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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 
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
.وضع دليل إجراءات عملي حول مسار  1.1

 عليهاتلقي مطالب النفاذ والرد 

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 

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

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

النفاذ   ببوابة النقل واللوجستيك وبنسخ من مطالب  تحيينها  تم نشرها أو 
 بات عليها خالل كل ثالثية. إلى المعلومة الواردة عليها واالجا

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 
 .حول الحق في النفاذ الى المعلومة 2018

تكوين2 مخطط  إلى .إعداد  النفاذ  حول  ي 
 المعلومة 

تنظيم دورة تكوينية لفائدة اإلطارات المركزية 
 والجهوية

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

تكوينية  - بدورات  القيام  يتم  أن  المفترض  من  سنة  كان  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  
بالنفا للنقلالمكلفين  الجهوية  باإلدارات  ونوابهم  المعلومة  الى  تنفيذا   ذ 

 .لالتفاقية الممضاة بين وزارة النقل وهيئة النفاذ الى 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

إلى   النفاذ  حول  تحسيسي  يوم  تنظيم  أوت    02بتاريخ    المعلومةتم 
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
 

  ريا وكلما دعت الحاجة الى ذلك؛دو بوابة النقل واللوجستيك 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 
و  النقل  لوزارة  الواب  مواقع  والمنشآت محتوى  وللمؤسسات  اللوجستيك 

 العمومية الخاضعة إلشرافها. 
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 
االرشيف الوطني، قبل عرضها على  سلسلة من االجتماعات مع تفقدية  

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

 

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

بمناسبة اليوم العالمي للنفاذ إلى المعلومة حيث وقع التطرق لعديد من المسائل أهمها النفاذ الى المعلومة خالل االزمة 
لنفاذ هذا وقد قدم السيد الوزير كلمة بخصوص ا.  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 

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

الوثائق واألرشيف في تصنيف وثائقها على ترتيب عددي متسلسل يسمح باإلستغالل األمثل لمخزن الحفظ واإلعتماد  
 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

الثالثي   خالل  الوزارة  سنة    الثالث قامت  )  2021من  وتتمثل08بثمانية  الوزارة  واب  لموقع  تحيين  عمليات  هذه   ( 
مناظرات    التحيينات  نشر  و في  للترقية  مناظرات  داخلية  مختلفة  نتائج  رتب  الى  للترقية  العامة داخلية  اإلدارة  نظمتها 

 للشؤون اإلدارية والمالية والوسائل العامة. 
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 البيانات المفتوحة بقطاع النقل واللوجستيك: -2
 

خطة   تنفيذ  إطار  المفتوحة  في  البيانات  بوابة  محتوى  إثراء  ومزيد  المفتوحة  البيانات  مجال  في  الوزارة 
مجاالت:    05عن    134عدد البيانات:  و    http://data.transport.tn)الرابط:  الخاصة بقطاع النقل

اإلدارة العامة للتنمية  ، تتمثل أنشطة  (10والرصد الجوي    5، النقل الجوي  25، النقل البحري  94النقل البري  
 اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي فيما يلي: 

" المسابقة  الثانية من  المرحلة  تتمثل في مرافقة عدد من OpenGovDataHack2020تنفيذ  والتي   "
 :المشاركة في المسابقة المذكورة لتطوير حلول موجهة لقطاع النقل واللوجستيكالمشاريع 
تم إعطاء إشارة انطالق إنجاز مشاريع مجددة بقطاع النقل واللوجستيك خالل اجتماع بإشراف السيد   ✓

 بحضور الفرق المشاركة: 2021مارس  05الوزير بتاريخ 
لمعنية وقد تم عقد اجتماع بمقر وحدة اإلدارة  مختلف هذه المشاريع بصدد اإلنجاز من قبل الفرق ا ✓

اإللكترونية تم خالله االتفاق على ضبط المراحل الموالية واإلجراءات التي سيتم اتخاذها لالنتهاء من  
 (.  2021تطوير هذه المشاريع في اآلجال المحددة )آخر سنة 

بتعهد وزارة في ما يتعلق  خاصة    2018-2020(  OGPالمشاركة في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة )
الثالثة الوطنية  العمل  خطة  النقل    النقل ضمن  لمحطات  موحدة  بيانات  قاعدة  وتركيز  "تصميم  في  والمتمثل 

 "(:  Référentiel National d'Arrêtsالبري على المستوى الوطني ونشرها في شكل مفتوح " 
✓ " تطبيقة  باستعمال  البيانات  تجميع  أولى  مرحلة  في  تطبيقة  OdkCollectتم  باستعمال  ثم   "

"MDC Mobile Data Collection في مرحلة ثانية؛ " 
 "؛ QGISتم توحيد البيانات المجمعة من التطبيقتين باستعمال " ✓
  تم بالتنسيق مع الشركات الجهوية لحذف الوحدات المتكررة؛ ✓
تمت موافاة وحدة اإلدارة اإللكترونية بالبيانات العمومية المتعلقة بقاعدة البيانات الموحدة لمحطات  ✓

بالوزارة   المفتوحة  البيانات  بموقع  نشرها  تم  كما  الوطني  المستوى  على  البري  النقل 
//data.transport.tn . 

 ال البيانات المفتوحة:المساهمة في األعمال المتعلقة بإعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية في مج
المجال   ✓ في  الحالي  الوضع  وتقييم  المفتوحة  للبيانات  الوطنية  العمل  خطة  مناقشة  في  المساهمة 

ضمن حضور عدة ورشات واجتماعات مع ممثلي وحدة اإلدارة اإللكترونية والبنك الدولي والهياكل 
 العمومية المعنية؛ 

خاصة   2018-2020(  OGPكومة المفتوحة )المشاركة في أعمال لجنة قيادة برنامج شراكة الح ✓
الثالثة والمتمثل في "تصميم   الوطنية  النقل واللوجستيك ضمن خطة العمل  بتعهد وزارة  يتعلق  فيما 
وتركيز قاعدة بيانات موحدة لمحطات النقل البري على المستوى الوطني ونشرها في شكل مفتوح  

("Référentiel National d'Arrêts  ؛)" 
 دات ضمن خطة العمل الوطنية الرابعة بخصوص قطاع النقل. تم اقتراح تعه ✓

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

حاليا اإلعداد لتنظيم دورة  خالل االستفادة من عدة دورات تكوينية في مجال البيانات المفتوحة، ويجري  
 ".  "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  

 حسب الجداول التالية: 2021من 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 
البريد   مكتب الضبط 

 االلكتروني
شخص طبيعي  

 (1) 
شخص معنوي  

 (2) 
على عين  

مقتطفات من   نسخة الكترونية نسخة ورقية  المكان 
 المعلومة 

74 *   1     *     
75 *   1     *     
76 *   1   * * *   
77 *   1   * * * * 
78 *   1   *       
79 *   1   * *     
80 *   1   * *     
81 *   1   * * * * 
82 *   1   * * * * 
83 *   1   * * * * 
84 *   1   * *     
85 *   1   * * * * 
86 *   1   * *     
87 *   1   * *     
88 *     3     * * 
89 *     3     * * 
90 *     3     *   
91 *     3     *   
92 *   1   *       
93 *   1   * * * * 
94 *   1   * *     
95 *   1   * * * * 
96 *   1   * * * * 
97 *   1   *       
98 *   1   * * * * 
99 *   1   * * * * 
100 *   1   * * * * 
101 *   1   * * *   
102 *   1   * * * * 
103 *   1     *     
104 *   1   *       
105 *   1     *     
106 *     3   * *   
107   * 1       *   
108 *   1     *     
109 *   1     *     
110 *   1     *     
111   * 1       *   
112 *   1     *     
113 *   1     *     
114   * 1       *   
115 *     2   * *   
116 *     2   * *   
117 *     2   * *   
118   * 1     * *   
119 *     3   * *   
120 *     3   * *   
121 *     3   * *   
122   * 1       *   
123 *     3   *     
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عدد  
 المطلب 

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

 االلكتروني
شخص طبيعي  

 (1) 
شخص معنوي  

 (2) 
على عين  

مقتطفات من   نسخة الكترونية نسخة ورقية  المكان 
 المعلومة 

124 *     3   *     
125 *     3   *     
126 *     3   *     
127 *     3   *     
128 *     3   *     
129 *   1     *     
130 *     2   *     
131 *   1     *     
132 *     2   *     
133 *     2   *     
134 *     2   *     
135 *     3   * *   
136   * 1       *   
137 *   1     * *   
138 *   1     * *   
139 *   1     * *   
140 *   1     * *   
141 *   1     * *   
142 *   1     * *   
143 *   1     * *   
144 *     1   *     
145 *   1     * *   
146 *   1     *     
147 *   1     * *   
148 *   1     * *   
149 *   1     * *   
150 *   1     * *   
151 *   1     * *   
152 *   1     * *   
153 *   1     *     
154 *   1     *     
155 *   1     * *   
156 *   1     * *   
157 *   1     * *   
158 *   1     * *   
159 *   1     * *   
160 *   1     * *   
161 *   1     * *   
162 *   1     * *   

 14 54 76 24 23 66 6 83 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 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 

قرار  
 الهيئة

من   74 الجبائية  القانوني    2020الى    2015المحاضر  واإلطار 
    *  3  *      * والترتيبي الذي يتم اعتماده 

75 
أسباب التأخير في المناظرات الداخلية للترقية االستثنائية لجميع 
متصرف  ورتبة  متصرف  رتبة  الى  الترقية  بتواريخ  ومده  الرتب 

 رئيس

لم يتم تحديد  
الوثيقة المراد 
 الوصول اليها
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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 

قرار  
 الهيئة

76 

على   واالطالع  طيران  ميكانيك  امتحانات  اصالح  إعادة  طلب 
 األوراق 

 

االطالع فقط  
على الورقة 
التي تخصه  
والمصادقة  

على االمتحان 
 لم تتم بعد 
 

             
77              
78              
79           
80              
81              
82              
83              
84              
85              
86              
87              
االمر   88 مشروع  تولت صياغة  التي  :  2021لسنة    510اللجنة 

    * 3  *      * ملخص عملها واألطراف المشاركة وأهم التنقيحات باختصار 

الشروط   89 كراس  بصوص  العمل  جلسات  محاضر  من  نسخ 
 مؤسسات التكوين في سياقة العربات مرفقا ببطاقات الحضور 

لم يتم اعداد  
محضر  
وموافاته 
بقائمات  
  3الحضور لـ
 جلسات 

     * 3 *    

عدم  عناوين المديرين الجهويين للوكالة الفنية للنقل البري 90
              االختصاص 

              * عناوين المديرين الجهويين للنقل  91
92 

على   واالطالع  طيران  ميكانيك  امتحانات  اصالح  إعادة  طلب 
 األوراق 

االطالع فقط  
على الورقة 
التي تخصه  
والمصادقة  

على االمتحان 
 لم تتم بعد 

             
93              
94              
95              
96              
97              
98              
99              
100              
101              
102              
103              
104              
عدم  ما يفيد نشاط شركة لنقل البضائع  105

              االختصاص 

عدم  معطيات تخص شركة اليمامة للتاكسي الجماعي 106
    * 3  *      االختصاص 

نسبة ربط بومهل البساتين ببن عروس بالمدن المجاورة من حيث  107
 الربط الداخلي بالنقل بومهل البساتين بن عروسالنقل ونسبة 

عدم 
              االختصاص 

              * الموجهة للشؤون القانونية هنسخة من مكتوب ومصاحيب  108
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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 

قرار  
 الهيئة

في   109 التونسية  الخطوط  لشركة  موجه  مكتوب  من   30نسخة 
              * بخصوص تسوية وضعيتها   2018اكتوبر 

التحقيق اإلداري والفني حول وضعيتها   110 تقرير  شركة ب نسخة من 
              * 2018اكتوبر  30الخطوط التونسية في 

عدم  بين المدن فيما يخص بومهل البساتين  والربط النقل  111
              االختصاص 

عدم  معلومات حول صفقات وانتدابات وسرقات بشركة النقل بالساحل  112
              االختصاص 

البحرية   113 تم بموجبه دعوة ديوان  الذي  التجارية نسخة من الملف 
              * والموانئ الى إعادة ادماج عون 

بالجمهورية   114 واللواج  والجماعي  الفردي  التاكسي  سيارات  عدد 
              * التونسية

115 
مستجدات إتمام إجراءات التقييس المتعلقة بمشروع مقرر انموذج  
على   المشروع  إحالة  تمت  وهل  فالحي  عامل  ناقل  بطاقة 

 المصادقة من قبل رئاسة الحكومة  
*              

حداث  المتعلق بإ  2019لسنة    51ما مدى تطبيق القانون عدد   116
              * صنف نقل العامالت والعملة بالقطاع الفالحي

117 
عدد   القانون  تطبيق  عند  الوزارة  واجهت  التي  العوائق  ماهي  ما 

المتعلق بإحداث صنف نقل العامالت والعملة   2019لسنة    51
 بالقطاع الفالحي 

*              

تقارير التفقد بخصوص المنازل اإلدارية والوظيفية العائدة بالنظر  118
 2021و 2015للوزارة بين 

لم يتم انجاز  
              رير اتق

119 
االمر الترتيبي المتعلق بتسمية في خطة كاتبة عامة وفقا للبالغ  

في   الوزارة  أصدرته  القانوني    2021جوان    07الذي  والسند 
إطار   في  تدخل  التي  القرارات  على  للتوقيع  عليه  ترتكز  الذي 

 الصالحيات 

في انتظار 
  االمرصدور 

ولم توقع على  
 قرارات 

     *  3 *    

120 
بتسمية رئيس مدير عام لديوان الطيران  المتعلق  الترتيبي  االمر 
بمقتضاه  تم  الذي  الحكومة  رئاسة  ومكتوب  والمطارات  المدني 

التسمية  على  الوزراء  مجلس  بمصادقة  الوزارة  والمكتوب   اعالم 
 الذي طلبت الوزارة المقترحات للتسمية 

مكتوب 
الكاتب العام 

في  و  للحكومة
انتظار 

 صدور االمر 

     *  3 *    

121 
االمر الترتيبي المتعلق بتسمية رئيس مدير عام لشركة الخطوط  
التونسية ومكتوب رئاسة الحكومة الذي تم بمقتضاه اعالم الوزارة  
طلبت   الذي  والمكتوب  التسمية  على  الوزراء  مجلس  بمصادقة 

 للتسمية الوزارة المقترحات 

مكتوب 
الكاتب العام 
 للحكومة 

     *  3 *    

122 
الشغل  واتحاد  الوزارة  بين  التفاوض  جلسة  محضر  من  نسخة 

بتاريخ   المتعلقة   27/11/2020بمدنين  الدراسة  من  ونسخة 
لتفعيل بتوفير النقل ببطاحات جربة واالعتمادات التي خصصت  

 نتائج الدراسة

عدم 
القضية             االختصاص 

4206  

123 
لدى  توقيف  على  الرد  في  واللوجيستيك  النقل  وزير  تقرير 

 201للمنشور عدد    2021جوان    14المحكمة اإلدارية بتاريخ  
 12/2020/ 15بتاريخ 

*              

عدد   124 بالمنشور  العمل  إليقاف  الوالة  السادة  دعوة    201قرار 
              * 2021ديسمبر  15المؤرخ في 

              * رالخاص بالتطهي  30المقرر عدد  125
              *الموجه للمديرين الجهويين بتاريخ    وزير النقل واللوجستيكمكتوب   126
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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 

قرار  
 الهيئة

15/09/2021 

التاكسي  127 رخص  اسناد  حول  واللوجستيك  النقل  وزير  مكتوب 
              * 08/06/2021بوالية سوسة بتاريخ 

عدد   128 قطاع    2012ماي    02في    13المنشور  تطهير  حول 
              * النقل

              * مكتوب موجه الى والية المهدية متعلق بسحب اجازته  129
قائمة في الرخص الملغاة مع ذكر الخط المستغل ونقطة انطالق   130

              * نقاط العبور ونقطة الوصول 

عدد   131 بالمهدية  للنقل  الجهوية  اإلدارة    11بتاريخ    385مكتوب 
              * 2016اوت 

جلسة   132 بالمهدية  محضر  للنقل  الجهوية  بتاريخ  باإلدارة 
17/09/2021 

لم يتم عقد  
              اجتماع

جلسة   133 بالمهدية  ب محضر  للنقل  الجهوية  بتاريخ  اإلدارة 
22/09/2021 

تم تأجيلها الى  
              موعد الحق 

جلسة   134 بالمهدية  محضر  للنقل  الجهوية  بتاريخ  باإلدارة 
10/09/2021 

لم يتم عقد  
              اجتماع

المركزي   135 الجذع  تهيئة  انجاز  على  المشرفة  القيادة  لجنة  تركيبة 
     *  3 *      * بالمترو من ساحة برشلونة ومحاضر جلساتها

القضية             * للشبكة الحديدية السريعة  Eتاريخ انطالق الخط السريع  136
4126  

137 

إعتمادها   تم  التي  المعايير  بخصوص  المعطيات    الختيار كل 
من   المدني  الطيران  ألعوان  اإلمتحانات  لجان  رؤساء  وتعيين 
حيث الخبرة والشهائد العلمية المتحصل عليها في ميدان الطيران 
المدني للمعنيين باألمر التي تأهلهم لمثل هذه الخطط الحساسة  

 ونفس المعطيات بخصوص المكلف باإلمتحانات في الغرض

ال وجود  
لمعايير  

والتعيين يتم  
سلطة  وفقا لل

التقديرية  
لإلدارة  
والشهائد 
العلمية 
معطيات  
 شخصية 

             
138              
139              
140              
141              
142              

143              

              * 16/01/2017نسخة من محضر جبائي بتاريخ  144

145 

إعتمادها   تم  التي  المعايير  بخصوص  المعطيات    الختيار كل 
من   المدني  الطيران  ألعوان  اإلمتحانات  لجان  رؤساء  وتعيين 
حيث الخبرة والشهائد العلمية المتحصل عليها في ميدان الطيران 
المدني للمعنيين باألمر التي تأهلهم لمثل هذه الخطط الحساسة  

 ونفس المعطيات بخصوص المكلف باإلمتحانات في الغرض

ال وجود  
لمعايير  

والتعيين يتم  
سلطة  وفقا لل

التقديرية  
لإلدارة  
والشهائد 
العلمية 
معطيات  
 شخصية 

             

بتاريخ   146 عنها  صادرتين  شكايتين  بخصوص  بحث    21تقرير 
 *   بدون حجب األسماء لجميع األطراف  2021سبتمبر

حقوق  
الغير في 
حماية 
معطياته 
 الشخصية 
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 هيئة 

قرار  
 الهيئة

147 

إعتمادها   تم  التي  المعايير  بخصوص  المعطيات    الختيار كل 
من   المدني  الطيران  ألعوان  اإلمتحانات  لجان  رؤساء  وتعيين 
حيث الخبرة والشهائد العلمية المتحصل عليها في ميدان الطيران 
المدني للمعنيين باألمر التي تأهلهم لمثل هذه الخطط الحساسة  

 ونفس المعطيات بخصوص المكلف باإلمتحانات في الغرض

ال وجود  
لمعايير  

والتعيين يتم  
سلطة  وفقا لل

التقديرية  
لإلدارة  
والشهائد 
العلمية 
معطيات  
 شخصية 

             
148              
149              
150              
151              

152              

عدد   153 البري  للنقل  العامة  اإلدارة  بتاريخ    2824-21مكتوب 
22/07/2021 *              

عدد   154 البري  للنقل  العامة  اإلدارة  بتاريخ    2824-21مكتوب 
22/07/2021 *              

155 

إعتمادها   تم  التي  المعايير  بخصوص  المعطيات    الختيار كل 
من   المدني  الطيران  ألعوان  اإلمتحانات  لجان  رؤساء  وتعيين 
حيث الخبرة والشهائد العلمية المتحصل عليها في ميدان الطيران 
المدني للمعنيين باألمر التي تأهلهم لمثل هذه الخطط الحساسة  

 ونفس المعطيات بخصوص المكلف باإلمتحانات في الغرض

ال وجود  
لمعايير  

والتعيين يتم  
سلطة  وفقا لل

التقديرية  
لإلدارة  
والشهائد 
العلمية 
معطيات  
 شخصية 

             
156              
157              
158              
159              
160              
161              

162              

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

 اإلستشارية للنفاذ إلى المعلومة: أعمال اللجنة -2
، اجتماعْين للجنة اإلستشارية للنفاذ الى المعلومة حيث تم خاللها 2021إنعقد خالل الثالثي الثالث لسنة            

 النظر في ملفْين. 

 متابعة النفاذ الى المعلومة بالقطاع: -3
مطالب نفاذ إلى المعلومة تخص المنشآت العمومية   (04ة )ربعأ،  2021من سنة    الثالث ورد خالل الثالثي   

. هذا ويتم اعالم صاحب المطلب بعدم االختصاص ألغلب  الختصاص لالخاضعة إلشراف الوزارة تمت احالتها اليها  
المطالب التي تهم هذه المنشآت وحدها والتي ليست موجودة بالوزارة تفاديا للتأخير المحتمل في معالجتها مع المنشآت  

كما تم ابداء رأي معلل بخصوص طلب استشارة للرد على مطلب نفاذ الى المعلومة متعلق بطلب الحصول المعنية.  
على مراسلة صادرة عن الوزارة والمصاحيب المرافقة لها بعنوان سري موجه للشركة الجهوية للنقل بنابل فتم النظر فيه  

جابة الشركة المعنية.   في اجتماع اللجنة اإلستشارية للنفاذ إلى المعلومة أبدت رأيها فيه وا 

 االحصائيات: -4
 : 2021من سنة  الثالث وفيما يلي جداول إحصائية بخصوص متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة خالل الثالثي 
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 احصائيات بخصوص متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة 
 المالحظات (%ة )النسب عدد المطالب   البيان

 (8) 100 89 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 (4) 71 63 الرد اإليجابي 

 (1) 28 25 إيجابي رد 

 الرد بعدم توفر أو جاهزية المعلومة
 أو بنقص أو بعدم وضوح المطالب 

31 35 (2) 

 (3) 8 7 الرد بعدم اإلختصاص 

 (7) 29 26 أو رد جزئي  الرد بالرفض أو عدم الرد

 (6) 1 1 الرد بالرفض أو عدم الرد

 (5) 28 25 رد جزئي

   8 7 مطالب التظلمات

   2 2 الطعون مطالب 

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

(7(=)5(+)6 ) 
(8(=)4(+)7 ) 

 من المطالب.  %28علما وأنه تم الرد ايجابيا بصفة جزئية على  %71وقد بلغت نسبة الرد اإليجابي 
 

 2021و 2020لسنتْي  الثالثجدول مقارنة متابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة بين الثالثي 

 البيان
 المالحظات التطور عدد المطالب 

 النسبي %  المطلق 2021 2020
  242 63 89 26 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 *  9 47 63 16 الرد اإليجابي 
-9 16 26 10 الرد بالرفض أو عدم الرد   * 

 *   8 7 8  مطالب التظلمات
 *  9 1- 2 3 مطالب الطعون 

ا   الجدول  هذا  من  بالثالثية    رتفاعويستنتج  مقارنة  النفاذ  مطالب  عدد  بنسبة    ةالثالث في  الفارطة  مع    %242للسنة 
 .%71إلى  %62تحسن في الرد اإليجابي من 

 . )*(: مقارنة بالنسبة وليس بالعدد 
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يلي جداول  و   لفيما  الهيكل  مإحصائية  نوعية  النفاذ وحسب  المعلومة حسب صيغة  إلى  النفاذ  تابعة مطالب 
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

 

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

    شخصي حضور
 93 83 مكتب الضبط 

 7 6 بريد الكتروني 

 100 89 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

 14 24 على عين المكان االطالع
 45 76 الحصول على نسخة ورقية 

 32 54 الحصول على نسخة إلكترونية 

 8 14 الحصول على مقتطفات 

 100 168 العدد الجملي 

 . وأغلب المطالب هي ورقية مطالب طلبوا نسخة ورقية والكترونية ال عديد باعتبار أن  
 

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

 * 86 78 المركزية بالوزارةالمصالح 

  10 9 اإلدارات الجهوية
  4 4 المنشآت والمؤسسات العمومية

 ** 100 91 العدد الجملي 

    اإلدارة العامة للطيران المدني.تخص   امطلب 49منها *: 
   .طرافأ**: مطالب تخص عدة 
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 احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نوعية الطالب:-4-4
 المالحظات  النسبة )%(  العدد  نوعية الطالب 

مطالب من إناث  05تلقي  74 66 شخص طبيعي   

   74 66 مواطن عادي -1
     باحث -2
     طالب -3
     صحفي-4
     نائب -5

   26 23 شخص معنوي
     1 شركة -1
   8 7 جمعية-2
   17 15 منظمة-3
       إدارة-4
       حزب-5

   100 89 الجملي العدد 

 مطالب الموجهة للوزارة.المن  %74ُيحظون بحوالي   طبيعيينيستنتج من هذا الجدول أن األشخاص ال

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

 المالحظات (%النسبة ) العدد  أهم محاور االهتمام
   85 76 قائمات معطيات عامة أو تقارير أو دراسات أو 

   3 3 احصائيات 
   8 7 محاضر جلسات أو مقررات )اسناد أو الغاء أو تحيين( 

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

   3 3 تقارير تفقد أو رقابة أو تحقيق
   100 89 المجموع

 (.%76تمثل المعطيات والتقارير والدراسات أغلب اهتمام طالبي النفاذ إلى المعلومة )

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

  4 1 المطلب رفض 

       عدم تبرير الرفض 
       انقضاء اآلجال 

   96 25 عدم اتاحة جزء من المعلومة 
       عدم اتاحة المعلومة في الشكل المطلوب

       عدم المقدرة على دفع القيمة المالية المطلوبة 
   100 26 العدد الجملي 

 . من معلومة أكثراغلب مطالب الرفض تتعلق بعدم اتاحة جزء من المعلومات عند طلب يستنتج من هذا الجدول أنه 
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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 
   48 43 رد إيجابي في اآلجال 

     1 اآلجالرد بالرفض في 
   49 44 مجموع الردود في اآلجال

   51 45 اآلجال رد إيجابي بعد 
       رد بالرفض بعد اآلجال

      عدم الرد 
   51 45 مجموع الردود بعد اآلجال أو عدم الرد 

   100 89 المجموع العام 

 . النصفيستنتج من هذا الجدول أن الردود في اآلجال تمثل 

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

 عدم نشر أو البطء في نشر بعض البرامج واألنشطة ببوابة النقل؛  -
 عض المعلومات اإلحصائية. النقل وخاصة فيما يتعلق ببنقص في تحيين المعطيات المنشورة ببوابة  -
لهذه  - المعلومة  الى  بالنفاذ  المكلف  تفرغ  وعدم  بالوزارة  المعلومة  إلى  بالنفاذ  يعنى  داخلي  هيكل  إحداث  عدم 

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

 داخلي يعنى بالنفاذ الى المعلومة؛
 اإلدارات المركزية في مجال النفاذ الى المعلومة؛أغلب اإلطارات بمختلف عدم تكوين  -
إلى المعلومة مطالب النفاذ عدم توفر الموارد البشرية لدى بعض المصالح ينجر عنه نقص في االستعداد جيدا ل -

 وتأخير في االستجابة. 

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

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

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

من القانون األساسي   33وفقا للفصل    لمهام الموكولة إلى المكلفين بالنفاذ الى المعلومة إلشرافها بالنظر لحجم ا
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة حيث نص على    2016مارس    24المؤرخ في    2016لسنة    22عدد  

 ؛إمكانية احداث هيكل داخلي يعنى بالنفاذ الى المعلومة
األولين على أغلب اإلطارات بمختلف اإلدارات في مجال النفاذ إلى المعلومة وخاصة المسؤولين ضرورة تكوين  -

   الهياكل بالوزارة وبالمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة إلشرافها.


