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أ -المقدمة
يندرج هذا التقرير في إطار تنفيذ مقتضيات الفصل  34من القانون األساسي عدد  22لسنة 2016
المؤرخ في  24مارس  2016المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة حيث نص على أن المكلف بالنفاذ
الى المعلومة يعد تقري ار ثالثيا يرفعه إلى رئيس الهيكل ويتم نشره على موقع الواب.
ويبين هذا التقرير نشاط و ازرة النقل بخصوص النفاذ الى المعلومة خالل الثالثية الرابعة لسنة
.2018
ب -معطيات عامة :
-2التكوين في مجال النفاذ إلى المعلومة:
تمت المشاركة في دورة تكوينية حول دراسة لوضع مرجعية وطنية لتصنيف المعطيات العمومية.

-3اإلجراءات المتخذة في مجال التصرف في الوثائق واألرشيف:
أتمت ادارة التصرف فى الوثائق واالرشيف تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للو ازرة
وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية بالو ازرة واألرشيف الوطني وقد تمت إحالة إلى األرشيف الوطني
الصيغة النهائية للمصادقة بتاريخ  24ديسمبر .2018
ج-النشر االستباقي للمعلومة:
تم بتاريخ  06أكتوبر  2018تذكير االدارات العامة للنقل البري وللطيران المدني وللنقل البحري
والموانئ البحرية التجارية بضرورة نشر وتحيين البرامج والتقارير واالحصائيات والمشاريع واالستشارات
المعروضة للعموم ونتائجها في شكل االلكتروني وقابل لالستعمال ببوابة النقل مرة كل ثالثة أشهر على
األقل وعند كل تغيير يط أر عليها.
هذا وقد تم إعداد تقرير الثالثي الثالث حول النفاذ إلى المعلومة ونشره ببوابة النقل.
-1متابعة محتوى بوابة النقل بخصوص المعطيات الواجب نشرها وتحيينها:
قامت الو ازرة خالل الثالثية الرابعة بنشر إعالنات ببوابة النقل كما يلي:
اعالن  4مناظرة داخلية للترقية إلى رتبة مختلفة بو ازرة النقل؛اعالن مناظرة خارجية النتداب أعوان بعنوان سنة  2018بالشركة الجهوية للنقل بقفصة؛إعالن عن طلب عروض عدد  DGLTM/2018/03الخاص بتأهيل االنشطة اللوجستيةبمنصتي التصدير والتوريد بمطار تونس-قرطاج؛
إعالن تأجيل طلب العروض المذكور أعاله؛نشر ركن اإلحاطة بالمستثمرين والمتضمن للمعلومات والمعطيات المتعلقة بالتعريف بدور ومهاموحدة اإلحاطة بالمستثمرين حول فرص االستثمار المتاحة في قطاع النقل وتلك المبرمجة في
المخطط التنموي  2020-2016في إطار الشراكة.
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-2البيانات المفتوحة بقطاع النقل:
قامت اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي باألعمال التالية في إطار تنفيذ
التعهد الراجع بالنظر لو ازرة النقل ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة -2016
 2018والذي يتمثل في "دعم شفافية قطاع النقل من خالل تطوير بوابة للبيانات المفتوحة":
✓ التنسيق مع المؤسسات والمنشآت تحت اإلشراف إلعداد دفعة من المعطيات المطابقة
لمواصفات البيانات المفتوحة التي تنتجها هذه الشركات وذلك إلدخالها ضمن بوابة البيانات
المفتوحة الخاصة بقطاع النقل ،وتتمثل هذه المعطيات خاصة في:
 .1المعطيات األساسية المتعلقة باستغالل األسطول (قائمة المحطات ،قائمة الخطوط،
قائمة السفرات حسب الخطوط تضم األوقات بالنسبة لكل محطة ذهابا وايابا)؛
 .2المعطيات الجاهزة والمطابقة لمواصفات البيانات المفتوحة.
✓ تم بالتعاون مع الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ،االنتهاء من إنجاز بوابة البيانات
المفتوحة بقطاع النقل (الرابط )http://data.transport.tn :وتهدف هذه البوابة إلى إتاحة
تهم قطاع النقل (البري ،البحري ،الجوي) وذلك في
النفاذ للعموم لج ّل البيانات العمومية التي ّ
شكل مفتوح قصد تثمين هذه البيانات وتسهيل إعادة استعمالها لتطوير تطبيقات جديدة ذات
قيمة مضافة خاصة في مجال إعالم المسافرين (عبر الواب والهواتف الذكية )...؛
✓ تم الشروع في إدخال البيانات التي تم التوصل بها من قبل المؤسسات والمنشآت تحت
اإلشراف ضمن البوابة المذكورة (عدد الوحدات حاليا 104 :وهي مختلفة ومنبثقة عن 05
مجاالت :النقل البري  ،64النقل البحري  ،25النقل الجوي  ،5الرصد الجوي )10؛
✓ تم بتاريخ  29أكتوبر  ،2018تنظيم ندوة صحفية مشتركة بين و ازرة النقل والجمعية التونسية
للمراقبين العموميين ل تقديم خطة و ازرة النقل في مجال البيانات المفتوحة والتعريف بالبوابة
أهم خصائصها الفنية وكذلك إمضاء اتفاقيات في مجال البيانات المفتوحة بين
القطاعية و ّ
الجمعية التونسية للمراقبين العموميين من ناحية وو ازرة النقل والشركات الجهوية للنقل بالقيروان
وصفاقس ومدنين والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من ناحية أخرى؛
✓ تواصل مسار فتح البيانات بقطاع النقل من خالل العمل على إعداد دفعة ثانية من البيانات
(على مستوى الوكالة الفنية للنقل البري وشركة الخطوط التونسية) يتم إدخالها بصفة
أوتوماتيكية ببوابة البيانات المفتوحة الخاصة بقطاع النقل؛
✓ انخراط الو ازرة في خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة (-2018 )OGP
( 2020تم قبول مقترح و ازرة النقل حول إدراج تعهد ضمن خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة
الحكومة المفتوحة والمتمثل في "تعزيز فتح البيانات العمومية واعالم المسافرين في مجال النقل
البري :تصميم وتركيز قاعدة بيانات موحدة لمحطات النقل البري على المستوى الوطني ونشرها
في شكل مفتوح ")"Référentiel National d'Arrêts؛
✓ المساهمة ضمن فريق العمل المحدث على مستوى رئاسة الحكومة في أنشطة استكمال
اإلطار القانوني والتنظيمي للبيانات المفتوحة على المستوى الوطني.
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د-النفاذ إلى المعلومة حسب الطلب:
-1دراسة مطالب النفاذ الى المعلومة والطعون الواردة على وزارة النقل:
يمكن حوصلة مطالب النفاذ إلى المعلومة ومطالب التظلم والطعون الواردة على و ازرة النقل خالل الثالثي
الرابع من سنة  2018حسب الجدول التالي:
جدول متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة خالل الثالثي الرابع لسنة 2018

عدد
المطلب

طريقة
ورود
المطالب

69

ورقي
حضور
شخصي

70

ورقي
حضور
شخصي

71

ورقي

72

ورقي

موضوع المطالب

اإلجابات

آجال
الرد
(أيام)

طلب قائمة إسمية محينة للمستفيدين
من رخص النقل من نوع تاكسي
سياحي مع ذكر الواليات من أول مدها بعدد رخص التاكسي
رخصة الى حد اليوم ونسخ من السياحي حسب الوالية.
مناشير تتعلق بقطاع النقل العمومي
غير المنتظم لألشخاص.
مدها بمعطيات إحصائية
طلب قائمة اسمية للمتحصلين على
وليس القائمات االسمية
شهادة الكفاءة المهنية لسائقي
بالنسبة لسنة 2008
التاكسي السياحي دورة  2001ودورة
و 2015وسيتم التنسيق
 2005ودورة  2008ودورة 2015
مع األرشيف للحصول
مع ذكر الدورة لكل متحصل.
على دورتي 2001
و2005
مصالح و ازرة النقل لم تقم 14
بتحديد معايير تحدد عدد
التراخيص لكل والية وقد
وقع في هذا الخصوص
طلب الحصول نسخة ورقية من دعوة السادة الوالة لتحديد
معايير تحديد نسبة رخص السياقة حاجياتهم الفعلية من
تراخيص وذلك عن طريق
في كل والية.
تكوين لجنة فنية تضم
جميع األطراف المتداخلة
تحدد حاجيات كل والية
من تراخيص.
28
طلب تعمير قائمة اسمية إلسناد
آجال الطعن تجاوزت مدة
السيارات اإلدارية للمصلحة الخاصة
عشرين يوما من تاريخ
من سنة  2011الى سنة 2018
بلوغ قرار الرفض وأن
ونسخة ورقية من ق اررات اإلسناد
الطعون ترسل إلى هيئة
لهاته التراخيص ونسخ لبطاقات
النفاذ إلى المعلومة
استعمال هذه السيارات مع حجب
يعتد به.
وبالتالي فإنه ال ّ
المعطيات الشخصية.

التظلمات

تظلم

تظلم

الطعون
أمام
الهيئة

المالحظات

طعن

طعن
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73

ورقي
حضور
شخصي

74

ورقي

75

ورقي

76

ورقي

77

ورقي
حضور
شخصي

78

ورقي
حضور
شخصي

79

80
81
82

83

طلب نسخ من محاضر لجان تطهير
قطاع النقل العمومي غير المنتظم
لألشخاص بالمنستير وذلك من سنة
 2012الى حد هذا التاريخ.
طلب:
كل المراسالت الصادرة والواردةالمتعلقة بمناظرة انتداب طيارين لسنة
 2018بشركة الخطوط التونسية؛
محاضر الجلسات والق ارراتالمتعلقة بهذه المناظرة سواء لدى
شركة الخطوط التونسية أو و ازرة
النقل.
طلب التقرير النهائي كامال
وبالتفصيل الذي قامت به التفقدية
العامة بالو ازرة بخصوص مناظرة
شركة النقل بالساحل بعنوان سنتي
.2016/2015
طلب نسخة ورقية نسخة أو الكترونية
من تقرير التفقدية العامة عن
بالمناظرة الداخلية النتداب مراقبين
بشركة النقل بالساحل في .2012
طلب نسخ من تأسيس أول لبطاقة
استغالل وجميع العمليات التابعة لها
بخصوص تاكسي فردي رقمها
 04/06 0003والية جندوبة
لصاحبها االمجد ماكني
طلب نسخ من تأسيس أول لبطاقة
استغالل وجميع العمليات التابعة لها
بخصوص تاكسي سياحي رقمها
المنجمي  5253تونس 161
(المنتفع األصلي والمنتفع الحالي)

بمحاضر
موافاتها
الجلسات وعددها .8
المناظرة المذكورة ما تزال
قيد االعداد من قبل
المصالح المعنية وشركة
الخطوط التونسية فإنه
يتعذر في هذه المرحلة
موافاته بالوثائق المطلوبة.

16

10

تظلم

طعن

عدم تمكينه من الملف 24
لمعطيات شخصية الملف
متعهد به القضاء بقضية
عدد
تحت
سجلت
.53383/17
24
موافاتها بمقتطف من
تقرير التفقد المذكور
المعلومات المطلوبة غير
متوفرة لديها وهي ترجع
بالنظر للوكالة الفنية للنقل
البري
المعلومات المطلوبة غير
متوفرة لديها وهي ترجع
بالنظر للوكالة الفنية للنقل
البري

22

22

موفاته بملف يتضمن 21 3
طلب قائمة المعطيات اإلحصائية قائمات حسب مجاالت
بريد
النقل (البحري والجوي
الكتروني المنتجة من قبل و ازرة النقل.
والبري).
5
طلب المكتوب الموجه الى السيد
والي القيروان حول توضيح الحكم تمت موافاته بالمطلوب
ورقي
الصادر من المحكمة االدارية.
54
طلب المنشور عدد  16لسنة 2009
موافاته بالمطلوب
ورقي
المتعلق بالفحص الفني للعربات.
20
طلب نسخ من محاضر لجان تطهير
موافاتها بالمطلوب بعد
ورقي
قطاع النقل العمومي غير المنتظم
المعطيات
حجب
حضور
لألشخاص بوالية جندوبة وذلك من
الشخصية
شخصي
سنة  2012الى حد هذا التاريخ.
36
الحصول على نسخ من المحاضر
الجبائية الواردة على اإلدارة الجهوية عدم االختصاص
ورقي
للنقل بسوسة من قبل وحدات االمن

تظلم

الرد بعدم
االختصاص
إثر التظلم
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84

ورقي

85

ورقي
حضور
شخصي

86

ورقي
حضور
شخصي

87

88

89

ورقي

ورقي

ورقي
حضور
شخصي

العمومي والحرس الوطني فيما يتعلق
بالنقل العمومي غير المنتظم
لألشخاص من سنة  2011الى هذا
التاريخ.
طلب نسخ من محاضر لجان تطهير
بمحاضر
قطاع النقل العمومي غير المنتظم موافاتها
لألشخاص بوالية سوسة وذلك من الجلسات وعددها .7
سنة  2012الى حد هذا التاريخ
مده باألعداد المتحصل عليها في
االختبارات التطبيقية والشفاهية في
دورة  02جويلية  2017لشهادة
الكفاءة المهنية في مجال سياقة
العربات صنف "ب".
مدها بالوثائق المطلوبة مع
مدها بنسخة ورقية من تقرير التفقدية
حجب المعطيات:
حول تعاطي نشاط شد وفك السفن
نسخة من المكتوبوحراستها بموانئ العاصمة ومكتوب
نسخة من مقتطف منالتفقدية الموجه الى ديوان البحرية
تقرير بخصوص موانئ
التجارية والموانئ في جويلية .2018
العاصمة.
شركة النقل بالساحل بأنها
ليس الجهة المصدرة
مده بنسخة من قرار أصلية في
للوثيقة موضوع الطلب
تسوية وضعيته المادية والمعنوية
وهي ال تملك أية نسخة
منها.
طلب الحصول على نسخة ورقية
تحمل ختم الو ازرة ونسخة الكترونية
في صيغة  Wordأو  PDFمن
الوثائق المتعلقة بـالعناصر المرجعية
الختيار مكتب استشارة إلعداد دراسة
حول تقييم التأثيرات التفاقية التبادل
الحر بين الجمهورية التونسية
الملف المتعلق بالوثائق
واالتحاد األوروبي "األليكا":
المطلوبة لم يقع تعهده من
تقرير فرز العروض واختيار مكتبقبل و ازرة النقل.
االستشارة؛
تقرير الدراسة؛التقرير األولي للدراسة بعدأسبوعين من انطالق المهمة؛
التقرير نصف المرحلي للدراسة بعد 3أشهر من انطالق المهمة؛
التقرير النهائي.مدها بنسخة ورقية من:
مكتوب التفقدية الموجه الى ديوانمدها بمكتوبين صادرين
البحرية التجارية والموانئ في جوان
عن التفقدية العامة في
 2017ومختلف المكاتيب الصادرة
سنة :2017
عن التفقدية العامة والموجهة إليه في
جزئي
سنة  2018والمتعلقة بشركة السعدي
لمراج.

36
تظلم

موافاتها
بنسخة ورقية
إثر التظلم

27

22

15

23
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90

91

92

مده بنسخة من محضر جلسة
بخصوص التقاء السيد وزير النقل
بريد
الكتروني بأعضاء الهيئة المديرة لجمعية كرة
اليد بجمال حيث تناول اللقاء وضعية
هذا النادي وآفاق سبل دعمه.

ورقي
حضور
شخصي

ورقي

اللقاء المذكور لم يكن لقاء 08
رسميا بل اكتسى صبغة
ّ
ودية ومجاملة باعتبار أن
ّ
السيد الوزير هو ابن الجهة
ولم يقع إعداد أي وثيقة أو
محضر في الغرض

طلب نسخة من:
التقرير النهائي لمهمة التدقيق فياإلشكاليات المتعلقة بمعالجة االمتعة
بالشركة التونسية للخدمات األرضية
لسنة 2015؛
التقرير النهائي بخصوص نقلبضاعة غير مرخص فيها على متن
الحافلة التابعة للشركة الوطنية للنقل
بين المدن الرابطة بين تونس وبن
قردان في فيفري 2016؛
التقرير النهائي حول تهريبالبضائع على متن السفن التابعة
للشركة التونسية للمالحة في ديسمبر
.2017
الحصول على نسخة من المنشور
عدد  02المؤرخ في  23جويلية تمت موافاته بالمطلوب
.2011

1

ويتبين من الجدول السابق أنه ورد  5تظلمات تم الرد على اثنين منهما و 3طعون لدى هيئة النفاذ الى
المعلومة .كما أنه سجل تأخير في  3ملفات.
-2متابعة النفاذ الى المعلومة بالقطاع:
تم ارسال مكاتيب من السيد وزير النقل إلى المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة إلشراف
الو ازرة بتاريخ  02نوفمبر  2018لتذكيرها بضرورة احترام مبدأ النفاذ إلى المعلومة والتعاطي مع الطلبات
الواردة عليها دون خلفيات بإتاحة المعلومات المطلوبة في اآلجال مع حجب األجزاء منها المشمولة
باالستثناء متى كان ذلك ممكنا ،كما تم إشعارها بمزيد نشر المعلومات وتحيينها خصوصا التنصيص في
مواقعها على رابط البيانات المفتوحة بقطاع النقل ( )http://data.transport.tnودعوة المنشآت األخرى
إلعداد النسخة العربية أو إلنجاز موقع واب خاص بها ونشره للعموم في أقرب اآلجال.
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-3االحصائيات:
جدول احصائيات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة خالل الثالثي الرابع من سنة 2018
البيان

عدد المطالب

النسبة

المالحظات

مطالب النفاذ إلى المعلومة

24

100

)(6

18

73,9

)(5

الرد اإليجابي
إتاحة المعلومة

10

)(1

الرد بعدم توفر أو جاهزية
المعلومة

1

)(2

الرد بعدم اإلختصاص

7

)(3

الرد بالرفض أو عدم الرد

6

26,1

مطالب التظلمات

5

21,7

مطالب الطعون

3

13

)(4

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

وقد بلغت
•
•
•

نسبة الرد اإليجابي حوالي  %75موزعة كما يلي:
إتاحة المعلومة أو مزيد االستفسار عنها%56 :
الرد بعدم توفر أو جاهزية المعلومة%5 :
الرد بعدم اإلختصاص%39 :

هذا وقد انخفضت مطالب النفاذ الى المعلومة خالل الثالثية الرابعة مقارنة بالثالثية الثالثة بنسبة
 %11حيث كانت  27وبلغت .24

9/9

