
    التونسية   اجلمهورية 

 وزارة التربية

 االداريةالنفاذ الى الوثائق         

                  

 دليل اجراءات النفاذ الى الوثائق االدارية
 

 :الهدف من الدليل -

 :يهدف الدليل اىل

 تكريس حق املتعاملني مع االدارة يف النفاذ اىل املعلومات والوثائق التعريف بسياسة وزارة الرتبية الرامية اىل  -

 .واملؤسسات العمومية الراجعة اليها بالنظر تنتجها اهلياكلاالدارية اليت   

 االطالع عليها أو احلصول  وإجراءاتبطرق  املتعاملني مع االدارة  وإعالمالتعريف بالوثائق املعنية بالنفاذ  -

 .انسخة منهعلى    

 .تسهيل عملية النفاذ وتبسيط اجراءاهتا -

 .عند االقتضاءالعموم حبق التظلم والطعن امام احملكمة االدارية اعالم  -

 :سياسة النفاذ الى الوثائق االدارية -

تنفيذ سياسة والنصوص اليت نقحته وفسرته تسعى وزارة الرتبية اىل   1144لسنة   14عدد متاشيا مع أحكام املرسوم 
مع  وتقطع يف عملها الشفافية واحلوكمة املفتوحةتكّرس مبادئ  ،رساء ثقافة جديدة صلب العمل االدارياىل ا هتدف

مع املتعاملني معها وتنفتح عليهم عرب مجيع وسائل االتصال ز الثقة عزّ وت الواسع للّسر االداري املفهوم التقليدي
 .احلديثة املتاحة

 :ئق االداريةللنفاذ الى الوثا االطار القانوني -

    http://www.data.gov.tn/41.pdf :  1144 لسنة 14 عدد المرسوم -

 loi2011_54Arabe.pdf-http://www.data.gov.tn/Decret:   1144 لسنة 41 عدد المرسوم- 

 http://www.data.gov.tn/circulaires.pdf:     1141 لسنة 14 عدد الحكومة رئاسة منشور- 

 

 

http://www.data.gov.tn/41.pdf
http://www.data.gov.tn/Decret-loi2011_54Arabe.pdf
http://www.data.gov.tn/circulaires.pdf
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 :(النفاذ مجاني )  طرق النفاذ -

  كلمات مفاتيح   بإدخال  يلاآلبحث الحمرك ستعمال ا ميكن:  الرمسي لوزارة الرتبية موقع الوابعرب البحث
كما ميكن . عناوينها كلمة مفتاح أو أكثر تتضمنمتعّدة للحصول على أكرب عدد ممكن من الوثائق اليت 

 .يقة املطلوبةثمعطيات أكثر دقة تتعلق بالو  بإدخال تقّدماملبحث الحمرك استعمال 

 ( مطلب نفاذاضغط هنا للحصول على ) :  رسميطلب تقديم م:http://www.data.gov.tn/demande1.pdf   

 .ارسال املطلب معمرا اىل العنوان االلكرتوين للمكلف بالنفاذ أو من ينوبه:  عن طريق الواب -

 العاديعن طريق الربيد  -
 .أو من ينوبه النفاذو  باإلعالممباشرة باالتصال باملكلف  -

 .( ez.h@laposte.net: العنوان االلكرتوين)  حامت عزالدين :اريةالى الوثائق اإلد والنفاذ باإلعالمالمكلف  -

 .(  e.m@edunet.tn :العنوان االلكرتوين) ماهر املسعودي  :والنفاذ باإلعالمنائب المكلف  -

 :دارية القابلة للنفاذالوثائق اإل -

 الوثائق اليت تنشئها اهلياكل العمومية أو تتحصل عليها يف اطار مباشرهتا : "الوثائق المعنية*             

 " وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثيقة وشكلها ووعاؤها للمرفق العام                                 

 . 2144لسنة  14من املرسوم عدد  2الفصل                                 

 الوثائق االدارية احملمية مبقتضى التشريع املتعلق حبماية املعطيات "  -أ-  :  الستثناءاتا*             

 الشخصية وحقوق امللكية الفكرية واألدبية أو مبقتضى قرار قضائي                                       

 " املعين بعنوان سرييكل العمومي قة تسّلمها اهلأو اذا تعلق األمر بوثي                                     

 . 2144جديد من املرسوم عدد   لسنة  41الفصل                                      

 : الوثائق اليت قد تلحق ضررا بـــ -ب -

 .العالقات بني الدول أو املنظمات الدولية -           

 .وضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها -           

http://www.data.gov.tn/demande1.pdf
mailto:e.m@edunet.tn
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 .األمن العام أو الّدفاع الوطين -            

 .الكشف عن اجلرائم أو الوقاية منها -             

 . وحماكمتهمايقاف املتهمني -             

 واحرتام مبادئ العدل واالنصاف ونزاهة  حسن سري املرفق القضائي -             

 .اجراءات اسناد الصفقات العمومية               

أو الفحص أو التجربة  اجراءات املداولة وتبادل اآلراء ووجهات النظر -
 .أو املصاحل التجارية واملالية املشروعة للهيكل العمومي املعين

  2144لسنة  14من املرسوم عدد  41الفصل         

 :وال تنطبق هذه االستثناءات على الوثائق التالية       

الوثائق اليت أصبحت جزءا من امللك العام مع مراعاة التشريع اجلاري به  -
 .خاصة القانون املتعّلق باألرشيفالعمل و 

 الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن االنتهاكات الفادحة  -        

 .حلقوق االنسان أو جرائم احلرب أو البحث عنها أو تتبعها                                         

 عند وجوب تغليب املصلحة العامة على املصلحة املزمع محايتها  لوجود -
هتديد خطري للصحة أو السالمة أو احمليط أو جراء خطر حدوث فعل 

 .اجرامي أو ارتشاء أو سوء تصّرف يف القطاع العمومي

 :اجراءات تقديم المطالب -

  والنفاذ يف  باإلعالمذج املصاحب وميكن االستعانة بالعون املكلف تعمري مطلب كتايب طبقا للنمو
 .ذلك

  الربيد  عن طريقأو الربيد االلكرتوين عرب أو من ينوبه والنفاذ  باإلعالمتوجيه املطلب اىل املكلف 
 .او تسليم املطلب مباشرة العادي
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  تسليم طالب النفاذ نسخة من املطلب ممضي يف أو  الربيد االلكرتوينتسجيل املطلب املقّدم عرب يتم
 .تارخيه ويسجل املطلب يف سجل خمصص لذلك

 :لمطالبعلى اللرد القصوى اآلجال   -    

 يوما يف احلاالت العادية 41 قبل انقضاء. 

  علـــــــى حيـــــــاة الطالـــــــب  تـــــــ ثريالامكانيـــــــة وثـــــــائق املطلوبـــــــة للاذا كانـــــــت  (12)يـــــــومني  قبـــــــل انقضـــــــاء   
 .او اي شخص آخر

 يومــــــا بالنســــــبة للوثــــــائق الــــــيت تســــــتدعي استشــــــارة اطــــــراف اخــــــر  علــــــى ان يــــــتم  31  قبــــــل انقضــــــاء
 .ايوم 41بذلك يف اجل  باألمراعالم املعين 

 :اآلجال في صورة عدم االستجابة للمطالب  -   

 التظلم بإمكانيات مع التعليل واالعالم يف صورة عدم االستجابةيوما  41  قبل انقضاء. 

  ــــاألمرمــــع اعــــالم املعــــين هيكــــل آخــــر ستشــــارة با القيــــام يومــــا يف صــــورة  31  قبــــل انقضــــاء هبــــذه  ب
 .يوما 41االستشارة يف اجل 

 11  بعدم االختصاص مع االعالمايام يف صورة احالة املطلب اىل هيكل آخر. 

 ال يتم الرد على نفس املطلب اال مرة واحدة. 

  ـــــب يف اجـــــل ـــــرد علـــــى املطال ـــــتظلم االداري  41يعتـــــرب عـــــدم ال يومـــــا رفضـــــا ضـــــمنيا يفـــــتح احلـــــق يف ال
 .امام رئيس االدارة او الطعن يف قرار الرفض امام احملكمة االدارية

 :آجال الطعون في صورة رفض االستجابة بمطلب النفاذ  -

  الـــــوزير او الـــــرئيس املـــــدير العـــــام للمؤسســـــة  أييومـــــا للـــــتظلم لـــــد  رئـــــيس االدارة  41قبـــــل انقضـــــاء
  http://www.data.gov.tn/demande2.pdf(: تظلم مطلب هنا للحصول على اضغط )العمومية 

  رفضـــــاالســـــكوت يعتـــــرب  وايـــــام مـــــن تـــــاريخ تقـــــد  الـــــتظلم  41يـــــتم اجابـــــة املـــــتظلم يف اجـــــل اقصـــــاه 
 .ضمنيا

  يومـــــا مـــــن تـــــاريخ  01ميكــــن الطعـــــن امـــــام احملكمــــة االداريـــــة يف قـــــرار رفــــض مطلـــــب الـــــتظلم يف اجــــل
 .الرفض

 

http://www.data.gov.tn/demande2.pdf

