
 عبد المعز دبوان: اعداد وتقديم

 2013/مارس/30 عمان

  
 



 التشريعات االعالمية

 (مشروع في البرلمان)قانون االعالم المرئي والمسموع

 (مشروع في البرلمان)قانون الصحافة البديل 

 (مقر)قانون حق الحصول على المعلومات 



 جهود إقرار القانون

اليمني انجازا مجتمعيا بامتياز، مثل اقرار القانون   
استمرت لمدة خمس سنوات لنضاالت ثمرة و 

لمنظمات المجتمع المدني في اليمن، في ظل 
ممانعة حكومية ورفض للقانون ابتداًء ، ثم 

 محاوالت تشويه لمحتوياته وإفراغه من محتواه 
 

3 



 آلية االعداد ومراحل التقديم

  المسودة األولية لمشروع قانون حق الحصول على أعدت

 (.يمن باك)المعلومات عبر منظمة مجتمع مدني 

  مناقشته وإثراؤه قبل تقديمه إلى البرلمان عبر لقاءات وورش تمت

عمل شارك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وإعالميون 

 .وحقوقيون وأكاديميون

  مراجعة المشروع قبل تقديمه إلى البرلمان من قبل منظمة هود تمت

 (.أشهر منظمة قانونية في اليمن)الحقوقية 

  تقديم المشروع إلى البرلمان عبر احد أعضاء منظمة يمن باك تم "

 " .برلمانيون يمنيون ضد الفساد
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 آلية اإلعداد ومراحل التقديم

  مع منظمات مجتمع مدني أخرى بمناصرة ( يمن باك)منظمة قامت
 .القانون في مختلف مراحل مناقشته في اللجان البرلمانية

  باالشتراك مع اللجنة الدستورية في البرلمان ولجنة ( يمن باك)عقدت
اإلعالم في البرلمان ورش عمل وحلقات نقاش تم االستعانة فيها بمختلف 

حكومة، منظمات مجتمع مدني ، إعالميون، )أصحاب المصلحة 
 (.حقوقيون، أكاديميون

   لمراجعة ( محليون وعرب وأجانب)االستعانة بخبراء ومنظمات تم
في النسخة )مشروع القانون وتطويره ،الذي لم يبِق من مسودته األولية 

 .من محتوى المسودة األولية% 30ماال يزيد من ( النهائية للقانون
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 فلسفة القانون اليمني

المطالبات بإصدار قانون للحق في الحصول على انطلقت    

 :المعلومات من المسلمات األساسية التالية

  ومعايير حقوق اإلنسان كما نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدوليةثقافة. 

  اليمني الذي اقر في مادته السادسة والتزم بالمواثيق والمعاهدات الدستور

، وكذا ...الدولية وخاصة ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 (.حقوق وواجبات المواطنين األساسية)المواد الواردة في الباب الثاني 

  الموجودة في الجهات الحكومية هي ملك للشعب، وليس من حق المعلومات

 الحكومة وموظفيها حجب تلك المعلومات عن مالكها األساسي
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 احالته الى لجنة الشئون الدستورية ( 2007/7/11 بتاريخ) أقر مجلس النواب

 .والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه 

 واجازت  (2008/3/29)تقريرها الى المجلس بتاريخ الدستورية قدمت اللجنة

 .نظر المجلس في مشروع القانون 

 احالة مشروع القانون الى لجنة االعالم  (2008/5/7)أقر المجلس في

 .والثقافة والسياحة لدراسته وتقديم تقرير بذلك الى المجلس 

 باشرت اللجنة عملها بوضع آليه شملت التواصل مع الجهات ذات العالقة

،  المركز الوطني للمعلومات ، االتصاالت وتقنية المعلومات ،وزارة االعالم )

 ...( ،منظمات المجتمع المدني ، كلية االعالم، نقابة الصحفيين

 الندوات التي ناقشت مشروع ، شاركت اللجنة في عدد من ورش العمل

 ...القانون

 لعرضه على انجزت اللجنة تقريرها وسلمته الى هيئة رئاسة مجلس النواب
 .(2009/2/15) القاعة،في
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 قدمت الحكومة مشروع قانون الى مجلس النواب متزامناً مع تقديم لجنة

 . عشالاالعالم لتقريرها حول المشروع المقدم من النائب علي 

 احالة المشروعين الى لجنة االعالم  (2009/2/15)اقر المجلس بتاريخ

لدراستهما واخذ أفضل ما فيهما واعداد مشروع متكامل وتقديمه 

 .للمجلس 

 من جديد وقفت اللجنة امام المشروعين وعقدت اللقاءات واقامت

 ..واستعانت بالخبرات والكفاءات ، الندوات وشاركت في ورش العمل 

 ومشروع ”  عشال”خلصت اللجنة الى اعداد مصفوفة تتضمن مشروع

وتم انزال ” مشروع جديد ” وراي اللجنة متمثالً في ” الحكومة ” 

وادرج في جدول اعمال  (2009/8/2)تقرير اللجنة الى المجلس بتاريخ 

 .المجلس لمناقشته في الجلسات القادمة 
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 ايجابيات: 
 

 .تقنين الحد اهم الحقوق االساسية المنصوص عليها محلياً ودولياً  -                               

 .على اليمن الوفاء به ، استحقاق هام  -                
 مراعاة جوانب رئيسية تمثل افضل الممارسات بشان قوانين حرية الحصول على المعلومات   -                
استثناءات ضيقة ومحصورة  ”الحق المفتوح بالحصول على المعلومات ” فرضية االنفتاح  -                

 .النطاق 
 

 سلبيات: 
 .ضعف في امنية المعلومات وصيانتها وحمايتها  -                
 .الواضحة بعض الصياغات واأللفاظ غير  -                
 .زمن االستثناء غير محدد  -                
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 ايجابيات: 
    

 .(15، 7،4،3)االساسية لهذا القانون كحق اساسي  باالهدافاالعتراف  -                     
 .(الباب الرابع)وحمايتها  وتامينهااجراءات فعالة في الحفاظ على المعلومات  -                   
 .(14)نصوص مفيدة تسهل لمقدمي الطلبات من ذوي االحتياجات واالميين  -                   
 .(20)اللجوء للقضاء واالستئناف  -                   

 

 سلبيات: 
 .(33،32)فئات متعددة ،صياغة واسعة او مبهمة ، نطاق االستثناءات بالجملة  -                                   

 .(الباب الثالث)آليات انفاذ غير عملية وغير مالئمة  -                    
 .بين االهداف والمحتوى  إنسجامال  -                   
 .(10)الغرض المشروع ، تحديد الغرض من الطلب ”شروط مقيدة  -                   

 (72)بأمن وسالمة المجتمع  لالضرارعقوبة استخدام المعلومات  -                   
 . (21،20)إجراءات ما بعد رفض الطلب -                   
 .(30)تكلفة الحصول على المعلومات ووقت السداد  -                    
 (33)عدم تبرير رفض الطلب احيانا  -                
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2007/7/11 

2008/3/29 

2008/5/7 

الى اللجنة الدستورية  عشالاحيل مشروع   

الى لجنة االعالم  عشالاحيل مشروع   

الحكومة /تقدم تقريرها للمجلساالعالم لجنة 

 احالة الى لجنة االعالم / تقدم مشروعها 

 الى المجلس تقريرها النهائي قدمت لجنة االعالم  2009/8/2

 البرلمان يقر القانون 2012/4/24
 (قرار جمهوري 2012/ 7/ 1)

 قدمت اللجنة الدستورية تقريرها الى المجلس

2009/2/15 



 محتوى تقرير لجنة االعالم  حول المشروع. 

 عدم قناعة هيئة رئاسة مجلس النواب بالتقرير. 

 عدم رضا الجانب الحكومي عن تقرير اللجنة  . 

 ضعف المتابعة والضغط من اجل مناقشة التقرير في القاعة: 

، لجنة االعالم ، مقدم المشروع    -متعددة  –الجهات المستفيدة )       

 ..(االصلي ، وسائل االعالم ، منظمات المجتمع المدني 

 التخوف من االثار المحتملة بعد اقرار مشروع القانون: 

اصحاب المصالح غير المشروعة ، كشف الفساد والمفسدين ،     )    

مالحقات قانونية واعالمية ، االستئثار بالمال العام ، شفافية االعمال 

 ...(والممارسات للمسؤولين والموظفين الحكوميين 
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 عرض وتحليل
 

 المعلوماتحق الحصول على قانون 

 اليمني

 

 م2012لسنــة (  13)  رقــم قانون 
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 مادة موزعة على ستة ابواب( 66)منالقانون يتكون : 

 .التسمية والتعاريف واالهداف : االول الباب                  

 .حرية الحصول على المعلومات : الباب الثاني                         

 .حماية المعلومات : الباب الثالث                         

 .حماية الخصوصية : الباب الرابع                         

 .المخالفات والجزاءات : الباب الخامس                         

 .احكام عامة وختامية : الباب السادس                         

 هداف
 
 :القانون ا

تامين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة  -أ                
 .                          الحقوق والحريات 

 .تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة  -ب           

 .تمكين المجتمع من تنمية قدارته لالستفادة المتزايدة من المعلومات  -جـ            
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 القانون مكونات 



 الحق في الحصول على المعلومات قانون مميزات 

16 



 مشروع الحكومة ، مشروع عشال ” أفضل ما في المشروعين” 

 المالحظات المقبولة والمنطقية المطروحة في مجمل ورش العمل والندوات. 

 محليين وأجانب ” مالحظات وتعليقات القانونيين والخبراء” 

 مالحظات االكاديميين واألخصائيين. 

 المالحظات والمقترحات المقدمة من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات والمركز
 .الوطني للمعلومات 

 القوانين والتشريعات اليمنية. 

 القوانين المماثلة. 

 االتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

 التعديالت والتنقيحات المستمرة لمشروع اللجنة. 

 المداوالت النهائية ألعضاء اللجنة. 
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 القانونمصادر إعداد 



حق مك فول للجميع بصرف النظر عن مهنة صاحب الطلب كما ال يشترط تبرير العامةالحصول على المعلومات  -1
 .الطلب 

 
 

 المادة )4( الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن االساسية وللمواطنين ممارسة هذا الحق 
.حدود القانون في                  

 

        المادة )7( لكل شخص طبيعي واعتباري حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات وال يجوز ان
.تقديم الطلب اية مساءلة قانونية يترتب على                
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   لقانونلالمالمح الرئيسية 



 سبق ذكرها  (4)المادة 
 

 :يجب على الموظف رفض أي طلب يحتوي على  (25)المادة 
 

تفاصيل عن االسلحة والتكتيكات واالستراتيجيات العسكرية. 
 مسائل سرية تتعلق بالسياسة الخارجية مخصصة للشئون الدفاعية والعسكرية. 
 معلومات متبادلة إتفق مع دولة اخرى على ابقائها سرية. 
 تحصيل الضرائب القانونية , منع الجريمة , العدالة بإدارة معلومات تضر. 
 معلومات تكشف هوية مصدر سري للمعلومات. 
 معلومات الكترونية تسبب اختراق الشبكات المحمية. 
 معلومات تخل بحقوق الملكية الفكرية او المنافسة العادلة والمشروعة. 
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 إتاحة الحصول على المعلومات هو االصل والحجب هو االستثناء / 2



 .القانون ينطبق على كل الجهات الحكومية  -3

 

 ( :2)المادة  

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزارات : الجهة /فقرة د

واالجهزة والمؤسسات والمصالح المركزية والمحلية ووحدات 

القطاع العام والمختلط وكل جهة تمول بطريقة جزئية او كلية من 

 . الموازنة العامة للدولة

 
 . يقدم طلب المعلومات مباشرة الى الجهة المعنية بالمعلومات المطلوبة  (:5)المادة 
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طر زمنية , غير مكلفة , سريعة , إجراءات طلب الحصول على المعلومات سهلة  -4
 
ا

 محدد للردود 

 
 سبق ذكرها (5)مادة 

 يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً وفق النموذج المعد لهذا   (15)مادة

الغرض الى الجهة التي يعتقد مقدم الطلب أنها تمتلك المعلومة متضمناً اسم مقدم 

الطلب وعنوان اقامته وموقع عمله ويجب ان يحتوي الطلب على تفاصيل تمكن 

الموظف من استخراج المعلومة ويكون تقديم طلب الحصول على المعلومات عن 

 ..طريق التراسل االلكتروني او المراسالت البريدية او الحضور المباشر 

 على الموظف الرد على الطلب خالل خمسة عشر يوماً ويجوز تمديد : (19)مادة

 ..الفترة لمرة واحدة فقط اذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات 
 

هي الكلفة الفعلية المترتبة على تصويراً او نسخ المعلومات المطلوبة  : تعريف التكلفة

ورقياً او الكترونياً على ان يتم استثناء كلفة أي وقت يستغرقه الموظفون لترتيب 
 .هذه النسخ وابرازها او نقلها 
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 .وجود وحدة للمعلومات في كل جهة تقدم اليها الطلبات مباشرة  -5

 
 

 (8)المادة 

على كل جهة ان تعين موظفاً مختصاً بالمعلومات على رأس وحدة معلومات        

تكون جزًءا من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترتبط ادارياً ووظيفياً 

 :بالجهة المعنية التابعة لها ويتولى 

o     الصالحيات الالزمة للبحث والوصول الى المعلومات المطلوبة. 

o النظر في طلبات الحصول على المعلومات. 

o صيانة المعلومات والمحافظة عليها. 

o نشر االجراء ات والنماذج بالطرق التي تسهل اطالع المستفيدين عليها 
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 .رفض طلبات الحصول على المعلومات يجب ان يكون مبررا   -6

 

 
 (:23)المادة 

اذا تم رفض الطلب كلياً او جزئياً فعلى الموظف المختص ان يبين في رد مكتوب         

 :يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب ويجب ان ال يخرج السبب عن 
 .ان املعلومة ليست بحوزة الجهة  -أ                         

ان املعلومة املطلوبة تقع في نطاق استثناء واحد او اكثر من الاستثناءات  -ب                       
على ان يتم الاشارة الى الاستثناء الذي تم  (27)املحددة في هذا القانون وعدم انطباق املادة 

 .الاستناد اليه 

23 



 .حماية المبلغين عن الفساد  -7

 
 (13)المادة 

ال يجوز ايقاع أي عقوبة على أي موظف يدلي بمعلومات حول              

مخالفات او انتهاكات مخالفة لهذا القانون او ساعد في أي تحقيق 

حول مخالفات او انتهاكات لهذا القانون كما ال يجوز معاقبته في 
  وظيفته بإجراءات قانونية او بخالف ذلك
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حق التظلم والتقاضي على رفض الطلب او عدم الحصول على المعلومات المالئمة  -8
 .مك فول وإجراءاته واضحة 

 
 (24)المادة 

يحق له عندئذ وفقاً للمواد ، في حالة عدم اقتناع مقدم الطلب بالقرار المتخذ         

 ..التظلم لدى مكتب المفوض العام وله بعد ذلك اللجوء للقضاء  32-30من 
 

    (33)المادة 

يجوز لمقدم الطلب الذي رفض طلبه من مكتب المفوض العام ان يتقدم الى         

المحكمة المختصة مكانياً على ان تنظر فيه وتصدر حكمها بصفة االستعجال خالل 

فترة ال تتجاوز ثالثين يوماً ويعتبر الحكم االبتدائي نهائياً وواجب النفاذ امام الجهة 

خالل فترة ال تتجاوز سبعة ايام وفي حالة رفض الدعوى يجوز لصاحب الطلب 
 .  التقدم باالستئناف خالل المدة المحددة قانوناً 
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 حق التظلم والتقاضي

 (15)+ 15الحصول على المعلومات 

 (المحكمة)تقاضي 

 االستئناف

 يوما30الحكم خالل 

 أيام 7النفاذ خالل 

 (الحكم نهائي)

 (المفوض)تظلم

 يوما 30خالل 

 يوما 30البت خالل 

 أيام 7النفاذ خالل  
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يجب على المؤسسات والهيائت العامة ان تبادر الى نشر المعلومات االساسية المتعلقة  -9
نشطتها 

 
 .بها وبا
 

 ( :11)المادة 

 :يجب على الجهة نشر تقارير سنوية تتضمن على االقل  

،  الحسابات ، البرامج ، االنشطة ، االهداف ، معلومات ادارية حول آلية عملها أ-

 .الختامية 

 تحديد كيفية حصول المواطنون على المعلومات من تلك الجهةب-

 .المعلومات التي تلزم الجهة بحفظها وصيانتها بأنواع فهرس ج-

 ..تقرير حول طلبات الحصول على المعلومات د-

 .دليل بقوائم الموضوعات التي يجب على الجهة نشرها ه-

 ..أي معلومات اخرى يرى المفوض العام ضرورة نشرها و-
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تشرف على تنظيم عملية الحصول على المعلومات وتوفيرها ومراجعة الطلبات والتظلمات  -10
 .والترويج لهذا الحق هيئة مستقلة 

 

 ( :28)المادة 

ينشأ بموجب احكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية االعتبارية                        

 . واالستقالل الالزم لممارسة اعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة

 

 ( :29)المادة 
منه وله ممارسة المرجوة يهدف المكتب الى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق االهداف                      

 :الصالحيات والواجبات 

 .وضع البرامج والخطط والسياسات أ-

 .تثقيف المواطن ورفع الوعي حول اهمية الحق في االطالع ب-

 .المساهمة في تدريب الموظفين والمسئولينج-

 .رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات د-

 .وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات ه-
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 :   (30)المادة 

 

 :يعتبر المكتب جهة تظلم لكل من 
 

 رفض طلبه. 

 فرضت عليه رسوم مرتفعة. 

 مددت الفترة الزمنية بالمخالفة القانونية. 

 احيل طلبه ألكثر من جهة دون الموافقة عليه. 

 أية حاالت أخرى يقبلها المفوض العام. 
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من ومرتب وصيانتها بشكل دوري  -11
 
 .حفظ  المعلومات بشكل ا

 
 (:9)المادة 

يجب على الجهة ان تقوم بصيانة المعلومات والمحافظة عليها بحوزتها بشكل منظم              

وبترتيب يسهل علي الموظف المختص عملية استخراجها باستخدام التقنيات والبرمجيات 

 .والطرق الالزمة 

 

 (45)المادة 

 ...تحتفظ كل جهة بمخزون احتياطي آمن متضمناً نسخاً لكل ما لديها من معلومات          

 

 (50)المادة 

على كافة الجهات وضع وتطبيق القواعد واإلجراءات االدارية والفنية الكافية لحماية                 
 .نظم وشبكات المعلومات لديها وتامين استمرارية وانتظام تشغيلها 
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 باب المخالفات والجزاءات 
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 .العقوبات وضعت لتكون دافعا  للموظف إلنفاذ القانون  -12

 



 القانون معوقات تطبيق 

 المعلومات سرية حول العامة الجهات لدى السائدة الثقافة -1   

 في عميقة تغييرات يتطلب مما الجهات، تلك إطار في بها واالحتفاظ

 الموظفين سلوك تغيير ذلك في بما الجهات، تلك إدارة طريقة

 على الحصول حق مع وتعاطيهم تفكيرهم وطرق العموميين

 :باالتي الصدد هذا في المطلوبة اإلجراءات تلخيص ويمكن .المعلومات

   شاملة لكافة العاملين في القطاعات الحكوميةتوعية. 

  وتتبعا لمعيقات إنفاذ القانون ومن ثم وضع الحلول العملية لهارصدا. 

  للعاملين في وحدات وجهات منح المعلومات على آليات ترتيب المعلومات وحفظها تدريبا

 .وأرشفتها وتجهيزها لتكون سهلة االستخراج عند طلبها
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 بالقانون خصوصا واإلعالميين عموما المواطنين معرفة عدم -2   

 على اإلطالع بحق عامة توعية يتطلب ما وهذا ومحتوياته، الجديد

 القانون ومحتويات المعلومات، على الحصول واليات المعلومات

 .(االعالمية الوسائط مختلف عبر) فيه الواردة والضمانات

 المجتمع ومنظمات اإلعالم لجنة أمام حاضرا كان مهم عائق  -3   

 من عدد في قانونية قيود وجود وهو (باك يمن وبالذات) المدني

 ،..... والعقوبات والجرائم المدنية الخدمة كقانون النافذة القوانين

 على الحصول حق يحمي القانون نهاية في نص وضع تم ولهذا

 حكم كل يلغى) "64" المادة في ورد ما وهو تعطيل أي من المعلومات

 (القانون هذا أحكام مع يتعارض
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 هذا وإنفاذ إعمال يخص فيما العربية التجارب وقلة الخبرة، قلة - 4 
 المصري القانون من مستمدة اليمنية القوانين معظم أن حيث القانون،
 في مماثلة قوانين وجود عدم أن إال هناك، من مستقاة الممارسات ومعظم
 الغالب في التي العملية الممارسات وقلة (وتونس األردن عدا) العربية الدول
 تكون أن إلى سيؤدي ذلك المعالجات، ضوئها على وتتخلق المعوقات تبين

 وجود حال وفي ويخطئ، يصيب تجارب حقل اليمني الواقع في الممارسة
 البلدان تلك في الممارسات وتجاوزت فيها القانون تطبيق تم دولية خبرات
 وهذا المسافات، واختصار تقصير في سيساعد ذلك القانون، تطبيق عوائق

 .حاليا أليه نسعى ما

 أفضل الى الوصول في سيساعد أخرى دول مع والتجارب الخبرات تبادل إن
 والتعلم المعلومات على الحصول في الحق قانون بإنفاذ المتعلقة الممارسات

 .منها
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  فرضية الحق المفتوح في الحصول على المعلومات: 

هذا الحق ممارسة األساسية وللمواطنين  المواطنالحصول على المعلومات حق من حقوق  (:4)المادة        

   .في حدود القانون

   صالحية كشف المعلومات المستثناة عند طغيان الصالح العام: 

على الموظف المختص رفض أي طلب للحصول على المعلومات إذا كانت تحتوي  يجب (:25)مادة ال        

      ...على 

على الموظف المختص رفض أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات  (:26) مادةال            

 :تحتوي على 

    لخصوصيات  منطقياالبيانات الشخصية، التي من شأن اإلفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غير  -ب         

الفرد، ما لم تكن البيانات الشخصية مّتصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد مالم 

 بضرر اجتماعي عام يتسبب عدم نشرها 
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 على القانون مالحظات-5



 وفق النموذج المعد   خطيايقدم طلب الحصول على المعلومات ( : 15)المادة

 ...وموقع عمله اقامته  وعنوانمتضمنا اسم مقدم الطلب ...

  يعينيترأس المكتب مفوض عام للمعلومات بدرجة وزير ( : 34)المادة 

ان /ج..شروط المفوض : 35المادة ...) الجمهورية بقرار من رئيس 

 على االقلنظم المعلومات في يكون حاصال على مؤهل جامعي 

االجتماعات العامة 

معلومات الجهات والمؤسسات الخاصة 

 بسرعة حصولهم على المعلومات...عدم تمييز الصحفيين 

 القانونبدء نفاذ 

 

. 
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دور المجتمع المدني والسياسي في  
 المعلوماتخلق طلب على 

 والتثقثف التوعيه 

 والتأهيل التدريب 

 للطلب  العملية الممارسة 

 القانون تطبيق  حول واالبحاث التقارير نشر 

 جيد  عام مفوض تعيين نحو الضغط ... حاليا 
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