
 الجمهـورية الّتـونسّيـة                                                            

 و البيئة لشؤون المحليةاوزارة    

 قـرطــاجدّيـة ـبل            

 التقرير السنوي

للنفاذ إلى المعلومة     
2020بعنوان سنة 

مصلحة المجلس البلدي 

 والعالقات الخارجية



 عدد طريقة ورود المطلب      طالب المعلومة  المعلومة الصورة المطلوبة النفاذ إلى المالحظات
 المطالب

نسخة 

 الكترونية
نسخة 

 ورقية
على عين 

 المكان
شخص 

 معنوي
شخص 

 طبيعي
البريد 

 اإللكتروني
مكتب 

 الضبط

لم يحدد صيغة النفاذ 

 x x 1 المعلومة الى

x x x 2 

x x x 2'  

x x x 3 

x x x 4 

x x x 5 

x x x x 6 

x x x 7 

لم يحدد صيغة النفاذ 

 x x 8 المعلومة الى

x x x 9 

 معطيات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على البلدية 



 المطالب عدد طريقة ورود المطلب      طالب المعلومة  المعلومة الصورة المطلوبة للنفاذ إلى المالحظات

نسخة 

 الكترونية
على عين  نسخة ورقية

 المكان
شخص 

 معنوي
شخص 

 طبيعي
البريد 

 اإللكتروني
 مكتب الضبط

x x x 10 

x x x 11 

x x x 12 

x x x 12'  

x x x 13 

x x x 14 

x x x 15 

x x x 16 

x x x x 17 

x x x 18 

x x x 19 
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مطلب تظلم لدى  سبب التظلم
 رئيس الهيكل

مطلب تمت  سبب الرفض

اإلجابة عليه 
 بالرفض

مطلب تمت 

اإلجابة عليه 
 بالقبول

طبيعة المعلومة المطلوب 
 النفاذ إليها 

عدد 
 المطلب 

المعلومة المطلوبة  

الالزمة  اليهاالنفاذ 

المنصوص عليها 

من القانون 3بالفصل 

 .األساسي 

x  1 “  توضيحات”طلب 

تبعا لم تتم اإلجابة 

أ  قمن  16للفصل 

للنفاذ إلى المعلومة 

الطلب  تكرارنظرا ل

حول نفس المعلومة من 

 نفس الشخص

 
 

 2 تكرار مطلب 

المعلومة المطلوبة غير 

 متوفرة بالبلدية 
x 2 سند قانوني'  

x  3 اإلشهاريةعقود الالفتات 

المطلب يمس من 

في حماية  حقوق الغير

 حياته الخاصة 

x هندسيين مصاحبين  مثالين

 لرخصتي بناء 
4 

 معطيات حول مآل مطالب الّنفاذ إلى المعلومة



مطلب تظلم  سبب التظلم

لدى رئيس 
 الهيكل

مطلب تمت  سبب الرفض

اإلجابة عليه 
 بالرفض

مطلب تمت 

اإلجابة عليه 
 بالقبول

طبيعة المعلومة المطلوب 
 النفاذ إليها 

عدد 
 المطلب 

x  5 عمومية  بتةتاريخ إجراء 

المعلومة المطلوبة غير 

 .متوفرة 
x  عقد كراء الملعب البلدي

 فتحي زهير
6 

المعلومة المطلوبة غير 

 متوفرة
x شاطئي  تسويغ عقود

  أميلكارو  صالمبو
7 

المعلومة المطلوبة ترجع 

 بالنظر لبلدية الكرم
x المتعلقة بمأوى السيارات  العقود

 بالكرم الشاطئ
8 

x 9 قرار هدم 

 ال يتضمن التوضيحات

الالزمة المنصوص عليها 

من القانون 10بالفصل 

 .األساسي 
 

x  إسميةقائمة   
 

10 



مطلب تظلم لدى  سبب التظلم
 رئيس الهيكل

مطلب تمت اإلجابة  سبب الرفض
 عليه بالرفض

مطلب تمت 

اإلجابة عليه 
 بالقبول

طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ 
 إليها 

عدد 

 المطلب 

x  11 سدمقرار 

x االإشهاريةالالفتات  عدد   
 و 2018منذ سنة .. المعاليمو 

 وعدد المؤسسات السياحية 

ومبلغ ... وقاعات الشاي 

المستوجب دفعها منذ  المعاليم

 2018سنة 

12 

x أنواعها  و عدد وسائل النقل

 ....وكمية المحروقات
'12 

x 
 

للمركب الرياضي  المستغلين

تقرير  وو عقود االستغالل ...

عدد رخص البناء منذ  ومفصل 

 2018سنة 

13 

المطلوبة  المعلومة

متوفرة لدى هيكل 

 أخر

x  قائمة اسمية 
 

14 

المعلومة المطلوبة 

 غير متوفرة 
 

x 
 

عقد استغالل المركب الرياضي 

 فتحي زهير
 

15 



مطلب تظلم لدى  سبب التظلم

 رئيس الهيكل

مطلب تمت اإلجابة  سبب الرفض

 عليه بالرفض
مطلب تمت اإلجابة 

 عليه بالقبول
طبيعة المعلومة المطلوب 

 النفاذ إليها 
عدد 

 المطلب 

x مطالب النفاذ إلى  عدد

المعلومة و اإلجابات عليها 

   2020 و 2019بعنوان سنتي 

16 

x  مشروع ميزانية البلدية لسنة

2021 
17 

x 18 إعالم بتقديم دعوي 

x 
 

 19 إعالم بتقديم دعوى
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اإلجراءات المّتخذة في مجال  والّتوصيات اإلقتراحات

التّصرف في الوثائق 
 واألرشيف

معطيات حول الدورات 

التكوينية المتعّلقة بتكريس 
 حق اّلنفاذ إلى المعلومة

ملخص لخطة العمل الّتي تم إعدادها ومدى 
 تقّدم إنجازها

مواصلة التكوين في مجال -1 

بهدف مزيد إلى المعلومة النفاذ 

تفسير أحكام القانون ومقتضياته 

 .وتبادل اآلراء والتجارب 

مزيد إصدار المناشير  -2

التفسيرية  واألوامر التطبيقية 

ألحكام قانون الحق في النفاذ إلى 
  .المعلومة 

الحرص على دعم تكوين -3

 بالّنفاذ إلى المعلومة  المكلفين ّ

و ّنوابهم لتمكينهم من برمجـــة 

  حلقات تكوينّية ألعوان وورشات 

اإلدارة بخصوص الحق في الّنفاذ 
 .  تسهيل عملهم  وإلى المعلومة 

الدعوة إلى مزيد تنظيم -

الوثائق واألرشيف الخاص 

 . بالبلدية

 

 الوثائق رقمنةالدعوة إلى -

المشاركة في دورة  -

تكوينية حول الّنفاذ إلى 

 المعلومة بمركز الّتكوين

و دعم الالمركزية يومي  

 2020نوفمبر  03 و 02

بإحالة مطالب النفاذ إلى  لتوصيةا -1

المعلومة حال وصولها إلى مكتب الضبط 

 .  المركزي 

 

دعوة رؤساء المصالح إلى معالجة  -2

 .المطالب والرد عليها في اآلجال القانونية 

 

إلى  الفاذبأهمية  تحسيسيةإجراء حلقات -3

الرد على  والمعلومة والنشر التلقائي لها 

 .مطالب المواطنين 

 

بواجب  فيما يتعلق الوابموقع  تحيين-4

 .نشر المعلومة ّبمبادرة من الهيكل

 

 معطيات عامة حول اإلجراءات المّتخذة لتكريس حق الّنفاذ إلى المعلومة



 اإلجابة عليها   وحوصلة حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة 

   

 :  2020بلغ عدد مطالب الّنفاذ إلى المعلومة الواردة على البلدّية سنة       

 (من نفس الشخص لتكرارالطلبلم تتم اإلجابة على المطلب الوحيد نظرا )منها  20تمت اإلجابة على  21

  
 

 اإلجابة عليها وعدد مطالب النفاذ إلى المعلومة 

 عدد المطالب 

 عدد اإلجابات

 عدم اإلجابة

96 % 

4% 100 % 


