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 التقرير السنوي 

 بالديوان الوطني للصناعات التقليديةحول النفاذ إلى المعلومة 

 7102لسنة 
 

l -  واجراءات عملية النفاذ الى المعلومةاإلطار القانوني 
 اإلطار القانوني-0

 اإلجراءاتو للمفاهيم  المتضمن 2102مارس  22 المؤّرخ في 2102ـدد لسنة 22ون عـالقان
 .إلى المعلومة المنظمة للنفاذ 

 بالديوان الوطني للصناعات التقليديةإجراءات النفاذ  -7
وفق المراحل  الى المعلومة بالديوان الوطني للصناعات التقليديةتتّم إجراءات عمليات النفاذ 

 :التالية 
  التقّدم بمطلب للنفاذ: 

دي بمطلب في النفاذ وذلك عن ي أو مامعنو  م الباحث عن معلومة سواء كان شخصيتقدّ 
د موحّ  أنموذج وفقطريق البريد العادي أو البريد اإللكتروني وذلك إثر تعمير مطبوعة 

  2102لسنة  01ضمن رابط المنشور عدد الديوان متوفر في الغرض على موقع 
  على مستوى وذلك  المعلومةالنفاذ إلى  حقمطلب النفاذ من قبل المكّلف مركزيا بدراسة

 .النفاذ طلبمقبل إحالته للهيكل المعني بموضوع  يتم درسه حيث االدارة العامة
  مّثل أداة ي وهولذلك المركزي  الضبطبمكتب تسجيل مطالب النفاذ الواردة في سجل خاّص

  .يةالقانوناآلجال في  عليه إلى حين اإلجابة منذ التقدم بهمطلب النفاذ لمتابعة 
  إلكترونياكتابيا أو إّما ذلك و إجابة طالب المعلومة. 
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هذا وقد تم احداث لجنة استشارية بمقتضى مقرر صادر عن االدارة العامة، تعنى بالنفاذ      
الى المعلومة وتتولى تقديم االستشارة للمكلف بالنفاذ ونائبه  تتكون من ممثلين عن مصالح 

 (.  مكلفة بموقع واب الديوان)االرشيف واإلعالمية والمرصد والتسويق 
   II تـــكريس حـــق الـــنفـــاذ 
 مطالب النفاذ -0

مطالب نفاذ إلى  بالديوان الوطني للصناعات التقليديةعلى الهيكل المكلف بالنفاذ  لم يرد
.2102خالل سنة  المعلومة  

 

 ي ــــر االستبــاقــالــنش -7
 2102مارس  22المؤرخ في  22الفصل السادس من القانون عدد  مقتضيات ي إطار تطبيقف

خالل السنة  قام الديوان الوطني للصناعات التقليديةالمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 
نشر كما تم  2102جويلية  2بتعيين مكلف بالنفاذ  المعلومة ونائب له بتاريخ  2102اإلدارية 

 :التالية اإللكترونية هامواقع من خالل المعلوماتو المعطيات من عديد ال
  البوابة :www.artisanat.nat.tn 
  موقع صالون االبتكار في الصناعات التقليدية المنظم سنويا من طرف الديوان

www.creationartisanale.tn  
  موقع منتجات هدايا الصناعات التقليديةarticadeau.com.tn 

 :نذكر اإللكترونيةعلى هذه الروابط بصفة دورية تم نشرها يومن بين العناصر التي 
 المسداة للحرفيينمات الخد، 
  احداث مشروع في قطاع الصناعات التقليديةكل ما يخص  
  تتعلق بالتظاهرات المنظمة من طرف الديوان على المستوى الداخلي بالغات

 والخارجي
  2102لسنة  االبتكار في الصناعات التقليديةمطلب المشاركة بصالون 
  2102ة نخالل سكتيبات صادرة حول قطاع الصناعات التقليدية 
  2102احصائيات القطاع الخاصة بقطاع الصناعات التقليدية بالجهات لسنة 

رابط إلكتروني يخص عنصر النفاذ إلى الوثائق اإلدارية الذي يتضمن كما تم مؤخرا احداث 
 :النقاط التالية
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   .بالنفاذن يقائمة إسمية في المكلف -
  .المعلومةالنفاذ إلى الخاصة بمطبوعات وال 2102لسنة  01منشور عدد  -
 .اإلطار القانوني المنّظم للنفاذ -
 .المعلومةدليل مبّسط لطالب النفاذ إلى  -

 التصّرف في الوثائق -3
ختلف اإلدارات تحويل األرشيف الوسيط من م 2102تّم خالل السنة اإلدارية         
وقد توّزعت عمليات  الخاص باإلدارة الفرعية للشؤون القانونية حفظ األرشيف  فضاءالمركزية إلى 

 : التصرف في الوثائق بحساب المتر الخّطي كما هو مبّين بالجدول التالي
 

 الحجم بحساب المتر الخطيّ  العملية األرشيفية
 خ.م 022.2  التحويل
 خ.م 1 الترحيل
 خ.م 1 اإلتالف

 التكوين والتأهيل في مجال النفاذ -4
حول  تكوينيتين في دورتين 2102خالل سنة الديوان الوطني للصناعات التقليدية   شارك

 :حق النفاذ إلى المعلومة كما يلى
االعالم  زكر مب "ةالتصرف اإللكتروني في الوثائق واالرشفة اإللكتروني"دورة تكوينية حول  -

 .2102 ماي 02و02 ييوم والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصالت 
بمؤسسة االرشيف  " تحيين ادوات التصرف في الوثائق واالرشيف" حول  يوم دراسي -

   .2102ديسمبر  02 الوطني التونسي يوم
 

III  المقترحاتالتوصيات و 
قصد مواكبة مختلف  المعلومةتكوين المكّلفين بالنفاذ إلى ل لةامش خّطة تركيز -

الهياكل مختلف نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع التطورات ذات الصلة و 
وتوعوية لفائدة العموم تحسيسية  والمجتمع المدني من خالل القيام بأنشطةالمعنية 

 .وخاصة الناشئة
 


