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I- المقدمة 
الحق في النفاذ بالمتعلق  2016لسنة  22القانون األساسي عدد تنفيذ مقتضيات  في إطاريندرج هذا التقرير 

  المعلومة،إلى 

تطبيقما لمما  في اتجاه دعم  رريمة التعبيمر وترسميا دواعمد الةمفافية والمسما لة خطوة مهمةهذا القانون ويعتبر 

 .وتنفيذا اللتزامات تونس الدولية (،32الدستور الجديد للجمهورية التونسية )الفصل نص عليه 

انونية القوص لنصوزارة المتعلق بالبرنامج المذكور يخضع إضافة إلى االتجدر اإلشارة إلى أن نةاط كما 

بالنفاذ  لقالمتع 2011ماي  26المؤرخ في  2011لسنة  41مرسوم عدد الوالترتيبية الصادرة في الغرض )

 2011جوان  11المؤرخ في  2011لسنة  54، كما تّ  تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد الوثائق اإلدارية إلى

 إلىذ بالنفا المتعلق 2012ماي  05 بتارياالحكومة  عن رئيسالصادر  2012لسنة  25منةور عدد وال

 والجدول لبرنامجإلى الضوابط والمرارل التي رددتها خارطة الطريق المتعلقة باتخضع  (،الوثائق اإلدارية

 الزمني لتنفيذها والمنجزة على مستوى الوزارة.

مة هو ى المعلوذ إلا، ذلك أن نجاح رق النف"القانون ال يصنع الربيع ورده" إال أنه البد من التذكير هنا أن

، األساسي قانونمسؤولية مةتركة تتطلب إنخراط جميع األطراف المعنية، بد ا بالهياكل الخاضعة ألركام ال

  ومرورا بالمكلفين بالنفاذ وانتها ا بمنظوري اإلدارة والمجتمع المدني، كل من مودعه.

لما وفقا  2017لسنة  البرنامج المذكوررول ة يالثقافالةؤون وبنا  على ما تقدم يمكن تلخيص نةاط وزارة 

 يلي من بيانات.

II- اإلطار القانوني للنفاذ 
 

 التشريعات الصادرة في الغرض: -1

دراجه كحق إوتطور إلى أن ت   2011لقد نةأ رق النفاذ إلى المعلومة في تونس عن طريق مرسوم في سنة 

 .2014سنة دستوري في 

المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية  2011ماي  26في المؤرخ  2011لسنة  41ريث أردث المرسوم عدد 

، رق النفاذ الذي ل  يكن مقننا من دبل وإن كانت الدولة التونسية مصاددة على اإلعالن للهياكل العمومية

" لكل شخص الحق  التي تنّص على أنّهمنه  19هذا الحق من خالل المادة  العالمي لحقوق اإلنسان الذي يقر

أي والتعبير، ويةمل هذا الحق ررية اعتناق اآلرا  دون أي تدخل، واستقا  األنبا  واألفكار في ررية الر
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، إضافة إلى بعض اإلتفاديات القطاعية "وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

 األخرى. 

 11ؤرخ في الم 2011لسنة  54ت  إتمامه وتنقيحه بالمرسوم عدد  اإلجرا ات فقدبعض ونظرا لعدم وضوح 

  2011جوان 

 5ؤرخ في الم 25منةور رئاسة الحكومة عدد ث  ت  تفسير هذه المراسي  ووضعها ريز التطبيق عن طريق 

 .2012ماي 

لالزمة اليات عات اإلداريين والمجتمع المدني لمزيد تعزيز هذا الحق وتوضيحه ووضع اآلواستجابة لتطلّ 

من  32لفصل ، فقد ت  إدراره كمبدأ دستوري ضمن اوفقا للمعايير الدولية المعتمدة في الغرض لتطبيقه

 .2014دستور الجمهورية التونسية لسنة 

 22د في صمدور القمانون عمدله  الدولة ضامن وجعلودد ساه  إدراج هذا الحق ضمن الحقوق الدستورية 

ريّمز  عمّوض منمذ دخولمه )المذي المتعلّمق بالنفماذ إلمى المعلوممة 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة 

نيمة التمي نوتجماوز همذا المنص العوائمق القا ودمد الممذكور( 41المرسموم عمدد  2017ممارس  29النفاذ يوم 

ي فمدموانين األولمى  ةمرالعممن بمين  2016لسمنة  22صمنّ  القمانون عمدد كمما  41تضمنها المرسموم عمدد 

عمي أو ضممن رمق كمل شمخص طبيجما  همذا القمانون لي . ودمدير الدولية في الغمرضالعال  الستجابته للمعاي

 .لى المعلومة ولتعزيز مبدأ الةفافيةإمعنوي في النفاذ 

 

 :ةيالثقاف الشؤون خطة العمل التنفيذية لوزارة -2

ووضع هة مج من جطراف الفاعلة في البرناة على تحديد األيالثقافالةؤون ذية لوزارة إعتمدت الخطة التنفي

 خطة زمنية لإلنجاز مواكبة لإلستراتيجية العامة للنفاذ.

 األطراف الفاعلة في البرنامج  -

 وزارة األطراف التالية:الريث يتولى تنفيذ البرنامج على مستوى 

 ونائبه. المعلومة  بالنفاذ إلى المكلّ  - 

   ة.يالثقافالةؤون ريق عمل ت  تكوينه على مستوى إدارة التنظي  واألساليب واإلعالمية بوزارة ف -  

 بمتابعةفة مكلاستةارية وهي لجنة وتحيينها  الةؤون الثقافيةجنة إدارية ت  تكوينها على مستوى وزارة ل - 

لقة ائل المتعاالستةارة رول جميع المستقدي  ، وتتولى بالخصوص الوزارةب المعلومةبرنامج النفاذ إلى 

  .ومطالب النفاذ بمجال تطبيق دانون النفاذ إلى المعلومة
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 30لّ  ومك 34لي للنفاذ على مستوى الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة )روا ينومنسق ينفت  تكوين مكلّ  -

 (منّسقا 19نائبا و

ة وت  يالثقافالةؤون ريثيات المةروع وأهدافه والخطوط الكبرى لتنفيذه على مستوى وزارة  ت  تحديد -

 تدوينها ضمن بطادة مةروع.

 اعتماد خطة تنفيذية لوزارة الشؤون الثقافية: -

رنامج على المدى القصير   إعداد خارطة طريق تبين بكل ددة مرارل وطرق وآليات تنفيذ البت - 

 والمتوسط.

 والتي فيةالةؤون الثقاد مخطط زمني تفصيلي لتنفيذ البرنامج وفقا للرؤيا المعتمدة من وزارة ت  إعدا -

باشر في اعل مفتطمح إلى تأهيل كافة اإلدارات والهياكل الراجعة بالنظر للوزارة للتطور من منتفع إلى 

 لنفاذ.ا( processusجرا ات ومسارات )المةروع )العمل على تركيز المركزية المةروع( بهدف تبسيط إ

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

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

  :عبر وتعزيز دي  الةفافية والمسا لة مكافحة الفساد اإلداري وتهدف هذه الخطة إلى

 لمعطيات عبر موادع الواباالستبادي ل نةرال -

 ةيلثقافالةؤون بوزارة اتحديد خطة تنفيذية للبرنامج خاصة  -

 شفافية المعامالت اإلدارية ومصدادية اإلدارةدع   -

 تحسين جودة المرفق الثقافي العمومي -

 الهياكل والمؤسسات التابعة لها دع  الثقة في الوزارة وفي -

ة ومات دابللمنةورة يمكن أن تمثل نواة لتطوير منظاريث أن المعطيات  المساهمة في التنمية اإلدتصادية -

 كما أنّها تفيد البارثين وأصحاب الدراسات للتعامل التجاري

نيما فوادع الواب عبر إدترارمات وإسمتغالل المعطيمات المعطيات وم ألشكالتنمية النارية الجمالية والفنية  - 

 من دبل المبحرين على الواب

 إعممدادو إمكانيممات البحممث العلمممي عبممر تةممارت المعلوممماتوتةممجيع تعزيممز إنتمماج معممارف جديممدة ودعمم   -

  وتطوير دواعد بيانات

من اإلستراتيجية العامة  اجز  الةؤون الثقافيةبوزارة  المعلومةتعتبر الخطة التنفيذية لبرنامج النفاذ إلى و

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

http://www.openculture.gov.tn/
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في تحقيق األهداف الةاملة للبرنامج من  الةؤون الثقافيةيضمن مساهمة وزارة  االرتباطلتطبيقها وهذا 

في تنفيذ برنامجها الةؤون الثقافية مساندة رئاسة الحكومة لوزارة  يوفر رظوظجهة، ومن جهة أخرى فهو 

 عملي.ال

III- تكريس حق النفاذ  
 المخطط التنفيذي للوزارة والمرارل المعتمدة لإلنجاز -1

تعرض را للخاصة من ريث الجدول الزمني للتنفيذ نظ للوزارة ت  إدخال تعديالت على الخطة التنفيذية

، 2016 التي ت  تجاوزها خالل سنة 41العراديل القانونية للمرسوم عدد )لبعض مستوجبات التعديل 

 از(ا  اإلنجج أثنالمفهوم للبرنام، تطور النظرة وفي فترته األولى اإلداري المحدود مع البرنامج التعاطي

 محاور العمل

)البرنامج 

 التنفيذي(

الفعاليات واألنشطة  األهداف

 والوسائل

نسبة اإلنجاز/  التنفيذ

عدد أو كمية 

 العمل

: 1عمدد المررلة 

مرحلة إستتيعا  

 البرنامج
(légitimation du 

programme) 

مممممممممن نمممممممموفمبر 

إلمممممممممممممممى  2012

2013مارس   

التحسمممممممميس 

ووضمممممممممممممع 

رؤيممممممممممممممممممة 

واضمممممممممممحة 

 للبرنامج

 

إعممداد خطممة تنفيذيممة وبرنممامج 

 زمني

إمتممدت هممذه المررلممة علممى 

أسابيع إلى موفى ممارس  8

2013 

 %70روالي 

تكمممموين فريممممق عمممممل إلعممممداد 

 الخطة التنفيذية للبرنامج

القيمممممممام بزيمممممممارات ميدانيمممممممة 

الراجعممممة بممممالنظر إلدارات لمممم

بغايممممممة التعريمممممم  للمممممموزارة 

 وتحفيممممز اإلداراتبالبرنممممامج 

 الالزمة العنايةإيالئه على 

تكمممموين لجنممممة إداريممممة لتنفيممممذ 

 ومتابعة البرنامج

إعمممداد يممموم تحسيسمممي لفائمممدة 

المةمممممممرفين علمممممممى اإلدارات 

 بوزارة الثقافة

: 2المررلة عمدد 

مرحلتتتة التكيتتتف 

 مع البرنامج
(phase 

d’adaptation du 

programme 

مممممممممن مممممممممارس 

إلمممممممممممممممى  2013

2016ديسمبر   

 

تمثمممممممممممممممممممل 

لمررلمممممممممممة ا

الحاسممممممممممممة 

هممدفها جمممع 

وتحليمممممممممممممل 

ونةمممممممممممممممممر 

المعطيمممممممات 

 ومعالجتها

 تلقي المعطيات ومعالجتها
غيممر محممددة ب:جممال: عمممل 

 متواصل

تمممممت معالجممممة 

المعطيات التمي 

تمم  تلقيهمما أكثممر 

 100مممممممممممممممممن 

مجموعممممة مممممن 

 الوثائق 

النةمممر اإلسمممتبادي للمعطيمممات 

 التي تمت معالجتها 

تمم  اإلنطممالق فممي ذلممك فممي 

علمممى مودمممع  2013 أفريمممل

رئاسمممة الحكوممممة للبيانمممات 

 المفتورة
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تنفيذ هذه  كان

المررلة مرتبط 

بتقدم تنفيذ 

برنامج الخطة 

االستراتيجية 

على مستوى 

رئاسة الحكومة 

)مراجعة 

النصوص 

القانونية 

والمصاددة 

عليها، اعتماد 

خطة تنفيذية 

مصادق عليها،( 

وكذلك بمدى 

االلتزام السياسي 

واإلداري 

للفاعلين على 

مستوى تطبيق 

البرنامج، ودد 

تعطلت هذه 

المررلة إلى 

رين صدور 

القانون األساسي 

بتاريا  22عدد 

مارس  24

المتعلق  2016

بحق النفاذ إلى 

 المعلومة 

دايممممة مممممن شممممهر ممممماي ب -

إلمممممى أوائمممممل سمممممنة  2013

علمممى مودمممع المممواب  2014

 لوزارة الثقافة
(www.culture.tn) 

جممممموان  30بدايمممممة ممممممن  -

على مودع البيانمات  2016

المفتورممة الخمماص بمموزارة 

 الةؤون الثقافية
www.openculture.gov.tn  

العمل على تركيز  ت ّ  -

داعدة بيانات خاصة 

بالبيانات المفتورة 

(CKAN بالتعاون مع )

 وزارة الصناعة

 

إعمممممممممداد نمممممممممماذج مورمممممممممدة 

 للمعطيات

في إعمداد همذه  نطالقت  اال

 النماذج
 

تحيممممين المعطيممممات التممممي تمممم  

 نةرها

وفقما للمعطيمات يت  التحيين 

 التي يت  تلقيها
 

 متابعة تفاعل المواطنين

عمليمممممممممة  7289عمممممممممدد  -

 اطالع

عمليمممممممة  16166دد عممممممم -

 تحميل للوثائق

100% 

متابعمممممة مطالمممممب وعمممممرائض 

 المواطنين

مطلبممما  65تممم  التوصمممل بممم  

  2017إلى غاية سنة 

 

 

 إعداد تقارير النةاط

تممم  إعمممداد تقمممارير النةممماط 

، 2013) السممممممممممممممممممممممممنوية

وتمممممممممممممت  (2014،2015

إرالتهممممما علمممممى المصمممممالح 

 المختصة برئاسة الحكوممة

 إضافة إلى نةرها

50% 

ومكلفممين  إعمداد شممبكة منسممقين

بالنفمماذ بالجهممات والمؤسسممات 

 تحت اإلشراف

 %100 ت  اإلنجاز

 %80رضر اللقما  مجموعمة ممن  لقممما ات تحسيسممميةتممم  تنظمممي  

http://www.culture.tn/
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رممممول النفمممماذ إلممممى المعلومممممة 

لفائمممدة كافمممة هياكمممل الممموزارة 

والمؤسسممات تحممت اإلشممراف 

بعممد صممدور دممانون النفمماذ إلممى 

 2016و 2014المعلومممممممممممممة 

 2017و

ممثلممممي المجتمممممع المممممدني 

ومثّمممل أول لقممما  تحسيسمممي 

يت  على مستوى الوزارات 

 بعد صدور دانون النفاذ

 ينإعداد برنامج تكو

ت  إنجاز دورتين تكوينيتين 

لفائمممممممدة إطمممممممارات اإلدارة 

المركزيممممممممممة والجهويممممممممممة 

والمؤسسمممممممممممات تحمممممممممممت 

 29-28اإلشممممراف بتممممارخ 

جمموان  7-6و 2016أفريممل 

إنتفمممع بهممما إلمممى رمممد  2016

اآلن روالي سمتون متكونما. 

هذا ويت  العمل علمى تنظمي  

دورات أخممممممممممرى علممممممممممى 

 مستوى الجهات

100% 

 إعداد دليل إجرا ات مبسط

تممم  إعمممداد دليمممل الممممواطن 

للنفاذ إلى المعلوممة وكمذلك 

 دليل عمل المكل  بالنفاذ

100% 

إعداد دائمة في الوثائق القابلمة 

جرد وتصني  الوثائق )للنةر 

 اإلدارية بالوزارة(

بصدد اإلنجاز بالتنسيق مع 

مصمممالح رئاسمممة الحكوممممة 

)برنمممممامج جمممممرد الوثمممممائق 

 القابلة للنةر(

تعتبممممممممر وزارة 

الثقافية الةؤون 

مممممممممممن بممممممممممين 

المممممممممممممموزارات 

النموذجيمممة فمممي 

 هذا اإلطار

  
مسممممك سممممجل مممممرد  خمممماص 

 بمطالب النفاذ
 % 100 تّ  اإلنجاز
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 :3عدد المررلة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمكن  

وتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتوي  

 البرنامج
(appropriation 

du programme) 
ممممممممممن جمممممممممانفي 

إلممى أوت  2017

2019   

مررلممممممممممممممة 

تفممممممممممممويض 

التعامممل مممع 

البرنممممممممممامج 

إلممممممممممممممممممممممى 

المنسمممممممممقين 

والمكلفمممممممين 

علممممممممممممممممممممى 

مسممممممممممممتوى 

 الهياكل

 

 

 

 

 

 

 

 

صمممياغة موادمممع واب خاصمممة 

 بكافة المندوبيات

 

المممممتمكن ممممممن خصوصممممميات 

البرنممممامج مممممن طممممرف كافممممة 

 الهياكل

البيانات  بوابةتّ  وضع  -

على الخط في  المفتورة

مستهل شهر نوفمبر 

يمكن النفاذ اليها و 2017

التالي:  عبر الرابط
http://www.openculture.go

/v.tn 
 

 

 

 بصدد التجربة تّ  اإلنجاز

 

 

 بصدد اإلنجاز

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

60 % 

 الجانب المؤسساتي -2

ي عديممد ت دممانون النفمماذ فمملمتطلبمما االعتبممارزارة والمؤسسممات الراجعممة لهمما بممالنظر ل خممذ بعممين الممو تسممعى

 ت  تسجيل: 2017ريث أنه وخالل سنة  نةاطاتها،

يسممتجيب ألرممدث تقنيممات التكنولوجيمما  لمموزارة الةممؤون الثقافيممة جديممد مودممع واب رسمممي صممياغة -

ويمكمن  2018جمانفي  22للعمموم بتماريا  نةمر المستعملة في مجال البيانات المفتورة في العال  ودمد

 www.culture.gov.tnزيارته على العنوان التالي: 

نمات الخاصمة بالقطماع الثقمافي وإدراج البيا لبيانات المفتورةخاص باإنجاز مودع واب جديد للوزارة  -

 www.openculture.gov.tnصلبه: 

 قانطلمم( بالتعمماون مممع وزارة الصممناعة CKANات المفتورممة )تركيممز داعممدة بيانممات خاصممة بالبيانمم -

 فممي مسممتهل شممهر نمموفمبروتممّ  وضممعها علممى الخممّط  2017ا خممالل السداسممي الثمماني لسممنة العمممل بهمم

2017. 

 إلى هدفت تبالتظاهرات الثقافية والمهرجانا األجندة الثقافية وهي منظومة تعنىمنظومة  يزترك -

 لخاصةاتعزيز شفافية القطاع الثقافي والتعري  بالمخزون الوطني من خالل إتارة المعطيات 

بجميع التظاهرات التي تت  على المستوى المركزي والجهوي 

  www.agendaculturel.gov.tn :والمحلي

الل الجهويمة للةمؤون الثقافيمة سميتّ  فتحهما خم مودمع واب جديمد خماص بالمنمدوبيات 24صياغة عمدد  -

 .2018السداسي األول من سنة 

لخمماص تحيممين دليممل إجممرا ات النفمماذ إلممى المعلومممة الخمماص بممالمواطن وكممذلك دليممل اإلجممرا ات اتممّ   -

 بالمكل  بالنفاذ.

 معلومة.ال إلى النفاذ بنةاط الخاصة السنوية التقارير نةر -

 والمعلومات وتطوير آليات التواصل. تحّسن على مستوى توافر المعطيات -

  ل النفاذ إلى المعلومةتكوينية رودورات  مواكبة ورضور -

http://www.openculture.gov.tn/
http://www.openculture.gov.tn/
http://www.culture.gov.tn/
http://www.openculture.gov.tn/
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مكتمب  عبمر اإلدارة على تسماؤالت الممواطن وتجاوبهما ممع استفسماراته  وادترارماته  المواردةإجابة  -

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

، رونيممةباعتبارهمما دنمماة للمةمماركة االلكت خاصممة بممالوزارة علممى مودممع "الفايسممبوت"الصممفحة ال تطممّور -

ن التحييبمنظمرا لتميّزهما  وتفاعمل كبيمر ممن دبمل جمهورهما تةمهد إدبماال هاّمما ممن دبمل المبحمرينالتي 

  .رتوائها لكافة األنةطة وكافة األرداث الثقافيةالو والتجدّد والتطّور المتواصل

بيانمات ة والتي لها موادع واب، إرداث رابمط لليالثقاف الةؤون المؤسسات تحت إشراف وزارةتولت  -

 قى العربيمةركمز الموسميموكالمة إريما  التمراث والتنميمة الثقافيمة، المفتورة )المعهد الوطني للتراث، 

بهمما  ةالخاصممبيانممات تحيممين ال (المركممز المموطني للسممينما والصممورة... والمتوسممطية النجمممة الزهممرا ،

 وتطويرها.

فممي  علممى مزيممد التطمموير فممي بعممض الوسممائل المعتمممدةعملممت المنممدوبيات الجهويممة للةممؤون الثقافيممة  -

يات علممى تسممهيل عمليممة النفمماذ إلممى المعلومممة )أدلّممة األنةممطة الثقافيممة، الصممفحات الرسمممية للمنممدوب

 "الفايسبوت"....(

ا نمى خاصمة بتلقمي مطالمب النفماذ ومعالجتهما والمرد عليهمتع تّ  إرداث خلية نفاذ في بعمض المنمدوبيات  -

 القصرين(.مثال )

 كما واصلت بعض المندوبيات عملية فرز وتصمني  األرشمي  ودعمت المؤسسمات الثقافيمة الراجعمة -

ه  إليهمما بممالنظر )دور ثقافممة ومكتبممات عموميممة( إلممى تنظممي  وفممرز وتصممني  األرشممي  الراجممع إلممي

تعممي   تممدة ورسمب اآلليمات المعممول بهما فمي الغمرض ودمد تمّ  وفقما لمذلكبالنظر وفمق المعمايير المع

 وتوزيع جداول مدد استبقا  الوثائق المةتركة وجداول التصني .

ة كممذلك ررصممت معظمم  المنممدوبيات الجهويممة للةممؤون الثقافيممة علممى نةممر أهممّ  التظمماهرات واألنةممط -

 جندا الثقافية.الثقافية للمندوبية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر باأل

لة مسمأبرمجة دورات تكوينية لفائمدة أعوانهما وإطاراتهما للنظمر فمي على بعض المندوبيات  ررصت -

 الضمانات القانونية لتأمين الحّق في النفاذ إلى المعلومة.

دارة تطبيمممق نتمممائج الدراسمممة اإلسمممتراتيجية لتطممموير اإلفمممي مررلمممة تنفيمممذ ووزارة الةمممؤون الثقافيمممة  -

امتمداد الخطمة  والمقّرر تطبيقها على 2015اإللكترونية بالقطاع الثقافي، التي تّ  إنجازها خالل سنة 

االعتبار تطبيق مبدأ النفاذ بالوزارة كما بينمت  ودد أخذت هذه الدراسة بعين 2020-2016الخماسية 

 هذا الحق والقوانين المتعلقة به.األعمال المطلوبة لتطبيق 

ؤسمما  بمقتضممى مقممررات ممضمماة مممن طممرف رالممذين تممّ  تعييممنه  ه  يالمكلفممين بالنفمماذ ونممائب بلممع عممدد -

ي نائبما علمى المسمتوى الجهمو 21مكلم  و 24مكل  ونائب له على المستوى المركزي و)اإلدارات 

عيمين سمتكمال إتخماذ مقمررات التنائبين بالمؤسسات تحت اإلشراف ويت  الحث علمى ا 8مكلفين و 9و

 في الغرض(.

 

 كما تجدر اإلشارة إلى مجهود بعض الهياكل في الغرض:

المركز الوطني لالتّصال الثقافي*   

وهو  2017انطلق المشروع في مارس  

يهدف الى تمكين رواد الكتاب من 
وذلك عبر  االطالع على رصيد المكتبة

)مكتبة  إنشاء بنك معطيات تفاعلي مرقمن
عنوان(  4000علي الدوعاجي أكثر من 

 رقمنة رصيد المكتبة
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أو اقتناء الكتب أو اإلصدارات أو 
 المطالعة أو القيام ببحوث.

انطلق تفعيل المنظومة منذ شهر أكتوبر  
وما نالحظه أن نسبة تجاوب  2017

المؤسسات الثقافية على النطاق الوطني قد 
في  ارتفعت مقارنة بالبداية وهي اآلن

 تحسن ملحوظ

 األجندة الثقافية

ع تّم إعداد جدول إتالف الوثائق بالتنسيق م 
 اإلدارة الفرعية لألرشيف والتوثيق

انطلق المركز في إعداد جداول مدد 
 االستبقاء

 تنظيم أرشيف المركز

للسينما والصورة المركز الوطني*   

 
 

https://www.cnci.tn 

 

 
  إنشاء ركن البيانات المفتوحة

Open data 
بالصفحة الرسمية لموقع واب المركز     

باللغتين العربية والفرنسية    
 
 
 
 

 

 

تخصيص ركن للنفاذ إلى المعلومة صلب 

قع الخاص بالمركزالمو  

مركز الموسيقى العربية والمتوسطية*   

http://www.cmam.tn 

http://www.cmam.tn/opendata/ar.html 
 

http://www.cmam.tn/opendata/fr.html 

 

  ركن البيانات المفتوحة تحيين
Open data 

بالصفحة الرسمية لموقع واب المركز     
باللغتين العربية والفرنسية   

 ص بالمركزالتحيين المنتظ  للمودع الخا

باللغتين العربية والفرنسية والحرص على 
 تحيينه

المعهد الوطني للتراث*   
 
 

http://www.inp.rnrt.tn 

 تحيين دوري للبيانات المضمنة بموقع المعهد والمتعلقة أساسا بنشاطه

بمقر المعهد للتعريف بأحكام القانون األساسي  2017ماي  04القيام بيوم دراسي بتاريخ 

 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.

وفرة بالموقع.برمجة مزيد تكوين اإلطارات واالعوان وإثراء البيانات المت  

وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية*   

يل لتحم إضافة رابطحسن تصميم الموفع و )مراجعة تطوير وتحيين الموقع الحالي للوكالة 
 الوثائق القابلة للتحميل مع توفير خدمات على الخط..(

 
www.patrimoinedetunisie.com.tn 

 

 إحداث فريق عمل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة

 إنجاز موقع واب خاص بالنفاذ إلى المعلومة ال يزال تحت التجربة

 إنجاز رابط البيانات المفتوحة ضمن موقع واب الوكالة

 إعداد دليل إجراءات النفاذ إلى الوثائق االدارية 

 الوطنيالمسرح * 

 
www.theatrenational.tn 

 

 بالمسرح  خاص إنجاز موقع واب

 إدماج برنامج النفاذ إلى المعلومة صلب الموقع في طور اإلنجاز

  

 

https://www.cnci.tn/
http://www.cmam.tn/
http://www.cmam.tn/opendata/ar.html
http://www.cmam.tn/opendata/fr.html
http://www.inp.rnrt.tn/
http://www.patrimoinedetunisie.com.tn/
http://www.theatrenational.tn/
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 النةر اإلستبادي  -3

 المستوى المركزي 3.1

  :المفتوحةموقع البيانات *                              

جموعمة ممن موالمذي يتضمّمن الخاّص بوزارة الةؤون الثقافية  ودع البيانات المفتورةجديدة لموضع نسخة ت  

بصمرية  وفنمون سممعية البيانات التي تهّ  كافة المجاالت الثقافية من موسميقى وردمص وكتماب وفنمون ركحيمة

                                             وتمممممممممممممراث وفنمممممممممممممون تةمممممممممممممكيلية والنةممممممممممممماطات المتعلقمممممممممممممة بمؤسسمممممممممممممات العممممممممممممممل الثقمممممممممممممافي

، وبالتمممالي سممميفتح همممذا المودمممع المجمممال 2017 خمممالل (Jeux de données))مجوعمممة بيانمممات  58 )عمممدد

 من بيانات مفتورة. الستعماالت جديدة ذات ديمة مضافة باعتماد ما يوفره

 

 

 ودد تّ  عرض هذه المعلومات أو البيانات بأكثر من طريقة لتسهيل االستفادة منها.
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ت ه البيانماتّ  تخزين جميع البيانات الخاصة بكافمة األنةمطة بطمرق متكاملمة ودديقمه وتصمني  وتنظمي  همذهذا و

التمي  بعمة التغيمراتالمودمع رريصمين علمى متابحيث يسهل استرجاعها في المسمتقبل، كمما أّن المةمرفين علمى 

ص فمي الصمورةعلمى تحدث في البيانات المخزنمة و المالئممة  إدخمال التعمديالت الالزممة عليهما، رتمى تكمون دائمما

 الستخدامها فور طلبها.

( ورسممب المؤسسممات الخاضممعة إلشممراف groupesودممد تممّ  تقسممي  البيانممات والمعطيممات وفممق مجموعممات )

كلممات  عن المعلومة المطلوبة من طرف المسمتخدمين همذا باإلضمافة إلمى وجمودالوزارة وذلك لتسهيل البحث 

 .مفاتيح ومجال للبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمي  وتحليل خرائط   كمممممممممما تممممممممم ّ 

الجغرافممممممي لمختلمممممم   تحمدّد المودممع 

التابعممممممممممة للمممممممممموزارة  الهياكممممممممممممممل 

معاهممممممممممممد جهويممممممممممممة  )متمممممممممار ، 

.......( وذلك باستخدام  للموسمممممميقى، 

تقنيمممات نظممم   الجغرافيممة. المعلوممات 
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 نةرها على:وتحيين البيانات تّ  

مع مودع البيانات المفتورة المتطورة ال سيما المودع الجديد للوزارة وهو مودع متطور يضمن التفاعل  -

  المودع الجديد للحكومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

  للبيانات المفتورة الجديدالحكومي  المودعجاري العمل على نةرها على كما 

 برنامج جرد البيانات المفتوحة للعموم:

ويممذكر أنممه تمم   (2018 جممانفي 30) االنطممالق فممي المةممروع المتعلممق بجممرد البيانممات العموميممة وتصممنيفها -

وزارة نموذجيممة لتنفيممذ هممذا المةممروع باعتبارهمما مممن المموزارات  11اختيممار وزارة الةممؤون الثقافيممة مممن بممين 

الرائدة في مجال البيانات المفتورة. ويهدف هذا الجرد إلى تركيز مرجعية عمل موردة لفتح البيانات وإنةما  
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تحها وإعادة استغاللها إلى جانمب دعم  الموزارات لنةمر مخزون شامل للمعطيات العمومية ووضع أولويات ف

معطياتها في شكل مفتوح وفقا ألركام التةاريع الجاري العمل بها وتيسير إعادة اسمتعمال البيانمات المنةمورة 

 .لتطوير خدمات إلكترونية جديدة ذات ديمة مضافة من شأنها تدعي  التنمية االدتصادية بالبالد

 يعلى المستوى الجهو 3.2

ع مودم 24عمدد )الجهويمة للةمؤون الثقافيمة  لفائدة كافمة المنمدوبيات ةدع واب نموذجيامو بإعدادالوزارة  دامت

 مممنأنموذج ودممد تممّ  فممتح مودممع مندوبيممة أريانممة كمملتمكينهمما مممن نةممر بياناتهمما والتفاعممل مممع المممواطنين وواب( 

زم فممي بعممد تلقممي المنممدوبيات للتكمموين الممال 2018للعممموم خممالل سممنة موادممع المنممدوبيات  بممادي المزمممع فممتح

 الغرض الذي ستةرف عليه الوزارة.

يمة داراإلافية لةمفا  لمبمدأوتفعميالالهياكمل في إطار مواصلة نةر المعلومات بمبادرة ممن مع اإلشارة إلى أنه و

ألنةمطة باالخاصمة  جملة ممن المعلومماتإدراج  أغلب المندوبيات تواصلوررصا على تقدي  المعلومة رينيا 

نمدة وعلمى مودمع األج (facebookالثقافية في كامل تراب الجمهورية علمى صمفحات التواصمل االجتمماعي )

 .الثقافية

 فيما يلي جدول يبين مجهود بعض المندوبيات في نةر أنةطتها وبرامجها:

مندوبيـــــــة تـــــــــونس*   
 ع/ر الوثائق المنشورة التاريخ الوسيلة / اآلداة

الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر 
 شبكة الفايسبوك

األنشطة والبرامج الثقافية المنتظمة بالمؤسسات  كلّ  نشر 
 الراجعة إليها بالنظر

01 

 02 نشر جميع االستشارات الخاصة بالتزّود  " "               " "                 " "

      " "               " "           " "  03 اإلعالن عن جميع المناظرات ونتائجها  

نشر التوضيحات الالزمة الخاصة بكيفية إعداد ملّف من   " "               " "                 " "
 طرف المجتمع المدني للحصول على دعم مالي

04 

 * مندوبيـــــــة توزر
الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر 

 شبكة الفايسبوك
بالمندوبية  األنشطة والبرامج الثقافية المنتظمة كلّ  نشر 

  المؤسسات الراجعة إليها بالنظرو
01 

 * مندوبيـــــــة جندوبة
الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر 

 شبكة الفايسبوك
والبرامج الثقافية المنتظمة نشر كل النشاطات الثقافية  

 بالمؤسسات الراجعة إليها بالنظر
01 

 * مندوبيـــــــة منوبة
الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر 

 شبكة الفايسبوك
والبرامج الثقافية المنتظمة نشر كل النشاطات الثقافية  

بالنظربالمؤسسات الراجعة إليها   
01 

 * مندوبيـــــــة بن عروس
الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر 

 شبكة الفايسبوك
والبرامج الثقافية المنتظمة نشر كل النشاطات الثقافية  

 بالمؤسسات الراجعة إليها بالنظر
01 

سليانة مندوبيـــــــة*  

الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر 
 شبكة الفايسبوك

ت األنشطة الثقافية التي تقوم بها المندوبية والمؤسسا 
 التابعة لها

01 

 المنح التي أسندت للجمعيات في إطار التمويل العمومي  " "               " "                 " "
 للجمعيات

02 

            " "   " "                 " "  03 نموذج مطلب نفاذ للمعلومة  

 04 وصل تسلم مطلب نفاذ  " "               " "                 " "

زغوان مندوبيـــــــة*    

الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر  األنشطة الثقافية التي تقوم بها المندوبية والمؤسسات   01 
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 التابعة لها شبكة الفايسبوك

 02 اإلعالن عن المناظرات ونتائجها  " "               " "                 " "

القصرين مندوبيـــــــة*   

الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر 
 شبكة الفايسبوك

2017جانفي  14  01 االحتفال بعيد الثورة 

2017جانفي  19 " "               " "                 " "  02 مكتبة الهواء الطلق 

2017جانفي  29 " "               " "                 " "  03 معرض فنون تشكيلية 

2017فيفري  11 " "               " "                 " "  04 يوم المطالعة 

" " "                 " "               " 2017فيفري  26   05 مسرح الشارع 

2017مارس  03 " "               " "                 " "  06 مهرجان سينما الطفل 

2017مارس  04 " "               " "                 " "  07 ألوان ربيع المسرح 

         " "               " "        " " 2017مارس  05   08 ربيع الطفل 

2017مارس  11 " "               " "                 " "  09 أيام الصورة الفوتوغرافية 

2017مارس  16 " "               " "                 " "  10 خيمة علي بن غذاهم للشعر 

2017 مارس 18 " "               " "                 " "  11 أيام الطفل المبدع 

2017مارس  20 " "               " "                 " "  12 االحتفال بعيد االستقالل 

2017مارس  25 " "               " "                 " "  13 المهرجان الجهوي للمسرح 

2017أفريل  09 " "               " "                 " "  14 مهرجان ربيع سبيطلة 

2017أفريل  15 " "               " "                 " "  15 المهرجان المتجول للفنون التشكيلية 

2017أفريل  17 " "               " "                 " "  16 أيام التراث واإلبداع 

2017أفريل  18 " "               " "                 " "  17 افتتاح شهر التراث 

2017أفريل  19 " "               " "                 " "  18 خيام التراث الشعبي 

2017أفريل  22 " "               " "                 " "  19 منتدى الثقافة الرقمية 

2017أفريل  23 " "               " "                 " " ورأيام فن الكاريكات   20 

2017ماي  06 " "               " "                 " "  21 ملتقى علي بن غذاهم للتاريخ 

2017ماي  13 " "               " "                 " " للشعر الشعبيالمهرجان الوطني    22 

2017ماي  14 " "               " "                 " " للتاريخ الحديثملتقى أحمد الجدي    23 

2017ماي  17 " "               " "                 " "  24 مهرجان علي بن غذاهم لإلبداع البدوي 

2017ماي  18 " "               " "                 " "  25 الملتقى الثقافي للطفل بالريف 

2017ماي  19 " "               " "                 " "  26 ملتقى عمر بن عياد للشعر الشعبي 

2017ماي  20 " "               " "                 " "  27 ملتقى تالة لإلبداع الحر 

2017ماي  21 " "               " "                 " "  28 تظاهرة فنون وأرياف 

2017ماي  27 " "               " "                 " " الجماليات والخط العربيمهرجان    29 

2017ماي  28 " "               " "                 " "  30 األيام الجهوية للمطالعة 

 31 رمضانيات طيلة شهر رمضان " "               " "                 " "

 32 المهرجانات الصيفية  طيلة شهر جويلية " "               " "                 " "

 33 المهرجانات الصيفية طيلة شهر أوت " "               " "                 " "

2017سبتمبر  09 " "               " "                 " "  34 المهرجان الترفيهي الشتوي 

2017سبتمبر  16 " "               " "                 " "  35 أيام سينما الهواة 

     " "          " "                 " " 2017أكتوبر  01   36 افتتاح الموسم الثقافي 

2017أكتوبر  01 " "               " "                 " "  37 االحتفال باليوم العالمي للموسيقى 

2017نوفمبر  04 " "               " "                 " "  38 المعرض الجهوي للكتاب 

  " "             " "                 " " 2017ديسمبر  02   39 شهر السينما والمسرح 

المنستير مندوبيـــــــة*   

الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر 
 شبكة الفايسبوك

  01 

بها المندوبية  البرامج والتظاهرات الثقافية التي تقوم  " "               " "                 " "
 والمؤسسات التابعة لها

02 

 03 نشر البالغات الثقافية  " "               " "                 " "

 04 نشر المسابقات  " "               " "                 " "
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 05 نشر المنح المسندة للجمعيات  " "               " "                 " "

قفصة مندوبيـــــــة*   

الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر 
 شبكة الفايسبوك

البرامج والتظاهرات الثقافية التي تقوم بها المندوبية  
 والمؤسسات التابعة لها

01 

صفاقس مندوبيـــــــة*   

الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر 
الفايسبوكشبكة   

البرامج والتظاهرات الثقافية التي تقوم بها المندوبية  
 والمؤسسات التابعة لها والتي تهم كافة المجاالت الثقافية

01 

سيدي بوزيد مندوبيـــــــة*   

الموقع الرسمي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عبر 
 شبكة الفايسبوك

التظاهرات الثقافية على تنوعها: مسرح، سينما، فنون  
ندوات، محاضرات، أمسيات )تشكيلية، شعر، موسيقى 

 شعرية، مهرجانات، حفالت توقيع كتب، ملتقيات...(  

01 

نشر البالغات والمناشير الوزارية ونتائج المناظرات   " "               " "                 " "
باتوالترقيات واالنتدا  

02 

عرض لصور الدورات التكوينية التي نظمت جهويا   " "               " "                 " "
 بالتنسيق مع إدارة التكوين والرسكلة

03 

عرض لصور جلسات عمل رؤساء المصالح تحت   " "               " "                 " "
المندوبيةإشراف المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمقر   

04 

 05 تهاني أو تعازي ألفراد األسرة الثقافية بسيدي بوزيد  " "               " "                 " "

 06 عرض لصور لزيارات ميدانية   " "               " "                 " "

نوادي ثقافية على  04نشر صور رقمية لمراسالت تتويج   " "               " "                 " "

المستوى الوطني في إنتاج المضامين الرقمية وأحسن 
.2017موقع واب وأحسن صورة رقمية لسنة   

07 

عرض فيديوهات للنشاط الشهري للمؤسسات الثقافية   " "               " "                 " "
 بسيدي بوزيد

08 

تركيز احداثيات وصور واجهات المؤسسات الثقافية   موقع قوقل ماب
 بسيدي بوزيد 

09 

وتوزيعه على  2017نشر بالغ االحتراف الفني لسنة   

 الجمعيات الثقافية والمبدعين والمثقفين

10 

 

 المؤسسات تحت اإلشراف مستوىعلى  3.3

 نةمرتواصمل ة وضممانا للةمفافي النفاذ لقانون وتفعيالالهياكل في إطار مواصلة نةر المعلومات بمبادرة من 

علمى  أو للمؤسسمةالمودمع الرسممي الخاصة باألنةطة الثقافيمة فمي كاممل تمراب الجمهوريمة علمى  المعطيات

 ( ريمث واكبمتinstagram( واألنستغرام )twitter( وتويتر )facebookصفحات التواصل االجتماعي )

 لمتوسط(.الثقافية )دريبة الموعد أو على المدى اهذه الصفحات وبةكل يومي مختل  األنةطة والمواعيد 

المركز الوطني لالتّصال الثقافي*   

 ع/ر الوثائق المنشورة التاريخ الوسيلة / اآلداة
 
 
 

 على صفحات التواصل االجتماعي:

www.facebook.com/cncc.tn 

 

twitter.com/CNCC_TN 

 

www.instagram.com/cncctunisie 

 االجندة الثقافية

 15و 10األحداث الثقافية يوميا والمتراوحة بين *  

ثقافية لمواعيد ثقافية قريبة الموعد أو على حدث ثقافي 
 المدى المتوسط

 
الثقافية في كامل تراب الجمهورية* األنشطة   

 * األنشطة الثقافية التونسية خارج أرض الوطن
 * األنشطة الثقافية الرسمية أو شبه الرسمية

 * األنشطة ذات البعد الديبلوماسي الثقافي

01 

http://www.facebook.com/cncc.tn
http://www.instagram.com/cncctunisie
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www.agendaculturel.gov.tn 

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
 * قائمة المكلفين باإلعالم والنفاذ
 * مطبوعات النفاذ إلى المعلومة

01 

 02 المهام الموكولة للمركز 

 03 التنظيم الهيكلي 

االتّصالالوصول و عنوان المقر الرئيسي وطريقة   04 

 05 النصوص القانونية المنظمة لنشاطه 

مركز الموسيقى العربية والمتوسطية*   

 

 

http://www.cmam.tn 

 
 

 01 نصوص قانونية                

التظيميالهيكل    02 

 03 املوارد البشرية 

 04 امليزانية 

 05 الخدمات 

 06 املشاريع 

 07 دعوة لتقديم الترشحات 

 08 دعوة لتقديم العروض 

 09 مناظرات 

 10 البيانات املالية 

 11 تقارير 

المعهد الوطني للتراث*   
 

http://www.inp.rnrt.tn 

 
 

ــــى املعلومة  ، املكلفون بالنفاذ، سياسة النفاذ إلـ

م، دليل املواطن للنفاذ
ّ
 مطالب النفاذ والتظل

01 

 02 النصوص القانونية 

 وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
 

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

 

 قائمة ومواقع املتاحف الوطنية 

 

 دعم التصرف في املعدات

01 

 
 

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

 

الزيارات الجماعية للمواقع طلب تراخيص  

 واملتاحف

02 

 03 أوقات عمل املواقع واملتاحف 

جملة من املعطيات املحّددة للموقع الجغرافي  

 والتي تيّسر عملية الوصول إليه أو إلى املتحف.

04 

 

https://www.cnci.tn/
http://www.cmam.tn/
http://www.inp.rnrt.tn/
http://www.openculture.gov.tn/
http://www.patrimoinedetunisie.com.tn/
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 المؤسسات تحت اإلشراف ونافذة البيانات المفتورة -4

المركز الوطني للسينما والصورة*   

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 تخصيص ركن للنفاذ إلى المعلومة:
 * النصوص القانونية المتعلقة بالبيانات المفتوحة

 * طالب النفاذ إلى المعلومة
 * دليل اجراءات لفائدة طالبي النفاذ
 * قائمة المكلفين باإلعالم والنفاذ

مطبوعات النفاذ إلى المعلومة*   

 المهام الموكولة للمركز

 التنظيم الهيكلي

االتّصالالوصول و عنوان المقر الرئيسي وطريقة  

 النصوص القانونية المنظمة لنشاطه

مركز الموسيقى العربية والمتوسطية*   

 

http://www.cmam.tn 

 
 

الهيكل ، نصوص قانونية :تحتوي علىخصيص نافذة للنفاذ إلى المعلومة ت

دعوة لتقديم ، املشاريع، الخدمات، امليزانية، املوارد البشرية، التظيمي

 تقارير، البيانات املالية، مناظرات، دعوة لتقديم العروض، الترشحات
 
 
 
 

المعهد الوطني للتراث *  
 

http://www.inp.rnrt.tn 

 
 

ــــى املعلومة تخصيص نافذة للنفاذ إلى المعلومة تحتوي على: ، سياسة النفاذ إلـ

م، دليل املواطن للنفاذ،
ّ
النصوص  املكلفون بالنفاذ، مطالب النفاذ والتظل

  القانونية

وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية*   

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

 

 تخصيص نافذة للنفاذ إلى املعلومة تحيل إلى موقع البيانات املفتوحة للوزارة:

 قائمة ومواقع املتاحف الوطنية

الدرامية دعم هياكل اإلنتاج وترويج الفنون   
 

 

 المستوى التفاعلي -5

 على المستوى المركزي 5.1

 

ت  تحيين دليل إجرا ات النفاذ إلى المعلومة الخاص بالمواطن وذلك من خالل إدراج شرح مبسط  -

لمرارل إيداع ومعالجة مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على المكلّ  بالنفاذ أو من ينوبه، كما تّ  نةر 

 http://www.openculture.gov.tnهذا الدليل على مودع البيانات المفتورة 

 

 .العليها في اآلجمطلبا للنفاذ تمت اإلجابة  22 عدد 2017 الوزارة خالل سنة ورد على -

وبالتالي يكون عدد المطالب الواردة على مطلبا  43( فيبلع عددها 2016-2013ا المطالب السابقة )مّ أ

 مطلبا. 65الوزارة منذ بداية البرنامج 

https://www.cnci.tn/
http://www.cmam.tn/
http://www.inp.rnrt.tn/
http://www.openculture.gov.tn/
http://www.openculture.gov.tn/
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0
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2013 2014 2015 2016 2017

 مطالب تظلّ  لدى رئيس الهيكل. 10تّ  تسجيل * 

 لب تظلّ  دضائي.امط 02 تّ  تسجيل* 

 آجال اإلجابة على المطالب

 سنوياالنفاذ  عدد مطالبتطّور 

 عدد المطالب السنة
2013 5 

2014 8 

2015 0 

2016 30 

2017 22 

 

 

 

 

 

 

 

 يعلى المستوى الجهو 5.2

الطعون أمام  التظلم اإلجابة موضوعها عدد مطالب النفاذ

المحكمة 

 اإلدارية

 جندوبةمندوبية * 

مطلب من  1

جمعية طرف 

 ثقافية

مدى تقدم أشغال مركز  -

الفنون الركحية والدرامية 

 بجندوبة

 تمت:

 اآلجال في  :إجابة تامة -

 

 ال توجد ال يوجد

 بن عروسمندوبية * 

مطلب من  1

طرف مترشح 

إلدارة المهرجان 

الصيفي بالمدينة 

 الجديدة 

رول إدارة المهرجان  -

الثقافي الصيفي بالمدينة 

 2017الجديدة صائفة 

 

 تمت:

 : في اآلجال إجابة تامة -

 

 

 

  

 * مندوبية صفاقس
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مطلب ورد إلى  1

اللّجنة التنفيذية 

لتظاهرة صفادس 

عاصمة الثقافة 

 العربية

 تمت: 

 : في اآلجالإجابة تامة -

  

 

 على مستوى المؤسسات تحت اإلشراف 5.3 

 للنفاذ تمت اإلجابة عليها في اآلجال. البمط 10عدد  2017ورد على المؤسسات خالل سنة 

 

 

 

 :7201مطالب النفاذ الواردة على المؤسسات تحت اإلشراف خالل 

عدد 

مطالب 

 النفاذ

الطعون أمام  التظلم اإلجابة موضوعها

المحكمة 

 اإلدارية

 المركز الوطني للسينما والصورة* 

المتعلق نسخة من االتفاق  01

  "  Tunisia Factoryبتظاهرة " 

تّمت اإلجابة في 

 اآلجال

  

 المعهد الوطني للتراث* 

 

08 

 

 

معطيمممات تتعلمممق بممماإلجرا ات * 

المتخممممذة فممممي رمايممممة ورراسممممة 

الموادمممع األثريمممة وخاصمممة فيمممما 

يتعلممممممممممق بممممممممممالمودع األثممممممممممري 

 باألنصارين

 

 

بمحجمممممموز  * معطيمممممات تتعلمممممق

 متمثل في مخطوط عبري

 

 

*معطيات تتعلق بعقار كائن 

بمدينة الكاف محاذي لمقهى 

 بومخلوف

 

 

تّممممت اإلجابمممة فممممي 

يوممممممما  14ظممممممرف 

 بواسطة مراسلة.

 

 

 

 

تمممممّ  رفمممممع ممممممذكرة 

للمموزير الستةممارته 

 نظرا لددّة الطلب

 

تّممممت اإلجابمممة فممممي 

يوممممممما  14ظممممممرف 

بواسمممممطة مراسممممملة 

 مضمونة الوصول.
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* بيانات تتعلق بالقضايا 

سنة والةكايات الصادرة 

2016/2017 

 

* معطيات تتعلق بمةاريع 

التعاون الفني الدولي وغيرها 

 من المةاريع

 

* معطيات تتعلق بقاعدة البيانات 

للتح  المعروضة بمتح  

 باردو

 

* معطيات تتعلق باألشغال 

المقامة على ضفاف المينا  

البونيقي لةهري أوت وسبتمبر 

2017 

 

* تقارير معاينة ومراسالت إلى 

لكاف في خصوص بلدية ا

 رخص بنا 

 

تّممممت اإلجابمممة فممممي 

 يوما 36ظرف 

 

 

تّممممت اإلجابمممة فممممي 

 يوما 37ظرف 

 

 

تّمت اإلجابة في 

 يوما 30 ظرف

 

 

تّمت اإلجابة في 

 يوما 20ظرف 

 

 

 

تّمت اإلجابة في 

 أيام 06ظرف 

 وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية* 

معطيات رول القيروان *  01

 عاصمة للثقافة اإلسالمية

تّمت اإلجابة في 

 اآلجال

  

 

  وتصنيف الوثائق اإلدارية األرشيفتنظيم  -6

معلوممة المتعلمق بحمق النفماذ إلمى ال 2016ممارس  24الممؤرخ فمي  22لقمانون األساسمي عمدد اركمام تطبيقا أل

ألرشمي  ا( منه، تسعى اإلدارة الفرعية ل رشي  والتوثيمق إلمى اسمتكمال تنظمي  60وخاصة الفصل الستين )

العممل   االخاص بالوزارة وذلك من خالل شروعها في تحيين دائمة الملفات والوثائق الخصوصية الجاري بهم

لممك وذلممك بهممدف مراجعممة وتحيممين جممداول مممدد إسممتبقا  الوثممائق الخصوصممية تماشمميا مممع تطممّور هياكلهمما وذ

 داممت لجممع البيانمات الممذكورة التمي سسمات تحمت اإلشمرافبالتنسيق ممع مختلم  اإلدارات المركزيمة والمؤ

اني جددول بيدي يلمنظيمها في انتظمار اسمتكمال البقيمة، وفيمما بمعالجتها وت اإلدارة الفرعية ل رشي  والتوثيق

 تحيين القائمة اإلسمية للوثائق الخصوصية. بخصوصاإلدارات  تفاعل يتضّمن

 

عدد اإلدارات التي قامت بتحيين 

 قائمة الوثائق الخاصة بها
 نسبة اإلنجاز
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6/10 دارات المركزيةاإل   
 

 

 

50 

20/24 المندوبيات  

4/18 الجهوية للموسيقىالمعاهد   

3/5 والركحيةمراكز الفنون الدرامية   

4/8 المؤسسات تحت االشراف  

 1 المركز الوطني لالتصال الثقافي

 0 والفنون الةعبيةالمركز الوطني للموسيقى 

 0 مركز الفنون الحية برادس

 0 المعهد الوطني للموسيقى

38/69 المجموع  

 

صد تصني  فرعية للتوثيق واألرشي  دالمكل  بالنفاذ إلى التنسيق مع اإلدارة الكما يسعى الهيكل  -

د من دراره بعيت  إ الوثائق اإلدارية إالّ أن هذا العمل يبقى مرتبطا بهيكلية التصني  العام الذي ل 

 طرف مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بالمل .

 

 النفاذ مجالهيل في والتأالتكوين  -7

 

نظي  ت، تّ  التعاون مع منظمة التعاون والتنمية االدتصادية في مجال الحكومة المفتورةفي إطار 

سنة ل 22عدد  ساسيدورة تكوينية لتكوين مكونين في مجال رق النفاذ إلى المعلومة وكيفية تنفيذ القانون األ

 2017بر نوفم 10و 09يومي  المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 2016مارس  24المؤرخ في  2016

  .ودد رضر هذه الدّورة المكل  بالنفاذ إلى المعلومة صلب الوزارة

 

 تورة،ت المفتنظي  ورشة عمل لتكوين ممثلي الوزارات وعدد من الهياكل العمومية رول البياناتّ  

 المتعّلقوورة فتفي إطار تنفيذ التعهد الثالث الوارد بخطة العمل الوطنية الثانية لةراكة الحكومة الم

اذ ل  بالنفالمك ودد واكب هذه الورشة باستكمال اإلطار التنظيمي والقانوني للبيانات العمومية المفتورة

 .2017نوفمبر  29يوم وعدد من الموظفين بالوزارة وذلك 

 

 وطني للتراثال بمقر المعهد 2017ماي  04بتاريا  تكويني رول النفاذ إلى المعلومةيوم تنظي  تّ  

)روالي  رةذ بالوزاالنفاسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، دام بتنةيطه المكل  بللتعري  بأركام القانون األسا

 .منتفع بالتكوين( 20

 

 دا الثقافية"بالوزارة رول آليات استعمال مودع " األجنوفق مجموعات  ةتكوينيأيام  03تّ  تنظي  

وبيات للمند ودد انتفع بالتكوين جميع الموظفين التابعينا من طرف إطارات بالوزارة الذي تّ  إعداده

 (منتفع 50روالي  الجهوية للةؤون الثقافية )مندوبيات، دور ثقافة.....
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لموظفين انتفع من خاللها عدد من ا 2017سبتمبر  29و 28و 27بتاريا تّ  تنظي  دورة تكوينية 

ق ي الوثائصرف فالجهوية والمؤسسات الثقافية الراجعة إليها بالنظر في مجال الت واإلطارات بالمندوبيات

 واألرشي  وكان ذلك بتأطير من إدارة التوثيق واألرشي .

النفمماذ إدراج محممور التكمموين الخمماص ببعممد ة يممالثقاف بمموزارة الةممؤونإدارة التكمموين والرسممكلة  دامممتكممما 

السمنوية  جهمامبراتنفيمذ ب وغيرهما ممن المحماور والحوكممة اإلداريمةوالمحاور المالصقة لمه كمحمور الةمفافية 

المركزيمة أو  بها أعوان سوا  من اإلدارةريث انتفع  2017خالل الثالثي األخير من سنة بدأت للتكوين التي 

  .الجهات

 سيتواصل ذلك خالل السنوات المقبلة لكي تعّم  البرامج على كافة األعوان وخاصة بالجهات.و

 

 

 التزامتتات التتوزارة ضتتمن بتترامج ومشتتاريع وطنيتتة: إعتتداد خطتتة العمتتل الوطنيتتة الثانيتتة ترجمتتة -8

 2018 – 2016لشراكة الحكومة المفتوحة 

 

انفي جم 14في إطار انخمراط تمونس ضممن مبمادرة شمراكة الحكوممة المفتورمة منمذ ينصهر إعداد هذه الخّطة 

أنها أن ومة وبالتعاون مع المجتمع المدني من شمصالرات من دبل الحكإويمثل مررلة جديدة إلرداث  2014

خمالل  لقيمام بهماولمى التمي تمّ  اتكّرس مبادئ الحوكممة والةمفافية بالقطماع العمام ممع االسمتفادة ممن التجربمة األ

 .2016-2014إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية األولى خالل سنتي 

ودمد تمّ  إدراج البيانمات الثقافيمة المفتورمة كتعّهمد  ادتعّهم 15 حملت 2018-2016وانطلقت خطة العمل الثانية 

لبيانمات الثقافيمة مةاريع ته  فمتح ا 3( ويةمل تعهد وزارة الةؤون الثقافية عدد 5رد   )تعّهدفي هذا البرنامج 

ة ات الحديثمالعمومية ونةر المعطيات الخاصة بالتظاهرات والمهرجانات الثقافيمة باعتمماد أفضمل التكنولوجيم

اص بمركمز واالتصال )نظام األجندة الثقافية( وفتح التسجيالت الصموتية واألرشمي  الموردي الخمللمعلومات 

ز سبة اإلنجاحيث بلغت نهذا وقد أوفت الوزارة بالتعهدات التي التزمت بها الموسيقى العربية والمتوسطية، 

100%. 

ا فمي إطمار العموميمة وتصمنيفه في المةروع المتعلق بجمرد البيانماتكوزارة نموذجية راليا الوزارة  نةارتو

( المتعلممق 2018 – 2016تنفيممذ التعهممد الثالممث بخطممة العمممل الوطنيممة الثانيممة لةممراكة الحكومممة المفتورممة )

   .باستكمال اإلطار القانوني والتنظيمي للبيانات المفتورة على المستوى الوطني

IV-  المعوقاتوالتحديات 
 

 النقائص المرتبطة بالتشريعات: -1
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المى وإلمى التطموير  جديمد،دانون النفاذ إلى المعلومة في تونس دليل على إرادة تةريعية تهدف إلمى الت سن إن

و لعموميمة آادع  الةمفافية، ويتأكمد ذلمك بتعممي  همذا الحمق وإمكانيمة المطالبمة بمه سموا  كمان إزا  المؤسسمات 

ة همذا تكمريس إلزاميمالخاصة. وبالرغ  من ضرورة نةر القانون وتوعية العامة به وبضرورة مساهمته  في 

ل إلمى اسمتكما )األواممر المتعلقمة بتطبيقمه( إضمافةلمه يستوجب وضع اآلليات الضرورية لتفعيالقانون، إال أنه 

ق ي  الوثممائكامممل المنظومممة القانونيممة للةممفافية )القممانون المتعلممق بإعممادة اسممتعمال المعطيممات ومنظومممة تصممن

  ي  وميثاق البيانات المفتورة...(اإلدارية ومقرر وزير المالية المتعلق بضبط التكال

 :بواقع النفاذالنقائص المرتبطة  -2

دى أمعلومة نفاذ إلى التعهد إليه مهمة تنظي  األنةطة المتعلقة بالخاص بالنفاذ داخلي إن عدم إفراد هيكل  -

اة ية الملقلقانوناومودعه داخل اإلدارة ورج  المسؤولية إلى عدم وضوح مهام المكل  بالنفاذ إلى المعلومة 

 على عاتقه مع عدم تفّرغه الكلي.

 جديدة بعنوان خّطة مكل  بالنفاذ. عدم تخصيص انتدابات -

سن رلمعلومة بما يضمن ايوضح مقتضيات القانون األساسي المتعلق بالنفاذ إلى أمر ركومي عدم صدور  -

 تطبيقه خاصة من طرف المكل  بالنفاذ.

 معالي  النفاذ إلى المعلومة التي يتحملها راليا الهيكل المعني. عدم توضيح -

 .واضحة بخصوص خطورة المعلومة من عدمهامعايير عدم تحديد  -

 غياب خطة عمل وطنية موّردة تخص برنامج النفاذ إلى المعلومة. -

 . ئق اإلدارية يفتح الباب أمام الضبابيةغياب تصني  وطني للوثا -

 .نظومة الكترونية للنفاذ إلى المعلومة تساه  في تيسير ممارسة رق النفاذغياب م -

 المتعلق بحماية المعطيات الةخصية.عدم صدور القانون -

من  له يمّكنياب إطار دانوني ينّظ  إعادة استعمال المعلومات العمومية وهو أمر مهّ  ادتصاديا واستغالغ -

 دع  فرص االستثمار وخلق مواطن شغل إضافية.

V- التوصيات والمقترحات 

ن للةؤو المندوبيات الجهوية اإلدارة المركزية و انبثقت جملة من التوصيات والمقتررات من طرف

 الثقافية والمؤسسات تحت اإلشراف فيما يلي ملخص لها:

 تيبية للنفاذاستكمال المنظومة القانونية والتر -
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عداد إكوين لجان أو مجموعات مكونة من المكلفين بالنفاذ بكافة الوزارات، تقوم بالمةاركة في ت -

ل طط عم  الوثائق اإلدارية المةتركة وإعداد خوسائل عمل مةتركة كدليل اإلجرا ات وجرد وتصني

 دة.دابلة للتنفيذ على مستوى كّل وزارة...وذلك دصد التةاور وإعداد وسائل عمل ثرية ومور

 نظي  المزيد من الزيارات الميدانية للتحسيس بالبرنامج على المستوى الجهوي والوطني.ت -

 فاذ من طرف التفقديات الوزارية.ي مجال النإعتماد م:الت مهام التقيي  المجراة ف -

 عوان في مجال جرد وتصني  الوثائق اإلدارية. تكوين اإلطارات واأل -

تسريع رتى يتّ  ال ختصين في األرشي رشي  بالمندوبيات بانتداب أعوان مدع  مصلحة التوثيق واأل -

 في عملية استكمال األرشي .

 ا إلى األرشي  الوطني.نهائياألرشي   تسهيل نقل األرشي  المتل  وتحويل -

 لحرص على تركيز منظومة الكترونية ل رشي  والتصني  االلكتروني للوثائق اإلدارية.ا -

 توفير اإلمكانيات للتكوين. -

تكوين بحيث ال يقتصر الوخاصة بالجهات ي مجال النفاذ إلى المعلومة فتكوين اإلطارات واألعوان  -

 المصالح جميع بهدف التحسيس بأهميّة وضرورة التعاون والتنسيق بين على المكل  بالنفاذ ونائبه وذلك

 .()عائق مادي متعلق خاصة بالميزانية لتوفير المعلومة في اآلجال المحدّدة رسب القانون

   همة معلوممة والمسماملتقيات استةارية لتبادل التجارب والخبمرات فمي تنفيمذ برنمامج النفماذ إلمى ال تنظي  -

 ه وطرح اإلشكاليات والصعوبات المتعلقة بتنفيذه.في مزيد تطوير

رورة النظر في تخصيص اعتممادات بالميزانيمة خاصمة بالنفماذ إلمى المعلوممة وذلمك بهمدف تكمريس ض -

 هذا الحق على المستوى العملي وخاصة فيما يتعلق بالنةر االستبادي للمعلومة.

 نفاذ إلىقافة الثرامج تحسيسية تهدف إلى نةر العمل على إعداد بهيئة النفاذ إلى المعلومة  نلتمس من -

ي من التبات صعوالي فتالفي  دور الهيئة جد فعالألن  المعلومة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني

القيام  كذلك..دانون النفاذ إلى المعلومة في تطبيقالممكن أن تعترض طالب النفاذ أو مختل  الهياكل 

 نون النفاذ.االنفاذ من طرف الهياكل الخاضعة ألركام د بتقيي  دوري رول مدى تكريس رق

 

 النفاذ إلى المعلومةبالمكلف                                                                                   

 الخالقبد عسلوى                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                   

                                                                                

 


