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مقدمة
• ٌمثل المرسوم عدد  41لسنة  2011المإرخ فً  2ماي 2011
والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارٌة للهٌاكل العمومٌة مرحلة
هامة نحو إرساء إدارة أكثر شفافٌة ووضع أسس المصالحة بٌن
اإلدارة والمتعاملٌن معها.
وٌعتبر هذا المرسوم أول نص صدر بالجمهورٌة التونسٌة
•
ٌخصص بؤكمله لتناول ولو بصفة جزئٌة موضوع العالقة بٌن
اإلدارة والمتعاملٌن معها .فباستثناء بعض األوامر الظرفٌة التً
صدرت فً التسعٌنات من القرن الماضً والتً تناولت فً
معظمها بعض األحكام الترتٌبٌة المتعلقة بهذا الموضوع فلم
ٌصدر أي نص ذي صبغة تشرٌعٌة تعرض إلى هذا الموضوع
الهام.
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• وقد جاء هذا النص بثورة حقٌقٌة على األوضاع السائدة فً
عالقة اإلدارة مع المتعاملٌن معها التً كانت ترتكز فً مادة
الوثائق اإلدارٌة على أن السرٌة هو المبدأ وأن النفاذ هو
االستثناء فؤصبح بمقتضى هذا النص المبدأ النفاذ واالستثناء
السرٌة.
• فما هو مجال هذا المبدأ وما هً االستثناءات الواردة فً هذا
المرسوم حول النفاذ إلى الوثائق اإلدارٌة.
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 –Iالتعاريف الىاردة في الورسىم وحق النفاذ
• قبل أن ٌتناول المرسوم مبدأ الحق فً النفاذ إلى الوثائق اإلدارٌة
تعرض إلى تعرٌف المصطلحات الواردة فٌه :
•
•
•  /1التعاريـــف (الفصل )2
• أ – الهياكل العموميـة :
• مصالح اإلدارة المركزٌة والجهوٌة للدولة
• الجماعات المحلٌــة
• المإسسات والمنشآت العمومٌة
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•
•
•
•
•
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الهٌاكل التً لم ٌتعرض إلٌها المرسوم والتً ٌشملها النفاذ :
الهٌئات العمومٌة المستقلة
هٌاكل القطاع الخاص التً تتولى تؤمٌن مرفق عمومً.
ب – تعريف الوثائق اإلداريـة :
الوثائق التً تتحصل علٌها فً إطار مباشرتها للمرفق العام :
استثناء العالقة مع القطاع الخاص والتً ال تدخل فً المجال
اإلداري.
نوع الوثائق  :مهما كان تارٌخها وشكلها ووعاإها .موضوع
القوانٌن الخاصة التً تمنع النفاذ إلى الوثائق اإلدارٌة إال بعد
تارٌخ معٌن مثل قانون األرشٌف الوطنً .الشكل ،الوعاء
(اإلدارة اإللكترونٌة).

 /2الحق في النفاذ إلى الىثائق اإلدارية :
• ٌعتبر الفصل  3من المرسوم موضوع العرض من أهم
الفصول الواردة به نص على أن "لكل شخص طبٌعً
ومعنوي الحق فً النفاذ إلى الوثائق اإلدارٌة سواء كان ذلك
بإفشائها بمبادرة من الهٌكل العمومً أو عند الطلب من
الشخص المعنً مع مراعاة االستثناءات المنصوص علٌها
بهذا المرسوم"

6

•
•
•
•
•
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 إفشاء الوثائق اإلدارٌة بمبادرة من الهٌكل العمومًإجبارٌة نشر بعض الوثائق (الفصل )4
إجراءات مطلب الحصول على الوثائق
من ٌسمح له بتقدٌم هذا الطلب والمقصود بكلمة "المعنً"
الواردة بالفصل  3من المرسوم (الفصول  7و 8و)9
تحدٌد آجال للرد على المطلب (الفصل ٌ 15 : )10وما مع
وجوبٌة تعلٌل الرفض الصرٌح ما هو الحل فً صورة
سكوت اإلدارة (الرفض الضمنً)

• الرد فً الحاالت االستعجالٌة  :أجل ال ٌتجاوز ٌومً عمل فعلً
• التمدٌد فً أجل الرد بخمسة عشر ٌوما
• عالقة الهٌاكل اإلدارٌة مع المطلب  :أجل خمسة أٌام إلعالم
الهٌكل اإلداري المعنً مع إعالم صاحب الطلب بذلك وذلك فً
صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة أو إعالم صاحب الطلب بعدم
االختصاص (مع التعلٌل ؟) ثغرة ؟
• مبدأ تسلٌم الوثائق بصفة مجانٌة مع ضرورة دفع بعض
المصارٌف إذا استوجب ذلك لم ٌصدر نص لضبط التعرٌفات
فً صورة سكوت اإلدارة عن المطلب فً اآلجال المحددة بالفصول
 10و 11وٌ 12عتبر رفضا ضمنٌا ٌفتح الحق فً رفع الدعوى
القضائٌة.
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 –IIحاالت رفض تسلين وثيقة إدارية :
•  /-1االستثناءات :
• تضمن الفصالن  16و 17استثناءات للنفاذ إلى جملة من
الوثائق اإلدارٌة من أهمها :
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أ) -استثناءات الفصل : 16
• ـ الوثائق اإلدارٌة المحمٌة من النفاذ والمتعلقة بالمعطٌات
الشخصٌة (قانون  )2003كٌف ٌمكن التعامل مع نص
مرسوم النفاذ إلى الوثائق اإلدارٌة وقانون حماٌة المعطٌات
الشخصٌة وخاصة فٌما ٌتعلق بالمعلومات االسمٌة (إثارة
إشكالٌة الملف الطبً  ،الورثاء)
• ـ فً صورة صدور قرار قضائً ٌمنع النفاذ.
• ـ الوثائق التً تحصل علٌها الهٌكل العمومً المعنً بعنوان
سري.
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ب) -االستثناءات الونصىص عليها بالفصل : 17
•
•
•
•
•
•
•

•
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رفض تسلٌم وثٌقة إدارٌة قد تلحق ضررا ( :الفصل )17
ـ بالعالقات بٌن الدول أو المنظمات الدولٌة
ـ بوضع سٌاسة حكومٌة ناجعة أو تطوٌرها
ـ باألمن العام أو الدفاع الوطنً
ـ بالكشف عن الجرائم أو الوقاٌة منها
ـ بإٌقاف المتهمٌن ومحاكمتهم
ـ بحسن سٌر المرفق القضائً أو بنزاهة إجراءات إسناد الصفقات
العمومٌة.
ـ بإجراءات المداولة وتبادل اآلراء ووجهات النظر أو الفحص والتجربة
أو المصالح التجارٌة والمالٌة المشروعة للهٌكل العمومً المعنً.

 /-2االستثناءات لالستثناءات :
•
•
•
•
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ورد بالفصل  18من المرسوم موضوع الدرس عدد من الحاالت
التً ال تنطبق علٌها االستثناءات المنصوص علٌها أعاله من
أهمها :
ـ الوثائق التً أصبحت جزءا من الملك العام،
ـ الوثائق الواجب نشرها بغاٌة الكشف عن االنتهاكات الفادحة
لحقوق اإلنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها.
ـ عند وجوب تغلٌب المصلحة العامة على المصلحة المزمع
حماٌتها لوجود تهدٌد خطٌر للصحة والسالمة أو المحٌط أو جراء
خطر حدوث فعل إجرامً أو ارتشاء أو سوء تصرف فً القطاع
العمومً.

ٌعتبر مرسوم النفاذ إلى الوثائق اإلدارٌة خطوة هامة نحو إدارة
أكثر شفافٌة ولكن الطرٌق مازالت طوٌلة للوصول إلى عالقة
شراكة بٌن اإلدارة والمتعاملٌن معها .وتتمثل المراحل القادمة
فٌما ٌلً :
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 /1فيوا يخض الورسىم الوتعلق بالنفاذ إلى
الىثائق اإلدارية :
• إصدار منشور تفسٌري لمختلف األحكام الواردة به.
• تنظٌم دورات تكوٌنٌة لفائدة األعوان العمومٌٌن على
الصعٌدٌن المركزي والجهوي والالمركزي.
• إحداث فرق عمل مختصة قصد وضع اآللٌات العملٌة لتفعٌل
المرسوم.
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 /2فيوا يخض التشريعات القطاعية :
•
•
•

•
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النظر فً مختلف القوانٌن والتراتٌب القطاعٌة وذات العالقة
ودرس إمكانٌة مالءمتها مع أحكام المرسوم المتعلق بالنفاذ
إلى الوثائق اإلدارٌة.
إحداث هٌكل إداري مستقل ٌتولى وضع األسس الفقهٌة
والمنهجٌة المتعلقة بهذا الموضوع.
جعل هذا الهٌكل المخاطب الوحٌد بالنسبة إلى اإلشكالٌات
التً ستطرح فٌما ٌخص تؤوٌل أحكام المرسوم.
إسناد االختصاص الحكمً فً هذه المادة إلى المحكمة
اإلدارٌة.

