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حمضر جلسة امللتقى التحسيسي
حول النفاذ إىل الوثائق اإلدارية
املكـــــــان :املعهد الوطين للبيداغوجيا والتكوين املستمرّ الفالحي.
التاريــــــــخ :اخلميس  6جوان 3712
املصاحب :برنامج امللتقى.

نظّمت اإلدارة العامة للتنظيم واإلعالمية والتصرف يف الوثائق والتوثيق ملتقى حتسيسيّا
حول النفاذ إىل الوثائق اإلدارية لفائدة املكلفني باإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلدارية
باملندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية ،حيث تولّى السيد عادل سعيّد رئيس ديوان وزير
الفالحة افتتاحه  ،وأشرف على فعالياته مدير عام التنظيم واإلعالمية والتصرف يف الوثائق
والتوثيق وذلك وفقا للربنامج املصاحب؛ علما وأنّه متّت دعوة السيد املدير العام
لإلصالحات والدراسات املستقبلية برئاسة احلكومة غري أنّه تعذّر عليه احلضور.
ويندرج هذا امللتقى التحسيسي األول من نوعه خالل سنة  3712للتعريف بربنامج
النفاذ إىل الوثائق اإلدارية تطبيقا ملقتضيات املرسوم عدد  11لسنة  3711املرؤرخ يف 36
ماي  3711واملتعلق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية مثلما وقع تنقيحه
مبوجب املرسوم عدد  3711-41املرؤرّخ يف  11جوان  3711ومنشور السيد رئيس
احلكومة  -التفسريي  -عدد  34مرؤرّخ يف  74ماي .3713
ويهدف هذا امللتقى إىل:
 مزيد التعريف باإلطار التشريعي للنفاذ إىل الوثائق اإلدارية ضمن التوجهات
العامة للحكومة املفتوحة.
 التحسيس بأهمّية االخنراط يف هذا الربنامج وتركيز اآلليات التنظيمية الالّزمة
لتجسيمه.
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 تبسيط اإلجراءات التطبيقية هلذا الربنامج وخطة العمل املرحلية للتالؤم التام
مع أحكام املرسوم املذكور أعاله.
 توضيح مهام املكلّف باإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلدارية من خالل النصوص
التشريعية والرتتيبية ذات الصلة.
وقد تضمّن هذا امللتقى أربع مداخالت :
 اإلطار القانوني للنفاذ إىل الوثائق اإلدارية.
 تطبيق برنامج النفاذ إىل الوثائق اإلدارية.
 مهام املكلّف باإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلدارية.
 تقديم موقع واب وزارة الفالحة والوثائق اليت متّ نشرها به.
وجتدر اإلشارة إىل أنّه متّ نشر هذه املداخالت بنافذة البيانات املفتوحة مبوقع واب
وزارة الفالحة.
هذا وقد تولّى كلّ متدخّل عرض مداخلته وفقا للرتتيب الزمين املدرج بربنامج
امللتقى وقد ختلّلتها من حني آلخر نقاشات تركزت حول مزيد توضيح البعض من مضامينها
وخاصة فيما يتعلّق برتكيز اآلليات العملية واإلجرائية وتوفري املوارد البشريّة املرؤهّلة للشروع
الفوري يف تطبيق هذا الربنامج.
وقد أسفرت أشغال هذا امللتقى على التوصيات التالية :
 -/1التأكيد على اإلسراع بتعيني مكلّف باإلعالم والنفاذ ومن ينوبه بالنّسبة إىل
املندوبيات اليت مل تتولّ تعيني مكلفني بهذا الربنامج وموافاة املصاحل املختصّة بأمسائهم
وعناوينهم االلكرتونية الرمسية (اإلدارية) وأرقام هواتفهم وعناوين مقرّات عملهم وذلك قبل
موفّى شهر جوان .3712
-/3يكون املكلّف باإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلدارية هو املخاطب الوحيد
واملباشر لدى رئاسة احلكومة واملصاحل املختصّة بالوزارة.
-/2عدم تغيري املكلّف بالنفاذ واإلبقاء على تعيينه باخلطّة املذكورة مع تأمني حضوره
شخصيا جبميع امللتقيات بصفة مسرتسلة ويف صورة عدم توفّر الشروط احملدّدة مبنشور
السيد وزير الفالحة عدد  112بالنسبة للمكلّفني احلاليني يتمّ اإلبقاء عليهم مرؤقّتا على أن يقع
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تعويضهم بإطارات متفرّغني مستقبال حيث يتعيّن توجيه مراسلة على الفور إىل مصاحل الكتابة
العامة بالوزارة لطلب انتدابات جديدة بعنوان هذه اخلطّة ضمن مشروع ميزانية سنة 3711
للهياكل اليت تربز النقص يف املوارد البشرية املتوفّرة.
-/1إعداد مقررات تعيني للمكلفني ومن ينوبهم مع تفويضهم الصالحيات الّالزمة
للوصول إىل املعلومة وإتاحتها إىل طاليب النفاذ بأيسر السبل ويف اآلجال القانونية
احملدّدة.
-/4يتولّى املكلّف بالنفاذ القيام أساسا باملهام التالية :
أ-إعداد خطّة عمل تتضمّن : أهداف برنامج النفاذ إىل الوثائق اإلدارية من حيث تكريس الشفافية
اإلدارية وتأمني حق النفاذ للمواطن.
 روزنامة يف الغرض حتدّد املراحل واآلجال إلجناز الربنامج.
 آليات تقييم مدى حسن تطبيق الربنامج.
وجيب موافاة مصاحل رئاسة احلكومة وسلطة اإلشراف بنسخة من وثيقة اخلطّة
املذكورة قبل موفّى شهر جوان  3712على أن يتمّ موافاة نفس اهلياكل بتقارير ثالثية حول
أنشطة املكلّفني بالنفاذ ومدى تطبيق خطّة العمل املذكورة .
ب -اإلملام بأحكام املرسوم عدد  11و 41املنقّح له ومنشور رئاسة احلكومةعدد  34واملرؤرّخ يف  74ماي  3712ومضمون الدليلني الذين متّ التعرّض هلما خالل
امللتقى والذين سيقع نشرهما مبوقع واب الوزارة وهما :
 دليل إجراءات لفائدة طاليب الوثائق اإلدارية.
 دليل مهام املكلّف باإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلدارية.
باإلضافة إىل األدلّة اخلاصة بالدوائر الفنّية واملشرتكة مع التأكيد على ضرورة العمل بها
على مستوى كافة مراكز العمل وحتيينها كلّما اقتضى األمر ذلك باعتبارها عنصرا من عناصر
برنامج اإلصالح اإلداري.
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ج-إعداد دليل إجراءات لفائدة طاليب الوثائق اإلدارية ووضعه على ذمّتهم قبل موفّى
شهر جويلية  3712باالستئناس بدليل اإلجراءات النموذجي الذي سيتمّ نشره مبوقع واب
الوزارة.
د-التنسيق مع كلّ من اإلطار املكلّف مبلف اإلصالح اإلداري واإلطار املكلّف مبوقع
الواب ومكتب العالقات مع املواطن.
-/6احلرص على تقديم "رد خرب" إىل السادة املندوبني اجلهويني للتنمية الفالحية
حول فعاليات هذا امللتقى وجممل التوصيات اليت مت التأكيد عليها يف الغرض.
-/0دعوة السادة رؤساء هياكل املندوبيات إىل :
 موافاة مصاحل الوزارة قبل موفّى شهر جويلية  3712بـ : قائمة الوثائق واملعلومات املمكن نشرها للعموم.
 قائمة الوثائق املستثناة من النفاذ وحوهلا سيتمّ تكوين جلنة بإشراف اإلدارة
العامة للشرؤون القانونية والعقارية لدراسة وضبط قائمة الوثائق املعنية.
 تنظيم دورة تكوينية لكافّة اإلطارات واألعوان الراجعني إليهم بالنظر ونشر ثقافةالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية.
 ختصيص اإلعتمادات الضرورية ضمن ميزانية سنة  3711لتوفري التجهيزاتواإلمكانيات البشرية الالّزمة لتنفيذ هذا الربنامج .

ورفعت أشغال امللتقى على الساعة الواحدة والنصف ظهرا
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