
  ااضعافف  مسوددةة  قانونن  االحصولل  على  االمعلوماتت:  فلسطيین

من  قبل  االسلطة    جرىى  ااعدااددههبتحليیل  االمسوددةة  ااالخيیرةة  لقانونن  االحصولل  على  االمعلوماتت  االذيي  )  CLD(لقد  قامم  مركز  االقانونن  وواالديیمقرااطيیة  
سلم  االتقيیيیم    حسب.  2013نونن  ااالوولل  ووقد  ووصلواا  االى  اانن  هھھھذهه  االمسوددةة  ااضعف  بكثيیر  من  االمسوددةة  االتي  تم  تحليیلهھا  في  شهھر  كا,  فلسطيینيیةاال

RTI  ) www.rti.rating.org(    وواالذيي  اانخفض  ,  نقطة  150من  ااصل    92على  ددررجة  حصلت  االمسوددةة  االتي  نشرتت  في  شهھر  كانونن  ااالوولل
االنصف  االسفلي  من  االدوولل  االتي  ددةة  االى  سقوطهھا  في  خانة  ااددىى  هھھھذاا  االتغيیيیر  في  االمسوبحيیث  ,نقطة  فقط  85ااالنن  في  هھھھذهه  االمسوددةة  االجديیدةة  االى  

  .  RTIبطريیقة    قيیمت  فيیهھا  قواانيین  االحصولل  على  االمعلوماتت

,  توبي  مندلل,  قالل  االمديیر  االتنفيیذيي  لمركز  االقانونن  وواالديیمقرااطيیة  "باجتهھادد  فلسطيین  في  ااعداادد  قانونن  االحصولل  على  االمعلوماتت  نرحب    ااننا"
ااعتمادد    نحو  ااتجاهه  قويي  ال  سيیما  في  ضوء  تعزيیزهھھھا٬،٬،  بدال  من  ضعفتأأاالمسوددةة  االجديیدةة    ,قيیيیم  ااقمناههاانهھ  منذ  ااخر  ت  جداا  من  االمؤسف  وولكن"

  .RTI”عالميیا  بحسب  تقيیيیم  قوىىاا  قواانيین

ااتت  وواالتداابيیر  بشكل  متوسط  من  حيیث  نظامم  ااالستثناءووقويي  ,  نطاقق  االتطبيیق  حيیثبشكل  جيید  نسبيیا  من    االمسوددةة  االقانونيیةقيیيیمت  لقد  
وواالطعونن  ,  طلب  ااالجراائاتتوو,  وواالكشف  ااالستباقي,  ك  االمسوددةة  ضعيیفة  من  حيیث  االحق  في  االحصولل  على  االمعلوماتتوومع  ذذل.  االتروويیجيیة
  :  بعض  االتوصيیاتت  االرئيیسيیة  في  هھھھذاا  االتحليیل  تشمل  ما  يیلي.  وواالحمايیة,  وواالعقوباتت

 تخضع  للكشف  ااالستباقيفي  نطاقق  االمعلوماتت  االتي    ر  بكثيیريیجب  االتفصيیل  بشكل  ااكث. 
   حولل  كيیفيیة  معالجة  طلباتت  االحصولل  على  االمعلوماتت  ,بشكل  ملحوظظ  عد  مفصلة  ووااقوىى  ااكثرااضافة    قواايینبغي.   
     اانن    يینبغياايیضا  وو,االعامة  االمصلحةللقانونن  لضمانن  االكشف  عن  االمعلوماتت  االتي  تخص    االبنودد  ااالستثنائيیةتجاووززيی  بند  إإضافة  يینبغي

 .ااالستثناءااتت  جميیعسنة  على    20اررجيیة  لل  يیعمم  االبند  االذيي  يیقيید  كشف  االمعلوماتت  االخاصة  باالمن  وواالمعلوماتت  االخ
   االمفوضيیة  االعامة  للمعلوماتتووصالحيیة  جوهھھھريیة  لزيیاددةة  ااستقالليیة  يینبغي  ااجرااء  تحسيیناتت. 
 بحسن  االنيیة  عن  االمعلوماتت  يینبغي  توفيیر  االحمايیة  ووفقا  للقانونن  للذيین  يیكشفواا. 

االتي  ااستند  )    ترجمة  غيیر  ررسميیة  لالنجليیزيیة(  االقانونن  وومسوددةة  مشرووعع,  )اانجليیزيي(االكامل    تحليیل  مشرووعع  قانونن  االحصولل  على  االمعلوماتت
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