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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.  
سنة  من الثالث نشاط وزارة النقل واللوجستيك بخصوص النفاذ الى المعلومة خالل الثالثي  هذا التقرير يبينو 
2020.  

 
 معطيات عامة : -ب

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

 حسب تقدم االنجاز: 

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

 عليها
.وضع دليل إجراءات عملي حول مسار 1.1

 عليهاتلقي مطالب النفاذ والرد 

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

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

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

سبتمبر   05وقد باشرت اعمالها انطالقا من  2019جويلية 
2019. 

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

 المعلومة

أفريل  26بتاريخ  11شور السيد وزير النقل عدد تم استصدار من-
جميع المصالح المركزية  حيث تمت دعوة في الغرض  2018

ضرورة موافاة المكلف بالنفاذ الى المعلومة إلى والجهوية بالوزارة 
بالمعلومات التي تم نشرها أو تحيينها ببوابة النقل وبنسخ من  

الجابات عليها خالل  مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة عليها وا
 كل ثالثية.

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

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

كويني حول النفاذ إلى .إعداد مخطط ت2
 المعلومة 

تنظيم دورة تكوينية لفائدة اإلطارات المركزية  
 والجهوية

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

خالل سنة  من المفترض أن يتم القيام بدورات تكوينية  -
حالت دون ذلك  19إال ان تداعيات جائحة كوفيد  2020

مواصلة   2021بخصوص التكوين الحضوري. وسيتم خالل سنة 
تكوين اإلطارات المعنية وخاصة المسؤولين ببرمجة دورتين  

. وقد تم امضاء اتفاقية بين وزارة النقل وهيئة  تكوينيتين في الغرض 
تكوين بالتعاون مع  النفاذ الى المعلومة وسيتم خاللها تنفيذ برامج ال

 الهيئة المذكورة. 
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 تقدم االنجاز  ناصر  الع
.تحسيس مختلف اإلطارات اإلدارية حول 3

 قانون النفاذ الى المعلومة 
 تنظيم يوم تحسيسي حول النفاذ إلى المعلومة

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

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

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

 

  ؛عت الحاجة الى ذلكوكلما د دوريا بوابة النقل يتم تحيين -
ارسال مكاتيب للمؤسسات والمنشآت العمومية بالقطاع لنشر  -

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

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

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

 الوثائق واألرشيف 
ضبط أساليب وآليات تنظيم األرشيف وتصنيف  

 الوثائق اإلدارية 

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

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

 

 في مجال النفاذ إلى المعلومة:والندوات التكوين -2
 2020سبتمبر  28شاركت وزارة النقل واللوجستيك في الندوة حول النفاذ الى المعلومة وقت االزمات وذلك يوم 

النفاذ الى المعلومة خالل االزمة المي للنفاذ إلى المعلومة حيث وقع التطرق لعديد من المسائل أهمها بمناسبة اليوم الع
هذا وقد قدم السيد الوزير كلمة بخصوص النفاذ . والشفافية خالل األزمة الصحية 19الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد 

 . بقطاع النقل لى المعلومةإ

 اإلجراءات المتخذة في مجال التصرف في الوثائق واألرشيف:-3
جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية على اإلدارات المعنية بالوزارة للتأشير عليها طبقا للتراتيب   في اطار تحيين 

الوزارة، فقد تم فرز  أرشيفأما بخصوص تنظيم  .والبقية في اطار التحيين املف 126وقد تم ضبط الجاري بها العمل. 
تعتمد إدارة التصرف في و المحولة من مختلق الهياكل التابعة للوزارة واعداد فهارس في الغرض.  األرصدةومعالجة 

تغالل األمثل لمخزن الحفظ واإلعتماد  الوثائق واألرشيف في تصنيف وثائقها على ترتيب عددي متسلسل يسمح باإلس 
 على الفهارس إلسترجاع الملفات وضمان وحدة الرصيد لفائدة المصلحة المحولة. 

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

 :كما يلي ببوابة النقل واللوجستيك عديد من المعلومات  بنشر  2020من سنة  الثالث الثالثي قامت الوزارة خالل 
 ؛ ةر اوز ال بأنشطةمتعلقة   ارخبأو  ت بالغا -
 ؛19للتوقي من جائحة كوفيد   الصحية اإلجراءات حول بالغات خاصة  -
 بالغ حول تعريفة خدمات شد وفك رباط السفن وحراستها؛  -
 بالنقل البري. تحيين االحصائيات المتعلقة  -
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 البيانات المفتوحة بقطاع النقل واللوجستيك:-2
تنفيذ خطة الوزارة في مجال البيانات المفتوحة ومزيد إثراء محتوى بوابة البيانات المفتوحة الخاصة  في إطار 

النقل   مجاالت: 05عن  132عدد البيانات: و   http://data.transport.tn)الرابط: بقطاع النقل
اإلدارة العامة للتنمية  ، تتمثل أنشطة (10والرصد الجوي  5، النقل الجوي 25، النقل البحري 92البري 

 فيما يلي:  2020خالل سنة اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي 

 : "Hackathon" مسابقة المشاركة في ✓
 2020 جانفي شهر خالل تنظيمها التي تم OpenGovDataHack2020"" المسابقة في شارك

  والصندوق والثقافة النقل وهي، قطاعات  الدولي ثالثة البنك  مع  بالتعاون  اإللكترونية اإلدارة وحدة قبل  من
 . المرض  على  للتأمين الوطني

 .واللوجستيك النقل لقطاع موجهة حلول قدموا منهم 05 تتويجهم، تمّ  فرق ست  فوز المسابقة هذه أفرزت  وقد 
  المشاركة  المشاريع من عدد  مرافقة  في  تتمثل والتي المشروع هذا من الثانية المرحلة تنفيذ  في  االنطالق تم وقد 
 .  المذكورة المسابقة في
 :إلنجازها النقل لقطاع بالنسبة التالية المشاريع اختيار تم وقد 
 الموّجهة الحلول مجال في) Passage à niveaux"" الحديدية السكك تقاطعات  يهم مشروع -

 ؛(الداخلي لالستخدام
  لالستخدام  الموّجهة الحلول  مجال في ) الريفيات  النساء  لنقل حل إيجاد  على  اشتغل  الذي  ”وصلة" مشروع -

 ؛(الخارجي
 في) الرحالت  أوقات  على والتعرف المسالك اختيار حول منصة بعث  في يتمّثل  الذي ”ثنيتي“ مشروع -

 (.الخارجي لالستخدام الموّجهة الحلول مجال
بتعهد  خاصة في ما يتعلق  2018-2020 (OGPشراكة الحكومة المفتوحة )المشاركة في برنامج  ✓

تصميم وتركيز قاعدة بيانات موحدة لمحطات " والمتمثل في ةلثخطة العمل الوطنية الثاوزارة النقل ضمن 
 Référentiel Nationalالنقل البري على المستوى الوطني ونشرها في شكل مفتوح " 

d'Arrêts"الشركات  مع بالتنسيق الذكي  والنقل المعلومات  ونظم اإلدارية للتنمية العامة  اإلدارة (: تعمل 
 النقل  لمحطات  موحدة بيانات  قاعدة تركيز على للنقل  الجهوية واإلدارات  البري للنقل والجهوية الوطنية

 "". Référentiel National d'Arrêts  مفتوح شكل في ونشرها الوطني  المستوى على  البري
 :الخصوص  هذا في تم وقد 

o تطبيقة استعمال "ODK collectاإلحداثيات  وتجميع  تحديد  من تمكن التي أولى، مرحلة " في 
  التجهيزات،  المحطة،  نوع المحطة، اسم) وخصائصها البري النقل محطات  لكافة الجغرافية
  ؛...( للمحطة، صورة الجغرافية، اإلحداثيات  اإلنارة،

o تطبيقة استعمال "MDC Mobile Data Collectionثانية مرحلة " في. 

 %.60  حوالي اإلنجاز تقدمويمثل 
 التعاون مع المجتمع المدني في مجال رقمنة شبكات النقل:  ✓

" إلنجاز مشروع نموذجي يتمثل في  Ageosتم االتفاق مع الجمعية اإلفريقية لتنمية الجغرفة الرقمية "
 رقمنة خطوط النقل بمنطقة مجاز الباب.

 برنامج دعم الحكومات الفرنكفونية المفتوحة: ✓
" من  "PAGOFتشارك الوزارة وشركات النقل البري في برنامج دعم الحكومات الفرنكفونية المفتوحة 

ويجري حاليا اإلعداد لتنظيم دورة  ، حةخالل االستفادة من عدة دورات تكوينية في مجال البيانات المفتو 
 ".  "Open Street Map OSMتكوينية في مجال
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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  2020من سنة  الثالث الثالثي 

 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
38 *     2   *     
39 *     2   *     
40 *     2   *     
41 *     2   *     
42 *     2   *     
43 *     2   *     
44 *     2   *     
45 *   1     *     
46 *   1     *     
47 *     2   *     
48 *     2   *     
49 *     2   *     
50 *   1     *     
51 *     1     *   
52   * 1       *   
53   * 1       *   
54 *   1     *     
55 *     2   * *   
56 *     2   * *   
57 *     2   * *   
58 *   1     *     
59 *     3   * *   
60 *   1     * *   
61 *     3   *     
62 *   1     *     
63 *     3   * *   

  9 23  17 9 2 24 المجموع 
 

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

 موضوع المطالب
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

 2013فيفري  13بتاريخ مآل عريضة  38
           عدم الرد  *   تاكسي جماعي.بخصوص الحصول على 

           عدم الرد  *   .2014نوفمبر  21مآل عريضة بتاريخ  39
           عدم الرد  *   نسخة من مكتوب موجه لوالي سوسة. 40
           عدم الرد  *   .2016فيفري  18مآل عريضة بتاريخ  41

42 
 2017فيفري 06مآل عريضة بتاريخ 

بخصوص مراجعة دوائر النقل الحضري  
 المشتركة بين سوسة والمنستير.

           عدم الرد  *  

           عدم الرد  *   .2013فيفري  14مآل عريضة بتاريخ  43
 2014نوفمبر  21مآل عريضة بتاريخ  44

           عدم الرد  *   حول اسناد الرخص بين سوسة والمنستير.

45 
تمكينه من مآل عريضة ضد الشركة  
الجهوية للنقل بنابل حول عدم توفر حافالت  

 نقل بين منزل بوزلفة وتونس
القضية         عدم الرد  *  

2170 
  

46 
أكتوبر  07تمكينه من محضر اتفاق يوم 

حول الساعات اإلضافية لقطاع   2014
 النقل.

*               

47 

مكتوب إدارة الشؤون القانونية والمراجع 
ومكتوب وزارة   23/09/2013بتاريخ 

المالية المصاحب للمراسلة يتاريخ 
الموجهة للمدير الجهوي  31/10/2013

 للنقل بنابل.

القضية             *
2213   

48 
مكتوب إدارة الشؤون القانونية والمراجع 

وبتاريخ  04/02/2013بتاريخ 
 19/12/2013وبتاريخ  04/12/2013

 الموجهة للمدير الجهوي للنقل بنابل.
  * 

مطلب 
مشمول 
بالقضية 
عدد  
1463 
وهي ال  
تزال 
 منشورة

القضية        
2213   

49 
طلب نسخة ورقية تتضمن مكتوب وزارة  

الموجه   07/12/2016النقل بتاريخ 
 للمدير الجهوي للنقل بنابل.

*           
  

  

عدم   الوثائق المطلوبة بخصوص استفسار. 50
               اإلختصاص

عدم   معلومات حول اسطول النقل البري  51
               اإلختصاص

52 
رزنامة تسوية وضعيات نقاط تقاطع سكك 
الحديد المحدثة قبل القرار الوزاري الصادر  

المتعلق بضبط  2020فيفري  3في 
الشروط العامة المتعلقة بتصنيف وتجهيز 

عدم  
           اإلختصاص
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عدد 
 المطلب

 موضوع المطالب
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

نقاط تقاطع السكك الحديدية، حسب ما  
في األحكام  25ليه الفصل ينص ع
 المختلفة 

المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية بوالية  53
               * بنزرت

               * الوثائق المطلوبة بخصوص استفسار. 54

55 
برنامج الوزارة لتطبيق التزامات القانون عدد 

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

عدم  
               اإلختصاص

56 
األوامر الترتيبية التي اتخذتها الوزارة لتطبيق  

المتعلق  2019لسنة  51القانون عدد 
بإحداث صنف نقل العامالت والعملة 

 بالقطاع الفالحي.

عدم  
               اإلختصاص

57 
المخصصة لتطبيق  2021ميزانية سنة 

 2019لسنة  51التزامات القانون عدد 
المتعلق بإحداث صنف نقل العامالت 

 والعملة بالقطاع الفالحي. 

عدم  
               اإلختصاص

تمكينه من مراسلة موجهة للسيد والي بن  58
               * عروس.

59 
جدول تفصيلي في خصوص الملفات التي  
تمت احالتها على انظار القضاء خالل  

ركة النقل ش 2020و 2019سنتْي 
 بتونس. 

عدم  
               اإلختصاص

60 
تمكينه من الدورات التكوينية التي شارك 
فيها اعوان اإلدارة الجهوية للنقل بالمهدية 

 2020و 2017بين 
*               

61 
  نسخة من وثيقة تتعلق بمشروع كراس 

الشروط المتعلق باستغالل مؤسسات التكوين 
 في مجال سياقة العربات 

*               

نسخة من مكتوبه المضمن لدى الوزارة   62
ال وجود  *   .2008اوت  18بتاريخ 

القضية         للمكتوب
2428   

مده بأسباب إعفاء إطار من خطة رئيس  63
           عدم الرد  *   مدير عام شركة.

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, 

 متابعة النفاذ الى المعلومة بالقطاع:-2
مطالب نفاذ إلى المعلومة تخص المنشآت   (05) خمسة، 2020من سنة  الثالث ورد خالل الثالثي  

. هذا ويتم اعالم صاحب المطلب بعدم االختصاص الختصاص لالعمومية الخاضعة إلشراف الوزارة تمت احالتها اليها 
مع  تفاديا للتأخير المحتمل في معالجتها وحدها والتي ليست موجودة بالوزارة ت نشآألغلب المطالب التي تهم هذه الم

كما يتم النظر في التحيينات التي تخص المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة بالمؤسسات والمنشآت  .المنشآت المعنية
 . العمومية تحت االشراف
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 االحصائيات:-4
 : 2020من سنة  الثالث بخصوص 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 26 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 (5) 62 16 الرد اإليجابي 

 (1) 35 9 رد إيجابي    

 (2)     الرد بعدم توفر أو جاهزية المعلومة    

 (3) 27 7 الرد بعدم اإلختصاص    

 (4) 38 10 الرد بالرفض أو عدم الرد 

      مطالب التظلمات

    12 3 مطالب الطعون

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

 . %62وقد بلغت نسبة الرد اإليجابي              
 

 

 2020و 2019سنتْي ل الثالثالثالثي جدول مقارنة متابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة بين 

 البيان
 التطور مطالبالعدد 

 النسبي %  المطلق 2020 2019

 44 8 26 18 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 60 6 16 10 الرد اإليجابي 

 25 2 10 8 الرد بالرفض أو عدم الرد 

      التظلماتمطالب 

   3 3 مطالب الطعون

  تحسن مع  %44للسنة الفارطة بنسبة  الثالث في عدد مطالب النفاذ مقارنة بالثالثية  رتفاعويستنتج من هذا الجدول ا  
 .%62إلى  %56من في الرد اإليجابي 
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النفاذ وحسب نوعية الهيكل  تابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب صيغة مفيما يلي جداول إحصائية لو  
الذي لديه المعلومة وحسب نوعية الطالب وحسب محاور االهتمام. كما تم اعداد جداول بخصوص التأخير في الرد 

 المرفوضة حسب أسباب الرفض.واحصائيات المطالب  على مطالب النفاذ إلى المعلومة

 

 طالب:احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب طريقة ورود الم-4-1
 النسبة )%( العدد النفاذ إلى المعلومة صيغة

    شخصي حضور
 92 24 مكتب الضبط
 8 2 بريد الكتروني
 100 26 العدد الجملي

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

 احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب صيغة النفاذ:-4-2
 النسبة )%( العدد النفاذ إلى المعلومة صيغة

   على عين المكان االطالع
 72 23 الحصول على نسخة ورقية

 28 9 الحصول على نسخة إلكترونية
   الحصول على مقتطفات

 100 32 العدد الجملي

 . وأغلب المطالب هي ورقية مطالب طلبوا نسخة ورقية والكترونية 06باعتبار أن 
 

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

  81 21 المصالح المركزية بالوزارة
     اإلدارات الجهوية

  19 5 المنشآت والمؤسسات العمومية
  100 26 العدد الجملي

 .تخص االدارة المركزية جلها تخص ادارة عامة واحدةمطالب ال أغلب 
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 احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نوعية الطالب:-4-4
 المالحظات النسبة )%( العدد نوعية الطالب

مطلب من إناث 01تلقي  35 9 شخص طبيعي  

   35 9 مواطن عادي-1
       باحث-2
       طالب-3
      صحفي-4
       نائب-5

   65 17 شخص معنوي
     1 شركة -1
   50 13 جمعية-2
   12 3 منظمة-3
       إدارة-4
       حزب-5

   100 26 العدد الجملي

 مطالب الموجهة للوزارة.المن  %65ُيحظون بحوالي  معنويينيستنتج من هذا الجدول أن األشخاص ال

 النفاذ إلى المعلومة حسب أهم محاور االهتمام:احصائيات مطالب -4-5

 المالحظات (%النسبة ) العدد أهم محاور االهتمام
   96 25 معطيات عامة أو تقارير أو دراسات أو قائمات 

     احصائيات 
   4 1 محاضر جلسات أو مقررات )اسناد أو الغاء أو تحيين( 

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

     تقارير تفقد أو رقابة أو تحقيق
   100 26 المجموع

 (.%96تمثل المعطيات والتقارير والدراسات أغلب اهتمام طالبي النفاذ إلى المعلومة )

 المعلومة المرفوضة:احصائيات مطالب النفاذ على -4-6
 المالحظات النسبة )%(  العدد أنواع مطالب النفاذ إلى المعلومة المرفوضة 

  20 2 مطلب الحصول على المعلومة رفض 

      عدم تعليل رفض إتاحة المعلومة
   80 8 عدم الرد على المطلب في اآلجال القانونية 
      تحديدها في المطلب عدم اتاحة المعلومة وفق الصيغة التي تم 

      اشتراط دفع معلوم مجحف مقابل الحصول على المعلومة
      إتاحة ملخص لوثيقة أو جزء منها 

   100 10 العدد الجملي

 يستنتج من هذا الجدول أنه لم يتم الرد على أغلب المطالب المرفوضة وهو رفض ضمني.  
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 احصائيات التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة:-4-7

 المالحظات النسبة )%(  العدد التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة 
   54 14 رد إيجابي في اآلجال 

      اآلجالرد بالرفض في 
   54 14 مجموع الردود في اآلجال

   8 2 رد  إيجابي بعد االجال 
   8 2 رد بالرفض بعد اآلجال

   31 8 عدم الرد 
   46 12 مجموع الردود بعد اآلجال أو عدم الرد 

   100 26 المجموع العام

 %. 54يستنتج من هذا الجدول أن الردود في اآلجال تمثل 

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

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

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

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

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

 . االستجابة

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

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

 لبيانات المفتوحة؛ونشرها ببوابة النقل واللوجستيك أو ببوابة ا
الخاضعة   وبالمؤسسات والمنشآت العمومية ةضرورة إحداث هيكل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة بالوزار  -

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 لمسؤولين وخاصة االنفاذ إلى المعلومة في مجال اإلدارات بمختلف  اإلطارات أغلب ضرورة تكوين  -

   .لمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة إلشرافهاالهياكل بالوزارة وبا


