
 بلدية تونس      
  المعلومةخلية النفاذ  إلى    

  

  

  المعلومةالمعلومةتقرير حول نشاط خلية النفاذ إلى تقرير حول نشاط خلية النفاذ إلى 

 1027لسنة  ألولاالسداسي 

 (جوان -جانفي )

 
المتعلق بالحق في  2102مارس  22المؤرخ في   2102لسنة  22عدد  تفعيال للقانون األساسي

مسائلة ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات وتعزيزا لمبدأ الشفافية وال المعلومةالنفاذ إلى 

 اإللكترونيالعمومية ومتابعة تنفيذها ودعم البحث العلمي ، تنشر بلدية تونس على موقعها 

 tunis.gov.tn-www.commune مطالب الواردة التدرس كما  المعطيات التي تهم العموم

 .(تاريخ إحداثها) 2102منذ سنة النفاذ إلى المعلومة على خلية 

 

I-  المعلومةالنفاذ إلى طلبات      

  ، 2107لسنة  األولىببلدية تونس خالل السداسية  المعلومةورد على خلية النفاذ إلى 

  :، توزعت كاآلتي نفاذ طالبم 01

المطالب الواردة على الخلية جدول   
جنسية  مآل المطلب طرق التواصل

الب ط
 النفاذ

 هوية
طالب 
 النفاذ

 مطلب الوثائق المطلوبة
 النفاذ

لم نعثر على  الوثيقة المطلوبة  مباشرة
لقلة المعلومات المعطاة حولها 

(...المستشفى  -مكان الدفن )  

 حجة وفاة طبيعي تونسي
 

0 

 قرار هدم طبيعي " إتاحة الوثيقة مباشرة

 
2 

المجلس مداوالت  طبيعي " إتاحة الوثيقة مباشرة
 البلدي

2 

 2 قرار هدم طبيعي " عدم وجود الوثيقة مباشرة

عبر البريد 
 اإللكتروني

توجيه طالب النفاذ إلى الموقع 
اإللكتروني إلستخراج وثائق 
الحالة المدنية مع التنسيق مع 

مضمون والدة باللغة  طبيعي "
 الفرنسية 

5 
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المدنيةمصلحة الحالة   

عبر البريد 
 اإللكتروني

الوثيقة اإللكترونيةإتاحة  مثال التهيئة العمرانية  طبيعي  " 
 لبلدية تونس 

2 

عبر البريد 
 اإللكتروني

توجيه طالب النفاذ إلى الموقع 
اإللكتروني إلستخراج وثائق 
الحالة المدنية مع التنسيق مع 

المدنيةمصلحة الحالة   

مضمون والدة باللغة  طبيعي أجنبي 
 الفرنسية

7 

عبر البريد 
روني اإللكت

 والفاكس

إتاحة الوثيقة المطلوبة و   -
المنشورة على لبوابة مدينة 

 تونس
إتاحة الوثيقة  -  
إتاحة الوثيقة المطلوبة  -

لمنشورة على لبوابة مدينة او

 تونس

 الميزانية - معنوي تونسي
 
 
 ديون البلدية -
 
لمخطط اإلستثماري ا -

 التشاركي 
كشف حول التثقيالت 

 واإلستخالصات

8 

 
البريد  عبر

 اإللكتروني

إتاحة الوثائق التاريخية وتمكين 
الطالب من اإلطالع على الوثائق 

 موضوع البحث 

مهندسون  إنجازات طبيعي أجنبي
معماريون إطاليون 

خالل فترة اإلحتالل 
- 0012)الفرنسي 

0052 )  

0 

عقد بيع قطعة أرض  طبيعي تونسي إتاحة الوثيقة مباشرة
 بلدية

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-  بوابة مدينة تونس عبرنشر المعلومات 

 tunis.gov.tn-www.commune     

تم إدراج على حيث تفعيال للشفافية اإلدارية  هابمبادرة منالمعلومات نشر  بلدية تونس تواصل

شملت العديد من افية معلومات إض  2107لسنة  ىاألولبوابة مدينة تونس خالل السداسية 

 :األركان 

 نشر المعلومة عبر بوابة مدينة تونس 
 

 

العدد 
 الرتبي 

األركان التي تم تحيينها على البوابة 

 ( 1027 جوان  -جانفي ) خالل 

 -جانفي ) الوثائق المنشورة  على البوابة 

 ( 1027جوان  

مقال في شكل أنشطة وبرامج  باللغة  27 - المستجدات  0

 تشمل نصوص وصورية العرب

الفرنسية تشمل نصوص باللغة  تمقاال 01  -

 وصور

 عالنات اإل 2
 
 
 
 
 

 باللغة العربية ( طلب عروض) إعالن  88 -

 باللغة الفرنسية( طلب عروض) إعالن 25 -

 نتائج طلبات عروض 21 -

 باللغة العربية   ةمختلف اتإعالن 12 -

 باللغة الفرنسية  ةمختلف اتإعالن 12 -

 تقرير تقييم إنجاز الصفقات العمومية -

 2107دورة إستثنائية -إجتماع المجلس البلدي - أشغال المجلس   2

 2107دورة فيفري -إجتماع المجلس البلدي -

  2107دورة ماي-إجتماع المجلس البلدي -

 الميزانية 2
 

 متابعة اإلستخالصات بصفة شهرية  -

 2102الميزانية لسنة  قرار غلق -

 2107زانية لسنة المي -

 2107برنامج اإلستثمار البلدي لسنة  -

  2102وسنة  2105 الحساب المالي لسنة -

إحصائيات شهرية لنواقل األمراض ومقاومة  - حفظ الصحة وحماية المحيط  5
ومراقبة المحالت التلوث ومقاومة الضجيج  

 المفتوحة للعموم والسكن الجماعي 

 2107جوان  -ماي 

نتائج التقييم التجريبي ألداء البلديات لسنة  - إلى المعلومة  النفاذ    2

2102 

حول النفاذ  2107التقرير السداسي األول لسنة  -

 إلى المعلومة 

 تحيين الركن باللغة العربية المجتمع  7
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III- صفحة التواصل اإلجتماعي: 

حيث تم فايسبوك لتواصل اإلجتماعي تواصل بلدية تونس نشر المعلومة على صفحتها الرسمية ل

 التينشطة البلدية والبالغات والقرارات األ العديد من  2107خالل السداسية األولى لسنة  نشر

 0258نص باللغة العربية والفرنسية  مرفوقة ب  205 حوالي إتخذتها بلدية تونس لفائدة العموم

ارات المعنية اإلدتم توجيهها إلى رسالة إلكترونية  020 على نفس الصفحة كما ورد .صورة

كالب سائبة أوساخ متراكمة إنتصاب فوضوي )لتدخل ورفع المخالفات المذكورة على غرار ل

 ....(بناء بدون رخصة 


