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 التقرير السنوي 

 9102حول حق النفاذ إلى المعلومة لسنة 

 

 2102مارس  22المؤرخ في  2102لسنة  22عمال بأحكام  القانون األساسي عدد   

 01وتطبيقا لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد , والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 

لشبيكة عبر موقعها اإللكتروني وعلى صفحة تنشر بلدية ا,  2101ماي  01المؤرخ في 

وذلك تعزيزا لمبدئي الشفافية والمسائلة , التواصل اإلجتماعي المعطيات التي تهم العموم

 .وضمانا لحق األشخاص في اإلطالع على نشاطها

 : الخاص بالبلدية  نشر المعلومة على موقع الواب -0

  www.commune –chebika.gov.tnنشرت بلدية الشبيكة عبر موقعها اإللكتروني 

 :من ذلك , أهم المعطيات المتعلقة بالعمل البلدي في الفترة المذكورة
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 الصفحة المنشورات

 المجلس البلدي الدورات العادية والجلسات اإلستثنائية للمجلس البلدي

 النفاذ إلى المعلومة .2101التقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة لسنة 

 البرنامج اإلستثماري 2101الفني والمالي لسنة  التشخيص

 البرنامج اإلستثماري الجلسات التشاركية

 .ميزانية البلدية   2101إلى سنة 2102ميزانية البلدية من سنة 

 ميزانية البلدية 2101إلى سنة  2102الحساب المالي من سنة 

 المجلس البلدي تركيبة المجلس البلدي الحالي

 المجلس البلدي اللجان ومقرريهاتحديد رؤساء 

 البرنامج اإلستثماري .2121و 2101-2101-2102البرنامج السنوي لإلستثمار لسنوات 

 البرنامج اإلستثماري .جدول متابعة المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي لإلستثمار

 .تقييم األداء 2101إلى سنة  2102تقييم األداء للسنوات من 

 تقييم األداء 2121و 2101- 2101- 2102مناب البلدية من المساعدات 

 مثال التهيئة العمرانية  مثال التهيئة العمرانية 

 اإلستقبال طلبات العروض

 الميزانية  2101المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية لسنة 

 رخص البناء الوثائق المكونة لملف رخصة بناء وتقسيم

 الوثائق اإلدارية .ملف الربط بالشبكاتوثائق 



 

 : "الفايسبوك"النشر على صفحة التواصل اإلجتماعي  -9

تنشر بلدية , تكريسا لمبدأ الشفافية وحرصا على تقديم المعلومة الحينية لكل المواطنين

فخالل , الشبيكة على صفحتها الرسمية كل المستجدات واألحداث المتعلقة بالعمل البلدي 

 : تم نشر   2101سنة 

 الموضوع المنشورات

 صور
 .زيارات ميدانية 

 .نظافة تحمال

 استدعاءات

 .اللجان والمكاتب والمجالس البلديةاجتماعات 

 .الجلسات التشاركية العامة األولى والثانية

 .حمالت تشجير

 محاضر جلسات
تكوين خلية اعداد ومتابعة البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي 

 .2121التشاركي لسنة 

 .تاريخ جلسات اللجان والمجالس والجلسات العامة التشاركية إعالمات

 .وإستشارات, بتّات, طلبات العروض  إعالنات

 .إعالن عن مواعيد الدورات العادية, انتدابات  بالغات

 . 2121التشخيص الفني والمالي لسنة  روابط

  

 :طلبات النفاذ إلى المعلومة -3

 

 هوية الطالب
عدد المطالب 

 الواردة

 كيفية اإلجابة على المطلب كيفية إيداع المطلب

 بريد عادي
بريد 

 إلكتروني
 فاكس

بريد 

 عادي

بريد 

 إلكتروني
 فاكس

 11 10 12 10 10 12 12 شخص طبيعي

 11 13 11 12 10 11 13 شخص معنوي

 01 01 ..:المجموع
 

 : اإلجراءات المتخذة  -4

تفعيال لحق النفاذ يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة تلقي المطالب ومعالجتها      

 .والرد عليها بالتنسيق مع المصالح المعنية وتحت إشراف السيدة رئيسة البلدية

متابعة البريد اإللكتروني للبلدية وإحالة مختلف المطالب للمصالح المعنية ثم  -

 .الرد عليها في اآلجال القانونية

 .   جيل مختلف المطالب في مكتب الضبط ويتم منح رقم مرجعي لكل مطلب تس -
 

 :التكوين  -5

شارك المكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبه في دورة تكوينية حول حق النفاذ إلى 

المعلومة لفائدة اإلطارات المكلفة بالنفاذ منظمة من طرف مركز التكوين ودعم 

 .2101جوان  22و 22الالمركزية يومي 
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