


 2018معطيات حول مطالب الّنفاذ إلى المعلومة الواردة على بلدّية المرسى سنة

عدد 

المطلب

الصورة المطلوبة للنفاذ إلى المعلومةالمعلومةطالب طريقة ورود المطلب
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعييالبريد اإللكترونمكتب الضبط

1*  **
2* **
3* **
4* **
5* **
6* **
7* **
8* **
9* **
10* **
11* **
12* **
13* **
14***
15* **
16* **
17* **
18* **
19**

نائب5,صحفي-4,طالب-3,باحث-2,عاديمواطن -1: شخص طبيعي1,

حزب-5،إدارة-4،  ,منظمة-3، جمعية-2، شركة-1: شخص معنوي2



عدد 

المطلب

المعلومةطالب طريقة ورود المطلب
المعلومةالصورة المطلوبة للنفاذ إلى 

المعلومةمقتطفات من نسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعييالبريد اإللكترونمكتب الضبط

20* **
21* **
22* **
23* **
24* **
25* **
26* **
27* **
28* **
29* **
30* *

المجموع
29128229

1

نائب5,صحفي-4,طالب-3,باحث-2,عاديمواطن -1: شخص طبيعي1,

حزب-5،إدارة-4،  ,منظمة-3، جمعية-2، شركة-1: شخص معنوي2



معطيات حول مآل مطالب الّنفاذ إلى المعلومة الواردة على بلدّية المرسى

2018سنة 
عدد 

المطلب
إليهاالّنفاذ طبيعة المعلومة المطلوب 

تّمت مطلب  

اإلجابة عليه 

بالقبول

تّمت مطلب  

اإلجابة عليه 

بالّرفض

سبب الرفض
لدىتظلّم مطلب 

البلدّيةرئيس 
(4)التظلّم على مطلب الرّد (3)التظلّم سبب 

-----------------------------------*الحصول على نسخ من مراسالت1

2
الحصول على مساحات إشغال وقتي للملك 

-----------------------------------*العمومي البلدي 

-----------------------------------*الحصول على مساحات 3

4
الحصول على وثيقة إدارّية بخصوص 

-----------------------------------*المراقبة الصحّية لمحلّ 

-----------------------------------*الحصول على كّراس شروط5

-----------------------------------*الحصول على عقد كراء6

-----------------------------------*محر جلسة تنصيب7

-----------------------------------*الحصول على نسخة من مراسلة8

9
:  على وثائق إدارّية بخصوص الحصول

-----------------------------------*األمالك العاّمـــــة و الخاّصة للبلدّية

10

:  الحصول على وثائق إدارّية بخصوص

سّيارات و عقود مآويإستغاللقرارات 

-----------------------------------*إستلزام

-----------------------------------*محاضر جلسات11

12

:الحصول على وثائق إدارّية بخصوص

السّيـــــارات و الّرخص الموسمّيـــة مآوي

-----------------------------------*السّياراتمآويإلستغاللو غير الموسمّية 

13
الحصول على وثيقة إدارّية بخصوص 

-----------------------------------*الّنظام الهيكلي للبلّية

14

:الحصول على وثائق إدارّية بخصوص

، ملحوظة ملّف طلب عروض ، مداولة

-----------------------------------*تفسيرّية و ملحق عقد



عدد 

المطلب
إليهاالّنفاذ طبيعة المعلومة المطلوب 

تّمت مطلب  

اإلجابة عليه 

بالقبول

تّمت مطلب  

اإلجابة عليه 

بالّرفض

سبب الرفض
لدىتظلّم مطلب 

البلدّيةرئيس 
(4)التظلّم على مطلب الرّد (3)التظلّم سبب 

15

:الحصول على وثائق إدارّية بخصوص

محضر جلسة ، مثال هندسي ، عقد لزمة ، 

-----------------------------------*قائمة ديون و كّراس شروط

16
لّف الحصول على وثائق إدارّية بخصوص م

-----------------------------------*رخصة بناء

17
الحصول على وثيقة إدارّية بخصوص

-----------------------------------*بطاقة دراسة ملف رخصة بناء

18
-----------------------------------*الحصول على كّراس شروط

19
-----------------------------------*الحصول على مداولة المجلس البلدي

20
الحصول على وثيقة إدارّية بخصوص عقد 

-----------------------------------*لزمة

21
الحصول على وثيقة إدارّية بخصوص 

-----------------------------------*السّياراتمآوي

22
خصوص الحصول على وثيقتين إدارّيتين ب

-----------------------------------*2017/2018ميزانّية البلدّية لسنتي 

23

:الحصول على وثائق إدارّية بخصوص

عقــــــد بيــــــــع 

-----------------------------------*(وارد و صادر) و مراسالت 



عدد المطلب
اذ الّنفطبيعة المعلومة المطلوب 

إليها

تّمتمطلب  

ه اإلجابة علي

بالقبول

تّمت مطلب  

اإلجابة عليه 

بالّرفض

الّرفض سبب 

تظلّممطلب 

لدى رئيس 

البلدّية

م التظلّ سبب 

(3)

على مطلب الرّد 

(4)التظلّم 

24

الحصول على وثيقة إدارّية 

(بخصوص مخّطط الكتل  Plan 
de masse(*-----------------------------------

25
الحصول على وثيقة إدارّية 

-----------------------------------*بخصوص إجابة عن عريضة

26

الحصول على وثيقة إدارّية 

بخصوص مراسلة واردة على 

-----------------------------------*البلدية

-----------------------------------*محاضر جلسات27

28
الحصول على وثائق إدارّية 

-----------------------------------*و مراسلةتنابيهبخصوص 

-----------------------------------*إّتفاقيةالحصول على 29

30
محاضر جلسات

*
---------------------عدم توّفر المعلومة

291المجموع

المطلوبةعدم المقدرة على دفع القيمة المالية -6,عدم إتاحة المعلومة في الشكل المطلوب-5,عدم إتاحة جزء من المعلومة-4,إنقضاء اآلجال-3,عدم تبرير الرفض-2, رفض المطلب-1:التظلم أسباب 3

عدم الرد–3, الرفض -2, القبول-1:الرد على مطلب التظلم 4



ومةمعطيات عاّمة حول اإلجراءات المّتخذة لتكريس حّق الّنفاذ إلى المعل

والّتوصيات اإلقتراحات اإلجراءات المّتخذة في مجال 

فالتصّرف في الوثائق واألرشي

ة معطيات حول الدورات التكويني

اذ إلى المتعلّقة بتكريس حق الّنف

المعلومة

ملّخص لخّطة العمل الّتي تمّ 

إعدادها ومدى تقّدم إنجازها

إلىلّنفاذافيبالحقّ الّتعريفمزيد*

اإلّتصالوسائلعبرالمعلومة

.المكتوبوالبصريوالّسمعي

ومةالمعلإلىالّنفاذهيئةبرمجة*

اءبرؤسخاّصةتكوينّيةلدورات

اتمقتضيعليهاالمنطبقةالهياكل

لسنة22عدداألساسيالقانون

2016.

فينالمكلّ تكويندعمعلىالحرص*

منّوابهوالمعلومةإلىبالّنفاذ

ورشاتبرمجـــــــــةمنلتمكينهم

ةاإلدارألعوانتكوينّيةحلقاتو

ىإلالّنفاذفيالحقّ بخصوص

.عملهمتسهيلثمّ ومنالمعلومة

فيالمشاركينعددفيالّترفيع*

رمجهاتبالّتيالتكوينّيةدوراتال

.المعلومةإلىالّنفاذهيئة

وثائقالتنظيممزيدإلىالّدعوة*

إدارةبكلالخاصواألرشيف

.لّديةللببالّنظرراجعةومصلحة

فيمختصّ إنتدابعلىالحثّ *

.األرشيف

عملورشةفيالمشاركة*

الّنفـــــــاذفــــيالحقحول

أهممناقشة)المعلومةإلـــــى

يواجههــــاالتيالصعوبات

ومةالمعلإلىبالنفاذالمكلّفون

مهامهــــــمممارســـــــةفي

حــــــــــولمقترحاتتقديمو

فيالحـــــــقدليلمضمون

ميـــو:(المعلومةإلىالّنفـــاذ

بنــــــــزل2018جوان25

اإلدارةتنظيم،تونسالالّيكو

لإلصالحــــاتالعاّمـــــــــة

المستقبلّيــــــةالّدراساتو

.الحكومةاإلداريــةبرئاســـة

داخليةإجراءاتإعداد-1

إلىالنفاذمطالبلدراسة

طريقةحيثمنالمعلومة

بعطاوضع)المطالبتلقّــــي

انلضمالمطلبعلىجّداأكيد

لىإبالّنفاذللمكلّفةوروده

وقتأقربفيالمعلومة

عمــــــــوالّتنسيقللمعالجة

ةالمعنيّ المصالحواإلدارات

دّ الرعلىالحرص،بالمطالب

،(القانونّيةاآلجالفيعليه

امفيالوابموقعتحيين-2

ومةالمعلنشربواجبيتعلّق

الهيكل،منبمبادرة

لّقةالمتعاإلشكالياتتحديد-3

علومةللمالتلقـــــــــائيبالنشر

.انسبيّ تجاوزهافيالمساهمةو



والّتوصيات اإلقتراحات اإلجراءات المّتخذة في مجال 

يفالتصّرف في الوثائق واألرش

معطيات حول الدورات 

ريس حق التكوينية المتعلّقة بتك

الّنفاذ إلى المعلومة

ملّخص لخّطة العمل الّتي تمّ 

إعدادها ومدى تقّدم إنجازها

إلىذبالّنفاالمكلّفينجميعدعوة*

مختلفلمواكبةنّوابهموالمعلومة

هيئةمجهاتبرالّتيالتكوينّيةدوراتال

يقاتطبذلكو،المعلومةإلىالّنفاذ

.الفرصتكافؤلمبدأ

ةالمعلومإلىالّنفاذهيئةإصدار*

ّثالثـــــــيالبالّتقريرينمتعلّقةلنماذج

قانونالبالمشمولةللهياكلالّسنويو

لسنــــــــــة22عـــــــــــدداألساسي

العملخّطةلمحتوىو2016

المكلّفطرفمنإعدادهمالمطلوب

.المعلومةإلىبالّنفاذ

المعلومةإلىالّنفاذهيئةحرص*

القرارات)قضائهافقهنشرعلى

منهباإلستئناسلغاية(عنهاالّصادرة

معلومـــةالإلىبالّنفاذالمكلّفينطرف

يالتّ الهياكلمختلففينّوابهمو

عـــــــــــدداألساسيالقانونيشملها

.2016لسنة22

------------ ------------ ----------------



 البلدّية إلى المعلومة الواردة على الّنفاذ عدد مطالب:

29، منها 30الواردة على البلدّية إلى المعلومة الّنفاذ عدد مطالب بلغ -

(. %97بنسبةأي )عن طريق مكتب الضبط مطالب وردت 

، %3ي اإللكترونالمطالب الواردة عن طريق البريد مّثلث المقابل وفي -

.(المعلومةمطلب نفاذ إلى 01) أي ما يساوي 

ى الّتقرير الّسنوي لبلديّة المرسى في مجال النّفاذ إل

2018المعلومة بعنوان سنة 

المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط المطالب الواردة عن طريق البريد األلكتروني



طبيعة طالب المعلومة

شخص  طبيعي 

شخص معنوي 

6%

% 94


