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 شكر وتقدير

.مؤسسة الشركاء الدوليين تم إعداد هذا التقرير بدعم من
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1مقدمة
 

دفعت  التي اإلحباطات أهم٬ إال أن أحد 2011 عامالتي انطلقت شرارتها  المصرية الثورة في عديدة عواملأسهمت 
 المسؤولين اتباع وأ الفساد قد تكون حوادث. الحكومةخل دا المساءلة انعدامهو  الشوارع الى للخروج المتظاهرينب

 الشفافية ماعدمجرد ان أو مستقبلهم تحديد في المشاركة علىالمصريين  ةقدر عدمربما  وأ ألهوائهم الشخصية المحليين
ت سيطر التي العمليات من مواستبعاده مؤسساتهم نهي السبب وراء شعور المصريين باالغتراب ع الحكم عملية في
 الربيع وكذلك( المصرية الثورة عتبرن أن السهل فمن السياق٬ هذا فيو. اليومية تهمحيا جوانب من جانب كلعلى 
 في أوسع دورب اوطالبو مصائرهم٬ على تهمسيطرعلى  الناسكحدث أكد من خالله  األساس في) األوسع العربي
 .الحكم عملية
 

 اً أساسي اً عنصر العامة٬ السلطات بها تحتفظ التي المعلومات لىع لصوحال في الحق أو ٬ويمثل حرية تداول المعلومات
 الفعال شراكيشكل أساساً لإل معلوماتفي ال فعالالو قويال الحقكما أن . الديمقراطية والمشاركة المساءلة في
بات  ٬نشأال هذا ولحماية. ذلك دونفعلي  مشاركة نظام على المحافظة الصعب ومن الحكومة٬ آلياتفي  لمواطنينل

 سواء ٬الدول من كثير في معترفاً به – اإلنسان حقوق من اً أساسي اً حقبوصفه  –الحق في الحصول على المعلومات 
 تدرس مصر٬ هافي بما أخرى٬ دول عدةوثمة . للحقوق الدستوريةمواثيقها  في القضائي٬ التفسيرمن خالل  أو صراحةً 

 .الدستور لصياغة المقبلة أو لجاريةا العملية من كجزء إدراج حرية تداول المعلومات
 

 في المساهمة بهدف وذلك ٬حرية تداول المعلومات فهمتعميق  أجل من للحماية الدولية المعايير التقرير هذا يتناول
   األساسي الحق لهذا أفضل دستورية ضماناتوضع .    أيضاً  التقرير هذا يتناولكما  الدستورية الضماناتدراسة
 .الحق هذا طبيعةل والناشئة الحديثةالمفاهيم  خلفية على حرية تداول المعلوماتل ةالقضائي سيراتفالمقارنة و المختلفة

 
 المعلوماتب يتعلق فيما األساسية والمبادئ الدولية المعايير تحديدب التقرير يبدأ  تداول  حرية  من .  بشيء  يناول ثم

 من المجال هذا في الدولية للمعايير تامال التنفيذ ىعل قدرتها مدى درسفي الدستورية٬ لحمايةل األمثلة بعضالتفصيل 
 مجال في الناشئة االتجاهات أيضاُ  التقرير ويناقش. االستثناءات ونطاق للحق اإليجابية الضمانات من كل تأطير حيث
 المعلوماتل الدستورية الحماية  تداول  تتماشى لضمان الالزمة بالمعلومات القرار صانعي لتزويد وذلك ٬حرية  أن
 .اإلنسان حقوق نيانوقمع أحدث  الجديدة مدساتيره في عليها المنصوص الحماية

                                                        
1
 أعد هذا التقرير مايكل كارانيكوالس٬ المستشار القانوني٬ وتوبي ميندل٬ الرئيس التنفيذي/ مركز القانون والديمقراطية. 
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2المعلومات ة تداولحريالمعايير الدولية بشأن الحق في  .1
 

 حرية تداول المعلوماتباالعتراف   .1.1
 ياً دول به معترفحق أنه  يهالرئيسية  نطالقاال نقطة٬ نجد أن المعلومات في للحق الدستورية الضماناتتأمل عند 
 اإلعالن’ من 19 المادة في الوارد بحرية تداول المعلومات االعتراف هو ذلك من واألهم. اإلنسان حقوق من كحق
 :على نصي المتحدة٬ لألمم العامة لجمعيةل قرارهو و ٬3)UDHR( ‘اإلنسان لحقوق العالمي

 
دون أي تدخل٬ واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها  لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء

 .وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

 
. اإلنسان حقوق مجال في الدولي للقانون التأسيسي البيانلحقوق اإلنسان بشكل عام بمثابة  العالمي اإلعالنويُعتبر 
 القانونصورة  فيقد تبلورت  19٬ المادة ذلك في بما لعالمي٬ا اإلعالن من أجزاءً أن  واسع نطاق على المفهوم ومن
 19 المادة فيضمان مماثل ب التعبير حرية في الحقيتمتع و. الدول افةلك اً ملزمصار  قدف لذلك ونتيجةً  العرفي٬ الدولي
 مصر يهعل صدقت رسمياً  ملزمة معاهدةوهي  ٬4)ICCPR‘ (والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد’ من
 1982.5 يناير 14 في
 
بها  فارتعاال تمكن قد ي لم الراهن٬ الوقت في ةمفهوم يه كما ٬فكرة حرية تداول المعلومات أن من الرغم علىو

 اً فيضمنمت باعتباره الحق بهذا االعتراف إلى الالحقة التطورات أدت الدولي٬ والعهد العالمي اإلعالنوقت إقرار 
 معلوماتال" تلقي"و" ستقاءا" في الحق التحديد وجه وعلى التعبير٬ حرية في للحق دوليةال ضماناتصياغة ال
 الحق نطاق توضيح واليته تشمل يذالو والتعبير٬ الرأي حريةل الخاص المتحدة األمم مقررذلك  برزأ وقد. واألفكار

 في الحق إن: "[الخاص المقرر ذكر 1998٬ لعامالسنوي  تقريره فيف. الدولي القانون بموجب التعبير حرية في
 فيما وخاصةً  المعلومات٬ إلى الوصول لضمان الدول على إيجابياً  التزاماً  يفرض هاونقل هاوتلقي المعلومات ستقاءا

 "6 . ...سترجاعاال نظم و التخزين أنواع جميعب الحكومة بها تحتفظ التي بالمعلومات يتعلق
 
 مشتركةة الالسنوي عالناتاإل التعبير حريةل) اً األربعوالحق( ثثالال خاصةال دوليةال والياتأقرت ال 1999 عام منذ
  عن  التعبير حريةمختلف قضايا  منظمةكل من ممثل  المتحدة لألمم الخاص المقرر إلى انضم 1999٬ عام فيو.
 تركمش إعالن أول في التعبير حرية بشأن األمريكية الدول لمنظمة الخاص والمقرر اإلعالم حريةل والتعاون األمن
 :التالية العبارة تضمن يذوال القبيل٬ هذا منلهم 
 

 عنهم٬ بالنيابة الحكومات به تقوم ما ومعرفة المعلومات علىالمفتوح  الحصولفي  الجمهور حقضمنياً  التعبير حرية تتضمن
 7.مجزأة الحكومة في الشعبية المشاركةتظل و الحقيقةتتالشى  بدونها والتي

 
 :أخرى أمور بين من ذكر٬إذ  ٬حرية تداول المعلومات على اً كبير اً تركيز 2004 املع المشترك إعالنهم وشمل
 

يدخل حيز  أن ينبغي اإلنسان حقوق من أساسي حق هو العامة السلطات بها تحتفظ التي المعلومات لىع صوللحا في الحقإن 
   عالماإل حرية نقواني المثال سبيل على( شاملال تشريعال خالل من الوطني المستوى علىالتنفيذ  الكشف مبدأ أساس على)
 8.االستثناءات من ضيق طاقنما عدا  ليهاع صولحال يمكن المعلومات جميع أن فتراضمما يؤسس اال األقصى٬

 
 .التفصيل بعضب الحق لهذا محددال مضمونفي شرح ال البيانواستطرد 

 
 قبل منقد تم إقرارها  التحديد وجه على المعلومات حرية تداول أو التعبير حرية إعالناتفإن  ٬تقريباً ذاته  الوقت فيو

 اللجنة وافقت 2000٬ أكتوبر فيو. وأوروبا وأفريقيا األميركتين في اإلنسان٬ حقوق لحماية الثالثة اإلقليمية األنظمة

                                                        
2
 ٬Mendel, Toby, Freedom of راجع المعلومات في الحق بشأن الدولية لمعاييراستفاضة حول ا لالطالع على دراسة أكثر  

Information: A Comparative Legal Survey (Paris: UNESCO, 2008(. 
3
 .1948ديسمبر  10أ (ثالثاً)217 ٬قرار األمم المتحدة للجمعية العامة٬   

4
 . 1976مارس  ٬23 ودخل حيز التنفيذ في 1966ديسمبر  16أ٬ (الحادي والعشرين). 2200 العامة٬ للجمعية المتحدة األمم قرار  

5
 .ة فحسباإلسالمي الشريعة مع توافقما ي لىسيقتصر ع امتثالها أنذكرت فيه  بيانمرفقاً ب مصر تصديق جاء  

6
  Report of the Special Rapporteur, Promotion and protection of the right to freedom of opinion and 

expression, UN Doc. E/CN.4/1998/40, 28 January 1998, para. 14. 
7
 .http://www.osce.org/fom/66176?page=1. متاح عبر 1999نوفمبر  26 

8
. متاح عبر: 2004ديسمبر  6تم إقراره في   

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/9A56F80984C8BD5EC1256F6B005C47F0?opendocument 
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 حتىشمل األ رسميةال وثيقةوهي ال 9٬‘التعبير حرية لمبادئ األمريكية البلدان إعالن’على  اإلنسان لحقوق األمريكية
إذ  المعلومات٬حرية تداول ب ةً حاصر المبادئوتعترف . األمريكية البلدان منظومة في التعبير حريةفي مجال  اآلن
 :4 الفقرة في ذكر٬ت
 

 فرد لكل اً أساسي اً حق الدولة بها تحتفظ التي المعلومات لىع صولحاليشكل  . الحق لهذا الكاملة الممارسة ضمانب الدولوتلتزم .
 في القومي األمن يهدد وشيك حقيقي خطر وجود حالة في ٬مسبقاً  القانون احددهي أن يجب استثنائية قيودفقط ب المبدأ اهذ حسموي

 .الديمقراطية المجتمعات
 

 10٬‘أفريقيا في التعبير حرية حول المبادئ إعالن’ في أيضاً بحرية تداول المعلومات االعتراف تم 2002٬ عام فيو
 R (2002) 2 رقم التوصيةو في  الرابع٬ المبدأ في الشعوب٬ وحقوق اإلنسان لحقوق ألفريقيةا اللجنة اعتمدته يذال

 .المسألة لهذه كلياً  ةكرسوالم 11الرسمية٬ الوثائق على الحصولحول  أوروبا مجلس وزراء لجنةل
 
أولى هذه المحاكم  وكانت. بعد ذلك بقليل الدولية المحاكم قبل من بحرية تداول المعلومات الرسمي االعتراف جاءو

2006 عام شيلي ضد نيوآخر رييس كلود قضية في اإلنسان٬ لحقوق األمريكية الدول محكمةهي 
 القضية٬ فيف. 12

 لحقوق األمريكية االتفاقية من 13 المادة في عليه المنصوص التعبير٬ حرية في الحق أن صراحةً  المحكمة قضت
 ذكرت ٬وطبيعته الحق هذا نطاقوفي وصفها ل. معلوماتالحق في الحصول على ال تضمن 13٬(ACHR) اإلنسان
 :المحكمة

 
  االتفاقية٬ من 13 المادة أن المحكمة ترى الحالية٬ القضية بوقائع يتعلق فيما  تكفل  ستقاءا" يحق صراحةً التي " تلقي" و"
  المعلومات على الحصول طلبفي  شخص كل حق حميت ٬"المعلومات"  ا الدولة٬ سيطرة تحتالواقعة  بمع  االستثناءاتألخذ

 على الحصول في األفراد حق تشمل المذكورة المادة فإن وبالتالي٬. االتفاقيةفي  المفروضة القيود من نظام ظل في بها المعترف
 الحصول أو المعلومات معرفة أجل من الوصولمن  الشخصبطريقة تمكن  ٬هاتوفيرب اإليجابيالدولة  والتزامالمعنية  المعلومات

 وينبغي. االتفاقية في به معترف لسبب معينة حالة في إليها الوصول من حدال للدولة يجوزحينما  تستند إلى حجج سليمة إجابة على
 التي الحاالت في إال عليها٬ الحصول أجل من شخصيةصلة  أو مباشرة مصلحة إثبات إلى الحاجة دون من المعلومات هذه توفير
 14.المشروع تقييدال فيها طبقيُ 

 

إذ  حذوها٬ اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة حذت 2009٬أبريل  في ولكن أخرى٬ سنوات بضع األمر استغرق
التي  ٬15(ECHR) اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من 10 المادة لىإ فقط اً داستنا المعلومات في بالحق تاعترف
 تعارضلم  المجر٬هي و القضية٬ في عليها مدعىال الدولة أنهو  لالهتمام المثير ومن 16.التعبير حرية في الحق تكفل
المعنية  المعلومات ندفاعها على أ قتصرفقد ا ذلك من وبدالً  ٬حرية تداول المعلومات تحمي 10 المادة بأن االدعاءفي 
 ).التعبير حرية علىمشروعة  دوقيكان استناداً إلى  هاتقديم رفض أنأي (الحق  لهذا االستثناءات نطاق ضمن تقع
 

 العهد في عليها المنصوص الحقوق تنفيذبتعزيز  المكلفة الهيئة وهي ٬نساناإل حقوقل المتحدة مماألأن لجنة  غير
 ومع. المعلوماتبحرية تداول  واضح بشكل االعتراففي  نسبياً  تتأخرقد  ٬والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي
حيث  ٬قد اعترف به بالفعل 2011٬ سبتمبر في مداعتُ  الدولي٬ دالعه من 19 المادة على اً جديد اً عام اً تعليق فإن ذلك٬

 :ينص على أن
 

 17.العامة الهيئات بها تحتفظ التي المعلومات لىع صولحال في الحق شملت 2 الفقرة 19٬ المادة

 

 المتعلقة بحرية تداول المعلومات المعايير 1.2

 القواعد أن يعني التعبير حرية في الحقناداً إلى است اإلنسان حقوق من كحق المعلوماتبحرية تداول  االعترافإن 
 يتعلق فيما محددة دولية معاييرأنه ثمة  كما. المعلومات حرية تداول على أيضاً  تنطبق التعبير حرية على تنطبق التي
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 وكذلك أعاله٬ إليها المشار المعايير تشملهي و. بها الموثوق الدولية الجهات من عدد وضعها المعلوماتبحرية تداول 
ببعض  2000٬ لعام السنوي تقريره في والتعبير الرأي حرية حول الخاص المتحدة األمم مقرر قبل من ٬ستفاضةاال

 18).المتحدة األمم معايير( المعلوماتالحصول على  في الحق تشريع تنظم التي لمعاييرل التفصيل
 

الحصول  في لحقل يةالنموذج قوانينال في الحق لهذا األساسي المضمونعلى  األدلة من مزيد على االطالع ويمكن
النموذجي للحصول على  األمريكية لبلدانتحديداً قانون او األمريكية٬ الدول منظمةوضعتها  التي المعلوماتعلى 

 في األعضاء للدول) اً مشروع يزال الالذي ( النموذجي القانون شكل في األفريقي٬ واالتحاد 19العامة٬ المعلومات
 القوانين هذهل دقيقال محتوىال بين الفاتتخاال بعض وجود رغمو 20.المعلومات لىع صولحال بشأن قياألفري االتحاد

 أفضل معايير من معينة مجموعة وضعإليها عند  لإلشارة الكفاية فيه بما كبيرة شبه أوجه هناك ٬تهاوبني النموذجية
 . طاقالن واسع ها قبولوقبول المعلومات بحرية تداول المتعلقة الممارسات

 
 النطاق
  أن ينبغي التعبير٬ حرية في الحق أساس على  تداول  حرية  النطاق واسع المعلوماتيكون  المشترك اإلعالنو.

 :األقصى الكشفيتعلق ب وصريح قوي بيان على يحتوي التعبير حريةحول  ةخاصال للواليات
 

 حيز يدخل أن ينبغي اإلنسان حقوق من أساسي قح هو العامة السلطات بها تحتفظ التي المعلومات على الحصول في الحق إن
 الكشف مبدأ أساس على) عالماإل حرية قوانين المثال سبيل على( الشامل التشريع خالل من الوطني المستوى على التنفيذ

 .االستثناءات من ضيق نطاق عدا ما عليها الحصول يمكن المعلومات جميع أن االفتراض ثبتي مما األقصى٬

 
 تنص أعاله٬ ذكر كما المتحدة٬ األمم معاييرف. المعلومات على الحصول في الحق فرد لكل أن الدولية يرالمعايتبين 
 األفريقي اإلعالن من) 2( الرابع المبدأفإن  وبالمثل٬. المعلومات تلقي في الحق له" الجمهور من فرد كل" أن على
 توصية من 3 المبدأو". فرد كل" إلى يشير مريكيةاأل البلدان إعالن من 4 المبدأ أن حين في ٬"الجميع" إلى يشير
 أي على تمييز دون المبدأ هذا طبقيُ  أن يجب: "اً على أنهتحديدثم ينص  ٬"الجميع" إلى أيضاً  يشير أوروبا مجلس
 ."القومي األصل ذلك في بما أساس٬

 
) 1( الرابع المبدأيحدد . عامةال السلطات وجميع المعلومات جميع على واسع نطاق على الحقهذا  طبقين أن وينبغي
 يقول العامة٬ لسلطاتل واسع تعريف لوضع المنطقي األساس األفريقي اإلعالن من  "إذ  تحتفظ العامة الهيئات:

 .ةالعام ةلحصمقائمين على الال عن بالنيابة بل لنفسها ليس بالمعلومات  أن ".  نطاق حددت أوروبا مجلس توصيةكما
 األصعدة اموغيره واإلقليمي الوطني الصعيدين على الحكومة لتشمل سعوا نطاق على العامة السلطات  و ٬من

 ينص لما وفقاً  إدارية سلطةمن  ونمارسي أو عامة وظائفمن  ونؤدي ما بقدر االعتباريين أو الطبيعيين األشخاص"
 عامة٬ال هيئةال بها حتفظت التي السجالت جميع المعلومات شملت: 'المتحدة األمم رييامعويشير ". الوطني القانون عليه
 ".بها تخزينه تم الذي الشكل عن النظر بغض
 

  النشر االستباقي
باالمتثال  العامة السلطاتفقط مطالبة  يكفي ال العملي٬ التطبيق موضع المعلوماتالحصول على  في الحقلوضع 
 الفئات نشرب السلطات ذههقيام  على يعتمد الناس من لكثير الفعال الوصولف. المعلومات على الحصول لطلبات
يذكر . الدولية البيانات من عدد فيذلك  نعكسقد او. طلب وجود عدم حالة في حتىوتوزيعها  للمعلومات الرئيسية
 :المثال سبيل على المتحدة٬ األمم رامعي
 

 هاوتوزيع ةالعام مصلحةلا من كبير بقدر تحظى التي الوثائق نشرب العامة الهيئاتقيام  المعلومات تداول المعلومات حريةتعني 
 ؤثرت قد سياسة أو قرار أي ومضمونأسلوب عمل أي هيئة عامة  حولالعملية  معلوماتال المثال٬ سبيل على ٬واسع نطاق على
 .الشعب على

 
 حالة في حتى العامة٬ الهيئاتسيكون لزاماً على " أنه إلى مشيراً  األفريقي٬ اإلعالن من) 2( الرابع المبدأذلك  يدعمو
 عشر الحادي المبدأأما ". ةالعام صلحةلالتي تحظى بقدر كبير من ا مهمةال معلوماتال نشران تقوم ب طلب٬ وجود معد
 بهدف المعلومات نشرب ٬"االقتضاء وعند ٬تلقاء نفسها من" أن تقوم٬ عامة سلطة كل دعوفي أوروبا مجلس توصية من

 .الواعية الشعبية والمشاركة اإلدارية والكفاءة العامة اإلدارة في الشفافية تعزيز
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 اإلجراءات
تقوم  واضحة إجراءاتوضع  المهم من العامة٬ السلطات بها تحتفظ التي المعلومات وتلقي طلب في الحق لتسهيل

 العامة السلطات المتحدة األمم معاييروتدعو . المعلومات على الحصول طلباتبموجبها بالتعامل مع  العامة لسلطاتا
 ةً مشير ٬"المعلومات على الحصول في الجمهور حق لضمانالوصول إليها  يمكن مفتوحة داخلية ةأنظم إنشاء"إلى 
 على الحصول طلباتللتعامل مع  صارمة زمنيةمهل " إلى الحاجة إلى الصدد٬ هذا في التحديد٬ وجه على

 موضوعية أسباب" تشمل التيإلى المعلومات٬ و وصولإمكانية ال توفير رفضوإلعطاء اإلشعارات ب ٬"المعلومات
 القانون من القصد بطلي المحتملين الطلبات مقدميل اً ردعجداً بما يمثل  عالية" تكون الكي  رسومللو ٬"لرفضل مكتوبةً 
 أو ومجانية وسريعة سيطةب" جراءاتأن تكون اإل إلى ةخاصال للواليات المشترك اإلعالنكذلك يدعو ". نفسه

 ."التكلفة منخفضة
 

 بما المحددة٬ المعايير من اً عدد تضعو العمليات٬ حول التفاصيل معظم بعيد حد إلى أوروبا مجلس توصيةوتتضمن 
 :يلي ما ذلك في

 
 ب عامة سلطة أي قبل من طلباتال مع التعامل يجب   قدر المساواة قدم على المعلومات٬تحتفظ  من وبأقل

 شكليات؛ال

  طلباتهم؛ل اً أسبابيقدم أصحاب الطلبات  أنال يُشترط 

 المحددة؛ الزمنية المهل وضمن السرعة وجه على اتلبالط مع لتعاملا يجب 

 ؛"ممكن حد أقصى إلى"صحاب الطلبات أل المساعدة تقديم ينبغي 
 ٬الحصول على المعلومات لتوفير رفض يأل سباباأل بداءإ ينبغي 
 سجالتالتفقد ب إما ٬هيفضلونالذي  شكلتزويد أصحاب الطلبات بإمكانية الحصول على المعلومات بال ينبغي 

 ).57 المبادئ( امنه نسخة تقديم أو
 

 االستثناءات

 جميع حمايةكالً من  المعلومات هذهل االستثناءات نظاميكفل  أن المهم من ولكن ٬ةمطلق تليس المعلوماتحرية تداول 
 .ذاته الحق يقوض بحيث اً فضفاض نظامعدم كون الو لسريةالمشروعة ل المصالح

 
القيود المشروعة الوحيدة على حرية تداول  أن التحديد وجه على كلود٬ قضية في مريكية٬األ الدول محكمةقضت 

 للمحكمة القضائية السوابقانطوت  حين في التعبير٬ حرية على قيودهي تلك التي تتماشى مع نظام ال المعلومات
 هذا في كبير حد إلى تطابقت التي ٬اإلنسان لحقوق األمريكية التفاقيةل وفقاً و. مماثل استنتاجضمناً على  األوروبية
. أجزاء ثالثة منيجب أن تجتاز اختباراً  قيود أيفإن  ٬والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدمع  الصدد
 وجه على بها معترف مصلحة لحمايةوأن تهدف  القانون٬ في عليه وصنصم القيودأن تكون  االختبار هذايستلزم 
 أو العامة الصحة أو العام النظام وأ القومي األمن وأ وسمعتهم اآلخرين حقوق تحديداً   الدولي نالقانو بموجب التحديد
 .المصالح تلك لحماية ةضروري كونوأن ت – العامة اآلداب
 

 :االستثناءات من وضيق واضح نظام وضعإلى  عامة٬ بصورة المتحدة٬ األمم معاييروتدعو 
 

 قائمة تقديم وينبغي األخطاء٬ كشف أو اإلحراج من الحكومات حماية هدف إلى معلوماتال عن الكشف رفضال يجوز أن يستند 
 لتجنب وذلكفي أضيق نطاق  ستثناءاتاالكما ينبغي تحديد  القانون٬ في الكشف عدم تبرر قد التي المشروعة األهدافب كاملة
 .المشروعة بالمصلحة تضر ال التي المواد ذلكإدراج 

 

 في الحقالقيود المفروضة على  اختبار طبيعة التفصيل من مزيدب ةخاصال للواليات شتركالم اإلعالنويتناول 
 :التالي النحو على المعلوماتالحصول على 

 
 بما والخاصة٬ العامةاألساسية  المصالح لحماية االستثناءات من بعناية مصممو ضيق لنظام الوصول في الحقيخضع  أن ينبغي
 الضرركان  ماوحيث المحمية المصلحة على كبير ضرر وقوع خطر عندفقط  االستثناءاتتُطبق  أن وينبغي. الخصوصية ذلك في

 .المعلومات على الحصولالشاملة عند  العامة المصلحةيفوق 

 
 المبدأ في ٬لكلذ المحتملة األسبابب كاملة قائمة ذلك في بما قيود٬ال الختبار تفصيالً  أوروبا مجلس توصيةوتتضمن 
   :التالي النحو على ٬"رسميةال وثائقال إلى للوصول المحتملة القيود" نوانع تحت الرابع٬

 

 قيودتحديد هذه ال وينبغي. رسميةال وثائقال على الحصول في الحق دقيتأن  األعضاء للدول يجوز . 1
 هدف مع متناسبة تكون وأن ديمقراطي مجتمعأي  في ضرورية تكونأن و القانون٬ فيبدقة 
 :حماية
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 الدولية؛ والعالقات والدفاع قوميال األمن .أ 
 العامة؛ السالمة .ب 
 اإلجرامية؛ األنشطة في والمقاضاة والتحقيق الوقاية .ج 
 المشروعة؛ الخاصة المصالح من وغيرها الخصوصية .د 
 عامة؛ أو خاصة كانت سواء األخرى٬ االقتصاديةو التجارية المصالح .ه 
 المحاكمة؛ إجراءات بشأن الطرفين بين المساواة  .و 
 الطبيعة؛ .ز 
 العامة؛ السلطات قبل من واإلشراف والرقابة التفتيش .ح 
 ؛المتعلقة بأسعار الصرفو والنقدية االقتصاديةالدولة  سياسات .ط 
 .ما لمسألة الداخلي عداداإل أثناء العامة السلطات بين أو داخل المداوالت سرية .ي 

 

هذه  في الواردة المعلومات عن الكشف كان إذاما  وثيقة إلى الوصولمنح  رفض يجوز. 2
 في المذكورة المصالح من أيمن شأنه أن يلحق الضرر أو الضرر المحتمل ب وثيقةال

 .الكشف في أعلى عامة مصلحة هناك كنت لم ما 1٬ الفقرة
 
 في المذكورة القيود بعدهاتسقط  زمنيةمهل  وضع في األعضاء الدول تنظر أن ينبغي. 3

 .)1( الفقرة
 

 و الوثائق هذهتثبت   مصلحةب راضرإلبا تهديداً  يشكل إفشاؤها يكن لم ما المعلومات منع يجوز ال هأن بوضوحمجتمعةً
 محمية   العامة٬ المصلحة فوقت على األضواء تسلط أنها كما.   المعلومات عن الكشفأي ضرورة  في ذلك ناكمتى
 .محمية مصلحةب راراإلض خطر انطوى على لوو حتى عام٬ بوجه عامةال مصلحةال

 
 الطعون
 بالطريقة طلباتال مع التعامل فيإخفاق  أي أو المعلومات٬ عن للكشف عامة هيئة قبل من رفض أي نأ الثابت من

الطعن ضد ذلك  في الحق إلى ةخاصال للواليات المشترك اإلعالنويدعو . طعنلل قابالً  كوني أن ينبغي المقررة٬
 إلى أوروبا مجلس توصيةوتشير ". لهاوح الشكاوى هذه في للتحقيق كاملة صالحيات ذات مستقلة هيئةأمام " الرفض
 جانبه٬ من األفريقي٬ اإلعالنو". القانون بحكم منشأة ومحايدة مستقلة أخرى هيئة أو محكمة" أمام طعنال في الحق
 ."المحاكم أو/و مستقلة هيئةأمام " طعنال من مستويين إلى شيري
 

 الترويجية التدابير
غير . والمواقف الممارساتمن  ةطويلتستند إلى حقب  الحكومة٬ داخل يةلسرمتأصلة ل ثقافة هناك البلدان٬ معظم في
 من مجموعة إلى حاجة هناك تكون قدو. الثقافة هذه تغيير على عتمدي حرية تداول المعلومات طبيقت في النجاحأن 

 المعلوماتول حرية تدا في الحق من بينة على الجمهوريكون  أن وضمان السرية لثقافة للتصدي الترويجية التدابير
 .تبعاتهو
 

 المعلومات على الحصول في حقه على الجمهور إلطالع تدابير اتخاذ إلى بالحاجة المتحدة األمم معاييرتعترف 
 الحكومة داخل السرية ثقافة مشكلة لمعالجة"و ."   اتخاذ" لىإ الحكومات ةخاصال للواليات المشترك اإلعالنويدعو

 العام القطاع في البلدان من العديد في سائدة زالت ما التي السرية لثقافة للتصدي فعالة خطوات  إلى أيضاً  ويدعو".
 الموارد صيخصبت"الوعي  أعم وبشكل" المعلومات إلى لوصولا قانونب واسعوال العام الوعي لتعزيز" خطوات اتخاذ
 توصيةالعاشر في  مبدأشتمل الوي. المعلوماتالحصول على  في الحق لقوانين السليم التنفيذ ضمانب" واالهتمام الالزمة
  أوروبا مجلس  إطالع تدابير تتضمن أن ينبغي والتي ٬"تكميليةال تدابيرال" تسميه مال تفصيالً  األكثر األحكامعلى
 .الموظفين وتدريب الجمهور

 اإليجابية الضمانات: الدستوري النهج .2

 كحق فارتعالا 2.1

 من حق المعلومات على الحصول أنيفيد ب فيه لبس ال ويق بيان هومنظم  دستوري ضمانفي أي  األساسي المكونإن 
 :حيث تنص على أن ٬اً جيد مثاالً  لبانياأل الدستور من 23 المادةوتُعد . اإلنسان حقوق
 

 .مكفولة المعلوماتحرية تداول  .1
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 األشخاص وكذلك الدولة٬ أجهزة نشاط عن معلومات على لحصولفي ا لقانون٬بموجب ا الحق٬ فرد لكل .2
 .رسمية وظائف رسونيما الذين

 .جماعي بشكل المنتخبة الهيئات اجتماعات متابعة إمكانية شخص كل يمنح .3
 
 فرد لكل: "علىمنه  51 المادةحيث تنص  ٬نجده في دستور مونتينيجرو قويال دستوريال ضمانال على آخر مثالو

 21".العامة السلطة تمارس يالت والمنظمات الحكومية السلطات بها تحتفظ التي المعلومات على الحصول في الحق
 
 على األمثلة ومن. غموضاً  أكثر نحو على المعلومات إلى الوصول حرية مفهومإلى  ضمانيشير ال البلدان٬ بعض في
المعلومات  عن بحثال في قحال شخص كلل: "على تنص والتي أذربيجان٬ جمهورية دستور من) 1( 50 المادة ذلك
 الوإن كانت  ٬قوة أكثر صياغة السويسري الدستور من 16 المادةوتتضمن  22".هاوتوزيع هاوإعداد هاونقل تهاوحياز

 :للتأويل مجاالً  يتيح زالت
 

 .مكفولة والمعلومات الرأي حرية )1
 .بحرية هونشر والتعبير عنه كوين رأيهت في الحق شخص لكل )2
 إليها الوصول يمكن عامة مصادر من وجمعها بحرية٬ المعلومات على الحصول في الحق شخص لكل )3

 23.ونشرها

 بها تحتفظ التي المعلومات إلى الوصول في للحق كاملةكضمانات  الضماناتهذه  فسرتُ  أنبل ربما ينبغي٬  يمكن٬
الُمشار إليها  الضماناتمقارنةً ب الصدد هذا في لبسوال تخلو من  واضحة ليست هيف ذلك٬ ومع. العامة السلطات
 واضحة ألسبابو. الدولية المعايير معبما يتماشى  المحاكم٬ قبل من سليمال التفسير على عتمدفهي ت ٬وبالتالي. اً سابق
 عتماداال قلبحيث ي المعلومات٬لحرية تداول  الدستورية الحماية من المزيدأن يُنَص على  األفضل فمن ما٬ حد إلى
 .القضائي التفسير على
 
 قائماً  حقاً  باعتباره المعلوماتالحصول على  يف الحق تكفل محددةصياغة  الدستور يتضمن ال البلدان٬ من كثير في
 ذلك غير إلى استناداً  المعلومات حرية تداول في الحق المحاكم وجدت البلدان٬ هذه من متزايد عدد فيو. إلنسانل بذاته
 الدستور يحميها التي الحقوق من  حرية في الحق عناصر من عنصراً  باعتباره الحق هذاهو شرح  شيوعا األكثرو.
مكفول  المعرفة في الحق مبدأشهيرتين بأن  تينقضي في اليابان في العليا المحكمةقضت  1969٬ عامفمنذ . بيرالتع

 24.التعبير حريةالتي تتضمن ضماناً ل 21  المادةبموجب 

 
طلب ’قضية  في لمعلوماتفي الحصول على ا دستوريال حقبال الدستورية المحكمة اعترفت الجنوبية٬ كوريا في

بسبب  أرض على نزاع فيطلب تقدم به المدعي  على القضيةانطوت  1989.25لعام  ‘الغابات مسحلى االطالع ع
الملكية  سجالت إلى الوصول منحرمته  قليميةاإل الحكومةأن  ٬ إالعادلة غير بصورة عائلته رضأل الدولةمصادرة 
 عدم على ذلك من بدالً  توركز ٬دعيالم ملكية حقوق أساساً ا قراره فيالمحكمة  تجاهلت. دعواه ثباتإل هايحتاجالتي 
 التعبير٬ حرية يكفل دستوراستناداً إلى أن ال رأيها المحكمةوعللت  26.الحكومية السجالت إلى الوصول على قدرته
 جزءهي  المعلوماتفإن حرية تداول  المعلومات٬ إلى الوصول عند إال تحقيقه يمكن ال لألفكار الحر التبادل أن بماو
 .الدستورية اناتالضم تلك من
 

 ٬27" ‘ينالجنائي المحامين جمعية ضد) واألمن العامة السالمة( أونتاريوقضية ’ في كندا٬ في العليا المحكمةكذلك رأت 
 تداول أن   المعلومات حرية   كجزء الدستوريكفلها   الحقمن  التعبير حرية فياألوسع إلى  القضية جذور تعودو.

   مرتكب  ارتكاب  القانونية االجراءاتبوقف  المحكمة يسرئ أمر حيث قتل جريمةمحاكمة  بينها  من  كان ألسباب
 يذوال فيه٬ المطعون سلوكال في داخلي تحقيق بإجراء الشرطة أمرت ذلك٬ على رداً و. صارخة نتهاكاتال الشرطة
 خطأً  وايرتكب لم نموظفيال أن إلى خلص  و.  جمعية  طلبت  قيق٬التح تقرير على الطالعا ينالجنائي المحامينحين

حرية  أنحيث قضت ب كندا٬ في العليا المحكمة إلى المطاف نهاية في القضيةوأُحيلت . عنه اإلفراجرفضت الشرطة 

                                                        
21

 .http://www.unhcr.org/refworld/docid/47e11b0c2.html. متاح عبر 2007أكتوبر  19تم إقراره في  
22

 .1995نوفمبر  12تم إقراره في   
23

 .http://www.admin.ch/ch/e/rs/101/index.html. المتاح عبر: 1999أبريل  18الدستور الفيدرالي في  
24

 Repeta, Local Government Disclosure Systems in Japan, National Bureau of Asian Research, Paperانظر   

Number 16, October 1999, p. 3. One such case is: Supreme Court Criminal Case Reporter, Vol. 22, No. 23 

(1969), p. 1490 .(قضية فيلم محطة هاكاتا) 
25

  1 KCCR 176, 88 Hun-Ma 22. 
26

. The first ten years of the Korean Constitutional Court” (2001), p. 132“المحكمة الدستورية في كوريا٬ بيان عام:  
 . pdfhttp://www.ccourt.go.kr/home/att_file/ebook/12558.48884375متاح عبر: 

27
  ]2010 [1 S.C.R. 815. 

http://www.ccourt.go.kr/home/att_file/ebook/1255848884375.pdf
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    المعلوماتتداول  يثبت حيث" التعبير٬ حرية تكفل التي الدستورية الضمانات من كجزءمكفول  مسبق شرط هأنما
 28."المعنية لمؤسسةا وظيفة مع متوافقأنه و ٬لمحميةا االمتيازات على يتعدى الوأنه  ٬الهادف للتعبير ضروري

 
 قدذلك  أن وهي التعبير٬ حرية ضمان من كجزء المعلومات حرية تداول رسيخت في محتملة مشكلة قضيةال هذهتُبرز 
ضروري  معنيةال المعلومات إلى الوصول فيها يكون التي الحاالت على المعلوماتقصر حرية تداول  إلى ؤديي

 معينةال صيغةال لىإ االقتصارقد يعود هذا  ة٬قضيال هذه في األقل على أنه٬ إلى اإلشارة وتجدر. التعبير يةحر لممارسة
 والحريات٬ الحقوق ميثاق من) ب( 2 المادة فيوالذي يوجد  التعبير٬ لحرية الكندي الدستوري لضمانالمستخدمة في ا

 :على تنص التي
 

 :التالية األساسية الحريات فرد لكل
 األخرى؛ اإلعالم ووسائل الصحافة حرية ذلك في بما والتعبير٬ والمعتقد والرأي الفكر حرية )ب(

 

 ضمانما يشير الحيث الخصوص وجه وعلى الدولي٬ القانونتلك المستخدمة في  إلى أقرببصياغة  الحقيُكفَل  ماحيث
 حق استخالص للمحاكم األسهل من ونيك قد واألفكار٬ المعلومات لنقل وكذلك" تلقي" أو/و" استقاء" في الحق إلى
 .لمعلوماتفي الحصول على ا واسع
 

فقد قضت . الدستور يحميها التي األخرى اإلنسان حقوقعلى  المعلومات على الحصول في الحق محاكمكذلك بنت ال
نشأ  مما مهورية٬كج لبالدل الدستوريبناء على التأسيس  لشفافيةبا ملزمة الدولة أنب األرجنتينفي  العليا العدل محكمة
 المعلوماترسخت حرية تداول  بيانات عدة العليا المحكمة أصدرت الهند٬ فيو 29.الرسمية المساءلة افتراضعنه 

 :الحياة في الحق منتُستقى  المعلومات حرية تداول أن أيضاً  رأت لكنها 30التعبير٬ حريةعلى أساس 
 

 العصر هذا في العيش في لحقل وسعاأل فقإطار األ في ون إليهطمحي حر بلدفي  للمواطنين أساسي حق هو المعرفة في الحقإن 
 ]الحياة في الحق تكفل 21 المادة[ 31.دستورنا من 21 المادة بموجب أرضناعلى 

 
 المعلومات حرية تداول أهمية وكذلك األخرى٬ اإلنسان وحقوقالمعلومات  حرية تداول بين العالقة الحاالت هذهتبرز 
 الحاالت على تهاطبيعتقتصر ب المعلوماتلحرية تداول  القواعد هذهفإن  ذلك٬ ومع. األخرى قالحقو هذه تفعيل في
 األكثر الطريقة فإن لذلك٬ ونتيجة). سائدال( اآلخرالحق  لممارسة المعلومات على الحصولتنشأ فيها الحاجة إلى  التي
 شتقيُ  أو يتوقف ال بذاته مستقل كحق الحق اهذهو إرساء  المعلوماتحرية تداول ل الدستورية الحماية لضمان فعالية
 .األخرى الحقوق من

 النطاق 2.2

 للتطبيق قابالً  كوني أن يجب الضمان أن هو المعلوماتلحرية تداول  فعالةال الدستورية لحمايةل الثانية الرئيسية ةالسم
 بها تحتفظ التي المعلومات جميع على طبقيُ  أن ينبغي القانون أنذلك  يعني الدولية٬ للمعايير وفقاً و. واسع نطاق على
 :بولندا جمهورية دستور من) 1( 61 المادة فيمن الضمانات  النوع هذال جيدمثال  ويرد. عامةسلطة  أي
 

 وظائفالذين يؤدون  األشخاص عن فضالً  العامة السلطة أجهزة أنشطة عن معلومات على الحصول في الحق للمواطن يكون
 األشخاص من اوغيره الذاتي٬ الحكمذات  المهنية أو االقتصادية األجهزة أنشطة عن معلومات لقيت أيضاً  الحق هذا يشملو. عامة
 خزينةأمالك  أو المشتركة األصول يديرونو العامة٬ السلطات واجباتفيه  يؤدون الذيبالمجال  المتعلقة التنظيمية الوحدات أو

 32.الدولة

 
الحصول على  في الحق قصري ال وذلك. واسعبتعريفها ال ٬"العامة السلطة أجهزة"ينطبق على كل  حقهذا ال أن الحظ

 المياه معالجة مثل( عامة ائفوظ تؤدي التي الخاصة المؤسسات إلى يمتد بل ٬اذاته في الدولة٬ أجهزةعلى  المعلومات
 العامة األصول تدير التي أو ٬)الكهربائية الطاقة توليد أو .   فيها  يتمتع  ال  التي  المجاالت  البولندي دستورالإحدى

                                                        
28

 .5المرجع السابق٬ الفقرة   
29

  Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación No. 1/2004 Exp. 315/2004 Adm. Gral .  متاح
corte-la-de-pdfs/argentina_acordada-http://www.right2info.org/resources/publications/case-(باإلسبانية) عبر: 

ralg-adm.-2004-315-exp.-2004-1-no.-nacion-la-de-justicia-de-suprema . 
30

 S.P. Gupta v. President of India and Ors (Gupta),1981 Supp SCC 87; Dinesh Trivedi, Union ofانظر   

India v. AS & Soacnioatthieorn for Democratic Reforms, [2002] INSC 244 (2 May 2002( وPeople’s Union 

of Civil Liberties (P.U.C.L.) & Anr v. Union of India and Anr, [2003] INSC 173 (13 March 2003(. 
31

  Reliance Petrochemicals Ltd., v. Proprietors of Indian Express Newspapers, Bombay Pvt. Ltd. and 

Others, 1988 (004) SCC 0592 SC, para. 3. 
32

 .http://www.poland.pl/info/information_about_poland/constitution.htm. متاح عبر: 1997أبريل  2تم إقراره في   

http://www.right2info.org/resources/publications/case-pdfs/argentina_acordada-de-la-corte-suprema-de-justicia-de-la-nacion-no.-1-2004-exp.-315-2004-adm.-gral
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http://www.right2info.org/resources/publications/case-pdfs/argentina_acordada-de-la-corte-suprema-de-justicia-de-la-nacion-no.-1-2004-exp.-315-2004-adm.-gral
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 ك  ذاتها   الدولية المعاييربالشمولية إذ  العام٬ القطاع من  ضخماً تمويالً  تتلقى التي الخاصة الهيئاتب يتعلق فيماهي
هذه المنحة  إدارةأن تكون  ينبغي حكومية٬ منحة خاصة شركةتلقت  إذا أخرى٬ وبعبارة. فقط التمويل هذايقتصر على 

  .مةالعا للرقابة تاحينم هاوإنفاق
 

 :ا٬ علىمنه جزء في ٬تنص يتال المكسيكي٬ الدستور من 6 المادة هوالنطاق  واسع لضمانآخر ل اً جيد مثاالً ونجد 
 

 .الدولةتكفلها  المعلومات حرية تداول
 
 ه٬يخص فيما كل االتحادية٬ العاصمة ومنطقة والياتوال االتحادية الحكومةفإن  المعلومات٬حرية تداول  بممارسة يتعلق فيما

 :التالية اتوالتوجيه لمبادئتخضع ل
... 
] وكذلك[ العامة٬ المعلومات إلى الوصول حريةب ٬خدامهماست تبرير أو تهممصلح إثبات إلى الحاجة دون من الجميع٬يتمتع . ثالثاً 

 33.هاتصحيح إمكانية مع الشخصية هممعلومات

 
 حق ممارسةف. أساسي مبدأ إلى يتطرق ألنه مهم٬أمر  مبرر أو مصلحة أي على عتمدت ال المعلومات رية تداولحكون 
 ويجب الحق٬ هذا لممارسة األساسي الدافع على تعتمد الأ ينبغي المعلومات٬وتحديداً حرية تداول  اإلنسان٬ حقوق من
 .طلباتهمل أسبابإبداء  اتلطلبمن مقدمي ا يُطلب أال

 

 جمهورية دستور من) 1( 34 المادةالوارد ب قييدلتا مثل الحق٬ نطاق في شكاليةتضيف نعوتاً تمثل إ الدساتير بعض
 :مولدوفا

 
 34.تقليصه يجوز ال فرد كلل حقتتعلق بالمصلحة العامة هي  معلومات أي على الحصول إمكانية

 
 العامة٬ السلطات بها تحتفظ التي المعلومات جميع شملتل المعلومات تمتد حرية تداول أن ينبغي الدولية٬ للمعايير وفقاً 
 أمام الباب يفتح القيد هذا مثل فإن ذلك٬ على وعالوة. العامة بالمصلحة تتعلق التي المعلومات على تقتصر نأ دون

 العديد في خبرةأثبتت ال. العامة بالمصلحةأو ال تتعلق  تتعلق مسألةيعتبرونه  ما أساس على طلباتال رفضل المسؤولين
 مصلحةيشكل أو ال يشكل  ما حول موضوعية قرارات اتخاذ ىعل قادرين بالضرورة ليسوا المسؤولين أن البلدان من
 .عامة
 

 من) أ) (2( 267 المادة في ذالك المنصوص عليهك اإلدارية٬ السجالت إلى الوصول من حدي يذال كذلك فإن القيد
 تفظتح التي المعلومات جميع على نطبقي أن يجب الحق ألن ٬ةمماثل شكاليةيمثل إ األخضر٬ الرأس جمهورية دستور
  قوانين من العظمى الغالبيةو 35.العامة السلطات بها  تداول  إلى قدمتُ  التي المعلومات على تنطبق المعلوماتحرية

 أخرى٬ مرة. إدارية سجالت تُعتبر  ال قد والتي ٬اتالمناقص وثائق مثل خاصة٬ ثالثة أطراف قبل من العامة السلطات
 تعد من  وثيقة كانت إذا مااستخدام الحق في تقرير  إساءة لمسؤولينيمكن ل هأن هي أخرى مشكلةتبرز   السجالتما
 .أم ال اإلدارية

 

 :الطالب لحاجة وفقاً  المعلومات قيدت سلوفينيا جمهورية دستور من) 2( 39 المادة
 

 يكون يتال العام الطابع ذات المعلومات على الحصول في الحق شخص كلل القانون٬ عليها ينص التي الحاالتباستثناء 
 36.القانون بموجب قانونية مصلحةفيها  له

 
 :مالوي دستور من 37 المادة صياغةل مماثالً ويُعد ذلك 

 
 أي أو الدولةتحتفظ بها  التي المعلومات جميع على الحصول في الحق شخص كلل البرلمان٬أقره  قانون أي مراعاة مع
 37.حقوقه لممارسة مطلوبال قدرالب الحكومة من مستوى أيعلى  أجهزتها من

                                                        
33

. الترجمة غير الرسمية من مركز القانون والديمقراطية. متاح (باإلسبانية) عبر: 1917الدستور الفيدرالي لعام  
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Mexico/vigente.html. 

34
 .http://confinder.richmond.edu/admin/docs/moldova3.pdf. متاح عبر: 1994يوليو  29تم إقراره في   

35
. متاح عبر: 1992دستور عام   

http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/cons_doc/constitutions/data/Cape%20Verde/Cape%20Verde.ht

m. 
36

. الترجمة متاحة عبر: 2006يونيو  ٬20 وتعديله في 199ديسمبر  23تم إقراره في   
http://www.servat.unibe.ch/icl/si00000_.html. 

37
 http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9197. متاح عبر: 1994مايو  16تم إقراره في   
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 يكون ل التي ٬الدولية المعايير مع الضمانات هذه تتفق ال  معلومات أي في مشروعة مصلحة ألفرادبموجبها

 وغيرهم للصحفيينقليل النفع  فسيكون ٬ةالطريق ههذب الحق تقييد تم ما إذا الواقع٬ فيو. عامة سلطة بها تحتفظ
 محددة قانونية مصلحةدون أن يتمكنوا من إبداء  ل٬المشاك من غيره أو الفساد عن الكشف في ونيرغب قد منم
 مصلحة أي تفسير طريق عنذلك  على لتفافاال تقدميذات االتجاه ال لمحاكمالمعنية. ويمكن ل المعلومات في
 .المعلوماتالحصول على  في الحق ووه قانوني٬ حق ممارسة من كجزء المعلومات على الحصول في

 
. المعلومات لىع صولحال بحق ونيتمتع نالذيقيود تحد األشخاص  هناك يكون أال غيينب أنه أيضاً  وتعني الشمولية

 :الصدد هذا فيشائعة  مشكلة على مثال يه ريترياإ دستور من 19.3 المادةف
 

.المعلومات على الحصول في الحق مواطن لكل
38
 

 

 من المقيمين ذلك في بما( الجميع لليشم يمتد أن يجب المعلوماتالحصول على  في الحق أنب الدولية المعاييرتقضي 
 .فقط لمواطنينا وليس ٬)غير ذلكوالشركات و واألجانب المواطنين غير
 
  الدولي٬ القانون بموجبو   في الحقينطبق  على  ذلك ينعكس أن وينبغي واسع٬ نطاق على المعلوماتالحصول

وعلى  عامة٬ وظائفب هضتن التي الخاصة والهيئات العامة السلطات جميع على ضمانأن ينطبق ال وينبغي. دستورياً 
 .القانونية الكيانات ذلك في بما الجميع٬ وعلى السلطات هذه بها تحتفظ التي المعلومات كل

 

 المعلومات الشخصية 2.3

 تصحيح في الحق عن فضالً  الشخصية٬ المعلومات على بالحصول يتعلق فيما خاصة شروط عدة دساتيرتتضمن ال
 أن ينبغي نفسه الوقت في هأن رغم مفيدة٬ الشروط هذهوتُعد . كاملة غير أو دقيقة غير كانت ماحيث المعلومات هذه
 فيالعام  الحقالمادة التي تنص على  من كجزء مشموالً  الشخصية المعلومات إلى الوصول في الحقهذا  كوني

بعينه  الشخصية تالمعلوما إلى لوصولا حقل خاصة حمايةليس من الضروري إدراج  أخرى٬ وبعبارة. المعلومات
 .بعناية يغصِ قد  دستور في
 

 لضمان ذاته حد في اً كافي ليس الشخصية المعلومات إلى الوصول في الحقأي إن . صحيحاً  ليس العكس فإن ذلك٬ ومع
  في وسعاأل الحق  على   والذي المعلومات٬الحصول  هو   واضحكما  حدود  حيث من الشخصية المعلوماتيتجاوز
 النطاق  على  في لدساتيرا بعض وتقتصر.  الشخصية المعلومات إلى لوصولا حقوقنطاقها  ذلك على األمثلة ومن.
 :على تنص التي 28 المادة الفنزويلي٬ الدستور

 
 الخاصة٬ أو الرسمية السجالت في ردبمصلحته مما ي أو به تتعلق التي والبيانات المعلومات على الحصول في الحق شخص يأل
 التماس وتقديم ٬هذه المعلومات والغرض منها استخدام معرفة سبل عن فضالً  القانون٬ عليها ينص دق التي االستثناءات بعض مع

 غيرعلى نحو ‘ لتماساال مقدم حقمن  تنال’ أو خاطئة تكونقد  سجالت أيتدمير  وأ تصحيحلتحديث أو  ختصاصاال لمحكمة
 قانوني  أو المحلية المجتمعات تهم التي المعلومات على تحتوي والتي نوع أي من المستندات إلى الوصول ٬أيضاً  له٬ ويجوز.
 المهن في سريةبال أو معلوماتمنها الصحافيون ال ىلقيت يتم التي المصادر بسرية المساس دون منوذلك . األشخاص من مجموعة
  39.القانون يحددها قد كما األخرى

 

حرية تداول ل الكاملة الحماية توفير في مادةال أخفقت هذه الشخصية٬ المعلومات لىع صولحال في الحق على التركيزب
 المعلومات .   المقيدة  ت نهايةال فيفالعبارة   المجتمعات تهم التي المعلومات على لحصولبا سمحوالتي  أوالمحلية
 .المعلوماتلحرية تداول  الكامل النطاق شملت ال الجماعات

  الستثناءاتالنطاق الضيق ل: حرية تداول المعلومات .3
 كما ٬لكنو. االستثناءات أو القيود لبعض عةوشرم بصورة المعلومات تخضع حرية تداول قد الدولي٬ لقانونا بموجب

 التعبير حرية على قيودال لفرض الدولي للقانون وفقاً  أجزاء ثالثة من اً اختبار القيود هذهتجتاز  أن يجب أعاله٬ كرذُ 
الحدود  ضيقفي أ االستثناءات هذه تعيين يجب المعلومات٬ حرية تداولل الواجب االحترام تعزيز أجل منو. عام بشكل
 :المبدأ لهذا الطالع على صياغة بارعةل المكسيكي الدستور من 6 المادةالرجوع إلى  يمكننا أخرى٬ مرةو. الممكنة

                                                        
 

/ed_protect/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---. الترجمة متاحة عبر: 2007مايو  23تم إقراره في  38

ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126648.pdf---protrav/ . 
39

عبر:  . الترجمة الرسمية متاحة1999تم إقراره في  البوليفارية٬ فنزويال جمهورية دستور  
http://www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/constitucion_ingles.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126648.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126648.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126648.pdf
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 البلدية٬ أو الياتأو مستوى الو االتحادي المستوى على حي كائن أو كيان أو هيئة أو سلطة أي حوزة في المعلومات جميع٬ أوالً 
 مبدأ سودي أن ينبغي الحق٬ لهذا اً تفسيرو. للقانون وفقاً  العامة المصلحة أجل من مؤقتاً  ها إالحجب جوزيال و ٬عامةمعلومات  هي

 40.األقصى الكشف

 
 .مؤقتة تكون أن يجب المعلوماتحرية تداول ل االستثناءات أن فكرة كرري المكسيكي الدستور أن بالذكر الجدير ومن

 البلدان٬ من كثيرال فيو. هاعن الكشف ينبغي المحمية٬ لمصلحةبا ضارٍ غير  المعلومات عن فراجاإلوبمجرد أن يصبح 
 30 أو 20 المثال سبيل على المعلومات٬ سرية على ةكلي زمنيةعن طريق فرض مهل  القانون في المبدأ هذا ينعكس
 .الخاصة الحاالت بعض فيإال  هامد يجوز ال ٬عاماً 
 
 واألمن وسمعتهم اآلخرين حقوقفي  الدولي القانونبموجب  التعبير حرية لتقييد الوحيد الشرعي ساسمثل األويت

فيما يخص حرية تداول  التحديد وجه على مطبق هو كماو. داب العامةواآل العامة والصحة العام والنظام الوطني
 ضرراً  لحقي أن شأنه منعنها  كشفمتى كان ال ماتالمعلو ه ال يجوز حجبأن إلى الدولية المعاييرتشير  المعلومات٬

 وأ القانون تطبيق وأ العامة السالمة وأ الصحة وأ الدولية العالقات وأ القومي األمن: التالية المحمية لحامصال ألحد
 قدرة وأ المشروعة التجارية المصالح وأ الشخصية الخصوصية وأ قانونيال متيازاال على الحفاظ وأ العدل إقامة

 .العامة السلطات جانب من عوشررسم السياسات الم أو البيئة على الحفاظ وأ االقتصاد إدارة على الحكومة
 
 ٬اتالتشريعفي  المعلومات على الحصول حق استثناءات حميهات التي الخاصة المصالح تعريف يتم البلدان٬ معظم في
 على قيود بفرض سمحت مونتينيجرو دستور من 51 المادةف وبالتالي٬. الدساتير بعض فيأيضاً  القوائم هذهتُسرد  ولكن

 تداول    الحياة" لحماية فقط المعلوماتحرية   العامة الصحةأو  اتخاذ والخصوصية داب العامةاآلأو  اإلجراءات أو
 كلإلى  الصيغة هذهتتطرق . 41"واالقتصادية والنقدية الخارجيةأو السياسة  عنها والدفاع مونتينيجرو أمن وأ الجنائية
 االستثناءات فرض من الحكومات منعمما ي االستثناءات٬ نظام نطاقل اً شامالً دستوري اً تعريفعطي وت الالزمة٬ األسس
 .المعلومات حرية تداول من حدوالتي من شأنها ال لها لزوم ال التي
 
 وحقوق حريات" حماية إلى شيرت يتوال بولندا٬ جمهورية دستور من) 3( 61 المادة هو ذلك على جيد آخر مثالو

ويُعد  42.مهمةال قتصاديةاال هامصالح أوالدولة  أمن أو العام النظام وأ االقتصادية المواضيع وأ اآلخرين األشخاص
 ٬أ5 للمادة وفقاً  والتي٬ الستثناءات٬ل محدودةال طبيعةال على تأكيده في ملحوظكما هو  آخر اً جيد مثاالً  اليوناني الدستور

 األطراف ومصالح حقوق حماية أو الجريمة مكافحة وأ الوطني األمن" حماية راضألغ إال فرضها يمكن ال
فقط  المعلوماتالحصول على  في الحق على قيود فرضب سمحت تايلند دستور من 56 المادة فإن وبالمثل43 ٬".الثالثة
 عليها ينص كما لغيرل ةشخصيال بياناتال أو احمايته يجب يتالالغير  ومصالح العامة والسالمة الدولة أمن" لحماية
 ."44 القانون

 
   3( 31 المادةحيث  الروماني٬ الدستور في المتبع النهجأما  أو الشباب" لحماية فقط ستثناءاتباال سمحالتي ت همن)
 يبعث على اإلعجاب ظاهرياً  ٬45"القومي األمن  للغاية محدوداً  يبدوالذي  لنطاقه نظراً  ٬فربما  ينطوي على . إال أنه

 أ  إذ  الدولية والعالقات القانون وإنفاذ خاصةال تجاريةال مصالحكال لمصالحل حمايةنه يعجز عن توفير المغاالة  هذاو.
  يسمح ال هوف. واقعي غير ببساطة وا يكون لم ما( الشرطة مخبري هوية عن الكشف رفضب الرومانية للسلطاتمثالً
أكتوبر ’544/12 ٬ القانون من) ه) (1( 12 المادة بموجب رومانيا في اةمعف المعلومات هذه الواقع٬ في). الشباب من

 ‘العامة المعلومات إلى الوصول حرية بشأن 2001 .   عنه  ينشأ  القواعدو عمليال قانونال بين مؤسف توتروذلك
 توسيع أو تماماً  المحمية المصالح الئحةاستبعاد  األفضل منف لذلك٬ ونتيجةً . مالئم غير نحو علىالمقيدة  الدستورية
 .حمايتها يجب التي المصالح جميع شملتل انطاقه
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 الدستورو. المعلومات حجب بررت أن شأنه من الذي المصالح أنواع لوصف غامضة لغة الدول بعضتستخدم  لألسف
 أو الخصوصية في الحق" لحماية قيود فرضب 100 المادةحيث تسمح  المشكلة٬ تلكل مثاالً يحمل  النرويجي

 46".شأنعظيمة ال خرىاأل عتباراتاال
 

 الفصل٬ هذا بداية في المذكورة االستثناءاتإليها  تستند أن يجوز التي المشروعة األسباب قائمة أن على التأكيد وينبغي
 دستور فيالمنصوص  االستثناءو. أخرى مصالح لحماية معلوماتبحجب  للسماح للدساتيرفال يجوز  بالتالي٬و. شاملة
 هو" خامال مناجم الموادو اآلبارب المتعلقة والبيانات الجيوفيزيائية أو الجيولوجية المعلومات"بشأن  الجديدة غينيا بابوا
 48."الوالدينمن قبل  لتأديبل" زيمبابوي في استثناء هو للحيرة إثارة أكثر آخر مثالو 47.شرعيال غير ستثناءلال مثال
 
 أن أيضاً  يجب ولكن ٬فحسب لمشروعةا المصالح حمايةعلى  االستثناءاتال تقتصر أ يجب الدولي٬ القانون بموجبو

 عن اإلفصاحيكون  حيث فقط تنطبق االستثناءات أن يعني أنه علىذلك  سرفُ  عاله٬أ لوحظ كماو. ضرورية تكون
 قد ضرر هناك يكن لم إذا ٬ألنه تماما معقوالً  األمريبدو ذلك . المحمية للمصلحة ضرراً  يسبب أن شأنه من المعلومات

 المعلومات سرية على للحفاظ حاجة هناك ليستف الكشف٬ نع ينشأ  الدولي للقانون وفقاً  الضرورة شرطكذلك فإن .
 ينبغيف ٬األشمل عامةال مصلحةال ةخدمإن كان الكشف في  حيثب االستثناءات٬ على العامة المصلحةيُفهم منه تفوق 

  لو حتى المعلومات٬ عن الكشف  في  محمية لمصلحة ضررتسبب ذلك .   ذلك  ئيةجزب التناسب صرعن منيُستقى
  .متناسب غير بشكلالحق  تحد التي القيود ستبعدي يذوال التعبير٬ حرية على قيودال فرض اختبارفي  ضرورةال
 
 تسمح غانا دستور من) و) (1( 21 المادة فإن ٬اوهكذ. الدولي القانون معاييرفقط  الدستوريكرر  البلدان٬ بعض في
 تداول على القيود بتلك  " اتالمعلوم حرية  تُعد   49".ديمقراطي مجتمع في ضروريةمما  األخرى الدساتيروتستخدم

" لمصلحة" كونت نأ يجب القيود أن فكرة إلى شيرمونتينيجرو ت دستور من 51 المادة فإن ٬ذاوهك. أخرى مصطلحات
 ضرراحتمال ال إلى الحاجة تحديدتعجز عن  اأنهإذ  إشكاليةأن تمثل تلك المادة  حتمليُ . المذكورة المصالحإحدى  حماية

 من) 1(أ 5 المادةو". لمصلحة" ةلفظ فيمضمناً  يكون قد ذلك أن من الرغم على المحمية٬ مصلحةالذي قد يلحق بال
  اليونان دستور  ت هنا٬ قويالمعيار ال على مثاالً تُعد  ما ولها للغاية٬ ضرورية"فقط متى كانت  اتاالستثناءب سمحإذ
50".يبررها

 

 االتجاهات الناشئة .4

 لحماية األكثر تفصيالً ا 4.1

 
المجال للتشريعات كي  ةركات الحدود٬ أضيقفي  المعلومات حرية تداولحول  صراحة كثراأل الدستورية األحكامترد 
 الحمايةتشمل العديد من أوجه  السابق٬ الفصل في كرذُ  كما المثال٬ سبيل على. حريةالهذه  جوانب معظمتحدد 

بروزاً لذلك هو  األكثر االستثناء ولعل. الوصول في الحق من ستثناءاتلال ايةللغ العامة القواعدفقط  الدستورية
حول " بعنوان الصحافة٬ حرية قانون من 2 الفصلف. الدستور من جزءاً برمته  المعلومات قانون عتبري حيث السويد٬
 الصحافة٬ حرية قانونو 51.المعلوماتلحرية تداول  السويديالقانون  الواقع في وه ٬"رسميةال للوثائق العام الطابع
 .السويد في ةمؤسس دستورية وثائق أربعإحدى  وه بدوره٬

 
 إلى استناداً  المكسيكي٬ الدستور في المعلوماتلحرية تداول  الدستورية الحماية من جداً  مفصلة أخرى مجموعةوترد 

 :يلي ما على تنص الدستور من الجديدة 6 المادةف. 2007 عام في مدتاعتُ  التي التعديالت
 

 .المعلومات حرية تداولتكفل الدولة 
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 يخصه٬ فيما كل االتحادية٬ العاصمة ومنطقة والواليات االتحادية الحكومةفإن  المعلومات٬حرية تداول  بممارسة يتعلق فيما
 :التالية والتوجيهات للمبادئ تخضع

 الواليات مستوى أو االتحادي المستوى على حي كائن أو كيان أو هيئة أو سلطة أي حوزة في التي المعلومات جميع ٬أوالً 
 ينبغي الحق٬ لهذا وتفسيراً . للقانون وفقاً  العامة المصلحة أجل من مؤقتاً  إال حجبها جوزي وال عامة٬ معلومات هي البلدية٬ أو
 ى.األقص الكشف مبدأ يسود أن

 .القوانين في الواردة الستثناءاتل وفقاً  شخصية أو خاصة بيانات على تحتوي التي المعلومات حمايةثانيا٬ً يجب 
 العامة٬ المعلومات إلى الوصول بحرية استخدامهم٬ تبرير أو مصلحتهم إثبات إلى الحاجة دون من الجميع٬ يتمتع ٬ثالثاً 
 .تصحيحها إمكانية مع الشخصية معلوماتهم] وكذلك[

 .عاجلةال جعةلمرال الالزمة واإلجراءات المعلومات إلى للوصول لياتيجب وضع اآل ٬رابعاً 
 إدارةعملياتها و في الذاتي الحكموالمتمتعة ب محايدة٬الو متخصصةال هيئاتال أو جهزةأمام األ اإلجراءات هذه جرىوتُ 

 .بها قرارال وصنع شؤونها
 خالل من وتحديثها ونشرها اإلدارية المحفوظات في الوثائق على فاظتحاال االلتزامات هذهالمعنيين ب على يجب ٬خامساً 
 بهم٬ الخاصة األداء مؤشرات عن حديثةالو كاملةكذلك االحتفاظ بالمعلومات الو المتاحة٬ االلكترونية المعلومات ئلوسا

 .العامة لمواردا وممارسة
 العامة المواردالمتعلقة ب المعلوماتنشر  االلتزامات هذهيجب بها على المعنيين ب التي الطريقة تحديد للقوانين يجوز ٬سادساً 
 .الشركات أو األفراد إلى تلمسُ  التي
  العامة المعلومات على بالحصول المتعلقة لألحكام االمتثال عدم ٬سابعاً   عليه في  عليها وصنصالم بالطريقةيُعاقب
 52.القانون

 
 جراءاتاإل وضعذلك  شمليو. المعلوماتلحرية تداول  أساسية تعتبر التي األفكار من العديدإلى  المقطع هذايتطرق 

 ائقوثلل السليمة واإلدارة متخصصة مستقلة وكالة قبل من الرفض مراجعة في والحق الوصول٬ ضمانل مناسبةال
يمثل  يذال السلوك ومعاقبة 53مجاناً  المعلومات على الحصول في والحق ستباقياال للنشر نظام وضع إلى والحاجة
 .الدولية لمعاييرا معذلك  كلويتماشى . األحوال من حال بأي المعلومات حرية تداولل انتهاكا
 
 المعايير ألن األهمية٬ بالغ أمروذلك . محددة آليات وليس العامة٬ المبادئ توضح األحكام هذه أن بالذكر الجدير منو

 آلياتإدراج  عمليال غيرمن  سيكون لذلك٬ ونتيجة. والنماء التطور في تستمر المعلوماتبحرية تداول  المتعلقة الدولية
 هاتعديل جداً يصعب  ما غالباً  الدساتير ألن ور٬الدست في للوصول محددة  الصعب من كان ٬عاماً  عشر خمسةفقبل .
 اليوم٬و. المعلوماتالحصول على  في الحق إنفاذ في نترنتاإلالمعلومات على  كشفالذي يلعبه  الهام لدورا تصور
  اإلنترنت شبكةصارت  البلدان٬ من كثير في  طلبات لتلقي مركزية وآلية قي٬ستبااال لنشرل الرئيسية الوسيلةتمثل

 لها واالستجابة المعلومات  تداول إلى الحاجةك عامة٬ال مبادئال وضع طريق عنو.  حرية  انتهاك  حاالت  عقاب
  للمعلومات٬ السليمة اإلدارة وضمان المعلومات  لياتاآل في التوسع مزالق في الوقوع المكسيكي الدستورتجنب

حرية تداول  أهمية لتزايد نظراً و. المعلومات لحرية تداول تفصيليةالو قويةال حمايةلا توفيرمع االستمرار في  محددة٬ال
 الحقهذا  ترسيخ األفضل من سيكون جديدة٬ دساتير صياغةتجري  ه حيثماأن إلى ناشئةال المعاييرتشير  المعلومات٬

 .توسعالو ةيلوشمبأقصى قدر ممكن من ال
 

لحرية  الدستورية الحماياتأوجه  معظم في ةدووجالم القواعدبما يتجاوز  الضمانات٬ هذهجوانب  من جانب أهم ولعل
 هناك البلدان٬ من كثير فيو. معلوماتية المفوض أو لجنة مثل الرقابة٬ هيئة استقالل ضمانات هي المعلومات٬تداول 
 المراقب استقالل اإيرلند دستوريحمي  المثال٬ سبيل على. لرقابةل معينة هيئات ستقاللال يةدستور حماية بالفعل

 55.الحكومة سلوك مراجعةب مستقل قانوني مستشاريقضي بتكليف  استونيا دستور أن حين في 54العام٬ والمراجع
 الدستورية الحماية وتوفير لدعم قوية أسباب هناكف الحكومة٬ مساءلة ضمانفي  رقابية لهيئة الحيوية لألهمية نظراً و

 .الستقاللها
 
حرية تداول ل وأوغندا أفريقيا جنوبالتي توفرها كل من  الدستورية الضمانات في وجدي تمام٬الهبا آخر جدير ابتكارو

) 2( 32 المادة فإن ٬لذا. الزمن من محددة فترة غضون في الحق إلنفاذ قانون اعتمادب السلطاتإلزام  هوو المعلومات٬
 :تنص على 1996 عامل أفريقيا جنوب دستور من
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54
. متاح عبر: ٬33 المادة 2004يونيو  ٬24 وتم تعديله في 1937يوليو  1دستور إيرلندا٬ الذي ُسن في   

http://www.constitution.ie/reports/ConstitutionofIreland.pdf. 
55

. الترجمة الرسمية متاحة عبر: ٬139145 الفقرات 1992يونيو  28دستور جمهورية إستونيا٬ الذي تمت الموافقة عليه في   
http://www.president.ee/en/republic-of-estonia/the-constitution/index.html. 
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 اإلداري العبء لتخفيف معقولة تدابيرينص على  أنله  جوزوي ٬]المعلومات في الحق[ إلنفاذ وطنية تشريعات سن يجب .2
 56.الدولة نع والمالي

 
 57.سنوات ثالث غضون في التمكينية التشريعات هذه مثل اعتماد من بد ال الدستور٬ من 23 البند 6٬ للجدول وفقاً 

 الخاص قطاعال لكهاتيم التي البياناتالحصول على  في الحق توسيع 4.2

 لكهاتيم التي المعلومات من معينة اً أنواعيشمل ل المعلوماتالحصول على  في الحق نطاق توسيعفي  جديد اتجاهيتمثل 
 الخاصة المؤسسات على تنطبق المعلوماتحرية تداول  قوانين نأ طويلة فترة منذوقد بات مقبوالً . الخاص القطاع
 جنوب دستور وكان. موميةع بصفة ياً فعل تصرفت اأنه أساس على عمومية٬ وظيفةتؤدي  أو عامة أمواالً  تتلقى التي
 في" خالصةال"الخاصة  الهيئات علىهذا الحق  قاطبإذ نص على ان ٬خطا خطوة أبعد من ذلك من أولهو  أفريقيا
 :32 القسم
 

 ‐ على الحصول في الحق فرد لكل .1
 و الدولة٬تحتفظ بها  معلومات أي) أ
 58.حقوقحق من ال أي حماية أو لممارسة الالزمةو آخر شخص حوزة في المعلومات أي) ب

 

 :كينيا دستور من 35 المادة في ةمماثلوتوجد صياغة 
  
 على الحصول في الحق مواطن لكل. 1
 و الدولة٬التي في حوزة  المعلومات) أ(
 59.أساسية حرية أو حق أي حماية أو لممارسةوالالزمة  ٬آخر شخص حوزة في التي المعلومات) ب(

 
 عند متاحة تكون أن حتمليُ  التي المعلومات نطاق عتوسِّ أنها هي األخرى  بدوت سلوفاكيا دستور من 45 المادة
 :البيئةفيما يخص  الخاص القطاع يملكها التي المعلوماتلتشمل  الطلب
 

 و المعلومات في الحق فرد لكل  و البيئة حالة عن المناسب الوقت فيالكاملة   أسبابعن  حالالهذه  المترتبة والنتائجة
  60.عليها

 

حرية تداول  فهمبما أن  لكن٬و. بها المعمول الدولية المعايير تمثل أنهاب األحكام هذه وصف ألوانه السابق من يكون قد
 من الكثيرتحتفظ ب خاصة جهات أن إنكار يمكن الو. االنفتاح زيادة نحو فيها لبس ال اتجاه هناكف تطور٬قد  المعلومات

 على  القطاعية القوانين من متزايدة مجموعة لديه بلد كل أنو للمواطنين٬ بالنسبة واألهمية االهتمامذات  علوماتالم
 فهم يمكنو. الخاصة الهيئات على االنفتاحب لتزاماال تفرضالتي  – والسالمة الصحة أو البيئة مجاالت في المثال سبيل
  الدستورية األحكام  ل هأعال إليها المشارالواسعة  أوسع  تفعيل  بمثابة  االتجاه هذافقط بأنها  هذه أن من الرغم علىو.
 الممارسات أفضل حيث منإلحداث تغيير في األهداف  الكفاية فيه بما واسع نطاق على هاقبول اآلن حتى يتم لم األحكام
 .حذوه لبلدانتحذو ا يجابياإ نموذجا تمثل أنها إال الدولية٬

 

 الختام .5

 الحماية توفركي  لدساتيرل الصحيحة الطريقة تمثلإنها  قاليُ  أن يمكن يتال" سحريةال كلماتال" من مجموعة توجد ال
 ضمان على تساعد ملموسةمحمودة  ممارسات هناك أن التحليل هذا يوضح نفسه٬ الوقت في. المعلوماتحرية تداول ل

 قوياً  بياناً  شيء٬ كل وقبل أوالً  ٬ذلك شملي. ةالكافي الدستورية لحمايةل معلوماتال حرية تداولل األساسية الجوانبتلقي 
 عرفالتي تُ  العامة٬ السلطاتالتي تحتفظ بها  المعلومات جميع لىع صولحالفي  بذاته قائمالعالمي ال حقلل مؤكداً 
 ذلك٬ إلى وباإلضافة. عامة أموال على حصلت أو عمومية وظيفة تؤدي التي الخاصة المؤسسات لتشمل اً واسعتعريفاً 
أحد السبل . المعلومات لحرية تداول ستثناءاتاال من به المسموح النطاق بشأن واضحة حدوداً  الدستوريضع  أن يينبغ
 األمثلةوكما بينت  ذلك٬ أن من الرغم على المعلومات٬ تقديم رفض تبرر قد التي المصالح تلكب شاملة قائمةإعداد  هو

 المعلومات حجب جوزي ال أنه وضحان ت الدستورية ألحكامل ينبغي أدنى٬ كحدولكن . إشكاليةقد يمثل  أعاله٬ المذكورة
                                                        

56
 .http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm. متاح عبر: 1996دستور جمهورية جنوب أفريقيا٬  

57
عبر:  متاح. 1995 عامأوغندا ل دستور من) 2( 41 المادة أيضاً  انظر  

http://www.ugandaembassy.com/Constitution_of_Uganda.pdf. 
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 .54حاشية   
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. متاح عبر: 2010الدستور المنقح لعام   
http://www.kenyalaw.org/Downloads/The%20Constitution%20of%20Kenya.pdf. 
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 .http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html. متاح عبر: 1992سبتمبر  1تم إقراره في   



  ‐ 17 ‐ 

 المصلحة يفوق الضرر هذا كان وإذا محمية٬ مصلحةب ضررإلحاق ال خطر حملي أن شأنه من كشفإال إذا كان ال
 .الكشف فيالمجملة  العامة
 

 استقاللن تدرس أيضاً النص على أ المعلوماتلحرية تداول  الدستورية األحكام صياغةالتي تقوم على  للبلدان وينبغي
 السلطاتبحيث تحمل  ومناسبرسمي  بشكل التصرف علىكي تكون هذه الهيئة قادرة  مهم االستقاللف. ةيالرقاب هيئةال

  العامة  تفرضها الشفافيةشتراطات ال االمتثالعلى  التي  ال.  األخرىمهمال دئامبوتشمل  تداول  يتعلق فيما ة بحرية
 يلي ما الدستورية الضمانات في إدراجها يمكن التيو المعلومات  آلياتوضع  إلى والحاجة قصىاأل الوصول مبدأ:
 معل التكلفة ومنخفضة سريعة  الصحيحة إلدارةل قواعد وضع وضرورة المعلومات على الحصول طلبات لتعامل

 العقوباتتوقيع  إلى اجةوالح اإلمكان٬ بقدر استباقي نحو على المعلومات لنشر العامة السلطات ومسؤولية لمعلوماتل
 .المعلوماتحرية تداول  نتهكي يذالعلى السلوك 

 
 الصين٬ف. اً نذيررأى فيها البعض  ٬بابتهاج العربي العالم وخارج داخلالتي تابعها الجميع  العربي٬ الربيع حداثإن أ
 في وقعت التي ألحداثاتداول المعلومات فيما بينهم عن  من شعبها لمنع فورية خطوات اتخذت المثال٬ سبيل على
 في أيضاً  يحدثفقد  العربي٬ العالم فيذلك  يحدث أن مكنأ نإ: واضحاً  خوفتال هذا سبب وكان. ومصر تونس
. األساسية الحقوقمن  مواطنيها حرمان تواصل حكومة أيحال  هو كما ٬وفهاخت في ةحقم الصينية القيادةو. الصين
أن  يشعرشعب  قبل من العنانلها  قطلَ ي أن يمكن التي الكامنة الطاقةو ي٬الشعب اإلحباط قوة العربي الربيع أظهرلقد 

 .للمساءلة خاضعة وغيرمتكتمة  حكومته
 
بعيدة عن أيدي  بأنها تشعر أال يجب الحكومات أن هوف العربي٬ الربيع منيمكن استفادته  عالمي درس هناك كان إذا

 في المعلوماتأن تكون حرية تداول و الحكومة٬ مساءلة ترسيخإلى  مسألةال ههذ منيستند جزء  أن يجبكما . شعوبها
 الضوء يسلط والوطني٬ الدولي الصعيدين على المختلفة النهجبين  قارنالذي ي التقرير٬ هذاو. المساءلة مفهوم صلب
 المعلومات لحرية تداول قويةال دستوريةال حمايةتشكل أساس ال التي الرئيسية المبادئ على تساعد  نأ لومأالم ومن.
 .للمساءلةقابلية  كثرحكم أ نظم صياغة إلى يهاسعفي أعقاب الثورات في إطار  المجتمعاتإرشاد  على المعايير هذه

 

 

 

 

 
 


