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 المقدمة  -أ

المؤرخ   2016لسنة    22من القانون األساسي عدد    34يندرج هذا التقرير في إطار تنفيذ مقتضيات الفصل  
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة حيث نص على أن المكلف بالنفاذ الى المعلومة يعد    2016مارس    24في  

 تقريرا ثالثيا يرفعه إلى رئيس الهيكل ويتم نشره على موقع الواب.   
النفاذ الى المعلومة خالل الثالثي    هذا التقرير  يبينو  سنة   من  األولنشاط وزارة النقل واللوجستيك بخصوص 
2021.  

 معطيات عامة :  -ب

 ملخص لخطة العمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة: -1
التالي   التمشي  على  حاليا  واللوجستيك  النقل  وزارة  المعلومةتعتمد  إلى  النفاذ  حق  تحيينه    لتكريس  يتم  والذي 

 حسب تقدم االنجاز: 

 تقدم االنجاز  ناصر  الع
النفاذ 1 مطالب  لتلقي  ناجع  نظام  .وضع 

 والرد عليها
دليل إجراءات عملي حول مسار    .وضع1.1

 تلقي مطالب النفاذ والرد عليها

انتظار   وفي  الغرض.   في  بالوزارة  خاص  إجراءات  دليل  انجاز  سيتم 
الخاضعة   بالهياكل  الخاص  المعلومة  إلى  النفاذ  دليل  اعتماد  يتم  ذلك، 
أعدته  الذي  المعلومة  إلى  النفاذ  في  بالحق  المتعّلق  األساسي  للقانون 

 ذ الى المعلومة. هيئة النفا
.إحداث لجنة استشارية حول الحق في 2.1

 النفاذ إلى المعلومة
عدد   المقرر  بمقتضى  اللجنة  احداث  في    193تم  جويلية    31المؤرخ 

 .2019سبتمبر  05وقد باشرت اعمالها انطالقا من  2019
المصالح  3.1 داخلي لحث  .إصدار منشور 

بالنفاذ  المكلف  مهمة  تسهيل  على  اإلدارية 
 لى المعلومةإ

عدد  - النقل  وزير  السيد  منشور  استصدار  أفريل    26بتاريخ    11تم 
جميع المصالح المركزية والجهوية   حيث تمت دعوة  في الغرض   2018
ضرورة موافاة المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالمعلومات التي إلى  بالوزارة  

تحيينها ببوابة   النفاذ    وبنسخ من مطالب   النقل واللوجستيكتم نشرها أو 
 إلى المعلومة الواردة عليها واالجابات عليها خالل كل ثالثية. 

عدد  - النقل  وزير  السيد  منشور  استصدار  جويلية    05بتاريخ    29تم 
لتطبيق    2018 بالوزارة  والجهوية  المركزية  المصالح  يدعو  الذي 

السيد رئيس الحكومة عدد   ماي    18المؤرخ في    19مقتضيات منشور 
 .الحق في النفاذ الى المعلومةحول  2018

إلى 2 النفاذ  حول  تكويني  مخطط  .إعداد 
 المعلومة 

تنظيم دورة تكوينية لفائدة اإلطارات المركزية 
 والجهوية

سنة  - خالل  الى   43تكوين    2018تم  بالنفاذ  المكلفين  من  إطارا 
 المعلومة مركزيا وجهويا؛

تكوينيةكان  - بدورات  القيام  يتم  أن  المفترض  سن   من  ة  خالل 
كوفيد  2020 جائحة  تداعيات  ان  بخصوص   19إال  ذلك  دون  حالت 

مواصلة تكوين اإلطارات   2021التكوين الحضوري. وسيتم خالل سنة  
تكوين و  المعنية وخاصة المسؤولين ببرمجة دورتين تكوينيتين في الغرض 

الجهوية عبر دورات تكوين    اإلدارات كلف بالنفاذ الى المعلومة ونائبه بمال
لال تنفيذا  بعد  الى الممضاة  تفاقية  عن  النفاذ  وهيئة  النقل  وزارة  بين 

 .2021جوان  8و 7وسيتم ذلك يومْي   المعلومة
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 تقدم االنجاز  ناصر  الع
.تحسيس مختلف اإلطارات اإلدارية حول 3

 قانون النفاذ الى المعلومة 
إلى  النفاذ  حول  تحسيسي  يوم  تنظيم 

 المعلومة

يوم   تنظيم  المعلومةتم  إلى  النفاذ  حول  أوت    02بتاريخ    تحسيسي 
اشراف  2019 المعلومة   تحت  الى  النفاذ  هيئة  وبمشاركة  النقل  وزارة 

المؤسسات  ورؤساء  بالوزارة  والجهوية  المركزية  الهياكل  رؤساء  وجميع 
 والمنشآت العمومية.

وتحيين  4 لتطوير  وآجال  إجراءات  .إعداد 
الن بواجب  يتعلق  فيما  الواب  شر  موقع 

 التلقائي
 

  ؛وكلما دعت الحاجة الى ذلكدوريا  النقل واللوجستيكبوابة يتم تحيين -
لنشر  تم  - بالقطاع  العمومية  والمنشآت  للمؤسسات  مكاتيب  ارسال 

سنتي   خالل  بها  الخاصة  الواب  بمواقع  لها  الدوري  وللتحيين  المعلومة 
 ؛2019و 2018

متابعة  - لجنة  عليها  تشرف  للنقل  جديدة  بوابة  انجاز  بصدد  الوزارة 
والمنشآت  وللمؤسسات  واللوجستيك  النقل  لوزارة  الواب  مواقع  محتوى 

 ية الخاضعة إلشرافها. العموم
في  5 التصرف  مجال  في  إجراءات  .وضع 

 الوثائق واألرشيف 
األرشيف   تنظيم  وآليات  أساليب  ضبط 

 وتصنيف الوثائق اإلدارية 

عقد   بعد  الخصوصية  الوثائق  استبقاء  مدد  جداول  تحيين  حاليا  يتم 
سلسلة من االجتماعات مع تفقدية االرشيف الوطني، قبل عرضها على  

النهائية األرشيف    .المصادقة  مصادقة  بعد  التصنيف  نظام  تحيين  ويتم 
 .الوطني على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية

 في مجال النفاذ إلى المعلومة: والندوات التكوين -2
، قامت اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية والوسائل العامة  2021في إطار االستعداد لتنفيذ مخطط التكوين لسنة  

تكوينيتين  د ببرمجة   و   ينالمكلف  تخص ورتين  المعلومة  الى  الجهوية  نوابهمبالنفاذ  الى   باإلدارات  النفاذ  "حق  في محور 
وسيتم ذلك   المعلومة تأميم هذه الدورات عن بعد نظرا للوضع الصحي الحاليالمعلومة" على أن تتولى هيئة النفاذ الى  

 . 2021جوان  8و 7يومْي 

 اإلجراءات المتخذة في مجال التصرف في الوثائق واألرشيف: -3
على اإلدارات   ملفا والبقية في اطار التحيين  126تم ضبط    ،جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية  في اطار تحيين  

تعتمد إدارة التصرف في الوثائق واألرشيف في تصنيف  و   .عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل المعنية بالوزارة للتأشير
الفهارس إلسترجاع الملفات وثائقها على ترتيب عددي متسلسل يسمح باإلستغالل األمثل لمخزن الحفظ واإلعتماد على  

 وضمان وحدة الرصيد لفائدة المصلحة المحولة.

 النشر االستباقي للمعلومة: -ج
 متابعة محتوى بوابة النقل واللوجستيك بخصوص المعطيات الواجب نشرها وتحيينها: -1

 :كما يلي واللوجستيكببوابة النقل  عديد من المعلومات  بنشر  2021من سنة  األولالثالثي قامت الوزارة خالل 
 ؛ ةر اوز ال بأنشطةمتعلقة   ارخبأو  ت بالغا -
 ؛19للتوقي من جائحة كوفيد   الصحية اإلجراءات حول بالغات خاصة  -
 ؛2021بعنوان سنة للترقية داخلية  ات مناظر  03 -
 .النقل واللوجستيكببوابة  النقل البريخاصة بمجال  ترتيبية نشر وتحيين نصوص  -

 : الوطنية لالعالم القانونيبوابة  الب نمرْين التالييْ ْي األعمشرو  الوزارة بنشرقامت كما 
مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات بدون طيار المستعملة فقط للجوالن   -

 الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغاللها؛ 
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 مشروع أمر حكومي يتعلق برصيد النقاط المسند لكل رخصة سياقة.  -
 النفاذ إلى المعلومة حسب الطلب: -د

 دراسة مطالب النفاذ الى المعلومة والطعون الواردة على وزارة النقل واللوجستيك: -1
يمكن حوصلة مطالب النفاذ إلى المعلومة ومطالب التظلم والطعون الواردة على وزارة النقل واللوجستيك خالل  

 التالية:ول احسب الجد  2021من سنة  األولالثالثي 

 معطيات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على وزارة النقل واللوجستيك 

عدد 
 المطلب

 الصورة المطلوبة للنفاذ الى المعلومة  المعلومةطالب  طريقة ورود المطالب 
مكتب 
 الضبط

البريد 
 االلكتروني 

شخص 
 ( 1طبيعي )

شخص 
 (2معنوي )

على عين  
مقتطفات من  نسخة الكترونية نسخة ورقية  المكان

 المعلومة
1   * 1     *     
2   * 1       *   
3 *     3   *     
4 *   1     *     
5 *   1     *     
6 *   1     *     
7   * 1       *   
8   * 4     * *   
9 *   1     *     
10 *     2   *     
11 *     2   *     
12 *     2   *     
13 *     2   *     
14 *     2   *     
15 *     3   *     
16 *     3   *     
17 *   1     *     
18 *     2   *     
19 *     2   * *   
20 *     2   * *   
21 *     2   * *   
22 *     2   * *   
23 *     2   *     
24 *   1     *     
25 *     2   *     
26   * 1       *   
27   * 1       *   
28   *   1     *   
29 *   1     *     
30 *   1     *     
31 *   1     *     
32 *     3   * *   

  11 27 0 17 15 7 25 المجموع 

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

 حزب-5إدارة, -4منظمة, -3جمعية, -2شركة, -1 شخص معنوي:.2
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 واللوجستيك معطيات حول مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على وزارة النقل 
     

عدد 
 المطلب 

 اإلجابة بالقبول  موضوع المطالب 
اإلجابة  
 بالرفض 

سبب  
 تظلم   الرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 

الرد  
على  
 التظلم 

طعن لدى هيئة  
النفاذ الى 
 المعلومة 

قرار  
 الهيئة

              * طلب معطيات حول تمويل جمعيات. 1

بطاحات   2 على  الوطنية  الراية  فرض  طلب 
              عدم االختصاص  جزيرة جربة.

من   3 بسوسة  التطهير  لجان    2012محاضر 
              * الى اليوم. 

4 
لجميع  المخصصة  للسيارات  الجملي  العدد 

والهياكل   المتعلقة الوزارات  وتكاليفها  العمومية 
 باستهالك المحروقات وتكاليف صيانتها 

االفادة بالمعطيات  
المطلوبة بخصوص الوزارة  

 والبقية عدم االختصاص
  2947 القضية          

5 
استغالل  قرار  من  للوثائق  المكون  الملف 

جانفي  محطة   في  المؤرخة  بالمهدية  اللواج 
2020. 

اجابته بعدم التوصل 
بالمطلب وهو مدعو لتقديم 

 مطلب في الغرض.
    *   3  *    

6 
كراسات الشروط وعقود لزمة انجاز واستغالل 
والتغييرات  المنستير  ومطار  النفيضة  مطار 

 والمالحق. 

دعوته لالتصال باإلدارة  
العامة للطيران المدني 

قصد االطالع عليها ألن 
بها معطيات حساسة 
بخصوص التعاون 

 الدولي.

  3201 القضية *  3  *     

7 
عدد   النقل  وزير   2007لسنة    86مقرر 

الحركة   مراقبي  تكوين  برنامج  بخصوص 
 الجوية.

*              

8 
العامة   المديرة  الرئيسة  بخصوص  معطيات 

وحول   التونسية  الخطوط  المجلس  لشركة 
المديرة   الرئيسة  عنه  أعلنت  الذي  االستشاري 

 العامة للناقلة الجوية والهدف من بعثه.
عدم  *   

           الرد

جانفي   07و   05عدم مده بمعلومتين بتاريخ   9
2021. 

اجابته بعدم التوصل 
بالمطلب وهو مدعو لتقديم 

 مطلب في الغرض.
  3004 القضية * 3  *     

              * .11/2014/ 12مكتوب الوزارة بتاريخ  10

11 
الخط   ذكر  مع  الملغاة  الرخص  في  قائمة 
ونقطة   العبور  نقاط  انطالق  ونقطة  المستغل 

 الوصول بالمهدية.

االفادة بالمعطيات  
المطلوبة بخصوص  

رخص لواج خارج الوالية  
 والبقية عدم االختصاص 

  3023القضية  * 3   *    

12 
شهادة  على  الحصول  لملف  المكونة  الوثائق 
لفائدة   المدنية  الحماية  من  المسلمة  الوقاية 
اللواج   لمحطة  المستغلة  االمتياز  شركة  وكيل 

 بالمهدية. 
              عدم االختصاص 

13 

الخط   ذكر  مع  الملغاة  الرخص  في  قائمة 
ونقطة   العبور  نقاط  انطالق  ونقطة  المستغل 

 الوصول بالمهدية.
 
 

تمت اجابته سابقا: عدم  
االختصاص للرخص  

  3داخل الوالية والغاء 
 رخص لواج خارج الوالية 

             

ديسمبر    16نسخة من محضر مخالفة بتاريخ   14
2019. *              
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عدد 
 المطلب 

 اإلجابة بالقبول  موضوع المطالب 
اإلجابة  
 بالرفض 

سبب  
 تظلم   الرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 

الرد  
على  
 التظلم 

طعن لدى هيئة  
النفاذ الى 
 المعلومة 

قرار  
 الهيئة

15 

نسخة من قرارْي المصادقة على الملحق عدد  
بإحداث    02 الشروط  وكراسات  اللزمة  لعقد 

واستغالل وعقود لزمة انجاز واستغالل مطاري  
النفيضة والمنستير المصاحب لألمر الحكومي 

 . 2013جانفي  31بتاريخ 

ال باإلدارة  دعوته لالتص
العامة للطيران المدني 

قصد االطالع عليها ألن 
  حولبها معطيات حساسة 
 التعاون الدولي. 

             

16 

الشروط  وكراسات  اللزمة  عقد  من  نسخة 
انجاز  لزمة  وعقود  واستغالل  بإحداث 
المنستير   ومطار  النفيضة  مطار  واستغالل 

  2007المصاحب لألوامر الحكومية لسنوات  
 . 2020و 2013و 2008و

النقطة األولى: عدم 
  2لنقاط االختصاص. ا

: دعوته لالتصال  5و 4و
باإلدارة العامة للطيران 
المدني قصد االطالع  
عليها الن بها معطيات 

حساسة بخصوص التعاون 
: من 3الدولي. النقطة 

اختصاص وزارة أمالك 
 الدولة والشؤون العقارية.

             

17 
المتعلق  منوبة  والية  الى  موجه  مكتوب 
بالمصادقة على رخص النقل الجماعي لسنتي  

 .2021و 2020
*              

              * . 11/11/2020مكتوب بتاريخ  18

من   19 التطهير  اليوم   2017محاضر  الى 
  3292القضية  *   3 *     * بالمهدية.اإلجراءات واإلطار القانوني لذلك 

20 
من   التطهير  الجبائية  الى    2015المحاضر 

يتم    2020 الذي  والترتيبي  القانوني  واإلطار 
 اعتماده بالمهدية.

إجابة جزئية: محاضر  
وسيتم موافاته   2015

 الحقا ببقية المعطيات
  3328القضية           

21 
عدد   القانون  التزامات  لتطبيق  الوزارة  برنامج 

المتعلق بإحداث صنف نقل  2019لسنة  51
 العامالت والعملة بالقطاع الفالحي. 

  3349القضية            *

22 
سنة   لتطبيق   2021ميزانية  المخصصة 

عدد   القانون    2019لسنة    51التزامات 
المتعلق بإحداث صنف نقل العامالت والعملة  

 بالقطاع الفالحي.
  3350القضية            عدم االختصاص 

23 

المحاضر   ونوع  بعدد  المتعلقة  اإلحصائيات 
العدلية   الضابطة  مأموري  قبل  من  المحررة 
الفصل   ضمن  عليهم  المنصوص  واالعوان 

عدد    45 القانون   2014لسنة    33من 
بالمنستير   للنقل  الجهوية  باإلدارة  والمنجزة 

 2020جانفي    01وسوسة للفترة الممتدة من  
 . 2021مارس  10الى غاية 

*              

الجهوية  24 اإلدارة  الى  الموجه  المطلب  مآل 
عدم  *   . 18/02/2020بسوسة بتاريخ 

          الرد

25 
بتاريخ   مكتوبها   21/10/2021مآل 

تطهير  لجنة  اجتماع  برمجة  بخصوص 
 بسوسة. 

بصدد جمع المعطيات  
للنظر في جلسة في  

 الغرض.
             

أعدته  26 الذي  التونسية  الخطوط  انقاذ  برنامج 
              * وزارة النقل واللوجستيك.

27 
الوزارة للشروط القانونية لتعيين   ما يثبت إحترام

لشركة   السابقة  التنفيذية  العامة  المديرة  وعزل 
 الخطوط التونسية.

*     * 3  *    
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عدد 
 المطلب 

 اإلجابة بالقبول  موضوع المطالب 
اإلجابة  
 بالرفض 

سبب  
 تظلم   الرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 

الرد  
على  
 التظلم 

طعن لدى هيئة  
النفاذ الى 
 المعلومة 

قرار  
 الهيئة

              عدم االختصاص  عدد عربات نقل البضائع حسب النوع. 28

29 
إلى   االرتقاء  مناظرات  في  المعتمدة  المقاييس 

سنة   من  متصرف  سنة    2015رتبة  إلى 
 بما في ذلك الضوارب المعتمدة. 2018

الرد  *  
          بالرفض

وزارة 30 عدد    مقرر  بتاريخ    203النقل 
16/12/2010 . *     * 3  *    

لتأهيل   31 التكوين  مرحلة  في  النجاح  شروط 
    *  3 *     * الممتحنين الجدد لرخص السياقة. 

المذكورة  32 التسميات  على  المصادقة  حول 
 للشركة.

مطلب ناقص: طلب  
توضيح حيث لم يتم ذكر  ال

 الشركة المعنية
             

  8 8 8 8 3 3 29 المجموع 

عدم اتاحة جزء من -5عدم اتاحة جزء من المعلومة، -4انقضاء اآلجال, -3عدم تبرير الرفض, -2رفض المطلب, -1أسباب التظلم: ( 3)  
 عدم المقدرة على دفع القيمة المالية المطلوبة -6المعلومة في الشكل المطلوب, 

 : المعلومة قرارات هيئة النفاذ الى متابعة -2
كما هو مبين    قرارات لهيئة النفاذ الى المعلومة تم تنفيذها  ثالثة،  2021ورد خالل الثالثي األول من سنة   

  :بالجدول المصاحب 

 التنفيذ  قرار الهيئة البيان  القضية

 . عدم تمكينها من نسخة ورقية من مكاتيب 1035
األصل وفي  شكال  الدعوى   قبول 

 بتمكين العارضة من المطلوب
موافاتها 
 بالمطلوب 

 . عدم تمكينها من نسخة ورقية من مكاتيب 1463
األصل وفي  شكال  الدعوى   قبول 

 بتمكين العارضة من المطلوب
موافاتها 
 بالمطلوب 

1558 

التزام  مراقبة  بضمان  والمتعلقة  المتخذة  باإلجراءات  موافاتها  عدم 
الخاصة   الطيران  بانتداب شركات  الجد خفيفة  للطائرات  المستغلة 

وكذلك   لهم  الالزم  التدريب  وضمان  الطيارين  لعدد  األدنى  الحد 
احترام مدة العمل القصوى وخاصيات مدة الراحة بالنسبة لألعوان  

 المالحين.

األصل وفي  شكال  الدعوى   قبول 
 بتمكين العارضة من المطلوب

موافاتها 
 بالمطلوب 

 03 03 العدد الجملي 

 متابعة النفاذ الى المعلومة بالقطاع: -3
الثالثي    خالل  سنة    األولورد  )،  2021من  المعلومة  مطالب    (05خمسة  إلى  المنشآت  تنفاذ  خص 

اعالم صاحب المطلب بعدم االختصاص ألغلب  مع  الختصاص يها للإ تهاالعمومية الخاضعة إلشراف الوزارة تمت احال 
مع المنشآت  تفاديا للتأخير المحتمل في معالجتها  وحدها والتي ليست موجودة بالوزارة  ت  نشآالمطالب التي تهم هذه الم

العمومية  طعون    05ومطالب تظلم    04كما وردت    .المعنية المنشآت  اليها قصد    فقطتخص  بها تم إرسالها    التعهد 
 .واإلفادة
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 االحصائيات: -4
 : 2021من سنة  األولبخصوص متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة خالل الثالثي   إحصائيةيلي جداول وفيما 

 احصائيات بخصوص متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة 
 المالحظات ( %ة ) النسب مطالب العدد  البيان

 (6) 100 32 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 (5) 91 29 الرد اإليجابي 

 (1) 69 22 رد إيجابي    

 و جاهزية المعلومة أ الرد بعدم توفر    
 (2) 9 3 بنقص أو بعدم وضوح المطالب و  أ     

 (3) 13 4 الرد بعدم اإلختصاص    

 (4) 9 3 الرد بالرفض أو عدم الرد 

   25 8 مطالب التظلمات

    25 8 مطالب الطعون

(5(=)3(+)2(+)1 ) 
(6(=)4(+)5 ) 

 موزعة كما يلي: %91وقد بلغت نسبة الرد اإليجابي 
 %69إتاحة المعلومة:  •
 %9: أو بنقص أو بعدم وضوح المطالب  الرد بعدم توفر أو جاهزية المعلومة •
 % 13الرد بعدم اإلختصاص:  •

 2021و 2020جدول مقارنة متابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة بين سنتْي 

 البيان
 التطور عدد المطالب

 المالحظات
2020 

النسبة  
% 

2021 
النسبة  

% 
 المطلق

النسبي  
% 

   78 14 100 32 100 18 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 * 9 8 91 29 83 15 الرد اإليجابي 

 * 47- 8- 9 3 17 3 الرد الرد بالرفض أو عدم 

 *   25 25 8   مطالب التظلمات

 * 316 19 25 8 6 1 مطالب الطعون

 وليس بالعدد.)*(: مقارنة بالنسبة  

      

      

      

  تحسن مع    %78للسنة الفارطة بنسبة    ىاألولفي عدد مطالب النفاذ مقارنة بالثالثية    رتفاعويستنتج من هذا الجدول ا   
 .والطعون نتيجة البطء في الرد على المطالب  طالب التظلممكما ارتفعت  %9 بـفي الرد اإليجابي  
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تابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب صيغة النفاذ وحسب نوعية الهيكل الذي لديه  م فيما يلي جداول إحصائية لو    
الطالب وحسب محاور االهتمام. كما تم اعداد جداول بخصوص التأخير في الرد على مطالب المعلومة وحسب نوعية  

 المرفوضة حسب أسباب الرفض. واحصائيات المطالب  النفاذ إلى المعلومة

 

 احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب طريقة ورود المطالب: -3-1
 النسبة )%(  العدد  النفاذ إلى المعلومة  صيغة

   حضور شخصي 

 78 25 مكتب الضبط 

 22 7 بريد الكتروني 

 100 32 العدد الجملي

 يتبين من الجدول أن أكثر المطالب واردة عبر مكتب الضبط المركزي. 

 

 احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب صيغة النفاذ: -3-2
 النسبة )%(  العدد  النفاذ إلى المعلومة  صيغة

   المكانعلى عين  االطالع
 71 27 الحصول على نسخة ورقية 

 29 11 الحصول على نسخة إلكترونية 
   الحصول على مقتطفات 

 100 38 العدد الجملي 

 . طلب نسخة ورقية والكترونيةن تم باعتبار أن 
 

 احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نوعية الهيكل المطلوب: -3-3
 المالحظات  النسبة )%(  العدد  نوعية الهيكل المطلوب 

  54 20 المصالح المركزية بالوزارة
  32 12 اإلدارات الجهوية

  14 5 المنشآت والمؤسسات العمومية
  100 37 العدد الجملي 

 .االدارة المركزيةتخص مطالب ال أغلب 
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 احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نوعية الطالب:-3-4
 المالحظات  النسبة )%(  العدد  نوعية الطالب 

مطلب من إناث  02تلقي  47 15 شخص طبيعي   
   44 14 مواطن عادي -1
      باحث -2
      طالب -3
   3 1 صحفي-4
       نائب -5

   53 17 شخص معنوي
     1 شركة -1
   38 12 جمعية-2
   13 4 منظمة-3
       إدارة-4
       حزب-5

   100 32 العدد الجملي 

 مطالب الموجهة للوزارة. ال من نصف بأكثرُيحظون  معنويينيستنتج من هذا الجدول أن األشخاص ال

 احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب أهم محاور االهتمام: -3-5

 المالحظات (%النسبة ) العدد  أهم محاور االهتمام
   63 20 معطيات عامة أو تقارير أو دراسات أو قائمات 

   9 3 احصائيات 
   13 4 محاضر جلسات أو مقررات )اسناد أو الغاء أو تحيين( 

   9 3 شراءات أو لزمات ونتائجها وثائق صفقات أو 
   6 2 وثائق مناظرات وبرامجها ونتائجها )انتدابات أو ترقيات أو امتحانات مهنية( 

     تقارير تفقد أو رقابة أو تحقيق
   100 32 المجموع

 (.%63تمثل المعطيات والتقارير والدراسات أغلب اهتمام طالبي النفاذ إلى المعلومة )

 احصائيات مطالب النفاذ على المعلومة المرفوضة:-3-6
 المالحظات النسبة )%(  العدد  أنواع مطالب النفاذ إلى المعلومة المرفوضة 

  33 1 مطلب الحصول على المعلومة رفض 

       عدم تعليل رفض إتاحة المعلومة
   67 2 عدم الرد على المطلب في اآلجال القانونية 

       المعلومة وفق الصيغة التي تم تحديدها في المطلب عدم اتاحة 
       اشتراط دفع معلوم مجحف مقابل الحصول على المعلومة

       إتاحة ملخص لوثيقة أو جزء منها 
   100 3 العدد الجملي 

 المطالب المرفوضة وهو رفض ضمني.  أغلب يستنتج من هذا الجدول أنه لم يتم الرد على 
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 احصائيات التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة: -3-7
 المالحظات النسبة )%(  العدد  التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة 

   47 15 رد إيجابي في اآلجال 
     رد بالرفض في اآلجال

   47 15 مجموع الردود في اآلجال
   44 14 إيجابي بعد االجال  رد 

   3 1 رد بالرفض بعد اآلجال
   6 2 عدم الرد 

   53 17 مجموع الردود بعد اآلجال أو عدم الرد 
   100 32 المجموع العام 

   أقل من النصف.يستنتج من هذا الجدول أن الردود في اآلجال تمثل 

 بالتشريعات وبواقع النفاذالتحديات والمعوقات: النقائص المرتبطة -هـ
 ما يلي: تتمثل أبرز االشكاليات في

 ؛ عدم نشر أو البطء في نشر بعض البرامج واألنشطة ببوابة النقل واللوجستيك -
تحيين - في  المنشورة    نقص  واللوجستيك  المعطيات  النقل  ببببوابة  يتعلق  فيما  المعلومات وخاصة  عض 

 . اإلحصائية
يعنى  إ  عدم - داخلي  هيكل  بالوزار حداث  المعلومة  إلى  و بالنفاذ  لهذه ة  المعلومة  الى  بالنفاذ  المكلف  تفرغ  عدم 

إليه الموكولة  المهام  لحجم  بالنظر  للفصل   المهمة  عدد    33  وفقا  األساسي  القانون    2016لسنة    22من 
احداث هيكل    إمكانيةالمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة حيث نص على    2016مارس    24المؤرخ في  

 النفاذ الى المعلومة؛لي يعنى بداخ
 النفاذ الى المعلومة؛ الجهوية في مجال اإلدارات المركزية وبعض اإلدارات بمختلف  اإلطارات أغلب عدم تكوين  -
تأخير في و االستعداد جيدا لمطالب النفاذ    نقص فيالمصالح ينجر عنه    لدى بعض عدم توفر الموارد البشرية   -

 . االستجابة

 التوصيات والمقترحات -و
 تتمثل التوصيات والمقترحات بخصوص النفاذ الى المعلومة كما يلي: 

بالفصل  أ ضرورة   - الواردة  والمعطيات  باإلحصائيات  المعنية  واإلدارات  الخصوصية  العامة  اإلدارات  تتولى  ن 
أشهر   ثالثةالسادس من القانون األساسي المذكور أعاله توفير وتحيين هذه المعطيات دوريا وعلى األقل كل  

 ونشرها ببوابة النقل واللوجستيك أو ببوابة البيانات المفتوحة؛
إحداث  - بالوزار   ضرورة  المعلومة  إلى  بالنفاذ  يعنى  داخلي  العمومية  ةهيكل  والمنشآت  الخاضعة    وبالمؤسسات 

من القانون األساسي    33  وفقا للفصل   بالنفاذ الى المعلومة  ينبالنظر لحجم المهام الموكولة إلى المكلف  إلشرافها
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة حيث نص على    2016مارس    24المؤرخ في    2016لسنة    22عدد  

 ؛النفاذ الى المعلومةاحداث هيكل داخلي يعنى ب إمكانية
ى األولين عل وخاصة المسؤولين النفاذ إلى المعلومة في مجال اإلدارات بمختلف  اإلطارات أغلب ضرورة تكوين  -

   .الهياكل بالوزارة وبالمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة إلشرافها


