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 الجمهورية التونسية

 صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية

   النفاذ إلى املعلومةب املكلف/  إلادارة العامة
 

 
 

 

 9152أكتوبر  51: تونس في

 

ي حول النفاذ إىل المعلومة
 
 تقرير ثالث

 

ي  2102لسنة  22بأحكام القانون األساسي عدد  عمال 
 
ي  2102مارس  22المؤرخ ف

 
المتعلق بالحق ف

من الباب السادس منه، تّم إعداد هذا التقرير الذي يرفع  22النفاذ إىل المعلومة، وخاصة الفصل 

ي اآلجال القانونية
 
 .إليكم ف

 

ة بعد موافاة هيئة النفاذ إىل المعلومة بالتقرير السنوي  ي هذا اإلطار نفيدكم بأنه مباشر
 
وف

نا العمل عىل إنجاز خطة عمل لتكريس حق النفاذ إىل 8112بتاري    خ غّرة جويلية  8112لسنة  ، باشر

وقد تّم إعداد . المعلومة داخل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مركزيا وجهويا

و  ووىلي لهذ  الططة ييق  عرهها عليمم حا  انانتها  م  صياغتها نهاييا وفقا لنأنموذ  الذي مشر 

 8112ماي  81بتاري    خ  1511/8112وافتنا به هيئة النفاذ إىل المعلومة بمقتض  مكتوب  ها عدد 

 .8112جوان  82والوارد علينا بتاري    خ 

حسب " لمعلومة والحصول عليهادليل إجراءات النفاذ إىل ا"كما تم انانتها  م  إعداد 

، والذي يعرض عليمم رفقة هذا التقرير، للتفضل 8112لسنة  88مقتضيات القانون األياسي عدد 

 .باإلذن بنشر  عىل موق  الواب بعد الموافقة عىل مضمونه

ي نفس السياق يق  حاليا العمل عىل إعداد دليل معّمق 
 
للنفاذ إىل المعلومة يتم عرهه وف

 .نانتها  م  إعداد صيغته النهاييةعليمم حا  ا

تصا  بمطتلف مصالح الصندوق مركزيا وجهويا إلدخا  التحيينات كما نفيدكم بأنه تم انا 

ها بصفة تلقايية طبقا ألحمام الفصل الساب  م   ي وق  نشر
الالزمة عىل مطتلف المعلومات الت 

عىل األقل مرة كل ثالثة وشهر القانون المذكور والذي ينّص عىل وجوب تحيي   المعطيات المنشورة 

 .وعند كل تغيي  يطرو عليها
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ي ترد علينا،
ي إطار متابعة مطالب النفاذ إىل المعلومة الت 

 
نفيدكم بأنه إىل غاية تاري    خ إعداد  وف

ة وشهر األوىل م  ينة  هذا التقرير ونشر  توّصلنا بمطلب وحيد للنفاذ إىل المعلومة طيلة العشر

، حيث تم توجيه طالب النفاذ إىل  8112يبتمير  12وذلك بتاري    خ  8112 ي
ون  يد اإللكي  عير الير

ي تتضم  الموق  واب الصندوق وتحديد
المذكور باعتبار ون مصالح الصندوق طلب ا إىل النافذة الت 

ي للمعلومةالقامت بنشر المعلومة المطلوبة 
 .مشمولة بواجب النشر التلقان 

ي فعاليات احتفا  بالدنا باليوم العالمي للنفاذ إىل المعلومة 
 
وتجدر اإلشارة إىل وننا شاركنا ف

 .ةبدعوة م  هيئة النفاذ إىل المعلوم 8112يبتمير  82و 82وذلك يومي 

ي ختام هذا التقرير نا يسعنا إنا ون نثّم  الدعم الكامل الذي نلقا  م  اإلدارة العامة 
 
وف

ي يبيل القيام بالمهام المنوطة بعهدتنا 
 
ي يبيل ومطتلف مصالح الصندوق مركزيا وجهويا ف

 
ف

ي  8112لسنة  88انامتثا  الكامل لمقتضيات القانون األياسي عدد 
 
 8112مارس  85المؤرخ ف

ي النفاذ إىل المعلومةالمتع
 
 .لق بالحق ف

 

 وال        س              الم

 

 المكلف بالنفاذ إلى المعلومة
 صالح شوشان

 

 المعلومة نائب المكلف بالنفاذ إلى
 عبد السالم بري 

 المدير العام
 

 سامي المكي

 


