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:إعداد وتقدیم

عبد الكريم سويسي
متصرف رئیس في الوثائق واألرشیف

كاھیة مدیر باإلدارة العامة للتنظیم واإلعالمیة 
والتصرف في الوثائق والتوثیق

:إعداد وتقدیم

عبد الكريم سويسي
متصرف رئیس في الوثائق واألرشیف

كاھیة مدیر باإلدارة العامة للتنظیم واإلعالمیة 
والتصرف في الوثائق والتوثیق



تطبيق برنـامج النفاذ إلى الوثائق اإلداريـة

تاریخیةلحظةتعیشكماالدیمقراطي،انتقالھامندقیقةزمنیةبمرحلةتونستمر
وحریةالمعلوماتعلىوالحصولالتعبیرفيالحقالحقوقھذهأھمولعلّ ..حاسمة

وصنعالسیاساتوضعفيللمشاركةتمییزدونالمواطنینكافةیؤھلبماإلیھاالنفاذ
.ومساءلتھاالعمومیةالسلطأداءوتقییمالقادمةالجمھوریةمالمحوتحدیدالقرار
المفاھیمعدیدعلىحقیقیةبثورة2011لسنة41عددالمرسومجاءوقد

ولنعلیناكتبھاقدالدھرأنّ خلناالزمنمنلعقودسادتوالتيالخاطئةوالممارسات
.تحّولأيّ شأنھافيیحدث
بینوالتكاملالتفاعلیةالعالقاتمنجدیدةلمنظومةلیؤسسالمرسومھذاجاء

منممكنقدرأكبرإتاحة”مبدإعلىتقوممعھاوالمتعاملینالدولةمؤسسات
إالّ ”إلیھاوالمجانيوالدائمالحرالوصولمنوتمكینھمللجمیعالعمومیةالمعلومات

.المرسومفصولبعضحددتھاالتياالستثنائیةالحاالتفي

:تمهيــــد
تاریخیةلحظةتعیشكماالدیمقراطي،انتقالھامندقیقةزمنیةبمرحلةتونستمر

وحریةالمعلوماتعلىوالحصولالتعبیرفيالحقالحقوقھذهأھمولعلّ ..حاسمة
وصنعالسیاساتوضعفيللمشاركةتمییزدونالمواطنینكافةیؤھلبماإلیھاالنفاذ
.ومساءلتھاالعمومیةالسلطأداءوتقییمالقادمةالجمھوریةمالمحوتحدیدالقرار
المفاھیمعدیدعلىحقیقیةبثورة2011لسنة41عددالمرسومجاءوقد

ولنعلیناكتبھاقدالدھرأنّ خلناالزمنمنلعقودسادتوالتيالخاطئةوالممارسات
.تحّولأيّ شأنھافيیحدث
بینوالتكاملالتفاعلیةالعالقاتمنجدیدةلمنظومةلیؤسسالمرسومھذاجاء

منممكنقدرأكبرإتاحة”مبدإعلىتقوممعھاوالمتعاملینالدولةمؤسسات
إالّ ”إلیھاوالمجانيوالدائمالحرالوصولمنوتمكینھمللجمیعالعمومیةالمعلومات

.المرسومفصولبعضحددتھاالتياالستثنائیةالحاالتفي

305/06/2013 10:00-C.R/S.A ملتقى حول النفاذ الى الوثائق االداریة: وزارة الفالحة 



مجـال تطبيق برنـامج النفاذ إلى الوثائق اإلداريـة

2012ماي05فيالمؤّرخ25عددالحكومةرئیسالسیدمنشوروجاء
مقتضیاتلتطبیقوالقانونیةوالفّنیةاإلداریةواآللیاتاإلجراءاتلیوضح

.آنفاإلیھالمشارالمرسوم
اآللیاتببعضالتعریفعلىفقطالمداخلةھذهفيسأقتصرأننيغیر

اإلداریةالوثائقإلىللنفاذالتطبیقیة

):يتبع(تمهيـد

405/06/2013 10:00-C.R/S.A ملتقى حول النفاذ الى الوثائق االداریة: وزارة الفالحة 



تطبيق برنـامج النفاذ إلى الوثائق اإلداريـة
:مبدأ النفاذ إلى الوثائق اإلداريّة: المحور األّول

لكل شخص طبیعي ومعنوي الحق في "على أن من المرسوم 3الفصل لقد نّص 
سواء كان ذلك بإفشائھا بمبادرة من الھیكل العمومي ... النفاذ إلى الوثائق اإلداریة 

أو عند الطلب من الشخص المعني مع مراعاة االستثناءات المنصوص علیھا بھذا 
:ومعنى ذلك أنّ ” المرسوم

5

بمبادرة من 
الھیكل 
العمومي

بطلب من 
الشخص 
المعني

مراعاة 
االستثناءات

آثــــارإجـــراءاتشــروط لــــــھ

05/06/2013 10:00-C.R/S.A ملتقى حول النفاذ الى الوثائق االداریة: وزارة الفالحة 



:مبدأ النفاذ إلى الوثائق اإلداريّة: المحور األّول
بصورةالعمومیةالوثائقإلىالوصولفيالحقشخصلكل:

مستمّرة+مجانیة+حرة
:شروط مبدإ النفاذ إلى الوثائق اإلداریة: أّوال

: شروط شكلیة-أ
النفاذموضوعالوثیقةتكونوأن”عمومّیا“للوثیقةالمنتجالھیكلیكونأن“

.”إداریة
السیاسیةالوثائقذلكفيبما(الوثائقأصنافجمیعیشملالالنفاذفعل/حق(
عموميھیكل“قبلمنالمنشورةالوثیقةتكونأن”

سیاسيحزب-خاصةشركة- :عموميغیرھیكلأيذلكمنیستثنىأنھأي
...حكومّیةغیرجمعیة-

النفاذفيالراغبقبلمنمسبقكتابيطلبموضوعالوثیقةتكونأن.
العمومقبلمنإلیھاالنفاذمعھیسھلبشكلمتاحةالنفاذموضوعالوثیقةتكونأن

بصورةالعمومیةالوثائقإلىالوصولفيالحقشخصلكل:
مستمّرة+مجانیة+حرة

:شروط مبدإ النفاذ إلى الوثائق اإلداریة: أّوال
: شروط شكلیة-أ
النفاذموضوعالوثیقةتكونوأن”عمومّیا“للوثیقةالمنتجالھیكلیكونأن“

.”إداریة
السیاسیةالوثائقذلكفيبما(الوثائقأصنافجمیعیشملالالنفاذفعل/حق(
عموميھیكل“قبلمنالمنشورةالوثیقةتكونأن”

سیاسيحزب-خاصةشركة- :عموميغیرھیكلأيذلكمنیستثنىأنھأي
...حكومّیةغیرجمعیة-

النفاذفيالراغبقبلمنمسبقكتابيطلبموضوعالوثیقةتكونأن.
العمومقبلمنإلیھاالنفاذمعھیسھلبشكلمتاحةالنفاذموضوعالوثیقةتكونأن

605/06/2013 10:00-C.R/S.A ملتقى حول النفاذ الى الوثائق االداریة: وزارة الفالحة 



:مبدأ النفاذ إلى الوثائق اإلداريّة: المحور األّول
):یتبع(شروط مبدإ النفاذ إلى الوثائق اإلداریة : أّوال
:  شروط موضوعّیة-ب
االستثناءاتطائلةتحتالنفاذموضوعالوثیقةمضمونیدخلالأن

.المرسوممن17و16بالفصلینعلیھاالمنصوص
:اإلداریةالوثائقإلىالنفاذمبدإإجراءات:ثانیا
بالتحیینالتعّھدمعدوریةبصفةالعموميالھیكلقبلمنیكونالنشر
)6+5+4الفصول(
إلىللنفاذكتابيبمطلبیتقّدمأنفيالحق-معنويأوطبیعي– شخصلكل

)15الى7منالفصول(الوثائق

):یتبع(شروط مبدإ النفاذ إلى الوثائق اإلداریة : أّوال
:  شروط موضوعّیة-ب
االستثناءاتطائلةتحتالنفاذموضوعالوثیقةمضمونیدخلالأن

.المرسوممن17و16بالفصلینعلیھاالمنصوص
:اإلداریةالوثائقإلىالنفاذمبدإإجراءات:ثانیا
بالتحیینالتعّھدمعدوریةبصفةالعموميالھیكلقبلمنیكونالنشر
)6+5+4الفصول(
إلىللنفاذكتابيبمطلبیتقّدمأنفيالحق-معنويأوطبیعي– شخصلكل

)15الى7منالفصول(الوثائق

705/06/2013 10:00-C.R/S.A ملتقى حول النفاذ الى الوثائق االداریة: وزارة الفالحة 



:مبدأ النفاذ إلى الوثائق اإلداريّة: المحور األّول
:اآلثار القانونیة المترّتبة عن حّق النفاذ إلى الوثائق اإلداریة: ثالثا
 إّن عدم الرّد على مطلب النفاذ في اآلجال القانونیة یعتبر رفضا ضمنّیا

).13الفصل (ویفتح الحق في الطعن في قرار الرفض 

 19الفصل (”خرق أحكام المرسوم”الطعن یمكن أن یكون بعنوان.(

تتّبعاتعرضة إلى الذي ال یحترم أحكام المرسوم العون العمومي یكون
).20الفصل (وفقا للتشریع الجاري بھ العمل تأدیبیة 

جّداھاّمةمالحظة:
فيالتعارضالمرسومھذاإلىتوّجھأنیمكنالتيالنقدأوجھبینمن

قانون(وخاصةالعملبھاالجاريالقوانینمنعددمعأحكامھمنبعض
المھنيالسرحفظبواجبیتعلّقفیما...العمومیةالوظیفة

:اآلثار القانونیة المترّتبة عن حّق النفاذ إلى الوثائق اإلداریة: ثالثا
 إّن عدم الرّد على مطلب النفاذ في اآلجال القانونیة یعتبر رفضا ضمنّیا

).13الفصل (ویفتح الحق في الطعن في قرار الرفض 

 19الفصل (”خرق أحكام المرسوم”الطعن یمكن أن یكون بعنوان.(

تتّبعاتعرضة إلى الذي ال یحترم أحكام المرسوم العون العمومي یكون
).20الفصل (وفقا للتشریع الجاري بھ العمل تأدیبیة 

جّداھاّمةمالحظة:
فيالتعارضالمرسومھذاإلىتوّجھأنیمكنالتيالنقدأوجھبینمن

قانون(وخاصةالعملبھاالجاريالقوانینمنعددمعأحكامھمنبعض
المھنيالسرحفظبواجبیتعلّقفیما...العمومیةالوظیفة

805/06/2013 10:00-C.R/S.A ملتقى حول النفاذ الى الوثائق االداریة: وزارة الفالحة 



النفاذ إلى الوثائق اإلداریة بمبادرة من الھیكل المعني: المحور الثاني
:قائمة الوثائق اإلداریة والمعلومات الواجب نشرھا-أّوال
1 -بالنسبة إلى كافة الھیاكل العمومیة:
إلیھم،الموكولةالمھامضبطمعالھیاكللرؤساءاسمیةقائمة
العمومي،الھیكلبنشاطصلةولھاالعمومتھمالتيوالسیاساتالقرارات
بھم،االتصاللتیسیرالضروریةوالمعطیاتوالنفاذباإلعالمالمكلّفیناألعوانفياسمّیةقائمة
الھیكل،بمھامالمتعلقةالخدماتإسداءإطارفياألعوانقبلمنالمستعملاإلجراءاتدلیل
العاّمةوالمذكراتوالمناشیرالھیكللعملالمنظمةالقانونیةالنصوص،
الضروریةوالوثائقللھیكلبالنظرالراجعةالمصالحتسدیھاالتيالخدماتقائمة

ونتائجھا،للعمومالمعروضةوالبرامجاالستشاراتومختلفعلیھاللحصول
الصلةذاتالعمومیةالعروضطلباتونتائجوإنجازاتھالھیكلبرامجحولمعطیات،
بالخدماتوالمرتبطةإلكترونیاالھیكللدىالمتوّفرةالوثائققائمة

الشروط،وكراساتاإلداریةالمطبوعاتغرارعلىالھیكلیسدیھاالتي
الھامة،العمومیةالعروضطلباتونتائجاألداءمؤشراتحولمعطیات
الوثائقعلىالحصولطلبإجراءاتیتضمنالوزارةمعالمتعاملینلمساعدةدلیل.
االجتماعیةوالبرامجالخدماتحولالوزارةلدىالمتوفرةالمعطیات.
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النفاذ إلى الوثائق اإلداریة بمبادرة من الھیكل المعني: المحور الثاني
:قائمة الوثائق اإلداریة والمعلومات الواجب نشرھا-أّوال
1 -بالنسبة إلى كافة الھیاكل العمومیة:
إلیھم،الموكولةالمھامضبطمعالھیاكللرؤساءاسمیةقائمة
العمومي،الھیكلبنشاطصلةولھاالعمومتھمالتيوالسیاساتالقرارات
بھم،االتصاللتیسیرالضروریةوالمعطیاتوالنفاذباإلعالمالمكلّفیناألعوانفياسمّیةقائمة
الھیكل،بمھامالمتعلقةالخدماتإسداءإطارفياألعوانقبلمنالمستعملاإلجراءاتدلیل
العاّمةوالمذكراتوالمناشیرالھیكللعملالمنظمةالقانونیةالنصوص،
الضروریةوالوثائقللھیكلبالنظرالراجعةالمصالحتسدیھاالتيالخدماتقائمة

ونتائجھا،للعمومالمعروضةوالبرامجاالستشاراتومختلفعلیھاللحصول
الصلةذاتالعمومیةالعروضطلباتونتائجوإنجازاتھالھیكلبرامجحولمعطیات،
بالخدماتوالمرتبطةإلكترونیاالھیكللدىالمتوّفرةالوثائققائمة

الشروط،وكراساتاإلداریةالمطبوعاتغرارعلىالھیكلیسدیھاالتي
الھامة،العمومیةالعروضطلباتونتائجاألداءمؤشراتحولمعطیات
الوثائقعلىالحصولطلبإجراءاتیتضمنالوزارةمعالمتعاملینلمساعدةدلیل.
االجتماعیةوالبرامجالخدماتحولالوزارةلدىالمتوفرةالمعطیات.
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النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بمبادرة من الهيكل المعني: المحور الثاني
):یتبع(قائمة الوثائق اإلداریة والمعلومات الواجب نشرھا -أّوال

2 - 5مضمون الفصل (بالنسبة إلى الھیاكل العمومیة المختّصة:(

فيمختصعموميھیكلكلعلىیتعینأعاله،إلیھاالمشاراإلداریةالوثائقإلىاإلضافةب
معطیاتینتجنشاطھحكمبوالذياإلحصائيأواالجتماعيأوالماليأواالقتصاديالمجال

:منتظمةبصفةینشرأن،مجالھفيكلإحصائیة،أواجتماعیةأومالیةأواقتصادیة

یلیةصالتفاإلحصائیةالمسوحاتذلكفيبماواالجتماعیةاالقتصادیةاإلحصائیةالمعطیات.
وتلكالكميباالقتصادالمتعلقةالمعطیاتذلكفيبماالعمومیةبالمالیةتتعلقمعلومةكل

والتوقعاتالدولة،ودیونوأصولالوطنیةوالحساباتالعمومیةبالمدیونیةالمتعلقة
فيصرفوالتالنفقاتبتقییمتتعلقمعلومةوكلاألمدالمتوسطةالنفقاتحولوالمعطیات

المركزيالمستوىعلىالمیزانیةعنالتفصیلیةالمعطیاتوكذلكالعمومیةالمالیة
.والمحليوالجھوي

التشغیلمجالفيوخاصةاالجتماعیةوالبرامجالخدماتحوللدیھالمتوفرةالمعطیات
الصحیةوالتغطیةاالجتماعيوالضمانوالتكوینوالتربیة
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):یتبع(قائمة الوثائق اإلداریة والمعلومات الواجب نشرھا -أّوال
2 - 5مضمون الفصل (بالنسبة إلى الھیاكل العمومیة المختّصة:(

فيمختصعموميھیكلكلعلىیتعینأعاله،إلیھاالمشاراإلداریةالوثائقإلىاإلضافةب
معطیاتینتجنشاطھحكمبوالذياإلحصائيأواالجتماعيأوالماليأواالقتصاديالمجال

:منتظمةبصفةینشرأن،مجالھفيكلإحصائیة،أواجتماعیةأومالیةأواقتصادیة

یلیةصالتفاإلحصائیةالمسوحاتذلكفيبماواالجتماعیةاالقتصادیةاإلحصائیةالمعطیات.
وتلكالكميباالقتصادالمتعلقةالمعطیاتذلكفيبماالعمومیةبالمالیةتتعلقمعلومةكل

والتوقعاتالدولة،ودیونوأصولالوطنیةوالحساباتالعمومیةبالمدیونیةالمتعلقة
فيصرفوالتالنفقاتبتقییمتتعلقمعلومةوكلاألمدالمتوسطةالنفقاتحولوالمعطیات

المركزيالمستوىعلىالمیزانیةعنالتفصیلیةالمعطیاتوكذلكالعمومیةالمالیة
.والمحليوالجھوي

التشغیلمجالفيوخاصةاالجتماعیةوالبرامجالخدماتحوللدیھالمتوفرةالمعطیات
الصحیةوالتغطیةاالجتماعيوالضمانوالتكوینوالتربیة
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):یتبع(قائمة الوثائق اإلداریة والمعلومات الواجب نشرھا -أّوال
3 - والھیاكل المتاحة للعموم من قبل وزارة الفالحة نماذج من الوثائق والمعلومات

:الراجعة إلیھا بالّنظر بواسطة النشر
المكثفة لسنة المناطق السقویة حول االستقصاء
 الواحاتاالستقصاء حول
الفالحة البیولوجیة موسم متابعة(......../........)
متابعة الموسم الفالحياالستقصاء حول نتائج(......./..... )
األصیلةلبیع األمھار السوق السنویة دلیل
 العربیة األصیلةسجل أنساب الخیول
 للمواد الغذائیةالمیزان التجاري
اقتصادیةمؤشرات
 األراضي الفالحیةاستعماالت

النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بمبادرة من الهيكل : المحور الثاني
:المعني
):یتبع(قائمة الوثائق اإلداریة والمعلومات الواجب نشرھا -أّوال

3 - والھیاكل المتاحة للعموم من قبل وزارة الفالحة نماذج من الوثائق والمعلومات
:الراجعة إلیھا بالّنظر بواسطة النشر

المكثفة لسنة المناطق السقویة حول االستقصاء
 الواحاتاالستقصاء حول
الفالحة البیولوجیة موسم متابعة(......../........)
متابعة الموسم الفالحياالستقصاء حول نتائج(......./..... )
األصیلةلبیع األمھار السوق السنویة دلیل
 العربیة األصیلةسجل أنساب الخیول
 للمواد الغذائیةالمیزان التجاري
اقتصادیةمؤشرات
 األراضي الفالحیةاستعماالت
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:الوثائق اإلداریة والمعلومات المستثناة من النشر-ثانیا

إلى المعلومة والحصول علیھا واستخدامھا وإعادة توزیعھابحریة النفاذھو المبدأ
.دون قید أو شرط

أو االطالع علیھاوعدم الترخیص في الوصول إلیھاالّسریةھواالستثناء.

:وضع  ھذا المرسوم قیودا على ھذا المبدأ وھي 
المحمیة بخصوص الوثائق أو المعطیات 16ما تضمنھ الفصل-1

بحمایةالقانون المتعلق :وأھمھاابتداء بمقتضى قوانین خاصة 
أو بمقتضى الملكیة األدبیة والفنیة وحقوق المعطیات الشخصیة 

أو إذا تعلق األمر بوثیقة تحصل علیھا الھیكل قضائيقرار 
.بعنوان سريالعمومي المعني 

النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بمبادرة من الهيكل : المحور الثاني
:المعني
:الوثائق اإلداریة والمعلومات المستثناة من النشر-ثانیا

إلى المعلومة والحصول علیھا واستخدامھا وإعادة توزیعھابحریة النفاذھو المبدأ
.دون قید أو شرط

أو االطالع علیھاوعدم الترخیص في الوصول إلیھاالّسریةھواالستثناء.

:وضع  ھذا المرسوم قیودا على ھذا المبدأ وھي 
المحمیة بخصوص الوثائق أو المعطیات 16ما تضمنھ الفصل-1

بحمایةالقانون المتعلق :وأھمھاابتداء بمقتضى قوانین خاصة 
أو بمقتضى الملكیة األدبیة والفنیة وحقوق المعطیات الشخصیة 

أو إذا تعلق األمر بوثیقة تحصل علیھا الھیكل قضائيقرار 
.بعنوان سريالعمومي المعني 
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) :یتبع(الوثائق اإلداریة والمعلومات المستثناة من النشر -ثانیا 
ومنھا “ حمائّیة بالدرجة األولى”غایـــةمضبوطة بحكم الضرورة الملحة والمتأّكدة ولھا - 2

:وھي17المبینة بالفصل بأحد الجوانب قد تلحق ضرراالوثائق أو المعطیات التي 
بالعالقات بین الدول أو المنظمات الدولیة،ـ
بوضع سیاسة حكومیة ناجعة أو تطویرھا،ـ

باألمن العام أو الدفاع الوطني،ـ 
بالكشف عن الجرائم أو الوقایة منھا،ـ
بإیقاف المتھمین ومحاكمتھم،ـ

بحسن سیر المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل واإلنصاف وبنزاھة ـ 
إجراءات إسناد الصفقات العمومیة،

بإجراءات المداولة وتبادل اآلراء ووجھات النظر أو الفحص أو التجربة ـ
.أو المصالح التجاریة والمالیة المشروعة للھیكل العمومي المعني

:  تنبیھ ھام 

یمكن القول بأن المنع یشمل كلّ األسرار التي یحمیھا القانون.
 إذا ما تعارضت أحكام تلك القوانین مع أحكام ھذا المرسوم وجبت

مراجعتھا

النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بمبادرة من الهيكل : المحور الثاني
) :یتبع(الوثائق اإلداریة والمعلومات المستثناة من النشر -ثانیا :المعني

ومنھا “ حمائّیة بالدرجة األولى”غایـــةمضبوطة بحكم الضرورة الملحة والمتأّكدة ولھا - 2
:وھي17المبینة بالفصل بأحد الجوانب قد تلحق ضرراالوثائق أو المعطیات التي 

بالعالقات بین الدول أو المنظمات الدولیة،ـ
بوضع سیاسة حكومیة ناجعة أو تطویرھا،ـ

باألمن العام أو الدفاع الوطني،ـ 
بالكشف عن الجرائم أو الوقایة منھا،ـ
بإیقاف المتھمین ومحاكمتھم،ـ

بحسن سیر المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل واإلنصاف وبنزاھة ـ 
إجراءات إسناد الصفقات العمومیة،

بإجراءات المداولة وتبادل اآلراء ووجھات النظر أو الفحص أو التجربة ـ
.أو المصالح التجاریة والمالیة المشروعة للھیكل العمومي المعني

:  تنبیھ ھام 

یمكن القول بأن المنع یشمل كلّ األسرار التي یحمیھا القانون.
 إذا ما تعارضت أحكام تلك القوانین مع أحكام ھذا المرسوم وجبت

مراجعتھا
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:لالستثناءاتاالستثناءات-ثالثا
من المرسوم موضوع بعض الحاالت التي ال تنطبق 18بالفصل ورد 

:علیھا االستثناءات المنصوص علیھا أعاله من أھمھا 
 جزءا من الملك بالعامالوثائق التي أصبحت،
 الكشف عن االنتھاكات الفادحة لحقوق الوثائق الواجب نشرھا بغایة

.أو جرائم الحرب أو البحث عنھا أو تتبعھااإلنسان 
 لوجود على المصلحة المزمع حمایتھا تغلیب المصلحة العامةعند وجوب

للصحة والسالمة أو المحیط أو جراء خطر حدوث فعل تھدید خطیر 
.إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي

النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بمبادرة من الهيكل : المحور الثاني
:المعني

من المرسوم موضوع بعض الحاالت التي ال تنطبق 18بالفصل ورد 
:علیھا االستثناءات المنصوص علیھا أعاله من أھمھا 

 جزءا من الملك بالعامالوثائق التي أصبحت،
 الكشف عن االنتھاكات الفادحة لحقوق الوثائق الواجب نشرھا بغایة

.أو جرائم الحرب أو البحث عنھا أو تتبعھااإلنسان 
 لوجود على المصلحة المزمع حمایتھا تغلیب المصلحة العامةعند وجوب

للصحة والسالمة أو المحیط أو جراء خطر حدوث فعل تھدید خطیر 
.إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي
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النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بمبادرة من الهيكل المعني: المحور الثاني
:كیفّیة نشر الوثائق والمعلومات اإلداریة - رابعا

1 -سیاسة وزارة الفالحة في مجال البیانات المفتوحة:
2 -تقدیم موقع واب وزارة الفالحة

وزارة الفالحةوابنشر الوثائق والمعلومات على الخط عبر موقع - 3

المایلموضوع المداخلة الالحقة للسید مراد 

:كیفّیة نشر الوثائق والمعلومات اإلداریة - رابعا
1 -سیاسة وزارة الفالحة في مجال البیانات المفتوحة:
2 -تقدیم موقع واب وزارة الفالحة

وزارة الفالحةوابنشر الوثائق والمعلومات على الخط عبر موقع - 3

المایلموضوع المداخلة الالحقة للسید مراد 
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النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بطلب من الشخص الطبيعي أو : المحور الثالث
25حسب المنشور عدد (بخصوص تقدیم مطلب الحصول على الوثائق اإلداریة - أّوالالمعنوي

:)2012ماي 05بتاریخ 

إداریةمطبوعةعلىاّ كتابیاإلداریةالوثائقعلىالحصولمطلبیكون.
العموميالھیكللدىاإلداریةالوثائقإلىوالنفاذباإلعالمالمكلفالعونإلىالمطلبیوجھ

أوفاكس(االتصالتكنولوجیاتباستعمالأوالوصولمضمونالبریدطریقعنبالوثیقةالمعني
)الكترونيبرید
الكترونيأوورقيشكلفيكانتسواءإداریةبوثیقةالمطلبموضوعیتعلقأنیجب.

1 -أھم المقتضیات الواجب توّفرھا في المطلب:
2011لسنة41عددالمرسوممن8الفصلألحكامطبقاالمطلبیتضمنأنیجب،

والمقراالجتماعیةوالتسمیة،الطبیعيللشخصبالنسبةوعنوانھصاحبھولقباسم
أوالوثائقبخصوصالالزمةالتوضیحاتإلىباإلضافة،المعنويللشخصبالنسبة

الطلبموضوعالمعطیات

المكلفالعونیقومأعاله،علیھاالمنصوصالدنیاالشروطالمطلبیتضمنلمإذا
.اآلجالأقربفيبذلكالطالببإبالغاإلداریةالوثائقإلىوالنفاذباإلعالم

قدرتھعدمفیھابماسببأليلذلكاالستجابةمن-الطالب–األخیرھذایتمكنلمذاإ
باإلعالمالمكلفالعونفانالكافیة،بالدقةالمطلوبةاإلداریةالوثیقةتحدیدىعل

وإرشادهالطالببتوجیھالالزمةالمساعدةبتقدیممطالباإلداریةالوثائقإلىوالنفاذ
.الشروطلھذهمستجیباالمذكورالمطلبیكونحتى

25حسب المنشور عدد (بخصوص تقدیم مطلب الحصول على الوثائق اإلداریة - أّوال
:)2012ماي 05بتاریخ 

إداریةمطبوعةعلىاّ كتابیاإلداریةالوثائقعلىالحصولمطلبیكون.
العموميالھیكللدىاإلداریةالوثائقإلىوالنفاذباإلعالمالمكلفالعونإلىالمطلبیوجھ

أوفاكس(االتصالتكنولوجیاتباستعمالأوالوصولمضمونالبریدطریقعنبالوثیقةالمعني
)الكترونيبرید
الكترونيأوورقيشكلفيكانتسواءإداریةبوثیقةالمطلبموضوعیتعلقأنیجب.

1 -أھم المقتضیات الواجب توّفرھا في المطلب:
2011لسنة41عددالمرسوممن8الفصلألحكامطبقاالمطلبیتضمنأنیجب،

والمقراالجتماعیةوالتسمیة،الطبیعيللشخصبالنسبةوعنوانھصاحبھولقباسم
أوالوثائقبخصوصالالزمةالتوضیحاتإلىباإلضافة،المعنويللشخصبالنسبة

الطلبموضوعالمعطیات

المكلفالعونیقومأعاله،علیھاالمنصوصالدنیاالشروطالمطلبیتضمنلمإذا
.اآلجالأقربفيبذلكالطالببإبالغاإلداریةالوثائقإلىوالنفاذباإلعالم

قدرتھعدمفیھابماسببأليلذلكاالستجابةمن-الطالب–األخیرھذایتمكنلمذاإ
باإلعالمالمكلفالعونفانالكافیة،بالدقةالمطلوبةاإلداریةالوثیقةتحدیدىعل

وإرشادهالطالببتوجیھالالزمةالمساعدةبتقدیممطالباإلداریةالوثائقإلىوالنفاذ
.الشروطلھذهمستجیباالمذكورالمطلبیكونحتى

1605/06/2013 10:00-C.R/S.A ملتقى حول النفاذ الى الوثائق االداریة: وزارة الفالحة 



:) یتبع(بخصوص تقدیم مطلب الحصول على الوثائق اإلداریة -أّوال
2- النفاذ إلى الوثائق اإلداریةمطلبتقدیم نموذج:
 انطالقا من الركن (الوزارة واببموقع المطلبأدرج

وذلك على ) بیانات وزارة الفالحة/ البیانات المفتوحة:الفرعي
:العنوان التالي

http://www.agriculture.tn/resources/documents/opendata/http://www.agriculture.tn/resources/documents/opendata/2525--
11.pdf.pdf

النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بطلب من الشخص الطبيعي أو المعنوي: المحور الثالث

:) یتبع(بخصوص تقدیم مطلب الحصول على الوثائق اإلداریة -أّوال
2- النفاذ إلى الوثائق اإلداریةمطلبتقدیم نموذج:
 انطالقا من الركن (الوزارة واببموقع المطلبأدرج

وذلك على ) بیانات وزارة الفالحة/ البیانات المفتوحة:الفرعي
:العنوان التالي

http://www.agriculture.tn/resources/documents/opendata/http://www.agriculture.tn/resources/documents/opendata/2525--
11.pdf.pdf
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:إجراءات النفاذ إلى الوثائق اإلداریة- ثانیا
آجال الرد على مطلب النفاذ
صور النفاذ إلى الوثائق اإلداریة
اإلعالم
المعالیم المستوجبة
نموذج مطلب تظلّم:(الطعون والعقوبات  (

:  بیانات وزارة الفالحة المفتوحة على العنوان التالي: مدرج بالركن الفرعي 
.pdf2-25http://www.agriculture.tn/resources/documents/opendata/

:ھذه العناصر تضّمنھا 
إجراءات النفاذ إلى الوثائق اإلداریةإجراءات النفاذ إلى الوثائق اإلداریةمشروع دلیل

والذي ستتعرض لھ السیدة بسمة بن عامر بأكثر تفصیل ضمن والذي ستتعرض لھ السیدة بسمة بن عامر بأكثر تفصیل ضمن 
مداخلتھا القادمةمداخلتھا القادمة

النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بطلب من الشخص الطبيعي أو المعنوي: المحور الثالث

:إجراءات النفاذ إلى الوثائق اإلداریة- ثانیا
آجال الرد على مطلب النفاذ
صور النفاذ إلى الوثائق اإلداریة
اإلعالم
المعالیم المستوجبة
نموذج مطلب تظلّم:(الطعون والعقوبات  (

:  بیانات وزارة الفالحة المفتوحة على العنوان التالي: مدرج بالركن الفرعي 
.pdf2-25http://www.agriculture.tn/resources/documents/opendata/

:ھذه العناصر تضّمنھا 
إجراءات النفاذ إلى الوثائق اإلداریةإجراءات النفاذ إلى الوثائق اإلداریةمشروع دلیل

والذي ستتعرض لھ السیدة بسمة بن عامر بأكثر تفصیل ضمن والذي ستتعرض لھ السیدة بسمة بن عامر بأكثر تفصیل ضمن 
مداخلتھا القادمةمداخلتھا القادمة
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شكرا لكم 
على حسن  

االنتباه
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شكرا لكم 
على حسن  

االنتباه


