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يف إطار تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذ إىل املعلومة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي وفقا
ملقتضيات القانون األساسي عدد  22لسنة  2016املؤرخ يف  24مارس  2016واملنشور عدد 19
املؤرخ يف  18ماي  2018املتعلقني ابحلق يف النفاذ إىل املعلومة ،وعمال أبحكام الفصل عدد 34
من القانون املذكور الذي ينص على ضرورة إعداد تقرير ثالثي حول النفاذ إىل املعلومة يتم رفعه
خالل اخلمسة عشر ( )15يوما املوالية لكل ثالثية إىل رئيس اهليكل املعين وابعتبار الظروف
االستثنائية اخلاصة جبائحة  COVID 19واليت عطلت رفع تقرير مع هناية الثالثية األوىل يشرفين
مدكم بتقرير سداسي حول النفاذ إىل املعلومة ابلوزارة.
– إرساء آليات تكريس حق النفاذ إىل املعلومة:
 - 1املكلف ابلنفاذ إىل املعلومة :
يف إطار العمل على تطبيق مقتضيات القانون عدد  22لسنة  2016متّ حتيني القائمات اإلمسية
اخلاصة ابملكلفني ابلنفاذ إىل املعلومة على مستوى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واجلامعات
ومؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي الراجعة هلا ابلنظر إثر إعالمنا بكل تغيري يف التكليف،
ونشر املعطيات على موقع الواب.
-2التكوين وأتطري األعوان يف جمال النفاذ إىل املعلومة:
حرصا على تفعيل مقتضيات القانون فيما خيص التكوين ونشر ثقافة النفاذ إىل املعلومة متّ التنسيق
مع اإلدارة العامة للمصاحل املشرتكة قصد استكمال برانمج تنظيم الدورات التكوينية حول النفاذ إىل
املعلومة واليت انطلق العمل هبا منذ سنة  2019ولكن ابعتبار الظروف االستثنائية اخلاصة جبائحة
 COVID 19مت أتجيل تنفيذ هذه الدورات التكوينية يف انتظار استئناف برانمج التكوين.
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 -3التحيني الدوري ملوقع الواب:
تطبيقا ملقتضيات الفصل  7من القانون األساسي املتعلق ابحلق يف النفاذ إىل املعلومة يتم دوراي حتيني
املعطيات املنشورة ابلنافذة اخلاصة ابلنفاذ إىل املعلومة واحملدثة على املوقع الرمسي للوزارة من ذلك
حتيني قائمة املكلفني ابلنفاذ إىل املعلومة ونواهبم على مستوى اجلامعات ،نشر التقرير السنوي للنفاذ
إىل املعلومة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي لسنة .2019
 -4التصرف يف الواثئق واألرشيف:
يف إطار استكمال تنظيم األرشيف الوسيط ابلوزارة وذلك قصد مزيد تيسري احلق يف النفاذ إىل
املعلومة ،مت خالل السداسي األول لسنة  2021إجناز ما يلي :
 هتيئة القاعة املخصصة حلفظ األرشيف االنتقايل بسيدي اثبت الستقبال أرصدة األرشيفاحملولة من قبل اإلدارات املركزية ابلوزارة.
 إمتام نقل األرشيف اخلاص بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي( ما يقارب  2000حافظة)من مغازة حفظ األرشيف ابملدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية مبونفلوري إىل مغازة
السيدة الراجعة ابلنظر جلامعة تونس.
 يف إجراءات إاتحة املعلومة مببادرة وبناء على طلب:–1نشر املعلومة مببادرة:
يف إطار تطبيق مقتضيات الفصل السادس والثامن من القانون األساسي عدد  22لسنة  2016مت
احلرص على دعوة اهلياكل املختصة ابلوزارة قصد نشر وحتيني املعطيات واملعلومات اخلاضعة للنشر
االستباقي وذلك بصفة دورية على املوقع الرمسي للوزارة  www.mes.tnواملتصلة أساسا أبنشطة
الوزارة واخلدمات اليت تسديها هياكلها للعموم ،إىل جانب:
 التنظيم اهليكلي قائمة اهلياكل واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر مع عناوينها ووسائل االتصال وروابط مواقعهااإللكرتونية.
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 اإلحصائيات ومؤشرات التعليم العايل والبحث العلمي واليت هتم اجلامعات ومؤسسات التعليمالعايل والبحث العلمي والطلبة واخلدمات اجلامعية ،يف القطاع العام واخلاص.
 املناظرات اليت تنظمها الوزارة ونتائجها األولية والنهائية.-2إاتحة املعلومة بناء على طلب:
توصل املكلف ابلنفاذ
خالل الفرتة املمتدة من أول شهر جانفي  2021إىل موىف شهر جوان ّ 2021
إىل املعلومة مبجموع  128مطلبا للنفاذ إىل املعلومة تضمنت عدد ( )05مطالب تظلم ،متت اإلجابة

على  121طلب كما يلي :
-

مد طالب النفاذ إىل املعلومة ابلواثئق املطلوبة :عدد ( )80مطلب بنسبة %66.12
اإلجابة بعدم االختصاص :عدد ( ) 15مطلب بنسبة % 12.4
اإلجابة ابلرفض بسب عدم توفر املعلومة لدى إلدارة املعنية :عدد ( )10مطلب بنسبة %8.26
اإلجابة ابلرفض ابلنظر الحتواء املعلومة ملعطيات شخصية :عدد ( ) 15مطلب بنسبة % 12.4

 اإلجابة ابلرفض ابعتبار أن املعلومة حمل حتقيق قضائي :عدد ( )01مطلب بنسبة .%.0.83وفيما يلي رسم بياين توضيحي لنسب اإلجابة على مطالب النفاذ إىل املعلومة:
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وجتدر اإلشارة إىل أننا يف انتظار الرد على عدد ( )07مطالب مت توجيهها إىل املصاحل املختصة
ابلوزارة وقد مت يف هذا اإلطار توجيه مراسالت تذكري للمطالب اليت جتاوزت اآلجال القانونية للرد
عليها (وجتدون ضمن املالحق جدول تفصيلي يف هذه املطالب).
كما توصلت الوزارة خالل السداسي األول من سنة  2021إبعالم بعدد  26قضية مرفوعة أمام هيئة
النفاذ إىل املعلومة نتيجة عدم الرد على مطالب النفاذ إىل املعلومة جتدون صحبة هذا التقرير قائمة
فيها.
وفيما يلي رسوم بيانية توضيحية إلحصائيات النفاذ إىل املعلومة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي
خالل الفرتة املمتدة من أول شهر جانفي إىل موىف شهر جوان لسنة :2021
26
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رسم بياين إلحصائيات النفاذ إىل املعلومة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي للسداسي األول من سنة (2021جانفي-جوان )2021

تنوعت طرق ورود مطالب النفاذ إىل املعلومة فكانت النسب كما يلي:
 عن طريق مكتب الضبط املركزي % 51.56 :من جمموع املطالب. عن طريق الربيد اإللكرتوين % 29.69 :من جمموع املطالب.عن طريق الفاكس %7.81 :من جمموع املطالب.عن طريق االتصال املباشر ابملكلف ابلنفاذ إىل املعلومة %4.69 :من جمموع املطالب. عن طريق اإلدارات املعنية %2.34 :من جمموع املطالب.4
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الصعوابت
 غياب اهليكلة يعترب عائقا أمام التكريس الفعلي هلذا احلق وتتعلق املسألة خاصة ابجلانباإلجرائي مما جيعل من متابعة مطالب النفاذ إىل املعلومة وحىت تلقيها مسألة معقدة تزيد من ثقل
مسؤولية املكلف ابلنفاذ؛
 التفرغ ملهام املكلف ابلنفاذ إىل املعلومة قصد متابعة تطبيق مقتضيات القانون األساسي للنفاذإىل املعلومة على مستوى اهلياكل الراجعة ابلنظر للوزارة؛
 غياب حمالت حفظ األرشيف من اإلشكاليات الكربى املطروحة ابلنسبة لتنظيم وحفظاألرشيفات سواء على املستوى املركزي أو على مستوى املؤسسات حتت اإلشراف ،واليت تعترب
مكوان أساسيا وحيواي يف سبيل تنفيذ اخلطة الوطنية للتصرف يف األرشيف العمومي؛
ّ
 عدم ختصيص اعتمادات مالية للربامج واألنشطة املتعلقة ابلنفاذ إىل املعلومة.املقرتحات:
 ختصيص حمالت حلفظ األرشيف االنتقايل للوزارة؛ تكثيف الدورات التكوينية حول النفاذ إىل املعلومة لتحسيس األعوان واإلطارات حبق النفاذإىل املعلومة.
 -اقرتاح تعيني ممثل عن كل إدارة للتنسيق مع املكلف ابلنفاذ إىل املعلومة.

 توضيح اإلجراءات املتعلقة ابلنزعات :توضيح مهام كل من إدارة النزاعات واملكلف ابلنفاذ(خبصوص اإلعالم ابلقرارات الصادرة عن اهليئة ،استئناف القرارات ،متابعة القضااي)..
 التسريع يف إصدار قرار وزير املالية اخلاص بتحديد معلوم للنفاذ إىل املعلومة مبقابل. -حتديد املعلومات املقرتح نشرها على موقع واب الوزارة (ابلنسبة لكل إدارة عامة)،
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