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 ودةــســم
حول  روع القانون اإلفريقي النموذجي ــشـم 

 لمعموماتإلى االوصول حرية 
 

 
 

                                                           

  تمت ترجمة ىذه النسخة مف االنجميزية بمعرفة المجموعة المتحدة ويمكنـ االتصاؿ بيا لالطالع عمى االصؿ  .
مناقشتيا خالؿ تتـ ؿطرح عمي دوؿ االتحاد االفريقي تف أ تى ُينتظر واؿ،مسودةويحظر طباعة أو توزيع ىذه اؿ

 .الخريؼ القادـفي   االتحاد المزمع عقدهاجتماع
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 تمييد

  المنعقد في ]التأكيدسيتم [المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب المنعقدة في اجتماعيا العادي رقم 
 : 2011 ] التأكيدسيتم [  إلى ] التأكيدسيتم [  منذ ] التأكيدسيتم [

والذي خولت بموجبو المقرر  ] 167رقـ القرار  [ جنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوبؿؿ ا بقرارتذكر
 تشريع تطويرعممية " المعمومات في أفريقيا مف أجؿ استيالؿ وحرية الوصوؿ إلىالخاص لحرية التعبير 
، "المعمومات في أفريقياحرية الوصوؿ إلى نموذجي بخصوص 

 لمجنة األفريقية الذي أكدت فيو عمى أف تكميؼ المقرر الخاص يجب 07-  122وتذكر أيضا بالقرار رقـ 
لمعمومات والذي ىو أحد مكونات الحؽ األساسي في حرية التعبير، ومف ثـ إلى االحؽ في الوصوؿ "أف يتضمف 

؛ "لمعموماتإلى احرية الوصوؿ "مف عبارة ضيجب تعديؿ مسمى المقرر الخاص ليت

 لتحقيؽلمعمومات في أفريقيا أمر أساسي إلى اأف تبني قانوف نموذجي بخصوص حرية الوصوؿ وتدرك 
 مف الميثاؽ األفريقي 45ميمة االتحاد األفريقي في تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف والشعوب اتساقا مع المادة 

؛ (الميثاؽ األفريقي)لحقوؽ اإلنساف والشعوب 

 19لمعمومات أحد حقوؽ اإلنساف العالمية كما يعبر عنيا في المادة إلى ا بأف الحؽ في الوصوؿ وتعترف
العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية؛ في مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف و

لمعمومات كما تعبر إلى ا االعتراؼ الصريح مف قبؿ الدوؿ األعضاء بأىمية الحؽ في الوصوؿ ويشجعيا
 مف اتفاقية االتحاد األفريقي بخصوص منع ومحاربة الفساد والتي تمـز الدوؿ األعضاء بتبني 9عنو المادة 

أي معمومة مطموبة لممساعدة في الكفاح إلى إنفاذ الحؽ في الوصوؿ "وسائؿ تشريعية وأي وسائؿ أخرى مف أجؿ 
ترسيخ الشروط "، باإلضافة إلى الميثاؽ األفريقي الخاص باالنتخابات والديمقراطية ومف أىدافو "ضد الفساد

؛ ..."لمعموماتإلى ا في الوصوؿ وحريةالضرورية لتعزيز مشاركة المواطنيف والشفافية 

 أف ىناؾ نقص شديد في التشريعات الخاصة بحرية الوصوؿ إلى المعمومات في الدوؿ األعضاء ويقمقيا
وفر مزايا كبيرة مف أجؿ تعزيز الحكـ الصالح يلمعمومات إلى احرية الوصوؿ ب خاصةرغـ أف وجود تشريعات 

مف خالؿ تحسيف الشفافية والمحاسبة ومشاركة األشخاص في الشئوف العامة بما في ذلؾ كشؼ الفساد والقضايا 
؛  في القارة التنميةبتخمؼالمتعمقة 

 المعمومات في القارة األفريقية عف طريؽ ىعمى التزاميا بمعالجة محدودية ضمانات حرية الوصوؿ إؿوتؤكد 
لمعمومات إلى االحؽ في الوصوؿ الخاصة بتشريعات اؿمساعدة الدوؿ األعضاء في صياغة وتبني ومراجعة 
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توفير معايير قياسية لمتطبيؽ الفعاؿ ليذه عف طريؽ تستوفي المعايير الدنيا مف الممارسات الجيدة، وكذلؾ حتى 
التشريعات؛ 

لمعمومات مف أجؿ أف إلى اومف ثـ تتبنى المجنة القانوف النموذجي المثالي بخصوص الحؽ في الوصوؿ 
. تتبناه الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي
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 مييدت– الجزء األول 
 

تعريفات  ال. 1
 

إال حيف يبيف السياؽ أو الموضوع أو يستوجب غير -  ما يمي في ىذا القانوفالعبارات التالية تعني  (1)
 : ذلؾ 

.  39المعمومات التجارية أو السرية الخاصة بطرؼ ثالث تعني المعمومات الواردة في القسـ 

 اتساقا مع الجزء الرابع إلييا المستثناة مف حرية الوصوؿ المعمومات تعني المعمومات المستثناة
 . مف ىذا القانوف

عني الرئيس اإلداري ليذه ت  أو ىيئة خاصةرتبطة بالدولةرئيس ىيئة عامة أو ىيئة خاصة م
 .الييئة

 أو حوزة تعني أي معمومات بغض النظر عف شكميا أو الوسيط الموجودة فيو في المعمومات
 التي تـ  الييئة الخاصةأو المرتبطة بالدولة الييئة الخاصة أوالييئة العامة تحت سيطرة 

.  تقديـ الطمب ليا
 الييئة أو المرتبطة بالدولةالييئة الخاصة  تعني الييئة العامة أو المعموماتحائز عبارة 

.   لياالطمب التي يتـ تقديـ الخاصة

ىيئة عامة أو ىيئة خاصة في مسئوؿ المعمومات معيف ؾ تعني شخص مسئول المعمومات
 أييما ينطبؽ؛ 22  القسـ أو8لقسـ ؿ وفقا  أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة

 تعني طمب قاـ بتقديمو طالب أو طرؼ ثالث مف أجؿ مراجعة داخمية لقرار طمب مراجعة داخمي
.  54اتخذه مسئوؿ معمومات وفقا لمقسـ 

.  دولية مكونة مف الدوؿ أو أقامتيا حكومات الدوؿ تعني منظمة منظمة دولية

.  تعني الشخص الطبيعي أو االعتباريالشخص
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بما في ذلؾ المعمومات التي تعتبر جزء مف قاعدة ) تعني معمومة أو رأي معمومة شخصية
سواء كانت حقيقية أو ال بخصوص شخص ىويتو واضحة أو يمكف التحقؽ منيا بدرجة  (بيانات

. معقولة عف طريؽ المعمومة أو الرأي
:  تعنيخاصة ىيئة

شخص طبيعي يقـو بأي تجارة أو مشروع تجاري أو مينة أو كاف يقوـ بيا، لكف بصفتو  (أ)
 ىذه فقط

 شراكة تقـو بأي تجارة أو مشروع أو مينة أو كانت تقـو بيا (ب)

 .عنيا اسميا والتزاماتياأي شخصية اعتبارية سابقة أو حالية أو كؿ مف يرث  (ت)

. الييئات الخاصة المرتبطة بالدولة والييئات العامةلكنيا ال تتضمف 

:   تعني أي ىيئةالعامة الييئة

 .بموجبوىيئة أنشأىا الدستور أو أنشئت  (أ)

 .منشأة بموجب قانوف (ب)

  .تشكؿ جزًء مف أي مستوى أو فرع مف الحكومة (ت)

 

 يعني اإلتاحة في شكؿ وبأسموب يسيؿ عمى الجميور الوصوؿ إليو، وىو ما يتضمف النشر
.  الطبع واإلذاعة ووسائؿ االتصاؿ االلكترونية

 تعني  ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة

ىيئة تمتمكيا أو يسيطر عمييا أو يموؿ جزء كبير منيا اعتمادات تقدميا الحكومة سواء  (أ)
 .لكف بمقدار ىذا التمويؿ فقطبشكؿ مباشر أو غير مباشر 

ىيئة تقـو بوظيفة محددة بقانوف أو وظيفة عامة لكف بمقدار ما تتطمبو ىذه الوظيفة العامة  (ب)
 . أو القانونية فقط

 ىو الرسـ الواجب أف يدفعو طالب المعمومة لحائز المعمومة مف أجؿ رسم استخراج المعمومة
 . أييما كاف منطبقا34 أو 21إتاحة ىذه المعمومة لو والذي تحدده الييئة المعنية وفقا لمقسـ 

. 25 أو القسـ 11 تعني طمب مقدـ وفقا لمقسـ طمب

 ىو شخص يطمب الحصوؿ عمى معمومة وفقا ليذا القانوف أو أي شخص يتصرؼ نيابة الطالب
.   عف الشخص الذي يطمب الحصوؿ عمى المعمومة

.  تعني األياـ التي تنعقد فييا جمسات البرلمافأيام انعقاد البرلمان
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.    تعني شخص بخالؼ حائز المعمومة أو طالبياطرف ثالث

 

 تعني معمومة خاصة أو معمومة تجارية وشخصية تخص طرؼ معمومة خاصة بطرف ثالث
.  ثالث

المبادئ  . 2
 

 :الحؽ في المعمومات يجب أف يكوف مكفوال بالقانوف وفقا لممعايير التالية (1 )

كؿ شخص لو الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات الخاصة بالييئات العامة والييئات الخاصة  (أ)
.  المرتبطة بالدولة بسرعة وبتكمفة بسيطة

كؿ شخص لو الحؽ في الوصوؿ إلى معمومات الييئات الخاصة التي قد تساعد في  (ب)
. ممارسة وحماية أي حقوؽ بسرعة وبتكمفة بسيطة

يجب أف يتـ ىذا القانوف وأي قانوف آخر أو سياسة أو ممارسة أخرى تخمؽ حقا في  (ت)
وال يمكف . الوصوؿ إلى المعمومات وتطبيقو عمى أساس واجب اإلفصاح عف المعمومات
. السماح بإخفاء المعمومات إال في ظروؼ خاصة جدا ذات مبررات استثنائية

يجب عمى الييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة والييئات الخاصة أف تقبؿ  (ث)
.  سمطة منظومة اإلشراؼ في كؿ األمور المتعمقة بالوصوؿ إلى المعمومات

. أي رفض لإلفصاح عف المعمومات يجب أف يكوف قابال لمطعف (ج)

.  تقـو الييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة بنشر المعمومات بشكؿ استباقي (ح)

يجب أال يخضع أي شخص إلى أي عقوبة بسبب إصدار معمومات وفقا ليذا القانوف  (خ)
.  بحسف نية

 

 األىداف . 3

 

 - أىداؼ ىذا القانوف ىي  (1)
: إنفاذ الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات كما يكفمو الميثاؽ األفريقي بخصوص (أ) 

أي معمومات لدى ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة، و  (1  )
. أي معمومات لدى ىيئة خاصة قد تساعد في ممارسة أو حماية أي حؽ (2  )
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لزامية إلنفاذ الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات بطريقة تمكف  (ب) إقامة آليات أو إجراءات تطوعية وا 
األشخاص مف الوصوؿ إلى المعمومات الخاصة بالييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة والييئات 

.  الخاصة بأكثر الطرؽ سرعة وأقميا تكمفة وجيد

التزاما بواجب تعزيز القدرة عمى الوصوؿ إلى المعمومات، يجب عمى الييئات العامة والييئات الخاصة  (2)
المرتبطة بالدولة والييئات الخاصة أف تحتفظ بالمعمومات وتبقييا في صورة وبأسموب يسيؿ التمتع بالحؽ في 

.  الوصوؿ إلى المعمومات

ييدؼ ىذا القانوف بشكؿ عاـ إلى تعزيز الشفافية والمحاسبية والحكـ الفعاؿ والتنمية عف طريؽ تمكيف  (3)
.  وتعريؼ الجميع مف أجؿ فيـ حقوقيـ وفقا ليذا القانوف

 

أولية القانون  . 4
 

يُجب ىذا القانوف أي نص في أي تشريع أو الئحة تمنع أو تقيد اإلفصاح عف المعمومات الخاصة بييئة  (1)
.   عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة أو ىيئة خاصة

ال يحد أي شيء في ىذا القانوف أو يقيد أي إلزاـ تشريعي آخر باإلفصاح عف المعمومات عمى أي ىيئة  (2 )
.  عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة أو ىيئة خاصة

التفسير  . 5
 

وفي . عند تفسير ىذا القانوف، مف الالـز أخذ مبادئو وأىدافو والدستور وأي مواثيؽ دولية في االعتبار كما ينبغي
سبيؿ ذلؾ،  ُيفضؿ أي تفسير معقوؿ يكوف في صالح افتراض التمتع بالحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات عمى 

. أي تفسير مخالؼ
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 الوصول إلى المعمومات الخاصة بالييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة –الجزء الثاني 
 

اإلفصاح المسبق  . 6
 

مطموب مف كؿ ىيئة عامة وىيئة خاصة ذات عالقة أف تنشر المعمومات التالية التي تصدرىا ىذه 
:  المعمومات عف ىذه الييئة أو تتمقاىاتصدر الييئة أو ليا عالقة بيا فور أف 

 .المعمومات التي تتضمف تفسيرات أو مسائؿ تفصيمية في قوانيف أو خطط تديرىا الييئة (أ) 

الكتيبات أو السياسات أو اإلجراءات أو القواعد التي تـ تحضيرىا مف أجؿ المسئوليف في ىذه  (ب) 
الييئة أو استخدموىا عند صنع القرارات أو التوصيات أو عند تقديـ نصيحة لألشخاص مف خارج الييئة 
بخصوص الحقوؽ أو االمتيازات أو المزايا أو بخصوص االلتزامات أو العقوبات أو المحددات األخرى 

.  التي قد يكوف الشخص ممزما أو معرضا ليا

العقود التي أبرمتيا الييئة منذ بدء ىذا الجزء مف أجؿ تقديـ خدمات ليذه الييئة أو نيابة عنيا  (ت)
. ]يوضع المبمغ[حينما يكوف المبمغ الواجب دفعو وفقا لمعقد يزيد عف 

 .ميزانية ومصروفات خطط العاـ المالي الحالي وأي أعواـ مالية بدًء مف تاريخ بدء ىذا الجزء (ث)

 .أي معمومات أخرى تديرىا منظومة اإلشراؼ (ج)

 

المعمومات غير المنشورة يجب أال تعرض الجميور لممساءلة . 7
 

، يجب أال 6حيف ال تقوـ ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة بنشر المعمومات المشار إليو في القسـ رقـ 
يتعرض أي شخص مف الجميور ليس عمى دراية بيذه المعمومات ألي ضرر طالما كاف مف الممكف تجنب ىذا 

.  الضرر بشكؿ قانوني لو كاف عارفا بالمعمومة
 

 تسمية مسئول المعمومات  8
 

يجب عمى رئيس كؿ ىيئة عامة وىيئة خاصة مرتبطة بالدولة أف يسمي مسئوؿ معمومات لتحقيؽ أغراض  (1)
.  ىذا القانوف

لو لـ تسمي الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة مسئوال لممعمومات، يكوف رئيس الييئة ىو  (2)
. مسئوؿ المعمومات ألغراض ىذا القانوف

الشخص المسمى مسئوال لممعمومات يجب أف يكوف كفؤا بما يكفي لممارسة صالحيات وأداء واجبات  (3)
. ووظائؼ مسئوؿ المعمومات وفقا ليذا القانوف
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مسئوؿ المعمومات يقـو بالصالحيات والواجبات والوظائؼ التي تناط بمسئوؿ المعمومات أو تفرض عميو  (4)
.  وفقا ليذا القانوف

 

تسمية وكالء مسئولي المعمومات  . 9
 

يجب أف يسمي رئيس الييئة شخص أو عدة أشخاص كوكالء لمسئوؿ المعمومات، إف كاف ىذا ضروريا  (1)
.  لتمكيف الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة الستيفاء متطمبات القانوف

.  يمكف لوكالء مسئوؿ المعمومات أف يمارس كؿ صالحيات وواجبات ووظائؼ مسئوؿ المعمومات (2)

كؿ شخص يتـ تسميتو كوكالء لمسئوؿ المعمومات في ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة يكوف  (3)
خاضعا إلشراؼ مسئوؿ المعمومات في ىذه الييئة العامة أو الييئة المرتبطة بالدولة في أداء صالحياتو وواجباتو 

. ووظائفو وفقا ليذا القانوف
 

حق الوصول إلى المعمومات . 10
 

وفقا ألحكاـ ىذا القانوف، كؿ شخص لديو حؽ نافذ بأمر القانوف في الوصوؿ إلى المعمومات التي لدى ىيئة  (1)
.  عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة

ال شيء في ىذا القانوف ييدؼ إلى منع أو تثبيط الييئات العامة أو الييئات الخاصة المرتبطة بالدولة مف  (2)
حيثما أمكنيا  القياـ بيذا أو كاف لزاما عمييا ذلؾ  (بما في ذلؾ المعمومات المستثناة)نشر أو إتاحة المعمومات 

.  بموجب قانوف
 

 طمبات الوصول إلى المعمومات  11
 

يقـو الشخص الراغب في الوصوؿ إلى معمومات ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة بتقديـ طمب  (1)
.  مكتوب أو شفيي لمسئوؿ المعمومات في الييئة

، لو قدـ شخص الطمب شفييا، يجب عمى مسئوؿ المعمومات أف يضع ىذا الطمب (3)وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
.  الشفيي في صورة مكتوبة ويقدـ نسخة منو إلى الطالب

لو كاف مسئوؿ المعمومات قادرا عمى تقديـ استجابة فورية لمشخص الذي قدـ الطمب شفييا وكانت ىذه  (3)
.  االستجابة مرضية لمطالب، ال يكوف مسئوؿ المعمومات ممزما بكتابة الطمب

.  يجب عدـ سؤاؿ أي شخص عف مبرر أو سبب طمب أي معمومة (4)

: يجب أف يكوف الطمب (5)
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موضحا لمتفاصيؿ الخاصة بالمعمومات المطموبة بالقدر الضروري والمعقوؿ لتمكيف مسئوؿ  (أ)
 .مف تحديد المعمومات المطموبة بقدر معقوؿ مف الجيدالمعمومات 

ألساس الذي يعتقد بناء عميو طالب المعمومة أنيا ضرورية لحماية حياة أو حرية شخص امتضمنا  (ب)
(.  3)، بالرغـ مف القسـ الفرعي (إف كاف يعتقد ذلؾ)ما 

.  محددا لطبيعة الشكؿ الذي يريد طالب المعمومة الحصوؿ عمييا بو (ت)

لو كاف الطمب مقدـ نيابة عف شخص آخر، يجب أف يتضمف الطمب تفويض مف طالب المعمومة  (ث)
.  األصمي

. عند استالـ الطمب، يجب أف يقدـ مسئوؿ المعمومات إشعار مكتوب باستالـ الطمب إلى مقدـ الطمب (5)
 

واجب مساعدة طالبي المعمومات  . 12
 

: حيف يكوف الشخص

راغبا في تقديـ طمب لييئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة  (أ)

أو قد قدـ طمبا لييئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة ال يتوافؽ مع متطمبات ىذا القانوف   (ب)

يصبح مف واجب مسئوؿ المعمومات أف يتخذ خطوات معقولة لمساعدة الشخص، بدوف مقابؿ، عمى 
.  تقديـ الطمب بأسموب يتناسب مع ىذا القانوف

 
االستجابة لمطمب  . 13
 

، يجب عمى مسئوؿ المعمومات الذي يقدـ إليو الطمب وفي أسرع وقت ممكف ال (2)وفقا لمقسـ الفرعي  (1)
:  يـو مف تقديـ الطمب30يتعدى في أي حاؿ 

 . أف يحدد ما إف كاف سيستجيب لمطمب (أ)

 . أف يبمغ الطالب بالقرار في إخطار مكتوب (ب)

 لو تـ استيفاء الطمب، وبعد دفع المصروفات أف يمكف الطالب مف الوصوؿ إلى المعمومات (ت)
 . المعموماتالمطموبة الستخراج 

، حيف يكوف الطمب متعمقا بالمعمومات التي تبدو بدرجة معقولة (1)بخالؼ ما ورد في القسـ الفرعي  (2)
:  ساعة48ضرورية لحماية حياة أو حرية شخص ما، يجب عمى مسئوؿ المعمومات خالؿ 

 . أف يحدد ما إف كاف سيستجيب لمطمب (أ)
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 . أف يبمغ الطالب بالقرار في إخطار مكتوب (ب)

 .مف الوصوؿ إلى المعمومات، لو تمت االستجابة لمطمبأف يمكف الطالب  (ت)

 

الموافقة عمى إتاحة المعمومات  
: عمى (2)و (1)لو تمت االستجابة لمطمب، يجب أف ينص اإلخطار المشار إليو في القسميف الفرعييف  (3)

. (إف وجدت)رسـو استخراج المعمومات المطموبة  (أ)

.  الشكؿ الذي سيتـ إتاحة المعمومات بو (ب)

أف طالب المعمومة يمكنو أف يطمب مراجعة رسـو استخراج المعمومات المطموبة أو الشكؿ الذي  (ت)
. 54ستتاح فيو وفقا لمقسـ 

، يجب (6)و (5)عميو، وباالتساؽ مع القسميف الفرعييف الموافقة حيف يتـ إخطار الطالب بأف طمبو تمت  (4)
: إتاحة المعمومات لمطالب

عند دفع رسـو استخراج المعمومات المطموبة إف وجدت،  (أ)

.  أو الحصوؿ فورا عمى المعمومات لو لـ توجد أي رسـو استخراج مطموبة (ب)

، حيثما يكوف مطموبا مف مسئوؿ المعمومات االستجابة لطمب (4)بالرغـ مما ينص عميو القسـ الفرعي  (5)
ويقـو باالستجابة لمطمب، يجب أف يتاح لمطالب المعمومات عمى الفور  (2) ساعة وفقا لمقسـ الفرعي 48خالؿ 

.   بغض النظر عف دفع أي رسـو استخراج مطموبة

، حيف تتضمف المعمومات المطموبة معمومات (4)و( ت)(1) القسماف الفرعياف بالرغـ مما ينص عميو( 6)
خاصة بطرؼ ثالث، يجب عدـ االستجابة لمطمب إال حيف يستنفذ الوقت المتاح أماـ الطرؼ الثالث لمطعف عمى 

.  إتاحة المعمومات أو بعد البت في أي طعف مقدـ مف الطرؼ الثالث

 رفض إتاحة المعمومات
(: 2)و (1)لو تـ رفض الطمب، يجب أف يوضح اإلخطار المشار إليو في القسميف الفرعيف  (7)

أسباب معقولة لمرفض وأف يتضمف النصوص المعتمد عمييا مف ىذا القانوف   (أ) 

. 54وأف طالب المعمومة يمكنو أف يتقدـ بطمب لمراجعة ىذا القرار وفقا لمقسـ  (ب)

  ساعة48رفض االستجابة العاجمة لطمب خالؿ 
لو حدث عند مراجعة طمب ما وفي المعمومة المطموبة أف مسئوؿ المعمومات لـ يجد أف المعمومة المطموبة  (8)

 ساعة 48تعتبر بدرجة معقولة ضرورية لحماية حياة أو حرية شخص ما، يجب عؿ مسئوؿ المعمومات خالؿ 
-  مف استالـ الطمب 
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أف يقدـ إخطارا بالقرار متضمنا أسباب اتخاذه إلى طالب المعمومة،  (أ) 

أف مسئوؿ المعمومات سيتخذ -  وفقا لحؽ الطالب في مراجعة القرار –أف ُيعمـ طالب المعمومة  (ب) 
، (1)قرار بخصوص إتاحة المعمومات المطموبة خالؿ الفترة الزمنية المحددة في القسـ الفرعي 

وأف ُيعمـ طالب المعمومة بأف لو الحؽ في الطعف عمى منظومة اإلشراؼ بخصوص القرار وفقا  (ت) 
 . 81لمقسـ 

مد الفترة الزمنية  . 14
 

( 1)13مسئوؿ المعمومات الذي يقدـ إليو الطمب يمكنو مد الفترة التي يستجيب خالليا إلى الطمب في القسـ  (1)
-   يـو لو 14في حادثة واحدة ولفترة ال تتجاوز 

كاف الطمب بخصوص كمية كبيرة مف المعمومات أو يتطمب بحث في كمية كبيرة مف المعمومات،  (أ) 
وكاف االلتزاـ بالفترة الزمنية األصمية سيتعارض بشكؿ غير مقبوؿ مع أنشطة الييئة العامة أو الييئة الخاصة 

 المرتبطة بالدولة المعنية بالطمب، 

كاف مف الضروري إجراء مشاورات مف أجؿ االستجابة لمطمب وال يمكف إتماميا بشكؿ معقوؿ  (ب)
 .  يوـ30خالؿ 

، لو اعتبر مسئوؿ المعمومات أف أي جزء مف المعمومات المطموبة (1)بالرغـ مما ينص عميو القسـ الفرعي  (2)
يجب أف تتـ مراجعتو واالستجابة لمطالب وفقا ليذا  (1)13تنطبؽ عميو الفترة الزمنية المنصوص عمييا في القسـ 

.  القسـ

، يجب أف يقـو مسئوؿ المعمومات بأسرع (1)لو تـ مد الفترة الزمنية لالستجابة لطمب ما وفقا لمقسـ الفرعي  (3)
.   يوـ مف تسمـ الطمب بإخطار الطالب كتابًة بمد الفترة الزمنية30وقت ممكف ال يتعدى 

(: 3)ـ الفرعي سيجب أف ينص اإلخطار المقصود في الؽ (4)

. فترة المد (أ) 

. أسباب وافية لمد الفترة الزمنية بما في ذلؾ نصوص ىذا القانوف المعتمد عمييا في ىذا القرار (ب) 

.  54عمى حؽ طالب المعمومة في طمب مراجعة القرار وفقا لمقسـ  (ت) 
 

 تحويل الطمب . 15

  –حيثما ُقدـ طمب ما إلى ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة بخصوص معمومات  (1)
تعمـ الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة أنيا في حوزة ىيئة عامة أخرى أو ىيئة  (أ) 

خاصة أخرى مرتبطة بالدولة  
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 موضوعيا أكثر ارتباطا بوظائؼ ىيئة عامة أخرى أو ىيئة خاصة أخرى مرتبطة بالدولة (ب) 

 تقـو الييئة المقدـ ليا الطمب بتحويؿ الطمب أو األجزاء المناسبة منو إلى تمؾ الييئة العامة األخرى أو 
.  الييئة الخاصة األخر المرتبطة بالدولة

يجب أف تقـو الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة التي تحوؿ أحد الطمبات وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
(1  - )

بعمؿ التحويؿ بأسرع وقت ممكف عمى أال يتجاوز بأي حاؿ مف األحواؿ خمسة أساـ مف تاريخ  (أ) 
استالـ الطمب، 

خطار طالب المعمومة عمى الفور بيذا التحويؿ كتابةً  (ب)   . وا 

الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة التي تتمقى طمب محوؿ البد أف تخطر طالب المعمومة  (3)
.  كتابًة باستالـ الطمب عمى الفور

، (1)حيف يتـ تحويؿ طمب ما لييئة عامة أخرى أو ىيئة خاصة أخرى مرتبطة بالدولة وفقا لمقسـ الفرعي  (4)
  –يجب اعتبار الطمب 

مقدما إلى الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة التي تـ التحويؿ إلييا،   (أ) 
ومستمما مف قبؿ ىذه الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة في نفس اليـو الذي استممتو  (ب) 

 . فيو الييئة الذي كاف مقدما ليا في األصؿ

 

الرفض االعتباري  . 16
 

أو  (1)13لو تقاعس مسئوؿ المعمومات عف إصدار قرار بشأف طمب ما خالؿ الفترة المحددة في القسـ الفرعي 
.  ، يعتبر مسئوؿ المعمومات رافضا لمطمب14خالؿ أي فترة أطوؿ في حالة مد الفترة الزمنية وفقا لمقسـ 

 
المعمومات التي ال يمكن العثور عمييا أو المعمومات غير الموجودة  . 17
 

-  لو قاـ مسئوؿ معمومات  (1)

باتخاذ كافة الخطوات المعقولة إليجاد المعمومات المطموبة،  (أ) 

وكاف مطمئنا إلى أف المعمومات  (ب) 

في حوزة ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة لكف ال يمكف العثور عمييا  (1  )

أو غير موجودة   (2  )
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 يـو مف 30يجب أف يقـو مسئوؿ المعمومات في أسرع وقت ممكف، عمى أال يتجاوز في أي حاؿ مف األحواؿ 
.  استالـ الطمب، أف يخطر طالب المعمومة كتابًة بأف المعمومات ال يمكف العثور عمييا أو غير موجودة

يجب أف يتضمف شيادة خطية موقعة مف مسئوؿ المعمومات  (1)اإلخطار المشار إليو في القسـ الفرعي  (2)
توضح كؿ الخطوات المتخذة لمعثور عمى المعمومات أو لتحديد ما إذا كانت ىذه المعمومات موجودة متضمنة 

:  عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

تفاصيؿ كؿ المواقع التي تـ البحث فييا عف المعمومة والشخص أو األشخاص الذيف قاموا بيذا  (أ) 
البحث، 

تفاصيؿ أي مراسالت تمت مع أي شخص اتصؿ بو مسئوؿ المعمومات بحثا عف المعمومات أو  (ب) 
في سبيؿ التأكد مف وجود المعمومات، 

: أي دليؿ مرتبط بوجود المعمومات بما في ذلؾ (ت) 

. أي دليؿ عمى تدمير ىذه المعمومة (1  )

. الموقع الذي ُعرؼ تواجد المعمومة فيو آلخر مرة (2  )

، يجب عمى مسئوؿ (1)لو تـ العثور عمى المعمومة بعد إعطاء اإلخطار لمطالب وفقا لمقسـ الفرعي  (3)
:  يـو 14المعمومات عمى الفور أف يخطر الطالب بذلؾ كتابًة وأف يقوـ بعد ذلؾ في أسرع وقت ممكف ال يتعدى 

بتحديد ما إف كاف سيستجيب لمطمب،  (1 )

بإخطار طالب المعمومة بالقرار كتابًة،  (2 )

تاحة المعمومات لمطالب لو تمت الموافقة عمى الطمب بعد دفع أي رسوـ استخراج مستحقة (3 ) .  وا 

( 3)13مع القسـ  (3)لو تمت الموافقة عمى الطمب، يجب أف يتفؽ اإلخطار المشار إليو في القسـ الفرعي  (4)
(. 6)13و (4)13ويتـ إتاحة المعمومات وفقا لمقسميف 

(.  7)13مع القسـ  (3)لو تـ رفض الطمب، يجب أف يتفؽ اإلخطار المشار إليو في القسـ الفرعي  (5)
 

تأجيل إتاحة المعمومات  . 18
 

-  أي مسئوؿ معمومات يتمقى طمب يمكنو تأجيؿ توفير المعمومات لو  (1)

.  لو كانت المعمومات معدة لمعرض أماـ البرلماف حتى مرور خمسة أياـ انعقاد لمبرلماف (أ) 
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لو كانت المعمومات تمثؿ تقريرا تـ إعداده بغرض رفعو لييئة رسمية أو شخص ما بصفتو مسئوال  (ب) 
 يـو مف تاريخ 45في الدولة وذلؾ حتى عرض التقرير أو إتاحتو لتمؾ الييئة أو ذلؾ الشخص أو بعد مرور 

.  الطمب أييـ أقرب

، يجب أف يخطر مسئوؿ (1)لو قرر مسئوؿ المعمومات تأجيؿ إتاحة المعمومات وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
  –المعمومات الطالب كتابًة 

 يـو مف تاريخ استالـ الطمب، 30بالقرار في أسرع وقت ممكف عمى أال يتجاوز  (أ) 

بسبب القرار بما في ذلؾ نصوص ىذا القانوف المستند إلييا،  (ب) 

بالفترة المرجح تأجيؿ الطمب خالليا،  (ت) 

 يـو مف استالـ اإلخطار، أف يقدـ بياف شفيي أو مكتوب لمسئوؿ 14وبأف الطالب يمكنو، خالؿ  (ث) 
.  المعمومات يبيف أسباب ضرورة الحصوؿ عمى المعمومات قبؿ ىذا الموعد

، يجب أف يقـو مسئوؿ المعمومات بكتابة ىذه (ث)2لو قدـ الطالب بيانات شفيية وفقا لمقسـ الفرعي  (3)
. البيانات الشفيية وتقديـ نسخة منيا إلى الطالب

، يجب أف يقـو مسئوؿ المعمومات بعد دراسة ىذا البياف (ث)2لو قاـ الطمب بتقديـ بياف وفقا لمقسـ الفرعي  (4)
جيدا وبأسرع وقت ممكف ال يتجاوز خمسة أياـ أف يوافؽ عمى الطمب لو كانت ىناؾ أسباب معقولة لالعتقاد بأف 

. (ت)2الطالب سيعاني مف ضرر بالغ لو تـ تأجيؿ المعمومات لمفترة المرجحة المشار إلييا في القسـ الفرعي 
 

شكل إتاحة المعمومات  . 19
 

: يمكف إتاحة المعمومات لطالب في واحد أو أكثر مف األشكاؿ التالية (1)

فرصة معقولة لمعاينة المعمومات  (أ) 

نسخة مف المعمومات  (ب) 

عمؿ الترتيبات الالزمة لكي يتمكف الشخص مف سماع أو مشاىدة المادة المسموعة أو المرئية،  (ت) 
وذلؾ في حالة المعمومات التي ىي عبارة عف مادة أو أشياء يمكف استخراج مواد مسموعة أو مرئية منيا، 

قياـ الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة بتوفير نسخة مكتوبة في حالة المعمومات  (ث) 
المسجمة في صورة صوتية أو المعمومات المحتواة في شكؿ كتابة اختزالية أو في شكؿ تشفيري، 

توفير نسخة مف المعمومات في حالة المعمومات المحفوظة في الكمبيوتر أو في شكؿ الكتروني او  (ج) 
شكؿ يمكف قراءتو بطريقة آلية وتستطيع الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة إصدار نسخة مطبوعة 

منيا أو مف جزء منيا،  
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أو توفير نسخة مف الشكؿ االلكتروني القابؿ لمقراءة في حالة المعمومات المتوفرة أو التي يمكف  (ح) 
توفيرىا في ىذا الشكؿ  

، حيف يقـو طالب بتقديـ طمب بإتاحة المعمومات في شكؿ معيف، يجب توفير (4)وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
. المعمومات في ىذا الشكؿ

يمكف لطالب المعمومة تغيير الشكؿ الذي يفضؿ اإلطالع عمى المعمومات فيو عند استالـ اإلخطار برسـو  (3)
.  استخراج المعمومات الواجب دفعيا لو تـ توفير المعمومات في الشكؿ المطموب في األصؿ

  –لو كاف توفير المعمومات في الشكؿ الذي طمبو طالب المعمومات  (4)

سيتدخؿ بشكؿ غير مقبوؿ في عمميات الييئة العامة و الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة  (أ) 

سيضر بالحفاظ عمى المعمومات  (ب) 

لف يكوف مالئما بالنظر إلى الطبيعة المادية لممعمومات  (ت) 

أو سيتضمف انتياكا لحقوؽ الممكية الفكرية التي يتمتع بيا شخص آخر غير الييئة العامة أو  (ث) 
الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة أو الدولة 

.  يمكف رفض توفير المعمومات في ىذا الشكؿ وتوفييا في شكؿ آخر

حيف يطمب شخص ما اإلطالع عمى المعمومات في شكؿ معيف، ويتـ رفض توفير المعمومات في ىذا  (5)
وتوفيرىا في شكؿ آخر، يجب أال تتجاوز رسـو استخراج المعمومات  (4)الشكؿ لسبب محدد في القسـ الفرعي 

.  ما كاف سيتـ طمبو لو كانت المعمومات أتيحت لمطالب في الشكؿ األصمي الذي طمبو

لو لـ يستطع طالب المعمومة الذي لديو إعاقة طالب لديو إعاقة مف قراءة أو مشاىدة أو سماع المعمومات  (6)
المعنية في الشكؿ الذي تحفظيا بو الييئة العامة أو الييئة لخاصة المرتبطة بالدولة، يجب عمى مسئوؿ 

المعمومات في الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة بناء عمى رغبة الطالب أف يتخذ الخطوات 
.  المناسبة لتوفير المعمومات في شكؿ يمكف الطالب مف قراءتيا أو مشاىدتيا أو سماعيا

 

المغات التي تتاح بيا المعمومات  . 20
 

. حيف تكوف المعمومات متوفرة بأكثر مف لغة، يتـ توفيرىا لمطالب بالمغة التي يفضميا
 

الرسوم . 21
 
- يجب أال يطمب مف طالب المعمومة دفع أي رسـو  (1)
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عند تقديـ الطمب  (أ) 

أو فيما يتعمؽ بالوقت الذي تقضيو الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة بحثا عف  (ب) 
المعمومات المطموبة 

أو فيما يتعمؽ بالوقت الذي تقضيو الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة في فحص  (ت) 
المعمومات مف أجؿ تحديد إف كانت تتضمف معمومات مستثناة أو محو المعمومات المستثناة مف الوثيقة 

أو فيما يتعمؽ بالوقت والتكاليؼ الذي تتكبدىا الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة في  (ث) 
  .تدويف المعمومات

، يمكف لمييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة أف تحمؿ طالب المعمومات (3)وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
رسـو استخراج تتكوف مف تكاليؼ استخراج المعمومات المناسبة التي تحممتيا الييئة العامة أو الييئة الخاصة 

.  المرتبطة بالدولة

: يجب عدـ طمب أي رسـ الستخراج المعمومات (3)

مقابؿ استخراج معمومات شخصية تخص الطالب أو مقابؿ معمومات شخصية تخص الشخص  (أ) 
المقدـ الطمب نيابة عنو حيف يكوف الطمب مقدما نيابة عف شخص آخر، 

أو مقابؿ استخراج معمومات لمصالح العاـ،  (ب) 

أو حيف تعجز الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة عف االلتزاـ بالوقت المحدد  (ت) 
أو االلتزاـ بالفترة الزمنية التي تـ مدىا حيف يتـ مد الفترة الزمنية وفقا لمقسـ  (1)13لالستجابة لطمب وفقا لمقسـ 

(14) ،

.  أو حيف يكوف الطالب معوزا (ث) 
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 حرية الوصول لمعمومات الييئات الخاصة  –الجزء الثالث 
 

تسمية مسئول المعمومات  . 22
 

.  يجب عمى كؿ ىيئة خاصة أف تسمي مسئوال لممعمومات ألغراض ىذا القانوف (1)

لو عجزت ىيئة خاصة عف تسمية مسئوؿ لممعمومات، يكوف رئيس الييئة ىو مسئوؿ المعمومات ألغراض  (2)
.  ىذا القانوف

يجب أف يكوف الشخص المعيف كمسئوؿ لممعمومات مؤىال لممارسة صالحيات وأداء مياـ ووظائؼ مسئوؿ  (3)
. المعمومات وفقا ليذا القانوف

مسئوؿ المعمومات لو الصالحيات والواجبات والوظائؼ المنوط بيا مسئوؿ المعمومات وفقا ليذا القانوف أو  (4)
.  المفروضة عميو

 

تسمية وكالء مسئولي المعمومات  . 23
 

يجب أف يعيف رئيس الييئة الخاصة شخص أو أكثر في منصب وكالء مسئولي المعمومات لو كاف ذلؾ  (1)
. ضروريا مف أجؿ تمكيف الييئة مف استيفاء متطمبات ىذا القانوف

.  لوكيؿ مسئوؿ المعمومات كؿ الصالحيات والواجبات والوظائؼ الخاصة بمسئوؿ المعمومات (2)

يجب أف يخضع كؿ شخص معيف في منصب وكيؿ مسئوؿ المعمومات في ىيئة خاصة إلشراؼ مسئوؿ  (3)
.  المعمومات بيذه الييئة الخاصة في أداءه لصالحياتو وواجباتو ووظائفو وفقا ليذا القانوف

الحق في الوصول لممعمومات  . 24
وفقا ليذا القانوف، كؿ شخص لو حؽ نافذ قانونا في الوصوؿ إلى المعمومات التي لدى ىيئة خاصة حيثما  (1)

. كانت ىذه المعمومات قد تساعد في ممارسة أو حماية أي حؽ مف الحقوؽ
ال شيء في ىذا المقصود مقصود منو منع أو تثبيط أي جية خاصة مف نشر أو إتاحة المعمومات حيثما  (2)

بما في ذلؾ المعمومات )كاف مف الممكف والمناسب أف تقـو بيذا أو كاف لزاما عمييا بموجب قانوف أف تفعؿ ىذا 
 .(المستثناة

 

طمبات الوصول إلى المعمومات  . 25
كؿ شخص يرغب في الحصوؿ عمى معمومات تخص ىيئة خاصة عميو أف يقدـ طمبا مكتوبا أو شفويا  (1)

. لمسئوؿ المعمومات بيذه الييئة
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، لو قدـ شخص ما طمبا شفييا، يجب عمى مسئوؿ المعممات أف يجعؿ ىذا الطمب (3)وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
. في صورة مكتوبة ويوفر نسخة منو إلى الطالب

لو كاف مسئوؿ المعمومات قادرا عمى االستجابة الفورية لمشخص مقدـ الطمب الشفيي وكاف ىذا الطمب  (3)
.  مرضيا لمطالب، ال يكوف مسئوؿ المعمومات ممزما بوضع ىذا الطمب في صورة مكتوبة

  –يجب أف يكوف الطمب  (4)
متضمنا لمتفاصيؿ الخاصة بالمعمومات بالقدر الضروري لتمكيف مسئوؿ المعمومات بقدر معقوؿ مف  (أ) 

الجيد مف تحديد المعمومات 
مفسرا لماذا تعتبر المعمومات المطموبة مفيدة في ممارسة وحماية حؽ مف الحقوؽ  (ب) 
متضمنا لما يبيف أف مقدـ الطمب يعتقد أف المعمومات ضرورية لحماية حياة أو حرية شخص ما  (ت) 

وأساس ىذا االعتقاد 
محددا لطبيعة الشكؿ الذي يفضؿ الطالب أف يحصؿ عمى المعمومات فيو  (ث) 
. متضمنا لتفويض مف الشخص مقدـ الطمب لو كاف الطمب مقدما نيابة عف شخص آخر (ج) 
 . عند استالـ طمب ما، يجب عمى مسئوؿ المعمومات تقديـ إشعار مكتوب باستالـ الطمب إلى مقدمو (4)

 

واجب مساعدة طالبي المعمومات  . 26
:  حيف يكوف شخص ما

راغبا في تقديـ طمب لييئة خاصة  (أ)

أو قد قدـ طمبا لييئة خاصة ال يتوافؽ مع شروط ىذا القانوف  (ب)

مف واجب مسئوؿ المعمومات اتخاذ الخطوات الضرورية لمساعدة الشخص بدوف مقابؿ عمى تقديـ 
 . الطمب بأسموب متوافؽ مع القانوف

االستجابة لمطمب  . 27
، يجب عمى مسئوؿ المعمومات الذي يقدـ إليو الطمب وبأسرع وقت ممكف ال يتجاوز (2)وفقا لمقسـ الفرعي  (1)

 يوـ مف استالـ الطمب  30
أف يحدد ما إف كاف سيستجيب لمطمب  (أ) 
وأف يبمغ الطالب بالقرار كتابًة  (ب) 
 .وأف يتيح المعمومات لمطالب لو تمت الموافقة عمى الطمب وبعد دفع أي رسـو استخراج مطموبة (ت) 

، حيف يكوف الطمب متعمقا بمعمومات تبدو بدرجة معقولة ضرورية لمحفاظ عمى (1)بالرغـ مف القسـ الفرعي  (2)
  – ساعة 48حياة أو حرية شخص ما يجب أف يقـو مسئوؿ المعمومات خالؿ 

بتحديد ما إف كاف سيستجيب لمطمب أـ ال،  (أ) 
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بإخطار الطالب بقراره كتابًة،  (ب) 

.  وبإتاحة المعمومات لمطالب إف تمت الموافقة عمى الطمب (ت) 

 الموافقة عمى إتاحة المعمومات
-  عمى  (2)و (1)لو تمت الموافقة عمى الطمب، يجب أف ينص اإلخطار المشار إليو في القسميف  (3)

 (إف وجدت)رسـو االستخراج المطموب دفعيا  (أ) 

والشكؿ الذي سيتـ توفير المعمومات بو  (ب) 

وأف الطالب مف حقو أف يطمب مراجعة رسـو االستخراج المطموب دفعيا أو الشكؿ الذي ستتاح بو  (ت) 
.  54المعمومات وفقا لمقسـ 

( 5)حيف يتـ إخطار الطالب بأف طمبو قد تمت الموافقة عمي، يجب أف يقـو الطالب وفقا لمقسميف الفرعييف  (4)
  –أف تتاح لو المعمومات  (6)و
عند دفع الرسـو لو كانت ىناؾ رسـو استخراج واجب دفعيا  (أ) 
.  عمى الفور لو لـ تكف ىناؾ أي رسـو استخراج واجب دفعيا (ب) 
 ساعة 48، حيف يكوف مطموبا مف مسئوؿ المعمومات االستجابة لطمب خالؿ (4)بالرغـ مف القسـ الفرعي  (5)

ويقوـ بالموافقة عمى الطمب، يجب إتاحة المعمومات لمطالب عمى الفور بغض النظر عف  (2)وفقا لمقسـ الفرعي 
. تسديد أي رسـو استخراج مطموب دفعيا

، حيثما كانت المعمومات المطموبة تحتوي معمومات تخص (4)و( ت)(1)بالرغـ مف القسميف الفرعييف  (6)
طرؼ ثالث يمكف عدـ الموافقة عمى إتاحة المعمومات لمطالب حتى يتـ استنفاد الوقت المتاح أماـ الطرؼ الثالث 

.  لمطعف عمى إفشاء المعمومات أو البت في أي طعف قدمو الطرؼ الثالث
رفض إتاحة المعمومات 

(: 2)و (1)لو تـ رفض الطمب، يجب أف يبيف اإلخطار المشار إليو في القسميف الفرعييف  (6)
أسباب الرفض بما في ذلؾ النصوص المسند إلييا في ىذا القانوف،  (أ) 
 . 54وأف مقدـ الطمب يمكف أف يطمب مراجعة القرار وفقا لمقسـ  (ب) 

 

 ساعة 48رفض االستجابة العاجمة لطمب خالؿ 
لو حدث عند مراجعة طمب ما أف مسئوؿ المعمومات لـ يقتنع بأف المعمومات موضوع الطمب تبدو بدرجة  (7)

 ساعة مف 48معقولة ضرورية لمحفاظ عمى حياة أو حرية الشخص، يجب أف يقـو مسئوؿ المعمومات خالؿ 
: استالـ الطمب بما يمي

تقديـ إخطار بالقرار متضمف أسباب اتخاذه إلى الطالب  (أ) 
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عالـ الطالب، وفقا لحؽ الطالب في تقديـ طمب بمراجعة القرار، بأف مسئوؿ المعومات سيتخذ  (ب)  وا 
( 1)قراره بخصوص إتاحة المعمومات المطموبة خالؿ الفترة الزمنية المنصوص عمييا في القسـ الفرعي 

عالـ الطالب بأف مف حقو الطعف أماـ منظومة اإلشراؼ بخصوص القرار وفقا لمقسـ  (ت)  .  81وا 
 

مد الفترة الزمنية  . 28
 
يمكف لمسئوؿ المعمومات الذي يقدـ إليو طمب أف يمد الفترة الزمنية التي يتـ خالليا االستجابة لمطمب وفقا  (1)

:  يـو في حالة14مرة واحدة ولمدة ال تتجاوز  (1)27لممادة 
كاف الطمب مقدما لكمية كبيرة مف المعمومات أو يتطمب بحثا في كمية كبيرة مف المعمومات وسيكوف  (أ) 

اإليفاء بالموعد األصمي مف شأنو التضارب مع أنشطة الييئة الخاصة المعنية،  
  يوـ30أو كانت المشاورات ضرورية لالستجابة لمطمب وال يمكف إتماميا بشكؿ معقوؿ خالؿ  (ب) 

، لو كاف مسئوؿ المعمومات قادرا عمى النظر في أي جزء مف المعمومات (1)بالرغـ مف القسـ الفرعي  (2)
ال بد أف تتـ مراجعتو وتقديـ الرد بخصوصو  (1)27المطموبة خالؿ الفترة الزمنية المنصوص عمييا في القسـ 

.  إلى الطالب وفقا ليذا القسـ

، يجب عمى مسئوؿ المعمومات في أسرع وقت (1)لو تـ مد فترة االستجابة لطمب ما وفقا لمقسـ الفرعي  (3)
.   يوـ مف استالـ الطمب أف يخطر الطالب كتابًة بمد الفترة الزمنية30ممكف ال يتجاوز 

(: 3)يجب أف بيف اإلخطار وفقا لمقسـ الفرعي  (4)

فترة المد،  (أ) 

وأسباب المد بما في ذلؾ النصوص المستند إلييا مف ىذا القانوف،  (ب) 

.  54وأف الطالب يمكنو أف يقدـ طمب لمراجعة القرار وفقا لمقسـ  (ت) 
 

الرفض االعتباري  . 29
 

أو خالؿ  (1)27لو تقاعس مسئوؿ المعمومات عف إصدار قرار بشأف طمب ما خالؿ الفترة المحددة في القسـ 
 .، يعتبر مسئوؿ المعمومات رافضا لمطمب28أي فترة أطوؿ في حالة مد الفترة الزمنية وفقا لمقسـ 
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المعمومات التي ال يمكن العثور عمييا أو المعمومات غير الموجودة . 30
 
-  لو قاـ مسئوؿ معمومات  (1)

باتخاذ كافة الخطوات المعقولة إليجاد المعمومات المطموبة،  (أ) 

وكاف مطمئنا إلى أف المعمومات  (ب) 

في حوزة ىيئة خاصة لكف ال يمكف العثور عمييا  (1  )

أو غير موجودة   (2  )

 يـو مف 30يجب أف يقـو مسئوؿ المعمومات في أسرع وقت ممكف، عمى أال يتجاوز في أي حاؿ مف األحواؿ 
. استالـ الطمب، أف يخطر طالب المعمومة كتابًة بأف المعمومات ال يمكف العثور عمييا أو غير موجودة

يجب أف يتضمف شيادة خطية موقعة مف مسئوؿ المعمومات  (1)اإلخطار المشار إليو في القسـ الفرعي  (2 )
توضح كؿ الخطوات المتخذة لمعثور عمى المعمومات أو لتحديد ما إذا كانت ىذه المعمومات موجودة متضمنة 

:  عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

تفاصيؿ كؿ المواقع التي تـ البحث فييا عف المعمومة والشخص أو األشخاص الذيف قاموا بيذا  (أ) 
البحث، 

تفاصيؿ أي مراسالت تمت مع أي شخص اتصؿ بو مسئوؿ المعمومات بحثا عف المعمومات أو  (ب) 
في سبيؿ التأكد مف وجود المعمومات، 

: أي دليؿ مرتبط بوجود المعمومات بما في ذلؾ (ت) 

. أي دليؿ عمى تدمير ىذه المعمومة (1  )

. الموقع الذي ُعرؼ تواجد المعمومة فيو آلخر مرة (2  )
، يجب عمى مسئوؿ (1)لو تـ العثور عمى المعمومة بعد إعطاء اإلخطار لمطالب وفقا لمقسـ الفرعي  (3)

:  يـو 14المعمومات عمى الفور أف يخطر الطالب بذلؾ كتابًة وأف يقوـ بعد ذلؾ في أسرع وقت ممكف ال يتعدى 

بتحديد ما إف كاف سيستجيب لمطمب،  (1 )

بإخطار طالب المعمومة بالقرار كتابًة،  (2 )

تاحة المعمومات لمطالب لو تمت الموافقة عمى الطمب بعد دفع أي رسوـ استخراج مستحقة (3 ) . وا 
( 3)27مع القسـ  (3)لو تمت الموافقة عمى الطمب، يجب أف يتفؽ اإلخطار المشار إليو في القسـ الفرعي  (4)

(. 6)27( 4)27ويتـ إتاحة المعمومات وفقا لمقسميف 

(. 7)27مع القسـ  (3)لو تـ رفض الطمب، يجب أف يتفؽ اإلخطار المشار إليو في القسـ الفرعي  (5)
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تأجيل إتاحة المعمومات  . 31
 

أي مسئوؿ معمومات يتمقى طمب يمكنو تأجيؿ توفير المعمومات لو كانت المعمومات تمثؿ تقريرا تـ إعداده  (1)
بغرض رفعو لييئة رسمية أو شخص ما بصفتو مسئوال في الدولة وذلؾ حتى عرض التقرير أو إتاحتو لتمؾ 

.  يـو مف تاريخ الطمب أييـ أقرب45الييئة أو ذلؾ الشخص أو بعد مرور 

، يجب أف يخطر مسئوؿ (1)لو قرر مسئوؿ المعمومات تأجيؿ إتاحة المعمومات وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
-  المعمومات الطالب 

 يـو مف تاريخ استالـ الطمب، 30بالقرار في أسرع وقت ممكف عمى أال يتجاوز  (أ) 
بسبب القرار بما في ذلؾ نصوص ىذا القانوف المستند إلييا،  (ب) 

بالفترة المرجح تأجيؿ الطمب خالليا،  (ت) 

 يـو مف استالـ اإلخطار، أف يقدـ بياف شفيي أو مكتوب لمسئوؿ 14وبأف الطالب يمكنو، خالؿ  (ث) 
 .المعمومات يبيف أسباب ضرورة الحصوؿ عمى المعمومات قبؿ ىذا الموعد

، يجب أف يقـو مسئوؿ المعمومات بكتابة ىذه (ث)2لو قدـ الشخص بيانات شفيية وفقا لمقسـ الفرعي  (3)
. البيانات الشفيية وتقديـ نسخة منيا إلى الطالب

، يجب أف يقـو مسئوؿ المعمومات بعد دراسة ىذا البياف (ث)2لو قاـ الطمب بتقديـ بياف وفقا لمقسـ الفرعي  (4)
جيدا وبأسرع وقت ممكف ال يتجاوز خمسة أياـ أف يوافؽ عمى الطمب لو كانت ىناؾ أسباب معقولة لالعتقاد بأف 

 .(ت)2الطالب سيعاني مف ضرر بالغ لو تـ تأجيؿ المعمومات لمفترة المرجحة المشار إلييا في القسـ الفرعي 

 

شكل إتاحة المعمومات  . 32
 

: يمكف إتاحة المعمومات لطالب في واحد أو أكثر مف األشكاؿ التالية (1)

فرصة معقولة لمعاينة المعمومات  (أ) 

نسخة مف المعمومات  (ب) 

عمؿ الترتيبات الالزمة لكي يتمكف الشخص مف سماع أو مشاىدة المادة المسموعة أو المرئية،  (ت) 
وذلؾ في حالة المعمومات التي ىي عبارة عف مادة أو أشياء يمكف استخراج مواد مسموعة أو مرئية منيا، 

قياـ الييئة الخاصة بتوفير نسخة مكتوبة في حالة المعمومات المسجمة في صورة صوتية أو  (ث) 
المعمومات المحتواة في شكؿ كتابة اختزالية أو في شكؿ تشفيري، 

توفير نسخة مف المعمومات في حالة المعمومات المحفوظة في الكمبيوتر أو في شكؿ الكتروني أو  (ج) 
شكؿ يمكف قراءتو بطريقة آلية وتستطيع الييئة الخاصة إصدار نسخة مطبوعة منيا أو مف جزء منيا، 
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أو توفير نسخة مف الشكؿ االلكتروني القابؿ لمقراءة في حالة المعمومات المتوفرة أو التي يمكف  (ح) 
توفيرىا في ىذا الشكؿ  

، حيف يقـو طالب بتقديـ طمب بإتاحة المعمومات في شكؿ معيف، يجب توفير (4)وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
. المعمومات في ىذا الشكؿ

يمكف لطالب المعمومة تغيير الشكؿ الذي يفضؿ اإلطالع عمى المعمومات فيو عند استالـ اإلخطار برسـو  (3)
.  استخراج المعمومات الواجب دفعيا لو تـ توفير المعمومات في الشكؿ المطموب في األصؿ

  –لو كاف توفير المعمومات في الشكؿ الذي طمبو طالب المعمومات  (4)

سيتدخؿ بشكؿ غير مقبوؿ في عمميات الييئة الخاصة   (أ) 

سيضر بالحفاظ عمى المعمومات  (ب) 

لف يكوف مالئما بالنظر إلى الطبيعة المادية لممعمومات  (ت) 

أو سيتضمف انتياكا لحقوؽ الممكية الفكرية التي يتمتع بيا شخص آخر غير الييئة الخاصة   (ث) 

 .يمكف رفض توفير المعمومات في ىذا الشكؿ وتوفييا في شكؿ آخر

حيف يطمب شخص ما اإلطالع عمى المعمومات في شكؿ معيف، ويتـ رفض توفير المعمومات في ىذا  (5)
وتوفيرىا في شكؿ آخر، يجب أال تتجاوز رسـو استخراج المعمومات  (4)الشكؿ لسبب محدد في القسـ الفرعي 

. ما كاف سيتـ طمبو لو كانت المعمومات أتيحت لمطالب في الشكؿ األصمي الذي طمبو
لو لـ يستطع طالب المعمومة الذي لديو إعاقة طالب لديو إعاقة مف قراءة أو مشاىدة أو سماع المعمومات  (6)

المعنية في الشكؿ الذي تحفظيا بو الييئة الخاصة، يجب عمى مسئوؿ المعمومات في الييئة الخاصة بناء عمى 
رغبة الطالب أف يتخذ الخطوات المناسبة لتوفير المعمومات في شكؿ يمكف الطالب مف قراءتيا أو مشاىدتيا أو 

 .سماعيا

المغات التي تتاح بيا المعمومات  . 33
 

. حيف تكوف المعمومات متوفرة بأكثر مف لغة، يتـ توفيرىا لمطالب بالمغة التي يفضميا
 

الرسوم . 21
- يجب أال يطمب مف طالب المعمومة دفع أي رسـو  (1)

عند تقديـ الطمب  (أ) 

أو فيما يتعمؽ بالوقت الذي تقضيو الييئة الخاصة بحثا عف المعمومات المطموبة  (ب) 

أو فيما يتعمؽ بالوقت الذي تقضيو الييئة الخاصة في فحص المعمومات مف أجؿ تحديد إف كانت  (ت) 
تتضمف معمومات مستثناة أو محو المعمومات المستثناة مف الوثيقة 



30 
 

  .أو فيما يتعمؽ بالوقت والتكاليؼ الذي تتكبدىا الييئة الخاصة في تدويف المعمومات (ث) 

، يمكف لمييئة الخاصة أف تحمؿ طالب المعمومات رسـو استخراج تتكوف مف تكاليؼ (3)وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
.  استخراج المعمومات المناسبة التي تحممتيا الييئة الخاصة

: يجب عدـ طمب أي رسـ الستخراج المعمومات (3)

مقابؿ استخراج معمومات شخصية تخص الطالب أو مقابؿ معمومات شخصية تخص الشخص  (أ) 
المقدـ الطمب نيابة عنو حيف يكوف الطمب مقدما نيابة عف شخص آخر، 

أو مقابؿ استخراج معمومات لمصالح العاـ،  (ب) 

أو  (1)27أو حيف تعجز الييئة الخاصة عف االلتزاـ بالوقت المحدد لالستجابة لطمب وفقا لمقسـ  (ت) 
، (28)االلتزاـ بالفترة الزمنية التي تـ مدىا حيف يتـ مد الفترة الزمنية وفقا لمقسـ 

 .أو حيف يكوف الطالب معوزا (ث) 
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 االستثناءات  –الجزء الرابع 
 

الرفض  . 35
 

 المعمومة أف يرفض إتاحة المعمومات إال لو كانت المعمومات واقعة في إطار أحد االستثناءات حائزال يمكف ؿ
.  المنصوص عمييا في ىذا الجزء

 

الصالح العام يرجح عمى ما عداه . 36
 
بغض النظر عف أي استثناءات أخرى في ىذا الجزء، يجب أف يوافؽ مسئوؿ المعمومات عمى طمب وصوؿ  (1)

إلى معمومات لو كاف الصالح العاـ سيتعزز باإلفصاح عف المعمومات بدرجة أكبر مف األذى الذي ستتعرض لو 
 . أي مصالح محمية بموجب االستثناء المعني

ينطبؽ فيما يتعمؽ بأي معمومات مطموبة  (1)يجب أف يحدد مسئوؿ المعمومات ما إف كاف القسـ الفرعي  (2 )
 . قبؿ رفض إتاحتيا عمى أساس استثناء مذكور في ىذا الجزء

 

المعمومات المحظورة  . 37
 

.  ال تعتبر المعمومات مستثناة مف اإلتاحة وفقا ليذا القانوف بموجب تصنيفيا كمعمومات محظورة فقط
 

المعمومات الشخصية الخاصة بطرف ثالث  . 38
 

، يمكف لمسئوؿ المعمومات أف يرفض طمب وصوؿ لمعمومات لو كاف كشفيا (2)وفقا لمقسـ الفرعي  (1)
.  سيتضمف إفصاحا غير مقبوال عف معمومات شخصية تخص طرؼ ثالث طبيعي بما في ذلؾ شخص متوفى

: عندما (1)يجب عدـ رفض الطمب وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
 يوضح لـ ال يمكف إتاحة المعمومات 52ال يقدـ الطرؼ الثالث بيانا وفقا لمقسـ  (أ) 
يوافؽ الطرؼ الثالث عمى الكشؼ عف المعمومات  (ب) 
توفى الطرؼ الثالث ألكثر مف عشر سنوات  (ت) 
تكوف المعمومات في المجاؿ العاـ  (ث) 
: تكوف المعمومات متعمقة بالسالمة الجسدية أو العقمية لشخص تحت رعاية الطالب يكوف (ج) 

 سنة 18تحت سف  (1  )
.  أو غير قادر عمى فيـ طبيعة الطمب (2  )

.   وتكوف إتاحة المعمومات في صالح الفرد

: تكوف المعمومات عف شخص متوفى وطالب المعمومة (ح) 
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ىو أقرب أفراد عائمتو أو ممثمو الشخصي القانوني  (1  )

أو قدـ الطمب مشفوعة بموافقة مكتوبة مف أقرب أفراد عائمة الشخص أو ممثمو الشخصي  (2  )
. القانوني

 . أو منفذ وصية المتوفى (3  )

 المعمومة أو أي حائزتكوف المعمومات متعمقة بمنصب أو وظائؼ فرد يعمؿ أو كاف موظفا لدى  (خ) 
ىيئة عامة أخرى أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة 

 المعمومة قد أبمغ ىذا الشخص حائزىا الشخص الخاصة بو وكاف ائزيكوف مف أعطى المعمومة لح (د) 
أو أنابو قبؿ إعطاءىا لو بأف المعمومة تنتمي لفئة مف المعمومات التي يمكف إتاحتيا لمجميور أو سيتـ إتاحتيا 

 . لمجميور

 

 المعمومة أو طرف ثالث حائزالمعمومات التجارية والشخصية الخاصة ب. 39
 
: يمكف لمسئوؿ المعمومات أف يرفض طمب بالوصوؿ لمعمومة لو كانت تتضمف (1)
أسرار تجارية خاصة بحائز المعمومة أو طرؼ ثالث  (أ) 
معمومة تخص حائز المعمومة أو طرؼ ثالث يمكنيا فعميا أف تعرض المصالح المالية أو التجارية  (ب) 

. الشرعية لحائز المعمومة أو طرؼ ثالث لمخطر
: عندما (1)يجب عدـ رفض الطمب وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
يكوف مف شأف اإلفصاح عف المعمومات أف يسيؿ الشفافية والمحاسبة فيما يتعمؽ بالقرارات التي  (أ) 

يتخذىا حائز المعمومات 
أو تكوف المعمومات متعمقة باإلنفاؽ مف اعتمادات عامة   (ب) 
 . أو يكوف اإلفصاح عف المعمومات مف شأنو أف يكشؼ عف سوء السموؾ أو الخداع (ت) 

 
حماية حياة وصحة وسالمة فرد ما  . 40

يمكف لمسئوؿ المعمومات أف يرفض طمب ما عندما يكوف إفشاء المعمومات مف شأنو أف ييدد حياة أو صحة أو 
. سالمة شخص ما

األمن والدفاع الوطني . 41
 

يمكف لمسئوؿ المعمومات أف يرفض إتاحة معمومات معينة عندما تكوف إتاحتيا ستسبب أذى كبير ألمف  (1)
. الدولة أو حمايتيا

: ألغراض ىذا القسـ تعني كممات األمف والدفاع عف الدولة (2)
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التكتيكات أو االستراتيجيات العسكرية أو الممارسات أو العمميات العسكرية استعدادا لألعماؿ  (أ) 
.  العدائية أو فيما لو عالقة بالكشؼ عف األنشطة المعادية أو التخريبية أو منعيا أو قمعيا أو تقميصيا

أو األعماؿ االستخباراتية المتعمقة   (ب) 
بالدفاع عف الدولة  (1  )
. بالكشؼ عف األنشطة المعادية أو التخريبية أو منعيا أو قمعيا أو تقميصيا (2  )
والمعدات العممية أو التقنية  (ب)أو طرؽ جمع وتقييـ ومعالجة المعمومات المشار إلييا في الفقرة  (ت) 

. الخاصة بيا
 (ب)أو ىوية مصدر سري وأي مصدر آخر لممعمومات مشار إليو في الفقرة  (ث) 
أو كمية أو خصائص أو قدرات أو نقاط ضعؼ أو انتشار أي شيء يتـ تصميمو أو تطويره أو  (ج) 

. إنتاجو أو اعتباره مف أجؿ االستخداـ كسالح أو المعدات األخرى فيما ىذا األسمحة النووية
: بالنسبة ألغراض ىذا القسـ، العمؿ المعادي أو التخريبي يعني (3)

ىجـو عمى الدولة مف قبؿ عنصر أجنبي  (أ) 

أو أعماؿ التخريب واإلرىاب التي تستيدؼ شعب الدولة أو أحد األصوؿ اإلستراتيجية لمدولة سواء  (ب) 
كانت داخميا أو خارجيا 

 . أو عممية استخباراتية معادية أو أجنبية (ت) 

 

العالقات الدولية  . 42
 

يمكف لحائز المعمومة أف يرفض إتاحة المعمومات عندما تكوف إتاحتيا ستسبب أذى كبير لمعالقات الدولية  (1)
.  لمدولة

: بالنسبة ألغراض ىذا القسـ، المعمومات المتعمقة بالعالقات الدولية لمدولة ىي المعمومات (2)
أو التي تقدميا الدولة أو تقدـ نيابة عنيا إلى دولة أخرى أو منظمة دولية وفقا التفاقية دولية مع تمؾ  (أ) 

الدولة أو المنظمة تقتضي االحتفاظ بالمعمومات سرا 
أو المطموب االحتفاظ بيا سرا بموجب القانوف الدولي  (ب) 
أو تخص المواقؼ التي تتبناىا الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية مف أجؿ مفاوضات دولية  (ت) 

حالية أو مستقبمية 
أو التي تمثؿ مراسالت دبموماسية مع دولة أخرى أو منظمة دولية أو مراسالت رسمية مع البعثات  (ث) 

 . الدبموماسية أو القنصمية لمدولة
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المصالح االقتصادية لمدولة  . 43
: يمكف لمسئوؿ المعمومات أف يرفض طمب ما لو كاف إفشاء المعمومات مف شأنو إحداث ضرر كبير إلى (1)

المصالح االقتصادية لمدولة  (أ) 

.  أو قدرة الدولة عمى إدارة االقتصاد (ب) 

ألغراض ىذا القانوف، المعمومات المتعمقة بالمصالح االقتصادية لمدولة أو قدرتيا عمى إدارة االقتصاد تعني  (2)
: المعمومات المتعمقة بتحديد

أسعار الصرؼ   (أ) 

أو أسعار الفائدة  (ب) 

.  أو الضرائب بما في ذلؾ التعاريؼ الجمركية وضرائب االستيالؾ (ت) 
  

تطبيق القانون . 44
 
: يمكف لمسئوؿ المعمومات أف يرفض إتاحة المعمومات عندما تكوف إتاحتيا مف شأنيا أف تسبب ضرر إلى (1)
منع الجريمة أو الكشؼ عنيا  (أ) 
أو اعتقاؿ أو مقاضاة المذنبيف  (ب) 
.  أو تقدير أو تحصيؿ أي ضريبة أو رسـ (ت) 

 

الوثائق ذات االمتياز القانوني . 45
يمكف لمسئوؿ المعمومات أف يرفض طمبا لو كانت المعمومات محمية مف اإلصدار في اإلجراءات القانونية ما لـ 

.  يكوف الشخص صاحب االمتياز قد تنازؿ عنو
 

االختبارات األكاديمية أو المينية وعمميات التعيين  . 46
يمكف لمسئوؿ المعمومات أف يرفض طمب لموصوؿ ممعمومات متعمؽ باالختبارات األكاديمية أو المينية أو  (1)

عمميات االختيار والتعييف قبؿ اكتماؿ ذلؾ االختبار أو تمؾ العمميات وذلؾ لو كاف إفشاء المعمومات مف شأنو 
.  أف ييدد نزاىة االختبار أو عممية االختيار أو التعييف

يجب أف يتـ إخراجيا عند الطمب بعد استكماؿ االختبار  (1)المعمومات المشار إلييا وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
 . األكاديمي أو الميني أو عممية االختيار أو التعييف

 الييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة  –توفير المشورة المجانية والعامة . 47
-  مسئوؿ المعمومات في ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة يمكنو أف يرفض طمب  (1)
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بما في ذلؾ )لو كاف إفشاء المعمومات سيكشؼ مسألة متعمقة بالعمميات التشاورية لمييئة المعنية  (أ) 
،  (اآلراء والنصائح والتوصيات ونتائج المشاورات التي تنظر فييا الييئة مف أجؿ ىذه العمميات

. وكانت الموافقة عمى الطمب ستتعارض مع الصالح العاـ (ب) 

  –عمى المعمومات طالما كانت متضمنة  (1)ال ينطبؽ القسـ الفرعي  (2)

لمسألة تستخدميا ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة أو تنوي استخداميا ألىداؼ صنع  (أ) 
 ]قسـ اإلفصاح المسبؽ[القرارات أو التحديدات أو التوصيات المشار إلييا في القسـ 

الخاصة بيذه المسألة  (بما في ذلؾ االحصائية)المعمومات والتحميالت الفعمية  (ب) 

قرار نيائي اتخذتو ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة أو أسباب صنع قرار   (ت) 

تقرير عف دراسة أو تحميؿ أداء أو كفاءة أو فعالية ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة فيما  (ث) 
يتعمؽ بوظائؼ الييئة عامة أو وظيفة معينة مف وظائفيا 

تقرير أو دراسة أو تحميؿ لخبير عممي أو تقني متعمؽ بموضوع خبرتو أو تقرير يتضمف آراء أو  (ج) 
نصائح ىذا الخبير وال يكوف التقرير مستخدما أو صدر تكميؼ بإعداده مف أجؿ قرار خاص بييئة عامة أو ىيئة 

 . خاصة مرتبطة بالدولة تـ اتخاذه وفقا ألي تشريع أو خطة

 

التنقيح  . 48
حيف يكوف جزء مف سجؿ أو وثيقة تتضمف معمومات مطموبة معفى مف اإلفصاح وفقا ليذا الجزء، يتـ اقتطاع 

تاحة باقي المعمومات إلى طالبيا . الجزء المستثنى مف المعمومات وتنقيحو مف السجؿ أو الوثيقة وا 
 

الفترة القصوى لعدم اإلفصاح  . 49
ال يمكف رفض طمب عمى أساس أي مف االستثناءات المنصوص عمييا في الجزء الرابع لو كانت المعمومات 

 . سنوات ما لـ يكوف سبب االستثناء ال زاؿ مستمرا10المطموبة تقود ألكثر مف 

 

الطمبات غير الجادة أو الكيدية بشكل واضح . 50
. يمكف لمسئوؿ المعمومات أف يرفض طمب ما لو كاف الطمب غير جاد أو كيدي بشكؿ واضح

 
عبء اإلثبات  . 51
 

:  عمى مسئوؿ المعمومات الذي يرفض الموافقة عمى طمب وصوؿ إلى معمومات عبء إثبات

أف المعمومات مستثناة مف اإلفصاح وفقا ليذا الطمب  (أ) 
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أف الصالح العاـ سيتعزز باإلفصاح عف المعمومات بدرجة أكبر مف األذى الذي سيحدث لممصالح  (ب) 
المحمية وفقا لالستثناء المعني  

 

إخطار الطرف الثالث  . 52
 

لو كاف مسئوؿ المعمومات ينظر في طمب بالوصوؿ لمعمومات شخصية تخص طرؼ ثالث طبيعي أو  (1)
معمومة تجارية أو سرية تخص طرؼ ثالث، يجب أف يقـو مسئوؿ المعمومات باتخاذ الخطوات الكفيمة بإعالـ 

الطرؼ الثالث الذي تخصو المعمومات بالطمب كتابًة أو أقرب أقربائو الطرؼ الثالث أو ممثمة القانوني في حاؿ 
.  كاف الطرؼ الثالث متوفى في أقرب وقت ممكف عمى أال يتجاوز خمسة أياـ بعد استالـ الطمب

-  ، يجب أف يتضمف مسئوؿ المعمومات في ىذا اإلخطار(1)عند إعالـ الطرؼ الثالث وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
طبيعة الطمب ومحتوى المعمومات  (أ) 
اسـ الطالب  (ب) 
أف الطرؼ الثالث لو أف يوافؽ عمى كشؼ المعمومات أو تقديـ بياف يفسر لما ال يجب تقديـ  (ت) 

( 3)المعمومات وفقا لمقسـ الفرعي 
أف مسئوؿ المعمومات لو أف يكشؼ المعمومات حتى لو كاف الطرؼ الثالث قدـ بيانا وفقا لمقسـ  (ث) 

( 3)الفرعي 
.  54أف مسئوؿ المعمومات لو قرر كشؼ المعمومات يمكف لمطرؼ الثالث أف يقدـ طعنا وفقا لمقسـ  (ج) 
:  ، يحث لمطرؼ الثالث أف(1)خالؿ عشرة أياـ مف اإلعالـ بالطمب وفقا لمقسـ الفرعي  (3)
يعمـ مسئوؿ المعمومات شفاىًة أو كتابًة بموافقتو عمى كشؼ المعمومات لمطالب  (أ) 
 .أو تقديـ بياف لمسئوؿ المعمومات شفاىًة أو كتابًة يوضح لماذا يجب عدـ إتاحة المعمومات (ب) 

، يجب أف يقـو مسئوؿ المعمومات بتحويؿ (3)لو تـ منح الموافقة أو تقديـ البياف شفاىًة وفقا لمقسـ الفرعي  (4)
رساؿ نسخة منيا إلى الطرؼ الثالث .  الموافقة أو البياف إلى صيغة مكتوبة وا 

خالؿ عشرة أياـ أو حيف ال يمكف تحديد  (3)حيف ال يقـو الطرؼ الثالث بتقديـ رد وفقا لمقسـ الفرعي  (5)
موقعو بعد اتخاذ الخطوات الالزمة لمقياـ بيذا، يجب أال يفترض مسئوؿ المعمومات أف الطرؼ الثالث غير 

 . معترض عمى تقديـ المعمومات لمطالب

حيف ال يمكف تحديد مكاف الطرؼ الثالث، يجب أف يكتب الطرؼ الثالث شيادة خطية ويوقعيا مبينا فييا  (6)
 . كؿ الخطوات المتخذة لتحديد موقع الطرؼ الثالث

عند اتخاذ قرار بشأف الموافقة عمى طمب بالوصوؿ لمعمومات شخصية أو تجارية أو سرية تخص طرؼ  (7)
ثالث، يجب عمى مسئوؿ المعمومات أف يخطر الطرؼ الثالث كتابًة بقرار في أسرع وقت ممكف ال يتجاوز خمسة 

.  أياـ
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لو قاـ مسئوؿ المعمومات بالموافقة عمى طمب وصوؿ إلى المعمومات في ظروؼ اعترض فييا الطرؼ  (8)
  –عمى  (7)الثالث عمى الموافقة، يجب أف ينص اإلخطار المشار إليو في القسـ الفرعي 

أسباب منح الطمب  (أ) 
 خالؿ عشرة أياـ مف استالـ 54أف الطرؼ الثالث يمكنو أف يطمب مراجعة القرار وفقا لمقسـ  (ب) 

اإلخطار 
.  أف الطالب سيتـ إتاحة المعمومات إليو ما لـ يتـ رفع طعف خالؿ عشرة أياـ (ت) 
 48بالرغـ مف النصوص السابقة، لو كاف مسئوؿ المعمومات يدرس طمبا يجب أف يستجيب إليو خالؿ  (9)

وأف المعمومات تحتوي معمومات شخصية تخص طرؼ ثالث طبيعي أو  (2)27أو  (2)13ساعة وفقا لمقسـ 
معمومات تجارية أو سرية تخص طرؼ ثالث، يجب أف يتخذ مسئوؿ المعمومات الخطوات الكافية إلعالـ الطرؼ 

: الثالث الذي يخصو السجؿ كتابةً 
بطبيعة الطمب ومحتوى المعمومات  (أ) 
اسـ الطالب  (ب) 
. ما إذا كاف مسئوؿ المعمومات قد قدـ المعممات بالفعؿ لمطالب (ت) 
 48، حيف يكوف مف الالـز أف يجيب مسئوؿ المعمومات عمى طمب خالؿ (3)بالرغـ مف القسـ الفرعي  (10)

، ال يكوف لمطرؼ الثالث الحؽ في تقديـ بياف لمسئوؿ المعمومات (2)27أو  (2)13ساعة وفقا لمقسـ 
.  يحدد لـ يجب عدـ الموافقة عمى الطمب
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 المراجعة الداخمية لمقرارات  –الجزء الخامس 
 

حق المراجعة الداخمية  . 53
 
يمكف لمطالب أف يطمب مراجعة داخمية لقرار مسئوؿ المعمومات   (1)

. أو يرفض الموافقة عمى إتاحة معمومات وفقا لطمب (أ) 

. 28 أو 14أو يمد فيو الفترة الزمنية المتاحة أمامو لكي يستجيب لمقرار وفقا لمقسـ  (ب) 

.  30 أو 17أو يؤكد أف المعمومات ال يمكف العثور عمييا أو غير موجودة وفقا لمقسـ  (ت) 

 بخصوص 34 أو 21أو يوضح ما إف كانت رسـو االستخراج قد دفعيا الطالب أـ ال وفقا لمقسـ  (ث) 
. مقدار رسـو االستخراج

 32 أو 19أو يوضح ما إف كاف المعمومات قد تـ تقديميا لمطالب في شكؿ آخر وفقا لمقسـ  (ج) 
. بخصوص إتاحة المعمومات في الشكؿ الذي يطمبو طالب المعمومات

يمكف لمطرؼ الثالث أف يطمب مراجعة داخمية لقرار مسئوؿ المعمومات بخصوص إتاحة معمومات تحتوي  (2)
. عمى معمومات طرؼ ثالث

 
طمب مراجعة داخمية  . 54
 
 يـو 50يمكف لطالب المعمومة أف يقدـ طمب كتابًة أو شفاىًة لمسئوؿ المعمومات في الييئة المعنية خالؿ  (1)

(. 1)53مف استالـ قرار مسئوؿ المعمومات المشار إليو في القسـ 
يمكف لمطرؼ الثالث أف يقوـ بطمب مراجعة داخمية كتابًة أو شفاىًة لمسئوؿ المعمومات في الييئة المعنية  (2)

(. 2)53خالؿ عشرة أياـ مف استالـ قرار مسئوؿ المعمومات المشار إليو في القسـ 
لو قدـ طالب معمومة أو طرؼ ثالث طمب مراجعة داخمية شفاىًة، يجب عمى مسئوؿ المعمومات أف يحوؿ  (3)

. ىذا الطمب إلى نص مكتوب وأف يوفر نسخة منو إلى الطرؼ المعني
. يجب أف يحدد طمب المراجعة الداخمية الطمب وقرار مسئوؿ المعمومات موضوع المراجعة الداخمية (4)
 يوـ، يجب عمى 60قد قدـ بعد انتياء  (1)لو كاف طمب المراجعة الداخمية المشار إليو في القسـ الفرعي  (5)

.  مسئوؿ المعمومات لو ظير سبب وجيو أف يسمح بتقديـ الطمب بعد الموعد
يجب أف يقدـ مسئوؿ المعمومات، في أسرع وقت ممكف عمى أال يتعدى خمسة أياـ مف تاريخ استالـ طمب  (6)

: المراجعة الداخمية، إلى رئيس حائز المعمومة ما يمي
طمب المراجعة الداخمية  (أ) 
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األسباب التي اتخذ مسئوؿ المعمومات القرار بناء عمييا  (ب) 
 المعمومات محؿ المراجعة (ت) 

.  وأف يخطر الطالب كتابُة أف ىذه الوثائؽ تـ تقديميا
 

قرار المراجعة الداخمية  . 55
 
 يجب عميو في أسرع وقت ممكف ال 54رئيس حائز المعمومة المقدـ إليو طمب مراجعة داخمية وفقا لمقسـ  (1)

 يـو في أي حاؿ مف األحواؿ بعد استالـ مسئوؿ المعمومات لطمب المراجعة الداخمية 15يتجاوز 
أف يتخذ قرار جديد نيابًة عف الييئة  (أ) 
 .وأف يخطر الطالب بالقرار كتابًة وأف يخطر بو أيضا الطرؼ الثالث حيثما كاف ذلؾ مناسبا (ب) 

 

الموافقة عمى إتاحة المعمومات 
لو قرر رئيس حائز المعمومات الموافقة عمى إتاحة المعمومات، يجب أف يتضمف اإلخطار المرسؿ إلى  (2)

(: 1)الطالب والمشار إليو في القسـ الفرعي 
 (إف وجدت)رسـو االستخراج المطموب دفعيا  (أ) 
الشكؿ الذي ستتاح بو المعمومات  (ب) 
 مف أجؿ مراجعة القرار 81وأف طالب المعمومة يمكنو أف يقدـ طمبا لمنظومة اإلشراؼ وفقا لمقسـ  (ت) 

.  المتعمؽ برسـو االستخراج الواجب دفعيا أو الشكؿ الذي ستتاح فيو المعمومات أو عممية تقديـ ىذا الطعف
عندما يكوف قد تـ إخطار الطالب بالموافقة عمى إتاحة المعمومات لو، يجب أف تتاح المعمومات لمطالب  (3)

(  4)وفقا لمقسـ الفرعي 
عند دفع الرسـو في حالة وجود رسـو استخراج واجب دفعيا  (أ) 
. أو عمى الفور إف لـ تكف ىناؾ رسـو مطموبة (ب) 
، حينما يكوف رئيس حائز المعمومات قد قرر الكشؼ عف معمومات تتضمف (3)بالرغـ مف القسـ الفرعي  (4)

معمومات خاصة بطرؼ ثالث، يمكف حرماف الطالب مف اإلطالع عمى ىذه المعمومات حتى استنفاذ الوقت 
 أو حتى البت النيائي في أماـ 81المتاح أماـ الطرؼ الثالث لمطعف عمى الكشؼ عمى المعمومات وفقا لمقسـ 

.  طعف مقدـ مف قبؿ الطرؼ الثالث
 

رفض إتاحة المعمومات  
لو كاف رئيس حائز المعمومات قد قرر عدـ إتاحة المعمومات، يجب أ ينص اإلخطار المشار إليو في القسـ  (5)

: عمى (1)الفرعي 

أسباب وافية لمرفض بما في ذلؾ النصوص المعتمد عمييا مف ىذا القانوف   (أ) 
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 بطمب لمراجعة القرار وعممية 81وأف طالب المعمومة يمكنو أف يتقدـ لمنظومة اإلشراؼ وفقا لمقسـ  (ب)
. تقديـ ىذا الطعف

عندما يكوف طرؼ ثالث قد قد طمب مراجعة داخمية يجب أف ينص اإلخطار المشار إليو في القسـ الفرعي  (6)
  –عمى  (1)
األسباب الوافية ليذا القرار  (أ) 
 بطمب لمراجعة القرار 81لمقسـ وأف الطرؼ الثالث يمكنو تقديـ طمب لمنظومة اإلشراؼ وفقا  (ب) 

 .وعممية تقديـ ىذا الطعف

 

الواجب الذي ال يمكن تفويض آخرين فيو  . 56
 

 رئيس حائز المعمومة بنفسو وال يمكنو تفويض أي شخص آخر 55يجب أف يتخذ القرار المشار إليو في القسـ 
 . فيو

 

الرفض االعتباري  . 57
 

، 55لو تقاعس مسئوؿ المعمومات عف إصدار قرار بشأف طمب المراجعة الداخمية خالؿ الفترة المحددة في القسـ 
 . يعتبر رئيس الييئة موافقا عمى القرار األصمي لمسئوؿ المعمومات

رئيس حائز المعمومات ىو مسئول المعمومات  . 58
 

عندما يكوف رئيس الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة بالدولة أو الييئة الخاصة ىو مسئوؿ المعمومات في 
 مف أجؿ 81تمؾ الييئة، يجب أف يكوف مف حؽ الطالب أف يتقدـ مباشرًة إلى منظومة اإلشراؼ وفقا لمقسـ 

.  مراجعة أي قرار اتخذه مسئوؿ المعمومات
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 منظومة اإلشراف  –الجزء السادس 
 إنشاء منظومة اإلشراف  – 1شعبة 

 

ىدف ىذا الجزء  . 59
 

ىذا الجزء ييدؼ لتأسيس منظومة إشراؼ مستقمة ومحايدة تتكوف مف مفوضيف لممعمومات مف أجؿ تعزيز الحؽ 
.  في الوصوؿ لممعمومات والرقابة عميو وحمايتو

 
التعيين  . 60
: يجب أف يتـ اختيار وتعييف مفوضي المعمومات في منظومة اإلشراؼ وفقا لمشروط التالية (1)
. يجب أف تكوف الدعوة لمترشح عمنية وصادرة عف الييئة المناسبة (أ) 
يجب أف يكوف تحديد المرشحيف لشغؿ ىذه المناصب شفافا ويتضمف مشاركة عامة   (ب) 
.  ويجب أف يكوف البرلماف ىو مف يقرر الجداوؿ الزمنية لعمميات االختيار والتعييف (ت) 
.  يعيف رئيس الدولة مفوضي المعمومات عمى أساس ترشيح لجنة مكونة مف أطراؼ حزبية عديدة (2)
-  يجب أف يكوف مفوضو المعمومات  (3)

أشخاص مالئميف ومناسبيف ومؤىميف التأىيؿ الصحيح لمتعييف  (أ)
.  مف المدافعيف المعروفيف عف حقوؽ اإلنساف (ب)
. مستقميف ومحايديف ومسئوليف (ت)
 . ليـ معرفة واضحة بقضايا الحؽ في الوصوؿ لممعمومات أو الشفافية أو الحكـ العاـ أو المؤسسي (ث)

: يجب أال يكوف مفوضو المعمومات (4)
. قد تمت إدانتيـ في جريمة مخمة بالشرؼ أو عنيفة (أ) 
أو معسريف  (ب) 
أو يشغموف وقت الترشيح أو شغموا خالؿ األعواـ الخمسة األخيرة أي منصب سياسي أو منصب  (ت) 

 . في حزب سياسي

 

مدة الوالية . 61
 
يجب أف يشغؿ مفوضو المعمومات مناصبيـ لفترة أربعة أعواـ قابمة لمتجديد لفترة أخرى مكونة مف أربعة  (1)

. أعواـ أيضا
يجب أال يتـ تعييف أي مف مفوضي المعمومات ألي فترة أخرى بعد انتياء الفترة الثانية المشار إلييا في  (2)

(. 1)القسـ الفرعي 
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: يمكف لمدولة أف تعيف مفوض مؤقت لممعمومات لمدة ال تتجاوز ستة أشير (3)
لو أصبح أي مف مفوض المعمومات غير قادر عمى أداء ميامو أو تمت تنحيتو مف منصبو أو  (أ) 

. استقاؿ
. في الفترة التالية مباشرة عمى انتياء والية أحد مفوضي المعمومات (ب) 
: يكوف لرئيس الدولة، بعد تفويض ثمثي البرلماف لو، صالحية إنياء تعييف أحد مفوضي المعمومات عندما (4)
.  يكوف الشخص عاجزا جسمانيا أو عقميا عمى أداء وظائؼ وواجبات دوره (أ) 
. أو يكوف الشخص معسرا (ب) 
. أو يتـ ثبوت قيامو بسوء سموؾ جسيـ (ت) 
.  أو عمى أساس أسباب أخرى مناسبة (ث) 
أثناء تولييـ لمناصبيـ، يجب أال يشغؿ مفوضو المعمومات أو مفوضو المعمومات المؤقتوف أو ينخرطوا في  (5)

.  أي نشاط أو مينة أو تجارة أخرى بيدؼ الربح خارج مناصبيـ
 

المكافآت . 62
 

. يحصؿ الرئيس عمى مرتب مساوي لمرتب قاضي في أعمى محكمة في الدولة (1)
.  يحصؿ مفوضو المعمومات عمى مرتب مساوي لمرتب قاضي في ثاني أعمى محكمة في الدولة (2)
يحصؿ الرئيس ومفوضو المعمومات عمى مصروفات االنتقاالت والمعيشة المناسبة التي يتكبدوا في سياؽ  (3)

. أداءىـ لواجباتيـ
يجب أف يكوف لمرئيس ومفوضي المعمومات نفس مزايا معاش التقاعد الذي يحصؿ عميو قاضي في أعمى  (4)

. محكمة وقاضي في ثاني أعمى محكمة عمى الترتيب
أي أمور أخرى متعمقة بدفع المرتبات أو النفقات أو المعاشات أو المكافآت يجب أف يحكميا التشريع  (5)

.  المتعمؽ بيذه المسائؿ المطبؽ في الخدمات العامة والقضاء في الدولة
 

 استقالل وصالحيات منظومة اإلشراف  – 2شعبة 
االستقالل  . 63
.  يجب أف تتمتع منظومة اإلشراؼ باالستقالؿ وحرية التصرؼ في عممياتيا وتسيير أعماليا (1)
. يقـو البرلماف بتخصيص الميزانية التي تعرضيا منظومة اإلشراؼ كؿ عاـ عند تقديميا (2)
. يجب أف تؤدي منظومة اإلشراؼ وظائفيا دوف خوؼ أو محاباة أو تحيز (3)
جراءاتيا لتنظيـ شئونيا مف خالؿ عممية تشاور عاـ (4) .  يجب أف تطور منظومة اإلشراؼ قواعدىا وا 
في حاؿ وجود منظومات إشراؼ أخرى أو متزامنة يجب أف تحظى منظومة اإلشراؼ بسمطة تقرير وترتيب  (5)

جراءاتيا مع المنظومات الموجودة بقدر المستطاع مف أجؿ القياـ بالدور المكمفة بو .  قواعدىا وا 
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توصيات رسمية وغير رسمية  (5)يجب أف تتضمف ممارسة صالحيات آلية التنفيذ وفقا لمقسـ الفرعي  (6)
. لمبرلماف والييئات التشريعية واألجيزة البحثية مف أجؿ إصالح نموذج منظومة اإلشراؼ الموجود

يجب أف تكوف منظومة اإلشراؼ مساءلة أماـ البرلماف مف أجؿ القياـ بالدور والعميات واألعماؿ المكمفة  (7)
 . بيا

 

مدونة السموك  . 64

. تضع منظومة اإلشراؼ مدونة السموؾ الخاصة بيا بعد إجراء مشاورات عامة (1 )

. يمكف لمنظومة اإلشراؼ بعد المشاورات العامة أف تراجع مدونة السموؾ ىذه مف وقت آلخر (2)

 يـو 30أي مدونة سموؾ تصدرىا منظومة اإلشراؼ أو تعدليا بعد أف تقوـ بمراجعتيا يجب أف تعمف خالؿ  (3)
. مف إقرارىا

الصالحيات العامة  . 65
 

. يرأس منظومة اإلشراؼ رئيسا يكوف مسئوال قانونا عف الييئة (1)
يقوـ المعينوف بتحديد َمف ِمف بينيـ سيكوف رئيس منظومة اإلشراؼ والمسائؿ األخرى بما في ذلؾ ما إف  (2)

. كاف منصب الرئيس سيكوف ثابتا أـ متداوال بينيـ
لمنظومة اإلشراؼ جميع حقوؽ األشخاص االعتبارييف بما في ذلؾ الحؽ في الحصوؿ أمالؾ أو االحتفاظ  (3)

.  بيا أو التصرؼ فييا
يكوف لمنظومة اإلشراؼ سمطة تحديد الطراز والعمميات والمشروعات الالزمة لتنفيذ دورىا وفقا ليذا القانوف  (4)

بما في ذلؾ كؿ األعماؿ الضرورية لتعزيز الحؽ في الوصوؿ لممعمومات وحمايتو ومتابعتو في كؿ قطاعات 
. المجتمع داخؿ الدولة

 

العاممون  . 66
 

.  يجب أف يعيف مفوضو المعممات ما يكوف ضروريا مف العامميف إلنجاز وظائؼ منظومة اإلشراؼ (1)

يمكف أف يخضع العامميف في منظومة اإلشراؼ إلى شروط وأحكاـ الخدمة العامة أو يكوف ليـ شروط خدمة  (2)
. مصممة ليـ خصيصا وىو ما يجب أف يتضمف اتفاقات بالحفاظ عمى السرية

.  يجب أف يخضع العامموف في منظومة اإلشراؼ إلجراءات اإلبراء المناسبة قبؿ تعيينيـ (3)

ال شيء في ىذا القانوف يستثني منظومة اإلشراؼ مف تعييف أي خبير أو متخصص أو أي عامؿ ضروري  (4)
. عمى أساس مؤقت حيف يعتبر ذلؾ ضروريا ومناسبا
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حيف تكوف منظومة اإلشراؼ مندرجة تحت المنظومات القائمة، يجب أف يكوف العامموف المعينوف في أمانة  (5)
: منظومة اإلشراؼ

.  ليـ شروط وأحكاـ واضحة لمخدمة (أ) 

. وليـ مجاالت أداء محددة وخطوط محاسبية محددة (ب) 

ومستقميف عف العامميف اآلخريف في األنظمة أو اليياكؿ المحمية القائمة التي تعمؿ داخميا منظومة  (ت) 
.  اإلشراؼ

 

إشراك الخبراء  . 67
 
يمكف لمنظومة اإلشراؼ، حيف ترى أف ىذا مناسبا، أف تدعو لعقد مناقشة بيف الخبراء المتخصصيف أو  (1)

.  تحصؿ عمى تعاوف أي ىيئة مف أجؿ اتخاذ قرار أو إصدار توصيات أو أي أعماؿ أخرى وفقا ليذا القانوف
.  تحدد منظومة اإلشراؼ شروط إشراؾ ىذه الخدمات المؤقتة (2)
. أي ىيئة خبراء منعقدة يجب أف تتضمف ممثميف عف منظمات المجتمع المدني المناسبة (3)

 

تعويض منظومة اإلشراف والعاممين . 68
ال ترفع أي دعاوي قضائية أو جنائية ضد منظومة اإلشراؼ أو ضد أي شخص يعمؿ نيابة عف منظومة  (1 )

اإلشراؼ أو تحت إدارتيا مقابؿ أي شيء يتـ أو ُينقؿ أو ُيقاؿ بحسف نية في سياؽ ممارسة أو أداء فعمييف أو 
. مزعوميف ألي مف صالحيات أو واجبات أو وظائؼ منظومة اإلشراؼ وفقا ليذا القانوف

العامموف الذيف يكشفوف األفعاؿ الخاطئة داخؿ منظومة اإلشراؼ يجب أال يتعرضوا ألي أذى في سياؽ  (2)
. عمميـ بسبب ىذا اإلفصاح

 

تنظيم اإلجراءات  . 69
 
وفقا ليذا القانوف، تحدد منظومة اإلشراؼ اإلجراءات الواجب إتباعيا في ممارسة أي صالحيات وأداء أي  (1)

.  مف واجبات أو وظائؼ منظومة اإلشراؼ وفقا ليذا القانوف
يمكف لمنظومة اإلشراؼ مف وقت آلخر وبعد مشاورات عامة أف تراجع اإلجراءات المشار إلييا في القسـ  (2)

(.  1)الفرعي 
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  المتابعة – 3شعبة 

 

المتابعة . 70
الييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة والييئات الخاصة ممتزمة بتقديـ التقارير التي يفرضيا  (1)

.  القانوف إلى منظومة اإلشراؼ
تقـو منظومة اإلشراؼ بعد المشاورات العامة بوضع وترويج إرشادات تفصؿ متطمبات وضع التقارير بما  (2)

في ذلؾ األسموب والوسائؿ والجداوؿ الزمنية التي تنطبؽ عمى الييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة 
.  والييئات الخاصة

تتمتع منظومة اإلشراؼ بحرية التصرؼ بخصوص طمب أي معمومات إضافية مف الييئة العامة أو الييئة  (3)
الخاصة المرتبطة بالدولة أو الييئة الخاصة لتسييؿ وتحسيف المتابعة في أي وقت، ويمكنيا أف تصدر أمرا 

.  ممزما بتقديـ أي معمومات إضافية
 

نشر كتيب المعمومات  . 71

 شير 18تمـز منظومة اإلشراؼ كؿ الييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة بأف تقدـ إلييا خالؿ  (1)
: مف تاريخ بدء ىذا القانوف تقريرا أوليا يوضح بالتفصيؿ

الخطة التشغيمية لتنفيذ التزاماتيا وفقا ليذا القانوف  (أ) 

. 6خطة لنشر المعمومات فيما يتعمؽ بمسئولياتيا في اإلفصاح المسبؽ في القسـ  (ب) 

  –يجب أف يتضمف  (1)التقرير المشار إلي في القسـ الفرعي  (2)
. تقديرات الموازنة مف أجؿ تنفيذىا في مقابؿ الموارد المتاحة لمتنفيذ (أ) 
.  متوسط تقديرات العامميف في قاعدة خدماتيا وتحديد العامميف المشار إلييـ (ب) 
العمميات واآلليات والسياسات التي تسيؿ وتعزز تطبيؽ التشريع بما في ذلؾ اإلجراءات المتخذة  (ت) 

دارة السجالت . لتأميف االستجابة المثمى لطمبات الوصوؿ لممعمومات وا 
. اآلليات التي ستستخدميا لمتابعة وتعقب التطبيقات واإلخطارات والردود (ث) 
. الخطوات المتخذة لتأميف بناء القدرات المستمر وخطط التدريب اإللزامية لمعامميف (ج) 
. خطط واضحة لموصوؿ لممجتمع ونشر المعمومات ورفع الوعي (ح) 
. خطط المشاورات العامة في عممياتيا (خ) 
خطط ومعدالت التدقيقات والمراجعة التنفيذية التي تتـ مف الداخؿ، و  (د) 

(: ب)(1)71مف أجؿ أغراض القسـ  (1  )
السياسات والخطط اليادفة لتحقيؽ التزامات اإلفصاح المسبؽ بما في ذلؾ عمميات  (1   )

تصنيؼ المعمومات 
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. اإلجراءات اليادفة لضماف اإلفصاح المسبؽ عف المعمومات بشكؿ متكرر ودقيؽ (2   )
يمكف لمنظومة اإلشراؼ وبمبادرة منيا مف وقت آلخر أف تدعو لوضع خطط إضافية أو خطط معدلة وفقا  (3)

.  لتقديرىا
.  يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تصدر توصيات بخصوص خطط محددة لتحسيف التنفيذ (4)
يجب االلتزاـ بيا وال يمكف الطعف عمى ىذه  (5)توصيات منظومة اإلشراؼ المشار إلييا في القسـ الفرعي  (5)

.  التوصيات
وفقا لمجداوؿ الزمنية  (1)71يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تقضي بمراجعة التقرير األولي الصادر وفقا لمفقرة  (6)

. وعمى الفترات التي تراىا ضرورية
 

اإليداع والنشر اإللزامي لمعمومات معينة  . 72
 

في أسرع وقت ممكف ال يتجاوز عاميف مف بدء سرياف ىذا القانوف، ستكوف كؿ الييئات العامة والييئات  (1)
الخاصة المرتبطة بالدولة والييئات الخاصة ممزمة بتحضير كتيبات المعمومات التي يتـ إيداعيا في كؿ أماكف 

ىذه الكتيبات يجب أف تتضمف فئات المعمومات التي يتـ اإلفصاح . اإليداع القانوني وفي مقر منظومة اإلشراؼ
. عنيا مسبقا وتمؾ التي ال يتـ توفيرىا إال مف خالؿ عممية الطمب الرسمية

: بالنسبة لممعمومات التي يتـ اإلفصاح عنيا مسبقا، يجب أف تحدد منظومة اإلشراؼ مف وقت آلخر (2)
اإلجراءات المتخذة لضماف إتاحة المعمومات  (أ) 
وضمانات إتاحة المعمومات مف حيث الوسيط والشكؿ والمغة  (ب) 
واإلجراءات التي مف شأنيا ضماف دقة المعمومات  (ت) 
 التي يجب اإلفصاح عنيا بشكؿ 6والفئات اإلضافية مف المعمومات غير المدرجة في القسـ  (ث) 

. مسبؽ
: بالنسبة لكؿ المعمومات األخرى، تحدد منظومة اإلشراؼ (3)
اإلجراءات والوسائؿ التي يتـ تبنييا مف أجؿ ضماف التحديث الدوري والمتكرر لكؿ فئات المعمومات  (أ) 

. أعاله (2)بما في ذلؾ المعمومات المدرجة في القسـ الفرعي 
. واإلجراءات التي يتـ اتخاذىا لضماف إتاحة المعمومات (ب) 
وضمانات إتاحة المعمومات مف حيث الوسيط والشكؿ والمغة  (ت) 
 .واإلجراءات التي مف شأنيا ضماف دقة المعمومات (ث) 

يجب أف يتضمف  (3)و (2)كتيب المعمومات باإلضافة إلى المعمومات المطموبة وفقا لمقسـ الفرعي  (4)
: المعمومات التالية بخصوص الييئة

. وصؼ الييكؿ والوظيفة (أ) 
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. وتفاصيؿ االتصاؿ باألشخاص الذيف يتـ توجيو الطمبات إلييـ (ب) 

. وتفاصيؿ االتصاؿ بمسئوؿ المعمومات (ت) 

ودليؿ لغوي واضح لمساعدة المستخدـ عمى تقديـ طمب والحصوؿ عمى مزيد مف المساعدة عند  (ث) 
.  الحاجة

ووصؼ أي ترتيبات أو مساعدات تقدـ لمشخص مف خالؿ التشاور وتقديـ التوصيات أو أي أمور  (ج) 
. أخرى مف أجؿ المشاركة في صياغة السياسات أو ممارسة صالحيات أو أداء واجبات الييئة أو التأثير عمييا

. ووصؼ السبؿ المتاحة لحؿ المشاكؿ فيما يتعمؽ بأي فعؿ تتخذه الييئة أو تخفؽ في اتخاذه (ح) 

 . وطريقة دفع رسـو االستخراج (خ) 

: تمتـز الييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة والييئات الخاصة بما يمي (5)

عادة نشر كتيبات المعمومات كمما تغيرت المعمومات التي فييا لكف كؿ عاميف عمى األقؿ (أ)  .  تحديث وا 

 . وتسميـ كتيبات المعمومات المحدثة إلى منظومة اإلشراؼ (ب) 

 نتائج عدم االلتزام . 73

يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تفرض غرامة عمى الييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة والييئات  (1)
.  3الخاصة غير الممتزمة التي تفشؿ في االستجابة اللتزاماتيا وفقا لمشعبة 

.  أماـ المحكمة المناسبة في المسائؿ القانونية (1)يمكف الطعف عمى الغرامة المفروضة وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
 

صالحيات التدقيق في منظومة اإلشراف  . 74
 

تحتفظ منظومة اإلشراؼ بالحؽ في مراجعة وتدقيؽ التزاـ أي ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة أو  (1)
. ىيئة خاصة بيذا القانوف 

:  تتضمف (1)صالحيات منظومة اإلشراؼ في إجراء تدقيؽ وفقا لمقسـ الفرعي  (2)
. الحؽ في إجراء تفتيش رسمي في الموقع (أ) 
. الحؽ في إجراء أي تحقيؽ تراه مناسبا لتعزيز التدقيؽ (ب) 
. إشراؾ العامميف في الييئة (ت) 
.  طمب نسخ مف المعمومات (ث) 
. الوصوؿ ألي معمومات تراىا ضرورية لمقياـ بالتدقيؽ (ج) 
.  إصدار توصيات بمعاقبة غير الممتزميف (ح) 
:  التزامات منظومة اإلشراؼ في ىذا الصدد تتضمف (3)



48 
 

.  واجب إخطار ىيئة التدقيؽ (أ) 

. وواجب إصدار توصيات محددة زمنيا لمييئة التي تتـ مراجعتيا وتدقيؽ أعماليا (ب) 

. وتقديـ تقرير كامؿ عف نتائج التدقيؽ في تقريرىا السنوي لمبرلماف (ت) 

. ومراقبة تنفيذ توصياتيا (ث) 

 . والتحقيؽ في أسباب عدـ االلتزاـ (ج) 
التقارير السنوية إلى منظومة اإلشراف  . 75
 
مسئوؿ المعمومات في كؿ ىيئة عامة وىيئة خاصة مرتبطة بالدولة يجب أف يقدـ كؿ عاـ إلى منظومة  (1)

: اإلشراؼ تقرير يبيف فيما يتعمؽ بالييئة
. عدد طمبات الوصوؿ إلى المعمومات التي تمقتيا الييئة (أ) 
. وعدد طمبات المعمومات الشخصية (ب) 
. وعدد طمبات الوصوؿ التي تمت االستجابة ليا بشكؿ كامؿ (ت) 
 الخاص بأف الصالح العاـ مرجح 36وعدد طمبات الوصوؿ التي تمت الموافقة عمييا وفقا لمقسـ  (ث) 

. عمى ما عداه
: عدد طمبات الوصوؿ لمعمومات التي تـ رفضيا (ج) 

عدد طمبات الوصوؿ المرفوضة   (ح)
كميا  (1 )
جزئيا  (2 )

عدد المرات التي تـ االستناد فييا إلى كؿ نص في الجزء الرابع مف أجؿ رفض إتاحة المعمومات  (خ) 
.  كميا أو جزئيا

.  14 وفقا لمقسـ 13عدد الحاالت التي تـ فييا مد الفترات المنصوص عمييا في القسـ  (د) 
. عدد الطعوف الداخمية المرفوعة أماـ السمطة المعنية (ذ) 
.  16عدد الطعوف الداخمية المرفوعة عمى أساس أف الطمب تـ رفضو بناء عمى القسـ  (ر) 
.  عدد الحاالت التي تمت إتاحة المعمومات فييا كنتيجة لطعف داخمي (ز) 
. عدد الطعوف المشار فييا إلى منظومة اإلشراؼ ونتائج ىذه الطعوف (س) 
. عدد الطعوف المشار فييا إلى المحكمة المناسبة ونتائج ىذه الطعوف (ش) 
وصؼ الخطوات أو الجيود المتخذة مف قبؿ رئيس الييئة لتشجيع كؿ المسئوليف في ىذه الييئة  (ص) 

.  لاللتزاـ بنصوص ىذا القانوف
. أي وقائع توضح جيود أي ىيئة في تحقيؽ وتنفيذ روح ومقاصد القانوف وفقا لخطتيا المقدمة (ض) 
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. بنود أي عقوبات صادرة ضد أي فرد وفقا ليذا القانوف (ط) 
. بنود أي أفعاؿ تأديبية متخذة ضد أي شخص وفقا ليذا القانوف (ظ) 
تفاصيؿ أي صعوبات طرأت عند تنفيذ ىذا القانوف فيما يتعمؽ بعمميات الييئة بما في ذلؾ قضايا  (ع) 

. العامميف والتكاليؼ
توصيات اإلصالح أو التعديؿ ليذا القانوف والتشريعات األخرى أو القانوف العادي أو التنظيمات  (غ) 

.  القطاعية أو الممارسات وثيقة الصمة بالتحقيؽ األمثؿ ألىداؼ ىذا القانوف
يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تفرض عقوبات عمى الييئات العامة أو الييئات الخاصة المرتبطة بالدولة التي  (2)

.  ال تمتـز بتقديـ التقارير السنوية
يكوف مطموبا مف الييئات العامة أف تصدر تقريرا سنويا إلى البرلماف الوطني وفقا ليذا النص في تقاريرىا  (3)

.  السنوية أماـ البرلماف
 

تقارير منظومات اإلشراف أمام الييئات اإلقميمية ودون اإلقميمية  . 76
 
تمتـز منظومة اإلشراؼ بإصدار التقارير المتعمقة بتنفيذ الحؽ في الوصوؿ لممعمومات وأي مسائؿ أخرى  (1)

.  متعمقة بالوصوؿ إلى المعمومات كما تتطمب المجنة األفريقية أو االتحاد األفريقي أو أي ىيئة أخرى
، يجب أف تقـو منظومة اإلشراؼ برفع تقرير عف (1)باإلضافة إلى االلتزاـ برفع التقارير في القسـ الفرعي  (2)

.  عمميا إلى الييئات اإلقميمية أو دوف اإلقميمية األخرى وفقا ألي طمب أو التزاـ يقتضي قياميا بذلؾ
 

 التعزيز  – 4شعبة 
 

التعزيز . 77
إف واجب تعزيز الوعي والتعميـ ونشر اإليماف بالحؽ في الوصوؿ لممعمومات تتحممو منظومة اإلشراؼ،  (1)

.  ويتضمف حائزي المعمومات وفقا لتوجييات منظومة اإلشراؼ
: مف أجؿ تعزيز الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات، تقـو منظومة اإلشراؼ (2)
 مف أجؿ التأكد مف أف الييئات المختمفة لدييا 71بتقييـ كؿ الخطط التشغيمية المطموبة وفقا لمفقرة  (أ) 

التزامات وعمميات واضحة تدعـ رفع الوعي والتدخالت التعميمية عمى مستوى المجتمع بما في ذلؾ المجموعات 
.  المحرومة

ضماف أف التشاور مع المجتمع المدني والبرامج التي ينخرطوا عمى أساسيا متوفرة مف أجؿ  (ب) 
.  مواصمة االشتباؾ مع أنشطتيا الترويجية

توفير التوصيات واإلرشادات لمييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة والييئات الخاصة  (ت) 
.  مف أجؿ التدريب الداخمي لمعامميف
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صدار  (ث)  متابعة التدريب الداخمي لمعامميف في الييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة وا 
.  إخطار بالتدريبات اإللزامية عند الضرورة

.  مساعدة طالبي المعمومات وحائزي المعمومات في أمور تفسير ىذا القانوف (ج) 
.  تطوير المواد التي تراىا ضرورية لممساعدة في االرتقاء بالحؽ في الوصوؿ لممعمومات (ح) 
. توفير تدريب عمى رفع الطمبات في حاؿ توفر الموارد (خ) 
تأميف الوسائؿ مف خالؿ التعاوف مف أجؿ تطوير التدريب ورفع الوعي باستخداـ أي وسائؿ تراىا  (د) 

مناسبة،  
واستخداـ الوسائؿ الضرورية عمى المستوى المحمي أو الدولي لتعزيز أىداؼ الوصوؿ إلى  (ذ) 

المعمومات،  
 

البحوث واإلصالح القانوني  . 78
ستتخذ منظومة اإلشراؼ الوسائؿ الضرورية لضماف أف تكوف التشريعات الناشئة مف أي درجة والمواثيؽ  (1)

.  التنظيمية والممارسات الصناعية المتعمقة بالقانوف
أف ترسؿ توصيات بإصالح  (1)يجب عمى منظومة اإلشراؼ فيما يتعمؽ بالتزاماتيا وفقا لمقسـ الفرعي  (2)

. القوانيف الجديدة إلى السمطات المعنية
يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تشارؾ في أي منتدى أو اجتماع أو عممية تشاورية مف أجؿ تحقيؽ االنضباط  (3)

. واالنسجاـ بيف أي تشريع آخر وىذا القانوف
يقـو البرلماف باستشارة منظومة اإلشراؼ بالنظر إلى أي تشريع مقترح لو أثره عمى الحؽ في الوصوؿ  (4)

.  لممعمومات
يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تتولى أو تصدر تكميؼ بأي بحث تراه ضروريا أو مناسبا مف أجؿ تحقيؽ  (5)

.  أىداؼ ىذا القانوف
يجب عرض تقارير التوصيات مف أجؿ اإلصالح وأي بحث تقـو بو منظومة اإلشراؼ أماـ البرلماف في  (6)

.  التقرير السنوي لمنظومة اإلشراؼ
 

 التنفيذ  – 5شعبة 
 

صالحيات منظومة اإلشراف وواجباتيا العامة في األمور المطروحة أماميا  . 79
 
: تتمتع منظومة اإلشراؼ بحرية التصرؼ والقدرة عمى (1)
. حؿ أي مسألة مف خالؿ التفاوض أو التوفيؽ أو الوساطة حينما يكوف ىذا البديؿ ضروريا (أ) 
. تحديد الحاجة لمتحقيؽ المطموب في تقرير أي مسألة أو شكؿ التحقيؽ أو نوعو (ب) 
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أو /القياـ بحسـ أي أمور بما تراه عادال ومنصفا بما في ذلؾ إصدار الغرامات والتوصيات و (ت) 
.  العقوبات في المسائؿ المطروحة أماميا بما تراه مناسبا

.  إجراء أو إجازة أي فعؿ تراه ضروريا أو مناسبا مف أجؿ االضطالع بدورىا وفقا ليذا القانوف (ث) 
. رفض أي مسألة تراىا كيدية أو غير مجدية أو غير مبررة بشكؿ واضح (ج) 
رفض أي مسألة يكوف المتقدـ بالطمب فييا قد تقاعس عف استخداـ آليات الطعف الداخمية الفعالة  (ح) 

. والسريعة التي يوفرىا حائز المعمومات المعني
.  العفو عندما يكوف ذلؾ مناسبا وعمى أساس وقائع المسألة (خ) 
: عمى منظومة اإلشراؼ واجب (2)
. رفع تقرير سنوي لمبرلماف (أ) 
. إجراء مراجعات بأقؿ قدر ممكف مف األمور التقنية والرسميات وبأسرع طريقة ممكنة (ب) 
االىتماـ باحتياجات األشخاص الراغبيف في عمؿ إفصاح عف المعمومات بطريقة محمية والقصر  (ت) 

. وغيرىـ مف المجموعات المعرضة لألذى
. عقد جمسات استماع عالنيًة ما لـ ترى ذلؾ غير مناسب (ث) 
. نشر النتائج التي تتوصؿ إلييا كؿ ربع سنة (ج) 
تقـو منظومة اإلشراؼ بوضع القواعد اإلجرائية والمبادئ اإلرشادية والموائح المتسقة مع قواعد عممية  (3)

.  المحاكـ المحمية في الدولة بما تراه مناسبا

:  تقـو منظومة اإلشراؼ (4)

صدارىا مف أجؿ النظر في مسألة بما في ذلؾ إخطار األطراؼ (أ)  . تحديد التوجييات العامة وا 

. إصدار توجييات محددة عندما ُتطرح قضايا حساسة بالنسبة لمدولة (ب) 

إصدار توجييات محددة في القضايا المتعمقة بالمعمومات السرية أو الُقصر أو الظروؼ التي تراىا  (ت) 
.  مناسبة التخاذ ىذا اإلجراء

البت في كؿ المسائؿ المتعمقة بالحاجة إلى إصدار إخطارات ورسائؿ وشكؿ ىذه اإلخطارات  (ث) 
.  والرسائؿ

.  البت في قضايا التمثيؿ حيثما كاف ذلؾ ضروريا (ج) 

يكوف لمنظومة اإلشراؼ الصالحيات والواجبات التالية فيما يتعمؽ باألدلة واألطراؼ والشيود مف أجؿ  (5)
: التحقيقات أو البت في مسألة ما

. واستدعاء الشيود ورؤساء أجيزة الدولة أو أي شخص حسب الضرورة (أ) 

. واستدعاء شيود مف الخبراء حسب الحاجة (ب) 
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. والسماح لألطراؼ المعنية عند الطمب باالنضماـ لمدعاوى (ت) 

. وتوفير المساعدة لممتقدميف حسب الحاجة (ث) 

والسماح لألشخاص وثيقي الصمة بالموضوع بالمشاركة في جمسات االستماع مف خالؿ أي أداة  (ج) 
. يختارونيا

لزاـ أي شاىد أو دليؿ تراه ضروريا مف أجؿ البت في المسألة (ح)  . وا 

وجعؿ المشاركيف يحمفوف اليميف والحصوؿ عمى أي أدلة تراىا ضرورية تحت القسـ أو في شيادة  (خ) 
.  مكتوبة

يكوف لمنظومة اإلشراؼ حرية كاممة في اإلطالع عمى كافة المعمومات بغض النظر عف سريتيا حينما  (6)
تكوف ىذه المعمومات أساس طمب أو فحص رسمي مف أجؿ الوصوؿ لقرار نيائي ألغراض الوساطة أو التحقيؽ 

.  األولي أو تحقيقات أخرى أو التوصؿ الستنتاج بشأف أي مسألة مطروحة أماميا

: يكوف لمنظومة اإلشراؼ الصالحيات التالية (7)

إصدار أوامر كتابية تمـز بإصدار المعمومات   (أ) 

. إعادة إصدار المعمومات أو أخذ مقتطفات منيا أو االحتفاظ بيا لممدة الضرورية (ب) 

فرض إصدار المعمومات حينما تكوف إتاحتيا مرفوضة عمى أساس استثناء ما بيدؼ البت فيما إذا  (ت) 
.  كانت الوثيقة مستثناة أـ ال

. تقييد إتاحة المعمومات عف طريؽ األطراؼ حسب الحاجة (ث) 

. الدخوؿ والبحث والمصادرة حيف يكوف ذلؾ ضروريا لالضطالع بدورىا (ج) 

اتخاذ أي فعؿ أو إصدار أي إخطار آخر قد يكوف مناسبا مف أجؿ البت في أي مسألة مطروحة  (ح) 
 . أماميا

 

اإلحالة إلى المحكمة المناسبة  . 80
 
يكوف لمنظومة اإلشراؼ الحؽ في اإلحالة المباشرة إلى المحكمة المناسبة في المساءؿ القانونية أو المساءؿ  (1)

.  األخرى التي تعتبرىا مناسبة
منظومة اإلشراؼ ليا الحؽ في رفع دعاوى قضائية باسميا أماـ المحكمة المناسبة أو االنضماـ لمدعاوى  (2)

.  حينما ترى ذلؾ ضروريا
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 اإلجراءات  – 6شعبة 
 

تقديم الطمبات إلى منظومة اإلشراف  . 81
-  يمكف لطالبي المعمومات أف يتقدموا بطمبات لمنظومة اإلشراؼ مف أجؿ مراجعة قرار حائز المعمومات  (1)
يرفض إتاحة المعمومات  الذي  (أ) 
. يرفض إتاحة المعمومات عد طعف داخميالذي  (ب) 
. يرفض إيصاؿ المعمومات المتعمقة بفئات مف المعمومات في كتيب المعمومات الخاص بوالذي  (ت) 
يتقاعس عف االستجابة لطمب بإتاحة المعمومات في إطار الفترة الزمنية المنصوص عمييا في الذي  (ث) 

.  القانوف
.  27 أو القسـ 13يتقاعس عف إصدار إخطار مكتوب عف استجابتو لطمب ما وفقا لمقسـ الذي  (ج) 
. يتقاعس عف إتاحة معمومات متعمقة بموافقة طرؼ ثالثالذي  (ح) 
. يتقاعس عف تحويؿ طمب أو يقـو بتحويؿ طمب إلى حائز المعمومات الخطأالذي  (خ) 
.  يوفر معمومات غير كافية أو غير دقيقة أو غير وافيةالذي  (د) 
.  فيما يتعمؽ برسـو استخراج المعمومات (ذ) 
. الذي ال يقدـ المعمومات في الشكؿ الذي طمبت فيو (ر) 
بخصوص اإلعفاء حيف يكوف الوقت المتاح لتقديـ طعف داخمي أو تقديـ طمب لمنظومة اإلشراؼ قد  (ز) 

.  نفذ
.  بيدؼ مد الفترة الزمنية المتاحة الستجابة لطمب ما (س) 
 . بخصوص أي مساءؿ أخرى في إطار ىذا القانوف (ش) 

 

اإلتاحة المباشرة لممعمومات  . 82
:  يمكف ألي شخص أف يقدـ طمب لمنظومة اإلشراؼ دوف استنفاد آليات الطعف الداخمية في الحاالت التالية (1)
كوف المعمومات المطموبة معمومات شخصية تخص الطالب وتـ رفض الطمب األصمي المقدـ لحائز  (أ) 

.  المعمومة
. المعمومات المطموبة كانت في المجاؿ العاـ سابقا (ب) 
حيف يكوف الشخص موظفا لدى ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة ويرغب في اإلبالغ  (ت) 

 . عف أفعاؿ خاطئة متعمقة بإتاحة المعمومات

 
الحاالت التي تكون فييا الحياة أو الحرية ميددة  . 83
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طالب المعمومات الذي يطمب إتاحة معمومة يعتقد بدرجة معقولة أنيا ضرورية لحماية حياة أو حرية شخص  (1)
-  ما و 

 ساعة مف تقديـ الطمب  48ُرفض إتاحة السجالت إليو خالؿ  (أ) 
.  ساعة مف تقديـ الطمب48أو ال يستمـ إخطار بقرار مسئوؿ المعمومات خالؿ  (ب) 

. يمكنو أف يتقدـ مباشرًة إلى منظومة اإلشراؼ مف أجؿ مراجعة قرار رفض إتاحة المعمومات
يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تقرر بعد تقييـ الوقائع أف تفصؿ في المسألة بشكؿ مستعجؿ أو تقـو بالمزيد  (2)

.  مف التحقيقات قبؿ البت في حالة الضرورة
 

 الجداول الزمنية . 82

 
الموائح المنظمة لمجداوؿ الزمنية يجب أف تأخذ في االعتبار األمور التالية المتعمقة بصياغة قواعد العممية 

:  المتعمقة بالوقت، وىي
. إصدار أوامر إلزامية مستعجمة مف منظومة اإلشراؼ (أ) 
.  توجيو مسائؿ إتاحة المعمومات (ب) 
.  ساعة48الطمبات المقدمة وفقا لقاعدة الػ (ت) 
. طمبات مد الفترة الزمنية المقدمة لحائزي المعمومات (ث) 
سمطة منظومة اإلشراؼ في فرض الشروط التي تراىا مناسبة حينما يقـو حائزو المعمومات بطمب  (ج) 

.  مد الفترة الزمنية
.  تحويؿ المساءؿ المطروحة إلى حائزي المعمومات المناسبيف (ح) 
صالحية الموافقة عمى مد الفترة الزمنية لطالبي المعمومات حينما تبيف العوامؿ المختمفة أف ىذا المد  (خ) 

. مناسب
.  اإلحالة إلى محكمة أعمى (د) 
.  حؽ الرد عمى اإلخطارات والمرافعات والمعمومات (ذ) 
. حؽ معارضة طمبات مد الفترات الزمنية (ر) 
.  إخطار األطراؼ بمختمؼ األمور بما في ذلؾ اإلخطارات المتعمقة بمد الفترة الزمنية (ز) 
اعتبارات الوقت لمسماح لكؿ األطراؼ المعنية في الدعاوي القضائية بالتعبير عف ما لدييا قبؿ  (س) 

.  التوصؿ لمقرار حيثما كاف ذلؾ ممكنا
وضع [لو كاف الطمب متعمؽ بتقديـ شخص ما لطمب إتاحة سجؿ ما، يجب أف يقدـ الطمب خالؿ  (ش) 

( 1 )27أو  (6)أو  (2)أو  (1)13 بعد اليـو الذي يتمقى فيو الشخص إخطار بالرفض وفقا لمقسـ ]عدد األياـ
، أو ُيتاح إليو السجؿ كامال أو جزء منو، أو يصبح عمى عمـ بأف أسس الشكوى قائمة في أي (6)أو  (2)أو 

. حالة أخرى
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 . أي عامؿ آخر متعمؽ بالوقت (ص) 

 
عبء اإلثبات  . 83
 

.  يتحمؿ حائز المعمومات عبء اإلثبات القانوني في كؿ الطمبات والتحقيقات (1)
، مسئوؿ المعمومات الذي يرفض إتاحة معمومات مطموبة عميو (1)دوف تقييد الطابع العاـ لمقسـ الفرعي  (2)

  –عبء إثبات 
. أف ىذه المعمومات مستثناة مف الكشؼ وفقا ليذا القانوف (أ) 
. أف ىذه المعمومات مستثناة مف الكشؼ وفقا ليذا القانوف (ب) 
أف الصالح العاـ الذي سيتحقؽ بالكشؼ عف المعمومات ال يجب الضرر الذي سيحدث لممصالح  (ت) 

.  المحمية باالستثناء المعني
معيار اإلثبات في المسائؿ المتعمقة بفئات المعمومات المستثناة وفقا لمجزء الرابع تحددىا األقساـ الخاصة  (3)

 .بكؿ فئة في ذلؾ الجزء

 

أو النظر في مسألة  /اإلخطار بالنية إلجراء تحقيق و. 86
 

، تقـو منظومة اإلشراؼ بإخطار رئيس الييئة العامة أو الييئة الخاصة (أ)(3)79بغض النظر عف القسـ 
المرتبطة بالدولة أو الييئة الخاصة المعنية بالنية إلجراء تحقيؽ أو جمسة استماع، وُتعمـ رئيس ىذه الييئة 

 حسب الموضوع قبؿ البدء في أي تحقيؽ أو جمسة 83 و82 و81بموضوع الطمب المشار إليو في األقساـ 
.  استماع وفقا ليذا القانوف

 

تقديم الطمبات لمنظومة اإلشراف كتابًة . 87
 
. يمكف أف يقدـ الطمب وفقا ليذا القانوف إلى منظومة اإلشراؼ شفاىًة أو كتابةً  (1)
لو تـ تقديـ الطمب شفاىًة، يجب أف تقوـ منظومة اإلشراؼ بتحويؿ الطمب الشفيي إلى طمب مكتوب وتقديـ  (2)

 . نسخة منو إلى الطالب

 

الحق في تقديم بيانات  . 88
 
في سياؽ قياـ منظومة اإلشراؼ بالتحقيؽ أو االستماع لشكوى، يجب أف يتـ إعطاء فرصة كافية لتقديـ  (1)

: البيانات لكؿ مف
. الشخص مقدـ الشكوى (أ) 
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.  رئيس الييئة العامة المعنية (ب) 
: طرؼ ثالث لو (ت) 

أو )كانت منظومة اإلشراؼ تنوي التوصية باإلفصاح عف كؿ أو جزء مف سجؿ يحتوي  (1  )
معمومات خاضعة لالستثناءات الخاصة بالطرؼ الثالث  (تعتقد منظومة اإلشراؼ ألسباب لدييا أنو قد يحتوي

وفقا لمجزء الرابع مف ىذا القانوف أو معمومات يمكف أف يؤدي الكشؼ عنيا وفقا لما تراه منظومة اإلشراؼ إلى 
. ضرر مجحؼ بالطرؼ الثالث

.  والطرؼ الثالث يمكف تحديده بشكؿ معقوؿ (2  )
الحؽ في التواجد أثناء جمسة استماع يجب الحفاظ عميو إال حيف ترى منظومة اإلشراؼ أف الظروؼ  (2)

.  تقتضي إجراءىا عف طريؽ الكاميرا
 

اإلخطارات والرسائل  . 89
 
.  يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تصدر توجييات بخصوص مسألة إصدار اإلخطارات والرسائؿ (1)
تقدـ منظومة اإلشراؼ إخطارات بنتيجة تحقيؽ أو تدقيؽ أو تحقيؽ مستعجؿ أو طمب أو قرار في جمسة  (2)

استماع أو باإلحالة إلى المحكمة المناسبة، بما في ذلؾ حقوؽ الطعف حياؿ الشاكي وأي طرؼ ثالث وحائز 
.  المعمومات

عندما ترى منظومة اإلشراؼ أف تقديـ إخطار بالنتائج سيسبب ضررا بناء عمى الطبيعة الحساسة لممعمومات  (3)
.  المستثناة، يتـ تعديؿ ىذه النتائج باألسموب الذي تراه منظومة اإلشراؼ مالئما لمقضاء عمى األثر السيئ

أو الرسالة عندما تكوف /يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تقرر في الظروؼ المناسبة أف تستغنى عف اإلخطار و (4)
: قد
تعرقؿ سير التحقيؽ في انتياؾ فعمي أو محتمؿ لمقانوف  (أ) 
تعرض تنفيذ أو إدارة القانوف إؿ الخطر  (ب) 
. تعرض حياة شخص أو سالمتو الجسدية لمخطر (ت) 
تسبب ضررا كبيرا غير مبرر لممصالح التجارية لألعماؿ الخاصة أو األفراد  (ث) 
 . أو تفسد العالقات بيف الدوؿ (ج) 

 
 إخطار الطرف الثالث . 90

 

رئيس الييئة العامة أو الييئة الخاصة المرتبطة أو الييئة الخاصة ال بد أف ُيعمـ منظومة اإلشراؼ بكؿ  (1)
.  طرؼ ثالث تتعمؽ المعمومة بو عمى الفور عند استالـ إخطار بجمسة استماع أو تحقيؽ مف منظومة اإلشراؼ
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تصدر منظومة اإلشراؼ التوجييات الضرورية لضماف أف األطراؼ الثالثة في المسائؿ المطروحة أماميا تـ  (2)
 . إخطارىا بالدعاوى أو التحقيقات

، تتمتع منظومة اإلشراؼ بحرية التصرؼ في التخمي عف إخطار األطراؼ (2)بالرغـ مف القسـ الفرعي (3)
.  الثالثة عندما ترى أف ىذه االستجابة ىي المناسبة بالنظر لوقائع المسألة

 

 التحقيقات  – 7شعبة 
 

صالحيات وواجبات منظومة اإلشراف في إجراء التحقيقات  . 91
 
مف أجؿ حؿ الشكاوى وصنع القرارات، يكوف لمنظومة اإلشراؼ صالحية إجراء تحقيقات أولية في مسألة ما  (1)

.  أو مف أجؿ التوصؿ لحؿ مف خالؿ التفاوض أو المصالحة أو الوساطة
يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تختار إجراء أي تحقيؽ آخر تراه مناسبا مف أجؿ حسـ المسائؿ المطروحة  (2)

.  أماميا أو المسائؿ التي تختار أف تحقؽ فييا بناء عمى مبادرة منيا
عندما تكوف منظومة اإلشراؼ مقتنعة بأف ىناؾ أسباب وجيية لمتحقيؽ في مسألة متعمقة بطمب إتاحة  (3)

معمومات أو الحصوؿ عمييا تتضمف سجالت وفقا ليذا القانوف، يمكف لمنظومة اإلشراؼ تحريؾ شكوى متعمقة 
.  بيا إلى األطراؼ المعنية

عندما تكوف منظومة اإلشراؼ مقتنعة بأف ىناؾ أسباب وجيية لمتحقيؽ في مسألة متعمقة بعدـ التزاـ ىيئة  (4)
عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة بالتوصيات التي أصدرتيا منظومة اإلشراؼ أو توصيات عممية التدقيؽ 

.  والفحص أو التزامات النشر أو التدريب، يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تبدأ شكوى متعمقة بيذا األمر
.  يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تستكمؿ تحقيقا أو استعالما بعد أف تكوف شكوى ما قد تـ سحبيا أو حسميا (5)
يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تحيؿ مسألة عدـ االلتزاـ بتوصياتيا إلى الوزير المعني مف أجؿ التنفيذ عف  (6)

 بسبب عدـ االلتزاـ عندما يثبت أف عدـ 96طريؽ اإلخطار أو أف تختار فرض العقوبة المناسبة وفقا لمقسـ 
.  االلتزاـ كاف مقصودا

يجب أف تقـو منظومة اإلشراؼ توضيح تفاصيؿ الشكاوى المتعمقة بالتجاوزات الممحوظة أثناء التحقيقات  (7)
.  وفقا ليذا القانوف في تقريرىا السنوي لمبرلماف

 

صالحيات جمع األدلة أثناء التحقيقات  . 92

 : يمكف آللية التحقيؽ أف تقـو بما يمي
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جبارىـ عمى توفير األدلة المكتوبة أو  (أ)  نفاذ حضور األشخاص أماـ منظومة اإلشراؼ وا  استدعاء وا 
صدار الوثائؽ واألشياء التي تعتبرىا منظومة اإلشراؼ مطموبة لمتحقيؽ الكامؿ والنظر في  الشفيية تحت القسـ وا 

. الشكوى بنفس األسموب وبنفس الدرجة الذي تنتيجيا محكمة عميا

استالـ وقبوؿ األدلة والمعمومات األخرى سواء تحت القسـ أو في شيادات خطية أو طرؽ أخرى  (ب) 
.  وفقا لما تراه منظومة اإلشراؼ مناسبا وسواء كاف الدليؿ أو المعمومة مقبوؿ أو سُيقبؿ في محكمة قانونية

.  دخوؿ وتفتيش ومصادرة أي أماكف (ت) 

جراء التحقيقات التي  (ت)الحديث الخاص مع أي شخص في أي مقر يتـ دخولو وفقا لمفقرة  (ث)  وا 
.  تكوف في سمطة منظومة اإلشراؼ داخمو وفقا ليذا القانوف ووفقا لما تراه منظومة اإلشراؼ مناسبا

فحص الكتب أو المعمومات األخرى والحصوؿ عمى نسخ أو مقتطفات منيا بما في ذلؾ المعمومات  (ج) 
.  تحتوي عمى أي أمور متعمقة بالتحقيؽ (ت)الموجودة في أي مقرات تـ دخوليا بموجب الفقرة 

 

أطراف الدعاوى والتحقيقات  . 93
 

:  وفقا ليذا القانوف، تستمـ منظومة اإلشراؼ وتحقؽ في الطمبات التالية حسب الضرورة (1)
.  مف األشخاص الذيف ُرفضت إتاحة المعمومات المطموبة ليـ وفقا ليذا القانوف (أ) 
.  مف الطرؼ الثالث بخصوص قرار اتخذه حائز معمومة في غير صالحو (ب) 
مف العامميف لدى ىيئات عامة أو ىيئات خاصة مرتبطة بالدولة أو ىيئات خاصة فيما يتعمؽ بأي  (ت) 

.  مسألة متعمقة بالوصوؿ إلى المعمومات
.  مف أي طرؼ آخر لو مصمحة حقيقية في مسألة متعمقة بالوصوؿ لممعمومات (ث) 
مف األشخاص الذيف طمبوا إتاحة معمومات ليـ وتـ مد الفترة الزمنية لمطمبات الخاصة بيـ ويروف  (ج) 

.  أف المد غير معقوؿ
مف األشخاص الذيف لـ تتاح إلييـ المعمومات أو جزء منيا بالمغة الرسمية أو الوسيط الذي اختاروه  (ح) 

.  أو بالشكؿ المنصوص عميو
مف األشخاص الذيف لـ تتـ إتاحة المعمومات أو جزء منيا ليـ في شكؿ بديؿ وفقا لطمب مقدـ أو  (خ) 

.  الذيف لـ تتاح إلييـ المعمومات خالؿ الفترة التي رنيا مناسبة
.  فيما يتعمؽ بالرسـو التي يرونيا غير معقولة (د) 
فيما يتعمؽ بأي منشورات تكوف الييئات العامة أو الييئات الخاصة المرتبطة بالدولة أو الييئات  (ذ) 

.  الخاصة ممزمة بإصداره وفقا ليذا القانوف أو تشريع آخر
.  فيما يتعمؽ بأي مسألة أخرى متعمقة بطمب إتاحة معمومات أو الحصوؿ عميو وفقا ليذا القانوف (ر) 
.  أي مسألة أخرى ترى منظومة اإلشراؼ أنيا تستحؽ أي شكؿ مف أشكاؿ التحقيؽ (ز) 
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ال شيء في ىذا القانوف يمنع منظومة اإلشراؼ مف استالـ الشكاوى مف النوع المذكور في القسـ الفرعي  (2)
. التي يقدميا إلييا شخص مخوؿ بالتصرؼ نيابة عف الطالب والتحقيؽ فييا (1)
بالرغـ مف النصوص السابقة، يكوف لمنظومة اإلشراؼ حرية التصرؼ مف أجؿ استيالؿ أي شكؿ مف  (3)

 . التحقيؽ بمبادرة منيا، ويمكنيا استكماؿ التحقيقات بمبادرة منيا حتى عندما تكوف مسألة ما قد تـ سحبيا

 
اإلخطار بالتحقيق والنتائج  . 94
 
:  عمى منظومة اإلشراؼ واجب إخطار حائز المعمومات بأسرع وقت ممكف بما يمي (1)
العـز عمى إجراء تحقيؽ  (أ) 
.  ونتائج أي توصيات تخرج مف التحقيؽ وأسبابيا (ب) 
يجب أف تقـو منظومة اإلشراؼ أيضا بتوفير نسخة مف إخطار التحقيؽ إلى الطالب وتحتفظ بالحؽ في  (2)

.  استثناء المحتوى المحمي وفقا لمقانوف مف الكشؼ في اإلخطار وفي نتائج التحقيقات الالحقة حسب الحاجة
 . يجب أف تسمح منظومة اإلشراؼ لألطراؼ بوضع تعميقات عمى النتائج في إطار أطر زمنية معينة (3)

 

 قرارات منظومة اإلشراف وواجب النشر – 8شعبة 
 

التفاوض والتسوية والوساطة  . 95
يمكف لمنظومة اإلشراؼ حيف يكوف ذلؾ مناسبا أف توافؽ عمى حؿ أي مسألة مطروحة أماميا مف خالؿ  (1)

.  التفاوض أو التسوية أو الوساطة
في ىذه الحاالت، يمكف التنازؿ عف النصوص المتعمقة بإخطار األطراؼ والحؽ في تقديـ البيانات  (2)

.  والجمسات العمنية والقواعد العامة لمعممية وفقا لتقدير األطراؼ وباالتفاؽ بينيـ
.  أي توصية أو اتفاؽ صادر مف مثؿ ىذه العممية يكوف ممزما لألطراؼ (3)
يكوف لمنظومة اإلشراؼ الحؽ في تحديد أمر مناسب في حالة عدـ االلتزاـ غير المبرر مف قبؿ أي طرؼ  (4)

.  ببنود االتفاؽ الذي تـ تبنيو مف خالؿ عممية تفاوض أو تسوية أو وساطة
 

أوامر وقرارات  . 96
 

يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تصدر أي مف التوصيات أو األوامر الممزمة التالية لمناسبة لمطمب أو الجمسة  (1)
:  أو التدقيؽ أو العممية أو التحقيؽ الذي ترجيو بما في ذلؾ

.  إقرار قرار مف حائز المعمومات (أ) 
. تغيير نوعية اإلتاحة التي تـ الموافقة عمييا في األصؿ أو طمبيا (ب) 
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صدار حكـ (ت)  .  غض النظر عف قرار حائز المعمومات وا 
.  إلزاـ حائز المعمومات باتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيؽ االلتزاـ بواجباتو وفقا لمقانوف (ث) 
فرض غرامة وأمر إلزاـ عمى حائز المعمومات في حالة اإلخفاؽ المتكرر أو الفاضح أو المتعمد في  (ج) 

. االلتزاـ بواجب ما وفقا لمقانوف
إصدار أوامر مستعجمة لو كانت ترى أنو يمكف البت في المسألة دوف تواجد األطراؼ أو أف  (ح) 

.  األوامر المستعجمة مناسبة بالنظر لقواعد العممية
.  اإلدانة الزدراء الييئة (خ) 
.  أوامر بالتكاليؼ (د) 
.  الحكـ في أي مسائؿ متعمقة بتنفيذ األذوف والتفتيش والمصادرة (ذ) 
 . أي أمر آخر تراه عادال ومنصفا (ر) 

 . يمكف لمنظومة اإلشراؼ أف تصدر التوجييات التي تراىا ضرورية لتنفيذ قراراتيا (2)

  

محتوى القرارات ونشرىا  . 97
يجب أف تقـو منظومة اإلشراؼ بإصدار بياف بوقائع ونتائج وحيثيات القرارات المتعمقة باألمور التي تنظر  (1)

.  فييا
 . كؿ القرارات الصادرة عف منظومة اإلشراؼ يجب أف تُنشر (2)

 

تكاليف الشيادة  . 98
 

أي شخص يتـ استدعاءه لممثوؿ أماـ منظومة اإلشراؼ وفقا ليذا القسـ يكوف مف حقو الحصوؿ عمى تكاليؼ 
.  الحضور المعقولة وفقا لما تراه منظومة اإلشراؼ
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 المراجعة القضائية  –الجزء السابع 
 

التقدم بطمب لممراجعة القضائية  . 99
 
.  يمكف تقديـ طمب ما إلى المحكمة المناسبة مف أجؿ القياـ بمراجعة قضائية لقرار منظومة اإلشراؼ (1)
 يـو مف استالـ القرار مف منظومة 60يجب أف يكوف مقدـ خالؿ  (1)الطمب المشار إليو في القسـ الفرعي  (2)

.  اإلشراؼ
 

 مف المتوقع أف االجراءات العامة والصالحيات الخاصة بالمحاكـ المعنية تنطبؽ ىنا وأف أي مساءؿ –مالحظة ]
مف نماذج النصوص اإلضافية التي يمكف أف تكوف . إضافية ضرورية فقط ىي التي سُتَضمف في ىذا القانوف

: مطموبة ما يمي
يمكف لممحكمة المناسبة مف أجؿ تقرير ما إف كانت المعمومات مستثناة أـ ال أف تطمب حائز المعمومات المعني 

. بإخراج المعمومات مف أجؿ أف يفحصيا أعضاء المحكمة
في أي دعاوى منظورة أماـ المحكمة، يكوف عبء إثبات أف رفض إتاحة المعمومات مبررا وفقا لمقانوف عمى 

. حائز المعمومات
:  يمكف لممحكمة التي تنظر طمب ما أف تصدر أي أمر عادؿ ومنصؼ بما في ذلؾ

.  إقرار أو تعديؿ أو غض النظر عف القرار محؿ الطمب (أ) 
إلزاـ حائز المعمومة باتخاذ فعؿ معيف أو االمتناع عف فعؿ معيف بما تراه المحكمة ضروريا خالؿ  (ب) 

.  الفترة المنصوص عمييا في األمر
. إصدار أمر بالمنع أو أمر مؤقت أو إجراء وقائي مؤقت أو أمر إعالني أو تعويض (ت) 
 [.ما يتعمؽ بالتكاليؼ (ث) 
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 النصوص االنتقالية  –الجزء الثامن 
 

الفترة الممتدة لمتعامل مع الطمبات أثناء العامين األولين  . 100
  –لمدة 

 شيرا منذ التاريخ الذي يدخؿ فيو الجزأيف الثاني والثالث حيز التنفيذ، يجب أف تفسر اإلشارة إلى 12 (أ)
  -

 وأي إشارة أخرى إلى ىذه الفترة في النصوص األخرى مف ىذا 13 يـو في القسـ 30( 1 )
القانوف  

 وأي إشارة أخرى إلى تمؾ الفترة في نصوص أخرى مف ىذا القانوف 27 يـو في القسـ 30و (2 )
.   يوـ60عمى أنيا إشارة إلى 

- ، يجب أف تفسر اإلشارة إلى (أ) شير المشار إلييـ في الفقرة 12 شيرا بعد الػ12 (ب) 
 وأي إشارة أخرى إلى ىذه الفترة في النصوص األخرى مف ىذا 13 يـو في القسـ 30( 1 )

القانوف  

 وأي إشارة أخرى إلى تمؾ الفترة في نصوص أخرى مف ىذا القانوف 27 يـو في القسـ 30و (2 )
 . يوـ45عمى أنيا إشارة إلى 
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 أحكام عامة  –الجزء التاسع 
نفاذ القانون  . 101

ينطبؽ ىذا القانوف عمى معمومات الييئات العامة والييئات الخاصة المرتبطة بالدولة والييئات الخاصة بغض 
.  النظر عما إذا كانت المعمومات وجدت قبؿ نفاذ ىذا القانوف

المعمومات المحررة في المجال العام  . 102
، تكوف المعمومات المتاحة أماـ طالب المعمومات وفقا ليذا القانوف معمومات في (2)وفقا لمقسـ الفرعي  (1)

.  المجاؿ العاـ بعد ذلؾ
، عندما تتـ الموافقة عمى إتاحة المعمومات الشخصية الخاصة بالطالب (1)بغض النظر عف القسـ الفرعي  (2)

لو أو الخاصة بأقرب أقربائو أو شخص يمثمو قانونا، ال تكوف ىذه المعمومات في المجاؿ العاـ لمجرد أنيا 
 . أتيحت بيذا الشكؿ

 

الحماية من المسئولية الجنائية والمدنية  . 103
 
ال يتعرض أي شخص لمسئولية جنائية أو مدنية بسبب اإلفصاح أو السماح باإلفصاح عف أي معمومات  (1)

.  بحسف نية وفقا ليذا القانوف
ال يتعرض أي شخص ألي ضرر فيما يتعمؽ بعممو بسبب اإلفصاح أو السماح باإلفصاح عف أي معمومات  (2)

 .بحسف نية وفقا ليذا القانوف

 

 المخالفات . 104

 

:  الشخص الذي يقـو بما يمي مف أجؿ منع إتاحة المعمومات وفقا ليذا القانوف (1)

تدمير وتعطيؿ وتعديؿ المعمومات   (أ) 

أو إخفاء المعمومات   (ب) 

أو تزييؼ المعمومات أو عمؿ سجؿ زائؼ   (ت) 

أو إعاقة أداء ىيئة عامة أو ىيئة خاصة مرتبطة بالدولة أو ىيئة خاصة لواجب ما وفقا ليذا  (ث) 
القانوف  

أو التدخؿ في عمؿ منظومة اإلشراؼ  (ج) 

أو توجيو أو نصح أو أمر أي شخص أو توجيو المشورة إليو بأي أسموب لمقياـ بأي مما سبؽ   (ح) 

. [يتـ وضع المبمغ]يعتبر قد ارتكب مخالفة ومعرض لمحبس لمدة ال تتجاوز عاميف أو دفع غرامة ال تقؿ عف 
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-  عندما يقـو الشخص بأي مما يمي دوف سبب وجيو  (2)
رفض استالـ طمب  (أ) 
 أو عندما يتـ مد ىذه 55 أو 27 أو 13عدـ االستجابة لطمب خالؿ الفترة المحددة في األقساـ  (ب) 

خالؿ أي فترة زمنية تـ مدىا   (أييما ينطبؽ) 28 أو 14الفترة الزمنية وفقا لألقساـ
القياـ برفض طمب بطريقة كيدية  (ت) 
تقديـ معمومات غير صحيحة أو غير كاممة أو مضممة   (ث) 
إعاقة إصدار المعمومات بأي أسموب   (ج) 
 

عمى كؿ  [يتـ وضع المبمغ]يكوف مف حؽ منظومة اإلشراؼ أو المحكمة المناسبة أف تفرض عقوبة حدىا األدنى 
 . يـو حتى استالـ الطمب أو البت فيو

 

تعديل التشريع القائم  . 105
 
وبشكؿ خاص، . يجب عمى الدوؿ األعضاء تعديؿ أي تشريعات قائمة في الدولة حتى تصبح متسقة مع القانوف]

يجب عمى الدوؿ األعضاء أف تفكر في وضع تشريعات خاصة بالخصوصية وكشؼ األخطاء مف داخؿ 
.  المؤسسات المعنية لمرأي العاـ أو السمطات المعنية

يجب أف تنظر الدوؿ األعضاء أيضا فيما إذا كانت التشريعات القائمة في الدولة توفر إمكانية تعديؿ المعمومات 
فمو لـ يكف ىناؾ نص في التشريعات القائمة يمكف . الشخصية التي تحتفظ بيا الييئات إف كانت غير صحيحة

 [.مف عمؿ ىذا التعديؿ، يكوف ىذا التشريع ىو الموضع المناسب إلدخاؿ ىذه التشريعات

 

العنوان القصير وتاريخ بدء السريان  . 106
 [تقـو بتحديده الدولة العضو]
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  2010 لعام 167 القرار رقم –المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

قرار تأمين اإلنفاذ الفعال لمحق في الوصول لممعمومات في أفريقيا  

 المنعقد في بانجول بدولة 48المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب المجتمعة في اجتماعيا العادي رقم 
  2010 نوفمبر 24 إلى 10جامبيا من 

، (الميثاؽ األفريقي)دورىا في تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف والشعوب وفقا لمميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب تذكر ب
وتؤكد عمى أف الحؽ في الوصوؿ لممعمومات مكفوؿ بالمادة التاسعة مف الميثاؽ األفريقي والمواثيؽ الدولية األخرى لحقوؽ اإلنساف 

 مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية،  19بما في ذلؾ المادة 
وتعترؼ بأف الحؽ في الوصوؿ لممعمومات أداة ىامة في تعزيز المحاسبة والشفافية في أفريقيا ولضماف اإلنفاذ الفعاؿ لكؿ الحقوؽ 

وخاصة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية، 
وتعي أف النصوص التشريعية القائمة في القارة تستخدميا الحكومات مف أجؿ تقييد الحؽ في الوصوؿ لممعمومات بشكؿ مباشرة أو 

غير مباشر في دوليا،  
 بخصوص تبني إعالف المبادئ حوؿ حرية التعبير في أفريقيا 02 62وتذكر بقرار المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب رقـ 

 مف الميثاؽ األفريقي،  9 والذي شرح نطاؽ انطباؽ المادة 2002لعاـ  (اإلعالف)
نما كأميف عمى منفعة "مف اإلعالف والذي ينص عمى أف  (1)4وتؤكد عمى المبدأ رقـ  الييئات العامة ال تحتفظ بالمعمومات لنفسيا وا 

، والمبدأ رقـ "عامة والجميع لدييـ الحؽ في الوصوؿ ليذه المعمومات وفقا لمقوعد المحددة بوضوح في القانوف وال شيء غير ذلؾ
.  المنصوص عمييا في اإلعالف" الحؽ في المعمومات يجب أف يكفمو القانوف وفقا لممبادئ"الذي ينص عمى أف  (2)4

 28 إلى 15 المنعقد مف 42 الذي تـ بنيو أثناء اجتماعيا العادي رقـ 07 122وتذكر بقرار المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف رقـ 
 في برازافيؿ بجميورية الكونغو والذي وسع نطاؽ والية المقرر الخاص لحرية التعبير في أفريقيا ليتضمف الحؽ في 2007نوفمبر 

.  الوصوؿ لممعمومات
 11 التي تـ تبنييا في مابوتو بموزمبيؽ في اتفاقية االتحاد األفريقي بخصوص منع ومحاربة الفساد مف 9وتمفت النظر إلى المادة 

كؿ دولة عضو يجب أف تتبنى الوسائؿ التشريعية وغيرىا مف أجؿ إنفاذ الحؽ في الوصوؿ ألي " والتي تنص عمى أف 2003يوليو 
" معمومات مطموبة لممساعدة في الحرب عمى الفساد والجرائـ المتعمقة بو،

الذي تـ   (الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية)وتذكر بأف أحد أىداؼ الميثاؽ األفريقي بخصوص الديمقراطية واالنتخابات والحكـ الجيد 
إقامة الشروط الضرورية مف أجؿ تعزيز مشاركة المواطنيف والشفافية وحرية الوصوؿ إلى المعمومات " ىو 2007 يناير 30تنيو في 

، "وحرية الصحافة والمحاسبة في إدارة الشئوف العامة
وتدرؾ غياب قانوف نموذجي في أفريقيا لتوجيو الدوؿ األعضاء في وضع أو مراجعة تشريعاتيا الخاصة بالحؽ في الوصوؿ 

لممعمومات، 
وتدرؾ الحاجة لوجود ىذا القانوف النموذجي بما في ذلؾ المبادئ اإلرشادية الخاصة بالتطبيؽ أخذا في االعتبار لالختالفات 
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المؤسسية والقانونية والييكمية بيف الدوؿ األعضاء، 
وتعي جيدا العوائؽ التي قد تضعؼ قدرة الدوؿ األعضاء عمى صياغة تشريعات الوصوؿ لممعمومات التي تالئـ أفضؿ الممارسات 

العالمية، 
 في القارة لـ يتبنى منيا قوانيف الوصوؿ لممعممات سوى عدد قميؿ، 53ويقمقيا كثيرا أف مف الدوؿ األعضاء الػ

جميورية أنجوال وجميورية إثيوبيا )وتعرب عف تحيتيا لمدوؿ األعضاء التي تبنت قوانيف خاصة بالوصوؿ إلى المعمومات وىي 
 ، (وجميورية ليبريا وجميورية جنوب أفريقيا وجميورية أوغندا وجميورية زمبابوي

 
  وتقرر البدء في عممية تطوير تشريع نموذجي بخصوص الوصوؿ لممعمومات في أفريقيا متضمنا مبادئ إرشادية حوؿ

 (المقرر الخاص)التطبيؽ الفعمي لو مف خالؿ مقررىا الخاص حوؿ حرية التعبير والحؽ في الوصوؿ لممعمومات 

  وتشجع الدوؿ األعضاء والمجتمع المدني وكؿ األطراؼ المعنية األخرى عمى التعاوف مع المقرر الخاص عف طريؽ
 .المساىمة في عممية صياغة القانوف النموذجي

 وتطمب مف المقرر الخاص إعالميا بالتطور المحرز بخصوص القانوف النموذجي في اجتماعيا العادي القاـ. 

 
  2010 نوفمبر 24 – دولة جامبيا –تـ في بانجوؿ 

 

 
 

 


