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مع التركیز  ،في ھذا المشروعفي اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)  من أجل التنمیة
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شعبة التكنولوجیا من أجل التنمیة، في  دلبي، رئیسة قسم االبتكارإ. وتولت السیدة نبال إعداد ھذا التقریر

، قسم االبتكار من محمد نھار،لسید وقد كانت ل. األقران ھ من جانباستعراضو هإعداد اإلشراف على
 .  ستعراضمة في ھذا اال         ِّ مساھمة قی   
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 الحكومة المفتوحة والبیانات المفتوحة  -   ً أوال  

 الحكومة المفتوحة  -ألف

 إلىالحكومات  تسابقت جدید للحكم    ٍ نمط  كالسنوات األخیرة في مفھوم الحكومة المفتوحة  برز
حق مال عإو ؛شفافیة العمل الحكوميمثل  ،الحوكمة الرشیدة بادئعلى مھذا المفھوم  ویرتكز .طبیقھت
 امةالسیاسات العوضع في  ینالمواطن إشراكو ؛المعلومات الحكومیة إلى(النفاذ) في الوصول  ینلمواطنا
 الحكومات. لمساءلةآلیات ووضع  ؛القرار نع ُ ص  و

للحكومة فقط واحد              ٌ ال یوجد تعریف  و .بعاده وتنوعھاأد                                   ُّ ویتمیز مفھوم الحكومة المفتوحة بتعد  
أفكار العتماد       ً نتیجة  مستمر،                                                     ٍ ن معنى ھذا المصطلح والمفاھیم المرتبطة بھ ھي في تحول  إإذ  ،المفتوحة
، على شفافیة واالنفتاحال ي    َ مجال   ُ     ت عنى بعدیدة مؤسسات عالمیة  لت ِ م   َ ع   وقد .باستمرار وغایات جدیدةورؤى 
د    ّ موح             ٍ یجاد تعریف  إ إلى، )         ّ ب العالمی ةیمؤسسة شبكة الو( World Wide Web Foundation مؤسسة غرار

البنك ومنھا  ،الحكومة المفتوحةموضوع عدیدة ولیة دمنظمات  تتناولذلك، لمفھوم الحكومة المفتوحة. ك
، األمم المتحدةفي  لشؤون االقتصادیة واالجتماعیةاالدولي، ومنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة، وإدارة 

 .نشطة تتعلق بھاأ وتنفیذالحكومة المفتوحة  ھمت في تحدید مفاھیمساوواإلسكوا، 

إعادة التفكیر في كیفیة "أنھا بالحكومة المفتوحة  World Wide Web Foundation مؤسسة ف  ِّ عر     ُ وت  
 ف بھا اإلدارات إجراءاتھا لتلبیة متطلبات المواطنین                                                  ِّ الحكم، وإعادة التفكیر في الكیفیة التي ینبغي أن تكی   

ً ا  تنظیمی ً  ا  وثقافی  ً ا  تغییرتطلب الحكومة المفتوحة تو. احتیاجاتھمو ً ا  وسلوكی ً ا  اجرائیو   موظفین لعلى مستوى ا  
 سیاساتفھم ل  ً     ا  أكبرتعاونیستدعي أكثر شرعیة وجدید     ٌ شكل  ھي ف .وفي العالقة مع المواطنین الحكومیین

 .1لة"ء+ المشاركة + المسا الفاعلیة= الشفافیة +  الحكومة المفتوحة   ً  إذا ،  الحكم.

زیادة الوظائف األساسیة للحكومة، من خالل  توطیدنمائي أن ویرى برنامج األمم المتحدة اإل
االستراتیجیة المثلى إلبعاد المواطنین عن ھو ، عامةالموارد السلوكھا وتخصیص بھدف تحسین  ھاانفتاح
وھي متطلبات  عامةالحكومة المفتوحة تساعد على تعزیز النزاھة ومشاركة المؤسسات الكما أن  الفقر.

 .2لمنع تخلف أي فرد" أساسیة

                                                
1  Studies, Feasibility Data Government Open Foundation, Web Wide World

.2020) March 30 on (accessed  studies-feasibility-data-government-work/projects/open-https://webfoundation.org/our 

2  behind, one no leaving to key the is government enOp Programme, Development Nations United
 behind.html-one-no-leaving-ot-key-the-is-government-blog/2018/open//www.undp.org/content/undp/en/home/:https

                                                                                                                                                  .2018) July 16 on (posted 

 

https://webfoundation.org/our-work/projects/open-government-data-feasibility-studies
https://webfoundation.org/our-work/projects/open-government-data-feasibility-studies
https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2018/open-government-is-the-key-to-leaving-no-one-behind.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2018/open-government-is-the-key-to-leaving-no-one-behind.html
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وخاصة  تنمیة المستدامةأھداف التنفیذ التي تدعم ألساسیة عتبر الحكومة المفتوحة إحدى الركائز ا  ُ وت  
ال، القائم على سیادة                                              ّ نشر "السالم واالستقرار وحقوق اإلنسان والحكم الفع   إلىالذي یرمي  16الھدف 
 .3"القانون

صف في أداء واجباتھا، وتتاءة كفالة ویفعالتتسم بالأنھا حكومة بف اإلسكوا الحكومة المفتوحة   ِّ عر     ُ وت  
حكومة تستجیب أنھا أعمالھا بالشفافیة وخضوعھا للمساءلة، ویمكن للجمیع الوصول إلى خدماتھا. كما 

تعتمد على التكنولوجیات والحتیاجات مواطنیھا، وتثمن مشاركتھم وخبرتھم ومعرفتھم في صنع القرار، 
ّ                 أن  تحسین المشاركة  ، ترى اإلسكوامفھوم الحكومة المفتوحةبشأن ولتعزیز حوكمتھا. ناشئة الحدیثة وال  

. وقد اقترحت نموذج إطار 4تبقى ھي األھداف األساسیة، بصرف النظر عن التعریف مساءلةوالشفافیة وال
 التالیة:مراحل الیتألف من ھو و ،العربیة بما یتالءم مع وضع الدولعمل لتطبیق الحكومة المفتوحة 

 شراك الناجز.اإلو   ّ      الت عاون، والمشاركة، واالنفتاح، 

ح من  العمل إطار  -1الشكل  َ      المقتر   المفتوحة الحكومة لتطبیق اإلسكوا     

 
 .E/ESCWA/TDD/2018/INF.1 ،2018تعزیز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربیة اإلسكوا،  :المصدر

                                                
 ،القویة والمؤسسات والعدل السالم :16 الھدف العربیة، للمنطقة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج 3

-and-justice-peace-16-goals/goal-mentdevelop-http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable
institutions.html-strong   االط الع    ّ (تم   ّ  ).2020 آذار/مارس 30 في علیھ   

4 E/ESCWA/TDD/2018/INF.1. 

 مواطنون،

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
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 مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة -1

وتنظیم التعاون في مجال الحكومة  سسةأملاألولى المبادرة عتبر شراكة الحكومة المفتوحة  ُ ت  
اإلعالن عنھا خالل الجلسة االفتتاحیة السنویة للجمعیة العامة                             ّ وھي مبادرة متعددة األطراف تم   المفتوحة.

 ،دولةثمانون ذه المبادرة الیوم شارك في ھوتدول.  ثمانيمن طرف  2011 عاملألمم المتحدة في نیویورك 
                      ّ                        من المدن الكبرى التي تم  قبولھا في ھذه الشراكة      ٍ وعدد   حكومیةالمنظمات غیر الجانب عدد ھام من  إلى

تكریس مبادئ  إلىترمي ھذه المبادرة و .الجھويعلى المستوى العمل نطاق توسیع في ظل االتجاه إلى 
 في:الحكومة المفتوحة  تتمثل ھذه المبادئ حسب تعریف شراكة، وفي العالمالحكومة المفتوحة 

 حكومیةوفتح البیانات ال اتالمعلوم إلى صولومن خالل تكریس حق ال الشفافیة:دعم  •
 ؛تاحتھاإو

والبرامج  وصیاغة السیاسات عامةعلى امتداد مسار اتخاذ القرارات ال المواطن: إشراك •
 ؛احتیاجاتھمع وائمة لتكون مت ،الحكومیة

 ؛من خالل مكافحة الفساد، ودعم النزاھة مساءلة:ال •

 لتكریس ھذه المبادئ. تواالتصاالتكنولوجیا المعلومات  استخدام •

 شراكة الحكومة المفتوحةمبادرة إلى  االنضمام معاییر -2

من     ٍ عدد   اعتمادأي  ،من المعاییر    ٍ عدد  استیفاء شراكة الحكومة المفتوحة إلى  یتطلب االنضمام
 كالتالي:، ریعاتالقوانین والتش

 ؛المیزانیة واعتماد المیزانیة المفتوحة       ّ        ّ          ّ              الشفافی ة المالی ة والجبائی ة: نشر تقاریر  •

دراج ھذا الحق إو اتالمعلوم إلىقانون للوصول  اعتماد :الوصول إلى المعلوماتحق  •
 ؛ضمن الدستور

 ؛قانون للتصریح بالمكاسب اعتماد العمومیین:للمسؤولین  التصریح بالمكاسب •

المواطن في بلورة السیاسات  إشراكمن خالل        ّ  المدنی ة:المشاركة وحمایة الحریات  •
 ؛الحریات المدنیة حمایة ذلكبما في  ،والحوكمة

لمبادرة شراكة  االنضمامالدول الراغبة في  تخضع ،المعاییر المذكورةإضافة إلى استیفاء  •
 إضافیین:ن مقیاسیل الحكومة المفتوحة

o  الحیاة العامة  إلىعند الدخول  حكومیةالالمنظمات غیر  لھاخضع تمستوى الرقابة التي
 ؛والخروج منھا

o  من طرف الحكومات حكومیةالالمنظمات غیر مدى التحكم في. 
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 لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة ما بعد االنضماممرحلة  -3

ّ                                                                       تتعھد كل  دولة یتم قبولھا في ھذه المبادرة بإعداد خطة عمل وطنیة للحكومة المفتوحة  ،سنتین كل        
    ّ                            ّ     ویتم  إعداد وإنجاز خطط العمل بالت عاون  .المشاریع التي تدعم مبادئ الحكومة المفتوحةمن     ٍ عدد  نص على ت

خطط العمل على نطوي وت .عامةالستشارات من اال في إطار ،حكومیةالغیر بین الجھات الحكومیة و
. ومن واالتصاالتتكنولوجیا المعلومات استخدام على د وتعتم ،عزیز الحكومة المفتوحةتعلق بتمشاریع ت

 إلىدعم الشفافیة من خالل نشر البیانات المفتوحة أو وضع قوانین تخص حق الوصول األمثلة على ذلك 
 ؛أو تحسین الخدمات االداریة الموجھة للعموم ؛القطاع العام ومكافحة الفسادفي أو دعم النزاھة  ؛اتالمعلوم

 ل العرائض والشكاوى.    ُّ وتقب   عامةستشارات الالمواطن من خالل وضع إطار لتشجیع اال إشراك زیادةأو 

المنظمات للتحاور بین الحكومة و منتدى إطالقفي ھذه الشراكة  ویتعین على كل دولة عضو 
ً م دوریا   َّ ظ  ینبحیث حول البرنامج الوطني لشراكة الحكومة المفتوحة،  حكومیةالغیر  ویحبذ أن یكون ذلك         

ممثلین عن الجھات الحكومیة من       ً ناصفة  ألف ملجنة قیادة وطنیة تت المنتدىأعمال ھذا ق   ِ نس  تو .     ً شھریا  
جلسات خالل ن، قطاع خاص). وو(جمعیات غیر حكومیة، جامعیالجھات غیر الحكومیة وممثلین عن 

ومناقشة مختلف  ،شراكة الحكومة المفتوحةالمتعلقة بمتابعة تنفیذ خطط العمل الوطنیة  ، تتمھذا المنتدى
تقییم والمصادقة على خطط العمل الجدیدة. ویتابع المكتب التنفیذي لشراكة الحكومة المفتوحة تقاریر ال

قوم یثم ویصدر تقاریر تقییمیة نصف مرحلیة وختامیة لھذه الخطط  ،مختلف خطط عمل الدول األعضاء
 .لالستشارة نشرھا إثر عرضھا على العمومب

ً الحكومة المفتوحة األكثر تحدیا  وتعتبر مرحلة ما بعد االنضمام لشراكة    ،واألكثر جدوى                             
 وتدعم مبادئ  المجتمع حتیاجاتعد إصالحي تستجیب ال                         ُ تطویر برامج ومشاریع ذات ب   یجريحیث 

 الحكومة المفتوحة.

 المفتوحة البیانات  -باء

 كلمة (المؤسسة الدولیة للمعرفة المفتوحة) Open Knowledge Internationalف مؤسسة   ِّ عر    ُ ت  
"open" یھاإل یمكن ألي شخص الوصول لدى الحدیث عن المعلومات بـأنھا المعلومات التي )ة(أي مفتوح ،

مكانیة طلب الحفاظ على إبحریة ألي غرض من األغراض (مع ھا  ِ ك     ُ شار      َ ، وت  ھا، وتعدیلخدامھاواست
أنھا بالبیانات الحكومیة المفتوحة  ھذه المؤسسة ف  ِّ عر        ُ كما ت   .5)الخاص بھا االنفتاحطابع على و ھامصدر

خدامھا عادة استإیمكن استخدامھا و والتي ،بھ حكومیةبھا جھة حكومیة أو ش فوضنتجھا أو ت      ُ التي ت  "البیانات 
 .6"بل أي شخص                       ِ عادة توزیعھا بحریة من ق  إو

                                                
5 2020) April 6 on (accessed https://opendefinition.org project, Definition Open The. 
6 2020) April 6 on (accessed https://opengovernmentdata.org website, Data Government Open. 

 

https://opendefinition.org/
https://opengovernmentdata.org/
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أنھا "البیانات الرقمیة بالبیانات المفتوحة  )میثاق البیانات المفتوحة( Open Data Charterف   ِّ عر     ُ وی  
بل                  ِ عادة توزیعھا من ق  إواستخدامھا عادة إواستخدام                                                   ّ  المتاحة بالمواصفات التقنیة والقانونیة الضروریة لیتم  

 .7ومكان"                  ٍ أي شخص في أي زمان  

من خالل إتاحة  ،وخلق القیمة مساءلةالمفتوحة الشفافیة والالحكومیة البیانات تدعم سیاسات 
، یمكن تنتج كمیات ھائلة من البیانات والمعلوماتالتي  ،مؤسسات الحكومیةالفالبیانات الحكومیة للجمیع.  
یمكنھا تقدیم خدمات أفضل للمواطن  كما للعموم. بیاناتھا فتحمن خالل  مساءلةلھا أن تصبح أكثر شفافیة و

 خلقعلى  مما یساعد، ھا وتوزیعھا بصفة حرةستخداماوإعادة  ھذه المعلوماتاستخدام عبر التشجیع على 
 .جدیدة عملفرص وتوفیر ناشئة شركات 

ً وقد ظھر مفھوم البیانات المفتوحة حدیثا   استجابة وذلك  ،)مقارنة بمفھومي الشفافیة واالنفتاح(                                      
التطور لمطالب المواطنین بالوصول للمعلومات التي تجمعھا الحكومات في مختلف القطاعات. كما أن 

ولم . ھاونشر ھاوخزن ل تجمیع ھذه البیانات  َّ سھ   تالحاصل في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاال
منذ ذلك الحین مئات المبادرات في كافة ثم نشأت  ،2009إال في عام سیاسة للبیانات المفتوحة توضع 

منظمات دولیة على رات تابعة لمبادوكذلك  ،ةوالمحلی ةدون الوطنیو ةلوطنییات اأرجاء العالم على المستو
 جھات أخرى. تحاد األوروبي، وغرار البنك الدولي، واألمم المتحدة، واال

البیانات المفتوحة یمكن ولكن مختلفان. ومرتبطان مفھومان فالبیانات المفتوحة والحكومة المفتوحة 
ً أساسیا    ً ا  أن تكون جزء في شكل  حكومیةفمن خالل نشر البیانات ال .من برنامج أوسع للحكومة المفتوحة       

دعم الشفافیة والتعاون والمشاركة التي  فيأن تساعد  یمكن لھذه البیانات ھا،استخدام عادةوإتاحة إ رقمي
 ھي المبادئ األساسیة للحكومة المفتوحة.

 مبادئ وأھداف البیانات المفتوحة

 نشرھاالبیانات و إلىأساس للوصول مبادئ للبیانات المفتوحة ك 6ات المفتوحة د میثاق البیان  َّ حد  
 تعني أنھ على البیانات  ،DefinitionOpen 9ھذه المبادئ، التي تم تحدیدھا على أساس تعریف  .8واستخدامھا

 :أن تكون

ً ا  افتراضیجعلھا مما  ،بصفة مفترضة: بیانات القطاع العام مفتوحة بصفة مفترضة ةمفتوح •   
مثل البیانات المتعلقة باألمن  ،للجمیع. یمكن إجراء استثناءات لبعض أنواع البیانات نشر ُ ت  

 ؛والبیانات الشخصیة

                                                
7 2020) April 6 on (accessed tacharter.nethttps://openda website, Charter Data Open. 
8 Ibid. 
9 2020) April 6 on (accessed https://opendefinition.org project, Definition Open The. 

https://opendatacharter.net/
https://opendatacharter.net/principles/
https://opendatacharter.net/principles/
https://opendefinition.org/
https://opendefinition.org/
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حیث ب ،المعلومات بسرعة وبطریقة شاملة نشرینبغي : ةفي الوقت المناسب وشاملمتوفرة  •
 ؛یتم تقدیم البیانات في شكلھا األصلي وغیر المعدل

ً آلیا  وفي شكل قابل للقراءة  یمكن الوصول إلیھا وقابلة لالستخدام: الملفات مفتوحة • من  ،    
 ؛لیھا، مجانیة، وخاضعة لرخصة مفتوحةإالسھل الوصول 

  ؛دة عادة للبیانات                             َ من خالل اعتماد المعاییر المعتم   للتشغیل البینيقابلة للمقارنة وقابلة  •

 ؛لتحسین الحوكمة ومشاركة المواطنین: تعزیز الشفافیة ومساءلة الحكومةستخدم  ُ ت   •

من خالل إنشاء خدمات  ،التنمیة االقتصادیة الشاملة وخلق فرص العملأجل  منستثمر  ُ ت   •
 مبتكرة وذات قیمة مضافة.

 ھي:ف ،األھداف الرئیسیة وراء تطویر مشاریع البیانات المفتوحةأما 

الحق  قانونیحدده  حكومیةالبیانات ال إلىالحق في الوصول إن  زیادة الشفافیة والمساءلة: •
وإعادة استخدامھا  البیانات الحكومیة ولكن یتم تسھیل استھالك ،المعلومات إلىفي الوصول 

من خالل البیانات المفتوحة. یتیح نشر البیانات الحكومیة المفتوحة التعاون بین الحكومات 
من أجل بناء سیاسات أفضل واتخاذ قرارات مستنیرة  حكومیةالوالمنظمات غیر والمواطنین 
 ؛د فوائد اجتماعیة واقتصادیة   ِ تول   رة یمكن أن          َ أفكار مبتك   وضععن طریق 

 ،قیمة مضافةذات استخدام البیانات المفتوحة لتطویر خدمات ذلك تطلب  :ةاالقتصادی قیمةال •
 ثرأصبح األوقد بالنسبة لبعض القطاعات مثل النقل والزراعة والصحة وغیرھا.  خاصة

االقتصادي الیوم ھو الھدف الرئیسي وراء تطویر استراتیجیات وسیاسات البیانات الحكومیة 
 ؛دھا                ِ التي یمكن أن تول   فرص العملحجم  ً     ا  إلى نظر ،المفتوحة

المباشر للبیانات الحكومیة المفتوحة أو من  ثماراالستمن خالل  :عامةال خدماتالتحسین  •
جودة البیانات   ُّ د   َ ع   ُ ت  وتماد على البیانات المفتوحة. خالل استخدام التطبیقات المطورة باالع

 ؛المفتوحة ضروریة لتطویر خدمات أفضل موجھة للمواطنین

بل الجماعات المحلیة والمدن یساعد على جلب                  ِ نشر البیانات من ق   :تعزیز القیمة التسویقیة •
یساعد االجتماعي، ولحكم الرشید والتماسك  ً      ا  على امؤشریشكل و والمستثمرین،الزوار 

 .عملعلى تحفیز المستثمرین وازدھار األعمال وخلق فرص ال
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 الحكومة المفتوحة والبیانات المفتوحةبمتعلقة التشریعات ال  -     ً ثانیا  

وھي  ،تعزیز مبادئ الحكومة المفتوحةالرامیة إلى األساس التشریعات في ھي ھذه التشریعات 
 .من طرف العموم ھااستخدامونشرھا بھدف إعادة  حكومیة، وفتح البیانات المساءلةالمشاركة والشفافیة وال

بتعداد ماندال قام ، توبي ماندال، في مجال الحكومة المفتوحة الكنديغیر منشورة للخبیر  في دراسةو
ً قانونا   44قرابة  ھذه القوانین متنوعة وتغطي و .حكومیةالحكومة المفتوحة ونشر البیانات ال سیخبتر تتعلق       

جرائم و، األحداثوالصحافة والنشر، و ،سریة المعلوماتو ،اتالمعلوم إلىالوصول  مثل ،مجاالت عدیدة
تجاریة، وأمن عام، ونیة، اجرائم سیبروأمنیة، وعسكریة، وجنائیة، ومدنیة، ومكافحة الفساد، واقتصادیة، 

مایة حوإحصاء، و، انتخابیةودینیة، وأحوال شخصیة، والجمعیات، وبنكیة، ومالیة، وحقوق التألیف، و
 ، وغیرھا.المعطیات الشخصیة

بمبادئ الحكومة المتصلة       ّ                                                  ھذه الد راسة على القوانین التي لھا تأثیر ھام على الجوانب ز    ِّ ترك   و
بعض تتناول المعلومات والبیانات المفتوحة. كما س إلىوالحق في الوصول الشفافیة خاصة و ،المفتوحة

 .مساءلةالمشاركة والخاصة بالتشریعات ال

 المعلومات إلىالحق في الوصول  اتتشریع  -ألف

المعلومات ھي جزء أساسي من تشریعات الحكومة  إلىالحق في الوصول المتعلقة بقوانین ال
على الوثائق والمعلومات التي تخص المسائل  عطالاالحیث أنھا تعطي للمواطنین الحق في  ،المفتوحة

 ،تساعد على دعم الشفافیة في العمل الحكوميھي القرار. و صنعرق تسییر المرفق العام وكیفیة          ُ العامة وط  
رصد على دعم وبالتالي  ،لعدد من الوثائق والبیاناتالنشر التلقائي ب عامةال ؤسساتالم إلزاممن خالل 

. داخل القطاع العام مكافحة مختلف أشكال الفساد من رشوة ومحسوبیةن من   ِّ مك   ما یم ،اإلداريالسلوك 
مبني على الشفافیة  حوكمةبناء نظام األساس ل الحجر اتالمعلوم إلىیمكن اعتبار قوانین الوصول و

ن  َ س  على خالل السنوات األخیرة قبال إلایفسر  وھو ما قد ،حكومة مفتوحة، وتركیز منظومة مساءلةوال
 .إلیھاتفتقر  من طرف الدول التي ھذه القوانین

   ّ               سن ت ھذه القوانین،المعلومات من خالل عدد الدول التي  إلى الوصولھمیة الحق في أبرز تو
 Open Governmentرط تتشو. 1990 عامدولة  13 مقابل ،2019 عامدولة  124 إلىحیث ارتقى عددھا 

Partnership ) إلیھا االنضمام الدول الراغبة في بأن تقوم بشكل غیر مباشر،  ،)الحكومة المفتوحةشراكة
ب على    ُ یصع  إذ ، كذا قانونوجود ھعدم  حال، في اتالمعلوم إلىباعتماد قانون یعطي الحق في الوصول 

 ھذه المبادرة. إلى االنضماممجموع یخولھا ل یتحصمثل ھذا القانون  افیھالدول التي لیس 

درجة االنفتاح أخرى من حیث  إلىمن دولة  اتالمعلوم إلىختلف قوانین الحق في الوصول وت
إصدار  إلىبمؤسسات عالمیة  دفعمما  ،اتالمعلوم إلىوضمانات الوصول باإلفصاح والجھات المعنیة 

الدول  بواقع                                                                           ً لتقییم القوانین وتصنیفھا. وحیث أن درجة االنفتاح في ھذه القوانین ترتبط كثیرا   منھجیات
ّ  والثقافي واألمني، فإن   السیاسي أھمیة لقیمة  وليتال  المنھجیات في مجال الحكومة المفتوحة من عدیدال                   
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ّ                      سن  قوانین في ھذا المجاللزامیة إركز على بل ت ،اتالمعلوم إلىوانین الوصول قاألحكام الواردة في    .
ھا نوعیة یلإضمن معاییر االنضمام  درج ُ ت  التي لم الحكومة المفتوحة  مبادرة شراكة ذلكعلى ومثال 

 .امن عدمھ نیانوالق هھذ، بل فقط تواجد المعلومات الوصول إلىتشریعات الحق في 

 اتالمعلوم إلىقوانین الحق في الوصول   -2الشكل 

 
 .الكاتب تجمیعمن : المصدر

 اتالمعلوم إلىق الوصول ح عنلمحة تاریخیة  -1

س ھذا الحقلی 19 رقمفي مادتھ  1948 عاماإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  جاء ّ           كر  بصورة   
اعتناق اآلراء دون أي لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر. ویشمل ھذا الحق حریة " :صریحة

وإن لم ترد . "د بالحدود الجغرافیة                                 ُّ یھا وإذاعتھا بأیة وسیلة دون التقی                                  ِّ تدخل واستقاء األنباء واألفكار وتلق   
ّ         ، فإن  المادة ھذا الحق بصفة صریحة في النص إلىاإلشارة  عتبر                                ُ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ت   19    

الذي أقرتھ  ،في المیثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة          ّ الحق. وتم  نة األولى لتكریس ھذا     ِ اللب  
ّ          نص ت المادة  حیث ،یھا                            ِّ دخال حریة طلب المعلومات وتلق   إ، 1966األمم المتحدة عام   یلي:منھ على ما  19 

فكار لكل إنسان الحق في حریة التعبیر، األمر الذي یولیھ الحریة في طلب جمیع أنواع المعلومات واأل"
، أنشأت لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة 1993وفي عام . "یھا وإذاعتھا بأیة وسیلة یختارھا    ِّ وتلق   

وجاء في تقریره السنوي . "المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر" منصب
                                     ّ                                    إن حق طلب المعلومات والحصول علیھا وبث ھا یفرض على الدول موجب تأمین الوصول ": 1998 عامل

 ."المعلومات إلى
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ً قانونا   ت                     َّ ولى في العالم التي سن  الدولة األھي  السویدو  ،داریةاإل اتالمعلوم إلى الوصولیضمن حق        
ثالث مریكیة الوالیات المتحدة األ، لتكون 1951تلتھا فنلندا عام ، ثم 1766 عامأي   ً ا ،عام 253منذ وذلك 

 .1978فرنسا عام تلیھا ، )1966 امع(دولة تضع ھذا القانون 

 المعلومات إلىفي قوانین حق الوصول مراعاتھا مبادئ یجب  -2

اتباع عدد من المبادئ األساسیة التي المعلومات  إلىیتطلب وضع قانون یخص الحق في الوصول 
والتضییق  فصاح عن المعلوماتاحترام مبدأ الحد األقصى في اإل نھا، میجب أن تنعكس في أحكام القانون

فصاح، وسھولة طلب والحصول ي من المؤسسات العامة من واجب اإلعفاء أإ، وعدم في االستثناءات
 غیرھا.مبادئ ولتحقیق ذلك،  والحق في الطعن والتقاضي یھاإلعلى المعلومة، وضمان الوصول 

، وھي منظمة بریطانیة تنشط في مجال حقوق اإلنسان، Article 19قامت منظمة ، 1999منذ عام و
نھا یجب أن أوترى المنظمة  .10المعلومات الحكومیة إلىمبادئ تتعلق بحق الوصول  9بوضع مجموعة من 

اعتمد وقد  .في المعلومات قصى حد من االنفتاحأ إلىتؤخذ في الحسبان في التشریعات الوطنیة للوصول 
لجنة األمم  إلى 2000حریة الرأي والتعبیر ھذه المبادئ في تقریر رفعھ في عام المعني بمقرر األمم المتحدة 

 یلي: مافي  9ـ الھذه المبادئ مثل وتت المتحدة لحقوق االنسان.

ّ                المبدأ العام الذي یوج ھ قانون الوصول  یكون فصاح:اإل من األقصىالحد  (أ)  المعلومات إلى                    
التي تحتفظ بھا اإلدارات العامة  بیاناتالجمیع من خالل إخضاع وذلك  ،أقصى حد إلىكشف البیانات  ھو
المعلومات على  إلىالحق في الوصول إعمال و ؛                       ً مع استثناءات محدودة جدا  عنھا، واجب اإلفصاح  إلى

اھتمامھ تبریر فرض على من یطلب الحصول على معلومات  ُ ی   وأال؛ كل من یوجد على أراضي الدولة
ھذه المفاھیم.  ویتوجب معظم " بصفة واسعة لتشمل مؤسسات العامة" و"البیانات   ّ           ویتم  تعریف "ال .ابھ
 ؛بإتالفھان یقوم و معطاء المعلومة أإكل من یرفض على القانون موجب دراج عقوبات قاسیة بإ

نشر المعلومات األساسیة. فالحق مة ب   َ ملز  یجب أن تكون  العامة المؤسسات النشر:واجب  (ب)
بل كذلك النشر التلقائي لعدد واسع  ،االستجابة لطلب المعلومةالمعلومات ال یعني فقط  إلىفي الوصول 

ً یجب أن یحتوي أحكاما   اتالمعلوم إلىمن الوثائق ذات األھمیة للمواطن. فقانون الوصول  مؤسسات م ال  ِ لز   ُ ت                      
ً مع تحدید األصناف األساسیة لھذه المعلومات التي یتوجب نشرھا تلقائیا   ،بالنشر التلقائي للمعلومات العامة  ؛                                                               

من خالل  ،أن تروج للحكومة المفتوحة مؤسسات العامةعلى ال فتوحة:المالترویج للحكومة  (ج)
 یةأحكام قانونن  َ س   ومن الضروري .ونشر ثقافة االنفتاح داخل الدوائر الحكومیة ،بحقوقھم مواطنینإعالم ال

ھیئة ، وتكلیف وتعمیمھ توفیر الموارد الالزمة للترویج لحق الحصول على المعلوماتلزامیة إتعلق بت
ویمكن أن یكون ھذا الھیكل ھو نفس  .الالزمةالموارد زویدھا بمع ت ،باإلعالم والتوعیةعنى  ُ ت   ةخصوصی

كما یتوجب إدراج أحكام تخص مكافحة المعلومات.  إلىالمؤسسة المسؤولة عن النظر في مطالب الوصول 

                                                
10  on (accessed https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf website, 19 Article

                                                                                                                                                               .2020) April 6 

https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf
https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf


-10- 

 

في مجال فتح  ینللموظفین الحكومی ثقافة السریة داخل المصالح الحكومیة من خالل توفیر التدریب
 ؛المعلومات

االستثناءات المتعلقة بالمعلومات یجب أن تبقى في أضیق نطاق  االستثناءات:التضییق في  (د)
ویمكن إدراج قائمة في األھداف المستثناة في "الضرر" و" المصلحة العامة".                ْ وخاضعة لمیزاني   ممكن

                                                                             َّ خرق الخصوصیة، تھدید األمن الوطني أو المصلحة العامة، المصالح التجاریة)، على أن   مثال:القانون (
 عطاء المعلومة یجب أن یخضع لالختبار الثالثي األطراف:إرفض 

 ؛لمذكورة بالقانوناألھداف اأحد  طاقن ضمنالدخول  )1(
 ؛بالھدف المعني یھدد بالحاق ضرر جسیمفصاح عن المعلومة اإل )2(
 .فصاح عن المعلومةعند اإل حصلیقد الذي الضرر تتفوق على المصلحة العامة  )3(

الوصول  طلباتنصاف في معالجة السرعة واإل المعلومات: إلىالوصول تسھیل إجراءات  )ھ(
فصاح عن القرار بخصوص اإلویكون  مكانیة الطعن في قرارات الرفض.إمع توفیر  ،اتالمعلوم إلى

داري مستقل، ثم التقاضي إ، فالطعن لدى ھیكل المؤسسة العامةمستوى على المعلومة على ثالثة مستویات: 
 إلىة للوصول اصتضمین أحكام تخص مساعدة ذوي االحتیاجات الخومن الضروري لدى ھیكل قضائي. 

ف لدیھا مكلف بمعالجة وتعیین موظ اتمساعدة طالبي المعلوم المؤسسة العامة. ویتعین على المعلومات
ً دالء كتابیا  ، مع اإلھالالستجابة ل           ّ                    ، على أن یتم  تحدید آجال مضبوطة ھذه المطالب في  بأسباب الرفض           

 ؛عدم االستجابة حاالت

ً لطلب المعلومة أو سببا             ً تكون حاجزا   أالیجب  اتالمعلوم إلىكلفة الوصول  الكلفة: (و)  المتناع                      
 إلىالوصول ترتبة عن االستجابة لطلبات المعلومة، على أن تعكس الرسوم المن طلب عالمواطنین 

 ؛فیلاكتالمعلومة في أقصى األحوال ال

الحق في حوكمة المشرفة على  الھیئاتتكون اجتماعات  :للعموماجتماعات مفتوحة  (ز)
 طلباتبة والمكلفة باتخاذ القرار في       َ المنتخ   الھیئاتوخاصة  ،مفتوحة للعموم اتالمعلوم إلىالوصول 
 ؛عالم العموم بمواعید ھذه االجتماعاتإ. كما یتوجب اتالمعلوم إلىالوصول 

القوانین التي ال تتماشى مع الحق األقصى في  :المعلومات إلىاألولویة لحق الوصول  (ح)
 إلىقانون الوصول  أولویة اعتماد كما یتوجب     ّ                    أن یتم  تنقیحھا أو حذفھا. یجب  اتالمعلوم إلىالوصول 

نفس األحكام الواردة بقانون  دخالإو أ حكومیةعلى بقیة القوانین التي تتطرق للمعلومات ال اتالمعلوم
 ؛ببقیة القوانین المعنیة بھذا الحق اتالمعلوم إلىالوصول 

نیة أو إداریة أو من أي عقوبات قانو حكومیینضرورة حمایة الموظفین ال :غین  ِّ بل      ُ الم  حمایة  (ط)
معلومات تخص االبالغ عن حاالت فساد أو جرائم أو أخطاء  عنفصاح، عن حسن نیة، وظیفیة بسبب اإل

 إداریة.
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أكثر ن أحیث  ،في درجات التالؤم مع ھذه المبادئ اتالمعلوم إلىوتختلف قوانین حق الوصول 
ً تماما  ال تتوافق  ،خاصة القدیمة منھا ،القوانین في العالم عادة إتنقیحھا أو ستدعي مما ی ،مع ھذه المبادئ      

ترسخ  فإن ،الدیمقراطیات العریقة من                                                            ٍ صدار قوانین جدیدة. وبالرغم من تدني جودة ھذه القوانین في عدد  إ
ھا، تجعلھا یالوصول ال البلدان، وتطور ممارسات ھذهفي  حكومیةالمعلومات ال إلى وصولفي الثقافة الحق 

 . غیر مھتمة بتطویر قوانینھا لتالئم المواصفات الحالیة

 لشفافیة ومكافحة الفسادل     ٌ ضمان   اتالمعلوم إلىقوانین الوصول  -3

لمنظومات الحوكمة الرشیدة والحكومة المفتوحة.  األكبرالعدو  مؤسسات العامةداخل الیبقى الفساد 
یقضي على الثقة بین الحكومة والمواطن ویشجع على عدم االستثمار ویساھم في تدني النمو.  الفسادف
المواطن تزوید من خالل  ،المؤسسات العامة مساءلةتطلب مكافحة الفساد إیجاد آلیات لدعم الشفافیة وتو

 .بحوزتھاالمعلومات التي واالطالع على تھا مساءلرق   ُ بط  

تھ حكوم مساءلةمن  المواطنن         ِّ التي تمك   اآللیات  أكفأمن  اتالمعلوم إلىعتبر قانون الوصول   ُ وی  
. والرشوةالفساد حاالت فعالة للكشف عن      ٌ أداة  بالتالي  وھو ،بحوزتھاالتي الوثائق و البیانات االطالع علىو
تطابق مع العدم  في اختیار المزود أو ل    ُّ تحای  نطوي على التي قد ت عامةالشراء ال لفاتمذلك على ثال مو

اإلداري إثر خالل إلاكما أن كشف حاالت من  شبھات فساد.تواجد  إلىیشیر وھو ما قد  ،الشروط دفاتر
حاالت رشوة وفساد لتواجد           ً كون مؤشرا  یإداریة یمكن أن  اتتقدیم خدممعلومات تخص  إلىالوصول 

لمعلومات واالطالع ل وصولتبقى ھذه الحاالت غیر مكشوفة في ظل عدم تواجد آلیة تتیح القد ووراء ذلك. 
 علیھا من طرف العموم. 

ضة لتكون  اتالمعلوم إلىالوصول ستثناءات قانون افي المدرجة  المجاالت وتبقى ّ          معر  مجاالت   
تغلب المصلحة العامة على فصاح عن المعلومات في صورة تتیح اإل وھو ما یفسر إدراج أحكام ،للفساد

الوصول  قانوناالستثناءات. ففي حتى بالنسبة للمجاالت المدرجة  ،الضرر الحاصل من إعطاء المعلومة
ویھیئ  ،ر الفساداقتالع جذووبالتالي  ،دارةالقضاء على ثقافة السریة داخل اإل فيیساعد  اتالمعلوم إلى

 .والشفافیة في عمل الحكومات مساءلةالات وصالحاإل من     ٍ مزید  الطریق نحو 

 ،لھذه القوانین عالالتطبیق الف اتالمعلوم إلىویتطلب بلوغ الفاعلیة القصوى لقوانین الوصول 
ً ا  والتزام وھو ما یستلزم إرادة بل یجب  ،القانون لیس الوسیلة الوحیدة للقضاء على الفسادمن الحكومات. ف  

عزیز وت الموظف الحكوميوتثقیف  ،داریة ورقمنتھامثل تبسیط األسالیب اإل ،أن تصاحبھ إجراءات أخرى
 .ھایلإالطرق د          َ الفساد وس   القضاء على منافذ      ّ  حتى یتم  نزاھتھ 

 اتالمعلوم إلى وصولمعاییر تقییم قوانین ال -4

مة ءمراجع لتقییم مدى مال إلىالعودة  اتالمعلوم إلى وصوللحق في اللقانوني  نصوضع  یتطلب
 االستعانةمن المنھجیات التي یمكن   ّ           ٍ تم  تطویر عدد   ،اإلطارھذه النصوص للمواصفات العالمیة. وفي ھذا 

 وثقافتھا. ةدولكل وذلك حسب خصوصیات  ،المعلومات إلىبھا لتطویر قوانین الوصول 
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والمعاییر  اتالمعلوم إلىلتقییم قوانین حق الوصول  RTI Rating»«11 منھجیة 1اإلطار یعرض و
ا، كندفي المعلومة  إلىالحق في الوصول المعني بلبحوث اوضعھا مركز قد و ،دة                َ والمؤشرات المعتم  

DemocracyCentre For Law and   12)"لقانون والدیمقراطیةالمعني بابالعربیة "المركز (أي.  

 المعلوماتلتقییم قوانین حق الوصول إلى  منھجیة  -1اإلطار 

بوضع منھجیة لتقییم قوانین حق  Access Info وجمعیة Centre For Law and Democracyقام مركز  
     ً    ُ  َ                                   مؤشرا . وت عت مد ھذه المؤشرات كمقاییس لمدى كفاءة  61معاییر وتحتوي على  9الوصول إلى المعلومات تعتمد على 

 لبلورة قوانین جدیدة أو تنقیح قوانین قائمة.                                   ُ  َ        ٍ قوانین الوصول إلى المعلومات، كما ت عت مد كمرجع  

باالعتماد على ھذه  (RTI Rating)ة لتقییم كافة القوانین الموجودة في العالم         ّ                       كذلك، أعد ت ھاتان الھیئتان منھجی 
                      ً                عتبر ھذا التقییم مرجعا  لتحدید مواصفات                       ً      ً                                     ُ المؤشرات، ووضعت ترتیبا  دولیا  لھذه القوانین في ضوء ھذا التقییم. وی  

 القوانین المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومات.

 فیما یلي:وتتمثل المعاییر والمؤشرات  

 اتالحق في الوصول إلى المعلوم -1

 ؛حق دستوري •
 یتیح الوصول إلى كافة المعلومات التي تمتلكھا المؤسسات العامة، مع بعض االستثناءات؛ •
   ّ                                                یعد د ایجابیات الوصول إلى المعلومات ویذكر بالمبادئ. •

 نطاق تطبیق القانون -2

 معلومات؛كل شخص لھ الحق في التقدم بطلب للحصول على  •
 الحق ینطبق على كل البیانات الحكومیة، بغض النظر عن الجھة التي أنتجتھا؛ •
 الحق في طلب معلومة أو وثیقة محددة؛ •
 الحق ینطبق على كافة الھیاكل وكبار الموظفین؛ •
 عة؛                             ِّ القانون ینطبق على الجھة المشر    •
 القانون ینطبق على المؤسسات العدلیة؛ •
 العامة؛القانون ینطبق على المؤسسات  •
 الحق ینطبق على الھیئات المستقلة والھیئات الدستوریة؛ •
                                       ّ                          ً     ً الحق ینطبق على المؤسسات الخاصة التي تقد م خدمة عامة أو تتقاضى ماال  عاما . •

 إجراءات طلب المعلومة -3

 طالب بتعلیل طلبھ؛                    ُ طالب المعلومات غیر م   •
      ً                           طالبا  بأن یدلي بھویتھ أو عنوانھ؛                    ُ طالب المعلومات لیس م   •
 لكتروني لتقدیم الطلب؛اءات سھلة لطلب المعلومات، مع إمكانیة استخدام البرید اإلإجر •

                                                
11 2020) April 6 on (accessed rating.org-https://www.rti  Rating, RTI. 
12 2020) April 6 on (accessed democracy.org/live-https://www.law  Democracy, and Law for Centre. 

https://www.rti-rating.org/
https://www.law-democracy.org/live/
https://www.law-democracy.org/live/
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 مساعدة طالب المعلومات وإعالمھ بالنواقص في طلبھ؛ •
 مساعدة طالب المعلومات ذي االحتیاجات الخاصة؛ •
              ّ                  تقدیم وصل تسل م لطالب المعلومات؛ •
 ة، وإحالتھ إلى الھیئات التي تمتلكھا؛                                  ّ                  إعالم طالب المعلومات في حال عدم توف ر المعلومة المطلوب •
 م المعلومات؛                                      ُّ االمتثال للطریقة والشكل المطلوبین لتسل   •
 االستجابة لطلب المعلومة في أسرع وقت؛ •
 تحدید آجال قصوى لالستجابة؛ •
 تحدید مدة تمدید آجال االستجابة، مع تعلیل أسباب التأجیل؛ •
                   ً            طلب المعلومة مجانا  بدون مقابل؛ •
 صفحة األولى؛ 20 رسوم نسخ المعلومة، مع اإلعفاء من رسوم نسخ الـتحدید  •
 إعفاء ذوي األحوال المادیة الصعبة من الرسوم؛ •
 إعادة االستخدام بدون قیود، إال في حالة المعلومات الخاضعة لقوانین الملكیة الفكریة. •

 االستثناءات والرفض -4

 د الحصول على المعلومة؛                      ِّ أحكام قوانین أخرى تقی   أولویة أحكام الوصول إلى المعلومات على  •
 االستثناءات تتماشى والمواصفات العالمیة؛ •
 االستثناءات خاضعة لتقدیر الضرر من الوصول إلى المعلومة؛ •
 تقدیم المصلحة العامة على كافة االستثناءات؛ •
 إعطاء المعلومة عند زوال أسباب رفض الطلب؛ •
 اف الثالثة صاحبة المعلومة؛اتخاذ إجراءات للتشاور مع األطر •
ا تبق ى منھا؛  • ّ      ّ        حجب جزء المعلومة المشمول باالستثناء، واإلفصاح عم                                                
 إطالع طالب المعلومة على أسباب الرفض. •

 الطعون -5

ّ       تقدیم شكوى لدى رئیس الھیئة المعنیة عند رفض الطلب، مع وضع آجال محد دة للبت  فیھا؛ •        ّ                                                                 
 ھیئة مستقلة مكلفة؛مكانیة الطعن في قرار الرفض لدى إ •
 أعضاء الھیئة المستقلة لھم حصانة من الطرد؛ •
َ                    رص د من جانب البرلمان؛    ُ د وت    َّ حد                           ُ میزانیة الھیئة المستقلة ت   •   
 سیاسي، وھم من ذوي الخبرة المھنیة؛                         ٍ لیس لدى األعضاء أي انتماء   •
 الھیئة لھا سلطة االطالع على الوثائق المصنفة سریة؛ •
 مة؛                          ِ قرارات الھیئة المستقلة ملز   •
 صدار أحكام بإعادة تصنیف المعلومة؛إیحق للھیئة المستقلة  •
 طالب المعلومة یمكنھ استئناف قرار الھیئة أمام القضاء؛  •
 الطعن لدى الھیئة المستقلة مجاني؛ •
 الطعن لدى الھیئة المستقلة یشمل جوانب متعددة؛ •
 وضع إجراءات واضحة لتقدیم الطعون في غضون آجال محددة؛ •
 ة المستقلة تكون مدعومة بقرائن؛قرارات الھیئ •
           ً                                          صدر أحكاما  بإدخال إصالحات ھیكلیة على المؤسسات العامة.                    ُ للھیئة المستقلة أن ت  یمكن  •
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 العقوبات والضمانات -6

 ق الوصول إلى المعلومة أو من یتلفھا؛                ِّ عقوبات ضد من یعو    •
 المعلومة؛د رفض الوصول إلى   ُّ عم                                َ عقوبات ضد المؤسسات التي تكرر ت   •
 أعضاء الھیئة المستقلة لھم حصانة عدلیة عن القرارات التي یتخذونھا عن حسن نیة؛ •
 عن حسن نیة.                                    ً وضع أحكام لحمایة من ینشر معلومة خطأ   •

 الترویج لحق الوصول إلى المعلومة -7

 تعیین مكلفین بإتاحة الوصول للمعلومات في المؤسسات العامة؛ •
 للترویج لحق الوصول إلى المعلومات؛تكلیف ھیئة مركزیة  •
 التثقیف والتدریب ونشر األدلة حول الوصول إلى المعلومات؛ •
 وضع أحكام تخص تنظیم األرشیف؛ •
 د وتنشر قائمات بالوثائق؛ ِ ع                   ُ المؤسسات العامة ت   •
 توفیر التدریب للموظفین الحكومیین في مجال الوصول إلى المعلومات؛ •
 نویة تتضمن إحصائیات حول وضع الوصول إلى المعلومات فیھا؛ د تقاریر س ِ ع                   ُ المؤسسات العامة ت   •
 رفع للمجلس التشریعي.                  ُ إعداد تقریر سنوي ی   •

ره في القوانین المتعلقة بالحق في الوصول                                                      ُّ أسندت منھجیة التقییم عوامل ترجیح لكل مؤشر حسب مدى توف   
لھا أي نقطة، وھو الحد األقص 150إلى المعلومات. ویبلغ مجموع ھذه المؤشرات  ّ        ى من النقاط التي یمكن أن یسج                             

 قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة.

_______________ 
 . ,indicator-data/by-rating.org/country-https://www.rtiRTI Rating :المصدر

 إلىن الحق في الوصول وانیأحكام ق ضمنتضمینھا  یمكنعناصر التقییم مؤشرات  عتبر ُ ت  
 االستعانة اتالمعلوم إلىحق الوصول عند صیاغة مشروع قانون  فیدویكون من الم .اتالمعلوم

دراج أقصى ما یمكن من المؤشرات بھدف ضمان قیمة إوبالمؤشرات المذكورة لتحدید أحكام القانون 
ً عالمیا   فضلباكستان األفي  اتالمعلوم إلىیعتبر قانون حق الوصول الیوم، و القانون. ل ھذا    ِّ یسج   حیث  ،      

 .حسب ھذا التقییم ،نقطة 150أصل  نقطة من 139  ً     ا  قدرهمجموع البلد

  ةالعربی المنطقةفي  اتالمعلوم إلىل صووحق ال -5

منذ عام  األردنقد بادر . واتالمعلوم إلىلوصول حق اتتعلق بقوانین لدان عربیة ب 6 أصدرت
ویبقى عدد  . 2012 ّ            ثم  الیمن عام  2011 عامھ تونس لتت ،اتالمعلوم إلى لوصولل بإصدار قانون 2007

 بمناطق أخرى.       ً مقارنة      ً قلیال   اتالمعلوم إلىلوصول بشأن االبلدان العربیة التي أصدرت قوانین 

 سنةو ،اتالمعلوم إلىلحق في الوصول االبلدان العربیة التي أصدرت قانون  1الجدول ظھر   ُ وی  
 .«RTI Rating» حسب تقییم تي سجلتھاومجموع النقاط  إصداره،

https://www.rti-rating.org/country-data/by-indicator/
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ً التي أصدرت قانونا   العربیةالبلدان   -1الجدول   المعلومات إلىوصول  بشأن ال                 

 ُ             م درج في قانون ُ               م درج في الدستور البلدان
ّ       السنة التي تم  فیھا              

 إصدار القانون
 مجموع النقاط حسب
RTI Rating 2019 

 56 2007 نعم نعم األردن

 120 2011 نعم نعم تونس

 103 2012 نعم ال الیمن

 64 2015 نعم ال السودان

 70 2017 نعم ال لبنان

 73 2018 نعم نعم المغرب

 .Rating RTI: المصدر

ّ                  فإن  القانون التونسي ، RTI Ratingوحسب تقییم  ً األفضل عربیا   ھو   مجموع إذ تحصل تونس على  ،           
ّ                   یحل  ھذا القانون في الو ،نقطة 120قدره  ً عالمیا   12 رتبة الـم   ً قانونا   124أصل من         ، یلیھ القانون الیمني       

 ط.انق 103 ھمجموعحاصل على ما ال

 القانون التونسيات حسب إلى المعلوم الوصولحق في  ستثناءاتاال -2اإلطار 

 الباب الرابع
 إلى المعلومة (الوصول) في استثناءات حق النفاذ

                                                                      ّ                 ال یمكن للھیكل المعني أن یرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إال إذا كان ذلك یؤد ي إلى إلحاق ضرر  :24الفصل  
فیما یتصل بھما أو بحقوق الغیر في حمایة حیاتھ الخاصة  أوباألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولیة 

 .ومعطیاتھ الشخصیة وملكیتھ الفكریة

وتكون خاضعة لتقدیر الضرر من النفاذ  ،وال تعتبر ھذه المجاالت استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة 
دیر المصلحة العامة من تقدیم المعلومة كما تكون خاضعة لتق .       ً أو الحقا                ً سواء كان آنیا                          ً على أن یكون الضرر جسیما  

 .ویراعى التناسب بین المصالح المراد حمایتھا والغایة من مطلب النفاذ .أو من عدم تقدیمھا بالنسبة لكل طلب

ل، وینتھي مفعول الرفض بزوال أسبابھ المبینة   ّ                                 َّ یتم  إعالم طالب النفاذ بذلك بجواب معل   ،وفي صورة الرفض 
 .النفاذفي الجواب على مطلب 

                                                 ّ                                        ال یشمل النفاذ إلى المعلومة البیانات المتعلقة بھوی ة األشخاص الذین قدموا معلومات بھدف اإلبالغ  :25الفصل  
 .عن تجاوزات أو حاالت فساد
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 :من ھذا القانون 24الفصل في المنصوص علیھا  : ال تنطبق االستثناءات26الفصل  

االنتھاكات الفادحة لحقوق اإلنسان أو جرائم الحرب أو على المعلومات الضروریة بغایة الكشف عن  •
 ؛بالمصلحة العلیا للدولة                                  ٌ ع مرتكبیھا، ما لم یكن في ذلك مساس                   ُّ البحث فیھا أو تتب  

المصلحة المزمع حمایتھا لوجود بعند وجوب تغلیب المصلحة العامة على الضرر الذي یمكن أن یلحق  •
 .أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي تھدید خطیـر للصحة أو السالمـة أو المحیط

ً إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئی ا   :27الفصل   من ھذا  25و 24منصوص علیھ بالفصلین          ٍ باستثناء                                         ّ 
 .                                ّ                                                 ً القانون، فال یمكن النفاذ إلیھا إال  بعد حجب الجزء المعني باالستثناء متى كان ذلك ممكنا  

من ھذا القانون قابلة للنفاذ  24تصبح المعلومة التي ال یمكن النفاذ إلیھا على معنى أحكام الفصل  :28الفصل  
 .                                                                ّ         وفقا لآلجال والشروط المنصوص علیھا بالتشریع الجاري بھ العمل المتعل ق باألرشیف

_______________ 
 .یتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومةو 2016مارس آذار/ 24مؤرخ  2016لسنة  22قانون أساسي عدد  :المصدر

 الوصولالمتعلق بحق و 2016مارس آذار/ 24مؤرخ ال ،2016لسنة  22عدد یعتبر القانون األساسي 
عدد من  جانب إلى ،                       ّ                                   من أھم التشریعات التي تم  إصدارھا في السنوات األخیرة في تونس اتالمعلوم إلى

عدد القانون . وتتضمن ھذه القوانین تعزیز الحوكمة الرشیدة والحكومة المفتوحةمتعلقة بال األخرى القوانین
والقانون عدد  ؛غینالمتعلق باإلبالغ عن الفساد وحمایة المبلو 2017مارس آذار/ 7مؤرخ ، ال2017لسنة  10
المتعلق بالتصریح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة اإلثراء و 2018 أغسطس/آب 1مؤرخ ال ،2018لسنة  46

 غیر المشروع وتضارب المصالح.

. 2017 أغسطس/آبفي  في تونس المعلومة إلىھیئة النفاذ  إنشاء ّ  تم   :المعلومةالنفاذ إلى  ھیئة
، الوصول إلى المعلوماتإلیھا بشأن قضایا البت في الدعاوى المرفوعة  ،القانونبموجب  ،ومن مھامھا

 استقبلتوقد . ھذا الحق لتنفیذ، وإعداد األدلة الالزمة الوصول إلى المعلوماتوالعمل على نشر ثقافة 
الوصول إلى طلب بشأن قرارات ھیئات إداریة في  طلب طعن 1000أكثر من منذ ذلك التاریخ الھیئة 

ّ     وتول ت البت  في  ،المعلومات وأصدرت بشأنھا قرارات قضائیة منھا  ،من مجموع القضایاقضیة  656    ّ     
ً لصالح الدعوى جزئیا   في المائة 44 ً أو كلیا                       إلىاإلقبال الكبیر على اللجوء . ویبین ھذا الكم من الطعون        

في دعم إلى حد بعید ساھم ، إذ إنھ جدوى ھذا القانون       ّ  كما یبی ن  ،للحصول على معلومات أو وثائق قانون
معلومات  إلىالوصول على األطراف  من عدیدالمناخ الثقة في منظومة الحكم في تونس، كما ساعد 

ھان األكبر حاالت فساد أو استرجاع حقوق أو تقصي  حولھامة  ّ           إنارة الرأي العام وغیرھا. ویبقى الر                                    
التلقائي  ھامن خالل نشر مؤسسات العامةداخل ال اتعلومفي ھذا المجال نشر ثقافة المبادرة باإلدالء بالم

 .وصولستجابة لطلبات الواال

من النقائص التي یتوجب  بیانات الحكومیةالاستخدام غیاب أحكام تخص الحق في إعادة  ىویبق
التشریعي  اإلطارحتى یتسنى إتمام  ،الوصول إلى المعلوماتلحق في حول اتداركھا في القانون التونسي 

 والبیانات المفتوحة. اتالمعلوم إلىبحق الوصول  المتعلق
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 ،یختلف مستوى تطبیق قانون حق الوصول إلى المعلومات في الدول العربیة األخرى التي أقرتھ
 2007لسنة  47    ً                                                                        تبعا  لعوامل مختلفة. ففي األردن، ینص قانون "ضمان حق الحصول على المعلومات" رقم 

معلومات" الذي یترأسھ وزیر الثقافة ویتضمن مدراء بعض المؤسسات الحكومیة على تألیف "مجلس ال
المعلومات لطالبھا، والنظر في الشكاوى المقدمة من  قدیممسؤولیات المجلس ضمان تومن كأعضاء. 

شكوى من طالبي  50، تلقى المجلس 2008منذ عام وطالبي المعلومات، باإلضافة إلى مھام أخرى. 
تم تعزیز القانون األردني بوضع مسودة سیاسة لتصنیف وإدارة البیانات و. 13لباتھمط تفض         ُ معلومات ر  

 .14بشأنھا العامة الستشارةل ُ    ع رضتقد و، 2019 عامالحكومیة في األردن في 

أما في الیمن، فیستثني القانون البیانات المتعلقة باالستراتیجیات العسكریة واألسلحة والعملیات 
العسكریة، أو بیانات سریة متعلقة بالسیاسات الخارجیة للدولة، أو المعلومات المتبادلة مع دول أخرى 

ً ا  جسیم  ً ا  ررالتي تسبب ضتم االتفاق معھا على إبقائھا سریة، إضافة إلى المعلومات والتي  في حال تم   
                                                               ً          . وینص القانون على إنشاء مكتب للمفوض العام للمعلومات یكون مسؤوال  عن تنظیم 15فصاح عنھااإل

ال یزال وفض طلبھ.         ُ لكل من ر    ٍ م   ُّ ل   َ ظ            َ یمثل جھة ت  ھو و ،البرامج ذات الصلة وزیادة الوعي لدى المواطن
 تعیشھا الدولة.   ً                          جدا  بسبب الظروف الراھنة التي   ً ا  تطبیق القانون محدود

تولي الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد النظر وھو ینص على ، 2017 عاموفي لبنان، تم إقرار القانون 
یتقدم صاحب الطلب بطلب خطي لإلدارة و. 16فض طلبھم في الحصول على المعلومات             ُ في شكاوى من ر  

ویتم تعیین موظف مكلف في النظر بطلبات الحصول على المعلومات في كل مؤسسة، على أن  ،المعنیة
    ً                  نظرا  لعدم صدور مراسیم  ،   ً جدا    ً ا      ً                              یوما . وما یزال تطبیق القانون محدود 15تتم االستجابة في غضون 

 تطبیقیة لھ.

صاح عنھا بالمصلحة استثنى البیانات التي قد یضر اإلف      ً قانونا   2018في عام        َّ فقد سن  ، أما المغرب
كالسیاسات المالیة والنقدیة أو العالقات الخارجیة أو حقوق الملكیة الصناعیة أو حقوق  ،العلیا للوطن

         ً    سواء خطیا  أو  ،إلى رئیس المؤسسة المعنیة م  َّ قد   ُ ی  . ویتم الحصول على المعلومات عبر طلب 17المؤلف
الحصول على المعلومات" لدى رئیس الحكومة "لجنة الحق في نشاء نص القانون على إی        ً      لكترونیا . كما إ

                                                    ّ                                        تكون مھامھا ضمان سیر عمل القانون وتلقي الشكاوى. ویبی ن الجدول التالي مقارنة بین محتوى النصوص 
 .المختلفة وإجراءات تطبیقھا في الدول العربیة

  

                                                
13 World Arab the in Information to Access Journalism, Investigate for Reporters Arab Shuqeir, Yahya. 
 .https://www.modee.gov.jo األردن، في والریادة الرقمي االقتصاد لوزارة اإللكتروني الموقع 14
 الیمن. المعلومات، على الحصول في الحق بشأن 2012 لسنة 13 رقم قانون نص 15
 لبنان. ،2017 لسنة 28 رقم قانون نص 16
  المغرب. ،0182 لعام 31.13 رقم القانون نص 17

https://www.modee.gov.jo/
https://www.modee.gov.jo/
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 نظرة مقارنة على المحتوى القانوني والتطبیقي لقوانین حق الوصول   -2الجدول 
 إلى المعلومات في المنطقة العربیة

 المغرب لبنان السودان تونس الیمن األردن 
اإلفصاح أو النشر 

 نعم نعم محدود نعم نعم ال التلقائي

طلب ورقي أو 
ورقي  ورقي ورقي لكترونيإ

ورقي  ورقي ورقي وإلكتروني
 وإلكتروني

شرط وجود سبب 
ألغراض  ال ال ال ال نعم لطلب المعلومة

 مشروعة

وجود ھیئة مستقلة 
 لتلقي الشكاوى

مجلس 
 المعلومات

مكتب 
لمفوض العام ا

 للمعلومات

ھیئة النفاذ إلى 
  المعلومة

الھیئة الوطنیة 
لمكافحة 

 الفساد

لجنة الحق في 
الحصول على 

 المعلومات
قرار ملزم للھیئة 

المسؤولة عن 
 الشكاوى

 - ملزم غیر ملزم ملزم غیر ملزم غیر ملزم

مدة االستجابة 
  ً ا  یوم 20  ً ا  یوم 15  ً ا  یوم 15  ً ا  یوم 20  ً ا  یوم 15  ً ا  یوم 30 للطلب

جزاء على 
 الموظف الذي 

ال یستجیب للطلب 
 بشكل متعمد

غرامة أو  ال یوجد
 سجن

غرامة 
 تأدیبیةعقوبة  ال یوجد سجن وعقوبة تأدیبیة

كلفة میسورة 
للحصول على 

 المعلومة
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

الطعن في قرار 
الرفض أمام 

 محكمة

المحكمة 
 اإلداریة

المحاكم 
 قضاء إداري قضاء إداري قضاء إداري قضاء إداري النظامیة

نشر الھیئة 
المشرفة على 

القانون لتقاریر 
 حول عملھا

 نعم نعم نعم نعم نعم ال

 .Yahya Shuqeir, Arab Reporters for Investigate Journalism, Access to Information in the Arab World: المصدر

 اتالمعلوم إلىتشریعات الحق في الوصول مقارنة  -6

حسب الخصائص  ،من دولة ألخرى اتالمعلوم إلىوصول تختلف تشریعات الحق في ال
خالل صدرت . فالقوانین التي القانون حداثة إصدارمن حیث و االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة للدول
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المعاییر الحدیثة لقوانین مع وتتماشى  من القوانین السابقة                        ً تحتوي أحكاما أكثر تطورا   ماضیینالعقدین ال
ضمانات طلب المعلومة واالستثناءات و من حیث إجراءات، ال سیما الوصول إلى المعلوماتالحق في 

التي  ،االتحاد األوروبيفي  ألعضاءادول أوروبا الوسطى  ذلكعلى مثال . والحصول على المعلومة
. االتحاد األوروبيانضمامھا إلى قبل إثر استقاللھا و اتالمعلوم إلىقوانین تعطي حق الوصول أصدرت 

ً أصدرت قانونا  إحدى الدول التي ھي وجمھوریة سلوفانیا   ،2003 عام بیانات الحكومیةال إلىللوصول              
ً حالیا  ، وھو 2014 عامونقحتھ  ً مصنف الخامس عالمیا          129/150بمجموع  ،"RTI rating"حسب ترتیب                    

ویتمیز القانون السلوفیني  .الصربي قانونالجانب  إلىفي أوروبا  فضلاألھو نقطة. والقانون السلوفیني 
التي االستثناءات وتقییمھ مختلف من حیث إجراءات طلب المعلومة وضمانات الحصول علیھا، من ناحیة 

 في سلوفانیا. اتالمعلوم إلىأھم أحكام قانون حق الوصول  3الجدول ویبین  .ینص علیھا

 في سلوفانیا اتالمعلوم إلىأھم أحكام قانون حق الوصول   -3الجدول 
 األحكام المحاور

 نطاق تطبیق القانون

، العامة لمؤسساتاوالحكومة المحلیة،  مؤسساتوالدولة،  مؤسسات: الھیئات المعنیة •
خدمات ال  ّ   قد موموأصحاب النفوذ العام، و، وھیئات القانون العام امةالصنادیق العو
 ؛عامةال

 بیاناتالإلى المعلومة. وصول للیمكن لغیر المواطنین والمؤسسات تقدیم طلب  •
 .بالقانونمشمولة الخاص  القطاعشركات  بحوزة التي الحكومیة

 إجراءات طلب المعلومة

م مالمعلومة غیر  طالب • َ   لز   ؛ھطلببتبریر  
 ؛لحصول على المعلومةل الطریقة التي تناسبھطالب المعلومة یحدد  •
ض أي رسوم مقابل  • َ                 ال ت فر   ؛المعلومة إلىللوصول تقدیم طلب    ُ 
 ؛الكلفة الحقیقیة لنسخ المعلومةرسوم تعادل  فرضیمكن  •
 ؛المعلوماتاستخدام إعادة  في حالةرسوم  فرضمكانیة إ •
 .    ً یوما   20 اأقصاھ مدةفي  وصولال طلبات   ّ      الرد  على  •

 االستثناءات والرفض

 :متعددةاستثناءات  •
o ؛المعلومات المصنفة سریة حسب قانون سریة المعلومات 
o  ؛حسب قانون حوكمة الشركاتالمصنفة سریة تجاریة الالمعلومات 
o  ؛اإلحصاء وقانون الشخصیةالمعطیات الشخصیة حسب قانون حمایة المعطیات 
o  ؛الضرائب حسب قانون الضرائبالتي تمس سریة المعلومات 
o  یعط ل معلومات   ّ  ؛جراءات القضاءإفصاح عنھا سیر اإل  
o یعط ل  معلومات   ّ  ؛اإلداریةجراءات فصاح عنھا سیر اإلاإل  
o  ؛فھمھا یسيءفصاح عنھا قد واإل االستشارة قیدمعلومات  
o  یعط ل معلومات   ّ  ؛المعنیة المرافقفي فصاح عنھا سیر العملیات اإل  

المصلحة العامة على كافة االستثناءات (مثال المعلومات المصنفة سریة عدم تقدیم  •
 ؛حسب قانون سریة المعلومات)

 .حجبھال األصلیةسباب األ زوالعند حتى عدم اإلفصاح عن المعلومة  •
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 األحكام المحاور

 التشكي والطعون

     ً یوما   15في أجل  ،معلوماتال إلىالوصول بحق  المعنيض    ّ مفو  الع لدى  َ د           ُ الطعون تو   •
 ؛من تاریخ اإلجابة

 ؛الطعون مجانیة وال تستوجب مساعدة قانونیة •
وھو  ،منفصل قانونعملھ بموجب     َّ ینظ مو ،ب من البرلمان     َ ومنتخ   ،مستقلض    ّ مفو  ال •

 ؛حمایة البیانات الشخصیةب المعنيدور المفوض  ؤديی
 ؛مفوضالقرارات  نأبشـ اإلداريمكانیة التقاضي إ •

 العقوبات والضمانات

 :منكل عاقب بعقوبة مالیة ی •
o ؛فصاح عنھایتلف معلومة بھدف عدم اإل 
o بیاناتلا إلىالوصول ب المعنيلمفوض ا لدى وىكللش ةداعموثیقة   ّ   یقد م  ال 

 ؛الحكومیة
o  بیاناتالوصول للالمعني بمفوض الرغم قرار  ،المعلومةب الطالب تزویدالفشل في 

 ؛الحكومیة
o  في  اتالمعلوم إلىحول تنفیذ قانون الوصول رسال التقریر السنوي إالفشل في

 ؛اآلجال المحددة في القانون
 ؛مفوض ومساعدیھلقرار حصانة قضائیة لإعدم  •
 .قرار حصانة قضائیة لمن یفصح، عن حسن نیة، عن معلومة خاطئةإعدم  •

الترویج لحق الوصول 
 اتالمعلوم إلى

 ؛المعلومات إلىحق الوصول العنایة ببموظف أو أكثر  تكلفالمعنیة بالقانون  ئاتالھی •
المعلومة  إلىوزارة الشؤون االداریة ھي الجھة المكلفة بالترویج لحق الوصول  •

 في ھذا الشأن؛ والتوعیة
 .                                                    ّ           الحكومة مكلفة بإعداد تقریر سنوي حول تنفیذ القانون یقد م للبرلمان •

 . detail/?country=Slovenia-rating.org/country-https://www.rti ,RatingRTI: المصدر

 طار التشریعي للبیانات المفتوحةاإل  -باء

 وصولالمواطن في الحق تعلق بقانونیة ت جوانبالتشریعي للبیانات المفتوحة  اإلطارشمل ی
جة فئات بو ھااستخدامو حكومیةللبیانات ال َ    البیانات المدر  ً نشر تلقائیا                      ُ ضمن المعلومات التي ت                من طرف             

منح ترخیص و، وتوزیعھا البیاناتاستخدام عادة إالحق في                       ً . ویشمل ھذا اإلطار أیضا  المؤسسات العامة
جوانب تنظیمیة  یشملھو و. وغیرھا ،البیانات الشخصیةاستثناءات النشر وحمایة و، ھااستخدامإلعادة 
البیانات وصف و، تطویر بوابات البیانات المفتوحةولبیانات الحكومیة المفتوحة، ادارة برنامج إتخص 

(metadata) ،حوكمة وكذلك علیھا،  ترتبةالمأو الرسوم  حكومیةمجانیة البیانات الوالبیانات،  جودةو
 وغیرھا.ة برنامج البیانات المفتوح

ج     ً   ُ عادة ، ت   َ   در   ،اتالمعلوم إلىوصول ضمن قانون حق الللبیانات المفتوحة الجوانب القانونیة  
ً نھ أحكاما  یحیث یتم تضم ، حكومیةالبیانات الاستخدام النشر التلقائي للمعلومات، والحق في إعادة تعلق بت          

قانون الحق في الوصول في ة  َ ج   َ ر   ْ د     ُ الم   تنطبق االستثناءاتو. ستخداموضرورة نشر رخصة إلعادة اال

https://www.rti-rating.org/country-detail/?country=Slovenia
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في خانة  ةندرجالم حكومیةحیث ال یمكن نشر البیانات ال ،على البیانات المفتوحة اتالمعلوم إلى
ً . ویجوز إفراد البیانات الحكومیة المفتوحة بقانون یحتوي أحكاما  ھذا القانونفي االستثناءات المذكورة                                                               

ً ا  وأحكام ،، وضرورة نشر رخصةھااستخدامتخص إعادة  على غرار حوكمة البرنامج أخرى تنظیمیة   
 ومجانیة البیانات المفتوحة.

 ،المعلومات إلىصول وفي حال اعتماد الجوانب القانونیة للبیانات المفتوحة في قانون حق ال 
ج عادة  في ھذا القانون  َ       ً                ت در   تنظیمیةفي شكل تعلیمات أو أوامر  ، وذلكللبیانات المفتوحة تنظیمیةالجوانب ال ُ 

َ      نش ر في  ُ ت   المعلومات استخدام إعادة تتعلق بأحكام  دون إدراج ھذا القانوناعتماد  حالوفي الجریدة الرسمیة.  
ً یكون متناغما  االستخدام بإعادة صدار قانون خاص إ وإماتلك األحكام، إلضافة ھ ما تنقیحإ، فیتوجب فیھ              

 .اتالمعلوم إلىمع قانون حق الوصول 

 اتالمعلوم إلى وصولضرورة وضع قانون یضمن الحق في ال -1

 إلىقانون یضمن حق الوصول  غیاب ظلفي ال یمكن الحدیث عن سیاسات للبیانات المفتوحة 
 ّ   ن ھا إحیث  ،حكومیةعتبر المظلة القانونیة لفتح البیانات ال ُ ت   القوانین فھذه .استخدامھاویتیح إعادة  المعلومات

 رجدنت التي حكومیةعتبر البیانات ال ُ ت  . واستخدامھا أجل من للعموم البیانات إلتاحة يالقانون اإلطارتوفر 
ً قانونا   التي ال تندرج ضمن  حكومیةالبیانات الو. یجب نشرھا حكومیة بیاناتتحت خانة النشر التلقائي        

ً قانونا  ھي  اتالمعلوم إلىاالستثناءات المشار الیھا في قانون الوصول  یمكن طلبھا وبالتالي  ،متاحة للعموم       
ً ا  یوالحصول علیھا قانون ھي أیضا  القانونالتي ینطبق علیھا  مؤسساتالن كما أ .المؤسسات العامة من  

 معنیة بنشر البیانات المفتوحة.

 البیانات استخدامالحق في إعادة  -2

ھا لخلق قیمة مضافة، خدامإعادة است باألساسالھدف من الحصول على البیانات المفتوحة ھو  إن
ال في إ ،بدون قیود المفتوحة حكومیةالبیانات الاستخدام تیح إعادة ت قانونیةیتوجب إدراج أحكام  وبالتالي

االستخدام ضرورة توفیر رخصة إلعادة أحكام قانونیة تتضمن  دراجإ   ّ  تعی ن یو. حاالت الملكیة الفكریة
 تنشر البیانات أو ضمان حقوق األطراف التي   ّ  سن ى حتى یت ،                            ّ       بالنسبة لكل مجموعة بیانات یتم  نشرھا

 . استخدامھاتعید 

  البیانات المفتوحة استخدامرخصة إعادة  -3

ّ         إن  الوصول  بما  ،ھااستخدامعادة إالحق في              ً منحان تلقائیا  وتحمیلھا ال ی أو البیانات المعلومات إلى 
ً البیانات یتطلب ترخیصا  المحتویات و استخدام إعادةأن  حتى وإن قام بإتاحتھا ونشرھا.  ،من صاحبھا                      

 ھا.استخدامعادة إأو شاركھا مكن تیوال  ،الع علیھا   ّ االط  حتى مكن یال فالبیانات المنشورة بدون رخصة 
المتعلقة                          ّ               البیانات المنشورة قصد الت عرف على الحقوق المرفقة بالرخصة  یتوجب االطالع على ،وبالتالي

 :البیانات استخدامالجوانب القانونیة ذات العالقة بإعادة تحدد رخص البیانات المفتوحة وھا. ب
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 ؛الوصول إلى المعلوماتحقوق  •
 ؛ھااستخدامحقوق  •
 .ھاوإعادة توزیع ھاشاركحقوق ت •

الجوانب ذات العالقة  تغطي وال ،فقط ستخدامالمفتوحة جوانب إعادة االتغطي رخص البیانات 
 ،ستخدامإعادة اال   ّ  تعذ ر تكحمایة البیانات الشخصیة أو حقوق التألیف وغیرھا. ففي غیاب الرخصة  ،بالنشر

حة لبیانات المفتوا استخدامرخصة إعادة یمكن لووبالتالي تغیب االنعكاسات اإلیجابیة للبیانات المفتوحة. 
 :الجوانب التالیة تقیید

 ؛البیانات وإضافة قیمة لھاإعادة نشر  •
 ؛نشر مقاطع من البیانات •
 ؛تطویر مشتقات من البیانات •
 ؛البیانات استخدامتحقیق أرباح من خالل  •
 إعادة نشر البیانات بمقابل. •

 :القیود التالیةتضمین الرخصة مكن یعلیھ، و

 ؛(attribution, BY) المنتج والتاریخ إلىشارة اإل ،اإلسناد •
 ؛(share alike, SA)ة نفس الرخص استخدام •
 ؛(non-commercial, NC) غیر تجاري استخدام •
 .(no derivatives, ND) لغیر المشتقات استخدام •

دون أیة قیود على  ،البیانات المفتوحة (public domain)" مجال عمومي"تتیح الرخصة من نوع 
ات البیانات استخدامعلى            ً محدودة جدا        ً قیودا   (open license) تضع الرخصة المفتوحةو.  ھااستخدامإعادة 

 القیود:صنفین من فقط موضوع الترخیص، إذ تجیز 

 ؛المنتج والتاریخ إلىشارة اإل :اإلسناد •
 .نفس الرخصة استخدام •

الحكومیة للبیانات تطویر رخصة أو أكثر یتم  ،سیاسات البیانات الحكومیة المفتوحة وضعفي إطار 
رة   ّ طو  المرخص البیانات المفتوحة  اعتمادویمكن إدراج وجوبیة . الجھات الحكومیةتعتمدھا لالمفتوحة 

ً وطنیا   تكون ھذه  نحبذ أ  ُ وی   حكومیة. للبیانات المفتوحة من تعلیمات وأوامر تنظیمیةال ضمن النصوص      
العدد، ومطابقة لمواصفات الرخص قلیلة و، حد ممكنأقصى  إلىمفتوحة والرخص مبسطة وسھلة الفھم، 

 في العالم.
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مفتوحة      ً رخصا   Open Data Commons (ODC)و Creative Commons (CC) امؤسست أصدرت
مختلف ھذه  4الجدول ویبین ھذه الرخص عند نشر بیاناتھا.  ةعدیددول ومنظمات وتعتمد . ستخداملال

 .تي تنطوي علیھاالرخص المفتوحة والقیود ال

 المفتوحةالرخص   -4الجدول 

 الوصف الرخصة

مجال 
 عمومي
Public 
domain 

 إسناد
Attribution 

نفس 
 الرخصة
Share 
alike 

 غیر تجاري
Non 

commercial 

فقط لمجموعات 
 البیانات

Database 
only 

 ال مشتقات
No 

derivative 
CC-0 Public 

Domain *      

ODC-
PDDL 

Public 
Domain 
Dedication 
and License 

*    *  

CC-BY Attribution 
License  *     

ODC-BY Attribution 
License  *   *  

CC-BY-
SA 

Attribution-
ShareAlike  * *    

ODC-
ODbL 

Open 
Database 
License 

 * *  *  

CC BY-
NC 

Attribution-
NonComme
rcia 

 *  *   

CC BY-
ND 

Attribution-
NoDerivs  *    * 

CC BY-
NC-SA 

Attribution-
NonComme
rcial-
ShareAlike 

 * * *   

CC BY-
NC-ND 

Attribution-
NonComme
rcial-
NoDerivs 

 *  *  * 

 ,website, data.world; https://creativecommons.org/licensesCreative Commons website  :المصدر
https://data.world/license-help; Open Data Commons website, https://opendatacommons.org/licenses. 

 لبیانات المفتوحةل تنظیمیةالجوانب ال -4

حوكمة و، لجرد البیانات الحكومیة ونشرھا للبیانات المفتوحة منھجیة تنظیمیةتشمل الجوانب ال
الوطنیة للبیانات المفتوحة والترابط البیني مع بقیة  البوابة إدارةو، وحةالبیانات الحكومیة المفت برنامج
 لبرنامجاتقییم و، ھاوشكل جودة البیاناتو، ومكونات الوصف وصف البیاناتو، لبیانات المفتوحةابوابات 
 وغیرھا.البیانات الشخصیة، و، المتاحة الرخصو علیھا، مترتبةالالبیانات والرسوم  مجانیةو، تھومتابع

https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
https://data.world/license-help
https://data.world/license-help
https://opendatacommons.org/licenses/
https://opendatacommons.org/licenses/
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 في عدد من الدول لبیانات المفتوحةل للجوانب التنظیمیةمقارنة   -5ول الجد
 البلد المكونات

 المملكة المتحدة، كینیا، الھند، تنزانیا، أثیوبیا بوابة البیانات المفتوحة

 ثیوبیاإالمملكة المتحدة، الوالیات المتحدة، الدنمارك، الفلبین، كینیا،   الرخص

 المملكة المتحدة، الفلبین، قطر  اعتماد تقییم من خمس مراتب

 ثیوبیاإالوالیات المتحدة، الدنمارك، كینیا،  المجانیة

 المملكة المتحدة (محدود)، قطر، فرنسا (محدود) إتاحة الرسوم

 ثیوبیاإالمملكة المتحدة، الوالیات المتحدة، أسترالیا، الھند، رواندا، تنزانیا،  الحوكمةنظام 

 المملكة المتحدة، الوالیات المتحدة، الیابان، أسترالیا، فرنسا حمایة البیانات الشخصیة

 الیابان، أسترالیا،المملكة المتحدة، الوالیات المتحدة، الفلبین، الھند، الدنمارك،  أولویات النشر

 ثیوبیاإالمملكة المتحدة، الوالیات المتحدة،  خطة المتابعة والتقییم

 ثیوبیاإالمملكة المتحدة (منتدى)، الوالیات المتحدة، رواندا، قطر(منتدى)،  اآللیة التشاركیة

 فریقیا الجنوبیة، تنزانیا،أثیوبیا، رواندا، إالمملكة المتحدة، الوالیات المتحدة،  (by default)                          ً البیانات المفتوحة تلقائیا  

المملكة المتحدة (قانون النفاذ)، الوالیات المتحدة (ضد المنافسة)، تنزانیا  االستثناءات
 (قطاعات)

 .SBC4D website, sbc4d.com :المصدر

 ،(تعلیمات) ةأو رئاسی ةحكومیوامر شكل أعادة للبیانات المفتوحة  تنظیمیةالجوانب الكتسي وت
ضمن  تنظیمیةویمكن أن تنشر الجوانب ال ).19والبرازیل ،18(مثل المكسیكالرسمیة جریدة نشر في التو

العربیة  ماراتاإلو، 20(مثال كوریا الجنوبیة ستخدامدرج فیھ حق إعادة اال                         ُ قانون للبیانات المفتوحة ی  
 ).21دبيارة إم -المتحدة

                                                
18  and Cooperation Economic of Organization Mexico, of Review Data Government Open

                                                                                                                                            .2016 P66, Development, 

19  inda-da-normativa-http://dados.gov.br/pagina/instrucao abertos, dados de Brasileiro Portal
                                                                                                                                          .2020) April 6 on (accessed 

20  data, public of use and provision the of promotion on Act
                .2020) April 6 on (accessed http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=30365&type=part&key=4 

 دبي، إمارة في البیانات وتبادل نشر تنظیم بشأن 2015 لسنة (26) رقم قانون 21
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2015/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%

 6 on (accessed D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015.html20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(26)%20%
2020) April. 

http://dados.gov.br/pagina/instrucao-normativa-da-inda
http://dados.gov.br/pagina/instrucao-normativa-da-inda
http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=30365&type=part&key=4
http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=30365&type=part&key=4
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2015/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(26)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2015/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(26)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2015/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(26)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2015/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(26)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015.html
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 دبي إمارةالبیانات المفتوحة في  قانون  -3اإلطار 

 ،2015لسنة  (26)تنظیم نشر وتبادل البیانات في إمارة دبي رقم  لمتحدة قانونأصدرت اإلمارات العربیة ا 
. ویھدف ھذا القانون إلى االستفادة المثلى من البیانات المتوفرة لدى مزودي 2015أكتوبر /األول تشرین 16المؤرخ 
الشفافیة وإرساء قواعد الحوكمة بشأن نشر وتبادل البیانات، وتوفیر البیانات الالزمة للجھات غیر  تعزیزو البیانات،

 .الحكومیة، بھدف دعم الخطط التنمویة واالقتصادیة في اإلمارة

وھي بیانات تنشر  ،بیانات مفتوحة :حیث یصنفھا إلى صنفین ،حكومیةینظم ھذا القانون مجال البیانات الو 
 على:        ُ                     فقط. وت طبق أحكام ھذا القانون بین الجھات الحكومیةشاركھا                ّ   یانات مشتركة یتم  توب ؛للعموم

 .الجھات الحكومیة االتحادیة التي تتوفر لدیھا أیة بیانات تخص اإلمارة -1
 .الجھات الحكومیة المحلیة -2
رة، ممن تحددھم الجھة األشخاص الذین ینتجون أو یمتلكون أو ینشرون أو یتبادلون أیة بیانات تخص اإلما -3

المختصة، سواء من األفراد أو المؤسسات أو الشركات الموجودین في اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطویر 
 .الخاصة، والمناطق الحرة بما فیھا مركز دبي المالي العالمي

تضمن مھامھا ت. ويتشریعموجب نص                                             ّ           شرف على تطبیق أحكام ھذا القانون جھة مختصة یتم  تحدیدھا بتو 
شأن نشر وتبادل بدة                                َ مزودي البیانات بالسیاسات المعتم   التزام ومتابعة ؛تحدید مزودي البیانات من الجھات الحكومیة

ومھام أخرى  ؛والتحقیق في الشكاوى والمخالفات بشأن مدى التزام مزودي البیانات بأحكام ھذا القانون ؛البیانات
 .تنسیقیة ورقابیة بخصوص فتح البیانات

لكترونیة لتبادل البیانات ونشرھا والبنیة التحتیة الضروریة لذلك، المنصة اإلتعلق بت                      ً ویتضمن القانون أحكاما   
دة من الجھة                    ً                              َ تصنیف بیاناتھا وفقا  لدلیل، واتباع السیاسات المعتم  بلزم الجھات الحكومیة المحلیة       ُ أخرى ت          ً وأحكاما  

 بیاناتھا. جودة وضمانانات المشتركة، وتبادل البی البیانات المفتوحة المختصة لنشر

                            ّ    العالم العربي. ویبقى عدم الت طرق في في مجال تشریعات البیانات المفتوحة       ً فریدا                            ً ویعتبر ھذا القانون نموذجا   
الھامة في ھذا القانون ثغرات ص إعادة االستخدام من ال                                   َ إعادة استخدام البیانات المنشورة ورخ  المتعلقة بإلى المسائل 

 التي قد تعیق االستغالل األمثل للبیانات المنشورة.و

 .بشأن تنظیم نشر وتبادل البیانات في إمارة دبي 2015لسنة  (26)قانون رقم ال :المصدر
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 البیانات المفتوحة الحكومة المفتوحة وحول  تشریعات  -     ً ثالثا  
 اتالمعلوم إلىحق الوصول و

المعلومات أن أحكام  إلىأظھرت الدراسات واألعمال المنجزة حول قوانین الحق في الوصول 
قصد ضمان بوبالتالي یتوجب مراجعة ھذه القوانین  ،القوانین األخرى قد تتداخل مع ھذا الحق من عدیدال

 فالقوانین التي. المعلومات على بقیة أحكام القوانین األخرى إلىأحكام قوانین الحق في الوصول  أولویة
 إلىالوصول  مثل:متعددة وتغطي مجاالت عدیدة  اتالمعلوم إلىیمكن أن تكون لھا صلة بحق الوصول 

مكافحة الفساد، وجرائم اقتصادیة، واألحداث، والصحافة والنشر، وسریة المعلومات، و، اتالمعلوم
حقوق التألیف، وتجاریة، وأمن عام، ونیة، اجرائم سیبرو أمنیة،وعسكریة، وجنائیة، ومدنیة، وقضایا 

حمایة المعطیات وإحصاء، و، انتخابیةودینیة، وأحوال شخصیة، وجمعیات، و، ومصرفیةمالیة، و
 وقوانین أخرى. ،عامةخدمة و، الشخصیة

    ّ                                                                          وسیتم  خالل ھذا الجزء التطرق لعدد من التشریعات ذات العالقة بالحكومة المفتوحة وحق 
 بیانات المفتوحة. وتنقسم ھذه القوانین لصنفین: وال اتالمعلوم إلىالوصول 

ق یتضید الحصول على المعلومة وتمیل نحو    ِّ تقی   ، وبالتالي وصولمن حق ال  ُّ د   ِ ح          َ قوانین ت   •
وھي عادة تنظم مجاالت ذات صلة باالستثناءات الواردة في قوانین  ،یھاإلمجال الوصول 

 المعلومات، إلىحق الوصول 

للمعلومة في قطاعات  وصول، وبالتالي توفر آلیات للوصولقوانین تساعد على حق ال •
 محددة. 

 اتالمعلوم إلىوصول من حق ال   ُّ حد          َ قوانین ت    -ألف

من        ً محدودا                     ً على أحكام تخص عددا   اتالمعلوم إلىتحتوي كافة قوانین الحق في الوصول 
لة والعالقات الخارجیة، أو بحمایة وذات العالقة بمجاالت حساسة كاألمن العام وسالمة الداالستثناءات 

 وتكون ھذه الحقوق الخاصة لألشخاص مثل حمایة المعطیات الشخصیة أو حقوق الملكیة الفكریة.
وبالتالي قد  اتالمعلوم إلىمة عادة بقوانین تم إصدارھا قبل قوانین حق الوصول                    َّ المجاالت والحقوق منظ  
 فیما یلي استعراض بعض ھذه القوانین.تتداخل مع أحكامھا. و

 قوانین حمایة المعطیات الشخصیة والحیاة الخاصة -1

خاصة في  ،البیانات الشخصیة ع خطر تداولاارتفالتطور السریع للتكنولوجیات الحدیثة في  ر  ّ أث  
ل وتطبیقات نقاشبكات التواصل االجتماعي وخدمات الھاتف ال استخدامعلى الكثیف قبال اإلظل 

ا قد یضر بالحیاة وھو م ،مرخص لھالغیر  ستخدامنات الشخصیة للسرقة ولالالبیا  ُ ض    ِّ عر        ُ مما ی   ،نترنتاال
 لألفراد. خاصةال
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عالن العالمي لحقوق اإلنسان، وقد نص اإلحقوق  أھمحمایة الحیاة الخاصة من الحق في عتبر وی
وتعتبر المعطیات  .22علـى أن لـكل إنسـان الحـق فـي حمایـة حیاتـھ الخاصـة الثاني عشر فصلھنسان في اإل

أصبحـت لھـا قیمـة  باعتبارھا أحد مكونات الذات البشـریة التـي الحمایة،الشخصیة المحور األساسي لتلك 
 نظمة االقتصادیة الرقمیة العصریة.ھامـة فـي األ

وخاصة  ،في حجم توالد البیانات وتداولھا     ً مذھال                                         ً وقد شھد العالم في السنوات األخیرة تطورا  
ھا تطبیقات جدیدة یتم فی استخداممن طرف األشخاص على  كثیفمن خالل اإلقبال ال ،خصیة منھاالش

منھا المعلومات الجغرافیة، وأشرطة  ،من المعطیات الشخصیة في أشكال مختلفة ھائلةتخزین كمیات 
مدى حجم  3الشكل ویبرز  الفیدیو، والصور، والرسائل وما یصحبھا من بیانات دقیقة عن حیاة األشخاص.

 توالد البیانات.

 التطبیقات وتولید البیانات استخدامحجم   -3الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .DOMO, Data never sleeps 6.0 :المصدر

                                                
 .https://www.un.org/ar/udhrbook اإلنسان، لحقوق العالمي لإلعالن المصور اإلصدار المتحدة، األمم 22

https://www.un.org/ar/udhrbook/
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 التي "General Data Protection Regulation (GDPR)"تعرف الالئحة العامة لحمایة البیانات 
التي  ،مھما كان مصدرھا أو شكلھا ،"كل المعطیات بأنھا:االتحاد األوروبي البیانات الشخصیة  اأصدرھ

ً تجعل شخصا   ً طبیعیا             للتعریف أي شخص طبیعي یمكن التعرف علیھ                          ً للتعرف علیھ. ویعتبر قابال       ً قابال         
بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، من خالل عنصر محدد للھویة مثل اللقب أو رقم التعریف، أو معطیات 

عناصر أخرى خاصة بالشخص ومتعلقة بسماتھ الجسمانیة  ةنترنت أو أیعلى اإل أو معرف للمكان،محددة 
 .23یة، أو االقتصادیة، أو الثقافیة أو االجتماعیة"أو الفیسیولوجیة، أو الجینیة، أو النفس

المعلومات التي تسمح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من  بأنھاالمعطیات الشخصیة ویمكن تعریف 
 للتعرف علیھ.                                    ً التعرف على شخص طبیعي، أو تجعلھ قابال  

 المعطیات الشخصیة  -4الشكل 

 
 .الھیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة، تونس :المصدر

ض   ِّ عر                                                ُ من البیانات التي تخص مواطنیھا والتي یمكن أن ت   ئلةجمع الجھات الحكومیة كمیات ھا َ ت  
تالي البیانات الشخصیة، وبالھذه تتبادل فھي تجمع وتستعمل وأحیانا  ،نشرھا حالأصحابھا للخطر في 

 .واالستخداموالسرقة من الضیاع حمایتھا  فھي مسؤولة عن

المعطیات التي  استخدام ونقلفرض الرقابة على إلى قوانین حمایة المعطیات الشخصیة ھدف تو
بیاناتھم الشخصیة، وفرض قواعد بالحق في التحكم  ھممن خالل منح ،تخص الحیاة الخاصة لألشخاص

 نشاء ھیئات تنظیمیة لمراقبة تطبیق القوانین.إھذه البیانات من طرف المؤسسات والحكومات، و ستخدامال
                                                

23 Ibid. 

https://www.un.org/ar/udhrbook
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الدول  من عدیدالحیث أن  ،أخرى إلىوتختلف التشریعات التي تخص حمایة المعطیات الشخصیة من دولة 
 خصیة).قوانین لحمایة المعطیات الشدیھا دولة فقط ل 130المجال (ھذا ال تزال بدون قوانین في 

 )2019 ینایر/الثاني كانونخارطة حمایة المعطیات الشخصیة في العالم (  -5الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالمیة والحریات، فرنسا.إلااللجنة الوطنیة  :المصدر

منھا  ،الدول العربیة تشریعات لحمایة البیانات الشخصیة والحیاة الخاصةمن ل قلی ددأصدر ع
 .والمغرب تونس والبحرین وقطر ولبنان

مبادئ حمایة  24والتنمیة االقتصادیة لحمایة الحیاة الخاصةحددت توصیات منظمة التعاون و
 المعطیات الشخصیة كما یلي:

ل علیھا وحصوالعمل على الوضع حدود لجمع المعطیات الشخصیة  التجمیع:التحكم في  •
 ؛بطرق قانونیة ونزیھة

البیانات ، وتكون ستخدامدف االبھصلة  ذات الشخصیةالبیانات  تكون :البیاناتنوعیة  •
 ؛   ّ حدث ةمصحیحة وتامة و

                                                
 الخاصة، الحیاة لحمایة االقتصادیة والتنمیة التعاون منظمة توصیات 24

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf. 

 كافیة حمایة المعطیات فیھ تنالبلد 
 جزئیة حمایة المعطیات فیھ تنالبلد 
 قوانین/وقانون مستقلة ھیئة توجد

 تشریعات توجد
 تشریعات توجدال 

 حمایة المعطیات في العالم

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf
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 ؛معت ألجلھ ولیس ألھداف أخرى                   ُ ھا فقط للھدف التي ج  استخدامیجب  الھدف: •

 ألھداف أخرى دون موافقة المعنیین أو موافقة  ھااستخدامعدم  :ستخداماالتقیید  •
 ؛ھیئة قانونیة

 ؛بھا ینانات إال بموافقة األشخاص المعنیفصاح عن البی    ّ    ال یتم  اإل الموافقة: •

 ؛حفظ بصفة مؤمنة بعیدة عن أي اعتداءات                  ُ البیانات المجمعة ت   :تخزینالتأمین  •

، مع توفر ھاوسیاسات ھااتاستخدامولبیانات الشخصیة ا في كل ما یخص تطویر الشفافیة: •
 ؛ومن یتصرف فیھا ھااستخداموھدف معلومات حول البیانات المجمعة 

لبیاناتھم، وحق االطالع علیھا، وحق االلتماس  وصولألصحاب البیانات حق ال المشاركة: •
   ؛صالحھا واتمامھا وتعدیلھاإللوصول إلیھا، والحق في حذفھا و

ھذه  احتراممن دون توفیر آلیات ألصحاب البیانات قصد تتبع من یجمع بیاناتھم  مساءلة:ال •
 .التوصیات

قوانین   ّ ن  إحیث  ،اتالمعلوم إلىعتبر البیانات الشخصیة من أھم االستثناءات في مجال الوصول  ُ ت  
فصاح عن وثائق مات الشخصیة وتشترط حجبھا عند اإلتستثني المعلو اتالمعلوم إلىالحق في الوصول 

ّ                            أن  االستثناءات في مجال الوصول  وبماأو بیانات تحتوي على مثل ھذه البیانات.  لیست  اتلومالمع إلى 
ّ                                         ْ الضرر والمصلحة العامة، فإن  المعطیات الشخصیة ھي نفسھا خاضعة لمیزاني                 ْ وخاضعة لمیزاني   ،مطلقة                           

فصاح عن البیانات الشخصیة المعلومات اإل إلىتجیز قوانین الوصول  ،وبالتالي .الضرر والمصلحة العامة
ال یمكن  ،ذلك افیما عدوالمعلومة.  إلىب المصلحة العامة على الضرر الحاصل من الوصول یتغلحالة في 
 ھا.ؤإخفافصاح عن البیانات الشخصیة ویجب اإل

ً رھانا  وحق حمایة المعطیات الشخصیة  اتالمعلوم إلى وصولالتوازن بین حق التحقیق عتبر   ُ وی         
بموجب  ھذه المعطیاتالتام ل غالقاإل إلىفي مجال حمایة المعطیات الشخصیة  الخبراءحیث یسعى  ،    ً صعبا  

على  اتالمعلوم إلىالخبراء في مجال الوصول   ُّ ر   ِ ص   ُ ی  . في المقابل، قوانین حمایة المعطیات الشخصیة
ضرر والمصلحة العامة للحسم وفتح المجال أمام میزان ال اتالمعلوم إلىقوانین الوصول  أولویةضرورة 

العامة لحمایة األوروبیة ئحة الالأتاحت  ،فصاح عن البیانات الشخصیة من عدمھ. وفي ھذا اإلطارفي اإل
فصاح عن البیانات مكانیة اإلإت الشخصیة، ھي من أشد التشریعات في مجال حمایة المعطیاو ،البیانات

وحق حمایة البیانات الشخصیة، كما یبینھ  لحكومیةالوثائق ا إلىالشخصیة بھدف التوفیق بین حق الوصول 
 من ھذ الالئحة. 86الفصل 
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 من الالئحة األوروبیة العامة لحمایة البیانات 86 الفصل  -4اإلطار 

أو المنظمات  العامة المؤسسات أو السلطات تحوزھاالوثائق الرسمیة التي في البیانات الشخصیة المدرجة « 
لقوانین      ً وفقا   ،والمنظمات اتمن طرف ھذه السلطتسلیمھا عامة یمكن المصلحة خدمة الل لاعمأالخاصة التي تقوم ب

والمنظمات، وذلك بھدف التوفیق بین حق الوصول إلى الوثائق  اتلھذه السلط ،االتحاد أو لقوانین الدول العضو
 ».وحق حمایة البیانات الشخصیة حكومیةال

 .الالئحة األوروبیة العامة لحمایة البیانات :صدرالم

وخاصة  ،تعتبر تشریعات حمایة المعطیات الخاصة ثاني أھم القوانین في مجال الحكومة المفتوحة
خجول  في البلدان العربیة ھذه القوانینوجود . والمالحظ أن والوصول إلى المعلوماتیخص الشفافیة  فیما

. ویبقى إصدار ھذه القوانین من األولویات التشریعیة من العالم مناطق أخرىانتشارھا الكبیر في مقارنة ب
ً العدید منھا تعمل حالیا    ّ ن  إالبلدان العربیة، حیث في   على صیاغة مشروع قانون لحمایة المعطیات الشخصیة.                       

 برانیةیقوانین الجرائم الس -2

. فھي اتالمعلوم إلىمن الوصول   ُّ د   ِ ح                            َ برانیة من التشریعات التي ت  یتعتبر تشریعات الجرائم الس
غلق المنافذ أمام  إلىمرخص، وبالتالي الغیر ن االعتداءات والقرصنة والنفاذ حمایة البیانات م إلىتھدف 

االعتداء على ماالت من احت  ُّ د   ِ ح   َ ت  غیر مرخص لھا. كما أنھا    ٍ رق         ُ خاصة بط   ،اتالمعلوم إلىالوصول 
البیانات المفتوحة، وتزویر البیانات، واإلفصاح عن البیانات الشخصیة والبیانات السریة، واالعتداء على 

. م المعلوماتیة ُ ظ                       ُ )، وإعاقة استخدام الن     ً مثال   الملكیة الفكریة، ونشر معلومات ممنوعة (محتوى عنصري
 :25ما یلي إلى، وھي ترمي ترسیخ الحكومة المفتوحة علىبرانیة یتشریعات الجرائم السوبالتالي، تساعد 

 ؛وضع معاییر سلوكیة واضحة الستخدام أجھزة الحاسوب •

 ؛ردع الجناة وحمایة المواطنین •

 ؛مع حمایة الخصوصیة الفردیة ،تمكین سلطات إنفاذ القانون من إجراء التحقیقات •

 ؛توفیر إجراءات عادلة ومنصفة للعدالة الجنائیة •

بالحد األدنى من معاییر الحمایة في مجاالت مثل التصرف في البیانات والتحفظ لزام اإل •
 ؛علیھا

األدلة في برانیة ویتمكین التعاون بین الدول في المسائل الجنائیة التي تنطوي على جرائم س •
 اإللكترونیة.

                                                
 والجریمة. بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتبل     ً وفقا   25
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یانات یر البفي حمایة البیانات المفتوحة والتصدي لتزو ةسیبرانیالوتساھم تشریعات الجرائم 
فصاح عن معلومات سریة أو شخصیة وغیرھا من التعدیات على البیانات وانتحال الشخصیة واإل

ً كان دور ھذه التشریعات أساسیا  ذا منشورة. وإالوالمعلومات المنشورة وغیر  في تقلیص وردع ھذه                              
ّ      ً التعدیات، فإن  عددا   أو قد تتناقض  ،اتالمعلوم إلىمنھا یحتوي على أحكام قد تقلص من حریة الوصول              

ّ    . كما أن  عداتالمعلوم إلىمع أحكام قوانین حق الوصول  لتقلیص إلى ا عن قصد أو غیر قصد ؤديت منھا  ً ا  د       
أحكامھا على أحكام  أولویةمن خالل  ،االستثناءاتنطاق وتوسیع  ،اتالمعلوم إلىمن نطاق الوصول 

ً قوانین أخرى أكثر انفتاحا    وشفافیة.                         

 الفكریةقوانین الملكیة  -3

 :26ما یليقوانین الملكیة الفكریة شمل ت

العالمات وبراءات االختراع، وتشمل الرسوم والنماذج الصناعیة،  :الصناعیةالملكیة  •
 ؛المعلومات الجغرافیةو ،التجاریة

دبیة والفنیة یشمل المصنفات األو ،المؤلفحق : ما یليالتي تتكون م الملكیة األدبیة والفنیة •
عمال موسیقیة، واللوحات الزیتیة والصور أوقصائد شعریة ومسرحیات ومن روایات 

 ،المجاورةالحقوق ؛ الشمسیة والمنحوتات والتصامیم العمرانیة والبرامج المعلوماتیة
حقوق فناني األداء في أدائھم ومنتجي التسجیالت الصوتیة في تسجیالتھم وھیئات  تشملو

 .ةوالتلفازیالبث في برامجھا االذاعیة 

مقابل حقوق المؤلف ھي مجموعة الحقوق األدبیة والمادیة التي یتمتع بھا أصحاب الحقوق و
ا صاحب المصنف المبتكر یتمتع بھ ةوھي حقوق استئثاری .مصنفاتھم األدبیة والفنیة والعلمیة ستخداما

أن ینقل أو ینشر ال یحق ألي كان . وخدامھأو الترخیص للغیر في است    ِ         من ق بل الغیر نفھ مص خداماستمقابل 
ً أو یستنسخ مصنفا    المادیة والمعنویة. ھلمؤلف في أي شكــل أو صیغة أو طریقة فیھا انتھاك لحقوق                

ن قوانین الحق في الوصول إحیث  ،اتالمعلوم إلىالوصول أحد استثناءات ھي والملكیة الفكریة 
فصاح عن وثائق أو عند اإل وتشترط حجبھا ،ملكیة فكریةتستثني المعلومات المحمیة ب اتالمعلوم إلى

المعلومة لیست  إلىّ                            ن  االستثناءات في مجال الوصول إوحیث ھذه البیانات. بیانات تحتوي على مثل 
ّ                                    الضرر والمصلحة العامة، فإن  المعلومات المحمیة بملكیة فكریة ھي               ْ خاضعة لمیزاني  إنھا و ،مطلقة                          

المعلومات  إلىتجیز قوانین الوصول  ،وبالتالي .الضرر والمصلحة العامة                    ْ نفسھا خاضعة لمیزاني  
ب المصلحة العامة على الضرر الحاصل یتغل حالفصاح عن المعلومات المحمیة بملكیة فكریة في اإل

 المعلومة. إلىمن الوصول 

                                                
26  property? intellectual is What (WIPO), Organization Property Intellectual World

                                                                 .https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
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خمسین كامل حیاتھ ولالتي تدوم عادة و ،حقوق المؤلفتحدد قوانین الملكیة الفكریة مدة حمایة و
فصاح عن ھذه المعلومات لیصبح اإل ،الفكریة عند انتھاء المدة وتنتھي الملكیة .إثر وفاتھسنة أو أكثر 

 ،اتالمعلوم إلىالوصول بقوانین شمولة المستثناءات االن الملكیة الفكریة ھي عادة من بین إ. وحیث      ً جائزا  
مدة حمایة حقوق  انقضاءفكریة ال یمكن الوصول إلیھا إال عند الملكیة قوانین الفالمعلومات المحمیة ب

 المصلحة العامة.تغلیب حال المؤلف أو في 

ً نوعا   البیانات المفتوحة ص َ خ        ُ عتبر ر   ُ ت    حیث توضح الحقوق التي  ،الملكیة الفكریة ص َ خ   ُ ر  من      
شر وإضافة وتعدیل وإعادة ن استخدامیحتفظ بھا المؤلف والحقوق التي یتنازل عنھا لآلخرین في إعادة 

 البیانات المنشورة.

 قوانین سریة المعلومات -4

 ،المعلومات وشبكات االتصال استخدامفي ظل المخاطر التي أصبحت تھدد العالم والتي تعتمد على 
سعت من  ،سریة المعلوماتعنى ب ُ ت  سن قوانین عدیدة إلى  بادرت دول ،یةرھاباإلاألعمال منھا سیما  ال

البیانات ذات الصلة باألمن العام  تعتبرو البیانات الحساسة واالستراتیجیة. إلى وصولحمایة ال إلىخاللھا 
       َّ    ھو مبی ن فيكما  ،اتالمعلوم إلىنین الحق في الوصول االستثناءات في قوا أھموالدفاع الوطني من 

االستثناءات لحق الوصول " :RTI Ratingالوصول إلى المعلومات من معاییر تقییم قوانین  29المؤشر رقم 
قوانین ومعظم ". ...األمن العام، العالقات الدولیة المسموحة:تتماشى والمواصفات العالمیة. االستثناءات 

ّ    موج ھة سریة المعلومات  . الدولةفي أو الموظفین  األمن العام والدفاعفي أجھزة لعاملین مثل ا ،لفئات معینة  
 على غرار الصحافة. ،لھا م        ِ والمستخد  كما أنھا تشمل المفصح عن المعلومة السریة 

 مشتركة:عناصر أربعة األحكام القانونیة التي تخص السریة تعرض 

 ؛األمن العام) مثال:حمایة فئات خاصة من المعلومات ( •
 ؛الخصوصیة) األجھزة مثال:تنظیم أشخاص خصوصیین ( •
 ؛االستعالم)مثال: بالمعلومات (المتعلقة منع أنواع من األنشطة  •
 نتھك فیھا شخص أحد أحكام السریة.                                     َ االستثناءات التي تحدد الحاالت التي ال ی   •

، مبادئ الحكومة المفتوحة التي تعتمدخاصة بالنسبة للدول  ،ویبقى الرھان األول لھذه القوانین
 ودعم الشفافیة، من ناحیة، وحمایة الوصول  ى المعلوماتلإالوصول تحقیق التوازن بین الحق في 

 أحكام مع قوانین سریة المعلومات تناقض . وتمن ناحیة ثانیة واالستراتیجیةالبیانات الحساسة  إلى
 من قوانین الوصول أولویة  كثرأعادة وتكون أحكامھا  ،اتالمعلوم إلىقوانین الحق في الوصول 

 .اتالمعلوم إلى
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 :ما یلي UK Official Secrets Act 1989(27(المملكة المتحدة في قانون األسرار یشمل  ،   ً مثال  

 :المعلوماتنوعیة  •
o ؛األمن واالستخبار 
o ؛الدفاع 
o ؛العالقات الدولیة 
o ؛الجرائم والتحقیق 
o  ؛مؤتمن علیھا معلوماتمعلومات ناتجة عن إفصاح غیر مرخص أو 
o  ؛منظمات دولیةمعلومات مؤتمن علیھا لدول أخرى أو 

 ؛اإلفصاح المرخص •
 ؛حمایة المعلومة •
 ؛القیود على المحاكمة •
 ؛العقوبات •
 .والمحاكمة تحقیق؛الو ؛توقیفال •

انعي قناع صإب فیھا   ُ صع  یالمنطقة العربیة بیئة مر بھا الظروف السیاسیة واألمنیة التي توتشكل 
    ً                               نظرا  للمخاوف المتعلقة باألمن القومي  ،القرار بضرورة إقرار قوانین حق الوصول إلى المعلومات

ً مسبقا    ٌ ة   َّ ن   َ س                                 ُ تتعارض ھذه القوانین مع قوانین م   ،وبالتالي. واالجتماعي وغیرھا كقانون سریة المعلومات  ،     
من التوازن بین قانون حق الوصول إلى المعلومات والقوانین  على سبیل المثال. لذلك، بات إیجاد نوع

ً أمرا  ھاما  وملحا   ،سریة المعلوماتكقانون  ،التي قد تتداخل معھ  في سیاق المنطقة العربیة. ال سیما،     ً     ً      

 500بالتعاون مع أكثر من ، مبادئمجموعة من المنظمة غیر حكومیة  22أعدت وفي ھذا السیاق، 
 Tshwaneفي مدینة   َ د   ِ ق                    ُ ، وذلك في اجتماع ع  Open Society Foundationsوبدعم من  ،خبیر في المجال

توازن بین قانون حق الوصول إلى المعلومات وبین  إرساءإلى ھذه المبادئ رمي ت. ویاجنوب أفریقفي 
 ،با ھذه المبادئولمجلس أورالتابعة وقد أیدت لجنة من الجمعیة البرلمانیة  ).5اإلطار ( سریة المعلومات

 .28ذات الصلةا قوانینھمع وشجعت الدول األعضاء على مواءمة ھذه المبادئ 

  

                                                
27 1989 Act Secrets Official Kingdom, United The. 
28  Information, to Right and Security National on plesPrinci Tshwane for Endorsement European

-right-and-security-national-principles-shwanet-endorsement-https://www.justiceinitiative.org/newsroom/european
                                                                                                                       .information )2020 April 6 on accessed( 

https://www.justiceinitiative.org/newsroom/european-endorsement-tshwane-principles-national-security-and-right-information
https://www.justiceinitiative.org/newsroom/european-endorsement-tshwane-principles-national-security-and-right-information
https://www.justiceinitiative.org/newsroom/european-endorsement-tshwane-principles-national-security-and-right-information
https://www.justiceinitiative.org/newsroom/european-endorsement-tshwane-principles-national-security-and-right-information
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 حول األمن القومي وحق الوصول إلى المعلومات Tshwaneمبادئ   -5اإلطار 

    ً                                                                    مبدأ ) إلى مساعدة العاملین في المجال على وضع مسودات القوانین أو مراجعتھا  40تھدف ھذه المبادئ (حوالي  
أو تنفیذھا، للتمییز بین الحاالت التي ینبغي فیھا عدم اإلفصاح عن المعلومات بداعي األمن القومي، وتلك التي ینبغي 

حول المعلومات التي یجوز                      ُ                                                   فیھا اإلفصاح عنھا. وت قسم ھذه المبادئ إلى مجموعات، وھي مبادئ عامة؛ ومبادئ
حجبھا أو اإلفصاح عنھا؛ ومبادئ تتعلق بالجانب القضائي؛ ومعالجة طلبات المعلومات؛ والمؤسسات التي تشرف 

 على قطاع األمن؛ وغیرھا.

ینص على أنھ یحق للجمیع الوصول إلى المعلومات التي تملكھا المؤسسات العامة واستخدامھا.   المبدأ األول 
                                                                ً                          ي مؤسسة حجب تلك البیانات، إال إذا كانت مؤسسات حكومیة معنیة مباشرة  بحمایة األمن القومي، فیحق وال یحق أل

لھا وحدھا حجب المعلومات بداعي حمایة األمن القومي. وال یشمل ذلك المؤسسات الخاصة العاملة في قطاع األمن، 
على لزوم إعمال  المبدأ الرابع مي. وینصإذ إن المؤسسات الحكومیة ھي وحدھا المسؤولة عن حمایة األمن القو

حق الوصول إلى المعلومات على نطاق واسع وتضییق نطاق االستثناءات، وعلى أن المؤسسة العامة ھي الجھة 
حق المؤسسات  المبدأ السادسل عبء تبیان سبب تقیید المعلومات بشكل واضح ومحدد. ویشمل                ُّ المسؤولة عن تحم  

سن سیر                                                                 ُ القضائیة في الوصول إلى المعلومات، مھما كان تصنیفھا، وذلك لضمان ح   المشرفة والمحاكم والھیئات
على أن ھذه المؤسسات تتحمل مسؤولیة تطبیق كافة المعاییر التي المبدأ الخامس والثالثون عملھا، في حین ینص 

 تضمن حمایة وبقاء سریة المعلومات الموجودة بحوزتھا.

National Security and the Right to Information (Tshwane Principles), Open Society  The Global Principles on :المصدر
Foundation, Open Society Justice Initiative. Available at: https://www.justiceinitiative.org/publications/global-principles-
national-security-and-freedom-information-tshwane-principles.                                                                                              

 المعلومات إلىلوصول داعمة لقوانین   -باء

وإعطائھم  خدمیھامستمن خالل حمایة  ،اتالمعلوم إلىتشجع بعض التشریعات على الوصول 
        ً امتدادا   اتالمعلوم إلىقوانین الحق في الوصول  عتبر          ُ ونشرھا. وت   اتالمعلوم إلىالحق في السعي للوصول 

على غرار قوانین حریة  ،لمجاالت التي تنظمھافي اعتبر آلیة من آلیات العمل  ُ ت  نھا إحیث  ،ھذه القوانینل
 التعبیر وحریة الصحافة. 

على غرار  ،فئات من المعلومات المحمیة من النشر إلىتنظیم الوصول  إلىتشریعات ھدف عدة تو
لبیانات المحمیة االمعلومات التي تمت أرشفتھا أو المعلومات االحصائیة. وتنظم ھذ التشریعات آجال نشر 

ھذه التشریعات ؤدي فكریة. وتالملكیة تحت مظلة الو البیانات المحمیة البیانات الشخصیة أ، مثل للعموم
ً ھاما       ً دورا   طابع البیانات ذات المثل  ،المعلومات إلىقوانین الوصول  في  ّ            یتم  استثناؤھا في فتح بیانات      

ب بموج            ّ          مرور آجال یتم  تحدیدھا بعد وذلك  ،فكریةالملكیة قوانین الالبیانات المحمیة بو األمني والشخصي
 ھذه التشریعات.

. وفیما وتساعد على النفاذ إلیھا ،المعلومات إلىعتبر ھذه التشریعات عموما مالئمة للوصول   ُ وت  
 بعض ھذه القوانین.ل            ٌ یلي استعراض  

 

https://www.justiceinitiative.org/publications/global-principles-national-security-and-freedom-information-tshwane-principles
https://www.justiceinitiative.org/publications/global-principles-national-security-and-freedom-information-tshwane-principles
https://www.justiceinitiative.org/publications/global-principles-national-security-and-freedom-information-tshwane-principles
https://www.justiceinitiative.org/publications/global-principles-national-security-and-freedom-information-tshwane-principles


-36- 

 

 قوانین حریة الرأي والتعبیر والصحافة -1

 :إلىتستند ممارسة العمل اإلعالمي 

 ؛حریة التعبیر والحریات األساسیة للمواطنین •
 ؛المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العامحق  •
 ؛حریة العمل اإلعالمي وحق اإلعالمي في البحث عن المعلومات والحصول علیھا ونشرھا •
 ؛فراد وحقوقھماحترام خصوصیة األ •
ّ   ة عم ا مسؤولیالب ھخاللإعدم خضوع اإلعالمي للرقابة السابقة مع عدم  •  ؛نشر من محتوى ُ ی     
 .ال عن طریق القضاءإ ،بمطالبة اإلعالمي بإفشاء مصادر معلوماتھعدم الحق  •

عالم الحق في حریة التعبیر والحق في الحصول على البیانات والمعلومات اإلقوانین تناول ت
مستقل  ،بوسائلھ كافة ،عالمعلى أن اإل      ً عموما  عالم قوانین اإلنص تو واستخدامھا ألغراض إعالمیة.

 .اتالمعلوم إلىالحق في الوصول ، كما تنص على الشفافیة إطار منفي ویؤدي رسالتھ بحریة 

االستثناءات، لما نطاق وتضییق  اتالمعلوم إلىعالم األكثر مطالبة بالحق في الوصول ویعتبر اإل
 ،حافة البیاناتالصحافة االستقصائیة وصلى               ً  ینطبق ذلك أیضا  ع. ومادة إعالمیةلھم ھذا الحق من یوفره 
 .حكومیةالبیانات والوثائق ال إلى الوصولد باألساس على    ِ عتم        َ التي ت  

 أحكامعتمد على  َ ت   التيعالم قوانین الصحافة واإلل                  ً المعلومات امتدادا   إلىقوانین الوصول عتبر   ُ وت  
قوانین الوصول  مستخدمي أبرزعالم من ویعتبر قطاع الصحافة واإل المعلومات. إلىللوصول  ھذه القوانین

آلیات لصحافیین واإلعالمیین المشجعین على سن ھذه القوانین التي توفر ل أبرزومن  اتالمعلوم إلى
 لطلب المعلومة.                 ً المعلومات وإطارا   إلىللوصول 

  قوانین األرشیف -2

كل شخص  ،حصل علیھا أثناء ممارسة نشاطھیأو  ،أنشأھااألرشیف ھو مجموع الوثائق التي 
كان تاریخ ھذه الوثائق وشكلھا ووعاؤھا.    ً أیا   ،طبیعي أو معنوي وكل مرفق عمومي أو ھیئة عامة أو خاصة

التصرف والبحث احتیاجات تلبیة لوتحفظ ھذه الوثائق وتجمع أرصدة األرشیف لفائدة الصالح العام و
 .29ثبات حقوق األشخاص وحمایة التراث الوطنيإالعلمي و

  ّ           یتم  حفظھا أو التي  اتالمعلوم إلىاألرشیف الوصول المحفوظات أو متعلقة بالتشریعات الم    ِّ تنظ   و
ً بھدف إتاحتھا الحقا   ،حكومیةالوثائق والمعلومات الصون ؤسسات األرشیف تنظیم وم   ّ  تول ى وت ،أرشفتھا                   
على لوثائق ھذه اتحتوي . والنفاذ إلیھاإمكانیة من  حمایة الوثائق التي بحوزتھاعمل على توھي  للعموم.

                                                
 .باألرشیف والمتعلق 1988 (آب/أغسطس) أوت 2 مؤرخال 1988 لسنة 95 عدد التونسي القانون 29
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تتیح ھذه المؤسسات و فكریة، ومعطیات أمنیة.الملكیة تحت مظلة المعطیات شخصیة، أو وثائق محمیة 
 وذلك حسب نوعیة المعلومات والوثائق. ،األرشیفقوانین آجال تحددھا بعد انقضاء الوثائق التي بحوزتھا 

تحدد آجال إتاحة حیث  ،فوظةالوثائق المح إلى   ّ    الن فاذ تحتوي قوانین األرشیف على أحكام تنظم و
 ، المعلومة إلىقوانین األرشیف على النفاذ ساعد وت .تضمنھاھذه الوثائق حسب نوعیة المعلومة التي ت

مرور بعد الملفات الطبیة  وأمعلومات شخصیة أو أمنیة أو ملفات الحالة المدنیة  إلىتتیح الوصول إذ إنھا 
 آجال محددة حسب نوعیة الوثیقة. 

      ّ                        م الن فاذ إلى الوثائق المحفوظةیتنظوأحكام القانون التونسي المتعلق باألرشیف  بعض  -6اإلطار 

باستثناء  ،الع على األرشیف العام إال بعد انقضاء مدة سنة بدایة من تاریخ إنشائھ          ّ ال یمكن االط   :15الفصل  
 من ھذا القانون. 17و 16الفصلین  فيالحاالت المنصوص علیھا 

 أعاله إلى: 15یرفع األجل المذكور بالفصل  :16الفصل  

 ستین سنة: -1

بدایة من تاریخ اإلنشاء، بالنسبة للوثائق التي تتضمن معلومات تمس بالحیاة الخاصة أو تتعلق بسالمة  (أ) 
 ؛الوطن

اإلحصاء أو التحقیق، بالنسبة للوثائق التي تتجمع في إطار التحقیقات اإلحصائیة التي بدایة من تاریخ  )ب( 
من ھذا القانون، والتي تتضمن معلومات عن  3یقوم بھا األشخاص والمؤسسات والھیئات المشار إلیھا بالفصل 

 ؛األفراد تتعلق بحیاتھم الشخصیة والعائلیة، وبوجھ عام بأفعالھم وسلوكھم
 بدایة من تاریخ القرار أو غلق الملف، بالنسبة للوثائق المتعلقة بالقضایا المرفوعة أمام السلطات القضائیة. )ج( 

 سنة: مائة -2

 ؛بالنسبة ألصول دفاتر العدول والعدول المنفذین ودفاتر الحالة المدنیة ودفاتر التسجیل )أ( 
بالنسبة للوثائق المتضمنة معلومات فردیة ذات طابع طبي، بدایة من تاریخ والدة األشخاص المعنیین،  )ب( 

 وبالنسبة لملفات الموظفین.

ّ                                                    یمكن لألرشیف الوطني السماح باالط الع على وثائق األرشیف العام قبل انقضاء اآلجال المنصوص  :17الفصل                               
التي أنشأت ھذه الوثائق،  من ھذا القانون لمقتضیات البحث العلمي، وبعد استشارة اإلدارة 16و 15علیھا بالفصلین 

 بالطابع السري للحیاة الشخصیة أو بسالمة الوطن.             ُ             ٍ وبدون أن ی حدث ذلك أي مس  

ن بمقتضى أمر،   َّ عی                            ُ سنة بالنسبة للوثائق التي ت   30یمكن االطالع على األرشیف العام قبل انقضاء مدة  :18الفصل 
 من ھذا القانون.   15وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 

 تضبط شروط وتراتیب االطالع على األرشیف العام بالنسبة للعموم بأمر. :19الفصل 

 .والمتعلق باألرشیف 1988 (آب/أغسطس) أوت 2مؤرخ ال 1988لسنة  95القانون التونسي عدد  :المصدر
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 حصاءقوانین اإل -3

ً ا  أساسی  ً ا  دور لإلحصاءالمنظومات الوطنیة ؤدي ت معظمھا في توفیر البیانات وفتحھا. وقد بادرت   
وإعادة  ستخداملالتطویر بوابات للبیانات المفتوحة توفر من خاللھا بیانات إحصائیة مفتوحة موجھة إلى 
فتح مزید من حصاء بھدف تطویر تشریعاتھا في مجال اإل إلىوتسعى الدول  من طرف العموم. ستخداماال

حصاء مع مبادئ الحكومة تشریعات اإل تتالءمو البیانات الشخصیة.سریة مع الحفاظ على  ،البیانات
 .مساءلةعلى غرار الشفافیة والمشاركة وال ،المفتوحة

، الرسمیةءات مبادئ لإلحصا 10 ألمم المتحدةئیة في احصالجنة اإلت الاعتمد، 1994عام في و
تعتمد و .2014 كانون الثاني/ینایر 29  ّ                                                           وتم  التصویت على ھذه المبادئ في الجلسة العامة لألمم المتحدة في 

ّ                         الدول على ھذه المبادئ في سن  النصوص القانونیة لمنظوم الوطنیة  كما تحرص الوكاالت ،ئیةحصااإل تھا                          
ّ              ویالحظ أن  ھذه المبادئ  على االمتثال لھذه المبادئ.لإلحصاء  تحقیق الشفافیة ونشر  عظمھا إلىتھدف بم       

 .المعلومة وكسب ثقة المواطن من خالل الحفاظ على بیاناتھ الشخصیة

مة ل المبادئ  -7اإلطار  ّ ِ    المنظ    ألمم المتحدةاإلحصائیة في الجنة الحسب  ،إلحصاءات الرسمیة    
تثبت فائدتھ العملیة من البیانات اإلحصائیة، وإتاحتھ تتولى الوكاالت المعنیة باإلحصاءات الرسمیة جمع ما  -1

                       ً                           للمواطنین بتجرد، إعماال  لحقھم في التماس المعلومات.
     ً                                    ّ                         ً                          حفاظا  على الثقة في اإلحصاءات الرسمیة، تتول ى المؤسسات اإلحصائیة، وفقا  العتبارات فنیة دقیقة تشمل  -2

ات جمع البیانات اإلحصائیة وتجھیزھا وتخزینھا المبادئ العلمیة واآلداب المھنیة، تحدید أسالیب وإجراء
 وعرضھا.

      ً                                                      ً                                        تیسیرا  للتفسیر السلیم للبیانات، تقوم المؤسسات اإلحصائیة، وفقا  لمعاییر علمیة، بعرض المعلومات المتعلقة  -3
                                            ّ         بمصادر اإلحصاءات واألسالیب واإلجراءات التي تطب ق بشأنھا.

 أي تفسیر خاطئ أو استخدام غیر سلیم لإلحصاءات.یجوز للمؤسسات اإلحصائیة التعلیق على  -4
الحصول على البیانات، لألغراض اإلحصائیة، من أي مصدر كان، سواء من الدراسات االستقصائیة  جوزی -5

للمؤسسات اإلحصائیة، عند اختیار المصدر، أن تأخذ في االعتبار  وینبغياإلحصائیة أو السجالت اإلداریة. 
 ت وما یقع على كاھل المجیبین من تكالیف وأعباء. عناصر النوعیة والتوقی

التامة على البیانات المتعلقة باألفراد التي تجمعھا المؤسسات اإلحصائیة ألغراض إعداد  ةیإضفاء السر تعینی -6
              ً                 استخدامھا قصرا  لألغراض اإلحصائیة  تعینیاإلحصاءات، سواء تعلقت بأشخاص طبیعیین أو معنویین، و

 المرجوة.
 م اإلحصائیة. ُ ظ                                                               ُ م على المأل القوانین واإلجراءات والتدابیر التي تعمل بموجبھا الن     َّ تعم   -7
أھمیة كبیرة في تحقیق االتساق والفعالیة في النظام ب  ّ                                              یت سم التنسیق بین المؤسسات اإلحصائیة داخل البلدان  -8

 اإلحصائي.
اتساق   ُ ز    ِّ عز    ُ ی  فات واألسالیب الدولیة على نحو تقوم المؤسسات اإلحصائیة في كل بلد باستخدام المفاھیم والتصنی -9

 م اإلحصائیة وكفاءتھا على جمیع المستویات الرسمیة. ُ ظ     ُ الن  
م اإلحصاءات الرسمیة في جمیع  ُ ظ                                                                ُ یسھم التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في مجال اإلحصاء في تحسین ن   -10

 البلدان.
 .ألمم المتحدةحصائیة في الجنة اإلال :المصدر
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 تصنیف البیانات -4

 : ما یليتسمح ب حكومیةمنظومة وطنیة لتصنیف البیانات ال وضعلدول ل ینبغي

 ؛ھااستخدامالبیانات وإعادة  الستخداموضع إطار  •
 ؛تنظیم وحمایة مخزونھا المعلوماتي •
 ؛خلق إطار لحوكمة البیانات الحكومیة •
 البیانات.أنظمة التصرف في والقوانین والتشریعات بین المنظومة و ماالتناغم  •

 فصاحاإل نطاقبحسب مستویات التصنیف  تحدید إلى حكومیةأنظمة تصنیف البیانات الھدف تو
إطار لحوكمة تصنیف وضع البیانات السریة، وبلتصرف المتعلقة بااألحكام الضروریة تحدید وعنھا، 

 .حكومیةالبیانات ال

 ،نموذج تصنیف البیانات، یصبح من السھل تحدید البیانات التي یمكن فتحھاعلى التصدیق إثر و
یانات بال"صنف أصناف نموذج تصنیف البیانات تتضمن یتعین أن و والقیام بجرد للبیانات المفتوحة.

ً مفتوحة تماما  ال  شكل مفتوح.بنشر البیانات المدرجة في ھذا الصنف مباشرة            ُ للعموم". وت               

شكل أمر أو أخذ بل یمكن أن ی ،قانونبموجب تصنیف البیانات   َّ  حد د  ُ ی  لیس من الضروري أن 
على غرار قانون السالمة المعلوماتیة  الصلة،تعلیمات من الحكومة. كما یمكن إدراجھ في أحد القوانین ذات 

 البیانات المفتوحة.  تشریعاتأو 

ً أن یكون نموذج تصنیف البیانات متناغما  ویجب    ،اتالمعلوم إلى مع أحكام قانون الوصول                                     
ّ           ّ     ن  أنظمة الت صنیف إحیث   ً ا ،سریتصنیفھ  بسبب اتالمعلوم إلىللوصول     ٍ طلب                        ُ وال یمكن في أي حال رفض  

 المعلومات.  إلىتتعارض مع حقوق الوصول  أالیجب 

 نموذج لتصنیف البیانات  -6الجدول 

 داخلیة سریة مقیدة
 عمومیة
 (مفتوحة)

بیانات في غایة الحساسیة 
لھا تأثیر على أمن 

 المؤسسات

بیانات حساسة یمكن أن 
 ثر على سالمة العملیاتؤت

بیانات داخلیة غیر موجھة 
 للعموم

بیانات یمكن نشرھا مجانا 
 للعموم

 . Steps to Effective Data Classification Group,Forsythe Solutions 7: المصدر

 

https://focus.forsythe.com/articles/619/7-Steps-to-Effective-Data-Classification
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ً رابعا    التشریعي للمشاركة المدنیة اإلطار  -     

أو منتدیات أو جلسات  امةاستشارات عیمكن أن تأخذ شكل و ،تختلف أشكال المشاركة المدنیة
القرار  صنعوالسیاسات وضع المواطن في مختلف مراحل  إشراكغیرھا. ویھدف  وأاستماع أو عرائض 

ھ وبین في الحیاة العامة بھدف تقریبھ من اإلدارة ودعم الثقة بینإشراكھ و ،مشاغلھ إلىاإلنصات  إلى
 . ةالحكوم

م مختلف أشكال   ِّ نظ                                                  ُ التشریعي للمشاركة المدنیة عادة من مجموعة نصوص ت   اإلطار یتكونو
 والعرائض. عامةاالستشارات ال، مثل امةالمشاركة الع

 عامةاالستشارات ال  -ألف

 إلىحیث یسعى أصحاب القرار ، من أھم أشكال المشاركة المدنیة عامةعتبر االستشارات ال ُ ت  
ومشاریع القوانین والمشاریع الكبرى وغیرھا، وذلك  عامةت الاستشارة المواطنین فیما یخص السیاسا

مثل  ،االستشاراتتنظیم مجال  إلى عامةال االستشاراتتشریعات ھدف وت المواطن.بھدف توطید الثقة مع 
تحدید القطاعات والمجاالت المعنیة باالستشارات، وكیفیة القیام باالستشارات، ومدة االستشارة، وكیفیة 

 األخذ بنتائج االستشارة، وضرورة نشر نتائجھا.

، من الدول                                                 ً عادة من خالل أوامر أو تعلیمات حكومیة. غیر أن عددا   عامةم االستشارات ال    ّ وتنظ  
 .30ھذا المجال لتنظیمقوانین اعتمدت على ال ،ات المتحدةالوالیوالبرتغال  على غرار

 :المجاالت التالیة عامةال االستشاراتتشمل األحكام المتعلقة بتنظیم و

 المعنیة، والمواضیع(المصالح  عامةال االستشاراتمجال تطبیق األحكام المتعلقة بتنظیم  •
 ؛المعنیة)

 ؛(المنسق، الموضوع، المشاركون، الشكل، المسار ...) عامةال االستشاراتاإلعداد لتنظیم  •

 ؛عامةال االستشارةإطالق  •

 ؛وتقییمھا عامةال االستشاراتمتابعة  •

 ؛..). (التمویل، التكوین عامةال االستشاراتسن تنظیم  ُ ح   إلىاإلجراءات الھادفة  •

 مكانیة عقد جلسات االستماع.إ •

                                                
30  ,P4 OECD, Consultation, Public on Document Background

https://www.oecd.org/mena/governance/36785341.pdf. 
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 العرائض  -باء

ھي مطالب كتابیة تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصیات یوجھھا شخص  (petitions)العرائض 
ھذه المطالب یمكن أن تدعم و شأنھا.بجراءات إبھدف اتخاذ  ،أو مجموعة أشخاص لحكوماتھم أو برلماناتھم

ً العریضة المقد مة من طرف العموم، ویكون عدد الداعمین أساسیا   ینبغي جراءات التي في تحدید نوعیة اإل             ّ                                            
 .تحدید نطاقھاواتخاذھا  عامةال تالسلطل

حسب  ،تھاحالإ. ویمكن بشأنھا الالزمةت اقرارالبھدف أخذ  ،العلیا اتع العرائض لدى السلط  َ ود   ُ ت  و
من أحكام و. أوامر حكومیة أو قوانین شكلض النصوص التنظیمیة للعرائ تخذتو .یھاعلین  ِ ع   ِّ ق    َ و         ُ عدد الم  

 :ما یلي عامةالسلطات ال إلىممارسة الحق في تقدیم العرائض ب المعنیةقوانین ال

 ؛اشتراط أن یكون الھدف من العریضة تحقیق المصلحة العامة •

التي تكتسي تلك األمن والدفاع والقضاء، والمتعلقة بالعرائض  ، مثلتحدید مجاالت االستثناء •
ً طابعا   ً سیاسیا         ً أو نقابیا          ً أو تمییزیا              ؛          

 ؛یفید صحة التوقیعات     ً     قترنة  بما وتقدیم العریضة م ،توقیعات المؤیدینجمع عدد أدنى من  •

 ؛من المؤیدین    ّ   المحد د العدد األدنى  نیلھاھة إلیھا عند            َّ الجھة الموج   إلىحال العریضة  ُ ت   •

 وإبداء الرأي تھاومتابعلجنة لدى رئیس الحكومة أو رئیس البرلمان لفرز العرائض  تعیین •
 بشأنھا؛

 .بشأنھا ة َّ ذ                        َ لعریضة بالقرارات المتخ  عالم أصحاب اإ  ّ  یتم   •
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 مساءلةال بشأنتشریعات أخرى   -     ً خامسا  

ل الحكومات المسؤولیة عن قراراتھا             ُّ وھي تضمن تحم   ،مبادئ الحكومة المفتوحة أحدھي  مساءلةال
وحمایة ، وقوانین النزاھة ومكافحة الفساد اتالمعلوم إلىعتبر قوانین الحق في الوصول  ُ ت  ووأفعالھا. 

من أھم التشریعات التي تدعم  ،غین عن حاالت الفساد، وقوانین التصریح بالمكاسب والممتلكات  ِّ بل      ُ الم  
 .مساءلةال

 غین عن حاالت الفساد  ِّ بل                                           ُ قوانین النزاھة ومكافحة الفساد وحمایة الم    -ألف

ضبط صیغ وإجراءات اإلبالغ  إلىغین عن حاالت الفساد                                  ِّ قوانین مكافحة الفساد وحمایة المبل   رمي ت
بما یساھم في تكریس مبادئ الشفافیة والنزاھة والمساءلة والحوكمة  ،غین                            ِّ عن الفساد وآلیات حمایة المبل   

ھذه القوانین ھیئات رقابة مستقلة  ئكما تنش الرشیدة ومنع الفساد ومكافحتھ في القطاعین العام والخاص.
كما توكل إلیھا مھمة متابعة تنفیذ تلك ھ، ن   ِ واط                            َ منع الفساد ومكافحتھ وكشف م  لم  ُ ظ         ُ اسات ون  سیوضع ف ب   َّ تكل  

  السیاسات.

 :ما یلي الفسادغین عن حاالت                           ِّ مكافحة الفساد وحمایة المبل     ْ ي                  َتشمل أحكام قانون و

  ؛تحدید الجھة المختصة بتلقي اإلبالغ عن حاالت الفساد •

  ؛الفسادصیغ وإجراءات اإلبالغ عن حاالت  •

 ؛غ                       ِّ شروط وآلیات حمایة المبل    •

 ؛غ     ِّ للمبل   توفیر الحمایة  •

 ؛ غ                    ِّ توفیر المساعدة للمبل    •

 ؛غین                  ِّ مكافأة مالیة للمبل   تقدیم  •

 ؛غ                   ّ       ِّ الحفاظ على سریة ھوی ة المبل    •

 غ.                ِّ د كشف ھویة المبل          َّ من یتعم  على عقوبات فرض  •

 الممتلكاتقوانین التصریح بالمكاسب و  -باء

عتبر قوانین التصریح بالمكاسب والممتلكات من أھم القوانین لتحقیق الحكومة المفتوحة، ومن  ُ ت  
المكاسب لدى ھیئة حكومیة عن    ّ         یتم  التصریح و الشروط المسبقة للدخول في شراكة الحكومة المفتوحة. أھم

 القانون. موجب                  ّ           أو ھیئة مستقلة یتم  تحدیدھا ب
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إلیھم صالحیات السلطة سند  ُ ت   نن الذیو ُ ب   َ خ          َ ن والمنت  و                     ّ القوانین األشخاص المعی نیخضع ألحكام ھذه و
  ّ     یتم  في و وكل من لھ صفة مأمور عمومي. عامةیعمل لدى الدولة أو مؤسسة  صالحیات من أو عامةال
 ن.أحكام القانوبموجب للعموم وإتاحتھا نشر تصاریح كبار المسؤولین في الدولة  ،     ً وجوبا   ،الدولمن عدید ال
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 وتوصیات استنتاجات  -     ً سادسا  

 استنتاجات  -ألف

مال عإشفافیة العمل الحكومي، و ، وأھمھایعتمد مفھوم الحكومة المفتوحة على مبادئ الحكم الرشید
القرار،  صنعو عامةالسیاسات الوضع في إشراكھ و المعلومات الحكومیة، إلىفي الوصول لمواطن احق 

الحكومات. وتعتبر الحكومة المفتوحة إحدى الركائز األساسیة التي تدعم تنفیذ  مساءلةووضع آلیات ل
نشر "السالم واالستقرار وحقوق اإلنسان  إلىالذي یرمي  16الھدف  ال سیما، أھداف التنمیة المستدامة

تسریع جھود القضاء على الفقر في وتساھم الحكومة المفتوحة ل، القائم على سیادة القانون". والحكم الفعا
                                                               ً           جعل المؤسسات أكثر شفافیة وفعالیة، وبالتالي إعطاء المواطنین دورا  في مراقبة ، من خالل )1(الھدف 

ّ                           تمك ن من تعزیز االبتكار (الھدف . وھي إنفاق األموال العامة ن البیانات المفتوحة تساعد األفراد إإذ  ،)9  
عتماد على ة على تطویر تطبیقات مجتمعیة مبتكرة، كما أن االحكومیالوالقطاع الخاص والمنظمات غیر 

 ).8و 7و 6(األھداف  رصدالبیانات المفتوحة والتخطیط التشاركي یسھم في تحسین التخطیط والتوزیع وال

من خالل  ،المضافة وخلق القیمة مساءلةتدعم سیاسات البیانات الحكومیة المفتوحة الشفافیة والو
كمیات ھائلة من البیانات والمعلومات،  لدیھا، التي فالمؤسسات الحكومیة  ومیة للجمیع.إتاحة البیانات الحك

من خالل فتح بیاناتھا للعموم. كما یمكنھا تقدیم خدمات أفضل  مساءلةیمكنھا أن تصبح أكثر شفافیة و
التالي مساعدة ھا وتوزیعھا بصفة حرة، وباستخداموإعادة  بیاناتھذه ال استخدامع على للمواطن عبر التشجی

 جدیدة. عملشركات ناشئة وتوفیر فرص  إنشاءحكوماتھا على 

فمن خالل نشر  .ن ْ ی   َ ح            َ ذین المصطل  ھ رغم ترابطالحكومة المفتوحة عن البیانات المفتوحة تختلف و
ھا، یمكن للبیانات المفتوحة أن تساعد على دعم استخدام عادةتاحة إإو رقميفي شكل  حكومیةالبیانات ال

 المبادئ األساسیة للحكومة المفتوحة. ُ ْ َ َ  ت ع ت ب ر التي  ،الشفافیة والتعاون والمشاركة

متعلقة الحكومة المفتوحة والبیانات المفتوحة ھي باألساس التشریعات البتعزیز المتعلقة التشریعات و
إعادة  ونشرھا بھدف حكومیة، وفتح البیانات المساءلةالمشاركة والشفافیة والي ، أمبادئ الحكومة المفتوحةب

المتعلقة القوانین التي لھا تأثیر ھام على الجوانب  إلى      ّ      ھذه الد راسة ت تطرققد و ھا من طرف العموم.استخدام
 المعلومات والبیانات المفتوحة.  إلىالشفافیة والحق في الوصول سیما  ، البمبادئ الحكومة المفتوحة

. الحكومة المفتوحة تشریعاتساسي من األزء الجالمعلومات  إلىالحق في الوصول  قوانینعتبر  ُ ت  و
ن فصاح عإلاب المؤسسات العامة إلزامتساعد على دعم الشفافیة في العمل الحكومي من خالل فھي 

 شكال الفسادأمكافحة مختلف تیح ما یم ،اتالنشر التلقائي لعدد من الوثائق والبیانو ،حكومیةالمعلومات ال
المعلومات الحجر األساس  إلىمن رشوة ومحسوبیة داخل القطاع العام. ویمكن اعتبار قوانین الوصول 

 .مفتوحةالحكومة المنظومة  ة، وركیزمساءلةمبني على الشفافیة وال حوكمةلبناء نظام 
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 الوصولالتشریعي للبیانات المفتوحة جوانب قانونیة تشمل حق المواطن في  اإلطارویتضمن 
دارة برنامج إتعلق بھا. كما یشمل جوانب تنظیمیة توتوزیعخدامھا عادة استإوالحق في  حكومیةللبیانات ال

جودة البیانات، ووصف البیانات، وتطویر بوابات البیانات المفتوحة، والبیانات الحكومیة المفتوحة، 
 وغیرھا.بیانات المفتوحة حوكمة برنامج الوعلیھا، فروضة أو الرسوم الم حكومیةمجانیة البیانات الو

المعلومات أن أحكام  إلىزة حول قوانین الحق في الوصول                             َ أظھرت الدراسات واألعمال المنج  و
 أولویةضمان لمراجعة ھذه القوانین  ، یجبوبالتالي .القوانین األخرى قد تتداخل مع ھذا الحقمن عدید ال

حق الوصول تعلق بكام القوانین األخرى فیما یالمعلومات على بقیة أح إلىأحكام قوانین الحق في الوصول 
 .اتالمعلوم إلى

 إلىمن التشریعات ذات العالقة بالحكومة المفتوحة وحق الوصول   ً ا  عدد التقریرھذا لقد تناول 
  ُ د              ِّ وبالتالي تقی    ،الوصولمن حق   ُّ د   ِ ح          َ قوانین ت  : صنفینفي ھذه القوانین قع والبیانات المفتوحة. وت اتالمعلوم

 ،الوصولحق  تدعموقوانین  ؛اتالمعلوم إلىق مجال الوصول یوتمیل نحو تضی اتالحصول على المعلوم
 في قطاعات محددة. لیھاإوتشجع على الوصول  اتللمعلوم للوصولوبالتالي توفر آلیات 

متعلقة ونقل المعطیات الخدام فرض الرقابة على استإلى قوانین حمایة المعطیات الشخصیة ھدف وت
الحق في التحكم في بیاناتھم الشخصیة، وفرض قواعد  ھممن خالل منح ،حیاة الخاصة لألشخاصالب

نشاء ھیئات تنظیمیة لمراقبة تطبیق القوانین. إھذه البیانات من طرف المؤسسات والحكومات، وخدام الست
لدورھا      ً نظرا   ،المفتوحةالحكومة  تعزیزولكنھا أساسیة في  ،الوصولمن حق   ُّ د   ِ ح                        َ وھي من القوانین التي ت  

 نشر بیاناتھم.  حال دة في              َّ التي تصبح مھد  وفي حمایة الحیاة الخاصة لألشخاص 

قوانین الحق في الوصول   ّ ن  إحیث  ،اتالمعلوم إلىوتعتبر الملكیة الفكریة أحد استثناءات الوصول 
فصاح عن حجبھا عند اإل وتشترط ،فكریةالملكیة تحت مظلة التستثني المعلومات المحمیة  اتالمعلوم إلى

 زوال األسباب. ندعفصاح عنھا ھذه البیانات. كما أنھا تشترط اإلوثائق أو بیانات تحتوي على مثل 

المفتوحة مبادئ الحكومة عتمد ویبقى الرھان األول لقوانین سریة المعلومات بالنسبة للدول التي ت
 إلىودعم الشفافیة، من ناحیة، وحمایة الوصول  اتالمعلوم إلى الوصولتحقیق التوازن بین الحق في 

أحكام قوانین الحق ع قوانین سریة المعلومات متناقض . وت، من ناحیة ثانیةالبیانات الحساسة واالستراتیجیة
 .     ً                    عادة  ما تكون لھا األسبقیةو ،اتالمعلوم إلىفي الوصول 

ً ة ھي أیضا  سیبرانیالجرائم الالتشریعات حول   إلىمن الوصول   ُّ د   ِ ح     َ ي ت  من التشریعات الت          
 إلىمرخص، وبالتالي الحمایة البیانات من االعتداءات والقرصنة والنفاذ غیر  إلىھدف ت . فھياتالمعلوم

 .شروعةبطرق غیر م، ال سیما اتالمعلوم إلىغلق المنافذ أمام الوصول 

والمعلومات  عالم بالحق في حریة التعبیر وبالحق في الحصول على البیاناتوترتبط قوانین اإل
ً عالم عموما  ألغراض إعالمیة. وتنص قوانین اإل واستخدامھا عالم بوسائلھ كافة مستقل ویؤدي على أن اإل          

مطالبة بالحق عالم األكثر عتبر اإل    ُ . وی  اتالمعلوم إلىرسالتھ بحریة في كنف الشفافیة والحق في الوصول 



-46- 

 

لصحافة لدعم ومن  االستثناءات، لما یوفره لھم من مادة إعالمیة نطاقوتضییق  اتالمعلوم إلىفي الوصول 
 .عامةالبیانات والوثائق ال إلى وصولاالستقصائیة وصحافة البیانات التي تعتمد باألساس على ال

حیث تحدد آجال  ،الوثائق المحفوظة إلى الوصولم                                   ِّ وتحتوي قوانین األرشیف على أحكام تنظ   
 فيدة                               ِ عتبر قوانین األرشیف قوانین مساع                           ُ المعلومة التي تحتویھا. وت   إتاحة ھذه الوثائق حسب نوعیة

معلومات شخصیة أو أمنیة أو ملفات الحالة المدنیة  إلىتتیح الوصول  إنھاحیث  ،الوصول إلى المعلومات
 حسب نوعیة الوثیقة.   َّ  تحد د مرور آجال بعد والملفات الطبیة 

ً ا  أساسی  ً ا  دور لإلحصاءالمنظومات الوطنیة تؤدي و معظمھا في توفیر البیانات وفتحھا. وقد بادرت   
وإعادة  خداملالستتطویر بوابات للبیانات المفتوحة توفر من خاللھا بیانات إحصائیة مفتوحة موجھة إلى 
فتح مزید من حصاء بھدف تطویر تشریعاتھا في مجال اإل إلىمن طرف العموم. وتسعى الدول  خداماالست

 مع الحفاظ على البیانات الشخصیة. ،البیانات

منظومة وطنیة لتصنیف البیانات  تعزیزإلى مبادئ الحكومة المفتوحة عتمد تحتاج الدول التي ت
ً أن یكون نموذج تصنیف البیانات متناغما   ویجب. حكومیةال   .اتالمعلوم إلىمع أحكام قانون الوصول                                      

      ّ        یجب أال  تتعارض إذ   ً ا ،تصنیفھ سری بسبب اتالمعلوم إلىللوصول   ٍ ب  طل                      ُ وال یمكن في أي حال رفض  
 المعلومات. إلى        ّ                    نظمة الت صنیف مع حقوق الوصول أ

 توصیات  -باء

مبني على الشفافیة  وكمةت ھي حجر األساس لبناء نظام حالمعلوما إلىقوانین الوصول  -1
منح من الضروري إصدار قانون ی ،وبالتاليمفتوحة. الحكومة المنظومة  عزیزتل، ومساءلةوال

 مسار الحكومة المفتوحة.، بوصف ذلك نقطة انطالق على المعلومات إلىالحق في الوصول 

من حیث درجة االنفتاح  ،أخرى إلىمن دولة  اتالمعلوم إلىتختلف قوانین الحق في الوصول  -2
 إلىبمؤسسات عالمیة ذلك ودفع . المعلومة إلىوالجھات المعنیة باإلفصاح وضمانات الوصول 

                                            ً أن درجة االنفتاح في ھذه القوانین ترتبط كثیرا  بما منھجیات لتقییم القوانین وتصنیفھا. ووضع 
منھجیات الحكومة المفتوحة أھمیة العدید من ال تولي ي والثقافي واألمني، بواقع الدول السیاس

ّ         لزامیة سن  قوانین إبل تركز على  ،اتالمعلوم إلىلقیمة األحكام الواردة في قوانین الوصول كبرى          
 في ھذا المجال.

من المبادئ األساسیة التي                     ٍ المعلومات اتباع عدد   إلىالحق في الوصول  حولیتطلب وضع قانون  -3
فصاح عن المعلومات احترام مبدأ الحد األقصى في اإل ، ومنھایجب أن تنعكس في أحكام القانون
فصاح، وسھولة ي من المؤسسات العامة من واجب اإلعفاء أإوالتضییق في االستثناءات، وعدم 

بقرار والحق في الطعن  ،اتالمعلوم إلى، وضمان الوصول یھاوالحصول عل طلب المعلومة
 .بشأنھ وغیر ذلك والتقاضيالرفض 
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أكثر ف. مع ھذه المبادئ ھاتالؤم ةدرجحیث  منالمعلومات  إلىتختلف قوانین حق الوصول  -4
ً لقوانین في العالم ال تتوافق تماما  ا صدار إعادة إتنقیحھا أو یوجب ، األمر الذي مع ھذه المبادئ                                 

، وتطور ممارسات حكومیةالمعلومات ال إلى الوصولقوانین جدیدة. ویبقى ترسیخ ثقافة الحق في 
 من أھم أھداف ھذه القوانین. ،لیھاإالوصول 

 اعتماد، ومن أھمھا م مع عدد من المعاییرؤیتطلب االنضمام لشراكة الحكومة المفتوحة التال -5
ھذا الحق ضمن الدستور، یدرج و اتالمعلوم إلىلوصول م ا ً    ِّ ا  ینظ   قانونتتضمن  ریعاتقوانین وتش

ً ا  قانونو  المكاسب للمسؤولین العمومیین.عن ح لتصریحول ا  

وھو  ،التطبیق الفاعل لھذه القوانین اتالمعلوم إلىبلوغ الفاعلیة القصوى لقوانین الوصول  یتطلب -6
ً ا  والتزام ما یستلزم إرادة . فالقانون لیس الوسیلة اتالمعلوم إلىمن الحكومات لضمان الوصول   

داریة بل یجب أن تصاحبھ إجراءات أخرى مثل تبسیط األسالیب اإل ،الوحیدة للقضاء على الفساد
                    ّ                              وتقویة نزاھتھ حتى یتم  القضاء على منافذ الفساد وسد  الموظف الحكوميورقمنتھا، وتثقیف 

 ھا.یلإالطرق 

 ،بمؤشرات التقییم االسترشاد من المفید، المعلومات إلىعند صیاغة مشروع قانون حق الوصول  -7
قصى االمتثال األلتحدید أحكام القانون وضرورة  ،«RTI Rating"نھجیة على غرار مؤشرات م

 المؤشرات بھدف ضمان قیمة القانون. لھذه

. اتالمعلوم إلىدراج الجوانب القانونیة للبیانات المفتوحة ضمن قانون حق الوصول إ  ّ       یتم  عادة  -8
ً أحكاما      َّ              ویضم ن ھذا القانون  البیانات  استخدامإعادة تخص النشر التلقائي للمعلومات، والحق في        

ج  ُ ت   ،. وفي ھذه الحالةستخدام، وضرورة نشر رخصة إلعادة االحكومیةال َ   در   تنظیمیةالجوانب ال 
 الجریدة الرسمیة.في   ّ        یتم  نشرھا  تنظیمیةللبیانات المفتوحة في تعلیمات أو أوامر 

تتعلق  أحكامعلى قانون ، على أن یحتوي ھذا اللبیانات الحكومیة المفتوحةقانون لیمكن إفراد  -9
أخرى  أحكامعلى ، وستخداموضرورة نشر رخصة إلعادة اال حكومیةالبیانات ال استخدامإعادة ب

  حوكمة البرنامج ومجانیة البیانات المفتوحة.    ً مثال   ومنھا، ھذا القانون تضمینھا في          ّ  تنظیمیة یتم  

ّ                                                    حیث أن  الھدف من الحصول على البیانات المفتوحة ھو باألساس إع -10 ھا لخلق قیمة استخدامادة      
المفتوحة بدون  حكومیةالبیانات ال استخدامأحكام قانونیة تتیح إعادة  اعتمادمضافة، فإنھ یتوجب 

ضرورة نص على أحكام قانونیة ت         ً     ویجب أیضا  وضع الملكیة الفكریة. مراعاة ال في حاالت إ ،قیود
      ّ            حتى یتم  ضمان حقوق  ،                            ّ       بالنسبة لكل مجموعة بیانات یتم  نشرھا ستخداماالتوفیر رخصة إلعادة 

  ھذه البیانات. استخداماألطراف التي تنشر البیانات أو التي تعید 

وخاصة  ،عتبر تشریعات حمایة المعطیات الخاصة ثاني أھم القوانین في مجال الحكومة المفتوحة ُ ت   -11
ظ أن ھذه القوانین، بالرغم من انتشارھا . والمالحوالوصول إلى المعلوماتیخص الشفافیة  فیما

البلدان العربیة. ویبقى إصدار ھذه القوانین من ، ال تتواجد إال بصورة خجولة في في العالمالكبیر 
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ً تعمل حالیا        ً             بلدانا  عربیة عدیدة ن إالبلدان، حیث في ھذه األولویات التشریعیة  على صیاغة مشروع            
 قانون لحمایة المعطیات الشخصیة.

ً وحق حمایة المعطیات الشخصیة رھانا   اتالمعلوم إلىبر التوازن بین حق الوصول عت ُ ی   -12 .     ً صعبا                                   
 ھذه المعطیات إلى لوصولا ّ  صد   إلىون یسعالخبراء في مجال حمایة المعطیات الشخصیة ف

الخبراء في مجال الوصول   ُّ ر   ِ ص     ُ ، ی  . في المقابلقوانین حمایة المعطیات الشخصیةبموجب  بالكامل
ضرر وفتح المجال أمام میزان ال اتالمعلوم إلىقوانین الوصول  أولویةعلى ات المعلوم إلى

نحو  الیوم توجھ   ّ    ویتم  الفصاح عن البیانات الشخصیة من عدمھ. اإلبشأن والمصلحة العامة للحسم 
 حكومیةالوثائق ال إلىصول بھدف التوفیق بین حق الوفقط فصاح عن البیانات الشخصیة مكانیة اإلإ

 ذلك.لالمصلحة العامة حال وجوب في  ،وحق حمایة البیانات الشخصیة

على بقیة القوانین ذات  اتالمعلوم إلىقوانین حق الوصول  أولویةعلى المعاییر العالمیة نص ت -13
األرشیف، أو  الشخصیة، أو قوانین الملكیة الفكریة، أو البیاناتقوانین حمایة صلة، مثل ال

 إلىالوصول  قانون حق ھذه المجاالت ضمن استثناءاتضرورة إدراج على و، اإلحصاء
المعلومات  إلىلوصول با تعلقتطبیق أحكام ھذه القوانین فیما ی ضرورةوبالتالي  ،المعلومات
فصاح عن ھذه في اإل فتح المجال أمام میزان الضرر والمصلحة العامة للحسم    ُ . وی  االمحمیة بھ

 المصلحة العامة ذلك. تب   ّ تطل   حالفي  ،البیانات من عدمھ
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