
بنام خداوند بزرگ 

آزادی اطالعات و حق دسترسی به اطالعات 

: تهیه کننده
هراتفیصل کریمی استاد دانشگاه   



آسادی اعالػات 
 اس اعالػات، آسادی خزیاى تَدى آساد لشٍم ٍ اعالػات اس تزخَرداری حك 

  ػٌَاى تِ دٍم خْاًی خٌگ اس پس ٍیژُ تِ وِ است حمَلی خولِ
 ضذُ رساًِ آسادی اصل اّویت افشایص هَخة ٍ ضذُ هغزح ّایهمَلِ
.است

 یافتِ فشایٌذُ اّویتی ارتثاعات ػصز در اعالػات تِ آسادی دستزسی اصل
.است تیطتز تأهل ٍ تؼوك ًیاسهٌذ وِ است



آسادی اعالػات 

ّز فزدی حك دارد وِ تگَیذ، تطٌَد، تٌَیسذ ٍ تخَاًذ ٍ در یه والم 
. اعالػات تگیزد ٍ اعالػات تذّذ ٍ ارتثاط تزلزار ًوایذ

تٌیادی تزیي اصل در ّز وطَر دهَوزاتیه آى است وِ ضْزًٍذاى 

. تتَاًٌذ تِ ٍارسی ٍ ًظارت تز رفتار هأهَراى دٍلتی تپزداسد

ضزط ایي وار دستزسی آساداًِ ضْزًٍذاى تِ اعالػات هَرد ًیاس است،



آسادی اعالػات 

در خَاهغ دهَوزاتیه ضْزٍداى تِ . دٍلت ًِ هاله، تلىِ اهاًت دار اعالػات است
حىَهت اػتواد هی وٌٌذ تا اعالػات را در خْت هصلحت ٍ هٌفؼت آًاى 

. هزتة ٍ گزد آٍری وٌذ

اس ّویي رٍ در هتَى . حك دستزسی تِ اعالػات در پیًَذ تا حك آساد تیاى ًیش ّست
اگز چیشی تزای تیاى ٍخَد ًذاضتِ تاضذ، آسادی : تِ ایي هَضَع آهذُ است وِ

.تیاى تی هؼٌاست

.آسادی اعالػات حساتذّی ٍ ضفافیت  را در وار هسٍَالى تاهیي هی ًوایذ



سیزتاریخی حك آسادی اعالػات 

پارلواى ایي وطَر   1766در سال . تاریخچِ لاًَى آسادی اعالػات اس سَیذى آغاس ضذ
در ایي لاًَى افطای اسٌاد دٍلتی تِ   . لاًَى آسادی هغثَػات را تصَیت وزد

. خَاست هتماضیاى پیص تیٌی ضذُ است 

تِ تصَیة رساًیذ وِ در آى تِ افزاد    1888ولوثیا ًیش لاًَى آسادی اعالػات را در 
اخاسُ هی داد اعالػاتی را وِ در ًْاد ّای حىَهتی تا آرضیف ّای حىَهتی است،  

. درخَاست وٌٌذ

. تصَیة وزد 1967ایاالت هتحذُ اهزیىا لاًَى آسادی اعالػات را در سال 



سیزتاریخی حك آسادی اعالػات 

لَاًیي آسادی اعالػات وِ در تزگیزًذُ حك دستزسی تِ اعالػات هَخَد 
سال تذیٌسَ ٍخَد داضتِ اضت اها تؼذاد اًذن  200در دٍلت است، اس 

. سال ػوز دارد 20ضاى تیص اس 

 10اها اوٌَى هَج ٍالؼی لاًَى گذاری آسادی اعالػات سزاسز خْاى را در 
. سال اخیز در ًَردیذُ است



حك دستزسی تِ اعالػات

رٍد ٍ حك دستزسی تِ اعالػات یىی اس حمَق هسلن افزاد تِ ضوار هی
توام ضْزًٍذاى دارای حك . تاضذًتیدِ ػولی اصل آسادی اعالػات هی

. هساٍی در تِ دست آٍردى اعالػات اًذ

 

حك دستزسی تِ اعالػات را هیتَاى تَاًایی ضْزًٍذاى در تِ دست آٍردى  
تزخی اس وطَرّا . اعالػاتی وِ در اختیار دٍلت است، تؼزیف وزد

ایي حك را در لَاًیي اساسی ٍ یا دیگز لَاًیي، تِ رسویت ضٌاختِ اًذ ٍ 
.تزخی ًِ



حك دستزسی تِ اعالػات
  ضٌاختِ رسویت تِ اعالػات تِ دستزسی حك وِ وطَرّایی در حتی
 استذالل چٌیي .است هَاخِ ّایی هحذٍدیت تا استثٌاء تذٍى است، ضذُ
  حىَهت یه در تٌیادیي ػٌصز اعالػات تِ دستزسی وِ ضَد هی

.است دهَوزاتیه
 ضْزًٍذاى وِ است آى هستلشم دهَوزاسی ضذى ضىَفا ٍ تزلزاری سیزا 

.ضًَذ آگاُ خَد حىَهت ّای سیاست ٍ اػوال اس وافی اًذاسُ تِ
  ضٌاختِ اساسی لاًَى سغح تِ اعالػات تِ دستزسی حك وطَرّا تسا در

 .است ضذُ



هَارد حك دستزسی تِ اعالػات

حك تفتیص وار، اسٌاد ٍ هذارن•
حك گزفتي یادداضت ّا، واپی ّای تصذیك ضذُ اسٌاد ٍ هذارن•
وسة هؼلَهات تِ ّزضىلی وِ تاضذ، هاًٌذ دیسىت ّا، فالپی ّا •

وست ّای ٍیذیَیی یا اس عزیك چاج ًوَدى  اعالػات وِ در  
. وویپَتز حفظ گزدیذُ تاضذ

.  توام ضْزًٍذاى دارای حك هساٍی در تِ دست آٍردى اعالػات اًذ



حك دستزسی تِ اعالػات در لَاًیي تیي الوللی

هفىَرُ آسادی دستزسی تِ اعالػات تزای اٍلیي تار در یىی اس هصَتات 
.تِ رسویت ضٌاختِ ضذ 1946هدوغ ػوَهی ساسهاى هلل هتحذ در سال 

:هدوغ ػوَهی ساسهاى هلل هتحذ تیاى هی دارد 95هصَتِ ضوارُ 

آسادی دستزسی تِ اعالػات، یىی اس حمَق اساسی تطز ٍ هؼیاری تزای ”
“.توام آسادی ّایی است وِ هلل هتحذ تِ آى هتؼْذ هی تاضذ



 1948اػالهیِ خْاًی حمَق تطز 

 حك هٌحیث را اعالػات تِ دستزسی حك تطز حمَق خْاًی اػالهیِ
.ًوایذ هی تلمی تیاى آسادی اساسی

 وِ است آى ضاهل   هشتَر حك ٍ دارد تیاى ٍ ػمیذُ آسدی حك وس ّز”
 ٍ اعالػات وسة در ٍ تاضذ ًذاضتِ اضغزاتی ٍ تین خَد ػمایذ داضتي اس

 هالحظات تذٍى ٍ هوىي ٍسایل توام تا آى اًتطار   ٍ اخذ در ٍ افىار
“.تاضذ آساد هزسی



1966-هیثاق تیي الوللی حمَق هذًی ٍ سیاسی

آسادی تفحص ضاهل   ایي حك . وس حك آسادی تیاى داردّز ”: 19هادُء •
تذٍى تَخِ تِ  لثیل  ٍ تحصیل ٍ اضاػِ اعالػات ٍ افىار اس ّز 

چاج یا تِ صَرت ٌّزی یا  خَاُ ضفاّاً یا تِ صَرت ًَضتِ سزحذات 
“.تاضذهی یا تِ ّز ٍسیلِء دیگز تِ اًتخاب خَد 



آسادی اعالػاتی در لَاًیي داخلی افغاًستاى

خَد حك دستزسی تِ اعالػات را  50لاًَى اساسی افغاًستاى در هادُ 
تضویي وزدُ ٍ ضْزًٍذاى وطَر را صالحیت هی دّذ وِ تِ هؼلَهات 

.ػاهِ دستزسی داضتِ تاضٌذ
:ایي هادُ تیاى هی ًوایذ

اتثاع افغاًستاى حك دستزسی تِ اعالػات اس ادرات دٍلتی را در حذٍد "
ایي حك خش صذهِ تِ حمَق ٍ اهٌیت . احىام ایي لاًَى دارا هی تاضٌذ

"...ػاهِ حذٍدی ًذارد



آسادی اعالػاتی در لَاًیي داخلی افغاًستاى

خَد حك دستزسی تِ اعالػات را  50لاًَى اساسی افغاًستاى در هادُ 
تضویي وزدُ ٍ ضْزًٍذاى وطَر را صالحیت هی دّذ وِ تِ هؼلَهات 

.ػاهِ دستزسی داضتِ تاضٌذ
:ایي هادُ تیاى هی ًوایذ

اتثاع افغاًستاى حك دستزسی تِ اعالػات اس ادرات دٍلتی را در حذٍد "
ایي حك خش صذهِ تِ حمَق ٍ اهٌیت . احىام ایي لاًَى دارا هی تاضٌذ

"...ػاهِ حذٍدی ًذارد



حك دستزسی تِ اعالػات در لاًَى رساًِ ّا

هادُ پٌدن لاًَى رساًِ ّای ّوگاًی افغاًستاى ًیش در هَرد آسادی 
:اعالػات تیاى هی دارد

دٍلت تٌاتز . ّز ضخص حك دارد هؼلَهات را علة ٍ دریافت ًوایذ"
تماضای اتثاع وطَر، هؼلَهاتی را وِ هغالثِ هی ضَد، تِ دستزس آًاى  

لزار هی دّذ هگز ایي وِ هؼلَهات هغالثِ ضذُ راس هحزم تَدُ ٍ 
افطای آى اهٌیت، هٌافغ هلی ٍ تواهیت ارضی وطَر را تِ خغز هَاخِ  

".ساسد ٍ یا تِ حمَق دیگزاى صذهِ ٍارد ًوایذ



حك دستزسی تِ اعالػات در لاًَى رساًِ ّا

هادُ پٌدن لاًَى رساًِ ّای ّوگاًی افغاًستاى ًیش در هَرد آسادی 
:اعالػات تیاى هی دارد

دٍلت تٌاتز . ّز ضخص حك دارد هؼلَهات را علة ٍ دریافت ًوایذ"
تماضای اتثاع وطَر، هؼلَهاتی را وِ هغالثِ هی ضَد، تِ دستزس آًاى  

هگز ایي وِ هؼلَهات هغالثِ ضذُ راس هحزم تَدُ ٍ لزار هی دّذ 
افطای آى اهٌیت، هٌافغ هلی ٍ تواهیت ارضی وطَر را تِ خغز هَاخِ  

".ساسد ٍ یا تِ حمَق دیگزاى صذهِ ٍارد ًوایذ



:پس
 هَارد اس یىی در اعالػات ارائِ اس دٍلتی پایِ تلٌذ ّای همام اس یىی اگز

  .لاًَى خالف است، اهزی ٍرسد، خَدداری ّا رساًِ تِ هطخص
  لَاًیي سایز در ًِ ٍ ّا رساًِ لاًَى در  ًِ خاعی فزد هداسات اها

 .است گزدیذُ هطخص

 تصزیح هطخص چارچَتی ًیش هحزم ضذُ هغالثِ  هَرد در ّوچٌاى
  واروزد اس اًتمادی اخثار وِ دارد ٍخَد اهىاى ایي .است ًگزدیذُ
   .ضَد تَخیِ هلی هٌافغ ٍ هلی اهٌیت تِ رساًی آسیة حىَهت



پزسص؟



گاًِ حك دستزسی تِ اعالػات 9اصَل 

اػالهیِ خْاًی حمَق تطز ٍ  19وِ ًام خَد را اس هادُ  19ًْاد هادُ 
هیثاق تیي الوللی حمَق هذًی ٍ سیاسی التثاس وزدُ است، یه ًْاد 

.  هذًی غیزدٍلتی فؼال در سهیٌِ هؼزفی ٍ تثییي آسادی اعالػات است

هؼیارّایی را تزای لاًَى حك دستزسی تِ  1999ایي ًْاد در خَى 
ایي هؼیارّا تالفاصلِ در گشارش سال  . اعالػات تذٍیي ٍ هٌتطز وزد

گشارضگز ٍیژُ ساسهاى هلل در هَضَع آسادی تیاى هَرد تأییذ لزار  2000
.  گزفت



افطای حذ اوثز: اصل اٍل

تٌا تز لاًَى آسادی اعالػات تایذ افطای حذ اوثز در یه وطَر ٍخَد  
.داضتِ تاضذ

:اصل افطای حذ اوثز تز دٍ پیص فزض استَار است 
تواهی اعالػاتی وِ در اختیار یه ًْاد دٍلتی است، تایذ در هؼزض -

.افطاء لزار گیزد
تٌْا در ضزایظ تسار هحذٍد ٍ ٍیژُ یی هی تَاى پیص فزض اٍل را ًادیذُ -

.گزفت



افطای حذ اوثز: اصل اٍل

اصل حذ اوثز افطاء، دستزسی تِ اعالػات دٍلتی را تِ ػٌَاى یه حك  
عثك ایي اصل ضْزًٍذاى تایذ اس حك هساٍی تزای . تٌیادیي تضویي وٌذ

. دریافت اعالػات تزخَردار تاضٌذ

در ٌّگاهی وِ یه همام دٍلتی اعالػاتی را هخفی هی وٌذ، تایذ اثثات  
وٌذ وِ ایي اعالػات اس خولِ هَارد استثٌاء ٍ هحذٍدیت ّای پیص تیٌی 

.ضذُ در لاًَى است



الشام تِ اًتطار: اصل دٍم

.ًْاد ّای دٍلتی ّوَارُ تایذ هلشم تِ اًتطار اعالػات ولیذی تاضٌذ 

تحمك آسادی اعالػات هستلشم آى است وِ ًْادّای دٍلتی ًِ تٌْا تِ  
درخَاست دریافت اعالػات پاسخ هثثت دٌّذ، تلىِ تایذ اسٌاد، 

. هذارن ٍ اعالػات هَرد تَخِ ػوَم را تِ عَر هستوز هٌتطز وٌٌذ



الشام تِ اًتطار: اصل دٍم

تِ ػٌَاى یه حذ الل، دستگاُ ّای دٍلتی، تایذ هلشم تِ اًتطار اعالػات 
:در هَضَػات سیز ضًَذ

اعالػات ػولیاتی در تارُ چگًَگی فؼالیت ًْادّای دٍلتی، ضاهل  •
ّشیٌِ ّا، ّذف ّا، صَرت ّای هالی حساتزسی ضذُ، استٌذردّا ٍ 

.دست آٍردّا

اعالػات در تارُ تماضاّا، ضىایت ّا یا هَضَػات دیگزی وِ •
ضْزًٍذاى هی تَاًٌذ تِ عَر هستمین در تارُ دستگاُ ّای دٍلتی هغزح 

وٌٌذ؛



الشام تِ اًتطار: اصل دٍم

ضیَُ ّا ٍ رٍیِ ّایی وِ اس عزیك آى ضْزًٍذاى هی تَاًٌذ پیطٌْاد •
ّای خَد را در تارُ ًْاد ّای هَرد ًظز ٍ ضزٍرت تغییزات لاًًَی در 

واروزد آى ارائِ دٌّذ؛

اًَاع اعالػاتی وِ دستگاُ هَرد ًظز در اختیار دارد ٍ ضىل تٌذی آًْا•

اعالػات هزتَط تِ ّز تصوین ٍ یا سیاستی وِ تز سًذگی ػوَم تأثیز •
دارد، ّوزاُ تا دالیل؛



تمَیت حىَهت ضفاف: اصل سَم

.ًْاد ّای دٍلتی تایذ فؼاالًِ حىَهت ضفاف را تمَیت ًوایٌذ

تزای تحمك اّذاف لاًَى آسادی اعالػات، آگاّی ضْزًٍذاى اس حمَق 
در ساختار حىَهت اهز  "ضفاف ساسی"خَد ٍ ًیش تمَیت فزٌّگ 

.  ضزٍری است



داهٌِ هحذٍدیت هَارد استثٌاء: اصل چْارم

استثٌاء ّا تز اصل آسادی اعالػات ٍ حك دستزسی تایذ تِ عَر دلیك در  
.لاًَى پیص تیٌی ضًَذ

در خَاست ّای دستزسی تِ اعالػات دٍلتی در ّوِ هَارد تایذ اخاتت 
ضًَذ، هگز آى وِ ًْادّای دٍلتی هَرد ًظز تتَاًٌذ اثثات وٌٌذ وِ در 

.  خَاست، اس خولِ استثٌاء ّای پیص تیٌی ضذُ در لاًَى است



آساى وزدى دستزسی تِ اعالػات: اصل پٌدن

فزایٌذ تصوین گیزی درتارُ تماضاّا دستزسی تِ اعالػات تایذ در سِ سغح 
: اخزایی هستمل لاتل تزرسی تاضٌذ

درٍى دستگاُ دٍلتی وِ اعالػات را در اختیار دارد، لاتل تدذیذ ًظز در 
. یه ًْاد اخزایی هستمل ٍ لاتل استیٌاف در هحىوِ

ّوچٌیي در لاًَى تایذ تسْیالت السم تزای وساًی وِ ًوی تَاًٌذ تٌَیسٌذ 
ٍ یا تخَاًٌذ تا ستاى سٌذ آضٌا ًیستٌذ ٍ یا اس هؼلَلیت ّایی ّوچَى 

.ًاتیٌایی رًح هی تزًذ، پیص تیٌی ضَد



ّشیٌِ ّا: اصل ضطن

.ّشیٌِ ّای سٌگیي ًثایذ هاًغ درخَاست دستزسی تِ اعالػات ضَد 

اس آى خا وِ ّذف لاًَى آسادی اعالػات، تمَیت دستزسی تاس تِ 
اعالػات هَرد ًیاس است، تٌا تز ایي ّشیٌِ ّایی وِ اس سَی ًْادّای 

دٍلتی تزای دراختیارًْادى اعالػات تؼییي هی ضَد، ًثایذ آًچٌاى سیاد 
.تاضذ وِ درخَاست وٌٌذُ را اس گزفتي اعالػات تاس دارد



هذاوزات ػلٌی: اصل ّفتن
.خلسِ ّای ًْادّای حىَهتی تایذ ػلٌی تاضذ

آسادی اعالػات هطتول تز حك داًستي ّوگاى ًیش ّست، تِ ایي هؼٌی 
وِ ضْزًٍذاى تایذ تذاًٌذ حىَهت تِ اًدام چِ اهَری هطغَل است ٍ 

.تتَاًٌذ در فزایٌذّای تصوین گیزی هطاروت فؼال داضتِ تاضٌذ

تٌا تز ایي لاًَى آسادی اعالػات تایذ تز پیص فزض ّای ػلٌی تَدى ّوِ   
.خلسِ ّای دستگاُ حىَهت استَار تاضذ



اٍلَیت تا افطاء است: اصل ّطتن

.لَاًیي ًاّواٌّگ تا اصل اًتطار حذ اوثز تایذ اصالح یا لغَ ضًَذ 

واروزد هٌاسة لاًَى آسادی اعالػات ًیاسهٌذ تفسیز لَاًیي دیگز تِ  
.گًَِ یی ّواٌّگ تا هفاد ایي لاًَى است

در صَرتی وِ ایي اهز هوىي ًثاضذ، تایذ لاًَى دیگز را هَرد تاستیٌی  
.لزار داد



حوایت اس ّطذاردٌّذگاى: اصل ًْن

در خاهؼِ وساًی ّستٌذ وِ در هَرد تخلفات افزاد ّطذار هیذٌّذ ٍ 
خٌایات ایي افزاد را هٌتطز هی وٌٌذ، تایذ ایي ّطذاردٌّذگاى حوایت 

.ضًَذ
ایي افزاد تایذ در تزاتز ّزگًَِ هداسات لاًًَی، اخزایی ٍ یا استخذاهی 

.تِ دلیل افطای اعالػات هزتَط تِ خالفىارّا هحافظت ضًَذ

همصَد اس خالف واری، ارتىاب خزم، پیزٍی ًىزدى اس الشام ّای  
.لاًًَی ٍ فزیثىاری در یه ًْاد دٍلتی است



ًتیدِ

تِ   2000اصَل ًِ گاًِ آسادی اعالػات وِ اس عزف ساسهاى هلل در سال 
تصَیة رسیذُ است، اس آى هی تَاى تِ ػٌَاى  استٌذردّای هغلَب در 

.هَرد آسادی اعالػات یاد ًوَد

ایي اصَل تؼذ لاًًَی ٍ اخثاری ًذارًذ ٍلی اگز در هَاد آى دلت ضَد، هی 
تَاًذ تِ ػٌَاى  هؼیارّای اساسی تزای آسادی اعالػات در وطَرّا هَرد 

.تَخِ لزار گیزد



با سپاس 


