المنهاج األفرٌقً المعنً بالحصول على المعلومات
 91سبتمبر 1199
الدٌباجة
نحن ،المشاركون فً مؤتمر البلدان األفرٌقٌة المعنً بالحصول على المعلومات ،الذي نظمته حملة
وٌندهوك 11+من أجل الحصول على المعلومات فً أفرٌقٌا ،باإلشتراك مع منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم
والثقافة (الٌونسكو) ،ومفوضٌة االتحاد األفرٌقً ،والمقرر الخاص المعنً بحرٌة التعبٌر والحصول على
المعلومات التابع للَ جنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب فً كٌب تاون ،جنوب افرٌقٌا ،فً الفترة من  91الى
 91سبتمبر :1199
إذ نتذكر إعالن وٌندهوك  9119بشأن تعزٌز قٌام صحافة أفرٌقٌة مستقلة وتعددٌة ،وبالنظر إلى التقدم الكبٌر
المحرز خالل السنوات العشرٌن الماضٌة فٌما ٌتصل بحرٌة التعبٌر ،والحصول على المعلومات ،والتدفق الحر
لها؛
ونؤكد على أن الحصول على المعلومات ٌ
حق لكل األشخاص الطبٌعٌٌن واإلعتبارٌٌن ،وأن هذا الحق ٌشمل
البحث عن هذه المعلومات ،والوصول الٌها ،وتل ِقٌها من الهٌبات العامة والخاصة التً تمارس العمل العام ،كما
ٌشمل واجب الدولة فً الكشف عن هذه المعلومات؛
وفٌما ُنشدِد على أن الحصول على المعلومات جز ٌء ال ٌتجزأ من الحق األساسً لإلنسان فً حرٌة التعبٌر،
ٌ
ٌ
وآلٌة لتعزٌز
وشرط ضروري لمعرفة و َنٌل الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة واإلجتماعٌة  -اإلقتصادٌة لكل إنسان،
المساءلة الدٌمقراطٌة والحكم الراشد؛
و ُنقِر بأن الحصول على المعلومات أداةٌ مساعدة فً تعزٌز فرص الحصول على التعلٌم والرعاٌة الصحٌة،
والمساواة بٌن الجنسٌن ،وحقوق الطفل ،ونظافة البٌبة ،والتنمٌة المستدامة ومكافحة الفساد؛
و ُنشٌر الى المادة  91من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان الصادر فً  91كانون األول/دٌسمبر  ،9191التً
تكفُل " :لكل شخص حق التمتع بحرٌة الرأي والتعبٌر؛ وٌشمل هذا الحق حرٌته فً اعتناق اآلراء دون مضاٌقة،
وفً التماس المعلومات واألفكار وتلقٌها ونقلها الى اآلخرٌن بأي وسٌلة دونما اعتبار للحدود" ،والمادة  91من
العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،والتعلٌق العام ( )49للجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة
الذي اع ُتم َد عام  1199وٌنص على ان المادة  )1(91من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة تشمل
حق الحصول على المعلومات التً بحوزة الهٌبات العامة – وكذلك المادة  9,1من دستور منظمة الٌونسكو؛
وإذ نؤكد أهمٌة المادة  1من المٌثاق األفرٌقً لحقوق االنسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة األفرٌقٌة
بتارٌخ  11حزٌرانٌ/ونٌو  ،9119والتً تنص على أن "جمٌع األفراد ٌتمتعون بالحق فً تلقً المعلومات"؛
ونعٌد التأكٌد على أن المادة  )9( 9من إعالن المبادئ بشأن حرٌة التعبٌر فً افرٌقٌا ،المعتمد من قبل اللجنة
االفرٌقٌة لحقوق االنسان والشعوب فً دورتها العادٌة رقم  41المنعقدة فً تشرٌن األول اكتوبر  ،1111التً
تنص على أن "الهٌبات العامة ال تحتفظ بالمعلومات لمصلحتها ،وإنما بصفتها راعٌة للمصلحة العامة ،وأن لكل
شخص الحق فً الحصول على هذه المعلومات شرٌطة التق ٌُد فقط بالقواعد الواضحة المنصوص علٌها فً
القانون"؛
ومن منطلق عِ لمِنا بإتفاقٌة االتحاد االقرٌقً المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد ،والمٌثاق األفرٌقً الخاص بقٌم ومبادئ
الخدمة العامة واإلدارة ،والمٌثاق االفرٌقً للدٌمقراطٌة واالنتخابات والحكم الرشٌد ،ومٌثاق الشباب اإلفرٌقً،
ومٌثاق اإلحصاءات االفرٌقٌة ،التً ُت َع ِزز جمٌعها شفافٌة الحٌاة العامة؛
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وتر ِحٌبنا بجهود المقرر الخاص بحرٌة التعبٌر والحصول على المعلومات -التابع ل َلجنة األفرٌقٌة لحقوق االنسان
والشعوب فٌما ٌتعلق بوضع قانون نموذجً للدول األعضاء فً االتحاد االفرٌقً بهذا الشأن ،بهدف مساعدة تلك
الدول على صٌاغة ،واعتماد ،أو مراجعة تشرٌعاتها المتعلقة بالحصول على المعلومات وتنفٌذها؛
وإدراكا منا لجهود المنظمات الدولٌة وغٌرها من المنظمات فٌما ٌتعلق بوضع المبادئ واإلعالنات المعنٌة بحق
الحصول على المعلومات وحرٌة التعبٌر ،بما فً ذلك :إعالن برٌسبٌرن  1191المتعلق بـ "حرٌة المعلومات:
والحق فً المعرفة" ،وإعالن أتالنتا والنتابج اإلقلٌمٌة األفرٌقٌة ،وبرنامج عمل اكرا ،وإعالن الغوس المتعلق
بحق الحصول على المعلومات ،ومبادئ جوهانسبرج بشأن األمن الوطنً ،وحرٌة التعبٌر والحصول على
المعلومات ،وإعالن تٌبول ماونتٌن؛
وإنطالقا من عِ لمنا بأن القمة العالمٌة لمجتمع المعلومات قد أبرزت الى الواجهة أهمٌة الحصول على المعلومات
فً عالم الٌوم عن طرٌق إعالن مبادئ جنٌف ،وإلتزام تونس؛ وأن منتدى إدارة اإلنترنت ٌلعب دوراً هاما ً فٌما
ٌتعلق بالجمع بٌن كافة أصحاب المصلحة لتٌسٌر إجراء حوار دولً حول "ادارة اإلنترنت"ٌ ،تضمن المسابل
المتعلقة بالحصول الى المعلومات واإلنفتاح؛
وإعترافا بالجهد الذي بذلته مفوضٌة االتحاد االفرٌقً لتكرٌس التطبٌق العملً لمختلف آلٌات االتحاد األفرٌقً،
المساندة لحرٌة التعبٌر والحصول على المعلومات ،عن طرٌق إبتدار برامج من قبٌل :شبكة وسابط اإلعالم
وصفحة المدخل اإللكترونٌة لكل البلدان االفرٌقٌة ،وموقع االتحاد األفرٌقً الجدٌد على اإلنترنت ،والشبكات
االجتماعٌة ،ومركز وسابط اإلعالم ،وبرامج التدرٌب ،وتٌسٌر إتصال وسابط اإلعالم بقٌادة مفوضٌة االتحاد
االفرٌقً ،ونشر المواد اإلعالمٌة األخرى مع غٌرها من المواد؛ باإلضافة الى جهد المفوضٌة فً تعزٌز تقنٌة
المعلومات واالتصاالت فً افرٌقٌا؛
وانطالقا من إرتٌاحنا ل َتبنً ما ٌفوق  11بلداً من بلدان العالم لنهج االستفادة الوطنٌة الشاملة من القوانٌن واللوابح
كثٌر من البلدان األفرٌقٌة الى مبادرة
الخاصة بالمعلومات ،بما فً ذلك عشر ًة من البلدان األفرٌقٌة؛ وإنضمام
ٍ
الشفافٌة فً مجال الصناعات االستخراجٌة ،ومبادرة الشفافٌة فً مجال المساعدات الدولٌة ،وشراكة الحكومات
موحد
المنفتحة؛ وإتجاه الجماعة اإلقتصادٌة لغرب افرٌقٌا لتبنً قانون تكمٌلً مُل ِزم ٌهدف لخلق إطار قانونً
َ
لحرٌة التعبٌر وحق الحصول على المعلومات؛
لقلق لكون معظم األمم االفرٌقٌة لم تعتمد حتى اآلن القوانٌن أو اللوابح الشاملة فً مجال الحصول
واستشعارا ل ِ
على المعلومات ،وألنه ما زالت هناك صعوبات كبٌرة فٌما ٌتعلق باألحكام القانونٌة األصلٌة القابمة فً كثٌر من
البلدان التً تبنت هذه القوانٌن ،وبالتنفٌذ الكامل لها على ح ٍد سواء؛
وعِرفانا منا بأن منظمات المجتمع المدنً والهٌبات الحكومٌة فً كل انحاء العالم قد اعتمدت ٌوم  11سبتمبر من
كل عام لٌكون ٌوما ً دولٌا ً لـ "للحق فً المعرفة"؛
واقتناعا منا باألهمٌة البالغة لترسٌخ مبادئ واضحة وشاملة ٌُس َترشد بها فً تعزٌز وحماٌة حق الحصول على
المعلومات فً افرٌقٌا ،من خالل إعتماد قوانٌن ولوابح وطنٌة مالبمة ،والتنفٌذ الفعال لها؛
بهذا قررنا اعتماد المبادئ التالٌة فٌما ٌتعلق بحق الحصول على المعلومات:
المبادئ األساسٌة
 .1حق أساسً مكفول للجمٌع .الحصول على المعلومات ٌ
حق أساس ًٌ لإلنسان ،طبقا ً للمادة  1من المٌثاق
األفرٌقً لحقوق االنسان والشعوب .وهو ٌ
حق مفتو ٌح للجمٌع -وٌنبغً أال ٌكون ألح ٍد امتٌا ٌز ،كما ٌنبغً
أال ٌتضرر أح ٌد عند ممارسة هذا الحق ،سوا ٌء كان ذلك بسبب االنتماء الطبقً او الفبوي ،أٌا ً كان
تعرٌفهما ،أومن حٌث نوع الجنس ،والطبقة االجتماعٌة ،والعرق ،واإلنتماء السٌاسً ،والمهنة،
والتوجه الجنسً ،والسن ،والجنسٌة ،وحالة اإلصابة بفٌروس نقص المناعة البشرٌة ،وغٌر ذلك من
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الحاالت الوارد ذكرها فً كثٌر من الدساتٌر األفرٌقٌة .وال ٌُشترط إلزام أي شخص بإن ٌوضِ ح
مصلحته القانونٌة أو الشخصٌة المحددة فٌما ٌَطلُب او ٌل َتمِس من معلومات ،أو ُم َطالبتِه بتقدٌم مبررات
إللتماسه الحصول على المعلومات.
 .2إتاحة الحد األقصى من الكشف عن المعلومات .اإلفتراض القابم هو أن كافة المعلومات التً تحتفظ
ً
خاضعة للكشف عنها .وال ٌمن ُع الكشف عنها إالَ
بها الهٌبات العامة هً معلومات عامة ،وتكون بالتالً
فً حاالت محدود ٍة سٌتم بٌا ُنها فً المبادئ الوارد ذكرها أدناه.
 .3حقٌ منصوص علٌه فً القانون .الحق فً الحصول على المعلومات ٌجب أن ٌ ُنص علٌه القانون فً
لزما ً وواجب النفاذ ،وقابما ً على مبدأ الحد
كل بلد من البلدان األفرٌقٌة .وٌجب أن ٌكون هذا القانون ُم ِ
األقصى من الكشف عن المعلومات .وأن تكون له الصدارة على القوانٌن األخرى المتعارضة معه
ُقٌدة لحق الحصول على المعلومات.
والم ِ
ٌنطبق على الهٌئات العامة والخاصة .اإللتزامات المتعلقة بإتاحة الحصول على المعلومات ٌجب ان
 .4و ِ
تنطبق على كافة الهٌبات العامة ،والهٌبات الخاصة التً تملكها الحكومة أو تسٌطر علٌها ،والتً
ت بالنٌابة عن المؤسسات العامة ،أو لدٌها عقو ٌد
توظِ ف أمواالً عامة ،وتؤدي أعماالً أو تق ِد ُم خدما ٍ
حصرٌة إلستغالل الموارد الطبٌعٌة( ،مثلما تنطبق على هذه األموال ،واألعمال ،والخدمات أو الموارد
نفسها) ،كما تنطبق على الهٌبات التً تحتفظ بمعلومات ذات أهمٌة بالغة للجمهور العام نسبة لعالقتها
بحماٌة حقوق اإلنسان ،والبٌبة او الصحة والسالمة العامتٌن ،أو الكشف عن الفساد أو الممارسات غٌر
القانونٌة ،أو حٌثما كان تقدٌم المعلومات مساعداً على ممارسة أو حماٌة أي حق من الحقوق.
 .5إجراءاتٌ واضحة ال لبس فٌهاٌ .جب أن ٌتضمن القانون اإلجراءات المتعلقة بممارسة هذا الحق.
وٌنبغً أن تتسم عملٌة الحصول على المعلومات بالبساطة والسرعة ،وأن تستفٌد من التقنٌات الجدٌدة
فً مجال المعلومات واإلتصاالت ما أمكن ذلك .كما ٌنبغً على كل الهٌبات المُندرجة فً نطاق قانون
"الحصول على المعلومات" تقدٌم المساعدة لطالبٌها للتأكد من أنهم ٌحصلون على ما ٌحتاجون إلٌه
واضح
منها .وٌجب أن ُتقدم هذه المعلومات فً شكل ٌجعلها مفهمومة لطالبٌهاِ ،وفقا ً لموع ٍد نهابً
ٍ
ومعقول ووفقا ً لنصوص القانون ،على أن ٌتم كل ذلك بأقل تكلفة أو بدون تكلفة.
ٍ
 .6اإللتاا ٌٌ بنشر المعلوماتٌ .جب على الهٌبات العامة والهٌبات الخاصة ،ذات الصلة بها ،أن تقدم
معلومات حقٌقة فً األوقات المناسبة فٌما ٌتعلق بمهامها ،وسلطاتها ،وهٌاكلها ،وموظفٌها ،وقراراتها،
ونفقاتها ،وموازناتها ،وأي معلومات أخرى تتعلق بأنشطتها ذات الصلة بالمصلحة العامة .وٌتعٌن ان
تستفٌد عملٌة النشر من كافة وسابل اإلتصاالت الممكنة بما فً ذلك تقنٌة المعلومات واإلتصاالت،
لتحقٌق الحد األقصى من وصول المعلومات إلى كافة الجماعات والقطاعات اإلجتماعٌة.
 .7أهمٌة اللغة فً إٌصال المعلوماتٌ .نبغً أن ُتو َفر المعلومات ،بقدر اإلمكان ،بلغة الشخص الملتمس
لها ،وفً المكان الذي ٌمكنه الوصول إلٌه ،وبالشكل الذي ٌمكِن ُه من اإلطالع علٌها ،والذي ٌكفُل على
وجه الخصوص وصولها الى الذٌن قد ٌتأثرون بمضمونها.
ُ
 .8إستثناءات محدودة .الحق فً الحصول على المعلومات ال ت ِقٌده إال األحكام المنصوص علٌها صراحة
فً القانون .وهذه اإلستثناءات ٌنبغً تحدٌدها بدقة ،وال ٌُسمح بحجب المعلومات إال إذا استطاعت
أن المصلحة
الهٌبة أن ُتبرهِن على ان تقدٌم المعلومات سٌنتِج عنه ضرر كبٌر؛ وأن ُتظ ِهر بوضوح َ
العامة فً حجب المعلومات أعظم بكثٌر من المصلحة فً كشفها .وال ٌُسمح بحجب المعلومات إال
خالل الفترة التً ٌُ َتو َقع فٌها الضرر .كما ال ٌُس َمح بحجب ما تعلق منها بانتهاكات حقوق اإلنسان أو
باألخطار ال ُمحدِقة بالصحة العامة ،والبٌبة ،أوالسالمة العامة.
 .9هٌئات الرقابةٌ .نبغً إنشاء هٌبات مستقلة كمكاتب أ ُمناء المظالم أو المفوضٌات اإلعالمٌة لمراقبة
األجهزة الحكومٌة والهٌبات الخاصة ذات الصلة ،ومُساءلَتها حول ممارساتها فٌما ٌتعلق بالكشف عن
المعلومات ،مع تسل ُم المظالم والرد علٌها ،ومراقبة تنفٌذ التشرٌعات المتعلقة بالحصول على المعلومات
بصورة عامة .كما ٌنبغً أن ٌُخصص لهذه الهٌبات الرقابٌة ما ٌكفٌها من التموٌل.
 .11الحق فً البٌانات الشخصٌة .لجمٌع األشخاص الحق فً الوصول الى بٌاناتهم الشخصٌة التً تحتفظ
بها أطراف ثالثة وتصحٌحها.
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 .11حماٌة ال ُمبلِغٌن عن األخطاء .لضمان التدفق الحر للمعلومات خدمة للصالح العامٌ ،جب توفٌر حماٌة
كافٌة ضد الجزاءات القانونٌة واإلدارٌة والمتصلة بمجال العمل ،التً قد ُت َت ُ
خذ فً حق الذٌن ٌدلون
بمعلومات حول التصرفات غٌر المشروعة ،أو بأي معلومات أخرى للصالح العام.
إنسان أن ٌستأنف إدارٌا ً أي إجرا ٍء ٌُعرقل أو ٌُعارض حقه فً الحصول
 .12حق اإلستئناف .من حق كل
ٍ
على المعلومات ،أو أي رفض للكشف عنها بطرٌقة واضحة .كما ٌَ َح ُق له اإلستبناف مرة أخرى لدى
جهات مستقلة ،أو طلب المراجعة القضابٌة لكل القٌود المفروضة على حقه فً الحصول على
المعلومات ،كخٌار أخٌر.
ُ .13م ِهمة جمع وإدارة المعلومات .الهٌبات العامة والهٌبات الخاصة ذات الصلة مُل َز ٌ
مة بجمع المعلومات
ٌ
ملزمة أٌضا ً باحترام المعاٌٌر الدنٌا المتصلة
المتعلقة بعملٌاتها وأنشطتها لصالح مواطنٌها ،كما هً
بإدارة تلك المعلومات ،وذلك ضمانا ً لسهولة حصول المواطنٌن علٌها.
 .14واجب التطبٌق الكامل .الهٌبات العامة والهٌبات الخاصة المعنٌة مُل َزمة بضمان التطبٌق الكامل
للقانون .وٌتضمن ذلك اإلجراءات والعملٌات الداخلٌة وتعٌٌن الموظفٌن المسؤولٌن.

تطبٌق المبادئ
هذه المبادئ مباد ٌ
ئ أساسٌة للتنمٌة ،والدٌمقراطٌة ،والمساواة ،وتوفٌر الخدمات العامة؛ كما أنها واجبة
التطبٌق على عدة مجاالت من بٌنها ما ٌلً:
.1

.2

.3

.4

.5

البٌئة المؤاتٌةٌ .جب أن تتأكد الحكومات من أن أ ُ ُ
طرها القانونٌة تخلق البٌبة المواتٌة التً تسمح
لألفراد ،ومنظمات المجتمع المدنً ،ال سٌما االتحادات العمالٌة ،والمؤسسات اإلعالمٌة ،واألعمال
التجارٌة ،باإلستفادة الكاملة من المعلومات بما ٌؤدي الى تعزٌز المشاركة النشطة لجمٌع الناس فً
الحٌاة االجتماعٌة – اإلقتصادٌة ،وال سٌما أُولبك الذٌن ٌعٌشون فً حالة من الفقر ،أو ٌعانون التمٌٌز
ضدهم أو التهمٌش.
اإلنتخابات والعملٌات اإلنتخابٌةٌ .قع على عاتق الحكومات وهٌبات إدارة اإلنتخابات إلتزام صرٌح
بتزوٌد الجمهور بالمعلومات قبل وأثناء وبعد اإلنتخابات ،وعدم التد ُخل فً التغطٌات اإلعالمٌة ،مع
تشجع المشاركة العامة ،ونشر النفقات والمساهمات المالٌة الخاصة بالحملة اإلنتخابٌة أوالً بأول.
المجتمعات المحرومةٌ .قع على عاتق الحكومات إلتزام خاص بتسهٌل الحصول على المعلومات من
قِبل فبات األقلٌات المحرومة والناطقٌن بلغاتها ،إضافة الى الفبات المهمشة كالنساء ،واالطفال،
والرٌفٌٌن ،والفقراء وذوي اإلعاقة .كما ٌتعٌن توفٌر المعلومات لهذه الفبات بدون مقابل مادي .وٌنطبق
هذا بوجه خاص على المعلومات التً ُتس ِهم فً تمكٌن هذه الفبات على المدى الطوٌل .وٌقع على عاتق
الحكومات اٌضا ً االلتزا ٌم بضمان إستفادة ذوي اإلحتٌاجات الخاصة واألشخاص والفبات المحرومة
األخرى من تقنٌة المعلومات واإلتصاالت ،على أساس متكافا وبتكلف ٍة مٌسورة لهم.
المرأةٌ :قع على عاتق الحكومات ،والمجتمع المدنً ووسابل اإلعالم إلتزا ٌم بتٌسٌر حصول المرأة
بصورة متساوٌة على المعلومات ،حتى تتمكن من الدفاع عن حقوقها والمشاركة فً الحٌاة العامة .كما
ٌنبغً تشجٌع منظمات المجتمع المدنً على تحقٌق اإلستخدام األمثل آللٌات الحصول على المعلومات
لرصد وفاء الحكومات بالتزاماتها تجاه تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن ،والمطالبة بتعزٌز عملٌات
توصٌل الخدمات المخصصة للنساء ،والتأكد من أن األموال العامة المس َت َح َقة لهن تصل إلٌهن فعلٌا ً.
صل جمع المعلومات وإدارتها ونشرها حسب نوع الجنس.
كما ٌجب أن ٌُف َ
األطفال والشباب :ومن واجب الحكومات أٌضا ً تشجٌع وسابط اإلعالم الجماهٌرٌة على نشر
المعلومات والمواد ذات الفوابد اإلجتماعٌة والثقافٌة لألطفال والشباب .و ُت َش َجع الحكومات كذلك على
تٌسٌر عملٌة تبادل ونشر هذه المعلومات والمواد المُتحصل علٌها من شتى المصادر الثقافٌة والوطنٌة
والدولٌة ،إضافة الى إنتاج ونشر معلومات مخصصة لألطفال والشباب ،وتٌسٌر وتشجٌع حصولهم
علٌها حٌثما امكن ذلك من ناحٌة عملٌة.
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 .6المعلومات البٌئٌةٌ :تعٌن على الحكومات والمنظمات الحكومٌة الدولٌة زٌادة جهودها فٌما ٌتعلق
بتطبٌق المبدأ - 91من مبادئ إعالن رٌو المتعلق بالبٌبة والتنمٌة لعام  – 9111والمع ِنً بحق
الحصول على المعلومات ،والمشاركة العامة ،والوصول الى العدالة فٌما ٌتعلق بقضاٌا البٌبة .كما
ٌتعٌن على الحكومات ان تعتمد التشرٌعات واللوابح المالبمة لتعزٌز الحصول على المعلومات البٌبٌة
والنشر الف َعال لها ،وتأكٌد اإلنفتاح ،ومكافحة السرٌة فً الممارسات المؤسسٌة ،وإلغاء ما ٌُعٌق إتاحة
المعلومات للجمهور .كما ٌجب تعزٌز قدرة الحكومات على توفٌر المعلومات البٌبٌة؛ وإجابة طلب
منظمات المجتمع المدنً للحصول علٌها والمشاركة فً صنع القرارات ،وتعزٌز قدرتها على مُساءلة
الحكومات والجهات األخرى الفاعِ لة عن األعمال المؤثرة على البٌبة.
 .7التعلٌٌ :إذا أخذنا فً اإلعتبار العالقة الوثٌقة بٌن حق الحصول على المعلومات والحق فً التعلٌم ،نجد
أنه من واجب الحكومات أن تتٌح ،بشكل علنً ،المعلومات المتعلقة بالسٌاسات التعلٌمٌة وتقٌٌم آثارها،
وبٌانات األداء المدرسٌة ،وموازنات التعلٌم على كافة المستوٌات الحكومٌة .وٌقع على عاتق
الحكومات اٌضا ً إلتزام واضح بتوفٌر المعلومات لكل المدارس ،ال سٌما فٌما ٌتعلق بسٌاسات وقوابم
القبول ،والمعلومات المتعلقة بالممارسات اإلدارٌة ،وإدارة المدارس والجوانب األخرى ذات الصلة.
 .8الصحةٌ :جب على الحكومات إتاحة المعلومات الالزمة فٌما ٌتعلق بتأمٌن فرص الحصول على
خدمات الرعاٌة الصحٌة وتحسٌنها ،مع تأكٌد الخضوع للمساءلة فٌما ٌتعلق بذلك .كما ٌنبغً تشجٌع
عناصر المجتمع المدنً الفاعلة على اتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بتوسٌع نطاق وصول هذا النوع من
المعلومات لكافة قطاعات المجتمع ،إضافة الى تشجٌع ممارسة الناس لحقهم فً الحصول على
المعلومات من أجل النهوض بالخدمات الصحٌة ومواجهة اإلنتهاكات التً تتعرض لها ،واإلضطالع
بأعمال الدعوة والمتابعة مع إشراك األفراد فٌهما بصورة مباشرة .وال ٌجب ان ٌكون الحق فً تعزٌز
الحصول على المعلومات الصحٌة ما َسا ً بحق األفراد فً الخصوصٌة.
 .9مكافحة الفسادٌ :مكن أن ٌكون الحصول على المعلومات أداة مفٌدة فً جهود مكافحة الفساد من خالل
إسهامه فً عملٌات المصارحة والمساءلة .وإلى جانب التزامها بتطبٌق التشرٌعات الخاصة بالحصول
ً
ً
على المعلوماتٌ ،توجب على الحكومات اٌضا ً ان ُتنشا أُطراً
ومؤسسٌة واسع َة النطاق
قانونٌة
ومساعدة على منع ومكافحة الفساد .وتعتبر منظمات المجتمع المدنً ووسابط اإلعالم المتعددة
ٌ
جهات فاعلة وبالغة األهمٌة فً كشف ممارسات
المستقلة عن المصالح السٌاسٌة والتجارٌة القوٌة،
الفساد ومكافحتها ،وٌجب تشجٌعها على استخدام القوانٌن واآللٌات األخرى الخاصة بالحصول على
المعلومات والمعززة للشفافٌة.
 .11شفافٌة المساعداتٌ :جب على الحكومات والمانحٌن والمتلقٌن للمعونات أن ٌجعلوا كافة المعلومات
المتعلقة بالمساعدات اإلنمابٌة والمتضمنة لل ِم َنح ،والقروض والتحوٌالت الى الهٌبات العامة والخاصة،
إضافة الى تلك المتعلقة بتقٌٌم استخداماتها وآثارها ،فً متناول الجمهور بصورة تامة وعملٌة ،وذلك
طبقا ً للمبادرة الدولٌة لشفافٌة المعونات.
 .11شفافٌة الموارد الطبٌعٌةٌ :تعٌن على الحكومات ان تنشر بطرٌقة نشِ ط ٍة كافة المعلومات المتض ِمنة
للسٌاسات ،وتقٌٌم اآلثار ،واإلتفاقات ،واإلعانات ،والتراخٌص ،والتصارٌح واإلٌرادات المتعلقة
باستغالل الموارد الطبٌعٌة بما فً ذلك الصناعات اإلستخراجٌة ،والمٌاه ،ومصابد األسماك ،والغابات.
وٌشترط على المؤسسات الخاصة التً تباشر استغالل الموارد الطبٌعٌة أن تكشف عالنٌة عن أحكام
اإلتفاقات المتصلة بذلك ،والمبالغ المدفوعة للحكومات ،وذلك طبقا ً للمبادئ التً نصت علٌها مبادرة
الشفافٌة فً مجال الصناعات اإلستخراجٌة.
 .12وسائط اإلعالٌ واإللماٌ بالمعلومات .الحكومات ،والمجتمع المدنً ،والمؤسسات التعلٌمٌة ووسابط
اإلعالم ٌقع على عاتقها إلتزا ٌم بتعزٌز معرفة الناس بوسابط اإلعالم واإللمام بعلم المعلومات،
ومساعدة االفراد والجماعات لضمان قدرة كافة أفراد المجتمع على فهم التكنوجٌات الجدٌدة واإلستفادة
منها ،وعلى المشاركة بصورة ذكٌة ونشطة فً المسابل العامة ،وإنفاذ حقهم فٌما ٌتعلق بالحصول على
المعلومات .كما ٌنبغً العمل على تمكٌن المواطنٌن لٌصبحوا قادرٌن على التعامل مع المعلومات
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بطرٌقة نقدٌة ،وعلى إبداء آرابهم فً هذه المعلومات ،مع تمكٌنهم أٌضا ً من طلب التصحٌحات الالزمة
لها حٌثما كان ذلك مالبماً.
 .13الحصول على تقنٌة المعلومات واالتصاالتٌ .قع على عاتق الحكومات التزا ٌم بـ )9( :استخدام تقنٌات
المعلومات واإلتصاالت وغٌرها من وسابط اإلعالم لتحقٌق الحد األقصى من توفٌر المعلومات
ونشرها؛ ( )1تعزٌز وتٌسٌر فرص االستفادة العامة من هذه التقنٌات لجمٌع المواطنٌن ،ودون عوابق،
وال سٌما فبات األقلٌات المستضعفة والمتحدثٌن بلغاتها ،عالوة على الفبات المهمشة كالنساء،
واألطفال ،والرٌفٌٌن ،والفقراء واألشخاص الذٌن ٌعانون من اإلعاقة.
 .14تنطبق على مجاالت أخرى .المبادئ المبٌنة اعاله بشأن حق الحصول على المعلومات تنطبق اٌضا ً
على مجاالت مختلفة لم ٌتم إدراجها.

دعوة الى العمل
وفً ضوء ما جاء أعاله ٌدعو المؤتمر:
منظمة األمٌ المتحدة للتربٌة والعلٌ والثقافة (الٌونسكو) إلى:




أن ُت ِقر ،عبر مؤتمرها العام" ،المنهاج األفرٌقً للوصول الى المعلومات" ،وإعالن ٌوم 11
سبتمبر من كل عام ٌوما ً دولٌا ً للحق فً المعلومات ،مع التوصٌة بإقراره من قِبل الجمعٌة العامة
كٌوم إلذكاء الوعً حول أهمٌة الحق فً الحصول على المعلومات على
لألمم المتحدة ،وتكرٌسه
ٍ
نطاق العالم؛
وضع وتنفٌذ سٌاسات داخلٌة لتٌسٌر الحصول على المعلومات ،التً تحتفظ بها منظمة األمم
المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة (الٌونسكو) ،بما ٌتماشى مع هذا اإلعالن ،وتشجٌع وكاالت األمم
المتحدة األخرى على تبنً سٌاسات مماثلة.

اللجنة اإلقتصادٌة ألفرٌقٌا التابعة لألمٌ المتحدة:


وضع اتفاقٌة إقلٌمٌة ،كجزء من مؤتمر قمة رٌو  11+المعنً باألرضُ ،تعنى بموضوع الحصول
على المعلومات البٌبٌة ،والمشاركة العامة ،وإمكانٌة الوصول الى القضاء على أساس المبدأ العاشر
من مبادئ إعالن رٌو لعام  ،9111ومبادئ بالً التوجٌهٌة المتعلقة ببرنامج األمم المتحدة للبٌبة.

اإلتحاد األفرٌقً ،بهٌئاته ومؤسساته:






أن تضطلع اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب بتكرٌس ٌوم  11سبتمبر من كل عام ٌوماً
افرٌقٌا ً للحق فً المعلومات.
ُخول المقرر الخاص ب ُح ِرٌة التعبٌر
أن تتبنى اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب قراراً ٌ ِ
والحصول على المعلومات -العمل على توسٌع نطاق المادة الرابعة من إعالن المبادئ ،والمتعلقة
بحرٌة التعبٌر فً افرٌقٌا ،لتضمٌنها المبادئ الواردة فً هذا اإلعالن.
أن تستكمل اللجنة األفرٌقٌة لحقوق االنسان والشعوب وضع القانون األفرٌقً النموذجً المُقترح بشأن
الحصول على المعلومات وإجازته للعمل به فً الدول األعضاء فً االتحاد األفرٌقً؛
أن تمضً مفوضٌة االتحاد األفرٌقً قُ ُدما ً فً تنفٌذ هذا اإلعالن عن طرٌق )9( :التقدم بمقترح لِقِمة
االتحاد األفرٌقً القادمة فً كانون الثانًٌ/ناٌر  1191إلعتماد ٌوم  11أٌلول/سبتمبر ٌوما ً إفرٌقٌا ً
"للحق فً المعلومات"؛ و ( )1وإنشاء فرٌق خبراء إلعداد وسابل بشأن الحصول على المعلومات؛
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أن ٌضطلع برلمان عموم أفرٌقٌا بالمصادقة على هذا اإلعالن؛
وأن تعمل كافة أجهزة االتحاد األفرٌقً على تعزٌز إحترام الحكومات الوطنٌة للمبادئ الوارد ذكرها
فً هذا اإلعالن ،مع تقدٌم المساعدة الالزمة لتنفٌذها؛
وأن تعتمد الشراكة الجدٌدة لتنمٌة أفرٌقٌا (نٌباد) ،اآللٌة األفرٌقٌة المُن َقحة للمراجعة فٌما بٌن النظراء،
المتضمنة للشفافٌة والحصول على المعلومات.
وأن ٌعمل االتحاد األفرٌقً على وضع وتنفٌذ سٌاسات داخلٌة بشأن الحصول على المعلومات ،التً
تحتفظ بها أجهزته ،وذلك تمشٌا ً مع هذا اإلعالن.




المنظمات والمؤسسات اإلقلٌمٌة األفرٌقٌة األخرى:







ت داخلٌة بشأن الحصول على المعلومات التً
أن تضع كافة الجم اعات اإلقتصادٌة اإلقلٌمٌة سٌاسا ٍ
تحتفظ بها ،تمشٌا ً مع ها اإلعالن.
أن تستعرض الجماعة اإلقتصادٌة لدول غرب افرٌقٌا القانون التكمٌلً المتعلق بخلق إطار قانونً
موحد بشأن حرٌة التعبٌر والحق فً الحصول على المعلومات فً غرب افرٌقٌا ،وتعتمده.
َ
أن ُتراجع الجماعة اإلنمابٌة للجنوب األفرٌقً بروتوكولها الخاص بالثقافة  ،واإلعالم والرٌاضة
لتضمٌنه المبادئ المتعلقة بالحصول على المعلومات.
ُ
ُ
ُ
المعنٌة بالتنمٌة (إٌغاد) بروتوكوالً بشأن الحصول على المعلومات،
الدولٌة
الهٌبة الحكومٌة
أن ُت ِع َد
على أساس هذا اإلعالن ،وتعتمده.
أن تضع جماعة شرق أفرٌقٌا ،على أساس هذا اإلعالن ،بروتوكوالً بشأن الحصول على
المعلومات وتعتمده.
أن ٌعتمد مصرف التنمٌة األفرٌقً سٌاسة منقحة إلطالع الجمهور على المعلومات ،وذلك وفقا ً
لمٌثاق الشفافٌة فً مجال المؤسسات المالٌة الدولٌة.

حكومات الدول األعضاء فً االتحاد األفرٌقً :












إعتماد القوانٌن الحالٌة الشاملة المتعلقة بالحصول على المعلومات ،أو تنقٌحها على اساس المبادئ
ال ُم َتضمنة فً هذا اإلعالن وفً قانون االتحاد األفرٌقً النموذجً المُقترح ،وتطبٌقها بصورة تامة.
مواءمة األُطر القانونٌة الخاصة بتأمٌن الحق فً الحصول على المعلومات ،بما فً ذلك إلغاء او تنقٌح
القوانٌن العتٌقة التً ُتعٌق ذلك  ،مع ضمان ان تتماشى القوانٌن الجدٌدة مع مبادئ الحصول على
المعلومات.
اإلشتراك مع المجتمع المدنً والجهات الفاعلة األخرى لتأمٌن الطلب الواسع النطاق على المعلومات،
مع التنفٌذ الفعال للقوانٌن والسٌاسات الهادفة لزٌادة إمكانٌة الحصول على المعلومات من قِبل الجمٌع،
وال سٌما الفبات المُهمشة.
اإلنضمام لمبادرات أصحاب المصلحة المتعددٌن وتنفٌذها ،بما فً ذلك :مبادرة الشفافٌة فً مجال
الصناعات اإلستخراجٌة ،ومبادرة الشفافٌة فً مجال قطاع التشٌٌد ،ورابطة شفافٌة العلوم الطبٌة،
وذلك لتعزٌز جهودهم فً هذا المجال.
تعزٌز توافر معلومات المجال العام -التً ٌمكن اإلطالع علٌها بحرٌة عن طرٌق تكنولوجٌا المعلومات
واإلتصاالت ،وتٌسٌر فرص حصول الجمهور علٌها؛
دعم جهود االتحاد األفرٌقً الرامٌة لتبنً آلٌة لتٌسٌرالحصول على المعلومات.
اإلعتراف الرسمً بٌوم  11أٌلول/سبتمبر من كل عام ٌوما ً أفرٌقٌا ً "للحق فً المعلومات"؛
تبنً التشرٌعات والسٌاسات التً تضمن حماٌة ال ُم َبلِغٌن عن المخالفات ،مع تنفٌذها بفعالٌة.

المجتمع المدنً :


اإلشتراك مع الحكومات فً وضع ،وتعزٌز وتنفٌذ القوانٌن المعنٌة بالحصول على المعلومات؛
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رصد التقدم المُحرز فٌما ٌتعلق بتنفٌذ قوانٌن الحصول على المعلومات بما فً ذلك القوانٌن القطاعٌة؛
إذكاء الوعً فٌما ٌتعلق بالحصول على المعلومات وتقدٌم المساعدة الالزمة لتٌسٌر الحصول علٌها من
قبل الجمهور العام ،إضافة الى جمهور محدد ٌتكون من ( النساء ،وفبات االقلٌات والمتحدثٌن بلغاتها،
واألطفال ،والمجتمعات الرٌفٌة ،واألفراد الذٌن ٌعانون من اإلعاقة ،أو الذٌن ٌعٌشون فً حالة من
الفقر)؛
تأمٌن الشفافٌة فً األنشطة الخاصة به؛
ً
ً
ً
إعتماد ٌوم  11سبتمبر من كل عام ٌوما أفرٌقٌا ودولٌا "للحق فً المعلومات" ،مع القٌام بأنشطة فً
ذلك الٌوم من كل عام بهدف توسٌع نطاق اإلعتراف ،والوعً ،والتمتع بحق الحصول على
المعلومات من قبل كل قطاعات المجتمع.

وٌدعو وسائط اإلعالٌ إلى:









إحترام استقاللٌتها التحرٌرٌة ،وأخالقٌات المهنة ،ومعاٌٌر العمل الصحفً ،عند تقدٌمها للمعلومات؛
اإلقرار بحاجتها الى تطبٌق الشفافٌة والمساءلة فٌما ٌتعلق بمخرجاتها ومؤسساتها الخاصة بها ،مع
الحِفاظ على مبدأ حماٌة مصادر المعلومات؛
إحترام وتعزٌز المساواة ،وتوفٌر الفرص المتكافبة للجمٌع فً كافة نواتجها اإلعالمٌة؛
إتاحة فرص الحصول على أكبر قدر ممكن من منتجاتها اإلعالمٌة للجمهور؛
تعزٌز آلٌات المشاركة واالستجابة الجماهٌرٌة؛
اإلعتراف باالختالفات بٌن الجنسٌن ومراعاة ذلك فٌما ٌتعلق بجمهور القراء ،والمستمعٌن ،ودراسات
السوق؛
التعرٌف بأهمٌة الحصول على المعلومات والمسابل المتصلة بذلك.
تحقٌق اإلستفادة المثلى من قوانٌن الحصول على المعلومات لتوظٌفها من أجل المصلحة العامة.

وشركات ومؤسسات القطاع التجاري الً:






ُعززةٌ للشفافٌة ،وال سٌما مبادرة الشفافٌة فً
اإلنضمام الى مبادرات أصحاب المصلحة المتعددٌن ،الم ِ
مجال الصناعات اإلستخراجٌة ،ومبادرة الشفافٌة فً مجال قطاع التشٌٌد ،ورابطة الشفافٌة فً مجال
العلوم الطبٌة؛
تبنً سٌاسات المسؤولٌة المؤسسٌة واإلجتماعٌة ،التً تعزز الشفافٌة والمساءلة ،بما فً ذلك حق
الحصول على المعلومات وحماٌة المبلغٌن عن المخالفات.؛
الكشف الفوري عن المعلومات التً تخدم المصلحة العامة ،وال سٌما تلك المتعلقة بانبعاثات التلوُ ث
والمسابل البٌبٌة األخرى؛
دعم جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدنً لتحسٌن فرص الحصول على المعلومات فً
المجتمع.

كما ٌدعو الجهات المانحة فً القطاعٌن العاٌ والخاص الى:



التأكٌد على اإلعإلن عن كافة المعلومات المتعلقة باستخدام المساعدات اإلنمابٌة واآلثار الناتجة عنها؛
التأكٌد على أنه سٌتم إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالمساعدات اإلنمابٌة طبقا ً لمعاٌٌر مبادرة الشفافٌة
فً مجال المساعدات الدولٌة؛
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تشجٌع ودعم الحكومات إلعتماد القوانٌن والسٌاسات المعنٌة بالحصول على المعلومات والتنفٌذ
الكامل لها؛
دعم جهود المجتمع المدنً والحكومات الرامٌة لتعزٌز فرص الحصول على المعلومات.

أُع ُتمِد هذا اإلعالن فً كٌب تاون ،جنوب أفرٌقٌا ،فً هذا الٌوٌ التاسع عشر من أٌلول/سبتمبر  ،2111بناء
على مقترح إلعتماده قدمه المحامً بانسً تالكوال ،المقرر الخاص بحرٌة التعبٌر والحصول على المعلومات
التابع للجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب ،وأٌده سعادة نائب واٌر اإلعالٌ فً جمهورٌة لٌبٌرٌا،
نورٌس وٌاه.
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