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  تونس في،                                                                                                          م ن م.ج.ف/دد ــــــــــع

  ى ــــــإل
  رئیس ھیئة النفاذ الى المعلومة دــالسی

  
  .2019التقریر السنوي المتعلق ببرنامج النفاذ الى المعلومة بعنوان سنة حول   :الموضوع

  
  مقرر تعیین نائب المكلف بالنفاذ الى المعلومة مقرر تحیین -:  المصاحیب

  2019جدول متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة خالل سنة  -                 
  2020جدول خطة عمل المكلف بالنفاذ الى المعلومة لسنة  -                 

  
  تحیة طیبة وبعد،

المتعلق بإعداد تقاریر سنویة  2016لسنة  22تبعا لمقتضیات القانون االساسي عدد   
بالنفاذ الى المعلومة وكافة االنشطة المنجزة من قبل المجمع المھني المشترك للغالل خالل 

، أتشرف بإعالمكم أن المجمع تولى القیام بعدة اجراءات لتركیز عناصر  2019سنة 
  :البرنامج وفقا لخطة العمل والمتمثلة في ما یلي 

  
    :  متابعة برنامج النفاذ الى المعلومة/ 1

 تم تغییر نائب المكلف بالنفاذ الى المعلومة حیث اصدر مقرر تحیین في الغرض  -
 )تجدون طي ھذا نسخة منھ(
االف دینار بمیزانیة المجمع المھني المشترك للغالل لسنة  10سیم مبلغ بقیمة تم تر  -

 .في اطار برنامج النفاذ الى المعلومة والحوكمة الرشیدة واألنشطة المتعلقة بھم 2020
 

شارك المجمع المھني المشترك للغالل في الدورات التكوینیة التي : التكوین والتأطیر/2
نظمتھا رئاسة الحكومة أو المجتمع المدني حیث تولى المكلف بالنفاذ بالمجمع ومن ینوبھ 

  :حضورالدورات التالیة 
ندوة صحفیة ویوم اعالمي بوزارة الفالحة بالشراكة مع الھیئة الوطنیة للنفاذ الى  -

  .2019جانفي  15البیانات المفتوحة والنفاذ الى المعلومة بتاریخ المعلومة حول 

فیفري  27الى  25دورة تكوینیة في اطار تكریس الحق في النفاذ الى المعلومة من  -  
بنزل  19بالتعاون مع ھیئة النفاذ الى المعلومة والبنك الدولي ومنظمة المادة  2019

  .تونس" االفریكا"
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قامت بتنظیمھ ھیئة ) المكاسب والتحدیات(ملتقى حول الحق في النفاذ الى المعلومة  -   
النفاذ الى المعلومة بالتعاون مع المنظمة الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة ومنظمة االمم 

  الثقافةالمتحدة للتربیة والعلوم و
  
دورة تكوینیة في مجال معالجة البیانات ونشرھا عبر بوارة البیانات المفتوحة  -
"agridata .tn " 2019افریل  30بمقر المركز الوطني للدراسات بتاریخ  

حول " أنشر"قام بتنظیمھا المرصد الوطني للفالحة بالتعاون مع فریق برنامج  ةندو -
القیمة المضافة العالیة في تجربة بعض الدول في مجال اعادة استعمال البیانات المفتوحة ذات 

  .2009جوان  17قطاع الفالحة بتاریخ 

  : متابعة مطالب النفاذ الى المعلومة/ 3

، مطلب وحید یخص 2019ورد على المجمع المھني المشترك للغالل خالل سنة   
  :بعا لخطة العمل التالیة ھ تشخص معنوي وقد تمت معالجت

 اعداد جدول یخص كافة مطالب النفاذ ومآلھا -
 دراسة المطالب والتدقیق في محتواھا وإحالتھا الى المصالح المختصة -
التنسیق مع المصالح المعنیة والحرص على احترام اآلجال المنصوص علیھا  -

 2016لسنة  22بالقانون االساسي عدد 

  : صرف في الوثائق وتصنیفھامتابعة تنظیم االرشیف والت/ 4

وذلك باإلدارة حفظا سلیما حفظ الوثائق و تم تھیئة محل لتأمین : تأمین وحفظ الوثائق -
  .الجھویة التابعة للمجمع المھني المشترك للغالل بالقبة

سیكون ادراجھ  ضمن :  انتداب اطار مختص في التصرف في الوثائق واألرشیف -
 2020خطة عمل المكلف بالنفاذ الى المعلومة لسنة 

  )  2007الذي تم احداثھ منذ  سنة ( تطعیم موقع واب المجمع المھني المشترك للغالل/ 5
  

بالقانون االساسي  8و7و 6نشر كل الوثائق المذكورة بالفصول في ھذا اإلطار تم  -  
استثناءھا  وقعكما تم تحدید الوثائق والمعلومات التي  وتحیینھا دوریا، 2016لسنة  22عدد 

  :من النفاذ وذلك باحترام ما ورد بالباب الرابع من قانون النفاذ وھي 
المعطیات الشخصیة المتعلقة بالمصدرین والمنتجین وكل المتعاملین مع .     

  .المجمع المھني المشترك للغالل
  .فائق عبارات االحترام  تفضلو سیـــــدي رئیــس الھیئة ، بقبول  

  
  والســـــــــــــالم
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