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  2020التقرر السنوي لسنة 
 حول حق النفاذ إ املعلومة

 
 

سا عدد  ام القانون  ق  2016مارس  24املؤرخ   2016لسنة  22تنفيذا ألح املتعلق با

شور عدد  و إطار تكرس  2018ماي  18املؤرخ   2018لسنة  19 النفاذ إ املعلومة وامل

شرو  قامحق النفاذ ا املعلومة  ن املعلومات و البيانات  املركز الوط البيداغو ب تحي

ا ا ن ملنصوص عل سا ع املو  7و 6بالفصل   cnp.com.tnع الرس قمن القانون 

  



 الجمھوریة التونسیّة

 وزارة التربیة

المركز الوطني البیداغوجي

معطيات حول �ل��ام بالنشر التلقائي للمعلومة

 ع/ر المعلومة نشرت لم تنشر لم تحین مالحظات
 1 السیاسات و البرامج التي تھم العموم

 2 قائمة مفصلة في الخدمات
الشھادات التي یسلمھا للمواطن و الوثائق الضروریة 

للحصول علیھا و الشروط و اآلجال و األطراف و المراحل 
 المتعلقة بإسدائھا

3 

 4 اإلطار القانوني المنظم لنشاط الھیكل
 5 المھام الموكلة الیھ

 6 تنظیمھ الھیكلي
 7 عنوانھ و مقراتھ الفرعیة

 8 كیفیة الوصول إلیھا
 9 المیزانیة المرصودة لھ مفصلة

 10 المعلومات المتعلقة بالبرامج و اإلنجازات ذات الصلة بنشاطھ

X 
 نقائمة اسمیة في المكلفین بالنفاذ الى المعلومة, تتضم

البیانات التالیة: االسم و اللقب,الرتبة,الخطة الوظیفیة,البرید 
  و الفاكسفااللكتروني المھني, الھات

11 

قائمة الوثائق المتوفرة لدیھ الكترونیا وورقیا و المرتبطة 
 بالخدمات التي یسدیھا الھیكل

12 

 13 شروط منح التراخیص
الصفقات العمومیة المبرمجة و المصادق علیھا و نتائج 

 تنفیذھا
14 

 15 تقاریر ھیئات الرقابة طبقا للمعاییر المھنیة الدولیة
 16 االتفاقیات التي تعتزم الدولة االنضمام او المصادقة علیھا

المعلومات اإلحصائیة و االقتصادیة و االجتماعیة بما في ذلك 
 اإلحصائیة طبق مقتضیات تالنتائج و تقاریر المسموحا

 قانون اإلحصاء

17 

 18 المعلومات المتعلقة بالمالیة العمومیة خاصة بالمیزانیة
معلومات متعلقة بالمدیونیة العمومیة و لحسابات الوطنیة و 

 كیفیة توزیع النقاقات و اھم مؤشرات المالیة
19 

X 20 المعلومات المتوفرة حول البرامج و الخدمات االجتماعیة 
X 21 االطار القانوني و الترتیبي المنظم للنفاذ الى المعلومة 
X  دلیل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ الى المعلومة و الحصول

 علیھا
22 

X 23 المطبوعات المتعلقة بمطالب النفاذ و اجراءات التظلم 
X 24 نشر تقاریر الھیكل حول النفاذ الى المعلومة 

مالحظة : تحتوي خانة " النفاذ إلى المعلومة " فقط على المعلومات المذكورة على مستوى النقاط 11 - 21 - 22 - 23 و 24.
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ل ي  معطيات حول مطالب النفاذ ا املعلومة الواردة ع ال
 

 
 الصورة المطلوبة للنفاذ الى المعلومة

 
 طريقة ورود المطلب طالب المعلومة

عدد 
مقتطفات  المطلب

من 
 المعلومة

نسخة 
 الكترونية

نسخة 
 ورقية

على عين 
 المكان

شخص 
)2(معنوي  

شخص 
)1(طبيعي  

البريد 
 االلكتروني

مكتب 
 الضبط

 X X   X  X 01 

  X X  X  X 02 

  

  

  نائب -5,صحفي  -4,طالب  -3,باحث  -2,عادي  مواطن -1:شخص طبيعي 1 

   حزب -5, إدارة -4, منطقة -3, جمعية-2, شركة -1 :شخص معنوي 2
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 معطيات حول الردود ع مطالب النفاذ ا املعلومة 
 

الرد على 
مطلب 
 التظلم

 سبب
التظلم   

مطلب تظلم 
لدى رئيس 

 الهيكل
 سبب

 الرفض
مطلب تمت 
 االجابة عليه

بالرفض

مطلب تمت 
االجابة عليه 

بالقبول
 عدد طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ اليها

المطلب   

     X 

  :حول 
  

  حول القوائم  الحساباتتقرير مراجع
 - 2016للسنوات المحاسبية  المالية 
2017 – 2018 -2019  

  تقرير مراجع الحسابات للرقابة
 2016الداخلية للسنوات المحاسبية 

- 2017 - -2018- 2019  
  تقارير النشاط للسنوات المحاسبية

2016 -2017 - 2018 - 2019 

01 

     X  بتاريخ  116محضر جلسة اللجنة الطبية عدد
  02 2020جويلية  17
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 أنموذج خطة العمل لتكرس حق النفاذ إ املعلومة 

إجراءات 
 تصحيحية

تقدم 
 الميزانية اإلنجاز

رزنامة التنفيذ درجة 
األولوية المتدخلون المسؤول تاريخ  األهداف األنشطة

 االنتهاء
 تاريخ
البداية

     ال شيء أنجز 

المكلف 
 بالنفاذ

و نائبه   

وضع دليل إجراءات عملي حول مسار تلقي مطالب 
النفاذ و الرد عليها

وضع نظام ناجح لتلقي مطالب النفاذ و -1
2019سبتمبر ال شيء أنجز  الرد عليها 2019اوت   عادية 

مختلف 
مصالح 
المركز

احداث لجنة استشارية حول الحق في النفاذ الى المعلومة

2019سبتمبر ال شيء أنجز  2019اوت  اإلدارة  عادية 
العامة

اصدار منشور داخلي لحث المصالح اإلدارية على 
تسهيل مهمة المكلف بالنفاذ

في طور  
 اإلنجاز

5000 
2021جوان  دينار 2021ماي    هامة 

مختلف 
مصالح 
المركز

أعوان وإطارات المركزتنظيم دورة تكوينية لفائدة 
 

اعداد مخطط تكويني حول النفاذ الى -2
 المعلومة

جويلية  ال شيء  
2021 

 جويلية
 عادية 2021

مختلف 
مصالح 
المركز

تنظيم يوم تحسيسي حول النفاذ الى المعلومة
مختلف اإلطارات اإلدارية  تحسيس-3

 حول قانون النفاذ الى المعلومة

 

 أنجز

تنظيم جلسات عمل حول تطوير و تحيين موقع الواب       
بالتنسيق مع إدارة اإلعالمية

إعداد إجراءات و آجال لتطوير -4  
و تحيين موقع الواب في ما يتعلق بواجب 

 النشر التلقائي
الواب الخاص بالهيكل في ضبط آجال إلنجاز موقع        

صورة عدم توفره
إحداث موقع واب خاص بالهيكل في -5

 صورة عدم توفره
ضبط أساليب و آليات تنظيم األرشيف و تصنيف        

الوثائق اإلدارية
وضع إجراءات في  مجال التصرف في -6

 الوثائق و األرشيف

 








