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اإلعالم والقطاع األمين

الراخسة  الدميقراطية  الدول  واملستقل يف  اإلعالم احلر  يلعب 
دورًا حموريًا يف الرقابة عىل معل املؤسسات الرئيسية املزودة 
خلدمات األمن والعدالة. تقوم وسائل اإلعالم بإطالع املواطنني 
عىل معل مؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات الدفاع، مكا تعمل 
القرارات اليت تتخذها  الناس عىل املشاركة يف  عىل تجشيع 
القضايا  بشأن  القضائية  أو  الترشيعية  التنفيذية،  السلطات 
املتعلقة باألمن العام والسالمة العامة والطعن فهيا. مكا تؤدي 
وسائل اإلعالم دورًا رقابيًا عرب تسليط الضوء عىل االنهتااكت 
وقضايا سوء اإلدارة من قبل مؤسسات القطاع األمين الرمسية. 
ومن وجهة نظر السلطات، فإن التعاون البّناء مع اإلعالم يهسم 
يف تعزيز رشعيهتا ورشعية املؤسسات املزودة خلدمات األمن 
والعدالة. وبالتوازي مع ذلك، يستطيع املواطنون أن يفهموا بشلك 
أفضل ماهية القطاع األمين وكيفية معله بفضل التغطية اإلعالمية 

املدروسة واملُعدة بشلك جيد للقضايا ذات العالقة.

ر الصحفيون وغريمه من اإلعالميني أمهية تعزيز  عادًة ما ُيَقِدّ
دورمه يف حمك القطاع األمين. إال أن العديد من مزاويل مهنة 
اإلعالم ال يزالوا يواجهون خمتلف العقبات وعادًة ما يتعرضون 
لتحديات ذات طبيعة خاصَة أثناء تغطية املواضيع املتعلقة باألمن. 
قد تشمتل هذه التحديات عىل ما ييل: حظر أو تقييد الوصول إىل 
املعلومات اليت تعترب حساسة؛ انعدام الثقة بني املؤسسات األمنية 
واإلعالم؛ وعدم نضج الويع لدى الصحفيني بدورمه وبالتعريفات 
احلديثة ملفهوم األمن. قد يفتقر الصحفيون وغريمه من اإلعالميني 
أيضًا إىل املعرفة العملية الاكفية بالقوانني والترشيعات اإلعالمية 
املهنجية  لملعرفة  يفتقرون  ما  غالبًا  العالقة، مكا جتدمه  ذات 
املنمظة ببعض القضايا املعينة اليت جيب مراعاهتا عند تغطية 
أحداث معينة تتعلق باألمن. وباإلضافة إىل ذلك، فإهنم يف أغلب 
الذي ميكن أن ترتكه وسائل اإلعالم  األحيان ال يدركون األثر 

االجمتايع عىل تغطية القطاع األمين.

واكستجابة جزئية للتحديات اليت يواجهها الصحفيون وغريمه 
من اإلعالميني، قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات 
املسلحة بإعداد مجموعة األدوات هذه لملدربني. ومع أنه قد مت 
إعداد هذه املجموعة يف املنطقة العربية ويه تقدم أمثلة معلية 
من هذه املنطقة، إال أنه قد مت تصمميها حبيث ُتستخدم من قبل 

املدربني اإلعالميني يف أية منطقة يف العامل.

خلفية

يعمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة عىل 
تعزيز احلمك الدميقرايط للقطاع األمين وإصالحه.

جكزء من برناجم الدمع طويل األمد املخصص إلصالح القطاع 
األمين الفلسطيين، معل املركز عىل تقدمي املساعدة لملجمتع 
املدين واإلعالم لتعزيز دورمه الرقايب العام يف القطاع األمين. 
وعىل وجه التحديد، فقد دأب املركز منذ عام 2008 عىل تعزيز 
الرشاكة والتعاون املسمتر مع العديد من املؤسسات اإلعالمية 

الفلسطينية.

وخالل املرحلة األوىل من نشاطه، عكف املركز عىل تنظمي معلية 
دراسات  وإجراء  وورش معل  مؤمترات،  بعقد  متثلت  تشاورية 
اإلعالم  مهنة  مزاولو  خالهلا  من  قام  التدريبية  لالحتياجات 
تأدية  يف  لدهيم  والضعف  القوة  مواطن  بتقيمي  الفلسطينيون 
دورمه الرقايب يف القطاع األمين. وأظهرت نتاجئ هذه العملية  
أن الصحفيني غالبًا ما يفتقرون إىل التدريب املتخصص حول 

كيفية ممارسة الرقابة عىل القطاع األمين.

ويف املرحلة الثانية، قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل 
القوات املسلحة بإعداد مجموعة األدوات التدريبية هذه لعرض 
األمين  القطاع  عىل  الرقابة  يف  الصحفيني  دور  ومناقشة 
واملهارات والوسائل املختلفة اليت يستطيع الصحفيون توظيفها 
املعرفة  البناء عىل  إىل  األدوات  الغرض. هتدف مجموعة  هلذا 
واملهارات احلالية اليت ميلكها الصحفيون مكا يتضمن جلسات 
القطاع  هذا  حمك  األمين،  القطاع  فهم  تطوير  حول  تدريبية 
وإصالحه، القوانني اإلعالمية، احلصول عىل املعلومات/الوصول 
إىل املعلومات، التخطيط إلعداد أخبار تتعلق باألمن وجلسة حول 

وسائل اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين.

أما يف املرحلة الثالثة، فقد تعاون مركز جنيف للرقابة الدميقراطية 
عىل القوات املسلحة مع القناة التلفزيونية الفضائية الفلسطينية 
"تلفزيون وطن" إلجراء أول ورشة معل تدريبية جتريبية مشرتكة 
عىل  الورشة  هذه  ركزت  اللـه.  رام  يف  املواد  هذه  باستخدام 
زيادة تعزيز قدرات الصحفيني الفلسطينيني يف تغطية القضايا 
املتعلقة باألمن. وجكزء ال يتجزأ من هذه الورشة، أتيحت الفرصة 
لملتدربني لتغطية اجمتاعات جمالس السمل األهيل عىل مستوى 
احملافظات وبذلك تطبيق املهارات اجلديدة املكتسبة واختبارها 

معليًا.

مقدمة
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ومنذ انعقاد هذه الورشة التدريبية التجريبية األوىل، مت استخدام 
اجللسات املوجودة يف مجموعة األدوات واختبارها ملرات عديدة، 
سواء جكلسات مستقلة منفصلة أو مجيعها كدورة تدريبية اكملة. 
وقد اكنت نتاجئ التقيمي واملالحظات من هذه الورش والدورات 
التدريبية قمية وهسلت مراجعة املواد واألنشطة املستخدمة يف 

هذه املجموعة وتطورهيا أكرث.

مجموعة األدوات التدريبية

كدورة  تستخدم  التدريبية حبيث  األدوات  تصممي مجموعة  مت 
مواضيع  منفصلة حول  أو جكلسات مستقلة  متاكملة  تدريبية 

حمددة.

تتكون مجموعة األدوات التدريبية من األدوات التالية:

استخدام مجموعة األدوات واكتساب املهارات  األداة األوىل: 
التدريبية

اإلعالم وحمك القطاع األمين األداة الثانية: 

حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين األداة الثالثة: 

الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين األداة الرابعة: 

تغطية قضايا السمل األهيل األداة اخلامسة: 

اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين األداة السادسة: 

ومن الوارد أيضًا إعداد وإضافة املزيد من اجللسات التدريبية 
وفقًا لالحتياجات األخرى.

تقدم األداة األوىل معلومات لملدرب حول املهارات التدريبية مكا 
تقدم معلومات حول كيفية استخدام اجللسات التدريبية الواردة 
يف مجموعة األدوات كدورة تدريبية متاكملة، إذا اقتضت احلاجة 
ذلك، مكا تتضمن جلسات متهيدية وجلسات ختامية. األدوات من 
2 إىل 6 عبارة عن جلسات تدريبية، وميكن استخدامها جكلسات 
مستقلة ومنفصلة أو لكها مع بعضها البعض حبيث تشلك معًا 

دورة تدريبية أكرث مشولًا.

امجلهور املسهتدف

املواد املوجودة يف مجموعة األدوات هذه معدة ألغراض قراءهتا 
واستخدامها من قبل املدربني اإلعالميني الذين يمتتعون خبربة 

يف حمك القطاع األمين وإصالحه.

امجلهور املسهتدف من الدورة التدريبية حبد ذاهتا مه بالدرجة 
توسيع  ميكن  أنه  إال  واحملررين/املنتجني،  الصحفيون  األوىل 
مهنة  العاملني يف  من  لتمشل غريمه  أيضًا  املسهتدفني  دائرة 

اإلعالم.

يبدي مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة 
إستعداده لدمع املدربني، الصحفيني واحملررين /املنتجني 
املهمتني باحلصول عىل نسخ من مجموعة األدوات التدريبية أو 

املشورة عىل كيفية استخدامها.
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مكا هو مبني أعاله، فإنه من املمكن استخدام هذه اجللسة جكلسة 
القطاع  وحمك  املعلومات  إىل  الوصول  حول  منفصلة  تدريبية 
األمين أو جكزء من دورة تدريبية شاملة، ويه دور اإلعالم يف 

حمك القطاع األمين.

هيلكية اجللسة
تتكون هذه اجللسة التدريبية من العنارص التالية:

مقدمة: ُتبني أهداف التعمل واألسئلة اليت جيب الرتكزي   .1
علهيا خالل اجللسة. مكا ُتبني المتارين ومراجع املدرب 

املستخدمة يف اجللسة.

خطة اجللسة: تقدم حملة شاملة عن اجللسة، وتوجه   .2
املدرب وتساعده عىل استيعاب ماهية اجللسة برسعة. 
مكا ميكن االستعانة هبا أيضًا مكرجع رسيع ملساعدة 
املدرب عىل ضبط إيقاع اجللسة من حيث تنظمي األنشطة 

والتوقيت خالل التدريب.

وصف األنشطة: هذا اجلزء ُيبني عىل حنو أكرث تفصيلًا   .3
كيفية تنفيذ األنشطة الواردة يف خطة اجللسة لك نشاط 

عىل حدة.

ُتوّزع عىل املشاركني خالل تنفيذ األنشطة  المتارين:   .4
أثناء اجللسات، وميكن تصوير نسخ مهنا بهسولة وقد 

تتضمن المتارين ما ييل:

أوراق معل حتتوي عىل مهام يؤدهيا املشاركون  	

نسخ ورقية من عروض بصيغة الباور بوينت  	

ملخصات لملعلومات الرئيسية  	

منشورات/إصدارات  	

ُتقدم معلومات مساندة لملدرب، مكا  مراجع املدرب:   .5
بإعداد  لملدرب  تحمس  األسئلة  من  مجموعات  تقدم 
أنشطته اخلاصة املصممة لتتالءم مع طبيعة واحتياجات 

البلد. وقد تتضمن هذه املراجع ما ييل:

ملخصات للتجارب واملامرسات الدولية الُفضىل  	

مجموعات من األسئلة يمت من خالهلا إعداد مترين   	
يتالءم وطبيعة البلد واحتياجاته 

أمثلة عىل األنشطة احمللولة  	

بالرتتيب  تستخدم  هذه اجللسة حبيث  أنشطة  لقد مت تصممي 
املقرتح يف خطة اجللسة وغالبًا ما يعمتد لك مترين عىل المترين 
الذي يسبقه. وعىل أي حال، متثل اجللسات مرجعًا ميكن لملدرب 
تغيريه وتعديله وفق ما يراه مناسبًا. وعىل املدرب أن يقوم بتعديل 
اجللسات بالمتايش مع األهداف اليت يسىع إىل حتقيقها، البيئة 
الثقافية/اإلقلميية اليت جيري التدريب فهيا، ووفقًا الحتياجات 

وقدرات املشاركني.

ملاذا يعد الوصول إىل املعلومات هامًا للصحفيني؟

تعترب املشاركة العامة لملواطنني عنرصا أساسيا يف الدول 
من  املواطنني  متكن  إذ  اجليدة،  الدميقراطية  النظم   ذات 
صنع  معلية  خاصة  القرار  صنع  معلية  يف  املسامهة 
السياسات اليت تؤثر عىل حياهتم. وتلعب وسائل اإلعالم 

دورا هاما يف تهسيل وصول املواطنني إىل املعلومات.

إن احلصول عىل املعلومات حق تكفله املعاهدات واملواثيق 
الدولية حلقوق اإلنسان. وإىل يومنا هذا، قامت أكرث من 90 
دولة حول العامل بتبين قوانني الوصول إىل املعلومات. ومن 
حيث املبدأ، تعمل هذه القوانني عىل تنظمي وصول املواطنني 
واملستندات  الوثائق  أشاكل  مجيع  إىل  اإلعالم  ووسائل 
القطاع  ومؤسسات  العامة  العيائت  عهدة  يف  املوجودة 

األمين. 

بفرض  الغالب  الدول يف  تقوم  الواقع،  أرض  ومعليًا عىل 
املعلومات  إىل  الوصول  االستثناءات عىل حق  من  العديد 
اإلعالم يف  وسائل  وتلعب  القويم.  باألمن  تتعلق  ألسباب 
حبق  املواطنني  توعية  يف  رئيسيًا  دورًا  املامثلة  الظروف 
الوصول إىل املعلومات كأحد الضامنات ملجاهبة الرسية/

التكمت عىل املعلومات وإساءة استخدام السلطة.

كيفية استخدام اجللسة التدريبية
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أهداف التعمل
أهداف  فهم  املشاركني عىل  إىل مساعدة  اجللسة  هذه  هتدف 
وتركيبهتا  ومبادهئا  املعلومات،  إىل  بالوصول  املعنية  القوانني 
مبعرفة  أيضًا  لملشاركني  اجللسة  واحض، مكا تحمس  بشلك 
أفضل السبل لطلب احلصول عىل املعلومات املوجودة حبوزة 
اجلهات احلكومية وكيفية التعامل مع رفض السلطات اإلفصاح 
عن املعلومات لدوايع أمنية تتعلق باألمن القويم. تتضمن أهداف 

اجللسة ما ييل:

اخلاصة  الترشيعات  وتركيبة  مبادئ  أهداف،  فهم  •	
بالوصول إىل املعلومات

التعرف عىل األنمظة واآلليات الوطنية والدولية اخلاصة  •	
مؤسسات  حبوزة  املوجودة  املعلومات  إىل  بالوصول 

القطاع األمين

إدراك ماهية العقبات الرئيسية اليت تعيق الوصول إىل  •	
املعلومات املوجودة حبوزة مؤسسات القطاع األمين

التعرف عىل املعلومات اليت ميكن التحفظ علهيا وجحهبا  •	
عىل وجه مرشوع لدوايع تتعلق باألمن القويم

التعرف عىل سبل الوصول إىل املعلومات يف ظل غياب  •	
قانون شامل ينظم الوصول إىل املعلومات

تبادل اخلربات والتجارب حول املامرسات امليدانية وإجياد  •	
حلول لتطبيقها يف جمال معل املشاركني أنفهسم.

األسئلة املركزة
يمت تناول األسئلة التالية خالل أنشطة هذه اجللسة:

ما يه أهداف، مبادئ وتركيبة القوانني اخلاصة بالوصول  •	
إىل املعلومات؟

ما يه املعايري الدولية اخلاصة بالوصول إىل املعلومات؟ •	

ما يه االستثناءات اخلاصة بالوصول إىل املعلومات؟ •	

كيف ميكن احلصول عىل املعلومات يف ظل غياب قانون  •	
خاص بالوصول إىل املعلومات؟

كيف ميكن تطبيق املعلومات واملعرفة املكتسبة يف هذه  •	
اجللسة معليًا؟

اجللسة  األمين:  القطاع  وحمك  املعلومات  إىل  الوصول 
التدريبية

حملة عامة
خطة اجللسة 4: الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين

وصف األنشطة
المترين 4-1 اختبار حول الوصول إىل املعلومات

المترين 4-2 نخسة ورقية من عرض بصيغة الباور بوينت: الترشيعات اخلاصة بالوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين
المترين 4-3 قراءة ونقاش: حتليل القانون الوطين للوصول إىل املعلومات

المترين 4-4 سيناريوهات ونقاش: حاالت رفض اإلفصاح عن املعلومات لدوايع تتعلق باألمن القويم
المترين 4-5 ورقة معلومات: املبدأين التاسع والعارش من مسودة املبادئ املتعلقة باألمن القويم وحق اإلطالع اخلاصة مبؤسسة 

املجمتع املفتوح
المترين 4-6 ورقة معل: كيفية الوصول إىل املعلومات يف حال رفض اإلفصاح عهنا

المترين 4-7 ورقة معلومات: خيارات للوصول إىل املعلومات يف ظل غياب قانون خاص بالوصول إىل املعلومات و/أو يف حال 
رفض السلطات اإلفصاح عن املعلومات

مرجع املدرب 4-1 ورقة معلومات: املادة التاسعة عرشة من منوذج قانون حلرية املعلومات/القانون المنوذيج حلرية املعلومات 
)مقتطفات(

مرجع املدرب 4-2 ورقة إجابات: إجابات لالختبارين الَقبيل والبعدي. 
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سة
جلل

خطة ا

ين
مك القطاع األم

ىل املعلومات وح
صول إ

الو

أهداف التعمل
يل:

سيمتكن املشاركون مما ي
ىل املعلومات

صول إ
صة بالو

خلا
رشيعات ا

فهم أهداف ومبادئ وهيلكية الت
 -1

ين
حبوزة مؤسسات القطاع األم

ىل املعلومات املوجودة 
صول إ

مظة واآلليات الدولية والوطنية للو
فهم األن

 -2
ين

حبوزة مؤسسات القطاع األم
ىل املعلومات املوجودة 

صول إ
يت تعيق الو

إدراك ماهية العقبات الرئيسية ال
 -3

يم
يع تتعلق باألمن القو

رشوع لدوا
ىل وجه م

جحهبا ع
يت ميكن التحفظ علهيا و

ىل املعلومات ال
التعرف ع

 -4
ىل املعلومات

صول إ
يف ظل غياب قانون شامل ينظم الو

ىل املعلومات 
صول إ

ىل سبل الو
التعرف ع

 -5
هسم

معل املشاركني أنف
جمال 

يف 
جياد حلول لتطبيقها 

خلربات والتجارب حول املامرسات والتجارب امليدانية وإ
تبادل ا

 -6

يت سيمت 
ضيع ال

املوا
تناوهلا

ىل املعلومات
صول إ

صة بالو
خلا

املعايري الدولية ا
 	

ىل املعلومات
صول إ

ين للو
بنية القانون الوط

 	
ىل املعلومات

صول وسائل اإلعالم إ
حلاالت االستثنائية لو

ا
 	

يم
يع تتعلق باألمن القو

رشوع لدوا
ىل وجه م

جحهبا ع
يت ميكن التحفظ علهيا و

املعلومات ال
 	

ىل املعلومات
صول إ

يف ظل غياب قانون ينظم الو
ىل املعلومات 

صول ع
حل

سبل ا
 	

جللسة
يف هذه ا

يل لملعلومات واملعرفة املكتسبة 
التطبيق العم

 	

الوقت
240 دقيقة )مع االسرتاحات(

شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

1
10 دقائق

يل 
مقدمة واختبار قب

ىل 
صول إ

حول الو
املعلومات

مكلها
املدرب متحدثًا مع املجموعة بأ

مك 
ىل املعلومات وح

صول إ
مترين 4-1 اختبار: الو

ال
ين

القطاع األم

-
جيب الرتكزي علهيا 

يت 
مهيهتا، األسئلة ال

جللسة )أ
حملة عامة عن ا

يقوم املدرب بتقدمي 
لك 

ىل 
مترين 4-1 ع

يت يمت تناوهلا، األنشطة والتوقيت(. يقوم املدرب بعدها بتوزيع ال
وال

صري لتقيمي مدى 
مشارك من املشاركني، حيث يستخدم هذا المترين اكختبار معياري ق

جلعلهم 
ىل املعلومات و

صول إ
ضايا املتعلقة بالو

املعرفة املسبقة لملشاركني وإدراكهم للق
جللسة. )سيمت استخدام هذا االختبار نفسه مرة أخرى، لكن 

حمتوى ا
ىل 

يركزون ع
جللسة 

يف هناية ا
كأداة تقيمي ملا يتعمله املشاركون بعد اكتساهبم لملعلومات، وذلك الحقًا 

لك املشاركني. ال يقوم املدرب مبناقشة 
جبمع االختبارات من 

يف النشاط 7(. يقوم املدرب 
يف 

س االختبار 
يف هذه املرحلة بل يبني لملشاركني أهنم سيجرون نف

إجابات االختبار 
جللسة.

جللسة التدريبية وأن هذه األسئلة ستمت اإلجابة علهيا أثناء سري ا
هناية ا
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ين
مك القطاع األم

ىل املعلومات وح
صول إ

الو

شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

2
30 دقيقة

رشيعات 
ش: ت

نقا
ىل 

صول إ
الو

املعلومات: أهدافها، 
حلاالت 

مبادهئا وا
االستثنائية 

مجموعة 
لك 

صني ل
خش

مجموعات مكونة من 
مجموعات ثنائية(

(

ىل 
معال ومالحظات املجموعات املختارة ع

ض أ
عر

املجموعة اكملًة
لوح قالب

اهلدف 1
يه املبادئ واألهداف 

مه ما 
يطلب املدرب من املشاركني أن يناقشوا حسب اعتقاد

مضن املجموعات املكونة من 
ىل املعلومات وذلك 

صول إ
رشيعات الو

الرئيسية لت
ىل لوح قالب:

صني. يقوم املدرب بكتابة العناوين الرئيسية الثالثة التالية ع
خش

األهداف
 	

املبادئ
 	

حلاالت االستثنائية
ا

 	
مكلها. 

ىل املجموعة بأ
معاهلم ومالحظاهتم ع

جئ أ
ض نتا

يطلب املدرب من املجموعات عر
لك عنوان من العناوين الرئيسية. وميكن 

حتت 
يقوم املدرب بكتابة نقاطهم الرئيسية 

مكا 
هسم. 

يف املجموعات أن يفعلوا ذلك بأنف
لملدرب بدلًا من ذلك أن يطلب من املشاركني 

مه.
يت يطرحها زمالؤ

ىل النقاط ال
ىل التعليق ع

يدعو املدرب املشاركني إ

3
20 دقيقة

صيغة 
ض ب

عر
الباور بوينت: 

ىل 
صول إ

قانون الو
مك 

املعلومات وح
ين

القطاع األم

مكلها
املدرب متحدثُا مع املجموعة بأ

ض الباور بوينت:  
خسة ورقية من عر

مترين 4-2 ن
ال

ين
مك القطاع األم

ىل املعلومات وح
صول إ

قانون الو
مكبيوتر وبروجكتور

األهداف 3-1
مك 

ىل املعلومات وح
صول إ

ضوع قانون الو
ض باور بوينت يتناول مو

يقدم املدرب عر
حض 

ض سيو
حض املدرب لملشاركني أن هذا العر

مترين 4-2(. يو
ين )ال

القطاع األم
جشع املدرب 

ض، ي
ين أعاله. خالل العر

يف النشاط الثا
يت متت مناقشهتا 

النقاط ال
ىل طرح أسئلة وإبداء مالحظاهتم.

مكلها ع
املشاركني من املجموعة بأ

4اسرتاحة
60 دقيقة

ش: 
قراءة ونقا

حتليل القانون 
ىل 

صول إ
ين للو

الوط
املعلومات

صغرية
مجموعات 

ىل 
معال ومالحظات املجموعات املختارة ع

ض أ
عر

املجموعة اكملًة
ين 

حتليل القانون الوط
ش: 

مترين 4-3  قراءة ونقا
ال

ىل املعلومات
صول إ

للو
ىل املعلومات أو 

صول إ
ين للو

خسة من القانون الوط
ن

حلرية املعلومات/
رش من منوذج قانون 

املادة التاسعة ع
حلرية املعلومات

يج 
القانون المنوذ

مرجع املدرب 4-1 ورقة معلومات: املادة التاسعة 
حلرية املعلومات 

يج 
رشة من القانون المنوذ

ع
)مقتطفات(

اهلدف 2-1
صول 

ين للو
صوير عدة نسخ من القانون الوط

أثناء اإلعداد للتدريب، يقوم املدرب بت
يف حال مل يكن هذا القانون موجودًا، بإماكن املدرب االستعانة باملادة 

ىل املعلومات. 
إ

يج 
حلرية املعلومات. الرابط هلذا القانون المنوذ

يج 
رش من القانون المنوذ

التاسعة ع
يف مرجع املدرب 1-4.

متوافر 
صول 

ين للو
يف القانون الوط

مترين 4-3( للبحث 
مجموعة عددًا من األسئلة )ال

لك 
ىق 

تتل
ىل املجموعة 

معلها ومالحظاهتا ع
جئ 

ض نتا
صغرية بعر

ىل املعلومات. تقوم املجموعات ال
إ

اكملًة.
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ين
مك القطاع األم

ىل املعلومات وح
صول إ

الو

شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

5
50 دقيقة

ش: 
سيناريوهات ونقا
حاالت استثنائية 

ىل 
صول إ

للو
يع 

املعلومات لدوا
يم

تتعلق باألمن القو

صغرية
مجموعات 

ىل 
معال ومالحظات املجموعات املختارة ع

ض أ
عر

املجموعة اكملًة
ض 

ش: حاالت رف
مترين 4-4 سيناريوهات ونقا

ال
يم

يع تتعلق باألمن القو
صاح عن املعلومات لدوا

اإلف
مترين 4-5 ورقة معلومات: املبدأين التاسع 

ال
يم وحق 

رش من مسودة مبادئ األمن القو
والعا

صة مبؤسسة املجمتع 
خلا

ىل املعلومات ا
اإلطالع ع

املفتوح

اهلدفني 4-3
مجموعة. يقوم 

لك 
مترين 4-4 إلعطاء سيناريو واحد ل

يقوم املدرب باستخدام ال
ىل األسئلة الثالث 

مجموعاهتم واإلجابة ع
مضن 

املشاركون بقراءة السيناريوهات 
ىل املجموعة اكملًة.

ضها ع
يف المترين، مث يقومون مبناقشة إجاباهتم وعر

املوجودة 
حيتوي 

مجموعة. 
لك 

ىل 
خسة واحدة من المترين 4-5 ع

بعد ذلك، يقوم املدرب بتوزيع ن
يم وحق اإلطالع 

رش من مسودة مبادئ األمن القو
ىل املبدأين التاسع والعا

هذا المترين ع
يت ميكن التحفظ علهيا 

صة مبؤسسة املجمتع املفتوح: "املعلومات ال
خلا

ىل املعلومات ا
ع

صاح 
جيب اإلف

يت 
يم، واملعلومات ال

يع تتعلق باألمن القو
رشوع لدوا

ىل وجه م
جحهبا ع

و
مجموعته ويقومون بقراءة مسودة املبادئ الواردة 

مضن 
لك 

عهنا". يعمل املشاركون 
يف 

صاح عن الوثائق املذكورة 
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صول 
حل

صحفيون من خالهلا ا
يت يستطيع ال

ض الطرق املمكنة ال
ىل بع
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4-2(. يقوم بعدها املدرب بتلخي
ص هذه املعلومات من املشاركني.

جيوز لملدرب أن يقرر بأن يستخل
املشاركون. 
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يت أداها املشاركون 
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يقوم املدرب بتوزيع نف
جياز ما تعمله املشاركون بعد اكتساهبم لملعلومات. بعد أن يهني 
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جيوز لملدرب أن يقرر بأن يستخل
املشاركون. 

اجللسة  أعاله يف خطة  الواردة  األنشطة  اجلزء  هذا  يوحض 
الرابعة عىل حنو أكرث تفصيلًا.

النشاط األول. مقدمة
يوحض املدرب لملجموعة اكملًة أمهية استيعاب مفهوم الوصول 
إىل املعلومات وما تشلكه معرفة مبادئ ومعايري الوصول إىل 
املعلومات من أمهية هلم مكزاولني ملهنة اإلعالم ميارسون دورًا 
رقابيًا عىل القطاع األمين. بعد ذلك، ميكن لملدرب استخدام 
األسئلة اليت جيب الرتكزي علهيا والواردة يف الصفحة 8 من 
يقوم  وأخريًا  اجللسة.  حمتوى  وتأطري  لتلخيص  الدليل  هذا 
سينفذها  اليت  األنشطة  نوع  عن  عامة  حملة  بتقدمي  املدرب 

املشاركون والتوقيت املتبع خالل اليوم التدرييب.

يقوم املدرب بعدها بتوزيع المترين 4-1 عىل لك مشارك من 
املشاركني، وهو عبارة عن اختبار معياري قصري لتقيمي مدى 
املعرفة املسبقة لملشاركني وإدراكهم للقضايا املتعلقة بالوصول 
بعد  اجللسة.  حمتوى  عىل  يركزون  وجلعلهم  املعلومات  إىل 
االنهتاء من تأدية االختبار، يقوم املدرب جبمع االختبارات من 
لك املشاركني. ال يقوم املدرب مبناقشة إجابات االختبار يف 
هذه املرحلة بل يبني لملشاركني أهنم سيجرون نفس االختبار 
يف هناية اجللسة التدريبية، مما سيحمس بتقيمي ما يكتسبوه 

من معلومات.

املواد:

• المترين 4-1: اختبار: الوصول إىل املعلومات وحمك 	
القطاع األمين

إعداد جدول أمعال  لملدرب  ميكن  بديل مقرتح:  نشاط  •♣
)أجندة( لليوم بناًء عىل خطة اجللسة وأن يقوم بتوزيع نسخ 

مهنا ومناقشهتا مع املشاركني.

النشاط الثاين: نقاش: :ترشيعات الوصول 
إىل املعلومات: أهدافها، مبادهئا واحلاالت 

االستثنائية
النشاط الثاين عبارة عن نقاش يمت مضن مجموعات مكونة من 
خشصني. يحمس هذا النشاط لملشاركني بأن يركزوا اهمتامهم 
خرباهتم  عن  بالتحدث  يبادروا  وأن  اجللسة،  موضوع  عىل 
جيب  أنه  يرون  ما  املشاركون  يناقش  اخلاصة.  وجتارهبم 

باعتقادمه أن يشلك املبادئ، األهداف واحلاالت االستثنائية يف 
قانون الوصول إىل املعلومات.

يقوم املدرب بكتابة العناوين الرئيسية الثالثة التالية عىل لوح 
قالب

• األهداف	

• املبادئ	

• احلاالت االستثنائية	

يطلب املدرب من املشاركني عرض نتاجئ أمعاهلم ومالحظاهتم 
عىل املجموعة بأمكلها. يقوم املدرب بكتابة النقاط الرئيسية حتت 
لك عنوان من العناوين الرئيسية اليت تندرج مضهنا، وميكنه 

بدلًا من ذلك أن يطلب من املشاركني أن يفعلوا ذلك بأنفهسم.

املواد:

• لوح قالب	

النشاط الثالث: عرض بصيغة الباور بوينت: 
قانون الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع 

األمين
حول  بوينت  الباور  بصيغة  عرض  عن  عبارة  النشاط  هذا 
موضوع قانون الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين. 
ومكا هو احلال يف مجيع عروض الباور بوينت يف اجللسات 
التدريبية، فإنه من املفضل أن يستعني املدرب بأقل عدد مكن من 
رشاحئ العرض، أن يستخدم الصور، وأن حيث املتدربني عىل 
املشاركة من خالل توجيه أسئلة إلهيم وتجشيعهم عىل طرح 
أسئلة. يستطيع املدرب أن يوزع نسخ ورقية من العرض عىل 
املشاركني )المترين 4-2(. ميكن توزيع هذه النسخ قبل بداية 
العرض أو بعد انهتائه. مكا ميكن لملدرب أيضًا أن يطلب من 
املشاركني مناقشة مسألة أو سؤال ما مضن مجموعات مكونة 

من خشصني قبل أن يطلب احلصول عىل إجابة.

املواد:

• المترين 4-2: نخسة ورقية من عرض الباور بوينت: 	
القطاع  وحمك  املعلومات  إىل  الوصول  ترشيعات 

األمين

• مكبيوتر وبروجكتور	

وصف األنشطة
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النشاط الرابع: قراءة ونقاش: حتليل القانون 
الوطين للوصول إىل املعلومات

يحمس هذا النشاط لملشاركني بالتعرف عىل القانون الوطين 
للوصول إىل املعلومات.

يمت تقسمي املشاركني إىل مجموعات صغرية )عىل سبيل املثال، 
مجموعات مكونة من ثالثة أخشاص( وتتلىق لك مجموعة نخسة 
واحدة من القانون الوطين للوصول إىل املعلومات ومجموعة من 
األسئلة )المترين 4-3(. يقوم املشاركون مضن املجموعات 
البعض من خالل تصفح  األسئلة مع بعضهم  باإلجابة عىل 
القانون. هناك ثالث مجموعات من األسئلة حول القوانني )إذا 
اكن هنالك أكرث من ثالث مجموعات من املشاركني، باستطاعة 
املدرب عندها أن يعيط بعض املجموعات األسئلة نفهسا اليت 
بإدارة  املدرب  يقوم  أخرى(.  مجموعات  أو  ملجموعة  يعطهيا 
وتنظمي اإلجابات حبيث يضمن أهنا تغيط مجموعات األسئلة 

الثالث.

يرى  اليت  األوىل  املرة  تكون  قد  هذه  أن  االعتبار  بعني  ُيأخذ 
فهيا املشاركون القانون. جيب تزويد لك مشارك من املشاركني 
بعد  املمكن  ومن  النشاط.  هذا  القانون يف هناية  من  بنخسة 
نقدية  تعليقات  أو  مالحظات  أية  إبداء  عىل  تجشيعهم  ذلك 
خشصية وختصيص الوقت الالزم لذلك. جيب عىل املدرب قبل 
بدء اجللسة اإلعداد هلذا النشاط من خالل اإلجابة عىل مجيع 

األسئلة الواردة يف المترين 4-3 بنفسه.

املعلومات،  إىل  للوصول  قانون  للدولة  يكن  مل  إذا  مالحظة: 
القانون  من   التاسعة عرش  باملادة  االستعانة  املدرب  بإماكن 
المنوذيج  القانون  هلذا  الرابط  املعلومات.  حلرية  المنوذيج 
متوافر يف مرجع املدرب 4-1. حيتوي هذا املرجع أيضًا عىل 
إجابات عىل األسئلة املوجودة يف المترين 4-3 بالمتايش مع 

املادة التاسعة عرش من القانون المنوذيج حلرية املعلومات.

املواد:

• نسخ من القانون الوطين للوصول إىل املعلومات	

• المترين 4-3: قراءة ونقاش: حتليل القانون الوطين 	
للوصول إىل املعلومات

• مرجع املدرب 4-1: ورقة معلومات: املادة التاسعة 	
املعلومات  حلرية  المنوذيج  القانون  من  عرشة 

)مقتطفات(

النشاط اخلامس: سيناريوهات ونقاش: حاالت 
استثنائية للوصول إىل املعلومات لدوايع 

تتعلق باألمن القويم
بطبيعة  معرفهتم  بتعزيز  لملشاركني  النشاط  هذا  يحمس 
الوثائق املوجودة حبوزة مؤسسات القطاع األمين واليت ميكن 
للصحفيني السيع للحصول علهيا. مكا يحمس هلم هذا النشاط 
املعلومات،  إىل  للوصول  االستثنائية  احلاالت  مبعرفة  أيضًا 
ونوعية املعلومات اليت ميكن لملسؤولني العاملني يف مؤسسات 
تتعلق  لدوايع  علهيا  اإلطالع  وحظر  األمين جحهبا  القطاع 

باألمن القويم.

لك  ويعيط  مجموعات  ثالث  إىل  املشاركني  املدرب  يقسم 
يف  املوجودة  الثالث  السيناريوهات  من  سيناريو  مجموعة 
وجتيب  السيناريو  بقراءة  تقوم لك مجموعة   .4-4 المترين 
عىل األسئلة الثالث الواردة يف المترين، مث تعرض املجموعات 

إجاباهتا عىل املجموعة اكملًة.

يقوم املدرب بعدها بتوزيع نسخ ورقية من المترين 4-5 والذي 
حيتوي عىل املبدأين التاسع والعارش من مسودة مبادئ األمن 
القويم وحق اإلطالع عىل املعلومات اخلاصة مبؤسسة املجمتع 

املفتوح. ويوفر هذا املرجع نوعني من املعلومات:

التحفظ علهيا وجحهبا عىل وجه ( أ) املعلومات اليت ميكن 
مرشوع لدوايع تتعلق باألمن القويم

أنواع املعلومات اليت محتل قرينة قوية لصاحل اإلفصاح( ب)

 5-4 المترين  بقراءة  املجموعات  مضن  املشاركون  يقوم 
املذكورة يف  الوثائق  باإلماكن جحب  اكن  إذا  ما  ويناقشون 

المترين 4-4 عىل وجه مرشوع أم ال.

املجموعة  عىل  املختارة  املجموعات  أمعال  نتاجئ  عرض  يمت 
اكملًة.

املواد:

• رفض 	 حاالت  ونقاش:  سيناريوهات   :4-4 المترين 
اإلفصاح عن املعلومات لدوايع تتعلق باألمن القويم

• المترين 4-5: ورقة معلومات: املبدأين التاسع والعارش 	
من مسودة مبادئ األمن القويم وحق اإلطالع عىل 

املعلومات اخلاصة مبؤسسة املجمتع املفتوح
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النشاط السادس: نقاش:  كيفية الوصول إىل 
املعلومات يف حال رفض اإلفصاح عهنا

عىل  كيفية حصوهلم  ببحث  لملشاركني  النشاط  هذا  يحمس 
املعلومات يف ظل غياب قانون ينظم العملية أو يف حال رفض 

السلطات اإلفصاح عهنا.

ويوزع عىل  املشاركني إىل مجموعات صغرية  املدرب  يقسم 
لك مجموعة نخسة واحدة من المترين 4-6. يطلب المترين 
4-6 من املشاركني أن يناقشوا مع بعضهم البعض ويذكروا 
ثالثة طرق ممكنة للوصول إىل املعلومات يف ظل غياب قانون 
وصول إىل املعلومات و/أو يف حال رفض السلطات اإلفصاح 
عن املعلومات لدوايع تتعلق باألمن القويم. يقوم املشاركون 
بتقدمي أمثلة إذا أمكن ذلك، مث تقوم املجموعات الصغرية بعرض 

أمعاهلا ومالحظاهتا عىل املجموعة بأمكلها.

بعد ذلك، يطلب املدرب من املشاركني أن يشلكوا مجموعاهتم 
المترين  املدرب  يوزع  األمر.  لزم  إذا  أخرى  مرة  الصغرية 
المترين  يقدم  حيث  املشاركني،  من  مشارك  لك  عىل   7-4
أمثلة عىل بعض الطرق املمكنة اليت يستطيع الصحفيون من 
املعلومات عند رفض اإلفصاح عهنا.  خالهلا احلصول عىل 
يقوم املشاركون بقراءة المترين ومن مث يناقشون مع بعضهم 
البعض أي من هذه احللول املقرتحة يصلح يف بلدمه وكيفية 
استخدامهم هذه النقاط إىل جانب النقاط اليت طرحوها من 
قبل لتحسني وصوهلم إىل املعلومات. تقوم املجموعات الصغرية 

بعدها مرة أخرى بعرض أمعاهلا عىل املجموعة اكملًة.

املواد:

• بطاقات فارغة	

• إىل 	 الوصول  كيفية  معل:   ورقة   :6-4 المترين 
إىل  الوصول  ينظم  قانون  غياب  ظل  املعلومات يف 

املعلومات

• عىل 	 احلصول  معلومات:   ورقة   :7-4 المترين 
املعلومات يف ظل غياب قانون الوصول إىل املعلومات 

و/أو يف حال رفض السلطات اإلفصاح عهنا

النشاط السابع: ختام، تلخيص لألفاكر 
الرئيسية واختبار هنايئ/بعدي للوصول إىل 

املعلومات
يقوم املدرب بتوزيع نفس االختبارات اليت أداها املشاركون يف 
النشاط األول. هيدف االختبار هذه املرة ألن يقمي بإجياز ما تعمله 
املشاركون بعد اكتساهبم لملعلومات. بعد أن يهني املشاركون 
االختبار، يستطيع املدرب أن يفحص ما إذا اكن املشاركون قد 

غريوا إجاباهتم عن تلك اليت وضعوها يف االختبار التجرييب/
الصحيحة.  اإلجابات  املشاركني  بإعطاء  أيضًا  ويقوم  الَقبيل 
)اإلجابات الصحيحة عىل أسئلة االختبار متوافرة لملدرب يف 

مرجع املدرب 2-4( 

يقوم املدرب بعد ذلك بتلخيص األنشطة اليت مت تناوهلا خالل 
اجللسة والنقاط واملعلومات الرئيسية اليت اكتسهبا املشاركون. 
يقوم املدرب بتلخيص املواضيع اليت تناولهتا اجللسة، ويمشل 

هذا امللخص ما ييل:

• تلخيص األنشطة اليت مت تناوهلا	

• اليت اكتسهبا 	 الرئيسية  النقاط واملعلومات  مناقشة 
املشاركون

• تقدمي حملة عامة عن املراجع اليت ميلكها الصحفيون 	
عرض  من  ورقية  نخسة  املثال:  سبيل  )عىل  اآلن، 
الباور بوينت، نسخ من القانون الوطين للوصول إىل 
معلومات  ورقة  التاسعة عرشة،  املادة  أو  املعلومات 
اإلطالع  وحق  القويم  األمن  مبادئ  مسودة  حول 
عىل املعلومات، ورقة معلومات حول احلصول عىل 

املعلومات يف حاالت رفض اإلفصاح عهنا(.

وميكن لملدرب بدلًا من ذلك أن يستخلص هذه املعلومات من 
املشاركني. 

تقيمي ما تعمله املشاركون
يمت تقيمي ما تعمله املشاركون يف هذه اجللسة من خالل املقارنة 
ما بني االختبار املعياري التجرييب/القبيل والهنايئ/البعدي. يمت 
التقيمي أيضًا من خالل قيام املدرب بتقيمي مستوى إجنازات 
وأداء املشاركني يف األنشطة الرابع واخلامس والسادس. قد 
خيتار املدرب بأن يقوم بذلك من خالل تقيمي ما إذا اكن أداء 

املشاركني لملهام مرضيًا أم ال.
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مترين 1-4
اختبار: احلصول عىل املعلومات وحمك القطاع األمين

يف النشاط 2، جييب املشاركون عن االختبار القبيل املتعلق باحلق يف الوصول اىل املعلومات وحمك القطاع األمين. وسيمت أخذ 
هذا االحتبار مرة أخرى يف هناية اجللسة، خالل النشاط 7.

االمس:

هل يوجد قانون ينظم معلية احلصول عىل املعلومات يف بلدك؟   -1
نعم أ( 

نعم، لكنه قدمي وباِل ب( 
ال، يوجد مسودة قانون فقط ج( 

ال يوجد قانون وال مسودة قانون د( 

اإلجابة بعد اجللسةاإلجابة قبل اجللسة

هل يتضمن دستور بلدك حق احلصول عىل املعلومة؟   -2
نعم أ( 

نعم،  يف املادة األوىل من الدستور  ب( 
نعم، يف املادة )19( من الدستور ج( 

ال د( 

اإلجابة بعد اجللسةاإلجابة قبل اجللسة

حسب املعايري الدولية، مينح حق احلصول عىل املعلومة لـ:   -3
موظيف املؤسسات احلكومية فقط أ( 

الصحفيني فقط ب( 
مجيع املواطنني املقميني يف البلد حيث ينطبق القانون ج( 

مجيع املواطنني دون استثناء د( 

اإلجابة بعد اجللسةاإلجابة قبل اجللسة



Social media and security sector governance (SSG)

19

أداة 4: الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني

© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة، 2012

حسب املعايري الدولية، ينطبق حق احلصول عىل املعلومة عىل:  -4
املؤسسات العامة فقط باستثناء مجيع املؤسسات األمنية  أ( 

املؤسسات العامة والرشطة، دون اجليش واملخابرات ب( 
املؤسسات العامة مبا يف ذلك الرشطة واجليش دون املخابرات ج( 

املؤسسات العامة مبا يف ذلك الرشطة، واجليش، واملخابرات د( 

اإلجابة بعد اجللسةاإلجابة قبل اجللسة

إجراءات احلصول عىل املعلومة تتطلب ما ييل:   -5
يدفع املتقدم رمسًا أ( 

يدفع املتقدم رمسًا ُيرد له يف حال عدم إجياد املعلومة ب( 
مبدئيًا، ال يدفع املتقدم رمسًا حىت جيد املعلومة ج( 

مبدئيًا، ال تدفع أية رسوم د( 

اإلجابة بعد اجللسةاإلجابة قبل اجللسة

ينطبق واجب املؤسسات العامة يف نرش املعلومة عىل:   -6
يف حال طلب حمدد يتقدم فيه مواطن  أ( 

بشلك دامئ ب( 
يف حال وجود حتقيق قام فيه قايض فقط  ج( 

عند  بداية وهناية حقبة احلكومة د( 

اإلجابة بعد اجللسةاإلجابة قبل اجللسة

ُيستثىن األمن القويم  من حق احلصول عىل املعلومات     -7
يف أوقات الرصاع فقط  أ( 

حتت مجيع الظروف ب( 
حتت ظروف حمددة جيدًا وحمدودة جدًا فقط ج( 

ال يوجد أي ظرف يستثىن فيه األمن القويم من ذلك. د( 

اإلجابة بعد اجللسةاإلجابة قبل اجللسة

مترين 4-1 )تمكلة(
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املفوض العام لملعلومات هو:   -8
موظف حكويم مسؤول عن معاجلة الطلبات اخلاصة يف احلصول عىل معلومات. أ( 

جهاز مستقل مسؤول عن متابعة تطبيق القانون. ب( 
عضو برملاين منتخب وخمتص يف الشؤون اإلعالمية.  ج( 

قايض يعمل يف حممكة إدارية.  د( 

اإلجابة بعد اجللسةاإلجابة قبل اجللسة

يف حال رفض طلب احلصول عىل معلومة، ينبيغ عىل الصحفيني واملواطنني:   -9
التنازل عن طلهبم ألن القرار غري قابل لإللغاء.  أ( 

اإلعرتاض عىل القرار أمام مفوض اإلعالم أو احملمكة. ب( 
اإلعرتاض عىل القرار أمام احملمكة ومن مث أمام مفوض اإلعالم.  ج( 

ال ميكن اإلعرتاض عىل القرار، لكن ميكن تقدمي طلب جديد بعد مرور سنتني عىل الطلب القدمي.  د( 

اإلجابة بعد اجللسةاإلجابة قبل اجللسة

10-  ُيقصد باحلكومة املفتوحة ما ييل: 
أن تكون مباين احلكومة مفتوحة أمام الناس طوال اليوم عىل مدار األسبوع.  أ( 

أن تنرش أجهزة احلكومة مبا فهيا مؤسسات القطاع األمين أكرب قدر ممكن من املعلومات ليطلع علهيا امجلهور. ب( 
أن تنرش أجهزة احلكومة باستثناء مؤسسات القطاع األمين أكرب قدر ممكن من املعلومات ليطلع علهيا امجلهور. ج( 

أن يشارك عىل األقل مواطن واحد وحصيف واحد يف إجمتاعات احلكومة. د( 

اإلجابة بعد اجللسةاإلجابة قبل اجللسة

مترين 4-1 )تمكلة(
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الحكم الرشيد في القطاع األمني والحق في الحصول عمى 
المعمومات

ي الحصول عمى المعمومات مهم من أجل تعزيز الحكم لماذا يعتبر الحق ف
الرشيد في القطاع األمني؟

 
األمني القطاع مؤسسات في واالستجابة والمحاسبة، الشفافية، تعزيز •
والفساد والسرية الشفافية بعدم المتعمقة الممارسات مكافحة •
أمنيم عمى الحفاظ أجل من الصادرة والقرارات الوثائق إلى الوصول من المواطنين تمكين •
ومشارك واع   مجتمع خمق في المساىمة •
 ىذه تتخذىا التي لمسياسات دعمهمو فهمهم وتعزيز السمطات، في المواطنين ثقة زيادة •

السمطات
برأيك؟ أيضاً  وماذا ... •

نخسة ورقية من العرض التقدميي: ترشيع احلق يف الوصول اىل املعلومات وحمك القطاع األمين

توفر الرشاحئ التالية مثاال لعرض تقدميي هلذه اجللسة. وهذا املثال يتضمن احملاور األساسية اليت ختص ترشيع احلق يف 
الوصول اىل املعلومات وحمك القطاع األمين.

مترين 2-4
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2011القوانين واألنظمة والقرارات الوطنية الخاصة بحرية المعلومات، 

الشاملالوطنيالقانونسن تم      :غامق
الوطنياللوائحسنتم  :متوسط

قانونلسنحاليةمبادرات       :فاتح
نافذغيرقانونأوقانونيوجدال      :أبيض

ي الحصول عمى المعموماتالهدف من وجود قانون الحق ف

الحكومة تمتمكيا التي الوثائق عمى بالحصول حقيم المواطنين إعطاء •

القرارات اتخاذ عممية في الفاعمة المشاركة من المواطنين تمكين •

 الدولة في المسؤولة والييئات لألشخاص المواطنين محاسبة تعزيز •
والحكومة

مترين 4-2 )تمكلة(
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ي الحصول عمى المعموماتالمبادئ األساسية في قانون الحق ف

النطاق والتعريفات •
o مبدأ الحد األقصى من اإلفصاح
o  (بحيث يشمل الجيات شبو الخاصة وشبو اإلدارية)نطاق واسع لتطبيق القانون
o  تفوق قوانين الحق في الحصول عمى المعمومات عمى القوانين األخرى

االستثناءاتنطاق محدود من  •
بما في ذلك األشخاص ذوي )تسمح بحصول سريع عمى المعمومات، ودون تكمفة، ولكل فرد  إجراءات •

(اإلعاقة والمحرومون من الحرية
(وميام محددة لو تتعمق بتعزيز الشفافية والبت في الدعاوى القضائية)مستقل مفوض عام لممعمومات إيجاد  •
الحكومة المفتوحةتعزيز تبني الييئات العامة لمبدأ  •
(المبمغين)حماية المخبرين  •

ىيكمية قوانين الوصول إلى المعمومات

النطاق 
والتعريفات

إجراءات نطاق محدود من 
االستثناءات

حماية المخبرين

الحكومة 
حماية المخبرينالمفتوحة

المرجعية إلى الدستور

التفوق على القوانين األخرى

مبدأ الحد األقصى من اإلفصاح

تعريفات واضحة
 المعلومة
 الهيئات العامة

نطاق واسع للقانون

واجب الهيئات العامة بالنشر

واجب تنظيم اجتماعات عامة

حفظ الملفات

نوعية التقارير ودوريتها

الطلبات المكتوبة أو الشفهية

إطار زمني محدد للرد

مجانية المعلومة

واجب السلطات بالرد

األمن القومي،  تنفيذ القانون 
واإلجراءات القضائية

السياسة الخارجية والعالقات 
الدبلوماسية

الصحة والسالمة العامة

الخصوصية

البيئة

المصالح االقتصادية والمتعلقة 
بالعملة

الحق في االستئناف

المفوض العام 
للمعلومات

استقاللية تامة

تعزيز الشفافية

البت في الدعاوى القضائية

القدرة على التحقيق

تدريب الموظفين المسؤولين
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النطاق  والتعريفات

حرية المعموماتتضمن دستور في الالرجوع إلى مادة  :الدستورمن خالل  الترسيخ •

،"السجالت”، (تشمل األمن والدفاع وجيات إنفاذ القانون" )الييئات العامة" :التعريفات •

.، إلخ"الوزير"، "مفوض المعمومات" 

.شخص في الحصول عمى المعمومات بموجب القانون كلحقوق  حماية :الغاية من القانون •

يحدد القيود المفروضة عمى الحصول عمى الوثاائقالذي المبدأ  :الحد األقصى من اإلفصاح •

(.مثال أجزاء معينة من الوثيقة)القصوى  إلى حدود الضرورة 

.قانون الحق في الحصول عمى المعمومات عمى القوانين األخرى تفوق •

نطاق محدود من االستثناءات

(القضائية)األمن القومي، إنفاذ القانون والتحقيقات العدلية   •

ة والمتعمقة بالعممةالمصالح االقتصادي  •

والعالقات الدولية السياسة الخارجية  •

الصحة والسالمة العامة  •

الخصوصية  •

حماية البيئة  •

مترين 4-2 )تمكلة(
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إجراءات لتسهيل الحصول عمى المعمومات

وتكون إما مكتوبة أو شفيية :الطمبات  •

وعدم الرد بعد(. يوماً  15)الرد لتمقي أسرع وقت ممكن ومعقول  :اإلطار الزمني  •

(وىذا يفسح المجال إلجراءات االستئناف)انتياء المدة المحددة يعتبر رفضًا  

يكون ىناك أي رسوم من ناحية المبدأ، إال إذا كان طمب يجب أن ال :الرسوم  •

المعموماة يتطمب إجراء بحث خاص 

بناء عمى أسس قانونية االلتزام بالرفض :الرفض •

المفوض العام لممعمومات

الجيات التنفيذية استقاللية تامة عن  •

المفوض العام من خالل البرلمان أو تقترحو الحكومة ويصادق عمى تعيينو البرلمان تعيين •

استقاللية من حيث الموازنة •

تعزيز الشفافية •

عمى البت في الخالفات القدرة •

تحقيقية صالحيات •

مترين 4-2 )تمكلة(
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الحكومة المفتوحة

:تعزيز الحكومة المفتوحة، وبشكل أساسي من خالل: واجب الييئات العامة •

o حفظ وأرشفة الممفات.

o  بشكل استباقي نشر الوثائق والتقارير واألخبار.

o  ومؤتمرات صحفيةمفتوحة لمجميور تنظيم اجتماعات عامة.

o تدريب الموظفين المسؤولين عن تزويد المواطنين بالمعمومات.

(المبمغين)المخبرين  حماية

من الوجب توفير إجراءات لحماية األشخاص الذين يشيدون عماى •

.مخالفات أو حاالت فساد

مترين 4-2 )تمكلة(
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التي تكون في الغالب متاحة أنواع الوثائق

الوثائق التي تتعمق بوجود كل السمطات العسكرية والشرطية واألمنية واالستخباراتية، والجيات التاي •
تراقب عمييا 
القوانين والتشريعات التي تحكم عمل ىذه المؤسسات، والجيات التي تشرف عمييا، وتحقق معيا، •

والشرطة التي تقوم بميمات االعتقال في ىذه المؤسسات 
الموازنات اإلجمالية العامة ليذه المؤسسات •
دارة البنية التحتية، وتقارير التدقيق المتعمقة • العقود، وسياسات الشراء، وا 
بنود االتفاقيات الثناثية التي تبرميا الدولة حول شؤون تمس األمن القومي •
القرارات أو السياسات اليامة، بما في ذلك القرارات التي تخص القوات في الخارج •
أسماء الوحدات وقادتيا المتورطة في انتياكات خطيرة تمس حقوق اإلنسان، وىوية الضحايا، وتواريخ •

(إذا كان ليا عالقة)وأماكن وقوع االنتياكات وبقايا الجثث  
:Open Society’s Draft Principles of National Security and the Right to Information: المصدر

http://www.soros.org/initiatives/justice

األمنية التي تكون في الغالب ممنوعة النشر أنواع الوثائق

الخطط العسكرية واألمنية الحالية، والعمميات الجارية •
معمومات حول األسمحة، بما في ذلك البيانات التكنولوجية، وتصنيعيا وقدراتيا أو استخداميا •
إجراءات حماية البنى التحتية الحيوية •
جمع وطرقالمعمومات االستخبراتية، بما في ذلك جمع البيانات لتحميميا، والعمميات، والمصادر،  •

المعمومات االستخباراتية    
بسريةالمعمومات التي تزودىا دولة أجنبية أو منظمة دولية والتي من الواضح التعامل معيا  •
اإلتصاالت الدبموماسية •
  باألمن المتعلقة والعملياتالمعلومات المتعلقة بإجراءات التحقيق والنيابة، بما في ذلك العمليات اإلرهابية  •

القومي     

:Open Society’s Draft Principles of National Security and the Right to Information: المصاااااادر

http://www.soros.org/initiatives/justice

مترين 4-2 )تمكلة(
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المعاهدات والنصوص والوثائق المرجعية

19، المادة )1948)إعالن حقوق اإلنسان  :األمم المتحدة •

(2009)المعاىدة األوروبية بشأن الحصول عمى  الوثائق الرسمية  :مجمس أوروبا •

(1999) الكومنويمثمبادئ حرية المعمومات الخاصة بمجموعة  •

نموذج لقانون حرية المعمومات :19المادة  •

معايير دولية مرجعية حول

المعمومات األمن القومي والحق في الحصول عمى

بشأن األمن القومي وحرية التعبير عن الارأي والوصاول إلاى  مبادئ جوهانسبرغ •

19، المادة (1996)المعمومات 

• Open Society Institute   :مسودة المبادئ العالمية حول االمن القاومي والحاق فاي

(2012)الحصول عمى المعمومات  

مترين 4-2 )تمكلة(
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مترين 3-4
قراءة ومناقشة: حتليل القانون الوطين للحق يف الوصول اىل املعلومات

يستمل املشاركون نخسة من القانون الوطين للحق يف الوصول اىل املعلومات، ومجموعة من األسئلة للك مجموعة. )وهذا يستخدم 
يف النشاط 4(.

أسئلة املجموعة أ
النطاق والتعريفات  -1

اإلرساء من خالل الدستور  1-1
• هل يشري القانون إىل مادة يف الدستور )القانون األسايس(، تضمن حق الوصول إىل املعلومات؟	

مبدأ ״احلد األقىص لإلفصاح״  2-1
• هل يمشل القانون عىل مبدأ "احلد األقىص لإلفصاح"؟	

تعريف ‘املعلومة’ و‘اهليائت العامة’  3-1
• ما هو تعريف ‘املعلومة’ و‘اهليائت العامة’ وعالم يمشل؟	
• ما يه التعريفات األخرى ذات العالقة هبذا األمر؟	

إطار حمدود لالستثناءات  -2
• هل يعرض القانون قامئة لالستثناءات عىل احلق يف احلصول عىل املعلومات؟	
• ما يه هذه االستثناءات؟	
• عىل ماذا تمشل االستثناءات املرتبطة باألمن القويم؟	

أسئلة املجموعة ب
إجراءات تهسيل الوصول لملعلومات  -1

1-1 الطلب
• هل حيدد القانون إجراءات تقدمي الطلب؟	

1-2 اإلطار الزمين
• هل حيدد القانون اإلطار الزمين الذي جيب عىل املؤسسات العامة أن توفر املعلومة لطالهبا مضنه؟	

1-3 الرسوم
• هل حيدد القانون الرسوم اليت يتوجب عىل طالب املعلومة أن يدفعها؟	

1-4 املراجعة
• هل ينص القانون عىل آلية للطعن )االستئناف( عىل قرار رفض تزويد الطالب باملعلومة اليت طلهبا؟	

مفوض املعلومات  -2
• هل ينص القانون عىل استحداث منصب مفوض معلومات؟	
• هل يضمن القانون استقاللية املفوض العام؟ كيف؟	
• ما يه الواجبات اليت حيددها القانون ملفوض املعلومات؟	



Social media and security sector governance (SSG)

30

أداة 4: الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني

© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة، 2012

أسئلة املجموعة ج
تجشيع احلكومة املفتوحة  -1

1-1 ضابط املعلومات
• هل ينص القانون عىل تعيني ضابط لملعلومات؟	

1-2 حفظ الجسالت
• هل حيدد القانون الزتام املؤسسات العامة يف حفظ الجسالت؟	

1-3 االلزتام بالنرش
• ما يه أنواع الوثائق اليت يتوجب عىل املؤسسات العامة نرشها بانتظام؟	
• هل يذكر القانون الزتام املؤسسات العامة بعقد اجمتاعات مع امجلهور؟	

1-4 تدريب املسؤولني
• هل حيدد القانون الزتام املؤسسات العامة بتدريب مسؤولهيا عىل التعامل مع طلبات احلصول عىل املعلومات؟	

محاية املخربين  -2
• هل حيدد القانون إجراءات محلاية املخربين؟	

مترين 4-3 )تمكلة(
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مترين 4-4
سيناريوهات ونقاش: قرارات رفض اإلفصاح عن املعلومات حبجة األمن القويم

يف النشاط 5، يناقش املشاركون السيناريوهات التالية:

سيناريو 1

تريد، كصحيف، كتابة معود حول بعثة بلدك حلفظ السالم الدويل، وترغب حتديدًا يف الوصول إىل ملف املوازنة اخلاصة 
هبذه البعثة لتعرف عدد اجلنود الذين يتلقون رواتهبم من موازنة البعثة. وتريد التعرف أيضًا عىل هيلكية البعثة لتعرف 

أمساء املسؤولني الذين يرتأسون وحدات البعثة والوحدات املتفرعة عهنا. 

ومن أجل ذلك، مقت بزيارة املوظفة املختصة يف وزارة الشؤون اخلارجية، وطلبت مهنا تزويدك بالوثائق ذات الصلة.

• باعتقادك، ما يه الوثائق اليت سيحمس لك بالوصول إلهيا؟ 	

• ما يه الوثائق اليت حيمتل أن ختفهيا عنك املوظفة املختصة؟	

• ما يه احلجة اليت ستستخدمها للحصول عىل تلك الوثائق؟    	

سيناريو 2 

تريد، كصحيف، كتابة تقرير حول جهاز الرشطة يف بلدك، لذا ترغب يف احلصول عىل نخسة عن قانون الرشطة وأية 
وثائق ذات صلة توحض آليات املساءلة الداخلية يف الرشطة. مكا ترغب يف احلصول عىل االتفاقيات الثنائية اليت 

وقعها بلدك مع بلدان ماحنة رئيسية لتدريب جهاز الرشطة وتزويدها باملعدات.

ومن أجل ذلك، مقت بزيارة املوظفة املختصة يف وزارة الداخلية، وطلبت مهنا تزويدك بالوثائق ذات الصلة.

• باعتقادك، ما يه الوثائق اليت سيحمس لك بالوصول إلهيا؟ 	

• ما يه الوثائق اليت حيمتل أن ختفهيا عنك املوظفة املختصة؟ 	

• ما يه احلجة اليت ستستخدمها للحصول عىل تلك الوثائق؟	

سيناريو 3

اكن هناك إدعاء بإساءة معاملة أحد احملتجزين يف أحد مراكز التحقيق، وأردت كصحيف مجع اكفة القوانني واألنمظة 
والسياسات املتعلقة باالعتقال ومعاملة املعتقلني يف بلدك. مكا أنك تريد احلصول عىل خارطة تبني مواقع مراكز 

االعتقال مجيعها. 

ومن أجل ذلك، مقت بزيارة املوظفة املختصة يف وزارة الداخلية، وطلبت مهنا تزويدك بالوثائق ذات الصلة.

• باعتقادك، ما يه الوثائق اليت سيحمس لك بالوصول إلهيا؟ 	

• ما يه الوثائق اليت حيمتل أن ختفهيا عنك املوظفة املختصة؟	

• ما يه احلجة اليت ستستخدمها للحصول عىل تلك الوثائق؟    	
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مترين 5-4
ورقة معلومات: املبدأ التاسع والعارش من مسودة مبادئ األمن القويم وحق احلصول عىل املعلومات ملؤسسة 

املجمتع املفتوح

يقدم هذا املرجع املبدأ العارش والتاسع من مسودة مبادئ األمن القويم وحق الوصول لملعلومة اخلاصة مبعهد املجمتع املفتوح 
)ميكن اإلطالع عىل مسودة املبادئ عىل املوقع التايل:

 http://right2info.org/exceptions-to-access/national-security#(

املبدأ التاسع : املعلومات اليت ميكن جحهبا بصورة رشعية

ميكن للسلطات العامة تقييد وصول عامة الناس لملعلومات عىل أرضية األمن القويم رشيطة  تلك اإللزتام  باألحاكم األخرى لتلك 
املبادئ وأن تكون تلك املعلومات مصنفة مضن الفائت التالية: 

خطط عسكرية حالية، معليات متواصلة، وأمهية املعلومة للقدرة عىل اإلسمترار يف العمليات لفرتة زمنية ممتدة )يف حال   -1
ارتباط ذلك يف الرصاعات املسلحة(. 

مالحظة : ُيقصد يف أمهية املعلومة للقدرة عىل اإلسمترار يف العمليات لفرتة زمنية ممتدة، طلب اإلفصاح عن املعلومة فور التأكد من 
أن الكشف عهنا سوف ال يكشف لألعداء قضايا متكهنم فهم مدى إستعداد، وقدرات، وخمططات الدولة املعنية. وأستخدمت عبارة 
)مدى إرتباط املعلومة بالرصاعات املسلحة( الستثناء املعلومة اليت ترتبط بالتدخالت اإلنسانية اليت ليس هلا عالقة بالرصاعات 

املسلحة، ومعليات توفري امحلاية لملدنيني وغري ذلك من األنشطة غري املتصلة بالرصاعات املسلحة. 

معلومات تتضمن بيانات تكنولوجية وإبتاكرات تتعلق باألسلحة وإنتاجها وقدراهتا واستخداماهتا.   -2

إجراءات محلاية البىن التحتية اهلامة.  -3

معلومات إستخبارية مبا يف ذلك مجع حتليالت ومعليات وومصادر ووسائل تتعلق بالقضايا املدرجة يف أي فئة من الفائت   -4
املذكورة آنفًا. 

أي معلومة،  تقع يف إحدى الفائت املذكورة آنفًاً، مقدمة من دولة أجنبية أو أي جهاز مضن العالقة بني احلكومات وتتطلب   -5
الرسية بوضوح.

االتصاالت الدبلوماسية،   -6

املعلومات املتعلقة بالتحقيق مع أو حمامكة أخشاص أرتكبوا أمعالًا إرهابية أو أي جرامئ مرتبطة باألمن القويم.    -7

مالحظة: إن اهلدف من هذا املبدأ الفريع توضيح إنطباق هذه املبادئ عىل جحب املعلومات املرتبطة بالتحقيق مع وحمامكة أخشاص 
يرتكبون أمعالًا إرهابية أو أية جرامئ متصلة باألمن القويم بغض النظر عن األرضية اليت جُحبت تلك املعلومات عىل أساهسا.  

املبدأ العارش: فائت املعلومات اليت  ُيفرتض وُيبذ اإلفصاح عهنا: 

ُيفرتض اإلفصاح عن فائت املعلومات التالية حيث ميكن جحب أي معلومة مضن تلك الفائت فقط يف أكرث الظروف إستثنائية 
إنجسامًا مع املبادئ الثالث واخلامس رشيطة أن حُيدد ذلك بفرتة زمنية حمدودة جدًا.

مالحظة: ُيحمس يف جحب املعلومات اإلستثنايئ لفرتة زمنية حمددة ورضورية للغاية لضامن حمامكة فاعلة، عىل سبيل املثال، 
لملسؤولني عن إنهتااكت حقوق اإلنسان أو املتورطني يف إعتداءات عىل األمن القويم، أو محلاية كرامة وحقوق األفراد.  إن فائت 

املعلومات املدرجة أدناه مفصلة بشلك أكرب يف امللحق اخلاص بتلك املبادئ.    



Social media and security sector governance (SSG)

33

أداة 4: الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني

© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة، 2012

املشاركة الدميقراطية يف القرارات اجلوهرية أ- 

هيلكيات وصالحيات احلكومة   -1

وجود مجيع سلطات اجليش والرشطة واألمن واملخابرات والوحدات ملتفرعة عهنا؛ أ- 

القوانني واألنمظة املنطبقة عىل تلك السلطات واملخابرات وأجهزة الرقابة اخلاصة فهيم؛ باإلضافة إىل آليات  ب- 
املساءلة التابعة هلا وأمساء املسؤولني الذين يرتأسون هذه السلطات. 

املوازنات العامة والبنود اخلاصة فهيا، إضافًة إىل املعلومات املتعلقة بنفقات تلك السلطات.  ج- 

وجود وبنود اإلتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف املوقعة مع تلك السلطات واإللزتامات الدولية الرئيسية األخرى  د- 
ذات الصلة مبسألة األمن القويم للدولة. 

قرارات وسياسات هامة مبا فهيا القرارات املتعلقة باإللزتام بإرسال قوات مقاتلة خارج حدود البلد  -2

املعلومات اليت تظهر عدم كشف احلكومة حلقيقة ما بشلكها الصحيح بشأن سياسة أو قرار هام.   أ- 

)أكرث ......( ب- 

االستطالع   -3

القوانني واألنمظة األولية اليت حتمك مجيع أشاكل اإلستطالعات الرسية وأنمظة امللفات والجسالت الرسية. أ- 

ب-  لألخشاص الذين يتعرضون أوتعرضوا لملراقبة بصورة غري قانونية، واإلشعار هبكذا واقعة و/أو الرجوع 
ملراجعة إدعاءاهتم من قبل سلطة مستقلة. 

اإلعتقال واالتحقيق  -4

القوانني واألنمظة و)السياسات( املتعلقة باإلعتقال، ونقل املعتقلني بني احلدود ومعاملهتم؛ إضافًة إىل طرق  أ- 
ووسائل التحقيق من قبل أو بالنيابة عن دولة وولكاهئا أو تهسيلًا ملهامهم يف هذا اإلطار. 

موقع أماكن إحتجاز األخشاص أو حرماهنم من حرياهتم اليت تديرها الدولة أو ُتدار بالنيابة عهنا؛ باإلضافة إىل  ب- 
هوية هؤالء األخشاص احملتجزة حريهتم والهتم املوجهة ضدمه. يمشل ذلك احلاالت املصنفة يف هذا اإلطار 

خالل الزناعات املسلحة.  

املساءلة املتعلقة بعقود القطاع األمين وموارد أخرى  -5

املعلومات املتعلقة باإلنهتااكت الدستورية أو القانونية؛ إضافًة إىل سوء إستخدام السلطة، وارتاكب أمعال الفساد  أ- 
من قبل السلطات العامة واملسؤولني. 

املعلومات الرئيسية اخلاصة يف نزاهة القطاع األمين من حيث التوريدات واإلدارة املالية للبنية التحتية اهلامة،  ب- 
وتقارير التدقيق ذات الصلة. 

مترين 4-5 )تمكلة(
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إنهتااكت حقوق اإلنسان واإلنهتااكت ااخلطرية للقانون اإلنساين الدويل ب- 

أمساء حضايا إنهتااكت حقوق اإلنسان اللكية أو اإلنهتااكت اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل. يتضمن ذلك  أ- 
أمعال مصنفة عىل أهنا جرامئ حتت القانون الدويل ترتكهبا الدولة، ولكاء عهنا أو أخشاص يرتكبون هكذا 

إنهتااكت بدمع من الدولة يف وقت السمل أو الزناعات املسلحة عىل السواء. مكا يقع مضن تلك الفئة توارخي 
وظروف هذه اإلنهتااكت، وموقع بقايا الضحية )فس حال املوت( حيث ميكن ذلك. 

أمساء الوحدات اليت اكنت موجودة بشلك رصحي أو مضين أثناء حصول هكذا إنهتااكت ضد حقوق اإلنسان  ب- 
أو القانون اإلنساين الدويل ، وأمساء املسؤولني عهنا وقادهتا.  

معلومات أخرى ذات صلة بإنهتااكت حقوق اإلنسان واإلنهتااكت اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة من  ج- 
قبل ولكاء الدولة اليت متلك املعلومات أو من  دول أخرى. 

املصدر: انظر موقع مبادرة املجمتع املفتوح للعدالة ملزيد من التفاصيل:
http://www.soros.org/initiatives/justice                                                       

مترين 4-5 )تمكلة(
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مترين 6-4
مترين: الوصول إىل املعلومة يف حال رفض طلب ذلك

يف نشاط 6، يقوم املشاركون مبناقشة السؤال التايل:

اذكر ثالثة أساليب ممكنة للوصول إىل املعلومة يف حال رفضت السلطات اإلفصاح بدوايع األمن القويم و/ أو يف حال غياب 
قانون نامظ للوصول إىل املعلومة. وحض ذلك من خالل أمثلة، إن أمكن.  

الطريقة املقرتحة األوىل:  -1

الطريقة املقرتحة الثانية:  -2

الطريقة املقرتحة الثالثة:  -3
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مترين 7-4
ورقة معلومات: الوصول إىل املعلومة يف حال غياب قانون نامظ حلق الوصول إىل املعلومات و/أو يف حال 

رفض السلطات اإلفصاع عهنا

يزود هذا املرجع املدرب بأمثلة لطلب وحتصيل املعلومة يف حال غياب قانون نامظ لذلك أو يف حال رفض السلطات اإلفصاع عن 
املعلومة اليت يريد املواطن أو الصحافيون اإلطالع علهيا. 

مقدمة
ُيعترب غياب ترشيع أو قانون  حق الوصول إىل املعلومة عائق خطري أمام وصول املواطن واإلعالم إىل املعلومات الرمسية؛ لكن 

ميكهنم إستحضار حقوق حمددة حتت القانون اإلنساين الدويل للوصول إىل املعلومة. مكا ميكهنم التواصل مع مؤسسات 
رمسية وغري رمسية دامعة ومنارصة هلذا احلق. ميكن املواطنون أو احلافيون الراغبون يف الوصول إىل املعلومة إختاذ اخلطوات 

التالية لتحقيق ذلك يف حال غياب قانون أو ترشيع نامظ لعملية الوصول إىل املعلومة يف بلداهنم.  

استحضار احلقوق الدستورية أ- 

يندرج حق الوصول إىل املعلومة يف بعض الدول مضن دستورها وليس يف قانون حمدد لذلك مكا هو احلال يف عدة بلدان 
افريقية، واكنتون جالني السويرسي.1 إن غياب قانون نامظ للوصول إىل املعلومة يفتح املجال أمام اإلدارة يف الهترب من 
واجهبا يف نرش املعلومات وتوفريها ملن يرغب احلصول علهيا. ويف هذه احلاالت، ال ميكن القول بأن إستحضار احلقوق 
الدستورية سيقود للوصول إىل املعلومة بشلك مبارش وحال، ولكن ُينصح املواطنون والصحافيون إستحضار تلك احلقوق لـ:

• تجشيع احلكومة وإدارهتا عىل تبين وتطبيق القوانني املتوافقة مع اإلطار الدستوري للبلد.	

• تجشيع املجمتع املدين وقطاع اإلعالم تنظمي محالت منارصة لتبين هكذا قانون.	

• زيادة ويع املواطنني وقطاع اإلعالم حول حقوقهم الدستورية.	

استحضار براجم احلكومة والزتامها بالشفافية   ب- 

يف بعض الدول اليت ال يوجد فهيا قانون حق الوصول إىل املعلومة، تعهدت حكوماهتا باإللزتام مببادئ الشفافية واملساءلة 
مكا هو احلال يف مجهورية الفلبني والسلطة الوطنية الفلسطينية. إن هذا اإللزتام السيايس ال يكيف يف طبيعة احلال للفرض 

عىل إدارة الدولة نرش الجسالت الرمسية، لكن تتيح الفرصة للصحافيني واملواطنني لـ: 

• تجشيع احلكومة وإدارهتا عىل اإللزتام بوعودها اإلنتخابية والسياسية. 	

• تجشيع املجمتع املدين واإلعالم لتنظمي محلة منارصة لتبين قانون عىل أساس إلزتامات احلكومة.	

• زيادة ويع املواطنني وقطاع اإلعالم حول إلزتامات احلكومة مببادئ الشفافية واملساءلة.   	

استحضار ״املصلحة العامة״ ج- 

تفرتض القوانني النامظة حلق الوصول إىل املعلومات خدمة الصاحل العام من خالل كشف الجسالت الرمسية، لكن يبىق هناك 
استثناءات أمام وصول املواطنني واإلعالم اىل املعلومات اليت تنطوي عىل خصوصية كبرية كعمليات احلكومة الفاعلة أو األمن 

انظر  1
 http://www.africafoicentre.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=58&Itemid=572

)لكمحة حول قانون الوصول اىل املعلومات يف أفريقيا(
 2012( and http://swisstransparency.ch/Joomla/index. php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34#cant_loi_
const )concerning the Canton of St. Gallen(
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القويم. حتوي هذه االستثناءات أيضًا عنارص مرتبطة يف املصلحة العامة، فيف دوائر حمددة، تأخذ القوانني النامظة حلق 
الوصول إىل املعلومات يف احلسبان امهية إجراء إختبار "الصاحل العام"  مقابل اإلفصاح عن بعض الوثائق2. ويف البلدان 
اليت ال يوجد فهيا قانون حق الوصول إىل املعلومات، يستحيل أحيانًا إجراء اختبار "املصلحة العامة" مقابل اإلفصاح عن 

وثائق حمددة، ورمغ ذلك، ُينصح املواطنون والصحافيون إستحضار اإلهمتام العام بغية: 

•  تسليط الضوء عىل مبادئ الدميقراطية األساسية الرئيسة واحلقوق اليت يصب يف صاحلها اإلفصاح عن الوثائق أو 	
الجسالت.

•  تجشيع اإلعالم واملجمتع املدين تنظمي محالت ملنارصة إحرتام مبادئ الدميقراطية املدنية الرئيسة واحلقوق.	

• زيادة ويع املواطنني واإلعالم حول تلك املبادئ واحلقوق.	

الرجوع إىل مؤسسات الرقابة الرمسية  د- 

الربملان وجلانه  للرقابة تمشل  املعلومات، يوجد مؤسسات  الوصول إىل  قانون حق  الدول اليت ال يوجد فهيا  يف بعض 
املتخصصة، ومؤسسات التدقيق العليا، وديوان املظامل العام أو ديوان املظامل التابع للربملان والنقابات اإلحتادية وغريها.  ميكن 

لملواطنني والصحافيني مراجعة هذه املؤسسات يف حال مت التنكر حلق الوصول إىل املعلومات بغية: 

• زيادة الويع لدى الربملانيني أو املسؤولني الذين يعملون يف مؤسسات الرقابة الرمسية حول قيود احلكومة عىل حق 	
الوصول إىل املعلومات.  

• تجشيع التحقيقات والتدقيق الذي جتريه تلك املؤسسات حول معلية إدارة املعلومات احلكومية.	

• تجشيع النقاشات الربملانية والنقاشات العامة حول فوائد تبين قانون حق الوصول إىل املعلومات. 	

الرجوع إىل منمظات املجمتع املدين هـ- 

إضافًة إىل اخلطوات املذكورة أعاله، ميكن املواطنون والصحافيون الذهاب إىل مؤسسات الرقابة غري الرمسية مكؤسسات 
املجمتع املدين ومراكز حقوق اإلنسان واملؤسسات اإلعالمية واألاكدميية املوجودة. مكا ختتص بعض املنمظات الدولية غري 

احلكومية خمتصة يف تعزيز معلية وصول املواطنني والصحافيني إىل املعلومات3، وتستطيع هذه املؤسسات فعل ما ييل: 

• تنظمي محالت لزيادة الويع العام حول أمهية ترشيع أو قانون حق الوصول إىل املعلومات. 	

• وضع ضغط عىل احلكومة و/أو الربملان لتبين ترشيع حق الوصول إىل املعلومات.	

• املشاركة يف صياغة قانون حق الوصول إىل املعلومات كإهسام من املجمتع املدين وتقدمي اخلربة للجنة صياغة 	
القانون.

• املساعدة يف توثيق حاالت فرض قيود تعسفية عىل حق الوصول إىل املعلومات. 	

2   عىل سبيل املثال، هذا هو احلال يف والية نيو ساوث ويلز األسرتالية. انظر املوقع التايل:
  http://www.begavalley.nsw.gov.au/Your_Council/gipa/test.htm

3   للتعرف عىل هذه املؤسسات وقواعدها، ميكنك اإلطالع عىل املراجع اإلضافية أدناه.

مترين 4-7 )تمكلة(
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مرجع املدرب 1-4
ورقة معلومات: منوذج املادة 19 لقانون حرية املعلومات )مقتطفات(

يحمس هذا املرجع لملدرب بالتحقق من إجابات املشاركني يف نشاط 4.

ميكنك االطالع عىل النص الاكمل لمنوذج املادة 19 لقانون حرية املعلومات عىل املوقع التايل:
.http://www.article19.org/pdfs/standards/modelfoilaw.pdf 

الحظ أنه ميكن لملدرب توفري نخسة اكملة عن املادة 19 للتدريب يف حال عدم توفر قانون وطين ينظم حق الوصول إىل املعلومات.

النطاق والتعريفات  -1

اإلرساء يف الدستور  1-1

"يرمس الربملان، بناًء عىل املادة 17 من الدستور، مبا هو آت:"

مبدأ احلد األقىص من اإلفصاح  2-1

املعلومات مبا خيدم مصلحة امجلهور ويضمن حق امجليع يف  "قانون لتجشيع احلد األقىص من اإلفصاح عن 
احلصول عىل املعلومات، وينص عىل آليات فعالة لتأمني هذا احلق."

تعريف ״املعلومة״  3-1

"أي معلومة متوفرة يف أي جسل، سواء اكنت وثيقة مكتوبة أو خمزنة إلكرتونيا، أو رسوم أو خرائط أو جداول أو صور 
أو أفالم أو ميكروفيمل أو تجسيالت صوتية أو أرشطة اكسيت أو أي قارئ بيانات آخر يستخدم جهازا خاصا، أو أي 

أشاكل أخرى تعترب أهنا تقع يف نطاق املعلومة حسب هذا القانون."

تعريف ‘اهليئة العامة’  4-1

"لغايات هذا القانون، تمشل اهليئة العامة عىل أي هيئة: 

تنشأ مبوجب الدستور أو أي من مواده؛  )أ( 

تنشأ مبوجب قانون وضيع؛  )ب( 

تشلك جزءا من أي مستوى أو فرع من احلكومة؛  )ج( 

متتلكها احلكومة أو الدولة أو تسيطر علهيا أو متوهلا بشلك كبري من خالل أمواهلا؛  )د( 

تؤدي مهمة وضعية أو عامة." )هـ( 

نطاق حمدود من االستثناءات  -2

"ال جيوز للهيئة العامة أن ترفض اإلشارة إىل ما إذا اكنت متتلك املعلومات أم ال، أو ترفض نقل املعلومة، إال إذا اكن هناك 
رضر عىل مصلحة الدولة يفوق املصلحة العامة يف اإلصاح عن املعلومة."

إجراءات تهسيل الوصول إىل املعلومات  -3

الطلب  1-3

"يكون طلب احلصول عىل املعلومة طلبا كتابيا يقدم ألي مسوئل يف اهليئة العامة ويكون مفصال مبا يكيف لمتكني املسوئل 
من أن حيدد جبهد معقول ما إذا اكنت اهليئة متتلك جسال عن تلك املعلومة أم ال."
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أداة 4: الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين

اإلطار الزمين  2-3

"جيب عىل اهليئة العامة أن تستجيب لطلب املعلومات بأرسع وقت ممكن ويف أي حال خالل عرشين يوم معل من  تليق 
الطلب."

الرسوم  3-3

"ميكن اشرتاط دفع رسوم مقابل احلصول عىل معلومة من هيئة عامة يدفعها الخشص الطالب حبيث تكون الرسوم 
معقولة وال تتخىط التلكفة الفعلية للبحث عن املعلومة وحتضريها ونقلها."

االستئناف  4-3

"املشتيك، أو اهليئة العامة أو اخلاصة ذات الصلة، ميكهنم، ويف خالل 45 يوما، االستئناف أمام احملمكة لطلب مراجعة 
اكملة للقرار الصادر عن املفوض".

مفوض املعلومات  -4

"جيب تعيني مفوض معلومات هبدف مضان تنفيذ أحاكم القانون، وخباصة تنفيذ الرباجم واخلطط والسياسات املتعلقة بالدفاع 
عن حق األفراد يف احلصول عىل املعلومات."

تعزيز احلكومة املفتوحة  -5

ضابط املعلومات  1-5

"جيب عىل لك هيئة عامة أن تعني ضابط معلومات وأن تضمن أن يتاح لاكفة أفراد امجلهور إماكنية احلصول عىل 
املعلومات ذات الصلة اليت تتعلق بضابط املعلومات مبا يف ذلك امسه ووظيفته وتفاصيل االتصال به."

حفظ الجسالت  2-5

"عىل لك هيئة عامة أن تلزتم حبفظ جسالهتا بطريقة تيرس احلق يف املعلومات، حسب نص القانون."

واجب النرش  3-5

"جيب عىل لك هيئة عامة، مبا خيدم املصلحة العامة، أن تنرش وأن تممع املعلومة الرئيسية بأي شلك متاح، مرة واحدة 
سنويا عىل األقل."

تدريب املسوئلني  4-5

"جيب عىل لك هيئة عامة أن تضمن توفري التدريب املناسب لضباطها حول احلق يف املعلومات وأن تضمن التطبيق 
الفعال للقانون."

محاية املخربين  -6

"ال جيوز إخضاع أي خشص إىل العقوبات القانونية أو اإلدارية أو الوظيفية، بغض النظر عن أي خرق اللزتامات الخشص 
القانونية أو اإلدارية، بسبب نرش  معلومات عن سلوك خاطئ."

مرجع املدرب 4-1 )تمكلة(
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مرجع املدرب 2-4
ورقة إجابات: إجابات اإلختبار الفبيل والبعدي حول احلصول عىل املعلومات

يوفر هذا املرجع لملدرب إجابات اختبار احلق يف الوصول اىل املعلومات املستخدم يف النشاط 7 )انظر المترين 1-4(

هل يوجد قانون ينظم معلية الوصول اىل املعلومات يف بلدك؟   -1

جييب املدرب عىل هذا السؤال حسب البلد.

هل يتضمن دستور بلدك حق الوصول اىل املعلومات؟   -2

جييب املدرب عىل هذا السؤال حسب البلد.

حسب املعايري الدولية، مينح حق الوصول اىل املعلومات لـ:   -3

مجيع املواطنني دون استثناء د. 

حسب املعايري الدولية، ينطبق حق الوصول اىل املعلومات عىل:  -4

املؤسسات العامة مبا يف ذلك الرشطة، واجليش، واملخابرات د. 

إجراءات احلصول عىل املعلومة تتطلب ما ييل:   -5

مبدئيًا، ال تدفع أية رسوم  د. 

ينطبق واجب املؤسسات العامة يف نرش املعلومة عىل:   -6

ب  بشلك دامئ

ُيستثىن األمن القويم  من حق الوصول اىل املعلومات     -7

حتت ظروف حمددة جيدًا وحمدودة جدًا فقط ج. 

املفوض العام لملعلومات هو:   -8

جهاز مستقل مسؤول عن متابعة تطبيق القانون. ب. 

يف حال رفض طلب الوصول اىل معلومات، ينبيغ عىل الصحفيني واملواطنني:   -9

اإلعرتاض عىل القرار أمام مفوض اإلعالم أو احملمكة. ب. 

ُيقصد مبصطلح احلكومة املفتوحة ما ييل:   -10

أن تنرش أجهزة احلكومة مبا فهيا مؤسسات القطاع األمين أكرب قدر ممكن من املعلومات ليطلع علهيا امجلهور. ب. 
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مراجع إضافية
املنمظات غري احلكومية الدولية وتعزيز وصول املواطنني ووسائل االعالم اىل املعلومات:

•	 Access Info Europe www.access-info.org 

•	 American Civil Liberties Union www.aclu.org 

•	 Article 19 www.article19.org 

•	 Open Society Institute www.osi.org 

•	 Right2info www.right2info.org 

•	 Transparency International www.transparency.org 

املنمظات غري احلكومية ومبادرات تعزيز وصول املواطنني ووسائل االعالم اىل املعلومات يف املنطقة العربية:

•	 Palestinian Center for Development 
and Media Freedoms )MADA( 

www.madacenter.org 

•	 The Yemeni Human Rights 
Network 

http://yhrn.org/ 

•	 National Network for the Right of 
Access to Information 

http://www.a2ilebanon.org/index.php 

•	 Open Data Tunisia http://opendata.tn 

•	 Study Center for Human Rights 
and Democracy )CEDHD( 

http://www.cedhd.org/ 

•	 The Jordanian Alliance for the 
Freedom of Information and 
Transparency )JAFIT( 

http://www.ujrc-jordan.net/JAFIT.shtm 

منشورات صادرة من منمظات دولية:
A Model Freedom of Information Law, Article 19, available: 
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/modelfoilaw.pdf 

Freedom of Information Training Manual for Public Officials, Article 19, 2004, available: 
https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Publikacije_ostalih_pooblascencev/Article_19__ 
foitrainersmanual.pdf

إصدارات مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة حول اإلعالم وحمك القطاع األمين:

اإلعالم الفلسطيين وحمك القطاع األمين، 2009 متوفر عىل املوقع اإللكتلروين التايل:
http://www.dcaf.ch/Publications/The-Palestinian-Media-and-Security-Sector-Governance

الوصول اىل املعلومات وحمك القطاع األمين، 2010 متوفر عىل املوقع اإللكتلروين التايل:
http://www.dcaf.ch/Publications/Access-to-Information-and-Security-Sector-Governance-Reference-
Text-Reader
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الترشيعات املتعلقة ياإلعالم الفلسطيين وحمك القطاع األمين، 2011 متوفر عىل املوقع اإللكتلروين التايل:
http://www.dcaf.ch/Publications/Compilation-of-Reference-Texts-Palestinian-Media-Legislation-and-
Security-Sector-Governance

اإلعالم الفلسطيين واألمن: تعزيز حق الصحفيني الفلسطينيني يف احلصول عىل املعلومات من خالل الترشيعات، ورقة معل، مركز 
جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة،2012 متوفرة عىل املوقع التايل:

http://www.dcaf.ch/Publications/Working-Paper-Palestinian-Media-and-Security-Promoting- 
Palestinian-Journalists-Access-to-Information-through-Legislation


