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تمھید

مقّدمة 

اإلقليمية حول  دوناإلقليمية أو وألة من األحكام اليت جتسد املعايري الدولية مفصّ جمموعة بارة عنموذجي عالقانون النّ 

العتماد الدول  الضرورة، ''منوذجوكما توحي بذلك كلمة سري اعتماد تشريعات وطنية. لغرض تيصيغت موضوع معني، 

هكذا، على و دولة.  لكلّ القانونية وغريها  الوقائعتناسب مع تكييفه لكي يميكن إمنا ، و الدقيق لقانون النموذجي يف شكلهل

القانون النموذجي فلى الدول األطراف، فرض التزامات عتملزمة مبجرد التصديق عليها و تصبح عكس املعاهدات، اليت 

 إىليف ترمجة االلتزامات الناشئة عن املعاهدات الدولية  واضعي القواننيترشدأداة لتكون ضعت خصيصا وثيقة غري ملزمة وُ 

.مفصلة ةوطني اتتشريع

ختاذ تدابري تشريعية، أو إبطراف الدول األاألفريقي)  (امليثاق والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاقمن  ١تُلزم املادة و 

اللجنة َسَعت ǄƬǳȏ¦�¦ǀđ� ƢǧȂǳ¦�Ŀ�¾Âƾǳ¦�̈ƾǟƢǈŭ¦¿��و فيه. املكرَّسة احلقوق والواجبات واحلريات نفاذ "إلمن التدابري غريها 

لتوسع يف ، إىل ا١٩٨٧عام من نوفمرب الثاين/ تشريناألفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب (اللجنة األفريقية)، منذ إنشائها يف 

 مبادئ إعالناعتماد "القانون غري امللزم". ومن األمثلة على ذلك بنطاق ومضمون بعض احلقوق الواردة يف امليثاق األفريقي 

من امليثاق األفريقي  ٩املادة ُيكّمل ل ٢٠٠٢ سنةاعتمدته اللجنة األفريقية  ذي(اإلعالن)، الأفريقيا يف التعبري حرية بشأن

�ƢēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦�ƨǷǄǴŭ¦�Śǣ�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǺǷ�ǽŚǣÂ�ÀȐǟاإل وبينما أسهباملعلومات".  تلقيكل فرد احلق يف اليت تنص على أن "ل

ال تقدم توجيهات  هذه الصكوكإن فمبوجب امليثاق األفريقي،  األطرافالتزامات الدول  يف النص علىاللجنة األفريقية 

اعتماد القانون وب. الداخليعلى الصعيد هذه االلتزامات ذ نفاإلات اليت جيب سّنهاالتشريعومضمون بشأن شكل حمّددة 

 ضمونتقدمي مباللجنة األفريقية خطوة أبعد من اإلعالن، َخَطت أفريقيا، اخلاصة باملعلومات احلصول على النموذجي بشأن 

ترك و لى املعلومات، ع صولاللتزامات التشريعية للدول األعضاء يف امليثاق األفريقي فيما يتعلق باحلق يف احللمفصل وعملي 

«�فهذه القوانني للدول األطراف كل على حدة.  سُتعتمد فيهالذي الشكل  ǂǗ�ƨǳÂ®�ǲǯ�ȄǴǟ�Ƥ Ÿ��» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�ȆǨ

هذا القانون النموذجي استنادا إىل أحكام الدستور وبنية نظامها  تلزم ملضمونحتديد طبيعة ونطاق التعديالت اليت قد 

Ƣđ�́ ƢŬ¦�ňȂǻƢǬǳ¦.

ظاهرة حديثة العهد  القارة يف املشرتكة األمهية ذات املسائل بشأن األفريقي االحتاد قبل من النموذجية لقواننيا اعتماد ال يعدّ 

 األحيائية السالمة بشأن النموذجي األفريقي االحتاد قانون النموذجية لقواننيل السابقة األمثلة فمن .من األحوال حالبأي 

 ولتنظيم واملربني واملزارعني احمللية ¦ƢǠǸƬĐ© حقوق حلماية األفريقي النموذجي والقانون٢٠٠٠،١ عاملا تكنولوجيال جمال يف

 حتديد أجل من النموذجية القوانني استخدام أمهيةب أفريقيا يف متزايد اعرتاف هناكو ٢٠٠٠.٢البيولوجية  املوارد على احلصول

١
>http://www.au.int/en/dp/hrst/sites/default/files/٢٠٠١-

OAUModelLawSafetyBiotechnology.pdf<.
٢

>http://www.au.int/en/dp/hrst/sites/default/files/٢٠٠١-
OAUModelLawSafetyBiotechnology.pdf<.



٨

 أفريقي منوذجي قانون الصياغة اجلارية ملشروع منذلك  يتضح ،كمااإلقليمية املعايري مع يتفق مبا الوطنية التشريعاتصياغة 

٤.املعاهدات على التصديق بشأن وطين أفريقي منوذجي قانون ومشروع٣اإلرهاب ملكافحة

صياغةالعملية 

شرين ت ٢٤إىل  ١٠يف الفرتة من املعقودة  ٤٨العادية  ا���٤٧ē°Â®�¾Ȑƻ-د( ١٦٧قررت اللجنة األفريقية، مبوجب القرار 

فت اللجنة يف كلّ و . يف أفريقيااملعلومات  ي يتعّلق باحلصول علىمنوذجقانون عملية صياغة  أن تبدأ،٢٠١٠نوفمرب الثاين/

.قيادة هذه العمليةباخلاص)  ة(املقرر  أفريقيا يف املعلومات على واحلصول التعبري حبرية ةاملعني ةا اخلاصēقرارها مقرر 

جامعة يف ونصف بتنسيق مركز حقوق اإلنسان،  سنتني طويلة استغرقت صياغة عملية نتاج النموذجي القانون ويُعد

معين باحلصول مل اإنشاء فريق ع إىلوهلا أفضى ألخرباء، ل. وعقدت عدة اجتماعات ةاخلاص ةبريتوريا، حتت إشراف املقرر 

النموذجي. وقدم هذا املشروع األول  لقانونلمشروع أويل صياغة بني مكلف ،من عشرة أعضاء خرباءعلى املعلومات ُمكوَّن 

ē°Â®�Ŀ�ƨȈǬȇǂǧȋ¦�ƨǼƴǴǳ¦�ń¤�ǪƷȏ�ƪ ǫÂ�Ŀأبريل نيسان/اليت عقدت يف باجنول، غامبيا يف التاسعة واألربعني العادية  ا

٢٠١١.

 نغالوالس وكينيا موزمبيق يف إقليميةدون  مشاورات أربع عقدت املصلحة، أصحاب مع من التشاور املتعّمق املزيد لضمانو 

. النموذجي القانون مشروع اآلراء يف من أجل تبيان ،٢٠١٢ يونيوحزيران/و  ٢٠١١ يونيوحزيران/ بنييف الفرتة  وتونس،

 ونظر الفريق. النموذجي القانون مشروع على لتعليقمن أجل ا عامة دعوةاألفريقية  جنةلوّجهت الذلك، إىل باإلضافةو 

  .النموذجي للقانون النهائي النصأفادت يف وضع و  العامة الدعوة بعدو  وراتاملشا هذه بعد الواردة اآلراءيف  العامل

  ألفريقيا المعلومات على الحصول بشأن نموذجي قانون إلى الحاجة

 األفريقية لدولا  اضطالع يتزايد موضوعوهو واإلقليمي، الدويل متزايدا على الصعيدين قلقا املعلوماتعلى  صولاحل يثري

 احلكم تعزيزب املناسب، النحو التشريعات املتعلقة باحلصول على املعلومات على عد تنفيذيَ و . ة بشأنهعيالتشري اتاإلصالحب

 فضحبو . العامة الشؤون يف أكرباجلمهور بقدر  ومشاركة واملساءلة الشفافية وتعزيز املعلومات، إدارة حتسنيعن طريق  الرشيد

إىل و  العامة، للموارد أفضل إدارة إىل واملساءلة الشفافية زيادة تؤدي أن رجحامل من املوارد، تدبري وسوء اإلدارة وسوء الفساد،

  .القارة يف التخلف على القضاء يف واملسامهة بقدر أفضل واالجتماعية االقتصادية باحلقوق التمتع

-icahttp://www.afr
٣

/december/counterterrorism/Communiqu%C٢٠١٠union.org/root/au/Conferences/
eng.pdf٢٠Terrorism%٪٢٠٩A٣٪.

.>pdf.٢٠١٧٧٪http://www.au.int/en/sites/default/files/PR<متاح على املوقع٤
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 العتماد األولوية بإعطاء األطراف الدول قيام ضرورة اإلقليمية املعاهدات من العديد ترددت يف األخرية، السنوات يفو 

 بشأن األفريقي فامليثاق. اخلدمات تقدمي وضمان الفساد وحماربة الدميقراطية سياق يف املعلومات قوانني تتعّلق باحلصول على

 صولواحل والشفافية،املواطنني، ملشاركة" الالزمة الظروف تعزيز أهدافه يُعّد أحد الذي ، واحلكم واالنتخاباتة الدميقراطي

االضطالع و  الربامج تنفيذب "األطراف الدول ملزِ يُ ،' العامة الشؤون إدارة يف واملساءلة التعبري وحرية ومات،املعل لىع

 من ٩ املادة تُلزموباملثل، ".للمساءلة وخاضعة شفافة إدارة ضمان خالل من الرشيد احلكم تعزيز إىل الرامية األنشطةب

 يف احلق إنفاذ أجل من وغريها التشريعية التدابري" باختاذ األطراف الدول دالفسا ومكافحة ملنع األفريقي االحتاد اتفاقية

 امليثاقفإن  ، ذلك من واألهم. "الصلة ذات واجلرائم الفساد مكافحة يف للمساعدةالالزمة  علوماتامل على مجيع صولاحل

 ذلك كان وإن املعلومات، على احلصول يف للحقكامالً اً قسم صخيصّ العامة،  واإلدارة اخلدمة ومبادئ قيمبشأن  األفريقي

 وامليثاق األفريقي الشباب ميثاق مثل أخرى قارية معاهداتعدة عرتف ت ذلك، على وعالوة. العامة اإلدارة سياق يف

 أمهيةب أيضا أفريقيا يف املرأة حقوق بشأن الشعوبو  اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق وبروتوكول إلحصاءا بشأن األفريقي

  .األفريقي السياق يف  املعلومات على احلصول

 على أن تتخذ الفساد مكافحةبشأن  األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة بروتوكول ينص اإلقليمي، دون الصعيد علىو 

 فرص مكافحة لتسهيل ، املعلومات على صولاحل تعزيزمن أجل  آليات ودعم وترسيخ إلنشاء تدابري' األطراف لدولا

 إطار إجياداملتعلق ب أفريقيا غرب لدول االقتصادية للجماعة التكميلي القانون مشروعفإن  وباملثل،٥'.ليهاع والقضاء الفساد

 املعلومات على باحلصول املتعلقة الرئيسية اإلقليمية دون عايريامل ددحي علوماتامل على احلصول يف واحلق التعبري حلرية موحد

.ƢēƢǟ¦ǂǷ األعضاء على الدول يتعني اليتو 

عن طريق  املعلومات لىع صولاحل بشأن اإلقليمي ودون اإلقليمي الرتكيز الزدياد األطراف الدول بعض وبينما استجاب

املتعلق ¦�ȆǠȇǂǌƬǳ¦�¾ƢĐفإن وبالتايل لقيام بذلك. الدول عن ا معظم ختّلفاملعلومات، لىع صولاحلقوانني تتعّلق بسنّ 

من أصل  األفريقي االحتاد يف دولة من الدول األعضاء ١١مل تعتمد إال  ،ئيلضجمال  لى املعلومات يف أفريقياعصول حلبا

قوانني تتعلق ) وزمبابوي أوغندا،تونس،أفريقيا، جنوب رواندا،نيجرييا،النيجر،ليبرييا،غينيا،إثيوبيا،أنغوال،( دولة ٥٤

والتزال القوانني املتعلقة باحلصول . والدولية يميةاإلقل لمعايريل االمتثال من خمتلفة بدرجاتوذلك  املعلومات،باحلصول على 

  .التشريعية العملية من خمتلفة مراحل يف معّلقة األطراف الدولعلى املعلومات يف العديد من 

  النموذجي القانون الهدف من هذا

  :النموذجي القانون هذا وضعل الرئيسية األسباب بعض يلي فيما

)(د) ١(٤املادة   
٥
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 التشريعات واستعراض احلصول على املعلوماتاملتعلقة باجلديدة  التشريعات وضع عملية توجيه

  املوجودة
 عملية يف األطراف الدول اعتمدت املعلومات، على سّن قانون بشأن احلصوليوّجه إقليمي تشريعي إطار غياب يف

 من العديد أن النتيجة وكانت  .أخرى قضائية واليات يف ضعتوُ  املعلومات على باحلصول متعلقة تشريعاتاعتمادها على 

 سوء مثل عواملكاف  حنو تراعي على ال أفريقيا يف املعلوماتباحلصول على  الصلة ذات القوانني ومشاريع القائمة القوانني

 القيود وكذلك والفقر، األمية من عالية ومستويات أفريقيا، يف العامة اخلدمة يف املتغلغلة السّرية وثقافة السجالت حفظ

 معاجلتها وجيب أفريقيا أحناء مجيع يفتُعّد واقعًا  العوامل هذهلكن . األفارقة ملعظمبالنسبة  لعدالةا إىل بالوصول املتعلقة

  .القارة يف املعلومات لىيتعلق باحلصول ع تشريع أي فعالية لضمان

 الصلة اتذ القضايا ميعجل السياسات وواضعي التشريعات صائغي معاجلة كفالة إىل النموذجي القانون هذا يهدف وبالتايل

 لقياس امعيارً يعّد  أنه كما. املعلومات على صولاحلاملتعلقة بللقوانني  همواستعراض ماعتماده لدى األفريقي السياقب

األفريقي للقوانني  االحتاد يف األعضاء الدول واستعراض اعتماد يف اإلنسان حلقوق والدولية اإلقليمية لمعايريل االمتثال

  .لوماتاملع لىاملتعلقة باحلصول ع

أنَّه  بيد. الوطنية للتشريعات أساساً  لشكّ يُ  أن ميكن اً"هز "جا مثاالً  كونلي "قانون" صيغةيف  النموذجي القانون وقد جاء

 أو "قانون" أو أمر"" " أورسومم" باستخدام الداخلي وطينال نظامال مع يتماشى مبا الشكل هذا تغري أن للدول جيوز

  .املثال سبيل ىعل "مدّونة"

املتعّلقة باحلصول على املعلومات القوانني اعتماد شجعت  للدعوة أداة

ُيربزوأن  حمددة، وطنية سياقات ضمن املعلومات على احلصول أمهية على الضوءأن يسّلط  النموذجي القانون هذان شأمن 

 النموذجي القانون ذاه يهدف ولذلك. القائمة القوانني استعراض أو املعلوماتاحلصول على بشأن قانون  اعتمادضرورة 

 على احلصول بشأن العام النقاش لتحفيز أفريقيا عرب املعلوماتاحلصول على للمدافعني عن حق  أداة مبثابة يكونأن إىل 

 احلصول يف احلق�Ƣđ�ǶǈƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǴǷƢǌǳ¦�ƨǠȈƦǘǳƢƥيرمي هذا القانون النموذجي إىل التوعية و . الوطين املستوى على املعلومات

  .العدالة لنظام الفعال واألداء والتخلف اخلدمات تقدمي ضعف مثل قضاياعاجلة م يف احلق هذا إمكاناتبو  ،تاملعلوما على

  املمارسات فضلأل جتميع

يهدف أبضاً  بل ،فحسب القائمة القوانني مراجعة أو تعديل أو اعتماد يف الدول توجيهإىل  النموذجي ال يهدف القانون

 أفريقيا يف القائمة القوانني وتنفيذ اعتماد من انبثقتاليت  التشريعية، الصياغة حيث من ات،املمارس أفضل ىلإ االستناد إىل
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 احملتملة التحديات من التخفيف يف األطراف الدول مساعدةإىل  النموذجي القانون يسعى الصدد، هذا يفو . ملالعا وحول

 أثبتت اليت األحكام تعزيز مع ، أخرى قضائية واليات يف املناسبة املستفادة الدروسإىل  باالستناد، الشائعة املآزق وجتنب

.وخارجها القارة داخل القائمة التشريعات تنفيذ يف فعاليتها

ǄȇǄǠƫ�ƲĔ�½ŗǌǷ�ǪȈǈǼƫÂ�śǻ¦ȂǬǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ȄǴǟ�¾ȂǐūƢƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦

املنتَخبني نيمثلامل ومن حماسبة القرار، صنع عملية يف املشاركة يف حقهم من املواطنني رمحي املعلومات على احلصول عدمإن 

هذه  تسودو . الوطنية املوارد تدبري وسوء اإلدارة سوءو  الفساد، ظّلها ينمو يفقد  مؤاتية بيئةيهيئ و  تقصريهم أو مأفعاهل على

ǳ¦» Âǂǜ�ń¤�ƾƷ� ƢƳ°¢�ǞȈŦ�Ŀ�ŚƦǯ��ƢȈǬȇǂǧ¢�ƢŲ�ǲǠŸ�®ƢǸƬǟ¦�Ǟȇǂǌƫ��ÀƘǌƥū¦¾Ȃǐ�ǟȄǴ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƴĔ ًل حل اً مشرتك ا

.مشرتكة مشكلة

ويف نفس الوقت يرتك  أفريقيا، يف املعلومات لىع صولاحلبشأن  النهج وحدة تعزيز إىل النموذجي القانون هذا لذلك يسعى

�¾ƢĐ¦¾ÂƾǴǳ�» ¦ǂǗȋ¦��ȆǰǳǦ ȈǰƬƫ�ǞǷ�¿ƢǰƷ¢�ÀȂǻƢǬǳ¦�ȆƳ Ȃ̄ǸǼǳ¦�ȄǴǟ�² ƢǇ¢�ƢȀǸǜǻ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƢǿǂǗ¢Â�ƨȇ°ȂƬǇƾǳ¦�ƨǏƢŬ¦�

Ƣđ�

الخاتمة

 الطريقة كانتمهماو . كّليا أو جزئياً   وهلا أن تعتمده. تكيفه أو هو كما النموذجي القانون هذا أن تعتمد األعضاء للدول

Ŗǳ¦�°ǂǬƫ�ǲǯ�ƨǳÂ®�Ƣđ�¿ƾƼƬǈƫ�À¢�ÀȂǻƢǬǳ¦��ȆƳ Ȃ̄ǸǼǳ¦�ȏ�ƾƥ�ǺǷ�¾ǀƥ�®ȂȀŪ¦�ÀƢǸǔǳ��¿¦ŗƷ¦» ƾǿ�¥®ƢƦǷÂ�ÀȂǻƢǬǳ¦�

. املعلومات على باحلصول املتعلقة الوطنية التشريعات استعراض أو اعتماد عملية يف ممكنة درجة أقصى إىل النموذجي

 بالتمسكالقرار بواسطة هذا القانون النموذجي إال  صنع عملية يف الشعبية واملشاركة واملساءلة الشفافية إىل إرساء والسبيل

هدفه.و  النموذجي القانون هذا بروح

تالكوال بانسي

.أفريقيا في المعلومات على صولوالح التعبير بحرية ةالمعني ةالخاص ةالمقرر 
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الدیباجة

،لحقوق اإلنسان والشعوبإنَّ اللجنة األفريقية 

 إعالنفصله  ما حنو على) األفريقي امليثاق( والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من ٩املادة  تشير إلى إذ

 حقوق من¢�čƢȈǇƢǇ حقا بوصفهاملعلومات  لىع احلصول يف احلق اليت تضمن ،أفريقيا في التعبير حرية بشأن مبادئال

  ؛االقتصاديةو  االجتماعية التنمية ذلك يف ، مبا الدميقراطية عناصر من عنه الغىن اوعنصر  للتصرف قابل وغري اإلنسان

 الصكوك خمتلف يف على حنو ما وردالدولية  اإلنسان حقوق من حقا بوصفه املعلومات على احلصول يف باحلق تعترف وإذ

 الخاص الدولي العهدو اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من كل يف ١٩ املادة ذلك يف مبا ،اإلنسان حلقوق دوليةال

  ؛والسياسية المدنية بالحقوق

 اللجنةبوالية  أساسي بالنسبة للوفاء أمر أفريقيا يف املعلومات لىع صولاحل بشأن منوذجي قانون اعتماد أن تدرك وإذ

  األفريقي؛ امليثاق من ٤٥ للمادة وفقا والشعوب، اإلنسان حقوق ايةومح لتعزيز األفريقية

املبّني  النحو على املعلومات على احلصول يف احلق أمهيةصراحة ب األفريقي االحتاد يف األعضاء الدول اعرتاف تالحظ وإذ

 وغريها التشريعية التدابري باختاذ رافاألط الدول تلزم  اليت الفساد ومكافحة لمنع األفريقي االتحاد اتفاقية من ٩ املادة يف

 بشأن األفريقي والميثاق"،الفساد مكافحة يف للمساعدة الالزمة املعلومات مجيع على احلصول يف احلق إنفاذ" أجل من

والشفافية،املواطنني، ملشاركة"ة الالزم الظروف تعزيز" أهدافه أحد يُعدّ  الذي ،والحكم واالنتخابات الديمقراطية

اثنان من مبادئه  يتمّثل الذي ،العامة واإلدارة الخدمة ومبادئ قيم بشأن األفريقي والميثاق"،املعلومات على ولواحلص

 ةيفعالب املوارد خداماست" و "العامة واإلدارة اخلدمة يف والشفافية والنزاهة املساءلة ثقافةعلى  املؤسسي الطابع إضفاء"يف 

  ؛املعلومات احلصول على حق علىمنه  ٦ دةاملايف  نصالذي يو  "ومسؤولية وكفاءة

 األفريقي الميثاقو األفريقي الشباب ميثاق مثل األخرى األفريقي االحتاد صكوك من العديد أن كذلك تالحظ إذو 

 مهيةبأ صراحة تعرتف أفريقيا في المرأة حقوق بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكولو لإلحصاء

  ملعلومات؛ا لىع صولاحل



١٤

 االحتاد يف األعضاء الدول تلزم اليت القانونية الصكوك اعتمدت اإلقليمية، االقتصادية اجلماعات بعضكون ب ترحب وإذ

  ؛اعتمادها هلذه الصكوك بصدد املعلومات، أو على احلصول يف احلق ومحاية بتعزيز األفريقي

 الشفافية عرب تعزيز الرشيد لحكمل املعلوماتاحلصول على  قوانني احتمال تعزيز من الرغم على ألنه بالقلق تشعروإذ 

 كندرة هنا القارة، يف التخلفب املرتبطة والقضايا الفساد فضح ذلك يف مبا العامة، الشؤون يف األشخاص ومشاركة واملساءلة

  أفريقيا؛ يف املعلومات على احلصولالقوانني املتعّلقة ب يف

 واعتماد صياغة يف األفريقية الدول عرب مساعدة القارة يف املعلومات على للحصول ملتاحةا تاالضمان قلة مبعاجلة تلتزمإذ و 

 موحدة معايري وتوفري ،اجليدة املمارسة منتفي باحلّد األدىن  اليت املعلومات لىع صولات املتعلقة باحلتشريعال استعراض أو

تنفيذاً فعاًال؛ التشريعات هذه لتنفيذ

 اعتماد وأ لوضعللدول األفريقية  كدليل املعلومات على التايل بشأن احلصول النموذجي القانونة مبوجب هذه الوثيقتصوغ 

  .املعلومات على احلصول ات بشأنتشريع استعراض أو
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أولیةأحكام–األولالجزء

تعاریفال.١

  القانون: هذايف ، ذلك خالف إىل كان السياق أو املوضوع يتطّلب أو يشري إذا إال

  اهليئة؛ لتلك اإلداري الرئيس‘ خاصة هيئة أو الصلة ذات خاصة أو هيئة ،موميةع هيئة رئيس’ بارةيُقصد بع

 السجالت مثل ،املاّدية هاخصائص عن النظر بغض الوثائقية املواد من نسخة  مادة أصلية أو أي‘المعلومات’تشمل عبارة 

 ومسوالر  ،ائطر واخل ،واخلطط م،و الرسو  الكتب،و  اإلحصاء،و  ات،والبيان ،اتذكر املو  واملشورة،الوقائع، واآلراء، و  واملراسالت

 أو شكلها عن النظر بغض ملموسة، غري أو ملموسة أخرى مادة أيو  ،ةرئيامل أوية صوتوالسجالت ال صور،وال ،ةبيانيال

Ƣđ�ƪاليت  الوسيلة ǜǨÉƷ ،لقانون؛ا هذا مبوجبُقّدم إليه الطلب  الذي املعلومات صاحب سيطرة حتت أو حيازة يف  

  الصلة؛ ذات خاصة هيئة أو/و خاصة هيئة عامة، هيئة‘المعلومات صاحبيُقصد بعبارة

 هيئة أو/و خاصة هيئة عامة، إلعالم يف هيئةشؤون االذي ُعّني موّظفًا ل الشخص‘ اإلعالم شؤون موظف’يُقصد بعبارة 

  ؛١٠ للقسم وفقاصلة،  ذات خاصة

  ؛معلومات يأل صويت تسجيل إىل االستماع أو يدويا الحظاتامل وتدوين عرض‘التحّقق’يُقصد بعبارة

اختذه  قرارل داخليةال لمراجعةل ثالثال طرفال أو الطالب به تقدم الذي الطلب ‘الداخلية المراجعة طلب’يُقصد بعبارة 

  ؛٤١ للمادة وفقا اإلعالم شؤون موظف

  دول؛ƢǷȂǰƷ�ƢēƘ©�أنش أو دولمكونة من  دولية منظمة‘دولية منظمة’يُقصد بعبارة 

  معنوي؛ أوشخص طبيعي شخص‘الشخص’يُقصد بعبارة 

،)بيانات قاعدة من جزءا تشكل اليت املعلومات ذلك يف مبا(  اآلراء أو املعلومات ‘الشخصية المعلومات’بعبارة يُقصد 

  ؛اآلراء أو املعلوماتك بواسطة تل معقولةبصورة  منها التأكد ميكن أوبّينة  هويته فرد عن ال، أم صحيحة كانتأ سواء

  حسية؛ أو ذهنية، أو أوعقلية بدنية عاهات من يعانون الذين أولئك،‘اإلعاقات ذوي األشخاص’تشمل عبارة 

:‘خاصة هيئة’يُقصد بعبارة 
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��ǖǬǧ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�Ǻǰǳ�ǪƥƢǈǳ¦�Ŀ�Ǯ (أ) شخص طبيعي ǳǀƥ�¿Ƣǫ�Â¢�¶Ƣǌǻ�Â¢�ƨǼȀŠ�Â¢�ƨȇ°Ƣš �¾ƢǸǟ¢�Â¢�̈°Ƣš �ÄƘƥ�¿ȂǬȇ

بأي جتارة أو أعمال جتارية أو مبهنة أو نشاط أو قامت بذلك يف السابق؛شراكة تقوم  (ب)

  ؛جلميع احلقوق أو أي خلف حايل(ج) أي شخص اعتباري سابق أو 

شمل اهليئات العامة واهليئات اخلاصة ذات الصلة؛تال  هالكن

:أي هيئة‘هيئة عامة’يُقصد بعبارة 

 ؛هأو مبوجب منشأة بالدستور(أ) 

 ظام أساسي؛ منشأة بنب) (

 احلكومة؛جهاز يف (ج) تشكل جزءا من أي مستوى أو 

نسخ أو إتاحة معلومات من  ويشمل ذلك تقدمي، يسرية على اجلمهورطريقة وبيف شكل العرض  ‘نشرال’يُقصد بعبارة 

 خالل البث ووسائل االتصال اإللكرتونية؛

 ؛السوق لالستنساخ يفاألدىن  السعر‘ةتكلفة استنساخ معقول’يُقصد بعبارة 

 :وتكون كما يليهذا القانون لوال كون هيئة خاصة كانت ست هيئةأي ‘هيئة خاصة ذات صلة’يُقصد بعبارة 

يف حدود تلك ، بشكل مباشر أو غري مباشر، من خالل أموال عامة، ولكن ُمموَّلةأو  مراقَبة(أ) مملوكة كليا أو جزئيا أو 

 ؛ األموال فقط

قانونية أو العامة أو تلك الوظيفة ال يف حدود تلكدمة قانونية أو عامة، ولكن خبانونية أو عامة أو بوظيفة ق تقوم  )(ب

 ؛فقط أو العامة القانونيةاخلدمة 

وتقدره حلصول على معلومات ه طالب معلومات إىل صاحبها قصد ادفعالذي يرسم ال‘االستنساخ مرس’يُقصد بعبارة 

 ؛٢٣اهليئة ذات الصلة وفقا للمادة 

 ؛١٣املقدم مبوجب املادة  الطلب‘طلبال’يُقصد بعبارة 

الشخص الذي يطلب احلصول على معلومات مبوجب هذا القانون أو أي شخص يتصرف نيابة ‘الطالب’يُقصد بعبارة 

 ؛احلصول عليهاعن شخص يطلب 

 الربملان؛ اليت ينعقد فيهايام األ‘البرلمان جلساتأيام ’يُقصد بعبارة 

 ؛هااملعلومات أو طالب صاحبشخص غري  ‘ف ثالثطر ’يُقصد بعبارة 



١٧

 ؛طرف ثالثلسرية و معلومات شخصية أو معلومات جتارية ‘معلومات طرف ثالث’يُقصد بعبارة 

 .)٤(٢٣ وفقا للمادةها إىل صاحباملعلومات طالب ه دفعالذي يترمجة  رسم‘رسم الترجمة’يُقصد بعبارة 

عامةمبادئ.٢

:التاليةللمبادئوفقااملعلوماتعلىولاحلصحقالقانونهذامبوجبُيضمن

الصلةذاتاخلاصةواهليئاتالعامةاهليئاتمناملعلوماتعلىاحلصوليفاحلقشخصلكل  )أ(

.زهيدةوبتكلفةالسرعةوجهعلى

يفتساعدأنميكناليتاخلاصةاهليئاتمناملعلوماتعلىاحلصوليفاحلقشخصلكل  )ب(

.زهيدةوبتكلفةالسرعةوجهعلىيتهمحاأوحقأيممارسة

احلصوليفاحلقتُنشئأخرىممارسةأوسياسةأوتشريعاتوأيالقانونهذاتفسريجيب)ج(

ظروفيفإالاإلفصاحبعدميسمحوال.اإلفصاحقرينةأساسعلىتطبيقهواملعلوماتعلى

.القانونهذايفاملبنيالنحوعلىيربرهاماهلااستثنائية

باحلصولاملتعلقةاملسائلمجيعيفالرقابةآليةلسلطةاالمتثالاملعلوماتأصحابعلىجيب)د(

.املعلوماتعلى

.للطعنقابلاملعلوماتعنلإلفصاحرفضأي)ه(

.استباقيحنوعلىاملعلوماتتنشرأنالصلةذاتاخلاصةواهليئاتالعامةاهليئاتعلىجيب)و(

.القانونهذامبوجبنيةحبسنمعلوماتعنإفراجهعلىعقوبةأليةخيضعأحدال)ز(

القانونأھداف.٣

:يليماإىلالقانونهذايهدف

اإلنسانحلقوقاألفريقيامليثاقيكفلهالذيالنحوعلىاملعلوماتعلىاحلصوليفاحلقإنفاذ)أ(

والشعوب،

ة؛الصلذاتخاصةهيئةأوعامةهيئةƢđحتتفظمعلوماتألي  ‘١‘

محايته؛أوحقأيممارسةيفتساعدقدخاصةهيئةƢđحتتفظمعلوماتألي‘٢‘



١٨

متكنبطريقةاملعلوماتعلىاحلصوليفاحلقإلنفاذإلزاميةو طوعيةإجراءاتأوآلياتإنشاء)ب(

زهيدةوبتكلفةوقت،بأسرعاملعلوماتأصحابمندقيقةمعلوماتعلىاحلصولمناألشخاص

املعقول؛حدوديفأمكنماعناءبدونو 

املعلوماتأصحابينشئأنعلىاملعلومات،علىاحلصولتعزيزبواجبالوفاءإطاريفاحلرص)ج(

علىاحلصولحقƢǸđيسهلبطريقةو شكليفحيدثوهاو ينظموهاو عليهاحيافظواو املعلوماتهذه

املعلومات؛

هذامبوجبحقوقهمبشأنالناستثقيفخاللمننميةالتو الرشيداحلكمو املساءلةو الشفافيةتعزيز)د(

.القانون

القانونھذاأولویة.٤
آخرنظامأوتشريعأييفحكمأيالستبعادالقانونهذاعليهاينطبقالدستور،عدافيما)١(

.هلااحلائزةاهليئةجانبمناملعلوماتعناإلفصاحيقيدأومينع

حائزةاهليئةيلزمآخرتشريعيشرطأيأخرىبطريقةيقيدأوحيددماالقانونهذايفليس)٢(

.املعلوماتعنباإلفصاحاملعلومات

لتفسیرا.٥
صكوكوأيوالدستورالقانونهذاوأهدافملبادئالواجباالعتبارإيالءجيبالقانون،هذاتفسريعند

قرينةجانبيُغلِّبمعقولفسريتأييفضلأنجيببذلك،القيامولدى .إقليميةدونأوإقليميةأودولية

.تقييديأوسليبتفسريأيعلىاملعلوماتعلىاحلصوليفاحلق



١٩

معلوماتعلىالحصول–الثانيالجزء
الصلةذاتالخاصةالھیئاتوالعامة،الھیئات

الخاصةالھیئاتو

وتحدیثھاتنظیمھاوعلیھاالحفاظوالمعلومات،إنشاءواجب.٦

حتدثهاو وتنظمهاعليهاحتافظو املعلوماتهذهتنشئأنملعلوماتحائزةئةهيكلعلىجيب  )١(

هذايفاملنصوصالنحوعلىاملعلومات،علىاحلصولحقƢǸđيسهلوبطريقةشكليف

.القانون

ذاتخاصةهيئةو عامةهيئةكلعلىجيب،)١( الفقرةيفعليهاملنصوصلاللتزامتعزيزاو )٢(

:يليمباالقيامصلة

عليهااملنصوصتلكاحلصرالاملثالسبيلعلىفيهامباأنشطتها،كلعنمعلوماتإنتاج)أ(

القانون؛هذامن ٧ املادةيفصراحة

املعلوماتحتديدمنمتكنوبطريقةمنهجيبشكلƢē±ȂƷيفاليتاملعلوماتكلترتيب  (ب)

وسهولة،بسرعة

ƢēƢȇȂƬŰأمنعلىحتافظوبطريقةجيدةحالةيفاē±ȂƷيفاليتاملعلوماتكلعلىاحلفاظ)ج(

.وسالمتها

استباقينحوعلىالمعلوماتعنإلفصاحا.٧

أوتنتجهااليتالتاليةاملعلوماتتنشرأنصلةذاتخاصةهيئةو عامةهيئةكلعلىجيب  )١(

:اهليئةتلكمنتلقيهاأواملعلوماتإنتاجمنيوما ٣٠ غضونيفاهليئةبتلكتتعلق

اليتاملماثلةالصكوكأوالقواعدأواإلجراءاتأوالسياسات،أوالدالئل،  )أ(

ممارسةأواهليئةتلكملهامأدائهمإطاريفموظفونيستخدمهاأوأعدها

مشورةإسداءأوتوصياتتقدميأوقراراتاختاذأو شكاوى،تناولأوسلطات

أوالتزامات،أوفوائد،أوتوامتيازاحبقوقيتعلقفيمااهليئةخارجألشخاص

األشخاص؛هؤالءإىلتؤولأخرى،أضرارأوعقوبات



٢٠

اإلعالمموظفونائباإلعالمملوظفأخرىوالتفاصيلواألوصافاألمساء)ب(

االتصالتفاصيلذلكيفمباالصلة،ذاتاخلاصةاهليئةأوالعامةللهيئةالتابع

طلباتتقدميلألشخاصطريقهاعنميكناليتااللكرتونيةوالعناوينǶđاملادي

املعلومات؛علىاحلصول

ألفراداملشاركةوقواعدالعملياتو اإلجراءاتو املقررةاألشكالمنشكلأي)ج(

الصلة؛ذاتاخلاصةاهليئةأوالعامةاهليئةمعاجلمهور

وأاجلمهورأفرادمعللتشاورموجودذلك،غريأوقانوينترتيب،أيتفاصيل)د(

مماثلة؛وثائقأواهليئةسياساتتنفيذأوبصياغةيتعلقفيمااألفرادهؤالءميثله

ذلكيفمباالصلة،ذاتاخلاصةاهليئةأوالعامةاهليئةاجتماعاتكانتإذاما)ه(

ألفرادمفتوحةمماثلة،أخرىهيئاتأوƢĔƢŪأوجمالسهاأو¤®¦°�Ƣēجمالس

املشاركةبعمليةاملتعلقةاملعلوماتتُنشرلك،كذاألمركانإذاو اجلمهور،

وجبللجمهور،مفتوحغرياالجتماعكانإذالكنو املباشرة،غريأواملباشرة

اختاذوعمليةالواردة،التقاريرحمتوياتاستباقيبشكلتعممأناهليئةعلى

املتخذة؛والقراراتالقرار

مباالعامة،باألموالتُنفذدعمبرامجأيوتنفيذتصميمعنمفصلةمعلومات)و(

واملستفيدين؛الدعم،علىاحلصولومعايريواملصروفة،املخصصةاملبالغذلكيف

العامالقطاعنيبنيوالشراكاتواألذونوالتصاريحوالرخصالعقودمجيع)ز(

الصلة؛ذاتاخلاصةاهليئةأوالعامةاهليئةمتنحهااليتواخلاص

االختبارات،أوالدراساتأواالستقصائيةالدراساتنتائجمنتتضاليتالتقارير)ح(

اهليئةتعدهااليتالبيئي،األثرتقييموتقاريرالفنيةأوالعلميةالتقاريرذلكيفمبا

الصلة،ذاتاخلاصةاهليئةأوالعامة

.الرقابةآليةƢđتأمرأخرىمعلوماتأية)ط(

اليتأوتنتجهااليتالتاليةاملعلوماتسنوياتنشرأنلةالصذاتخاصةهيئةو عامةهيئةعلى  )٢(

:اهليئةبتلكتتعلق

�ƢēƢƦƳ¦ÂÂمهامهاو تنظيمهاعنتفاصيل)أ(

تديرهااليتالسياساتأوالقواننيتفاصيلأوتفسرياتعلىحتتويمعلومات)ب(

اهليئة؛

وحتديثها؛مهاوتنظيوحفظهااملعلوماتإلنشاءƢēƢȈǴǸǟƢē¦ ¦ǂƳ¤Âتفاصيل)ج(

�Ƣē±ȂŞتوجدأوƢđحتتفظاليتاملعلوماتفئاتجبميعقائمة)د(



٢١

املوظفنييذكروصفتهم،ǶēƢƦƳ¦Âو ǶēƢǘǴǇذلكيفمباموظفيهابأمساءدليل)ه(

وإجراءاتاخلارجية،املساعدةإطاريفواملوظفنياملؤقتنيواملوظفنيالدائمني،

الشاغرة؛والوظائفالتوظيف

التعويضنظامذلكيفمباعام،موظفأومستخدملكلالسنوياألجرفئة)و(

�Ƣē¦°¦ǂǫاختاذعمليةيفاملتبعةواإلجراءاتقوانينهايفعليهاملنصوصالنحوعلى

واملساءلة؛الرقابة  قنواتذلكيفمبا

والضيافةواهلداياوموظف،مستخدملكلوالضيافةالسفرنفقاتتفاصيل)ز(

وموظف؛مستخدمكلتلقاهاأخرىامتيازاتأيأوةوالرعاي

�ǆاإلدارة،جمالسيفالتعينيوإجراءاتواملهام،للتشكيلة،وصف)ح( ǳƢĐ¦Â

وإجراءاتومهامها،أكثرأوشخصنيمناملكونةاهليئاتمنوغريهاواللجان،

ǆو اهليئاتمنالتعيني ǳƢĐ¦،منتتكوناليتاهليئاتمنغريهاو واللجان

العامةللهيئةاملشورةإسداءلغرضأومنهاكجزءاملشكلةأكثر،أوشخصني

¤®¦°�ƢǸēلغرضأوالصلةذاتاخلاصةاهليئةأو

يفمبااحلالية،املاليةللسنةالفعليةاملديونيةو والنفقاتاإليراداتو امليزانيةتفاصيل)ط(

ذلكيفمباصلة،الذاتوالتقاريروالتوقعاتواخلططالتقديراتمجعذلك

هذاسريانبدءلتاريخسابقةماليةسنةأليو احلسابات،مراجعةتقارير

القانون؛

القانون؛ هذامن ٦٧ املادةمبوجبالرقابةآليةإىلاملقدمالسنويالتقرير)ي(

.الرقابةآليةƢđتأمرأخرىمعلوماتأي)ك(

اإلعالمیةئلالدالونشرالسنویةوالتقاریرالتنفیذخططقدیمت.٨

ضمنسنويا،الرقابةآليةإىلتقدمأنصلةذاتخاصةهيئةو عامةهيئةكلعلىجيب)١(

:يلي ماالرقابة،آليةعليهتنصالذيالزميناإلطار

علىاملعلوماتعنباإلفصاحاملتعلقةƢēƢǷ¦ǄƬǳƢƥيتعلقفيمااملعلوماتنشرخطة)أ(

 ٦٥ للمادةوفقاالقانون،هذامن ٧ دةاملايفعليهااملنصوصاستباقيحنو

)٢(،

.٦٧ للمادةوفقاالقانونهذابتنفيذاملتعلقةالسنويةالتقارير)ب(

املعلوماتفئاتتفصلاليتاإلعالميةالدالئلتنشرأنملعلوماتحائزةهيئةكلعلىجيب)٢(

.٦٨ للمادةوفقااستباقيحنوعلىعنهااملفَصح



٢٢

بالجمھورتضرالمنشورةغیرمعلومات.٩

الوقتيف ٧ املادةيفإليهااملشاراملعلوماتنشرعنصلةذاتخاصةهيئةأوعامةهيئةختلفتإذا

أنباإلمكانكانإذااملعلوماتبتلكعلمعلىيكنملاجلمهورمنبفرداإلضرارجيوزالاملناسب،

.علوماتاملبتلكعلمعلىكانأنهلوقانونيةبصورةالضررذلكيتجنب

اإلعالمموظفتعیین.١٠

.القانونهذاألغراضإعالمموظفتعينيملعلوماتحائزةهيئةكلرئاسةعلى  )١(

ألغراضاإلعالمموظفاهليئةرئيساإلعالم،كانموظفاملعلوماتحائزةاهليئةتعنيملإذا)٢(

.القانونهذا

السلطاتملمارسةمناسباو كفاءةذاإعالمموظفبصفةاملعنيالشخصيكونأنجيب)٣(

.القانونهذاوجبمباإلعالمموظفƢđيضطلعاليتواملهامالواجباتوأداء

اإلعالمموظفنوابتعیین.١١

 اهليئة رئيس على جيب القانون، هذا ملتطلبات االمتثال من املعلومات حائزة اهليئة لتمكني)١(

.اإلعالم موظف نائب منصب يف أشخاص أو شخص تعيني

.اإلعالم موظف لدى اليت واملهام والواجبات السلطات كل اإلعالم موظف نائب لدى)٢(

 خيضع أن املعلومات حائزة اهليئة لدى اإلعالم املوظف نائب ُعني شخص كل على جيب)٣(

 بالسلطات االضطالع خيص فيما املعلومات حائزة اهليئة تلك يف اإلعالم موظف إلشراف

.القانون هذا مبوجب ملنصبا هذا يف واملهام والواجبات

المعلوماتعلىالحصولفيالحق.١٢

 من املعلومات على احلصول يف النفاذ واجب حق شخص لكل القانون، هذا مراعاة مع)١(

:التالية اجلهات



٢٣

صلة؛ ذات خاصة هيئة أو عامة هيئة)أ(

 يف أو حق ممارسة يف تساعد أن املعلومات شأن من كان إذا خاصة، هيئة)ب(

.همحايت

 مبا( املعلومات نشر عن ثنيهم أو املعلومات ألصحاب منع منه يُقصد ما القانون هذا يف ليس)٢(

 إتاحتها عن أو) القانون هذا من الثالث الباب مبوجب اإلفصاح من املعفاة املعلومات ذلك يف

.القانون مبوجب بذلك لقيام عليهما كان أو صحيح بشكل بذلك لقيام أمكنهما إذا

المعلوماتعلىلحصولاطلبات.١٣

يقدمأنملعلوماتحائزةهيئةمنمعلوماتعلىاحلصوليفيرغبشخصكلعلىجيب)١(

.باهليئةاإلعالمموظفإىلشفوياأوكتابياطلباً 

إىلالشفويالطلبهذاحتويلاإلعالمموظفعلىوجبشفوياالطلبالشخصقدمإذا)٢(

.الطلبممقدإىلمنهنسخةوتقدميكتايبطلب

خطياإقرارافوراالطلبمقدمإىليقدمأناإلعالمموظفعلىجيبالطلب،استالمعند)٣(

.الطلبباستالم

االستجابةهذهوأرضتطلباً قدملشخصفورااالستجابةعلىقادراً اإلعالمموظفكانإذا)٤(

واالحتفاظإليهواالستجابةبالطلبسجلوضعاإلعالمموظفعلىوجبالطلب،صاحب

.بالسجل

أيةلطلبسببأومربربتقدميالطلبمقدميُلزمال) ،ج(و) ب( ٦ الفقرةمراعاةمع)٥(

.معلومات

:يليماالطلبيفجيب)٦(

معقولبشكلالالزمبالقدراملطلوبةباملعلوماتمتعلقةتفاصيلأييقدمأن)أ(

املعلومات؛حتديدمناإلعالمموظفلتمكني
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أوشخصحياةحلمايةضروريةاملعلوماتأنيعتقدالطلبمقدمكاناإذ)ب(

هلذااألساسذلكيفمباالشأن،هذايفبياناالطلبيشملأنوجبحريته،

االعتقاد؛

للسببتفسرياالطلبيقدمأنوجبخاصة،هيئةإىلموجهاً الطلبكانإذا)ج(

محايته؛أوحقأيسةممار يفتساعداملطلوبةاملعلوماتجيعلقدالذي

احلصولالطلبمقدمƢǸđيفضلاليتواللغةالشكلطبيعةالطلبحيددأن)د(

املعلومات،على

منتصريحعلىالطلبيشتملأنوجبآخر،شخصباسمالطلباُقدمإذ)ه(

.بامسهالطلبقدمالذيالشخص

المعلوماتطالبيمساعدةواجب.١٤

الشخصكانإذا)١(

أواملعلومات؛حائزةاهليئةإىلطلبتقدمييفراغباً )أ(

القانون؛ هذاملتطلباتميتثلالاملعلوماتحائزةاهليئةإىلطلباقدم)ب(

بطريقةالطلبلتقدميجمانا،الشخص،ملساعدةالالزمةاخلطواتمجيعاختاذاإلعالمموظفعلىوجب

القانون؛هذاملتطلباتمتتثل

مجيعاختاذاإلعالمموظفعلىوجبطلب،تقدمييفإلعاقةاذويمنشخصرغبا إذ)٢(

.احتياجاتهتليببطريقةالطلبتقدميقصدالشخصملساعدةالالزمةاخلطوات

الطلبعلىالرد.١٥

وقتأقربيفطلب،إليهيقدمالذياإلعالمموظفعلىجيب) ،٢( الفقرةمراعاةمع  )١(

يقومأنالطلبإرسالمنيوما ٢١ ضونغيفحالبأيولكناملعقول،حدوديفممكن

:مبايلي

الطلب؛قبوليفالبت)أ(

كتابيًا؛بالقرارالطلبمقدمإخطار)ب(
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أولالستنساخ،رسومأيبدفعورهناالطلب،قُبلإذا،)٧( الفقرةمراعاةمع)ج(

منالطلبمقدممتكني�Ƣđمعمولنسخرسومأو/وحتريريةترمجةرسوم

.املعلوماتعلىاحلصول

حريته،أوشخصحياةحلمايةالزمة¢ƢĔاملعقولمنيبدومعلوماتبطلبيتعلقماعند)٢(

:يليمباالقيامالطلبتقدميمنساعة ٤٨ غضونيفاإلعالمموظفعلىوجب

الطلب؛قبوليفالبت)أ(

كتابيًا؛بالقرارالطلبمقدمإخطار)ب(

.املعلوماتعلىاحلصولمنالطلبممقدمتكنيالطلب،قُبلإذا)ج(

المعلوماتعلىالحصولطلبقبول

:يليماذكر) ٢(و ) ١( الفقرتنييفإليهاملشاراإلشعاريفوجبالطلب،قُبلإذا)٣(

) وجدإن( النسخرسمأو/والتحريريةالرتمجةرسمأو/واالستنساخ،رسم  (أ)

الدفع؛املستحق

املعلومات؛بهستعطىالذيالشكل)ب(

الرتمجةرسمأواالستنساخ،رسممراجعةالطلبمقدميطلبأنجواز)ج(

احلصولبهقُبلالذيالشكلأوالدفعاملستحقالنسخ رسمأو/والتحريرية

.٤١ للمادةوفقااملعلوماتعلى

قدمممتكنيوجبقُبل،طلبهبأنالطلبمقدمأُبلغإذا) ،٧(و) ٦( الفقرتنيمراعاةمع)٤(

:التاليتنياحلالتنييفاملعلوماتعلىاحلصولمنالطلب

رسمأو/والتحريريةالرتمجةرسمأو/واالستنساخ،رسمالطلبمقدمدفعإذا  (أ)

الدفع،املستحقالنسخ

للنسخرسمأو/وللرتمجةرسمأو/ولالستنساخ،رسمهناكيكنملإذا  (ب)

.الفورعلىالدفع،مستحق

حائزةاهليئةمنالطلبمقدمإىلمقدمةمعلوماتأييفيفرتضالقانون،ذاهألغراض)٥(

املعلوماتتلكعلىيعتمدأنوللطالبوشكالمضموناً ودقيقةصحيحةتكونأناملعلومات

.األساسهذاعلىيستخدمهاو 
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) ٢( الفقرةمبوجبساعة ٤٨ غضونيفالطلبعلىيردأناإلعالمموظفعلىتعنيإذا)٦(

إذاعماالنظربغضفوراً،املعلوماتمنالطلبمقدممتكنيوجبالطلب،هذااملوظفقبلو 

.ُدفعقدللنسخرسمأوللرتمجةرسمأو لالستنساخ،رسمأيكان

منالطلبمقدممتكنيُجيزملثالث،طرفعنمعلوماتاملطلوبةاملعلوماتتضمنتإذا)٧(

يفثالثطرفأيحقفيهينقضيالذيالوقتحنيحتىياملعلوماتتلكعلىاحلصول

.الثالثالطرفمنمقدمطعنأييف�ÅƢȈƟƢĔفيهيُبتأواملعلوماتعناالفراجيفالطعن

المعلوماتعلىالحصولطلبرفض

:يليماذكر) ٢(و ) ١( الفقرتنييفإليهاملشاراإلشعاريفوجبالطلب،رفضإذا)٨(

الطلبوموضوعحمتوياتإىلاستنادالطلب،الرفضالكافيةاألسباب  (أ)

  اإلعالم؛موظففيهانظراليتواملعلومات

الرفض،إليهايستنداليتالقانونهذامنحمددةأحكامإىلإشارة  (ب)

.٤١ للمادةوفقاالقرارمراجعةطلبهبإمكانيةالطلبمقدمإبالغ  (ج)

ساعة ٤٨ غضونفيطلبرفض

املعلوماتأنفيهوردتاليتاملعلوماتويفالطلبيفالنظرعندماإلعالموظفيرملإذا)٩(

موظفعلىوجبحريته،أوشخصحياةحلمايةضرورية¢ƢĔاملعقولمنيبدواملطلوبة

:يليمباالطلبتقدميمنساعة ٤٨ غضونيفيقومأناإلعالم

مقدمإىلذه،الختاالكافيةاألسبابذلكيفمباالقرار،ǀđ¦إخطارتقدمي  (أ)

الطلب؛

علىاحلصولطلببشأنقراراسيتخذاإلعالمموظفبأنالطلبمقدمإبالغ  (ب)

الطلبمقدمحبقرهنا،١ الفقرةيفاحملددةالزمنيةالفرتةغضونيفاملعلومات

القرار،مراجعةطلبيف

يمافالرقابةآليةلدىمباشرةالقراريستأنفأنلهبأنالطلبمقدمإبالغ  (ج)

.٧٤ للمادةوفقابقراريتعلق
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الردفترةتمدید.١٦

علىالردفرتةميددأنطلبإليهيقدمالذياإلعالمملوظفجيوز) ،٢( الفقرةمراعاةمع)١(

إذايوما ١٤ عنتزيدالملدةواحدةمرةً ) ١( ١٥ املادةيفالواردةالطلب

كميةيفالبحثتطلبيأواملعلوماتمنكبريةبكميةمتعلقاالطلبكان)أ(

يفمعقولغريبشكلسيتدخلاألصليةباملهلةالوفاءوكاناملعلوماتمنكبرية

أواملعنية؛املعلوماتحائزةاهليئةأنشطة

معقولبشكلإجنازهميكنالالذيللطلبلالمتثالضروريةاملشاوراتكانت)ب(

.يوما ٢١ غضونيف

الفرتةغضونيفاإلعالمموظففيهينظرأنميكنطلوبةاملاملعلوماتمنجزءأيكانإذا)٢(

وفقاالطلبمقدمإىلردوتقدميالقرارمراجعةوجب) ،١( ١٥ املادةمبوجباحملددةالزمنية

.املادةلتلك

بعدحاالاإلعالمموظفعلىوجب) ،١( الفقرةمبوجبطلبعلىالردفرتةُمددتإذا  )٣(

مقدمخيطرأنالطلب،ورودمنيوما ٢١ غضونيفحالبأيولكنالتمديد،قراراختاذ

.التمديدǀđ¦كتابياالطلب

:مايلي) ٣( الفقرةيفالوارداإلخطاريذكرأنجيب  )٤(

التمديد؛فرتة)أ(

القانون،هذاأحكامإىلاستناداللتمديد،الكافيةاألسباب)ب(

.٤١ مادةللوفقاالقرارمراجعةالطلبمقدمطلبجواز)ج(

الطلبإحالة.١٧

معلوماتعلىاحلصولقصدصلةذاتخاصةهيئةأوعامةهيئةإىلطلبيُقدمعندما)١(

الصلةذاتاخلاصةاهليئةأوالعامةاهليئةحيازةيفليست

حنوعلىتفرتضأوتعلمالصلةذاتاخلاصةاهليئةأوالعامةاهليئةوكانت)أ(

املعلومات؛هذهمتتلكأخرىالصلةذاتصةخاهيئةأوعامةهيئةأنمعقول

صلةذاتخاصةهيئةأوعامةهيئةمبهامصلةأوثقالطلبموضوعكانأو)ب(

أخرى،
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خاصةهيئةأوعامةهيئةإىلاالقتضاء،حسبمنهجزءاأوالطلب،حتيلأناملطلوبةاهليئةعلىوجب

.أخرىصلةذات

تقومأن) ١( للفقرةوفقاالطلبحتيلاليتالصلةذاتاخلاصةاهليئةأوالعامةاهليئةعلىجيب  )٢(

:يليمبا

منأياممخسةغضونيفحالبأيولكنمناسبوقتأقربيفالطلبإحالة)أ(

الطلب؛استالمتاريخ

.الطلببإحالةوفوراً كتابياً الطلبمقدمإخطار)ب(

فوراالطلبمقدمختطرأنحماالً باً طلتتلقىصلةذاتخاصةهيئةأوعامةهيئةعلىجيب)٣(

.طلبهباستالموكتابياً 

الطلبيعترب) ،١( للفقرةوفقاأخرىصلةذاتخاصةهيئةأوعامةهيئةإىلطلبُحيالملا)٤(

الطلب،إليهاأحيلاليتالصلةذاتاخلاصةاهليئةأوالعامةاهليئةإىلُقدمقد)أ(

اهليئةتلقتهالذياليوميفالصلةذاتاخلاصةيئةاهلأوالعامةاهليئةوردقد)ب(

.أصالالطلبإليهاُقدماليتاألصلية

الرفضبمثابةإجراء.١٨

ُمددتإذاأو،) ١( ١٥ املادةيفاحملددالوقتغضونيفطلببشأنقرارااإلعالمموظفيتخذملإذا

رفضأنهاإلعالمموظفاعُتربالزمن،منممتدةفرتةأيغضونيف،١٦ للمادةوفقاالزمنيةالفرتةتلك

.الطلب

المعلوماتعلىالحصولإرجاء.١٩

إذااملعلوماتإتاحةيؤجلأنطلباً يتلقىالذياإلعالمملوظفجيوز)١(

أجلانقضاءحىتفقطولكنالربملان،علىلعرضهامعدةاملعلوماتكانت(أ)

أوالربملان،يفاجللساتمناخلمسةاأليام

هيئةإىلتقدميهلغرضأعدتقريرمنجزءاأوتقريراتشكلاملعلوماتكانت  (ب)

يقدمحىتفقطولكنللدولة،موظفمثلبصفتهايعملشخصأورمسية
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تاريخمنيوما ٣٥ انقضاءعندأوالشخص،أواهليئةتلكإىليتاحأوالتقرير

.أسبقاألجلنيأييفالطلب،

موظفعلىوجب) ،١( الفقرةمبوجباملعلوماتعلىولاحلصإرجاءإعالمموظفقررإذا)٢(

كتابياالطلبمقدمخيطرأناإلعالم

بعديوما ٢١ يتجاوزالموعديفولكنممكنوقتأقربيفالقراربشأن)أ(

الطلب؛استالم

عليها؛اعتمداليتالقانونهذاأحكامذلكيفمباالقرار،هذابسبب)ب(

املعلومات،علىاحلصولإليهايؤجلأنتملاحملمناليتبالفرتة)ج(

بياناتيقدمأناإلخطار،تلقيمنيوما ١٤ غضونيفالطلب،ملقدمبأن)د(

إىلاحلاجةتستدعياليتاألسباببشأناإلعالمموظفإىلشفويةأوكتابية

.البياناتهذهقبلاملعلومات

حيولأناإلعالمموظفعلىوجب) ،د) (٢( للفقرةوفقاشفويةبياناتالشخصقدمإذا)٣(

.الطلبمقدمإىلمنهانسخةيقدموأنكتابيةبياناتإىلالشفويةالبياناتهذه

بعداإلعالم،موظفعلىوجب) ،د) (٢( الفقرةمبوجببياناتالطلبمقدمعرضإذا)٤(

ولكنقولاملعحدوديفممكنوقتأقربويفالواجب،النحوعلىالبياناتتلكيفالنظر

كانتإذااملعلوماتعلىاحلصولطلبعلىيوافقأنأيام،مخسةغضونيفحالبأي

أُجلإذاكبريةأضرارمنسيعاينالطلبمقدمبأناالعتقادإىلتدعومعقولةأسبابهناك

  ).ج) (٢( الفقرةيفإليهااملشاراحملتملةللفرتةاملعلوماتعلىاحلصول

لھاوجودالالتيأوالعثورعلیھایمكنالالتيالمعلومات.٢٠

اإلعالمموظفكان إذا)١(

املطلوبة؛املعلوماتعلىللعثوراملعقولةاخلطواتمجيعاختذقد  )أ(

:املعلوماتأنإىلوخلص)ب(

عليها؛العثورميكنالولكناملعلوماتحائزةاهليئةلدىموجودة"١"

هلا،وجودالأو"٢"
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استالمتاريخمنيوما ٢١ غضونيفحالبأيولكنممكنوقتأقربيفالم،اإلعموظفعلىوجب

.هلاوجودالأوعليهاالعثورالميكناملعلوماتبأنكتابياالطلبمقدمخيطرأنالطلب،

موظفمنبتوقيعتأكيداً،أوشهادة) ١( الفقرةيفإليهاملشاراإلشعاريتضمنأنجيب)٢(

أواملعلوماتعنللبحثاختذتاليتاخلطواتجلميعملوضوعيةاالتفاصيلبأناإلعالم

-احلصرسبيلعلىليسولكنذلك،يفمباموجودة،املعلوماتكانتإذامالتحديد

األشخاصأوالشخصو املعلوماتعنفيهاُحبثاليتاملواقعمجيعتفاصيل(أ)

بالبحث؛قامواالذين

إطاريفاإلعالمموظفبهاتصلشخصأيمعاتصاالتأيعنتفاصيل)ب(

وجودها،إثباتحماولةأواملعلوماتعنالبحث

-ذلكيفمبااملعلوماتبوجودتتعلقأدلةأية)ج(

ُدمرت،املعلوماتأنعلىدليلأي"١"

.املعلوماتفيهُوجدتمعروفموقعآخر"٢"

موظفعلىجبو ) ،١( ةالفقر مبوجبالطلبمقدمإخطاربعداملعلوماتوجدتإذا)٣(

ولكنممكنوقتأقربيفذلكبعدعليهوجبو فوراً و خطياالطلبمقدمإخطاراإلعالم

:يوما ١٤ غضونيفحالبأي

قُبل؛قدالطلبكانإذاماحتديد)أ(

كتابياً؛املتخذبالقرارالطلبمقدمإخطار)ب(

رسمأو/وللرتمجةرسمأو/ولالستنساخ،رسمأيبدفعرهناالطلب،قُبلإذا)ج(

.املعلوماتعلىاحلصولمنالطلبمقدممتكنيبه،املعمولالنسخ

 الفقرةيفإليهاملشاراإلخطاريكونأنوجباملعلومات،علىاحلصولطلبعلىوفقوُ إذا  )٤(

 للفقرتنيوفقااملعلوماتعلىاحلصولمنالتمكنيووجب) ٣( ١٥ املادةألحكامممتثال) ٣(

.)٧( ١٥و) ٤( ١٥

) ٣( الفقرةيفإليهاملشاراإلخطاريكونأنوجباملعلومات،علىاحلصولطلبرفضإذا)٥(

  ).٨( ١٥ املادةألحكامممتثال
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المعلوماتعلىالحصولشكل.٢١

منأكثرأوواحديفالطلبمقدمإىلاملعلوماتعلىاحلصولإمكانيةتعطىأنجيب)١(

:التاليةاألشكال

املعلومات؛لتفقدمعقولةةفرص)أ(

املعلومات؛مننسخة)ب(

استنساخمنهاميكنشيءأومقالشكليفهياليتاملعلوماتحالةيف)ج(

أوالصورأواألصواتتلكمساعللشخصتتيحترتيباتتُتخذصور،و أصواتاً 

ƢēƾǿƢǌǷنسخها؛أوتسجيلهاأو

يفلالستنساخقابلةجتعلهابطريقةاēƢǸǴǯُتسجَّلاليتاملعلوماتحالةيف)د(

مشفَّر،شكليفأواملختزلةالكتابةأشكالمنشكليفتردأوصوتشكل

مكتوباً؛نصاً املعلوماتحائزةاهليئةتقدم

آلياً،مقروءأوإلكرتوينشكليفأوحاسوبيفƢđاحملتفظاملعلوماتحالةيف)ه(

أواملعلوماتمنمطبوعةنسخةمنهانتجتأناملعلوماتحائزةاهليئةوتستطيع

ممنها،جزء النسخة؛هذهتقدَّ

تُقدمبالكمبيوتر،مقروءشكليفإلتاحتهاالقابلةأواملتاحةاملعلوماتحالةيف)و(

.التقريرمننسخة

معني،شكليفاملعلوماتعلىاحلصولالطلبمقدمطلبإذا) ،٤( الفقرةمراعاةمع)٢(

.الشكلǀđ¦تقدميهاوجب

استالملدىاملعلوماتعلىاحلصوليفلديهاملفضلالشكليعدلأنالطلبملقدمجيوز  )٣(

علىووفقإذاالدفعاملستحقةالنسخرسومأوالرتمجةرسومأواالستنساخ،برسومإخطار

.البدايةيفبهطُلبتالذيبالشكلاملعلوماتعلىاحلصولطلب

منالطلبمقدمطلبهالذيبالشكلاملعلوماتعلىاحلصولمنكنيالتمشأنمنكانإذا)٤(

املعلومات؛حائزةاهليئةƢđيقوماليتالعملياتيفمعقولغريبشكلالتدخل)أ(

املعلومات؛علىباحلفاظمضرةتكونأن)ب(

للمعلومات؛املاديةالطبيعةإىلبالنظرمالئمةتكونأال)ج(



٣٢

مبوجببهمأذونآخرشكليفعليهااحلصولأُتيحإذاالشكلهذايفعلوماتاملعلىاحلصولرفضجاز

.القانونهذا

ُرفض) ٤( الفقرةيفحمددولسببمعنيشكليفاملعلوماتعلىاحلصولشخصطلبإذا)٥(

أنجيوزالآخر،شكليفعليهااحلصولقُبلولكنالشكلهذايفعليهااحلصولطلب

املعلوماتعلىاحلصولطلبأنلوستفرضكانتاليتالرسومساخاالستنرسومتتجاوز

.قُبلاملطلوببالشكل

أوƢēƾǿƢǌǷÂاملعنية،املعلوماتقراءةعناإلعاقةتلكبسببمعاقطلبمقدمعجزإذا)٦(

موظفعلىوجباملعلومات،حائزةاهليئةعليهابهحتافظالذيبالشكلإليهااالستماع

خطواتيتخذأنذلك،الطلبمقدمطلبإذااملعلومات،حائزةللهيئةالتابعاإلعالم

ƢēƾǿƢǌǷأو�Ƣē ¦ǂǫالطلبمقدمبهيستطيعالذيالشكليفمتاحةاملعلوماتجلعلمعقولة

.مساعهاأو

المعلوماتعلىالحصوللغة.٢٢

.الطلبمقدميفضلهااليتالرمسيةباللغةالطلبمقدمإىلاملعلوماتتقدمأنجيب)١(

وجبالطلب،مقدميفضلهااليتباللغةاملعلوماتمتلكالاملعلوماتحائزةاهليئةكانتإذا)٢(

مقدميفضلهااليتاللغةإىلاملعلوماتترمجةعلىتعملأناملعلوماتحائزةاهليئةعلى

.الطلبمقدممنبالرتمجةاملرتبطةاملعقولةالتكاليفتسرتدأنهلاوجازالطلب،

رسومال.٢٣

رسمأيبدفعالطلبمقدميُلزمال)١(

طلب؛تقدميعلى)أ(

املعلوماتعنالبحثيفللمعلوماتحائزةهيئةتقضيهالذيللوقتبالنسبة)ب(

املطلوبة،

لتحديداملعلوماتدراسةيفاملعلوماتحائزةاهليئةتقضيهالذيللوقتبالنسبة)ج(

.الوثيقةمناملعفاةاملعلوماتحذفيفأوفاةمعمعلوماتعلىحتتويكانت إذاما



٣٣

رسمالطلبمقدمعلىتفرضأنللمعلوماتحائزةهليئةجيوز) ،٣( الفقرةمراعاةمع)٢(

.املعلوماتحائزةاهليئةƢēƾƦǰƫاليتاملعقولةاالستنساختكاليفمنيتألفاستنساخ

:ةالتالياحلاالتيفاالستنساخعلىرسومأيتدفعال)٣(

باسمطلبتقدميحالةيفأوالطلب،ملقدمالشخصيةاملعلوماتاستنساخ)أ(

بامسه؛الطلبقدمالذيللشخصالشخصيةاملعلوماتاستنساخآخرشخص

العامة؛املصلحةيفهياليتاملعلوماتاستنساخ)ب(

) ١( ١٥ ةاملادمبوجبالطلبعلىالردملهلةاملعلوماتحائزةاهليئةمتتثلملإذا)ج(

الزمن،مناملمتدةالفرتةتلكخالل،١٦ البابإطاريفالوقتُمددإذاأو،

.ُمعسراً الطلبمقدمكانإذا)د(

لدىبالفعلƢđتوجداليتاللغةغريبلغةالقانونهذامبوجبمعلوماتإلتاحةطلبُقدمإذا)٤(

اسرتداداملعلوماتحائزةهيئةللجاز) ،٢( ٢٢ املادةإطاريفاملعلوماتحائزةاهليئة

.الطلبمقدممنالرتمجةهلذهاملعقولةالتكاليف

حائزةللهيئةجازالقانون،هذامبوجبمنشورةمعلوماتأليخطيلنسخطلبقدمإذا)٥(

.الطلبمقدممنالنسخهذاعلىاملرتتبةاملعقولةالتكاليفاسرتداداملعلومات



٣٤

اإلعفاءات-الثالثالجزء

الرفض.٢٤

اإلعفاءضمنتدخلاملعلوماتكانت إذاإالاملعلوماتتقدميترفضأنللمعلوماتحائزةهليئةالجيوز

.اجلزءهذايفعليهاملنصوص

العامةالمصلحةعلو.٢٥

ترفضأنللمعلوماتحائزةهليئةجيوزالاجلزء،هذايفتردإعفاءاتأيعنالنظربصرف)١(

ذياإلعفاءمبوجباحملميةباملصلحةالضرركانإذاإالوماتاملعلعلىحصولهطلبملقدم

العامةاملصلحةواضحبشكليفوقاملعلوماتعناإلفراجعنينجمأنشأنهمنالذيالصلة

.املعلوماتعناالفراجيف

بأييتعلقفيماتنطبق) ١( الفقرةإذاكانتمايفينظرأناإلعالمموظفعلىجيب)٢(

.اجلزءهذايفعليهمنصوصإعفاءأساسعلىاحلصولطلبرفضقبلمطلوبةمعلومات

السریةالمعلومات.٢٦

.فقطسريتهاصفةǂĐ®القانونهذامبوجباملعلوماتعلىاحلصولمنيُعفىال

ثالثلطرفالشخصیةالمعلومات.٢٧

كانإذامعلوماتعلىللحصولطلبرفضاإلعالمملوظفالجيوز) ،٢( الفقرةمراعاةمع)١(

طبيعي،ثالثلطرفشخصيةمعلوماتعنمعقولغريحنوعلىاإلفصاحسيشملصدوره

.متوىففردذلكيفمبا

:التاليةاحلاالتيف) ١( الفقرةمبوجبالطلبرفضجيوزال)٢(



٣٥

الداعيلسببفيهايذكرببيان) ٣( ٣٩ املادةمبوجبثالثطرفيدلملإذا)أ(

املعلومات؛تقدميعدمإىل

اإلفصاح؛علىالثالثالطرفوافقإذا)ب(

سنوات؛ ١٠ منأزيدمنذالثالثالطرفتويفإذا)ج(

العام؛¦ƢĐ¾يفاملعلوماتكانتإذا)د(

رعايةحتتهوالذيللفردالعقليةأوالبدنيةبالرفاهيةاملعلوماتتعلقتإذا)ه(

هووالذيالطلبمقدم

سنة، ١٨ سنحتت"١"

الطلب،طبيعةفهمعلىقادرغري"٢"

الفرد؛مصلحةيفاملعلوماتتقدميويكون

الطلبمقدموكانمتوىففردعناملعلوماتكانتإذا)و(

القانوين؛الشخصيممثلهأوالفردإىلاألقرب"١"

ممثلهأوللفرداألقربالشخصمنخطيةمبوافقةالطلبقدم"٢"

القانوين؛الشخصي

املتوىف،ةتركمنفذ"٣"

املتوىف؛الفردتركةمنتستفيدأنميكنأمانةعلىوصيا"٤"

حائزةاهليئةلدىمسؤوللفردوظيفةأومبنصباملعلوماتتعلقتإذا)ز(

أخرى؛صلةذاتخاصةهيئةأوعامةهيئةأيةأواملعلومات

اهليئةمنالفردلغوأُباملعلومات،حائزةاهليئةإىلبهتتعلقمعلوماتفردقدمإذا)ح(

فئةإىلتنتمياملعلوماتبأناملعلومات،إعطاءقبلبامسها،أواملعلوماتحائزة

.لهتتاحأنƢĔƘǋمنأوللجمهورستتاحاليتاملعلومات

ثالثلطرفأوللمعلوماتحائزةلھیئةوالسریةالتجاریةالمعلومات.٢٨

كانإذامعلوماتعلىللحصولطلبرفضاإلعالمملوظفجيوز،)٢( الفقرةمراعاةمع)١(

:مايليعلىحيتوي

ثالث؛لطرفأواملعلوماتحائزةللهيئةجتاريةأسرار)أ(



٣٦

بشكلمتسأنƢĔƘǋمنثالثطرفأواملعلوماتحائزةاهليئةعنمعلومات)ب(

.ثالثللطرفأواملعلوماتحائزةللهيئةمشروعةماليةأوجتاريةمبصلحةكبري

:التاليةاحلاالتيف) ١( الفقرةمبوجبالطلبرفضجيوزال)٢(

يفوالشفافيةاملساءلةيسهلأناملعلوماتعناإلفصاحشأنمنكانإذا)أ(

املعلومات؛حائزةاهليئةقبلمناملتخذةالقرارات

العامة؛األموالمنباإلنفاقاملعلوماتتعلقتإذا)ب(

أوسلوكسوءعنيكشفأنعلوماتاملعناإلفصاحشأنمنكانإذا)ج(

خداع؛

عنها؛اإلفصاحعلىالثالثالطرفوافقإذا)د(

.العام¦ƢĐ¾يفاملعلوماتكانتإذا)ه(

وسالمتھوصحتھالفردحیاةحمایة.٢٩

 الفرد حياةيُعرِّض رفض طلب الكشف عن معلومات إذا كان من شأن ذلك أن  اإلعالم شؤون وظفجيوز مل

  للخطر.ه وسالمت وصحته

القومیانوالدفاعاألمن.٣٠

 باألمنسوف خيّل بذلك  القيام إذاكان معلومات عن الكشف رفض اإلعالم شؤون ملوظف جيوز)١(

 الدولة. بدفاع أو العام

:الدولة دفاع أو العام باألمنالقسم، يُقَصد  هذا مفهوم يف)٢(

 حتضري تعمليا أو العسكرية املناورات أو سرتاتيجيةاال أو عسكريةال تكتيكاتال) أ(

 أو التخريبية األنشطة عن الكشف تلك اليت تتعلق يف أو، العدائية ألعمالا

 ؛هامن احلد أو هاقمع وأ ،هاومنع املعادية،

 املتعلقة: االستخبارات) ب(

  الدولة؛ أو عن الدفاعب  "١"

 قمعها أو منعها،و  املعادية، أو التخريبية األنشطة عن الكشف   "٢"

  منها؛ احلد أو

 املشاراملعلومات  معاجلة أو تقييمها أو املعلومات، جلمع التقنيةو  الِعلميةاملعدّات  (ج) 

  ؛عة يف ذلكبَ ، واألساليب املتَّ )ب( الفقرة يف إليها



٣٧

  أو ،ةسريال دراصامل هوية  ) د(

 أو كأسلحة استخدامها يف يُنظَر أوو يُنَتج أ ،أو يُطّورُيصمَّم،  شيء أي كمية  ) هـ(

أو ِمساته، أو ُقُدراته، أو مواطن ، النووية األسلحة باستثناء أخرى، معدات أي

  .أو نشرهضعفه، 

:املعادية أو التخريبية األنشطةالقسم، تعين عبارة هذا مفهوم يف)٣(

 أجنيب على الدولة؛ عنصر هجوم  ) أ(

 موجودات أو ،الدولةتلك  شعب ستهدفيت تال اإلرهاب أو التخريب أعمال  ) ب(

 أو خارجها، أو الدولة خلدا سواء للدولة، ةاسرتاتيجي

  .معادية أو أجنبية استخبارات عملية  ) ج(

الدولیةالعالقات.٣١

  منح حق احلصول على معلومات اإلعالم شؤون ملوظف جيوز

 دويل اتفاق بشأن دولية إىل منظمة أو أخرى دولة إىل عنها بالنيابة أو دولة جانب من ُقّدمت  ) أ(

 ؛املعلومات بسرية االحتفاظ ، يتطلباملنظمةتلك  أو الدولة تلك مع

 الدويل؛ القانونعمًال ب تهابسرياالحتفاظ ب جي  ) ب(

عَتمدة أو تلك اليت سوف تُعَتَمدق علّ تت  ) ج(
ُ
 منظمة أو أخرى دولةمن ِقبل الدولة، أو ،باملواقف امل

،أواملستقبل أو احلاضر يف دولية مفاوضات لغرض دولية

 املراسالت تبادل أو دولية منظمة مع أو أخرى دولة مع سيةالدبلوما املراسالت تبادل يشكل  ) د(

للبلد، القنصلية أو الدبلوماسية البعثات مع الرمسية

  .للدولة الدولية العالقات ميّس بوضع أن كان من شأن الكشف عن املعلومات إذا

للدولةاالقتصادیةالمصالح.٣٢

  مات تتعلق بتحديد ما يلي:منح حق احلصول على معلو  يرفض أن اإلعالم شؤون ملوظف جيوز

  الصرف؛ أسعار أو عملة  ) (أ

  أو الفائدة؛ أسعار  ) (ب

  االستهالك أو ركاماجل رسوم ذلك يف مبا الضرائب،  ) (ج



٣٨

  .االقتصاد إدارة على الدولة قدرةل أو للدولة االقتصادية صاحلللم كبريا ضررا يسبب أن إذا كان من شأن ذلك

القانونإنفاذ.٣٣

 مبا ضررا يسبب أن ذلك شأن من كان املعلومات، إذا على احلصول حق منح يرفض أن إلعالما شؤون ملوظف جيوز

  :يلي

  ؛اكتشافها أو جرمية منع  ) (أ

  ؛¢ǶēƢǓƢǬǷ�Â اجلناة  اعتقالأو   ) (ب

  العدل؛ إقامةأو   ) (ج

.مجعها أو رسوم أو ضرائبأي  تقديرأو   ) د(

ً المتمیزةالوثائق.٣٤ قانونا

  :املعلوماتطََلباً إذا كانت  يرفض أن الماإلع شؤون ملوظف جيوز

  أو ؛وطبيبه املريض بني السرية االتصاالتتتمثل يف   ) أ(

  أو وموكله؛ احملامي بني السرية االتصاالت يف  ) (ب

  أو ؛هومصدر  صحفي بني السرية االتصاالتيف   ) (ج

القانونية، اإلجراءات يفدون ذلك ستحظى باحلصانة  من  ) (د

احلصانة، على الكشف عن هذه املعلومات،  بامتياز الذي يتمتع شخصال أو صدرأو امل ،أو العميل ريض،املوافق  إذا إال

 .االمتياز عن تنازلأو 

التعیینوعملیاتالمھنیةاالمتحانات.٣٥

طلبًا للحصول على معلومات تتعلق بامتحانات أكادميية أو مهنية أو  اإلعالم شؤون موظفقد يرفض     )١(

و اختيار قبل االنتهاء من هذه االمتحانات أو عملية التوظيف أو االختيار هذه، إذا كان بعملية توظيف أ

الكشف عن هذه املعلومات ُحيَتَمل أن يعّرض للخطر سالمة ذلك االمتحان، أو عملية التوظيف أو االختيار 

  .تلك

من بعد االنتهاء من االمتحان، أو ) عند الطلب، ١جيب تقدمي املعلومات املشار إليها يف الفقرة الفرعية (و     )٢(

  . رااالختيعملية التوظيف أو 



٣٩

صلالفَ .٣٦

أو من مستند حيتوي على املعلومات املطلوبة حتت هذا الباب، جيب عندما ُيستثىن تقدمي جزء من سجلٍّ     )١(

ستثنية أو حجبُ فصلُ 
ُ
قى من وثيقة والسماح للطالب باالّطالع على ما تبالأو  سجلّ الها من املعلومة امل

املعلومات.

أو يف وثيقة، جيب حيّرر أي جزء من املعلومات الواردة يف سجلٍّ أو عندما حيجب موظف شؤون اإلعالم     )٢(

على الطالب. طول أو كمية املعلومات اليت ُحجبت أو ُحّررت يف الردّ على موظف شؤون اإلعالم أن يذكرَ 

واضحةبصورةكیدیَّةالالطلبات.٣٧

.كيديٌ طلٌب  هذا الطلبمن الواضح أن كانإذاطلباً أن يرفضاإلعالمون ملوظف شؤ جيوز  )١(

يفإليهاملشارخطاراإليتضمنأنجيب،)١( البندإىل استناداً طلباإلعالمشؤونموظفرفضحالةويف  ) ٢(

ه من أنيرى جعلت املوظفاليتاألسبابفيهادحيدّ اإلعالمشؤونموظفمنموقعةخطيةشهادةً ) ٨( ١٥ املادة

.كيديٌ طلبٌ طلبالالواضح أن 

اإلثباتعبء.٣٨

-ما يليإثباتاملطلوبةاملعلوماتلىعصولاحلحقمنحَ الذي يرفضُ  اإلعالمشؤونفعلى موظّ 

  والقانون،هذامبقتضى اإلفشاءمنمستثناةاملعلوماتهذهأن   )أ(

شاء إف نذي قد ينجم عال مالالز  اإلعفاء مبوجب ،احملمية باملصلحة الضررأن يفوق   )ب(

  .املعلومات الكشف عن هذه يف العامة املصلحة ،املعلومات

الثالثةاألطرافإشعار.٣٩

 ثالث طرفعن  شخصية معلومات لىللحصول ع طلبٍ موظف شؤون اإلعالم بصدد دراسة  كان إذا  )١(

 خطارإل عقولةابري املالتد اختاذموظف اإلعالم  على جيب ثالث، طرفعن  سرية جتارية معلومات أو ،طبيعي

إخطار  ،قد توىف الثالث الطرف كان إذا أو،كتابًة  الطلب ǀđ¦ املعلومات ختصه هذه الذي الثالث الطرف



٤٠

 بعد أيام مثانية غضون يفيف مجيع األحوال و  ،معقول وقت أقرب يف ،الشرعي هممثل أوأقارب الطرف الثالث 

  .الطلب استالم

موظف  على جيب ،)٩( الفرعي البند ومبوجب ،)١( الفرعية الفقرة تضىقمب الثالث الطرف إبالغ عند  )٢(

  ما يلي: اإلشعار يفأن يُدرج اإلعالم 

  املعلومات؛مضمون و  الطلب طبيعة  ) أ(

اليت تفيد باألسباب  مبذكرة قدميت أو املعلومات عن الكشف على وافقي قد الثالث الطرف أن  ) ب(

  ؛)٣( ةالفرعي فقرةلل وفقا املعلومات الكشف عنمتنع 

 اليت متنعتفيد باألسباب مذكرة  ثالثال طرفال يقّدميتّم الكشف عن املعلومات ما مل  أنه  ) ج(

  ؛هاالكشف عن

مبذكرة  ثالثال طرفقدم الته جيوز ملوظف شؤون اإلعالم الكشف عن املعلومات، حىت ولو أن  ) د(

  ؛)٣( الفرعية الفقرة مبوجب

 يف طعنال الثالث للطرف جيوز املعلومات، عنعالم الكشف ر موظف شؤون اإلقرّ  إذا أنه  ) ه(

.٤١ املادة إطار

الفقرة الفرعية  اإلخطار بالطلب مبوجب استالم تاريخ منأيام  ١٠)، ويف غضون ١٠الفرعية ( الفقرة مبوجب"  ) ٣(

)، جيوز للطرف الثالث أن يقوم مبا يلي:١(

 املعلومات يوافق على الكشف عن بأنه ،كتابةً  أو شفويا اإلعالم، شؤون موظف إبالغ  (أ)

  أو لطالب؛ل

  .املعلومات إتاحةتبّني سبب رفض ،كتابةً  أو شفوياً موظف شؤون اإلعالم، إىلتقدمي مذّكرة   ) ب(

كتابة )، جيب على موظف شؤون اإلعالم  ٣إذا أُعطيت املوافقة أو ُقّدمت مذكرة شفوية مبقتضى الفقرة الفرعية (  ) ٤(

  رة وتقدمي نسخة منها إىل الطرف الثالث.تلك املذكّ  تلك املوافقة أو

Ƥ الثالث وعندما ال يقّدم الطرف  ) ٥( ƳȂŠ�č¦®° عليه بعد العثور يتمّ  أو أيام، ١٠ غضون يف ،)٣( الفرعية الفقرة 

 يعرتض ال الثالث الطرف أنّ  يفرتض أن اإلعالم شؤون موظف على جيب ألجل ذلك، عقولةامل تدابريال اختاذ

  .املعلومات هذهّطالع الطالب على ا على

 تفيد خطية شهادة وتوقيع إعداد اإلعالم شؤون موظف على جيب ثالث،ال طرفال موقع عندما ال ميكن حتديد  ) ٦(

  .الشهادة ذهđ واالحتفاظ ثالث،ال طرفال موقع لتحديد التدابري املّتَخذةبكلّ 



٤١

 طرف نع سرية أو جتارية أو شخصية معلومات لىع صولحق احل الطالب منح مّ سيتِ  كان إذا وعند حتديد ما  ) ٧(

يف كلِّ و  ممكن، وقت أقرب يف القرارب كتابةً  لثالث الطرفا إخطار اإلعالم شؤون موظف على جيب ثالث،

  .أيام ثالثة غضون يفاألحوال، 

 ثالثال فطر فيها ال اعرتض ظروف احلصول على املعلومات يف على قد وافق اإلعالم شؤون موظف كان إذا  ) ٨(

  على ما يلي:) ٧( الفرعية الفقرة يف إليه املشارخطار اإلجيب أن ينّص ،على ذلك

  على الطلب؛ سبب أو أسباب املوافقة  (أ)

 يف ٤١ املادة مبوجب القرار مراجعة فيه يلتمس بطلب أن يتقّدم الثالث لطرفأنه جيوز ل     )ب(

  ؛اإلخطار استالم تاريخ من أيامٍ  ١٠ غضون

  يام.أ ١٠ فرتة غضون يف القرار يفُيطعن  مل ما املعلومات لىصول عاحل حقَّ  الطالب حُمينَ   ) ج(

، )٢( ١٥ املادة مبوجب ساعة ٤٨ غضون يفجيب الرّد عليه طَلبٍ يف ينظر  اإلعالم شؤون موظف كان إذا  ) ٩(

 ماتمعلو  أو ،طبيعييتمثل يف شخٍص  ثالث طرفعن  شخصية معلومات على حتتوي املعلوماتكانت و 

 الطرف إلبالغ املعقولةاختاذ التدابري  اإلعالم شؤون موظف على جيب ثالث، طرف عن سريةأو  جتارية

  مبا يلي: ،،كتابةً به األمر يتعلق الذي الثالث

  املعلومات؛ ومضمون الطلب طبيعة  (أ)   

  سم الطالب؛إ   )ب(

  الطالب. قد قّدم املعلومات إىل اإلعالم شؤون موظف كان إذا ما   )ج(

ال  ،)٢( ١٥ املادة مبوجب ساعة ٤٨ غضون يفى الطّلب عل الردّ  اإلعالم شؤون موظفعندما جيب على   ) ١٠(

  .الطلب رفضأسباب مبذّكرة تفيد ب اإلعالم شؤون موظفإىل  أن يتقّدم ثالثال طرفجيوز لل

للقراراتالداخلیةالمراجعةطلب-الرابعالجزء

الداخلیةالمراجعةحق.٤٠

.اإلعالم شؤون اختذه موظف قرار يأل داخلية مراجعةطالب أن يلتمس إجراء جيوز لل   )١(



٤٢

 لىع صولاحل حق نحاإلعالم مب شؤون لقرار موظف داخلية مراجعة إجراء يلتمس أن ثالثال للطرف جيوز  )٢(

  .ثالثال طرفالب خاصة معلوماتتتضّمن  معلومات

الداخلیةالمراجعةطلب.٤١

 املعنية لهيئةالتابع ل اإلعالم شؤون موظف إىل شفويا أو كتابةً  داخلية مراجعة بطلب يتقدم أن لطالبجيوز ل  )١(

.اإلعالم موظف قرار استالم تاريخ من يوما ٦٠ غضون يف

 تاريخ منأياٍم  ١٠ غضون يف املعنية للهيئة التابع اإلعالم شؤون موظف إىل شفويا أو كتابةً  داخلية مراجعة  )٢(

  ).٢( ٤٠ املادة يف إليه ملشارا اإلعالم موظف قرار استالم

كتابةَ  اإلعالم شؤون موظفعلى  جيب شفويا، داخلية راجعةالتماسًا مب ثالثال طرفال أو الطالبقّدم  إذا)٣(

.الطرف املعين إىل منه نسخة وتقدميهذا الطلب 

.الداخلية املراجعة موضوع اإلعالم شؤون موظف وقرار الطلب حتديد جيب الداخلية املراجعة طلب يف  )٤(

 سبب تقدمي بعد ،يوماً  ٦٠ انقضاء بعد) ١(الفرعية  الفقرة يف إليه املشار الداخلية املراجعة طلب مدِّ قُ  ذاإ  )٥(

.ةتأخر ات املقبول الطلب اإلعالم شؤون جيب على موظف وجيه،

كّل  ويف ممكن، قتو  أقرب يفاملعلومات  صاحبةتقدمي ما يلي إىل رئيس اهليئة  اإلعالم شؤون جيب على موظف  )٦(

  :الداخلية املراجعة طلب استالم بعد أيام مخسة غضون يفاألحوال 

  الداخلية؛ املراجعة طلب    (أ)

  اإلعالم؛ شؤون القرار الذي اّختذه موظف أسباب  (ب)

املراجعة، موضوع املعلومات  )(ج

مت قد الوثائق أنب كتابة الثالث الطرفإخطار  االقتضاء، وعند الطلب، مقدمإخطار و    الغرض. هلذا ُقدِّ



٤٣

الداخلیةالمراجعةبشأنالقرار.٤٢

، أن يقوم مبا ٤١ للمادة وفقا الداخلية املراجعةُقّدم إليه طلب الذي يٌـ ،علوماتجيب على رئيس اهليئة صاحبة امل  )١(

 شؤون موظف استالم بعد يوما ١٥ غضون يف مجيع األحوال ويف املعقول، حدود يفو  ممكن وقت أقرب يفيلي، 

-الداخلية املراجعة طلب اإلعالم

اهليئة؛ عن نيابة جديد قرار اختاذ    )أ(

.كتابةً  القرار ذاđ ثالثال رفُخيطَر الطذلك، ينطبق وحيثما الطلب ممقدّ  رطَ خيُ   )ب(

يُمَنح حق الحصول على المعلومات

 الطلب مقدم ن ينّص إخطارجيب أ املعلومات، على احلصول حق املعلومات منح صاحبة اهليئة قّرر رئيس إذا  )٢(

على ما يلي:) ١( البند يف إليه املشار

؛)وجدت إن( النسخ رسوم أو/و التحريرية الرتمجة رسوم أو/و االستنساخ، مو رسجيب دفع   ) أ(

سوف ُميَنح فيه حّق الوصول؛ الذي الشكل  ) ب(

 القرار يف النظر إعادة ٧١ املادة مبوجب الرقابة آلية أن يلتمس منه جيوز ملقّدم الطّلب أن  ) ج(

أو ، الدفع ستحقةامل النسخ رسوم أو/و التحريرية الرتمجة رسوم أو/و برسوم االستنساخ، تعلقامل

  بعملية تقدمي ذلك االلتماس.و  املعلومات على احلصول حق شكلب

منح  جيب ،املعلوماتملاّ يتّم إخطار مقّدم الطلب بأنه قد ُمِنح حق احلصول على ،)٤(عمالً بالفقرة الفرعية   ) ٣(

  :)٤( الفرعية بالفقرة ، عمالً املعلومات  على احلصول حقمقّدم الطلب 

، الدفع مستحقة النسخ رسوم أو/و التحريرية الرتمجة رسوم أو/و االستنساخ، إذا كانت رسوم  (أ)

  الرسوم؛ أوهذه  تسديدبعد 

، النسخ رسوم وأ/و التحريرية الرتمجة رسوم أو/و االستنساخ، رسوميف غياب   ) ب(

م املعلومات على الفور. تُقدَّ

الثالث، الطرفعن  معلومات تتضّمن معلوماتعندما يقّرر رئيس اهليئة صاحبة املعلومات الكشف عن   ) ٤(

 الثالث لطرفتكون الفرتة اليت حيّق فيها ل حىت املعلومات هذه لىصول عاحل حقّ مقّدم الطلب  منح الجيوز

 قد الثالث الطرف همَ قدّ  استئناف أي أو،انتهت قد ٧١ املادة مبوجب لوماتاملع عنالكشف  يف الطعن

.ȆƟƢĔ بشكل ُحكم



٤٤

  المعلومات على الحصول حق يُرَفض

 ممقدّ  إخطار ذكرَ ي أن جيب املعلومات، على احلصول حق منحعدم  املعلومات صاحبة اهليئة رئيس قّرر إذا  )٥(

  :مايلي )١( البند يف إليه املشار الطلب

 اهليئة رئيس فيها نظرَ  اليت واملعلومات الطلبوجوهر  مضمون إىل استناداً لرفض،ل كافيةً اً أسباب  )أ(

  ؛املعلومات صاحبة

  ؛رفضال إليها يستنداليت  القانون هذا يف ددةاحمل حكاماأل إىل إشارة  )(ب

،٧١ للمادة فقاً وِ  القرار راجعةمب الرقابة آليةإىل  طلبجيوز له تقدمي  نهبأ الطلب مقّدم إبالغ  ) ج(

.تقدمي هذا الطَلب عمليةبو 

  الطرف الثالث

  :مايلي على) ١( البند يف إليه املشار اإلخطار ينصّ  أن جيب داخلية، مبراجعة التماساً  الثالث الطرف قّدمعندما ي) ٦(

  للقرار؛ كافيةً أسباباً   )أ(

 وعملية ،٧١ للمادة ِوفقاً  القرار جعةمبرا الرقابة آلية إىل التماس للطرف الثالث تقدمي جيوز بأنه  (ب) 

الطَلب. هذا تقدمي

للتفویضالقابلغیرالواجب.٤٣

 ألي تفويض ذلك جيوز وال املعلومات شخصيا، صاحبة اهليئة رئيس قبل من ٤٢ الفقرة يف إليه املشار اّختاذ القرار جيب

  .آخر شخص

الُمفتََرضفضرّ ال.٤٤

 يف ةاحملددفرتة ال غضون يف الداخلية املراجعة طلب بشأناملعنية من اّختاذ قرار  املعلومات صاحبة اهليئة مل يتمّكن رئيسإذا

الذي اّختذه موظف شؤون اإلعالم. األصلي قرارال دأكّ  قد اهليئة رئيس َرب عتَ يُ ،٤٢ املادة



٤٥

الرقابةآلیة–الخامسالجزء

الرقابةآلیةإنشاء–١القسم

الجزءھذامنالغرض.٤٥

 تعزيز ألغراض املعلوماتمعنيني ب مفوضني من تتألفو  ،منحاز وغري مستقلّ بشكلٍ لُ عمَ تَ ،رقابة آلية اجلزء هذاينشئ 

  .املعلومات على احلصول يف احلق ومحاية ورصد

التعیین.٤٦

  :التالية رهناً بالشروط،الرقابة التابعني آللية املعلومات مفوضي وتعيني باختياراملختصة  السلطةتقوم 

  املختصة؛ السلطة عن وصادرة ةعامّ دعوة  لرتشيحل عوةالدكون ت أن  )أ(

 مشاركة تشملأن و  افةشفّ عملية  املقابلة وعملية املرشحني حتديدكّل من عملية  كونت أن  ) (ب

  ؛ومالعمُ 

  والتعيني؛ االختيار عمليات يف اجلنسني بني التوازن حتقيق لضرورة الواجب االعتبار إيالء  ) (ج

  .والتعيني االختيارفيها  كتملي أن جيب اليت الزمنية دةملالربملان ا حيدِّد  ) د(

التعیینمعاییر.٤٧

:باملعلوماتاملعين  ضفوَّ املعلى  جيب  )١(

؛ومالئماً سليماً أن يكون شخصاً   )أ(

؛العمل من اخلربة املكتَسَبةو الالزمة  األكادميية املؤهالتيتمّتع ب أن  )ب(

«�Ƕđ اإلنسان حقوق عن املدافعنيأن يكون من   )ج( ÈǂÈºƬǠÉ
ŭ¦؛

للمسائلة؛ وخيضع واحلياد باالستقاللية سميتّ  أن  )د(

 وحوكمة العامة احلوكمة أو الشفافية، وأ املعلومات، لىصول عاحليف جمال  يُثبت معرفتهأن   ) ه(

  الشركات.



٤٦

:باملعلومات املعين املفوض على ال جيب  )٢(

  ؛خطرية جرمية °ǶđƢǰƫال عقوبات حقهم يف صدرت الذين يكون من األشخاص نأ  (أ)

  ؛هقد أُعِلن إفالسُ أو   )ب(

 داخل مكانة تلأن حي أو الدولة مستويات من مستوى أي علىة السياسي وظائف يتوىل أن أو  )ج(

أن يكون قد َشَغل مثل هذا املنصب أو توّىل مثل  أو الرتشيح، وقتة سياسيأحد األحزاب ال

  .يحلرتشل السابقة سنوات اخلمسهذه الوظيفة خالل 

الوالیةفترة.٤٨

  .واحدة أخرى ملدة للتجديد قابلة ،ُحمّددة ملدة هممناصبَ  باملعلوماتاملعنيون  نيتوّىل املفوضو 

والیةالإنھاء.٤٩

  :ةواليال فرتة انقضاء قبل باملعلومات املعِنّيني املفوضني¤�ƨȇȏÂ� ƢĔ ميكن  )١(

  ؛الوالية جباتواو  مهامّ  أداء على بدنيا أو عقلياعاجزاً  الشخص كان إذا  (أ)

  ؛يف حالة إعالن إعسار الشخص  )ب(

  الرقابة؛ آليةمسعة  إىلأساَء  أو  جسيمةً ارتكب أخطاءً  قد الشخص كان إذا  ) ج(

  أو خطرية؛ جرمية بارتكاب دينأُ  قد الشخص كان إذا  )د(

  .األهلية عدم أساس على  )ه(

  :باملعلومات املعِنّيني املفوضني والية ¤ƢĔ  قبل  ) ٢(

. اإلعالم يضمفوّ  ضد اّدعاء أي يف للتحقيق مستقلة جلنة تعيني املختصة السلطة على بجي  (أ)

املعين  فوضيطلب امل مامل للجمهور،اً مغلق التحقيق جلنةُجتريه  الذي التحقيقأن يكون  جيبو 

  .ذلك خالف التحقيق طلبات موضوع باملعلومات

 السلطة ń¤�ƢēƢȈǏȂƫÂ نتائجها أن ترسل التحقيق جلنة على جيب التحقيق، من االنتهاء عند  (ب) 

.املختصة

 الثلثني بأغلبية باملعلومات املفّوض تعيني ƢĔƜ ب املختصة السلطة قرارعلى  املوافقة تتم أن جيب  ) ج(

  .الربملان يف



٤٧

بالمعلوماتالمعنيالمؤقتالمفوض.٥٠

 عجز حالة يف أشهر ستة التتجاوز دةمل باملعلومات معنياً مؤقتاً مفوضاً تُعّني  أن املختصة للسلطة جيوز  )١(

  .استقالته أو إقالته أو باملعلومات املعين املفوض

.تباعاً  املنصب لشغل باملعلومات معنيني مؤقتني مفوضني تعيني عن متتنع أن املختصة السلطة على جيب )٢(

الخارجيالعملتقیید.٥١

 مزاولة أو أخرى وظيفة شغل عن واليته، فرتة خالل تنع،مي أن باملعلومات املعين املؤقت، املفوض أو املفوض، على جيب

  .سياسي نشاط أي يف املشاركة أو مايل، كسب لتحقيق جتارة أو نشاط

األجر.٥٢

  .الدولة يف املماثلة األخرى للهيئات املمنوح لألجر مكافئاً أجراً  باملعلومات املعين املفوض يتقاضى  )١(

 التعويضات أو التقاعدية املعاشات أو النفقات أو األجور بدفع لقتتع أخرى مسائل أية يف االسرتشاد جيب  )٢(

 بتلك صلة ذات تشريعات من الدولة يف املماثلة األخرى اهليئات على يسري مبا باملعلومات املعين للمفوض

  .املسائل

عملیاتھاوھیكلھاوالرقابةآلیةاستقالل–٢الفصل

االستقالل.٥٣

.¤®¦°Ƣēو  ƢēƢȈǴǸǟ يف لباالستقالالرقابة  آلية تتمتع  )١(

  .عرضها لدى سنوياً الرقابة  آلية من املقدمة امليزانية يعتمد أن الربملان على جيب  )٢(

.ƢĔÂƚǋ لتنظيم سلوك ومدونة Ƣē¦ ¦ǂƳ¤Â قواعدها عامة، مشاورات خالل من ،الرقابة  آلية تضع أن جيب )٣(

 وتعميمه الرمسية، اجلريدة يف نشره يشمل مبا املدونة،و  واإلجراءات القواعد هلذه تعديل أي عن يُعلن أن وجيب

  .اعتماده من يوماً  ٣٠ غضون يف واسع نطاق على



٤٨

 حتديد صالحيةالرقابة  آلية ُختولواحد، آن يف صلة ذات أخرى آليات أو لإلشراف آليات وجود عند )٤(

  .بواليتها الوفاء ألغراض الالزم بالقدر القائمة اآلليات مع ومواءمتها Ƣē¦ ¦ǂƳ¤Â قواعدها

 الربملان إىل رمسية وغري رمسية توصيات تقدمي) ٤( الفقرة مبوجبالرقابة  آلية صالحيات ممارسة تشمل )٥(

  .القائمةالرقابة  آلية منوذج إلصالح البحث وهيئات التشريعية السلطاتو 

  .وأدائها ƢēƢȈǴǸǟ وعن واليتها تنفيذ عن الربملان أمام للمساءلةالرقابة  آلية ختضع )٦(

الرقابةآلیةھیكل.٥٤

  .لرئيسالرقابة  آلية ختضع )١(

 املسائل بشأن القرارات واختاذالرقابة  آلية لرئاسة منهم واحد تعيني باملعلومات املعنيني املفوضني على جيب )٢(

  .نهمبي للتناوب خيضع أو ثابتاً  الرئيس منصب كان إذا ما حتديد ذلك يف مبا الرئيس، بدور املتصلة األخرى

Ƣđ االحتفاظ أو ممتلكات حيازة يف احلق فيها مبا قانونية، لشخصية املخولة احلقوق جبميعالرقابة  آلية تتمتع )٣(

  .فيها التصرف أو

الموظفون.٥٥

  الرقابة. آلية مهام ألداء الالزمني املوظفني تعيني باملعلومات املعنيني املفوضني على جيب )١(

  الرقابة: آلية ملوظفي تكون أن جيب قائمة، آليات يفالرقابة  آلية تُدمج عندما )٢(

  واضحة؛ خدمة وشروط اختصاصات )أ(

  حمددة؛ مساءلة وخطوط أداء جماالت )ب(

 آلية الرقابة تعمل اليت القائمة اآللية داخل اآلخرين املوظفني عن استقاللية )ج(

  .ضمنها



٤٩

الخبراءإشراك.٥٦

 أو مهام أو صالحيات أية ممارسة لغرض مناسباً، ذلك رأت حيثما خرباء،لل فريقاً  تعقد أنالرقابة  آللية جيوز  )١(

  .القانون هذا مبوجب وظائف

¦ƢǟȂǸĐ© أو/و املدين ¦ǞǸƬĐ منظمات من ممثلني االنعقاد إىل يُدعى اخلرباء من فريق أي يضم أن جيب  )٢(

  .املختصة املهتمة

وموظفیھاالرقابةآلیةحصانة.٥٧

 بسبب منها، بتوجيه أو بامسها يعمل شخص أي ضد أوالرقابة  آلية ضد مدنية أو ائيةجن إجراءات التقام )١(

 من ألي مزعومني، أو فعليني أداٍء، أو ممارسةٍ  سياق يف نية حبسن صدر قول أو إبالغ أو فعل أي

  .القانون هذا مبوجب وظائفها أو مهامها أوالرقابة  آلية صالحيات

 عملهم سياق يف ضرر أليالرقابة  آلية داخل تصرف سوء عن يكشفون الذين املوظفني تعريض الجيوز  )٢(

  .الكشف ذلك بسبب

واجباتھاوالرقابةآلیةصالحیات–٣الفصل

الرقابةآللیةالعامةالصالحیات.٥٨

 الشروط مبوجب Ƣđ للوفاء الالزمة واإلجراءات والعمليات واليتها طبيعة حتديد بصالحيةالرقابة  آلية تتمتع  )١(

 على احلصول يف احلق ومحاية رصدو  لتعزيز الالزمة األعمال كل ذلك يف مبا القانون، هذا يف عليها نصوصامل

.¦ǞǸƬĐ قطاعات مجيع يف املعلومات

  :يلي مبا للقيام التقديرية بالصالحياتالرقابة  آلية تتمتع )٢(

مناسباً؛ ذلك إىل اللجوء تعترب ما عند الوساطة أو التوفيق أو التفاوض خالل من ملشاكل حال )أ(

  ونوعه؛ التحقيق ذلك شكل حتديدو  مسألة أية يف للفصل الالزم التحقيق إىل احلاجة حتديد )ب(



٥٠

 معنية خاصة هيئات هي اليتو  رحبي غري أساس على العاملة املنظمات من فئة أية إعفاء )ج(

 أي من عامة، خدمات تقدم اليت املعنية اخلاصة اهليئة تعريف من) ب( الفرعية الفقرة مبوجب

  القانون؛ هذا يف عليها املنصوص االلتزامات من

 فرض أو/و التوصيات وتقدمي الغرامات إصدار ذلك يف مبا ومنصفاً،عادالً  تراه قرار أي اختاذ )د(

مناسباً؛ تراه حسبما عليها، املعروضة املسائل يف العقوبات،

  واضح؛ بشكل كيدية تعتربها مسألة أية رفض )ه(

  القانون؛ هذا يف املبينة للشروط الطلب مقدم فيها ميتثل ال مسألة أية رفض )و(

  املسألة؛ وقائع عن مناسباً، كان حيثما التغاضي، )ز(

  .القانون هذا مبوجب بواليتها للوفاء مناسباً  أو ضرورياً  تراه إجراء بأي االضطالع أو/و اإلذن )ح(

  :مبايلي تقوم أنالرقابة  آلية على جيب  )٣(

  األطراف؛ إخطار ذلك يف مبا مسألة، إىل لالستماع وإصدارها العامة التوجيهات حتديد )أ(

  للدولة؛ بالغة أمهية ذات بقضايا األمر يتعلق عندما معّينة توجيهات إصدار )ب(

 اليت الظروف يف أو بالُقصَّر أو السرية باملعلومات املتعلقة املسائل يف معّينة توجيهات إصدار )ج(

  ذلك؛ لفعل مناسبة تراها

 والبالغات اإلخطارات إصدار إىل باحلاجة املتعلقة املسائل مجيع بشأن القرارات اختاذ )د(

  البالغات؛و  اإلخطارات تلك بشكلو  وتسليمها،

  .االقتضاء عند التمثيل قضايا بشأن القرارات اختاذ )ه(

  :التالية بالصالحياتالرقابة  آلية تتمتع  )٤(

  املعلومات؛ بتقدمي تُلزم بيةكتا أوامر إصدار )أ(

 مبا ذلك، إىل الضرورة دعت ما إمساكها أو منها االقتباس أو استنساخها أو املعلومات حبث )ب(

  ؛)ه( الفرعية بالفقرة عمالً  إليه يُدخل مكان أي يف عليها ُحيصل اليت املعلومات فيها

الثالث، الباب مبوجب ناءاستث على بناء عليها احلصول رُفض اليت املعلومات تقدمي طلب )ج(

  عليها؛ باالطالع الُيسمح بوثيقة يتعلق األمر كان إذا ما حتديد ألغراض

  القانون؛ هذا مبوجب املعلومات على األطراف حصول تقييد )د(

  واليتها؛ لتنفيذ الضرورية املصادرةو  والبحث الدخول إجراءات جبميع تتعلق لوائح وضع )ه(

 أية حلل مناسباً  يكون حسبما وتسليمها اإلخطارات إصدار أو أخرى إجراءات أي اختاذ )و(

  .عليها معروضة مسألة



٥١

الرقابةآللیةالمخولةاإلحالةصالحیات.٥٩

 حمكمة إىل مباشرة إحالةً  مناسبة تراها أخرى مسائل أية أو القانون مسائل إحالة بصالحيةالرقابة  آلية تتمتع  )١(

  .خمتصة

 رأت حيثما ،الدعاوى إىل االنضمام أو خمتصة حمكمة أمام بامسها الدعاوى رفع ةبصالحيالرقابة  آلية تتمتع  )٢(

ضرورياً  ذلك

الرقابةآللیةالعامةالمھام.٦٠

  :التالية باملهامالرقابة  آلية تضطلع  )١(

  ميكن؛ ما بأسرعو  الشكلية أو الفنية اإلجراءات من قدر بأقل األمور تسيري )أ(

احلماية، إطار يف املعلومات عن الكشف يف يرغبون الذين األشخاص احتياجات يف النظر )ب(

  األخرى؛ الضعيفة والفئات الُقّصر واحتياجات

  مالئم؛ غري ذلك يكن مل ما علنية استماع جلسات عقد )ج(

  .أشهر ثالثة كل مرة التوجيهاتو  القراراتو  األوامرو  التوصياتو  النتائج نشر )د(

 طلب ينفي املستعمل ملساعدة الرمسية، اللغات جبميع القانون، هلذا واضحاً دليالً الرقابة  آلية تُعدّ  أن جيب  )٢(

  .املعلومات

الرقابةآلیةتقاریر.٦١

  :يلي ما يتضمن الربملان إىل أنشطتها عن تقريراً سنوياً الرقابة  آلية تقدم أن جيب  )١(

  ون؛القان هذا مبوجب التحقيقات خالل املسجلة باملخالفات املتعلقة الشكاوى  )أ(

.Ƣđ املضطلع املراجعات مجيع نتائج )ب(

 أخرى مسائل أية وعن املعلومات على احلصول يف احلق إعمال حالة عن تقاريرالرقابة  آلية تُعدّ  أن جيب  )٢(

 الشعوبو  اإلنسان حلقوق األفريقية اللجنة تقتضيه قد ما حنو على املعلومات على احلصول يف باحلق تتعلق

  .له تابعة هيئة أيةو  األفريقي االحتاد يطلبه ما أو



٥٢

 اإلقليمية اهليئات إىل تقاريرهاالرقابة  آلية تقدم أن جيب ، )٢( الفقرة يف املبّني  اإلبالغ واجب إىل باإلضافة  )٣(

  .االستجابة هذه يقتضي التزام أو طلب أي على بناءً  األخرى اإلقليمية دون أو

الترویج-٤الفصل

الترویج.٦٢

  .تعميمهو  به والتثقيف املعلومات على احلصول يف باحلق التوعية بواليةقابة الر  آلية تضطلع  )١(

  :يلي مبا القيام املعلومات، على احلصول يف للحق الرتويج لدى ،الرقابة  آلية على جيب  )٢(

 املعلومات حائزة اجلهات خضوع لضمان ٦٥ املادة مبوجب الالزمة التنفيذ خطط مجيع تقييم )أ(

 يشمل مبا  ¦ȆǠǸƬĐ الصعيد على والتثقيف التوعية إجراءات تدعم واضحة اتوعملي اللتزامات

  احملرومة؛ الفئات

  املهتمة؛ ƢǟȂǸĐ¦Â© املدين ¦ǞǸƬĐ منظمات مع التعاونو  التشاور )ب(

 الداخلي بالتدريب يتعلق فيما املعلومات حائزة اجلهات إىل توجيهية ومبادئ توصيات تقدمي )ج(

  املوارد؛ بتوافر رهناً الطلب، على بناءً التدريب، وتوفري للموظفني،

 إصدارو  املعنية اخلاصة واهليئات العامة اهليئات ينفي للموظف الداخلي التدريب رصد )د(

  الضرورة؛ عند إلزامي تدريب إلجراء إخطارات

  ون؛القان هذا بتفسري املتعلقة األمور يف املعلومات حائزة واجلهات املعلومات طالب مساعدة )ه(

  املعلومات؛ على للحصول بالرتويج للنهوض ضرورية تراها اليت املواد إعداد )و(

  .واسع نطاق على ونشره السنويالرقابة  آلية تقرير عن اإلعالن )ز(

القانونإصالحوالبحث.٦٣

 بأي املتعلقة الناشئة أو املقرتحة التشريعات مجيع مواءمة لضمان الالزمة التدابري اختاذالرقابة  آلية على جيب  )١(

  .القانون هذا مع ممارسة أو تنظيم أو وضع

 املختصة السلطات إىل تقدم أن ، )١( الفقرة مبوجب ƢēƢǷ¦ǄƬǳƢƥ يتعلق فيما ،الرقابة  آلية على جيب  )٢(

  .الناشئة أو املقرتحة التشريعات بإصالح املتصلة التوصيات



٥٣

 األهداف لتحقيق بإجرائه تكليف إصدار أو مناسباً  أو ضرورياً  تراه حبث أي إجراءالرقابة  آللية جيوز  )٣(

  .القانون هذا يف عليها املنصوص

 التقرير يف الربملان علىالرقابة  آلية أجرته حبث أي وعن باإلصالح املتعلقة التوصيات عن التقارير عرض جيب  )٤(

  .اآللية عن الصادر السنوي

الرصد–٥الفصل

الرصد.٦٤

  الرقابة. آلية إىل القانون هذا مبوجب الالزمة التقارير تقدم أن علوماتامل حائزة اجلهات على جيب  )١(

 عن تفاصيل تقدم وتعميمها توجيهية مبادئ بوضع عامة، مشاورات عقب تقوم، أنالرقابة  آلية على جيب  )٢(

  .ماتاملعلو  حائزة اجلهات على تسري اليت الزمنية واألطر الوسائلو  الطريقة ذلك يف مبا اإلبالغ، متطلبات

 أجل من املعلومات حائزة اجلهات من إضافية معلومات أية لطلب التقديرية بالصالحياتالرقابة  آلية تتمتع  )٣(

  .اإلضافية املعلومات تلك بتقدمي يُلزمأمراً  تصدر أن هلا جيوزو  وقت، أي يف وتعزيزه الرصد تيسري

التنفیذخطة.٦٥

 نفاذ بدء من شهراً  ١٨ غضون يفالرقابة  آلية إىل تقدم أن معنية خاصة هيئة أو عامة هيئة كل على جيب )١(

 بشأن تفاصيل تتضمن تنفيذ خطة أسبق، أيهما اهليئة، تلك إنشاء من أشهر ٦ غضون يف أو القانون، هذا

  :مايلي

  القانون؛ هذا مبوجب ¦ƢēƢǷ¦ǄƬǳ تنفيذ إىل الرامية ƢēƢȈǴǸǟ خطة )أ(

 عن الكشف إىل املبادرة بشأن ٧ املادة يف املبينة ياتباملسؤول املتعلقة املعلومات لنشر خطة )ب(

  .املعلومات

  :مايلي) ١( الفقرة يف إليها املشار اخلطة تتضمن أن جيب  )٢(

  للتنفيذ؛ املتاحة املوارد ضوء يف للتنفيذ امليزانية توقعات )أ(

  املوظفني؛ وحتديد موظف بكل املتعلقة التقديرات )ب(



٥٤

 اليت التدابري ذلك يف مبا القانون، هذا تنفيذ وتعزز تيسر اليت اساتوالسي واآلليات العمليات )ج(

  السجالت؛ وإدارة املعلومات على احلصول لطلبات املثلى االستجابة تكفل

وتتبُّعها؛ الردودو  واإلخطارات الطلبات لرصد سُتستخدم اليت اآلليات )د(

  هلم؛ اإللزامي التدريب فريوتو  املوظفني قدرات بناء خطط مواصلة تضمن اليت اخلطوات )ه(

  والتوعية؛ املعلومات وتبادل ¦ȆǠǸƬĐ التواصلو  العامة باملشاورات املتعلقة اخلطط )و( 

  العمليات؛ هذه وتريةو  التلقائية التنفيذ مراجعة بعمليات املتعلقة اخلطط )ز(

  ) ب( )١( ٦٥ املادة ألغراض )ح(

 عن الكشف إىل باملبادرة امبااللتز  الوفاء تكفل اليت اخلططو  السياسات  "١"

  املعلومات؛ تصنيف عمليات ذلك يف مبا املعلومات،

  .املعلومات عن الكشف إىل الدقيقةو  املتكررة املبادرة لضمان الالزمة التدابري "٢"

  .التقديرية ƢēƢȈƷȐǏ على بناءً املعدلة، اخلطط أو اخلطط من مزيداً  تطلب أنالرقابة  آللية جيوز )٣(

  .التنفيذ لتعزيز معّينة خطط بشأن إلزامية توجيهات تصدر أنالرقابة  ليةآل جيوز )٤(

 وبالوترية الزمنية األطر غضون يف) ١( ٦٥ املادة مبوجب املقدمة اخلطة استعراض تطلب أنالرقابة  آللية جيوز )٥(

  .ضرورية تراها اليت

المعلوماتدلیلنشر.٦٦

 يكون أن على ممكن، وقت أقرب يف للمعلومات، أدلة عدّ تُ  أن املعلومات حائزة اجلهات مجيع على جيب  )١(

اهليئة، إنشاء من غضون أشهر يف أو تقدير، أبعد على القانون هذا سريان بدء من سنتني غضون يف ذلك

  الرقابة. آلية إىل تُقدمو  الرمسية، اجلريدة يف نشرها يشمل مبا واسع، نطاق على تُنشرأقرب، أيهما

 إىل املعلومات حائزة اجلهات تُبادر اليت املعلومات فئات) ١( الفقرة يف إليه املشار ليلالد يتضمن أن جيب  )٢(

  .الرمسي الطلب عملية على بناءً  إال تُتاح ال اليت املعلومات وفئات عنها الكشف

  :يلي ما آخر إىل وقت من ُحتدد أنالرقابة  آلية على جيب املعلومات، عن الكشف إىل باملبادرة يتعلق فيما  )٣(

  املعلومات؛ على احلصول إمكانية لضمان اختاذها ينبغي اليت التدابري  )أ(

  اللغة؛و  الشكلو  الوسيلة حيث من املعلومات على احلصول بإمكانية املتعلقة الضمانات )ب(

  املعلومات؛ دقة لضمان الالزمة التدابري )ج(



٥٥

 الكشف إىل املبادرة جيب واليت ٧ دةاملا يف ذكرها يرِد مل اليت املعلومات من اإلضافية الفئات )د(

  .عنها

  :يلي ما حتدد أنالرقابة  آلية على جيب األخرى، املعلومات جبميع يتعلق فيما )٤(

 متلكها اليت املعلومات فئات جلميع ومتواتر دوري حتديث لضمان اعتمادها ينبغي اليت التدابري )أ(

  املعلومات؛ حائزة اجلهات

  املعلومات؛ على احلصول إمكانية لضمان ختاذهاا ينبغي اليت التدابري )ب(

  واللغة؛ الشكلو  الوسيلة حيث من املعلومات على احلصول بإمكانية املتعلقة الضمانات )ج(

  .املعلومات دقة لضمان الالزمة التدابري )د(

 عن التالية املعلومات ، )٢( الفقرة مبوجب املطلوبة املعلومات جانب إىل ملعلومات، دليال يتضمن أن جيب  )٥(

  :املعلومات حائزة اجلهة

�ƢēƢƦƳ¦Âو  ƢēƢȈƷȐǏÂ ومهامها هيكلها وصف )أ(

 يف عنه ينوب آخر موظف وبأي باملعلومات املعين باملوظف اإللكرتوينو  املادي االتصال عنوان )ب(

  الصدد؛ هذا

  ؛)٢( ٦٠ املادة مبوجبالرقابة  آلية ¢Ƣēƾǟ اليت الواضحة التوجيهية املبادئ )ج(

 يف املشاركة أو توصيات تقدمي شخص يتوىل أن على ينص حكم أو ترتيب أي وصف )د(

 حائزة اجلهة Ƣđ تقوم اليت الواجبات أداء أو الصالحيات ممارسة أو السياسات صياغة عمليات

  املعلومات؛

 حائزة اجلهة جانب من فعل عن امتناع أو بفعل يتعلق ما يف املتاحة االنتصاف سبل وصف )ه(

  لومات؛املع

  .التدوين ورسوم الرتمجة ورسوم االستنساخ رسوم دفع طريقة )و(

  :يلي مبا تضطلع أن املعلومات حائزة اجلهة على جيب )٦(

فيه، الواردة املعلومات على مادية تغيريات طرأت كلما ونشره باملعلومات اخلاص دليلها حتديث )أ(

  األقل؛ على سنتني كل مرة ذلك يتم أن على

  الرقابة. آلية إىل احملدَّث املعلومات دليل تقدمي )ب(



٥٦

الرقابةآلیةإلىالسنویةالتقاریرتقدیم.٦٧

سنوياً،الرقابة  آلية إىل يقدم أن معنية خاصة هيئة أو عامة هيئة كل يف باملعلومات املعين املوظف على جيب )١(

  :السابقة السنة يف اهليئة عن ليةالتا املعلومات يتناول تقريراً األول، الربع ƨȇƢĔ أقصاه أجل يف لكنو 

  املعلومات؛ على للحصول الواردة الطلبات عدد )أ(

  شخصية؛ معلومات على للحصول الواردة الطلبات عدد )ب(

  املعلومات؛ على للحصول كلياً  املقبولة الطلبات عدد )ج( 

 املنصوص مةالعا املصلحة إعالء مبدأ مبوجب املقبولة املعلومات، على احلصول طلبات عدد )د(

  ؛٢٥ املادة يف عليه

  :املرفوضة املعلومات، على احلصول طلبات عدد )ه(

كلياً؛ "١"

جزئياً؛ "٢"

 على احلصول لرفض الثالث الباب أحكام من حكم كل على فيها اعُتمد اليت املرات عدد )و(

جزئياً؛ أو كلياً  املعلومات

  ؛١٦ املادة مبوجب ١٥ املادة يف ليهاع املنصوص الفرتات فيها ُمددت اليت احلاالت عدد )ز(

  املختصة؛ اهليئة إىل املقدمة الداخلية الطعون عدد )ح(

مرفوضاً اعُترب قد املعلومات على احلصول طلب أن حبجة املقدمة الداخلية الطعون عدد )ط(

  ؛١٨ املادة مبوجب

  ؛داخلي لطعن نتيجة املعلومات على باحلصول فيها ُمسح اليت احلاالت عدد )ي(

  الطعون؛ تلك ونتائجالرقابة  آلية إىل احملالة الطعون عدد )ك(

  الطعون؛ تلك ونتائج خمتصة حمكمة إىل احملالة الطعون عدد )ل(

 اهليئة تلك موظفي مجيع لتشجيع بذهلا اليت اجلهود أو اهليئة رئيس اختذها اليت اخلطوات وصف )م(

  القانون؛ هذا ألحكام االمتثال على

وفقاً  ومقاصده بروحه والعمل القانون تطبيق أجل من جهوداً  اهليئة بذل إىل تشري وقائع أية )ن(

  قدمتها؛ اليت للخطة

  القانون؛ هذا مبوجب شخص أي حق يف صادرة عقوبات أية خصائص )س(

  القانون؛ هذا مبوجب شخص أي حق يف يُتخذ تأدييب إجراء أي خصائص )ع(

 ذلك يف مبا اهليئة، بعمليات يتعلق فيما قانونال هذا تنفيذ تعرتض صعوبات أية خصائص )ف(

  التكاليف؛و  املوظفني استقدام قضايا

 أو العامة القوانني أو التشريعات من أوغريه القانون هذا تعديل أو بإصالح املتعلقة التوصيات )ص(

  .األمثل النحو على القانون هذا أهداف بتحقيق املتصلة املمارسات أو القطاعية اللوائح



٥٧

 بتقدمي لاللتزام متتثل ال اليت املعنية اخلاصة اهليئات أو العامة اهليئات على عقوبات تفرض أنالرقابة  آللية وزجي  )٢(

  .سنوية تقارير

 تقاريرها يف القانون هذا مبوجبالرقابة  آلية إىل املقدم السنوي تقريرها تُدرج أن العامة اهليئات على جيب  )٣(

  .الربملان إىل املقدمة السنوية

المعلوماتعنالكشفإلىالمبادرةبشأنالرقابةآلیةإلىالمقدمةالتقاریر.٦٨

 أقصاه أجل يف ولكن سنوياً، آلية إىل يقدم أن معنية خاصة هيئة أو عامة هيئة كل يف باملعلومات املعين املوظف على جيب

ƨȇƢĔ املشار الوثائق ذلك يف ،مباالرقابة  عنها الكشف  ىلإ العامة اهليئة بادرت اليت املعلومات فئات يورد تقريراً األول، الربع 

  .املعلومات تلك على منه احلصول الناس لعامة ميكن الذي املكان ويبني ،٧ املادة يف إليها

الرقابةآللیةالمخولةالمراجعةصالحیات.٦٩

  .القانون هلذا املعلومات حائزة اجلهة امتثال مدى تراجع أنالرقابة  آلية على جيب  )١(

  :مايلي) ١( الفقرة يف املبينة املراجعة إلجراءالرقابة  آلية صالحيات تشمل  )٢(

  التفتيش؛ عمليات إجراء )أ(

  املراجعة؛ لتعزيز مناسباً  تراه حتقيق أي إجراء )ب(

  اهليئة؛ موظفي مع العمل )ج(

  املعلومات؛ مجيع من نسخ طلب )د(

  راجعة؛امل إلجراء ضرورية تراها معلومات أية على احلصول )ه(

  .االمتثال عدم على عقوبات فرض )و(

  :التالية الواجبات الصدد هذا يفالرقابة  آلية التزامات تشمل )٣(

  باملراجعة؛ املعلومات حائزة اجلهة إخطار )أ(

  املعلومات؛ حائزة اجلهة إىل زمنياً  حمددة توصيات توجيه )ب(

�ƢēƢȈǏȂƫ تنفيذ رصد )ج(

  .وجودها حال يف تثال،االم عدم أسباب يف التحقيق )د(



٥٨

االمتثالعدمآثار.٧٠

 آللية جيوز الفصل، هذا يف عليها املنصوص االلتزامات من ألي املعلومات حائزة اجلهة امتثال عدم حال يف )١(

 أو ضروريةالرقابة  آلية تعتربها أخرى توجيهات وأي لاللتزام لالمتثال زمنياً إطاراً  حيدد إخطاراً  تصدر أنالرقابة 

  .مناسبة

الرقابة  آللية جيوز ، )١( الفقرة مبوجبالرقابة  آلية عن الصادر لإلخطار املعلومات حائزة اجلهة متتثل مل إذا  )٢(

  .مناسبة أو ضرورية تعتربها غرامات أية تفرض أن

الرقابةآلیةإلىالطلباتتقدیم–٦الفصل

الرقابةآلیةإلىالطلباتتقدیم.٧١

  .املعلومات حائزة اجلهة عن صادر قرار أي استعراضالرقابة  آلية من يلتمس نأ املعلومات لطالب جيوز  )١(

 طالب ملنح املعلومات حائزة اجلهة عن صادر قرار استعراضالرقابة  آلية من يلتمس أن آخر لطرف جيوز  )٢(

  .اآلخر بالطرف املتعلقة املعلومات على احلصول إمكانية املعلومات

الطلبشكل.٧٢

.كتابياً  أو شفوياً  ٧١ الفقرة مبوجبالرقابة  آلية إىل طلبال تقدمي جيوز  )١(

  .الطلب مقدم إىل منه نسخة وتقدم كتابةً  توجزه أنالرقابة  آلية على جيب شفوياً، الطلب يُقدم ما عند )٢(



٥٩

الداخلياالستعراضعملیةاستنفادضرورة.٧٣

 قرار استعراضالرقابة  آلية من يطلب أن آخر طرفل أو املعلومات لطالب ،الجيوز٧٤ املادة من) ٢(و) ١( بالفقرتني رهناً 

 يف عليها املنصوص الداخلي االستعراض إجراءات يستنفد أن إالبعد ٧١ املادة مبوجب املعلومات حائزة اجلهة عن صادر

  .القانون هذا من الرابع الباب

المعلوماتإلىمباشرةالوصول.٧٤

 املنصوص الداخلي االستعراض إجراءات يستنفد أن دونابة الرق آلية إىل طلباً  يقدم أن شخص ألي جيوز  )١(

  :التالية احلاالت يف القانون، هذا من الرابع الباب يف عليها

  حائزة اجلهة وتكون الطلب ملقدم شخصية معلومات املطلوبة املعلومات تكون عندما )أ(

  األويل؛ الطلب رفضت قد املعلومات

  العام؛ ¦ƢĐ¾ يف سابقاً  تندرج كانت اليت املعلومات صنف نم املطلوبة املعلومات تكون عندما )ب(

  .اهليئة تلك يف باملعلومات املعين املوظف هو املعلومات حائزة اجلهة رئيس يكون عندما )ج(

 ضرورية ¢ƢĔ لالعتقاد معقولة أسباب توجد معلومات على احلصول يطلب الذي املعلومات لطالب جيوز  )٢(

 احلالتني إحدى يف القرار، الستعراضالرقابة  آلية إىل مباشرة طلبه يوجه أن ته،حري أو شخص حياة حلماية

  :التاليتني

  طلبه؛ تقدمي من ساعة ٤٨ غضون يف السجل إىل املعلومات طالب وصول يُرفض عندما )أ(

 ٤٨ غضون يف باملعلومات، املعين املوظف بقرار إخطار أي املعلومات طالب يتلقى ال عندما )ب(

  .الطلب تقدمي من ساعة

 املسألة يف تـَُبت أن الوقائع، تقييم عقب هلا، جيوز ، )٢( الفقرة مبوجب طلباً الرقابة  آلية تتلقى عندما  )٣(

  .فيها البت قبل االقتضاء، عند إضافياً،حتقيقاً  جتري أو موجزة، بإجراءات

 هذا مبوجب تصرف سوء عن اإلبالغ يف يرغب املعلومات، حائزة اجلهة موظفي من موظف ألي جيوز  )٤(

  .السارية الداخلية اإلجراءات من أي استنفاد دونالرقابة  بآلية يتصل أن القانون،



٦٠

اإلجراءات–٧الفصل

اإلثباتعبء.٧٥

  .والتحقيقات الطلبات مجيع يف اإلثبات عبء املعلومات حائزة اجلهة تتحمل ، )٣( بالفقرة رهناً   )١(

  :مايلي إثبات عبء املطلوبة املعلومات على باحلصول السماح ترفض اليت املعلومات حائزة اجلهة تتحمل  )٢(

  القانون؛ هذا مبوجب عنها الكشف من مستثناة املعلومات تلك أن )أ(

 إفشاء عن ينتج أن ميكنو  الصلة، ذي االستثناء مبوجب احملمية املصلحة يهدد الذي الضرر أن )ب(

  .املعلومات كتل إفشاء من العامة املصلحة يتجاوز املعلومات،

  :التاليتني احلالتني إحدى يف اإلثبات عبء املعلومات طالب يتحمل  )٣(

 أو ممارسة يف التساعد املطلوبة املعلومات أن حبجة عامة هيئة إىل املقدم الطلب يُرفض عندما )أ(

  حق؛ أي محاية

 املطلوبة املعلومات أن حبجة رسوم دفع إىل حاجة وجود عدم املعلومات طالب يؤكد عندما (ب)

) د( و )ب) (٣( ٢٣ املادة يف املبني النحو على معوز، أنه أو العامة املصلحة إطار يف تدخل

  .القانون هذا من

بشأنھااستماعجلسةعقدأومسألةفيالتحقیقبنیةاإلخطار.٧٦

 موضوع بشأن استماع جلسة عقد أو حتقيق إجراء بنيتها املعلومات حائزة املعنية اجلهة رئيس ختطر أنالرقابة  آلية على جيب

  .القانون هذا مبوجب االستماع أو التحقيق بدء قبل مناسباً، يكون حسبما الطلب،

األخرىاألطرافإخطار.٧٧

 آلية من حتقيق أو استماع جلسة حيدد إخطار تلقي فور يقوم أن املعلومات حائزة اجلهة رئيس على جيب  )١(

  .املعلومات Ƣđ تتعلق اليت األخرى افاألطر  جبميعالرقابة  آلية بإعالم ،الرقابة 



٦١

 حنو على اإلمكان قدر لتكفل، ضرورية توجيهات أي تصدر أنالرقابة  آلية على جيب ، )٣( بالفقرة رهناً   )٢(

  .بالتحقيقات أو االستماع جبلسات عليها املعروضة املسائل يف األخرى األطراف إخطار معقول،

.ضرورياً  تراه عندما األخرى األطراف إخطار عن لالستغناء ديريةالتق بالصالحيةالرقابة  آلية تتمتع  )٣(

التماساتتقدیمفيالحق.٧٨

  :التماسات لتقدمي معقولة فرصة ،الرقابة  آلية على معروضة مسألة أية يف التالية، اجلهات ُمتنح أن جيب  )١(

  الطلب؛ مقدم هو يكن مل إذا املعلومات طالبو  الطلب، قدم الذي الشخص )أ(

  املعلومات؛ حائزة املعنية اجلهة رئيس )ب(

 حتديد وأمكن الطرف ǀđ¦ تتعلق معلومات تتضمن املطلوبة املعلومات كانت إذا آخر طرف )ج(

  .معقول حنو على مكانه

 الظروف أنالرقابة  آلية فيها ترى اليت احلاالت باستثناء االستماع، جلسة حضور يف باحلق التمسك جيب )٢(

  .يةسر  جلسة عقد تستدعي

  :عليها معروضة مسألة بأية يتعلق فيما التالية بالصالحياتالرقابة  آلية تتمتع  )٣(

ضروريًا؛ كان حيثما شخص، أي أو احلكومية األجهزة رؤساء أو الشهود استدعاء )أ(

مناسباً؛ كان حيثما اخلرباء، الشهود استدعاء )ب(

    الطلب؛ على بناءً  املداوالت حبضور املهتمة لألطراف السماح )ج(

مناسباً؛ كان حيثما الطلبات، ملقدمي املساعدة توفري )د(

�ƢĔÂ°ƢƬź طريقة بأية االستماع جلسات يف باملشاركة املعنيني لألشخاص السماح )ه(

  املسألة؛ حلل ضرورياً  تراه دليل أي تقدمي أو شاهد أي حضور فرض )و(

 إفادة يف أو اليمني حتت Ƣđ اإلدالء ضروريال من أن ترى أخرى أدلة أي وتَلّقيالَقَسم تسجيل )ز(

  .بيمني مشفوعة خطية



٦٢

والبالغاتاإلخطارات.٧٩

 القرار أو الطلب أو املوجزة النتائج أو املراجعة أو التحقيق بنتائج إخطاراً ُتسّلم أنالرقابة  آلية على جيب  )١(

 ذات األطراف مجيع إىل بالطعن، تتعلق حقوق أي يتضمن خمتصة، حمكمة إىل اإلحالة أو باالستماع املتعلق

  .الصلة

 للمعلومات احلساس الطابع بسبب ضرر إىل سيؤدي بالنتائج اإلخطار تسليم أنالرقابة  آلية ترى ما عند  )٢(

.مناسباً الرقابة  آلية تعتربه حنو على النتائج لتلك تعدي جبو  املستثناة،

 احلاالت إحدى يف البالغ أو/و اإلخطار عن تغناءاالس مناسبة، ظروف يف تقرر، أنالرقابة  آللية جيوز  )٣(

  :التالية

  للقانون؛ ممكنة خمالفة أو انتهاك يف بالتحقيق مساساً  يشكل أن ميكن حيثما )أ(

  تطبيقه؛ أو القانون بإنفاذ مساساً  يشكل أن ميكن حيثما )ب(

  اجلسدية؛ سالمته أو شخص حياة على خطراً  يشكل أن ميكن حيثما )ج(

  لفرد؛ أو خاصة لشركة التجارية باملصاحل مربر غري كبرياً ضرراً يُلحق أن كنمي حيثما )د(

  .الدول بني العالقات يقوض أن ميكن حيثما )ه(

الرقابةآلیةمساعدةواجب.٨٠

  .حتقيق أو طلب أي معرض يفالرقابة  آلية تساعد أن املهتمة واألطراف املعلومات حائزة اجلهات على جيب

توجیھاتھاوقراراتھاوالرقابةیةآلأوامر–٨الفصل

والتوجیھاتوالقراراتاألوامر.٨١

 اإلجراءات يشمل مبا عليها، معروضة مسألة أية بشأن ملزمة توصيات أو أوامر تصدر أنالرقابة  آللية جيوز  )١(

  :التالية

  املعلومات؛ حائزة اجلهة قرار تأكيد )أ(



٦٣

أصًال؛ املطلوب أو حاملمنو  املعلومات على احلصول إجراء نوع تغيري )ب(

  آخر؛ قرار وإصدار املعلومات حائزة اجلهة قرار استبعاد )ج( 

 هذا مبوجب ƢēƢǷ¦ǄƬǳȏ االمتثال لضمان الضرورية التدابري باختاذ املعلومات حائزة اجلهة إلزام )د(

  القانون؛

  قانون؛ال هذا مبوجب اللتزام املعلومات حائزة اجلهة امتثال عدم حاالت يف غرامة فرض )ه(

  املصادرة؛و  البحث عملياتو  األوامر تنفيذ توجيه )و(

  ؛)أ( )٢( ٥٨ باملادة عمالً  التحكيمو  التوفيقو  بالتفاوض التكليف )ز(

 آخر أمر أي أو جزائي أمر إصدار أو التكاليف، دفع فرض أو أمر، انتهاك على عقوبة فرض )ح(

.منصفاً و  عادالً  تراه

.Ƣē¦°¦ǂǫ إلنفاذ ضرورية تراها توجيهات أي تصدر أنالرقابة  آللية جيوز )٢(

التوجیھاتووالقراراتاألوامرووالنتائجالتوصیاتمضمون.٨٢

 املعروضة املسائل بشأن املتخذة القرارات يربر الذي والتعليل والنتائج الوقائع يتضمن بياناً تُعدّ  أنالرقابة  آلية على جيب

  .املسألة يف طرافاأل مجيع إىل جماناً  منه نسخة تُقدمعليها،

القضائیةالمراجعة–السادسالباب

القضائیةالمراجعةطلب.٨٣

  .الرقابة  آلية عن صادر لقرار قضائية مبراجعة للقيام املختصة احملكمة إىل طلب تقدمي جيوز

انتقالیةأحكام–السابعالباب

األولیینالسنتینخاللالطلباتفيالنظرمدةتمدید.٨٤

 ١٥ املادة يف يوماً  ٢١ إىل اإلشارة من يُفهم أن جيب الثاين، الباب سريان بدء تاريخ من شهراً  ١٢ خالل  )١(

.يوماً  ٤٥ تعين ¢ƢĔ القانون هذا أحكام سائر يف املدة هذه إىل أخرى إشارة أية ومن



٦٤

 ٢١ إىل اإلشارة من يُفهم أن جيب ، )١( الفقرة يف إليها املشار شهراً  ١٢ مدة انقضاء بعد شهراً  ١٢ خالل  )٢(

.يوماً  ٣٥ تعين ¢ƢĔ القانون هذا أحكام سائر يف املدة هذه إىل أخرى إشارة أية ومن ١٥ املادة يف يوماً 

  متنوعةأحكام–الثامنالباب

القانونإعمال.٨٥
 مل أو املعلومات هذه كانت إذا عما النظر بصرف املعلومات حائزة اجلهة لدى املوجودة املعلومات على القانون هذا ينطبق

  .القانون هذا سريان بدء قبل موجودة تكن

العامالمجالمنجزءاً تصبحعنھایُكشفالتيالمعلوماتكل.٨٦

 من جزءاً  القانون هذا مبوجب عليها احلصول يف احلق طالبها ُمينح اليت املعلومات تصبح ، )٢( بالفقرة رهناً   )١(

¾ƢĐ¦ العام.  

 بأقرب تتعلق شخصية معلومات أو الشخصية معلوماته على حلصولا يف احلق املعلومات طالب ُمينح عندما  )٢(

 من جزءاً  املعلومات تلك ُتصبح ال القانوين، الشخصي ممثـَِّله املعلومات طالبُ  يكون بشخص أو أقربائه

¾ƢĐ¦ عليها احلصول يف احلق ذلك منح مبجرد العام.  

والمدنیةالجنائیةالمسؤولیةنمالحمایة.٨٧

 عنها بالكشف اإلذن أو معلومات أية عن الكشف بسبب مدنية أو جنائية مسؤولية شخص أي على التقع  )١(

  .القانون هذا مبوجب نية حسن عن

 بالكشف اإلذن أو معلومات أية عن الكشف بسبب عمله خالل ضرر ألي شخص أي تعريض الجيوز  )٢(

 .القانون هذا مبوجب نية حبسن عنها



٦٥

المخالفات.٨٨

 من احلرمان بقصد يقوم، شخص كل معاً ƢǸđ أو بالسجن أو غرامة بدفع عليه ُحيكمو  ةجنائي خمالفةً  يرتكب  )١(

القانون، هذا مبوجب املعلومات على احلصول يف احلق

  تشويهها؛ أو إفسادها أو املعلومات بإتالف )أ(

  املعلومات؛ بإخفاء )ب(

  صحيحة؛ غري معلومات تدوين أو املعلومات بتزوير )ج(

  القانون؛ هذا مبوجب واجبها أداء يف املعلومات حائزة اجلهة بإعاقة )د(

  إعاقته؛ أوالرقابة  آلية عمل يف بالتدخل )ه(

 أي الختاذ األشكال من شكل بأي شخص أي إىل مشورة أو مقرتحات أو توجيهات بتقدمي )و(

  .ذلك إىل دفعه أو أعاله املذكورة اإلجراءات من

  إىل معقول سبب دون شخص،يعَمد عندما  )٢(

  طلب؛ تلقي رفض )أ(

وفقاً ُممدَّدة فرتة أية غضون يف أو ،١٥ املادة يف احملدد الوقت غضون يف لطلب االستجابة عدم )ب(

  ؛١٦ للمادة

كيدياً؛رفضاً  الطلب رفض )ج(

  مضللة؛ أو ناقصة أو خاطئة معلومات تقدمي )د(

األشكال، من شكل بأي املعلومات، إصدار عرقلة )ه(

  .فيه يُبتَّ  أو الطلب يُتلقى أن إىل يوم كل مالية غرامة تفرض أن خمتصة حمكمة أوابة الرق آللية جيوز



٦٦



٦٧

تقدیر

 اللجنة باسم تعرب، أن تالكوال، بانسي املفوضة أفريقيا، يف املعلومات على احلصولو  التعبري حبرية املعنية اخلاصة املقررة تود

املايل، الدعم بتوفري النموذجي القانون إعداد يف ساهم من جلميع لصاخلا شكرها عن والشعوب، اإلنسان حلقوق األفريقية

 وتقدمي النموذجي، القانون مشروع نص على تعليقات وتقدمي اإلقليمية، املشاورات إجراء يف اخلاصة املقررة مع والتعاون

  .العامل الفريق أعضاء إىل اخلدمات

  :المالي الدعم قدمت التي المنظمات يلي فيما

مبادرة ǞǸƬĐ¦ األفريقي للجنوب املفتوح  

مؤسسة ǞǸƬĐ¦،املعلومات يف احلق صندوق – احلقوق مبادرة املفتوح  

مبادرة ǞǸƬĐ¦ أفريقيا لغرب املفتوح 

ƨǳ¦ƾǠǴǳ�¬ȂƬǨŭ¦�ǞǸƬĐ¦�̈°®ƢƦǷ

مؤسسة ǞǸƬĐ¦ أفريقيا ومشال األوسط الشرق – املفتوح  

شرق يف اإلقليمي املكتب – اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية 

  أفريقيا

املفتوحة الدميقراطية جمال يف املشورة مركز  

أوغندا الدميقراطية، توطيد برنامج الدولية، التنمية وزارة  

  :النموذجي القانون بشأن المشاورات إجراء في تعاونت التي المنظمات يلي فيما

امبيقموز  مابوتو،موندالن، إدواردو جامعة اإلنسان، حقوق مركز  

أفريقيا يف الدميقراطية معهد  

املعلومات على احلصول يف للحرية األفريقي املركز  

اليونسكو  

  :العامل الفريق أعضاء يلي فيما

كيسون، شانتال السيدةو  قاديري، ماكسويل السيدو  ماينا، هنري السيدو  غيس، أنتا السيدة

 إيرين السيدةو  إكويكوو، بزورشي السيدو  أوكونور، تامي السيدةو  شيلون، أولوالدي السيدةو 

  .ويلكي – كانغوا سامبا السيدةو  إيليكي،—مبينغي

 العملية تنسيق على بريتوريا جامعة يف اإلنسان حقوق مركز تشكر أن اخلاصة املقررة تود وختاماً،

 .برمتها



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

(GIZ) الدولي للتعاون األلمانية الجمعية من بدعم   
(BMZ) والتنمية االقتصادي للتعاون  االتحاديةاأللمانية الوزارة عن بالنيابة         

 


