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 إلى السيد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة 

 

 بعنوان سنة  : تقرير نشاط سنوي حول النفاذ إلى المعلومةالموضوع

2019. 

 

المتعلق  2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22في إطار تفعيل القانون األساسي عدد   

تبعا وبخصوص النفاذ إلى المعلومة بالنفاذ إلى المعلومة اتخذت بلدية المهدية جملة من اإلجراءات 

رفق موتعزيزا لمبادئ الشفافية والمساءلة وتحسينا لجودة النصت عليه مجلة الجماعات المحلية لما 

العام ودعم مجال التشاركية والبحث العلمي. تم تعيين مكلف بالنفاذ للمعلومة ونائبه ونشر أسمائهم 

 وكيفية االتصال بهم بموقع الواب وبصفحة التواصل االجتماعي. 

نشر عديد المعلومات بمبادرة من بلدية المهدية تبعا بموقع الواب " بوابة بلدية المهدية "  ويهتم

 في: وتتمثل المعلوماتوبالتنسيق مع مصلحة األساليب واإلعالمية لقانون األساسي لمقتضيات ا

 ومحاضر اللجانمحاضر جلسات الدورات التمهيدية والعادية واالستثنائية والتشاركية  -
 النظام الداخلي لمجلس بلدية المهدية -

  2020و 2019ميزانية البلدية لسنتي  -

 2018الحساب المالي لسنة  -

 المشاريع البلدية  -
 وميةمالصفقات الع -
 المديونية البلدية -
 التنظيم الهيكلي لبلدية المهدية  -
عديد الروابط بمواقع الواب الرسمية تتضمن النصوص القانونية والتفسيرية المنظمة لنشاط  -

 الجماعات المحلية 
 ال بهم عنوان مقر البلدية والدوائر وأسماء اإلطارات البلدية ومهامهم وكيفية االتص -

  2020المخطط االستثماري التشاركي  -

 الخدمات التي تسديها اإلدارة البلدية وشروط التراخيص التي سيديها الهيكل -
 األمالك البلدية -
 المعدات البلدية -
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 التعاون الدولي -
 شروط منح التراخيص بمختلف أنواعها -

 2018و 2017و  2016نتائج تقييم أداء بلدية المهدية بعنوان  -

 المتعلقة بالنفاذ  المطبوعات -
 نشر تقارير الهيكل حول النفاذ إلى المعلومة -

تم تنظيم عديد االجتماعات العامة المتعلقة بالعمل البلدي مثل إعداد الميزانية التشاركية كما 

والبرامج االستثمارية التشاركية والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني في تدعيم العمل البلدي 

وقع مباالطالع على مختلف األنشطة والمداخالت  ويمكنيئي واالقتصادي وخاصة ذات البعد الب

 الواب لبلدية المهدية.

mahdia.gov.tn-www.commune 

  Commune de Mahdia: أو صفحة التواصل االجتماعي 

كما اقتضى تنفيذ قانون النفاذ إلى المعلومة تنظيم الوثائق واألرشيف وتصنيفه لما له عالقة وطيدة 

تطبيقا  تنظيم األرشيف بالبلديةاالنطالق في حملة في توفير المعلومة الحقا وقد تم في هذا السياق 

بالتنسيق  المتعلق باألرشيف 1988أوت  02المؤرخ في  1988لسنة  95قانون عدد اللمقتضيات 

العمل على يتم و مع مصلحة األرشيف ببلدية المهدية كما تم اإلشارة إليه في تقريرنا للسنة المنقضية

برمجة مركز بلدي لألرشيف ضمن المشاريع التنموية للبلدية أو المشاريع االستثمارية التشاركية 

 .أو مشاريع التعاون الالمركزي

إحداث لجنة استشارية ببلدية المهدية لتقديم  مجددافقد تم اقترحنا  2020وبخصوص برنامج 

من القانون األساسي المتعلق بالحق  36االستشارة للمكلف بالنفاذ للمعلومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 

ونقترح أن تكون تركيبتها من السادة رئيس البلدية والكاتب العام والمكلف بالنفاذ  في النفاذ للمعلومة

والمسؤول عن اإلعالمية وكل من ترى الخلية ضرورة لحضور أعمال والمسؤول عن األرشيف 

اللجنة كما اقترحنا أن تكون جلسات الخلية دورية كل ثالث أشهر قبل أسبوع من انعقاد الدورات 

العادية للمجلس البلدي وتكون محاضرها التقارير الثالثية ترفع لإلعالم للمجلس البلدي ولهيئة النفاذ 

 .للمعلومة

 

ف بالنفاذ بالمعلومة المكل

 ببلدية المهدية

 ياسين صفر

 البلدية ةرئيس اطلعت عليه

 فائزة بوبكر

http://www.commune-mahdia.gov.tn/

