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  المطالب تقديم .1
  

دیـوان  واب موقـع  مـن أو للمعلومـات بالّنفـاذ المكلّـف مـن یسـحب المعتمـد األنمـوذج حسـب مطلـب تقـدیم
 مضــمون البریــد طریــق عــن یرســل أو الّضــبط بمكتــب مباشــرة یــودع و تنمیــة الوســـط الغـــربي

أو   ياإللكترونـ البریـد أو الفـاكس اإلّتصـال تكنولوجّیـات بإسـتعمال یرسـل أن یمكـن كمـا الوصـول
  .بتعمیر اإلستمارة على الواب

  
 فاقـدا الّنفـاذ طالـب یكـون أو القـراءة علـى القـدرة عـدم أو /العجـز حالـة فـي الّنفـاذ طالـب كـان إذا: مالحظـة

 تقـدیم و المطلـب كتابـة فـي مسـاعدته بالّنفـاذ المكلّـف یتـوّلى الكتابـة و البصـر، و الّسـمع لحاّسـة
  .له الّالزمین الّتوجیه و اإلرشاد

 
   تلّقیها تواریخ حسب الّنفاذ  مطالب مختلف به تسّجل مرّقم خاص سجل مسك للوثائق بالّنفاذ المكّلف یتوّلى

 كما یتولى تسلیم الطالب وصال في الغرض یحتوي على الرقم المرجعي للمطلب مرجعي رقم إلیها یسند و
 .و تاریخ إیداعه

 ).باستثناء االیداع المباشر (الطالب بالمعطیات المنقوصة بالمطلب في اقرب اآلجال  إعالم یقع
   .إلكترونّیة أو ورقّیة صیغة في تكون أن الّنفاذ طلب موضوع للوثیقة یمكن
   األساسي بالقانون المحّددة  القانونّیة للّشروط إستجابته مدى من و المطلب في بالتثّبت بالّنفاذ المكّلف یقوم
 بإستثناء إداریة وثیقة كل على الحصول الّنفاذ طالب حقّ  من فإّنه المبدأ حیث من و 2016 سنة  22 عدد

 : ضررا تلحق قد اّلتي تلك أو سّري بعنوان الّدیوان علیها تحّصل اّلتي الوثیقة
 .الوطني الّدفاع أو العام باألمن -
 .بهما یّتصل فیما الّدولیة بالعالقات -
  .الفكرّیة ملكّیته و الّشخصّیة معطیاته و ة الخاّص  حیاته حمایة في الغیر بحقوق -
 
 عن اإلبالغ بهدف معلوماتا قّدمو  اّلذین األشخاص بهوّیة المتعّلقة البیانات المعلومة إلى الّنفاذ یشمل ال و

 .الفساد حاالت أو تجاوزات
 من الّضرر لتقدیر خاضعة تكون و المعلومة إلى الّنفاذ لحقّ  مطلقة إستثناءات المجاالت هذه تعتبر ال و

 .العامة المصلحة لتقدیر خاضعة تكون كما الحقا أو آنیا كان سواء جسیما الّضرر یكون أن على الّنفاذ
 : التّالیة الحاالت في اإلستثناءات هذه تنطبق ال و

 .العام الملك من جزءا أصبحت اّلتي الوثائق -
 عنها البحث أو الحرب جرائم أو اإلنسان لحقوق الفادحة اإلنتهاكات عن الكشف بغایة نشرها الواجب الوثائق -

 .للّدولة العلیا بالمصلحة مساس ذلك في یكن لم ما مرتكبیها تتّبع أو



 

 تهدید لوجود حمایتها المزمع  المصلحة یلحق أن یمكن اّلذي الّضرر على العامة المصلحة تغلیب وجوب عند
  .إجرامي فعل حدوث اء جرّ  أو المحیط أو الّسالمة أو للّصحة خطیر

 
 االدارية الوثائق على الحصول جالآ .2

  
   .المطلب تقدیم من یوما 15 أجل فيالّطلب  صاحب إجابة بالّنفاذ المكّلف یتوّلى
    توفیرها كان اذا او وثائق عدة على بالحصول االمر تعلق إذا یوما 15 ـب االجل هذا في التمدید یمكن كما

  .بذلك المطلب صاحب اعالم مع اخرى اطراف استشارة یستدعي
 .المكان عین  على المعلومة على باإلّطالع الّنفاذ طلب یتعّلق إذا أّیام 10 إلى األجل هذا یتقّلص
 شخص حیاة على تأثیر  المعلومة إلى الّنفاذ لمطلب كان إذا فعلي عمل ( 02 ) یومین إلى األجل هذا یتقّلص

 .حّریته على أو
     لدى المطلوبة الوثائق توفر عدم صورة في ذلك و المطلب بإحالة او االختصاص بعدم الطالب اعالم یتم

 احالته بالمطلب توصله تاریخ من فعلي عمل ایام 5 خالل و بالنفاذ المكلف على یتعین حیث مصالح الدیوان
 .المختص العمومي الهیكل الى
 المعلومة بنفس المّتصلة مطلبه  تكرار صورة في واحدة مّرة أكثر الّنفاذ طالب على بالردّ  ملزما یوانالد یكون ال

  .موجبه دون
 

  : اإلداريّة الوثائق إلى النّفاذ صور .3
 : التّالیة الّصیغ حسب ذلك یكون أن یمكن و الّنفاذ صیغة بمطلبه یحّدد أن الّنفاذ طالبیجب على  -

 بها، إضرار ذلك في یكن لم ما المكان، عین على المعلومة على اإلّطالع -/أ
 المعلومة، من ورقّیة نسخة على الحصول -/ب
 اإلمكان، عند المعلومة، من إلكترونّیة نسخة على الحصول -/ج
 ، المعلومة من مقتطفات على الحصول -/د
 الّصیغة حسب له یوّفرها ذلك تعّذر إذا و الّنفاذ طالب حّددها اّلتي الّصیغة حسب الوثیقة بإتاحة الّدیوان یقوم و

 .المتاحة
    : اإلعالم .4

 بالّصورة الّطالب یعلم الّدیوان فإنّ  متاحا الّنفاذ بذلك كان و القانونّیة الّشروط إلى الّنفاذ مطلب إستجاب إذا -
 .علیها اإلّطالع فیه یمكن اّلذي المكان و المعلومة إتاحة بها سیتمّ  اّلتي

 حول توضیحات تقدیم و الّرفض أسباب ذكر مع بذلك الّنفاذ طالب الّدیوان یعلم المعلومة إتاحة یتعّذر عندما -
 .الّرفض قرار في الّطعن حقّ 

 المدیر أمام اإلداري التظّلم في الحق یفتح و ضمنّیا رفضا یعتبر اآلجال في المطلب على الّدیوان ردّ  عدم -
 أقرب في الردّ  الهیكل رئیس على یتعّین و.(بالقرار اإلعالم تلي اّلتي یوما 20 أجل في) للّدیوان العام

  .التظّلم مطلب إیداع تاریخ من أّیام 10 یتجاوز ال أن على اآلجال
 



 

   :االدارية الى الوثائق النفاذ معالیم .5
 

یمكن المطالبة بدفع  و تكون مبدئیا بصفة مجانیة اإلداریةصورة الموافقة على المطلب، فان اتاحة الوثیقة  في
  .2011 ماي 26 في المؤرخ 2011 لسنة 41 عدد المرسومبلتوفیر هذه الوثیقة كما هو مبین  الالزمالمعلوم 

  

 الطعون .6
  

 أو بالّنفاذ المكّلف من مباشرة یسحب  تظلم بمطلب یتقدم أن الوثیقة یمكن لطالب النفاذ مطلب رفض صورة في
  : طریق عن الرفض قرار صدور یوما من 15  یتجاوز ال أجل في الّدیوان واب موقع من
 

 تكنولوجّیات بإستعمال أو الوصول مضمونة رسالة طریق عن یرسل أو الّضبط بمكتب مباشرة اإلیداع -
 .إلكتروني بریدال أو اكسالف اإلّتصال

 أو صریحا الّرفض كان سواء الّنفاذ لطلب الّدیوان رفض صورة في للّدیوان العام المدیر لدى التظّلم باب یفتح -
 .ضمنّیا

 .الّرفض قرار تاریخ من یوما 15 أجل في التظّلم مطلب یقّدم أن یجب -
 .التظّلم تاریخ من أّیام 10 أجل في التظّلم مطلب على الّدیوان یرد -
 ذالنفا هیئة أمام فیه الّطعن یمكنه فإّنه الّنفاذ طالب التظّلم قرار على الّدیوان إجابة تقنع لم إذا ما صورة في -

 .المعلومة إلى


