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المادة ()1
لغايات تطبيق أحكام ىذا القانون يكون لمكممات والعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم
تدل القرينة عمى خالف ذلك:

السمطة :السمطة الوطنية الفمسطينية.

المفوض العام :المفوض العام لممعمومات.
المكتب :مكتب المفوض العام لممعمومات.

المؤسسة العامة :كافة الو ازرات ،واإلدارات ،واألجيزة ،والمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية،
والييئات المحمية ،والمؤسسات الخاصة التي تدير مرفقا عاما أو تؤدي أشغاال عامة أو تمتمك
معمومات ذات مساس بالبيئة أو بالصحة والسالمة العامة ،أو أية مؤسسة يعتبرىا المفوض العام

مؤسسة عامة لغايات تنفيذ ىذا القانون.

الموظف المختص :الموظف المعين من قبل المؤسسة العامة لمنظر في طمبات الحصول عمى
المعمومات.

المعمومة :وىي المعمومة الموجودة في أي من السجالت والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا ،أو
الرسومات ،أو الخرائط ،أو الجداول ،أو الصور ،أو األفالم ،أو المايكرو فيمم ،أو التسجيالت
الصوتية ،أو أشرطة الفيديو ،أو الرسوم البيانية ،أو أية بيانات تق أر عمى أجيزة خاصة ،أو أية أشكال

أخرى يرى المفوض العام أنيا تدخل في نطاق المعمومة وفقا ليذا القانون.

الصيغة البديمة :وىي الصيغة التي تمكن ذوي االحتياجات الخاصة من اإلطالع عمى المعمومة
المطموبة.

المادة ()2
ييدف ىذا القانون إلى:

 .1تمكين المواطن والمقيم في فمسطين من ممارسة حق الحصول عمى المعمومات الموجودة لدى
المؤسسات العامة وفقا ألحكام ىذا القانون.

 .2بث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفمسطينية وتشجيع االنفتاح عمى الشعب.
المادة ()3

تعتبر جميع المعمومات التي بحوزة المؤسسات العامة محال لإلطالع ،إال ما دخل منيا في نطاق

االستثناءات المحدد في ىذا القانون.
المادة()4

عمى المؤسسة العامة أن تعين موظفا مختصا لمنظر في طمبات الحصول عمى المعمومات ،تمنحو
الصالحيات الالزمة لمبحث والوصول إلى المعمومة المطموبة.
المادة ()5
عمى المؤسسات العامة أن تحتفظ بالمعمومات التي بحوزتيا بشكل منظم وبترتيب يسيل عمى

الموظف المختص عممية استخراجيا ،ويجب عمى المؤسسات العامة حفظ المعمومات إلكترونيا كمما

أمكن ذلك.
المادة ()6

عمى المؤسسات العامة تنظيم دورات تدريبية لموظفييا تتعمق بأىمية حق اإلطالع وتمكين المواطن
من ممارستو ،وكيفية حفظ المعمومات و السبل األفضل واألسرع الستخراجيا.

الفصل الثاني
مبادئ الحق في اإلطالع
المادة ()7

وجوب النشر

يتوجب عمى المؤسسات العامة نشر تقارير سنوية تتضمن عمى األقل:

 .1معمومات إدارية حول آلية عمل المؤسسة العامة تتضمن التكاليف ،واألىداف ،والحسابات
المدققة ،والقواعد ،واإلنجازات.

 .2اإلجراءات التي يستطيع األفراد عمى أساسيا التعرف عمى السياسة العامة والمشاريع الخاصة
بالمؤسسة العامة.

 .3أنواع المعمومات التي تحتفظ المؤسسة العامة بيا ،والحاالت التي تحفظ بيا.

 .4مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثران في الشعب ،وأسباب اتخاذ القرار و األىداف المرجوة
منو.

 .5أية معمومات أخرى يرى المفوض العام ضرورة نشرىا.
المادة ()8
عمى المؤسسات الصناعية ،العامة منيا والخاصة ،أن تنشر تقارير نصف سنوية تبين بيا عمى األقل
المعمومات اآلتية:

 .1مواقع المواد السامة المستعممة وطبيعتيا ومخاطرىا.
 .2كمية اإلنبعاثات الصادرة عن التصنيع.
 .3كيفية التخمص من النفايات.

فتح االجتماعات العامة أمام الجمهور

المادة ()9

عمى كل مؤسسة عامة تنوي عقد اجتماع عام ،أن تعمن عن موعد ومكان ىذا االجتماع واليدف

منو ،وال يجوز أن يمنع الجميور من حضور ىذا االجتماع إال وفقا لالستثناءات المحددة في ىذا

القانون.

حماية المخبر

المادة ()11

ال يجوز إيقاع أية عقوبة عمى الموظف الذي يفشي بمعمومات حول مخالفات أو انتياكات ترتكب
ضد القانون.

الفصل الثالث

طمب الحصول عمى المعمومات
المادة ()11
يقدم طمب الحصول عمى المعمومات بشكل خطي إلى المؤسسة التي تستحوذ عمى المعمومة ،ويجب

أن يحتوي ىذا الطمب عمى تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من استخراج المعمومة بجيد
بسيط.
المادة ()12

عمى الموظف المختص فور تسممو الطمب أن يعطي إشعا ار لمن تقدم بالطمب يبين فيو ،تاريخ تقديم

الطمب ،ونوع المعمومة المطموبة ،والفترة الالزمة لمرد عمى الطمب.
المادة ()13

عمى الموظف المختص الرد عمى الطمب خالل  15يوم من تاريخ تقديمو ،ويجوز لمموظف تمديد
ىذه الفترة لمرة واحدة ولمدة ال تزيد عن  15يوم ،إذا كان الطمب يتضمن عددا كبي ار من المعمومات،

أو أن الوصول إلى المعمومة يستوجب استشارة طرف ثالث أو مؤسسة عامة أخرى .ويعتبر عدم الرد

خالل تمك الفترة بمثابة رفض لمطمب.
المادة ()14

إذا تمت الموافقة عمى الطمب فعمى الموظف المختص أن يمكن الطالب من الحصول عمى

المعمومات التي بينيا بالطمب ،و أن يحدد لو تكمفة الحصول عمى المعمومة المطموبة .واذا ما أحتوى
الطمب عمى أكثر من معمومة ،فإنو يجوز لمموظف المختص السماح لمطالب باإلطالع عمى جزء من
المعمومات ،إذا ما كانت المعمومات األخرى تدخل في نطاق االستثناءات المحدد في ىذا القانون.

المادة ()15
يتوجب عمى الموظف المختص عند الموافقة عمى الطمب أن يقدم لمطالب المعمومة وفقا لمصيغة التي
تتوفر في المؤسسة العامة ،وال يجوز لمموظف أن يكتفي بإطالع الطالب عمى المعمومة شفاىة دون

أن يقدم لو الوثيقة التي تحتوي عمى تمك المعمومة .وتحدد التعميمات الصادرة عن المفوض العام
كيفية حصول الطالب عمى نسخ من المعمومات المطموبة.
المادة ()16

إذا كان الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة فعلى الموظف المختص تقديم المعلومة بصيغة بديلة تتالءم مع إعاقة
الطالب ،إذا توافرت ىذه الصيغة في المؤسسة .ويجوز للموظف المختص تحويل المعلومة إلى صيغة بديلة إذا ما

رأى ضرورة لذلك .ويتوجب عليو التحويل إذا ما قبل الطالب في ىذه الحالة أن يتم التحويل على نفقتو الخاصة.

المادة ()17

يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لمؤسسة أخرى ،بعد إشعار الطالب بذلك ،إذا تبين لو أن عالقة تلك

المؤسسة بالمعلومة أكبر ،ويشمل ذلك أن تكون المؤسسة األخرى ىي التي أعدت المعلومة ،أو أنها تمتلك صيغ

بديلة للمعلومة .وفي ىذه الحالة يعتبر الطلب وكأنو قدم إلى المؤسسة العامة التي أحيل لها الطلب.
المادة ()18

إذا تم رفض الطلب فعلى الموظف المختص أن يبين في رد مكتوب يسلمو للطالب السبب في رفض الطلب،

ويجب أن ال يخرج السبب عن:

 .1أن المعمومة ليست بحوزة المؤسسة.

 .2أن المعمومة المطموبة تقع في نطاق االستثناءات المحدد في ىذا القانون.

الفصل الرابع
االستثناءات
األمن الوطني والنظام العام

المادة ()19

عمى الموظف المختص رفض الكشف عن أية معمومة إذا ثبت أن ىذا الكشف يمس بالقدرات
الدفاعية واألمن الوطني لمدولة .ويشمل ذلك:

 .1األسمحة والتكتيكات واإلستراتيجيات والقوات العسكرية ،والعمميات العسكرية التي تيدف إلى
حماية الوطن.

 .2المعمومات االستخباراتية التي تتعمق بإحباط األعمال العدوانية والجرائم الواقعة عمى أمن
الدولة الداخمي والخارجي وفقا لمقوانين النافذة.

 .3االتصاالت والمراسالت الدولية ذات الصمة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
 .4أية معمومة يقتنع المفوض العام بمساسيا باألمن والنظام العام.
المادة ()21
عمى الموظف المختص رفض الكشف عن أية معمومة تخص دولة أو منظمة أجنبية تم االتفاق معيا

عمى إبقاء ىذه المعمومة سرية.
المادة ()21

ال يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات ،في الحاالت المذكورة في المادتين ( 19و )21من ىذا
القانون ،إذا كانت ىذه المعلومات ال تزال بحوزة المؤسسة وتعود ألكثر من عشرين سنة ،إال في الحاالت التي

يقتنع فيها المفوض العام بضرورة إبقاء ىذه المعلومات سرية لفترة زمنية أخرى قابلة للتجديد.
المادة ()22

يحق للموظف المختص في المؤسسات التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام باألعمال

الشرطية رفض كشف المعلومات إذا كان ىذا الكشف يشكل ضررا على التحقيقات وتنفيذ المهمات المطلوبة ،أو

إذا مس ىذا الكشف بسمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد.
قضايا األمن االقتصادي

المادة ()23

يجوز لمموظف المختص رفض كشف أي معمومة تحتوي عمى:
 .1أسرار مينية أو تجارية تخص المؤسسة.

 .2أسرار يؤدي كشفيا إلى إلحاق أضرار مادية بالمصالح االقتصادية لمدولة ،أو بقدرتيا عمى
إدارة كفة االقتصاد الوطني ،أو ينتج عنيا مكاسب خاصة لشخص أو لييئة ،ويشمل ذلك:

أ.

أسعار العممة المتداولة في فمسطين.

ب .التغييرات المتوقعة في رسوم التعرفة الجمركية والضرائب والرسوم وأية مصادر أخرى
لإليرادات.

ج .التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة المتعمقة بالقروض الحكومية.

د .التغييرات المتوقعة في أسعار الممتمكات الحكومية من أسيم وأموال منقولة وعقارات.

ه .صفقات تنوي المؤسسة العامة عقدىا بخصوص سمعة ،قد يؤدي الكشف عنيا إلى التأثير
عمى أسعار ىذه السمعة في السوق.

األسرار التجارية

المادة ()24

يتوجب عمى الموظف المختص رفض الكشف عن أي معمومة تحتوي عمى أسرار مينية لطرف
ثالث ،أو يؤدي كشفيا إلى إضعاف الوضع التنافسي لطرف ثالث ،إال إذا وافق الطرف الثالث عمى

الكشف.

الشؤون الداخمية لممؤسسة

المادة ()25
يجوز لمموظف المختص رفض كشف المعمومة إذا كانت تتعمق بالشؤون الداخمية لممؤسسة وموظفييا

واألوامر الداخمية والمناقشات والمقترحات األولية.
الصحة والسالمة العامة

المادة ()26

يجوز لمموظف المختص رفض كشف المعمومة إذا كانت تتعمق بتوقعات غير مؤكدة عن كوارث
طبيعية أو أمراض معدية تضعف إمكانية حدوثيا.

المادة ()27

يجوز لمموظف المختص رفض الكشف عن أية معمومة يمكن أن يؤدي كشفيا إلى المساس أو

إلحاق الضرر بسالمة األفراد.

الخصوصية

المادة ()28
يجب عمى الموظف المختص رفض الكشف عن أية معمومة تخص طرف ثالث وتتعمق بحياتو

الخاصة إال في الحاالت التالية:

 .1إذا وافق الشخص صاحب العالقة عمى ىذا الكشف.
 .2إذا كانت ىذه المعمومة منشورة بشكل عمني.

 .3إذا طمب ىذا الكشف بموجب حكم قضائي أو بموجب موافقة من قبل المفوض العام.
 .4إذا كان مقدم الطمب وصيا عمى الطرف الثالث.

 .5إذا كان مقدم الطمب من أقارب الغير وقدم الطمب بعد وفاتو بعشرين عام عمى األقل.

الفصل الخامس

المفوض العام للمعلومات
المادة ()29
ينشأ بموجب أحكام ىذا القانون مكتب لممفوض العام لممعمومات ،يتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل الالزم لممارسة أعمالو .ويخصص لممكتب موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة لمسمطة

الوطنية الفمسطينية.
المادة ()31

يعتبر المكتب جية استئناف لكل من رفض طمبو بالحصول عمى المعمومات ،وييدف المكتب إلى

ضمان تنفيذ أحكام ىذا القانون ،وتحقيق األىداف المرجوة منو ،ولو في سبيل ذلك ممارسة

الصالحيات التالية:

 -1وضع وتنظيم وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الفرد
بالحصول واإلطالع عمى المعمومات.

 -2تثقيف ورفع الوعي لدى المواطن حول أىمية الحق في اإلطالع والنتائج اإليجابية
لممارستو عمى صعيد الفرد والمجتمع والدولة.

 -3المساىمة في تدريب الموظفين والمسؤولين في المؤسسات العامة عمى كيفية وأىمية
تمكين األفراد من الحصول عمى المعمومات.

 -4رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معيقات ممارسة الحق في
اإلطالع وكيفية التغمب عمييا.
المادة ()31
يكون المقر الرئيس لممكتب في القدس ولو أن ينشئ فروعا في كافة المحافظات.
المادة ()32
ٌعتبس انًكتب جهة استئُبف نكم يٍ:
 .1رفض طمبو بالحصول عمى المعمومات.
 .2تم فرض رسوم مرتفعة عمى طمبو.

 .3رفض طمبو بالحصول عمى المعمومة بصيغة بديمة.

 .4تم تمديد الفترة الزمنية الالزمة لإلجابة عمى طمبو بشكل مخالف ألحكام المادة ( )13من ىذا
القانون.

 .5تمت إحالة طمبو إلى أكثر من مؤسسة دون الموافقة عميو.
 .6أية حاالت أخرى يقبميا المفوض العام لممعمومات.

المادة ()33
ٌجب تقدٌى االستئُبف نهًكتب خالل ٌ 33ىيب يٍ تبزٌخ زفط انطهب ،أو يٍ تبزٌخ اتخبذ انًؤسسة
نإلجساء انري ٌسغب يقدو انطهب فً استئُبفه.
المادة ()34
على المكتب اإلجابة على االستئناف في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقديمو إليو ،ويتوجب على المكتب
فور استالمو االستئناف وقبولو لو توجيو كتاب للموظف المختص في المؤسسة التي رفضت طلب الحصول على
المعلومات ،يعلمو باالستئناف ويستوضح منو أسباب الرفض.

المادة ()35

يترأس المكتب مفوض عام المعلومات ،يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني

لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .ويحدد في القرار راتبو وحقوقو المالية األخرى.

المادة ()36
ٌتىنى انًفىض انعبو يتببعة وإصداز انقسازات بخصىص االستئُبفبت انًقدية نهًكتب ،وتعٍٍٍ
يىظفً انًكتب ووظع َظبو خبص بهى.
المادة ()37
عهى انًفىض انعبو نهًعهىيبت أٌ ٌتفسغ نعًهه فً انًكتب ،وال ٌجىش نه أثُبء تىنٍه وظٍفته أٌ ٌقىو
بأي عًم أو ٌشغم أي يُصب أو وظٍفة سىاء بأجس أو بدوٌ أجس.
المادة ()38
تُتهً خديبت انًفىض ،حكًب ،فً انحبالت انتبنٍة:

 .1إذا حكم عميو بجناية أو بجنحة مخمة بالشرف أو األمانة.
 .2إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب آخر.
 .3إذا حجر عميو أو أعمن إفالسو.
المادة ()39
تعتبر التوصيات الصادرة عن المفوض العام ممزمة لكافة المؤسسات العامة.
المادة ()41
لغايات تنفيذ المفوض العام لميامو فإنو يتمتع بالصالحيات التالية:
 .1حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجالتيا وأوراقيا وأية ثبوتيات ليا صمة
بالمعمومات المطموبة.

 .2التحقيق مع أي موظف عمى إنفراد بغية الوصول إلى المعمومات المطموبة.

 .3إحالة المسؤولين عن إخفاء أو إتالف المعمومات أو تعديميا بشكل مخالف لحقيقتيا بقصد
التيرب من تقديميا إلى القضاء.

 .4االستيضاح من كبار مسؤولي الدولة كالوزراء ومن في حكميم عن سبب حجبيم المعمومات
إذا كان ىذا الحجب نتيجة أوامر صادرة عنيم مباشرة .ويممك المفوض العام في ىذه الحالة،

وعند عدم اقتناعو بالتبريرات المقدمة ،أن يتقدم بتقرير فوري إلى رئيس السمطة أو رئيس مجمس

الوزراء ،أو المجمس التشريعي التخاذ اإلجراءات المناسبة.
المادة ()41

يمتزم المفوض العام بتقديم تقارير دورية كل ستة أشير إلى كل من :رئيس السمطة الوطنية ،ورئيس

مجمس الوزراء ،والمجمس التشريعي الفمسطيني .ويجب أن تحتوي التقارير عمى:
 .1حاالت االمتناع غير المبررة عن تقديم المعمومات.
 .2اإلشكاالت التنفيذية التي تواجيو في تنفيذ ميامو.

 .3أية توصيات أخرى يرى المفوض العام أنيا مناسبة.

الفصل السادس

المادة ()42

الرسوم

تحدد رسوم طمبات الحصول عمى المعمومات بالئحة يعدىا المفوض العام وتصدر عن مجمس
الوزراء .ويجب أن ال يزيد الرسم عن مبمغ عشرة دنانير أو ما يعادليا من العمالت المتداولة قانونا،

إال في األحوال التالية:

 .1تغطية كمفة النسخ أو الصور المطموبة وفقا لقيمتيا في السوق.
 .2تغطية كمفة الصيغ البديمة لممعمومات وفقا لقيمتيا في السوق.
 .3إذا أحتوى الطمب عمى أكثر من معمومة.
المادة ()43
يجب أن ال تزيد رسوم االستئناف عن عشرة دنانير أو ما يعادليا من العمالت المتداولة قانونا.

الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة ()44

يمغى كل حكم يتعارض مع أحكام ىذا القانون.

المادة ()45
عمى مجمس الوزراء إصدار الموائح الالزمة لتنفيذ ىذا القانون في فترة ال تزيد عن ستة أشير من

تاريخ نشره.

المادة ()46
عمى جميع الجيات المختصة كل فيما يخصو تنفيذ أحكام ىذا القانون .ويعمل بو بعد سنة من تاريخ

نشره.

