ورقة قانونية
عن معايير قانون تداول المعلومات

إعــــداد
حسن األزهري
املحامي مبلف الحق يف املعرفة وتداول املعلومات

مقدمة
تداولت عد ٌد من الصحف املرصية يف اآلونة األخرية بعض األخبار والتقارير التي تُفيد اعتزام الحكومة املرصية إصدار قانون لتداول
سيرتتب عىل إقراره من آثار هامة ،أصبح من الرضوري اإلشارة إىل النقاط الجوهرية أو
املعلومات 1،ونظ ًرا ألهمية هذا القانون وما
ُ
الحد األدىن من العنارص التي يجب أن يشملها القانون ،وخاصة أن قانون تداول املعلومات يخاطب الحكومات واألجهزة التابعة لها
باألساس ،ويَفرِض عليها مجموعة من االلتزامات تتعلق بطرق ومعايري اإلفصاح ودرجة شفافيتها ،ولن نبالغ يف القول بأن قانون تداول
مقياسا لشفافية الحكومات ،وأحد أهم معايري املساءلة والحد من الفساد ،ويُقَابل هذا األمر بالتبعية الثقة يف الحكومة
املعلومات يُعد
ً
وسياساتها ،وهي السمة التي تتميز بها األنظمة الدميقراطية عن غريها ،حيث ترى الجمعية العامة لألمم املتحدة أن الشفافية واملساءلة
من العنارص األساسية للدميقراطية.
كام أك ّد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة عىل نحو مامثل «عىل أهمية الهيئات الترشيعية التي تتسم بالفعالية والشفافية
وخضوعها للمساءلة ،2بل ميكننا القول أن قانون تداول املعلومات ومجموعة من الترشيعات الُم ّك ِملة له ،مثل قوانني حامية البيانات
وحامية املبلغني والشهود ،وكذلك قوانني ولوائح الحفظ واألرشفة الداخلية لألجهزة الحكومية التي تُراعي منهجية البيانات املفتوحة
واإلفصاح االستباقي؛ تعترب النواة ألي نظام دميقراطي ،إال أن األمر ال يقف عند حد املسميات بل يجب أن ميتد إىل نصوص ترشيعية
واضحة وقوية يَغلُب عليها طابع العمومية واإللزام ،ومتتد لتشمل كل املعلومات والبيانات التي متتلكها أوتنتجها الحكومات بداعي
رضورات عملها ودورها ك ُمج ِمع و ُم ِ
التوسع القليل من االستثناءات التي
نظم لهذه املعلومات .عىل الجانب اآلخر يجب أن يُقابِل هذا ُّ
تُخرِج بعض املعلومات والبيانات واإلحصاءات من نطاق اإلفصاح خالل مدد زمنية محددة ،كذلك يجب تعزيز القوانني برؤى مناسبة
وآليات ف ّعالة إلدارة السجالت بشكل مستدام ،إىل جانب تدعيم ثقافة املعرفة من خالل احرتام الحكومات لطلبات األفراد واملؤسسات
يف الحصول عىل البيانات .وإال أصبح هذا القانون ح ًربا عىل ورق ،وهو ما نخىش حدوثه ،كام الحال يف التجاهل الواسع ملواد دستور
 4102وخاصة تلك املتعلقة بالحقوق والحريات .لذا َوجِب التذكري ببعض األحكام واملعايري التي يجب أن يشملها قانون تداول
املعلومات يف ضوء بعض املبادئ والتجارب الدولية امل ُثىل يف هذا النطاق.
إن الحق يف حرية تداول املعلومات ال ميكن تلبيته فقط من خالل إقرار ترشيع جيد لتداول املعلومات ،وإمنا ينبغي أن تكون هناك
إرادة سياسية حقيقية لتنفيذه ،فوجود قوانني تتمتع بقوة نسبية ال ميكن اعتباره ضامنًا للتفتح ،ما مل يتواكب ذلك مع إرادة حقيقية
تضبط عملية تداول املعلومات وهياكلها ،وت ُحررها من البريوقراطية وسيطرة الدولة .إن األمر الذي ال ميكن تجاهله يف مرص بشأن
املعلومات هو أن املؤسسات املنوطة بإنتاج وحفظ املعلومات داخل الجهاز اإلداري للدولة تعمل بفلسفة خدمة السلطة الحاكمة
وليس اإلتاحة لعموم الجمهور3.
حيث يجب أن تنتظم نصوص قانون تداول املعلومات ببعض األحكام التي تعزز فعالية نصوصه وت ُح ِقق الهدف من إقرار مثل هذا
النوع من الترشيعات ،فال يجب أن يقترص تقييم الحق يف املعلومات عىل األطر القانونية دون أن يقوم بقياس جودة التنفيذ ،فإن مل
يتم تحصني الحق يف التقدم بطلب للحصول عىل املعلومات بقواعد إجرائية واضحة ،لن يكون فعالاً عىل األرجح .وينبغي أن تكون هذه
القواعد بسيطة ،حتى يتمكن الشخص العادي من فهمها بسهولة (وبالتايل يتمكن من إيداع طلبات) ،ولكن من الرضوري أن تكون أيضً ا
شاملة عىل نحو معقول ،لقطع الطريق عىل املوظفني املامنعني من استغالل الثغرات يف االمتناع عن االستجابة للطلبات .وميكننا أن نمُ ِّيز
بني األحكام املوضوعية والجوانب اإلجرائية التي ال تقل أهمية بأي شكل عن النصوص التي ت ُرسخ الحق وتدعمه ،وخاصة أن الجانب
اإلجرايئ تقابله البريوقراطية املرصية وهياكل إدارية مهرتئة ونظم حفظ وأرشفة مل تُراجع أو تُحدَ ث لعرشات السنني.

 .1توافر األسس القانونية للحق في الوصول وتداول المعلومات
عبت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها األوىل عام  6491يف قرارها رقم  1/95عن أن« :الحق يف تداول املعلومات يُعد من
لقد رَّ
الحقوق األساسية لإلنسان ،وهو املحك لكل الحريات التي ت ُكرسها األمم املتحدة» .ويف اإلعالنات واملواثيق الدولية التي اعتمدتها األمم
املتحدة ،عالجت الحق يف تداول املعلومات باعتباره جز ًءا رئيس ًيا من أحد الحقوق األساسية ،وهو الحق يف حرية التعبري الذي تضمنته
املادة  91من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء
دون مضايقة .ويف التامس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود» .وهو نفس املعنى الذي أكدت
عليه املادة  2/91من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية .وكذلك ما نص عليه اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بوصفه أحد قرارات
الجمعية العامة لألمم املتحدة.
كام أك ّد امل ُق ِّرر الخاص امل َع ِني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري يف تقريره السنوي الصادر عام  ،8991أن الحق يف حرية
التعبري يشمل الحق يف النفاذ إىل املعلومات التي تحتفظ بها الدولة« :يفرض الحق يف التامس املعلومات وتلقيها ونقلها التزا ًما إيجاب ًيا
عىل الدول لضامن الوصول إىل املعلومات ،السيام فيام يتعلق باملعلومات التي تحتفظ بها الحكومة يف جميع أنواع التخزين ونظم
االسرتجاع4».
وعىل مستوى الترشيعات الوطنية؛ نستطيع القول أنها شهدت نقلة نوعية بعد ثورة يناير 1102م ،حيث جاءت نصوص دساتري ما بعد
الثورة ُمق ِّررة لحق املواطنني يف الحصول عىل املعلومات ،دستور  4102يف مادته ( « )86املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق
حق تكفله الدولة لكل مواطن ،وتلتزم الدولة بتوفريها وإتاحتها للمواطنني
الرسمية ملك للشعب ،واإلفصاح عنها من مصادرها املختلفةٌ ،
بشفافية ،وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها ورسيتها ،وقواعد إيداعها وحفظها ،والتظلم من رفض إعطائها ،كام يحدد
عقوبة حجب املعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عم ًدا .وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فرتة
العمل بها بدار الوثائق القومية ،وحاميتها وتأمينها من الضياع أو التلف ،وترميمها ورقمتنها ،بجميع الوسائل واألدوات الحديثة ،وفقًا
للقانون».
 .2اإلفصاح االستباقي مع االلتزام بأقصى درجات اإلفصاح
تلتزم الدولة بنرش املعلومات الرئيسية التي تتعلق باملصلحة العامة عىل أوسع نطاق ،وهو ما يتضمن افرتاض أن جميع املعلومات
الرسمية املتوفرة لدى السلطة العامة وغريها من الهيئات العامة محفوظة و ُمؤرشفة بشكل يسمح بإتاحتها ،كام أن هناك خصائص
ترشيعية وإجرائية محددة يجب أن تتسم بها أي سياسة تتصل بالحصول عىل املعلومات وتشمل مراعاة مبدأ الكشف عن أقىص قدر
من املعلومات.5
لذا يجب أن ت ُع َّرف كلمة «معلومات» عىل نحو واسع ،بحيث تتضمن جميع الوثائق التي تحتفظ بها الهيئات العامة بكافة أشكالها
وصورها ،ومصدرها ،وتاريخ حفظها أو إنتاجها.
ويجب أن ميتد التفسري أيضً ا إىل املعلومات الرسية التي يجب أن تكون متاحة للجميع لإلطالع عليها بعد انتهاء فرتة الحظر ،كام يجب
النص عىل أن تكون اجتامعات الجهات الحكومية مفتوحة للمواطنني.
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كذلك يجب الكشف عن بعض املعلومات عىل أساس استباقي ،كصدور إعالن ُمس َبق مبوعد عقد االجتامعات وجداول أعاملها ،والوثائق
املستخدمة كأساس التخاذ القرارات الرئيسية.
كام ينبغي -أيضً ا -وضع قواعد ومعايري لإلجراءات التي تتعلق بنظام «البيانات املفتوحة» للمعلومات والبيانات األساسية التي ال تحتاج
يف األساس -إىل تقديم طلب للحصول عليها؛ مثل املعلومات والبيانات واإلحصاءات التي تتعلق باملوازنة العامة للدولة ،معلومات عنالدعم ،معلومات عن الخدمات الحكومية ،القرارات والقوانني وأحكام املحاكم العليا ،املعلومات املتعلقة بالسياسة العامة للدولة مثل
الخطط الحكومية وبرامج التطوير ،ويجب أن تتحمل الحكومة املسئولية الكاملة عن كافة مامرسات حجب املعلومات عن املواطنني،
وهو ما سوف نتناوله فيام يتعلق بالعقوبات التي يجب تطبيقها حال املنع من الوصول للمعلومات أو االمتناع عن اإلفصاح.
 .3الطابع اإللزامي لإلفصاح
يعني أن بعض القواعد تتمتع بقوة إلزامية أعىل مام تتمتع به القواعد األخرى التي تليها يف املرتبة ،ويأيت هذا الطابع مبا يتفق مع
حكم الدستور املرصي املنصوص عليه يف املادة 76؛ و هو ما يعني رضورة مراجعة كافة الترشيعات التي تخالف مبدأ اإلفصاح ،والتقيد
رشع الدستوري لإلفصاح ،وعدم جواز إصدار قرارات ت ُخرِج املعلومات أو البيانات من نطاق اإلفصاح ما مل يكن
بالحدود التي رسمها امل ُ ِّ
واضح بالقانون يُحدد ماهية االستثناءات ومدد الحظر وطرق اإلفصاح.
نص
هناك ٌ
ٌ
 .4األصل إتاحة المعلومات والتضييق من نطاق االستثناءات والسرية
اإلتاحة املطلقة هي األصل؛ أي يجب أن يكون الحق يف اإلطالع عىل املعلومات املوجودة بحوزة الحكومة هو القاعدة وليس االستثناء6.
ويرتبط بذلك التحديد الواضح للمجاالت التي يُس َمح فيها بحظر تداول املعلومات سواء كل ًيا أو جزئ ًيا والتي يجب أن يكون نطاقها
محدو ًدا ،وأن تستند إىل قواعد قانونية وتنظيمية تتسم بالوضوح والشفافية ،وهذا يَفرِض عىل السلطات العامة االمتناع عن اتخاذ أية
إجراءات ترشيعية ،أو إدارية ،أو غريها ملنع التدفق ال ُحر للبيانات واملعلومات سواء من الخارج أو من الداخل ،وكذلك الهيئات الخاصة
التي تتوىل مهام عامة .ومن ثم يُحظر عىل الدول وضع العوائق أمام تدفق املعلومات من الخارج ،أو أن تحتكر املعلومات التي بحوزتها
ومتنع نرشها إال يف حالة وجود سبب قوي وواضح يتعلق باملصلحة العامة.
رصا واف ًيا لهذه املعلومات؛ يجب أن يكون هناك معيار
ونظ ًرا للصعوبات العملية لوضع استثناءات محددة عىل عملية التداول تشمل ح ً
ٍ
واف ميكن االستناد إليه عند اإلتاحة أو املنع لبعض املعلومات ،ويجب أن يرتبط هذا املعيار بضوابط املصلحة العامة ،والرضر املفرتض
وقوعه نتيجة اإلفصاح ،ووجود خطر حقيقي وداهم يرتتب عىل رضر اإلفصاح ،وتسبيب القرار -حني يكون من املرجح أن يحدث
الرضر -باألرضار املحتملة  ،ورغم كل ما سبق ينبغي الكشف عن املعلومات إن كانت املنفعة التي تعود من الكشف أرجح من هذا
الرضر (مبدأ سيادة املصلحة العامة).
يجب أن يُح َّدد نطاق االستثناء بطبيعة املعلومة ال بالكيان الذي يصدرها؛ أي أنه ال ميكن استثناء كافة املعلومات التي تصدر من أحد
الكيانات تحت أي وصف أو مسمى .ويجب أن يُراعي القانون حامية املعلومات والبيانات الشخصية ،وكذلك املعلومات عن األفراد التي
يؤدي تداولها إىل املساس بالخصوصية كالسجالت الطبية .مع االحتفاظ بحق طالب املعلومة بلجوئه للقضاء يف حالة الرفض.
من املفرتض أن يكون الهدف من التقييد حاميـة مصـلحة مـشـروعة وعندما تكون هي يف حد ذاتها «رضورية» لحامية تلك املصلحة.
وعىل هذا ينطوي اختبار الرضورة عىل عدد من االعتبارات التي تشمل؛ أال يكون التقييد مبالغًا فيه ،و أن يكون متناسبًا .كام ينبغي
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الكشف عن املعلومات مبجرد انتهاء مدة الحظر أو سبب الحظر أيهام أقرب .وكذلك يجب تطبيق نُظُم اإلفصاح الجزئية و امل ُج ّهلة ،فإذا
كانت هناك معلومة أو بيان أو إحصاء يدخل جزء منه يف نطاق الحظر أو الرسية دون باقي املعلومة أو الوثيقة ،يقترص الحظر عىل
هذا الجزء دون غريه ،كام يجب وضع تعريفات محددة لطبيعة املعلومات التي تدخل يف نطاق الرسية ،عىل أن تكون هذه التعريفات
التوسع يف النص أو التفسري و-خاصة -استخدام بعض املصطلحات
واضحة ال لبس فيها ،وأن يُراعى يف هذا التعريف الدقة وعدم ُّ
عب امل ُق ِّرِر الخاص بحرية التعبري عن قلقه إزاء
الفضفاضة مثل ( األمن القومي  -املصلحة العليا – حاالت االستعجال والرضورة ) حيث رَّ
التوسع يف ذكر مصطلحات األمن الوطني وإساءة استخدامها يف كتم اآلراء والتعبري واملعلومات7.
ُّ
 .5حماية الموظفين العموميين في حالة اإلفصاح عن معلومات تتعلق بالفساد
يجب أن يشمل القانون عف ًوا عن أي عقوبات من املمكن أن ت ُط َّبق يف حال أفىش موظف عام أو مسئول عن معلومات -بغري الطرق
التي رسمها القانون -إذا كانت هذه املعلومات تتعلق بفساد أو مبخالفات وجرائم ت ِ
ُهدد املصلحة العامة أو كانت تلك املعلومات قد
تهدد أمن وحياة أحد األفراد.
 .6توفير المعلومات دون الحاجة إلى إثبات مصلحة مباشرة
يجب مراعاة أن يكون اإلفصاح عن املعلومات هدف يف حد ذاته ،تعمل الدولة عىل صونه والحرص عىل استمراره ،وأن تُدار هذه
العملية دون فرض معوقات متنع تدفق املعلومات سواء بإرجاع ذلك ألسباب تتعلق بطبيعة الشخص الذي يقوم بطلب املعلومة ،أو
وظيفته ،أو الهدف ،أو السبب من طلب الحصول عىل املعلومة .بل يجب أال يقترص الحصول عىل املعلومات وتداولها عىل املواطن بل
يجب أن ميتد ألي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بالطلب طاملا استوىف إجراءات التقديم وسداد الرسوم .8
 .7العقوبات
يجب أن تتضمن نصوص القانون بشكل رصيح عقوبات رادعة للمسئولني املخالفني لنصوص القانون عم ًدا ،وكذلك للهيئات العامة
التي ت ُقصرِ عىل نحو منهجي ومتعمد يف الوفاء بالتزامات اإلفصاح ،وذلك يف حاالت تتعلق باالمتناع عن اإلفصاح عن معلومات ،أو
اإلدالء مبعلومات خاطئة ،أو التأخري املتعمد يف الرد عىل طلب اإلطالع يف حالة ما كان األمر يتعلق مبعلومة وقتية – أي معلومات يجب
اإلفصاح عنها خالل مدة محددة وإال فقدت قيمتها  ،-و يجب أن تقابل هذه العقوبات مجموعة من تدابري الحامية للمسئولني عن
تقديم املعلومات ،تتمثل يف جداول زمنية وهياكل تنظيمية وإدارية واضحة وطرق محددة لإلفصاح حتى نقطع الفرصة دون تقديم
أية معلومات خاطئة ،وهو األمر الذي قد ينعكس عىل عزوف الجهات عن تقديم املعلومات خوفًا من كونها غري صحيحة مام يضعهم
تحت مقصلة هذه العقوبات.
 .8مفوضية المعلومات
انتقال أي ترشيع لنطاق التنفيذ والتطبيق اإلجرايئ يحتاج إىل جهاز أو هيئة منوط بها متابعة تطبيق هذه القواعد القانونية والعمل
الدائم عىل تطويرها ومراقبة تنفيذها -ما يطلق عليها مفوضية املعلومات أو املجلس األعىل للمعلومات كام ُسم َيت من خالل إحدى
مسودات القانون السابقة -تنشأ مبوجبها هيئات إدارية مستقلة ،لها موارد كافية ،وتتمتع بصالحية إلزام الحكومة بتقديم املعلومات،
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وذلك يك يتسنى لها إصدار قرار بشأن ما إذا كان أي حرمان من الحصول عىل معلومات مرشو ًعا أم ال؟ ،ومن ثم إصدار قرارات ُملزِمة
للسلطات العامة9 .
لذا يجب أن ينص القانون عىل:
إنشاء وتشكيل هيئة متخصصة مستقلة ،يُعني أعضاء الهيئة عىل نحو يحمي عملها من التدخل ،ويُح َّدد طرق التعيني والعزل والنقل
واالنتداب من وإىل الهيئة.
• القرارات التي تتخذها الهيئة الرقابية املستقلة ُملز َمة.
شتط أن تُعينِّ السلطات العامة موظفني متفرغني (مسئويل معلومات) أو أن ت ُك ِّرس وحدات تتحمل هذا اإلجراء.
• يُ رَ
• إعطاء هذه الهيئة سلطات مناسبة من ضمنها سلطات التحقيق -مثل القدرة عىل إجبار الشهود عىل اإلدالء بشهاداتهم ،والهيئات
العامة عىل إصدار املعلومات والوثائق ،إىل جانب سلطة إصدار أوامر ُملزِمة بشأن ُس ُبل التعويض بهدف الكشف عن املعلومات.
أهم املهام التي يجب أن متارسها مفوضية املعلومات:
• املراجعة الدورية للمعلومات والبيانات والوثائق التي تدخل يف نطاق الرسية ،وهو ما يعني أنه يجوز ألعضاء املفوضية الوصول
واإلطالع عىل كافة املعلومات.
• إجراء املزيد من التدريب بهدف إدارة أفضل للسجالت.
• وضع نظام ت ُوضَّ ح وت ُطبَّق مبوجبه املعايري الدنيا املتعلقة بإدارة السجالت.
• إصدار القرارات التي تتعلق بالهيئات العامة لتحديث القوائم أو سجالت الوثائق التي بحوزتها مع إتاحتها للجمهور.
• وضع برامج تدريبية للمسؤولني.
• متابعة إعداد السلطات العامة تقارير سنوية بشأن اإلجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التزامها بالكشف .والتي تشمل إحصاءات تتعلق
بالطلبات التي تتلقاها وطريقة التعامل معها.
 .9الطعون
ينبغي أن تتضمن الترشيعات حق الطعن يف القرارات القاضية برفض الحصول عىل املعلومات 01وتكون الطعون عىل اإلجراءات اآلتية؛
االمتناع عن إعطاء معلومات ،الترصيح بالحصول عليها بشكل منقوص ،رفض توفري املعلومات بالطريقة املحددة بالطلب ،الصمت
اإلداري أو ما يُع َرف بالرفض الضمني ،وغريه من أشكال مخالفة املدد الزمنية ،مبا فيها فرض رسوم مبالغ فيها.
وتنقسم الطعون إىل طعون داخلية وأخرى خارجية؛
قصد بالطعون الداخلية ،تلك التي تقدمها جهة إدارية ما ر ًدا عىل القرار الذي أصدرته جهة إدارية أخرى ،ويكون أمام مكتب
يُ َ
املعلومات والحفظ الخاص بالجهة .أما الطعن الخارجي فيُقصد به الطعن أمام الجهة الرقابية (مفوضية املعلومات) ويجب أال تؤثر
هذه األشكال املختلفة من الطعون عىل حق الطاعن أو ُم ِ
قدم الطلب يف اللجوء املبارش للقضاء يف أي وقت ،حتى بعد التظلم الداخيل
أو الخارجي.
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• وجود إجراءات واضحة تشمل مدد زمنية لتناول الطعون الداخلية والخارجية.
محام.
• تودع الطعون (الداخلية والخارجية بنوعيها) بدون رسوم وال تحتاج إىل مساعدة ٍ
• يقع عبء اإلثبات عىل الجهات اإلدارية والحكومية أنها مل تعمل عىل نحو مخالف للقواعد وأنها اتخذت اإلجراءات املناسبة لتوفري
املعلومات.
• يحق مل ُو ِدعي طلبات املعلومات بتحرير طعن (خارجي) لدى إحدى الهيئات الرقابية اإلدارية املستقلة (مفوضية املعلومات).
 .10إدارة مركزية للسجالت والحفظ ومكاتب المعلومات
ليك تبارش مفوضية املعلومات مهامها يجب أن يقابلها مكاتب بكل جهة حكومية عىل مختلف مستوياتها حتى تتمكن املفوضية من
متابعة سري العمل بها ،وتدريب الكوادر الالزمة للقيام مبهام حفظ وإعادة إنتاج املعلومات .كام يجب أن يكون لهذه املكاتب إدارة
مركزية تخاطبها من خالل التعليامت والقرارات التي تصدر من املفوضية وذلك لسهولة الرد عىل الطعون الداخلية املقدمة.
و تُعد إدارة السجالت الرقابة امل ُنظّمة لجميع السجالت منذ إعدادها ،أو استالمها و اسرتجاعها ،وحتى الترصف النهايئ فيها .وتختص
إدارة السجالت باآليت -:
• معالجة املعلومات والبيانات وتوزيعها وتنظيمها وتخزينها.
• وضع اسرتاتيجية واضحة ومركزية إلدارة السجالت تتضمن أمن املعلومات واألرشفة.
• وضع إرشادات سهلة للموظفني واملدراء حول كيفية إدارة السجالت وحفظها .وإدارة نظم مالمئة لحفظ املعلومات ،ووضع نظم
تصنيف مركزية.
• وجود جداول وسياسات محددة بوضوح لالحتفاظ باملعلومات وإعدامها.
• إجراءات مراجعة وتقييم منهجية.
 .11طلبات اإلطالع
يحق لكل فرد مبا يف ذلك غري املواطنني والكيانات القانونية الحق يف تقديم طلب للحصول عىل املعلومات أو اإلطالع عىل الوثائق.
اإلجراءات والوسائل املتعلقة بتقديم الطلب-:
• وجود مناذج ميكن استيفائها بسهولة ،ويفضل أال تكون أكرث من مجرد وصف للمعلومات املطلوبة.
• يتم تسليم ُم ِ
قدم الطلب إفادة يُوضَّ ح بها تاريخ التقديم وتاريخ تسليم املعلومات املرفقة بالطلب.
• تنوع طريقة تقديم وقبول الطلبات املقدمة عرب مختلف وسائل االتصال ،مبا يف ذلك اإلنرتنت (عرب الربيد اإللكرتوين).
• ال يُش َرتط أن يُ ِ
قدم ُمود ِعي طلبات املعلومات أسباب لطلبهم املعلومات.
• توافُر إجراءات واضحة وبسيطة نسب ًيا إليداع الطلبات .يجوز تقديم الطلبات بأي طريقة من طرق االتصال دون اشرتاط استخدام
مناذج رسمية ،أو أن يذكر طلب املعلومات مبوجب قانون النفاذ إىل املعلومات.
• توافر إجراءات واضحة ومناسبة للحاالت التي ال تمَ لُك فيها الهيئة التي أُو ِد َع الطلب طرفها هذه املعلومات املطلوبة .وتشمل هذه
اإلجراءات التزام بإعالم مودع الطلب أن املعلومات ليست بحوزة الهيئة ،مع إحالة مودع الطلب إىل مؤسسة أخرى ،أو تحويل الطلب
حال علم الهيئة باملكان الذي ت ُحفظ فيه هذه املعلومات.

8

• يُش َرتط عىل الهيئات العامة االلتزام مبا يفضله مودعو الطلبات فيام يتعلق بكيفية النفاذ إىل املعلومات ،دون أن يخضع هذا الرشط
إال إىل تجاوزات محدودة (مثل حامية السجالت).
• يُش َرتط عىل السلطات العامة الرد عىل الطلبات يف أقرب فرصة ممكنة.
• تحديد إطار زمني للرد عىل الطلبات املودعة برصف النظر عن أسلوب الرد عىل الطلب (مبا يف ذلك من خالل النرش).
• إلزام الهيئات العامة بتقديم إخطار يف حالة رفض هذا الطلب ،كل ًيا أو جزئ ًيا.
• وضع قواعد لنقل الطلبات إىل هيئة عامة أخرى مع إخطار ُم ِ
قدم الطلب خالل فرتة زمنية قصرية بالجهة املنوط بها الرد ،إذا استدعى
األمر.
 .21الرسوم والتكاليف
• تكون طلبات اإلطالع مجانية بدون رسوم « مناذج اإلطالع املوجودة لدى مكاتب املعلومات بالجهة الحكومية».
• يتم تحديد رسم الحصول يف أقرب فرصة (حد أقىص  42ساعة).
• وجود قواعد واضحة تتصل برسوم الحصول عىل املعلومات ويجب أن تكون الرسوم أقرب إىل مثن التكلفة ،ويُح ِّدد مثن التكلفة
بشكل عام الجهة املنوط بها هذا األمر (مفوضية املعلومات) .بالتعاون مع الهيئات واألجهزة الحكومية .كام يجب أن تكون هذه الرسوم
ضمن رشائح نسبية ثابتة حتى ال تتحكم الهيئات واألجهزة يف تغيريها بشكل منفرد.
• يحصل الطلبة والباحثون عىل املعلومات بنسب مخفضة (أقل من مثن التكلفة ) و هو ما يعني أن هناك رضورة لتوفري دعم حكومي
لإلنتاج املعريف.
• ال توجد قيود وال رسوم عىل إعادة استخدام املعلومات املتلقاة من الهيئات العامة ،أي أن الرسوم ال تتعلق باستخدام املعلومات
ملرة واحدة (إمكانية التداول ).
• من أفضل املامرسات يف هذا الصدد أن تغطي الرسوم -فقط -تكاليف معقولة لصنع نسخ وإرسالها إىل مودع الطلب (بحيث يكون
توفري املعلومات إلكرتون ًيا باملجان).
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