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 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية
 

 التقرير السنوي

 لنظومة اإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلدارية

2013 

 

باستكمال مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية عملها من  2013تميّزت سنة 

 2011لسنة  41لجا التال م مم ما تّ  إارارع عا الستو  الوطني لتطييق مقتييات الرسوم عدد 

ال سيما و للهياكا العمومية، التعلق باإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلدارية  2011ماي  26الؤرخ يف 

وخطة  2012ماي  05يف الؤرخ يف  25عدد  بمنشور رئيس الحكومة اإلجرااات النصوص عليها 

الكّل  بررساا النظومة والذي استكما لشغاله يف موىف شهر ماي وضعها فريق العما العما التي 

2013. 

 

يستعر  ذذا التقرير الوواب  التعلقة بالترصف يف منظومة اإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلدارية 

 والخاصة بـ: 2013خالل سنة 

 .التنظي  واإلجرااات .1

 .القدمة التّرصف يف الطال  .2

 بموام الصندوق عا شيكة األبرتبات. تحي  ركن الييابات الفتوحة .3

 .صعوبات التطييق .4

 

 واإلجرااات:. التنظي  1

وذي استصدار مذكرة تُنظ  إجرااات اإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلدارية  2013تّ  خالل سنة 

الهيكلة التنظيمية وتحديد   تّ  من خاللها التعري  بالنظومةموجهة إىل كافة ذياكا الصندوق حيث 

 .)االلحق العامة

 والنفاذ اإلعالم وحدة" الشار إليها لعالع الذكرة لحدث بموج  :التنظي  عا الستو  الركزي . ل

 ويرشف العامة لإلدارة التابعة الرشيدة للحوكمة التنسيق بخلية وللحقت" اإلدارية الوثائق إىل

 للصندوق وحيدا مخاطيا ويعترب اإلدارية الوثائق إىل والنفاذ باإلعالم مكل  إطار تسي�ذا عا

 إىل والنفاذ باإلعالم الكل  بائ " بخطة إطار وينوبه بمقّرر ويعّ   الحكومة رئاسة لد 

 عا مسؤول" بمهمة الواطن مم العالاات مكت ب إطار تّ  تعي  كما. "اإلدارية الوثائق

 .الطال  يف التّرصف يف اإلدارية الوثائق إىل والنفاذ اإلعالم وحدة مسابدة يتوىل "النفاذ
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 الواب موام تحي  مصلحة مم التنسيق اإلدارية الوثائق إىل والنفاذ باإلعالم الكل  يتوّىل كما 

 بموام" الفتوحة الييابات" ركن لتحي  الدويل والتعاون لالتصال الفرعية لإلدارة التابعة

 .للغر  الناسية اإلجرااات ويتخذ األبرتبات شيكة عا الصندوق

ُ الوهوي الستو  عا . ب   منظومة منسق" خطة والحلية الوهوية الراكز مستو  عا تحدث: ل

 إىل والنفاذ اإلعالم لوحدة" وحيدا مخاطياالنسق  ويعترب" اإلدارية الوثائق إىل والنفاذ اإلعالم

 .وظيفيا بالنظر إليها ويرجم" اإلدارية الوثائق

 

التخذة يف ذذا الوال اام الكل  باإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلجرااات التنظيمية   يسيطويف إطار ت

  يف الغر  ألعوان وإطارات الراكز الوهوية والحلية للصندوق وذلك يف مقرات و بتقدي  عر اإلدارية 

 الراكز.

 القدمة: التّرصف يف الطال  .2

 )1) ومطل  تظّل  واحد ا4لربعة ا بلع عدد الطال  الودعة لد  مصالح الصندوق

 مطال  النفاذ الودعة عا الستو  الركزي: . ل

 الالحظات تاري  الرد الطلوبةلو الييابات الوثائق  تاري  الطل 
 إىل الرتايات يف العتمدة . القاييس1 2013جابفي  21

 عليها والصادق مدير كاذية خّطة

 .الصندوق إدارة مولس طرف من

 إحالة العني باألمر إىل القاييس 2013فيفري  01

 عدد األمر ينّظمهاالتي  العتمدة

 22 يف الؤرخ 2002 لسنة 2708

 رشوط بييط والتعلق 2002 لكتوبر

 واإلعفاا الوظيفية الخطط إسناد

 .بالصندوق منها

 لخّطة الشاغرة الخطط عدد .2

 .مدير كاذية

 منشأة غ� الطلوبة الوثيقة

 منشأة غ� الطلوبة الوثيقة للمعني باألمر. السندة األعداد. 3

 التدايق مدير إىل الوجهة الراسالت. 4

 الداخيل

 :الطلوبة الراسالت تندرج

 النصوص االستثنااات ضمن: لوال -

 17 الفصا من السابعة بالطة عليها

 2011 لسنة 41 عدد الرسوم من

 لن باعتيار 2011 ماي 26 يف الؤرخ

 آراا تيادل تتيّمن الطلوبة الراسالت

 .بظر ووجهات

 النصوص االستثنااات ضمن: ثابيا -

 الرسوم من 16 بالفصا عليها

 بحماية يتعلق فيما وخاصة الذكور

 .الشخصية العطيات

 القطاع يف التقاعدين عدد. 1 2013فيفري  01

 .العمومي

 .جــراية لدبى. 2

 .جــراية لعا. 3

 خالل إحداثها التوام الورايات. 4

 2013 سنة

 

ت  تمك  العني باألمر ارئيس  2013فيفري  05

) من تُعنى باألمن االجتماعي جمعية

 الييابات الطلوبة.
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 .الخدمات اائمة من بسخة. 1 2013فيفري  04

 جراية كش . 2

ت  تمك  الطال  من الوثيقة األوىل  2013فيفري  12

تمت دعوته لالتصال بأارب مركز و 

جهوي لو محيل للحصول عا 

الوثيقة الثابية باعتيار لبها تندرج 

 خدمات.ضمن ال

 

 :مطال  النفاذ الودعة عا الستو  الوهوي . ب

 الالحظات تاري  الرد الوثائق لو الييابات الطلوبة تاري  الطل 

سيتمرب  28

2013 

اائمة اسمية للمتقاعدين 

واأليتام برحد  واألراما 

وتاري  الوالدة  ،العتمديات

والعنوان الشخ  والؤسسة 

 التي كان يشتغا بها التقاعد.

لكتوبر  14

2013 

 تّ  رف  الطل  ألّن 

 مكت  رئيس طليها التي الييابات

 ضمن تنيوي جمعية

 بحماية التعلقة الستثناااتا

 .الشخصية العطيات

وتمت دعوة مصالحنا الوهوية 

إحصائيات عامة حول  لتوف�

 التقاعدين بالوهة دون سواذا.

 

 التظلّ :مطال   . ج

 الالحظات تاري  الرد تاري  الطل 

التأكيد عا اإلجابة األوىل تّ   2013مارس  8 2013 فيفري 24

مم إفادة العني باألمر 

 بتوضيحات إضافية.

 

والتعلقة بتوف� بيابات لو إحصائيات حول لّما بالنسية لطال  الهياكا اإلعالمية والصحافي  

 خدمات الصندوق فقد كابت عا النحو التايل:

 مطال  10: الكتوبةالصحافة  -

 ل امط 10 :الرئية والسموعةالصحافة  -

 )2: مطلي  اااللكرتوبيةالصحافة  -

العالاة مم مصلحة االتصال باإلدارة الفرعية لالتصال والتعاون الدويل تواصا تأم  ولإلشارة فرن 

إىل الوثائق اإلدارية وذلك طيقا لهام  اإلعالم والنفاذوسائا اإلعالم وذي ال تنيوي ضمن منظومة 

 االتصال النصوص عليها بالهيكا التنظيمي للصندوق.

 

 تحي  ركن الييابات الفتوحة بموام الصندوق عا شيكة األبرتبات: .3

برش الييابات  2013سنة نفاذ إىل الوثائق اإلدارية خالل واصلت مصالح الكل  باإلعالم وال

موام  وذلك بالتنسيق مم مصلحة تحي  ير التي تندرج ضمن لبشطة الصندوقوالتقار 
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لو ذذا اإلطار برش  الفرعية لالتصال والتعاون الدويل، حيث تّ  يفالتابعة لإلدارة الواب 

 :تحي  الييابات التالية

 ؛ركزيةدليا ر ساا الهياكا ال  -

 ؛دليا ر ساا الراكز الوهوية والحلية -

 ؛2012سنة تقرير بشاط  -

 ؛2012 لسنة الالية الوازبة -

 ؛2013اليزابية العامة لسنة  -

 ؛2014اليزابية العامة لسنة  -

 .2011-2001الدليا اإلحصائي  -

 بتائج الصفقات العمومية. -

 :صعوبات التطييق .4

 ،ذكرلية صعوبات ت  2013لو تطييقها خالل سنة  ل  ترافق عملية إرساا منظومة النفاذ

نشآت عالاة الكل  باإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلدارية بالل غياب إجرااات واضحةما عدا 

ارئاسة  والوطني اوزارة اإلرشاف) عا الستو  القطاعي الرشفةوالصالح  العمومية

 .الحكومة)

 

 

 

 



 ملحق

 منظومة اإلعالم والنفاذ إلى الوثائق اإلداريةل التنظيمية والوظيفية هيكلةال

 
العام اإلشراف  

 اإلدارة العامة

المدير المركزي المكلف بخلية 
 التنسيق للحوكمة الرشيدة

 التصّرف والتنسيق والتقييم

خلية اإلعالم والنفاذ إلى الوثائق 
 اإلدارية

المكلف باإلعالم والنفاذ إلى الوثائق 
 اإلدارية ومن ينوبه

 الهياكل المساندة

وحدة التصّرف حسب األهداف 
 اتصالإلرساء استراتيجية 

 مصلحة تحيين موقع الواب

 معالجة المطالب البيانات المفتوحة

 مكتب العالقات مع المواطن

 مسؤول على النفاذ

 المركز الجهوي أوالمحلي

 منسق النفاذ، مخاطب وحيد


