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 2022فيفري  17سوسة يف 

 باملدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة إلى املعلومة التقرير السنوي للنفاذ 

2020/2021 
 

 24املؤرخ يف    2016لسنة    22وفقا لبنود القانون األساسي عدد  إىل املعلومة  إطار تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذ    يف
املتعلقان حبق النفاذ إىل املعلومة، وعمال أبحكام الفصل   2018ماي    18املؤرخ يف    19واملنشور عدد    2016مارس  
النفاذ    34عدد   تقرير سنوي حول  إعداد  ينص على ضرورة  الذي  املذكور  القانون  املعلومة من  ال  إىل  وطنية ابملدرسة 

تقارير  واليت تسببت يف    19جائحة كوفيد    املتمثلة يف  استثنائيةاملرور بظروف  بعد  و للمهندسني بسوسة   بصفة تقدمي 
 صلب املدرسة.   إىل املعلومةكم ابلتقرير السنوي حول النفاذ  مد  أن أ يشرفين   دورية،

 :ىل املعلومة إيف إرساء آليات تكريس حق النفاذ  / -1  
 قائمة املكلف ابلنفاذ وانئبيه. حتيني  - 

 .للمكلفني ابلنفاذ إىل املعلومةاملشاركة يف الدورات التكوينية يف جمال النفاذ    التكوين:   -       
، ولكن إىل املعلومةبعد أن مت التنسيق مع اإلدارة قصد تنظيم الدورات التكوينية حول النفاذ    تكوين األعوان:   -       

مت أتجيل تنفيذ هذه الدورات التكوينية يف انتظار استئناف برامج  19ابعتبار الظروف االستثنائية اخلاصة جبائحة كوفيد  
 التكوين.

 إىل املعلومة من القانون األساسي املتعلق حبق النفاذ    7ات الفصل  تطبيقا ملقتضي  : املدرسة  حتيني موقع الواب  -      
 يتم دوراي حتيني املعطيات املنشورة اخلاصة ابلنفاذ.

 اتحة املعلومة: إيف إجراءات  / -2
  ة:اتحة املعلومة مببادر إ ❖

القانون األساسي عدد   والثامن من  السادس  الفصل  تطبيق مقتضيات  حرصنا على نشر   2016لسنة    22يف إطار 
للمدرسة وحتيينها املتصلة أساسا   الرمسياملعطيات واملعلومات اخلاضعة للنشر االستباقي وذلك بصفة دورية على املوقع  

 أبنشطة املدرسة واخلدمات اليت تسديها للعموم اىل جانب: 
 التنظيم اهليكلي للمؤسسة. -
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قائمة مفصلة يف اخلدمات اليت تسديها املدرسة والشهادات اليت تسلمها والواثئق الضرورية للحصول عليها والشروط   -
 واآلجال واألطراف واملراحل املتعلقة إبسدائها. 

 النصوص القانونية والرتتيبية والتفسريية املنظمة لنشاط املدرسة.  -  
 تحاانت. روزانمة االم  -
 روزانمة النتائج.   -
 جداول األوقات.  -
 املعلومات املتعلقة برباجمها وخاصة إجنازاهتا ذات الصلة بنشاطها. -
من هذا  32قائمة امسية يف املكلفني ابلنفاذ إىل املعلومة، تتضمن البياانت املنصوص عليها ابلفقرة األوىل من الفصل  -    

 إللكرتوين املهين. القانون إضافة إىل عناوين بريدهم ا
 طلب : اتحة املعلومة عن  إ ❖

اجلامعية   السنة  ابلنفاذ    2020/2021خالل  املكلفة  )  إىلتوصلت  نفاذ  02املعلومة مبجموع  املعلومة ( مطلب   إىل 
 :( مطلب تظلم، وقامت ابإلجابة كما يلي0وعدد ) 2021/ 12/03و  02/03/2021بتاريخ  اإلدارية  

 املوافقة على إاتحة املعلومة يف شكل بريد الكرتوين.  -
 رفض إاتحة املعلومة ملساسها ابملعطيات الشخصية.  -

 كما توصلت املكلفة ابلنفاذ ابستشارة شفوية حول إمكانية احلصول على معلومة وكانت اإلجابة ابلرفض. 
 الصعوابت:   /-3
 ويتعلق األمر خاصة ابجلانب اإلجرائي.  إىل املعلومة رساء احلق يف النفاذ  إغياب اهليكلة يعترب عائقا أمام   -
 املتعلقة ابلنفاذ إىل املعلومة. عدم ختصيص اعتمادات مالية للربامج واألنشطة     -  

 االقرتاحات :   /-4
 تكثيف الدورات التكوينية حول النفاذ إىل املعلومة.   -
تكليف منسق جهوي يكون متفرغا حسب االختصاص مثال منسق جهوي مهتم بوزارة التعليم العايل وفروعها من   -

الوصول   يف  املكلف  لتسهيل عمل  ومؤسسات  عن إ جامعات  أو  االستباقي  النشر  يستوجب  فيما  املعلومة خاصة  ىل 
 طلب. 

 


