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حملة عامة

بيان املشلكة
أن  الفلسطينيني  والصحفيني  املواطنني  من  العديد  يعترب 
وقطاع  الغربية  الضفة  يف  املفعول  سارية  احلالية  القوانني 
غزة ال توفر مضانات اكفية حلرية الصحافة والتعبري والرأي. 
ويعترب غياب قانون فلسطيين للحق يف الوصول إىل املعلومات 

إن مرشوع قانون احلق يف الوصول إىل املعلومات، والذي قدم 
لملجلس الترشييع الفلسطيين عام 2005، يتضمن العديد من 
املواد اليت أصبحت يف الوقت احلايل غري ذات جدوى، مكا 
يتضمن مواد أخرى غامضة جدا، وال تقدم مضانات ومحاية 
إىل  للوصول  يسعون  الذين  الصحفيني  أو  لملواطنني  اكفية 
املعلومات اليت حتتفظ هبا اجلهات العامة مبا فهيا مؤسسات 
القطاع األمين. ولذلك ال بد من مراجعة دقيقة ملرشوع القانون 
الفلسطيين حول احلق يف الوصول إىل املعلومات قبل تسلميه 
الفلسطيين  الترشييع  املجلس  يف  القرار  لصانيع  جمددا 

والسلطة الوطنية الفلسطينية إلقراره.

االستجابة
بني ترشين الثاين عام 2011 وترشين األول عام 2012،  قام 
املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية )مدى( وبالتعاون 
املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  مع 
“املساعدة يف  بتنفيذ مرشوع مشرتك حتت عنوان   )DCAF(
املعايري  اليت حترتم  الفلسطينية  اإلعالمية  الترشيعات  تطوير 

الدميوقراطية”.

ولتحقيق ذلك، شلك املركزان فريقا مكونا من خرباء قانونني 
ممثلني عن عدد من املؤسسات الفلسطينية الرئيسية ومنمظات 
املجمتع املدين. وقام هؤالء اخلرباء معا بتطوير استبانة3 عىل 
ضوء املامرسات الدولية الفضىل، حبيث ختدم غرضني رئيسيني 

مها:

القانون  ملرشوع  مفصل  حتليل  أجل  من  شبكة  توفري  	•
الفلسطيين حول احلق يف الوصول إىل املعلومات.

تعديل مرشوع  أجل  مجع أي تعليقات أو توصيات من  	•
القانون.

هناك مرشوع قانون للحق يف الوصول إىل املعلومات يف فلسطني، وقد   1
عرض عىل املجلس الترشييع الفلسطيين عام 2005، ولكن مل يمت إقراره 

حىت اآلن. انظر امللحق 1 لالطالع عىل النص الاكمل هلذا املرشوع.
انظر امللحق2 لملزيد حول الترشيعات الفلسطينية اليت وضعت القيود   2

عىل احلق يف احلصول عىل املعلومات.
انظر امللحق3 لإلطالع عىل االستبانة اليت وزعت عىل املشاركني يف   3

ورش العمل.

واحًدا من أمه املشالك يف هذا اإلطار1. وعالوة عىل ذلك، فإن 
بعض القوانني أو مواد معينة يف الترشيعات اخلاصة بالقطاع 
األمين واإلعالم الفلسطيين تفرض قيودا عىل حق املواطنني 
والصحفيني يف السيع لملعلومات واحلصول علهيا ونقلها2.

وقد نظم لك من املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية 
الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  مع  وبالتعاون  )مدى( 
ست  يف  معل  ورش  تسع   )DCAF( املسلحة  القوات  عىل 
حمافظات يف الضفة الغربية وقطاع غزة، يف الفرتة الواقعة 
عام 2012 4. وخالل  ونيسان  عام 2011  الثاين  بني ترشين 
هذه الورشات، وزعت اإلستبانة عىل 146 ممثال عن اإلعالم 
الفلسطيين واملجمتع املدين والسلطات التنفيذية والترشيعية 
والقضائية. مث قام الفريق القانوين بتحليل إجابات املشاركني 
القانون.  مرشوع  تعديل  بشأن  وتوصياهتم  اإلستبانة  عىل 
مكا قام الفريق القانوين بصياغة ومراجعة ورقة العمل هذه. 
تلخصها  اليت  الرئيسية  والتوصيات  النتاجئ  عرض  مت  وقد 
ورقة العمل هذه يف مؤمتر “حق احلصول عىل املعلومات يف 
واقع وآفاق”، والذي عقد يف مدينة رام هلل يف 9  فلسطني- 

ترشين أول 2012.

اإلعالمية  واحلريات  للتمنية  الفلسطيين  املركز  وسيقوم 
)مدى( وبالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
القوات املسلحة )DCAF( بتسلمي ورقة العمل هذه للسلطات 
هلا  خلصت  اليت  الرئيسية  النتاجئ  عىل  إلطالعها  املعنية 
ثالثة  لتحقيق  العمل  ورقة  حيث هتدف  املركزين،  مشاورات 

أهداف يه:

توفري مجموعة من التوصيات املفصلة خلرباء الصياغة   .1
القانون  صياغة  عن  املسؤولني  الفلسطينيني  القانونية 

الفلسطيين اجلديد حول حق الوصول لملعلومات.

توفري مدخالت غنية لصانيع القرار يف السلطة الوطنية   .2
املسؤولني  الفلسطيين  الترشييع  واملجلس  الفلسطينية 

عن سن قانون فلسطيين جديد.

مساعدة ممثيل اإلعالم واملجمتع املدين الفلسطيين يف   .3
فهم التحديات املتعلقة  عند تعديل مرشوع قانون احلق يف 
الوصول إىل املعلومات، وتصممي محالت توعية لتجشيع 

سن هكذا ترشيع.

املركز  نمظها  اليت  املشاورات  سري  عىل  لالطالع   4 امللحق  انظر   4
مركز  مع  وبالتعاون  )مدى(  اإلعالمية  واحلريات  للتمنية  الفلسطيين 

.)DCAF( جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة
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فقرة تؤكد مبدأ الوصول املجاين للوثائق اليت متتلكها  	•
القانون  يفرض  أن  ميكن  حيث  العامة،  املؤسسات 
أن  جيب  واليت  فقط،  استثنائية  حاالت  يف  رسومًا 

حيددها بشلك واحض املفوض العام لملعلومات

واملصطلحات  االستثناءات  لنطاق  واحضة  تعريفات  	•
الرئيسية مثل "األمن القويم" أو أي أسس أخرى من 
شأهنا جعل املعلومات رسية أو ميكن جحهبا مبوجب 

القانون

نص واحض عىل استقاللية املفوض العام لملعلومات،  	•
ووصف كيفية تعيينه أو تعييهنا عن طريق الربملان، 
وشلك التقارير الواجب هيلع أو علهيا تقدميها للجمهور 

الفلسطيين، وتوقيت ذلك

إشارات واحضة لقوانني ماكحفة الفساد الفلسطينية  	•
السارية واليت توفر امحلاية لملبلغني

نتاجئ حمددة
الفلسطيين  قام املشاركون يف املشاورات اليت نمظها املركز 
مركز  مع  وبالتعاون  )مدى(  اإلعالمية  واحلريات  للتمنية 
)DCAF( املسلحة  القوات  الدميوقراطية عىل  للرقابة  جنيف 
إىل  الوصول  حق  حول  الفلسطيين  القانون  مرشوع  بتحليل 
املعلومات بالتفصيل، وسلطوا الضوء عىل العنارص احملددة 

التالية، واليت رأوا أن املرشوع احلايل يفتقر هلا:

مبدأ حرية احلصول عىل املعلومات

أكد املشاركون أن العنرص والغرض الرئييس من ترشيع يضمن 
إىل  الوصول  حرية  مبدأ  تعريف  هو  املعلومات  إىل  الوصول 
املعلومات بوضوح. وهذا املبدأ غري معرف يف مرشوع القانون 
الفلسطيين بشأن احلق يف الوصول إىل املعلومات، وبالتايل فإنه 
يفتقر إىل تعريف واحض هلدفه. وباإلضافة إىل ذلك، فإن مرشوع 
القانون ال يتضمن أية اشارة  لملادة 19 من القانون األسايس 
الفلسطيين املعدل )2003( واليت تكرس مبدأ حرية  الوصول 
تعريف  تقدمي  فإن  املشاركني،  نظر  املعلومات. ومن وجهة  إىل 
واحض لـ "حرية الوصول إىل املعلومات" سيحمس للهيائت العامة 
ومؤسسات القطاع األمين بالقيام مبهامها بفعالية وشفافية، مكا 

سيحمس للجمهور بالتدقيق واملشاركة يف أمعال احلكومة.

تعريفات واهلدف من القانون

عىل مرشوع القانون تقدمي تعريفات دقيقة توحض املصطلحات 
وتتضمن  القانون.  نطاق  يف  تقع  اليت  الرئيسية  واملؤسسات 
املادة 1 قامئة بالتعريفات الرئيسية اليت تمشل تلك املؤسسات 
واملوظفني الذين يلعبون دورًا رئيسيًا يف متكني املواطنني واإلعالم 
من احلصول عىل املعلومات. إال أنه استقر الرأي عىل أن تعريف 
يستحق املزيد من التوضيح والتفصيل.  العامة«  »املؤسسات 
وتوقع املشاركون بأن يذكر مرشوع القانون تلك املؤسسات العامة 
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العنارص الرئيسية اليت يفتقر إلهيا مرشوع 
القانون الفلسطيين بشأن احلق يف الوصول 

إىل املعلومات )2005( 
املركز  نمظها  اليت  املشاورات  يف  املشاركون  أوىص 
مركز  و  )مدى(  اإلعالمية  واحلريات  للتمنية  الفلسطيين 
 )DCAF( جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة
قانون حق  بتبين وسن  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  بقيام 
أنه يوجد مسبقًا مرشوع  املعلومات. وحيث  الوصول إىل 
فإن  لملعلومات،  الوصول  حق  حول  فلسطيين  قانون 
املشاركني يقرتحون مراجعة هذا املرشوع. وهبذا الصدد، 
فقد قاموا باإلشارة إىل أن هناك عنارص رئيسية يفتقر إلهيا 
هذه  غياب  وبسبب  نظرمه،  وجهة  ومن  القانون.  مرشوع 
توفر  يضمن  ال  القانون  فإن مرشوع  الرئيسية،  العنارص 
احلد األدىن من املعايري حلق املواطنني وممثيل اإلعالم يف 
الوصول لملعلومات اليت حتتفظ هبا املؤسسات العامة مبا 
فهيا مؤسسات القطاع األمين. وهذه العنارص املفقودة يه:

تعريف مبدأ "حرية املعلومات" عىل ضوء املامرسات  	•
الدولية الفضىل

اإلشارة إىل اهليائت الرقايبة اليت ومبوجب القانون  	•
ومنع  احلكومة  معل  عىل  التدقيق  يف  دور  هلا 
ذكر  األقل جيب  فعىل  والرسية.  التعتمي  ممارسات 
اهليائت العامة التالية يف القانون: املجلس الترشييع 
وهيئة  واإلدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  الفلسطيين، 

ماكحفة الفساد

مواد تؤكد رضورة الزتام املؤسسات العامة مببادئ  	•
الشفافية واملساءلة واالستجابة

املوظفني  وصالحيات  ومهام  املهنية  اخللفية  وصف  	•
املواطنني  وصول  تهسيل  عن  املسؤولني  املختصني 
واإلعالم لملعلومات داخل اهليائت العامة الفلسطينية 

مبا فهيا مؤسسات القطاع األمين

فهيا  مبا  العامة،  اهليائت  عىل  اليت  اآللية  وصف  	•
القطاع األمين، وضعها الحرتام واجهبم  مؤسسات 

بنرش املعلومات وتوفري الوصول الهيا

قامئة بأمثلة واحضة لتلك املخالفات اليت جيب عىل  	•
اهليائت العامة الفلسطينية، مبا فهيا مؤسسات القطاع 
الواجب  االعتبار  ايالء  مع  للعامة  كشفها  األمين، 
ورسية  املعنني  األفراد  خصوصية  محاية  لرضورة 

التحقيقات اجلارية  

مادة تؤكد واجب املؤسسات العامة يف الرد كتابيًا،  	•
سواء إجيابًا أو سلبًا، عىل مجيع الطلبات وخالل فرتات 

حمددة وتربير أي قرار بعدم الكشف عن املعلومات



اليت هلا مبوجب القانون دور رقايب عىل املؤسسات احلكومية 
ومضانات قانونية متكهنا من الوصول إىل اكفة املعلومات من 
أجل تنفيذ مهامها. فعىل سبيل املثال، أشار املشاركون  إىل 
أن املجلس الترشييع الفلسطيين وديوان الرقابة املالية واإلدارية 
وهيئة ماكحفة الفساد مل تذكر عىل وجه التحديد من بني تلك 

املؤسسات العامة الواقعة مضن نطاق القانون.  

مرشوع  من   2 املادة  أن  املشاركون  أكد  ذلك،  عىل  وعالوة 
لملعلومات  الوصول  حق  تقرص  هدفه،  حتدد  واليت  القانون 
فقط عىل »املواطنني واملقميني يف فلسطني«. وأشار املشاركون 
بأن هذا التعريف يستثين املواطنني الفلسطينيني املقميني يف 
اخلارج واألجانب. ومن وجهة نظرمه، فإن مثل هؤالء األفراد قد 
يكونون حباجة للوصول ملعلومات معينة حتتفظ هبا املؤسسات 
العامة ألسباب خشصية أو عامة. وهلذا السبب،  الفلسطينية 
اعترب املشاركون أن املادة 2 من مرشوع القانون حتد من نطاق 

تطبيق القانون دون وجود رضورة لذلك. 

إجراءات املؤسسات العامة لتعزيز الشفافية

يليق مرشوع القانون الضوء عىل اإلجراءات اليت من املتوقع 
تعزيز  أجل  من  العامة  الفلسطينية  املؤسسات  تتخذها  أن 
املعلومات. ووجد املشاركون أن هذه  الشفافية والوصول إىل 
العديد  يف  والتعتمي  الرسية  ثقافة  لكبح  رضورية  اإلجراءات 
من اهليائت العامة الفلسطينية، مبا يف ذلك مؤسسات القطاع 
األمين. وتوحض املواد 4 و5 و6 هذه اإلجراءات، مبا فهيا واجب 
مهمته  خمتص«  »موظف  تعيني   : ـِ ب القيام  العامة  املؤسسات 
التعامل مع طلبات الوصول لملعلومات، واحلفاظ عىل نظام فعال 
حلفظ الجسالت، وتوفري التدريب ملوظفهيا فميا يتعلق بإدارة 
املعلومات. وأعرب املشاركون عن رغبهتم بأن يمت متيزي وتوضيح 
ومهام  وظائف  عن  املختصني  املوظفني  هؤالء  ومهام  وظائف 

موظيف دوائر اإلعالم والعالقات العامة.

وقد لوحظ أن املادة 4 ال حتدد امللف الخشيص والكفاءة املهنية 
للخشص املسؤول عن التعامل مع طلبات الوصول إىل املعلومات. 
وعالوة عىل ذلك، ال يشرتط مرشوع القانون من املوظف املعني 
أن يكون عىل اطالع بكيفية التعامل مع الطلبات املقدمة من قبل 

ممثيل اإلعالم.

وبالنسبة لملادة 5 واليت تتناول حفظ امللفات، أشار املشاركون 
يف  املرجع  هذا  ملثل  اشارة  أية  أو  واحض  مرجع  غياب  إىل 
مرشوع القانون، حول كيفية احلفاظ عىل الوثائق اليت يف حوزة 
املؤسسات العامة وإدارهتا. وأخريا، الحظوا أن مرشوع القانون 
ال ينص عىل رضورة نقل املؤسسات العامة مللفاهتا إىل أرشيف 

وطين مركزي بشلك منتظم. 

القانون  ومن وجهة نظر املشاركني، فإن املادة 6 من مرشوع 
تدريبية  بتنظمي دورات  العامة  املؤسسات  تتناول واجب  واليت 
ملوظفهيا حول التعامل مع طلبات الوصول لملعلومات ال تتطرق 
إىل حتديد دور املوظف املختص يف مثل هذه الدورات وكيفية 

مشاركته أو مشاركهتا فهيا. 

وفميا يتعلق بواجبات ومسؤوليات املوظف املختص، املوحضة 
يف املواد من 11 إىل 18 من مرشوع القانون، اعترب املشاركون 
أن هذه املواد حتتاج أن تكون أكرث حتديدًا. عىل سبيل املثال، فقد 
أشاروا إىل أنه ومبقتىض مرشوع القانون فإن اهليائت العامة 
وموظفهيا املختصني غري ملزمني بتقدمي تقارير حول أنشطهتم 
للجمهور. مكا يعتقد املشاركون أن عىل مرشوع القانون إعطاء 
املوظف املختص مهامًا إضافية، مثل تطوير دليل إرشادي أو 
حول  الصحفيني  أو  لملواطنني  وإجراءات  ممارسات  مدونات 
كيفية تقدمي طلبات احلصول عىل املعلومات، وملوظيف املؤسسات 
العامة حول كيفية التعامل مع مثل هذه الطلبات وفق القانون. 
ويستطيع املوظف تطوير مثل هذا الدليل أو املدونات بالتعاون مع 

أو حتت إرشاف املفوض العام لملعلومات )أنظر أدناه(.

واجب املؤسسات العامة بالنرش

شدد  املشاركون عىل أن الوصول إىل املعلومات ال ينبيغ أن 
يقترص عىل حق املواطنني والصحفيني بطلب املعلومات اليت 
متتلكها املؤسسات العامة. وأرصوا عىل أن واجب هذه اهليائت 
العامة، مبا فهيا مؤسسات القطاع األمين، هو املبادرة بنرش 
املعلومات اليت متتلكها. واملواد 7 و8 و9 من مرشوع القانون 
حتدد واجب املؤسسات العامة بنرش املعلومات. ويتضمن هذا 
)املادة 7(. غري أن مرشوع  السنوية  التقارير  واجهبا بنرش  
الواجب.  هذا  تطبيق  تضمن  اليت  اآلليات  يذكر  ال  القانون 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن املرشوع ال حيدد عىل أي شلك، ومن 
خالل أية وسيلة، وألي مجهور ينبيغ أن تنرش هذه التقارير 
السنوية. ورأوا بأن املادة 9 من مرشوع القانون تفشل يف حتديد 
آليات لضامن الزتام املؤسسات العامة بتنظمي اجمتاعات عامة 
إلعالم املواطنني واإلعالم حول معلها. وأخريًا، أشار املشاركون 
إىل رضورة أن يتضمن القانون واجب املؤسسات العامة بنرش 
دليل عن املخالفات اليت يقوم هبا أي من موظفهيا، وبتقدمي قامئة 
تتضمن أمثلة واحضة عن مثل هذه املخالفات مع ايالء االعتبار 
ورسية  املعنيني  األفراد  خصوصية  محاية  لرضورة  الواجب 

التحقيقات اجلارية. 

إجراءات تعبئة طلبات الوصول إىل املعلومات والتعامل معها

القانون  مرشوع  يوحض  أن  رضورة  إىل  املشاركون  أشار 
إجراءات دقيقة لتعبئة طلبات احلصول عىل املعلومات والتعامل 
معها خالل فرتة معقولة. وأثنوا عىل املواد 11 إىل 18 من مرشوع 
التفصيل.  من  جيدة  بدرجة  اإلجراءات  هذه  لتناوهلا  القانون 
وفميا يتعلق باملادة 11، واليت تنص عىل أن طلب الوصول إىل 
املعلومات جيب أن يقدم مكتوبًا، جادل املشاركون بأنه ال جيب 
عىل املادة إلغاء إماكنية قيام املواطنني أو ممثيل اإلعالم بتقدمي 
طلبات شفوية أيضًا. وفميا يتعلق بالطلبات املكتوبة، أشاروا إىل 
أن مرشوع القانون ال حيدد اخليارات املختلفة لتقدمي مثل هذه 
الطلبات. وينبيغ أن تتضمن هذه اخليارات عىل سبيل املثال 

الطلبات اإللكرتونية املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين.
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ووجد املشاركون أن املادة 13 من مرشوع القانون ال تضمن 
عىل  احلصول  لطلبات  العامة  املؤسسات  استجابة  رسعة 
املعلومات املقدمة من قبل املواطنني والصحفيني. وأعربوا عن 
قلقهم من أن املادة 13 ترتك جماال كبريا لملؤسسات العامة 
لعدم االستجابة للطلبات مضن إطار زمين حمدد بـ 15 يومًا مكا 
ينص مرشوع القانون. وبرأهيم، فإن املادة 13، واليت تنص عىل 
اعتبار الطلبات اليت مل يرد علهيا مرفوضة، علهيا أن تذكر بأنه 
يحمس لملواطنني والصحفيني الذين مل يمت الرد عىل طلباهتم 
للطعن  قضائية  إجراءات  بأية  القيام  أو/و  استئناف  بتقدمي 
املدنية  بالقرار، حيث واستناًدا إىل قانون أصول احملامكات 
والتجارية رمق 2 لسنة 2001 املادة 284 فإن أي خشص يواجه 

بقرار إداري يستطيع التوجه حملمكة العدل العليا للطعن به.

وأخريا، مل يتفق املشاركون مع املادتني 42 و43 من مرشوع 
القانون واملتعلقة بالرسوم املرتبطة بطلبات الوصول لملعلومات. 
إجراءات  مع  ترتافق  أن  جيب  الرسوم  مسألة  أن  واعتقدوا 
الوصول لملعلومات وال ينبيغ أن تكون يف قسم منفصل يف 
يشدد  أن  للقانون  ينبيغ  بأنه  املشاركون  وقال  القانون.  هناية 
عىل مبدأ توفري الوصول لملعلومات جمانًا. وبرأهيم، فإن هذا 
األمر يعيط دليال قويًا عىل شفافية ورسعة استجابة املؤسسات 
العامة. واقرتحوا أن يفرض القانون رسومًا يف حاالت استثنائية 
فقط، واليت حتددها بوضوح جهة مستقلة مثل املفوض العام 

لملعلومات.

االستثناءات

اتفق املشاركون يف مرشوع املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات 
اإلعالمية )مدى( و مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات 
املعلومات  إىل  للوصول  استثناءات  أية  أن   )DCAF( املسلحة 
ينبيغ تعريفها تعريفًا ضيقًا وقياهسا أمام املصلحة العامة يف 
الكشف عن هذه املعلومات. إال أن مفهوم “املصلحة العامة يف 

الكشف” غري معرف وال حىت مذكور يف مرشوع القانون.

املواد 19 إىل 28 من مرشوع القانون تتضمن سبعة أنواع من 
االستثناءات، واليت ميكن لملوظف املختص رفض الكشف عن 

املعلومات اعمتادًا علهيا، ويه اكلتايل:

األمن الوطين والقدرات الدفاعية )املادة 19( 	•

العالقات الدولية )املادتني 20 و21( 	•

التحقيقات اجلنائية ومعليات إنفاذ القانون )املادة 22( 	•

األرسار التجارية واالقتصادية )املادتني 23 و24( 	•

الشؤون الداخلية لملؤسسات العامة )املادة 25( 	•

الصحة والسالمة العامة )املادتني 26 و27( 	•

اخلصوصية )املادة 28( 	•

وأشار املشاركون إىل أن االستثناءات الواردة يف املواد 19 إىل 
28 يف مرشوع القانون غري حمددة أو واحضة بشلك اكٍف. 
فعىل سبيل املثال، املصطلحات املستخدمة يف املواد 19 إىل 
22 واملرتبطة بقضايا متعلقة باألمن الوطين والعمليات العسكرية 
واالستخباراتية غامضة جدًا. ومن وجهة نظرمه، فإن مفهوم 
»األمن الوطين« حبد ذاته يتطلب تعريفًا واحضًا مبا أنه غري 

موجود يف مرشوع القانون.

الغامضة  املصطلحات  أن  إىل  أيضًا  املشاركون  وأشار 
املستخدمة يف قسم االستثناءات متنع املواطنني والصحفيني من 
التعرف عىل أو التنبؤ بـأنواع الوثائق واملعلومات اليت ميكن أن 
جحتهبا املؤسسات العامة بذريعة األمن القويم أو أية ذريعة 
أخرى. وبرأهيم، فإن مرشوع القانون يحمس لملؤسسات العامة 
وموظفهيا بالقيام بإجراءات استباقية وتعسفية حلجب املعلومات. 
ويف الواقع، فإن مرشوع القانون خيفق يف التأكيد عىل واجب 
املؤسسات العامة – عن طريق موظفها املختص أو أي مسؤول 
أو أية طريقة أخرى- بتوضيح األسباب وراء جحب املعلومات. 
باإلضافة إىل ذلك، ال يحمس مرشوع القانون للهيائت الرقابية 
احلكومية – مكا هو معرف يف املادة 1 )املعدلة( - مبراجعة قرار 

جحب املعلومات.

مغوض  عن  آخر  مثاال  تقدم  القانون  مرشوع  من   21 املادة 
االستثناءات فميا يتعلق بالوصول لملعلومات. حيث تنص املادة 
عىل أنه ميكن رفع الرسية عن تلك الوثائق بعد عرشين عامًا. 
أساسًا  يقدم  ال  القانون  مرشوع  أن  إىل  املشاركون  وأشار 
منطقيًا ملدة العرشين عامًا هذه. وباإلضافة إىل ذلك، مل يتضمن 
مرشوع القانون آليات إلعادة النظر يف قرار جحب املعلومات 

ملدة طويلة كهذه.

املفوض العام لملعلومات

أثىن املشاركون عىل املواد من 29 إىل 41 من مرشوع القانون 
ينبيغ  أنه  وأكدوا عىل  لملعلومات،  عام  مفوض  إجياد  لدمعه 
للقانون التأكيد عىل رضورة تعيني املفوض من قبل الربملان وأن 
يكون مستقال بشلك اكمل عن مجيع أفرع احلكومة. وجشع 
إنشاء فروع يف  احملافظات  املفوض عىل  املشاركون أيضًا 
الفلسطينية مكا هو منصوص هيلع يف املادة 31. إال أن مرشوع 
القانون مل حيدد كيف ومن قبل من يمت تعيني املفوض )املجلس 
الترشييع الفلسطيين أو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية؟(. 
عالقات  انشاء  يف  القانون  مرشوع  قرصرّ  ذلك،  عىل  وعالوة 
هيلكية بني املفوض واملوظفني املختصني يف املؤسسات العامة. 
وبرأي املشاركني، فإنه ينبيغ ومبوجب القانون إجبار املوظفني 
عىل تقدمي تقرير معل دوري لملفوض. وفميا يتعلق بتقارير العمل 
اليت يرفعها املفوض العام، فقد أشار املشاركون إىل أن مرشوع 
القانون اقترص توزيعه عىل احلكومة والسلطة الترشيعية. وبدال 
من ذلك، اعتقدوا أنه ينبيغ ملثل هذه التقارير أن تكون متوفرة 

للجمهور واإلعالم ودون أية قيود.
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محاية املخربين )املبلغني(

أكد املشاركون يف املشاورات اليت نمظها املركز الفلسطيين 
للرقابة  جنيف  مركز  و  )مدى(  اإلعالمية  واحلريات  للتمنية 
الدميوقراطية عىل القوات املسلحة )DCAF( أن مرشوع القانون 
الفلسطيين ال يوفر امحلاية الاكفية لملبلغني. ورصحوا بأن املادة 
10 من مرشوع القانون،  واليت تنص عىل أنه "ال جيوز إيقاع 
أية عقوبة عىل املوظف الذي يفيش مبعلومات حول خمالفات او 
انهتااكت ترتكب ضد القانون"، ال تقدم تعريفات واحضة لتلك 
املخالفات أو االنهتااكت. وبرأهيم، فإنه من احملمتل أن يثين 
هذا الغموض املوظفني عن الكشف عن املخالفات واالنهتااكت. 
مل حيدد  القانون  مرشوع  أن  إىل  أشاروا  ذلك،  عىل  وعالوة 
املؤسسات الرقابية اليت هلا صالحية إعادة النظر واستئناف 

القرارات املتخذة ضد املبلغني عن املخالفات.

التوصيات من أجل تعديل مرشوع القانون
إىل  الوصول  يف  احلق  قانون  ملرشوع  مراجعهتم  عىل  بناًء 
املعلومات الفلسطيين )2005(، أوىص املشاركون يف مشاورات 
املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية )مدى( و مركز 
 )DCAF( املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف 
بتعديل مرشوع القانون. ولتحقيق هذا الغرض، قاموا باقرتاح 
توصيات حمددة ملعاجلة الثغرات اليت قاموا بتحديدها. ووجهت 
توصياهتم للخرباء املسؤولني عن تعديل مرشوع القانون وتقدميه 
واملجلس  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  يف  القرار  لصانيع 

الترشييع الفلسطيين بغية سن هذا القانون.

فميا يتعلق مببدأ حرية الوصول إىل املعلومات

حتديد تعريف واحض ملبدأ "حرية الوصول إىل املعلومات" 	•

أخذ املعايري الدولية باحلسبان عند تعريف هذا املبدأ 	•

القانون  من  املادة 19  إىل  القانون حييل  أن  التأكد من  	•
األسايس املعدل الفلسطيين لسنة 2003

فميا يتعلق بالتعريفات واهلدف من القانون

واملؤسسات  املصطلحات  توحض  دقيقة  تعريفات  توفري  	•
الرئيسية اليت تقع مضن نطاق القانون

فهيا  تذكر  بطريقة  القانون  املادة 1 من مرشوع  تعديل  	•
مبوجب  تمتتع  اليت  الرقابية  املؤسسات  تلك  بالتحديد 
احلكومية،  املؤسسات  عىل  رقايب  بدور  القانون 
وبضامنات قانونية للوصول للك املعلومات من أجل تنفيذ 
مهامها )عىل سبيل املثال املجلس الترشييع الفلسطيين، 
وديوان الرقابة املالية واالدارية، وهيئة ماكحفة الفساد، 

واملفوض العام لملعلومات(

توسيع نطاق املادة 2 حىت ينطبق مرشوع القانون عىل  	•
املواطنني الفلسطينيني الذين يعيشون يف اخلارج )عىل 
قد  والذين  االجانب،  عن  فضال  الالجئني(  املثال  سبيل 

تكون هلم مصلحة يف الوصول لملعلومات ذات الصلة 
ألسباب  الفلسطينية  العامة  اهليائت  متتلكها  واليت 

خشصية اكنت أو عامة

لتعزيز  العامة  املؤسسات  بإجراءات  يتعلق  فميا 
الشفافية

التأكد من أن القانون يشدد بقوة عىل الزتام املؤسسات  	•
العامة مببادئ الشفافية واملساءلة

تعديل املادة 4 من مرشوع القانون بطريقة حتدد وبوضوح  	•
املهنية لملوظف املسؤول عن  والكفاءة  امللف الخشيص 
التعامل مع طلبات الوصول إىل املعلومات، خاصة الطلبات 

املقدمة من اإلعالميني

التأكد من أن القانون مييزي بوضوح بني وظائف ومهام  	•
إىل  الوصول  طلبات  مع  التعامل  عن  املسؤول  املوظف 
العامة   املعلومات، وبني وظائف ومهام موظيف العالقات 

واإلعالم

إضافة فقرة لملادة 5 تنص عىل أنه ينبيغ لملؤسسات  	•
دليل  إصدار  لملعلومات(  العام  املفوض  )أو  العامة 
إرشادي حول طرق حفظ وإدارة موظفهيم للوثائق اليت 
متتلكها املؤسسات العامة، والتعامل مع طلبات الوصول 

إىل املعلومات املقدمة من املواطنني والصحفيني

التأكد من جعل مثل هذا الدليل اإلرشادي متاحًا للعامة  	•
بشلك اكمل

مضان أن مرشوع القانون حيدد طرقًا لملؤسسات العامة  	•
حلفظ وأرشفة الوثائق وفقًا لملامرسات الفضىل، ولنقل 

جسالهتم بانتظام إىل أرشيف وطين مركزي

عن  املسؤول  املوظف  دور  بطريقة حتدد  املادة 6  تعديل  	•
التعامل مع طلبات الوصول لملعلومات، وطرق مشاركته أو 
مشاركهتا يف الدورات التدريبية ملوظيف املؤسسات العامة

تقارير  املختص نرش  املوظف  إضافة مادة تفرض عىل  	•
دورية حول نشاطات املؤسسة العامة اليت يعمل أو تعمل 
هذه  هيلكية وحمتوى  حول  اكفية  تفاصيل  وتوفري  هبا، 

التقارير

فميا يتعلق بواجب املؤسسات العامة بالنرش

تعديل املادة 7 من مرشوع القانون بإضافة رشط أسايس  	•
يلزم املؤسسات العامة بنرش تقارير سنوية مفصلة حول 

أنشطهتا

مضان أن القانون ينص وبوضوح عىل شلك وطريقة نرش  	•
هذه التقارير السنوية، وملن تنرش

مضان أن القانون يذكر آليات املساءلة اليت تضمن الزتام  	•
املؤسسات العامة بنرش التقارير املذكورة أعاله وتنظمي 

اجمتاعات عامة إلطالع املواطنني واإلعالم عىل معلها
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مضان أن القانون يذكر واجب املؤسسات العامة بنرش  	•
أمثلة عن املخالفات اليت ارتكهبا بعض موظفهيا مع األخذ 
بعني االعتبار رضورة محاية خصوصية األفراد املعنيني 

ورسية التحقيقات اجلارية

توفري قامئة بأمثلة واحضة حول هذه املخالفات والنص  	•
فهيا  مبا  العامة،  اهليائت  ملوظيف  ينبيغ  أنه  عىل 
مؤسسات القطاع األمين، الكشف عهنا للجمهور وألية 
 1 املادة  يف  حمدد  هو  مكا  حكومية  رقابية  مؤسسة 

)املعدلة(

مضان  أن األنواع التالية من املخالفات ممشولة يف القامئة  	•
املذكورة أعاله:

االنهتااكت اجلسمية للقانون مبا فهيا انهتااكت حقوق   
االنسان

الفساد وسوء اإلدارة  

املخاطر احملدقة بالصحة والسالمة العامة  

املخاطر احملدقة بالبيئة  

إىل  الوصول  طلبات  لتعبئة  باإلجراءات  يتعلق  فميا 
املعلومات والتعامل معها

املؤسسات  الزتام  عىل  القانون يشدد وبقوة  مضان أن  	•
العامة مببدأ االستجابة

تعديل املادة 11 من مرشوع القانون حبيث تنص عىل أن  	•
طلبات الوصول إىل املعلومات من املمكن أن تقدم شفويًا 
أو بأي شلك مكتوب، مبا يف ذلك الربيد اإللكرتوين عىل 

سبيل املثال

تعديل املادة 13 إلعادة التأكيد عىل واجب املؤسسات  	•
العامة يف توفري املعلومات يف أقرب وقت معقول وممكن

تعديل املادة 13 مبا ال يرتك أي جمال للشك حول استعداد  	•
املؤسسات العامة للرد عىل طلبات الوصول لملعلومات 
فإن  وبالتحديد،  معقول.  زمين  إطار  وخالل  طيبة  بنية 
الطلبات  اعتبار  ينبيغ  أنه  عىل  تنص  واليت  املادة 13، 
اليت مل يمت الرد علهيا مرفوضة، حبيث جيب أن تنص 
عىل أن املؤسسات اليت ال ترد عىل الطلبات تكون عرضة 

لالستئناف ولإلجراءات القانونية

إضافة مادة تؤكد عىل واجب املؤسسات العامة بالرشح  	•
التفاصيل عن أسباب رفض طلب  كتابة وبمك اكٍف من 

املعلومات

ربط املادتني 42 و43، واللتني تتعامالن مع رسوم طلبات  	•
الوصول إىل املعلومات، باملواد اليت تتعامل مع إجراءات 
تعبئة طلبات املعلومات والتعامل معها )املواد 11- 18(

مضان أن مبدأ احلق يف احلصول عىل املعلومات جماين 	•

فميا يتعلق باالستثناءات

احلد من نطاق االستثناءات لتلك احلاالت اليت يكون فهيا  	•
الرضر الناجت عن الكشف عن املعلومات يتجاوز وبوضوح 

املصلحة العامة

توفري تعريفات واحضة لملصطلحات الرئيسية مثل "األمن  	•
القويم" أو أية أسس من شأهنا أن جتعل املعلومات رسية 

أو جحموبة مبوجب القانون

إعادة التأكيد عىل أنه ال ينبيغ إعفاء أية هيئة عامة، مبا  	•
فهيا مؤسسات القطاع األمين، من الكشف عن املعلومات

قيام اهليائت الرقابية عىل املؤسسات احلكومية بوضع  	•
آليات فعالة ملراجعة أي قرار حبجب املعلومات أو إعالهنا 

رسية

حتديد مدة قصوى للرسية بناًء عىل أسس متس األمن  	•
القويم أو أية أسس أخرى

فميا يتعلق باملفوض العام لملعلومات

التأكيد عىل أنه ينبيغ تعيني املفوض من قبل الربملان وأن  	•
يكون مستقال متامًا عن لك فروع احلكومة

التأكيد عىل العالقات اهليلكية وقنوات االتصال وتبادل  	•
املختصني  واملوظفني  املفوض  بني  والتقارير  املعلومات 
املسؤولني عن التعامل مع طلبات الوصول إىل املعلومات 

يف املؤسسات العامة

متاًحا  السنوي  العام  املفوض  تقرير  التأكيد عىل جعل  	•
للعامة من خالل اكفة السبل املمكنة 

فميا يتعلق حبامية املخربين ) املبلغني عن املخالفات(

جعل مرشوع القانون يمتاىش مع ترشيعات هيئة ماكحفة  	•
الفساد الفلسطينية اليت توفر امحلاية لملخربين

توفري قامئة بتلك املخالفات اليت ينبيغ عىل املؤسسات  	•
العامة وموظفهيا  الكشف عهنا، مع األخذ بعني االعتبار 
ورسية  املعنيني  األفراد  خصوصية  محاية  رضورة 

التحقيقات اجلارية

توصيات خلطوات قادمة
بناء عىل مراجعة مرشوع القانون الفلسطيين بشأن احلق يف 
الوصول إىل املعلومات )2005( واليت متت يف إطار املشاورات 
الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز  مدى  مركز  نمظها  اليت 
عىل القوات املسلحة )DCAF(، فإن املركزين يوصيان باختاذ 

اخلطوات التالية:
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لملؤسسات واخلرباء الفلسطينيني املسؤولني عن تعديل مرشوع  
القانون:

تشكيل فريق معل مشارك من خرباء قانونني، يتألف من  	•
ومؤسسات  الفلسطيين  الترشييع  املجلس  عن  ممثلني 
املدين  واملجمتع  العامة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

وأاكدمييني وإعالميني

مساعدة فريق العمل يف إعادة صياغة مرشوع القانون  	•
الفلسطيين حول احلق يف الوصول إىل املعلومات يف 

ضوء التوصيات املوحضة يف ورقة العمل هذه

مضان الدمع السيايس من مكتب الرئيس وجملس الوزراء  	•
واملجلس الترشييع والوزارات األخرى ذات الصلة )مثل 
وزارت اإلعالم والعدل والداخلية( لتجشيع سن مرشوع 
القانون الفلسطيين حول احلق يف الوصول إىل املعلومات

واملجلس  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  يف  القرار  لصانيع 
الترشييع الفلسطيين:

مراجعة معل فريق العمل من اخلرباء القانونني املسؤولني  	•
يف  احلق  حول  الفلسطيين  القانون  صياغة  إعادة  عن 

الوصول إىل املعلومات 

التأكيد عىل أن تقدمي مرشوع قانون جديد حول احلق  	•
يف الوصول إىل املعلومات هو جزء من أولويات احلكومة 
العامة  اهليائت  واملساءلة يف  الشفافية  تعزيز  أجل  من 

الفلسطينية مبا فهيا مؤسسات القطاع األمين

إىل  الوصول  يف  احلق  حول  الفلسطيين  القانون  سن  	•
املعلومات 

لملجمتع املدين الفلسطيين واملؤسسات اإلعالمية:

حول  الفلسطينيني  والصحفيني  املواطنني  ويع  رفع  	•
رضورة سن قانون فلسطيين حول احلق يف الوصول إىل 

املعلومات 

الترشييع  لملجلس  املاحنني  من  املقدم  الدمع  تجشيع  	•
الفلسطينية من أجل سن  الوطنية  والسلطة  الفلسطيين 

القانون اجلديد وأحاكمه

دمع تعيني املفوض العام لملعلومات مكا هو منصوص  	•
هيلع يف القانون، من أجل تعزيز حق املواطنني واإلعالم 
باالستئناف عىل قرارات رفض طلهبم يف الوصول إىل 

املعلومات

تجشيع وجود رقابة أقوى عىل اهليائت العامة مبا فهيا  	•
مؤسسات القطاع األمين اليت متتلك وثائق متس الصاحل 

العام واخلاص

ال يزال لك من املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية 
القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  و  )مدى( 
املسلحة )DCAF( عىل استعداد ملساعدة السلطات الفلسطينية 
ومجيع األطراف املهمتة يف تطوير ترشيعات متعلقة باإلعالم 

الفلسطيين حترتم املعايري املدنية الدميوقراطية.
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امللحق 1
مرشوع القانون الفلسطيين بشأن احلّق يف الوصول إىل املعلومات )2005(5

الصيغة 
البديلة:

اإلحتياجات  ذوي  متكن  اليت  الصيغة  ويه 
اخلاصة من اإلطالع عىل املعلومة املطلوبة.

 املادة )2(

هيدف هذا القانون إىل:

حقرّ  ممارسة  من  فلسطني  يف  واملقمي  املواطن  متكني   .1
لدى  املوجودة  املعلومات  عىل  واإلطالع  احلصول 

املؤسسات العامة وفقًا ألحاكم هذا القانون.

العامة  املؤسسات  يف  واملساءلة  الشفافية  روح  بثرّ   .2
العامة  السلطات  بني  اإلنفتاح  وتجشيع  الفلسطينية 

واملواطنني.

املادة )3(

العامة حملًا  املؤسسات  اليت حبوزة  املعلومات  تعترب مجيع 
لإلطالع، إال ما أعترب مهنا يف نطاق اإلستثناءات احملدد يف 

هذا القانون.

املادة )4(

عىل املؤسسة العامة أن تعني موظفًا خمتصًا للنظر يف طلبات 
للبحث  الالزمة  املعلومات متنحه الصالحيات  احلصول عىل 

والوصول إىل املعلومة املطلوبة.

املادة )5(

اليت حبوزهتا  باملعلومات  أن حتتفظ  العامة  املؤسسات  عىل 
بشلك منظم وبرتتيب يهسل عىل املوظف املختص إستخراجها، 
وجيب عىل املؤسسات العامة حفظ املعلومات إلكرتونيا لكام 

أمكن ذلك.

املادة )6(

عىل املؤسسات العامة تنظمي دورات تدريبية ملوظفهيا تتعلق 
وكيفية  ممارسته،  من  املواطن  ومتكني  اإلطالع  حقرّ  بأمهية 

حفظ املعلومات والسبل األفضل واألرسع إلستخراجها.

الفصل األول5
أحاكم عامة

املادة )1(

والعبارات  لللكامت  يكون  القانون  هذا  أحاكم  تطبيق  لغايات 
عىل  القرينة  تدل  مل  ما  أدناه  هلا  املخصصة  املعاين  التالية 

خالف ذلك:

السلطة الوطنية الفلسطينية.السلطة:
املفوض العام لملعلومات.املفوض العام:

مكتب املفوض العام لملعلومات.املكتب:
املؤسسة 

العامة:
األجهزة،  اإلدارات،  الوزارات،  اكفة 
املؤسسات الترشيعية والقضائية والتنفيذية، 
اليت  اخلاصة  املؤسسات  احمللية،  اهليائت 
أو  عامة  أشغاال  تؤدي  أو  عامًا  مرفقًا  تدير 
أو  بالبيئة  مساس  ذات  معلومات  متتلك 
مؤسسة  أية  أو  العامة،  والسالمة  بالصحة 
يعتربها املفوض العام مؤسسة عامة لغايات 

تنفيذ هذا القانون.  
املوظف 

املختص:
املوظف املعني من قبل املؤسسة العامة للنظر 

يف طلبات احلصول عىل املعلومات. 
ويه املعلومة املوجودة يف أي من الجسالت املعلومة:

إلكرتونيا،  احملفوظة  أو  املكتوبة  والوثائق 
اجلداول،  أو  اخلرائط،  أو  الرسومات،  أو 
أو  فيمل،  امليكرو  أو  األفالم،  أو  الصور،  أو 
الفيديو،  أرشطة  أو  الصوتية،  التجسيالت 
أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ عىل 
يرى  أخرى  أشاكل  أية  أو  خاصة،  أجهزة 
العام أهنا تدخل يف نطاق املعلومة  املفوض 

وفقًا هلذا القانون.

عرض مرشوع القانون هذا عىل املجلس الترشييع عام 2005، ولكن   5
مل يمت اقراره حىت اآلن.
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الفصل الثاين
مبادئ احلق يف اإلطالع

املادة )7(

تتضمن  دورية  تقارير  نرش  العامة  املؤسسات  عىل  يتوجب 
عىل األقل:

معلومات إدارية حول آلية معل املؤسسة العامة تتضمن   .1
التاكليف، واألهداف، واألنمظة، واإلجنازات.

التعرف  األفراد عىل أساهسا  يستطيع  اليت  اإلجراءات   .2
عىل السياسة العامة واملشاريع اخلاصة باملؤسسة العامة.

هبا،  العامة  املؤسسة  حتتفظ  اليت  املعلومات  أنواع   .3
واحلاالت اليت حتفظ هبا. 

الشعب،  يؤثران يف  قد  سياسة  أو  قرار  أي  مضمون   .4
وأسباب إختاذ القرار واألهداف املرجوة منه.

أية معلومات أخرى يرى املفوض العام رضورة نرشها.  .5

املادة )8(

عىل املؤسسات الصناعية، العامة مهنا واخلاصة، أن تنرش 
تقارير نصف سنوية تبني هبا عىل األقل املعلومات اآلتية:

مواقع املواد السامة املستعملة وطبيعهتا وخماطرها.    .1

مكية اإلنبعاثات الصادرة عن التصنيع.   .2

كيفية التخلص من النفايات.  .3

إتاحة حضور العامة لإلجمتاعات العامة

املادة )9(

أن تعلن عن  تنوي عقد إجمتاع عام  عىل لكرّ مؤسسة عامة 
موعد وماكن هذا اإلجمتاع واهلدف منه، وال جيوز أن مينع 
لإلستثناءات  وفقًا  إال  اإلجمتاع  هذا  حضور  من  امجلهور 

احملددة يف هذا القانون.

محاية املبلغ

املادة )10(

ال جيوز إيقاع أية عقوبة عىل املوظف الذي يفيش مبعلومات 
حول خمالفات أو إنهتااكت ترتكب ضد القانون.

الفصل الثالث
طلب احلصول عىل املعلومات

املادة )11(

يقدم طلب احلصول عىل املعلومات بشلك خيط إىل املؤسسة 
اليت تستحوذ عىل املعلومة، وجيب أن حيتوي هذا الطلب عىل 

تفاصيل اكفية متكن املوظف املختص من إستخراج املعلومة 
جبهد بسيط.

املادة )12(

إشعارًا  يعيط  أن  الطلب  تسمله  فور  املختص  املوظف  عىل 
تارخي تقدمي الطلب، ونوع املعلومة  ملن تقدم بالطلب يبني فيه: 

املطلوبة، والفرتة الالزمة للرد عىل الطلب.

املادة )13(

من  يومًا   15 خالل  الطلب  عىل  الرد  املختص  املوظف  عىل 
تارخي تقدميه، وجيوز لملوظف متديد هذه الفرتة ملرة واحدة 
وملدة ال تزيد عن 15 يوم، إذا اكن الطلب يتضمن عددًا كبريًا 
من املعلومات، أو أن الوصول إىل املعلومة يستوجب إستشارة 
طرف ثالث أو مؤسسة عامة أخرى. ويعترب عدم الرد خالل 

تلك الفرتة مبثابة رفض للطلب.

املادة )14(

إذا متت املوافقة عىل الطلب فعىل املوظف املختص أن ميكن 
الطالب من احلصول عىل املعلومات اليت بيهنا بالطلب، وأن 
حيدد له تلكفة احلصول عىل املعلومة املطلوبة. وإذا ما إحتوى 
املختص  لملوظف  جيوز  فإنه  معلومة،  من  أكرث  عىل  الطلب 
المساح للطالب باإلطالع عىل جزء من املعلومات، إذا ما اكنت 
اإلستثناءات احملدد يف  نطاق  تدخل يف  األخرى  املعلومات 

هذا القانون.

املادة )15(

أن  الطلب  عىل  املوافقة  عند  املختص  املوظف  عىل  يتوجب 
يقدم للطالب املعلومة وفقًا للصيغة اليت تتوفر يف املؤسسة 
عىل  الطالب  بإطالع  يكتيف  أن  لملوظف  وال جيوز  العامة، 
اليت حتتوي عىل  الوثيقة  له  يقدم  أن  دون  املعلومة شفاهًة 
تلك املعلومة. وحتدد التعلميات الصادرة عن املفوض العام 

الطالب عىل نسخ من املعلومات املطلوبة.  كيفية حصول 

 املادة )16(

إذا اكن الطالب من ذوي اإلحتياجات اخلاصة فعىل املوظف 
املختص تقدمي املعلومة بصيغة بديلة تتالءم مع إعاقة الطالب، 
لملوظف  وجيوز  املؤسسة.  يف  الصيغة  هذه  توافرت  إذا 
املختص حتويل املعلومة إىل صيغة بديلة إذا ما رأى رضورة 
لذلك. ويتوجب هيلع التحويل إذا ما قبل الطالب يف هذه احلالة 

أن يمت التحويل عىل نفقته اخلاصة.

املادة )17(

بعد  أخرى،  ملؤسسة  الطلب  إحالة  املختص  لملوظف  جيوز 
املؤسسة  تلك  عالقة  أن  له  تبني  إذا  بذلك،  الطالب  إشعار 
األخرى يه  املؤسسة  تكون  أن  ذلك  أكرب، ويمشل  باملعلومة 
اليت أعدت املعلومة، أو أهنا متتلك صيغ بديلة لملعلومة. ويف 
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هذه احلالة يعترب الطلب وكأنه قدم إىل املؤسسة العامة اليت 
أحيل هلا الطلب. 

املادة )18(

رد  يبني يف  أن  املختص  املوظف  فعىل  الطلب  رفض  إذا مت 
مكتوب يسمله للطالب السبب يف رفض الطلب، وجيب أن ال 

خيرج السبب عن:

املعلومة ليست حبوزة املؤسسة.  .1

املعلومة املطلوبة تقع يف نطاق اإلستثناءات احملدد يف   .2
هذا القانون.

الفصل الرابع
اإلستثناءات

املادة )19(

عىل املوظف املختص رفض الكشف عن أية معلومة إذا ثبت أن 
هذا الكشف ميسرّ بالقدرات الدفاعية واألمن الوطين للدولة. 

ويمشل ذلك:

والقوات  واإلسرتاتيجيات  والتكتياكت  األسلحة   .1
العسكرية، والعمليات العسكرية اليت هتدف إىل محاية 

الوطن.

األمعال  بإحباط  تتعلق  اليت  اإلستخباراتية  املعلومات   .2
الداخيل  الدولة  أمن  عىل  الواقعة  واجلرامئ  العدوانية 

واخلاريج وفقا للقوانني النافذة.

بالشؤون  الصلة  ذات  الدولية  واملراسالت  اإلتصاالت   .3
الدفاعية والتحالفات العسكرية.

باألمن  مبساهسا  العام  املفوض  يقتنع  معلومة  أية   .4
والنظام العام.

املادة )20(

معلومة ختص  أية  عن  الكشف  املختص رفض  املوظف  عىل 
دولة أو منمظة أجنبية مت اإلتفاق معها عىل إبقاء هذه املعلومة 

رسية.

املادة )21(

ال جيوز لملوظف املختص رفض الكشف عن املعلومات، يف 
احلاالت املذكورة يف املادتني )19 و20( من هذا القانون، إذا 
اكنت هذه املعلومات ال تزال حبوزة املؤسسة وتعود ألكرث من 
عرشين سنة، إال يف احلاالت اليت يقتنع فهيا املفوض العام 
برضورة إبقاء هذه املعلومات رسية لفرتة زمنية أخرى قابلة 

للتجديد.

املادة )22(

مهمة  تتوىل  اليت  املؤسسات  يف  املختص  لملوظف  حيقرّ 
باألمعال  والقيام  املخالفات  وضبط  اجلرامئ  يف  التحقيق 
الرشطية رفض كشف املعلومات إذا اكن هذا الكشف يشلك 
إذا مس  أو  املطلوبة،  املهامت  وتنفيذ  التحقيقات  رضرًا عىل 

هذا الكشف بمسعة أخشاص مل تثبت إدانهتم بعد.

قضايا األمن االقتصادي 

املادة )23(

جيوز لملوظف املختص رفض كشف أي معلومة حتتوي عىل:

أرسار مهنية أو جتارية ختصرّ املؤسسة.  .1

أرسار يؤدي كشفها إىل إحلاق أرضار مادية باملصاحل   .2
اإلقتصادية للدولة، أو بقدرهتا عىل إدارة كفة اإلقتصاد 
الوطين، أو ينتج عهنا ماكسب خاصة لخشص أو هليئة، 

ويمشل ذلك:

أسعار العملة املتداولة يف فلسطني. أ. 

امجلركية  التعرفة  رسوم  املتوقعة يف  التغيريات  ب. 
أخرى  مصادر  وأية  والرسوم  والرضائب 

لإليرادات.

املتعلقة  الفائدة  أسعار  يف  املتوقعة  التغيريات  ج. 
بالقروض احلكومية.

التغيريات املتوقعة يف أسعار املمتلاكت احلكومية  د. 
من أهسم وأموال منقولة وعقارات.

صفقات تنوي املؤسسة العامة عقدها خبصوص  هـ. 
عىل  التأثري  إىل  عهنا  الكشف  يؤدي  قد  سلعة، 

أسعار هذه السلعة يف السوق.

األرسار التجارية

املادة )24(

يتوجب عىل املوظف املختص رفض الكشف عن أي معلومة 
حتتوي عىل أرسار مهنية لطرف ثالث، أو يؤدي كشفها إىل 
إضعاف الوضع التنافيس لطرف ثالث، إال إذا وافق الطرف 

الثالث عىل الكشف.

الشؤون الداخلية لملؤسسة

املادة )25(

جيوز لملوظف املختص رفض كشف املعلومة إذا اكنت تتعلق 
الداخلية  واألوامر  وموظفهيا  لملؤسسة  الداخلية  بالشؤون 

واملناقشات واملقرتحات األولية.
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الصحة والسالمة العامة
املادة )26(

جيوز لملوظف املختص رفض كشف املعلومة إذا اكنت تتعلق 
معدية  أمراض  أو  طبيعية  كوارث  عن  مؤكدة  غري  بتوقعات 

تضعف إماكنية حدوثها.

املادة )27(

جيوز لملوظف املختص رفض الكشف عن أية معلومة ميكن أن 
يؤدي كشفها إىل املساس أو إحلاق الرضر بسالمة األفراد.

اخلصوصية
املادة )28(

معلومة  أية  عن  الكشف  رفض  املختص  املوظف  عىل  جيب 
احلاالت  يف  إال  اخلاصة  حبياته  وتتعلق  ثالثًا  طرفًا  ختص 

التالية:

إذا وافق الخشص صاحب العالقة عىل هذا الكشف.  .1

إذا اكنت هذه املعلومة منشورة بشلك علين.  .2

إذا طلب هذا الكشف مبوجب حمك قضايئ أو مبوجب   .3
موافقة من قبل املفوض العام.

إذا اكن مقدم الطلب وصيًا عىل الطرف الثالث.  .4

إذا اكن مقدم الطلب من أقارب الغري وقدم الطلب بعد   .5
وفاته بعرشين عام عىل األقل.

الفصل اخلامس
 املفوض العام لملعلومات

املادة )29(

العام  لملفوض  مكتب  القانون  هذا  أحاكم  مبوجب  ينشأ 
الالزم  واإلستقالل  اإلعتبارية  بالخشصية  يمتتع  لملعلومات، 
مضن  خاصة  موازنة  لملكتب  وخيصص  أمعاله.  ملامرسة 

املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 

املادة )30(

باحلصول  طلبه  رفض  من  للك  إستئناف  جهة  املكتب  يعترب 
عىل املعلومات، وهيدف املكتب إىل مضان تنفيذ أحاكم هذا 
ذلك  سبيل  وله يف  منه،  املرجوة  األهداف  وحتقيق  القانون، 

ممارسة الصالحيات التالية:  

والسياسات  واخلطط  الرباجم  وتنفيذ  وتنظمي  وضع   -1
واإلطالع  باحلصول  الفرد  حق  عن  بالدفاع  اخلاصة 

عىل املعلومات.

تثقيف ورفع الويع لدى املواطن حول أمهية احلق يف   -2
اإلطالع والنتاجئ اإلجيابية ملامرسته عىل صعيد الفرد 

واملجمتع والدولة.

املسامهة يف تدريب املوظفني واملسؤولني يف املؤسسات   -3
األفراد من احلصول  كيفية وأمهية متكني  العامة عىل 

عىل املعلومات. 

اليت  والدراسات  التقارير  ونرش  املخالفات  رصد   -4
وكيفية  اإلطالع  يف  احلق  ممارسة  معيقات  تتضمن 

التغلب علهيا.

املادة )31(

يكون املقر الرئيس لملكتب يف القدس وله أن ينشئ فروعا يف 
اكفة احملافظات.

املادة )32(

يعترب املكتب جهة إستئناف للك من:

رفض طلبه باحلصول عىل املعلومات.  .1

مت فرض رسوم مرتفعة عىل طلبه.  .2

رفض طلبه باحلصول عىل املعلومة بصيغة بديلة.  .3

مت متديد الفرتة الزمنية الالزمة لإلجابة عىل طلبه بشلك   .4
خمالف ألحاكم املادة )13( من هذا القانون.

متت إحالة طلبه إىل أكرث من مؤسسة دون املوافقة هيلع.  .5

أية حاالت أخرى يقبلها املفوض العام لملعلومات.  .6

املادة )33(

جيب تقدمي اإلستئناف لملكتب خالل 30 يوما من تارخي رفض 
الطلب، أو من تارخي إختاذ املؤسسة لإلجراء الذي يرغب مقدم 

الطلب يف إستئنافه.

املادة )34(

تتجاوز  ال  مدة  يف  اإلستئناف  عىل  اإلجابة  املكتب  عىل 
ثالثة أهشر من تارخي تقدميه إليه، ويتوجب عىل املكتب فور 
إستالمه اإلستئناف وقبوله له توجيه كتاب لملوظف املختص 
املعلومات،  عىل  احلصول  طلب  رفضت  اليت  املؤسسة  يف 

يعمله باإلستئناف ويستوحض منه أسباب الرفض.

املادة )35(

يرتأس املكتب مفوض عام املعلومات، يعني بقرار من رئيس 
جملس الوزراء ومصادقة املجلس الترشييع الفلسطيين ملدة 
أربعة سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط. وحيدد يف القرار 

راتبه وحقوقه املالية األخرى.
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املادة )36(

خبصوص  القرارات  وإصدار  متابعة  العام  املفوض  يتوىل 
ووضع  املكتب  موظيف  وتعيني  لملكتب،  املقدمة  اإلستئنافات 

نظام خاص هبم.

املادة )37(

عىل املفوض العام لملعلومات أن يتفرغ لعمله يف املكتب، وال 
أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي معل أو يشغل أي  له  جيوز 

منصب أو وظيفة سواء بأجر أو بدون أجر.

املادة )38(

تنهتي خدمات املفوض، حمكا، يف احلاالت التالية:

أو  بالرشف  خملة  جبنحة  أو  جبناية  هيلع  حمك  إذا   .1
األمانة.

إذا مارس أمعال أية وظيفة أو منصب آخر.  .2

إذا جحر هيلع أو أعلن إفالسه.  .3

املادة )39(

لاكفة  ملزمة  العام  املفوض  عن  الصادرة  التوصيات  تعترب 
املؤسسات العامة.

املادة )40(

بالصالحيات  يمتتع  فإنه  ملهامه  العام  املفوض  تنفيذ  لغايات 
التالية:

يف  والتفتيش  عامة  مؤسسة  أية  إىل  الدخول  حق   .1
باملعلومات  صلة  هلا  ثبوتيات  وأية  وأوراقها  جسالهتا 

املطلوبة.

التحقيق مع أي موظف عىل إنفراد بغية الوصول إىل   .2
املعلومات املطلوبة.

أو  املعلومات  إتالف  أو  إخفاء  عن  املسؤولني  إحالة   .3
من  الهترب  بقصد  حلقيقهتا  خمالف  بشلك  تعديلها 

تقدميها إىل القضاء.

اإلستيضاح من كبار مسؤويل الدولة اكلوزراء ومن يف   .4
حمكهم عن سبب جحهبم املعلومات إذا اكن هذا احلجب 
نتيجة أوامر صادرة عهنم مبارشة. وميلك املفوض العام 
يف هذه احلالة، وعند عدم إقتناعه بالتربيرات املقدمة، 
رئيس  أو  السلطة  رئيس  إىل  فوري  بتقرير  يتقدم  أن 
جملس الوزراء، أو املجلس الترشييع إلختاذ اإلجراءات 

املناسبة.

املادة )41(

يلزتم املفوض العام بتقدمي تقارير دورية لك ستة أهشر إىل لك 
من: رئيس السلطة الوطنية، ورئيس جملس الوزراء، واملجلس 

الترشييع الفلسطيين. وجيب أن حتتوي التقارير عىل:

حاالت اإلمتناع غري املربرة عن تقدمي املعلومات.  .1

اإلشاكالت التنفيذية اليت تواجهه يف تنفيذ مهامه.  .2

أية توصيات أخرى يرى املفوض العام أهنا مناسبة.  .3

الفصل السادس
الرسوم

املادة )42(

يعدها  بالحئة  املعلومات  طلبات احلصول عىل  رسوم  حتدد 
املفوض العام وتصدر عن جملس الوزراء. وجيب أن ال يزيد 
العمالت  من  يعادهلا  ما  أو  دنانري  عرشة  مبلغ  عن  الرمس 

املتداولة قانونا، إال يف األحوال التالية:

تغطية لكفة النسخ أو الصور املطلوبة وفقا لقميهتا يف   .1
السوق.

تغطية لكفة الصيغ البديلة لملعلومات وفقا لقميهتا يف   .2
السوق.

إذا إحتوى الطلب عىل أكرث من معلومة.  .3

املادة )43(

ما  أو  دنانري  اإلستئناف عن عرشة  تزيد رسوم  ال  أن  جيب 
يعادهلا من العمالت املتداولة قانونا.

الفصل السابع
أحاكم ختامية

املادة )44(

يلىغ لك حمك يتعارض مع أحاكم هذا القانون.

املادة )45(

عىل جملس الوزراء إصدار اللواحئ الالزمة لتنفيذ هذا القانون 
يف فرتة ال تزيد عن ستة أهشر من تارخي نرشه.

املادة )46(

عىل مجيع اجلهات املختصة لك فميا خيصه تنفيذ أحاكم هذا 
القانون. ويعمل به بعد سنة من تارخي نرشه.
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امللحق 2
الترشيعات الفلسطينية اليت وضعت القيود عىل احلق يف احلصول عىل املعلومات6

كثرية من الترشيعات املطبقة يف األرايض الفلسطينية وضعت 
هذه  وتمشل  املعلومات،  عىل  احلصول  احلق يف  عىل  قيودًا 

القوانني:6

املطبوعات  بشأن   1995 لسنة   )9( رمق  قانون   .1
خطرت  واليت   )37 )املادة  الصحافة  عىل  والنرش 

نرش مجموعة من املعلومات من مضهنا: 

املقاالت اليت من شأهنا اإلساءة إىل الوحدة الوطنية  	•
أو التحريض عىل ارتاكب اجلرامئ أو زرع األحقاد 
وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بني 

أفراد املجمتع.

وقائع اجللسات الرسية لملجلس الوطين وجملس  	•
وزراء السلطة . 

املقاالت أو األخبار اليت يقصد مهنا زعزعة الثقة  	•
بالعملة الوطنية.  

املقاالت أو األخبار اليت من شأهنا اإلساءة لكرامة  	•
اإلرضار  أو  الخشصية  حرياهتم  أو  األفراد 

بمسعهتم. 

ومن الواحض أن هذه املادة حتظر مجموعة واسعة من 
املعلومات غري حمددة وموحضة بشلك دقيق مما يفتح 
املجال واسعا أمام حظر تداول الكثري من املعلومات حبجة 
انضواءها حتت العناوين املطاطة الواردة يف هذه املادة. 

الساري  لسنة 1960   )16( العقوبات رمق  قانون   .2
املواد  من  عددًا  يتضمن  والذي  الغربية  الضفة  يف 
معلومات  عىل  احلصول  حياول  من  لك  عاقبت  اليت 
جيب أن تبىق مكتومة حرصًا عىل سالمة الدولة. وقد 
شدد هذا القانون من العقوبة إذا اكن اهلدف من مجع 
املعلومات ملنفعة دولة أجنبية، فقد نصت املادة )126( 
من القانون عىل أنه: »من اكن يف حيازته بعض الوثائق 
عىل  احلصول  يف  "احلق  حبثية،  ورقة  الربغويث،  بالل  املصدر:   6

املعلومات وواقعه يف فلسطني"، رام هلل، 2011.

أو املعلومات اكليت ذكرت يف املادة )124(، فأبلغها أو 
أفشاها دون سبب مرشوع عوقب باألشغال املؤقتة مدة 
ال تقل عن عرش سنوات«. واإلشاكلية يف هذا القانون 
من  لملقصود  تعريفا واحضا وحمددا  يتضمن  مل  أنه 
املعلومات اليت جيب أن تبىق مكتومة، مبا يفتح الباب 
واسعا إلدخال مجموعات كثرية من املعلومات حتت هذا 

العنوان.

)املادة  قانون اخلدمة املدنية رمق 4 لسنة 1998   .3
أن من مضن احملظورات عىل  والذي نص عىل   )67
يطلع  اليت  اأُلمور  من  أيرًّا  يفيش  »أن  العام:  املوظف 
جيزيها  اليت  لملجاالت  خالفًا  وظيفته  حبمك  علهيا 
القانون حىت ولو ترك الوظيفة«. وهنا اعتربت هذه املادة 
تكون يف حوزة  اليت  العامة  املعلومات  األصل يف  أن 
خالف  القانون  يقرر  مل  ما  رسية  أهنا  العام  املوظف 
يقوم  الذي  األول  املبدأ  مع  متاما  يتناقض  وهذا  ذلك، 
يفرتض  والذي  املعلومة  احلق يف احلصول عىل  هيلع 
أن األصل يف املعلومة العامة أن تكون حملًا لإلطالع 

إال إذا نص القانون عىل خالف ذلك.

قانون اهليائت احمللية رمق 1 لسنة 1997 )الفقرة   .4
»جيوز  أنه:  والذي نص عىل  املادة 8(،  من  اخلامسة 
جلسة  أي  حضور  خشص  ألي  يحمس  أن  لملجلس 
احلارضين  أعضائه  أكرثية  ذلك  قرر  إذا  جلساته  من 
قرارات  وتصدر  املوضوع  مناقشة  يف  لملشاركة 
املجلس حبضور األعضاء فقط«. وتعترب هذه املادة أن 
األصل يف اجمتاعات جمالس اهليائت احمللية أن تكون 
مغلقة ما مل تقرر األكرثية جعلها مفتوحة أمام امجلهور، 
وختالف هذه املادة بذلك مبدأ االجمتاعات املفتوحة أمام 
امجلهور الذي يعترب واحد من املبادئ التسع اليت يقوم 

هيلع احلق يف احلصول عىل املعلومات.
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 2005 لسنة   )17( رمق  العامة  املخابرات  قانون   .5
املتعلقة  املعلومات  »تعترب  أن:  عىل  ينص   )30 )املادة 
بتنظمي املخابرات وأنشطهتا وأمعاهلا ووثائقها ومقرها 
العاملني من أرسار األمن الوطين  وممتلاكهتا وبيانات 
اليت حيظر إفشاؤها، ويرسي ذلك عىل مجيع العاملني 
انهتاء  بعد  حىت  خاصة  بعقود  والعاملني  باملخابرات 
خدمهتم. ومن الواحض أن هذا النص وباعتباره أن اكفة 
خيالف  الرسية،  بطابع  تتسم  املخابرات  جهاز  أمعال 
احملدود  والنطاق  لملعلومات  املطلق  الكشف  مبدأي 
لالستثناءات الذين يتضمنا عدم جواز استبعاد أية هيئة 
عامة من نطاق القانون، حىت لو اكنت أكرثية أمعاهلا 

تقع مضن نطاق االستثناءات.

بشأن   2007 لسنة   )11( رمق  بقانون  القرار   .6
األمن الوقايئ )املادة 10( ينص عىل أنه: 1( ال جيوز 
لألمن  العامة  اإلدارة  اإلطالع عىل حتريات ومعلومات 
مدير  أو  املختص  الوزير  من  خاص  بإذن  إال  الوقايئ 
عام األمن الداخيل أو تنفيذًا حلمك قضايئ. 2( مبا ال 
أعاله تعترب املعلومات  يتعارض مع أحاكم الفقرة )1( 
العامة لألمن  واألنشطة والوثائق املتعلقة بعمل اإلدارة 
هذا  عىل  وينطبق  إفشاؤها.«  جيوز  ال  رسية  الوقايئ 
النص املالحظة اليت قدمت يف الفقرة اخلامسة أعاله 

بشأن قانون املخابرات العامة.

مرشوع قانون األرشيف الوطين )املادة 23( ينص   .7
عىل أنه:

العامة  الوثائق والجسالت  ال جيوز االطالع عىل   )1
عرشين  مرور  بعد  إال  املؤسسة  حبوزة  املوجودة 

سنة عىل تارخي إنشاهئا، عدا ما ييل:

التحقيقات  إطار  يف  املتجمعة  الوثائق  أ. 
اإلحصائية، اليت يف إطار الدوائر احلكومية، 
األفراد  حياة  عن  معلومات  تتضمن  واليت 
املتعلقة  عام  وبوجه  العائلية  أو  الخشصية 
املدة ستني سنة  تكون  وسلوكهم،  بأفعاهلم 

ابتداء من تارخي اإلحصاء أو التحقيق.

القضايا اليت نظرت أمام القضاء، واليت هلا  ب. 
العائلية،  صلة حبياة األفراد الخشصية أو 
تكون املدة ستني سنة وذلك من تارخي صدور 

حمك هنايئ فهيا.

وثائق وملفات األحوال املدنية، وكذلك الوثائق  ج. 
وامللفات اليت حتتوي عىل معلومات عن حياة 

األفراد اخلاصة أو عىل معلومات فردية ذات 
طابع طيب تكون املدة مائة سنة تبدأ من تارخي 

ميالد الخشص.

جيوز بقرار من رئيس السلطة حتديد أنواع الوثائق   )2
اليت جيوز االطالع علهيا قبل ميض عرشين سنة 
بتنسيب من  وذلك استثناء من أحاكم الفقرة )1( 

رئيس املؤسسة.

جيوز لملؤسسة أن تحمس باالطالع عىل الوثائق   )3
انقضاء  قبل  لدهيا  احملفوظة  العامة  والجسالت 
املدد املنصوص علهيا يف البند )1( من هذه املادة 
وذلك ملقتضيات البحث العيمل بعد موافقة اإلدارة 
اليت أنشأت هذه الوثائق والجسالت، دون أن حيدث 
ذلك أي مس بالطابع الرسي للحياة الخشصية أو 

بسالمة الوطن.



امللحق 3

واحلريات  للتمنية  الفلسطيين  املركز  نمظها  اليت  املشاورات  املشاركون يف  قام  االيت  االستبانة 
اإلعالمية )مدى( ومركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة )DCAF( باإلجابة علهيا

مفوض املعلومات  4-3

هل ينص القانون عىل استحداث منصب مفوض   -
معلومات؟

ما يه الواجبات اليت حيددها القانون ملفوض   -
املعلومات؟

إجراءات تهسيل الوصول لملعلومات  .4

الطلب  1-4

هل حيدد القانون إجراءات تقدمي الطلب؟  -

اإلطار الزمين  2-4

جيب  الذي  الزمين  اإلطار  القانون  حيدد  هل   -
عىل املؤسسات العامة أن توفر املعلومة لطالهبا 

مضنه؟

الرسوم  3-4

عىل  يتوجب  اليت  الرسوم  القانون  حيدد  هل   -
طالب املعلومة أن يدفعها؟

املراجعة  4-4

هل ينص القانون عىل آلية للطعن )االستئناف(   -
اليت  باملعلومة  الطالب  تزويد  رفض  قرار  عىل 

طلهبا؟

إطار حمدود لالستثناءات  .5

عىل  باالستثناءات  قامئة  القانون  يتضمن  هل   -
احلق يف احلصول عىل املعلومات؟

ما يه هذه االستثناءات؟  -
باألمن  املرتبطة  االستثناءات  تمشل  ماذا  عىل   -

القويم؟

محاية املخربين:  .6

هل حيدد القانون إجراء محلاية املخربين؟  -

النطاق والتعريفات  .1

الدستور  1-1

هل يشري القانون إىل مادة يف الدستور )القانون   -
عىل  احلصول  يف  احلق  تضمن  األسايس( 

املعلومات؟

مبدأ احلد األقىص من اإلفصاح  2-1

من  األقىص  “احلد  مبدأ  القانون  يمشل  هل   -
اإلفصاح”؟

تعريف ‘املعلومة’ و‘اهليائت العامة’  3-1

ما هو تعريف ‘املعلومة’ و‘اهليائت العامة’ وعالم   -
يمشل؟

هبذا  العالقة  ذات  األخرى  التعريفات  يه  ما   -
األمر؟

واجب النرش  .2

العامة  املؤسسات  الزتام  القانون  يذكر  هل   -
باإلفصاح عن املعلومات؟

ما يه أنواع الوثائق اليت يتوجب عىل املؤسسات   -
العامة نرشها بانتظام؟

هل يذكر القانون الزتام املؤسسات العامة بعقد   -
اجمتاعات مع العامة؟

تجشيع احلكومة املفتوحة  .3

ضابط املعلومات  1-3

هل ينص القانون عىل تعيني ضابط لملعلومات؟  -

حفظ الجسالت  2-3

هل حيدد القانون الزتام املؤسسات العامة يف   -
حفظ الجسالت؟

تدريب املسؤولني  3-3

العامة  املؤسسات  الزتام  القانون  حيدد  هل   -
مع  التعامل  عن  املسؤولني  موظفهيا  بتدريب 

طلبات احلصول عىل املعلومات؟

18



19

امللحق 4

حملة عامة عن سري املشاورات اليت نمظها املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية )مدى( و 
)DCAF( مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة

عدد املشاركنياجللسةاملاكنالتارخي

اجمتاع فريق اخلرباء القانونيني الذي شلكه املركز رام هلل12011-12-04
الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية )مدى( و مركز 

 ،)DCAF( جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة
يمشل ممثلني عن اإلعالم، واملجمتع املدين، واألجهزة 

األمنية، واملجلس الترشييع الفلسطيين، والقضاء

7

20ورشة معل مع ممثلني عن اإلعالم واملجمتع املدينغزة22011-12-12

25ورشة معل مع ممثلني عن اإلعالم واملجمتع املدينغزة32011-12-13

10ورشة معل مع ممثلني عن اإلعالم واملجمتع املديننابلس42011-12-14

18ورشة معل مع ممثلني عن اإلعالم واملجمتع املدينبيت حلم52012-01-24

17ورشة معل مع ممثلني عن اإلعالم واملجمتع املديناخلليل62012-03-14

19ورشة معل مع ممثلني عن اإلعالم واملجمتع املدينغزة72012-03-19

19ورشة معل مع ممثلني عن اإلعالم واملجمتع املدينطولكرم82012-04-04

اجمتاع فريق اخلرباء القانونيني الذي شلكه املركز رام اله92012-07-18
الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية )مدى( و مركز 

 ،)DCAF( جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة
يمشل ممثلني عن اإلعالم، واملجمتع املدين، واألجهزة 

األمنية، واملجلس الترشييع الفلسطيين، والقضاء

11
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)DCAF( مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة

يسىع مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة )DCAF( يف معله إىل إرساء دعامئ احلمك الرشيد وإصالح القطاع 
األمين. ويتوىل املركز إجراء األحباث حول املامرسات الفضىل املرعية يف هذا الشأن، والتجشيع عىل إعداد املعايري املناسبة عىل 
، وإعداد التوصيات السياساتية وتنفيذ الرباجم اليت تسهتدف تقدمي االستشارات واملساعدة للدول يف هذا  املستوينينْ الوطينرّ والدويلرّ
املضامر. ويضمرّ رشاكء مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة )DCAF( حكوماٍت وبرملاناٍت ومؤسساٍت أهليٍة ومنمظاٍت 

دولية، باإلضافة إىل املزودين الرئيسيني لألمن والعدالة، كأجهزة الرشطة والقضاء واملخابرات وحرس احلدود واألجهزة العسكرية. 
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