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احملتويات

4 خلفية 

7 مسودة مرشوع قانون احلق يف احلصول عىل املعلومات )2012( 

االستبانة اليت قام املشاركون مبلهئا يف ورشات العمل اليت عقدها مركز جنيف للرقابة
12 الدميقراطية عىل القوات املسلحة ومركز مدى خالل العامني 2012-2011 



خلفية

خالل هشري ترشين الثاين واكنون األول من عام 2012، قامت جلنة مكونة من أربع خرباء قانونيني فلسطينيني مبراجعة وتعديل 
املسودة احلالية ملرشوع القانون الفلسطيين للحق باحلصول عىل املعلومات )2005(. مت تشكيل اللجنة من قبل املركز الفلسطيين للتمنية 

واحلريات اإلعالمية )مدى(، وقام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة )DCAF( بتوفري الدمع املايل والفين هلا.

جاء اختيار اخلرباء القانونيني األربع من الضفة الغربية وقطاع 
والترشيعات  والدولية  احمللية  بالقوانني  إملامهم  بفضل  غزة 
اخلاصة باحلق يف احلصول عىل املعلومات ومعايري احلريات 

اإلعالمية. وتضمن معل اللجنة اخلطوات التالية:

• حتديد الثغرات والنواقص يف املسودة احلالية للقانون 	
الفلسطيين للحصول عىل املعلومات )2005(؛ 1

• إعادة صياغة القانون عىل ضوء اخلربات واملامرسات 	
األطراف  من  املقدمة  والتوصيات  الُفضىل  الدولية 

الفلسطينية ذات العالقة؛

• يف 	 احلق  قانون  مرشوع  من  جديدة  مسودة  عرض 
احلصول عىل املعلومات عىل صناع القرار الفلسطينيني؛ 

• ومساندة جهود إقرار القانون.	

جاء معل اللجنة عقب التوصيات اليت وردت يف ورقة العمل 
املشرتكة ملدى ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات 
حق  تعزيز  واألمن:  الفلسطيين  »اإلعالم  بعنوان  املسلحة 
الصحفيني الفلسطينيني يف احلصول عىل املعلومات من خالل 
الترشيعات« )2012(. وقد شاركت أكرث من 250 جهة فلسطينية 
من اجلهات ذات العالقة يف صياغة هذه التوصيات يف إطار 
بني  ما  الواقعة  الفرتة  يف  املركزين  بني  ما  مشرتك  مرشوع 
ترشين الثاين 2011 ونيسان 2012 يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة. قام املركزان خالل هذا املرشوع بتوزيع استبيان تقييمي  
)أنظر امللحق( عىل 146 من ممثيل وسائل اإلعالم الفلسطينية 
الترشيعية  التنفيذية،  والسلطات  املدين،  املجمتع  ومؤسسات 
والقضائية، حيث مت استعراض نتاجئ التقيمي الرئيسية خالل 
مؤمتر وطين حول احلصول عىل املعلومات قام املركزان بتنظميه 

يف رام اهلل يف التاسع من ترشين األول 2012. 2

1  لتصفح نص القانون الفلسطيين للحق باحلصول عىل املعلومات ميكنمك 
األمن-النصوص  قطاع  وحمك  املعلومات  عىل  احلصول  إىل:  الرجوع 
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل  املرجعية للقراء، جنيف/رام اهلل: 
القوات املسلحة DCAF، الصفحات 25-31 وهو متوافر عىل الرابط التايل:
http://www.dcaf.ch/Publications/Access-to-Information-
and-Security-Sector-Governance-Reference-Text-Reader 
2  مت تلخيص هذه العملية يف فيمل وثائيق مت بثه عىل شاشة التلفزيون 

الوطين الفلسطيين. الفيمل الوثائيق متاح  عىل املوقع:
http://www.youtube.com/watch?v=sDXEiB_0kPs&featur
e=youtu.be.

توصيات  دراسة  عىل  القانونيني  اخلرباء  جلنة  معلت 
عىل  باحلصول  احلق  قانون  مسودة  بتعديل  املشاركني 
اجلديدة  املسودة  بعرض  اللجنة  قامت  ومن مث  املعلومات، 
اليت أعدهتا خالل ورشة معل نمظها لك من مركزي مدى 
وجنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة يف السابع 
عرش من اكنون األول 2012 يف مدينة رام اهلل. وقام خبري 
دويل من مركز جنيف مبراجعة معل اللجنة وقدم توصيات 

لتنقيح مسودة القانون.

يف هشر اكنون األول من عام 2012، قامت مدى بإطالق 
مرشوع  من  اجلديدة  املسودة  إقرار  ملساندة  عامة  محلة 
قانون احلق باحلصول عىل املعلومات، وقام بدمع امحللة 
عدد من اجلهات املاحنة األخرى مكؤسسة املجمتع املفتوح 
والشبكة الدولية حلرية   )FFF( ومؤسسة املستقبل ،)OSF(

.)IFEX( التعبري

ما الدايع لنرش مسودة جديدة ملرشوع قانون 
احلق باحلصول عىل املعلومات؟

القانون  ملرشوع  اجلديدة  املسودة  يتضمن  احلايل  اإلصدار 
الفلسطيين احلصول عىل املعلومات اليت أعدهتا اللجنة القانونية 
املدعومة من قبل مدى ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل 
القوات املسلحة )DCAF(، حيث يمكن اهلدف من وراء نرشه إىل 

حتقيق األهداف التالية:

السلطة . 1 يف  القرار  لصناع  وافية  معلومات  توفري 
الوطنية الفلسطينية واملجلس الترشييع الفلسطيين 
املسؤولني عن إقرار مسودة قانون احلق باحلصول 

عىل املعلومات

املعنية . 2 الفلسطينية  لألطراف  متينة وصلبة  أرضية  توفري 
وجممتع املاحنني عىل حد سواء لتوفري املزيد من الدمع 
يف  واملسائلة  الشفافية  تعزيز  إىل  الرامية  لملشاريع 

املؤسسات العامة مبا فهيا مؤسسات قطاع األمن

عىل . 3 اإلعالم  وسائل  وممثلني  املدين  املجمتع  مساعدة 
مرشوع  إقرار  ملنارصة  مالمئة  توعوية  محالت  تصممي 

القانون الفلسطيين للحصول عىل املعلومات.
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• جمانية احلصول عىل املعلومات من حيث املبدأ، إال يف 	
حال اكنت طبيعة الطلبات تستلزم إجراء مكية معينة من 

األحباث. املادة )40(.

• طلب 	 رفض  بعدم  والزتامها  املختصة  اإلدارة  واجب 
احلصول عىل املعلومات إال إذا اكن سبب الرفض مربر 

بأسباب قانونية حمددة. املادة )18(.

فميا يتعلق باملفوض العام لملعلومات، جيب أن يدمع 
قانون احلق يف احلصول عىل املعلومات ما ييل:

• التنفيذية 	 السلطة  عن  لملفوض  التامة  االستقاللية 
العام  املفوض  ملكتب  خاصة  موازنة  وختصيص 

لملعلومات. املادة )27(.

• املجلس 	 قبل  من  يمت  لملعلومات  عام  مفوض  تعيني 
يصادق هيلع  احلكومة  من  تنسيب  بعد  أو  الترشييع 

املجلس. املادة )33(.

• صالحية املفوض العام لملعلومات بالفصل يف الزناعات 	
وصالحيات التحقيق. املادة )38(.

فميا يتعلق بواجب السلطات يف تعزيز مبادئ احلكومة 
املفتوحة، جيب أن يتضمن قانون احلق يف احلصول 

عىل املعلومات عىل ما ييل:

• إرشادات لملؤسسات العامة ليك تمتكن من:	

حفظ املعلومات واملستندات وأرشفهتا. املادة )5(.  -

املبادرة بنرش الوثائق وتقارير املشاريع واألنشطة   -
من  وغريها  وأخبارها  العامة  باملؤسسة  اخلاصة 

املعلومات. املادة )7 و8(.

تنظمي اجمتاعات عامة ومؤمترات حصفية. املادة )9(  -

املعلومات  تقدمي  عن  املسؤولني  املوظفني  تدريب   -
لملواطنني. املادة )6(.

فميا يتعلق حبامية املبلغني عن حاالت الفساد، جيب 
أن يتضمن قانون احلق يف احلصول عىل املعلومات 

عىل ما ييل:

• اختاذ تدابري محلاية الهشود الذين هشدوا خمالفات أو 	
انهتااكت ضد القانون أو حاالت فساد. املادة )10(.

االستنتاجات والتوصيات
)مدى(  اإلعالمية  واحلريات  للتمنية  الفلسطيين  املركز  يؤمن 
بأن  املسلحة  القوات  عىل  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز 
املسودة اجلديدة ملرشوع القانون الفلسطيين للحق باحلصول 
الدولية،  املدنية  الدميقراطية  واملعايري  تنجسم  املعلومات  عىل 

5

ما يه املبادئ الرئيسية اليت يستند إلهيا قانون 
احلق يف احلصول عىل املعلومات؟

لقد أولت جلنة اخلرباء القانونيني الذين قاموا مبراجعة وتعديل 
مسودة قانون احلق باحلصول عىل املعلومات اهمتامًا خاصًا 
مبراعاة املبادئ واملعايري األساسية التالية لترشيعات احلصول 
املبادئ  هذه  ماهية  التايل  اجلزء  يبني  حيث  املعلومات،  عىل 
واملعايري مع حتديد املواد اليت ُذكرت فهيا يف مسودة قانون 

احلق يف احلصول عىل املعلومات.

يشمتل  أن  جيب  والنطاق،  بالتعريفات  يتعلق  فميا 
قانون احلق يف احلصول عىل املعلومات عىل ما ييل:

• القانون، 	 هلا  يتطرق  اليت  لملؤسسات  تعريفات واحضة 
األجهزة  فهيا  )مبا  العامة«  »املؤسسة  ذلك:  عىل  ومثال 
األمنية، مؤسسات الدفاع وجهات إنفاذ القانون(، »املعلومة«، 

»املفوض العام لملعلومات«، »وزير«، وغريها. املادة )1(.

• بيان واحض للهدف من وراء هذا القانون. املادة )2(.	

• عن 	 اإلفصاح  درجات  أقىص  ترحج  واحضة  عبارة 
تقليص  من شأنه  الذي  األمر  علهيا  واإلطالع  املعلومة 
القصوى.  اقتضته الرضورة  إال ما  نطاق االستثناءات 

املادة )3(

• أسبقية قانون احلق يف احلصول عىل املعلومات عىل 	
القوانني األخرى. املادة )44(

نطاق  يكون  أن  جيب  باالستثناءات،  يتعلق  فميا 
االستثناءات الواردة يف قانون احلق يف احلصول عىل 
املعلومات حمدودًا للغاية وأن تكون هذه االستثناءات 

متعلقة بالدوايع التالية:

• اليت 	 والتحقيقات  القضائية  التحقيقات  القويم،  األمن 
تنفذها جهات إنفاذ القانون. املواد )19 و22(

• املصاحل االقتصادية واملالية. املادتني )23 و24(	

• السياسة اخلارجية والعالقات الدولية. املادة )20(	

• اخلصوصية. املادة )26(	

فميا يتعلق بإجراءات احلصول عىل املعلومات، جيب 
أن يتضمن قانون احلق يف احلصول عىل املعلومات 

عىل ما ييل:

• شفاهًة. 	 أو  خطيًا  تقدم  اليت  الطلبات  حول  إرشادات 
املادتني )11 و12(.

• إطار زمين معقول لتقدمي الطلبات ومواعيد الرد والفرتات 	
الالزمة للرد عىل هذه الطلبات من قبل اإلدارة املختصة. 

املادة )13(.



وهيلع يويص املركزان السلطات الفلسطينية بإتباع اخلطوات 
التالية:

البدء بعملية مراجعة هبدف إقرار نخسة هنائية من مسودة . 1
القانون

املشاركة يف معلية مشاورات عامة حول احلاجة إلقرار . 2
مسودة القانون هذه

إقرار مسودة قانون احلق باحلصول عىل املعلومات. 3

مرور . 4 مع  يعمل  بالقانون  املقر  اجلديد  النظام  أن  مضان 

حيث  من  الفلسطيين  املجمتع  توقعات  تلبية  عىل  الوقت 
تعزيز الشفافية واملسائلة يف معل املؤسسات العامة، مبا 

فهيا مؤسسات قطاع األمن.

يؤكد املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية )مدى( 
املسلحة  القوات  عىل  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز 
)DCAF( عىل استعدادمها لتوفري املساعدة والدمع للسلطات 
ترشيعات  إعداد  يف  املعنية  اجلهات  ومجيع  الفلسطينية 

إعالمية فلسطينية حترتم املعايري الدميقراطية املدنية.
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الفصل األول
أحاكم عامة

املادة )1(: تعاريف

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

السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة: 

املفوض العام لملعلومات. املفوض العام: 

مكتب املفوض العام لملعلومات. املكتب: 

مجيع الوزارات، واإلدارات، واألجهزة  املؤسسة العامة: 
واملؤسسات  والرقابية،  التنفيذية 
والتنفيذية،  والقضائية  الترشيعية 
واهليائت احمللية، ومؤسسات املجمتع 
والنقابات  اخلريية  )امجلعيات  املدين 
متويال  تتلىق  جهة  واية  واالحتادات( 
اليت  الدولة، واملؤسسات اخلاصة  من 
أشغاال  تؤدي  أو  عاما  مرفقا  تدير 
مساس  ذات  معلومات  متتلك  أو  عامة 
العامة،  والسالمة  بالصحة  أو  بالبيئة 
املفوض  يعتربها  مؤسسة  أية  أو 
العام مؤسسة عامة لغايات تنفيذ هذا 

القانون.  

املؤسسة  قبل  من  املعني  املوظف  املوظف املختص: 
العامة للنظر يف طلبات احلصول عىل 

املعلومات. 

مناصب  يتولون  الذين  االخشاص  الخشصية العامة: 
اكملوظفني  الدولة  يف  عامة  قيادية 
العليا  الوظيفية  الفائت  من  العامني 
واعضاء  حمكهم  يف  ومن  واخلاصة 
الوزراء  وجملس  الترشييع  املجلس 
الرائسة  ومؤسسة  القضاء  وجملس 

او  العسكرية  املؤسسة  يف  والقادة 
يف  قيادية  سياسية  مراكز  يتوىل  من 
او  النقابات  او  السياسية  االحزاب 
االعتبارية  الخشصيات  االحتادات 
اية خشصية  او  املجمتع  يف  املعروفة 
اخرى يعتربها القضاء خشصية عامة 

لغايات هذا القانون.

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

يف نطاق املعلومة وفقا هلذا القانون.

ذوي  متكن  اليت  الصيغة  ويه  الصيغة البديلة: 
اإلحتياجات اخلاصة من اإلطالع عىل 

املعلومة املطلوبة.

 املادة )2(: غايات القانون

هيدف هذا القانون إىل:

متكني االخشاص من ممارسة حق احلصول عىل املعلومات . 1
املوجودة لدى املؤسسات العامة وفقا ألحاكم هذا القانون.

العامة . 2 املؤسسات  يف  واملساءلة  الشفافية  روح  بث 
الفلسطينية وتجشيع اإلنفتاح عىل الشعب.

املادة )3(: الكشف املطلق عن املعلومات

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

هذا القانون.
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املادة )4(: املوظف املختص

عىل املؤسسة العامة أن تعني موظفا خمتصا للنظر يف طلبات 
للبحث  الالزمة  الصالحيات  املعلومات، متنحه  احلصول عىل 

والوصول إىل املعلومة املطلوبة.

املادة )5(: تنظمي املعلومات وترتيهبا

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

أمكن ذلك.

املادة )6(: تدريب املوظف املختص

تتعلق  ملوظفهيا  تدريبية  دورات  تنظمي  العامة  املؤسسات  عىل 
من  االخشاص  ومتكني  املعلومات  عىل  احلصول  بأمهية حق 
ممارسته، وكيفية حفظ املعلومات و السبل األفضل واألرسع 

إلستخراجها.

الفصل الثاين
مبادىء احلق يف اإلطالع

املادة )7(: وجوب النرش

يتوجب عىل املؤسسات العامة نرش تقارير سنوية تتضمن عىل األقل:

معلومات إدارية حول آلية معل املؤسسة العامة تتضمن . 1
واملوازنات،  املدققة،  واحلسابات  واألهداف،  التاكليف، 
املستفيدين،  مجهور  مع  والعالقة  العمل  واجراءات 

واإلجنازات، واملعيقات.

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

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

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

تقارير اهليائت واملؤسسات الرقابية الرمسية حبق املؤسسة . 5
العامة.

أية معلومات أخرى يرى املفوض العام رضورة نرشها.. 6

املادة )8(: نرش تقارير املؤسسات الصناعية

تنرش  أن  واخلاصة،  مهنا  العامة  الصناعية،  املؤسسات  عىل 
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

املادة )9(: فتح اإلجمتاعات العامة أمام امجلهور

يتوجب عىل لك مؤسسة عامة تعقد إجمتاع عام، أن تعلن عن 
أن مينع  وال جيوز  منه،  واهلدف  اإلجمتاع  هذا  وماكن  موعد 
لإلستثناءات  وفقا  إال  اإلجمتاع  هذا  حضور  من  امجلهور 

احملددة يف هذا القانون.

املادة )10(: محاية املخرب

جيب محاية املوظف الذي يفيش مبعلومات حول خمالفات . 1
أو انهتااكت ترتكب ضد القانون وال جيوز إيقاع أية عقوبة 
خشصية او وظيفية حبقه حىت لو تبني ان املعلومات غري 

حصيحة ما دام هذا الكشف مت حبسن نية.

ال جيوز الكشف عن مصادر معلومات الصحفيني اال بناء . 2
عىل طلب املصدر نفسه أو قرار من احملمكة اذا اكن من 
شأن الكشف عهنا منع وقوع جرمية متثل جناية، أو توفرت 
لملحمكة معطيات تشري اىل أن الصحيف حصل عىل هذه 
املعلومات بطريقة خمالفة للقانون، وجيوز ملصدر املعلومات 
يف هذه احلالة ان يشرتط عىل احملمكة ابقاء امسه رسيا.

ال يتحمل أي خشص حصل عىل معلومات صنفت مبوجب . 3
القانون بأهنا رسية أية مسؤولية قانونية ما دام وصوله اىل 
هذه املعلومات مل يكن حبمك وظيفته، ومل يقم بأمعال خمالفة 
للقانون يف احلصول علهيا، وقام بنرشها هبدف اطالع 

امجلهور علهيا.

الفصل الثالث
طلب احلصول عىل املعلومات

املادة )11(: تقدمي الطلب

يقدم طلب احلصول عىل املعلومات بشلك مكتوب إىل املؤسسة 
العامة اليت تستحوذ عىل املعلومة، وجيوز لملؤسسات العامة 
الطلبات بشلك خيط من خالل وسائل االتصال  تقدمي  قبول 
االلكرتونية، وجيب أن حيتوي هذا الطلب عىل تفاصيل اكفية 

متكن املوظف املختص من استخراج املعلومة جبهد بسيط.

املادة )12(: االشعار باستالم الطلب

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

والفرتة الالزمة للرد عىل الطلب.

املادة )13(: الرد عىل الطلب

عىل املوظف املختص الرد عىل الطلب خالل 7 ايام من تارخي 
تقدميه، وجيوز لملوظف متديد هذه الفرتة ملرة واحدة وملدة ال تزيد 
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عن 7 ايام، إذا اكن الطلب يتضمن عددا كبريا 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(: املوافقة عىل الطلب

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

األخرى تدخل يف نطاق اإلستثناءات احملدد يف هذا القانون.

املادة )15(: كيفية تقدمي املعلومة

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

نسخ من املعلومات املطلوبة. 

املادة )16(: الصيغة البديلة لملعلومة

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

التحويل عىل نفقته اخلاصة.

املادة )17(: احالة الطلب اىل مؤسسة اخرى

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

أحيل هلا الطلب. 

املادة )18(: رفض الطلب

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

خيرج السبب عن:

أن املعلومة ليست حبوزة املؤسسة.. 1

احملدد . 2 اإلستثناءات  نطاق  يف  تقع  املطلوبة  املعلومة  أن 
يف هذا القانون. موحضا له نوع االستثناء وصلة املعلومة 

املطلوبة به.

الفصل الرابع
اإلستثناءات

املادة )19(: األمن الوطين والنظام العام

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

ويمشل ذلك:

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

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

واخلاريج وفقا للقوانني النافذة.

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

املادة )20(: املعلومات اليت ختص طرف اجنيب

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

عىل ان يقدم املوظف املختص ما يثبت وجود هذه االتفاقية. 

املادة )21(: املعلومات اليت تعود ألكرث من 20 سنة

املعلومات، يف  الكشف عن  املختص رفض  ال جيوز لملوظف 
إذا  القانون،  من هذا  )19 و20(  املادتني  املذكورة يف  احلاالت 
وتعود  العامة  املؤسسة  حبوزة  تزال  ال  املعلومات  هذه  اكنت 
ألكرث من عرشين سنة، إال يف احلاالت اليت يقتنع فهيا املفوض 
لفرتة زمنية أخرى  املعلومات رسية  إبقاء هذه  العام برضورة 
قابلة للتجديد. عىل ان يكون قراره مربرا وموحضا فيه السبب 

للتجديد.

املادة )22(: املعلومات اخلاصة بالتحقيقات القضائية

حيق لملوظف املختص يف املؤسسات العامة اليت تتوىل مهمة 
التحقيق يف اجلرامئ وضبط املخالفات والقيام باألمعال الرشطية 
رفض كشف املعلومات إذا اكن هذا الكشف يشلك رضرا عىل 
الكشف  هذا  إذا مس  أو  املطلوبة،  املهامت  وتنفيذ  التحقيقات 
بمسعة أخشاص مل تثبت إدانهتم بعد. وجيوز للنائب العام أن 
يصدر أمرًا جبواز النرش بشأن التحقيقات اليت جترهيا النيابة 

يف قضايا الرأي العام وقضايا الفساد.

املادة )23(: قضايا األمن اإلقتصادي 

املختص  لملوظف  النافذة، حيق  القوانني  مع  يتعارض  ال  مبا 
رفض كشف أي معلومة حتتوي عىل أرسار مهنية أو جتارية 
ختص املؤسسة العامة او األرسار اليت يؤدي كشفها إىل إحلاق 
أرضار مادية باملصاحل اإلقتصادية للدولة، أو بقدرهتا عىل إدارة 

كفة اإلقتصاد الوطين.
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املادة )24(: األرسار التجارية

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.

املادة )25(: الشؤون الداخلية لملؤسسة

تتعلق  اكنت  إذا  املعلومة  كشف  رفض  املختص  لملوظف  جيوز 
بالشؤون الداخلية لملؤسسة وموظفهيا واألوامر الداخلية واملناقشات 
واملقرتحات األولية الالزمة الختاذ القرار، عىل ان يمت الكشف عن 

تلك املعلومات عند االنهتاء من اختاذ القرار وصدروه رمسيا.

املادة )26(: اخلصوصية

جيب عىل املوظف املختص رفض الكشف عن أية معلومة . 1
ثالث او ختص احلياة اخلاصة لالفراد او  ختص طرف 

سالمهتم إال يف احلاالت التالية:

إذا وافق الخشص صاحب العالقة عىل هذا الكشف. أ. 

إذا اكنت هذه املعلومة منشورة بشلك علين. ب. 

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

إذا اكن مقدم الطلب وصيا عىل الطرف الثالث. د. 

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

ال جيوز معاقبة أي خشص حبجز حريته، اذا اكن حصوله . 2
عىل املعلومات او نرشه هلا اكن هبدف اطالع امجلهور 
ثبت عدم  لو  عىل معلومات ختص خشصية عامة، حىت 
حصة هذه املعلومات، وتفرض هيلع عقوبة الغرامة املالية 

وفقًا ملا ينص هيلع القانون.

الفصل اخلامس
 املفوض العام لملعلومات

املادة )27(: مكتب املفوض العام لملعلومات

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

الوطنية الفلسطينية. 

املادة )28(: صالحيات املكتب

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

الصالحيات التالية:  

وضع وتنظمي وتنفيذ الرباجم واخلطط والسياسات اخلاصة . 1
بالدفاع عن حق الفرد باحلصول واإلطالع عىل املعلومات.

يف . 2 احلق  أمهية  حول  املواطن  لدى  الويع  ورفع  تثقيف 
احلصول عىل املعلومات والنتاجئ اإلجيابية ملامرسته عىل 

صعيد الفرد واملجمتع والدولة.

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

املعلومات. 

رصد املخالفات ونرش التقارير والدراسات اليت تتضمن . 4
عىل  احلصول  يف  احلق  يف  احلق  ممارسة  معيقات 

املعلومات وكيفية التغلب علهيا.

املادة )29(: مقر املكتب

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

املادة )30(: اعتبار املكتب جهة استئناف

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 )31(: مواعيد االستناف

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

الطلب يف إستئنافه.

املادة )32(: الرد عىل االستئناف

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

أسباب الرفض.

املادة )33(: تعيني املفوض العام لملعلومات

رئيس  من  بقرار  يعني  املعلومات،  عام  مفوض  املكتب  يرتأس 
الفلسطيين ملدة  الوزراء ومصادقة املجلس الترشييع  جملس 
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الوطنية، ورئيس جملس الوزراء، 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 )40(: رسوم طلبات احلصول عىل املعلومات

احلق يف احلصول عىل املعلومات هو حق جماين، وجيب أن 
ال تزيد تلكفة احلصول عىل املعلومة عن التلكفة احلقيقة لعملية 

النسخ او الصور املطلوبة وفقا لقميهتا يف السوق. 

املادة )41(: رسوم االستئناف

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

الفصل السابع
أحاكم ختامية

املادة )42(: الطعن بقرارات املفوض العام

االداري،  القضاء  امام  العام  املفوض  بقرارات  الطعن  جيوز 
مكا جيوز لالخشاص الطلب اىل احملمكة رفع الرسية عن اية 
معلومة جحتب عهنم بدعوة اهنا رسية وفقا لالستثناءات الواردة 

يف هذا القانون

تقدمي  عن  ميتنع  الذي  املوظف  معاقبة   :)43( املادة 
املعلومات وفقا هلذا القانون

املطلوبة عىل حنو  املعلومة  يعترب لك موظف ميتنع عن تقدمي 
يتعارض مع هذا القانون او يقدم معلومة غري حصيحة او اكذبة 
بأنه اقرتف خمالفة تستوجب العقوبات التأديبية املنصوص علهيا 

قانونا حبقه.

املادة )44(: االلغاء

يلىغ لك حمك يتعارض مع أحاكم هذا القانون.

املادة )45(: اللواحئ التنفيذية

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

املادة )46(: النفاذ والتنفيذ والنرش

عىل مجيع اجلهات املختصة لك فميا خيصه تنفيذ أحاكم هذا 
القانون. ويعمل به بعد سنة من تارخي نرشه.

أربعة سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط. وحيدد يف القرار 
راتبه وحقوقه املالية األخرى.

املادة )34(: مهام املفوض العام

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

خاص هبم.

املادة )35(: تفرغ املفوض العام للعمل

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

منصب أو وظيفة سواء بأجر أو بدون أجر.

املادة )36(: انهتاء خدمات املفوض العام

تنهتي خدمات املفوض، حمكا، يف احلاالت االتية:

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

إذا مارس أمعال أية وظيفة أو منصب آخر.. 2

إذا جحر هيلع أو أعلن إفالسه.. 3

املادة )37(: الزامية توصيات املفوض العام

تعترب القرارات الصادرة عن املفوض العام ملزمة لملؤسسات 
العامة اكفة.

املادة )38(: اختصاصات املفوض العام

لغايات تنفيذ املفوض العام ملهامه فإنه يمتتع بالصالحيات االتية:

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

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

الطلب اىل جهات االختصاص بإحالة املسؤولني عن إخفاء . 3
أو تعديلها بشلك خمالف حلقيقهتا  أو إتالف املعلومات 

بقصد الهترب من تقدميها إىل القضاء.

الدولة اكلوزراء ومن يف . 4 كبار مسؤويل  اإلستيضاح من 
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، أن يتقدم 
بتقرير فوري إىل رئيس السلطة أو رئيس جملس الوزراء، 

أو املجلس الترشييع إلختاذ اإلجراءات املناسبة.

املادة )39(: تقدمي التقارير الدورية

يلزتم املفوض العام بنرش وتقدمي تقارير دورية لك ستة أهشر 
السلطة  ورئيس  الفلسطيين،  الترشييع  املجلس  من:  إىل لك 
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النطاق والتعريفات  .1

اإلرساء من خالل الدستور  1-1

هل يشري القانون إىل مادة يف الدستور )القانون   -
األسايس(، تضمن حق الوصول إىل املعلومات؟

مبدأ احلد األقىص لإلفصاح  2-1

األقىص  »احلد  مبدأ  عىل  القانون  يمشل  هل   -
لإلفصاح«؟

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

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

ما يه التعريفات األخرى ذات العالقة هبذا األمر؟  -

االلزتام بالنرش  .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 املسوئلني  3-3

هل حيدد القانون الزتام املؤسسات العامة بتدريب   -
مسوئلهيا عىل التعامل مع طلبات احلصول عىل 

املعلومات؟

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

هل حيدد القانون الرسوم اليت يتوجب عىل 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

هل يعرض القانون قامئة لالستثناءات عىل احلق   -
يف احلصول عىل املعلومات؟

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

القويم؟

محاية املخربين  .6

هل حيدد القانون إجراءات محلاية املخربين؟  -

12

امللحق 1

االستبانة اليت قام املشاركون مبلهئا يف ورشات العمل اليت عقدها مركز جنيف للرقابة الدميقراطية 
عىل القوات املسلحة ومركز مدى خالل العامني 2012-2011



)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 
املستوينينْ الوطيّن والدويّل، وإعداد التوصيات السياساتية وتنفيذ الرباجم اليت تسهتدف تقدمي االستشارات واملساعدة للدول يف هذا 
املضامر. ويضّم 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. 

املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية )مدى(

تأسس املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية )مدى( يف عام 2006 هبدف دمع ومساندة الصحفيني الفلسطينيني الذين يتعرضون 
باسمترار للقمع واالضطهاد يف رصاعهم لنيل حرية التعبري. تمتثل رؤية مدى يف وضع حد لالنهتااكت املرتكبة حبق الصحفيني ودمعهم 
يف أداء معلهم، إضافًة إىل كرس أمناط وأشاكل الرقابة الذاتية اليت ميارهسا الصحفيون خوفًا من االنتقام أو العقاب، ومساعدة اإلعالم 

الفلسطيين يف استعادة دوره كسلطة رابعة.

)DCAF( مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة
Rue de Chantepoulet 11

P.O. Box 1360
1211  Geneva 1

+41 22 741 77 00
+41 22 741 77 05

www.dcaf.ch

مكتب رام اهلل
شارع املعارف 34

رام اهلل / البرية
الضفة الغربية

فلسطني
تلفون: 6297 295 )2( 972+
فاكس: 6295 295 )2( 972+

املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية )مدى(
فلسطني - رام اهلل - يح املصايف

معارة بيت اسيا،
طابق 3، مكتب 304

ص.ب: 1464 رام اهلل
اهلاتف: 97022976519

رمق الفاكس: 97022976519
info@madacenter.org :الربيد اإللكرتوين

http://www.madacenter.org :الصفحة االلكرتونية


