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I. النفاذ  بمطلب يتعلق فيما

 مباشرة ويودع المركز واب موقع من و أ العامة الكتابة من يسحب المعتمد األنموذج حسب مطلب تقديم 

 باستعمال يرسل أن يمكن كما الوصول مضمون البريد طريق عن يرسل أو الضبط بمكتب

 اإللكتروني البريد أو الفاكس) االتصال(تكنولوجيات

 اإلرشاد  وتقديم ذلك في مساعدته بالنفاذ المكلف يتولى المطلب كتابة عن عجز حالة في النفاذ طالب كان إذا

 .الالزمين والتوجيه

 النفاذ حسب مطالب مختلف به تسجل مرقم خاص سجل مسك اإلدارية للوثائق والنفاذ باإلعالم المكلف يتولى 

 .مرجعي رقم إليها ويسند تلقيها تواريخ

 إلكترونية أو ورقية صيغة في تكون أن النفاذ طلب موضوع للوثيقة يمكن. 

 لسنة  41 عدد بالمرسوم المحددة القانونية للشروط استجابته مدى ومن المطلب في بالتثبت بالنفاذ المكلف يقوم

المحمية  الوثيقة باستثناء إدارية وثيقة كل على الحصول النفاذ طالب حق من فإنه المبدأ حيث   ومن2011

 تعلق إذا أو قضائي قرار بمقتضى أو والفنية األدبية الحقوق أو الشخصية المعطيات بحماية المتعلق بالتشريع

 :ضررا تلحق قد التي تلك أو سري بعنوان العمومي الهيكل عليها تحصل األمر بوثيقة

 الدولية المنظمات أو الدول بين بالعالقات −

 تطويرها أو ناجعة حكومية سياسة بوضع −

 الوطني الدفاع أو العام باألمن −

 محاكمتهم و المتهمين بإيقاف أو منها الوقاية أو الجرائم عن بالكشف −

 واإلنصاف العدل مبادئ واحترام القضائي المرفق سير بحسن −

 العمومية الصفقات إسناد إجراءات بشفافية −

بين  المتبادلة والتقارير الجلسات محاضر غرار على النظر ووجهات اآلراء وتبادل المداولة بإجراءات −

 .نظرهم ووجهات آلرائهم والمتضمنة الموظفين

 والتجربة الفحص بإجراءات −



للمركز  المشروعة المالية بالمصالح −

 :التالية الحاالت في االستثناءات هذه تنطبق وال

 العام الملك من جزءا أصبحت التي الوثائق −

 أو الحرب جرائم أو اإلنسان لحقوق الفادحة االنتهاكات عن الكشف بغاية نشرها الواجب الوثائق −

 .تتبعها أو عنها البحث

أو  للصحة خطير تهديد لوجود حمايتها المزمع الخاصة المصلحة على العامة المصلحة تغليب وجوب عند −

 .العمومي القطاع في تصرف سوء أو ارتشاء أو إجرامي فعل حدوث خطر جراء أو المحيط لسالمة

 : اآلجال 

 الطلب صاحب إجابة بالنفاذ المكلف يتولى المطلب تقديم من يوما 15 أجل في. 

 على  أو شخص حياة على تأثير لها بوثائق األمر تعلق إذا فعلي عمل ( 02 ) يومين إلى األجل هذا يتقلص

 .حريته

 فعلي عمل أيام 5 أجل في بالنفاذ المكلف على يتعين المركز لدى إليها النفاذ المطلوب الوثائق تتوفر لم إذا 

بعدم  إعالمه أو بذلك صاحبه وٕاعالم المختص الهيكل على المطلب إحالة إما بالمطلب توصله من تاريخ

 .االختصاص

 موجب دون تكراره صورة في الموضوع بنفس المتعلق المطلب نفس على بالرد ملزما المركز يكون ال. 

 اإلدارية الوثائق إلى النفاذ صور 

 التالية الصيغ حسب ذلك يكون أن يمكن و النفاذ صيغة بمطلبه يحدد أن النفاذ لطالب يمكن: 

 المكان عين على الوثيقة على االطالع/أ

 ورقية نسخة على الحصول/ب

 وجدت إن إلكترونية نسخة على الحصول/ج

 وجدت إن بصري أو سمعي شكل في نسخة على الحصول/د



 لم  ومتى عمله مع ذلك يتعارض لم متى النفاذ طالب حددها التي الصيغة حسب الوثيقة بإتاحة المركز يقوم

 .اإلدارية الوثيقة بحماية ضررا المطلوبة الصيغة تلحق

 : اإلعالم 

 كتابة الصورة الطالب يعلم المركز فإن متاحا النفاذ بذلك وكان القانونية الشروط إلى النفاذ مطلب استجاب إذا 

 اقتضى األمر إذا األصلية الوثيقة على االطالع فيه يمكن الذي والمكان اإلدارية الوثيقة سيتّم بها إتاحة التي

 .ذلك

 حق  حول توضيحات تقديم و الرفض أسباب ذكر مع بذلك الطالب المركز يعلم الوثيقة إتاحة يتعذر عندما

 .الرفض قرار في الطعن

 المركز مدير أمام اّإلداري التظلم في الحق يفتح ضمنيا رفضا يعتبر اآلجال في المطلب على المركز رد عدم 

 .اإلدارية المحكمة أمام فيه أو الطعن

 المعاليم 

 مجانية  بصفة يكون اإلدارية الوثائق توفير

II. المركز مدير لدى التظلم بمطلب يتعلق فيما : 

 للمركز واب موقع من أو العامة الكتابة من مباشرة التظلم مطلب يسحب . 

 تكنولوجيات (االتصال باستعمال أو الوصول مضمونة رسالة طريق عن يرسل أو الضبط بمكتب مباشرة يودع( 

  إلكتروني بريد أو فاكس

 ضمنيا أو صريحا الرفض كان سواء النفاذ لطلب المركز رفض صورة في الهيكل رئيس لدى التظلم باب يفتح 

 الرفض قرار تاريخ من يوما 15 أجل في التظلم مطلب يقدم أن يجب 

 التظلم تاريخ من أيام 10 أجل في التظلم مطلب على المركز يرد 

 المحكمة أمام فيه الطعن يمكنه فإنه النفاذ طالب التظلم قرار على المركز إجابة تقنع لم إذا ما صورة في 

 .اإلجابة تلقي تاريخ من يوما 30 أجل اإلدارية في

  


