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    التقرر السنوي

  2022لسنة   حول النفاذ ٕاىل املعلومة 

شفاء ابملیاه  یوان الوطين للمیاه املعدنیة و إالس       اب

  

لك خشص طبیعي   ح  دٔا دستور ی و معنوي ٕاماكنیة  أ ميثل احلق يف النفاذ ٕاىل املعلومة استحقاقا دميقراطیا وم

ئق  العطاالٕ  جها املرفق العمويم ٔاو یتداولها إالداریةىل املعلومات والو ة   اليت ی دٔاي الشفاف بغرض تعزز م

ه ٕاىل جانب تعزز واملساء ف یتعلق ابلترصف يف املرفق العام   وحتسني جودة املرفق العمويم ودمع الثقة ف

ميها  ذها وتق ابعة تنف ة وم یوان الوطين للمیاه    ٔانّ   إبعتبار    و  . مشاركة العموم يف وضع السیاسات العموم ا

شفاء ابملیاه   ة  املعدنیة و إالس ة  ة ملزتممؤسسة معوم ادئ الشفاف و املسائ و تعزز مشاركة    إالداریة  بتكرس م

شاطه  املتداو مجیع األطراف    املواطنني   ىل    امرسة حقهم يف النفاذ ٕاىل املعلومة مل  يف  سهر  تطبیق    فٕانّه 

ضیات القانون   دد  االٔ مق املتعلق حبق النفاذ ٕاىل املعلومة    2016مارس    24مؤرخ يف    2016لسنة    22سايس 

دد  مبا يف ذ   ي ی   و  34الفصل  هنص يف الفقرة الا داد    رابعة م ىل ٔان یتوىل امللكف ابلنفاذ ٕاىل املعلومة ٕا

شاط و  األولالشهر    اللتقرر سنوي حول النفاذ ٕاىل املعلومة   رفعه بعد مصادقة    من السنة املوالیة لسنة ال

س الهیلك ٕاىل هیئة النفاذ ٕاىل املعلومة  ىل موقع    وضعه  و  رئ رشه  رب  ىل ذمة سلطة إالرشاف و للعموم 

شفاء ابملیاه  ث   بوابة إالس ٔامه املعطیات العامة املتعلقة مبطالب النفاذ ٕاىل املعلومة    ال   من  ستعرض   ح

اللاملقدمة ٕاىل   یوان  ذة يف جمال الترصف يف    ءاتاإالجر ٕاضافة ٕاىل    2022سنة    هیالك و مصاحل ا املت

ئق ات رشیفو االٔ  الو كرس حق النفاذ ٕاىل املعلومة  الالزمةوالتوصیات  و إالقرتا   .ملزید 
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  شفاءیوان الوطين للمیاه املعدنیة  ا  من مببادرة  املعلومات  رش  :   ابملیاه   والاس

 

ىل   رب املواقع إاللكرتونیة  يف ٕاطار العمل  سري نفاذ املواطن و  كرس حّق املواطن يف النفاذ ٕاىل املعلومة  ت

ت و املعطیات و  ٕاىل   ةالبیا یات الرمقیة املمك رس التق ىل اخلط بأ ة  حاكم القانون  طبقا الٔ   اخلدمات العموم

دد   ي  و  لنّفاذ ٕاىل املعلومة  املُتعلق ابحلق يف ا   2016مارس    24املؤرخ يف    2016لسنة    22األسايس  ا

ه  تظم ولواجب خيصص الباب الثاين م شلك م حهتا  ىل ٕا رش التلقايئ للمعلومة واحلرص  حمّني للمواطن   ال

الرمسیة الواب  مواقع  الل  فقد    ،من  یوان    معل ا  سنة    ا سیق    2022الل            هیالك ال خمتلف    معابلت

ىل  التحیني املسمتر و  ىل  التابعة   صاحلاملو   راء حمتوى مواقع    العمل  یوان  الواب و  ٕا التواصل اخلاصة اب

شفاءمن بوابة   متید و التطبیقة احملمو    إالس ظومة املا ة الرمسیة    Tunisia Wellnessابملیاه و م و الصف

س بوك   عي فا ىل موقع التواصل إالج یوان  املعلومات املشمو   و  مجیع املعطیات  و قد مشل التحیني ل

رش التلقايئ    :ىل غرار املعلومات التالیة  ابلبوابةبواجب ال

   شفاء ابملیاه مب املعلومات املتعلقة ر يف جمال إالس شاط   شاریع و فرص إالس   وإالجنازات ذات الص ب

یوان   . ا

  شفاء مبیاه البحر و  م   قامئة شفاء    راكز إالس شفاء ابملیاه املعدنیة   و حمّطات ابملیاه العذبة و  إالس   إالس

دات تعلیب املیاه املعدنیة.   و    و

   ئق املتوفرة یوان قامئة الو ات    لكرتونیا إ   ى مصاحل ا ىل غرار املطبو سدهيا  املرتبطة ابخلدمات اليت 

رة إاللكرتونیة اكالٕ إالداریة     كراسات الرشوط .   و   علبةخمزون املیاه املعدنیة امل تابعة اخلاصة مب س

  .ة املربجمة   الصفقات العموم
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   نة لس ابملیاه  شفاء  إالس مراكز  خمتلف  ىل  التوافد  حول  إالحصائیة  املعطیات    2021املعلومات  و 

نة   الل س دات تعلیب املیاه املعدنیة   . 2021إالحصائیة اخلاصة بو

   رب ول   معایريو لك ما یتعلق ب دمات ا دو شهادة إ   العینات  ق یوان خمرب ع زو ا   . 17025 آ

  النفاذ ٕاىل املعلومة حسب الطلب : 

 

ىل    یمت سبة للشخص الطبیعي ٔاو    املعلومة احلصول  منوذج معد    املعنوي ابل عن طریق مطلب كتايب طبقا 

وفر   ملیاه    مبوقعمسبقا م شفاء  ویمت ٕایدا     www.hydrotherapie.tnبوابة إالس ادي  ورق  ىل    ه ٔاو 

ارشة  ب  م سمل وجواب ٔاو عن طریق الربید مضمون الوصول ٕاىل  املركزي   الضبط ى مك لعنوان  ا  مقابل وصل 

املنورة  املدینة  توس  1002    هنج  ر  د الربید   البلف طریق  عن  كرتوين  االٕ ٔاو 

thermalisme@thermalisme.nat.tn  ئق املطلوبة بعد تقدمي    و ىل الو املتضمن طلب  امل یمت احلصول 

ث   معطیات ٔاساسیةلل یتضمن   ابعتهاب یتوىل امللكف    ح یوان  لنفاذ م سیق مع هیالك و مصاحل ا مت  ى   و  ابلت

ابة لهذه املطالب تبعا ل ددها القانون  و   ددة يف الغرضاحملجال ٓ الاست لهيا يف االٓجال اليت  و قد قام    الرّد 

بة   س یوان ابٕالجابة ب یوان يف االٓجال القانونیة    مجیع   ىل   %  100ا ىل ا ث  املطالب الواردة  بلغ  ح

ب الضبط املركزي و  رب  الب مط  8مطلبا، ورد مهنا    13دد مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة   رب      5  مك مطالب 

دد مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة املقو    الربید إاللكرتوين  ل  بلغ  اص الطبیعیني  االٔ دمة من ق مطلبا، ف    11ش

اص  الواردة عن  دد مطالب   بلغ   ث جتدون  ابجلدول املوايل مجیع امل   لب امط  02املعنویني    األش عطیات  ح

یوان لسنة  ىل ا   : 2022حول مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة الواردة 

.
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ابعة ىل  معطیات مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة    جدول م یوان بعنوان الواردة   2022سنة    ا

دد  
 املطلب 

طریقة ورود املطلب

 املرجع 

 

  ورود املطلب   رخي

 

 موضوع طلب النفاذ   طالب املعلومة 

الصورة املطلوبة للنفاذ ٕاىل املعلومة

ىل مطلب  ب   الهیلك املعين ابلرد  مك
 الضبط 

الربید 
 إاللكرتوين 

ني  ىل 
 املاكن 

ة   س
ة   ورق

ة  س
 ٕالكرتونیة 

01 X   71 
مثر 2022جانفي  05 مس

مثر  ة من كّراس الرشوط و دلیل املس   X X س
مثرن و  إالدارة الفرعیة لالٕ  اطة ابملس

ص و اتصنیف   الرتاخ

ة من كراس الرشوط و ة ورق س ني املاكن ب ىل  مثرّمت مد طالب النفاذ   2022جانفي  05بتارخي دلیل املس

02  X 919 
فري18 ٕاىل  2010معّدل إالسهتالك الفردي للمیاه املعدنیة من سنة طالب2022ف

 2022ایة سنة  
  X  ة إالحصائیات  مصل

ىل املطلب املذكور بتارخي فري 24متت إالجابة  دد  2022ف ایة سنة   2010معّدل إالسهتالك الفردي للمیاه املعدنیة من سنة تتضمن معطیات حول 849رب املراس  2022ٕاىل 

03    X1391 16مثر  2022مارس دات تعلیب املیاه املعدنیة  مس ة إالحصائیات X  معطیات حول و  مصل

ىل املطلب املذكور بتارخي دد 2022  مارس   20متت إالجابة  دات تعلیب املیاه املعدنیة . احول معدل ٕانت  1891رب املراس   ج و

04  X   1997  
الفردي للمیاه املعدنیة من سنة معطیات حول  إالسهتالك طالب 2022ٔافریل28

ایة سنة   2010   2022ٕاىل 
ة إالحصائیات      مصل

ىل مطلب النفاذ دد2022ماي 12رخي إالجابة  2062مراس ٕالكرتونیة 

05  X  2147 11 مثر  2022ماي زاز  مس شفايئ مبنطقة حامم  شاء حامم ٕاس ص ٕال راسات و الربامج  ٕادراة  XX رخ  ا

ىل مطلب النفاذ ني املاكن 2022ماي   13رخي إالجابة  ئق املطلوبةىل  سلمي طالب النفاذ ٕاىل املعلومة الو  مع 

06  X   2213  
مثر  2022ماي 16  مس

اه  دة تعلیب م داث و   X X  كّراس رشوط و معلومات حول ٕا
مثرن و  إالدارة الفرعیة لالٕ  اطة ابملس

ص و اتصنیف   الرتاخ
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مثر ة من كراس الرشوط و دلیل املس ة ورق س ني املاكن ب ىل  2022ماي  16بتارخي ّمت مد طالب النفاذ 

07  X   2311  
مثر  2022ماي 23  مس

اه  دة تعلیب م داث و    X  معلومات حول ٕا
مثرن و  إالدارة الفرعیة لالٕ  اطة ابملس

ص و اتصنیف   الرتاخ

مثر ة من كراس الرشوط و دلیل املس ة ورق س ني املاكن ب ىل  2022ماي  23بتارخي ّمت مد طالب النفاذ 

08  X  2374 26 مثر  2022ماي داث مركز معاجلة ابملیاه العذبة مس ىل معلومات ٕال راسات و الربامج  ٕادراة  XX احلصول   ا

ىل املطلب املذكور بتارخي دد   2022ماي  27متت إالجابة  شفايئ ابملیاه العذبة بوالیة زغوان 2424رب املراس   حول مرشوع بعث مركز ٕاس

09  X   2626  
مثر  2022جوان 10  مس

اه  دة تعلیب م داث و ص ٕال      رخ
مثرن و  إالدارة الفرعیة لالٕ  اطة ابملس

ص و اتصنیف   الرتاخ

مثر ة من كراس الرشوط و دلیل املس ة ورق س ني املاكن ب ىل  2022جوان 10بتارخي ّمت مد طالب النفاذ 

10    X3092 12معطیات حول إالسهتالك الشهري للمیاه املعدنیة يف توس طالب 2022جویلیة  X ة إالحصائیات  مصل

ىل املطلب املذكور بتارخي  تتضمن  معطیات معطیات حول إالسهتالك الشهري للمیاه املعدنیة يف توس  مراس ٕالكرتونیةرب   2022جویلیة  15متت إالجابة 

11    X3462 16املعلّبةمعطیات حول قطاع املیاه  موقع حصفي ٕالكرتوين  ٔاوت  X ة إالحصائیات  مصل

ىل دد 2022ٔاوت  19املطلب املذكور بتارخيمتت إالجابة  ایة2010حول رمس بیاين ملبیعات املیاه املعلّبة من سنة   3315رب املراس  ایة سنة  2021ٕاىل  اه التعلیب ٕاىل  دات م دد و  2021و 

12   X   
مثر  ٔاكتور 18 ىل كراس الرشوط املتعلق بتعلیب و توزیع  مس ة احلصول  كیف

  ابلبالد التوسیة املیاه  
  X  ة الم   ٕادارة إال

ىل املطلب املذكور بتارخي ة رمقیة من كراس رشوط یضبط الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل و إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة   2022ٔاكتور  19متت إالجابة  س  رب املراس ٕالكرتونیة مصحوبة ب

13  X  4358  
ة  ٔاكتور 20 سویقها ابلبالد التوسیة   مؤسسة معوم مكیة قوارر املیاه املعدنیة اليت مت 

رية   سبة للسنوات الثالث اال   ابل
 X   ة إالحصائیات   مصل

ىل املطلب املذكور بتارخي دد  2022ٔاكتور   25متت إالجابة  رية  4309مراس  الل الثالث السنوات اال یعات املیاه املعلبة    تتضمن معطیات م
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ئق:  ذة ف یتعلق ابلترصف يف الو   إالجراءات املت

  
ئق إالداریة و رمقنة األرشیف   دجمة تعىن ابلترصف إاللكرتوين يف الو ظومة م ىل تطور م يف ٕاطار العمل 

إالجراءات من  سلس  إبختاذ  یوان  ا شاوراب  قام  ال و  سیق  ذات   مع  لت ة  العموم الهیالك 

صاص ة     واملصاحل إالخ حول املنظومة الوطنیة    )DEMO(عرض تطبیقي  تنظمي    و قد متالتابعة لوزارة  الص

سة ل قصد احلصول و الرشوع يف ٕاجناز ما یلزم من  ٕاجراءات ٕاداریة   "للترصف إاللكرتوين يف املراسالت "

سة"   ل ظومة " ّیة لرتكزي م د طریقة الترصف فهيا و  مبا یضمنو ف ربط   رمقنة مجیع املراسالت إالداریة و توح

سة  ل ظومة  ينا  رب  ألرشیف الوطينملنظومة املركزة اباب  م متكن من  طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل    لرتابط الب

رخي املراس  عرض  ،  املرجع  (    حفظ املراسالت وارشفهتاو    سجیل املراسالت الصادرة والواردة ٕالكرتونیا

لهيا من معلیات دام البحث    مع  حتیني ...)  وما مت  املتقدم    و  العاديسهو البحث والوصول للمراسالت ابست

حتدید الهیلك إالداري و  ٔاسامء و خطط املستعملني    و قد مت  .النتاجئ  سجیلو    املراسالت مع رسة استعادة  

ذج هنم ٕالستغالل املنظومة طبقا ل ة ابٕالدارة املركزیة للوزارة    معّدة يف الغرض  املزمع تعی الم دة إال ل و من ق

مت    ٕاختاذ ما یلزم من ٕاجراءات لرتكزي و ٕاستغالل املنظومة. و س

  

ة   PDIMSٕاستغالل املنظومة إاللكرتونیة  حول   ت العموم   . جلرد البیا

ىل إالخنراط  یوان  ولیة    یعمل ا يف ٕاطار مقاربة شام و جدیدة ٕالدارة  يف مجیع املبادرات الوطنیة و ا

رشها ة و  ت العموم ود   البیا ا ٔاو توزیعها ٔاو مشاركهتا مع الغري دون ق دا ادة است ا ٔاو ٕا دا مبا یضمن است

دمات ذات قمية مضافة   ة صلب الهیالك التطور  و ادئ احلكومة املف كرس م هتاج  يف ٕاطار  ة وا لعموم

ة   یاسات العموم ة ورشیك املواطن يف تصور الّس ىل الشفاف ة   و إبعتبار ٔان  ٔاسلوب حمك قامئ  و ت املف البیا
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رش التلقايئ للمعلومة ل مضن ال الهیالك املعنیة ابلنفاذ  و تضمن احلق يف النفاذ ٕاىل املعلومة و إبعتبار ٔاّن    تد

رش البی ةللمعلومة يه ٔایضا معنیة ب و ت املف مي و حتدید    للمعلومة  النفاذ  ات ميكن استعامل طلبكام انّه    ا يف تق

ة و و ت املف ت مضن قانون النفاذ ٕاىل املعلومة   البیا ادة استعامل البیا یوان يف    شارك،   ٕادراج احلق يف ٕا ا

ة و ة حول احلكومة املف كوی ة   دورة  و ة املف ت العموم دة إالدارة إاللكرتونیة    والبیا ببادرة تنظمي من و

سیة والتوعویة   ورة ٕاىل تعزز اجلوانب التحس ث هتدف هذه ا ويل ح رئاسة احلكومة و ابلتعاون مع البنك ا

ة   و ت املف ة والبیا و دد منيف جمال احلكومة املف ة و دد من ٔاعوان وٕاطارات وزراة الص ممثيل   لفائدة 

متع املدين  ادة د تعزز قدرات خمتلف االٔ قص  ا ت وشجیع ٕا رش البیا ىل  ة  طراف الفا يف جمال الص

ا لتحسني جودة اخلدمات الصحیة  دا الل سنة  .  است یوان  سیق مع خمتلف الهیالك   2022كام معل ا ابلت

ىل   ة  ت الو التابعة لوزارة الص د للبیا ة و تبوهبا بأمنوذج مو ت العموم ة  جرد البیا  ها رش   ىل ان یمتصف

ةاب و ت املف ت  PDIMS  وظائف املنصة الوطنیةالل من  لبوابة الوطنیة للبیا ةجلرد البیا    .العموم

  

  : العمل لتكرس حق النفاذ ٕاىل املعلومة   رجمة خطة 

ى يف ٕاطار  یوان تعزز التعریف بقانون احلق يف النفاذ اىل املعلومة وآلیاته وآجا    :مصاحل و هیالك ا

   سیط و التعریف نیة من دلیل ٕاجراءات النفاذ ٕاىل املعلومة  لت ة  س داد  ىل ٕا یوان  سیعمل ا

یوان و ضامن حق املتعاملني   ة يف العمل إالداري اب دٔا الشفاف كرس م ة ٕاىل  یوان الّرام سیاسة ا

جها خمتلف مصاحله مع التعریف اب ملعلومات املعنیة ابلنفاذ و  مع إالدارة يف النفاذ ٕاىل املعلومات اليت ت

سهیل معل امللكّفني ابلنفاذ   رتام ٕاجراءات النفاذ ٕاىل املعلومة و اىل  ىل إاللزتام إب دعوة اكفة األعوان 

  ابملعلومة .  
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   ىل ة  و العمل  ت العموم ذ مرشوع جرد البیا ة مواص تنف و ت املف  منیة القدرات يف جمال البیا

ادة استعام ةو تعزز ٕا و ة املف ت العموم  . ل البیا

  ة ملزید التعمق يف تفاصیل القانون املنظم للحق يف النفاذ ٕاىل املعلومة وسبل كوی املشاركة يف دورات 

 .كرس ٔاحاكمه

   دجمة تعىن ابلترصف إاللكرتوين يف ابمل ٕامتام ٕاجراءات التكون و الرتكزي و إالستغالل اخلاصة نظومة م

ئق إالداریة و رمقنة األرشیف   .الو

  
  

  

  


