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 مقدمة: .1

والمتعلق بالحق  2016 مارس 24المؤرخ في  2016لسنة  22تطبيقا للقانون األساسي عدد 
مة لى المعلوإنشاء خلية نفاذ إحرص الدّيوان الوطني للمناجم على  المعلومة،لى إفي النفاذ 

واصل تفعيل مقتضيات و 2019سنة وقام بتحيينها  2018سنة قبل بمقتضى مقررات أصدرها 
جازات ل عديد اإلنمن خال لى المعلومةإذلك تكريسا للحق في النفاذ القانون األساسي المذكور و

  لى المحاور التالية:إيمكن تبويبها 

 ،الوطني للمناجم متابعة النشر التلقائي للمعلومة بموقع واب الدّيوان -
 ،لى المعلومةإلى هيئة النفاذ إورفعها  صدار خطة عمل الدّيوان في هذا المجالإ -
 الموضوع صدار مذكرات عمل لتحسيس أعوان الدّيوان الوطني للمناجم بأهمية هذاإ -

علقة المت 2019ديسمبر 10بتاريخ  1916عدد كر على سبيل المثال، المذكرة ونذ
لومة ونائبه بتوفير كل المعلومات المطلوبة في على المإبتسهيل عمل المكلف بالنفاذ 

 ،اآلجال المضبوطة وبالصورة المطلوبة
  ة.المعلوملى إلمزيد التعريف بالحق في النفاذ  العمل على برمجة دورات تكوينية -

 

 لى المعلومة:إفي مجال النفاذ الوطني للمناجم خطة عمل الديوان ملخص ل .2

لى المعلومة ومن أهم المحاور إبإنجاز خطة عمله في مجال النفاذ قام الديوان الوطني للمناجم 
  التي وردت بها:

-إعداد إجراءات داخلية لدراسة مطالب النفاذ إلى المعلومة (طريقة تلقي المطالب -
 ) ..الرد عليها-معالجتها

 .بصدد االعداد 
  

إعداد إجراءات وآجال لتطوير وتحيين موقع الواب في ما يتعلق بواجب نشر المعلومة  -
 بمبادرة من الهيكل.

  ذلك. لىإموقع واب ويقوم بتحيينه كلما اقتضت الحاجة الوطني للمناجم يمتلك الدّيوان 

  

  

  .التلقائي للمعلومةتحديد اإلشكاليات المتعلقة بالنشر  -
 من المعطيات  يدعدالبنشر الخاص به  عبر موقع الوابالوطني للمناجم الدّيوان  يقوم

على  كما يحرصو إدارية. كانت فنية أ سواءومنتظمة ة تلقائيوالبيانات الوصفية بصفة 
 في ذات اإلطار نشرويستثني الديوان  هذه المعطيات بصفة دورية.ثراء وإ تحيين

والورقية  الخرائط الرقميةوالتقارير الفنية  وكذلكمعطيات شخصية  تعتبر التيمعلومات ال
موارده  جزء هام من تمثلالخدمات الفنية التي يسديها بمقابل والتي التقارير الخاصة بو أ

 الذاتية.
 

 .إعداد إجراءات لدراسة مطالب التظلم لدى رئيس الهيكل -
  لى المعلومة ولمطالب التظلم وقام إنماذج لمطالب النفاذ الوطني للمناجم أعدّ الدّيوان

 بنشرها على موقعه الخاّص.
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  .إعداد دليل إجراءات موجه لطالبي المعلومة واإلجراءات المتخذة لنشره -
  لى المعلومة ونشره على موقع الواب.إعداد دليل إجراءات النفاذ إتم 

  

   .إعداد مخطط تكويني حول النفاذ إلى المعلومة -
 كوينية ت وسينظم دورةلى المعلومة إمناجم مخططا تكوينيا حول النفاذ أعدّ الديوان الوطني لل

مع  السنة بالتنسيقكانت مبرمجة ألول  2020تحسيسية إعالمية إلطاراته في أواخر سنة 
لكن تم ارجاؤها نظرا للظروف الصحية التي تعيشها  لى المعلومةإمسؤولي هيئة النفاذ 

كما ستتم برمجة دورات تكوينية أخرى لفائدة  البالد من جراء فيروس كورونا المستجدّ 
 .2020المكلف بالنفاذ ونائبه خالل سنة 

  

 .تحديد عدد الدورات التكوينية واألطراف المشاركة في مجال حق النفاذ إلى المعلومة -
  الدّراسة.في طور 

 

ضبط قائمة تفصيلية لكل الوثائق اإلدارية المتوفرة إلكترونيا والممكن نشرها بمبادرة  -
  .من الهيكل

  تم تكوين لجنة داخلية لجرد وفرز وضبط الوثائق التي سيتم نشرها بمبادرة من الدّيوان
كما تتولى اللجنة تقديم  )2019ديسمبر  10اريخ بت 1917(مقرر عدد  الوطني للمناجم

لى المعلومة ونائبه بخصوص جميع المسائل المتعلقة بمجال إفاذ االستشارة للمكلّف بالنّ 
د عداإلى المعلومة، إبالحق في النفاذ المتعلق  2016لسنة  22تطبيق القانون األساسي عدد 

عداد إ ،بالدّيوانلى المعلومة إنشرها على الموقع الخاص بالنفاذ قائمة للوثائق التي يمكن 
 الدّيوان،لى المعلومة بإقائمة للوثائق التي تستثنى من النشر على الموقع الخاص بالنفاذ 

 لمعلومة،لى اإالخاص بالنفاذ  إبداء المالحظات والتوصيات حول المسائل المتعلّقة بالموقع
 لى المعلومة.إالخاص بالنفاذ  دراجه بالموقعإالمصادقة على كل تحيين قبل و

  

  :وتحيينهاالنشر التلقائي للمعلومة  .3

 2016 مارس 24المؤرخ في  2016لسنة  22عمال بالفصل السادس من القانون األساسي عدد 
لى على المعلومة إخاص للنفاذ واب موقع حداث إلى المعلومة، تم إوالمتعلق بالحق في النفاذ 

  على غرار:موقع واب الدّيوان وتم نشر وتحيين جملة من المعلومات مستوى 

 لى المعلومة،إالوطني للمناجم في مجال النفاذ  دليل إجراءات الديوان -
 لى المعلومة،إنماذج لمطالب النفاذ  -
 نماذج لمطالب التظلم، -
 وبرامجه التي تهم العموم،الوطني للمناجم سياسات الدّيوان  -
  والمنظمة ألنشطته،الوطني للمناجم القوانين المحدثة للدّيوان  -
في الخدمات التي يسديها الديوان للعموم والوثائق الضرورية للحصول  قائمة مفصلة -

 عليها والشروط واآلجال واإلجراءات واألطراف والمراحل المتعلقة بإسدائها،
المحينة خالل الوطني للمناجم التسعيرة الجديدة للخدمات المسداة من طرف الدّيوان  -

في ) 3/2019-9(توصية عددمؤسسة المجلس  والمصادق عليها من طرف 2019سنة 
 .2019نوفمبر  01 بتاريخ 03/2019جلسته عدد 

يدي النموذجية بسليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقّره الّرئيسي ووحدته إالمهام الموكولة  -
 ليها واالتصال بها،إزيق وكيفية الوصول ر



3 
 

 الميزانية المرصودة له مفّصلة، -
هما ومة، تتضّمن البيانات التي تعّرف بهويتلى المعلإائمة اسمية في المكلفين بالنفاذ ق -

 لى عناوين بريدهم اإللكتروني المهني،إبتهما وخّطتهما الوظيفية، إضافة ورت
 ،2019و 2018لسنتي  الوطني للمناجم نشاط الدّيوانتقارير  -
 ،2018لسنة  الوطني للمناجم احصائيات تتعلق بأنشطة الدّيوان -
  :2019المعلومة الواردة خالل سنة  لىإمعطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ  .4

لى إمطالب للنفاذ  )3(عدد ورود سوى  2019لم يسجل الدّيوان الوطني للمناجم خالل سنة 
  المعلومة وتتعلق بالمواضيع التالية:

 الجير والكالسيوم،و الرخامو الجبس والرمل لمادةقائمة الشركات المستغلة  -
 2017و 2016 تقارير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للسنوات المحاسبية -

تقارير مراجع الحسابات للرقابة الدّاخلية المتعلقة باإلجراءات اإلدارية ، 2018و
 2016وتقارير النشاط للسنوات ، 2018و 2017و 2016والمالية والمحاسبية للسنوات 

 ،2018و 2017و
   ،بالجاذبية لمنطقة قفصة والجنوب التونسي في إطار بحث علميمعلومات تتعلق  -

عن طريق البريد جميعها تمت االستجابة لهذه المطالب في اآلجال القانونية وقد وردت 
الوطني للمناجم  عن طريق مكتب الضبط المركزي للدّيوانإعادة االرسال االلكتروني و

طبيعيين وتم الرد عليهما على التوالي بعدم شخاص طرف أ (بالنسبة للمطلب الثاني) كلها من
االختصاص بعد توضيح مهام الديوان ومزيد التعريف بها بالنسبة للمطلب األول وبتوفير 

م امتالك ّما بالنسبة للمطلب الثالث فقد تمت اإلجابة بعدأالمطلوبة بالنسبة للطالب الثاني  التقارير
 .للمعطيات المطلوبة الوطني للمناجم الدّيوان

  

 :واألرشيفاإلجراءات المتخذة في مجال التصرف في الوثائق  .5

أواخر  لىإقيم حيث يعود تاريخ بعض الوثائق يزخر الديوان الوطني للمناجم بأرشيف هام و
القرن التاسع عشر مما يضفي عليها صبغة تراث وطني. ويتكون هذا األرشيف أساسا من 

 .  1962وثائق وملفات فنية وإدارية لم يتم حصرها وتنظيمها منذ تأسيس الديوان سنة 

ونظرا للقيمة العلمية والصبغة التراثية لهذا األرشيف واستنادا للقوانين واألوامر والمناشير 
 1988أوت  02المؤرخ في  1988لسنة  1988لسنة  95القانون عدد رة وخاصة منها الصاد

المتعلّق  1988ديسمبر  13المؤرخ في  1988لسنة  1981المتعلق باألرشيف واألمر عدد 
بضبط شروط وتراتيب التصرف في األرشيف الجاري واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف 

 رن الديوان الوطني للمناجم قرّ إف ألرشيف العام،األرشيف وتحويل األرشيف واالطالع على ا
  بعث مشروع لجرد وتنظيم األرشيف وفقا للقوانين وللتراتيب الجاري بها العمل.

وجرد الملفات والوثائق  عداد كراس شروط قصد حصرإ 2017خالل سنة  اإلطار، تموفي هذا 
النشطة والغير نشطة وتنظيم األرشيف عن طريق مكتب دراسات متخصص في األرشيف 

تم تغيير  2019 وبداية من سنةلكن التكلفة الباهظة حالت دون االنطالق في اإلنجاز. 
 والمرافقة من طرف المسؤولة عنشغال واالستعانة ألاستراتيجية العمل حيث وقع تجزئة ا

  الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ف بوزارةاألرشي
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ن ّهذا المشروع يقوم على جرد وحصر جميع الوثائق والملفات اإلدارية والفنية أعلما و
المتداولة باألساس، باالعتماد على الموارد البشرية واللوجستية المتوفرة بالديوان على أن يتم 

  .غير نشط في مرحلة أخرىإعداد كراس شروط يتعلق بالتصرف في األرشيف ال

مقترحات وتوصيات في مجال تدعيم عمل المكلف بالنفاذ ونائبه، التكوين، التحسيس،  .6
 : تحديد اإلشكاليات وذلك لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة

اسي تطبيق مقتضيات القانون األسالوطني للمناجم في الوقت الحالي، وحتى يتسنى للدّيوان 
لى المعلومة إفي النفاذ  الحقبالمتعلق  2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22عدد 

ين لى المعلومة، وجب األخذ بعإالتطبيق األمثل وبالتالي المساهمة في تكريس مبدأ حق النفاذ 
  االعتبار للحيثيات التالية: 

المهمة ذه لى المعلومة فيما يتعلق باستقاللية هإصوص القانونية المتعلقة بالنفاذ تحيين الن -
والقائمين عليها ومدى ارتباطها بالهياكل األخرى على مستوى الهيكل التنظيمي لكل 

 مؤسسة،
ين بالنفاذ لى المعلومة فيما يتعلق بحماية المكلفإصوص القانونية المتعلقة بالنفاذ تحيين الن -

 ونوابهم،
يص خصت تخصيص دورات تكوينية بانتظام لتدعيم عمل المكلف بالنفاذ ونائبه وبالتالي -

 لى المعلومة،إميزانية إضافية لخلية النفاذ 
ي لى المعلومة على مستوى كل الهياكل التإيز المنظومة اإللكترونية للنفاذ اإلسراع بترك -

والمتعلق  2016 مارس 24المؤرخ في  2016لسنة  22تخضع للقانون األساسي عدد 
  لى المعلومة.إبالحق في النفاذ 


