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 المعلومةخلية النفاذ  إلى    

  

  

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

 1028لسنة  األولالسداسي خالل 

 (نجوا -جانفي)
 

المؤرخ  01وتطبيقا للمنشور عدد  2102مارس  22المؤرخ في   2102لسنة  22قانون األساسي عدد ال لتفعي إطارفي 

موقعها اإللكتروني  تضع بلدية تونس بياناتها المفتوحة على، المعلومة المتعلق بالحق في النفاذ إلى  2101ماي  01في 

tunis.gov.tn-www.commune الشفافية والمسائلة ودعم مشاركة العموم في وضع  يتعزيزا لمبدأ

حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ غلى  كما تضمنالسياسات العمومية ومتابعة تنفيذها ودعم البحث العلمي 

 .المعلومة بطلب منه

I-  المعلومةالنفاذ إلى طلبات  

 : ، توزعت كاآلتي نفاذ طالبم 11 ، 2101لسنة  األولىخالل السداسية المعلومة إلى  نفاذلية الخورد على 

المطالب الواردة على الخلية جدول   

جنسية  مآل المطلب طرق التواصل
طالب 

ذالنفا  

 هوية
طالب 
 النفاذ

مطلب  الوثائق المطلوبة
 النفاذ

على المعني باألمر  إطالعتم  مباشرة
ركن الميزانية ببوابة مدينة 

  تونس

الميزانية البلدية - طبيعي تونسي  
 

0 

نسخة من مثال  - " " التوجه إلى إدارة البناء  عبر البريد اإللكتروني
التهيئة العمرانية 

 مراجع ومصادق عليه
 

2 

قرار هدم  - " " إتاحة قرار إزالة مباشرة   3 

 2 قرار غلق محل  - " " إتاحة المعلومة المطلوبة 

تم إطالع المعني باألمر على  "
 أركان بوابة مدينة تونس

عات تجهيزات الجما - " "
 المحلية 

5 

الرد على مراسلة - " " تم إتاحة المعلومة المطلوبة "  
 

2 

 7 قرارات هدم " " " "

قرار غلق محل مفتوح  " " " "
 للعموم

 

1 

العاديعبر البريد  التوجه إلى إدارة التهذيب  
 والتجديد العمراني 

قرار من لجنة  - " "
 تشخيص المنتفعين

1 
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II- عبر بوابة مدينة تونس التلقائي للمعلومات نشرال 

 tunis.gov.tn-www.commune     

التي تهم  المعلومات  2101لسنة األولى خالل السداسية  بلدية تونس تنشرتفعيال للشفافية اإلدارية وبمبادرة منها 

 :شملت األركان التالية العموم

 ( 1028جوان  -جانفي ) نشر المعلومة عبر بوابة مدينة تونس 

 

 

العدد 
 الرتبي 

 بهاته األركان   التي تم نشرهاومات المعل األركان التي تم تحيينها على البوابة 

مقال في شكل أنشطة وبرامج  باللغة العربية  21 - المستجدات  0

 تشمل نصوص وصور
 باللغة الفرنسية تشمل نصوص وصور لمقا 15 -

 15+باللغة العربية ( طلب عروض) إعالن  71 - اإلعالنات 2

 طلب عروض للوكالة البلدية للتصرف
 00+ باللغة الفرنسية ( وضطلب عر) إعالن 21 -

 طلب عروض للوكالة البلدية للتصرف
بالغ باللغة  05+ بالغ مختلف  باللغة العربية 05 -

 الفرنسية
 2107تقرير تقييم إنجاز الصفقات العمومية لسنة -

 

 2101محضرالجلسة التمهدية األولى لسنة  - أشغال المجلس   3

 2101محضرالجلسة التمهدية الثانية لسنة  -

 2101فيفري إجتماع المجلس البلدي دورة  -

 2101ماي إجتماع المجلس البلدي دورة  -

 

 الميزانية 2
 

 (2101جوان )متابعة اإلستخالصات بصفة شهرية  -

 2102الحساب المالي لسنة  -

 

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

 2101خالل السداسية األولى لسنة والسكن الجماعي 

قائمة في الخدمات المسداة للعموم من قبل البلدية  - النفاذ إلى المعلومة     2
 .والشهادات المسلمة من قبلها

 .إلجتماعيالبرنامج السنوي للتصرف البيئي وا -
حول النفاذ إلى  2101لسنة  األولالتقرير السداسي  -

 المعلومة 
 القانون األساسي للبلديات -
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III- صفحة التواصل اإلجتماعي: 

مستجدات " بلدية مدينة تونس" لتواصل اإلجتماعي فايسبوك ا ةصفحعلى بلدية تونس خلية النفاذ إلى المعلومة ب نشرت

نص باللغة  11حوالي   2101لسنة  ألولىاحيث تم نشر خالل السداسية ومشاريع وقرارات  بالغاتمن األنشطة البلدية 

تولت خلية النفاذ إلى رسالة إلكترونية  11كما ورد  على نفس الصفحة ،  صورة 515 وحواليالفرنسية   والعربية 

 .المعلومة الرد عليها بالتنسيق مع  المصالح المعنية

 


