تقرير حول ما تم إنجازه خالل سنة  2017بخصوص برنامج النفاذ إلى المعلومة
/ 1تم تحيين القائمة اإلسمية للمكلفين بالنفاذ إلى المعلومة ومن ينوبهم وإعداد مقررات تكليف في شأنهم مع
موافاة مصالح الوزارة بها (أنظر المصاحيب).
 /2جذاذة وصف لمحل األرشيف الوسيط الخاص بالمعهد
تم تخصيص مبنى بمساحة 33.5متر مربع يحتوي على رفوف حديدية ويحتوي على حافظات أرشيفية معنونه
ومرتبة كما يحتوي على علبة حرائق بودرة ذات  9كغ.
ونظرا لما توليه إدارة المعهد الوطني للزراعات الكبرى من أهمية إلى العمل األرشيفي وعمال على مزيدالحفاظ
على موروثة األرشيفي فقد قام بانتداب مختص في التصرف في الوثائق واألرشيف حديثا وتم تكليفه بمهمة
التصرف في األرشيف الخاص به حرصا على وضع العمل األرشيفي على المسار الصحيح.
وفي هذا اإلطار فقد تم تقديم تقرير حول كيفية وضع محل لحفظ الوثائق األرشيفية الشبه نشطة مطابقا للمواصفات
ومطابقا لما امآله القانون المتعلق باألرشيف وتسعي اإلدارة إلى تجسيده على أرض الواقع من خالل دراسة لرصد
اإلعتمادات الضرورية لتحديث تجهيزات محل األرشيف الوسيط بالتجهيزات الضرورية وجعله مواكبا
للمواصفات.
أما فيما يخص وضعية الوثائق الموجودة بمحل األرشيف الوسيط فبعد دراسة ما هو موجود فقد تم إعداد جداول
إتالف الوثائق التي تقادمت وفقا ألحكام وقواعد الحفظ بجداول مدد استبقاء الوثائق المشتركة والذي حدد مالها
باإلتالف ونحن بصدد استكمال عملية الفرز.

أما فيما يخص استكمال فرز وترتيب األرشيف الجاري ودراسة وضعية الوثائق جارية االستعمالفقد تم القيام
باستبيان للوضع الراهن للوثائق وذلك لمعرفة أنواع وأشكال الوثيقة ومعرفة مدى أهميتها وفعاليتها وهو مما ساعد
على إعداد قائمة اسمية ومنه إلى عملية تحويل الوثائق التي لم تعد جاريةاالستعمال إلى األرشيف الوسيطوالعمل
جار إلىإعداد نظام تصنيف وجداول مدى استبقاء الوثائق المشتركة وفقا لما تم أفرزته القائمة االسمية ونحن بصدد
دراسة إلعداد نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية.

 /3موقع واب:
تم إنجاز موقع واب المعهد في سنة  2017وتم نشر:
 الخدمات التي يسديها المعهد الوطني للزراعات الكبرى كالبالغات ،اإلنذارات ،األيام اإلعالمية والتكوينية والحمالت التحسيسية:البالغات:
يعلم المعهد الوطني للزراعات الكبرى عن انطالق عملية تنظيف ومداواة البذور بكل من محطة التجارب بالمرجى ببوسالم والشبيكة بالقيروان
فعلى الراغبين في االنتفاع بهذه الخدمة االتصال بالمعهد.
األيام اإلعالمية والتكوينية:
نشر كل المعطيات المتعلقة باأليام اإلعالمية والتكوينية (موضوع اليوم اإلعالمي او التكويني ،التاريخ والمكان)
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/36%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%
D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D
8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%
20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A
7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9
%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%
D8%A7%D8%AA
الحمالت التحسيسية:
نشر كل المعطيات المتعلقة بالحمالت التحسيسية (موضوع الحملة التحسيسية ،التاريخ والمكان)

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/28%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20
%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8
%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8
%A8%D8%B0%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A
%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B2%D8%BA
%D9%88%D8%A7%D9%86
 الهيكل التشريعي والنصوص القانونية،نشر تقديم المعهد
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF

نشر لمهام المعهد
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85
نشر للهيكل التنظيمي
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
نشر لكل المعطيات المتعلقة بالمحطات التجريبية
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
نشر لكل المعطيات المتعلقة باالختصاصات كأرقام هاتف كل مختص وبريده اإللكتروني
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA
نشر جميع المعطيات المتعلقة ببرامج المعهد

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
نشر جميع المعطيات المتعلقة باالتفاقيات الوطنية والدولية
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D
9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D
9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
نشر كل المعطيات حول قطاع الزراعات الكبرى
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
نشر لجميع المراجع الفنية للمعهد
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
نشر جميع من المناظرات والنتائج
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8
%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
نشر قائمة إسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة والمطبوعات
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0_%D
8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8
%A9

