
 دلُل إجساءاث الىـاذ إلى اإلاعلىمت

 واإلاخعلم بالحم في الىـار إلى 2016 ماسط 24 اإلاؤسخ في 2016 لعىت 22جبعا لللاهىن ألاظاس ي عذد 

 حٌى الحم في الىـار إلى اإلاعلىمت 2018 ماي 18 اإلاؤسخ في 19اإلاعلىمت، وميشىس سئاظت الحيىمت عذد 

جم طبؽ اإلاعؼياث اإلاخعللت بؼشق جلذًم مؼالب الىـار ومؼالب الخظلم وآحاٌ الشد عليها وؿم ما هى 

ٌل  :للمببن في هزا اللذو
 اإلاىضىع  ؤلاجساء  اإلاساجع و اإلاالحظاث

 لعىت 22 مً اللاهىن عذد 1وؿلا للـصل 

 مً دظخىس اللمهىسٍت 32الـصل  و2016

وميشىس سئاظت الحيىمت الخىوعيت لعىت 

 حٌى 2018 ماي 18 اإلاؤسخ في 19عذد 

 ل2014الحم في الىـار إلى اإلاعلىمت 

ًحم ليل شخص ػبيعي أو معىىي مليم 

 أو خاسحها ػلب اإلاعلىمتلبخىوغ

حىل طالب 

 اإلاعلىمت

 اإلاؤسخ 19وؿلا إلايشىس سئاظت الحيىمت عذد 

 حٌى الحم في الىـار إلى 2018 ماي 18في 

للاإلاعلىمت

 

مخصصت للؼشض ل(مؼلب الىـار إلى اإلاعلىمت)حعمبر مؼبىعت 

أو ل(لذي اإلايلف بالىـار أو هائبه)ًمىً ػلبها مً الهييل مباششة 

م مىكع واب اللامعت ل: على العىىان الخاليجحميلها عً ػٍش

http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/a
cces-information/ai-2018-demande-

acces.pdf 

  مطلب الىـاذحىل 

 على اإلاعلىمت كادساػالب ًىً  لم في حاٌ

إعذاد اإلاؼلب الىخابي، أو عاحضا أو ؿاكذا 

و البصش ًلىم اإلايلف بالىـار ألحاظت العمع 

. في الؼشضبخلذًم اإلاعاعذة الالصمت   

 على وسق عادي مع طشوسة أن ًمىً جلذًم مؼلب الىـار

ًخظمً اإلاؼلب في هزه الحالت اظم و للب صاحبه وعىىاهه 

باليعبت للصخص الؼبيعي والدعميت الاحخماعيت و اإلالش 

باليعبت للصخص اإلاعىىي باإلطاؿت إلى الخىطيحاث الالصمت 

ل.باليعبت إلى اإلاعلىمت اإلاؼلىبت

 طالب اإلاعلىمت ػير ملصم بركس ألاطباب أو اإلاصلحت من الحصىل على اإلاعلىمت ضمن مطلب الىـاذ

:لعلى العىىان الخاليًمىً جلذًم اإلاؼلب 

اإلاشهب اللامعي ؿشحاث :لحامعت جىوغ اإلاىاس 

ل1068الشماهت ل–ل94ص ب باإلاىاس حشاد 

م مىخب الظبؽ جىوغ،  أو عً ػٍش

م الـاهغ عبر الشكم :لباللامعت أو عً ػٍش

ذ 71872055(216) م البًر  أو عً ػٍش

ً الخاليتالالىترووي   :على العىاٍو

ahlem.turki@utm.tn 

olfa.bedhiafi@utm.tnل

ل

 

مباششة لذي مىخب الظبؽ ملابل وصل ٌعلم ًمىً جلذًمه 

م الـاهغ أو وحىبا في الؼشض ذ  أو عً ػٍش م البًر عً ػٍش

، "إلاعلىمتإلى اػلب هـار م"عباسة الالىترووي مع الخىصيص على   

اإلاؼلب في أكشب في ًخم إعالم الؼالب باإلاعؼياث اإلاىلىصت )

آلاحاٌ بأي وظيلت جترن أثشا هخابيا، مع جلذًم اإلاعاعذة الالصمت 

له بخىحيهه حتى ًيىن اإلاؼلب معخىؿيا للششوغ خاصت ؿيما 

ت واالظم و الللب و العىىان باليعبت  ًخعلم بالبياهاث الظشوٍس

للصخص الؼبيعي والدعميت الاحخماعيت و اإلالش باليعبت 

صمت بخصىص 
ا

للصخص اإلاعىىي، باإلطاؿت إلى الخىطيحاث الال

اإلاعلىمت اإلاؼلىبت و الهييل اإلاعني و هزلً هيـيت الىـار إلى 

.اإلاعلىمت  

 

 

كُـُت جلدًم حىل 

  مطلب الىـاذ

 

 

 

 

 

 

 

 اللمهىسٍت الخىوعيت 

 والبحث العلمي وصاسة الخعليم العالي

 جــامعت جـىوع الـمـىاز

ؾ للشؤون اللاهىهيت وألاسشيف واليشش/ا  

 مصلحت اليشش والخىثيم وألاسشيف
 

 

 

للللللللللللللللللللللللللل لللللللللل
 للللللللل
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في حالت العجص أو عدم اللدزة على اللساءة والكتابت أو ؿاكد الظمع أو البصس من طسؾ طالب اإلاعلىمت ؿان اإلاكلف 

. الالشمت في الؼسضبالىـاذ أو هائبه ملصمان بتلدًم اإلاظاعدة  

ًخعبن على الهييل اإلاعني جىؿبر اإلاعلىمت في 

 الصيؼت اإلاؼلىبت

جىؿشها في الصيؼت اإلاؼلىبت وفي حاٌ عذم 

ًخعبن على الهييل اإلاعني جىؿبر اإلاعلىمت في 

 الصيؼت اإلاخاحت

عىذ إعذاد مؼلب الىـار ًمىً لؼالب اإلاعلىمت اخخياس إحذي 

ل:الصيؽ الخاليت  

الاػالع على اإلاعلىمت على عبن اإلايان  -

الحصٌى على وسخت وسكيت مً اإلاعلىمت  -

الحصٌى على وسخت الىتروهيت مً اإلاعلىمت، عىذ  -

ؤلاميان، 

 الحصٌى على ملخؼـاث مً اإلاعلىمت، -

 

 

ضسوزة جحدًد 

كُـُت الىـاذ إلى 

  هاصُؽواإلاعلىمت 

عىذ جىؿش ال ًخم حعليم الىثائم اإلاؼلىبت إال 

 ما ًـيذ دؿع رلً اإلالابل 

جحذًذ اإلاعاليم بملخض ي كشاس مً وصٍش ًخم 

.اإلااليت  

:للاإلابدأ

ليل شخص الحم في الىـار إلى اإلاعلىمت بصـت مجاهيت 

ل: الاطتثىاء

إرا وان جىؿبر اإلاعلىمت ًلخض ي حملت مً اإلاصاٍسف، ًخم إعالم 

صاحب اإلاؼلب معبلا بظشوسة دؿع ملابل على أن ال ًخجاوص 

 .رلً اإلاصاٍسف الحليليت التي جحملها الهييل اإلاعني

 

اإلاعالُم اإلاظتىجبت 

للىـاذ إلى الىثائم 

ت  ؤلاداٍز

 مً اللاهىن 28إلى 24لمًلـصٌى ٌوؿلا 

ل II مً اإلاحىسل2والـلشة  2016  لعىت22عذد 

 واإلاخعللت 19إلايشىس سئاظت الحيىمت عذد 

باظخثىاءاث الحم في الىـار إلى اإلاعلىمت 

ال حعخبر هزه اإلاجاالث اظخثىاءاث حيث 

 جيىن  إهمامؼللت لحم الىـار إلى اإلاعلىمت

خاطعت لخلذًش الظشس مً الىـار على أن 

ًيىن الظشس حعيما ظىاء وان أهيا أو الحلا 

خاطعت لخلذًش اإلاصلحت العامت أًظا جيىن و

مً جلذًم اإلاعلىمت أو مً عذم جلذًمها 

ًشاعى الخىاظب ببن حيث باليعبت ليل ػلب 

اإلاصالح اإلاشاد حماًتها و الؼاًت مً مؼلب 

.الىـار  

 ل

: اإلابدأ

ليل شخص الحم في الىـار إلى اإلاعلىمت  

: الاطتثىاء

سؿع مؼلب الىـار إلى اإلاعلىمت إرا وان ػلب الىـار ًؤدي إلى ي

:لإلحاق الظشس ب

 العام ألامً -

الذؿاع الىػني  -

حماًت )حلىق الؼبر/العالكاث الذوليت ؿيما ًخصل بهما -

ت  (حياجه الخاصت معؼياجه الصخصيت وملىيخه الـىٍش

 

 

 

الاطتثىاءاث 

اإلاتعللت بالىـاذ إلى 

 اإلاعلىمت

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ألاشخاص الرًن كدمىا معلىماث بهدؾ ؤلابالغ عن ججاوشاث -  ال ٌشمل الىـاذ إلى اإلاعلىمت البُاهاث اإلاتعللت بهٍى

أو حاالث ؿظاد 

ت بؼاًت -   كشف عن اهتهاكاث ؿادحت لحلىق ؤلاوظان أو جسائم الحسب الال جىطبم الاطتثىاءاث على اإلاعلىماث الضسوٍز

  أو البحث ؿيها و جتبع مسجكبيها ما لم ًكن في ذلك مظاض باإلاصلحت العلُا للدولت

ع اإلاتعلم -  جصبح اإلاعلىمت اإلاشمىلت باالطتثىاء كابلت للىـاذ إليها وؿلا لآلجال و الشسوط اإلاىصىص عليها بالتشَس

 باألزشُف

 

 

 



 

لل: على مطالب الىـاذآجال السد
 ً خ جىصله باإلاؼلب أول(20)على الهييل اإلاعني الشد على ول مؼالب هـار في أحل أكصاه عشٍش لًىما مً جاٍس

خ جصحيحه  أن هزا ألاحل ًمىً أن ًخم الخلليص أو الخمذًذ ؿيه في بعع الحاالث ،مً جاٍس
ا

اإلابيىت في  إال

 :الخالياللذٌو 
 الحالت ؤلاجساء ألاجل ألاكص ى

أًام ل(10)الشد على مؼلب الىـار فى أحل أكصاه عششة   أًام10

خ جصحيحه خ الخىصل باإلاؼلب أو مً جاٍس  مً جاٍس

الاػالع على اإلاعلىمت على عبن 

 اإلايان

ؿىزٍا على ان ال ًتجاوش ذلك 

 طاعت (48)أجل ثمان و أزبعىن 

الشد بما ًترن أثشا هخابيا و بصـت ؿىسٍت على أن ال 

خ ل(48)ًخجاوص رلً أحل ثمان و أسبعىن  ظاعت مً جاٍس

 جلذًم اإلاؼلب

ػلب الىـار له جأثبر على حياة 

خه  .شخص أو حٍش

 10إمكاهُت التمدًد ب+ ًىما20

 أًام إضاؿُت

 ً (ل10)ًىما بعششةل(20)إمياهيت الخمذًذ في احل عشٍش

أًام أخشي مع إعالم ػالب الىـار بزلً كبل اهلظاء 

ً ًىما  احل العشٍش

الحصٌى أو الاػالع على عذة 

معلىماث لذي هـغ الهييل 

 مع إعالم ػالب الىـار بزلً

إعالم ػالب الىـار بعذم الاخخصاص أو بئحالت مؼلبه  أًام (5)اجل أكصاه خمظت 

(ل5)على الهييل اإلاعني، و رلً في احل أكصاه خمعت 

خ جىصله باإلاؼلب  أًام مً جاٍس

جىؿش اإلاعلىمت مىطىع اإلاؼلب 

لذي هييل ػبر الهييل الزي 

 جم إًذاع مؼلب الىـار لذًه

 15+ ًىما الطتشازة الؼير30

 ًىما 20 + ًىما لتللى زد الؼير

 للسد على مطلب الىـاذ

ن ًخىلى أًخعبن على اإلايلف بالىـار إلى اإلاعلىمت، بعذ 

إعالم ػالب الىـار إلى اإلاعلىمت باإلاىطىع كبل اهلظاء 

، اظدشاسة الؼبر للحصٌى على سأًه ( ًىما20)احل الشد 

اإلاعلل حٌى ؤلاجاحت اللضئيت أو اليليت للمعلىمت و رلً 

خ جللي مؼلب  ل(30)في احل أكصاه ثالثبن  ًىما مً جاٍس

الىـار بملخض ى مىخىب مظمىن الىصٌى مع ؤلاعالم 

و ًخىحب .لو ًيىن سأي الؼبر ملضما للهييل اإلاعني.لبالبلىغ

ًىما ل(15)على الؼبر جلذًم سده في أحل خمعت عشش

خ جللي مؼلب الاظدشاسة و ٌعخبر عذم الشد في ل.مً جاٍس

.لآلاحاٌ اإلازوىسة، مىاؿلت طمىيت مً الؼبر

 

اإلاعلىمت اإلاؼلىبت كذ ظبم 

جلذًمها مً الؼبر إلى الهييل 

اإلاعني بعىىان ظشي 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 
ل  ل

ن الهُاكل العمىمُت مطالبت بان ال جتجاوش في كل الحاالث أإن مختلف هره آلاجال هي أجال كصىي أي 

ل. اطتىـاذ هره آلاجال للسد على اإلاطالباو ذلك ال ٌعني وجىب هره آلاجال،

 

 



:الطعىن   
ًمىً لؼالب الىـار إلى اإلاعلىمت أن ًخظلم لذي سئيغ الهييل اإلاعني أو ًؼعً مباششة في كشاس ؤلاداسة لذي 

هما لؼالب الىـار إلى اإلاعلىمت أو الهييل العمىمي اإلاعني الؼعً في كشاس الهيئت .لهيئت الىـار إلى اإلاعلىمت

ت حىصل اللذٌو الخالي مخخلف هزه الحاالثل.اظخئىاؿيا أمام اإلاحىمت ؤلاداٍس :لٍو
 

 صاحب مطلب التظلم  ألاجل

 أو الطعن

 الحالت

 اجل التظلم  اجل البت ألاكص ى

 أو الطعن

(ل10)لاحل أكصاه عششة

خ إًذاع  أًام مً جاٍس

.لمؼلب الخظلم

مع العلم أن عذم الشد 

في آلاحاٌ ٌعخبر سدا 

.لطمىيا

 ً احل أكصاه عشٍش

بعذ ًىما ل(20)

جىصل ػالب 

اإلاعلىمت باحابت 

الهييل اإلاعني 

للبخىؿبرها 

إحابت الهييل اإلاعني ػالب الىـار عىذ سؿع 

 جلذًم مؼلب جظلم على بالىظش في مؼلبه ًمىىه 

على مىكع وسق عادي أو ػبلا للىمىرج اإلاىحىد 

:لواب اللامعت على الشابؽ الخالي 
http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/acce

s-information/ai-2018-reclamation.pdf 

م  ذ مظمىن مىخب الظبؽ أو أو عً ػٍش البًر

ذ الالىترووي  للميلـبن الىصٌى أو الـاهغ أو البًر

ل.لبالىـار

الخظلم لذي سئيغ 

الهييل اإلاعني  

اكشب آلاحاٌ اإلامىىت 

على أن ال ًخجىص رلً 

أحال أكصاه خمعت 

ًىما مً ل(45)وأسبعىنل

خ جىصلها بمؼلب  جاٍس

و جيىن كشاساث .لالؼعً

.لالهيئت ملضمت للهييل

احل ال ًخجاوص 

 ً ًىما ل(20)العشٍش

خ بلىغ كشاس  مً جاٍس

الشؿع الصادس عً 

سئيغ الهييل أو مً 

خ الشؿع  جاٍس

الظمني 

الؼعً في كشاس الهييل اإلاعني ػالب الىـار ًخىلى 

:لو رلً في الصىسجبن الخاليخبنبخىؿبر اإلاعلىمت 

كشاس الشؿع بصىسة مباششة لذي في الؼعً  -

الهيئت، 

الؼعً في كشاس الهييل اإلاعني على اثش سؿع  -

مؼلب الخظلم مً كبل سئيغ الهييل أو عذم سده 

خ جىصله ل(10)لخالٌ احل عششة أًام مً جاٍس

باإلاؼلب 

الؼعً في كشاس 

 لذي هيئت ضالشؾ

الىـار إلى اإلاعلىمت  

-ل (ل30)احل ثالثبن 

خ  ًىما مً جاٍس

ؤلاعالم بلشاس الهيئت 

ػالب الىـار و الهييل اإلاعني   الؼعً في كشاس الهيئت 

اظخئىاؿيا أمام 

ت  اإلاحىمت ؤلاداٍس
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