
          
  

          

 ةعلومخلية النفاذ إىل امل        
   *  *  *   *  * 

 

 ةـيـبـيـلـة قـديـلـبـب ـمـعـلـومـةى الـلإاذ ـفـنـة الـّيـلـاط خـشـول نـر حـريـقـت

 2020 ديـسـمـبــر  -  أكــتــوبــر
      

المؤرخ    2016نة  لس  22دد  ـالقانون األساسي عمنه ، وبأحكام    32الدستور وخاصة الفصل  ال بأحكام  عم  
  19وتطبيقا لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد   ،حق في النفاذ إلى المعلومةالالمتعلق ب  2016مارس    24في  

على صفحة التواصل االجتماعي  قليبية عبر موقعها االلكتروني و   تنشر بلدية  ،  2018ماي    18المؤرخ في  
الشفافية والمساءلة وضمانا لحق األشخاص في االطالع على    المعطيات التي تهم العموم وذلك تعزيزا لمبدأي  

خلي  نشاطهـــا   اوتتلقى  النفاذ  ة  مطالب  عليهاإلنفاذ  الواردة  المعلومة  مع    لى  بالتنسيق  عليها  وتجيب  وتدرسها 
 اإلدارات والمصالح المعنية للبلدية.

 المكلفون بالنفاذ: * 

 : لى المعلومة من السادةإة النفاذ تتكون خلي      
 .   .  .   .   .   : رئيس   .  رـديـكاهية م ،سـيـرئ فمتصر   امـري الحج  ـشك -
 : عضو رئيس مصلحة  .   .   .   .   .   .   مركزي،س شوشان محلل ـأني -
 عضو   :مصلحةرئيس  ،رشيفاألفي الوثائق و مستشار ف متصر   رــيـاح باكــنج -

   المعلومة: لى إنفاذ المجال في  االجـــراءات المتخـــــذة* 

يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة تلقي المطالب ومعالجتها والرد عليها بالتنسيق مع  تفعيال لحق النفاذ،    -
  المصالح المعنية البلدية

 على البلدية ثم الرد عليها في اآلجال القانونية  متابعة البريد االلكتروني لمختلف المطالب المحالة -
في  –   وصل  للطالب  ويسلم  مطلب  لكل  مرجعي  رقم  منح  ويتم  خاص  سجل  في  المطالب  مختلف  تسجيل 

 الغرض  

  :لى المعلومةإالنفاذ  *     

على حق النفاذ إلى المعلومة لكل شخص    التاسعفي فصله    2016لسنة    22نص القانون األساسي عدد     
أو   قليبيةوقد    ،معنوي طبيعي  بلدية  على  الرابعةخالل    ورد  موزعة    نفاذ   مطلب   22  : 2020سنة  ل  الثالثية 

 : كاآلتــي



 7: .    .  .  .  .طلب نفاذ إلى قرارات هدم و سدم  -
 2 : .  هندسيمثال  /لى رخص بناء طلب نفاذ إ -
 3:   .  .  .طلب نفاذ إلى رخص تقسيم و تهيئة  -
 2:   .  .مقتطف من مثال التهية طلب نفاذ إلى  -
 5: .   .  .   .  .  .  .  .  .طلب نفاذ إلى وثائق إدارية  -
 1:  . رئيسي شهادة في مسكنإلى طلب النفاذ  -
 1:   .  .  .  .طلب النفاذ إلى تاريخ ترسيم مسكن  -
 1:   .  .  .  . الجمعيات المنتفعة بتمويل عمومي -

 هوية طالب النفاذ: * 

 ومطلب واحد من شخص معنوي  أشخاص طبيعيينمن  ةرد او لب نفاذ مط 21   
 إتاحة الوثائق:  •

وثائق )غير موجودة، عدم االختصاص، في   4وثيقة وعدم إتاحة    18إتاحة    ت مطلب نفاذ تم  22من بين     
 طور اإلجابة( 

 اإلجابة على مطالب النفاذ: •
عن    مباشرة أوبالنسبة للمطالب التي ترد مباشرة يتم الرد عليها كتابيا وتضمن بمكتب الضبط للبلدية أو       

 .طريق موقع واب البلدية
النفاذ البحث عن الوثيقة    ةوتتولى خلي  عادة ما يتم إرسال مطلب النفاذ إلى المصلحة المعنية باإلجابة       

 . وتوجيههموضوع الطلب أو مساعدة طالب النفاذ 
 إجراءات الحصول على الوثيقة:   •

أسبوع        يتجاوز  ال  وجيز  وقت  في  بالنفاذ  المعنية  الوثيقة  على  الحصول  أقصىيتم  في    وفي  الحاالت 
  .جال القانونيةاآل

 :قليبية ستباقي عبر موقع بلدية النشر اإل

   تهبالمصادقة على مراجع تعلق الم مر واأل بلدية قليبيةل مثال التهيئة العمرانية  -
 2020متابعة إنجاز الصفقات لسنة  -
 2020لصفقات المنجزة خالل سنة  جدول قيادة لمتابعة تنفيذ ا -
 محاضر جلسات المجلس البلدي  -
 المتابعة الشهري ة لميزاني ة الموارد -
 ت المتابعة الشهري ة لميزاني ة النفقا -
 البلدية  ت القـرارا -

http://openbaladiati.tn/dataset/plan-d-amenagement-urbain-commune-de-kelibia
http://openbaladiati.tn/dataset/suivi-des-marche-public-2018-commune-de-kelibia
http://openbaladiati.tn/dataset/suivi-des-marche-public-2018-commune-de-kelibia
http://openbaladiati.tn/dataset/suivi-des-marche-public-2018-commune-de-kelibia
http://openbaladiati.tn/dataset/suivi-de-l-execution-des-marches-2019-commune-de-kelibia
http://openbaladiati.tn/dataset/suivi-de-l-execution-des-marches-2019-commune-de-kelibia
http://openbaladiati.tn/dataset/les-seances-de-conseil-municipal-commune-de-kelibia
http://openbaladiati.tn/dataset/budget-mensuelle-recette-municipalite-kelibia
http://openbaladiati.tn/dataset/budget-mensuelle-depense-municipalite-kelibia
http://openbaladiati.tn/dataset/budget-mensuelle-depense-municipalite-kelibia
http://openbaladiati.tn/dataset/budget-mensuelle-depense-municipalite-kelibia
http://openbaladiati.tn/dataset/arretes-communal-commune-de-kelibia


بين   - األطراف  ثالثية  شراكة  قليبية  اتفاقية  الفساد  الو بلدية  لمكافحة  الوطنية  لحقوق    والمعهد هيئة  العربي 
 االنسان  

 لتحويل النفايات  مركز  المبرمة بين بلدية قليبية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلنجاز اإلتفاقية -
 قائمة الوثائق اإلدارية المتوفرة إلكترونيا:  -
. ثالثة كراس شروط بالعربية ذات طلب عالي مع إضافة رابط بوابة رئاسة الحكومة الذي يضع للعموم  1 

 ض األنشطة في مختلف المجاالت.جميع كراسات الشروط لممارسة بع
 . مطلب النفاذ إلى الوثائق اإلدارية.2 
 . مطلب تظلم إلى رئيس البلدية.3 
 . دليل اإلجراءات الخاص بالنفاذ.4 

* إحداث وتصميم صفحة واب خاصة بالنفاذ وسياسته بها كل الروابط الضرورية وفق ما ورد في المنشور 
 التفسيري. 

معه   يسهل  شكل  في  الواب  موقع  أركان  ضمن  إدراجها  تم  اإلدارية  الوثائق  على  المواطن  الطالع  وتسهيال 
 النفاذ إليها من قبل العموم. 

* معطيات حول برامج الهيكل وانجازاته ونتائج طلبات العروض ذات الصلة مع وجود رابط للمرصد الوطني 
 للصفقات العمومي.

 برامج المعروضة للعموم ونتائجه.* اإلستشارات والمشاريع وال

   

http://openbaladiati.tn/dataset/convention-entre-l-inlucc-commune-de-kelibia-et-l-aihr
http://openbaladiati.tn/dataset/convention-municipalite-de-kelibia-et-l-anged

