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  2017لسنة  السنوي  تقرير  ال

  حول النفـاذ الى المعلومة ببلدية بن عروس

  

 :االطار العام  -1

 

مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22في اطار تطبیق مقتضیات القانون االساسي عدد 
المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة قامت بلدیة بن عروس عمال بأحكام الفصل  2016

من القانون المذكور تعیین مكلف بالنفاذ الى المعلومة ونائب لھ وذلك بمقتضى  32
  :مقررین كما یلي 

  
  تاریخ القرار  الخطة الوظیفیة  الرتبة  االسم واللقب  

متصرف   محمد الھمامي  مكلف بالنفاذ
  مستشار

كاھیة مدیر الشؤون 
  االداریة

27/03/2017  

  27/03/2017  -  ملحق ادارة  دلندة الزمیطي  النائبة

  
  

 نشر المعلومات بمبادرة من بلدیة بن عروس -2

مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22من القانون االساسي عدد  6تفعیال الحكام الفصل 
2016.  

البلدیة حال انجاز موقع الواب الخاص بھا نشر جملة المعطیات المنصوص علیھا تولت 
  .بالقانون وذلك على غرار القرارات المتعلقة بتعیین المكلفین بالنفاذ الى المعلومة

  .المعطیات المتعلقة بالمكلفین بالنفاذ الى المعلومة -
  .مطلب النفاذ الى المعلومة -
  .مطلب تظلم لدى رئیس الھیكل -
  .مجموعة النصوص التشریعیة والترتیبیة المتعلقة بالحالة المدنیة -
  .مجموعة النصوص التشریعیة والترتیبیة المتعلقة بالعمل البلدي -
  .القانون االساسي المتعلق بالنفاذ الى المعلومة  -
 .2016میزانیة بلدیة بن عروس لسنة  -



 
  .2017میزانیة بلدیة بن عروس لسنة  -
  .2015الحساب المالي لسنة  -
  .2016محاضر الجلسات العادیة للمجلس البلدي لسنة  -
 .2017المخطط التقدیري السنوي إلبرام الصفقات العمومیة لسنة  -
  .محاضر لجان المیزانیة التشاركیة حسب الدوائر البلدیة -

  .وتقوم البلدیة حالیا بتعدیل و تحیین المعطیات المتوفرة

  تكوينال- 3

 2017افریل  5و  4المعلومة ببلدیة بن عروس خالل یومي واكب المكلف بالنفاذ الى  -
  .بمركز والتكوین ودعم الالمركزیة دورة تكوینیة حول موضوع النفاذ الى المعلومة

من  2017افریل  28متعلق بالنفاذ الى المعلومة بقصر البلدیة یوم  يتم تنظیم درس تكوین -
  .بخطط وظیفیة  طرف المكلف بالنفاذ الى المعلومة وبحضور المكلفین

  2017خالل سنةعدد مطالب النفاذ -4

  المآل  عدد المطالب 
  تمت االستجابة  3

  

  خطة العمل- 5

 .بنظامھا القانوني تحسیس جمیع االعوان بأھمیة النفاذ الى المعلومة وتعریفھم  -1
تكوین لجنة متابعة النفاذ الى المعلومة تتولى السھر على تنفیذ خطط العمل المتعلقة  -2

 .بالنفاذ وتقدیم المقترحات الالزمة لتفادي النقائص
وضع برنامج عمل یتعلق باستحثاث نسق تنظیم ارشیف بلدیة بن عروس لما لھ من تأثیر  -3

 .على تكریس حق النفاذ الى المعلومة
 .اعداد برنامج خاص بتصنیف الوثائق االداریة -4

  المكلف بالنفـاذ الى المعلومة

  رئيس النيابة الخصوصية  

 
  
  
  
  
  
  
  


