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 بلدية تونس      

 المعلومةإلى خلية النفاذ    

  

  

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

 1027لسنة  الثانيالسداسي 

 (ديسمبر -جويلية)
 

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

وتعزيزا لمبدأ الشفافية والمسائلة ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها ودعم البحث 

المعطيات التي تهم  tunis.gov.tn-www.commune العلمي ، تنشر بلدية تونس على موقعها اإللكتروني 

وفق التشاريع الجاري بها وتتصرف في إتاحتها  هاعليالمطالب الواردة خلية النفاذ إلى المعلومة العموم كما تدرس 

 .العمل

 

I-  المعلومةالنفاذ إلى طلبات  

 : ، توزعت كاآلتي نفاذ طالبم 01 ، 2107لسنة   الثانيةخالل السداسية المعلومة إلى  نفاذلية الخورد على 

المطالب الواردة على الخلية جدول   

جنسية  مآل المطلب طرق التواصل
طالب 
 النفاذ

 هوية
طالب 
 النفاذ

مطلب  الوثائق المطلوبة
 النفاذ

تم توجيه المعني باألمر إلى  عبر البريد اإللكتروني
 دائرة المدينة 

معلومة حول النسخة  طبيعي تونسي
 المطابقة لألصل

 

0 

تسوية الوضعية بدائرة باب تم  عبر البريد اإللكتروني
 سويقة

مراسلة حول رخصة  طبيعي "
 بناء

 

2 

إرشاد طالب ) إتاحة الوثيقة  مباشرة
النفاذ حول موقع البلدية 

واألركان التي تحتوي على 
(الطلب  

محاضر جلسات  - طبيعي "
 المجلس البلدي

الميزانية البلدية -  
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إرشاد طالب ) إتاحة الوثيقة  مباشرة
النفاذ حول موقع البلدية 

واألركان التي تحتوي على 
(هطلب  

محاضر جلسات  - طبيعي "
 المجلس البلدي

الميزانية البلدية -  

2 

إتاحة المعني باألمر جزء من  مباشرة
وحجب المعلومات المعلومة 

التي تحتوي على معطيات 
 شخصية

 5 ختم أبحاث  طبيعي "

http://www.commune-tunis.gov.tn/
http://www.commune-tunis.gov.tn/
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الوثيقة بصدد اإلعداد من طرف  مباشرة
 المصلحة المالية

اإلعتمادات المفصلة  طبيعي  "
لتمويل الجمعيات من 

 قبل بلدية تونس
2011-2017 

 

2 

الوثيقة بصدد اإلعداد من طرف  مباشرة
 المصلحة المالية

قائمة إسمية في  طبيعي تونسي
الجمعيات المتحصلة 

على التمويل العمومي 
2100-2107  

7 

عدد الرخص المسندة  معنوي تونسي إتاحة الوثيقة المطلوبة  عبر البريد اإللكتروني 
والمخالفات المرصودة 

0للمقاهي صنف   

 

8 

اإللكترونيعبر البريد  المطلوبةإتاحة الوثائق   عدد قرارات الغلق  طبيعي تونسي 
بالنسبة للمقاهي 

0صنف  

9 

مد طالب النفاذ برابط إستخراج  عبر البريد اإللكتروني
مضامين الحالة المدنية على 

 الخط

 01 إصالح مضمون والدة طبيعي أجنبي
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II- نشر المعلومات عبر بوابة مدينة تونس 

 tunis.gov.tn-www.commune     

تواصل بلدية تونس نشر المعلومات بمبادرة منها تفعيال للشفافية اإلدارية حيث تم إدراج على بوابة مدينة تونس خالل 

 :معلومات إضافية شملت العديد من األركان   2107لسنة  الثانيةالسداسية 

 المعلومة عبر بوابة مدينة تونسنشر  
 

 

العدد 
 الرتبي 

األركان التي تم تحيينها على البوابة خالل 
 ( 1027 ديسمبر -جويلية ) 

جوان   -جانفي ) الوثائق المنشورة  على البوابة 
1027 ) 

مقال في شكل أنشطة وبرامج  باللغة العربية  012 - المستجدات  0

 تشمل نصوص وصور

 باللغة الفرنسية تشمل نصوص وصورمقاالت  01 -

 01+باللغة العربية ( طلب عروض) إعالن  72 - اإلعالنات 2

 طلب عروض للوكالة البلدية للتصرف
 01+  باللغة الفرنسية( طلب عروض) إعالن 57 -

 طلب عروض للوكالة البلدية للتصرف
 عروض طلب يجةنت 02 -

 مختلفة  باللغة العربية  بتة بالغات 22 -

 2107 جويليةدورة  إجتماع المجلس البلدي - أشغال المجلس   3

 2107 نوفمبردورة  إجتماع المجلس البلدي -

 الميزانية 2
 

 متابعة اإلستخالصات بصفة شهرية  -
 2108برنامج اإلستثمار البلدي لسنة  -

 أشغال الجلسة التشاركية األولى والثانية -
 الدوائر البلدية: المناطق  رزنامة إجتماعات  -
لسنة  أعمال خلية البرنامج السنوي لإلستثمار رزنامة -

2108  

 نتائج التشخيص الفني والمالي -
 

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

 والسكن الجماعي 

 2107 ديسمبر -جويلية

 2107نتائج التقييم التجريبي ألداء البلديات لسنة  - النفاذ إلى المعلومة     2

حول النفاذ إلى  2107لسنة  الثانيالتقرير السداسي  -

 المعلومة 

 والفرنسية تحيين الركن باللغة العربية الطرقات  7

 العربيةغة لتحيين خدمة رخص البناء بال خدمات على الخط 8

 

http://www.commune-tunis.gov.tn/
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III- صفحة التواصل اإلجتماعي: 

واإلعالمات األنشطة البلدية والبالغات والقرارات  المستجدات منبلدية تونس نشر خلية النفاذ إلى المعلومة بتواصل 

لسنة  الثانيةحيث تم نشر خالل السداسية " بلدية مدينة تونس" صفحتها الرسمية للتواصل اإلجتماعي فايسبوك على 

كما تم ،هات فيديو  12و صورة 0372 وحواليالفرنسية  نص باللغة  12نص باللغة العربية و 147حوالي   2107

حول اإلجتماعات  صوص وفيديون 3صورة و022 2108إرفاق حدث إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي 

إلى المصالح المعنية للتدخل  التصرف فيها وإحالتها تم رسالة إلكترونية  025كما ورد  على نفس الصفحة  ،التشاركية 

 .ورفع المخالفات


