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ةالمعطيات االحصائياالجراءات المتخذة في مجال اتاحة المعلومة و -1  

  التصرف في الوثائق1.1

  2005ماي  10حسب قانون االرشيف المؤرخ في استبقاء الوثائق اإلدارية  مدد  مسح الوثائق في إطار جداولم ت

  التكوين  2.1

الجمعية التونسية للمراقبين العموميين حول البيانات المفتوحة للمؤسسات  اطارات في ورشة عمل نضمتها 3مشاركة  �

  2018جانفي  23العمومية والموجهة لفائدة المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة ومديري نظام المعلوماتية بتاريخ  

حول  دراسة بخصوص PRODATA نظمها مكتب الدراسات  2018أوت  30بتاريخ  حلقة نقاشفي مشاركة  �

في حق النفاذ الى المعلومة في تونس لوضع خريطة طريق وطنية l’UNESCO النفاذ الى معلومة التي تنجزها 

 .بتمويل من الحكومة السويسرية

   2018سبتمبر  29و  28حكومة المفتوحة أيام لالمشاركة في منتدى التحالف التونسي ل �

تعزيز ثقافة النفاذ إلى المعلومة  3.1  

بتاريخ من خالل ابرام اتفاقية شراكة  "أنشر"الى برنامج التونسية للتعاون الفني ة انضمام الوكال

 الى المعلومة بخصوص حق النفاذ مع الجمعية التونسية للمراقبين العموميين �2018وان  05

  .الى بيانات مفتوحة الوكالة وتحويل بيانات

من قانون الحق في النفاذ إلى  6حسب الفصل (بمبادرة من الهيكل المعني نشر المعلومة  4.1

)المعلومة  

في إطار النشر الوجوبيعلى الموقع في شكل الكتروني حصر الوثائق المزمع نشرها تم     

 

إحصائيات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة - 2  

ن إمعها فبمعطيات شخصية للمتعاملين بالخارج فهذا النشاط يتعلق الكفاءات توظيف ب تقوم الوكالةنشاطها  في اطار

بمقتضى  إالاالدالء بمعلومات في خصوصها  أوشخاص اليتم تسليمها غلبية الوثائق المطلوبة من الغير والمتعلقة باألأ

   .ذن على عريضة في الغرضإ

2017 ـنسبة التطور مقارنة ب ديسمبر -اكتوبر الجملة  سبتمبر- جويلية  جوان-افريل  مارس-جانفي    
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 المطالب المقدمة 

العدد-  

نسبة االستجابة -  

 عدد المطالب المرفوضة      0 

 عدد التظلمات     0 

-2016- 2015 لسنة للوكالة الداخلية الرقابة أنظمة حول الحسابات مراجع تقرير على حصولمن جمعية لل مطلب*

الكترونية نسخة توفيربتمت اإلجابة  2018- 06- 22بتاريخ   
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طلبها وذلك ماديا أوعبر البريد  عند شخصيةأما بالنسبة للمتعاملين مع الوكالة فإنهم يتسلمون وثائقهم الخاصة بصفة 

  االلكتروني

احصاء حسب طريقة تقديم المطالب  2.2  

 الطريقة  العدد

طلب حسب الجذاذة المخصصة لذلك-   

مراسلة- 1  

الهاتف-   

البريد االلكتروني-   

موقع الواب-   

) من قانون النفاذ 12المرجع الفصل (احصاء حسب كيفية النفاذ عند تقديم المطلب 3.2  

 كيفية النفاذ عدد المطالب 

االطالع على المعلومة على عين المكان ما لم يكن في ذلك اضرار بها-   

.الحصول على نسخة ورقية من المعلومة-   

               1 .مة عند االمكانمن المعلو الحصول على نسخة الكترونبة -   

.الحصول على مقتطفات من المعلومة-   

احصاء حسب الهياكل الرئيسية المعنية بمطالب النفاذ  4.2  

)المركزية/االدارة العامة(اسم الهيكل العدد الجملي للمطالب عدد المطالب غير المستجاب اليها   

 المقر الرئيسي  1 0

احصاء حسب مصدر طلبات النفاذ 5.2  

األشخاص الطبيعيين -أ  
  المطالب المقدمة عدد المطالب المرفوضة عدد التظلمات

 العدد نسبة االستجابة

 طلبة    

 باحثين    

نيو ن عمومو موظف 1 100% 0 0  

 فئات مختلفة    

 الجملة 1   
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   :األشخاص المعنويين  - ب

عدد المطالب  عدد التظلمات

 المرفوضة

  المطالب المقدمة

 العدد نسبة االستجابة

 وزارات ال شئ   

 السفارات التونسية ال شئ   

 مؤسسات ومنشآت عمومية ال شئ   

 منظمات وجمعيات تونسية 01 100%  

منظمات وجمعيات وهياكل  ال شئ   

 أجنبية

 شركات انتاجية خاصة ال شئ   

 مكاتب دراسات  ال شئ   

 الجملة 01 100%  

توزيع طلبات النفاذ حسب الوثائق المتوفرة لدى الهيكل 6.2   

 عنوان الوثيقة  عدد الطلبات 

2015منذ  للوكالة الداخلية الرقابة أنظمة حول الحسابات مراجع تقريرمن  الحصول على  نسخةمطلب  1  

   :احصائيات الردود لطلبات النفاذ 7.2

 الحالة عدد الطلبات

)16حسب الفصل (لتكرار الطلب على نفس المعلوماتعدم الرد  *شيء ال  

)17حسب الفصل (اعالم بالرفض نظرا لتأثير المعلومات المطلوبة على حياة شخص أو على حريته   

)18حسب الفصل (اعالم طالب النفاذ بعدم االختصاص  

)19حسب الفصل (اعالم طالب النفاذ بتمديد آجال الرد   

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

)21حسب الفصل (اعالم طالب النفاذ بنشر المعلومة سابقا   

تمكين طالب النفاذ من المعطيات التكميلية و التوضيحات الالزمة بعد ثبوت نقصانها في الرد األول 

)22حسب الفصل (  

حسب الباب الرابع و خصوصا (ستثنائيةرفض الطلب ألن المعلومة مشمولة ضمن الحاالت اال

)25و  24الفصلين   

المهنية ملف أو وثائق للوضعية الوضعية باستفسارات حول طلبات لم تتعلق بالنفاذ على غرار الطلبات التي تتعلق *

   الطالب بوجوب الحصول على اذن على عريضةيتم اعالم والتي متعاون ل

  

  




