الجمهورية التونسية
وزارة التربية

التقرير السنوي لوزارة التربية
حول النفاذ الى املعلومة لسنة 2021
***

تماشيا مع حرصها على مزيد تكريس حق املتعاملين مع االدارة للنفاذ الى املعلومة ،تسعى
وزارة التربية في إطار تنظيم العمل صلب هياكلها االدارية ،الى ترسيخ تقاليد الشفافية في العمل
وتمكين العموم من كافة املعلومات العامة طبقا لألحكام القانونية املنظمة ملبدأ الحق في النفاذ
الى املعلومة.
وفي هذا اإلطار يتم تطوير موقع واب وزارة التربية بصفة دورية من حيث هندسته وإثراؤه
باملعلومات وتسهيل نفاذ العموم اليه ،ويتم للغرض في كل مفتتح سنة ادارية اصدار نصوص
ترتيبية تدعوا السيدات والسادة رؤساء هياكل االدارة املركزية واملؤسسات العمومية تحت
اشراف وزارة التربية واملندوبيات الجهوية للتربية التخاذ االجراءات الالزمة لنشر املعلومات
بصفة استباقية بمبادرة منهم والحرص على اجابة طالبي النفاذ الى املعلومة في اآلجال إثر تلقي
طلبات حولها.
وفيما يلي املعطيات التالية حول املوضوع:
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 مدى إنجاز خطة عمل الوزارة لسنة 2021
مراحل الخطة
مراجعة سياسة
الوزارة حول
تكريس حق

التوضيحات والتحذيرات

تفاصيل المرحلة
تحديد سياسة الوزارة
بخصوص تكريس حق النفاذ
للمعلومة

النفاذ الى
املعلومة

توضيح أهداف السياسة
والسندات القانونية
اعادة النظر في سياسة الوزارةفي املجال املعلن عنه في موقعها
الرسمي

استكمال قائمة

التعريف بسياسة الوزارة عبر

البيانات الواجب

النشر على مواقع الواب

نشرها استباقيا

واملواقع االجتماعية

ضبط استراتيجية

االستراتيجية
تحديد مهام -
ومسؤوليات األطراف
املتدخلة
النشر االستباقي -
على مواقع الواب

التعريف باالستراتيجية واالتفاق
حولها بصفة تشاركية
االتفاق حول املؤشرات
التقييمية

النظر في معالجة

عقد جلسات عمل

االشكاليات

مع املكلفين بالنفاذ

إمكانية التواصل عن
بعد

املعترضة في

الى املعلومة

تكريس الحق في

بالتنسيق مه هيئة

النفاذ الى

النفاذ الى املعلومة

لتكريس حق
النفاذ

اإلنجاز

أنجز

أنجز

انجز جزئيا

انجز

املعلومة
بالتنسيق مع
هيئة النفاذ الى
املعلومة
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 حضور الندوات والدورات التكوينية خالل سنة 2021
التاريخ
ع/ر
2020-12-05
1
2021-05-21
2
2021-09-16
3
2021-10-28
4
2021-12-03
5
2021-12-09
6
2021-12-27
7

التظاهرة
يوم تكويني حول البيانات املفتوحة
النفاذ الى املعلومة وفيروس كورونا
النفاذ الى املعلومة وتبسيط االجراءات
االحتفال باليوم العاملي للنفاذ الى املعلومة
النفاذ الى املعلومة وذوي االحتياجات الخصوصية
ورشة اعداد مرجعية لتقييم النفاذ الى املعلومة
البيانات املفتوحة

 الدورات التكوينية إلطارات الوزارة لسنة 2021
التاريخ
ع/ر
2021-04-15
1

2

2020-04-16

3

2021-04-29

التظاهرة
يوم دراس ي لفائدة ممثلي الهياكل االدارية بوزارة التربية
يوم دراس ي لفائدة املكلفين بالنفاذ الى املعلومة باملؤسسات العمومية
تحت اشراف وزارة التربية
ندوة عن بعد لفائدة املكلفين بالنفاذ الى املعلومة باملندوبيات الجهوية
للتربية
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بيانات حول مآل مطالب النفاذ إلى املعلومة

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

01

x

02

x

03

x

04

x

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي
قائمــة في املشاريع التي تولت وزارة 2021-01-06

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

تاريخ االحالة
في االجال

الكتروني

الكتروني

اع ابتدائي  +اع
ثانوي

الكتروني

ا.ع للموارد البشرية

الوزارية  5/2927تتعلق بتنظيم
الشهائد املدرسية
 6مطالب نفاذ الى املعلومة ( وثائق 2021-01-11

الجهة املحال اليها

اع للدراسات
وللتخطيط ونظم
املعلومات

التربية في اطار مخطط التنمية -2016
 2020بوالية توزر مع الكلفة التقديرية
التي تم ترسيمها لكل مشروع
طلب نفاذ للمعلومة  :حول املذكرة 2021-01-06

االجابة
خارج االجال

طلب تقير التفقد االداري بخصوص 2021-01-13

شكواه
05

x

مقررات وزير التربية حول احداث 2021-01-25

لجان تقييم امللفات الخاصة بمناظرة
انتداب  500عامل متعاقد باملدارس

ورقي عبر
منظومة
عليسة
ورقي

ا.ع للمرحلة
البتدائية +ا.ع
للموارد البشرية

4

رفض
صريح

2021-01-06

2021-01-06

x

x

2021-01-13

2021-01-25

سكو
ت
x

احالة على مجلس التأديب وملف
تقاض ي )
التفقدية العامة
االدارية واملالية

ّ
التظلم

2021-02-04

اجابة
2021-03-17

2021-01-11

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

ّ
التظلم

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

االبتدائية واملطاعم بتاريخ -09-30
2020
06

x

القرارات التي تم اتخاذها في خصوص 2021-01-25

ورقي

ا.ع للموارد البشرية

x

2021-01-25

اخالالت مضمنة بتقرير تفقد منجز
من طرف الهيئة العامة للوظيفة
العمومية خالال الفترة من -07-16
 2020الى  2020-08-20املتعلق
بالتثبت من الشهائد الجامعية
لسنة
باالنتدابات
الخاصة
2017+2016+2015
07

اوراق امتحان باكالوريا –فلسفة 2021-02-01 -

x

الكتروني

ا.ع االمتحانات

2021-02-01

18-02-2021

2020

x

08

استفسار حول تصنيف املدارس 2021-02-01

الكتروني

الريفية املنعزلة
09

x

تقريرلجنة محادثة املترشحين لخطة 2021-02-01

الكتروني

ا.ع لنظم املعلومات+
ا.ع للمرحلة
االبتدائية
ا.ع للموارد البشرية

مدير مؤسسة تربوية بتاريخ -12-29
2020

5

2021-02-01

2021-02-01

x

2021-12-24

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

10

x

11

x

حول ترتيبه في مناظرة انتداب النواب 2021-02-26

12

x

قاعدة بيانات االساتذة النواب من 2021-02-25

وثيقة استجوابه من قبل متفقدة 2021-02-19

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

تاريخ االحالة
في االجال

الكتروني

التفقدية العامة
االدارية واملالية

الكتروني

ا.ع للموارد البشرية

2021-02-26

ورقي

ا.ع للموارد البشرية

2021-02-26

ادارية

خارج االجال

2021-02-19

13

x

14

x

ملف يتعلق بالغش في الباكالوريا 2021-02-08

2021-03-11
x

2021-03-09

 2020وملفات تتعلق بشبهات فساد
ملف مدرسة كلود برنار)
مآل مسكن بمدرسة كلود برنار 2021-02-25

ورقي

بتونس 1متداعي للسقوط في حوزة
عاملة متقاعدة وبدون وجه حق
15

x

16

x

ترتيب املترشحين لخطة مدير مؤسسة 2021-03-10

تربوية بنابل 2020
اتفاقية مع املدرسة الوطنية لالدارة 2021-03-12

حول تكوين املتفقدين االداريين
واملالين

الكتروني عن
طريق مكتب
العالقة مع
املواطن

املندوبية الجهوية
نابل  +املوارد
البشرية
التفقدية االدارية
االدارية واملالية+ا.ع
الشؤون القانونية +
مديرة النزاعات
6

تظلم
2021-03-31

ا.ع االمتحانات

ا.ع للبناءات
والتجهيز

رفض
صريح

سكو
ت
x

 2008الى  2013في اختصاص علوم
الحياة واالرض
ورقي

ّ
التظلم

2021-05-27

2021-02-25

2021-03-11

2021-03-12

2021-12-24

2021-03-16

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

شخص
معنوي

x

17

تاريخ الورود

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

ذوي 2021-03-15

رقمي

حول اختبارات مناظرة التكليف 2021-03-15

رقمي

2021-03-22

ورقي

2021-03-22

2021-03-22

الكتروني

ا.ع للتخطيط

2021-03-22

x

حول املؤسسات العمومية غير االدارية 2021-04-06

الكتروني

ادارة تنسيق
االشراف

2021-04-06

x

حول ميزانية ودادية وزارة التربية

2021-04-12

الكتروني

حول مآل ملف املدرسة االبتدائية
بضفاف البحيرة

2021-04-20

الكتروني

السيد محمد
العدالي  +السيد علي
الصغير+
االدارة العامة
للشؤون املالية
املندوبية الجهوية
للتربية تونس 1

-04-12
+2021
التذكير -17
2021-05

x

2021-04-20

x

19

x

محضر جلسة مناظرة ارتقاء منهي

20

x

عدد مترشحي الباكالوريا

بخطة مدير مناظرة اكتوبر 2020

22

23

x

x

في االجال

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

x

احصاءات حول التالميذ
االحتياجات الخصوصية واالعاقات

18

21

الجهة املحال اليها

تاريخ االحالة

ا.ع للدراسات
والتخطيط +ا.ع
للتعليم الثانوي+ا.ع
لالبتدائي
مندوبية مدنين –
كاتب عام مندوبية
مدنين – االدارة
العام للموارد
البشرية
املوارد البشرية

x

x

االجابة

ّ
التظلم

7

2021-03-15

2021-03-15

x

20-12-2021

ع/
ر
24

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

x

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

معلومات للتواصل مع مسؤولين 2021-04-20

تاريخ االحالة
في االجال

املسؤولين املعنيين

ّ
التظلم

2021-04-21

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت
x

اداريين

x

2021-04-20

الكتروني

ا.ع للبرامج

2021-04-21

26

x

احصاءات تتعلق باالمتحانات الوطنية 2021-04-26

الكتروني

27

x

محضر جلسة يتعلق بمدرسة خاصة " 2021-04-26

الكتروني

ا.ع لالمتحانات +ا.ع
للدراسات
والتخطيط
ا.ع االبتدائي

28

x

ّ
الرئيسية 2021-04-26
نتائج البكالوريا الدورتين

29

x

مآل شكوي ضد موظف باملندوبية 2021-05-03

30

x

25

حول الكتب املوازية

x

2021-04-26

2021-05-05

x

2021-04-26

2021 -05-17

x

النخبة" املدينة الجديدة بن عروس
الكتروني

ا.ع لالمتحانات +ا.ع
للدراسات
والتخطيط ونظم
املعلومات +ا.ع
لالعالمية
املندوبية الجهوية
جندوبة

الكتروني

ا.ع
لالمتحانات+املركز
الوطني
للتكنولوجيات في
التربية

واملراقبة ملختلف الشعب ّ
بكل معهد
ّ
عمومي وخاص في كامل الجمهورية
التونسية من سنة  2010الى سنة

الكتروني

حول النيابات
إصالح مواضيع مناظرات
البكالوريا لشعبة الرياضيات السابقة

2021-05-03

8

2021-04-26

2021-05-03
2021-05-04

x

x
x

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

31

x

32

x

33

x

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي
سماء فضاءات التعليم عن بعد التي 2021-05-12

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

الجهة املحال اليها

تاريخ االحالة
في االجال

الكتروني

املركز الوطني
للتكنولوجيات في
التربية

الكتروني

ا.ع للموارد البشرية

يديرها املركز الوطني للتكنولوجيات في
التربية وروابطها اإللكترونية
مناظرة إعادة التوظيف اختصاص 2021-05-19

االجابة

ّ
التظلم

خارج االجال

2021-05-17

رفض
صريح

سكو
ت
x

x

2021-05-19

أساتذة مدارس ابتدائية
محاضر جلسات ارتقاء القيمين 2021--05-21

الكتروني

ا.ع للموارد البشرية

X

2021-05-21

والقيمين العامين
34

x

بيان أعداد الباكالوريا

2021-05-24

الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-05-24

35

x

تقارير التفقد االداري واملالي لسنتي 2021-06-07

اللكتروني-

36

x

التفقدية العامة
االدارية
واملالية+تذكير-29
2021-06
التفقدية العامة
االدارية واملالية

2021-06-07

 2019و 2020

تقرير بحث اداري ومالي

2021-06-10

الكتروني-
عليسة

9

2021-06-10

2021-05-24

2021-06-29

2021-08-05

x

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

ّ
التظلم

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

37

x

مطلب نفاذ الى املعلومة صادر عن
السيد علي بوعزيز محال الينا بتاريخ
2021-06- 11

2021-06-11

الكتروني-
عليسة

ا.ع للموارد البشرية

2021-06-11

38

x

مطلب نفاذ الى املعلومة صادر عن
السيد ضو بسيسة في حول ترتيب
املندوبيات الجهوية للتربية في نسبة
النجاح بالباكلوريا للسنوات من
 2000الى 2015

2021-06-18

الكتروني-
عليسة

ا.ع لالمتحانات

2021-06-18

39

x

حول املناظرات املهنية

2021-06-18

40

x

مطلب نفاذ الى املعلومة صادر عن
األستاذ اسامة الكنزاري نيابة عن
السيدة هيبة الجربى حول قرار إعفاء
من اجتياز الباكالوريا 2021

)2021-06-23

الكتروني-
عليسة
الكتروني-
عليسة

املناظرات املهنية

2021-06-18

x

ا.ع لالمتحانات

2021-06-23

x

تقرير تفقد اداري حول اعفاء السيدة
عايدة تكتيكي من خطة وظيفية
باملندوبية الجهوية للتربية بسليانة

2021-06-28

ا.ع للموارد
البشرية +التفقدية
االدارية واملالية+
سليانة

2021-06-28

x

41

x

الكتروني-
عليسة

10

x

2021-07-23

16-07-2021

ع/
ر
42

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

x

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)
الكتروني-
عليسة

تقرير تفقد اداري ومالي مدرسة حي
املنارة قابس بتاريخ 2021-01-22

2021-06-01

معلومات تتعلق بالتكوين في مجال
التفقد االداري واملالي

2021-07-12

44

x

تقرير تفقد اداري ومالي منجز باملعهد
الثانوي الخاص االمل بقفصة

2021-07-14

الكتروني

45

x

حول استراتيجية وزارة التربية
بخصوص حقوق التالميذ ذوي
االعاقات واالحتياجات الخصوصية.

2021-07-15

منظومة
عليسة

46

x

حول تأجير موظف سامي بوزارة
التربية

x

43

االجابة
الجهة املحال اليها

التفقدية االدارية
واملالية

-06-01
 +2021تذكير
2021-08-06

ال.ع للموارد
البشرية

2021-07-13

عليسة

منظومة
عليسة

تاريخ االحالة
في االجال

و-07-2021-
-1004
الكتروني-
0008465

مندوبية قفصة+
املوارد البشرية +
التفقدية االدارية
واملالية +ا.ع
للمرحلة االعدادية
والتعليم الثانوي
السيدة الهام بربورة
 +ا.ع للمرحلة
االبتدائية+ا.ع
للمرحلة االعدادية
والتعليم الثانوي
املوارد البشرية

11

ّ
التظلم

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت
x

2021-12-23

2021-07-14

x

2021-07-23

x

2021-07-23

x

2021-08-02

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

47

x

االطالع على اوراق امتحان

2021-07-28

48

x

االطالع على اوراق امتحان

2021-07-28

منظومة
عليسة
بريد الكتروني

االمتحانات

49

x

االطالع على اوراق امتحان

2021-08-03

بريد الكتروني

االمتحانات

2021-08-03

50

x

احصاءات حول التعليم االبتدائي في
باجة

2021-08-03

بريد الكتروني

املندوبية الجهوية
بباجة 2021-08-16

2021-08-03

51

X

االطالع على اوراق مناظرة السنة
السادسة

2021-07-19

بريد الكتروني

االمتحانات

2021-07-19

2021-08-05

52

x

نسخة من منشور عدد  116صادر
سنة 1979

2021-08-11

بريد الكتروني

ادارة االرشيف

2021-08-11

2021-08-16

53

x

االطالع على اوراق امتحان منظوره

2021-08-11

بريد الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-08-17

08-09-2021

54

x

االطالع على اوراق امتحان منظوره

2021-08-11

بريد الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-08-17

08-09-2021

12

ّ
التظلم

االمتحانات

2021-07-28
2021-07-28

2021-08-05

2021-08-23

رفض
صريح

سكو
ت

2021-08-23

x

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

55

x

االطالع على اوراق امتحان منظوره

2021-08-17

بريد الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-08-17

2021-08-23

56

x

االطالع على اوراق امتحان منظوره

2021-08-18

بريد الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-08-18

2021-09-06

57

x

االطالع على اوراق امتحان

2021-08-19

بريد الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-08-19

58

x

االطالع على اوراق امتحان

2021-08-23

بريد الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-08-23

2021-09-08

59

x

االطالع على اوراق امتحان

2021-08-23

بريد الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-08-23

2021-09-10

60

x

االطالع على اوراق امتحان

2021-07-06

بريد الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-07-06

2021-08-23

حول املدرسة االبتدائية بضفاف
البحيرة 1

2021-06-20

بريد الكتروني

63

x

نسخة من تقرير تفقد يتعلق
باملدرسة االبتدائية سيدي عمر بنابل.

2021-08-25

عبر منظومة
عليسة

املندوبية الجهوية
للتربية بتونس +1ا.ع
للمرحلة االبتدائية
ا.ع للمرحلة
االبتدائية

2021-06-20

2021-08-24

64

x

االطالع على اوراق امتحان

2021-08-25

بريد الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-08-25

65

x

االطالع على اوراق امتحان

2021-08-31

بريد الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-09-06

66

x

اطالع على اوراق الباكالوريا

2021-09-06

ورقي الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-09-06.

2021-09-13

67

x

اطالع على اوراق الباكالوريا

2021-09-07

ورقي الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-09-08.

2021-09-13

68

x

اطالع على اوراق الباكالوريا

2021-09-07

ورقي الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-09-08.

2021-09-17

x

61

13

ّ
التظلم
رفض
صريح

سكو
ت

2021-09-17

x

2021-08-25
08-09-2021

x

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

ّ
التظلم

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

69

x

بطاقة اعداد باكالوريا 2012

2021-08-31

عليسة

 .ا.ع لالمتحانات

2021-09-08

70

x

اطالع على اوراق الباكالوريا

2021-09-07

71

x

اطالع على اوراق الباكالوريا

2021-09-07

ا.ع لالمتحانات

2021-09-08.

2021-10-04

72

x

حول توقيت فتح وغلق املدارس
الخاصة

عليسة +ورقي
الكتروني
عليسة +ورقي
الكتروني
عليسة

ا.ع لالمتحانات

2021-09-08.

2021-10-04

نابل  +ا.ع ابتدائي

2021-09-08

x

73

x

تقرير تفقد اداري ومالي باملندوبية
الجهوية بسوسة ( نوفمبر )2020

2021-09-09

علسية

2021-09-09

x

74

x

حول تقارير التفقد بخصوص
املدرسين النواب من  2015الى 2021

2021-09-15

عليسة

2021-09-19
2021-09-29

تفقدية العامة
االدارية واملالية+ا.ع
للموارد البشرية
املوارد البشرية

2021-09-15

2021-10-05

2021-10-06

75

x

اعداد الباكالوريا وملف تقرير غش
ضدها في امتحان الباكالوريا

2021-09-15

عليسة

االمتحانات

2021-09-15

2021-10-04

2021-09-29

76

X

مطلب اطالع على اوراق امتحان
وطني

2021-09-17

عليسة

االمتحانات

2021-09-17

x

77

x

مطلب طالع على استجواب وقائمة
مستجوبين

2021-09-20

عليسة

املوارد البشرية

2021-09-20

x

14

2021-09-17

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

ّ
التظلم

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

78

x

مادتي الفرنسية واالنقليزية في ختم
التعليم االساس ي

2021-09-20

الكتروني

االمتحانات

2021-09-20

79

x

تقرير تفقد اداري بمعهد خاص
بقفصة

2021-09-21

عليسة

املوارد البشرية

2021-09-22

x

80

x

تقرير تفقد اداري

2021-09-21

عليسة

املوارد البشرية

2021-09-22

x

81

x

حول االجراءات املتخذة في شان
مرشد تطبيق اول بخصوص شبهة
تعاطي نشاط خاص بمقابل دون
ترخيص

2021-09-24

عليسة

املوارد
البشرية+التفقدية
االدارية  +املندوبية
الحهوية بقابس

2021-09-24

x

82

x

احصاءات حول القطاع التربوي

2021-09-20

عليسة

االحصاء

2021-09-29

83

X

تقرير تفقد اداري ومالي حول إخالالت
تتعلق بإسناد نيابات للتدريس
بسيدي بوزيد

2021-09-24

عليسة

املوارد البشرية+
التفقدية العامة
االدارية واملالية

2021-09-29

84

x

تقرير تفقد اداري ومالي

2021-09-22

عليسة

85

X

مطلب اطالع على اوراق امتحان مادة
االنقليزية في مناظرة ختم التعليم
االساس ي 2021

2021-09-21

عليسة +
الكتروني

التفقدية العامة
االدارية واملالية
االمتحانات

2021-09-29

29-09-2021

2021-09-29

2021-10-14

15

07-10-2021

2021-10-14

2021-09-29
x

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

ّ
التظلم

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

86

x

مطلب نفاذ الى معلومة تتعلق بطلب
قائمة اسمية في تالميذ املدرسة
الخاصة ابن خلدون سوسة

2021-09-22

عليسة

املندوبية الجهوية
للتربية بسوسة  +ا.ع
للمرحلة االبتدائية

2021-09-29

x

87

x

اعتراض على عدم نقلتها للتدريس

2021-09-28

عليسة

88

x

اطالع على اوراق امتحان

2021-08-26

ورقي

املندوبية الجهوية
للتربية بسوسة  +ا.ع
للموارد البشرية
االمتحانات

2021-09-29

x

مطلب نفاذ الى املعلومة عدد 1257
بتاريخ  2021-08-09صادر عن
املنظمة التونسية للتنمية ومكافحة
الفساد يتعلق بمدرسة كلود برنار
بتونس ،محال الينا من قبل عناية
ّ
السيد الوزير بتاريخ 2021-09-24
إلجراء الالزم

2021-09-24

عليسة

ا.ع للشؤون
القانونية والنزاعات

2021-10-01

90

x

اوراق امتحان الفيزياء

2021-09-22

الكتروني

االمتحانات

2021-09-22

2021-10-05

91

x

االطالع على اوراق امتحان وطني

2021-10-11

الكتروني

االمتحانات

2021-10-11

2021-10-14

92

X

االطالع على اوراق امتحان وطني

2021-07-30

عليسة

االمتحانات

2021-07-30

x

89

16

2021-09-30

2021-08-26

x

2021-10-14

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

شخص
معنوي

x

93

94

x

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

تاريخ االحالة
في االجال

2021-10-13

عليسة

املندوبية الجهوي
ببن عروس +ا.ع
لالبتدائي

2021-10-14

2021-11-01

قرار اقتطاع ايام عمل في شهر سبتمبر 2021-10-13

علبيسة

املوارد البشرية+
املندوبية الجهوية
بسوسة
ا.ع للموارد
البشرية +املندوبية
الجهوية بتوزر
املوارد البشرية

2021-10-13

2021-10-20

نسخة من محضر جلسة املجلس
البيداغوجي بمدرسة ابتدائية باملروج
1
2021

95

x

حول نقلة مدرسة

2021-10-21

الكتروني+علي
سة

96

x

محضر جلسة حول تعيين رؤساء
مصالح باملندوبية الجهوية للتربية
بنابل

2021-10-21

الكتروني

ّ
التظلم

-10-21
+2021
2021-11-01

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

2021-11-10

2021-10-21

x

97

x

حول تسجيل التالميذ باملدرسة
الدولية بتونس وسبب عدم تسجيل
ابنته باملدرسة املذكورة

2021-10-21

عليسة

ا.ع للمرحلة
االعدادية والتعليم
الثانوي

2021-10-21

x

98

x

االطالع على اوراق امتحان وطني

2021-10-21

الكتروني+
عليسة
2021-11-01

االمتحانات

-10-22
-01 +2021
2021-11

17

2021-11-12

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

ّ
التظلم

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

99

x

قائمة دقيقة و مثال لألراض ي و
العقارات املبنية و الغير مبنية (مع
ذكر مساحتها و موقعها و حدودها)
التي على ملك وزارة التربية في الدائرة
البلدية "مليتة" التابعة لبلدية حومة
السوق جربة والية مدنين

2021-10-22

الكتروني

املندوبية الجهوية
بمدنين
عبر عليسة

2021-10-25

x

100

x

االطالع على سبب عدم قبوله في
مناظرة انتداب معلمين لتدريس اللغة
العربية والحضارة التونسية ألبناء
التونسيين بأوروبا للسنة الدراسية
2020/2021

2021-10-22

الكتروني

االدارة العامة
للموارد البشرية
عبر عليسة

2021-10-25

x

معلومات حول مشاورات وزارة
التربية مع الوزارات االخرى في املجال
التربوي.

2021-10-12

عليسة

ا.ع للدراسات
والتخطيط ونظم
املعلومات

2021-10-25

x

102

x

اطالع على اوراق امتحان

2021-10-14

عليسة+
الكتروني

ا.ع لالمتحانات

2021-10-25

103

x

التثبت من معدالت ناجحين في
مناظرة

2021-10-22

عليسة

املندوبية الجهوية
باملنستير

2021-10-25

x

101

18

2021-12-28
x

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

تاريخ االحالة
في االجال

104

x

احصاءات تربوية

2021-10-25

الكتروني

املكلف بالنفاذ الى
املعلومة

2021-10-25

-10-26
2021

105

x

حول تنفيذ قرار هيئة النفاذ الى
املعلومة عدد  2018/ 164بتاريخ -11
2018-10

106

X

اعادة اصالح مناظرة

2021-11-01
عن طريق
مكتب العالقة
مع املواطن
2021-10-22

عليسة

ا.ع للشؤون
القانونية  +الوارد
البشرية

2021-11-01

2021-11-01

عليسة

107

x

نسخة من محضر جلسة تأديبية

2021-10-27

عليسة

املكلف بالنفاذ الى
املعلومة
املندوبية الجهوية
بزغوان +ا.ع للموارد
البشرية

2021-10-22

2021-11-01

2021-10-27

2021-11-01

108

x

قائمة املنتدبين من خرجي دار
املعلمين العليا

2021-10-27

عليسة

املوارد البشرية

2021-10-27

2021-11-01

109

x

التثبت من االعداد التي تحصل عليها
في مناظرة االلتحاق باملداس
اإلعدادية النموذجية في املواد
التالية:الفرنسية و العربية و اإليقاظ
العلمي

2021-10-22

عليسة+
الكتروني

االمتحانات

2021-11-01

12-11-2021

19

ّ
التظلم

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

ّ
التظلم

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

110

x

محاضر جلسلت النقل االنسانية
2021

2021-11-03

عليسة

111

x

قائمة اسمية ملترشحين ملناظرة
متفقدين اداريين+نسخة من اتفاقية
تعاون اطارية مع املدرسة الوطنية
لالدارة حول املوضوع +اسباب عدم
تعيين الناجحين

2021-11-02

عليسة

ا.ع للموارد
البشرية +توزر+بن
عروس
التفقدية العامة
االدارية واملالية

112

x

حول النوادي الثقافية.

2021-10-22

عليسة

ا.ع للمرحلة
االعدادية والتعليم
الثانوي

2021-11-04

113

x

اوراق امتحان وطني

2021-09-30

الكتروني

االمتحانات

2021-09-30

114

x

محاضر جلسات حول النيابات

2021-11-05

عليسة

تقريررقابة ادارية منجز سنة 2020
بسوسة

2021-11-05

عليسة

ا.ع للموارد البشرية
 +املندوبية الجهوية
سيدي بوزيد
ا.ع للموارد البشرية
 +املندوبية الجهوية
بسوسة +التفقدية
االدارية واملالية

2021-11-08

x

2021-11-08

x

115

x

20

2021-11-04

x

2021-11-04

x

x

2021-09-30

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

ّ
التظلم

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

116

xx

نسخة من ترخيص احداث مدرسة
ابتدائية خاصة باملنزه 6

2021-11-05

عليسة

ا.ع للمرحلة
االبتدائية

2021-11-08

x

117

xx

نسخة من ترخيص احداث مدرسة
ابتدائية خاصة باريانة

2021-11-05

عليسة

ا.ع للمرحلة
االبتدائية

2021-11-08

x

نتائج تقيم جميع امللفات االدرية
للمترشحين للخطط الوظيفية
بنابل2021

2021-11-04

عليسة

ا.ع للموارد
البشرية +املندوبية
الجهوية بنابل

2021-11-08

x

حول سياسات وزارة التربية فيما
يتعلق باالنقطاع املبكر عن الدراسة

2021-11-08

الكتروني

120

x

نظير من اتفاقية جمعية االغاثة
االسالمية مع وزارة التربية

2021-11-16

عليسة

121

x

نظير من اإلتفاقية التي تربط جمعية
مرحمة للمشاريع الخيرية و
اإلجتماعية بوزارة التربية

2021-11-16

عليسة

ا.ع للمرحلة
االبتدائية  +ا.ع
للمرحلة االعدادية
والتعليم الثانوي
ا.ع للشؤون
القانونية والنزاعات+
السيد لسعد
شوشان
ا.ع للشؤون
القانونية والنزاعات+
السيد لسعد
شوشان

2021-11-09

x

x

118

119

x

21

2021-11-23

2021-11-23

2021-11-26

2021-11-26

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

تاريخ االحالة
في االجال

122

x

نظير من اإلتفاقية التي تربط جمعية
إنجاز تونس بوزارة التربية

2021-11-16

عليسة

123

x

مطلب نفاذ إلى املعلومة للحصول
على نظير من اإلتفاقية التي تربط
منظمة  Tnivisionsبوزارة التربية

2021-11-16

عليسة

124

x

محضر جلسة تاديبية

2021-11-22

عليسة

ا.ع للشؤون
القانونية والنزاعات+
السيد لسعد
شوشان
ا.ع للشؤون
القانونية والنزاعات+
السيد لسعد
شوشان
ا.ع للموارد البشرية

2021-11-23

125

x

محضر جلسة تاديبية

2021-11-22

عليسة

ا.ع للموارد البشرية

2021-11-23

تقرير سنوي يشمل التشاور بين وزارة
التربية والوزارات االخرى

2021-11-19

عليسة

x

اوراق امتحان الباكالوريا

2021-10-13

الكتروني

ا.ع للدراسات
والتخطيط ونظم
املعلومات
االمتحانات

2021-11-23

x

الحصول على نسخة ورقية من انهاء
تكليفه بخطة وظيفية

2021-11-30

الكتروني+
عليسة

x

126

127

ا.ع للموارد البشرية
 +ا.ع للشؤون
القانونية +التفقدية
العامة االدارية
واملالية
22

ّ
التظلم

2021-11-23

2021-11-26

2021-11-23

1-261-2021-

2021-10-13
2021-11-30

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

x
2021-12-15
x

2021-11-30
x

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

ّ
التظلم

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

128

x

الحصول على نسخة ورقية من ملف
جلسة استماع

2021-11-30

الكتروني+
عليسة

129

x

حول ترتيب املعني باالمر في امتحان
الباكالوريا 2016

2021-11-30

عليسة+
الكتروني

ا.ع للموارد البشرية
 +ا.ع للشؤون
القانونية +التفقدية
العامة االدارية
واملالية
االمتحانات+
ا.ع لالعالمية

130

x

اوراق امتحان الباكالوريا دورة
املراقبة في مادتي التقنية والرياضيات

2021-12-07

الكتروني

االمتحانات

131

x

اوراق امتحان الباكالوريا

2021-12-10

عليسة+
الكتروني

االمتحانات

2021-12-10

132

x

حول تجهيزات تتعلق بمؤسسة تربوية
بحي الرياض الخامس بسوسة

2021-12-13

عليسة

املندوبية الجهوية
بسوسة

2021-12-13

x

133

x

حول  400مؤسسة تربوية

2021-12-13

عليسة

ا.ع للبناءات
والتجهيز

2021-12-13

x

134

x

برامج الوزارة حول نبذ العنف
والتمييز ضد املراة

2021-12-13

عليسة

ا.ع للدراسات
والتخطيط ونظم
املعلومات

2021-12-13

x

23

2021-11-30

x

-12-06
+2021
2021-12-07
2021-12-07

x

x
2021-12-14

ع/
ر

مصدر مطلب
النفاذ الى
املعلومة
شخص
طبيعي

موضوع املطلب

تاريخ الورود

شخص
معنوي

شكل املطلب
(ورقي/
الكتروني)

االجابة
الجهة املحال اليها

ّ
التظلم

تاريخ االحالة
في االجال

خارج االجال

رفض
صريح

سكو
ت

135

x

محضر جلسة اللجنة الوطنية
للخطط الوظيفية بتاريخ -11-23
2021

2021-12-21

الكتلروني

ا.ع للموارد البشرية

2021-12-21

x

136

x

بحث اداري ومالي بخصوص انتدابات
النواب بسيدي بوزيد2021

2021-12-22

الكتروني
+عليسة

ا.ع املوارد
البشرية+التفقدية
العامة االدارية
واملالية  +املندوبية
الجهوية بسيدي
بوزيد

2021-12-22

x

137

x

معلومات حول التالميذ ذوي
االحتياجات الخصوصية

2021-12-22

الكتروني +
عليسة

ا.ع للمرحلة
االبتدائية

2021-12-23

x

138

x

اطالع على اوراق امتحان الباكالوريا

2021-12-24

الكتروني

االمتحانات

2021-12-24

x

139

x

قائمات انتدابات املدرسين حاملي
االعاقة العضوية

2021-12-23

عليسة

ا.ع للموارد البشرية

2021-12-27

x

*عليسة  :املنظومة االعالمية للتراسل بين الهياكل االدارية بوزارة التربية

24

نسبة االستجابة الجملية  50 :باملائة
نسبة االستجابة في اآلجال  30باملائة
نسبة االستجابة خارج اآلجال  20باملائة

معطيات حول أصحاب مطالب النفاذ الى املعلومة بوزارة التربية

العدد الجملي
للمطالب
139

مطالب مقدمة من قبل
اشخاص طبيعيين
النسبة
العدد
82%
114

25

مطالب مقدمة من قبل
اشخاص معنويين
النسبة
العدد
18%
25



بيانات حول النشر التلقائي للمعلومات (الفصل  6من القانون األساس ي عدد 22لسنة )2016

ع/ر
المعلومة
 1السياسات والبرامج التي تهم العموم

نشرت لم تنشر لم تحين

*

2

قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها الهيكل للعموم و الشهادات التي
يسلمها للمواطن و الوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط واألجال و
األطراف واملراحل املتعلقة بإسدائها

3

اإلطار القانوني املنظم لنشاط الهيكل

*

4

املهام املوكولة اليه و تنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفية
الوصول إليها وامليزانية املرصودة له مفصلة

*

*

5

املعلومات املتعلقة بالبرامج واالنجازات ذات الصلة بنشاطه

*

*

6

قائمة إسمية في المكل فين بالنفاذ إلى املعلومة ،تتضمن البيانات التالية :
االسم واللقب  -الرتبة  -الخطة الوظيفية  -البريد اإللكتروني املنهي  -الهاتف
والفاكس

*

7

قائمة الوثائق املتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا واملرتبطة بالخدمات التي
يسديها الهيكل

*

8

شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل

*

9

الصفقات العمومية املبرمجة واملصادق عليها و نتائج تنفيذها

*

10

تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير املهنية الدولية

*

11

االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام أو املصادقة عليها

*

12

املعلومات اإلحصائية و االقتصادية و االجتماعية بما في ذلك النتائج وتقارير
املسوحات اإلحصائية طبق مقتضيات قانون اإلحصاء

*

13

املعلومات املتعلقة باملالية العمومية خاصة املتعلقة بامليزانية وكيفية
توزيع النفقات و أهم مؤشرات املالية

*

14

املعلومات املتوفرة حول البرامج والخدمات االجتماعية

15

اإلطار القانوني والترتيبي املنظم للنفاذ الى املعلومة

*

16

دليل اإلجراءات املتعلق بالنفاذ الى املعلومة والحصول عليها

*

17

املطبوعات املتعلقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلم

*

18

نشر تقارير الهيكل حول النفاذ إلى املعلومة

*

26

*
*

*
*
*
*

ّ
خطة العمل لسنة 2022
فترة
االنجاز

املحتوى

املتدخلون

يوم دراس ي حول
النفاذ للمعلومة

 تقييم السنة املنقضية اعادة النظر في اجراءات التعامل مع مطالبالنفاذ الى املعلومة

 املكلف بالنفاذللمعلومة ونائبه

فيفري 2022

حث الهياكل
االدارية على تطوير
عملها في اطار
تسهيل النفاذ الى
املعلومة

 تحيين املنشور املتعلق بالنفاذ الى املعلومةعند االقتضاء
 توجيه مذكرات خاصة عند االقتضاء الىالهياكل املعنية حول املوضوع

 املكلف بالنفاذللمعلومة ونائبه

فيفري 2022

مراجعة هندسة
مواقع الواب
بما يسهل عملية
النفاذ الى
املعلومات

 تحسين هندسة موقع واب الوزارة بالتنسيقمع املركز الوطني للتكنولوجيا في التربية،
قصد تسهيل النفاذ الى املعلومات املطلوب
نشرها استباقيا بما يسمح باالطالع على
ّ
يخصه
أنشطة كل هيكل اداري فيما
واملعلومات التي ينتجها أو يتحصل عليها
بموجب نشاطه.
 دعوة املؤسسات العمومية واملندوبياتالجهوية للتربية الى اعادة هندسة مواقع
الواب التابعة لها على منوال موقع واب وزارة
التربية

 املكلف بالنفاذللمعلومة ونائبه
 املركز الوطنيللتكنولوجيا في التربية

أفريل 2022

ضبط آليات النشر
االستباقي وتمكين
طالبي املعلومات
من اجابات رسمية
في اآلجال

 -ورشات عمل حول املوضوع

 املكلف بالنفاذللمعلومة ونائبه

ماي 2022

النشاط

املكلف بالنفاذ الى املعلومة
حاتم عزالدين
27

