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 :البخنامج الدجاسي الستعمق بسقياس

 "حخية تجاول السعمهمة في الفزاء العسهمي"

 .مقجمـــــــــــــــــــــة

.  في الفزاء العسهميماىية حخية تجاول السعمهمات: السحهر األّول

.  في الفزاء العسهميتعخيف حخية تجاول السعمهمات: السبحث األول

. الطخوؼ العامة التي أدت لطيػر مفيـػ حخية تجاوؿ السعمػمات: السصمب األّوؿ

 .محاوالت لتعخيف حخية تجاوؿ السعمػمات: السصمب الثاني

 .سسات مفيـػ حخية تجاوؿ عمى السعمػمات وأساليب مسارستو: السصمب الثالث

.  في الفزاء العسهميأىسية حخية تجاول السعمهمات: السبحث الثاني

 .حخية تجاوؿ السعمػمات و حقػؽ اإلنداف: السصمب األّوؿ

 .حخية تجاوؿ السعمػمات و البحث العمسي: السصمب الثاني

.   19أىسية حخية تجاوؿ السعمػمات وفق مشطسة السادة: السصمب الثالث

.  في الفزاء العسهميمبادئ و آليات تفعيل حخية تجاول السعمهمات: السبحث الثالث

 .مبادغ حق اإلشبلع عمى السعمػمات: السصمب األّوؿ

. آليات تفعيل حخية تجاوؿ السعمػمات: السصمب الثاني

.  في الفزاء العسهميعهائق تظبيق حخية تجاول السعمهمات: السبحث الخابع

 .التحّجيات التي تػاجو تفعيل حخية تجاوؿ السعمػمات: السصمب األّوؿ

. عػائق تصبيق حخية تجاوؿ السعمػمات: السصمب الثاني

.  في الفزاء العسهمياإلطار التذخيعي لحخية تجاول السعمهمات: السحهر الثاني
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. السعاييخ األمسية واإلقميسية لتشغيم حخية تجاول السعمهمات: السبحث األول

 .حخية تجاوؿ السعمػمات في السػاثيق الّجولية الخئيدية: السصمب األّوؿ

. السعاييخ اإلقميسية لتشطيع حخية تجاوؿ السعمػمات: السصمب الثاني

. تشغيم حخية تجاول السعمهمات في بعض التذخيعات األجشبية: السبحث الثاني

 . نساذج عغ تذخيعات لجوؿ أوربية: السصمب األّوؿ

. نساذج عغ تذخيعات لجوؿ أمخيكية: السصمب الثاني

. نساذج عغ تذخيعات لجوؿ آسيػية: السصمب الثالث

. نساذج عغ تذخيعات لجوؿ إفخيقية: الخابعالسصمب 

.  السعمهماتحخية تجاولأولى التجارب العخبية إلقخار قانهن : السبحث الثالث

 .إقخار حخية تجاوؿ السعمػمات في الجساتيخ العخبية: السصمب األّوؿ

 .   تشطيع حخية تجاوؿ السعمػمات في التذخيع األردني: السصمب الثاني

.   تشطيع حخية تجاوؿ السعمػمات في التذخيع الجدائخؼ : السصمب الثالث

. قخاءة تحميمية لشساذج القهانين السشغسة لحخية تجاول السعمهمات: السبحث الخابع

 . قخاءة تحميمية لمقػانيغ األجشبية السشطسة لحخية تجاوؿ السعمػمات: السصمب األّوؿ

.  السعمػماتلحخية تجاوؿقخاءة تحميمية لمقػانيغ العخبية السشطسة : السصمب الثاني

 .خـــــــــــــــاتســـــــــــــة
 

 

 

 



4 

 

: ةـــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــمق

        تحتل قزية حقػؽ اإلنداف مكانة كبيخة في أجشجة الدياسة الّجولية،فيي ضخورية لتحقيق 
الّدبلـ و الّخفاىية لمبذخية وتجعيع قيع الّجيسقخاشية، غيخ أّف سجبلت احتخاـ حقػؽ اإلنداف في 

لحلظ فإّف تجعيع و حساية حقػؽ اإلنداف،بسا فييا . العجيج مغ دوؿ العالع أصبحت ضعيفة لمغاية
السعمػمات، يعتسج عمى الجيػد السدتسخة لكّل األجيدة السعشية سػاء كانت رسسية تجاوؿ الحق في 

أو مشطسات مجتسع مجني أو وسائل إعبلـ أو باحثيغ ومشذغميغ بجراسة و تصػيخ االستخاتيجيات و 
. الدياسات و التذخيعات اإلعبلمية

        ومع أّف االىتساـ الّجولي بحخية تجاوؿ السعمػمات يتخح في كثيخ مغ األحياف الصابع 
الّدياسي، إاّل أّف ما نذيجه اليـػ مغ وثائق دولية متشػعة تتعمق بيحه الحخية يؤكج عمى وجػد قانػف 
دولي حقيقي لحقػؽ اإلنداف، يدعى عغ شخيق التعاوف  والتشديق عبخ األقاليع و الّجوؿ التي أقخت 
قػانيغ لحخية تجاوؿ السعمػمات أو ىي برجد ذلظ، ومغ خبلؿ السشطسات الّجولية برفة خاصة،إلى 
ضساف السجتسع الّجولي لعجد مغ القيع و السعاييخ التي يؤدؼ العسل بيا و مشع انتياكيا إلى التستع 

بحق الحرػؿ عمى السعمػمات كحق إنداني أو عمى األقل كحق لمسػاششيغ في حجود أؼ إقميع 
. أودولة

       و بالفعل لقج حقق االىتساـ الّجولي واإلقميسي وعمى مدتػػ الّجوؿ نتائج إيجابية فيسا يتعمق 
بػضع السعاييخ الّجولية و اإلقميسية و السحمية التي تحجد ماىية حخية تجاوؿ السعمػمات وتقخيخ 

الزسانات التي تكفل االلتداـ بو و احتخامو، إلى الحّج الحؼ حسل جانبا مغ الفقو إلى القػؿ بشذػء 
قػاعج دولية ذات شبيعة عالسية وآمخة تتعمق بحخية تجاوؿ السعمػمات، و إّنو كشتيجة ليحا التصػر قج 

باعتبارىا تسثل أحج  (كحق إنداني)بات يشطخ اآلف لقزية حق الحرػؿ عمى السعمػمات
.    السجخبلت السيسة التي يشيس عمييا التحّػؿ الّجيسقخاشي في أّؼ مجتسع مغ السجتسعات

الببلد األكثخ تقّجما، و الحؼ يطيخ في الثقافة و في "         و يحىب بعس الباحثيغ إلى أّف 
مدتػػ السعيذة، يخمق متصمبات ججيجة لجػ السػاشغ مثل اإلرادة الستشامية في السذاركة في اتخاذ 
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، كسا 1"القخارات داخل السشذآت االقترادية والسؤسدات العامة و الييئات السحمية داخل الّجولة
يراحب ذلظ اىتسامًا متدايجًا بحخية تجاوؿ السعمػمات لسا ليا مغ صمة بالحق في السذاركة و 

. اتخاذ القخارات و باقي حقػؽ اإلنداف

  في الفزاء العسػمي تجاوؿ السعمػماتحخية        أجسعت التذخيعات الّجولية بحلظ عمى أّف 
 في قجرة أؼ فخد عمى الحرػؿ عمى السعمػمات التي تحتفع بيا الجيات العامة، باعتبار تتجدج

حساية باقي الحقػؽ ومسارستيا بسا فييا الحق في : ىحا الحق حقا أساسيا تدتجعيو الحاجة إلى
حخية التعبيخ،والحاجة إلى تكخيذ الذفافية والسحاسبة في تجبيخ الذؤوف العسػمية ومحاربة 

الفداد،ولتعديد مذاركة السػاششيغ في الحياة العامة  وتحقيق التشسية و إدماجيع في السجتسع 
كسا أّف حخية تجاوؿ السعمػمات ضخورية النخخاط السجتسع . وتستعيع بحقػقيع السجنية و الدياسية

السجني الفعاؿ في حساية الحخيات و الحقػؽ و الّجفاع عشيا،ولزساف كفاءة الّدػؽ و االستثسارات 
.  والسشافدة الّذخيفة عمى العخوض الحكػمية،باإلضافة إلى تصػيخ السيشية اإلعبلمية

 السعمػمات التي حخية تجاوؿعاـ بأىسية (200)        لقج تّع االعتخاؼ في الدػيج قبل مائتي
تحتفع بيا الجيات العامة، و الحؼ يذار إليو في بعس األحياف بالحق في السعخفة، مع أّنشا نخػ 

أّف الحق في السعخفة أشسل مغ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات و حجتشا في ذلظ السقارنة بيغ 
مبادغ و متصمبات الحقيغ، لكغ األىع مغ ذلظ ىػ اإلقخار الستشامي لعجد مغ الّجوؿ في كافة 

مشاشق العالع بأىسية حخية تجاوؿ السعمػمات و تبشييا قػانيغ تعدز اآلليات التي تتيح لمعسـػ شمب 
إّف ىحا التػجو الججيج ىػ نتيجة لسبادرات جساعية اتخحىا . و تمقي السعمػمات التي تحػزىا الّجولة

السجتسع السجني واإلعبلـ، و السشطسات الّجولية الحكػمية و غيخ الحكػمية، مغ أجل الّجمقخشة 
. والسحاسبة، ال سيسا في الّجوؿ الّشامية

وتعسل الييآت الجولية والسجمذ األوربي ومشطسة دوؿ أمخيكا عمى دعع ىحا التػجو مغ         
كسا أف البشظ . خبلؿ وضع السبادغ التػجييية أو صياغة نساذج تذخيعية لتذجيع حخية السعمػمات

                                                             
1 ، منشورات المؤسسة (ط.د)علً ضوي، : ، ترجمةحقوق اإلنسان و الحريات الشخصيةروبٌر شارفان و جان جان سوٌٌر، - 

.21، ص1999العربٌة للنشر و اإلبداع، لٌبٌا،   
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الجولي وجيات مانحة أخخػ تذجع بجورىا عمى تبشي قػانيغ حػؿ الحق في الحرػؿ عمى 
السعمػمات، كجدء مغ السجيػد السبحوؿ لمخفع مغ مدتػػ شفافية الحكػمات والخفس مغ معجالت 

. 2الفداد

       وتجافع عجد مغ السشطسات غيخ الحكػمية الجولية عغ حخية تجاوؿ السعمػمات،وشػرت بخامج 
شخاكة ألجل  الخفع مغ مدتػػ وعي السدؤوليغ الحكػمييغ بيحا الحق،أووضع معاييخ لمحكػمات 

وتتجخل أيزا في الجعاوػ القزائية ووضع مدػدات القػانيغ وتػفيخ التكػيغ . والسشطسات الجولية
لقج أضحت مداىستيا في الديخ قجما بيحا الحق قائسة وتعتخؼ بيا العجيج . لمسػضفيغ العسػمييغ

إعبلف أشبلنصا وخصة العسل "مداىستيا في : مغ السشطسات الجولية والسحاكع والحكػمات مغ مثل
. 20083الرادر عغ مخكد كارتخ بأشبلنصا، في فيفخؼ " مغ أجل تحديغ الػصػؿ إلى السعمػمات

        أّما بالّشدبة لمسشصقة العخبية، فقج عسجت أنطستيا عمى امتجاد عجة عقػد عمى تجبيخ جج 
مقشغ لتجفق السعمػمات بيغ الجولة والسجتسع ومخاقبتيا عغ كثب، وكانت الخقابة وقسع الحخية ىسا 

كسا أف السذاركة في الحياة العامة، كاف يتع تشطيسيا مغ شخؼ مشطسات حكػمية . العخؼ الدائج
وتع تعديد الدخية في تجبيخ شؤوف الجولة بإشار . أو حدبية مغ أجل دعع الحكاـ وسياساتيع

بيخوقخاشي صاـر ومرالح استخباراتية نذيصة، وأؼ تدخيب لسعمػمات لع تخخز ليا الدمصة 
الحاكسة يتعخض لمقسع، كسا تتع متابعة مغ سخبيا، بسغ فييع الرحافييغ وقادة السعارضة، وكأنيع 

ولقج بجأت ىحه الػضعية القاتسة في التغيخ واالنفتاح . خػنة ويذكمػف خصخا عمى األمغ القػمي
 .الحؼ شيجتو مؤخخا العجيج مغ األنطسة العخبية، أعقبو تحخيخ محجود في نطاـ تجفق السعمػمات

        ورغع ذلظ االنفتاح، تدتسخ الجوؿ العخبية في احتكار معطع وسائل إنتاج السعمػمات 
ونذخىا، كسا أف معاييخ الذفافية والسحاسبة لئلدارات الحكػمية لتداؿ تشتطخ دورىا ليتع إدماجيا في 

، والقػانيغ الجشائية،وقػانيغ الرحافة، "أسخار الجولة"أّما مشصق حساية . تجبيخ الذؤوف العامة
                                                             
2 ، الشبكة العربٌة لحرٌة دفاعا عن الحك فً الوصول للمعلومات فً البلدان العربٌة: الٌوم العالمً لحموق اإلنسانسعٌد السلمً، - 

:على المولع االلكترونً. 4، ص2009المعلومات، مركز حرٌة اإلعالم بالشرق األوسط و شمال إفرٌمٌا، الدار البٌضاء، دٌسمبر  
 - www.alkhabar.ma/attachment/175211.(Accessed :22/11/2011.At.14 :07) 

3 .نفس المكان-   
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وأنطسة السػضفيغ السجنييغ، فتشدؿ العقػبات بكل مغ أصجر أو نذخ وثائق خاصة بالجولة بجوف 
وتع اتياـ صحافييغ . ترخيح،وترل تمظ العقػبات إلى حج الدجغ وفخض غخامات مالية ثقيمة

، وتػبعػا لشذخىع معمػمات كذفت في الحقيقة عغ مخالفات ارتكبتيا "أخبار كاذبة"بشذخ 
الحكػمات، وتع أيزا سجغ أو فرل مػضفيغ مجنييغ، أو عدكخييغ في أحياف أخخػ، لكذفيع عغ 

عغ الفداد ال يحسييع " السبمغيغ"معمػمات تتعمق بالفداد في السرالح التي يذتغمػف بيا،ألف 
. القانػف 

        ففي بعس البمجاف العخبية، فإف أصحاب السذاريع، سيسا أصحاب السذاريع الرغيخة 
والستػسصة، يحخمػف في مخات كثيخة مغ السشافدة الذخيفة عشجما يتعمق األمخ بالسشاقرات 

العسػمية، أو أنيع ال يثقػف في السعمػمات السالية أو السعصيات االقترادية التي تػفخىا الجولة ليع 
وتخبط في . بدبب افتقادىا لمجقة، رغع أنيع يحتاجػف لتمظ السعمػمات التخاذ قخارات إستخاتيجية

بعس األحياف عبلقة وثيقة بيغ كبار السدتثسخيغ والقادة الدياسييغ الشافحيغ، ويحطػف بامتياز تمقي 
السعمػمات حػؿ بخامج الجولة االقترادية، والسعصيات واإلحراءات الستعمقة باألسػاؽ والسشاقرات 

. الخاصة باألشغاؿ العسػمية

        أّما بالّشدبة لدياسات الحكػمة اإللكتخونية، التي تع إشبلقيا في دوؿ عخبية كخجمة إعبلمية 
عسػمية حػؿ أنذصة الحكػمة، والتي تع تقجيسيا كصخيق مخترخة تتجاوز البيخوقخاشية والفداد مغ 
، فتػاجو الكثيخ مغ التحجيات في العجيج مغ البمجاف  خبلؿ تػفيخ معمػمات وخجمات يصمبيا العسـػ

والتي تطل تذكل عائقا أماـ تصػيخ الحكػمة اإللكتخونية، بسا في ذلظ الخقع الزعيف لسعجالت 
ولػج اإلنتخنت، وقمة وضعف السعصيات الستزسشة في مػاقع الحكػمات، وعجـ تػفخ البشيات 

 .4التحتية، وضعف اإلرادة الدياسية، ومقاومة التغييخ مغ شخؼ اإلدارات الحكػمية

        فبالّشدبة لمجدائخ، يدػد ترػر عاـ  لئلدارة العسػمية يجعل الشاس يتخػفػف مغ ربط أؼ 
اتراؿ بيا، أو باألحخػ التقجـ بكل ثقة لصمب معمػمات تتعمق بتجبيخىا لمذؤوف العامة، ويعتقج 

السػضفػف العسػميػف جازمػف أف عامة الشاس ليذ لجييع الحق لسداءلتيع عغ أدائيع وأنيع 
                                                             

4 .6، 5سعٌد السلمً، مرجع سبك ذكره، ص-   
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لمسحاسبة مغ شخؼ رؤسائيع الحيغ يخزعػف بجورىع لمسحاسبة مسغ ىع أعمى - فقط- يخزعػف 
ويعج اإلعبلـ وأصحاب السذاريع، أكبخ مدتيمكيغ لمسعمػمات العسػمية، ويتأثخوف . رتبة مشيع

بذكل كبيخ بغياب الذفافية و انتذار الفداد، وغالبا ما يػاجو الرحافيػف السدتقمػف ججرانا مغ 
إلى جانب ذلظ، فإف جػدة . الرست عشجما يقػمػف بالتحخؼ حػؿ مػاضيع تتعمق بالسرمحة العامة

، تطل في معطع األحياف،  وصحة السعمػمات التي تقجميا وسائل اإلعبلـ التابعة لمجولة لمعسـػ
 .محط تداؤالت

 السعمػمات فمع تتبشى الّجوؿ تجاوؿ        و فيسا يخز حالة التذخيع اإلعبلمي الستعمق بحخية 
العخبية باستثشاء األردف و اليسغ و تػنذ، قػانيغ تزسغ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات، 

لتبقى الّدخية ىي القاعجة في تجبيخ الذؤوف العامة، إلى جانب مقاومة الذفافية  والسحاسبة مغ قبل 
الّدمصات العسػمية والتي تؤثخ سمبا عمى التشسية الػششية وتؤخخ إحبلؿ الّجيسقخاشية في السشصقة 

وبجوف تذخيعات و معاييخ قانػنية مشاسبة لزساف الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات ال . العخبية
يسكغ لمّجوؿ العخبية و عمى رأسيا الجدائخ الػفاء بالتداماتيا في مجاؿ حقػؽ اإلنداف،لحا يجب عمى 
الجدائخ إدراج حخية تجاوؿ السعمػمات وحق الحرػؿ عمييا في صسيع أشخىا القانػنية و التشطيسية، 

  .مغ خبلؿ الحساية الّجستػرية أو عبخ التذخيع العادؼ
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.  في الفزاء العسهميماىية حخية تجاول السعمهمات: السحهر األّول

 .تسييج

.  في الفزاء العسػميتعخيف حخية تجاوؿ السعمػمات: السبحث األوؿ

.  في الفزاء العسػميأىسية حخية تجاوؿ السعمػمات: السبحث الثاني

.  في الفزاء العسػميمبادغ و آليات تفعيل حخية تجاوؿ السعمػمات: السبحث الثالث

.  في الفزاء العسػميعػائق تصبيق حخية تجاوؿ السعمػمات: السبحث الخابع

 .خبلصة
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:  تسييـــــــــــج

تذكل السعمػمات دورًا حيػيًا في حياة األفخاد و السجتسعات فيي عشرخ ال غشى عشو في         
أّؼ نذاط نسارسو، و ىي السادة الخاـ لمبحػث العمسية و السحظ الخئيدي التخاذ القخارات 

الرحيحة، و مغ يسمظ السعمػمات الرحيحة في الػقت السشاسب يسمظ عشاصخ القػة والديصخة في 
. 5عالع متغيخ يدتشج عمى العمع في كّل شيء و ال يدسح باالرتجاؿ و العذػائية

يذكل ىاجذ الحرػؿ عمى السعمػمات و الديصخة عمييا سببًا ؼأما عمى السدتػػ الجولي         
إلثارة الكثيخ مغ الرخاعات في السدتقبل، و يشبع حق اإلنداف في الحرػؿ عمى السعمػمات مغ 

حقو في السعخفة، حيث أّف السعخفة برفتيا سمعة معمػماتية ال غشى عشيا لمقػة اإلنتاجية، كسا 
مغ أجل إحخاز  (إف لع تكغ أىسيا)ة و ستطل مغ أبخز مجاالت التشافذ العالسيةػػػػػأصبحت السعمـػ

القػة، و مغ غيخ السدتبعج أْف تجخل دوؿ العالع في حخب مغ أجل الديصخة عمى السعمػمات، كسا 
و مغ ىشا فإّف التحجؼ الحؼ تػاجيو دوؿ . حاربت في الساضي مغ أجل الديصخة عمى السدتعسخات

العالع مجتسعة ومشفخدة، ىػ إيجاد سبيل لتحقيق التػازف بيغ حساية األمغ القػمي وحق الحرػؿ 
عمى السعمػمات، و إيجاد سبل تحػؿ دونسا أف تربح قزية حخية السعمػمات وسيمة لتعخيس 

. 6أمشيا القػمي لخصخ االستباحة

وتدخخ األدبيات السعاصخة بجسمة مغ السفاىيع الحجيثة التي تعكذ في مجسميا ما يذيجه       
العالع مغ تحػالت وتغيخات كػنية شسمت العجيج مغ السجاالت االقترادية واالجتساعية 

 السعمػمات ليحتل حيدا واسعا في حخية تجاوؿوفي ىحا الدياؽ بخز مفيـػ . الخ...والدياسية
التذخيعات الجولية وفي مجاؿ البحث العمسي، حيث أثيخ ججؿ واسع حػؿ مزسػنو وتعخيفو 

وإشكالية تخجستو مغ األدبيات الغخبية إلى العخبية، نطخا لسا لو مغ عبلقة بسشطػمة حقػؽ اإلنداف، 

                                                             
، 1997، الجار السرخية المبشانية، القاىخة، (ط.د)، تكشهلهجيا االترال الحجيثة في عرخ السعمهمات حدغ عساد مكاوؼ،- 5

 .28 ،27ص
، السجمذ الػششي لمثقافة و الفشػف و اآلداب، الكػيت، سمدمة عالع السعخفة، "الثقافة العخبية و عرخ السعمػمات"نبيل عمي، - 6

. 30-22، ص2001
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ونطخا لتعجد أبعاد ىحا السفيـػ ليذسل كّل مغ السجاؿ الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي،السحمي 
 السعمػمات حجود القصاع العاـ ليستج حخية تجاوؿ والّجولي، التكشػلػجي والتقشي، كسا يتجاوز مفيـػ 

.  إلى القصاع الخاص

        وعميو، سشدتعخض مغ خبلؿ ىحا السحػر السجاخل السختمفة والسفاىيع السختبصة بحخية 
: تجاوؿ السعمػمات وفقا لمتختيب التالي

.  في الفزاء العسػميتعخيف حخية تجاوؿ السعمػمات* 

.  في الفزاء العسػمي أىسية حخية تجاوؿ السعمػمات* 

.  في الفزاء العسػميمبادغ و آليات تفعيل حخية تجاوؿ السعمػمات* 

.  في الفزاء العسػميعػائق تصبيق حخية تجاوؿ السعمػمات* 
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 . في الفزاء العسهميتعخيف حخية تجاول السعمهمات: السبحث األول

        لكل شخز الحق في حخية التعبيخ و يذسل ذلظ الحق في التساس و نذخ  وتمقي 
تحقيق أؼ حقػؽ أخخػ و ضساف : السعمػمات، و يعج الحق في السعمػمات أمخًا ضخوريًا مغ أجل

حيث تحتفع الحكػمات و الييئات العامة بكع ىائل مغ السعمػمات . الّجيسقخاشية و تحقيق التشسية
ولحلظ فإنو لدامًا عمييا أف تشذخ بذكٍل  اليامة و ىي تحتفع بيحه السعمػمات نيابة عغ الجسيػر،

استباقي السعمػمات التي تيع الجسيػر، و أف تدسح بحخية الػصػؿ إلى تمظ السعمػمات مغ قبل 
. األشخاص الّخاغبيغ في الحرػؿ عمى معمػمات معيشة

 السعمػمات أو الحق في الػصػؿ إلى لحخية تجاوؿ        و بغية وضع تعخيف واضح و شامل 
السعمػمات، أو الحق في الػلػج إلى السعمػمات، أو حق اإلشبلع عمى السعمػمات، أو حق استقاء 

السعمػمات، كسا يفزل كّل باحث أو مشذغل بحخية تجاوؿ السعمػمات تدسيتو، ارتأيشا تشاوؿ ىحا 
السفيـػ مغ خبلؿ محاكاة مختمف السحاوالت التي وضعيا الباحثػف لتعخيفو، ثع قرجنا التصخؽ 

لسقارنة بديصة بيغ مفيـػ حق الحرػؿ عمى السعمػمات وبعس السفاىيع ذات الرمة بيحا السفيـػ 
كسا . الحق في السعخفة وحق السعمػماتية: أو التي تتجاخل معو في السعشى أو األىسية، مغ مثل

 السعمػمات كحق إنداني، وكحلظ أىسيتو بالشدبة لمبحث العمسي، و حخية تجاوؿقسشا بتحجيج أىسية 
تحجيج عبلقتو بشدق الحكع الخاشج في السجتسع كزخورة اقترادية واجتساعية في أّؼ دولة تدعى 

. لتحقيق التشسية السجتسعية

. الغخوف العامة التي أدت لغيهر مفيهم حخية تجاول السعمهمات: السظمب األّول

 السعمػمات وليج تخاكع تاريخي و قانػني لتكخيذ ىحا الحق عمى مفيـػ حخية تجاوؿإّف         
دولة، و مغ أىع العشاصخ التي أّدت (100)السدتػػ العالسي، حيث تعتخؼ بو اليـػ أكثخ مغ مائة

: إلقخار ىحا الشػع مغ الحقػؽ نحكخ

االنتقاؿ مغ مشصق كتساف الّدخ السيشي إلى حق الػلػج إلى السعمػمات وليج الثػرة  -
. التكشػلػجية و السعخفية و االنفتاح العالسي
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حق الحرػؿ عمى السعمػمات جاء تجريجيا في إشار اإلصبلحات السؤسداتية والقانػنية  -
. التي شيجتيا معطع الّجوؿ

ضيػر السجتسع السجني كفاعل أساسي في السذيج الّدياسي و الّجستػرؼ جعل بعس الّجوؿ  -
تشحػ نحػ االعتخاؼ بحق الػلػج إلى السعمػمة و إقخاره، باعتباره مجخل أساسي لحساية 

. الحقػؽ و الحخيات و صيانتيا في إشار دولة الّحق و القانػف 
اإلصبلحات القانػنية و السؤسداتية وحقػؽ اإلنداف و ضغػط السجتسع السجني،دفعت  -

بعس الّجوؿ إلى العسل عمى مػاكبة ىحا الّتحػؿ بإقخار قانػف الحق في الحرػؿ عمى 
. السعمػمات

        و يخبط البعس الحاجة إلى سغ قػانيغ لئلتاحة و تجاوؿ السعمػمات بسجسػعة مغ 
الطخوؼ و األسباب السؤدية إلى سغ تذخيعات الػصػؿ إلى السعمػمات، حيث غالبًا ما تشذأ ىحه 

استجابة النييار الشطع الدياسية، أو كخدة فعل لتكذف حقائق : الطخوؼ عغ أسباب مختمفة مشيا
و يعتبخ القاسع الخئيدي و السذتخؾ ألكثخ حسبلت التغييخ . الفداد،أوإثخ وجػد فزائح سياسية

. 7نجاحًا، ىػ أّنيا كانت تدتشج لقزية تدتقصب اىتساـ الذعػب بسختمف شبقاتيا و اتجاىاتيا

        و األمثمة التالية تػضح أسباب مختمفة أّدت لذغ حسبلت ناجحة ىجفت إلى تذخيع حق 
: 8الحرػؿ عمى السعمػمات، في ضخوؼ متبايشة

فيسا يتعمق بطخوؼ التحّػؿ الدياسي عمى سبيل السثاؿ، أصبحت السعمػمات عامبًل أساسيًا - 
لحخكة التحخيخ في جشػب إفخيقيا داخل الببلد و لسؤيجييا في الخارج خبلؿ مخحمة التحػؿ مغ 

و ىػ ما أّدػ ببشاة جشػب إفخيقيا الحجيثة إلى االعتخاؼ خبلؿ الّجستػر . سياسة الفرل العشرخؼ 
. بحق السػاشغ في السعخفة والػصػؿ إلى السعمػمات 19969الججيج لمببلد عاـ 

                                                             
.  37إسساعيل سخاج الّجيغ، مخجع سبق ذكخه، ص-  7
. 38، 37نفذ السخجع، ص -  8

9 - The Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996.At : 
http://www.polity.org.za/govdocs/constitution/saconst.html.(Accessed :18/03/2014.At15:34) 
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فقج ساىع تفذي الفداد داخل الحكػمات في ضيػر نػٍع مغ أنػاع ، و فيسا يتعمق بسفيـػ الفداد- 
سياسات التكتع عمى الػثائق الحكػمية و الكبت اإلعبلمي، و ىػ ما أّدػ إلى إشبلؽ حسبلت 

لمحرػؿ عمى السديج مغ السعمػمات و إثارة الشقاش حػؿ حاجة ىحه البمجاف إلى سغ تذخيع بذأف 
. حق الػصػؿ إلى معمػمات مغ أجل مكافحة الفداد

 فقج كانت ىحه السذاكل دافعة إلى إيجاد تذخيع لحق الذعػب ،و فيسا يتعمق بالسذاكل البيئية- 
جػاف -في الػصػؿ إلى السعمػمات، حيث أقخت المجشة االقترادية لؤلمع الستحجة الخاصة بأوربا

اتفاقية حػؿ الػصػؿ إلى السعمػمات، والسذاركة العامة في صشع القخار، و الػصػؿ إلى -1988
حق كل فخد في الحرػؿ عمى : و قج نرت ىحه االتفاقية عمى. العجالة في السدائل البيئية

السعمػمات البيئية التي تحتفع بيا الدمصات العامة، و حق السذاركة في صشع القخارات 
. البيئية،وحق االحتكاـ إلى محكسة قانػنية لسػاجية حاالت االعتجاء السدعـػ عمى ىحيغ الحقيغ

و تسثل الزغػط الخارجية مغ أجل اإلصبلحات االقترادية، إحجػ أىع الدياسات التي نجحت - 
. في تذخيع حق الحرػؿ عمى السعمػمات و حق الذعػب في السعخفة عمى مجار األعػاـ الدابقة

فتجخبة االتحاد األوربي في صياغة سياسات إفراح و إتاحة مشاسبة لكافة السعمػمات، والتي مغ 
أىسيا السعمػمات االقترادية، و شخط تصبيق وتذخيع تمظ الدياسات النزساـ الّجوؿ األوربية إلى 

و خاصة –االتحاد األوربي، أسيع برػرة أو بأخخػ في الزغط عمى العجيج مغ الّجوؿ األوربية 
   .إلصجار تذخيع الحق في السعخفة و الػصػؿ إلى السعمػمات- الستحػلة حجيثًا مغ الشطع الذيػعية

        و في ضػء ىحا السفيـػ الججيج لزخورة تػفيخ السعمػمات بالذفافية والّجقة،أصبح مغ 
الصبيعي أف يتزاءؿ دور الّجولة في الديصخة عمى السعمػمات، سػاء مغ حيث إنتاج السعمػمات 

و ال يسكغ أف يكػف فيسا تقجـ أؼ مداس بدمصة الّجولة، بل إّنو . أوتجقيقيا أو الديصخة عمى تجفقيا
. أمخ شبيعي في سياؽ سياسات الّجولة الحجيثة و مشيجيا االقترادؼ و ارتباشاتيا الّجولية

        كحلظ فإّف ما تقّجـ ُيعج أمخ شبيعي بعجما احتل القصاع الخاص و السجتسع السجني مداحة 
كبخػ في مجاؿ إنتاج السعمػمات أو باعتبارىسا أصبًل مرجرًا ليا بحكع نذاشيسا، مسا يػجب أف 
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تتاح ىحه السعمػمات التي تتعمق بيسا أو يكػناف مرجرًا ليا أو إلنتاجيا، إذ تعج ىحه اإلتاحة 
لمسعمػمات أساسًا لمثقة في التعامل و جاذبًا لبلستثسار في الّجاخل و حافدًا لجحب السدتثسخ أو رأس 

.    الساؿ األجشبي مغ الخارج أيزاً 

. محاوالت لتعخيف حخية تجاول السعمهمات: السظمب الثاني

 إف حق حخية السعمػمات، السفيـػ بذكل عاـ عمى أّنو الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات        
التي تحتفع بيا الجيات العامة، يتع االعتخاؼ بو اآلف بذكل واسع الشصاؽ عمى أنو حق إنداني 

تفيع حخية السعمػمات بذكل واسع عمى أنيا حق الحرػؿ عمى السعمػمات التي حيث . أساسي
وُيعتبخ ىحا األمخ جانبا جػىخيا ليحا الحق بيج أف . الييئات العامة عشج الصمب/تحتفع بيا الجيات

األمخ يتعجػ ذلظ بػضػح، كسا أّف أحج العشاصخ األخخػ الحؼ تع تشاولو في معطع قػانيغ حخية 
السعمػمات ىػ التداـ الجيات العامة بشذخ السعمػمات الخئيدة حتى في حاؿ عجـ وجػد أؼ 

شمب،فعمى سبيل السثاؿ فيسا يتعمق بكيفية عسميا وسياساتيا والفخص الستاحة لمسذاركة العامة في 
 . 10عسميا وكيفية التقجـ بصمب لمػصػؿ إلى السعمػمات

        و الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات ىػ حق عاـ لمسػاششيغ عمييع أْف يسارسػه 
بأنفديع،و أْف يقػمػا بالبحث عغ ىحه السعمػمات التي تيسيع، و عمى السػضفيغ العاميغ تػفيخ 

الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات لكّل مػاشغ، و وسائل اإلعبلـ بجورىا يجب أْف ُتسكغ 
.  السػاششيغ مغ حقيع في الحرػؿ عمى السعمػمات العامة

                                                             
: عمى السػقع االلكتخوني". ج"، ص2003، اليػندكػ، نيػدليي، مدح قانػني مقارف : حخية السعمػماتتػبي مشجؿ، -  10

- http://www.unesco.org/webworld.(Accessed :1/12/2012.At.16 :09). 
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السعمػمات أيزًا حخية الحرػؿ عمى السعمػمات واألفكار،وكحا بحخية تجاوؿ         و يقرج 
الحق في تمقييا و إذاعتيا و نذخىا مغ كافة مرادرىا لتتاح الفخصة أماـ الجسيػر لتكػيغ آرائو و 

.  11مػاقفو بصخيقة إندانية دوف ضغػط، لتبشي مػاقف معيشة أو مشع وصػؿ آراء وأفكار بجيمة

        كسا يقرج بو، حق اإلنداف في أْف تػفخ لو الجولة شتى الدبل السبلئسة لتتجفق مغ خبلليا 
السعمػمات و اآلراء و األفكار، ليختار مغ بيشيا وفقًا إلرادتو الحخة، و عمى الجولة أْف تحسي نفاذه 
السيدخ إلييا بعيجًا عغ تجخميا أو تجخل الغيخ الحؼ مغ شأنو إعاقة أو الحج أو اإلنقاص أو مشع 

. 12تستعو بيحه الحخية

حق إنداني "         أّما الباحثة ليمى عبج السجيج فتعخؼ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات بأّنو
أساسي، حيث تمتـد الّجولة بتػفيخ السعمػمات الكاممة والّرحيحة الخاصة بالدياسات العامة وأداء 

. مؤسداتيا بذفافية لكّل السػاششيغ ضسانا لمّجيسقخاشية والّخقابة الّذعبية، واألصل في ذلظ اإلتاحة
ويدتثشى مغ ذلظ السعمػمات التي تزخ بسرالح الّجولة الدياسية و االقترادية والحخبية دوف 
تػسع ال مبخر لو في ضػء القانػف، أو السعمػمات التي تسثل انتياكا لمحق في الخرػصية، 

ويحّجد القانػف شخؽ الحرػؿ عمى السعمػمات بحخية، مغ خبلؿ آلية تشطع ذلظ وكيفية التطمع مغ 
. 13"رفس إعصائيا

 تجاوؿ لحخية         ندتخمز مغ جسمة التعاريف أعبله، أّنو ال بج مغ التسييد بيغ مفيػميغ 
: السعمػمات يعكداف مدتػيات مختمفة مغ اإلتاحة

                                                             
11 - Desmond Fisher, «  the right to communication : Astatus report » , Unesco, 4/4/1984, pp.3-
68. 
At : www.unesdoc.unesco.org/images/0005/000503/050335fo.pdf. 
(Accessed: 7/1/2010.At :14 :53). 

مجمة الجراسات ، "تأصيل الحق في السعخفة كدبلح لمجفاع عغ حخية الخأؼ و التعبيخ"أحسج سيف اإلسبلـ و كخيع خميل، - 12
. 27السخكد العخبي اإلقميسي لمجراسات اإلعبلمية لمدكاف و التشسية البيئية، ص ،(1999سبتسبخ) 96، العجداإلعبلمية

، مخكد البحػث الدياسية، كمية االقتراد الّشز الّجستػرؼ والقانػف السقتخح لحخية السعمػمات في مرخليمي عبج السجيج، - 13
: عمى السػقع االلكتخوني. 33، ص(2011جػاف/أفخيل)والعمـػ الدياسية، القاىخة، 

- http://www.wikipedia.org/w/index.php ? (Accessed :15/3/2013.At 13 :39).  



17 

 

السفيـػ األّوؿ، ىػ التجاوؿ السػّسع في إشار حخية التعبيخ و التجفق الحخ لمسعمػمات  -
 .واألفكار وما يختبط بيا مغ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات الستاحة

السفيـػ الثاني، ىػ التجاوؿ السشطع الحؼ يخكد عمى الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات  -
الحكػمة )الّخسسية بأشكاليا السختمفة برخؼ الّشطخ عغ الػسيمة السْدَتخجمة

، وىػ ما يتصمب (وأجيدتيا،الدمصات التذخيعية، مشطسات السجتسع السجني، القصاع الخاص
وجػد تذخيعات لتشطيع أسمػب العسل و ضساف الحق في الحرػؿ عمى ىحه الػثائق 
الّخسسية في إشار قػاعج محجدة تحسي مبادغ الخرػصية و أمغ السجتسع في ذات 

 .(وىػ السفيـػ الحؼ تختكد عميو دراستشا)الػقت

        لقج اكتدب السفيـػ الثاني لحخية الحرػؿ عمى السعمػمات أىسية خاصة في الفتخة األخيخة 
مع اتداع نصاؽ الّجيسقخاشية عمى إثخ انييار نطع الحكع الذسػلية وسيادة قػاعج الذفافية والحػكسة 

يعبخ الحكع الخاشج أو الحكسانية و التخشيج االقترادؼ و االرتقاء بسدتػػ اتخاذ القخارات، و
 قجرات عمى تػسيع ويقـػ ويرػنو، ويجعسو اإلنداف رفاه يعدز الحؼ الحكع"أوالحػكسة عغ 

البذخ،وخياراتيع وفخصيع وحخيتيع االقترادية و االجتساعية و الدياسية و اإلدارية إلدارة شؤوف 
 اآلليات وتتزسغ. أفخاد السجتسع تيسيذا وفقخا ألكثخ بالشدبة السيسا السدتػيات كل عمى الجولة

 ومسارسة مرالحيع عغ التعبيخ خبلليا مغ السػاششػف مغ يتسكغ والعسميات والسؤسدات التي
 واالجتساعية الدياسية األولػيات وضع السفيـػ ليحا وفقا الخشيج حقػقيع وواجباتيع، ويكفل الحكع

 ضعفا الفئات أكثخ أصػات فيو تػافق لآلراء في السجتسع، تدسع أوسع أساس عمى واالقترادية
. 14"التشسية مػارد بتػزيع الستعمقة القخارات صشع في وفقخا،

                                                             

: أنطخ في كّل مغ- 14*
-World Bank , Governance & Development , World Bank, Washington, 1992 ,p.1. 
-Gerared Presvost ,"Introduction a L'étude du Concept de Gouvernance" ,Revue 
IDARA,N°21(2001) ,  ENA, Alger, pp.52, 53. 
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       وفي الػقت نفدو، وضح اىتساـ القصاع الخاص و السجتسع السجني بالتعخؼ إلى نصاؽ 
و ساىع الّتصػر الكبيخ في تكشػلػجيا . ومحتػػ ىحه التػجيات بالشطخ إلى تأثيخاتيا عمى أعسالو

االتراالت و السعمػمات، وكحا وجػد نساذج لؤلشخ التذخيعية التي يسكغ االستخشاد بيا، في دعع 
.         ىحه التػجيات و إتاحة الفخصة لتفعيل السسارسة

    

 .هسسات مفيهم حخية تجاول عمى السعمهمات وأساليب مسارست: السظمب الثالث

 السعمػمات بسجسػعة مغ الدسات التي تذكل في حج ذاتيا تجاوؿيتسيد مفيـػ حخية         
، و التي يكتدب بيا مقػمات وجػده، و ىحه الّدسات  السزسػف العاـ الحؼ يتكػف مشو ىحا السفيـػ

: 15ىي

 السعمػمات بأّنو مفيـػ ديسقخاشي مصمق، بسعشى أّنو ال يسكغ أْف يتقمز حخية تجاوؿيتدع مفيـػ - 
أو يتدع وفقا لؤلشخ الشدبية لؤلنطسة الدياسية السختمفة أو الثقافات الستبايشة،فالسفيـػ الشدبي 

. يعادؼ تساما مزسػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات و يفخغو مغ محتػاه 

ىحا الحق يستج إلى كافة الجساىيخ بالسجتسع دوف تفخقة أو تحيد، وذلظ انصبلقا مغ وجية الشطخ - 
أّف العسل العاـ ىػ عسل الجساىيخ و : التي تخػ أّف مفيـػ حق الحرػؿ عمى السعمػمات يعشي

ىػ بالتالي يتدع بالعسػمية، و ىحا يجعل كافة الجساىيخ بسثابة مػضػِع لسفيـػ حق الحرػؿ عمى 
. السعمػمات، كسا أّنو يجعل مغ السفيـػ مػضػعًا لكافة الجساىيخ

                                                                                                                                                                                                          

-Michel Godet , Comment Traiter les Citoyen aussi Bien que les Actionnaires,Améliorer la 
Gouvernance pour Resourdre la Crise de Gouvernabilité , conservatoire national des arts et 
métiers, France, 1999 , p.39. 

 ،(2006جانفي)12، العجداإلستخاتيجية الجراسات مجمة، "الخاشج الحكع خبلؿ مغ الجولة قػة قياس" جمصي،  غانعو عدؼ  األخزخ- 
. 13  الجدائخ، ص،البريخة مخكد

 و لمشذخ الخمجونية ، دار(2005) 10 ، العجدالبريخة مجمة، "الفداد مكافحة آليات و الرالح الحكع"،  مقخؼ  الخزاؽ عبج- 
 . التػزيع، الجدائخ

. 25أحسج سيف اإلسبلـ و كخيع خميل، مخجع سبق ذكخه، ص- 15
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مفيـػ حق الحرػؿ عمى السعمػمات يحتاج إلى إجخاءات تشفيحية حتى يتحػؿ مغ حّيد األفكار - 
. السجخدة إلى مجاؿ التصبيق العسمي، فيػ يعتبخ جدء مكسل لسفيـػ حخية التعبيخ في السجتسع

يختبط مفيـػ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات بعبلقات مخكبة مع عجد مغ السفاىيع - 
األخخػ،حيث يشبع مغ الحقيقة التي تؤكج أّف حخية التعبيخ ال تعشي إاّل القميل بجوف أْف تتزسغ حق 
الجساىيخ في تمقي السعمػمات، و أّف ىحا السفيـػ يشجرج في عبلقة مخكبة تحت إشار مفيـػ حخية 

التعبيخ، باإلضافة إلى أّف تعصيل ىحا الحق يؤدؼ إلى تعصيل مشطػمة الحخيات أو عمى األقل 
تقميريا، و ىحا يكذف عغ مجػ تخابصو بيحه السشطػمة مغ الحقػؽ و الحخيات في ضل عبلقة 

. مخكبة تجعل التأثيخ والتأثخ يتساف بذكل متبادؿ

يتزسغ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات حق الفخد في البحث عغ الحقيقة و ذلظ مغ أجل - 
صالحو الخاص الحؼ لغ يتحقق إاّل في ضل الرالح العاـ لمسجتسع ككل، و يسارس مفيـػ حق 
الحرػؿ عمى السعمػمات ىحا الجور في السجتسع السعاصخ الحؼ أصبح فيو األفخاد يتعخضػف 
بذكِل دائٍع لػابِل مغ البيانات التي تربيا وسائل اإلعبلـ، و كّل ذلظ يؤدؼ إلى تدايج التكّيف 

. السعمػماتي لمجساىيخ و يحقق االندجاـ مع البيئة السعمػماتية

إّف عسمية مسارسة ىحا الحق تكذف عغ انصػاء مفيـػ حق الحرػؿ عمى السعمػمات عمى - 
أحجىسا مباشخ يسارسو الفخد باإلشبلع و الحرػؿ عمى السعمػمات، و اآلخخ غيخ : أسمػبيغ

. مباشخ يسارسو الفخد مغ خبلؿ تمقيو السعمػمات مغ وسائل اإلعبلـ

        و يخػ أحُج الباحثيغ أّف ىشاؾ نسصيغ ألسمػب مسارسة حق الحرػؿ عمى السعمػمات 
: 16ىسا

و ىػ الحؼ يسارسو الستمقي مغ خبلؿ : حق الحرػؿ عمى السعمػمات الجساىيخؼ السباشخ- 
. االقتخاب مغ مرادر السعمػمات و استقاء السعمػمات السباشخة

                                                             
رسالة دكتػراه، كمية اآلداب، ، اإلعالمية عهلسة االترال ودورىا في إبخاز الهعيفة السعخفية لمشغمدمحم عبج الّمصيف محفػظ، - 16

. 188، ص2003جامعة اإلسكشجرية، 
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و ىػ الحؼ يسارسو القائع باالتراؿ مغ : حق الحرػؿ عمى السعمػمات الػضيفي غيخ السباشخ -
ثّع بثيا بذكل - بحكع الجور الػضيفي الستقاء السعمػمات- خبلؿ االقتخاب مغ مرادر السعمػمات

. غيخ مباشخ لمجساىيخ مغ خبلؿ وسائل اإلعبلـ

             

 . في الفزاء العسهميأىسية حخية  تجاول السعمهمات: السبحث الثاني

        إّف الػصػؿ إلى السعمػمات مدألة ميسة بالشدبة لمجسيع، بسا في ذلظ أولئظ الحيغ يعيذػف 
في أوضاع الفقخ، حيث يعتبخ الػصػؿ إلى السعمػمات شخشا أساسيا لبخامج التشسية في جسيع 

و يجب ضساف تػفخ حق الحرػؿ عمى السعمػمات األساسية . القصاعات و عمى جسيع السدتػيات
البلزمة لحل السذكبلت و اتخاذ القخارات عمى نحػ أفزل، و الػصػؿ الفعاؿ لتمظ 

. السعمػمات،سػاء لمحكػمات و السجتسع السجني أو لمسجتسعات السحمية و األفخاد

: 17 حقًا تدتجعيو الحاجة إلىا السعمػمات باعتبارهبحخية تجاوؿ     و تتفق التذخيعات الّجولية 

 . حساية باقي الحقػؽ و مسارستيا، بسا في ذلظ الحق في حخية التعبيخ -
تكخيذ ثقافة الذفافية و السحاسبة في تجبيخ الذؤوف العسػمية، حيث يعتبخ مكػف أساسي  -

 .في إشار الجيػد الخامية لسحاربة الفداد
تعديد مذاركة السػاششيغ في الحياة العامة و تحقيق التشسية، وإدماجيع في السجتسع،وتستعيع  -

 .بحقػقيع السجنية و الدياسية
 .االنخخاط الفعاؿ لمسجتسع السجني في حساية الحخيات و الحقػؽ السجنية و الّجفاع عشيا -
 .تذجيع كفاءة الدػؽ و االستثسارات و السشافدة الذخيفة عمى العخوض الحكػمية -
 .تصػيخ السيشية اإلعبلمية، خرػصًا ما يتعمق برحافة التحقيقات -

                                                             
. 4سعيج الدمسي، مخجع سبق ذكخه، ص-  17
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        سشتشاوؿ كّل ىحه الشقاط و بالتفريل في ىحا القدع مغ الّجراسة و الحؼ يعشى بأىسية الحق 
في الحرػؿ عمى السعمػمات، مثل أىسية الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات كحق مغ حقػؽ 

. إلخ...اإلنداف، وأىسيتو بالشدبة لمحكػمات والسجتسع السجني والبحث العمسي

 

. حخية تجاول السعمهمات و حقهق اإلندان: السظمب األّول

تأتي أىسية الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات و تجاوليا مغ اعتباره أحج أىع آليات تعديد         
و دعع مسارسة الحقػؽ األخخػ عمى اختبلؼ أنػاعيا، فيػ عامل أساسي لتييئة سياؽ و بيئة 

عامة تحتـخ و تحسي و تؤدؼ الحقػؽ، سػاء كاف ذلظ عمى مدتػػ الفخد الصامح ألف يكػف مػاششًا 
كامبًل دوف عشف أو تسييد أو تيسير، أو عمى مدتػػ مجتسع شامح لتشسية إندانية حقيقية و 

و . مشاخ يحتـخ الحخيات، و يقـػ عمى أسذ ديسقخاشية تحتـخ معاييخ الذفافية و الحكع الّخشيج
عغ تأثيخ و عبلقة الحق  (الحق في الحياة..الحق في السعخفة )أوجدت سارة جاجػانث في كتابيا 

  : 18في الػلػج إلى السعمػمات بباقي الحقػؽ األخخػ بأّنو

إّما جدء و مكػف أساسي متزسغ في مسارسة حقػؽ أخخػ كحخية التعبيخ و الحق في  -
 .إلخ...محاكسات عادلة

 .أو يعدز و يحسي حقػؽ أخخػ كالحقػؽ االجتساعية و االقترادية -
 .أو يجعع الّجفاع عغ الحق في مسارسة الحقػؽ األخخػ  -
أو يسشع السديج مغ االنتياكات لمحقػؽ األخخػ، بتػفيخ مجاؿ الّخقابة و السحاسبة  -

 .السػضػعية و السشطسة

                                                             
18 - Article19, Access To Information : an instrumental right  for empowerment , 
july2007.At :http://www.Article19.org/resources/php/37448/In. 
(Accessed :10/12/2012.At.18 :34). 
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        يعتبخ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات آلية ىامة و عسمية لجعع و تعديد مجسػعة 
الحقػؽ االقترادية و االجتساعية و الّثقافية مغ جانب، و كسكػف أساسي و الـز لسجسػعة 

مّسا يػضح األىسية اإلستخاتيجية و اآلنية لمجفع بكافة الدياسات و . الحقػؽ السجنية و الدياسية
اإلجخاءات التي تحتـخ و تحسي و تؤدؼ ذلظ الحق، مغ أجل تشسية إندانية حقيقية و مشاخ 

.  ديسقخاشي حخ

        إّف درجة احتخاـ و تأدية الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات مؤشخ ىاـ لحالة الحقػؽ 
السجنية و الدياسية بذكل عاـ في السجتسع، و مؤشخ لسجػ تستع الّجولة بسعاييخ الحكع الخشيج 

والتداميا بالذفافية و محاربة الفداد، و ىحا ما يؤكجه التقخيخ الّرجر عغ مشطسة الػاليات الستحجة 
الحق في الحرػؿ عمى " ـ، عشجما أكج عمى أّف 1999األمخيكية لحخية التعبيخ في عاـ 

السعمػمات الّخسسية ىػ أحج أسذ الّجيسقخاشية التسثيمية، ففي نطاـ الحكع الحؼ يعتسج عمى التسثيل 
يجب أف يدتجيب مغ يسثل الّذعب لسغ ائتسشػه عمى تسثيميع،وأعصػه سمصة اتخاذ القخارات في 
األمػر العامة، و يربح لمفخد الحؼ فّػض مسثمو بالقياـ بإدارة األمػر العامة الحق في تجاوؿ 

. 19"السعمػمات،وىي السعمػمات التي تدتخجميا الحكػمة و تشتجيا باستخجاـ أمػاؿ دافعي الزخائب

 السعمػمات يجعع الحقػؽ االقترادية و االجتساعية في حخية تجاوؿ        كسا أّف الحق في 
: 20والثقافية بثبلث عسميات متخابصة

أؼ الػعي بشصاؽ و مزاميغ الحقػؽ و أحقية اإلنداف في التستع بيا،فبجوف : تػفيخ الػعي -
ذلظ الػعي لغ تكػف ىشاؾ القجرة عمى إدراؾ وجػد و تفعيل تمظ الحقػؽ وتستعو الكامل 

 .بيا

                                                             
عمى . 8، 7، ص2013، مؤسدة حخية الفكخ و التعبيخ، القاىخة، 2، طةدراسة قانػني: حخية تجاوؿ السعمػماتأحسج عدت، -  19

: السػقع االلكتخوني
-www.afteegypt.org.(Accessed :10/07/2014.At :00 :23). 

. 9نفذ السخجع، ص-  20
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فحق الػصػؿ إلى السعمػمات شيء حيػؼ في مجاؿ مخاقبة أداء و إنجازات : الّخقابة -
الحكػمات فيسا يخز التداماتيا اتجاه السجتسع، فعمى السدتػػ الّجولي يعتبخ التقخيخ 

وفق العيج الّجولي لمحقػؽ االقترادية -الذامل و العاـ، الحؼ يرجر كّل خسذ سشػات
و يدتعخض ما قامت بو الّجوؿ مغ إنجازات،وما اتخحتو مغ تجابيخ - واالجتساعية و الثقافية

في مجاؿ دعع الحقػؽ االقترادية و االجتساعية،كسا يداىع في تكػيغ مؤشخ دولي عاـ 
حػؿ أوضاع تمظ الحقػؽ، و ال يعتسج فقط عمى سخد البيانات بقجر ما يقـػ عمى تحميميا 

وتقييسيا، لخسع تػجييات و سياسات عامة تجعع الّجوؿ األشخاؼ في تحقيق تقجـ أفزل في 
أّما عمى السدتػػ السحمي، فسغ حق السػاشغ . مجاؿ حساية و تأدية و احتخاـ تمظ الحقػؽ 

أف يكػف ممسًا بكافة سياسات وإجخاءات الّجولة في مػاجية التسييد في مجاؿ الحق في 
،وذلظ لغ يتأتى إاّل بحقو في الػصػؿ لكافة السعمػمات والبيانات (عمى سبيل السثاؿ)التعميع

الستعمقة بتمظ الدياسات، و تخسع مؤشخًا واضحًا لسجػ كفاءة الّجولة في ذلظ السجاؿ، لحا 
فحق الػصػؿ لمسعمػمات يسّكغ السػاشغ مغ أف يكػف رقيبًا ، ومحكسا مػضػعيا عمى 

. التدامات الّجولة تجاه أداء و حساية و احتخاـ الحقػؽ األخخػ 
لمسعمػمات أىسية محػرية في دعع إمكانية التقاضي فيسا يخز : (السحاسبة)حق التقاضي -

دعع و تعديد الحقػؽ االقترادية و االجتساعية، حيث مغ الّرعػبة إثبات االنتياؾ 
أوالتسييد في مجاؿ الّتستع بالحق بغيخ أّدلة محجدة و واضحة، و بذكٍل خاص في مجاؿ 

الحقػؽ التي تتصمب التدامات إيجابية مغ ِقبل الّجولة و مؤسداتيا السختمفة، كالحقػؽ البيئية 
حيث يسكغ أف يكػف ليا إحراءات كسية خاصة  (عمى سبيل السثاؿ)و الحق في الّرحة

بانبعاثات اليػاء و الساء و أثخىا عمى األفخاد،وحق التقاضي و السحاسبة الحؼ تػفخه حخية 
استقاء السعمػمات لو أكبخ األثخ في مجاؿ الّجعع و الّجفاع االيجابي السباشخ عغ الحقػؽ 

.  االقترادية و االجتساعية و الثقافية

        ويعتبخ الحق في السعخفة الػجو اآلخخ لحخية التعبيخ، فحخية التعبيخ في معشاىا السباشخ 
ىي حق األشخاص في أف يعّبخوا عغ آرائيع و أفكارىع، و ىػ ما يحتػؼ ضسشيًا عمى حق متمقي 
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ىحه األفكار و اآلراء و السعمػمات في وجػد سبل و مشافح تتجفق مغ خبلليا، بعيجًا عغ الّتجخل مغ 
فحخية التعبيخ ال تقترخ فقط عمى حخية األفخاد في التعبيخ عغ . قبل الحكػمة أو غيخىا مغ األفخاد

. 21آرائيع و إّنسا تذسل أيزًا حق تمقي اآلخخيغ ليحه اآلراء السعبخ عشيا في حخية

، بالشدبة لمجانب اإلنداني تقّجـ السعمػمات خجمات جميمة مغ خبلؿ الكذف          فعمى العسـػ
عغ أوضاع و حقائق أناس كاف مغ السسكغ أْف تصػييع مجاىل الشدياف، لػال السعمػمات التي 

فكع مغ مخات كذفت معمػمة تست إتاحتيا . أضيخت أوضاعيع و رسست صػرة صادقة لسآسييع
عغ حالة و أوضاع أشخاص عاجديغ وقفػا حيارػ إزاء مآسييع الخاصة دوف اىتساـ بيع، حّتى تعَّ 

. إضيار حالتيع مغ خبلؿ ىحه السعمػمة أو تمظ

        و كع مغ مخات تغيخت فييا خصط و بخامج و سياسات لجوؿ بدبب الكذف عغ معمػمات 
حػؿ حاالت فخدية لذيػخ عاجديغ أو نداء أو أشفاؿ تعخضػا لئلجحاؼ واإلىساؿ و الطمع، ومكثػا 

في بيػتيع يشتطخوف األمل حّتى أفخجت السعمػمة عغ أوضاعيع، و كع مغ مخات تعّجلت أنطار 
.  الحكػمات بدبب معمػمات عغ حاالت ألشخاص نذؤوا في ضل العجد و السخض و الخػؼ

 .حخية تجاول السعمهمات و البحث العمسي: السظمب الثاني

 السعمػمات إحجػ الحقػؽ األساسية التي تختبط بذكل وثيق بسدتقبل تعتبخ حخية تجاوؿ        
التقّجـ العالسي و التشسية، و يجيغ التقّجـ العالسي الخاىغ ببمػغو ىحا السدتػػ مغ االنجازات و 

االبتكارات و االختخاعات، التي تفػؽ مجسل ما أنتجتو البذخية مشح فجخ التاريخ، إلى مقجار ما أتيح 
لمبذخ في القخف العذخيغ و مصمع القخف الحادؼ و العذخيغ مغ عمـػ و معارؼ وفختيا وسائط 

فالتقجـ . االتراؿ الحجيثة و دعستيا الذبكة االلكتخونية الّجولية و ثػرة االتراؿ و الثػرة السعمػماتية
العالسي الخاىغ أساسو تػافخ السعمػمات، إذ تػجج عبلقة واضحة بيغ تختيب الّجوؿ مغ حيث التقّجـ 

.  22و مدتػياتيا مغ حيث االنفتاح و إتاحة السعمػمات في ضل الّجيسقخاشية

                                                             
. 28أحسج سيف اإلسبلـ و كخيع خميل، مخجع سبق ذكخه، ص-  21
 .5ص، اسساعيل سخاج الجيغ، مخجع سبق ذكخه- 22
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        إّف السعمػمات معيغ لمسعخفة، و ىي التي تبشى عمى أساسيا قخارات صحيحة، أوىي 
األساس الحؼ يجعل التػصل إلى القخارات الرحيحة مسكشا، و يعػد الفزل إلييا في الدخعة 

و تسثل حخية تجاوؿ السعمػمات أساسا لجفع عجمة التقّجـ . السحىمة لمتصػر العمسي في العالع
العمسي،و الّجوؿ التي ال تتيح السعمػمة تزعف نفديا، و ُتجيد عمى شخوط و إمكانات التفكيخ 
لجػ مجتسعاتيا و مػاششييا، و تحـخ ذاتيا مغ التعخؼ إلى بجائل و خيارات مختمفة لمدياسات 

والخؤػ، و ال تجعل باإلمكاف ترحيح القخارات، أو التعخؼ إلى ردات الفعل عشجما تدتحكع 
. 23األزمات و السذكبلت، و كّل ذلظ يسثل بيئة داعسة لتخاكع أوضاع غيخ صحيحة

ألّنيا تجعميا مجتسعات حريشة حيغ - بذكل عاـ-         فبل تخذى السجتسعات القػية السعمػمة
تزع كّل شيء تحت السجيخ، بيشسا تقف السجتسعات التي تخذى السعمػمة عخضة لتكخيذ 

الزعف في أبشيتيا السجتسعية السختمفة، و تقف أجياليا السقبمة عاجدة عغ السشافدة في ضل غياب 
السعخفة و الحقائق، و ليذ ىشاؾ دليل عمى ضعف مجتسع أكثخ مغ تعخضو لمتػتخ أو القبلقل 

     .بدبب انكذاؼ السعمػمة أو الحقيقة

.   19أىسية حخية تجاول السعمهمات وفق مشغسة السادة: السظمب الثالث

        يزسغ اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف و العيج الجولي لمحقػؽ السجنية و الدياسية حخية 
وال تكتدي حخية السعمػمات ىحه األىسية باعتبارىا فقط حقًا .  مغ كمييسا19السعمػمات في السادة

و في محاولة إلبخاز . قائسًا بحاتو، و إّنسا ألنيا ضخورية إذا ما أريج تحقيق حقػؽ اإلنداف األخخػ 
 :24 ما يمي19تمظ األىسية، جاء في أحج تقاريخ مشطسة السادة

 

                                                             
. نفذ السكاف- 23

: متػفخ عمى السػقع. ؟ما ىي حخية السعمػمات، 19مشطسة السادة24-
- http://www.article19.org/pages/ar/freeedom of expression.html April,2012. 
(Accessed :8/5/2014. At : 17 :48).   
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: بالشدبة لؤلفخاد/ أوال

. السعمػمات أمخًا رئيديًا لتشسية و كخامة و حياة الذخزتجاوؿ عمى السدتػػ الفخدؼ تعج حخية - 

يسكغ أف يفيع الشاس ما يحيط بيع و العالع األوسع مغ خبلؿ تبادؿ األفكار و السعمػمات بحخية - 
. مع اآلخخيغ مسا يجعميع أكثخ قجرة عمى تخصيط حياتيع و أعساليع

يذعخ الشاس باألمغ أكثخ، حيث يكدبيع الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات القجرة عمى التعبيخ - 
. و إيراؿ أصػاتيع إلى دوؿ و مجتسعات أخخػ، مسا يكدبيع أيزا احتخاـ تمظ الّجوؿ والسجتسعات

: بالشدبة لمّجوؿ/ ثانيا

السعمػمات ضخورية لمحكع الخشيج و لمتقجـ تجاوؿ         عمى السدتػػ الػششي ُتعج حخية 
: االقترادؼ واالجتساعي، كسا تداىع في تحديغ آداء الحكػمة بذتى الدبل، حيث

ففي ضل . تداعج في ضساف أف تػكل ميسة إدارة الجولة إلى األشخاص األكثخ كفاءة و نداىة- 
الّجيسقخاشية و حخية تجاوؿ السعمػمات يؤدؼ الشقاش الحخ بيغ األحداب الدياسية إلى كذف نقاط 
قػة و ضعف كّل مشيا، و ىحا يسّكغ الشاخبيغ مغ اتخاذ قخاراتيع الػاعية حػؿ مغ ىػ الذخز 

. األكثخ تأىيبل إلدارة البمج و يرػتػف لرالحو بشاءًا عمى ذلظ

تجعع الحكع الخشيج مغ خبلؿ تسكيغ السػاششيغ مغ اإلشبلع عمى أداء الحكػمة و شخح - 
فإذا ما استصاع الشاس الحجيث عغ أفكارىع بجوف خػؼ و سسح لئلعبلـ . مخاوفيع لجػ الدمصات

. بتغصية ما يقاؿ، فإّف الحكػمة تربح مصمعة عمى مخاوؼ السػاششيغ و تعالجيا

. يزسغ حق الحرػؿ عمى السعمػمات إمكانية الشطخ بجقة في أؼ سياسات و تذخيعات ججيجة- 
مغ خبلؿ تجاوؿ السعمػمات و الشقاشات يدتصيع الجسيػر الحؼ لجيو آراء مفيجة حػؿ قزية ما، أف 

والتي تختار الحكػمة - بسا فييا تمظ األفكار البديصة الستجاولة في الذارع-يصخحيا عمى الحكػمة
كسا يداعج الشقاش الحخ حػؿ أؼ تذخيع عمى ضساف أف يحطى أؼ قانػف سيرجر . البعس مشيا

. الحقًا بجعع السػاششيغ، األمخ الحؼ يديج احتساؿ احتخاـ ىحا القانػف 
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حيث يداعج تجاوؿ . تذجع حخية اإلشبلع عمى السعمػمات عمى تشفيح حقػؽ اإلنداف األخخػ -  
السعمػمات عمى تحديغ الدياسة الحكػمية في كافة السجاالت، بسا في ذلظ حقػؽ اإلنداف، كسا 

تسكغ الرحفييغ و الشاشصيغ في ىحا السجاؿ مغ لفت االنتباه إلى قزايا وانتياكات حقػؽ اإلنداف 
.  و إقشاع الحكػمة باتخاذ إجخاءات حياليا

       مغ أجل كّل ىحه األسباب اعتخؼ السجتسع الّجولي بحخية تجاوؿ السعمػمات و بحق 
 . الحرػؿ عمى السعمػمات كأحج أىع حقػؽ اإلنداف

.  في الفزاء العسهميمبادئ وآليات تفعيل حخية تجاول السعمهمات: السبحث الثالث

. مبادئ حق اإلطالع عمى السعمهمات: السظمب األّول

        تعخض مبادغ حق الحرػؿ عمى السعمػمات مقاييذ األنطسة الػششية و الجولية التي 
تؤثخ في حق حخية اإلشبلع، كسا صّسست أساسًا لمتذخيع الػششي حػؿ حخية اإلشبلع أو 

الحرػؿ عمى الػثائق الّخسسية، لكشيا في الػقت نفدو قابمة لمتصبيق عمى السعمػمات التي تسمكيا 
             .     ىيئات حكػمية مذتخكة كاألمع الستحجة و االتحاد األوروبي

        و تدتشج مبادغ حخية اإلشبلع عمى السعمػمات إلى قػانيغ و قػاعج إقميسية ودولية،إضافة 
كسا تدتشج ىحه السبادغ، نتيجة . إلى السبادغ العامة لمقانػف التي تعتخؼ بيا مجسػعة األمع

، إلى الخبخة الػاسعة و العسل 19دراسات شػيمة و تحاليل و استذارات تذخؼ عمييا مشطسة السادة
قت ىحه السبادغ مغ قبل مقّخر األمع . الذامل مع مشطسات شخيكة في عجد مغ بمجاف العالع لقج صجِّ

، كسا صّجؽ عمييا السقخر الخاص لييئة الػاليات 25الستحجة الخاص عغ حخية الخأؼ و التعبيخ
. 26األمخيكية عغ حخية الخأؼ و التعبيخ

                                                             
. 43الفقخة. E/CN.63/2000/4، 2000التقخيخ الدشػؼ لعاـ - 25
. 3(B)2الفرل .L/VII  .OEA/Ser.106، 1999التقخيخ الدشػؼ لعاـ- 26
ىيئة غيخ حكػمية تتػجو ببخنامج أبحاثيا ونذخاتيا، وحسبلتيا وتجخبلتيا القانػنية إلى الخقابة في مختمف " ىي19مشطسة السادة* 

كسا تخاقب االستجابة الفخدية لمجوؿ مع القػاعج الجولية لحساية حق حخية التعبيخ، وتعسل عمى السدتػػ الحكػمي و مع . أشكاليا
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مجسػعة مغ السبادغ الجولية لحق الحرػؿ عمى السعمػمات،وتزع *19        تقّجـ مشطسة السادة
قاعجة تسكغ أّيا كاف مغ معخفة ما إذا كانت القػانيغ الّجاخمية تجيد الحرػؿ برػرة واضحة عمى 

تعخض تمظ السبادغ بػضػح ودقة الصخائق التي يسكغ الحكػمات مغ خبلليا تحقيق . وثائق رسسية
إّف السبادغ التي . 27أقرى حج مغ االنفتاح، األمخ الحؼ يتػافق وأفزل القػاعج الجولية ومسارستيا

سشػردىا الحقا ميسة كقػاعج إلقخار حق الحرػؿ عمى السعمػمات في أية دولة، لكشيا ال تكفي 
وحجىا، فسغ الزخورؼ استعساليا مغ قبل أفخاد يقػمػف بالحسبلت،ومغ قبل السحاميغ ومسثمي 

كسا يجب أف تصبق ىحه السبادغ وفق ضخوؼ كّل . الذعب السشتخبيغ ومػضفي القصاع العاـ
.  مجتسع، ومغ قبل أشخاص يعخفػف أىسيتيا ويمتدمػف الذفافية في الحكػمة

 مثل ىحه السبادغ كسداىسة لتحديغ 28* ومشطسات دواية أخخػ 19        وتشذخ مشطسةالسادة
وتتمخز مبادغ حق الحرػؿ عمى السعمػمات  .الحكع ومدؤوليتو ولتعديد الّجيسقخاشية عبخ العالع

: 29في األتي

: الكذف السصمق عغ السعمػمات/ أّوال

        يختكد مبجأ كذف السعمػمات السصمق عمى القخيشة القائمة، إّف كّل السعمػمات تربح 
يحفع ىحا السبجأ األسذ الجػىخية التي . (أنطخ السبجأ الخابع )مػضػع كذف إاّل في حاالت محجدة

تبخز مفيـػ حخية اإلّشبلع و يجب أف يزاؼ ىحا السفيـػ إلى الّجستػر لكي يكػف حق الحرػؿ 

                                                                                                                                                                                                          

مغ (19)إسسيا وىجفيا مغ السادة التاسعة عذخة19و تأخح السادة. الحكػمات مغ أجل تخويج احتخاـ أشسل ليحا الحق األساسي
". اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف

27-http://www.articl19.org/resources/php/resource/1997/ar.April27th.2012. 
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إّف ىجؼ التذخيع في السقاـ األّوؿ ىػ . عمى الػثائق الّخسسية واضحًا و مغ الحقػؽ األساسية
. تصبيق الكذف السصمق في السسارسة

        عمى الييئات العامة التداـ كذف السعمػمات، كسا يحق لكّل عزػ في السجتسع الحرػؿ 
و ال يتصمب تصبيق ىحا . عمييا، و يدتفيج مغ ذلظ أيزًا كّل شخز يجج نفدو ضسغ حجود البمج

الحق مغ قبل األفخاد أّؼ اىتساـ معّيغ بالسعمػمات، فعمى الييئات الّخسسية التي تسشع الذعب 
أواألفخاد مغ الػصػؿ إلى السعمػمات، أف تتحسل السدؤولية في تبخيخ رفزيا في كّل مخحمة مغ 

بسعشى آخخ، عمى الييئات الّخسسية العاّمة أف تػضح أّف السعمػمات التي تستشع عغ . اإلجخاءات
: إباحتيا تأتي ضسغ نصاؽ نطاـ االستثشاءات السحجود كسا ىػ مفّرل فيسا يمي

 :التفديخات -1

" حيث تتزسغ. عمى نحٍػ واسع" الييئات العامة" و " السعمػمات"       يجب أف تفدخ 
جسيع الػثائق التي تحتفع بيا الييئة العامة، برخؼ الشطخ عغ الحالة التي تحفع فييا  " السعمػمات

إذا كاف مقجما مغ قبل الييئة العامة أومغ  )، و مرجرىا(الخ...وثيقة،شخيط، تدجيبلت إلكتخونية )
يجب أف يصبق القانػف كحلظ عمى الػثائق . و تاريخ وضعيا أو إنتاجيا (قبل أية ىيئة أخخػ 

. السرّشفة سّخية، كسا يجب إخزاعيا الختبار الػثائق األخخػ نفدو

عمى الخجمة التي " الييئة العامة"        ألغخاض كذف السعمػمات، يجب أف يخّكد تفديخ 
الييئة " ليحه الغاية، يجب أف يتزسغ تفديخ . تؤمشيا، بجال مغ أف يخكد عمى التعييشات الّخسسية

جسيع فخوع و مدتػيات الحكػمة التي تذسل الحكػمة السحمّية و الييئات السشتخبة والييئات " العامة
يتزسغ . العاممة في ضل تكميف رسسي، إضافة إلى الرشاعات السؤّمسة و شخكات القصاع العاـ

كريانة )التفديخ كحلظ الييئات القزائية و ىيئات القصاع الخاص التي تقـػ بأشغاؿ عامة 
. (الصخقات و أعساؿ الدكظ الحجيج

        فزبًل عغ ذلظ يجب أف يذسل التفديخ ىيئات القصاع الخاص التي تسمظ معمػماٍت يسكغ 
وعمى السشطسات .  عغ أىع السرالح العاّمة، كالبيئة والرّحةالزخرأف ُيخفَِّس كذفيا خصخ 



30 

 

السذتخكة في ما بيغ الحكػمات أف تكّػف مػضػع أنطسة حخّية اإلشبلع السؤّسدة عمى السبادغ 
. السحكػرة في ىحه الساّدة

 : تمف الػثائق -2

        لمحفاظ عمى سبلمة الػثائق وضساف تػافخىا، يجب أف يشز القانػف عمى أّف مشع 
كسا يجب أف يتشاوؿ ىحا القانػف أقل عجد . الحرػؿ عمى الػثائق أو تمفيا عسجًا ىػ عسل جخمي

مغ القػاعج الستعّمقة بريانة الػثائق وحفطيا مغ ِقَبِل ىيئات عاّمة، إذ يتصمب مغ ىحه الييئات 
إضافة إلى . تخريز مرادر مالية كافية واىتسامًا يزسغ حفع الػثائق العامة عمى نحػ مشاسب

ذلظ، ومغ أجل مشع أؼ محاولة لمتبلعب في ىحه الػثائق أو التعجيل فييا، يجب تصبيق إلدامية 
. (كذف الشدخ فقط)كذف ىحه الػثائق نفديا وليذ كذف السعمػمات التي تتزسشيا فقط

:  وجػب نذخ السعمػمات/ ثانيا

        ال تعشي حخية اإلشبلع أف ُتسّكغ الييئات العاّمة مغ شمب السعمػمات فقط، بل ىي تعشي 
كحلظ أف تشذخ ىحه الييئات وتعّسع عمى نحػ واسع وثائق ذات أىّسية ججية لمجسيػر،عمى أال يحج 

فيجب أف يتشاوؿ القانػف في الػقت . مغ كذفيا إال ضػابط مشصقية مبشية عمى السرادر والقجرات
. عيشو مػجبًا عامًا لمشذخ وفئات أساسية مغ السعمػمات التي يجب نذخىا

: عمى الييئات العامة أف تشذخ كحٍج أدنى، فئات السعمػمات التالية

معمػمات إدارية حػؿ سبل عسل الييئة العاّمة، تتزسغ التكاليف، واألىجاؼ، والحدابات  -
الخ، وبخاصة حيغ تؤّمغ الييئة العامة خجمات مباشخة ...السجققة، والقػاعج، واإلنجازات 

. لمذعب
معمػمات حػؿ كّل شمب أو شكػػ أو عسل مباشخ يسكغ أف يخػ السػاششػف أنو عمى عبلقة  -

. بالييئة العاّمة
تػجيو يتعّمق بإجخاءات يدتصيع األفخاد عمى أساسيا السذاركة في الدياسة العاّمة والسذاريع  -

. القانػنية
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.  أنػاع السعمػمات التي تحتفع الييئة بيا والحاالت التي ُتحفُع بيا -
مزسػف أؼ قخار أو سياسة قج يؤّثخاف في الذعب، مع إضيار أسباب اتخاذ القخار وخمفية  -

. السػاد السيّسة التي استعسمت لرػغو
: التخويج لحكػمة االنفتاح/ ثالثا

        إذا ما أرادت الييئات العاّمة أف تحّقق أىجاؼ تذخيع حخية اإلشبلع عمى السعمػمات فسغ 
وبالفعل،ُتطيخ التجخبة . الزخورؼ تػعية الذعب عمى حقػقو وتخويج ثقافة االنفتاح ضسغ الحكػمة

لحلظ تعج . في مختمف البمجاف أف الخجمة العامة الستخّدية يسكشيا أف ُتزِعَف أكثخ التذخيعات تصػراً 
وىحه مػضػعات تختمف األنذصة . أنذصة التخويج مغ السكّػنات األساسية لشطاـ حخية اإلشبلع

الخاّصة فييا مغ بمج إلى آخخ، اعتسادًا عمى عػامل عجة،كصخيقة تشطيع الخجمة السجنية، 
وااللتدامات األساسية لحخية الكذف عغ السعمػمات، ومدتػيات معخفة الكتابة والقخاءة، ودرجة 

. يتصّمب ىحا السبجأ إذًا تػفيخ السػارد السشاسبة واالىتساـ بتخويج أىجاؼ التذخيع. الػعي لجػ الذعب

        عمى القانػف الشسػذجي لحخية الحرػؿ عمى السعمػمات أف يّتخح، عمى األقل، تجابيخ 
مدتقبمية في التخبية العاّمة ونذخ السعمػمات تتعمق بسجاؿ السعمػمات الستػافخة وبحقػؽ الحرػؿ 

وتعج وسائل اإلعبلـ في البمجاف ذات السدتػػ السشخفس في . عمييا وبدبل تصبيق ىحه الحقػؽ 
كسا يشبغي التعّسق . تػزيع الرحف ونذخ السعخفة، وسيمة بالغة األىّسية لمتخبية و نذخ السعمػمات

لحلظ، وفي أحدغ . في ابتجاع الػسائل البجيمة، كاالجتساعات السحمية ووحجات األفبلـ الجّػالة
الحاالت،يجب أف تتػّلى أنذصة كيحه ىيئات عاّمة مشفخدة وىيئات رسسية معّيشة خريرًا ومسّػلة 

فتكػف ىحه الييئات الخسسية إّما تمظ التي تجرس شمبات السعمػمات أو تمظ الُسشذأة . عمى نحٍػ واؼٍ 
. خريرًا بيجؼ نذخىا

.  تشاوؿ ثقافة الدّخية الخسسية مغ خبلؿ التجريب -

        يجب أف يكفل القانػف لعجد مغ األجيدة حق مػاجية مذكمة ثقافة الدخية الخسسية في 
الحكػمة، عمى أف تتزّسغ ىحه األجيدة شخشًا أساسيًا ىػ أّف تجرب الييئات العاّمة مػّضفييا عمى 
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حخّية اإلشبلع، وأف يخكد ىحا التجريب عمى أىسية حخية اإلشبلع واآلليات اإلجخائية لمػصػؿ إلى 
كسا يجب أف ُيحّجد مجاؿ حساية . السعمػمات وسبل الحفاظ عمى الػثائق والحرػؿ عمييا بفاعمية

.  السخِبخ، وأؼ نػع مغ السعمػمات يصمب إلى الييئة نذخىا

        عمى الييئة الخسسية السدؤولة عغ التخبية العاّمة أف تؤدؼ دورًا ميّسًا في تخويج االنفتاح 
فسغ السحتسل أف تقجـ السبادرات إلى الييئات العامة التي تعسل جيجًا وإلى . ضسغ الحكػمة

الحسبلت التي تػاجو مذاكل الدخية وإلى حسبلت التػاصل، حػافد تذّجعيا عمى تحديغ 
ىشاؾ احتساؿ آخخ ىػ تػجيو تقخيٍخ سشػؼ إلى . أدائيا،وفي السقابل يسكغ أف تشتقج الييئات الستخىمة

البخلساف أو الييئات البخلسانية حػؿ السذاكل واإلنجازات الستبّقية، وقج يتزّسغ كحلظ التجابيخ 
الستخحة لتحديغ سبل وصػؿ الذعب إلى السعمػمات وأية قيػد متبّقية تحػؿ دوف التجّفق الُحخ ليحه 

السعمػمات التي تّع تحجيجىا، و يسكغ أف يذيخ أيزًا إلى التجابيخ التي يجب اتخاذىا في الدشة 
. يجب أف تذّجع الييئات العاّمة عمى اعتساد رمػز داخمية حػؿ الػصػؿ إلى السعمػمات. السقبمة

: نصاؽ االستثشاءات السحجود/ رابعا
        عمى الييئات العاّمة أف تدتجيب لجسيع الصمبات الفخدية لمحرػؿ عمى السعمػمات،إاّل إذا 

وال يبّخر رفس . ارتأت الييئة أف ىحه السعمػمات تقع ضسغ نصاؽ الحكع السحجد لبلستثشاءات
كذف السعمػمات إاّل إذا أضيخت الييئة العاّمة أّف السعمػمات تتػافق واالختبار الراـر الثبلثي 

. األقداـ

 :االختبار الثبلثي األقداـ -1

. يجب أف يختبط كذف السعمػمات باليجؼ الذخعي السحكػر في القانػف - 

 .عمى كذف السعمػمات أف ييّجد بالتدّبب في إيحاء ممسػس ليحا اليجؼ- 

 .كسا يجب أف يكػف الزخر باليجؼ أكبخ مغ السرمحة العامة في الحرػؿ عمى السعمػمات- 
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        يجب عجـ استبعاد أية ىيئة عاّمة مغ نصاؽ القانػف، حتى لػ كانت أكثخية أعساليا تقع 
أؼ الدمصة التشفيحية والدمصة )ويصّبق ىحا عمى جسيع سمصات الحكػمة . ضسغ نصاؽ االستثشاءات

(. بسا في ذلظ، مثبًل، أعساؿ ىيئات األمغ والجفاع)، كسا عمى أعساليا (التذخيعية والدمصة القزائية
ويجب تبخيخ عجـ الكذف عغ السعمػمات وفق كّل حالة، ال يسكغ تبخيخ التقّيج الحؼ ييجؼ إلى 

.          حساية الحكػمات مغ اإلحخاج أو التذييخ بخخؽ القانػف 

: األىجاؼ القانػنية السبّخرة لبلستثشاءات -2
        يجب أف يتشاوؿ القانػف الشسػذجي لحق الحرػؿ عمى السعمػمات قائسة كاممة مغ 

األىجاؼ القانػنية السفّرمة التي تبّخر استثشاًء ما، كسا يجب أف تتزّسغ ىحه البلئحة السرالح التي 
ف أساسًا قانػنيًا لخفس الكذف عغ الػثائق وحدب، وأف تحّجد السدائل السػجبة، كتشفيح القانػف  تكػِّ
والدّخية، واألمغ الػششي، والدّخية التجارية وغيخىا، والدبلمة العامة والفخدية، وفاعمّية الحكػمة في 

. اتخاذ القخارات ونداىتيا

        ويجب أف ُتصخح االستثشاءات بجّقة مغ أجل تجّشب تزسيشيا مػاد ال تزّخ فعبًل بالسرمحة 
ومغ . السذخوعة، إذ يجب أف تتأسذ عمى مزسػف محّجد بجاًل مغ أف تتأسذ عمى نػع الػثيقة

أجل أف تتػافق االستثشاءات مع ىحا السعيار، يجب أف يحجد وقتيا عشج االقتزاء، فسثبًل، يسكغ أف 
. يختفي تبخيخ ترشيف السعمػمات عمى أساس األمغ الػششي بعجما ييجأ الخصخ الحؼ كاف ييّجده

 : تػافق الخفس واختبار الزخر الجػىخؼ  -3

ففي .         ليذ كافيًا أف تكػف السعمػمات ضسغ نصاؽ اليجؼ الذخعي السحكػر في القانػف 
بعس الحاالت، يسكغ الكذف أف يفيج اليجؼ ويزخه في آف معًا، فكذف الفداد في الجير يطيخ 

أوؿ وىمة أّنو يزعف الجفاع الػششي، لكشو في الػاقع يداعج مع الػقت عمى إلغاء الفداد وتعديد 
ولكي يكػف عجـ الكذف قانػنيًا في مثل ىحه الحاالت يجب أف تدبب اآلثار . القػات السدّمحة

 .الػاضحة لكذف السعمػمات ضخرًا جػىخيًا لميجؼ
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:  أسبقية السرمحة العاّمة -4

        حتى لػ كاف ضاىخًا أف كذف السعمػمات يسكغ أف يؤّثخ تأثيخًا سمبيًا جػىخيًا في اليجؼ 
فسثبًل، يسكغ . الذخعي، يجب أف ُتكذف ىحه السعمػمات إذا كانت إيجابيات الكذف تفػؽ الدمبيات

أف تكػف بعس السعمػمات خاّصة بصبيعتيا لكشيا في الػقت عيشو تكذف أعمى درجات الفداد في 
في حاالت كيحه، يجب أف يقاس الزخر السمحق باليجؼ القانػني بسقجار السرمحة . الحكػمة

وحيغ تكػف ىحه السرمحة السحققة أعطع . العاّمة التي يسكغ أف تتحقق مغ جخاء إعبلف السعمػمات
. مغ الزخر، عمى القانػف أف يؤّمغ كذف السعمػمات

: إجخاءات تدييل الػصػؿ إلى السعمػمات/ خامدا
ضسغ الييئة :         يجب أف تحّجد عسمية إعصاء السعمػمات بحدب الصمب عمى مدتػيات ثبلثة
وعشج . العاّمة، أو عبخ المجػء إلى الييئات اإلدارية السدتقّمة، أو عبخ المجػء إلى السحاكع

عمى ضخورة ضساف الحرػؿ عمى السعمػمات  [كحا باألصل]الزخورة،يجب أف تشّز الشرػص
كاممة مغ قبل بعس األشخاص الحيغ ال يجيجوف القخاءة أو الكتابة مثبًل، أو الحيغ ال يجيجوف المغة 

. التي ُكتَبت فييا الػثيقة أو الحيغ يعانػف إعاقة كالعسى

        و يجب أف ُيصمب إلى جسيع الييئات العامة أف تشذئ أنطسة داخمية مفتػحة يسكغ 
ويجب أف ُتعيِّغ الييئات العاّمة . استعساليا لزساف حق السػاششيغ في الحرػؿ عمى السعمػمات
. شخرًا مدؤواًل لسعالجة مصالب كيحه وتأميغ تػافقيا مع القانػف 

        و يجب أف ُيصمب أيزًا إلى جسيع الييئات العاّمة مداعجة األشخاص الحيغ تتعّمق 
مصالبيع بسعمػمات مشذػرة أو تكػف مصالبيع غيخ واضحة أو مفخشة الرخاحة أو تكػف بحاجة 

مغ جية أخخػ، يسكغ لمييئات العاّمة أف تخفس السصالب غيخ الججية أو . إلى إعادة صياغة
وال يتعيغ عمى ىحه الييئات أف تؤمغ لؤلفخاد السعمػمات الرادرة في مشذػر ما، . السدعجة مشيا

كسا يجب أف يتشاوؿ القانػف السيمة . وفي ىحه الحالة تخشج الييئة الفخد إلى مرجر الشذخ فقط
 .السحجدة لسعالجة الصمبات وُيخفق كل رفس بإشعار خصي مبّخر ومقشع
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: أصػؿ االستئشاؼ -
        حيغ يقتزي األمخ، يجب أف يزسغ القانػف شخوَط إجخاء استئشاؼ داخمي أماـ سمصة 

ويحتسل أف تكػف ىحه الييئة مػجػدة كالسفّػض . عميا معّيشة بإمكانيا أف تشطخ في القخار األساسي
البخلساني لحساية حقػؽ السػاششيغ أومفّػضية حقػؽ اإلنداف، أو تكػف ىيئة أّسدت خريرًا ليحا 

وفي كمتا الحالتيغ،عمى الييئة التداـ بعس القػاعج والتسّتع ببعس الدمصة، كسا يجب . الغخض
ضساف استقبللية ىحه الييئة رسسيًا وبسػجب اإلجخاءات التي مغ خبلليا يتّع تعييغ رئيذ السجمذ 

 .أو رؤسائو

        ُتحّجد التعييشات مغ قبل ىيئات مسثمة، كالكتل الشيابية الحدبية، وتكػف العسمية مفتػحة 
و عمى األشخاص السعشّيػيغ في ىيئات مساثمة . وتدسح بتجّخل الذعب بسا يخز التخشيحات مثبلً 

احتخاـ القػاعج الرارمة لمسيشة واالستقبللية والكفاءة، وأف يكػنػا مػضػع نداع صاـر لقػاعج 
. السرمحة

        يجب أف يدتأنف اإلجخاء الُسعتسج مغ قبل الييئة اإلدارية في معالجة شمبات السعمػمات 
وىحا يزسغ تسكيغ كّل أفخاد السجتسع مغ إّتباع ىحا . التي ُرفزت، بصخيقة فّعالة وبأقل كمفة مسكشة

. اإلجخاء، ويزسغ عجـ زعدعة التأخيخ السفخط ىجَؼ شمِب السعمػمات في بادغ األمخ

        يجب أف تسارس الييئة اإلدارية كامل سمصتيا في أؼ استئشاؼ يتزّسغ القجرة عمى إكخاه 
الذيػد، واألىّع أف تصمب مغ الييئة العاّمة تدويجىا بأية معمػمات أو وثائق لمشطخ فييا وتبخيخىا 

.  عشج الزخورة في غخفة السذػرة

       عشج االنتياء مغ التحقيق، عمى الييئة اإلدارية أف تتسّتع بدمصة تدسح ليا باستبعاد 
االستئشاؼ وأف تصمب مغ الييئة العامة كذف السعمػمات وأف تعّجؿ األعباء التي فخضتيا،كسا 

أو أف تفخض /يسكشيا أف ُتعاِقب الييئة العامة لدمػكيا الحؼ يحػؿ دوف التقّجـ عشج التبخيخ، و
. الخسـػ عمى الييئات العاّمة الستعمقة باالستئشاؼ
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        و عمى الييئة اإلدارية أف تتسّتع بدمصة تدسح ليا باإلحالة إلى السحاكع، تمظ الحاالت 
يسكغ . التي يطيخ بالجليل أنيا تحػؿ دوف الػصػؿ إلى السعمػمات أو تقِجـ عمى تمف الػثائق عسجاً 

لمذخز والييئة العامة االستئشاؼ أماـ السحاكع ضّج قخارات الييئة اإلدارية، ويذسل ىحا االستئشاؼ 
. الحق الكامل في إعادة الشطخ في القزية

: تكاليف الحرػؿ عمى السعمػمات/ سادسا

        يجب أاّل تكػف كمفة نيل حق الػصػؿ إلى السعمػمات التي تحتفع الييئات العامة بيا 
وإذا سّمسشا أّف الدبب . باىطة عمى نحػ يخدع الشاس عغ التقجـ بصمبات لمػصػؿ إلى السعمػمات

الجػىخؼ الكامل وراء قػانيغ حخية اإلشبلع ىػ تذجيع الحرػؿ عمى السعمػمات، فإنو لسغ 
وعمى أية حاؿ، تذيخ التجخبة في عجد مغ . الػاضح أف فػائج االنفتاح الصػيمة األمج تتخصى الكمفة

الجوؿ أّف تكاليف الػصػؿ إلى السعمػمات ليدت وسائل فّعالة إلى الحج الحؼ يعادليا بكمفة نطاـ 
.  حخية اإلشبلع

        لقج اسُتخجمت أنطسة مختمفة في العالع تزسغ عجـ ارتجاع شالبي السعمػمات بدبب 
فقج استعسل في بعس الجعاوػ القزائية نطاـ ثشائي األقداـ يتزّسغ رسػمًا بديصة لكل . التكاليف

يجب التخّمي عغ . شمب، ورسػمًا متجّرجة وفق الكمفة الحالية الستخجاع السعمػمات والتدود بيا
والتي تخّجح ما )الخسـػ الستجّرجة أو خفزيا قميبًل عشج شمب معمػمات خاّصة أو لمسرمحة العاّمة 

ففي بعس الجعاوػ القزائية، ُتفخض رسـػ عالية عمى . (إذا كاف شمب السعمػمات متعّمقًا بشذخىا
 .الصمبات التجارية كػسيمة لجعع شمبات السرمحة العامة

 :االجتساعات السفتػحة لمعاّمة/ سابعا

        تتزّسغ حخّية اإلشبلع حق الذعب في معخفة العسل الحؼ تقـػ الحكػمة بو نيابًة عشو كسا 
لحلظ عمى التذخيع الستعّمق بحخية اإلشبلع أف يدتشج . يحق لو السذاركة في عسميات اتخاذ القخار

.  إلى قخيشة قائمة بػجػب فتح اجتساعات الييئات الحكػمية أماـ الجسيػر
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مبجئيًا، وفي ىحا الدياؽ، عمى مسارسة سمصة اتخاذ القخار كي ال « حاكسة»        تجّؿ عبارة 
ال تعتبخ المجاف الدياسية التي تجسع أفخاد حدب واحج . تكػف الييئات التي تقجـ الشرائح محسية

ومغ جية أخخػ، يسكغ أف تذسل ىحه الييئات اجتساعات الييئات السشتخبة ولجاِنيا . ىيئات حاكسة
ومجالذ التخصيط والتقديع ومجالذ الجيات الخسسية العاّمة والتخبػية إضافة إلى وكاالت التشسية 

.  الرشاعية

فتشدب مبجئيًا وفي ىحا الدياؽ إلى االجتساعات الخسسية، أؼ الجعػة « اجتساع»       أما عبارة 
والعػامل التي تذيخ إلى قانػنية االجتساع السشعقج . الخسسية لييئة عامة بيجؼ إدارة أعساؿ عاّمة

. ىي اكتساؿ الشراب القانػني وتصبيق قػاعج اإلجخاءات القانػنية

       إّف اإلخصار باالجتساعات ضخورؼ كي يتسّكغ الذعب مغ السذاركة، ويقتزي القانػف أف 
. تكػف مّجة اإلخصار لبلجتساعات كافية ليتسّكغ الذعب مغ الحزػر

        يسكغ أف تكػف االجتساعات مغمقة، لكغ فقط وفق إجخاءات معتسجة وفي حاؿ وجػد أسباب 
وأؼ قخار حػؿ إغبلؽ االجتساع يجب أف يكػف اتخاذه مفتػحًا أماـ الذعب، كسا . كافية إلغبلقيا

ويسكغ أف تتزّسغ . يجب أف يفػؽ عجد مبّخرات االجتساعات السغمقة الئحة استئشاؼ قاعجة الكذف
أسباب اإلغبلؽ، في حاالت معيشة، الرّحة العامة والدبلمة العامة،وتصبيق القانػف 

. أوالتحقيقات،وقزايا السػضفيغ والسدتخجميغ، والدّخية، وقزايا تجارية، واألمغ الػششي

: أسبقية الكذف عغ السعمػمات/ ثامشا
        يقتزي قانػف حخية اإلشبلع تفديخ تذخيعات أخخػ ذات صمة بقجر اإلمكاف وبصخيقة 

وعشج تعّحر ذلظ، يجب أف يكػف أؼ تذخيع آخخ متعّمق بسعمػمات تحتفع . تتػافق مع نرػصيا
. الحكػمة بيا خاضعًا لمسبادغ التي يقـػ التذخيع الستعّمق بحخية اإلشبلع عمييا

       عمى نطاـ االستثشاءات الحؼ يشّز قانػف حخية اإلشبلع عميو أف يكػف مفيػمًا، وأف ال 
أال تعتبخ قياـ السػضفيغ بكذف - برفة خاصة-تجيد قػانيغ أخخػ تحجيجه، وعمى  قػانيغ الدخية 

وعمى األمج . السعمػمات التي شمب إلييع كذفيا بشاًء عمى قانػف حخية اإلشبلع عسبًل غيخ قانػني
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الصػيل، يجب االلتداـ بجعل جسيع القػانيغ الستعّمقة باإلشبلع متػافقة والسبادغ الجاعسة لقانػف 
. حخية اإلشبلع

       إضافة إلى ذلظ، يجب حساية السػضفيغ مغ العقػبات في حاؿ كذفيع السعمػمات وفقًا 
لحخية شمب اإلشبلع، وضسغ حجود السعقػؿ وبحدغ نّية، حتى ولػ اتزح بالتالي أف السعمػمات 

وفيسا عجا ذلظ، فإف ثقافة الدخية التي تذسل ىيئات حاكسة عجيجة عمييا أف . ليدت مػضػع كذف
تراف، كسا عمى السػّضفيغ أف يحتخسػا كثيخًا في ما يختز بصمبات السعمػمات وتجّشب أية 

. مخاشخ شخرية

: حساية السخبخ عغ السعمػمات/ تاسعا
       يجب حساية األفخاد مغ أية عقػبات قانػنية أو إدارية أو عقػبات تتعّمق بالعسل لكػنيع 

في ىحا الدياؽ، اقتخاؼ جـخ أو عجـ « خخؽ القانػف »تذسل عبارة . أفذػا معمػمات حػؿ السخالفات
االلتداـ بسػجب قانػني أو عجـ إحقاؽ الحق، أو تمقي رشػة أو في حاؿ عجـ األمانة واإلساءة 

تذسل العبارة كحلظ حاالت التيجيج الخصيخ . البالغة في استعساؿ اإلدارة في إشار ىيئة عامة
. لمرحة أو لمدبلمة أو لمبيئة إذا ارتبط ذلظ بخخؽ فخدؼ لمقانػف 

       يجب أف يدتفيج السخبخوف مغ الحساية ما دامػا يعسمػف بحدغ نية وبشاًء عمى اعتقاد معّمل 
ويجب أف . بأّف السعمػمات كانت صحيحة إلى حّج كبيخ وأنيا كذفت دالئل حػؿ خخؽ القانػف 

تصّبق حساية كيحه حتى ولػ كاف الكذف عغ تمظ السعمػمات انتياكًا لستصمبات قانػنية أومختّرة 
.  بالعسل

        إف تػفيخ الحساية لمسخبخيغ في بعس الجوؿ مذخوط بستصمبات إفذاء السعمػمات عغ 
وفي حيغ تكػف ىحه الذخوط مبلئسة عسػمًا، يجب أف تتػافخ . بعس األفخاد أو الييئات السقّرخة

الحساية حيغ تتصمب السرمحة العامة كذف السعمػمات مغ قبل أفخاد آخخيغ أو حتى  مغ قبل 
. وسائل اإلعبلـ
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في ىحا الدياؽ الحاالت التي تصغى الفػائج فييا عمى « السرمحة العامة»        تذسل عبارة 
. األضخار، أو حيغ تكػف الػسيمة البجيمة إلفذاء السعمػمات ضخورية لحساية مرمحة أساسية

ويصّبق ىحا مثبًل في الحاالت التي يكػف السخبخوف فييا بحاجة إلى حساية مغ ثأٍر،أو حيغ تكػف 
السذكمة غيخ قابمة لمحل بػسائل قانػنية، أو مع وجػد سبب استثشائي جاد لكذف 

السعمػمات،كتيجيج ُمحِجؽ بالرّحة العامة أو الدبلمة العامة أو حتى حيغ يكػف ىشاؾ خصخ في 
 . إخفاء أو إتبلؼ دليل حػؿ عسمية فييا خخؽ لمقانػف 

. آليات تفعيل حخية تجاول السعمهمات: السظمب الثاني

        إّف ضساف مسارسة الحق في تجاوؿ السعمػمات يدتمـد وضع آليات عسمية تسّكغ مغ 
يتسحػر ىحا السبحث حػؿ اإلجخاءات الػاجب . التصبيق الفعمي لئلشار القانػني الستعمق بيحا الحق

اتخاذىا لتعديد مسارسة الحق في الحرػؿ عمى السعمػمة، كسكانة التكػيغ و دور التػثيق،كحلظ 
شخؽ الّمجػء و : الزسانات الػاجب تػفيخىا لحساية الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات، مغ مثل

الصعغ الستػفخة في حالة عجـ االستجابة لصمب الحرػؿ عمى السعمػمات،والعقػبات التي يسكغ 
.   التشريز عمييا في ىحا اإلشار

: اآلليات الّجولية لتفعيل حخية تجاوؿ السعمػمات/ أوال

        بحكع السياـ اإلندانية السػكمة إلى مشطسة اليػندكػ و دورىا في حساية الدمع واألمغ 
الجولييغ و إنساء العبلقات الػّدية عمى السدتػػ الثقافي، يعتبخ الحق في الػلػج إلى السعمػمات مغ 

: 30بيغ التحّجيات التي تجافع عشيا، و عمى ىحا األساس تقـػ بػ

 .التكخيذ الّجولي لحق الػلػج إلى السعمػمات و نذخىا -
.  تجعيع التعاوف الّجولي و تقػية أسذ التذخيعات الػششية في ىحا الذأف -

                                                             
الحق في :  السشاضخة الػششية حػؿالجػانب التشطيسية والػضيفية لمحق في الحرػؿ عمى السعمػمات،فمػرونذ دوفػشيل، - 30

. 20الحرػؿ عمى السعمػمات، رافعة لمّجيسقخاشية التذاركية، مخجع سبق ذكخه، ص 
. مكمفة بسياـ التػاصل بالسكتب الجيػؼ لميػندكػ بالّخباط: فمػرونذ دوفػشيل* 
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. تصػيخ القجرات السؤسداتية و التشطيسية لتجبيخ السعمػمات -
. صيانة حقػؽ األقميات و الفئات التي تعخؼ وضعية صعبة لمػلػج إلى السعمػمات -
.  تصػيخ استعساؿ التكشػلػجيا في مجاؿ الػلػج إلى السعمػمات -
. دعع مذاريع الّجوؿ الشامية الستعمقة بتصػيخ حق الػلػج إلى السعمػمات -
. احتخاـ آجاؿ الشذخ التمقائي لمسعمػمات -
حق الػلػج إلى السعمػمات، حق مجاني، مع تحجيج و احتخاـ الحاالت االستثشائية  -

.     التي تمـد تأدية مقابل ماّدؼ لمحرػؿ عمى السعمػمات

: آليات تكخيذ حخية تجاوؿ السعمػمات في الػشغ العخبي/  ثانيا

        بجوره مخواف أبي سسخة ركد عمى فكخة مفادىا أّف إتاحة السعمػمات مدألة جػىخية في 
التشسية في العالع العخبي، إذ أّف العالع يػاجو االنتقاؿ مغ نسػذج الّجولة الخيعية إلى الّجولة 

. التشسػية،عبخ االستثسار في القصاعات السشتجة وفق نسٍط ججيج مبشي عمى السداءلة

        كسا ذكخ مخواف أبي سسخة بأّف األىع ىػ التصبيق الفعمي لمقػانيغ و ليذ سشيا،لكػنيا 
فإتاحة السعمػمات ىي حق لمسػاشغ في . عسمية مجتسعية إلنتاج مذتخؾ بيغ الّجولة و السجتسع

معخفة ما تقـػ بو مؤسدات الجولة و كيف ُيحكع و كيف تتحكع السؤسدات في حياتو، كسا حّجد 
: 31لحلظ مجسػعة مغ الذخوط تتمخز فيسا يمي

أؼ أّف :  تػفخ اإلرادة الدياسية و اإلدارة العامة التي تتسطيخ كّل يـػ في كّل قصاع -
السجتسع يفخض تصبيق قانػف الحق في الػلػج إلى السعمػمات بالصخيقة التي تتيح لمسعمػمات 

. أْف ترل لمسػاششيغ
. إتاحة السعمػمات ىي إنتاج مذتخؾ ما بيغ الّجولة و السجتسع -

                                                             
الحق في الحرػؿ :  السشاضخة الػششية حػؿإجخاءات تعديد مسارسة الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات، مخواف أبي سسخة،-  31

. 28عمى السعمػمات، رافعة لمّجيسقخاشية التذاركية ، مخجع سبق ذكخه، ص 
. مخواف أبي سسخة مجيخ فخع الحكامة بالسخكد الجيػؼ لبخامج األمع الستحجة اإلنسائي بالقاىخة* 
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االنخخاط الفعاؿ لمسجتسع السجني في حساية الحخيات و الحقػؽ السجنية و الّجفاع  -
. عشيا

. رفع مدتػػ الػعي لجػ السػاششيغ بخرػص أىسية الحق في السعمػمات -
و يقرج بيا األبػاب البلزمة لتشفيح القانػف، و التي يجب بشاؤىا : القجرات التقشية -

بذكٍل مذتخؾ ما بيغ مؤسدات الّجولة و السجتسع السجني، مع تغييخ عبلقات الّدمصة بسا في 
ذلظ مقاومة البيخوقخاشية اإلدارية و مسارسات أخخػ يجب مجابيتيا بعسٍل دؤوب بيغ 

. الدياسييغ و السجتسع السجني

        و في ضل تػجو الحكػمات العخبية نحػ تفعيل مفاىيع البّلمخكدية االقترادية والسالية 
لتتػلى  (البمجيات و الجوائخ)واإلدارية، انتقمت عسمية اتخاذ القخار بذكٍل كبيخ إلى السجالذ السحمية
و باإلضافة إلى كػف . بشفديا تحقيق التشسية الذاممة االقترادية و االجتساعية عمى أراضييا

السجالذ السحمية العبًا مذاركًا رئيديًا في إنتاج معطع البيانات التي يتع تجسيعيا وإصجارىا عمى 
السدتػػ الػششي، فإّنو يجب أف يتع بشاء إستخاتيجيات التعاوف السذتخؾ بيشيا و بيغ الحكػمة 

. 32السخكدية في مجاؿ إدارة مػارد السعمػمات السحمية

        بحيث تزسغ تمظ االستخاتيجيات جػدة عشاصخ البيانات السجسعة، و تتفادػ ازدواج 
و ىحا التحػؿ يتصمب أف يػجج في كّل بمجية . الجيػد عغ شخيق جسع السعمػمات مختيغ أو أكثخ

أوقخية أو مجتسع محّمي مكّػف معمػماتي قػؼ، و تصػيخ قػاعج البيانات و السعمػمات الذاممة في 
كّل السجالذ السحمية، و ذلظ لرياغة الخصط اإلقميسية االقترادية واالجتساعية عمى كّل 

مدتػػ،بحيث تتزسغ األىجاؼ التشسػية، وتحجيج االستثسارات السصمػبة، والسخررات مغ 
السػازنة العامة لمّجولة، باإلضافة إلى تحجيج و تػصيف السذكبلت و األولػيات مغ واقع شمبات 

.  33السجالذ السحمية و الذعبية

                                                             

.نفذ السكاف-  32  
. 28مخواف أبي سسخة، مخجع سبق ذكخه، ص - 33
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 في الفزاء التحّجيات والعهائق التي تهاجو تفعيل حخية تجاول السعمهمات: السبحث الخابع
. العسهمي

 .التحّجيات التي تهاجو تفعيل حخية تجاول السعمهمات: السظمب األّول

       تذيخ األدبيات السختمفة إلى العجيج مغ التحجيات التي تختبط بذكٍل أو بآخخ بالجػانب 
و تختمف شبيعة ىحه التحجيات بحدب مدتػػ التصػر . الستعجدة لمعخض و الصمب عمى السعمػمات

الّجيسقخاشي، ومجػ تفيع الشطاـ ألىسية اإلتاحة و تأثيخاتيا في السجاالت السختمفة ومجػ الشجاح في 
كسا بخزت مجسػعة ججيجة مغ التحجيات . خمق ثقافة استشاد البخامج و القخارات إلى السعمػمات

كشتيجة شبيعية لتصػر بشى السجتسع و انتقالو مغ مجتسع صشاعي إلى مجتسع معمػماتي، و يسكغ 
  :34تمخيز أىع ىحه التحّجيات في

:  عمى السدتػػ العالسي -1

بخزت التحجيات الدياسية التي أكجت قػة الحاجة إلى السعمػمات، و بخزت التحجيات -
االقترادية،حيث أّف نقز السػارد االقترادية يعشي الحاجة إلى السعمػمات التي ُتديع في تصػيخ 

.  االقتراديات

كسا بخزت التحجيات التقشية التي تتسثل في حاجة الّجوؿ و السجتسعات إلى السعجات والبخمجيات - 
.  و إلى تصػيخ اإلمكانات الّجالة في ىحا السجاؿ

بخز أيزا التحجؼ األمشي الحؼ يتسثل في ضعف البشاء التحتي السعمػماتي، و انكذافو لمتعجيات - 
. و وجػد ثغخات أمشية كثيخة

 

                                                             
. 30-27ص، إسساعيل سخاج الّجيغ، مخجع سبق ذكخه -34
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: عمى السدتػػ السحّمي -2

يبخز الّتحجؼ الخاص بالتشسية و الّجيسقخاشية و حقػؽ اإلنداف، ذلظ أّف الفقخ و األمية والجخيسة - 
و السذكبلت االجتساعية الستشػعة و الفداد اإلدارؼ و الدياسي تحج مغ فخص التصػر و االنتقاؿ 

.  إلى مجتسع السعمػمات

كسا يبخز التحّجؼ البذخؼ و نقز الكفاءات عمى السدتػػ التقشي بدبب عجـ التأىيل وىجخة - 
. العقػؿ

. و يبخز التحّجؼ الثقافي الخاص بزخورة تساشي الثقافة مع بشى مجتسع السعمػمات- 

و تبخز أيزًا التحجيات التخبػية، حيث يسثل الشطاـ التخبػؼ أكبخ تحّجؼ في نقل السجتسعات إلى - 
مجتسعات السعمػمات، فشطاـ التعميع يشبغي أف يبشى عمى أسذ السعمػماتية وتحػيمو مغ االعتساد 

. عمى الشطع التقميجية إلى تكػيغ بشاء معمػماتي تحتي متكامل

و أخيخا يبخز التحّجؼ األمشي، حيث يعتبخ األمغ أساس أؼ تشسية مدتجيسة، كسا تتصمب عسميات - 
.  التغييخ االجتساعي إلى مجتسع السعمػمات استقخارًا أمشياً 

 .عهائق تظبيق حخية تجاول السعمهمات: السظمب الثاني

        إذا كانت حخية الػصػؿ إلى السعمػمات و الحرػؿ عمييا تعتبخ حقا عمى الّجوؿ أف تقخره 
في قػانيشيا، فإّف اإلقخار القانػني بحق الحرػؿ عمى السعمػمات ال يعشي الػصػؿ إلييا، أو 

.    تداوؼ القجرة عمى الػصػؿ إلييا

        فيشاؾ مشافح و صسامات تسخ عبخىا السعمػمات، و ىحه السشافح تتحكع بجانب ميع وتحجد 
تػقيت الحرػؿ عمى السعمػمة و كيفية الحرػؿ عمييا، و التي قج تكػف سيمة أوميدخة لمجسيع 

لبلستفادة مشيا في التػقيت السصمػب أو صعبة فتجعل مغ العديخ الػصػؿ إلييا في التػقيت 
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عمى العسـػ يسكغ تمخيز أىع العخاقيل التي تحػؿ دونسا . السصمػب، و مغ ثع تتحكع بسجػ فائجتيا
: 35مسارسة األفخاد لحقيع في الػلػج إلى السعمػمة في

غياب التعاوف الحكػمي أو عجـ االىتساـ نتيجة لعجـ إدراؾ قيسة حخية الحرػؿ عمى - 
السعمػمات و اإلتاحة، فزبًل عغ الخػؼ مسا قج تؤدؼ إليو مغ كذف نػاحي الفداد الحكػمي، أو 

. التعارض مع االىتسامات الخاصة لبعس ذوؼ السرالح

تعارض القػانيغ السعسػؿ بيا و التي قج تؤدؼ إلى عجـ تفعيل الحقػؽ الّجستػرية التي تدسح - 
باإلتاحة، عمى أرضية مداسيا باألمغ القػمي أو الخرػصية أو تعخضيا لبعس جػانب قزايا 

مصخوحة، باإلضافة إلى القػانيغ التي تتزسغ عقػبات بالحبذ عمى الّرحفييغ و اإلعبلمييغ 
. برفة عامة

شيػع ثقافة الّخفس و السػاقف الستحفطة أو الححرة لمسدؤوليغ الحكػمييغ و التي تختبط أيزًا - 
بخفس التغييخ، و حّتى في بعس الحاالت التي تدسح باإلتاحة، يتخؾ ذلظ بالكامل لتقجيخ 

السػضف السختز و بالتالي االلتداـ السؤسدي، خاصة مع وجػد البخامج أو األدلة التي تؤكج عمى 
. مذاركة السعمػمات الُستاحة مع السػاششيغ

ضعف القجرات السؤسدية و الفشية و السالية التي ُتذكل عائقًا لمسسارسة الفعالة لحق الحرػؿ - 
عمى السعمػمات بدبب عجـ قجرة تمظ السؤسدات عمى تػفيخ السعمػمات، كسا أّف غالبية السدؤوليغ 

. ال يعتبخوف ذلظ جدءًا مغ مدؤولياتيع

غياب القجرة السالية أو الفشية لمخاغبيغ في الحرػؿ عمى السعمػمات، خاصة بالشدبة لؤلجيدة - 
كسا أّف بعس الجيات التي تتيح الحرػؿ عمى . التي تتقاضى مقاببًل ماليًا لتػفيخ الخجمة

تتصمب تػافخ السعخفة الفشية لمتعامل معيا، فزبًل عغ  (إليكتخونية)السعمػمات بػسائل متقجمة
. ضخورة االنتذار الجغخافي لمخجمة لمحرػؿ عمييا

                                                             
. 31، 30، 23ص، إسساعيل سخاج الّجيغ، مخجع سبق ذكخه-  35
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ففي فزاء االنتخنيت يتفاعل السدتخجـ مع وسط مميء بذتى الخيخات و مفخدات اتخاذ - 
القخار،وعشجما تدتخجـ االنتخنيت كبيئة أو قشاة اتراؿ مع الجساىيخ فإّف الخبخة تختمف تسامًا عغ 
. وسائل اإلعبلـ التقميجية، بدبب نقز الكفاءة التقشية و الّجراية الفشية و انتذار األمية التكشػلػجية

وببداشة فإّف شبكة االنتخنيت تقّجـ معػقات عقمية و إدراكية و نفدية غيخ مػجػدة في وسائط 
االتراؿ و التفاعل التقميجية، و مسا يديج ىحه السذكمة تعقيجًا أّف ىحه السعػقات تكػف متأثخة بالبيئة 

. االجتساعية و الثقافية لمسدتخجـ

وضع السؤسدات اإلعبلمية و مداحة الحخية الستاحة ليا أو مدتػػ الّخقابة و مجػ اعتساد - 
اإلعبلمييغ عمى األساليب السيشية لمحرػؿ عمى السعمػمات، بجاًل مغ مجخد االعتساد عمى 

. السرادر الحكػمية السعتادة برخؼ الشطخ عغ مجػ دقتيا

االستجابة لمزغػط السختمفة إلتاحة السعمػمات دوف الشطخ لسجػ دقتيا أو جػدتيا، وكحلظ دوف - 
التجخل بأية تعجيبلت عمى محتػياتيا قبل الدساح بتجاوليا، و ىػ ما قج يبلحع بالشدبة لبعس 

. الّجوؿ التي التدمت بالعسل عمى إتاحة السعمػمات

التفخقة في مجاؿ اإلتاحة بيغ السعمػمات العامة و الخاصة و الحجود الفاصمة بيشيا،خاصة في - 
ضػء التحّػؿ نحػ الخرخرة، وبالتالي تزييق نصاؽ السعمػمات الّخسسية الستاحة عمى الّخغع مغ 

. أّنيا تحتل مكانة ميسة بالشدبة لتسكيغ األفخاد مغ اتخاذ قخارات رشيجة

الحق في الحرػؿ عمى الػثائق و ليذ السعمػمات، و ىػ ما قج يتصمب العسل عمى خمق وثائق - 
ججيجة، باالستشاد إلى ما ىػ متػفخ مغ معمػمات أو وثائق أخخػ لجػ الّدمصات العامة لئلجابة 

و مغ الػاضح أّف قيسة و ججوػ نطاـ اإلتاحة و الحق في الحرػؿ عمى . عمى األسئمة السحجدة
السعمػمات سػؼ تقل بجرجة كبيخة إذا اقترخ األمخ عمى مجخد الحرػؿ عمى ندٍخ مغ الػثائق 

. الستػفخة

نصاؽ اإلتاحة بالشدبة لمػثائق الخاصة بالشطاـ القزائي و ىل تشصبق عمييا القػاعج العامة - 
.     لئلتاحة أـ تخخج عغ الشصاؽ السدسػح بو
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تػقيت حخية الحرػؿ عمى بعس السعمػمات، و إمكانية تػسيع نصاؽ حطخ اإلتاحة عمى - 
.    أساس مجسػعة مغ االعتبارات التي تيجؼ لحساية الخرػصية و التشافدية

 :خالصـــــــــــــــة

الحؼ تتأسذ عميو حخية السعمػمات أو حق الحرػؿ عمى -         يتسثل السفيـػ الخئيدي
في الشز عمى قجرة األفخاد عمى السصالبة بالسػاد التي تحتفع بيا الدمصات العامة - السعمػمات

وغيخىا مغ الييئات الحكػمية، ومؤسدات القصاع الخاص التي تؤدؼ نذاشا ذا شابع عاـ، سػاء 
وعسػمًا ىشاؾ اختبلفات في تعخيف نػع . "تسثمت تمظ السػاد في سجبلت أو وثائق أو معمػمات

السادة الػثائقية التي يسكغ الػصػؿ إلييا، و قج أدت في الكثيخ مغ األحياف إلى ثغخات في دعع 
القجرة عمى الػصػؿ إلى السعمػمات، ال سيسا مع استبجاؿ أنطسة حفع السمفات الػرقية بأجيدة 

. 36"الكسبيػتخ

 في تفعيل دور األفخاد  في الفزاء العسػمي السعمػماتحخية تجاوؿ        وتتمخز أىسية 
ومذاركتيع في الحياة العامة ومخاقبتيع ألداء حكػماتيع ومداءلتيا، وقجرة الييئات والسؤسدات 

الحكػمية السخكدية والسحمية  عمى تشفيح سياساتيا العامة، وتشفيح خصصيا اإلستخاتيجية ومذاريعيا 
االقترادية واالجتساعية وغيخىا مغ السذاريع والخصط التشسػية في السجتسع والتي تكدبيا ثقة 

كسا يعتبخ حق اإلشبلع عمى السعمػمات عمى قجر كبيخ مغ األىسية بالشدبة لمباحثيغ . مػاششييا
لتصػيخ قجراتيع العمسية، و لػسائل اإلعبلـ كسسثمة عغ حق الجساىيخ في السعمػمة، وكحلظ بالشدبة 

لسشطسات السجتسع السجني والقصاع الخاص كذخيكيغ وفاعميغ أساسييغ في ندق الحكع الخاشج 
 . لتحقيق التشسية اإلندانية الذاممة واألمغ واالستقخار في السجتسع

 السعمػمات عمى عجد مغ السبادغ التي تشطسو وتيدخ في حخية تجاوؿحق اؿو يقـػ         
حساية األمغ "وتزسغ التستع بو، كسا يقـػ عمى مجسػعة مغ االستثشاءات العامة وىي تتزسغ، 

القػمي والعبلقات الّجولية، و الخرػصية الذخرية، و الدخية التجارية، و تشفيح القػانيغ، و الشطاـ 
العاـ،والسعمػمات التي يتع الحرػؿ عمييا سخيًا، والشقاشات الّجاخمية، كسا يذتخط حجوث الزخر 
قبل أف يتع االحتفاظ بالسعمػمات أو عجـ الترخيح بيا، عمى األقل بالشدبة لمبشػد األمشية،ويتشػع 

                                                             
، كمية اإلعبلـ، السفيـػ و اإلشكاليات و األشخ التذخيعية: حخية تجاوؿ السعمػمات في مرخ و العالع العخبيمحسػد خميل، -  36

. 3، ص(ت.د)جامعة القاىخة،
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اختبار الزخر عادة وفقًا لشػع السعمػمات التي تجب حسايتيا، فيسيل الكثيخوف إلى إحاشة 
 .37"الخرػصية و عسمية صشع القخارات الجاخمية و األمغ القػمي بأعمى درجات الحساية

خزع قزية إتاحة السعمػمات أو تقييجىا العتبارات أممتيا ضخوؼ وأوضاع العالع،فبيشسا         وت
كانت حخية تجاوؿ السعمػمات في الّدابق تتعخض لمعجيج مغ القيػد في ضل شبيعة االنقداـ 

والتشاحخ العالسي في عقػد الحخب الباردة والرخاع األيجيػلػجي والدياسي واالستخاتيجي بيغ الذخؽ 
و لػ لفتخة -والغخب، فإف أجػاء الدبلـ واالنتعاش والحخية التي سادت العالع في الدشػات الساضية

. لع تمغ تساما جخعة تمظ القيػد- محتذسة

        كسا أدت ثػرة السعمػمات إلى أنساط ججيجة مغ التحّجيات والجخائع مشيا لرػص الحاسب 
الحيغ يجخمػف إلى قػاعج السعمػمات و يدخقػنيا أو يعبثػف بيا، والجخائع الحجيثة التي تختخؽ 

الحساية األمشية في الشطع القانػنية، ومغ الججيخ بالحكخ أف الجانب الدمبي لمسعمػمات ىػ 
استثسارىا في جػانب ميجدة لؤلمغ البذخؼ، ألف السعمػمات تسثل رابصا تعتسج عميو العجيج مغ 

ومغ ىشا تطيخ . القصاعات مسا يديل اإلضخار بالصخؼ السقابل أو االستفادة مشو دوف عشاء
الحاجة أو الفائجة مغ التشطيع القانػني لحخية تجاوؿ السعمػمات عمى جسيع السدتػيات الجولية 

واإلقميسية والسحمية، لتحقيق التػازف بيغ ضساف حق اإلنداف في الحرػؿ عمى السعمػمات وبيغ 
. مقتزيات األمغ واالستقخار في السجتسعات

 

 

 

 

 
                                                             
37 - David Banisar, freedom of information and access to government record laws around the 
world, May2004,p5.At : 
-http://www.privacyinternational.org. (Accessed :5/8/2014. At.10 :52). 
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. أولى التجارب العخبية إلقخار قانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات: السبحث الثالث

. قخاءة تحميمية لشساذج القػانيغ السشطسة لحخية تجاوؿ السعمػمات: السبحث الخابع

 .خبلصة
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: تسييـــــــــــــــج 

  في الفزاء العسػمي،        بعج عسمية البحث في اإلشار الشطخؼ لحخية تجاوؿ السعمػمات
 السعمػمات، حيث سشقّجـ فيو أىع لحخية تجاوؿخررشا السحػر الثاني لئلشار التذخيعي الّجولي 

الشرػص القانػنية األمسية واإلقميسية السشطسة لحخية تجاوؿ السعمػمات، ثّع نختار مجسػعة مغ 
السشطسة ليحا الحق عمى سبيل التسثيل، مدتشجيغ إلى أسبقية تمظ الّجوؿ  (السحمية)القػانيغ القصخية

أوربا : نساذج مغ قارة)في إقخار قػانيغ حق الحرػؿ عمى السعمػمات، وعمى التػزيع الجغخافي
وأسيا واألمخيكيتيغ وإفخيقيا ونساذج مغ السشصقة العخبية ومشيا الشسػذج الجدائخؼ لتشطيع تجاوؿ 

، إضافة إلى عامل متعمق بتعميقات الّجراسات الدابقة وتقاريخ السشطسات الحكػمية (السعمػمات
وغيخ الحكػمية الّجولية، والتي قجمت قػانيغ تمظ البمجاف كشساذج يسكغ االقتجاء بيا إلقخار قانػف 
حق اإلشبلع عمى السعمػمات في أّؼ دولة تدعى لتشطيع ىحا الحق في تذخيعاتيا الػششية ومغ 

. بيشيا الجدائخ

 في حخية تجاوؿحق اؿ كاف لجػ ثبلث عذخة دولة فقط قػانيغ تشز عمى 1990        ففي عاـ 
السعمػمات و اليـػ ىشاؾ أكثخ مغ مائة بمج، يديج عجد سكانيا عغ خسذ مميارات شخز، لجييا 

الػصػؿ إلى السعمػمات التي تحتفع بيا الييئات تجاوؿ السعمػمات و قػانيغ تعصي حقا عاما في 
كسا تبشت الييئات الّجولية كحلظ مثل البشظ الّجولي و بشػؾ التشسية اإلقميسية سياسات تشز . العامة

.  عمى الكذف عغ السعمػمات

:   وبشاءا عمى ما تقّجـ سشتشاوؿ في  ىحا السحػر العشاصخ التالية

. السعاييخ األمسية واإلقميسية لتشطيع حخية تجاوؿ السعمػمات* 

. تشطيع حخية تجاوؿ السعمػمات في بعس التذخيعات األجشبية *

. أولى التجارب العخبية إلقخار قانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات* 

. قخاءة تحميمية لشساذج القػانيغ السشطسة لحخية تجاوؿ السعمػمات* 
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. السعاييخ األمسية واإلقميسية لتشغيم حخية تجاول السعمهمات: السبحث األّول

. 38حخية تجاول السعمهمات في السهاثيق الّجولية الخئيدية: السظمب األّول

: 39اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف/ أّوال

 مغ اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف األساس القانػني األّوؿ لحخية تجاوؿ 19        تعتبخ السادة 
السعمػمات، حيث تزسشت الحساية السكفػلة لحخية الخأؼ و التعبيخ، السشرػص عمييا في 

الشصاؽ .  مغ اإلعبلف، الحق في حخية تجاوؿ السعمػمات و ذلظ في ثبلثة نصاقات رئيدية19السادة
األوؿ لسسارسة ىحا الحق ىػ الحق في ِالتساس السعمػمات، سػاء أخحت ىحه السعمػمات صيغة 

األنباء، أـ أخحت صيغة األفكار، أما الشصاؽ الثاني فيػ الحق في تمقي السعمػمات، أؼ استبلميا 
. مغ الغيخ، والثالث ىػ الحق في نقل السعمػمات، أؼ نذخىا أو إذاعتيا

        وقج جاء الّشز غيخ مقيج لسسارسة ىحا الحق بشصاؽ مكاني معيغ، بل أّنو أكج عمى عجـ 
اعتبار الحجود، كحلظ لع يقترخ الشصاقات الثبلثة لسسارسة ىحا الحق  عمى العبلقة بيغ األفخاد 

والجيات الحكػمية، بل جاء عامًا بحيث يذسل حق األفخاد في استقاء السعمػمات و السعخفة سػاء 
. كانت لجػ جيات حكػمية أو غيخ حكػمية أو األفخاد

                                                             
. 21، 20، صمخجع سبق ذكخهأحسج عدت، -  38
. 1948 ديدسبخ 10السؤرخ في (3-د) ألف217اعتسج و نذخ عمى السؤل بسػجب قخار الجسعية العامة لؤلمع الستحجة -  39
 نذيخ إلى الججؿ القائع بخرػص القيسة القانػنية لئلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف، فيشاؾ مغ يخػ أّنو يفتقخ لمقػة القانػنية *

السمدمة و ما ىػ إاّل إعبلنا عغ نػايا و تصمعات لؤلسخة الجولية لتحجيج حقػؽ اإلنداف و حخياتو األساسية، دوف تختيب أّؼ آثار 
قانػنية و ليذ لئلعبلف بيحا سػػ قيسة معشػية، و أّما عغ صجوره مغ مشطسة األمع الستحجة، فيػ صادر في صػرة تػصية غيخ 

بشاءا عمى األفكار . ممدمة بسعشى، ليذ لو صفة اإللداـ بالشدبة لمجوؿ األعزاء و حكسو في ذلظ حكع أّؼ قخار تتخحه األمع الستحجة
الدابقة ال يسكغ ألحج التذكيظ في قيسة و صحة ما ذىب إليو ىحا االتجاه مغ الشاحية القانػنية السجخدة، حيث جاءت الػثيقة تحت 

، و مغ الستفق عميو أّف اإلعبلنات تقع تحت التػصيات في إشار األعساؿ القانػنية التي "اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف"عشػاف
: أنطخ في.ترجرىا السشطسات الجولية و ال تحػز أية قػة قانػنية ممدمة 

. 196، ص1981 اإلسكشجرية، ،، مشذأة السعارؼ(ط.د)، القانهن الجولي العامعمي صادؽ أبػ ىيف، - 
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 مغ اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف، في معخض حساية حق 19        أىع ما مّيد نز السادة
الحرػؿ عمى السعمػمات، أّنو لع يقّيج مسارسة ىحا الحق بأّؼ قيػد، و ىػ ما تجاوزتو السػاثيق 

. الّجولية التي تمتو عمى الشحػ القادـ

  :40العيج الّجولي لمحقػؽ السجنية و الدياسية/ ثانيا

 مغ العيج الّجولي لمحقػؽ السجنية و الدياسية الحق في السعخفة و حخية 19       أقخت السادة
 مغ اإلعبلف العالسي لحقػؽ 19تجاوؿ السعمػمات، بصخيقة مساثمة لسا جاء بو نز السادة

اإلنداف،مغ حيث نصاؽ مسارسة حق الػلػج إلى السعمػمات، و عجـ اعتبار الحجود الجغخافية،أونػع 
:  مغ العيج الّجولي ربط مسارسة ىحا الحق بعجة قيػد19الػسيمة السدتخجمة، إاّل أّف نز السادة 

حساية : احتخاـ سسعة اآلخخيغ، والقيج الثالث: احتخاـ حقػؽ اإلنداف، والقيج الثاني: القيج األّوؿ
حساية الّرحة العامة، والقيج : حساية الشطاـ العاـ، والقيج الخامذ: األمغ القػمي، والقيج الخابع

. حساية اآلداب العامة: الدادس

 مغ العيج الّجولي لمحقػؽ السجنية و الدياسية نصاقًا واضحًا 19        و قج حّجد نز السادة 
. لتصبيق االستثشاءات الّدابقة، وىػ أف تكػف مشرػص عمييا بسػجب قانػف، أو أف تكػف ضخورية

                                                             
السؤرخ في (21-د)ألف2200اعتسج و عخض لمتػقيع و الترجيق و االنزساـ بسػجب قخار الجسعية العامة لؤلمع الستحجة -  40
متػفخ عمى السػقع االلكتخوني لسجسػعة معاىجات األمع . 49، وفقا لمسادة1976مارس23: ، تاريخ بجء الشفاذ1966 ديدسبخ 16
: حجةتالع

- http://www. Treaties.un.org.(Accessed :12/03/2011. At :15 :08). 
ـ،أثيخ تداؤؿ 1948 حيشسا كانت لجشة حقػؽ اإلنداف التابعة لؤلمع الستحجة تبحث مذخوع اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف عاـ *

حػؿ كيفية تحػيل الحقػؽ و الحخيات األساسية الػاردة في اإلعبلف إلى واجبات عمى حكػمات الجوؿ األعزاء االلتداـ بالعسل عمى 
تشفيحىا و احتخاميا، و كانت الػسيمة التي استقخ عمى األخح بيا ىي أْف َتُرب تمظ الحقػؽ و الحخيات مع التجابيخ الػاجب اتخاذىا 

و  (ـ1966)السعاىجتاف الجوليتاف لمحقػؽ السجنية و الدياسية و الحقػؽ االقترادية و االجتساعية و الثقافية)لؤلخح بيا في معاىجتيغ
ترجرىسا األمع الستحجة حػؿ حقػؽ اإلنداف، و تجعػ الجوؿ إلى   (ـ1979ـ،1976الّمتاف دخمتا حيد التشفيح عمى التػالي سشتي 

: أنطخ./التػقيع ثّع الترجيق عمييسا مغ سمصاتيا التذخيعية، لكي تكتدبا القػة السمدمة لمعسل بيسا داخل الجولة

. 49، مخجع سبق ذكخه، ص "التذخيعات اإلعبلمية الحجيثة في ضل مبادغ سػؽ األفكار الحخة" عمي قدايدية،- 

 .100، 99، ص1986، دار الفكخ العخبي، القاىخة، (ط.د)، حقهق اإلندان بين القخآن و اإلعالنأحسج حافع نجع، - 
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 مغ العيج الجولي لمحقػؽ السجنية و الدياسية، أّنو كخر 19        و مّسا يؤخح عمى نز السادة 
نفذ اإلشكالية التي تشتاب تذخيعات الكثيخ مغ الّجوؿ الّجيسقخاشية و االستبجادية عمى حّج 

 لع يزع تعخيفات واضحة لبلستثشاءات الػاردة عمى حخية الحرػؿ عمى 19الدػاء،فشز السادة 
. السعمػمات، لكل مغ األمغ القػمي و الشطاـ العاـ و اآلداب العامة

:   41العيج الّجولي لمحقػؽ االقترادية و االجتساعية و الثقافية/ ثالثا

 مغ العيج الّجولي لمحقػؽ 15والثالثة مغ السادة (أ،ب)        أكّجت الفقختاف األولى بشج 
االقترادية و االجتساعية و الثقافية عمى الحق في السعخفة و استقاء السعمػمات، و لكغ بريغة 
مختمفة عغ تمظ التي وردت في كّل مغ اإلعبلف العامي لحقػؽ اإلنداف و العيج الّجولي لمحقػؽ 

السجنية و الدياسية، حيث جاءت الريغة ىشا ممسػسة و محجدة أكثخ، و يبيغ ذلظ مغ تحجيج 
 عمى حق كّل فخد في السذاركة في الحياة الثقافية، و التستع بفػائج التقّجـ العمسي 15السادة 

. والتكشػلػجي، و ىػ ما يجخل في نصاؽ شمب السعخفة و التساس السعمػمات

        كحلظ إلداـ الّجوؿ األشخاؼ في ىحا العيج بسػجب الفقخة الثالثة مشو، عمى احتخاـ الحخية 
التي ال غشى عشيا لمبحث العمسي و الشذاط اإلبجاعي، و مغ البجييي أّف ىحيغ السجاليغ ال يسكغ 

الػلػج إلييسا دوف أف يكػف الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات و تجاوليا، السكفػلة مغ جانب 
 بذكل خاص، مع امتبلؾ الحكػمات 42الّجوؿ األشخاؼ في ىحا العيج و التي مغ بيشيا الجدائخ

.  لمسرادر األساسية لمسعمػمات و سيصختيا عمى وسائل نذخىا و إتاحتيا

                                                             
السؤرخ في  (21-د)ألف2200اعتسج و عخض لمتػقيع و الترجيق و االنزساـ بسػجب قخار الجسعية العامة لؤلمع الستحجة - 41

متػفخ عمى السػقع االلكتخوني لسكتبة حقػؽ اإلنداف . 27، وفقا لمسادة 1976 يشايخ 3، تاريخ بجء الشفاذ 1966 ديدسبخ 16
: بجامعة مشيدػتا

- www.umn.edu/humanrts.( Accessed: 15/9/2010. At :23 :14). 
العيجاف الجولياف الخاصاف :"صادقت الجدائخ عمى اتفاقيات األمع الستحجة الخئيدية الّدبع السعشية بحقػؽ اإلنداف و في مقجمتيا- 42

لفيخس حقػؽ أنطخ السػقع االلكتخوني ".ـ1989سشة "بالحقػؽ السجنية و الدياسية و الحقػؽ االقترادية و االجتساعية و الثقافية
 :اإلنداف في الّجوؿ العخبية

- www. Arabhumanrights.org. (Accessed :18/10/2010.At :00 :23). 
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 :مػاثيق دولية أخخػ ذات الرمة بحخية تجاوؿ السعمػمات/ رابعا

الفداد، والتي         وبالشدبة لمسعاىجات الجولية األخخػ، تعالج معاىجة األمع الستحجة لسشاىزة 
 ودخمت حيد التشفيح في ديدسبخ 2003 أكتػبخ 31تبشتيا الجسعية العامة لؤلمع الستحجة بتاريخ 

 أىسية الػصػؿ إلى السعمػمات في تعديد السذاركة العامة ومحاربة 13، في السادة 2005
:  وتشز ىحه السعاىجة عمى أىسية اتخاذ الجوؿ األعزاء إلجخاءات مغ قبيل. 43الفداد

. ضساف وصػؿ فعاؿ لمعامة إلى السعمػمات. أ" 

احتخاـ، وتعديد، وحساية حخية البحث، وتمقي، ونذخ، وتعسيع كافة السعمػمات والسعصيات .  ب
. 44"الستعمقة بالفداد

        وكاف مؤتسخ األمع الستحجة لمبيئة والتشسية، الحؼ عقج في ريػ دؼ جانيخو في جػاف 
وخبلؿ ىحا السؤتسخ .  دولة178الحؼ وافقت عميو " 1992إعبلف ريػ "،قج صادؽ عمى 1992

ويتزح ىحا جميا في . اتفقت الجوؿ السذاركة عمى أىسية إشخاؾ السػاششيغ في معالجة قزايا البيئة
 : مغ اإلعبلف الحؼ يشز عمى أفّ " 10السبجأ "

لعبلج القزايا البيئية عمى أفزل وجو بسذاركة جسيع السػاششيغ السعشييغ، عمى السدتػػ " 
السشاسب، تػفخ لكل فخد فخصة مشاسبة عمى الرعيج الػششي، لمػصػؿ إلى ما في حػزة الدمصات 

بسا في ذلظ السعمػمات الستعمقة بالسػاد واألنذصة الخصخة في . العامة مغ معمػمات متعمقة بالبيئة

                                                                                                                                                                                                          

دليل : ىا أنطخ فيو معخفة الفخؽ بيغ (الخ....ترجيق، تػقيع، انزساـ، تحفع)لمتعخؼ أكثخ عغ معاني السرصمحات القانػنية * 
: األمع الستحجة لمسرصمحات، مدخد السرصمحات، عمى السػقع االلكتخوني

http://untreaty.un.org/english/treatyhandbook/hbframeset.htm. -
.2005دار العمـػ لمشذخ والتػزيع، عشابة، ، (ط.د)السجخل والسرادر، : القانهن الّجولي العامجساؿ عبج الشاصخ مانع، -   
.2009، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، عساف، (1ط)السهجد في القانهن الجولي العام، سييل حديغ الفتبلوؼ، -   

:  متػفخ عمى السػقع االلكتخوني لسشطسة الذفافية الجولية 43 -
-http://www.archives.transparency.org/global priorities/other thematic issues/access 
information/conventions/uncac. )Accessed : 13/04/2014. At :18 :46(. 

. 8سعيج الدمسي، مخجع سبق ذكخه، ص-  44
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وتقـػ الجوؿ بتدييخ وتذجيع وتػعية . كسا تتاح لكل فخد فخصة السذاركة في صشع القخار. السجتسع
وتكفل فخص . الجسيػر ومذاركتو عغ شخيق إتاحة السعمػمات عمى نصاؽ واسع

. 45"الػصػؿ،بفعالية،إلى اإلجخاءات القزائية واإلدارية، بسا في ذلظ التعػيس وسبل اإلنراؼ

، وكستابعة إلعبلف ريػ ديجانيخو، قامت الجوؿ األعزاء في المجشة 1998في عاـ 
 واإلتحاد األوروبي بالتػقيع عمى السيثاؽ (UNECE)االقترادية األوروبية التابعة لؤلمع الستحجة 

الستعمق بالحرػؿ عمى السعمػمات والسذاركة العامة في عسمية صشع القخار والػصػؿ إلى العجؿ 
ومسا جاء في نز السيثاؽ، نحكخ السقّجمة . 46 (ميثاؽ أراىػس)في الذؤوف البيئية السمـد قانػنيًا 

: التي تؤكج عمى حق السػاشغ في السعمػمات

يشبغي أف يتستع  [الحق بالعير في بيئة نطيفة]بعج دراسة األمخ، وكي نتسكغ مغ التأكيج عمى " 
وباالعتخاؼ بحلظ، فػػي مجاؿ البيئة، فإف الحرػؿ ...  السػاششػف بحق الحرػؿ عمى السعمػمات

السصػر عمى السعمػمات والسذاركة العامة فػي عسمية صشع القخار يعدز نػعية القخارات 
وتصبيقيا،ويداىع بالػعي العاـ حػػػؿ القزايا البيئية، ويسشح الجسيػر فخصة لمتعبيخ عغ مخاوفو 

. 47"مغ االىتساـ بذكل مشاسب بسثل ىحه السخاوؼ ويسكغ الدمصات العامػة

                                                             
، دار 1، طفي األعسال القانهنية الجولية والقهانين البيئية العخبية: الحق في السعمهمات البيئيةخالج الّديج متػلي دمحم ، -  45

 :أنطخ أيزا.346، ص2013الشيزة العخبية، القاىخة، 
، مجمة القانػف واالقتراد لمبحػث القانػنية واالقترادية، "حساية البيئة في الشداعات الّجولية السدمحة" رشاد الديج، -

. 56، القاىخة، ص(1992)62العجد
  .66، ص2006دار الشيزة العخبية، القاىخة،  ،(ط.د)االلتدام الّجولي بحساية البيئة من التمهث، صالح دمحم محسػد بجر الّجيغ، - 
البيئة مغ أجل "، الحؼ تع تبشيو في السؤتسخ الػزارؼ الخابع في عسمية ECE/CEP/4وثيقة األمع الستحجة : ميثاؽ أراىػس- 46

: أنطخ في .2001، الحؼ أصبح سارؼ السفعػؿ في عاـ 1998 جػاف عاـ 25، "أوروبا
 .481-477خالج الّديج متػلي دمحم ، مخجع سبق ذكخه، ص- 
 42تػبي مشجؿ، مخجع سبق ذكخه، ص- 47
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، مغ األشخاؼ الجولية اتخاذ 2001 ويصمب السيثاؽ، الحؼ أصبح سارؼ السفعػؿ في عاـ 
إذ أف معطع تمظ . إجخاءات قانػنية لتصبيق أحكاميا الستعمقة بالػصػؿ إلى السعمػمات البيئية

:  48، التي تبجأ بالقػؿ4األحكاـ محجدة في السادة 

الدمصات العامة، ردًا عمػػى شمب يتعمق بسعمػػمات ...يشبغي أف يزسغ كل شخؼ أف/ 1
... بيئية،تعسل عمػى تػفيخ مثل ىحه السعمػمات لمجسيػر

 .دوف الحاجػة إلى اإلفراح عػغ أية مرمحة/ أ
ىحا ويعتخؼ السيثاؽ بالحرػؿ عمى السعمػمات عمى أنو جدء مغ حق العير في بيئة 

و يعتبخ أوؿ اتفاؽ دولي ممـد قانػنيًا يحجد معاييخ . صحية، أكثخ مغ مجخد كػنو حق قائع بحاتو
ومغ بيغ األمػر األخخػ، يصمب إلى الجوؿ تبشي تعخيفات . واضحة تتعمق بحق حخية السعمػمات

، بغية إخزاع االستثشاءات إلػػػى اختبار "الدمصة العامة"و" بالسعمػمات البيئية"واضحة تتعمق 
الرالح العاـ، وإقامة جية مدتقمة تتستع بدمصة مخاجعة أؼ رفس يقزي بعجـ الكذف عغ 

وفي مثل ىحه الحالة، فإنو يسثل تصػرًا إيجابيًا مغ حيث تخسيخ حق الػصػؿ إلى . السعمػمات
. 49السعمػمات

        لقج كانت ىشاؾ خصػات داخل السجتسع الجولي لبلعتخاؼ بجانب خاص مغ حق حخية 
، قامت الجسعية العسػمية في األمع 1998ففي عاـ . السعمػمات فيسا يتعمق بحقػؽ اإلنداف

اإلعبلف الستعمق بالسجافعيغ عغ حقػؽ )الستحجة بتبشي إعبلف حػؿ حق األفخاد ومدؤولياتيع
:  تحجيجًا الحرػؿ عمى السعمػمات الستعمقة بحقػؽ اإلنداف (6)حيث تػفخ السادة . (اإلنداف

:  يتستع الجسيع ، عمى الرعيج الفخدؼ وباالشتخاؾ مع اآلخخيغ، بحق" 

                                                             

.43نفذ السخجع، ص- 48  
تذخيع السبادغ : ، حق الجسيػر بالسعخفة19فيسا يتعمق بالجدء األكبخ، تتساشى السعاييخ السحجدة في السيثاؽ مع السادة - 49

:  ، أنطخ19مػجػدة بالتفريل عمى السػقع االلكتخوني الخاص بالسادة . (1999، 19السادة : لشجف)الستعمقة بحخية التعبيخ 
-www.article19.org/docimages/512.htm .    

http://www.article19.org/docimages/512.htm
http://www.article19.org/docimages/512.htm
http://www.article19.org/docimages/512.htm
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السعخفة والبحث والحرػؿ وتمقي واالحتفاظ بالسعمػمات الستعمقة بكافػة حقػػؽ اإلنداف  -
والحخيات األساسية، بسا في ذلظ الحرػؿ عمى السعمػمات فيسا يتعمق بكيفية تصبيق ىحه 

الحقػؽ والحخيات في األنطسة التذخيعية، والقزائية واإلداريػػة الجاخمية؛ 
وكسا ىػ مشرػص عميو فػي حقػؽ اإلنداف واالتفاقيات الجولية األخػخػ القابمة لمتصبيق،فإنو  -

مغ الحخية بسكاف نذخ ونقل وتػزيع اآلراء إلى اآلخخيغ، والسعمػمات والسعخفة الستعمقة 
... بكافة حقػؽ اإلنداف والحخيات األساسية

 بأف الحق بالبحث عغ السعمػمات والحرػؿ عمييا وتمقييا فيسا 16 لحلظ تعتخؼ السادة 
.  50"يتعمق بحقػؽ اإلنداف يعتبخ أمخًا أساسيًا لتعديد حقػؽ اإلنداف وحسايتيا بذكل فاعل

. السعاييخ اإلقميسية لتشغيم حخية تجاول السعمهمات: السظمب الثاني

: حخية تجاوؿ السعمػمات وفق مشطسة الّجوؿ األمخيكية/ أّوال 

:  السيثاؽ األمخيكي لحقػؽ اإلنداف -1

 الحؼ يعتبخ 51،(ACHR) مغ السيثاؽ األمخيكي حػؿ حقػؽ اإلنداف 13تكفل السادة 
. معاىجة ممدمة قانػنيًا، حخية التعبيخ بذكل مذابو، وحتى بذكل أقػػ مغ اتفاقيات األمع الستحجة

، اعتخفت محكسة حقػؽ اإلنداف البيشية 1985ففي الخأؼ االستذارؼ الحؼ صجر عاـ 
، بحخية السعمػمات عمى أنيا حق إنداني أساسي ىاـ بقجر أىسية 13األمخيكية،التي تفدخ السادة 

:  حيث شخحت السحكسة. حخية التعبيخ في أؼ مجتسع حخ

أف أولئظ الػحيغ يشصبق عمييع السيثاؽ ال يتستعػف بحػق وحخيػػة التعبيخ " 13        تؤكػج السادة 
عػغ أفكارىع الخاصػة فحدب بػل بحق وحخية بحػث وتمقي ونقػل السعمػمات واألفكار مػغ كافة 

                                                             

.44، 43تػبي مشجؿ، ، مخجع سبق ذكخه، ص-  50  
متػفخ . 1978 جػيمية عاـ 18، وأصبح سارؼ السفعػؿ في 1969 نػفسبخ عاـ 22تع تبشيو في ساف خػسيو وكػستاريكا،  -  51

: عمى السػقع االلكتخوني لسشطسة الجوؿ األمخيكية
- http://www.oas.org.( Accessed : 13/05/2014). 
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إذ أف حخية التعبيخ تتصمب مػغ جية أال ُيسشع أؼ شخز عذػائيًا مغ التعبيخ عػغ . األشكاؿ أيزاً 
ومغ جية أخخػ . بسعشى أنو حػق يتستع بو كل األفخاد. أفكاره الخاصػة أو أف يكػف ذلظ محجوداً 

تذيخ الشاحية الثانية الخاصة بو إلى حػق جساعي بتمقػػي معمػػمات ميسا كانت وأف يتستعػا 
. 52"بالحرػؿ عمى األفكار التي عّبخ عشيا اآلخخوف 

مغ السيع بالشدبة إلى السػاشغ العادؼ معخفة آراء : " ىحا وأشارت السحكسة أيزًا إلى أنو
، وخخجت "اآلخخيغ أو الحرػؿ عمى السعمػمات بذكل عاـ بقجر أىسية حقو في نقل رأيو الخاص

السجتسع الحؼ ليذ عمى قجر حدغ مغ اإلشبلع ال ُيعتبخ مجتسعًا حخًا "بشتيجة مفادىا أف 
. 53"بالفعل

 :مقخر المجشة الخاص لجػ مشطسة الجوؿ األمخيكية فيسا يتعمق بحخية التعبيخ -2

لقج اعتخؼ مقخر المجشة الخاص في أكثخ مغ مخة، الحؼ تع تأسيذ مكتبو مغ قبل المجشة 
، بأف حخية السعمػمات عبارة عغ حق 1997األمخيكية البيشية الستعمقة بحقػؽ اإلنداف في عاـ 

حيث صخح في . أساسي يتزسغ الحق بالحرػؿ عمى السعمػمات التي تحتفع بيا الييئات العامة
: 199954تقخيخه الدشػؼ إلى المجشة في عاـ 

.         يعتبخ حق الحرػؿ عمى السعمػمات الخسسية أحػج األركاف األساسية لمجيسقخاشية التسثيمية
ففي أؼ نطاـ تسثيمي لمحكػمة، يشبغي عمػى السسثميغ االستجابة إلػى الشاس الحيغ عيجوا إلييع 

إذ يحق لمفػخد الحؼ عيػػج بإدارة . بسيسة تسثيميع وسمصة صشع القخارات فيسا يتعمق بالذؤوف العامة
الذؤوف العامػػة إلى مسثميو أو مسثمييا بالحرػؿ عمى السعمػمات، السعمػمات التي تدتخجميا 

 . الػجولة وتخخجيا مغ خبلؿ أمػاؿ دافعي الزخائب
 

                                                             
. 75، 74ىاني سميساف الصعيسات، مخجع سبق ذكخه، ص -  52
.  نفذ السكاف -  53
 .35تػبي مشجؿ، مخجع سبق ذكخه، ص- 54
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: 55إعبلف السبادغ األمخيكية البيشية حػؿ حخية التعبيخ  -3
، وفي تصػر ىاـ، صادقت المجشة عمى إعبلف السبادغ األمخيكية 2000 في أكتػبخ عاـ 

البيشية حػؿ حخية التعبيخ، الحؼ يعتبخ الػثيقة الخسسية األكثخ شسػلية حتى ىحا التاريخ حػؿ حخية 
حيث تعيج السقجمة التأكيج مججدًا عمى البيانات أنفة الحكخ . التعبيخ في الشطاـ األمخيكي البيشي

:     حػؿ حخية السعمػمات

نحغ مقتشعػف بأف ضساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات التي تحتفع بيا الجولة سيزسغ شفافية "
..." أكبخ ومداءلة حػؿ أنذصة الحكػمة وتعديد السؤسدات الجيسقخاشية

تعتخؼ السبادغ بذكل واضح ال لبذ فيو بحخية السعمػمات، بسا في ذلظ الحق في 
:  الحرػؿ عمى السعمػمات

أصػليا /يتستع كل شخز بحق الحرػؿ عمى السعمػمات حػػػؿ نفدو أو نفديا أو أصػلو- 
وبدخعة ودوف أؼ صعػبة سػاء أكانت مػجػدة في قػاعج بيانات أـ سجبلت عامة أـ 

. أو تعجيميا إذا دعػػت الزخورة إلى ذلظ/خاصػة،وتحجيثيا أو ترحيحيا و
إف الحرػؿ عمى السعمػمات التػي تحتفع بيا الجولة يعتبخ حق أساسي لكػل فخد، ولجػ الجوؿ -

حيث يدسح ىػحا السبجأ فقط بقيػد استثشائية يشبغي . التدامات لزساف مسارسػة ىحا الحق بذكل تاـ
وضعيا مغ قبل القانػف مدبقًا في حاؿ وجػد خصخ حقيقي ووشيظ مػغ شأنو تيجيج األمغ الػششي 

. في السجتسعات الجيسقخاشية
 . لحلظ مغ الػاضح أنو في الشطاـ األمخيكي البيشي تكػف حخية السعمػمات محسية كحق إنداني

 :مذخوع قانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات  -4
 مذخوع قانػف البمجاف األمخيكية الشسػذجي 2010       نذخت مشطسة الجوؿ األمخيكية في عاـ 
. 56الستعمق بزساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات

                                                             

.36نفذ السخجع، ص-  55  
:متػفخ عمى السػقع االلكتخوني. 2010مذخوع قانػف البمجاف األمخيكية الستعمق بحق الحرػؿ عمى السعمػمات -   56 

-http://www.oas.org/dil/AG-RES2607-2010eng.pdf.(Accessed :12/01/2014. At : 10 :24).  
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: حق الػلػج إلى السعمػمات في نطاـ السحكسة األوروبية لحقػؽ اإلنداف/ ثانيا

 :السيثاؽ األوروبي لحساية حقػؽ اإلنداف والحخيات األساسية  -1

 دولة 43 مشطسة حكػمية بيشية تتألف مغ (COE)        يعتبخ السجمذ األوروبي 
كسا يعتبخ السيثاؽ األوروبي لحساية . أعزاء،وييجؼ إلى تعديد حقػؽ اإلنداف والتعميع والثقافة

 أحج وثائقو األساسية، حيث يكفل حخية السعمػمات 57(ECHR)حقػؽ اإلنداف والحخيات األساسية 
إف ىحه  السادة تختمف إلى حج ما عغ الزسانات السػجػدة . 10كحػق إنداني أساسي فػي السادة 

 الخاصة باإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف والسيثاؽ الجولي الستعمق بالحقػؽ السجنية 19في السػاد 
تمقي " الخاصة بالسيثاؽ األمخيكي حػؿ حقػؽ اإلنداف، أؼ أنيا تحسي حق 13والدياسية والسادة 

.  58السعمػمات لكغ ليذ حق البحث عشيا" ونقل

: جيػد الجيات الدياسية لمسجمذ األوروبي  -2

 لقج قامت الجيات الدياسية لمسجمذ األوروبي باتخاذ خصػات ىامة نحػ االعتخاؼ بحق 
 قامت لجشة الػزراء، التي تعتبخ 1981ففي عاـ . حخية السعمػمات عمى أنو حق إنداني أساسي

السؤلف مغ وزراء الذؤوف )الجية السعشية بعسمية صشع القخار الدياسي في السجمذ األوروبي 
 الستعمقة بالحرػؿ عمى السعمػمات 19( 81)بتبشي التػصية رقع ع  (الخارجية لمجوؿ األعزاء

: 59التي تحتفع بيا الدمصات العامة، حيث نز عمى

يتستع كل فخد ضسغ نصاؽ سمصة الجولػة العزػ بحق الحرػؿ، عشج الصمب، عمػى السعمػمات -
. التي تحتفع بيا الدمصات العامة بخبلؼ الجيات التذخيعية والدمصات القزائية

                                                             
. 1953 سبتسبخ عاـ 3، وأصبح سارؼ السفعػؿ في 1950 نػفسبخ عاـ 4تع تبشيو في - 57
. 19، ص2009، مشذػرات الحمبي الحقػقية، دمذق، 3ط، الشغام األوربي لحساية حقهق اإلنداندمحم أميغ السيجاني، - 58
مشذػرات السعيج العخبي لحقػؽ اإلنداف، تػنذ،  ،ئق أوربيةمجسػعة وثا: حقػؽ اإلندافدمحم أميغ السيجاني و نديو كديبي، - 

2001.   
.37تػبي مشجؿ، مخجع سبق ذكخه، ص-  59  
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 قاـ السؤتسخ الػزارؼ األوروبي الخابع حػؿ سياسة وسائل اإلعبلـ بتبشي 1994ففي عاـ 
إعبلف يػصي بأف تقـػ لجشة الػزراء بالتفكيخ مميًا بإعجاد اتفاؽ قانػني ممـد أو اتخاذ إجخاءات 
أخخػ تحتػؼ عمى مبادغ أساسية تتعمق بحق الحرػؿ عمى السعمػمات العامة التي تحتفع بيا 

وعػضًا عغ ذلظ، اختارت لجشة الػزراء تػصية حػؿ الحرػؿ عمى الػثائق . الدمصات العامة
حيث تػفخ التػصية ضسانة عامة لحق . 2002 فيفخؼ عاـ 21الخسسية، حيث تع تبشييا في 

الحرػؿ عمى الػثائق الخسسية، باإلضافة إلى إرشاد خاص حػؿ كيفية وجػب ضساف ىحا الحق 
. 60فعمياً 

: 61حق التساس السعمػمات في الشطاـ اإلفخيقي لحساية حقػؽ اإلنداف/ ثالثا

حيث أف . لقج كانت التصػرات الستعمقة بحخية السعمػمات في اإلتحاد اإلفخيقي أكثخ اعتجاالً  
المجشة اإلفخيقية الستعمقة بحقػؽ اإلنداف والذعػب قػج تبشت إعبلف مبادغ يتعمق بحخية التعبيخ فػي 

حيث يرادؽ اإلعبلف .200262إفخيقيا في جمدتيا الثانية والثبلثيغ التي ُعقجت في أكتػبخ عاـ 
:                              بػضػح عمى حق الحرػؿ عمى السعمػمات التي تحتفع بيا جيات عامة، ويشز عمى

: حخية السعمػمات"- 
إف الجيات العامػة ال تحتفع بالسعمػمات لشفديا بل تعسل كقّيسة لمرالح العاـ ويحػق لمجسيع - أ

الحرػؿ عمى ىػحه السعمػمات، حيث تكػػف خاضعة لقػاعج محجدة بذكل واضح يزعيا القانػف 
.  فحدب

:  سيتع ضساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات مػغ قبل القانػف بسػجب السبادغ التالية- ب
يحق لمجسيع الحرػؿ عمى السعمػمات التي تحتفع بيا جيات عامة؛ - 

                                                             
نفذ السكاف  - 60

: السػقع االلكتخوني لئلتحاد اإلفخيقي-  61  
- www.africa-union.org.) Accessed : 13/5/2014(. 

. ، بانغػؿ، غامبيا2002 أكتػبخ 23-17الجمدة العادية الثانية والثبلثيغ لمجشة األفخيقية الستعمقة بحقػؽ اإلنداف والذعػب، - 62



61 

 

يحق لمجسيع الحرػؿ عمى السعمػمات التي تحتفع بيا جيات خاصة األمخ الحؼ يعتبخضخوريًا - 
لسسارسة أؼ حق أو حسايتػػو؛ 

أو إلى /سيكػف أؼ رفس لكذف السعمػمات خاضعًا لمتقجـ بالتساس إلػى أية جية مدتقمة و- 
السحاكع؛ 

سيكػف مصمػبًا مغ الجيات العامة، حتى في حاؿ عػػجـ وجػػد أؼ شمب لػحلظ، نذخ السعمػمات - 
اليامة بذكل فاعل والتي تعتبخ ذات أىسية لمرالح العاـ؛  

لػغ يكػف أؼ شخز عخضة ألؼ عقػبات لشذخه معمػمات عغ حدغ نية حػؿ تجاوز ما أو ما - 
مغ شأنو الكذف عغ تيجيج خصيخ لمرحة أو الدبلمة العامة أو سبلمػػة البيئة إال إذا كاف فخض 

 عقػبات يخػجـ مرمحة مذخوعة ويعتبخ أمخًا ضخوريًا في أؼ مجتسع ديسقخاشي؛
.  و يتع تعجيل القػانيغ الستعمقػػة بالخرػصية إذا اقتزت الزخورة لمتقيج بسبادغ حػػػخيةالسعمػمات- 
يتستع الجسيع بحق الحرػؿ عمى معمػماتيع الذخرية وتحجيثيا وبصخيقة مػػا ترحيحيا،سػاء - ج

.  63"أكانت تحتفع بيا جيات عامة أـ خاصة
: حخية تجاوؿ السعمػمات في السشصقة العخبية/ رابعا

:  السعمػمات في مػاثيق جامعة الّجوؿ العخبيةحخية تجاوؿ  -1

        عالج السيثاؽ العخبي لحقػؽ اإلنداف مدألة حخية الحرػؿ عمى السعمػمات في السادة 
، و التي نّرت عمى الحق في استيقاء األنباء و األخبار و اإلحراءات و األفكار مغ (32)

كسا نّز السيثاؽ عمى بعس القيػد السذخوعة، حيث ُتسارس ىحه الحقػؽ . مرادرىا السختمفة
والحّخيات في إشار السقّػمات األساسية لمسجتسع، و ال تخزع إاّل لمقيػد التي يفخضيا احتخاـ 

حقػؽ اآلخخيغ أو سسعتيع أو حساية األمغ الػششي أو الشطاـ العاـ أو الّرحة العامة أو اآلداب 
. 64العاّمة

                                                             

.38تػبي مشجؿ، مخجع سبق ذكخه، ص-  63  
، 23/5/2004، وافق مجمذ جامعة الّجوؿ العخبية عمى السيثاؽ العخبي لحقػؽ اإلنداف في (2004)جامعة الّجوؿ العخبية- 64

: راجع ندخة السيثاؽ عمى السػقع
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        وبالّخغع مغ أّف الّشز يذيخ إلى الحرػؿ عمى السعمػمات، إاّل أّف السسارسة العسمية 
تعكذ بعس السسارسات التي تقّيج ىحا الحق، حيث أشار تقخيخ التشسية اإلندانية العخبية لعاـ 

. 65، إلى ضعف البيئة اإلعبلمية السحفدة و السسكشة لمسعخفة في السجتسعات العخبية2004
      و يبقى سجل جامعة الجوؿ العخبية فيسا يخز تعديد الحق في الػصػؿ إلى السعمػمات 
فارغا، مقارنة مع مشطسات حكػمية إقميسية أخخػ مثل االتحاد األفخيقي، أو السجمذ األوروبي 

فمع يحجث أبجا أف شػرت الجامعة العخبية معاييخ إقميسية أو أصجرت . أومشطسة الجوؿ األمخيكية
.  إعبلنا أو بيانا بخرػص الػصػؿ إلى السعمػمات

:  السعمػماتحخية تجاوؿجيػد السشطسات العخبية غيخ الحكػمية لتكخيذ   -2
        في السشصقة العخبية، ورغع الػعي السجتسعي الزعيف بيحا الحق، فقج أخحت بعس 

. السشطسات السجنية في عجد مغ الجوؿ العخبية تػلي أىسية كبيخة ليحا الحق خبلؿ الدشػات األخيخة
وىػ ما أثسخ مبادرات تيجؼ الزغط عمى الحكػمات والبخلسانات مغ أجل إقخار قػانيغ في ىحا 

  .66الرجد

، مثل السغخب (األردف واليسغ)       فخارج البمجاف التي تتػفخ عمى قانػف يزسغ ىحا الحق
ومرخ و الدػداف، نجج مبادرات نذيصة لمسجتسع السجني مغ أجل الزغط عمى الحكػمات 

 ومغ بيغ تمظ .والبخلسانات إلقخار قػانيغ تزسغ لمسػاششيغ الحق في الػصػؿ إلى السعمػمات
 :67السبادرات نحكخ

                                                                                                                                                                                                          

-http://www.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html.(Accessed :23/05/2012.A.15 :40).      
نحػ : "تقخيخ التشسية اإلندانية العخبيةبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي، الرشجوؽ العخبي لئلنساء االقترادؼ و االجتساعي، - 65

.  114 ،113، ص 2004، األردف، "الحخية في الػشغ العخبي
عخض عاـ آلخخ التصػرات و ، الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات في مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقياسعيج السجىػف، -  66

: راجع السػقع االلكتخوني.44 ص،(ت.د)السدتججات في األردف و لبشاف و السغخب و تػنذ، 
- http://www.slideshare.net/hamzoz/almadhoun-ati-innaregionarabic. 
)Accessed :11/02/2014.At19 :04(. 

. 13-11سعيج الدمسي، مخجع سبق ذكخه، ص-  67
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      في مرخ اتفق عجد مغ الرحفييغ واإلعبلمييغ والقانػنييغ وبعس مسثمي البخلساف ونذصاء 
حقػؽ اإلنداف عمى تأسيذ تحالف مرخؼ لحخية السعمػمات وتجاوليا، عمى أف تعج وثيقة تأسيدية 

لمتحالف متزسشة أىجافو وآليات عسمو ومعاييخ االنزساـ لو، وصػاًل إلى مذخوع قانػف لحخية 
السعمػمات وتجاوليا يعكذ السعاييخ الجولية في السجتسعات الجيسقخاشية،وشالب ىحا التحالف 

 . 68الحكػمة السرخية بإعجاد مذخوع القانػف وإدارة حػار مجتسعي بذأنو

، لجشة التعجيبلت 2009      وبالعخاؽ دعا مخصج الحخيات الرحفية، خبلؿ شيخ جػيمية 
الجستػرية في مجمذ الشػاب العخاقي ، قبل االنتياء مغ عسميا، إقخار مادًة دستػرية تشز عمى حق 

 .األفخاد في الحرػؿ عمى السعمػمات التي تحتفع بيا الجولة

      وفي الكػيت، بادر مخكد عبج هللا الدالع لمتشسية الدياسية إلى إعجاد مذخوع قانػف يشطع حق 
وقج قاـ مخكد عبج هللا الدالع إلى عقج ورشة . الػصػؿ إلى السعمػمات وحخية تجاوليا ونذخىا

عسل،شاركت فييا كل التيارات الدياسية بالكػيت، وتع خبلليا إبجاء الخأؼ في السذخوع الحؼ أعجه 
و يفكخ السخكد في إعجاد محكخة تتزسغ تمظ . السخكد كسا قجـ السذاركػف تعجيبلت عمى السذخوع

 .التعجيبلت وعخض السذخوع عمى مجمذ األمة الكػيتي في أقخب فخصة

       أما في األردف فالسجتسع السجني متفق عمى أنو لع تقخ الحكػمة قانػنا في مدتػػ السعاييخ 
ألنو في غالبية بشػده يكخس الدخية وأبقى عمي العجيج مغ القػانيغ التي .الجولية الستفق عمييا

ويصالب اإلئتبلؼ . تتعارض مع مبادغ الذفافية و السدؤولية في تجبيخ شؤوف اإلدارات العسػمية
و قج بادر مخكد . األردني لمحق في الحرػؿ عمى السعمػمات و الذفافية عمى تغييخ القانػف 

األردف الججيج بتشطيع ورشات تجريبية لمسػضفيغ و اإلعبلمييغ كسا أصجر عجة تقاريخ حػؿ 
 .الرحافة و الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات و العخاقيل القانػنية لمحرػؿ عمى السعمػمات

                                                             
 السشطسة السرخية لحقػؽ اإلنداف بالتعاوف مع مخكد حخية اإلعبلـ ا جاءت ىحه السبادرة في ختاـ الحمقة الشقاشية التي عقجتو 68

كسا دعا ىحا التحالف . 2009 نػفسبخ 22، يـػ األحج "نحػ مجتسع معمػماتي حخ"بالذخؽ األوسط وشساؿ أفخيقيا ، تحت عشػاف 
إلى مخاجعة وتعجيل جسيع القػانيغ واإلجخاءات التي تعخقل الحرػؿ عمى السعمػمات، لتتػافق مع السػاثيق الجولية السعشية بحقػؽ 

 .اإلنداف والسػقعة ومرجؽ عمييا مغ قبل الحكػمة السرخية
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       وفي السغخب، كاف مخكد حخية اإلعبلـ سباقا مشج سشػات إلى شخح مػضػع الحق في 
 إلى نذخ دراسة حػؿ السعيقات التي تتزسشيا 2005الحرػؿ عمى السعمػمات، حيث بادر سشة 

كسا أنجد السخكد عجة دراسات حػؿ . القػانيغ السغخبية وشمب تعجيميا وإقخار قانػف في ىحا الذأف
 حسمة 2007و أشمق السخكد سشة . الرحافييغ ورجاؿ اإلعساؿ والحق في الػصػؿ إلى السعمػمات

استسخت شيمة شيخ أكتػبخ، تزسشت عخائس ومحكخة، مغ أجل دعػة الحكػمة السغخبية إلى إقخار 
 .ىحا الحق

، ضست صحافييغ 2008بتشطيع نجوة بسجيشة مخاكر، سشة " مشطسة عجالة"       كسا قامت 
و أدخمت مشطسة . وجسعيات مجنية وأساتحة باحثيغ، حػؿ الحق في الػصػؿ إلى السعمػمات

محاربة الخشػة بالسغخب مػضػع السصالبة بالحق في الػصػؿ إلى السعمػمات ضسغ أنذصتيا، مشح 
، وندقت أبحاثا، بالتعاوف مع اليػندكػ، حػؿ الحق في الػصػؿ إلى السعمػمات في 2006سشة 

 .شساؿ إفخيقيا

      وقج سبق لفخيق حدب االتحاد االشتخاكي بسجمذ الشػاب، خبلؿ الػالية التذخيعية الدابقة، أف 
ىيأ مذخوع قانػف حػؿ الحق في الػصػؿ إلى السعمػمات، لكشو لع يعسل عمى الجفاع مغ أجل 

لكغ رئيدة . شخحو عمى البخلساف لمسشاقذة، ليتخمى عشو لحج اآلف، خبلؿ الػالية التذخيعية الحالية
الفخيق االشتخاكي بسجمذ السدتذاريغ بادرت خبلؿ شيخ نػفسبخ عمى مداءلة وزيخة االتراؿ حػؿ 

 .سبب تأخخ السغخب في إقخار قانػف في ىحا الذأف

      إضافة إلى ىحا نطست عجة جسعيات نجوات في ىحا الذأف و أدخمت ىحا الحق ضسغ 
لكغ ما يشقز نذاط السجتسع السجني بالسغخب ىػ غياب ائتبلؼ وششي يشدق . مصالبيا وأجشجتيا

 .ويشطع ىحه الجيػد مغ أجل تحديذ الخأؼ العاـ والزغط عمى الحكػمة والبخلساف

      وعمى الرعيج اإلقميسي، سبق لمسؤتسخ السػازؼ لمسجتسع السجني لسشتجػ السدتقبل، خبلؿ 
، أف قجـ ألوؿ مخة اقتخاحات تتعمق بزخورة إقخار قػانيغ تزسغ 2008الجورة السشعقجة بالجوحة سشة 

كسا أعاد . وقج قجمت ىحه االقتخاحات إلى السشتجػ الخسسي. الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات
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، التأكيج في 2009السؤتسخ السػازؼ لمسجتسع السجني، الحؼ عقج بالجار البيزاء في نػفسبخ 
وتطل العجيج مغ البمجاف العخبية غائبة عغ الشقاش الجائخ  .تػصياتو الختامية عمى ىحا الحق

  .بخرػص ىحا الحق، ولع تعسل السشطسات السجنية عمى العسـػ عمى إعصاء السػضػع ما يدتحقو

 

. تشغيم حخية تجاول السعمهمات في بعض التذخيعات األجشبية: السبحث الثاني

سشتشاوؿ في ىحا السبحث و بقجر مغ التفريل بعزا مغ التجارب القصخية في مجاؿ         
إصجار قػانيغ تتعمق بحخية تجاوؿ السعمػمات، تغصي تمظ التجارب عجدا مغ الجوؿ الغخبية في كل 

وقبل الخػض في مػضػع قػانيغ . مغ أوربا و األمخيكيتيغ و بعس الجوؿ اآلسيػية و اإلفخيقية
، نفزل تقجيع نساذج عغ دساتيخ أجشبية تقخ بحق الحرػؿ (FOI)حق الحرػؿ عمى السعمػمات

ففي التدعيشيات مغ القخف " عمى السعمػمات لسػاششييا أو لسػاششييا ولمسقيسيغ في حجود دولتيا،
بمغاريا في : الساضي تبشت عجة دوؿ الّشز في دساتيخىا عمى حق الحرػؿ عمى السعمػمات ومشيا

 بػلشجا في 34، ممجوفا في السادة 25/5، ليتػانيا في السادة 44، استػنيا في السادة 61/1السادة
، 37، مبلوؼ في السادة 24/2، اإلتحاد الخوسي في السادة 31، رومانيا في السادة 61السادة 

وبغس الّجوؿ انتقمت مغ الّشز في دساتيخىا . 32، جشػب إفخيقيا في القدع 58تايبلنج في القدع 
عمى الحرػؿ عمى السعمػمات برفة عامة، إلى السعمػمات الستخررة، وخاصة السعمػمات 

غيشيا االستػائية، وإثيػبيا، وجشػب إفخيقيا،وناميبيا، : البيئية كسا فعمت الكثيخ مغ البمجاف ومشيا
. 69"ومبلوؼ وسيخؼ النكا، والفمبيغ، وتايمشج، وإيخاف، وفيتشاـ، والّريغ 

 

 

 

                                                             

.45يحيى شقيخ، مخجع سبق ذكخه، ص-  69 
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.  نساذج عن تذخيعات لجول أوربية: السظمب األّول

 :70تجخبة الّدػيج/ أّوال

تعج الدػيج الجولة األولى في العالع التي تبشت قانػنا يعصي السػاششيغ الحق في الحرػؿ 
. 176671عاـ " قانػف حخية الرحافة"عمى السعمػمات السػدعة لجػ الييئات الحكػمية بعج تبشييا 

ويزسغ ىحا القانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات، الحؼ ىػ جدء مغ الجستػر الدػيجؼ، في 
وبالخغع مغ الرياغة الّمغػية لعشػاف القانػف فإف . الثانية حػؿ الصبيعة العامة لمػثائق الخسسية الفقخة

.  حق الحرػؿ عمى السعمػمات لمجسيع وليذ لمرحافة فقط

حّيد " حرػؿ الجسيػر عمى السعمػمات و الّدخية"  دخل قانػف 2009و في جػاف 
التشفيح،و يتزسغ ىحا األخيخ األحكاـ التي ُتكّسل قانػف حخية الّرحافة، و قج تّع صياغة القانػف 

: 72بشاًءا عمى مجسػعة مغ األسذ

: خصػات الحرػؿ عمى السعمػمات - 1

يتقّجـ شالب السعمػمات بصمب لمدمصة العامة التي تحتفع بالػثائق الّخسسية السخاد الحرػؿ - 
. عمييا

                                                             
: انطخ في- 70
.                            111-106مخجع سبق ذكخه، ص، تػبي مشجؿ- 
 مخكد السعمػمات و ،" نحػ تعديد حخية تجاوؿ السعمػمات في مرخ" ميا عبج الحسيج، وأحسج كساؿ ىيبة واحسج حمسي مجاىج - 

: عمى السػقع االلكتخوني. 8، 7، ص (ت.د)دعع اتخاذ القخار، القاىخة،
- http://www.pidegypt.org/download/%D9%...(Acessed :11/4/2014.At.01 :23). 
- David Banisar, Freedom of Information around the world2006, Op.cit, pp.141-143. 
71 - Available at : -http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/sw03000_html .(Accessed : 2/6th/2015. At : 
19 :20). 
72 -Freedom of the Press Act :http://www.riksdagen.se/templates/R_Page-6313.aspx. 
- See for more details : Ministry of Justice, Public Access to Information and Secrecy Act, 
Sweden, Jun2009, pp.17-33. Available at : = 
=http://www. legislationline.org/topics/country/1/topic/3. IN 2/6th/2015. 
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كسا . يحق لؤلفخاد الحرػؿ عمى ندخة مغ الػثائق الّخسسية في مقابل رسـػ نطيخ ىحه الخجمة- 
. يجػز لسقّجـ الصمب أف يتقّجـ بو إلكتخونيا

. ال يقّجـ الّذخز الحؼ يتقجـ بصمب الحرػؿ عمى معمػمات أؼ تبخيخ لصمبو- 

تقـػ الييئة باالستجابة الفػرية لسقّجـ شمب الحرػؿ عمى وثيقة رسسية في غزػف يـػ أو - 
. يػميغ وقج ترل إلى بزع ساعات

وفي بعس األحياف قج يكػف سبب التأخيخ، قياـ الّدمصة السعشية بجراسة ما بالػثيقة الخسسية - 
. لمتعخؼ عمى السعمػمات الػاردة في الػثيقة ما إذا كانت سخية أـ ال

عمى مغ يصمب - في ضل ضخوؼ معيشة-في بعس الييئات تزع الدمصات العامة قيػدا- 
. الحرػؿ عمى وثيقة بأف يدتخجميا ألغخاض البحث فقط وليذ لشذخىا

يحق لمذخز الحؼ شمب الحرػؿ عمى وثيقة وتع رفس شمبو أف يقـػ باالعتخاض، وأف يعاد - 
. الشطخ في مدألة الصمب مغ قبل السحكسة

 :مدؤولية اإلشخاؼ عمى تصبيق القانػف  - 2

        ىشاؾ لجاف مذتخكة في الّدػيج مؤلفة مغ مدؤوليغ حكػمييغ ومدتخجمي الػثائق، وتتسثل 
كسا تػجج لجشة حكػمية تقـػ بإعادة الشطخ . ميسة تمظ الّمجاف في مخاجعة القانػف برفة مدتسخة

في التذخيعات لمتأكج مغ صبلحيتيا في ضػء التصػر التكشػلػجي، وقػاعج االتحاد 
. األوروبي،وخرخرة الخجمات الحكػمية

: كيفية تشطيع السعمػمات - 3

. تقـػ كّل الييئات بإعجاد وصف لمسعمػمات التي تستمكيا وتقـػ بتشطيسيا وتدجيميا- 

تتعاوف الدمصات العامة مع بعزيا في تػضيح الػثائق والسعمػمات التي تقع تحت ترخفيع - 
. والتي ال تخزع لمدخية
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يقـػ السػضفػف العسػميػف بتدجيل جسيع الػثائق الّخسسية التي ترل إلييع، حيث يتع تجخيع أؼ - 
. تجميخ أو إزالة ليحه الػثائق

. يكػف ىشاؾ مدؤوؿ رسسي عغ تحجيج إمكانية الكذف عغ الػثيقة مغ عجمو- 

: تكمفة الحرػؿ عمى السعمػمات - 4

عذخ (10)        يتحسل مقّجـ الصمب تكاليف ندخ الػثائق في حالة ترػيخ أكثخ مغ 
. صفحات،ولكغ في الػاقع، نادرا ما يتع فخض رسـػ مقابل الحرػؿ عمى الػثائق الّخسسية

: االستثشاءات عمى شمب السعمػمات -5

الػثائق التي تتعمق :        حجد قانػف حخية الّرحافة الػثائق الّخسسية السدتثشاة مغ الّشذخ وىي
باألمغ القػمي أو الدياسة السالية والّشقجية، أو األنذصة الّخقابية التي تقـػ بيا الدمصة العامة،وكحلظ 

. الػثائق التي تتعمق بحساية البيانات الذخرية أو الحفاظ عمى األنػاع الحيػانية أو الشباتية

 :تجخبة السسمكة الستحجة/ ثانيا

ـ وأصبحت بشػده 2000       تبشت الحكػمة البخيصانية قانػنا لحخية السعمػمات في نػفسبخ عاـ
ويعصي ىحا القانػف أؼ شخز الحق في الػصػؿ إلى السعمػمات التي . ـ2005سارية مشح يشايخ

و قج تّع صياغة القانػف بشاًءا عمى . مائة ألف ىيئة عامة (100.000)تحتفع بيا أكثخ مغ 
 :73األسذ التالية

 

                                                             
: أنطخ أيزا. 6، 5ص، محسػد خميل، مخجع سبق ذكخه- 73
 .126-117تػبي مشجؿ، مخجع سبق ذكخه، ص- 

- David Banisar, Freedom of Information around the world2006, Op.cit, pp.154-162.  
- Freedom of Information Act 2000. Available at : http://www.cfoi.org.uk/foiact2000.html.  
=See Campaign for Freedom of Information, Briefings on FOI. Available at : 
http://www.cfoi.org.uk/briefingpack.html. 
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: خصػات الحرػؿ عمى السعمػمات- 1

لتقجيع ( يـػ عسل (20)ال تتجاوز عذخيغ)يمـد القانػف الييئات العامة بسجة زمشية محجدة - 
السعمػمات لسغ يصمبيا، باستثشاء الطخوؼ التي تختبط بسعمػمات تدتمـد وقتا أشػؿ لتجييدىا، عمى 

. أف يتع ذلظ في إشار مجة زمشية محجدة

جشيو استخليشي بالشدبة  (600)ويتكمف شمب الحرػؿ عمى السعمػمات أقل مغ ست مائة - 
جشييا بالشدبة لمييئات (450)لؤلجيدة الحكػمية السخكدية، وأقل مغ أربع مائة وخسديغ

. السحمية،باستثشاء تكمفتي الترػيخ والبخيج

: مدؤولية اإلشخاؼ عمى تصبيق القانػف  - 2

        نز القانػف البخيصاني لحخية السعمػمات عمى وجػد ما أشمق عميو مفػض 
السدؤوؿ عغ اإلشخاؼ عمى تشفيح بشػد القانػف،  (Information Commissioner)السعمػمات

وقج تمقى مفػض . كسا يستمظ سمصة استقباؿ الذكاوػ واتخاذ القخارات الخاصة بسشع معمػمات معيشة
. شكػػ  (2350)وحجه ما ال يقل عغ2005السعمػمات البخيصاني خبلؿ عاـ

: التطمع عمى حجب السعمػمات -3

        مغ السسكغ أف يتع التطمع مغ القخار الحؼ اتخحه مفػض السعمػمات، أماـ ما أشمق عميو 
ومغ السسكغ أف ترجر ىحه السحكسة  (Information Tribunal)القانػف، محكسة السعمػمات

قخارات بالترخيح بالكذف عغ بعس السدتشجات والّدجبلت التي أقخ مفػض السعمػمات 
. حجبيا،ومغ السسكغ التطمع مغ قخارات محكسة السعمػمات أماـ محكسة العجؿ العميا

: االستثشاءات عمى شمب السعمػمات - 4

صفحة تتزسغ االستثشاءات الخاصة بالسعمػمات الدخية  (13)         يزع القانػف ثبلث عذخة
وتتػزع ىحه الشػعية مغ السعمػمات عمى ثبلث فئات . التي ال يتاح لؤلشخاص الحرػؿ عمييا
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سجبلت السحاكع، والسعمػمات التي تتعمق بالحياة الخاصة لؤلفخاد، وكحلظ السعمػمات : تذسل
. الستعمقة بخجمات األمغ التي تزسغ قػانيغ أخخػ عجـ كذفيا

 .نساذج عن تذخيعات لجول أمخيكية: السظمب الثاني

 :تجخبة الػاليات الستحجة األمخيكية/ أّوال

ـ، ويدسح 1966        تّع إقخار قانػف تجاوؿ السعمػمات في الػاليات الستحجة األمخيكية مشح عاـ
القانػف ألؼ شخز بغس الشطخ عغ مػششو أو الّجولة األصل التي يشتسي إلييا بالدؤاؿ عغ 

وقج تست صياغة القانػف بشاءا عمى األسذ . السعمػمات التي تحتفع بيا ىيئات الحكػمة الفجرالية
 :74التالية

: مدؤولية اإلشخاؼ عمى تصبيق القانػف  - 1

( 20)        يػجب القانػف األمخيكي الجية السدؤولة بتػفيخ السعمػمات السصمػبة خبلؿ عذخيغ
األقداـ العدكخية و التشفيحية، ومؤسدات الحكػمة، وغيخىا مغ : يـػ عسل، وتزع تمظ الجيات

الكيانات التي تؤدؼ وضائف حكػمية، ماعجا الكػنغخس األمخيكي والسحاكع والجياز السعاوف 
 .لمخئيذ في البيت األبيس، ومجمذ األمغ القػمي

 

 

                                                             
: أنطخ أيزا. 5، 4محسػد خميل، مخجع سبق ذكخه، ص- 74
 .135-127مخجع سبق ذكخه، ص، تػبي مشجؿ- 

 - David Banisar, Freedom of Information around the world2006, Op.cit, pp.158-162. 
 -Freedom of Information Act, 5 USC 552, 1966. Available at  :  
http://www.epic.org/open_gov/foia/us_foia_act.html. 

: ، أنطخ التعجيل عمى السػقع1996عّجؿ القانػف األمخيكي لحخية تجاوؿ السعمػمات عاـ *
- Electronic Freedom of Information Act Amendments of 1996. Available at : 
http://www.epic.org/open_gov/efoia.html. 
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: التطمع عمى حجب السعمػمات -2

        تحاؿ أية شكػػ مغ التأخخ السبالغ فيو في تػفيخ السعمػمات مباشخة إلى الييئة السصمػب 
مشيا تػفيخ السعمػمة، ومغ حق السحاكع الفجرالية أف تخاجع أؼ قخار خاص بحجب السعمػمات، 

. دوف وضع اعتبار لمسؤسدة التي أصجرتو، وأف تقـػ بإلغائو

: االستثشاءات عمى شمب السعمػمات - 3

األمغ القػمي، : فئات مغ االستثشاءات االختيارية، تذسل (9)يزع القانػف األمخيكي تدع         
وقػاعج التشطيع الّجاخمي لمييئات، والسعمػمات التي تحسي سخيتيا قػانيغ أخخػ،والسعمػمات 

التجارية، والسحكخات التي يتع تبادليا داخميا في السؤسدات والخرػصية الذخرية، والّدجبلت 
كسا يػجج في الػاليات . التشفيحية لمقػانيغ، والبيانات الستعمقة بالسؤسدات السالية وآبار البتخوؿ

        .قانػف يدسح بحجب السعمػمات (140)الستحجة األمخيكية ما يقارب مائة و أربعيغ

 :تجخبة السكديظ/ ثانيا

، وتست السػافقة عميو 2002        تّع إقخار قانػف حخية تجاوؿ السعمػمات في السكديظ عاـ
: 75باإلجساع، وقج تست صياغة القانػف بشاء عمى األسذ التالية

: كيفية تشطيع السعمػمات والػثائق -1

        نز القانػف عمى نذخ ترشيفات السعمػمات بصخيقة تديل الػصػؿ إلييا،وتذسل ىحه 
الخجمات التي تقّجميا كّل جية و اإلجخاءات والشساذج وبخامج الّجعع، والعقػد : السعمػمات

                                                             
: أنطخ أيزا. 10-8ميا عبج الحسيج، مخجع سبق ذكخه، ص وأحسج كساؿ ىيبةواحسج حمسي مجاىج - 75

 .92-85مخجع سبق ذكخه، ص، تػبي مشجؿ
 -David Banisar, Freedom of Information around the world2006, Op.cit, pp.106-108 
- Federal Law of Transparency and Access to Public Government Information. Available at :  
http://www.ifai.org.mx/publicaciones/taia.pdf. For an extensive review, see Kate Doyle, In Mexico, 
a New Law Guarantees the Right to Know. Available at :  
http://www.freedominfo.org/reports/mexico1.htm. 
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عمى أّف الييئات العامة يجب أف تشذخ  (12)وقج نرت السادة. السبخمة،والتقاريخ وفخص السذاركة
. السعمػمات الستعمقة بالسبالغ السدؤولة عشيا والسدتفيجيغ مغ السػارد العامة

        كسا نز القانػف عمى التداـ كّل ىيئة عامة بتػفيخ حاسب آلي لمجسيػر لتدييل الػصػؿ 
لمبيانات السشذػرة وتقجيع الّجعع عشج الحاجة لمسدتفيجيغ، كسا ّيمـد القانػف إصجار تقخيخ نرف 

. سشػؼ يػضح السعمػمات الّدخية ومّجة وتاريخ الّدخية

: مدؤولية تصبيق القانػف  -2

        يتيح القانػف لمسؤسدة الفجرالية الػصػؿ إلى السعمػمات العامة، برفتيا الجية السذخفة 
. عمى التصبيق، وإصجار الّمػائح السشاسبة في مختمف األمػر الستعمقة بالّتصبيق

: خصػات الحرػؿ عمى السعمػمات -3

        الػاقع أّنو مغ حق أؼ شخز إرساؿ شمب الحرػؿ عمى السعمػمات إلى قدع االتراؿ 
سػاء مغ  (وقج نّز القانػف عمى ضخورة إنذاء قدع االتراؿ بكل جية حكػمية)بالجية الحكػمية

وقج نز القانػف أيزا عمى أّف الغخض مغ شمب البيانات ال . خبلؿ خصاب ورقي أو إلكتخوني
وإذا لع يقع شالب السعمػمة بػصف السعمػمات . عبلقة لو بالسػافقة عمى الكذف عغ السعمػمة

السصمػبة بذكٍل كاٍؼ وواضح أو واجو صعػبة في استيفاء الصمب بسا في ذلظ كػنو أّميًا، فعمى 
. قدع االتراؿ بالجية السعشية أف يقّجـ لو العػف 

يـػ عسل، وتػفيخ البياف (20)        ويجب الّخد بإمكانية تػفيخ السعمػمة مغ عجمو خبلؿ عذخيغ
مع العمع بأّف عجـ الّخد . أياـ عسل أخخػ فػر تدجيج شالب البياف الّخسـػ السصمػبة(10)خبلؿ عذخة

عمى االستفدار خبلؿ عذخيغ يـػ يعتبخ مػافقة عمى شمب السعمػمة، ويجب أف تقـػ الجية 
عسل مجانًا، إذا لع تقخر السؤسدة الفجرالية لمػصػؿ إلى (10)السدؤولة بتػفيخىا خبلؿ عذخة أياـ

. السعمػمات العاّمة أّنيا سخية
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        ويتع إخصار الّمجشة اإلشخافية داخل كّل جية فػرًا بأية معمػمات ترشف عمى أّنيا 
سخية،بجانب تحجيج أسباب الترشيف، لتتخح الّمجشة قخارًا بالترجيق عمى ذلظ الترشيف أو الّدساح 

وفي حاؿ عجـ تػافخ معمػمة داخل الجية يجب إعبلـ الّمجشة اإلشخافية بأّف . بتجاوؿ السعمػمة
وُيمـد القانػف الجيات السختمفة نذخ شمبات السعمػمات والّخد . السعمػمة السصمػبة غيخ متػفخة

. عمييا

        وفي حاؿ رفس تقجيع السعمػمة يجب التأكيج عمى الخفس مغ خبلؿ الّمجشة اإلشخافية، ومغ 
. ثّع يجب إخصار شالب السعمػمة بالّخفس، وسبب الّخفس، وشخيقة الّصعغ عمى القخار

:  تكاليف الحرػؿ عمى السعمػمات -4

التكمفة الساّدية لؤلدوات و األوراؽ :         تتسثل تكاليف الحرػؿ عمى السعمػمة في
. السدتخجمة،وتكمفة إرساليا، وبالتالي ال تتزسغ التكمفة البحث عغ السعمػمة وإعجادىا

: السعمػمات السحطػر اإلفراح عشيا -5

        تقـػ السؤسدة الفجرالية لمػصػؿ إلى السعمػمة العامة بػضع معاييخ ترشيف 
ويقـػ فعميا مجيخو الػحجات اإلدارية في . ، وأيزا وضع معاييخ مخاقبة الّشطاـ"سخية:"السعمػمات

الجيات العامة صاحبة السعمػمة بترشيف السعمػمات، إاّل أّف السؤسدة الفجرالية لمػصػؿ إلى 
السعمػمات العامة ليا الحق في أّؼ وقت في أف تحرل عمى السعمػمات الّدخية وتتأكج مغ دقة 

. الترشيف

        وقج نّز القانػف عمى أّف السعمػمات الّدخية ىي السعمػمات التي قج يعخض الكذف عشيا 
األمغ الػششي أو األمغ العاـ أو الّجفاع لمخصخ أو قج ييّجـ مفاوضات جارية أو عبلقات دولية،أوأف 
يزخ الكذف عغ السعمػمات االستقخار السالي أو االقترادؼ، أو يذكل الكذف عشيا خصخا عمى 

إلى ىحه االستثشاءات السعمػمات التي (14)وتزيف السادة. حياة أو صحة أو أمغ فخد مغ األفخاد
ولكغ ال تعتبخ السعمػمات سخية إذا تختب عمييا . يفخض قانػف آخخ بذكل صخيح أّنيا سخية
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تعصيل التحقيق حػؿ انتياكات لحقػؽ اإلنداف أو حػؿ جخائع ضج اإلندانية، كسا يسكغ أيزا 
.  اإلفراح الجدئي عغ بعس السعمػمات غيخ الّدخية في وثائق تحػؼ فقخات سخية

. نساذج عن تذخيعات لجول آسيهية: السظمب الثالث

 :تجخبة الياباف/ أّوال

 تّع إقخار قانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات السػجػدة لجػ الييئات 1999في ماؼ         
وقج تست صياغة . 2001اإلدارية، ودخل القانػف حيد التشفيح بعج سشتيغ مغ إصجاره في أفخيل 

: 76القانػف بشاء عمى األسذ التالية

: خصػات الحرػؿ عمى السعمػمات -1

        يسكغ ألؼ شخز بسا في ذلظ غيخ السػاششيغ، أف يقّجـ شمبًا إلى مجيخ الييئة السعشية مغ 
: أجل الكذف عغ الػثائق والسدتشجات، وذلظ مغ خبلؿ اإلجخاءات التالية

يجب أف يحتػؼ الصمب عمى إسع مقجـ الصمب أو مسثميو وعشػانو، وفي حاؿ وجػد أؼ خمل في - 
الصمب السقّجـ يتعيغ عمى الييئة اإلدارية إخصار مقّجـ الصمب، كسا تدعى الييئة في الػقت ذاتو 
لتقجيع السداعجة، ويسكغ نقل الصمبات أو تحػيميا إلى ىيئة أخخػ شخيصة أف يكػف ىشاؾ مبخر 

. لمقياـ بحلظ، وذلظ بشاء عمى ببلغ خصي يخسل إلى مقّجـ الصمب

                                                             
: أنطخ أيزا. 12-10 ميا عبج الحسيج، مخجع سبق ذكخه، ص و أحسج كساؿ ىيبة واحسج حمسي مجاىج- 76

 .84-79مخجع سبق ذكخه، ص تػبي مشجؿ،
 -David Banisar, Freedom of Information around the world2006, Op.cit, pp.95-97. 
 -Law Concerning Access to Information Held by Administrative Organs. Available at :   
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/translation3.htm. For a  detailed analysis and comparison 
with US law, see : Lawrence Repeta and David M. Schultz, Japanese Government Information: 
New Rules for Access - The 2001 Information Disclosure Law, and a Comparison with the U.S. 
FOIA. Available at :   
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/foia/japanfoia.html. 
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، ويجب إخصار مقجـ الصمب بيحا  (30)يتع اتخاذ القخار بذأف الكذف عغ السعمػمات خبلؿ -  يـػ
. يـػ إضافية عشجما تكػف ىشاؾ أسباب مشصقية (30)القخار خصيا، كسا يسكغ تسجيج ىحه الفتخة إلى 

و إذا ما شسل الصمب كسية كبيخة مغ الػثائق اإلدارية، مّسا قج يسثل عبئا كبيخًا عمى الييئة إذا تّع - 
ويتع تقجيع بقية . يػما، يتع الكذف عغ جدء معقػؿ خبلؿ تمظ الفتخة مغ الدمغ(60)تػفيخىا خبلؿ

. السعمػمات خبلؿ فتخة زمشية معقػلة ، مع إببلغ مقّجـ الصمب خصيا بحلظ

ويحق لسقّجـ الصمب فحز وتجقيق الّدجل، وأف يحرل عمى ندخ، ما لع يكغ ذلظ سببا في - 
. إلحاؽ أؼ ضخر بالدجل

 :تكاليف الحرػؿ عمى السعمػمات -2

        قج تفخض رسـػ عمى كّل مغ معالجة شمب البيانات وعمى تقجيع السعمػمات،شخيصة أاّل 
. تديج ىحه الّخسـػ عغ التكمفة الفعمية لتقجيع السعمػمات

: مدؤولية تصبيق القانػف  -3

        نز القانػف الياباني عمى أف يقـػ مجيخو الييئات اإلدارية بالجولة بػضع مجسػعة مغ 
. القػاعج التي تشطع إدارة الػثائق والسعمػمات بالييئة، عمى أف تكػف تمظ القػاعج مشذػرة لمجسيع

        نز القانػف أيزا عمى إنذاء ىيئة لسخاجعة القخارات الستعمقة بإتاحة السعمػمات، حيث 
وتبمغ مجة العزػية ثبلث . يقـػ رئيذ الػزراء بتعييشيع، كسا يتع تدكيتيع مغ قبل مجمذ الّشػاب

. سشػات، ويسكغ إعادة تعييشيع بعجىا، وال يجػز لؤلعزاء أف يعسمػا كسػضفيغ في أحداب أونقابات

        ويسكغ لصالب البياف التطمع إذا ما ُرفس شمبو لمحرػؿ عمى السعمػمات إلى مجيخ الييئة 
اإلدارية التي تحتػؼ عمى السعمػمات الخاغب في الحرػؿ عمييا، حيث يقـػ مجيخ الييئة اإلدارية 
في حالة رفزو الكذف عغ السعمػمات بإرساؿ التطمع إلى ىيئة مخاجعة القخارات الستعمقة بإتاحة 

السعمػمات بسجمذ الػزراء، مع إببلغ شالب البياف باإلجخاءات التي تصخأ عمى شمبو برػرة 
مدتسخة، ويحق لييئة السخاجعة أف تصمب مغ الييئة اإلدارية تدويجىا بالدجبلت التي تحتػؼ عمى 
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البيانات مػضع الججؿ واالعتخاض، أو أف تصمب معمػمات إضافية وتفريمية مغ شالب 
. البياف،ويسكغ بعج ذلظ إرساؿ قزايا االستئشاؼ إلى القزاء

: السعمػمات السحطػر اإلفراح عشيا -4

       يحجد القانػف ستة استثشاءات رئيدية لحخية تجاوؿ السعمػمات، وتسثمت تمظ االستثشاءات فيسا 
السعمػمات الذخرية، السعمػمات الخاصة بالسؤسدات التي قج تيجد حقػؽ السؤسدة والسخكد : يمي

التشافدي ليا، السعمػمات التي تذكل خصخا عمى أمغ الّجولة أو عبلقاتيا مع دوؿ أخخػ، السعمػمات 
الستعمقة بالتحقيق في الجخائع، السذاورات أو السجاوالت الّجاخمية لمحكػمة، السعمػمات الستعمقة 

.  بالسذاريع التجارية التي يسكغ أف يدبب الكذف عشيا إلحاؽ ضخر بالسذخوع

 :تجخبة كػريا الجشػبية/ ثانيا

 ACT)"اإلفراح عغ السعمػمات مغ خبلؿ الييئات العامة"        أصجرت كػريا الجشػبية قانػف 
On Disclosure Of Information By Public Agencies) ودخل 1996لعاـ(5242)رقع ،

، وقج تست صياغة القانػف بشاءا 2004، وكانت آخخ مخاجعة لو عاـ1998حيد التشفيح عاـ القانػف 
 :77عمى األسذ التالية

: خصػات الحرػؿ عمى السعمػمات- 1

إسع مقّجـ : يقّجـ الذخز الحؼ يخيج الكذف عغ السعمػمات شمبا وفقا لشسػذج معيغ يػضح فيو- 
. الصمب، ومكاف إقامتو، ورقع تدجيمو، والغخض مغ الكذف عغ السعمػمات

                                                             
: أنطخ أيزا. 7، 6ميا عبج الحسيج، مخجع سبق ذكخه، صو أحسج كساؿ ىيبة  واحسج حمسي مجاىج- 77

 .84-79مخجع سبق ذكخه، ص، تػبي مشجؿ
 -David Banisar, Freedom of Information around the world2006, Op.cit, pp. 97-98. 
 -Act on Information Disclosure by Public Agencies, Act No. 5242, 31 December 1996. 
Available at :   
http://www.freedominfo.org/documents/korea%20980258118__korea.doc. 
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يدسح لؤلجانب السقيسيغ في كػريا الحرػؿ عمى السعمػمات، سػاء كاف لغخض الّجراسة والبحث - 
. أو لمذخكات التي لجييا مكاتب في كػريا

يـػ مغ تاريخ  (15)تقـػ الييئات العامة بالكذف عغ السعمػمات في غزػف خسدة عذخ- 
ـ الصمب عغ تسجيج السجة. استبلـ ىحا الصمب . وفي حالة التأخيخ يتع إخصار مقجِّ

. في حالة رفس الصمب يتع تػضيح سبب الّخفس، وأساليب وإجخاءات الّصعغ- 

: مدؤولية اإلشخاؼ عمى تصبيق القانػف - 2

        تتسثل ميسة لجشة اإلفراح عغ السعمػمات في تحجيج إمكانية اإلفراح عغ السعمػمات مغ 
ويتع تحجيج مياـ ىحه الّمجشة، وتذكيميا، وشخيقة عسميا مغ قبل لػائح كّل مغ الجسعية . عجميا

ويقـػ وزيخ اإلدارة الحكػمية بالتخصيط واإلشخاؼ عمى األنذصة العامة . الػششية، والسحكسة العميا
. التي تتعمق برشع الدياسات و اإلصبلح السؤسدي لشطاـ اإلفراح عغ السعمػمات

: تكمفة الحرػؿ عمى السعمػمات -3

        يتحسل مقجـ الصمب التكمفة الفعمية لمحرػؿ عمى البيانات، وفي حالة إذا كانت السعمػمات 
. السصمػبة ضخورية لتعديد السرمحة العامة يتع إعفاء السدتخجميغ أو خفس تكمفة الحرػؿ عمييا

: السعمػمات السحطػر نذخىا -4

        يسكغ لمييئات العامة أف تقخر عجـ اإلفراح عغ السعمػمات التي صجر بخرػصيا أؼ 
والسعمػمات التي تزخ األمغ القػمي والّجفاع والعبلقات الّجبمػماسية، وكحلظ . قانػف يػجب سخيتيا

السعمػمات التي تتعمق بالتحقيقات الجشائية، وأيزا السعمػمات التي إذا تّع الكذف عشيا تؤدؼ إلى 
ويجب . مشفعة أو ضخر ألشخاص معيشيغ بدبب السزاربات العقارية أو السسارسات االحتكارية

.          عمى الييئات العامة الكذف عغ تمظ السعمػمات عشجما يسخ الػقت السشاسب لمكذف عشيا

. نساذج عن تذخيعات لجول إفخيقية: السظمب الخابع
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 :تجخبة جشػب إفخيقيا/ أّوال

 قانػف تعديد الػصػؿ إلى السعمػمات الحؼ 2000أقخ بخلساف جشػب إفخيقيا في فبخايخ        
ويكخس ىحا القانػف الحق الّجستػرؼ في الػصػؿ إلى . 2001دخل حّيد التشفيح في مارس

،ويخمي إلى تخسيخ مبجأ الذفافية والسداءلة في الييئات العامة والخاصة، مغ خبلؿ 78السعمػمات
تأكيج الحق في الػصػؿ إلى السعمػمات، والعسل عمى تصػيخ مجتسع يتيح لذعب جشػب إفخيقيا 

وقج تست صياغة القانػف . الػصػؿ إلى السعمػمات، لتسكيشو مغ مسارسة كامل حقػقو وحسايتيا
: 79بشاء عمى األسذ التالية

 :خصػات الحرػؿ عمى السعمػمات -1

بسػجب ىحا القانػف يحق ألؼ فخد شمب سجبلت معيشة مغ الييئات الحكػمية مغ غيخ أف         
يخفق شمبو بتعميل، بيشسا تبادر ىيئات الّجولة السخػلة بحلظ إلى تمبية شمبو ضسغ ميمة ترل إلى 

. ثبلثيغ يـػ

يسشح الجيات الحكػمية حق (بحدب مقتزيات الّجستػر)        ويتزسغ القانػف حكسا واحجا 
اإلشبلع عمى الّدجبلت السحفػضة لجػ الييئات الخاصة، حيغ تجعػ الزخورة إلى تعديد حقػؽ 

. يـػ(30)الذعػب، عمى أف تمبي الييئات السعشية الصمب في غزػف ثبلثيغ

: السعمػمات السحطػر نذخىا -2

:         ال يدخؼ قانػف حخية الحرػؿ عمى السعمػمات في جشػب إفخيقيا عمى

                                                             
78 - The Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996. Available at :   
http://www.polity.org.za/govdocs/constitution/saconst.html 

: أنطخ أيزا. 5، 4محسػد خميل، مخجع سبق ذكخه، ص- 79
 .105-98تػبي مشجؿ، مخجع سبق ذكخه، ص- 

-David Banisar, Freedom of Information around the world2006, Op.cit, pp.136-139. 
- Promotion of Access to Information Act, Act 2 of 2000. Available at : 
http://www.gov.za/gazette/acts/2000/a2-00.pdf .  
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سجبلت مجمذ الػزراء ولجانو، واإلجخاءات القزائية السشػشة بالسحاكع، وأعزاء البخلساف  -
 .والتذخيعات السحمية

يشز القانػف عمى استثشاء عجد مغ الػثائق والّدجبلت السترمة بالييئات العامة والخاصة  -
 .عمى الّدػاء

تخاعي االستثشاءات خرػصية األشخاص، والسعمػمات التجارية، والسعمػمات الّدخية، وسبلمة  -
األشخاص والسمكيات، وإجخاءات إنفاذ القػانيغ، واالمتيازات القانػنية، وشؤوف الّجفاع و األمغ 

 .و العبلقات الّجولية، والسرالح االقترادية، وشخيقة عسل الييئات العامة في الّجاخل

: ضخورة تبخيخ رفس إتاحة السعمػمات -3

        يذتخط القانػف تفديخ رفس شمب الحرػؿ عمى السعمػمات بتػضيح األضخار التي يسكغ 
ويشبغي تقييع االستثشاءات الػاردة عمى حخية اإلشبلع عمى السعمػمات . أف تتختب عمى اإلفذاء

شبقا لمسرمحة العامة، التي تفخض عجـ إتاحة السعمػمات إذا تبيغ أّنيا تذكل خخقًا فادحًا لمقانػف 
 .   أو ال تتقيج بو، أو تذكل خصخا وشيكا وجديسا عمى الّدبلمة العامة أو عمى البيئة

 :تجخبة أنجػال/ ثانيا

مغ الّجستػر عمى أّف مغ حق كّل مػاشغ الػصػؿ إلى  (41)في أنجػال نّرت السادة        
السعمػمات السػجػدة في حػزة الّجولة أو أّؼ مؤسدة أو أّؼ ىيئة حكػمية، باستثشاء الحاالت التي 

يؤدؼ فييا الكذف عغ السعمػمات إلى اإلضخار باألمغ و الّديادة الػششية لمّجولة، و الحاالت التي 
. 80يتجاخل فييا الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات مع الحق في الخرػصية

                                                             
80 - Constitutional Law of the Republic of Angola. Available at :  
http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ao00000_html.  
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        و نّرت الفقخة الثانية مغ نفذ الساّدة، عمى إحالة األمخ إلى البخلساف األنجػلي لتذخيع 
وقج تست صياغة . قانػف يشطع مشح ىحا الحق، و يحّجد الحاالت االستثشائية لحجب السعمػمات

: 81القانػف بشاءا عمى األسذ التالية

 :حق الحرػؿ عمى السعمػمات  -1

 تّع الترجيق عمى قانػف الػصػؿ إلى السعمػمات، ليتع تفعيمو 2005        في أفخيل مغ عاـ 
، بعج مخور سشة مغ الترجيق عمى نّز القانػف، و يسشح ىحا األخيخ 2006بجاية مغ أفخيل 

السػاشغ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات و الّدجبلت و السدتشجات السػجػدة لجػ أجيدة 
.  الّجولة

 :خصػات الحرػؿ عمى السعمػمات -2

:         و يذتخط قانػف حق الػصػؿ إلى السعمػمات في أنجػال عمى شالب السعمػمات

 .أف يكػف شمب الحرػؿ عمى السعمػمات مكتػباً  -
إذا كاف شالب السعمػمات ال يجيج القخاءة و الكتابة، ُيسكغ أْف ُيقّجـ الصمب برػرة  -

 .(إمبلئية)شفػية

: آجاؿ اإلفراح عغ السعمػمات -3

، كسا (21)        مدؤوؿ السعمػمات داخل الحكػمة، ُممـد بتػفيخ السعمػمات السصمػبة خبلؿ  يـػ
 .  يـػ أخخػ (21)ُيسكغ أْف تستج ىحه السّجة في بعس األحػاؿ و الطخوؼ إلى

 

                                                             
: أنطخ أيزا. 8، 7ص، مخجع سبق ذكخهمحسػد خميل، - 81

- David Banisar, Freedom of Information around the world2006, Op.cit, pp.35-36. 
- Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. No 11/02. 16 August 2002. 
http://www.privacyinternational.org/countries/angola/foilaw02.doc. 
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 :السعمػمات السحطػر اإلفراح عشيا -4

        ُيحّجد قانػف حق الػصػؿ إلى السعمػمات في أنجػال، مجسػعة مغ الّدجبلت و السدتشجات 
: ال يحق لمذخز الحرػؿ عمييا تذسل

الّدجبلت الّصبية، والّدجبلت الػزارية، والّدجبلت التي تحسي الحق في  -
السعمػمات الّدخية و السعمػمات التي تُسذ أمغ األفخاد .الخرػصية،والسعمػمات التجارية

والسستمكات، واإلجخاءات التذخيعية و التشفيحية لمقانػف، واالمتيازات الخاصة باإلجخاءات 
القانػنية، السعمػمات الستعمقة بالّجفاع و األمغ و العبلقات الّجولية، وكافة اإلجخاءات التي 

 .تتخحىا األجيدة العامة، إذا لع يسخ عمى الّدجل عذخ سشػات

: التطمع عمى حجب السعمػمات-5

        التطمع مغ أّؼ رفس لسشح السعمػمات، وفقًا لمقانػف األنجػلي لمػصػؿ إلى السعمػمات، يتع 
بعج ذلظ مغ السسكغ أْف ُيحيل شالب السعمػمة التطمع إلى السحكسة . إحالتو إلى رئيذ القزاة

. العميا، التي يحق ليا اتخاذ القخار باإلفخاج عغ السعمػمات السصمػبة

.  السعمهماتحخية تجاولأولى التجارب العخبية إلقخار قانهن : السبحث الثالث

. إقخار حخية تجاول السعمهمات في الجساتيخ العخبية: السظمب األّول

        تخمػ السشصقة العخبية مغ قػانيغ تتعمق بسشح السػاشغ حق الحرػؿ عمى السعمػمات، عجا 
دولة األردف التي كانت سباقة إلصجار قانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات و التي تمتيا بعج ذلظ 

إذا اعتبخنا السخسـػ الخئاسي الستعمق بالشفاذ إلى الػثائق اإلدارية لميياكل :وتػنذ بتحفع)دولة اليسغ 
وإف كانت ىشاؾ جيػد مبحولة مشح . (، قانػنا لحق الحرػؿ عمى السعمػمات201182العسػمية لعاـ

.  إلخ...مصمع القخف الحادؼ و العذخيغ، في كّل مغ مرخ والسسمكة السغخبية والّدػداف 

                                                             
 : متػفخ عمى السػقع. 2011ماي 26الّشفاذ إلى الهثائق اإلدارية لميياكل العسهمية في تهنذ، بذأف  41مخسـػ رقع -  82

- http://www.article19.org.(Accessed :20/02/2013. At.16 :20). 
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        حّتى الّشرػص التي تتزسشيا قػانيغ اإلعبلـ أو قػانيغ السصبػعات و الّرحافة والّشذخ 
إلى حق الّرحفي -داخل الّجوؿ العخبية السختمفة، ُتذيخ برػرة مبيسة في الكثيخ مغ األحياف

. في الحرػؿ عمى السعمػمات- فقط

يشطخ بخيبة شجيجة إلى مبجأ حخية تجاوؿ السعمػمات - عمى وجو العسـػ-         فالسّذخع العخبي
في الحرػؿ عمى  (كػسصاء بيغ السعمػمة والسػاشغ)وحق السػاششيغ وحّتى الّرحفييغ

السعمػمات،و يكاد يكػف السبجأ الحاكع في ىحا الّذأف ىػ مبجأ الحطخ ال اإلباحة، و الّتقييج ال 
و مغ السبلحع أّف حّتى الّشز عمى حق الّرحفي في السعمػمات و األخبار، لع يخد إاّل . اإلتاحة

  .مرخ و الّدػداف واليسغ و األردف و الجدائخ: في تذخيعات خسذ دوؿ عخبية ىي

و في ىحا القدع مغ الّجراسة سشعخض أولى التجارب العخبية والسحاوالت إلقخار قػانيغ         
وقبل عخض التجارب العخبية إلقخار قػانيغ حخية اإلشبلع . تحسي حق السػاشغ في السعمػمات

عمى السعمػمات، نذيخ إلى التجارب العخبية إلقخار حق الحرػؿ عمى السعمػمات كحق 
دستػرؼ،في كّل مغ السسمكة السغخبية كأّوؿ دولة عخبية تدتحجث نرا دستػريا يكفل الحق في 

: ـ، حيث جاء الّشز فيو عمى2011مغ دستػر  (27)الحرػؿ عمى السعمػمات، في الفرل 
لمسػاششيغ و السػاششات حق الحرػؿ عمى السعمػمات السػجػدة في حػزة اإلدارة العسػمية "

و ال يسكغ تقييج الحق في السعمػمة . والسؤسدات السشتخبة والييئات السكمفة بسياـ السخافق العسػمية
إال بسقتزى القانػف، بيجؼ حساية كل ما يتعمق بالجفاع الػششي، وحساية أمغ الجولة الجاخمي 

والخارجي، والحياة الخاصة لؤلفخاد، وكحا الػقاية مغ السذ بالحخيات والحقػؽ األساسية 
السشرػص عمييا في ىحا الجستػر، وحساية مرادر السعمػمات والسجاالت التي يحجدىا القانػف 

. 83"بجقة

                                                             
، 2011جػيمية/يػليػ29بتشفيح نز الّجستػر، الرادر في 1-11-91الجخيجة الّخسسية لمسسمكة السغخبية، ضييخ شخيف رقع- 83
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مغ الباب الثاني الستعمق بالحقػؽ والحخيات،  (32)        كحلظ فعمت تػنذ مغ خبلؿ الفرل
، حيث تزسغ الّجولة التػندية وفقا ليحا الفرل الحق في اإلعبلـ والحق في 2014في دستػر 

 فيؤكج كفالة الّجولة لحق السػاشغ 2014أّما الّجستػر السرخؼ السعّجؿ لعاـ . 84الّشفاذ إلى السعمػمة
مغ الباب الثالث الخاص بالحقػؽ والػاجبات  (68)في السعمػمات العامة مغ خبلؿ نز السادة

. 85والحخيات العامة

 .   تشغيم حخية تجاول السعمهمات في التذخيع األردني: السظمب الثاني

،وبالخغع "ضساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات"ـ،صجر في األردف قانػف 17/6/2007في        
مغ وجػد قانػف يكفل ىحا الحق في األردف، فإّف ىشاؾ قيػدا في ىحا الذأف بدبب غسػض القانػف 

. و ما يتزسشو مغ استثشاءات و عبلقتو باإلشار القانػني األوسع

        و تعتبخ التجخبة األردنية مثاال لمتقّجـ السحجود فيسا يتعمق بحق الحرػؿ عمى السعمػمات 
وبالخغع مغ سّغ تذخيع ليحه الغاية ، فإّف القانػف لع يدانج إدخاؿ تحديشات عمى سبل الحرػؿ 
عمى السعمػمات، فأغمب األردنييغ ال عمع ليع بيحا القانػف، و مغ يعمسػف بو لع يختبخوا بذكل 

 .86كامل مجػ انفتاح الحكػمة
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: اإلشار القانػني لحخية الػلػج إلى السعمػمات في األردف/ أّوال

 :87العسل باالتفاقيات الّجولية و اإلقميسية -1

ـ عمى السيثاؽ العخبي لحقػؽ اإلنداف الحؼ اعتسجه السجمذ 2004ماؼ 19       وقع األردف في 
و دخل السيثاؽ العخبي حيد التشفيح في يشايخ . الػزارؼ لمجامعة العخبية في مارس مغ العاـ نفدو

مغ السيثاؽ إلى حج كبيخ (32)و تعكذ السادة. ـ بعج أف صادقت عميو سبعة بمجاف عخبية2008
. مغ العيج الجولي لمحقػؽ السجنية و الّدياسية و اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف (19)السادتيغ

 أكتػبخ 24        باإلضافة إلى العيج الّجولي لمحقػؽ السجنية و الّدياسية، صادؽ األردف في 
و اعتسج األردف أيزا إعبلف ريػ الحؼ يتزسغ .  عمى اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد2005

. مبجأ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات البيئية

 :الحساية الجستػرية لحخية الحرػؿ عمى السعمػمات في األردف -2

: ـ1952دستػر- أ

        نست مسارسة الديادة الدياسية في األردف، و تصػرت إاّل أّنيا لع تكتسل و لع تربح 
، و قج رسخ ىحا األخيخ أسذ 1952األردف دولة سّيجة في ىحا السجاؿ إاّل برجور دستػر عاـ 

الحكع الّجيسقخاشي و أرسى قػاعجه، و ىػ ما يذيخ إلى مػاكبة ىحا الّجستػر لمتقجـ التذخيعي 
لمسسمكة والتصػر في إبجاء الخأؼ، و تعديد مفيـػ الحخيات برػرة عامة رغع الفتخة القاتسة مغ 

ـ و حّتى العاـ 1967تاريخ السسمكة، و التي شبقت فييا األحكاـ العخفية العدكخية مشح العاـ 
. 88ـ1992

                                                             
. 7سعيج السجىػف، مخجع سبق ذكخه، ص - 87
 .43 مخجع سبق ذكخه، ص ،دراسة مقارنة: حق الحرهل عمى السعمهماتأشخؼ فتحي الّخاعي، - 88
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        إّف السذخع األردني لع يشز صخاحة عمى حق الحرػؿ عمى السعمػمات كحق 
دستػرؼ،ولكغ يسكغ استخبلصو مغ عجد مغ الّشرػص الّجستػرية بذكل غيخ مباشخ، و ىػ ما 

. يسكغ االستشاد إليو كشز دستػرؼ لمّجفاع عغ حق اإلنداف في الحرػؿ عمى السعمػمات

مغ الجستػر األردني  (24)       إّف قاعجة األمة مرجر الدمصات السشرػص عمييا في السادة 
تعج أحج الخكائد السيسة لمّجيسقخاشية في األردف، و قج حجدت ىحه السادة بػضػح قاعجتيغ أساسيتيغ 

". مسارسة األمة لدمصاتيا عمى الػجو السبيغ في الّجستػر" و " األمة مرجر الّدمصات" و ىسا، أفّ 

        و مغ خبلؿ فيسشا ليحه الساّدة نخػ أّف مغ حق األّمة بسا أّنيا مرجر الّدمصات في الّجولة 
الػقػؼ عمى مجخيات األمػر فييا، فالّذعب وحجة سياسية واحجة لو الحق في اإلشبلع عمى 
السعمػمات التي تخز مجخيات حياتو، و تسكشو مغ اإلشبلع عمى كّل ما يتعمق بيا، ال بل 

. 89ويحىب إلى أبعج مغ ذلظ في مداءلة الحكػمة، و محاسبتيا عغ أؼ تقريخ في أدائيا وعسميا

        وبالتالي فإّنو مغ حق مجمذ الّشػاب، الحؼ اختاره الّذعب كسسثل لو، الحرػؿ عمى 
لمسجمذ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات ". األمة مرجر الّدمصات"السعمػمات، باعتبار أّف 

سػاء السػجػدة في الدجبلت و الػثائق السكتػبة، أو السخصػشة إلكتخونيا، أو الّخسػمات أوالخخائط 
أو الججاوؿ، أو الّرػر و األفبلـ، أو التدجيبلت الرػتية و أشخشة الفيجيػ، أو أية أشكاؿ أخخػ 

تعتبخ عسػمية إاّل تمظ الستعمقة بأسخار الّجولة العدكخية و اعتبارات األمغ القػمي و الػششي، و 
ىي الحرائع التي تدتخجميا غالبا الحكػمة مغ أجل عجـ إعصاء السعمػمات لمسػاشغ، رغع أحقيتو 

. 90في الحرػؿ و اإلشبلع عمييا

        و لكغ ىحه القاعجة ليدت ىي القاعجة الػحيجة التي تجدج الّشز الجستػرؼ، و لػ برفة 
غيخ مباشخة بالحق في الحرػؿ عمى السعمػمات، فقج نّز الجستػر األردني عمى حخية الخأؼ 

حخية الخأؼ و التعبيخ مكفػلة، و لكّل " مشو و التي جاء فييا أفّ  (15/1)والتعبيخ في صمب السادة

                                                             
 .44نفذ السخجع، ص - 89
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أردني أف يعخب عغ رأيو بالقػؿ و الكتابة، و الترػيخ و سائخ و سائل التعبيخ بذخط أف ال 
. 91"يتجاوز حجود القانػف 

الّرحافة و الصباعة حختاف "نز الجستػر األردني عمى أفّ  (15/2)        و في صمب السادة 
، ثّع حطخ في الفقخة الخابعة مغ الساّدة ذاتيا أّية قيػد عمى ىحه الحخية سػػ "ضسغ أحكاـ القانػف 

.  92حالتي الّجفاع الػششي و األحكاـ العخفية

بكفالة حخية الخأؼ و التعبيخ، و تعشي ىحه " ممدمة"        و بالّشطخ إلى ىحه الّشرػص فإّف الّجولة 
الكفالة تػفيخ كافة الػسائل و الّدبل، و الّدساح لمسػاشغ باإلعخاب عغ رأيو، و معتقجاتو برػرة 

و بالتالي فإّف القاعجة األساسية التي يؤكجىا الّجستػر األردني ىي . سميسة شخيصة التدامو بالقانػف 
، أّما القيػد التي يزعيا الّجستػر "حخية الخأؼ و التعبيخ و ضساف وسائل التعبيخ عشيا مكفػلة"أّف 

. 93في ىحا السجاؿ فتجخل ضسغ حاالت خاصة، أؼ ضسغ االستثشاء مغ القاعجة و ليذ العكذ

: ـ2011التعجيل الجستػرؼ سبتسبخ- ب

. ـ، تّع تعجيل الّجستػر األردني ليتزسغ عجدا مغ اإلصبلحات القانػنية2011        في سبتسبخ
لتتزسغ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات عمى الخغع مغ  (15)غيخ أّنو لع يتع تعجيل السادة

مصالب السجتسع السجني، في حيغ أعيجت صياغة ىحه الساّدة لتتزسغ التداما عمى الّجولة 
 . 94"حخية الخأؼ و حخية الّرحافة في إشار حجود القانػف "بزساف"
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: ـ1991لعاـ* السيثاؽ الػششي األردني -3

إّف أّوؿ إعبلف عغ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات بذكل مدتقل تزسشو السيثاؽ         
، و الحؼ نّز في فرمو الدادس و تحت بشج اإلعبلـ 95ـ1991الػششي األردني الرادر عاـ 

الّتقجـ العمسي و التكشػلػجي الستدارع جعل لئلعبلـ و وسائل االتراؿ "واالتراؿ، عمى أّف 
الجساىيخية دوًرا رئيديا في تكػيغ السعخفة، و القشاعات، و االتجاىات، و السػاقف، كسا تؤدؼ 

:  96و ىحا يتصمب" وسائل االتراؿ الجساىيخية دورا ميسا في تخسيخ الشيج الجيسقخاشي و تعديده

أف تعتبخ حخية الفكخ و الخأؼ و التعبيخ و اإلشبلع حقا لمسػاشغ كسا ىي حق لمرحافة  -
 .وغيخىا مغ و سائل اإلعبلـ و االتراؿ الػششية

أف يكػف لمسػاشغ الحق في التساس الحقيقة و السعخفة مغ خبلؿ مرادر البث و الشذخ  -
السذخوعة داخل الببلد و خارجيا، و ال يجػز أف تحػؿ الّخقابة عمى السرشفات اإلعبلمية 

 .دوف مسارسة ىحا الحق
تعتبخ حخية تجاوؿ السعمػمات و األخبار جدءا ال يتجدأ مغ حخية الّرحافة و اإلعبلـ،وعمى  -

الّجولة أف تزسغ حخية الػصػؿ إلى السعمػمات في الحجود التي ال تزخ بأمغ الببلد 
ومرالحيا العميا، و أف تزع التذخيعات البلزمة لحساية الّرحافييغ و اإلعبلمييغ في 

 .أدائيع لػاجباتيع و تػفيخ األمغ الساّدؼ و الّشفدي ليع
: 2007لدشة47 قانػف ضساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات  -4

 ىػ األوؿ مغ نػعو في 2007 لدشة 47        قانػف ضساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات 
غيخ أفَّ تشفيح القانػف مشح إصجاره لع . السشصقة العخبية، و يعتبخ خصػة ميسة نحػ انفتاح الحكػمة

 درجة عمى مقياس تشريف حخية 150 مغ أصل 52وسجل القانػف . يدفخ عغ إحخاز تقجـ كبيخ

                                                             

. السػاثيق الػششية ىي مػاثيق ذات قيسة سياسية أكثخ مشيا قيسة قانػنية* 
 .17، ص2005، السخصج الػششي لحقػؽ اإلنداف، عّساف، الحق في الحرػؿ عمى السعمػماتفايد شخاتخة، - 95
، 1999، عّساف، (الخأؼ)، مشذػرات السؤسدة الرحفية األردنيةفمدفة و مديخة: السيثاؽ الػششي األردنيسعيج التل، - 96
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 Access Info)الحرػؿ عمى السعمػمات الحؼ شػره مخكد القانػف و الجيسقخاشية و مشطسة 
Europe) و ُيعدػ ىحا الترشيف إلى غسػض القانػف، و ما يتزسشو مغ استثشاءات ،

. 97واسعة،واإلجخاءات السعقجة لصمب السعمػمات

، أوردت مػاقع إخبارية أردنية أّف مجمذ السعمػمات شمب مغ وزارة 2011        في مارس 
، أوردت السػاقع اإلخبارية أيزا أّف الحكػمة 2011و في ماؼ . الّجاخمية إعجاد تعجيل لمقانػف 

تجرس إدخاؿ تعجيبلت عمى القانػف و أّف لجشة خاصة تجرس اقتخاح تعجيبلت لسعالجة الجػانب 
.  98غيخ أّنو لع تِخد أنباء عغ حجوث تقّجـ في ىحه الجيػد. الدمبية لتشفيح القانػف 

: نز قانػف ضساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات - أ

 كاف حق الحرػؿ عمى السعمػمات ىػ أيزًا مغ التعجيبلت التي أضافيا السذخع األردني         
 لدمدمة التذخيع األردني، فبعج مخاض شػيل مغ الججؿ والشقاش عمى 2008-2006خبلؿ الفتخة 

مذخوع قانػف الحق في الػصػؿ لمسعمػمات قبل دخػلو قبة البخلساف، مخ ىحا السذخوع كمسح 
 17/6/2007 تاريخ 4831البرخ بيغ مجمذ الشػاب واألعياف، وصجر في الجخيجة الخسسية رقع 

  .2007 لدشة 47باسع قانػف ضساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات رقع 

       شخحت تداؤالت متعجدة مغ قبل السختريغ حػؿ مجػ تػافق أحكاـ ىحا القانػف مع 
تزسيغ مبجأ الكذف األقرى و تخويج ثقافة شفافية الحكػمات : السعاييخ الّجولية مغ حيث

واستثشاءات الشذخ السحجودة و كمفة الػصػؿ إلى السعمػمات و فتخة االستجابة لصمبات السعمػمات 
إضافة إلى حساية األفخاد مغ أؼ عقػبات قانػنية أو إدارية إذا قّجمػا معمػمات عغ سػء 

. إدارتيع،كسا تصمب قانػف الػصػؿ إلى السعمػمات تفديخ القػانيغ األخخػ بسا يشدجع مع أحكامو
 :وقج جاء تشطيع حق الحرػؿ عمى السعمػمات في القانػف األردني وفقا لمسعاييخ السػالية
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: االستثشاءاتالكذف األقرى و 

مغ قانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات األردني، عمى  (8)و(7)        بالخغع مغ نز السادتيغ
ضخورة تدييل الحرػؿ عمى السعمػمات، و تساشييا مع السعاييخ الّجولية، إاّل أّف عجدا مغ السػاد 

في ذات القانػف أفخغت السادتيغ الدابقتيغ مغ محتػاىسا لذسػليسا عمى عبارات فزفاضة 
(. ج)،(ب)،(أ)في الفقخات (11)و السادة  (10)وتحجيجات عمى نػعية السعمػمات و مشيا السادة

بسػجب القانػف فقج أصبح حقا لجسيع السػاششيغ المجػء ألؼ مؤسدة عامة أو رسسية  و        
وشمب الحرػؿ عمى السعمػمات، إال أف السذخع وعمى الخغع مغ مشح ىحا الحق حجد استثشاءات 

 مشو فقج (13)تجيد لمسدؤوؿ بسػجبيا االمتشاع عغ كذف السعمػمات، وىػ ما نرت عميو السادة 
مع مخاعاة أحكاـ التذخيعات الشافحة، عمى السدؤوؿ أف يستشع عغ الكذف عغ : "نرت عمى أنو

 : 99السعمػمات الستعمقة بسا يمي

.  األسخار والػثائق السحسية بسػجب أؼ تذخيع أخخ- 

.  الػثائق السرشفة عمى أنيا سخية ومحسية والتي يتع الحرػؿ عمييا باتفاؽ مع دولة أخخػ - 

.   األسخار الخاصة بالجفاع الػششي أو امغ الجولة، أو سياستيا الخارجية - 

 السعمػمات التي تتزسغ تحميبلت أو تػصيات أو اقتخاحات أو استذارات تقجـ لمسدؤوؿ قبل أف -
يتع اتخاذ قخار بذأنيا، ويذسل ذلظ السخاسبلت والسعمػمات الستبادلة بيغ اإلدارات الحكػمية 

.   السختمفة حػليا

 السعمػمات والسمفات الذخرية الستعمقة بدجبلت األشخاص التعميسية أو الصبية أو الدجبلت -
.  الػضيفية أو الحدابات أو التحػيبلت السرخفية أو األسخار السيشية

                                                             
قانهن ضسان حق : لقػانيغ ذات الرمة بعسل الجائخة ا، الباب التاسع مجسػعة قػانيغ وأنطسة دائخة األراضي والسداحة- 99

: عمى السػقع االلكتخوني،  في األردنالحرهل عمى السعمهمات

-http://www.dls.gov.jo/uploads/LOW-DEP/low9-11-doc.(Accessed :24/07/2015.At19 :14). 
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 السخاسبلت ذات الصبيعة الذخرية والدخية سػاء كانت بخيجية أو بخقية أو ىاتفية أو عبخ أؼ -
.  وسيمة تقشية أخخػ مع الجوائخ الحكػمية واإلجابات عمييا

 السعمػمات التي يؤدؼ الكذف عشيا إلى التأثيخ في السفاوضات بيغ السسمكة وأؼ دولة أو جية -
.  أخخػ 

 التحقيقات التي تجخييا الشيابة العامة أو الزابصة العجلية أو األجيدة األمشية بذأف أؼ جخيسة -
أوقزية ضسغ اختراصيا وكحلظ التحقيقات التي تقـػ بيا الدمصات السخترة لمكذف عغ 

.  السخالفات السالية أو الجسخكية أو البشكية ما لع تأذف الجية السخترة بالكذف عشيا

 السعمػمات ذات الصبيعة التجارية أو الرشاعية أو السالية أو االقترادية، والسعمػمات عغ -
العصاءات أو البحػث العمسية أو التقشية التي يؤدؼ الكذف عشيا إلى اإلخبلؿ بحق السؤلف 

والسمكية الفكخية، أو بالسشافدة العادلة والسذخوعة أو التي تؤدؼ إلى ربح أو خدارة غيخ 
. مذخوعيغ ألؼ شخز

 :100فتخة االستجابة لصمبات السعمػمات

        أوضح قانػف ضساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات األردني كيفية تقجيع الصمب لمحرػؿ 
عمى السعمػمات مغ خبلؿ نسػذج معتسج ليحه الغاية، عمى أف يتزسغ الصمب اسع مقجمو و مكاف 

إقامتو و عسمو إضافة إلى تحجيج مػضػع السعمػمات التي يخغب في الحرػؿ عمييا بجقة 
 .ووضػح

فتخة اإلجابة عمى شمب السعمػمة و أكجت عمى السدؤوؿ (9)مغ السادة (ج)        و حجدت الفقخة 
مغ  (د)كسا اشتخشت الفقخة.إجابة الصمب أو رفزو خبلؿ ثبلثيغ يـػ مغ اليـػ التالي لتاريخ تقجيسو

                                                             
، بخنامج اإلعبلـ وحقػؽ قخاءة في قانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات و السعاييخ الّجوليةأمجج صفػرؼ و يدف شمفاح، - 100

: ،عمى السػقع2، مخكد حساية و حخية الرحفييغ، ص(صحيفة رسل الحخية)اإلنداف بالتعاوف مع بخنجة
-http://www.article-15.com/Media/Default/article/1.(Accessed :29/3/2015.At14 :37). 
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السادة ذاتيا، أّنو في حاؿ رفس الصمب يجب أف يكػف القخار معمبًل و مدببًا، إذ يعتبخ االمتشاع 
. عغ الّخد ضسغ السجة السحجدة قخارًا بالخفس

: ضخورة تبخيخ الخفس

عشج مخاشبة متمقي الخجمة ألؼ جية رسسية لمحرػؿ عمى السعمػمات مغ خبلؿ الشسػذج  و      
لحلظ، يتػجب عمييا الخد عميو باإلجابة أو الخفس وأف يكػف معمبل، وفي حاؿ رفس الصمب  السعج

مشح القانػف الحق بالصعغ بالقخار أماـ محكسة العجؿ العميا كسا يحق لو تقجيع شكػػ لجػ مجمذ 
: 101عمى أنو(17)السعمػمات حيث نرت السادة

تختز محكسة العجؿ العميا بالشطخ في قخار رفس شمب الحرػؿ عمى السعمػمات عمى أف - "
يـػ مغ اليـػ التالي لتاريخ انتياء  (30)تقجـ الجعػػ مغ مقجـ الصمب ضج السدؤوؿ خبلؿ 

.  السجة السسشػحة بسػجب ىحا القانػف إلجابة الصمب أو رفزو أو االمتشاع عغ الخد عميو

يجػز لسقجـ الصمب تقجيع شكػػ ضج السدؤوؿ إلى السجمذ بػاسصة مفػض السعمػمات في - 
حاؿ رفس شمبو أو امتشاع السدؤوؿ عغ إعصاء السعمػمات السصمػبة خبلؿ السجة السقخرة 

.   قانػنا

عمى السجمذ أف يرجر قخاره في الذكػػ خبلؿ ثبلثيغ يـػ مغ تاريخ ورودىا وإال اعتبخت - 
الذكػػ مخفػضة، وتقصع الذكػػ ميعاد الصعغ السػجو ضج السدؤوؿ السشرػص عميو في 

يبجأ سخياف مجة الصعغ مغ تاريخ تبميغ مقجـ الذكػػ رفس شكػاه . مغ ىحه السادة (أ)الفقخة 
 ".الرخيح أو مغ تاريخ انقزاء السجة إلصجار قخار السجمذ في الذكػػ 
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: 102كمفة الػصػؿ إلى السعمػمات 

مغ قانػف ضساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات عمى أف  (11)مغ السادة (أ)        نرت الفقخة
يتحسل مقّجـ الصمب الكمفة الستختبة عمى ترػيخ السعمػمات السصمػبة بالػسائل التقشية 

. أوندخيا،وىحا يعصي سمصة تقجيخية لتحجيج التكمفة السادية لمحرػؿ عمى السعمػمات

: 103حساية السبمغيغ

       يحسي القانػف األردني األفخاد مغ أؼ عقػبات قانػنية أو إدارية إذا قّجمػا معمػمات عغ 
لكغ قانػف حساية أسخار و وثائق الجولة وضع عقػبات في حاؿ مخالفتو، كسا . سػء فعل إدارتيع
(. 15)و  (14)تػضحو السادتاف 

 :104تذكيمة و مياـ مجمذ السعمػمات

مشو عمى تذكيل السجمذ وتحجيج ميامو فقج نرت السادة (4)و (3 )تاف        كسا نرت الساد
:  عمى أنو يتػلى السجمذ السياـ والربلحيات التالية (4)

.   ضساف تدويج السعمػمات إلى شالبييا في حجود ىحا القانػف -

 الشطخ في الذكاوػ السقجمة مغ شالبي الحرػؿ عمى السعمػمات والعسل عمى تدػية ىحه -
.   الذكاوػ وفقا لتعميسات يرجرىا ليحه الغاية

.   اعتساد نساذج شمب السعمػمات -

 إصجار الشذخات والقياـ باألنذصة السشاسبة لذخح وتعديد ثقافة الحق في السعخفة وفي الحرػؿ -
.   عمى السعمػمات 

                                                             
. 3مخجع سبق ذكخه، صأمجج صفػرؼ و يدف شمفاح، - 102
 .نفذ السكاف- 103
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 إقخار التقخيخ الدشػؼ حػؿ إعساؿ حق الحرػؿ عمى السعمػمات السقجـ مغ مفػض السعمػمات -
. ورفعو إلى رئيذ الػزراء

: مخاعاة أحكاـ التذخيعات الشافحة

        شمب السذخع األردني أف يخاعي قانػف ضساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات أحكاـ 
( 19)كسا بيشت السادة. التذخيعات الشافحة، و مغ تمظ التذخيعات قانػف حساية أسخار و وثائق الّجولة

مغ القانػف أّف مجمذ الػزراء يرجر األنطسة البلزمة لتشفيح أحكاـ ىحا القانػف، بسا في ذلظ نطاـ 
تحجد فيو الػثائق السحسية التي يجػز الكذف عمييا و التي مزى عمى حفطيا مجة ال تقل عغ 

         .ثبلثيغ سشة

: لزساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات (47)تعجيل قانػف  - ب

، أوردت مػاقع إخبارية أردنية أّف مجمذ السعمػمات شمب مغ وزارة 2011        في مارس 
و شيخؼ . 2007لدشة (47)الّجاخمية إعجاد تعجيل لقانػف ضساف حق الحرػؿ عمى السعمػمات 

، أوردت السػاقع اإلخبارية أيًزا أّف الحكػمة تجرس إدخاؿ تعجيبلت 2011ماؼ و جػاف مغ سشة
عمى القانػف و أّف لجشة خاصة تجرس اقتخاح تعجيبلت لسعالجة الجػانب الدمبية لتشفيح القانػف، 

. 105غيخ أّنو لع تخد أنباء عغ حجوث تقجـ في ىحه الجيػد

 :السعمػمات عمى الحرػؿ بحق الرمة ذات أخخػ  أردنية قػانيغ /ثانيا

 :ـ2007 لعاـ27األردني الشذخ و السصبػعات قانػف   -1
 في اإلنداف حق مغ األخبار و السعمػمات عمى الحرػؿ في الحق الرحافي يدتسج        
 يكػف  أف أولى باب مغ فإّنو األمػر، مجخيات عمى الػقػؼ في الحق لئلنداف كاف فإذا السعخفة،
 ما بيغ الػصل ىسدة باعتباره السختمفة مرادرىا مغ األخبار عمى الحرػؿ في الحق لمرحفي

 .الجسيػر بيغ و العالع في يجخؼ 
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 السصبػعات قانػف  مغ (8) السادة في ألىسيتو الحق ىحا عمى األردني السذخع نّز  قج و       
 :106يمي كسا 2007لدشة 27رقع والّشذخ

 السؤسدات و الخسسية الييئات جسيع عمى و السعمػمات، عمى الحرػؿ في الحق لمرحفي -
 .خصصيا و مذاريعيا و بخامجيا عمى لئلشبلع لو السجاؿ إتاحة و ميستو تدييل العامة

 فخض أو السػاشغ إلى السعمػمات تجفق ضساف في الّرحافة حخية تعيق قيػد أؼ فخض يحطخ -
 .عمييا الحرػؿ في حقو تعصيل إلى تؤدؼ إجخاءات

 معمػمات مغ عشو يدتفدخ ما عمى اإلجابة تمقي لمرحافي الشافحة، التذخيعات أحكاـ مخاعاة مع -
 بتدويج السخترة الجية تقـػ و السادة، ىحه مغ (ب)و(أ)الفقختيغ ألحكاـ وفقا أخبار و

 السصمػبة السعمػمة أو الخبخ لصبيعة وفقا البلزمة بالدخعة األخبار أو السعمػمات بيحه الرحافي
 بيحه تتستع تكغ لع إذا أسبػعيغ، عمى تديج ال مّجة خبلؿ و عاجمة، إخبارية صفة ليا كانت إذا

 .الّرفة
: ـ و تعجيبلتو1998 لعاـ 8 قانػف السصبػعات و الّشذخ رقع -2

و تشز .         يكفل قانػف السصبػعات و الشذخ حق الرحفييغ في الحرػؿ عمى السعمػمات
حق الحرػؿ عمى السعمػمات و األخبار " عمى أّف حخية الّرحافة تذسل (ج)6السادة 

. 107"واإلحراءات التي تيع السػاششيغ مغ مرادرىا السختمفة

الدمصات العامة بتدييل وصػؿ الرحفييغ إلى السعمػمات، إذ تشز  (أ)8        و تمـد السادة
حق الرحفي في الحرػؿ عمى السعمػمات و عمى جسيع الجيات الّخسسية و السؤسدات " عمى

يحطخ " كسا". العامة تدييل ميستو و إتاحة السجاؿ لئلشبلع عمى بخامجيا و مذاريعيا و خصصيا
فخض أؼ قيػد تعيق حخية الّرحافة في ضساف تجفق السعمػمات إلى السػاشغ أو فخض إجخاءات 

.  108"تؤدؼ إلى تعصيل حقو في الحرػؿ عمييا

                                                             
 .57-54، مخجع سبق ذكخه، صدراسة مقارنة: حق الحرهل عمى السعمهماتأشخؼ فتحي الّخاعي، - 106

. 5سعيج السجىػف، مخجع سبق ذكخه، ص-  107
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ـ السعّجؿ لقانػف السصبػعات و الّشذخ شسل السػاقع 2011 لدشة 17        غيخ أّف القانػف رقع
اإللكتخونية ضسغ تعخيف السصبػعة الّرحفية، و بالتالي أخزعيا لؤلحكاـ و شخوط السداولة 

و أخزع السػاقع اإللكتخونية لعقػبات مثل فخض . والعقػبات السشرػص عمييا في ىحا القانػف 
 .غخامات مالية باىطة عمى مغ يختخؽ محطػرات القانػف 

 :األردف في السعمػمات عمى الحرػؿ حق عػائق /ثالثا
في البجاية تتعارض مجسػعة ميسة مغ قػانيغ األردف مع معيار الحرػؿ عمى         

السعمػمات، مسا يؤدؼ إلى تقييج حخيات الشاس في تصبيق الحرػؿ عمى السعمػمات، ومغ ىحه 
، وقانػف الجفاع لعاـ 1960، والقانػف الجدائي لعاـ 1998القػانيغ قانػف نقابة الرحفييغ لعاـ 

، وقانػف أسخار الجولة والػثائق الدخية لعاـ 1959، وقانػف احتقار السحكسة لعاـ 1992
ويسكغ استخجاـ . 2006، وقانػف الكذف السالي لعاـ 2006،وقانػف مكافحة الفداد لعاـ 1971

كل ىحه القػانيغ لتعصيل حرػؿ الشاس عمى السعمػمات، وليذ مغ الػاضح كيف يسكغ ليا 
ولكغ كانت ىشالظ خصػات . التػافق مع قانػف الحرػؿ عمى السعمػمات عمى أساس قانػني

، والحؼ يػّسع 1998 لعاـ 8إيجابية في ىحا الدياؽ، مثل قانػف السصبػعات والشذخ السعّجؿ رقع 
حق الحرػؿ عمى السعمػمات واألخبار “السفاىيع التقميجية لحخية الرحافة ليذتسل عمى 
، وُيمـد الجوائخ العامة بتقجيع معمػمات لمرحفييغ ”واإلحرائيات لمسػاششيغ مغ مختمف السرادر

 .109حػؿ بخامجيا ومذاريعيا وخصصيا

        ومغ العػائق الكبيخة أماـ تصبيق قانػف الحرػؿ عمى السعمػمات ىػ قزايا البشية 
التحتية،فقج ذكخت التقاريخ بأف السجمذ اإلعبلمي والسكتبة الػششية السدؤوالف عغ تشفيح إشار 

الحرػؿ عمى السعمػمات لع يحربل عمى مخررات إضافية محجدة في السيدانية لمقياـ بالجور 
وعبلوة عمى ذلظ تبّيغ أف . السشػط بيسا، وال يسمكاف صبلحية إلداـ الجوائخ العامة بإصجار البيانات

الجوائخ السختمفة تتبشى محاىب مختمفة في ترشيف السعمػمات، مسا أدػ إلى غياب االتداؽ بيغ 
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فيي ليدت سيمة في التعامل حدب روايات الكثيخ )ىحه الجوائخ، وبالتالي صعػبة التػاصل بيشيا 
. 110(مغ الشاس

، قامت مجسػعة مغ الستجربيغ 2012        في إحجػ الحاالت، أثشاء دورة تجريبية صحفية عاـ 
بديارة وزارة الرحة وانتبيػا لعجـ وجػد نساذج لمحرػؿ عمى السعمػمات في مبشى الػزارة، بل إف 

 2012وفي سبتسبخ عاـ . بعس السدؤوليغ لع يعمسػا أصبل بػجػد قانػف يخز ىحا السػضػع
 2006حاوؿ السخصج اإلعبلمي األردني الحرػؿ عمى السعمػمات حػؿ مذخوع القانػف لعاـ 

السحكػر أعبله، وبيشت نتائج البحث تقخيبا جيل جسيع الجوائخ الحكػمية بشػع السعمػمات السحفػضة 
وال يذيخ ىحا إلى ضعف مذاركة السعمػمات . ومكانيا وإف كانت قج ُنقمت إلى دائخة أخخػ أـ ال

واليياكل التشطيسية بيغ الػزارات فحدب، بل إلى عجد وزارة اإلعبلـ وتكشػلػجيا االتراالت أيزا 
. 111عغ الحرػؿ عمى السعمػمات التي تخز شؤونيا دوف مذاكل وعػائق كبيخة

       و إذا أضفشا إلى ذلظ مذاكل عامة في الثقافة التشطيسية والسذاركة في السعمػمات، فإف ىحا 
ولكغ ىشالظ . يعشي الرعػبة السدتسخة في االستفادة السثمى مغ قػانيغ الحرػؿ عمى السعمػمات

تأسيدا قػيا في القانػف األردني الستخجاـ فعاؿ لقانػف الحرػؿ عمى السعمػمات لغايات 
إيجابية،وقج استخجمو العجيج مغ الرحفييغ والشاشصيغ والسػاششيغ لمحرػؿ عمى معمػمات حػؿ 

. مجتسعيع واستخجمػىا في غايات إيجابية

        و يسكغ إيجاز أبخز العػائق الستعمقة بتصبيق حق الحرػؿ عمى السعمػمات في األردف 
: 112ومجسػعة السبادغ الستعمقة بيحا الحق في

االفتقار إلى الحػار و السشاقذات مع الجسيػر خبلؿ صياغة قانػف ضساف حق الحرػؿ عمى -
السعمػمات، ىحا القانػف الحؼ لع يكغ نتيجة حػار و ششي و حّتى أّنو ال السػاششػف و ال 

                                                             

.6نفذ السخجع، ص-  110  
.نفذ السكاف-  111  

 :عمى السػقع. 2007حالة الحخيات الّرحفية في األردف خبلؿ عاـ مخكد عساف لجراسات حقػؽ اإلنداف، - 112
-http://www.achrs.org.(Accessed :10/12/2014.At00 :30). 
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ـ، أّف 2007ذكخ مخكد عساف لحقػؽ اإلنداف في تقخيخه الّدشػؼ لعاـ. الّرحفيػف شمبػا ىحا القانػف 
الّمجشة اإلدارية السذتخكة لمجشتي الحخيات وافقت عمى مذخوع قانػف ضساف الحرػؿ عمى 

 . دقيقة لمسػافقة عمى القانػف 30دقيقة، بيشسا لع يدتغخؽ مجمذ الّشػاب سػػ 30السعمػمات في 
قمة استخجاـ وسائل اإلعبلـ لمقانػف، حيث أّف أغمبية الرحفييغ يعتسجوف عمى العبلقات -

 .الذخرية و السعارؼ في الحرػؿ عمى السعمػمات دوف االضصخار إلى تقجيع شمب رسسي
نقز الػعي بالقانػف، و تذيخ الّجراسات السختمفة إلى أّف نرف الػزارات ال تعمع بػجػد ىحا -

 .القانػف 
ترشيف الحكػمة لمػثائق، أبخزت الّجراسات أّنو عمى الّخغع مغ التعميسات الحكػمية التي تمـد -

بل إّف تشفيح القانػف قج . السؤسدات و الييئات الحكػمية بإتساـ عسمية الترشيف فإّف ذلظ لع يتحقق
تزخر مغ الترشيف العذػائي لمسعمػمات مغ شخؼ مختمف الػزارات و السؤسدات 

   .113*الحكػمية
عجـ اتداؽ عسمية شمب السعمػمات في الػاقع العسمي مع السسارسات الّجولية الجيجة، حيث -

تقتزي إجخاءات الصمب أف يقـػ السػاشغ بتعبئة نسػذج يتزسغ بياناتو الّذخرية و الغخض مغ 
 .ىحا الصمب

محجودية الّمجػء إلى آلية الذكػػ و التطمع الستعمقة بخفس تقجيع السعمػمات، فمع تدجل السكتبة -
الػششية كسجمذ لمسعمػمات إال عذخ شكاوػ تتعمق بخفس تقجيع السعمػمات إلى غاية 

 .،و يخجع ذلظ إلى قخارات مجمذ السعمػمات الغيخ ممدمة لمجوائخ و الييئات الحكػمية2010سشة
 .عجـ إتاحة التقاريخ الّدشػية لسجمذ السعمػمات لمجسيػر لئلشبلع عمييا-

 .  تشغيم حخية تجاول السعمهمات في التذخيع الجدائخي : السظمب الثالث

 

 

                                                             

 .يجخؼ ترشيف الػثائق العامة عمى أساس قانػف حساية أسخار و وثائق الّجولة- 113*
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: مػقع السعاىجات والسػاثيق الّجولية الستعمقة بحخية تجاوؿ السعمػمات في التذخيع الجدائخؼ  /أّوال

. االنزساـ لئلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف وتبشي مبادغ ميثاؽ األمع الستحجة/ 1

عمى انزساـ الجدائخ لئلعبلف العالسي "، (11) في مادتو1963        أكّج دستػر الجدائخ لدشة 
عمى حق  (19) الحؼ ُتقخ مادتو الذييخة رقع 114" اقتشاعا بزخورة التعاوف الّجوليلحقػؽ اإلنداف

السعاىجات 1976اإلنداف في الحرػؿ عمى السعمػمات، و أكدب السذخع الجدائخؼ في دستػر 
 صخاحة أّف 1989 وأوضح الجستػر الجدائخؼ 115التي صادؽ عمييا رئيذ الجسيػرية قّػة القانػف،

السعاىجات التي ُتبخميا الجدائخ تدسػ عمى القػانيغ الػششية عمى أْف تكػف مخت بسخحمة الترجيق 
"  عمى أفّ 1989مغ دستػر  (123)وفق الذخوط التي نز عمييا الجستػر، حيث نرت السادة 

السعاىجات التي يرادؽ عمييا رئيذ الجسيػرية، حدب الّذخوط السشرػص عمييا في 
لكغ و عمى الّخغع مغ ذلظ ال تأخح السحاكع الجدائخية باالحتجاج . 116"الّجستػر،تدسػ عمى القانػف 

مغ دستػر  (27)أّما السادة . بشرػص السعاىجات الجولية السرادؽ عمييا مغ الجولة الجدائخية
، فػرد فييا تبشي الجدائخ لسبادغ ميثاؽ األمع الستحجة و أىجافو، والحؼ يعتبخ أحج األشخ 1989

. 117التذخيعية الّجولية لحق الحرػؿ عمى السعمػمات

. السرادقة عمى أىع السػاثيق واالتفاقيات األمسية واإلقميسية/ 2

العيجيغ الجولييغ الخاصيغ بالحقػؽ السجنية والدياسية        وقج صادقت الجدائخ فقط عمى 
والحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية ، وعمى البخوتػكػؿ االختيارؼ األّوؿ السمحق بالعيج 

اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد دوف وعمى  ـ،1989الجولي لمحقػؽ السجنية و الدياسية سشة 
                                                             

، (11)، السادة"السبادغ و األىجاؼ األساسية" مخجع سبق ذكخه،،1963دستهر الجسيهرية الجدائخية الّجيسقخاطية الذعبية- 114
. 3ص
، "الػضيفة التذخيعية"، مخجع سبق ذكخه، الفرل الثالث1976 دستهر الجسيهرية الجدائخية الّجيسقخاطية الذعبية- 115

 .18، ص(159)السادة
، "الدمصة التذخيعية"، مخجع سبق ذكخه، الفرل الثاني 1989 دستهر الجسيهرية الجدائخية الّجيسقخاطية الذعبية- 116

 .10، ص(123)السادة
 .3، ص(27)، السادة"الّجولة"، الفرل الثالث1989 دستهر الجسيهرية الجدائخية الّجيسقخاطية الذعبية- 117
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غيخىا مغ مجسػعة السػاثيق واالتفاقات الجولية الخاصة بحقػؽ اإلنداف والسختبصة بسػضػع 
البحث،إذ تعتبخ ىحه السػاثيق بسثابة الّدشج القانػني القّػؼ لسسارسة الحق في الحرػؿ عمى 

ـٍ سابقة مغ ىحه الّجراسة .  السعمػمات، وفق ما ُتسميو بعس مػادىا التي أشخنا إلييا في أقدا

        كسا تبشت الجدائخ السبادغ و األىجاؼ التي تتزسشيا مشطسة الػحجة اإلفخيقية و الجامعة 
، و مغ بيغ السػاثيق ذات الرمة بحق الحرػؿ عمى السعمػمات، فقج صادقت الجدائخ 118العخبية

والسيثاؽ اإلفخيقي لحقػؽ اإلنداف و  (32/1السادة)عمى السيثاؽ العخبي
.    120*،واتفاقية االتحاد اإلفخيقي لسشع الفداد و مكافحتو119(19السادة)الّذعػب

        ومغ السعخوؼ أّف الّجستػر ىػ القانػف األسسى و األعمى في الببلد، و عمى الجولة بجسيع 
سمصاتيا الخزػع لسبجأ سيادة الجستػر، و بالتالي فإّنو يكػف لدامًا عمى أّؼ سمصة عامة أياًّ كاف 

شأنيا و أياًّ كانت وضيفتيا و شبيعة االختراصات الُسدشجة إلييا، الشدوؿ عشج قػاعج الّجستػر 
.                                           ومبادئو و بالتداـ حجوده و قيػده

        ومغ خبلؿ ما ذكخنا أعبله بخرػص السرادقة عمى العيجيغ الجولييغ واالنزساـ لئلعبلف 
 قج ضسشا مسارسة الحق 1989ودستػر1963، فإّف كبل مغ دستػر1948العالسي لحقػؽ اإلنداف 

، كسا أّف (برفة ضسشية)في الحرػؿ عمى السعمػمات مغ دوف الترخيح بريغة مباشخة بحلظ
الجولة ممدمة قانػنيًا بسػجب دستػرىا، بتشفيح ما ورد في اإلعبلف و العيجيغ الجولييغ مغ مػاد تشز 

                                                             
 .11، ص(86)، السادة" مبادغ الدياسة الخارجية"، 1976 دستهر الجسيهرية الجدائخية الّجيسقخاطية الذعبية- 118
متػفخ . 2013ماؼ، الحرػؿ عمى السعمػمات في الذخؽ األوسط و شساؿ إفخيقيا: امتمظ السعمػمةمشطسة الذفافية الّجولية، - 119

 :عمى السػقع االلكتخوني
-http://www.issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_action_regionalreport_ar/21.  
)Accessed :11/7/2015.At : 11 :23). 

، و ذلظ وفقا 2003جػيمية11، السعتسجة بسابػتػ في اتفاقية االتحاد اإلفخيقي لسشع الفداد و مكافحتوصجقت الجدائخ عمى - 120
.  2006أفخيل سشة10ىػ، السػافق 1427ربيع األّوؿ عاـ 11 مؤرخ في 137- 06لمسخسـػ الخئاسي رقع

السػسػمة بدبل  (9)تقخ اتفاقية االتحاد اإلفخيقي لسشع الفداد و مكافحتو بحق الحرػؿ عمى السعمػمات في مادتيا التاسعة* 
الستعمقة بالتداـ الّجوؿ األشخاؼ في تعسيع االتفاقية مغ خبلؿ إشخاؾ السجتسع السجني و  (12)الحرػؿ عمى السعمػمات، و السادة

.  وسائل اإلعبلـ
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عمى ضخورة قياـ الجوؿ بسا يقتزي لتعديد حساية الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات في نصاؽ 
ُنُطسيا الّجاخمية، وحطخ أّية إجخاءات تذخيعية أو إدارية أو قزائية مغ شأنيا التقاشع مع ىحا الحق 

. أوالسداس بو أو تقييجه

        أّما بخرػص اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد، السعتسجة مغ قبل الجسعية العامة 
، فقج صادقت عمييا الجدائخ بتحفع، و ىحا 2003 أكتػبخ سشة31لؤلمع الستحجة بشيػيػرؾ يـػ 

و تيجؼ ىحه االتفاقية إلى تعديد الّشداىة و . 2004121 لعاـ 128-04شبقا لمسخسـػ الخئاسي 
بالشدبة لمسػاد الستعمقة . 122السداءلة واإلدارة الّدميسة لمذؤوف العسػمية و السستمكات العسػمية

عمى التػالي، حيث  (13)و  (10)برفة مباشخة بحق الحرػؿ عمى السعمػمات، فشحكخ السادتيغ 
نػنيا لقا األساسية لمسبادغ وفقا شخؼ، دولة كل تتخح: " مغ االتفاقية ما يمي (10)ورد في السادة

 إدارتيا في الذفافية لتعديد تجابيخ مغ يمـد قج مكافحة الفداد، ما ضخورة مخاعاة ومع الجاخمي
 عشج فييا، القخارات اتخاذ وعسميات واشتغاليا تشطيسيا يتعمق بكيفية ما ذلظ في بسا العسػمية،
 :يمي ما ىحه التجابيخ تذسل أف ويجػز. االقتزاء

 عمى معمػمات االقتزاء، عشج الحرػؿ، مغ الشاس عامة تسّكغ لػائح أو إجخاءات اعتساد ( أ
 القخارات القخارات فييا، وعغ اتخاذ وعسميات واشتغاليا العسػمية إدارتيا تشطيع كيفية عغ

 حخمتيع الػاجبة لرػف  السخاعاة ايبلء مع الشاس، عامة التي تيع القانػنية والركػؾ
الذخرية؛  وبياناتيع

 إلى الدمصات الشاس وصػؿ تيديخ أجل مغ االقتزاء، عشج اإلدارية، اإلجخاءات  تبديط ( ب
 القخارات؛ تتخح التي السخترة

                                                             
يتزسن الترجيق،بتحفظ، عمى اتفاقية األمم الستحجة ، 2004أبخيل سشة 29  مؤرخ في 128-04مخسـػ رئاسي رقع - 121

: أنطخ في. 2003أكتػبخ31، السعتسجة مغ قبل الجسعية العامة لؤلمع الستحجة بشيػيػرؾ، يـػ لسكافحة الفداد
متػفخ . 61-3، ص2014، 2 ط،اإلشار القانػني و السؤسدي لسكافحة الفداد في الجدائخالييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد، - 

: السػقع االلكتخونيعمى 
- www.onplc.org.dz. (Accessed :5/8/2015. At :18 :15). 

.  6ص ،(ج)، الفقخة(1)، السادة"أغخاض االتفاقية"اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد، مخجع سبق ذكخه، - 122
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 123".العسػمية إدارتيا في الفداد مخاشخ عغ دورية تقاريخ تزع أف يسكغ معمػمات نذخ (ج

حق الّشاس في الحرػؿ عمى السعمػمات مغ خبلؿ مجسػعة مغ  (13)        كسا تحسي السادة
التجابيخ، و مجسػعة أخخػ مغ االستثشاءات السقبػلة عمى حق الحرػؿ عمى السعمػمات، وفقا لسا 

: ورد في نّريا

 لمسبادغ األساسية لقانػنيا إمكاناتيا ووفقا حجود ضسغ مشاسبة، تجابيخ شخؼ دولة كل تتخح- 1"
 مثل السجتسع األىمي والسشطسات العاـ، القصاع إلى يشتسػف  ال وجساعات أفخاد لتذجيع الجاخمي،

 الفداد ومحاربتو مشع في الشذصة السذاركة عمى السحمي،  السجتسع ومشطسات الحكػمية غيخ
  ويشبغي .مغ خصخ يسثمو وما وجدامتو وأسبابو الفداد بػجػد يتعمق فيسا الشاس وعي وإلذكاء
 :مثل بتجابيخ السذاركة ىحه تجعيع

 فييا؛ الشاس إسياـ وتذجيع القخار اتخاذ عسميات في الذفافية تعديد(أ

السعمػمات؛  عمى فعميا الشاس حرػؿ تيّدخ ضساف (ب

 تذسل عامة بخامج تػعية وكحلظ الفداد، مع التدامح عجـ في تديع إعبلمية بأنذصة القياـ (ج
والجامعية؛  السجرسية السشاىج

 .وتعسيسيا وتمقييا ونذخىا بالفداد الستعمقة السعمػمات التساس حخية وحساية وتعديد احتخاـ (د
 عميو يشز ما عمى القيهد ىحه أف تقترخ شخيصة معيشة، لقيهد الحخية تمظ إخزاع ويجػز
 :ضخورؼ  ىػ وما القانػف 

سسعتيع؛  أو اآلخخيغ حقػؽ  لسخاعاة- 

 .أخبلقيع أو الشاس لرػف صحة أو العاـ الشطاـ أو الػششي األمغ لحساية- 

                                                             
 .12، ص(10)، السادة"إببلغ الّشاس "اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد،- 123
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 مكافحة الفداد بييئات الشاس تعخيف لزساف السشاسبة التجابيخ تتخح أف شخؼ دولة كل عمى-  2
 بتمظ سبل االتراؿ االقتزاء، ليع، حدب تػفخ االتفاقية، وأف ىحه في إلييا السذار الرمة ذات

 فعبل تذّكل حػادث قج ُيخػ أّنيا أؼ عغ ىػيتيع، بياف دوف  ذلظ في بسا يبّمغػىا، لكي الييئات
 .            124"االتفاقية ليحه وفقا مجّخما

: التشطيع القانػني لتجاوؿ السعمػمات في الجساتيخ الجدائخية/ ثانيا

: في مخحمة األحادية اإلعبلمية/ 1

عغ مجسػعة (األحادية اإلعبلمية)1976 و 1963  تكذف لشا القخاءة التحميمية الّشقجية لجستػرؼ 
مغ االختبلفات الستعمقة بشطخة السذخع الجدائخؼ لبعس السبادغ ذات الرمة بالحخيات األساسية و 

: حقػؽ السػاشغ، و عمى وجو التحجيج مبادغ حق الحرػؿ عمى السعمػمات، نحكخ مشيا

 تخاجعا في تختيب السػاد الستعمقة بالحقػؽ و الحخيات مقارنة بجستػر 1976سجّل دستػر  -
، حيث احتمت حقػؽ اإلنداف و الحخيات األساسية السػاد العذخ األولى مغ دستػر 1963
 .1976، و تخاجعت إلى مختبة ما بعج الخسديغ في دستػر 1963

 بحخية البحث العمسي باعتبارىا أحج العشاصخ السيسة التي يتجمى مغ 1963لع يقخ دستػر  -
 .1976خبلليا حق الحرػؿ عمى السعمػمات، بيشسا تّست دستخة ىحا الحق في 

 عبلنية جمدات السجمذ الذعبي الػششي و الحكػمة، و ما تتزسشو 1963أغفل دستػر  -
تمظ العبلنية مغ حساية لحق السػاشغ في اإلشبلع عمى السعمػمات الستعمقة بييئتيغ 

 ذلظ الفخاغ 1976، بيشسا تجارؾ دستػر (الدمصتاف التذخيعية و التشفيحية)أساسيتيغ في الّجولة
 .مغ خبلؿ تزسيغ مػاده مبجأ العبلنية

 تخاجعا في الشقصة الستعمقة بحخية الّرحافة و اإلعبلـ، خبلفًا لجستػر 1976عخؼ دستػر  -
 ألغى السذخع الفقخة الستعمقة بحخية الّرحافة و وسائل 1976، ففي دستػر 1963

                                                             
 .15ص، "مذاركة السجتسع"، (13)اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد، السادة- 124
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التعبيخ،و ذىب السذخع إلى أبعج مغ ذلظ مغ خبلؿ تكخيذ و إقخار احتكار الّجولة لػسائل 
 . اإلعبلـ و التعبيخ

 مغ دائخة أصحاب الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات، و حّجد مجة 1976وّسع دستػر  -
باعتباره مسثبل -اإلجابة عغ الدؤاؿ الكتابي السػجو مغ شخؼ السجمذ الذعبي الػششي

 . إلى أؼ عزػ مغ أعزاء الحكػمة بخسدة عذخ يـػ- ومعبخا عغ إرادة و سيادة الذعب

        وبالخغع مغ ىحه االختبلفات في إقخار الجستػريغ لحق الحرػؿ عمى السعمػمات، سجمشا 
مغ خبلؿ عسمية البحث مجسػعة مغ الّدسات التي تصبع شخيقة إقخار الّجستػريغ لبعس مبادغ 

: حق الحرػؿ عمى السعمػمات، و مغ أبخز تمظ الّدسات

عجـ اإلقخار الرخيح بحق السػاشغ أو اإلنداف في الحرػؿ عمى السعمػمات السخدنة لجػ  -
. الّجوائخ الحكػمية

إقخار الّجستػريغ لحق الحرػؿ عمى السعمػمات بصخيقة ضسشية، و ذلظ مغ خبلؿ تقجيع  -
ضسانات لتستع السػاشغ ببعس مبادغ حق الحرػؿ عمى السعمػمات، كالحق في 

السذاركة و حخية الخأؼ و التعبيخ في ضل نطاـ ديسقخاشي، و حخية البحث العمسي،وعبلنية 
 .جمدات السجمذ الذعبي الػششي و الحكػمة

وصاية كّل مغ حدب جبية التحخيخ الػششي و السجمذ الػششي الذعبي عمى حقػؽ  -
 .السػاشغ األساسية، مشيا الحق في السذاركة و الديادة

 أعصى الجستػراف مجسػعة ميسة مغ الحخيات األساسية و الحقػؽ لمسػشغ، لكغ تّع إفخاغ  -
جّل تمظ السػاد الستعمقة بالحقػؽ و الحخيات مغ محتػاىا مغ خبلؿ وضع عػائق تحػؿ 

 .دونسا التستع بيا
وضع كّل مغ الجستػريغ تحجيجات و استثشاءات عمى مسارسة بعس الحقػؽ التي تسثل في  -

مجسميا مبادغ أساسية لمتستع بحق الػلػج إلى السعمػمات، و السبلحع أّف تمظ االستثشاءات 
 .غيخ مبخرة أو غيخ معخفة قانػنيا عمى عكذ ما ىػ معسػؿ بو في الّجيسقخاشيات الحجيثة
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:  في مخحمة التعجدية اإلعبلمية/ 2

فتزفي عغ الكثيخ مغ  (التعجدية اإلعبلمية)1996و1989  بالّشدبة لعسمية تحميل دستػرؼ 
التصابق أو التساثل، فكبل الّشريغ وليجا ضخوؼ سياسية أممتيا مػجة الّجيسقخاشية التي عخفتيا 

، واالنتقاؿ مغ الخيار األحادؼ في تدييخ شؤوف الببلد إلى تجخبة 1988الجدائخ بعج أحجاث أكتػبخ
التعجدية الدياسية، ومحاولة التخمز مغ قيػد الحدب الػاحج الحؼ سيصخ عمى دواليب الحكع ألكثخ 

: حيث يبخز ذلظ التساثل مغ خبلؿ. عاـ(27)مغ سبع و عذخيغ

 .عجـ اإلقخار الّرخيح بالحق في الحرػؿ عمى السعمػمات -
 .عجـ اإلقخار الرخيح بالحق في اإلعبلـ و حخية الّرحافة -
وصاية السجالذ السشتخبة عمى حق السػاشغ في الحرػؿ عمى السعمػمات، خاصة مغ  -

 .خبلؿ مخاقبة عسل الحكػمة الحؼ أوكل لمسجمذ الذعبي الػششي
أّكج الجستػراف عمى بعس الحقػؽ األساسية و التي تعتبخ ضخورية و ذات الرمة بحق  -

الحق في االجتساع، حخية الخأؼ و التعبيخ و حساية وسائل : السػاشغ في السعمػمة، مغ مثل
 .التبميغ

 .التأكيج عمى عبلنية جمدات السجمذ الذعبي الػششي و السحاكع -
استخجاـ السذخع لشفذ العبارات الفزفاضة لمتعبيخ عغ بعس االستثشاءات عمى مسارسة  -

 .الحخيات األساسية و حقػؽ السػاشغ
عخؼ الّجستػراف نفذ الطخوؼ الدياسية الدائجة في الببلد، خاصة بعج دخػؿ الجدائخ في  -

 .الحالة االستثشائية و تفعيل حالة الصػارغ 

 عمى خصى الّجوؿ العخبية، لتعمغ عغ ضساف حق السػاشغ في الحرػؿ الجدائخ سارت         لقج
األخيخ في التعجيل الّجستهري  مغ (51)عمى السعمػمات والػثائق واإلحرائيات ونقميا، في السادة 

، وال يسكغ أف تسذ مسارسة ىحا الحق بحياة الغيخ الخاصة وبحقػقيع وبالسرالح 2016مارس
السذخوعة لمسؤسدات وبسقتزيات األمغ الػششي، وأحاؿ الّجستػر تحجيج كيفيات مسارسة ىحا الحق 
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، مّسا يشبئ بشية السذخع الجدائخؼ في إصجار قانػف وششي يزسغ حق السػاشغ في 125إلى القانػف 
.  الحرػؿ عمى السعمػمات مدتقببل، أسػة بجولتي األردف واليسغ

. قخاءة تحميمية لشساذج القهانين السشغسة لحخية تجاول السعمهمات: السبحث الخابع
.  قخاءة تحميمية لمقهانين األجشبية السشغسة لحخية تجاول السعمهمات: السظمب األّول

مغ خبلؿ إمعاف الشطخ في السقاربات أو التجارب األجشبية الّدابقة، تتزح لشا مجسػعة         
مغ نقاط القػة و الزعف التي تعتخؼ كّل قانػف مغ القػانيغ الّدابقة الستعمقة بحق الحرػؿ عمى 

: 126السعمػمات، فعمى سبيل السثاؿ

:  تتسثل أىع نقاط القػة في القانػف األمخيكي في أربعة جػانب ىي

تحجيجه لشصاؽ تصبيق القانػف بذكٍل واضح، حيث ال يدخؼ القانػف األمخيكي عمى البيانات  -
 .الّذخرية

 .  و تحجيجه لمجية السدؤولة عمى تصبيق القانػف  -
 .و تحجيجه لمسعمػمات السحطػر اإلفراح عشيا -
 ثّع في وضعو حّجا أقرى لمسّجة السصمػبة لمخد عمى شمب الحرػؿ عمى السعمػمات  -

 .، مع إمكانية تسجيج ىحه السّجة في الطخوؼ العادية(عذخوف يـػ20)أوالبيانات

:  بيشسا تتجمى نقاط ضعف القانػف األمخيكي السشطع لحخية الحرػؿ عمى السعمػمات في

أّنو لع يحجد الجية السخترة بالشطخ في شكاوػ السػاششيغ، و التي مغ السسكغ الّمجػء إلييا  -
. في حالة رفس الجية السخترة بتقجيع البيانات السصمػبة مشيا

                                                             
، 2016مارس6 السػافق 1437جسادػ األولى عاـ26مؤرخ في 01-16الجخيجة الخسسية لمجسيػرية الجدائخية، قانػف رقع- 125

: عمى السػقع. 12، ص2016مارس7األمانة العامة لمحكػمة، السصبعة الّخسسية، الجدائخ، ، (14)العجديتزسن التعجيل الّجستهري، 
- www.joradp.dz.(Accessed : 03/11/2016.At.00 :34). 

: أنطخ في-  126
. 13، 12ميا عبج الحسيج، مخجع سبق ذكخه، صو أحسج كساؿ ىيبة  واحسج حمسي مجاىج- 



106 

 

 . كسا أّنو لع يشز عمى أّية عقػبات في حالة عجـ االلتداـ بسػاد القانػف  -

أّما قانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات في جشػب إفخيقيا، فتتسثل أبخز نقاط قّػتو في أربعة 
: جػانب و ىي

تحجيج نصاؽ تصبيق القانػف بذكل واضح، وذكخ أّنو يدخؼ عمى جسيع البيانات والسعمػمات  -
 .التي ترجرىا الجيات الحكػمية و الغيخ حكػمية

 .تحجيج الجية السدؤولة عغ تصبيق القانػف  -
 .تحجيج السعمػمات السحطػر اإلفراح عشيا -
 .تحجيج الجية التي تختز بالشطخ في شكاوػ السػاششيغ -

       بيشسا تتسثل أبخز جػانب ضعف قانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات في جشػب إفخيقيا في 
 . لع يشز عمى أية عقػبات أو جداءات في حالة عجـ االلتداـ بسػاد القانػف :أّنو

        و مغ خبلؿ استقخاء التجارب األجشبية الّدابقة تبيغ أّف االلتداـ بالكذف عغ السعمػمات 
التي تسمكيا ىيئات الّجولة و إداراتيا كانت العامل السذتخؾ بيغ جسيع تمظ التجارب ، كسا شكمت 
الّجافع الخئيدي إلصجار قػانيغ لحق الحرػؿ عمى السعمػمات، حيث اتفقت جسيع تمظ الّتجارب 

عمى وضع مجسػعة مغ اإلجخاءات الػاضحة و السحّجدة و السشطسة لعسمية شمب السعمػمات 
. والحرػؿ عمييا و تحجيج الجية السخترة بحلظ و مياميا

        ففي معطع التجارب يتقّجـ شالب البياف بصمب الحرػؿ عمى السعمػمات مع تحجيج وسائل 
االتراؿ بو، و بعس الّجوؿ تذتخط أْف يػضح أيزًا الغخض مغ شمبو لمكذف عغ البيانات مثل 
كػريا الجشػبية، و البعس اآلخخ لع يزع شخوشًا لحلظ مثل الّدػيج، كسا ُتحّجد معطع القػانيغ مّجة 

.  خسدة عذخ إلى ثبلثيغ يـػ30-15محّجدة لئلجابة عمى شمب الستقّجميغ تتخاوح ما بيغ 

        و اتفقت معطع الّتجارب األجشبية عمى تػضيح سبب الّخفس، في حالة رفس شمب 
و إعصاء الحق لصالب البياف . الحرػؿ عمى البيانات مع شخح األسباب التي أّدت إلى ذلظ



107 

 

بالّتطمع و الّصعغ عمى رفس شمبو في الحرػؿ عمى البيانات، بل نّرت قػانيغ إتاحة السعمػمات 
. في بعس الّجوؿ عمى إنذاء ىيئة لسخاجعة القخارات الستعمقة بإتاحة السعمػمات مثل الياباف

        و يتزح مّسا سبق في استعخاض الّتجارب األجشبية، أّنو ال بجَّ مغ تحجيج الجيات السدؤولة 
عغ تصبيق قانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات عشج إصجاره، حيث أعصت معطع الّتجارب 

الييئات الحكػمية مدؤولية تػفيخ البيانات و السعمػمات التي لجييا لمجسيػر، مع وضع آلية محّجدة 
. لتشطيع السعمػمات و الػثائق التي تستمكيا تمظ الجيات

         و كحلظ حّجدت مدؤولية اإلشخاؼ عمى تصبيق القانػف، حيث نّرت قػانيغ بعس الّجوؿ 
عمى إنذاء كيانات مدؤولة عغ متابعة تشفيح القانػف، مثل الياباف، التي يشّز القانػف فييا عمى 

و أسشجت بعس الّجوؿ مدؤولية اإلشخاؼ . إنذاء ىيئة لسخاجعة القخارات الستعمقة بإتاحة السعمػمات
لمجاف ُمذتخكة مغ السدؤوليغ الحكػمييغ و ُمدتخجمي الػثائق الّخسسية، و تتجمى ميسة تمظ الّمجاف 
في مخاجعة القانػف برفة ُمدتسخة، و إعادة الّشطخ في التذخيعات األخخػ التي تقّيج حق األفخاد في 

. الحرػؿ عمى معمػمات مثل الّدػيج

        كسا حّجدت التجارب األجشبية التي استعخضشاىا سابقًا، مجسػعة مغ االستثشاءات لقانػف 
حق الحرػؿ عمى السعمػمات، تسثمت في مجسػعة محّجدة مغ السعمػمات السحطػر نذخىا مثل 

السدائل التي تتعمق باألمغ القػمي و الّجفاع و العبلقات الّجولية، و الججيخ بالّحكخ أّف إساءة 
استخجاـ ىحا االستثشاء و تخكو مفتػحًا لتقجيخ الجية السعشية ُيعتبخ مغ نقاط الّزعف التي يسكغ أْف 

تػاجو قػانيغ حق الػلػج إلى السعمػمات، كسا يسكغ أْف ُتذكل خصخًا كبيخًا عمى حخية تجاوؿ 
. السعمػمات والّذفافية بالّجولة

        تججر اإلشارة أيزًا إلى أىسية وجػد جية ُمدتقمة لسخاجعة قخارات الجيات الحكػمية بعج 
إتاحة البيانات، و فيسا يتعمق أيزًا بالتكاليف التّي ُتفخض لمحرػؿ عمى السعمػمات، فبل ُبجَّ مغ 

. تػخي الححر في تقجيخىا بحيث ال ُتسثِّل عائقًا في سبيل الحرػؿ عمى السعمػمات
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        و ُيسكغ االستعانة بالّتجارب الّجولية الّدابقة و ما تػاجييا مغ نقاط قّػة و ضعف لػضع 
ترّػٍر لقانػف حق الحرػؿ عمى السعمػمات الخاص بالجدائخ، و لكغ يشبغي أّواًل الّتعخؼ عمى 

واقع حّخية تجاوؿ السعمػمات في الجدائخ مغ خبلؿ عخض اإلشار التذخيعي لتجاوؿ السعمػمات في 
.  الجدائخ، و وضع إشاٍر ُمقتخح يتشاسب مع السشطػمة السعمػماتية الجدائخية

. حخية تجاول السعمهماتلقخاءة تحميمية لمقهانين العخبية السشغسة : السظمب الثاني

         تخمػ قػانيغ السصبػعات و الّشذخ السعسػؿ بيا في دوؿ مجمذ التعاوف الخميجي الّدت 
و تذتخؾ . مغ أّؼ نز يتحجث بذكٍل واضٍح و مباشٍخ عغ الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات

الّجوؿ الّدت في الّتحكع باندياب السعمػمات مغ خبلؿ دوائخ العبلقات العامة و اإلعبلـ في 
و في الػقت الحؼ يجخؼ فيو الحجيث في أربعة مغ ىحه الّجوؿ ...الػزارات و السؤسدات السختمفة

ضخورة وجػد تذخيع يدسح " البحخيغ و الكػيت و قصخ و اإلمارات العخبية الستحجة عغ: ىي
فإّنو ليذ ثّسة ذكخ أو مصالبة بحلظ في السسمكة " بالحرػؿ عمى السعمػمات لمسػاشغ و الّرحفي

. 127العخبية الّدعػدية و سمصشة ُعساف

        أّما السشصقة السغاربية في عسػميا، فسا تداؿ تذكػ غياب و قّمة الشرػص التذخيعية 
السشطسة لمحق في الػصػؿ لمسعمػمات و األخبار، و خاصة في السؤسدات العسػمية، مّسا يجعل 
جدءًا مغ السعمػمات العسػمية تبقى عخضة لمزياع، في ضل غياب قانػف متصػر يشطع أرشيف 

السؤسدات العسػمية، و يخفع معاناة السػاشغ برفة عامة و اإلعبلمييغ برفة خاصة كحٍق يجب 
و غالبًا ما تعّبخ جسعية األمع الستحجة و اإلتحاد ...أْف يكفمو القانػف لمجسيع في الػلػج لمسعمػمة

األوربي بذكٍل خاص، عغ شعػرىسا بالقمق لسزايقة الّرحفييغ و نذصاء حقػؽ اإلنداف في 

                                                             
التقخيخ الّدشػؼ الخامذ حػؿ الحخيات الّرحفية و السخرز لمحق في الحرػؿ عمى و آخخوف،  أنػر الخصيب-  127

. 22، ص (ت.د)، مخكد عّساف لجراسات حقػؽ اإلنداف، السعمػمات
: لمسديج مغ السعمػمات يسكغ ترفح السػقع اإللكتخوني لمسخكد

 (Amman Center For Human Rights Studies) :www.ahcrs.org - http:// 
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السشصقة السغاربية، خاصة لجػ تعخض عّجة إعبلمييغ يشقمػف وقائع حجث ما لمتخػيف و 
. 128االستجػاب أو السشع مغ حزػر االجتساعات العمشية و عخقمتيع عغ الحرػؿ عمى السعمػمات

        كسا ندتخمز مغ التجارب العخبية الدابق عخضيا، أّف التذخيعات السشطسة لتجاوؿ 
السعمػمات في السشصقة تزع قيػدًا عمى تجاوؿ السعمػمات، و تتبمػر ىحه القيػد حػؿ ثبلثة محاور 

محػر الّذخريات السرػنة، محػر الّجوؿ السرػنة، و محػر األفكار و الّقيع : أساسية تتسثل في
: 129السرػنة، و ذلظ عمى الّشحػ التالي

تتسثل في رئيذ الّجولة أو األميخ أو السمظ أو الحاكع، حيث تسشع : الذخريات السرػنة -
و تفرل بعس القػانيغ بيغ عسل الخئيذ . التذخيعات اإلعبلمية تػجيو أؼ نقج أو لـػ إليو

. و عسل الحكػمة التي اختارىا، و تشفي عشو أّية مدؤولية سياسية عغ مدتػػ أداء حكػمتو
فقج ُيدسح بسسارسة حق الّشقج عشجما يتػجو إلى السدؤوليغ الحكػمييغ، أّما شخز رئيذ 

الّجولة فخط أحسخ ُيحـخ تجاوزه بأّؼ صػرة مغ الّرػر، حّتى ولػ أخحت ىحه الّرػرة شكل 
، أو نذخ ترخيحات عمى لدانو أو صػرة لو دوف الحرػؿ عمى إذف مدبق مغ  الّمـػ

و في كّل األحػاؿ فإّف تجاوؿ السعمػمات . الجية الّخئاسية أو الحكػمية السعشية بسشح ذلظ
 .لعقػبة الحبذ (عمى وجو التحجيج الرحفي)مغ ىحا الّشػع يعخض صاحبيا

تتسثل في الّجوؿ التي تختبط بعبلقات صجاقة مع الّجوؿ العخبية، سػاء : الّجوؿ السرػنة -
ففي ىحه الحالة ُيحـخ تػجيو . كانت دولة عخبية أخخػ، أو دولة إسبلمية، أو دولة أجشبية

أؼ نقج إلى رئيذ ىحه الّجولة في ذاتو، أو إلى تمظ الّجولة ككل، إذ ُيعج ذلظ مغ قبيل 
و ترل عقػبة تجاوؿ معمػمات مغ ىحا الّشػع إلى حّج الحبذ . اإلىانة في حق دولة صجيقة

 .في الكثيخ مغ األنطسة التذخيعية العخبية
و تتسثل فيسا َأشَمقت عميو ىحه التذخيعات مجسػعة القيع و السقّػمات : األفكار السرػنة -

و إذا كاف مغ السسكغ . التي يختكد عمييا السجتسع، كالّجيغ و الشطاـ الّدياسي و االجتساعي
                                                             

. 41نفذ السخجع ، ص-  128
. 13،14 ص،محسػد خميل، مخجع سبق ذكخه-  129
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تفيع القيػد التي تػضع عمى تجاوؿ السعمػمات التي مغ شأنيا إزدراء األدياف أو األحكاـ 
التي تقـػ عمييا، فإّنو مغ الّرعب استيعاب تجخيع مدألة تجاوؿ السعمػمات التي تحّبح 

أوتخوج السحاىب التي تخمي إلى تغييخ مبادغ الّجستػر األساسية، أو عجـ اإلنقياد لبعس 
 . القػانيغ و مقّػمات الّدمصات العاّمة

          و فيسا يخز الحق في تجاوؿ السعمػمات عبخ وسائط االتراؿ االلكتخونية، فتتفاوت 
كسا تمجأ الكثيخ مغ . معّجالت استخجاـ السػاششيغ السختمفة لخجمات شبكة االنتخنيت برػرة واضحة

الّجوؿ العخبية إلى استخجاـ تكشػلػجيا حجب السػاقع لسشع تجاوؿ معمػمات معيشة ما بيغ مدتخجمي 
الّذبكة مغ العخب، و رغع أّف ىحا الحجب يذسل مػاقع سياسية تعّبخ عغ وجيات نطخ معارضي 
بعس الحكػمات العخبية، إاّل أّف ىحه األخيخة تخفع باستسخار الحريعة األخبلقية لتبخيخ قياميا بيحا 

. 130 الّشػع مغ الحجب

ال تتػسع في حجب السػاقع الّخقسية، لكغ ىشاؾ تػسعًا - مثل مرخ-        و ىشاؾ دوؿ أخخػ 
نات  في مبلحقة أصحاب السػاقع الّذبكية و مجيخييا و محخرييا، إضافة إلى أصحاب الُسجوَّ

 مزايقات و مبلحقات و أحكامًا ضج أربعة عذخة ناشخًا 2007، إذ شيج عاـ "البمػجخز"اإللكتخونية
. 131عمى الذبكة العشكبػتية

، يسكغ القػؿ بأّنو ال تػجج في أّؼ دولة عخبية تذخيعات مفرمة لمّشذخ          و عمى وجو العسـػ
اإللكتخوني، و ىي تعتسج في الّتعامل مع ىحا السدتجج التكشػلػجي مغ خبلؿ قػانيغ تقميجية نذأت 
في األصل في ضل بيئة معمػماتية ورقية، و مغ ىشا تبجأ السفارقة، بل يسكششا القػؿ بأّف ىشاؾ فخاغًا 
تذخيعيا واضحًا في ىحا السجاؿ، و بخاصة في قزايا الّشذخ االلكتخوني و قػانيغ جخائع االنتخنيت 

" االستثشائية"الخاصة باقتحاـ الشطع و غيخىا، و مع وجػد ىحا الفخاغ تدتعيغ الّدمصات باالجخاءات
. ، و لكغ ىحا الػضع الّصبيعي ال يشفي عشيا عجـ القانػنية مصمًقا"وضع شبيعي"التي تتحػؿ إلى 

                                                             
. 20-18 ،محسػد خميل، مخجع سبق ذكخه- 130
 .نفذ السكاف- 131
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        و في دراسة قاـ بيا مخكد عّساف لحقػؽ اإلنداف، باإلضافة إلى ما نذخ في مػقع الّذبكة 
حػؿ األقصار العخبية و انتياكات حخية  (ifex)الّجولية لتبادؿ السعمػمات حػؿ حخية التعبيخ إيفكذ

الحرػؿ عمى السعمػمات و تجاوليا، تّع تفخيغ البيانات حدب السؤشخات الفخعية لمحرػؿ عمى 
و في السحرمة كاف تختيب . الػزف الكّمي لسؤشخ حخية الحرػؿ عمى السعمػمات في الّجوؿ السعشية

: 132األقصار العخبية عمى الّشحػ الحؼ يبخزه الججوؿ البّلحق

:  ججوؿ مؤشخ حخية تجاوؿ السعمػمات في الّجوؿ العخبية    

ججوؿ مؤشخ حخية تجاوؿ السعمػمات في الّجوؿ          
العخبية  

       الّشدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   الّجولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 87األردف 

 82اليسغ 

 78البحخيغ 

 73فمدصيغ 

 71الجدائخ 

 69الّدػداف 

 69 العخاؽ 

 67السغخب 

                                                             
(:     ifex)لسديج مغ التفاصيل، أنطخ السػقع االلكتخوني لمّذبكة الّجولية لتبادؿ السعمػمات حػؿ حخية التعبيخ إيفكذ- 132

  -http://ww.ifex.org/ar. 
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 66لبشاف 

 60الكػيت 

 60مػريصانيا 

 59قصخ 

 58اإلمارات 

 51مرخ 

 46تػنذ 

 41ُعساف 

 26الّدعػدية 

 23سػريا  

 23ليبيا 
 

        تذيخ نتائج الججوؿ أعبله إلى أّف األردف كاف في السختبة األولى بيغ الّجوؿ العخبية في 
مؤشخ حخية تجاوؿ السعمػمات تمتو بعج ذلظ دولة اليسغ، و لعّل ذلظ راجع إلى وجػد قانػف ضساف 
الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات، فيسا الّجولتاف الػحيجتاف في العالع العخبي الّمتاف لجييسا مثل 

ىحا القانػف، و يمييسا البحخيغ الحؼ شيج حخاكًا قانػنيًا مغ ِقَبل الحكػمة و السجتسع السجني في ىحا 
كسا جاءت فمدصيغ و الجدائخ عمى التػالي، و تبلحقت الّجوؿ بعج ذلظ إلى أف كاف في . السجاؿ

.    ذيل القائسة كّل مغ الّدعػدية و سػريا و ليبيا
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 :خالصـــــــــة

  في الفزاء العسػميالستعمقة بتشطيع تجاوؿ السعمػمات      مغ خبلؿ استقخاء التذخيعات
الييئات الجولية األمسية و اإلقميسية وعمى مدتػػ الّجوؿ  )اإلفراح عشيا عمى مدتػيات متبايشةو

يبلحع أّف ىحه التذخيعات تقـػ عمى أسذ و مبادغ متقاربة، إاّل أّف نصاقيا و نرػصيا  (السختمفة
. تختمف مغ إقميع آلخخ ومغ دولة إلى أخخػ بحدب نطاميا الدياسي و تػجييا االقترادؼ

       و تشطع بعس التذخيعات اإلفراح مغ مشصمق أّنو استثشاء مغ مبادغ سخية السعمػمات 
وحساية األسخار التجارية  التي تحيط بحقػؽ األفخاد في حساية حخياتيع وحخمة حياتيع الخاصة،

و في السقابل ىشاؾ دوؿ أخخػ اختارت أف . إلخ...والرشاعية و السعامبلت التجارية و البشكية
يكػف اإلفراح عغ السعمػمات وتجاوليا بحخية ىػ األصل، و أف يكػف ما يتعمق بتقييج السعمػمات 

ىػ االستثشاء، وذلظ بصبيعة الحاؿ مغ دوف إخبلؿ بالحقػؽ األساسية لمسػاششيغ في احتخاـ كخامتيع 
وخرػصيتيع، و مغ دوف إخبلؿ بحق الّجولة في حساية أسخارىا الػششية و الحفاظ عمى أمشيا  

. ومرالحيا القػمية

 السعمػمات متاحًا لمسػاششيغ، و قج يتاح أيزًا لمسقيسيغ تجاوؿ      و عادة ما يكػف الحق في 
الجائسيغ في الجولة كالباحثيغ عمى سبيل السثاؿ، و كحلظ الذخكات دونسا الحاجة إلى إضيار 

و في أغمب دوؿ العالع تشصبق قػانيغ تجاوؿ السعمػمات،عادة، عمى كافة الييئات . مرمحة قانػنية
و في بعس . الحكػمية تقخيبًا، ويتزسغ ذلظ الييئات السحمية و اإلقميسية، تبعًا لشػع الحكػمة

الّجوؿ تدتثشى السحاكع و الييئات التذخيعية و أجيدة األمغ و االستخبارات مغ إمكانية الػصػؿ 
و ىشاؾ اتجاه نحػ تػسيع قػانيغ حخية الحرػؿ عمى السعمػمات في . إلى ما تختدنو مغ معمػمات

الجوؿ السختمفة لتذسل الييئات غيخ الحكػمية، كالذخكات ومؤسدات القصاع الخاص التي تستمظ 
معمػمات مترمة بالسشفعة العامة، والسشطسات غيخ الحكػمية التي تتمقى األمػاؿ الحكػمية مغ أجل 

 .    تشفيح السذخوعات العامة
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: ةـــــــــــــــاتمــــــــخ

 عمى اإلقخار بأّف  في الفزاء العسػميتختكد التذخيعات السشطسة لحخية تجاوؿ السعمػمات       
السعمػمات التي بحػزة الّدمصات العامة، تعج مػردًا عامًا، وأّف إشبلع عامة الّشاس عمى ىحه 

السعمػمات يكفل أكبخ قجر مغ الذفافية والسداءلة لمدمصات العامة، وأّف ىحه السعمػمات ضخورة ال 
إذف يكسغ الغخض األساسي مغ تذخيعات الحرػؿ عمى . غشى عشيا في سياؽ العسمية الّجيسقخاشية

السعمػمات في أف تربح الحكػمات أكثخ انفتاحا، وقابمية لمسداءلة مغ شخؼ الّذعب وأمامو، ففي 
األنطسة التي تذيج ديسقخاشيات انتقالية تعج القػانيغ التي ُتفعل الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات 
جدءا مغ عسمية التحػؿ مغ دولة ذات حكػمة سمصػية مشغمقة، إلى دولة يحكسيا الّذعب ومغ أجل 

. الّذعب

 تجارب الّجوؿ  الفزاء العسػمي في السعمػمات فيتجاوؿ        كسا يتزح مغ قػانيغ حخية 
 السعمػمات يرمح تصبيقو في جسيع دوؿ العالع، لحخية تجاوؿالسختمفة أّنو ال يػجج قانػف كامل 

لحلظ قامت الّجوؿ السختمفة بإعجاد قػانيشيا وفقًا لريغ مختمفة، إاّل أّنو نتيجة لتدايج عجد الّجوؿ التي 
أصجرت قػانيغ حق الػلػج إلى السعمػمات أصبح مغ السسكغ سغ قػانيغ مدتػحاة مغ دوؿ ذات 

ضخوؼ أوبيئة اجتساعية و سياسية و اقترادية مذابية، لحا فإّنو مغ السفيج لمجوؿ التي برجد 
مخاجعة أكبخ عجد مغ - و مغ بيشيا الجدائخ- استرجار قانػف لحخية السعمػمات أو تفكخ في ذلظ

.  القػانيغ الحالية واالستفادة مغ تجارب الّجوؿ الّدباقة في ىحا السجاؿ

 السعمػمات و احتياجات حخية تجاوؿ         و مغ بيغ مصالب الباحثيغ و السشذغميغ بإقخار 
السيتسيغ و الستابعيغ و مشطسات السجتسع السجني و حجج السسارسيغ، ال بج مغ التػقف عشج 

محصة ميسة و الستسثمة في ضخورة تقجيع تفديخات مقبػلة لحخية التجاوؿ أو الحطخ، و ىي مداحة 
السسكغ االستفادة مشيا في  (الّجولية و اإلقميسية و السحمية)االختبلؼ و التبايغ في كّل التجارب

. سياؽ إقخار قانػف يشطع حخية الػلػج إلى السعمػمات
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 تجاوؿ حخية        كسا يشبغي األخح بعيغ االعتبار أّف تمظ التجارب تقّجـ إشارًا عامًا لسسارسة 
السعمػمات، لكّشيا ال تعشي إنتاج نػعيات محجدة مغ السسارسات و الشتائج، و التي ستكػف خاضعة 
لتفاعبلت الػاقع في كّل بمج، فسػاد القانػف نفديا التي قج يتع إقخارىا في دوؿ مختمفة عّشا،قج تشتج 

واقعًا و مسارسات مختمفة عّسا أنتجتو في الّجوؿ السساثمة، و ىي أمػر تختبط بالدياؽ الثقافي و 
.   االجتساعي لكّل بمج و ضخوفو و احتياجاتو

 السعمػمات،بالّشطخ حخية تجاوؿ        إّف السشطػمة القانػنية الجدائخية ليدت بعيجة عغ تصبيقات 
إلى الػاقع التذخيعي ليحا الحق في الجدائخ مغ خبلؿ تبشي السػاثيق الّجولية واإلقميسية السختبصة بو، 

أو مغ خبلؿ السرادقة عمى القػانيغ الّجولية األساسية التي تشزع وتحسي حق اإلنداف في 
كسا أصبح الحق في الحرػؿ عمى السعمػمات حقا دستػريا يكفمو . اإلشبلع عمى السعمػمات

، وقبل ذلظ لع تخمػا القػانيغ الػششية مغ اإلشارة إليو ولػ 2016التعجيل الّجستػرؼ األخيخ لعاـ
وىحا ما يؤكج بأّف البيئة . بريغة ضسشية، وصخاحة في بعس األحياف كسا تست اإلشارة إليو سالفا

 السعمػمات بذكل مباشخ ويتبشى تجاوؿالتذخيعية الجدائخية مييأة الستقباؿ تذخيع يتشاوؿ الحق في 
. أحكامو بشرػص واضحة
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: قائسة السرادر والسخاجع

: بالمغة العخبية/ أوال

: الكتب والجراسات العمسية/ 1
تأصيل الحق في السعخفة كدبلح لمجفاع عغ حخية الخأؼ و "أحسج سيف اإلسبلـ و كخيع خميل، - 

السخكد العخبي اإلقميسي لمجراسات  ،(1999سبتسبخ) 96، العجدمجمة الجراسات اإلعبلمية، "التعبيخ
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