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 تقديم .1
 

 في خالمؤر   2016 لسنة 22 عدد األساسي القانون تطبيق إطار في الدليل ذاه إعداد تم  

 الديوان الوطني للمناجم. مستوى على المعلومة الن فاذ إلى بحق   المتعلقو 2016 مارس 24

نو  من ومةلالمع طالبي لتمكين مبس طةبصفة  المعلومةفاذ إلى الن   قواعد الدليل ذاه يتضم 

 اإلداري ملالع في الشفافية لمبدأ تكريسا وذلك الميس رة،بالط رق وفي أقرب اآلجال  هاإلي الن فاذ

 بالديوان.

 

 أهداف الدليل .2
 

 إلى الدليل ذاه دفيه

 إلى اذالنف في اإلدارة مع المتعاملين حق تكريس إلى اميةالر   الديوان بسياسة التعريف 

 تنتجهاالتي  المعلومات

 وإجراءات بطرق اإلدارة مع المتعاملينوإعالم  بالنفاذ المعنية المعلوماتب التعريف 

  اليهع االطالع

 إجراءاتها وتبسيطالنفاذ  عمليات يلهتس  

 عند االقتضاء المعلومة إلى النفاذ يئةه أمام والطعن التظلم بحق العموم إعالم  

 

 لنفاذ إلى المعلومةلاإلطار القانوني  .3
 

 في المتمثل القانوني اإلطار ضمن المعلومة إلى الن فاذ حق ندرجي

 2014 نفيجا 26 في المؤرخ التونسية الجمهورية توردسمن  32 لفصلا : 

تسعى الدولة إلى المعلومة. في اإلعالم والحق في النفاذ إلى " تضمن الدولة الحق 

 االتصال. "ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات 

 

 



  لجمهورية التونسيةا 
 الصغرى والمتوسطة وزارة الصناعة والمؤسسات 

 الديوان الوطني للمناجم 

 

 

( 216) 71 808 098الفاكس  -( 216) 71 808 013/  71 808 266تونس | الهاتف:  – الشرقية 2035شارع الطاقة,  24 العنوان:  

 

 بحق  والمتعل ق  2016مارس  24 في المؤرخ 2016لسنة  22 عدد األساسي القانون 

 المعلومة إلى النفاذ

 لإلدارة التقليدي المفهوم مع قطعال ىالالديوان الوطني للمناجم  سعىفي هذا اإلطار يو

 ثةحدي اتصال وسائل واستعمال جديدة سياسة صلب ذلك بالعملو الشفافية مبدأ تكريسو

 

  التي يمكن النفاذ اليها المعلومة تعريف .4
 

 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22عدد  األساسي القانونمن  4 الفصل

ف   : ايهإل النفاذ مكني التي المعلومةعر 

أو  تنتجهاوالتي  وعاؤهاو أ شكلهاأو  تاريخهاما كان هي كل معلومة مدونة مه" 

  " لنشاطها ممارستهاا الشركة في إطار يهتتحصل عل

 

  :المعلومةلّنفاذ إلى اطالب  .5
 

  .مةالمعلو إلى النفاذ طلب حق معنوي أو طبيعي شخص لكل

 

  :المعلومةلنّفاذ إلى ا مجال .6
 

 كل لفائدة الحق 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22عدد  األساسي القانون أقر  

 إلى ييؤد   المطلب كان إذا النفاذ مطلب رفض أجاز هأن ريغة. في النفاذ إلى المعلوم شخص

 :ضرر إلحاق

 امهب صلت  يما يف أو ةيالدول العالقاتو الوطني والدفاع العام نباألم  

 ةيالفكروملكيته  ةيالشخص ومعطياته.الخاصةه اتيح ةيحمابحقوق الغير في مل يت صل ب  
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  :المعلومةلنّفاذ إلى ا صيغ .7
 

 : يةالالت   غيالص المعلومة النفاذ إلى خذت  ي أن مكني

 

  بها، إضرار ذلك في كني لم ما لمكاناالطالع على المعلومة على عين ا

 ،الحصول على نسخة ورقية من المعلومة

 ، عند االمكانالحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة

 .الحصول على مقتطفات من المعلومة

 

 .المتاحة غةيالص في اهريتوف الديوان تولىي المطلوبة، غةيفي الص المعلومة توفر عدم وعند

 

  ةى المعلومة النفاذ إليفيك .8
 

  :ةيالتال الطرقب المعلومة فاذ إلىالن   مكني

 الوطني للمناجم الديوانق موقع واب يالمعلومة عن طرإلى النفاذ  .1

 www.onm.nat.tnللديوان الوطني للمناجم  الرسمي وابال موقعذلك بالبحث في  تمي

 هبرامجو للعموم يهسدي التي ه، الخدماتنشاط حول معلوماتل المتضمن

  بواسطة مطلب ايهإل ذالنفا مكني المعلومة توفر عدم صورة فيو

 

 ق مطلبيالنفاذ إلى المعلومة عن طر .2

 وذلك إماة لى المعلومعر مطلب كتابي للحصول يتحر تولى طالب النفاذي

الديوان الوطني ق موقع واب يعن طر اهليمكن تحميللغرض ة ر مطبوعة مخصص  يتعمب

   www.onm.nat.tnبعنوان  للمناجم

 إلى بالنسبةالالزمة  حاتيالتوض تضمني أن ضرورة مع عادي ورق على مطلبأو تحرير 

 :ةيالتالت صايالتنص إلى باإلضافة، الن فاذ غةيصو المعني كلهيوال المطلوبة المعلومة
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 االسم واللقب والعنوان: عييطبال للشخص بالنسبة

 والمقر ةياالجتماع يةالت سم: المعنوي للشخص بالنسبة

 ضمن المعلومة على الحصول من المصلحة أو األسباب بذكر النفاذ طالب لزمي ال :ةمالحظ

 .النفاذ مطلب

 

 مطلب النفاذ إلى المعلومة  يهإجراءات توج .9
 

  :ةيالتال بإحدى الطرق لديوانا إلى الن فاذ مطالب هتوج

  :إلى إما مسل  ي عادي مكتوب بواسطة وذلك متسل   وصل مقابل: داع المباشرياإل

 شارع الطاقة,  24أو نائبه بالديوان بعنوانهما الكائن بـــ كل ف بالن فاذ إلى المعلومة لما

  تونس –الشرقية  2035

  تونس –الشرقية  2035شارع الطاقة,  24للديوان الكائن بـــ الضبط المركزي مكتب 

 ( 216) 71 808 098: عبر الرقم طريق الفاكسالمراسلة عن 

 –الشرقية  2035شارع الطاقة,  24 بعنوان: مضمون الوصول ديالبر المراسلة عن طريق

 تونس –تونس سيداكس  1080-215 بريد:تونس أو بعنوان  تونس

 cai@onm.nat.tn :االلكتروني لخلية النفاذ إلى المعلومة ديالبر المراسلة عن طريق

 

 في لمعلومةا لطالب الال زمة المساعدة ميتقد المعلومة إلى ذبالنفا المكلف يتولى :مالحظة

 لحاسة فاقدا المعلومة طالب كوني عندما أو الكتابةو القراءة على القدرة عدم أو العجز حالة

 البصر وأ السمع
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 : المعلومة إلى الّنفاذ مطالب على دّ الر آجال .10
 

 المطالب ةعيطب حسب الن فاذ مطالب على الديوان الوطني للمناجم لرد   ةيالقانون اآلجال تختلف

 الديوان جواب عةبيوط

 

 للرد ةياآلجـــــــــــــــال القانون الديوان جواب وموضوع مطلب النفاذ 

 مطلبعلى ال الشركة لص  حت خيتار من وماي 20  عادي نفاذ بمطلب تعلقي الرد   كان إذا
  استالمهخ يتار من أو

 عد ة على الطالعا أو بالحصول األمر تعل ق إذا
  .الديوان لدى معلومات

 إعالم مع امي  أ 10ب  الجواب أجل يف ديالتمد
  بذلك النفاذ طالب

 على المعلومة تعل ق طلب النفاذ باالطالع على إذا
  .ن المكانيع

 من أو بالمطلب الديوان لتوص خيتار من امي  أ 10
  استالمه تاريخ

 ةياح على ريتأث المعلومة إلى النفاذ لمطلب كان إذا
  هتيحر على أو شخص

 بالمطلب الديوان توصل   خيتار من ساعة 48

 رقرا كوني أن جبيف ،بالرفضالديوان  رد   كان إذا
  ومعل ال ايكتاب الرفض

 بالمطلب الديوان توصل   خيتار من ساعة 48

 مع بالمطلب الديوان توصل   خيتار من ساعة 48 .  رهانش للديوان سبق بمعلومة النفاذ مطلب تعل ق إذا
  هب ومةالمعل تم  نشر الذي عضالمو ديتحد

 

 المعلومة:  إلى للنفاذ المستوجبة ميالمعال .11
 

 ي ة: لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجان المبدأ 

 

لب ، إعالم صاحب المط تمي فيجملة من المصار قتضييالمعلومة  ري: إذا كان توف االستثناء

. علما لديوانا هالتي تحملا ةيقيالحق فيذلك المصار تجاوزيمسبقا بضرورة دفع مقابل على أن ال 

 دفع ذلك المقابل ديفيما  ميالوثائق المطلوبة إال عند تسل ميتسل مكنيال  هبأن
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  المعلومة إلى النفاذ المتعلقة بحق الديوان قرارات في الطعن .12
 

 للمناجم:مدير العام للديوان الوطني ال لدى مالتظل  

للديوان  امالع ريالمد لدى مالتظل   ه،مطلب بخصوص المتخذ القرار هرفض عند النفاذ لطالب مكني 

 أجل في الرد ديوانلل العام يتول ى المديرو .الت ي تلي اإلعالم بالقرار وماي عشرون أقصاه أجل في

  .ايرفضا ضمن األجل ذاه خالل دالر   عدم عتبريو .مداع مطلب التظل  يخ إيتار من امي  أ (10) عشرة

 ةإلى المعلوم النفاذ ةئهي لدى الطعن 

 أون مدير العام للديواال قبل من التظلم مطلب رفض حالة في المعلومة إلى النفاذ لطالب مكني

 القرار ذاه في طعني م أنداع مطلب التظل  يخ إيتار ام مني  أ( 10) عشرةخالل أجل  رده عدم عند

 لوغب خيتار من وماي (20) نيالعشر تجاوزي ال أجل خالل وذلك المعلومة إلى النفاذ ئةهي لدى

 الرفض خيتار من أو يهإلمدير العام للديوان الوطني للمناجم ال عن الصادر الرفض قرار

 اهأقص أجال ذلك تجاوزي أال على الممكنة اآلجال أقرب في الدعوى فية ئهيال تبت  . والضمني

 كلهيلل ملزما اهقرار كونيو طعنال بمطلب توصلها خيتار من وما( ي45) وأربعون خمسة

  .المعني

 

 المعلومة إلى النفاذ ئةهي لدى الشركة قرار في مباشرة الطعن النفاذ لطالب مكني اكم -

أمام المحكمة  ااستئنافي المعلومة إلى النفاذ ئةهي قرار في الطعن، الشركة أو النفاذ لطالب مكنيو -

 ( يوما من تاريخ االعالم30أجل الثالثين ) اإلدارية في

 


