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 وزارة الشؤون احمللية والبيئة 
  يـة بن عـروسوال  

  بلديـة بن عـروس
  اإلدارة الفرعية  للشؤون اإلدارية

  

  

  2017تقرير الثالثي االول لسنة  

  حول النفـاذ الى المعلومة ببلدية بن عروس
  

 :االطار العام  -1
 

 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22في اطار تطبیق مقتضیات القانون االساسي عدد 
من القانون  32الفصل  بأحكامالمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة قامت بلدیة بن عروس عمال 

  :ومة ونائب لھ وذلك بمقتضى مقررین كما یلي لن مكلف بالنفاذ الى المعیالمذكور تعی
  

  تاریخ القرار  الخطة الوظیفیة  الرتبة  واللقباالسم   
  27/03/2017  كاھیة مدیر الشؤون االداریة  متصرف مستشار  دمحم الھمامي  مكلف بالنفاذ

  27/03/2017  -  ةملحق ادار  دلندةالزمیطي  النائبة
  

یھ ضن حال انتخابھا وفقا لما یقتیعلى ان تتولى البلدیة اعالم ھیئة النفاذ الى المعلومة بقرارات التعی
  القانون

  
 نشر المعلومات بمبادرة من بلدیة بنعروس -2

  .2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22ي عدد من القانون االساس 6الفصل  الحكامتفعیال 

الخاص بھا نشر جملة المعطیات المنصوص علیھا بالقانون وذلك  تولت البلدیة حال انجاز موقع الواب
  .المكلفین بالنفاذ الى المعلومة نیبتعی تعلقةعلى غرار القرارات الم

  .بالمكلفین بالنفاذ الى المعلومة تعلقةالمعطیات الم -

  .مطلب النفاذ الى المعلومة -

  .مطلب تظلم لدى رئیس الھیكل -

  .المتعلقة بالحالة المدنیة بیةوالترتیمجموعة النصوص التشریعیة  -

  .المتعلقة بالعمل البلدي مجموعة النصوص التشریعیة والترتیبیة -



  .النفاذ الى المعلومةباالساسي المتعلق  نلقانوا  -

  .2016میزانیة بلدیة بن عروس لسنة  -

  .2017میزانیة بلدیة بن عروس لسنة  -

  .2015ة نسالحساب المالي ل -

  .2016البلدي لسنة محاضر الجلسات العادیة للمجلس  -

  .2017الصفقات العمومیة لسنة  إلبرامالتقدیري السنوي  المخطط -

  .محاضر لجان المیزانیة التشاركیة حسب الدوائر البلدیة -

  .تحیین المعطیات المتوفرةو وتقوم البلدیة حالیا بتعدیل 

  تكوين- 3

بمركز والتكوین  2017افریل  5و  4المكلف بالنفاذ الى المعلومة ببلدیة بن عروس خالل یومي  واكب

  .دورة تكوینیة حول موضوع النفاذ الى المعلومةودعم الالمركزیة 

  خطة العمل- 4

الخاص بھا وذلك من  بالنظام القانونيتحسیس جمیع االعوان بأھمیة النفاذ الى المعلومة وتعریفھم  -1
 .خالل عرض ینظم خالل االسبوع االخیر من شھر افریل

نفاذ الى المعلومة تتولى السھر على تنفیذ خطط العمل المتعلقة بالنفاذ وتقدیم تكوین لجنة متابعة ال -2

 .المقترحات الالزمة لتفادي النقائص

وضع برنامج عمل یتعلق باستحثاث نسق تنظیم ارشیف بلدیة بن عروس لما لھ من تأثیر على تكریس  -3

 .حق النفاذ الى المعلومة

 .یةاعداد برنامج خاص بتصنیف الوثائق االدار -4

  

 المكلف بالنفـاذ الى المعلومة


