بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
إستناداً حلكم الفقرة ( )1من املادة ( )65من القانون رقم ( )1لســنة  1991املعدل وبناءًا على
ما عرضه العدد القانوني من أعضاء الربملان ،قرر برملان كوردستان ـ العراق جبلسته االعتيادية
املرقمة ( )18واملنعقدة بتاريخ  1112/5/6تشريع القانون اآلتي:

قانون رقم ( )11لسنة 3112
قانون حق احلصول على املعلومات يف إقليم كوردستان ـ العراق
الفصل األول
التعاريف واألهداف
املادة األوىل:
يُقصد باملصطلحات اآلتية ألغراض هذا القانون املعاني املبينة إزاء كل منها:
أوالً :اإلقليم :إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً :الربملان :برملان كوردستان ـ العراق.
ثالثاً :اهليئة :اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان يف إقليم كوردستان.
رابعاً :املؤسسة العامة :كافة املؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية واإلدارات احمللية واهليئات
املستقلة.
خامسًا :املؤسسة اخلاصة :الشركات التابعة للقطاع اخلاص أو أية منظمة غري حكومية أو هيئة
تدير مرفقًا عاماً أو متوهلا احلكومة أو جتارة أو مهنة وتتمتع بالشخصية القانونية.
سادساً :املوظف املختص :املوظف أو الشخص املعني من قبل املؤسسة املعنية للنظر يف طلبات
احلصول على املعلومات.
سابعاً :النشر :أي جعل املعلومات إىل مجيع أعضاء اجملتمع بصياغة عامة مناسبة عن طريق كافة
وسائل النشر املعروفة.
ثامناً :املعلومة :بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجالت أو إحصائيات أو وثائق مكتوبة أو مصورة
أو مسجلة أو خمزونة إلكرتونياً أو بأية طريقة أخرى.
تاسعاً :الوثيقة :الوسيط الذي مت فيه تسجيل املعلومات بغض النظر عن شكله وصياغته ومصدره
وتاريخ إصداره ووضعه القانوني.
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املادة الثانية :األهداف
يهدف هذا القانون إىل:
أوالً :متكني مواطين اإلقليم من ممارسة حقهم يف احلصول على املعلومات لدى املؤسسات العامة
واخلاصة وفقاً ألحكام هذا القانون.
ثانياً :دعم مبادئ الشفافية واملشاركة الفعالة لرتسيخ العملية الدميقراطية.
ثالثاً :تأمني مناخ أفضل حلرية التعبري والنشر.
الفصل الثاني
اهليئة مهامها وصالحياتها
املادة الثالثة:
للهيئة إضافة إىل املهام الواردة يف القانون رقم ( )4لسنة  ،1111فيما يتعلق مبراقبة تنفيذ هذا
القانون ،املهام والصالحيات اآلتية:
أوالً :متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ورصد املخالفات واملعوقات اليت تعرتض تنفيذه وإصدار
التوصيات الالزمة.
ثانياً :وضع برنامج عمل لتدريب املوظفني املختصني بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ثالثاً :استالم الشكاوى الواردة إليها والتحقق منها بأسرع وقت ممكن واختاذ اإلجراءات الالزمة.
رابعاً :إعالم املؤسسات لتصحيح احلاالت اليت تظهر فيها أدلة ادانة املخالفني ألحكام هذا
القانون.
خامساً :توجيه املواطنني بالطرق اليت متكنهم من التمتع باحلقوق الواردة يف هذا القانون وإصدار
املنشورات املتعلقة بهذا اخلصوص.
سادساً :التدخل للحصول على املعلومات يف حالة عدم متكن احلصول عليها وفق هذا القانون
بعد جلوءه إىل اهليئة ،وهلا (اهليئة) أن ترفع الدعاوى إىل احملاكم على اجلهات واألفراد اليت
تنتهك هذا القانون.
سابعاً :على اهليئة تقديم تقارير نصف سنوية إىل الربملان حول عملها ونشرها للرأي العام.
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الفصل الثالث
كيفية احلصول على املعلومات
املادة الرابعة :حق اإلطالع واحلصول على املعلومات
حيق لكل شخص طبيعي أو معنوي اإلطالع واحلصول على املعلومات اليت حتتفظ بها املؤسسات
واحلصول على نسخ من الوثائق اليت يطلبها إال ما استثنيت وفق املادة ( )14من هذا القانون.
املادة اخلامسة :حق تقديم الطلب
حيق لكل شخص تقديم طلب للحصول على املعلومات وإن كانت الوثيقة اليت تتضمن املعلومات
املطلوبة حبوزة املؤسسة املعنية ،فعليها تقديم نسخة من الوثيقة املطلوبة إىل مقدم الطلب.
املادة السادسة :املعلومات واجب النشر
أوالً :على كل مؤسسة عامة إصدار دليل سنوي ،ونشر املعلومات اآلتية على موقعها اإللكرتوني
وحتديثها باستمرار ،أو عن طريق نشر تقرير يف إحدى وسائل اإلعالم فيما يتعلق بــ:
 -1بنيتها ،عنوانها ،وموقعها اإللكرتوني ،وطرق االتصال بها ،مهامها ،قراراتها ،إجراءات
التوظيف لديها ،مسؤوليها وعناوينهم الوظيفية.
 -1ميزانيتها وختصيصاتها ،حساباتها اخلتامية.
 -2املشاريع املنجزة ،املشاريع اليت يف طور التنفيذ واملشاريع املقررة القيام بها.
 -4اخلدمات اليت تقدمها وطريقة احلصول عليها.
 -6الشكاوى املقدمة إليها واإلجراءات املتخذة بشأنها.
ثانياً :تقوم اهليئات العامة باإلعالن عن مناقصاتها ومزايدات أمواهلا وأمالكها وفق القوانني
واألنظمة النافذة يف اإلقليم.
املادة السابعة :إجراءات طلب احلصول على املعلومات
أوالً :على كل مؤسسة عامة أو خاصة حتديد موظف خمتص أو أكثر الستالم الطلبات.
ثانياً :للمؤسسة العامة أو اخلاصة إعداد منوذج لطلب املعلومات يتضمن تفاصيل واضحة عن
حمتوى املعلومات املطلوبة واسم مقدم الطلب ووسيلة االتصال به على أن ال يكون عبئاً
على مقدميها ،ووضع النموذج على موقعها اإللكرتوني.
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ثالثاً :طلب احلصول على املعلومات يكون خطياً إال يف حالة التعذر جيوز أن يكون شفوياً.
رابعاً :على املؤسسة العامة أو اخلاصة تسجيل الطلب فور تسلمه سواء مت قبوله أو رفضه ويعد
عدم التسجيل ردًا غري قانونياً للطلب.
خامساً :على املؤسسة العامة أو اخلاصة أن جتيب على الطلب خالل مدة عشرة أيام من تاريخ
االستالم وإن كان الطلب يتضمن عدداً كبرياً من املعلومات أو يستجب استشارة طرف
ثالث ،جيوز هلا متديد هذه الفرتة وملرة واحدة على أن ال تزيد على ( )16يوماً.
سادساً :يف حالة احتواء الطلب على معلومات ضرورية حلماية شخص أو حريته ،على املؤسسة
العامة أو اخلاصة اإلجابة عليه خالل مدة ( )48مثان وأربعني ساعة التالية على تقدميه.
املادة الثامنة :اإلجابة على الطلبات
أوالً :على املؤسسة العامة أو اخلاصة يف حالة قبول الطلب إعطاء املعلومات مباشرة إىل مقدمه.
ثانياً :إن كانت املعلومات املطلوبة ،جاهزة وال حتتاج إىل جهد للبحث عنها فيمكن تزويد طالبها
مباشرة عن طريق املخابرة التلفونية أو الربيد اإللكرتوني أو شفوياً.
ثالثاً :إذا مت رفض الطلب ،كلياً أو جزئياً ،فعلى املوظف املختص أن يبني ،يف رد يسلمه ملقدم
الطلب ،سبب الرفض على أن ال خيرج السبب عن:
1ـ املعلومات املطلوبة ليست حبوزة املؤسسة املعنية.
 1ـ املعلومات املطلوبة تقع يف نطاق االستثناءات احملددة يف هذا القانون.
 2ـ املعلومات املطلوبة سبق وأن مت نشرها مع اإلشارة إىل مكان وزمان نشرها ،أو وجودها على
موقعها اإللكرتوني أو مت تزويد مقدم الطلب نفسه قبل ( )5أشهر.
 4ـ اإلشارة إىل حق مقدم الطلب يف مراجعة حمكمة البداءة املختصة.
املادة التاسعة :إيصال املعلومات
أوالً :ملقدم الطلب بيان الطرق السهلة لوصول املعلومات إليه ،وعلى املؤسسة العامة أو اخلاصة
تلبية طلبه.
ثانياً :على املؤسسة العامة أو اخلاصة تلبية املطالب الواردة أدناه عند الطلب:
1ـ نسخة أصلية من الوثيقة بالصورة املعتمدة لديها.
1ـ حق معاينة الوثيقة عند الضرورة باستخدام الوسائل اليت متلكها املؤسسة املعنية.
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2ـ حق نسخ الوثيقة داخل املؤسسة باستعمال أجهزة ميلكها الشخص.
4ـ نسخة طبق األصل عن الوثيقة ،مطبوعة أو مسجلة ،مرئية أو مسموعة ،إذا ما أمكن إجناز
هذه النسخة باستعمال األجهزة املتوفرة لدى املؤسسة املعنية.
6ـ إعداد نسخة صحيحة من الوثيقة األساسية بشكل خمتصر أو أي تصنيف آخر لصيغة الوثيقة.
ثالثاً :للمؤسسة املعنية رفض إعطاء املعلومات على النحو املطلوب يف الفقرة أعاله ،حني يلحق
ضرراً بالوثيقة.
رابعاً :يف حالة وجود الوثيقة بلغات متعددة ،يزود طالب املعلومات باللغة أو اللغات اليت يرغب
فيها.
املادة العاشرة :وجود الوثيقة لدى مؤسسة أخرى
أوالً :حني يستلم املوظف املختص الطلب ،عليه أن يتأكد من احتفاظ املؤسسة العامة بالوثيقة من
عدمه ،وإن مل تكن حبوزتها ويعتقد وجودها حبوزة مؤسسة عامة أخرى ذات العالقة،
فللموظف إما حتويل الطلب إىل املؤسسة املعنية وإعالم مقدم الطلب بذلك أو إرشاده
إليها.
ثانياً :حتتسب مهلة اإلجابة على الطلب من تأريخ حتويله إىل املؤسسة املعنية.
املادة احلادية عشرة :حفظ الوثائق
على كل مؤسسة عامة أو خاصة أن حتتفظ بالوثائق املوجودة لديها بطريقة تسهل اإلطالع عليها
وفق أحكام هذا القانون.
املادة الثانية عشرة :تدريب املوظفني
على كل مؤسسة عامة أو خاصة أن تضمن التدريب املناسب ملوظفيها املختصني فيما يتعلق بتنفيذ
أحكام هذا القانون.
املادة الثالثة عشرة :تقديم التقارير إىل اهليئة
على كل مؤسسة عامة أن ترفع تقريراً إىل اهليئة كل أربعة أشهر على أن يتضمن:
الطلبات املستلمة ،الطلبات املوافق عليها كلياً أو جزئياً أو املرفوضة كلياً ،واالعرتاضات
والدعاوى املقامة ،التقارير اليت نشرتها وفق املادة السادسة من هذا القانون والدورات اليت
أقامتها لتدريب موظفيها.
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املادة الرابعة عشرة( :االستثناءات)
أوالً :ال جيوز للمؤسسة العامة أو اخلاصة رفض إعطاء املعلومات محاية ملصلحة واردة يف الفقرة
(ثانياً) من هذه املادة إذا اقتضت املصلحة العامة كشفها.
ثانياً :للمؤسسة العامة أو اخلاصة احلق يف رد طلب املعلومات يف األحوال اآلتية:
 1ـ األسرار اخلاصة بالدفاع وأمن اإلقليم (تفاصيل األسلحة والتجهيزات العسكرية ،املهام
السرية العسكرية واألمنية ،التحركات والتكتيات الدفاعية واملعلومات االستخباراتية).
 1ـ املعلومات اليت تؤدي الكشف عنها إىل التأثري على سري املفاوضات اليت جيريها اإلقليم مع
أية جهة أخرى ،أو تبادل املعلومات إذا اتفق الطرفان على سريتها حلني اإلعالن عنها.
 2ـ املعلومات اليت تؤدي الكشف عنها إىل التأثري على سري التحقيقات واحملاكمة.
 4ـ املعلومات اليت يؤدي الكشف عنها اإلخالل باملنافسة املشروعة أو حقوق املؤلف وامللكية
الفكرية.
 6ـ معلومات وملفات األشخاص التعليمية ،أو الطبية ،أو الوظيفية ،أو حساباته املصرفية أو
أسراره املهنية دون موافقته ،وكل ما يتعلق بسالمة وصحة املواطن وتعريض حياته للخطر.
 5ـ البيانات اليت يتسبب اإلفصاح عنها اخرتاق الشبكات اإللكرتونية احملمية ويعرض حمتوياتها
للمحو أو السرقة.
ثالثاً :االستثناءات الواردة يف قوانني أخرى نافذة يف اإلقليم مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون.
رابعاً :يتم كشف املعلومات الواردة يف البنود ( )2 ،1 ،1من الفقرة (ثانياً) من هذه املادة بعد
مضي ( )11عشرين سنة.
الفصل الرابع
األحكام العامة
املادة اخلامسة عشرة :التكاليف
يتحمل مقدم الطلب تكاليف احلصول على املعلومات املطلوبة.
املادة السادسة عشرة( :محاية املوظف)
ال جيوز إيقاع عقوبة على أي موظف يدلي مبعلومات حول خمالفات أو انتهاكات ترتكب ضد
القانون.
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املادة السابعة عشرة :االعرتاض
أوالً :حيق لكل شخص ،مت رفض طلبه يف احلصول على املعلومات ،االعرتاض على قرارات
وإجراءات املؤسسة العامة أو اخلاصة أمام املراجع اإلدارية العليا ،اهليئة ،وحماكم البداءة
املختصة خالل مدة ( )7سبعة أيام من تأريخ صدور القرار املعرتض عليه أو قرار اجلهة
املعرتض لديها ،ويف احلاالت اآلتية:
1ـ رفض الطلب ،سواء أكان كلياً أم جزئياً.
1ـ جتاوز املهلة احملددة لإلجابة وفق املادة الثامنة /الفقرة (خامساً).
2ـ فرض تكاليف غري ضرورية على مقدم الطلب.
4ـ إحالته أو إرشاده إىل أكثر من مؤسسة أخرى ،بهدف تضليل مقدم الطلب وإخفاء املعلومات
عنه.
ثانياً :القرار الصادر من قبل حمكمة البداءة املختصة يكون قابالً للطعن متييزاً لدى حمكمة استئناف
املنطقة بصفتها التمييزية ،خالل مدة ( )16مخسة عشرة يوماً من تأريخ التبلغ أو اعتباره
مبلغاً ويكون القرار الصادر نتيجة الطعن باتاً.
املادة الثامنة عشرة :املسؤولية اجلزائية واملدنية
أوالً :يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )161.111مائتان ومخسون ألف دينار وال تزيد على
( )6.111.111مخسة ماليني دينار كل من:
 1ـ امتنع عن تزويد الوثائق أو اإلطالع أو احلصول على املعلومات أو قدم معلومات غري
صحيحة خبالف أحكام هذا القانون.
 1ـ أعاق أعمال اهليئة فيما يتعلق مبراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً :يعاقب كل من اتلف عمداً وثيقة خارج حدود صالحياته القانونية وفق القوانني النافذة.
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الفصل اخلامس
األحكام اخلتامية
املادة التاسعة عشرة:
على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة العشرون:
ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
املادة احلادية والعشرون:
على جملس الوزراء وبالتنسيق مع اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان إصدار التعليمات الالزمة
لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة الثانية والعشرون:
ينفذ هذا القانون بعد ( )91تسعني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

د .ارسالن بايز امساعيل
رئيس برملان كوردستان ـ العراق

األسباب املوجبة
بغية ترسيخ مبدأ الشفافية وتنظيم تقديم املعلومات الصحيحة ،وحق املواطن يف احلصول عليها،
فقد شرع هذا القانون.
مالحظة /صدر القانون بقرار رقم  16لسنة  1112من قبل رئيس اقليم كوردستان.
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