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  الجمهورية التونسية  

  وزارة الشؤون المحلية و البيئة  

  بلدية القلعة الصغرى  

  

  

  

  

  تقرير نشاط سنوي يخص النفـاذ إلى المعلومة 

  

  لبلدية القـلعة الصغرى 

  

  

 2018لسنة  
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    معطيات عامة / 1

المتعلق بالحق في   2016مارس    24المؤرخ فلي    2016لسنة    22تفعيال للقانون األساسي عدد  
المتعلق بالحق   2016/ 24/03المؤرخ في    2018لسنة    19النفاذ إلى المعلومة و عمال بأحكام المنشور عدد  

تي تم إتخاذها في النفاذ للمعلومة ، قامت بلدية القلعة الصغرى بإعداد خطة عمل تنص على اإلجراءات ال
  في هذا الصدد . 

  حيث وقع  في مرحلة أولى : 

   أفريل   13تركيز خلية للنفاذ إلى المعلومة حسب قرار السيد رئيس النيابة الخصوصية المؤرخ في
2017  .  

  البريد ـ  الهاتف   ) بهم  اإلتصال  طريقة  و  المعلومة  إلى  النفاذ  بخلية  الخاصة  المعطيات  نشر 
  اإللكتروني .. )  

 و        ب الرسمي للبلدية  من خالل إدراج المعطيات الموجب نشرها بصفة تلقائية  ع الواق تحيين مو
    2012ماي  5بتاريخ   25ذلك طبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 

  قائمة أولية في الخدمات الموجهة للعموم و إجراءات الحصول عليها ، و هي قابلة للتحيين  نشر  
   و          نشر مختلف الوثائق الخاصة بالنفاذ إلى المعلومة ( مختلف النصوص و المراجع الترتيبية

الواب  موقع  على   (  .... تظلم  مطلب  ـ  إدارية  وثيقة  إلى  نفاذ  مطلب  ـ  التشريعية 
www.communedkalaasghira.gov.tn    

الفاسبوك   هذا و قد حرصت بلدية القلعة الصغرى على إنشاء صفحة رسمية للتواصل اإلجتماعي
  تنشر فيها بصفة دائمة جميع األنشطة البلدية و البالغات و القرارات المتخذة لفائدة العموم .

  و قد سمحت هذه الصفحة بالتواصل مع جميع مكونات المجتمع المدني بصفة متواصلة . 

  

  في مرحلة ثانية  :  

  مثلة في : سعت بلدية القلعة الصغرى إلى حصر أهم إجراءاتها المستقبلية و المت 

   تحسين إدارة الموقع و التصرف فيه  
   تحسين تصميم الموقع  

هذا و قد قامت اإلدارة البلدية بالشروع بإعداد دليل إجراءات موجه لطالبي المعلومة و  الوثائق اإلدارية  
  سيقع نشره في موقع الواب .
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  الجمهورية التونسية               

  لقلعة الصغرى في ..................ا        الشؤون المحلية و البيئة وزارة      

  بلدية القلعة الصغرى              

  

  

  النفـاذ إلى المعلومة  دليل إجراءات  
  

     السيد الكاتب العام لبلدية القلعة الصغرى:    المسؤول المباشر

    52925157المكلف بالنفاذ السيدة وداد بن أحمد : : اإلتصال  

  : كوثر بوقديدة حرم البني مكلف باألرشيف   النائب المكلف بالنفـاذ إلى المعلومة 

  إبراهيم الوسالتي عون بقسم الحالة المدنية و التعريف باإلمضاء  ة : نائب المكلف بالنفـاذ على المعلوم 

  Email : webmaster@commune –Kalaasghira.gov.tnالبريد اإللكتروني :  
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  يهدف هذا الدليل إلى : / 2

  و               التعريف بسياسة البلدية التي ستتعهد بتطبيقها في مجال تنفيذ قانون النفاذ إلى المعلومات
  ،الوثائق اإلدارية التي تنتجها مصالحه 

  على اإلطالع  بخصوص  معه  المتعاملين  مطالب  إلى  استجابة  سيعتمدها  التي  اإلجراءات  تحديد 
  المعلومة و الطرق الممكن إتباعها  

  و يتم توضيح إجراءات و آجال النفاذ إلى المعلومة كما يلي : 

  المراجع و المالحظات   اإلجراء   الموضوع

معنوي   حول طالب المعلومة  أو  طبيعي  شخص  لكل  ألي  يمكن 

  طلب النفاذ إلى المعلومة 

    2016لسنة  22من القانون عدد   1وفقا للفصل 

من دستور الجمهورية التونسية لسنة   32و الفصل  

2014    

للنفاذ  مطلب  تقديم  كيفية 

  إلى المعلومة  

و   للتحميل  قابلة  إدارية  مطبوعة  تعمير 

  موضوع على ذمة العموم   اإلستغالل

  22من القانون عدد    13إلى غاية    9وفقا للفصول  

   2016لسنة 

  إلى المعلومة بموقع الواب :  أنموذج لمطلب النفاذ*

www.commune kalaasghira.gov.tn  

 

كيفية تقديم ملب للنفاذ إلى  

  المعلومة 

طالب  طرف  من  كتابي  مطلب  تحرير 

  المعلومة على ورق عادي 

  يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية : 

  و العنوان   : االسم و اللقب الشخص الطبيعي

  : التسمية اإلجتماعية و المقر  الشخص المعنوي

الهيكل   و  المطلوبة  بالمعلومة  المتعلقة  التوضيحات 

  المعني  

كيفية   و  المطلب  توجيه 

   اإليداع

وصل * مقابل  الضبط  مكتب  لدى  مباشرة 

  يسلم وجوبا في الغرض  

  على طريق البريد مضمون الوصول  *

  الفاكس  *

  : التالي  العنوان  القلعة الصغرى شارع على  بلدية 

   القلعة الصغرى سوسة 4021الحبيب بورقيبة 

    73  249  953على الرقم : 

 :  على العنوان التالي
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على * التنصيص  مع   ، اإللكتروني  البريد 

طلب نفاذ لمعلومة بالموضوع ، مع اإلعالم 

  بالبلوغ  

communekalaasghiraa@hotmail.com 

في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة و الكتابة من طرف طالب المعلومة أو فاقد السمع أو البصر فإن المكلف بالنفاذ يتولى 

  تقديم المساعدة  

أن * لومة كيفية النفاذ إلى المع  المطلب  إعداد  عند  النفاذ  لطالب  يمكن 

إلى   النفاذ  من  تمكنه  التي  الكيفية  يحدد 

المعلومة و التي يمكن أن تأخذ إحدى الصيغ 

   :التالية 

اإلطالع على المعلومة على عين المكان ، -

  ما لم يكن في ذلك إضرار بها ، 

 ومة ، لالحصول على نسخة ورقية من المع -

من    - إلكترونية  نسخة  على  الحصول 

  المعلومة ، عند اإلمكان  

  الحصول على مقتطفات من المعلومة  -

في صورة عدم توفر المعلومة في الصيغة المطلوبة 

الصيغة  في  المعلومة  بتوفير  مطالبة  البلدية  فإن   ،

  المتاحة 

للنفاذ  المستوجبة  المعاليم 

  إلى المعلومة  

  المبدأ : *

المعلومة  إلى  النفاذ  في  الحق  شخص  لكل 

  بصفة مجانية 

  اإلستثناء :  *

من  جملة  يقتضي  المعلومة  توفير  كان  إذا 

المطلب  صاحب  إعالم  يتم   ، المصاريف 

مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن ال يتجاوز  

ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها المركز  

يم ما يفيد ال يتم تسليم الوثائق المطلوبة إال عند تسل

  دفع ذلك المقابل .

  المبدأ : الحق في النفاذ على المعلومة  
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التي   مكن  يالمعلومات 

  النفاذ إليها  

رفض مطلب النفاذ إلى المعلومة   اإلستثناء :

ان طلب النفاذ يؤدي إلى إلحاق ضرر  ــإذا ك

  بــ :

العالقات  الوطني  و  الدفاع   / العام  األمن 

(          الدولية فيما يتصل بهما / حقوق الغير  

الشخصية   معطياته  الخاصة  حياته  حماية 

  ملكيته الفكرية ) 

  22من القانون عدد    28إلى غاية    24وفقا الفصول  

   2016لسنة 

ال تعتبر هذه المجاالت استثناءات مطلقة لحق النفاذ 

  إلى المعلوم ة: 

على أن يكون   تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ

  الضرر جسيما سواء كان آنيا أو الحقا  

تقديم  *   من  العامة  المصلحة  لتقدير  تكون خاضعة 

و         المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب  

و          يراعي التناسب بين المصالح المراد حمايتها

  الغاية من ملب النفاذ 

هاكات الفادحة لحقوق اإلنسان أو جرائم الحرب أو  ترورية بغاية الكشف عن انال تنطبق اإلستثناءات على : المعلومات الض

  البحث فيها و تتبع مرتكبيها ما لم في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة 

  إذا كانت المعلومة مشمولة جزئيا باستثناء ال يمكن النفاذ إليها إال بعد حجب الجزء المعني باإلستثناء متى كان ممكنا  

  ح المعلومة المشمولة باإلستثناء قابلة للنفاذ إليها وفقا لآلجال و الشروط المنصوص عليها بالتشريع المتعلق باألرشيف تصب

على مطلب النفاذ    في الردّ 

  إلى المعلومة  

أقصاه   أجل  (  في  من   )  20عشرين  يوما 

تاريخ  من  او  بالمطلب  توصله  تاريخ 

  تصحيحه  

  22من القانون عدد    22إلى غاية    14وفا للفصول  

    2016لسنة

على  باإلطالع  النفاذ  طلب  صورة  في 

المكلف   فإن   ، المكان  عين  على  المعلومة 

يقوم   بالبلدية  المعلومة  إلى  النفاذ  و  باإلعالم 

أقصاه    بالردّ  أجل  في  ذلك  عشرة  على 

من تاريخ توّصله بالمطلب أو من    )أيام10(

  تاريخ تصحيحه 

الردّ  حالة  يكون    بالرفض  في  الرفض  قرار  فإن   ،

طرق  و  ’جال  على  التنصيص  مع  معلال  و  كتابيا 

الطعن و الهياكل المختصة بالنظر فيه ( الطعن أمام  

المحكمة   أمام  استئنافيا   / المعلومة  إلى  النفاذ  الهيئة 

  اإلدارية ) 

  أيام بعشرة أيام )   10يوما /    20(  البلدية على مطلب النفاد في اآلجال القانونية     يعتبر عدم ردّ 

  يفتح المجال لطالب النفاد في الطعن في قرار المركز .  رفضا ضمنيا

: و إذا تعلق األمر  أيام )  10( بعشرة أيام (أيام    10يوما و    20يمكن التمديد في اآلجال المذكورة  

  بالحصول أو اإلطالع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل ن مع إعالم طالب النفاذ بذلك  
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إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى البلدية بعنوان سري ن فإنه يتعين على  

رأيه المعلل حول اإلتاحة    البلدية : إعالم طالب المعلومة بالموضوع / استشارة الغير للحصول على

من تاريخ تلقي مطلب النفاد    ) يوما  30ثالثين (  الجزئية أو الكلية للمعلومة و ذلك في أجل أقصاه  

  بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ و يكنون رأي الغير ملزما للمركز 

قي مطلب اإلستشارة ، من تاريخ تل  ) يوما15خمسة عشر (يتوجب على الغي  تقديم رده في أجل  

  يعتبر عدم رده في اآلجال المذكورة ، موافقة ضمنية من الغير . 

إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته ، فإن البلدية تقوم بإعداد و توجيه رد بما يترك أثرا 

  ساعة من تاريخ تقديم المطلب   )48ن ( ثمان و أربعيكتابيا و بصفة فورية على أ ن ال يتجاوز ذلك اجل 

بعدم  النفاذ  طالب  بإعالم  يقوم  إليها  بالنفاذ  المكل  فإن   ، البلدية  غير  هيكل  لدى  المطلب  موضوع  المعلومة  توفر  في صورة 

  من تاريخ توصله بالمطلب   ) أيام 5أجل أقصاه خمسة (اإلختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني ، و ذلك في 

إذا ثبت أن المعلومة التي تحصل عليها طالب النفاذ منقوصة ، فإن البلدية تقوم بتمكينه من المعطيات التكميلية و التوضيحات  

  الالزمة 

  موجب    البلدية غير ملزمة بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون

الطعن في القرار القاضي  

إلى  النفاذ  مطلب  برفض 

  المعلومة 

يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ  

بخصوص مطلبه ، التظلم لدى رئيس البلدية 

التي تلي   يوما  )  20العشرين (في أجل أقصاه  

  اإلعالم بالقرار 

  22من قانون عدد    31إلى غاية    29طبقا للفصول  

  )   2016سنة 

على رئيس البلدية الرد في أقرب اآلجال الممكنة  *

  ) أيام 10عشرة (على أن ال يتجاوز ذلك أجال اقصاه  

  من تاريخ إيداع مطلب التظلم  

اآلجال  * هذا  خالل  البلدية  رئيس  رد  عدم  يعتبر 

    رفضا ضمنيا

لمعلومة في حالة رفض مطلب التظلم من رئيس البلدية أو عند عدم رده  يمكن لطالب النفاذ إلى ا

من تاريخ توصله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى   ) أيام10عشرة (خالل أجل  

من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر    ) يوما20العشرين (المعلومة و طلك خالل اجل ال يتجاوز  

  ن تاريخ الرفض الضمني عن رئيس البلدية أو م

أقصاه   أجال  ذلك  يتجاوز  ال  أن  على  الممكنة  اآلجال  أقرب  في  الدعوى  في  الهيئة  و  تبت  خمسة 

  من تاريخ توصلها بمطلب المطعن و يكون قراراها ملزما للمركز   ) يوما45أربعون (
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المحكمة اإلدارية ، في أجل   أمام  استثنافيا  المعلومة  إلى  النفاذ  الطعن في قرار هيئة  النفاذ  لطالب 

  من تاريخ اإلعالم .   )يوما30الثالثين (

  

  اإلمضاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    معطيات خاصة بالمطالب الواردة على بلدية القـلعة الصغرى /3
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الرقم 

المرجعي 

  للمطلب

  مآل المطلب  تاريخ المطلب   المطلوبة الوثائق 

  اإلجابة   06/2018/ 16  رخصة بناء   4

 اإلجابة   06/2018/ 16  رخصة بناء   5

 اإلجابة   05/2018/ 23نسخة من كتب تكميلي أبرم مع البلدية   6

به   7 قامت  معاوضة  عقد  من  نسخة 

  البلدية 

 اإلجابة   05/2018/ 23

عقد شراء قطعة أرض على ملك بلدية   8

  القلعة الصغرى  

 اإلجابة   06/2018/ 25

ملف خاص ببناء دار الجمعيات بالقلة   9

  الصغرى  

 اإلجابة   10/2018/ 19

البرنامج   10 بإعداد  متعلقة  وثائق 

  اإلستثماري السنوي 

 اإلجابة   11/2018/ 19

و   11 البلدية  مصالح  بين  المراسالت 

أمالك الدولة حول اقتناء مسلك فالحي 

 اإلجابة   11/2018/ 30

 اإلجابة     12/2018/ 07  نسخة من محضر جلسة   13
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  مقترحات لتحسين أساليب و آليات النفـاذ إلى المعلومة ببلدية القـلعة الصغرى   /4

  

لسنة   22من القانون االساسي عدد  34*برمجة دورات تكوين للمكلف للنفاذ إلى المعلومة و نائبيه حسب أحكام الفصل 
2016  .  

*مزيد التنسيق بين مختلف مصالح البلدية لتسيير عمل المكلف بالنفاذ إلى المعلومة و تحسيس جميع األعوان بأهمية  
  دوره 

رف في الوثائق اإلدارية و األرشيف و ذلك لتسهيل التصرف في الوثائق و  *ضرورة النظر في تطوير منظومة للتص
  متابعة مسارها و مصيرها  

  *القيام بدورات تكوينية للمختصين في التصرف في الوثائق و األرشيف 

*الحرص على تطوير موقع الواب و نشر أكثر كم من المعلومات تلقائيا و العمل على تكوين المكلف بالنفاذ  إلى  
  لمعلومة في مجال تحسين موقع الواب .  ا

  

  اإلمضـــــــــاء 

  رئيسة البلدية 

  

  سميحة بوراوي  

  

  

 

 


