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املهام
.Iإعداد
عمل

مراحل اإلجناز املستوجبة
خطة يسهر املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة على تطبيق مقتضيات القانون عدد  00تتضمن هذه اخلطة :

لتكريس  -0أهداف واضحة.

حق النفاذ إىل  -0روزنامة يف الغرض حتدد املراحل واآلجال و دور كل متدخل.
املعلومة :

 -3آليات لتقييم مدى حسن تطبيق القانون.
يتم رفع خطة العمل إىل هيئة النفاذ اىل املعلومة وتستعرض خطة العمل النقاط التالية :
 -/0إجراءات وآجال تطوير موقع الواب و إجنازه يف صورة عدم توفر موقع واب باهليكل املعين.
 -/0الوثائق اإلدارية املمكن نشرها مببادرة من الوزارة.
 -/3اإلجراءات الداخلية لدراسة املطالب (تلقي مطالب النفاذ-معاجلتها -الرد عليها -تسليم الوصوالت-
حتويل املطالب -صور النفاذ -توجيه طالب الوثيقة و كيفية دفع املعلوم.)...
 -/4ربط الصلة بني الوزارة وهيئة النفاذ اىل املعلومة.
 -/5إجراءات دراسة مطالب التظلم لدى رئيس اهليكل.
-/8قائمة تفصيلية لكل الوثائق اإلدارية للهيكل العمومي املتوفرة الكرتونيا.
يسهر املكلف على إعداد وتنفيذ وحتيني هذه اخلطة حتت اشراف رئيس اهليكل املعين.
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-0إعداد التقارير الثالثية ()0حول مدى تقدّم اإلجراءات املتعلقة واملعتمدة حلسن تطبيق مقتضيات ( )0يرفع التقرير خالل ()05
.IIإعداد التقارير:

القانون.

يوما املوالية للثالثية املنقضية

تنشر هذه التقارير مبوقع واب الوزارة .

اىل رئيس اهليكل املعين.

-0إعداد التقارير السنوية () 0حول األنشطة املتعلقة بالنفاذ إىل املعلومة .)3(.
-3تتضمن هذه التقارير الثالثية و السنوية :
* معطيات عامة :

( )0خالل الشهر االول من السنة

أ -ملخص خلطة العمل وموجز اإلجراءات اليت مت اختاذها الجناز هذه اخلطة.

املوالية لسنة النشاط ويرفع بعد

ب -معطيات خبصوص إعداد دليل اإلجراءات املوجه لطاليب املعلومة واإلجراءات املتخذة لنشره.

مصادقة رئيس اهليكل اىل هيئة

ت -اقرتاحات والتوصيات الالزمة ملزيد تدعيم تكريس حق النفاذ اىل املعلومة.

النفاذ.

* معطيات تتعلّق بنشر الوثائق اإلدارية مببادرة من اهليكل حول:
أ -إحداث املوقع واإلجراءات املتّخذة للتأكّد من نشر الوثائق به.
ب-قائمة الوثائق املتوفرة إلكرتونيا.

()3تنشر هذه التقارير مبوقع

ج-حتديد اإلشكاليات املتعلقة بنشر الوثائق وتقديم توصيات ومقرتحات يف الغرض.

واب للوزارة .

* معطيات تتعلّق بدراسة املطالب :
أ -وصف املراحل اليت مت اختاذها من طرف اهليكل إلعداد منهجية مفصلة لإلجراءات الداخلية لدراسة
املطالب و الطعون.
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ب -إعداد إحصائيات حول:
 عدد مطالب النفاذ املقدمة.-

عدد املرات اليت مت فيها تقديم املساعدة إىل طاليب املعلومة.

 عدد مطالب النفاذ اليت متت االجابة عليها.-

عدد املطالب املرفوضة كليا أو جزئيا و املطالب اليت ال تزال يف طور الدراسة مع حتديد معدل املدة
الالزمة لدراستها.

-

عدد املطالب املقبولة استعجاليا واملقبولة ضروريا حلماية حياة شخص أو حريته مع حتديد معدل املدة
الالزمة لدراستها

 الصور اليت مت بها النفاذ. معدل املصاريف و عدد اإلعفاءات. عدد مطالب احلصول على معلومة غري موجودة بالوزارة. عدد املطالب اليت مت توجيهها إىل هياكل أخرى. عدد مطالب النفاذ إىل معلومات سبق النفاذ إليها.-

عدد مطالب التظلم و الردود عليها وآجاهلا و عدد الطعون و األحكام اليت اختذت يف شأنها.

 التصرف يف الوثائق وتكوين االعوان. -تكوين االعوان يف جمال النفاذ إىل املعلومة.

ج -حتديد أسباب الرفض بالنسبة إىل املطالب اليت مت رفضها كليا أو جزئيا.
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.IIIإعداد دليل

-يتوىل املكلف بالنفاذ إعداد دليل إجراءات مبسّط لفائدة طاليب املعلومة يضبط :

هام جدّا متّ نشر دليل إجراءات

إجراءات مبسّط

 .حقوقهم املنصوص عليها يف القانون عدد .00

منوذجي من قبل مصاحل

لفائدة طاليب

 .يبني إجراءات تقديم املطالب وآجال دراستها والردّ عليها ومتابعة الطعون املتعلقة بها.

الوثائق :

الوزارة

على

موقع

بها
اخلاص
www.agriculture.tn/

.IVتسجيل

ل مرقّم لـ :
-يتولّى املكلف بالنفاذ إعداد و مسك سج ّ

املطالب :

.تسجيل املطالب يتضمّن تواريخ تلقّي املطالب واإلجابة عليها.

الواب
:

فور مباشرة املكلّف ملهامه

 .منح رقم مرجعي لكلّ مطلب مع تسليم الطالب وصال يف الغرض حيتوي على هذا الرقم.
يتوىل املكلف بالنفاذ عند دراسة املطالب :

()0حتديد قائمة الوثائق واملعلومات

املساعدات الضرورية وتسليم الوصوالت طبقا للمقتضيات املتعلقة بتقديم مطالب احلصول على املعلومة.

يف الغرض.

-0التثبت من توفر الشروط القانونية الدنيا املستوجبة ضمن مطلب احلصول على الوثائق اإلدارية وتقديم املستثناة من النشر إبان تكوين جلنة

 .Vدراسة مطالب
احلصول على
الوثائق اإلدارية:

-0العمل على إعداد منهجية مفصّلة لإلجراءات املتبعة عند دراسة املطالب بالتشاور مع بقية املوظفني.
-3العمل بالتنسيق مع املصاحل املعنية للوزارة على التثبت من ما إذا كانت املعلومة املطلوبة مستثناة من النشر
مبقضى التشريع اجلاري به العمل (امكانية تكوين جلنة استشارية))0(.
 -4دراسة ما إذا كانت املعلومة ضرورية حلماية حياة أو حرية أشخاص واحلرص على تسليمها للمعين بصورة
استعجالية.
-5دراسة ما إذا كانت الوثائق حبوزة اهليكل املعين.
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 املكلف بالنفاذ مطالب بإعالم طالب املعلومة باي وسيلة ترتك اثرا كتابيا يف احلاالت التالية :
 -0اذا مل يتضمن مطلب النفاذ البيانات املنصوص عليها بالقانون عدد .00
 .VIاإلعالم:

م بها النفاذ .
 -0بالصورة اليت سيت ّ
 -3باملعاليم املستوجب دفعها عند االقتضاء بصفة مسبقة وال يتم تسليم الوثائق اال بعد االستظهار مبا يفيد دفع
ذلك املقابل .
 -4باملكان الذي ميكن اإلطّالع فيه على الوثيقة اإلدارية األصلية إن اقتضى األمر ذلك.
 -5بأسباب الرفض عند عدم تعذر إتاحة الوثيقة مع تقديم توضيحات حول حقّ الطالب يف الطعن ضدّ قرار
الرفض(.جيب ان يكون قرار الرفض كتابيا و معلال مع التنصيص على آجال وطرق الطعن واهلياكل املختصة
بالنظر وينتهي مفعول الرفض بزوال اسبابه املبينة يف اجلواب على مطلب النفاذ).
 -6بالصور األخرى للنفاذ إذا تعذّر توفري املعلومة يف الشكل املطلوب.
 -7باملوقع الذي متّ فيه النشر إذا كانت املعلومة منشورة.
-8عند متديد أجل ( )05يوما إذا تعلق األمر باحلصول على عدّة وثائق أو كانت إجراءات توفريها تستدعي
استشارة عدّة أطراف.
 -9مبكتوب مضمون الوصول مع االاعالم بالبلوغ يف اجل اقصاه ( )32يوما من تاريخ التوصل مبطلبه وذلك
عند توجب استشارة اطراف اخرى حول االتاحة الكلية او اجلزئية للمعلومة اذا تعلق االمر مبعلومة مت تقدميها
للوزارة بعنوان سري.
-02بإحالته إىل اهليكل املعين املختص يف صورة عدم االستجابة نظرا لعدم توفر الوثائق يف اجل  5ايام من
تاريخ توصله باملطلب.
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-00بعدم اختصاصه.
 املكلف بالنفاذ مطالب مبا يلي :

 -0تقديم املساعدة الالّزمة إلعداد املطلب يف حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة أو الكتابة او فقدان
حاسة السمع والبصر.
-0إرشاد الطالب حتى يكون املطلب مستجيبا للشروط من ذلك مساعدته على حتديد املعلومة املطلوبة
بدقّة.
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