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مقدمة

المعهد الوطني لإلحصاء
تأســس املعهــد الوطنــي لإلحصــاء ســنة  1969بمقتضــى الفصــل  21مــن قانــون املاليــة عــدد 64
املــؤرخ يف  31ديســمبر .1969ويمثــل املعهــد الوطنــي لإلحصــاء الهيــكل التنفيــذي املركــزي ضمــن
الهيــاكل العموميــة لإلحصــاء املكونــة للمنظومــة الوطنيــة لإلحصــاء التــي تــم ســنها بمقتضــى
القانــون عــدد  32لســنة  1999املــؤرخ يف  13أفريــل  1999ويتولــى املعهــد مهمــة الكتابــة القــارة
للمجلــس الوطنــي لإلحصــاء املكلــف بتنســيق أعمــال الهيــاكل العموميــة لإلحصــاء وتنظيــم التشــاور
بيــن منتجــي ومســتعملي اإلحصائيــات.
وعمــا بمقتضيــات الفصــل الثانــي مــن القانــون عــدد  32املــؤرخ يف  13أفريــل  1999واملتعلــق
باملنظومــة الوطنيــة لإلحصــاء «تتمثــل مهمــة املنظومــة الوطنيــة لإلحصــاء يف تزويــد اإلدارات
العموميــة واملؤسســات االقتصاديــة واملنظمــات ووســائل اإلعــام والباحثيــن وســائر املواطنيــن
باملعلومــات اإلحصائيــة املتعلقــة باملجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة وغيرهــا”.
يحــرص املعهــد الوطنــي لإلحصــاء منــذ نشــأته ىلع نشــ ر املعطيــات اإلحصائيــة ووضعهــا يف
ل التقنيــات الحديثــة يف اإلعــام
متنــاول جميــع املســتعملين بصفــة دوريــة ومتواصلــةباســتعما 
ت مختلــف مســتعملي املعلومة.
واالتصــال ،كمــا يحــرص املعهــد ىلع تطويــر خدماتــه لتلبيــة حاجيا 
يف إطــار ضمــان حــق كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يف النفــاذ إلــى املعلومــة ولتعزيــز مبــدأي
الشــفافية واملســاءلة حــرص املعهــد الوطنــي لإلحصــاء ىلع إتخــاذ كل اإلجــراءات الالزمــة لحســن
تطبيــق القانــون األساســي عــدد  22املــؤرخ يف  24مــارس .2016
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 -1اإلجراءات المتخذة في مجال تكريس حق النفاذ إلى المعلومة داخل المعهد
 1.1األنشطة واإلجراءات المنجزة لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة
ســعيا إىل تكريــس حــق النفــاذ إىل املعلومــة داخــل املعهــد وفقــا ملقتضيــات القانــون قــام املعهــد باختــاذ مجلــة مــن

اإلجــراءات القانونيــة والتدابــر اإلداريــة لتنظــم معليــة النفــاذ إىل املعلومــة.
تمسية ملكفني بالنفاذ إىل املعلومة مبقتىض مقرر
إعداد صفحة النفاذ إىل املعلومة عىل موقع الواب

نرش املطبوعات واإلطار القانوين والرتتييب املنظم للنفاذ إىل املعلومة عىل موقع الواب لملعهد.
مشاركة امللكفني بالنفاذ يف الدورات التكوينية ويف التظاهرات يف نفس املجال
إصدار مذكرة ونرشها من أجل حتسيس موظيف املعهد لتهسيل معل امللكفني بالنفاذ
الرشوع يف العمل مع إدارة اإلعالمية لرتكزي نظام معلومايت للترصف يف مطالب النفاذ الواردة عىل املعهد
تكوين امللكفني بالنفاذ يف اإلدارات اجلهوية لملعهد
القيام بعروض للتعريف بقانون النفاذ داخل املعهد
إعداد دليل إجراءات النفاذ داخل املعهد

 2.1األنشطة واإلجراءات المبرمجة لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة 2019
عرض خطة العمل عىل اللجنة املديرية لملعهد ملناقشهتا واملصادقة علهيا
مواصلة العمل مع إدارة اإلعالمية لرتكزي نظام معلومايت للترصف يف مطالب النفاذ
• العمل مع فريق الواب لتحيني صفحة النفاذ
زيارة ملراكز األرشيف لملعهد للتعرف واإلطالع عىل :حمتويات األرصدة وخمتلف تصنيفها ،عىل األساليب
والوسائل املتاحة إلماكنية توفري الوثائق عند الطلب ،وعىل أمه الصعوبات والعراقيل اليت تواجه األرشيفيني
أثناء قيامهم بعملهم.
برجمة عروض مع لك اإلدارات لتقدمي اإلجنازات واملقرتحات
بعث اللجنة اإلستشارية للنفاذ إىل املعلومة وتفعيل دورها
حتسيس خمتلف اإلطارات اإلدارية حول قانون النفاذ إىل املعلومة
• متابعة وتقيمي لمللكفني بالنفاذ يف اإلدارات اجلهوية
نرش دليل اإلجراءات واملطبوعات واإلطار القانوين والرتتييب املنظم للنفاذ إىل املعلومة عرب موقع الواب.
• إعداد مطوية للتعريف بطرق النفاذ إىل املعلومة داخل املعهد
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 -2التصرف في الوثائق واألرشيف

5

يقــوم املعهــد الوطــي لإلحصــاء منــذ نشــأته بــل إجــراءات األرشــفة مــن جــرد ومجــع ،تصنيــف وترتيــب ،حفــظ

وختزيــن ،حتويــل وإتــاف وترحيل الرصيــد الوثائيق لملعهــد حســب املعايــر واملقاييــس واملواصفــات املعمــول هبــم يف

قانون األرشــيف الوطــي ،بصفــة دامئــة ومتواصلــة.

ويــرف عــى إدارة مراكــز األرشــيف لملعهــد ولك العمليــات األرشــيفية أرشــييف متخصــص مبســاعدة بعــض

املوظفــن ولــه جســل ومنــاذج الســتخراج الوثائــق وإعادهتــا إىل ماكهنــا.

مراحل األرشيف بالمعهد:
األرشيف اجلاري :هو األرشيف الذي يكون يف ماكتب العمل لملعهد وهو متداول اإلستعامل.
األرشيف الوسيط :هو األرشيف الذي يقع حتويله إىل مراكز األرشيف لملعهد ،وهو منظم حبيث ميكن
الرجوع إليه بلك هسولة ويرس
األرشيف الهنايئ :هو األرشيف الذي يقع ترحيله إىل األرشيف الوطين للحفظ الدامئ.

إحصائيات حول الوثائق المتوفرة في األرشيف الوسيط للمعهد
نوعية الوثيقة

الحجم باملتر الخطي اإلتاحة

ملفات شخصية

15,2

متاحة لإلدارة العامة للمعهد واملصالح
املشتركة

عقود عمل

15

متاحة ألصحابها بمطلب يقدم إلى املعهد

أذون الدفع والفواتير

20

متاحة لإلدارة العامة للمعهد واملصالح
املشتركة

اوامر الصرف

5

متاحة لإلدارة العامة للمعهد واملصالح
املشتركة

وثائق املناظرات

10

متاحة لإلدارة العامة للمعهد واملصالح
املشتركة ولطالبيها وفق قانون النفاذ إلى
املعلومة

التعداد العام للسكان والسكنى 2004

250

غير متاحة الحتوائها معطيات شخصية

التعداد العام لسكان والسكنى 2014

300

غير متاحة إلحتوائها معطيات شخصية

املسح الوطني حول اإلنفاق 2010-2005

75

غير متاحة إلحتوائها معطيات شخصية

املسح الوطني حول التشغيل 2010-2008

140

غير متاحة إلحتوائها معطيات شخصية

املسح الثالثي حول التشغيل 2016-2008

35

غير متاحة إلحتوائها معطيات شخصية
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 -3نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني
طبيعة املعلومة الخاصة بالهيكل

طريقة النشر
(وثيقة ورقية/
الكترونية

مالحظات

السياسات والبرامج التي تهم العموم.

الكترونية

تم

قائمــة مفصلــة يف الخدمــات التــي يســديها للعمــوم
والشــهادات التــي يســ ّلمها لطالبــي املعلومــة والوثائــق الكترونية
الضروريــة للحصــول عليهــا والشــروط واآلجــال واإلجــراءات.

تم

الكترونية

تم

املهــام املوكولــة إليــه وتنظيمــه الهيكلــي وعنــوان
مقــره الرئيســي ومق ّراتــه الفرع ّيــة وكيفيــة الوصــول اليهــا الكترونية
واإلتصــال بهــا.

تم

النصــوص القانونيــة والترتيب ّيــة والتفســير ّية املنظمــة
لنشــاط الهيــكل.

مفصلة
امليزانية املرصودة
ّ

الكترونية

تم ()2018

املعلومــات املتعلقــة ببرامجــه وخاصــة إنجازاتــه ذات
الصلــة بنشــاطه

الكترونية

قائمــة إســمية يف املكلفيــن بالنفــاذ إلــى املعلومــة
تتضمــن البيانــات املنصــوص عليهــا بالفقــرة األولــى مــن
ّ
الفصــل  32مــن هــذا القانــون إضافــة إلــى عناويــن بريدهــم
اإللكترونــي املهنــي.

الكترونية

تم

قائمــة الوثائــق املتوفــرة لديه إلكترونيــا أو ورقيــا واملرتبطة
بالخدمــات التي يســديها واملــوارد املرصــودة لها.

الكترونية/ورقية

تم

الصفقــات العموميــة املبرمجــة واملصــادق ىلع ميزانيتهــا
والتــي يعتــزم الهيــكل إبرامهــا ونتائــج تنفيذهــا.

الكترونية

تم ()2018

تم ()2018-2019

تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير املهنية الدولية.

املعلومــات اإلحصائيــة واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة بمــا يف
ذلــك نتائــج وتقاريــر املســوحات اإلحصائيــة التفصيليــة
طبــق مقتضيــات قانــون اإلحصــاء.

الكترونية/ورقية

كل معلومــة تتعلــق باملاليــة العموميــة بمــا يف ذلــك
املعطيــات التفصيليــة املتعلقــة بامليزانيــة ىلع
املســتوى املركــزي والجهــوي واملحلــي واملعطيــات
املتعلقــة باملديونيــة العمموميــة والحســابات الوطنيــة
وكيفيــة توزيــع النفقــات العموميــة وأهــم مؤشــرات املاليــة
العموميــة.

الكترونية

ينشــر املعهــد كل مــا
ينتجه وفــق رزنامــة محــددة
حســب املعاييــر الدوليــة

تم ()2018-2019
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 -4احصائيات حول مطالب النفاذ الى المعلومة
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 1.4إحصائيات حول عدد مطالب النفاذ المقدمة إلى المعهد
عدد املطالب
املقدمة
مطالب املعلومة اإلحصائية 612

عدد املطالب
التي وقع الرد
عليها

عدد املطالب
نسبة
اإلستجابة ( )%املرفوضة

عدد التظلمات

523

85,5

89

0

اإلستمارات الدولية

85

56

65,9

29

0

مطالب النفاذ إلى الوثائق
اإلدارية

8

4

50,0

4

0

العدد الجملي

705

583

82,7

122

0

يرد عىل املعهد الوطين لإلحصاء عدد هام من مطالب النفاذ إىل املعلومة وقد بلغت سنة  2018حوايل  705مطلبا ومتثل
مطالب املعلومة اإلحصائية  % 99من مجموع املطالب املقدمة إىل املعهد ،وهذا ما يبني أمهيهتا يف مجيع املجاالت.
إذ تعترب املعلومة اإلحصائية من االحتياجات اليومية بالنسبة لاكفة مستخديم البيانات ابتداء من املواطن العادي وصوال اىل
متخذي القرارات ،وقد بينت األمم املتحدة يف هذا السياق ما ييل« :توفر االحصاءات الرمسية عنرصا ال غىن عنه يف نظام
املعلومات يف املجمتع الدميقرايط ،مقدمة للشعب واحلكومة ولالقتصاد بيانات عن الوضع االقتصادي والدميغرايف والبييئ،
وحتقيقا هلذه الغاية تقوم واكالت اإلحصاء الرمسية بتجميع اإلحصاءات الرمسية اليت تيف باختبار املنفعة العملية واتاحهتا
1
العامة»
عىل حنو حمايد احرتاما الستحقاق املواطنني احلصول عىل املعلومات
ّ

 2.4إحصائيات حول تطور مطالب النفاذ المقدمة إلى المعهد
2017

2018

نسبة اإلستجابة
)%( 2017

نسبة اإلستجابة
)%( 2018

مطالب املعلومة اإلحصائية

546

612

82,2

85,5

اإلستمارات الدولية

89

85

57,3

65,9

8

100

50,0

705

79,03

82,70

مطالب النفاذ إلى الوثائق اإلدارية 9
العدد الجملي

644

تطور عدد اإلستمارات الدولية ومطالب المعلومة 2018-2013

( )1االمم املتحدة ،املبادئ األساسية لإلحصائيات الرمسية1994 ،
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تطــورت مطالــب النفــاذ دون إحتســاب اإلســمارات الدوليــة مــن  555مطلبــا ســنة  2017إىل  620مطلبــا ســنة
 2018أي بنســبة  % 11.7نتيجــة للتنســيق مــع اإلدارات اجلهويــة وحتســيهسم بــرورة إحصــاء مطالــب النفــاذ إىل
املعلومــة الــواردة علهيــم حيــث بلغــت نســبة املطالــب الــواردة عــى اإلدارات اجلهويــة  % 30.4ســنة .2018

 3.4توزع مطالب النفاذ المقدمة إلى المعهد حسب اإلدارات
املطالب املقدمة

2016

2018

2017

العدد

النسبة )(%

العدد

النسبة )(%

العدد

النسبة )(%

اإلدارة املركزية للمعهد

380

92,9

526

81,7

491

69,6

اإلدارات الجهوية للمعهد

29

7,1

118

18,3

214

30,4

العدد الجملي

409

100

644

100

705

100

 4.4إحصائيات حسب طريقة تقديم مطالب النفاذ
طريقة تقديم املطلب

العدد

النسبة ()%

البريد اإللكتروني

476

67,5

مراسالت

190

27,0

الهاتف

37

5,2

الفاكس

2

0,3

العدد الجملي

705

100

يعتــر الربيــد اإللكــروين الوســيلة األوىل للرتاســل والتواصــل بــن املعهــد وطالــي املعلومــة اإلحصائيــة ملــا فيــه
مــن توفــر للوقــت واجلهــد والتاكليــف ،مكــا أنــه ّ
ميكــن املســتعملني لملعلومــة مــن خــزن ونقــل امللفــات بشــل رمقــي ،لذلــك
وضــع املعهــد عنــوان بريــد إلكــروين عــى ذمــة طالــي املعلومــة لتق ّبــل املطالــب والــر ّد علهيــا info@ins.tn
طريقة تقديم املطالب لسنة 2018
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 5.4إحصائيات حول توزع مطالب النفاذ المقدمة حسب نوعية المعلومة
النسبة ()%

عدد املطالب التي
وقع الرد عليها

النسبة ()%

عدد املطالب
املقدمة
إحصائيات الديموغرافية واإلجتماعية

238

31,6

194

32,2

إحصائيات عن املؤسسات

189

25,1

171

28,4

إحصائيات عن الظرف والدراسات االقتصادية

129

17,2

105

17,4

الحسابات القومية

35

4,7

22

3,6

اإلحصائيات الجهوية

3

0,4

3

0,5

وثائق ومعلومات إدارية

8

1,1

4

0,7

التعليم

18

2,4

17

2,8

النقل

18

2,4

4

0,7

السياحة

15

2,0

10

1,7

الصحة

7

0,9

6

1,0

البنك املركزي

6

0,8

5

0,8

الفالحة

6

0,8

2

0,3

الشؤون االجتماعية

2

0,3

1

0,2

التعليم العالي

2

0,3

1

0,2

معلومات مختلفة

76

10,1

58

9,6

100

603

100

العدد الجملي

752

للــرد عــى مطالــب النفــاذ وخاصــة اإلســمارات الدوليــة يقــوم املعهــد الوطــي لإلحصــاء بالتنســيق مــع لك اهليــالك
الوطنيــة لإلحصــاء ،حيــث تمتــز اإلســمارات الدوليــة بمشوليهتــا وجحمهــا الكبــر مــن حيــث كثافــة املــؤرشات املطلوبــة،
مكــا أن اإلجابــة عــى اإلســمارة الواحــدة يتطلــب االتصــال والتنســيق مــع الكثــر مــن منتجي املعلومــة اإلحصائيــة داخــل
وخــارج املعهــد.

النفاذ إلى المعلومة | تقرير
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 6.4إحصائيات حول مطالب النفاذ إلى الوثائق اإلدارية
2018

2017
طبيعة املعلومة املطلوب النفاذ إليها

عدد املطالب

عدد املطالب
التي وقع الرد
عليها

عدد املطالب

عدد املطالب
التي وقع الرد
عليها

محضر جلسة حول املسوحات

1

1

0

0

تقارير حول مراجعة الحسابات

1

1

0

0

الهبات األجنبية

1

1

0

0

الجرد السنوي لتجهيزات املعهد

1

1

0

0

وثائق إدارية بخصوص بيع معدات

1

1

0

0

وثائق إدارية بخصوص أثاث قديم

1

1

0

0

إستشارات وطلبات التزود
قائمة للموظفين املتمتعين بمهمات
بالخارج

1

1

0

0

1

1

0

0

وثائق حول الصفقات

1

1

0

0

إستشارات وطلبات التزود

0

0

3

3

طلب وثائق حول املناظرة

0

0

4

0

إستشارات

0

0

1

1

العدد الجملي

9

9

8

4

 7.4توزع اإلستمارات الدولية حسب المنظمات
عدد اإلستمارات

النسبة ()%

املنظمات
االمم املتحدة وبعض من املنظمات املتخصصة التابعة لها

32

37,6

صندوق النقد الدولي

13

15,3

منظمة العمل الدولية

6

7,1

صندوق النقد العربي

5

5,9

االسكوا

4

4,7

منظمة األغذية والزراعة

3

3,5

البنك اإلفريقي للتنمية

3

3,5

البنك العاملي

2

2,4

جامعة الدول العربية

1

1,2

منظمات أخرى

16

18,8

العدد الجملي

85

100
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تــرد عــى املعهــد اســمارات مــن قبــل املنمظــات الدوليــة مثــل :األمم املتحــدة ،صنــدوق النقــد الــدويل ،البنــك
العاملــي ،منمظــة العمــل الدوليــة ،منمظــة األغذيــة والزراعة...حيــث بلــغ عــدد االســمارات الــواردة  85إســمارة خــال ســنة
 ،2018واكن لــأمم املتحــدة وبعــض املنمظــات املتخصصــة والتابعــة هلــا النصيــب األكــر أي بنســبة  % 32مــن العــدد
امجلــي لإلســمارات .مث صنــدوق النقــد الــدويل بنســبة .% 15.3

 8.4إحصائيات حسب صفة طالبي النفاذ
 -1األشخاص الطبيعيين
عدد املطالب املقدمة

النسبة ()%

صفة طالبي النفاذ
باعثي مشاريع

109

15,5

طلبة

50

7,1

أساتذة جامعيين وباحثين

29

4,1

صحفيين وإعالم

7

1,0

أطباء وصيادلة

12

1,7

فئات مختلفة غير ذاكرين للصفة

230

32,6

العدد الجملي

437

62,0

 -2األشخاص المعنويين
عدد املطالب املقدمة

النسبة ()%

صفة طالبي النفاذ
منظمات وجمعيات وهياكل أجنب ّية

85

12,1

شركات إنتاجية خاصة

80

11,3

72

10,2

إدارات عمومية

25

3,4

البلديات

24

3,4

وزارات

15

2,1

املعتمديات

4

0,6

البلديات

3

0,4

الواليات

1

0,1

السفارات

13

1,8

منظمات وجمعيات تونسية

14

2,0

مكاتب دراسات

4

0,6

العدد الجملي

268

38,0

مؤسسات و منشاَت عمومية
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تــرد عــى املعهــد مطالــب النفــاذ مــن داخــل وخــارج البــاد التونســية ومــن قبــل طالــي املعلومــة اإلحصائيــة مــن
مدرســن وباحثــن ،تالميــذ وطلبــة ،رشاكت ،وزارات وإدارات معوميــة ...وقــد هشــدت هــذه املطالــب ارتفاعــا بلــغ 705
مطلبــا ســنة  ،2018حيــث جتــاوزت نســبة املطالــب املقدمــة مــن قبــل باعــي املشــاريع  ،% 15تلهيــا املنمظــات العامليــة
بنســبة  % 12.1مث الــراكت اخلاصــة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة.
التوزع النسبي لمطالب النفاذ المقدمة إلى المعهد حسب الصفة ٢٠١٧

شركات إنتاجية خاصة وأعمال حرة

منظمات وجمعيات تونسية

منظمات وجمعيات وهياكل أجنب ّية

باعثي مشاريع

غيرذاكرين لصفتهم

صحفيني وإعالم

أطباء وصيادلة

السفارات

طلبة

أساتذة جامعيني وباحثني

مؤسسات و منشOاَت عمومية

التوزع النسبي لمطالب النفاذ المقدمة إلى المعهد حسب الصفة ٢٠١8

شركات إنتاجية خاصة وأعمال حرة
منظمات وجمعيات تونسية

منظمات وجمعيات وهياكل أجنبيّة
أساتذة جامعيني وباحثني

مكاتب دراسات

صحفيني وإعالم

باعثي مشاريع
طلبة

غيرذاكرين لصفتهم

مؤسسات و منشOاَت عمومية
السفارات

أطباء وصيادلة

تطور عدد مطالب النفاذ المقدمة إلى المعهد حسب الصفة ٢٠١8-٢٠١٧
450
400
350
300
250
200
150
100
50
مكاتب
دراسات

صحفيني
وإعالم

أطباء
وصيادلة

السفارات

منظمات
وجمعيات
تونسية

أساتذة
جامعيني
وباحثني
2017

طلبة

2018

منظمات
مؤسسات و شركات
وجمعيات
إنتاجية
منشPاَت
وهياكل
خاصة
عمومية
وأعمال حرة أجنبيّة

باعثي
مشاريع

غيرذاكرين
للصفة

0
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تعتــر نســبة مطالــب النفــاذ املقدمــة مــن قبــل الصحفيــن ووســائل اإلعــام يه أقل نســبة حيــث مل تتجــاوز  ،% 1نتيجة
لإلســراتيجية الــي اعمتدهــا املعهــد الوطــي لإلحصــاء يف إطــار النــر اإلســتبايق لملعلومــة ونــر الثقافــة اإلحصائية ،حيث
معــل املعهــد الوطــي عــى تنظــم ملتقيــات مــع الصحافــة واإلعــام لعــرض ونــر لك مــا ينتجــه خــال لك ثالثية.

 9.4احصائيات الردود لطلبات النفاذ حسب كيفية النفاذ
العدد

النسبة ()%

كيفية النفاذ
الحصول ىلع نسخة الكترونية من املعلومة

506

86,8

الحصول ىلع نسخة ورقية من املعلومة

70

12,0

الحصول ىلع املعلومة عبر الهاتف

7

1,2

العدد الجملي

583

100

إحصائيات حول الردود على مطالب النفاذ حسب كيفية النفاذ

يســى املعهــد إىل تجشيــع طالــي النفــاذ إلســتعامل الربيــد اإللكــروين للرتاســل والتواصــل مع املعهد حيــث جتاوزت
نســبة احلصــول عــى نســخ إلكرتونيــة  ،%80ولكــن نــزوال عنــد رغبــة البعــض مــن طالــي النفاذ يكــون الرد عــر الربيــد العادي،
الفاكــس أو اإلســتالم املبــارش للنســخ الورقيــة ،أمــا بالنســبة لملنمظــات العامليــة فــل اإلســمارات ترســل ويقــع الــرد علهيــا عــر
الربيــد اإللكرتوين.
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 10.4احصائيات الردود لطلبات النفاذ حسب الحالة
الحالة

عدد الطلبات

عدم الرد لتكرار الطلب ىلع نفس املعلومة ( حسب الفصل (16

0

اعالم بالرفض نظرا لتأثير املعلومة املطلوبة ىلع حياة شخص أو ىلع ح ّريته
)حسب الفصل (17

0

اعالم طالب النفاذ بعدم اإلختصاص (حسب الفصل (18

31

اعالم طالب النفاذ بتمديد اَجال الرد (حسب الفصل (19

0

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

0

إعالم طالب النفاذ بنشر املعلومة سابقا (حسب الفصل (21

80

تمكين طالب النفاذ من املعطيات التكميلية والتوضيحات االّزمة بعد ثبوت
نقصانها يف ال ّرد األ ّول (حسب الفصل )22

0

رفض الطلب ألن املعلومة مشمولة ضمن الحاالت األستثنائية (حسب الباب
الرابع وخصوصا الفصلين  24و(25

4

املطالب التي وقع عليها الرد يف اآلجال

472
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 -5الوثائق الجديدة المعدة في إطار النشر اإلستباقي (خالل سنة )2019
عنوان الوثيقة

الهدف/األهداف من
اعدادها

اللغة

15

دوريتها

بطاقة بيانلت البرنامج السنوي للصفقات
العمومية املبرمجة لسنة 2019

من أجل الشفافية
واملساءلة

عربية

سنوية

املسح الوطني حول السكان والتشغيل

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

عربية

سنوية

النشرية الشهرية لالحصائيات

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

عربية
فرنسية

شهرية

النشرية االحصائية السنوية لتونس

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

فرنسية

عربية

سنوية

تونس باألرقام

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

عربية
فرنسية

سنوية

التقرير السنوي حول مؤشرات البنية الساسية

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

عربية
فرنسية

سنوية

الحسابات الوطنية

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

فرنسية

سنوية

التجارة الخارجية للبالد التونسية

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

فرنسية

سنوية

إحصائيات حول عدد وديموغرافيا مؤسسات
القطاع الخاص حسب السجل الوطني
للمؤسسات

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

فرنسية

سنوية

مسح حول التشغيل واألجور لدى املؤسسات

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

فرنسية

كل سنتين

مسح املؤسسات الصغرى

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

فرنسية

خماسية

خصائص أعوان الوظيفة العمومية وأجورهم

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

عربية
فرنسية

سنوية

نتائج املسح الوطني حول استعمال املؤسسات
االقتصادية لتكنولوجيات املعلومات واالتصال

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

فرنسية

سنوية

تقرير حول الوضع الديمغرايف يف تونس

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

عربية

النفاذ إلى المعلومة | تقرير
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 -6الصعوبات والمقترحات لتطوير منظومة النفاذ إلى المعلومة
الصعوبات

ااملقترحات

عــدم وعــي كل األطــراف املعنيــة بأهميــة قانــون
النفــاذ إلــى للمعلومــة

تكثيف الدورات التدريبية للتعريف بالقانون

نقــص يف املــوارد البشــرية يف وحــدة النفــاذ إلــى
املعلومــة

تدعيــم وحــدة النفــاذ إلــى املعلومــة باملــوارد البشــرية
لتحســين مردوديــة العمــل وإعــداد اإلحصائيــات والتقاريــر
يف اإلبــان

غيــاب ميزانيــة مخصصــة لتطبيــق الحــق يف النفــاذ
إلــى املعلومــة

ضرورة توفير ميزانية مخصصة لتطبيق القانون

غيــاب لوحــدة النفــاذ إلــى املعلومــة يف الهيــكل
التنظيمــي للمعهــد

هيكلــة وحــدة النفــاذ إلــى املعلومــة يف الهيــكل
التنظيمــي ،وتفعيــل دور اللجنــة اإلستشــارية داخــل
.املعهــد

إتاحــة األرشــيف الجــاري للمكلفيــن بالنفــاذ إلــى املعلومة
عــدم اإلطــاع ىلع الوثائــق املتوفــرة يف األرشــيف لإلطــاع ىلع الوثائــق املتوفــرة والغيــر متوفرة
وتشــريكهم للتعــرف ىلع نظــم وإجــراءات إدارة األرشــيف
.الجــاري
الجا ري
أنموذجــي مطلــب املعلومــة (والتظلــم) متوفــر بصيغــة وضــع أنموذجــي مطلــب النفــاذ والتظلــم لتعميرهمــا
وإرســالهما ىلع الخــط (األنترنــات
PDF
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خاتمة

17

نظــرا لإلقبــال املزتايــد عــى املعلومــة وخاصــة املعلومــة اإلحصائيــة عــى املســتوى احملــي ،اإلقليمي والــدويل،
ونظــرا ألمهيهتــا يف البحــوث والدراســات الرتبويــة ،األاكدمييــة ،العمليــة واإلقتصاديــة ،يف التخطيــط ،يف رمس السياســات
واختــاذ القــرارات ،يف التمنيــة والتمنيــة املســتدامة ،ويف تفعيــل العالقــات مــع املنمظــات العامليــة ،فــإن املعهــد الوطــي
لإلحصــاء يعمــل عــى:
 تطوير القدرات البرشية من أجل أنتاج بيانات دقيقة شفافة وحينية، اتباع التعاريف والتصانيف املتفق علهيا دوليا لتهسيل املقارنات الدولية، تطوير وحتديث آليات النرش اإلستبايق إستجابة إىل حاجيات املستعملني، التعاون والتنسيق بني خمتلف اهليالك اإلحصائية العمومية من أجل توفري املعلومة اإلحصائية ووضعهايف متناول لك املستعملني مبختلف رشاحئهم،
احلصول عىل املعلومة مهام اكن نوعها أمر رضوري ال غىن عنه ألنه يعزز الشفافية وميهد الطريق لملساءلة
يف املجمتع بأرسه.

معدي التقرير

اإلشراف

منى الزقلي

مك ّلف بالنفاذ

فتحية الوشتاتي

نائب املك ّلف بالنفاذ

عائدة بن علي

نائب املك ّلف بالنفاذ

سامية محيمدي

تصميم التقرير

و داد الزريبي
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مالحـــق

19

ملحـــــق

النفاذ إلى المعلومة | تقرير
20

المعهد الوطني لإلحصاء لسنة ٢٠١8

خطة العمل :التكوين والتحسيس في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة 2018-2017
األهداف

األنشطة

األنشطة الفرعية

املسؤول

آليات تكريس حق
النفاذ إلى املعلومة

تسمية مكلفين بالنفاذ بمقتضى
مقرر

إعالم إطارات املعهد بقائمة
املكلفين بالنفاذ

املدير العام للمعهد
املدير املركزي للنشر
واإلعالمية والتنسيق

إعداد صفحة النفاذ إلى املعلومة

إعداد صفحة النفاذ إلى النفاذ

املكلف بالنفاذ/
إدارة النشر

إعداد مذكرة حول النفاذ إلى
املعلومة

نشر مذكرة حول ضرورة التنسيق
والتعاون مع املكلفين بالنفاذ

املكلف بالنفاذ

اجتماع

إعداد ومناقشة إجراءات النفاذ إلى
املعلومة

املكلف بالنفاذ

اجتماع

اجتماع مع إطارات املعهد ومناقشة
بعث هيئة إستشارية ملعاضدة
املكلفين بالنفاذ

املكلف بالنفاذ

اجتماع

مناقشة اليات وضع نظام معلوماتي
للتصرف يف مطالب النفاذ

املكلف بالنفاذ

تحسيس املسؤولين األول

عرض حول مفهوم قانون النفاذ إلى
املعلومة

املكلف بالنفاذ

أهداف تنظيمية

التعريف بقانون النفاذ
إلى املعلومة

تكوين مكلفين
بالنفاذ يف اإلدارات
الجهوية

عرض حول اإلحصائيات املتعلقة
بمطالب النفاذ

املكلف بالنفاذ

دورة تكوينية لإلدارات الجهوية
لإلقليم الشرقي

املكلف بالنفاذ

تنظيم دورات تكوينية لفائدة
دورة تكوينية لإلدارات الجهوية
باإلدارات الجهوية وموافاتهم بنسخة
إلقليم الجنوب الشرقي
من قانون النفاذ إلى املعلومة

املكلف بالنفاذ

دورة تكوينية لإلدارات الجهوية
إلقليم الجنوب الغربي والشمال
الشرقي

املكلف بالنفاذ

مناقشة إجراءات النفاذ إلى املعلومة
داخل املعهد
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خطة العمل :التكوين والتحسيس في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة 2018-2017
املتدخلون

درجة
األولوية

رزنامة التنفيذ
تاريخ البداية

تاريخ اإلنتهاء

امليزانية

تقدم
اإلنجاز

0

تم

أدرج
بميزانية
املوقع

تم

0

تم

املدير العام للمعهد
اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق

عال

املدير العام للمعهد
اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق

عال

ديسمبر 2017

املدير العام للمعهد
اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق

عال

 15ديسمبر2017

اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق

عال

ديسمبر 2017

تم

اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق

عال

 15نوفمبر 2017

تم

 20جانفي2017

اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق
اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق

جوان 2017

تم

اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق

جوان 2017

تم

املدير العام للمعهد
اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق
اإلدارة املركزية لإلحصائيات الجهوية

عال

املدير العام للمعهد
اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق
اإلدارة املركزية لإلحصائيات الجهوية

عال

املدير العام للمعهد
اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق
اإلدارة املركزية لإلحصائيات الجهوية
مجلس املعهد

عال

نوفمبر 2017

نوفمبر 2017

ديسمبر 2017
ديسمبر 2018

تم

تم

تم

21

إإجراءات
تصحيحية
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خطة العمل :التكوين والتحسيس في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة 2019
املسؤول

األهداف

األنشطة

األنشطة الفرعية

إعداد إحصائيات مطالب
النفاذ

اجتماع مع إدارة اإلعالمية

مناقشة اليات وضع نظام معلوماتي للتصرف املكلف بالنفاذ
إدارة اإلعالمية
يف مطالب النفاذ

تحسين صفحة النفاذ
إلى املعلومة

وضع نظام ناجع لتلقي
مطالب النفاذ والرد عليها

تحسيس مختلف
اإلطارات اإلدارية حول
قانون النفاذ إلى
املعلومة

اجتماع مع املسؤول عن
تحيين موقع الواب

لتحسين وتحيين صفحة النفاذ

املكلف بالنفاذ
إدارة النشر

زيارة ملراكز األرشيف للمعهد

املكلف بالنفاذ

عرض لقانون النفاذ إلى املعلومة وتقديم
اجتماع مع املدير العام
واملسؤولين األول واملتدخلون اإلنجازات واملقترحات

املكلف بالنفاذ

اجتماع مع املدير العام
واملسؤولين األول واملتدخلون

مناقشة خطة العمل

اجتماع مع املسؤولين األول
واملتدخلون

ملناقشة اإلجراءات الداخلية للنفاذ إلى
املعلومة

اجتماع مع املسؤولين األول
واملتدخلون

بعث اللجنة اإلستشارية وتفعيل دورها

دورة تحسيسية وتقييمية 1

عرض حول قانون النفاذ إلى املعلومة مع
تقديم بعض اإلحصائيات

املكلف بالنفاذ

دورة تحسيسية وتقييمية 2

عرض حول قانون النفاذ إلى املعلومة مع
تقديم بعض اإلحصائيات

املكلف بالنفاذ

دورة تحسيسية وتقييمية 3

عرض حول قانون النفاذ إلى املعلومة مع
تقديم بعض اإلحصائيات

املكلف بالنفاذ

دورة تحسيسية وتقييمية 4

عرض حول قانون النفاذ إلى املعلومة مع
تقديم بعض اإلحصائيات

املكلف بالنفاذ

دورة تحسيسية وتقييمية 5

عرض حول قانون النفاذ إلى املعلومة مع
تقديم بعض اإلحصائيات

املكلف بالنفاذ

دورة تحسيسية وتقييمية 6

عرض حول قانون النفاذ إلى املعلومة مع
تقديم بعض اإلحصائيات

املكلف بالنفاذ

دورة تحسيسية وتقييمية 7

عرض حول قانون النفاذ إلى املعلومة مع
تقديم بعض اإلحصائيات

املكلف بالنفاذ

دورة تكوينية وتقييمية إلدارات اإلقليم
الشرقي

املكلف بالنفاذ

دورة تكوينية وتقييمية لإلدارات اإلقليم
الجنوب الشرقي

املكلف بالنفاذ

دورة تكوينية وتقييمية لإلدارات اإلقليم
الجنوب الغربي والشمال الشرقي

املكلف بالنفاذ

متابعة وتقييم للمكلفين
بالنفاذ يف اإلدارات الجهوية

املكلف بالنفاذ
املدير العام
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خطة العمل :التكوين والتحسيس في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة 2019
املتدخلون
اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية والتنسيق
اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية والتنسيق

درجة
األولوية

رزنامة التنفيذ
تاريخ البداية تاريخ اإلنتهاء

عال

جانفي 2019

عال

جانفي 2019

اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية والتنسيق
املدير العام للمعهد
اإلدارة املركزية للمصالح املشتركة
املسؤولين األول واملتدخلون

عال

ث 2019 3

املدير العام للمعهد
اإلدارة املركزية للمصالح املشتركة
املسؤولين األول واملتدخلون

عال

ث 2019 3

عال

ث 2019 2

املدير العام للمعهد
املديرين املركزيين
املكلف بالنفاذ
املديرين املركزيين

ث 2019 3

املدير العام للمعهد
اإلدارة العامة
اإلدارة املركزية للمصالح املشتركة
مكتب الضبط

ث 2019 3

اإلدارة املركزية لإلحصائيات الديمغرافية

ث 2019 4

اإلدارة املركزية لإلحصائيات الديمغرافية
واإلجتماعية

ث 2019 4

اإلدارة املركزية للحسابات القومية

ث 2019 4

اإلدارة املركزية إلحصائيات الظرف والدراسات
االقتصادية

ث 2019 4

اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية والتنسيق

ث 2019 4

مصلحة األرشيف
اإلدارة املركزية لإلحصائيات الجهوية

عال

ث 2019 4

اإلدارة املركزية لإلحصائيات الجهوية

عال

ث 2019 4

اإلدارة املركزية لإلحصائيات الجهوية

عال

ث 2019 4

امليزانية

أدرجت يف
ميزانية
ديسمبر 2019
تحسين
املوقع

23
تقدم
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