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I- المقدمة 
المتعلق بالحق في النفاذ  2112لسنة  22القانون األساسي عدد  تنفيذ مقتضيات  في إطاريندرج هذا التقرير 

 إلىالمتعلق بالنفاذ  2111ماي  22المؤرخ في  2111لسنة  11المرسوم عدد ب طبقا لما جاءوإلى المعلومة 

 2111 جوان 11المؤرخ في  2111لسنة  41المرسوم عدد ب كما تم تنقيحه وإتمامه  الوثائق اإلدارية

 إلىالمتعلق بالنفاذ   2112ماي  14 بتاريخالحكومة  عن رئيسالصادر  2112لسنة   24المنشور عدد و

 ، الوثائق اإلدارية

تطبيقدا لمدا   في اتجاه دعم حرية التعبير وترسيخ قواعدد الشدفافية والمسداءلة  خطوة مهمةهذا القانون ويعتبر 

  .وتنفيذا اللتزامات تونس الدولية ،(22الفصل )الدستور الجديد للجمهورية التونسية نص عليه 

انونية وزارة المتعلق بالبرنامج المذكور يخضع إضافة إلى النصوص القالتجدر اإلشارة إلى أن نشاط كما 

والترتيبية السالفة الذكر إلى الضوابط والمراحل التي حددتها خارطة الطريق المتعلقة بالبرنامج والجدول 

 .الزمني لتنفيذها والمنجزة على مستوى الوزارة

، ذلك أن نجاح حق النفاذ إلى المعلومة هو "القانون ال يصنع الربيع وحده" إال أنه البد من التذكير هنا أن

مشتركة تتطلب إنخراط جميع األطراف المعنية، بدءا بالهياكل الخاضعة ألحكام القانون األساسي،  مسؤولية

  .ومرورا بالمكلفين بالنفاذ وانتهاءا بمنظوري اإلدارة والمجتمع المدني، كل من موقعه

 :يليلما حول البرنامج المذكور وفقا ة يالثقافالشؤون وبناء على ما تقدم يمكن تلخيص نشاط وزارة 

II- اإلطار القانوني للنفاذ 

 
 :التشريعات الصادرة في الغرض -1

وتطور إلى أن تم إدراجه كحق  2111لقد نشأ حق النفاذ إلى المعلومة في تونس عن طريق مرسوم في سنة 

 .2111دستوري في 

المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية  2111 ماي 22المؤرخ في  2111لسنة  11حيث أحدث المرسوم عدد 

، حق النفاذ الذي لم يكن مقننا من قبل وإن كانت الدولة التونسية مصادقة على اإلعالن للهياكل العمومية

لكل شخص الحق "  التي تنّص على أنّهمنه  11هذا الحق من خالل المادة  العالمي لحقوق اإلنسان الذي يقر

ير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار في حرية الرأي والتعب
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إضافة إلى بعض اإلتفاقيات القطاعية " .وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

 .األخرى

 11المؤرخ في  2111لسنة  41تم إتمامه وتنقيحه بالمرسوم عدد  اإلجراءات فقدبعض ونظرا لعدم وضوح 

  2111جوان 

 4المؤرخ في  24منشور رئاسة الحكومة عدد ثم تم تفسير هذه المراسيم ووضعها حيز التطبيق عن طريق 

 .2112ماي 

الالزمة عات اإلداريين والمجتمع المدني لمزيد تعزيز هذا الحق وتوضيحه ووضع اآلليات واستجابة لتطلّ 

 .2111من دستور الجمهورية التونسية لسنة  22لتطبيقه، فقد تم إقراره كمبدأ دستوري ضمن الفصل 

 22في صدور القدانون عددد له  ةالدولة ضامن وجعلوقد ساهم إدراج هذا الحق ضمن الحقوق الدستورية 

الدذي عدّوم مندذ دخولده حيّدز  ) المتعلّق بالنفاذ إلدى المعلومدة 2112مارس  21المؤرخ في  2112لسنة 

العوائدق القانونيدة التدي  هدذا الدنص تجداوز وقدد (المدذكور 11المرسدوم عددد  2112مدارس  21النفاذ يوم 

مدن بدين العشدر قدوانين األولدى فدي  2112لسدنة  22وقدد صدنا القدانون عددد  .11المرسوم عدد تضمنها 

ضدمن حدق كدل شدخص طبيعدي أو ا القدانون لي، حيث جاء هذالعالم الستجابته للمعايير الدولية في الغرم

 .لى المعلومة ولتعزيز مبدأ الشفافيةإمعنوي في النفاذ 

 

 :خطة العمل التنفيذية لوزارة الشؤون الثقافية -2

طراف الفاعلة في البرنامج من جهة ووضع ة على تحديد األيالثقافالشؤون ذية لوزارة إعتمدت الخطة التنفي

 .لإلستراتيجية العامة للنفاذخطة زمنية لإلنجاز مواكبة 

  األطراف الفاعلة في البرنامج 

 :وزارة األطراف التاليةالحيث يتولى تنفيذ البرنامج على مستوى 

 .ونائبه المعلومةالمكلا بالنفاذ إلى  - 

   .ةيالثقافالشؤون فريق عمل تم تكوينه على مستوى إدارة التنظيم واألساليب واإلعالمية بوزارة  - 

متابعة برنامج بمكلفة استشارية وهي لجنة  الشؤون الثقافيةإدارية تم تكوينها على مستوى وزارة  لجنة - 

حول  للوزارةتقديم االستشارة للمكلا بالنفاذ و، وتتولى بالخصوص الوزارةب المعلومةالنفاذ إلى 

  .جميع المسائل المتعلقة بمجال تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة

 (منسقا 41حوالي )للنفاذ على مستوى الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة  ينومنسق ينفتم تكوين مكلّ  -
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ة وتم يالثقافالشؤون تم تحديد حيثيات المشروع وأهدافه والخطوط الكبرى لتنفيذه على مستوى وزارة  -

 .تدوينها ضمن بطاقة مشروع

 

 

   الثقافةالشؤون إعتماد خطة تنفيذية لوزارة  

 .رنامج على المدى القصير والمتوسطتم إعداد خارطة طريق تبين بكل دقة مراحل وطرق وآليات تنفيذ الب -

والتي  الشؤون الثقافيةتم إعداد مخطط زمني تفصيلي لتنفيذ البرنامج وفقا للرؤيا المعتمدة من وزارة  -

ور من منتفع إلى فاعل مباشر في تطمح إلى تأهيل كافة اإلدارات والهياكل الراجعة بالنظر للوزارة  للتط

 .النفاذ( processus)بهدف تبسيط إجراءات ومسارات ( العمل على تركيز المركزية المشروع)المشروع 

ل إدراج شرح مبسط الوذلك من خالخاص بالمواطن  المعلومةتحيين دليل إجراءات النفاذ إلى تم  -
كما تم نشر المكلّف بالنفاذ أو من ينوبه،  الواردة علىلمراحل إيداع ومعالجة مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 http://www.openculture.gov.tnموقع البيانات المفتوحة هذا الدليل على 

  :عبر وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة مكافحة الفساد اإلداري وتهدف هذه الخطة إلى         

 نشر المعطيات عبر مواقع الواب -

 ةيلثقافلشؤون اتحديد خطة تنفيذية للبرنامج خاصة بوزارة ا -

 شفافية المعامالت اإلدارية ومصداقية اإلدارةدعم  -

قابلة  تطبيقاتالمساهمة في التنمية اإلقتصادية حيث أن المعطيات المنشورة يمكن أن تمثل نواة لتطوير  -

 ا تفيد الباحثين وأصحاب الدراساتكما أنّه للتعامل التجاري

المعطيات ومواقع الواب عبر إقتراحات وإستغالل المعطيات فنيا  ألشكالتنمية الناحية الجمالية والفنية  - 

 من قبل المبحرين على الواب

وتطوير قواعد  إعدادو تعزيز إنتاج معارف جديدة ودعم إمكانيات البحث العلمي عبر تشارك المعلومات -

  بيانات

من اإلستراتيجية العامة  اجزء الشؤون الثقافيةبوزارة  المعلومةتعتبر الخطة التنفيذية لبرنامج النفاذ إلى و

شمولية وأهداف إستراتيجية تسعى جميع مركبات اإلدارة التونسية  رؤيةلهذا البرنامج وتدخل في إطار 

في تحقيق األهداف الشاملة للبرنامج من  الشؤون الثقافيةلتطبيقها وهذا اإلرتباط يضمن مساهمة وزارة 

في تنفيذ الشؤون الثقافية رئاسة الحكومة لوزارة مصالح مساندة  يوفر حظوظجهة، ومن جهة أخرى فهو 

 .العمليبرنامجها 

 

http://www.openculture.gov.tn/
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III- تكريس حق النفاذ  

 
 المخطط التنفيذي للوزارة والمراحل المعتمدة لإلنجاز -1

 

خاصة من حيث الجدول الزمني للتنفيذ نظرا للتعرم  للوزارة تم إدخال تعديالت على الخطة التنفيذية

التعاطي اإلداري المحدود مع البرنامج، تطور النظرة والمفهوم للبرنامج أثناء ) لبعض مستوجبات التعديل 

 (..تعطّل صدور القانون األساسياإلنجاز، 

 

 

 محاور العمل

البرنامج )

 (التنفيذي

واألنشطة  الفعاليات األهداف

 والوساقل

/ نسبة اإلنجاز التنفيذ

عدد أو كمية 

 العمل

: 1عددد المرحلة 

مرحلة إستتيعا  

 البرنامج
(légitimation du 

programme) 

مددددددددن نددددددددوفمبر 

إلدددددددددددددددى  2112

2112مارس   

التحسدددددددددددديس 

ووضددع رؤيددة 

واضدددددددددددددددحة 

 للبرنامج

 

إعدددداد خطدددة تنفيذيدددة وبرندددامج 

 زمني 

أسدابيع  8هذه المرحلة علدى مددى  إمتدت

 2112إلى موفى مارس 
 %21حوالي 

تكوين فريق عمل إلعداد الخطة 

 التنفيذية للبرنامج

إلدارات القيام بزيارات ميدانية لد

بغايددة الراجعددة بددالنظر للددوزارة 

التعريددددا بالبرنددددامج و تحفيددددز 

 العنايددددةإيالئدددده اإلدارات علددددى 

 الالزمة

تكدددددوين لجندددددة إداريدددددة لتنفيدددددذ 

 ومتابعة البرنامج

إعدددددداد يدددددوم تحسيسدددددي لفائددددددة 

المشرفين على اإلدارات بوزارة 

 الثقافة

: 2المرحلة عددد 

مرحلتتتة التكيتتت  

 مع البرنامج
(phase 

d’adaptation du 

programme 

مددددددددن مددددددددارس 

إلدددددددددددددددى  2112

تمثل المرحلدة 

الحاسدددددددددددددددمة  

هدددددفها جمددددع 

وتحليل ونشدر 

المعطيدددددددددددات 

 ومعالجتها

 عمل متواصل: غير محددة بآجال تلقي المعطيات ومعالجتها

تمدددددددت معالجدددددددة 

المعطيددددات التددددي 

م تلقيها أكثر من ت

مجموعدددددددددة 111

 من الوثائق

النشر اإلستباقي للمعطيدات التدي 

 تمت معالجتها 

 2112تم اإلنطالق فدي ذلدك فدي أفريدل -

علدددى موقدددع رئاسدددة الحكومدددة للبياندددات 

 المفتوحة 
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2112ديسمبر    

 
إن تنفيدددددددددذ هدددددددددذه 

المرحلدددددة مدددددرتبط 

بتقددم تنفيدذ برندامج 

الخطدددددددددددددددددددددددددددددددة 

اإلسددتراتيجية علددى 

مسددددددتوى رئاسددددددة 

مراجعددة )الحكومددة 

النصوص القانونية 

والمصددادقة عليهددا، 

إعتمددددددددداد خطدددددددددة 

تنفيذيدددددة مصدددددادق 

وكددددذلك ..( عليهددددا،

بمددددددددى اإللتدددددددزام 

السياسددي واإلداري 

للفددددددداعلين علددددددددى 

مسددددددتوى تطبيددددددق 

 البرنامج

وقدددد تعطّلدددت هدددذه 

حلددة إلددى حددين المر

صدددددددور القددددددانون 

 22األساسددي عدددد 

مددارس  21بتدداريخ 

المتعلدددددددددددق  2112

بحددددق النفدددداذ إلددددى 

وهتتتتتتي  المعلومددددددة

 .اآلن بصدد التنفيذ

إلددى أوائددل  2112بدايددة مددن شددهر مدداي -

علددى موقددع الددواب لددوزارة  2111سددنة 

 الثقافة

(www.culture.tn)  

علدى موقدع  2112جدوان  21بداية مدن -

البياندددددات المفتوحدددددة الخددددداص بدددددوزارة 

 الشؤون الثقافية

www.openculture.gov.tn  

يدددتم العمدددل حاليدددا علدددى تركيدددز قاعددددة -

بياندددددات خاصدددددة بالبياندددددات المفتوحدددددة 

(CKAN  ) بهددا بدايددة مددن وسديتم العمددل

 .2112السداسي الثاني لسنة 

  تم اإلنطالق في إعداد هذه النماذج  إعداد نماذج موحدة للمعطيات

  يتم التحيين وفقا للمعطيات التي يتم تلقيها تحيين المعطيات التي تم نشرها

 متابعة تفاعل المواطنين

 عملية إطالع2281عدد  -

عمليدددددة تحميدددددل 12122عددددددد -

 للوثائق

111% 

متابعددددددة مطالدددددددب وعدددددددرائض 

 المواطنين

مطلبدا علدى المسدتوى  21تم التوصدل بد  

المركزي وهناك مطلبدين علدى المسدتوى 

 .الجهوي

إضافة إلى بعض المطالب علدى مسدتوى 

 المؤسسات لم تتجاوز المطلبين 

111% 

 إعداد تقارير النشاط

وتمددت  تددم إعددداد تقددارير النشدداط السددنوية

إحالتها على المصدالح المختصدة برئاسدة 

 الحكومة إضافة إلى نشرها

41% 

إعدددداد شدددبكة منسدددقين ومكلفدددين 

بالنفدددداذ بالجهددددات والمؤسسددددات 

 تحت اإلشراف

 %14 تم اإلنجاز

حدددول  تدددم تنظددديم يدددوم تحسيسدددي

النفدداذ إلددى المعلومددة لفائدددة كافددة 

هياكددددل الددددوزارة والمؤسسددددات 

تحددددت اإلشددددراف بعددددد صدددددور 

قانون النفاذ إلدى المعلومدة وذلدك 

 .2112أفريل  22بتاريخ 

حضددددر اللقدددداء مجموعددددة مددددن ممثلدددددي 

المجتمع المدني ومثّل أول لقاء تحسيسدي 

يتم علدى مسدتوى الدوزارات بعدد صددور 

 قانون النفاذ

81% 

 برنامج تكوين إعداد

تددددم إنجدددداز دورتددددين تكددددوينيتين لفائدددددة 

إطددددارات اإلدارة المركزيددددة والجهويددددة 

-28والمؤسسات تحت اإلشدراف بتدارخ 

 2112جددددوان  2-2و 2112أفريددددل  21

إنتفدددع بهدددا إلدددى حدددد اآلن حدددوالي سدددتون 

هدددذا ويدددتم العمدددل علدددى تنظددديم . متكوندددا

 دورات أخرى على مستوى الجهات

111% 

 إجراءات مبسطإعداد دليل 

تددددم إعددددداد دليددددل المددددواطن للنفدددداذ إلددددى 

المعلومدددة وكدددذلك دليدددل عمدددل المكلدددا 

 بالنفاذ

111% 

http://www.culture.tn)إلى
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إعددداد قائمددة فددي الوثددائق القابلددة 

جددرد وتصددنيا الوثددائق )للنشددر

 (اإلدارية بالوزارة

بصدددددد اإلنجدددداز بالتنسدددديق مددددع اإلدارة 

 الفرعية لألرشيا

اإلنجدددداز مددددرتبط 

بالمنظومدددددددددددددددددة 

الوطنية لتصدنيا 

 الوثائق

  
مسك سجل مرقم خاص بمطالب 

 النفاذ
 %111 تم اإلنجاز

 :2المرحلة عدد 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمكن  

وتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتوي  

 البرنامج
(appropriation du 

programme) 

مددن جددانفي  إلددى 

   2112أوت 

مرحلددددددددددددددددددة 

تفددددددددددددددددويض 

التعامددددل مددددع 

البرنددامج إلددى 

المنسدددددددددددددقين 

والمكلفدددددددددددين 

علددى مسددتوى 

 الهياكل

الدددددددتمكن مدددددددن خصوصددددددديات 

 طرف كافة الهياكلالبرنامج من 
 %41 بصدد اإلنجاز

  

 

 

 الجانب المؤسساتي -2

ت قددانون النفدداذ فددي عديددد زارة والمؤسسددات الراجعددة لهددا بددالنظر لألخددذ بعددين اإلعتبددار لمتطلبدداالددو تسددعى

 :تم تسجيل 2112حيث أنه وخالل سنة  نشاطاتها،

 .لوزارة الشؤون الثقافية تحيين محتوى موقع الواب الرسمي -

ندات الخاصدة بالقطداع الثقدافي وإدراج البيا لبيانات المفتوحةخاص باواب جديد للوزارة إنجاز موقع  -

 .صلبه

ينطلددق العمددل بهددا خددالل ( CKAN)العمددل علددى تركيددز قاعدددة بيانددات خاصددة بالبيانددات المفتوحددة  -

 .2112السداسي الثاني لسنة 

اإلجددراءات الخدداص  فدداذ إلددى المعلومددة الخدداص بددالمواطن وكددذلك دليددلتحيددين دليددل إجددراءات الن -

 .بالمكلا بالنفاذ

 .معلومةال إلى النفاذ بنشاط الخاصة السنوية التقارير نشر -

 .ر المعطيات والمعلومات وتطوير آليات التواصليفتحّسن على مستوى تو -

 2112 أفريددل 21-28الدددورة األولددى بتدداريخ : تكوينيددة حددول النفدداذ إلددى المعلومددةتنظدديم دورات  -

 .2112جوان  2-2والدورة الثانية بتاريخ 

مكتدب عبدر  اإلدارة على تسداؤالت المدواطن وتجاوبهدا مدع استفسداراتهم واقتراحداتهم الدواردةإجابة  -

 .مباشرة الكترونيا عبر البريد االلكتروني للوزارة أو للمكلّا بالنفاذ أو الضبط

نظدرا  تشدهد إقبداال هاّمدا مدن قبدل المبحدرين ،"الفايسدبوك"إنشاء صفحة خاصة بالوزارة على موقدع  -

 .لتميّزها بالتحيين والتطّور المتواصل
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ة والتي لها مواقع واب، إحداث رابدط للبياندات يالثقاف الشؤون تولت المؤسسات تحت إشراف وزارة -

المركدز ركدز الموسديقى العربيدة والمتوسدطية النجمدة الزهراء،مالمعهد الدوطني للتدراث، )المفتوحة 

 .وتطويرهاالخاصة بها بيانات تحيين المع  (..الوطني للسينما والصورة،

بددددأت وزارة الشدددؤون الثقافيدددة بتطبيدددق نتدددائج الدراسدددة اإلسدددتراتيجية لتطدددوير اإلدارة اإللكترونيدددة  -

والمقدّرر تطبيقهدا علدى امتدداد الخطدة الخماسدية  2114بالقطاع الثقافي، التي تّم إنجازها خالل سدنة 

وقد أخذت هذه الدراسة بعين اإلعتبار تطبيق مبدإ النفاذ بالوزارة كمدا بيندت األعمدال  2112-2121

 .المطلوبة لتطبيق هذا الحق والقوانين المتعلقة به

مكلدا )تم تعيدين المكلفدين بالنفداذ وندائبيهم بمقتضدى مقدررات ممضداة مدن طدرف رؤسداء اإلدارات  -

 8مكلفدين و 8نائبدا علدى المسدتوى الجهدوي و 12مكلدا و 12ونائدب لده علدى المسدتوى المركدزي و

ويددتم العمددل والحددث علددى اسددتكمال إتخدداذ مقددررات التعيددين فددي  نددائبين بالمؤسسددات تحددت اإلشددراف

 .(الغرم

 :كما تجدر اإلشارة إلى مجهود بعض الهياكل في الغرم

 المركز الوطني لالتّصال الثقافي
وهو يهدف إلى تمكين  2112انطلق المشروع في مارس  رقمنة رصيد المكتبة

مكتبة علي )رواد الكتاب من االطالع على رصيد المكتبة 

أو اقتناء الكتب أو ( عنوانا 1111الدوعاجي أكثر من 

 .اإلصدارات أوالمطالعة أو القيام ببحوث

 

 

 

 

 

وهو موقع سيتم تدعيم عمل المركز بمنظومة االجندة الثقافية  األجندة الثقافية 

 يعتمد معايير الشفافية

 جدول أسماء  الوثائق في طور اإلنجاز تنظيم أرشيا المركز

 

 للسينما والصورة المركز الوطني                                                   
 إنشاء ركن البيانات المفتوحة بالمركزموقع خاص إحداث 

 OPEN DATA   بالصفحة الرئيسية لموقع واب المركز

 بالغتين العربية و الفرنسية

https://www.cnci.tn 

 

 مركز الموسيقى العربية والمتوسطية                  
بالمركز موقع خاص إحداث 

باللغتين العربية والفرنسية 

 .والحرص على تحيينه

 
 البيانات المفتوحة إنشاء ركن

 OPEN DATA   بالصفحة الرئيسية لموقع واب المركز

 بالغتين العربية و الفرنسية

http://www.cmam.tn 

http://www.cmam.tn/op

endata/ar.html 

http://www.cmam.tn/op

endata/fr.html 

 المعهد الوطني للتراث
إنشاء ركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بالموقع الرسمي للمعهد باللّغتين العربية والفرنسية طبقا 

 .للمواصفات المعتمدة بالصفحة الرسمية لموقع الوزارة
http://www.inp.rnrt.tn 

 وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
http://www.patrimoined إحداث فريق عمل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة

etunisie.com.tn إنجاز موقع واب خاص بالنفاذ إلى المعلومة ال يزال تحت التجربة 
 الوكالة إنجاز رابط للبيانات المفتوحة ضمن موقع واب

 معهد تونس للترجمة

https://www.cnci.tn/
http://www.cmam.tn/
http://www.cmam.tn/opendata/ar.html
http://www.cmam.tn/opendata/ar.html
http://www.cmam.tn/opendata/fr.html
http://www.cmam.tn/opendata/fr.html
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  تركيز فريق عمل يعنى بالنفاذ إلى المعلومة
العمل على تطوير موقع الواب الخاص بالمعهد من خالل االتفاق مع خبير مختص على إعادة 

 .صياغته
 

 

 

 النشر اإلستباقي  -3

 المستوى المركزي .2.1

 معطدى111عددد ) تحيين البيانات ونشرها على موقع البيانات المفتوحة الخاّص بدوزارة الشدؤون الثقافيدة تم 

 (2112خالل سنة 

 :وقد تم رصد تفاعل المواطنين مع البيانات المنشورة حيث تبين

 لموقعللبيانات باعملية زيارة  2281وجود  -

 عملية تحميل للبيانات التي تم نشرها  12122وجود  -

 :نشرها علىلعمل حاليا على تحيين البيانات لويجري ا

وهو موقع متطدور يضدمن التفاعدل   2112الموقع الجديد للوزارة وذلك خالل السداسي الثاني لسنة  -

  .مع مواقع البيانات المفتوحة المتطورة السيما الموقع الجديد للحكومة

 .ئاسة الحكومة الذي هو في طور اإلنجازرالموقع الجديد ل -

 

 على المستوى الجهوي  . 2.2

تسعى الوزارة حاليا إلى تطوير موقع واب نموذجي لفائدة كافة المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية لتمكينها 

 .2112من نشر بياناتها والتفاعل مع المواطنين ومن المزمع فتح مواقع المندوبيات للعموم خالل سنة 

دارية وحرصا على اإللشفافية ا  لمبدأوتفعيالالهياكل في إطار مواصلة نشر المعلومات بمبادرة من هذا 

الخاصة باألنشطة الثقافية في كامل  جملة من المعلوماتإدراج ب قامت أغلب المندوبياتتقديم المعلومة حينيا 

في ما يلي . أو على الموقع الخاص بها (facebook)تراب الجمهورية على صفحات التواصل االجتماعي 

 :جدول يبين مجهود بعض المندوبيات في نشر أنشطتها وبرامجها

 مندوبيـــــــة بــــــاجـــة

اآلداة/ الوسيلة  ر/ع الوثائق المنشورة التاريخ   
الصفحة الرسمية  للمندوبية الجهوية 
 للشؤون الثقافية عبر شبكة الفايسبوك

6161جانفي  10  16 نشر برنامج مهرجان النص الواحد بباجة 

الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية 
 للشؤون الثقافية عبر شبكة الفايسبوك

6161فيفري  10  16 نشر برنامج أيام تستور للفنون التشكيلية 

6161فيفري  61 " "               " "                 " " دوبية الجهوية لشؤون الرياضة واإلدارة نشر فعاليات إتفاقية الشراكة مع المن 
 الجهوية للتربية بباجة

10 

6161فيفري  62 " "               " "                 " "  12 نشر فعاليات القاء التكويني في مجال التسيير المالي لمديري دور الثقافة 
6161مارس  60 " "               " "                 " "  10 نشر برنامج مهرجان مسرح حر بباجة 
6161أفريل  10 " "               " "                 " "  11 نشر برنامج مهرجان الزين موقو بتبرسق 
6161أفريل  60 " "               " "                 " " لشهر التراث 60نشر معلقة الدورة    10 

" "               " "                 " " 6161أفريل  60   10 نشر فعاليات تنصيب الهيئة الجديدة لمهرجان تستور الدولي 
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6161أفريل  60 " "               " "                 " "  10 نشر برنامج مهرجان األغنية الشبابية بباجة 
6161أفريل  60 " "               " "                 " " نامج مهرجان األلوان بدجبةنشر بر   61 

6161ماي  16 " "               " "                 " "  66 نشر فعاليات مهرجان النيروز بباجة 

6161ماي  60 " "               " "                 " "  66 نشر فعاليات اإلجتماع اإلخباري لهيئة مهرجان تستور الدولي 
" "               " "                 " " 6161جوان  10   60 نشر معلقة ليالي باجة الرمضانية 

6161جويلية  60 " "               " "                 " " لمهرجان تستور الدولي 26نشر فعاليات إفتتاح الدورة    62 
6161جويلية  66 " "               " "                 " " باجة الصيفينشر برنامج مهرجان    60 
6161جويلية  60 " "               " "                 " "  61 نشر فعاليات جلسة الحوار الجهوية حول الكتاب والمطالعة بالمكتبة الجهوية بباجة 
6161أوت  60 " "               " "                 " " بباجة نشر برنامج الملتقى التشاركي حول السياسات الثقافية   60 
6161أوت  66 " "               " "                 " " لمهرجان دقة الدولي 21نشر برنامج الدورة    60 

6161سبتمبر  61 " "               " "                 " "  60 نشر برنامج مهرجان الطفل الفنان بباجة 

6161سبتمبر  60 " "               " "                 " "  61 نشر برنامج مهرجان الكريمة بنفزة 
6161سبتمبر  60 " "               " "                 " "  66 نشر برنامج مهرجان مسرح حر بباجة 
6161أكتوبر  10 " "               " "                 " "  66 نشر فحوى إتفاقية الشراكة مع السجن المدني بباجة 

" "               " "                 " " 6161أكتوبر  66   60 نشر برنامج مهرجان مسر الطفل بنفزة 

6161أكتوبر  66 " "               " "                 " "  62 نشر برنامج  مهرجان الرمان بتستور 
6161أكتوبر  66 " "               " "                 " "  60 نشر برنامج أيام فاقا المغاربية بباجة 
6161أكتوبر  66 " "               " "                 " "  61 نشر برنامج تظاهرة أكتوبر للموسيقى بباجة 

6161نوفمبر  16 " "               " "                 " " از البابنشر فعاليات إمضاء إتفاقية شراكة مع مركز إصالح األحداث بمج   60 
6161نوفمبر 16 " "               " "                 " "  60 نشر بالغ ودادية إطارات وأعوان الثقافة إلنتخاب الهيئة الجديدة 
6161نوفمبر  10 " "               " "                 " "  01 نشر برنامج تظاهرة دجبة تحلم 

" "               " "                 " " 6161نوفمبر  10  نشر فعاليات إمضاء إتفاقية الشراكة بين دار الثقافة تستور وجمعية البيئة والتنمية  
 المستدامة ودار الشباب وبلدية تستور

06 

6161نوفمبر 10 " "               " "                 " " للحصول عل منحة التشجيع عل اإلبداع األدبي والفني نشر بالغ فتح باب الترشح   06 

6161نوفمبر  60 " "               " "                 " "  02 نشر الروزنامة الجهوية لألنشطة المبرمجة لمناهضة العنف ضد المرأة 
6161نومبر  60 " "               " "                 " "  00 نشر البرنامج الخاص بأيام قرطاج السينمائية بباجة 
6161نوفمبر  60 " "               " "                 " "  01 نشر معلقة برنامج أيام سينما الواقع بوادي الزرقاء 
6161نوفمبر  60 " "               " "                 " "  00 نشر برنامج مهرجان الزيتونة بتبرسق 
6161نوفمبر  60 " "               " "                 " "  00 نشر معلقة مهرجان العايلة بباجة 

6161نوفمبر  60 " "               " "                 " "  00 نشر برنامج مهرجان مسرح الهواية بتستور 
6161ديسمبر  10 " "               " "                 " " المعلقة الخاصة بتظاهرة سوق عكاظنشر    21 

6161ديسمبر  66 " "               " "                 " "  26 نشر معلقة المعرض الجهوي للكتاب بباجة 
6161ديسمبر  60 " "               " "                 " "  26 نشر برنامج مهرجان مسرح الطفل بباجة 

     " "               " "            " " 6161ديسمبر  60   20 نشر البرنامج الجهوي الخاص باإلحتفال بالذكرى السادسة للثورة 

6161ديسمبر  60 " "               " "                 " "  22 نشر الدعوة الخاصة بتكريم الفنان المسرحي حاتم الغانمي 

تعميم على المؤسسات الثقافية 
والجمعيات الثقافية والتعليق ببهو 

 المندوبية الجهوية

وتوزيعه على الجمعيات الثقافية والمبدعين  6161نشر بالغ اإلحتراف الفني لسنة  

 والمثقفين 

20 

سليانة مندوبيـــــــة  

 
 

الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية 
 للشؤون الثقافية عبر شبكة الفايسبوك

الثقافية التي تقوم بها المندوبية والمؤسسات التابعة لها األنشطة   16 

 16 المنح التي أسندت للجمعيات في إطار التمويل العمومي للجمعيات 

 10 نموذج مطلب نفاذ للمعلومة 

 12 وصل تسلم مطلب نفاذ 

زغوان مندوبيـــــــة   

 
 
 
 
 
 

 موقع الواب الرسمي للمندوبية
https://openculturezaghouan.

 01 المهام األساسية 

 16 التنظيم الهيكلي 

 10 عنوان المقّر األصلي والمقرات الفرعية 

 12 قائمة أسماء ومهام رؤساء الهياكل 

الخاصة برؤساء الهيكلأرقام الهواتف    10 

 11 قائمة اسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة 

 10 أرقام هواتف إدارية بالمكلفين بالنفاذ إلى المعلومة 

 10 العناوين االلكترونية 

https://openculturezaghouan.wordpress.com/
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wordpress.com/ 
(في طور اإلنجاز)   

 10 عناوين المقّرات اإلدارية للمكلفين بالنفاذ إلى المعلومة 

 61 مطبوعات النفاذ إلى المعلومة 

 66 النصوص القانونية المنظمة لعمل الهيكل 

 66 نافذة خاصة بالنفاذ إلى المعلومة 

 60 وصف موجز لسياسة النفاذ إلى المعلومة  

 62 اإلطار القانوني المنظم للنفاذ إلى المعلومة 

 60 نشر المطبوعات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة 

المعلومة المصلحة المختّصة بتقبل النفاذ إلى   61 

 60 رابط نحو موقع البيانات المفتوحة الخاص بالوزارة 

 

 على مستوى المؤسسات تحت اإلشراف .2.2

جملدة  نشدر تدموضدمانا للشدفافية   لقدانون النفداذوتفعيالالهياكل في إطار مواصلة نشر المعلومات بمبادرة من 

أو   على الموقدع الرسدمي للمؤسسدةمن المعطيات الخاصة باألنشطة الثقافية في كامل تراب الجمهورية على 

حيددث  (instagram)واألنسددتغرام ( twitter)وتددويتر ( facebook)علددى صددفحات التواصددل االجتمدداعي 

قريبددة الموعددد أو علددى المدددى )واكبددت هددذه الصددفحات وبشددكل يددومي مختلددا األنشددطة والمواعيددد الثقافيددة 

 (.المتوسط

 المركز الوطني لالتّصال الثقافي
اآلداة/ الوسيلة  ر/ع الوثائق المنشورة   

 على صفحات التواصل االجتماعي

www.facebook.com/cncc.tn 

twitter.com/CNCC8TN 

www.instagram.com/cncctunisie 
 

حدث ثقافي  14و 11األحداث الثقافية يوميا والمتراوحة بين 

 ثقافية لمواعيد ثقافية قريبة الموعد أو على المدى المتوسط

01 

للسينما والصورة المركز الوطني  

 
 
 
 

:الموقع الخاص بالمركز  
https://www.cnci.tn 

 

 :تخصيص ركن للنفاذ إلى المعلومة

 النصوص القانونية المتعلقة بالبيانات المفتوحة* 

 طالب النفاذ إلى المعلومة* 

 دليل اجراءات لفائدة طالبي النفاذ* 

 باإلعالم والنفاذ قائمة المكلفين* 

16 

 16 المهام الموكولة للمركز

 10 التنظيم الهيكلي

 12 عنوان المقر الرئيسي وطريقة االتّصال

 10 النصوص القانونية المنظمة لنشاطه

 مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
 

 

http://www.cmam.tn 

 
 

 16 نصوص قانونية

 16 الهيكل التظيمي

 10 الموارد البشرية

 12 الميزانية

 10 الخدمات

 11 المشاريع

 10 دعوة لتقديم الترشحات

 10 دعوة لتقديم العروم

http://www.facebook.com/cncc.tn
http://www.instagram.com/cncctunisie
https://www.cnci.tn/
http://www.cmam.tn/
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 10 مناظرات

 61 البيانات المالية

 66 تقارير

 المعهد الوطني للتراث
http://www.inp.rnrt.tn 

 
 

، المكلفون بالنفاذ، مطالب النفاذ سياسة النفاذ إل     ى المعلومة

 والتظلّم، دليل المواطن للنفاذ

16 

 النصوص القانونية

 

16 

 وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

:على موقع البيانات المفتوحة الجديد للوزارة  
http://www.openculture.gov.tn 

 

 طلب تراخيص الزيارات المجانية للمواقع والمتاحا

الزيارت بمعلوم للمتاحا والمعالم والمواقع األثريّة الراجعة 

ةبالنّظر للوكال  

16 

 
 

:على موقع واب الوكالة  
www.patrimoinedetunisie.com.tn 

 

 16 طلب تراخيص الزيارات الجماعية للمواقع والمتاحا

 10 أوقات عمل المواقع والمتاحا

جملة من المعطيات المحّددة للموقع الجغرافي والتي تيّسر عملية 

.الوصول إليه أو إلى المتحا  

12 

 

 المستوى التفاعلي -4

 على المستوى المركزي .1.1

ل إدراج شرح مبسط الوذلك من خالخاص بالمواطن  المعلومةتحيين دليل إجراءات النفاذ إلى تم  -
كما المكلّف بالنفاذ أو من ينوبه،  لمراحل إيداع ومعالجة مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على

 http://www.openculture.gov.tnموقع البيانات المفتوحة تم نشر هذا الدليل على 

 .عليها في اآلجالمطلبا للنفاذ تمت اإلجابة  21 عدد 2112 الوزارة خالل سنة ورد على -

 

وبالتالي يكون عدد المطالب الواردة على مطلبا  11فيبلغ عددها ( 2114-2112)ا المطالب السابقة مّ أ

 .مطلبا 11الوزارة منذ بداية البرنامج 

 .لم يتم تسجيل أي مطلب تظلم قضائي  -

   

 آجال اإلجابة على المطالب

 

 

عدد المطالب التي تمت اإلجابة 

خالل أقل من )في اآلجال عنها 

 (يوما 20

عدد المطالب التي تمت اإلجابة 

 يوما 21في عنها 

المطالب التي تمت اإلجابة  عدد

 يوما 21عنها بعد أكثر من 

 4 4 (في خالل أسبوع 7منها )           18

 

 

http://www.inp.rnrt.tn/
http://www.openculture.gov.tn/
http://www.patrimoinedetunisie.com.tn/
http://www.openculture.gov.tn/
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 2116تطّور عدد مطالب النفاذ خالل سنة 

 

 الشهر عدد المطالب
 جانفي 0
 فيفري 0
 مارس 0
 أفريل 0
 ماي 2
 جوان 0
 جويلية 1
 أوت 1
 سبتمبر 9
 أكتوبر 5
 نوفمبر 8
 ديسمبر 4

 

يوم 20إجابة في أقل من   

يوما 30إجابة في   

يوم 30في أكثر من  إجابة  
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 تطّور عدد مطالب النفاذ حسب السنوات

 عدد المطالب السنة
2112 4 

2111 8 

2114 1 

2112 21 
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 على المستوى الجهوي .4.2

 

عدد 

مطالب 

 النفاذ

الطعون أمام  التظلم اإلجابة موضوعها

المحكمة 

 اإلدارية

 مندوبية بن عروس

مطلب  1

من طرف 

شخص 

 طبيعي

األنشطة  حولمعطيات حول  -

 والتظاهرات

 :تمت

في :إجابة تامة -

 اإلبّان

 

 ال توجد ال يوجد

 مندوبية توزر

مطلب  1

من طرف 

شخص 

 طبيعي

كراس شروط إحداث مؤسسة  -

 خاصة لإلنتاج السمعي البصري

 :تمت

في :إجابة تامة -

 اآلجال

 ال توجد ال يوجد

 

 على مستوى المؤسسات تحت اإليراف .4.3

 .مطلبا للنفاذ تمت اإلجابة عليها في اآلجال 4عدد  2112خالل سنة  المؤسسات ورد على

 

 :2116مطالب النفاذ الواردة على المؤسسات تحت اإليراف خالل 

عدد 

مطالب 

 النفاذ

الطعون  التظلم اإلجابة موضوعها

أمام 

المحكمة 

 اإلدارية

 المركز الوطني للسينما والصورة

   (إحالة الطلب للوزارة)يوما  21 قبل أرشيا أيام قرطاج السينمائية 11

 المعهد الوطني للتراث

12 

 

نسدددخة مدددن مثدددال موقدددع قرطددداج * 

 األثري

معطيدددات تتعلدددق بإحدددداث مواقدددع * 

 أثرية

قدرار اللّجنددة الوطنيددة للتددراث فددي * 

 خصوص بناية النجمة الزهراء

 

يومددددا  14تّمددددت اإلجابددددة فددددي ظددددرف 

 .بواسطة مراسلة

 

 

 

يومددددا  12ظددددرف  تّمددددت اإلجابددددة فددددي

 .بواسطة مراسلة

  

 وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

   في اآلجال القانونية  11
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 وتصني  الوااقق اإلداريةاألريي  تنظيم  -5

المتعلدق بحدق النفداذ إلدى المعلومدة  2112مدارس  21المدؤرخ فدي  22لقدانون األساسدي عددد احكدام تطبيقا أل

تسعى اإلدارة الفرعية لألرشيا والتوثيدق إلدى اسدتكمال تنظديم األرشديا  منه،( 21)وخاصة الفصل الستين 

الخاص بالوزارة وذلك من خالل شروعها في تحيين قائمة الملفات والوثائق الخصوصية الجاري بهدا العمدل  

وذلددك بهدددف مراجعددة وتحيددين جددداول مدددد إسددتبقاء الوثددائق الخصوصددية تماشدديا مددع تطددّور هياكلهددا وذلددك 

 لجمدع البياندات المدذكورة التدي قامدت سسدات تحدت اإلشدرافمدع مختلدا اإلدارات المركزيدة والمؤبالتنسيق 

جددول بيداني يلدي نظيمها في انتظدار اسدتكمال البقيدة، وفيمدا بمعالجتها وت اإلدارة الفرعية لألرشيا والتوثيق

 .تحيين القائمة اإلسمية للوثائق الخصوصية بخصوصاإلدارات  تفاعل يتضّمن

 

قامت بتحيين قاقمة دارات التي عدد اإل

 الوااقق الخاصة بها

 نسبة اإلنجاز

61/ دارات المركزيةاإل 6 
 

 

 

 

 

01% 

62/ المندوبيات 20 

60/ المعاهد الجهوية للموسيقى 4 

0/ مراكز الفنون الدرامية و الركحية 3 

0/ المؤسسات تحت االشراف 4 

 1 المركز الوطني لالتصال الثقافي

 0 الوطني للموسيقى و الفنون الشعبيةالمركز 

 0 مركز الفنون الحية برادس

 0 المعهد الوطني للموسيقى

00/10 المجموع  

 

يسعى الهيكل المكلا بالنفاذ إلى التنسيق مع اإلدارة الفرعية للتوثيق واألرشيا قصد تصنيا  كما -

الوثائق اإلدارية إال أن هذا العمل يبقى مرتبطا بهيكلية التصنيا العام الذي لم يتم إقراره بعد من 

 .طرف مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بالملا

 

 النفاذ مجالهيل في والتأالتكوين  -6

 

حضره )لفائدة إطارات الوزارة وموظفيها بحضور ممثلين عن المجتمع المدني  تم تنظيم يوم تحسيسي

مجموعة من الدورات الّتكوينية حول موضوع النفاذ إلى المعلومة إلى جانب  (من اإلطارات 21حوالي 

حيث  6161وجوان  والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة في أفريللفائدة اإلطارات الجهوية والمركزية 

بعرض الخطة التنفيذية ( مكونان من وزارة الشؤون الثقافية ومكون من رئاسة الحكومة )قام المكّونون 
لوزارة الشؤون الثقافية و الحق في النفاذ إلى المعلومة والتحديات التي تواجه مجال التصرف في 

 .موظفا 11وانتفع بالتكوين حوالي  األرشيف ودور اإلدارة في تكريس حق النفاذ والبيانات المفتوحة
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ة على إدراج محور التكوين الخاص بالنفاذ يالثقافالشؤون  تعمل إدارة التكوين والرسكلة بوزارة كما 

 .جها السنوية للتكوينموذلك ببرا والمحاور المالصقة له كمحور الشفافية اإلدارية وغيرها من المحاور

برامج التكوين التي انتفع بها أعوان سواء من اإلدارة  حيث نفذت 2112وقد تواصل ذلك خالل سنة 

 .2112المركزية أو الجهات خالل الثالثي األخير من سنة 

 

خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة إعداد :ترجمة إلتزامات الوزارة ضمن برامج ومشاريع وطنية  -7

 2118-2116 الحكومة المفتوحة

جدانفي  11في إطار انخدراط تدونس ضدمن مبدادرة شدراكة الحكومدة المفتوحدة مندذ ينصهر إعداد هذه الخطّة 

صالحات من قبل الحكومة بالتعاون مع المجتمدع المددني مدن شدأنها أن إويمثل مرحلة جديدة إلحداث  2111

ل ولدى التدي تدّم القيدام بهدا خدالتكّرس مبادئ الحوكمدة والشدفافية بالقطداع العدام مدع االسدتفادة مدن التجربدة األ

 .2112-2111إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية األولى خالل سنتي 

التعهدد )وقد تّم إدراج البيانات الثقافية المفتوحة كتعهّد في هذا البرندامج  ادتعهّ  14على حيث تقوم هذه الخطّة 

نشددر فددتح البيانددات الثقافيددة العموميددة و مشدداريع تهددم  2ويشددمل تعهددد وزارة الشددؤون الثقافيددة عدددد ( 4رقددم 

باعتمدداد أفضددل التكنولوجيددات الحديثددة للمعلومددات  والمهرجانددات الثقافيددة بالتظدداهرات الخاصددة المعطيددات

فتح التسجيالت الصوتية واألرشيا الدورقي الخداص بمركدز الموسديقى و  ( نظام األجندة الثقافية) واالتصال

 .العربية والمتوسطية

IV- معوقاتالتحديات وال  
  بالتشريعاتالنقاقص المرتبطة: 

في اتجاه حريدة ومثّل خطوة ايجابية  لئن أصبح في القانون التونسي الحق في النفاذ إلى المعلومة حقا أساسيا،

إال أن تكريسه في النظام القانوني التونسدي يسدتوجب  ،التعبير وتطوير المنظومة االتصالية للهياكل العمومية

إضافة إلى إستكمال كامدل المنظومدة  (والمناشير األوامر المتعلقة بتطبيقه) وضع اآلليات الضرورية لتفعيله 

تركيدز هيئدة النفداذ إلدى المعلومدة والقدانون المتعلدق بحمايدة المبلغدين عدن الفسداد والقدانون )القانونية للشدفافية 

ق بإعادة إستعمال المعطيات ومنظومة تصنيا الوثائق اإلداريدة ومقدرر وزيدر الماليدة المتعلدق بضدبط المتعل

 ....(التكاليا وميثاق البيانات المفتوحة 

 ....حقيقية لضمان هذا الحقوإدارية وهو ما يطرح تساؤالت بخصوص توفر إرادة سياسية 

 النقاقص المرتبطة بواقع النفاذ: 

 

عدم وضوح مهام المكلا بالنفاذ للمعلومدة وموقعده داخدل إن عدم إفراد هيكل خاص بالنفاذ أدى إلى  -

 .اإلدارة وحجم المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقه مع عدم تفّرغه الكلي

 .عدم تخصيص انتدابات جديدة بعنوان خطّة مكلا بالنفاذ -
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 .لى المعلومةغياب خطة عمل وطنية موّحدة تخص برنامج النفاذ إ -

 أصبح الغيا 11ضبابية اإلجراءات بما أن الهيئة لم يتم تركيزها بعد والمرسوم عدد  -

 غياب تصنيا وطني للوثائق اإلدارية يفتح الباب أمام الضبابية  -

 

V- التوصيات والمقترحات 

 

للشؤون الثقافية والمؤسسات تحت  إنبثقت جملة من التوصيات والمقترحات من طرف المندوبيات الجهوية

 :اإلشراف فيما يلي ملخص لها

 إستكمال المنظومة القانونية والترتيبية للنفاذ -

تقوم بالمشاركة في إعداد وسائل  تكوين لجان أو مجموعات مكونة من المكلفين بالنفاذ بكافة الوزارات، -

عمل مشتركة كدليل اإلجراءات وجرد وتصنيا الوثائق اإلدارية المشتركة وإعداد خطط عمل قابلة للتنفيذ 

 .وذلك قصد التشاور وإعداد وسائل عمل ثرية وموحدة... على مستوى كل وزارة 

 .مستوى الجهوي والوطنيتنظيم المزيد من الزيارات الميدانية للتحسيس بالبرنامج على ال -

يشمل كل المؤسسات الثقافية التابعة للوزارة ( توحيد الهوية البصرية) إحداث نموذج لموقع واب موّحد  -

من مندوبيات ومراكز ثقافية ومكتبات عمومية حتى تسهل عملية التواصل بين المركز والمؤسسات 

 .المذكورة

 .النفاذ من طرف التفقديات الوزارية إعتماد مآالت مهام التقييم المجراة في مجال -

 إصدار منشور يتعلق بالتحفيز على فتح المعطيات القابلة للنشر وتنظيم األرشيا -

 .تنظيم زيارات ميدانية للتحسيس بالبرنامج على مستوى الجهات -

 .توفير اإلمكانيات للتكوين وإلحداث مواقع واب للمندوبيات -

جال النفاذ إلى المعلومة بحيث ال يقتصر التكوين على المكلا بالنفاذ تكوين اإلطارات واألعوان في م -

ونائبه وذلك بهدف التحسيس بأهميّة وضرورة التعاون والتنسيق بين جميع المصالح لتوفير المعلومة في 

 .اآلجال المحّددة حسب القانون

اذ إلى المعلومة والمساهمة في تنظيم ملتقيات استشارية لتبادل التجارب والخبرات في تنفيذ برنامج النف -

 .مزيد تطويره

ضرورة النظر في تخصيص إعتمادات بالميزانية خاصة بالنفاذ إلى المعلومة وذلك بهدف تكريس هذا  -

 .الحق على المستوى العملي وخاصة فيما يتعلق بالنشر اإلستباقي للمعلومة

 ة                                              مكل  بالنفاذ إلى المعلومال                                                                                      

   سلوى عبد الخالق                                                                                             

 

 


