
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لنفاذ إلى المعلومة لوزارةحول ا 2019لسنة  األولثالثي تقرير ال      

 شؤون الشباب و الرياضة

 

 

 

 

 2019 أفريل        

 

 



 
 

 

 :تقديم

 22من القانون األساس ي عدد  34يندرج هذا التقرير في إطار تنفيذ مقتضيات الفصل 

ه املتعلق بالحق في النفاذ إلى املعلومة حيث نص على أن 2016مارس  24املؤرخ في  2016لسنة 

ف بالنفاذ إلى املعلومة  يتعين على
ّ
ية خالل الخمسة عشرة يوما املوال إعداد تقرير ثالثياملكل

معطيات هذا التقرير  ويتضمنيرفعه إلى رئيس الهيكل ويتم نشره على موقع الواب.  لكل ثالثية

النفاذ إلى املعلومة خالل الثالثي األول  في مجال والرياضةنشاط وزارة شؤون الشباب حول 

 .2019لسنة 

للنفاذ إلى  2018نوي لسنة التقرير السبنشر  ،خالل هذه الثالثيةقمنا، وقد  -

 :للوزارةالبوابة اإللكترونية ب املعلومة

 التكوين والتأطير:
 

نص على "توفير التكوين الالزم في ت تيالفقرة الرابعة ال 60بالفصل وتنفيذا ملا جاء 

مجال النفاذ إلى املعلومة لفائدة أعوان الهياكل العمومية الخاضعة ألحكام القانون عدد 

بالتنسيق مع مؤسسة  نسعىاملتعلق بالحق في النفاذ إلى املعلومة"  2016لسنة  22

البدنية وكل  األرشيف الوطني ومع مركز تكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية

حول محتوى قانون النفاذ  على تكثيف الدورات التكوينية  ،الهياكل املعنية بموضوع النفاذ

 سيخوثقافة النفاذ إلى املعلومة وتر لف اإلداريين لنشر الوعي وتعميمها على مختإلى املعلومة 

 .ممارسة وتفعيل هذا الحق

اهمة في ترشيد وتوجيه وتقديم كما يقوم املكلف بالنفاذ إلى املعلومة ونائبه باملس

املؤسسات  وكذلكاالستشارة إلى املكلفين بالنفاذ إلى املعلومة على املستوى الجهوي 
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)عبر مكتب الضبط أو عبر البريد  الراجعة بالنظر للوزارة، وتكون هذه االستشارات كتابيا

  .أو شفاهيا )عبر الهاتف أو بصفة مباشرة( االلكتروني(

هذا إلى جانب حرص املكلفين بالنفاذ على املشاركة في كل الندوات وامللتقيات التي 

تنظمها هيئة النفاذ إلى املعلومة باالشتراك مع رئاسة الحكومة ومجموعة البنك الدولي 

في  2019خالل الثالثية األولى من سنة إلى املعلومة  املكلف بالنفاذبتونس وقد شارك 

 لتالية:الندوات وامللتقيات ا

ورشة عمل بمقر هيئة النفاذ إلى املعلومة حول إعداد الدليل املبسط للنفاذ إلى  -

 2019جانفي  30املعلومة يوم 

 ندوة حول مناقشة الصيغة األولية لدليل النفاذ إلى املعلومة بنزل موفمبيك البحيرة -

 .2019فيفري  12يوم 

مارس  12و 11إلدارة أيام ندوة حول شراكة الحوكمة املفتوحة باملدرسة الوطنية ل -

2019. 

ندوة حول املكاسب والتحديات التي تواجه نشر ثقافة النفاذ إلى املعلومة بقولدن  -

 . 2019مارس  26توليب املشتل يوم 

 28ندوة حول تقديم دليل النفاذ إلى املعلومة في صيغته الجديدة بنزل الاليكو يوم  -

 .2019مارس 

 

 

 تنظيم األرشيف:
 

التصرف في الوثائق والتوثيق بتحيين نظام تصنيف الوثائق قامت إدارة   

ومالئمتها مع ، GECاستعدادا لتضمينه بمنظومة الترسل االلكتروني ،الخصوصية للوزارة
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، مع  ول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية التي هي بدورها بصدد املراجعة والتحيينجدا

ارات املركزية ومتابعة تنظيم األرشيف مواصلة معالجة األرصدة األرشيفية املحولة من اإلد

 على مستوى املندوبيات واملؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.

 :للمعلومة النشر االستباقي
يعمل املكلفين بالنفاذ إلى املعلومة على مستوى الوزارة بمتابعة عملية تحيين املعطيات 

 :وهي كالتالي نشرها املنشورة على موقع واب الوزارة والتي ينص القانون على ضرورة

 التنظيم الهيكلي للوزارة -

 قائمة بالهياكل واملؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة -

واملؤسسات الراجعة إليها أرقام هواتف وفاكس هياكل الوزارة  دليل التواصل يضّم  -

 بالنظر.

 دليل الجامعات الرياضية ونظامها األساس ي  -

، القانونية والترتيبية املنظمة للوزارة )التنظيم الهيكلي،  املوارد البشرية النصوص -

  النصوص املنظمة لقطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية(

  2018ميزانية  -

جدول ) 2019 جانفيالشباب محّينة إلى حدود شهر  إحصائيات خاصة بقطاع -

البنية األساسية الشبابية، قائمة املؤسسات الشبابية، ، إجمالي للمنشآت الشبابية

 ( ....إحصاء املقيمين واملنخرطين بدور الشباب وتوزيعهم حسب مجال النشاط

)البنية  2019 جانفيمحينة إلى حدود شهر الرياضة  إحصائيات خاصة بقطاع -

ت ، الجامعات والجمعيااألساسية الرياضية، رياضة النخبة، الجمعيات واملجازين

 (الرياضية
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)مؤشرات  2017/2018 للسنة الدراسيةإحصائيات خاصة بقطاع التربية البدنية  -

التربية البدنية بمختلف املراحل التعليمية، إطارات التفقد، توزيع التالميذ شعبة 

 الرياضة...(

 . 2018/2019التربية البدنية في املراحل التعليمية للسنة الدراسية  -

 الشباب والرياضة والتربية البدنيةأنشطة وبرامج قطاعات  -

ة ومعاهد التكوين الخاصة بالشباب يقائمات باملؤسسات الشبابية والرياض -

 والرياضة وعناوينها وبريدها اإللكتروني

 2018احصائيات حول رياضة النخبة إلى حدود سنة  -

 2019 مارسإلى حدود شهر  طلبات العروض -

 املطبوعات اإلدارية -

 دليل بعث املشاريع -

 سياسة النفاذ إلى الوثائق اإلدارية -

 املناظرات الخاصة بالوزارة ونتائجها -

 

 :2019مطالب النفاذ الواردة خالل الثالثي األول لسنة 

م والطعون الواردة على الوزارة خالل 
ّ
يمكن حوصلة مطالب النفاذ إلى املعلومة ومطالب التظل

حسب الجدول التالي: 2019الثالثي األول لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ىل املعلومة الواردة عىل الوزارة  مطالب النفاذ ا 

 2019س نة من  الأوىلالثالثية خالل 

عدد 

 املطالب

 العدد الرتبي

 موضوع الطلب

التظلمات/  اإلجابات 

 الطعون 

 املالحظات

خارج  في اآلجال

 اآلجال

بالرفض/ 

 السبب

 امطلب 21

من 

أشخاص 

 معنويين 

  

تقارير التفقدية العامة للجامعة  1/2019

التونسية للكرة الطائرة لسنوات 

2016/2017/2018 

التقرير املالي النهائي للبطولة العربية 

 2018للكرة الطائرة بتونس 

التقرير املالي لجامعة كرة الطائرة للسنة 

 2018املالية 

 *  * 
تّم مد الهيئة بامللف 

 على إثر الطعن

 6و 5و 4و 3و 2

 10و 9و 8و 7و

 2019/  11و

االمتيازات الجبائية املسندة ملشاريع 

التعشيب االصطناعي والحبيبات 

املطاطية ملجموعة من املالعب البلدية: 

مدنين، قبلي، عين دراهم، وادي مليز، 

قبالط، عمدون، فرنانة، السواس ي، 

 نابل، عين سلطان، 

 

* 

 

* 
تّم مد الهيئة بامللف 

 على إثر الطعن

التقارير السنوية للوزارة لسنوات  13/2019

2016/2017/2018 
*  

 
 

توجيه الوثائق عبر 

 البريد اإللكتروني

اتفاقية تنزيل ودعم الرؤية االستراتيجية  14/2019

بين الوزارة  2018/2020لقطاع الشباب 

 والبرنامج العالمي لألمم املتحدة

*  

 

  

للشباب الخطة االستراتيجية القطاعية  15/2019

 2020 - 2019لسنتي 
*  

 
  

الرؤية االستراتيجية لقطاع الشباب  16/2019

2018 - 2019 
*  

 
  

أنشطة برنامج تمكين التي أنجزت  17/2019

بالشراكة مع وزارة شؤون الشباب 

 والرياضة

*  

 

 
االجابة بعدم ابرام 

 اتفاقية مع الوزارة

االمتيازات الجبائية املسندة لصفقة  19/2019

أشغال تهيئة وتركيز مضمار ألعاب 

القوى باملعهد العالي للرياضة والتربية 

 البدنية بالكاف 

  * * 

تمت االجابة 

بالرفض نظرا لفسخ 

الصفقة وعدم 

 إبرامها 

االمتيازات الجبائية املسندة ملشاريع  2019 /21و 20

التعشيب االصطناعي والحبيبات 

املطاطية ملجموعة من املالعب البلدية: 

 الروحية، القيروان

 *  * 
تّم مد الهيئة بامللف 

 على إثر الطعن

التقرير املالي النهائي للبطولة االفريقية  24/2019

 2017و 2015لألمم لكرة السلة لسنتي 
    

في انتظار رد الهيكل 

 املعني

     *العامة للوزارة  تقارير  التفقدية 25/2019
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بخصوص الجامعة التونسية لكرة 

  2019إلى  2011القدم من 

 لبامط 06

من 

أشخاص 

 طبيعيين

تقارير األبحاث املنجزة من طرف  12/2019

التفقدية العامة بالوزارة لقاعة رياضية 

 خاصة بأريانة

* 

 

   

نسخة من مطلب إحداث نادي ريفي  18/2019

 املهديةبعمادة رياض بوهالل 

* 
 

    

التقرير املالي للبطولة العربية لألندية في  22/2019

الكرة الطائرة التي نظمتها الجامعة من 

 2018فيفري  26إلى  14

* 

 

   

مؤيد من تقرير التفقدية العامة للوزارة  23/2019

حول التحقيق املجرى على جمعية أريانة 

 الرياضية

* 

 

   

26/2019 

التعشيب االصطناعي معلومات حول 

 بدار الشباب بالرياض بجربة
*  

عبر البريد   

: االلكتروني

املعلومات املطلوبة 

متوفرة باملندوبية 

الجهوية للشباب 

والرياضة بمدنين أو 

 بالبلدية

 * قائمة في الجمعيات الرياضية الناشطة 27/2019

 

املعلومات املطلوبة   

موجودة على موقع 

 واب الوزارة

 

 : الصعوبات

 ال أنهإرغم املجهودات التي يبذلها املكلفون بالنفاذ إلى املعلومة ومختلف األطراف املتدخلة بالوزارة، 

التزال هناك العديد من الصعوبات والتحديات الواجب تداركها لتكريس ثقافة النفاذ إلى املعلومة، من 

 أهمها:

املعلومة رغم املجهودات املبذولة من طرف املكلفين عدم دراية أغلب املوظفين بقانون النفاذ إلى  -

ة بالنفاذ وهيئة النفاذ إلى املعلومة وكل األطراف املتداخلة للتعريف به في وسائل اإلعالم السمعي

 والبصرية ومواقع التواصل االجتماعي أو من خالل الندوات وامللتقيات وبالتالي:

 القانون األساس ي املتعلق بالحق في النفاذ إلى املنصوص عليها ب الرد خارج اآلجال القانونية

 املعلومة

  عدم وعي املوظفون بضرورة تنظيم الوثائق وامللفات املنوطة بعهدتهم وبالتالي صعوبة الوصول

 إلى املعلومات التي تحويها.
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  املكلفون بالنفاذ إلى املعلومة مكلفون بأعمال إدارية أخرى )التصرف في امللفات والوثائق

م والدعاوى املرفو 
ّ
عة اإلدارية( وبالتالي عدم التفّرغ التام لدراسة مطالب النفاذ ومطالب التظل

 أمام الهيئة.

 :حاتالمقتر

دعوة املندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة إلنشاء مواقع واب خاصة العتمادها في النشر  -

 التلقائي ملعطياتها.

واب خاصة بها، بما أنها تتمتع بالتمويل العمومي وخاضعة  دعوة الجامعات الرياضية لتطوير مواقع -

اذ ألحكام قانون النفاذ إلى املعلومة، وتعيين مكلفين بالنفاذ للتنسيق معهم في تطبيق إجراءات النف

 إلى املعلومة.

كز برمجة دورات تكوينية حول النفاذ إلى املعلومة لفائدة املسؤولين األول بالوزارة بالتنسيق مع مر  -

 وين ورسكلة إطارات الشباب والرياضية وهيئة النفاذ إلى املعلومة. تك

ى في تمكين املكلفين بالنفاذ من املشاركة في دورات تكوينية خارج الوزارة لالطالع على التجارب األخر  -

 مجال النفاذ.  

توفير محالت إضافية لحفظ األرشيف الوسيط لتحويل امللفات وتخفيف العبء عن مكاتب العمل  -

 تسهيل عملية الوصول إلى املعلومة عند طلبها.و 

ضرورة تشريك مختص في التصرف في الوثائق واألرشيف للقيام بعملية جرد امللفات أثناء عملية  -

م املهام. 
ّ
 تسليم وتسل

التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لدراسة إمكانية إحداث هيكل داخلي يتولى اإلشراف على كل  -

صل اذ إلى املعلومة ويرأسه املكلف بالنفاذ ويلحق مباشرة برئيس الهيكل )الفاألنشطة املتعلقة بالنف

 من قانون النفاذ إلى املعلومة(. 33

في  النظر في مشروع االتفاقية املقّدم واملزمع عقدها مع هيئة النفاذ إلى املعلومة لتقريب املفاهيم -

إلى  ق القانون األساس ي املتعلق بالنفاذهذا املجال وحث اإلطارات العليا للوزارة على االلتزام بتطبي

 املعلومة. 

 

   

                                                            نوال بوجناح  المكلف بالنفاذ إلى المعلومة    

                                                                                                             علجية النصيري نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة


