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الخاتمة

المقدمة
يندرج هذا التقرير في إطار تنفيذ مقتضيات القانون األساسي عدد  22لسنة  2016المتعلق
بالحق في النفاذ إلى المعلومة ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة في اتجاه دعم حرية التعبير وترسيخ
قواعد الشفافية والمساءلة تطبيقا لما نص عليه الدستور الجديد للجمهورية التونسية في الفصل 32
وتنفيذا اللتزامات تونس الدولية.
كما تجدر اإلشارة إلى أن نشاط وزارة النقل المتعلق بالبرنامج المذكور يخضع إضافة إلى النصوص
القانونية والترتيبية السالفة الذكر إلى إنفتاح الوزارة على محيطها اإلقتصادي واإلجتماعي وتعاملها مع
التطورات بمختلف أشكالها بأحسن األساليب وخاصة في مجال الحوكمة والشفافية.
إال أنه البد من التذكير هنا أن" القانون ال يصنع الربيع وحده" ،ذلك أن نجاح حق النفاذ إلى المعلومة
هو مسؤولية مشتركة تتطلب إنخراط جميع األطراف المعنية ،بدءا بالهياكل الخاضعة ألحكام القانون
األساسي ،ومرورا بالمكلفين بالنفاذ وانتهاء بمنظوري اإلدارة والمجتمع المدني ،كل من موقعه.
وبناء على ما تقدم يمكن تلخيص نشاط وزارة النقل حول النفاذ إلى المعلومة خالل سنة  2017وفقا لما
يلي:

 -Iاإلطار القانوني للنفاذ إلى المعلومة:
-1التشريعات الصادرة في الغرض:
لقد نشأ حق النفاذ إلى المعلومة في تونس عن طريق المرسوم عدد  11لسنة  2011المؤرخ في
22ماي  2011المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية حق النفاذ الذي لم يكن مقننا من
قبل.
وتطور هذا الحق في تونس إلى أن تم إدراجه كحق دستوري من خالل الفصل  32من دستور
الجمهورية التونسية المؤرخ في  26جانفى  2014الذي نص في فقرته األولى على ما يلي:

" تضمن الدولة الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى المعلومة".
ثم أصدر المشرع التونسي نصا يضبط ويضمن حق النفاذ إلى المعلومة من خالل القانون األساسي عدد
 22لسنة  2016المؤرخ في  24مارس  2016والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة .الذي دخل حيز
النفاذ في  23مارس .2017

و تأسيسا على ذلك ،تسعى وزارة النقل إلى القطع مع المفهوم التقليدي لإلدارة وتكريس مبدأ الشفافية
وذلك بالعمل صلب سياسة جديدة و استعمال وسائل اتصال حديثة.

: -IIنشاط وزارة النقل خالل سنة :2017
 -1النشر اإلستباقي للعلومة:
عمال بمقتضيات القانون األساسي عدد  16لسنة  2016المؤرخ في  24مارس 2016
والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصل السادس منه والذي ينص على ضرورة النشر
اإلستباقي للمعلومة الذي إنتهجته وزارة النقل حيث قامت اإلدارات العامة بالنشر اإلستباقي للمعلومة
ببوابة النقل وبمختلف المواقع والوسائل اإلتصالية المتاحة على غرار اإلدارة العامة للوجستية والنقل
متعدد الوسائط التي قامت بنشر:
 إعالن طلبات العروض الخاصة بمحاور البرنامج الثالث لتنمية الصادرات والذي يحتوي بدورهعلى المحاور الثالث التالية:
* إعداد سجل المهن وتصنيف الخدمات ومؤشرات النجاعة في مجال اللوجستية.
* وضع األطر المؤسساتية والتشريعية لمنظومة اللوجستية.
* دعم نواة من اإلطارات بوزارة النقل ووزارات أخرى في مجال اللوجستية.
أما اإلدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق واألرشيف فقد قامت بالنشر
اإلستباقي للمواضيع التالية:
 نشر إستشارة للعموم عبر البوابة الوطنية لإلعالم القانوني.* مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها
وتجديدها.
* مشروع قرار من وزير النقل ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية يتعلق بالمصادقة على
كراس الشروط الخاص بتعاطي وكاالت األسفار من الصنف "أ" لنشاط النقل السياحي.
-

أما بالنسبة لمجال التصرف في الوثائق واألرشيف فإن وزارة النقل بصدد إعداد الصيغة

النهائية لجداول مدد اإلستبقاء للوثائق الخصوصية بعد التنسيق مع اإلدارات المعنية حيث إقتنت
منظومة إلكترونية للتصرف في الوثائق واألرشيف لحوسبة العمليات الفنية مثل تحويل الوثائق

وال تصرف في المخازن وتقديم بيانات حول الملفات هذا وتسعى الوزارة إلى تطوير منظومة
التصرف في الوثائق واألرشيف وفقا لنظم المعلومات الذكية والحديثة.
وبالنسبة لإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي قامت بنشر :
 أعمال اللجنة اإلستشارية المشتركة لمتابعة خطة العمل الوطنية الثانية على مستوى وحدة اإلدارةاإللكترونية ومختلف األنشطة التي تم تنظيمها.
مواصلة إدخال البيانات المتعلقة بقطاع النقل ضمن البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.

-

 فتح المجال في بوابة البيانات المفتوحة المتعلقة بقطاع النقل.وبالنسبة لإلد ارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية فقد قامت بالنشر اإلستباقي لجميع
المشاريع والتقارير اإلحصائية الخاصة بمجال النقل البحري سواء بموقع الوزارة أو بالموقع الوطني
للبيانات المفتوحة.
 -2النفاذ إلى المعلومة حسب الطلب:
 على غرار تنفيذ اآللية األولى والمتعلقة بالنشر اإلستباقي للمعلومة فإن وزارة النقل حرصتكذلك على تنفيذ اآللية الثانية وهي الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة التي تتلقتها من قبل
منظوريها بجميع وسائل اإلتصال والتواصل المتاحة من مقابالت مباشرة إلى مطالب كتابية عن
طريق مكتب الضبط وكذلك عن طريق البريد اإللكتروني وفي هذا الصدد تلقت وزارة النقل خالل
السنة اإلدارية  2017تسعة مطالب للنفاذ للمعلومة موزعة كما يلي:
• مطلب صادر عن مواطنة تطلب من خالله نتيجة المناظرة الخارجية النتداب اطارات وأعوان
بالشركة التونسية للمالحة بعنوان  2015وقد تلقت العرضة إجابة في اآلجال.
•

مطلب صادر عن طالبة بالمعهد األعلى للنقل واللوجستية بسوسة تطلب من خالله مساهمة

النقل الحديدي من نقل البضائع والمسافرين من حيث العدد والكم وقد قامت الوزارة بإجابة المعنية
باألمر.
• مطلب صادر عن النائب عماد الدائمي عضو بمجلس نواب الشعب يطلب من خالله الحصول
على كراس الشروط المتعلقة بالدراسات التمهيدية والتفصيلية للخط االول من شبكة المترو الخفيف
بصفاقس وقد مكنت الشركة العارض من المطلوب في اآلجال.

• مطلب صادر عن منظمة أنا يقظ تطلب من خالله الحصول على وثائق إدارية بخصوص
ا إلنتدابات المباشرة وعن طريق التعاقد المباشر التي أجرتها شركة الشبكة الحديدية السريعة وقد
تمت موافاة المنظمة بالمطلوب.
• مطلب حول النفاذ إلى المعلومة بخصوص اإلنتدابات التي قامت بها الشركة التونسية للمالحة.
• مطلب حول طلب معطيات من قبل مجلس المنافسة.
• مطلب حول طلب معطيات حول صادرات وواردات البضائع في الموانئ البحرية التجارية.
• مطلب حول طلب معطيات إحصائية تقدمت به طالبة بمرحلة الدكتوراة.
• مطلب حول طلب معطيات إحصائية تقدمت به طالبة بمرحلة الماجيستير.
بلغت عدد المطالب الواردة على وزارة النقل تسعة مطالب منها خمسة مطالب كتابية بالبريد العادي
(مطلب ورقي) أي عن طريق مكتب الضبط المركزي للوزارة في حين تلقت أربعة مطالب بالبريد
اإللكتروني.
أما فيما يخص اإلجابات عن هذه المطالب فقد حرصت وزارة النقل على تطبيق القانون والتعامل إيجابيا
مع مطالب النفاذ إلى المعلومة حيث وقعت معالجة كل المطالب والرد عليها في اآلجال.
أما بخصوص مطالب التظلم لم تتلقى وزارة النقل أي مطلب تظلم خالل السنة اإلدارية  2017وذلك
إلنضباط الوزارة في التقيد باآلجال القانونية وإحترامها للمتعاملين معها.

ويمكن حوصلة مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على وزارة النقل خالل السنة اإلدارية والمالية
 2017حسب الجدول البياني التالي:
طريقة ورود المطالب
عن
بالبريد
طريق
االلكتروني
مكتب
الضبط

موضوع المطالب

اإلجابا
ت في
اآلجال

x

طلب نسخة من نتيجة المناظرة
الخارجية إلنتداب إطارات وأعوان
بالشركة التونسية للمالحة بعنوان
سنة 2015

x

x

مطلب صادر عن طالبة
بالمعهد األعلى للنقل واللوجستية
بسوسة تطلب من خالله مساهمة
النقل الحديدي من نقل البضائع
والمسافرين من حيث العدد والكم.

x

3

x

مطلب صادر عن النائب عماد
الدائمي عضو بمجلس نواب
الشعب يطلب من خالله
الحصول على كراس الشروط
المتعلقة بالدراسات التمهيدية
والتفصيلية للخط االول من شبكة
المترو الخفيف بصفاقس

x

4

x

مطلب صادر عن منظمة أنا يقظ
تطلب من خالله الحصول على
بخصوص
إدارية
وثائق
اإلنتدابات المباشرة وعن طريق
التعاقد المباشر لشركة تونس
للشبكة الحديدية السريعة.

x

5

x

عدد
المطالب

1

x

2

مطلب حول النفاذ إلى المعلوم
بخصوص اإلنتدابات التي قامت
بها الشركة التونسية للمالحة.

x

التظلما
ت

الطعون
امام
المحكمة
االدارية

المالحظات

مطلب حول طلب معطيات
6

x

7

x

من قبل مجلس المنافسة.

x

مطلب حول طلب معطيات
حول صادرات وواردات
البضائع في الموانئ البحرية

x

التجارية.
مطلب حول طلب معطيات
8

x

9

x

إحصائية تقدمت به طالبة

x

بمرحلة الدكتوراة.

مطلب حول طلب معطيات
إحصائية تقدمت به طالبة
بمرحلة الماجيستير

x

 -3اإلقتراحات والتوصيات:
إن مجال النفاذ إلى المعلومة يواجه عدة صعوبات مثل وضع اآلليات الضرورية لتفعيله )األوامر
المتعلقة بتطبيقه والمناشير) إضافة إلى إستكمال كامل المنظومة الترتيبية للشفافية ) القانون المتعلق
بحماية المبلغين عن الفساد والقانون المتعلق بإعادة إستعمال المعطيات ومنظومة تصنيف الوثائق
اإلدارية ومقرر وزير المالية المتعلق بضبط التكاليف وميثاق البيانات المفتوحة).
وكذلك نقائص مرتبطة بواقع النفاذ إلى المعلومة مثل:
 ضرورة إحداث هيكل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة بالوزارات وبالمؤسسات والمنشآتالعمومية بالنظر بالحجم المهام الموكولة إلى المكلف ونائبه لتفادي تشتت الوظائف ولتذليل الصعوبات
المعترضة في الغرض بإعتبار مهام المكلف بالنفاذ للمعلومة وموقعه داخل اإلدارة وحجم المسؤولية
القانونية الملقاة على عاتقه مع عدم تفرغه الكلي.

 غياب خطة عمل وطنية موحدة تخص برنامج النفاذ إلى المعلومة. غياب تصنيف وطني للوثائق اإلدارية المشتركة والخصوصية وجداول مدد اإلستبقاء يفتح البابأمام الضبابية.
 ضرورة إعتماد تنظيم لعمليات النفاذ على المعلومة بين المكلف بالنفاذ إلى المعلومة والمكلفينبالنفاذ إلى المعلومة باإلدارات الجهوية.
 ضرورة توحيد اإلجراءات بخصوص تنفيذ حق النفاذ إلى المعلومة بين الوزاراة والمؤسساتوالمنشآت العمومية خاصة في باب معالجة مطالب النفاذ إلى المعلومة ومطالب التظلم والطعون.

الخاتمة:
تسعى وزارة النقل إلى تنفيذ مقتضيات القانون األساسي عدد  16لسنة  2016المتعلق بحق النفاذ
إلى المعلومة وذلك من خالل مختلف القرارات المتخذة في الغرض من تكليف إطار برتبة مدير
باإلشراف على النفاذ إلى المعلومة ونائبا له على مستوى المركزي وكذلك تعيين مكلفين ونواب لهم
على مستوى اإلدارات الجهوية وعلى مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر إلى
الوزارة.

