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وقد أبرزت تحديات ضخمة في وجه  سكان العالم حياة غالبيةأصابت بتغّيرات غير مسبوقة  19-جائحة كوفيدتسّببت 

لبية التي الحكومات التي وجدت على عاتقها مهّمَتي مكافحة املرض ومحاولة تخفيف التداعيات اإلقتصادية الس

 إلى وضع الشروط الثقيلة على بعض الهيئات العامة على األقل، فرضت الجائحة قيودً  نجمت
ً
قاسية  اعنه. إضافة

 على أعمال معظم الهيئات العامة. 

وقد استجابت بعض الحكومات إلى الجائحة عن طريق وضع القيود على حق األفراد بالحصول على املعلومات 

وتكتسب شفافية الحكومة، بما في ذلك من خالل قوانين  الهيئات العامة، أو الحق في املعلومات. بحوزةاملوجودة 

 أكبر خالل حاالت الطوارئ 
ً
 من أي وقت مض ى، نظًرا إلى القراراتالحق في الحصول على املعلومات، أهمية

غالًبا ما تكون بشكل سريع جًدا، من قبل الحكومات، كما والقدرة املحدودة  والتي التي يتم اتخاذها،  الغاية باألهمية

ق بمساءلة الجهات  – ةاألفقي  الرقابة هيئاتمثال البرملان واملحاكم و  –ملؤسسات املساءلة التقليدية 
ّ
في ما يتعل

 الفاعلة الرسمية نتيجة القيود التشغيلية في حاالت الطوارئ.

. بل أنه باإلمكان ليس حًقا مطلًقاحق الحصول على املعلومات هو حق من حقوق اإلنسان، إال أنه وقد تّم اإلقرار بأن 

لحماية حقوق اآلخرين أو سمعتهم، أو األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو  عند الضرورةتقييده قانوًنا 

والتي يكون وجودها قد تم "إعالنه  ، خالل حالة الطوارئ التي "تهّدد حياة األمة"اآلداب العامة. يتأّمل القانون الدولي

 بشكل"إلزامية  االستثناءاتلهذه الحقوق، إنما فقط في الحاالت التي تكون فيها هذه  االستثناءات إمكانية ،رسمًيا"

 صارم، وذلك بحكم مقتضيات الوضع القائم".

، باعتماد اإلجراءات القانونية للحد من حق الحصول على 19-لم تقم عدة دول، في استجابتها لجائحة كوفيد

الجهات الفاعلة الدولية املوثوقة، مثال لجنة األمم  أوضحتوقد  .1املعلومات، في حين أن دول أخرى قامت بذلك

حرية التعبير  بشأنالدولية الخاصة  والتفويضات املتحدة لحقوق اإلنسان ولجنة البلدان األميركية لحقوق اإلنسان

 
ر، 19-كوفيد بشأن تصنيف الحق في الحصول على املعلوماتجهاز تعّقب التغّيرات على يتّم رصد هذه  1

ّ
االلكتروني:  على املوقع واملتوف

https://www.rti-rating.org/covid-19-tracker/. 

http://www.law-democracy.org/


التعبير والحق في أن حرية ، أوروبا ومنظمة الدول األميركية في والتعاون  األمن لدى األمم املتحدة ومنظمة

الحصول على املعلومات ال يزاالن يتمتعان بأهمية حيوية في هذا الوقت وبأن أي قيود جديدة تبررها اإلشارة إلى 

 حالة الطوارئ يجب أن تبقى محدودة جًدا بطبيعتها.

تثناءات الطارئة بناًء على تحليل للمعايير الدولية املتعلقة بالقيود على الحق في الحصول على املعلومات وباالس

الدولة في مجال الحق في الحصول  لتنظيم إجراءاتعن هذه الحقوق، على حد سواء، نقترح املبادئ األساسية التالية 

 على املعلومات خالل حاالت الطوارئ الصحية العامة:

 السلطات الرسمية سلطة تقديرية واسعة أن تنمح لتشريعات في حاالت الطوارئ الصحية العامةلينبغي ال  •

في الحد من الحق في الحصول على املعلومات من خالل قواعد قانونية فرعية، ال بل يجب أن تخضع ذلك 

لشرط أن يكون أي قيد إما "ضرورة" أو "إلزامي بشكل صارم بحكم مقتضيات الوضع القائم" وأن يكون 

 لحق في الحصول على املعلومات.واضًحا جًدا في ما يختص بكيفية الحّد من ا

، بما في ذلك تمديدات شاملة للمهل لحق في الحصول على املعلوماتفرض أي تعليقات شاملة ل  ينبغيال  •

الزمنية لالستجابة لطلبات الحصول على املعلومات خالل فترات حالة الطوارئ. يجب على أحكام 

لتي يجب اتباعها لتمديد املهل الزمنية، كل الحاالت الطارئة، عوًضا عن ذلك، أن تنّص على الشروط ا

 للطلبات الفردية.
ً
 حالة على حدة، استجابة

فرض أي قيود على الطلبات للحصول على املعلومات املتعلقة بحالة الطوارئ واستجابات ينبغي ال  •

 متى كان هدف الطلب هو نشر هذه املعلومات للعامة. تقض ي املمارسة الفضلى 
ً
الحكومة لها، خاصة

 تحديد األولويات لهذه الطلبات، من خالل االستجابة بشكل أسرع مّما يقتضيه القانون، على سبيل املثال.ب 

ويجب أن تقتصر فترة القيود  ،، بانتظامالحق في الحصول على املعلوماتمراجعة أي قيود على  ينبغي •

 على املدة الزمنية التي تبّرر خاللها ظروف الحالة الطارئة هذه القيود.

يجب إدخال التغييرات الضرورية على الطريقة التي يتّم تسجيل املعلومات وحفظها خالل الحاالت  •

ت الحكومة الطارئة الصحية، وذلك بغية ضمان عدم وجود أي انقطاع في استمرارية تسجيل قرارا

 وإجراءاتها. 
الحق في الحصول على متى استمرت الحالة الطارئة لفترة تتعدى املدى القصير، وَجَب رفع أي قيود على  •

 كان قد تّم إدخالها سابًقا، أو على األقل تقليصها في أسرع وقت ممكن. املعلومات

الحق في قواعد ب  على الحكومات وأجهزة اإلشراف التواصل بشكل واضح حول أي تغييرات لحقت •

كيفية إمكان األفراد من تقديم الطلبات، كما وحول كيفية إمكانية السلطات حول و  الحصول على املعلومات

 
ً
بعين االعتبار. ويجب على  إجراءات الطوارئ الرسمية االستمرار في تلبية الطلبات بشكل فاعل، آخذة

ق بحالة الطوارئ وأن تخّصص املوارد السلطات الرسمية أيًضا 
ّ
أن تشارك في كشف استباقي شامل يتعل

 طلبات املعلومات املتعلقة بها. بشكل قوي على مة لالستجابة الالز 


