مشروع نظام حرية املعلومات

املادة األوىل:
لغرررت بيق ررا اررظا ال ظررام ,يُقصررب ألاأللظررال والعقرراتات ا ب ررة -أي مررا وتدت ه اررظا
ال ظام -املعاني املق ة أمام كل م ها ،ما مل يقتضِ الس اق غري ذلك:
 -1ال ظام :نظام حرية املعلومات.
 -2الالئحة :الالئحة الت ظ ظية لل ظام.
 -3اهل ئة :اهل ئة الوط ة لألمن الس رباني.
 -4اجلهررة العامررة :أي جهررة حموم ررة أو امررة مسررتقلة ه اململمررة ,أو أي مررن اجلهررات
التاألعررة هلررا .وبعررب ه حمرره اجلهررة العامررة أي شررركة بقرروم ألرراداتة املرا ررا
العامررة أو الق رر التحت ررة الوط ررة -الررحت درربداا الالئحررة -أو بشررغ لها
أو صرر انتها ,أو بقرروم مبقاشرررة خبمررةع امررة مررا ررر داتة بلرررك
املرا ا أو الق التحت ة.
 -5املعلومررات :أي أل انررات ممتوألررة أو و ر الت أو حصرراتات أو وئررائا ممتوألررة أو مصرروتة
أو مس لة أو خمزنة أليريقة لمرتون ة أو ألأي طريقة أخرى.
املادة الثان ة:
ألغرات بيق ا ال ظام ،بعب من املعلومات احملم ة أي من املعلومات ا ب ة:
 -1املعلومررات الررحت يرريدي شرراإاا ىل ار رررات ألرراألمن الرروطو للبولررة أو و اوررابها أو
مصاحلها أو حقوقها.
 -2املعلومات العسمرية واألم ة.
 -3الوئررائا واملعلومررات الررحت يُحصررل ل هررا مبقتضرر ابظرراق مررل دولررة أخرررى وبصرر
ل أنها حمم ة.
 -4التحريررات والتحق قررات وأ مرراط الضررقت و مل ررات التظت ر واملراققررة ه شررأ جر ررة
أو خمالظة.
 -5املعلومررات الررحت بتضررمن بوصرر ات أو اقرتاحرررات أو اوتشرراتات مررن أجررل صررربات
بشريل أو قرات حمومي مل يصبت ألعب.
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 -6املعلومررات ذات اليق عررة الت اتيررة أو الصرر ا ة أو املال ررة أو االقتصررادية الررحت يرريدي
ار صاح ها ىل دق ا تألح أو باله خساتة أليريقة غري مشرو ة.
 -7القحرروا العلم ررة أو التق ررة ,أو احلقرروق املشررتملة لرر حررا مررن حقرروق امللم ررة
الظمرية ,الحت ييدي المش ها ىل املساس حبا مع وي.
 -8املعلومررات املتعلقررة ألامل ا سررات والعيرراتات واملزايرربات الررحت يرريدي ار صرراح هررا
ىل ارخالط ألعبالة الت ا س.
 -9املعلومررات ومررا ه حممهررا الررحت بعررب حمم ررة أو ورررية أو شخصرر ة مبقتضرر نظررام
آخر ,أو يتيلب االطالع أو احلصوط ل ها ابقاع جرات نظامي معني.
املادة الثالثة:
مررا رربا املعلومررات احملم ررة امل صرروع ل هررا ه املررادة يالثان ررةظ مررن ال ظررام,
ودو خرالط حبرا االطررالع لر املعلومررات احملم ررة أو احلصرروط ل هرا ممررن اررو خمروط
ألررظلك نظام راع ,حيررا لمررل شررخ ذي صررظة طق ع ررة أو ا تقاتيررة خاصررة االطررالع ل ر أي
معلومررة لرربى أي جهررة امررة واحلصرروط ل هررا ,و ق راع ألحمررام ال ظررام ودو مت ررز ,وذلررك
خالط ئالئني يوماع من باتيخ طلب ذلك.
املادة الراألعة:
 -1ه حالررة ت ررض اجلهررة العامررة طلررب االطررالع لرر املعلومررات أو احلصرروط ل هررا
يمو قررات الرر ض ممتوألراع ومسرققاع .را مل بررد اجلهرة العامرة خرالط ئالئرني يومراع مرن
باتيخ بقبيه اليلبُ ,بَّ ذلك مبثاألة الر ض.
 -2حيررا ملررن صرربت قرررات ألررر ض طلقرر االطررالعَ لرر املعلومررات أو احلصرروط ل هررا
التظله م أمام ديوا املظامل.
املادة اخلامسة:
جيرروف رررت مقاألررل مررالي -درربدا اجلهررة العامررة ألالت س ر ا مررل وفاتة املال ررة -يت اوررب
مررل بمررال دق ررا االطررالع ل ر املعلومررات أو احلصرروط ل هررا رربما ال يمررو ملررن
طلررب املعلومررات مصررلحة مقاشرررة ه ذلررك اليلررب ،أو رربما يتيلررب ررل املعلومررات
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امليلوألررة جهررباع غررري ررادي .ودرربد الالئحررة املقصررود ألاملصررلحة املقاشرررة ومع ررات اجلهررب
غري العادي و ق عا ملا وتد ه اظا املادة.
املادة السادوة:
حيظر لر مرن ييلرل لر معلومرات أو حيصرل ل هرا و قر عا ألحمرام ال ظرام وراتة
اوتعماهلا ,أو جرات بغ ري ها أو اوتعماهلا ما يتعاتت مل أحمام
املادة الساألعة:
ب شررر كررل جهررة امررة -ه موقعهررا أو ه موقررل جهررة باألعررة هلررا ل ر شررقمة ارنرتن ر -
املعلومات ا ب ة:
 -1األنظمة واللوائح والتعل مات والقراتات الت ظ م ة الحت بُيققها.
 -2اخلبمات الحت بُقبمها وطريقة احلصوط ل ها.
 -3ا ملها الت ظ مي.
 -4املعلومرررات املتعلقرررة ألالولرررائ الشررراغرة هرررا ,ويسرررتث مرررن ال شرررر املعلومرررات
املتعلقررة ألالولررائ ذات اليق عررة األم ررة أو العسررمرية حبسررب مررا بقرربتا اجلهررات
األم ة أو العسمرية وما دبدا الالئحة.
 -5التقاتير الس وية ن نتائج ملها.
 -6ارحصاتات العامة املتعلقة ألها واملست بات ذات العالقة أل شاطها.
 -7أمسات و راوين األشرخاع احلاصرلني لر برراخ وراتية املظعروط مرن بلرك اجلهرة
ملماتوة أنشية أو مِهن.
 -8معلومررات كا ررة ررن املشرررو ات الررحت طرحتهررا أو تو رتها اجلهررة العامررة و ق راع ملررا اررو
مقرررت نظام راع ،وأمسررات احلاصررلني ل هررا ،والق مررة املال رة ،ومرربة ب ظ ررظاا ,والتحل ررل
الظو واملعلومات ن حالة املشرو ات الحت جيرى ب ظ ظاا.
 -9املعلومررات الصررادتة هررا املتعلقررة مييررر مررن أ يرريئر لرر ح رراة األشررخاع أو
صحتهه أو ممتلمابهه.
 -10األدلة وال شرات الحت بسا ب األ راد ل معر ة حقوقهه جتاا اجلهة العامة.
 -11أي بعبيل أو دبيث يته ل املعلومات الواتدة ه الظقرات الساألقة.
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املادة الثام ة:
 -1بمرررو اهل ئرررة مسررريولة رررن بيق رررا أحمرررام ال ظرررام والالئحرررة ,وذلرررك دو خرررالط
مبسيول ة كرل جهرة امرة ه متاألعرة بيق را أحمامهمرا رب طلرب املعلومرات املتعلقرة
ألها ألجرل االطرالع أو احلصروط ل هرا و قراع ملرا ارو م صروع ل ر ه الظقررة ي ظ مرن
اظا املادة.
 ل ر كررل جهررة امررة الرراذ مررا يلررزم مررن جررراتات ح رراط املسررائل املتعلقررة ألتيق رراأحمام ال ظرام والالئحرة الرحت د لرها اهل ئرة ل هرا .ولله ئرة طلرب الوئرائا أو املعلومرات
الالفمة من اجلهة العامة للتأكب من التزامها ألأحمام ال ظام والالئحة.
 -3ل كل جهرة امرة أ دربد داتة يأو أكثررظ مرن داتابهرا لتقاشرر بيق را أحمرام ال ظرام
والالئحررة ،وأ بتخررظ ا ل ررات والووررائل ارداتيررة والتق ررة احلبيثررة الررحت بُ سررر االطررالع
لرر املعلومررات أو احلصرروط ل هررا و قرراع ألحمررام ال ظررام والالئحررة واألنظمررة ذات
العالقة ،مبا ه ذلك:
أ -حظظ املعلومات ولزي ها لمرتون ًّا أليريقة بُ سر الوصوط ل ها.
ب -جياد آل ات وهلة للوصوط رب شقمة ارنرتن ىل خمزونها من املعلومرات املتاحرة
لالطالع.
 لله ئررة أو اجلهررة العامررة الت سرر ا مررل اجلهررات العامررة األخرررى ذات العالقررة -كلمررااقتض ر األمررر ذلررك -ه وررق ل بق ربيه املشرروتة والررب ه واملسررا بة ه بيق ررا أحمررام
ال ظام والالئحة.
املادة التاوعة:
مل بم ارخالط ألأي قوألة أشب م صوع ل ها ه نظام آخر ,يعاقب كل مول أو امل
ه جهة امة أ اق ب ظ ظ أي من أحمام ال ظام أو الالئحة ألغرامة ال بت اوف ئالمثائة أل تياط.
وجتوف مضا ظة قوألة الغرامة ه حالة بمرات املخالظة ألزيادة احلب األقص هلا ل أال بت اوف
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ع اظا احلب .وال حيوط بيق ا العقوألة دو ق ام اجلهة العامة مبساتلة املول أو العامل
املخال -بأديق ًّا -وذلك و قاع لإلجراتات املتقعة.
املادة العاشرة:
مررل رربم ارخررالط ألررأي قوألررة أشررب م صرروع ل هررا ه نظررام آخررر ,يعاقررب كررل مررن
اطلررل أو حصررل ل ر معلومررات لرربى جهررة امررة و ق راع ألحمررام ال ظررام وأوررات اوررتعماهلا ,أو
أجرررى بغر ريعا هررا أو اوررتعملها مررا يتعرراتت مررل أحمامر  ,أو ورقَّب ألهررا رررتاع لآلخرررين
أو ورراتة لل هررة العامررة؛ ألغرامررة ال بت رراوف مخسررمائة أل ر تيرراط .وجترروف مضررا ظة قوألررة
الغرامة ه حالة العود ألزيادة احلب األقص هلا ل أال بت اوف ع اظا احلب.
املادة احلادية شرة:
 -1لررت ال األررة العامررة ألررالتحق ا واالد ررات ه املخالظررات امل صرروع ل هررا ه املررادة
يالعاشرةظ من ال ظام.
 -2لت احملممة املختصة ألال ظر ه الب اوى ال اشئة من بيق ا املادة يالعاشرةظ من ال ظرام
وبوق ل العقوألة املقرتة.
املادة الثان ة شرة:
 -1بمو ألقرات من جملس داتة اهل ئرة ,جل رة يأو أكثررظ ال يقرل ربد أ ضرائها رن يئالئرةظ,
ويسم أحباه تئ سراع ,ويمرو مرن أل ر هه مستشرات شرر ي أو نظرامي؛ بتروىل ال ظرر ه
املخالظات امل صوع ل ها ه املادة يالتاوعةظ من ال ظام ,و يقاع قوألة الغرامة امل صوع
ل ها ه بلك املادة ,ل أ يعتمب قرات الل ة جملس داتة اهل ئة أو من يظو  .ويصبت
جملس داتة اهل ئة ألقرات م قوا ب مل الل ة ,وحيبد مما آت أ ضائها.
 -2حيا ملن صبت با قرات من الل رة امل صروع ل هرا ه الظقررة ي1ظ مرن ارظا املرادة
التظله م أمام ديوا املظامل.
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املادة الثالثة شرة:
جيرروف للمحممررة املختصررة أو لل ررة -حبسررب األحررواط -بضررمني احلمرره أو القرررات
الصررادت م هررا ألتحبيررب العقوألررة ال ر َّ ل ر نشررر ملخص ر ل ر نظقررة املخررال ه صررح ظة
حمل رررة يأو أكثررررظ بصررربت ه ممرررا قامتر ر  ،أو ه أي وور ر لة أخررررى م اورررقة ،وذلرررك
حبسررب نرروع املخالظررة املربمقررة وجسررامتها وبأئرياررا ،لر أ يمررو نشررر احلمرره أو القرررات
ألعب اكتساأل القيع ة.
املادة الراألعة شرة:
يترروىل املولظررو أو العرراملو -الررظين يصرربت ألتسررم تهه قرررات مررن اهل ئررة -ررقت
املخالظات امل صوع ل ها ه ال ظام أو الالئحة.
املادة اخلامسة شرة:
يصرربت جملررس داتة اهل ئررة الالئحررة خررالط مرربة ال بت رراوف يمائررة ومثرراننيظ يوم راع مررن
برراتيخ صررربوت ال ظرررام .لرر أ يُ سِّرررا -ققرررل صررباتاا -مرررل وفاتة االبصررراالت وبق رررة
املعلومرررات ووفاتة االقتصررراد والتخير ر ت ومركرررز املعلومرررات الررروطو واملركرررز الررروطو
للوئائا واحملظولات ومن يراا من اجلهات ذات العالقة كلٌّ ما رص .
املادة السادوة شرة:
يعمل ألال ظام ألعب مائة ومثانني يوماع من باتيخ نشرا ه اجلريبة الرمس ة.
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