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 ونسية الجمهورية الت
 لرياضة الشباب واوزارة 

 المرصد الوطني للرياضة 

 
 

 النّفاذ إلـى المعلومة  حقحول  2022الثالثي الثاني لسنة ر تقري

 بالمرصد الوطني للرياضة 
 



 توطئة:  

لسنة    22من القانون األساس ي عدد    34انفاذ ما جاء بالفصل  ر في إطار  ــــــــــــــــيندرج هذا التقري            

ـــــــــ النفاذ إلى املعلومحق  واملتعلق ب  2016مارس    24املؤرخ في    2016 َين  "يتع  يلي  ما علىة حيث نص  ــ

إعداد   املعلومة،  إلى  بالنفاذ  ف 
َ
املكل املؤس على  بنشاط  في متقرير ثالثي خاص  إلى اجسة  النفاذ  ل 

 . "الخمسة عشرة يوما املوالية للثالثي املعلومة وذلك خالل 

را نظوباعتبار الفراغ الحاصل  التداول على امللفات صلب املرفق العمومي،    إطار، وفي  وحيث          

بوراوي لنقلة   عاطف  ب  ةللسَيدتكليف    2022  سبتمبر 26بتاريخ  تَم    ،السيد  يعقوبي  خلية  هاجر 

 . ومة النفاذ للمعل

بتفاصيل العمل  تكم  إلحاط،  رير الثالثيا التقاعداد هذ، ارتأينا  املوضوع  ألهمية وحيث ونظرا         

انار  ا ة  صلب الخلّية ومّدكم بالتفاصيل الضافّية التي من شأنها  ع على بعض 
ّ
لصعوبات التي  املطل

 طي الجّيد مع هذا امللف. الى حلحلتها والتعانسعى 

 تحيين املقرر:

 باعتبار مثلما ذكرنا الفراغ الحاصل، تَم تكليف كل من: تم ذكره سلفا كما و  طاراإل في هذا 

يعق  ةالسيد رئيس،  وبيهاجر  وبخطة  مهندس  مصلحة،  استثنائية،    رئيس  بالنفاذ  درجة  مكلف 

 للمعلومة. 

خلوفيالسيد   علي  الري، مسير  محمد  باضة،  في  البشرية،  في    التصرف مكلف  نائب  املوارد  بخطة 

 لومة. مكلف بالحق في النفاذ إلى املع



 اإلدارية:وامللفات  وضعية الوثائق

نشاط  اجماال   حداثة  اإلطارات  وباعتبار  من  كاف  عدد  لتوفر  ونظرا  للرياضة،  الوطني  املرصد 

له  تطعيمهاو  الوزارة  من صلب  الخبرةبإطارات  امللفاوالدراية  ا  فان وضعية  تعَد ،  اإلدارية  على    ت 

 التنظيم.   تدخال عاجال إلعادةطلب تأحسن صورة. وفي ظروف ال ت

اليومي العمل  بفضاءات  تجَمع  امللفات  فان  األساس،  هذا  الوحدات   وعلى  اختصاص  إطار  في 

تنظيم  الزمالء إلى ضرورة  دعوة  بوالخاليا صلب املؤسسة. غير أننا قمنا في العديد من املناسبات  

 يسمح باسترجاع البيانات عند الضرورة. بمااري وتجانسه األرشيف الج

 اتمة ـــــــخ

النف             للمعليعتبر حق    املوطنوعالقة    باإلدارة  اإلدارةالقة  ــــــ عومة مكسبا هاما لتحسين  ــــ ـــــــــــــــاذ 

أسرع  لتلقيباإلدارة   في  اآلجـــــــــــــــــــــــــال  املعلومة  الحوكمة    ملبدأ يسا  وتكر   وأقرب  ومقومات  الشفافية 

 .الرشيدة

 

  

 نائب املكلف بالنفاذ للمعلومة                                                                          اذ للمعلومة املكلف بالنف       

 مكلف بالتصرف في املوارد البشرية                                                      امليدانيةخلية البحوث واملتابعة رئيس  



 

 معطيات حول الهيكل 
 
 ونائبه إىل المعلومة  ف بالنفاذ والمكل

 

 الهيكل المكلف بالنفاذ إلى المعلومة 

ني البريد اإللكتروني المه الهاتف الفاكس   االسم واللقب الرتبة  الخطة الوظيفية  

: موقع الواب  

www.ons-

sport.tn 

 العنوان:

رصد الوطني  ملا

دار   للرياضة،

الجامعات  

،  ضيةالريا

 143د ص.ب عد

  الحي األوملبي

. تونس 1003  

385.236.71  007.972.22  

005.235.71  
yaak_hajoura@hotmail.com  اجر يعقوبي ه مهندس رئيس  رئيس مصلحة  

المكلف بالنفاذ إلى المعلومة نائب   

الوظيفية  ةخطال البريد اإللكتروني المهني  الهاتف الفاكس  تبة الر   االسم واللقب 

385.236.71  21.331.228 

005.235.71  
khalloufi.ags@hotmail.fr -- في الرياضة  مسير خلوفي محمد علي    

 

 

 



 اجماىلي المطالب( ) الهيكلإىل المعلومة الواردة عىل  معطيات حول مطالب النفاذ 

قة ورود المطلب طري طلب المعلومة  الصورة المطلوبة للنفاذ إلى المعلومة  
 عدد المطلب 

قتطفات من  م

 المعلومة 

خة إلكترونية نس شخص معنوي   على عين المكان  نسخة ورقية  

(2 )  

شخص طبيعي  

(1 )  

 مكتب الضبط  البريد اإللكتروني 

        00 

 المجموع         

نائب،-5صحفي،  -4طالب،  -3باحث،  -2مواطن عادي، -1  شخص طبيعي:1  

زب. ح-5إدارة،  -4منظمة، -3جمعية، -2شركة، -1  شخص معنوي:2  

معلومة عىل مطالب النفاذ إىل ال الردود حول معطيات   

( 3سبب التظلم ) الرد على مطلب التظلم   
مطلب تظلم لدى رئيس  

لهيكل ا  
 سبب الرفض 

 مطلب تمت 

 اإلجابة عليه 

 بالرفض 

 مطلب تمت 

 اإلجابة عليه 

 بالقبول 

ب عدد المطل  طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها   

       
00 

عدم المقدرة على دفع القيمة المالية المطلوبة. -6المعلومة في الشكل المطلوب، عدم إتاحة -5معلومة،  عدم إتاحة جزء من ال-4انقضاء اآلجال،   -3تبرير الرفض، عدم -2لمطلب،  رفض ا-1 أسباب التظلم: 3  

 

 . 2022بعنوان سنة ذ للمعلومة مطلب نفا أي رد علينا لم ي : مالحظة

 


