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 المقدمة -أ

لسنة  22من القانون األساسي عدد  34يندرج هذا التقرير في إطار تنفيذ مقتضيات الفصل 
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة حيث نص على أن المكلف  2016مارس  24المؤرخ في  2016

 .  بوابة النقليا يرفعه إلى رئيس الهيكل ويتم نشره على موقع سنو بالنفاذ الى المعلومة يعد تقريرا 
انطلقت الوزارة منذ بداية السنة في العمل بهذا القانون بالتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية 

إال في هذا المجال انخراط جميع األطراف المعنية بصفة متفاوتة  تمحيث  ت العموميةآوالمؤسسات والمنش
جميع األطراف  انخراطكة تتطلب أن نجاح حق النفاذ إلى المعلومة هو مسؤولية مشتر بأنه البد من التذكير 

 المذكورة أعاله. المعنية
  .2018سنة بخصوص النفاذ الى المعلومة خالل  وزارة النقلنشاط  هذا التقرير يبين وبذلك،

 
 : معطيات عامة -ب

 النفاذ إلى المعلومة:ن بوالمكلف-1
وزارة النقل بقام السيد وزير النقل بتعيين مكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبا له على المستوى المركزي 

 .2018جانفي  29المؤرخ في  2018لسنة  29المقرر عدد  وتجسد ذلك من خالل إصدار
رئاسة الحكومة  تم اعالمهيئة النفاذ إلى المعلومة بقرار التعيين وذلك وفقا للقانون وكذلك  إعالم تمو 

بخصوص تعيين المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة على المستوى المركزي والجهوي والمنشآت والمؤسسات 
  .تبعا لمراسلتها في الغرض العمومية
قامت وزارة النقل بنشر عبر بوابتها بقائمة متعلقة بالمكلفين بالنفاذ إلى المعلومة على المستوى و 

 ت والمنشآت العمومية الخاضعة إلشرافها.المركزي والجهوي وبالمؤسسا
 في مجال النفاذ إلى المعلومة: التكوين-2

إلى باقي  وتقديم اإلستشارات يقوم المكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبه بالمساهمة في ترشيد وتوجيه
المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة سواء على المستوى الجهوي أو على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية. 

و بالحجب الجزئي أو كتابيا بخصوص محتوى الوثائق أو بعدم االختصاص أهذه االستشارات شفاهيا  تتمو 
بالنفاذ الى  فبضرورة موافاة المكلارة بالوز كما يتم تحسيس جميع المصالح المركزية والجهوية  للمعلومة.

المعلومة بالمعلومات التي تم نشرها أو تحيينها ببوابة النقل وبنسخ من مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة 
 26بتاريخ  11عليها واالجابات عليها خالل كل ثالثية. وقد تم استصدار منشور السيد وزير النقل عدد 

 في الغرض. 2018فريل أ
 



4/ 14 

 ية:تكويندورات المشاركة في -2-1
التنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية والوسائل العامة وبالتحديد إدارة الرسكلة  تم

والتكوين على برمجة دورتين تكوينيتين لفائدة إطارات وزارة النقل والمكلفين بالنفاذ إلى المعلومة ونوابهم 
 12و 11للمكلفين بالنفاذ و 2018جويلية  10و 09تم ذلك أيام وقد  على المستوى المركزي والجهوي.

 لنائبيهم كما هو مبين بالجدول التالي: 2018جويلية 
على المستوى المركزي والجهويجدول تكوين المكلفين بالنفاذ ونائبيهم   

 الوالية العدد

 المصالح المركزية 2

 تونس 2

 أريانة 2

 منوبة 2

 بن عروس 2

 زغوان 2

 نابل 2

 بنزرت 2

 باجة 2

 سليانة 2

 جندوبة 1

 الكاف 1

 القيروان 1

 المنستير 2

 سوسة 

 المهدّية 1

 صفاقس 2

 قابس 2

 مدنين 2

 قبلي 

 قفصة 2

 توزر 2

 القصرين 1

 تطاوين 2

 سيدي بوزيد 

 المجموع 43

طارات  اإلداراتمن اإلطارات المتبقية المصالح المختصة برمجة تكوين تم الطلب من وقد    الجهوية وا 
 .2019خالل سنة أخرى بالوزارة 
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بالتعاون مع البنك الدولي  19نظمت رئاسة الحكومة وهيئة النفاذ الى المعلومة ومنظمة المادة وقد 
وذلك خالل الفترة المتراوحة بالهياكل العمومية دورة تكوينية لفائدة عدد من المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة 

وقد شارك فيها السيد عادل خصيب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بوزارة  2018سبتمبر  19و 17بين 
   النقل.

 دراسة لوضع مرجعية وطنية لتصنيف المعطيات العموميةفي دورة تكوينية حول وقد شارك أيضا 
 .للسالمة المعلوماتيةالوكالة الوطنية نظمتها  2018نوفمبر  08و 07بتاريخ 

 المشاركة في اجتماعات أو ندوات في مجال النفاذ الى المعلومة:-2-2
 االجتماعات والندوات والملتقيات التالية: المعلومة في النفاذ إلى شارك المكلف ب

حول إصدار منشور متعلق بتفسير القانون  2018أفريل  13بتاريخ رئاسة الحكومة اجتماع ب-
تقديم عدة مقترحات . وقد تم والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة 2016لسنة  22األساسي عدد 

 .ذات عالقة بمجال النفاذ إلى المعلومة وقع إعتماد بعضها في الصيغة النهائية لهذا المنشور
التظاهرة الدولية تحت عنوان: "الحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس: استراتيجية الجهات الفاعلة -

بمناسبة إحياء اليوم التي تم تنظيمها  2018سبتمبر  26 بتاريخهة تحديات التنفيذ" في مواج
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" من قبل  العالمي لحق النفاذ إلى المعلومة

المفوضية بالشراكة مع هيئة النفاذ إلى المعلومة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومكتب 
 .19السامية لحقوق االنسان بتونس ومنظمة المادة 

منظمة ظمتها نالتي  اإلعاقة في النفاذ الى المعلومةالندوة الوطنية حول حق األشخاص ذوي -
 .2018ديسمبر  03ريخ ابتهيئة النفاذ إلى المعلومة باالشتراك مع  19المادة 

 05وضع مرجعية وطنية لتصنيف المعطيات العمومية بتاريخ المتعلقة بدراسة الندوة حول نتائج -
 .نظمتها الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية 2018 ديسمبر

 اإلجراءات المتخذة في مجال التصرف في الوثائق واألرشيف:-3
إدارة التصّرف في الوثائق واألرشيف التابعة لإلدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات أتمت 

تنسيق مع لوذلك با تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوزارةوالتصرف في الوثائق واألرشيف 
يغة النهائية للمصادقة إلى األرشيف الوطني الص ةإحال وقد تمتاإلدارات المعنية بالوزارة واألرشيف الوطني 

تمكن مصالح الوزارة من اإلطالع على أرشيفها كلما  المعنيةدارة كما أن اإل .2018ديسمبر  24بتاريخ 
 . تقدمت بمطلب في الغرض

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

 ببوابة النقل: بنشر 2018سنة قامت الوزارة خالل 
 طلبات عروض واستشارات ونتائجها؛ 06-
 مناظرة داخلية للترقية الى رتب مختلفة بوزارة النقل؛ 20اعالن -
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متعاقدين لفائدة الديوان الوطني للمعابر الحدودية تْين خارجيتْين األولى تخص انتداب اعالن مناظر  -
 للنقل بقفصة؛ ةيبالشركة الجهو  2018النتداب أعوان بعنوان سنة  والثانية

 ؛تعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات األجرة "لواج"-
 ؛التاكسي الجماعي بوالية بن عروستعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات -
 ؛2018مؤشرات المردودية بميناء رادس لسنة -
بالمستثمرين والمتضمن للمعلومات والمعطيات المتعلقة بالتعريف بدور ومهام وحدة  اإلحاطةركن -

حول فرص االستثمار المتاحة في قطاع النقل وتلك المبرمجة في المخطط  اإلحاطة بالمستثمرين
 في إطار الشراكة. 2020-2016التنموي 

 
والمنشآت العمومية الخاضعة لمؤسسات الهياكل المركزية والجهوية بوزارة النقل وباحث  تموقد 

شر وتحيين البرامج والتقارير والمشاريع واالستشارات المعروضة للعموم ونتائجها ببوابة على نشرافها إل
أكتوبر  06تم بتاريخ وقد . لمؤسسات والمنشآت العموميةباوبمواقع الواب الخاصة للوزارة  النقل بالنسبة

وللطيران المدني وللنقل البحري والموانئ البحرية التجارية  تذكير االدارات العامة للنقل البري 2018
في شكل االلكتروني وقابل لالستعمال ببوابة النقل مرة كل ثالثة أشهر على نشر هذه المعطيات بضرورة 

 األقل وعند كل تغيير يطرأ عليها.
مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في المناظرات واالمتحانات المعنية، وفي إطار السعي إلى تكريس 

اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية بالتنسيق مع  اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية والوسائل العامةبادرت 
ترقية على لنشر المذكرات المتعلقة بفتح المناظرات واالمتحانات المهنية لل ونظم المعلومات والنقل الذكي

 .بصفة دورية بوابة وزارة النقل ودعوة جميع إطارات وأعوان الوزارة لالطالع عليها
هذا وقد تم إعداد التقارير الثالثية )الثالثي األول والثاني والثالث( حول النفاذ إلى المعلومة ونشرها 

 ببوابة النقل.
 :البيانات المفتوحة بقطاع النقل-2

اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي بتحيين المعطيات والمعلومات  قامت
التي تهم نشاط مختلف اإلدارات العامة والجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة إلشراف الوزارة 

 .www.data.gov.tnوخاصة المتعلقة بالخدمات للعموم بموقع البيانات المفتوحة 
باألعمال التالية في القيام اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي  تلكما تو 

إطار تنفيذ التعهد الراجع بالنظر لوزارة النقل ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة 
 بوابة للبيانات المفتوحة": والذي يتمثل في "دعم شفافية قطاع النقل من خالل تطوير 2016-2018

التنسيق مع المؤسسات والمنشآت تحت اإلشراف إلعداد دفعة من المعطيات المطابقة  ✓
البيانات لمواصفات البيانات المفتوحة التي تنتجها هذه الشركات وذلك إلدخالها ضمن بوابة 

 ، وتتمثل هذه المعطيات خاصة في:المفتوحة الخاصة بقطاع النقل
اسية المتعلقة باستغالل األسطول )قائمة المحطات، قائمة الخطوط، المعطيات األس .1

يابا(؛  قائمة السفرات حسب الخطوط تضم األوقات بالنسبة لكل محطة ذهابا وا 
 المعطيات الجاهزة والمطابقة لمواصفات البيانات المفتوحة. .2
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لبيانات ابوابة تم بالتعاون مع الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، االنتهاء من إنجاز  ✓
وتهدف هذه البوابة (  http://data.transport.tnبقطاع النقل )الرابط: المفتوحة

العمومية التي تهّم قطاع النقل )البري، البحري، الجوي(  لبياناتإلى إتاحة النفاذ للعموم لجّل ا
 اتتطبيقوتسهيل إعادة استعمالها لتطوير البيانات  ذهه في شكل مفتوح قصد تثمين ذلكو 

جديدة ذات قيمة مضافة خاصة في مجال إعالم المسافرين )عبر الواب والهواتف الذكية 
 ؛...(

المؤسسات والمنشآت تحت إدخال البيانات التي تم التوصل بها من قبل الشروع في تم  ✓
 05وهي مختلفة ومنبثقة عن  104: الوحدات حالياعدد ضمن البوابة المذكورة ) اإلشراف
 (؛10الرصد الجوي  ،5، النقل الجوي 25، النقل البحري 64بري النقل ال مجاالت:

 التونسية الجمعيةبين وزارة النقل و  ، تنظيم ندوة صحفية مشتركة2018أكتوبر  29تم بتاريخ  ✓
تقديم خطة وزارة النقل في مجال البيانات المفتوحة والتعريف بالبوابة ل العموميين للمراقبين

في مجال البيانات المفتوحة بين اتفاقيات  الفنية وكذلك إمضاء خصائصها القطاعية وأهمّ 
 الشركات الجهوية للنقل بالقيروانالجمعية التونسية للمراقبين العموميين من ناحية ووزارة النقل و 

 التونسية من ناحية أخرى؛لسكك الحديدية الوطنية لشركة المدنين و و  صفاقسو 
ن خالل العمل على إعداد دفعة ثانية من البيانات تواصل مسار فتح البيانات بقطاع النقل م ✓

يتم إدخالها بصفة  )على مستوى الوكالة الفنية للنقل البري وشركة الخطوط التونسية(
 أوتوماتيكية ببوابة البيانات المفتوحة الخاصة بقطاع النقل؛

-2018 (OGPة لشراكة الحكومة المفتوحة )لثخطة العمل الوطنية الثاانخراط الوزارة في  ✓
ة لشراكة لثخطة العمل الوطنية الثا)تم قبول مقترح وزارة النقل حول إدراج تعهد ضمن  2020

عالم المسافرين في مجال النقل " والمتمثل فيالحكومة المفتوحة  تعزيز فتح البيانات العمومية وا 
ونشرها تصميم وتركيز قاعدة بيانات موحدة لمحطات النقل البري على المستوى الوطني  البري:

 (؛ "Référentiel National d'Arrêtsفي شكل مفتوح "
رئاسة الحكومة في أنشطة استكمال المحدث على مستوى عمل الالمساهمة ضمن فريق  ✓

 اإلطار القانوني والتنظيمي للبيانات المفتوحة على المستوى الوطني.
 
 النفاذ إلى المعلومة حسب الطلب:-د

 :الواردة على وزارة النقل المعلومة والطعوندراسة مطالب النفاذ الى -1
 إجراءات عمليات النفاذ بوزارة النقل وفق المراحل التالية:أهم تتّم 
 :الى المعلومة التقّدم بمطلب للنفاذ-1

وذلك الى المعلومة بمطلب في النفاذ  اطبيعيأو  امعنوي ايتقّدم الباحث عن معلومة سواء كان شخص
موّحد متوفر  أو البريد اإللكتروني وذلك إثر تعمير مطبوعة وفق أنموذجعن طريق البريد العادي 

 .أو على ورق عادي بوابة النقلفي الغرض على 
 



8/ 14 

حيث بالنفاذ الى المعلومة بالوزارة أو باإلدارات الجهوية دراسة مطلب النفاذ من قبل المكّلف -2
 في: النظريتم 
أو بقطاع النقل أو موجودة في أحد مواقع الواب  اإلجابة مباشرة إذا كانت المعلومة متوفرة •

 .عدم االختصاص
و كتابيا أما شفاهيا إطلب توضيحات حول المعطيات المراد النفاذ اليها لدى طالب النفاذ  •

 .بخصوص بعض المطالب
  .النظر في نوعية المعلومة المطلوبة خصوصا إذا كانت مبدئيا تتضمن استثناءات من النفاذ •
مع ارشاده الى ضرورة الحجب الجزئي  لهيكل المعني بموضوع مطلب النفاذاإلحالة إلى ا •

 .متى كان ذلك ممكنا والتواصل معه في الغرضمن النفاذ اليها للمعلومة المستثناة 
النفاذ الى المعلومة وتسجيل الهياكل المعنية واالجابات تسجيل مطلب النفاذ الوارد في سجل -3

 . والردود على طالب النفاذ
 استشارة الهياكل األخرى في في بعض الحاالت أو بطلب منهالتنسيق مع الهيكل المعني -4

اإلدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق واألرشيف أو عبر جلسات وخاصة 
 جال.، كما يتم تذكيره بضرورة احترام اآلللنظر في االستثناءات المتعلقة بالنفاذ عمل
 .رد الهيكل المعنيل وفقا أو إلكترونيا طالب المعلومة وذلك إّما كتابياإجابة -5

تلقى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بوزارة النقل العديد من المطالب التي تهم اإلدارات الجهوية وقد 
جابة والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوزارة النقل وقام بتوجيهها إلى اإلدارات المعنية ومتابعة اإل

متابعة بعض الملفات الخاصة بمطالب النفاذ إلى بكذلك قام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبه  عليها
المعلومة الموجهة إلى اإلدارات الجهوية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية وكذلك متابعة مطالب التظلم 

متابعة بعض الملفات مع هيئة النفاذ إلى المعلومة وخاصة  الهياكل المذكورة أعاله. كما تتمالمرفوعة ضد 
القضايا المرفوعة ضد الوزارة أو المؤسسات والمنشآت الخاضعة إلشرافها بالتنسيق مع اإلدارة العامة 

 .للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق واألرشيف
دور حيوي بخصوص  الوثائق واألرشيف العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف فيولإلدارة 

أو  وزارةالإلى المعلومة بابداء الرأي حول بعض الوضعيات، حيث يتم استشارتها من قبل المكلف بالنفاذ 
 .من الهياكل المعنية بالمطالب أو عبر عقد اجتماعات لدراسة الوثائق المطلوبة

 متابعة النفاذ الى المعلومة بالقطاع:-2  
المنشآت العمومية تمت احالتها إلى المعلومة تخص نفاذ  امطلب 23، 2018سنة ورد خالل  

. وبذلك يقوم المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بمراسلة الهيكل المعني وفي اليها والتوصل باألجوبة الالزمة
تاحة الجزئية صوصا عملية اإلأغلب الحاالت يتم دراسة األمر مع المكلف بالنفاذ الى المعلومة به وخ

، كما تتم معالجة التظلمات مع الهياكل المعنية بإفادتها بأن األصل هو للمعلومة متى كان ذلك ممكنا
 اتاحة المعلومة مع حجب المعطيات المستثناة.

الهياكل استشارات من الوزارة بخصوص بعض مطالب النفاذ الى المعلومة من المكلف  توقد طلب 
إلدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق لى المعلومة بالوزارة أو من اإبالنفاذ 
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واألرشيف ويتم التنسيق معها بخصوص اإلجابة. ويتم في بعض الحاالت دراسة المعلومات التي وفرها 
 الهيكل المعني والنظر في أنه قد أجاب فعال على الطالب لتمكين الطالب من النفاذ إليها.

الذي يدعو  2018جويلية  05بتاريخ  29منشور السيد وزير النقل عدد  ستصداروقد تم اهذا  
المؤرخ في  19منشور السيد رئيس الحكومة عدد المصالح المركزية والجهوية بالوزارة لتطبيق مقتضيات 

 .حول الحق في النفاذ الى المعلومة 2018ماي  18
آت العمومية الخاضعة إلشراف من السيد وزير النقل إلى المؤسسات والمنش مذكراتتم ارسال و  

بضرورة احترام مبدأ النفاذ إلى المعلومة والتعاطي مع الطلبات  هاتذكير ل 2018نوفمبر  02الوزارة بتاريخ 
الواردة عليها دون خلفيات بإتاحة المعلومات المطلوبة في اآلجال مع حجب األجزاء منها المشمولة 

مزيد نشر المعلومات وتحيينها خصوصا التنصيص في ها بإشعار ، كما تم باالستثناء متى كان ذلك ممكنا
 نشآت( ودعوة المhttp://data.transport.tnمواقعها على رابط البيانات المفتوحة بقطاع النقل )

 األخرى إلعداد النسخة العربية أو إلنجاز موقع واب خاص بها ونشره للعموم في أقرب اآلجال.
 االحصائيات:-3

 : 2018يلي جدول متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة خالل سنة وفيما 
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 2018جدول متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة خالل سنة 

 البيان
عدد 

 المطالب

 النسبة

(%) 
 المالحظات

 (6) 100 92 مطالب النفاذ إلى المعلومة

 (5) 89 82 الرد اإليجابي

 (1)   55 رد إيجابي

 (2)   13 توفر أو جاهزية المعلومة الرد بعدم

 (3)   14 الرد بعدم اإلختصاص

 (4) 11 10 الرد بالرفض أو عدم الرد

 12 11 مطالب التظلمات
تخص المؤسسات والمنشآت  3منها  

 العمومية تحت االشراف

 11 10 مطالب الطعون
المؤسسات والمنشآت خص ت 4منها  

 العمومية تحت االشراف
 
(5=)(3(+)2(+)1) 

(6(=)4(+)5) 

 :موزعة كما يلي %90وقد بلغت نسبة الرد اإليجابي حوالي 
 %67إتاحة المعلومة أو مزيد االستفسار عنها:  •
 %16الرد بعدم توفر أو جاهزية المعلومة:  •
 %17الرد بعدم اإلختصاص:  •

 
تخص المؤسسات والمنشآت العمومية تحت االشراف  3منها تظلما  11على الوزارة ورد هذا وقد  

 .تخص المنشآت العمومية 4منها طعون  10و

 
حسب صيغة النفاذ وحسب نوعية إلى المعلومة تابعة مطالب النفاذ موفيما يلي جداول إحصائية ل 

جداول بخصوص . كما تم اعداد وحسب محاور االهتمام الهيكل الذي لديه المعلومة وحسب نوعية الطالب
 المرفوضة حسب أسباب الرفض.واحصائيات المطالب  التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة
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 :احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب صيغة النفاذ-3-1

 النسبة )%( العدد النفاذ إلى المعلومة صيغة
     االطالع على عين المكان
 77 71 الحصول على نسخة ورقية

 23 21 الحصول على نسخة إلكترونية

     الحصول على مقتطفات

 100 92 العدد الجملي

 
 .%77لى المعلومة مطلوبة ورقيا بنسبة إيتبين من الجدول أن أغلب مطالب النفاذ 

 :الهيكل المطلوبنوعية احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب -3-2

 المالحظات النسبة )%( العدد نوعية الهيكل المطلوب
   61 56 المصالح المركزية بالوزارة

   14 13 اإلدارات الجهوية

   25 23 المنشآت والمؤسسات العمومية

   100 92 العدد الجملي

 
مطالب ها أغلبتمثل أقل من الربع و  العمومية لمؤسسات والمنشآتالمتعلقة بايتبين من الجدول أن المطالب 

 .تخص الوزارةلى المعلومة إالنفاذ 

 :احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نوعية الطالب-3-3

 المالحظات النسبة )%( العدد نوعية الطالب
   38 35 مواطن

   54 50 جمعية

   3 3 مؤسسة

   4 4 صحفي

   100 92 العدد الجملي

 
 من نصف المطالب الموجهة للوزارة.يستنتج من هذا الجدول أن الجمعيات والمؤسسات تحظى بأكثر 
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 :هتمامالأهم محاور ااحصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب -3-4

 النسبة العدد أهم محاور االهتمام
 المالحظات (%)

   55 51 )عامة أو خصوصية( أو تقارير أو قائمات معطيات

   9 8 احصائيات

   11 10 تحيين(محاضر جلسات أو مقررات )اسناد أو الغاء أو 

   7 6 وثائق صفقات أو شراءات ونتائجها

   9 8 امتحانات مهنية( وثائق مناظرات وبرامجها ونتائجها )انتدابات أو ترقيات أو

   10 9 تقارير تفقد أو رقابة

   100 92 المجموع

 
والبقية موزعة ( %55تمثل المعطيات والتقارير أكثر من نصف اهتمام طالبي النفاذ إلى المعلومة )

مع  ( محاضر أو احصائيات أو تقارير رقابة أو وثائق صفقات ومناظرات%10بنسب متقاربة )حوالْي 
 العلم ان بعض المطالب تتضمن طلب الحصول على معطيات مختلفة.

 :المرفوضةعلى المعلومة  احصائيات مطالب النفاذ-3-5

النسبة  العدد المرفوضةلب النفاذ إلى المعلومة امطأنواع 
)%( 

 المالحظات

تضمن الوثائق معطيات ت (02)- 30 3 رفض مطلب الحصول على المعلومة
 شخصية 

  عدادملف بصدد اإل (01)-

       عدم تعليل رفض إتاحة المعلومة

   60 6 عدم الرد على المطلب في اآلجال القانونية

عدم اتاحة المعلومة وفق الصيغة التي تم تحديدها في 
 المطلب

      

اشتراط دفع معلوم مجحف مقابل الحصول على 
 المعلومة

      

   10 1 أسباب أخرى: إتاحة ملخص لوثيقة عوضا عنها

   100 10 العدد الجملي

 
يستنتج من هذا الجدول أنه لم يتم الرد على أغلب المطالب المرفوضة وهو رفض ضمني. وتبقى نسبة 

 .%11رفض المطالب حوالي 
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 :التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة احصائيات-3-6

 المالحظات النسبة )%( العدد التأخير في الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة

   53 49 رد إيجابي في اآلجال

   2 2 رد بالرفض في اآلجال

   55 51 مجموع الردود في اآلجال

   36 33 رد إيجابي بعد اآلجال

   2 2 اآلجالرد بالرفض بعد 

   7 6 عدم الرد

   45 41 مجموع الردود بعد اآلجال أو عدم الرد

   100 92 المجموع العام

 
 12 أيام في 10يفوق الـ تأخير . وتم تسجيل%55يستنتج من هذا الجدول أن الردود في اآلجال تمثل 

بالنفاذ مباشرة أو مطالب تخص يكون في عدم توجيه المطلب الى المكلف تأخير ال ببكما أن سمطلبا 
 المنشآت العمومية.

 وبواقع النفاذ النقائص المرتبطة بالتشريعات: التحديات والمعوقات-هـ
 اإلشكاليات المتعلقة بالنشر االستباقي للمعلومة:-1

 ما يلي:تتمثل أبرز االشكاليات في
 ؛ببوابة النقل البرامج واألنشطةبعض أو البطء في نشر نشر عدم  -
المعلومات عض وخاصة فيما يتعلق ببببوابة النقل المعطيات المنشورة  في تحييننقص  -

 ؛اإلحصائية
 ؛ البيانات المفتوحة بقطاع النقلببوابة  بالوزارة بشكل مفتوحنشر بعض المعطيات الخاصة عدم  -
 .بسبب نقص الموارد البشرية الفنية في الغرض صعوبة تحيين بوابة النقل فنيا -

 والصعوبات للنفاذ الى المعلومة حسب الطلب:اإلشكاليات -2
 غلب اإلشكاليات والصعوبات للنفاذ الى المعلومة حسب الطلب فيما يلي:أتتمثل 
 وبالمؤسسات والمنشآت العمومية؛ ةحداث هيكل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة بالوزار إ عدم -
بخصوص النفاذ الى الجهوية  اإلداراتالمركزية وبعض غلب اإلدارات أ وتحسيس عدم تكوين -

 المعلومة؛
 نقص في الموارد البشرية بخصوص النفاذ الى المعلومة؛ -
 ليه؛إعدم تفرغ المكلف بالنفاذ الى المعلومة لهذه المهمة بالنظر لحجم المهام الموكولة  -
صعوبة التنسيق مع الهياكل المنتجة للمعلومة أو التي بحوزتها بخصوص نشرها أو توفيرها للمكلف  -

 بالنفاذ الى المعلومة؛
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 تعلق المطلب بعديد المعلومات الواجب توفيرها إذابة توفير المعطيات في اآلجال خصوصا صعو  -

إعداد جداول مخصصة أو البحث عن المعطيات لدى عديد المصالح في حيز أحيانا التي تتطلب و 
 ؛ زمني وجيز وفي آجال قانونية محدودة جدا

الجهوية قصد تلبية بعض المطالب بخصوص  لإلداراتواالمكانيات توفر الوسائل اللوجستية عدم  -
 النفاذ الى المعلومة؛

 تأخر بعض المصالح في االستعداد جيدا لمطالب النفاذ مما ينجر عنه تأخير في االستجابة؛ -
لجان  أعضاءتخوف بعض الهياكل من تبعات النفاذ الى المعلومة على األعوان وخصوصا  -

 عليهم؛االختبارات وطلب حمايتهم من الضرر المحتمل 
 لى المعلومات والوثائق.إالنفاذ اعتماد الهياكل على القوانين والتراتيب السابقة بخصوص  -

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

والمعطيات الواردة ن تتولى اإلدارات العامة الخصوصية واإلدارات المعنية باإلحصائيات أضرورة  -
هذه المعطيات دوريا وعلى وتحيين توفير بالفصل السادس من القانون األساسي المذكور أعاله 

 ؛ببوابة النقل أو ببوابة البيانات المفتوحةونشرها أشهر  ثالثةاألقل كل 
عامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي بالموارد البشرية للتمكن ضرورة تدعيم اإلدارة ال -

 من ادراج وتحيين المعطيات ببوابة النقل؛  
توفير الوسائل اللوجستية واالمكانيات خاصة لإلدارات الجهوية قصد تلبية بعض المطالب  -

 بخصوص النفاذ الى المعلومة؛
هيكل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة بالوزارات وبالمؤسسات والمنشآت العمومية ضرورة إحداث  -

لتفادي تشتت الوظائف ولتذليل و  بالنفاذ الى المعلومة حجم المهام الموكولة إلى المكلفبالنظر ل
الصعوبات المعترضة في الغرض بإعتبار مهام المكلف بالنفاذ للمعلومة وموقعه داخل اإلدارة 

 ؛مسؤولية القانونية الملقاة على عاتقه مع عدم تفّرغه الكليوحجم ال
ولين على للمسؤولين األإعداد برامج تحسيسية تهدف إلى نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة ضرورة  -

  .الخاضعة إلشرافها الوزارة وبالمؤسسات والمنشآت العموميةبالهياكل 


