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U التقر�ر الس�نوي  حول النفاذ ٕاىل املعلومة

U  يوان الوطين للمياه املعدنية و إالستشفاء �ملياه��

U 2018 لس�نة 

      تعز�ز مبديئ الشفافية واملساء� كحق مكرس �ملنظومة القانونية التو�س�ية �ىل العمل يف ٕاطار 

و معال �ىل حتسني جودة املرفق العام ودمع املشاركة يف الس�ياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقيميها و ضام� 

طبقا ملقتضيات �لزتامات احملمو� �ىل اكهل الهيالك العمومية و متابعة مجيع للحق يف النفاذ ٕاىل املعلومة 

     و املتعلّق حبق النفاذ ٕاىل املعلومة ، 2016 مارس 24 املؤّرخ يف 2016 لس�نة 22القانون أ�سايس �دد 

 من هذا القانون نضع �ىل 34بناءا �ىل فصل يف نطاق املهام املناطة بعهدة امللكف �لنفاذ ٕاىل املعلومة و 

ذمتمك  تقر�ر س�نوي حول النفاذ ٕاىل املعلومة  ��يوان الوطين للمياه املعدنية و �ستشفاء �ملياه و ا�ي 

 .2018يتضّمن حوص� ملا ّمت ٕاجنازه و �رجمته يف جمال النفاذ ٕاىل املعلومة �الل س�نة 

 �امة معطيات

ا�يوان الوطين  اختذ إالدارية، الو�ئق ٕاىل �لنفاذ املتعلقة والرتتيبية القانونية النصوص تفعيل ٕاطار يف

 متاكم� منظومة ٕارساء يف �ساھم ٔأن شأٔنھا من اليت إالجراءات من مج� للمياه املعدنية و إالستشفاء �ملياه 

 الضوابط مرا�اة مع �ليھا، تتحصل ٔأو مصاحله تنت�ا اليت املعلومة ٕاىل النفاذ يف املواطن حق تضمن

 .العمل بھا اجلاري والرتاتیب القانونية النصوص �ددتھا اليت وإالجراءات

ا�يوان الوطين للمياه املعدنية و إالستشفاء �ملياه:  من مببادرة املعلومات �رش •

توىل ا�يوان الوطين ٕا�رتاما لواجب النرش �ستبايق للمعلومة وفق ما يفرضه قانون النفاذ ٕاىل املعلومة  

 الرمسي ببوابة إالستشفاء �ملياه مبوقعه املنشورة املعطيات مج� من حتيني للمياه املعدنية و إالستشفاء �ملياه 

  من معلومة متاكم� و حينية تضمن �اجيات املس�تفيد�ن و �كون بذ�  املوقع بصفة دورية �متكني زا�ري
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إالرشاف �ىل معلية تطعمي البوابة و توفري الو�ئق و املعطيات و قد ٔأولك ا�يوان �ام قا�دة بيا�ت واسعة 

و �متثل هذه املعطيات و املعلومات للجنة متابعة ّمت تعيیهنا يف الغرض الّالزمة ٕالدرا�ا مضن خمتلف احملاور 

 :احملّينة يف

     قامئة مفّص� يف اخلدمات اليت �سدهيا ا�يوان و النصوص الرتتيبية و التفسريية املنظمة لنشاطه  -

 و تنظميه الهيلكي و عنوان مقره  الرئیيس و الفرعي.

�ر�يبة و �ام خمتلف الل�ان اليت �سا�د ا�يوان يف �س�يري املؤسسة كهيالك الترصف والل�ان الفنّية  -

 البحر اكللجنة هاياليت �سا�د ا�يوان يف دراسة املسائل املتعلقة �ملياه املعلبة و  �الستشفاء مب

 البحر.مياه جلنة �ستشفاء �ملياه املعدنية واملياه العذبة و  و الطبية  و جلنة املياه املعلّبة

معطيات حول خمرب ا�يوان و خمتلف اخلدمات اليت يقّد�ا و معايري قبول العينات و اع�د خمرب  -

 .17025ا�يوان أٓ�زو 

�رش خمتلف ا�راسات املتوفرة من دراسات هيدروجيولوجية و دراسات جيوفزي�ئية  و دراسات  -

 هتيئة و حتسني قابلية التقاط املياه املعدنية و ا�راسات املتعلّقة �خلصوصيات العالجية.

�رش و حتيني مشاريع و فرص إالست�ر يف قطاع إالستشفاء �ملياه من مراكز و حمطات ٕاستشفائية  -

 املنجزة و اليت بصدد إالجناز و املربجمة.و حاممات ٕاستشفائية سواء مهنا 

تصممي واجناز تطبيقة محمو� حول قطاع �ستشفاء �ملياه بتو�س لس�نة �رش ٕاستشارة املتعلقة ب -

2018. 

معلومات حول التوافد �ىل مراكز املعاجلة مبياه البحر و �ىل احملطات إالستشفائية �ىل امحلامات  -

 و تطّور �سب مبيعات و ٕاس�هتالك املياه املعلّبة.  إالستشفائية
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هذا و تعمل جلنة املتابعة احملدثة يف الغرض �ىل ٕاجراء تقيمي دوري للك املعلومات املنشورة مبوقع بوابة 

 من 7 و 6 س�تعمل �ىل حتيني مجيع املعطيات و البيا�ت املنصوص �لهيا �لفصلني كامإالستشفاء �ملياه 

قانون  حق النفاذ ٕاىل املعلومة يف ٔأقرب ا�ٓ�ال. 

: النفاذ ٕاىل املعلومة حسب الطلب •

  2016 مارس 24 مؤرخ يف 2016 لس�نة 22 �دد  من قانون  أ�سايس35يف ٕاطار تنفيذ مقتضيات الفصل 

و املتعلّق حبق النفاذ ٕاىل املعلومة و ا�ي يلزم مجيع رؤساء املصاحل و الهيالك إالدارية التابعة ل�يوان الوطين 

 هيالكه و مصاحله مجيعقام ا�يوان مبراس� ، للمياه املعدنية و إالستشفاء �ملياه �ىل توفري املعلومة املطلوبة 

معطيات مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة املدّونة و الواردة �ىل ا�يوان توفري مجيع  خيصه و ٕالزا�م برضورة ف� لك

 املتعلقة والرتتيبية القانونية للنصوص  تفعيال  و معطيات حول الردود �ىل هذه املطالب2018�الل س�نة 

و تتعلق املطالب  مقاربة �شار�ية تضمن مسامهة امجليع  يف �كر�س هذا املبدٔأ  النفّاذ ٕاىل املعلومة مضنحبق

  :�ملواضيع املبینة يف اجلداول التالية السالفة ا��ر
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 خمرب ا�يوان: معطيات حول مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة الواردة �ىل 01�دول �دد 

�دد املطلب 
الصورة املطلوبة للنفاذ ٕاىل املعلومة طالب املعلومة طريقة ورود املطلب 

مكتب 
الضبط 

الربيد 
أ�لكرتوين 

خشص 
) 1طبيعي(

) 2خشص معنوي(
�ىل �ني 
املاكن 

�س�ة 
ورقية 

�س�ة 
الكرتونية 

مقتطفات من املعلومة 

 
01 

 
- - نعم 

إالدارة العامة للجودة والت�ارة ا�ا�لية 
واحلرف واخلدمات 

(ٕادارة الت�ارة ا�ا�لية) 
- نعم - 

معطيات حول ٕانتاج املياه املعلبة وإالجراءات 
املت�ذة من قبل املنت�ني لضامن اس�مترارية �زويد 

السوق 

 
02 

 
- - نعم 

إالدارة العامة للجودة والت�ارة ا�ا�لية 
واحلرف واخلدمات 

(ٕادارة اجلودة وحامية املس�هت�) 
- - نعم 

متكني منتدبني �دد من �طالع �ىل �شاط 
ا�يوان �اصة الت�اليل ا�ربية 

معلومات حول مصدر مياه موجودة يف السوق - نعم - إالدارة اجلهوية للت�ارة بأٔر�نة - - نعم  03

ٕافادة حول قارورة مياه معلبة  - نعم - منظمة ا�فاع عن املس�هت� - - نعم  04
 

 �ئب 5-حصفي، 4- طالب، 3- �حث، 2- مواطن �ادي، 1  خشص طبيعي:1

- حزب  5- ٕادارة، 4- منظمة، 3- مجعية، 2- رشكة، 1  خشص معنوي:2 
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 خمرب ا�يوان: معطيات حول الردود �ىل مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة الواردة �ىل 02�دول �دد 

�دد 
املطلب 

طبيعة املعلومة املطلوب النفاذ ا�هيا 
مطلب متت 
��ابة �ليه 

�لقبول 

مطلب متت 
��ابة �ليه 

�لرفض 

سبب 
الرفض 

مطلب تظمل 
�ى رئیس 

الهيلك 

سبب 
) 3التظمل(

الرد �ىل مطلب 
التظمل 

 
01 

- - - - - نعم ٕاحصائيات وٕاجراءات 

 
02 

- - - - - نعم فكرة حول ٔأمه �شاط ا�يوان 

 
03 

- - - - - نعم مصدر وجودة مياه موجودة يف السوق 

 
04 

- - - - - نعم ٕافادة حول قارورة مياه معلبة 

 

- �دم 6 �دم ٕا��ة املعلومة يف الشلك املطلوب، 5-�دم ٕا��ة جزء من املعلومة، 4- ٕانقضاء ا�ٓ�ال، 3- �دم ترب�ر الرفض، 2- رفض املطلب، 1  ٔأس�باب التظمل:3
املقدرة �ىل دفع القمية املالية املطلوبة 

  



 

 

 

6 

 ا�يوان: معطيات حول مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة الواردة �ىل 01�دول �دد 

�دد املطلب 
الصورة املطلوبة للنفاذ ٕاىل املعلومة طالب املعلومة طريقة ورود املطلب 

مكتب 
الضبط 

الربيد 
أ�لكرتوين 

خشص 
) 1طبيعي(

) 2خشص معنوي(
�ىل �ني 
املاكن 

�س�ة 
ورقية 

�س�ة 
الكرتونية 

مقتطفات من املعلومة 

   ٕا�داث و�دة تعليب مياه بوالية تطاو�ن  نعم   مستمثر  نعم 1
2 
 

 نعم
  

 و�دة تعليب مياه معدنية
 

 نعم
 

اس�تكامل و�ئق لرتوجي منتوج و�دة تعليب مياه  
 بوالية القريوان

3 
 نعم

  
 و�دة تعليب مياه معدنية

 
 نعم

 
اس�تكامل و�ئق لرتوجي منتوج و�دة تعليب مياه 

  بوالية القريوان

4 
 نعم

  
 و�دة تعليب مياه معدنية

 
 نعم

 
اس�تكامل و�ئق لرتوجي منتوج و�دة تعليب مياه 

 بوالية القريوان

5 
 نعم

  
 و�دة تعليب مياه معدنية

 
 نعم

 
دراسة حمينة ٕال�داث و�دة تعليب مياه بوالية 

 القريوان
 مرشوع بطاقة منتوج  نعم  و�دة تعليب مياه معدنية   نعم 6

 ٕا�داث و�دة تعليب مياه �س�يدي بوزيد  نعم   مستمثر  نعم 7
  ٕا�داث و�دة تعليب مياه بوالية سليانة  نعم  و�دة تعليب مياه معدنية   نعم 8

9 
 نعم

   مستمثر 
 نعم

 
حول مرشوع ٕا�داث و�دة تعليب مياه بوالية 

 تطاو�ن
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�دد املطلب 
الصورة املطلوبة للنفاذ ٕاىل املعلومة طالب املعلومة طريقة ورود املطلب 

مكتب 
الضبط 

الربيد 
أ�لكرتوين 

خشص 
) 1طبيعي(

) 2خشص معنوي(
�ىل �ني 
املاكن 

�س�ة 
ورقية 

�س�ة 
الكرتونية 

مقتطفات من املعلومة 

 حول ٕا�داث و�دة تعليب مياه بوالية مبر�ق     مستمثر  نعم 10

   ٕا�داث و�دة تعليب مياه مبر�ق  نعم   مستمثر  نعم 11
 ٕا�داث و�دة تعليب مياه بوالية سوسة  نعم   مستمثر  نعم 12
  حول ٕا�داث و�دة تعليب مياه مبدنني  نعم   مستمثر  نعم 13

 حول ٕا�داث و�دة تعليب مياه مبدنني  نعم   مستمثر  نعم 14
 حول ٕا�داث و�دة تعليب مياه �س�يدي بوزيد  نعم  و�دة تعليب مياه معدنية   نعم 15
   ٕا�داث و�دة تعليب مياه بوالية ��ة  نعم   مستمثر  نعم 16

 ٕا�داث و�دة تعليب مياه بواليةب ا�ة  نعم   مستمثر  نعم 17
 ٕا�داث و�دة تعليب مياه بوالية ��ة  نعم   مستمثر  نعم 18
  ٕا�داث و�دة تعليب مياه بوالية ��ة  نعم   مستمثر  نعم 19

 ٕا�داث و�دة تعليب مياه �سليانة  نعم  و�دة تعليب مياه معدنية   نعم 20
   ٕا�داث سلس� ٕانتاج �نية بوالية سليانة  نعم  و�دة تعليب مياه معدنية   نعم 21
 ٕا�داث و�دة تعليب مياه �سليانة  نعم   مستمثر  نعم 22

 



 

 

 

8 

 

�دد املطلب 
الصورة املطلوبة للنفاذ ٕاىل املعلومة طالب املعلومة طريقة ورود املطلب 

مكتب 
الضبط 

الربيد 
أ�لكرتوين 

خشص 
) 1طبيعي(

) 2خشص معنوي(
�ىل �ني 
املاكن 

�س�ة 
ورقية 

�س�ة 
الكرتونية 

مقتطفات من املعلومة 

23 
 نعم

 
 مستمثر

  
 نعم

 
مرشوع ٕا�داث و�دة تعليب مياه  بوالية 

 سوسة

 ٕا�داث و�دة تعليب مياه بوالية �ن عروس  نعم   مستمثر  نعم 24
 ٕا�داث خط ٕانتاج �ديد بوالية قفصة  نعم  و�دة تعليب مياه معدنية   نعم 25
 ٕا�داث و�دة تعليب مياه بنب عروس  نعم   مستمثر  نعم 26

 ٕا�داث و�دة تعليب مياه بنب عروس  نعم   مستمثر  نعم 27
 متابعة رشكة تعليب مياه بوالية زغوان  نعم  و�دة تعليب مياه معدنية   نعم 28
 ٕا�داث و�دة تعليب مياه بوالية الاكف  نعم   مستمثر  نعم 29

 حول تصنيف مياه معدنية بوالية س�يدي بوزيد  نعم  و�دة تعليب مياه معدنية   نعم 30
 املصادقة �ىل مرشوع دراسة  نعم  و�دة تعليب مياه معدنية   نعم 31
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 ا�يوان: معطيات حول الردود �ىل مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة الواردة �ىل 02�دول �دد 

�دد 
املطلب 

مطلب متت ��ابة �ليه  طبيعة املعلومة املطلوب النفاذ ا�هيا 
مطلب متت 
��ابة �ليه 

�لرفض 
سبب الرفض 

مطلب 
تظمل  

سبب 
) 3التظمل(

الرد �ىل 
مطلب  

 
01 

 ا�داث و�دة تعليب مياه بوالية تطاو�ن
ٕا�ا� املطب لالدارة العامة 

 للموارد املائية.
     

 
02 

اس�تكامل و�ئق لرتوجي منتوج و�دة تعليب مياه  
 بوالية القريوان

      �ملوافقة 

 
03 

اس�تكامل و�ئق لرتوجي منتوج و�دة تعليب مياه  
 بوالية القريوان

      �ملوافقة 

4 
اس�تكامل و�ئق لرتوجي منتوج و�دة تعليب مياه  

 بوالية القريوان
      �ملوافقة

5 
دراسة حمينة ٕال�داث و�دة تعليب مياه بوالية 

 القريوان
      �ملوافقة

      �ملوافقة مرشوع بطاقة منتوج 6

 
7 

ا�ا� املطلب لالدارة العامة  ا�داث و�دة تعليب مياه �س�يدي بوزيد
للموارد املائية ملد� بقرار 

 �متياز.
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�دد 
املطلب 

مطلب متت ��ابة �ليه  طبيعة املعلومة املطلوب النفاذ ا�هيا 
��ابة  مطلب متت

�لرفض  �ليه
سبب الرفض 

مطلب 
تظمل  

سبب 
) 3التظمل(

الرد �ىل 
مطلب  

 ا�داث و�دة تعليب مياه بوالية سليانة 8
 

ا�ا� املطلب لالدارة العامة 
للموارد املائية ملد� بقرار 

 �متياز.

     

حول مرشوع ا�داث و�دة تعليب مياه بوالية  9
 تطاو�ن

�ري مطابق ملعايري اجلودة  �دم املوافقة 
املنصوص �لهيا �كراس 

 الرشوط. 

   

 
10 

 حول ٕا�داث و�دة تعليب مياه بوالية منوبة
 

خمالفة الرشوط العامة لتنظمي  �دم املوافقة 
ٕاس�تغالل و ٕانتاج املياه 

 املعدنية املعلّبة .

   

 
11 

خمالفة الرشوط العامة لتنظمي  �دم املوافقة    ا�داث و�دة تعليب مياه مبنطقة مر�ق
ٕاس�تغالل و ٕانتاج املياه 

 املعدنية املعلّبة .

   

خمالفة الرشوط العامة لتنظمي  �دم املوافقة  ا�داث و�دة تعليب مياه بوالية سوسة 12
ٕاس�تغالل و ٕانتاج املياه 

 املعدنية املعلّبة .

   

 حول ا�داث و�دة تعليب مياه مبدنني 13
 

خمزون اسرتاتيجي مس�ت�دم من  �دم املوافقة 
طرف وزارة الفال�ة و الرشكة 

 الوطنية الس�تغالل و توزيع املياه.
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�دد 
املطلب 

مطلب متت ��ابة �ليه  طبيعة املعلومة املطلوب النفاذ ا�هيا 
مطلب متت 
��ابة �ليه 

�لرفض 
سبب الرفض 

مطلب 
تظمل  

سبب 
) 3التظمل(

الرد �ىل 
مطلب  

14  
 حول ا�داث و�دة تعليب مياه مبدنني

خمزون اسرتاتيجي مس�ت�دم  �دم املوافقة 
من طرف وزارة الفال�ة و 

الرشكة الوطنية الس�تغالل و 
 توزيع املياه

   

خمالفة الرشوط العامة لتنظمي  �دم املوافقة   حول ا�داث و�دة تعليب مياه �س�يدي بوزيد 15
ٕاس�تغالل و ٕانتاج املياه 

 املعدنية املعلّبة .

   

 
16 

خمالفة الرشوط العامة لتنظمي  �دم املوافقة  ا�داث و�دة تعليب مياه بوالية��ة
ٕاس�تغالل و ٕانتاج املياه 

 املعدنية املعلّبة .

   

 
17 

خمالفة الرشوط العامة لتنظمي  �دم املوافقة   ا�داث و�دة تعليب مياه بوالية��ة
ٕاس�تغالل و ٕانتاج املياه 

 املعدنية املعلّبة .

   

18  
 ا�داث و�دة تعليب مياه بوالية��ة

خمالفة الرشوط العامة لتنظمي  �دم املوافقة 
ٕاس�تغالل و ٕانتاج املياه 

 املعدنية املعلّبة .
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�دد 
املطلب 

مطلب متت ��ابة �ليه  طبيعة املعلومة املطلوب النفاذ ا�هيا 
مطلب متت 
��ابة �ليه 

�لرفض 
سبب الرفض 

مطلب 
تظمل  

سبب 
) 3التظمل(

الرد �ىل 
مطلب  

 ا�داث و�دة تعليب مياه بوالية��ة 19
 

خمالفة الرشوط العامة لتنظمي  �دم املوافقة 
ٕاس�تغالل و ٕانتاج املياه 

 املعدنية املعلّبة .

   

 
20 

رفض وزارة الفال�ة  �دم املوافقة  ا�داث و�دة تعليب مياه �سليانة
 الس�تغالل البرئ لتعليب املياه

   

 
21 

احلصول �ىل نتاجئ البرئ    ا�داث سلس� انتاج �نية بوالية سليانة
التعويضية مع مد ا�يوان 

ٕ�لزتام كتايب يف �دم الرتفيع 
 يف قوة الضخ املسموح به.

  
 
 

   

 
22 

خمالفة للتدابري الوقائية  �دم املوافقة   ا�داث و�دة تعليب مياه �سليانة
الواجب ٕاختاذها دا�ل 

 مناطق حامية املنبع

   

      املوافقة  مرشوع ا�داث و�دة تعليب مياه  بوالية سوسة 23

 ا�داث و�دة تعليب مياه بوالية �ن عروس 24
 

مد ا�يوان �لت�اليل ورخصة 
�س�تغالل البرئ وحتيني 

 ا�راسة 
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�دد 
املطلب 

مطلب متت ��ابة �ليه  طبيعة املعلومة املطلوب النفاذ ا�هيا 
مطلب متت 
��ابة �ليه 

�لرفض 
سبب الرفض 

مطلب 
تظمل  

سبب 
) 3التظمل(

الرد �ىل 
مطلب  

      املوافقة  ا�داث خط ٕانتاج �ديد بوالية قفصة 25
      مد ا�يوان بنتاجئ الت�اليل  مرشوع ا�داث و�دة تعليب مياه بنب عروس 26
      مد ا�يوان بنتاجئ الت�اليل مرشوع ا�داث و�دة تعليب مياه بنب عروس 27

القيام �ز�رة ميدانية �ني  متابعة رشكة تعليب مياه بوالية زغوان 28
 �نهتاء من �شغال

     

29  
 ا�داث و�دة تعليب مياه بوالية الاكف

 

مد ا�يوان �رخصة امتياز 
وملف طبقا للفصل السادس 

 من �راس الرشوط

     

�ملوافقة مع تصنيف املياه  حول تصنيف مياه معدنية بوالية س�يدي بوزيد 30
 مكياه معدنية

     

مد ا�يوان مبلف يتضمن مجيع    املصادقة �ىل مرشوع دراسة 31
 املعطيات 
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 ا�يوان  الواردة �ىل  املتكّررة و: معطيات حول مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة01�دول �دد 

 �ددال
  امجليل

الصورة املطلوبة للنفاذ ٕاىل املعلومة طالب املعلومة طريقة ورود املطلب 
مقتطفات من املعلومة �س�ة الكرتونية �س�ة ورقية �ىل �ني املاكن ) 2خشص معنوي() 1خشص طبيعي(الربيد �لكرتوين مكتب الضبط 

 
90 

- الربيد إاللكرتوين - 
- وزارة الص�ة 

�ملياه  - و�دات �ستشفاء
- و�دات تعليب املياه 

�ر�مج التظاهرات الوطنية و ا�ولية �س�ة ٕالكرتونية - - 

 
20 

 
 - -

- مواطن �ادي 
- طالب 
- �حث 

املاكن  �ىل �ني- 
�س�ة 
ورقية 

�س�ة ٕالكرتونية 
- نوعية العال�ات مبحطات �ستشفاء 

�ملياه املعدنية و �اكليف العال�ات. 

50  - -
- حصفي 
- طالب 

- مواطن �ادي 
 - -

�س�ة 
ورقية 

 -
- نوعية العال�ات بو�دات �ستشفاء مبياه 

البحر و�اكليف العال�ات. 

10  - -
-مواطن �ادي 

-طالب 
ورقية  �س�ة- �ىل �ني املاكن - مجعية تنظمي �ر�ان احلامة 

- معطيات حول امحلامات املعدنية. 
 

60  - -
- مواطن �ادي 

- طالب 
- مستمثر 

�ىل �ني املاكن - 
�س�ة 
ورقية 

 -
- معطيات حول ٔأمه منابع املياه املعدنية 
الباردة و الساخنة و فرص وامتيازات 

�ست�ر يف القطاع. 

50  - -
- مستمثر 

 
�ىل �ني املاكن - 

�س�ة 
ورقية 

 -
�راس رشوط املياه املعلبة. 

املعدنية.  �ملياه ٕاستشفائية �راس رشوط ملؤسسة
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: معطيات حول الردود �ىل مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة  02�دول �دد 

طبيعة املعلومة املطلوب النفاذ ا�هيا �دد املطالب 
مطلب متت ��ابة 

�ليه �لقبول 

مطلب متت 
��ابة �ليه 

�لرفض 

سبب 
الرفض 

مطلب تظمل �ى 
رئیس الهيلك 

سبب 
) 3التظمل(

الرد �ىل مطلب التظمل 

 
90 

�ر�مج التظاهرات الوطنية وا�ولية  
مطلب متت إال�ابة 

�ليه �لقبول 
 - - - - -

 
20 

- نوعية العال�ات مبحطات �ستشفاء 
�ملياه املعدنية و معالمي العالج. 

مطلب متت إال�ابة 
�ليه �لقبول 

 - - - - -

 
50 

- نوعية العال�ات بو�دات �ستشفاء 
مبياه البحر ومعالمي العالج. 

مطلب متت إال�ابة 
�ليه �لقبول  

 - - - - -

- معطيات حول امحلامات املعدنية.   10
مطلب متت إال�ابة 

�ليه �لقبول 
 - - - - -

60 
- معطيات حول ٔأمه منابع املياه املعدنية 
الباردة و الساخنة و فرص وامتيازات 

�ست�ر يف القطاع. 

مطلب متت إال�ابة 
�ليه �لقبول 

 - - - - -

�راس رشوط  50
مطلب متت إال�ابة 

�ليه �لقبول 
 - - - - -
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ملخص خلطة العمل لتكر�س حق النفاذ ٕاىل املعلومة: 

 :إالجراءات املت�ذة يف جمال الترصف يف الو�ئق وأ�رش�يف •
 

�ر�مج الوطين للترصف يف الو�ئق إالدارية و أ�رش�يف حيث يّمت حفظ ال �سهر ا�يوان �ىل تطبيق
 ه كام ّمت جتهزيهذا 2000الو�ئق إالدارية  مبركز حفظ أ�رش�يف الوس�يط و ا�ي متّت هتيئته منذ س�نة 

 �لام و اّن مجيع الو�ئق ختضع تأٔمني احلفظ السلمي مجليع ٔأنواع الو�ئق لضامن�ديثا جبهاز كشف احلرائق 
 يف صيغة ضبط بقامئة ٕامسية ت نظام تصنيف مجليع ٔأنواع امللفات والو�ئق املتداو�لعملية جرد دوري و ٕاىل

 معليات البحث عند احلا�ة ٕاىل املعلومة.  �سهيلقصد  رمقية و ٔأخرى ورقية
 

 التكو�ن : •
 

يف فعاليات يوم درايس للتعريف بأٔهداف املرجعية الوطنية لتصنيف  2018شارك ا�يوان �الل س�نة 
املعطيات العمومية و تقدمي خمر�اهتا  و ا�طط العميل املقرتح ضام� لسالمة املعطيات العمومية اليت يمت 

ٕانتا�ا و ٕاس�تال�ا من قبل إالدارة سواء اكنت �ىل �امل وريق او رمقي ٕابتداء من مر�� ٕا�شاهئا ٕاىل �اية 
أ�رشفة قصد مزيد تأٔطري حق النفاذ ٕا�هيا. 

 

 : تطو�ر وحتيني موقع البوابة •

 

يصفة دورية  متٕا�داد ٕاجراءات تطو�ر وحتيني موقع البوابة ف� يتعلق بواجب النرش التلقايئ تيف ٕاطار 

 ه.بوابة إالستشفاء �ملياحتيني معطيات قصد لك يف جمال ختصصه هيالك و مصاحل ا�يوان  مراس� مجيع 

  فا�س بوك الرمسية �ىل موقع التواصل إالج�عيته حتديث صفحدور� �ىل ا�يوان هذا كام يعمل 

 يف تطو�ر �ٕالضافة للرشوع  لالس�تفادة املثىل من احملتوى  و متكني مس�ت�دميه من معلومة متاكم� و حينية

و�ة ملس�ت�ديم الهواتف اجلوا� و احلواسیب م �رجمة التطبيقة احملمو� حول قطاع �ستشفاء �ملياه و

دليل   و توفّرو البيا�ت املتعلّقة بقطاع  إالستشفاء �ملياه رشادات االٕ متكن من الولوج ٕاىل ٔأمه اللوحية 

  و املعلومات املتعلّقة بقطاع إالستشفاء �ملياه.ٕالكرتوين متاكمل  لاكفة اخلدمات 
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 :ملزيد تدعمي �كر�س حق النفاذ ٕاىل املعلومة�ر�مج العمل 

  �ىل تدارك مجيع النقائص يف ما يتعلّق �ٕاللزتام بتكر�س حق النّفاذ من 2019س�يعمل ا�يوان �الل س�نة 

 �الل �رجمة خطة معل تتكون من مج� النقاط التالية :

سیمت اع�د دليل النفاذ ٕاىل و وضع دليل ٕاجراءات معيل حول مسار تلقي مطالب النفاذ والرد �لهيا  -

 .املعلومة ا�ي ٔأ�دته هيئة النفاذ اىل املعلومة

�اصة يف صدار خمتلف النصوص الرتتيبية �ٕ تدعمي املنظومة القانونية املتعلقة �لنفاذ وذ� �لتعجيل  -
 . ما يتعلّق بتعيني ملكّف �لنفاذ ٕاىل املعلومة و �ئب �

 �ملوقع الرمسي ل�يوان و ٕادراج مجيع املعلومات و البيا�ت لنفاذ ٕاىل املعلومة� �انة �اصةٕاضافة  -

 .لنفاذ ٕاىل املعلومة من القانون املذ�ور سلفا مضن حمور اخلاص �7 و6املنصوص �لهيا �لفصلني 

 .املصاحل  �ىل �سهيل �مة امللكف �لنفاذ ٕاىل املعلومةمجيع  حلث مذ�رة معلٕاصدار  -

لتكو�ن وتدريب امللكّفني �لنفاذ ٕاىل املعلومة هبدف موا�بة ّلك تطّور هيّم هذا  وضع خّطة متاكم� -

 احملاور ذات الص� به �ىل غرار البيا�ت املفتو�ة و املعطيات الشخصية. و املوضوع

 تنظمي يوم  من �الل �رجمةحول قانون النفاذ اىل املعلومةٔأعوان و ٕاطارات ا�يوان حتسیس خمتلف  -

  �لتنس�يق مع هيئة النفاذ ٕاىل املعلومة.حتسیيس حول النفاذ ٕاىل املعلومة

 يف جمال  املتبعةجراءاتاالٕ  عقد �لسات معل �لتنس�يق مع امللكّف �ٔ�رش�يف و التوثيق ملتابعة -

 لتحسني ٔأساليب و ٔأليات أ�رش�يف و تصنيف  مشرتكةمقرت�اتو تقدمي الترصف يف الو�ئق 

  .الو�ئق إالدارية دا�ل الهيلك

 يّنة�ري منشورة او الغري محو المشو� بواجب النرش  امل �ىل احلصول �ىل املعلوماتالعمل ا�وري -

  املصاحل املعنية.مبوقع بوابة إالستشفاء �ملياه �لتنس�يق مع

 و ٕا�رتام ا�ٓ�ال املنصوص �لهيا بقانون النفاذ ٕاىل املعلومة ��قة املطلوبة توفري رس�ة �ىل العمل -
 املعلومة.

 
 :التوصيات الالزمة ملزيد تدعمي �كر�س حق النفاذ ٕاىل املعلومة

 
رضورة ٔأن تأٔ�ذ الهيئة بعني إالعتبار املعطيات املنشورة �لك من صف�ات التواصل إالج�عي     -

و التطبيقات احملمو� املو�ة ملس�ت�ديم الهواتف النقا� �وسائل �ديثة هامة و �جعة �سامه يف 
�ىل ٕاس�تغالل موقع التواصل إالج�عي  يعمل دور� ا��ر�رش املعلومة و فا�يوان �ىل  سبيل 
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فا�س بوك �رب صفحته الرمسية  للتعريف بنشاطه و �رش مجيع املعطيات و املعلومات املتعلقة 
موا�بًة منه للك التغّريات احلاص� يف قطاع و تعز�زا لقدراته يف بقطاع �ستشفاء �ملياه يف تو�س 

 النرش إالستبايق للمعلومة .
مبا ميكن املو�و� للهيئة أ�مهية الالزمة التكو�ن يف جمال حق النفاذ ٕاىل املعلومة �مة رضورة ٕايالء  -

ق النفاذ ٕاىل املعلومة �اصة القوانني و النصوص الرتتيبية املتعلّقة حبمن ضامن حسن تطبيق 
�لنس�بة للمسائل املعقدة قانونيا �ىل غرار املعطيات الشخصية. 

 توحيد شلك التقار�ر الس�نوية و الثالثية مبا �سهل معل امللكّفني �لنفاذ ٕاىل املعلومة. -
  لتسهيل معلية البحث و إالسرت�اع الو�ئق.نظم أ�رشفة إاللكرتونيةرضورة املرور ل -

 
 

 




