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

 
 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
.وضع نظام ناجع لتلقي مطالب النفاذ والرد 1

 عليها
مسار   .وضع1.1 حول  عملي  إجراءات  دليل 

 تلقي مطالب النفاذ والرد عليها

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

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

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

من    2019جويلية   انطالقا  اعمالها  باشرت  سبتمبر    05وقد 
2019. 

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

 المعلومة

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

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

من   واالجابات  وبنسخ  عليها  الواردة  المعلومة  إلى  النفاذ  مطالب 
 عليها خالل كل ثالثية. 

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

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

إلى  2 النفاذ  حول  تكويني  مخطط  .إعداد 
 المعلومة 

المركزية   اإلطارات  لفائدة  تكوينية  دورة  تنظيم 
 والجهوية

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

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

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

الغرض  الو   تكوينيتين في  المعلومة ونائبه  متكوين  الى  بالنفاذ  كلف 
لال  اإلدارات ب تنفيذا  بعد  عن  تكوين  دورات  عبر  تفاقية  الجهوية 

 .بين وزارة النقل وهيئة النفاذ الى المعلومةالممضاة 
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 تقدم االنجاز  ناصر  الع
حول 3 اإلدارية  اإلطارات  مختلف  .تحسيس 

 قانون النفاذ الى المعلومة 
 تنظيم يوم تحسيسي حول النفاذ إلى المعلومة

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

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

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

 

وكلما دعت الحاجة الى  دوريا    لنقل واللوجستيكابوابة  يتم تحيين  -
  ؛ذلك
لنشر  تم  - بالقطاع  العمومية  والمنشآت  للمؤسسات  مكاتيب  ارسال 

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

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

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

 الوثائق واألرشيف 
ضبط أساليب وآليات تنظيم األرشيف وتصنيف  

 اإلدارية الوثائق 

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

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

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

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

 .النقل واللوجستيكبقطاع  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.  
الغرض.    فالمحولة من مختل  األرصدةومعالجة   للوزارة واعداد فهارس في  التابعة  التصرف في و الهياكل  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. 

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

 : كما يلي ببوابة النقل واللوجستيك عديد من المعلومات   بنشر 2020من سنة  الرابعالثالثي قامت الوزارة خالل 
 ؛ ةر اوز ال بأنشطةمتعلقة   ارخبأو  ت بالغا -
 ؛19للتوقي من جائحة كوفيد   الصحية اإلجراءات حول بالغات خاصة  -
 ؛ 2020بعنوان سنة للترقية داخلية  ات مناظر  05 -
 .النقل واللوجستيكخاصة بمجال الطيران المدني ببوابة  ترتيبية نشر وتحيين نصوص مواصلة  -
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 النفاذ إلى المعلومة حسب الطلب: -د

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

 التالية:ول  احسب الجد  2020من سنة  الرابعالثالثي 

 وزارة النقل واللوجستيك معطيات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على 

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
64   * 1       *   
65   *   1     *   
66 *     2   *     
67 *     3   *     
68 *   1     *     
69 *     3   * *   
70   * 1       *   
71   * 1       *   
72   * 4       *   
73 *   1     *     
74 *   1     *     
75 *   1     *     
76   * 1       *   
77 *   1     *     
78   *   2     *   
79   * 1       *   
80 *   1     *     
81 *   1     *     
82 *   1     *     
83 *     3   *     
84 *   1     *     
85 *     3 *       

  9 13 1 7 15 8 14 المجموع 
 

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

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

عدد 
 المطلب 

اإلجابة   موضوع المطالب 
 بالقبول 

اإلجابة  
 بالرفض 

سبب  
 تظلم   الرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 

الرد  
على  
 التظلم 

طعن 
لدى  
هيئة 
النفاذ  
الى 

 المعلومة 

قرار  
 الهيئة

               * .2020جويلية   16يسأل عن مآل عريضته بتاريخ  64
               * قائمة في شركات البضائع والشحن.  65

66 
والتي   وكندا  وألمانيا  فرنسا  من  الواردة  المكاتيب  من  نسخ 

التكوين االجباري   يطلبون فيها انتداب سواق ضمن برنامج
ثقيلة  عربة  لسائق  المهنية  البطاقة  على  الحصول  حول 

(FIMO) . 
*               

67 

الوكالة   تعتمد  الذي  الصحي  البروتوكول  من  نسخة  طلب 
إقرارها   تم  التي  واإلجراءات  العدوى  انتشار  لمكافحة 
النقل   وزارة  مكتوب  من  ونسخة  المهنة  بخصوص 

في   المؤرخ  للوكالة   30/09/2020واللوجستيك  الموجه 
 نية للنقل البري وتقييم الوزارة للموقع الرسمي للوكالة. الف

*               

68 

إجراءات اسناد وصوالت البنزين للعاملين بالديوان في غير  
في  وقائمة  بالديوان  الملحق  او  بمهمة  المكلف  صفة 
او  بمهمة  المكلفين  غير  من  البنزين  بوصوالت  المتمتعين 

جانفي   منذ  بالديوان  خططهم  مع    2018الملحقين  بيان 
التي  المعللة  القرارات  من  ونسخ  إليهم  الموكولة  والمهام 
لألعوان   المحروقات  وصوالت  اسناد  وقع  بموجبها 

 المباشرين بالديوان الوزاري او االستثناءات.

عدم  *  
القضية         الرد

2553   

عدم  *   وثائق تخص االشراف على شركة الخطوط التونسية. 69
القضية     3 * الرد

2695   

واليات   70 حسب  األجرة  سيارات  لتوزيع  مفصل  جدول 
               * الجمهورية التونسية ونسبة التوزيع على السكان.

71 

المعطيا أعّدته  جميع  الذي  النهائي  بالتقرير  المتعّلقة  ت 
بخصوص ملّف العزل التعّسفي  النقل  التفّقدية العامة لوزارة  

جويلية   في  شمله  الّذي  الّتونسّية  الخطوط    2013من 
النهائي حول   واللوجستيك على مطلبه  الّنقل  وبجواب وزارة 
ضرر   جبر  قرار  ومضامين  أحكام  وتطبيق  تنفيذ  طلب 

بتا عن هيئة الحقيقة   2019ماي    31ريخ  فردي الصادر 
 . 2019نوفمبر  06والكرامة والوارد على الوزارة بتاريخ  

بخصوص  
النقطة  
في الثانية: 

انتظار رد 
المكلف 
العام 

لنزاعات 
  الدولة 

              

72 

مستعملة   حافالت  بتوريد  المتعلق  القرار  تنفيذ  عدم  سبب 
لفائدة المشغلين الخواص بالمرفق العمومي للنقل الجماعي 

يالءم    2015منذ   اتفاق  توقيع  في  التسريع  عدم  وسبب 
ال بالمرفق  الخواص  المشغلين  لزمة  للنقل عقود  عمومي 

قانون   مع  مما    2008الجماعي  اللزمات  بنظام  المتعلق 
لزمة  لعقود  خاضعين  الخواص  المشغلين  بقاء  في  تسبب 

 خاصة بكل واحد منهم مع الدولة.

*               

               * مطالب.  03نسخة ورقية من اإلجابة على  73

عدد   74 النقل  وزير   2015ماي    26بتاريخ    176مقرر 
               * . 2012اوت  11بتاريخ  535يتعلق بتنقيح المقرر عدد 

عدد   75 النقل  وزير   2012اوت    11بتاريخ    535مقرر 
               * متعلق بإحداث لجنة فنية لمراجعة النصوص الترتيبية.  
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عدد 
 المطلب 

اإلجابة   موضوع المطالب 
 بالقبول 

اإلجابة  
 بالرفض 

سبب  
 تظلم   الرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 

الرد  
على  
 التظلم 

طعن 
لدى  
هيئة 
النفاذ  
الى 

 المعلومة 

قرار  
 الهيئة

76 
غير   العمومي  النقل  بخصوص  التوضيح  من  المزيد 
للنقل   خدمات  تقديم  إلى  اضافة  لألشخاص  المنتظم 
الناقلين   قبل  من  لألشخاص  المنتظم  الجماعي  العمومي 

 الخواص في إطار عقود مناولة أو لزمة.
*               

بتاريخ   77 النقل    09وديسمبر    09تمكينه من مكتوبْي وزارة 
               * 2019اوت 

78 
جزر  حول  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  مع  اتفاقية 
من   ونسخة  النقل  وزارة  اشراف  تحت  بالهياكل  النزاهة 

 التقارير السنوية في الغرض.
الوزارة لم  
               تبرم اتفاقية

الشركات   79 تخص  التي  النشاط  وتقارير  احصائيات  طلب 
 الوطنية والجهوية للنقل.

عدم 
               االختصاص 

سنة   80 من  التطهير  لجان  محاضر  من  الى    2012نسخة 
القضية             * هذا التاريخ باإلدارة الجهوية للنقل بسوسة. 

2557   

سنة   81 من  التطهير  لجان  محاضر  من  الى    2012نسخة 
القضية             * . باإلدارة الجهوية للنقل بصفاقس هذا التاريخ

2646   

بتاريخ   82 المعلومة  الى  نفاذ  مطلب  بخصوص    08تظلم 
 . 2020أكتوبر 

عدم ورود  
 3 *     المطلب 

مطلب  
نفاذ لم  
 يصلنا

    

بتاريخ   83 نسخة من عريضة ومن مكتوب  مارس   09طلب 
2020. *               

84 
محاضر   نسخ  على  الحصول  طلب  احول  لتطهير لجان 

بوالية  لألشخاص  المنتظم  غير  العمومي  النقل  قطاع 
 . 2012المنستير منذ سنة 

*               

85 
محاضر  على  المكان  عين  على  االطالع  طلب  حول 
بواسطة   بالمنستير  النقل  قطاع  تطهير  لجنة  جلسات 

 سيارات التاكسي الفردي. 
*               

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
المنشآت العمومية الخاضعة    انخصينفاذ إلى المعلومة    يْ ، مطلب2020من سنة    الرابعورد خالل الثالثي   

هذا ويتم اعالم صاحب   .بعدم االختصاص   اإلجابةتمت    خرواآل  لى الشركة المعنيةإ  أحدها  ةإلشراف الوزارة تمت احال
تفاديا للتأخير  وحدها والتي ليست موجودة بالوزارة  ت  نشآالمطلب بعدم االختصاص ألغلب المطالب التي تهم هذه الم

معالجتها   في  المعنية  معالمحتمل  وردت    .المنشآت  تظلم    07كما  العمومية طعون    03ومطالب  المنشآت  تخص 
 .واإلفادة التعهد بهاوحدها تم إرسالها اليها قصد 

 االحصائيات: -3
 : 2020من سنة  الرابعبخصوص متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة خالل الثالثي   إحصائيةيلي جداول وفيما 
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 احصائيات بخصوص متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة 
 المالحظات ( %ة ) النسب مطالب العدد  البيان

 (6) 100 22 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 (5) 91 20 الرد اإليجابي 

 (1) 73 16 رد إيجابي    

 (2) 13 3 و جاهزية المعلومة أ الرد بعدم توفر    

 (3) 5 1 الرد بعدم اإلختصاص    

 (4) 9 2 الرد بالرفض أو عدم الرد 

   9 2 مطالب التظلمات

    18 4 مطالب الطعون

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

 موزعة كما يلي: %91وقد بلغت نسبة الرد اإليجابي 
 %73إتاحة المعلومة:  •
 %13الرد بعدم توفر أو جاهزية المعلومة:  •
 % 5الرد بعدم اإلختصاص:  •

 

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

 البيان
 التطور عدد المطالب

 النسبي   المطلق 2020 2019

 29% 5 22 17 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 19% 7 20 13 اإليجابي الرد 

 61-% -2 2 4 الرد بالرفض أو عدم الرد 

 55% 1 2 1 مطالب التظلمات

 38-% 1- 4 5 مطالب الطعون

  تحسن مع    %29للسنة الفارطة بنسبة    ة الرابعفي عدد مطالب النفاذ مقارنة بالثالثية    رتفاع ويستنتج من هذا الجدول ا  
 . %19 بـفي الرد اإليجابي  
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لفيما  و   الهيكل  ميلي جداول إحصائية  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  

 ض.المرفوضة حسب أسباب الرف واحصائيات المطالب  على مطالب النفاذ إلى المعلومة

 

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

    شخصي حضور
 64 14 مكتب الضبط 

 36 8 بريد الكتروني 

 100 22 العدد الجملي 

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

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

 4 1 على عين المكان االطالع
 57 13 الحصول على نسخة ورقية 

 39 9 الحصول على نسخة إلكترونية 

   الحصول على مقتطفات 

 100 23 العدد الجملي 

 .باعتبار أن طالبا طلب نسخة ورقية والكترونية
 
 

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

  68 15 المصالح المركزية بالوزارة
  23 5 الجهويةاإلدارات 

  9 2 المنشآت والمؤسسات العمومية
  100 22 العدد الجملي 

 .تخص االدارة المركزيةمطالب ال أغلب 
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 احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نوعية الطالب:-3-4
 المالحظات  النسبة )%(  العدد  نوعية الطالب 

مطلب من إناث   01تلقي  68 15 شخص طبيعي   
   64 14 مواطن عادي -1
       باحث -2
       طالب -3
   5 1 صحفي-4
       نائب -5

   32 7 شخص معنوي
     1 شركة -1
   9 2 جمعية-2
   18 4 منظمة-3
       إدارة-4
       حزب-5

   100 22 العدد الجملي 

 مطالب الموجهة للوزارة.المن  %68ُيحظون بحوالي   ينطبيعي يستنتج من هذا الجدول أن األشخاص ال

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

 المالحظات (%النسبة ) العدد  أهم محاور االهتمام
   68 17 معطيات عامة أو تقارير أو دراسات أو قائمات 

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

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

   4 1 تقارير تفقد أو رقابة أو تحقيق
   100 25 المجموع

 (.%68اهتمام طالبي النفاذ إلى المعلومة )تمثل المعطيات والتقارير والدراسات أغلب 

 احصائيات مطالب النفاذ على المعلومة المرفوضة:-3-6
 المالحظات النسبة )%(  العدد  أنواع مطالب النفاذ إلى المعلومة المرفوضة 

      مطلب الحصول على المعلومة رفض 

       عدم تعليل رفض إتاحة المعلومة
   100 2 اآلجال القانونية عدم الرد على المطلب في 

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

       إتاحة ملخص لوثيقة أو جزء منها 
   100 2 العدد الجملي 

 يستنتج من هذا الجدول أنه لم يتم الرد على المطالب المرفوضة وهو رفض ضمني.  
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 احصائيات التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة: -3-7

 المالحظات النسبة )%(  العدد  التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة 
   82 18 رد إيجابي في اآلجال 

   اآلجالرد بالرفض في 
 

  
   82 18 مجموع الردود في اآلجال

   9 2 رد  إيجابي بعد االجال 
   رد بالرفض بعد اآلجال

 
  

   9 2 عدم الرد 
   18 4 مجموع الردود بعد اآلجال أو عدم الرد 

   100 22 المجموع العام 

 %. 82يستنتج 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 -
تحيين - في  المنشورة    نقص  واللوجستيك  المعطيات  النقل  ببببوابة  يتعلق  فيما  المعلومات وخاصة  عض 

 . اإلحصائية
بالوزار إ  عدم - المعلومة  إلى  بالنفاذ  يعنى  داخلي  هيكل  و حداث  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؛داخلي 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
 والمقترحات بخصوص النفاذ الى المعلومة كما يلي: تتمثل التوصيات 

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  

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

من القانون األساسي    33  وفقا للفصل   بالنفاذ الى المعلومة  ينبالنظر لحجم المهام الموكولة إلى المكلف  إلشرافها
المعلومة حيث نص على  المتعلق بالحق في النفاذ إلى    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


