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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
 .  واللوجستيك النقلبوابة يا يرفعه إلى رئيس الهيكل ويتم نشره على موقع  سنو 

حيث  ت العموميةآالقانون بالتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية والمؤسسات والمنش  بتطبيق هذاالوزارة    تقوم
أن نجاح حق النفاذ إلى ببد من التذكير    إال أنه الفي هذا المجال  انخراط جميع األطراف المعنية بصفة متفاوتة    تم

 المذكورة أعاله.  جميع األطراف المعنية انخراطالمعلومة هو مسؤولية مشتركة تتطلب 
  .2020سنة بخصوص النفاذ الى المعلومة خالل  النقل واللوجستيكوزارة نشاط   هذا التقرير يبين وبذلك،

 
 معطيات عامة :  -ب

 ملخص لخطة العمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة: -1
والذي يتم تحيينه حسب   لتكريس حق النفاذ إلى المعلومةتعتمد وزارة النقل واللوجستيك حاليا على التمشي التالي 

 تقدم االنجاز: 

 تقدم االنجاز  ناصر  الع
النفاذ 1 مطالب  لتلقي  ناجع  نظام  .وضع 

 والرد عليها
دليل إجراءات عملي حول مسار   .وضع1.1

 تلقي مطالب النفاذ والرد عليها

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

 الى المعلومة.
.إحداث لجنة استشارية حول الحق في 2.1

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

 .2019سبتمبر  05وقد باشرت اعمالها انطالقا من  2019
منشور داخلي لحث المصالح   .إصدار3.1

اإلدارية على تسهيل مهمة المكلف بالنفاذ 
 إلى المعلومة

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

ت التي تم نشرها  ضرورة موافاة المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالمعلوما إلى  
وبنسخ من مطالب النفاذ إلى المعلومة   النقل واللوجستيكأو تحيينها ببوابة  

 الواردة عليها واالجابات عليها خالل كل ثالثية. 
النقل عدد  - السيد وزير  منشور  استصدار  جويلية   05بتاريخ    29تم 

مقتضيات  الذي يدعو المصالح المركزية والجهوية بالوزارة لتطبيق    2018
حول    2018ماي    18المؤرخ في    19منشور السيد رئيس الحكومة عدد  

 .الحق في النفاذ الى المعلومة
إلى 2 النفاذ  تكويني حول  .إعداد مخطط 

 المعلومة 
اإلطارات  لفائدة  تكوينية  دورة  تنظيم 

 المركزية والجهوية

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

إال ان  2020خالل سنة  من المفترض أن يتم القيام بدورات تكوينية  -
حالت دون ذلك بخصوص التكوين الحضوري.    19تداعيات جائحة كوفيد 
سنة   خالل  وخاصة    2021وسيتم  المعنية  اإلطارات  تكوين  مواصلة 

بالنفاذ تكوين المكلف  و   المسؤولين ببرمجة دورتين تكوينيتين في الغرض 
الجهوية عبر دورات تكوين عن بعد تنفيذا    اإلدارات الى المعلومة ونائبه ب

 لالتفاقية الممضاة بين وزارة النقل وهيئة النفاذ الى المعلومة.
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 تقدم االنجاز  ناصر  الع
اإلدارية  3 اإلطارات  مختلف  .تحسيس 

 حول قانون النفاذ الى المعلومة 
إلى  النفاذ  حول  تحسيسي  يوم  تنظيم 

 المعلومة

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

والمنشآت  المؤسسات  ورؤساء  بالوزارة  والجهوية  المركزية  الهياكل 
 العمومية.

.إعداد إجراءات وآجال لتطوير وتحيين 4
الن بواجب  يتعلق  فيما  الواب  شر  موقع 

 التلقائي
 

  دوريا وكلما دعت الحاجة الى ذلك؛ النقل واللوجستيكبوابة يتم تحيين -
ارسال مكاتيب للمؤسسات والمنشآت العمومية بالقطاع لنشر المعلومة  تم  -

سنتي   خالل  بها  الخاصة  الواب  بمواقع  لها  الدوري    2018وللتحيين 
 ؛2019و
الوزارة بصدد انجاز بوابة جديدة للنقل تشرف عليها لجنة متابعة محتوى  -

العموم والمنشآت  وللمؤسسات  واللوجستيك  النقل  لوزارة  الواب  ية مواقع 
 الخاضعة إلشرافها.

.وضع إجراءات في مجال التصرف في  5
 الوثائق واألرشيف 

األرشيف   تنظيم  وآليات  أساليب  ضبط 
 وتصنيف الوثائق اإلدارية 

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

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

 

 في مجال النفاذ إلى المعلومة: والندوات التكوين -2
 في  قائمة إسمية، قدم المكلف بالنفاذ الى المعلومة 2020برمجة دورة تكوينية للنفاذ الى المعلومة خالل سنة  في اطار

العامة للشؤون    اإلدارةإلى    2020المقترح تكوينهم في النفاذ الى المعلومة خالل سنة    رؤساء الهياكل باإلدارة المركزية
 والمالية والوسائل العامة.  اإلدارية

بمناسبة    2020سبتمبر    28زمات وذلك يوم  زارة النقل واللوجستيك في الندوة حول النفاذ الى المعلومة وقت األشاركت و 
النفاذ الى المعلومة خالل االزمة الصحية  اليوم العالمي للنفاذ إلى المعلومة حيث وقع التطرق لعديد من المسائل أهمها  

ة الصحية. هذا وقد قدم السيد الوزير كلمة بخصوص النفاذ إلى المعلومة والشفافية خالل األزم  19المتعلقة بجائحة كوفيد  
 .النقل واللوجستيكبقطاع 

 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    .ملفا والبقية في اطار التحيين  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  
ة المعنية تمكن مصالح  كما أن اإلدار   على الفهارس إلسترجاع الملفات وضمان وحدة الرصيد لفائدة المصلحة المحولة.

 الوزارة من اإلطالع على أرشيفها كلما تقدمت بمطلب في الغرض . 

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

 : النقل واللوجستيكببوابة  بنشر 2020سنة قامت الوزارة خالل 
 الوزارة؛  بأنشطةبالغات وأخبار متعلقة   -
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 األجرة بواسطة سيارات    لألشخاص جملة من المقررات المتعلقة بضبط تعريفة النقل العمومي غير المنتظم    - 
 "لواج"؛ 

خصوص الخدمات التي  بخالل السفر    19-للتوقي من جائحة كوفيد حول اإلجراءات الصحية  بالغات خاصة    -
رحالت االجالء وخاصة  تقدمها المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة الشراف الوزارة كتغيير برمجة الرحالت  

 أو الحجز المسبق للفحص الفني للعربات وغيرها من البالغات التي تهم العموم؛ 
 للترقية الى رتب مختلفة؛ داخلية مناظرات  -
 ؛2019لترقية بعض العملة بعنوان سنة  لالمتحان المهنينتائج النهائية ال -
 بالغ حول تعريفة خدمات شد وفك رباط السفن وحراستها؛  -
 .نشر وتحيين نصوص قانونية خاصة بمجال الطيران المدني ببوابة النقل واللوجستيك  -

التقارير الثالثية )الثالثي األول والثاني والثالث( حول النفاذ إلى  و  2019التقرير السنوي لسنة هذا وقد تم إعداد 
 .النقل واللوجستيكونشرها ببوابة  2020لسنة المعلومة 

 : النقل واللوجستيك البيانات المفتوحة بقطاع -2
 المفتوحة الخاصة بقطاع النقل في إطار تنفيذ خطة الوزارة في مجال البيانات المفتوحة ومزيد إثراء محتوى بوابة البيانات  

، النقل البحري  92مجاالت: النقل البري  05عن  132عدد البيانات: و   http://data.transport.tn)الرابط:
اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي ، تتمثل أنشطة  (10والرصد الجوي    5، النقل الجوي  25

 فيما يلي:  2020ني لسنة خالل الثالثي األول والثا 
 : "Hackathonمسابقة "من المرحلة الثانية  ✓

تم االنطالق في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع والتي تتمثل في مرافقة عدد من المشاريع المشاركة في المسابقة  
اختيار المشاريع التالية بالنسبة لقطاع  المذكورة، حيث تم عقد عدة اجتماعات بوحدة اإلدارة اإللكترونية تم على إثرها  

 النقل واللوجستيك:
بهدف تقديم خدمات رقمية موجهة لإلدارة على غرار جداول قيادة للمساعدة  المشاريع الموّجهة لالستخدام الداخلي:

 على أخذ القرار: 
 ". Passage à niveauxمشروع لتقديم حلول رقمية بتقاطعات السكك الحديدية " -

 (: Start up’sبهدف اإلعداد لبعث شركات ناشئة )موّجهة لالستخدام الخارجي: المشاريع ال
 مشروع "وصلة” لتقديم حلول رقمية تساعد في نقل العامالت بالوسط الريفي؛  -
 مشروع “ثنيتي” الذي يتمّثل في بعث منصة حول اختيار المسالك والتعرف على أوقات الرحالت؛  -
المواطن من التعرف على أوقات الرحالت باإلضافة إلى خدمات أخرى  " يمكن Times routeمشروع " -

 بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس.
كما يجري في إطار إنجاز هذه المشاريع، القيام بدورات تكوينية عن بعد من قبل خبراء تم تعيينهم من قبل البنك 

وينية الفرق المشاركة وكذلك الوزارات والهياكل الدولي انطالقا من الساعة السادسة مساء. وينتفع بهذه الدورات التك
 "Coachingالمعنية من بينها وزارة النقل واللوجستيك حول عدة محاور فنية وتدريبية " 

بتعهد وزارة النقل خاصة في ما يتعلق    2018-2020(  OGPالمشاركة في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة ) ✓
في "تصميم وتركيز قاعدة بيانات موحدة لمحطات النقل البري على والمتمثل    ضمن خطة العمل الوطنية الثالثة

" مفتوح  الوطني ونشرها في شكل  العامة Référentiel National d'Arrêtsالمستوى  اإلدارة  تعمل   :)"
وية  للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري واإلدارات الجه

مفتوح  شكل  في  ونشرها  الوطني  المستوى  على  البري  النقل  لمحطات  موحدة  بيانات  قاعدة  تركيز  على  للنقل 
Référentiel National d'Arrêts ."" 

 وقد تم في هذا الخصوص:
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o " استعمال تطبيقةODK collect  في مرحلة أولى، التي تمكن من تحديد وتجميع اإلحداثيات الجغرافية "
اإلحداثيات  اإلنارة،  التجهيزات،  المحطة،  نوع  المحطة،  )اسم  وخصائصها  البري  النقل  محطات  لكافة 

 الجغرافية، صورة للمحطة، ...(؛  
o " استعمال تطبيقةMDC Mobile Data Collection.في مرحلة ثانية " 

 
 التعاون مع المجتمع المدني في مجال رقمنة شبكات النقل:  ✓

" إلنجاز مشروع نموذجي يتمثل في رقمنة خطوط Ageosتم االتفاق مع الجمعية اإلفريقية لتنمية الجغرفة الرقمية "
 النقل بمنطقة مجاز الباب. 

 برنامج دعم الحكومات الفرنكفونية المفتوحة: ✓
البري النقل  وشركات  الوزارة  المفتوحة    تشارك  الفرنكفونية  الحكومات  دعم  برنامج  خالل "PAGOFفي  من   "

في  تكوينية  دورة  لتنظيم  اإلعداد  حاليا  ويجري  المفتوحة،  البيانات  في مجال  تكوينية  دورات  عدة  االستفادة من 
 ". "Open Street Map OSMمجال

 
 النفاذ إلى المعلومة حسب الطلب: -د

 : النقل واللوجستيك الواردة على وزارة  المعلومة والطعوندراسة مطالب النفاذ الى -1
 وفق المراحل التالية:  النقل واللوجستيكإجراءات عمليات النفاذ بوزارة 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   البريد العادي أو البريد اإللكتروني وذلك إثر تعمير مطبوعة وفق أنموذج
 . أو على ورق عادي النقل واللوجستيك

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

 . عدم االختصاص 
كتابيا بخصوص  و  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  •
ا • إلى  النفاذ اإلحالة  بموضوع مطلب  المعني  للمعلومة   لهيكل  الجزئي  الحجب  الى ضرورة  ارشاده  مع 

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

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

للنظر في االستثناءات    والتصرف في الوثائق واألرشيف أو عبر جلسات عملالعامة للشؤون القانونية والنزاعات  
 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 والرد على طالبي النفاذ   توجيهها إلى اإلدارات المعنية ومتابعة اإلجابة عليهاتم    النقل واللوجستيك

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

 وثائق واألرشيف.والتصرف في ال
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خالل    النقل واللوجستيكيمكن حوصلة مطالب النفاذ إلى المعلومة ومطالب التظلم والطعون الواردة على وزارة  
 حسب الجداول التالية:  2020سنة 

 
 النقل واللوجستيكمعطيات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على وزارة 

عدد 
  المطلب

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

البريد  
 االلكتروني 

شخص طبيعي  
(1) 

شخص معنوي  
(2) 

على عين 
نسخة  نسخة ورقية المكان 

 الكترونية 
مقتطفات من  

 المعلومة 
1   * 4       *   
2 *     3   * *   
3   * 1       *   
4 *   1     * *   
5 *   4     * *   
6 *     2   * *   
7 *   4     * *   
8 *   1     *     
9   * 1       *   
10   * 1       *   
11 *   1     *     
12   * 1       *   
13   * 1       *   
14   * 1       *   
15 *   1     *     
16 *   1     * *   
17   * 1       *   
18 *     3   * *   
19   * 1       *   
20   * 1       *   
21   * 1       *   
22   * 1       *   
23   * 1       *   
24 *     3   * *   
25 *     3   * *   
26 *   1     * *   
27 *     2   *     
28 *   1     *     
29 *   1     *     
30 *   1     *     
31 *   1     *     
32 *   1     *     
33   * 3       *   
34 *   1     *     
35 *   1     *     
36  *   1     *     
37 *     2   *     
38 *     2   *     
39 *     2   *     
40 *     2   *     
41 *     2   *     
42 *     2   *     
43 *     2   *     
44 *     2   *     
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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) 

على عين 
نسخة  نسخة ورقية المكان 

 الكترونية 
مقتطفات من  

 المعلومة 
45 *   1     *     
46 *   1     *     
47 *     2   *     
48 *     2   *     
49 *     2   *     
50 *   1     *     
51 *     1     *   
52   * 1       *   
53   * 1       *   
54 *   1     *     
55 *     2   * *   
56 *     2   * *   
57 *     2   * *   
58 *   1     *     
59 *     3   * *   
60 *   1     * *   
61 *     3   *     
62 *   1     *     
63 *     3   * *   
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 *       

  42 59 1 31 54 24 61 المجموع 
 نائب-5صحفي,- 4طالب, -3باحث, -2مواطن عادي, -1 شخص طبيعي:.1
 حزب-5إدارة, -4منظمة, -3جمعية, -2شركة, -1 شخص معنوي:.2
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 النقل واللوجستيك معطيات حول مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على وزارة 
     

عدد 
 المطلب 

اإلجابة   موضوع المطالب 
 بالقبول 

اإلجابة  
 بالرفض 

سبب  
 تظلم   الرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 

الرد  
على  
 التظلم 

طعن 
لدى  

 هيئةال
قرار  
 الهيئة

1 

استتتتتتتتتتفستتتتتتتتتار على ستتتتتتتتتيارة تابعة لوزارة النقل )الوكالة الفنية للنقل 
 08/01/2020البري( بستتتتتتتتتتتتتبب وقوفها بمكان مخالف بتاريخ  

بجزيرة جربة حومة الستتتتتوق مع ذكر الجهة التي تكّفلت بخالص 
اتختاذهتا لتالفي ارتكتاب مثتل مبلغ المختالفتة واالجراءات التي تم  
 هذا النوع من المخالفات مستقبال.

عدم 
           االختصاص 

  

  

2 
 2019و  2018طلب التقارير المالية لشركة نقل تونس لسنتي 

وتقارير الرقابة المنجزة في الستتتتنوات الخمس الماضتتتتية والمتعلقة 
)في الخدمة   بشتتتتتتتتتتتركة نقل تونس وأستتتتتتتتتتتطول شتتتتتتتتتتتركة نقل تونس

 وخارجها وغير مستغل(.

عدم 
           الختصاص ا

  
  

3 
هل رخصتتت وزارة النقل او امضتتت اتفاقية مع شتتركة أو تطبيقة 

التي يعمل بها اغلب ستتتتيارات التاكستتتتي بتونس    (bolt) بولت
العاصتتمة وهل استتتعمال هذه التطبيقة من قبل ستتيارات التاكستتي 

 لفردي قانونيا ام ال؟ا
*               

4 
طلب تقرير التفقد العام بخصتتتتوص التجاوزات التي حصتتتتلت في  

للحصتتتتتتتول على شتتتتتتتهادة الكفاءة المهنية   2017جويلية  2دورة  
 للتكوين في مجال سياقة العربات صنف "ب".

موافاته بتقريرْي  
               بحث 

طلتب قتائمتة في المهمتات بتالختارج للستتتتتتتتتتتتتتيتدين لرئيس متدير عتام  5
معطيات   *   .2019و 2018شركة ولمدير عام بالوزارة لسنتي 

           شخصية 

احصتتتتتتائيات حول رخص الستتتتتتياقة والعربات وشتتتتتتهادات الفحص   6
 .2018الى سنة  2008الفني من سنة 

عدم 
               االختصاص 

طلتب قتائمتة في متدارس تكوين مضتتتتتتتتتتتتتتيفي الطيران المعترف بهتا  7
               * رسميا والناشطة في تونس.

8 
طلب محاضتتتتتتر الجلستتتتتتات المنعقدة بوزارة النقل والجامعة العامة 

الى  2011للنقل فيما يخص مستتتألة الستتتواق والقباض من ستتتنة 
 هذا التاريخ.

*           
  

  

عدد الستيارات المستجلة باألستطول التونستي وعدد الستيارات التي  9
 .2019لم تقم بالفحص الفني سنة 

عدم 
               االختصاص 

قائمة في الحافالت التي تعرضتتتتتتتتت إلى حرائق ونوعيتها وستتتتتتتتنة   10
 شرائها.

عدم 
               االختصاص 

كيفية تحديد المستتتتتتتتالك الخاصتتتتتتتتة برخصتتتتتتتتة التاكستتتتتتتتي الجماعي  11
القضية         عدم الرد *   التابعة له.

1786   

               * قائمة في أمناء السفن المصادق عليهم في تونس 12
               * وسيط ايجار السفن المصادق عليهم في تونس قائمة في 13

14 
التتتتتتتتذاكر مكتتتتتتتتب  بنتتتتتتتاء  تخص  معلومتتتتتتتات  على   الحصتتتتتتتتتتتتتتول 

(Guichet TRANSTU)    بنهج المنجي سليم بطبربة قبالة
المقاول المكلف   /2  .تاريخ إنتهاء ألشتتتتتغال /1: مقر القباضتتتتتة

 الجملية لبناء هذا المكتب./ التكلفة 3 .باألشغال

عدم 
           االختصاص 

  
  

عدم  القائمة االسمية ألصحاب رخص النقل السياحي بالمنستير 15
               االختصاص 

تقرير التفقتديتة العتامتة بخصتتتتتتتتتتتتتتوص المنتاظرة التداخليتة للترقيتة من  16
           عدم الرد *   .2017رتبة تقني الى رتبة تقني أول لسنة 

الحصتتتتتتتتتول على معلومات حول غياب قطار طبربة األحواز في   17
 الفترة الصباحية.

عدم 
               االختصاص 

18 
طلتب تقرير بحتث التفقتديتة العتامتة بخصتتتتتتتتتتتتتتوص التجتاوزات التي 

للحصول على شهادة في امتحان شهادة الكفاءة المهنية   حصلت
الكفاءة المهنية للتكوين في مجال ستتتتتتتتياقة العربات صتتتتتتتتنف "ب"  

عدم جاهزية 
المعلومة 
بخصوص  
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عدد 
 المطلب 

اإلجابة   موضوع المطالب 
 بالقبول 

اإلجابة  
 بالرفض 

سبب  
 تظلم   الرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 

الرد  
على  
 التظلم 

طعن 
لدى  

 هيئةال
قرار  
 الهيئة

ب النفاذ الى المعلومة موضتتتتتوع مطل 2017جويلية  2في دورة  
العتتتتامتتتتة    2020جتتتتانفي    13بتتتتتاريخ   التفقتتتتديتتتتة  بحتتتتث  وتقرير 

بخصتتتتوص التجاوزات التي حصتتتتلت في امتحان شتتتتهادة الكفاءة 
المهنية للحصتتول على شتتهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال  
ستتتتتتتتتياقة العربات الذي أجري مؤخرا وستتتتتتتتتبب امتناع مصتتتتتتتتتالحكم 

ات الشتتتتتتتتتتتفاهية والتطبيقية المختصتتتتتتتتتتتة عن نشتتتتتتتتتتتر نتائج االختبار 
المتحانات شتتتتتتتتتهادة الكفاءة المهنية   للتكوين في مجال ستتتتتتتتتياقة  
العربات على الموقع الرستتتتتتتتمي مفصتتتتتتتتلة حستتتتتتتتب المواد وستتتتتتتتبب 
امتناع مصتتتتتتتالحكم المختصتتتتتتتة عن الرد على مطالب الحصتتتتتتتول  
على االعتداد التفصتتتتتتتتتتتتتتيليتة للمواد الشتتتتتتتتتتتتتتفتاهيتة والتطبيقيتة لجميع 

مهنية   للتكوين في مجال ستتتتتتتياقة  امتحانات شتتتتتتتهادات الكفاءة ال
 العربات والمقدمة بصفة فردية

البحث )بصدد 
الدرس( 
والوكالة 
ستمدهم 
بأعدادهم  

شخصيا وعند 
 كل طلب 

ووضعت على 
ذمتهم خدمة 

عن بعد  
لتمكينهم من  
االعداد التي 
 تحصلوا عليها. 

19 
الحصتتتتول على معلومات بخصتتتتوص عدم قيام الشتتتتركة الوطنية 
للنقل بجربة لليوم بتركيز مكتب أو انشتتتتتاء وكالة لتستتتتتهيل عملية 
اقتطتاع التتذاكر على المواطنين في معتمتديتة جربتة اجيم والموانع  

 والعراقيل ان وجدت.

عدم 
           اإلختصاص 

  
  

20 
يتستتتتتتاءل عن عدم توفر عون القتطاع التذاكر بعد تركيز مكتب 
القتطتاع التتذاكر ببلتديتة جربتة اجيم من طرف الشتتتتتتتتتتتتتتركتة الوطنية  
للنقتل المريح وعن المتدة التي ستتتتتتتتتتتتتتيبقى فيهتا هتذا المكتتب بتدون  

 عون.

عدم 
           اإلختصاص 

  
  

21 
يستتتتتتتاءل عن عدم قيام الشتتتتتتتركة الوطنية للنقل بين المدن بتركيز  
مكتب أو انشتتتتتتتتتتتتتتاء وكالة لتستتتتتتتتتتتتتتهيل عملية اقتطاع التذاكر على 
 المواطنين في معتمدية جربة اجيم والموانع والعراقيل ان وجدت.

عدم 
               اإلختصاص 

 2019و  2018و  2017إحصتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتتات للثالث الستتتتتتتتتتتتتتنوات   22
 بخصوص الشركة الجهوية للنقل بمدنين.

عدم 
               اإلختصاص 

23 
يتستتتتتتاءل عن عدم توفر عون القتطاع التذاكر بعد تركيز مكتب 
القتطتاع التتذاكر ببلتديتة جربتة اجيم من طرف الشتتتتتتتتتتتتتتركتة الوطنية  
للنقتل المريح وعن المتدة التي ستتتتتتتتتتتتتتيبقى فيهتا هتذا المكتتب بتدون  

 عون.

عدم 
               اإلختصاص 

24 
العقد المبرم بين الدولة التونسية وشركة النقل الحضري والجهوي 

TUS    التذي تم بمقتضتتتتتتتتتتتتتتاه استتتتتتتتتتتتتتنتاد مهمتة تقتديم ختدمتات للنقتل
بتتتتالعقتتتتد  المتعلقتتتتة  الوثتتتتائق  العمومي الجمتتتتاعي مع متتتتده بجميع 

 المذكور.
*     * 3 *     

25 

طاقة   تحسين  بعنوان  المصروفة  للمبالغ  المثبتة  الوثائق  جميع 
النقل  وزارة  بميزانية  الوارد  للمترو  المركزي  الجذع  استيعاب 

)الفصل   والمقدرة  0113الفقرة    07802واللوجستيك ضمن   )
فتح    15,451بت الفواتير،  المبرمة،  )العقود  دينار  مليون 

 االعتمادات، اذون الدفع...(. 
 

مر موافاته بأوا
صرف وبتوزيع  
اعتمادات علما  

وأنه لم يتم  
صرف المبالغ 
 بل تجميدها. 

              

26 
العتتتامتتتة  طلتتتب نستتتتتتتتتتتتتتختتتة ورقيتتتة والكترونيتتتة من تقرير التفقتتتديتتتة 
بخصتتتتتتتتتتتتتتوص المنتاظرة التداخليتة للترقيتة من رتبتة تقني الى رتبتة  

 .2017تقني أول لسنة 
*           

  
  

27 
قرارات استتتتتتتتتتتتتتنتتاد تراخيص لتعتتاطي النقتتل العمومي غير المنتظم 
لألشتتتخاص على الطرقات لشتتتخص معنوي على مستتتتوى واليات 

 الجمهورية مع ذكر عدد االسطول حين االستغالل حاليا.
  * 

تراخيص 
لواج بين  
المدن 
بصدد 

نجاز اال
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عدد 
 المطلب 

اإلجابة   موضوع المطالب 
 بالقبول 

اإلجابة  
 بالرفض 

سبب  
 تظلم   الرفض 

سبب  
التظلم  

(3) 

الرد  
على  
 التظلم 

طعن 
لدى  

 هيئةال
قرار  
 الهيئة

والتراخيص 
األخرى  
وعدد 

السيارات  
ليست من 
اختصاص  

 الوزارة. 

28 
محضتتتر جلستتتة عمل اللجنة االستتتتشتتتارية الجهوية لتطهير قطاع  
النقل العمومي غير المنتظم لألشتخاص بوالية المنستتير المنعقدة 

 .2013جوان  06بتاريخ  
*               

29 
لتطهير قطاع  الجهوية  اللجنة االستشارية  محضر جلسة عمل 
النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص بوالية المنستير المنعقدة  

 . 2016ديسمبر  15بتاريخ 
 

*               

30 
قائمة استتتتتتتتتمية لرخص التاكستتتتتتتتتي الفردي والتاكستتتتتتتتتي الستتتتتتتتتياحي  
والتاكستتتتتتتي الجماعي واللواج المستتتتتتتحوبة خالل الفترة الممتدة من 

 .2014الى موفى سنة  2012جويلية  06
عدم 

           اإلختصاص 
  

  

31 
قائمة استتتتتتتتتمية لرخص التاكستتتتتتتتتي الفردي والتاكستتتتتتتتتي الستتتتتتتتتياحي  
والتاكستتتتتتتي الجماعي واللواج المستتتتتتتحوبة خالل الفترة الممتدة من 

 .2014الى موفى سنة  2012جويلية  06
عدم 

               اإلختصاص 

 09ديستتتتتتتتتمبر و 09تمكينه من مكتوبْي وزارة النقل عدد بتاريخ   32
               * .2019أوت 

عدد الستتيارات حستتب الوالية وحستتب النوعية ومعدل الكيلومترات  33
 المقطوعة سنويا حسب الوالية واعمار السيارات حسب الوالية.

عدم 
               االختصاص 

     * 3 *     * .2019أوت  09ديسمبر و 09مكتوبْي وزارة النقل بتاريخ   34

عدم  إجابة وزارة النقل على مكاتيبه. 35
               االختصاص 

بتتتتتاريخ   36 عتتتتدد  أوت    09ديستتتتتتتتتتتتتتمبر و  09مكتوبْي وزارة النقتتتتل 
2019. *               

عدم  مآل الملف ترخيص لتاكسي. 37
   *           االختصاص 

بخصتتتتتتوص الحصتتتتتتول   2013فيفري    13بتاريخ  مآل عريضتتتتتتة   38
           عدم الرد *   على تاكسي جماعي.

           عدم الرد *   .2014نوفمبر  21مآل عريضة بتاريخ   39
           عدم الرد *   نسخة من مكتوب موجه لوالي سوسة. 40
           عدم الرد *   .2016فيفري  18مآل عريضة بتاريخ   41

بخصوص مراجعة دوائر   2017فيفري  06مآل عريضة بتاريخ   42
           عدم الرد *   النقل الحضري المشتركة بين سوسة والمنستير.

           عدم الرد *   .2013فيفري  14مآل عريضة بتاريخ   43

حول استتتتتتتناد الرخص   2014نوفمبر   21مآل عريضتتتتتتتة بتاريخ   44
           عدم الرد *   والمنستير.بين سوسة 

تمكينه من مآل عريضتتة ضتتد الشتتركة الجهوية للنقل بنابل حول   45
القضية         عدم الرد *   عدم توفر حافالت نقل بين منزل بوزلفة وتونس

2170   

يوم   46 اتفتتتتتاق  من محضتتتتتتتتتتتتتتر  حول    2014أكتوبر    07تمكينتتتتته 
               * الساعات اإلضافية لقطاع النقل.

47 
 23/09/2013مكتوب إدارة الشؤون القانونية والمراجع بتاريخ 

يتتتتتتتاريخ  للمراستتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتة  المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتتب  المتتتتتتاليتتتتتتة  وزارة  ومكتوب 
 الموجهة للمدير الجهوي للنقل بنابل.  31/10/2013

القضية             *
2213   
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48 
 04/02/2013مكتوب إدارة الشؤون القانونية والمراجع بتاريخ 

الموجهتتتتة    19/12/2013وبتتتتتاريخ    04/12/2013وبتتتتتاريخ  
 للمدير الجهوي للنقل بنابل.

  * 

مطلب  
مشمول 
بالقضية 
عدد 
1463 
وهي ال 
تزال  
 منشورة

القضية        
2213   

بتتتتتاريخ  49 طلتتتتب نستتتتتتتتتتتتتتختتتتة ورقيتتتتة تتضتتتتتتتتتتتتتتمن مكتوب وزارة النقتتتتل 
           * الموجه للمدير الجهوي للنقل بنابل.  07/12/2016

    

عدم  الوثائق المطلوبة بخصوص استفسار. 50
               اإلختصاص 

عدم  معلومات حول اسطول النقل البري 51
               اإلختصاص 

52 

رزنامة تستتتوية وضتتتعيات نقاط تقاطع ستتتكك الحديد المحدثة قبل  
المتعلق بضتتتتتتتتبط  2020فيفري   3القرار الوزاري الصتتتتتتتتادر في 

الشتتتتروط العامة المتعلقة بتصتتتتنيف وتجهيز نقاط تقاطع الستتتتكك 
في األحكتام    25عليته الفصتتتتتتتتتتتتتتل  الحتديتديتة، حستتتتتتتتتتتتتتب متا ينص  

 المختلفة

عدم 
           اإلختصاص 

  

  

               * المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية بوالية بنزرت 53
               * الوثائق المطلوبة بخصوص استفسار. 54

 2019لستتتتتتتتتنة  51برنامج الوزارة لتطبيق التزامات القانون عدد  55
 المتعلق بإحداث صنف نقل العامالت والعملة بالقطاع الفالحي.

عدم 
               اإلختصاص 

56 
 51األوامر الترتيبيتتة التي اتختتذتهتتا الوزارة لتطبيق القتتانون عتتدد  

المتعلق بإحداث صتتتتتتتتتتنف نقل العامالت والعملة  2019لستتتتتتتتتتنة  
 بالقطاع الفالحي.

عدم 
               اإلختصاص 

57 
المخصتتتصتتتة لتطبيق التزامات القانون عدد  2021ميزانية ستتتنة 

المتعلق بإحداث صنف نقل العامالت والعملة   2019لسنة    51
 بالقطاع الفالحي.

عدم 
               اإلختصاص 

               * تمكينه من مراسلة موجهة للسيد والي بن عروس. 58

59 
جدول تفصتتتتتتيلي في خصتتتتتتوص الملفات التي تمت احالتها على 

شتتتتتتتتتركة النقل   2020و 2019انظار القضتتتتتتتتتاء خالل ستتتتتتتتتنتْي  
 بتونس.  

عدم 
               اإلختصاص 

تمكينتته من التتدورات التكوينيتتة التي شتتتتتتتتتتتتتتتارك فيهتتا اعوان اإلدارة   60
               * 2020و 2017الجهوية للنقل بالمهدية بين  

نستتتتتتتتتتتتتتختة من وثيقتة تتعلق بمشتتتتتتتتتتتتتتروع كراس الشتتتتتتتتتتتتتتروط المتعلق  61
               * باستغالل مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات

اوت    18نستتتتتتتتتتتتتتختتة من مكتوبتته المضتتتتتتتتتتتتتتمن لتتدى الوزارة بتتتاريخ   62
ال وجود   *   .2008

القضية         للمكتوب
2428   

           عدم الرد *   مده بأسباب إعفاء إطار من خطة رئيس مدير عام شركة. 63
               * .2020جويلية  16بتاريخ   يسأل عن مآل عريضته 64
               * قائمة في شركات البضائع والشحن. 65

66 
نستخ من المكاتيب الواردة من فرنستا وألمانيا وكندا والتي يطلبون 

انتتتداب ستتتتتتتتتتتتتتواق ضتتتتتتتتتتتتتتمن برنتتامج التكوين االجبتتاري حول  فيهتتا  
 (.FIMOالحصول على البطاقة المهنية لسائق عربة ثقيلة )

*               

67 
طلتب نستتتتتتتتتتتتتتختة من البروتوكول الصتتتتتتتتتتتتتتحي التذي تعتمتد الوكتالتة 
لمكافحة انتشتتتتتار العدوى واإلجراءات التي تم إقرارها بخصتتتتتوص  
المهنة ونستتتتتتتتخة من مكتوب وزارة النقل واللوجستتتتتتتتتيك المؤرخ في  

*               
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الفنيتتتتة  30/09/2020 للنقتتتتل البري وتقييم    الموجتتتته للوكتتتتالتتتتة 
 الوزارة للموقع الرسمي للوكالة. 

68 

إجراءات استتتتتتتتتتتتناد وصتتتتتتتتتتتتوالت البنزين للعاملين بالديوان في غير 
صتتتتتتتتتتفة المكلف بمهمة او الملحق بالديوان وقائمة في المتمتعين  
بوصتوالت البنزين من غير المكلفين بمهمة او الملحقين بالديوان  

مع بيتتتان خططهم والمهتتتام الموكولتتتة إليهم   2018منتتتذ جتتتانفي  
ها وقع استتتتتتناد وصتتتتتتوالت  ونستتتتتتخ من القرارات المعللة التي بموجب 

 المحروقات لألعوان المباشرين بالديوان الوزاري او االستثناءات.

القضية         عدم الرد *  
2553   

القضية     3 * عدم الرد *   وثائق تخص االشراف على شركة الخطوط التونسية. 69
2695   

جدول مفصتتتتتل لتوزيع ستتتتتيارات األجرة حستتتتتب واليات الجمهورية  70
               * التونسية ونسبة التوزيع على السكان.

71 

جميع المعطيتات المتعّلقتة بتالتقرير النهتائي التذي أعتّدتته التفقتّديتة 
في من الخطوط   العامة لوزارة النقل بخصتوص ملّف العزل التعستّ

وبجواب وزارة الّنقل   2013الّتونستتتتتتتتتتّية الّذي شتتتتتتتتتتمله في جويلية  
مطلبه النهائي حول طلب تنفيذ وتطبيق أحكام  واللوجستتيك على

ماي  31ومضتتتتتتتتامين قرار جبر ضتتتتتتتترر فردي الصتتتتتتتتادر بتاريخ  
عن هيئتتتة الحقيقتتتة والكرامتتتة والوارد على الوزارة بتتتتاريخ   2019

 .2019نوفمبر  06

بخصوص  
النقطة الثانية: 
في انتظار رد 
المكلف العام 
 لنزاعات الدولة 

 

              

72 

ستتتتتتبب عدم تنفيذ القرار المتعلق بتوريد حافالت مستتتتتتتعملة لفائدة 
للنقتتتتل الجمتتتتاعي منتتتتذ   المشتتتتتتتتتتتتتتغلين الخواص بتتتتالمرفق العمومي 

وستتتتتبب عدم التستتتتتريع في توقيع اتفاق يالءم عقود لزمة  2015
الجماعي مع قانون المشتتتتتتتتغلين الخواص بالمرفق العمومي للنقل 

المتعلق بنظام اللزمات مما تستتتتتتبب في بقاء المشتتتتتتغلين   2008
الخواص ختاضتتتتتتتتتتتتتتعين لعقود لزمتة ختاصتتتتتتتتتتتتتتة بكتل واحتد منهم مع 

 الدولة.

*               

               * مطالب. 03نسخة ورقية من اإلجابة على  73
يتعلق   2015متتاي    26بتتتتاريخ    176مقرر وزير النقتتتل عتتدد   74

               * .2012اوت   11بتاريخ   535بتنقيح المقرر عدد 

متعلق   2012اوت    11بتتتتاريخ    535مقرر وزير النقتتتل عتتتدد   75
               * بإحداث لجنة فنية لمراجعة النصوص الترتيبية. 

76 
المزيد من التوضتتتتتتتتتتيح بخصتتتتتتتتتتوص النقل العمومي غير المنتظم 
لألشتتتتتتخاص اضتتتتتتافة إلى تقديم خدمات للنقل العمومي الجماعي 
المنتظم لألشتتتتتتتتتتتتتتخاص من قبل الناقلين الخواص في إطار عقود 

 مناولة أو لزمة.
*               

اوت   09ديستتتتتتتتمبر و 09تمكينه من مكتوبْي وزارة النقل بتاريخ   77
2019 *               

78 
جزر النزاهتة اتفتاقيتة مع الهيئتة الوطنيتة لمكتافحتة الفستتتتتتتتتتتتتتاد حول  

بالهياكل تحت اشتتتتراف وزارة النقل ونستتتتخة من التقارير الستتتتنوية 
 في الغرض.

الوزارة لم تبرم 
               اتفاقية

طلب احصتتائيات وتقارير النشتتاط التي تخص الشتتركات الوطنية  79
 للنقل.والجهوية 

عدم 
               االختصاص 

الى هذا  2012نستتتتتتخة من محاضتتتتتتر لجان التطهير من ستتتتتتنة  80
القضية             * التاريخ باإلدارة الجهوية للنقل بسوسة.

2557   

الى هذا  2012نستتتتتتخة من محاضتتتتتتر لجان التطهير من ستتتتتتنة  81
القضية             * التاريخ باإلدارة الجهوية للنقل بصفاقس.

2646   

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

عدم ورود  
مطلب   3 *     المطلب 

    نفاذ  
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لم 
 يصلنا

متارس   09طلتب نستتتتتتتتتتتتتتختة من عريضتتتتتتتتتتتتتتة ومن مكتوب بتتاريخ   83
2020. *               

84 
حول طلب الحصتتتتول على نستتتتخ محاضتتتتر لجان التطهير قطاع  

العمومي غير المنتظم لألشتتتتتتتتتتخاص بوالية المنستتتتتتتتتتتير منذ النقل 
 .2012سنة 

*               

85 
حول طلب االطالع على عين المكان على محاضتتتتتتر جلستتتتتتات  
لجنة تطهير قطاع النقل بالمنستتتتتتير بواستتتتتطة ستتتتتيارات التاكستتتتتي 

 الفردي.
*               

عدم اتاحة جزء من -5عدم اتاحة جزء من المعلومة، -4انقضاء اآلجال, -3عدم تبرير الرفض, -2رفض المطلب, -1أسباب التظلم: ( 3)
 المالية المطلوبة عدم المقدرة على دفع القيمة - 6المعلومة في الشكل المطلوب, 

 أعمال اللجنة اإلستشارية للنفاذ إلى المعلومة: -2
هذا وقد   .ملفا  11للنفاذ الى المعلومة وقد نظرت في  للجنة اإلستشارية    ات جلس  03  ،2020سنة    خاللإنعقدت        

 .19لتوقي من جائحة كوفيد  ا إلجراءات   تم التخفيض في الجلسات اعتبارا

 النفاذ الى المعلومة بالقطاع: متابعة -3
تمت    الوزارة  الخاضعة إلشرافتخص المنشآت العمومية  الى المعلومة  مطلب نفاذ    26،  2020ورد خالل سنة        

هذا ويتم اعالم صاحب المطلب بعدم االختصاص ألغلب المطالب التي تهم .  احالتها اليها والتوصل باألجوبة الالزمة
. كما يتم  المعنية  المنشآت   معتفاديا للتأخير المحتمل في معالجتها  وحدها والتي ليست موجودة بالوزارة  ت  نشآهذه الم

 النظر في التحيينات التي تخص المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة بالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت االشراف. 

 االحصائيات: -4
 : 2020ة خالل سنة يلي جدول متابعة مطالب النفاذ الى المعلوموفيما 

 احصائيات بخصوص متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة 
 المالحظات النسبة  عدد المطالب  البيان

 (6) 100 85 مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 (5) 81 69 الرد اإليجابي 

 (1) 46 39 رد ايجابي      

 (2) 5 4 الرد بعدم توفر أو جاهزية المعلومة     

 (3) 30 26 الرد بعدم اإلختصاص     

 (4) 19 16 الرد بالرفض أو عدم الرد 

  5 4 مطالب التظلمات

  13 11 مطالب الطعون

(5(=)3(+)2(+)1 ) 
(6(=)4(+)5 ) 
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 :موزعة كما يلي %81وقد بلغت نسبة الرد اإليجابي
 %46إتاحة المعلومة:  •
 %5الرد بعدم توفر أو جاهزية المعلومة:  •
 % 30الرد بعدم اإلختصاص:  •

 

 

 

 

 

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

 البيان
 التطور ( %النسبة )  مطالبالعدد 

 النسبي %  المطلق 2020 2019 2020 2019

 16- 16- 100 100 85 101 المعلومة مطالب النفاذ إلى 

 19 13 81 68 69 69 الرد اإليجابي 

 41- 13- 19 32 16 32 الرد بالرفض أو عدم الرد 

 5-  5 5 4 5 مطالب التظلمات

 27- 5- 13 18 11 18 مطالب الطعون

النفاذ    انخفاض ويستنتج من هذا الجدول    الفارطة  بامقارنة  إلى المعلومة  في عدد مطالب  مع    %16بتلسنة 
 .%19بت  في الرد اإليجابي ارتفاع

  
 

81%

19%

2020متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة خالل سنة 

الرد اإليجابي الرد بالرفض أو عدم الرد
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تابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب صيغة النفاذ وحسب نوعية الهيكل الذي  مفيما يلي جداول إحصائية لو  
لديه المعلومة وحسب نوعية الطالب وحسب محاور االهتمام. كما تم اعداد جداول بخصوص التأخير في الرد على  

 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

   حضور شخصي 
 72 61 مكتب الضبط 
 28 24 بريد الكتروني 
 100 85 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 
 58 59 الحصول على نسخة ورقية 

 41 42 الحصول على نسخة إلكترونية 

   الحصول على مقتطفات 

 100 102 العدد الجملي 

  ة نسخالحصول على    ه تم طلب كما أن.  من االلكترونية  بقليل  أكثر الورقية  يتبين من الجدول أن صيغ النفاذ للمطالب  
 .في نفس المطالب  ورقية والكترونية

 

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

 المالحظات النسبة )%(  العدد  نوعية الهيكل المطلوب 
   59 53 المصالح المركزية بالوزارة 

   12 11 اإلدارات الجهوية

   29 26 المنشآت والمؤسسات العمومية 

   100 90 العدد الجملي 

كما ان  وأغلبها تخص الوزارة  الثلث تمثل حوالْي    العمومية  لمؤسسات والمنشآت المطالب المتعلقة بايتبين من الجدول أن  
   . مركزية ومنشأة عمومية مصلحةخص بعض المطالب ت
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 :احصائيات مطالب النفاذ إلى المعلومة حسب نوعية الطالب-4-4
 المالحظات النسبة )%(  العدد  نوعية الطالب 

 مطالب من إناث  4تلقي  64 54 شخص طبيعي 
   58 49 مواطن عادي -1
      باحث -2
     1 طالب -3
   5 4 صحفي -4
       نائب -5

   36 31 شخص معنوي 
     2 شركة -1
   21 18 جمعية -2
   13 11 منظمة -3
       إدارة-4
       حزب -5

   100 85 العدد الجملي 

 مطالب الموجهة للوزارة.ال بثلثيْ الطبيعيين ُيحظون  األشخاص يستنتج من هذا الجدول أن 

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

 المالحظات (%) النسبة العدد  أهم محاور االهتمام
   75 66 معطيات أو تقارير أو دراسات أو قائمات 

   7 6 احصائيات 
   10 9 محاضر جلسات أو مقررات 

   2 2 وثائق صفقات أو شراءات أو لزمات ونتائجها 
     وثائق مناظرات وبرامجها ونتائجها )انتدابات أو ترقيات أو امتحانات مهنية( 

   6 5 تقارير تفقد أو رقابة أو تحقيق
   100 88 المجموع

 (.%75اهتمام طالبي النفاذ إلى المعلومة )تمثل المعطيات والتقارير والدراسات أغلب 

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

  25 4 رفض مطلب الحصول على المعلومة

     عدم تعليل رفض إتاحة المعلومة
   75 12 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

     أسباب أخرى: إتاحة ملخص لوثيقة عوضا عنها 
   100 16 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 

   71 60 رد إيجابي في اآلجال 

   1 1 اآلجالرد بالرفض في 

   72 61 مجموع الردود في اآلجال

   11 9 رد إيجابي بعد اآلجال 

   4 3 رد بالرفض بعد اآلجال

   14 12 عدم الرد 

   29 24 مجموع الردود بعد اآلجال أو عدم الرد 

   100 85 المجموع العام 

 . %72يستنتج 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
 ؛ النقل واللوجستيكعدم نشر أو البطء في نشر بعض البرامج واألنشطة ببوابة  -
 . عض المعلومات اإلحصائيةوخاصة فيما يتعلق بب   النقل واللوجستيكببوابة  المعطيات المنشورة    نقص في تحيين -

 
 اإلشكاليات والصعوبات للنفاذ الى المعلومة حسب الطلب: -2

 والصعوبات للنفاذ الى المعلومة حسب الطلب فيما يلي:تتمثل أغلب اإلشكاليات 
عدم تفرغ المكلف بالنفاذ الى المعلومة لهذه المهمة  ة و حداث هيكل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة بالوزار إ عدم -

 24المؤرخ في    2016لسنة    22من القانون األساسي عدد    33  وفقا للفصل  بالنظر لحجم المهام الموكولة إليه
النفاذ احداث هيكل داخلي يعنى ب  إمكانيةالمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة حيث نص على    2016مارس  

 ؛الى المعلومة
 بخصوص النفاذ الى المعلومة؛الجهوية  اإلدارات المركزية وبعض دم تكوين أغلب اإلدارات ع -
 نقص في الموارد البشرية بخصوص النفاذ الى المعلومة؛ -
 ليه؛إالنفاذ الى المعلومة لهذه المهمة بالنظر لحجم المهام الموكولة عدم تفرغ المكلف ب -
اعتبارا لعدم توفر    تأخر بعض المصالح في االستعداد جيدا لمطالب النفاذ مما ينجر عنه تأخير في االستجابة -

 ؛الموارد البشرية لديها
 المعلومة. تخوف بعض الهياكل من تبعات االستجابة لمطالب النفاذ الى  -
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 التوصيات والمقترحات -و
 تتمثل التوصيات والمقترحات بخصوص النفاذ الى المعلومة كما يلي: 

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  

 أو ببوابة البيانات المفتوحة؛  النقل واللوجستيكببوابة 
بالنفاذ    ين بالنظر لحجم المهام الموكولة إلى المكلف  ة هيكل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة بالوزار   ضرورة إحداث  -

 2016مارس    24المؤرخ في    2016لسنة    22من القانون األساسي عدد    33  وفقا للفصل  الى المعلومة
 النفاذ الى المعلومة احداث هيكل داخلي يعنى ب  إمكانيةالمعلومة حيث نص على  المتعلق بالحق في النفاذ إلى  

وموقعه داخل اإلدارة وحجم المسؤولية القانونية    بالنظر لحجم المهام الموكولة إلى المكلف بالنفاذ الى المعلومة
 ؛لتفادي تشتت الوظائف ولتذليل الصعوبات المعترضة في الغرض و  الملقاة على عاتقه مع عدم تفّرغه الكلي

للمسؤولين األولين على الهياكل تهدف إلى نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة  التي  تحسيسية  البرامج  مواصلة الضرورة   -
  .بالوزارة وبالمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة إلشرافها


