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ABSTRACT 

    The right to obtain information is  closely related to the extension of democratic culture and the 

expansion of its influence within the societies by establishing the rule of law and the ability to govern 

honestly and vividly through the spread of information and making the citizen aware about it.  Here, the 

trilogy of transparency, accountability and questioning  is evident to make political action governed by 

controls that reduce opportunities for corruption and prevent the exploitation of power by not excluding 

any oversight bodies over all legislative, executive and judicial powers. The right to obtain information 

according to the traditional division of jurists of international law was considered among the civil and 

political rights, even if this division suffers from a kind of inaccuracy, as the right to information 

interferes with all rights, whether civil, political or economic, and other divisions that may arise because it 

is the basic principle for the exercise of any human right.  The respect of  this right is a measure of the 

state in its respect of the citizen and the extent of its democracy, or, as it is said, the oxygen of a 

democratic government. Proceeding from this, when any official party tries to prove its righteousness and 

respect for the citizen, the repetition of phrases interspersed with the word transparency, meaning that it 

has nothing to be afraid being declared.  This suggests that the right of the citizen to obtain information is 

either a grant from the state, although there are legal bases that confirm that this right is in contrast to the 

state and it is permissible to compel any party to provide the information it hides while observing certain 

restrictions that may be related to national security or public order. Accordingly.  
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 صملخال

ن الحق في الحصول على المعلومة يتالزم مع امتداد الثقافة الديمقراطية واتساع تأثيرها داخل المجتمعات من خالل ترسيي  سييادا القيانون إ

ثالثيية الشيفافية والمسيا لة والمحاسيبة لتجعيل مين  والمقدرا على الحكم بإستقامة ووضوح عبر نشر المعلومات واطالع المواطن عليها، وهنا تبيرز

الفعل السياسي محكوماً بضوابط تقلل من فرص الفساد وتحول دون استغالل السلطة مين خيالل عيدم إسيتبعاد يئ هيقية رعابية عليى سمييع السيلطات 

 التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ن كيان هيذا إضيمن الحقيوق المدنيية والسياسيية و تقليدئ لفقها  القانون الدولي منوعد اعتبر الحق في الحصول على المعلومة وفقاً للتقسيم ال

تصيادية وميا عيد يسيتجد ن الحق في المعلومة يتداخل مع كافة الحقوق سيوا  يكانيم مدنيية يم سياسيية يم اعإيعتريه نوعاً من عدم الدعة، حيث التقسيم 

 نسان.لممارسة يئ حق يتعلق باإل ساسيى للحقوق نظراً لكونه المفترض األخريمن تقسيمات 

 كسيجين الحكومية الديمقراطيية. يوكميا يقيال هيو  يوويعد احترام هذا الحق مقييا  للدولية فيي ميدى احترامهيا للميواطن وميدى ديمقراطيتهيا، 

ن ليي  ليديها يفافية بمعنيى لشيثبات مدى صالحها واحترامها للمواطن تردد عبارات يتخللهيا كلمية اإذلك عندما تحاول يية سهة رسمية  وانطالعاً من

لقانونيية التيي سيانيد ان هناك مين األيما هو منحة من الدولة رغم إالمواطن في الحصول على المعلومة ن تعلنه، وهذا توحي بأن حق يما تخاف من 

يهيا ميع مراعياا عييود معينية عيد تتعليق ية سهة على تقديم المعلومة التيي تخفيغام إرالمقابل واسب على الدولة ويجوز نما هو في إتؤكد ين هذا الحق 

 النظام العام. يوباألمن القومي 

 

 ، الحقوق(العقوبات ،نسانالمواطن، حقوق اإل، ) المعلومات:  الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

فقيد انتقيل  ،واالتصيال والتكنولوسييا الحديثية ن العصر الذئ نعيي  فييه الييوم يتسيم بغلبية المعلومياتيحد يلي  خافياً على 

حيوال كن تسميته بعصر انفجار المعلومات، فال يمكن بأئ حال من األوالذئ يم ،عصر الصناعة إلى عصر المعلومات العالم من

 مواكبة عصر المعلومات دون تمكين المواطنين من حقهم في الحصول على هذا الحق.

ن الحياكم وكييل إدارات الحكوميية وييفية، حييث واإل والفكر السياسي الدستورئ سعيل للحياكمن تطور المفاهيم القانونية إ

دا  وييائ  آدارئ موكل ليه إو هي إال سهاز سياسي ن السلطات العامة ماإم الشعب مصدر السلطات وبالتالي فعن المجتمع مادا

 .خاصة بالشأن العام

مؤسسية معينية عين  يووزارا  يوفيات المتعلقية برسيم سياسيات البليد ملفهل من حق الوكيل إخفا  المعلومات والبيانيات وال

ن ي( منييه 5العراعيي يينف فييي الميادا ) عانونييا فالدسييتور يون ذليك غيير مبييرر دسيتوريا يألصييل اليذئ هييو الشيعبا مين المؤكييد ا

واليذئ  8491المقير سينة  نسيانعيالن العيالمي لحقيوق اإلورد اإليعب مصيدر السيلطات وعيرعيتها". وعيد "السيادا للقانون، والشي

تقا  األنبيا  واألفكيار ( منيه هيذا الحيق مبكيرا حييث نصيم عليى حيق األفيراد فيي "اسي84نسان في الميادا )حقوق اإليعتبر دستور 

 وسيلة كانم دون تقييد بالحدود الجغرافية". يةأذاعتها بإوتلقيها و

ان تعزيييز وحماييية الديمقراطييية فييي البلييد عتييراف بييالحق فييي الحصييول علييى المعلومييات دورا كبيييرا فيييحيييث يلعييب اإل

ن كيل فيرد سييكون مطلعياً بشيكل إب كبير من الوضوح والشفافية حيث دارا ستكون في عملها محاطة بجانن اإليوتكريسها، ذلك 

 ن المواطن سيكون عريكا في صنع القرار.إوما تحققه من واسبات، وبالتالي فعمال يو بآخر على ما تنجزه من ي

 ة الدراسةهميأأوال : 

 همية البحث تقوم على يسا  ين األصل إطالق المعلومات واالستثنا  تقييدها.ي

يعتبر مبدي )الكش  المطلق عن المعلومات( سوهر الحق في الحصول على المعلوميات، فالسيلطة العامية عيادا ميا تحتكير 

المبيدي ضيرورا ين تسترعيد التشيريعات الوطنيية عمال في حالة من السرية، لذلك يقتضي هيذا المعلومات وتسعى إلى بقا  تلك األ

المنظمة لهذا الحق بمبدي الكش  الكامل عن تلك المعلومات الذئ يفتيرض بيأن سمييع المعلوميات الرسيمية الموسيودا ليدى هيقيات 

 الدولة تكون متاحة للجميع لالطالع عليها.
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 شكالية الدراسةإثانيا: 

ن وسيد إالمتيوفرا حيول هيذا الحيق، وعكالية الدراسة في هذا الحق تتسم بالصيعوبة خاصية فيميا يخيف علية المصيادر إن إ

عامية الميواطنين وليو ليم يكونيوا  إليىالمعلومية ينصيرف  إلىن حق الوصول يلجوانب المتعلقة بالصحافة بينما تركز على ا  فإنها

ين تفعيييل هييذا الحيق لكييي يعمييل تييأثيره ويحقييق الغايية المتوخيياا منييه يتطلييب تييوفر  إليييهفيي موعييع الصييحافة. وممييا يجيدر اإلعييارا 

 ن لمستوى الوعي والثقافي يثرها في إعمال هذا الحق.يتلزمات لوسستية، كما مس

 ثالثا: هيكلية الدراسة

 المعلومة وفق الخطة اآلتية: إلىوعليه سوف نتناول حق الوصول 

 على المعلومة  المبحث األول: التعريف بحق الحصول

 المطلب األول: مفهوم المعلومة      

 الفرع األول: مفهوم حق الحصول على المعلومة

 الفرع الثاني: يهمية حق الحصول على المعلومات

 الفرع الثالث: سمات الحق في الحصول على المعرفة

 علومةالمطلب الثاني: المبادئ األساسية في التشريعات المتعلقة بحرية الحصول على الم

 الفرع األول: الكش  المطلق عن المعلومات ووسوب نشرها

 الفرع الثاني: سهولة الحصول على المعلومات ومعقولية تكالي  الحصول عليها

 المبحث الثاني: السند القانوني لحق الحصول على المعلومة

 المطلب األول: االتفاعيات والمواثيق والعهود الدولية

 المقارنةالمطلب الثاني: الدساتير 

 المطلب الثالث: التشريعات المنظمة لحق الحصول على المعلومة

 المعلومات  إلىالفرع األول: القانون الفدرالي األسترالي حول حرية الحصول 

 المعلومات   إلىالفرع الثاني: القانون الفدرالي النمساوئ حول حرية الحصول 

 مريكيةي الواليات المتحدا األلمعلومات فا إلىالفرع الثالث: عانون حرية الحصول 

 المعلومات السويدئ إلىالفرع الرابع: عانون حرية الحصول 

الفرع الخام : موع  العراق من حق الحصول على المعلومات
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 المبحث األول

 التعريف بحق الحصول على المعلومة

 المطلب األول: مفهوم المعلومة       1-1

ن المعلومية هيي يميراد اسيتعماله فيهيا، فييرى اليبع  المعلومية مين حييث الغيرض اليتباين االصيطالح المتيداول لمفهيوم 

الحصييول علييى  إلييىعمييل يييؤدئ وسييلوب تفكييير ييو عمليييات  ينهيياخييرون كيياألسهزا والمييواد فييي حييين يييرى اآل عبييارا منتجييات

لييات وال يمكين الفصيل بيينهم ن المعلومية عبيارا عين نظيام تتفاعيل فييه المنتجيات ميع العميإليى المنتجات، كما وعد ذهب اليبع  

سيلوب المنهجيي يضياً األيطار عامل موحد. ويقصد بالمعلومة إامج وفي سهزا والمواد والبركأسهزا الحاسوب التي تجمع بين األ

حليول مناسيبة  إليىالمنظم الذئ يجرئ اتباعه في استخدام التراث المعرفي بعد تنظيمه وترتيبيه فيي نظيام خياص بهيدف الوصيول 

غلبية من المجتمعات التي األسهزا ألن يو عمليات المعلومة في مفهوم األلمشاكل، لذلك من غير الممكن حصر نظام لبع  من ا

سهيزا دون اإللتيزام بالعملييات التيي تتضيمنها المعلومية فيي تحلييل مكونيات ن اعتنيا  األيإليى التطيور فيي هيذا النظيام تيرى تسعى 

ذ صار مفهوم المعلومة بمثابة مفهوم إالمفهوم مكاناً له في علم النف  وعد وسد هذا . [1]لنظام في الطريقة الصحيحة يوالعمليات 

 يساسي في علم النف  المعرفي.

المنظيور الجديييد، فإنيه يعمييل علييى تيدبير ومعالجيية هييذه  إلييىنسييان، وهيذا هييو المقصيد بالنسييبة يميا النشيياط العقليي لييدى اإل

 . [2]تحقق من خاللها التفاعل والتوافق مع البيقةعكال ومظاهر سلوكية ييإلى المعلومة لتحويلها 

يو المعلومية الموسيودا فيي السيجالت والوثيائق المكتوبية  أنهياذ عيرف بإمفيردا المعلومية و في القانون وسيدت تعريفيات ل

 يوطة الفييديو يعير يوالتسيجيالت الصيوتية  يوفالم، يو األالصور  يول، واالجد يوالخرائط  يوالرسومات،  يولكترونياً إالمحفوية 

 عكال التي يندرج تحم هذا الوص  غيرها من األ يوبيانات تقري على يسهزا خاصة  يوالرسوم البيانية 

 ل: مفهوم حق الحصول على المعلومةوالفرع األ 1-1-1

المعلومية ممكيين دون  إليىالتركييز عليى كلمية الحصييول دون الوصيول ينبيع مين خييالل داللية فعيل المفيردا ألن الوصييول 

ن يشيكل ذليك سرمياً يعاعيب علييه ياولها دون الحصول عليها وتداولها، يما الحصول فهو تملك المعلومة وتمكيين الميواطن مين تيد

القانون، ألن تداول المفردا يدخل ضمن مفهوم الشفافية التي تعد مين وسيائل محاربية الفسياد االدارئ. وبموسيب عيانون الصيحافة 

 . [3]كل مواطن سويدئ الحق في  الحصول على الوثائق الرسميةالسويدئ يحق ل
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طيالع عليى المعلوميات التيي تمي  المصيلحة العامية يينميا وسيدت، حصيول عليى المعلومية يقصيد بيه حيق اإلوالحق في ال

ليم تيدخل فيي  خرى مما يم  الصيال  العيام تصيب  عابلية للكشي  مياالتي تملكها الحكومة والهيقات األوبالتالي فأن كل المعلومات 

المعلومات وتوفير صياغات عانونية لهيا بيديت  إلىن المطالبة بحرية الوصول يعارا جدير باإلالنطاق نظام معتمد لإلستثنا ات. و

 ائل القرن العشرين. يونسان اعتمدت تسميته في عرارها كحق من حقوق اإلإيوروبا منذ نحو مقتي عام، وتم في 

سههيا. وهنياك يوسان فيي يحيد نعالن العالمي لحقوق اإل( من اإل84ترسمة عملية للمادا )ت وتعد حرية الوصول للمعلوما

ن هذا الحق هو مفهوم ديمقراطي يعترف بحق الجماهير في استقا  المعرفة بشكل مباعر ودون وسيط مين مصيادرها ييرى  من 

يدوات وتشريعات مسياندا وعواعيد  إلىاعلياته عالم كوكيل عن الجماهير وهو يحتاج في إطار ممارسته لفيو من خالل وسائل اإل

 . [4]مستحدثة لضمان عالنية مصادر المعرفة وعفافية المؤسسات العالمية ومراعبة القائمين باإلتصال وفاعلية المتلقين

لتتيدفق مين خاللهيا المعلوميات  ن تيوفر ليه الدولية عيتى السيبل المالئميةينسيان فيي ما ويقصد بالحق فيي المعرفية حيق اإلك

تيدخل الغيير اليذئ  يوا بعييداً عين تيدخلها إليهن تحمي نفاذه الميسر ينها وفقاً إلرادته الحرا وعليها فكار، ليختار من بيرا  واألاآلو

 . [5]منع تمتعه بهذه الحرية يواالنتقاص  يوالحد  يومن عأنه إعاعة 

 الفرع الثاني: أهمية حق الحصول على المعلومات 1-1-4

هناك مشاركة ديمقراطية في صنع القرار دون عفافية وتشاطر المعلومات، فالحكومة الكتومة نادراً ميا ن تكون يال يمكن 

الحكم الكتوم تقوئ الشك وتشجع ن ثقافة إإلى ذلك فضافة إت يساسية لتحديد المشاكل وحلها، تكون كفقاً، ألن حرية تدفق المعلوما

ميا يصيدر عين الحكومية  كون الشك هو الطابع الغالب لموع  الجمهور من كلعاعات ونظريات التآمر، ففي مثل هذه الثقافة ياإل

من معلومات بما في ذلك حمالت التثقي  العامة كتلك المتعلقة بمسيائل صيحية مهمية. وانطالعياً مين ذليك يمكين القيول بيأن حريية 

 الحصول على المعلومة عرط يساسي من عروط الحكومة الصالحة والموثوعة من عبل الجمهور.

يحيث الحكوميات عليى الكشي  عين المعلوميات خاصية عنيد التحقييق فيي دعياوى الفسياد وكيذلك تعزييز التشيريع  ينهياكما 

طيار الشيفافية فيي الحملية االنتخابيية، وهكيذا تزييد عيرعية البرلميان إالحملة االنتخابية اليذئ تيدخل فيي الخاص بالتمويل الحزبي و

 المنتخب. 

الجمهيور  إليىل البرلماني وذلك بإعراك المواطنين من خالل عناا لوصول المعلوميات كما ويعزز درسة الشفافية في العم

ذا ميا كيان الفسياد حكوميياً، مميا إخصوصاً  والصحافة ووسائل االعالم، لكي ال يكون هناك يية ضغوطات حكومية على البرلمان

 البرلمان عن هذه القضايا. يساعد على خلق نوع من الضغط الشعبي على الحكومة إلستبعاد يعكال الرضوخ من
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عالميي والمعرفية وتكيوين اليريئ العيام والعضيوية شيط فيي الحكيم ممثلية باإلهتميام اإلهذا فضالً عن من  المواطن دور ن

يجاباً على الشعور بالثقة بالنف  وبالحماسية المتزاييدا والمسياهمة فيي إمر الذئ ينعك  ت المجتمع المدني، األفي مؤسسا  الفاعلة

 تالعب بالمال العام. يوكشفاً عن فساد  يورفعاً للظلم  يوالشأن العام بحيث يحدث نشاطه المدني تغييراً في السياسة مناعشة 

الفرع الثالث: سمات الحق في الحصول على المعرفة 1-1-3  

لضيرورية ن الحق في الحصول على المعلومة يتص  بالعديد من السمات التي تنبثق من طبيعة هيذا الحيق والمتطلبيات اإ

ارتباطياً وثييق الصيلة بيالحقوق  ن طبيعية الحيق هيذا ييرتبطإالواعيع والتطبييق. عيالوا عليى ذليك  إليىلتحولها مين الناحيية النظريية 

 خرى، وعليه سوف نبيّن ذلك فيما يأتي:األ

 ن ييتقلف يو يتسيع وفقياً ألطير النسيبية ل نظمية يمفهوم ديمقراطيي مطليق، فيال يمكين  يعد الحق في الحصول على المعلومة

 . [4]كافة الجماهير دون تفرعة يو تحيز إلىالسياسية المختلفة يو الثقافات المتباينة. وهو حق يمتد 

 رابط يتي ينيهمجيال التطبييق العمليي، كميا  إليىفكار المجردا حول من حيز األسرا ات تنفيذية حتى يتإإلى ن هذا الحق يحتاج إ

تؤكيد بيأن حريية التعبيير ال  خرى. فالحق في الحصيول عليى المعلومية ينبيع مين الحقيقية التيييت مركبة مع مفاهيم في عالعا

إليى تعطييل ن تعطييل هيذا الحيق ييؤدئ يير فيي الحصيول عليى المعلومية، كميا ن تتضيمن حيق الجمياهيال القليل بدون إتعني 

ترابطه بهذه المنظومة مين الحقيوق فيي ييل عالعية مركبية عل تقليصها، وهذا يكش  عن مدى منظومة الحريات يو على األ

 تجعل التأثير والتأثر يتمان بشكل متبادل. 

 المعلومات إلىالمطلب الثاني: المبادئ األساسية في التشريعات المتعلقة بحرية الحصول  1-4

في دساتير وتشيريعات  يستند حق المواطنين في الحصول على المعلومات على عدا مبادئ يساسية يجب ين تكون محددا

 الدول حتى تكون عابلة للتطبيق، منها:

 الفرع األول: الكشف المطلق عن المعلومات ووجوب نشرها 1-4-1

الحظير هيو االسيتثنا ، ويجيب ين تكيون  يوكل المعلومات يجب كشفها للمواطنين بحيث تكون الحرية هي القاعدا والمنيع 

ها تأثير تقووم هيقة عامة بدراستها عانونياً. حتى ولو كان الكش  عن هذه المعلومات ل هذه الحاالت اإلستثنائية محددا بدعة بحيث

 ذا كانم إيجابيات الكش  عنها تفوق الضرر الناتج عن حجبها.إسلبي فإنه ينبغي كشفها 

ت عليى نشير هيذه المعلوميا إليىوال يقتصر حق االطالع في ين يتمكن المواطن من طلب المعلومات فقط، بل يتعدى ذلك 

 نحٍو واسع للجمهور بأعكال ووسائل متعددا.
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 الفرع الثاني: سهولة الحصول على المعلومات ومعقولية تكاليف الحصول عليها 1-4-4

هناك تشريعات وضيع آليية طليب الحصيول عليى المعلوميات بحييث يسيتلزم تقيديم طليب خطيي للحصيول عليى معلوميات 

سيتقبال الطلبيات فيي المؤسسية العامية ويقيوم اعين طرييق المويي  المخيتف ب معلومياتمعينة من المؤسسة التي تستحوذ عليى ال

ال يجييدون اللغية التيي كتبيم  يوالكتابة  يوبتقديم المعلومات للمواطنين، مع ضمان حصول المواطنين الذين ال يستطيعون القرا ا 

طيالبي المعلوميات فيي الحصيول عليى ميا  بها المعلومات، مما يتطلب من المؤسسات العامة إنشيا  ينظمية داخليية مفتوحية تسياعد

 يريدون.   

هذا فضالً عن ين تكالي  الحصول على المعلومات التيي تحيتفب بهيا المؤسسية باهظية عليى نحيٍو ييردع النيا  عين التقيدم 

 المعلومات. فقد يكون هناك حاالت تكون الحصول على معلومة معينة مجاناً. إلىبطلبات للوصول 

 لقانوني لحق الحصول على المعلومةالسند ا :المبحث الثاني

ن الحق ال يعد حقاً ما لم يكن له مصدر يتص  بالمرسعية القانونية الصادرا من المؤسسيات التيي تمليك حيق يمن البديهي 

ود الدوليية، هيذا فضيالً عيين التوصيي  القيانوني، وهيذا الحيق وسيد مصيدره فيي عييدد مين االتفاعييات والمواثييق والعهي يوالتشيريع 

ن عيدد غيير علييل مين الدسياتير إييات واليذئ يتمثيل بالدسياتير، حييث ميا ذكيرت مين المواثييق واالتفاع إليىمستندا   خرىيمصادر 

إليى تفاوت حجم هيذا الحيق مين دسيتور دولية  إلى ىه بصور مختلفة مما يدالمقارنة عد تناولم حق الحصول على المعلومة ونّظم

بيييان مواعيي  الدسيياتير  إلييىهمييية البالغيية لجعلهييا حقيياً دسييتورياً واسييب الحماييية. وسييوف نييأتي ن يييؤثر ذلييك علييى األيخييرى دون ي

 المقارنة وطريقة تعاملها مع الحق في الحصول على المعلومة وكيفية تنظيمها في الفقرات الالحقة.

 المطلب األول: االتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية 4-1

 ( ميين اإل84المييادا )حيييث نصييم علييى ينييه: )لكييل عييخف حييق التمتييع بحرييية الييريئ  [6]نسيياني لحقييوق اإلعييالن العييالم ،

خيرين إلى اآلفكار وتلّقيها ونقلها نبا  واألرا  دون مضايق، وفي التما  األشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلوالتعبير، وي

 بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود(.

 نسيان إ( منيه عليى ينيه:) لكيل 84الميادا ) ( مين2حييث نصيم الفقيرا ). [7]سياسييةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال

إلييى فكييار وتلقيهييا ونقلهييا التمييا  مختليي  ضييروب المعلومييات واألالحييق فييي حرييية التعبييير، ويشييمل هييذا الحييق حريتييه فييي 

 خرى يختارها(.ي، يوفي عالب فني، يو بأية وسيلة خرين دون اعتبار للحدود، سواً  على عكل مكتوب يو مطبوعاآل
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 ( 54عرار الجمعية العامة ل مم المتحدا رعم)  المعلوميات حيق  إليىن حرية الوصيول إالذئ نف على: ) 8491الصادر عام

 الزاوية لجميع الحريات التي تنادئ بها األمم المتحدا(. يساسي لإلنسان وحجر

 حيث نف فيي الفقيرا )ب( مين الميادا  [8]نما  في الميدان االستماعيا حول التقدم واإلمة ل مم المتحدعالن الجمعية العاإ ،

 فراد غلى بيّنة بالتغيرات التي تطري على المجتمع بأسره(.ات القومية والدولية بغية سعل األ( على ين ) نشر المعلوم5)

 ن تكون فوائد التكنولوسيا الجديدا، ي( من القسم الثالث على: )كفالة 20مم المتحدا بشأن األلفية حيث نصم الفقرا )عالن األإ

عييالن الييوزارئ للمجليي  ع، وفقيياً للتوصيييات الييواردا فييي اإلوبخاصيية تكنولوسيييا المعلومييات واالتصيياالت، متاحيية للجمييي

ائط االعيالم لكيي وسي( من القسم الخام  عليى )كفالية حريية 29(. كما ونصم الفقرا )2000االعتصادئ واالستماعي لسنة 

 ساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات(.تؤدئ دورها األ

 ميين حييق كييل فييرد ين يحصييل علييى  -8( علييى ينييه: 4سييان والشييعوب، حيييث نصييم المييادا )نالميثيياق اإلفريقييي لحقييوق اإل

 يحق لكل انسان ين يعبر عن يفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائ . -2المعلومات. 

 المطلب الثاني: الدساتير المقارنة 4-4

  ( علييى ينييه: ) ال يجييوز حظيير 20( ميين المييادا )5المعييدل، حيييث نصييم الفقييرا ) 8491الدسييتور اإلسييباني الصييادر فييي

ال بموسيب حكيم صيادر عين القضيا (. كميا وتينف إسائل يخرى للحصول على المعلوميات المطبوعات والتسجيالت ويية و

دارييية، يييات والسييجالت اإلالمحفو إلييىقييانون ين ييينظم...... ب( حييق المييواطنين فييي الوصييول ( ينييه: علييى ال805المييادا )

 عخاص(. والتحقيقات الجنائية وخصوصية األ يمن الدولة ودفاعها إلى ي بإستثنا  تلك التي تس

  ي في حيوزا السيلطات ت( على ينه: )الوثائق ال82، حيث نصم الفقرا الثانية من المادا )8444الدستور الفنلندئ الصادر في

 ذا كان نشرها عد تم تقييده ألسباب ضرورية خاصة في القانون(.إال إتكون مباحة، 

 ( ( المتعلقة بحرية التعبير على ينه: )سيكون لكيل عيخف الحريية فيي 5( من المادا )8الدستور األلماني، حيث نصم الفقرا

ا إليهيفيي حريية الحصيول عليى المعلوميات مين مصيادر يمكين  التعبير عن رييه بالقول والكتابة والتصوير، وين يمليك الحيق

 فالم عي  مضمون ولن تكون هناك رعابة(.ذاعة يو األالصحافة وحرية التغطية بواسطة اإلن حرية يعام، كما بشكل 

  ( منييه علييى ضييرورا تييوفير الهيقييات والمؤسسييات الحكومييية 20، حيييث نصييم المييادا )8419دسييتور النمسييا الصييادر عييام

 ات للمواطنين.المعلوم
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  الوثيائق التيي تحيتفب بهيا الحكومية،  إلى( لتتضمن حق الوصول 22، حيث عدّلم المادا )8442دستور بلجيكا الصادر عان

ال فيي الحياالت والظيروف التيي إداريية والحصيول عليى نسيخة منهيا إلجميع الحق فيي مراسعية ييية وثيقية إذ بيّنم ينه يملك ا

 تنف عليها القوانين.

 إليىين الدولة هي التي تضمن حق الفيرد فيي الوصيول ( منها على:1،حيث تنف المادا )8449مكسيكي الصادر الدستور ال 

 المعلومات.

  ( منه على ينيه: سيترعى الهيقيات الحكوميية، فيي ممارسية واسباتهيا، 880،حيث تنف المادا )8412الدستور الهولندئ لعام

 المعلومات، عمالً بأحكام المفترض ين ينف عليها القانون البرلماني. إلىحق العموم في الوصول 

  ي( يية معلومات إلىلكل فرد الحق في الوصول  -8منه على ينه:  22،حيث تنف الفقرا 8441دستور سنوب يفريقيا لعام( :

إنقياذاً لهيذا الحيق  -2هيا، مطلوبة لممارسة يئ حقوق يو حمايتو يية معلومات يحتفب بها عخف آخر تحتفب بها الدولة، )ب(

 دارية والمالية الملقاا على عاتق الدولة.  عبا  اإلين يقر تدابير مقبولة لتخفي  األ البد من سن تشريع وطني يحتمل

 . [11]المطلب الثالث: التشريعات المنظمة لحق الحصول على المعلومة 4-3

عتمياد عيوانين حريية المعلوميات. فيي معظيم ال. [12]تعرضم الحكومات لمجموعة من الضيغوطات الداخليية والخارسيية

الييدول يدت مجموعييات المجتمييع المييدني كالصييحافة، والمجموعييات البيقييية، دوراً يساسييياً فييي تعزيييز عييوانين حرييية المعلومييات 

كوسيييلة عترفييم الحكومييات نفسييها بحرييية المعلومييات اميير الدولييية بالتحسييينات، فييي نهاييية األواعتمييدها. فقييد طالبييم المنظمييات 

 للتحديث.

إلى المعلوميات االعتراف بحرية الوصول  إلىين اإلنتقال نحو الديمقراطية في معظم البلدان يدى  إلىويجدر اإلعارا هنا 

المعلوميات مين الهيقيات  إليىسياني. فتتضيمن معظيم الدسياتير الموضيوعة يو المعدلية حيديثاً حقياً لضيمان حريية الوصيول إنكحيق 

يث ومجتمع المعلومات ييضاً من عوامل اعتمياد التشيريعات الخاصية بحريية المعلوميات. وال يخفيى بهيذا الحكومية. كما ين التحد

 اعتماد التشريعات المذكورا. إلىفتقار للشفافية كالفساد هو اآلخر يدت دد ييضاً األزمات التي سبّبها االالص

تيم اعتمادهيا مين عبيل بعي  اليدول وذليك  المعلوميات التيي إلىوسوف نتناول بع  التشريعات الخاصة بحرية الوصول 

 وفق ما يأتي:
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 المعلومات إلىول: القانون الفدرالي األسترالي حول حرية الحصول الفرع األ 4-3-1

طيالع عليى الوثيائق اال . [13]المعلوميات إليىحول حرية الوصول  8412يجيز القانون الفدرالي األسترالي الصادر عام 

 ويشترط القانون استجابة الوكاالت خالل ثالثين يوماً لطلبات المعلومات.  . [14]الكومنولثالتي تحتفب بها وكاالت 

ستثنا ات بالنسبة للوثائق المتعلقة باألمن القومي والدفاع والعالعيات ميا بيين اليدول والوثيائق الخاضيعة لمجلي  وتتوفر اال

عميال الداخلييية وفيرض القييوانين ا وثييائق األ  عيين ميداوالتهماليوزارا يو المجلي  التنفيييذئ يو الصيادرا عنهمييا يو تليك التييي تكشي

متيياز والسيرية. وعيد كثيرت االنتقيادات للقيانون الميذكور مين حييث ية الشخصية واالعتصاد اليوطني واالواألمن العام والخصوص

إسييرا  تغييييرات  إلييىسييترالية ومجليي  المراسعيية اإلدارييية تقريييراً مشييتركاً يييدعو ، فأصييدرت لجنيية إصييالح القييوانين اإلفعّاليتييه

المعلوميات، مميا سعيل القيانون يكثير  إليىنشا  مكتب لمفّوض حرية الوصول إإلى سوهرية لتحسين القانون. وعد دعم المراسعة 

 تأييداً للكش  عن المعلومات وحدّ من االستثنا ات.

 المعلومات إلىالفرع الثاني: القانون الفدرالي النمساوي حول حرية الحصول  4-3-4

لسيلطات ا 8419ن الصيادر عي (Auskunftspflichtgesetz)القيانون الفيدرالي المتعليق بوسيوب تقيديم المعلوميات  يلزم

سييقلة المتعلقيية بنطيياق مسييؤولياتها خييالل ثمانييية يسييابيع، وهييو ينطبييق علييى الييدوائر الوطنييية والبلييديات الفدرالييية باإلسابيية عيين األ

الوثائق بل بتقديم األسوبية عليى  إلىن القانون ال يلزم الهيقات الحكومية بإتاحة الوصول يالتي تتمتع بالحكم الذاتي. غير  والهيقات

وثائق، بموسب عانون طلبات المعلومات، فإذا يهرت مصلحة معينة يمكن للفرد الذئ طلب المعلومات الحصول على نس  عن ال

  . [12]دارية يو عانون حماية البياناتاإلسرا ات اإل

 المعلومات في الواليات المتحدة االمريكية إلىالث: قانون حرية الحصول الفرع الث 4-3-3

خيل علييه عيانون حريية دي، وعيد  [15]8419حييز التنفييذ فيي عيام  8411دخل عانون حريية المعلوميات اليذئ وضيع عيام 

. ويجيز القانون ألئ عخف يو يية منظمة بغ  8441العام  إلىيعود آخرها   [16]لكترونية عدا تعديالت سذريةالمعلومات اإل

النظر عن الجنسية يو بلد المنشأ ين يطلب االطالع على سجالت محفوية لدى وكاالت حكومية فدراليية، بميا فيهيا دوائير تنفيذيية 

يييم األبييي  وعسييكرية وهيقييات حكومييية وكيانييات يخييرى تييؤدئ ويييائ  حكومييية لغييير الكييونغر  يو المحيياكم يو مييويفي الب

العاملين مباعرا مع الرئي  بما في ذلك مجلي  األمين اليوطني، فيي المقابيل يتحيتم عليى الوكياالت الحكوميية ين تلبّيي الطليب فيي 

 يوم عمل.   20غضون 
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يسييتثنى القييانون تسييع فقييات ميين المعلومييات: األميين القييومي، واألنظميية الداخلييية للوكاليية، والمعلومييات الخاضييعة لحماييية 

عمييال، والمييذكرات المتبادليية بييين الوكيياالت وضييمنها، وخصوصييية األعييخاص، ومييات عيين األالنظامييية األخييرى، ومعلالقييوانين 

عانونيياً نظامييياً يجيييز حجييب  892سيياني ذلييك يبييرز  إلييىوسييجالت إنفيياذ القييانون، وبيانييات المؤسسييات المالييية واآلبييار النفطييية. 

طني بنداً يحظر إباحة معلومات متوفرا طوعاً عين عميل البنيية التحتيية يضاف عانون حماية األمن الو 2002المعلومات، في عام 

 األساسية.

ويمكن استقناف عرارات الرف  يو تقديم عكاوى بخصوص التأخر في تلبية الطلبات عليى الصيعيد اليداخلي ليدى الوكالية 

 المختصة. 

عييدها وعراراتهييا ببنيتهييا وويائفهييا وعواكمييا يسييتوسب القييانون المييذكور ميين الوكيياالت الحكومييية ين تنشيير مييواداً تتعلييق 

سرا اتهييا وسياسيياتها وتوسيهاتهييا، فيمييا نصييم التعييديالت الطارئيية علييى عييانون حرييية المعلومييات اإللكترونييية علييى ين تنشيي  إو

ائق سانيب الوثي إليىالوكاالت عاعة مطالعة اإللكترونية وين تيسر االطالع بالوسائل اإللكترونية عليى المعلوميات الواسيب نشيرها 

   . [17]المشتركة المطلوبة

وعد تقلّف مفعول عانون حرية المعلومات بفعل غياب يية رعابة مركزية، نتيجة التقاع  في معالجة الطلبات في عدد من 

الوكاالت، إذ استغرق نشر المعلومات في بع  األحيان سنوات عديدا يو عقود من الزمن. فقد تبيّن لوكالة المحاسيبة العامية فيي 

زاً هامياً وتتفياعم، مميا ييدل عليى ين ياهرا تراكم الطلبات غير المنجزا في الحكومة على نطاق واسع بديت تأخيذ حيي 2002م العا

ن الوكاالت تتخل  عن معالجة الطلبات، كما يعار يرعي  سهاز األمين اليوطني فيي مراسعتيه التيي يسراهيا ضيمن إطيار تيدعيق ي

 د عدد من المشاكل منها:وسو إلىفي ممارسات الوكاالت  2002العام 

 معلومات غير دعيقة يو منقوصة عن سبيل اإلتصال بالوكالة المعنية بقانون حرية المعلومات. .8

 عدم اإلبالغ من الطلبات. .2

 فقدان بع  الطلبات. .2

 تراكم عدد هائل من الطلبات غير المنجزا. .9

لوميات، مميا ينيتج عنيه تبياطؤ فيي المعالجية وغيياب اعتماد الالمركزية التامية فيي عملييات الوكالية المعنيية بقيانون حريية المع .5

 الرعابة.

 ممارسات منافية للقانون فيما يتعلق بقبول دعاوى اإلستقناف اإلدارئ. .1
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ذ يفرض عيانون سانشياين المتعليق بالحكومية عليى الحكومية إإلى المعلومات، تنف عدا عوانين يخرى على حق الوصول 

نيية اإلستشييارية الفدرالييية الوكيياالت كلجنيية اإلتصيياالت الفدرالييية علنيياً. يمييا عييانون اللجين تجعييل نقيياا مييداوالت الهيقييات المتعييددا 

ك يعميل عيانون حماييية ذليي إليىباإلضيافة  . [18]الوكيياالت الفدراليية يو اليرئي  إليىنفتياح اللجيان التييي تسيدئ المشيورا افيقضيي ب

طيالع عليى سيجالتهم الشخصيية المحفويية ليدى اال عالم على تكري  حق األفراد فيعتراك مع عانون حرية اإلالخصوصية باال

 . [19]الوكاالت الفدرالية

 المعلومات السويدي إلىالفرع الرابع: قانون حرية الحصول  4-3-2

عيالم المعيروف بقيانون ى اليدول التيي سينّم عيانون حريية اإلري  عريق في مجال حرية المعلوميات، فكانيم يولياللسويد ت

، عضى هذا القانون بيأن يتياح لكيل مين يطليب معلوميات ين يحصيل عليهيا فيور التقيدم بطلبهيا مين 8911حرية الصحافة في العام 

 غير يية كلفة.

. وعيد يوسيب 8491، ثم عيدّل فيي العيام 8494عّر عانون حرية الصحافة بصيغته الحالية كجز  من الدستور في العام يلقد 

الوثييائق  إلييىة ين يتمتييع كييل مييواطن سييويدئ بحرييية الوصييول الفصييل الثيياني المتحييدث عيين الوثييائق الرسييمية بطبيعتهييا العاميي

طلبيات في المقابل يتعين على السلطات العامة ين تلبي عليى الفيور طليب الحصيول عليى هيذه الوثيائق، علمياً ين ال . [20]الرسمية

 عكال وين تكون مجهولة المصدر. يمكن ين تتخذ يئ عكل من األ

ة، والسياسية ت استنسيابية، الغايية منهيا حمايية األمين القيومي والعالعيات الخارسييكما ينف القانون المذكور على استثنا ا

 عتصادية العامة. العامة ومنع الجريمة والمصال  االستقصائية والرعابية المنوطة بالسلطات المالية والويائ  اال

المعلومية ال يقتصير عليى ميا ذكرنياه مين  إليىين إعتماد التشيريعات الخاصية بحيق الوصيول  إلىويخيراً البد من اإلعارا 

بشييكل متزايييد بهييذا الحييق، عليية سييبيل المثييال: كييالً ميين كنييدا  مهتميياهييذه الييدول يوسييد ييضيياً دول يخييرى  سانييب إلييىالييدول، بييل 

 ودانيمارك وهولندا وفرنسا والهند وإيرلندا وإيطاليا ومكسيك وسنوب يفريقيا.

أخذ بفلسفة حق الشعب باالطالع عليى المعلوميات مين مصيادر حكوميية، عيدا فما زالم لم ت ما الدول العربية بشكل عامأ

.كيذلك  2009( لسينة  99بالحصيول عليى المعلومية رعيم)  ال دولة عد سينم عانونيا خاصييوالمملكة األردنية الهاعمية، والتي تعد 

منيه والتيي نصيم  2088نة ( لسي 24عر فيه حق الحصول على المعلومة وفيق الميادا )يحصل تطور دستورئ في المغرب حيث 

عليى " للميواطنين والمواطنيات حيق الحصيول عليى المعلوميات، الموسيودا فيي حيوزا اإلدارا العموميية، والمؤسسيات المنتخبية، 

بمهام المرفق العام. والتي ال يمكن تقييد الحيق فيي المعلومية إال بمقتضيى القيانون، بهيدف حمايية كيل ميا يتعليق  والهيقات المكلفة 
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فراد، وكذا الوعاية من المسا  بالحرييات والحقيوق خلي والخارسي، والحياا الخاصة ل لوطني، وحماية ويمن الدولة الدابالدفاع ا

 السياسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات التي يحددها القانون بدعة."

بيالحق فيي الحصيول عليى المعلوميات حييث صيدر  صيدرت عوانينياً خاصيةً يسمهورية اليمن بركب الدول التي  ثم التحقم

 تحم عنوان )) بشأن حق الحصول على المعلومات((. 2082( لسنة  82القانون رعم )

نييه ميين العوامييل ييسييتغني عنهييا الفييرد و النسييانية الشييمولية، التييي علييى المعلومييات يعييد ميين الحقييوق اإل ن حيق الحصييولإ

ينهيا مين بييين مفيردات عيرعة حقييوق سيياني يتعاميل معهيا علييى نممييا سعيل الفكير اإل فيراد المجتميع،يسيانية المشيتركة بيين كييل ناإل

 نسان الدولية.اإل

ئ الشيعب، يفيا  المعلوميات عين صياحبها الشيرعي خإمن الدول العربية التي خرسم مين  ن هذا العدد الضقيليوالحقيقة  

فريقيييا كحركيية سماهيرييية ووعييي سديييد بحقييوق يوسييط وعييمال كييل الشييرق األ إلييىاسييتفزتها حركيية الربيييع العربييي التييي امتييدت 

وضيع مشياريع عيوانين لحيق الحصيول عليى المعلوميية،  إليىالميواطنين االعتصيادية واالستماعيية والسياسيية، عيد دفيع العدييد منهييا 

 ومنها سمهورية مصر العربية، العراق، تون  وفلسطين.

 الفرع الخامس: موقف العراق من حق الحصول على المعلومات 4-3-5

[، حيث نف في 81المتعلق بمفوضية النزاهة العامة] 2009في  21/8( الصادر في 55سلطة االئتالف رعم ) تفقد يمر

( علييى مييا يلييي ) تتييي  المفوضييية للجمهييور إمكانييية اإلطييالع علييى المعلومييات وفحصييها ونسييخها هييي 9( ميين القسييم )2الفقييرا )

لصادرا بموسيب القيانون النظيامي والتيي تقتضيي مين المسيؤولين الكشي  عين واالستمارات المقدمة لها عمال باللوائ  التنظيمية ا

 مصالحهم المالية(.

ن بعي  ميواده التيي نظميم يحول حق الحصول على المعلومة إال لم ير فيه نف صري   2005ما دستور العراق لعام ي

 سملة من المواد وكما يلي:حرية الريئ والتعبير والصحافة دلم على انتهاسه منهج القبول بهذا الحق وعلى وفق 

(: العراعيون متساوون يمام القانون دون تمييٍز بسبب الجن  يو العرق يو القوميية يو األصيل يو الليون يو اليدين يو 89المادا :) -ي

 المذهب يو المعتقد يو الريئ يو الوضع االعتصادئ يو االستماعي.

 غيراض السيلمية بميا يخييدم اإلنسيانية، وترعيى التفيوق واإلبيداع واالبتكييار ثالثياً :يت تشيجع الدولية البحييث العلميي ل 29الميادا  -ب

 ومختل  مظاهر النبوغ.
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(: تكفييل الدوليية، بمييا ال يخييل بالنظييام العييام واآلداب: اوالً: حرييية التعبييير عيين الييريئ بكييل الوسييائل. ثانييياً: حرييية 21المييادا ) -ج

 ً  : حرية االستماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر. ثالثا

 . [9](:لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدا92المادا ) -د

، إليى حريية التعبيير فيي نيف الدسيتورر اعيهذا الحق الحيوئ للمواطن حينما  ومما تقدم نجد إن المشرع العراعي لم يغفل

، كميا إن بعي  التشيريعات يلزميم بعي  المؤسسيات اإلعارات التي عرضيم ينفياواها من البحث العلمي وس إلىكذلك بإعارته 

يية بعلنية بع  إسرا اتها ونشر التقارير التي تتعلق باألمور المالية والحسابية على وفق ما نيف علييه عيانون دييوان الرعابية المال

، وخصوصا اإلعارا الصيريحة التيي وردت يم على مستوى التشريع العراع، ويعد ذلك تطور مهوعانون مفوضية النزاهة العامة

في عانون مفوضية النزاهة في القسم السابع حول حق الحصول على المعلومة، كما إن بعي  القيوانين اإلسرائيية فيي المحاكميات 

  هيو النظام الداخلي لمجل  النواب حول علنية الجلسات وعدها األصل واالسيتثنا إليهيوسبم ين تكون الجلسات علنية وما يعار 

ن وسوب العلنية يمكن المواطن من االطالع على ما يجرئ يثنا  المحاكميات يو هذا ينسجم مع الحق موضوع البحث ألالسرية و

 يثنا  مناعشات مجل  النواب.

مفروضية عليى مين حيق الحصيول عليى المعلومية والعقوبية ال إليى( من عانون العقوبات العراعي 299عارت المادا )يوعد 

لغرامية كيل مين كيان ملزميا ا يو( من عانون العقوبيات عليى )يعاعيب بيالحب  299ا  المعلومة حيث نصم المادا )عطإمن  امتنع 

خبيار بالكيفيية المطلوبية ميور معلومية ليه فيامتنع عصيدا عين األيخباره عن إيو مر ما يحد المكلفين بخدمة عامة عن يخبار إعانونا ب

خبيار عين سريمية اتصيلم يو ضيبطها يهميل األة منوط به البحث عن الجيرائم وفي الوعم الواسب عانونا. وكل مكل  بخدمة عام

يو فروعه  يوصوله ييو من كان الجاني زوسا للمكل  بخدمة العامة  يوبعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على عكوى 

 . [10]عارب بحكم المصاهرايو من في منزله هؤال  من األخواته ييو خوته إ
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 الخاتمة

الً عليى نحيٍو يتحقيق معيه الغايية المتوخياا يوال البداية، فلكي يصب  مفييداً ينبغيي تطبيقيه إلي  سّن عانون حرية المعلومات 

ميين سييّن هييذا القييانون. وعلييى الحكومييات ين تغييير ثقافاتهييا الداخلييية، كمييا علييى المجتمييع المييدني ين يختبيير القييوانين ويطالييب 

م عملية نشر المعلومات ويتسيبب بتيأخيرات طويلية. وال يمكين القيول بضيمان تيوافر حيق الحصيول بالمعلومات. فالحكومات تقاو

 المعلومات مجرد وسود عانون يتضمن هذا الحق من الناحية النظرية يو باالسم فقط.  إلى

كل طريقية لقد بدي عهد سديد من الشيفافية الحكوميية، فأصيب  مين المعيروف بشيكل واسيع ين ثقافية السيرية التيي كانيم تشي

عمييل الحكومييات علييى امتييداد سيينوات، لييم تعييد عابليية للتطبيييق فييي عصيير عييالمي ميين المعلومييات وبالتييالي ميين الضييرورئ علييى 

الحكومات ين تقدم المعلومات في سبيل النجاح. وتعد القوانين التيي يسيم  بياالطالع عليى السيجالت والعملييات الحكوميية عيائعة 

حييٍد كبييير ميين حيييث إتاحيية الفرصيية للمييواطنين  إلييىالمعلومييات  إلييىانين حرييية الحصييول فييي الييدول الديمقراطييية، وتتشييابه عييو

حق عام المطالبية بالمعلوميات مين الهيقيات الحكوميية، وكيذلك مين حييث االسيتثنا ات  بن ويئ عخف في الغالب بموسوالمقيمي

حساسة وغير عابلة لإلفشا  لتعلقهيا بياألمن  أنهاطبيعة بع  المعلومات التي توص  ب إلىالواردا على هذا الحق والتي تنصرف 

 الوطني.

المعلوميات يفضيل مين عيدم وسيوده مهميا كيان فييه مين  إليىوهناك اعتقاد عبه تام بأن وسود عانون لحماية حيق الوصيول 

يتعلييق  ضيع  وخلييل. فبعيد ين يييتم إعيرار هييذا القييانون يمكين تحسييينه وتعزييزه باالختبييار والمراعبيية والمراسعية السياسييية. يميا مييا

المعلوميات يهمهيا بنيا  اليوعي ليدى  إليىبتطبيق القانون فإن هناك اعتبارات مهمة تؤثر على فعّالية تطبيق عانون حرية الوصيول 

المعلوميات مين الناحيية الموضيوعية واإلسرائيية، وكيذلك القييام بتطيوير نظيام فعّيال  إلىالجمهور وتثقيفه في مجال حق الوصول 

 تسهيل الحصول عليها وذلك من خالل هياكل وآليات ال مركزية فعّالة.    إلدارا المعلومات من يسل
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 االستنتاجات

 د ذكر بع  النتائج التي يجب مراعاتها عند إصدار التشريع وكما يلي:يووبهذا الصدد 

التطبييق مين خيالل . تعري  واض  وصري  وعامل لمفردا المعلومة دون تركها لعموميات اللفظية، التيي سيتفقد محتواهيا عنيد 8

 .تعدد التفاسير لها

. بيان نوع المعلومة المستهدفة من القانون المقتيرح الميراد تشيريعه، وحصيرها بالمعلومية العامية التيي تتعاميل بهيا المؤسسيات 2

 ن هذه الخصوصيات مصانة بموسب الدستور.مة المتعلقة بخصوصيات األفراد، ألالحكومية والعمومية، دون المعلو

يميانع بعيرض المعلومية عليى الجمهيور، مين الميويفين المكلفيين بيذلك بموسيب القيانون،  يو. وضع عقوبات على مين يتقياع  2

من ذلك وضع ردع لمن يسعى لتغيير مسار التشريع عند إصداره، حيث تمتاز فلسفة العقوبة بكونها تتسم بوصي   والعبرا 

 الردع.

ق القيانون وتكيون سهية تقبيل الشيكوى ضيد مين يمتنيع عين عيرض المعلومية وتمكيين . تشكيل هيقية مسيتقلة تتيولى متابعية تطبيي9

 المواطن من االطالع عليها.

ن اإلعالميي يتمييز ة وفيت  األبيواب المغلقية يماميه، أل. وضع خصوصية لإلعالمي فيميا يتعليق بإمكانيية حصيوله عليى المعلومي5

التعاميل ميع المعلومية ، ألداا التيي تمتياز بالمهنيية والحرفيية فيي المعلومية، تليك ا إليىبكونه يداا الشعب المثقفة في الوصول 

 عالم يكثر حضورا وفعالية في التصدئ لحاالت خرق الحقوق وتشخيصها.ووسائل اإل
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 والمراجع: مصادرقائمة ال

المركيز الييوطني  –عيحاترا، حييق الحصيول علييى المعلومية، دراسية منشييورا فيي الشييبكة الدوليية لمعلوميات االنترنيييم  فيايز[1] 

مييين عبيييل القاضيييي سيييالم روضيييان الموسيييوئ، بحيييث متييياح عليييى العنيييوان االلكترونيييي التيييالي:  إلييييهلحقيييوق االنسيييان، مشيييار 

2011)-4-last visited 7>( www.annabaa.org< 

عبدالكريم بلحاج، علم النف  المعرفي، عضايا النشأا والمفهوم، متاح على الشيبكة الدوليية لمعلوميات االنترنييم عليى الموعيع [2] 

 .95، ص >visited 13> ( last www.fikrawanakd.aljabrriabed.net-4-(2011االلكتروني التالي:

 ( من عانون الصحافة السويدئ. 8الفقرا الثانية من المادا )[3] 

عند د.  إليهمحمد عبداللطي  محفوي، عصر المعلومات وموع  النظام االعالمي المصرئ من مفهوم حق المعرفة. المشار [4] 

عضييايا فكرييية ودراسيية تحليلييية وميدانييية، دار الجامعيية الجديييدا، االسييكندرية،  -عييدرئ علييي عبدالمجيييد، االعلييم وحقييوق االنسييان

2001. 

 يحمد سي  االسالم وكريم خليل، تأصيل الحق في المعرفة كسالح الدفاع عن حرية التعبير والريئ. [5] 

 . 8491ل/ ديسمبر وكانون األ 80( المؤرخ في 2-ي )د -289 عرار الجمعية العامة ل مم المتحدا[6] 

آذار/  22، وبييد  بالنفيياذ فييي 8411كييانون/ ديسييمبر  81( المييؤرخ فييي 28-ي )د-2200عييرار الجمعييية العاميية ل مييم المتحييدا [7] 

 من ميثاق االمم المتحدا. 94وفقاً ألحكام المادا  8491مار  

 .8414ل/ ديسمبر وكانون األ 88( المؤرخ في 29-)د 2592الجمعية العامة ل مم المتحدا  عرار[8] 

 (.2005دستور العراق سنة )[9] 

 من عانون العقوبات العراعي 299المادا [10] 

 القوانين على العنوان االلكتروني التالي:[11] 

http://www.privacyinternational.org/issues/foia-laws.jpg  

 دايفيد بانيسار، حرية اإلعالم والوصل إلى القوانين المسجلة للحكومة حول العالم، المتاح على العنوان اإللكتروني التالي:[12] 

http://www.freedominfo.org 

 القانون ينظر العنوان اإللكتروني التالي:[13] 

 http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/fioa198222 

 الم:الموعع االلكتروني الخاص بجامعة تسمانيا حول مراسعة عوانين االع[14] 

http://www.comlaw.utas.edu.au/law/foi  

 القانون على العنوان االلكتروني التالي:[15] 

http://www.epic.org/open_gov/foia/us_foia_act.html 

 المتاح على العنوان االلكتروني التالي:8441تعديالت عانون حرية المعلومات االلكترونية لعام [16] 

http://www.epic.org/open_gov/efoia.html 

، المتاح على الموعع اإللكتروني 2002العدل، ملخف عن تقارير بشأن عانون حرية المعلومات للسنة المالية  وزارا[17] 

 التالي:

http://www.usdoj.gov/oip/foiapost/2003foiapost31.htm 

 متاح على العنوان اإللكتروني التالي: 8492الفدرالية لعام  عانون اللجنة اإلستشارية[18] 

http://www.epic.org/foia/21/appendixd.html 

 للتفاصيل يراسع المواعع األلكترونية التالية:[19] 

http://www.annabaa.org/
http://www.fikrawanakd.aljabrriabed.net/
http://www.privacyinternational.org/issues/foia-laws.jpg
http://www.freedominfo.org/
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/fioa198222
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/fioa198222
http://www.comlaw.utas.edu.au/law/foi
http://www.epic.org/open_gov/foia/us_foia_act.html
http://www.epic.org/open_gov/efoia.html
http://www.usdoj.gov/oip/foiapost/2003foiapost31.htm
http://www.epic.org/foia/21/appendixd.html
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http://www.usdoj.gov/oip/foiapost/2001foiapost19.htm 

http://www.gao.gov/cgi-bin/gettrpt?GAO-03-981 

http://www.fas.org/irp/offcocs/eo/eo-132333.htm 

 العنوان األلكتروني التالي:[20] 

http://www.uni-wuerzburg.de/law/sw03000.html 

  

 

http://www.usdoj.gov/oip/foiapost/2001foiapost19.htm
http://www.gao.gov/cgi-bin/gettrpt?GAO-03-981
http://www.fas.org/irp/offcocs/eo/eo-132333.htm

