
شروع قانون حرية تداول اللعلوماتم

2012فباير 



مقدمة

 ف لةظة فارقة كهذه الت تعيشها مصير، عشية كتابة دستور جديد يضمن الوقوق واليريات
 مشتملة على ال ق ف العلومات باعتباره حوقا أصيل، تسعى مسودة هذا الوقانون إل إرساء أرضية

 قانونية جديدة من شأنا أن تدمج ضمن الوقوق الرخيرى ال ق ف العلومات بعد أن أغفل تفعيله ف
دساتي مصير التعاقبة حت اليوم.

 يعد ال ق ف العلومات ركنا موريا ف تأسيس دولة الوقانون و استباق الفساد، و هو ما شددت
 عليه المعية العامة للمم التحدة ف جلستها الول، حي أكدت أن "حيرية الوصول للمعلومات ح ق

 أساسي للنسان و حجير الزاوية لميع اليريات الت تنادي با المم التحدة"، و هو ال ق الذي
أسسته قواني حيرية تداول العلومات ف أكثير من ثاني دولة ف العال حت الن.

 و تأت أهية قانون حيرية تداول العلومات من حيث كونه يهد الطيري ق لنتهاج عدة مسارات
 قانونية جديدة أساسها التاحة و الفصاح و الشفافية بدل من الجب و النع و التوقييد، مثل قواني
 تنةظيم قطاع التصالت، و رخصوصية البيانات، والوثائ ق والحفوظات،وغيها، ويتجاوز تيرسانة من

الوقواني الت طالا استخدمت لتعزيز الفساد والستبداد.

 يأت هذا الوقانون من فلسفة عناصيرها الساسية هي التاحة البدئية غي الوقيدة إل ما استثن استثناء
 مددا ف مت الوقانون نفسه، ومسؤولية الجهزة الوكومية و الاصة عن النشير اليروتين للبيانات
 بشوكل دوري كل با يعزز حيرية تداول العلومات، ويوقود عمل هذه الجهزة وفوقا لعيار جديد

أساسه توكيم الفائدة العامة ف موقابل الصلحة الناجة عن السيرية.

 إن حيرية تداول تداول العلومات ضيرورية ليرفع كفاءة الهاز الوكومي و تسي أدائه كما يعزز
 من فعالية مشاركة الواطني عند التعامل مع الهاز الوكومي باعتبارهم أصحاب ح ق، كما يعد

 تداول العلومات ضيروريا لتشجيع مناخ الستثمار وحاية فيرص الستثميرين ف العمل ف بيئة شفافة
 تسمح لم باتاذ قيرارات مبنية على معلومات حوقيوقة. إن حيرية تداول العلومات ضمان لل ق مناخ

 من المن للمواطن و الوكومة ف آن. كما يعزز الوقانون العدالة الجتماعية الت ل يوكن تأسيس
ضمانات لا بدون وصول متساو لميع الفيراد للمعلومات.

 تأت هذه السودة بعد دراسة و استفادة من مشيروعات مسبوقة استميرت لعوقد من الزمان أضافت
 با دائيرة الجتمع الدن الوسع و رواد هذا الوضوع دارخل الهاز الوكومي لذا الوقانون. تأت هذه



 السودة أيضا كثميرة لعمل مشتيرك دام أكثير من أربعة أشهير بي عدد من منةظمات الجتمع الدن و
 الكادييي و العلميي وميركز العلومات ودعم اتاذ الوقيرار التابع لجلس الوزراء. وتيرى مموعة

 العمل على هذه السودة أن التفاعل و الوار حول هذا الوقانون هو نوذج ل بوقل أهية عن مشيروع
 الوقانون نفسه، فهما معا ييرسيان اتاها جديدا ف سن الوقواني نأمل أن يعمما كمثال يتذى لتضافير

 ينايير.25جهود الوكومة ومنةظمات الجتمع الدن ف مصير بعد ثورة 
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 بشأن حرية اللعلوماتXXX/2012مشروع قانون رقم 
رئيس المهورية

بعد الطلع على الدستور
و العلن العالي لوقوق النسان والعهد الدول للحوقوق الدنية والسياسية

 بتوقدي بيانات عن   بإلزام الؤسسات العامة والشيركات والمعيات1958 لعام 189وعلى الوقانون رقم 
الوظفي

 بشأن الحصاء والتعداد1960 لعام 35 وعلى الوقانون رقم 
 بشأن التعبئة العامة والوقواني العدلة1960 لعام 87وعلى الوقانون رقم 
و الرختيراعات  بشأن حصير الوكفاءات والؤهلت العلمية1963 لعام 137وعلى الوقانون رقم 
وسائل نشيرها  بشأن صيانة الوثائ ق اليرسية للدولة و تنةظيم1975 لعام 121وعلى الوقانون رقم 

 للتعبئة العامة  بشأن إنشاء وتنةظيم الهاز اليركزي 1964 لعام 2915وعلى قيرار رئيس المهورية رقم
و الحصاء

 والتوثي ق ف هيئات   بشأن إنشاء ميراكز العلومات 1981 لعام 627وعلى قيرار رئيس المهورية رقم 
الدولة الدارية واليئات العامة وصلحياتا

قيرر 



الفصل الول: التعيريفات و الهداف

)1الادة (
ف سياق تطبي ق أحوكام هذا الوقيرار، تعيرف الصطلحات الذكورة أدناه كما يلي:

 أ-العلومات: هي الادة الت توضح شئ ما ويتفظ با مسجلة على أي شوكل با ف ذلك الطبوع،
واللوكتيرون، والعينات، والنماذج، والشيرائط السموعة واليرئية، وأي شوكل آرخير.

 ب-العلومات ذات الطابع الشخصي: العلومات التعلوقة بإنسان يوكن من رخلل هذه العلومات التعيرف
عليه.

 ج-الفصاح: إجيراء يوكن من رخلله الوصول إل معلومة ما باستخدام أي وسيلة اتصالت با ف ذلك
 الوصول الباشير إل السجل الذي يتوي على العلومات، أو نسخة من السجل الذي يتوي على

العلومات، أو من رخلل الصحافة أو الذاعة والتلفزيون أو أي وسيلة أرخيرى.
 د-السجل: أي مموعة من العلومات السجلة بغض النةظير عن شوكله، ومصدره، وتاريخ إنشاؤه،

وموقفه اليرسي، وما إذا كان الهاز الحتفظ به هو نفسه مصدر النشاء، أو مصنف سيري.
 ه-مسئول العلومات: هو فيرد موكلف من قبل جهاز حوكومي أو رخاص بسئوليات النشير والفصاح عن

العلومات وتنفيذ هذا الوقيرار.
 و-الهاز الوكومي: أي جهاز تثل فيه الوكومة، على أن يوكون قد ت إنشاؤه بوجب الدستور أو
 قانون، وهو إدارة حوكومية أو أن يشوكل جزء من أي مستوى أو فيرع من الوكومة، على أن يوكون

 ملوكا، أو مدارا ُ  أو مول ً  بواسطة صندوق يدار من قبل الوكومة أو الدولة، أو يوقوم بوظيفة قانونية أو
عامة ميرتبطة بذه الوظيفة.

 ز-الهاز الاص: أي جهاز غي حوكومي يعمل ف مال التجارة والعمال، وأصوله توكون ملوكة
للوقطاع الاص ويتمتع بشخصية قانونية.

ح-المن الوقومي: تعتب من أمور المن الوقومي كل العلومات الت تتعل ق بالتال:

 الطط اليربية، و العمليات اليربية، و حالة الستعداد و الوقدرة العملياتية للوحدات.1
 العسوكيرية، با فيها هوية، و قوة، و هيوكل قيادة، و تنةظيم الفيراد و الوحدات، و العدات لي قوة

مسلحة، طالا احتفةظت تلك العلومات بفائدة عملياتية.

 العلومات، با فيها البيانات التوقنية و الرختيراعات، التعلوقة بالسلحة، و إنتاجها و قدراتا أو.2
استخداماتا.

 إجيراءات حاية الفيراد، و الواد، و النةظم أو التسهيلت ضد هجوم يشوكل رخطيرا على المن.3
الوقومي.

 العلومات الت توقع ف أي من الفئات الذكورة هنا، و الت وفيرتا دولة أجنبية أو هيئة دولية و.4



طلبت صيراحة و كتابة إبوقائها سيرية.

التحوقيوقات ف اليرائم الت تتعل ق بأمور توقع ف واحدة من الفئات الذكورة أعله..5

 أنشطة و مصادر و أساليب الستخبارات السيرية الت تتعل ق بأمور توقع ف واحدة من الفئات.6
الذكورة أعله.

)2الادة (
تتمثل أهداف هذا الوقانون فيما يلي:

 العتيراف  بال ق ف الصول على العلومات وفوقا للمعايي الدولية و مبدأ ضيرورة طيرح العلومات على.1
نو معلن ف حالة عدم وجود سبب يوقضي بسيرية العلومات ويطغى على هذا ال ق. 

 وضع آليات وإجيراءات لتعزيز الفصاح عن العلومات بدف السهام ف تلبية احتياجات الجتمع من.2
 أجل حل الشاكل القتصادية والجتماعية؛ واستيفاء متطلبات التخطيط والتنمية؛ وتعزيز وجود حوكومة فعالة،

ومنفتحة، وقابلة للمساءلة؛ وتشجيع الشاركة ف الوكم.
 وتاوز الصال والوقوق)، مع الفاظ على المن، والسلمة، 2) و (1توقي ق أهداف الواد الفيرعية (.3

الشخصية. العامة والشخصية، با ف ذلك الصوصية

الفصل الثان: ال ق ف الصول على العلومات

)3الادة (

 كل فيرد له ال ق ف الصول على العلومات والسجلت الت تتفظ با الجهزة الوكومية ويب أن
حوكام هذا الوقانون.تلتزم تلك الجهزة بالوكشف عن العلومات والسجلت الاضعة ل

)4الادة (

 كل فيرد له ال ق ف الصول على العلومات والسجلت الت تتفظ با الجهزة الاصة عندما يوكون
 الصول على هذه العلومات يسهل مارسة أو حاية أي ح ق من الوقوق، وهذه الجهزة الوكلفة بهام

متعلوقة بالفصاح عن العلومات والسجلت رخاضعة لحوكام هذا الوقيرار.

)5الادة (
 قيرارات) يتم تطبيوقها بغض النةظير عن وجود أي قواني أو  4) و(3الوقوق الشار إليها ف الواد (.1

الداري للسجلت. أرخيرى تنع أو تةظير الفصاح عن العلومات، أو أي نةظام معن بالتصنيف
 ل يفهم أي جزء من مضمون هذا الوقانون على أنه حةظير أو تديد الفصاح عن العلومات وفوقا ً  لي.2

تشيريعات، أو سياسات أو مارسات أرخيرى. 



)6الادة (

 لوكل شخص طبيعي أو اعتباري ال ق ف نشير، عب أي وسيلة با ف ذلك وسائل العلم، العلومات الت ت
الصول عليها وفوقا لذا الوقانون.

) موكيرر6الادة (

 يوز الطعن أمام الوقضاء الداري على جيع قيرارات حةظير النشير الت تصدر وفوقا لوقانون العوقوبات أو قانون
الجيراءات النائية.

الفصل الثالث: النشير اليروتين أو التلوقائي 

) موكيرر ثان6الادة (

 ف سبيل التزام الجهزة الوكومية و الاصة بتنفيذ الحوكام النصوص عليها ف هذا الوقانون، يب على الجهزة
 الوكومية و الاصة حفظ العلومات الت بوزتا وفوقا للوقواعد الواردة ف قانون تنةظيم دار الوثائ ق و ف لوائح

الحفوظات الختلفة.

)7الادة (
يتعي على كل جهاز حوكومي رخاضع لذا الوقانون أن ينشير بشوكل روتين:.1

 أ-التفاصيل التعلوقة بيوكله التنةظيمي، ومهامه وواجباته بالضافة إل سياسته والوثائ ق التنةظيمية الساسية
الرخيرى. 

 ب-كافة الوقائ ق ذات الصلة العنية بالوقيرارات والسياسات الامة الت تؤثير على المهور على أل يتجاوز ذلك
الوقت الذي ت العلن رخلله عن تلك الوقيرارات.

ج-الجيراء التبع ف عمليات صنع الوقيرار با ف ذلك قنوات الشيراف والساءلة. 
د-دليل يشمل كبار السئولي والوظفي بالهاز، وسلطاتم وواجباتم والوقابل الادي الذي يتوقاضونه.

ه-الوقواعد، و النةظم، و التعليمات و الدلة العمول با ف الهاز أو يستخدمها موظفوه للوقيام بوظائفهم.
 و-وصف الدمات الت يوقدمها الهاز إل المهور وأي بيرامج حوكومية للدعم، و وقائمة بالستفيدين من هذه

الدمات والبامج. 
ز-أي فيرص أو آليات للستشارات العامة وأي آليات للشوكاوى متاحة للجمهور.

 ح-معلومات عن بيرامج وأعمال الوكومة با ف ذلك مؤشيرات الداء والودة، والشتيريات، والتمويل الخصص
والنفاق الوقيوقي، ونتائج الناقصات العامة.

ط-بيان بفئات العلومات الت يتفظ با الهاز على أن يشي البيان إل السجلت التوفيرة ف صيغة إلوكتيرونية. 



ي-دليل بسيط عن كيفية توقدي طلب للحصول على العلومات. 
ك-أساء ومناصب، وتفاصيل التصال، وغيها من التفاصيل ذات الصلة الاصة بسئول العلومات.

ل-أي معلومات أرخيرى حسب ما هو مطلوب.
 ) على نطاق واسع وبشوكل يسهل1يتعي نشير العلومات الطلوب نشيرها الواردة تت الادة الفيرعية (.2

صلة، وأن تدث شهيريا و بد أقصى كل ثلثة أشهير.على المهور الوصول إليه كما يتعي، أن توكون ذات  
 يتعي على كل جهاز حوكومي توقدي أسباب اتاذ الوقيرارات الدارية أو شبه الوقضائية  إل الشخاص.3

التأثيرين بذه الوقيرارات.
 يتعي على الجهزة الوكومية السعي نو توفي أكب قدر موكن من العلومات بشوكل تلوقائي، و رخصوصا.4

 من رخلل النتيرنت، على أن تضع لعتبارات التوكلفة والوقدرة على ذلك، بدف توقليل حاجة الفيراد إل العودة
على العلومات.إل إجيراء الطلب للحصول 

الفصل اليرابع: إجيراءات طلب العلومات

)8الادة (
 يتعي على كل جهاز حوكومي إنشاء نةظام فعال معن بتلوقي ومعالة لطلبات الصول على العلومات،

با ف ذلك تطويير نوذج بسيط لطلبات العلومات.

)9الادة (
 ي ق لي شخص أن يوقدم طلبا ً  شفويا ً  أو موكتوبا (با ف ذلك ف صيغة إلوكتيرونية) إل أي جهاز.1

حوكومي أو رخاص يطلب فيه الصول على معلومات أو سجل موجود لدى الهاز.
 هذا الوقيرار توقدي الساعدة ) من13يتعي على مسئول العلومات بالهاز الوكومي العي بوجب الادة (.2

 بالدرجة الوكافية لتحديد العلومات الطلوبة، أو ف حالة احتياج إل موقدم الطلب عندما يوكون الطلب غي واضح
للمساعدة ف توقدي الطلب بسبب المية أو العاقة أو أسباب أرخيرى. موقدم الطلب 

 عندما يتوقدم الطالب بطلبه إل الهاز الوكومي شفويا، على مسئول العلومات تيرجة هذا الطلب.3
ووضعه ف صيغة كتابية وتزويد موقدم الطلب بنسخة.

 ل ينبغي ذكير أية أسباب أو تفاصيل شخصية بلف وسيلة التصال عند التوقدم بطلب، ف حي يتعي.4
 أن تشي الطلبات الوقدمة إل الجهزة الاصة إل تأثي الصول على العلومات أو السجل الطلوب من حيث

تسهيل مارسة أو حاية ح ق ما.
ينح موقدم الطلب إيصال عند توقدي الطلب..5

)10الادة (
 ) بأسيرع9ف الادة (يتعي على الهاز الوكومي أو الاص الستجابة إل الطلب حسب ما هو موضح .1

 يوم عمل.15الحوال  وقت موكن على أل تتجاوز فتيرة الستجابة ف أي حال من
 عندما يتعل ق الطلب بعلومات تبدو هامة و ضيرورية لماية حياة أو حيرية أحد الشخاص، ينبغي أن.2

 ساعة.48توكون الستجابة للطلب ف رخلل 



 الطلب، عندما يتعل ق يوم عمل إضافية، مع إرخطار موقدم 15يوز مد فتيرة الستجابة إل الطلب إل .3
 عدد ضخم من الوثائ ق، أو ف الالت الت توقتضي الطلب بعدد ضخم من الوثائ ق أو يستدعي إجيراء بث ف

 يوما.15أجهزة عمومية أرخيرى، ومن ث يصعب توفي الستجابة رخلل ال التشاور مع أطيراف ثالثة أو
ف حالة عدم الستجابة إل طلب ما رخلل الفتيرة الزمنية الحددة، هذا يعتب قيرار بيرفض تلبية الطلب..4
 ف حالة رفض طلب الصول على العلومات، ينبغي تزويد موقدم الطلب بإرخطار يوضح أسباب اليرفض.5

 با ف ذلك الستثناء الذكور ف هذا الوقيرار الذي استندت إليه عملية اليرفض، واسم الشخص الذي اتذ الوقيرار،
ومعلومات توضح ح ق الفيرد ف العتيراض على اليرفض.

 ف حالة الوافوقة على طلب الصول على العلومات، يزود موقدم الطلب بإرخطار يوضح شوكل الفصاح.6
 عن العلومات واليرسوم الطلوبة، ومن ث يتم إتاحة العلومات و/أو السجلت فور سداد هذه اليرسوم الشار

إليها.
 بإرخطار يوضح تفاصيل الادةوف حالة الوافوقة الزئية على طلب الصول على العلومات، يزود الطالب .7

 الزمع الوافوقة عليه، كما يوضح رفض الصول على جزء من ) بالنسبة للجزء الشار إليه من الطلب6الفيرعية (
بذا الزء من الطلب. ) الاصة5الدرجة ف الطلب مصحوبة بالتفاصيل الذكورة ف الادة الفيرعية (  العلومات

)11الادة (
 عندما يدد موقدم الطلب شوكل معي للفصاح عن العلومات، يتعي اللتزام بالصيغة الذكورة ف

 الطلب إل إذا كانت الصيغة تضير بالفاظ على السجل. وف هذه الالة ينبغي لطيرح اليارات التالية
على موقدمي الطلبات فيما يتعل ق بشوكل الفصاح:

إموكانية فحص السجل و/ أو نسخه باستخدام العدات الاصة به/ با..1
نسخة طب ق الصل من السجل ف صيغة كتابية أو بأي صيغة أرخيرى..2
 نص موكتوب لحتوى السجلت الصوتية، أو السجلت الصوتية واليرئية أو السجلت.3

الحفوظة بأي صيغة أرخيرى غي موكتوبة.
 على أنه ف حالة وجود سجل مشيرف على التلف، ينسخ السجل نسخة إلوكتيرونية ميرة واحدة تستخدم

ف الفصاح عن العلومات التعلوقة به.

)12الادة (
 )، على9مذكور ف الادة (يوز فيرض رسوم ف موقابل الفصاح عن العلومات طبوقا للطلب كما هو .1

 العلومات وتوفيها لوقدم الطلب، و ل يوز فيرض أي رسوم على أل تتجاوز قيمة اليرسوم التوكلفة الفعلية لنسخ
الطلع.

 العنية بالصلحة العامة،ل تفيرض أية رسوم على الطلبات الاصة بالعلومات الشخصية، والطلبات  .2
  رخط الفوقير أو عندما ل يتموكن الهاز الوكومي من التزامعندما يوكون الستوى القتصادي لوقدم الطلب تت

).10الفتيرة الزمنية الذكورة ف الادة (بتلبية الطلب رخلل  
تدد اللئحة التنفيذية طيريوقة حساب هذه اليرسوم و كيفية تصليها..3
 ل يدفع من يطلب إتاحة العلومات بصيغة تناسب إعاقته رسا يزيد على رسم إتاحة نفس العلومات.4



بصيغة تناسب غي ذي العاقة.

)13الادة (
 ف الالت الت ل يوكون فيها السجل الذي يتوي العلومات الطلوبة بوزة الهاز الوكومي، يتعي على مسئو

 ل العلومات، رخلل خسة أيام عمل، إما أن يوقوم بنوقل الطلب إل جهاز حوكومي آرخير يوز العلومات أو إبل غ
موقدم الطلب أن العلومات ليست ف حوزته.مع ميراعاة إرخطار موقدم الطلب ف حالة نوقل طلبه إل جهاز آرخير.

الفصل الامس: الستثناءات

)14الادة (
 إذا كان الطلب الوقدم للحصول على العلومات متعل ق بسجل يتوي على معلومات يطب ق عليها الستثناءات

 الحددة ف هذا الفصل، يتم الفصاح عن الزء الذي ل يتضمن معلومات رخاضعة للستثناء على أن يوكون ذلك
بطيريوقة معوقولة ل تل بحتوى السجل.

)15الادة (
 يوز لي جهاز حوكومي أو رخاص رفض الفصاح عن العلومات عندما يوكون ذلك متعلوقا بالفصاح.1

غي العوقول عن معلومات شخصية تص طيرف ثالث.
) ف الالت التالية:1ينتفي تطبي ق الادة الفيرعية (.2

أ- موافوقة الطيرف الثالث على الفصاح.
اعتيراضه على ذلك. وعدم 18ب- إحاطة الطيرف الثالث بالعزم على الفصاح وفوقا  للمادة 

 ت- إتاحة العلومات إل الهاز بواسطة الفيرد الذي تتعل ق به العلومات وإحاطة هذا الفيرد ف ذلك الوقت بأن
العلومات تندرج تت فئة من العلومات يوز طيرحها علنا.

ث- العلومات مطيروحة بالفعل علنا.
 موقدم الطلب ومن ث يعود الفصاح عن العلوماتج- العلومات التعلوقة بيرفاهة أحد الفيراد الاضع ليرعاية 

بالنفع لذا الفيرد.
 ح- العلومات التعلوقة بفيرد يعمل أو كان يعمل لدى جهاز حوكومي وتتعل ق العلومات بأنشطته أو أنشطتها

بصفته مسئول حوكومي.
 خ-العلومات التعلوقة بفيرد يعمل أو كان يعمل لدى جهاز حوكومي و توكون هذه العلومات ضيرورية لعلنه

بصومة قضائية موقامة ضده.

)16الادة (
 يناقض ذلك التزاما قانونيا  تاهيوز للجهاز الوكومي أو الاص رفض الفصاح عن العلومات عندما .1

لطيرف ثالث.
 يوز للجهاز الوكومي أو الاص رفض الفصاح عن العلومات الت يصل عليها من طيرف ثالث ف.2

ظل وجود التزام قانون بينهما و:
أ- تتضمن أسيرارا تارية.



ب- يثل الفصاح عنها ضيررا حوقيوقيا أو متمل بالصال الالية أو التجارية للطيرف الثالث.
 مصلحةت- يعيرض الفصاح عنها أو يتمل أن يضير بتوفي معلومات ماثلة ف الستوقبل من مصدر مشابه، وثة 

عامة تعود من الستميرار ف توريد مثل هذه العلومات.
 الفصاح أو قد أحيط علما ً  ) ف حالة موافوقة الطيرف الثالث على2) و (1ل تنطب ق الواد الفيرعية (.3

 ول يعتيرض.18بالعزم على الفصاح وفوقا ً  للمادة 
 يوز للجهاز الوكومي أو الاص رفض الفصاح عن العلومات الت يصل عليها من قبل دولة أرخيرى أو.4

 منةظمة دولية ف ظل وجود ثوقة متبادلة بي الطيرفي ، ويوكون الفصاح عنها ضارا ً  أو يتمل أن يضير بالعلقات
مع الدولة أو النةظمة الدولية.

)17الادة (
 يوز للجهاز الوكومي أو الاص رفض الفصاح عن العلومات عندما توكون ناتة عن إجيراءات قانونية، إل إذا
كان الشخص الذي ي ق له النتفاع با قد أسوقط هذا ال ق، أو كانت تلك العلومات تتعل ق بالصلحة العامة.

)18الادة (
 عندما يعتزم جهاز حوكومي، بناء على طلب للبيانات، الفصاح عن معلومات ما ت الصول عليها بناء.1

 على ثوقة متبادلة أو ت معاملتها على أنا سيرية من قبل لطيرف ثالث، على هذا الهاز إعطاء الطيرف الثالث
 إشعار كتاب بنيته الفصاح عن العلومات كما يعطي الطيرف الثالث ثانية أيام يوكنه تللها العتيراض على عملية

الفصاح وذكير أسباب ضيرورة عدم الفصاح عن العلومات.
 )، على الهاز1الفيرعية (ف حالة اعتيراض طيرف ثالث على الفصاح عن العلومات بوجب الادة .2

  أرخيرى، عندما يوكون بصدد اتاذ قيرار بالفصاح عنالوكومي أرخذ ذلك بعي العتبار، مع ميراعاة نوقاط
العلومات من عدمه.

)19الادة (
 يوز للجهاز الوكومي أو الاص رفض الفصاح عن العلومات عندما تؤدي عملية الفصاح أو يتمل أن تؤدي

 إل الضيرار بالمن الوقومي أو الدفاع، علوة على إصدار رئيس هذا الهاز قيرارا ً  يوقضي بسيرية السجل الذي
، و تنوقضي هذه السيرية بيرور ثلثي عاما.يوي العلومات

)20الادة (
يوز للجهاز الوكومي أو الاص رفض الفصاح عن العلومات عندما يوكون الفصاح ضارا ً  أو يتمل أن يضير:

بالوكشف عن جيرية، أو منعها، أو التحوقي ق فيها..1
بالوقبض على الناة أو ملحوقتهم..2

)21الادة (

 يوز للجهاز الوكومي رفض الفصاح عن العلومات عندما تؤدي عملية الفصاح إل الضيرار بفاعلية تشوكيل
أو تطويير السياسات الوكومية ، ف حالة كانت هذه السياسات ل تزال قيد الناقشة والبحث.



)24الادة (
 يتعي على الهاز الوكومي الفصاح عن العلومات الطلوبة الوجودة ف نطاق الستثناء الدرج ف هذا الفصل

 عندما توكون الصلحة العامة التحوقوقة من الفصاح تفوق الضيرر بالصلحة الت يميها الستثناء. وفيما يتعل ق بذه
 الادة تتضمن الصلحة العامة، على سبيل الثال ل الصير، تديدا رخطيا على الصحة، أو المن أو البيئة، أو

الوكشف عن ماطير تصيرف إجيرامي أو فساد، أو سوء إدارة ف الوقطاع العام.

الفصل السادس: العتيراضات

)25الادة (
 بوز لوقدم الطلب الذي رفض طلبه الذي توقدم به إل جهاز حوكومي التوقدم باعتيراض إل رئيس الهاز.1

الوكومي العن رخلل خسة عشير يوما ً  من تاريخ قيرار رفض الصول على العلومات.
 ) بإصدار1الفوقيرة الفيرعية (يوقوم رئيس الهاز الوكومي الذي قدم إليه العتيراض بوجب ما ورد ف .2

قيرار رخلل عشيرة أيام على أن يوكون قيراره نائيا.

)26الادة (

 يتول رئيس المهورية تعيي مفوض العلومات ، الذي ييرشحه ملس الشعب بعد موافوقة أغلبية.1
أعضاءه.

ل يوز تعيي أي فيرد ف منصب مفوض إذا كان أو كانت:.2

 أ-يشغل منصبا  ف حزب سياسي أو يعمل كموظف ف حزب سياسي، أو يشغل منصبا عاما بالنتخاب أو
التعيي ف الوكومة اليركزية أو الحلية.

ب-تت إدانته ف جيرية ملة بالشيرف.

يشغل الفوض هذا النصب لفتيرة خسة أعوام ويوكن إعادة تعيينه لدة أرخيرى بد أقصى فتيرتي..3

 أي فيرد أو كيان آرخير با ف ذلك الوكومةيتمتع الفوض باستوقللية ف النواحي العملية والدارية عن .4
وأي من اليئات التابعة لا.

 تول للمفوض كافة الصلحيات، سواء الباشيرة أو العارضة، كضيرورة للوقيام بوظائفه كما هو موضح.5
 ف هذا الوقانون، على أن يشمل ذلك الشخصية العتبارية الوكاملة، والسلطة للحصول على المتلوكات أو

التصيرف فيها.

.الحوكمة الدستورية العليايتوقاضى الفوض نفس اليراتب الذي يتوقاضاه قاضي ف .6



 ملس الشعب و ينشير التوقيريير علنا با ف ذلك علىيوقدم الفوض توقيرييرا سنويا عن عمله أو عملها إل .7
موقعه اللوكتيرون.

يوقدم الفوض سنويا ً  موقتيرحا للموازنة إل ملس الشعب، و تعتمد الوازنة من الجلس..8

)27الادة (
  أو اليرفوض25الادة  يوز لوقدم العتيراض إل رئيس الهاز الوكومي حسب ما هو وارد ف.1

 يتوقدم باعتيراض إل مفوض العلومات رخلل خسة  لطلبه للحصول على العلومات من جهاز رخاص أن
إحاطته بالوقيرار. عشير يوما ً  من تاريخ

 )1الفيرعية ( يوز لفوض العلومات وهو بصدد الطلع على العتيراض الذكور ف الادة.2
 من أي شخص توفي الدليل على فحص ودراسة أي سجل رخاص بهاز حوكومي أو رخاص وأن يطلب

السألة.
 على مفوض )، 1وف حالة الطلع على اعتيراض حسب ما هو مذكور ف الادة الفيرعية (.3

 العن فيرصة مواتية لتحديد مثلي نيابة العلومات أن ينح موقدم الطلب والهاز الوكومي أو الاص
عنهم.

 )1الفيرعية ( يتخذ مفوض العلومات قيرارا ً  بشان العتيراض حسب ما هو وارد ف الادة.4
 المير بالفصاح عن العلومات أو تغيي رخلل عشيرة أيام كما أن لديه/ لديها سلطة رفض العتيراض، أو

 الهاز باتاذ إجيراءات أرخيرى حسب ما يوقتضيه الوضع حت يصبح  أي رسوم ت تصيلها و/أو مطالبة
ملتزما ً  بذلك.

 )، والاضع4يعتب الوقيرار الصادر عن مفوض العلومات حسب ما ورد ف الادة الفيرعية (.5
لحوكام هذا الوقيرار، ملزم من الناحية الوقانونية.

)28الادة (
  توقدي27الادة يوز لوقدم الطلب الذي رفض اعتيراضه الوقدم إل مفوض العلومات حسب .1

  يوما ً  من تاريخ إرخطاره15اعتيراض من رخلل الجيراءات العادية إل الحوكمة الدارية وذلك رخلل 
بالوقيرار.

 على الوقاضي أن يوقوم بإصدار حوكما ف الوقت الناسب يوقضي بتأييد، أو تعديل أو إلغاء.2
الوقيرار.

الفصل السابع: تدابي التشجيع 

)29الادة (
.عامة اعتبارية شخصية ذو يوكون أن على للمعلومات أعلى ملس إنشاء يتم.1
 وتشمل الوزراء العلومات مال ف والعاملة العنية الوكيانات عن مثلي الجلس أعضاء يتضمن.2

 للتعبئة اليركزي والهاز العلومات، وتوكنولوجيا التصالت ووزارة الالية، ووزارة التخطيط، وزارة



 الوقيرار ، ومديير دار اتاذ ودعم العلومات وميركز للمحاسبات، اليركزي والهاز والحصاء، العامة
.متخصصي ورخباء الوكومية غي اليئات عن مثلي خسة و الوكتب والوثائ ق الوقومية،

 الجلس بعد موافوقة ملس الشعب ، وف حالة غياب ملس أعضاء بتعيي الوزراء ملس رئيس يوقوم.3
.الشعب ، يتم التعيي ، على أن تعيرض قيرارات التعيي على الجلس ف أول دور انعوقاد له

.الجيرائية قواعده وضع الجلس يتول.4
: يوكلف الجلس بالوظائف التالية.5
.العلومات وتداول عن بالفصاح التعلوقة العامة السياسات وضع- أ

السجلت. بتصنيف التعلوقة الوقواعد وضع_ ب
 شوكل ف وذلك فيها والتصيرف وإدارتا، بالسجلت، بالحتفاظ التعلوقة المارسات لعايي أدن حد تديد- ت

.ملزم ميثاق

)30الادة (
  أغسطس من31يوقدم بعد يتعي على كل جهاز حوكومي توقدي توقيريير إل الوزيير السئول عنه، على أل .1

هذا الوقيرار. كل عام، ويتناول التوقيريير أنشطته ف تنفيذ أحوكام
) ما يلي:1يتضمن التوقيريير الشار إليه ف الفوقيرة الفيرعية (.2

اليروتين.) العنية بالفصاح 4(7أ- الجيراءات الت ت اتاذها بدف تنفيذ الادة 
ب- عدد الطلبات الستلمة للحصول على العلومات.

ت- عدد الطلبات الواف ق عليها بالوكامل.
ث- عدد الطلبات الت ت رفضها كليا أو جزئيا.

 ج- عدد العتيراضات الدارخلية الوقدمة إل رئيس الهاز الوكومي العن وعدد الطلبات الواف ق عليها نتيجة لذه
العتيراضات الدارخلية.

ح- عدد العتيراضات الوقدمة إل مفوض العلومات وما ت اتاذه بشأنا من قيرارات.
خ- عدد العتيراضات الوقدمة إل الحاكم وما ت اتاذه بشأنا من قيرارات.

د- أية مسائل أرخيرى حسب ما يوقيرها الوقانون.
 رئيس ملس الوزراء ومفوض) عيرض التوقيريير على  1يتعي على الوزيير الشار إليه ف الادة الفيرعية (.3

على نو علن با ف ذلك نشيره على شبوكة النتيرنت. العلومات كما يتعي عليه أيضا ً  لطيرح التوقيريير

)31الادة (
 يتعي على كل جهاز حوكومي تعيي مسئول للمعلومات يتول مسئولية قيام الهاز بالتزاماته حسب هذا.1

الوقانون.
 يتعي على كل مسئول وموظف ف الهاز الوكومي التعاون مع مسئول العلومات ف الوقيام بواجباته أو.2

واجباتا.

)32الادة (
 بالضافة إل السلطات والسئوليات الرخيرى الذكورة ف هذا الوقانون، فإنه يب على مفوض



العلومات، من رخلل الوارد التوفيرة لديه أو لديها أن يوقوم با يلي:
 ميراقبة التزام الهزة الوكومية بالتزاماتا وفوقا لذا الوقانون وتوقدي توقاريير بذلك الشأن إل ملس.1

الشعب.
طيرح التوصيات بإصلح الجهزة الوكومية بشوكل عام أو يتص أجهزة بعينها بالصلح..2
 التعاون ف توقدي أو عوقد النشطة التدريبية للمسئولي الوكوميي على ال ق ف الصول على العلومات.3

والتنفيذ الناجح لذا الوقيرار.
الوقيام بأنشطة تتعل ق نشير الوعي العام فيما يتص بذا الوقيرار وحوقوق الفيراد بوجبه..4
 من كل عام، وذلك سبتمب 30إعداد توقيريير سنوي عن تفعيل وتطبي ق هذا الوقانون على أل يوقدم بعد .5

 وتوقدي التوقيريير إل ملس الشعب ونشيره علنا ً  ،30تأسيسا ً على جزء من التوقاريير الشار إليها ف الادة 
اللوكتيرون للمفوض. با ف ذلك على الوقع

 إعداد دليل إرشادي للجمهور يتضمن حوقوقهم الت يوفيرها لم هذا الوقانون وكيفية استخدامه،.6
وإتاحته على نطاق واسع.

الوقيام بإجيراءات أرخيرى قد توكون ضيرورية لتنفيذ هذا الوقانون..7

الفصل الثامن: اليرائم والماية 

)33الادة (
 كل من ييرتوكب أحد اليرائم يعاقب بالغيرامة الت ل توقل عن خسة آلف جنيه و ل تزيد عن عشيرين ألف جنيه

التية:
.الوقانون هذا أحوكام بذلك مالفا العلومات عن الفصاح إعاقة.1
.الوقانون لذا وفوقا بالتزاماته الاص أو الوكومي الهاز قيام إعاقة.2
.العلومات مفوض عمل ف التدرخل.3

) موكيرر33الادة (
السجلت ، أو سيرقتها . إتلف أو يعاقب بالبس لدة ثلث سنوات كل من قام بإضيرار

)34الادة (

 ل يتم اتاذ إجيراءات مدنية أو جنائية، أو فيرض أضيرار وظيفية على أي شخص قام بتصيرف ما بنية حسنة أثناء
مارسته، أو أدائه أو قيامه بأداء أي من السلطات أو الواجبات التعلوقة بذا الوقانون.

)35الادة (
 لن يتعيرض أي شخص إل العوقوبات الوقانونية، أو الدارية، أو الوظيفية بغض النةظير عن مالفة.1

 الواجبات الوقانونية أو الوظيفية، بسبب نشير العلومات عن مالفات، أو الت من شأنا الوكشف عن
 تديد رخطي على الصحة، أو المن، أو البيئة لطالا أن الشخص تصيرف بسن نية ومن واقع العتوقاد

بصحة العلومات تاما.



 عدم المتثال للواجبات) ارتوكاب جيرائم جنائية، أو 1تعن كلمة الخالفات ف سياق الادة الفيرعية (.2
 وإساءة استغلل السلطة أو سوء السلوك الطي، الوقانونية، وإجهاض العدالة، والفساد أو عدم المانة،

لا  على الصحة العامة، أو السلمة، أو البيئة، سواء كان ذلك ميرتبط بالطأ علوة على التهديد الطي
ميرتوكب من عدمه.

الفصل التاسع: الحوكام التامية 

)36الادة (
توكون أحوكام الوقانون اليرف ق العن بالصول على العلومات ملزمة بالنسبة للجهزة الواقعة ف حدوده.

)37الادة (
 يتول الجلس العلى للمعلومات مسئولية تطبي ق هذا الوقانون. و يصدر الجلس العلى للمعلومات اللئحة

 يوما من تاريخ وضعه حيز التنفيذ.90التنفيذية رخلل 

)38الادة (
  يوما ً 90على أن يصص  من النشير يوما  30ينشير الوقانون ف اليريدة اليرسية على يوضع حيز التنفيذ رخلل 
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