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 تمهيد

 من 
 
 أساسيا

 
ا
ّ
  الوصول إل المعلومات حق

  المجتمعات ُيعتي  الحق ف 
  المجتمعات الديمقراطية. أما ف 

حقوق المواطن ف 
  معظم الدول العربية؛ فثمة حاجة للنضال من أجل الحصول عىل هذا 

االستبدادية أو شبه االستبدادية، كما ه  الحال ف 
  مجال 

  لك  يقوم بما يسّّم "مداخلة جراحية" ف 
 .الحوكمةالحق، وهو ما يشكل ساحة أخرى مناسبة للمجتمع المدب 

ة( بإصدار تقرير بعنوان "حالة  وبعد أن قامت مبادرة اإلصالح العرب   والمركز المرصي لبحوث الرأي العام )بصير
  مرص"، تقوم المؤسستان اآلن بإلقاء الضوء عىل المشهد الراهن، من أجل تقييم حال

الوصول إل  ةالمعلومات ف 
  أرب  ع 

. المعلومة والنقاش الدائر حول هذا الحق ف 
 
 وتثير نقاشا

 
دول عربية أخرى، تلق  فيها هذه المسألة اهتماما

 .ويستفيد هذا التقرير من التجربة المصرية، أثناء إلقائه الضوء عىل التجارب التونسية واألردنية واللبنانية والفلسطينية

  ذلك حمالت
  معظم الحاالت تقابل الحكومات العربية هذا النقاش ببعض التساهل، بما ف 

   وف 
التوعية بقضية الحق ف 

، وعقد الصالت مع المنظمات   
  مجاالت اإلعالم والمجتمع المدب 

الوصول إل المعلومة، والدورات التدريبية للفاعلير  ف 
  البلد 

لمان ف  الدولية المختصة بذلك. بيد أن مستوى التساهل يختلف من دولة إل أخرى، وخاصة عندما يسىع الي 
  إل مناقشة التشر 

 لمدى المعت 
 
ي    ع المناسب. ومن هنا فإن مطالب الحصول عىل المعلومة يمكن أن تكون اختبارا

  من خارج المجال الحكوم  )التنفيذي
  تأب 

 .)تساهل الحكومات مع المبادرات الت 

  العقد الذي سك
 آخر لمدى صالحية المقاربة اإلصالحية لتحقيق التغيير بطريقة تدريجية. فق 

 
بق ما أنها ستكون اختبارا

، كانت المعارضات السياسية المعتدلة ومجموعات حقوق اإلنسان داخل المجتمعات العربية؛ تسىع إل 2011أحداث 
. بيد أن إحباطهم  الضغط عىل حكوماتها من أجل إدخال إصالحات ذات مغزى وفتح مجال التشاركية أمام المواطنير 

 .2011إل انتفاضات من عدم استجابة الحكومات تنام إل حد االنفجار ما أدى 

، ورسعان ما عاد المواطن العرب   يرى المجال الديمقراط  
ً
  أعقبت هذه االنتفاضات لم تدم طويال

عىل أن النشوة الت 
  
. وعاد المواطنون يأملون ف  ة ُيغلق من جديد، ويشهد انحدار الدول المجاورة نحو هاوية الفوض  ة وجير 

تح لفي 
ُ
الذي ف

اإلصالحات الديمقراطية. وهم منفتحون اليوم عىل مناقشة المسار اإلصالح  إذا كانت الحكومات مزاوجة االستقرار مع 
 .ترغب بذلك

 تحديات الحكومات
  
  تتناولها هذه الدراسة، ثمة بلد واحد )تونس( يسير بثبات نحو إدخال الشفافية ف 

من بير  البلدان الخمسة الت 
دد حذر أن الممارسات الحكومية، وتأسيس مجتمع مفتوح. أ   البلدان األربعة األخرى؛ فإن الحكومات تقبل ولكن بي 

ما ف 
  بعض الحاالت تسىع إل تأجيل المصادقة 

  كلٍّ منها مسودة قانون حول الوصول إل المعلومة. وف 
لمان ف  يناقش الي 

  حاالت أخرى تحاول تقييد القانون أو إفراغه من مضمونه. وال نزال نرى اته
امات تقدمها الحكومة من عىل التشري    ع، وف 

". وتستمر هذه التهم  مثل "تهديد وحدة األمة ومعنوياتها" أو "التعاون مع استخبارات دول أخرى لتهديد األمن القوم 
ام ال يزالون يعتقدون أن بإمكانهم النجاة من 

ّ
. وه  توح  بأن الحك  عىل رقاب المواطنير 

 
 ُمسلطا

 
ومثيالتها لتكون سيفا

 .ات اإلصالحية التجميلية فقطخالل بعض العملي

  ثالث نواٍح بعينها. تتعلق األول 
  خضم ضاعه هذا، أشد المقاومة ف 

  يواجه ف 
ومجمل القول: إن المجتمع المدب 

  تسىع الحكومات بشكل متماثل ومستمر إل حمايتها من أي شكل من أشكال التدقيق أو 
بممارسات األجهزة األمنية الت 

  تقوم بها هذه األجهزة. ما يسمح لها المساءلة. وه  تحاول 
بشكل منهج   مقاومة الكشف عن الممارسات التعّسفية الت 

  داخل النخبة 
. أما الناحية الثانية فتتعلق بالفساد ف  بتعزيز ثقافة الغموض والضبابية، كما كانت الحال عي  سنير 

بت عملية كشف الفساد والمحسوبية من الحلقات الع ليا؛ كلما كان ذلك أصعب عىل ناشط  الحاكمة. فكلما اقي 
ل التحدي نفسه، وه  تتعلق بدور 

ّ
 ولكنها بالصعوبة نفسها وتشك

 
. وأما الناحية الثالثة فه  أكير انتشارا  

المجتمع المدب 
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  تستخدم فيها الحكومات هذه المؤسسات من أجل تثبيت سيطرتها عىل 
المؤسسات الدينية، أو باألحرى الطريقة الت 

امها بتقديم المعلومات الالزمةالمجتمع، و    .الهروب من الي  

 
 
 مناسبا

 
را  للحكومات لتمارس رقابتها ومي 

 
" و"اآلداب االجتماعية" ترخيصا  

 من مثل: "النظام األخالف 
ٌ
وهنا تصبح حجج

  نقدمها هنا يجعل الدروس المستفاد
ة جديرة بأن لتتهرب من المساءلة. والتشابه الموجود بير  تقارير البلدان األربعة الت 

 .نتناولها سوية وندرسها كوحدة

  مرص، بينما يحتوي دستور 
  الوصول إل المعلومات بطريقة شفافة؛ فإن  2014ف 

مادة تعط  المواطنير  الحق ف 
  لبنان، حيث ُيعتقد أن حرية 

  إقرار تشري    ع لحرية الوصول إل المعلومات. وف 
حكومة السيس  لم تنجح حت  اآلن ف 

  العالم العرب   لعدة عقود؛ ال يزال البلد ينقصه قانون يحدد سياسة الحكومة تجاه مسألة التعبير كانت ا
 ف 
 
ألكير تقدما

  الوصول إل المعلومة؛ ولكن حرص هذا 
 ف 
 
  األردن، ثمة قانون يعط  المواطنير  األردنيير  حقا

الوصول إل المعلومة. وف 
 له
 
 جديا

 
  المواطنير  األردنيير  يشكل تقييدا

  األردن ال يحوزون عىل الحق ف 
. فعندما نعلم أن أكير من ثلث المقيمير  ف 

 أن أولئك المحرومير  من هذا الحق هم 
 
 من مصداقيته، وخصوصا

 
ا  ذاته سيفقد كثير

ّ
الجنسية األردنية؛ فإن المبدأ بحد

تبة عىل الوصول إل الم هم الخدمات المي   من غير
 والذين يحتاجون أكير

 
ط أدب  من الفئات األكير ضعفا علومة كشر

  هذا المجال من خالل وضع أساس تشريىع  للوصول إل 
 ف 
 
 ملموسا

 
ما
ّ
قت تقد

ّ
، فقد حق . أما فلسطير   

لألمن اإلنساب 
  أروقة الحكومة نتيجة للمنافسات الحادة بير  

المعلومة عىل شكل مسودة قانون؛ بيد أن هذه المسودة قد أعيقت ف 
 .المؤسسة األمنية ورجال السياسة

  تونس مختلفة، فقد حّم دستور  ةلالحا
ذ   2014ف 

َ
خ
َّ
  الوصول إل المعلومة، كما تّم إقرار قانون جدير بأن يت

الحق ف 
  البلدان العربية األخرى. وقد تّم إقرار هذا القانون كجزء من حزمة تشريعات جاءت من خالل 

كمعيار للديمقراطية ف 
  
. وجاء التأكيد عىل الحق ف    االنتقال الديمقراط 

الوصول إل المعلومة للجميع ببساطة كتعبير عن اإلرادة السياسية ف 
اَمها بتسهيل    تريد الحكومة بعثها إل المواطنير  الي  

ِهر مضمون الرسالة الت 
ْ
دعم ثقافة الديمقراطية وممارساتها. وُيظ

  الوصول إل المعلومات، من خالل زيادة الموارد المالية والبشرية. وعىل سبيل المثال، 
حيث –فيما يتعلق بالقطاع األمت 

امها المسار الديمقراط   هن تونس الي      –تي 
  يتلقاها السجناء ف 

  الصحافة شكاوى حول سوء المعاملة الت 
وردت ف 

ه إل "العادات القديمة
ّ
ف وزير حقوق اإلنسان بذلك ورد  ."السجون، ورسعان ما اعي 

ات يتابعها المهتمون بحق الوصول 
  هذا المجالثّمة ثالثة مؤرسرّ

م الحكومات ف 
ّ
 :إل المعلومة أثناء مراقبتهم تقد

  تؤمن تطبيق ذلك -1
  كيفية إتاحة المعلومات للمواطنير  والتشريعات الت 

 .مدى الدقة ف 
ورة وجود تعليمات قانونية  -2 ، وض    حصانتها من الكشف أمام المواطنير 

  تنبىع 
التحديد الدقيق لنوع الوثائق الت 

 .واضحة بهذا الشأن
وجود ضمانات قانونية لحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية، أثناء إتاحة المجال أمام الحصول عىل  -3

 .المعلومات

ة    أنيمكن للمجموعات الصغي 
 
 تصنع فرقا

  هذا التقرير؛ ه  قدرة المجموعات داخل كل مجتمع، حت  
  حللناها ف 

  التجارب الت 
لعل أكير الدروس إثارة لالهتمام ف 

، يمكن أن لو كانت ص اتيجية متقنة للعمل. وبتحديد أكير نت من وضع إسي 
ّ
  هذا المجال، إذا تمك

ر ف 
ّ
ة، عىل أن تؤث غير

لمانيير     التحالفات مع الي 
  العمل سوية حول مسألة محددة. فتبت 

يحدث التغيير عندما تقرر منظمات المجتمع المدب 
  الحكومة، و 

خاصة إذا كانت هذه المنظمات عىل اطالع واسع عىل والوزراء اإلصالحيير  أو األشخاص المؤثرين ف 
، والمعايير الدولية، وقادرة بالتال  عىل استخدام العبير  مؤثرين من الخارج ضمن سياق نشاطهم العالميةالمناقشات 

  
 .الوطت 

  مجال حقوق ا
  الغالب تلك العاملة ف 

  ميدان حرية المعلومات ه  ف 
  الناشطة ف 

إلنسان، إن منظمات المجتمع المدب 
، تجّمعت هيئة مكافحة    فلسطير 

اهة والشفافية، إل جانب مجموعات مناضة أخرى. فق  ومكافحة الفساد، والي  
  السلطة الوطنية 

  شبكة عمل وتحالفت مع وزراء حاليير  وسابقير  ف 
  ف 
الفساد وعدد من منظمات المجتمع المدب 

  لبنان، قام تجّمع قوي من مختلف الفلسطينية؛ من أجل المطالبة الناجحة بمراجعة مسودة قا
نون كانوا قد كتبوه. وف 

  ومجموعة من النواب وبعض أعضاء الحكومة واالتحادات المهنية 
األطراف المعنية يتألف من ناشط  المجتمع المدب 

، وهو يعمل اليوم لقيادة النضال. ويقود هذا التجّمع نشاط المناضة والحشد للضغط من أ جل خارج القطاع الحكوم 
  األردن، يقوم العبون مشابهون 

  ذلك حت  اآلن. وف 
  الوصول إل المعلومات، بيد أنهم لم ينجحوا ف 

إقرار قانون الحق ف 
الية  ليي 

  سبيل توسيع مساحة العمل من أجل تفسير القانون القائم وتطبيقه بشكل أكير
 .ببناء تحالف ف 
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  معظم هذهاالرادة وعىل الرغم من انعدام 
عندما تكون حسنة التنظيم  –الحاالت، فإن هذه التحالفات  السياسية ف 

  إلجبار الحكومة عىل تنت   قانون لحرية الوصول إل المعلومة. أو  – ومصممة عىل هدفها
قادرة عىل تحقيق الزخم الكاف 

  .عىل األقل لجعلها تشعر أنها ُملزمة باالستجابة لمثل هذه المطالب

  الوصول إل 
هن الحق ف  المعلومة عىل أنه أداة فعالة لكشف الحكومات وإحراجها. وبناء عىل هذه النماذج؛ فإن ويي 

 أوسع، ووضعت 
 
 عربيا

 
هذه التحالفات المتنوعة سوف تتمكن عىل األغلب من تحقيق نفوذ أكي  إذا حشدت إطارا

اتيجية إقليمية للعمل. ونأمل أن يقوم هذا التقرير بتشجيع مثل هذه المبادرة.   إسي 

 

، المديرة التنفيذية لمبادرة اإلصالح العرب   سمة ب  
 قضماب 

ة(لالمدير العام ، ماجد عثمان  لمركز المرصي لبحوث الرأي العام )بصير
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ي مرص حالة المعلومات
 
 *ف

ةمنظمة   بصير
** 

منذ ما يقرب من عقد كامل وحت  اليوم، بدأت المساع  الحقيقية لوضع تشري    ع خاص بحرية تداول المعلومات، تطرق 
مركز و أبواب وموائد النقاشات سواء من قبل بعض الجهات والكيانات الحكومية )مثل وازرة االتصاالت ووازرة العدل، 

  ومباد ارته المستمرة )مثل مؤسسة عالم  المعلومات ودعم اتخاذ القرار(، أو حت  من قبل مؤسسات
المجتمع المدب 

  واحد(. 

كير  األساس  ألصحاب 
 –  ومشاري    ع القوانير  ُمنصب المبادراتوطيلة هذه السنوات، كان الي 

ً
عىل التأكيد عىل أن  – أوال

 حق لكل مواطن، مستندين عىل ما صدر عن الجمعية ال
 
عامة لألمم المعلومة حق وأن سهولة وحرية تداولها أيضا

( من وثيقة عالمية لحقوق اإلنسان، ومادتها التاسعة عشر الخاصة بحرية التعبير وما 1948) المتحدة منذ سبعة عقود
 مرورا، "فيةااستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغر "يندرج تحتها من 

 عىل المادة ذاتها وعىل ذلك اإلعالن مثل منظمة المادة  بمبادرات
 
  أنشئت بعد ذلك استنادا

، 19المنظمات الدولية الت 
 المادة 

 
ا   التصويت.  % من المصريير  الذين لهم حق98.1من الدستور المرصي الذي وافق عليه  68وأخير

تب   يشهدها العالم وما يي 
ات المتسارعة والمتالحقة الت  سياسية واقتصادية بل وعسكرية  تطوراتعليها من  ومع التغيير

، يجب إعادة تقييم رؤيتنا ألهمية حرية تداول المعلومات والحديث عنها من منظور أوسع يتناسب مع 
 
وحدودية أيضا

ات العالمية، فالمعلومات لم تعد مجرد حق تمنحه الدولة للمواطن أو تتحكم فيه بل ه  معير  رئيس   هذه التغير
 السبيل لمحاربة وأساس  ل

 
 وه  أيضا

 
ها عىل الحكم. ه  األساس الذي يجعل التوصل إل القرارات الصحيحة ممكنا

  قد ترص  باألمن القو 
. الفساد وعدم التسي  عىل األخطاء أو انتشار الشائعات الت    م 

ات فاعلية الحكومات باإلضافة إل تقارير التنافسية العالمية والفساد  والشفافية والتنمية البشرية وتشير قياسات ومؤرسر
الدولية إل أن الحكومات األكير شفافية تقوم بإدارة أفضل للحكم بغض النظر عن وضعية البلد االقتصادية أو السياسية 
أو حت  الجغرافية، كما أن هناك عالقة واضحة بير  ترتيب الدول من حيث التقدم ومستوياتها من حيث االنفتاح وتوفير 

 ت. المعلوما

وط وإمكانات التفكير لدى مجتمعاتها ومواطنيها وتحرم وال   ال تتيح المعلومات تضعف نفسها وتجهز عىل رسر
دول الت 

 قادمة عاجزة عن 
ً
ذاتها من التعرف إل بدائل وخيارات مختلفة للسياسات والرؤى، بل إنها تعد للمستقبل أجياال

  ظل غياب المعرفة والحقائق. فالدول القوية قو 
ء تحت المجهر وتدرك أن المنافسة ف   

ية بمعرفتها ألنها تضع كل سر
  أن تكون كل المعلومات مشاع فلكل قاعدة قطعا 

. لكن هذا ال يعت   باألمن القوم 
حجب المعلومة هو أكير ما يرص 

و   ط. استثناء ولكل مفهوم تعريف ورسر

ة تي      في 
  تواجه مرص، وانما وحرية تداول المعلومات يجب أال ُينظر إليها باعتبارها ترفا فكريا ف 

ايد فيها التحديات الت 
يجب النظر إليها باعتبارها أحد عناض حزمة من التوجهات الجديدة لبناء دولة حديثة. وهذا ما يعرضه الفصل األول 
كير  فيه عىل أهمية حرية تداول المعلومات وأثرها عىل التحول الديمقراط  وعىل مناخ 

 والذي ينصب الي 
ً
تفصيال

  ليعرض األطر المؤسسية والتشريعية األعمال، و 
  الفصل الثاب 

كيف طبقته بعض الدول لمكافحة الفساد، ثم يأب 
، ويتطرق الفصل الثالث إل أنواع اإلفصاح عن المعلومات 

 
 أو منعا

 
  تحيط بحرية تداول المعلومات دفعا

والثقافية الت 
وطوأركان تداولها، وما هو مستوى اإلفصاح المطلوب فيما يتعلق با  ه. لمعلومات الخاصة باألمن القوم  وما رسر

                                                            
  مرص: نحو تفعيل الحق الدستوريهذا الفصل هو مقدمة لتقرير  *

   لصادر عن مبادرةا حالة المعلومات ف 
 
ة ف اإلصالح العرب   وبصير

 .2015حزيران /يونيو
 لمركز المرصي لبحوث الرأي العاما **

http://www.arab-reform.net/ar/node/938
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  تداول 
أما الفصل الرابع فيستعرض استطالع للرأي أجراه فريق العمل مع مجموعة من النخبة المصرية لمعرفة أري  هم ف 

، كما    مرص ونتائج مقابلتير  متعمقتير  تم إجراؤهما مع مجموعة من اإلعالميير  ومجموعة من الباحثير 
المعلومات ف 

  شملها التقرير.  الوزارات اناتمقابلة تم إجراؤهم مع مستخدم  بي 25لفصل نتائج يعرض ا
  الت 

  عدد من 
  الفصل الخامس والسادس، نرصد حالة المعلومات ف 

الخدمية وغير الخدمية من خالل دارسة  الوزاراتوف 
  كل وازرة من خالل تقييم مدى إتاحة المعلومات عىل موقع

، ثم يتم تحليل جانب من عرض المعلومات ف   
وب  ها اإللكي 

جانب الطلب من خالل مقابالت مع الجهات والمواطنير  المستفيدين من هذه المعلومات لتحديد مدى كفاية 
 للفجوة بير  العرض والطلب عىل 

ً
المعلومات المتاحة لهم وكذلك تقييمهم لجودتها. ثم يعرض الفصل تحليال

اعدة أصحاب القرار والمسؤولير  عن إصدار قانون لحرية تداول المعلومات الخاصة بكل وازرة. وكمحاولة لمس
  عملية إتاحة 

  تواجهها مرص ف 
  الفصل السابع ملخصا للتحديات الت 

المعلومات وتطبيقه بشكل ملموس، يأب 
  أكير شفافية وفعالي

  نأمل أن تدفع مرص إل فضاء معلوماب 
حات الت   بالتوصيات والمقي 

ً
 ة. المعلومات ومحمال
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ي للوصول إىل المعلومات: قانون شكلي أم مكسب ملموس؟
 
 القانون األردب

 *م عسافانظ

 

 مقدمة
قة المتبادلة بير  

ّ
  فقط الحصول عليها، بل هو أبعد من ذلك: إنه َيرُمز إل الث

  الوصول إل المعلومة ال يعت 
 الحق ف 

ّ
إن

 ليس هناك ما تخفيه، الحكومة والشعب. فعندما تتيح 
ْ
ثِبت للناس أن

ُ
الحكومة المعلومات؛ فإنها تبيرّ  استعدادها أن ت

  الشفافية 
  مسألت 

 ذا أهمية ف 
 
 الوصول إل المعلومات أمرا

ُّ
وأنها تقوم بعملها: العمل لصالح مواطنيها. كذلك ُيعد

 .والفساد

أن صادقت عىل العديد من االتفاقيات الدولية ولدى األردن قانون يتيح حرية الوصول إل المعلومات، وذلك بعد 
 :ومنها
  اإلعالم وحرّية الّرأي  32الميثاق العرب   لحقوق اإلنسان، الذي تنّص مادته  

عىل: "يضمن هذا الميثاق الحّق ف 
يها ونقلها إل اآلخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للح

ِّ
  استقاء األنباء واألفكار وتلق

، وكذلك الحق ف  دود والتعبير
 ."الجغرافية

  ذلك المادة  
. 19العهد الدول  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما ف    حرية التعبير

: "لكل إنسان الحّق ف 

وب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إل آخرين دونما اعتبار    التماس مختلف ض 
ويشمل هذا الحق حريته ف 

  أو بأّية وسيلة أخرى يختارهاللحدود، سواء عىل شكل شفه  أو مكتوب أو م
  قالب فت ِّ

 ."طبوع أو ف 
  ن عامة  10المادة

ِّ
  تنص عىل: "اعتماد إجراءات أو لوائح تمك

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، الت 
الناس من الحصول، عند االقتضاء، عىل معلومات عن كيفية تنظيم اإلدارات العامة وأشغالها وعمليات اتخاذ 
ِهم عامة الناس، مع إيالء المراعاة الواجبة لَصون 

ُ
  ت

القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية الت 
 ."ُحرمتهم وبياناتهم الشخصية

  طريقِة صياغة الحكومة األردنية لقانون ضمان حق الحصول 
 ثمة أخطاء جسيمة ف 

ّ
ورغم هذه االتفاقيات الدولية، فإن

  التعديالت الدستورية لعام 2007عىل المعلومات لعام 
  ضمان حرية الحصول عىل المعلومات ف 

  ذلك الفشل ف 
، بما ف 

2011.  

 القانون الحال  وعيوبه. ثّم 
ً
  األردن، تتحرى هذه الدراسة بداية

  استقصاٍء لحالة حّق الحصول عىل المعلومات ف 
وف 

  إظهار 
  البارزة ف 

 فاعلة تحاول  ستعرض أنشطِة ثالٍث من منظمات المجتمع المدب 
ٌ
ها جهات

ّ
اإلرادة الشعبية. حيث أن

  
ات الت    يجب تجاوزها أثناء العمل، والتغيير

حديات الت 
ّ
ختتم الدراسة بلمحة عامة عن الت

ُ
جاهدة تحسير  الوضع. وت

 مع معايير المجتمع الدول  فيما يتعلق بالوصول إل المعلومات
 .يجب أن تتّم عىل القانون ليتماسر

ي يفِرضها القانون الحاىلي القيود القانون
 ية والعملية الت 

لمان عام    الي 
  الحال  للحصول عىل المعلومات ف 

ِقرَّ القانون األردب 
ُ
تحت عنوان "ضمان الحق  47، القانون رقم 2007أ

 عن إجراءات الوصول إل المعلومات، 
ً
  عدة مواد من القانون، فضال

  الحصول عىل المعلومات". وُيظهر التحقيق ف 
ف 

ض ضمان حّرية الوصول إل المعلوماتعد   تعي 
 من العوائق الت 

 
 .دا

وع، دون  7المادة  وعة أو سبٌب مشر  مشر
ٌ
من القانون تنصُّ عىل أن تكون لدى طاِلب الحصول عىل المعلومات مصلحة

  الحصول عىل المعل
ح القانون األردنيير  فقط الحّق ف 

َ
 عىل ذلك، يمن

ً
وعة". عالوة  تحديد معت  كلمة "مشر

 
ومات، عاجزا

  األردن. وكذلك، نصت الفقرة )د( من المادة 
ي َ  9عن جعل هذا الحق يمتد ليشمل كّل من يعيش ف 

َ
: "ُيعت عىل ما يىل 

 بالرفض"، وهو ما يتعارض مع مبدأ الكشف األقىص للمعلومات الذي 
 
ة المحددة قرارا

ّ
االمتناع عن الّرد ضمن المد

 في  
ّ
  حير  أن

، وهو وقت  30ة الّرد عىل طلب الحصول عىل المعلومات قد ُحِددت ب  وضعته األمم المتحدة. ف 
 
يوما

للمسؤولير  الحكوميير  إمكانية َرفض طلب الحصول عىل المعلومات إذا ما كانت  13وتتيح الفقرة )أ( من المادة  طويل،

                                                            
 مدير مركز عمان لدراسات حقوق االنسان *
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 بموجب قانون حماية أرسار الدولة 
ً
ة عتي  َمحميَّ

ُ
ب الوصول إليها ت

َ
  ُيطل

  1971( لعام 50ووثائقها رقم )الوثائق الت 
. وف 

 قانون حماية أرسار الدولة ووثائقها العقبة األكي  أمام تطبيق قانون الحصول عىل المعلومات
ُّ
 .الواقع، يعد

الذي يتوسط بير  المتقدمير  والمؤسسات  المعلومات،ويتم تقييم طلبات الحصول عىل المعلومات من ِقبل مجِلس 
  تملك المعلومات المط

 هذه التقارير ليست الت 
ّ
لوبة. ُيطلُب من المجلس ِوفق نصِّ القانون إصدار تقارير دورية. إال أن

 للعامة، ويتم إرسالها إل مجلس الوزراء فقط. كما ُيطاِلب القانون جميع المؤسسات باستكماَل فهرسة المعلومات 
ً
متاحة

م الصحفيير  أو المواطنير   والوثائق الموجودة لديها وتنظيمها وتصنيفها، وهو أمٌر لم يحدث
ُّ
 حاالت تقد

ّ
حت  اآلن. إن

 قرارات المجلس غير ُملِزمة ألولئك الذين 
ّ
  المقام األول، إل أن

. ويعود هذا، ف 
 
بشكوى إل مجلس المعلومات قليلة جدا

 .يرفضون تقديم المعلومات لطالبيها

ي األردنية: رفع الوعي من خالل التدريب وحش
 
 د التأييد والضغطمنظمات المجتمع المدب

، حيث قامت بعدد من األنشطة الرامية 
 
 خاصا

 
  األردن هذا الموضوع اهتماما

  ف 
 من منظمات المجتمع المدب 

ٌ
أولت ثالث

  والمسؤولير  
حاٍت لتعديله، وكذلك تدريب الصحفيير  ومجموعات المجتمع المدب  إل تعزيز أهمية القانون ووضع مقي 

 .الوصول إل المعلومات الحكوميير  عىل حقوقهم وإجراءات

، شملت 
 
 وإقليميا

 
أقامت إحدى هذه المنظمات، مركز عّمان لدراسات حقوق اإلنسان، دورات تدريبية متخصصة، محليا

  هذه التدريبات أكير من  40أكير من 
  قطاع اإلعالم، وشارك ف 

إعالم   300دورة تدريبية للصحفيير  والجهات الفاعلة ف 
. وقد تّم توجيه هذه الدورات التدريبية من أجل زيادة الوع  بقوانير  الحصول عىل 2005عام دولة عربية منذ  18من 

  .المعلومات ومحاكاة جلسات استماع المحكمة

  الحصول عىل المعلومات بير  
ذ بنجاح برنامج متخصص حول الحّق ف 

ِّ
ف
ُ
بدعم مال  من  2009-2008إضافة إل ذلك، ن

ق أوسطية.  اكة الشر   الدورة األول مبادرة الشر
، حيث شارك ف  نامج دورتير  تدريبيتير  ن الي   وامرأة من عدة  30وتضمَّ

ً
رجال

؛ أّما الدورة الثانية فقد شَملت   
 يومية وأسبوعية،  12مؤسسات إعالمية ووزارات ومنظمات مجتمع مدب 

ً
صحيفة

  األردنية، 
  الجامعات ومؤسسات حكومية، ومراكز إعالمية، إل جانب منظمات المجتمع المدب 

وأقسام اإلعالم ف 
  من قبل لجنة 

نامج، إضافة إل ذلك، مراَجعة قانونية لقانون الحصول عىل المعلومات األردب  ن الي  المحلية. وقد تضمَّ
اف مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان. حيث ُعقدت أربعة اجتماعات لمناقشة القانون ومراجعته،  متخصصة، وبإرسر

مت اللجنة توِصيا
َّ
ويجية لمدة وقد ت العديد من النقاط الي  شرِ

ُ
، ن
 
ا   تعديالت القانون. أخير

ها إل مجلس النواب للنظر ف 
َ
ت

  الصحف المحلية:  
 .السبيلو الغد، و الدستور، و صحيفة الرأي، كأسبوع ف 

ِضح من زيادة التغطية
َّ
ق بحّق الحصول عىل المعلومات، كما يت

ِّ
نامج إل رفع الوع  العام المتعل اإلخبارية اليومية  أدى الي 

نامج،    الي 
 إل ذلك، فمشاركة ممثلير  رسمير  عن المؤسسات الحكومية ف 

ً
لموضوع الحصول عىل المعلومات. إضافة

  والصحفيير  
 الجهود المبذولة لجمع منظمات المجتمع المدب 

ّ
زت قدرتهم عىل التأثير عىل صانىع  القرار. كما أن

عزَّ
 .تعاونوممثىل  الحكومة أّسست لمزيد من ال

، تدريب المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع  ويواصل مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان منذ ذلك الحير 
  إلطالِعهم عىل القانون والجهود المبذولة لحشد التأييد والضغط من أجل تعديله، كما يستمر المركز بتدريب 

المدب 
  الحصول عىل المعلومات

 .الصحفيير  عىل حقوقهم ف 

ورشات عمل تدريبية لممثىل  وسائل اإلعالم  2007ل، فقد عقد مركز حماية وحرية الصحفيير  منذ عام وبالمث
  تركيب الفتات، ضمن الوزارات، 

والمؤسسات الحكومية لتقديم القانون وحشد التأييد من أجل تعديله. كما ساهم ف 
  طلب المعلومات ِوفق القانون، وقد أصدر بد

ِه ف 
ّ
ف الجمهور بحق عرِّ

ُ
عٍم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، المبادئ ت

  المؤسسات العامة
 .التوجيهية لضمان تطبيق حّق الحصول عىل المعلومات ف 

 عن مسألة الوصول إل المعلومات، ونظم ورشة عمل تدريبية 
 
من جانبه، نشر مركز القدس للدراسات السياسية كتابا

  عام 
 . كما عقد الم2014حول الموضوع ف 

ً
 مائدة مستديرة حول تفعيل حّق الحصول عىل المعلومات، إضافة

 
ركز أيضا

حة عىل القانون الحال  
 .إل ورشة عمل حول الوع  بالحقوق والتعديالت المقي 

ية المعلومات در أكي  من حرِّ
َ
 اإلصالحات المطلوبة لتحقيق ق

ن الجميع من الوصول إليها 
ّ
  يمك

ورة التحديث توفير المعلومات عىل أساس استباف  ب هذا بالرص 
َّ
بسهولة. ويتطل

قابة عىل  رية والرَّ عتي  ثقافة السِّ
ُ
  الوقت الراهن ت

ظم الوصول إل المعلومات. وف 
ُ
المستمر للمعلومات المفهرسة وكذلك ن
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  تغيير هذا الوضع
 المعلومات داخل المؤسسات الحكومية العقبة الرئيسية أمام إتاحة الوصول إل المعلومات. ويقتىص 

  تعديل عدد من القوانير  األردنية لتتوافق مع 
إلغاء أو تغيير محتوى قانون حماية أرسار الدولة. وعىل نطاق أوسع، ينبىع 

 ،   الوصول إل المعلومات والتعبير عنها. يشمل هذا قانون المطبوعات والنشر
المعايير الدولية لحّرية الّرأي والحّق ف 
هاوقانون العقوبات، وقانون اإلذاعة وا  .لتلفزيون، وغير

   
 تعيير  مسؤول عن الحصول عىل المعلومات ف 

ّ
وفيما يتعلق باألبعاد الَعملية إلجراءات الحصول عىل المعلومات، فإن

 للتعاون مع طالت   الحصول عىل المعلومات، أمٌر 
 مؤسسة عامة، يمتلك تعليمات واضحة يقدمها لجميع المسؤولير 

كلِّ
وري لتبسيط اإلجراءات. وبدور    ض 

  مجال تطبيق قانون ضمان الحّق ف 
ل التدريب المتخصص للعاملير  ف  ه يسهِّ

  المؤسسات الحكومية 
  إتمام عملية تصنيف المعلومات ف 

 اإلرساع ف 
 
  أيضا

الحصول عىل المعلومات هذا األمر. كما ينبىع 
 .من أجل تسهيل الوصول إليها

وي يبير  مدى تطبيق ا
َ
  كل مؤسسة، كما يجب أن يشمل حّق الحصول ويتوجب عىل الحكومة إعداد تقرير سن

لقانون ف 
 أن يِتمَّ إلغاء الرسوم المفروضة عىل طلبات الحصول عىل 

 
  أيضا

  األردن. وينبىع 
عىل المعلومات جميع المقيمير  ف 

هم
ّ
  حال ُحِرموا حق

 إل تشجيع الصحفيير  والمواطنير  عىل الطعن ورفع الدعاوى أمام المحاكم ف 
ً
   المعلومات. إضافة

ف 
 .الحصول عىل المعلومات

  الحصول عىل 
  من أجل العمل عىل إصدار تقارير َسنوية عن حالة الحّق ف 

 السىع  لبناء قدرات المجتمع المدب 
ّ
، إن

 
ا وأخير

  
  األردب 

 للمجتمع المدب 
ّ
. إن   األردن أمٌر يستحق االهتمام، إذ يقترِص دوره حت  اآلن عىل رفع مستوى الوع 

المعلومات ف 
  زيادة حّرية الحصول عىل دوٌر ح

  َرْصد الحصول عىل المعلومات وتقييمها، األمر الذي ُيسِهم ف 
  يضطلع به ف 

قيق 
 .المعلومات

 استنتاج
  األردن، رغم إقرار قانون عام 

  تدفق المعلومات من اإلدارات الحكومية إل 2007لم ُيالحظ ف 
، وجود اختالف كبير ف 

. وأحكام القا ، الصحفيير  والمواطنير    الوصول إل المعلومات. بهذا المعت 
نون، لألسف، ال تحقق المبادئ الدولية ف 

  السىع  من أجل ضمان الحصول عىل المعلومات. عالوة عىل ذلك، لم يكن 
 ف 
 
 ملموسا

 
 مكسبا

ّ
فالقانون شكىل  وال ُيعد

  تمَّ 
  التعديالت الدستورية الت 

  الحصول عىل المعلومات ف 
  عام هناك نصٌّ واضح للحّق ف 

. فرغم 2011تنفيذها ف 

صديق عىل العهد الدول  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية األمم المتحدة  2007وجود قانون عام 
َّ
والت

؛ ال يزال  م العرب  
َ
  العال

  هو األول من نوِعه ف 
 القانون األردب 

ّ
لمكافحة الفساد والميثاق العرب   لحقوق اإلنسان، ومع أن

ويل لنقطعه. لقد حان وقت اعتماد بنية تحتية قانونية ومؤسساتية أفضل من أجل ضمان حّرية الوصول هناك طريق ط
 إل المعلومات. 
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ي فلسطي   
 
 *واقع حق الحصول عل المعلومات ف

عصام حج حسير  
** 

ي الواقع 
 
ي فلسطي    القانوب

 
 لحق الحصول عل المعلومات ف

  لم تتم المصادقة عىل 
وع حق الحصول عىل المعلومات الفلسطيت  حت  اللحظة، عىل الرغم من تداول مسوداته  مشر

   2005منذ أكير من عشر سنوات، ما بير  المجلس التشريىع  عام 
  لتطويره ف 

 بمبادرات مؤسسات المجتمع المدب 
 
مرورا

 .2015و 2013و 2010األعوام 

، فه  سواء كانت    فلسطير 
أردنية أو مصرية أو فلسطينية، فإنها لم تتطرق بشكل مبارسر لحق أما التشريعات السارية ف 

ها أو توضيح القيود والعقوبات عىل    يمكن توفير
الحصول عىل المعلومات، بل إن الغالب فيها هو تحديد المعلومات الت 

  العديد منها كقانون العقوبات، والقوانير  الخاصة باإل 
ت بكثافة ف    انتشر

، تقديم المعلومات، والت  عالم والطبع والنشر
ها.   والقوانير  الخاصة بالمؤسسة األمنية والعسكرية وغير

  الم  ادة 
  الق  انون األس  اس  ف 

، كم  ا ورد ف  : "ال مس  اس 19إال أنه  ا وبك  ل تأكي  د ل  م تخ  ُل م  ن م  واد تتعل  ق بحري  ة ال  رأي والتعب  ير

  التعب  ير ع  ن رأي  ه ونشر  ه ب  القول أو الكتاب  
ة أو غ  ير ذل  ك م  ن وس  ائل التعب  ير أو الف  ن م  ع بحري  ة ال  رأي، ولك  ل إنس  ان الح  ق ف 

 مراعاة أحكام القانون". 

  قانون المطبوعات والنشر رقم 
منه عىل أن حرية الصحافة تشمل  ما  4المادة  نّصت حيث ،1995لعام  9أو ما ورد ف 

: "إطالع المواطن عىل الوقائع واألفكار واالتجاهات والمعلومات عىل المستوى المحىل  والعرب    ، يىل   واإلسالم  والدول 
  تهم المواطنير  من 

وإفساح المجال للمواطنير  لنشر آرائهم، والبحث عن المعلومات واألخبار واإلحصائيات الت 
  حدود القانون، وحق المطبوعة الصحفية ووكالة األنباء 

ها والتعليق عليها ف  مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشر
  إبقاء 

  ف 
  يتم الحصول عليها سرية إال إذا قّررت المحكمة غير ذلك والمحرر والصحق 

مصادر المعلومات أو األخبار الت 
 للعدالة، وحق المواطنير  واألحزاب 

 
أثناء النظر بالدعاوى الجزائية لحماية أمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقا

  التعبير عن ا
  مجاالت نشاطاتها السياسية والمؤسسات الثقافية واالجتماعية والنقابات ف 

لرأي والفكر واإلنجازات ف 
 المختلفة من خالل المطبوعات". 

  المادة 
  المقابل كانت القيود أوسع، فقد جاء ف 

:  37وف   ما يىل 
 من القانون السابق أنه ُيحظر عىل المطبوعة أن تنشر

طة وقوات األمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أ -1  و تحركاتها أو تدريباتها. أي معلومات سرية عن الشر
2-  .

 
  تشتمل عىل تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانونا

 المقاالت والمواد الت 
  م    ن ش    أنها اإلس    اءة إل الوح    دة الوطني    ة أو التح    ريض ع    ىل ارتك    اب الج    رائم أو زرع األحق    اد وب    ذر  -3

المق    االت ال    ت 
 د المجتمع. الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بير  أفرا

  ومجلس وزراء السلطة.  -4
 وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطت 

  ُيقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.  -5
 المقاالت أو األخبار الت 

ار بسمعتهم.  -6   من شأنها اإلساءة لكرامة األفراد أو حرياتهم الشخصية أو اإلض 
 المقاالت أو األخبار الت 

 والمقاالت والصور المنافية لألخالق واآلداب العامة. األخبار والتقارير والرسائل  -7
ه بمقتىص  أحكام هذا القانون.  -8  ُيمنع إدخال المطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما ُحِظر نشر

  رق   م 
  ق   انون العقوب   ات األردب 

   1960لس   نة  16أم  ا ف 
 م   ن الم   واد ال   ت 

 
  الفلس   طينية، فق   د احت   وى ع   ددا

  األراض 
الس   اري ف 

ام ب منه   ا م   ا يح   ول دون بقاءه   ا مكتوم   ة بحج   ة إالت   دفق الح   ر للمعلوم   ات. وه   و يعاق   ب م   ن يق   دم معلوم   ات يج   ب االل   ي  
  حيازته بعض الوث ائق أو المعلوم ات...، فأبلغه ا أو  126سالمة الدولة. فقد نّصت المادة 

من القانون عىل أنه: "من كان ف 
وع؛ ُعوِقب باألشغال المؤقتة مدة ال تقل عن   عشر سنوات". أفشاها دون سبب مشر

                                                            
اهة والمساءلة  * .  -تم إعداد هذه الورقة باالستناد إل تقارير "االئتالف من أجل الي     فلسطير 

 
 أمان" حول واقع حق الحصول عىل المعلومات ف

اهة والمساءلة مدير  **   "االئتالف من أجل الي  
 
 أمان" -العمليات ف
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  يج  ب أن ت  بق  مكتوم  ة، 
 للمقص  ود م  ن المعلوم  ات ال  ت 

 
 ومح  ددا

 
 واض  حا

 
  ه  ذه الم  ادة أنه  ا ل  م تتض  من تعريف  ا

واإلش  كالية ف 
ة م  ن المعلوم  ات تح  ت ه  ذا العن  وان، واس  تغاللها النته  اك حري  ة اإلع  الم   إلدخ  ال مجموع  ات كث  ير

 
مم  ا يف  تح الب  اب واس  عا

 وتقييده. 

 قانون حق الحصول عل المعلومات إقرارمحاوالت 

  2005المحاولة األوىل 
 ع ام  

ة بير 
  الفي 

محاول ة إلع داد ق انون ح ق الحص ول ع ىل المعلوم ات، س اهمت ك ّل م ن: الهيئ ة  2005و 2004ظهرت ف 
اهة والمساءلة   ذت حم الت  –المستقلة لحقوق اإلنسان، واالئتالف من أجل الي  

ِّ
ف
ُ
  تط ويره، ون

ض غط أمان، بشكل كبير ف 
  المجل    س التش    ريىع  

ومن    اضة بالشر    اكة م    ع الملي    دين له    ذا الق    انون م    ن وزراء وأعض    اء برلم    ان لل    دفع باتج    اه مناقش    ته ف 
  نيس اننأبريل م ن ع ام 

ة المنعق دة ف    دورت ه الع ارسر
  ف 
. وقد ن اقش المجل س التش ريىع  الفلس طيت   

ح  2005الفلسطيت  مق ي 
م م ن 

ّ
عض و المجل س التش ريىع  آن ذاك عب د الفت اح حماي ل، وت م إق راره ب القراءة قانون حق الحصول عىل المعلوم ات الُمق د

لمانية لمناقشته ووضع مالحظاتها عليه.   العامة وإحالته إل اللجان الي 

  أوص  لت حرك  ة حم  اس إل الحك  م، 
، وال  ت    فلس  طير 

ك  ان ذل  ك الع  ام ه  و ع  ام االنتخاب  ات التش  ريعية والرئاس  ية الجدي  دة ف 
خ ذت م ن  ونتيجة لظروٍف داخليةٍ 

ُّ
وخارجيٍة متعلق ة بالض غط ع ىل الحكوم ة الفلس طينية والرئاس ة، وق راراٍت وإج راءاٍت ات

ى المانح    ة للس    لطة الوطني    ة، وممارس    ات إرسائي    ل؛ انج    ّرت فلس    طير  إل انقس    ام س    ياس  ب    ير  الض    فة  قب    ل ال    دول الك    ي 
 ل م تخ رج من ه ح ت  اآل

 
لماني ة نفق ا ن. وب  ه ذا ل م ي َر مشر وع ه ذا الق انون الن ور قب ل الغربية وقطاع غ زة، ودخل ت التجرب ة الي 

 انتهاء والية المجلس التشريىع  السابق. 

  2013المحاولة الثانية 
  ممارس  ة ض  غوطها ع  ىل القي  ادة 

  وبع  ض الجه  ات الرس  مية كهيئ  ة مكافح  ة الفس  اد ف 
اس  تمرت مؤسس  ات المجتم  ع الم  دب 

عدة جه  ات مختص  ة محلي  ة ودولي  ة، وق  د ت  ّم تط  ويره الفلس  طينية، وعمل  ت ع  ىل تط  وير مشر  وع الق  انون م  رة أخ  رى بمس  ا
 ، وقامت هيئة مكافحة الفساد برفعه لمجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه. 2013عام 

  إخراج القانون من األدراج ومن بينها
 :وقد ساهم عدد من األسباب ف 

، كمواقع التواصل االجتماع   -  
وب  ، وذلك نتيجة لما محاولة السيطرة عىل الفضاء اإللكي   

وب  واإلعالم اإللكي 
  الحصول عىل المعلومات من جهة، واالستثناءات 

  من قيود لغياب قانون الحق ف 
يعانيه اإلعالم الفلسطيت 

  التشريعات األخرى سالفة الذكر. ونتيجة للتطور الهائل الذي يشهده 
والقيود الهائلة عىل ممارسة هذا الحق ف 

  
وب  ، وعدم القدرة عىل السيطرة عليها من قبل الجهات قطاع اإلعالم اإللكي  ومواقع التواصل االجتماع 

 لفئات الجمهور، من خالل استثمار المساحة المتاحة عي  
ً
 ووصوال

 
ا  تأثير

الرقابية الرسمية، أصبح اإلعالم أكير
ت معلوم ات غير دقيقة هذه المواقع. ومن جانب آخر؛ ونتيجة لعدم السيطرة الرسمية عىل هذا الفضاء، انتشر

. وهو األمر الذي  قة، واتهامات تم تراشقها لتصفية حسابات سياسية نتيجة حالة االنقسام السياس 
ّ
أو غير موث

، أو إخراج مسودة قانون حق   
وب  اع القرار بدعم سّن قوانير  للسيطرة عىل الفضاء اإللكي 

ّ
  إقناع صن

ساهم ف 
 
 
 عىل تضييق هذه الحق من خالل القانون نفسه!  الحصول عىل المعلومات من األدراج والعمل الحقا

 
 ألسباب تتعلق بالشائعات المنتشر  -

ً
حول  ةاإلرادة السياسية لدى هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية: نتيجة

قضايا فساد مسؤولير  من جهة، ونتيجة النضمام فلسطير  التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
  اإلرادة السياسية لدى هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية   ومعاهدات ومواثيق أخرى. ظهر تحسن

كبير ف 
  تطويره ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 

إلخراج القانون من األدراج، والمساهمة بشكل فاعل وكبير ف 
ام باالتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.   عىل صعيد االلي  

 
 فإقرار القانون سيسجل إنجازا فلسطينيا

 
: إذ استمرت حمالت الضغط المباد -  

رات وحمالت الضغط المستمرة من قبل مؤسسات المجتمع المدب 
امات فلسطير   أمور والمناضة من قبل هذه المؤسسات بال انقطاع، إلقرار القانون، مستندة إل عدة   

ومنها الي 
، بعد االنضمام لالتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وغياب قانون إعالٍم معاض، وانتش ار الفساد السياس 

ونتائج التقارير والدراسات الدولية والمحلية الداعية إلقرار القانون، وعدم فاعلية المؤسسات الرقابية الرسمية 
  الكشف عن ممارسات فساد أو سوء استخدام الموقع والمال العام. 

 ف 
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  2014المحاولة الثالثة 
 م   ن هيئ   ة مكافح   ة الفس   اد، وبع   ض 

ا
؛ لتش   كيل تح   الف للعم   ل ع   ىل مراجع   ة دف   ع م   ا س   بق ك   ال  

مؤسس   ات المجتم   ع الم   دب 
الق     انون وتط     ويره، وتكثي     ف حم     الت الض     غط والمن     اضة إلق     راره، وإط     الق حم     الت توعوي     ة بأهميت     ه وأهمي     ة ممارس     ة 
  إقرار مشر وع الق انون ألك ير م ن ع ام وذل ك لع دة أس باب

  المماطلة ف 
، المواطن لهذا الحق. ولكن مجلس الوزراء استمر ف 

 منها: 

 االفتقاد إل مجموعات ضغط شعبية تدرك أهمية هذا القانون، وضعف الوع  المجتمىع  بأهميته.  -
-  . ل المجلس التشريىع 

ّ
 حالة االنقسام السياس  وتعط

  ظ  ل معارض  ة بع  ض ال  وزراء ودي  وان الرئاس  ة وبع  ض  -
ع  دم وج  ود إرادة سياس  ية علي  ا للمص  ادقة ع  ىل الق  انون، ف 

 قادة المؤسسة األمنية. 
  ممارسة الضغط إلقرار القانون.  -

 ضعف دور اإلعالم ف 

وع قانون حق الحصول عل المعلومات  ي مشر
 
 2014قراءة نقدية ف

"، وذلك الن  - ورة تعديل صيغة المادة الرابعة، باستخدام "تكلف المؤسسات الحكومية" بدال من "تعيرّ  ض 
  استحداث وظائف جديدة، سيؤدي ال مراجعة الهيكليا

ت االدارية لكل المؤسسات الحكومية، التعيير  يعت 
 االمر الذي قد يؤدي ال تعطيل انفاذ القانون. 

ورة - ، حيث تدل كلمة ل" التعريف لكلمة "معلومات ادارية" لتصبح "المعلومات االدارية""أ إضافة ض 
  ترغب المؤسسة ببيانها، وليس كافة المعلومات 

  االدارية لديها. معلومات عىل أن المقصود هو المعلومات الت 
ورة تعديل نص المادة الخاصة بسرية المصادر الصحفية لتنسجم مع المادة  - من قانون المطبوعات  4ض 

 .  والنشر
ف تحديدا،  - ورة مراعاة االجراءات السرية القضائية، مثل قضايا االحداث "االطفال" والقضايا الماسة بالشر ض 

 مراعاة لمصلحة هذه الفئات. 
ورة استبدال كلم - ورة تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن. فمصطلح ض  م" بكلمة "الطعن"، مع ض 

ّ
ة "التظل

 
ّ
  الدعاوى أمام المحكمة كجهة قضائية، وال ُيستخدم أمام الجهات اإلدارية. ذلك ان

الطعن ُيستخدم ف 
 .المفّوض العام هو جهة إدارية وليست قضائية

ورة التقليل من االستثناءات الواردة عىل الم -   يحق للجض 
طالع عليها، وخاصة فيما يتعلق مهور اال علومات الت 

 .بانتهاكات حقوق االنسان
  مسودة القانون،  -

ة ف  ورة الحد من استخدام مصطلحات المصلحة العامة والمصلحة الوطنية المنتشر نها أل ض 
  بتقديم المعلومات للجمهورلمصطلحات فضفاضة، قد تسمح باإلفالت من اال

ام القانوب   .ي  
ورة إعادة بناء الفصل الخامس المتعلق بالمفوضية العامة للمعلومات والمفّوض العام واألخذ بعير  االعتبار  - ض 

 .وضع معايير توظيف المفّوض وآليات مساءلته ومرجعيته الوظيفية، وتحديد صالحياته بصورة وافية
ورة النص عىل أن يكون تعيير  المفوّ  - والتشريعية، مع تمكير   ذيةالتنفيض العام بمشاركة من السلطة ض 

د منصبه وذلك تهاالمحكمة الدستورية العليا من إنهاء خدم
ّ
  تقل

  صحة تعيينه أو استمراره ف 
، أو النظر ف 

  مزاولة مهامه باستقالل وحياد 
 إلعطائه ضمانة أكي  ف 

  أحكام هذا القانون وعدم االكتفاء بعقوبة الغرامة -
ورة تشديد العقوبات عىل مخالق   .ض 

-   
  مف 

، ف   
  االطالع ووجوبالفصل الثاب 

عىل وجوب أن تقوم المؤسسة  6، نّصت المادة النشر  بادئ الحق ف 
  يستطيع 

  المسودة السابقة، يتعلقان بنشر اإلجراءات الت 
بنشر تقارير سنوية. وقد تم إسقاط بندين وردا ف 

بالمؤسسة العامة، ونشر مضمون أي قرار األفراد عىل أساسها التعّرف عىل السياسة العامة والمشاري    ع الخاصة 
 أو سياسة ذات عالقة بالشأن العام، وأسباب اتخاذ القرار واألهداف المرجوة منه. 

  الم  ادة  -
  المس  ودة الس  ابقة ع  ىل: "ال يج  وز إيق  اع أي  ة عقوب  ة  9ف 

  ل، نص  ت الم  ادة ف 
ِّ
ح  ول حماي  ة الموظ  ف المبل

  معلومات حول مخالفات أو ا
  المسودة عىل الموظف الذي ُيفسر

رتكب ضد القانون". وتم تعديلها ف 
ُ
نتهاكات ت

 ل المف ّوض الع ام بمعلوم ات ح ول مخالف ات أو انتهاك ات". وه ذا 
ِّ
الجديدة إل: "يجب حماي ة الموظ ف ال ذي ُيبل

  ل م  ن
ِّ
ه يح  رم الموظ  ف الُمبل   ل للمف  وض الع  ام، وبالت  ال  ف  إن التبلي  ل لغ  ير

ّ
  ل تك  ون فق  ط إذا بل

ِّ
  أن حماي  ة الُمبل

 يع  ت 
 الحماية. 

ض  يفت ع  ىل المس  ودة  40ذك  رت الم  ادة  -
ُ
أن مف  ّوض ع  ام المعلوم  ات ُيع  يرّ  م  ن قب  ل مجل  س ال  وزراء. وه  ذه م  ادة أ

الجدي    دة، واألس    لم أن ي    تم تعزي    ز اس    تقاللية المف    ّوض م    ن خ    الل جع    ل مرجعيت    ه وتعيين    ه م    ن قب    ل المجل    س 
 .  التشريىع 
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  الم    ادة  -
  س    ياق االس    تثن24ثّم    ة عمومي    ة ف 

  ف 
  ت    أب 

ض اإلفص    اح ع    ن بع    ض ، ال    ت 
َ
  ع    ىل أساس    ها ُي    رف

اءات، وال    ت 
المعلومات، حيث تشير إل أنه: "عىل الموظف المختص رفض الكشف عن المعلوم ات ذات الطبيع ة التجاري ة 
    ف 

ّ
  ي    ؤدي الكش    ف عنه    ا إل اإلخ    الل بح    ق المؤل

أو المالي    ة أو االقتص    ادية أو األبح    اث العلمي    ة أو التقني    ة، ال    ت 
  المس  ودة الس  ابقة ك  ان فيه  ا تحدي  د أك  ي  ُيب  ير  بش  كل واض  ح م  ا ه  والملكي  ة... ألي ش  خ

ك  ة". والم  ادة ف  ص أو رسر
ّعرف بأنها استثناء ويجب اإلبقاء عىل سّريتها. 

ُ
  يجب أن ت

 المعلومات الت 
  تري   د حج   ب المعلوم   ات، أن تح   ّول الطل   ب م   ن مؤسس   ة إل  29تس   مح الم   ادة  -

ح   ول الطع   ون للمؤسس   ات ال   ت 
 هدفها التهّرب من إعطاء المعلومة المطلوبة. أخرى بحجج مختلفة، 

 أن تكون العقوبة مالية عىل  -
ً
اقترصت العقوبات عىل غرامات مالية، وخلت من عقوبة السجن، فال ُيعقل مثال

 بإتالف سجالت أو دفاتر مدّون بها معلومات؛ ليتهرب من قضية فساد. ومن جهة ثانية كان من 
 
من قام عمدا

  تضّمنها 
  بنود العقوبات الت 

ض أن ُيحدد مقدار الغرامات ف  وع مالمفي  القانون؛ لُيتاح المجال لتقييمها أو شر
 تعديلها. 

 هيكلية المفوضية: ال وجود لمادة تتحدث بوضوح عن هيكلية المفوضية.  -

  2015المحاولة الرابعة 
  وهيئة مكافحة  2015خالل عام 

اكة بير  المجتمع المدب  تّمت مراجعة مسّودة القانون وتطويرها مرة أخرى، بالشر
  الحصول عىل المعلومات  الفساد ومجلس الوزراء. 

  هذه المراجعة تحالُف الحق ف 
  ف 
ل المجتمَع المدب 

ّ
حيث مث

وع القانون؛ إل عرضه   ممثىل  هذه األطراف لمراجعة مشر
  ُعِقدت بير 

". وقد أفضت اللقاءات الت   
ب  "تحالف خي 

مه لمكتب الرئيس للمصادقة للنقاش المجتمىع  العام، للحصول عىل التغذية الراجعة حول المسودة المطّورة قبل تقدي
  مجلس الوزراء من دراسة القانون بمسودته الجديدة، فإن بعض النقاط 

عليه. وعىل الرغم من انتهاء دائرة التشريعات ف 
  الحصول عىل المعلومات، وتبعيتها اإلدارية، ودرجة 

ما زالت محل جدل. وخاصة ما يتعلق بمفوضية الحق ف 
 استقالليتها، وصالحياتها. 

تخ   رج المس   ودة المعدل   ة م   ن الق   انون م   ن دي   وان مجل   س ال   وزراء إل دي   وان ال   رئيس للمص   ادقة عليه   ا ح   ت  اللحظ   ة.  ول   م
  
رات ودوافع غير منطقية، أبرزه ا اس تمرار معارض ة بع ض المس ؤولير  وبع ض ق ادة المؤسس ة األمني ة إلق رار الق انون ف  لمي 

. هذا من جهة، ومن جهة أ خرى، تخ ّوف بع ض المس ؤولير  م ن اس تغالل الق انون لتص فية ظل استمرار االنقسام السياس 
ّ الكتم    ان. سياس    ية كان    ت أو متعلق    ة بق    رارات اقتص    ادية ومص    الح اس    تثمارية  الحس    ابات السياس    ية أو لكش    ف قض    ايا ط 

  السلطة. 
 للمتنفذين ف 

"، مس  تمرّ   
ب    الحص  ول ع  ىل المعلوم  ات "تح  الف خ  ي 

، وم  ن خ  الل تح  الف الح  ق ف   
  الض  غط ح  ت   إن المجتم  ع الم  دب 

ف 
  م  ن ع  ام 

" م  رة أخ  رى بقي  ادة ك  لٍّ م  ن أم  ان ومرك  ز م  دى، 2015اللحظ  ة. وخ  الل النص  ف الث  اب   
ب  ، ت  م تفعي  ل "تح  الف خ  ي 
 للنقاشات والحوارات الداخلية ألعضاء التحالف تّم التوصل إل

 
 :أنه واستنادا

 
 إلقرار القانون.  -

ً
 ال بد من تكثيف حمالت الضغط وباستمرار، وصوال

"، وف تح العض وية في  ال  -  
ب  ،ب د م ن مأسس ة "تح  الف خ ي  وبش كل خ اص م  ن  ه للمزي د م ن منظم ات العم  ل األه ىل 

 .  اإلعالميير  واألكاديميير 
-   

ي ف  ، لكس   ب المزي   د م   ن ال   زخم الجم   اهير ال ب   د م   ن تعزي   ز الثقاف   ة المجتمعي   ة نح   و أهمي   ة الق   انون للم   واطنير 
  تعزي  ز عملي  ات الض  غط م  ن جه  ة، ورف  ع وع  الم  واطنير  بموض  وع 

  الحص  ول ع  ىل المعلوم  ات، وأث  ره ف 
الح  ق ف 

 ممارسة المساءلة المجتمعية من جهة أخرى. 
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ي لبنان: نظرة عامة
 
ي الوصول إىل المعلومات ف

 
 الحق ف

 *رونالد بركات

  
  ص     وفيا عاص    مة بلغاري    ا ف 

  االط    الع" ف 
طِل    ق الي    وم الع    الّم  ل      "الح    ق ف 

ُ
وتزاي    د ع    دد ال     دول  .2002أيلولنس    بتمي   28أ

 يه، 
ّ
 م ن تفش

ّ
 الزدياد أهمية هذا الحق كوسيلة فاعلة لكشف الفس اد والح د

 
قت عليه، نظرا

ّ
  صد

والمنظمات والهيئات الت 
  الحص   ول ع   ىل معلوم   ات م   ن 

ولت   أمير  الش   فافية المطلوب   ة للمحاس   بة، وك   ذلك لرف   ع ال   وع  الع   الّم  ح   ول ح   ّق األف   راد ف 
  األنظمة الديموقراطيةالمؤسسات الحكومية، وتكريسه ك

 .حٍق من حقوق اإلنسان األساسية ف 
 

  الحص ول ع ىل المعلوم ات، 
  االستعالم؛ أي ح ق الم واطنير  ف 

، األول: الحق ف    االطالع إل قسمير 
، ينقسم الحق ف 

 
عمليا

  م ن ش أنها إتاح ة المراقب ة والمس اءلة. والقس م الث 
  ت وفير اآللي ة للحص ول ع ىل المعلوم ات ال ت 

  إع  الم مم ا يع ت 
: الح ق ف   

اب 
  
  استعمال وسائل التعب ير كله ا ل تلق 

  النشر والتعبير عن اآلراء واألفكار ونشر المعلومات، وهذا يعت 
؛ أي الحق ف  المواطنير 

ها من دون أية عوائق  .المعلومات واألفكار الجديدة ونشر
 

  المادة 
  ف 
، كفل الدستور اللبناب 

 
 دت ب دورها منه حرية إبداء الرأي والت 13لبنانيا

ّ
 دولي ة ع دة، أك

 
، وأب رم لبن ان نصوص ا عب ير

 العالّم  لحقوق اإلنسان الذي تنّص الم ادة 
َ
ع اإلعالن

ّ
من ه ضاح ة ع ىل ه ذا األم ر، إض افة إل أن  19عىل هذه الحرية، ووق

م بمواثي    ق منظم    ة األم    م المتح    دة واإلع    الن ال ع    الّم  مقدم    ة الدس    تور بع    د الط    ائف أش    ارت ضاح    ة إل أن لبن    ان "مل    ي  
  م   ن الدول   ة لوض   ع األط   ر القانوني   ة الالزم   ة إلدخ   ال تش   ريعات ت   ؤّمن للبن   انيير  

ام الك   اف  ر االل   ي  
ّ
لحق   وق اإلنس   ان"، مم   ا ي   وف

  االط  الع والوص  ول إل المعلوم  ات الرس  مية. وع  ىل ال  رغم م  ن ذل  ك؛ ال ي  زال لبن  ان يفتق  ر إل ق  انون يح  دد سياس  ة 
الح  ق ف 

  مج    ال الحص    ول ع    ىل
 المعلوم    ات، وم    ا زال االتج    اه الرس    ّم  يمي    ل إل ع    دم إط    الع الم    واطنير  ع    ىل أي    ة الدول    ة العام    ة ف 

 .معلومات لها عالقة بالشأن العام
 

  االطالع.  2000فمنذ عام 
  اتجاه دفع الحكومات المتعاقبة إل اعتماد قانون يتيح الحق ف 

جرت محاوالت عدة ف 
  الوصول

إل المعلومات والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية "ال فساد"،  وكانت مبادرة الشبكة الوطنية لتعزيز الحق ف 
 من التذكير بأن اإلعالم هو القطاع 

ّ
  مجلس النواب. وال بد

ل ف  وع قانون ُسجِّ   انبثق عنها مشر
من أبرز المحاوالت الت 

  االطال 
ر للمواطنير  الحق ف 

ّ
  توف

ع ومعرفة آليات الوصول إل األكير حاجة إل إقرار القانون، وهو من أبرز الوسائل الت 
ها بتهم مختلفة مثل  ها وطرق المساءلة والمحاسبة، رغم وجود نص يعاقب صاحب المعلومات ونارسر المعلومات ونشر

 .القدح والذم

، وحماية مصادر  ها، وحماية اإلعالميير  ز أهمية أن يضمن القانون حقَّ الوصول إل المعلومات ونشر من هنا تي 
  انتظار إقرار هذا الحّق وفق قوانير  وآليات قابلة للتطبيق؛ يعط  الدستور  المعلومات والشهود 

 سواء. وف 
ّ
عىل حد

  هذا 
  االطالع عىل المعلومات. ويبق  عىل المواطن أن يعرف حقوقه ف 

ة، الحقَّ ف    المواطَن، بطريقة غير مبارسر
اللبناب 

 المؤسسات الخا
 
  الوصول إل الوثائق والمستندات، ليس المجال، وأن يطالب اإلدارات الرسمية، وأحيانا

صة، بحقه ف 
، واالطالع عليها

 
؛ بل تلك المرتبطة باألعمال اإلدارية والمالية العامة أيضا

 
 .فقط تلك المتعلقة به شخصيا

  الوصول إل المعلومات" ورئيس مجموعة العمل القانونية فيها 
كان رئيس مجلس إدارة "الشبكة الوطنية لتعزيز الحق ف 

  االط   الع، م   ع ع   دد م   ن الن   واب ا
ح ق   انون يت   يح الح   ّق ف   إل مجل   س الن   واب بمق   ي 

 
م رس   ميا

ّ
، ق   د تق   د لنائ   ب غس   ان مخي   ي 

أعض   اء مجموع   ة "برلم   انيون لبن   انيون ض   د الفس   اد" وه   م إل جان   ب األس   تاذ غس   ان مخي   ي  الن   واب: ياس   ير  ج   ابر، ولي   د 
ك لمجموع  ة م  ن خ  وري، عب  د ا حن  ا، إس  ماعيل س  كرية، ج  واد ب  ولس. وك  ان إ ح ه  ذا الق  انون نت  اج عم  ل مش  ي  نج  از مق  ي 

  الوص ول 
  إطار "الشبكة الوطنية لتعزي ز الح ق ف 

، التقوا جميعهم ف   
النواب والوزارات والنقابات وهيئات المجتمع المدب 

ح الق ان   سياق مصادقة لبنان عىل "اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد"، أب  مقي 
ون ع ىل جان ب  إل المعلومات"، وف 

 .كبير من األهمية من حيث المضمون ومن حيث الشكل

                                                            
 ال فساد -المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  *
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 من حيث المضمون
ح القانون المنجز إل تفعيله، هو حّق أساس  من حقوق اإلنسان،    الوصول إل المعلومات، الذي يسىع مقي 

 الحّق ف 
ّ
إن

ة أساسية لتأمير   ها، ويشكل ركير  رقابة المواطن عىل أعمال اإلدارة باإلعالم وبالمعرفة وباستقاء المعلومات ونشر
  
ومكافحة الفساد والوقاية منه، ولضمان الحكم الصالح واإلدارة الفعالة. فال ديموقراطية من دون معرفة وشفافية ف 

 .العمل العام

اماته وفق أحكام اتفاقية األمم ح قانون الحق بالوصول إل المعلومات بداية وفاء لبنان بالي    كما يشكل إنجاز مقي 
  وقع عليها عام 

ء-، ومشاركة لبنانية 2008المتحدة لمكافحة الفساد الت   
  تطّوٍر تشريىع   – ولو متأخرة بعض السر

ف 
ة، حيث أقّرت أكير من    الوصول إل  95عالّم  عىل مدى السنوات العشر األخير

دولة تشريعات خاصة بحق المواطن ف 
 ."المعلومات المعروف بقانون "حرية المعلومات

ح القانون فه  أما أ   :برز نقاط مقي 
  عمل  -

ز عىل الشفافية ف 
ّ
  تحتفظ بها اإلدارة، مما يحف

تعزيز قدرة المواطنير  عىل الوصول إل المعلومات الت 
  مكافحة الفساد والوقاية منه

 .اإلدارة ويدفعها إل أداء أفضل، ويساهم ف 
  الحصول عىل المعلومات، إضافة أداة قانونية جديدة بترصف النواب، لتعزيز صالحياتهم  -

هم ف 
ّ
الرقابية وحق

 .ومساءلة الحكومة عن أعمالها وقراراتها
  وتعزيز دور الصحافة  -

ورية للصحافيير  للقيام بعملهم االستقصاب  تسهيل تأمير  مصادر المعلومات الرص 
 .الرقاب   

 الشكل حيثمن 
  لبنان،

ه ف  ك قّل نظير
ح القانون الُمنجز هو نتاج عمل مشي   ُمقي 

ّ
  الوصول  إن

  إطار "الشبكة الوطنية لتعزيز الحق ف 
ف 

  
  تأّسست ف 

 – بمبادرة من مجموعة "برلمانيون لبنانيون ضد الفساد 2008نيساننأبريل  11إل المعلومات"، الت 
"LEBPAC " عدل"  –ال فساد" و"جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات  –و"الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية

كيير    ."مكتب لبنان –مبادرة سيادة القانون  –وبالتعاون مع "جمعية المحامير  والقضاة األمير
 

 :وأبرز ما تتمير  به هذه الشبكة هو تنّوعها، إذ تضّم 
 الفساد" وفرعها  -1

ّ
  منظمة "برلمانيون عرب ضد

ح القانون، هم أعضاء ف   من كتل مختلفة وقعوا مقي 
 
نوابا

، ومجموعة "ب  
  العمل التشريىع  اللبناب 

د عىل أهمية التعاون ف 
ّ
رلمانيون لبنانيون ضد الفساد". وذلك يؤك

اهة ومكافحة الفساد والوقاية منه وري لبناء نظام الي    .الرص 
وزارات مختّصة مختلفة: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، الداخلية والبلديات، العدل، المال،  -2

 
ّ
  الصياغة القانونية عىل جهود سا االقتصاد والتجارة. وال بد

بقة، ال سيما مسودة من التنويه إل أننا ارتكزنا ف 
  
  الوصول إل المعلومات قبل توليه وزارة الداخلية  القانون الت 

عمل عليها الوزير زياد بارود، عن الحق ف 
  االطالع" الذي أنجزه مكتب وزير 

وع القانون حول "حق المواطن ف  الدولة لشؤون التنمية والبلديات، ومشر
 .اإلدارية

  المعنية، وه  عديدة ومتنوعة، وتّم ذكرها أعاله -3
 .نقابات المهن الحّرة وهيئات المجتمع المدب 

كيير   -4 ة الدولية المقارنة، من خالل جمعية المحامير  والقضاة األمير   الخي 
مبادرة سيادة القانون.  –التعاون ف 

ة القانون رت هذه الهيئة الخي 
ّ
ية المقارنة من خالل اختصاصيير  لبنانيير  ودوليير  لزيادة التوعية وقد وف

 .والتثقيف والحّض عىل التمّسك بهذا الحق وممارسته

 :كما يمكن إجمال أبرز فعاليات الشبكة

 من خالل مجموعة العمل القانونية -
  
َح  قانون؛ األول عن الحق ف 

 العمل عىل صياغة ُمقي َ
ُ
  أدراج المجلس  الوصول إل المعلومات، والذي أ

نِجز ولكن ظّل ف 
لمانية حيث 2012النياب   لغاية سنة  ، وبناء عىل طلب الشبكة وافق دولة الرئيس نبيه بري عىل إرساله إل اللجان الي 

وع قانون حق الوصول إل المعلومات جرى سحبه من    الفساد. ولكن مشر
  فعن حماية كاشق 

جرت مناقشته. أما الثاب 
مه مهامه لالطالع والمراجعة، ولم ُيرَسل إل المجلس النياب   بعد قبل دولة رئيس مج

ّ
  األسبوع األول لتسل

لس الوزراء ف 
 .ذلك
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 من خالل مجموعة عمل المنارصة -
  
تعمل المجموعة عىل رفع مستوى التوعية والتثقيف، وتحفير  الحوار حول حق الوصول إل المعلومات وحماية كاشق 

الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية تنظيم ورش عمل وطاوالت مستديرة ومؤتمرات وإطالق الفساد. وقد جرى من خالل 
َح  

َ . باإلضافة إل الضغط إلقرار ُمقي َ   وتطويره، وعقد دورات تدريبية حول حسن استعمال هذين الحقير 
وب  موقع إلكي 

 .القانون
 

  
ح قانون "الحق ف  الوصول إل المعلومات"؛ ُيّمثل خطوة أولية  إن مصادقة مجلس النواب عىل اإلعالن عن ُمقي 

  تعزيز ثقة 
، عىل طريق طويلة لتثبيت حقوق مواطنية أساسية وتفعيلها، مما يساهم ف 

 
ة، ولكنها مهمة جدا صغير

  مكافحة الفساد والوقاية منه
 .المواطنير  بمؤسسات الدولة وف 

ي لبنان
 
 حق الوصول إىل المعلومات ف

 الجمعية اللبنانية 
ّ
عد
ُ
  مجال المناداة بحق الوصول إل المعلومات، وذلك ت

لتعزيز الشفافية؛ المنظمة اللبنانية الرائدة ف 
عي  حمالت "فوق الخط وتحت الخط" اإلعالنية )لوحات إعالنية، إعالنات إذاعية، وأوراق دعائية( وحمالت عي  

  .وسائل التواصل االجتماع  
 

  تشرين األولنأكتوبر 
ت الجمع2004وف   باللغة العربية حول حق الوصول إل ، نشر

 
ية اللبنانية لتعزيز الشفافية كتابا

ق األوسط وشمال أفريقيا. وضّم الكتاب تقارير عن سبعة بلدان من دول المنطقة ه     منطقة الشر
المعلومات ف 

العالّم  عن فلسطير  ومرص واليمن والبحرين والمغرب والجزائر ولبنان، إضافة إل ترجمة عدة فصول من التقرير 
ية، بالتعاون مع 2003الفساد، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام   ترجمة هذه المبادرة إل اإلنكلير 

 
. وتتّم حاليا

  لألمم المتحدة
نامج اإلنماب   .(FCO) ومكتب الكومونويلث (UNDP) الي 

 
  اجتماع الفروع العربية للمنظمة 

  المرة األول ف 
  تّم توزي    ع الكتاب ف 

  تشرين األولنأكتوبر ف 
الدولية للشفافية ف 

  تواجه إصدار قانون يتيح حق الوصول إل 
. وقد الحظ المشاركون أن التحديات والعقبات الت  وب   العاصمة الكينية نير

  بدأت بها هذه العلمية. وكنتيجة لذلك، وافق األعضاء المشاركون عىل 
  بلدان المنطقة الت 

المعلومات كانت متشابهة ف 
 العمل سوية للوصول إل حل. 

  
ننوفمي    

  تشرين الثاب 
  أعقاب تأسيس منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد"؛ استضافت الجمعية اللبنانية  2004وف 

ف 
تها فروع الشفافية الدولية من العالم العرب   

  الوصول إل المعلومة، حرص 
 عمٍل حول الحق ف 

َ
لتعزيز الشفافية ورشة

  واألمانة العامة 
لت هذه الورشة فرصة لمناقشة التحديات الت 

ّ
اء محليون. وقد شك للمنظمة الدولية وبرلمانيون وخي 

م كيفية مواجهة هذه التحديات. باإلضافة 
ّ
  المنطقة العربية، ولتعل

  الوصول إل المعلومات ف 
  قوانير  الحق ف 

تواجه تبت 
اء المشا   إل مشاركة التجارب الخاصة مع الحضور. ساعد الخي 

 العربية لمنظمة الشفافية الدولية ف 
َ
ر إليهم الفروع

  كل من فلسطير  والبحرين ولبنان
  ثالثة قوانير  للوصول إل المعلومة ف 

  تبت 
  الوصول إل المعلومة وف 

 .مواءمة الحق ف 
 

  تحضير مسودة قانون عن حق الوصول إل المعلومة، بناء
عىل نموذج  وانخرطت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ف 

  إشارة إل البند رقم 19القانون الذي أصدرته منظمة "المادة 
من اإلعالن العالّم  لحقوق اإلنسان(، والمنشور  19" )ف 

  الوصول إل المعلومة. وقد قادت لجنة من الفقهاء 
  أول مطبوعات الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية حول الحق ف 

ف 
  عام الحقوقيير  برئاسة محمد مطر الع

أنجزت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  2005مل عىل مسودة القانون. وف 
مسودة القانون وقدمته إل مكتب وزير الدولة للتنمية اإلدارية وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب. وتبعت 

   
  القانون. ورافق ذلك انطالق مبادرتير  مماثلتير  ف 

 .كل من فلسطير  والبحرينهذه العملية حملة من أجل تبت 
 

لمان غسان    الي 
 إل جنب مع جهود النائب ف 

 
  الوصول إل المعلومة جنبا

سارت الجهود الدؤوبة من أجل الحق ف 
، حت  عام    عام  2009مخيي 

لمان للمراجعة. وف  ، بدأت  2012عندما تّم تقديم المسودة إل الي  وبعد سنتير  من التأخير
  أيارنمايو الحكومة ولجنة الشؤون ال

لمان بمراجعة مسودة القانون. وف    الي 
، أطلقت الجمعية اللبنانية 2013قانونية ف 

  لبنان من خالل نشر الوع  والضغط عىل 
  الوصول إل المعلومة ف 

 هدف إل نشر مبدأ الحق ف 
 
لتعزيز الشفافية برنامجا

لمان للتصديق عىل مسودة القانون. وتزويد المواطنير  اللبناني   الوصول إل الي 
ير  باألدوات الالزمة لممارسة حقهم ف 

 .المعلومات
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، حيث تنشط   
  للمجتمع المدب 

لمان الوطت    الي 
  مجلس إدارة وحدة التنسيق ف 

 ف 
 
وقد تّم انتخاب الجمعية عضوا

  الوصول إل المعلومة
وع قانون الحق ف   .الجمعية من أجل التصديق عىل مشر

 
ة إضافة إل ذلك، فإن الجمعية    مجلس إدارته، الذي يوزع نشر

  وف 
  للمجتمع المدب 

لمان الوطت    الي 
عضو فاعل ف 

لمان، تحتوي عىل مقاالت تتعلق بالوصول إل المعلومات  .شهرية إل كافة أعضاء الي 
 

  شهر نيساننأبريل 
مت المسودة إل الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها. وخالل االجتماع 2014وف 

ِّ
د
ُ
، ق

 
 
مارس رئيس الوزراء تمام سالم حقه الدستوري فسحب المسودة لمراجعتها وإبداء المالحظات عليها. وقد ُمنح شهرا

 حت  اللحظة الراهنة
ّ
 لفعل ذلك، ولكن هذا الشهر امتد

 
 !واحدا

 
ة  مقالة شجعت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية الصحفيير  الشباب وقدمت لهم الدعم من أجل كتابة إحدى عشر

  شت  األرجاء اللبنانية من أجل تبيان 
ها حول الموضوع، كما نظمت ورشات عمل وورشات تدريبية للمواطنير  ف  ونشر

  مكافحة الفساد ونشر الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد. ورغم أن األوضاع 
  الوصول إل المعلومة ف 

أهمية الحق ف 
دت قدرة ا

ّ
  لبنان قد عق

لجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية عىل الدفع من أجل المصادقة عىل السياسية واألمنية ف 
  عملها من أجل تأييد هذه القضية، وال 

لمان؛ إال أن الجمعية مستمرة ف    ظل غياب أي جلسة للحكومة أو الي 
القانون، ف 

 تزال تقوم بالمناضة والحشد من أجل المصادقة عىل مسودة القانون. 
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ي تونس حق
 
 النفاذ إىل المعلومة ف

 *19منظمة المادة 

س     ي  الق     يم    مجتمع     ه لي 
ُيعت     ي  ح     ق ت     داول المعلوم     ات أح     د مقوم     ات حق     وق اإلنس     ان ومتمماته     ا، ب     ه يس     ىع الف     رد ف 

ه تس     ىع ال     دول إل تك     ريس مب     دأ الش     فافية ض     من تش     ريعاتها الداخلي     ة، بم     ا يض     من الحق     وق األساس     ية  اإلنس     انية، وع     ي 
اإلع الن الع الّم  من خالل العديد من االتفاقيات والنصوص الدولية، ن ذكر منه ا:  وقد تم التأكيد عىل هذا الحق .لإلنسان

" ألن   ه ت   م 19لحق   وق اإلنس   ان، والعه   د ال   دول  الخ   اص ب   الحقوق المدني   ة والسياس   ية. وُيش   ار إلي   ه بعب   ارة "حق   وق الم   ادة 
  المادة 

وق اإلنسان، والعهد الدول  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عىل من اإلعالن العالّم  لحق 19التعبير عنها ف 
 سواء. 

ّ
 حد

  
 فق   ط لتك   ريس الش   فافية وإرس   اء ثقاف   ة المس   اءلة وض   مان مش   اركة الم   واطن ف 

 
وري   ا إن ح   ق النف   اذ إل المعلوم   ة ل   يس ض 

  المعرف ة وه و مك ّون أس اس  الشأن العام، وبالتال  إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة؛ بل إن هذا الحق يفّعل حق الم و 
اطن ف 

 .  لضمان حرية التعبير

ام حري ة التعب ير دون  إن المعلومة ه  أوكسيجير  الديمقراطية، وال
يمكن الحديث عن ضمان مقومات الديمقراطية واحي 

 ضمان حرية المعلومات وحق النفاذ اليها. 

إل المعلوم ة" م ن ش عار  تحّولت عب ارة "ح ق النف اذ اليوم وبعد مرور ما يناهز خمس سنوات عىل اندالع الثورة التونسية،
  إط   ار تعزي   ز الديمقراطي   ة 

، إل ممارس   ة فعلي   ة تؤس   س مب   دأ الحوكم   ة الرش   يدة وتفّعله   ا، ف    والق   اض 
يخسر    تردي   ده ال   داب 

 التشاركية. 

أيارنم     ايو  5بت     اري       25والمنش     ور  2011لس     نة  41إل المعلوم     ة بمقتىص       المرس     وم  وعلي     ه، فق     د ت     م إق     رار ح     ق النف     اذ
  الفصل2012

 ف 
 
 ُمضّمنا

 
 دستوريا

 
 .2014عليه سنة  الُمصادق التونس   الدستور من 32 . ليصبح حقا

ه  و أّول ن  ص ت  م إق  راره بع  د الث  ورة، وتّم  ت المص  ادقة علي  ه قب  ل ق  انون  2011لس  نة  41وم  ن الج  دير بال  ذكر أن المرس  وم 
  تحّم  

ها من القوانير  الت   الحريات العامة والفردية. الجمعيات واألحزاب وغير

 لضمان تفعيل حق النفاذ
 
  لوحده قد ال يكون كافيا

إل المعلومة وتطبيقه. إذ يجب أن يكون اإلطار  إن اإلقرار بإطار قانوب 
  تض  من الممارس  ة الفعلي  ة له  ذا الح  ق، وم  ن جه  ة أخ  رى

 بجمي  ع العوام  ل والمب  ادئ األساس  ية ال  ت 
 
  ُمِلّم  ا

يج  ب أن  الق  انوب 
  مالئم وإرادة فعلية من األطراف المعنية، بغيةيصحب اإلط 

  إطاٌر مؤسساب 
 تعزيز هذا الحق عىل أرض الواقع.  ار القانوب 

ي  حق النفاذ
 
ي الوقت الحارص   تونسإىل المعلومة ف

 
 ف

  
  والمؤسس   اب 

؛ الوق   وف ع   ىل اإلط   ار الق   انوب    الوق   ت الح   اض 
  ت   ونس ف 

تتطل   ب معرف   ة وض   ع ح   ّق النف   اذ إل المعلوم   ة ف 
 المستقبلية.  مراحل نشأته وتطوره، لتقييم فاعليته، والوقوف عىل أهم التحديات ته من خالل تتبعلدراس

 ي  من
ي النفاذ إليها: التطور التشريعي والمؤسساب 

 
 سرية المعلومة إىل الحق ف

نين      اير   14قب      ل   
م ع      ىل   2011ك      انون الثاب 

ّ
المعلوم      ات، كان      ت ت      ونس تن      تهج سياس      ة إداري      ة مركزي      ة مبني      ة ع      ىل التك      ت

ر، وانعدام برشوة تتسم
ّ
  مؤث

   مستفحلة، وغياب تامٍّ لمجتمع مدب 
 وباس تثناءلح ق ت داول المعلوم ات،  ض امن إطار قانوب 

  معظمه     ا بع     ض األحك     ام  1بع     ض النص     وص الظرفي     ة
  تناول     ت ف 

، وال     ت   
  التس     عينيات م     ن الق     رن الم     اض 

  ص     درت ف 
ال     ت 

تيبية المتعلقة بهذا الموضوع؛ لم يصدر أ  .األساس   ي نص ذي صبغة تشريعية تعّرض بأكمله إل هذا الموضوعالي 

نيناير   14بعد قيام ثورة   
  وبعض األحزاب إل  2011كانون الثاب 

تضافرت الجهود بير  مكونات المجتمع المدب 
  يخّول المواطنير  النفاذ جانب

 نّصت عليه المواثيق  الحكومة، بقصد إرساء إطار قانوب 
 
إل المعلومة باعتبارها حقا

                                                            
 .منظمة غير حكومية تعمل بإنصاف ومنهجية لمعارضة الرقابة عالميا *

   1988لسنة  95قانون  1
 
   1993لس نة  982آبنأغسطس يتعلق باألرشيف، واألمر  2مؤرخ ف

 
للعالق ة ب ير   الن اظم 1993أيارنم ايو  3الم ؤرخ ف

 .اإلدارة والمتعاملير  معها
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له من آلية تخّول المواطنير  مراقبة أعمال الحكومة بصفة عامة، وأعمال 
ّ
الدولية من جهة، ومن جهة ثانية لما تشك

مارس داخل اإلدارة وخارجها
ُ
  يمكن أن ت

 لعمليات الفساد الت 
 
 .اإلدارة بصفة خاصة، تحّسبا

  المرس  وم وم  ن الج  دير بال  ذكر أن 
 ف 
 
  ك  ان مح  دودا

، وذل  ك ب  النظر إل الظ  رف ال  ذي 2011لس  نة  41دور المجتم  ع الم  دب 
  
    رت ف 

ّ
  أث

ة بع    د الث    ورة، وجمل    ة التح    ديات السياس    ية واالجتماعي    ة واالقتص    ادية المطروح    ة، وال    ت  م    ّرت ب    ه ال    بالد مب    ارسر
 
 
  لع    ب دورا

  له    ذا التح    ّول، إال أن المجتم    ع الم    دب 
  المطالب    ة بتفعي    ل ه    ذا الح    ق وتط    وير  مواكب    ة المجتم    ع الم    دب 

 ف 
 
هام    ا

 المنظومة القانونية له. 

ي 
 
ي والمؤسساب

 
ي تونس لحقاإلطار القانوب

 
 تداول المعلومات ف

  وجوب 
 ف 
ً
  أن تقوم عليها التشريعات، وتتمثل خاصة

نّصت المعايير الدولية عىل جملة من المبادئ األساسية ينبىع 
  للمعلومة، والحد ا

، وتحديد نطاقالنشر التلقاب  تسّهل  االستثناءات، وإجراءات مبّسطة ألقىص لإلفصاح أو النشر
 . غير 

ِّ
 الوصول إل المعلومة، إل جانب وجوب حماية المبل

  تونس؟
  ف 
  والمؤسساب 

  فكيف تّم تكريس هذه المبادئ من خالل اإلطار القانوب 

 ي لحق
ي تونس اإلطار القانوب 

 
 تداول المعلومات ف

  بادرت الس لطات 
 ه ف 

ّ
  يم ارس م ن خالل ه الم واطن حق

  إب ان القي ام ب الثورة إل إرس اء إط ار ق انوب 
المعني ة والمجتم ع الم دب 

 النفاذ إل المعلومة، وذلك من خالل: 
   2011لس        نة  41المرس        وم  -

        ق بالنف        اذ إل الوث        ائق اإلداري        ة للهياك        ل 2011 أيارنم        ايو 26الم        ؤّرخ ف 
ّ
، والمتعل

  
 .2012-05-05الصادر عن رئيس الحكومة بتاري       25 العمومية. والمنشور التطبيق 

   2011لس    نة  54المرس    وم  -
لس    نة  41، والمتعل    ق بتنق    يح وإتم    ام المرس    وم 2011حزيراننيوني    و  11الم    ؤّرخ ف 

2011. 
المتعل   ق بحري   ة الص   حافة والطباع   ة والنشر    ،  2011لس   نة  115بع   ض النص   وص القطاعي   ة األخ   رى )المرس   وم  -

المتعل  ق بحري  ة االتص  ال الس  مىع  البرص  ي، وبإح  داث هيئ  ة علي  ا مس  تقلة لالتص  ال  2011لس  نة  116والمرس  وم 
 السمىع  البرصي(. 

ن يناير   27الدستور الصادر بتاري       -  
 .2014كانون الثاب 

  الدستور التونس  الجديد ُيعتي  خطوة ذات أهمية قصوى، من حيث رمزي ة إدراج ه ذا الص نف م ن 
 إدراج هذا الحق ف 

ّ
إن

    ِرح بخص    وص علوي    ة الحق    وق 
ُ
  ال    ذي ط

الجدي    دة وإعطائ    ه المرتب    ة الدس    تورية، وم    ن حي    ث وض    ع ح    ٍد للنق    اش الق    انوب 
 2011.2لسنة  41المرسوم 

 من الدستور 32الفصل  -

  النف   اذ إل المعلوم   ة.  م   ن الدس   تور ع   ىل:  32ي   نّص الفص   ل 
  اإلع   الم والح   ق ف 

وتس   ىع الدول   ة إل  "تض   من الدول   ة الح   ق ف 
  
 النفاذ إل شبكات االتصال". ضمان الحق ف 

  تش مل المعطي ات 
  إطار تعزيز الشفافية والديمقراطية؛ نشر الوثائق الت 

وهو ما يفرض عىل الدولة أن تتيح لكل مواطن ف 
 ه 
ّ
  ه ذا اإلط ار م ن حق

  ته ّم الهياك ل والمؤسس ات العمومي ة وتحيينه ا بص فة دوري ة، وتمك ير  ك ل م واطن ف 
والمعلومات الت 

  الحص   ول ع   ىل
ه   ذه الوث   ائق ع   ي  تكنولوجي   ا المعلوم   ات واالتص   ال المعم   ول به   ا، م   ع تحدي   د نظ   ام االس   تثناءات بدق   ة،  ف 

 
 
 وفقا

  المرس     وم 
   2011لس     نة  41لمع     ايير النظ     ام الع     ام والمص     لحة العام     ة. ووف     ق م     ا ج     اء ف 

 2011أيارنم     ايو  26الم     ؤرخ ف 
 .المتعلق بالنفاذ إل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية

 2011لسنة  41لمرسوم ا -

يتن     اول ه     ذا الح     ق بأكمل     ه، وي     نظم العالق     ة ب     ير  اإلدارة ، ُيعت     ي  ه     ذا المرس     وم أّول ن     ّص ص     در ع     ن الجمهوري     ة التونس     ية
 يض   من ح   ّق أي ش   خص طب   يىع  أو  90وبموجب   ه أص   بحت ت   ونس الدول   ة رق              م  .والمتع   املير  معه   ا

 
 قانوني   ا

 
  تس   ّن نص   ا

ال   ت 

                                                            
  مجال السلطة التشريعية.  2

 
 نص ترتيت   صادر عن السلطة التنفيذية ف
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  الوص     ول إل 
اك     ة الحكوم     ة المفتوح     ة ع     ن  المعلوم     ة اإلداري     ة،معن     وي ف    مب     ادرة رسر

 ف 
 
وخ     ّول ت     ونس أن تص     بح عض     وا

 3.المنطقة العربية

، منحت كّل شخص طبيىع  أو معنوي حق 24يحتوي هذا المرسوم عىل 
ً
   فصال

الوصول إل المعلومة، المتمثلة ف 
  حدد الفصل 

   2الوثائق اإلدارية الت 
تها للمرفق ال طبيعتها عىل أنها الوثائق الت    إطار مبارسر

ها الهياكل اإلدارية ف  عام. تنشر
والمنشآت والجماعات المحىل  والمؤسسات  للدولةة أما الهياكل اإلدارية، فتشمل مصالح اإلدارة المركزية والجهوي

 .العمومية

ي  2011لس نة  41وض بط ك لٌّ م ن المرس وم     2012لس نة  25والمنش ور التفس ير
اإلج راءات  2012 أيارنم ايو 5الم ؤرخ ف 

  يتعيرّ  القيام
 لتفعيل حق النفاذ إل الوثائق اإلدارية.  بها والقواعد الت 

  النفاذ إل الوثائق اإلدارية يطبق بصفة 2011لسنة  41من المرسوم  22نّصت الفقرة األول من الفصل 
 عىل أن الحق ف 

  ع ىل الهياك ل العمومي ة ال تالؤم الت ام م ع أحك ام 
  خ الل س نتير  حيني ة، كم ا ين بىع 

ي ذ، م ن دخول ه ح ير  التنف ابت داء المرس وم ف 
  
 .2013 أيارنمايوأي ف 

  المجال االقتصادي أو المال  أو االجتماع  أو النشر  ويشمل
  جميع الهياكل العمومية بما فيها المختصة ف 

االستباف 
، ويتعير  عىل كل هيكل  

:  اإلحصاب   
 نشر الوثائق اإلدارية بصفة منتظمة، والمتمثلة ف 

 عل المستوى التنظيمي  -
مة لعمل الهيكل.  -

ِّ
 النصوص القانونية واللوائح المنظ

  تهّم العموم، ذات الصلة بنشاط الهيكل والمهام األساسية الموكلة إليه.  القرارات -
 والسياسات الت 

بعه ا الهيك ل التخ اذ ق رار بخص وص الخ دمات المرتبط ة بمهام ه -
ّ
  يت

وآلي ات  ومش موالته اإلج راءات ال ت 
ام هذه اإلجراءات.   مراقبته الحي 

ورية للحصول عليها، ومختلف االستشارات  -   يقدمها الهيكل، والوثائق الرص 
قائمة الخدمات الت 

امج المعروضة للعموم ونتائجها.   والمشاري    ع والي 
 أدلة اإلجراءات المستعملة من قبل عامليه لتقديم الخدمات المتعلقة بمهامهم.  -

 
 عل المستوى الهيكلي  -

وني ة وك ذلك  - عنوان المقّر الرئيس  وكافة مقرات المص الح التابع ة ل ه، وأرق ام الهوات ف والعن اوين اإللكي 
 قائمة بأسماء رؤساء الهياكل مع ضبط المهام الموكلة إليهم. 

قائم  ة بأس  ماء الع  املير  المكلف  ير  ب  اإلعالم، والمعطي  ات الرص   ورية لتيس  ير االتص  ال به  م، وخاص  ة أرق  ام  -
ونية وعناوين مقرات عملهم. هواتفهم اإلد  ارية وعناوينهم اإللكي 

، نت عموم    حال عدم ت وفر الموق ع الخ اص به ذا الهيك ل، يتع ير  علي ه العم ل  ويتم نشر هذه المعلومات عي  موقع إني 
وف 

 عىل إحداثه قبل األجل المذكور. 
 

س  ة ه ذا الح  ق، حي  ث تض  ّمن الفص  ل وإل جان ب ض  بط مب  ادئ ح  ق النف  اذ إل المعلوم ة؛ ض  بط المرس  وُم اس  تثناءات ممار 
16  :  

 استثناءات مطلقة تتمثل ف 
 الوثائق اإلدارية المحمية من النفاذ والمتعلقة بالمعطيات الشخصية.  -
  يمنع النفاذ.  -

  حال صدور قرار قضاب 
 ف 

  بعنوان "رسي".  -
  تحّصل عليها الهيكل العموم  المعت 

 الوثائق الت 

 ب : كما تضّمن المرسوم استثناءات إضافية 
 
را لِحق ض 

ُ
  ت
ر، وه  الوثائق الت   تخضع لتقييم الرص 

 العالقات بير  الدول أو المنظمات الدولية.  -
 وضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها.  -
-  .  

 األمن العام أو الدفاع الوطت 
 الكشف عن الجرائم أو الوقاية منها.  -

                                                            
3   

 
ن يناير   14انخرطت تونس ف  

  هذه المبادرة.  2014كانون الثاب 
 
  عضو عرب   بعد األردن ف

اكة الحوكمة المفتوحة، لتصبح ثاب    رسر
 
وقد أنشأت ف

 .
 
اما   عىل مدى سنتير  يتضمن عشرين الي  

 تونس مخطط عمل تطبيق 



20 

 

 إيقاف المتهمير  ومحاكمتهم.  -
، أو نزاهة إجراء -  

 ات إسناد الصفقات العمومية. حسن سير المرفق القضاب 
إج       راءات المداول       ة وتب       ادل اآلراء ووجه       ات النظ       ر أو الفح       ص والتجرب       ة أو المص       الح التجاري       ة والمالي       ة  -

 .  
وعة للهيكل العموم  المعت 

 المشر

  ي
 اإلطار المؤسساب 

 لح    ق النف    اذ إل المعلوم    ة المنص    وص علي    ه بالمرس    وم 
 
"المكل    ف بالنف    اذ" ، ت    م إح    داث ُمس    ّّم 2011ل     سنة  41تكريس    ا

 ف ب اإلعالم والنف اذ  لمس اعدة
ّ
  إع داد المطل ب. ويك ون المكل

  ح ال تعّرض ه لص عوبات ف 
طال ب الخدم ة عن د االقتض اء، وف 

 .   الهيكل العموم 
 إل الوثائق اإلدارية من العاملير  األساسيير  ف 

بالنس بة للهياك ل العمومي ة،  ق ات م ع الم واطنمكات ب العال المكلف ير  ب اإلعالم والنف اذ إل الوث ائق اإلداري ة ل دى مق ّر  يك ون
  لها مكتب عالقات مع المواطن. 

 الت 

إل جان   ب إح   داث هيك   ل  41إح   داث لجن   ة قي   ادة ع   ىل مس   توى رئاس   ة الحكوم   ة؛ لمتابع   ة تنفي   ذ أحك   ام المرس   وم كم   ا ت   م 
، كم   ا وج  ب   مج   ال الحوكم   ة بالتع  اون م   ع مختص   ير 

  الدول  ة ف 
عم   وم  تأهي   ل عاملي   ه ع   ىل ك   ل هيك  ل  ُيع  ت  بتأهي   ل م   وظق 

 وكيفيتها.  41وتعريفهم بأهمية تطبيق أحكام المرسوم 

ي تونس
 
 سلبيات حق النفاذ إىل المعلومة ف

م  ن ش  أنه اب   الض  امن للش  فافية والمص  داقية إذ إن ت  داول المعلوم  ة وح  ق الوص  ول إليه  ا ه  و اآللي  ة الحقيقي  ة للتغي  ير اإليج  
  إرساء ثقافة المحاسبة ومطالبة 

الحكومة بالترص ف الرش يد، وع ىل ال رغم م ن التح ّول ال ذي قام ت ب ه ت ونس أن يساهم ف 
  إدراج ح     قّ 

 لوج     ود العدي     د م     ن  الوص     ول ف 
 
ال المعلوم     ة ض     من قوانينه     ا؛ ف     إن تطبيق     ه ع     ىل أرض الواق     ع ال ي     زال نس     بيا

 سواء. 
ّ
  عىل حد

  والمؤسساب 
  تشوب اإلطار القانوب 

 السلبيات الت 

 ي والم
ي محدودية اإلطار القانوب 

 ؤسساب 
  لضمان فاعليته؛ إال أنه مازال يشهد بعض السلبيات، وأهمها: 

 وإرساء إطار مؤسساب 
 
 رغم تأطير هذا الحق قانونيا

فبحس      ب المع      ايير الدولي      ة، تكتس      ب للمع      ايير الدولي      ة المعتم      دة،  2011لس      نة  41ع      دم مطابق      ة المرس      وم  -

  الم ادة 
. إذ ورد ف 

 
 واس عا

 
دول  الخ اص ب الحقوق المدني ة والسياس ية: "ع ىل أن م ن العه د ال  19المعلومة مفهوم ا

  أو بأي   ة وس   يلة أخ   رى يختاره   ا"، إال أن المرس   وم اقترص    ع   ىل 
  قال   ب ف   ت 

  ش   كل مكت   وب أو مطب   وع أو ف 
تك   ون ف 

  ت داول المعلوم ة. وم ن جه ة أخ رى، ف إن المع ايير الدولي ة أج ازت
 من ممارسة الحق ف 

ّ
 الوثيقة اإلدارية، مما يحد

وري   ة ومح   ددة، وب   الرجوع إل المرس   وم  ح   ق ع   ىلتقيي   د ه   ذا ال  فيم   ا 41أن تك   ون المعلوم   ة ض 
 
، نالح   ظ غموض   ا

ر"، عبارة والمضمون. حيث تم توظيف يخص الصياغة   نستخلص منه ا ع دم ت وفر عام ل  "قد يلحق الرص 
والت 

ورة، .  الرص 
 
 ليصبح الخطر نسبيا

حكومي  ة ناجع  ة أو تطويره  ا"، و"الكش  ف ع  ن افتق  ار بع  ض المص  طلحات للوض  وح، خاص  ة منه  ا "وض  ع سياس  ة  -
  قد ينجم عنها صعوبة

  التأويل.  الجرائم أو الوقاية منها"، والت 
 ف 

  ف بالنف  اذ  -
ّ
 ع  ىل مس  ار أغف  ل المرس  وم إح  داث هيك  ل مس  تقل مكل

 
  تشر  ف عملي  ا

"هيئ  ة النف  اذ إل المعلوم  ة"، ال  ت 
  التجارب المقارنة، ولم ي

 عِط ضمانات للمكلف باإلعالم والنفاذ. تكريس هذا الحق، كما هو معمول به ف 
 تكّرس علوي ة ه ذا الح ق ع ىل الق وانير  القطاعي ة -

 
 أم ام  وه و م ا 4 األخ رى،  لم يتضمن المرسوم أحكاما

 
يمث ل عائق ا

 تفعيل حق النفاذ. 

  للوص  ول إل المعلوم  ة يحت  اج إل مزي  د م  ن التط  وير ليس  تكمل ه  ذا الح  ق جمي  ع 
  والمؤسس  اب 

مقّومات  ه، إن اإلط  ار الق  انوب 
 وبشكل خاص العمل عىل: 

إق  رار بع  ض النص  وص المكّمل  ة لض  مان فاعلي  ة ه  ذا الح  ق، م  ن خ  الل وج  وب ت  وفير الحماي  ة لألف  راد ال  ذين  -
 يقومون بالتبليل عن حاالت الفساد أو الرشوة، عي  اإلدالء بمعلومات أثناء أدائهم لمهامهم. 

م مسألة تضارب المصالح والتصري    ح  -
ّ
 5.عىل المكاسبإقرار تشريعات تنظ

                                                            
   95ق   انون  4

 
   112ق   انون  ، المتعل   ق باألرش   يف؛1988آبنأغس   طس  2الم   ؤرخ ف

 
، المتعل   ق بض   بط 1983ك   انون األولنديس   مي    12الم   ؤرخ ف

   63الق  انون األس   اس   ؛ذات الص  بغة اإلداري   ةوالمؤسس  ات العمومي   ة  النظ  ام األس   اس  الع  ام ألع   وان الدول  ة والجماع   ات المحلي  ة
 
 27الم   ؤرخ ف

 ، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. 2004تموزنيوليو 
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 ة لتعزيز حق النفاذ إىل المعلومةالتحديات المستقبلي
وع تجد ، بالتنسيق بير  2013قانون أساس  يتعلق بحق النفاذ إل المعلومة منذ سنة ر اإلشارة إل أنه تم إعداد مشر

  المرسوم 
  إلصالح َمَواطن النقص الواردة ف 

ولالستجابة أكير ، 2011لسنة  41الحكومة وممثىل  المجتمع المدب 
للمعايير الدولية، خاصة تلك المتعلقة بتحسير  منظومة االستثناءات، وإحداث هيكل مستقل للنفاذ يضمن تمثيل 

 .  
 المجتمع المدب 

 
 
ورةونظرا تعديل النصوص القانونية المعمول بها، وجب العمل عىل تطويرها من خالل اإلرساع بالمصادقة عىل  لرص 

وع القانون ال  جديد. عمشر
ً
عىل وجوب تعديل النصوص القانونية المتعارضة مع حق النفاذ إل المعلومة المكفول الوة

.  32بالفصل   من الدستور التونس 

  ظ    لّ 
، ف   لع    دم تع    ّود األط    راف المعني    ة ع    ىل اس    تخدام ه    ذا الح    ق م    ن ع    املير  وم    واطنير 

 
غي    اب التقالي    د المتعلق    ة  نظ    را

  بالتعام  ل م  ع مطال  ب النف  اذ واإلجاب  ة عليه  ا 
  زم  ن معق  ول؛ ف  إن م  ن الرص   وري تنس  يق جه  ود منظم  ات المجتم  ع الم  دب 

ف 
حات لتفعيل حق الوصول إل المعلومة والتوعية  به ومراقبة استخدامه.  لبلورة تصّورات ومقي 

  عملي ة متابع ة المطال ب 
  من خالل تعميم تعيير  المكلفير  بالنفاذ، وتوضيح دوره م ف 

كما يجب تدعيم اإلطار المؤسساب 
 وال  ر 

 
  ح  ال رف  ض الطل  ب، نظ  را

د عليه  ا، وك  ذلك م  ن خ  الل التأكي  د ع  ىل إح  داث هيك  ل مس  تقل يمك  ن أن ي  تم اللج  وء إلي  ه ف 
م لدى رئيس الهيكل. 

ّ
 لمحدودية فاعلية التظل

                                                                                                                                                                                         
اء والشهود.  5  قانون حماية المبلغير  والخي 
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 الوصول إىل المعلومة 
ي  ي العالم العرب 

 
 معركة من أجل مجتمع مفتوح ف

  الوصول إل 
  طريق بناء مجتمعات مفتوحة ال يزال الحق ف 

المعلومة يشكل ضاعا دائرا ف 
ق األوسط وشمال أفريقيا. يسلط هذا التقرير الضوء عىل حالة حرية    الشر

وديمقراطية ف 
  تواجهها هذه البلدان

  مرص واألردن ولبنان وفلسطير  وتونس والتحديات الت 
كما   ،المعلومة ف 
   يؤكد عىل

  ف 
  المنطقة العربية. الدور الحاسم للمجتمع المدب 

  تفعيل هذا الحق ف 

 

 بيان المهمة
اكة مع  " مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشر "مبادرة اإلصالح العرب  

اء من المنطقة العربية اح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل  خي  وخارجها، باقي 
م  . تلي     عملها مبادئ الحرية والتعددية والعدالة السىع  إل تحقيق تغيير ديمقراط 

المبادرة ف 
 لألصوات 

 
ا اإلجتماعية. وه  تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم مني 

ة.   ّ  المتمير

اء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية  ننتج بحوث أصيلة يقدمها خي 
ها.   لنشر

رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية. األفراد والمؤسسات عىل القيام بتطوير  نشجع 

 ئ . نعت   األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير

 هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية. 

" عام   ف عىل عملها مجلس األعضاء وهيئة  2005تأسست "مبادرة اإلصالح العرب   ويشر
 تنفيذية. 
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