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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  الثانينشاط 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 

 النفاذ الى المعلومة. هيئة 
.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 

بالن المكلف  مهمة  تسهيل  على  فاذ اإلدارية 
 إلى المعلومة

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    النقل واللوجستيكتم نشرها أو  مطالب 
 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  سنة    من  خالل 
كوفيد  2020 جائحة  تداعيات  ان  بخصوص   19إال  ذلك  دون  حالت 

سنة   خالل  وتم  الحضوري.  اإلطارات    2021التكوين  تكوين  مواصلة 
دورة تكوينية عن بعد في محور "حق النفاذ الى المعلومة"   بتنظيمالمعنية 

لفائدة   2021جوان    8و  7بالتنسيق مع هيئة النفاذ الى المعلومة يومْي  
للنقلالمك الجهوية  باإلدارات  ونوابهم  المعلومة  الى  بالنفاذ  تنفيذا   لفين 
 .بين وزارة النقل وهيئة النفاذ الى المعلومةالممضاة تفاقية لال
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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

حول   تحسيسي  يوم  تنظيم  المعلومةتم  إلى  أوت    02بتاريخ    النفاذ 
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 
النشر   بواجب  يتعلق  فيما  الواب  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 

 العمومية الخاضعة إلشرافها. 
في  5 التصرف  مجال  في  إجراءات  .وضع 

 الوثائق واألرشيف 
األرشيف   تنظيم  وآليات  أساليب  ضبط 

 اإلدارية وتصنيف الوثائق 

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
سيق  بعد التن، قامت اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية والوسائل العامة 2021في إطار تنفيذ مخطط التكوين لسنة 

أمنتها مستشار  التي  في محور "حق النفاذ الى المعلومة"    ة عن بعد تكويني  ةور د   تنظيمبلى المعلومة  إالمكلف بالنفاذ  مع  
ب القضائية  الوحدة  رئيسة  عام  المعلومة  مقرر  الى  النفاذ  الى   ينالمكلف لفائدة    2021جوان    8و  7يومْي  هيئة  بالنفاذ 

 نظرا للوضع الصحي الحالي.   للنقل باإلدارات الجهوية نوابهمالمعلومة و 

 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
مخزن الحفظ واإلعتماد على الفهارس إلسترجاع الملفات وثائقها على ترتيب عددي متسلسل يسمح باإلستغالل األمثل ل

 وضمان وحدة الرصيد لفائدة المصلحة المحولة.

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

 :كما يليوهي  ببوابة النقل واللوجستيك عديد من المعلومات   بنشر 2021من سنة  الثانيالثالثي قامت الوزارة خالل 
 ؛2021و 2020تْي بعنوان سن للترقية   تْينداخلي  تْينمناظر تْين بخصوص  مذكر  02 -
 ؛ 2020مذكرة بخصوص امتحانين مهنيين لترقية بعض العملة للرتب الموالية بعنوان سنة  -
 ؛مذكرة في مجال الطيران المدني -
 ؛النقل واللوجستيكببوابة الطيران المدني و  النقل البري يْ خاصة بمجال ترتيبية  نصوص  -
 ؛ قائمة المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة ونوابهم باإلدارات الجهوية للنقل واللوجستيكتحيين  -

 حول النفاذ إلى المعلومة ونشره ببوابة النقل. ولهذا وقد تم إعداد تقرير الثالثي األ        
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 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  الثانيالثالثي 

 معطيات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على وزارة النقل واللوجستيك 
عدد 
 المطلب

 الصورة المطلوبة للنفاذ الى المعلومة  طالب المعلومة طريقة ورود المطالب 
مكتب 
 الضبط

البريد 
 االلكتروني 

شخص 
 ( 1طبيعي )

شخص 
 (2معنوي )

على عين  
مقتطفات من  نسخة الكترونية نسخة ورقية  المكان

 المعلومة
33 *     2   * *   
34 *     2   * *   
35 *     2   * *   
36 *     2   * *   
37 *     2   * *   
38 *   1     *     
39 *     3   * *   
40   * 2       *   
41 *     3   * *   
42 *   5     * *   
43 *     2   *     
44 *     2   *     
45 *     2   *     
46 *     2   *     
47 *     2   *     
48 *     2   *     
49 *   1       *   
50 *   1     *     
51 *     3   * *   
52   * 1       *   
53   * 3       *   
54 *   1     *     
55 *   1     *     
56 *   1     *     
57 *   1     *     
58 *   1     * *  
59 *   1     *    
60 *   1     *    
61   * 1       *  
62   * 4       *  
63   * 1       *  
64   * 4       *  
65 *   1     * *  
66   * 1       *  
67 *   1     *    
68   * 1       *   
69 *   1       *   
70   * 1       *   
71 *     3   * *   
72 *   2     * *   
73 *     3   * *   

  26 29  16 25 10 31 المجموع 

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

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

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

نقل   33 حول  التحسيسية  الحمالت  برنامج 
   3432القضية            عدم االختصاص  العامالت والعملة بالقطاع الفالحي 

والعملة   34 العامالت  لنقل  استشارية  لجان  تركيز 
   3435القضية            عدم االختصاص  بالقطاع الفالحي 

بطاقة نقل العامالت هل تمت المصادقة على   35
   3434القضية            بصدد االنجاز والعملة بالقطاع الفالحي 

مخرجات االجتماع مع وزارة المالية حول نقل  36
   3433القضية            عدم االختصاص  العامالت والعملة بالقطاع الفالحي 

               عدم االختصاص  أسباب تمديد رفض تمديد خط لواج 37
بتاريخ   38 بالمهدية  اللواج  لمحطة  المعاينة  تقرير 

     *  3  *      عدم االختصاص  2019ديسمبر 

39 
التي اودعت   المالية  قائمة المؤسسات  قوائمها 

األداء  وتقارير  الحسابات  مراجعي  وتقارير 
 والتدابير التي تم اتخاذها في الغرض

*      *  3 *     

بالمنظمة   40 واللوجيستيك  النقل  وزارة  عالقة 
               * الدولية للشغل بخصوص الشغل البحري 

41 
للعجالت   قانوني  غبر  تركيب  مسألة  توضيح 
اسناد  بعدم  قرار  نفي  أو  وتأكيد  المطاطية 

 الفحص الفني للعجالت المهربة 
*               

لإلطارات   42 التونسية  للشركة  رقابة  تقرير 
               عدم االختصاص  19/12/2016المطاطية بتاريخ 

للنقل  43 الجهوية  االستشارية  اللجنة  محضر 
               عدم االختصاص  24/11/2020بتاريخ 

للنقل  44 الجهوية  االستشارية  اللجنة  محضر 
               عدم االختصاص  26/10/2020بتاريخ 

للنقل  45 الجهوية  االستشارية  اللجنة  محضر 
               عدم االختصاص  12/2020/ 01بتاريخ 

للنقل  46 الجهوية  االستشارية  اللجنة  محضر 
               عدم االختصاص  22/12/2020بتاريخ 

47 
على  المراقبة  لدوريات  اليومية  الجداول 

مع بيانات   2020الى    2015الطرقات من  
 تخص المخالفين واالعوان 

عدم توفر المعلومة 
   3487القضية  * 3  *      المطلوبة 

               * تعمير استمارة 48

النتظار   49 اإلضافي  المعلوم  في  مفصلة  قائمة 
               * السفن خالل العشرية األخيرة  

50 
بتونس   الجهوي  االتحاد  بين  اتفاق  محضر 

بتاريخ   الفصل    2018والوزارة  تفعيل  حول 
 المتعلق بتحفيز أعوان شركات النقل 15

*               

محطة   51 إلضافة  د  الخط  إلنجاز  الدراسات 
     *   3 *     * القباعة

عدم توفر المعلومة  خّطة الوزارة إلنقاذ الشركة الجهوية للنقل بنابل  52
               المطلوبة 

53 
من  القطارات  حوادث  عدد  حول  إحصائيات 

سنة    2010سنة   والخسائر    2021إلى 
 البشرية والمادية الناجمة عنها 

*               
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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

               * 12/01/2021مآل عريضة بتاريخ  54

55 
من  الطرقات  على  للمراقبة  اليومية  التقارير 

تخص    2020الى    2015 بيانات  مع 
 المخالفين واالعوان 

المعلومة عدم توفر 
     * 3  *      المطلوبة 

                العريضة في طور الدرس 23/10/2019بتاريخ  مآل عريضة 56

57 
نسخة من تقرير المعاينة التي تم اجراؤها في 

اللواج   2019ديسبمر   محطة  استغالل  قرار 
 2020بالمهدية المؤرخة في جانفي 

بصدد جمع المعطيات  
للنظر في جلسة في  

 الغرض
     *  3 *     

     * 3  *      * 23/10/2019بتاريخ  مآل عريضة 58

59 
بتاريخ   المنعقدة  الجلسة  محضر 

االضراب    19/05/2021 الغاء  حول 
يوم   الجامعة    20/05/2021المقرر  بين 

 العامة للنقل والوزارة 
*               

60 
بتاريخ   المنعقدة  الجلسة  محضر 

االضراب    19/05/2021 الغاء  حول 
يوم   الجامعة    20/05/2021المقرر  بين 

 العامة للنقل والوزارة 
*               

61 
القائمة اإلسمية للمشاركين في  الحصول على  

مطار   توسعة  مشروع  وتنفيذ  تصور  صفقة 
المالية  القيمة  بيان  مع  الدولي  قرطاج  تونس 

 للعروض
               عدم االختصاص 

62 
الجهة التي تحدد والكيفية التي يتم من خاللها 

ا تذاكر  أسعار  وكل تحديد  الداخلي  لطيران 
تسعيرة  تهم  اإلطار  نفس  في  اخرى  معلومة 

 تونس -خط جربة
*               

النقل  63 تعريفة  في  للزيادات  المنظمة  القوانين 
               * بالنسبة لشركات النقل الجهوية 

64 

الجهة التي تحدد والكيفية التي يتم من خاللها 
تحديد أسعار تذاكر الخطوط التونسية السريعة  

جربة ومردودية -وخاصة خط تونس العاصمة
العاصمة تونس  ببقية -خط  مقارنة  جربة 

تونس  خط  مع  بالمقارنة  وخاصة  الخطوط 
العاصمةصفا-العاصمة وتونس  توزر -قس 

بقائمة  المسجلين  المسافرين  عدد  ومعدل 
االنتظار في خط تونس العاصمة / جربة بكل 

 رحلة وسنويا

               عدم االختصاص 

صيانة   65 ميكانيكي  امتحانات  جلسة  محضر 
               * 2018جويلية  24الطائرات بتاريخ 

نسخة من جميع الوثائق المتعلقة بمشروع ربط  66
               عدم االختصاص  سليمان ببرج السدرية بالسكة الحديدية 

67 
محطة   استغالل  بخصوص  عرائض  مآل 

بين   المؤرخة  بالمهدية   2017اللواج 
 2019و

     * 3  *      إجابة سابقة 

68 
المباشرة   الجوية  الرحالت  إلغاء  بأسباب  مدي 
التونسية  الجوية  الخطوط  تؤمنها  كانت  التي 
بين تونس وبيروت منذ السنة الماضية ومتى 

 سيتم إستئناف الرحالت؟ 
               عدم االختصاص 

               * 2021مارس  30مده بمكتوب مؤرخ في  69
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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

70 

او   االتفاقية  أو  القانوني  المرجع  من  نسخة 
جزيرة   بطاحات  يسمح ألعوان  جلسة  محضر 
بكل   المجاني  بالنقل  التمتع  وعائلتهم  جربة 

الشركة  او   حافالت  بمدنين  للنقل  الجهوية 
 لمدن  بعض الخطوط الحضرية او بين ا

               عدم االختصاص 

71 

التدقيق   مهمة  بعد  المنجز  التقرير  من  نسخة 
حول إجراءات التصرف في المخزون بالشركة 

  02الوطنية للسكك الحديدية التونسية بتاريخ  
بالنسخة من االجوبة    2018جانفي   مع مده 

 المقدمة في الغرض من قبل الشركة 

*               

72 

يطلب   وتنظيمها  الخارجية  التجارة  بحث حول 
معطيات تتعلق بتوريد السيارات ووسائل النقل 
وأثرها على االسطول في تونس ومعدل اعمار 
المعنمدة لتشجيع االفراد   السيارات واإلجراءات 
النقل  وسائل  وعدد  االسطول  تجديد  على 

 خاص ال

               عدم االختصاص 

73 
نسخة من عقد اللزمة وتوابعه المبرم مع شركة 
"تاف تونس الستغالل مطار المنستير الدولي  

 ومطار النفيضة الدولي 

دعوتها لالتصال باإلدارة 
العامة للطيران المدني 

عليها ألن قصد االطالع 
بها معطيات حساسة 

 بخصوص التعاون الدولي

              

  5 8 8 8   41 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
الثالثي    المعلومة    08،  2021من سنة    الثانيورد خالل  الى  النفاذ  لهيئة  بالجدول  قرارات  مبين  كما هو 
  :المصاحب 

 التنفيذ  قرار الهيئة البيان  القضية

1464 
نسخة ضوئية من رخصة استغالل النقل الجوي   من  تمكينهاعدم  

 .الممنوحة لشركة بلجيكية
األصل   وفي  شكال  الدعوى  بإلزام قبول 

 الوزارة بتسليمها الرخصة. 
في طور 
 االنجاز 

1646 
- 

1701 

النقل نسخة  عدم تمكينها من   ضوئية من كتب االتفاق بين وزارة 
استغالل   بامتياز  المتعلق  "تاف"  التركية  النفيضة والشركة  مطار 

 الدولي. 

األصل   وفي  شكال  الدعوى  بإلزام قبول 
عين  تب  الوزارة على  االطالع  من  مكينها 
 المكان

في طور 
 االنجاز 

  رفض الدعوى شكال.  .2013فيفري  14من مآل عريضة بتاريخ  تمكينهعدم  2212
  رفض الدعوى شكال.  .2016فيفري  18من مآل عريضة بتاريخ  تمكينهاعدم  2211

1299 
قبل   من  المدفوع  والقسط  للفدية  النهائية  القيمة  من  تمكينه  عدم 
إلطالق  القراصنة  مع  التفاوض  مبلغ  بخصوص  التونسية  الدولة 

 .2010في سنة   2سراح سفينة حنبعل 
  .صالأالقبول شكال والرفض 

  رفض الدعوى شكال.  تمكينه من إجابة وزارة النقل على مكاتيبه.عدم  2195
  رفض الدعوى شكال.  .2017فيفري 06مآل عريضة بتاريخ من عدم تمكينه  2215
  رفض الدعوى شكال.  .2013فيفري  13مآل عريضة بتاريخ من عدم تمكينه  2217

  08 العدد الجملي 
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 متابعة النفاذ الى المعلومة بالقطاع: -3
الثالثي    )ث،  2021من سنة    الثانيورد خالل  المعلومة    مطلب   (13الثة عشرة  إلى  المنشآت  تنفاذ  خص 

تمت  الوزارة  إلشراف  الخاضعة  و   العمومية  معها  بالتنسيق  بعضها  االختصاص  معالجة  بعدم  المطلب  اعالم صاحب 
مع  تفاديا للتأخير المحتمل في معالجتها  وحدها والتي ليست موجودة بالوزارة  ت  نشآألغلب المطالب التي تهم هذه الم

 .واإلفادة التعهد بهاتم إرسالها اليها قصد  فقطتخص المنشآت العمومية طعون  05ت كما ورد  .المنشآت المعنية
 

 االحصائيات: -4
 :  2021من سنة  الثانيبخصوص 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 41 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 (5) 100 41 الرد اإليجابي 

 (1) 46 19 رد إيجابي    

 و جاهزية المعلومة أ الرد بعدم توفر    
 (2) 15 6 بنقص أو بعدم وضوح المطالب و  أ     

 (3) 39 16 الرد بعدم اإلختصاص    

 (4)   الرد الرد بالرفض أو عدم 

   20 8 مطالب التظلمات

    12 5 مطالب الطعون

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

 موزعة كما يلي:  %100وقد بلغت نسبة الرد اإليجابي 
 %46إتاحة المعلومة:  •
 %15: أو بنقص أو بعدم وضوح المطالب  الرد بعدم توفر أو جاهزية المعلومة •
 % 39الرد بعدم اإلختصاص:  •
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 2021و  2020سنتْي ل الثالثي الثاني جدول مقارنة متابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة بين 

 البيان
 عدد مطالب الثالثي الثاني 

 النسبي  التطور
% 

 المالحظات
2020 

النسبة  
% 

2021 
النسبة  

% 

   116 100 41 100 19 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

  5 100 41 95 18 الرد اإليجابي 

  5-   5 1 الرد بالرفض أو عدم الرد 

  9 20 8 11 2 مطالب التظلمات

  7 12 5 5 1 مطالب الطعون

 
الجدول     هذا  من  بالثالثية    تضاعفويستنتج  مقارنة  النفاذ  مطالب  مع    ةالثانيعدد  الفارطة  الرد    تحسنللسنة  في 

 .عليهاالتظلم والطعون نتيجة البطء في الرد طالب مكما ارتفعت   حيث تم الرد على جميع المطالب اإليجابي 

يلي جداول إحصائية لو       الذي  مفيما  الهيكل  النفاذ وحسب نوعية  المعلومة حسب صيغة  إلى  النفاذ  تابعة مطالب 
لديه المعلومة وحسب نوعية الطالب وحسب محاور االهتمام. كما تم اعداد جداول بخصوص التأخير في الرد على  

 .نفاذ إلى المعلومةمطالب ال

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

   حضور شخصي 

 76 31 مكتب الضبط 

 24 10 بريد الكتروني 

 100 41 العدد الجملي

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

 

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

   على عين المكان االطالع
 53 29 الحصول على نسخة ورقية 

 47 26 الحصول على نسخة إلكترونية 

   الحصول على مقتطفات 

 100 55 العدد الجملي 

 . طلب نسخة ورقية والكترونية المطالب تتضمنبعض 
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 احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نوعية الهيكل المطلوب: -3-3
 المالحظات  النسبة )%(  العدد  نوعية الهيكل المطلوب 

   47 22 المصالح المركزية بالوزارة
 * 26 12 اإلدارات الجهوية

   28 13 المنشآت والمؤسسات العمومية
 ** 100 47 العدد الجملي 

 .مطالبا تخص اإلدارة الجهوية للنقل بالمهدية 11*: 
 ف )الوزارة والمنشآت العمومية(.أطرا**: مطالب تخص عدة 

 احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نوعية الطالب:-3-4
 المالحظات  النسبة )%(  العدد  نوعية الطالب 

من إناث مطلب  03تلقي  61 25 شخص طبيعي   
   46 19 مواطن عادي -1
   5 2 باحث -2
   2 1 طالب -3
   5 2 صحفي-4
   2 1 نائب -5

   39 16 شخص معنوي
       شركة -1
   27 11 جمعية-2
   12 5 منظمة-3
       إدارة-4
       حزب-5

   100 41 العدد الجملي 

 مطالب الموجهة للوزارة. ال بأكثرُيحظون   طبيعيينيستنتج من هذا الجدول أن األشخاص ال

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

 المالحظات (%النسبة ) العدد  أهم محاور االهتمام
   71 29 معطيات عامة أو تقارير أو دراسات أو قائمات 

   5 2 احصائيات 
   20 8 الغاء أو تحيين( محاضر جلسات أو مقررات )اسناد أو 

      وثائق صفقات أو شراءات أو لزمات ونتائجها 
      وثائق مناظرات وبرامجها ونتائجها )انتدابات أو ترقيات أو امتحانات مهنية( 

   5 2 تقارير تفقد أو رقابة أو تحقيق
   100 41 المجموع

 (.%71طالبي النفاذ إلى المعلومة )تمثل المعطيات والتقارير والدراسات أغلب اهتمام 
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 : المعلومةاحصائيات التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى -3-6
 المالحظات النسبة )%(  العدد  التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة 

   68 28 رد إيجابي في اآلجال 
       رد بالرفض في اآلجال

   68 28 مجموع الردود في اآلجال
   32 13 اآلجال رد  إيجابي بعد 

       رد بالرفض بعد اآلجال
       عدم الرد 

   32 13 مجموع الردود بعد اآلجال أو عدم الرد 
   100 41 المجموع العام 

   .تزيد على الثلثْينيستنتج من هذا الجدول أن الردود في اآلجال 

 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؛ المركزية في مجالاإلدارات 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
 التوصيات والمقترحات بخصوص النفاذ الى المعلومة كما يلي: تتمثل 
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  
 وابة النقل واللوجستيك أو ببوابة البيانات المفتوحة؛ونشرها بب

بالوزار  - المعلومة  إلى  بالنفاذ  يعنى  داخلي  هيكل  إحداث  العمومية  ةضرورة  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

األولين على وخاصة المسؤولين النفاذ إلى المعلومة في مجال اإلدارات بمختلف  اإلطارات أغلب ضرورة تكوين  -
   .الهياكل بالوزارة وبالمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة إلشرافها


