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 المقدمة -أ

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

 الواب.  المكلف بالنفاذ الى المعلومة يعد تقريرا ثالثيا يرفعه إلى رئيس الهيكل ويتم نشره على موقع 
من سنة  الثالثالثالثي بخصوص النفاذ الى المعلومة خالل  وزارة النقلنشاط  هذا التقرير يبينو 
2019.  

 
 : معطيات عامة -ب

 :ملخص لخطة العمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة-1
 :لتكريس حق النفاذ إلى المعلومةالتمشي التالي تعتمد وزارة النقل حاليا على 

 
 تقدم االنجاز ناصر الع

 .وضع نظام ناجع لتلقي مطالب النفاذ والرد عليها1
.وضع دليل إجراءات عملي حول مسار تلقي 1.1

 مطالب النفاذ والرد عليها

سيتم اعتماد دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص بالهياكل 
الخاضعة للقانون األساسي المتعّلق بالحق في النفاذ إلى 

 المعلومة الذي أعدته هيئة النفاذ الى المعلومة. 
.إحداث لجنة استشارية حول الحق في النفاذ إلى 2.1

 المعلومة
المؤرخ في  193تم احداث اللجنة بمقتضى المقرر عدد 

 05وقد باشرت اعمالها انطالقا من  2019جويلية  31
 .2019سبتمبر 

.إصدار منشور داخلي لحث المصالح اإلدارية على 3.1
 تسهيل مهمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

بتاريخ  11تم استصدار منشور السيد وزير النقل عدد -
جميع  حيث تمت دعوة في الغرض 2018أفريل  26

ضرورة موافاة ى إلالمصالح المركزية والجهوية بالوزارة 
المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالمعلومات التي تم نشرها 
أو تحيينها ببوابة النقل وبنسخ من مطالب النفاذ إلى 
 المعلومة الواردة عليها واالجابات عليها خالل كل ثالثية.

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

والجهوية بالوزارة لتطبيق مقتضيات منشور السيد رئيس 
حول  2018ماي  18المؤرخ في  19الحكومة عدد 

 .الحق في النفاذ الى المعلومة
 .إعداد مخطط تكويني حول النفاذ إلى المعلومة2

 طارات المركزية والجهويةتنظيم دورة تكوينية لفائدة اإل
إطارا من المكلفين  43تكوين  2018تم خالل سنة -

 بالنفاذ الى المعلومة مركزيا وجهويا؛
مواصلة تكوين اإلطارات  2019سيتم خالل سنة -

المعنية وخاصة المسؤولين ببرمجة دورتين تكوينيتين في 
. وقد تم امضاء اتفاقية بين وزارة النقل وهيئة الغرض
لى المعلومة وسيتم خاللها تنفيذ برامج التكوين النفاذ ا

 بالتعاون مع الهيئة المذكورة.
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 تقدم االنجاز ناصر الع
.تحسيس مختلف اإلطارات اإلدارية حول قانون النفاذ 3

 الى المعلومة
 تنظيم يوم تحسيسي حول النفاذ إلى المعلومة

بتاريخ  تم تنظيم يوم تحسيسي حول النفاذ إلى المعلومة
بمشاركة هيئة و النقل  وزارة تحت اشراف 2019أوت  02

وجميع رؤساء الهياكل المركزية النفاذ الى المعلومة 
 .والجهوية بالوزارة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية

.إعداد إجراءات وآجال لتطوير وتحيين موقع الواب 4
 فيما يتعلق بواجب النشر التلقائي

علومات اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم الممراسلة 
تنظيم جلسات حول تحيين بوابة النقل و والنقل الذكي 

مع عمل حول تطوير وتحيين موقع الواب بالتنسيق 
  .اإلدارة العامة المعنية

 يتم التحيين دوريا وكلما دعت الحاجة الى ذلك-
ارسال مكتوب  2019مارس من سنة  شهرتم خالل -

من قبل  للهياكل قصد تحيين المعطيات ببوابة النقل
لجنة متابعة محتوى مواقع الواب لوزارة النقل رئيسة 

 وللمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة إلشرافها.
 تنظيم جلسات عمل مع المصالح المختصةسيتم -

 .بخصوص النشر التلقائي للمعلومة
.وضع إجراءات في مجال التصرف في الوثائق 5

 واألرشيف
ضبط أساليب وآليات تنظيم األرشيف وتصنيف الوثائق 

 اإلدارية

جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية تحيين يتم حاليا 
سلسلة من االجتماعات مع تفقدية االرشيف عقد بعد 

ويتم  .عرضها على المصادقة النهائيةالوطني، قبل 
مصادقة األرشيف الوطني بعد  نظام التصنيفتحيين 

 .على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية
 

بخصوص مكتوب هيئة النفاذ الى المعلومة  المصالح المختصة بوزارة النقلوقد تمت مراسلة 
والتقييمي حول مدى احترام الهياكل العمومية اللتزاماتها الرقابي ها ممارسة دور حول وارد على الوزارة ال

. وقد تمت وحثهم بالخصوص على النشر االستباقي للمعلومة في مجال تكريس حق النفاذ الى المعلومة
 .2019جويلية  10الهيئة في الغرض بتاريخ  إجابة

 في مجال النفاذ إلى المعلومة:والندوات  التكوين-2
شاركت وزارة النقل في اليوم التحسيسي الذي نظمته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

المستوى الجيد الذي بلغت اليه تونس في حيث تم التطرق إلى  2019جويلية  29يوم فرع شمال إفريقيا 
 لنفاذ إلى المعلومة.والمتعلق بحق ا 2016لسنة  22مجال حق النفاذ إلى المعلومة وأهمية القانون عدد 

إضافة إلى ذلك نظمت وزارة النقل يوما تحسيسيا حول حق النفاذ إلى المعلومة بالتعاون مع هيئة 
 .2019أوت  02النفاذ إلى المعلومة وذلك يوم 

في ورشة عمل لمناقشة مشروع األمر الحكومي  2019سبتمبر  03وشاركت وزارة النقل يوم 
لي لتنظيم األنشطة المتصلة بالنفاذ إلى المعلومة صلب الهياكل المتعلق بشروط إحداث هيكل داخ

 العمومية.
كما شاركت وزارة النقل في الملتقى الذي نظمته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وذلك 

حيث وقع التطرق لعديد من بمناسبة اليوم العالمي للنفاذ إلى المعلومة  2019سبتمبر  27و 26يومي 
 .ذلكاآلليات الكفيلة للتحقيق تركيز هدف التنمية المستدامة للنفاذ إلى المعلومة و مسائل لعل أهمها لا
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 إمضاء إتفاقية شراكة:-3
في إطار العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وتعزيز مبدأ الشفافية، أشرف وزير النقل        

مع السيد عماد الحزقي رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ  2019أوت  02السيد هشام بن أحمد اليوم الجمعة 
يوان وزير النقل الى المعلومة على يوم تحسيسي بعنوان "حق النفاذ الى المعلومة" وذلك بحضور رئيسة د
وبحضور وسائل  والمديرين العامين للشركات تحت اإلشراف واطارات رفيعة المستوى بالوزارة وبالهيئة

ماعندنا مانخبيو" حيث تم التطرق الى اآلليات التي تم وضعها في وزارة #اإلعالم وذلك تحت شعار "
يث تم تحسيس جميع الحاضرين بأهمية النقل من أجل تنفيذ القانون المنظم لحق النفاذ إلى المعلومة ح

القانون المذكور أعاله وعلى إحتكام الوزارة إلى مبادئ الشفافية وحرصها على تمكين مختلف طالبي 
 النفاذ إلى المعلومة من طلباتهم في إطار القانون وفي اآلجال.

 .تعاون وشراكة بين وزارة النقل وهيئة النفاذ إلى المعلومة تم إمضاء إتفاقية ،وفي هذا الصدد        
جهود الوزارة في مجال حق الّنفاذ بدعم سنة قابلة للتجديد ثالث مرات وتتعلق هذه اإلتفاقية التي تدوم 

عداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسيس  إلى المعلومة وخاّصة في مجال الّنشر التلقائي للمعلومات وا 
تطوير اإلجراءات المتعلقة بممارسة هذا الحق. كما سيتم إعداد وتنفيذ برامج تكوينية في  والمساهمة في

مجال النفاذ إلى المعلومة مّوجهة إلى المكلفين بالنفاذ ونّوابهم وأعوان الوزارة على المستويين المركزي 
 والجهوي. 

 اإلجراءات المتخذة في مجال التصرف في الوثائق واألرشيف:-4
رة التصّرف في الوثائق واألرشيف التابعة لإلدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات إداأتمت 

تنسيق لوذلك با تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوزارةوالتصرف في الوثائق واألرشيف 
إلى هذه الجداول في صيغتها النهائية  ةإحال وقد تمتمع اإلدارات المعنية بالوزارة واألرشيف الوطني 

تمكن مصالح الوزارة من اإلطالع على  المعنيةدارة كما أن اإل .عليها صادقةاألرشيف الوطني للم
 . أرشيفها كلما تقدمت بمطلب في الغرض

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

حسب  ببوابة النقل المعلوماتمن عديد  بنشر 2019من سنة  الثالثالثالثي قامت الوزارة خالل 
 :الجدول التالي

 السيد وزير النقل؛ بأنشطةبالغا وخبرا متعلقة  25 -
 ؛حول حق النفاذ إلى المعلومة برنامج اليوم التحسيسي -
 ؛المتعّلق بإحداث لجنة استشارية للنفاذ إلى المعلومة المقّرر -
 ؛2019تقرير الثالثي الثاني حول النفاذ الى المعلومة لسنة  -
 ؛2019بعنوان سنة للترقية داخلية  اتمناظر  10 -
 ؛بوزارة النقل للترقيةداخلية  تينللناجحين في مناظر  تيننهائي (02تين )قائم -
 ؛طبقا لإلجراءات المبسطة 01/2019إعالن عن طلب عروض وطني عدد  -
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 ؛إعالن عن إسناد صفقة -
 .بمجال النقل البحري ةاالحصائيالمشاريع والتقارير  تحيين-

 :البيانات المفتوحة بقطاع النقل-2
ومزيد إثراء محتوى بوابة البيانات المفتوحة تنفيذ خطة الوزارة في مجال البيانات المفتوحة في إطار 

 مجاالت: 05عن  125عدد البيانات: و   http://data.transport.tn)الرابط: الخاصة بقطاع النقل
اإلدارة العامة ، تتمثل أنشطة (10والرصد الجوي  5، النقل الجوي 25، النقل البحري 85النقل البري 

 فيما يلي: 2019خالل الثالثي الثالث لسنة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي 
 الممتدة الفترة النقل خالل بقطاع المفتوحة البيانات مجال في تكوينية اتدور  في المشاركة ✓

 الوظيفة بوزارة اإللكترونية اإلدارة وحدةتم تنظيمها من قبل  2019 جوان 25 إلى 10 من
 ؛الدولي البنك مع بالتعاون العمومية والسياسات اإلدارة وتحديث العمومية

 2019جويلية  05إلى  03من  النقل بقطاع المفتوحة البيانات مجال في تكوينية دورةتنظيم  ✓
 ؛"PAGOF" المفتوحة الفرنكفونية الحكومات دعم برنامج تنفيذ إطار في وذلك

 البيانات استعمال إعادة حاالت تحديد حول 2019أوت  29بتاريخ  عمل جلسة عقد ✓
 مواصلة إطاروذلك في  المفتوحة البيانات باعتماد تطويرها يمكن والتي النقل بقطاع الخاصة
 في الغرض؛ 2019 أفريل 30 بتاريخ المنعقدة العمل ورشة خالل به القيام تمّ  الذي العمل

 2020 جانفي شهر خالل تنظيمها المزمع" Hackathon" لمسابقة اإلعداد المشاركة في ✓
 اإلدارة وتحديث العامة والسياسات العمومية الوظيفة بوزارة اإللكترونية اإلدارة وحدة قبل من

 على باالعتماد الجوال الهاتف أو الواب عبر تطبيقات تطوير حول الدولي البنك مع بالتعاون
 المنعقدة العمل ورشة خالل تحديدها تمّ  التي المفتوحة للبيانات االستعمال إعادة حاالت
وفرق العمل المسابقة من خالل تمثيل الوزارة بلجنة تنظيم وذلك  2019 أفريل 30 بتاريخ

 المحدثة في الغرض؛
 2018-2020 (OGP) شراكة الحكومة المفتوحةالمشاركة في أعمال لجنة قيادة برنامج  ✓

تصميم " والمتمثل في ةلثخطة العمل الوطنية الثاتعهد وزارة النقل ضمن بخاصة فيما يتعلق 
وتركيز قاعدة بيانات موحدة لمحطات النقل البري على المستوى الوطني ونشرها في شكل 

 (."Référentiel National d'Arrêtsمفتوح "
 
 النفاذ إلى المعلومة حسب الطلب:-د

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

 التالية:ول احسب الجد 2019من سنة  لثالثالثي الثا
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 النقلمعطيات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على وزارة 
عدد 
 المطلب

  

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

 االلكتروني
شخص طبيعي 

(1) 
شخص معنوي 

(2) 
على عين 

 المكان
نسخة 
مقتطفات من  نسخة الكترونية ورقية

 المعلومة
67 *     2   *     
68 *     3   * *   
69   * 1     * *   
70 *     2   *     
71 *     3   *     
72 *   1     *     
73   * 1       *   
74   * 1       *   
75   * 1       *   
76   * 1       *   
77   * 1       *   
78 *     3   *     
79 *   1     *     
80   * 1       *   
81   * 1       *   
82 *     3   *     
83   * 1       *   
84 *     3     *   

   11 9   7 11 9 9 المجموع 

 نائب-5صحفي,-4طالب, -3باحث, -2مواطن عادي, -1 شخص طبيعي:.1
 حزب-5إدارة, -4منظمة, -3جمعية, -2شركة, -1 شخص معنوي:.2

 

    

 
 معطيات حول مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على وزارة النقل

     

عدد 
 موضوع المطالب المطلب

مطلب تمت 
اإلجابة عليه 

 بالقبول

مطلب 
تمت 

اإلجابة 
عليه 
 بالرفض

 سبب الرفض
مطلب 

تظلم لدى 
رئيس 
 الهيكل

سبب 
التظلم 

(3) 

الرد 
على 
مطلب 
 التظلم

طعن لدى 
هيئة النفاذ 
 الى المعلومة

قرار 
 الهيئة

67 
مآآآآآآل مطلآآآآآب موجآآآآآه الآآآآآى وزارة النقآآآآآل 

بخصآآآآآوص  2018مآآآآآاي  15بتآآآآآاريخ 
تآآرخيص فآآي اسآآتعمال سآآيارة كتاكسآآي 

 فردي.

عدم جاهزية 
المعلومة 
)بصدد 
 الدرس(

             

68 

قائمآآآآآة فآآآآآي جميآآآآآع حآآآآآوادث الطآآآآآائرات 
المدنيآآآآة واآلالت الطآآآآائرة الجآآآآد خفيفآآآآة 
ذات المحرك التي جآدت داخآل التآراب 

إلآآآى حآآآدود  2010التونسآآآي منآآآذ سآآآنة 
 مآآع ذكآآر تآآاريخ الحآآادث، 2019سآآنة 

 الحادث.نوع الطائرة وأسباب 

*             

69 

طلب من خالله الحصول علآى نسآخة 
ورقيآآآآآة ونسآآآآآخة إلكترونيآآآآآة مآآآآآن تقريآآآآآر 
التفقديآآآآة العامآآآآآة بخصآآآآوص المنآآآآآاظرة 
الداخليآآآة للترقيآآآآة مآآآن رتبآآآآة تقنآآآي إلآآآآى 

  .2017تقني أول لسنة 

          عدم الرد *  
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عدد 
 موضوع المطالب المطلب

مطلب تمت 
اإلجابة عليه 

 بالقبول

مطلب 
تمت 

اإلجابة 
عليه 
 بالرفض

 سبب الرفض
مطلب 

تظلم لدى 
رئيس 
 الهيكل

سبب 
التظلم 

(3) 

الرد 
على 
مطلب 
 التظلم

طعن لدى 
هيئة النفاذ 
 الى المعلومة

قرار 
 الهيئة

70 
طلب نسخة ورقية تتضمن تواريخ 
تنفيذ الغاء تراخيص تعاطي نشاط 
النقل العمومي غير المنتظم 

 لالشخاص بوالية نابل

عدم 
              االختصاص

قائمآآة بيانيآآة مفصآآلة لآآرخص التاكسآآي  71
 المسحوبة بوالية المنستير 

عدم 
              االختصاص

72 
نسآآآخة ورقيآآآآة مآآآن عقآآآآد لزمآآآة وكآآآآراس 

المتعلآآآآآآآق  1شآآآآآآآروط والملحآآآآآآآق عآآآآآآآدد 
بحضيرة إصآالح البآواخر بمينآاء منآزل 

 .CMRTبورقيبة والمبرم مع شركة 
*             

73 
نسخة إلكترونية من نتيجة المناظرة 

للترقية من رتبة تقني إلى الداخلية 
 2017تقني أول لسنة 

*              

74 
نسخة إلكترونية من محضر جلسة 
لجنة المناظرة الداخلية للترقية من رتبة 

  2017تقني إلى تقني أول لسنة 
  * 

حماية 
المعطيات 
 الشخصية

     

75 
نسخة الكترونية من دراسة مردودية 
خط جوي محتمل بين تونس والرياض 

 )مراجعة(.

عدم جاهزية 
المعلومة 
)بصدد 
 التحيين(

             

نسخة الكترونية من خريطة مسالك  76
 الحافالت لكل خط بتونس الكبرى.

عدم 
           االختصاص

77 
نسآآخة الكترونيآآة مآآن معطيآآات تخآآص 
أشآآآآغال تهيئآآآآة ابآآآآواب الرحيآآآآل بمطآآآآار 

 جربة جرجيس الدولي.
عدم 

              االختصاص

78 
معطيآات تخآص بعآض اعآوان الشآركة 
التونسآآية للمالحآآة وتآآنقالتهم مآآع العلآآم 
وأنآآه أرسآآل نفآآس المطلآآب الآآى الشآآركة 

 المعنية.
          عدم الرد *  

79 

نسآآآآآخة قانونيآآآآآة مآآآآآن الملآآآآآف الخآآآآآاص 
بالشكاية التي تقدم بها إلى وزيآر النقآل 

 2018ديسآمبر  10والمتفقد العام منذ 
والتي تضمنت عديآد القآرارات الصآادرة 
عآآآآآآن الآآآآآآرئيس المآآآآآآدير العآآآآآآام للشآآآآآآركة 

التونسآآآآآآية الوطنيآآآآآآة للسآآآآآآكك الحديديآآآآآآة 
 هومحضر الجلسة المنعقدة تحآت أوامآر 

للنظآآآآر فآآآآي  2019فآآآآي شآآآآهر أفريآآآآل 
 تسوية وضعيته المهنية.

          عدم الرد *  

80 

الحصول على عدد الحافالت التابعة 
للشركة الجهوية للنقل بمدنين "نيابة 
جربة" والتي تعرضت لعملية حرق 

ومكان الحادث والخسائر  2019سنة 
 المادية والتقديرية بالدينار التونسي.

          عدم الرد *  

81 
معرفآة مآدى إطآالع وزارة النقآل والسآيد 
وزير النقل علآى تطبيآق علآى الهواتآف 
الذكيآآآآآآآة المنجآآآآآآآز مآآآآآآآن قبآآآآآآآل الشآآآآآآآباب 

          عدم الرد *  
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عدد 
 موضوع المطالب المطلب

مطلب تمت 
اإلجابة عليه 

 بالقبول

مطلب 
تمت 

اإلجابة 
عليه 
 بالرفض

 سبب الرفض
مطلب 

تظلم لدى 
رئيس 
 الهيكل

سبب 
التظلم 

(3) 

الرد 
على 
مطلب 
 التظلم

طعن لدى 
هيئة النفاذ 
 الى المعلومة

قرار 
 الهيئة

فآآآآي نسآآآآخته االولآآآآى والآآآآذي  RNTTو
يساعد المسآافرين علآى معرفآة  أوقآات 
الحآآآافالت بكآآآل مآآآن الشآآآركة الجهويآآآآة 
بمآآآآآدنين والقيآآآآآروان والشآآآآآركة الوطنيآآآآآة 
للنقآآآل بآآآين المآآآدن والقطآآآارات والمتآآآرو 

 ط تونس البحرية بتونس وضواحيها.  خ

82 

طلآآآآب اإلطآآآآالع علآآآآى القيمآآآآة النهائيآآآآة 
للفديآآة المدفوعآآة للقراصآآنة الصآآوماليين 
 2أثنآآآآآآاء إحتجآآآآآآازهم للسآآآآآآفينة حنبعآآآآآآل 

وكآآذلك القسآآط المآآدفوع مآآن قبآآل الدولآآة 
 التونسية.

القضية عدد        عدم الرد *  
1299/2019  

83 

نتآآآآآائج فتآآآآآرة اإلختبآآآآآار المجآآآآآرى علآآآآآى 
الحافلآآآآة الكهربائيآآآآة التآآآآي تآآآآم وضآآآآعها 
على ذمة وزارة النقل في إطار اإلتفآاق 
المبرم بين الوكالآة الوطنيآة للآتحكم فآي 

 2018الطاقة ومجمع بدر في نوفمبر 
لهآآآآآآآذه الحافلآآآآآآآة مآآآآآآآن حيآآآآآآآث  وتقييمآآآآآآآه

 المردودية والتلوث والكلفة. 

      عدم الرد *  

84 

نسخة ضوئية من رخصة إستغالل 
النقل الجوي الممنوحة للشركة 

 ASL BELGIQUEالبلجيكية 
 TNTوالمعروفة سابقا بآ

AIRWAYES. 

عدم 
          االختصاص

 
 أعمال اللجنة اإلستشارية للنفاذ إلى المعلومة:-2

إحداث لجنة استشارية ، 2019جويلية  31المؤرخ في  2019لسنة  193لمقرر عدد تم بمقتضى ا    
 يترأسها المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بوزارة النقل وبمساعدة األعضاء اآلتي ذكرهم:للنفاذ إلى المعلومة 

 نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة؛ -
 ية والنزاعات؛ممثل عن إدارة الشؤون القانون -
 ممثل عن إدارة التصرف في الوثائق واألرشيف؛ -
 .ممثل عن اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي -

 .يرى في حضوره فائدة ألشغال اللجنةويمكن لرئيس اللجنة إستدعاء كل شخص  
 

ورؤساء الهياكل المركزية والجهوية بوزارة  المديرين العامين، اعالم 2019أوت  15وقد تم بتاريخ     
متابعة قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة بعد البت في الدعاوي بالمقرر المذكور مع دعوتهم إلى النقل 

لالستئناس بها خاصة عند ا هتابع لالمرفوعة لديها في مجال النفاذ الى المعلومة على موقع الواب ال
 .مطالب النفاذ إلى المعلومة التي تتضمن استثناءات للنفاذ اليها دراسة

والنزاعات  ةاإلدارة العامة للشؤون القانوني
 والتصرف في الوثائق واألرشيف
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للنفاذ الى المعلومة حيث كانت األولى للجنة اإلستشارية جلستْين خالل الثالثي الثالث وقد إنعقدت    
 2019سبتمبر  24 ملفا، أما الجلسة الثانية فبتاريخ 16وقد نظرت في  2019سبتمبر  05بتاريخ 

ملفات، وبذلك بلغ العدد الجملي للملفات المعروضة في الفترة المعنية على اللجنة  08وقد نظرت في 
 ملفا. 24

 متابعة النفاذ الى المعلومة بالقطاع:-3
تخص المنشآت  إلى المعلومة مطالب نفاذ ةتس، 2019من سنة  لثالثالثي الثاورد خالل  

كما يتم النظر في التحيينات التي تخص . العمومية تمت احالتها اليها والتوصل باألجوبة الالزمة
 . المكلفين بالنفاذ الى المعلومة بالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت االشراف

 االحصائيات:-4
من سنة  الثالثالثالثي متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة خالل بخصوص  إحصائيةول ايلي جدوفيما 
2019 : 

 متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة احصائيات بخصوص
 المالحظات النسبة مطالب العدد  البيان

 (6) 100 18 مطالب النفاذ إلى المعلومة

 (5) 56 10 الرد اإليجابي

 (1) 17 3 ايجابي رد     

 (2) 11 2 بعدم توفر أو جاهزية المعلومةالرد     

 (3) 28 5 الرد بعدم اإلختصاص    

 (4) 44 8 الرد بالرفض أو عدم الرد

     مطالب التظلمات

 طعون  02  5 3 مطالب الطعون
 ال يخصان الوزارة

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

 :موزعة كما يلي %56وقد بلغت نسبة الرد اإليجابي 
 %30إتاحة المعلومة:  •
 %20الرد بعدم توفر أو جاهزية المعلومة:  •
 %50الرد بعدم اإلختصاص:  •
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 2019و 2018سنتْي لالثالث الثالثي جدول مقارنة متابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة بين 

 البيان
 التطور لثالثاعدد مطالب الثالثي 

 النسبي % المطلق 2019 2018

 18.2- 4- 18 22 مطالب النفاذ إلى المعلومة

 52.4- 11- 10 21 الرد اإليجابي

 700 7 8 1 الرد بالرفض أو عدم الرد

 100- 1- 0 1 مطالب التظلمات

   3 3   مطالب الطعون

للسنة  األولىعدد مطالب النفاذ مقارنة بالثالثية  في انخفاض طفيفويستنتج من هذا الجدول  
 بالنسبة لنفس الفترة من السنة الفارطة. %95حيث كان  %56إلى  اإليجابيالفارطة مع تقلص الرد 

حسب صيغة النفاذ وحسب إلى المعلومة تابعة مطالب النفاذ مفيما يلي جداول إحصائية لو  
. كما تم اعداد جداول وحسب محاور االهتمام نوعية الطالبنوعية الهيكل الذي لديه المعلومة وحسب 

المرفوضة حسب واحصائيات المطالب  بخصوص التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة
 أسباب الرفض.

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

   حضور شخصي
 50 09 مكتب الضبط
 50 09 بريد الكتروني
 100 18 العدد الجملي

 .وبين المطالب عبر البريد االلكتروني ط المركزيبواردة عبر مكتب الضالالمطالب  تساوييتبين من الجدول  

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

   االطالع على عين المكان
 45 9 الحصول على نسخة ورقية

 55 11 الحصول على نسخة إلكترونية

   الحصول على مقتطفات
 100 20 العدد الجملي

بوا مطلبْين رغكما أن  .الكترونيةهي مطالب للصيغ النفاذ  من نصف أكثرهناك يتبين من الجدول أن 
 .ورقية والكترونية تْيننسخالحصول على في 
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 :الهيكل المطلوبنوعية احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب -3-3

 المالحظات النسبة )%( العدد نوعية الهيكل المطلوب
   58 11 المصالح المركزية بالوزارة

   11 2 اإلدارات الجهوية
   32 6 المنشآت والمؤسسات العمومية

   100 19 الجمليالعدد 

ها تخص أغلبو  حوالْي الثلثتمثل  العمومية لمؤسسات والمنشآتالمتعلقة بايتبين من الجدول أن المطالب 
  .ومنشأة عموميةالمصالح المركزية بالوزارة يخص في جزء منه مطلبا  هناك كما أن .الوزارة

 :احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نوعية الطالب-3-4

 المالحظات النسبة )%( العدد نوعية الطالب
   61 11 شخص طبيعي

   61 11 مواطن عادي-1
       باحث-2
       طالب-3
     صحفي-4
       نائب-5

   39 7 شخص معنوي
       شركة-1
   11 2 جمعية-2
   28 5 منظمة-3
       إدارة-4
       حزب-5

   100 18 العدد الجملي
 مطالب الموجهة للوزارة.من  %61حوالي ب ونحظي   الطبيعيين األشخاصيستنتج من هذا الجدول أن 

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

 المالحظات (%) النسبة العدد أهم محاور االهتمام
   72 13 معطيات أو تقارير أو دراسات أو قائمات

     احصائيات
   6 1 محاضر جلسات أو مقررات

   6 1 وثائق صفقات أو شراءات أو لزمات ونتائجها
   11 2 وثائق مناظرات وبرامجها ونتائجها )انتدابات أو ترقيات أو امتحانات مهنية(

   6 1 تقارير تفقد أو رقابة أو تحقيق
   100 18 المجموع
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( تليها %72غلب اهتمام طالبي النفاذ إلى المعلومة )أتمثل المعطيات والتقارير والدراسات 
 (.%11بنسبة ضعيفة )الخاصة بالمناظرات  الوثائق

 :المرفوضةعلى المعلومة  احصائيات مطالب النفاذ-3-6
 المالحظات النسبة )%( العدد المرفوضةلب النفاذ إلى المعلومة امطأنواع 

  12 1 على المعلومةرفض مطلب الحصول 

     عدم تعليل رفض إتاحة المعلومة
   88 7 عدم الرد على المطلب في اآلجال القانونية

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

      عوضا عنهاأسباب أخرى: إتاحة ملخص لوثيقة 
   100 8 العدد الجملي

 المطالب المرفوضة وهو رفض ضمني.  أغلبيستنتج من هذا الجدول أنه لم يتم الرد على 

 :احصائيات التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة-3-7

 المالحظات النسبة )%( العدد التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة
   39 7 رد إيجابي في اآلجال
      رد بالرفض في اآلجال

   39 7 مجموع الردود في اآلجال
   17 3 رد إيجابي بعد اآلجال
   5 1 رد بالرفض بعد اآلجال

   39 7 عدم الرد
   61 11 مجموع الردود بعد اآلجال أو عدم الرد

   100 18 المجموع العام

 . %39يستنتج من هذا الجدول أن الردود في اآلجال تمثل 
 

 وبواقع النفاذ النقائص المرتبطة بالتشريعات: التحديات والمعوقات-هـ
 اإلشكاليات المتعلقة بالنشر االستباقي للمعلومة:-1

 ما يلي:تتمثل أبرز االشكاليات في
 ؛ببوابة النقل البرامج واألنشطةبعض أو البطء في نشر نشر عدم  -
المعلومات عض وخاصة فيما يتعلق ببببوابة النقل المعطيات المنشورة  نقص في تحيين -

 .اإلحصائية
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 اإلشكاليات والصعوبات للنفاذ الى المعلومة حسب الطلب:-2
 غلب اإلشكاليات والصعوبات للنفاذ الى المعلومة حسب الطلب فيما يلي:أتتمثل 
 ؛ةيعنى بالنفاذ إلى المعلومة بالوزار حداث هيكل داخلي إ عدم -
 بخصوص النفاذ الى المعلومة؛الجهوية  اإلداراتالمركزية وبعض غلب اإلدارات أ عدم تكوين -
 نقص في الموارد البشرية بخصوص النفاذ الى المعلومة؛ -
 ليه؛إعدم تفرغ المكلف بالنفاذ الى المعلومة لهذه المهمة بالنظر لحجم المهام الموكولة  -
 بعض المصالح في االستعداد جيدا لمطالب النفاذ مما ينجر عنه تأخير في االستجابةتأخر  -

 ؛اعتبارا لعدم توفر الموارد البشرية لديها
 .النفاذ الى المعلومةاالستجابة لمطالب تخوف بعض الهياكل من تبعات  -

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

والمعطيات الواردة ن تتولى اإلدارات العامة الخصوصية واإلدارات المعنية باإلحصائيات أضرورة  -
هذه المعطيات دوريا وعلى وتحيين توفير بالفصل السادس من القانون األساسي المذكور أعاله 

 ؛المفتوحةببوابة النقل أو ببوابة البيانات ونشرها أشهر  ثالثةاألقل كل 
 وبالمؤسسات والمنشآت العمومية ةضرورة إحداث هيكل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة بالوزار  -

لتفادي تشتت و  بالنفاذ الى المعلومة حجم المهام الموكولة إلى المكلفبالنظر ل الخاضعة إلشرافها
مهام المكلف بالنفاذ للمعلومة  الوظائف ولتذليل الصعوبات المعترضة في الغرض بإعتبار

 ؛وموقعه داخل اإلدارة وحجم المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقه مع عدم تفّرغه الكلي
للمسؤولين تهدف إلى نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة التي تحسيسية البرامج مواصلة الضرورة  -

  .الخاضعة إلشرافها العموميةالوزارة وبالمؤسسات والمنشآت بولين على الهياكل األ


