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 والسبعون الثانية الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من )ب( ٧٣ البند

 حقززززو  مسززززا   ومحايتهززززا  اإلنسززززان حقززززو  تعزيززززز
 التمتز  لتحسزن البديلة النهج ذلك يف مبا اإلنسان،
    األساسية واحلرايت اإلنسان حبقو  الفعلي

 **والتعبري الرأي حرية يف احلق ومحاية بتعزيز املعين اخلاص املقزر ِّر تقرير  
  

 العام األمن من مذكرة  
 حقـــ   لـــسجمل اخلـــا  قــــ    امل أعـــد  الـــ   التق يـــ  العامـــ  اجلمعيـــ  إىل حييـــ  أبن العـــا  األمـــن يتشـــ   
ــــ  بتعزيــــز املعــــي اإلنســــان  حقــــ   جملــــس لقــــ ا  وفقــــا   املـــــقد   كــــا   دافيـــــد والتعبــــ   الــــ أ  ح يــــ  يف احلــــ  ومحاي
 .25/2 اإلنسان

 

  

 
 

 * A/72/150. 
 ُقد  ه ا التق ي  بعد انقضاء امل عد النهائي لتضمينه أحدث املستجدات. ** 

https://undocs.org/ar/A/72/150
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 والتعبري الرأي حرية يف احلق ومحاية بتعزيز املعين اإلنسان حقو  جمللس اخلاص املقزر ِّر تقرير  

 م جز 

 متخصصـ   ووكالـ  إدا ة كـ  علـى تنطبـ  املعل مـات على ابحلص ل خاص  سياس  املتحدة األمم متلك ال 
 ابلنســب  مقبــ ل غــ  أمــ  وهــ ا املعل مــات. علــى احلصــ ل طلبــات علــى  د لتقــدم خمصصــ  معــاي  حــى لــديها ولــيس

 ليســت املتحــدة األمــم ولكــن امل اضــي . شــى يف العــا  الصــاح ختــد  العــاملي  الصــعيد علــى م كزيــ  سياســي  ملؤسســ 
 مـ  الدوليـ   املنظمـات فـنن العـا،  أحنـاء مجيـ  يف اإلعـم  ح يـ  بسياسـات األخـ  مـن الـ غم فعلـى ه ا. يف ال حيدة

 املعل مـــات علـــى احلصـــ ل حلالـــ  تقييمـــا التق يـــ  هـــ ا ويقـــد  املنـــ ال. نفـــس علـــى تســـ  ، قليلـــ   حمـــددة اســـتءناءات
 اعتمـاد علـى املتحـدة  األمـم وخاصـ  الدوليـ   املنظمـات مجيـ  التق يـ  وحيـ  الدوليـ . املنظمـات أبنشط  يتص  فيما

  املدين. واجملتم  األعضاء والدول للمنظمات حمددة ت صيات تقدم م  اإلعم   حل ي  متين  سياسات
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  مقدمة - أوال 
 معظـم لـدى للشـفافي  شديد ابنعدا  املتحدة  األمم فيها مبا الدولي   املنظمات عم  ط   تتسم - ١

 حــد إىل يبقــى بــه تقــ   وكيــف بــه تقــ   مــا فــنن مســت ى  األ فــ  هيئاهتــا عمــ  عــن النظــ  فبصــ   النــا .
 ابهتمــا  حتظــى معل مــات عــن الكشــف البيئــ   هــ   مءــ  يف يــتم  فكيــف اجلمهــ  . أعــن عــن خفيــا بعيــد

 وب ملــــانين وابحءـــن وصــــحفين وطـــماب مــــ اطنن -اجلمهـــ   عامـــ  تتتبــــ  وكيـــف اجلمهــــ    لـــدى مشـــ و 
 املنظمـات مـن وغ هـا املتحـدة األمـم هبـا تشـتغ  اليت الكيفي  - األعضاء الدول ممءل  وحى ب  وانشطن 
 تُ شـد وجـدت  إن سياسـات  وأ  اللتزامـاهتم  الـدولي ن املـدني ن امل ظفـ ن ميتءـ  وكيـف الدولي  احلك مي 
 الــدولي ن املســؤول ن إليهــا يســتند الــيت الدوليــ  املعــاي  هــي ومــا املعل مــات  تقاســم إىل الــدولين املســؤولن

 احلك ميـ  املنظمـات تكفـ  كيـف عـا   وب جـه املعل مـات  بعـ  حجـ  ينبغـي كـان إذا فيمـا البـت عنـد
 بكـ  املعل مـات وتلقـي التمـا  يف احلـ  فـ د لكـ  تكفـ  الـيت اإلنسـان حقـ   لق اعـد هـي امتءاهلـا الدولي 
  العام   السلطات حب زة اليت املعل مات سيما وال ض وهبا 

 20١6 لعـــا  تق يـــ   يف اإلنســـان  وحقـــ   املـــدق  الفقـــ  مبســـأل  املعـــي اخلـــا  املقـــ   أشـــا  وقـــد - 2
 للكـ ل ا املأسـاو  التفشـي عـن مبسـؤوليتها االعـاا  املتحـدة األمـم  فـ  عـن بتفصـي  فيه يتحدث ال  

 يلي: ما إىل هاييت  يف
 إىل أصـم   قُـدمت الـيت القان نيـ  املشـ  ة أن مصـاد  عـدة مـن اخلـا  للمق   قي  وقد”  

 املتحـدة األمـم ]مسـؤولي  األمهيـ  البالغـ  القضـاا تلـك إزاء خمتلفـا   هنجا   تتخ  كانت العا  األمن
ــ  الــ   الــنه  عــن الكــ ل ا  انتشــا  عــن  لعــد  نظــ ا   أتكيــد  ميكــن ال هــ ا ولكــن النهايــ   يف اختخ
 فننـه قيـ   مـا صـد  إذا أنـه غـ  .القان نيـ  الشـؤون مكتـ  أج اهـا اليت التحليمت من أ  نش 
 مــة ة وغــ  ابلتعســف تتســم املســؤولي  عــن للتخل ــي ســيقت الــيت احلجــ  أن يف الســب  يبــن قــد

 (.٣٣ الفق ة  A/71/367) “كافيا   تةي ا  
 عـــــن واإلبـــــم  الســـــم   حفـــــ  جمـــــاالت هتـــــم املعل مـــــات لشـــــح مماثلـــــ  حـــــاالت هنـــــا  وكانـــــت - ٣

 سياســـ  إقــ ا  شــأن ومــن املصــاح  وتضــا ب ابملـــ ظفن املتعلقــ  والقــ ا ات الغــ   وادعــاءات املخالفــات 
 العامليـ  للقضـاا اجلمهـ   فهـم ي سـ  أن املتحـدة األمـم صـعيد علـى اجملـاالت هـ   يف اإلعـم  حل ي  شامل 

 بشــك  املعل مــات علــى واحلصــ ل الشــفافي  انعــدا  إن القــ ل وميكــن املســاءل . آليــات عــززيو  فيهــا واخن اطــه
  .(١)اجلنسي ابالعتداء املتهمن السم  حفظ  مساءل  عد  يف دو  له املءال  سبي  على سليم 

 عــن انهيــك اجلمهــ    مــن فــ د يقــ   أن هلــا وفقــا ميكــن  مسيــ  عمليــ  ت جــد ال أنــه ال اضــح ومــن - 4
 منظمـ  كانـت لـ  حـى لـ لك  ونتيجـ  .(2)املتحـدة األمـم مـن املعل مـات ه   مء  ابلتما  خا   مق  
__________ 

  Azad Essa, “Why do some UN peacekeepers rape?”, Al Jazeera, 4 August 2017انظـــــ   علـــــى ســـــبي  املءـــــال    (١) 
 A/71/99, paras. 250 and 251 (report of an independent review on sexual exploitation and abuse by و

international peacekeeping forces in the Central African Republic و  )Carla Ferstman, “Criminalizing 

Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers”, Special Report 335, United States Institute of Peace 

(Washington, D.C., 2013.) 

( ميكـن أن inquiries2@un.orginquiriesأعلُم أن إدا ة شؤون اإلعم  التابع  لألمم املتحدة أنشأت عن ان ب يـد إلكـاوين ) (2) 
  فهـ   ليسـت سياسـ   انهيــك ي جـه إليـه اجلمهـ   استفسـا اته  الـيت حُتـال بـدو ها إىل املكاتــ  ذات الصـل . وبطبيعـ  احلـال

 عن أن تك ن سياس  تتضمن أ  عنص  من العناص  املبين  يف الف   الءال .

https://undocs.org/ar/A/71/367
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/peacekeepers-rape-170730075455216.html
https://undocs.org/ar/A/71/99
https://www.usip.org/sites/default/files/SR335-Criminalizing%20Sexual%20Exploitation%20and%20Abuse%20by%20Peacekeepers.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/SR335-Criminalizing%20Sexual%20Exploitation%20and%20Abuse%20by%20Peacekeepers.pdf
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 ختبـا )انظ لم ختضـ  ال احلجـ  ه   فنن معين   حال  يف الكشف لعد  وجيها مة ا متلك دولي  حك مي 
ST/SGB/2007/6.)  هبا تةختُ  أن ميكن اليت الكيفي  عن يتساءل أن امل ء على جي  النقط   ه   وملعاجل 

 علــى احلصــ ل الصــع  مــن يكــ ن عنــدما القــ ا  صــنا  هبــا تــةويُ  املؤسســي  والتحلــيمت القــ ا ات وجاهــ 
 علــى احلصــ ل طلبــات تقــدم مــن متكــن أن شــأهنا مــن  مسيــ  عمليــ  مــن بــدال أنــه ذلــك املعل مــات  هــ  

 احلك ميــ  املنظمــات مــن وغ هــا املتحــدة األمــم وإجــ اءات بسياســات اجلمهــ   مع فــ  تقتصــ  املعل مــات 
 جهـــ د علـــى عـــادة اخلـــا جي التقيـــيم يعتمـــد حـــن يف غـــ   ال نشـــ   اهليئـــات تلـــك ختتـــا  مـــا علـــى الدوليـــ 

 ويبـــدو املنظمـــات. هـــ   داخـــ  املعل مـــات إىل ال صـــ ل إمكانيـــ  ي جـــدون الـــ ين البـــاحءن أو الصـــحفين
  مســـي مصـــد  أ  علـــى التـــزا  أ  يقـــ  ال أنـــه الدوليـــ  احلك ميـــ  املنظمـــات ومعظـــم املتحـــدة األمـــم داخـــ 
 .(٣)املعل مات عن الكشف  ف  أسباب بتقدم

 مــ  الدوليــ   املنظمــات ســيا  يف اإلعــم  ح يــ  سياســات يستكشــف الــ   التق يــ   هــ ا ويعــد - 5
 البحـــ  مـــن كامـــ  عـــا  نتيجـــ  املتحـــدة  األمـــم منظ مـــ  علـــى حصـــ ا لـــيس ولكـــن خـــا   جـــهب الاكيـــز

 مــن ومخــس دوليــ  منظمــ  ١6 مــن  دود عليهــا و دت املعل مــات تقــدم إىل دعــ ة   ذلــك يف مبــا والتحقيــ  
 مب جـ  املعل مـات علـى احلصـ ل م ضـ   أدان  الءـاين الفـ   يف ناق يُ و  .(4)احلك مي  غ  الفاعل  اجلهات
 مجيـ  يف احلك مـات مـن املعتمـدة اإلعـم  ح يـ  سياسـات نطـا  ت س  إىل ويش  اإلنسان  حق   قان ن
 الصـــعيد علـــى اإلعـــم  حل يـــ  فعالـــ  سياســـ  ل ضـــ  المزمـــ  العناصـــ  الءالـــ  الفـــ   يف قـــد تُ و  العـــا،. أحنـــاء

 والـدول الدوليـ  احلك ميـ  املنظمـات إىل امل جهـ  الت صيات من جمم ع   اب ال الف   يف تقد  بينما الدويل 
  الدولي . احل كم  يف الدول غ  من واملشا كن األعضاء

  
 اإلعالم حرية - اثنيا 
 اإلعالم حرية يف احلق عليها يقوم يتال املقاصد - ألف 

 ملســـــاءل  خاضـــــعن احلك ميـــــ ن واملســـــؤول ن احلك مـــــات تكـــــ ن القـــــان ن  حكـــــم يســـــ د عنـــــدما - 6
 ســ ااب  األحيــان  مــن كءــ  يف تظــ   املســاءل  أن بيــد اآلليــات. مــن متن عــ  جمم عــ  خــمل مــن مــ اطنيهم
 فمـــن اجلمهـــ  . عـــن املعل مـــات الســـلطات فيهـــا حتجـــ  الـــيت احلـــاالت يف يتجلـــى مـــا أكءـــ  هـــ ا ويتجلـــى

 املعل مــات احلك مــات حتجــ  عنــدما ســيما وال - أن اعهــا جبميــ  (5)املعل مــات علــى احلصــ ل ح يــ  دون
 السياســات ختضــ  ال وقــد انتهاكــات  حتــدث قــد - واإلعمميــ  والتشــ يعي  القضــائي  وآلياتــه اجلمهــ   عــن
 ويـتم عـا   ب جـه ومشـا كته اجلمهـ   إشـ ا  يتضـاءل وهكـ ا والتحسـن  لمختبـا  العا  ال فا  يف تؤث  اليت

__________ 

ه ا هـ  احلـال  علـى الـ غم مـن أن األمـم املتحـدة لـديها سياسـ  خاصـ  ابلتصـنيف ت ضـح الفـ و  بـن مسـت ات املعل مـات  (٣) 
 .ST/SGB/2007/6احلساس . انظ  

ميكــــن االطــــم  علــــى املعل مــــات املقدمــــ  يف امل قــــ  الشــــبكي لل اليــــ . وي جــــه شــــك  خــــا  لطــــمب كليــــ  احلقــــ   جبامعــــ    (4) 
كاليف  نيا )إي فن( ال ين أج وا  مبساعدة األسـتاذ  امـن بيجـان  حبـ اث دعمـا هلـ ا املشـ و   وال سـيما التاليـ  أمسـا هم: إينيـد 

 اث ين إلس  ول  نس لي   ونسيم عليصبحاين.زه   وك

 “احلـــ  يف املعل مـــات”و  “احلـــ  يف احلصـــ ل علـــى املعل مـــات”و  “ح يـــ  اإلعـــم ”يســـتخد  هـــ ا التق يـــ  عبـــا ات مءـــ   (5) 
( مــن العهــد الــدويل اخلــا  ابحلقــ   املدنيــ  2) ١٩بشــك  مــااد . وهــي تشــ  إىل احلــ  الــ   يتمتــ  بــه  مب جــ  املــادة 

من اإلعمن العاملي حلق   اإلنسان  ك  شخص يف ح ي  الـ أ  والتعبـ   مبـا يشـم  احلـ  يف التمـا   ١٩ي  واملادة والسياس
 خمتلف ض وب املعل مات واألفكا  وتلقيها ونقلها إىل اآلخ ين أب  وسيل  دومنا اعتبا  للحدود.

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/6
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/6
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/AccessInformation.aspx
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/6
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 اختــاذ تعزيــز علــى ابملعل مــات الغنيــ  البيئــات تســاعد املقابــ   ويف قصــد. عــن األحيــان مــن كءــ  يف ذلــك
 التنفيـ  يسـت   ، وإن وحـى العامـ . املؤسسـات مصداقي  وتعزيز اجملد   العا  والنقاش السليم  الق ا ات

 احلك مـ  بـن التقـاط  نقطـ  يف األساسـي  املسـأل  ه   تد   فتئت ما احلك مات فنن دائما  املعاي  أعلى
 العامـــ  الســـلطات مصـــداقي  أن أد كـــت إذ املعل مـــات  علـــى احلصـــ ل يف اإلنســـان وحـــ  واملفت حـــ  اجليـــدة
 أفــ اد وهـم أال - ال ئيســين مسـؤوليها وينتخبــ ن عملهـا مي لــ ن الـ ين مــ  للتعامـ  اســتعدادها علـى تت قـف

  اجلمه  .
 مناقشـات يف حاليـا جـدل أ  تءـ  املعل مـات علـى احلصـ ل بشـأن العامـ  النقـا  هـ   تكاد وال - ٧

 ح يـــ  قـــ انن العــا، أحنـــاء مجيــ  يف احلك مـــات غالبيــ  اعتمـــدت فقــد العامـــ . والسياســ  احلك ميـــ  الســلط 
 مفت حـ  حك مـ  أجـ  مـن احل كـ  ولكـن .(6)التنفيـ  ومسـت ات املتانـ  مـن متفاوت  بد جات وإن   اإلعم  
 إن حبيـــــــ  كبـــــــ ة بد جـــــــ  ولكـــــــن ات   بشـــــــك  لـــــــيس - العامليـــــــ  املؤسســـــــات بعيـــــــد حـــــــد إىل جتـــــــاوزت
 ســـ  الدوليـــ . احل كمـــ  م اكـــز يف كبـــ  شـــأن ذات ليســـت “املعل مـــات علـــى احلصـــ ل إمكانيـــ ” مســـأل 
 وسياســـ  الشـــبكي  امل اقـــ  عـــن حـــديءا تســـم  أن واأل جـــح املعل مـــات  علـــى احلصـــ ل عـــن دوليـــا م ظفـــا

 عــن ستســم  ممــا أكءــ  البالغــ ( أمهيتهــا وعلــى الدقــ  وجــه علــى مقصــ دة غــ  معل مــات )وهــي احملف ظــات
 أو الدوليــ  احلك ميــ  املؤسســات أو للمنظمــات املعاصــ ة العمــ  طــ   علــى االطــم  علــى اجلمهــ   قــد ة

 الدوليـ  احلك ميـ  املنظمات به قامت ال   العم  تبخيس يعي ال وه ا الداخلي . مناقشاهتا أو إخفاقاهتا
 البـــاحءن علـــى كـــان فبعـــدما عملهـــا. طـــ   علـــى اجلمهـــ   إطـــم  أجـــ  مـــن ال قميـــ  الءـــ  ة عقـــ د خـــمل

 املتحــدة األمــم ل اثئــ  مســت دعات مبءابــ  تعمــ  الــيت املاديــ  املكتبــات يف أبعمــاهلم يق مــ ا أن والصــحفين
 يف املــ اد مــن هائلــ  كميــات علــى العءــ   الــ اهن ال قــت يف ميكــن الدوليــ   احلك ميــ  املنظمــات مــن وغ هــا
 )وأحيــاان أا  غضــ ن يف أحيــاان تعقبهــا يــتمكن والــيت حــديءا  املعتمــدة املــ اد ذلــك يف مبــا الشــبكي   امل اقــ 

 إمكانيـ  لكفالـ  اسـتعداد مـن يبدونه ما على اإلعم  شؤون م ظفي هتنئ  وينبغي اعتمادها. من ساعات(
 ملفاهتـا تفـتح ووكـاالت ملنظمـات أمءلـ  هنـا  فـنن وابملءـ   ال مسيـ . ال اثئـ  إىل واسـ  نطـا  علـى ال ص ل
  النجاح. من متفاوت  بد جات ذلك كان وإن اجلمه     قاب  أما  وعق دها بنفقاهتا املتعلق 

 مــن كبـ  جــزء علـى االطــم  تتـيح الدوليــ  احلك ميـ  املنظمــات أن مـن الــ غم وعلـى ذلــك  ومـ  - 8
 ومقـــ  ات والقـــ ا ات  القان نيـــ   الصـــك   ذلـــك يف مبـــا اإلنانـــت  شـــبك  يف ملؤسســـاهتا العلنيـــ  األعمـــال
 مـــن قلـــ  ســـ ى متتلـــك ال العلنيـــ   للجلســـات الشـــبكي والبـــ  امليـــداين  والعمـــ  ال صـــد  وهيئـــات اللجـــان

 أعمـال خمل من أو ف د  بشك  إما اجلمه    متكن املعل مات على ابحلص ل خاص  سياس  املنظمات
 ذلـــك. ســـ ى فيمـــا ُتكشـــف ال الـــيت املعل مـــات علـــى احلصـــ ل طلبـــات تقـــدم مـــن والبـــاحءن  الصـــحفين

 األمــم بــ انم  ومنهــا السياســات  هــ   مءــ  لــديها تتــ ف  ال الــيت املنظمــات أدان  الءالــ  الفــ   يف وتنــاق 
__________ 

 ,David Banisarمن أج  االطم  على د اسات مفيدة ح ل ق انن ح ي  املعل مات على الصعيد العاملي  انظ   (6) 

“Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Information 

Laws” (2006)   وThe Right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing Conflicts” 

(World Bank, Washington, D.C., 2011 و  )Toby Mendel, Freedom of Information: A Comparative Legal 

Study (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2008  )
 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “United Nationsو   www.freedominfo.org و

Convention against Corruption: Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons” 

(Vienna, 2015.) 

http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf
http://foiadvocates.net/wp-content/uploads/Publication_WBI_RighttoInfoandPrivacy.pdf
https://law.yale.edu/system/files/documents/pdf/Intellectual_Life/CL-OGI_Toby_Mendel_book_%28Eng%29.pdf
https://law.yale.edu/system/files/documents/pdf/Intellectual_Life/CL-OGI_Toby_Mendel_book_%28Eng%29.pdf
http://www.freedominfo.org؛
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/15-04741_Person_Guide_eBook.pdf
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 األمــم ومنظمــ  العــاملي  األغ يــ  وبــ انم  الــدويل  والبنــك للبيئــ   املتحــدة األمــم وبــ انم  اإلمنــائي  املتحــدة
 املؤسســـات مـــن ومعظمهـــا - األخـــ ى ظمـــاتنامل مـــن وثلـــ  )الي نســـك (  والءقافـــ  والعلـــم للابيـــ  املتحـــدة

 القليـ  إال تبـ ل ال اهنـفن الطلبات  ه   يف النظ  املنظمات معظم قب  ل  وحى الدولي . املالي  والصنادي 
 علـى الض ء لتسليط أو املعل مات عن للكشف استعدادها إلب از أصم جه د أ  تب ل ال أو اجله د من

 املعل مات. تلك لكشف ق ا ات اختاذ مب جبها يتم اليت املعاي 
 

 القانوين اإلطار - ابء 
  املعلومات على احلصول يف احلق طبيعة - ١ 

 الدوليــ   احلك ميـ  للمنظمـات اإلعـم  حل يــ  ممئمـ  سياسـ  تشـك  قــد الـيت العناصـ  تقيـيم قبـ  - ٩
 يقـ   الـيت السياسـات أن ال اضـح مـن إذ اإلنسـان  حقـ   قـان ن إطـا  يف تطبـ  الـيت الق اعد د اس  جتد 
  الق ة. بنفس الدول على كما الدولي  احلك مي  املنظمات على تنطب  القان ن عليها
 اإلعــمن مــن ١٩ املــادة إىل الــدويل القــان ن يف املعل مــات علــى احلصــ ل يف احلــ  أصــ ل وتعــ د - ١0

 الصـيغ  وحبسـ  والسياسـي . املدنيـ  ابحلقـ   اخلـا  الـدويل العهد من ١٩ واملادة اإلنسان حلق   العاملي
 واألفكـــا  املعل مـــات ضـــ وب خمتلـــف التمـــا  ح يـــ ” بــــ يتمتـــ  إنســـان كـــ  فـــنن العهـــد  يف هبـــا و د الـــيت

 فــي قالــ  يف أو مطبــ   أو مكتــ ب شــك  علــى ســ اء للحــدود  اعتبــا  دومنــا آخــ ين إىل ونقلهــا وتلقيهــا
 هـ ا عليـه ينطـ   ملـا صـ حيا إعـمان اإلنسـان حبقـ   املعني  اللجن  وقدمت. “يتا ها أخ ى وسيل  أبي  أو

. “العامـ  اهليئـات حبـ زة تكـ ن الـيت املعل مـات على االطم  يف احل  تشم ” ١٩ املادة أن مؤكدة احل  
 بصـــ   العامـــ  اهليئـــ  هبــا حتـــتف  الـــيت الســـجمت” تتضــمن ...“املعل مـــات هـــ  ” أن اللجنـــ  والحظــت

 الفقــ ة  CCPR/C/GC/34) “إعــدادها وات يــ  ومصــد ها املعل مــات فيــه حتفــ  الــ   الشــك  عــن النظــ 
 إزاء العامـــ  الســـلطات فعــ   د جمـــ د علــى يت قـــف ال احلـــ  أن اللجنــ  أكـــدت ذلــك  علـــى وعــموة (.١8

 املعل مات: على احلص ل طلبات
 للعمــ   تتــيح أن األطــ ا  للــدول ينبغــي املعل مــات  علــى احلصــ ل يف احلــ  إلعمــال”  

 كـــ  تبـــ ل أن األطـــ ا  للـــدول وينبغـــي عامـــ . أمهيـــ  ذات حك ميـــ  معل مـــات اســـتباقي  بصـــ  ة
 ينبغــي كمــا وعمليــ . وفعالــ  وف  يـ  ســهل  بط يقــ  املعل مــات هـ   علــى احلصــ ل لضــمان اجلهـ د

 منهــا بطــ   املعل مــات  علــى احلصــ ل مــن الفــ د متكــن الــيت الضــ و ي  اإلجــ اءات تصــد  أن هلــا
 طلبـــات تنفيــ  اإلجــ اءات تتــيح أن وينبغــي املعل مــات. علـــى احلصــ ل ح يــ  يكفــ  تشــ ي  ســن

 وينبغــي العهــد. مــ  متســق  واضــح  لق اعــد ووفقــا   املناســ  ال قــت يف املعل مــات علــى احلصــ ل
 للحصــ ل معقــ ل غــ  عائقـا   املعل مــات علــى احلصــ ل طلبـات علــى املف وضــ  ال ســ   تشـك  أال

 علــــى ابحلصــــ ل الســــماح  فضــــها أســــباب تقــــد  أن للســــلطات وينبغــــي املعل مــــات. هــــ   علــــى
 إمكانيـــ  إباتحــ  املتعلقــ  الـــ ف  حــاالت يف للطعــن المزمــ  الاتيبـــات تــ ف  وينبغــي املعل مــات.

  CCPR/C/GC/34) “للطلبــات االســتجاب  عــد  حــاالت عــن فضــم   املعل مــات علــى احلصــ ل
  (.١٩ الفق ة

 املعل مـات. علـى احلصـ ل يف احلـ  يف اخلاصـ ن املقـ  ون ت سـ  ال الي   لعم  األوىل األا  ومن  - ١١
ـــاين التق يـــ  يف إال الضـــ ء اخلـــا  املقـــ   يســـلط و،  الـــيت “احلي يـــ  األمهيـــ ” ذات األدوا  علـــى لل اليـــ  الء

 عـــــا  تق يـــــ  وشـــــدد  (١٣5 الفقـــــ ة  E/CN.4/1995/32) املعل مـــــات علـــــى احلصـــــ ل يف احلـــــ  يـــــدمها

https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G94/750/76/PDF/G9475076.pdf?OpenElement
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 هـــ  احلك مـــ  حيـــازة يف تكـــ ن الـــيت املعل مــات إىل ال صـــ ل يف احلـــ  يكـــ ن أن ينبغـــي” أنـــه علــى ١٩٩8
 املعل مـــــات علـــــى احلصـــــ ل يف حمـــــدد حـــــ  إىل ١٩٩8 عـــــا  تق يـــــ  وأشـــــا . “االســـــتءناء ولـــــيس القاعـــــدة
 الــ ين املـدنين للمـ ظفن احلك مــ  حماكمـ  حـ ل شــ اغ  ملحـ ،  بيـان يف وأاث    “الدولــ  أمـن” بشـأن

 علـــــى الســـــ ي  إضـــــفاء” يف تســـــتم  احلك مـــــات أن مضـــــيفا  “ســـــ ي  أبهنـــــا صـــــنفت معل مـــــات” يفشـــــ ن
 للحك مـات ينبغـي أنـه هب ا اخلا  املق   وقصد .“ك لك يعتة أن يلز  ما كء ا عددها يف   معل مات

 تلــك عـن اإلفشــاء حالـ  يف الدولــ  ملصـلح  جســيم ضـ   وقــ   حتميـ ” بـــ تتسـم الــيت املـ اد إال حتجـ  أال
 وتلقــي والتمــا  والتعبــ  الــ أ  ح يــ  يف ابحلــ  يلحــ  قــد الــ   الضــ   يفــ   الضــ   هــ ا وأن املعل مــات
 أســ ا ’ أهنــا علــى مــءم   بنــاء  حجبهــا أو املعل مــات تصــنيف إىل النــزو ” إن قــائم واختــتم .“املعل مــات
  E/CN.4/1998/40) “املعل مـــات إىل ال صـــ ل علـــى ســـلبيا أتثـــ ا تـــؤث  شـــائع  مما ســـ  يشـــك  ‘احلك مـــ 
 (.١٣ و ١2 الفق اتن

 املعل مــات علــى احلصــ ل يف احلــ  يف الت ســ  ابت احلــن  ذلــك منــ  مضــت الــيت الســن ات ويف - ١2
 املنطقــــي األســــا  اخلــــا  املقــــ   قــــد   20١٣ عـــا  ويف .(٧)ال اليــــ  إطــــا  يف اإلبــــم  يف معتــــادا عنصـــ ا
  املعل مات: على احلص ل يف  اس  حل  الكام 

 ولــ ا العــا   الصـاح ضــمان يف اجلمهـ    عــن ممءلـ  ب صــفها العامـ   الســلطات تعمـ ”  
 والس ي  الكتمان ثقاف  تك ن وال ابلشفافي . املبدأ  حي  من وإج اءاهتا  ق ا اهتا تتسم أن ينبغي
 أعمـال يف الفعاليـ  لتحقيـ  ضـ و ي  السـ ي  تكـ ن عنـدما للغايـ   اسـتءنائي  حاالت يف إال مقب ل 
 املعل مـــات. أنـــ ا  بعـــ  عـــن الكشـــف يف ق يـــ  عامـــ  مصـــلح  هنـــا  وعليـــه  الســـلطات. تلـــك

 يف التـأث  املعل مـات مـن معينـ  أنـ ا  علـى احلصـ ل إمكانيـ  تيسـ  شـأن من ذلك  على وعموة
 ظـ و  يف إال املعل مـات حجـ  ميكـن ال احلـاالت  هـ   ويف أخـ ى. حبقـ   األفـ اد متتـ  مـدى

 (.20 الفق ة  A/68/362) “أصم حلجبها إمكاني  مث  كان إن للغاي   استءنائي 
 أجـ  مـن التعبـ  حب يـ  املعنيـ  اإلقليميـ  اآلليـات ممءلـي إىل اخلـا  املقـ   انضـم  2004 عا  ويف - ١٣

 ثقافــــ ” لـــــ التصــــد  أن علــــى معــــا وشــــددوا أساســــيا. حقــــا ابعتبا هــــا اإلعــــم  ح يــــ  أمهيــــ  علــــى التأكيــــد
 إىل أيضــــا بــــ  فحســـ   والتنفيــــ  التشـــ ي  إىل حيتــــا  ال العامـــ  املؤسســــات يف االنتشـــا  واســــع  “التكـــتم
 .(8)“املعل مات إىل ال ص ل ع قل  يتعمدون ال ين على جزاءات” ف ض
 أوضـح هلـا  التابعـ  اخلاصـ  اإلجـ اءات وآليـات اإلنسـان حبقـ   املعنيـ  اللجنـ  عمـ  مـ  وابمل ازاة - ١4
 عــــا  يف بعيــــد غــــ و  املعل مــــات. ح يــــ  أمهيــــ  بــــدو مها العامــــ  واجلمعيــــ  اإلنســــان حقــــ   جملــــس مــــن كــــ 

 العامــــــ  الســــــلطات متتلكهــــــا الــــــيت املعل مــــــات عــــــن تكشــــــف أن كافــــــ  ابلــــــدول اجمللــــــس أهــــــاب  20١6
 الــيت املعل مــات عــن الفعلــي اإلفصــاح علــى تــنص وعمليــ  وواضــح  شــفاف  وسياســات قــ انن تعتمــد” وأن

 تتـــاح أن ينبغــي الـــيت املعل مــات هـــ   وتلقــي طلـــ  يف عــا  حـــ  وعلــى العم ميـــ   الســلطات لـــدى تتــ اف 

__________ 

  A/HRC/11/4  و E/CN.4/2005/64  و E/CN.4/2003/67  و E/CN.4/2000/63  و E/CN.4/1999/64انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (٧) 
 .A/HRC/17/27 و

اإلعمن املشا  الصاد  عن املق   اخلا  املعي بتعزيز ومحاي  احل  يف ح ي  ال أ  والتعب   وممء  منظم  األمن والتعـاون يف  (8) 
كــــــان ن األول/   6املعــــــي حب يــــــ  التعبــــــ    أو واب املعـــــي حب يــــــ  وســــــائط اإلعــــــم   واملقـــــ   اخلــــــا  ملنظمــــــ  الــــــدول األم يكيـــــ 

 .2004 ديسمة

https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/40
https://undocs.org/ar/A/68/362
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1999/64
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2000/63
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2003/67
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/64
https://undocs.org/ar/A/HRC/11/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/27


A/72/350 
 

 

17-14273 9/26 

 

 .(٩)“ب ضـ ح وحمـددة الضـ و ة إليـه تـدع  ممـا ومتناسب  ضيق  حدود يف إال عنهم حتج  وأال النا  لعام 
 الفقــ ة  A/70/361) اإلنســان حلقــ   أخــ ى معاهــدات يف اثبتــا عنصــ ا املعل مــات إىل ال صــ ل ابت ولقــد

 والفساد  والز اع   واألغ ي  والبيئ   ابلتنمي   املتعلق  الدولي  االتفاقات يف واس  نطا  على واعُتمد ( 6
 علـى احلصـ ل إمكاني  حي  دويل التفا  مءاال آ ه   اتفاقي  وتقد  .(١0)الفني  اجملاالت من ذلك وغ 

 جمــال وهــ  البيئيــ   املســائ  يف العدالــ  إىل ال صــ ل وإمكانيــ  القــ ا  صــن  يف اجلمهــ   ومشــا ك  املعل مــات
 يف العـي  يف واملقبلـ  احلاليـ  األجيـال مـن ف د ك  ح  محاي  يف تسهم” كةى  عام  منفع  على ينط  
 ح يـــ  تؤديـــه الـــ   األساســـي ابلـــدو  واعاافـــا املنـــ ال  نفـــس وعلـــى .(١١)“و فاهـــه لصـــحته ممئمـــ  بيئـــ 

 ال شـــيدة ابحل كمـــ  املعل مـــات إىل ال صـــ ل املســـتدام  التنميـــ  أهـــدا  مـــن ١6 اهلـــد  يـــ بط املعل مـــات 
 تيســـ  وسياســـات قـــ انن وتنفيـــ  اعتمـــاد إىل األعضـــاء الـــدول كافـــ  ويـــدع  واملســـاءل   اإلنســـان وحقـــ  
 (.١0-١6 إىل 6-١6 من الفق ات  ٧0/١ )الق ا  املعل مات إىل اجلمه   وص ل
 ب حـــت مـــا وعملهـــا  اإلنســـان حبقـــ   املعنيـــ  اهليئـــات إنشـــاء يف املعيـــا   الت ســـ  م حلـــ  وخـــمل - ١5

 يف احلـ  منهـا العديـد أَد   بينمـا املعل مات  إىل ال ص ل يف احل  إلعمال تش يعات ك لك تعتمد الدول
 متزايـد بشـك  تفـتح الـدول فتئـت مـا احمللـي  الصـعيد وعلى الدست   . قان نه يف املعل مات على احلص ل
 منـا  أن بيـد .(١2)دائمـا التنفيـ  مما سـات أفضـ  ذلك حيق  ، وإن حى القان ن  حبكم حك ماهتا أعمال
 أحنـاء مجيـ  يف السياسـي  والقيـادات الب وق اطي  األجهزة يس د أن إىل ينز  ما غالبا ال   واحلج  الس ي 
 القــ مي ابألمــن املتعلقــ  للمعل مــات ســائد   اســتبعاد   ويشــج  .(١٣)عليــه القضــاء الصــع  مــن يــزال ال العــا،
 تلـــك حـــى اإلفشـــاء  عمليـــات اعتبـــا  إىل نزوعـــا املعل مـــات علـــى احلصـــ ل يف للحـــ  القان نيـــ  األطـــ  مـــن

 للمصـــلح ” نقيضـــا احلك ميـــ   املصـــاح علـــى ابل ذو ضـــ   هلـــا لـــيس والـــيت العامـــ  للمنفعـــ  أمهيـــ  األكءـــ 
 هلـا يكـ ن وقـد املعل مـات  علـى احلصـ ل قـ انن علـى كبـ ا سـلبيا ضـغطا امل اقـف هـ   ومتـا   .“الق ميـ 

 اإلطـــا  حتســـن مـــن الـــ غم علـــى وإبجيـــاز  التقليديـــ . القـــ مي األمـــن بيئـــات مـــن أبعـــد هـــ  مـــا إىل ميتـــد أثـــ 

__________ 

 )ب(. 5  الفق ة ٣4/20  و ١٣  الفق ة ٣١/٣2انظ  ق ا   جملس حق   اإلنسان  (٩) 

 Open]منظمـــــــــــــــــــــــ  مســـــــــــــــــــــــتقل    و “ Article 19: Defending freedom of expression and information”انظـــــــــــــــــــــــ   (١0) 

Development: Access to Information and the Sustainable Development Goals”, 19 July 2017, pp. 6-9.  

 (١١) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in 

Environmental Matters, article 1, Aarhus, Denmark, 25 June 1998. 

بلــدا اعتمــدت قــ انن أو سياســات ت مــي إىل النهــ ض حب يــ  احلصــ ل علــى املعل مــات الــيت  ١١8( ١٩حتــدد منظمــ  )املــادة  (١2) 
 Open Development: Access to Information and the Sustainable Development”متتلكها السلطات العامـ . انظـ  

Goals“ قــان ان مــن القــ انن ال طنيــ  للحــ  يف احلصــ ل  ١١2تق يــ    علــى . ويســلط م كــز القــان ن والدميق اطيــ  الضــ ء  يف
يف املائــ  مــن تلــك القــ انن اعُتمــدت خــمل  88علـى املعل مــات  مــ  اإلشــا ة إىل احلقيقــ  املءــ ة لفعجــاب الـيت مفادهــا أن 

 سن  األخ ة. 25

 Theعـد السـليم  للكشـف عـن املعل مـات يف ينطب  ه ا بص  ة خاص  يف سيا  األمن الق مي. وميكن االطم  على الق ا (١٣) 

Global Principles on National Security and the Right to Information (“Tshwane Principles”)  مؤسســـــــــــــــــــات(
ـــــــــ ح   ـــــــــ ابط التـــــــــايل: 20١٣اجملتمـــــــــ  املفت  /https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default( متـــــــــاح علـــــــــى ال

files/global-principles-national-security-10232013.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/70/361
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 كبــ ة حــ اجز ت اجــه املفت حــ  احلك مــ  تــزال ال العــاملي  الصــعيد علــى املعل مــات علــى للحصــ ل القــان ين
 .(١4)التنفي  مما سات وغ   امل اقف بتجاوز يتص  فيما
 وا د هـ  كمـا التعبـ  ح يـ  يف احلـ  بـن القائمـ  ابلصـمت أيضـا اإلنسـان حق   قان ن ويعا  - ١6
 يف احلـــ  ويـــ تبط األخـــ ى. واحلقـــ   والسياســـي  املدنيـــ  ابحلقـــ   اخلـــا  الـــدويل العهـــد مـــن ١٩ املـــادة يف

 مـ اطن كـ  حـ  حتمـي الـيت الـدويل العهـد مـن (١) 25 ابملـادة أيضـا وثيقـا ا تباطا املعل مات إىل ال ص ل
 أمهيــ  علـى اإلنسـان حبقـ   املعنيــ  اللجنـ  شـددت وقـد .“العامــ  الشـؤون إدا ة يف يشـا  ” أن يف وف صـه
 وأكـــــدت (.25 الفقـــــ ة  CCPR/C/21/Rev.1/Add.7) “ قابـــــ  دون” اجلمهـــــ   ملشـــــا ك  اإلعـــــم  ح يـــــ 

 يف فيهـــا وت ســـعت )وغ هـــا( املســـأل  هـــ   جديـــد مـــن اإلنســـان حلقـــ   الســـامي  املتحـــدة األمـــم مف ضـــي 
 حقـ   قـان ن سـيا  يف العـا  الشأن يف املشا ك  يف احل  وإعمال ومحاي  تعزيز بشأن 20١5 لعا  تق ي ها
 (.A/HRC/30/26) القائم اإلنسان

 
 املعلومات على احلصول يف احلق على القيود تضييق - ٢ 

 مقــ وان الــدويل  العهــد مــن ١٩ للمــادة وفقــا املعل مــات  علــى احلصــ ل يف ابحلــ  االعــاا  جــاء - ١٧
 ١٩ املـادة عـن الناشـئ  القيـ د  تلـك أن بيد لقي د. يض  أن ميكن املعل مات إىل ال ص ل أبن ابالعاا 

 حق   محاي  تتسىن حى ومتناسب  ض و ي  تك ن وأن القان ن حبكم عليها منص صا يك ن أن جي  ( ٣)
 أن سـب  وقـد العامـ . اآلداب أو العامـ  الصح  أو العا   النظا  وأ الق مي األمن أو مُسَعتهم  أو اآلخ ين
 ســيا  يف تنطبــ  أن (٣) ١٩ املــادة مب جــ  هبــا املســم ح للقيــ د هبــا ميكــن الــيت الكيفيــ  ابســتع اض ُقمــتُ 
 للمنظمـات هبـا ميكـن الـيت الكيفيـ  مناقشـ  يلـي فيمـا وتـ د (.١٣-8 الفقـ ات  A/70/361) اإلعـم  ح ي 

 ابلشفافي . اخلاص  مباد اهتا من تت خ اها اليت األغ اض لتحقي  الدويل العهد ق اعد ت مج  الدولي 
 

 الدولية واملنظمات القانوين اإلطار - ٣ 
 والصــك   الــدويل العهــد مــن ١٩ املــادة ذلــك يف مبــا اإلنســان  حقــ   قــان ن أبن يقــال مــا كءــ ا - ١8

 عديـــدة  لســـن ات واحملـــامن األكـــادميين بـــن للمناقشـــ  م ضـــ عا كـــان طاملـــا الـــ   هنـــا  احملـــددة األخـــ ى
 الط يقـ  بـنفس عليهـا ينطبـ  ال أنـه املؤكـد ومـن صـا ما  انطباقـا الدوليـ  احلك مي  املنظمات على ينطب  ال

 جمـــال يف الدوليــ  احلك ميـــ  املنظمــات التزامــات إزاء قـــان ين هنــ  اعتمـــاد أن بيــد .(١5)الــدول هبـــا يُلــز  الــيت
 يغفـــ  بحـــت ال التنظيميـــ  واحلصـــاانت االلتزامـــات منظـــ   مـــن املســـأل  إىل ينظـــ  حبيـــ  اإلنســـان  حقـــ  
 معا . السياس  ويف القان ن يف ال ئيسي   النقا 
 مبـــاد ات عليهـــا تقـــ   الـــيت األهـــدا  نفـــس الدوليـــ  احلك ميـــ  املنظمـــات داخـــ  الشـــفافي  وتعـــزز - ١٩

 فــنن والدميق اطيــ   القـان ن م كــز و قـ  يف ذلــك إىل ُأشـ  وكمــا املفت حـ . واحلك مــ  املعل مـات ح يــ  ت سـي 
__________ 

 (١4) Victoria Lemieux and Stephanie E. Trapnell. “Public Access to Information for Development: A Guide to 

the Effective Implementation of Right to Information Laws”, Directions in Development--Public Sector 

Governance (World Bank, Washington, D.C., 2016.) 

 Kristina Kristina Daugirdas, “How and Why International Law Binds Internationalانظـــ   علـــى ســـبي  املءـــال   (١5) 

Organizations”, vol. 57, No. 2, Harvard International Law Journal (2016 وانظــ  أيضــا .)Christine Chinkin, 

“The United Nations Decade for the Elimination of Poverty: What Role for International Law?”, Current 

Legal Problems, vol. 54, Issue 1 (2001.) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.7
https://undocs.org/ar/A/HRC/30/26
https://undocs.org/ar/A/70/361
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24578
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24578
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2823&context=articles
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2823&context=articles
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 اجلمهــ   أفــ اد يســ  وال الــدول. تفعــ  كمــا متامــا حك ميــ  مهــا  تــؤد  عامــ   مؤسســات املنظمــات هــ  
 فـــ   هلـــم تتـــاح عنـــدما الدوليـــ  احلك ميـــ  املنظمـــات تتابعهـــا الـــيت احلامســـ  القضـــاا يف جبديـــ  املشـــا ك  إال

 املعــي اخلــا  املقــ   أشــا  األطــ ا   املتعــددة املؤسســات ســيا  ويف هبــا. املتعلقــ  املعل مــات إىل ال صــ ل
 بفعاليـ  املشـا ك  املـدين للمجتمـ  يتسىن حى” أنه إىل السلمي والتجم  اجلمعيات تك ين ح ي  يف ابحل 

 علــــــــــى احلصــــــــــ ل يف ابحلــــــــــ  التمتــــــــــ  عــــــــــن غــــــــــىن فــــــــــم العــــــــــاملي  الصــــــــــعيد علــــــــــى القــــــــــ ا ات صــــــــــن  يف
 الدوليـــــ  احلك ميـــــ  املنظمــــات فيهـــــا تقـــــ   الــــيت البلـــــدان ويف .(١6)(١5 الفقـــــ ة  A/69/365) “املعل مــــات

 علـى اإلنسـان  حق   أو اإلمنائي  املساعدة أو السم  حف  مبجاالت تتعل  كانت س اء كء ة  أبعمال
 عـن  اهنـ  معل مـات علـى احلصـ ل علـى القـد ة احلقيقيـن واملشـا ك  اإلشـ ا  يعـي احلصـ   ال املءال سبي 
 إذا مــا حتديــد مــن األفــ اد يــتمكن حــى العامــ  املســاءل  آليــات امــتم  كــ لك ويعــي البعءــات. هــ   عمــ 
 القـادة أو الشـ كات   مبـا  ذلـك يف مبـا نفسـها  املنظمـ  مصـاح ختـد  أ  مصـاحلهم ختـد  املنظمـات كانت

 العام . احلياة يف املشا كن من الفاسدون أو احمللي ن 
 ط يقـ  عـن جـ  ا اختمفـا كـ لك الدوليـ  احلك ميـ  للمنظمـات اإلعـم  وسـائط تغطي  وختتلف - 20

 مقا نــــ  الدوليــــ   الب وق اطيــــ  حجــــم إىل وابلنظــــ  احملليــــ . بيئاهتــــا يف بســــاع  ســــاع  أو بيــــ   ي مــــا تغطيتهــــا
 قليـ  عـدد إال يغطـي ال ق يـ    إعـم    وسائطُ  فيها تنشط اليت احمللي  أو ال طني  احل كم  بيئات يف ابلتغطي 

 ومـــن هلـــا. متف غـــ  تغطيـــ  الدوليـــ  احلك ميـــ  املنظمـــات مـــن غ هـــا أو املتحـــدة األمـــم الصـــحفين مـــن جـــدا
 أمهيــ  يــد ك ن شــك  وال وقــ ائهم حمــ  يهم  جلعــ  جاهــدين العمــ  علــيهم جيــ  مــا كءــ ا بتغطيتهــا يق مــ ن

 أعضـــاء جيـــد ال لـــ لك  ونتيجـــ  العامـــ . السياســـ  جمـــال يف وتفضـــيمهتم اخلاصـــ  حليـــاهتم املؤسســـات هـــ  
 الب وق اطيــ ن هبــا يضــ  الــيت الط يقــ  بــنفس الصــحفي اجملهــ   قابــ  حتــت أنفســهم الدوليــ  املدنيــ  اخلدمــ 
 الـدول جانـ  مـن ال قابـ  هـ   إعمـال يتسـىن وقـد العـا،. حـ ل كـ لك( يك نـ ا أن هلـم ينبغي )أو احمللي ن
 طـ   بشـأن املعل مـات إىل ال صـ ل صـع ب  أن إال امليزن   جماالت يف سيما وال آلخ   وقت من األعضاء

 حتقيــ  إىل ابلســعي يتصــ  فيمــا ابلفعــ  الصــعب  احلالــ  تفــاقم إىل يــؤد  الدوليــ  احلك ميــ  املنظمــات عمــ 
 يكشـــف جملـــ  أو صـــحيف  يف مقـــال أ  يعتـــة قـــد املنـــا   هـــ   مءـــ  ويف الـــدويل. الصـــعيد علـــى املســـاءل 
 وي جــ  أبســ ها  املؤسســ  علــى هج مــا دوليــ  حك ميــ  منظمــ  مما ســات مــن مشــاك  علــى تنطــ   مما ســ 
 ويعـــد   اجلمهـــ  . أفـــ اد حيـــاة عـــن البعـــد كـــ  بعيـــد املؤسســـات هـــ   عمـــ  كـــ ن إىل كبـــ  حـــد إىل ذلـــك

 ومســاءل  فهــم حتســن حنــ  خطــ ة املعل مــات  إىل ال صــ ل بشــأن ق يــ  سياســات واعتمــاد ذلــك  إصــمح
 الدولي . احلك مي  املنظمات بعءات ومحاي  وم اقب 
 بشــــأن سياســــات تعتمــــد أن الدوليــــ  احلك ميــــ  املنظمــــات علــــى حُيــــتم مبــــدئي ســــب  مثــــ  ولــــيس - 2١

 األمــــن” مفــــاهيم أن مــــن الــــ غم وعلــــى الــــدول. تعتمــــدها الــــيت تلــــك عــــن ختتلــــف املعل مــــات إىل ال صــــ ل
 مـن األغ اض حي  من الدولي  احلك مي  املنظمات على عم ما تنطب  ال قد “العا  النظا ” و “الق مي
 تطبيــ  يــ كيف حتــدد أن مؤسســ  كــ  علــى يتعــن فننــه املعل مــات  إىل ال صــ ل إمكانيــ  علــى القيــ د فــ ض

__________ 

 يف هـــــ ا الســـــيا   أشـــــدد علـــــى نقطـــــ  و دت يف تق يـــــ  املقـــــ   اخلـــــا  املعـــــي ابحلـــــ  يف احل يـــــ  النقابيـــــ  والتجمـــــ  الســـــلمي (١6) 
(A/69/365 وهي أنه ٧٣  الفق ة  )  يف  -أن تكـ ن م جـ دة  -ينبغي منح املنظمات غ  احلك مي  إمكاني  املشـا ك  املاديـ

منتــــدات املنظمــــات احلك ميــــ  الدوليــــ   وهـــــ  جمــــال  ئيســــي للحصــــ ل علــــى املعل مـــــات حــــى وإن ، يتناولــــه هــــ ا التق يـــــ  
 مباش ة. بص  ة

https://undocs.org/ar/A/69/365
https://undocs.org/ar/A/69/365
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 احلك مي  املنظمات أن البع  وي ى .(١٧)اخلا  سياقها يف اإلنسان حق   قان ن مب ج  السا ي  القي د
 أن إال األعضـاء. الـدول تقـدمها أو تنتجهـا الـيت املعل مـات حتجـ  أن إىل طبيعتهـا  حبكـم حتتـا   الدولي 

 الـيت السياسـات وضـ  ت بـك أن ميكـن كـةى ثغـ ة يفـتح أن حيتمـ  حبي  احلد   يتجاوز أن ذلك شأن من
 املع ف . يف اجلمه   ح  تعزز
 يف احلـــ  فـــ د لكـــ  تضـــمن الـــدويل العهـــد مـــن ١٩ املـــادة أن علـــى جديـــد مـــن التشـــديد وجيـــد  - 22

 ملزمــــ  الــــدول فــــنن أدىن  وكحــــد احلــــدود. عــــن النظــــ  بغــــ  املعل مــــات  ضــــ وب مجيــــ  وتلقــــي التمــــا 
 يف ووكاالهتـــا  وإدا اهتـــا املتحـــدة األمـــم مءـــ  منظمـــات مـــن معل مـــات اجلمهـــ   أفـــ اد تلقـــي دون حتـــ ل أبال

 يــ ه  أن للمــ ء وميكــن العهــد. مــن (٣) ١٩ املــادة يف الــ ا دة للقيــ د املشــ و  التطبيــ  علــى دليــ  غيــاب
 ملزمـــ  ليســـت الـــدول أبن واســـ  نطـــا  علـــى اآل اء يف الت افـــ  علـــى الضـــ ء ويســـلط ذلـــك مـــن أبعـــد إىل

 بيئـات هتيئـ  هلـا ينبغـي بـ  فحسـ  املعل مـات إىل ال صـ ل يف احلـ  علـى مش وع  غ  قي د ف ض بتجن 
 املنظمـات أن مـن الـ غم وعلـى .(١8)العهـد مـن١٩ املـادة يف عليهـا املنصـ   احلقـ   مجيـ  إلعمـال م اتي 

 ال ئيسـي  سياسـاهتا فـنن الـدويل  القان ن إطا  يف واضح  بص  ة مستقل  بشخصي  تتمت  الدولي  احلك مي 
 فننــه وعليــه  فيهــا. األعضــاء الــدول عــن الصــاد ة القــ ا ات عــن انمجــ  تكــ ن مــا كءــ ا القان نيــ  وق اعــدها

 هنــ  وجــ د بســب  فقــط لــيس املعل مــات إىل ال صــ ل تشــم  بيئــات هتيئــ  علــى ُتشــج    أن للــدول ينبغــي
 املـ اطنن  مجيـ  - م اطنيها ألن ولكن املتحدة األمم ومسؤولي  الدولي  احلك مي  املنظمات جتا  ما قان ين

 عــن النظــ  بغــ  املعل مــات ضــ وب خمتلــف علــى احلصــ ل يف ابحلــ  يتمتعــ ا أن ينبغــي - مكــان كــ  يف
 املتحدة. واألمم الدولي  احلك مي  ابملنظمات املتعلق  املعل مات ذلك يف مبا احلدود 

 
 إعالمية لسياسة   الر يسية العناصر - اثلثا 
  الدولية احلكومية املنظمات يف املعلومات على احلصول - ألف 

 مبقــــــــابمت اســــــــتكملتها التق يــــــــ   هــــــــ ا لتجميــــــــ  معل مــــــــات مؤسســــــــ  عشــــــــ ة ســــــــت قــــــــدمت - 2٣
 احلك ميـ  املنظمـات عشـ ات تسـتج  ، مكءفـ   اتصـال أبنشـط  القيـا  مـن الـ غم وعلى .(١٩)ومشاو ات

 األمــ  خبيبــ  أصــبت وقــد تقــا ي . تقــدم إىل ال اليــ  لــدع ة املتحــدة األمــم منظ مــ  داخــ  ووكــاالت الدوليــ 
 الــ غم وعلــى بني يــ   . املتحــدة األمــم مقــ  يف العامــ  األمانــ  مــن معل مــات تلقــي عــد  إزاء خــا  بشــك 

 عشـ  متلـك املعل مـات  علـى للحصـ ل مـا سياسـ  هلـا كانـت  مبـا تق يـ  أ  تقد  ، اليت املنظمات أن من

__________ 

ء كانت حف  السم  أو آليات لفدا ة االنتقالي   حي  قد يك ن ختد  األمم املتحدة مجي  أن ا  أدوا  احل كم  احمللي   س ا (١٧) 
 األمن والنظا  شبيهن متاما مبا للدول  من مصاح فيما يتعل  بعمليات اإلفصاح.

  ١2/١6قـــــ ا  جملـــــس حقـــــ   اإلنســـــان و   E/CN.4/1996/39  و 2005/٣8انظــــ   مـــــءم  قـــــ ا  جلنـــــ  حقـــــ   اإلنســـــان  (١8) 
 .A/70/361و   A/HRC/29/32و   A/68/362 و  A/66/290و   A/HRC/17/27 و

تلقت ال الي  تقا ي  من منظم  األغ ي  والز اع  لألمم املتحدة )الفـاو(  ومؤسسـ  التم يـ  الدوليـ   وصـندو  النقـد الـدويل   (١٩) 
وآلي  األمم املتحدة للمحكمتن اجلنائيتن الدوليتن  ومف ضي  األمـم  واملنظم  البح ي  الدولي   واالحتاد الدويل لمتصاالت 

ب انم  األمم املتحدة للبيئ   و  املتحدة السامي  حلق   اإلنسان  وب انم  األمم املتحدة اإلمنائي  واللجن  االقتصادي  ألو واب 
ألغ يــ  العـاملي  واملنظمــ  العامليــ  للملكيــ  الفك يــ   والي نسـك   وجامعــ  األمــم املتحــدة  واالحتـاد الةيــد  العــاملي  وبــ انم  ا

 والبنك الدويل. وعلى حن  ما أش  إليه  فنن التقا ي  املقدم  متاح  يف امل ق  الشبكي لل الي .

https://undocs.org/ar/E/CN.4/1996/39؛
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/27؛
https://undocs.org/ar/A/66/290؛
https://undocs.org/ar/A/68/362؛
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/32؛
https://undocs.org/ar/A/70/361
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  (20)الشــفافي  أو عنهــا  اإلفصـاح أو املعل مــات  علــى للحصـ ل  مسيــ  سياســات تقـا ي  قــدمت منظمـات
 سياســ  لــديها لــيس واحــدة منظمــ  هنــا  أن حــن يف  (2١)السياســات تلــك بصــياغ  حاليــا اثنتــان وتقــ  
 وثـمث  (22)سياسـاهتا مـن جمم عـ  خـمل مـن إليهـا ال ص ل تتيح أهنا إال املعل مات على للحص ل  مسي 

 معظــم أن يبــدو البحــ ث  إىل واســتنادا .(2٣)معل مــات علــى للحصــ ل سياســات أ  هلــا ليســت منظمــات
 املعل مــات. علــى احلصــ ل يف احلــ  وتعزيــز حلمايــ  ملزمــ  سياســات إىل تفتقــ  الدوليــ  احلك ميــ  املنظمــات

 ابسـتءناءات عجـزت  الدوليـ  احلك ميـ  املنظمـات فـنن أج يتهـا  اليت البح ث إىل واستنادا أخ ى  وبعبا ة
 وتفتقــ  عملياهتــا. إىل بســه ل  ال صــ ل وتتــيح عتامتهــا ختــا  أن ميكنهــا آليــات إجيــاد عــن ملح ظــ   قليلــ 
 ووكالـــــ  إدا ة كـــــ  علـــــى تنطبـــــ  املعل مـــــات إىل لل صـــــ ل سياســـــ  إىل أشـــــن   حنـــــ  علـــــى املتحـــــدة  األمـــــم

  املعل مات. على احلص ل لطلبات لمستجاب  خمصص  معاي  حى لديها وليست متخصص  
 أثبتــت كمــا للتنفيــ   قابــ  أمــ  املعل مــات علــى للحصــ ل وم نــ  ديناميــ  سياســات إعمــال وإن - 24
 اتبــا  إىل اإلمنائيـ  و والبيئيـ  املاليـ  املؤسسـات ومتيـ  املنظمـات. مـن العديـد مـن املعتمـدة السياسـات ذلـك
 أبن املصــلح  ذات احلك ميـ  وغــ  احلك ميـ  اجلهـات ملطالــ  تسـتجي  املعل مـات  جمــال يف نشـيط  هُنـ 

 احلقيقي. التدقي  أما  ومفت حا شفافا عملها يك ن
 مؤسســي  شـبكي  م اقـ  الـدويل النقـد وصـندو  الدوليــ   التم يـ  ومؤسسـ  الـدويل  البنـك ولـدى - 25

 الســــن   اإلبــــم  علــــى تشــــ   املعل مــــات علــــى للحصــــ ل خمصصــــ  وإدا ات تــــد ي   ودالئــــ  نشــــيط  
 احلصــ ل سياســات شــي   أن تق يــ    يف والدميق اطيــ   القــان ن م كــز ذكــ  وقــد املعل مــات. عــن واإلفصــاح

 عملــه  يف املــدين اجملتمــ  تــدقي  زادة إىل كبــ  حــد إىل ي جــ ” الــدويل املــايل القطــا  يف املعل مــات علــى
 التعامـ  كفال  على ح يص  األعضاء الدول ك ن إىل ك لك جزئيا ذلك وي ج  كب   أث  من له ملا نظ ا

 الشــفافي  مبــاد ة أن د جــ  إىل املــدين  اجملتمــ  جانــ  مــن م كــز اهتمــا  أيضــا وهنــا  .“أم اهلــا مــ  الســليم
 أعـدت املاليـ   املؤسسـات يف االنفتـاح تشـج  املـدين اجملتمـ  منظمـات مـن  مسيـ  غ  شبك  وهي العاملي  
 املتعلقــــ  الدوليــــ  املاليــــ  املؤسســــات سياســــات عليهــــا تقــــ   أن ينبغــــي الــــيت املعــــاي  بتفصــــي  يــــ ك  ميءاقــــا

 املعل مات على احلص ل سياس  وض  يف احلق   على القائم النه  ه ا وينط   املعل مات. إىل ابل ص ل
 طلبـات لتجهيـز واضـح وإطـا  لففصـاح  سـخي  تلقائيـ  وق اعـد اإلفصـاح  إىل احلاجـ  افااض   وج د على

 يف وحـــ  األحيــان(  مـــن كءــ  يف فضفاضــ  كانـــت )وإن حمــدودة واســتءناءات املعل مـــات  علــى احلصــ ل

__________ 

املنظمــات الــيت قــدمت تقــا ي  وكانــت هلــا سياســات  مسيــ  وقــت صــياغ  هــ ا التق يــ  هــي: مؤسســ  التم يــ  الدوليــ  )سياســ   (20) 
ل(  وصــــندو  النقــــد الــــدويل )سياســــ  الشــــفافي (  آليــــ  األمــــم املتحــــدة للمحكمتــــن اجلنــــائيتن الــــدوليتن )سياســــ  ال صــــ  

ال صــ ل(  وبــ انم  األمــم املتحــدة اإلمنــائي )سياســ  اإلفصــاح(  وبــ انم  األمــم املتحــدة للبيئــ  )سياســ  ال صــ ل(  وبــ انم  
للسـكان )سياسـ  اإلفصـاح(  والي نيسـيف )اإلفصـاح(  والبنـك الـدويل  األغ ي  العاملي )اإلفصاح(  وصندو  األمم املتحـدة

)سياســ  ال صـــ ل(  والي نســك  )سياســـ  ال صـــ ل(. ولــدى عـــدد مـــن املؤسســات املاليـــ  الدوليـــ  واملنظمــات اإلقليميـــ  أيضـــا 
 سياسات ولكنها ، تقد  ه   املعل مات هل ا التق ي .

السياسات  وقت صـياغ  هـ ا التق يـ   مهـا االحتـاد الـدويل لمتصـاالت ومف ضـي  األمـم املنظمتان اللتان كانتا يف ط   إعداد  (2١) 
 املتحدة السامي  حلق   اإلنسان.

ــــــ  جمم عــــــ  مــــــن السياســــــات واملما ســــــات مــــــن أجــــــ (22)  ــــــ  الفك ي ــــــ  للملكي ــــــ  لــــــدى املنظمــــــ  العاملي ــــــ  الشــــــفافي  وإمكاني   كفال
 اجلمه  . إطم 

ليـــ   واللجنـــ  االقتصـــادي  ألو واب  وجامعـــ  األمـــم املتحـــدة  واالحتـــاد الةيـــد  العـــاملي إىل سياســـ  تفتقـــ  املنظمـــ  البح يـــ  الدو  (2٣) 
 إعممي .



 A/72/350 

 

14/26 17-14273 

 

 املؤسســـات مـــن العديــد لـــدى وت جـــد .(24)مســتقل  هيئـــ  لــدى املعل مـــات عـــن اإلفصــاح  فـــ  يف الطعــن
 مبـــاد ة قدمتـــه الـــ   امليءـــا  عناصـــ  مـــن هامـــا عـــددا جتســـد املعل مـــات علـــى للحصـــ ل سياســـات املاليـــ 

 أقصى على للمحافظ  ت جيهي  مبادئ الدويل البنك سياس  تتضمن املءال  سبي  وعلى العاملي . الشفافي 
 تصــف الــيت اإلجــ اءات مـن وجمم عــ  االســتءناءات  مـن وقائمــ  املعل مــات  إىل ال صـ ل إمكانيــ  مــن قـد 

 طالـ  يتمتـ  الطعـ ن  آليـ  إطـا  ويف مـ حلتن. من الطع ن لتقدم وآلي  املعل مات  هبا تتاح اليت الكيفي 
 خـــا   مـــن مســـتقلن وخـــةاء خـــا جين خـــةاء مـــن يتكـــ ن طعـــ ن جملـــس أمـــا  الطعـــن إبمكانيـــ  املعل مــات
 مـــن وجمم عـــ  الســـ ي   فـــ  بنظـــا  خاصـــا زمنيـــا جـــدوال البنـــك لـــدى اإلفصـــاح سياســـ  وتتضـــمن اجمللـــس.

 اإلشـ ا  عـن مسـؤول  وهـي  “املعل مـات علـى احلصـ ل جلنـ ” بـدو   الـدويل البنك أنشأ وقد التع يفات.
 السياس . ه   تنفي  على
 أقصى ق امها سياس  على للبيئ  املتحدة األمم ب انم  يف املعل مات على احلص ل سياس  وتاكز - 26

 أ  وهــــــــي عنهــــــــا  يكشــــــــف أن ميكــــــــن الــــــــيت املعل مــــــــات نــــــــ   سياســــــــته وحتــــــــدد واالنفتــــــــاح. اإلفصــــــــاح
 ق اعـــــد مـــــ  يتســـــ  مبـــــا حمـــــددة  اســـــتءناءات وتشـــــم  ح زتـــــه  يف وت جـــــد ابلـــــةانم  “تتعلـــــ ” معل مـــــات
 ولـدى سـ ي . وتصـنيفها احلساس  املعل مات م  التعام  كيفي  مء  الصل   ذات املتحدة األمم ومما سات

 وإىل طلــ  أتطــ  كيفيــ  عــن معل مــات تشــم  املعل مــات لطلــ  حمــددة آليــ  للبيئــ  املتحــدة االمــم بــ انم 
 للم ظــف جيــ ز للقلــ   مءــ  اســتءناء هنــا  كــان إذا أنــه علــى اآلليــ  تــنص ذلــك  علــى وعــموة يُ جــه. مــن

 جـدول للبيئـ  املتحـدة األمـم ولـةانم  القـان نين. املـ ظفن كبـ  من إ شادات التما  الطل  يعاجل ال  
 يف عليهـا  د    وتقـدم أا   مخسـ  غضـ ن يف الطلبـات ابسـتم  اإلقـ ا  وجـ ب يبـن الطلبـات  ملعاجلـ  زمي

 السياســـ  وتتضــمن ي مــا. 60 غضــ ن يف املعل مــات طلـــ   فــ  يف الطعــن علــى و د    ي مــا  ٣0 غضــ ن
 وتُلـــز  الطباعـــ . تكـــاليف ابســـتءناء جمـــاان  املعل مـــات معظـــم عـــن الكشـــف إطـــا   يف جيـــ   جمانيـــا  هـــيكم
 ف يـ  مـن تتـألف لمسـتئنا   آليـ  وتنشـ  املعل مـات  علـى للحصـ ل طل  ل ف  سب  بتقدم السياس 

 السياســـ  تشـــم  ذلـــك  إىل وابإلضـــاف  اخلــا  . مـــن وممءـــ  للبيئـــ  املتحـــدة األمــم بـــ انم  مـــن عضـــ ين مــن
 ف ائـد كانـت إذا املعل مـات بكشـف للبيئـ  املتحدة األمم ب انم  مب جبه يق   العام  للمنفع  حامسا اختبا ا

 احملتم . ض  ها تف   عنها اإلفصاح
 علـــــى احلصـــــ ل سياســـــات أوىل إحـــــدى وضـــــ  مـــــن هـــــ  اإلمنـــــائي املتحـــــدة األمـــــم بـــــ انم  وكـــــان - 2٧

 عنهـا يكشـف الـيت املعل مـات نـ   حتدد وهي اإلفصاح. لصاح ميي  الفااض وفقا تعم  واليت املعل مات 
 املتاحـــ  املعل مـــات إىل  ابطـــا تقـــد  أهنـــا السياســـ  هلـــ   البـــا زة الســـمات ومـــن فيهـــا. تســـ   الـــيت وامل اضـــ 
 طلبهــا. إىل حتتــا  الــيت املعل مــات نــ   حتديــد علــى الطلــ  صــاحب  اجلهــات مســاعدة أجــ  مــن للجمهــ  

 جمال يف االستءناءات من قائم  اإلمنائي الةانم  لدى الدولي   احلك مي  املنظمات من العديد غ ا  وعلى
 مب جبــه حتـدد العامـ   واملنفعـ  للضـ   حاسـم اختبـا  اإلمنــائي الـةانم  لـدى البيئـ   بـ انم  ومءـ  اإلفصـاح.

 ألن املعل مـات أنـ ا  بعـ  عـن اإلفصـاح ينبغـي كـان إذا مـا املعل مـات كشـف علـى لل قابـ  مسـتقل  هيئ 
 تق مييــا ي مــا ٣0 الطلبــات: لتقــدم حمــددة مــدد اإلمنــائي وللــةانم  عامــ . منفعــ  يــد  أن ذلــك شــأن مــن

 الــةانم  قائمــ  تشــم  وال للطعــ ن. كــ لك تق مييــا ي مــا ٣0و املعل مــات  علــى احلصــ ل طلبــات لتقــدم

__________ 

 Claiming our Right toمبــاد ة الشـــفافي  العامليـــ   ميءــا  الشـــفافي  للمؤسســـات املاليـــ  الدوليــ   املطالبـــ  حبقنـــا يف املع فـــ  ) (24) 

Know :متاح على ال ابط التايل .)http://www.ifitransparency.org/doc/charter en.pdf. 
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 فحســـ   العاديـــ  األحـــ ال يف للجمهـــ   املتاحـــ  واملعل مـــات االســـتءناءات تصـــف الـــيت ابملعل مـــات م فقـــا
  املعل مات. طل  عملي  ل صف بص   كمعن انسيابيا خمططا أيضا تشم  ب 
 هـ   اعتمـدهتا اليت القائم  والسياسات املعل مات إىل لل ص ل احمللي  السياسات استع اض وبعد - 28

 اخلـا  املقـ   أعمال يف والنظ  املصلح  أصحاب م  التشاو  عن فضم املؤسسات  من وغ ها اجلهات
 كجـزء الدوليـ  احلك ميـ  املنظمـات تـد جها أن ينبغـي الـيت املما سات بتحديد قمت الصل   ذات الساب 

 املعل مات. على للحص ل سياساهتا من
 علـى تعمـ  الدوليـ  احلك ميـ  املنظمات معظم فنن أعم   امل ك  ة املنظمات عن النظ  وبص   - 2٩

 يف اإلفصــاح متنــ  أو جتيــز خمتلفــ  إدا ات أن كمــا حــدة  علــى حالــ  كــ  أســا  وعلــى خمصــص  أســا 
  معاي . غياب

 
 املعلومات على احلصول لسياسات األساسية العناصر - ابء 
 املتعددين املصلحة أصحاب من املفتوحة االعتماد عملية - ١ 

 (٣) ١٩ املـادة تـنص والسياسـي   املدنيـ  ابحلق   اخلا  الدويل العهد يف بين امل املبادئ بن من - ٣0
 ويُفهـم القـان ن. حبكـم تكـ ن أن جيـ  املعل مات إىل ال ص ل يف احل  على املف وض  القي د مجي  أن على
 مــ  االعتياديــ  التشــ ي  عمليــات خــمل مــن القيــ د تلــك اعتمــاد يتطلــ  أنــه الــدول  ســيا  يف هــ ا  مــن

 القــ ا  صــنا  جانــ  مــن املعل مــات علــى احلصــ ل ســب  علــى مف طــ  قيــ د فــ ض فــاد لت واضــح  ق اعــد
 للمنظمـات وينبغـي (.46 الفقـ ة  CCPR/C/GC/34) اجلمهـ   مشا ك  على هلا م ج  ال قي د ف ض أو

 املــدين  اجملتمــ  ومنظمــات اجلمهــ   أفــ اد ذلــك يف مبــا املصــلح   أصــحاب أن تكفــ  أن الدوليــ  احلك ميــ 
 وقـــد واســـتكماهلا. واستع اضـــها ال صـــ ل سياســـات وضـــ  يف جمديـــ  بصـــ  ة املشـــا ك  علـــى القـــد ة لـــديهم
 ب انم  نش  املءال  سبي  وعلى السياسات. وض  عند املصلح  أصحاب إبش ا  منظمات عدة تعهدت
 أجـ  مـن الشـبكي م قعـه يف شـه ين ملـدة نش مها إذ واملنقح   املؤقت  سياستيه مشا ي  للبيئ  املتحدة األمم
 أيضــــا املنظمــــ  وعقــــدت قاطبــــ . واجلمهــــ   واملــــ اقبن األعضــــاء الــــدول مــــن والتعليقــــات املســــامهات تلقــــي

 سياسـ  تطـ  ت ولقـد اجلمهـ  . مشا ك  إلاتح  حي  بءها وج ى السياس   ملناقش   مسي  استما  جلسات
 اخلـا جين. املصـلح  أصحاب وخمتلف اجلمه   أش كت حي  م اح   ثمث على الدولي  املالي  املؤسس 
 عممءهـا  ذلـك يف مبـا املصـلح   أصحاب جمم عات خمتلف م  املؤسس  تشاو ت العملي   امتداد وعلى

 وف يـ  املتضـ  ة  احملليـ  واجملتمعات املدين  اجملتم  ومنظمات األخ ى  املالي  واملؤسسات املص يف  واجملتم 
 واحلك مات. واملما سن  التفك   وم اكز األكادميي  واألوسا  خا جي  استشا  

 
 فيه للبحث والقاب  واآلمن والواضح االستباقي اإلفصاح - ٢ 

 لل صـ ل سياسـ  أيـ  يف ضـ و ا احتياطيا م قفا املعل مات على احلص ل طلبات تك ن أن ينبغي - ٣١
 علــــى فاعــــ  بشــــك  تعمــــ  أن السياســــ   هــــ   منطلقــــات مــــن املنظمــــات  علــــى وجيــــ  املعل مــــات. إىل

 ال قـت يف ذلـك تفعـ  أن هلـا وينبغـي للجمهـ    أمهيـ  ذات تكـ ن أن حيتمـ  اليت املعل مات عن اإلفصاح
 ه ا ويف الشبكي . امل اق  حتديءات سيما وال لمستعمال  والقابل  املتسق  التحديءات يشم  مبا املناس  
 إىل ال صـــ ل تتـــيح حيـــ  ال قمـــي  العصـــ  يف كبـــ ة خطـــ ات اإلنســـان حقـــ   مف ضـــي  خطـــت الصـــدد 
 حقـــ   جملـــس املءـــال  ســـبي  )علـــى امليءـــا  إىل املســـتندة اآلليـــات مـــن كـــ  عـــن الصـــاد ة اخلتاميـــ  ال اثئـــ 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
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 تلـــــك الجتماعـــــات الشـــــبكي والبـــــ  املعاهـــــدات  إىل املســـــتندة وتلـــــك اخلاصـــــ ( واإلجـــــ اءات اإلنســـــان 
 والتقــا ي  الســن ي   والتقــا ي  الســامي  املفــ ض ابســم للمتحــدث املنتظمــ  الصــحفي  واإلحاطــات اآلليــات 
 أنـه مـن الـ غم وعلـى اخلاصـ . اإلجـ اءات اتصاالت مجي  بشأن اإلنسان حق   جملس إىل املقدم  الدو ي 

 بـــه تقـــ   مـــا للمف ضـــي  العلنيـــ  اإلفصـــاح عمليـــات تعكـــس حتســـينها  ميكـــن هامـــ  جمـــاالت هنـــا  تـــزال ال
 .(25)الدولي  احلك مي  املنظمات من وغ ها املتحدة األمم منظ م  نطا  على األخ ى املؤسسات

 املؤسسـات تتعامـ  أن ينبغـي أوال  التاليـ : النقـا  علـى أيضـا العلـي اإلفصاح ينط   أن وينبغي - ٣2
 أهنـا كفالـ  أجـ  مـن املـدين  اجملتمـ  منظمات خمل من عم ما اجلمه    أف اد م  منتظم  بص  ة نفسها
 اإلنســان  حلقــ   الدوليــ  اخلدمــ  ســلطت املءــال  ســبي  وعلــى الصــل . ذات القيمــ  املعل مــات مجيــ  تنشـ 

 املنفعـ  ختـد  أهنـا تعتقـد الـيت املعل مـات أنـ ا  علـى الضـ ء التق ي   ه ا إعداد لغ ض قدمتها اليت ال  ق  يف
 املنـتظم احلـ ا  شـأن ومـن لففصاح. االستباقي  عملياهتا حتسن أن للمف ضي  هبا ميكن اليت والكيفي  العام 
 عــن اإلفصــاح يف فعالــ  تكــ ن أن الدوليــ  احلك ميــ  املنظمــات جلميــ  يتــيح أن املــدين اجملتمــ  منظمــات مـ 

 املعل مــات تقاســم جيــ  واثنيــا  الطلبــات. هــ   ملءــ  املخصصــ  املــ ا د يفــ  أن املــ جح ومــن املعل مــات 
فَصــح

ُ
 املعل مــات  أمــن وانعــدا  امل اقبــ  عصــ  يف واثلءــا  .(26)وحتليلهــا فيهــا البحــ  تيســ  بط يقــ  عنهــا امل

 قـــد الـــ ين األفـــ اد وأمـــن معل ماهتـــا نظـــم أمـــن لكفالـــ  المزمـــ  اخلطـــ ات اختـــاذ املنظمـــات مجيـــ  علـــى جيـــ 
 يف مبـا املف ضـي   يف سلفا ال قمي األمن انعدا  مسأل  أث تُ  وقد نفسه. اآلن يف إليها ال ص ل إىل يسع ن
 (.٣٧ الفقـــ ة  A/HRC/29/32) اإلنســـان حقــ   جملـــس إىل قدمتــه الـــ   20١5 لعــا  تق يـــ   يف ذلــك
 هــ  )كمــا مشــف ين غــ  نفســها  املتحــدة لألمــم الشــبكي امل قــ  وكــ ا للمف ضــي   الشــبكي امل قــ  يــزال وال

 بشــأن شــ اغ  تســاو هم الــ ين يُءــي قــد الــ   األمــ  األخــ ى(  املؤسســات مــن العديــد م اقــ  مــ  احلــال
 .(2٧)املعل مات عن البح  عن اإلنانت على هبا يق م ن اليت البح  عمليات خص صي 

 
 ملزمة قواعد ذات شاملة سياسة - ٣ 

 وشـامم صـ حيا قان نيـا إطـا ا تضـ  أن الدولي  احلك مي  للمنظمات ينبغي احلك مات  غ ا  على - ٣٣
 سياسـ  أل  وينبغـي الف عيـ . وهيئاهتـا املنظمـ  كامـ  علـى ينطبـ  املعل مـات على احلص ل يف حب  يعا 
 الـيت املعل مـات أ  - العام  املنفع  ختد  اليت املعل مات عن اإلفصاح ضمنا  أو ص اح  تعزز  أن وص ل
 حتديـد وينبغـي املنظمـ . عمـ  لفهـم حتققهـا أن شـأهنا من اليت املنفع  بسب  عليها احلص ل للجمه   حي 

 والتحلـــيمت  والبيـــاانت  وال اثئـــ   الســـجمت  مجيـــ  تشـــم  حـــى النطـــا  واســـ  حنـــ  علـــى املعل مـــات
 أبن القائــ  املبــدأ مــ  يتماشــى ومبــا فيهــا  احملف ظــ  اإلعــم  وســيل  عــن النظــ  بصــ   والعمليــات  واآل اء 
 ضـــيق  لق اعـــد إال يضــ  ال احلـــ  هــ ا وأن ضـــ وهبا  جبميـــ  واألفكــا  املعل مـــات التمــا  يف حقـــا لألفــ اد

__________ 

  /http://webtv.un.orgلمطــم  علــى أمءلــ  علــى امل اقــ  الشــبكي  املخصصــ  للجمهــ   الــيت ت ســ  نطــا  ال صــ ل  انظــ   (25) 
  /http://www.who.int/mediacentre/enو   http://www.unhcr.org/media-centre.html و
 .https://www.wto.org/english/res_e/res_e.htm و

  متـــــــــــــاح علــــــــــــى الـــــــــــــ ابط التـــــــــــــايل: Ben Parker, “Two cheers for UN transparency”, IRIN, 28 June 2017انظــــــــــــ    (26) 
https://www.irinnews.org/analysis/2017/06/28/two-cheers-un-transparency. 

  علــى لتجــا ة العامليــ منظمــ  ا  و الي نيســف  و ال كالــ  الدوليــ  للطاقــ  ال  يــ ليســت كــ  املنظمــات غــ  آمنــ  إىل هــ ا احلــد: ف (2٧) 
لتـأمن م اقعهـا الشـبكي   بيـد أن معظـم املنظمـات املشـا  إليهـا يف هـ ا  “https”سبي  املءال  تستخد  تكن ل جيا التشف  

 التق ي  ال تق   ب لك.

https://undocs.org/ar/A/HRC/29/32
http://webtv.un.org/
http://webtv.un.org/؛
http://webtv.un.org/؛
http://www.unhcr.org/media-centre.html؛
http://www.who.int/mediacentre/en/
https://www.wto.org/english/res_e/res_e.htm
https://www.irinnews.org/analysis/2017/06/28/two-cheers-un-transparency
https://www.irinnews.org/analysis/2017/06/28/two-cheers-un-transparency
https://www.iaea.org/ar/
https://www.unicef.org/ar
https://www.wto.org/
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 وينبغـي بسـيط . بلغ  ومكت ب  املنظم   نطا  على م حدة السياس  تك ن أن وينبغي .(28)اإلفصاح لعد 
 ُوجــد أســا  أ  علــى املعل مــات حجــ  مــن املنظمــ  متنــ  حبيــ  كــ لك  ملزمــ  السياســ  هــ   تكــ ن أن

 مــن واســع  مبجم عــ  عم مــا العــاملي األغ يــ  بــ انم  يعــا  املءــال  ســبي  وعلــى نفســها. السياســ  خــا  
 أمـــ ا” السياســـ  هـــ   اعتبـــا  علـــى ويشـــدد اإلعـــم   وســـائط أنـــ ا  مجيـــ  تغطـــي حبيـــ  املعل مـــات  فئـــات

 .(2٩)تنفي   العليا اإلدا ة على يتعن “ت جيهيا
 الدقـــ  وجــه علــى يتضــح كــي ابلتحديــد إليهمـــا اإلشــا ة تســتحقان املعل مــات مــن فئتــان وهنــا  - ٣4

 تسـعى املنظمـات معظـم أن  غـم أوال  املشـا ك . يف اجلمهـ   حـ  يعـزز املعل مـات علـى احلص ل أن كيف
 مجيـــــ  إىل ال صـــــ ل إمكانيـــــ  إاتحـــــ  األمـــــ  واقـــــ  يف عليهـــــا يت جـــــ   “الداخليـــــ  ال اثئـــــ ” اســـــتبعاد إىل

ــن الــيت املعل مــات  آ هــ    اتفاقيــ  وتعــ     .(٣0)القــ ا ات إليهــا تســتند الــيت األســس فهــم مــن اجلمهــ   متك 
 مــن وغ هـا والع ائــد التكـاليف حتلــيمت” تشـم  معل مــات أبهنـا “البيئيــ  املعل مـات” املءــال  سـبي  علـى

 أن نظمـــاتللم وينبغـــي .(٣١)“البيئيـــ  القـــ ا ات اختـــاذ يف املســـتخدم  االقتصـــادي  والف ضـــيات التحلـــيمت
 اإلفصــاح ميكــن الــيت املعل مــات تع يــف ضــمن ق ا اهتــا إليهــا تســتند الــيت “والف ضــيات التحلــيمت” تــد  
 ومـا والتشـغيلي  واملؤسسي  والسياسي  والقان ني  ب  فحس   االقتصادي  املعل مات ذلك يشم  وال عنها 

ــــ  وال والف ضــــيات. التحلــــيمت صــــن   مــــن شــــاكلها ــــات الدوليــــ  احلك ميــــ  املنظمــــات معظــــم حتب  عملي
 لعملهـا. اجلمهـ   فهـم يعـ   اهلامـ   الت ثيقيـ  العمليـ  هـ   عـن اإلفصـاح عـد  أن بيـد  (٣2)هـ   اإلفصاح
 عنها. لففصاح قابل  املعل مات ه   أن تقدي   أق  على مفاضا  يك ن أن ينبغي ول لك

 وهيئــات اللجــان فئــات مجيــ  وانتخــاب اختيــا  بعمليــ  املتعلقــ  املعل مــات تكــ ن أن ينبغــي اثنيــا  - ٣5
 جيـ  عامـ   وبصـف  عنها. لففصاح قابل  غ هم  أو اخلةاء  أو األعضاء الدول هتم كانت س اء ال صد 

 احل كمـ . قـ ا  صـن  مـن حمـددة أنـ ا  عـن لففصـاح اجلهـ د من املزيد الدولي  احلك مي  املنظمات تب ل أن
 كانـــت ســـ اء االنتخـــاابت  للمنظمـــات  بســـاط  العامـــ  املهـــا  أكءـــ  إحـــدى تـــزال ال املءـــال  ســـبي  وعلــى

 اخلاصـن  املقـ  ين قبيـ  مـن كخـةاء ليعملـ ا األفـ اد أو اللجـان يف العمـ  أجـ  مـن الدول وف د انتخاابت
 عليـــه التعـــ   ميكـــن حيـــزا ختصـــص أن للمنظمـــات وينبغـــي العلـــي. التـــدقي  وجـــه يف كبـــ  حـــد إىل مقفلـــ 
__________ 

وينبغــي للمنظمــات احلك ميــ  الدوليــ  أن   يف املما ســ  العمليــ   حُتــدد معظــم القــ انن ال طنيــ  املعل مــات علــى نطــا  م ســ  (28) 
(  الـيت تـنص علـى ١) 4  املـادة 2004حت و ح وها. انظ   على سبي  املءال  قان ن ح ي  اإلعـم  يف أنتيغـ ا وب بـ دا لعـا  

ألغـ اض هـ ا القـان ن  يشـم  سـج م أ  معل مـات مسـجل   بصـ   النظـ  عـن شـكلها  أو مصـد ها  أو ات يـ  ”ما يلـي: 
أو وضــعيتها ال مسيــ   ومــا إذا كانــت أعــدهتا ســلط  عامــ  أو هيئــ  خاصــ  حت زهــا  ومــا إذا كانــت مصــنف  ســ ي  أ  إعــدادها  

 .http://www.laws.gov.ag/acts/2004/a2004-19.pdf. “ال

 Directive CP2010/01 on Communications, Public Policy and Private Partnershipsبــــــــ انم  األغ يــــــــ  العــــــــاملي   (2٩) 

Division Directive (20١0حزي ان/ي نيه  ٧.) 

السـجمت  وامل اسـمت  وال قـائ   واآل اء  ” ينبغـي اإلفصـاح عنهـا: تقد  مبادئ تش اين مءاال جيـدا ألنـ ا  املعل مـات الـيت (٣0) 
واملشــ  ة  واملــ ك ات  والبيــاانت  واإلحصــاءات  والكتــ   وال ســ مات  واخلطــط  واخلــ ائط  وال ســ   الت ضــيحي   والصــ   

عـــ   والعينـــات  والنمـــاذ   الف ت غ افيـــ   والســـجمت الســـمعي  والبصـــ ي   وال اثئـــ   وال ســـائ  اإللكاونيـــ   وســـجمت املتاب
 .“والبياانت احملف ظ  يف أ  شك  من األشكال اإللكاوني 

 ( )ب(.٣  الفق ة )2اتفاقي  آ ه    املادة  (٣١) 

) (   ١١انظــ   علــى ســبي  املءــال  بــ انم  األمــم املتحــدة اإلمنــائي  سياســ  اإلفصــاح عــن املعل مــات  امل فــ  الءــاين  الفقــ ة  (٣2) 
ــــــــــــــــــــــــايل: متــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــ ابط  /http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/transparency الت

information_disclosurepolicy.html. 

http://www.laws.gov.ag/acts/2004/a2004-19.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp220973.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp220973.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp220973.pdf
https://undocs.org/ar/undp/en/home/operations/transparency/information_disclosurepolicy.html
https://undocs.org/ar/undp/en/home/operations/transparency/information_disclosurepolicy.html
https://undocs.org/ar/undp/en/home/operations/transparency/information_disclosurepolicy.html
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 هلـا وينبغـي االنتقائيـ   أو االنتخابي  للمناص  ابمل شحن املتعلق  للمعل مات الشبكي  م اقعها يف ب ض ح
 وفـ د تـدي ها الـيت اهليئـات إىل االنتخـاابت سـيا  يف املنظمـ  لق اعـد الـدول امتءـال عن معل مات تقد  أن

 أســباب يعلنــ ا أن اخلــةاء هيئــات يف االنتقــاء عمليــات أو ابلتعيينــات يق مــ ن الــ ين علــى ويتعــن الــدول.
 يعــزز أن العمليـات هـ   مءـ  إىل املناســ  ال قـت ويف التفـاعلي ال صـ ل إاتحــ  شـأن ومـن .(٣٣)اختيـا اهتم
 بعـ  فـنن أدان   إليـه مشـا  هـ  وكمـا للمسـاءل . االنتقـاء بعمليـات يق مـ ن مـن خض   وك ا مصداقيتها

 أجـ  مـن ضـ و ا ذلـك كـان إذا املءـال  سـبي  علـى عنهـا  اإلفصـاح لعد  قابل  تك ن قد املعل مات أن ا 
 يف العمـ    على مش وعا   ضا عد  هنا  أنه بيد للمناص . امل شحن لألف اد الشخصي  البياانت محاي 
 وقــــت العمليـــات هــــ   مءـــ  علـــى االطــــم  علـــى قـــد هتا حمدوديــــ  بشـــأن املـــدين اجملتمــــ  منظمـــات دوائـــ 

 العمليــــات طبيعــــ  بشــــأن الفهــــم ســــ ء مــــن حــــاالت إىل املعل مــــات انعــــدا  يــــؤد  املقابــــ   ويف حــــدوثها.
  التعين. عمليات أو االنتخابي 

 علــى احلصــ ل طلبــات تقــدم هلــم جيــ ز مــن عــدد تقييــد تتفــادى أن أيضــا املنظمــات علــى ويتعــن - ٣6
 علـــــى احلصـــــ ل يف احلـــــ  إنســـــان كـــــ ل الـــــدويل العهـــــد مـــــن ١٩ املـــــادة تضـــــمن مءلمـــــا ومتامـــــا املعل مـــــات.
 تكــ ن أن الدوليــ  احلك ميــ  املنظمــات علــى جيــ   “إنســان كــ ” حتديــد أو تقييــد دون مــن املعل مــات 
 ملفــــــــــــــاهيم م اعــــــــــــــاة   دون ومــــــــــــــن الطلــــــــــــــ   صــــــــــــــاح  عــــــــــــــن النظــــــــــــــ  بصــــــــــــــ   للطلبــــــــــــــات مفت حــــــــــــــ 

 طلبــا يقــد  كيــان أو شــخص أ  يُلــز  أال وينبغــي الطلــ . ســب  إلثبــات “الضــ  ” أو “الصــف ” مءــ 
 علــــى يتعــــن ال صــــ ل  هبــــ ا يتمتــــ  أن إنســــان لكــــ  ينبغــــي أنــــه إثبــــات أجــــ  ومــــن لــــ لك. تةيــــ  بتقــــدم

 ممكن . د ج  أقصى إىل ال س   وإلغاء املطل   األدىن احلد إىل التكاليف خف  السياسات
 

  معلومات من حجبه جيوز ما بشأن واضحة قواعد - ٤ 
 العامــــ  الســــلطات حبــــ زة الـــيت املعل مــــات علــــى احلصــــ ل علـــى قيــــ دا تفــــ ض أن للــــدول جيـــ ز ال - ٣٧
 عـن فضـم والتناسـ   والضـ و ة الشـ عي  يف املتمءـ  الءمثـ  الشـ و  اختبـا  القيـ د ه   تست يف عندما إال

 أن الـــدول علـــى املطبقـــ  املعل مــات علـــى احلصـــ ل علــى املف وضـــ  العامـــ  للقيــ د وينبغـــي املشـــ و . اهلــد 
 اتبا  (“القان ن عليه ينص ال  ”) الش عي  ش   ويف ض الدولي . احلك مي  املنظمات على أيضا تنطب 

 الق اعــد تلــك تصــا  أال وجيــ  والدقــ . ابل ضــ ح الق اعــد تتســم وأن القيــ د  اعتمــاد يف منتظمــ  إجــ اءات
ــــــ  بســــــلط  تســــــمح عامــــــ  بصــــــيغ   املعل مــــــات عــــــن اإلفصــــــاح  فــــــ  يف القــــــ ا  لصــــــانعي طلقــــــ م تقدي ي

(CCPR/C/GC/34  25 الفقـ ة.)   أن التناســ   علـى ضــمنا ينطـ   الــ   الضـ و ة  شــ   يعـي وابملءــ 
 شـــأن مـــن يكـــ ن عنـــدما إال اإلفصـــاح بعـــد  تســـمح أن ينبغـــي ال الدوليـــ  احلك ميـــ  املنظمـــات سياســـات
  (.٣8 الفق ة  CCPR/C/GC/34) املش وع  املناف  من مبنفع   اجح  وبص  ة ابلفع  يض  أن اإلفصاح

ـــد القابلـــ  للم اضـــي  وميكـــن - ٣8 ـــدول  يتعلـــ  فيمـــا املشـــ وع  للتقيي  اآلخـــ ين حقـــ   محايـــ  وهـــي ابل
 مبءابــ  أيضــا تكــ ن أن العامــ   اآلداب أو العامــ  الصــح  أو العــا  النظــا  أو القــ مي األمــن أو مسعــتهم  أو

 أن مـءم  اآلخـ ين  حقـ   م ضـ   شأن ومن الدولي . احلك مي  املنظمات تف ضها قد اليت للقي د أسا 

__________ 

 يــ  االستشــا   إىل  ئــيس جملــس حقــ   اإلنســان بشــأن الشــ اغ  يف مناصــ  املكلفــن انظــ   علــى ســبي  املءــال  تق يــ  الف (٣٣) 
أا /مـاي   ١2ب الات يف إطا  اإلج اءات اخلاص  ال ين يتعن تعينهم يف الدو ة اخلامس  والءمثن جمللس حق   اإلنسـان )

جهــــزة األمــــم املتحــــدة املتعــــددة األطــــ ا : (. انظــــ  أيضــــا ال ســــم البيــــاين للتعيينــــات العامــــ  املتعلــــ  ابلتعيينــــات يف أ20١٧
http://designaciones.org/multilaterales/#!/en/comites. 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
http://designaciones.org/multilaterales/#!/en/comites
http://designaciones.org/multilaterales/#!/en/comites
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 لألفــــ اد اخلص صــــي  حقــــ   مــــ  اإلفصــــاح عمليــــات تتــــداخ  أال لكفالــــ  احلمايــــ  آليــــات إجيــــاد إىل ي جــــه
 أن وميكـن األشـكال. مـن بشـك  هبـا ي تبطـ ن الـ ين أو الدوليـ  احلك ميـ  املنظمات لدن من املستخَدمن

 يف السـم   حفـ  سـيا  يف اإلفصـاح حلساسـي  خـا  حنـ  على اب زا أساسا العا  النظا  م ض   يشك 
 الـيت ال  يـ  للطاقـ  الدوليـ  لل كال  املءال: سبي  على أساسا  الق مي األمن م ض   يشك  أن ميكن حن
 العامليـ  الصـح  منظم  أو الن و   التفتي  بعمليات املتعلق  املعل مات بع  عن اإلفصاح عد  ختتا  قد
 هلــ   ابلنســب  وحــى حساســ . معل مــات حلجــ  كأســا  العامــ  الصــح  بشــ اغ  تســتدل أن ميكــن الــيت

 حالــ  يف والتناســ  الضــ و ة إثبــات إىل حباجــ  ذلــك مــ  املنظمــ  ســتظ  اإلفصــاح  لعــد  العامــ  األســس
  احلاالت. من
 ميكـــن ال املعل مــات مـــن ضــ وب   أ  ت ضــح أن الدوليـــ  احلك ميــ  املنظمـــات لسياســات وينبغــي - ٣٩

ــــ  معيــــا ا تعتمــــد أن للمعل مــــات  الفعلــــي حجبهــــا يف وينبغــــي  عنهــــا  اإلفصــــاح  حتديــــد يف املســــت ى  في
 تعتةهــــا الــــيت املعل مــــات ضــــ وب الدوليــــ  احلك ميــــ  املنظمــــات حتــــدد أن ينبغــــي أدىن  وكحــــد األســــباب.
 أن بـ  عنـه اإلفصـاح ينبغـي ال فيمـا تبـال  أال ينبغـي ب لك  القيا  ولدى اإلفصاح. لعد  وختض  حساس 

 العام . املنفع  مبفاهيم صا ما التزاما تلتز 
ــــد  - 40 ــــةانم  سياســــ  وتُق ــــدا مءــــاال املعل مــــات عــــن لففصــــاح اإلمنــــائي ال  مــــ  التعامــــ  لكيفيــــ  جي

 الكـ ا ث أو النـزا  أو األزمـ ” سـياقات يف تعمـ  املنظمـ  أن إىل تشـ  الـيت سياسته  وحتدد االستءناءات.
 مـن فئـات عـدة حتـدد األعضـاء  الـدول ومصـاح اإلمنائي الةانم  لعمليات حتدات تط ح اليت “اإلنساني 
 متامـا  ممئمـ  االسـتءناءات فئـات مجيـ  وليسـت .“للجمهـ   متاحـ  غ ” و س ي  تعتةها اليت املعل مات

 مبصــاح أو اإلمنــائي للــةانم  املاليــ  ابملصــاح عنهــا اإلفصــاح يضــ  قــد الــيت التجا يــ  املعل مــات” قبيــ  مــن
 مــن خطــ   بشــك  ســتق ض عنهــا  اإلفصــاح جــ ى لــ  الــيت  املعل مــات” أو “املشــا ك  الءالءــ  األطــ ا 
 هـ   )ت جـد .“املنفـ ين الشـ كاء أو األعضـاء الدول م  السياسات بشأن احل ا  اإلمنائي  الةانم  منظ  

 نطاقهمــا ابتســا  الفئتــن كلتــا وتتســم أيضــا(. أخــ ى دوليــ  حك ميــ  منظمــات سياســات يف االســتءناءات
 الــ   اإلمنــائي  الــةانم  يــنص ذلــك  ومــ  املنظمــ . لــدن مــن هلــا م جــ  ال تقدي يــ  لســلط  وخضــ عهما

 سياســته مــن ١2 الفقــ ة يف مشــ وعيته بعــد  و مبــا اإلفصــاح عــد  نطــا  التســا  اإلمكــاانت هبــ   يعــا 
 الف ائـد أن  أى إذا السـ ي ...” املعل مـات عـن حـى اإلفصـاح إبمكانـه أن علـى املعل مـات  عـن لففصاح
 هبـ ا احملميـ  )املنـاف ( ابملنفعـ  سـيلح  الـ   احملتمـ  الضـ   تفـ   اإلفصـاح ل لك العام  واملنفع  اإلمجالي 

 املنشــأ املســتق  والف يــ  بــ  فحســ   نفســه اإلمنــائي الــةانم  الســلط  هبــ   يتمتــ  وال .“االســتءناء)ات(
 ك لك. الق ا ات ه   مء  على لفش ا 

 بــنفس االســتءناءات مـ  املعل مــات علـى ابحلصــ ل متعلقــ  سياسـ  لــديها منظمـ  كــ  تتعامـ  وال - 4١
 املنفعــ  يــد  لففصــاح أساســا تقــد  ال أهنــا وهــي منهــا العديــد يف أساســي  مشــكل  هنــا  أن بيــد الط يقــ  
 األمــم صــندو  سياســ  أن مــن الــ غم علــى املءــال  ســبي  وعلــى اإلمنــائي(. الــةانم  يقدمــه مــا )وهــ  العامـ 

 اختبـــا  علـــى تشـــتم  ال فنهنـــا  (٣4)اإلمنـــائي الـــةانم  خطـــى علـــى كبـــ  حـــد إىل تســـ  للســـكان املتحـــدة
 اإلفصــاح عــد  فيهــا يكــ ن قــد الــيت احلــاالت يف حــى وذلــك اإلفصــاح  تتــيح حــى العامــ  ابملنفعــ  خــا 
 ك هنا  غم اإلمنائي  للةانم  مماثل  قي دا تتضمن سياس  األخ ة اآلون  يف الي نسك  اعتمدت وقد جائزا.

__________ 

األمــــــــــــــم املتحـــــــــــــدة للســــــــــــــكان  سياســـــــــــــ  الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن املعل مـــــــــــــات  متاحــــــــــــــ  علـــــــــــــى الــــــــــــــ ابط التــــــــــــــايل:  صـــــــــــــندو  (٣4) 
http://www.unfpa.org/information-disclosure-policy. 

http://www.unfpa.org/information-disclosure-policy
http://www.unfpa.org/information-disclosure-policy
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 تعزيـــز يف املتحـــدة األمـــم منظ مـــ  يف دو هـــا مـــن الـــ غم )وعلـــى ابلشـــفافي  التـــزا  إىل نفســـه ال قـــت يف تشـــ 
 علــى تــنص ال للســكان  املتحــدة األمــم صــندو  غــ ا  علــى أهنــا  بيــد .(٣5)املعل مــات( إىل ال صــ ل فــ  

 سياســ  كانــت وإذا اإلفصــاح. لعــد  عــادة القابلــ  املــ اد عــن اإلفــ ا  ميكــن حبيــ  العامــ   املنفعــ  أســبقي 
 إىل تــؤد  أن املــ جح ومــن صــا م  تبــدو اســتءناءاهتا فــنن العامــ   للمنفعــ  اختبــا  علــى تــنص ال مــا منظمــ 
 افااضــا تــد   أن للمنظمــات ينبغــي العامــ   للمنفعــ  اختبــا  أ  مــن وكجــزء الشــفافي . أمــا  حــ اجز خلــ 
 الـــيت واملعل مـــات اإلنســـان حقـــ   أو الصـــح  أو البيئـــ  هتـــدد الـــيت ابألخطـــا  املتعلقـــ  املعل مـــات أبن قـــ ا

 شــأن ومــن املعل مــات. هــ   ملءــ  املتصــاعدة العامــ  املنفعــ  بســب  عنهــا يُفــ   أن ينبغــي الفســاد  تكشــف
 املعل مات. على ابحلص ل املتعلق  الدول سياسات حتكم انشئ  ق اعد م  متسقا يك ن أن ذلك

 
 والطعون الشكاوى تقدمي آليات - ٥ 

 املعل مــات يف للحــ  ال طنيــ  القـ انن مجيــ  تــنص اهليكـ   حيــ  مــن االخـتم  مــن الــ غم علـى - 42
 تكفـــ  أن الدوليـــ  احلك ميـــ  للمنظمـــات وينبغـــي .(٣6)اإلفصـــاح عـــد  حـــال يف الطعـــ ن لتقـــدم آليـــ  علـــى
 أن وجيـ  ملزمـ . قـ ا ات اختاذ اختصا  وهلا السياسي التدخ  من حممي  الطع ن  لتقدم مستقل  عملي 
 ذلــك يف مبــا واضــح   إجــ اءات هنـا  تكــ ن وأن النطــا  واســع  الطعــن إليهـا يســتند الــيت األســباب تكـ ن

  الزمني . اجلداول
 املكتـ  مـن اإلفصـاح بعـد   د   و ود فعنـد الصـدد. ه ا يف مفيدا من ذجا اإلمنائي الةانم  ويقد  - 4٣

 علـــى ال قابـــ  ف يـــ  خـــمل مـــن القـــ ا  يف النظـــ  إعـــادة يطلـــ  أن الطلـــ  ملقـــد  جيـــ ز للـــةانم   القـــان ين
 فــنن املعل مــات  عــن لففصــاح اإلمنــائي الــةانم  سياســ  مــن 2١ للفقــ ة ووفقــا املعل مــات. عــن اإلفصــاح
 مــن عضــ  ويكــ ن املكاتــ   مــن بت صــيات الــةانم  مـدي  مجيعــا يعيــنهم أعضــاء  أ بعــ  مــن يتــألف الف يـ 
 مكت  من وواحد اإلمنائي  املتحدة األمم لةانم  التاب  والتحقيقات احلساابت م اجع  مكت  من بينهم

 الــــةانم  غــــ  املتحــــدة األمــــم وكـــاالت مــــن أخــــ ى وكالــــ  مـــن وعضــــ  اإلمنــــائي  الــــةانم  يف األخمقيـــات
 مـن جـزء أو وثيق  عن اإلفصاح طلبات  ف  الف ي  ويستع ض حك مي . غ  منظم  من وآخ  اإلمنائي 

 الطعــن. تلقــي ات يــ  مــن تق مييــا ي مــا ٣0 غضــ ن يف هنائيــ  ت صــي  ويقــد  اجلمهــ    أفــ اد مــن لفــ د وثيقــ 
 وملــــدي  الصـــل . ذ  الــــداخلي املكتـــ  أو وال حــــدة اإلمنـــائي الــــةانم  مـــدي  مــــ  ت صـــيته الف يــــ  ويتقاســـم
 املـدي   أى وإذا الف يـ . ت صـيات االعتبـا  يف أيخـ  أن علـى النهـائي  القـ ا  اختاذ سلط  اإلمنائي الةانم 

 ل لك. التعلي  يُقد  فننه املطل ب   املعل مات عن اإلفصاح يتم لن أنه
 القـ ا  صـن  سـلط  تـ   جيـ  لمسـتع اض  ق يـ  عناصـ  تشـم  اإلمنـائي الـةانم  عمليـ  أن ومـ  - 44

 املعــاي  معظــم يف القاعـدة هــ   وتظهـ  .(٣٧)الــةانم  مـدي  لــدى ولــيس مسـتقل   فاعلــ  جهـ  لــدى عم مـا

__________ 

-http://ar.unesco.org/this-site/access-toسياســــــــ  الي نســــــــك  لمنتفــــــــا  ابملعل مــــــــات  متاحــــــــ  علــــــــى الــــــــ ابط التـــــــــايل:  (٣5) 

information-policy. 

 (.http://www.rti-rating.org/by-indicator/?indicator=36) انظ  التصنيف العاملي للح  يف املعل مات (٣6) 

(  متاحـــــ  علــــــى 20١2كـــــان ن الءاين/ينــــــاي    ١انظـــــ  أيضــــــا املؤسســـــ  املاليــــــ  الدوليـــــ   سياســــــ  ال صـــــ ل إىل املعل مــــــات  ) (٣٧) 
 /http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98d8ae004997936f9b7bffb2b4b33c15التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل:  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابط

IFCPolicyDisclosureInformation.pdf?M OD=AJPERES. 

http://en.unesco.org/this-site/access-to-information-policy
http://en.unesco.org/this-site/access-to-information-policy
http://en.unesco.org/this-site/access-to-information-policy
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98d8ae004997936f9b7bffb2b4b33c15/IFCPolicyDisclosureInformation.pdf?M%20OD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98d8ae004997936f9b7bffb2b4b33c15/IFCPolicyDisclosureInformation.pdf?M%20OD=AJPERES
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 املظــــا، أمــــن مءــــ  مســــتق   جهــــاز إنشــــاء وينبغــــي .(٣8)اإلعــــم  ح يــــ  قــــ انن يف   يتهــــا وميكــــن الدوليــــ 
  للمنظم . االعتيادي  السلط  تسلس  نطا  خا   املعل مات يف احل  ضمان أج  من مف ض  أو

 
 والرصد واالستعراض التنفيذ - ٦ 

 الب وق اطيــ   املؤسســات مجيــ ( يكــن ، )إن مــن عــدد مءــ  الدوليــ   احلك ميــ  املنظمــات تفضــ  - 45
 يف املتأصــل  السـ ي  مـن التقليـ  أجـ  ومـن اجلمهـ  . أعـن عـن بعيـدا العمـ  علـى والقـد ة السـ ي  مـن قـد ا

 خــمل مــن ذلــك يف مبــا قائمــ   ال صــ ل سياســ  دامــت مــا التنفيــ  يســتم  أن جيــ  الكــةى  املؤسســات
 ونظمـــا للتـــد ي   إلزاميـــا وب انجمـــا للمـــ ظفن  كتيبـــا الـــدويل البنـــك وضـــ  وقـــد والقيـــادة. املـــ ظفن تءقيـــف

 إاتحـــ  أجـــ  مـــن خمصصـــ   شـــبكي  م اقـــ  ذلـــك يف مبـــا الســـجمت  وإدا ة العمـــ  لتـــدف  اآليل للتشـــغي 
 طلبــات تقــدم أجــ  مــن للمســتخدمن خمصصــ  اإلنانــت علــى ب ابــ  فيهــا )مبــا ال اثئــ  إىل ميســ   وصــ ل

 علــى احلصــ ل يصــبح أن لكفالــ  ضــ و ي  الداخليــ  الةجمــ  هــ   مءــ  وإن .(٣٩)املعل مــات( علــى احلصــ ل
 تـــدخم ولــيس العم ميــ  املؤسســ  مســؤولي  مــن أنــه علــى يُفهــم و التنظيميــ   الءقافــ  مــن جــزءا املعل مــات

 عملها. يف
 اخلـا  نظامهـا حالـ  تسـتع ض الـيت السـن ي  التقـا ي  خـمل من ال قاب  احلك مات بع  وتكف  - 46
 اإلعـم . ح يـ  عـن سـن ي  تقـا ي  نشـ  خـمل مـن ذلـك يف حـ وها الدويل البنك ح ا وقد اإلعم . حب ي 
 م اقعهـا يف الطلبات على ال دود نش  يف الدولي  احلك مي  املنظمات تنظ  أن ينبغي ه ا  اإلفصاح وب وح

 وتكفــــ  .(40)املعل مـــات تلـــك علـــى احلصـــ ل المحقـــ ن الطلبـــات مقـــدمي جلميـــ  يتســـىن حـــى الشـــبكي 
 املعل مــات  علــى احلصــ ل جمــال يف املنظمــ  سياســ  تنفيــ  بشــأن إحصــاءات تقــد  الــيت الســن ي   التقــا ي 
 فعلــى .(4١)القائمــ  للسياســات ســليم اســتع اض إجــ اء الــدويل  العهــد مــن ١٩ املــادة مــ  اتســاقها ومــدى
 وهـ ا تنفيـ ها. عن دو ي  تقا ي  وتصد  بنفسها سياستها ب صد الدولي  املالي  املؤسس  تق   املءال  سبي 
__________ 

يستجي  ما يُقد  بسبعن حك م  لطلبات التمت  ابحل  يف تقدم طعن خا جي لدى هيئ   قاب  إدا ي  مستقل . انظ  م كـز  (٣8) 
  متــاح علـــى “RTI Rating Data Analysis Series: Overview of Results and Trends (2013)”القــان ن والدميق اطيـــ   

-http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2013/09/Report-1.13.09.Overview-of: ال ابط التـايل

RTI-Rating.pdfوجملــس أو واب  جلنــ  الــ ز اء  الت صــي  ٩دة . وانظــ  أيضــا اتفاقيــ  آ هــ    املــا  Rec(2002)2  املقدمــ  إىل
  واالحتاد األف يقـي  مشـ و  القـان ن النمـ ذجي 2002شبا /فةاي   2١الدول األعضاء بشأن ال ص ل إىل ال اثئ  ال مسي   

النم ذجي للدول األم يكيـ  بشـأن لدول االحتاد األف يقي بشأن احلص ل على املعل مات  ومنظم  الدول األم يكي   القان ن 
 احلص ل على املعل مات.

 (  متـــاح علـــى الـــ ابط2015) Access to information: annual report and five rear retrospectiveانظـــ  البنـــك الـــدويل   (٣٩) 
-http://documents.worldbank.org/curated/en/836081467999089075/Access-to-information-annual: التــــــــــــــــايل

report-FY-2015-and-five-year-retrospective. 

ــــــــ ح   (40)  ــــــــ  يف اجملتمــــــــ  املفت  Transparency & Silence: A Survey of Access to Information Laws and”مبــــــــاد ة العدال

Practices in 14 Countries“ (2006متــاح علــى الــ ابط  ) التــايل :https://www.opensocietyfoundations.org/sites/ 

default/files/transparency_20060928.pdf. 

لك ك  من اإلك ادو  والةتغـال واتيلنـد وس يسـ ا وهنـدو ا  والـ الات املتحـدة األم يكيـ  جلنـ  لفعـم  على سبي  املءال  مت (4١) 
أو إدا ة حك ميـــــ  تقـــــد  تق يـــــ ا م حـــــدا إىل الســـــلط  التشـــــ يعي  بشـــــأن تنفيـــــ  قـــــ انن ح يـــــ  اإلعـــــم . انظـــــ  م كـــــز القـــــان ن 

  متــــاح علــــى الــــ ابط “RTI Rating Data Analysis Series: Overview of Results and Trends (2013)”والدميق اطيــــ   
ــــــــايل:  -http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2013/09/Report-1.13.09.Overview-of-RTIالت

Rating.pdf. 

http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2013/09/Report-1.13.09.Overview-of-RTI-Rating.pdf
http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2013/09/Report-1.13.09.Overview-of-RTI-Rating.pdf
http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2013/09/Report-1.13.09.Overview-of-RTI-Rating.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/transparency_20060928.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/transparency_20060928.pdf
http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2013/09/Report-1.13.09.Overview-of-RTI-Rating.pdf
http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2013/09/Report-1.13.09.Overview-of-RTI-Rating.pdf
http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2013/09/Report-1.13.09.Overview-of-RTI-Rating.pdf
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 كمــــا املعل مــــات. علــــى واحلصــــ ل الشــــفافي  زادة علــــى لسياســــتها امللم ســــ  اآلاث  إظهــــا  علــــى يســــاعد
 الطعـ ن عـدد عـن وتكشـف وي صـدها اجلمهـ   ي اهـا لكـي املقدمـ  للطلبـات شه ي  م جزات عن تكشف
 االستئنا . جملس إىل املقدم 

 احلسـبان يف أتخـ  وأن املنـتظم لمسـتع اض املعل مـات علـى احلصـ ل سياسـات ختض  أن وينبغي - 4٧
 بصــ  ة الشـام  لمسـتع اض ختضـ  أبن  مسيـا شـ طا يشــم  مبـا هبـا  احملـتف  املعل مـات طبيعـ  يف التغيـ ات
 وعـموة للتحسـن. جمـال هنـا  كـان إذا ومـا التنفيـ  عمليـ  ج دة مدى لتقييم ف ص  ذلك ويتيح منتظم .

 املعل مــات عـن اإلفصـاح مـن مبزيـد الســماح أجـ  مـن السياسـ  لتعـدي  ف صــ  االسـتع اض يتـيح هـ ا  علـى
 تشـم  وأن متامـا شـفاف  بط يقـ  االستع اضات ه   إج اء وجي  الدولي . املما سات فضلى م  وم اءمتها
 مـــن واســـع  جمم عـــ  مـــن تعليقـــات علـــى احلصـــ ل أجـــ  مـــن املتعـــددين املصـــلح  أصـــحاب مـــ  مشـــاو ات
 إىل حباجـــ  املعل مـــات فئـــات كانـــت إذا مبـــا خـــا  بشـــك  االهتمـــا  كـــ لك وجيـــ  املصـــلح . أصـــحاب

 وفـــ  تشـــتغ  وأن للجمهـــ   املتغــ ة املطالـــ  تعكـــس أن الدوليـــ  احلك ميــ  املنظمـــات علـــى ويتعـــن  .تغيــ
 املطال . هل   السياسات أنس 

 
 املستقلن املخالفات عن املبلغن محاية سب  - ٧ 

 محايـ  لكيفيـ  تقييمـا  (A/70/361) العامـ  اجلمعيـ  إىل السـن   تق يـ   يف قـدمُت  عامن  قب  - 48
 إىل التق يـــ  ذلـــك وســـعى املخالفـــات. عـــن واملبلغـــن املعل مـــات ملصـــاد  اإلنســـان حلقـــ   الـــدويل القـــان ن
 علــــى احلصــــ ل بســــب  حتديــــدا وذلــــك املخالفــــات  عــــن اإلبــــم  وحتمــــي تشــــج  الــــيت الق اعــــد ت ضــــيح

 قبيــ  مــن العامــ  املنفعــ  ختــد  الــيت املعل مــات ســيما وال كفالتهــا  إىل الق اعــد هــ   تســعى الــيت املعل مــات
 اإلنســـان  حقـــ   انتهاكـــات أو الشـــ عي   عـــد  أو االســـتعمال  إســـاءة أو الغـــ   أو ابلتبديـــد  تعلـــ  مـــا
 علـى التق يـ  ذلـك يف الضـ ء عليهـا ُسـلط الـيت النقـا  وتنطبـ  اإلنساني . ضد اجل ائم أو احل ب  ج ائم أو

 عــــن املبلغــــن محايــــ  وســــائ  أمهيــــ  علــــى 20١5 عــــا  تق يــــ  شــــدد وابلفعــــ   أيضــــا. التق يــــ  هــــ ا ســــيا 
 املخالفــات عــن اإلبــم  حتــدد سياســات وضــ  علــى وشــج  الدوليــ   احلك ميــ  املنظمــات يف املخالفــات

 وتعزيـــز ذلـــك  ســـ ى فيمـــا هبـــا املـــأذون غـــ  اإلفصـــاح أنـــ ا  مجيـــ  ذلـــك يغطـــي حبيـــ  واســـ  نطـــا  علـــى
 علـى واحلصـ ل الشـفافي  لتحقيـ  ق ي  عمليات واعتماد املخالفات  عن اإلبم  آليات وفعالي  استقملي 
  االنتقا . من واحلماي  املعل مات

 األمـن بـه أقـ  مـا وهـ  قصـ ى  أمهيـ  ذات مسـأل  املخالفـات عـن املبلغن محاي  وسائ  تزال وال - 4٩
 بســـب  االنتقــا  مــن احلمايــ  بشـــأن منقحــ  سياســ  هبــا  قــا  الـــيت اخلطــ ات أوىل يف أصــد   عنــدما العــا 

 ال جـه علـى هبـا املـأذون التحقيقـات أو احلسـاابت م اجعـ  عمليات م  والتعاون السل   س ء عن اإلبم 
 يف مبـا املخالفـات عـن املبلغـن محاي  سب  تعزيز إىل السياس  ه   وهتد  .(ST/SGB/2017/2) املطل ب

 اخلا جيـ  الفاعلـ  اجلهـات إىل السـل   سـ ء عـن يبلغـ ن الـ ين األفـ اد محايـ  وسـائ  تعزيز خمل من ذلك
 مـن بـدال أشدد أن أود ب  اجلديدة  للسياس  مفص  تقييم تقدم هنا ها أعتز  وال حمددة. ظ و  ظ  يف

 الط يــ  املــدى علــى فعالــ  محايــ  وحتمــي السياســ  تعــزز أن كفالــ  أجــ  مــن التاليــ  االعتبــا ات علــى ذلــك
 املخالفات. عن املبلغن

 علـى جـزاءات فـ ض علـى تـنص ال اجلديـدة السياس  أن ه   مبا  جدي  واألكء  األول  االعتبا  - 50
 أن ميكــن ع اقـ  علــى تـنص السياسـ  أن إىل اإلشــا ة وجتـد  املخالفــات. عـن املبلغـن مــن ينتقمـ ن الـ ين

https://undocs.org/ar/A/70/361
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2017/2
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 الساب   املنص  إىل اإلعادة أو املعي  الق ا  إلغاء مء  منه  االنتقا  يدعي ال   الشخص لصاح تك ن
 علــــى عق بــــ  أو جــــزاء أ  فــــ ض علــــى تــــنص ال أهنــــا بيــــد (.5-8 الفقــــ ة  ST/SGB/2017/2) النقــــ  أو

 تلـــك مءـــ  علـــى السياســـ  هـــ   تـــنص أن انتظـــا  ويف االنتقـــامي. العمـــ  عـــن املســـؤول  القيـــادة أو امل ظـــف
 ضعيفا. ال قائي اإلطا  سيظ  اجلزاءات 

 خــ ل وقــد املخالفــات. عــن اإلبــم  سياســ  يف حمــ  ا عنصــ ا األخمقيــات مكتــ  يظــ  اثنيــا  - 5١
 والتمـــا  األســـئل  لطـــ ح هامـــ  آليـــ  املتحـــدة األمـــم ملـــ ظفي 2006 عـــا  يف األخمقيـــات مكتـــ  إنشـــاء
 عـن املبلـ  محايـ  ل اليـ  املمئـم املكـان لـيس ولكنـه - مـنهم  احـدال لعمـ  األخمقـي السـل   بشأن املش  ة

 يف خبـ  ابلضـ و ة هـ  وال املـ ظفن  عـن نيابـ  الـدع ة واليـ  لديـه ليست أنه ذلك من واألهم املخالفات.
 مســتق  مكتــ  ســيق   ذلــك  عــن وكبــدي  وتشــجعه. املخالفــات عــن التبليــ  حتمــي الــيت العامــ  الق اعــد
 للحمايــ  ق يــ  آليــات ويُــ ف  الشــكاوى ويقــي م احملتملــن  للمبلغــن املشــ  ة بتقــدم املخالفــات عــن للمبلغــن

 املبلغن حلماي  وسائ  إلنشاء الدع ة ه  ال حيد واجبه ي ى مكت  شأن من ال قت  ومب و  االنتقا . من
 بمغـاهتم يدي  أن كفال  خمل من ابألمن إحساسا امل ظفن يعطي أن لمنتقا  والتصد  املخالفات عن

 يُ كــز وأال الدوليـ  الق اعــد تعكـس معـاي  املكتــ  هـ ا لــدى تكـ ن أن وينبغـي للمســاءل . خمصـص مكتـ 
 املخالفات. كشف أمهي  على ي كز ما بقد  مؤسسته ص  ة على
 معــاي  إىل جزئيــا يســتند األخمقيــات مكتــ  أن إىل أشــ  أن أود األخــ ة  النقطــ  هــ   وبشــأن - 52
 كانــت وإن تــنص  الــيت  20١٣ لعــا  الدوليــ  املدنيــ  اخلدمــ  مــ ظفي لســل   الدوليــ  املدنيــ  اخلدمــ  جلنــ 
 مـــن الشخصـــي  بتظلمـــاهتم جيهـــ وا أن الدوليـــ  املدنيـــ  اخلدمـــ  ملـــ ظفي يصـــح ال” أنـــه علـــى عم مـــا  قي  مـــ 

 األوقــات مجيــ  يف حيــاول ا أن الدوليــ  املدنيــ  اخلدمــ  ملــ ظفي ينبغــي إذ عمنيــ . ينتقــدوها أن أو منظمــاهتم
 املعيــا   هــ ا ويتعــا ض .(42)“الــ الء ميــن أدائهــم مــ  اتســاقا الدوليــ  املدنيــ  للخدمــ  إجيابيــ  صــ  ة عــ ض
 بعـ  يف ميكنه  ال ال   السل   س ء عن اإلبم  للم ظفن ينبغي أنه فك ة م  يستخدمها  اليت والنةة

  إجيابي . تنظيمي  ص  ة يعزز أن اخلط ة  احلاالت
 يبلـ  أن جيـ  الفـ د” أن علـى املخالفـات عـن املبلغـن حلمايـ  املتحـدة األمـم سياسـ  تنص اثلءا  - 5٣

 قــــــــــــد ســــــــــــل   ســــــــــــ ء أبن معقــــــــــــ ال اعتقــــــــــــادا تؤيــــــــــــد أدلــــــــــــ  أو معل مــــــــــــات يقــــــــــــد  وأن نيــــــــــــ  حبســــــــــــن
 يتطلــــ  أال ينبغــــي املخالفــــات  عــــن اإلبــــم  ســــيا  ويف )أ((.١-2 الفقــــ ة  ST/SGB/2017/2) “وقــــ 
 الشــطط  أو الغــ   أو التبديــد  عــن يفصــح أن ي يــد املبلــ  كــ ن عــدا تةيــ  تقــدم “النيــ  حســن” شــ  

 مـــن نـــ   أب  يســـمح أو يتطلـــ  أنـــه الشـــ   هـــ ا مـــن يُفهـــم أال وينبغـــي آخـــ . قـــان ين غـــ  ســـل   أ  أو
  املخالفات. عن املبل  لدى تك ن أن ميكن أخ ى دواف  يف التحقي 

 للمبلغـن جيـ ز أو ينبغـي الـيت القنـ ات بشـأن وضـ حا أكءـ  السياسـ  هـ   تكـ ن أن ميكـن  ابعـا  - 54
 فعليــ  حــاالت عــن اإلبــم  أو االنتقــا  مــن خــ   دون املخالفــات عــن لفبــم  يســلك ها أن احملتملــن
 األمـم تبـ ل أن ينبغـي ولـ لك القـان ن  حب فيـ  تقيـدها مـا ن عـا السياسـ  هـ   قـ ة علـى يعتم ومما لمنتقا .
 املمئم . ابلقن ات د اي  على امل ظفن مجي  يك ن أن لكفال  كب ة ت اصلي  جه دا املتحدة

  

__________ 

 (42) A/67/30 و Corr. 1 ٣٧  الفق ة 4  امل ف. 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2017/2
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2017/2
https://undocs.org/ar/A/67/30
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 والتوصيات االستنتاجات - رابعا 
 احلكوميزة املنظمزات من وغريها املتحدة األمم قامت املاضية، السبعن السنوات مدى على - 55

 أن مززن الززرغم وعلززى العززاملي  الصززعيد علززى القززانون سززيادة نطززا  توسززي  يف أساسززية أبدوار الدوليززة
 يف قانونيزة قواعزد ووضز  العامزة السياسزة تنسزيق تتزيح أهنزا إال دا مزا، انجحزة تكزن مل املنظمزات هذه

 قبزز  مززن الززدوام علززى إليهززا ويُنظززر األخززرى، اجملززاالت مززن العديززدو  واحلوكمززة والتنميززة األمززن جمززاالت
 يف التقريزر هلذا األساسية األهداف وتتمث  هامة  مؤسسات أهنا على العامل أحناء مجي  يف العام الرأي
 يف اجلمهززور مشزاركة وتعزيزز أجلهززا، مزن أنشزتت الززيت املهزام حتقزق أن وكفالززة املؤسسزات، تلزك تعزيزز

 القانونيززة االجتاهززات مزز  يتماشززى مبززا املعلومززات، علززى للحصززول سياسززات وضزز  شززأن ومززن أعماهلززا 
 األعضززززززاء والززززززدول الدوليززززززة احلكوميززززززة املنظمززززززات أبهززززززداف يززززززنه  أن اإلعززززززالم، حلريززززززة العامليززززززة

  تشكلها  اليت
 أريزد   إذا ومشزاركته اجلمهزور تزدقيق مزن ملزيزد أبواهبزا تفزتح أن الدولية املنظمات على وجيب - 56
 ومكاتززب الكبززرية، الشززبكية مواقعهززا مززن يتضززح كمززا هززذا، يززدركون قادهتززا أن ويبززدو تزدهززر  أن هلززا

 لعززدد العززام احلضزور خززالل ومزن املززوارد ، نقز  مززن تعززاين كانزت )وإن ابملهنيززة تتسزم الززيت اتصزاالهتا
 واملطبوعززة  واملبثوثززة االجتماعيززة اإلعززالم طوسززا  يف الدوليززة احلكوميززة املنظمززات مسززؤوي مززن كبززري
 اإلدراك هذا يؤدي ال التقرير، هذا يف إليها املشار االستثناءات من جمموعة عن النظر بصرف ولكن
 وتنظمزززه  املعلومزززات علزززى احلصزززول يف احلزززق ممارسزززة تعززززز سياسزززات اعتمزززاد إىل عمومزززا جهزززتهم مززن
 العزززام، واألمزززن األمزززن جملزززس أعمزززال ابسزززتثناء فرمبزززا الفهزززم  علزززى كثزززريا هزززذا سزززبب يستعصزززي وال

 املنظمزززات جُتزززري واحلكومزززات، الززدول رؤسزززاء واجتماعزززات املسززتوى الرفيعزززة الوزاريزززة واالجتماعززات
 يتغزززري ال وضززز  وهزززو اإلعزززالم، وسزززا ط عيزززون عزززن بعيزززدا عمومزززا اليوميزززة عملياهتزززا الدوليزززة احلكوميززة

 توجزززدها الزززيت الضزززبابية جانزززب إىل العيزززون، تلزززك غيزززاب ويعزززين شزززطط  أو فضزززيحة وقزززو  عنزززد إال
 لكززي ابلضززغط عمومززا يشززعرون ال املسززؤولن أن االخززقا ، علززى واملستعصززية الكبززرية البريوقراطيززات

 خطأ  هذا ولكن املعلومات  ينشروا
 ووضزززز  االنفتززززاح أجزززز  مززززن اآلن اجلهززززود تبززززذل أن الدوليززززة احلكوميززززة للمنظمززززات وينبغززززي - 5٧

 هزذه مثز  تشزج  بز  فحسزب، املعلومزات ضزروب مجيز  تقدم ال اليت األساسية واهلياك  السياسات
 وإن حزى بشزفافية، التصزرف بفزرص ترحزب أن الدوليزة احلكوميزة للمنظمات وينبغي أيضا  الطلبات
 أوسزز  تفززاهم رسززالة أيضززا تبعززث أهنززا إال الفضززيحة، وأحيززاان اإلحززرا ، تسززبب قززد الشززفافية كانززت
 حيويززة  عامززة مهززام ختززدم املؤسسززات هززذه وأن خاصززة األمهيززة، ابلزز  أمززر اجلمهززور معرفززة أن مفادهززا
 وأن بعيزدون  أننزا وهزي متامزا  الرسزالة تلزك عكزس الشزفافية انعزدام يبعزث ذلزك، من النقي  وعلى
 ضروراي  ليس دعمكم وأن بكم  يتعلق ال عملنا
 هززززذه تكززززون أن جيززززب إذ املعلومززززات، علززززى احلصززززول سياسززززات اعتمززززاد جمززززرد يكفززززي وال - 58

 يف احلزززق أبن النطزززا  الواسزز  العزززاملي القبززول إىل وتسزززتند املبززاد ، علزززى وقا مززة صزززارمة السياسززات
 أشززج  وأان الززدوي  القززانون يف متأصزز  حززق العامززة السززلطات حبززوزة الززيت املعلومززات علززى احلصززول
 علزى وتنفيزذها اعتمادهزا جيزري اليت تلك م  سياساهتا مواءمة على املتحدة واألمم الدولية املنظمات

 فحسزُب، احلكوميزة السزلوكيات جوانزب أبفضز ِّ  االقتزداء أجز  مزن ال الزدول، جانب من متزايد حنو
  أيضًا  الدول به حتتذي منوذجا تكون ولكي ب 
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 التقرير  هذا نتا ج م  متاشيا التالية الر يسية ابلتوصيات أدي أن وأود - 5٩
 يلي  ما املتحدة، األمم سيما وال الدولية، للمنظمات ينبغي - 60

 وينبغزززي املعلومزززات  علزززى احلصزززول بشزززأن صزززارمة سياسزززات اعتمزززاد عمليزززة بزززدء )أ( 
 أجز  مزن املعلومزات علزى ابحلصزول اخلاصة التنسيق جهات وتعن حتدد أن أدىن، كحد للمنظمات،

 إدارة مززدير تعيززن علززى ابلتحديززد املتحززدة لألمززم العززام األمززن أشززج  وأان االعتمززاد  عمليززة تنسززيق
   االستعجال وجه على اجلهود هذه مث  ليقود اإلعالم شؤون

 مبزا املزدين، اجملتمز  إشزراك أجز  مزن متعزددين مصزلحة أصزحاب تضم عملية وض  )ب( 
 علزى للحصزول سياسزة ألي الر يسزية العناصزر حتديزد يف األعضزاء، والزدول اإلعزالم وسا ط ذلك يف

  املعلومات 

 علزززززى حصزززززول سياسزززززات ابلفعزززز  لزززززديها الزززززيت املنظمززززات مززززز  مشزززززاورات إجززززراء ) ( 
 عملياهتزا فهزم أجز  مزن اإلمنزا ي، والربانمج للبيتة، املتحدة األمم برانمج مث  التنفيذ، قيد املعلومات

 تقامسها  ميكنها مستفادة دروس وأي

 أعززززاله، احملززززددة الر يسززززية العناصززززر علززززى مشززززتملة السياسززززات تكززززون أن كفالززززة )د( 
 وسياسزززات فيهزززا  البحزززث ميكزززن والزززيت واآلمنزززة، الواضزززحة االسزززتباقية اإلفصزززاح عمليزززات سزززيما وال

 لتقزدمي فعالة وآليات معلومات  من حجبه جيوز ما بشأن واضحة وقواعد ملزمة  قواعد ذات شاملة
 عزن املبلغزن حلمايزة مسزتقلة ووسزا   والرصزد  والتنفيزذ لالسزتعراض قويزة ونظم والطعون  الشكاوى
 املخالفات 

 اإلنسزان، حقزو  وجملزس العامزة اجلمعيزة وخاصزة املتحدة، لألمم السياسية لألجهزة وينبغي - 6١
  يلي  ما األخرى الدولية احلكومية واملنظمات
 وآليزززات القزززرارات خزززالل مزززن املعلومزززات علزززى احلصزززول سياسزززات اعتمزززاد تعزيزززز )أ( 
 األخرى  احلوكمة

 والرقابة  الرصد مهام استحداث كفالة )ب( 

 عمليزززات ذلزززك يف مبزززا التنظيميزززة، اإلدارة آليزززات بشزززأن شزززاملة معلومزززات تقزززدمي ) ( 
 يف املشزززاركة أجززز  مزززن املنظمزززات العتمزززاد وأبسزززط أوسززز  وعمليزززة التعيزززن، أو واالنتقزززاء االنتخزززاب
 ورصدها  التنظيمية األنشطة

 تقززدمي خززالل مززن ذلززك يف مبززا املعلومززات، علززى احلصززول بسياسززات املعرفززة تعزيززز )د( 
 أوسزززا  يف السياسزززات لتلزززك النشزززيطن والزززقويج والنشزززر الشزززبكية املواقززز  عزززن واضزززحة معلومزززات
 املصلحة  وأصحاب املوظفن

  يلي  ما األعضاء للدول وينبغي - 62
 علزززى للحصزززول سياسزززات اعتمزززاد علزززى الدوليزززة احلكوميزززة املنظمزززات تشزززج  أن )أ( 
 التقرير  هذا يف احملددة املعايري تستويف املعلومات
 املعلومات  حرية يف فرد ك  حق تعزز سياسات وض  يف بنشا  تشارك أن )ب( 
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 املعلومززززات، علززززى احلصززززول فززززرص مززززن ممكززززن قززززدر أكززززرب كفالززززة علززززى تركززززز أن ( ) 
 مبوجزب حجبهزا ميكزن والزيت الزدول تعزدها الزيت املعلومزات إال اإلفصزاح مزن حتمزي أن إىل تسعى وأال

 املدنيزة ابحلقزو  اخلزاص الزدوي العهزد مزن  ٣) ١٩ املادة سيما وال اإلنسان، حلقو  الدوي القانون
 والسياسية 

  يلي  ما اجلمهور وأفراد اإلعالم ووسا ط املدين اجملتم  ملنظمات وينبغي - 6٣
 يف الدوليززة احلكوميززة املنظمززات لززدى رمسززي دور والتمززاس مباشززر بشززك  املشززاركة )أ( 
 هلززا حتززدد أن علززى العمزز  خززالل مززن ذلززك يف مبززا املعلومززات، علززى احلصززول سياسززات وضزز  عمليززة
 املعلومات  جمال يف الر يسية االهتمام جماالت

 أقززرب يف الدوليزة احلكوميزة املنظمزات مزن املعلومزات علزى احلصزول طلبزات تقزدمي )ب( 
 مز  هبزا تتعامز  الزيت الطريقزة حتديزد أجز  مزن وذلزك الوصزول، سياسات وض  قب  حى ممكن، وقت
 الراهن  الوقت يف الرمسية الطلبات هذه

 يف جتارهبزززا بشزززأن اخلزززاص املقزززرر ومززز  األخزززرى املنظمزززات مززز  املعلومزززات تقاسزززم ) ( 
 الوصول  سياسات وض  يف الدولية احلكومية املنظمات م  التعام 

 

 

 
 


