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التقرير السنوي للنفاذ الى المعلومة 

 لبلدية القلعة الصغرى
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ذ الى المعلومة حقا دستوريا يجب تكريسه من قبل جميع يعتبر حق النفا

تخضع ألحكام القانون  والتيالمحلية  والجماعاتالمؤسسات العمومية 

حق المتعلق ب 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22عدد األساسي 

 .النفاذ الى المعلومة

من القانون األساسي المذكور  34ويندرج هذا التقرير في إطار تنفيذ الفصل 

 انفا.

        -   

  لسنة  22من القانون األساسي عدد 32يات الفصلتم حسب مقتض  

به ونائتعيين مكلف بالنفاذ للمعلومة المتعلق بالنفاذ الى المعلومة 2016

 تم تحيين هذا القرار  وقد 2019افريل  13قرار بلدي بتاريخ  مقتضىب

بالنفاذ الى المعلومة  نائبي المكلفم تعويض و ت 2019جانفي  20بتاريخ 

)السيدة كوثر البني و السيد إبراهيم الوسالتي( بالسيدة سهيلة المبروك 

 .محلل
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ملتقى تكويني في شكل ورشات عمل ف بالنفاذ الى المعلومة المكلشارك 

الالمركزية مركز التكوين ودعم تحت اشراف " حول " النفاذ إلى المعلومة

 المعلومة.النفاذ الى  وهيئة

 : التاليةتم في هذا الصدد التطرق الى المواضيع  وقد

 اإلطار القانوني للنفاذ الى المعلومة 

 الوأبومات على صفحة النشر التلقائي للمعل  

  دور المكلف بالنفاذ الى المعلومة 

  التقرير السنوي للنفاذ الى المعلومة 

  خطة العمل لتكريس مبدا النفاذ الى المعلومة 

  تقييم األداء 

 ات حق النفاذ الى المعلومة ءاستثنا 

  دليل النفاذ الى المعلومة 

  قرارات هيئة النفاذ الى المعلومة 

 من القانون األساسي للنفاد الى المعلومة: 34طبقا للفصل 

خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع  "..... يقع إعداد

المسؤولين األول بالهيكل المعني، تتضمن أهدافا واضحة ورزنامة في الغرض 
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يكل تحّدد المراحل واآلجال ودور كل متدّخل وذلك تحت إشراف رئيس اله

 ..المعني

وفي إطار االعداد لخطة العمل قام المكلف بالنفاد للمعلومة باتباع 

  الخطوات التالية

 

تشريك المصالح العداد خطة 
عمل

محاولة تدليل الصعوبات في هدا 
المجال و الحرص على تقديم 

اقتراحات تخص النفاد الى المعلومة
و خطة العمل من طرف المصالح 
المعنية كمصلحة االشغال و المالية 
و تشريك اللجان البلدية في هذا 

المجال 

يما تشخيص فعلي لواقع البلدية ف
يتعلق بالموارد البشرية و المالية 

المتاحة

على تكليف تقني في الحرص 
االعالمية كنائب للمكلف بالنفاد 

سبة للمعلومة يعتبر تقدما كبيرا بالن
للموارد البشرية التي تعنى بالنفاد 

للمعلومة  

تشخيص فعلي لواقع النفاذ الى
المعلومة بالبلدية 

تطور عقلية الموظف و حرصه -
على التنسيق و التعاون مع المكلف

بالنفاذ الى المعلومة 

بعض الصعوبات المادية خاصة -
فيما يخص موقع الواب و النشر 

التلقائي للمعلومة 
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ارتأت البلدية ان تعد خطة  االمراحل المذكورة سابق بأهمالقيام  إثرعلى 

حصر اهم األولويات بعد  وذلكأسفله  التالية حسب معطيات الجدولالعمل 

 واالهداف.

ض اإلجراءات في هذا المجال حتى لبلدية قد اتخذت بعهذا مع العمل وان ا

 واقعية التحقيق لعل أهمها: 2020تكون األهداف المرسومة لسنة 

  )حسب قرار تغيير نائب المكلف بالمعلومة )تقني سامي في اإلعالمية

 في الغرض 

  على اقتناء المنظومة  والحرصاالنطالق في تنظيم األرشيف بالبلدية

 واالرشيف الخاصة بالوثائق 

 بة للنفاذ المصادقة من طرف المجلس البلدي على المعاليم المستوج

 ..الفصل ...للمعلومة حسب مقتضيات 

خطة  إلعداد واألهدافوقد تم اعتبرت البلدية ان من اهم األولويات 

 العمل

على النشر التلقائي للمعلومات  والحرص الوأبتحيين موقع  - ❖

ما ان البلدية  ورغماألساسي قانون من ال 8و 7-6المذكورة بالفصول 
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تحرص على النشر التلقائي بموقع منذ صدور القانون األساسي  تفتئ

في حدود امكانياتها االن ما ترمو اليه االن هو نشر جميع الوثائق 

في كنف الشفافية ضمن خانة تسمى "النفاذ للمعلومة"  والمعلومات

لمكلف للنفاذ الى ان يقع احداث فضاء تواصل بين ا مع الحرص على

 ائبه مع المواطن مباشرة.المعلومة او ن

ر عمل ستمكنت البلدية من الوصول الى هذا الهدف فان ذلك سيي إذا                   

من عدد مطالب النفاذ الى  ويقلص ونائبهلى المعلومة الف بالنفاذ المك

مكان  وأيالمواطن من االطالع على المعلومة في أي وقت  ويمكنالمعلومة 

  .في كنف الشفافية التامة

النفاذ للمعلومة مع  حول وتكوينية القيام بدورات تحسيسية - ❖

د التحسيس بدور المكلف اإلطارات المتواجدة بمختلف المصالح قص

التنسيق معه لتكريس مبدأ النفاذ الى المعلومة  وأهميةبالنفاذ 

   والشفافية
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ن الموظف تترسخ عقلية جديدة في ذهبالقيام بهذه الدورات س             

وسيسعى للتنسيق مع المكلف للمعلومة والعمل في كنف الشفافية وفي ذلك 

                   مكافحة لجميع أنواع الفساد باإلدارة وتكريس لمبدأ الشفافية

على اقتناء المنظومة الخاصة  تنظيم األرشيف بالبلدية والحرص - ❖

إرساء برنامج  2020سنة خالل سيتم    بالوثائق واالرشيف

                  وذلك بإتالف ما يجب  واألرشيفالتصرف في الوثائق 

اتالفه طبقا لقواعد حفظ جداول مدد االستبقاء الخصوصية في جزئها 

 بوثائق المجالس البلدية.الرابع الخاص 

       حاسوب ومدهوقد تم للغرض تكليف عون مختص في األرشيف        

                     لبلدية القتناء منظومة خاصة باألرشيف والوثائقعى اوستس

ان تنظيم األرشيف سيسهل عملية النفاذ الى المعلومة                  

 وذلك بالتنسيق مع المكلف باألرشيف
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معلومة ونائبه حسب لمكلف للنفاذ إلى البرمجة دورات تكوين ل ❖

 .2016لسنة  22من القانون االساسي عدد  34أحكام الفصل 

التنسيق بين مختلف مصالح البلدية لتسيير عمل المكلف بالنفاذ  مزيد ❖

 إلى المعلومة وتحسيس جميع األعوان بأهمية دوره 

الحرص على تطوير منظومة للتصرف في الوثائق اإلدارية  ❖

وذلك لتسهيل التصرف في الوثائق ومتابعة مسارها  واألرشيف

 ومصيرها 

ي الوثائق القيام بدورات تكوينية للمختصين في التصرف ف ❖

 واألرشيف 

 الحرص على تطوير موقع الواب.  ❖

القيام بتظاهرة تخص موضوع النفاذ الى المعلومة مرة في السنة  ❖

ات تكون موجهة للمواطنين لالطالع على هذا الحق واالستثناء

 المتعلقة به
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تم بالتنسيق مع نائب المكلف بالنفاذ الى المعلومة وتقني  2019نة خالل س

من  8و 7و 6في اإلعالمية نشر جميع المعطيات المنصوص عليها بالفصول 

احداث خانة خاصة  202خالل سنة  وسيتمللنفاذ للمعلومة القانون األساسي 

 "بالنفاذ للمعلومة " يتم فيها تجميع جل هذه المعطيات 

ظيم وثائق األرشيف نفي ت والبدء باألرشيفالمكلف  تم اقتناء حاسوب لفائدة -

البلدية على اقتناء منظومة  وستحرصحسب القانون الجاري به العمل هذا 

  باألرشيف.خاصة 

وذلك  بالنفاذ الى المعلومةاإلعالمية كنائب للمكلف تم تعيين تقني سامي في   -

حرصا من البلدية على التحيين الدوري للنشر التلقائي للمعلومة ونظرا ألهمية 

 هذا المجال 
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م المجلس البلدي بالمصادقة على مداولة تخص المعاليم المستوجبة للنفاذ قا-

من القانون األساسي للنفاذ الى  23الفصل  الى المعلومة وذلك طبقا ألحكام

لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة المعلومة والذي ينص انه ".... 

مجانية، وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعالم 

يتجاوز ذلك المصاريف  ال صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن

 ."حملها الهيكل المعنيالحقيقية التي ت

وحيث تلقت البلدية في فترة وجيزو العديد من المطالب التي تقتضي طباعة 

 لدية بطرح الموضوع على أنظار المجلس البلديالعديد من األوراق قامت الب

 2019ماي  29بتاريخ  ةالمنعقد 2019خالل دورته العادية الثانية لسنة 

دى وارتأى أعضاء المجلس المصادقة على مقترح توظيف معلوم جزافي ال يتع

 المصاريف الحقيقية التي تتحملها وذلك حسب مقتضيات الجدول التالي:

 

 المعلوم المصادق عليه من طرف المجلس البلدي عدد األوراق

 نيةمجا اوراق 10

 د10 ورقة 50الى  10من 

 د20 ورقة 100الى  50من 

 د50 ورقة 100اكثر من 
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اجراءات 
سنة 
2019

تعيين تقني 
سامي في 

االعالمية نائب 
للمكلف بالنفاد 

للمعلومة 

البدء في تنظيم 
االرشيف 

المصادقة على 
مداولة من طرف 
المجلس البلدي 
تخص الماليم 

المستوجبة للمعلومة
التي تستوجب 
مصاريف كثيرة 

توفير الوسائل 
للمكلف 

باالرشيف 
لتنظيم العمل 
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ة ببلدية القلعة رغم جميع المجهودات المبذولة لتكريس ثقافة النفاذ الى المعلوم

نة مرسوم س منذتلقائية على نشر اغلب المعلومات بصفة  والحرصالصغرى 

أن النفاذ  على يأكدالذي  2016القانون األساسي لسنة  إثره وعلى 2011

اال ان بلدية القلعة الصغرى متثال له للمعلومة يعتبر حقا دستوريا ال مفر من اال

زالت تعاني من بعض االشكاليات  الحكومية الت مثل اغلب البلديات والمؤسسا

 يلي:أهمها فيما  ويتمثلالتي تعيق تكريس هذا المبدأ بصفة تامة 
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صعوبة توفير المعطيات في اآلجال -
خصوصا إذا تعلق المطلب بعديد 

المعلومات الواجب توفيرها و التي 
تتطلب أحيانا إعداد جداول مخصصة 
أو البحث عن المعطيات لدى عديد 
المصالح في حيز زمني وجيز وفي 

آجال قانونية محدودة جدا

نقص في الموارد البشرية -
بخصوص النفاذ الى 

المعلومة 

عدم تكوين و تحسيس 
االطارات البلدية بخصوص 
أهمية النفاذ الى المعلومة 

االشكاليات 
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3

    

 التقدم بمطالب النفاذ الى المعلومة - 1                  

لنفاذ عن معلومة سواء كان شخص معنويا أو طبيعيا بمطلب في ا يتقدم الباحث

الى المعلومة وذلك عن طريق البريد العادي أو البريد اإللكتروني وذلك إثر 

   ورق عادي بالبلدية أو على فر ّ الغرضتعمير مطبوعة وفق أنموذج متو

لدى المكلف بالنفاذ الى تسجيل مطلب النفاذ الوارد - - 2                  

 تسليمورقما مرجعيا ثم تسجيله لدى مكتب الضبط  ومنحهالمعلومة او نائبه 

طالب المعلومة وصال في الغرض يتضمن نص المعلومة المطلوبة /تاريخ 

 رة اإلدا وختمالمطلب 

 تسجيل مطلب النفاذ الوارد في سجل النفاذ الى المعلومة -3                

لومة لمد المكلف بالنفاذ بالمع المعنيةالمصلحة  لتنسيق معا-4                 

المنصوص  اآلجالاحترام  بضرورةر اإلطارات المعنية تذكيأو نائبه بها مع 

لومة عليها بالقانون األساسي للنفاذ الى المع  
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إجابة طالب النفاذ الى المعلومة على مطلبه في اآلجال  -5               

لى ترك اثر يفيد إجابة المعني باألمر مثال االمضاء المحددة مع الحرص ع

على سجل مطالب النفاذ الى المعلومة بالنسبة لمن يتسلم اإلجابة على عين 

 المكان.....

 

إجابة طالب النفاذ الى -
المعلومة على مطلبه في 

اآلجال المحددة 

التنسيق مع المصلحة 
المعنية لمد المكلف بالنفاذ 

بالمعلومة أو نائبه

تسجيل مطلب النفاذ 
ذ الوارد لدى المكلف بالنفا
الى المعلومة او نائبه 

ومنحه رقما مرجعيا ثم 
طتسجيله لدى مكتب الضب

تسجيل مطلب النفاذ 
ذ الوارد لدى المكلف بالنفا
الى المعلومة او نائبه 

التقدم بمطالب النفاذ الى 
المعلومة
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 عدد المطلب

 الصورة المطلوبة للنفاذ إلى المعلومة طالب المعلومة طريقة ورود المطلب

 مكتب الضبط
البريد 

 اإللكتروني

شخص 
طبيعي 

(1) 

شخص 
معنوي 

(2) 

على 
عين 
 المكان

نسخة 
 رقيةو

نسخة 
 إلكترونية

مقتطفات من 
 المعلومة 

1 

     

2 
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 16 

 17 

 18 

19 

20 

21 

22 

 المجموع  
22  17 5  22 

عدد 

 المطلب 

اإلجابة  طبيعة المعلومة 

 بالقبول 

اإلجابة 

 بالرفض

سبب 

 الرفض 

مطلب 

تظلم لدي 

رئيس 

 البلدية 

سبب 

 التظلم 

الرد على 

 مطلب التظلم 

قرار غلق معمل االجر  1

الصادر عن بلدية القلعة 

 الصغرى 

    -  نعم
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نسخة من محضر جلسة  2

 10/04/2019منعقد في 
    -  نعم

ة نسخة من محضر جلس 3

 10/04/2019منعقدة في 

    -  نعم

ية تم تشاركمحضر جلسة  4

تغيير مجرى  اثرهاى عل

الطريق المقرر من طرف 

 اللجنة 

    -  نعم

جلسة نسخة من محضر  5

منعقدة بتاريخ 

10/04/2019 

    -  نعم

مع القرار  محضر جلسة 6

حول مطالب التزود بالماء 

بدون رخصة  والكهرباء

 بناء 

    -  نعم

دار الجمعيات ملف بناء  7

محاضر تسليم  وجميع

 المقرات للجمعيات

 المستغلة لها 

    -  نعم

هدم يخص نسخة من قرار  8

  الجار 

    -  نعم
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    -  منع ء نسخة من رخصة بنا 9

البلدي الذي قرار المجلس  10

يخص غلق معمل االجر 

 بالقلعة الصغرى 

    -  نعم

 والماليبي التقرير االد 11

لجمعية احباء المكتبة 

  والكتاب

    -  نعم

الحصول  بعدم االلتزام 12

على تمويل موازي بالنسبة 

لجمعية احباء المكتبة 

  والكتاب

    -  نعم

ولة المجلس محضر مدا 13

البلدي بخصوص منح 

التمويل العمومي لجمعية 

  والكتاباحباء المكتبة 

    - نعم 

المثبتة لسالمة الوثيقة  14

لجمعية الجبائية  الوضعية

  والكتابالمكتية  ألحباء

    -  نعم

سجل أعضاء جمعية احباء  15

  والكتابالمكتبة 

    -  نعم



 

فاذ للمعلومة لبلدية القلعة الصغرىالتقرير السنوي للن  24 

 

نسخة من عقد شراء ممر  16

من ورثة قليم لفائدة 

 المصلحة العامة 

    -  نعم

محضر الجلسة االستثنائية  17

المنعقدة بتاريخ 

12/04/2019 

    -  نعم

كراس الشروط الخاصة  18

بصفقة اشغال تعبيد المدينة 

 العتيقة 

    -  نعم

تعبيد ملف صفقة اشغال   19

المدينة العتيقة )كراس 

الشروط/تقارير الفتح و 

الفرز/ العروض المالية و 

 الفنية( 

    -  نعم

لمواطنين قائمة حضور ا 20

في الجلسة التشاركية 

 2020األولى لسنة 

    -  نعم

 بطاقات حضور- 21

المستشارين خالل 

الجلسات العادية لسنة 

2019 

  -    
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يزانية المرصودة لحي الم 22

 2017لسنة  قيالشرا

 للطرقات 

    -  نعم

مطلب تحديد  الرد حول 23

مسار طريق 

متر باالعتماد 12عرضه

على الربط بالتقاسيم 

 المجاورة 

-  -    

     1 22  المجموع 
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يخص مواضيع مختلفة وقع إجابة طالب  2019مطلب نفاذ الى المعلومة سنة  24ورد على البلدية 

 ع اإلجابة عن مطلب اخر وحيد علومة وحيد بالرفض لعدم توفر المعلومة و لم يقم

 

 

عدد مطالب النفاذ الى المعلومة الواردة على البلدية 

عدد المطالب التي تمت اإلجابة عنها  عدد المطالب التي وقعت اإلجابة عنها بالرفض  عدد المطالب التي لم يقع اإلجابة عنها 
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السياسات والبرامج التي 

تهم العموم 

قائمة مفصلة في الخدمات 

للعموم التي يسديها 

التي يسلمها  والشهادات

للمواطن و الوثائق 

الضرورية للحصول عليها 

و  والشروط واألجال

األطراف والمراحل المتعلقة 

بإسدائها                           

 

اإلطار القانوني المنظم 

 لنشاط الهيكل
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اليه  لةولموكاالمهام 

الهيكلي وعنوانه  وتنظيمه

اته الفرعية وكيفية ومقر

الوصول إليها والميزانية 

 المرصودة له مفصلة

قائمة اسمية في المكلفين 

 المعلومة،بالنفاذ إلى 

 التالية:تتضمن البيانات 

 واللقب، الرتبة، االسم

 دالوظيفية، البريالخطة 

 فالمهني، الهاتاإللكتروني 

 والفاكس

وقع تغيير 

نائب المكلف 

النفاذ ب

للمعلومة 

تحيين  وسيقع

افي القريب 

العاجل على 

 موقع الواب 

قائمة الوثائق المتوفرة لديه 

إلكترونيا أو ورقيا 

والمرتبطة بالخدمات التي 

 يسديها الهيكل
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شروط منح التراخيص التي 

 يسديها الهيكل

 

ية الصفقات العموم

المبرمجة والمصادق عليها 

 نفيذهات ونتائج

 

تقارير هيئات الرقابة طبقا 

 للمعايير المهنية الدولية

 

التي تعتزم الدولة  االتفاقيات

أو المصادقة  االنضمام

 عليها

 

المعلومات اإلحصائية 

 واالجتماعية واالقتصادية

بما في ذلك النتائج وتقارير 
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المسوحات اإلحصائية طبق 

 إلحصاءمقتضيات قانون ا

 

المعلومات المتعلقة بالمالية 

العمومية خاصة المتعلقة 

توزيع  بالميزانية وكيفية

مؤشرات  وأهمالنفقات 

 المالية 

 

دليل اإلجراءات المتعلق 

بالنفاذ الى المعلومة 

 والحصول عليها

 

تعلقة المطبوعات الم

بمطالب النفاذ وإجراءات 

 التظلم 
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تعلقة المطبوعات الم

بمطالب النفاذ وإجراءات 

 التظلم 

 

تعلقة المعلومات الم

بالبرامج واالنجازات ذات 

 الصلة بنشاطه
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                                                                                                                    المضـــاء ا 

 رئيســة البلدية

 سميحة بوراوي

 


