
  التقریر السنوي حول النفاذ إلى المعلومة
 بالمؤسسة التونسیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

  2018لسنة 

ق  ار تطبی ي إط ر ف ذا التقری درج ھ ل ین ام الفص ن  34ـدد عأحك انون الم ـق دد 22ع ـ
نة  ي  2016لس ؤّرخ ف ارس 24الم ق ب 2016 م ي المتعل ى الحق ف اذ إل النف

ة ّمن، المعلوم و یتض ازه  وھ ّم إنج ا ت لة لم ف حوص وق المؤل یة لحق ة التونس بالمؤسس
 .2018خالل السنة اإلداریة إلى المعلومة النفاذ  في مجالوالحقوق المجاورة 

  
l -  التونسیة لحقوق المؤلف والحقوق بالمؤسسة إلى المعلومة  وإجراءات النفاذاإلطار القانوني

 :المجاورة
 :اإلطار القانوني -1

ان -  ـون الق ي ع نة  22 دداألساس ي 2016لس ؤّرخ ف ارس  24 الم ق  2016م المتعل
ي  الحق ف ىب اذ إل ذي  النف ة وال ـنالمعلوم ادئ و یتضمـــ ة المب دمجموع  القواع

راءاتو اذ  اإلج ة للنف ة المنظم ى المعلوم ىوإل ائق الت ة الوث دد مجموع ى  یح ین عل یتع
 .في ذلك االستثناءاتالھیكل العمومي نشرھا إلى جانب تحدید 

دد  -  ة ع ة الحكوم ور رئاس اریخ  25منش اي  5بت ائق  2012م ى الوث اذ إل ول النف ح
 .اإلداریة للھیاكل العمومیة

دد  -  ة ع یس الحكوم ید رئ ور الس ي  19منش ؤرخ ف اي  18الم ي  2018م ق ف ول الح ح
 النفاذ إلى المعلومة

 :والحقوق المجاورةبالمؤسسة التونسیة لحقوق المؤلف إجراءات النفاذ   -2
ّل المراحل  إتباع في والحقوق المجاورةبالمؤسسة التونسیة لحقوق المؤلف إجراءات النفاذ  تتمث
  التالیة:

في النفاذ  امطلب ادیّ أو ما ایّ معنو امعلومة سواء كان شخصال طالبم یقدّ  للنفاذ:التقّدم بمطلب  -1
 بعدوذلك ، مكتب ضبط المؤسسةمباشرة بأو أو البرید اإللكتروني  عن طریق البرید العادي

بموقع بیانات المفتوحة البصفحة ر في الغرض متوفّ  أنموذج وفقطلب النفاذ تعمیر مطبوعة 
 10أو على ورق عادي یتضمن التنصیصات الوجوبیة الواردة بالفصلین  واب المؤسسة

  .المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 2016لسنة  22القانون األساسي عـدد من  12و
 إلى المكلف بالنفاذ للمعلومةإحالة طلب النفاذ إلى المعلومة  -2
ّل  -3 ّى المكلف بالنفاذ للمعلومة تسجیل مطالب النفاذ الواردة في سجل خاّص لذلك وھو یمث یتول

 دم بھ إلى حین اإلجابة علیھ في اآلجال القانونیة. متابعة مطلب النفاذ منذ التقتمّكن من أداة 
ّف بدراسة  -4 ّى التنسیق مع  المعلومةالنفاذ إلى  حقمطلب النفاذ من قبل المكل الذي یتول

 صلب المؤسسة. طلبمالبموضوع ة المعنیالمصلحة 
 .إلكترونیاكتابیا أو  وذلك إّماإجابة طالب المعلومة  -5

   

 



. 

  -IIالمعلومة ونائبھبالنفاذ إلى  المكلفالھیكل و حول  معطیات  

المؤسسة التونسیة لحقوق المؤلف والحقوق 
  المكلف بالنفاذ إلى المعلومة  المجاورة

  الفاكس  الھاتف  البرید اإللكتروني المھني  الخطة الوظیفیة  الرتبة  اإلسم و اللقب  موقع الواب  العنوان اإلجتماعي
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-III   معطیات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على المؤسسة التونسیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  

 

ب المعلومةطال الصورة المطلوبة للنفاذ إلى المعلومة  عدد المطلب طریقة ورود المطلب 

إلكترونیةنسخة  مقتطفات من المعلومة شخص معنوي  على عین المكان نسخة ورقیة 
)2(  

شخص طبیعي 
)1(  

 مكتب الضبط البرید اإللكتروني

  x  جمعیة   x 1 

  x  نقابة   x 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IV-   معطیات حول الردود على مطالب النفاذ إلى المعلومة

 

الرد على مطلب 
 التظلم

  سبب التظلم
(3) 

مطلب تظلم لدى 
 رئیس الھیكل

سبب 
 الرفض

مطلب تمت اإلجابة 
بالرفضعلیھ   

طبیعة المعلومة المطلوب النفاذ  مطلب تمت اإلجابة علیھ بالقبول
 إلیھا

عدد 
 المطلب

- - - - - 

ھ  ة وإفادت ب المعلوم لة طال ت مراس تم
دد أّن  ي بص ذكورة ھ نوات الم الس

ي  رة ف ب الخب ل مكت ن قب ة م المراجع
د ب بة المتعھ ّىالمحاس تتول ة، وس  المھّم
ا ة مواف ة المؤسس ب المعلوم ة طال

ا  ل بھ د التوّص ة بع اریر المطلوب بالتق
راءات و ام إج ى إتم ھا عل عرض

 .المصادقة

ول  ابات ح ع الحس ر مراج تقری
ي سنوات  أنظمة الرقابة للمؤسسة ف

 .2017و 2016و 2015

1 

- - - - - 

 
 

المعطیات المطلوبةتوفیر   

ن  ة م دمات المقدم ي الخ ة ف قائم
امي  ل مح ان قب ع بی غ م مبل

ن  خ م ندة ونس تحقات المس المس
ة  ة وكیفی ات المبرم اإلتفاقی

 .التعاقد معھ

2 

المطلوب، تاحة جزء من المعلومة في الشكل إعدم  -5عدم إتاحة جزء من المعلومة،  -4إنقضاء اآلجال،  -3عدم تبریر الرفض،  -2رفض مطلب،  -1: أسباب التظلم: 3
  المالیة المطلوبة.عدم المقدرة على دفع القیمة  -6

  

  


