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ملخــص:
تهــده هــلد الدراســة البح ـ يف ــا دور
احلــق يف الولــول إىل املعلومــة يف مكافحـــة
الفساد ،فبعد الوقـوه عدـد

ـن مـر تعريـ

احلــــق يف تــــداول املعلومــــة و ديــــد ا إ ــــار
القانوني له ،توللت الدراسة إىل أ احلق يف
الدفــاذ إىل املعلومــة يســاهر درجــة

ــب ة يف

مكافحة الفساد ،وذلك مر خـلل الكشـ

إىل املعلومات

شـ اطخءـاء و شـ

ـؤر

الفساد وإسـتغلل السـلءة لتحق ـق اطغـرا
الشخصـــ ة ،.وتــــوف

ايــــة أساســـ ة

ــــد

عمل ات إساءة إستخدام السلءة وسـوء اإلدارة
والفساد .وهو مـا يعتـر رادعـا للفسـاد -وغـ د
مر املساوئ -خوفا مر الكش واحملاسبة.
الكلمات املفتاح ة :الفساد؛ املعلومـة؛ قـانو
الولــــول إىل املعلومــــة؛ مكافحــــة الفســــاد؛

عر جوانب اإلهدار واإلحت ال وعدم الكفـاءة

حقوق اإلنسا .

* -ا ُملؤَلِ املُراسن.
corruption, By discovery the aspects
of waste, fraud, incompetence and
impotence, and to identify errors
and abuses made by governments,
so that individuals or journalists
through access to information can
detect errors, uncover the focal
points of corruption and abuse of
power for personal purposes, and
providing a main protection against
the use of power, mismanagement

This study aims to research the
role of the right to access
information in the fight against
corruption. After standing in both
the definition of the right to
circulation of information and
determine the legal framework, the
study concluded that the right to
access information contributes
significantly to the fight against
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and corruption. Which is considered
a deterrent to corruption- and other
disadvantages- for fear of disclosure
and accountability.

مقدمــة:
يتضح جل ا مر تواتر الدصوص القانون ة الدول ة والداخل ة على تكريس حق اإلنسا
يف املعرفة على أهم ة هـلا اطخـ  ،سـ ما يف علقتـه بـاقي حقـوق اإلنسـا اطخـر ،
فهو -أي حق املعرفة -و ما هو متعـاره عل ـه يف أد ـات حقـوق اإلنسـا جـزء ومكـو
أساسي متضمر يف ممارسـة حقـوق أخـر

حريـة التعـب ،....

مـا أنـه يعـزز و مـي

حقوقا أخـر مـر خـلل الـدفا عـر ممارسـتها ،أو مدـع املزيـد مـر اإلنتها ـات الـواردة
عل هــا ،تــوف ح ــز للرقا ــة واملســاءلة .ولــللك ق ــن " :حريــة املعلومــات حــق أساســي مــر
حقوق اإلنسا  ،إنها احملك لكن احلريات اطخر ال تتبداها مدظمة اطمر املتحدة ".
إ هلد املقولة ال

لها قرار اجلمع ة العامة لألمر املتحـدة حـول حريـة املعلومـات،

تبني لدا مد حمورية هلا احلـق يف إرسـاء دولـة احلـق ،فهـي تسـاهر وإىل حـد
إرساء ثقافة املشار ة اجملتمع ة يف لدع القرار،

ـب يف

ما ميكر إعتبارهـا أداة ملكافحـة

الفساد مر خلل تب ا اطخءاء والتجاوزات ال تقع ف ها احلكومات ،ف كـو وسـع
اطفراد أو الصحاف ني احلصول والولـول إىل املعلومـات
الفساد وإستغلل السلءة لتحق ق اطغرا

شـ اطخءـاء و شـ

ـؤر

الشخص ة.

 -اإلشكال ة :تسعى الدراسة إىل البح واإلجا ة عر التساؤل التالي:

تساهر

املعلومة يف مكافحة الفساد؟ .ولعن هلا السـؤال اطخـ يءـرد ـدورد ملـة مـر اطسـ لة
الفرع ة ال متكر اإلجا ة عدها اإلجا ة عر التساؤل العام وهي:
 -ما مفهوم

ن مر املعلومة واحلق يف احلصول على املعلومة.

 ما هو الدظام أو اإل ار القانوني للحق يف تداول املعلومة. هــن توجــد جتــارح حق ق ــة دول ــة ناجحــة يف دــال إســتخدام الدفــاذ إىل املعلومــةآل ة ملكافحة الفساد.
 -أهداه الدراسة:

ـاول الدراسـة

ق ـق ملـة مـر اطهـداه نوجزهـا يف العدالـر

التال ة:
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 -تو

ن مر احلق يف تداول املعلومة و لا قوانني تداول املعلومة.

ح مفهوم

 الوقوه عدد اطسس القانون ة الدول ة والداخل ة املشكلة للدظام القانوني للحـق يفتداول املعلومة.
 ا دور الدفاذ إىل املعلومـة يف مكافحـة الفسـاد ،و ـا دـا ت التـ ث املمكدـةو ـلا تب ـا جتـارح عـد الـدول يف إسـتخدام قـوانني الدفـاذ إىل املعلومـة يف مكافحـة
هلد الظاهرة.
 ــا حق قــة العلقــة ــني التمتــع نقــوق اإلنســا ومدــه احلــق يف احلصــول علــىاملعلومة ،و ني داء دولة احلكر الراشد ودولة احلق والعدل.
 املدهج ــة املتبعــة :لتحق ــق اطهــداه الســال ذ رهــا يــتعني عل دــا إتبــا املــدهجنيالولفي والتحل لي ،وذلك للوقوه على أهر جوانب املو و سواء مر خلل ا مفهـوم
احلق يف احلصول على املعلومـة أو القـوانني املدظمـة لـه ـو

ديـد دور الدفـاذ إىل املعلومـة

يف مكافحة الفساد .
 تقس ـ ر املو ــو  :إنءلقــا مــر اإلشــكال ة املءروحــة ،تعــني تقس ـ ر املو ــو إىلحمــاور ثــل  ،خصصــدا اطول لب ــا مفهــوم احلــق يف تــداول املعلومــة أمـا الثــاني فقــد
ختص صه لإل ار القانوني للحق يف تداول املعلومـة أمـا الثالـ فقـد

ختص صـه لب ـا

دور احلــق يف تــداول املعلومــة يف مكافحــة الفســاد ،وعل ــه فــن دــاء املو ــو قــد

ــدد

على الشكن التالي:
أو  :مفهوم احلق يف تداول املعلومات.
ثان ا :اإل ار القانوني للحق يف تداول املعلومات.
ثالثا :احلق يف تداول املعلومات

آل ة ملكافحة الفساد.

احملور اطول :مفهوم احلق يف تداول املعلومات
يدصــره مفهــوم احلــق يف تــداول املعلومــات إىل قــدرة اطفــراد علــى املءالبــة ــاملواد
واملعلومــات ال ـ

ــتفا هــا الســلءات العامــة وغ هــا مــر ا

ــات احلكوم ــة ،ســواء

متثلت يف سجلت أو وثائق أو معلومات ،وهدا يثـار اإلشـكال املتعلـق تعريـ املعلومـات
أو املادة الوثائق ة ال ميكر الولن إل ها  .مما قد يشـكن عائقـا أو مدفـلا للدولـة مـر
أجن التهرح يف تقدير املعلومات ،س ما مع التحـول إىل اطنظمـة والوسـائن احلديثـة يف
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حفا الوثائق واملعلومات( . )1وعل ه فاملفهوم العام للحق يف تـداول املعلومـات يتعلـق قـدرة
اطفراد يف احلصول على املعلومات ال

ـتفا هـا اجلهـات العامـة والـ تقـوم يف ذلـك

دور املشره على الصاحل العام.
و ــلا جــاءت عــد القــوانني اظالــة لتدظ ـ ر هــلا احلــق نعتبارهــا " وس ـ لة تكفــن
تدفق معلومات احلكومات إىل املوا دني ،وتضءلع احلكومة يف الدظام الفاعن لقـانو
حرية تداول املعلومات اإلفصاد عر املعلومات إىل املوا دني مر خلل آل ـتني همـا عمل ـة
لب املعلومات واإلفصاد التلقائي ،ويتءلب هلا الدظـام ثـل عدالـر :احلكومـة الـ
تفصح عر املعلومات واملوا دني ال ي املعلومات واجلهـاز املخـول سـلءة مراجعـة و لـب
اإللتزام"(. )2
هلا ويعتر احلق يف تداول املعلومات ذو ب عـة مزدوجـة " فهـو يف جـزء مدـه يعتـر مـر
ائفة احلقوق السلب ة ال تفر

على السلءات العامة اإلمتدا عر إختاذ أية إجـراءات

تشريع ة أو إدارية دو احل لولة دو التدفق احلر لألنباء واملعلومات سـواء مـر اظـار أو
مــر الــداخن ،أمــا املعدــى اإلبــا ي مدـــه ف دصــره إىل إلتــزام الدولــة دشــر املعلومـــات
الرئ س ة ال تتعلق املصلحة العامة على أوسع نءاق ،وذلـك مـر أجـن
والرقا ة على أداء السلءات العامة وحماسبتها عدد اإلحنراه "

ـما الشـفاف ة

()3

إ فهر هلا احلق يتوق يف إعتقادي على تعري املعلومات وهو ما سـدحاول انـه يف
العدصر املوالي:
أو  :التعري التشريعي للمعلومة
عره مشرو القانو املغر ي املعلومات نها " املعء ات واإلحصائ ات املعـر عدهـا يف
شكن أرقام أو أحـره أو رسـوم أو لـور أو تسـج ن ععـي صـري أو أي شـكن آخـر،
واملضمدة يف وثائق ومستددات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريـات ومداشـ ومـل رات
وقواعــد الب انــات وغ هــا مــر الوثــائق ذات الءــا ع العــام ،ال ـ تدتجهــا أو تتولــن هــا
املؤسســـات أو ا

ـــات املعد ـــة يف إ ـــار مهـــام املرفـــق العـــام،

فمـــا

انـــت الدعامـــة

املوجودة ف ها ،ورق ة أو إلكرتون ة أو غ ها"(.)4
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ثان ا :التعري الفقهي للمعلومة
هي الب انات ال عوجلت لتصبح ذات معدى ومغـز معـني إلسـتعمال حمـدد طغـرا
إختاذ القرارات و للك ميكر تـداو ا وتسـج لها ونشـرها وتوزيعهـا يف لـورة رع ـة أو
غ ـ رع ــة ويف أي شــكن طنهــا تكــو حقــائق يدتهــي إل هــا البح ـ العلمــي عــد عــدة
مراحن مر التدق ب واإلستقصاء واإلستقراء والتجارح ال
أو أنها " الب انات ال

د ت على املدهج العلمي (.)5

تصم مها للتعامن مع موقـ معـني أو مشـكلة مع دـة تواجـه
()6

فردا مع دا ولتحق ق هده معني" .
فاملعلومات هي " دمو احلقائق وارآراء واطحـدا والعمل ـات املتبادلـة ،إذ أ ألـغر
وحدة مر املعلومات يءلق عل ها املعلومة ،فاإلنسا

صن على املعلومات أو املعلومـة مـر

مصــادر لتلفــة :مــر وســائن اإلعــل  ،مــر دــوع املعلومــات ،أو مــر أي أنــوا امللحظــة
احلس ة للظواهر يف الب ة احمل ءة"(. )7
احملو ر الثاني :اإل ار القانوني حلرية تداول املعلومات
أو  :اإل ار العاملي
 -0اإلعل العـاملي حلقـوق اإلنسـا ( :)8تعتـر املـادة  91مـر اإلعـل العـاملي حلقـوق
اإلنســا اطســاق القــانو اطول حلريــة تــداول املعلومــات ،ح ـ تــدص علــى أنــه " لكــن
شخص حقُ التمتُع نرية الرأي والتعب  ،ويشمن هلا احلقُ حريتـه يف إعتدـاق ارآراء دو
مضايقة ،ويف إلتماق اطنباء واطفكار وتلقِ ها ونقلها إىل ارآخرير ،يَـة وسـ لة ودو ـا
إعتبار للحدود " امللحا مر هلد املادة ما يلي :أنها حددت ثل نءاقـات رئ سـ ة للحـق
يف تداول املعلومات وهي :احلق يف إلتماق املعلومات سـواء أخـلت هـلد املعلومـات لـ غة
اطنبـاء أم أخــلت لـ غة اطفكــار ،أمــا الدءـاق الثــاني فهــو احلــق يف تلقــي املعلومــات أي
إستلمها مر الغـ أمـا الدءـاق الثالـ فهـو هـو احلـق يف نقـن املعلومـات .
الـدص

مـا

ـد أ

يق ـد ممارســة هـلا احلـق دءــاق معـني ــن أنـه أ ـد علــى عـدم إعتبــــــــــــــــــــار

احلـــــدود(. )9

 -6العهد الدولي للحقوق املدن ة والس اس ة( :)10تداولت املادة  91مر هلا العهد احلق
يف تداول املعلومات شكن يشبه إىل حد

ـب الءريقـة الـ جـاء هـا اإلعـل العـاملي
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حلقوق اإلنسا  ،ف ما يتعلـق دءـاق إسـتعمال احلـق ،لكدهـا إنفـردت تكـريس الق ـود
الواردة على إستخدام هلا احلق على الدحو التالي:
".1لكن إنسا حق يف إعتداق آراء دو مضايقة.

 .2لكــن إنســا حــق يف حريــة التعــب  .ويشــمن هــلا احلــق حريتــه يف إلتمــاق لتل ـ
روح املعلومات واطفكار وتلق ها ونقلها إىل آخرير دو ا إعتبار للحـدود ،سـواء علـى
شـــــكن مكتـــــوح أو مءبـــــو أو يف قالـــــب فـــــي أو يـــــة وســـ ـ لة أخـــــر

تارهـــــا.

.3تســـتتبع ممارســـة احلقـــوق املدصـــوص عل هـــا يف الفقـــرة  2مـــر هـــلد املـــادة واجبـــات
ومس ول ات خالة .وعلى ذلك بوز إخضاعها لـبعد الق ـود ولكـر شـريءة أ تكـو
حمددة دص القانو وأ تكو

رورية:

(أ) إلحرتام حقوق ارآخرير أو ععتهر،
(ح) حلماية اطمر القومي أو الدظام العام أو الصحة العامة أو ارآداح العامة ".
ولعن هلد الص اغة وعلى حد تعب البعد يؤخل عل هـا أ
ال

تتداح الكث ممر التشريعات الفضفا ـة الـ

ـررت نفـس اإلشـكال ة

تضـع تعريفـات دق قـة ملضـامني

اإلستثداءات الواردة على احلق يف تداول املعلومات.
 -2املعهد الدولي للحقوق اإلقتصادية واإلجتماع ـة والثقاف ـة( :)11أ ـدت املـادة 91
فقرت هــا اطوىل والثالثــة علــى احلــق يف املعرفــة وإســتقاء املعلومــات ،يف ل ـ غة ملموســة
وحمددة ،وذلك مر خلل ت

د حق

ن فرد يف املشار ة يف احل اة الثقاف ة والتمتع

فوائـد التقـدم العلمــي والتكدولـوجي ،وهـو مــا يـدخن يف نءـاق لــلب املعرفـة وإلتمــاق
املعلومــات،

مــا ألزمــت الــدول اط ــراه ــنحرتام احلريــة ال ـ

غدــى عدهــا للبح ـ

العلمي والدشاط اإل داعي ،ومر البديهي أ هلير اجملالني ميكر الولـو إل همـا دو
أ يكو احلـق يف املعرفـة وحريـة تـداول املعلومـات مكفولتـا  .نعتبـار أ الـدول هـي
املمتلكة ملصادر املعلومات اطساس ة وس ءرتها على وسائن نشرها وإتاحتها(. )12
 -4احلق يف تداول املعلومات يف إ ار اطمـر املتحـدة( :)13إهتمـت اطمـر املتحـدة هـلا
احلق مبكرا سواء يف قراراتها أو املقرر اظاص اللي أنش ته ـلا الغـر  ،ح ـ أنهـا
ألدرت قـرارا

مـن رقـر  9/11والـلي ت دتـه اجلمع ـة العامـة عـام  9191يف إنعقادهـا

اطول ،واللي نص على أ " حرية املعلومات حق أساسي مر حقوق اإلنسا  ،أنها احملـك
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لكــن احلريــات اطخــر ال ـ تتبداهــا مدظمــة اطمــر املتحــدة " .هــلا مــر جهــة ومــر جهــة
أخــر أنش ـ ت اطمــر املتحــدة مكتــب املقــرر اظــاص حلريــة الــرأي والتعــب

قــرار مــر

مفو ـ ة اطمـر املتحـدة حلقـوق اإلنســا عـام  ،9113والـلي تـتلخص مهمتـه يف تو ـ ح
احملتو احلق قي حلرية الرأي والتعب املكـرق دول ـا ،وممـا أ ـدد املقـرر يف تقـاريرد
السدوية أ حرية تداول املعلومات هو حق أساسي مر حقوق اإلنسا وجـزء يتجـزأ مـر
حرية الرأي والتعب .
ثان ا :ا تفاق ات اإلقل م ة
 -0إعل حقـوق اإلنسـا يف اإلسـلم
احلق إ أندا

()14

 :جـاء اإلعـل خال ـا مـر اإلشـارة إىل هـلا

د املادة  22ال تدص على" :

أ -لكــن إنســا احلــق يف التعــب نريــة عــر رأيــه شــكن يتعــار

مــع املبــادئ

الشرع ة.
ح -لكن إنسا احلق يف الدعوة إلي اظ واطمر املعروه والدهي عر املدكر وفقـا
لضوا ط الشريعة اإلسلم ة.

 -اإلعــلم

ــرورة ح ويــة للمجتمــع ،و ــرم إســتغلله وســوء إســتعماله والتعــر

للمقدسات و رامة اطنب اء ف ه ،وممارسة

ن ما مـر شـ نه اإلخـلل ـالق ر أو إلـا ة

اجملتمع التفكك أو اإلحنلل أو الضرر أو زعزعة اإلعتقاد.

د -بــوز إثــارة الكراه ــة القوم ــة وامللهب ــة و ــن مــا يــؤدي إلــي التحــريد علــي
التم ـز العدصـري كافـة أشـكاله" يف إعتقـادي أنـه وحتـى وإ

يـدص اإلعـل علـى

احلق يف تداول املعلومات لراحة ،فننه و نعتبـارد مـر احلقـوق املرتبءـة ـاحلق يف حريـة
التعب فننه مشمول احلماية املكفولة لا اطخ .

 -6امل ثاق العر ي حلقوق اإلنسا ( :)15نصت املادة  32مده على أنه"
 يضمر هلا امل ثاق احلق يف اإلعلم وحرية الرأي والتعب و للك احلق يف إسـتقاءاطنبـــاء واطفكـــار وتلق هـــا ونقلـــها إىل ارآخـــرير ـ ـ ي وسـ ـ لة ودو ـــا إعتبـــار للحـــدود
اجلغراف ة.
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 متارق هلد احلقوق واحلريات يف إ ار املقومـات اطساسـ ة للمجتمـع و ختضـع إللق ود ال يفر ها إحرتام حقوق ارآخرير أو ععتهر أو

اية اطمر الـو ي أو الدظـام

العام أو الصحة العامة أو ارآداح العام:
 -2امل ثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسا والشعوح
 مر حق-

ن فرد أ

()16

 :نصت املادة  1مر امل ثاق على:

صن على املعلومات.

ق لكن إنسا أ يعر عر أفكارد ويدشرها فى إ ار القوانني واللوائح.

يقول البعد يف هلا الش " الفقرة اطوىل مر هلد املادة
احلق إىل القوانني احملل ة

ما

ن تدظ ر ممارسة هـلا

تق د الدفاذ إل ه ق ود حمددة على عكس مـا ورد يف

الفقرة الثان ة مر ذات املادة ال نظمت حرية التعب مبا يتفق مع القـوانني واللـوائح الـ
تصدرها الدول اط راه يف امل ثاق"( .)17هلا و تكتـ اجلهـود اإلفريق ـة مبـا جـاء يف
امل ثاق ،ن تبدت اللجدة اإلفريق ة حلقوق اإلنسـا والشـعوح إعـل مبـادئ حريـة التعـب
يف دورتها إنعقادها الثان ة والثلثني عام  ،2002واللي تضمر ملة مر املبادئ املتعلقـة
تداول املعلومات (.)18
 -4اإلتفاق ة اطور ة حلقوق اإلنسا ( :)19نصت املادة  90مر اإلتفاق ة على -" :لكن
إنســا احلــق يف حريــة التعــب  .هــلا احلـــق يشــمن حريــة إعتدــاق ارآراء وتلقــى وتقـــدير
املعلومات واطفكار دو تدخن مر السلءة العامة ،و صره الدظر عر احلـدود الدول ـة.
وذلك دو إخلل نق الدولة يف تءلـب الرتخـ ص دشـاط مؤسسـات اإلذاعـة والتلفزيـو
والس دما .

 هـــلد احلريـــات تتضـــمر واجبـــات ومســـؤول ات .لـــلا بـــوز إخضـــاعها لشـــكل اتإجرائ ـة ،وشـروط ،وق ــود ،وعقو ـات حمــددة يف القـانو حســبما تقتضـ ه الضــرورة يف
دتمع دميقرا ي ،لصاحل اطمـر القـومي ،وسـلمة اطرا ـي ،وأمـر اجلمـاه وحفـا
الدظام ومدع اجلرمية ،و

اية الصـحة وارآداح ،وإحـرتام حقـوق ارآخـرير ،ومدـع إفشـاء

اطسرار ،أو تدع ر السلءة وح اد القضاء" .

 -5امل ثاق اطور ي للحقوق اطساس ة لإل اد اطور ي( :)20نصـت املـادة  99مدـه علـى
أنــه" - :لكــن شــخص احلــق يف حريــة التعــب  ،ويشــمن هــلا احلــق حريــة إعتدــاق ارآراء،
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وتلقــي ونقــن املعلومــات واطفكــار ،دو تــدخن مــر الســلءة العامــة و صــره الدظــر عــر
رتم احلرية وتعددية وسائن اإلعلم".

احلدود -

ما نصت املادة  22مر امل ثاق نفسه على أنه "يكفن للعمال أو ممثلـ هر -املعلومـات
والتشاور يف الوقت املداسب يف احلا ت و بقاً للشروط ال يدص عل ها قانو اجملتمع،
والقوانني واملمارسات احملل ة" .

أمــا املــادة  92فتــدص علــى أنــه" :يكــو مــر حــق أي مــوا ر اإل ــاد ،وأي شــخص
ب عــي أو معدــوي مق ـ ر أو لــه مكتــب مســجن يف دولــة عضــو احلصــول علــى مســتددات
الرملــا اطورو ــي أو اجمللــس أو اللجدــة" .هــلا وقــد فســرت احملكمــة اطور ــة حلقــوق
اإلنسا حرية تداول املعلومات يف العديد مر أحكامها ،ومر ـني هـلد القضـايا نـل ر
الــدعو املقامــة مــر أحــد مدظمــات حقــوق اإلنســا

ــد دولــة هدجاريــا يف  99أفريــن

. )21(2001
 -2اإل تفاق ة اطمريك ة حلقوق اإلنسا ( )22وال نصت يف املادة مادة  93على أنه:
" لكن إنسا احلق يف حرية الفكـر والتعـب  ،ويشـمن هـلا احلـق حريتـه يف البحـ
عـــر لتلـ ـ أنـــوا املعلومـــات واطفكـــار وتلق هـــا ونقلـــها إىل ارآخـــرير ،دو ـــا إعتبـــار
للحــدود ،ســواء شــفاها أو

تا ــة أو باعــة أو يف قالــب فــي أو يــة وس ـ لة

تارهــا.

بوز أ ختضع ممارسة احلق املدصوص عل ـه يف الفقـرة السـا قة لرقا ـة مسـبقة ،ـن
ميكــر أ تكــو مو ــوعاً لفــر
رورية مر أجن

مس ـ ول ة حقــة

ــددها القــانو لــراحة وتكــو

ما :

أ -إحرتام حقوق ارآخرير أو ععتهر.

ح-

ايـــة اطمـــر القـــومي أو الدظـــام العـــام أو الصـــحة العامـــة أو اطخـــلق العامـــة.

 -3بوز تق د حق التعب

سال ب أو وسـائن غـ مباشـرة،

التعسـ يف إسـتعمال

اإلشــراه احلكــومي أو غــ الرعــي علــى ورق الصــح  ،أو تــردد موجــات اإلرســال
اإلذاع ة أو التلفزيون ة ،أو ارآ ت أو اطجهزة املستعملة يف نشر املعلومات ،أو ية وسـ لة
أخـــــــر مـــــــر شـــــ ـ نها أ تعرقـــــــن نقـــــــن اطفكـــــــار وارآراء وتـــــــداو ا وإنتشـــــــارها.

 -9علــى الــرغر مــر أحكــام الفقــرة  2الســا قة ،ميكــر إخضــا وســائن التســل ة العامــة
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لرقا ة مسبقة يدص عل ها القانو  ،ولكر لغايـة وح ـدة هـي تدظـ ر احلصـول عل هـا مـر
أجن احلماية اطخلق ة لأل فال واملراهقني ."…….
هلا وقد فسرت احملكمـة اطمريك ـة حلقـوق اإلنسـا هـلد املـادة ـ  " :املخـا بني
دص هلد املادة يتمتعو فقط نرية التعـب عـر آرائهـر اظالـة ،ـن يتمتعـو نريـة
ـا نوعهـا ،أ حريـة الـرأي تتءلـب مـر

إلتماق وتلقـي ونقـن املعلومـات واطفكـار أيـا

ناح ة أوىل إ ميدع أحد مر التعب عر رأيه اظـاص شـكن تعسـفي ومـر ناح ـة أخـر
حق اطفراد يف تلقي املعلومات أيا

انت"(. )23

 -القــوانني الداخل ــة حلريــة تــداول املعلومــة:

تكت ـ

عــد الــدول مبــا جــاء يف

اإلتفاق ات الدول ة املتعلقة نقوق اإلنسا مر تكـريس للحـق يف حريـة تـداول املعلومـة،
ــن ــادرت و ــع قــوانني خالــة هــا ،ح ـ

لــد عــدد الــدول الـ

بقتــه  10دولــة(. )24

وف ما يلي أمثلة لبعد هلد القوانني:
 :0الو يــات املتحــدة اطمريك ــة :تعتــر الو يــات املتحــدة اطمريك ــة مــر الــدولالسباقة يف إلدار قانو حرية تـداول املعلومـة ،ح ـ

إقـرارد مدـل عـام  ،9111وهـو

الــلي يســمح طي شــخص غــد الدظــر عــر مو دــه أو الدولــة اطلــن ال ـ يدتمــي إل هــا
الســؤال عــر املعلومــات ال ـ

ــتفا هــا ا

ــات احلكومــة الف درال ــة ،وعلــى اجلهــة

املس ولة توف املعلومـات املءلو ـة خـلل عشـرو يومـا عمـن .وعلـى الـب املعلومـة حـال
عــدم اإلســتجا ة حلاجتــه ،أ يتقــدم شــكو مباشــرة إىل ا

ــة املءلــوح مدهــا تــوف

املعلومة ،ومـر حـق احملـا ر الف درال ـة مراجعـة أي قـرار خـاص نجـب املعلومـات دوت
إعتبار للمؤسسة ال ألدرته وأ تقوم نلغائه(.)25
 :6ريءان ا :تبدت احلكومة الريءان ة قانونـا حلريـة املعلومـات يف نـوفمر 2000واللي دخن ح ز الدفاذ يف يداير  ،2001وميدح هلا القـانو احلـق طي شـخص الولـول
إىل املعلومات ال

تفا هـا أ ثـر مـر  900.000ه ـة ،ويلـزم القـانو هـلد ا

ـات

تقــدير املعلومــة يف أجــن  20يــوم عمــن( ،)26نســتثداء الظــروه ال ـ تــرتبط مبعلومــات
تستلزم وقتا أ ول لتجه زها .هلا وقد أنش هلا القانو آل ة إنفرد ها تسهر على تدف ل
هلا القانو  ،وتتمثن يف

ن مر مفو

املعلومات وحمكمة املعلومات(. )27
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 :2-أنغو .

التصديق على قانو الولول إىل املعلومات يف أفرين  ،2001والـلي

دخن ح ز الدفاذ يف الشهر نفسه مر عـام  ،2001وميـدح هـلا القـانو املـوا ر احلـق يف
احلصول والولول إىل املعلومات والسجلت وامللفات املوجودة لد أجهزة الدولة ،و ـلد
اطخ ة مهلة  29يومـا لتقـدميها .ويف حالـة التقـاعس أو الـرفد ميكـر لءالـب املعلومـة
الــتظلر أمــام رئ ـ س القضــاة ،و عــد ذلــك مــر املمكــر إحالــة الــب املعلومــة الــتظلر إىل
ق ا إختاذ القرار اإلفرا عر املعلومة املءلو ة(.)28

احملكمة العل ا ،ال

 :4جدــوح إفريق ــا :أقــر رملــا جدــوح إفريق ــا يف ف فــري  2000قانونــا لتعزيــزالولــول إىل املعلومــات الــلي دخــن ح ــز لدفــاذ يف مــارق  ،2009ويكــرق هــلا احلــق
الدستوري يف الولول إىل املعلومات ،ح

أنه

ق طي فرد لب املعلومات مر ا

ـات

احلكوم ة ال يتعني اإلستجا ة لءلبه يف أجن  30يوما .
 :5املغــرح :أقــر الرملــا املغر ــي االقــانو  93.39يتعلــق ــاحلق يف احلصــول علــىا آخرها يف  1ف فري ،2092واللي عح حسب مادتـه الثالثـة

املعلومات يف قرائتني

للموا دني واملوا دات يف احلصول على املعلومات ال

دها يف املـادة الثان ـة مـر القـانو

نفســه ،وال ـ حــددها نهــا " املعء ــات واإلحصــائ ات املعــر عدهــا يف شــكن أرقــام أو
أحره أو رسوم أو لور أو تسج ن ععي صري أو أي شكن آخر ،واملضمدة يف وثـائق
ومستددات وتقارير ودراسـات وقـرارات ودوريـات ومداشـ ومـل رات وقواعـد الب انـات
وغ ها مر الوثائق ذات الءا ع العام ،الـ تدتجهـا أو تتولـن هـا املؤسسـات أو ا
املعد ــة يف إ ــار مهــام املرفــق العــام،

فمــا

ـات

انــت الدعامــة املوجــودة ف هــا ،ورق ــة أو

إلكرتون ة أو غ ها" ،داء على لب يقدمه املعي اطمر وفـق ترت بـات مع دـة ،ويوجهـه
إىل رئ س املؤسسة أو ا

ة املعد ة عر ريق اإليـدا املباشـر .وعلـى املؤسسـة اإلسـتجا ة

لءلبه يف أجن يتعد  20يومـا عمن.الـلي ميكـر متديـدد ملـدة مماثلـة إذا
املؤسسة مر اإلستجا ة
مسبقا

تـتمكر

ل ـا أو جزئ ـا لءلـب املعـي  .ويـتعني عل هـا إعلمـه مـع التريـر

تا ة أو عر الريد اإللكرتوني هلا التمديد .

هلا وقد و ع القانو ملة مـر آل ـات الءعـر حـال عـدم اإلسـتجا ة لءلبـه .ـدءا مـر
تقـــدير شـــكو إىل رئــ س املؤسســـة املعد ـــة ،أو تقـــدير شـــكو أمـــام جلدـــة احلـــق يف
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احلصول على املعلومة ال أنش ها هـلا القـانو  .و ـلا الءعـر أمـام احملكمـة اإلداريـة
املختصة يف قرار رئ س املؤسسة.
عد إستعرا دا املقتضب لد الدصوص القانون ـة املتعلقـة ـاحلق يف تـداول املعلومـات
علـــى مســـتو اإلتفاق ـــات الدول ـــة العامل ـــة واإلقل م ـــة حلقـــوق نتســـاءل عـــر الســـر وراء
اإلهتمام الدولي هلا احلق ،وهن ميكده أ يساعد يف مكافحة الفساد ،اإلجا ة علـى
هلا التساؤل يكو حمور العدصر املوالي:
احملور الثال  :احلق يف تداول املعلومات

آل ة ملكافحة الفساد

تكاد تتفق الكتا ات املتعلقة مبو ـو احلـق واحلريـة يف تـداول املعلومـات ،علـى أ
هلا اطخ غدا

رورة وأهم ة مبكـا  ،وذلـك لـألدوار الكـب ة الـ

ققهـا ،والـ

سدحاول أ نل ر عضا مدها ثر سدحاول أ نر ز على دورد يف مكافحة الفساد:
-

إعتبار احلق جزء مر يتجـزأ مـر املفهـوم املعالـر للتدم ـة  .إذ أنـه يدظـر إىل تـبي

قانو حرية تـداول املعلومـات
دولة

واحـد مـر أ ـرز املؤشـرات علـى أجدـدة التدم ـة داخـن أي

(.)29

 علقتهــا ــاحلكر الرشـ د ،وزيــادة الثقــة ــني املــوا ر واحلكومــة ،طنــه ولتفع ــناحلكر الراشد بب تـوافر معلومـات
يتر

اف ـة وج ـدة يـتر أنتاجهـا مـر نظـام فعـال ،وأ

فالة حق الولن إل ها واإل ل عل ها وتباد ا.

 -إعتبارد

داة لتحق ق احلقوق اإلنسان ة.

 -إعتبارد

داة لتعزيز املشار ة اجملتمع ة للموا ر وسائر أ اه اجملتمع اطخر

يف إختاذ القرار.
-

ســني جــودة قــرارات احلكومــة و ــلا حفــا الوثــائق وامللفــات نعتبارهــا وعــاء

املعلومات ،ففي هلا الصدد لرحت جلدة إللد القـانو ودلـس املراجعـة اإلداريـة يف
أســرتال ا أنــه "

ــا لقــانو حريــة تــداول املعلومــات ت ـ ث ا وا ــحا علــى إختــاذ ا

لقراراتهــا وعلــى ريقــة ق امهــا تســج ن املعلومــات ،وأد القــانو إىل تر

ــات

ــز توجهــات

متخــلي القــرار إىل أهم ــة اإلحت ــا لت ســ س القــرارات علــى عوامــن ذات لـــلة ،وإىل
تسج ن عمل ة لداعة القرار ،وتؤدي املعرفة خبضو القرارات واإلجـراءات إىل الفحـص
واملراجعة ،و لا فر

إنضباط مستمر على القءا العام"(.)30
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أو  :العلقة ني احلق يف تداول املعلومة ومكافحة الفساد
جاء على لسا مدظمـة الشـفاف ة " يعتـر حـق الولـول إىل املعلومـات أداة أساسـ ة مـر
أدوات مكافحـــة الفســـاد ،فاملعلومـــات

ـــرورية إلختـــاذ قـــرارات مســـتد ة ،فـــنمتلع

املعلومات يعتر أيضا مصدر قوة .فعددما تكو املعلومات متوفر شكن حـر ميكـر
أ يتفشى الفساد ،ومر اجلائز إ تتوفر احلقوق اطساس ة للموا دني.

مـا ميكـر أ

تبئ الفاسد وراء ستار مـر السـرية ،ورمبـا يءلـب أول ـك الـلير لـديهر إمت ـاز اإل ـل
على املعلومات رشاو مر آخـرير يسـعو للحصـول علـى املعلومـات الـ نـوزتهر ،وقـد
رم اطفـراد مـر خـدمات الصـحة والتعلـ ر اطساسـ ة إ
حقــوقهر.

تكـر لـديهر معلومـات عـر

مـــا ميكـــر أ ختفــي احلكومـــات تصـــرفاتها مــر خـــلل الســ ءرة علـــى

اإلعلم أو فر

الرقا ة عل ه ومر خلل مدع إمكان ـة اإل ـل عـر املعلومـات اطساسـ ة

ال تصب يف الصاحل العام"(.)31
ولعن جعن اإلتفاق ـات الدول ـة ملكافحـة الفسـاد مـر ـني للتـدا

الوقائ ـة هـي إ ـل

اطفــراد ل ـ س ــاطمر الغريــب ،ففــي ذلــك تــدص املــادة  90مــر إتفاق ــة م يــدا ملكافحــة
الفساد على " تتخل
يلــزم مــر تــدا

ـن دولـة ـره وفقـا للمبـادئ اطساسـ ة لقانونهـا الـداخلي مـا قـد

لتعزيــز الشــفاف ة يف إدارتهــا العموم ــة ،مبــا يتعلــق ك ف ــة تدظ مهــا

وإشتغا ا وعمل ات إختاذ القرارات ف ها ،عدد اإلقتضاء ،وبوز أ تشـمن هـلد التـدا
مايلي:
 - 9إعتماد إجراءات أو لوائح متكر عامة الداق مر احلصـول عدـد اإلقتضـاء علـى
معلومات عر

ف ة تدظ ر إدارتها العموم ة وإشتغا ا وعمل ـات إختـاذ القـرارات ف هـا،

وعر القرارات والصـكوع القانون ـة الـ تهـر عامـة الدـاق ،مـع إيـلء املراعـاة الواجبـة
لصو حرمتهر و اناته الشخص ة.
 - 2تبس ـ ط اإلجــراءات اإلداريــة عدــد اإلقتضــاء مــر أجــن ت س ـ ولــول الدــاق إىل
السلءات املختصة ال تتخل القرارات.
 - 3نشــر معلومــات ميكــر أ تضــر تقــارير دوريــة عــر لــا ر الفســاد يف إداراتهــا
العموم ة" .
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أمــا ف مــا يتعلــق ــدور قــوانني تــداول املعلومــات يف مكافحــة الفســاد فهــي تظهــر يف
الدقاط التال ة:
 يستء ع قانو حرية تداول املعلومات املساعدة على الكشـ عـر جوانـب اإلهـدارواإلحت ال وعدم الكفاءة والعجز ،وهو ما يعتر رادعا للفساد وغـ د مـر املسـاوئ خوفـا
مر الكش واحملاسبة .
 يعتــر مبــدأ الشــفاف ة أداة رئ س ـ ة مــر أدوات مكافحــة الفســاد ،ودعــر الدشــاطالتدمــوي داخــن أي دتمــع ،فالقــدرة علــى الولــول إىل املعلومــات واملســتددات املرتبءــة
جهزة الدولة تعد شر ا أساس ا مر شروط احلكومة احلديثـة ،ط تـ مني هـلا احلـق
للموا دني واإلعلم ني املسؤولني عر ت س احلق يف املعرفة طفراد اجلمهـور يسـهن دـاء
اظلف ة املعرف ـة حـول اطحـدا املختلفـة ويثـري املداقشـات العامـة حو ـا ،ويـوفر
أساس ة

ايـة

د عمل ات إساءة إستخدام السلءة ،وسوء اإلدارة والفساد .

ثان ا :اذ ناجحة ملكافحة الفساد مر خلل تداول املعلومات

()32

تو ح التجارح التال ة لبعد الدو ل الـدور ا ـام الـلي يلعبـه قـانو تـداول املعلومـة يف
مكافحة الفساد:
 -0احلالة اطوىل :التجر ة اطوغددية .يف عام  9111إ تشفت احلكومـة املر زيـة
يف أوغددا إهدار ٪ 20مر الدقـد املخصـص لعـدد  2100مدرسـة حمل ـة نت جـة الفسـاد،
ســواء ق ــام املســؤولني احملل ـ ني اإلســت لء علــى ه ـلا املــال ،أو ق ــام مس ـ ولني آخــرير
نستخدامه لدعر س اسة مع دـة أو لـدعر أنشـءة س اسـ ة ،و ـد مـر اللجـوء إىل تـدا
مكافحة الفساد التقل دية مثن ق ام املراجعني املـال ني تعقـب مـرتك ي هـلد اطعمـال،
إختارت أوغدـدا توجهـا مبتكـرا ،ح ـ سـعت للقضـاء علـى الفسـاد مـر خـلل متكـني
امل ـوا دني مــر احلصــول علــى املعلومــات ،ونشــرت احلكومــة يف إحــد الصــح ق مــة
التحــويلت املال ــة الشــهرية ال ـ يــتر إرســا ا إىل املــدارق احملل ــة ،و البــت احلكومــة
املــدارق الدشــر الفــوري إليصــا ت الدقــد الــوارد مــر احلكومــة املر زيــة ،وأد هــلا
التوجه إىل متكني ارآ اء ومديري املدارق مر الق ام الكش واإلسـتعلم عـر التبـاير
ـني الـدفعات املال ـة املرسـلة وحصـ لة إيصـا ت الدقـد ،ممـا أسـفر علـى القضـاء الفعلــي
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على الفساد ،ومر ثر متكدت املدارق مـر احلصـول علـى املسـتحقات الـواردة إل هـا مـر
احلكومة صفة حق ق ة وفعل ة .
 -6احلالة الثان ة :التجر ة التايلندية.

إسـتخدام قـانو حريـة تـداول املعلومـات يف

تايلند للحد مـر الرشـوة واحملسـو ة يف دـال التعلـ ر ،ففـي عـام  9112حرمـت إ دـة "
سومالي ل مبا أووارت" مر احلـق يف اإللتحـاق يف واحـدة مـر أفضـن املـدارق احلكوم ـة
تايلند الرغر مر الدرجات اجل دة الـ سـجلتها يف إختبـار الـدخول ،وأدرع سـومالي
أ إ دته حرمت مر اإللتحاق املدرسة يف حني قبن اط فال اللير يدتمو للعائلت الثرية
أو ذات التـ ث الس اســي ،وعل ــه قــام ســومالي نســتخدام قــانو حريــة تــداول املعلومــات
و الـــب احلكومـــة تقـــدير درجـــات

افـــة الءـــلح الـــلير

قبـــو ر يف املدرســـة،

وأو ــحت الــدرجات ال ـ أفصــحت عدهــا احلكومــة ـ  ٪ 33مــر دمــو الءــلح
املق دير قد رسبوا يف إختبار الدخول،
ثرية  .وعلى

ما تبني أ هؤ ء الءلح يدتمـو إىل عـائلت

وء ذلك ألدرت احلكومة التايلندية قواعد جديدة تقضي ق ام

افـة

املــدارق دشــر درجــات اإلختبــار ،ومــر ذلــك احلــني ــدأت ع ـائلت يف مدــا ق أخــر يف
إستخدام قـانو حريـة تـداول املعلومـات لءلـب معلومـات مـر مـدارق أو دهـر  ..و فضـن
هــــلا القــــانو و فضــــن إســــتخدامه
واحملسو ة ،مبا

قــــق إرفــــا

جــــوهري يف معــــدل الرشــــوة

مر لكافة اط فال التايلنديني املساواة يف فرص اإللتحـاق ـالتعل ر

غد الدظر عر خلف تهر اإلجتماع ة واإلقتصادية.
 -2احلالة الثالثة :التجر ة ا ددية  .إسـتخدم املؤيـدو لقـانو حريـة تـداول املعلومـات
إلنهــاء الفســـاد يف ــرامج حمار ـــة الفقــر ،ففـــي عــام  2003ســـعت احلكومــة ا دديـــة
لتخف

حدة الفقر مر خلل توف الغلاء سعار مدعمة ،وعدد ذهاح املوا دني الـلير

يعانو مر الفقر إىل مرا ـز التوزيـع احملل ـة لشـراء الغـلاء املـدعر ،يـتر إخبـارهر دفـاذ
د ات الغلاء املدعمة ،ونت جة لللك البت اطسـر معلومـات مـر احلكومـة عـر سـبب
عــدم حصــو ر علــى الغــلاء ،وقــد إســرتعى إنتبــاد احلكومــة هــلد الءلبــات ،ونت جــة
للتحق قات ال

قامت هـا ،تـبني ـا ق ـام املسـ ولني احمللـ ني ب ـع نصـ

م ـة القمـح

املخصصـــة للفقـــراء يف الســـوق الســـوداء ،ونت جـــة ـــلد العلن ـــة واملكاشـــفة شـــرعت
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احلكومـــة يف إختـــاذ اإلجـــراءات اللزمـــة ،و الدهايـــة تـــوفر للعـــائلت يف هـــلد املدءقـــة
احلصول على إحت اجاتها الغلائ ة اطساس ة.
 -4احلالة الرا عة :املكسـ ك .عقـب عـامني مـر تءب ـق القـانو الف ـدرالي للشـفاف ة
واحلصول على املعلومات احلكوم ة العامة ،قام "أرتـورو لـو ز" وهـو احملاسـب يف وزارة
الداخل ــة اإلســتفادة مــر هــلا القــانو والكش ـ عــر جرميــة تتعلــق تجــاوزات ش ـ
30مل و دو ر يف لداديق الكـوار  ،إ أنـه
عر تلك املخالفات ،ويف

فصـله مـر العمـن عدـد ق امـه ـاإل ل

وء ذلك جل " أرتورور لو ز" إىل قانو حرية تداول املعلومـات

املكسـ ـ كي إلزالـــة الســـتار عـــر املســـتددات الداعمـــة لـــدعواد ،ونت جـــة لـــللك إنتهـــت
التحق قات احلكوم ة إىل وجود لالفات تبلد 30مل و دو ر ،أير قـام وزيـر الداخل ـة
فتح

ق ق مثان ة مر املشتبه هر.

خامتــة:
مر خلل ما سبق نصن إىل ملة الدتائج التال ة:
 أهم ة التمتع احلق يف تداول املعلومات نظـرا ملـا يرتتـب عدـه مـر نتـائج تعـود ـالدفععلى اطفراد وحقوقهر وعلى اجملتمع

كن.

 تكريس احلق يف تداول املعلومات سواء يف نصـوص اإلتفاق ـات الدول ـة العامل ـة أواإلقل م ة حلقوق اإلنسا .
 لدور قوانني داخل ة للدول تتعلق احلق يف احلصول على املعلومة ،ووجود حر ـةتشـريع ة دول ــة واسـعة حــول إلـدار هــلد القـوانني ،ففــي املدءقـة العر ــة مـثل ألــدرت
ن مر اطرد  ،ال مر ،تونس ،املغرح تشريعات تتعلق احلق يف تداول املعلومات.
 وجود علقة تفاعل ة ني تداول املعلومات ومكافحة الفساد. -ت مني احلق يف تداول املعلومات للمـوا دني واإلعلمـ ني يـوفر

ايـة أساسـ ة

ـد

عمل ات إساءة السلءة وسوء اإلدارة والفساد .
-

رورة تقدني اجلزائر أسوة الدول اطخر قانونا يتعلق احلق يف تداول املعلومات.

 تـدريب اإلداريـني علــى ت سـ تقــدير املعلومـات لءالب هــا وفـق املوازنــة ـني املصــلحةالعامة واملصلحة اظالة.
 -إلغاء التشريعات ال تع ق أو

د مر حق احلصول على املعلومات.
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 توع ة اطفراد قوانني احلصول على املعلومات وتشج ع إستخدامها.ا وامـــش واملراجــع:
( -)1حممود خل ن ،حرية تداول املعلومات يف مصر والو ر العر ي ،ص .3انظر املوقع:
http: //ar.eohr.org/wp-content

تاريخ التصفح 2092/99/21 :على الساعة . 20.19
( -)2أ ل دلي ،حرية تداول املعلومات (ر ر أساق/ي يف حقبة التحول إىل مصر دميوقرا ة) ،ص
.1
()3

 -للوقوه املستف د على مفهوم هلا احلق وخصائصه يرجى مراجعة :زعباط الءـاهر ،حـق املـوا ر

يف الولول إىل املعلومة ،مل رة ماجست  ،غ مدشورة ،ختصص حقـوق اإلنسـا واحلريـات العامـة،
جامعة قالدي مر اد ،ورقلة ،2099/2093 ،ص  2وما عدها.
( -)4املادة الثان ة مر املشرو .
(-)5

ــد مــر التفريــق هاهدــا ــني الب انــات واملعلومــات ،فالب انــات هــي دموعــة احلقــائق والق اســات

واملشاهدات ال تكو على شكن أرقام وحروه وأشـكال خالـة ختـتص فكـرة ومو ـو معـني،
ولـــللك فالب انـــات تعتـــر هـــي املـــدخلت وهـــي

املـــادة اظـــام عدـــد احلصـــول عل هـــا واملعلومـــات هـــي

املخرجــات ،أي أ الب انــات يــتر معاجلتهــا حتــى ختــر علــى شــكن معلومــات مف ــدة وا ــحة ــا معدــى
حمدد وعلى

وئها يتر إختاذ القرار ،فالب انات تكو على ه ة أرقام وأشكال ان ة ورمـوز وأحـره

ولور ونصوص ،دما املعلومات تكو على شكن لور تو

ح ة أو نصوص وعبارات مفهومة املعدى.

( -)6مــد نــوري ،نظــر املعلومــات املءبــق يف التس ـ  ،ديــوا املءبوعــات اجلامع ــة ،اجلزائــر،2092 ،
ص.13
( -)7ر ــا

ــدي هاشــر ،التــدريب اإلداري املفــاه ر واطســال ب ،دار الرايــة للدشــر والتوزيــع ،عمــا ،

 ،2092ص .933
( -)8أعتمد ونشر على املأل مبوجب قـرار اجلمع ـة العامـة لألمـر املتحـدة  292ألـ

(د )3 -املـؤر يف 90

انو اطول/ديسمر 9192

( -)9أ

ــد عــزت وآخــرو  ،حريــة تــداول املعلومــات (دراســة قانون ــة مقارنــة) ،مؤسســة حريــة الفكــر

والتعب  ،القاهرة ،2099 ،ص91

( -)10أعتمد وعـر

للتوق ـع والتصـديق واإلنضـمام مبوجـب قـرار اجلمع ـة العامـة لألمـر املتحـدة 2200

أل ( د )29-املـؤر يف 91

انو /ديسـمر 9111ودخلـت ح ـز الدفـاذ يف  23آذار/مـارق  ،9121وفقـا

طحكام املادة 91

( -)11أعتمد وعـر
أل

للتوق ـع والتصـديق واإلنضـمام مبوجـب قـرار اجلمع ـة العامـة لألمـر املتحـدة 2200

(د )29 -املؤر يف 91

انو اطول/ديسمر ،9111ودخلت ح ز الدفـاذ يف 3

ـانو الثاني/يدـاير

 ،9121وفقا للمادة. 22
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( -)12أ د عزت وآخرو  ،املرجع السا ق ،ص. 92
) -(13للتفص ن يف املو و راجع :أ د عزت وآخرو  ،املرجع السا ق ،ص 92وما عدها.
(-)14

إجازته مر قبن دلس وزراء خارج ة مدظمة مـؤمتر العـا اإلسـلمي القـاهرة يف  1أغسـءس

9110

( -)15أعتمد مر قبن القمة العر ة السادسة عشرة ال

إستضافتها تونس يف 23مايو/أيار 2009

( -)16متت إجارته مـر قبـن دلـس الرؤسـاء اطفارقـة دورتـه العاديـة رقـر  92يف ن و ـي (

د ـا) يون ـو

 .9129ودخن ح ز الدفاذ يف  29أ تو ر .9121
( -)17أ د عزت وآخرو  ،املرجع السا ق ،ص. 22
( -)18أ د عزت وآخرو  ،املرجع السا ق ،ص.29
( -)19إتفاق ة

اية حقوق اإلنسا يف نءاق دلس أورو ا روما يف  9نوفمر  .9110ودخلـت ح ـز الدفـاذ

يف سبتمر .9113
( -)20دأ العمن ه يف ديسمر  2000أ د عزت وآخرو  ،املرجع السا ق ،ص.20
( -)21للوقوه على وقائع القض ة راجع :أ د عزت وآخرو  ،املرجع السا ق ،ص.20
( -)22أ رمــت هــلد اإلتفاق ــة يف  9111/92/3يف مــؤمتر للحكومــات اطمريك ــة عقدتــه مدظمــة الــدول
اطمريك ة يف سا خوس ه ،ودخلت ح ز الدفاذ يف .9122 /2/ 92
( -)23أ د عزت وآخرو  ،املرجع السا ق ،ص.20
( -)24أ ل دلي ،املرجع السا ق ص .2
( -)25مر املف د ال تل

يف هـلا املقـام أ هـلا القـانو قـد إسـتثدى ملـة مـر اجملـا ت الـ

تقدير معلومات ش نها ،وهي اطمر القومي ،قواعـد التدظـ ر الـداخلي للـه ات ،املعلومـات الـ

ميكـر
مـي

ســـريتها قـــوانني أخـــر  ،املعلومـــات التجاريـــة ،املـــل رات الـ ـ يـــتر تباد ـــا داخل ـــا يف املؤسســـات،
اظصول ة الشخص ة ،السجلت التدف لية للقوانني ،الب انات املتعلقة املؤسسات املال ة وآ ار البرتول،
راجع يف ذلك حممود خل ن ،املرجع السا ق ،ص .1
( -)26إســتثدى هــلا القــانو ثــل دــا ت يتــاد لألشــخاص احلصــول علــى املعلومــات حو ــا ،وهــي
سجلت احملا ر ،املعلومات ال تتعلق احل اة اظالة اطفراد ،و للك املعلومات املتعلقة اطمر .
( -)27راجع يف ذلك ،حممود خل ن ،املرجع السا ق ،ص .1
( -)28املرجع نفسه ،ص .2
( -)29حممود خل ن ،املرجع السا ق ،ص .3
()30

 -أ ل دلي ،املرجع السا ق ص 99

( -)31مدظمــة الشــفاف ة الدول ــة ،إمتلــك املعلومــة :احلصــول علــى املعلومــات يف الشــرق اطوســط و ــال
إفريق ا ،2093 ،ص.3
( -)32هلد الدماذ مقتبسة مر أ ل دلي ،املرجع السا ق ص  92وما عدها
662

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

