النفاذ إلى املعلومة
تقرير المعهد الوطني لإلحصاء لسنة 2019

2020

النفاذ إلى املعلومة | تقرير املعهد الوطني لإلحصاء
2

لسنة 2019

الفهرس
مقدمة 5 ...................................................................................................................................................................
 .1اإلجراءات املتخذة يف مجال تكريس حق النفاذ إلى املعلومة داخل املعهد 6 .....................................
 .1.1األنشطة واإلجراءات املنجزة لتكريس حق النفاذ إلى املعلومة 6 ..............................................
 .2.1األنشطة واإلجراءات املبرمجة لتكريس حق النفاذ إلى املعلومة 6 ..................... 2021-2019
 .2التصرف يف الوثائق واألرشيف 8 ......................................................................................................................
 .1.2الوثائق التي تم ترحيلها إلى األرشيف الوطني 8 .........................................................................
 .2.2الوثائق املتوفرة يف األرشيف الوسيط للمعهد 9 ........................................................................
 .3نشر املعلومة بمبادرة من املعهد الوطني لالحصاء لسنة 10 ........................................................ 2019
 .1.3الوثائق اإلدارية املنصوص عليها بالفصل عدد  6من القانون 10 ................................................
 .2.3املعلومات اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية املنصوص عليها بالفصل عدد  6من
القانون 11 .................................................................................................................................................................
أ -رزنامة النشر ( )NSDDاملنشورات 11 ....................................................................................................
ب -بعض املنشورات اإلحصائية لسنة 12 ..................................................................................... 2019
 .4احصائيات حول مطالب النفاذ الى املعلومة املقدمة إلى املعهد 13 ......................................................
 .1.4مطالب النفاذ املقدمة إلى املعهد يف سنة 13 ............................................................... 2019
 .2.4تطور مطالب النفاذ املقدمة إلى املعهد 13 ............................................................ 2017-2019
 .3.4توزع مطالب النفاذ املقدمة حسب اإلدارات 14 ..............................................................................
 .4.4توزع مطالب النفاذ حسب طريقة تقديم املطلب 14 ..................................................................
 .5.4توزع مطالب النفاذ حسب الهياكل الرئيسية املنتجة للمعلومة 15 ...........................................
أ -مطالب النفاذ إلى املعلومة اإلحصائية 16 ..........................................................................................
ب -اإلستبيانات الدولية 17 ........................................................................................................................
ت -مطالب النفاذ إلى الوثائق اإلدارية 18 ..............................................................................................
 .6.4توزع املطالب حسب صفة طالبي النفاذ 18 ..................................................................................
أ -األشخاص الطبيعيين 19 .......................................................................................................................
ب -األشخاص املعنويين 20 ....................................................................................................................
ت -املنظمات الدولية 21 ........................................................................................................................
 .5احصائيات حول الردود ىلع مطالب النفاذ الى املعلومة 23 .....................................................................
 .1.5تطور عدد الردود ىلع مطالب النفاذ 23 .......................................................................................
 .2.5توزع الردود حسب كيفية النفاذ 23 ..............................................................................................

النفاذ إلى املعلومة | تقرير املعهد الوطني لإلحصاء لسنة

2019

الفهرس
 .3.5توزع الردود حسب حالة الرد 24 .......................................................................................................
 .6املعلومات املعدة للنشر اإلستباقي 26 ..................................................................................... 2021-2020
 .1.6الوثائق اإلدارية املنصوص عليها بالفصل عدد  6من القانون 26 ..............................................
 .2.6املعلومــات اإلحصائيــة واإلقتصاديــة واإلجتماعية املنصوص عليها بالفصل عدد  6من
القانون 26 ..........................................................................................................................................................
 .7الصعوبات واملقترحات لتطوير منظومة النفاذ إلى املعلومة 27 ...............................................................
خاتمة 28 ...................................................................................................................................................................
ملحق 29 ....................................................................................................................................................................
خطة العمل 30 ..................................................................................................................................... 2021-2019
قرار تكليف 32 ............................................................................................................................................................
مذكرة عمل حول تقبل والرد ىلع مطالب النفاذ إلى املعلومة 33 ................................................................

3

النفاذ إلى املعلومة | تقرير املعهد الوطني لإلحصاء لسنة

2019

مقدمة

املعهد 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».
ويحــرص املعهــد الوطنــي لإلحصــاء منــذ نشــأته ىلع نشـر املعطيــات اإلحصائيــة ووضعهــا
يف متنــاول جميــع املســتعملين بصفــة دوريــة ومتواصلــةباســتعمال التقنيــات الحديثــة يف اإلعالم
ت مختلــف مســتعملي املعلومــة.
واالتصــال ،كمــا يحــرص ىلع تطويــر خدماتــه لتلبيــة حاجيــا 
ويف إطــار تكريــس وضمــان حــق كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يف النفــاذ إلــى املعلومــة
ولتعزيــز مبــدأي الشــفافية واملســاءلة ،تحســين جــودة املرفــق العمومــي ،ودعــم البحــث العلمــي
حــرص املعهــد الوطنــي لإلحصــاء ىلع إتخــاذ كل اإلجــراءات الالزمــة لحســن تطبيــق القانــون
األساســي عــدد  22املــؤرخ يف  24مــارس  2016واملتعلــق بالحــق يف النفــاذ إلــى املعلومــة واحتــرام
الدســتور التونســي املــؤرخ يف  26جانفــي  2014الــذي ينــص يف الفصــل  32ىلع أن « الدولــة تضمــن
الحــق يف اإلعــام والحــق يف النفــاذ إلــى املعلومــة».
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 -1اإلجراءات املتخذة يف مجال تكريس حق النفاذ إلى املعلومة داخل املعهد
 1.1األنشطة واإلجراءات املنجزة لتكريس حق النفاذ إلى املعلومة
ســعيا إلــى تكريــس حــق النفــاذ إلــى املعلومــة داخــل املعهــد وفقــا ملقتضيــات القانــون قــام املعهــد
باتخــاذ جملــة مــن اإلجــراءات القانونيــة والتدابيــر اإلداريــة لتنظيــم عمليــة النفــاذ إلــى املعلومــة.
• تسمية مكلفين بالنفاذ إلى املعلومة بمقتضى مقرر
• إعداد صفحة النفاذ إلى املعلومة ىلع موقع الواب
• نشر املطبوعات واإلطار القانوني والترتيبي املنظم للنفاذ إلى املعلومة ىلع موقع الواب للمعهد.
• مشاركة املكلفين بالنفاذ يف الدورات التكوينية ويف التظاهرات الخاصة بمجال النفاذ للمعلومة
• القيام بعروض للتعريف بالقانون ونشر ثقافة النفاذ داخل املعهد
• إصــدار مذكــرة ونشــرها ىلع الصعيــد املركــزي والجهــوي مــن أجــل تحســيس موظفــي املعهــد لتســهيل
عمــل املكلفيــن بالنفــاذ
• تكوين املكلفين بالنفاذ يف اإلدارات الجهوية للمعهد
• إعداد دليل إجراءات النفاذ داخل املعهد
• إعداد وتطوير اإلحصائيات الالزمة ملتابعة وتقييم آليات التصرف يف مطالب النفاذ
• الشــروع يف العمــل مــع إدارة اإلعالميــة لتركيــز نظــام معلوماتــي للتصــرف يف مطالــب النفــاذ الــواردة ىلع
املعهــد

 2.1األنشطة واإلجراءات املبرمجة لتكريس حق النفاذ إلى املعلومة 2021-2019
• عرض خطة العمل ىلع اللجنة املديرية للمعهد ملناقشتها واملصادقة عليها
• مواصلة العمل مع إدارة اإلعالمية لتركيز نظام معلوماتي للتصرف يف مطالب النفاذ،
• إعــادة هيكلــة موقــع واب املعهــد عبــر تطويــر خدمــات جديــدة لتســهيل النفــاذ للمعلومــة ولتعزيــز النشــر
اإلســتباقي لإلحصائيــات االجتماعيــة واإلقتصاديــة طبقــا ملقتضيــات قانــون اإلحصــاء
• زيــارة ملراكــز األرشــيف للمعهــد للتعــرف واإلطــاع ىلع :محتويــات األرصــدة ومختلــف تصنيفهــا ،ىلع
األســاليب والوســائل املتاحــة إلمكانيــة توفيــر الوثائــق عنــد الطلــب ،وىلع أهــم الصعوبــات والعراقيــل التــي
تواجــه األرشــيفيين أثنــاء قيامهــم بعملهــم.
• برمجة عروض مع كل اإلدارات لتقديم اإلنجازات واملقترحات
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 -1اإلجراءات املتخذة يف مجال تكريس حق النفاذ إلى املعلومة داخل املعهد
• بعث اللجنة اإلستشارية للنفاذ إلى املعلومة وتفعيل دورها
• مواصلة تحسيس مختلف اإلطارات اإلدارية حول قانون النفاذ إلى املعلومة
• اإلحاطــة باملكلفيــن بالنفــاذ يف اإلدارات الجهويــة وتقديــم املســاعدة الفنيــة لهــم قصــد تحســين التنســيق
بيــن املســتوى الجهــوي واملركــزي.
• نشــر دليــل اإلجــراءات واملطبوعــات واإلطــار القانونــي والترتيبــي املنظــم للنفــاذ إلــى املعلومــة عبــر موقــع
الــواب.
• إعداد مطوية للتعريف بطرق النفاذ إلى املعلومة داخل املعهد
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 -2التصرف يف الوثائق واألرشيف
يقــوم املعهــد الوطنــي لإلحصــاء منــذ نشــأته بــكل إجــراءات األرشــفة مــن جــرد وجمــع ،تصنيــف
وترتيــب ،حفــظ وتخزيــن ،تحويــل وإتــاف وترحيل الرصيــد الوثائقي للمعهــد حســب املعاييــر واملقاييــس
واملواصفــات املعمــول بهــم يف قانون األرشــيف الوطنــي ،بصفــة دائمــة ومتواصلــة.
ويشــرف ىلع إدارة مراكــز األرشــيف للمعهــد وكل العمليــات األرشــيفية أرشــيفي متخصــص بمســاعدة
بعــض املوظفيــن ولــه ســجل ونمــاذج الســتخراج الوثائــق وإعادتهــا إلــى مكانهــا.

مراحل األرشيف باملعهد:
• األرشــيف الجاري :هو األرشــيف الذي يكون يف مكاتب العمل للمعهد وهو متداول اإلســتعمال.
• األرشــيف الوســيط :هو األرشــيف الذي يقع تحويله إلى مراكز األرشيف للمعهد ،وهو منظم بحيث
يمكن الرجوع إليه بكل ســهولة ويسر
• األرشــيف النهائي :هو األرشــيف الذي يقع ترحيله إلى األرشــيف الوطني للحفظ الدائم.

 1.2الوثائق التي تم ترحيلها إلى األرشيف الوطني
يقــوم املعهــد وبصفــة دوريــة ووفقــا لجــداول مــدد اســتبقاء الوثائــق الخصوصيــة للمعهــد املنصوص
عليهــا يف قانــون األرشــيف الوطنــي بترحيــل كل الوثائــق التــي اســتوفت الشــروط القانونيــة إلــى األرشــيف
الوطنــي للحفــظ الدائــم.

بعض الوثائق التي وقع ترحيلها لألرشيف الوطني
نوعية الوثيقة

الحجم
باملتر الخطي

اإلتاحة

التعداد العام للسكن والسكنى 1975

294.6

األرشيف الوطني املسؤول ىلع إتاحتها وفق القانون

بطاقات مسكن لسنة 1975

119

األرشيف الوطني املسؤول ىلع إتاحتها وفق القانون

التعداد العام للسكن والسكنى 1984

373

األرشيف الوطني املسؤول ىلع إتاحتها وفق القانون

كراســات مقاطعــات التعــداد العــام للســكان
والســكنى لســنة 1984

40

األرشيف الوطني املسؤول ىلع إتاحتها وفق القانون

ملفات الدوائر

38

األرشيف الوطني املسؤول ىلع إتاحتها وفق القانون

التعداد العام للسكن والسكنى 1994

29.3

األرشيف الوطني املسؤول ىلع إتاحتها وفق القانون
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 2.2الوثائق املتوفرة يف األرشيف الوسيط للمعهد
نوعية الوثيقة

الحجم
باملتر الخطي

اإلتاحة

ملفات شخصية

15.2

متاحة لإلدارة العامة للمعهد ولإلدارة املركزية للمصالح
املشتركة

عقود عمل 2018-2007

15

متاحة ألصحابها بمطلب يقدم إلى املعهد

أذون الدفع والفواتير 2017-2007

39.9

متاحة لإلدارة العامة للمعهد ولإلدارة املركزية للمصالح
املشتركة

اوامر الصرف

5

متاحة لإلدارة العامة للمعهد ولإلدارة املركزية للمصالح
املشتركة

مراجع حسابات 2013-2007

3.1

متاحة لإلدارة العامة للمعهد ولإلدارة املركزية للمصالح
املشتركة ولطالبيها وفق قانون النفاذ إلى املعلومة

طلبات عروض 2016-2002

18.1

متاحة لإلدارة العامة للمعهد ولإلدارة املركزية للمصالح
املشتركة ولطالبيها وفق قانون النفاذ إلى املعلومة

وثائق املناظرات

36.3

متاحة لإلدارة العامة للمعهد ولإلدارة املركزية للمصالح
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

املسح الوطني حول التشغيل 2018-2017

193.6

غير متاحة إلحتوائها معطيات شخصية

وثائق الحالة املدنية

54.8

غير متاحة إلحتوائها معطيات شخصية

املسح البعدي 2014

64

غير متاحة إلحتوائها معطيات شخصية

املسح الوطني حول الحوكمة 2014-2017

36.1

غير متاحة إلحتوائها معطيات شخصية

املســح الوطنــي حــول األنشــطة اإلقتصادية
2014

5

غير متاحة إلحتوائها معطيات شخصية

املسح الوطني حول نظرة املواطن ألمن

12

غير متاحة إلحتوائها معطيات شخصية

املسح الوطني حول الطفل 2017

9.4

غير متاحة إلحتوائها معطيات شخصية

وثائق املجلس الوطني لإلحصاء

25.1

متاحة للمجلس الوطني لإلحصاء ولطالبيها وفق قانون
النفاذ إلى املعلومة
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 1.3الوثائق اإلدارية املنصوص عليها بالفصل عدد  6من القانون
طبيعة املعلومة الخاصة بالهيكل

طريقة النشر
(وثيقة ورقية/
إلكترونية

مالحظات

السياسات والبرامج التي تهم العموم

إلكترونية

تم

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

تم

النصــوص القانونيــة والترتيب ّيــة والتفســير ّية املنظمــة
لنشــاط الهيــكل.

إلكترونية

تم

املهــام املوكولــة إليــه وتنظيمــه الهيكلــي وعنــوان مقــره
الرئيســي ومق ّراتــه الفرع ّيــة وكيفيــة الوصــول اليــه.

إلكترونية

تم

مفصلة
امليزانية املرصودة له
ّ

إلكترونية

تم ()2018

املعلومــات املتعلقــة ببرامجــه وخاصــة إنجازاتــه ذات
الصلــة بنشــاطه

إلكترونية

تم ()2018

قائمــة إســمية يف املكلفيــن بالنفــاذ إلــى املعلومــة
تتضمــن البيانــات املنصــوص عليهــا بالفقــرة األولــى مــن
ّ
إلكترونية
الفصــل  32مــن هــذا القانــون إضافــة إلــى عناويــن بريدهــم
اإللكترونــي املهنــي.
قائمــة الوثائــق املتوفــرة لديه إلكترونيــا أو ورقيــا واملرتبطة
بالخدمــات التي يســديها واملــوارد املرصــودة لها.

إلكترونية/ورقية

شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل.
الصفقــات العموميــة املبرمجــة واملصــادق ىلع ميزانيتهــا
والتــي يعتــزم الهيــكل إبرامهــا ونتائــج تنفيذهــا.

تم

تم
ليست من مشموالت املعهد

إلكترونية

تم )(2019-2018

تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير املهنية الدولية.
االتفاقيــات التــي تعتــزم الدولــة االنضمــام إليهــا أو املصادقة
عليها

ليست من مشموالت املعهد

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

تم ()2019-2018

املعلومــات املتوفــرة لديــه حــول البرنامــج والخدمــات
االجتماعيــة

إلكترونية

ليست من مشموالت املعهد
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 2.3املعلومات اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية املنصوص عليها بالفصل عدد  6من القانون
يعمــل املعهــد الوطنــي لإلحصــاء منــذ نشــأته بنشــر كل مــا ينتجــه مــن معلومــات إحصائيــة وإقتصاديــة
وإجتماعيــة بمــا يف ذلــك نتائــج وتقاريــر املســوحات اإلحصائيــة التفصيليــة طبــق مقتضيــات قانــون اإلحصــاء
وحســب املعاييــر الدوليــة.
وقــد انضــم املعهــد ســنة  2001إلــى مبــادرة صنــدوق النقــد الدولــي التــي أطلقهــا يف  2006واملتمثلــة
يف تطبيــق املعاييــر الخاصــة بنشــر البيانــات اإلحصائيــة (NSDD (Normes Spéciales de Diffusion des Données
والتــي تهــدف إلــى تعزيــز توافــر إحصــاءات آنيــة وشــاملة.
تتميز املعايير الخاصة لنشر البيانات  NSDDبـ:
• التغطية الشاملة والتواتر لكل اإلحصائيات الوطنية
• نشرالبيانات اإلحصائية وفق جداول زمنية (رزنامة) تحدد مسبقا مواعيد إصدار البيانات
• سالمة وجودة البيانات املنشورة
• إعتماد املنهجيات الدولية بما يف ذلك املفاهيم ،التعاريف والتصانيف الدولية
• تجميع اإلحصاءات الرسمية والتنصيص ىلع مصادرها
• تمكين كل املستعملين من النفاذ إلى املعلومة
ويقــوم املعهــد ســنويا بنشــر عبــر موقــع الــواب رزنامــة تضــم مواعيــد نشــر أهــم املؤشــرات االجتماعيــة
واالقتصاديــة

أ – رزنامة النشر ()NSDD
املؤشر

تاريخ اإلصدار

مؤشر النمو االقتصادي

ثالثي +45يوم

مؤشرات التشغيل والبطالة

ثالثي +45يوم

مؤشر أسعار االستهالك العائلي

شهر +5أيام

مؤشر اإلنتاج الصناعي

شهر +45يوم

مؤشرات التجارة الخارجية

شهر +12يوم

مؤشر األسعار عند اإلنتاج الصناعي

شهر +28يوم

11
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ب  -بعض املنشورات اإلحصائية لسنة 2019
دوريتها

عنوان الوثيقة

الهدف

اللغة

النشرية الشهرية لالحصائيات

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

عربية /فرنسية شهرية

النشرية االحصائية السنوية لتونس

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

عربية /فرنسية سنوية

تونس باألرقام

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

عربية /فرنسية سنوية

إتاحة ونشر املعلومة
التقرير السنوي حول مؤشرات البنية األساسية
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

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

التقديرات السكانية

إتاحة ونشر املعلومة
اإلحصائية

عربية

سداسية
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 1.4مطالب النفاذ املقدمة إلى املعهد يف سنة 2019
عدد املطالب
املقدمة
مطالب املعلومة اإلحصائية 629

عدد املطالب
التي وقع الرد
عليها

عدد املطالب
نسبة
اإلستجابة ( )%املرفوضة

عدد التظلمات

536

85,2

93

0

اإلستبيانات الدولية

88

53

60,2

35

0

مطالب النفاذ إلى الوثائق
اإلدارية

6

6

100

0

0

العدد الجملي

723

595

82,3

128

0

يــرد ىلع املعهــد الوطنــي لإلحصــاء عــدد هــام مــن مطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة بلــغ  723مطلبــا
ســنة  2019وتمثــل مطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة اإلحصائيــة  % 87مــن مجمــوع املطالــب املقدمــة إلــى
املعهــد ،وهــذا مــا يبيــن أهميتهــا يف جميــع املجــاالت.
إذ تعتبــر املعلومــة اإلحصائيــة مــن االحتياجــات اليوميــة بالنســبة لكافــة مســتخدمي البيانــات ابتــداء
مــن املواطــن العــادي وصــوال الــى متخــذي القــرارات ،وقــد بينــت األمــم املتحــدة يف هــذا الســياق مــا يلــي:

«توفــر االحصــاءات الرســمية عنصــرا ال غنــى عنــه يف نظــام املعلومــات يف املجتمــع الديمقراطــي ،مقدمــة
للشــعب والحكومــة ولالقتصــاد بيانــات عــن الوضــع االقتصــادي والديمغــرايف والبيئــي ،وتحقيقــا لهــذه الغايــة
تقــوم وكاالت اإلحصــاء الرســمية بتجميــع اإلحصــاءات الرســمية التــي تفــي باختبار املنفعــة العلميــة واتاحتها
العامــة»
ىلع نحــو محايــد احترامــا الســتحقاق املواطنيــن الحصــول ىلع املعلومــات
ّ

1

 2.4تطور مطالب النفاذ املقدمة إلى املعهد 2019-2017
2017

2018

2018

نسبة التطور
)%( 2018-2017

نسبة التطور
)%( 2019-2018

مطالب املعلومة اإلحصائية

546

612

629

12,1

2,8

اإلستبيانات الدولية

89

85

88

-4,5

3,5

مطالب النفاذ إلى الوثائق
اإلدارية

9

8

6

-11,1

-25,0

العدد الجملي

644

705

723

9,5

2,6

شــهد املعهــد تطــورا لعــدد مطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة الــواردة مــن  705مطلبــا ســنة  2018إلــى
 723مطلبــا ســنة  2019أي بنســبة  ،% 2.6كمــا تطــورت مطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة اإلحصائيــة بنســبة % 2.8
يف حيــن تراجعــت عــدد مطالــب النفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة مــن  8مطالــب ســنة  2018إلــى  6مطالــب نفــاذ
يف ســنة  2019أي بنســبة تراجــع قــدرت ب  % 25نتيجــة للنشــر اإلســتباقي للوثائــق اإلداريــة يف ســنة .2018
( )1االمم املتحدة ،املبادئ األساسية لإلحصائيات الرسمية1994 ،
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تطور مطالب النفاذ إلى املعلومة

723

705

2019

2018

644

606

637

409

2017

365

2015

2016

2013

2014

 3.4توزع مطالب النفاذ املقدمة إلى املعهد حسب اإلدارات
املطالب املقدمة

اإلدارة املركزية للمعهد

2016

2017

2018

2019

العدد

النسبة ( )%العدد

النسبة ( )%العدد

النسبة ( )%العدد

380

اإلدارات الجهوية للمعهد 29
العدد الجملي

409

النسبة ()%

92,9

526

81,7

491

69,6

497

68,7

7,1

118

18,3

214

30,4

226

31,3

100

644

100

705

100

723

100

تطــور عــدد مطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة الــواردة ىلع اإلدارات الجهويــة للمعهــد بنســبة  % 5ســنة
 2019مقارنــة مــع ســنة  2018وذلــك نتيجــة للتنســيق مــع اإلدارات الجهويــة وتحسيســهم بضــرورة إحصــاء
مطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة الــواردة عليهــم.

 4.4إحصائيات حسب طريقة تقديم مطالب النفاذ
طريقة تقديم املطلب

2019

2018
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

البريد اإللكتروني

476

67,5

424

58,8

مراسالت

190

27,0

259

35,9

الهاتف

37

5,2

32

4,4

الفاكس

2

0,3

8

1,1

العدد الجملي

705

100

327

100%

يعتبــر البريــد اإللكترونــي الوســيلة األولــى للتراســل والتواصــل بيــن املعهــد وطالبــي النفــاذ إلــى

املعلومــة ملــا فيــه مــن توفيــر للوقــت والجهــد والتكاليــف ،كمــا أنــه ّ
يمكــن املســتعملين للمعلومــة مــن خــزن
ونقــل امللفــات بشــكل رقمــي وســهل اإلســتعمال ،لذلــك وضــع املعهــد عنــوان بريــد إلكترونــي ىلع ذمــة
ـرد عليهــا.
طالبــي املعلومــة  info@ins.tn :لتق ّبــل املطالــب والـ ّ
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توزع مطالب النفاذ حسب طريقة تقديم املطلب 2019
اﻟﻔﺎﮐﺲ اﻟﻬﺎﺗﻒ
%1
%4

ﻣﺮاﺳﻼت
%36
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ
%59

تمثــل مطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة الــواردة ىلع املعهــد عبــر البريــد اإللكترونــي قرابــة % 60
مــن مجمــوع املطالــب املقدمــة ثــم تليهــا املراســات بنســبة  % 36وأغلبيتهــا مقدمــة مــن قبــل اإلدارات
واملنشــآت العموميــة ،أمــا بالنســبة للمطالــب املقدمــة عبــر الهاتــف والفاكــس فهــي ال تمثــل إال  % 5نتيجــة
لإلســتراتيجية التــي إعتمدهــا املعهــد وهــي التشــجيع ىلع التواصــل اإللكترونــي.

 5.4توزع مطالب النفاذ حسب الهياكل الرئيسية املنتجة للمعلومة 2019
 960مطلبــا هــو عــدد مطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة اإلحصائيــة واإلســتبيانات الدوليــة حســب الهياكل
املنتجــة للمعلومــة املعنيــة ،إذ يمكــن إحتســاب املطلــب أكثــر مــن مــرة حســب عــدد الهيــاكل املعنيــة
مصــدر إنتــاج املعلومــة ،أمــا بالنســبة ملطالــب النفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة املقدمــة إلــى املعهــد فهــي
كلهــا متعلقــة بوثائــق ومعلومــات إداريــة منتجــة مــن قبــل املعهــد.
الهياكل الرئيسية املنتجة
للمعلومة

عدد مطالب
النفاذ

النسبة ()%

عدد املطالب
التي وقع الرد
عليها

نسبة اإلجابة ()%

املعهد الوطني لإلحصاء

857

89,3

734

85,6

الهياكل العمومية اإلحصائية
األخرى

103

10,7

62

60,2

حوالــي  % 90مــن مطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة اإلحصائيــة واإلســتبيانات الدوليــة املقدمــة إلــى
املعهــد هــي مطالــب متعلقــة بمعلومــات إحصائيــة منتجــة مــن قبــل املعهــد وحوالــي  % 10مــن املطالــب
واإلســتبيانات هــي مطالــب متعلقــة بمعلومــات إحصائيــة منتجــة مــن قبــل الهيــاكل اإلحصائيــة العموميــة
األخــرى.
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أ – مطالب النفاذ إلى املعلومات اإلحصائية
النسبة ()%

عدد املطالب التي
وقع الرد عليها

النسبة ()%

عدد املطالب
املقدمة
748

94,2

662

88,5

اإلدارة املركزية لإلحصائيات الديموغرافية
واإلجتماعية

350

44,1

322

92,0

اإلدارة املركزية لإلحصائيات عن املؤسسات

191

24,1

173

90,6

157

19,8

134

85,4

اإلدارة املركزية للحسابات القومية

48

6,0

32

66,7

اإلدارة املركزية لإلحصائيات الجهوية

2

0,3

1

50,0

46

5,8

34

73,9

المعهد الوطني لإلحصاء

اإلدارة املركزية لإلحصائيات عن الظرف
والدراسات االقتصادية

الهياكل العمومية اإلحصائية األخرى

أكثــر مــن  % 94مــن مطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة اإلحصائيــة املقدمــة إلــى املعهد هــي مطالــب متعلقة
باملعلومــات اإلحصائيــة املنتجــة مــن قبــل املعهــد الوطنــي لإلحصــاء و % 44منهــا متعلقــة باإلحصائيــات
الديمغرافيــة واإلجتماعيــة ،أمــا املطالــب املقدمــة إلــى املعهــد واملتعلقــة باإلحصائيــات املنتجــة مــن بقيــة
الهيــاكل العموميــة اإلحصائيــة األخــرى فهــي ال تتجــاوز .% 6
توزع مطالب النفاذ إلى املعلومة اإلحصائية حسب الهياكل املنتجة للمعلومة باملعهد 2019
اﻹدارة اﳌﺮﮐﺰﯾﺔ

اﻹدارة اﳌﺮﮐﺰﯾﺔ
ﻟ ﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ
واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ %47 .

ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺠﻬﻮﯾﺔ .
%0,3
اﻹدارة اﳌﺮﮐﺰﯾﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟ ﻘ ﻮ ﻣ ﯿ ﺔ % 6 .

اﻹدارة اﳌﺮﮐﺰﯾﺔ
ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻋﻦ اﻟﻈﺮف
وا ﻟ ﺪ ر ا ﺳ ﺎ ت ا ﻻ ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ﯾ ﺔ .
اﻹدارة اﳌﺮﮐﺰﯾﺔ
ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻋﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺎت %26 .

%21
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ب -اإلستبيانات الدولية
الهياكل الرئيسية املنتجة للمعلومة

عدد اإلستبيانات
املقدمة

النسبة ()%

عدد اإلستبيانات
التي وقع الرد
عليها

نسبة اإلجابة ()%

المعهد الوطني لإلحصاء

109

66,1

72

73,5

اإلدارة املركزية لإلحصائيات عن الظرف
والدراسات االقتصادية

35

21,2

26

26,5

اإلدارة املركزية للحسابات القومية

30

18,2

17

17,3

اإلدارة املركزية لإلحصائيات
الديموغرافية واإلجتماعية

23

13,9

16

16,3

اإلدارة املركزية لإلحصائيات عن
املؤسسات

12

7,3

7

7,1

اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية
والتنسيق

9

5,5

6

6,1

56

33,9

26

26,5

وزارة النقل (الوكالة الوطنية للنقل
البري)ي

15

9,1

1

1,0

وزارة الفالحة

13

7,9

4

4,1

وزارة السياحة

8

4,8

6

6,1

البنك املركزي

4

2,4

3

3,1

وزارة الصحة

3

1,8

3

3,1

وزارة التربية

3

1,8

2

2,0

وزارة املالية

2

1,2

1

1,0

وزارة التكنولوجيا

2

1,2

2

2,0

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2

1,2

2

2,0

وزارة الصناعة

2

1,2

1

1,0

وزارة الشؤون االجتماعية

1

0,6

1

1,0

وزارة املرأة

1

0,6

0

0,0

الهياكل العمومية اإلحصائية األخرى
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تتميــز اإلســتبيانات الــواردة ىلع املعهــد مــن قبــل املنظمــات العامليــة بالشــمولية والحجم الكبيــر ويمكن
لإلســتبيان الواحــد أن يشــمل العشــرات مــن الجــداول اإلحصائيــة واملئــات مــن املؤشــرات املنتجــة مــن قبــل
املعهــد ومــن قبــل الهيــاكل اإلحصائيــة العموميــة ويتولــى املعهــد توزيعهــا ىلع الهيــاكل اإلحصائيــة العموميــة
املعنيــة والتنســيق بينهــا وبيــن اإلدارات املعنيــة باملعهــد ثــم إرســال اإلســتبيان إلــى املنظمــة املعنيــة.

ت  -مطالب النفاذ إلى الوثائق اإلدارية
الوثيقة اإلدارية املطلوبة

عدد املطالب

عدد املطالب التي وقع
الرد عليها

ملف اإلداري الشخصي

2

2

نسخة من محضر جلسة لجنة اإلمتحان

1

1

قائمة املوظفين املنتفعين بسيارات إدارية
قائمة املوظفين املنتفعين بتذاكربنزين السيارات

1

1

اإلستهالك السنوي للبنزين
تقرير مراجع الحسابات للرقابة الداخلية املتعلق باإلجراءات اإلدارية
واملالية واملحاسبية
تفارير النشاط

1

1

تفرير مراجع الحسابات حول القوائم املالية
نسخة ورقية من اسم شركة ومقرها االجتماعي

1

 1رد سلبي

املجموع

6

6

 .6توزع املطالب حسب صفة طالبي النفاذ
بالرغــم مــن النشــر اإلســتباقي للمعلومــة اإلحصائيــة وللوثائــق واملعلومــات اإلداريــة مــن قبــل املعهــد
فــإن مطالــب النفــاذ يف تزايــد مــن ســنة إلــى أخــرى وهــذا مــا يعكــس أهميتهــا يف جميــع املجــاالت السياســية،
االجتماعيــة واإلقتصادية...حيــث شــهد املعهــد تطــورا للمطالــب املقدمــة مــن قبــل مختلــف طالبــي املعلومــة
مــن أشــخاص طبيعييــن ،معنوييــن ومنظمــات عامليــة.
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التوزع النسبي للمطالب حسب صفة طالبي النفاذ
2019

ﺻﺤﻔﯿﯿﻦ

أ ﻃﺒﺎ ء

وإﻋﻼم

و ﺻﯿﺎ دﻟ ﺔ

ا ﻟ ﺴﻔﺎ ر ا ت

ﻣﻨﻈﻤﺎ ت

2018

ﻣﺆﺳﺴﺎ ت

ﺷﺮﮐﺎت

ﻣﻨﻈﻤﺎ ت

ﺑﺎﻋﺜﻲ

ﻏﯿﺮ

وﺟﻤﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﯿﯿﻦ

و ﻣ ﻨ ﺸ ﺎَ ت

إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺟﻤﻌﯿﺎت

ﻣﺸﺎ ر ﯾﻊ

ذاﮐﺮﯾﻦ

وﺑﺎﺣﺜﯿﻦ

ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ

ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ

أ ﺳﺎﺗﺬة

2017

ﻃﻠﺒﺔ

2016

ﺧ ﺎﺻ ﺔ

وهﯿﺎﮐﻞ

وأﻋﻤﺎل

أ ﺟ ﻨ ﺒ ّﯿ ﺔ

ﳌﻬﻨ ﻬﻢ

ﺣﺮة

أ -األشخاص الطبيعيين
صفة طالبي النفاذ

2019

2018

عدد املطالب املقدمة

النسبة ()%

عدد املطالب املقدمة

النسبة ()%

باعثي مشاريع

109

15,5

158

21,9

طلبة

50

7,1

71

9,8

أساتذة جامعيين وباحثين

29

4,1

27

3,7

أطباء وصيادلة

12

1,7

13

1,8

صحفيين وإعالم
فئات مختلفة أو غير ذاكرين
لصفتهم

7

1,0

7

1,0

230

32,6

157

21,8

العدد الجملي

437

62,0

433

60.1

تــرد ىلع املعهــد مطالــب النفــاذ مــن داخــل وخــارج البــاد التونســية مــن قبــل أشــخاص طبيعييــن
مــن باعثــي املشــاريع مدرســين وباحثيــن ،تالميــذ وطلبــة ،أطبــاء وصيادلــة ،صحفييــن وإعالمييــن ....وقــد
بلغــت هــذه املطالــب  433مطلبــا ســنة  ،2019ويعتبــر باحثــي وباعثــي املشــاريع مــن أكثــر املقدميــن ملطالب
النفــاذ إلــى املعلومــة إذ تجــاوزت نســبة املطالــب املقدمــة إلــى املعهــد مقارنــة مــع بقيــة طالبــي النفــاذ
 21%وتطــورا قــدر ب  % 45مقارنــة مــع ســنة  ،2018تليهــا الطلبــة بنســبة  .% 9.8كمــا ســجل تراجعــا يف عــدد
املطالــب املقدمــة مــن قبــل أشــخاص طبيعييــن ومعنوييــن غيــر ذاكريــن لصفتهــم.
وتعتبــر نســبة مطالــب النفــاذ املقدمــة مــن قبــل الصحفييــن ووســائل اإلعــام هــي أقــل نســبة
حيــث لــم تتجــاوز  ،% 1نتيجــة لإلســتراتيجية التــي اعتمدهــا املعهــد الوطنــي لإلحصــاء يف إطــار النشــر
اإلســتباقي للمعلومــة ونشــر الثقافــة اإلحصائيــة ،حيــث عمــل املعهــد الوطنــي ىلع تنظيــم ملتقيــات
ثالثيــة مــع الصحافــة واإلعــام لعــرض ونشــر كل مــا ينتجــه خــال كل ثالثيــة.
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توزع مطالب األشخاص الطبيعيين حسب صفتهم 2019
ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
%36

ﺻ ﺤﻔﯿﯿﻦ وإﻋﻼم
%2
أﻃ ﺒ ﺎ ء وﺻ ﯿ ﺎ د ﻟ ﺔ
%3
أﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﯿﯿﻦ وﺑﺎﺣﺜﯿ ﻦ

ﺑﺎﻋﺜﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ

%6

%37
ﻃﻠﺒﺔ
%16

ب -األشخاص املعنويين
صفة طالبي النفاذ

2018

2019

عدد املطالب املقدمة النسبة ()%

عدد املطالب املقدمة النسبة ()%

منظمات وجمعيات وهياكل
أجنب ّية

85

12,1

88

12,2

شركات إنتاجية خاصة

80

11,3

77

10,7

مؤسسات ومنشآت عمومية `

72

10,2

102

14,1

إدارات عمومية

25

3,4

54

7,5

وزارات

15

2,1

30

4,2

البلديات

27

3,4

14

1,9

املعتمديات

4

0,6

3

0,4

الواليات

1

0,1

1

0,1

13

1,8

15

2,1

منظمات وجمعيات تونسية 14

2,0

8

1,1

مكاتب دراسات

4

0,6

0

0,0

العدد الجملي

268

38,0

290

40,2

السفارات

النفاذ إلى املعلومة | تقرير املعهد الوطني لإلحصاء لسنة

2019

 -4احصائيات حول مطالب النفاذ الى املعلومة املقدمة إلى املعهد

21

شــهد املعهــد إرتفاعــا ملحوظــا يف عــدد املطالــب املقدمــة مــن قبــل املنشــآت واملؤسســات
العموميــة خاصــة يف اإلدارات الجهويــة إذ تجــاوز  % 14مــن مجمــوع املطالــب املقدمــة يف  2019و% 35
مــن مجمــوع املطالــب املقدمــة مــن األشــخاص املعنوييــن أمــا الشــركات اإلنتاجيــة والصناعيــة واملنظمــات
العامليــة فقــد حافظــت تقريبــا ىلع نفــس النســبة.
التوزع النسبي ملطالب األشخاص املعنويين حسب صفتهم
ﻣﻨﻈﻤﺎت
وﺟﻤﻌﯿﺎت
وهﯿﺎﮐﻞ أﺟﻨﺒﯿّﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺎت
وﺟﻤﻌﯿﺎت
ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ % 3

اﻟﺴﻔﺎرات % 5

%30

ﻣﺆﺳﺴﺎت و
ﻣﻨﺸﺎَت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ
%35
ﺷﺮﮐﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ %27

ت  -املنظمات الدولية
املنظمات

2018

عدد
املطالب
املقدمة

2019

عدد
النسبة ( )%املطالب
املقدمة

النسبة ()%

االمم املتحدة وبعض من املنظمات املتخصصة التابعة لها 32

37,6

24

27,3

صندوق النقد الدولي

13

15,3

7

8,0

منظمة العمل الدولية

6

7,1

3

3,4

صندوق النقد العربي

5

5,9

10

11,4

االسكوا

4

4,7

5

5,7

منظمة األغذية والزراعة

3

3,5

10

11,4

البنك اإلفريقي للتنمية

3

3,5

1

1,1

البنك العاملي

2

2,4

4

4,5

جامعة الدول العربية

1

1,2

5

5,7

منظمات أخرى

16

18,8

19

21,6

العدد الجملي

85

100

88

100
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تــرد ىلع املعهــد اســتبيانات مــن قبــل املنظمــات الدوليــة مثــل :األمــم املتحــدة ،صنــدوق النقــد
الدولــي ،البنــك العاملــي ،منظمــة العمــل الدوليــة ،منظمــة األغذيــة والزراعة...حيــث بلــغ عــدد االســتبيانات
الــواردة ىلع املعهــد  88إســتبيان خــال ســنة  ،2019وكان لألمــم املتحــدة وبعــض املنظمــات املتخصصــة
والتابعــة لهــا النصيــب األكبــر أي بنســبة  % 27.3مــن مجمــوع اإلســتبيانات الــواردة ىلع املعهــد ،ثــم صنــدوق
النقــد العربــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بنســبة .% 11.4
التوزع النسبي لإلستبيانات املقدمة من قبل املنظمات العاملية 2019-2018
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
ﻣﻨﻈﻤﺎت

ﺟﺎﻣ ﻌﺔ

اﻟﺒﻨﻚ

أﺧﺮى

اﻟﺪول

اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

اﻟﺒﻨﻚ

ﻣﻨﻈﻤﺔ

اﻻﺳﮑﻮا

اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ اﻷﻏﺬﯾﺔ و
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ

ا ﻟ ﺰ ر ا ﻋﺔ

ﺻ ﻨﺪ و ق

ﻣﻨﻈﻤﺔ

ﺻ ﻨﺪ و ق

اﻻﻣﻢ

اﻟﻨﻘﺪ

اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻨﻘﺪ

اﳌﺘﺤﺪة

اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﺪوﻟﯿﺔ

اﻟﺪوﻟﻲ

و ﺑ ﻌ ﺾ ﻣﻦ
اﳌﻨﻈﻤﺎت
ا ﳌ ﺘ ﺨ ﺼ ﺼﺔ
ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ﻟ ﻬﺎ

2018

2019
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 1.5تطور نسب الرد ىلع مطالب النفاذ
مطالب النفاذ إلى املعلومة

نسبة الرد )%( 2018

نسبة الرد )%( 2019

مطالب املعلومة اإلحصائية

85,5

85.2

اإلستبيانات الدولية

65,9

60.2

مطالب النفاذ إلى الوثائق اإلدارية

50,0

100

العدد الجملي

82,7

82.2

نسبة الرد ىلع مطالب النفاذ إلى املعلومة 2019
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﯽ

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﯽ

اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ

اﻹﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ

اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪم اﻟﺮد

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮد

نســبة الــرد ىلع مطالــب النفــاذ تجــاوزت  % 80يف ســنتي  2018و 2019وبلغــت  % 100بالنســبة للوثائــق
اإلداريــة يف ســنة  ،2019أمــا بالنســبة إلــى اإلســتبيانات الدوليــة فقــد تراجعــت نســبة الــرد ب  .% 8.5وللعلــم فــإن
اإلســتبيانات الدوليــة تتميــز بالشــمولية وبالحجــم الكبيــر والــرد ىلع اإلســتبيان الواحــد يتطلــب اإلتصــال والتنســيق
مــع الكثيــر مــن منتجــي املعلومــة يف املعهــد ويف الهيــاكل العموميــة لإلحصــاء.

 2.5توزع الردود حسب كيفية النفاذ
كيفية النفاذ

2019

2018

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

الحصول ىلع نسخة الكترونية من املعلومة

506

86,8

550

92,7

الحصول ىلع نسخة ورقية من املعلومة

70

12,0

37

6,2

الحصول ىلع املعلومة عبر الهاتف

7

1,2

6

1,0

العدد الجملي

583

100

593

100
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يعمــل املعهــد ىلع تشــجيع طالبــي النفــاذ إلســتعمال البريــد اإللكترونــي للتراســل والتواصــل مــع
املعهــد مــن خــال التنصيــص ىلع كتابــة عنــوان البريــد اإللكترونــي ىلع املطالــب املقدمــة إلــى مكتــب
الضبــط ومســحها إلكترونيــا وتحويلهــا إلــى صــور رقميــة لتيســير جمــع املعلومــات وإرســال الــردود إلكترونيــا،
ولكــن نــزوال عنــد رغبــة البعــض مــن طالبــي النفــاذ يكــون الــرد عبــر البريــد العــادي ،الفاكــس أو اإلســتالم
املباشــر للنســخ الورقيــة .أمــا بالنســبة للمنظمــات العامليــة فــكل اإلســتبيانات تــرد ويقــع الــرد عليهــا عبــر
البريــد اإللكترونــي.
توزع الردود ىلع مطالب النفاذ حسب كيفية النفاذ 2019
1%
6%

اﻟﺤﺼﻮل ' ﻧﺴﺨﺔ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ' ﻧﺴﺨﺔ ورﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ' اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ

93%

 3.5توزع الردود حسب حالة الرد
حاالت الرد ىلع املطالب

عدد الردود 2018

عدد الردود 2019

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

0

0

اعالم بالرفض نظرا لتأثير املعلومة املطلوبة ىلع حياة شخص أو ىلع
ح ّريته (حسب الفصل 7)17

0

0

اعالم طالب النفاذ بعدم اإلختصاص (حسب الفصل (18

31

34

اعالم طالب النفاذ بتمديد اَجال الرد (حسب الفصل (19

0

0

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

0

0

إعالم طالب النفاذ بنشر املعلومة سابقا (حسب الفصل (21

08

188

تمكين طالب النفاذ من املعطيات التكميلية والتوضيحات االّزمة بعد ثبوت
نقصانها يف ال ّرد األ ّول (حسب الفصل 2)22

0

0

رفض الطلب ألن املعلومة مشمولة ضمن الحاالت األستثنائية (حسب الباب
الرابع وخصوصا الفصلين  24و5)25

0

2
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يعمــل املعهــد ىلع احتــرام اآلجــال املنصــوص عليهــا يف القانــون للــرد ىلع مطالــب النفــاذ إلــى
املعلومــة لذلــك لــم يقــع تمديــد آجــال الــرد ىلع أي مطلــب ،كمــا لــم يقــع رفــض الــرد ىلع أي مطلــب لتكــرار
طلــب نفــس املعلومــة ،ولــم يــرد ىلع املعهــد أي مطلــب نفــاذ إلــى معلومــات لهــا تأثيــر ىلع حيــاة شــخص
أو ىلع حريتــه .أمــا بالنســبة للمطالــب املتعلقــة بمعلومــات وقــع نشــرها ســابقا فإنــه يقــع تمكيــن طالــب
النفــاذ مــن املعلومــات املطلوبــة مــع إعالمــه وتمكينــه مــن الرابــط موقــع املعلومــة حتــى يتمكــن مــن
الولــوج إليهــا وإلــى املعلومــات األخــرى املتوفــرة .وأمــا بالنســبة إلــى املعلومــات الغيــر متوفــرة لــدى املعهــد
فإنــه يقــع إعــام طالــب النفــاذ بعــدم اإلختصــاص وتوجيهــه إلــى الهيــكل املعنــي إن أمكــن.

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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 -6املعلومات املعدة للنشر اإلستباقي 2020
يعمــل املعهــد ىلع تشــجيع طالبــي النفــاذ إلســتعمال البريــد اإللكترونــي للتراســل والتواصــل مــع
املعهــد مــن خــال التنصيــص ىلع كتابــة عنــوان البريــد اإللكترونــي ىلع املطالــب املقدمــة إلــى مكتــب
الضبــط ومســحها إلكترونيــا وتحويلهــا إلــى صــور رقميــة لتيســير جمــع املعلومــات وإرســال الــردود إلكترونيــا،
ولكــن نــزوال عنــد رغبــة البعــض مــن طالبــي النفــاذ يكــون الــرد عبــر البريــد العــادي ،الفاكــس أو اإلســتالم
املباشــر للنســخ الورقيــة .أمــا بالنســبة للمنظمــات العامليــة فــكل اإلســتبيانات تــرد ويقــع الــرد عليهــا عبــر
البريــد اإللكترونــي.

 1.6الوثائق اإلدارية املنصوص عليها بالفصل عدد  6من القانون
طبيعة املعلومة الخاصة بالهيكل

طريقة النشر (وثيقة
ورقية/إلكترونية)

مالحظات

مفصلة
امليزانية املرصودة له
ّ

إلكترونية

2020 - 2019

املعلومات املتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه

إلكترونية

2019

قائمة الوثائق املتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا واملرتبطة بالخدمات التي
.يسديها واملوارد املرصودة لها

إلكترونية/ورقية

2020 - 2019

الصفقات العمومية املبرمجة واملصادق ىلع ميزانيتها والتي يعتزم
الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها

إلكترونية

2020 - 2019

.تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير املهنية الدولية

إلكترونية

2020 - 2019

كل معلومة تتعلقق باملالية العمومية بما يف ذلك املعطيات التفصيلية
املتعلقة بامليزانية ىلع املستوى املركزي والجهوي واملحلي
واملعطيات املتعلقة باملديونية العممومية والحسابات الوطنية وكيفية
توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشرات املالية العمومية

إلكترونية

2020-2019

 1.6املعلومــات اإلحصائيــة واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة املنصــوص عليهــا بالفصــل
عــدد  6مــن القانــون
يعمــل املعهــد دائمــا ىلع تطويــر القــدرات البشــرية والتقنيــة لنشــر وإتاحــة املعلومــات اإلحصائيــة
واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة ورقيــا وإلكترونيــا بمــا يف ذلــك نتائــج وتقاريــر املســوحات اإلحصائيــة التفصيليــة
طبــق مقتضيــات قانــون اإلحصــاء ووفــق املعاييــر الدوليــة.
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 -7الصعوبات واملقترحات لتطوير منظومة النفاذ إلى املعلومة

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

عــدم اإلطــاع ىلع الوثائــق املتوفــرة يف األرشــيف
الجــاري

إتاحــة األرشــيف الجــاري للمكلفيــن بالنفــاذ إلــى املعلومة
لإلطــاع ىلع الوثائــق املتوفــرة والغيــر متوفرة

وتشــريكهم للتعــرف ىلع نظــم وإجــراءات إدارة األرشــيف
الجا ري

وضــع أنموذجــي مطلــب النفــاذ والتظلــم لتعميرهمــا
أنموذجــي مطلــب املعلومــة (والتظلــم) متوفــر بصيغــة
وإرســالهما ىلع الخــط (األنترنــات)ت
PDF
)(Formulaire à remplir en ligne
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خاتمة
نظــرا لإلقبــال املتزايــد ىلع املعلومــة وخاصــة املعلومــة اإلحصائيــة ىلع املســتوى املحلــي،
اإلقليمــي والدولــي ،ونظــرا ألهميتهــا يف البحــوث والدراســات التربويــة ،األكاديميــة ،العلميــة واإلقتصاديــة،
يف التخطيــط ،يف رســم السياســات واتخــاذ القــرارات ،فــإن املعهــد الوطنــي لإلحصــاء يعمــل ىلع:
 تطوير القدرات البشرية من أجل إنتاج بيانات دقيقة شفافة وحينية، اتباع التعاريف والتصانيف املتفق عليها دوليا لتسهيل املقارنات الدولية، تعزيزآليات النشر اإلستباقي عبر إعادة هيكلة موقع واب املعهد وتطوير خدمات جديدةلتسهيل النفاذ لإلحصائيات االجتماعية واإلقتصادية طبقا ملقتضيات قانون اإلحصاء وإستجابة
إلى حاجيات املستعملين،
 التعاون والتنسيق بين مختلف الهياكل اإلحصائية العمومية من أجل توفير املعلومةاإلحصائية ووضعها يف متناول كل املستعملين بمختلف شرائحهم،
الحصــول ىلع املعلومــة مهمــا كان نوعهــا أمــر ضــروري ال غنــى عنــه ألنــه يعــزز الشــفافية ويمهــد
الطريــق للمســاءلة يف املجتمــع بأســره.

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

وداد الزريبي

ملحـــــق
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خطة العمل :التكوين والتحسيس يف مجال الحق يف النفاذ إلى املعلومة 2021-2019
األهداف

األنشطة

إعداد إحصائيات مطالب مواصلة العمل مع إدارة
اإلعالمية
النفاذ
مواصلة العمل مع املسؤول
عن تحيين موقع الواب

تحسين صفحة النفاذ
إلى املعلومة

األنشطة الفرعية

املسؤول

مناقشة اليات وضع نظام معلوماتي
للتصرف يف مطالب النفاذ

املكلف بالنفاذ/إدارة اإلعالمية

لتحسين وتحيين صفحة النفاذ

.املكلف بالنفاذ/إدارة النشر

زيارة ملراكز األرشيف للمعهد

املكلف بالنفاذ

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

املكلف بالنفاذ

بعث اللجنة اإلستشارية وتفعيل دورها

املدير العام

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

عرض حول قانون النفاذ إلى املعلومة
مع تقديم بعض اإلحصائيات

املكلف بالنفاذ

عرض حول قانون النفاذ إلى املعلومة
مع تقديم بعض اإلحصائيات

املكلف بالنفاذ

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

وضع نظام ناجع لتلقي
مطالب النفاذ والرد عليه اجتماع مع املسؤولين األول
واملتدخلون

مواصلة تحسيس
مختلف اإلطارات اإلدارية دورة تحسيسية وتقييمية 5
حول قانون النفاذ إلى
املعلومة
دورة تحسيسية وتقييمية 6
دورة تحسيسية وتقييمية 7

متابعة وتقييم للمكلفين
بالنفاذ يف اإلدارات الجهوية
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خطة العمل :التكوين والتحسيس يف مجال الحق يف النفاذ إلى املعلومة 2021-2019
املتدخلون

درجة
األولوية

رزنامة التنفيذ
تاريخ البداية

اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية والتنسيق عال

جانفي 2019

اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية والتنسيق عال

جانفي 2019

اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية والتنسيق

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

املدير العام للمعهد
اإلدارة املركزية للمصالح املشتركة
املسؤولين األول واملتدخلون

عال

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

املدير العام للمعهد
اإلدارة املركزية للمصالح املشتركة
املسؤولين األول واملتدخلون

عال

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

املدير العام للمعهد
املديرين املركزيين

عال

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا
أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

املكلف بالنفاذ
املديرين املركزيين
املدير العام للمعهد
اإلدارة العامة
اإلدارة املركزية للمصالح املشتركة
مكتب الضبط
اإلدارة املركزية لإلحصائيات الديمغرافية
واإلجتماعية

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا
أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

اإلدارة املركزية إلحصائيات املؤسسات

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

اإلدارة املركزية للحسابات القومية

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

اإلدارة املركزية إلحصائيات الظرف
والدراسات االقتصادية

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

اإلدارة املركزية للنشر واإلعالمية والتنسيق

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

مصلحة األرشيف

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

ااإلدارة املركزية لإلحصائيات الجهوية

عال

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

ااإلدارة املركزية لإلحصائيات الجهوية

عال

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

اإلدارة املركزية لإلحصائيات الجهوية

عال

أجل إلى  2021بسبب
جائحة كورونا

تاريخ اإلنتهاء

امليزانية

تقدم
اإلنجاز

أدرجت ضمن
بصدد
ميزانية
ديسمبر 2020
اإلنجاز
تحسين
املوقع

إإجراءات
تصحيحية
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نهج نهج الشام ص.ب  265توزيع خاص تونس
نهج نهج 70
الهاتف +216 71 792 559 :
الفاكس +216 71 891 002 :
البريد اإللكتروني INS@ins.tn :
املوقع ىلع شبكة األنترنات www.ins.tn :

