
 

           

 التقرير السنوي للنفاذ إىل المعلومة  

ي ب 2022لسنة 
 وزارة الدفاع الوطن 

 
                

التقرير في إطاري                    القانون األساسي من    34  و   7ين عدد  الفصلمقتضيات  تطبيق    ندرج هذا 

  والذي نص  المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة  2016مارس    24المؤرخ في    2016لسنة    22عدد  

 .بها  ةقع الواب الخاصاإعداد التقارير السنوية للنفاذ ونشرها على مو إلتزام الهياكل الخاضعة له ب على  

تم  التقرير  يتضمن  و  التي  اإلجراءات  حول  عامة  عمل  لاتخاذها    معطيات  خطة  الدفاع تطبيق  وزارة 

التي وردت عليها إحصائية حول مطالب النفاذ  ومعطيات    2022لسنة  للمعلومة  النفاذ  الخاصة ب الوطني  

   المستقبلية.  وجملة من اإلقتراحات والتوصياتم ومطالب التظل  خالل السنة المذكورة 
 

  معطيات عامة حول اإلجراءات المتخذة  ـأوال 
 

سنة  تابعت               الوطني  الدفاع  ال  2022وزارة  الهيكل  خالل  المركزية    مختصمن  الخلية   (

 يلي :  كما  ذلك و إلى المعلومة  تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالنفاذ للحوكمة (  
 

 المعلومة بطلب   النفاذ إىلـ أ 
 

الوطني               الدفاع  التي  م  الرد علىواصلت وزارة  المعلومة  إلى  النفاذ  مع  عليها    وردتطالب 

قدر اإلستجابة  ومحاولة    مقتضيات الدفاع الوطني التي استثناها المشرع من الحق في النفاذ إليهامراعاة  

التي  الدعاوى  و   طالبي النفاذ  ممطالب تظل    كما تم التعامل مع  . المطلوبة  الصيغفي  النفاذ  اإلمكان لمطالب  

 طبقا للقانون.  الهيآت القضائية المختصةترد عليها من 
 

ي للمعلومة ب ـ 
 
  بمبادرة من الهيكل النشر اإلستباق

بالنفاذ             المكلفين  قائمة  تحيين  اإلستباقي عبر  النشر  تنفيذ سياسة  الوطني  الدفاع  وزارة  تابعت 

المتعلقة   والمشاريع  والبرامج  المناظرات  ونشر  الواب  المعلومة على موقع  بالمؤسسات و  بنشاطهاإلى 

 (   1عدد جدول )   العمومية التي تشرف عليها.

 

 

 

 

 

 



 

الفاكسالهاتفالبريد اإللكتروني المهنيالخطة الوظيفيةاإلسم واللقب

accesinfo@defense.tn71 560 244    71561804مكلّف منصور الصويد

الفاكسالهاتفالبريد اإللكتروني المهنيالخطة الوظيفيةاإلسم واللقب

accesinfo@defense.tn71 560 244    71561804نائبعزت العياري 

نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

معطيات حول الهيكل و المكلف بالنفاذ ونائبه

الهيكل

www.defense.tn

باب منارة 1002 - تونس

وزارة الدفاع الوطني 

 



 

 
 

ي مجال النفاذ إىل المعلومة ثانيا ـ 
 
 التكوين ق

المعلومة  تشارك            إلى  بالنفاذ  المكلفة  تكوينية  في    المصالح  ندوات  غرار وذلك  عدة  على 

في إطار التعاون أو الشراكة مع  التي تم تنظيمها من طرف هيئة النفاذ إلى المعلومة  دوات التكوينية  الن  

حول التوفيق بين الحق    2022أكتوبر    5و    4و    3) ندوة علمية أيام    .ومنظمات وطنية ودوليةجهات  

دولي للنفاذ إلى في النفاذ إلى المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية، فعاليات اإلحتفال باليوم ال

آليات لدعم   :  حول الحق في النفاذ إلى المعلومة والحوكمة اإللكترونية  2022أكتوبر    04المعلومة يوم  

ديمومتهاإلسثمار   تم    شاركتو   ،(  وضمان  المفتوحة  العمومية  البيانات  مجال  في  تكوينية  دورات    في 

 . تنظيمها من طرف وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة

المذكورة            المصالح  تولت  والنزاهة   كما  الرشيدة  الحوكمة  مجال  في  تكوينية  دورة  تنظيم 

الفساد   ومكافحة  تضم  واألخالقيات  لإلدارة  الوطنية  إلى بالمدرسة  النفاذ  بمجال  يتعلق  تكوينا  نت 

   .المعلومة

  معطيات إحصائيةلثا ـ ثا

بالنفاذ              المكلف  الهيكل  على  المعلومة  ورد  سنة  إلى  خالل  الوطني  الدفاع    ،   2022بوزارة 

  والصحفيينمن المواطنين ومنظمات المجتمع الوطني والباحثين والطلبة  مطلب نفاذ إلى المعلومة    (42)

لسنة  (    01)  نفاذ  بزيادة مطلب   دعاوى من هيئة    (  02  )  وعدد  ، ومطلب تظلم وحيد ،  2021بالنسبة 

المعلومة إلى  عليها  تم  و   .النفاذ  الجملةلإلجراءات  طبقا    الرد  لآلجال    وفي  حددهاوفقا  القانون    التي 

  .2016لسنة  22األساسي عدد 

للتقرير              المصاحب  الجزء  في  حول  (    2عدد    جدول)  وتجدون  إحصائية  طريقة  معطيات 

عن طريق مكتب العالقات مع المواطن أو مكتب الضبط أو البريد  )  إلى المعلومة  ورود مطالب النفاذ  

) نسخة ورقية، نسخة إلكترونية، مقتطف من المعلومة ...(  إليها    لنفاذلمطلوبة لصور االو   (   اإللكتروني

 (  3عدد  جدول)   المعلومات المطلوبة.  ملخص حولإلى جانب 
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1شخص طبيعي : 1-مواطن عادي,2-باحث,3-طالب,4-صحفي,5 نائب, 

معطيات حول  مطالب النفاذ إىل المعلومة الواردة عىل الهيكل 

2شخص معنوي : 1-شركة,2-جمعية,3-منظمة,4-إدارة,5 -حزب 

الصورة المطلوبة للنفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب

عدد المطلب



 

*معلومات حول مشروع بناء مركز غوص1

2
قائمة الشركات الخاصة في مجال حماية الشخصيات 

والمتعاقدة مع وزارة الدفاع الوطني
*

عدم تعاقد وزارة الدفاع الوطني 

مع الشركات المذكورة

*معلومات حول بحث تحقيقي  فتحته النيابة العسكرية3
موضوع من اختصاص القضاء 

العسكري

4

نسخة من القانون الذي يمنع العسكريين المعزولين من 

الحصول على مستحقاتهم المخصومة من تعاونية الجيش 

الوطني

*

*نسخة من مقرر إطالق سراح5

*بطاقة إرشادات شخصية6

*عقد تطوع وشهادة بيانية في األجر الشهري7

*نسخة من محضر مجلس تأديب ومن قرار عزل8

*بطاقة إرشادات شخصية9

10
شروط اإللحاق لتدريس التاريخ العسكري بالمؤسسات 

التعليمية لوزارة الدفاع الوطني
*

*بطاقة إرشادات شخصية11

*بطاقة إرشادات شخصية12

13
نسخة من إتفاقية مبرمة بين وزارة الدفاع الوطني وشركة 

خاصة
*

إستثناءات متعلقة بالدفاع الوطني

14
نسخة من إتفاقية ممضاة بين المستشفى العسكري األصلي 

للتعليم بتونس وجهة حكومية
*

إستثناءات متعلقة بالدفاع الوطني

*بطاقة إرشادات شخصية15

16
استفسار حول إمكانية تأجيل أداء الخدمة العسكرية لفائدة 

اإلبن المزاول للدراسة
*

17
طلب وثيقة حول مقدار نسبة السقوط البدني المقررة من 

طرف الطبيب الشرعي
*

18
طلب نسخة من قرار  باإلحالة على التقاعد النسبي 

ونسخة  من قرار لجنة السقوط البدني
*

*نسخة من الرد اإللكتروني على مطلب نفاذ19

20
نسخة من قرار إحالة على اإلعفاء من صفوف الجيش 

الوطني
*

بيانات حول مآل مطالب النفاذ إىل المعلومة 

عدد المطلب

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب الرفض

مطلب تظلم 

لدى رئيس 

الهيكل

سبب التظلم 

)3(

الرد على مطلب 

التظلم
طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها

 



 

نسخة من ملف طبي21

*نسخة من قرار إنتداب ومن قرار انتهاء مباشرة العمل22

بدني23 *كشف مفصل لجراية السقوط ال

*تظلم24

عدم الرد 

على مطلب 

نفاذ إلى 

المعلومة

عدم توصل 

وزارة بالبريد  ال

اإللكتروني 

تظلم موضوع ال

*شهادة في االجر25

تدرج26 *نسخة من قرار اإلنتداب و قرار اإلستقالة وقرار ال

27

وطني كالرتب  جيش ال هل يسمح بنشر معلومات تخص ال

العسكرية أو إحصائيات عامة عن تجهيزات الجيش 

وهل يعتبر المطلب في خصوص الموضوع مطلب نفاذ 

إلى المعلومة

*

*بطاقة إرشادات شخصية28

لتعيين في خطط29 *نسخ من األوامر اإلدارية ل

30
نظير أو نسخة مطابقة لألصل من شهادة تكوين في 

اإلعالمية
*

31

نسخة من تقارير مالية وتقارير مراجع الحسابات 

وطني للسنوات  دفاع ال لوزارة ال

2017/2018/2019/2020/2021

*

وزارة وثائق ال تنجزها ال

حربية العليا32 مدرسة ال *بطاقات األعداد لمدرسة األركان وال

*نسخة من تعليمات وزارية  و من مذكرة وزارية33

*طلب معلومات عن عتاد حربي34
وطني إستثناءات متعلقة بالدفاع ال

35

جملي لساعات  عدد ال فعلية وال مدة ال بيان أعداد وال

الدراسة لنيل الخمس شهادات للكفاءات االساسية 

 QUALIFICATION DE BASE جوية للمالحة ال

طيران برج العامري بمدرسة ال

*

*نسخة من عقد تطوع ومن بطاقة سراح36

37

دفاع  نسخة قانونية من محضر اإلتفاق مع وزارة ال

وطني يتعلق بتجاوز حدود رخصة امتياز استغالل مواد  ال

معدنية

*

وطني إستثناءات متعلقة بالدفاع ال

38

قائمة في المواد وعدد ساعات الدراسة لمدرسة األركان 

مدرسة العليا لمختلف  حربية العليا وال مدرسة ال وال

جيوش بدولة غير ال

*

 



 

39
تقرير ظرفي حول اإلصابة بجروح ومقرر العزل من 

وطني جيش ال صفوف ال
*

40
نسخة من قرار عزل ونسخة من عقوبة توبيخ ونسخة 

من عقوبة إيقاف شديد
*

41
الملف الشخصي لعسكري متوفى ) مطلب من طرف 

ورثة ( ال
*

معطيات شخصية للغير

تونسية42 جوية ال حاق بالخطوط ال *قرار إل

43
وطني  دفاع ال نسخ من جميع المراسالت بين وزارة ال

ومؤسسة عمومية تحت اإلشراف
*

وثائق مصنفة

433291المجموع

تظلم :1- رفض المطلب, 2- عدم تبرير الرفض,3-إنقضاء اآلجال,4-عدم إتاحة جزء من المعلومة,5-عدم إتاحة المعلومة في الشكل المطلوب,6-عدم المقدرة على دفع القيمة المالية    أسباب ال



 

 

حات رابعا ـ    2023 سنةخطة عمل بالنسبة ل التوصيات والمقت 

مع   2016لسنة    22لقانون األساسي عدد  حكام الإلستعمال طبقا أل لتقارير السنوية المتعلقة بمجال النفاذ إلى المعلومة بطريقة قابلة  ملخص لنشر   ✓

 مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني. 

 والمساهمة في إصدار النصوص القانونية ذات العالقة.على المستوى الوطني استكمال منظومة تصنيف المعلومات  العمل على  ✓

 والشروع في تنفيذها.  2023خطة عمل البيانات العمومية المفتوحة لسنة   اإلنخراط في ✓

بموجبات التوازن بين ممارسة فع من قدرات أفراد وزارة الدفاع الوطني في مجال اإللمام  مع هيئة النفاذ إلى المعلومة من أجل الر  تدعيم التعاون   ✓

  .وحماية المعطيات الشخصية  حق النفاذ إلى المعلومة ومراعاة مقتضيات الدفاع الوطني

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ي النفاذ إىل المعلومة بعنوان سنة 
 
 2022معطيات عامة حول اإلجراءات المتخذة لتكريس الحق ق

ملخص لخطة العمل التي تم إعدادها 

 ومدى تقدم إنجازها

معطيات حول الدورات التكوينية المتعلقة  

 للمعلومة بتكريس حق النفاذ 

اإلجراءات المتخذة في  

مجال التصرف في الوثائق  

 واألرشيف 

 االقتراحات والتوصيات 

 2022محاور خطة العمل لسنة 

ـ دعوة هيئة النفـذ  للـا اللومولـة للـا 

لواصـــمة يكـــيي  لميـــة النفـــذ  للـــا 

ــو ن   ــديذ  الـ ــولاية الـ ــة اـ اللومولـ

واللؤسســذا اليــ  يكــيا عمي ــذ يــ  

اليكوينيــة اليــ  ين ل ــذ يــ  الــدوياا 

 اللجذل.

ـ يوليل النكي اإلسياذق  لملومولة لـ  

 ــيا ولاية الــديذ  الــو ن   ا ــذ 

ــل  ــذنو   6لمفصـ ــ  ال ـ ــدل لـ ــذ اوـ ولـ

 .2016لسنة  22األسذس  عدد 

ــديذ   ــل ولاية الـ ــة علـ ــداد ل ـ ـ لعـ

ــة  ــذا الولولي ــة اذلايذن ــو ن  الليوم  ال

 3اللفيوحة  ا ذ لأللي الحكول  عـدد 

ويوليـل لاـذدا الكـفذيية   2021لسنة  

 واللسذءلة.

ـ لواصــمة لســذي ياســي  اإلجــياءاا 

ــذ لأللــي الحكــول  عــدد  ــة وي  اإلدايي

ويوليـــل يقلنـــة  2020لســـنة  605

 * الندوات التكوينية التي تمت المشاركة فيها

ــ   ــذ لجم ــة ن ل  ــدوة عملي ــ  ن ـ اللكــذيكة ي

أويواذ اذليوذو  والكياكة لع هيئة النفـذ  للـا 

اللومولــة وال يئــة الو نيــة لحلذيــة اللو يــذا 

ــذ   ــية ايــ أكيــــواي  05و  04و  03الكلصــ

حول اليوييق اي  الحق ي  النفـذ  للـا   2022

ــذا  ــة اللو يـ ــ  حلذيـ ــق يـ ــة والحـ اللومولـ

 الكلصية.

اللكذيكة ي  يوذليذا اإلحيفذل اذليو  الدول    -

 2022أكيــواي  04لمنفـذ  للــا اللومولـة يــو  

ــا  ــذ  لل ــ  النف ــق ي ــذق فالح ــ  ن  ــول حم ي ح

اللومولة ضلذنة ليكيي  الحوكلة اإللكييونية 

ولحفــل لتســي"لذيف و فالحــق يــ  النفــذ  للــا 

اللومولة والحوكلة اإللكييونية : آليـذا لـدع  

 اإلسي"لذي وضلذ  ديلوليهف.

اللكـــذيكة يـــ  دوية يكوينيـــة يـــ  لجـــذل  -

 17و  16الايذنذا الولولية اللفيوحة ايـذيي   

حــول اللن ولــة اإللكييونيــة  2022نــويلاي 

 لجيد الايذنذا الولولية.

ـ الكيو  ي  جـيد الايذنـذا 

اليـ  سـيي  ييح ـذ يـ  ل ــذي 

علل الايذنذا الولولية ل ة  

 اللفيوحة.

ــو ن   نكــي لملــ   - ــديذ  ال لــع لياعــذة ل يضــيذا ال

لمي ييي السنوي اللذ  اذلنفذ  للا اللومولة ا يي ـة قذامـة 

 .2016لسنة  22لتسيولذل  ا ذ لم ذنو  األسذس  عدد 

ل ة علل الايذنذا الولولية اللفيوحة لسنة   اإلنليا  ي ـ  

 والكيو  ي  ينفي هذ.  2023

عمـا للسذهلة ي  اسيكلذل لن ولة يصنيا اللومولـذا  اـ  

ــو ن  و ــيول الـ ــة  اا اللسـ ــو  ال ذنونيـ ــداي النصـ لصـ

 الوالقة 

ـ يا  كياكة لع هيئة النفذ  للا اللومولة لـ  أجـل الييـع 

يـ  لجـذل اإلللـذ  ل  قدياا أيياد ولاية الـديذ  الـو ن  

الوجاذا اليوال  اـي  للذيسـة حـق النفـذ  للـا اللومولـة 

ــذ ــو ن  ةولياع ــديذ  ال ــذا  ل يضــيذا ال ــة اللو ي وحلذي

 .الكلصية

الولل عما يدعي  اللوايد الاكيية كّلذ وكيفذ عاي انيداب   -

اللليّصي  ي  اللجذل واليكوي  اللسيلي لأليياد الـياجوي  

 .حوكلةاذلن ي لملمية الليكلية لم

 



 

 اللدلذا. 

 الخطوات المحققة  

ــ ّ  ــة ي ــدواا يكويني ــ  ن ــذيكة ي  ـ اللك

ين يل ــذ لــ   ــيا هيئــة النفــذ  للــا 

ا ايلج ذ لع اللديسة اللومولة أو يلّ 

 نية لتداية.الو 

ــ ّ  ــذا  ـ يـ ــل الايذنـ ــق علـ ــوي  يييـ يكـ

الولوليـــة اللفيوحـــة اـــولاية الـــديذ  

 الو ن .

ــياءاا  ــي  اإلج ــيو  ياس ــوم لك ـ ام

 اإلدايية لياحمه الن ذئية. 

للا ـ ليذاوة اإلجذاة عما ل ذلب النفذ  

ــة  ــع اللومول ــل ل ــذل واليفذع ــ  ااج ي

ل ذلب الي م  والـدعذول الـوايدة يـ  

وقد امغا نساة اإلجذاة عمـا   .الغيض 

لن ــــذ  % 99.14ل ذلــــب النفــــذ  

  اذإليجذب. % 86.24

 التكوينية التي تم تنظيمها * الدورات 

ــة  - ــة الو نيـ ــة اذللديسـ ــي  دوية يكوينيـ ين ـ

لتداية ي  لجذل الحوكلـة اليكـيدة والنلاهـة 

 04واأللالقيــذا ولكذيحــة الفســذد ادايــة لــ  

لنا يكوينـذ ييومـق اذلنفـذ  ضـي  2022اكيواي  

 للا اللومولة.

 

 

 

 

    


