
 معطيات عامة حول اإلجراءات المتخذة لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة

          

ملخص لخطة العمل التي تم إعدادها 
 ومدى تقدم إنجازها

معطيات حول الدورات التكوينية 
المتعلقة بتكريس حق النفاذ 

 للمعلومة
 والتوصيات  اإلقتراحات اإلجراءات المتخذة في مجال التصرف في الوثائق واألرشيف

 

 دافـــــــاأله

 ةـــــاألنشط

 ؤولـــــالمس

 المتدخلــون

 ازــــــــاإلنج

 

  20:  ددـــالع*

 :  المحتوى* 

حلقة نقاش حول النافذ إلى -

 المعلومة .

دورة تكوينية حول البيانات  -
المفتوحة وكيفية إستخدام 

 المنصات المبرمجة.
  

 *التنظيم : 

واألرشيف والملفات المستخرجة من عملية  تنظيم الوثائق  -

الفرز والتي لم تستوف بعد مدة حفظها كأرشيف وسيط وذلك 

 و الوثيقة وسنة إنشائها.تيبها وترفيفها حسب عنوان الملف أبتر

 تنظيم ملفات رخص البناء وترفيفها وحفظها. -

تنظيم عملية اإلطالع على األرشيف الوسيط ويتم ذلك بتعمير  -

" يتم  األرشيف إستمارة طلب اإلطالع علىمطبوعة تسمى " 

إمضاؤها من قبل طالب الوثيقة ومن قبل المسؤول على مصلحة 

 الوثائقالتصرف في الوثائق واألرشيف بضمان عدم ضياع 

 ولتحمل المسؤولية عند اإلقتضاء.

الخاصة باليوم الوطني  الوثائقيةي المعارض المشاركة ف -

 . 0212/0222لألرشيف بين سنتي 

ي لمائوية بلدية أريانة سنة المشاركة في المعرض التاريخ -

0222. 

 * المعالجة : 

 فرز أرشيف اإلدارة المركزية. -

مزيد توعية المواطنين  -

إلى المعلومة في  النفاذبحق 

 شتى قطاعات العمل البلدي.

النفاذ التكوين في مجال  -

إلى المعلومة داخل الهيكل 

 .العمومي



 فرز أرشيف الدائرة البلدية بأريانة المدينة. -

 العليا. فرز أرشيف الدائرة البلدية بأريانة -

 فرز أرشيف الدائرة البلدية بالمنازه. -

يتم إتالف الوثائق التي إستوفت مدتها بعد كل عملية فرز 

القانونية حسب جداول مدد إستبقاء الوثائق المشتركة 

والخصوصية وذلك بتعمير جدول بياني للوثائق المعدة لإلتالف 

 في نظيرين وإرسالها إلى مؤسسة األرشيف الوطني للتأشير

عجين عليها بالموافقة ويتم اإلتالف عن طريق العجن بمصنع 

الورق بعد أن يتم إعداد محضر إتالف في الغرض يمضى من 

 قبل األطراف المشاركة في عملية اإلتالف.

تكوين خصوصي صلب مؤسسة األرشيف الوطني *التكوين : 
 في شكل يوم دراسي 

 "التصرف في األرشيف  الدورة األولى حول-
 بتاريخالجاري والنفاذ إلى الوثائق اإلدارية" 

 .0212أفريل  11 

المنظومة الوطنية للتصرف اإللكتروني في الدورة الثانية حول " -

 .0212أكتوبر  02بتاريخ  ( "GECالمراسالت )
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عدم اإلختصاص*قرار تراتيب صحية19

1540المجموع
المطلوبةعدم المقدرة على دفع القيمة المالية -6,عدم إتاحة المعلومة في الشكل المطلوب-5,عدم إتاحة جزء من المعلومة-4,إنقضاء اآلجال-3,عدم تبرير الرفض-2, رفض المطلب-1:أسباب التظلم 3

عدم الرد–3, الرفض -2, القبول-1:الرد على مطلب التظلم 4

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

بلدية أريانة



علومةالتزام الهيكل بالنشر التلقائي للمبيانات حول مدى 

مالحظاتلم تحينلم تنشرنشرتالمعلومةر/ع
*والبرامج التي تهم العمومالسياسات1

2
للمواطن قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلمها

ل للحصول عليها والشروط واآلجال واألطراف والمراحوالوثائق الضرورية

*المتعلقة بإسنادها
*لنشاط الهيكلاإلطار القانوني المنظم3

4
ة الوصول وتنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية وكيفيالمهام الموكولة إليه

*إليها والميزانية المرصودة له مفصلة
*المعلومات المتعلقة بالبرامج واإلنجازات ذات الصلة بنشاطه5

6
واللقب، اإلسم:في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات التاليـة إسميةقائمة

*الرتبة، الخطة الوظيفية، البريد اإللكتروني المهنــــي، الهاتف والفاكس

التي يسديها الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدماتقائمة7

*الهيكل
دليل الخدمات بالبوابة*التي يسديها الهيكلشروط منح التراخيص8

*والمصادق عليها ونتائج تنفيذها الصفقات العمومية المبرمجة9
*طبقا للمعايير المهنية الدوليةتقارير هيئات الرقابة10
*أو المصادقة عليهااإلنضماماالتفاقيات التي تعتزم الدولة 11

12
بما في ذلك النتائج وتقارير واإلجتماعيةواإلقتصاديةالمعلومات اإلحصائية

*اإلحصائية طبق مقتضيات قانون اإلحصاءالمسوحات

13
ع المعلومات المتعلقة بالمالية العمومية خاصة المتعلقة بالميزانية وكيفية توزي

*النفقات وأهم مؤشرات المالية
*اإلجتماعيةالمتوفرة حول البرامج والخدمات المعلومات14
*اإلطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة15
*دليل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها16
*المتعلقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلمالمطبوعات17
*نشر تقارير الهيكل حول النفاذ إلى المعلومة18
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