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  2020لسنة   التقرر السنوي حول النفاذ ٕاىل املعلومة 

شفاء ابملیاه  یوان الوطين للمیاه املعدنیة و إالس       اب

ىل  دد  من    34الفصل    بناء  املتعلّق حبق  و       2016  مارس   24املؤّرخ يف    2016لسنة    22القانون األسايس 

داد   ىل رضورة ٕا ي نّص  الل الشهر األول من السنة  النفاذ ٕاىل املعلومة و ا تقرر سنوي حول النفاذ ٕاىل املعلومة 

شاط یمت رفعه ٕاىل هیئة النفاذ ٕاىل املعلومة یوان    ،املوالیة لسنة ال شفاء  یضع ا ىل ذمة  الوطين للمیاه املعدنیة و إالس

ي  2020لسنة    السنويتقرره    الهیئة ىل اكهل   یتضمن و ا یوانخمتلف الالزتامات احملمو  لتكرس احلق يف    ا

ر تلقي طلب من الشخص املعين رش املعلومة مببادرة مهنا ٔاو ٕا خمتلف إالجراءات   و  النفاذ ٕاىل املعلومة سواء ف یتعلق ب

 .لتكرس حق النفاذ ٕاىل املعلومة  الواجب اختاذها من ق

 شفاءیوان الوطين للمیاه املعدنیة  ا  من مببادرة  املعلومات  رش  :   ابملیاه   والاس

ة واملساء كحق مكرس ابملنظومة القانونیة التوسیة  وىل  العمل  يف ٕاطار   ديئ الشفاف ىل  تعزز م معال 

ميها وضام للحق يف   ذها وتق ابعة تنف ة وم النفاذ ٕاىل حتسني جودة املرفق العام ودمع املشاركة يف السیاسات العموم

یوان حتیني شورة املعطیات املعلومة ، واصل ا شفاء ابملیاه  مبوقعه امل متكني زائري    الرمسي ببوابة إالس بصفة دوریة 

ن   د ات املستف اج تضمن  نیة  و ح اكم  م وفق ما  املوقع من معلومة  ايق للمعلومة  الاس رش  ال رتاما لواجب  ٕا
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املعلومة ٕاىل  النفاذ  قانون  یوان  ذ    و  یفرضه  ا هیالك  خمتلف  مع  سیق  ث ابلت املصاحل   دور  متی  ح مجیع              دعوة 

یوان  او   شاط  ٕاىل املعلومة  امللكّف ابلنفاذوافاة  مبلهیالك التابعة ل ّدات  ا  مبست ة ٕالدار   مضن حماور البوابة   لك مصل

ىل اخلط  شفاء ابملیاه    و قد مشل التحیني  مبختلف اللغات املعمتدة ابلبوابة يف صیغة رمقیة ميكن حتمیلها  قامئة مراكز إالس

شفائیة مج التظاهرات الوطنیة  و    و احملطات إالس ر یوان و   رش    شاط ا إاىل جانب  الربوتوكول الصحي لقطاع   تبا

شفاء ابملیاه  ات اخلاصة    و  إالس صالبال شاط م  ابلرتخ اف  طبقا لرشوط حفظ    راكز املعاجلة مبیاه البحر يف ٕاستئ

ة اخلاصة ابلوقایة من فريوس كورو هبذه الفضاءات شفاء ابملیاه    و  الص مراكز املعاجلة ابملیاه العذبة و حمطات إالس

ا  املعدنیة و  ابملساحب  شاط  ال اف  إبستئ إالذن  بالغ  رش  الحقا  هذا ّمث   ، دات  الو هبذه  املتواجدة  الفردیة          محلامات 

الیا    و   یوان  ه جلعل موقع  ىل  یعمل ا شفاء ابملیاه سعیا م ت و املؤرشات إالحصائیة اخلاصة بقطاع إالس مجع البیا

شفاء ابملیاه  ديم   بوابة إالس ىل ذّمة مجیع مست قة و احملّینة و وضعها  ق ر ابألرقام إالحصائیة ا مرجعًا معلوماتیا 

ت   .حمور القطاع ابألرقاممضن   البیا

ىل    یوان  وري لصفحته  ال كام معل ا دة  تحیني ا ىل مزید بناء ثقة وقا ه  عي معال م شبكة التواصل الاج

عي   رب مواقع التواصل الاج رب حتسني احلضور  الل إالجابة و  كبرية من القراء واملتابعني  ه من  دم ل مع مست التفا

ىل املواقع. اهتم الواردة    عن استفساراهتم و مقرت
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  النفاذ ٕاىل املعلومة حسب الطلب : 
 

اؤها  لك خش رخيها ٔاو شلكها ٔاو و ام اكن  و اليت    ص طبیعي ٔاو معنوي احلق يف النفاذ ٕاىل لك معلومة مدونة 

شاطه،  شفاء ابملیاه يف ٕاطار ممارسة  یوان الوطين للمیاه املعدنیة و إالس ل ا لهيا من ق ا ٔاو احلصول  و  هذا یمت ٕانتا

ايق رش إالس ىل    ٕاىل جانب ال د  للمعلومة ميكن النفاذ ٕاىل املعلومة عن طریق مطلب كتايب یقّدم يف الغرض ٔاو ابٕالع

ة  ال  منوذج مطلب النفاذ و اليت  الس شفاء ابملیاه    یضعهارمقیة  ىل ذّمة العموم ببوابة إالس یوان  سؤولیة  للم ٕاعتبارا  و  ،   ا

الل  ابعة مدى إاللزتا  القانونیة املناطة بعهدته من  م مببدٔا النفاذ ٕاىل املعلومة يف التعاطي مع خمتلف املطالب الواردة  م

ة املعلومات املطلوبة يف االٓجال القانونیة ىل  ٕا یوان و العمل  یوان دراسة و    ىل ا ابعة معاجلةواصل ا  مجیع  و م

ددها القانون  مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة لهيا يف االٓجال اليت  ي یتضمن      والرّد  ني ابجلدول املوايل و ا كام هو م

یوان لسنة  ىل ا  : 2020معطیات حول مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة الواردة 
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ىل   یوان معطیات حول مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة الواردة    2020لسنة  ا

  دد 
  املطلب  

 طریقة ورود املطلب
  طالب املعلومة   املرجع 

ىل   الهیلك املعين ابلرد 
  مطلب 

 
  موضوع طلب النفاذ 

ىل مط  ب النفاذ ٕاىل املعلومةال الرّد 
ب    مك

  الضبط  
الربید 

 الالكرتوين 
ني  ىل 

  املاكن 
ة  س
ة    ورق

ة  س
  الكرتونیة 

طفات من املعلومة    مق

01  
ب الضبط   مك

  ) 2020جانفي    07(
79    

محمد ّمعار  السید  
 الهّدار 

اطة  لٕال الفرعیة دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

كراس رشوط یضبط 
الرشوط العامة لتنظمي  
  إالستغالل و إالنتاج 
  بقطاع املیاه املعلبة 

X X    

من   ة  ورق ة  إالستغالل  س لتنظمي  العامة  الرشوط  یضبط  رشوط  كراس 
ني املاكن للسید محمد ّمعار الهّدار    و إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة    07بتارخي    ىل 

  . 2020جانفي  

02  
ب الضبط     مك

  )   2020جانفي   28( 
548  

ن  السید   محمود 
  هللا احلاج عبد  

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

ٕاستفسار حول رخصة 
    X  X  تعلیب املیاه املعدنیة 

من   ة  ورق ة  إالستغالل  س لتنظمي  العامة  الرشوط  یضبط  رشوط  كراس 
ن احلاج عبد هللا  للسید   و إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة  ني املاكن    محمود  ىل 

  . 2020جانفي    28بتارخي  

03  
ب الضبط   مك

  )   2020جانفي   29( 
575  

سة ن یوساالٓ  آیة 
  طالبة 

راسات والربامج ٕادارة طلب معطیات حول   ا
شفاء ابملیاه   قطاع إالس

    X  
ة  شفاء ابملیاه بتاریه  س   . 2020جانفي    29ٕالكرتونیة حول معطیات قطاع إالس

04  
  

  الربید الالكرتوين 
    ) 2020جانفي    29(

579  
ن  السید   د

  القروي 
مثر    مس

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

ىل  طلب احلصول 
ٕارشادات حول بعث  

مرشوع يف قطاع املیاه  
  املعدنیة 

    X  
ة ٕالكرتونیة من  و   كراس رشوط یضبط الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل س

ن القروي  (مراس   رب الربید إاللكرتوين للسید   إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة  د
فري   11بتارخي   718دد      ). 2020ف

05  
ب الضبط     مك

فري  10(    )   2020ف
 802  

SIGMA  
اصة    مؤسسة 

راسات والربامج    ٕادارة ا
ئق حول معطیات  و
قطاع املیاه املعدنیة  

  ابلشامل الغريب 
X        ة حبامم البیاضة ابلشامل ة  حول مرشوع املیاه املعدنیة الساخ ة ورق س

يس    الغريب الوت

06  
ب الضبط     مك

فري  20(    )   2020ف
ل قامس السید    1017 راسات والربامج   ن   ٕادارة ا

راسة  معطیات حول ا
ىل سد حامم   املنجزة 

  الزریبة 
X       . ني املاكن ىل  رة املوقع و عقد جلسة يف الغرض    متت ز

07  
ب الضبط     مك

فري  21(    )   2020ف
1049  

كور  السیدة  
اوي    الفر

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

اه بع م  وثیقة حتلیل م
X        یوان و مّدها اوي مبقر ا ال السیدة كور الفر جبمیع املعطیات املتعلّقة    ّمت ٕاستق

اه و ذ بتارخي  بع م لیل م ام بت ة الق ف فري   21ك   . 2020ف
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08  
ب الضبط     مك

  )   2020جوان   10( 
2015  

دیة اللويم  السیدة 
مثر    مس
  

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

 قامئةمعطیات حول
دات التعلیب بتوس    X      و

رب الربید إاللكرتوين ( مراس   وقع مّدها بقامئة رشاكت تعلیب املیاه بتوس 
  ).  2020جوان   25بتارخي   2614دد  

09  
ب الضبط     مك

  )   2020ٔاوت   05( 
ة السید محمد بو   2886     إالدارة العامة   سن

ة من  ة ورق س
ات و العقود    إالتفاق

یوان و   املربمة بني ا
 .   الرشاكت التابعة 

  X    

بعة   یوان ال مي رشاكت او مؤسسات  ة بأّن ا الم السید محمد بوسن ّمت ٕا
ابلرابط   ميكن التعاقد معها و بأن القطاع خيضع لكراس رشوط و قد ّمت مّده  

لهيا  اخلاص یوان لتحمیلها و إالّطالع  دد  06(   كراس الرشوط مبوقع ا مراس 
  ) 2020ٔاوت    06بتارخي   3307

10  
ب الضبط     مك

  )   2020ٔاوت   17( 
3009  

ٔاسامة  السید  
  الساملي 

اطة  الفرعیة لالٕ   دارة االٕ 
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

 معطیات حول
إالجراءات القانونیة  

داث مرشوع تعلیب   ٕال
    املیاه 

   X  
ة ٕالكرتونیة بتارخي   مثر اخلاص بقطاع  تتضمن    2020ٔاوت    27س دلیل املس

رشوط یضبط الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل و إالنتاج    كراس  و  املیاه املعدنیة 
  املیاه. بقطاع 

11  
ب الضبط   مك

مترب    04(    )   2020س
راسات والربامج   دي اللوايت السید    3357   ٕادارة ا

معطیات ٕاحصائیة حول 
  قطاع املیاه املعلّبة 

    X  
ة ٕالكرتونیة حول املعطیات إالحصائیة لقطاع املیاه املعلّبة بتوس بتارخي     10س

مترب    . 2020س

12 
ب الضبط     مك

مترب    09(    )   2020س
3402  

ب املركزي   املك
للعالقات مع املواطن  

  احلكومة رئاسة  

إالدارة الفرعیة للشؤون  
  القانونیة 

ة من مطلب نفاذ  س
عن طریق الربید  

إاللكرتوين صادر عن  
ة     السید محمد بوسن

    X  
سد بين  موضوع      حول احلكومة  مراس رئاسة   اه الرشب  ٕاستغالل و تعلیب م

دد  (  مطري مترب    16رخي   4080مراس    . ) س

13  
ب الضبط     مك

  )   2020ٔاكتور  02( 
  السید جامل عامملیة   3469

اطة  الفرعیة لالٕ   دارة االٕ 
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

ىل معلومة  إالطالع 
ني املاكن حول   ىل 

ة  معلومات   داث  كیف ٕا
اه   دة تعلیب م   . و

X  X    
یوان و ّمت مّده   ساوي مبقر ا ول السید عبد هللا الع رشوط یضبط     كراسّمت ق

  ).   2020ٔاكتور    02(    املیاهالرشوط العامة لتنظمي إالستغالل و إالنتاج بقطاع  

14  
ب الضبط     مك

  )   2020ٔاكتور  02( 
ساوي   3811   عبد هللا الع

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
مثرن   ص  ابملس والرتاخ

  والتصنیف 

دة  مرشوع بعث و
اه معدنیة      X  X  تعلیب م

كراس یوان و ّمت مّده  ساوي مبقر ا ول السید عبد هللا الع رشوط یضبط    ّمت ق
بقطاع   إالنتاج  و  إالستغالل  لتنظمي  العامة  املعلومات    املیاهالرشوط  مجیع  و 

مثلر    ).   2020ٔاكتور  02يف القطاع بوالیة قفصة (    الرضوریة حول فرص إالس

15  
ب الضبط     مك

  )   2020ٔاكتور  02( 
3817  

 السید محمد العیاري
یة حامم   س ب رئ

  الانف 
راسات والربامج    ٕادارة ا

ئق املطلوبة لبعث  الو
شفائیة    X      مرشوع حمّطة ٕاس

الم السید محمد العیاري  یة حامم الانف  ٕا س ب نه سابقا و    رئ بأنه قد وقع متك
یوان.  ىل موقع واب ا شورة  اسبات ابملعطیات املطلوبة و يه م دة م   يف 

16 
ب الضبط   مك

  )   2020ٔاكتور  28( 
ّ العقاریة   4149 راسات والربامج   رشكة ف   ٕادارة ا

 طلب ٕارشادات  
  X      ة من ة ورق مثر اخلاص بقطاع املیاه  س طقة قربص .   املعدنیة دلیل املس   و م



 
6 

17 
ب الضبط     مك

  )   2020نومفرب  09( 
4314  

السید محمد الزن  
  جّاليل 

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

حول بیع املیاه املعدنیة 
    X  X  ابمجل 

دات تعلیب املیاه   یوان و مّده بقامئة و ول السید محمد الزن جّاليل مبقر ا ّمت ق
  )   2020نومفرب   09(    املعدنیة بتوس. 

18 
ب الضبط     مك

  )   2020نومفرب  09( 
4315  

السید رمضان  
  الركرويك 

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

املعدنیة حول بیع املیاه
    X  X  ابمجل 

ول السید   دات تعلیب املیاه  رمضان الركرويك  ّمت ق یوان و مّده بقامئة و مبقر ا
  )   2020نومفرب   09(    املعدنیة بتوس. 

19  
ب الضبط   مك

  )   2020نومفرب  12( 
4353  

ن  السید جوهر 
  حسن اخلرضي 

راسات والربامج    ٕادارة ا
بعث مرشوع معاجلة 

  املعدنیة ابملیاه 
  X    

ة  من  ة ورق ىل تنظمي  س كراس رشوط یضبط مواصفات ورشوط املوافقة 
شفائیة ابملیاه املعدنیة       ) 2020نومفرب   20بتارخي  واستغالل ملؤسسة اس

20  
ب الضبط     مك

  )   2020نومفرب  24( 
يل الصغّري   4515   السید 

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
مثرن   ص  ابملس والرتاخ

  والتصنیف 

اه  دة تعلیب م ركزي و
    X  X  معدنیة  

املیاه   تعلیب  دات  و بقامئة  مّده  و  یوان  ا مبقر  الصغّري  يل  السید  ول  ق ّمت 
كراس  رشوط یضبط الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل    املعدنیة بتوس مّده 

  )   2020نومفرب  24و مجیع املعلومات الرضوریة. (    املیاهو إالنتاج بقطاع 

21  
ب الضبط     مك

سمرب  16(    )   2020  د
  

دة  إالدارة العامة لو
ابعة املؤسسات   م

ة    العموم
ة املنتوج    ٕادارة مراق

حول ما جاء ابلسؤال 
راس  ايب للنائبة ٔالفة      X   الك

دانیة   امت م ة بتقارر  ابعة املؤسسات العموم دة م متت موافاة إالدارة العامة لو
دة تعلیب املیاه مرية و جبمیع املعطیات   دة تعلیب املیاه دنیا و و لك من و

دد  سمرب    18بتارخي   5925املطلوبة مضن مراس    2020د

22  
ب الضبط     مك

سمرب    17(    )   2020د
4860  

ان   السیدة ح
رامهي    ٕا

   ایة  ل الفرعیة    دارة االٕ 
رش و العالقات العامة    و ال

معلومات حول احملّطات 
شفائیة   الصّحیة و إالس

  بتوس 
X     

حول   معلومات  یتضمن  توس  يف  ابملیاه  شفاء  إالس بعنوان  اب  ك مّدها  ّمت 
شفائیة بتوس. (  سمرب    17احملّطات و املراكز إالس   )   2020د

 

 



 
7 

 : ملخص خلطة العمل لتكرس حق النفاذ ٕاىل املعلومة 

ىل یوان   احلق يف النفاذ ٕاىل املعلومة: كرسزید مج من إالجراءات مل اختاذ  یعمل ا

ئق واألرشیف:    الترصف يف الو

ات احلدیثة للوصول    يف ٕاطار مرشوع رمقنة إالدارة وتألیة ولوج ٔاسالیب الترصف هبا و إالستفادة من التك

الل سنة   یوان  ة، رشع ا ئة الالورق ئق إالداریة و رمقنة  يف    2020ٕاىل الب ظومة الترصف يف الو تطور م

شأهتا مرورا بعملیات التجمیع و املعاجلة و االٔ   األرشیف  ئق ٕانطالقا من  رشفة  تعىن ابلترصف إاللكرتوين للو

امئ و ذ حسب مدد   شاء التقارر ٕاىل ٕاتالفها و مسحها من النظام ٔاو حفظها ا ع و ٕا و إالسرتجاع و الت

ث سميكّن هذا املرشوع: قاء احملّددة مسبقا ح   إالس

ات املسهتلكة لتخزن األرشیف.     من تقلیص املسا

ل ا  ئق دا سري معلیة تبادل الو   یوان.ٕاستغالل الشبكة احمللّیة لت

ئق و املراسالت مع تأمني اكمل إالتالف او الضیاع.    حفظ الو

سري معلیة البحث و ٕاسرتجاع امللفّات املطلوبة.     ت

سیق مع خمتلف هیالك یوان ابلت الیا ا ىل وضع العنارص املرجعیة حسب    ه و یعمل  ذات الص 

إالسرتج   ، البحث  الفهرسة،  ال،  إالد (معلیات  املتبعة  العمل  ا  ٔالیات  ٕادرا الواجب  الوظائف  و   (.... اع 
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شارة يف  داد كراس الرشوط و ٕالجراء ٕاس دها يف ٕا الهتا و خمرجاهتا حىت یمت ٕاع ابملنظومة مع حتدید مد

  الغرض.

 مواقع الواب: 

ة    ةرش خمتلف املعلومات الوارد ٕاىل جانب   رش املعلومات مببادرة من الهیالك العموم ابلفقرة املتعلقة ب

دد   شور  ىل      ،  ٕاىل املعلومة  النفاذو املتعلق ابحلق يف    2018ماي    18املؤرخ يف    19طبقا للم یوان  یعمل ا

یات  للربجمیات  دراسة شام   دمة اب و التق تطور البوابة و مواكبهتا للتغّريات احلدیثة يف جمال  قصد   ملوقعاملست

  تصممي و تطور مواقع الواب.

سنة   الل  یوان  قام ا تصممي   ابٕ   2020كام  و  ابملیاه  جناز  شفاء  إالس بقطاع  اصة  محمو  تطبیقة 

Tunisia Wellness  شفا ت مراكز إالس كیة تضم مجیع بیا زة الهواتف ا صات ٔا ىل خمتلف م ء تعمل 

ت اخلاصة بقطاعابملیاه و تقدم   ارات النفاذ للمعطیات و البیا شفاء ابملیاه و    ٔافضل خ تنظمي تظاهرة  مت  س إالس

شفاء ابملیاهرمقیة ٕالطالق     .إالصدار الرمقي اجلدید اخلاص بقطاع إالس

 التكون: 

ىل   الل الفرتة املق  یوان  ة حول احلق يف النفاذ ٕاىل املعلومة سیعمل ا كوی سري معل   تنظمي دورات  ل

ىل   ذ خمتلف حماور خطة العمل و  ىل ٔاحسن وجه وتنف ام مبهامه  نه من الق تنظمي لقاءات  امللكف ابلنفاذ ومتك
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سط حول قانون النفاذ ٕاىل املعلومة   سیة تضمن عرض م سیق مع هیئة النفاذ ٕاىل املعلومة ٔاو املاكتب  حتس ابلت

تصة يف التكون يف جمال النفاذ ٕاىل املعلومة.    ا

 

  لومة لكّف ابلنفاذ ٕاىل املعاملئب                                        امللكّف ابلنفاذ ٕاىل املعلومة              

ين                يل                                                   ٔاسامة الشارين الز ن    املربوك 

  

  

ر العام     املد


