
    التونسية   جمهوريةال 

 وزارة التربية

                  

 دليل

 املعلومةلى إجراءات النفاذ إ 
 

 :لىإيهدف الدليل 

 تكريس حق املتعاملين مع االدارة في النفاذ الى الرامية الى  التربيةالتعريف بسياسة وزارة  -

 واملؤسسات العمومية الراجعة اليها بالنظر. تنتجها الهياكلاملعلومات التي 

 االطالع  وإجراءاتبطرق  املتعاملين مع االدارة  وإعالمالتعريف بالوثائق املعنية بالنفاذ  -

 نسخة منها.على  عليها أو الحصول   

 .النفاذ الى املعلومة تبسيط اجراءات -

 

 املعلومةسياسة النفاذ الى                                       

تنفيذ الى   التربيةتسعى وزارة  2016لسنة  22القانون االساس ي عدد تماشيا مع أحكام 

تكّرس مبادئ  ،رساء ثقافة جديدة صلب العمل االداري الى ا الداعية الحكومة سياسة

عبر جميع وسائل االتصال  لى العموم مع املتعاملين معها وتنفتح عز الثقة عزّ وت الشفافية 

 الحديثة املتاحة.

 

 املعلومةللنفاذ الى  االطار القانوني                        

 

تعلق بالنفاذ امل 2016-03-24املؤّرخ في  2016لسنة  22القانون األساس ي عدد  -

 .الى املعلومة
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 2018ماي  18املؤرخ في املؤرخ في  2018لسنة  19منشور رئاسة الحكومة عدد  -

 حول الحق في النفاذ الى املعلومة.

 

  طرق النفاذ                                    
 

  محرك بحث آليامكانية ستعمال :  موقع الواب الرسمي لوزارة التربيةعبر البحث  -

بادخال كلمات مفاتيح متعّدة للحصول على أكبر عدد ممكن من الوثائق التي 

 محرك بحث متقّدمتحمل عناوينها كلمة مفتاح أو أكثر. كما يمكن استعمال 

 بادخال معطيات أكثر دقة تتعلق بالوصيقة املطلوبة.

 : ( اضغط للحصول على مطلب مقييس) طلب رسميتقديم م   -

 .عن طريق البريد  -

 

 ونائبه املعلومةالى  النفاذبملكلف ا                                  

 ( .بموقع الواب "املسؤولون عن النفاذ ركن " ) انظر                          

                              

 الوثائق االدارية القابلة للنفاذاملعلومات و                      

 

كل معلومة مدّونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحّصل عليها "

عدد  من القانون االساس ي 2) الفصل  الهياكل العمومية املعنية في اطار ممارسة نشاطها 

 .(املشار اليه 2016لسنة  22
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 الستثناءاتا                                            

ـ ال يمكن للهيكل املعني أن يرفض طلب النفاذ إلى املعلومة إال إذا كان ذلك  24الفصل  

يؤّدي إلى إلحاق ضرر باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيما يتصل بهما 

 .أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية

استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى املعلومة و تكون خاضعة لتقدير وال تعتبر هذه املجاالت 

الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو الحقا كما تكون خاضعة 

لتقدير املصلحة العامة من تقديم املعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى 

 لغاية من مطلب النفاذ.التناسب بين املصالح املراد حمايتها وا

ل، وينتهي مفعول الرفض 
ّ
وفي صورة الرفض يتّم إعالم طالب النفاذ بذلك بجواب معل

 بزوال أسبابه املبينة في الجواب على مطلب النفاذ.

ـ ال يشمل النفاذ إلى املعلومة البيانات املتعلقة بهوّية األشخاص الذين قدموا  25الفصل 

 وزات أو حاالت فساد.معلومات بهدف اإلبالغ عن تجا

من هذا القانون: على  24ـ ال تنطبق االستثناءات املنصوص عليها بالفصل  26الفصل 

املعلومات الضرورية بغاية الكشف عن االنتهاكات الفادحة لحقوق اإلنسان أو جرائم 

 الحرب أو البحث فيها أو تتّبع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس باملصلحة العليا للدولة.

عند وجوب تغليب املصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق املصلحة املزمع 

 حمايتها لوجود تهديد خطيـر للصحة أو السالمـة أو املحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي.

ـ إذا كانت املعلومة املطلوبة مشمولة جزئّيا باستثناء منصوص عليه بالفصلين  27الفصل 

 بعد حجب الجزء املعني باالستثناء متى من هذا القا 25و  24
ّ
نون، فال يمكن النفاذ إليها إال

 كان ذلك ممكنا. 

من هذا  24ـ تصبح املعلومة التي ال يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام الفصل  28الفصل 

القانون قابلة للنفاذ وفقا لآلجال والشروط املنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل 

ق ب
ّ
 .األرشيفاملتعل
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 اجراءات تقديم املطالب                                       

  مطلب اضغط هنا للحصول على ذج املصاحب ) تعمير مطلب كتابي طبقا للنمو

 مقيس ( ويمكن االستعانة بالعون املكلف باالعالم والنفاذ في ذلك.

  بريد او تسليم ال  طريقعن عبر املوقع أو توجيه املطلب الى املكلف باالعالم والنفاذ

 .ى مكتب الضبطاملطلب مباشرة ال

  تسليم طالب النفاذ نسخة من املطلب  تسجيل املطلب املقّدم عبر الواب أويتم

 ممض ي من قبله في تاريخه ويسجل املطلب في سجل مخصص لذلك.

 

    ّ            الّرد على املطالب     آجال                                          

 

( يوما 20الهيكل املعني الرّد على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين ) ـ على 14الفصل 

 .من تاريخ توّصله باملطلب أو من تاريخ تصحيحه

 

وإذا تعلق طلب النفاذ باالطالع على املعلومة على عين املكان، على الهيكل املعني الرّد على 

 . و من تاريخ تصحيحه( أيام من تاريخ توّصله باملطلب أ10ذلك في أجل أقصاه عشرة )

 

ال مع التنصيص على آجال 
ّ
وإذا كان الرّد بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعل

من هذا  31و 30وطرق الطعن والهياكل املختصة بالنظر فيه وفق أحكام الفصلين 

  .القانون 

 

نية املنصوص ـ يعتبر عدم رّد الهيكل املعني على مطلب النفاذ في اآلجال القانو  15الفصل 

عليها بهذا القانون، رفضا ضمنيا يفتح املجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الهيكل وفق 

 .من هذا القانون  31و 30اإلجراءات املنصوص عليها بالفصلين 

ـ ال يكون الهيكل املعني ملزما بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في  16الفصل 

 .صلة بنفس املعلومة دون موجبصورة تكرار مطالبه املت
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ـ إذا كان ملطلب النفاذ إلى املعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته،  17الفصل 

فيتعين على الهيكل املعني الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن ال 

الرفض وفقا ( ساعة من تاريخ تقديم املطلب وتعليل 48يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين )

 .من هذا القانون  14ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

 

ر املعلومة موضوع املطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع  18الفصل 
ّ
ـ في صورة توف

مطلب النفاذ لديه، يتعّين على املكلف بالنفاذ إعالم طالب النفاذ بعدم االختصاص أو 

( أيام من تاريخ توّصله 5لك في أجل أقصاه خمسة )بإحالة مطلبه على الهيكل املعني، وذ

 .باملطلب

 

( 10من هذا القانون بعشرة ) 14ـ يمكن التمديد في اآلجال املذكورة بالفصل  19الفصل 

ق األمر بالحصول أو االطالع على عدة معلومات 
ّ
أيام مع إعالم طالب النفاذ بذلك إذا تعل

  .لدى نفس الهيكل

 

ملعلومة املطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى الهيكل املعني بعنوان ـ إذا كانت ا 20الفصل 

سّري، فإنه يتعّين على هذا األخير بعد إعالم طالب املعلومة باملوضوع استشارة الغير 

ية للمعلومة وذلك في أجل أقصاه 
ّ
ل حول اإلتاحة الجزئية أو الكل

ّ
للحصول على رأيه املعل

قي مطلب النفاذ بمقتض ى مكتوب مضمون الوصول مع ( يوما من تاريخ تل30ثالثين )

 .اإلعالم بالبلوغ. ويكون رأي الغير ملزما للهيكل املعني

 

( يوما من تاريخ تلّقي مطلب 15يتوّجب على الغير تقديم رّده في أجل خمسة عشر )

  .االستشارة. ويعتبر عدم الرد في اآلجال املذكورة، موافقة ضمنية من الغير

 

ق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل املعني نشرها، يتعّين على املكلف ـ  21الفصل 
ّ
إذا تعل

  .بالنفاذ إعالم الطالب بذلك وتحديد املوقع الذي تّم فيه النشر
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ـ إذا ثبت أن املعلومة التي تحّصل عليها طالب النفاذ منقوصة، فإنه على  22الفصل 

 .والتوضيحات الالزمة الهياكل املعنية تمكينه من املعطيات التكميلية

             آجال الطعون                                             

           طلب النفاذ مل                     في صورة رفض االستجابة                         

ـ يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار املتخذ بخصوص مطلبه،  29الفصل 

م لدى رئيس الهيكل املعني في أجل أقصاه العشرين )
ّ
( يوما التي تلي اإلعالم 20التظل

بالقرار. ويتعّين على رئيس الهيكل الرّد في أقرب اآلجال املمكنة على أن ال يتجاوز 

م( أيام من تاريخ إي10ذلك أجال أقصاه عشرة )
ّ
 .داع مطلب التظل

  .ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل املعنّي خالل هذا األجل، رفضا ضمنّيا

 

كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل املعني لدى هيئة النفاذ إلى 

  .من هذا القانون  37املعلومة املنصوص عليها بالفصل 

 

م من قبل  30الفصل 
ّ
ـ يمكن لطالب النفاذ إلى املعلومة في حالة رفض مطلب التظل

( أيام من تاريخ توّصله باملطلب 10رئيس الهيكل أو عند عدم رّده خالل أجل عشرة )

من  37أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى املعلومة املشار إليها بالفصل 

( يوما من تاريخ بلوغ قرار 20لعشرين )هذا القانون وذلك خالل أجل ال يتجاوز ا

  .الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني

وتبّت الهيئة في الدعوى في أقرب اآلجال املمكنة على أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه 

( يوما من تاريخ توّصلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما 45خمسة وأربعون )

 .نيللهيكل املع

ـ يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل املعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى  31الفصل 

( يوما من تاريخ 30املعلومة استئنافيا أمام املحكمة اإلدارية، في أجل الثالثين )

 .اإلعالم به

 انتهى                                                                                
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