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  ة ـــة التونسي ـ الجمهوري
 العلمي  وزارة التعليم العايل والبحث

 
  

  والنانوتكنولوجيا  مركز البحث يف امليكرو إلكرتونيك
 

  سمري الغرياين  املكلف بالنفاذ إىل املعلومة

  منى املستريي  بالنفاذ إىل املعلومةنائب املكلف 
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I. تقديم عام 

 البحث يف امليكروإلكرتونيكملحة حول جل نشاطات مركز هذا التقرير السنوي  يقدم

يف مجال تكريس حق  2019خالل سنة بالقطب التكنولوجي بسوسة  والنانوتكنولوجيا

واملؤرخ  2016لسنة  22القانون األسايس عدد النفاذ إىل املعلومة طبقا ملا تقتضيه أحكام 

  . ق بالحق يف النفاذ إىل املعلومةعلّ واملت 2016مارس  24يف 

II. 2019سنة ل معطيات إحصائية 
 املركز:معطيات حول مطالب النفاذ إىل املعلومة الواردة عىل  . 1

عدد 
 املطلب

املعلومة إىلالصورة املطلوبة للنفاذ  طلب املعلومة طريقة ورود املطلب  
مكتب 
 الضبط

الربيد 
 اإللكرتوين

شخص 
) 1طبيعي (  

شخص 
 معنوي

عىل عني 
 املكان

نسخة  
 ورقية

نسخة  
 إلكرتونية

 مقتطفات من املعلومة

0          

 

 النفاذ إىل املعلومة: الردود عىل مطالبمعطيات حول  . 2

عدد 
لبااملط  

طبيعة املعلومة املطلوب 
 النفاذ إليها

مطلب متت اإلجابة 
 عليه بالقبول

مطلب متت اإلجابة 
 عليه بالرفض

سبب 
 الرفض

مطلب تظلم لدى 
 رئيس الهيكل

سبب 
)3التظلم (  

الرد عىل مطلب 
 التظلم

0        

 

III.  لتكريس حق النفاذ معطيات عامة حول اإلجراءات املتخذة

 :2019لسنة  إىل املعلومة
من هذا القانون األسايس الذي ينص عىل املهام  34يف إطار تنفيذ مقتضيات الفصل 

املوكولة للمكلف بالنفاذ إىل املعلومة، قام املكلف بالنفاذ إىل املعلومة ونائبه بالعمل 

النفاذ إىل يف مجال تكريس حق  2019عىل إعداد خطة عمل منذ بداية سنة 

  املعلومة تتضمن أهداف واضحة وقد تم تنفيذ أهم هذه اإلجراءات املتمثلة يف:
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لتي تم إعدادها ومدى تقدم ملخص لخطة العمل ا
 اإلنجاز 

معطيات حول الدورات التكوينية املتعلقة بتكريس 
 حق النفاذ للمعلومة 

اإلجراءات املتخذة يف مجال  
 الترصف يف الوثائق واألرشيف 

 اإلقرتاحات والتوصيات 

وضع نظام ناجع لتلقي مطالب النفاذ  -
والرد عليها وذلك بوضع دليل إجراءات 

باملركز حول مسار تلقي عميل خاص 
مطالب النفاذ والرد عليها واألطراف 
املتداخلة وتم املصادقة علية من قبل 

وتم  2019أكتوبر  07اإلدارة العامة بتاريخ 
للمركز (الرابط  الرسمي الواب وقعنرشه مب

www.crmn.rnrt.tn/ar/acces.php.( 
تم تقييم النرش التلقايئ للمعلومات  -

مبوقع الواب الخاص باملركز من قبل 
املكلف بالنفاذ إىل املعلومة والذي يشغل 
يف نفس الوقت كمسؤول عىل مصلحة  
اإلعالمية وتم تطوير الصفحة الخاصة 
بالنفاذ للمعلومة وتحيني ونرش املعلومات 

 التايل:
مقره املهام املوكولة للمركز وعنوان  •

الرئييس وكيفية الوصول إليها وأرقام 
  الهاتف.

سياسات واإلطار القانوين والرتتيبي للنفاذ  •

إعداد مخطط تكويني حول النفاذ تم  -
إىل املعلومة وتنفيذه وذلك بتنظيم دورة 

ديسمرب  11و 10، 9تكوينية خالل أيام 
اذ إىل املعلومة  لفائدة املكلف بالنف 2019

ونائبه ولبعض اإلطارات املقرتحني لتعزز 
اللجنة اإلستشارية حول الحق يف النفاذ 

ضمن  هاإىل املعلومة التي تم إقرتاح إحداث
من هذا  36خطة العمل إستنادا للفصل 

القانون وسيتم إصدار مقرر يف الغرض يف 
  األيام القادمة.

يف  املعلومةبالنفاذ إىل شارك املكلف  -
اليوم الدرايس حول الرقابة أشغال 

القضائية عىل حق النفاذ للمعلومة الذي 
إثر  بتونس  2019مارس  19إلتأم يوم 

للمعلومة  هيئة النفاذ  ته من قبلدعو 
لربط والذي مثل هذا اليوم الدرايس فرصة 

وإثراء الزاد املعريف للمكلف بالنفاذ  الصلة
يف إجراءات التقايض لدي الهيئة ولدي 

والتعرف عىل تجارب املحكمة اإلدارية 

يف مجال الترصف يف 
الوثائق واألرشيف تم 
إقرتاح تنظيم دورة 
تكوينية يف الغرض لفائدة 

نظرا لعدم  إطارات املركز
برشية توفر املوارد ال

املختصة يف هذا املجال 
 ولعدم توفر املوارد املالية

تم إرجاء هذا اإلقرتاح 
  .2020لسنة 

دعوة هيئة النفاذ إىل  -
املعلومة لترشيك 
املسؤولني عن النفاذ 
باملركز يف التظاهرات 
واأليام التكوينية ملزيد 
النجاعة وتطوير العمل 

  يف هذا املجال.
رضورة إعداد برنامج  -

للموظفني  تحسييس
نرش بجهة سوسة ل

ثقافة النفاذ إىل 
وتسهيل مهام  املعلومة

املكلفني بالنفاذ 
  .للمعلومة
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 إىل املعلومة.
القامئة اإلسمية للمكلف بالنفاذ إىل  •

 املعلومة ونائبه ومقرر التعيني.
الوثائق الخاصة مبطلب النفاذ إىل  •

 املعلومة والتظلم لدى رئيس املركز.
والتقارير  2018وية لسنة التقارير السن •

 للنفاذ إىل املعلومة. 2019الثالثية لسنة 
دليل إجراءات عميل حول مسار تلقي  •

 مطالب النفاذ والرد عليها.
  

  جال.امل هذا بعض املؤسسات يف
 
  

    


