
 بنام خداوند بزرگ 

 آسادی اطالغات و خم دضترس ی به اطالغات 
 

: تهیه کىىده  

فیصل کزیمی اضتاد داوػگاه هزات    



 آسادی اطالغات 

   اس اطالغات، آسادی حزیان بىدن آساد لشوم و اطالغات اس بزخىرداری  خم 

-ملىله غىىان به دوم حهاوی حىگ اس پظ ویژه به که اضت خلىقی حمله
 .اضت غده رضاهه آسادی اصل اهمیت افشایؼ مىحب و غده مطزح های

 

   یافته فشایىده اهمیتی ارتباطات غصز در اطالغات به آسادی دضترس ی اصل

 .اضت بیػتر تأمل و تػمم هیاسمىد که اضت



 آسادی اطالغات 

هز فزدی خم دارد که بگىید، بػىىد، بىىیطد و بخىاهد و در یک کالم 

. اطالغات بگحرد و اطالغات بدهد و ارتباط بزكزار هماید  

 

 بيیادی تزیً اصل در هز کػىر دمىکزاتیک آن اضت که غهزوهدان 

. بتىاهىد به وارس ی و هظارت بز رفتار مأمىران دولتی بپرداسد  

 

 غزط ایً کار دضترس ی آساداهه غهزوهدان به اطالغات مىرد هیاس اضت،

 



 آسادی اطالغات 

در حىامؼ دمىکزاتیک غهزودان . دولت هه مالک، بلکه اماهت دار اطالغات اضت
 به خکىمت اغتماد می کىىد تا اطالغات را در حهت مصلحت و مىفػت آهان 

. مزتب و گزد آوری کىد  

 

اس همحن رو در . خم دضترس ی به اطالغات در پیىهد با خم آساد بیان هحز هطت
اگز چحزی بزای بیان وحىد هداغته : متىن به ایً مىطىع آمده اضت که

 باغد، آسادی 

.بیان بی مػىاضت  

 

.آسادی اطالغات خطابدهی و غفافیت  را در کار مطىوالن تامحن می هماید  



 ضحرتاریخی خم آسادی اطالغات 

پارملان ایً  1766در ضال . تاریخچه كاهىن آسادی اطالغات اس ضىیدن آغاس غد
در ایً كاهىن افػای اضىاد دولتی . کػىر كاهىن آسادی مطبىغات را تصىیت کزد

 به   

. خىاضت متلاطیان پیؼ بینی غده اضت   

 

به تصىیب رضاهید که در آن به افزاد    1888کلمبیا هحز كاهىن آسادی اطالغات را در 
احاسه می داد اطالغاتی را که در نهاد های خکىمتی با آرغیف های خکىمتی 

. اضت، درخىاضت کىىد  

 

. تصىیب کزد 1967ایاالت متدده امزیکا كاهىن آسادی اطالغات را در ضال   



 ضحرتاریخی خم آسادی اطالغات 

 كىاهحن آسادی اطالغات که در بزگحرهده خم دضترس ی به اطالغات مىحىد 

ضال بدیيطى وحىد داغته اغت اما تػداد   200در دولت اضت، اس 
 اهدک 

. ضال غمز دارد 20غان بیؼ اس   

 

اما اکىىن مىج واكعی كاهىن گذاری آسادی اطالغات ضزاضز حهان را در 
10  

. ضال اخحر در هىردیده اضت  



 خم دضترس ی به اطالغات

رود و خم دضترس ی به اطالغات یکی اس خلىق مطلم افزاد به غمار می
تمام غهزوهدان دارای . باغدهتیجه غملی اصل آسادی اطالغات می

. خم مطاوی در به دضت آوردن اطالغات اهد  

  

خم دضترس ی به اطالغات را میتىان تىاهایی غهزوهدان در به دضت 
بزخی اس . آوردن اطالغاتی که در اختیار دولت اضت، تػزیف کزد

کػىرها ایً خم را در كىاهحن اضاس ی و یا دیگز كىاهحن، به رضمیت 

.غىاخته اهد و بزخی هه  



 خم دضترس ی به اطالغات

  غىاخته رضمیت به اطالغات به دضترس ی خم که کػىرهایی در ختی

 چىحن .اضت مىاحه هایی مددودیت با اضتثىاء بدون  اضت، غده
   اضتدالل

   خکىمت یک در بيیادیً غىصز اطالغات به دضترس ی که غىد می

 .اضت دمىکزاتیک

 که اضت آن مطتلشم دمىکزاس ی غدن غکىفا و بزكزاری  سیزا 
   غهزوهدان

 .غىهد آگاه خىد خکىمت های ضیاضت و اغمال اس کافی اهداسه به

 اضاس ی كاهىن  ضطذ به اطالغات به دضترس ی خم کػىرها بطا در

   .اضت غده غىاخته

 



 مىارد خم دضترس ی به اطالغات

 خم تفتیؼ کار، اضىاد و مدارک•

 خم گزفتن یادداغت ها، کاپی های تصدیم غده اضىاد و مدارک•

کطب مػلىمات به هزغکلی که باغد، ماهىد دیطکت ها، فالپی ها •
کطت های ویدیىیی یا اس طزیم چاپ همىدن  اطالغات که در 

 .  کمیپىتز خفظ گزدیده باغد

 

 .  تمام غهزوهدان دارای خم مطاوی در به دضت آوردن اطالغات اهد

 



 خم دضترس ی به اطالغات در كىاهحن بحن املللی

 مفکىره آسادی دضترس ی به اطالغات بزای اولحن بار در یکی اس مصىبات 

به رضمیت غىاخته  1946مجمؼ غمىمی ضاسمان ملل متدد در ضال 
 .غد

 :مجمؼ غمىمی ضاسمان ملل متخد بیان می دارد 95مصىبه غماره 

 

آسادی دضترس ی به اطالغات، یکی اس خلىق اضاس ی بػز و مػیاری ”
 بزای 

 “.تمام آسادی هایی اضت که ملل متدد به آن متػهد می باغد



  1948اغالمیه حهاوی خلىق بػز 

  خم مىدیث را اطالغات به دضترس ی خم بػز خلىق  حهاوی اغالمیه

 .هماید می تللی بیان آسادی اضاس ی

 

 :19 ماده

   که اضت آن غامل   مشبىر  خم و دارد بیان و غلیده آسدی خم کظ هز”

 کطب در و باغد هداغته اططزابی و بیم خىد غلاید داغتن اس
  و اطالغات

   مالخظات بدون  و ممکً وضایل تمام با آن اهتػار   و اخذ در و افکار

 “.باغد آساد مزسی

 



1966-میثاق بحن املللی خلىق مدوی و ضیاس ی  

آسادی غامل   ایً خم . کظ خم آسادی بیان داردهز ”: 19مادهء •
بدون تىحه كبیل  تفدص و تدصیل و اغاغه اطالغات و افکار اس هز 

 یا به صىرت هىغته ضزخدات به 
ً
چاپ یا به صىرت یا  خىاه غفاها

 “.باغدمی هجری یا به هز وضیلهء دیگز به اهتخاب خىد 

 

 



 آسادی اطالغاتی در كىاهحن داخلی افغاوطتان

 خىد خم دضترس ی به اطالغات را  50كاهىن اضاس ی افغاوطتان در ماده 

 تظمحن کزده و غهزوهدان کػىر را صالخیت می دهد که به مػلىمات 

 .غامه دضترس ی داغته باغىد

 :ایً ماده بیان می هماید

 اتباع افغاوطتان خم دضترس ی به اطالغات اس ادرات دولتی را در خدود "

 ایً خم حش صدمه به خلىق و امىیت . اخکام ایً كاهىن دارا می باغىد

 ..."غامه خدودی هدارد

 



 خم دضترس ی به اطالغات در كاهىن رضاهه ها

 ماده پىجم كاهىن رضاهه های همگاوی افغاوطتان هحز در مىرد آسادی 

:اطالغات بیان می دارد  

 

دولت بىابز . هز شخص خم دارد مػلىمات را طلب و دریافت هماید"
تلاطای اتباع کػىر، مػلىماتی را که مطالبه می غىد، به دضترص 

آهان كزار می دهد مگز ایً که مػلىمات مطالبه غده راس مدزم 
بىده و افػای آن امىیت، مىافؼ ملی و تمامیت ارض ی کػىر را به 

."خطز مىاحه ضاسد و یا به خلىق دیگزان صدمه وارد هماید  

 



:پظ  

   مىارد اس یکی در اطالغات ارائه اس دولتی پایه بلىد های ملام اس یکی اگز

   .كاهىن  خالف اضت، امزی  ورسد، خىدداری  ها رضاهه به مشخص

   كىاهحن ضایز در هه و ها رضاهه كاهىن  در  هه خاطی فزد مجاسات اما

  .اضت گزدیده مشخص

 

  تصزیذ مشخص چارچىبی هحز مدزم غده مطالبه  مىرد در همچىان

  کارکزد اس اهتلادی اخبار که دارد وحىد امکان ایً .اضت هگزدیده

   .غىد تىحیه ملی مىافؼ و ملی امىیت به رضاوی آضیب خکىمت



 پزضؼ؟



گاهه خم دضترس ی به اطالغات 9اصىل   

 اغالمیه حهاوی خلىق بػز و  19که هام خىد را اس ماده  19نهاد ماده 

 میثاق بحن املللی خلىق مدوی و ضیاس ی اكتباص کزده اضت، یک نهاد 

 .  مدوی غحردولتی فػال در سمیىه مػزفی و تبیحن آسادی اطالغات اضت

 

 مػیارهایی را بزای كاهىن خم دضترس ی به  1999ایً نهاد در حىن 

 ایً مػیارها بالفاصله در گشارع ضال . اطالغات تدویً و مىتػز کزد

گشارغگز ویژه ضاسمان ملل در مىطىع آسادی بیان مىرد تأیید كزار  2000

 .  گزفت



 افػای خد اکثر: اصل اول 

 
 بىا بز كاهىن آسادی اطالغات باید افػای خد اکثر در یک کػىر وحىد 

 .داغته باغد

 

 :اصل افػای خد اکثر بز دو پیؼ فزض اضتىار اضت 

تمامی اطالغاتی که در اختیار یک نهاد دولتی اضت، باید در مػزض -

 .افػاء كزار گحرد

 تنها در غزایط بطار مددود و ویژه یی می تىان پیؼ فزض اول را هادیده -

 .گزفت

 

 



افػای خد اکثر: اصل اول   

 
 اصل خد اکثر افػاء، دضترس ی به اطالغات دولتی را به غىىان یک خم  

طبم ایً اصل غهزوهدان باید اس خم مطاوی . بيیادیً تظمحن کىد
 .  بزای  دریافت اطالغات بزخىردار باغىد

 

 در هىگامی که یک ملام دولتی اطالغاتی را مخفی می کىد، باید اثبات  

کىد که ایً اطالغات اس حمله مىارد اضتثىاء و مددودیت های پیؼ 

 .بینی  غده در كاهىن اضت

 



الشام به اهتػار: اصل دوم  

 
 .نهاد های دولتی همىاره باید ملشم به اهتػار اطالغات کلیدی باغىد 

 

تدلم آسادی اطالغات مطتلشم آن اضت که نهادهای دولتی هه تنها به 
درخىاضت دریافت اطالغات پاسخ مثبت دهىد، بلکه باید اضىاد، 

. مدارک و اطالغات مىرد تىحه غمىم را به طىر مطتمز مىتػز کىىد  

 



الشام به اهتػار: اصل دوم  

 
به غىىان یک خد اكل، دضتگاه های دولتی، باید ملشم به اهتػار 

 :اطالغات در مىطىغات سیز غىهد

اطالغات غملیاتی در باره چگىهگی فػالیت نهادهای دولتی، غامل  •
هشیىه ها، هدف ها، صىرت های مالی خطابزس ی غده، اضتىدردها و 

 .دضت آوردها

 

اطالغات در باره تلاطاها، غکایت ها یا مىطىغات دیگزی که •
غهزوهدان می تىاهىد به طىر مطتلیم در باره دضتگاه های دولتی 

 مطزح کىىد؛

 



الشام به اهتػار: اصل دوم  

 
 غیىه ها و رویه هایی که اس طزیم آن غهزوهدان می تىاهىد پیػنهاد •

 های خىد را در باره نهاد های مىرد هظز و طزورت تغیحرات كاهىوی در 

 کارکزد آن ارائه دهىد؛

 

اهىاع اطالغاتی که دضتگاه مىرد هظز در اختیار دارد و غکل بىدی •
 آنها

 

اطالغات مزبىط به هز تصمیم و یا ضیاضتی که بز سهدگی غمىم تأثحر •

 دارد، همزاه با دالیل؛

 



تلىیت خکىمت غفاف: اصل ضىم  

 
 .نهاد های دولتی باید فػاالهه خکىمت غفاف را تلىیت همایىد

 

 بزای تدلم اهداف كاهىن آسادی اطالغات، آگاهی غهزوهدان اس خلىق 

 در ضاختار خکىمت امز " غفاف ضاسی "خىد و هحز تلىیت فزهىگ 

 .  طزوری اضت



دامىه مددودیت مىارد اضتثىاء: اصل چهارم  

 
اضتثىاء ها بز اصل آسادی اطالغات و خم دضترس ی باید به طىر دكیم  

 .در  كاهىن پیؼ بینی غىهد

 

 در خىاضت های دضترس ی به اطالغات دولتی در همه مىارد باید احابت 

 غىهد، مگز آن که نهادهای دولتی مىرد هظز بتىاهىد اثبات کىىد که در 

 .  خىاضت، اس حمله اضتثىاء های پیؼ بینی غده در كاهىن اضت



آضان کزدن دضترس ی به اطالغات: اصل پىجم  

 
فزایىد تصمیم گحری درباره تلاطاها دضترس ی به اطالغات باید در ضه 

: ضطذ احزایی مطتلل كابل بزرس ی باغىد  

درون دضتگاه دولتی که اطالغات را در اختیار دارد، كابل تجدید هظز در 
. یک نهاد احزایی مطتلل و كابل اضتیىاف در مدکمه  

 

همچىحن در كاهىن باید تطهیالت السم بزای کطاوی که همی تىاهىد بىىیطىد 
و یا بخىاهىد با سبان ضىد آغىا هیطتىد و یا اس مػلىلیت هایی همچىن 

.هابیىایی رهج می بزهد، پیؼ بینی غىد  

 



هشیىه ها: اصل غػم  

 
 .هشیىه های ضىگحن هباید ماوؼ درخىاضت دضترس ی به اطالغات غىد 

 

 اس آن حا که هدف كاهىن آسادی اطالغات، تلىیت دضترس ی باس به 

 اطالغات مىرد هیاس اضت، بىا بز ایً هشیىه هایی که اس ضىی نهادهای 

 دولتی بزای دراختیارنهادن اطالغات تػیحن می غىد، هباید آهچىان سیاد 

 .باغد که درخىاضت کىىده را اس گزفتن اطالغات باس دارد

 



مذاکزات غلنی: اصل هفتم  

 .حلطه های نهادهای خکىمتی باید غلنی باغد

 

 آسادی اطالغات مػتمل بز خم داوطتن همگان هحز هطت، به ایً مػنی 

که غهزوهدان باید بداهىد خکىمت به اهجام چه امىری مػغىل اضت 
و  بتىاهىد در فزایىدهای تصمیم گحری مػارکت فػال داغته 

 .باغىد

 

بىا بز ایً كاهىن آسادی اطالغات باید بز پیؼ فزض های غلنی بىدن  

 .همه حلطه های دضتگاه خکىمت اضتىار باغد

 



اولىیت با افػاء اضت: اصل هػتم  

 
 .كىاهحن هاهماهىگ با اصل اهتػار خد اکثر باید اصالح یا لغى غىهد 

 

 کارکزد مىاضب كاهىن آسادی اطالغات هیاسمىد تفطحر كىاهحن دیگز به 

 .گىهه یی هماهىگ با مفاد ایً كاهىن اضت

 

در صىرتی که ایً امز ممکً هباغد، باید كاهىن دیگز را مىرد باسبینی  

 .كزار داد



خمایت اس هػداردهىدگان: اصل نهم  

 در حامػه کطاوی هطتىد که در مىرد تخلفات افزاد هػدار میدهىد و  

 حىایات ایً افزاد را مىتػز می کىىد، باید ایً هػداردهىدگان خمایت 

 .غىهد

 ایً افزاد باید در بزابز هزگىهه مجاسات كاهىوی، احزایی و یا اضتخدامی 

 .به دلیل افػای اطالغات مزبىط به خالفکارها مدافظت غىهد

 

 ملصىد اس خالف کاری، ارتکاب حزم، پحروی هکزدن اس الشام های  

 .كاهىوی و فزیبکاری در یک نهاد دولتی اضت

 



 هتیجه

   2000اصىل هه گاهه آسادی اطالغات که اس طزف ضاسمان ملل در ضال 

 به تصىیب رضیده اضت، اس آن می تىان به غىىان  اضتىدردهای 

 .مطلىب در مىرد آسادی اطالغات یاد همىد

 

 ایً اصىل بػد كاهىوی و احباری هدارهد ولی اگز در مىاد آن دكت غىد، 

 می تىاهد به غىىان  مػیارهای اضاس ی بزای آسادی اطالغات در کػىرها 

 .مىرد تىحه كزار گحرد

 



 با سپاس 



 بپرسید 

 


