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اإلجراءات المتخذة في مجال إتاحة المعمومة والمعطيات اإلحصائية - 1

 التصرف في الوثائق 1-1

 :قامت مصالح ديوان تنمية الجنوب بـجرد الرصيد الوثائقي لممؤسسة والمتمّثل في 

لواليات الجنوب الستة وإلقميم الجنوب " 2016الوالية في أرقام لسنة "النشرية اإلحصائية السنوية  –
 ،www.ods.nat.tnونشرىم عبر موقع واب الديوان 

دراجيم  بالمغة العربية والمغة الفرنسيةالقطاعية التي أنجزىا الديوان لدراسات لمختمف اممّخص  – وا 
 ،www.ods.nat.tnالخاص بو بموقع واب 

  لواليات الجنوب الستة،Info régionale تعريفيةال وثيقةال –
 المطوية التعريفية إلقميم الجنوب، –
 األجنبيةاليياكل والمؤسسات الدولية والنشرية التعريفية ألىم مشاريع وبرامج التعاون مع  –

coopération" Info"، 
  كتابا متوفرا بمكتبة الديوان،9200ما يزيد عن  –
 ".التوثيق شريةن" –

 كوين الت1-2

  لم وتبعا لذلك2018تجدر اإلشارة إلى أنو تّم تعيين المكّمفة بالنفاذ إلى المعمومة ونائبتيا في بداية سنة 
 .2017تشارك المكّمفتين بالنفاذ إلى المعمومة بديوان تنمية الجنوب في أي دورة تكوينية خالل سنة 

  تعزيز ثقافة النفاذ إلى المعمومة1-3

 : تم في ىذا المجال 

ونائبتيا وستنشر البيانات التي  الجنوب تنمية بديوانتعيين السيدة المكمفة بالنفاذ إلى المعمومة  –
 تعّرف برتبتيما وخّطتيما وعناوين بريدىما اإللكتروني بموقع الواب الخاص بالديوان،

 2016 مارس 24 المؤرخ في 2016 لسنة 22التحسيس والتعريف بأحكام القانون األساسي عدد  –
والمتعمق بالحق في النفاذ إلى المعمومة وذلك بتوزيعو عمى مختمف المصالح المركزية والجيوية 

 لمديوان عبر البريد اإللكتروني وسينشر بموقع واب الديوان،
نشر دليل اإلجراءات والمطبوعات واإلطار القانوني والترتيبي المنّظم لمنفاذ إلى المعمومة عبر موقع  –

 الواب الخاص بالديوان،
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تحيين موقع واب الديوان بمختمف المعطيات الخاصة بإقميم الجنوب من حيث خصائص اإلقميم  –
 (الخصائص التربوية واإلقتصادية لمسكان)وطاقاتو البشرية  (...البنية األساسية والمرافق الجماعية)

وموارده الطبيعية وأنشطتو اإلقتصادية إلى جانب تحديد فرص اإلستثمار المتاحة باإلقميم في 
 مختمف المجاالت اإلقتصادية الواعدة، 

عمى مختمف الوزارات والمؤسسات واليياكل " الوالية في أرقام"توزيع النشرية اإلحصائية السنوية  –
 واإلستفـادة إلستغالليا طالبي المعمومة ذمة عمى ووضعياالعمومية عمى المستوى المركزي والجيوي 

 ،منيا
، ممخصات "الوالية في أرقام"توفير الوثائق والنشريات التي يصدرىا الديوان بموقع الواب عمى غرار  –

 .وأىم المستجدات والتظاىرات في مستوى اإلقميم... الدراسات اإلستراتيجية

 الحق من قانون 6حسب الفصل ) ديوان تنمية الجنوب نشر المعمومة بمبادرة من 4.1
 (في النفاذ إلى المعمومة

طريقة النشر  ديوانالخاصة بال طبيعة المعمومة
مالحظات  (الكترونية/وثيقة ورقية)

  - .السياسات والبرامج التي تيم العموم –
قائمة مفّصمة في الخدمات التي يسدييا الديوان  –

لمعموم والشيادات التي يسّمميا لطالبي المعمومة 
والوثائق الضرورية لمحصول عمييا والشروط 

 :واآلجال واإلجراءات 

نشر الخدمات التي يسدييا  –
 .الديوان عبر موقع الواب

 

  الوالية في "النشرية اإلحصائية السنوية
 ،"أرقام

 
 
  القطاعية،لدراساتلمختمف اممّخص  

 
 تعريفيةال وثيقةال Info régionale لواليات 

 الجنوب الستة،
 ،المطوية التعريفية إلقميم الجنوب 
  النشرية التعريفية ألىم مشاريع وبرامج

 يتم تسميميا مباشرة ورقية وثيقة 
لطالب المعمومة عند اتصالو 

 لكترونيةبمصالح الديوان ونسخة إ
 متوفرة عمى موقع الواب،

 ،متوفرة عمى موقع الواب 
 

  وثيقة ورقية يتم تسميميا مباشرة
لطالب المعمومة عند اتصالو 

 بمصالح الديوان،
 

يتّم تسميم ىذه 
الوثائق دون 

أي  اشتراط
مادي  معموم

 عمى لمحصول
 .المعمومة
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األجنبية  التعاون مع األطراف
coopération" Info"، 

 ،الكتب المتوفرة بمكتبة الديوان 
 
 
 
 
 التوثيق نشرية " وثيقة." 
 

 

 
 
  وثائق ورقية يتم الحصول عمييا

عن طريق اإلطالع عمى عين 
المكان أو اإلعارة وفق جذاذة 
معّدة لمغرض وفي أجل ال 

  يوما،15يتجاوز 
  لكترونية يتم وثيقة ورقية وا 

توزيعيا عمى مختمف اإلدارات 
 .المركزية والجيوية لمديوان

النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنّظمة  –
 لنشاط الديوان، 

وثيقة ورقية يتم تسميميا مباشرة  –
لطالب المعمومة عند اتصالو 
بمصالح الديوان ونشر الوثيقة 

اإللكترونية ليذه النصوص عبر 
 .موقع الواب الخاص بو

 

 الميام الموكولة لمديوان، –
 
 الييكل التنظيمي لمديوان، –
 
 
 

عنوان المقّر الرئيسي والمقّرات الفرعية لمديوان  –
 وكيفية الوصول إلييا،

لكترونية متوفرة  – وثيقة ورقية وا 
 .بموقع واب الديوان

وثيقة ورقية يتم تسميميا مباشرة  –
لطالب المعمومة عند اتصالو 
لكترونية  بمصالح الديوان وا 

 .متوفرة بموقع الواب الخاص بو
معطيات متوفرة بالوثائق   –

والمطويات الورقية وبموقع واب 
 .الديوان

 

لكترونية لم يتم  – الميزانية المرصودة لمديوان مفصّمة، – وثيقة ورقية وا 
 .نشرىا

 

المعمومات المتعمقة ببرامج الديوان وخاصة  –
 :إنجازاتو ذات الصمة بـ 

  2017تقرير النشاط لسنة : نشاطو 
 ،2018وبرنامج عمل سنة 

 
 

  لكترونية يتم تسميميا وثيقة ورقية وا 
مباشرة لطالب المعمومة عند 
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  قائمة إسمية في المكمفين بالنفاذ إلى

المعمومة تتضمن البيانات المنصوص 
 من 32عمييا بالفقرة األولى من الفصل 

 إلى عناوين بريدىم ةىذا القانون باإلضاف
 .اإللكتروني الميني

 .اتصالو بمصالح الديوان
  لكترونية سيتم نشرىا وثيقة ورقية وا 

 .عبر موقع واب الديوان

قائمة الوثائق المتوفرة لدى الديوان إلكترونيا أو  –
ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسدييا والموارد 

 .المرصودة ليا

-  

  - .شروط منح التراخيص التي يسدييا الديوان –
الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق عمى  –

ميزانييا والتي يعتزم الديوان إبراميا ونتائج 
 .تنفيذىا

-  

تقارير ىيئات الرقابة طبق المعايير المينية  –
 .الدولية

-  

االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام إلييا أو  –
 .المصادقة عمييا

-  

المعمومات اإلحصائية واالقتصادية واإلجتماعية  –
بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات 

اإلحصائية التفصيمية طبق مقتضيات قانون 
 .اإلحصاء

" الواليات في أرقام"وثائق ورقية  –
ويتم نشرىا عبر موقع واب 

 .الديوان

 

كل معمومة تتعمق بالمالية العمومية بما في ذلك  –
المعطيات التفصيمة المتعمقة بالميزانية عمى 

المستوى المركزي والجيوي والمحمي والمعطيات 
المتعمقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية 
وكيفية توزيع النفقات العمومية وأىم مؤشرات 

 .يةمالمالية العمو

-  

المعمومات المتوفرة لدى الديوان حول البرامج  –
 .والخدمات اإلجتماعية

- 
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إحصائيات حول مطالب النفاذ إلى المعمومة  - 2

 وتبعا لذلك، ال 2018تجدر اإلشارة إلى أنو تّم تعيين المكّمفة بالنفاذ إلى المعمومة ونائبتيا في بداية سنة 
 حول إحصائيات النفاذ إلى المعمومة كما ورد بالجداول 2017تتوفر حاليا لمصالح الديوان معطيات سنة 

والمتمثمة في إحصائيات عامة لكل ثالثية،  (2-7( / )2-5( / )2-4( / )2-3( / )2-2( / )2-1)
 الرئيسية اليياكل حسب، المطمب تقديم عند النفاذ كيفية حسب، المطالب تقديم طريقة حسبإحصائيات 

 .النفاذ لطمبات الردود وحسب حالة النفاذ طمبات مصدر، حسب النفاذ بمطالب المعنية

  2017 إحصاء عام لكل ثالثية من سنة 1.2

 
- جانفي 
مارس 

- أفريل 
جوان 

جويمة 
سبتمبر 

أكتوبر 
ديسمبر 

الجممة 
نسبة التطّور 
مقارنة بسنة 

2016 
المطالب المقّدمة 

العدد - 
نسبة اإلستجابة - 

- - - - - - 

عدد المطالب 
المرفوضة 

- - - - - - 

 - - - - - -عدد التظّممات 
 

 إحصاء حسب طريقة تقديم المطالب 2.2

العدد الطريقة 
 طمب حسب الجذاذة المخّصصة لذلك - 
 مراسمة - 
 الياتف - 
 البريد اإللكتروني - 
 موقع الواب - 
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 من قانون 12الفصل : المرجع) إحصاء حسب كيفية النفاذ عند تقديم المطمب 3.2
 (النفاذ

عدد المطالب كيفية النفاذ 
 إضراراإلطالع عمى المعمومة عمى عين المكان، ما لم يكن في ذلك  –

 بيا 

 الحصول عمى نسخة ورقية من المعمومة  –
 لكترونية من المعمومة، عند اإلمكان إالحصول عمى نسخة  –
 الحصول عمى مقتطفات من المعمومة  –
 

 إحصاء حسب الهياكل الرئيسية المعنية بمطالب النفاذ 4.2

العدد الجممي  (المركزية/اإلدارة العامة)إسم الهيكل 
لممطالب 

عدد المطالب غير 
المستجاب إليها 

   

   

 
 إحصاء حسب مصدر طمبات النفاذ 5.2

األشخاص الطبيعيين .  أ

العدد المطالب المطالب المقّدمة  
عدد التظّممات المرفوضة 

نسبة اإلستجابة العدد 
    طمبة 

    باحثين 
    موظفين عموميين 

    فئات مختمفة 
    ... الجممة
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األشخاص المعنويين .  ب

العدد المطالب المطالب المقّدمة  
عدد التظّممات المرفوضة 

نسبة اإلستجابة العدد 
    وزارات 

    السفارات التونسية 
    مؤّسسات ومنشآت عمومية 
    منظمات وجمعيات تونسية 

    منظمات وجمعيات وىياكل أجنبّية 
    شركات إنتاجية خاصة 

    مكاتب دراسات 
    ... الجممة

 
 الديوان توزيع طمبات النفاذ حسب الوثائق المتوّفرة لدى 6.2 

عدد الطمبات عنوان الوثيقة 
 نسخة لكل 200يوفر الديوان ) 2016لسنة " الوالية في أرقام" -

 .(والية
185 

عدد النسخ = عدد الطمبات  .Info régionale تعريفية وثيقة –
 المنجزة

عدد النسخ = عدد الطمبات  مطويات تعريفية إلقميم الجنوب، –
 المنجزة

 النشرية التعريفية ألىم مشاريع وبرامج التعاون مع األطراف –
 ."coopération" Infoاألجنبية 

عدد النسخ = عدد الطمبات 
 المنجزة

عدد اإلدارات المركزية ) 12 ".التوثيق ريةنش" –
والجيوية بالديوان ثم يتم تعميميا 

 (عمى كافة اإلطارات
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  الحالة إحصائيات الردود لطمبات النفاذ حسب7.2 

عدد الطمبات الحالة 
 ( 16حسب الفصل )عدم الرد لتكرار الطمب عمى نفس المعمومة 

إعالم بالرفض نظرا لتأثير المعمومة المطموبة عمى حياة شخص أو عمى 
( 17حسب الفصل )حّريتو 

 

 ( 18حسب الفصل )إعالم طالب النفاذ بعدم اإلختصاص 
 ( 19حسب الفصل )إعالم طالب النفاذ بتمديد آجال الرد 

حسب الفصل )طمب رأي الغير قبل قرار اإلستجابة من عدمو لطمب النفاذ 
20 )

 

 ( 21حسب الفصل )إعالم طالب النفاذ بنشر المعمومة سابقا 
تمكين طالب النفاذ من المعطيات التكميمية والتوضيحات الالزمة بعد ثبوت 

( 22حسب الفصل )نقصانيا في الرد األّول 
 

حسب الباب )رفض الطمب ألن المعمومة مشمولة ضمن الحاالت اإلستثنائية 
( 25 و24الرابع وخصوصا الفصمين 

 

 
 
في إطار النشر اإلستباقي  (خالل السنة)الوثائق الجديدة المعدة -  3

أهم المعمومات األهداف من إعدادها /الهدفعنوان الوثيقة 
دوريتها المغة المنتجة 

الواليات في  –
 أرقام

توفير المعطيات اإلحصائية ووضعيا  –
عمى ذمة طالبي المعمومة الستغالليا 

 .واإلستفادة منيا
عربية  إحصائيات

 وفرنسية
 سنوية

ممخص  –
 الدراسات

التعريف بأىم الموارد الكامنة بالجية  –
وبالقطاعات الواعدة وذات الميزات 

 التفاضمية، 
 تحديد المنظومات اإلقتصادية وسالسل  –

 .  القيم

دراسات 
 إستشرافية

عربية 
 وفرنسية

حسب 
 الحاجة



11 
 

مطويات  –
تعريفية 
لواليات 
الجنوب 
 ولإلقميم

التعريف بالديوان وبفرص اإلستثمار  –
 .المتاحة بمختمف مناطق إقميم الجنوب

الترويج لجية 
الجنوب كقبمة 

 إستثمار

عربية 
 وفرنسية

حسب 
 الحاجة

نشرية  –
 التوثيق

إعالم إطارات الديوان بأىم الكتب  –
 .والوثائق الواردة عمى المكتبة

قائمة الكتب 
والوثائق الواردة 
عمى مكتبة 
 الديوان

/ عربية 
/ فرنسية 
 أنقميزية

 شيرية

 
الصعوبات والمقترحات لتطوير منظومة النفاذ عمى المعمومة -  4

المقترحات الصعوبات 

تشريك المكّمفة بالنفاذ إلى المعمومة ونائبتيا في الممتقيات  
الوطنية واأليام الدراسية والتحسيسية والتي ليا عالقة 

 .بالنفاذ إلى المعمومة
 

معّدي التقرير  
أحالم الغرابي السيدة : المكّمف بالنفاذ 

سيام بن حميدة السيدة : نائب المكّمف بالنفاذ 
 


