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  : االطار العام/ 1

تم تكریس الحق في النفاذ الى المعلومة بمقتضى أحكام القانون االساسي عدد   
المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة الذي یلزم  2016مارس  24بتاریخ  22

الھیاكل االداریة بإحداث ھیكل داخلي یتكفل بمختلف االنشطة والمھام المعلقة 
ذمة العموم وبصفة دوریة وفي بالنفاذ الى المعلومة الى جانب ضرورة وضع على 

  :شكل قابل االستعمال، المعلومات التالیة

 لمجمعالنصوص القانونیة والترتیبیة لنشاط ا -
 دلیل اجراءات النفاذ الى المعلومة -
 مطالب النفاذ والتظلم -
قائمة اسمیة في المكلفین بالنفاذ الى المعلومة ونوابھم وخططھم الوظیفیة  -

 الضروریة لتسییر االتصال بھماضافة الى المعطیات 
 قائمة الوثائق المتوفرة لدى المجمع المھني المشترك للغالل -
 المعلومات االحصائیة للقوارص والغالل -
 الصفقات العمومیة -
 تقاریر النشاط -

المجمع المھني المشترك للغالل في تكریس حق النفاذ الى عمل خطة / 2
  :المعلومة 

المتعلق بالنفاذ الى المعلومة  2016نة لس 22طبقا للقانون االساسي عدد   
، شرع المجمع في ضبط اآللیات المناسبة لضمان  2016مارس  24المؤرخ في 

ھذا الحق للمتعاملین معھ من خالل تركیز منظومة متكاملة للنفاذ الى المعلومة 
 :تتمثل في 

  :وحدة النفاذ الى المعلومة ·

من القانون االساسي المتعلقة بالحق في  33و  32تنفیذا لمقتضیات الفصلین   
  :النفاذ الى المعلومة، تم في ھذا الغرض 

 احداث وحدة للنفاذ الى المعلومة -
 اصدار المقررات المتعلقة بتعیین المكلف بالنفاذ الى المعلومة ونائبھ -
لنفاذ ونائبھ حول تتولى تقدیم االستشارة للمكلف بااحداث لجنة استشاریة  -

المسائل المتعلقة بالنفاذ الى المعلومة طبقا للتراتیب القانونیة الصادرة في 
 الغرض



  
 

 : دلیل اجراءات المتعلقة بالنفاذ الى المعلوم ·
یتعلق بالتصرف في النفاذ الى داخلي  تم في ھذا االطار انجاز دلیل اجراء

  :التالیة المعلومة داخل المجمع یتضمن بالخصوص المحاور 
  

 االطار القانوني والترتیبي المنظم للنفاذ الى المعلومة  -
 القواعد العامة للتصرف في خدمة النفاذ الى المعلومة -
 مھام المكلف بالنفاذ الى المعلومة -
النفاذ الى المعلومة والطعون لدى ھیئة النفاذ  لباجراءات الرد على مطا -

 الى المعلومة
 

 : ترك للغاللموقع واب المجمع المھني المش ·
للمجمع المھني المشترك للغالل موقع واب خاص بھ یمكن الولوج الیھ عبر 

تسھر وحدة النفاذ الى المعلومة على نشر  gifruits.comالعنوان الالكترورني 
بصفة دوریة وفق ما تقتضیھ  "النفاذ الى المعلومة"في ركن  وتحیین المعلومات

  .أحكام الفصل السادس من القانون االساسي المتعلق بالنفاذ الى المعلومة
  
  : ركن البیانات المفتوحة ·

  :یحتوي ركن البیانات المفتوحة على 
 قائمة اسمیة في المكلفین بالنفاذ الى المعلومة -
 سیاسة المجمع في مجال النفاذ الى المعلومة -
 المنظمة لخدمة النفاذ الى المعلومة المراجع القانونیة -
 بالنفاذ الى المعلومةدلیل اجراءات المتعلق  -
 المطبوعات المتعلقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلم -
  التقاریر السنویة لوحدة النفاذ الى المعلومة -

  
 : احصائیات ومعطیات حول مطالب النفاذ الى المعلومة/3
  

عدد 
  المطلب

موضوع مطلب النفاذ الى 
  المعلومة

تمت 
  االجابة

لم تتم 
  االجابة

الصورة 
  المطلوبة للنفاذ

001  
  

المعنیة  حول اقتراحات طلب مراسالت
  باالمر كرئیسة مصلحة بالمجمع 

  x نسخة ورقیة  



طلب مشروع میزانیة المجمع المھني    002
المشترك للغالل وانجازات برامج 

  2018التدخل بعنوان سنة 

    
x 

 
  نسخة ورقیة

  برید الكتروني   x  تطور غراسات القوارص  003
  

004  
  

  x    طلب قاعدة بیانات

 
005  

 
طلب تطور صادرات القوارص الى  -

  2000/2020السوق اللیبیة من 
طلب تطور صادرات الغالل الى  -

  2000/2020السوق اللیبیة من 

  
x 

   
  برید الكتروني

 
  
  التكوین والتحسیس/ 4

في اطار التعریف بمضمون الحق في النفاذ الى المعلومة ومقوماتھ واآللیات   
،  2016لسنة  22الضامنة لتكریسھ وكیفیة تطبیق مقتضیات القانوني االساسي عدد 

نظم المجمع المھني المشترك للغالل یوم تحسیسي لفائدة أعوانھ وإطاراتھ  تحت 
فیفري  20وذلك یوم الخمیس " میةالنفاذ الى المعلومة بالمؤسسات العمو"عنوان 
  .بمقر المجمع  2020

 
  : زید تدعیم تكریس النفاذ الى المعلومةلم االقتراحات والتوصیات /5 

 برمجة مزید من الدورات التكوینیة في مجال النفاذ الى المعلومة -
برمجة  تنظیم دورات تحسیسیة لفائدة االدارات الجھویة للمجمع المھني  -

 المشترك للغالل
سیكون : انتداب اطار مختص في التصرف في الوثائق واألرشیف  -

 2021ادراجھ  ضمن خطة عمل المكلف بالنفاذ الى المعلومة لسنة 
  
  

  المكلفة بالنفاذ الى المعلومة
  

  فائقة الجالصي        


