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République Tunisienne 

Commune de Mahdia 
 الجمهورية التونسية

 بلدية المهدية
 اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس واإلعالم والتواصل

 

 إلى السيد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة 

 

 2020: تقرير نشاط سنوي حول النفاذ إلى المعلومة بعنوان سنة الموضوع. 

 جداول :المصاحيب 
 

 2102مارس  22المؤرخ في  2102لسنة  22في إطار تفعيل القانون األساسي عدد   

بعنوان سنة  المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة اتخذت بلدية المهدية جملة من اإلجراءات بخصوص النفاذ إلى المعلومة

شكل والمعنوي ساهم بإال ان الظرف الصحي االستثنائي )انتشار فيروس كورونا( وتأثيره المالي والمادي  2121

كبير في عدم تحقيق األهداف المرجوة واالكتفاء بالسير العادي للعمل من خالل التفاعل مع مطالب النفاذ للمعلومة 

) من حيث الردود والتنسيق مع المصالح المعنية لتوفير المعلومة( أو من حيث النشر التلقائي للمعلومة بموقع 

 ي للبلدية لعديد المعلومات والوثائق ذات الصلة بالعمل البلدي. الواب او بموقع التواصل االجتماع

فقد اقترحنا إحداث لجنة استشارية ببلدية المهدية لتقديم االستشارة للمكلف بالنفاذ  2121وبخصوص برنامج 

ون كمن القانون األساسي المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة ونقترح أن ت 62للمعلومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 

تركيبتها من السادة رئيس البلدية والكاتب العام والمكلف بالنفاذ والمسؤول عن األرشيف والمسؤول عن اإلعالمية 

شهر أ ةوكل من ترى الخلية ضرورة لحضور أعمال اللجنة كما اقترحنا أن تكون جلسات الخلية دورية كل ثالث

قبل أسبوع من انعقاد الدورات العادية للمجلس البلدي وتكون محاضرها التقارير الثالثية ترفع لإلعالم للمجلس 

 البلدي ولهيئة النفاذ للمعلومة.

بتطبيق المقترحات  2120ما سبق ذكره بخصوص الظرف الصحي االستثنائي سنسعى خالل سنة  بناء علىو

 2120فيفري  22في جلسته المنعقدة بتاريخ خاصة وأن المجلس البلدي  2102المنصوص عليها في تقرير نشاط 

مل البلدي وتقريب والتي من شأنها ان تساهم في التعريف بالع 2120صادق على الخطة االتصالية التالية لسنة 

 اإلدارة للمواطن ونشر المعلومة بالنجاعة المطلوبة وفي إطار الشفافية:

 0100الخطة االتصالية 

 الوسيلة الهدف التاريخ أو التوقيت الفئة المستهدفة الجهة المنظمة او المشرفة

وسائل اإلعالم المكتوبة 

 والمسموعة والمرئية.

اإلدارة  –المجتمع المدني 

اإلدارات المركزية  –البلدية 

 الخارج-والجهوية والمحلية 

مباشرة إثر انتهاء 

 كل دورة عادية

المعرفة الدورية للعمل 

 البلدي 

عقد ندوات صحفية 

 منتظمة

شركة أو مؤسسة عمومية 

 أو خاصة

حسب نوعية  المستفيدون من المشروع 

المشروع مثل 

مشاريع التعاون 

الدولي أو البرامج 

االستثمارية 

 التشاركية

التعريف بمنجزات او 

مشاريع بلدية وترغيب 

المواطن في إبداء 

 الرأي

إنجاز ومضات 

 إشهارية 
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لجنة اإلعالم والتواصل 

ببلدية المهدية بالشراكة مع 

متطوعين من المجتمع 

 المدني + اإلدارة البلدية

اإلدارة  –المجتمع المدني 

ارات المركزية اإلد –البلدية 

 الخارج-والجهوية والمحلية 

انطالق البث غرة 

عبر  0100جانفي 

مداخلة لرئيسة 

 البلدية.

مزيد القرب للمواطن 

 إلسداء المعلومة.

إطالق قناة يوتيوب 

 وحساب تويتر.

لجنة اإلعالم والتواصل + 

اإلدارة البلدية + المجتمع 

 المدني

اإلدارة  –المجتمع المدني 

اإلدارات المركزية  –البلدية 

 الخارج-والجهوية والمحلية 

دوري من خالل 

تخصيص مكتب قار 

+ ركن بموقع الواب 

 للبلدية

تفعيل دور المجتمع 

المدني في نشر 

 المعلومة

إحداث مساحة 

للمواطن داخل 

 البلدية

المجتمع  –المجلس البلدي 

المدني )من خالل برمجة 

 ضوع معين(مو

اإلدارة  –المجتمع المدني 

اإلدارات المركزية  –البلدية 

 الخارج-والجهوية والمحلية 

جلسة عمل منتصف 

 كل شهر 

التشجيع على التواصل 

الرقمي باعتبار الفائدة 

االقتصادية 

 والصحية....

عقد الجلسات مع 

مكونات المجتمع 

المدني عبر الوسائل 

 الرقمية المتطورة

البلدي من خالل المجلس 

 عقد دورة استثنائية للغرض

اإلدارة  –المجتمع المدني 

اإلدارات المركزية  –البلدية 

 -والجهوية والمحلية 

 الخارج

تعزيز الشراكة مع  0100جانفي 

المؤسسات اإلعالمية 

 وتطوير اإلعالم البلدي

توقيع اتفاقيات مع 

مختلف وسائل 

اإلعالم المرئية 

والمسموعة 

 والمكتوبة

فريق العمل الذي سيتم 

اختياره من قبل المجلس 

البلدي وباقتراح من لجنة 

 اإلعالم.

اإلدارة  –المجتمع المدني 

اإلدارات المركزية  –البلدية 

 الخارج-والجهوية والمحلية 

تصدر كل آخر يوم 

من الشهر والبداية 

 .0100جانفي  10

التعريف بالعمل البلدي 

والتسويق الجيد لمدينة 

للتشجيع على المهدية 

االستثمار وخلق موارد 

 الثروة.

إنجاز نشرية شهرية 

 إلكترونية وورقية

لجنة اإلعالم والتواصل + 

 المجتمع المدني

تركيز الشاشات  متساكنو المنطقة البلدية

خالل الثالثي األول 

باعتبار  0100لسنة 

احترام إجراء 

 الشراءات العمومية.

النقل المباشر لفعاليات 

جلسات المجلس 

واللجان والجلسات 

العامة لمزيد تكريس 

تثبيت شاشات 

إلكترونية باألماكن 

 ةالعام
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مبدأ المساواة 

 والشفافية.

نقل جميع اإلعالمات 

والومضات وما يخص 

العمل البلدي وما 

يساهم في التنمية وما 

يساهم كذلك في 

التنشيط الثقافي 

 والتآزر االجتماعي.

لمتابعة التطور الرقمي  0100جانفي  اإلدارة البلدية المجلس البلدي

السريع وتجديد آليات 

 اإلعالم والتواصل.

انتداب أو التعاقد مع 

تقني في التواصل أو 

مع شركة خاصة في 

 المجال.

متابعة الوضع  0100جانفي  اإلدارة البلدية المجلس البلدي

اإلعالمي بالجهة وأهم 

 األنشطة 

انتداب أو التعاقد مع 

صحفي أو شركة 

 خاصة في المجال.

 

المكلف بالنفاذ بالمعلومة 

 ببلدية المهدية

 ياسين صفر

 البلدية ةرئيس اطلعت عليه

 فائزة بوبكر

 


