قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
صدر القانون بتاريخ  7001/6/71كأول قانون من نوعه في العالم العربي ،و يعتبر القانون نقله
نوعية فيي اعميال يل الميواين فيي الوصيول إلي المعلوميا وتضيمن القيانون نصيا علي يل
المواين بال صول عل المعلوما ك ل يضمنه القانون وليس من ه.
و بموجب القانون فقد أصبح قا لجميع المواينين اللجوء ألي مؤسسية عامية أو رسيميه ويليب
ال صول عل المعلوما  ،إال أن المشرع وعل الرغم من منح هذا ال ل دد اسيتنناءا تجيي
للمسؤول بموجبها االمتناع عن كشف المعلوما وهو ما نص عليه المياد  71منيه فقيد نصي
عل ي أنييه "مييع مراعييا أ كييام التشييريعا النافييذ  ،عل ي المسييؤول أن يمتنييع عيين الكش يف عيين
المعلوما المتعلقة بما يلي
أ .األسرار والونائل الم مية بموجب أي تشريع أخر.
ب .الونائل المصنفة عل أنها سرية وم مية والتي يتم ال صول عليها باتفال مع دولة أخرى.
ج .األسرار الخاصة بالدفاع الويني أو امن الدولة ،أو سياستها الخارجية .
د .المعلوما التي تتضمن ت ليال أو توصيا أو اقترا ا أو استشارا تقيدم للمسيؤول قبيل
أن يتم اتخاذ قرار بشأنها ،ويشمل ذلك المراسال والمعلوما المتبادلة بيين اإلدارا ال كوميية
المختلفة ولها.
هـ .المعلوما والملفا الشخصية المتعلقة بسجال األشخاص التعليمية أو اليبيية أو السيجال
الوظيفية أو ال سابا أو الت ويال المصرفية أو األسرار المهنية.
و .المراسال ذا اليبيعة الشخصية والسيرية سيواء كاني بريديية أو برقيية أو هاتفيية أو عبير
أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر ال كومية واإلجابا عليها.
 .المعلوما التي يؤدي الكشف عنها إل التأنير في المفاوضا بين المملكة وأي دولة أو جهة
أخرى.
ح .الت قيقا التي تجريها النيابة العامة أو الضابية العدلية أو األجه األمنية بشأن أي جريمة
أو قضيية ضييمن اختصاصيها وكييذلك الت قيقيا التييي تقيوم بهييا السيليا المختصيية للكشيف عيين
المخالفا المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
ي .المعلومييا ذا اليبيعيية التجارييية أو الصييناعية أو المالييية أو االقتصييادية والمعلومييا  ،عيين
العييياءا أو الب ييوا العلمييية أو التقنييية التييي يييؤدي الكشييف عنهييا إل ي اإلخييالل ب ييل المؤلييف
والملكييية الفكرييية أو بالمنافسيية العادليية والمشييروعة أو التييي تييؤدي إليي ربييح أو خسييار غييير
مشروعين ألي شخص.
وعند مخايبة متلقي الخدمة ألي جهة رسمية لل صول عل المعلوما من خالل النموذج المعد
لذلك يتوجب عليها الرد عليه باإلجابة أو الرفض وأن يكون معلال وفي ال رفيض اليليب مينح
القانون ال ل بياليعن بيالقرار أميام م كمية العيدل العلييا كميا ي يل ليه تقيديم شيكوى ليدى مجليس
يا نص المياد  71علي أنيه " أ .تخيتص م كمية العيدل العلييا بيالنظر فيي قيرار
المعلوما
رفيض يليب ال صيول علي المعلوميا علي أن تقييدم اليدعوى مين مقييدم اليليب ضيد المسييؤول
خالل ( )10يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المد الممنو ة بموجب هذا القانون إلجابة اليلب
أو رفضه أو االمتناع عن الرد عليه .
ب .يجو لمقدم اليلب تقديم شكوى ضد المسؤول إل المجلس بواسية مفوض المعلوما فيي
ال رفض يلبه أو امتناع المسؤول عن إعياء المعلوما الميلوبة خالل المد المقرر قانونا.

ج .عل ي المجلييس أن يصييدر قييرار فييي الشييكوى خييالل نالنييين يومييا ميين تيياريخ ورودهييا وإال
اعتبر الشكوى مرفوضة وتقيع الشكوى ميعاد اليعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه
في الفقر (أ) من هذ الماد يبدأ سريان مد اليعن من تاريخ تبليغ مقدم الشيكوى رفيض شيكوا
الصريح أو من تاريخ انقضاء المد إلصدار قرار المجلس في الشكوى ".
كما نص الماد  1و  4منه عل تشكيل المجلس وت ديد مهامه فقيد نصي المياد ( )4علي أنيه
"يتول المجلس المهام والصال يا التالية
أ .ضمان ت ويد المعلوما إل يالبيها في دود هذا القانون .
ب .النظر في الشكاوى المقدمة مين ييالبي ال صيول علي المعلوميا والعميل علي تسيوية هيذ
الشكاوى وفقا لتعليما يصدرها لهذ الغاية.
ج .اعتماد نماذج يلب المعلوما .
د .إصييدار النشييرا والقيييام باألنشييية المناسييبة لشييرح وتع ي ي نقافيية ال ييل فييي المعرفيية وفييي
ال صول عل المعلوما .
هييـ .إقييرار التقرييير السيينوي ييول اعمييال ييل ال صييول عل ي المعلومييا المقييدم ميين مفييوض
المعلوما ورفعه إل رئيس الو راء ".

