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ـة 2021ـلسن التقر�ر السنوي للنفاذ   

 

 24المؤرخ في  2016لسنة  22من القانون األساسي عدد  34درج هذا التقر�ر في إطار تنفیذ مقتضیات الفصل ین  

والمتعلق �الحق في النفاذ إلى المعلومة حیث ینص الفصل األخیر على أن المكلف �النفاذ �عد تقر�را   2016مارس 

 �المعهد.  سنو�ا یرفعه إلى رئیس الهیكل و�تم نشره على موقع الواب الخاص 

 معلومات حول االلتزام بالنشر التلقائي للمعلومة   .1
 

 مالحظات حیینت  لم تنشر  نشرت  المعلومة 
قائمة مفصلة في الخدمات 
 التي �سدیها المعهد للعموم

     

ال �مكننا نشر اإلطار القانوني المنظم للمعهد       اإلطار القانوني المنظم للمعهد 
(تعر�ف المعهد) وذلك  �المكان المخصص له 

 ألسباب تقنیة 
      المعهد المهام المو�ولة إلي

      للمعهد  الهیكلي التنظیم
      والجمعیات التا�عه له  العنوان

      المعهد  ليإكیفیة الوصول 

  لمعهد المیزانیة المرصودة ل
 و�رنامج تنفیذها  

     

�المكلف    علقةالبیانات المت
 �النفاذ ونائبه 

     

قائمة الوثائق المتوفرة لد�ه  
الكترونیا وورقیا والمرتبطة  

�خدمات المعهد والمخصصة 
 للعموم
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الصفقات العمومیة المبرمجة 
 والمصادق علیها 

     

المعلومات االجتماعیة  
واإلحصائیة الخاصة بنشاط  

 المعهد

       إحصائیات حول قبول و�دماج األطفال 

اإلطار القانوني والترتیبي  
 المنظم للنفاذ إلى المعلومة

     

دلیل اإلجراءات المتعلق �النفاذ 
 إلى المعلومة الخاص �المعهد   

     

المطالب المتعلقة �النفاذ  
 و�جراءات التظلم 

     

التقار�ر السنو�ة للنفاذ إلى  
 المعلومة الخاصة �المعهد  

     

 

 معطیات حول المكلف بالنفاذ  ونائبھ   .2
 

 المكلف بالنفاذ
 الھاتف البرید االلكتروني  الخطة الوظیفیة  الرتبة  االسم واللقب 

متصرف مستشار في  شیماء البلطي 
  - الوثائق واألرشیف 

chaima.balti@social.gov.tn 56.105.734 

 نائب المكلف بالنفاذ 
 الھاتف البرید االلكتروني  الخطة الوظیفیة  الرتبة  االسم واللقب 

حسناء  
 الشوالي

متصرف مستشار في 
hasna.chaweli@social.gov.t - الوثائق واألرشیف 

    n 25.491.276 
 

 طراف المتدخلة في النفاذ إلى المعلومةاأل .3
  و�عداد �جمع  تقوم  والتي  �النفاذ)  (المكلف  واألرشیف  الوثائق  في  التصرف  المعلومات    وتحیین  وحدة 

 لنشرها واإلجا�ة على مطالب النفاذ وذلك �التعاون مع �افة المصالح المختصة �المعهد. 

 .مصلحة اإلعالمیة (رئیس مصلحة اإلعالمیة) والتي تقوم بنشر المعلومات �الموقع الخاص �المعهد 

mailto:chaima.balti@social.gov.tn
mailto:hasna.chaweli@social.gov.tn
mailto:hasna.chaweli@social.gov.tn
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   على تصادق  والتي  الطفولة)  لرعا�ة  الوطني  للمعهد  العامة  (المدیرة  العامة  السنو�ة  اإلدارة  التقار�ر 

 وعلى المعلومات المعدة للنشر.

 التكوین  .4

سنة      المعلومة خالل  إلى  بالنفاذ  المتعلقة  التكوینیة  والدورات  الندوات  في  ونائبتھا  بالنفاذ  المكلفة  من  كل  تشارك  لم 

2021. 

 لى المعلومة الواردة إلى الھیكل معطیات حول  مطالب النفاذ إ .5

عدد مطلب 
 النفاذ

طالب النفاذ إلى  صفة 
 المعلومة 

 المالحظات التاریخ المعلومات اإلداریة المطلوبة 

من طرف   الموجھجدول االحالة  شخص طبیعي  2021/ 01
إلى اإلدارة الجھویة للصحة  المعھد
المتعلق بالملف اإلداري و  بتونس

 لطالبة النفاذ 

 تمت اإلجابة   02/2021/ 18

 التصرف في الوثائق واألرشیف  اإلجراءات المتخذة في مجال  .6

تنفیذ   واألرشیف  لمواصلة  الوثائق  في  التصرف  تم  برنامج  �المعهد  والوثائق  الخاص  الملفات  من  جملة    المعدة فرز 

الوثائق استبقاء  مدد  على جداول  �االعتماد  و  لإلتالف  للمعهد   المشتر�ة  من   .الخصوصیة  �التثبت  قمنا  الوثائق    �ما 

 وتنظیمها وترتیبها.  إلى محل حفظ األرشیف الوسیط مصالح وهیاكل المعهد  من مختلف المحولة

 تعتمد وحدة التصرف في األرشیف الوسیط في عملها على قاعدة بیانات أرشیفیة أعدت من قبل أخصائي المهنة،   

التبني (ملفات  للمعهد  الخصوصیة  �الملفات  الخاصة  البیانات  لتسجیل  األطفال  وذلك  ملفات  تسو  مع  جمیع  )  جیل 

 ةوحدة التصرف في الوثائق واألرشیف (المكلف  �ما تقومالعملیات األرشیفیة ( االطالع، التحو�ل، الترحیل واإلتالف).  

على  ونائبتها  �النفاذ  التعرف  �خص  فیما  العدلیة  الشرطة  إدارة  قبل  من  الموجهة  اإلرشادات  مطالب  على  �اإلجا�ة   (

وا المعلومات  �جمیع  �مدها  وذلك  أو  األصول  أصولها  على  التعرف  في  الراغبة  األشخاص  الضرور�ة حول  لمعطیات 

 فروعها.   
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 نشر المعلومات   .7

 النشر االستباقي للمعلومة  .أ

االلكتروني الخاص �ه فخالل سنة  �الموقع    ه المعهد إلى نشر عدید المعطیات والمعلومات التي تخص نشاط  �سعى 

 قمنا بتحیین ونشر:  2021

  2021 لسنة األنشطة الترفیهیة 

  2021و 2020لسنتي  التقر�ر المالي 

  2021و   2020لسنتي قبول و�دماج األطفال 

  2021و   2020  , 2019لسنوات إحصائیات حول البحث على األصول في تونس 

 2021  ةالتقر�ر السنوي للنفاذ لسن 

 االشكالیات المتعلقة �النشر االستباقي  .ب

في     �المعهد  الخاص  �الموقع  المعلومات  بنشر  یتعلق  فیما  �النفاذ  المكلف  یواجهها  التي  اإلشكالیات  أبرز  تتمثل 

وثائق"  لذلك    –نا نشر المعلومات إال في مكان واحد "خدمات عن �عد  ن صعو�ة التعامل مع الموقع حیث انه ال �مك

التعر�ف �مهام المعهد. رغم تواضع وسائل العمل فإننا نحاول  نقوم �اختیار المعلومات التي من شانها أن تساعد على  

 نشر المعلومات وتحیینها حسب اإلمكانیات المتوفرة لدینا. 

 المقترحات والتوصیات  .8

    إحداثplate-forme     ھیئة  موحد بین الوزارات والمؤسسات العمومیة خاص بنشر المعلومات تحت إشراف

 . نشر المعلومات للمكلفین بالنفاذ  لتسھیل عملیة إلى المعلومة النفاذ 

  تشریك المكلفة بالنفاذ إلى المعلومة ونائبتھا في الملتقیات الوطنیة واألیام الدراسیة والتحسیسیة المنظمة من قبل

 إلى المعلومة. ھیئة النفاذ 

   ضرورة إعداد برامج تحسیسیة للمسؤولیین على الھیاكل والمؤسسات العمومیة تھدف إلى نشر ثقافة النفاذ إلى

  .المعلومة
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ال تجد المكلفة �النفاذ إلى المعلومة �المعهد الوطني لرعا�ة الطفولة صعو�ة في التعامل مع مختلف المصالح          

 .المعلومات الضرور�ة إلعدادها للنشرلتمكینها من 
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