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 حق احل�صول

على املعلومات

اأ�صا�صيات حقك يف احل�صول على  البطاقة  تطرح هذه 

املعلومات وكيفية ا�صتخدام هذا احلق يف اإطار ا�صرتاتيجية 

املنا�رشة اخلا�صة بك. كما وت�رشح كيفية الو�صول اإىل املعلومات 

التي ت�صيطر عليها احلكومة وتقدمي طلبات احل�صول على 

املعلومات وكيفية الرد يف حال مت رف�ض الطلب.

حقك في الحصول على المعلومات العامة

ت�صتخدم الهيئات العامة املال العام. يتمثل دورهم يف خدمة ال�صعب 

واملعلومات التي تنتجها وحتتفظ بها هي ملك عام. يعرتف القانون 

املحلي والدويل باأن لل�صعب حق ا�صا�صي يف احل�صول على املعلومات 

من الهيئات العامة. 

   وحتى اذا كان بلدك ال ميلك قانون “احل�صول على املعلومات” )امل�صمى 

اأي�صاً ‘ حرية املعلومات’ ااأو ‘احلق باملعلومات’ يف بع�ض الدول(، من 

املحتمل ان يكون هناك بع�ض ال�رشوط التي تفر�ض على موّظفي ال�صاأن 

العام االجابة على اأ�صئلة ال�صعب. للح�صول على قائمة كاملة من 

بالبلدان التي متلك قوانني “احل�صول على املعلومات” راجع املوقع التايل: 

www.access-info.org

يعمل حق احل�صول على املعلومات بطريقتني : 

املبادِرة: الهيئات العامة ملزمة بتوفري، اإ�صدار، ون�رش املعلومات عن 

اأن�صطتها الرئي�صية، ميزانياتها، �صيا�صاتها. 

الرّد: من حق اأٍيّ كان اإ�صتجواب املوظفني العاّمني والهيئات العامة 

عن معلومات حول ما يقومون به والوثائق التي بحوزتهم.
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الكشف عن المعلومات الحكومية  ن�شاط رقم 1: حّدد ما توّد معرفته 

قبل اأن تطلب املعلومات، حدد ما تريد معرفته كي تعترب اأنّك حققت 

اهدافك. 

اأكتب اأحد اأهدافك التي تريد ان تدافع عنها، حدد اي جزء 

من هذه املعلومات يوؤّدي انك�شافها اإىل اأقوى مفعول. 

على �صبيل املثال، اإذا كان هدفك هو زيادة االإنفاق احلكومي على 

رعاية ما قبل الوالدة للن�صاء احلوامل يف امل�صت�صفيات العامة، 

رمبا انت بحاجة اإىل معلومات دقيقة عن معدالت االإنفاق الفعلية 

احلالية يف هذا املجال. هل هذه املعلومات وحدها كافية وذات معنى؟ 

اأيكون لها تاثري اأكرب لو توفرت م�صادر اأخرى للمعلومات والتي ميكنك 

مقارنتها؟ ميكنك املقارنة ما بني االإنفاق املتاأتّي عن معاجلة امل�صاكل 

ال�صحية التي يعاين منها االأمهات واالأطفال الذين مل تتوفر لديهم 

رعاية ما قبل الوالدة باالإنفاق عند توّفر املعاجلة ما قبل الوالدة. اأو 

ميكنك مقارنة االإنفاق اليومي على رعاية ما قبل الوالدة مع املبلغ 

باالإنفاق الع�صكري. اإن معرفتك بنفقات حكومتك ت�صاعدك على 

ت�صكيل مقارنة تدعم مزاعمك. 

حتديد م�شادر هذه املعلومات

هناك عدد من م�صادر املعلومات، اخلا�صة منها والعامة، ميكن 

لهذه املعلومات اأن تكون كافية  للق�صية التي تعمل عليها. يف 

املثال االآنف الذكر، قد تتوّفر بع�ض املعلومات حول حجم امل�صاريف 

�صة لرعاية ما قبل الوالدة لدى االطباء و مدراء امل�صت�صفيات،  املخ�صّ

غري اأن تق�صيم امليزانية وتقارير االإنفاق حمفوظة لدى وزارات املال 

اأو ال�صحة اأو مكتب الدولة ملراجعة احل�صابات. حاول حتديد اأكرث من 

م�صدر للمعلومات بهدف املقارنة، فكر مب�صدرين او اكرث للبيانات 

التي ح�صلت عليها لتتاأكد من دّقتها.

قبل تقدمي طلب احل�صول على املعلومات، حتقق ما اذا مت ن�رش املعلومات 

اأ�صالً، مثل هذا البحث يوفر الوقت. 

الن�شاط 2 : حاول ايجاد املعلومات املن�شورة

اإبحث عن املعلومات املتعلقة بق�صيتكم التي ن�رشت من قبل احلكومة: 

من خالل مواقع الهيئات العامة االإلكرتونية: للمعلومات املالية، راجع    l

   موقع وزارة املالية او موقع الهيئة الوطنية ملراجعة احل�صابات. اذا كانت 

   املعلومات تتعلق باخلدمات العامة، كالتعليم اأو ال�صحة اأو الّتوظيف، 

   اإبحث يف مواقع الوزارات املخت�صة. 

من خالل حمركات البحث كجوجل، ياهو، اأو اأي حمّرك بحث ذات    l

   �صعبية يف منطقتك. حاول البحث بلغات غري لغتك الوطنية. ميكن 

   العثور على معلومات مفيدة كتبت باللغة االإجنليزية يف التقارير 

   املقدمة اإىل البلدان املانحة، اأو يف تقارير مكتوبة من قبل املنظمات 

   الدولية غري احلكومية اأو موؤ�ص�صات الفكر والراأي. 

من خالل املكتبات املحلية او مكاتب االعالم احلكومي الوطنية    l

   اأو العامة. قم بزيارة هذه املكتبات �صخ�صياً، اأو حتدث عرب الهاتف اإىل 

   اأمني املكتبة اأو مديرها، ولكن اإحذر تالعب املتحّدثون الذين قد يلفقون 

   املعلومات. 

من خالل زيارة مكتب الهيئة العامة �صخ�صياً. قد ال تكون اأبواب    l

   الوزارات مفتوحة ب�صكل دائم للزيارات ولكن من املمكن عادة الدخول 

   اىل هذه املباين �صعياً وراء املعلومات. 

         لو تبني لك اأن حماولة البحث عن احل�صول على املعلومات 

بنف�صك عملية حمبطة وت�صتغرق وقتاً طويالً، اإ�صتخدم حقك يف تقدمي 

طلب للح�صول على املعلومات.
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تقديم طلب الحصول على المعلومات 

�سيدي/�سيدتي العزيز/ة 

اأكتب اإليكم لطلب املعلومات التالية مبوجب قانون حرية املعلومات )2000(: 

l اإجمايل الإنفاق خالل عام 2006 و2007 و 2008 على تطعيم الأطفال الذين 

  تقل اأعمارهم عن 8 �سنوات. اأّود ان تكون املعلومات موزعة ح�سب ال�سنة واإن 

  اأمكن ح�سب ال�سهر. 

l العدد الإجمايل لالأطفال املطعمني يف عام 2006 و 2007 و 2008 وفقًا للربنامج 

  احلكومي اجلديد “اللقاح للجميع”. 

من املف�سل اإر�سال هذه املعلومات اإىل بريدي اللكرتوين الوارد اأدناه. اإذا كان 

لديك اأية اأ�سئلة اأو ا�ستف�سارات حول هذا الّطلب، اأرجو اأّل ترتدد)ي( يف الإت�سال 

بي.

وتف�سلوا بقبول فائق الإحرتام،

l  كيف �صاأح�صل على املعلومات؟

    ميكنك احل�صول على املعلومات باأ�صكال خمتلفة: التفتي�ض 

    التدقيق يف ن�صخ اأ�صلية، ن�صخ م�صورة، اأقرا�ض مدّمة، الخ. يف 

    جميع احلاالت تقريباً، ما مل يكن ال�صكل املطلوب غري منطقي اأو 

له.      بالغ الكلفة، يحق لك احل�صول على املعلومات يف اأي �صكل تف�صّ

متى �صاأح�صل على املعلومات؟    l

    يحدد بالقانون املهلة الزمنية الالزمة للح�صول على ردٍّ، وتختلف 

    هذه املدة وفقاً  للبلد: تقّل البلدان حيث تتخّطى هذه املدة ال�صهر 

    الواحد. ب�صكل عام تكون هذه املدة حوايل 15 يوم عمل. معظم 

    البلدان ت�صمح للهيئات العامة بتمديد الوقت الالزم لتقدمي املعلومات 

    ب�صعة اأيام اأو حتى �صهر اإ�صايف اإذا كان الطلب معقداً. 

تذكر اأن لديك احلق توجيه االأ�صئلة اإىل احلكومة وعلى االأخرية واجب 

الرد. هناك ا�صتثناءات حمدودة )ال�رشح يف اال�صفل( مما يعني انها قد ال 

تعطي دائماً املعلومات املطلوبة، اإال اأنّها ملزمة باالإ�صتجابة. 

l  من املخّول تقدمي الطلب؟ 

    مبوجب قوانني كافة دول العامل تقريباً، ميكن الأي �صخ�ض كان 

    التقّدم بطلب للمعلومات، بغ�ض النظر عن جن�صيتهم. لي�ض هناك   

    حاجة لتربير �صبب اهتمامك اأو كيفية اإ�صتخدامها. ت�صطّر عادة    

    الإعطاء اإ�صمك، و عنوانك الربيدي اأو عنوان بريدك االإلكرتوين من اأجل    

    احل�صول على املعلومات. 

كيف ميكنني تقدمي الطلب؟    l

    ب�صكل عام ميكنك التقّدم بطلب املعلومات كتابة اأو عرب الربيد اأو 

    الربيد االإلكرتوين، ويقّدم الطلب اإىل الهيئة العامة املعنية. ت�صمح 

    بع�ض البلدان بالطلب �صفهياً، غري اأن االحتفاظ ب�صجل ملا طلبته  

    وتاريخ الطلب قد يكون فكرة جيدة. 

l  ماذا يجب اأن اأقول يف طلبي؟ 

    يجب ان يكون طلبك حمدداً قدر االإمكان، وذلك مل�صاعدة املوظفني 

    احلكوميني يف حتديد املعلومات ومنحهم اأ�صباب اأقل لرف�ض 

    الطلب. يف معظم احلاالت لي�ض من ال�رشوري حتديد الوثيقة املطلوبة 

    بالتحديد. فلتكن اأ�صئلتك ب�صيطة، مما يرفع  فر�صك يف احل�صول على 

    اإجابة �رشيعة، وميكنك دائما تقدمي طلبات متابعة. لي�ض من ال�رشوري 

    ان تذكر قانون ‘احل�صول على املعلومات’، غري اأن ذكر املو�صوع قد   

    يكون مفيداً اإذ يظهر وعيك حلقوقك القانونية. 

الن�شاط 3 : ح�ضّ طلبك 

كتابة الطلب �صهلة وب�صيطة. ا�صتخدم اللغة املنا�صبة للتوا�صل 

املهني يف بلدك. 
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هل يمكنني الوصول إلى جميع المعلومات الحكومية؟

الن�شاط 4 : توقع واإ�شتبق اال�شتثناءات 

فلنعترب اأن بع�ض املعلومات املطلوبة تندرج يف اإطار االإ�صتثناءات. اأميكن 

ح�رش الو�صول الأ�صباب �صيا�صية؟ اإذا �صح ذلك، حاول التمييز بني املعلومات 

التي ال يجدر بها اأن تكون م�صتثناة، ثم اأر�صل طلبات منف�صلة. قبل تقدمي 

طلب، خطط لردة فعلك اإذا مل حت�صل على املعلومات، وخا�صة اإذا كنت 

ت�صك يف انك �صتتلقى مقاومة.

اال�صرتاتيجيات التي ميكن اللجوء اإليها:

احلكومة حتت �صغط الرد.    l

حافة اأنّك تقدم الطلب، واأنّك  اأبلغ املنظمات غري احلكومية وال�صّ   l

   �صت�صارك اجلواب معهم فور وروده. 

l  خطط لكيفية ح�صد اأن�صارك اإذا مت رف�ض الطلب. وفقاً للبلد املعني، 

    ميكن للجهات الدولية كاملنظمات احلكومية الدولية اأن ت�صاعد يف 

    ال�صغط على احلكومة لك�صف املعلومات.

لديك احلق يف اال�صتئناف اإذا مل حت�صل على املعلومات اأو على رد منا�صب.

 يف البلدان التي لديها قوانني جيدة للو�صول اىل املعلومات، لديك نظام 

وا�صح لتقدمي اال�صتئناف. اأوالً، ميكنك اال�صتئناف لدى الهيئة التي رف�صت 

اإعطاء املعلومات. اإذا مل ينفع هذا، اإرفع الق�صية اىل الق�صاء اأو مفو�ض 

املعلومات متى وجد. ميكنك قراءة املزيد حول هذا املو�صوع يف املوقع التايل: 

www.access-info.org
 

مّتت كتابة هذه البطاقة من قبل جمموعة الو�سول للمعلومات اأوروبا:

Access Info Europe
www.access-info.org

 

    ويف جميع احلاالت ينبغي تبليغ مقدم الطلب بالتاأخري وتو�صيح 

    االأ�صباب املوجبة. 

هل �صاأ�صطر للدفع للح�صول على املعلومات؟    l

     يفرت�ض ان تكون تعبئة الطلب مانية )يف بع�ض البلدان لي�صت كذلك، 

    فيكون الر�صم زهيداً(. قد ت�صطر اإىل دفع كلفة الّن�صخ امل�صورة ور�صوم 

    الربيد. ينبغي اأن تكون هذه الّر�صوم وفقاً لتعرفات ر�صمية. واإذا كنت 

    ت�صك اأنّك تدفع اأكرث من الالزم، اإرفع دعوى لدى الهيئة العامة و/اأو عند 

    امني ال�صكاوى اأو مفو�ض املعلومات.

كال. حق احل�صول على املعلومات لي�ض مطلقاً وميكن حجب املعلومات 

الأ�صباب عّدة كاالأمن القومي والّنظام العام، وحماية الّتحقيقات اجلنائية، 

واخل�صو�صية، واحلفاظ على امل�صالح التجارية لل�رشكات اخلا�صة. �صتجد 

قائمة كاملة باال�صتثناءات ودليل واإر�صادات تتعلق بالقانون املحلي الراعي 

حلق ‘احل�صول على املعلومات’. 

     ميكن للحكومة حجب قدر �صغري من املعلومات ب�رشط تربير �رشورة 

اإبقائها طي الكتمان. كما يتعني على الهيئات العامة حتقيق توازناً بني 

قاعدة التكتم من جهة، وامل�صالح العامة من جهة ثانية. 

اإذا كان الك�صف عن املعلومات يخدم امل�صلحة العامة، يجب اإف�صاء 

املعلومات املطلوبة حتى لو كانت خا�صعة ال�صتثناء. 

     اإن اال�صتثناءات تنطبق على املعلومات ولي�ض على الوثائق كاملة. يف 

حال خ�صوع املعلومات ال�صتثناء، ينبغي على الهيئات العامة اإطالعك 

على الوثيقة املطلوبة ب�صكل جزئي، ويتم ذلك عن طريق تغطية اأو اإزالة 

الّتفا�صيل البالغة الدقة. ويف هذه احلالة، يجب على الهيئة العامة اإبالغك 

باأنها “عدلت” الوثائق وحّددت احلذف مربرة بالتف�صيل االأ�صباب املوجبة.

وإن لم أحصل على طلبي؟ 

ترجمة:


