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 هعطيات عاهة حول اإلجساءات الوتخرة لتكسيس حق النفاذ إلى الوعلوهة
 

ملخص خلطة العنل اليت مت إعدادها 

ومدى تكدو إجناشها 

معطيات حول الدوزات التكوييية 

املتعلكة بتكسيس حل اليفاذ للنعلومة 

اإلجساءات املتخرة يف جمال التصسف يف 

الوثائل واألزشيف 

اإلقرتاحات والتوصيات 

تكرٌس وضمان حق : األهداف* 
النفاذ للمعلومة باإلدارة البلدٌة 

وشفافٌة اإلجراءات وكل ما ٌتعلق 
 .بسٌر العمل البلدي

 
 :     -االنشطة*
 منصور جموعً: المسؤول*
الكتابة / رئاسة البلدٌة : المتدخلون*

 .كافة المصالح/ العامة 
 :    -االنجاز*

 00: العدد*
 
 

ٌتم مسك مطالب النفاذ : التنظٌم 
بالبلدٌة من طرف المكلف بالنفاذ 

بالبلدٌة الذي ٌتولى بدوره تسجٌلها 
فً سجل خاص بمطالب النفاذ 

للمعلومة ثم معالجة تلك المطالب 
من خالل إحالتها إلى المصالح 
المعنٌة والرد علٌها فً اَجال 

القانونٌة وأٌضا من خالل النشر 
التلقائً للمعلومة عبر موقع الواب 

ووسائل التواصل األخرى ومختلف 
 الشبكات االجتماعٌة

 
  :المعالجة*

 
االقتصار على الدورات :التكوٌن*

التً تنظمها هٌئة النفاذ للمعلومة 
بالشراكة مع مركز التكوٌن ودعم 

 .الالمركزٌة
 

 ال شًء: اإلنتدابات*

إعداد دلٌل إجراءات موجه لطالبً 
المعلومة واإلجراءات المتخذة 

 .لنشره
 

 إعداد مخطط تكوٌنً حول النفاذ 
 .إلى المعلومة

  
ضبط قائمة تفصٌلٌة لكل الوثائق 

اإلدارٌة المتوفرة إلكترونٌا 
والممكن نشرها بمبادرة من 

 .الهٌكل
 

 تدعٌم عمل  المكلف بالنفاذ ونائبه
, التحسٌس ,  التكوٌن من خالل 

تحدٌد اإلشكالٌات وذلك لتكرٌس 
 .حق النفاذ إلى المعلومة 

 

 



 

  هعطيات إحصائية

 

 :بيانات حول الوكلف بالنفاذ ونائبه

 

 

 املكلف باليفاذ إىل املعلومة

الفاكس اهلاتف  الربيد اإللكرتوىي املهيناخلطة الوظيفية الستبة اإلسه واللكب 

 - تقنً منصور جموعً
Jmouii.mansour@commune-haffouz.gov.tn 

jemaielmansour@gmail.com 
92614433 
96024029 

77355004 

ىائب املكلف باليفاذ إىل املعلومة 

الفاكس اهلاتف  الربيد اإللكرتوىي املهيناخلطة الوظيفية الستبة اإلسه واللكب 

 77355004 98946253 - - متصرف عزالدٌن سالمً
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 بيانات حول إجساءات تقدين هطالب النفاذ إلى الوعلوهة
 

 الصورة المطلوبة للنفاذ إلى المعلومة طالب المعلومة طرٌقة ورود المطلب عدد المطلب

 مقتطفات من المعلومة نسخة إلكترونٌة نسخة ورقٌة على عٌن المكان (2)شخص معنوي  (1)شخص طبٌعً البرٌد اإللكترونً مكتب الضبط

07 *   *  *  

طلب الحصول على نسخة 
ورقٌة أو الكترونٌة من 
محاضر جلسات  الخاصة 
بمشروع تهٌئة السوق 

 البلدي بحفوز

  00 01 00 01 00 00 01 المجموع

  نائة5,صحفً-4,طانة-3,تاحث-2,مواطن عادي-1 : شخص طبيعي (1)
 حزب -5,إدارج-4,منظمح-3,جمعٍح-2,شركح-1 : شخص معنوي(2)

 

 بيانات حول هآل هطالب النفاذ إلى الوعلوهة 
 

عدد 
 المطلب

طبٌعة المعلومة المطلوب 
النفاذ إلٌها 

مطلب  تمت 
اإلجابة علٌه 

بالقبول 

مطلب  تمت 
اإلجابة علٌه 

بالرفض 
سبب الرفض 

مطلب تظلم لدى 
رئٌس الهٌكل 

 (3)سبب التظلم 
الرد على مطلب 

 (4)التظلم 

07 

طلب الحصول على نسخة ورقٌة أو 
الكترونٌة من محاضر جلسات  
الخاصة بمشروع تهٌئة السوق 

 البلدي بحفوز

*      

   0  0 01 01 المجموع

 المطلوبةعدو انمقدرج عهى دفع انقٍمح انمانٍح -6,عدو إتاحح انمعهومح فً انشكم انمطهوب-5,عدو إتاحح جزء من انمعهومح-4,إنقضاء اَجال-3,عدو تثرٌر انرفض- 2, رفض انمطهة- 1:أسباب التظلم (3)
 .عدو انرد – 3, انرفض -2, انقثول - 1: الرد على مطلة التظلم (4)



 بيانات حول هدى التصام بلدية حفوش بالنشس التلقائي للوعلوهة

 

 مالحظات لم تحٌن لم تنشر نشرت المعلومة ر/ع

    السٌاسات والبرامج التً تهم العموم  01

02 

قائمة مفصلة فً الخدمات التً ٌسدٌها للعموم و 
الشهادات التً ٌسلمها للمواطن و الوثائق الضرورٌة 

للحصول علٌها والشروط واألجال و األطراف 
والمراحل المتعلقة بإسدائها 

*    

    *اإلطار القانونً المنظم لنشاط الهٌكل  03

04 

 و تنظٌمه الهٌكلً وعنوانه إلٌهالمهام الموكولة 
ومقراته الفرعٌة وكٌفٌة الوصول إلٌها والمٌزانٌة 

المرصودة له مفصلة 
*    

05 
المعلومات المتعلقة بالبرامج واالنجازات ذات الصلة 

    *بنشاطه 

06 

, المعلومة لى ذ إلمكل فٍن بالنفااسمٍة فً اقائمة 
الخطة , الرتبة ,اإلسم واللقب: تتضمن البٌانات التالٌة 

الهاتف والفاكس ,البرٌد اإللكترونً المهنً ,الوظٌفٌة 
*    

07 
قائمة الوثائق المتوفرة لدٌه إلكترونٌا أو ورقٌا 

    *والمرتبطة بالخدمات التً ٌسدٌها الهٌكل 

    *شروط منح التراخٌص التً ٌسدٌها الهٌكل  08

09 
الصفقات العمومٌة المبرمجة والمصادق علٌها ونتائج 

    *تنفٌذها 

    *تقارٌر هٌئات الرقابة طبقا للمعاٌٌر المهنٌة الدولٌة  10

11 
 أو المصادقة االنضماماإلتفاقٌات التً تعتزم الدولة 

    علٌها 



12 

المعلومات اإلحصائٌة و اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة بما 
فً ذالك النتائج وتقارٌر المسوحات اإلحصائٌة طبق 

مقتضٌات قانون اإلحصاء 
    

المعلومات المتعلقة بالمالٌة العمومٌة خاصة المتعلقة  13
نٌة  وكٌفٌة توزٌع النفقات و أهم مؤشرات ابالمٌز

المالٌة 
*    

المعلومات المتوفرة حول البرامج والخدمات  14
    اإلجتماعٌة 

دلٌل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ الى المعلومة  15
    *والحصول علٌها 

16 
    *المطبوعات المتعلقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلم 

17 
    *نشر تقارٌر الهٌكل حول النفاذ إلى المعلومة 
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