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 النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بديوان الطيران المدني والمطارات

 

 

 معطيات عامة 

في إطار تفعيل النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية، إتخذت 

ن تساهم في إرساء منظومة متكاملة ة العامة للديوان جملة من اإلجراءات التي من شأنها أاإلدار

، مع معطيات التي تنتجها مصالح الديوان أو تتحصل عليهاتضمن حق المواطن في النفاذ إلى ال

 .مراعاة الضوابط واإلجراءات التي حددتها النصوص القانونية والتراتيب الجاري بها العمل

إحداث لجنة مختصة تعنى اإلدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات ت وقد قرر

بهذا الموضوع تم تكليفها بإعداد خطة عمل ووضعها حيز التنفيذ وبمتابعة مطالب الحصول على 

 .الوثائق اإلدارية

موقع على وقد تكفلت هذه اللجنة بإحداث بوابة إلكترونية خاصة بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية  

 22وذلك بهدف نشر المعطيات الواردة بمنشور رئاسة الحكومة عدد الواب الرسمي للديوان، 

: على العنوان التالي  وباإلمكان النفاذ إلى هذه البوابة. على الخط 12/12/2172بتاريخ 

WWW.OACA.NAT.TN . 

المراسالت المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية تحت كما تم تخصيص بريد إلكتروني لتقبل 

 cada@oaca.nat.tn: العنوان التالي

  1026أهم إنجازات سنة  : 

، تم خالل سنة قة بالنفاذ إلى الوثائق اإلداريةفي إطار متابعة إنجاز خطة العمل المتعل

 : تتلخص في ما يلي لتي ت اإتخاذ جملة من اإلجراءا 2173

  عن اإلدارة تحيين تركيبة لجنة النفاذ إلى الوثائق اإلدارية وذلك بمقتضى مقرر صادر

كما تمت دعوة السادة المديرين . 71/12/2173بتاريخ  12/113720/73العامة عدد 

المركزيين والمديرين إلى تيسير أشغال هذه اللجنة وموافاتها بالمعطيات والوثائق 

  .وكلة إليهاالالزمة إلنجاز المهام الم

 وذلك من خالل إدراج شرح مبسط  تحيين دليل إجراءات النفاذ إلى الوثائق اإلدارية

وقد تم إرفاق  .النفاذ إلى المعلومة الواردة على الديوان لمراحل إيداع ومعالجة مطالب

  .هذا الدليل بالمطبوعات الالزمة لتقديم مطالب النفاذ والطعون

كما تم نشر هذا الدليل على البوابة اإللكترونية المخصصة للنفاذ إلى الوثائق اإلدارية 

 : على الرابط التالي 
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 مطالب وتكليفه بمتابعة جنة النفاذ إلى الوثائق اإلدارية إحداث خطة نائب لرئيس ل

النفاذ الموجهة للديوان والرد عليها في اآلجال القانونية إذا تعذر على رئيس اللجنة 

 .القيام بذلك

  موجب معطيات الالإدراج تحيين محتوى موقع الواب الرسمي للديوان من خالل

ماي  2بتاريخ  22منشور السيد رئيس الحكومة عدد نشرها بصفة تلقائية وذلط طبقا ل

2172. 

 نشر وثيقة عبر موقع الواب تتضمن وصفا موجزا لسياسة النفاذ إلى المعلومة إعداد و

 . بالديوان وخطة العمل التي تم إعدادها في الغرض

 يات الحركة الجوية في صيغة مقتضبة نشر تقرير النشاط السنوي للديوان وإحصائ

 .وإضافة رابط لطلبات العروض ونتائجها

 اءات الحصول عليها، وهي قابلة نشر قائمة أولية في الخدمات الموجهة للعموم وإجر

 .للتحيين واإلثراء كلما إقتضت الضرورة ذلك

 نشر التقارير السنوية الخاصة بنشاط النفاذ إلى الوثائق بالديوان 

 

 1026الخاصة بسنة  اتاإلحصائي 

 

 2 عدد مطالب النفاذ الموجهة للديوان
 2 عدد الوثائق المطلوبة

 1 عدد المطالب التي تم قبولها
 2 عدد المطالب التي تم رفضها

 71و  73وثائق مستثناة من حق النفاذ بموجب الفصلين  تحديد أسباب الرفض 

ماي  23المؤرخ في  2177لسنة  17من المرسوم عدد 

المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للهياكل  2177

 22العمومية، ، ولمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 

 ،2172ماي  12المؤرخ في  2172لسنة 

 / الصورة التي تم من خاللها النفاذ إلى الوثائق

 1 المصاريف
 1 مطالب التظلم

 1 الطعون
 1 إعادة توجيه مطالب إطالع

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة النفاذ إلى الوثائق( 7)الملحق 

 دليل إجراءات النفاذ إلى الوثائق ( 2)الملحق 

 مقرر إحداث لجنة النفاذ إلى الوثائق اإلدارية( 6)الملحق 

 ـقالمالح



 ديوان الطيران المدني والمطارات
 اإلدارة العامة           

 لجنة النفاذ إلى الوثائق اإلدارية

 

  المعلومةإلى سياسة النفاذ 

 بديوان الطيران المدني والمطارات

 

دستوريا  مبدأوالنفاذ إلى المعطيات والوثائق اإلدارية استحقاقا ديمقراطيا في  حقاليعتبر  

أو  المرفق العموميينتجها على البيانات التي  اإلطالع إمكانيةلكل شخص طبيعي أو معنوي يتيح 

  .يتداولها

ومن منطلق الحرص على تعزيز الدور التشاركي للمواطن في صياغة السياسات  

، تم إدراج ومؤسساتها هياكل الدولةممارسة دوره التقييمي والرقابي على و ،والبرامج العمومية

أ تبنته العديد من المواثيق دوهو مب(. 23الفصل ) دستور التونسيالحق النفاذ إلى المعلومة في 

 .(91المادة )منها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي نخص بالذكر  ةيالدول واالتفاقيات

النفاذ إلى البيانات والوثائق تم تطوير منظومة قانونية على المواطن في حق فعيل ولت 

من ثقافة االنغالق والسرية إلى ثقافة االنفتاح  المرفق العموميتهدف إلى المرور بالمستوى الوطني 

 :النصوص التالية  3199وقد صدرت منذ سنة  .والشفافية

والمتعلق بالنفاذ الى الوثائق  3199ماي  32المؤرخ في  3199لسنة   19المرسوم عدد  -

المؤرخ في  3199سنة ل 41االدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 

 .3199جوان  99

يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية  3193ماي  4المؤرخ في  3193لسنة  34المنشور عدد  -

 .للهياكل العمومية

يتعلق بالحق في النفاذ  3192 مارس 31مؤرخ في  3192 لسنة 33ساسي عدد األقانون ال -

 .إلى المعلومة

 

، على مستوى ديوان الطيران المدني والمطارات هذه النصوص القانونيةتفعيل في إطار و

والتي   ،تتالءم مع السياسة الوطنية في هذا المجالالتي  القراراتاإلدارة العامة جملة من  اتخذت

 : تتلخص في ما يلي 

  تتكون من إطارات ممثلين عن النفاذ إلى الوثائق اإلدارية تعنى بمنظومة إحداث لجنة

 .المصالح المعنية بهذا الموضوع

 متكاملة حول النفاذ إلى الوثائق اإلدارية  عمل ةمنظومهذه اللجنة بإعداد  تكليف

 :وتشمل هذه المنظومة النقاط التالية . ووضعها حيز التنفيذ

وذلك من  .ونية لنشر المعطيات والوثائق اإلدارية على الخطإحداث بوابة إلكتر -

لى الوثائق إخالل تخصيص نافذة على موقع الواب الرسمي للديوان للنفاذ 

 .اإلدارية



الوثائق المعطيات وتخصيص بريد إلكتروني لتقبل المراسالت المتعلقة بالنفاذ إلى  -

 cada@oaca.nat.tn: اإلدارية تحت العنوان التالي

 .نشر النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية -

إنجاز دليل إجراءات موجه لطالبي الحصول على الوثائق اإلدارية، يشرح  -

وإيداعها  المعلومةعلى الموجب إتباعها إلعداد مطالب اإلطالع  المراحل

للغرض على البوابة اإللكترونية المخصصة هذا الدليل  نشروقد تم . ومتابعتها

 .ضمن موقع واب الديوان

إنجاز دليل إجراءات موجه لمصالح الديوان يضبط كافة مراحل معالجة مطالب  -

 .والجهات المسؤولة على تنفيذهاإلى الوثائق النفاذ 

 .ونمطالب النفاذ إلى الوثائق ومطالب الطعبتقديم نشر المطبوعات الخاصة  -

إعداد قائمة في الوثائق والبيانات الموجب نشرها بصفة تلقائية على موقع الواب  -

 :المعطيات التالية  أساسا والتي تتضمن

النصوص القانونية وكذلك  للديوان وتنظيمه الهيكلي الموكولةالمهام  -

 .هالمنظمة لعمل

لرؤساء الهياكل مع تحديد مقراتهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم  اسميةقائمة  -

  .االلكترونية

والمعطيات الالزمة والنفاذ قائمة اسمية في األعوان المكلفين باإلعالم  -

 .لتيسير االتصال بهم

 .القرارات والسياسات التي تهم العموم -

 .عليهاالخدمات الموجهة للعموم و إجراءات الحصول  -

المتوفرة في صيغة إلكترونية والمرتبطة بالخدمات الموجهة قائمة الوثائق  -

 .للعموم

 .برامج الديوان وإنجازاته -

نتائج الحركة الجوية، مثل )المعطيات اإلحصائية االقتصادية واالجتماعية  -

 ....(واالنتداباتمعطيات حول المطارات التونسية المدنية، المناظرات 

 .ونتائجها طلبات العروض -

مواكبة إطارات وأعوان الديوان للسياسة الوطنية في لحرص على ومن منطلق ا  

لفائدة  يةتكويندورات  نظيم، أذنت اإلدارة العامة بتالمعلومات اإلداريةمجال النفاذ إلى 

حول هذا دورات تكوينية إلطارات وأعوان الديوان  رمجةالنفاذ وببمنظومة بالمكلفين 

 .الموضوع

 مكلفين بالنفاذ إلى الوثائقللتوفير كافة المستلزمات الضرورية  علىوتسهر اإلدارة العامة 

دف تنفيذ خطة العمل المعدة للغرض، بما يتماشى والسياسة الوطنية في بهاإلدارية بالديوان 

  .هذا المجال
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 مسار النفاذ إلى الوثيقة اإلدارية 
 بديوان الطيران المدني والمطارات

تقديم مطلب 

كتابي وفقا 

لنموذج أو 

على ورق 

عادي أو أي 

 وسيلة متاحة

دراسة 

المطلب من 

قبل المكلف 

بالنفاذ إلى 

الوثائق 

 اإلدارية

قرار 

المكلف 

 بالنفاذ

الحصول على 

 المعلومة

رفض الحصول 

 على المعلومة
التظلم لدى 

 رئيس الهيكل

قرار 

رئيس 

 الهيكل

الحصول على 

 المعلومة

رفض الحصول 

 على المعلومة

الطعن أمام 

 المحكمة اإلدارية

قرار 

المحكمة 

 اإلدارية

الحصول على 
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رفض الحصول 

 على المعلومة
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 ديوان الطيران المدني والمطارات

 لجنة النفاذ إلى الوثائق اإلدارية 

 دليل إجراءات النفاذ إلى الوثائق اإلدارية

 

 رئيس لجنة النفاذ إلى الوثائق اإلدارية :المسؤول المباشر 

 (31403الموضع / 00484777الهاتف ) وحيد الباغوليالسيد  - :اإلتصال 

 (38633الموضع / 00484777الهاتف ) كريشانالسيدة حياة  -     

 da@oaca.nat.tnca  : البريد اإللكتروني

 اآلجال/الطريقة/الوسائل/المرجع المهام رقم المهام الطرف المنفذ

 

الضبط مكتب  

 الشخص من إدارية وثيقة على للحصول مطلب استالم 1

 . المعنوي أو الطبيعي

 المعني الهيكل إلى يوجه كتابي مطلب طريق عن ذلك يكون -
 عن أو المباشر اإليداع طريق عن الضبط مكتب في بالوثيقة
 تكنولوجيدددددا  باسدددددتعمال أو الوصدددددول مضدددددمون البريدددددد
 (الكتروني بريد أو فاكس)االتصال

 مطابقددددا اإلداريددددة الوثيقددددة علددددى الحصددددول مطلددددب يكددددون -
 0 عدد بالملحق لألنموذج

 

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى الوثائق أو نائبه

 لبالمط إعداد من اإلدارية  الوثيقة طالب تمكن عدم حالة في 2

 علي قدرته لعدم أو بدني قصور أو عجز لحالة نتيجة الكتابي

 إلى والنفاذ باإلعالم المكلف العون فعلى والكتابة القراءة

 .  الطلب هذا إلعداد الالزمة المساعدة تقديم اإلدارية الوثيقة

 

mailto:cada@oaca.nat.tn
mailto:cada@oaca.nat.tn


 اآلجال/الطريقة/الوسائل/المرجع المهام رقم المهام الطرف المنفذ

/  الضبط مكتب  

لجنة النفاذ رئيس 

 إلى الوثائق اإلدارية

 أو نائبه

 صولالو تاريخ ووضع الطالب إلى إمضائها بعد نسخة تسليم 3

 لشروطل المطلب استيفاء من التثب  بعد نييرضالن كال في

 .عليها المنصوص و المستوجبة

 عددد المرسدوم مدن 8 الفصدل ألحكدام طبقا المطلب يتضمن أن يجب

 للشددخص بالنسددبة وعنواندده صدداحبه ولقددب اسددم ، 2111 لسددنة 11

 ، المعندوي للشخص بالنسبة المقر و االجتماعية التسمية ،و الطبيعي
 موضددوع الوثددائق بخصددوص الالزمددة التوضدديحا  إلددى باإلضددافة
 .المعني العمومي والهيكل الطلب

لجنة النفاذ رئيس 

 إلى الوثائق اإلدارية

 أو نائبه

 تسجيله في دفتر معد مع مطلب لكل مرجعي رقم  منح يتم 1

.للغرض  

 

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى الوثائق اإلدارية

 أو نائبه

وإذا  عليها المنصوص الدنيا الشروط المطلب يتضمن لم إذا 5

 الطالب إبالغ يقع ،تعلق المطلب بوثائق غير متوفرة بالديوان

  بذلك

 

 

 .الوصول تاريخ من أيام( 15) خمسة أقصاه أجل في

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى الوثائق اإلدارية

 أو نائبه

إدارية وثيقة إلى النفاذ مطلب قبول حالة في 6  يوما 15 أقصاه أجل في بذلك الطالب إبالغ يقع  -  

 حريتده أو شدخص حياة ىعل النفاذ مطلب تأثير حالة في 
 يتجداوز ال أجدل فدي وذلدك اسدتعجاليه بصدفة الدرد يكون
 .فعلي عمل يومي

 أو المطلوبة الوثيقة في الديوان اختصاص عدم حالة في 
 أيددام 15 يتجدداوز ال أجددل فددي الددرد يكددون توفرهددا عدددم

 الهيكددل إلدى بإحالتدده إمدا المطلددب تداريخ مددن فعلدي عمدل
 .االختصاص بعدم صاحبه إعالم أو المختص العمومي

  

 



 اآلجال/الطريقة/الوسائل/المرجع المهام رقم المهام الطرف المنفذ

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى الوثائق اإلدارية

 أو نائبه

 11 عدد المرسوم أحكام خرق أو المطلب رفض صورة في 7

 اإلدارة لدى يتظلم أن إدارية وثيقة لطالب يمكن 2111 لسنة

.  العامة  

عتبددر عدددم رد الددديوان علددى المطلددب فددي ايجددال القانونيددة ي -
 .في التظلم اإلداريللطالب يفتح الحق  رفضا ضمنيا

 ووفقدا الضدبط مكتب طريق عن  التظلم مطلب استالم يكون -

 أجل خاللوذلك  .1 عدد بالملحق عليه المنصوص للنموذج

 ويكون.الرفض قرار تلي يالت يوما عشر الخمسة يتجاوز ال
 لتداريخ موالية أيام العشرة خالل بالرد مطالب الهيكل رئيس
 .المراجعة طلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








