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ونسّية               
ّ
 الجمهورّية الت

ربية                      
ّ
 وزارة الت

ربية
ّ
كنولوجيات في الت

ّ
 املركز الوطني للت

 

 

 الحصول عليهادليل إجراءات طلب النفاذ إلى املعلومة و 
 

 

لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو 

كنولوجيات في شكلها 
ّ
أو وعاؤها والتي يتم انتاجها أو الحصول عليها من قبل املركز الوطني للت

ربية في إطار ممارسة نشاطه، و يمكن النفاذ إلى املعلومة عن طريق مطلب كتابي يقّدم في 
ّ
الت

 الغرض.

 

: مطلب النفاذ إلى املعلومة:
ّ
 أوال

 

يكون الحصول على املعلومة بالنسبة للشخص الطبيعي أو املعنوي عن طريق مطلب  -1

كتابي، و يمكن الحصول على نموذج املطلب من املوقع الالكتروني املركز الوطني 

ربية 
ّ
كنولوجيات في الت

ّ
  www.cnte.tnللت

 يتم إيداع املطلب:  -2

ربية بمكتب الضبط.مباشرة لدى املركز  -
ّ
كنولوجيات في الت

ّ
 الوطني للت

 بواسطة البريد مضمون الوصول أو الفاكس مع إلاعالم بالبلوغ. -

 مكلف باللبواسطة البريد الالكتروني ل -
ّ
 : ونائبه  فاذ الى املعلومةن

amir.chorfane@cnte.tn  

              ahmed.bourayou@cnte.tn  

إذا لم يتمكن طالب املعلومة من إعداد املطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو لعدم  -3

قدرته على القراءة والكتابة أو إذا كان فاقدا لحاسة السمع و البصر، يقوم املكلف 

 أو نائبه بتقديم املساعدة الالزمة.  ركز املعلومة باملبالنفاذ إلى 

 

يجب أن يتضمن املطلب الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي،  -4

والتسمية الاجتماعية واملقر بالنسبة للشخص املعنوي، باإلضافة إلى التوضيحات 

 واملعطيات الالزمة الخاصة باملعلومة املطلوبة.
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تحديد كيفية و صيغة النفاذ إلى املعلومة التي يريدها  يجب ان يتضمن املطلب -5

الطالب: إّما باالطالع على عين املكان أو بالحصول على نسخة ورقية أو بالحصول على 

نسخة الكترونية عند إلامكان أو بالحصول على مقتطفات من املعلومة و في صورة عدم 

ر في الصيغة املتاحة.
ّ
 توفرها في الصيغة املطلوبة توف

إذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات املنصوص عليها أعاله، يتولى املكلف بالنفاذ إلى   -6

 15املعلومة أو نائبه إبالغ طالب النفاذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل ال يتجاوز 

 يوما من تاريخ توصله باملطلب لتصحيحه. 

 

 ثانيا: آجال الرّد على مطلب النفاذ إلى املعلومة:

 

( يوما من تاريخ 22يتم الرّد على مطلب النفاذ إلى املعلومة في أجل أقصاه عشرين ) -1

 التوصل باملطلب أو من تاريخ تصحيحه. 

 

ق طلب النفاذ باالطالع على عين املكان يكون الرّد في أجل أقصاه عشرة ) -2
ّ
( يوما 12إذا تعل

 من تاريخ التوصل باملطلب أو من تاريخ تصحيحه.

 

النفاذ إلى املعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، يمكن التقليص في إذا كان لطلب  -3

 44آلاجال بالحرص على الرّد بما يترك أثرا كتابيا و بصفة فورية وذلك في أجل ال يتجاوز 

ال.
ّ
 ساعة من تاريخ تقديم املطلب و يكون الرفض معل

 

التمديد في آلاجال املذكورة إذا تعلق ألامر بالحصول أو الاطالع على عدة معلومات يمكن  -4

 ( أيام مع إعالم طالب النفاذ.  12بعشرة )

 

ال مع التنصيص على آجال و طرق  -5
ّ
إذا كان الرّد بالرفض يكون قرار الرفض كتابيا و معل

 الطعن و الهياكل املختصة بالنظر.

 

 عدم الرّد في آلاجال القانونية يعتبر رفضا ضمنيا يمكن الطعن فيه. -6

 

ربية ، يتعين في صورة عدم  -7
ّ
كنولوجيات في الت

ّ
توفر املعلومة املطلوبة لدى املركز الوطني للت

( أيام من تاريخ توصله 25وفي أجل أقصاه خمسة ) ركز على املكلف بالنفاذ أو نائبه بامل

 باملطلب، إعالم صاحبه بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه إلى الهيكل املعني.
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ربية  -4
ّ
كنولوجيات في الت

ّ
بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة  ليس ملزمااملركز الوطني للت

 واحدة في صورة تكرار مطالبه املتصلة بذات املعلومة دون موجب.

 

إذا كانت املعلومة املطلوبة قد سبق تقديمها من الغير بعنوان سري فإنه يتعين بعد إعالم  -9

يوما من تاريخ تلقي املطلب بواسطة  32في أجل أقصاه  طالب النفاذ استشارة الغير وذلك

 15مكتوب مضمون الوصول مع إلاعالم بالبلوغ الذي يتوجب عليه تقديم رأيه في أجل 

يوما من تاريخ تلقي الاستشارة ويكون رأي الغير ملزما وعدم الرد في آلاجال يعتبر موافقة 

 ضمنية. 

 

ا يتعين على املكلف بالنفاذ إعالم الطالب إذا تعلق مطلب النفاذ بمعلومة سبق نشره  -12

 بذلك و تحديد املوقع الذي تّم فيه النشر.

 

 املعلومة التي تحّصل عليها الطالب منقوصة يتوجب تمكينه من املعطيات  -11
ّ
إذا ثبت أن

 التكميلية و التوضيحات الالزمة.

 

 

 ثالثا : املعاليم املستوجبة:

 

 املعلومة بصفة مجانية.مبدئيا لكل شخص حق النفاذ إلى  -1

 

إذا كان توفير املعلومة يقتض ي جملة من املصاريف، يتم إعالم صاحب املطلب مسبقا  -2

و ال يتم  ركز تحملها املجاوز ذلك املصاريف الحقيقة التي يبضرورة دفع مقابل، على أن ال يت

 تسليم الوثائق املطلوبة إال عند تسليم ما يفيد دفع ذلك املقابل.

 

 

 استثناءات حق النفاذ إلى املعلومة:رابعا: 

 

ال يمكن رفض طلب النفاذ إلى املعلومة إال إذا كان ذلك يؤدي إلى الحاق ضرر باألمن العام  -1

أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته 

 الخاصة و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية.

 



4 

 

لنفاذ إلى املعلومة البيانات املتعلقة بهوية ألاشخاص الذين قدموا معلومات ال يشمل ا -2

 بهدف إلابالغ عن تجاوزات أو حاالت فساد.

 

 

 

 خامسا: الطعن في القرارات املتعلقة بحق النفاذ إلى املعلومة:

 

املدير يمكن لطالب النفاذ في صورة رفضه القرار املتخذ بخصوص مطلبه التظلم لدى  -1

ربية في أجل أقصاه عشرين )العام لل
ّ
كنولوجيات في الت

ّ
( يوما التي تلي 22مركز الوطني للت

مطالبا بالرد في أقرب آلاجال على أن ال يتجاوز ذلك أجال  املدير العامإلاعالم بالقرار ويكون 

م ويعتبر عدم رد 12أقصاه عشرة )
ّ
 املدير العام للمركز ( أيام من تاريخ إيداع مطلب التظل

 خالل ألاجل رفضا ضمنيا.

 

 كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في القرار لدى هيئة النفاذ الى املعلومة. -2

 

ربية أو  -3
ّ
كنولوجيات في الت

ّ
يكون مطلب التظلم وفقا لنموذج متوفر بمقر املركز الوطني للت

 إلالكتروني. هبموقع

 

أو عند عدم دير العام للمركز امليمكن لطالب النفاذ في صورة رفض مطلب التظلم من قبل  -4

( أيام من تاريخ توصله باملطلب أن يطعن فيه أمام هيئة النفاذ 12رّده خالل أجل عشرة )

( يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض أو من تاريخ 22الى املعلومة في أجل ال يتجاوز العشرين )

 الرفض الضمني.

ان ال يتجاوز ذلك اجال اقصاه خمسة واربعون  وتبت الهيئة في الدعوى في اقرب آلاجال املمكنة على

 ( يوما من تاريخ توصلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما.45)

 

ربية الطعن في قرار هيئة النفاذ ليمكن لطالب النفاذ او  -5
ّ
كنولوجيات في الت

ّ
لمركز الوطني للت

 من تاريخ الاعالم به. ( يوما32الى املعلومة استئنافيا امام املحكمة الادارية في أجل ثالثين )

 


