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 : المقّدمة           
إرساء لمبدأ شفافية اإلدارة والمصالحة مع المواطن . حيث يمكن لكّل  إلى الوثائق اإلداريةيمّثل حّق النفاذ 

نشاط الهياكل العمومية للّدولة عبر الوثائق اإلدارية التي تنشرها بصفة شخص طبيعي أو معنوي اإلطالع على 
جديد باإلدارة العمومية التونسية تلقائية أو إثر تقديم طلب في الغرض ، وبذلك نكون قد أّسسنا لمسار ديمقراطي 

 قوامها المشاركة والتفاعل والتأثير بين هياكل الّدولة والمواطن في إطار الحوكمة الّرشيدة في إدارة المؤّسسات .
 

 : المراجع القانونية
 المتعّلقة بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية النصوص الّتالية :تتضّمن المراجع القانونية 

 فاذ إلى المعلومة ،يتعّلق بالحّق في الن 2016مارس  24مؤّرخ في  2016لسنة  22عدد قانون أساسي  -
 والمتعّلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية ، 2011ماي  26ي المؤّرخ  41المرسوم عدد  -
ماي  26ؤّرخ في ـــــالم 41والمتعّلق بتنقيح وإتمام المرسوم  2011جوان  11المؤّرخ في  54المرسوم عدد  -
 والمتعّلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية ، 2011

 . متعّلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية 2012ماي  05بتاريخ  25منشور رئيس الحكومة عدد  -
 

 عدد المطالب الواردة :
ابة جمطلب واحد للنفاذ تّمت اإلورد على مكتب العالقة مع المواطن والنفاذ إلى المعلومة ببلدية صفاقس 

 عليه خالل اآلجال القانونية .
 
 
 
 



 
 مبادرة اإلدارة البلدية :

اإلدارية في عديد نشاطاتها ، حيث يتّم تسعى البلدية لألخذ بعين اإلعتبار لمتطّلبات قانون النفاذ إلى الوثائق 
إنجاز موقع واب جديد للبلدية يحتوي على رابط للبيانات المفتوحة مع إّتخاذ اإلجراءات الضرورية نحو تمكين المواطن 
في التمّتع بخدمات اإلدارة اإللكترونية بالقطاع البلدي وذلك بوضع المطبوعات اإلدارية على الخّط ، الوثائق 

 ية للحالة المدنية ...الضرورية لرخص البناء واألشغال ، الوثائق الضرور 
كما أخذت بعين اإلعتبار تطبيق مبدأ النفاذ إلى الوثائق اإلدارية بالبلدية وتطبيق هذا الحق والقوانين المتعّلقة 

             به .
 : وسائل أخرى للنفاذ إلى المعلومة

وتقارير النشاط   تنشر بلدية صفاقس على صفحتها الّرسمية )فايسبوك( العديد من الوثائق مثل البالغات
ومشاريع وبرامج واجتماعات المجلس البلدي وحمالت النظافة والعناية بالبيئة ومتابعة تنفيذ بعض قرارات الهدم واإلزالة 

 ومختلف القرارات المتعّلقة بالمخالفات الصحية والبيئية .
 

 قائمة في األشخاص المكّلفين بالنفاذ إلى المعلومة :
 مساعد تقني ومكّلف بمكتب العالقة مع المواطن والنفاذ إلى المعلومة . محمد بن عمارة : -
 
 

 
 
 
 
 


