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 المقدمة -أ

المؤرخ في   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 تقريرا   2016مارس  24
 .  بوابة النقليا يرفعه إلى رئيس الهيكل ويتم نشره على موقع  سنو 

انطلقت الوزارة منذ بداية السنة في العمل بهذا القانون بالتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية والمؤسسات  
أن بإال أنه البد من التذكير في هذا المجال انخراط جميع األطراف المعنية بصفة متفاوتة  تم حيث  ت العموميةآوالمنش

 المذكورة أعاله.  جميع األطراف المعنية انخراطنجاح حق النفاذ إلى المعلومة هو مسؤولية مشتركة تتطلب 
  .2019سنة بخصوص النفاذ الى المعلومة خالل  وزارة النقلنشاط   هذا التقرير يبين وبذلك،

 
 معطيات عامة : -ب

 ملخص لخطة العمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة:-1
 :لتكريس حق النفاذ إلى المعلومةتعتمد وزارة النقل حاليا على التمشي التالي 

 
 تقدم االنجاز  ناصر  الع

 .وضع نظام ناجع لتلقي مطالب النفاذ والرد عليها1
دليل إجراءات عملي حول مسار تلقي مطالب  .وضع1.1

 النفاذ والرد عليها

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

ذ الى بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي أعدته هيئة النفا
 المعلومة.

.إحداث لجنة استشارية حول الحق في النفاذ إلى 2.1
 المعلومة

المؤرخ في  193تم احداث اللجنة بمقتضى المقرر عدد 
 05وقد باشرت اعمالها انطالقا من  2019جويلية  31

 .2019سبتمبر 
.إصدار منشور داخلي لحث المصالح اإلدارية على 3.1

 لى المعلومةتسهيل مهمة المكلف بالنفاذ إ
بتاريخ  11تم استصدار منشور السيد وزير النقل عدد -

جميع  حيث تمت دعوة في الغرض  2018أفريل  26
ضرورة موافاة إلى المصالح المركزية والجهوية بالوزارة 

المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالمعلومات التي تم نشرها أو 
المعلومة   تحيينها ببوابة النقل وبنسخ من مطالب النفاذ إلى
 الواردة عليها واالجابات عليها خالل كل ثالثية. 

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

والجهوية بالوزارة لتطبيق مقتضيات منشور السيد رئيس 
حول الحق   2018ماي    18المؤرخ في    19الحكومة عدد  

 .النفاذ الى المعلومةفي 
، اعالم رؤساء الهياكل 2019أوت  15تم بتاريخ -

إحداث لجنة استشارية حول بالمركزية والجهوية بوزارة النقل  
الحق في النفاذ إلى المعلومة ودعوتهم إلى تسهيل عملية 
اللجنة المذكورة بتقديم المعطيات المطلوبة على أنظارها  
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 تقدم االنجاز  ناصر  الع
لى متابعة قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة بعد البت في  وا 
الدعاوي المرفوعة لديها في مجال النفاذ الى المعلومة على 

ع لها لالستئناس بها خاصة عند دراسة موقع الواب التاب
مطالب النفاذ إلى المعلومة التي تتضمن استثناءات للنفاذ 

 اليها.
 .إعداد مخطط تكويني حول النفاذ إلى المعلومة 2

 تنظيم دورة تكوينية لفائدة اإلطارات المركزية والجهوية
إطارا من المكلفين   43تكوين  2018تم خالل سنة -

 المعلومة مركزيا وجهويا؛بالنفاذ الى 
مواصلة تكوين اإلطارات  2020سيتم خالل سنة -

المعنية وخاصة المسؤولين ببرمجة دورتين تكوينيتين في 
الغرض. وقد تم امضاء اتفاقية بين وزارة النقل وهيئة النفاذ 
الى المعلومة وسيتم خاللها تنفيذ برامج التكوين بالتعاون 

 مع الهيئة المذكورة. 
س مختلف اإلطارات اإلدارية حول قانون النفاذ .تحسي3

 الى المعلومة
 تنظيم يوم تحسيسي حول النفاذ إلى المعلومة

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

النفاذ الى المعلومة وجميع رؤساء الهياكل المركزية 
 لوزارة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.والجهوية با

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

اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات مراسلة 
تنظيم جلسات عمل حول تحيين بوابة النقل و والنقل الذكي  

مع اإلدارة حول تطوير وتحيين موقع الواب بالتنسيق 
   العامة المعنية.

 يتم التحيين دوريا وكلما دعت الحاجة الى ذلك-
ارسال مكتوب  2019تم خالل شهر مارس من سنة -

للهياكل قصد تحيين المعطيات ببوابة النقل من قبل رئيسة 
لجنة متابعة محتوى مواقع الواب لوزارة النقل وللمؤسسات 

 والمنشآت العمومية الخاضعة إلشرافها. 
تم تنظيم جلسة عمل مع اإلدارات العامة الخصوصية -

ستشارية للنفاذ الى المعلومة في إطار اجتماع اللجنة اال 
بخصوص النشر التلقائي للمعلومة وسيتم عقد جلسات 

 أخرى في الغرض.
.وضع إجراءات في مجال التصرف في الوثائق  5

 واألرشيف 
ضبط أساليب وآليات تنظيم األرشيف وتصنيف الوثائق 

 اإلدارية

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

ويتم تحيين   .الوطني، قبل عرضها على المصادقة النهائية
نظام التصنيف بعد مصادقة األرشيف الوطني على جداول 

 .مدد استبقاء الوثائق الخصوصية
 

رد على الوزارة وقد تمت مراسلة المصالح المختصة بوزارة النقل بخصوص مكتوب هيئة النفاذ الى المعلومة الوا
الرقابي والتقييمي حول مدى احترام الهياكل العمومية اللتزاماتها في مجال تكريس حق النفاذ الى ها ممارسة دور حول 

جويلية   10الهيئة في الغرض بتاريخ  إجابةوحثهم بالخصوص على النشر االستباقي للمعلومة. وقد تمت  المعلومة
2019. 
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 في مجال النفاذ إلى المعلومة:والندوات التكوين -2
تظاهرات وندوات وورشات عمل ودورات تكوينية في مجال النفاط الى المعلومة والبيانات   تمت المشاركة في

 المفتوحة: 
هيئة    تهاظم ن "الحق في النفاذ الى المعلومة: المكاسب والتحديات"حول  2019مارس  26 بتاريخندوة وطنية -

عن الديمقراطية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة  النفاذ الى المعلومة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير
 ؛والعلوم

 ؛2019مارس  19يوم دراسي حول "الرقابة القضائية حول الحق في النفاذ الى المعلومة" بتاريخ -
نظمتها وحدة  وني لتنظيم إعادة استعمال المعلومةحول وضع إطار قان 2019ماي  13 بتاريخ ورشة عمل-

 ؛اإلدارة االلكترونية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات العمومية بالتعاون مع البنك الدولي
القانوني والتنظيمي لتسهيل فتح البيانات العمومية بتاريخ    اإلطاردورة تكوينية في مجال البيانات المفتوحة حول  -

 ؛2019جوان  21و 20
في   2019جويلية    29يوم تحسيسي نظمته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فرع شمال إفريقيا يوم  -

 ؛مجال حق النفاذ إلى المعلومة
إحداث هيكل داخلي لتنظيم األنشطة المتصلة  ورشة عمل لمناقشة مشروع األمر الحكومي المتعلق بشروط -

 ؛2019سبتمبر   03 بتاريخ  بالنفاذ إلى المعلومة صلب الهياكل العمومية
بمناسبة اليوم العالمي    2019سبتمبر    27و  26ملتقى نظمته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يومي  -

ائل لعل أهمها تركيز هدف التنمية المستدامة للنفاذ إلى للنفاذ إلى المعلومة حيث وقع التطرق لعديد من المس
 المعلومة واآلليات الكفيلة لتحقيق ذلك.

 إمضاء إتفاقية شراكة:-3
في إطار العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وتعزيز مبدأ الشفافية، أشرف وزير النقل السيد هشام بن         

مع السيد عماد الحزقي رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة على يوم تحسيسي   2019أوت   02أحمد يوم الجمعة 
مؤسسات والمنشآت  المديرين العامين للالرؤساء  ان وزير النقل و بعنوان "حق النفاذ الى المعلومة" وذلك بحضور رئيسة ديو 

ماعندنا  #وبحضور وسائل اإلعالم وذلك تحت شعار "  تحت اإلشراف واطارات رفيعة المستوى بالوزارة وبالهيئة  العمومية
" حيث تم التطرق الى اآلليات التي تم وضعها في وزارة النقل من أجل تنفيذ القانون المنظم لحق النفاذ إلى مانخبيو

المعلومة حيث تم تحسيس جميع الحاضرين بأهمية القانون المذكور أعاله وعلى إحتكام الوزارة إلى مبادئ الشفافية  
 طلباتهم في إطار القانون وفي اآلجال. وحرصها على تمكين مختلف طالبي النفاذ إلى المعلومة من 

وفي هذا الصدد، تم إمضاء إتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة النقل وهيئة النفاذ إلى المعلومة. وتتعلق هذه اإلتفاقية          
الّنشر جهود الوزارة في مجال حق الّنفاذ إلى المعلومة وخاّصة في مجال التي تدوم سنة قابلة للتجديد ثالث مرات بدعم 

عداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسيس والمساهمة في تطوير اإلجراءات المتعلقة بممارسة هذا الحق.  التلقائي للمعلومات وا 
كما سيتم إعداد وتنفيذ برامج تكوينية في مجال النفاذ إلى المعلومة موجهة إلى المكلفين بالنفاذ ونّوابهم وأعوان الوزارة  

 والجهوي.  على المستويين المركزي 

 اإلجراءات المتخذة في مجال التصرف في الوثائق واألرشيف:-4
أتمت إدارة التصّرف في الوثائق واألرشيف التابعة لإلدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق  

وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية بالوزارة واألرشيف  واألرشيف تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوزارة
دارة المعنية  كما أن اإلالوطني وقد تمت إحالة هذه الجداول في صيغتها النهائية إلى األرشيف الوطني للمصادقة عليها. 

 . تمكن مصالح الوزارة من اإلطالع على أرشيفها كلما تقدمت بمطلب في الغرض 
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 مة:النشر االستباقي للمعلو -ج
 متابعة محتوى بوابة النقل بخصوص المعطيات الواجب نشرها وتحيينها:-1

 ببوابة النقل:  بنشر 2019سنة قامت الوزارة خالل 
 السيد وزير النقل؛  بأنشطةبالغا وخبرا متعلقة   93-
عالن عن طلب عروض وطني طبقا لإلجراءات المبسطةو  ات إسناد صفقب  إعالنات  03-  ؛ا 
 ؛ ةفإلى رتب مختل  للترقيةمناظرة داخلية  14-
ومناظرة خارجية النتداب متعاقدين    إلى رتب مختلفةللترقية  الداخلية    ات نهائية للناجحين في المناظر   ات قائم  07-

 ؛بالديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
 حول حق النفاذ إلى المعلومة؛ برنامج اليوم التحسيسي-
 ؛تحيين المشاريع والتقارير االحصائية بمجال النقل البحري-
 ية خاصة بمجال الطيران المدني ببوابة النقل. ترتيبنشر وتحيين نصوص   -
 ل. تحيين ركن النفاذ إلى المعلومة ببوابة النق-

التقارير الثالثية )الثالثي األول والثاني والثالث( حول النفاذ إلى و  2018التقرير السنوي لسنة هذا وقد تم إعداد 
 ونشرها ببوابة النقل.  2019لسنة المعلومة 

 :البيانات المفتوحة بقطاع النقل-2
في إطار تنفيذ خطة الوزارة  قامت اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي باألعمال التالية 

 ابط:)الر  في مجال البيانات المفتوحة ومزيد إثراء محتوى بوابة البيانات المفتوحة الخاصة بقطاع النقل
(http://data.transport.tn  : 

ضمن البوابة  المؤسسات والمنشآت تحت اإلشراف إدخال البيانات التي تم التوصل بها من قبل مواصلة  ✓
، النقل البحري  92مجاالت: النقل البري    05وهي مختلفة ومنبثقة عن    132عدد الوحدات حاليا:  المذكورة )

 (؛10، الرصد الجوي 5، النقل الجوي 25
 2019مارس    01فيفري إلى    25تنظيم "أسبوع النقل في مجال البيانات المفتوحة" خالل الفترة الممتدة من   ✓

(  http://data.transport.tnبتطوير بوابة للبيانات المفتوحة خاصة بقطاع النقل )الرابط:مع 
البيانات الثابتة في صيغة  وقد إعداد  بالشراكة مع الجمعية التونسية للمراقبين العموميين في برنامج "أنشر"

"GTFS" لبعض الخطوط النموذجية )في مرحلة أولى( باالعتماد على برمجية "GTFS Static 
Manager"  همتابعة نتائج و. 

تكريم وزارة النقل وبعض الوزارات الرائدة في مجال البيانات المفتوحة من قبل وزير الوظيفة العمومية وتحديث   ✓
اعتبارا لما تم إنجازه من قبل وزارة النقل في مجال  2019مارس  12بتاريخ ة اإلدارة والسياسات العمومي

البيانات المفتوحة وخاصة في مجال إعالم المسافرين وذلك في إطار تنظيم فعاليات األسبوع العالمي للحكومة  
من قبل وزارة التكريم كما تم   المفتوحة بمختلف الدول المنخرطة ضمن مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة.

في إطار برنامج "أنشر" في مجال   2019جوان  21" بتاريخ FSVCمنظمة الخدمات المالية التطوعية "
   ؛البيانات المفتوحة

عقد عدة جلسات عمل حول استكمال مشروع جرد البينات العمومية بقطاع النقل بحضور ممثلين عن وحدة   ✓
خصوصا وأن وزارة النقل من الوزارات النموذجية   وخبراء من البنك الدولياإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة  

التي تّم اختيارها بالنسبة للمرحلة االولى من المشروع واإلعداد للمرحلة الموالية من المشروع والمتمثلة في  
تطويرها باعتماد  القيام بورشات عمل يتم العمل خاللها على تحديد حاالت إعادة استعمال البيانات التي يمكن  

 البيانات المفتوحة؛ 
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"  Odkcollectمتابعة ما تم إنجازه بالشركات الوطنية والجهوية للنقل البري بخصوص استعمال تطبيقة " ✓
التي تمكن من تحديد مواقع المحطات وخصائصها وذلك في إطار تنفيذ تعهد وزارة النقل ضمن خطة العمل  

 المذكور أعاله.  (OGPحة )الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتو 
 25إلى  10المشاركة في دورات تكوينية في مجال البيانات المفتوحة بقطاع النقل خالل الفترة الممتدة من  ✓

تم تنظيمها من قبل وحدة اإلدارة اإللكترونية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات   2019جوان  
 ي؛العمومية بالتعاون مع البنك الدول

وذلك في  2019جويلية  05إلى  03تنظيم دورة تكوينية في مجال البيانات المفتوحة بقطاع النقل من  ✓
 "؛PAGOFإطار تنفيذ برنامج دعم الحكومات الفرنكفونية المفتوحة " 

" زيارة إلى فرنسا لفائدة فريق من إطارات وزارة النقل وشركات النقل  Expertise Franceتنظيم وكالة " ✓
وذلك في إطار تنفيذ برنامج دعم الحكومات الفرنكفونية المفتوحة   2019ديسمبر  20إلى  15من  المعنية 

"PAGOF  قصد معاينة التجربة الفرنسية في مجال البيانات المفتوحة والمساندة في االختيارات الفنية ،"
 المستقبلية؛ 

من قبل وحدة  2020" المزمع تنظيمها خالل شهر جانفي Hackathonالمشاركة في اإلعداد لمسابقة " ✓
اإلدارة اإللكترونية بوزارة الوظيفة العمومية والسياسات العامة وتحديث اإلدارة بالتعاون مع البنك الدولي حول 
تطوير تطبيقات عبر الواب أو الهاتف الجوال باالعتماد على حاالت إعادة االستعمال للبيانات المفتوحة  

وذلك من خالل تمثيل الوزارة بلجنة   2019أفريل  30 تحديدها خالل ورشة العمل المنعقدة بتاريخ التي تمّ 
 تنظيم المسابقة وفرق العمل المحدثة في الغرض؛

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

 Référentiel Nationalلمحطات النقل البري على المستوى الوطني ونشرها في شكل مفتوح "
d'Arrêts .)" 

 
 النفاذ إلى المعلومة حسب الطلب:-د

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

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

 . أو على ورق عادي النقل
 في:  النظرحيث يتم بالنفاذ الى المعلومة بالوزارة أو باإلدارات الجهوية دراسة مطلب النفاذ من قبل المكّلف -2

أو عدم  بقطاع النقل حد مواقع الواب أو موجودة في أ اإلجابة مباشرة إذا كانت المعلومة متوفرة •
 .االختصاص 

و كتابيا بخصوص  أما شفاهيا إطلب توضيحات حول المعطيات المراد النفاذ اليها لدى طالب النفاذ  •
 .بعض المطالب 

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

 .متى كان ذلك ممكنا والتواصل معه في الغرض من النفاذ اليها المستثناة 
النفاذ الى المعلومة وتسجيل الهياكل المعنية واالجابات والردود على تسجيل مطلب النفاذ الوارد في سجل -3

 . طالب النفاذ 



8/ 25 

اإلدارة  وخاصة  استشارة الهياكل األخرى في بعض الحاالت في أو بطلب منهالتنسيق مع الهيكل المعني -4
للنظر في االستثناءات    العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق واألرشيف أو عبر جلسات عمل

 جال. ، كما يتم تذكيره بضرورة احترام اآلالمتعلقة بالنفاذ 
 .رد الهيكل المعنيل وفقا إجابة طالب المعلومة وذلك إّما كتابيا أو إلكترونيا-5

العديد من المطالب التي تهم اإلدارات الجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوزارة وزارة ت التلقوقد 
وكذلك متابعة مطالب التظلم  والرد على طالبي النفاذ  توجيهها إلى اإلدارات المعنية ومتابعة اإلجابة عليهاوتم النقل 

فات مع هيئة النفاذ إلى المعلومة وخاصة القضايا  المرفوعة ضد الهياكل المذكورة أعاله. كما تتم متابعة بعض المل
المرفوعة ضد الوزارة أو المؤسسات والمنشآت الخاضعة إلشرافها بالتنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات  

 والتصرف في الوثائق واألرشيف.
 2019ى وزارة النقل خالل سنة يمكن حوصلة مطالب النفاذ إلى المعلومة ومطالب التظلم والطعون الواردة عل

 حسب الجداول التالية:
 معطيات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على وزارة النقل

عدد 
  المطلب

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

البريد  
 االلكتروني 

شخص طبيعي  
(1) 

شخص معنوي  
(2) 

عين على 
نسخة  نسخة ورقية المكان 

 الكترونية 
مقتطفات من  

 المعلومة 
     *   1     حضور شخصي  1
2   * 1       *   
3   * 1       *   
4 *     2   *     
5   *   3     *   
6 *     3   * *   
7   * 1       *   
8   * 1       *   
9 *     3   * *   
10 *   1     *     
11   * 2       *   
12   * 1       *   
13 *   1     *     
14 *     3   * *   
15   *   1     *   
16   * 2       *   
17   * 4       *   
18   * 1       *   
     *     1   حضور شخصي  19
20 *     2   *     
21 *     2   *     
22 *     2   *     
23 *     2   *     
24 *     2   *     
25 *   1     * *   
26 *     3   *     
27 *     3   * *   
28 *     3   * *   
29 *     3   * *   
30 *     3   * *   
31 *     3   * *   
32 *     3 *       
33 *     3   * *   
34 *     3   * *   
35   * 1       *   
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عدد 
  المطلب

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

البريد  
 االلكتروني 

شخص طبيعي  
(1) 

شخص معنوي  
(2) 

عين على 
نسخة  نسخة ورقية المكان 

 الكترونية 
مقتطفات من  

 المعلومة 
36   * 1     * *   
37 *     1   *     
38 *     1   *     
39 *     1   *     
40 *     1   *     
41 *   4     *     
42 *   1     *     
43   * 1       *   
     *   2     شخصي حضور  44

     *   2     شخصي حضور  45
46 *   1     *     
47 *   1     *     
48 *   1     *     
49   * 4       *   
50   * 1     * *   
51   * 1     * *   
52   * 1     * * * 
53   * 1     * * * 
54   * 1     * * * 
55 *     2   *     
56   * 1       *   
57 *     3   * *   
58 *     3   * *   
59 *     3   * *   
60 *     3   * *   
61 *     3   * *   
62   * 1       *   
63   * 1       * * 
64 *   1     *     
65 *   1     *     
66 *   1     *     
67 *     2   *     
68 *     3   * *   
69   * 1     * *   
70 *     2   *     
71 *     3   *     
72 *   1     *     
73   * 1       *   
74   * 1       *   
75   * 1       *   
76   * 1       *   
77   * 1       *   
78 *     3   *     
79 *   1     *     
80   * 1       *   
81   * 1       *   
82 *     3   *     
83   * 1       *   
84 *     3     *   
85 *     2   *     
86 *     2   *     
87 *     2   *     
88 *     2   *     
89   * 1       *   
90   * 1       *   
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عدد 
  المطلب

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

البريد  
 االلكتروني 

شخص طبيعي  
(1) 

شخص معنوي  
(2) 

عين على 
نسخة  نسخة ورقية المكان 

 الكترونية 
مقتطفات من  

 المعلومة 
91   *   2   * *   
92 *   1     *     
93 *   1     *     
94   * 1       *   
     *     1   شخصي حضور  95

     *     1   شخصي حضور  96
97 *     3     *   
98 *   1     *     
99 *     3   *     
100 *   1     *     
101 *   1     *     

 4 55 70 1 47 54 36 65 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

     

عدد 
 المطلب 

اإلجابة   المطالب موضوع 
 بالقبول 

اإلجابة  
 تظلم   سبب الرفض  بالرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 
الرد على  

 التظلم 
طعن لدى هيئة  

النفاذ الى 
 المعلومة 

 قرار الهيئة 

1 

تقرير التفقدية بخصوووووووووووص النزاع 
القوائم بين ديوان البحريوة التجواريوة 
والموانئ والشركة التونسية للشحن 
والترصوويف وشووركة وسوواطة وكالة 

 .بحرية وايجار

عدم 
االختصاص:  
تقرير بحث 
صادر عن 
هيئة الرقابة 
العامة ألمالك 

لة  الدو 
والشؤون 
 العقارية

              

2 
عودد حوادث القطوار وأمواكنهوا منوذ 

، عدد الضوووووحايا البشووووورية  2012
وقيموة الخسووووووووووووووائر الموادية النواتجة 

 عنها
*               

3 

لسووووووووووووووكوك عودد حواجز تقواطعوات ا
الحووووديووووديووووة، تكلفووووة كوووول حوووواجز، 
الجهوووة المنفوووذة وعووودد التقووواطعوووات 
التي تفتقووووود إلى حواجز وأمووووواكن  

 تواجدها داخل الجمهورية

*               

4 
عدد محاضووور المخالفات المحررة 
في قطووووواع التووووواكسووووووووووووووي بمطوووووار 
الحبيب بورقيبة الدولي بالمنسوووتير  

 فقط.

عدم 
               اإلختصاص 

5 

زير النقووول عووودد مقرر السوووووووووووووويووود و 
بووووووووووووووووووووتوووووووووووووووووووواريووووووووووووووووووووخ   67/71
الوووووومووووووتووووووعوووووولووووووق   08/07/1962

برحالت اإلسووووووووووووووتئنووواس سووووووووووووووووابقوووا  
بوووووووالووطوويووران الووتووونسوووووووووووووووي ألعوووان  
إلكترونيك سوالمة المالحة الجوية 

 باللغتْين العربية والفرنسية

عدم توفر 
               المعلومة
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عدد 
 المطلب 

اإلجابة   المطالب موضوع 
 بالقبول 

اإلجابة  
 تظلم   سبب الرفض  بالرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 
الرد على  

 التظلم 
طعن لدى هيئة  

النفاذ الى 
 المعلومة 

 قرار الهيئة 

مشووروع القانون المنظم السووتغالل  6
 الطائرات بدون طيار

عدم جاهزية 
               المعلومة

7 
عودد مخفضووووووووووووووات السوووووووووووووورعوة في 

- قفصة  14الطريق الوطنية عدد  
 صفاقس

عدم 
               االختصاص 

8 
أسووباب تعطل الخط الحديدي بين 
قفصووووووووووة وصووووووووووفاقس وكلفة توقف 

 القطارات على الشركة شهريا
*               

9 
معلومووووووات حول حووووووادث طووووووائرة 
شووووووووووووووراعيوة على شووووووووووووووواطئ البحر 
واسووووووووووووووبووووابووووه واإلجراءات المتخووووذة 

 بخصوص هذا الحادث

عدم توفر 
المعلومة: 
عدم ورود 

بوقوع  إفادة
 حادث 

              

10 

محضووووووووووور جلسوووووووووووة منعقدة بتاريخ  
بوموقور اإلدارة  2018أوت  05

العامة لتفقدية الشووغل والمصووالحة 
حول برقيووة التنبيووه بوواإلضووووووووووووووراب 
بالشووركة الوطنية للسووكك الحديدية 
التونسووووية وشووووركة اشووووغال السووووكك 

 الحديدية

عدم 
القضية عدد            االختصاص 

759/2019 
رفض   

 الدعوى أصال

11 
احصووووووووووووووووائيووات حول النقوول البري 
والبنيوة التحتيوة وشووووووووووووووركوات النقول 

 البري
*               

قوائموة محطوات الحوافالت مجمعوة  12
               * حسب الخط

13 

محاضوووووووور لجنة المناظرة الداخلية 
لولوتورقويوووووووة الوى رتوبوووووووة موتصوووووووووووووورف 

صووووووووووووة مسووووووووووووتشووووووووووووار والوثيقة الخا
بووالضوووووووووووووووارب والمقوواييس التي تم  

 اعتمادها

  * 
عدم الرد: 
ورود 

معطيات  
 شخصية 

          

14 
مشوروع القانون األسواسوي المتعلق 
بتنظيم اسووووووووووووتغالل الطائرات الجد 

 خفيفة ذات محرك

عدم توفر 
المعلومة: لم 

 ه يتم اقتراح
              

15 
قووووائمووووة محينووووة في الشووووووووووووووركووووات 

على ترخيص والتي    المتحصوووووووووووولة
نشووووووووواطها وسووووووووويط إيجار السوووووووووفن 

 والتصرف في السفن التجارية
*               

16 
عقوووود اللزمووووة المبرم بين الوووودولووووة 
التونسووووووية وشووووووركة "تاف" الخاص 

 بمطار النفيضة
  * 

الرفض: 
تأثيره على 
العالقات  
الدولية 
ولحقوق  
 الغير

          

17 
التي تهم   ةتوووووداولووووو الم اتمعلومووووو ال

جزيرة جربوة برا وبحرا وجوا خالل 
الجلسوووووووووووووووة التي تهم قطوواع النقوول 

 بوالية مدنين
*               
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عدد 
 المطلب 

اإلجابة   المطالب موضوع 
 بالقبول 

اإلجابة  
 تظلم   سبب الرفض  بالرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 
الرد على  

 التظلم 
طعن لدى هيئة  

النفاذ الى 
 المعلومة 

 قرار الهيئة 

عقد لزمة انجاز واسوووتغالل مطار  18
 *   النفيضة.

الرفض: 
تأثيره على 
العالقات  
الدولية 
ولحقوق  
 الغير

          

الصطدام التقرير المتعلق بحادثة ا 19
 *   بين الباخرتْين أوليس وفرجينيا

الرفض: 
ملف محل  
متابعة من 
قبل القضاء  

على  وتأثير
العالقات  
 الدولية

          

 الوزارةمآل عريضوووة الموجهة الى  20
           عدم الرد *   2018سبتمبر  10بتاريخ 

21 
محووواضوووووووووووووور لجوووان تطهير قطووواع 
الونوقووووووول الوعومووموي غويور الومونوتوظوم 

 ألشخاص بنابل ل
*               

22 
محووواضوووووووووووووور لجوووان تطهير قطووواع 
الونوقووووووول الوعومووموي غويور الومونوتوظوم 

 بالقيروانلألشخاص 
*               

23 
موافقوووووة وزارة النقووووول حول مقترح  
إسوووناد رخص لجميع المهنيين في 
قطاع التاكسوووووووي السوووووووياحي بوالية 

 نابل
*               

24 
إفادته بتوضوويح شووامل عن الدائرة 

التابعة  6الحضووووووورية منطقة عدد 
 لوالية المنستير

*               

25 

نتووووائج لجنووووة التحقيق في حووووادث 
جووان  06مورور جوووووووّد بوتووووووواريوخ 

بين شاحنة وقطار ركاب  2015
بمنطقوووة العموووايم بوووالفحص بواليوووة 

 زغوان 

*               

قائمة الشوووووووووووووركات الناشوووووووووووووطة في  26
               * مجال الطيران المدني

27 

االتفوواقيووة المبرمووة بين وزارة النقوول 
ونوظويورتوهوووووووا الوقوطوريوووووووة الوتوي وقوع 

 2019مارس    02اؤها يوم  امض
والمتعلقوووووة بوووووالتعووووواون بين تونس 
ودولوووووة قطر في مجوووووال الطيران 

 المدني

  * 

يمكن 
االطالع عن 
مقتطفات 

منها ودعوتها 
لتحديد المواد 

 لالطالع 

          

28 

الشووووووووووووروط الالزمة المعتمدة حاليا 
من قبوووول اإلدارة العووووامووووة للطيران 
الموووووودني لتمكين طيوووووواري اآلالت 
الجد خفيفة ذات محرك من كفاءة 
حموووول راكووووب والمراجع القووووانونيووووة  

 المعتمدة في ذلك

           عدم الرد *  
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عدد 
 المطلب 

اإلجابة   المطالب موضوع 
 بالقبول 

اإلجابة  
 تظلم   سبب الرفض  بالرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 
الرد على  

 التظلم 
طعن لدى هيئة  

النفاذ الى 
 المعلومة 

 قرار الهيئة 

29 

الدراسوووة المتعلقة بالموارد البشووورية 
الوومووقووووووودموووووووة موون قووبووووووول الووخووطوووط 
التونسوووووووووووووويوة والتي وقع على إثرهوا 
الموافقة على فتح مناظرة النتداب 

 2018/2019طيار لسنة  20

           عدم الرد *  

عدد الطائرات المسووتغلة حاليا في  30
               * اسطول الخطوط التونسية

31 

الشووووووووووووووروط والكفووووووواءات الالزموووووووة 
المعتمووودة حووواليوووا من قبووول اإلدارة 
العووووامووووة للطيران الموووودني لتمكين  
طيوواري اآلالت الجوود خفيفووة ذات 
محرك من ممارسوووووة نشووووواط الر  
الجوي الفالحي والمراجع القانونية  

 المعتمدة في ذلك

           عدم الرد *  

32 

طلوب االطالع على عين المكوان  
على تقرير التوووووودقيق في ظروف 
تعطيووووووول حركوووووووة القطوووووووارات يوم  

 2013موووووووارس  13األربووووعووووووواء 
بشووووووبكة الشووووووركة الوطنية للسووووووكك 
الحديدية التونسوووووووووووية وتقرير التفقد  
والتدقيق بالشووركة الوطنية للسووكك 

 لحديدية التونسيةا

القضية عدد            *
807/2019 

  طرح القضية 
بطلب من 
 العارضة 

33 

جميع محاضووووووووووور جلسوووووووووووات لجنة 
امتحانات الطيارين التي تتضوووومن  
منح اجووووازات طيران لجالت جوووود 
خفيفة ذات محرك مع نسوووووووووخ من  

 إثرهووواالمراجع المتبعوووة التي على 
 تم اسناد هذه االجازات.

           عدم الرد *  

34 

عدد الطيارين المتحصووووووووولين على 
كفووووواءة رخصووووووووووووووووووة حمووووول راكوووووب 
والمراجع القانونية والنسووووخ الورقية 
من المراجع والشوووووووووووهادات المتبعة  
التي وقع على إثرهووا تمكينهم من  

 هذه الكفاءة.

           عدم الرد *  

35 
أسباب تعطل انجاز ملفات تجديد 
رخص السووووياقة الخاصووووة بحاملي 
االعووواقوووة على مسووووووووووووووتوى اللجنوووة 

 الوطنية بالفيات تونس.
*               

36 
تقرير التفقدية العامة بخصوووووووووص 
نتوووائج المنووواظرة الوووداخليوووة للترقيوووة 
من رتبوة تقني الى رتبوة تقني أول 

 .2017لسنة 

عدم جاهزية 
               المعلومة

37 
 02محضوووووووووووووور اجتموووواع بتوووواريخ 

خوووواص بووووالخطوط  2016جوان 
 المسندة 

القضية عدد        عدم الرد *  
870/2019   

 24محضوووووووووووووور اجتموووواع بتوووواريخ  38
القضية عدد        عدم الرد *  خووواص بشووووووووووووووركوووة   2015جوان 

867/2019   
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عدد 
 المطلب 

اإلجابة   المطالب موضوع 
 بالقبول 

اإلجابة  
 تظلم   سبب الرفض  بالرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 
الرد على  

 التظلم 
طعن لدى هيئة  

النفاذ الى 
 المعلومة 

 قرار الهيئة 

النقل الحضري للتاكسي الجماعي 
 لتونس

39 
مراسوووووووووولة السوووووووووويد والي تونس الى 
السووووووويد وزير النقل )مراسووووووولة عدد 

016988.) 
القضية عدد        عدم الرد *  

869/2019   

40 

مراسووووولة السووووويد المدير العام للنقل 
البري الى السوووووووووووووويوود الموودير العووام  
للشووووووووووووووؤون القووووانونيووووة والنزاعووووات 

 يفوالتصووورف في الوثائق واالرشووو 
 .2015ديسمبر  11بتاريخ 

القضية عدد        عدم الرد *  
868/2019   

41 

طلب عدد وأسوووووووماء ناقالت النفط 
التي صّدرت النفط التونسي وعدد  
وأسوووماء ناقالت النفط التي وّردت 

 2015من النفط لتونس سوووونوات 
  2018الى 

*               

42 

نسوووووخ وملفات المناظرات الداخلية 
للترقية إلى رتبة متصوووورف ونسووووخ  
من قرارات أو مقوررات احوووووووداث 
وتركيبووووووة اللجووووووان ومحوووووواضوووووووووووووور 
الجلسووات والضوووارب المحددة من 

 .قبل اللجنة للمقاييس المعتمدة

عدد القضية        عدم الرد *  
928/2019   

43 

تقرير معووووووواينوووووووة ظروف العمووووووول 
بمطوووووار جربوووووة جرجيس الووووودولي  
والبرامج والمخططووات التي أقرهووا 
ديوان الطيران الموودني والمطووارات 

 في عالقة بهذا التقرير.

*               

44 
فيفري  07مآل عريضوووووووووة بتاريخ 

فيمووووا يخص التبلي  عن   2014
الفسووووووواد في اسوووووووناد الرخص على 

 مستوى والية سوسة

عدم 
               االختصاص 

أفريل  21عريضوووووووووووووة بتاريخ  مآل 45
2017  *               

46 
النص القووانوني أو الترتيبي الووذي 
اعتمده السووووويد وزير النقل لإلدالء 
بوأن "الكوفيواتوراج بوالنسووووووووووووووبوة إلينوا  

 .غير ممنوع"

عدم توفر 
               المعلومة

47 
االموووتووويوووووووازات والووومووونوووح والوووحووووافوووز  
والهدايا التي حصول عليها المدير 

 العام للنقل البري.
*               

48 
قووووائمووووة النتووووائج األوليووووة للمقبولين  

التي  في منووووواظرة مراقوووووب مينووووواء 
يوان البحريووووة التجوووواريووووة دنظمهووووا 
 والموانئ

القضية عدد        عدم الرد *  
952/2019 

قبول الدعوى  
شكال وفي 
األصل  

من  هبتمكين 
وتمت القائمة 

 موافاته بها

موقوتوطوف مون الوموخوطوط الوموووووووديوري  49
           عدم الرد *  الوطني للنقووووول في افق سوووووووووووووونوووووة 
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اإلجابة   المطالب موضوع 
 بالقبول 

اإلجابة  
 تظلم   سبب الرفض  بالرفض 

سبب  
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الرد على  

 التظلم 
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النفاذ الى 
 المعلومة 

 قرار الهيئة 

فيمووا يخص جزيرة جربووة  2040
 فقط ال غير.

50 
محضووووووووور جلسوووووووووة للجنة المناظرة 
الووووداخليووووة للترقيووووة من رتبووووة تقني  

 2017الى تقني اول لسنة 
 3 * عدم الرد *  

الرد بعدم 
جاهزية 
 المعلومة

    

51 
تقرير التفقدية العامة بخصوووووووووص 
نتوووائج المنووواظرة الوووداخليوووة للترقيوووة 
من رتبوة تقني الى رتبوة تقني أول 

 .2017لسنة 

سابق بعدم  رد
جاهزية 
 المعلومة

              

52 

عائدات كراء حافالت الشوووووووووركات 
الوطنيوة للنقول لفوائودة حزب "حركوة 
نووووداء تونس" بمنوووواسووووووووووووووبووووة انعقوووواد 

 2019مؤتمره في شوووووووووووهر افريل 
 .هاوالجهة المتعاقدة مع

عدم 
               االختصاص 

53 

عائدات كراء حافالت الشوووووووووركات 
الوطنيوة للنقول لفوائودة حزب "التيوار 
الووديموقراطي" بمنوواسووووووووووووووبووة انعقوواد  

 20و 19مؤتمره الثوووووواني أيووووووام 
والووجووهوووووووة  2019افووريووووووول  21و

 .هاالمتعاقدة مع

عدم 
               االختصاص 

54 

عائدات كراء حافالت الشوووووووووركات 
الوطنيووة للنقوول لفووائوودة حزب "تحيووا 
تونس" بمنوواسووووووووووووووبووة انعقوواد مؤتمره 

 01افريل و 27بين  التأسوووووويسووووووي
والجهوووة المتعووواقووودة   2019مووواي 

 .هامع

عدم 
               االختصاص 

55 
توواريوخ تونوفويوووووووذ الوغووووووواء توراخويوص 
تعاطي نشاط النقل العمومي غير  

 المنتظم لألشخاص
عدم 

               االختصاص 

56 
هواتف وفاكس مباشووووووووووووورة وهواتف  
جوالوووووووة وبريووووووود الكتروني لبعض 

 مسؤولي الوزارة
*               

57 

اإلجراءات المتخووذة من قبوول وزارة 
تعلقوة بضووووووووووووووموان مراقبوة النقول والم

التزام شووووووركات الطيران الخاصووووووة 
المسووووووووووووووتغلة للطائرات الجد خفيفة 
بوووووووانوتوووووووداب الوحووووووود األدنوى لوعووووووودد 
الطيارين وضوووومان التدريب الالزم  
لهم وكووووذلووووك احترام موووودة العموووول 
القصوووووووى وخاصوووووويات مدة الراحة 

 بالنسبة لألعوان المالحين.

القضية عدد    3 * عدم الرد *  
1035/2019   

58 

توضوووووووووويح اسووووووووووتراتيجية الشووووووووووراكة 
ومحتوى االتفوووواقيووووة المزمعووووة بين  
تونس وقطر المتعلقوووووة بوووووانتوووووداب  
وتواهيول الكفواءات التونسوووووووووووووويوة من  
الطيوووارين وذلوووك عقوووب االجتمووواع 
المنعقوود بين السوووووووووووووويوود وزير النقوول 

العووووووامووووووة للطيران ورئيس الهيئووووووة 

القضية عدد    3 * عدم الرد *  
1037/2019   
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أفريل   25المدني بدولة قطر يوم  
 بمقر الوزارة. 2019

59 

سووواعات  احصوووائيات بخصووووص  
العمل اإلضوافية السونوية المسوجلة 
بالنسوووووووووووووبة للطيارين العاملين لدى 

  تهاركة الخطوط التونسووووية وكلفشوووو 
 2010المالية السووونوية منذ سووونة 

وعددهم   2019إلى حدود سوووووووونة  
  .السنوي

           عدم الرد *  

60 

الدراسوووة المتعلقة بالموارد البشووورية 
الوومووقووووووودموووووووة موون قووبووووووول الووخووطوووط 
التونسوووووووووووووويوة والتي وقع على إثرهوا 
الموافقة على فتح مناظرة النتداب 

طوووووووووووويووووووووووووار لسووووووووووووووووووووووووونووووووووووووة  20
ونسووووووووووووووخوووووووة من   2018/2019

مراسوووووووووووووولوووووة وزارة النقووووول المتعلقوووووة 
 بالموافقة على المناظرة المذكورة.

           عدم الرد *  

61 

ونسوووووخ من مراسووووالت مآل الملف  
شووووووووووووووركووة و وزارة النقوول وردود بين 

 بخصووووووووووووصالخطوط التونسوووووووووووية 
انتووووداب طيووووارين لوووودى شووووووووووووووركووووة 

 .2018الخطوط التونسية لسنة 

القضية عدد    3 * الردعدم  *  
1036/2019   

دراسووة مردودية خط جوي محتمل  62
 بين تونس والرياض

عدم جاهزية 
               المعلومة

63 
لزمووة اسووووووووووووووتغالل مطووار الحبيووب 
بورقيبوووووووة الووووووودولي بوووووووالمنسووووووووووووووتير  
الممنوحوة لشووووووووووووووركوة تواف او جزء 

 منها
           عدم الرد *  

64 

مووافوقوووووووة وزيور الونوقووووووول والومووافوقوووووووة 
المسووووووووووووووبقووة لرئيس الحكومووة على 

 04االتفووووواقيوووووة الموقعوووووة بتووووواريخ 
فيفري بين اإلدارة العامة لشوووووووووركة 

 نقل تونس ونقابات القطاع.

القضية عدد        عدم الرد *  
1084/2019   

65 

الوثووائق المطلوبووة لتغيير البطوواقووة 
الرمادية من نظام توقيفي )ن ت( 
إلى نظام عادي بالنسووووبة لشوووواحنة 

سوووووووووووونوات من دخولها  5تجاوزت 
 الى البالد التونسية.

*               

66 

نسووخة قانونية من القرار الصووادر 
عن وزير النقوووول ومرسووووووووووووووووول الى 
الرئيس المووودير العوووام للشووووووووووووووركوووة 
الوطنية للسوكك الحديدية التونسوية  

حول  2013في أواخر سوووووووووووووونوووة 
تسوووية وضووعية أصووحاب الشووهائد  

 العلمية بالشركة.

*               

مووووآل مطلووووب موجووووه الى الموووودير  67
ماي  15العام للنقل البري بتاريخ 

عدم جاهزية 
               المعلومة
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اإلجابة   المطالب موضوع 
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اإلجابة  
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النفاذ الى 
 المعلومة 

 قرار الهيئة 

بخصووووووووص ترخيص في  2018
 استعمال سيارة كتاكسي فردي.

68 

قوائموة في جميع حوادث الطوائرات 
المووووودنيوووووة واآلالت الطوووووائرة الجووووود 
خفيفووووة ذات المحرك التي جوووودت 
داخل التراب التونسوووووووي منذ سووووووونة 

 2019إلى حدود سوووووووونة  2010
مع ذكر تووووووواريخ الحوووووووادث ونوع  

 الطائرة وأسباب الحادث.

*               

69 
تقرير التفقدية العامة بخصوووووووووص 
نتوووائج المنووواظرة الوووداخليوووة للترقيوووة 
من رتبوة تقني الى رتبوة تقني أول 

 .2017لسنة 
           عدم الرد *  

70 

توواريوخ تونوفويوووووووذ الوغووووووواء توراخويوص 
تعاطي نشاط النقل العمومي غير  
المنتظم لألشووووووووووووووخواص وذلوك منوذ  
أول جلسوووووووووووووووووووة تطهير الى هوووووذا 
التوووواريخ بوووواإلدارة الجهويووووة للنقوووول 

 بنابل.

عدم 
               االختصاص 

قووائمووة بيووانيووة مفصوووووووووووووولووة لرخص  71
 التاكسي المسحوبة بالمنستير.

عدم 
               االختصاص 

72 

عقد لزمة وكراس شوووووروط الملحق 
يتعلقووووووان بوووووواسووووووووووووووتغالل  1عوووووودد 

الحضوووووووووووووويرة البحريوة لإلصووووووووووووووالح 
بمينووووواء منزل بورقيبوووووة المبرم مع  

CMRT. 

*               

73 
نتيجوووة المنووواظرة الوووداخليوووة للترقيوووة 
من رتبة تقني الى تقني اول لسنة 

2017. 
*               

74 
محضووووووووور جلسوووووووووة للجنة المناظرة 
الووووداخليووووة للترقيووووة من رتبووووة تقني  

 .2017الى تقني اول لسنة 
  * 

حماية 
المعطيات  
 الشخصية 

         

ودية خط جوي محتمل دراسووة مرد 75
 بين تونس والرياض )مراجعة(.

عدم جاهزية 
               المعلومة 

76 
خووووارطووووة شووووووووووووووبكووووة االسووووووووووووووتغالل 
بووالحووافالت بشووووووووووووووركووة نقوول تونس 

 بإقليم تونس
عدم 

               االختصاص 

77 
معطيووات تخص أشووووووووووووووغووال تهيئووة 

ألموواميووة لمطووار أبواب "الرحيوول" ا
جربة جرجيس الدولي المغلقة إلى 

 2019أوت  26غاية 

عدم 
               االختصاص 

78 

موعوطويوووووووات توخوص بوعوض اعووان 
الشووووووووووووووركوووة التونسوووووووووووووويوووة للمالحوووة 
وتنقالتهم مع العلم وأنووه أرسووووووووووووووول 
نفوس الموطولوووووووب الى الشووووووووووووووركوووووووة 

 المعنية.

           عدم الرد *  

               * ومحضر جلسة ةملف شكاي  79
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عدد 
 المطلب 

اإلجابة   المطالب موضوع 
 بالقبول 

اإلجابة  
 تظلم   سبب الرفض  بالرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 
الرد على  

 التظلم 
طعن لدى هيئة  

النفاذ الى 
 المعلومة 

 قرار الهيئة 

80 

عودد الحوافالت التوابعوة للشووووووووووووووركوة 
الجهويووووة للنقوووول بموووودنين بوكووووالووووة 

لعملية حرق  تجربة التي تعرضووووو 
ومكان    2019بجزيرة جربة لسنة  

الحوووووادث والخسووووووووووووووووووائر المووووواديوووووة 
 والتقديرية.

عدم 
               االختصاص 

81 
مدى اطالع وزارة النقل والسووووووووووووويد 

 RNTTوزير النقل على تطبيقة  
 على الهواتف الذكية.

*               

82 

القيمووة النهووائيووة للفووديووة والقسووووووووووووووط 
المدفوع من قبل الدولة التونسوووووووووية 
بخصوووووووووووووووص مبل  التفووواوض مع  
القراصووووونة إلطالق سوووووراح سوووووفينة 

 .2010في سنة  2حنبعل 

عدم 
القضية عدد            االختصاص 

1299/2019   

83 

نتووووائج فترة اختبووووار المجرى على 
الحوووووووافلوووووووة الكهربوووووووائيوووووووة التي تم  
وضووووعها على ذمة وزارة النقل في 
إطووار اتفوواق بين الوكووالووة الوطنيووة 
للتحكم في الطوواقووة ومجمع البوودر  
المختص في المشوواريع الكهربائية  
والطوووواقووووات المتجووووددة في نوفمبر 

الختبوووارهوووا وتقييمهوووا من   2018
 حيث المردودية والتلوث والكلفة. 

عدم 
              االختصاص 

84 
رخصووووووووووة اسووووووووووتغالل النقل الجوي 
الممنوحوووووة للشووووووووووووووركوووووة البلجيكيوووووة  

ASL Belgique   والمعروفوووة
 TNT AIRWAYSسابقا بو   

عدم 
               االختصاص 

85 
مكتوب موجوووه الى رئيس اللجنوووة 
االسوووووتشوووووارية لتطهير قطاع النقل 
العمومي غير المنتظم لألشخاص 

 بوالية نابل.
  * 

حقوق الغير 
ومعطيات 
تهم وضعية 
 أشخاص 

القضية عدد       
2019/1463   

86 
مكتوب موجوووه الى رئيس اللجنوووة 
االسوووووتشوووووارية لتطهير قطاع النقل 
العمومي غير المنتظم لألشخاص 

 بوالية نابل.
  * 

حقوق الغير 
ومعطيات 
تهم وضعية 
 أشخاص 

القضية عدد       
2019/1463   

87 
مكتوب موجه الى رئيس اللجنة 
االستشارية لتطهير قطاع النقل 
العمومي غير المنتظم لألشخاص  

 بوالية نابل.
  * 

حقوق الغير 
ومعطيات 
تهم وضعية 
 أشخاص 

القضية عدد       
2019/1463   

88 
مكتوب موجه الى رئيس اللجنة 
االستشارية لتطهير قطاع النقل 
العمومي غير المنتظم لألشخاص  

 بوالية نابل.

القبول مع 
حجب اسم  

ولقب صاحب  
 الرخصة 

القضية عدد           
2019/1558   

89 
العقوبووات اإلداريووة المنصوووووووووووووووص 
عليها في التشووووووووريع والمعمول بها  
ضود االفراد الذين يمارسوون نشواط 

 كراء السيارات. 
*               
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عدد 
 المطلب 

اإلجابة   المطالب موضوع 
 بالقبول 

اإلجابة  
 تظلم   سبب الرفض  بالرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 
الرد على  

 التظلم 
طعن لدى هيئة  

النفاذ الى 
 المعلومة 

 قرار الهيئة 

مسووووالك وتوقيت الحافالت بتونس   90
 الكبرى.

عدم 
               االختصاص 

91 
المشروع السنوي لألداء والتقرير 

 2016السنوي لألداء لسنوات 
 .2018و 2017و

إجابة  
بخصوص  

 2018سنة 
              

92 

ردود الشركة الوطنية للسكك 
الحديدية التونسية في أواخر سنة  

حول تسوية وضعية  2013
مهنية والتقرير النهائي للتفقدية 

 العامة في الموضوع. 

*              

93 

جميع قائمات االعوان المقترحين 
للتسوية من قبل وزارة النقل في  

  ارة وفق مراسلة وز  2013سنة 
لشركة الوطنية للسكك  االنقل الى 

الحديدية التونسية حول تسوية 
وضعية أصحاب الشهائد العلمية 

 بالشركة.

ه من تمكين 
 4قائمة عدد 
مع حجب  
بعض 

معطيات  ال
 )إجابة جزئية(

              

94 

عدد الرحالت الجوية للناقلة  
الوطنية باتجاه ليبيا في السنوات 
العشرة السابقة ورقم المعامالت  
المتأتي من أرباح شركة الخطوط  
التونسية في عالقة بخط ليبيا 
وكذلك رقم المعامالت المتأتي من 

كة التونسية بين المدن أرباح الشر 
)خط تونس طرابلس/صفاقس  

 طرابلس( وعدد الرحالت. 

عدم 
               االختصاص 

95 

مكتوب موجوه من وزارة النقول الى 
واليووووووة بنزرت حول وضووووووووووووووعيووووووة 
بخصوووووووووووووووص رخصوووووووووووووووة من نوع  

 تاكسي. 
*               

96 

مكتوب موجووه من اإلدارة العووامووة 
للنقووول البري الى اإلدارة الجهويوووة 
 ةللنقووووول ببنزرت حول وضووووووووووووووعيووووو 

بخصووووص طلب رخصوووة تاكسوووي 
 فردي. 

*               

97 

كتووووووب االتفوووووواق بين وزارة النقوووووول 
والشووووووووووووركة التركية "تاف" المتعلق 
بامتياز اسووووتغالل مطار النفيضووووة 

 الدولي.
العالقات   *  

القضية عدد        الدولية
2019/1646   

98 

الشكوى التي قدمتها الشركة  
التونسية للمالحة ضده ونتيجة  
األبحاث المعتمدة بعد اتهامه 
بالتآمر على االمن القومي من 

 قبل االدارة.

عدم التوصل 
بشكوى وعدم 
جاهزية 
المعلومة 
بخصوص  

البحث )بصدد 
 الدرس(

              

ادراج األموالك حوول ل ؤ تسووووووووووووووووووووا 99
               *المصوووووووووادرة المصوووووووووحوبة بمطلبها  
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عدد 
 المطلب 

اإلجابة   المطالب موضوع 
 بالقبول 

اإلجابة  
 تظلم   سبب الرفض  بالرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 
الرد على  

 التظلم 
طعن لدى هيئة  

النفاذ الى 
 المعلومة 

 قرار الهيئة 

ضوووووووووووووومن سووووووووووووووجوول جرد لألمالك  
خالل  المصووووووادرة من قبل الديوانة

الثورة والتي أصووووووووووبحت على ملك 
الدولة والمحالة الى ديوان البحرية 
التجووواريوووة والموانئ لتوووأثيوووث قووواعووة 

 رياضية

100 

قائمات مفصووووووووولة وعددهم  الجميع 
الواردة بمراسلة الشركة الوطنية   5

للسوووووووووكك الحديدية التونسوووووووووية الى 
 2013وزارة النقوووول في جويليووووة 

وجميع القائمات االسووومية مفصووولة 
الواردة بمحووواضوووووووووووووور االتفووواق بين  
الشوووووووركة واالتحاد العام التونسوووووووي 

 2014للشووووووووووووووغول في سووووووووووووووبتمبر 
 .2017وجانفي 

موافاته 
بالمطلوب مع 
حجب بعض  
 المعطيات 

    * 5 
تمت موافاته 
 بالقائمات
 كاملة

    

101 

الحصوول على االعداد المتحصول 
عليها في االختبارات الشووووووووووووووفاهية  

 28والوتوطوبويوقويوووووووة دورة الوتووووووودارك 
المتحان الحصوووول  2019 أفريل

على شووووووووووووووهووووادة الكفوووواءة المهنيووووة 
 لسياقة العربات.

عدم 
               االختصاص 

دم اتاحة جزء من ع -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, 

 أعمال اللجنة اإلستشارية للنفاذ إلى المعلومة:-2
إحداث لجنة استشارية للنفاذ إلى المعلومة ، 2019جويلية  31المؤرخ في   2019لسنة  193لمقرر عدد تم بمقتضى ا

 يترأسها المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بوزارة النقل وبمساعدة األعضاء اآلتي ذكرهم: 
 نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة؛ -
 القانونية والنزاعات؛ ممثل عن إدارة الشؤون  -
 ممثل عن إدارة التصرف في الوثائق واألرشيف؛  -
 .ممثل عن اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي -

 . يرى في حضوره فائدة ألشغال اللجنةويمكن لرئيس اللجنة إستدعاء كل شخص  
بالمقرر ورؤساء الهياكل المركزية والجهوية بوزارة النقل  المديرين العامين، اعالم 2019أوت  15وقد تم بتاريخ     

لى و إلى تسهيل عملية اللجنة المذكورة بتقديم المعطيات المطلوبة على أنظارها ودعوتهم المذكور  متابعة قرارات هيئة  ا 
ها  تابع لالمرفوعة لديها في مجال النفاذ الى المعلومة على موقع الواب ال النفاذ إلى المعلومة بعد البت في الدعاوي

 مطالب النفاذ إلى المعلومة التي تتضمن استثناءات للنفاذ اليها.  لالستئناس بها خاصة عند دراسة
 .ملفا 47للنفاذ الى المعلومة وقد نظرت في للجنة اإلستشارية  ات جلس 07 ،2019سنة  خاللوقد إنعقدت    

 متابعة النفاذ الى المعلومة بالقطاع:-3
تمت احالتها اليها والتوصل   الوزارة  الخاضعة إلشرافمطلب نفاذ تخص المنشآت العمومية    23،  2019ورد خالل سنة  
وحدها ت نشآالمطالب التي تهم هذه المهذا ويتم اعالم صاحب المطلب بعدم االختصاص ألغلب . باألجوبة الالزمة

والنزاعات  ةاإلدارة العامة للشؤون القانوني 
 والتصرف في الوثائق واألرشيف
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. كما يتم النظر في التحيينات التي  المعنية   المنشآت   معتفاديا للتأخير المحتمل في معالجتها  والتي ليست موجودة بالوزارة  
 تخص المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة بالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت االشراف. 

 االحصائيات:-4
 : 2019يلي جدول متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة خالل سنة وفيما 

 احصائيات بخصوص متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة 
 المالحظات النسبة  مطالب العدد  البيان

 (6) 100 101 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 (5) 68 69 الرد اإليجابي 

 (1) 36 37 ايجابي  رد      

 (2) 12 12 أو جاهزية المعلومة الرد بعدم توفر     

 (3) 20 20 الرد بعدم اإلختصاص     

 (4) 32 32 الرد بالرفض أو عدم الرد 

 6 6 مطالب التظلمات
منها تظلم يخص المؤسسات والمنشآت 

 العمومية تحت االشراف

 20 20 مطالب الطعون
طعون تخص المؤسسات والمنشآت  02منها 

 العمومية تحت االشراف

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

 :موزعة كما يلي %68وقد بلغت نسبة الرد اإليجابي
 %36إتاحة المعلومة:  •
 %12الرد بعدم توفر أو جاهزية المعلومة:  •
 % 20الرد بعدم اإلختصاص:  •

 

 2019و 2018جدول مقارنة متابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة بين سنتْي 

 البيان
 التطور مطالبالعدد 

 النسبي %  المطلق 2019 2018

 10 9 101 92 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 16- 13- 69 82 الرد اإليجابي 

 220 22 32 10 الرد بالرفض أو عدم الرد 

 46- 5- 6 11 مطالب التظلمات

 100 10 20 10 مطالب الطعون

في الرد  انخفاض لسنة الفارطة مع بافي عدد مطالب النفاذ مقارنة زيادة طفيفة ويستنتج من هذا الجدول  
 .%68إلى  %90من  اإليجابي
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تابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب صيغة النفاذ وحسب نوعية الهيكل الذي  مفيما يلي جداول إحصائية لو  

جداول بخصوص التأخير في الرد على  لديه المعلومة وحسب نوعية الطالب وحسب محاور االهتمام. كما تم اعداد 
 المرفوضة حسب أسباب الرفض.واحصائيات المطالب  مطالب النفاذ إلى المعلومة

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

 6 6 حضور شخصي 
 58 59 مكتب الضبط 

 36 36 الكتروني بريد 

 100 101 العدد الجملي

 المطالب واردة عبر مكتب الضبط المركزي.  أكثرأن يتبين من الجدول  

 :احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب صيغة النفاذ-4-2
 النسبة )%(  العدد النفاذ إلى المعلومة  صيغة

 1 1 االطالع على عين المكان 
 54 70 الحصول على نسخة ورقية 

 42 55 الحصول على نسخة إلكترونية 
 3 4 الحصول على مقتطفات 

 100 130 العدد الجملي

  ة نسخ الحصول على  ه تم طلب كما أنية والكترونية. ورقمتناصفة بين يتبين من الجدول أن صي  النفاذ للمطالب هي 
 .في نفس المطالب  ورقية والكترونية

 :الهيكل المطلوبنوعية احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب -4-3

 المالحظات النسبة )%(  العدد نوعية الهيكل المطلوب 
   71 72 المصالح المركزية بالوزارة 

   7 7 اإلدارات الجهوية

   23 23 المنشآت والمؤسسات العمومية 

   100 102 العدد الجملي

   وأغلبها تخص الوزارة. ربعتمثل حوالْي ال العمومية لمؤسسات والمنشآت المطالب المتعلقة بايتبين من الجدول أن 
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 :احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نوعية الطالب-4-4
 المالحظات النسبة )%(  العدد نوعية الطالب

 مطالب من إناث  5تلقي  53 54 شخص طبيعي 
   49 49 مواطن عادي -1
     2 باحث -2
       طالب -3
   3 3 صحفي -4
       نائب -5

   47 47 شخص معنوي 
     6 شركة -1
   16 16 جمعية -2
   25 25 منظمة -3
       إدارة-4
       حزب -5

   100 101 العدد الجملي

 الموجهة للوزارة. مطالب ال بأكثر من نصفالطبيعيين ُيحظون  األشخاص يستنتج من هذا الجدول أن 

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

 المالحظات (%) النسبة العدد أهم محاور االهتمام
   61 62 معطيات أو تقارير أو دراسات أو قائمات 

   8 8 احصائيات 
   8 8 محاضر جلسات أو مقررات 

   5 5 ونتائجها وثائق صفقات أو شراءات أو لزمات 
   9 9 وثائق مناظرات وبرامجها ونتائجها )انتدابات أو ترقيات أو امتحانات مهنية( 

   9 9 تقارير تفقد أو رقابة أو تحقيق
   100 101 المجموع

 (.%61تمثل المعطيات والتقارير والدراسات أغلب اهتمام طالبي النفاذ إلى المعلومة )

 :المرفوضةعلى المعلومة  النفاذاحصائيات مطالب -4-6
 المالحظات النسبة )%(  العدد المرفوضة لب النفاذ إلى المعلومة امطأنواع 

  28 9 رفض مطلب الحصول على المعلومة

       عدم تعليل رفض إتاحة المعلومة
   72 23 عدم الرد على المطلب في اآلجال القانونية 

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

       أسباب أخرى: إتاحة ملخص لوثيقة عوضا عنها 
   100 32 العدد الجملي

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

   34 34 رد إيجابي في اآلجال 

   3 3 اآلجالرد بالرفض في 

   37 37 مجموع الردود في اآلجال

   34 35 رد إيجابي بعد اآلجال 

   6 6 رد بالرفض بعد اآلجال

   23 23 عدم الرد 

   63 64 مجموع الردود بعد اآلجال أو عدم الرد 

   100 101 المجموع العام

 . وتمثل حوالي نصف الردود اذا استثنينا عدم الرد  %37يستنتج من هذا الجدول أن الردود في اآلجال تمثل 

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

 ما يلي: تتمثل أبرز االشكاليات في
 ؛ البطء في نشر بعض البرامج واألنشطة ببوابة النقلعدم نشر أو  -
 . عض المعلومات اإلحصائيةوخاصة فيما يتعلق ببببوابة النقل المعطيات المنشورة   نقص في تحيين -

 اإلشكاليات والصعوبات للنفاذ الى المعلومة حسب الطلب:-2
 فيما يلي:تتمثل أغلب اإلشكاليات والصعوبات للنفاذ الى المعلومة حسب الطلب 

 ؛ةحداث هيكل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة بالوزار إ عدم -
 بخصوص النفاذ الى المعلومة؛الجهوية  اإلدارات المركزية وبعض عدم تكوين أغلب اإلدارات  -
 نقص في الموارد البشرية بخصوص النفاذ الى المعلومة؛ -
 ليه؛إحجم المهام الموكولة عدم تفرغ المكلف بالنفاذ الى المعلومة لهذه المهمة بالنظر ل -
اعتبارا لعدم توفر   تأخر بعض المصالح في االستعداد جيدا لمطالب النفاذ مما ينجر عنه تأخير في االستجابة -

 ؛الموارد البشرية لديها
 تخوف بعض الهياكل من تبعات االستجابة لمطالب النفاذ الى المعلومة. -

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

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

 ببوابة النقل أو ببوابة البيانات المفتوحة؛
الخاضعة   وبالمؤسسات والمنشآت العمومية ةيعنى بالنفاذ إلى المعلومة بالوزار  ضرورة إحداث هيكل داخلي -

لتفادي تشتت الوظائف ولتذليل  و بالنظر لحجم المهام الموكولة إلى المكلف بالنفاذ الى المعلومة  إلشرافها
مهام المكلف بالنفاذ للمعلومة وموقعه داخل اإلدارة وحجم المسؤولية   الصعوبات المعترضة في الغرض بإعتبار

 القانونية الملقاة على عاتقه مع عدم تفّرغه الكلي؛ 
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للمسؤولين األولين على الهياكل تهدف إلى نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة  التي  تحسيسية  البرامج  مواصلة الضرورة   -
  .الخاضعة إلشرافها بالوزارة وبالمؤسسات والمنشآت العمومية


