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 قـــرار

 بتعيني الشخص امللكف ابحلصول عىل املعلومات

حداث اللجنة القطاعية للحق يف احلصول عىل املعلومات  وا 

  

ن الس يد امللكف مبهام املدير العام للمعهد العايل للقضاء،  ا 

املوافق ل  1439جامدى الاخرة  5الصادر يف  1.18.15بناء عىل الظهري الرشيف رمق   -

املتعلق ابحلق يف احلصول عىل املعلومات،  31.13بتنفيذ القانون رمق  2018فرباير  22

 منه؛ 13و 12والس امي املادتني 

نظميي عىل مرشوع قانون ت  2019يونيو  4بناء عىل مصادقة اجمللس الوزاري املنعقد يف  -

دراج املعهد العا يل للقضاء بتغيري وتمتمي القانون التنظميي املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا اب 

 مضن املؤسسات الاسرتاتيجية العمومية؛

املتعلق ابحلق يف احلصول عىل املعلومات، احملددة  31.13من القانون رمق  2بناء عىل املادة  -

نفاذ القانون امل  ذوور؛للمؤسسات املعنية اب 

صالح اال دارة  - وبناء عىل منشور الس يد الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف اب 

حول تعيني الشخص أأو الأشخاص  2018دجنرب  25بتارخي  2والوظيفة العمومية رمق 

امللكفني ابحلصول عىل املعلومات عىل مس توى املؤسسات والهيئات املعنية بتنفيذ القانون 

 حلق يف احلصول عىل املعلومات؛املتعلق اب 31.13رمق 

 :يقرر ما ييل

طار مبديرية ادلراسات  املادة الأوىل: يعني الس يد خادل اخملتاري، منتدب قضايئ من ادلرجة الأوىل، ا 

والأحباث والتعاون، ملكفا ابحلصول عىل املعلومات ابملعهد العايل للقضاء. ومنسقا لأشغال اللجنة 

 القطاعية للحق يف احلصول عىل املعلومات.

علومات، ات، مبهمة تلقي طلبات احلصول عىل امليقوم امللكف ابحلصول عىل املعلوم املادة الثانية:

 ودراس هتا وتقدمي املعلومات املطلوبة، وكذا تنس يق أأشغال اللجنة القطاعية.
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حتدث دلى املعهد العايل للقضاء جلنة قطاعية للحق يف احلصول عىل املعلومات،  املادة الثالثة:

 تتأألف من:

 ؛ممثال للكتابة العامة رئيس القسم املايل والشؤون العامة؛ ،الس يد خادل مفيد -

عالميات س ناء حسون، الس يد)ة( -  ؛للكتابة العامة ممثةل ؛همندســـة ا 

 امللحقني القضائيني ملديرية تكوين والربجمة؛ ممثةل، رئيسة مصلحة املناجه الس يدة )ة( تنس مي بن ملقدم -

 كتاب الضبط  ملديرية تكوين التخطيط واملناجه؛ ممثال، رئيس مصلحة عبد الرزاق بن مصود الس يد -

ديرية مل دلراسات والأحباث واخلزانة؛ ممثةل، رئيسة مصلحة النرش وابرشى وهيبالس يد)ة(  -

 ادلراسات والأحباث والتعاون.

 

عداد برانمج معل س نوي لتفعيل  املادة الرابعة: تتوىل جلنة احلق يف احلصول عىل املعلومات ا 

 مقتضيات القانون املتعلق ابحلق يف احلصول عىل املعلومات.

حيدد النظام ادلاخيل للجنة القطاعية ويفية تس يريها وتدبري أأشغالها، وعالقهتا  املادة اخلامسة:

 مبكوانت املعهد العايل للقضاء.

 .2020يونيو  30الثالاثء يدخل هذا القرار حزي التنفيذ ابتداء من يوم  دسة:املادة السا

 

 02/07/2020وحرر ابلرابط يف:                                                              

 


