
الدليل التعريفي واالرشادي

في شأن2020لسنة(12)قانون رقمب

حق االطالع على المعلومات



ماذا قانون حق االطالعل•

تنفيذ االلتزامات المنبثقة عن االتفاقيات الدولية•

الحرية في الحصول على المعلومات وتلقيها ونقلها•

واإلدارة الرشيدة تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة •



إرساء مبدأ حق الشخص في االطالع

الحكوميةالمعامالتفيمبدأالشفافيةترسيخ

تعزيز مبدأ عالنية القرارات اإلدارية

استكمال متطلبات مكافحة الفساد





الدليل االرشادي للهيئة في شأن قانون حق االطالع على المعلومات •

:التنفيذيةالقانون والئحتهالقيام بها والتي يتطلبهاعلى الهيئة إلجراءات التنفيذية التي ينبغي ا:أوال•

أنتحديد موظف مختص او أكثر للنظر في طلبات االطالع والحصول على المعلومات تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في هذا الش-1•
يها من بحث الطلبات المقدمة ومدى أحقية الشخص ف/ استالم الطلبات المقدمة) وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القانون مهام الفريق

مقدم )الرد علي الشخص/ عرض نتيجة بحث الطلب على رئيس الهيئة او من يفوضه إلصدار القرار بالموافقة على الطلب او رفضه/عدمه
(.البت في التظلمات المقدمة / خالل المده المحدده في القانون وفي حالة رفض الطلب وجب ان يكون الرد مسبب( الطلب

.منح الموظف المختص الصالحيات الالزمة للبحث والوصول الى المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها-2•

.حته التنفيذيةتسهيل الحصول على المعلومات لطالبها وضمان كشفها وبالكيفية وفق االشتراطات الواردة في القانون والئالهيئة يجب على -3•

تصنيف تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب األصول المهنية والفنيةالمرعية والهيئة يجب على -4•
.(بالقانون تاريخ العمل)2021/3/7سريا ومحميا طبقا للقانون وذلك خالل سنتين من تاريخ ما يجب اعتباره منها

:وحمايتهاعن المعلومات الهيئة طريقة افصاح :ثانيًا •

مات المتاح بان تنشر على موقعها االلكتروني خالل ثالث سنوات من تاريخ العمل بالقانون دليال يحتوي على قوائم المعلوالهيئة تلتزم -1•
.من القانون( 5)وذلك على النحو الوارد بالمادةالكشف عنها

.من القانون( 12)الحاالت الواردة على سبيل الحصر في المادة الكشف عن المعلومات فيالهيئة يحظر نهائيا على -2•

.وماتاإلفصاح عن المعلومات في ضوء احكام القانون والئحته التنفيذية دون االخالل بمبدأ سرية وحساسية تلك المعلالهيئة على -3•



.إجراءات طلب الحصول على المعلومات والتظلم منها•

يجب ان يكون طلب االطالع على المعلومات او الحصول على الوثائق وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض-1•

المقدمة بشأنها ينشأ في الهيئة سجل الكتروني تقيد فيه الطلبات المقدمة وارقامها وتاريخ تقديمها ونتيجة البت فيها والتظلمات-2•
.  ونتيجتها وتوقيع الشخص بما يفيدحصوله على معلومات او الوثائق محل الطلب

او يكون تقديم طلب االطالع على المعلومات والحصول عليها والرد عليه من الهيئة والتظلم من القرار الصادر برفض الطلب-3•
.عدم الرد وفقا لإلجراءات الواردةبالقانون والئحته التنفيذية

طلوبة يجب على الموظف فور تسلمه الطلب ان يعطي لمقدمهاشعارا يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه ونوع المعلومة الم-4•
من الالئحةالتنفيذية( 3)والمدة الالزمة للرد عليها وذلك وفقاً لإلجراءات الواردة بالقانون والمادة 

.يجب على الموظف المختص اخطار الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان أسباب الرفض-5•

ً ( 6)يجب ان يتضمن التظلم استيفاء البيانات الواردة بالمادة -6• آلثاره من الالئحة التنفيذية للقانون ويعتبر التظلم االلكتروني منتجا
.من وقت ثبوت تسلم الجهة له



النماذج المستخدمة•



في شأن حق االطالع على المعلومات ٢٠٢٠لسنة (١٢)تصنيف المعلومات وفق القانون رقم •

.        في شأن حق االطالع على المعلومات إلى معلومات عامة يمكن الكشف عنها،ومعلومات2020لسنة ( 12)تنقسم المعلومات وفق القانون رقم •
:سرية ال يمكن الكشف عنها، مصنفةً على النحو التالي

:قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها. أ•

القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل الجهة بموجبها، والسياسات العامة التي تؤثر على األفراد، واإلجراءات المتبعة في 1.
.عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات اإلشراف والمساءلة

.التنظيمي للجهة واالختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيميةالهيكل2.

.أسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم3.

.معلومات عن البرامج ومشروعات وأعمال الجهة، ومؤشرات األداء والجودة، والمشتريات والمناقصات4.

.الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور، وأية برامج دعم عامة، وقائمة المستفيدين وشروط االستفادة منها5.

.الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها، ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية وأسماء المقبولين6.



قوائم المعلومات السرية التي ال يمكن الكشف عنها. ب•
:وتشمل كان الكشف عن المعلومات يمس األمن الوطني أو األمن العام أو القدرات الدفاعيةإذا •

.األسلحة والتكتيكات واالستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية-

.المعلومات االستخبارية التي تتعلق بأحباط االعمال العدوانية والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي-

.االتصاالت والمراسالت الدولية ذات الصلة بالشئوون الدفاعية والتحالفات العسكرية والمصالح االستراتيجية للبالد -

التي باعتبار األوراق( بناًء على مقترح الوزير المعني)تقررت سرية المعلومات بموجب الدستور أو القانون أو بقرار من مجلس الوزراء إذا 1.
تضمنت تلك المعلومات سرية، وللمدة التي يحددها المجلس

إذا كان الكشف عن المعلومات يؤثر في سير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير2.

فة على إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية واألحوال الشخصية والحسابات والتحويالت المصرفية، ما لم يوافق صاحب الص3.
الكشف عنها

إذا كانت المعلومات تتضمن سًرا تجاريًا وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن4.

.ةفي حال كانت المعلومات قد وصلت للدولة عبر دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها اإلضرار بالعالقات مع تلك الدولة أو المنظم5.

لعامة أوإذا كان من شأن الكشف عن المعلومات إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو يمس بالثقة العامة بالعملة أو يضر بالصحة ا6.
.البيئة

.كان الكشف عن المعلومات يسبب خطًرا على حياة فرد أو صحته أو سالمتهاذا7.

.تقررت سرية المعلومات بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من اإلدارة العامة للتحقيقاتإذا8.

.كانت المعلومات متعلقة بمنازعات األسرة وقضايا األحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائيةإذا 9.


