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التقدیــــم
المراجع القانونیة

إلىبالنفاذوالمتعلق2011ماي26فيالمؤرخ2011لسنةـدد41عـالمرسوم
لسنةـدد54عـبالمرسوموإتمامھتنقیحھتمّ كماالعمومیةللھیاكلاإلداریةالوثائق
.2011جوان11فيالمؤرخ2011

والمتعلق2004جویلیة27فيالمؤرخ2004لسنةـدد63عـاألساسيالقانون
.الشخصیةالمعطیاتبحمایة

بالمنظومةوالمتعلق1999أفریل13فيالمؤرخ1999لسنةـدد32عـالقانون
.لإلحصاءالوطنیة

بالملكیةوالمتعلق1994فیفري24فيالمؤرخ1994لسنةـدد36عـالقانون
.والفنیةاألدبیة

باألرشیفوالمتعلق1988أوت02فيالمؤرخ1988لسنةـدد95عـالقانون.
بنظامالمتعلق1993سبتمبر13فيالمؤرخ1993لسنةـدد1880عـاألمر

.اإلداريواإلرشاداالتصال

المراجع القانونیة
إلىبالنفاذوالمتعلق2011ماي26فيالمؤرخ2011لسنةـدد41عـالمرسوم

لسنةـدد54عـبالمرسوموإتمامھتنقیحھتمّ كماالعمومیةللھیاكلاإلداریةالوثائق
.2011جوان11فيالمؤرخ2011

والمتعلق2004جویلیة27فيالمؤرخ2004لسنةـدد63عـاألساسيالقانون
.الشخصیةالمعطیاتبحمایة

بالمنظومةوالمتعلق1999أفریل13فيالمؤرخ1999لسنةـدد32عـالقانون
.لإلحصاءالوطنیة

بالملكیةوالمتعلق1994فیفري24فيالمؤرخ1994لسنةـدد36عـالقانون
.والفنیةاألدبیة

باألرشیفوالمتعلق1988أوت02فيالمؤرخ1988لسنةـدد95عـالقانون.
بنظامالمتعلق1993سبتمبر13فيالمؤرخ1993لسنةـدد1880عـاألمر

.اإلداريواإلرشاداالتصال



غیاب إطار واضح للعالقة بین اإلدارة والمتعاملین معھا قبل المرسوم

والحیطةالحذرعلىمعھاوالمتعاملینالعمومیةاإلدارةبینالعالقةتأسست
أساسھسلیملواقعیؤسسواضحقانونيإطارغیابظلفيالجانبینمن

.التعاملفيوالشفافیةاالحترام

والاإلداريالعملتمّیزالتيالمطلقةالسرّیةبأطریواجھماعادةفالمواطن
.المعلومةعلىالحصولفيحّقھحدودبوضوحیتبّینأنیستطیع

یستطیعالالمھنيالسرإفشاءوعدمالتحفظبواجبالمقّیدالعموميوالعون
تساؤالتھعلىاإلجابةفياإلدارةمعالمتعاملحقبینالفصلأحیانا

.علیھالمحمولالتحفظوواجبالمعلومةإلىالنفاذفيحقھوبالتالي

والحیطةالحذرعلىمعھاوالمتعاملینالعمومیةاإلدارةبینالعالقةتأسست
أساسھسلیملواقعیؤسسواضحقانونيإطارغیابظلفيالجانبینمن

.التعاملفيوالشفافیةاالحترام

والاإلداريالعملتمّیزالتيالمطلقةالسرّیةبأطریواجھماعادةفالمواطن
.المعلومةعلىالحصولفيحّقھحدودبوضوحیتبّینأنیستطیع

یستطیعالالمھنيالسرإفشاءوعدمالتحفظبواجبالمقّیدالعموميوالعون
تساؤالتھعلىاإلجابةفياإلدارةمعالمتعاملحقبینالفصلأحیانا

.علیھالمحمولالتحفظوواجبالمعلومةإلىالنفاذفيحقھوبالتالي



إطار جدید للعالقة بین اإلدارة والمتعاملین معھا
والمتعلق2011ماي26فيالمؤرخ2011لسنةـدد41عـالمرسومیمثل

الماضيمعتقطعجدیدةمرحلةالعمومیةللھیاكلاإلداریةالوثائقإلىبالنفاذ
فيدیمقراطيلواقعالتأسیسمعتنسجمشفافیةأكثرإدارةإرساءنحووتّتجھ
.الرشیدةوالحوكمةالشفافیةقوامھالبالد
معھاوالمتعاملیناإلدارةبینالعالقةطبیعةمنلیغّیرالمرسومھذاجاءوقد

الطبیعییناألشخاصبتمكینبینھماللمصالحةأسسوضعخاللمن
قبلمنحفظھاأوإعدادھاتمّ التياإلداریةالوثائقإلىالنفاذمنوالمعنویین

Open(المفتوحةبالحكومةیعرفأصبحمالیكّرسالعمومیةالھیاكل Gov(.
إلیھاوالنفاذاإلداریةالوثائقعلىالحصولفيالمبدأھيالسریةكانتحیث

النفاذھوالمبدأالجدیدالقانونياإلطارھذابمقتضىفأصبحاالستثناء،ھو
.االستثناءھيوالسریة

والمتعلق2011ماي26فيالمؤرخ2011لسنةـدد41عـالمرسومیمثل
الماضيمعتقطعجدیدةمرحلةالعمومیةللھیاكلاإلداریةالوثائقإلىبالنفاذ
فيدیمقراطيلواقعالتأسیسمعتنسجمشفافیةأكثرإدارةإرساءنحووتّتجھ
.الرشیدةوالحوكمةالشفافیةقوامھالبالد
معھاوالمتعاملیناإلدارةبینالعالقةطبیعةمنلیغّیرالمرسومھذاجاءوقد

الطبیعییناألشخاصبتمكینبینھماللمصالحةأسسوضعخاللمن
قبلمنحفظھاأوإعدادھاتمّ التياإلداریةالوثائقإلىالنفاذمنوالمعنویین

Open(المفتوحةبالحكومةیعرفأصبحمالیكّرسالعمومیةالھیاكل Gov(.
إلیھاوالنفاذاإلداریةالوثائقعلىالحصولفيالمبدأھيالسریةكانتحیث

النفاذھوالمبدأالجدیدالقانونياإلطارھذابمقتضىفأصبحاالستثناء،ھو
.االستثناءھيوالسریة



تحدید المفاھیم: فقرة أولى

اإلداریةالوثائقإلىللنفاذالمنظمةوالقواعدالمبادئالمرسومیضبط

.)األولالفصل(العمومیةللھیاكل

التالیةللمفاھیمتوضیحالمرسوممنالثانيالفصلوفي:

الوثائق اإلداریة

الھیاكل العمومیة

الحق في النفاذ إلى الوثائق اإلداریة للھیاكل العمومیة: المبدأ: المحور األول

اإلداریةالوثائقإلىللنفاذالمنظمةوالقواعدالمبادئالمرسومیضبط

.)األولالفصل(العمومیةللھیاكل

التالیةللمفاھیمتوضیحالمرسوممنالثانيالفصلوفي:

الوثائق اإلداریة

الھیاكل العمومیة



.Iالعمومیةالھیاكل
ھيالعمومیةالھیاكل:

للدولة،والجھویةالمركزیةاإلدارةمصالح
المحلیة،الجماعات
العمومیةوالمنشآتالمؤسسات.

العمومیةالمعنویةالذواتلجمیعشامالیبدوالعمومیةللھیاكلالتعریفھذا.
 ّالتيالمعنویةالذواتمنصنفینإلىیتعرضلمالمرسومأنّ یالحظأّنھإال

مرفقبتسییرالرتباطھاالمعلومةإلىالنفاذفيالحقیشملھاأنیمكن
:مثلعمومي

المستقلة،العمومیةالھیئات
عموميمرفقتأمینتتولىالتيالخاصالقطاعھیاكل.

ھيالعمومیةالھیاكل:
للدولة،والجھویةالمركزیةاإلدارةمصالح
المحلیة،الجماعات
العمومیةوالمنشآتالمؤسسات.

العمومیةالمعنویةالذواتلجمیعشامالیبدوالعمومیةللھیاكلالتعریفھذا.
 ّالتيالمعنویةالذواتمنصنفینإلىیتعرضلمالمرسومأنّ یالحظأّنھإال

مرفقبتسییرالرتباطھاالمعلومةإلىالنفاذفيالحقیشملھاأنیمكن
:مثلعمومي

المستقلة،العمومیةالھیئات
عموميمرفقتأمینتتولىالتيالخاصالقطاعھیاكل.



.IIالوثـائـق اإلداریـة
إلىبالنفاذالمتعلقالمرسوممنالثانيالفصلیعّرفھااإلداریةالوثائق

الھیاكلتنشئھاالتيالوثائق«بأّنھاالعمومیةللھیاكلاإلداریةالوثائق
كانمھماوذلكالعامللمرفقمباشرتھاإطارفيعلیھاتتحصلأوالعمومیة

.»ووعاؤھاوشكلھاالوثائقھذهتاریخ
واستثناءمبدأعلىالتعریفھذاینبني:

التيالوثائقكلاإلداریةالوثائقإلىالنفاذحقیشمل:المبــــــدأ
.عموميمرفقتسییرمھامإطارفيتنشأ

علیھایتحصلأوعموميھیكلینشئھاالتيالوثائقیھمّ :الستثناءا
فيتدخلالوالتيالخاصالقطاعمععالقتھإطارفي

.عموميمرفقتسییرلمھامالھیكلھذامباشرةإطار

إلىبالنفاذالمتعلقالمرسوممنالثانيالفصلیعّرفھااإلداریةالوثائق
الھیاكلتنشئھاالتيالوثائق«بأّنھاالعمومیةللھیاكلاإلداریةالوثائق

كانمھماوذلكالعامللمرفقمباشرتھاإطارفيعلیھاتتحصلأوالعمومیة
.»ووعاؤھاوشكلھاالوثائقھذهتاریخ
واستثناءمبدأعلىالتعریفھذاینبني:

التيالوثائقكلاإلداریةالوثائقإلىالنفاذحقیشمل:المبــــــدأ
.عموميمرفقتسییرمھامإطارفيتنشأ

علیھایتحصلأوعموميھیكلینشئھاالتيالوثائقیھمّ :الستثناءا
فيتدخلالوالتيالخاصالقطاعمععالقتھإطارفي

.عموميمرفقتسییرلمھامالھیكلھذامباشرةإطار



.II 2(الوثـائـق اإلداریـة(

منالثانيالفصلفعبارةللوثائقالشكلیةبالشروطیتعلقوفیما
الوثائقھذهتاریخكانمھما«وذلكاإلطالقصیغةفيوردتالمرسوم
.»ووعاؤھاوشكلھا

بعینتأخذأنیجباإلطالقصیغةفإنّ ،الوثیقةلتاریخبالنسبة
خاصةآجاالتضبطأخرىقانونیةنصوصخصوصیةاالعتبار

المتعلقالقانونومنھااإلداریةالوثائقنشریمكنبانقضائھا
سنة60أوسنة30أجلالمثالسبیلعلىیضبطالذيباألرشیف
.العاماألرشیفعلىلالطالع

منالثانيالفصلفعبارةللوثائقالشكلیةبالشروطیتعلقوفیما
الوثائقھذهتاریخكانمھما«وذلكاإلطالقصیغةفيوردتالمرسوم
.»ووعاؤھاوشكلھا

بعینتأخذأنیجباإلطالقصیغةفإنّ ،الوثیقةلتاریخبالنسبة
خاصةآجاالتضبطأخرىقانونیةنصوصخصوصیةاالعتبار

المتعلقالقانونومنھااإلداریةالوثائقنشریمكنبانقضائھا
سنة60أوسنة30أجلالمثالسبیلعلىیضبطالذيباألرشیف
.العاماألرشیفعلىلالطالع



.II 3(الوثـائـق اإلداریـة(

منالسادسالفصلیشترط،ووعائھاالوثیقةلشكلبالنسبة
منإلیھاالنفاذمعھیسھلشكلفيمتاحةاإلداریةالوثائقتكونأنالمرسوم

ماي05بتاریخـدد25عـالحكومةرئیسمنشورأوردوقد.العمومقبل
:التالیةالنفاذصور2012

االطالع على الوثائق اإلداریة المحتویة على المعلومات على عین المكان،
الحصول على نسخة ورقیة من الوثیقة اإلداریة،
الحصول على نسخة إلكترونیة من الوثیقة اإلداریة إن وجدت،
 للعبارات المسجلة في شكل سمعي بصري إن مرقونةالحصول على نسخة

.وجدت

منالسادسالفصلیشترط،ووعائھاالوثیقةلشكلبالنسبة
منإلیھاالنفاذمعھیسھلشكلفيمتاحةاإلداریةالوثائقتكونأنالمرسوم

ماي05بتاریخـدد25عـالحكومةرئیسمنشورأوردوقد.العمومقبل
:التالیةالنفاذصور2012

االطالع على الوثائق اإلداریة المحتویة على المعلومات على عین المكان،
الحصول على نسخة ورقیة من الوثیقة اإلداریة،
الحصول على نسخة إلكترونیة من الوثیقة اإلداریة إن وجدت،
 للعبارات المسجلة في شكل سمعي بصري إن مرقونةالحصول على نسخة

.وجدت



طرق النفاذ إلى الوثائق اإلداریة: فقرة ثانیة
:اإلداریةالوثائقإلىللنفاذطریقتان

المعنيالعموميالھیكلمنبمبادرة1)
إداریةوثائقبنشرمنتظمةبصفةالمبادرةالعموميالھیكلعلىیتعّین

والھیاكل)4الفصل(العمومیةالھیاكلبینالمرسومویمّیز.الخطعلى
.)5الفصل(المختصةالعمومیة

المعنويأوالطبیعيالشخصمنبطلب2)
العموميالھیكللدىمباشرةإّماإیداعھیتمكتابيمطلببواسطة

أوالوصولمضمونالبریدطریقعنأوالغرض،فيوصلبتسلیمالملزم
.االتصالتكنولوجیاتباستعمال

:اإلداریةالوثائقإلىللنفاذطریقتان

المعنيالعموميالھیكلمنبمبادرة1)
إداریةوثائقبنشرمنتظمةبصفةالمبادرةالعموميالھیكلعلىیتعّین

والھیاكل)4الفصل(العمومیةالھیاكلبینالمرسومویمّیز.الخطعلى
.)5الفصل(المختصةالعمومیة

المعنويأوالطبیعيالشخصمنبطلب2)
العموميالھیكللدىمباشرةإّماإیداعھیتمكتابيمطلببواسطة

أوالوصولمضمونالبریدطریقعنأوالغرض،فيوصلبتسلیمالملزم
.االتصالتكنولوجیاتباستعمال



16االستثناءات المنصوص علیھا بالفصل : فقرة أولى
المختصالعموميللھیكلفیھایجوزبحاالتاالستثناءاتھذهتتعلق
:كانتإذاإداریةوثائقتسلیمرفض

لسنةـدد63عـالقانونینظمھامسألةوھذهالشخصیة،بالمعطیاتتتعلق1)
المعطیاتبحمایةوالمتعلق2004جویلیة27فيالمؤرخ2004

الشخصیة،
القانونینظمھامسألةوھذهواألدبیة،الفكریةالملكیةبحقوقتتعلق2)

بالملكیةوالمتعلق1994فیفري24فيالمؤرخ1994لسنةـدد36عـ
.والفنیةاألدبیة

قضائي،قراربمقتضىالنفاذمنمحمیة3)
.سريبعنوانالمعنيالعموميالھیكلعلیھاتحصل4)

من مبدأ حق النفاذالمستثناةالوثائق : حدود المبدأ: المحور الثاني

المختصالعموميللھیكلفیھایجوزبحاالتاالستثناءاتھذهتتعلق
:كانتإذاإداریةوثائقتسلیمرفض

لسنةـدد63عـالقانونینظمھامسألةوھذهالشخصیة،بالمعطیاتتتعلق1)
المعطیاتبحمایةوالمتعلق2004جویلیة27فيالمؤرخ2004

الشخصیة،
القانونینظمھامسألةوھذهواألدبیة،الفكریةالملكیةبحقوقتتعلق2)

بالملكیةوالمتعلق1994فیفري24فيالمؤرخ1994لسنةـدد36عـ
.والفنیةاألدبیة

قضائي،قراربمقتضىالنفاذمنمحمیة3)
.سريبعنوانالمعنيالعموميالھیكلعلیھاتحصل4)



االستثناءات المتعلقة بحمایة المعطیات الشخصیة: مثــال

الشخصیةالمعطیاتحمایةفيالحقشخصلكل«القانون،ھذابموجب
المضمونةاألساسیةالحقوقمنباعتبارھاالخاصةبحیاتھالمتعلقة

واحترامواألمانةالشفافیةإطارفيإالّ معالجتھاتقعأنیمكنوال.بالدستور
.)األولالفصل(»القانونھذالمقتضیاتووفقااإلنسانكرامة

شكلھاأومصدرھاكانمھماالبیاناتكل«الشخصیةالمعطیاتبـویقصد
باستثناءمباشرةبطریقةللتعریفقابالأومعّرفاطبیعیاشخصاتجعلوالتي

.)4الفصل(»قانوناكذلكالمعتبرةأوالعامةبالحیاةالمتصلةالمعلومات
بصورةعلیھالتعرفیمكنالذيالطبیعيالشخص«للتعریفقابالویعدّ 
الرموزأوالمعطیاتمنمجموعةخاللمنمباشرةغیرأومباشرة
أوالجینیةأوالفزیولوجیةأوالجسمیةبخصائصھأوبھویتھخاصةالمتعلقة
.)5الفصل(»الثقافیةأواالقتصادیةأواالجتماعیةأوالنفسیة

الشخصیةالمعطیاتحمایةفيالحقشخصلكل«القانون،ھذابموجب
المضمونةاألساسیةالحقوقمنباعتبارھاالخاصةبحیاتھالمتعلقة

واحترامواألمانةالشفافیةإطارفيإالّ معالجتھاتقعأنیمكنوال.بالدستور
.)األولالفصل(»القانونھذالمقتضیاتووفقااإلنسانكرامة

شكلھاأومصدرھاكانمھماالبیاناتكل«الشخصیةالمعطیاتبـویقصد
باستثناءمباشرةبطریقةللتعریفقابالأومعّرفاطبیعیاشخصاتجعلوالتي

.)4الفصل(»قانوناكذلكالمعتبرةأوالعامةبالحیاةالمتصلةالمعلومات
بصورةعلیھالتعرفیمكنالذيالطبیعيالشخص«للتعریفقابالویعدّ 
الرموزأوالمعطیاتمنمجموعةخاللمنمباشرةغیرأومباشرة
أوالجینیةأوالفزیولوجیةأوالجسمیةبخصائصھأوبھویتھخاصةالمتعلقة
.)5الفصل(»الثقافیةأواالقتصادیةأواالجتماعیةأوالنفسیة



17االستثناءات المنصوص علیھا بالفصل : فقرة ثانیة

:بـضرراتتعلق ھذه االستثناءات بحاالت قد یلحق فیھا تسلیم وثیقة إداریة 

العالقات بین الدول أو المنظمات الدولیة،1)
وضع سیاسة حكومیة ناجعة أو تطویرھا،2)
األمن العام أو الدفاع الوطني،3)
الكشف عن الجرائم أو الوقایة منھا،4)
إیقاف المتھمین ومحاكمتھم،5)
حسن سیر المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل واإلنصاف ونزاھة 6)

إجراءات إسناد الصفقات العمومیة،
إجراءات المداولة وتبادل اآلراء ووجھات النظر أو الفحص والتجربة 7)

.أو المصالح التجاریة والمالیة المشروعة للھیكل العمومي المعني

:بـضرراتتعلق ھذه االستثناءات بحاالت قد یلحق فیھا تسلیم وثیقة إداریة 

العالقات بین الدول أو المنظمات الدولیة،1)
وضع سیاسة حكومیة ناجعة أو تطویرھا،2)
األمن العام أو الدفاع الوطني،3)
الكشف عن الجرائم أو الوقایة منھا،4)
إیقاف المتھمین ومحاكمتھم،5)
حسن سیر المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل واإلنصاف ونزاھة 6)

إجراءات إسناد الصفقات العمومیة،
إجراءات المداولة وتبادل اآلراء ووجھات النظر أو الفحص والتجربة 7)

.أو المصالح التجاریة والمالیة المشروعة للھیكل العمومي المعني



17حدود تطبیق االستثناءات المنصوص علیھا بالفصل : فقرة ثالثة

االستثناءاتتنطبقالاإلداریةالوثائقإلىالنفاذحقاحتراملضمان
:لـبالنسبة17بالفصلعلیھاالمنصوص

الجاريالتشریعمراعاةمع(العامالملكمنجزءاأصبحتالتيالوثائق
،)اإلحصائيوالتشریعباألرشیفوالمتعلقالعملبھ
لحقوقالفادحةاالنتھاكاتعنالكشفبغایةنشرھاالواجبالوثائق

تتبعھا،أوعنھاالبحثأوالحربجرائمأواإلنسان
حمایتھاالمزمعالمصلحةعلىالعامةالمصلحةتغلیبوجوبحالة

حدوثخطرجراءأوالمحیطأووالسالمةللصحةخطیرتھدیدلوجود
.العموميالقطاعفيتصرفسوءأوارتشاءأوإجراميفعل

االستثناءاتتنطبقالاإلداریةالوثائقإلىالنفاذحقاحتراملضمان
:لـبالنسبة17بالفصلعلیھاالمنصوص

الجاريالتشریعمراعاةمع(العامالملكمنجزءاأصبحتالتيالوثائق
،)اإلحصائيوالتشریعباألرشیفوالمتعلقالعملبھ
لحقوقالفادحةاالنتھاكاتعنالكشفبغایةنشرھاالواجبالوثائق

تتبعھا،أوعنھاالبحثأوالحربجرائمأواإلنسان
حمایتھاالمزمعالمصلحةعلىالعامةالمصلحةتغلیبوجوبحالة

حدوثخطرجراءأوالمحیطأووالسالمةللصحةخطیرتھدیدلوجود
.العموميالقطاعفيتصرفسوءأوارتشاءأوإجراميفعل



17حدود تطبیق االستثناءات المنصوص علیھا بالفصل : فقرة ثالثة
:التالیةللقواعدوفقاأعالهإلیھاالمشاراالستثناءاتتأویلیجب

الشفافیة،مبدأمعینسجمبماالضّیقالتأویل
وجودأساسعلى17بالفصلالواردة»ضرراتلحققد«عبارةتأویل

تداركھ،یصعبوثابتحقیقيخطر
المرسومأحكامتعارضصورةفيالقدیمالنصعلىالجدیدالنصتقدیم

أخرى،قانونیةنصوصمع
علىبالمرسومعلیھاالمنصوصباالستثناءاتالخاصةاألحكامتغلیب

.التعارضصورةفيالقانونیةالنصوصمنغیرھا
ضمنتندرجمعلوماتعلىاإلداریةالوثائقمنجزءاحتواءصورةفي

قابلیتھاشریطةمنھااآلخرالجزءإلىالنفاذإتاحةیجباالستثناءات،
.للفصل

:التالیةللقواعدوفقاأعالهإلیھاالمشاراالستثناءاتتأویلیجب
الشفافیة،مبدأمعینسجمبماالضّیقالتأویل
وجودأساسعلى17بالفصلالواردة»ضرراتلحققد«عبارةتأویل

تداركھ،یصعبوثابتحقیقيخطر
المرسومأحكامتعارضصورةفيالقدیمالنصعلىالجدیدالنصتقدیم

أخرى،قانونیةنصوصمع
علىبالمرسومعلیھاالمنصوصباالستثناءاتالخاصةاألحكامتغلیب

.التعارضصورةفيالقانونیةالنصوصمنغیرھا
ضمنتندرجمعلوماتعلىاإلداریةالوثائقمنجزءاحتواءصورةفي

قابلیتھاشریطةمنھااآلخرالجزءإلىالنفاذإتاحةیجباالستثناءات،
.للفصل




