
 حق الجمهـور في المعـرفة
 مبادئ في التشريعات المتعّلقة بحّرية اإلطالع

 
 

 91المـــاّدة 

 
 مقدمة

حق اإلطالع على املعلومات أوكسجني الدميقراطية. فإذا مل يعرف الناس ما حيدث يف جمتمعهم، وإذا كانت 
ك اجملتمع. وليس اإلطالع على أعمال أولئك الذين حيكموهنم خمفية، ال ميكنهم املشاركة فعليًا يف شؤون ذل

املعلومات حاجًة للناس فقط،  إنّه شرط أساسي من شروط احلكومة الصاحلة. حتتاج احلكومات السيئة إىل 
العامل السريّة يف أعماهلا للبقاء، فهي تسمح بتعميق عدم الكفاءة واإلسراف وازدهار الفساد. وكما أشار 

 احلائز جائزة نوبل، مل يكن هناك أبداً من جماعة حقيقية يف بلد يتمّتع ،(Amartya Sen)أمارتيا سني االقتصادي 
حبكومٍة دميقراطيٍة وصحافة حرّة نسبياً. فاالّطالع على املعلومات يسمح للناس بتفّحص أعمال احلكومة بدّقة 

 وهو أمر أساسي إلجراء مناقشة  مناسبة لتلك األعمال.
ماهلا يف السّر ؛ فباللغة السواحلية، إن "سريّة شديدة" هي أحد مع ذلك، تفّضل معظم احلكومات القيام بأع

ا بعيدًا من عيون  املعاين الذي يعين "احلكومة". ومع ذلك، تفضل احلكومات الدميقراطية القيام مبجمل أعماهله
من الناس، كما تستطيع احلكومات دائمًا أن جتد أسبابًا لإلبقاء على السرية يف عملها، ومنها: ضرورات األ

الوطين، والنظام العام، واالهتمام الشعيب الواسع. وغالبًا ما تعترُب احلكوماُت الوثائَق الرمسية ملكًا هلا بداًل من 
 أن تعدها وسيلًة متلكها وحتفظها نيابًة عن الشعب.

ا إذا كانت هذه اجملموعة من املبادئ الدولية وتضع قاعدًة متكِّن أيًا كان من معرفة م 91المادة لذلك، تُقّدم 
القوانني الداخلية جُتيُز احلصول بصورة واضحة على وثائق رمسية. تعرض املبادئ بوضوح ودقّة الطرائق اليت ميكن 

 احلكومات من خالهلا إجناز أقصى حّد من االنفتاح، األمر الذي يتوافق وأفضل القواعد الدولية وممارستها.
حدها، فمن الضروري استعماهلا من قهَبل أفراد يقومون باحلمالت، إّن املبادئ ُمهّمة كقواعد، لكّنها ال تكفي و 

ومن قبل احملامني وممثلي الشعب املنتخبني وموظّفي القطاع العام. جيب أن ُتطبَّق هذه املبادئ وفق ظروف كّل 
جمتمع، ومن قبل أشخاص يعرفون أمهيتها ويلتزمون الشفافية يف احلكومة، فُتنشر هذه املبادئ كمسامهة 

 تحسني احلكم ومسؤوليته ولتعزيز الدميقراطية عرب العامل.ل
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 نبذة إيضاحية

عرضت هذه املبادئ مقاييس األنظمة الوطنية والدولية اليت تؤثّر يف حق حرية اإلطالع، وقد ُصّممت أساساً 
للتطبيق على  للتشريع الوطين حول حرية اإلطالع أو احلصول على الوثائق الرمسية، لكنها يف الوقت نفسه قابلة

 املعلومات اليت متلكها هيئات حكومية مشرتكة كاألمم املتحدة واالحتاد األورويب.
َتسَتند هذه املبادئ إىل قوانني وقواعد إقليمية ودولية تطوِّر ممارسة الدولة )كما ُعربِّ عنها ـ من بني أمور أخرى ـ 

املبادئ العامة للقانون اليت تعرتف هبا جمموعة األمم.  يف القوانني الوطنية وأحكام احملاكم الوطنية(، إضافة إىل 
عليها، إىل اخلربة  91الماّدة كما تستند هذه املبادئ، نتيجة دراسات طويلة وحتاليل واستشارات ُتشرف 

الواسعة والعمل الشامل مع منظمات شريكة يف عدد من بلدان العامل. وقد ُصدِّقت هذه املبادئ من قبل مقّرر 
(  34 الفقرة E/CN. 4/2000/63، 0222حدة اخلاص عن حرية الرأي والتعبري )التقرير السنوي لعام األمم املت

كما صّدق عليها املقّرر اخلاص هليئة الواليات األمريكية عن حرية الرأي والتعبري )يف التقرير السنوي لعام 
9111 ،OEA/Ser. L/V II. 106,  (.4)يب( ) 0الفصل) 

 

 المطلق عن المعلوماتالمبدأ األول: الكشف 
 على مبادئ الكشف المطلق أن ترشد التشريع المتعّلق بحّرية اإلّطالع

 
يرتكز مبدأ كشف املعلومات املطلق على القرينة القائلة إّن كل املعلومات تصبح موضوع كشف إاّل يف حاالت 

م حرية اإلّطالع وجيب أن يضاف حمددة )أنظر املبدأ الرابع(. حيفظ هذا املبدأ األسس اجلوهرية اليت تربز مفهو 
هذا املفهوم إىل الدستور لكي يكون حق احلصول على الوثائق الرمسية واضحًا ومن احلقوق األساسية. إّن 

 هدف التشريع يف املقام األّول هو تطبيق الكشف املطلق يف املمارسة. 
مع احلصول عليها، ويستفيد من ذلك على اهليئات العاّمة التزام كشف املعلومات، كما حيق لكّل عضو يف اجملت

أيضًا كّل شخص جيد نفسه ضمن حدود البلد. وال يتطّلب تطبيق هذا احلق من قبل األفراد أّي اهتمام معنّي 
باملعلومات. فعلى اهليئات الرمسية اليت متنع الشعب من الوصول إىل املعلومات، أن تتحّمل املسؤولية يف تربير 

جراءات. بكلمة أخرى، على اهليئة الرمسية العاّمة أن توضح أن املعلومات اليت متتنع رفضها يف كّل مرحلة من اإل
 عن إباحتها تأيت ضمن نطاق نظام االستثناءات احملدود كما هو مفّصل يف ما يلي.
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 التفسيرات
 على نحو واسع« الهيئات العاّمة » و« المعلومات » يجب أن تفّسر 

 
ثائق اليت حتتفظ اهليئة العاّمة هبا، بصرف النظر عن احلالة اليت حُتفظ فيها مجيع الو « املعلومات» تتضّمن 

)وثيقة، شريط، تسجيالت إلكرتونية ... اخل(، ومصدرها )إذا كان مقّدمًا من قبل اهليئة العاّمة أو من قبل أية 
فة سرّية كما جيب هيئة أخرى( وتاريخ وضعها أو إنتاجها. جيب أن يطّبق القانون كذلك على الوثائق املصنّ 

 إخضاعها الختبار الوثائق األخرى نفسه.
على اخلدمة اليت تؤمنها، بداًل من أن يُرّكز « اهليئة العامة » ألغراض كشف املعلومات، جيب أن يرّكز تفسري 

 مجيع فروع ومستويات احلكومة« اهليئات العامة » على التعيينات الرمسية. هلذه الغاية، جيب أن يتضمن تفسري 
اليت تشمل احلكومة احمللّية واهليئات املنتخبة واهليئات العاملة يف ظّل تكليف رمسي، إضافة إىل الصناعات املؤمّمة 

)اهليئات شبه غري حكومية(. يتضّمن التفسري كذلك  Quangosوشركات القطاع العام، واهليئات غري اإلدارية أو 
بأشغال عامة )كصيانة الطرقات وأعمال السكك احلديد(.  اهليئات القضائية وهيئات القطاع اخلاص اليت تقوم

فضاًل عن ذلك جيب أن يشمل التفسري هيئات القطاع اخلاص اليت متلك معلوماٍت ميكن أن ُُيفَِّض كشفها 
عن أهم املصاحل العاّمة، كالبيئة والصّحة. وعلى املنظمات املشرتكة يف ما بني احلكومات أن تكون  الضررخطر 

 ة حريّة اإلطالع املؤّسسة على املبادئ املذكورة يف هذه املاّدة.موضوع أنظم
 

 تلف الوثائق
 

للحفاظ على سالمة الوثائق وضمان توافرها ، جيب أن ينص القانون على أن منع احلصول على الوثائق أو 
انة الوثائق تلفها عمدًا هو عمل جرمي. كما جيب أن يتناول هذا القانون أقل عدد من القواعد املتعّلقة بصي

وحفظها من قهَبله هيئات عاّمة، إذ يتطلب من هذه اهليئات ختصيص مصادر مالية كافية واهتمامًا يضمن 
حفظ الوثائق العامة على حنو مناسب. إضافة إىل ذلك، ومن أجل منع أي حماولة للتالعب يف هذه الوثائق أو 

وليس كشف املعلومات اليت تتضمنها فقط.التعديل فيها، جيب تطبيق إلزامية كشف هذه الوثائق نفسها 
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 المبدأ الثاني: وجوب النشر 
 على الهيئات العاّمة التـزام نشر المعلومات األساسية

 
ال تعين حرية اإلطالع أن تتمّكن اهليئات العاّمة من طلب املعلومات فقط، بل هي تعين كذلك أن تنشر هذه 

ة جدية للجمهور، على أال حيد من كشفها إال ضوابط منطقية اهليئات وتعّمم على حنو واسع وثائق ذات أمهّي
مبنية على املصادر والقدرات. فيجب أن يتناول القانون يف الوقت عينه موجبًا عامًا للنشر وفئات أساسية من 

 املعلومات اليت جيب نشرها.
 على اهليئات العامة أن تنشر كحٍد أدىن، فئات املعلومات التالية:

حول سبل عمل اهليئة العاّمة، تتضمن التكاليف، واألهداف، واحلسابات املدققة،  معلومات إدارية -
 والقواعد، واإلجنازات ...اخل، وخباصة حني تؤّمن اهليئة العامة خدمات مباشرة للشعب.

معلومات حول كّل طلب أو شكوى أو عمل مباشر ميكن أن يرى املواطنون أنه على عالقة باهليئة  -
 العاّمة.

 عّلق بإجراءات يستطيع األفراد على أساسها املشاركة يف السياسة العاّمة واملشاريع القانونية.توجيه يت -
 أنواع املعلومات اليت حتتفظ اهليئة هبا واحلاالت اليت حُتفُظ هبا.  -
مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثّران يف الشعب، مع إظهار أسباب اختاذ القرار وخلفية املواد املهّمة  -

 عملت لصوغه.اليت است

 
 المبدأ الثالث: الترويج لحكومة االنفتاح:

 على الهيئات العامة الترويج لسياسة حكومة االنفتاح
 

إذا ما أرادت اهليئات العاّمة أن حتّقق أهداف تشريع حرية اإلطالع على املعلومات فمن الضروري توعية 
ُتظهر التجربة يف خمتلف البلدان أن اخلدمة  الشعب علىحقوقه وترويج ثقافة االنفتاح ضمن احلكومة. وبالفعل،

العامة املرتّددة ميكنها أن ُتضعهَف أكثر التشريعات تطوراً. لذلك تعد أنشطة الرتويج من املكّونات األساسية 
لنظام حرية اإلطالع. وهذه موضوعات ختتلف األنشطة اخلاّصة فيها من بلد إىل آخر، اعتمادًا على عوامل 

م اخلدمة املدنية، وااللتزامات األساسية حلرية الكشف عن املعلومات، ومستويات معرفة عدة، كطريقة تنظي
الكتابة والقراءة، ودرجة الوعي لدى الشعب. يتطّلب هذا القانون إذًا توفري املوارد املناسبة واالهتمام برتويج 

 أهداف التشريع.
بية العاّمة ونشر املعلومات تتعلق مبجال املعلومات على القانون أن يّتخذ، على األقل، تدابري مستقبلية يف الرت 

املتوافرة وحبقوق احلصول عليها وبسبل تطبيق هذه احلقوق. وتعد وسائل اإلعالم يف البلدان ذات املستوى 
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املنخفض يف توزيع الصحف ونشر املعرفة، وسيلة بالغة األمهّية هلذين النشر والرتبية. كما ينبغي التعّمق يف 
سائل البديلة، كاإلجتماعات احمللية ووحدات األفالم اجلّوالة. لذلك، ويف أحسن احلاالت، جيب أن ابتداع الو 

تتوىّل أنشطة كهذه هيئات عاّمة منفردة وهيئات رمسية معّينة خصيصًا وممّولة على حنٍو واٍف. فتكون هذه 
نشأة خص

ُ
 يصاً هبدف نشرها.اهليئات الرمسية إّما تلك اليت تدرس طلبات املعلومات أو تلك امل

 

 تناول ثقافة السّرية الرسمية من خالل التدريب
جيب أن يكفل القانون لعدد من األجهزة حق مواجهة مشكلة ثقافة السرية الرمسية يف احلكومة، على أن 
تتضّمن هذه األجهزة شرطًا أساسيًا هو أّن تدرب اهليئات العاّمة موظّفيها على حريّة اإلطالع، وأن يركز هذا 
التدريب على أمهية حرية اإلطالع ومنظارها واآلليات اإلجرائية للوصول إىل املعلومات وسبل احلفاظ على 

، وأي نوع من املعلومات يطلب إىل الوثائق واحلصول عليها بفاعلية. كما جيب أن حُيّدد  جمال محاية املخربه
 اهليئة نشرها. 

أن تؤدي دورًا مهّمًا يف ترويج االنفتاح ضمن احلكومة. فمن  على اهليئة الرمسية املسؤولة عن الرتبية العاّمة
احملتمل أن تقدم املبادرات إىل اهليئات العامة اليت تعمل جيدًا وإىل احلمالت اليت تواجه مشاكل السرية وإىل 
محالت التواصل، حوافز تشّجعها على حتسني أدائها، ويف املقابل ميكن أن تنتقد اهليئات املرتهلة. هناك 
احتمال آخر هو توجيه تقريٍر سنوي إىل الربملان أو اهليئات الربملانية حول املشاكل واإلجنازات املتبّقية، وهو قد 
يتضّمن كذلك التدابري املتخذة لتحسني سبل وصول الشعب إىل املعلومات وأية قيود متبّقية حتول دون التدّفق 

 أن يشري أيضاً إىل التدابري اليت جيب اختاذها يف السنة املقبلة. احلُر هلذه املعلومات اليت مّت حتديدها، وهو ميكن 
 جيب أن تشّجع اهليئات العاّمة على اعتماد رموز داخلية حول الوصول إىل املعلومات.

 
 المبدأ الرابع: نطاق االستثناءات المحدود

ر والمصلحة يجب أن تسّجل االستثناءات بصورة واضحة ودقيقة وأن تكون موضوع اختبار حول الضر 
 العاّمة. 

 
على اهليئات العاّمة أن تستجيب جلميع الطلبات الفردية للحصول على املعلومات، إالّ إذا ارتأت اهليئة أن هذه 
املعلومات تقع ضمن نطاق احلكم احملدد لالستثناءات. وال يربّر رفض كشف املعلومات إاّل إذا أظهرت اهليئة 

 ختبار الصارم الثالثي األقسام.العاّمة أّن املعلومات تتوافق واال
 
 

 االختبار الثالثي األقسام
 جيب أن يرتبط كشف املعلومات باهلدف الشرعي املذكور يف القانون.  -
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 على كشف املعلومات أن يهّدد بالتسّبب يف إيذاء ملموس هلذا اهلدف.  -

 ملعلومات.كما جيب أن يكون الضرر باهلدف أكرب من مصلحة العامة يف احلصول على ا   -

جيب عدم استبعاد أية هيئة عاّمة من نطاق القانون، حىت لو كانت أكثرية أعماهلا تقع ضمن نطاق 
االستثناءات. ويطّبق هذا على مجيع سلطات احلكومة )أي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة 

والدفاع(. وجيب تربير عدم الكشف  القضائية(، كما على أعماهلا )مبا يف ذلك، مثاًل، أعمال هيئات األمن
 عن املعلومات وفق كّل حالة. 

 ال ميكن تربير التقّيد الذي يهدف إىل محاية احلكومات من اإلحراج أو التشهري خبرق القانون.
 

 األهداف القانونية المبّررة لالستثناءات
تربّر استثناًء ما، كما جيب أن تتضّمن جيب أن يتناول القانون قائمة كاملة من األهداف القانونية املفّصلة اليت 

هذه الالئحة املصاحل اليت تكوِّن أساساً قانونياً لرفض الكشف عن الوثائق وحسب، وأن حتّدد املسائل املوجبة،  
كتنفيذ القانون، والسرّية، واألمن الوطين، والسرّية التجارية وغريها، والسالمة العامة والفردية، وفاعلّية احلكومة 

 اذ القرارات ونزاهتها.يف اخت
وجيب أن ُتطرح االستثناءات بدقّة من أجل جتّنب تضمينها مواد ال تضّر فعاًل باملصلحة املشروعة، إذ جيب أن 
تتأسس على مضمون حمّدد بداًل من أن تتأسس على نوع الوثيقة. ومن أجل أن تتوافق االستثناءات مع هذا 

، فمثاًل، ميكن أن ُيتفي تربير تصنيف املعلومات على أساس األمن املعيار، جيب أن حيدد وقتها عند االقتضاء
 الوطين بعدما يهدأ اخلطر الذي كان يهّدده.

 
 توافق الرفض واختبار الضرر الجوهري

ليس كافيًا أن تكون املعلومات ضمن نطاق اهلدف الشرعي املذكور يف القانون. ففي بعض احلاالت، ميكن 
يف آن معاً، فكشف الفساد يف اجليش يظهر أول وهلة أنّه يضعف الدفاع الكشف أن يفيد اهلدف ويضره 

الوطين، لكنه يف الواقع يساعد مع الوقت على إلغاء الفساد وتعزيز القوات املسّلحة. ولكي يكون عدم 
الكشف قانونيًا يف مثل هذه احلاالت جيب أن تسبب اآلثار الواضحة لكشف املعلومات ضررًا جوهرياً 

 للهدف.
 
 سبقية المصلحة العاّمةأ

حىت لو كان ظاهرًا أن كشف املعلومات ميكن أن يؤثّر تأثريًا سلبيًا جوهريًا يف اهلدف الشرعي، جيب أن 
ُتكشف هذه املعلومات إذا كانت إجيابيات الكشف تفوق السلبيات. فمثاًل، ميكن أن تكون بعض املعلومات 

درجات الفساد يف احلكومة. يف حاالت كهذه، جيب أن  خاّصة بطبيعتها لكنها يف الوقت عينه تكشف أعلى
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يقاس الضرر امللحق باهلدف القانوين مبقدار املصلحة العاّمة اليت ميكن أن تتحقق من جراء إعالن املعلومات. 
 وحني تكون هذه املصلحة احملققة أعظم من الضرر، على القانون أن يؤّمن كشف املعلومات.

 
 هيل الوصول إلى المعلوماتالمبدأ الخامس: إجراءات تس

يجب أن تعالج طلبات المعلومات بسرعة، وبطريقة مالئمة، كما يجب أن يتاح للمواطنين إجراء مراجعة 
 فردية ألي رفض.

 
جيب أن حتّدد عملية إعطاء املعلومات حبسب الطلب على مستويات ثالثة: ضمن اهليئة العاّمة، أو عرب 

تقّلة، أو عرب اللجوء إىل احملاكم. وعند الضرورة، جيب أن تنّص النصوص على اللجوء إىل اهليئات اإلدارية املس
ضرورة ضمان احلصول على املعلومات كاملة من قبل بعض األشخاص الذين ال جييدون القراءة أو الكتابة 

 مثاًل، أو الذين ال جييدون اللغة اليت ُكتَبت فيها الوثيقة أو الذين يعانون إعاقة كالعمى.
ن يُطلب إىل مجيع اهليئات العامة أن تنشئ أنظمة داخلية مفتوحة ميكن استعماهلا لضمان حق وجيب أ

املواطنني يف احلصول على املعلومات. وجيب أن تُعنيِّ اهليئات العاّمة شخصًا مسؤواًل ملعاجلة مطالب كهذه 
 وتأمني توافقها مع القانون.

مساعدة األشخاص الذين تتعّلق مطالبهم مبعلومات منشورة أو وجيب أن يُطلب أيضاً إىل مجيع اهليئات العاّمة 
تكون مطالبهم غري واضحة أو مفرطة الصراحة أو تكون حباجة إىل إعادة صياغة. من جهة أخرى، ميكن 
اهليئات العاّمة أن ترفض املطالب غري اجلدية أو املزعجة منها. وال يتعني على هذه اهليئات أن تؤمن لألفراد 

 الصادرة يف منشور ما، ويف هذه احلالة ترشد اهليئة الفرد إىل مصدر النشر. املعلومات 
 كما جيب أن يتناول القانون املهلة احملددة ملعاجلة الطلبات ويُرفق كل رفض بإشعار خطي مربّر ومقنع .

 
 أصول االستئناف

ليا معّينة بإمكاهنا أن حني يقتضي األمر، جيب أن يضمن القانون شروط إجراء استئناف داخلي أمام سلطة ع
 تنظر يف القرار األساسي.

ففي مجيع احلاالت، على القانون أن يلحظ لكّل حق فردي رفض هيئة عاّمة كشف املعلومات أمام هيئة إدارية 
وحيتمل أن تكون هذه اهليئة موجودة كاملفّوض الربملاين حلماية حقوق املواطنني أو مفّوضية حقوق  مستقّلة.

كون هيئة أّسست خصيصًا هلذا الغرض. ويف كلتا احلالتني، على اهليئة التزام بعض القواعد اإلنسان، أو ت
والتمّتع ببعض السلطة، كما جيب ضمان استقاللية هذه اهليئة رمسيًا ومبوجب اإلجراءات اليت من خالهلا يتّم 

 تعيني رئيس اجمللس أو رؤسائه.
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النيابية احلزبية، وتكون العملية مفتوحة وتسمح بتدّخل الشعب حُتّدد التعيينات من قبل هيئات ممثلة، كالكتل 
مبا ُيص الرتشيحات مثاًل. وعلى األشخاص املعنيّـني يف هيئات مماثلة احرتام القواعد الصارمة للمهنة 

 واالستقاللية والكفاءة، وأن يكونوا موضوع نزاع صارم لقواعد املصلحة.
عتمد من قبل

ُ
اهليئة اإلدارية يف معاجلة طلبات املعلومات اليت رُفضت، بطريقة فّعالة  جيب أن يستأنف اإلجراء امل

وبأقل كلفة ممكنة. وهذا يضمن متكني كّل أفراد اجملتمع من اتّباع هذا اإلجراء، ويضمن عدم زعزعة التأخري 
 املفرط هدَف طلبه املعلومات يف بادئ األمر.

استئناف يتضّمن القدرة على إكراه الشهود، واألهّم أن  جيب أن متارس اهليئة اإلدارية كامل سلطتها يف أي
 تطلب من اهليئة العاّمة تزويدها أية معلومات أو وثائق للنظر فيها وتربيرها عند الضرورة يف غرفة املشورة. 

عند االنتهاء من التحقيق، على اهليئة اإلدارية أن تتمّتع بسلطة تسمح هلا باستبعاد االستئناف وأن تطلب من 
هليئة العامة كشف املعلومات وأن تعّدل األعباء اليت فرضتها، كما ميكنها أن تُعاقهب اهليئة العامة لسلوكها ا

 الذي حيول دون التقّدم عند التربير، و/ أو أن تفرض الرسوم على اهليئات العاّمة املتعلقة باالستئناف.
 احملاكم تلك احلاالت اليت يظهر بالدليل أهنا حتول وعلى اهليئة اإلدارية أن تتمّتع بسلطة تسمح هلا باإلحالة إىل

 دون الوصول إىل املعلومات أو تقدم على تلف الوثائق عمداً. 
ميكن الشخص واهليئة العامة االستئناف أمام احملاكم ضّد قرارات اهليئة اإلدارية. ويشمل هذا االستئناف احلق 

االكتفاء يف طرح مسألة ما، إذا كانت اهليئة اإلدارية قد  الكامل يف إعادة النظر يف القضية واستحقاقها وعدم
 تصرّفت بعقالنية. وهذا َيضَمن تعاماًل مقبواًل مع أسئلة صعبة وأنَّ تدخاًل يف مسألة حرية التعبري سوف يرّوج.

 
 المبدأ السادس: التكاليف

 معلومات.يجب أن تكون التكاليف معقولة بحيث تسمح لألفراد تقديم طلبات للحصول على ال
 

جيب أاّل تكون كلفة نيل حق الوصول إىل املعلومات اليت حتتفظ اهليئات العامة هبا باهظة على حنو يردع الناس 
عن التقدم بطلبات للوصول إىل املعلومات. وإذا سّلمنا أّن السبب اجلوهري الكامل وراء قوانني حرية اإلطالع 

واضح أن فوائد االنفتاح الطويلة األمد تتخطى الكلفة. وعلى هو لتشجيع احلصول على املعلومات، فإنه ملن ال
أية حال، تشري التجربة يف عدد من الدول أّن تكاليف الوصول إىل املعلومات ليست وسائل فّعالة إىل احلد 

 الذي يعادهلا بكلفة نظام حرية اإلطالع. 
مات بسبب التكاليف. فقد استعمل يف لقد اسُتخدمت أنظمة خمتلفة يف العامل تضمن عدم ارتداع طاليب املعلو 

بعض الدعاوى القضائية نظام ثنائي األقسام يتضّمن رسومًا بسيطة لكل طلب، ورسومًا متدّرجة وفق الكلفة 
احلالية السرتجاع املعلومات والتزود هبا. جيب التخّلي عن الرسوم املتدّرجة أو خفضها قلياًل عند طلب 
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ة )واليت ترّجح ما إذا كان طلب املعلومات متعّلقًا بنشرها(. ففي بعض معلومات خاّصة أو للمصلحة العامّ 
 الدعاوى القضائية، تُفرض رسوم عالية على الطلبات التجارية كوسيلة لدعم طلبات املصلحة العامة.

 
 المبدأ السابع: االجتماعات المفتوحة للعاّمة

 يجب أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة للجمهور
 

ن حريّة اإلطالع حق الشعب يف معرفة العمل الذي تقوم احلكومة به نيابًة عنه كما حيق له املشاركة يف تتضمّ 
عمليات اختاذ القرار. لذلك على التشريع املتعّلق حبرية اإلطالع أن يستند إىل قرينة قائلة بوجوب فتح 

 اجتماعات اهليئات احلكومية أمام اجلمهور. 
ياً، ويف هذا السياق، على ممارسة سلطة اختاذ القرار كي ال تكون اهليئات اليت تقدم مبدئ« حاكمة»تدّل عبارة 

 النصائح حممية. ال تعترب اللجان السياسية اليت جتمع أفراد حزب واحد هيئات حاكمة.
ا وجمالس التخطيط والتقسيم  ومن جهة أخرى، ميكن أن تشمل هذه اهليئات اجتماعات اهليئات املنتخبة وجلاهنه

 جمالس اجلهات الرمسية العاّمة والرتبوية إضافة إىل وكاالت التنمية الصناعية. و 
فتنسب مبدئيًا ويف هذا السياق إىل االجتماعات الرمسية، أي الدعوة الرمسية هليئة عامة « اجتماع»أما عبارة 

ل النصاب القانوين هبدف إدارة أعمال عاّمة. والعوامل اليت تشري إىل قانونية االجتماع املنعقد هي اكتما
 وتطبيق قواعد اإلجراءات القانونية.

إّن اإلخطار باالجتماعات ضروري كي يتمّكن الشعب من املشاركة، ويقتضي القانون أن تكون مّدة      
 اإلخطار لالجتماعات كافية ليتمّكن الشعب من احلضور.

حال وجود أسباب كافية إلغالقها. ميكن أن تكون االجتماعات مغلقة، لكن فقط وفق إجراءات معتمدة ويف 
وأي قرار حول إغالق اإلجتماع جيب أن يكون اختاذه مفتوحاً أمام الشعب، كما جيب أن يفوق عدد مربّرات 
االجتماعات املغلقة الئحة استئناف قاعدة الكشف لكّن عددها ليس بغري حمدد. وميكن أن تتضّمن أسباب 

ة والسالمة العامة، وتطبيق القانون أو التحقيقات، وقضايا املوظفني اإلغالق، يف حاالت معينة، الصّحة العام
 واملستخدمني، والسرّية، وقضايا جتارية، واألمن الوطين.

 
 المبدأ الثامن: أسبقية الكشف

 يجب تعديل أو إلغاء القوانين التي تتعارض ومبدأ الكشف المطلق.
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لة بقدر اإلمكان وبطريقة تتوافق مع نصوصها. يقتضي قانون حرية اإلطالع تفسري تشريعات أخرى ذات ص
وعند تعّذر ذلك، جيب أن يكون أي تشريع آخر متعّلق مبعلومات حتتفظ احلكومة هبا خاضعًا للمبادئ اليت 

 يقوم التشريع املتعّلق حبرية اإلطالع عليها.
ال جتيز قوانني أخرى على نظام االستثناءات الذي ينّص قانون حرية اإلطالع عليه أن يكون مفهوماً، وأن 

حتديده، وعلى  قوانني السرية خباصة أال تعترب قيام املوظفني بكشف املعلومات اليت طلب إليهم كشفها بناًء 
على قانون حرية اإلطالع عماًل غري قانوين. وعلى األمد الطويل، جيب االلتزام جبعل مجيع القوانني املتعّلقة 

 لقانون حرية اإلطالع.باإلطالع متوافقة واملبادئ الداعمة 
إضافة إىل ذلك، جيب محاية املوظفني من العقوبات يف حال كشفهم املعلومات وفقًا حلرية طلب اإلطالع، 
وضمن حدود املعقول وحبسن نّية، حىت ولو اتضح بالتايل أن املعلومات ليست موضوع كشف. وفيما خال 

ليها أن تصان، كما على املوظّفني أن حيرتسوا كثرياً ذلك، فإن ثقافة السرية اليت تشمل هيئات حاكمة عديدة ع
 يف ما ُيتص بطلبات املعلومات وجتّنب أية خماطر شخصية.

 
 المبدأ التاسع: حماية المخبر

 يجب حماية المخبرين الذين يفشون معلومات حول أية مخالفات
 

لعمل لكوهنم أفشوا معلومات حول جيب محاية األفراد من أية عقوبات قانونية أو إدارية أو عقوبات تتعّلق با
 املخالفات.

يف هذا السياق، اقرتاف جرم أو عدم االلتزام مبوجب قانوين أو عدم إحقاق « خرق القانون»تشمل عبارة 
احلق، أو تلقي رشوة أو يف حال عدم األمانة واإلساءة البالغة يف استعمال اإلدارة يف إطار هيئة عامة. تشمل 

 تهديد اخلطري للصحة أو للسالمة أو للبيئة إذا ارتبط ذلك خبرق فردي للقانون.العبارة كذلك حاالت ال
جيب أن يستفيد املخربون من احلماية ما داموا يعملون حبسن نية وبناًء على اعتقاد معلَّل بأّن املعلومات كانت 

ىت ولو كان صحيحة إىل حّد كبري وأهنا كشفت دالئل حول خرق القانون. وجيب أن تطّبق محاية كهذه ح
 الكشف عن تلك املعلومات انتهاكاً ملتطلبات قانونية أو خمتّصة بالعمل. 

إن توفري احلماية للمخربين يف بعض الدول مشروط مبتطلبات إفشاء املعلومات عن بعض األفراد أو اهليئات 
املصلحة العامة  املقّصرة. ويف حني تكون هذه الشروط مالئمة عموماً، جيب أن تتوافر احلماية حني تتطلب 

 كشف املعلومات من قبل أفراد آخرين أو حىت  من قبل وسائل اإلعالم.
يف هذا السياق احلاالت اليت تطغى الفوائد فيها على األضرار، أو حني تكون « املصلحة العامة»تشمل عبارة 

احلاالت اليت يكون  الوسيلة البديلة إلفشاء املعلومات ضرورية حلماية مصلحة أساسية. ويطّبق هذا مثاًل يف
املخربون فيها حباجة إىل محاية من ثأٍر، أو حني تكون املشكلة غري قابلة للحل بوسائل قانونية، أو مع وجود 
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سبب استثنائي جاد لكشف املعلومات، كتهديد حُمدهق بالصّحة العامة أو السالمة العامة أو حىت حني يكون 
 ة فيها خرق للقانون. هناك خطر يف إخفاء أو إتالف دليل حول عملي
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 91المـــادة 

 المركز الدولي لمناهضة الرقابة
 

 اسـمها وهدفـها من املـاّدة التاسعة عشرة من اإلعـالن العـاملي حلقوق اإلنسـان: 91المادة تأخذ 
 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق

 نباء واألفكارحرية اعتناق اآلراء دون أي تدّخل، واستقاء األ
 وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقّيد بالحدود الجغرافية.

  
بإنصاف ومنهجية ملعارضة الرقابة عاملياً. وحنن نعمل نيابًة عن ضحايا الرقابة من األشخاص الذين  91لمادة تعمل ا

م أو صرفوا من عملهم. كما نعمل نيابًة عن تعّرضوا جسديًا إىل اإليذاء، أو قتلوا أو سجنوا ظلمًا أو قّيدوا يف حترّكا ِته
وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة اليت ُمنهَعت، وُحظَِّرت وُهّددت، ونيابة عن اهليئات واجملموعات السياسية 

َعْت أو أُسكهَتت.  والعّمالية اليت انُتههكت حقوقها أو ُقمه
 

ومحالِتا وتدخالِتا القانونية إىل الرقابة يف خمتلف أشكاهلا. كما نراقب  بربنامج أحباثها ونشراِتا، 91المادة تتوّجه 
اإلستجابة الفردية للدول مع القواعد الدولية حلماية حق حريّة التعبري، ونعمل على املستوى احلكومي ومع  احلكومات 

 من أجل ترويج احرتام أمشل هلذا احلق األساسي.
 

تطورة من األشخاص واهليئات اليت تنشر الوعي حول مسائل الرقابة وتتخذ شبكًة دولية م 91المادة لقد أنشأت 
 اإلجراءات يف احلاالت الفردية.

 
(. ملزيد من 404309هيئة غري حكومية، تعتمد كليًا على التربّعات )رقم اهلبة يف اململكة املتحدة  91المادة 

 ل على العنوان التايل:وحول كيفية االنتساب، الرجاء االتصا 91المادة املعلومات حول 
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لس، جوفري بيندمان )اململكة املتحدة(، أمني الصندوق الفخري، بيرت بري زينب بدوي )اململكة املتحدة(، رئيس اجملالمجلس الدولي:  
اشرو )هولندا(. كفني بويل )إيرلندا(، بارام كوماراسوامي )ماليزيا(، صالح الدين حافظ )مصر(، بول هوفمان )الواليات املتحدة األمريكية(، ك

 كونغ(، غويناوام حمّمد )أندونيسيا(.  إيراين )اهلند(، جودي كوالّبن )جنوب أفريقيا(، دايزي يل )هونغ
 عضو فخري: أونغ  سان سو كي )بورما(
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