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اإلحصائیةالمعلومة و المعطیات  إتاحةالمتخذة في مجال  اإلجراءات-1   

واألرشیف التصرف في الوثائق1-1  

:للمؤسسة و المتمثل فيالتوثیق واألرشیف بجرد الرصید الوثائقي  إدارةقامت   

،ونشریات إحصائیةكتب و دراسات -       

،المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة إنتاجمرجعا من  400قرابة -       

ت الشمال الشرقي والوسط الشرقي و نشرھم عبریا"والیة في أرقام" لوال اإلحصائیةالنشریة -       

موقع واب المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة       

ء وثائق المندوبیة العامة للتنمیة كما یقع التصرف في الوثائق واألرشیف حسب جداول مدد استبقا
 الجھویة.

تعزیز ثقافة النفاذ إلى المعلومة 1-2  

و المتعلق بالحق  2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22التعریف بأحكام القانون األساسي عدد-
و ذلك عبر نشره بموقع واب المندوبیة في النفاذ إلى المعلومة  

(مطلب اإلداریةو مطالب الحصول على الوثائق  اإلداریةالحصول على الوثائق  إجراءاتنشر دلیل -
و مطلب تظلم) اإلداریةالوثائق  إلىالنفاذ   

 والجدیدة و كذلك أھم أنشطة المندوبیة  بإدراجاإلصداراتتحیین  موقع واب المندوبیة بصفة دوریة -
 المستجدات والتظاھرات

وبیة العامة للتنمیة الجھویةنشر المعلومة بمبادرة من المند 1-3  

 طریقةالنشر مالحظات
 (وثیقة ورقیة/الكترونیة)

 طبیعة المعلومة الخاصة بالمندوبیة

السیاسات والبرامج التي تھم العموم- -   
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وثیقة ورقیة یتم تسلیمھا لطالب 

المعلومة ونسخة الكترونیة 
 متوفرة على موقع الواب 

 
 

وثیقة ورقیة یتم تسلیمھا لطالب 
المعلومة ونسخة الكترونیة 

موقع الواب متوفرة على  
 

وثیقة ورقیة یتم تسلیمھا لطالب 
المعلومة ونسخة الكترونیة 
 متوفرة على موقع الواب 

 
 متوفرة على موقع الواب

 
 

وثائق ورقیة یتم الحصول 
االطالع على عین  دعلیھا عن

وفق جذاذة  اإلعارةالمكان أو 
وفي أجل ال  معدة للغرض

یوما 15یتجاوز  
 

وثیقة ورقیة والكترونیة 
 متوفرة بموقع واب المندوبیة

 
وثیقة ورقیة والكترونیة 

 متوفرة بموقع واب المندوبیة
 

وثیقة ورقیة والكترونیة 
 متوفرة بموقع واب المندوبیة

 
 وثیقة ورقیة 

 
تحیین  موقع واب المندوبیة 

عنصرجدید باللغتین  بإضافة
العربیة و الفرنسیة خاص 

قائمة مفصلة في الخدمات التي -
للعموم و الشھادات  تسدیھا المندوبیة

سلمھا لطالبي المعلومة و تالتي 
الوثائق الضروریة للحصول علیھا و 

:اإلجراءاتو  اآلجالالشروط و   
 

السنویة "والیة  اإلحصائیةالنشریة *
 في أرقام"

 
 

مجلة التنمیة الجھویة*  
 
 
 

ملخص لمختلف الدراسات القطاعیة*  
 

 
مھام المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة*  
 
 
 
 
 

للمندوبیةالھیكل التنظیمي *  
 
 

مناطق التدخل*  
 

 
ن وتوقیت العملالعناوی*  
 
 

میزانیة المندوبیة*  
 
 

نشر المعلومات المتعلقة بالنفاذ *
 للمعلومة
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:بالنفاذ للمعلومة یتضمن  
القانوني المنظم للنفاذ  اإلطار-

المعلومة إلى  
المعلومة إلىسیاسة النفاذ -  
 إلىالنفاذ  إجراءاتدلیل -

 المعلومة
المعلومة إلىمطالب النفاذ -  
التقریر السنوي للنفاذ إلى -

 المعلومة
الحسابات:مراجعة تقریر -  
*تقییم الرقابة الداخلیة   
*التقریر العام    
المیزانیة -  
قائمة اسمیة في المكلفین -

المعلومة ووسائل  إلىبالنفاذ 
.االتصال بھما  

المندوبیة ال تسدي خدمات 
مباشرة على الخط 

مستوجبة بالمستثمرین 
وللمؤسسات االقتصادیة 
بمعنى األمر الحكومي 

2020سنة  103عدد  

المتوفرة لدى المندوبیة قائمة الوثائق - -
الكترونیا أو ورقیا و المرتبطة 

بالخدمات التي تسدیھا والموارد 
 المرصودة لھا

   

شروط منح التراخیص تسدیھا - - 
 المندوبیة

و  الصفقات العمومیة المبرمجة- - 
 المصادق على میزانیتھا

 
وثیقة ورقیة والكترونیة  

 متوفرة بموقع واب المندوبیة
ھیئات الرقابة وفق المعاییر تقاریر -

 المھنیة الدولیة
االتفاقیات التي تعتزم الدولة - - 

أو المصادقة علیھاإلیھا االنضمام   
وثائق ورقیة"والیة في أرقام"   و االقتصادیة  اإلحصائیةالمعلومات -
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واب  و یتم نشرھا عبر موقع
 المندوبیة

واالجتماعیة بما في ذلك نتائج و 
 اإلحصائیةتقاریر المسوحات 

التفصیلیة طبق مقتضیات قانون 
 اإلحصاء

كل معلومة تتعلق بالمالیة العمومیة -  
بما في ذلك المعطیات التفصیلیة 
المتعلقة بالمیزانیة علىالمستوى 

المركزي و الجھوي و المحلي و 
المعطیات المتعلقة بالمدیونیة العمومیة 

و الحسابات الوطنیة وكیفیة توزیع 
العمومیة و أھم مؤشرات النفقات 

 المالیة العمومیة
 

المعلومات المتوفرة لدى المندوبیة - - 
یةعحول البرامج والخدمات االجتما  

 

المعلومة إلىحول مطالب النفاذ  إحصائیات-2  

خالل ة على مصالح المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة دالمعلومة الوار إلىطالب النفاذ مبلغ عدد 
.مطلبان،2020سنة   

  

2020احصاء عام لسنة 1.2  

 مجموع
2018 

 

دیسمبر-أكتوبر  سبتمبر-جویلیة   جوان-أفریل  مارس-جانفي     

 
2 

%100 

 
0 

%100 

 
1 

%100 

 
0 

%100 

 
1 

%100 

 المطالب المقدمة
العدد  -  
نسبة االستجابة-  

عدد المطالب  0 0 0 0 0
 المرفوضة

 عدد التظلمات 0 0 0 0 0
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طریقة تقدیم المطالباحصاء حسب 2.2  

 الطریقة العدد
طلب حسب الجذاذة المخصصة لذلك- 0  
مراسلة- 0  
الھاتف- 0  
البرید االلكتروني- 2  
موقع الواب- 0  
 اتصال مباشر بمصالح المندوبیة 0

 

حسب كیفیة النفاذ عند تقدیم المطلب إحصاء 3.2  

 كیفیة النفاذ العدد
المكاناالطالع على المعلومة على عین - 0  
الحصول على نسخة ورقیة من المعلومة- 0  
اإلمكانالحصول على نسخة الكترونیة من المعلومة عند - 2  
الحصول على مقتطفات من المعلومة- 0  
و دراسات إرشادات- 0  

 

المعنیة بمطالب النفاذاإلدارات احصاء حسب 4.2  

 

عدد المطالب غیر 
إلیھاالمستجاب  

العدد الجملي لمطالب 
المعلومة إلىالنفاذ   

اإلدارةاسم   

اسات و راإلدارة المركزیة للمعلومات الجھویة و الد 0 0
 المناھج

 اإلدارة المركزیة للبرامج الخصوصیة 1 0
الشرقي  للوسطاإلدارة المركزیة  0 0  
المركزیة للشمال الشرقي اإلدارة 0 0  
المركزیة للمصالح المشتركة اإلدارة 1 0  
المعلومة إلىالعدد الجملي لمطالب النفاذ  2 0  
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احصاء حسب مصدر طلبات النفاذ5.2  

األشخاص الطبیعیین-أ   

عدد المطالب  عدد التظلمات
 المرفوضة

  المطالب المقدمة
 العدد نسبة االستجابة

 طلبة 0 %100 0 0
 باحثین 0 %100 0 0
 موظفین عمومیین 0 %100 0 0
 باعثي مشاریع 1 %100 0 0
 فئات مختلفة 1 %100 0 0
 الجملة 2 %100 0 0

 

األشخاص المعنویین-ب  

 (جمعیة)معنوي شخصطلبمن  اي2020رد على المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة خالللم ت 
.اإلداریةللوثائق للنفاذ   

المقترحات لتطویر منظومة النفاذ إلى المعلومة-3  

تدعیم القدرات المكلفین بالنفاذ إلى المعلومة بالمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة من خالل تشریكھم في -
 الملتقیات واألیام  الدراسیة و التحسیسیة التي تنظمھا الھیئة.

رخص فیھا توزیع النفقات الموفي نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة  2021الشروع بدایة من -
ون المالیة.للمؤسسة بقان  

تركیز منصة واب رقمیة تفاعلیة ذات مكون جغرافي لمتابعة ونشر اإلحصائیات والبیانات المتعلقة -
 بالجھات و ببرامج التنمیة الجھویة.
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