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نائب المكلف بالنفاذ 

 المعلومةإلى 
  

 هذه الخانة ضمت وتمكن العموم من طلب المعلومة ) انجليزي/فرنسي/عربي(خانة  بموقع واب الديوان  إضافة

  : اآلتي ذكرها الوثائق كل

 نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومةو  المكلف بالنفاذ إلى المعلومة •

  .مطلب النفاذ •

  .مطلب تظلم •

 .الوثائق اإلدارية المعلومة أو طالبي لفائدة إجراءات دليل •

 .اإلطار القانوني و الترتيبي المنظم للنفاذ للمعلومة •

 Publications/our/النشريات") انجليزي/فرنسي/عربي(خانة  بموقع واب الديوان كما تمت إضافة 

Publications  " الهيكل من وضع كل تمكن مبوبة و مطابقة لما جاء بقانون النفاذ إلى المعلومة

الوثائق مثل الميزانية و  تقارير النشاط حتى يتكمن طالب المعلومة من اإلطالع عليها دون الرجوع إلى 

تفعيال آللية النشر اإلستباقي المنصوص عليه في  الهيكل، لكنها تبقى منقوصة من العديد من الوثائق

  .فصول قانون النفاذ إلى المعلومة

 فاذ إلى المعلومة الواردة على الديوان معطيات حول مطالب الن .2

  لب نفاذامطالديوان رد على لم ي، 2020خالل سنة 

  معطيات حول مطالب التظلم الواردة على الديوان

  .لم يرد على الديوان مطلب تظلم

 تطور عدد مطالب النفاذ   .3

  2020  2019  2018  سنة 

  0  1  0  عدد المطالب
 

 :بالنشر التلقائي للمعلومة معطيات حول اإللتزام .4
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�� ا���ر ط��� ا����و�� ا����� �����ل  � �ظ�ت طر

المهام الموكولة الى الديوان و تنظيمه  الهيكلي  و عنوان   1

مقره الرئيسي و مقرات اإلدارات الجهوية و كيفية الوصول 

  .اليها

وقع نشر كل البينات الخاصة بالديوان 

  .الديوان الكترونيا عبر موقع واب

  

المعلومات المتعلقة بالبرامج و اإلنجازات ذات الصلة   2

   بنشاطه

يقع نشر كل النشريات و الوثائق الترويجية 

للوسط الغربي كلما تم تحيينها بعنوان كل 

سنة وذلك عبر الموقع في صورة يمكن 

 .تحميلها

 الموادوقع نشر الدراسات المنجزة حول 

عبر  الغربي الوسط إقليم بواليات اإلنشائية

  .موقع واب الديوان

  

الشهادات التي يسلمها للمواطن و الوثائق الضرورية   3

للحصول عليها و الشروط و الآلجال و األطراف و 

  المراحل المتعلقة بإسدائها

  لم تنشر

  

    موقع واب الديوانب نشر   اإلطار القانوني المنظم لنشاط الديوان  4

    لم تنشر  الميزانية المرصودة له  5

قائمة اسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة تتضمن   6

 32البيانات المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل 

  .من هذا القانون

  نشرت

  

قائمة الوثائق المتوفرة لدى الديوان إلكترونيا أو ورقيا و   7

  المرتبطة بالخدمات التي يسديها و الموارد المرصودة
  لم تنشر

  

لمصادق على ميزانيتها و الصفقات العمومية المبرمجة و ا  8

  م الديوان إبرامها و نتائج تنفيذهاالتي يعتز 
  نشرت

  

    لم تنشر  .تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية  9

االتفاقيات  التي يعتزم الديوان  االنضمام اليها أو   10

  المصادقة عليها
  لم تنشر

  

المعلومات اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية بما في   11

ذلك نتائج و تقارير المسوحات اإلحصائية التفصيلية طبق 

  مقتضيات قانون اإلحصاء

" والية في ارقام " يقع إعداد ثالث نشريات

خاصة بواليات الوسط الغربي سنويا و يقع 

نشرها الكترونيا عبر الموقع في صورة يمكن 

  .تحميلها

ا يمكن اإلطالع عليها على عين المكان كم

  .او استعارتها من مكتبة الديوان

  

بالمالية العمومية بما في ذلك  ةعلقالمعلومات المت  12

  المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية
  لم تنشر

  

المعطيات المتعلقة بالمديونية العمومية و الحسابات   13

كيفية توزيع النفقات العمومية و أهم مؤشرات  الوطنية  و

  .المالية العمومية

  لم تنشر

  



�� ا���ر ط��� ا����و�� ا����� �����ل  � �ظ�ت طر

    نشر اإلطار القانوني و الترتيبي المنظم للنفاذ للمعلومة  14

    نشرت  .المطبوعات المتعلقة بمطالب النفاذ و إجراءات التظلم  15

    نشرت .المعلومة أو الوثائق اإلدارية طالبي لفائدة إجراءات دليل  16

تقرير النفاذ الخاص بسنة  نشر نشر تقارير الهيكل حول النفاذ إلى المعلومة  17

2018،2019، 2020  

  .و سيقع نشر كل تقرير وافينا الهيئة به 

  

 

 لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة المقترحات و التوصيات  .5

الديوان على توفير و نشر كل التقارير و  عملفي إطار مشروع هيكلة موقع الواب الخاص به مزيد العمل  �

  .المعطيات الي يتوجب نشرها

  .مراجع الحسابات في هذا المجالفي تقارير توصيات ما ورد من العمل على تنفيد  �

  .إصدار مذكرات عمل لتنظيم و تسهيل عمل المكلف بالنفاذ �

قاعدة المعطيات الخاصة بالمكتبة بمصلحة التوثيق و  تحيينللعمل على مذكرات عمل  إصدار �

 .لتسهيل عملية النفاذ األرشيف و استكمال فرز و ترتيب أرشيف كل المصالح بالديوان

مية النفاذ الى ھبأو تكوينهم تحسيس جميع االعوان مزيد لالمعلومة إلى ابرام إتفاقية شراكة مع هيئة النفاذ  �

 .المعلومة

  

 :معدي التقرير .6

  اإلسم و اللقب

 المكلف بالنفاذ إلى المعلومة دليلة حقي

 نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة  وليد الربيعي

 

  

 


