
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--------------x--------------
13x-------x--------------x--------------
14x-------x--------------x--------------
15x-------x--------------x--------------
16x-------x--------------x--------------
17x-------x--------------x--------------
18-------xx---------------------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--------------
47x-------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--------------
71x-------x--------------x--------------
72x-------x--------------x--------------
73x-------x--------------x--------------
74x--------------x-------x--------------
75x-------x--------------x--------------
76x-------x--------------x--------------
77x-------x--------------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--------------

10901101090109010المجموع
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 

-----------------------------------xملف رخصة بناء و تجزئة عقار 1
-----------------------------------xمحضر 2

-----------------------------------xقرارات غلق و قرارات هدم3

4
-----------------------------------xبأنهجنوع البناء 

بيان أسباب عدم مد الباعث العقاري 5

-----------------------------------xبمحضر تطابق أشغال
-----------------------------------xتقرير تنفيذ قرار إزالة6

7
-----------------------------------xمثال هندسي

-----------------------------------xرخصة بناء مقهى8
-----------------------------------xقرار هدم9

وجود رسم عقاري داخل قرار تصفيف من 10

-----------------------------------xعدمه

11
-----------------------------------xمحضر حجز معّدات 

12
-----------------------------------xمحضر تنبيه 

بيان أسباب رفض البلدية مد الباعث 13

-----------------------------------xالعقاري بمحضر تطابق أشغال
-----------------------------------xقرار هدم14
-----------------------------------xأمثلة هندسيّة+ رخصة بناء 15

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 

16
قطعة أرضأستغاللترخيص في 

-----------------------------------xكفضاء ترفيهي
-----------------------------------xقرارات هدم17

معلومات حول محّطة تسميد النّفايات 18

-----------------------------------xالعضويّة

-----------------------------------xمحضر معاينة تنفيذ قرار هدم19

20
x-------قائمة إسمية لمتساكني مركب عقاري

حماية المعطيات 

---------------------الشخصيّة
-----------------------------------xقرار غلق21
-----------------------------------xشكوى22
-----------------------------------xرخصة بناء23

نسخة من مراسلة واردة تخص قرار 24

-----------------------------------xهدم

-----------------------------------xمحضر تطابق أشغال25

26
الملك العمومي إستغاللقرارات 

-----------------------------------xالبحري
-----------------------------------xمثال هندسي27
-----------------------------------xمثال كتلة28
-----------------------------------xقرار هدم29
-----------------------------------xقرار هدم30

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 

-----------------------------------xمحضر معاينة مخالفة31
-----------------------------------xقرار هدم و رخصة بناء32

33
x-------مثال رفع طوبوغرافي

عدم توفر 

---------------------ةالوثيقة المطلوب

-----------------------------------xكراس شروط34

-----------------------------------xرخصة بناء35

-----------------------------------xمعلومات متفرقة36

37
قرار خصم من +قرار إيقاف عن العمل 

-----------------------------------xالعملإستئنافقرار + المرتب
-----------------------------------xكراس شروط38
-----------------------------------xاراتبطحاء كمأوى سيّ إلستغاللترخيص 39
-----------------------------------xقرار اللّجنة فنية بخصوص مقسم40
-----------------------------------xمحضر معاينة41
-----------------------------------xرخصة بناء42
-----------------------------------xنسخ من إجابات  مطالب نفاذ إلى المعلومة43
-----------------------------------xمراسلة موجهة إلى نقابة متساكنين44
-----------------------------------xمراسلة موّجهة من إلى الشرطة البلدية45

46
x-------مراسلة من المعهد الوطني للتراث

عدم توفر 

---------------------ةالوثيقة المطلوب
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 

47
اإلقتصاديةمحضر جلسة اللجنة 

إستغاللبخصوص تحديد أسعار 

-----------------------------------xسيّاراتمآوي

محضر + أمثلة هندسية تعديلية 48

x-------معاينة فنية 
عدم توفر الوثائق 

---------------------المطلوبة

49
x-------محضر جلسة

المعلومة منشورة بموقع 

---------------------ةالّرسمي للبلديّ الواب

50
x-------قرار هدم

عدم توفر الوثيقة 

---------------------المطلوبة

51
مطلب للحصول على رخصة 

x-------إقامة فضاء ترفيهي
طلب الموافاة بمزيد من 

---------------------المعطيات
-----------------------------------xمآل قضيتان52
-----------------------------------xقرار هدم53
-----------------------------------xمثال هندسي54
-----------------------------------xقرار هدم55
-----------------------------------xسيّاراتمآويعقود تسويغ 56
-----------------------------------xرخصة بناء57
-----------------------------------xكراس شروط+ مثال هندسي 58

59
x-------أمثلة هندسية  + رخصة بناء

عدم تطابق عدد الرخصة 

---------------------المطلوبة مع ما هو متوفّر
-----------------------------------xملف نقابة60

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 

مآويإستغاللقرارات + محضر جلسة 61

-----------------------------------xسيارات

62
x-------محضر جلسة المجلس البلدي

الوابالنّشر بموقع 
---------------------الّرسمي للبلديّة

نسخة من إجابة البلدية حول شرعية رئاسة 63

xxنقابة
حماية المعطيات 

---------------------الّشخصيّة

معطيات حول مدير شركة لزمة المنطقة 64

-----------------------------------xالّزرقاء

65

x-------تعّهد حول مستحقّات ماليّة إقتراح

رفض مراقب 

المصاريف العموميّة 

التّمكين من الوثيقة 
---------------------المطلوبة

-----------------------------------xأمثلة هندسية+ رخصة بناء67
-----------------------------------xكراس شروط68
-----------------------------------xقرار هدم69

70
x-------محضر جلسة عمل

عدم توفّر الوثيقة 
---------------------المطلوبة

71

- le règlement d’urbanisme de la 

commune de la marsa

-le règlement spécifique à la zone 

industrielle de sidi daoued

-la dernière version du PAU validée 

ou un extrait couvrant la zone 

industrielle de sidi daoued-------x
طلب الموافاة بمثال رسم 

---------------------عقاري
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 

72
x-------رخصة بناء

عدم توفّر الوثيقة 
---------------------المطلوبة

وثائق بخصوص تركيبة جديدة لنقابة 73

-----------------------------------xمتساكنين

74
x-------مراسلة  موّجهة من البلدية إلى شركة

عدم توفّر الوثيقة 
---------------------المطلوبة

75
كراس + أمثلة هندسية  + رخصة بناء

-----------------------------------xشروط
-----------------------------------xقرار هدم76

77
x-------رخصة بناء

عدم توفّر الوثيقة 
---------------------المطلوبة

78
x-------رخصة بناء

عدم تسلّم صاحب 

الّرخصة للوثيقة 
---------------------المطلوبة

79
د أمثلة الخّطة المعماريّة المقّدمة عـــــــن

طلب رخصة البناء إلنجاز مشروع 

x-------سياحي
اإلجابة عن 
---------------------المطلب سابقا

80
مراسلة موّجهة من الّديوان التّونسي 

في ما للّسياحة إلى السيّد رئيس البلديّة

x-------يتعلّق برخصة بناء 

بالتحّصلالمطالبة 

عليها من الجهة 
---------------------المصدرة لها

81
ما يفيد أّن أرض الّسعادة جبل سيدي 

الرّحال قمرت تدخل قريبا في مثال 

-----------------------------------xالتّهيئة العمرانيّة لبلديّة المرسى

82
x-------رخصة بناء

عدم توفّر الوثيقة 

بأرشيف المصلحة 
---------------------الفنيّة

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 

-----------------------------------xقرار هدم83
-----------------------------------xقرار هدم84
-----------------------------------xمآل عريضة85

86

x-------رخصة بناء

عدم وجود رخصة 

المذكور باإلسمبناء 

بمطلب النّفاذ إلى 
---------------------المعلومة

+نسخ مطابقة لألصل لتقسيم مصادق عليه87

x-------نسخ مطابقة لألصل لمثال تقسيم 

المطالبة بتوفير مزيد 

المعطيات حول 
---------------------التّقسيم

88
ا قرار إحداث دائرة البحر األزرق و بيان حدوده

-----------------------------------xالتّرابية
-----------------------------------xأمثلة هندسيّة لمشروع89

90
x-------ةكّراس شروط التّراتيب العمرانيّة إلقام

ال المطالبة بتوفير مث
---------------------رسم عقاري أصلي 

---------------------عدم توفّر الوثيقةx-------محضر معاينة مخالفة بناء91

92
ت أو ما يفيد منع متساكني إقامة من إدخال تعديال

-----------------------------------xإحداث بناءات بمحالّتهم السكنيّة

93
جدول خالص + كّراسات شروط+ عقود 

-----------------------------------xتقارير+ديون
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



اطبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليهعدد المطلب

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب الرفض 

مطلب تظلم 

لدى رئيس 

الهيكل

سبب التظلم

(3)

الرد على 

مطلب التظلم 

(4)

94
رخصة بناء مسبح+ قرار هدم مسبح 

x
مع المطالبة 

-----------------------------------بتوفير معطيات

-----------------------------------1986xمحضر جلسة المجلس البلدي لسنة 95

96
x-------رخصة بناء

عدم وجود رخصة بناء 

المذكور بمطلب باإلسم
---------------------النّفاذ إلى المعلومة

97

---------------------عدم توفّر التّرخيصx-------رصيف و مساحة خضراءإلستغاللترخيص 

قائمة في الّشكاوي و نسبة الفصل فيها خالل سنوات98

-----------------------------------x(نوفمبر30)2022و 2021و 2020

99
-----------------------------------xقرار هدم مدرج

1988رخصة بناء صادرة بين سنوات 100

x-------1997و 

المطالبة بتوفير مزيد 

المعطيات حول رخصة 
---------------------البناء

101
-----------------------------------xقرار هدم

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



اطبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليهعدد المطلب

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب الرفض 

مطلب تظلم 

لدى رئيس 

الهيكل

سبب التظلم

(3)

الرد على 

مطلب التظلم 

(4)

102
x-------رخصة بناء

عدم وجود رخصة بناء 

المذكور بمطلب باإلسم
---------------------النّفاذ إلى المعلومة

-----------------------------------xقرار هدم103

104
-----------------------------------xفي الملكيّة إلقامةاإلشتراكنظام 

105

-----------------------------------xأمثلة هندسيّة+ رخصة بناء 

106
ما يفيد إلزام صاحب مطلب رخصة بناء 

ن بشهادة بموافقة المالكين المشتركيباإلستظهار

-----------------------------------xالملكيّة للعقار المراد البناء عليه

107
-----------------------------------xأمثلة هندسيّة لرخصة بناء

108
---------------------عدم توفّر المحضرx-------محضر إيقاف أشغال

109
-----------------------------------xمثال هندسي إلقامة

110
x-------قرار هدم

باإلسمعدم وجود قرار هدم 

المذكور بمطلب النّفاذ إلى 
---------------------المعلومة

803030000المجموع
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



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 

الموضوععرضو

المجلسأنظارعلى

تّمتوالبلدي

اباإلنتدعلىالمصادقة

دورتهإنعقادخالل

لسنةاإلستثنائيّة

ءالثاّلثايوم2022

.2022أفريل19

قشةلمنامستديرةمائدةفيالمشاركة*

فياحاإلنفتلمؤّشراألّولالتّقرير

إلىالنّفاذ"عنوانتحتتونس

،الّديمقراطيةإلىمفتاحالمعلومة

نمكثيرا:تونساإلنتفاحمؤّشر

"لوعياوالنّزاهةمنقليالالّشفافية

مركزنّظمها2022مارس31يوم

حقوقوالّديمقراطيالتحّولدعم

الّسفارةمنبدعم"دعم"اإلنسان

بنزليةالتّونسبالجمهوريّةالهولنديّة

.المشتل

ّدوليالباليوماإلحتفالفيالمشاركة*

ـــوميالمعلومةإلىالنّفاذفيللحقّ 

فاذالنّ هيئةنّظمته2022أكتوبر04

معكةالّشراوبالتّعاونالمعلومةإلى

(تونسمكتب)اليونسكومنّظمة

كالموفمبيبنزلالّدوليالبنكو

.1البحيرة

حولالعلميّةالنّدوةفيالمشاركة*

عنوانتحتمشتركدليلتقديم

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

------------ فاذ إلى التّوفيق بين الحّق في النّ " 

المعلومة و حماية المعطيات 

أكتوبر 05يوم " الّشخصية 

نّظمها مجلس أوروبا 2022

نّفاذ هيئة البالتّعاون و الّشراكة مع 

إلى المعلومة و الهيئة الوطنيّة 

لحماية المعطيات الّشخصية بنزل 

.الّشيراتون تونس

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



عدد مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة:

109، عدد 110بلغ عدد مطالب الّنفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة -

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

(.  %99بنسبة 

، %1ي وفي المقابل مثّلث المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكترون-

.(مطلب نفاذ إلى المعلومة01عدد )أي ما يساوي 

%1

%99

المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكتروني

المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن



طبيعة طالب المعلومة

شخص  طبيعي 

شخص معنوي 

8%

%92



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
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