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مكلف بالمعلومة على المستوى المركزي.
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المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة على المستوى الجهوي.

 -2إعداد التقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة.
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 -4النشر اإلستباقي للمعلومة
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الخــــاتمة

المقدمــــة

يُم ّكن النفاذ إلى المعلومة المواطنين ومختلف شرائح المجتمع المدني من مراقبة ممثليهم
المنتخبين وموظفي الدولة وهل يحترم السياسيون وعودهم ،وهل يقدّم موظفو الدولة خدماتهم
كما أناطها بعهدتهم القانون.
عندما تكون اإلدارة منفتحة وشفافة ،فإنها ستسهم في منع الفساد وسوء اإلدارة ومحاربتهما ويعد
اإلنفتاح والشفافية أداتان لمحاربة الفساد والبيروقراطية اإلدارية التي تضر المواطنين واإلدارة
وبهذه الطريقة ،يتم تدعيم أواصر المساءلة والمحاسبة والحوكمة.
وفي هذا الصدد إنصهرت تونس مع باقي الدول الراغبة في اإلنفتاح على واقعها والتعامل
بشفافية وذلك من خالل إصدار العديد من القوانين لعل أهمها القانون األساسي عدد  22لسنة
 2016المؤرخ في  24مارس  2016والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.
وقد أدرجت وزارة النقل مجال النفاذ إلى المعلومة ضمن عملها اليومي حيث كان برنامج عملها
خالل الثالثية األولى من السنة اإلدارية  2018كما يلي:
 -1تعيين مكلف بالنفاذ إلى المعلومة:
أ -مكلف بالمعلومة على المستوى المركزي.
قام السيد وزير النقل بإعطاء اإلذن بتعيين مكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبا له على المستوى
المركزي أي صلب وزارة النقل و تجسد ذلك من خالل إصدارالمقرر عدد  29لسنة 2018
المؤرخ في  29جانفي  2018والمتعلق بتعيين السيد عادل خصيب مهندس عام ومدير مكتب
العالقات مع المواطن بوزارة النقل مكلفا بالنفاذ إلى المعلومة وكذلك تعيين السيد جوهر
المسعودي متصرف مستشار نائبا له.
وكذلك وقعت مراسلة هيئة النفاذ إلى المعلومة من أجل إعالمها بقرار التعيين وذلك وفقا للقانون
وكذلك تبعا لمراسلة رئاسة الحكومة بخصوص تعيين المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة على
المستوى المركزي والجهوي والمنشآت والمؤسسات العمومية.

وكذلك قامت وزارة النقل بنشر عبر بوابتها بقائمة متعلقة بالمكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبه.
ب -المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة على المستوى الجهوي.
قامت وزارة النقل بمكاتبة جميع اإلدارات الجهوية للنقل بكامل تراب الجمهورية والبالغ
عددها أربعة وعشرون إدارة جهوية من أجل تعيين مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة ونواب لهم
وهو الشيئ الذي إستجابت له كل اإلدارات الجهوية للنقل حيث وقع تعيين إطارات وكفاءات
في الغرض كان في أغلبها السادة المديرين الجهوين من يشرف بأنفسهم على النفاذ إلى
المعلومة وتجدون ضمن الملحق المرافق قائمة في أسماء السادة المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة
ونوابهم على المستوى الجهوي وقد قامت الوزارة كذلك بنشر هذه القائمة عبر بوابتها.
 -2إعداد التقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة:
تمت مراسلة جميع اإلدارات المركزية بوزارة النقل وكذلك اإلدارات الجهوية والبالغ عددها
أربعة وعشرون إدارة جهوية وكذلك مراسلة المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة إلشراف
وزارة النقل قصد إعداد تقريرها السنوي ونشره بموقع الواب الخاص بها وكذلك موافاة الوزارة
بنسخة من هذه التقارير قصد تجميع المعطيات واإلطالع على برامج عملها ذات العالقة بمجال
النفاذ إلى المعلومة والتي وقع نشرها تلقائيا وبصفة إستباقية ببوابة وزارة النقل.
إضافة إلى ذلك اإلط الع على مطالب النفاذ إلى المعلومة التي تلقتها مختلف الجهات اإلدارية
التابعة لوزارة النقل وتجميعها ضمن تقرير موحد والخروج منها بتوصيات لفائدة هذه اإلدارات
قصد تالفي اإلخالالت إن وجدت.
وقد وقع إعداد هذا التقرير والمصادقة عليه من قبل السيد وزير النقل وإرساله إلى هيئة النفاذ
إلى المعلومة.
 -3بعض األنشطة األخرى:

شارك المكلف بالمعلومة في ملتقى نظمته رئاسة الحكومة حول إصدار منشور متعلق
بتفسير القانون األساسي عدد  22لسنة  2016والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة حيث شاركت
وزارة النقل في بلورة عديد األفكار وتقديم عدة مقترحات ذات عالقة بمجال النفاذ إلى المعلومة
حيث وقع إعتماد بعضها في الصيغة النهائية لهذا المنشور.
كما إ ن المكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبه ساهما في ترشيد وتوجيه وتقديم اإلستشارات إلى
باقي المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة سواء على المستوى الجهوي أو على مستوى المؤسسات
والمنشآت العمومية.
إضافة إلى ذلك وقع التنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية والوسائل العامة
وبالتحديد إدارة الرسكلة والتكوين على برمجة دورتين تكوينيتين لفائدة إطارات وزارة النقل
والمكلفين بالنفاذ إلى المعلومة ونوابهم على المستوى المركزي والجهوي.
كذلك قام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبه متابعة بعض الملفات الخاصة بمطالب النفاذ إلى
المعلومة الموجهة إلى اإلدارات الجهوية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية وكذلك متابعة
مطالب التظلم المرفوعة ضد اإلدارات العامة والجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية
الخاضعة إلشراف وزارة النقل.
تلقى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بوزارة النقل العديد من المطالب التي تهم اإلدارات الجهوية
والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوزارة النقل وقام بتوجيهها إلى اإلدارات المعنية
ومتابعة اإلجابة عليها.
كذلك متابعة بعض الملفات مع هيئة النفاذ إلى المعلومة وخاصة القضايا المرفوعة ضد الوزارة
أو المؤسسات والمنشآت الخاضعة إلشرافها علما وأن أغلبها وقع معالجتها بالتنسيق مع اإلدارة
العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق واألرشيف.

 -4النشر اإلستباقي:

قامت اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي بتحيين المعطيات
والمعلومات التي تهم نشاط مختلف اإلدارات العامة والجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية
الخاضعة إلشراف الوزارة وخاصة المتعلقة بالخدمات للعموم بموقع البيانات المفتوحة
 data.gov.tnوذلك خالل الثالثية األولى من السنة اإلدارية  2018وهي كاآلتي:
الجهة المنشأة للمعلومة
الشركة الوطنية بين المدن
شركة الخطوط التونسية

الموضوع
وضع خارطة لخطوط الشركة
قائمة في وكاالت الشركة وعناوين مقراتها في
اروبا وإفريقيا والشرق االوسط

اإلدارة العامة للنقل البري

قائمة خطوط النقل غير المنتظم داخل الوالية
(نقطة االنطالق -نقطة الوصول) وعدد
الرخص لكل خط.

الوكالة الفنية للنقل البري
الوكالة الفنية للنقل البري
الشركة التونسية للشحن والترصيف

نشر قائمة مراكز المعاينة للعربات
نشر قائمة مراكز الفحص الفني
نشر قائمة وكاالت الشركة وعناوينها
ومقراتها وارقام هواتفها.
نشر قائمة المطارات المستغلة .
نشر اوقات السفرات والمحطات والخطوط
نشر قائمة الخطوط والسفرات
نشر اوقات السفرات على شبكة السكك
الحديدية.
نشر اوقات الرحالت والمحطات بتونس
نشر قائمة المحطات والخطوط والتوقيت
نشر تواريخ واوقات الرحالت المبرمجة
لموسم الذروة على الخط تونس مرسيليا
نشر احصائيات حول طاقة اإلستيعاب لتسعة
مطارات دولية
نشر قائمة الطائرات بالشركة وخصائصها
نشر قائمة الموانئ التجارية والجهات البحرية
ومراكز السالمة البحرية بالديوان.

ديوان الطيران المدني والمطارات
الشركة الجهوية للنقل بنابل
الشركة الجهوية للنقل بباجة
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
شركة نقل تونس
الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
الشركة التونسية للمالحة
ديوان الطيران المدني والمطارات
شركة الخطوط التونسية
ديوان الموانئ البحرية والتجارية
 -5النفاذ إلى المعلومة حسب الطلب:

 على غرار تنفيذ اآللية األولى والمتعلقة بالنشر اإلستباقي للمعلومة فإن وزارة النقلحرصت كذلك على تنفيذ اآللية الثانية وهي الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة التي
تلقتها من قبل منظوريها وهي مطالب كتابية عن طريق مكتب الضبط وكذلك عن طريق
البريد اإللكتروني وفي هذا الصدد تلقت وزارة النقل خالل الثالثية األولى من السنة
اإلدارية 2018تسعة عشرة مطلبا للنفاذ للمعلومة موزعة كما يلي:
• مطلب كتابي صادر عن منظمة راج تونس تطلب من خالله معطيات حول المشاريع
المتعلقة بظاهرة تغير المناخ والتنمية المستدامة بين سنة  2010و 2017وذلك في شكل
إلكتروني وإثر مراسلة المعهد الوطني للرصد الجوي ت ّم تمكين المنظمة من المطلوب
وفي اآلجال القانونية وقد تلقت وزارة النقل في هذا الصدد رسالة شكر من المنظمة على
حسن التعاون.
• مطلب كتابي صادر عن منظمة راج تونس تطلب من خالله معطيات حول المشاريع
المتعلقة بظاهرة تغير المناخ والتنمية المستدامة بين سنة  2010و 2017وذلك في شكل
ورقي و إثر مراسلة المعهد الوطني للرصد الجوي ت ّم تمكين المنظمة من المطلوب في
اآلجال القانونية.
• مطلب كتابي صادر عن منظمة راج تونس تطلب من خالله وثيقة معطيات حول
المشاريع المتعلقة بظاهرة تغير المناخ والتنمية المستدامة بين سنة  2010و 2017مثل
أهداف المشروع ومدته ومكوناته وقيمة التمويل وجهته واللجان المشرفة عليه وذلك في
شكل ورقي وإثر مراسلة المعهد الوطني للرصد الجوي ت ّم تمكين المنظمة من المطلوب
في اآلجال القانونية.
• مطلب كتابي صادر عن منظمة راج تونس تطلب من خالله وثيقة معطيات حول
المشاريع المتعلقة بظاهرة تغير المناخ والتنمية المستدامة بين سنة  2010و 2017مثل
أهداف المشروع ومدته ومكوناته وقيمة التمويل وجهته واللجان المشرفة عليه وذلك في
شكل إلكتروني وإثر مراسلة المعهد الوطني للرصد الجوي ت ّم تمكين المنظمة من
المطلوب في اآلجال القانونية.

• مطلب إلكتروني صادر عن الباحث البشير الجويني متخصص في العالقات الدولية
يطلب من خالله وثائق ومعلومات حول تنظيم سير عمل ديوان المعابر الحدودية وبرامجه
وقد وقع تمكين المعني باالمر من الطلوب في اآلجال القانونية.
• مطلب إلكتروني صادر عن السيدة فاطمة الغندري موظفة بالمندوبية الجهوية للتربية
بمدنين تطلب من خالله الحصول على نسخة ورقية أو إلكترونية تخص التعريفة المنخفضة
 %50التي تهم ذوي اإلحتياجات الخصوصية وقد وقع تمكين العارضة من المطلوب في
اآلجال القانونية.
• مطلب كتابي صادر عن منظمة راج تونس تطلب من خالله الحصول على كراس
شروط الصفقات العمومية لشراء السيارات وذلك في شكل ورقي وقع رفض المطلب لعدم
إختصاص وزارة النقل في ذلك وإعالم المنظمة بذلك مع إرشادها للتوجة إلى وزارة
التجارة.
• مطلب كتابي صادر عن منظمة راج تونس تطلب من خالله الحصول على كراس
شروط الصفقات العمومية لشراء السيارات وذلك في شكل إلكتروني وقع رفض المطلب
لعدم إختصاص وزارة النقل في ذلك وإعالم المنظمة بذلك مع إرشادها للتوجة إلى وزارة
التجارة.
• مطلب كتابي صادر عن منظمة أنا يقظ تطلب من خالله الحصول على توضيح حول
مآل الصفقة عدد  2009/1والصفقة عدد  2011/1التي تهم شركة تونس للشبكة الحديدية
السريعة وقد ت ّم تمكين المنظمة من المطلوب في اآلجال القانونية.
• مطلب إلكتروني صادر عن السيد نورالدين العرامي يطلب من خالله الحصول على
بعض المعطيات حول بعض الخطوط التابعة للشركة الوطنية للنقل بين المدن تونس وإثر
مراسلة الشركة المذكورة آنفا ت ّم تمكين العارض من المطلوب في اآلجال القانونية.
• مطلب إلكتروني صادر عن السيد نورالدين العرامي يطلب من خالله الحصول على
بعض المعطيات حول بعض الخطوط التابعة لشركة نقل تونس وإثر مراسلة الشركة
المذكورة آنفا ت ّم تمكين العارض من المطلوب في اآلجال القانونية.

• مطلب كتابي صادر عن منظمة أنا يقظ تطلب من خالله الحصول على التقارير السنوية
للتفقدية العامة لوزارة النقل للسنوات 2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012 ،2011
و 2017وقد وقع تمكين المنظمة من المطلوب بتأخير مما دفع بالمنظمة للطعن أمام هيئة
النفاذ إلى المعلومة وتسجيل قضية ضد الوزارة لكن وقع تالفي هذا التأخير وطلب من الهيئة
حفظ القضية بعد إعالمها برد الوزارة على المنظمة المذكورة.
• مطلب كتابي صادر عن الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل الجماعي "التاكسي" تطلب
من خالله الحصول على عدد محاضر المخالفات المحررة من قبل أعوان وزارة النقل
بسوسة وقد وقع تمكين الجمعية من المطلوب في اآلجال القانونية.
• مطلب كتابي صادر عن الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل الجماعي "التاكسي" تطلب
من خالله الحصول على عدد محاضر المخالفات المحررة من قبل أعوان الفرقة الوطنية
للمرور وقد تم إعالم الجمعية بعدم اإلختصاص ودعوتها للتوجه إلى الفرقة الوطنية للمرور
بتونس وكان الرد في اآلجال القانونية.
• مطلب كتابي صادر عن الطالبة إيمان القطاوي تطلب من خالله تمكينها من العدد
الجملي للمسافرين عبر النقل البري وتأثير ذلك .وقع تمكين العارضة من المطلوب في
اآلجال القانونية.
• مطلب كتابي صادر عن الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل الجماعي "التاكسي" تطلب
من خالله الحصول على عدد محاضر المخالفات المحررة من قبل أعوان وزارة النقل
بالمنستير وقد وقع تمكين الجمعية من المطلوب في اآلجال القانونية.
• مطلب كتابي صادر عن الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل الجماعي "التاكسي" تطلب
من خالله الحصول على عدد محاضر المخالفات المحررة من قبل أعوان الفرقة الوطنية
للمرور وقد وقد تم إعالم الجمعية بعدم اإلختصاص ودعوتها للتوجه إلى الفرقة الوطنية
للمرور بتونس وكان الرد في اآلجال القانونية.
• مطلب كتابي صادر عن المواطن محمد أمين الزغالمي يطلب من خالله الحصول على
نسخة من محضر جلسة عمل المجلس الوطني للطيران المدني المنعقد بتاريخ  30أوت

 2017حيث وقع إجابة المعني باألمر وتمكينه من المطلوب بصفة جزئية في اآلجال
القانونية.
•

وعلى المستوى الجهوي فقد تلقت اإلدارة الجهوية للنقل بنابل مطلبا كتابي للنفاذ إلى

المعلومة صادرا عن الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل الجماعي "التاكسي" تطلب من
خالله الحصول على عدد محاضر المخالفات المحررة من قبل أعوان وزارة النقل بنابل وقد
وقع تمكين الجمعية من المطلوب في اآلجال القانونية.
بلغت عدد المطالب الواردة على وزارة النقل عشرون مطلبا منها تسعة عشرة مطلبا على
الوزارة ومطلبا وحيدا على المستوى الجهوي مقسمة كما يلي خمسة عشرة مطلبا كتابيا بالبريد
العادي (مطلب ورقي) أي عن طريق مكتب الضبط المركزي للوزارة في حين تلقت خمسة
مطالب نفاذ إلى المعلومة بالبريد اإللكتروني.
أ ّما فيما يخص اإلجابات عن هذه المطالب فقد حرصت وزارة النقل على تطبيق القانون
والتعامل إيجابيا مع مطالب النفاذ إلى المعلومة حيث وقعت معالجة كل المطالب والرد عليها في
اآلجال القانونية حيث تمت إجابة ستة عشرة مطلبا ورفض عدد أربعة مطالب لعدم
اإلختصاص.
أما بخصوص مطالب التظلم فقد تلقت وزارة النقل خالل الثالثية األولى من السنة اإلدارية
 2018مطلبا وحيدا للتظلم مرفوع من قبل المواطن محمد الصالح البواب ضد شركة الخطوط
التونسية.

ويمكن حوصلة مطالب النفاذ إلى المعلومة ومطالب التظلم الواردة على وزارة النقل خالل
الثالثية األولى من السنة اإلدارية  2018حسب الجدول البياني التالي:
عدد

طريقة ورود المطالب

موضوع المطلب

اإلجابات

التظلم

الطعووووووووووووووو

المالحظات

المطلب

ع
طريق
مكتب
الضبط

1

x

طلبببببببب معطيبببببببات حبببببببول
المشببباريع المتعلقبببة بظببباهرة
تغيبببببببر المنببببببباخ والتنميبببببببة
المسبببتدامة ببببين سبببنة 2010
و 2017في شكل ورقي.

x

2

x

طلبببببببب معطيبببببببات حبببببببول
المشببباريع المتعلقبببة بظببباهرة
تغيبببببببر المنببببببباخ والتنميبببببببة
المسبببتدامة ببببين سبببنة 2010
و 2017في شكل إلكتروني.

x

3

x

4

x

5

في

بالبريد
االلكتروني

x

اآلجال

طلببب وثيقببة معطيببات حببول
المشببباريع المتعلقبببة بظببباهرة
تغيبببببببر المنببببببباخ والتنميبببببببة
المسبببتدامة ببببين سبببنة 2010
و 2017مثبببببببببببل أهبببببببببببداف
المشبببروع ومدتبببه ومكوناتبببه
وقيمببببببة التمويببببببل وجهتببببببه
واللجببان المشببرفة عليببه فببي
شكل ورقي.
طلببب وثيقببة معطيببات حببول
المشببباريع المتعلقبببة بظببباهرة
تغيبببببببر المنببببببباخ والتنميبببببببة
المسبببتدامة ببببين سبببنة 2010
و 2017مثبببببببببببل أهبببببببببببداف
المشبببروع ومدتبببه ومكوناتبببه
وقيمببببببة التمويببببببل وجهتببببببه
واللجببان المشببرفة عليببه فببي
شكل إلكتروني.
طلبببببب وثبببببائق ومعلومبببببات
حول تنظيم سير عمل ديوان
المعابر الحدودية وبرامجه.

x

x

x

امووووووووووووووووووووووووام

المحوووووووووووووواكم

والهيئات

طلببب الحصببول علببى نسببخة
ورقيببة أو إلكترونيببة تخببص
التعريفببببة المنخفضببببة %50
التبببي تهبببم ذوي اإلحتياجبببات
الخصوصية .

x

7

x

طلب الحصبول علبى كبراس
شببروط الصببفقات العموميببة
لشراء السبيارات فبي شبكل
ورقي.

إعالم بعدم
اإلختصاص

8

x

طلب الحصبول علبى كبراس
شببروط الصببفقات العموميببة
لشببراء السببيارات فببي شببكل
إلكتروني.

إعالم بعدم
اإلختصاص

9

x

طلب الحصول على توضيح
حببببول مببببآل الصببببفقة عببببدد
 2009/1والصبببببببفقة عبببببببدد
 2011/1التبببي تهبببم شبببركة
تببببببونس للشبببببببكة الحديديببببببة
السريعة.

x

طلببب الحصببول علببى بعببض
المعطيببببببات حببببببول بعببببببض
الخطببببوط التابعببببة للشببببركة
الوطنية للنقل بين المدن.

x

x

6

10

x

طلببب الحصببول علببى بعببض
المعطيببببببات حببببببول بعببببببض
الخطوط التابعبة لشبركة نقبل
تونس.

x

12

x

طلبببببببب الحصبببببببول علبببببببى
التقببببارير السببببنوية للتفقديببببة
العامببببببببة لببببببببوزارة النقببببببببل
للسببببببببنوات ،2012 ،2011
،2015 ،2014 ،2013
 2016و.2017

x

13

x

طلبببب الحصبببول علبببى عبببدد
محاضر المخالفات المحررة
من قببل أعبوان وزارة النقبل
بسوسة منذ سنة .2011

x

14

x

طلبببب الحصبببول علبببى عبببدد
محاضر المخالفات المحررة
مببببن قبببببل أعببببوان فالفرقببببة
الوطنية لشرطة المرور منبذ
سنة .2011

إعالم بعدم
اإلختصاص

15

x

طلبببب الحصبببول علبببى عبببدد
محاضر المخالفات المحررة
من قببل أعبوان وزارة النقبل
بالمنستير منذ سنة .2011

x

x

11

الطع ننم م ننام
الهيئة.
واع ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننالم
الهيئ ن ننة ب ن ن ن
ت ن ن ن ن ن ننم الن ن ن ن ن ن ن د
إيجابيننا ع ن
ال ظ ة.

طلبببب الحصبببول علبببى عبببدد
محاضر المخالفات المحررة
مببببن قبببببل أعببببوان فالفرقببببة
الوطنية لشرطة المرور منبذ
سنة .2011

إعالم بعدم
اإلختصاص

طلبببببببب الحصبببببببول علبببببببى
معلومبببببات متعلقبببببة بالعبببببدد
الجملبببببي للمسبببببافرين عببببببر
النقل البري وتأثير ذلك.

x

18

x

طلببب الحصببول علببى نسببخة
مببببن محضببببر جلسببببة عمببببل
المجلبببس البببوطني للطيبببران
المبببدني المنعقبببد بتببباريخ 30
أوت .2017

x

19

x

طلبببب الحصبببول علبببى عبببدد
محاضر المخالفات المحررة
من قببل أعبوان وزارة النقبل
بنابل منذ سنة .2011

x

16

x

x

17

مطالب التظلم:
تلقت مصالح وزارة النقل خالل الثالثية األولى مطلب تظلم كتابي صادر عن المواطن محمد
الصالح البواب حول مطالب للنفاذ إلى المعلومة ضد شركة الخطوط التونسية يطلب من خالله
تمكنيه من تقرير مجلس التأديب بخصوص ملفه ونسخة من النظام األساسي لسلك المالحين وقع
مكاتبة الشركة غير أنها رفضت تسليم المعني باألمر بالمطلوب.

 -6اإلحصائيات:

رسم بياني حول تطور عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة
بوزارة النقل بين  2017والثالثي األول 2018

31%
2017
الثالثية األولى 2018

69%

مصادر مطالب النفاذ إلى المعلومة
جهات رسمية

نواب بمجلس النواب

مواطن

بحث علمي

5% 5%
11%

58%

21%

منظمات وجمعيات

جدول حول مطالب النفاذ إلى المعلومة والردود عليها
مطالب النفاذ إلى المعلومة

19

مطالب التظلمات

01

مطالب الطعون

01

الرد اإليجابي

14

الردود بعدم اإلختصاص

04

نالحظ من خالل مختلف هذه الجداول إرتفاع عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة سواء مقارنة بنفس
الثالثية من السنة الماضية أو حتى مقارنة بكامل سنة  2017حيث إرتفع عدد المطالب الواردة
على وزارة النقل من تسعة( )09مطالب سنة  2017إلى تسعة عشرة ( )19مطلبا خالل الثالثية
االولى من السنة اإلدارية  2018وهنا تبرز وعي مختلف الشرائح المجتمعية بقيمة النفاذ إلى
المعلومة على إختالف الهدف من الحصول عليها وأيضا قيمة القانون األساسي عدد  22لسنة
 2016والمتعلق بحق النفاذ على المعلومة وما أتاحه من حقوق وتسهيالت كبيرة في النفاذ إلى
المعلومة بمختلف أنواعها ومختلف مواقعها.
والتزاما من وزارة النقل بمقتضيات القانون األساسي عدد  22لسنة  2016والمتعلق بحق النفاذ
إلى المعلومة حيث تمت اإلجابة على جميع المطالب والطعون الواردة على الوزارة نسبة
 %100موزعة كما يلي:
الرد اإليجابي %75 :
الرد بعدم اإلختصاص%25 :
وأيضا من خالل هذا الجدول نسبتنتج أن وزارة النقبل علبى وعبي تبام وإنضبباط كبيبر فبي تطبيبق
مقتضيات القانون المشار إليه أعاله ويظهر ذلك مبن خبالل تمكبين العارضبين مبن المطلبوب فبي
اآلجال رغبم صبعوبة تبوفيره فبي بعبض األحيبان وتكلفتبه الماديبة أحيانبا وإشبكاليات التنسبيق ببين
المصالح.

الخاتمة
إن الفساد وسوء اإلدارة ينتعشان في ظل الحكومات الكتومة والبيئات ال ُمغلقة ولكن عندما
يتمكن المواطنون ،فرادى أو من خالل منظمات المجتمع المدني ،من الولوج إلى المعلومة من
خالل اإلدارة المنفتحة ،فإن الفساد وسوء اإلدارة سوف يتراجعان .وبإيجاز ،نحن بحاجة إلى
الولوج إلى المعلومة والحوكمة المنفتحة حتى نتخذ قرارات واعية ونضمن مشاركة مجتمعية
حقيقية وهذا ما تعمل وزارة النقل على تحقيقه.
ويبقى اإلشكال هو عدم إحداث مكتب للنفاذ إلى المعلومة الذي أصبح ملحا في ظل نقص
اإلطارات وفي ظل تشتت المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة بأعمال أخرى على غرار العالقات مع
المواطن مما يجعل المهمة تزداد صعوبة مع كثرة مطالب النفاذ.
وكذلك متابعة تحسيس المصالح المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية بإجبارية
النشر اإلستباقي وتحيينه.
كما أنه ت ّم إستصدار القانون الخاص بحق النفاذ إلى المعلومة واإلدارة غير مهيأة لهذا المجال
وبذلك تكثر طلبات النفاذ في حين أن المصالح المختصة تشكو نقصا في األعوان وال يمكنها
التفرغ إلى عديد المطالب التي أحيانا تتطلب إعداد جداول مخصصة أو البحث عن المعطيات
لدى عديد المصالح في حيز زمني وجيز وفي آجال قانونية محدودة جدا.

