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 اإلجراءات المتخذة في مجال إتاحة المعلومة والمعطيات اإلحصائية -1

 التصرف في الوثائق 1-1

 في:جرد الرصيد الوثائقي للمؤسسة والمتمّثل قامت مصالح ديوان تنمية الجنوب بـ

 ، " لواليات الجنوب الستة وإلقليم الجنوب السنوية "الوالية في أرقاماإلحصائية النشرية  –
باللغة   القطاعية التي أنجزها الديوان بالتعاون مع األطراف األجنبيةراسات لدّ مختلف الص ملخّ  –

 ، العربية واللغة الفرنسية
 لواليات الجنوب الستة،  "Info régionale" تعريفيةال وثيقةال –
 تعريفية إلقليم الجنوب،ال ةمطويال –
 ، "coopération" Info  األجنبية النشرية التعريفية ألهم مشاريع وبرامج التعاون مع األطراف –
 .كتابا متوفرا بمكتبة الديوان 10065 –

 التكوين 1-2

   .تكوينية  دورة أي في ،2020خالل سنة  الجنوب، تنمية بديوان المعلومة إلى بالنفاذ   المكّلفتين تشارك لم

 تعزيز ثقافة النفاذ إلى المعلومة 1-3

  المجال:تم في هذا 

  2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22التحسيس والتعريف بأحكام القانون األساسي عدد  –
 ،بموقع واب الديوان ه نشر عبر والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك 

تحيين موقع واب الديوان بمختلف المعطيات الخاصة بإقليم الجنوب من حيث خصائص اإلقليم   –
والمرافق الجماعية...( وطاقاته البشرية )الخصائص التربوية واإلقتصادية للسكان(  )البنية األساسية 

وموارده الطبيعية وأنشطته اإلقتصادية إلى جانب تحديد فرص اإلستثمار المتاحة باإلقليم في  
  ،مختلف المجاالت اإلقتصادية الواعدة

  الستغاللها  طالبي المعلومة ذمة على ووضعهاالنشرية اإلحصائية السنوية "الوالية في أرقام"  توفير –
 ،منها واالستفادة

ص الدراسات اإلستراتيجية... ملخّ و النشريات ، الوثائقبإدراج تحيين موقع واب الديوان بصفة دورية  –
  .الجنوب  إقليمبالمستجدات والتظاهرات  ،الديوان أنشطة أهمكذلك و التي يصدرها الديوان 



4 
 

  ديوان تنمية الجنوبنشر المعلومة بمبادرة من  4.1
 

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

  - السياسات والبرامج التي تهم العموم. –
قائمة مفّصلة في الخدمات التي يسديها الديوان   –

للعموم والشهادات التي يسّلمها لطالبي المعلومة 
والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط 

 ،واإلجراءات واآلجال 

الخدمات التي يسديها قائمة نشر  –
 الديوان عبر موقع الواب.

 

النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنّظمة   –
   ،اط الديوانلنش

وثيقة ورقية يتم تسليمها لطالب  –
بمصالح   اتصالهالمعلومة عند 

نشر الوثيقة اإللكترونية  و  الديوان
واب اللهذه النصوص عبر موقع 

 . الخاص به

 

 ،المهام الموكولة للديوان –
 
 ، للديوان الهيكل التنظيمي –
 
 
 
عنوان المقّر الرئيسي والمقّرات الفرعية للديوان  –

 ، االوصول إليهوكيفية 

لكترونية وثيقة ورقية  – متوفرة  وا 
 بموقع واب الديوان.

وثيقة ورقية يتم تسليمها مباشرة   –
  اتصالهلطالب المعلومة عند 

لكترونية   بمصالح الديوان وا 
 . متوفرة بموقع الواب الخاص به

بالوثائق  معطيات متوفرة  –
موقع واب الورقية وب والمطويات 
 الديوان.

 

يتم تسليمها لطالب  وثيقة ورقية – المرصودة للديوان مفصّلة، الميزانية  –
المعلومة عند اتصاله بمصالح  

 .الديوان

 

المعلومات المتعلقة ببرامج الديوان وخاصة   –
 .شاطه نإنجازاته ذات الصلة بـ

لكترونية يتم تسليمها   – وثيقة ورقية وا 
لطالب المعلومة عند اتصاله  

بموقع  تم نشرها يو  بمصالح الديوان
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 طريقة النشر  ديوانالخاصة بال طبيعة المعلومة
 مالحظات )وثيقة ورقية/الكترونية( 

 .واب الديوان
  6نشر المعلومات المنصوص عليها بالفصل  –

من قانون النفاذ إلى المعلومة على موقع واب 
 الديوان:

إضافة عنصر جديد باللغة   –
العربية خاص بالنفاذ إلى 

 يتضمن:المعلومة 
اإلطار القانوني المنّظم للنفاذ  •

 إلى المعلومة،
 المعلومة،سياسة النفاذ إلى  •
 مطالب النفاذ إلى المعلومة، •
 تقارير النفاذ إلى المعلومة، •
فتين  قائمة إسمية في المكلّ  •

بالنفاذ إلى المعلومة تتضمن  
البيانات المنصوص عليها 
بالفقرة األولى من الفصل 

من هذا القانون   32
إلى عناوين   ةباإلضاف

 بريدهما اإللكتروني المهني. 

 

دى الديوان إلكترونيا أو  قائمة الوثائق المتوفرة ل –
ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها والموارد 

 المرصودة لها.

التي  قائمة الخدمات  تّم نشر –
 واب.البموقع  الديوان يسديها

 

ال يسدي الديوان   - شروط منح التراخيص التي يسديها الديوان.  –
 تراخيص.

والمصادق على  الصفقات العمومية المبرمجة  –
ها والتي يعتزم الديوان إبرامها ونتائج  تميزاني

 تنفيذها. 

معطيات متوفرة بموقع واب  –
 الديوان.

 

تقارير هيئات الرقابة طبق المعايير المهنية   –
 الدولية.

لكترونية يتم   – وثيقة ورقية وا 
تسليمها لطالب المعلومة عند  

 . الديواناتصاله بمصالح 
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 طريقة النشر  ديوانالخاصة بال طبيعة المعلومة
 مالحظات )وثيقة ورقية/الكترونية( 

االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام إليها أو   –
 المصادقة عليها. 

-  

واإلجتماعية   واالقتصاديةالمعلومات اإلحصائية  –
المسوحات  بما في ذلك نتائج وتقارير 

اإلحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون  
 اإلحصاء. 

لكترونية وثائق ورقية  – يتم نشرها  وا 
 الديوان.عبر موقع واب 

 

كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك  –
بالميزانية على   المتعلقة ةالتفصيليالمعطيات 

المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمعطيات 
بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية  المتعلقة

وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشرات  
 ية. مالمالية العمو 

تسليمها لطالب وثائق ورقية يتم 
المعلومة عند اتصاله بمصالح  

 .الديوان

 

المعلومات المتوفرة لدى الديوان حول البرامج   –
 والخدمات اإلجتماعية. 

- 
 

  الديوان  يسدي ال
 خدمات 

 . إجتماعية
 

 إحصائيات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة  -2

  مقابل %  56 ارتداد  بنسبة زائرا 8371 ،2020 سنة الديوان واب  لموقع المتصفحين  الزوار عدد  بلغ
 العدد  من%  95 ،2020 سنة الجدد  الزائرين عدد  ومّثل. 2019 سنة%  59 ارتداد  بنسبة زائرا 6566
 . 2019 سنة%   98  مقابل الموقعلزائري  الجملي

 عدد  بلغ وقد . بنشاطاته التعريف مزيد  قصد  هاإثراء على الديوان حرص  ، فقد الفيسبوك صفحةوبالنسبة ل
 . 2020 سنة خالل شخصا 1495 الصفحة هذهمتابعي 

 

 : 2020ة حسب الدول خالل سنالزوار المتصفحين لموقع واب الديوان ويبرز الرسم التالي توزيع 
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 عدد الزوار المتصفحين لموقع واب ديوان تنمية الجنوب سنة  2020

 
 

  3 ،2020خالل سنة  بلغ عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على مصالح ديوان تنمية الجنوب 
  جائحة  في  والمتمثلة البالد  بها مرت  التي للظروف نظرا 2019مطلبا خالل سنة  22مقابل  لب امط

 .الفترة هذه خالل الديوان على الواردة النفاذ  مطالب عدد  على  سلبا أثرت  التيو  كورونا

  حسب مختلف خصائصها.اإلحصائيات هذه ع  ي وز تبّين الجداول التالية تو 

  2020سنة لإحصاء عام  1.2
 2020سنة  ديسمبر -أكتوبر  سبتمبر -ة يجويل جوان -أفريل  مارس -جانفي   

           المطالب المقّدمة 
 3 2 0 0 1 العدد  -
 % 34 % 50 - - % 100 االستجابةنسبة  -

 0 0 - - 0 عدد المطالب المرفوضة 
 0 0 - - 0 عدد التظّلمات

 إحصاء حسب طريقة تقديم المطالب 2.2
 العدد الطريقة

 0 حسب الجذاذة المخّصصة لذلك طلب 
 0 مراسلة

 3 البريد اإللكتروني
 3 الجملة 

تونس
90%

دول عربية
2%

دول أوروبية
3%

دول أمريكية
دول آسيوية2%

0%

دول أخرى
3%
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 إحصاء حسب كيفية النفاذ عند تقديم المطلب  3.2

 عدد المطالب كيفية النفاذ

 0 بها إضرارعلى المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك  االطالع –

 0 الحصول على نسخة ورقية من المعلومة –

 3 لكترونية من المعلومة، عند اإلمكانإالحصول على نسخة  –

 0 الحصول على مقتطفات من المعلومة –

 3 الجملة

 
 المعنية بمطالب النفاذ اإلدارةإحصاء حسب  4.2

العدد الجملي لمطالب  المركزية / الجهوية اإلدارة 
 النفاذ إلى المعلومة

عدد المطالب غير 
 المستجاب إليها

 - 2 المصالح المشتركةإدارة 
 - - اإلدارة الفرعية التوثيق واإلعالمية 

 - - الخاص  باالستثمارإدارة النهوض 
 - - إدارة مساندة التنمية والتقييم

 - - إدارة التخطيط واإلحصائيات
 - - الشباك الموحد 

 - - اإلدارة الجهوية للتنمية بتطاوين

 - - اإلدارة الجهوية للتنمية بمدنين

 - - اإلدارة الجهوية للتنمية بقابس

 - - اإلدارة الجهوية للتنمية بقبلي
 - 1 اإلدارة الجهوية للتنمية بتوزر
 - - اإلدارة الجهوية للتنمية بقفصة

 - 3 العدد الجملي لمطالب النفاذ إلى المعلومة 
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 إحصاء حسب مصدر طلبات النفاذ 5.2

 أ. األشخاص الطبيعيين 

عدد المطالب  المقّدمةالمطالب  
 المرفوضة 

 عدد التظّلمات
 االستجابة نسبة  العدد

 - - - 0 طلبة
 - - % 100 1 باحثين

 - - - 0 موظفين عموميين
 - - - 0 فئات مختلفة

 - - % 100 1 الجملة...

 األشخاص المعنويينب.  

عدد المطالب  المطالب المقّدمة 
 المرفوضة 

 عدد التظّلمات
 االستجابة نسبة  العدد

 - - - 0 وزارات
 - - - 0 السفارات التونسية

 - - - 0 مؤّسسات ومنشآت عمومية
 - - % 100 1 منظمات وجمعيات تونسية

 - - - 0 منظمات وجمعيات وهياكل أجنبّية
 - - - 0 شركات إنتاجية خاصة

 - - % 0 1 مكاتب دراسات
 - - % 50 2 الجملة

 
ويتبّين من خالل جداول توزيع طلبات النفاذ إلى المعلومة أن هوية الطالب تتمثل في مطلب لشخص  

 معنويين.   ينلشخص  ينطبيعي ومطلب
 

باعث مشروع بحثا   1885 كما اتصل مباشرة بمصالح الديوان على المستويين المركزي والجهوي حوالي
عن إرشادات حول فرص ومكامن االستثمار والتشجيعات الواردة بقانون االستثمار وكذلك حول استكمال 

 ملفات إعداد الدراسات االقتصادية لمشاريعهم وتكوين مؤسساتهم. 
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 الديوانتوزيع طلبات النفاذ حسب الوثائق المتوّفرة لدى  6.2

 عدد الطلبات عنوان الوثيقة
 0 "الوالية في أرقام"  

 0 ملّخص الدراسات القطاعية 

 Info régionale" 0" تعريفية وثيقة

 0 مطويات تعريفية إلقليم الجنوب

 "coopérationاألجنبية  النشرية التعريفية ألهم مشاريع وبرامج التعاون مع األطراف
Info" 

0 

 3 بالديوان متوفرة ووثائق الرقابة هيئات وتقارير النشاط تقارير
 3 الجملة

 
 الحالة إحصائيات الردود لطلبات النفاذ حسب 7.2 

 عدد الطلبات الحالة

 - ( 16عدم الرد لتكرار الطلب على نفس المعلومة )حسب الفصل 

إعالم بالرفض نظرا لتأثير المعلومة المطلوبة على حياة شخص أو على حّريته )حسب  
 ( 17الفصل  

- 

 - ( 18النفاذ بعدم اإلختصاص )حسب الفصل إعالم طالب  

 - ( 19إعالم طالب النفاذ بتمديد آجال الرد )حسب الفصل 

 - ( 20طلب رأي الغير قبل قرار اإلستجابة من عدمه لطلب النفاذ )حسب الفصل 

 - ( 21إعالم طالب النفاذ بنشر المعلومة سابقا )حسب الفصل  

التكميلية والتوضيحات الالزمة بعد ثبوت نقصانها في تمكين طالب النفاذ من المعطيات 
 ( 22الرد األّول )حسب الفصل 

- 

رفض الطلب ألن المعلومة مشمولة ضمن الحاالت اإلستثنائية )حسب الباب الرابع  
 ( 25و 24وخصوصا الفصلين  

- 
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 لى المعلومةإالصعوبات والمقترحات لتطوير منظومة النفاذ  -3

 المقترحات الصعوبات

إحداث خطة النفاذ إلى المعلومة عوضا عن تعيين   − 
مكّلفين بالنفاذ صلب الهياكل العمومية )وجوبية التفّرغ  

 نظرا لحجم المهمة(،
إحداث تمثيلية جهوية لهيئة النفاذ إلى المعلومة في  −

 والية، كل 
إدراج " النفاذ إلى المعلومة" كمادة للتدريس في مرحلة   −

التعليم العالي إلى جانب ترسيخ ثقافة النفاذ إلى  
 المعلومة لدى الناشئة، 

ت النفاذ إلى المعلومة تكوين المكّلفين بالنفاذ في مجاال −
حماية المعطيات الشخصية ومنوال البيانات و 

 المفتوحة، 
تشريك المكّلفة بالنفاذ إلى المعلومة ونائبتها في   −

الملتقيات الوطنية واأليام الدراسية والتحسيسية التي لها 
 عالقة بالنفاذ إلى المعلومة.
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