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    بلذٌت تىنس  
خلٍت النفار           

       إلى الىثائك اإلدارٌت

 

 2015السذاسً الثانً لسنت 

 (دٌسمبر- جىٌلٍت ) 

 

I-  www.commune-tunis.gov.tn  

 

 خاله اىسذاسٍح اىثاٍّح ىسْح  فً إعار ّشر اىىثائق اإلدارٌح ىيؼَىً تَثادرج ٍِ تيذٌح ذىّس وذفؼٍال ىيشفافٍح اإلدارٌح ذٌ

:    ّشر2015

 .ترمِ اىَديس اىثيذي (2015دورج ٍاي ، دورج خىٌيٍح  ودورج ّىفَثر ) مذاوالث المجلس البلذي .1

 ترمِ حفظ اىظححإحصائٍاث شهرٌت لحفظ الصحت  .2

  ترمِ اىٍَزاٍّح2016ذقذٌٌ ٍشروع اىٍَزاٍّح ىسْح  .3

 ّشر تغاقاخ ٍشارٌغ حذٌثح فً رمِ اىَشارٌغ .4

 ذحٍٍِ رمِ اىىسظ اىَرمزي .5

 . ٍقاه تاىيغح اىؼرتٍح واىفرّسٍح ٌشَو ّظىص وطىر  170ػثر ّشر  : تحٍٍن المستجذاث .6

 إػالُ تاىيغح اىفرّسٍح 100 إػالُ تاىيغح اىؼرتٍح و 166ػثر ّشر : تحٍٍن صفحاث اإلعالناث بصفت فىرٌت .7

 .(...تالغاخ- اسرشاراخ- عيثاخ اىؼروع ّرائح عيثاخ اىؼروع )
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II-  

 

فً إعار ذنرٌس حق اىْفار إىى اىَؼيىٍح أو اىىثٍقح اإلدارٌح واطيد خيٍح اىْفار إىى اىىثائق اإلدارٌح ذيقٍها ىَغاىة 

 : ٍغية ّفار ٍفظيح ماَذ14ً، 2015اىْفار واىرد ػيٍها، فقذ ورد ػيى اىخيٍح خاله اىسذاسٍح اىثاٍّح ىسْح 

ٍغية ّفار  - 13

ٍغية ذظيٌ  - 01

الىثائك المعنٍت بالنفار  

: ذرؼذد ٍغاىة اىْفار إىى اىىثائق اإلدارٌح حسة ّىػٍح اىىثٍقح وذفظو ماَذً 

 قراراخ هذً  05

 حاىح ٍذٍّح  03

 قرار رفغ خغر  01

  قرار ىدْح 01

 ٍرخغ تيذي   01

 ّسخح ٍِ وطىالخ اىرؼرٌف تاإلٍضاء  01

 خذٍح ىفرح ٍحو ذداري  01
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رؤساء اىيداُ اىقارج - ٍرافق اىثيذٌح - قائَح األػىاُ اىثيذٌح - اىرْظٌٍ اىهٍنيً - ّشاط اىثيٍح - اىٍَزاٍّح  -) ػذج وثائق 01

 (...اىذوائر اىثيذٌح وأسَاء أحٍائها- اىَيل اىثيذي اىخاص واىؼاً - واىغٍر قارج 

هىٌت طالب النفار  

 ٍغاىة ألشخاص ٍؼْىٌٍِ   3 ٍغية ّفار إىى وثائق إدارٌح ألشخاص عثٍؼٍٍِ و11ورد ػيى خيٍح اىْفار تثيذٌح ذىّس 

 ٍغية ّفار ىَىاعٍِْ ذىّسٍٍِ وٍقٍٍَِ تاىخارج،  و 12مَا ورد ػيى  اىخيٍح  (ٍحو ذداري، خَؼٍح، ٍنرة ٍحاًٍ )

. ٍغيثٍِ ألخاّة

طرق التىاصل  

الرد على طلب الىثٍقت  ػذد اىىثائقطلب الىثٍقت  ػذد اىىثائق  
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08     

02    

01   

عبر البرٌذ اإللكترونً - 

مباشرة  - 

عبر الهاتف  - 

كتابٍا  - 

04  

07  

01 

02 

عبر البرٌذ اإللكترونً - 

مباشرة  - 

عبر الهاتف - 

كتابٍا - 

إتاحت الىثائك  

:  وثائق فً 4 وثائق إدارٌح وذريخض أسثاب  ػذً إذاحح  10 ٍغية ّفار وذظيٌ ذٌ إذاحح 14ٍِ تٍِ 

ػذً وخىد اىىثٍقح اىَؼٍْح  - 

. ػذً حظىه عاىة اىْفار ػيى إرُ ػيى ػرٌضح ٍِ اىَحنَح اإلترذائٍح- 

 صفحت التىاصل اإلجتماعً فاٌسبىك 
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ٍظذرا هاٍا ىرفؼٍو اىْفار إىى اىىثائق اإلدارٌح سىاء تْشر  "بلذٌت مذٌنت تىنس"ذؼذ طفحح اىرىاطو اإلخرَاػً فاٌسثىك 

. اىىثائق  تَثادرج ٍِ تيذٌح ذىّس أو تغية ٍِ اىَؼًْ تاألٍر

 950 ّض تاىيغح اىؼرتٍح واىفرّسٍح  وذْزٌو حىاىً 149 قراتح 2015 حٍث ذٌ ّشر وذحرٌر خاله اىسذاسٍح اىثاٍّح ىسْح 

ذٌ اىرد ػيٍها  (ّفار إىى ٍؼيىٍح ، ىفد ّظر وشناوي ) ٍغية 50 ىقغاخ فٍذٌى، مَا ورد ػيى اىظفحح 2طىرج وإدراج 

. تاىرْسٍق ٍغ اىَظاىح اىَؼٍْح

:  مختلفاث 

قاٍد خيٍح اىْفار تإػذاد خذٍاخ سٍرٌ إضافرها إىى رمِ خذٍاخ ػيى اىخظ تثىاتح ٍذٌْح ذىّس مَا سرقىً تإضافح رمِ 

.  ٍثيغا هاٍا ىرغىٌر ٍىقغ اىىاب 2016ٍغثىػاخ ػيى اىخظ حٍث رطذخ تيذٌح ذىّس تٍَزاٍّح سْح 

  

 

 

 

 

 


