
 

 

 

 

 

 دليل النف اذ إلى المعلومة
 المراجع الق انونية: 

 2016مارس   24المؤرخ في    2016لسنة   22الق انون األساسي عدد   (1
 ؛والمتعلق بالحق في النف اذ إلى المعلومة

 2018 ماي 18 في المؤرخ 2018-19 عدد الحكومة رئاسة منشور (2
 .المعلومة إلى النف اذ في بالحق والمتعلق

 
 

2020فيفري    
 



 

 

 من دليل النفاذ إلى املعلومة: الهدف .1

  التعريف بسياسة الصيدلية املركزية إلى تكريس حق املتعاملين مع اإلدارة في النفاذ إلى

 املعلومات التي تنتجها؛

 التعريف باملعلومات املعنية بالنفاذ وإعالم املتعاملين مع اإلدارة بطرق وإجراءات اإلطالع عليها؛ 

 تسهيل عمليات النفاذ وتبسيط إجراءاتها؛ 

 .إعالم العموم بحق التظلم والطعن أمام هيئة النفاذ إلى املعلومة عند اإلقتضاء 

 نفاذ إلى املعلومة:اإلطار القانوني لل .2

 اذ إلى املعلومة ضمن اإلطار القانوني املتمثل في:حق النفيندرج 

  2014جانفي  26من دستور الجمهورية التونسية املؤرخ في  32الفصل 

 "تضمن الدولة الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى املعلومة.

 تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات اإلتصال."

  واملتعلق بالحق في النفاذ إلى  2016مارس  24املؤرخ في  2016لسنة  22القانون األساس ي عدد

 املعلومة؛

  واملتعلق بالحق في النفاذ إلى  2018ماي  18املؤرخ في  2018-19منشور رئاسة الحكومة عدد

 املعلومة.

 املعلومة: تعريف .3

التي يمكن النفاذ إليها هي كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي  املعلومة

 تنتجها أو تتحصل عليها املنشأة في إطار ممارستها لنشاطها.

 املعلومة: طالب النفاذ إلى .4

 يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي طلب النفاذ إلى املعلومة.

 :املعلومات التي يمكن النفاذ إليها .5

الحق لفائدة كل شخص  2016مارس  24املؤرخ في  2016لسنة  22ر القانون األساس ي عدد أق

ه أجاز رفض مطلب النفاذ إذا كان املطلب يؤدي إلى إلحاق ضرر:
ّ
 في النفاذ إلى املعلومة. غير أن

 باألمن العام و الدفاع الوطني والعالقات الدولية أو فيما يتصل بهما؛ 



 

 

  بحماية حياته الخاصة أو معطياته الشخصية أو ملكيته بحقوق الغير فيما يتعلق

 الفكرية.

 نفاذ إلى املعلومة:طرق ال .6

 يمكن النفاذ إلى املعلومة عبر:

   موقع واب الصيدلية املركزية التونسيةhttp://www.phct.com.tn 

واملتضمن ملعلومات  http://www.phct.com.tnالرسمي للمنشأة  يتم ذلك بالبحث عبر موقع الواب

 حول نشاطه والخدمات التي يسديها للعموم.

  النفاذ إلى املعلومة بواسطة مطلب 

 يتولى طالب النفاذ تحرير مطلب كتابي للحصول على املعلومة وذلك إّما:

  "عبر موقع الواب الرسمي يمكن تحميلها بتعمير مطبوعة "مطلب نفاذ إلى معلومة

 ؛ http://www.phct.com.tnللمنشأة 

  مطلب على ورق عادي.تحرير 

 النفاذ بذكر األسباب أو املصلحة من الحصول على املعلومة ضمن مطلب النفاذ. طالب يلزم ال

 مالحظة:

 يجب أن يتضمن مطلب النفاذ الّتنصيصات الوجوبّية التالية:

  اإلسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي والتسمية اإلجتماعية واملقر بالنسبة

 للشخص املعنوي؛

 زمة بالنسبة للمعلومة املطلوبة والهيكل املعني؛
ّ

 التوضيحات الال

 النفاذ إلى املعلومة وذلك وفق أحد الصيغ الّتالية: كيفية 

 اإلطالع على املعلومة على عين املكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها؛ 

 الحصول على نسخة ورقية من املعلومة؛ 

 ،الحصول على نسخة إلكترونية من املعلومة، عند اإلمكان 

 الحصول على مقتطفات من املعلومة 

 املعلومة في الصيغة املطلوبة تتولى املنشأة توفيرها في الصيغة املتاحة. عند عدم توفر 
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 نفاذ إلى املعلومة:إجراءات توجبه مطلب ال .7

 توجه مطالب النفاذ إلى الصيدلية املركزية التونسية بإحدى الطرق التالية:

   شارع 51وصل تسلم لدى مكتب الضبط بالصيدلية املركزية الكائن بـ مقابلاإليداع املباشر ،

 حي املهرجان 1082ص.ب  1948ديسمبر  10

  ؛ 71286904أو  الرقم   71787639عبر الرقم املراسلة عن طريق الفاكس 

   ديسمبر  10، شارع 51الكائن بـبعنوان املنشأة املراسلة عن طريق البريد مضمون الوصول

 حي املهرجان 1082ص.ب  1948

 :املراسلة عبر البريد اإللكتروني بعنوان 

 املكلف بالنفاذ للمعلومة dsig@phct.com.tn 

  املكلف بالنفاذ للمعلومةنائب informatique@phct.com.tn 

 مالحظة:

املكلــف بالنفـــاذ إلــى املعلومـــة أو نائبــه تقـــديم املســاعدة الالزمــة لطالـــب املعلومــة فـــي حالــة ال جـــز أو عــدم القـــدرة يتــولى 

 على القراءة والكتابة أو عندما يكون طالب املعلومة فاقدا لحاسة السمع أو البصر.
 

 نفاذ إلى املعلومة:املعاليم املستوجبة لل .8

إذا كان توفير املعلومة يقتض ي جملة من املصاريف، يتم إعالم صاحب املطلب مسبقا بضرورة 

 دفع مقابل.

 :على مطلب النفاذ إلى املعلومةآجال الرد  .9

 ( يوما من تاريخ توّصله باملطلب 20يتم الرّد على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين )

 ؛أو من تاريخ تصحيحه

  أن هذا األجل يمكن 
ّ

أن يتم التقليص أو التمديد فيه في بعض الحاّلت وذلك كما إّل

 يبينه الجدول التالي:

 

 األجل األقص ى للرد   اإلجراء الحالة

ع على املعلومة على 
 

اإلطال

 عين املكان

( 10الرّد على مطلب النفاذ في أجل أقصاه عشرة )

 أيام من تاريخ التوّصل باملطلب أو من تاريخ تصحيحه

 أيام 10
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 األجل األقص ى للرد   اإلجراء الحالة

طلب النفاذ له تأثير على 

 حياة شخص أو حريته

الرّد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن ّل 

( ساعة من تاريخ 48يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين )

 تقديم املطلب.

 يتجاوز  ّل فوريا على أن

 وأربعين ثمان أجل ذلك

 ساعة( 48)

على  الحصول أو اإلطالع

ة معلومات لدى املنشأة  عد 

مع إعالم طالب النفاذ 

 بذلك 

( يوما بعشرة 20إمكانية التمديد في أجل عشرين )

( أيام أخرى مع إعالم طالب النفاذ بذلك قبل 10)

 ( يوما.20العشرين ) انقضاء أجل 

يوما + إمكانية  20

أيام  10التمديد بـ 

 إضافية

توفر املعلومة موضوع 

كل غير املطلب لدى هي

املنشأة الذي تم إيداع  

 مطلب النفاذ إليه

إعالم طالب النفاذ بعدم اإلختصاص أو بإحالة مطلبه 

( 5على الهيكل املعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة )

 أيام من تاريخ توّصله باملطلب.

 أيام 5أجل أقصاه 

املعلومة املطلوبة قد سبق 

تقديمها من الغير إلى الهيكل 

 سري املعني بعنوان 

ف بالنفاذ إلى املعلومة، بعد أن يتولى 
ّ
يتعين على املكل

إعالم طالب النفاذ إلى املعلومة باملوضوع قبل انقضاء 

يوما(، استشارة الغير للحصول على رأيه  20أجل الرد )

ية للمعلومة وذلك 
ّ
ل حول اإلتاحة الجزئية أو الكل

ّ
املعل

طلب ( يوما من تاريخ تلقي م30في أجل أقصاه ثالثين )

النفاذ بمقتض ى مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم 

ويتوجب على  .بالبلوغ. ويكون رأي الغير ملزما للمنشأة

( يوما من 15تقديم رّده في أجل خمسة عشر ) الغير 

تلّقي مطلب اإلستشارة. ويعتبر عدم الرد في تاريخ 

 اآلجال املذكورة، موافقة ضمنية من الغير.

يوما ّلستشارة الغير  30

يوما لتلّقي رد الغير +  15+

يوما للرد على مطلب  20

 النفاذ

 

 :مطلب النفاذ إلى املعلومة الطعن في قرارات املنشأة املتعلقة  .10

 :التظلم لدى الرئيس املدير العام للمنشأة 

لطالب النفاذ عند رفضه القرار املتخذ بخصوص مطلبه، التظلم لدى الرئيس  يمكن

التي تلي اإلعالم بالقرار. ويتولى ( يوما 20املدير العام للمنشأة في أجل أقصاه عشرون )

( أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلم. 10الرئيس املدير العام الرد في أجل أقصاه عشرة )

 األجل رفضا ضمنيا. ويعتبر عدم الرد خالل هذا

 الطعن لدى هيئة النفاذ إلى املعلومة: 



 

 

  إلى املعلومة في حالة رفض مطلب التظلم من قبل الرئيس يمكن لطالب النفاذ

( أيام من تاريخ توصله 10املدير العام أو عند عدم رده خالل أجل عشرة )

باملطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى املعلومة وذلك في أجل ّل 

يس املدير ( يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن الرئ20يتجاوز العشرين )

العام أو من تاريخ الرفض الضمني. وتبّت الهيئة في الدعوى في أقرب اآلجال 

( يوما من تاريخ 45املمكنة على أن ّل يتجاوز ذلك أجال أقصاه خمسة وأربعون )

 توصلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للصيدلية املركزية؛

 لدى هيئة النفاذ إلى شأة كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار املن

 املعلومة؛

  هيئة النفاذ إلى املعلومة ويمكن لطالب النفاذ أو املنشأة، الطعن في قرار

 ( يوما من تاريخ اإلعالم.30استئنافيا أمام املحكمة اإلدارية في أجل الثالثين )

  

 

 

 

 

 

 


