
ىمعطيات حول مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على بلديّة المرس

عدد 

المطلب

الصورة المطلوبة للنّفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب
/  مكتب الضبط

فضاء المواطن
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعييالبريد اإللكترون

1x-------x--------------x--------------

2X-------x--------------x--------------

3X-------x--------------x--------------

4x-------x--------------x--------------

5x-------x--------------------x-------

6x-------x--------------x--------------

7x-------x--------------x--------------

8x-------x--------------x--------------

9x-------x--------------x--------------

10x-------x--------------x--------------

11x-------x--------------x--------------

12x--------------x-------xx-------

13x-------x--------------x
x

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

14x-------x--------------x--------------

15x-------x--------------x--------------

16x-------x--------------x--------------

17x-------x--------------x--------------

18x-------x--------------x--------------

نائب5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي1,

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



عدد 

المطلب

الصورة المطلوبة للّنفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب
/  مكتب الضبط

فضاء المواطن
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعييالبريد اإللكترون

19x-------x--------------x--------------

20x-------x--------------x--------------

21x-------x--------------x--------------

22x-------x--------------x--------------

23x-------x--------------x--------------

24x-------x--------------x--------------

25x-------x--------------x--------------

26x-------x--------------x--------------

27x-------x--------------x--------------

28x-------x--------------x--------------

29x-------x--------------x--------------

30x-------x--------------x--------------

31x-------x--------------x--------------

32x-------x--------------x--------------

33x-------x--------------x--------------

34x-------x--------------x--------------

35x-------x--------------x--------------

36x-------x--------------x--------------

نائب5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي1,

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



عدد 

المطلب

الصورة المطلوبة للنّفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب
/  مكتب الضبط

فضاء المواطن
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعييالبريد اإللكترون

37x-------x--------------x--------------

38x-------x--------------x--------------

39x-------x--------------x --------------

40x-------x--------------x --------------

41x-------x--------------x --------------

42x-------x--------------x --------------

43x-------x--------------x --------------

44x-------x--------------x --------------

45x-------x--------------x --------------

46x-------x--------------x--------------

47---------x---------x--------------x-------

48x-------x--------------x--------------

49x-------x--------------x--------------

50x-------x--------------x--------------

51x-------x--------------x--------------

52x-------x--------------x--------------

53x-------x--------------x--------------

54x-------x--------------x--------------

نائب5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي1,

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



عدد المطلب
الصورة المطلوبة للنّفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب

/مكتب الضبط

فضاء المواطن
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعيالبريد اإللكتروني

55x-------x--------------x--------------

56x-------x--------------x--------------

57x-------x--------------x--------------

58x-------x--------------x--------------

59x-------x--------------x--------------

60x-------x--------------x--------------

61x-------x--------------x--------------

62x-------x--------------x--------------

63x-------x--------------x--------------

64x-------x--------------x--------------

65x-------x--------------x--------------

66x-------x--------------x--------------

67x-------x--------------x--------------

68x-------x---------------------x-------

69x-------x--------------x--------------

نائب5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي1,

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



عدد المطلب
الصورة المطلوبة للنّفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب

/مكتب الضبط

فضاء المواطن
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعيالبريد اإللكتروني

70x-------x--------------x--------------

71-------xx--------------x--------------

72x-------x--------------x--------------

73x-------x--------------x--------------

74x-------x--------------x--------------

75x-------x--------------x--------------

76-------xx---------------------x-------

77-------xx---------------------x-------

78x-------x--------------x--------------

79x-------x--------------x--------------

80x-------x--------------x --------------

81x-------x--------------x--------------

82x-------x--------------x --------------

83x-------x--------------x--------------

84x-------x--------------x--------------

نائب5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي1,

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



عدد المطلب
الصورة المطلوبة للنّفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب

/مكتب الضبط

فضاء المواطن
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعيالبريد اإللكتروني

85x-------x--------------x--------------

86x-------x--------------x--------------

87x-------x--------------x--------------

88x-------x--------------x--------------

89x-------x--------------x--------------

90x-------x--------------x--------------

91x-------x--------------x--------------

92x-------x--------------x--------------

93x-------x--------------x--------------

94x-------x--------------x--------------

95x-------x--------------x--------------

96x-------x--------------x--------------

97x-------x--------------x--------------

98x-------x--------------x--------------

99x-------x--------------x--------------

نائب5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي1,

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



عدد المطلب
الصورة المطلوبة للنّفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب

/مكتب الضبط

فضاء المواطن
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعيالبريد اإللكتروني

100x-------x--------------x--------------

101x-------x--------------x--------------

102x-------x--------------x--------------

103x-------x--------------x--------------

104x-------x--------------x--------------

105x-------x--------------x--------------

106x-------x--------------x--------------

107x-------x--------------x--------------

108x-------x--------------x--------------

109x-------x--------------x--------------

110x-------x--------------x--------------

111x-------x--------------x--------------

112x-------x--------------x--------------

113x-------x--------------x--------------

114x-------x--------------x--------------

نائب5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي1,

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



عدد المطلب
الصورة المطلوبة للنّفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب

/مكتب الضبط

فضاء المواطن
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعيالبريد اإللكتروني

115x-------x--------------x--------------

116x-------x--------------x --------------

117x-------x--------------x--------------

118x-------x--------------x--------------

119x-------x--------------x--------------

120x-------x--------------x--------------

121x-------x--------------x--------------

122x-------x--------------x--------------

11804120020116060المجموع
نائب5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي1,

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



معطيات حول مآل مطالب الّنفاذ إلى المعلومة 

هاطبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليعدد المطلب

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه

بالرفض

سبب الرفض
مطلب تظلم لدى

رئيس الهيكل

م سبب التظل

(3)

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

-----------------------------------xرخصة بناء1

-----------------------------------xرسم معماري2

-----------------------------------xقرارات إيقاف أشغال3

4
-----------------------------------xرخصة بناء 

-----------------------------------xكراس شروط5

-----------------------------------xنسخة من شكاية6

7
-----------------------------------xقرار إحداث دائرة بلدية

-----------------------------------xرخصة بناء8

-----------------------------------------xعقد هبة  9

-----------------------------------xأمثلة هندسية10

11
-----------------------------------xوثائق متعلقة برخصة بناء

12
-----------------------------------xمعلومات مختلفة

-----------------------------------xهندسيمثال13

-----------------------------------xقرار هدم14

-----------------------------------xرخصة بناء15

-----------------------------------xشهادة في تغيير صبغة محل تجاري16

-----------------------------------xمحضر تطابق أشغال+ كّراس شروط 17

-----------------------------------xقرار هدم18
عدم المقدرة على دفع القيمة المالية المطلوبة-6,عدم إتاحة المعلومة في الشكل المطلوب-5,عدم إتاحة جزء من المعلومة-4,إنقضاء اآلجال-3,عدم تبرير الرفض-2, رفض المطلب-1:أسباب التظلم 3

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



عدد المطلب
اذ طبيعة المعلومة المطلوب النف

إليها

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب الرفض

مطلب تظلم 

لدى رئيس 

الهيكل

(3)سبب التظلم 
الرد على مطلب 

(4)التظلم 

-----------------------------------xمستخرج من مداولة المجلس البلدي19

-----------------------------------xمعاليم موّظفة على شقق20

معتمدة الوثيقة ال+ وثيقة تثبت الملكيّة 21

-----------------------------------xفي توظيف اآلداء البلدي

قرار إسناد ترخيص تركيز هيكل 22

-----------------------------------xخفيف

23
ة قرار إسناد ترخيص تعليق الفت

-----------------------------------xإشهاريّة

-----------------------------------xقرارات هدم24

-----------------------------------xقرار هدم25

-----------------------------------xمحضر إنتهاء أشغال26

يشهادة في تغيير صبغة محل تجار27
x--------------x

عـدم الرد على مطلب النّفاذ إلى 

xالمعلومة في األجل القانوني 

-----------------------------------xرخصة بناء28

-----------------------------------xقرار إزالة29

30
x--------------xالموظفة على شققالمعاليممن نسخة

عـدم الرد على مطلب النّفاذ إلى 

xالمعلومة في األجل القانوني 

-----------------------------------xقرارات في إيقاف أشغال و هدم31

-----------------------------------xمآل مخالفة قرار غلق 32

-----------------------------------xقرارات هدم33
عدم المقدرة على دفع القيمة المالية المطلوبة-6,عدم إتاحة المعلومة في الشكل المطلوب-5,عدم إتاحة جزء من المعلومة-4,إنقضاء اآلجال-3,عدم تبرير الرفض-2, رفض المطلب-1:أسباب التظلم 3

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



هاطبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليعدد المطلب

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب الرفض 
مطلب تظلم لدى 

رئيس الهيكل
(3)سبب التظلم 

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

-----------------------------------xملف رخصة بناء34

-----------------------------------xقرار عدم موافقة بلدية على تعاطي نشاط35

-----------------------------------xقرار هدم 36

-----------------------------------xكراس شروط37

-----------------------------------xوصل خالص و رخصة تركيز معلقات38

-----------------------------------xصدور قرار هدم مطعم من عدمه39

40
ى قرار موافقة أو رفض إدخال تعديالت عل

-----------------------------------xأمثلة هندسيّة

-----------------------------------xإلتزام حول عدم بناء طابق ثاني41

-----------------------------------xقرار هدم42

-----------------------------------xأمثلة هندسيّة+ رخصة بناء43

-----------------------------------xقرار هدم44

محضر + رخصة إشغال + رخصة بناء45

-----------------------------------xإنتهاء أشغال

-----------------------------------xمحضر إلتزام46

-----------------------------------xمعلومات متنّوعة47

-----------------------------------xمستخرج من مداولة المجلس البلدي48

-----------------------------------xقرار إزالة49

متخلّدات البلديّة بعنوان المعلوم على 50

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

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



عدد المطلب
فاذ طبيعة المعلومة المطلوب الن

إليها

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب الرفض
مطلب تظلم لدى

رئيس الهيكل
(3)سبب التظلم 

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

-----------------------------------xرخصة بناء+ مثال تقسيم عقار51

52
معلوم مأوى وقوف إحتسابكيفية 

إستغاللالسيارات ومعلوم 

-----------------------------------xالرصيف لرخصة بناء

-----------------------------------xرخصة بناء53

-----------------------------------xقرار هدم54

-----------------------------------xمحضر تطابق أشغال55

-----------------------------------xقرارات هدم+ قرار غلق56

قرار موافقة أو رفض إدخال 57

x--------------xتعديالت على أمثلة هندسيّة
عدم الرد في اآلجال 

القبولالقانونية

58
البلديّة بعنوان المعلوممتخلّدات

x--------------xعلى األراضي غير المبنيّة لعقار
عدم الرد في اآلجال 

القبولالقانونية

-----------------------------------xقرار هدم59

-----------------------------------xملف رخصة بناء60

-----------------------------------xكراس شروط61

-----------------------------------xرسم عمراني62

-----------------------------------xكراس شروط63

-----------------------------------xأمثلة هندسية64

-----------------------------------xمحضر تبليغ+قرار هدم65

-----------------------------------xقرار إزالة66

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

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



هاطبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليعدد المطلب

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه

بالرفض

سبب الرفض
مطلب تظلم لدى

رئيس الهيكل
(3)سبب التظلم 

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

-----------------------------------xمآل مطلب تجديد رخصة منبت67

موافاة أعوان الشرطة البيئية من نسبة مئوية 68

-----------------------------------xمن   محاصيل الخطايا المستخلصة من عدمها

-----------------------------------xرخصة بناء69

70
-----------------------------------xمثال تقسيم+ كراش شروط + مثال هندسي

71
-----------------------------------x"دار بوراوي" معلومات حول فضاء

-----------------------------------xقائمة في جمعيات مدينة المرسى72

-----------------------------------xمثال هندسي73

-----------------------------------xإلتزام74

-----------------------------------xقرار إزالة75

يب قرار الترات+ كراس شروط + قرار بلدي76

-----------------------------------xالصحية  في خصوص المطاعم المتنقلة 

77
مداوالت المجلس البلدي + محضر جلسة

-----------------------------------xالنفاياتلرسكلةحول تخصيص أرض 

-----------------------------------xمآل قرار غلق78

79
-----------------------------------xترخيص للوقوف أمام المقهى العالية

-----------------------------------xسيّاراتمآويإستغاللقرارات 80

-----------------------------------xقرارات هدم81

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

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



عدد المطلب
طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ

إليها

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب الرفض 
مطلب تظلم لدى 

رئيس الهيكل
(3)سبب التظلم 

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

82
محضر تنفيذ قرارات + قرارات غلق

-----------------------------------xغلق

-----------------------------------xرخصة بناء83

-----------------------------------xرخصة بناء84

-----------------------------------xرخصة بناء85

-----------------------------------xقرار هدم86

-----------------------------------xعقد لزمة السوق األسبوعيّة87

-----------------------------------xمثال تقسيم 88

-----------------------------------xقرار إزالة89

-----------------------------------xقرار مصادقة على تقسيم90

-----------------------------------xقرار هدم91

92
مكتوب وزارة الفالحة و الموارد المائيّة 

و الّصيد البحري بخصوص شهادة في 

-----------------------------------4413xملف عدد : صبغة عقار

93
مكتوب وزارة الفالحة و الموارد المائيّة 

و الّصيد البحري بخصوص شهادة في 

-------------------------------------4414xملف عدد : صبغة عقار

-----------------------------------xقرار مصادقة على تقسيم عقار94

95
موقف البلدية من إستغالل دهليز 

-----------------------------------xلتعاطي نشاط روضة أطفال

-----------------------------------xقرار هدم96

-----------------------------------xقرار سدم نافذة97

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

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



طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليهاعدد المطلب

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب 

الرفض 

مطلب تظلم لدى

رئيس الهيكل
(3)سبب التظلم 

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

-----------------------------------xنظام إشتراك في الملكية98

-----------------------------------xرخصة بناء99

-----------------------------------xرخصة بناء100

-----------------------------------xقرارات هدم101

102
معطيات حول إستغالل مأوى السيّارات 

-----------------------------------x"المظالّت" و" الّسندباد"

103
شاط موقف البلدية من إستغالل دهليز لتعاطي ن

x--------------xروضة أطفال
عدم الرد في اآلجال 

القبولالقانونية

-----------------------------------xتراخيص مسندة لتعاطي أنشطة فوق عقار104

105
يج الوثائق المستوجبة للحصول على رخصة تسي

-----------------------------------xأرض بيضاء

106
أمثلة + محضر إنتهاء أشغال+ مثال كتلة

-----------------------------------xتنقيحيّة

-----------------------------------xرخصة بناء107

-----------------------------------xقرار غلق108

-----------------------------------xتوضيح وضعيّة قانونيّة و فنّية109

-----------------------------------xمعلومات حول نوع البناء بنهج110

111
مثال+ أمثلة هندسيّة + مطلب رخصة بناء 

-----------------------------------xإرتكاز

112
نسخة من قرار وزيرة التّجهيز و اإلسكان و

-----------------------------------2007xأفريل 17التّهيئة التّرابية المؤّرخ في 

-----------------------------------xقرارات هدم113
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إليها

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب الرفض 
مطلب تظلم لدى

رئيس الهيكل
(3)سبب التظلم 

الرد على مطلب التظلم

(4)

114
ر محض+قائمة إسميّة في نقابة إقامة 

-----------------------------------xالجلسة العاّمة اإلنتخابيّة

115
ة اإلجراءات المستوجبة لتقليم شجر

x--------------xمرتفعة
عدم الرد في اآلجال 

القبولالقانونية

116
x--------------xيةتوضيح وضعيّة قانونيّة و فنّ 

عدم الرد في اآلجال 

القبولالقانونية

-----------------------------------xإلتزام117

-----------------------------------xإلتزام118

مة بيان األسباب القانونيّة إلعتماد القي119

-----------------------------------xالتّجارية لتحديد معلوم

-----------------------------------xرخصة بناء120

-----------------------------------xقرار إزالة121

-----------------------------------xوصوالت خالص لزمة122

12200070707المجموع
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المعلومةمعطيات عاّمة حول اإلجراءات المتّخذة لتكريس حّق النّفاذ إلى
اإلقتراحات والتّوصيات  اإلجراءات المتّخذة في 

ائق مجال التصّرف في الوث

واألرشيف

قة معطيات حول الدورات التكوينية المتعلّ 

بتكريس حق الّنفاذ إلى المعلومة

ملّخص لخّطة العمل التّي تمّ 

إعدادها ومدى تقّدم إنجازها

إلىلنّفاذافيبالحقّ التّعريفمزيد*

اإلتّصالوسائلعبرالمعلومة

.المكتوبوالبصريوالّسمعي

ومةالمعلإلىالنّفاذهيئةبرمجة*

اءبرؤسخاّصةتكوينيّةلدورات

اتمقتضيعليهاالمنطبقةالهياكل

لسنة22عدداألساسيالقانون

2016.

فينالمكلّ تكويندعمعلىالحرص*

منّوابهوالمعلومةإلىبالنّفاذ

ورشاتبرمجـــــــــةمنلتمكينهم

ةاإلدارألعوانتكوينيّةحلقاتو

ىإلالنّفاذفيالحقّ بخصوص

.عملهمتسهيلثمّ ومنالمعلومة

فيالمشاركينعددفيالتّرفيع*

رمجهاتبالتّيالتكوينيّةدوراتال

.المعلومةإلىالنّفاذهيئة

حولةالتّكوينيّ الّدورةإستكمال*

إلىالنّفاذفيالمكّونينتكوين

يفالّشروعتمّ التّيالمعلومة

كوينالتّ مركزمعبالتّعاونتنظيمها

مزيدإلىالّدعوة*

الوثائقتنظيم

لبكالخاصواألرشيف

راجعةومصلحةإدارة

.للبلّديةبالنّظر

إنتدابعلىالحثّ *

.األرشيففيمختصّ 

عبرةتكوينيّـــــــدورةفيالمشاركة*

"Microsoft Teams"منهجيّةحول

لتكريسعملخّطةصياغةوإعداد

02وميالمعلومةإلىالنّفاذفيالحقّ 

العاّمةاإلدارةنّظمتها2021مارس

ليّةالمستقبالّدراساتولإلصالحات

ةالعموميّ الوظيفةبوزارةاإلدارية

19المـــــــــاّدةمنّظمةمعبالتّعاون

Go"جمعيّةو Act".

لحوتكوينيّةدورةفيالمشاركة*

23و22يـــوميالمعلومةإلىالنّفاذ

مدعوالتّكوينبمركز2021جوان

.الالّمركزيّة

حولتكوينيةدورةفيالمشاركة*

ومةالمعلإلىالنّفاذوالمساءلــــــــــة

يّـــامأبالحّماماتالتّدريبتقنياتو

سبتمبر10و09و08و07

."يقظأنا"منّظمةنّظمتها2021

فيقّ للحالّدولياليومفيالمشاركة*

"يكوالالّ "بنزلالمعلومةإلىالنّفاذ

.2021سبتمبر28يوم

امفيالوابموقعتحيين-1

ومةالمعلنشربواجبيتعلّق

.الهيكلمنبمبادرة

إلىموّجهةمذّكرةإصدار-2

لمكلّفيناالّسادةوالسيّداتكافّة

ةالبلديّ المصالحوباإلدارات

علىالردّ آجالإحترامحول

إلىاذبالنّفالمكلّفةمراسالت

المساعدةتقديموالمعلومة

منتمكينهامعلهاالالّزمة

الضروريّةالتّسهيالت

فصلاليقتضيهمثلماالممكنةو

عدداألساسيالقانونمن35

.2016لسنة22



اإلقتراحات و التّوصيات  اإلجراءات المتّخذة في 

ائق مجال التصّرف في الوث

واألرشيف

معطيات حول الدورات التكوينية 

لى المتعلّقة بتكريس حق الّنفاذ إ

المعلومة

ملّخص لخّطة العمل التّي تمّ 

إعدادها ومدى تقّدم إنجازها

27و26يومــيالالّمركزيـةدعـــمو

.2020فيفري

إلىذبالنّفاالمكلّفينجميعدعوة*

مختلفلمواكبةنّوابهموالمعلومة

هيئةمجهاتبرالتّيالتكوينيّةدوراتال

يقاتطبذلكو،المعلومةإلىالنّفاذ

.الفرصتكافؤلمبدأ

------------ الّشركاءمؤتمرفيالمشاركة*

طرفمــــــنالمنّظمالفاعلين

المنعقدو"يقظأنا"منّظمة

14و13و12أيّامبالحّمامات

متنظيتمّ حيث،2021نوفمبر

المعلومةإلىالنّفاذحولندوة

13يومالمحلّيالمستوىعلى

.2021نوفمبر

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



عدد مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة:

118، عدد 122بلغ عدد مطالب الّنفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة -

أي )منها مطالب وردت عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن 

(.  %97بنسبة 

، %3ي وفي المقابل مثّلث المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكترون-

.(مطلب نفاذ إلى المعلومة04عدد )أي ما يساوي 

%3

%97

المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكتروني

المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن



طبيعة طالب المعلومة

شخص  طبيعي 

شخص معنوي 

2%

%98



ـــهمعطيات حول بلديّة المرسى والمكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة ونائب

الفاكس الهاتف البريد

اإللكتروني المهني

الخّطة 

ةالوظيفيّ 

الّرتبة واللّقباإلسم الوابموقع  العنوان 

اإلجتماعي

71.980.520 71.775.007

71.775.010

conseilmunicipal18@

gmail.com

كاهية 

مدير

عاممتصّرف  السيّدة فاتن رجب

الفاكس الهاتف البريد

اإللكتروني المهني

الخّطة 

ةالوظيفيّ 

الّرتبة واللّقباإلسم

71.980.520 71.775.007

71.775.010

communemarsaAI2019

@gmail.com

كاهية 

مدير

ئيسمتصرف ر الميزونيالسيّدة فرح   w.w.wcommu

ne marsa.tn

شارع 01

الحريّة قصر 

ىالّسعادة المرس

المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة بلديّة المرسى: الهيكل 

نائب المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة


