقتضاءوللغرض یمكنھا عند .المعلومات العمومیةاستعمال

ومباشرة جمیع الھیكل المعنيبالتحریات الالزمة على عین المكان لدى 

اجراءات التحقیق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعھ،

من ھذا 56الفصلتسلیط العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة االولى من -

،ونالقان

،وطالب النفاذ بصفة شخصیة بقراراتھا إعالم الھیاكل المعنیة بھا-

، الخاص بھا وابنشر قراراتھا بموقع ال-

بخصوص  لمعنية بمبادرة من الھیكل المعلومبإتاحة امتابعة االلتزام -

من ھذا القانون، 8و7و6فصول المنصوص علیھا بالالمعلومات

القوانین والنصوص الترتیبیة ذات العالقة إبداء الرأي وجوبا في مشاریع -

،المعلومات العمومیةبمجال النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال

المعلومات العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال-

والمجتمع المدنيالخاضعة ألحكام ھذا القانونالھیاكل بالتنسیق مع العمومیة

من خالل القیام بأنشطة تحسیسیة وتكوینیة لفائدة العموم،

إعداد دلیل مبّسط لفائدة طالبي النفاذ إلى المعلومة یضبط حقوقھم مثلما تم -

التنصیص علیھا بھذا القانون ویبین إجراءات تقدیم المطالب وآجال دراستھا 

وم وینشر یوضع ھذا الدلیل على ذمة العم.والرد علیھا والطعون المتعلقة بھا

،الوابوجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع 

القیام بتقییم دوري حول مدى تكریس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف -

،الھیاكل الخاضعة ألحكام ھذا القانون

تبادل التجارب والخبرات مع نظیراتھا بالدول االجنبیة والمنظمات الدولیة -

تعاون في ھذا المجال،المختصة ولھا إبرام إتفاقیات

حول نشاطھا یتضمن االقتراحات والتوصیات الالزمة إعداد تقریر سنوي-

لمزید تكریس حق النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومیة، 



إضافة إلى معطیات إحصائیة حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد 

ت الصادرة عنھا والمتابعة السنویة مطالب التظلم والردود وآجالھا والقرارا

.لخاضعة ألحكام ھذا القانوناالھیاكللمدى تنفیذھا من طرف 

مجلس نواب إلى رئیس الجمھوریة ورئیس التقریر السنوي رفعھیئةالى تتولّ و

.لھیئةلالوابللعموم بموقع ھذا التقریر ینشر و.ورئیس الحكومةالشعب

:37الفصل 

رؤساء الھیاكل الخاضعة ألحكام ھذا القانون، تقدیم كافة التسھیالت الممكنة یتعّینعلى

.والضروریة لھیئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة مھامھا 

:لقسم الثاني ا

في تركیبة الھیئة

:38الفصل 

.تترّكب الھیئة من مجلس وكتابة قارة

:39الفصل 

:كما یلي،أعضاء)09(تسعة یترّكب مجلس الھیئة من 

قاضي إداري، رئیس،-

قاضي عدلي، نائب أول، لرئیس الھیئة،-

قاضي لدى محكمة المحاسبات ، نائب ثان لرئیس الھیئة ،-

،أستاذ جامعي مختص في تكنولوجیا المعلومات  عضو-



مختص في الوثائق اإلداریة و األرشیف،عضو،-

محام،عضو،-

صحفي،عضو،-

عمال فعلیا في تاریخ تقدیم )10(عن عشر سنوات ویتعین أن ال تقّل أقدمیتھم

.الترشح

ممثل عن الھیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة تحمل مسؤولیتھ صلبھا -

لمدة ال تقل عن السنتین ، عضو ،

ممثل عن الجمعیات الناشطة في المجاالت ذات العالقة بحق النفاذ إلى -

.المعلومة،عضو

صلب إحدى ھذه تحّمل مسؤولیة لمدة ال تقل عن سنتین ویتعّین أن یكون قد

.الجمعیات 

:40الفصل 

:الھیئة إلى الشروط التالیةمجلسح لعضویةیجب أن یستجیب المترشّ 

أن یكون تونسي الجنسیة،-

)03(أن ال یكون قد صدر ضده حكم بات من أجل جنایة أو جنحة لمدة ثالثة -

ستة أشھر سجنا مع تأجیل النفاذ،)06(ستة أو لمدة أشھر سجنا نافذة

أن یتمتع باالستقاللیة والنزاھة والحیاد ،-

.بموضوع النفاذ للمعلومةذات الصلةأن یتمتع بالخبرة والكفاءة في المجاالت-

.یعفى من عضویة الھیئة كل من ثبت تقدیمھ لمعطیات خاطئةو

:41الفصل

للجنة المترشحین المقترحین من قبل ابین منالھیئة مجلسأعضاءیتم اختیار

:طبق الصیغ واإلجراءات التالیةنواب الشعببمجلسالمختصة



بمجلسالمختّصة لجنةالحات لعضویة الھیئة بقرار من رئیس الترشّ یفتح باب-

ینشر بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة ویتضمن تحدیدا نواب الشعب،

،الشروط الواجب توفرھاألجل تقدیم الترشحات وطرق تقدیمھا و

عن نواب الشعب  مترشح عن كل صنفبمجلسالمختّصة لجنةتختار ال-

.طریق التصویت السري على األسماء

على أكبر عدد من اختیار مترشح واحد عن كل صنف والمتحصلیتم -

.األصوات ، وعند التساوي یقع اعتماد األكبر سنا

رئیس الحكومة، على نواب الشعب بمجلسالمختصة یحیل رئیس اللجنة -

المتحصلین على اكبر عدد من االصوات المترشحینتتضمن اسماء قائمة

في كل صنف

یتم بمقتضى أمر حكومي تعیین أعضاء الھیئة طبقا للقائمة المحالة من قبل 

التناصف بین المرأة ةاللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب ، ویتم مراعا

.ھیئة والرجل في تركیبة ال

:42الفصل 

)6(ست لمدة ،من ھذا القانون39عضاء الھیئة المشار إلیھم بالفصلأتعیین تمی

.للتجدیدغیر قابلةسنوات 

یؤّدي رئیس الھیئة وأعضاؤھا أمام رئیس الجمھوریة وقبل مباشرة مھامھم، الیمین 

"التالیة  :�ϭ�ϑ έη�ϭ�ΔϧΎϣ́Α�ϲϣΎϬϣΑ�ϡϭϗ�ϥ�ϡϳυόϟ�ͿΎΑ�ϡγϗ�υϓΎΣ�ϥ�ϭ�ΔϳϟϼϘΗγ

".على السر المھني

:43الفصل

طبقا لإلجراءات المنصوص سنوات)3(د تركیبة الھیئة بالنصف كل ثالث تجدّ 

.علیھا صلب ھذا القانون

قبل ثالثة أشھر من تاریخ اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب الھیئةویعلم رئیس

.بالتجدید وتاریخ انتھاء مھامھمنھایة العضویة بقائمة األعضاء المعنیین 

عضویتھم، مھامھم صلب الھیئة إلى حین تسلّم یمارس األعضاء المنتھیة مدة

.األعضاء الجدد لمھامھم



:44الفصل

ولى وعند انتھاء السنة الثالثة من ھذه المدة األثناء مدة العضویةیجدد نصف الھیئة أ

.وذلك عن طریق القرعة وفق الطریقة والشروط المنصوص علیھا بھذا القانون 

.سنوات)06(وتكون مدة عضویتھ ست ویستثنى رئیس الھیئة من التجدید النصفي 

:45الفصل 

والسادسة من األولى والثانیة موضوع المطاتیمارس مجلس الھیئة الصالحیات

:من ھذا القانون كما یتولى36الفصل 

اإلشراف على سیر عمل الھیئة،-

اختیار كاتب عام للھیئة من غیر أعضائھا،-

، تعیین إطار إداري من بین أعوان الھیئة، یتولّى تدوین مداوالتھا-

ضبط الھیكل التنظیمي للھیئة،-

،المصادقة على النظام الداخلي للھیئة-

شروع میزانیة الھیئة،المصادقة على م-

.المصادقة على التقریر السنوي للھیئة-

:46الفصل 

یكون للھیئة مصالح إداریة تتكّون من أعوان ملحقین من إدارات عمومیة وأعوان یقع 

.انتدابھم طبقا للنظام األساسي الخاص بأعوان الھیئة

یضبط النظام األساسي الخاص بأعوان الھیئة المشار إلیھ بالفقرة األولى من ھذا 

  .حكومي  الفصل بمقتضى أمر

بناء على اقتراح حكوميوتتم المصادقة على الھیكل التنظیمي للھیئة بمقتضى أمر

.من مجلس الھیئة

:47الفصل 

.حكومي بأمرتضبط منح وامتیازات رئیس الھیئة و نائبیھ وأعضائھا 

.س الھیئة ونائبیھ متفّرغین وجوبایكون رئی



:القسم الثالث

في سیر عمل الھیئة

:48الفصل 

یوما على )15(تعقد الھیئة جلساتھا بدعوة من رئیسھا وذلك مرة كل خمسة عشر 

.األقل و كلما دعت الحاجة لذلك

ویتولّى رئیس الھیئة نائبیھوعند االقتضاء أحد یرأس اجتماعات الھیئة الرئیس،

ویمكن للرئیس دعوة أي شخص یرى فائدة في .اقتراح جدول األعمالضبط

حضوره اجتماعات الھیئة بالنظر لكفاءتھ في المسائل المدرجة بجدول األعمال 

.ودون المشاركة في التصویت

.تكون مداوالت الھیئة سّریة و تجري بحضور أغلبیة أعضائھا على األقل

صورة عدم توفر النصاب تنعقد الجلسة صحیحة بعد ساعة من موعدھا ومھما وفي 

.كان عدد األعضاء الحاضرین 

.أغلبیة أصوات األعضاء الحاضرینبتتخذ الھیئة قراراتھا 

.تضّمنمداوالتالھیئةوقراراتھابمحضرممضىمنقبلرئیسالھیئةوجمیعاألعضاءالحاضرین



:49الفصل 

:یمنع على أعضاء الھیئة المشاركة في مداوالتھا وذلك في الحاالت التالیة

إذا كانت لھم مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في موضوع المداولة،-

قرار موضوع نظر الإذا شاركوا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في اتخاذ -

.الجلسة

:50الفصل 

�ϥѧϣ�ϪѧϣϠϋ�ϰϟ·�ώϠΑ�Ύϣ�ϝϛ�ϲϓ�ϲϧϬϣϟ�έγϟ�ϰϠϋ�ΔυϓΎΣϣϟ�ΔϳϬϟΎΑ�ϭο ϋ�ϝϛ�ϰϠϋ�ΏΟϳ

�Ύѧϣ�ϝϼϐΗѧγ�ϡΩѧϋϭ�ΔѧϳϬϠϟ�έυϧϟΎΑ�ΔόΟέϟ�ϝΎγϣϟ�ϝϭΣ�ΕΎϣϭϠόϣ�ϭ�ΕΎϧΎϳΑ�ϭ�ϕΎΛϭ
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.بعد زوال صفتھولو طبقا ألحكام ھذا القانون، 

:51الفصل

باقتراح حكومي عضاء الھیئة قبل انتھاء المدة النیابیة بمقتضى أمرأإعفاء أحدیمكن 

وبعد باألغلبیة المذكورةبناء على اقتراعأو من ثلثي أعضائھامن رئیس الھیئة 

:وذلك في الحاالت التالیة،االستماع إلى المعني باألمر

�ΔѧΛϼΛ�ΓΪѧϤϟ�ϲϋήѧη�έάѧϋ�ϥϭΩ�ΐاإلخالل- ϴϐΘϟ�ϭ�ΔϴϨϬϤϟ�ΕΎΒΟϮϟΎΑ�ΡΩΎϔϟ)03(

،شھرا)12(جلسات غیر متتالیة خالل اثني عشر )06(أو ست جلسات متتالیة

-�ΎѧϬϴϠϋ�ι Ϯѧμ ϨϤϟ�ΕϻΎѧΤϟ�ϯ ΪΣ�ήϓϮΗ�Ϧϣ�ϢϏήϟΎΑ�ΔΌϴϬϟ�ΕϻϭΪϣ�ϲϓ�ΔϛέΎθϤϟ

من ھذا القانون،49بالفصل 

-Ϯϟϭ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϟ�ΐ ϳήѧѧδΗ�ϭ�˯Ύѧѧθϓ·�ϪΗήѧѧηΎΒϣ�έΎѧѧρ·�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϴϠϋ�Ϟѧѧ˷μ ΤΗ�ϲѧѧΘϟ�ϖΎѧѧΛ

.لمھامھ صلب الھیئة

:52الفصل 

اإلعفاء او العجز الدائم تتولى الھیئة بسبب الوفاة أو االستقالة أوفي حالة الشغور

.معاینتھ وتدوینھ بمحضر خاص یحال إلى مجلس نواب الشعب لیتم سد ذلك الشغور



.الثالثة أشھر ال یجب أن تتجاوز حالة الشغور

:القسم الرابع 

في مھام رئیس الھیئة

:53الفصل 

رئیس الھیئة ھو ممثلھا القانوني ، یسھر على سیر أعمالھا ویمارس في نطاق المھام 

:إلیھ، الصالحیات التالیةالموكولة

أعوانھا،الھیئة وعلىاإلشراف اإلداري و المالي على-

المیزانیة السنویة للھیئة،اإلشراف على إعداد مشروع -

.اإلشراف على إعداد التقریر السنوي-

أو ألي عضو من ألحد نائبیھ تفویض البعض من صالحیاتھ الھیئة كما یمكن لرئیس

.الھیئة

:القسم الخامس

في موارد الھیئة

:54الفصل 

.اعتمادات سنویة مخصصة من میزانیة الدولة تتكون موارد الھیئة من

.حسابات الھیئة للرقابة الالحقة لمحكمة المحاسبات تخضع 



:الثامنالباب

العمومیةلوماتفي إعادة استعمال المع

:55الفصل 

ة بمبادرة من الھیكل المعني المنشورالعمومیةالحق في إعادة استعمال المعلومات

.مضمون

لضوابط وفقاتخضع اعادة استعمال المعلومات العمومیة المتحصل علیھا بمطلب

.وشروط یتم تحدیدھا ضمن إطار قانوني خاص

:الباب التاسع 

أحكام حمائّیة وعقابّیة

:56الفصل 

دینارا كل من یتعّمد تعطیل النفاذ إلى )500(یعاقب بخطیة قـدرھا خمسمائة 

.ألحكام ھذا القانونالخاضعةالمعلومة بالھیاكل 

غیر قانونیة أو حمل شخص آخر على إتالف معلومة بصفة یعاقب كل من یقوم بـ

.ارتكاب ذلك بالعقوبات المنصوص علیھا بالمجلة الجزائیة

:57الفصل 



من ھذا القانون فان كل عون 56عالوة على العقوبات المنصوص علیھا بالفصل 

تتبعات تأدیبیة وفقا للتشریع عمومي ال یحترم احكام ھذا القانون یعرض نفسھ إلى

.الجاري بھ العمل

:الباب العاشر

أحكام انتقالیة وختامیة

:58الفصل 

یدخل ھذا القانون حیز النفاذ في أجل سنة 60من الفصل 2مع مراعاة احكام الفقرة 

من تاریخ نشره بالرائد الرسمي ویلغي ویعوض بدایة من ذلك التاریخ المرسوم عدد 

الى الوثائق االداریة المتعلق بالنفاذ 2011ماي 26المؤرخ في 2011لسنة  41

المؤرخ في 2011لسنة  54للھیاكل العمومیة كما تم تنقیحھ واتمامھ بالمرسوم عدد 

.2011جوان 11

:59الفصل 

:ن على الھیاكل الخاضعة ألحكام ھذا القانونیتعیّ 

من الفصل 8مطةرسمي وإصدار الدلیل المشار إلیھ بالوابموقع انجاز-

تاریخ نشر ھذا القانونأشھر من ستة ونشره في أجل من ھذا القانون36

نشر ھذا على أقصى تقدیر من تاریخ ة استكمال تنظیم أرشیفھا في أجل سن-

.القانون

تصنیف الوثائق اإلداریة التي بحوزتھا بما ییّسر لمنظومة واستغاللتركیز-

نشر ھذامن تاریخ ة حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل ال یتجاوز سن

القانون،

فاذ إلى المعلومة لفائدة أعوانھاتوفیر التكوین الالزم في مجال الن-



:60لفصلا

من ،سنة على أقصى تقدیرفي ظرفھیئة في ممارسة نشاطھا التشرع-

.تاریخ نشر ھذا القانون

تواصل المحكمة اإلداریة النظر في القضایا المتعلّقة بالطعون في قرارات رفض 

وذلك المعلومة والمنشورة لدیھا قبل شروع الھیئة في ممارسة نشاطھاالنفاذ إلى 

2011لسنة  41وفقا للقواعد و اإلجراءات المنصوص علیھا بأحكام المرسوم عدد 

المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلداریة للھیاكل العمومیة 2011ماي 26المؤرخ في 

جوان 11المؤرخ في 1201لسنة  54كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالمرسوم عدد 

2011.


