English
Requesting an IC review
If you are unhappy with the decision of an
agency or minister under the Freedom of
Information Act 1982 (Cth) (FOI Act), you
can:

Arabic ()ال عرب ية

)IC( مفوض المعلومات
َّ طلب مراجعة من
إذا لم تكن راضياً عن القرار الذي صدر عن وكالة أو وزير

(Cth) Freedom of Information Act 1982 بموجب
 يمكنك،(FOI Act)



apply for internal review by asking the
agency or minister to reconsider their
decision, so long as the agency head
or minister did not personally make
the decision

تقديم طلب إلجراء مراجعة داخلية بالطلب من الوكالة أو
 بشرط أن ال يكون،الوزير إعادة النظر بالقرار المتخذ
.ًالقرار قد صدر عن رئيس الوكالة أو الوزير شخصيا





request that the Australian Information
Commissioner review the decision.
You can also apply for Information
Commissioner review (IC review)
after seeking internal review.

Australian Information الطلب من
) (المفوّ ض األسترالي للمعلوماتCommissioner
 بإمكانك أيضاً تقديم طلب لـ.مراجعة القرار



You can apply for IC review:


in writing



by using our online merits review form.
This form is for merits review
requests only.

There is no fee for requesting a review.

Information Commissioner review (IC
. بعد طلب المراجعة الداخليةreview)
:IC يمكن تقديم طلب مراجعة من
]ً [خطياin writing



 [إستمارةmerits review form عن طريق
 هذه اإلستمارة هي.مراجعة جدارة قرار] الخاصة بنا
.فقط لطلبات مراجعة القرارات



.هذا وال يوجد رسم لقاء طلبات المراجعة

In most cases you must apply for IC review
within 60 days of being notified of the
minister’s or agency’s decision. You must
apply within 30 days if you are requesting
review of a decision to grant access to
documents to another person. You can also
ask the Information Commissioner to grant
you more time to apply for IC review.

06  خاللIC وفي معظم الحاالت يجب أن تقدم طلب مراجعة من
 ويجب أن تقدم الطلب.يوماً من استالمك قرار الوزير أو الوكالة
 يوماً إذا كنت تطلب مراجعة قرار يتعلق بمنحك حق06 خالل
 يمكنك أيضاً أن تطلب من.االطالع على وثائق لشخص آخر
 منحك المزيد من الوقتInformation Commissioner
.IC لتقديم طلب لمراجعة من

For more information about requesting a
review see FOI Fact Sheet 12 — Freedom of
Information: your review rights

FOI Fact للمزيد من المعلومات عن طلب المراجعة يرجى تفقّد
Sheet 12 — Freedom of Information: your
review rights

More information is also available on the
What happens to your IC review page.

What happens to يتوفر المزيد من المعلومات على صفحة
.your IC review

Further information
Further information can be obtained through
our enquiries line, or on the FOI complaints
or privacy complaints pages.

الحصول على معلومات إضافية
enquiries يمكن الحصول على معلومات إضافية عن طريق
FOI ًّ أو على صفحتي، [خط االستفسارات] التابع لناline
 [الشكاوى المتعلقة بحرية الحصول علىcomplaints
 [الشكاوى المتعلقةprivacy complaints المعلومات أو
.]بالخصوصية

Guidance for agencies about IC reviews is
available in the FOI guidelines and FOI
resources sections of this site.

ًّتتوفر معلومات إرشادية للوكاالت حول المراجعات في قسمي
. على هذا الموقعFOI resources وFOI guidelines

