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قة بتكريس حق النفاذ الى املعلومةملقتضيات النصوص املت اتنفيذ
ّ
تّم اتخاذ جملة من ، عل

واملؤسسات  مختلف الهياكلتسهيل نفاذ املتعاملين مع االدارة الى الوثائق التي تنشئها االجراءات قصد 

االجابة عّما طريق عن الواب املحدثة للغرض أو  بالنشر االستباقي بمواقعالعمومية التابعة لها، سواء 

من  34مقتضيات الفصل وتبعا ملا تنص عليه طالب في الصدد. من م ميمكن أن يتقّدم به العمو 

بالنسبة املعروض تقرير حول ما تم انجازه  املتعلق باملوضوع، 2016لسنة  22القانون األساس ي عدد 

 ملحاور التالية:الى ا

 النشر االستباقي 

للوثائق  نشر استباقي منوما يوجبه  2016لسنة  22القانون االساس ي  عدد ماشيا ومقتضيات ت

تم العمل على تحيين موقع واب الوزارة ، الرسمية لكافة الهياكل العمومية على مواقع الواب االدارية 

واالطالع على محتوياته عن طريق محرك بحث آلي محدث  تسهيال لنفاذ العموم اليه واعادة هندسته

 :للموقع استنادا للمعايير الواردة ضمن القانون املذكور تقييم موجز للغرض. وفيما يلي 

  

ظاتاملالح املعيار  

 www.education.gov.tn عنوان املوقع 

يتعلق بالنفاذ الى الوثائق  وجود ركن

    االدارية
في عّدة يوجد ركن بارز للنفاذ مشار اليه بوضوح تام في صفحة االستقبال 

 مواضع

 هيكلة الوزارة ومشموالتها األساسية يشير املوقع في ركن بارز الى التنظيم الهيكلي واملهام األساسية

 عنوان املقر االصلي واملقرات الفرعية
توجد عناوين وروابط كافة املقّرات الفرعية للوزارة الى جانب املقر األصلي 

 وعناوين وروابط املؤسسات العمومية التابعة لها

 

 قائمة اسماء ومهام رؤساء الهياكل

االدارية وارقام هواتفهم   
ه سيتم بالوزارةل ك اينظرا للتطّور الحاصل في قائمة رؤساء اله

ّ
 فان

 تحيين هذه املعطيات الحقا 



والعناوين هواتف الأسماء وارقام 

كلفين بالنفاذألعوان امللااللكترونية   
 وجد ضمن ركن النفاذ معطيات ضافية حول ذلكت

القرارات و معطيات حول برامج الوزارة 

 والسياسات التي تهم العموم 
 يوجد باملوقع معطيات ضافية حول ذلك

النصوص القانونية املنظمة لعمل 

 الوزارة
 يوجد باملوقع جميع املعطيات حول ذلك

 سياسة النفاذ

 ضافية حول جميع املعطيات لوماتمن ركن النفاذ معضيوجد 

 دليل اجراءات النفاذ

 النصوص القانونية املتعلقة بالنفاذ

 مطبوعات مطالب النفاذ

 استثناءات الوثائق القابلة للنفاذ

تهّم  قائمة الوثائق املنشورة على املوقع

املسار املنهي للموظفين معطيات حول 

 العمل التربوي والتعليمي

يوجد محرك بحث آلي باملوقع يسهل عملية البحث عن الوثائق املطلوبة 

 كلمات مفاتيح محّددة بإدخال

 

 

  املركزية واملؤسسات العمومية باإلدارةالسّيدات والسادة رؤساء الهياكل االدارية تّمت دعوة  وقد

لقة بالهيكل على موقع واب عاملعطيات املتحيين بت بصفة منتظمة ودوريةلقيام الى ا التابعة للوزارة

النفاذ ببرنامج للتعريف التابعة ملؤسساتهم قع االعمل على تخصيص ركن بارز باملو املعنية و املؤسسة 

 على غرار موقع واب الوزارة.

 

كان  دارية ضمن استبيانموقع واب وزارة التربية باالستئناس بمالحظات الهياكل اال وسيتم تحيين 

 الستشارتها في الغرض افض ى الى النتائج التالية: عرض عليها

  



 

 

  

 ت االستشارةمجاال 
 

 املالحظات
 

واجهة حول  

 املوقع

بخصوص االستقبال وجلب ابداء الرأي  

انتباه الزائر الى محتويات املوقع 

education.gov.tn 

 ضرورة تطوير أساليب التنشيط البصري وجلب االنتباه

بخصوص املنبهات املعتمدة مثل ابداء الرأي 

الصور واأللوان والرسوم والعناوين 

 الوامضة وأحجام حروف الكتابة.

 ضرورة:

قها -
ّ
 مزيد ابراز العناوين والتخفيض في سرعة تدف

 مزيد العناية بالصور والرسومات -

 

 حول 

هندسة 

 املوقع

ابداء الرأي بخصوص هندسة املوقع من 

حيث تموقع أركانه بحسب أهمّيتها 

 والتسلسل املنطقي ملحتوياتها.

 ضرورة:

 مزيد العناية بالتسلسل املنطقي للمحتويات -

 تحيين املعلومات بصفة دورية  -

اعادة هندسة املوقع باعتماد أركان مفرزة لكل هيكل اداري بالوزارة يتم  -

شر نشاطه وبرامجه واهدافه وادلة اجراءات خدماته بصفة ضمنه ن

 دائمة ومحينة 

 اعتماد لوحة محتويات افقية عوضا عن اللوحة العمودية -

ابداء الرأي بخصوص مدى وضوح وتماسك 

املسارات وتسلسلها ونجاعة الكلمات 

املفاتيح في تسهيل التعرف على الصفحات 

 والنفاذ الى املعلومات.

 ضرورة احداث:

 ركن للتفاعل املباشر مع زائري املوقع -

 محرك بحث  خاص باملوقع مستقل عن محرك قوقل -

 

حول 

محتوى 

 املوقع

ابداء الرأي حول مدى استيفاء األركان 

والفضاءات   والروابط واملعلومات 

 والوثائق باملوقع النتظارات املستعمل.

 ضرورة العمل على مزيد اثراء املوقع

الثراء املوقع باملعلومات  والوثائق اقتراحات 

 املطلوب النفاذ اليها واالطالع عليها

 ضرورة:

 دعوة الهياكل االدارية الى نشر الوثائق واالدلة املتعلقة بأنشطتها -

 نشر قائمات نتائج املناظرات الخارجية والداخلية -

 نشر ارشيف نتائج املناظرات املذكورة -

 يفية واالعالن عن التكليف بهااالعالن عن الشغورات في الخطط الوظ -

حول 

خدمات 

 املوقع

بخصوص الخدمات التي يمكن اقتراحات 

 تقديمها للمستعمل للموقع

 رورة:ض

 نشر البحوث التربوية املتوفرة -

 توفير امكانية التكوين عن بعد -

 توفير امكانية تواصل املواطنين مع املسؤولين بالوزارة ملتابعة ملفاتهم -

بخصوص مزيد اضفاء الصبغة اقتراحات 

التفاعلّية للموقع مثل طرح االسئلة وسبر 

 اآلراء واالستشارات التربوية وغيرها

 ضرورة:

 تنظيم عمليات سبر آراء املواطنين بخصوص املوقع والخدمات املتوفرة-

 



 

 مطالب النفاذ الواردة  

 املطالب

 موضوع املطالب
 عدد االجابات

 في اآلجال
طريق مكتب  عن عدد التظلمات

 الضبط
 عبر الهاتف

 نصوص قانونية  عديدة غير محددة  14

 مآل دعاوى 

 املناظرات 

 مراجع بيداغوجية

 احصاءات

07 02 

 

قها ععتبار ضمن االحصاء االواردة لم يتم اخذها بعين اال املطالب  أن العديد من مع املالحظ
ّ
اله نظرا لتعل

نزاع بين ب تتعلق بإجاباتمن ذلك املطالب املتعلقة  لمعلومةل النفاذتكريس حق بمواضيع ال تندرج ضمن مجال 

االدارة العامة من قبل اما يتم االجابة عنها مباشرة حاالت نتداب بالوظيفة العمومية وهي باال أو الطالب واالدارة 

 .أو الهيكل االداري املعني بالطلبللشؤون القانونية 

  



 

 النفاذ للمعلومة  ضمان تكريس حق عمل خطة 

 املتدخلون  املحتوى  النشاط
فترة 

 االنجاز

منظومة حول يوم دراس ي 

بوزارة  لمعلومةلالنفاذ 

 التربية

 عرض تقييمي لإلنجازات -

 لالستجابة ألحكاماستعراض االجراءات املطلوب انجازها  -

 2016لسنة  22لقانون االساس ي عدد ا

آليات للتواصل وتسهيل النفاذ  ورشات عمل الحداث -

  للمعلومة

 خلية الحوكمة -

املكلف بالنفاذ  -

 لمعلومة ونائبهل

مارس 

2019 

تحديد مسؤوليات الهياكل 

االدارية واملؤسسات 

العمومية واملندوبيات 

 الجهوية في املجال

 حول املوضوع اصدار منشور  -

توجيه مذكرات خاصة عند االقتضاء الى الهياكل املعنية  -

 حول املوضوع

 خلية الحوكمة -

املكلف بالنفاذ  -

 لمعلومة ونائبهل

مارس 

2019 

اقع  مراجعة  هندسة مو

 الواب

بما يسهل عملية النفاذ الى 

 املعلومات

هندسة موقع واب الوزارة  بالتنسيق مع املركز  تحسين -

الوطني للتكنولوجيا في التربية ، قصد تسهيل النفاذ الى 

املعلومات املطلوب نشرها استباقيا طبقا للقانون االساس ي 

املتعلق باملوضوع وبما يسمح باالطالع على أنشطة كل هيكل 

يها اداري فيما يخّصه واملعلومات التي ينتجها أو يتحصل عل

 بموجب نشاطه.

دعوة املؤسسات العمومية واملندوبيات الجهوية للتربية الى  -

اقع الواب التابعة لها على منوال موقع  اعادة هندسة مو

 واب وزارة التربية

 

 خلية الحوكمة -

املكلف بالنفاذ  -

 لمعلومة ونائبهل

املركز الوطني  -

للتكنولوجيا في 

 التربية

 

افريل 

2019 

ضبط اجراءات التواصل 

وأخذ القرار بين كل من 

املكلفين بالنفاذ ونوابهم 

والهياكل االدارية املنتجة 

للمعلومات وتحديد آليات 

النشر االستباقي وتمكين 

طالبي املعلومات من اجابات 

 رسمية في اآلجال

بعث شبكة تخاطب داخلية بالوزارة عن طريق البريد  -

ذ ونائبه بمخاطبين راجعين االلكتروني تربط املكلف بالنفا

بالنظر الى الهياكل االدارية املنتجة للمعلومات حول مهامهم  

 واجراءات أنشطتهم

بعث شبكة مماثلة خارجية تربط املكلف بالنفاذ ونائبه  -

بالوزارة واملكلفين بالنفاذ ونوابهم باملؤسسات العمومية 

 تحت االشراف واملندوبيات الجهوية للتربية

 مةخلية الحوك -

املكلف بالنفاذ  -

 لمعلومة ونائبهل

أفريل 

2019 

تكوين املكلفين بالنفاذ 

 واملخاطبين بالهياكل االدارية

تنظيم أيام دراسية لفائدة املخاطبين بالهياكل االدارية  -

 بالوزارة 

تنظيم أيام دراسية لفائدة املكلفين بالنفاذ الى املعلومة  -

بيات الجهوية باملؤسسات العمومية تحت االشراف واملندو 

 للتربية

 خلية الحوكمة -

املكلف بالنفاذ  -

 لمعلومة ونائبهل

بداية من 

منتصف 

افريل 

2019 

 

 
ّ
 املكل

ّ
 فاذ الى املعلومةف بالن

 حاتم عزالدين


