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 2019لسنة 
  



 : ةـــــــــتوطئ

 

المتعلق بالحق   2016مارس    24المؤرخ في   2016لسنة    22ساسي عدد  ألمن القانون ا  34مقتضيات الفصل    يندرج هذا التقرير في إطار تنفيذ

خالل الشهر األول من السنة الموالية لسنة النشاط  يا يعد تقريرا سنوالمكلف بالنفاذ الى المعلومة على أن الذي ينص في النفاذ إلى المعلومة 

 ويرفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى النفاذ إلى المعلومة. 

، وهو يتمحور 2019في مجال النفاذ إلى المعلومة خالل سنة  يتضمن هذا التقرير تلخيصا لما تّم إنجازه بالديوان الوطني التونسي للسياحة   

 حول النقاط التالية : 

 النفاذ إلى المعلومة بطلب. .1

 نشر المعلومة بمبادرة من الديوان الوطني التونسي للسياحة .2

 جداول : 4 : المالحق

  معطيات حول مطالب النفاذ الواردة على الديوان   ✓

 معطيات حول مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة ✓

 معطيات حول االلتزام بالنشر التلقائي للمعلومة ✓



 معطيات عامة حول اإلجراءات المتخذة لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة ✓

 

 

 

للسياحة  التونسياردة على الديوان الوطني معطيات حول مطالب النفاذ الو   

2019لسنة   

 الصورة المطلوبة للنفاذ إلى المعلومة طالب المعلومة طريقة ورود المطلب عدد المطلب
البريد  مكتب الضبط

 االلكتروني
شخص 
 طبيعي

(1) 

شخص 
 معنوي 

(2) 

على عين 
 المكان

نسخة  نسخة ورقية
 الكترونية

     مقتطفات
 من المعلومة

01 ✓    1  ✓    
02 ✓    1  ✓    
03  ✓  3    ✓   
04  ✓  1 1   ✓   
05 ✓   1   ✓    



06 ✓    4  ✓    
07 ✓    2   ✓   
08* ✓    2  ✓    
09* ✓    1  ✓    
10* ✓    2  ✓    
11* ✓    3  ✓  ✓   
12 ✓   1   ✓  ✓   

 

نائب   -5صحفي،  -4طالب،   - 3باحث،   -2مواطن عادي،  -1 ( شخص طبيعي : 1)  

   حزب   -5إدارة،  -4منظمة،  -3جمعية،  -2شركة،  -1 ( شخص معنوي : 2)

 * مطالب نفاذ إلى المعلومة واردة على الديوان عن طريق وزارة السياحة والصناعات التقليدية 

 

 

 معطيات حول مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة

2019لسنة   



عدد 
 المطلب

مطلب تمت   طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها
اإلجابة عليه  

 بالقبول 

مطلب تمت  
اإلجابة عليه  

 بالرفض 

مطلب تظلم  سبب الرفض 
لدى رئيس  

 الهيكل

سبب  
 التظلم

(3) 

 الرد 
على مطلب 

 التظلم
مطلب قدم للمرة   ✓  نسخة من ترخيص تعاطي نشاط 01

 الثانية 
   

       ✓ نسخة من ترخيص تعاطي نشاط 02
       ✓ قائمة النزل  03
       ✓ موقع الديوانمعلومات حول  04
       ✓ كراس شروط ممارسة نشاط كازينو 05
       ✓ المشاريع السياحية بالحديقة الوطنية باشكل  06
       ✓ توضيحات حول حفل ساهر  07
       ✓ قائمة دعم تظاهرات الفنون الطهي *  08
       ✓ توضيحات حول مؤسسة سياحية *  09
متوفرة  اإلجابة غير    ✓  طلب مآل عريضة *  10

 لدى الديوان
   

توضيحات حول المنطقة السياحية قليبية   11
 البيضاء * 

✓       

تقارير مراجع الحسابات والتقارير السنوية   12
 للديوان

✓       

 



عدم إتاحة المعلومة في الشكل  -5عدم إتاحة جزء من المعلومة ،   -4اآلجال  انقضاء -3عدم تبرير الرفض،  -2رفض المطلب،  -1( أسباب التظلم :  3)
عدم المقدرة على دفع القيمة المالية المطلوبة. -6المطلوب،   

 * مطالب نفاذ إلى المعلومة واردة على الديوان عن طريق وزارة السياحة والصناعات التقليدية 



مةمعطيات حول االلتزام بالنشر التلقائي للمعلو   

 مالحظات لم تحين لم تنشر  نشرت  المعلومة  ع/ ر
    ✓  السياسات والبرامج التي تهم العموم 1
قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها الديوان للعموم والشهادات التي   2

يسلمها للمواطن والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط واآلجال 
 بإسدائهاواألطراف والمراحل المتعلقة  

 ✓    

    ✓  اإلطار القانوني المنظم لنشاط الديوان 3
للديوان وتنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفية    المهام الموكولة 4

 الوصول إليها والميزانية المرصودة له مفصلة 
 ✓    

    ✓  المعلومات المتعلقة بالبرامج واالنجازات ذات الصلة بنشاط الديوان 5
قائمة اسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة تتضمن البيانات التالية :  6

  - البريد االلكتروني المهني  -الخطة الوظيفية  -الرتبة -االسم واللقب 
 الفاكس -الهاتف 

 ✓    

قائمة الوثائق المتوفرة لدى الديوان الكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات  7
 التي يسديها 

 ✓    

    ✓  شروط منح التراخيص التي يسديها الديوان 8
    ✓  الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق عليها ونتائج تنفيذها  9
    ✓  تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية  10
    ✓  االتفاقيات التي يعتزم الديوان االنضمام أو المصادقة عليها 11
المعلومات االحصائية واالقتصادية واالجتماعية ما في ذلك النتائج وتقارير  12

 المسوحات االحصائية طبق مقتضيات قانون اإلحصاء 
 ✓    



المعلومات المتعلقة بالمالية العمومية خاصة المتعلقة بالميزانية وكيفية   13
 توزيع النفقات وأهم مؤشرات المالية

 ✓    

    ✓  المتوفرة حول البرامج والخدمات االجتماعية المعلومات  14
    ✓  اإلطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة  15
    ✓  دليل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها 16
    ✓  المطبوعات المتعلقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلم 17
    ✓  الديوان حول النفاذ إلى المعلومة نشر تقارير  18

 

 معطيات عامة حول اإلجراءات المتخذة لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة

 

معطيات حول الدورات التكوينية المتعلقة   ملخص لخطة العمل التي تم إعدادها ومدى تقدم انجازها
 إلى المعلومة  بتكريس حق النفاذ

             التصرفاإلجراءات المتخذة في مجال 
 في الوثائق واألرشيف 

وضع دليل إجراءات داخلي عملي  

حول مسار تلقي مطالب النفاذ 

 والرد عليها
 

 تم اإلنجاز 
المشاركة في برنامج تكوين المكلفين بالنفاذ  * 

 . 2019فيفري  27و  26و  25بتاريخ  

 

             "الحق حول وطنية ال دوة ن  في الالمشاركة * 

  في النفاذ الى المعلومة: المكاسب والتحديات" 

 . 2019مارس  26بتاريخ  

 

تم ابرام صفقة مع مكتب "أرشيدوك" إلعداد  
للديوان رزنامة حفظ الوثائق الخصوصية 

وإعداد دليل اإلجراءات الخاص بمصلحة  
األرشيف وتكوين جميع اإلطارات على حسن 
استعمال األدوات األرشيفية المركزة ضمن 

 المشروع.

إحداث لجنة استشارية حول الحق 

 في النفاذ إلى المعلومة 
 لم ينجز 

إصدار منشور داخلي لحث 

المصالح اإلدارية على تسهيل 

 المكلف بالنفاذ مهمة 
 تم االنجاز 

                   تنظيم يوم تحسيس حول النفاذ 

 إلى المعلومة 
 لم ينجز 



تنظيم دورة تكوينية لفائدة 

 اإلطارات المركزية والجهوية 
المشاركة في دورة تكوينية حول الحق في *  لم ينجز 

  28- 27- 26النفاذ إلى المعلومة واإلعالم بتاريخ  

 . 2019جوان  
 

 
 

تطوير وتحيين موقع الواب 

 بالتنسيق مع إدارة اإلعالمية 
 بصدد اإلنجاز 

 

 


