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  :ةـــــــَ مَقدمُ 

ُ  ِمن َذِ�  غَري، و الَفَساد، و الَعامْ املَال  عَىلعدي رامئ التَ ب جَ شلكة تعقُ مُ بعيد،  ِمنذ ز ِمنلت ظَ  وارد دار مَ ، و ٕ�هْ الَعامْ ملَال رتبطة �اجلرامئ امل

ُ  التَْرشيّعي بِشقَيّه قصالنَ  َهذا، و ةالَعامْ  الُسلطةرها داخل صادِ مَ  ِمن َمْعلُوَماتدى الوصول للواجه حتَ تُ  ،الُسوَدان ِيف  اَ�و�َ  ل ؤسيس، ظَ و امل

ٓ ا�وام مَ  عَىل َ اً ِمنالذاً ا ؤرشاً وداً و مُ رصُ مَ ، Fه تِ صورتِ الوضع بِ  َهذاو َظل ني. ِفيبار املوظَ كِ  ِمنفسدون ال سـ@ ، املُ ?تسرت داخِ ، و خندق ي

 عَىل الُسوَدانل ظَ  ِ� Sَ ين. فسدِ املُ  ِمنناة ب اجلُ قُ عَ ٕاجراءات تَ  ِيف اميته، و و حَ  الَعامْ املَال راقبة لية مُ معَ  ِيف عف الضُ  نواطِ ه أحد ٔابرز مَ وصفِ بِ 

تعديالت نادت بِ ر، فَ أالمْ  َهذاورة طُ خِ  ٕاىل الُسوَدان ِيف  ةالَعامْ  الُسلطةنهبت ذا تَ ، و كَ املَاليّةالته عامُ تَ  ِيف ، ةِفيَشَفاومًا بأال وسُ ود، مَ قُ دى عِ مَ 

 ِمن جارية ناك ٕاجهتادات، و كذا هُ 12015 الَعامْ  َهذا ِيف  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول) َحق 15رمق ( قَانُونفصدر  ،الَعامْ املَال  ِمحَاية نََظامْ  ِيف 

  .الَفَسادحاربة مُ  فََوِضيةخاص مبُ  قَانُونٕاصدار  ٔاجل

 قحَ  قَانُونالورقة، تعيد قراءة  َهِذه، فٕان قَانُوينمايل و  نََظامْ أي  ِيف  الَعامْ املَال  ِمحَاية نََظامْ  ِيف جر الزاوية ، يه حَ ةِفيَشَفاال ت َاكنو ملا 

رب ِمنجهودات مَ  نِمضِ  َذِ� ، و الَعامْ املَال  ِمحَايةو  الَفَسادحاربة دى وفائه مبتطلبات مُ زاوية مَ  ِمن، 2015 ِلسـنَة املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول

  .ةالَعامْ  املُواَزنةملراقبة  املََدِين  املُجمتَع ِمنَظَمات

iةان النظر حلُ  َ املعرفة، يرتبط � ِيف ٔاصيل  كََحق املَْعلُوَماتتداول  ري َ ة، و يه mهْ يحاسبِ ية و املُ سـئولِ مل ، و ِدميُقراِطيi  نََظامْ ركزية الٔي داف امل

َ ، فَ املَواَطنة ِحقوق ملاكَ  ُمَمارَسةٔاجل  ِمن املُواِطنِنييد أمه أالدوات بِ  ِمنعترب يُ  َ  املَْعلُوَماتوافر بدون ت ور أي دُ  ُمَمارَسة املَواِطنسـتطيع ال ي

َ  عَىلٔان تعمل  اَ�و�َ ب واجِ  ِمن ِ� ، Sَ املُجمتَع ِيف اعل فَ   عَىل اِحلُصول ِيف  احلَق َهذا ُمَمارَسة ِمنمكن امجليع تُ  الِيت  الوسائل و االٓليات ِفريو ت

َياَساتنع القرار و رمس ة صُ ِفيول كي دة حَ ِفيمُ  َمْعلُوَمات    2..عني.وضوع مُ أي مَ  ِيف ظر اzتلفة وyات النَ  االٓراء و عَىلو  ةالَعامْ  السـِ

رار ا �القْ اميهتِ وحِ  ِحُقوق إالنَْساْن يز ِز عْ ية تَ ع مبسؤولِ طلِ ضَ تِ  الِيت  اُ�َوِليّةهات اجلِ  ِمن الَعِديدت امَ امل، ٕاذ قَ العَ  ِيف ؤخراً وات مُ دت mصْ صاعَ تَ  قَدل

iة ِيف  احلَقبأمهية  يل عْ رتام الفِ ل لتأمني mحْ اعِ فَ  تَْرشيّعجود ة ٕاىل وُ ية و ٕاىل احلاجَ القَانُون زاويته  ِمن،  و َكَحق زاويتهِ  ِمن@ ، ال سـِ املَْعلُوَمات ُحري

 َSِ �ِ احلَق َهذاو  .احلَق  َ  ِيف ية جيابِ الٕ ة اشاركَ املُ  ِيف  عبالشَ  قق حبَ تعلَ خرى تِ يشمل آلية ا� تد لِ منا ميَ إ ، و املَْعلُوَماتي لقِ تَ  عَىلقط  فَ قتِرص ال ي

دم ٔاو عَ  امْ دَ اومة ٔاو الصِ قَ لمُ ختلفة لل املُ شاكَ ون االٔ ول دُ ، و حيَُ املَواِطنو  اَ�و�َ قة بني عزز الثِ يُ  َهذاوض، و مُ الغُ  ِمن الٍ اخ خَ ِمن ِيف ضع االٓراء وَ 

   ..باالة.ام و الالٓمُ متِ إالهْ 

                                                           
1
  .2015يناير  27دورة ا-نعقاد العاشر بتاريخ  ِمن 2015 لِسنَة 37جلسة المجلس الوطني رقم  فِي، تمت إجازته 2015 لِسنَةالمعلومات  َعلى الِحُصولقانون حق   
  2011 لِسنَةالمعلومات  َعلى الِحُصول َحقي الخاص بالُسوَدانالقانون  َمشُروعْ المذكرة التفسيرية ل ِمنمقتبس  2
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iة َحقول، ٔان الصة القَ خُ   الِيت  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول ِيف  احلَقام هو شلك عَ ه بِ ِمنٕانساين و املفهوم  َحقهو  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول ُحري

  3"ةالَعامْ  َمْصلَحةلٔالفراد ٔاو لل َرضرسبب البِ َذِ�  ِمن، و أن يكون إالسـتثناء عَامة حتتفظ هبا أي yة

 عَىل 2006و  2003ايم ت جبنيف و تونس عَ قَدع الِيت و  املَْعلُوَمات جمتَعاملية ملُ مة العَ الشأن أكد ٕاعالن املبادئ و أهداف القِ  َهذا ِيف " و 

ُ نأجياد البيئة املِ  عَىلالتوايل،  َ  ِخالل ِمن املَْعلُوَمات جمتَعاسـبة مل  املَْعلُوَماتل راسُ بادل و تَ فة تَ قليص لكُ و تَ  املَْعلُوَماتصول ٕاىل سهيل الوُ ت

iة ِمند حتِ  الِيت  قَوانِنيالللمواطن وٕالغاء لك   عَىل 19مادته  ِيف  قُوق إالنَْساْن إالعالن العاملي حلِ  نََص . كام 4املَْعلُوَماتٕاىل  املَواِطنول ُص حِ  ُحري

iةالمتتع حبُ  ِيف  احلَق َخشْص ٔان لُلك  اكرها و نقلها ٕاىل ال¥س إالنباء و ٔافْ  ِيف ضايقة، و ريته ٕاعتناق االٓراء دون مُ يشمل حُ ي و رأ و ال التَْعِبّري  ري

   5تبار حلدود".االٓخرين بأية وسـي§ دومنا ٕاعْ 

iة قَوانِني ِيف  نتمكِ  الِيت ظرية النَ  َ املَْعلُوَمات عَىلإالطالع  ُحري  ةِفيَشَفاال  ِخالل ِمن ،ة أالفضلومكَ ٕاىل احلَ  قَواِننيال َهِذهؤدي  بأن تُ قِيض ، ت

  .احلَُكوَمة بأداء الثقة مهية بناءالٔ  زتايدو�لتايل إالدراك املُ  ،املزتايدة

 املُواَزنة نََظامْ  ِيف وهرية اص، و ٕاطار تأسيس ٕاصالحات جَ حنو خَ  عَىل الُسوَداينياقه سـِ  ِيف ة بأمهية املوضوع، اطَ دف إالحْ رقة و هبِ الوَ  َهِذه ِيف 

سـتخلص ود³ ٕاىل أالخرى حبيث نِ قُ ثالث زوا¯، لك واحدة تَ  ِمن الُسوَدان ِيف  ةِفيَشَفاال  نََظامْ ، نتناول موضوع ٕاصالحات الُسوَدان ِيف  ةالَعامْ 

 َ   فصيل ٔاد³ه.وفق التَ  َذِ� رس، و لك يُ وة بِ رجُ النتاجئ امل

  :ةِفيَشفَا لل القَانُوينٔاوالً: إالطار 

  :اُ�َوِيلّ mطار  -1

iة ِيف  حلَقبكر �ذ وقت مُ ِمنتحدة ٕاعرتفت mمم املُ  قَدل  59،  القرار  1946عام  ِيف مومية لٔالمم املتحدة بنت امجلعية العُ تَ  قَد. فاملَْعلُوَمات ُحري

iة:  ٔان عَىل نََص ) اSي 1( م تكريس االٔمم ٔاجلها تـَ  ِمن الِيت ر¯ت احلُ  َاكفَةعيار ٕانساين ٔاسايس و... مِ  َحق املَْعلُوَماتول ٕاىل ُص احلِ  ُحري

 6املتحدة.

                                                           
  2011 لِسنَةالمعلومات  َعلى الِحُصول َحقي الخاص بالُسوَدانالقانون  َمشُروعْ المذكرة التفسيرية ل ِمنمقتبس   3

4 The World Summit on the Information Society (WSIS) was held in two phases. The first phase took place in Geneva hosted by the Government 
of Switzerland from 10 to 12 December 2003, and the second phase took place in Tunis hosted by the Government of Tunisia, from 16 to 18 
November 2005. See: http://www.itu.int/wsis/index.html 

  2011 لِسنَةالمعلومات  َعلى الِحُصول َحقي الخاص بالُسوَدانالقانون  َمشُروعْ المذكرة التفسيرية ل ِمنمقتبس   5
  
  حول الحق في حرية المعلومات.     1946 ون ا<ول عام َكان  59مومية ل;مم المتحدة ،  القرار العُ الجمعية   6
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َ ِف@الوثيقة االٔكرث ٔامهية   1948،7، لعام قُوق إالنَْساْن عترب إالعالن العاملي حلِ كام يُ  ِحُقوق  ِمنوصفها بِ  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصولكفا� تعلق بِ  ي

iة َحق، تكفل 19 املَاَدة. فإالنَْساْن  iة قكام ييل:  يمتتع امجليع حبَ  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصولو  التَْعِبّري  ُحري  احلَق َهذا؛ ويشـمتل التَْعِبّري الرأي و  ُحري

iة عَىل ظر عن غض النَ أي وسـي§ ٕاعالم وبِ  ِخالل ِمنوأالفاكر  املَْعلُوَماتوحبـث وتلقي ونقـل  ،ـلدخُ mحتفاظ �الٓراء دون أي تَ  ُحري

  دود.احلِ 

iة َحقٔايضًا،  19 املَاَدةكفل تَ  1966،8، لعام (ICCPR)ة والسـياسـية املََدِني قُوقحلِ املتعلق � اُ�َوِيلّ ة، تبين امليثاق َحقخطوة الٓ  ِيف و   ُحري

 .(UDHR) ُقوق إالنَْساْن املي حلِ الن العَ إالعْ  ِيف وردت  الِيت شاهبة نفسها الرشوط املُ  نِمضِ  التَْعِبّري الرأي و 

قرر كتب مُ تأسيس مَ بِ   9ُقوق إالنَْساْن تعلقة حبِ تحدة املُ امت جلنة االٔمم املُ قَ  1993ام عَ  ِيف بل mمم املتحدة، قِ  ِمنود هُ لتF اجلِ  واص§ً و مُ 

iةاللجنة اخلاص التابع لٔالمم املتحدة واملتعلق حبُ  َ ح و بيَ قرر اللجنة هو َرش ٔامه واجبات مُ  ِمنو يعد   10.التَْعِبّري الرأي و  ري ون ضمُ رش مَ ان و ن

iة قاحملتوى ا�قيق حلَ  iة َحقوضوح ٔان قرر اللجنة اخلاص بِ ح مُ ، َرص 1998نوي عام قريره السـَ تَ  ِيف . التَْعِبّري الرأي و  ُحري  ِمنيتض التَْعِبّري  ُحري

َ البحـث والتَ  َحق: "يفرض اَ�و�َ حتتفظ هبا  الِيت  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول ِيف  احلَق َ  املَْعلُوَماتقل سمل ون ضامن ول لِ ا�ُ  عَىلفرض الزتامُا ٕاجيابيًا ي

  . 11فظ وmسرتجاع..."ظمة احلِ ٔاشاكل ٔانْ  َاكفَةب احلَُكوَمةحتتفظ هبا  الِيت  ملَْعلُوَمات يتعلق �ِف@، خباصة املَْعلُوَماتصول ٕاىل احلِ 

رمية ثل جَ ، مِ اُ�َوِيلّ ابع ات الطَ رامئ ذَ اجلَ  ِمن الَعِديدحاربة ملُ  ةِفيَشَفاال تتطلب  الِيت  اُ�َوِليّةاالتفاقيات و االٓليات  ِمندد كبري ناك عَ كام ٔان هُ 

ُ  اُ�َوِليّةأكدت االتفاقية  قَدت َاكنو  12ة.mسلحِ  ِيف ار وال و mجتَْ سـيل mمْ ، و غَ الَفَساد ) 13( املَاَدة ِيف  خصوصاً  ،م 2003 الَفَساداكحفة مل

ط ام خَ هُ  املَُساء�َ و  ةِفيَشَفاال كرة ٔان فِ  عَىل َذِ� واستندت ب الَفَسادالوسائل أالساسـية ملاكحفة  أمه ٕاحدى املَْعلُوَماتول ٕاىل ُص أن احلِ  عَىلا ِمهن

 ِ�  .الَفَسادد فاع أالول ضِ ا

بق mشارة. ايل،وi التَ  عَىل 2006و  2003ايم ونس عَ جبنيف و تُ  املَْعلُوَمات جمتَعملُ  امليةمة العَ القِ  قَدعَ هود بِ مت تتوجي تF اجلِ   كام سـَ

 :ييقِ ِر أالفْ  إالطار إالقلميي / -2

                                                           
  .1948ون ا<ول عام َكان 10، (3)أ  217القرار الصادر بموجب  1948لِحقُوق اBْنَساْن ، لعام اBعAن العالمي   7
 .1976آذار عام  23 فِي، الذي أصبح ساري المفعول 1966ون ا<ول عام َكان 16، (21)أ  2200القرار ، 1966، لعام(ICCPR)الَمَدنِية والسياسية  ِحقُوقالميثاق الُدَولِّي المتعلق بال  8
 فِيممثAً عن الدول ا<عضاء  53 ِمنوق   اBنسان كما أنھا تتألف َحقبغية تعزيز  1946) عام ECOSOCقبل المجلس ا-قتصادي وا-جتماعي التابع ل;م المتحدة ( ِمنتم تأسيس اللجنة  قَدل  9

اقشة ِمنا<مم المتحدة، كما أنھا تلتقي سنوياً لمدة ستة أسابيع تقريباً ل فِيوق اBنسان َحقرئاستھا كل ثAث سنوات. فھي تعتبر الجھة ا<كثر رسمية الخاصة ب َعلىيتعاقبون  التِيا<مم المتحدة 
  وق اBنسان ذات الصلة. َحقالبلد وقضايا  ِمنما يتعلق بنطاق واسع فِيوإصدار القرارات وا<حكام والتقارير 

  . 1993آذار عام  5، 1993/45القرار  والتَْعبِيّر قرر اللجنة الخاص التابع ل;مم المتحدة والمتعلق بُحريَّة الرأيكتب مُ تأسيس مَ بِ ر قرا  10
  . 14 الفَقرة، 1998ون الثاني عام َكان E/CN.4 /1998 /40 ،28الرأي والتعبير، وثيقة ا<مم المتحدة  ُحريَّة َحقتقرير مقرر اللجنة الخاص، تعزيز وحماية   11
12

، مركز الشرق للثقافة الُسوَدان فِي الَمَدنِيالمجتمع  ِمنظََمات، موضوعات و أساليب المراقبة كما أسستھا مبادرة الَعاْمة الُمواَزنةسامي عبد الحليم سعيد و عبد العظيم محمد أحمد، مراقبة  .د  
   .37صفحة  ،)2013( و العون القانوني و فريدريش أيبرت
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iةبدٔا اقشة مَ ِمن عَىللت ا�ول mفريقية ٔايضًا ظمة االٔمم املتحدة، معَ ِمن ِيف ها عضو وصفِ و بِ  َ ، فَ املَْعلُوَمات ُحري تعلقة جنة االٔفريقية املُ ت اللi تبن

iةبادئ ٕاعالن مَ "عوب والشُ  ُقوق إالنَْساْن حبِ   عَىل اِحلُصول َحق عَىلضوح، لك وُ أقر إالعالن بِ و  2002.13عام  ِيف  "أفريقيا ِيف  التَْعِبّري  ُحري

 َهِذه عَىل اِحلُصولللجميع  قوحيَ  الَعامْ لنفسها بل للصاحل  ملَْعلُوَماتال حتتفظ � ةالَعامْ ات لطٕان السُ :  عَىله ِمن  4 املَاَدة نََص ، وتَ  املَْعلُوَمات

iة. أقر ٕاعالن املَْعلُوَمات َ  عَىلٕافريقيا،  ِيف  التَْعِبّري  ُحري  القَانُون، حبيث يؤسس القَانُون ِبُموِجب املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول َحقمت ضامن ان ي

  الية: ئ التَ بادِ بوضوح للمَ 

  ؛عَامة ات حتتفظ هبا yِ  الِيت  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصولللجميع  قحيَ  -

  م �ل¥س ٕالـى ٔاية yة مسـتق§ و/ٔاو ٕاىل احملامك؛قَدخاضعاً للت املَْعلُوَماتون ٔاي رفض لكشف كُ يَ  -

عترب تُ  الِيت امة بشلك فاعل و الهَ  املَْعلُوَمات، نرش َذِ� ـود ٔاي طلب لـدم وجُ ال عـَ حَ  ِيف ، حىت ةالَعامْ اجلهات  ِمنطلوً� ون مَ كُ يَ  -

 ؛ الَعامْ احل ذات ٔامهية للصَ 

ديد شف عن هتَ أنه الكَ شَ  ِمنا ول جتاوز مَ حَ  ،ةيi سن نِ عن حُ  َمْعلُوَماتقو�ت لنرشه رضة الٔي عُ عُ  َخشْصأي  ال جيب ان يكون -

ً̄ عترب ٔامراً َرض ة ويُ َمُرشوعْ  َمْصلَحةقو�ت خيـدم فرض عُ  َاكنٕاال ٕاذا  ،ـة البيئةالمَ ٔاو سَ  ةالَعامْ المة حة ٔاو السَ ري للصَ طِ خَ  ٔاي  ِيف ور

 ؛ِدميُقراِطيi  ُمجمتَع

iةد مببادئ يُ قَ ورة للتَ ية ٕاذا اقتضت الَرض وصُ ُص تعلقـة �خلُ املُ  قَوانِنيالعديل يمت تَ  -  .املَْعلُوَمات ُحري

 اصة. ٔام خَ  عَامة ات ت حتتفظ هبا yِ َاكنواء أ صحيحها، سُ ية وحتديهثا و تَ َشْخص م ال َمْعلُوَماهت عَىل اِحلُصول قيمتتع امجليع حبَ  -

  تطورات وطنية: -3

ية، و امعِ نائية أو اجلَ دابري الثُ لزمة، و التَ عاهدات املُ املُ  ِخالل ِمنول، ا�ُ  عَىلظالã و mقلميي، ٔالقى بِ  اُ�َوِيلّ املسـتويني،  عَىلالتطور،  َهذا

 املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول َحقية، بأن نِ ية الوطَ القَانُون ظم ابتة، داخل النُ ية الثَ رضِ ارت الفَ رتاف، و صَ وخ و mعْ ريقه للرسُ جد املبدٔا طَ �لتايل وَ 

َ ية، بيä قَ نِ ري الوطَ اتِ ا�سَ  ِمن الَعِديد ِيف وجد املبدٔا ٕاعرتافًا  َذِ� . و بِحقُوق إالنَْساْن  ِمنأسايس  َحقهو  دول ٔاخرى  ِيف ليا حامك العُ امت امل

iةحلُ " الَعامْ بتفسري الضامن  َ إ  عَىل "التَْعِبّري  ري ريات فسِ تَ  ِمنمه قَد تُ ِف@اصة خَ ور احملامك الُعليا ٔامهية . و�املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول َحقل شمِ نه ي

ُتورا�َ ضام³ت لية لوطنّ  iةاخلاصة حبُ  ية سـْ   . اُ�َوِليّة ئِقالوåَ  ِيف ُحرية التَعبري م و فهلِ  توِحيد الفَهم حولها وفقاً  ِيف و  ،التَْعِبّري  ري

                                                           
  ، بانغول، غامبيا.2002تشرين ا<ول  23-17الجلسة العادية الثانية والثAثين ، ، عوب تعلقة بِحقُوق اBْنَساْن  والشُ جنة ا<فريقية المُ اللَّ الصادر عن  بادئ ُحريَّة التَْعبِيّر فِي أفريقيا" "إعAن مَ   13
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  :الَعامْ املَال  َمايةحبِ  ةِفيَشفَاال القة �نيًا: عِ 

iةعالقة  -1   :اَ�و�َ ٕادارة  ةِدميُقراِطيi ب املَْعلُوَمات ُحري

ظ ال حتتفِ  احلَُكوَمةشـيد، فمك الرi بدٔا احلُ ا� لتعزيز مَ عْ ة ووسـي§ فَ ميُقراِطيi ٔاحد أالمعدة أالساسـية لæِ  املَْعلُوَمات ِيف  احلَقعترب ي بدء، يُ �دئ ذِ 

 .بن الشعْ يابة عَ �لنِ  َذِ� وم بلنفسها ولكهنا تقُ  ملَْعلُوَمات�

ور رة امجلهُ قَد ِمن ةِفيَشَفاال ، كام تزيد ةالَعامْ دمات طوير اخلَ تَ  قة وناء الثِ وبِ  املُواِطنِنيو  اَ�و�َ القة بني حتسني العِ  ةاحلَُكوِمي ةِفيَشَفاال شأن  ِمنو 

ليل يف و حتِ ثقِ التَ  ِيف قابة و الرَ  ِيف دور وم بِ قُ حافة أن تَ تيح للصَ ، و تَ ةالَعامْ  املُؤَسَساتايب بني ور الرقَ عزز ا�i ، و تُ احلَُكوَمةساء� مُ  عَىل

ْ راقَ رصد ومُ  ِيف الد و ٕادارة البِ  ِيف ىت صور شـَ ون بِ املَواِطن، و يشارك الَفَسادرص فُ  لُ قِ ، و �لتايل تَ احلَُكوَمةات سـياسَ   احلَُكوَمةشطة بة ٔان

  ؤاداهئا.

َ وجُ  ِيف ايس شٍلك أسعمتد بِ كهنا تِ بضهتا، و لَ يخ قَ ة لرتسـِ عَِديدتخذ وسائل مولية، تِ ٕان أالنظمة الشُ   ن قل أحدهام ٔامهية عَ ودها عيل أمرين ال ي

  ام:االٓخر وهُ 

 ة.فَ ِر واملعْ  املَْعلُوَماتتاكر حْ إ ٔاوالً:  -

  نف .وة والعُ تاكر القُ حْ إ åنيًا:  -

هلية الٔ عاليات اياسـية والفَ وي السـِ قها عيل القُ وُ فَ يطرهتا و تَ فرض سـَ أن تَ  ِمنولية مُ لطات الِش مكن السُ اتني االٓليتني،  تتَ هَ  ِخالل ِمنو 

َ  َمْعلُوَماتامن احتاكرها للضَ  ِيف ظمة أالنْ  َهِذهخرى، وSا ال تهتاون اال�  قط د االٓخرين فَ مَ  عَىلرص يقة ، وحتَ َحق رها لل ىت احتاكَ عرفة وحَ وامل

  ائعات.قها �لشَ غِر تُ ديدة فَ يل أالyزة إالعالمية، بل وحىت عيل الوسائط اجلَ شددة عَ  ، كام تفرض رقابة مُ ا ِيه هتِ حباجَ  ِفيتَ  الِيت  ملَْعلُوَمات�

 :الَعامْ املَال  َمايةحبِ  ةِفيَشَفاال عالقة  -2

 َ ُتورا�َ  اِ�ميُقراِطيiةامت سِ  ِمنواطنهيا غيري العالقة مع مُ كومة وتَ للحَ  املَُساء�َ  ِمنتعلق مبزيد أالمر ي لطات ركز بني السُ مَ  ِمنية، ٕانشاء أكرث سـْ

تبعة، و مك املُ ريقة احلُ طَ  ِيف ، َمْصلَحةاحب ه صَ و بوصفِ  املَواِطنلطات أالخرى. و لطة السُ عه ٔان تراقب لك سُ ن مَ مكِ ر اSي يُ قَد، �لةالَعامْ 

راقبة ريقة ملِ تاج ٕاىل طَ ، فٕانه ٔايضًا ِحي اَ�و�َ د وارِ الل مَ غْ ٕاسـتِ  ِمنامكني ينه للحَ متكِ  ِخالل ِمنالرضائب، و  ِخالل ِمن ةالَعامْ ول للخزينة مَ وصفه مُ بِ 
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َ وإالنفاق حَ  ةالَعامْ  املُواَزنة ني مكِ قط تَ يس فَ دف لَ يحة. الهَ يمت بطريقة َحص  ةالَعامْ وال ٕانفاق أالمْ  ٔانْ  ِمنن قُ الِتيو  ،رٔايهشاركة بِ سـتطيع املُ ىت ي

َ  سلوب إالدارةإ ني سِ بل ٔايضا حتَ  املُواِطنِني   .احلَُكوَمةها مَ قَدتُ  الِيت دمات الية اخلَ عَ وز¯دة فَ  التَْنِميةشجيع و ت

ُتور ا�َ . ويُعِيل الُسوَدان ِيف مك و إالدارة للحُ  نََظامْ ئز ٕاصالح أي هو أحد راكَ  ةالَعامْ  املُواَزنةفإالفصاح عن  عدل و املُ  2005 ِلسـنَة الُسوَداين سـْ

 َحق ِيف متخصص  قَانُون، يمت ٔاصدار الُسوَدانóرخي  ِيف . وللمرة أالوىل 14املَُساء�َ و  ةِفيَشَفاال املبادئ أالساسـية لٕالفصاح و  ِمن 2015عام  ِيف 

ن واطِ ة للمُ َشَفافصورة بِ  املُواَزنةرح طَ  عَىلمل يعْ  نََظامْ َمدخًال لتأسيس  َذِ� ، عىس أن يكون  2015ام عَ  ِيف  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول

 .16".15وحتُ فاق املفْ ياسة "إالنْ " ٔاو تطبيق سـِ املَواِطن"ُموازنة  املََدِين  املُجمتَع ِمنَظَماتليه وسط تبين ما ٔاطلق عَ  ِخالل ِمن، رمبا الُسوَداين

iةهمة لتحسني القرارات مُ  ةالَعامْ  املَاليّة ةِفيَشَفاو  َ ختصِ  ِيف  املَُساء�َ عزيز اص، وتَ واخلَ  الَعامْ طاعني �لقِ  املَاليّةو  إالْقتَِصاِدي د وارِ يص واسـتخدام امل

َ  ِخالل ِمنادرة النَ  ةالَعامْ  َ  اُ�َوِيلّ نك ديد ٔاطلقه البَ طبيق جَ اية، مثة تَ يق تF الغََحق . و لت املُواِطنِنيوعية ٕارشاك وت  اِحلُصولري يسِ تَ  عَىلعمل ي

َ ٕانشاء بر³مِ  عَىلكومات ساعد احلَ يُ  اُ�َوِيلّ نك عهد البَ التطبيق اجلديد اSي وضعه مَ  َهذا "Boost" سمىيُ  املُواَزنةبيا³ت  عَىل يح تِ ج ي

َ بِ  ملُواَزنةاصة �ا³ت اخلَ البيَ  عَىلور mطالع مهُللجَ   17ذابة.سـيطة وجَ طريقة ب

َ املُواَزنةبيا³ت  عَىلوهلم ُص ٕاóحة حِ  ِخالل ِمن املُواِطنِني، متكن بتكرة ٔايضاً ملية، واملُ طبيقات العَ التَ  َهِذه َ واطِ للمُ  َهذاسمح . وي  هامً وا فَ فهمُ نني بأن ي

َ̄ صدِ التَ  ِيف  احلَُكوَمةعالية قياس فَ عترب وسـي§ لِ ، كام يُ ةالَعامْ ٔالموال ل احلَُكوَمة ة اسـتخدامِفيي كَ عن  الً مِ اكَ  َياَساتت ي الٔولو د تصاعَ . و تَ السـِ

س سُ  جيري وضع اال� ِف@، ةالَعامْ ا�ت سَ احلِ  نََظامْ و  ةالَعامْ إالدارة  ِيف الحات ٔاجل ٕاجراء ٕاْص  ِمن الُسوَدان ِيف  املََدِين  املُجمتَع ِمنَظَماتٔاصوات 

 .ساء�اضع للمُ خَ  َشَفاف نََظامْ ل 

                                                           
14

إطار  فِيالبحث العلمي  ُحري�ةمؤسسات التعليم العالي و تحمي  فِيا�كاديمية  ُحري�ةأن تكفل الدولة " ال َعلى) 13( الَماَدة ِمن) 6( الَفقرة فِي 2005 لِسَنةا�نقالي  الُسوَدان َدْسُتور َنصَ   
التعبير و تلقي و نشر المعلومات و المطبوعات و الوصول للصحافةدون  ُحري�ة فِي� يقيد  َحقأن لكل مواطن  َعلى) 39( الَماَدة) 2) و (1الفقرتين ( َنَصتالضوابط ا-خ+قية للبحث". كما 

  مجتمع ديمقراطي. فِيالصحافة ووسائل ا�ع+م ا�خرى وفقاً لما ينظمه القانون  ُحري�ة، وفقاً لما يحدده القانون. و تكفل الدولة الَعاْمةالمساس بالنظام و الس+مة و ا�خ+ق 
15 The World Bank Institute's Open Budgeting program is a collaborative effort of WBI's Open Government (WBIOG) and Social Accountability 
(WBISG) practices, and serves as an umbrella for different teams working on budget issues: improving budget/spending data accessibility and 
usability (BOOST); 
http://wbi.worldbank.org/boost/tools-resources/open-budgets 

المغربي وتجلت  الَمَدنِيالمجتمع  ِمنالوطنية، وھي مبادرة -قت استحسانا  الُمواَزنة ِمنلتعكس نسخة مبسطة طبقت نظام "موازنة المواطن"  قَد 2012عام  فِيت المملكة المغربية، َكانو   16
) 8/9/2015تاريخ  فِيا-نترنت  فِي. راجع (تمت المراجعة الُمواَزنة َشفَافِيةحيث  ِمنمال أفريقيا المعلنة الذي صنف المغرب باعتباره ثاني أكثر بلدان الشرق ا<وسط وش الُمواَزنةمؤشر  فِي

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/04/09/transparency-and-open-budget-the-true-stakes-in-morocco-8217-s-governance-reform 
17 BOOST Initiative collects and compiles detailed data on public expenditures from national treasury systems and presents it in a simple user-
friendly format.  The process starts by gathering detailed government expenditure data directly from a country's treasury system. By requesting 
raw data at the most disaggregated level available, the resulting BOOST database takes advantage of the full breadth and depth of the country's 
budget classification system. The data on expenditures, organized using all of the country's budget classification codes, is then compiled in one 
database that covers all sectors, all spending units, and all types of expenditures recorded in the treasury system. 
http://wbi.worldbank.org/boost/tools-resources/public-expenditure-review 
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ص، تخصِ املُ  غَري املَواِطنعدها عن عوبة، ؤابْ ية صُ القَانُون ئق أكرث الوåَ  ِمنواحدة  الُسوَدان ِيف  ةالَعامْ  املُواَزنةتظل  غة، الِ ٔامهيهتا البَ  ِمنمغ الرُ  عَىل

َياَسةياغة صِ  ِيف  املُواِطنِنيُمشاركة  ِمنواء، مما يُصعب حٍد سِ  عَىلص تخصِ واملُ  iة السـِ   .و�َ لæَ  ةالَعامْ  إالْقتَِصاِدي

 اِ�ميُقراِطيiةخالفة �لغة لقواعد ٔانه مُ  عَىلقط ال ميكن تناوã فَ  املُواَزنة ةِفيَشفَاياب داول، وغِ التَ  ِمنعها ِمن ، أو املَْعلُوَماتمث فٕان، ٕاحتاكر  ِمنو 

 الَفَسادتفيش رتبط بِ طرية تَ الية خَ شûت اقتصادية ومَ يؤدى ٕاىل مُ  ةِفيَشَفاال ياب ٔان غِ  َذِ� ضاف ٕاىل ب ٔان يُ كن جيَ شـيد، ولَ مك الرَ واحلُ 

ياة ني حَ سِ حتْ  عَىل الَعامْ دم انعاكس إالنفاق عَ  ِيف سهم ، ويُ 18التَْنِميةات َمُرشوعْ عيق يُ  دا�، والعَ  ِمنروب الهِ  ِيف فسدين ساعدة املُ در، و مُ والهَ 

 ُ َ  ِمنوطنني، و امل  19.والاالٔحْ  ِمنال تخصصني بأي حَ رباء واملُ اخلُ  عَىلقترصة عرفة مُ مَ  و�َ لæَ  ةالَعامْ  ملُواَزنةعرفة املرتبطة �مث فٕانه جيب ٔاال تظل امل

َ مَ  املَاليّة ةِفيَشَفال قصد �يُ    ظورة ِمنتاحة و اصة هبا مُ والقرارات وأالعامل اخلَ  ةالَعامْ  ملَاليّةتعلقة �املُ  املَْعلُوَماتا ِفهيكون لق بيئة تَ خَ  عَىلقوم بدٔا ي

َياَسة� املُتَِص§وجعل القرارات  ،ديداً شلك أكرث حتَ ومة، وبِ فهُ ومَ  َ  ِخالل ِمن َمْعلُوَمة الَعامْ ملَال تعلقة �املُ  لسـِ اسب نالوقت املِ  ِيف رش الن

ول ا³ت حَ أالرقام والبيَ  ِمنوعة د مجمُ قط َرس ليست فَ  ةِفيَشَفاال ، كام ان ةِفيَشفَاعد امء ال تُ القة. فأالرقام الصَ العِ  ويّ  االٔطراف ذُ ُلك فتاح لِ وmنْ 

َ  الِيت  املَْعلُوَمة ِفريو عىن تَ كهنا تَ إالنفاق وإاليرادات ولَ  نع صُ  ِيف شاركته ه ومُ وتمثيهنا لوعيِ  اَ�و�َ ير قَدن تَ عرب عَ ياته وتُ متس حَ  الِيت و  املَواِطنفهمها ي

َ  ِيف ثًال ة مَ َشَفاف املُواَزنة تكون لِيك القرار، فَ  َ  ِمنور ال بد ند االٔجُ ب اب بَ ند وأسـْ البَ  َهذا ِمنا ِمهن يب ُلك نَصَ ة و ِفي درجة وظي ور ُلك يح أجُ وضِ ت

َ داف واِحض ربط إالنفاق بأهْ  ِمنا، وال بد ِمهنارتفاع ٔاو اخنفاض أي    .لهياعَ  اَ�و�َ سائل ويُ  املَواِطنفهمها ة ي

  :ةالَعامْ  املُواَزنةٕاجراءات  ِيف  ةِفيَشَفاال  -3

َ  ةالَعامْ  املُؤَسَسات عَىلجيب  َ ةالَعامْ  املُواَزنةنية بأمر عْ امل  ِمن الَعِديد ِخالل ِمن ةالَعامْ  ملُواَزنة� املُتَِص§ املَْعلُوَماتبدٔا ٕاóحة طبق مَ ، ٔان ت

اِنيةداد عْ إ النية عَ  ِمنتض الِيت راءات mجْ    : ِخالل ِمن َذِ� نتاجئها، و بِ  بالغْ ذها واالٕ ِفين ، وتَ اِملّزيَ

اِنيةعرض تقرير سابق عن  .1 اِنيةاقشة واع¥د ِمنقبل óرخي  اِملّزيَ iة احلَُكوَمة، مع بيان نوا¯  ِيف السـنوية وبوقت اك اِملّزيَ  املَاليّةو  إالْقتَِصاِدي

َ  ِيف  ةالَعامْ  َ امل اِنية َمُرشوعْ رض ، وعَ  الَعامْ ائض ٔاو العجز ٔاو ا�ين رصوفات والفَ دى املتوسط ، وٕابراز مجموع إاليرادات ومجموع امل  اِملّزيَ

اِنيةأالقل واع¥د  عَىلبثالثة أشهر  املَاليّة ِلسـنَةبل بداية اقَ  التَْرشيّعية الُسلطة عَىل  . املَاليّة ِلسـنَةبل بداية اقَ  اِملّزيَ

                                                           
ة، وھي فِيإعAن ا<ل فِيالواردة  التَْنِميةات تكنولوجيا المعلومات وا-تصا-ت للنھوض بأھداف َكانقرروا أن "التحدي الذي يتصدون له ھو تسخير إم قَدالقمة  فِي ممثلي الدول َكانو   18

روس فِيات ا<طفال؛ وتحسين صحة ا<مھات؛ ومكافحة فِية؛ وخفض معد-ت ويق التعليم ا-بتدائي للجميع؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأَحقاستئصال الفقر المدقع والجوع؛ وت
العالم.  فِيدعائم السلم والعدل والرخاء  لترسيخسعياً  َذلِك، والتَْنِميةأجل  ِمنا<مراض؛ وضمان ا-ستدامة البيئية؛ وإقامة شراكات عالمية  ِمنھما َغيراعة البشرية/اBيدز والمAريا وِمننقص ال

نواتج  ِمن َذلِك َغيرذ وتوافق آراء مونتيري، وفِيإعAن جوھانسبرغ وخطة التن فِينحو ما جاء  َعلىالمتفق عليھا،  التَْنِميةالمستدامة وأھداف  التَْنِميةيق َحقا بتِمنجديد التزا ِمنونحن نؤكد 
ا-قرار باللغة ا-نجليزية راجع موقع القمة العالمية:  ھَذاجعة الصدد" . لمرا ھَذا فِيتھا ا<مم المتحدة قَدع التِيمؤتمرات القمة 

http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html  
19

  .63، صفحة 2012للعملة المحدودة، الخرطوم  الُسوَدان)، شركة مطابع الُسوَدان فِيمبادئ حكم القانون و تطبيقاتھا  فِيسامي عبد الحليم سعيد، الدولة القانونية (دراسة   
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  . احلَُكوَمة ِمنات املقرتحة تَْرشيّعيرية مجليع ال قَدالت ةالَعامْ  املَاليّةاالåٓر  عَىلتاح للجمهور إالطالع ينبغي ٔان يُ  .2

3.  َ ْ عامالت حَ يف املُ صنِ نبغي تَ ي َ امج ٔاو النَ سب الربَ خرجات وحَ شطة ٔاو املُ سب أالن َ نبغي ٔان تاجئ ، وي اِنيةشمل وåئق ت  َمْعلُوَمات اِملّزيَ

  ابقة .نوات سَ قارنة عن سـَ بيا³ت مُ  عَىلخرجات وأالنشطة والربامج يع املُ الية عن مجَ مَ  غَريالية و فصيلية مَ ٔاداء تَ 

َ ينبغي عَ  .4   . التَْرشيّعية الُسلطة عَىل قَانُو³ً حدد يد مُ واعِ مَ  ِيف نوية ف سـَ نَصَ هرية والربع وال ات وإاليرادات الشَ رصوفَ رض تقارير امل

مواعيد  ِيف اجلهات ذات mختصاص  عَىلقة �لقياس ٕاىل مجيع أهداف أالداء وعرضها َحقينبغي ٕاجراء مراجعة مسـتق§ للنتاجئ املت .5

   .قَانُو³ً حمدد 

 َمُرشوعْ للربملان، ٔان يرفق مع  قَواِننيميها مقرتحات قَدو عند ت احلَُكوَمة ِمن، يتطلب ةِفيَشَفاال و ما جيدر إالشارة اليه، ٕانه و �واعي تكريس 

صورة اكم§ و  التَْرشيّعية الُسلطةيعطي  َهذا، التَْرشيّعية الُسلطةحال ٕاجازته بواسطة  ِيف  القَانُونذ ِفييتطلهبا تن  الِيت يرية قَدلكفة التالتَ  القَانُون

  بصورة ٔافضل. القَانُون َمُرشوعْ يكون للربملان أن يقرر بشأن  َذِ� ، و باملَاليّة، و تبعاته القَانُونواحضة حول 

�ةمي نظِ تَ : لثاً �   :الُسوَدان ِيف  املَْعلُوَمات ُحري

ُتور ِمن) 39( املَاَدة عَىلٕاستناداً  ملقاب§  2015 ِلسـنَة املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول َحق قَانُون صدر، 2005 ِلسـنَةإالنتقايل  الُسوَدانمجهورية  َدسـْ

  ، و يه كام ييل:39 املَاَدةعت ٔالهيا دَ  الِيت تطلبات املُ 

iة ِيف قيد ال يُ  َحقواطن لك مُ لِ  .1 ساس حافة دون مَ املطبوعات و الوصول ٕاىل الصَ و  املَْعلُوَماتو نرش وتلقي  التَْعِبّري  ُحري

 .ةالَعامْ المة و mخالق و السَ  لنََظامْ �

iة اَ�و�َ  كفلت .2   .ِدميُقراِطيi  ُمجمتَع ِيف  القَانُوننظمه mخرى وفقا ملا يُ إالعالم وسائل  حافة والصَ  ُحري

عوة ة ٔاو ا�i ِفيقاية ٔاو الثَ نََرص رقية ٔاو العُ ينية أو العِ راهية ا�ِ عدم ٕاåرة الكَ هنة و بِ الق املِ وسائل mعالم بأخْ  َاكفَةلزتم تَ  .3

 رب. نف أو احلَ للعُ 

عامالت لك مُ  ِيف  ةِفيَشَفاال بدٔا ٕافشاء مَ  ِيف  اَ�و�َ ة، و مل تعرب عن رغبة ِفي، مل تكن اك 39 املَاَدةاءت هبا جَ  الِيت يري، تm Fشارة  قَدتَ  ِيف 

ُتوروص ا�َ نَصَ ، فال ةالَعامْ  الُسلطة  زهية وصورة نَ الد بِ ٕادارة موارد البِ  نََظامْ  ِمنزء ال يتجزء جُ  ةِفيَشَفاال عل جَ  ِيف عكس mرادة ية الواحضة تَ سـْ

  يدة.شـِ رَ 
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ُتورتF املبادئ ا�َ  عَىلو ٕاستناداً   ُتورا�َ  ِمن 39 املَاَدة ِيف ية الواردة سـْ iة قَانُونية الُسوَدان  التَْرشيّعية الُسلطة، ٔاجازت سـْ  عَىل اِحلُصول ُحري

iةسوداين حلُ  قَانُونٕ�صدار  اَ�و�َ ٕاه¥م . 2015 ِلسـنَة املَْعلُوَمات و  الِرسِيّةثقافة  غَريو ي اِ�ميُقراِطيi و يؤسس للتحول  املَْعلُوَمات تداول  ري

iة َحقق أهداف احلمك الراشد بتقنني قو التالعب، و حيَ  الفََسادفرص  ِمنو احملاسبية، مما يقلل  املَُساء�َ و  ةِفيَشَفاال يفعل ثالثية   ُحري

 هنية.ية و املِ عايري االٔخالقِ و نرشها عرب وسائط mعالم وفقًا للمَ  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول

 ةِفيَشَفاال ت هناك آراء معتربة تنادي برضورة تأكيد مبدٔا َاكنالورقة،  َهِذه عَىل الُسوَداين املََدِين  املُجمتَع ِمنَظَماتأجرهتا  الِيت اقشات ناملِ  ِيف و 

 قَانُونديوان الرضائب،  قَانُونصندوق الضامن mج¥عي،  قَانُون، مثال  عَامة تنظم شؤو³ً مالية  الِيت و اللواحئ  قَوانِنياللك  ِيف علهيا  نََص �ل 

 .قَواِننيال ِمن َذِ�  غَريالزاكة، و 

تتفق و مبادئ  الِيت  قَوانِنيالجيب تعديل  ِ� املفتوحة. Sَ  احلَُكوَمةmساسـية يعزز بفعالية فكرة  املَْعلُوَماتبنرش  ةاحلَُكوِميٕالزام ymزة 

ة و حددَ ة و مُ واِحض  َذِ�  ِمنون mسـتثناءات . و ٔان تكُ ةالَعامْ  َمْصلَحةاً للَرضرال تسبب  الِيت mساسـية، و  املَْعلُوَماتكشف و نرش 

 .ةالَعامْ  املَْصلَحةو  َرضرعة ٕالختبارات الخاضِ 

iة أ مبد عَىلٕاستند  قَد)، m2007 - 2011هداف mسرتاتيجية للخطة امخلسـية  ( ِيف ية املَْعلُوَمات حمور  َاكنو  ت ِمن، و تض املَْعلُوَمات ُحري

iةمبا يكفل  املَْعلُوَماترضورة " تنظمي بيئة  عَىلرسا� احملور  سـياسات  نََصتا". و ِمهنعلهيا و تيسري ٕاسرتجاعها و إالسـتفادة  اِحلُصول ُحري

iة ِمحَايةو  ةالَعامْ  املَْعلُوَماتان رضورة "ٕاóحة  عَىلاحملور  iةـامني   عَىلت mهداف إالسرتاتيجية للمحور ِمنعلهيا". كام تض  اِحلُصول ُحري  ُحري

  و نرشها عرب وسائط mعالم وفقًا للمعايري االٔخالقية و املهنية املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول

  ":َمْعلُوَمات" ُمْصَطلحمعين  -1

د واعِ وز و قَ مُ وات و الرُ اكل و mصْ ور وmشْ وص و الُص نَصَ ت و ال ٔاهنا " البيا³َ  عَىلمادته الثانية  ِيف  املَْعلُوَمات الُسوَداين القَانُونعرف 

َ نُ  َهذا ِيف فظها"، و ريقة حِ ية ٔاو طَ القَانُون الهتا رخي ٕانشاهئا ٔاو حَ صدرها ٔاو óَ لكها ٔاو مَ ظر عن شَ رصف النَ بِ  َذِ� ابه ت و ماشَ البيا³َ  أن الحظ ب

عريف تَ  ِمنو مل يتض موز)وات و الرُ اكل و mصْ ور وmشْ وص و الُص نَصَ يا³ت و ال ة، (البَ املَاِديزاويته  ِمنعريف التَ  عَىلعمتد إ  القَانُون

ً  الِيت ية، فاهِ الشَ  املَْعلُوَماتة" مثل املَْعنَِويورهتا "صُ  ِيف  املَْعلُوَمات، الُسوَداين القَانُون ِيف  "املَْعلُوَمات" َ مل ت  َاكن قَد. و ةَماِديورة صُ  ِيف عد سجل ب

ً̄ تواجد عي، تَ الوَ  ِيف دركة ائق مُ َحقيه  املَْعلُوَمةبقوã "  املَْعنَِوي اجلَاِنببأن ٔاضاف لها  املَْعلُوَمةتعريف  ِيف توسع  قَد ينالميِ  القَانُون قمي  كَ َمْعنَِو

  .وات"ور و ٔاصْ وم و صُ سُ رف و ِر شلك ٔارقام و ٔاحْ  ِيف ة َماِدي�لقول  "و  َمْعلُوَمةلل املَاِدي اجلَاِنب ٕاىل تعريف ينالميِ  القَانُونة"، و ذهب ِفيمعر 
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  :املَْعلُوَمةمي قَداط هبا تناجلهة املِ  -2

لطالبهيا، و  املَْعلُوَماتمي قَدعاتقها ت عَىليقع  الِيت و  َمْعلُوَمةلل ميكن أت تعد مصدراً  الِيت اجلهات  عَىل الُسوَداين القَانُون ِمن )9( املَاَدة نََصت

مسـتو¯ت احلمك و  َاكفَة عَىل ةاحلَُكوِميymزة و الوحدات  ِمن املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصولmطالع و  ِيف  احلَق َخشْصا اصبح للك ِبُموِجهب الِيت 

ُ و َرش  الَعامْ القطاع  َ  الِيت و الرشاكت  ةالَعامْ سامهة اكت امل يرى الوزير اzتص أهنا تعمل  عَامة  ُمؤَسَسةو أي  بأي نسـبة احلَُكوَمةا ِفهيشارك ت

  املََدِين  املُجمتَع ِمنَظَماتو  الَعامْ معُال مشاهبُا للقطاع 

mجدى ٔان يعمتد مبدٔا "أي  َاكن، و ختلفةنفسه بطرق مُ  املُْصَطلح تكرار ِخالل ِمن ذاتِه و يكرر جاء ركياكً  قَد نََص املالحظ ٔان ال  ِمنو 

فص§، ِمنفقرة  ِيف  املََدِين  املُجمتَع ِمنَظَمات ِمن املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول َحق" و ٔان جيعل ةالَعامْ  زينةاخل ِمنيمت متوي?  َمُرشوعْ ٔاو  ُمؤَسَسة

  .ةَحُكوِمي غَري عَامة  ِمنَظَماتبوصفها 

iة -3   املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول ُحري

 عَىلقيودًا  ِمنتض القَانُوناملالحظ ٔان  ِمنه ٕاال أنه ِمن 10 املَاَدة ِيف  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصولٕاجراءات mطالع او  الُسوَداين القَانُوننظم  قَدل

iة   وط، كام ييل:الُرش  ِمنبعدد  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصولظروف  القَانُوناط ٔاحَ  قَد، فَحق َمايةكونه قام حبِ  ِمنأكرث  املَْعلُوَمات اِحلُصول ُحري

 نََصتالكتابة، مثلام  اِنبفرض رشوط شلكية جبَ  ِيف  احلَق املُفََوِضيةكام ٔاعطى  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصولطلب  ِيف اشرتط الكتابة   ) أ(

 املَْعلُوَمةفرض منوذج معني لطلب  َحق ُمؤَسَسةاعطت لل الِيت (د) و  الفَقرة 10 املَاَدةعليه 

ُ  ِمنأن يتض 10 املَاَدة ِمن(ب)  الفَقرة نََصت  ) ب( ت َاكنمعرفة اذا  ِمن ؤَسَسةالطلب (وصفًا للتفاصيل) حىت تمتكن امل

 عَىل اِحلُصولدون  تقف حائالً  قَدبدون تعريف  الِيت للتفاصيل و  ين وصفاً عْ مَ  القَانُونمتوفرة �هيا أم ال. و لكن مل يعرف  املَْعلُوَمة

 املَْعلُوَمات

، و تشجيع تأسيس فضاء املَْعلُوَماتطلب  عَىلة املَْعنَِوييات َشْخص و ال  املُواِطنِنيأن حيض  القَانُون عَىليسـتلزم  َاكن  ) ت(

ية أو قَانُون أية مسآء�  املَْعلُوَماتمي طلب قَدت عَىلأنه "ال جيوز ٔان يرتتب  عَىل 10 املَاَدة نََص ت  َاكنالتشجيع  َهذا، و مثل ةِفيَشَفاال 

م املعلومات ُعرضة للَعديد ِمن قَد، و يكون املوظف اSي يُ اجلَاِنب َهذا يفتقر بشلك الٓفت ٕاىل الُسوَداين القَانُونتدابري ٕادارية" و 

 .ميه للِمعلوماتقَدالرمسية ِعقاً� عىل تِ  غَريراءات التدابري الرمسية و إالجْ 
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 اِحلُصول ِيف أالجنيب  َحق عَىلرصاحة  نََص ٔان ي  القَانُون عَىليسـتلزم  َاكن، ةِفيَشَفاال التوضيح و تعزيزاً ملبدٔا  ِمنملزيد   ) ث(

iة ِيف  املَواَطنة، حيث ال جيب إالعتداد �جلنسـية و ةالَعامْ  املُؤَسَسات ِمن املَْعلُوَمات عَىل  نََص  قَد َاكن. و املَْعلُوَماتتداول  ُحري

نيف مة جَ ٕاعالن قِ  ِمنابعة الرَ  الفَقرة نََصت قَد، و املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول َجاِنبأنه جيوز لالٔ  عَىلادته الرابعة مَ  ِيف  ينالميِ  القَانُون

ْ رضورة تَ  عَىل َمْعلُوَماتلل  .20ةِفيغرادود اجلُ دون ٕاعتبار للحُ  املَْعلُوَمات ِمنسان مكني أي ٕان

، جيب ٔان يكون قرار الرفض املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصولحا� رفض طلب  ِيف أنه  عَىل) 10( املَاَدة ِمن(و)  الفَقرة نََصت  ) ج(

، احلَُكوِميف عسُ د التَ يم الطلبات ضِ قَدملُ  ِمحَاية َهذااملدة احملددة، قرارًا �لرفض. و  نعترب إالمتناع عن الرد مضِ سببًا و يُ علًال و مُ مُ 

 ٕاسـتئناف خبصوص القرار.مي قَدٕاجراءات ت ِيف و �لتايل يساعد 

 ِبُموِجبم قَدامل املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصولٔان تسـتجيب لطلب  ةالَعامْ اجلهات  ِمن الُسوَداين القَانُونٔان يطلب  ِفيال يك  ) ح(

ان  ةالَعامْ السلطات  منيسـتدعي  املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول ِيف  احلَق، و كفا� القَانُونيق ٔاغراض ق ٕان حتَ . )10(املَاَدة ِمن(أ)  الفَقرة

رفع  ِيف ، و التَْنِمية ِيف ، يسهم ِدميُقراِطيi ج ِمهن َهذا 21غياب الطلب علهيا. ِيف حىت  املَْعلُوَمات ِمننرش وتوزيع ٔالنواع ٔاساسـية ب  تقوم 

، و احلَُكوَمة، و مراجعة سـياسات ةالَعامْ اقشة املصاحل نتبدٔا مبِ  الِيت ، و املُواِطنِني عَىلتقع  الِيت  ةالَعامْ الوعي الشعيب �ملسـئوليات 

الشأن  ِيف  املُواِطنِني ِمنر قَد، يعين ٕارشاك أكرب املُواِطنِني ِمنر قَدالكرب  املَْعلُوَماتمي بدائل، و حماسـبة املفسدين، و نرش قَدت

 .و ٔاوسع نطاقاً  أسهل واقل تلكفة املَْعلُوَماتمعلية نرش وتوزيع  ِمنخاصة ؤان التكنولوجيا احلديثة جتعل ، الَعامْ 

  ثناة: سـتَ املُ  املَْعلُوَمات -4

مي طلب قَدو �لتايل ال جيوز ت القَانُون َهذاال ختضع الحاكم  الِيت  املَْعلُوَمات ِمنٕاىل وضع قامئة  12 املَاَدة ِيف  الُسوَداين القَانُونذهب  قَدل

  َمايةmساس حلِ  ِيف يوضع  ءmسـتثنا َهذاالوطنية، و لكن  قَواِننيال ِمن الَعِديد ِيف املسـتثناه، ٔامر متبع  ملَْعلُوَماتخبصوصها. و وضع قامئة �

iة ِمناملسـتثناه  املَْعلُوَماتمجملها، عبارة عن  ِيف فقرة،   11 عَىل 12 املَاَدةمشلت  .عَامة  َمْصلَحة َمايةلالفراد او حلِ  َرضرع الِمنسامية مثل   ُحري

  بعض تm Fسـتثناءات، كام ييل: عَىل. تناول �لتعليق املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول

 ٔاخرى:  قَوانِني ِبُموِجب املَْحِمية الِرسِيّة املَْعلُوَمات  ) أ (

                                                           
20

 ُحريَّة فِي الَحقجديد، كأساس جوھري لمجتمع المعلومات، أن لكل فرد  ِمن: "ونؤكد  َعلى نَصَ و الذي ،  2003ديسمبر  12جنيف ،  للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المبادئانظر إعAن   
اعتناق ا}راء دون أي تدخل، واستقاء المعلومات وا<فكار وتلقيھا وإذاعتھا بأي وسيلة  ُحريَّةيشمل  الَحق ھَذاوق اBنسان؛ وأن َحقاBعAن العالمي ل ِمن 19 الَماَدة فِيالرأي والتعبير كما ورد 

، وھو محور مجتمع المعلومات. وينبغي أن تتاح فرصة المشاركة ة. فا-تصال عملية اجتماعية أساسية، وحاجة إنسانية أساسية، وھو أساس كل تنظيم اجتماعيفِيت دون تقيد بالحدود الجغراَكان
و لAطAع َعلى النسخة ا-صلية باللغة   Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E  مھا مجتمع المعلومات".قَدي التِيالفوائد  ِمنينبغي استبعاد أحد  ، و-َكانكل م فِيلكل فرد 

 http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html ا-نجليزية، راجع الموقع ا-لكتروني للقمة:
  سبق ا-شارة اليھا.) 2(4انظر المبادئ اBفريقية   21 
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اراسـتثناء ( عَىل) 12( املَاَدة ِمن(أ)  الفَقرة نََصت  اِحلَمايةآخر)، و تكررت ذات  تَْرشيّعأي  ِبُموِجب املَْحِميةو الوåئق  أالْرسَ

 ُمْصَطلحٔان يعرف  قَانُونأالوىل لل َاكنو  .املَاَدةذات  ِمن(ب)  الفَقرة ِيف املرتبطة �لعالقات اخلارجية، كام جاء  الِرسِيّةللوåئق 

ار(  القَانُونعرف  قَد�الشارة اليه، ف القَانُون َذِ� آخر ٔان حييل الناس اىل  قَانُون ِيف ت معرفة َاكن) و ٕاذا املَْحِميةو الوåئق  أالْرسَ

الصدد مل أجد أي  َهذا ِيف )، و حبسب ٕاطالعي و حبيث الِرسِيّةذات (الطبيعة  املَْعلُوَماتاملصنفة" بأهنا  املَْعلُوَمات" ُمْصَطلح

 عريفهيسـتلزم تَ  َاكن(ج) مما  الفَقرة ِيف (ٔارسار) ٔايضاً  ُمْصَطلحهم ٕاذ مت ٕاعادة اسـتخدام mمر مُ  َهذا، ُمْصَطلحعرف وداين يُ سُ  تَْرشيّع

ار) و (املَْعلُوَماتو المتيزي بني (  الفَقرة ِيف كرها جاء ذِ  الِيت و  اُ�َوِليّة�لعالقات  املُتَِص§ الِرسِيّة ملَْعلُوَمات خيتص �ِف@ٔاما  ). أالْرسَ

ار ِمحَاية(ج) عن  الفَقرةحتدثت  قَدرضوري، ف غَريتكرار  هَذا(ب) ف  َياَساتاخلاصة � أالْرسَ   22.و�َ اخلارجية لæَ  لسـِ

 بلغني: و املُ  املَْعلُوَماتيم قَدمُ  ِمحَاية  ) ب(

iة ِمنق الغاية َحقحىت تت ية ٔاو ٕادارية ٔاو قَانُون أي عقو�ت  ِمناالٔفراد  ِمحَاية عَىلٔان يعمل  القَانُون عَىل، جيب املَْعلُوَمات ُحري

مبدٔا سـيادة  ِيف املُبلغني و الِشهود، جزء هام  ِمحَاية. يعترب َمبدٔا الَفَسادحول  َمْعلُوَماتمي قَدت ِيف مساعدته  عَىلة ترتتب ِفيوظي 

ية الالٓزمة للمبلغني و الشهود و اخلُرباء و الَضحا¯ اSين القَانُون  اِحلَماية اَ�و�َ بأن توفر  َذِ� ، و سهو� الوصول للعدا�، و القَانُون

اي انتقام ٔاو  ِمناقارهبم و mشخاص وثيقي الص§ هبم،  اِحلَماية َهِذهو تشمل  القَانُونمون بشهادة تتعلق �فعال جير!ا قَديت

 نََصتو  32مادهتا  ِيف الشهود و اخلرباء  ِمحَاية عَىل الَفَساداتفاقية mمم املتحدة حملاربة  ِمن 32 املَاَدة نََصت قَدترهيب حممتل ، و 

   23.الَفَساداالتفاقية العربية حملاربة ملاكحفة  ِمنالرابعة عرشة  املَاَدةعليه ايضاً  نََصتما  َهذا، و 33 املَاَدة ِيف املبلغني  ِمحَاية عَىل

حول  ْعلُوَماتٔاي موظف يديل مبَ  عَىلال جيوز ٕايقاع أي عقوبة  جيب ٔان تشمل ٕانه "الُسوَداين القَانُون ِيف ٕان أي yود ٕاصالحية 

 . "القَانُون َهذايق حول خمالفات او انهتااكت ضد ق أي حتَ  ِيف ٔاو ساعد  القَانُون َهذاترتكب ضد  خمالفات ٔاو انهتااكت

ار   ) ت(  ية:ارجِ هتا اخلَ ياسـَ ٔاو سـِ  اَ�و�َ  ِمنفاع الوطين و أ اصة ��ِ اخلَ  أالْرسَ

ٕاطالقها.  عَىلبأهنا مذكورة  الفَقرة َهِذه، و يعيب 12 املَاَدة ِمن )ج( الفَقرة ِيف جاء حتديدها  املَْعلُوَمات ِمنو يه قامئة مفتوحة  

مر علهيا  قَدا أن ال تكون ِفهي)، و ٕاشرتط َمْعلُوَمات( ُمْصَطلح(ٔارسار) و مل يسـتخدم  ُمْصَطلحٕاسـتخدم  القَانُوناجلدير�Sكر ٔان 

 ِمن واِسعيف طَ  َحجب عَىلمعل  قَد القَانُون)، يكون الِرسِيّةذات الطبيعة  املَْعلُوَماتظل عدم حتديد ( ِيف مخسون عامًا. و 

 الِيت  املَْعلُوَمات ِمنارجية) تندرج طائفة ياسـهتا اخلَ ٔاو سـِ  اَ�و�َ  ِمنين و أ (ا�فاع الوطَ  َهِذهالثالث الفئات  ِبُموِجب، ف املَْعلُوَمات
                                                           

22
حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع  فِي ِمنأو جھة م َشْخصيجوز -ي موظف عام أو أنه " َعلى) 27/2مادته ( فِي َنصَ  َقد،  2009 لِسَنةقانون الصحافة و المطبوعات  َكانو   

  ".أنھا معلومات � يجوز نشرھا َعلىأي جھة مختصة  ِمنقانون أو بقرار  بُِموِجبسبق تصنيفھا  َقدين ما لم يكن فِيإتاحة تلك المعلومات للصحا
 

، ضِمن اوراق المائدة المستديرة 2015، قَدمت فِي يونيو الُسوَدان فِي الَعامْ أصAح نظام المسئولية الجنائية الخاص بحماية المال ، حولَغير ِمنشورة ورقة  سعيد،سامي عبد الحليم  23

  قبة الُمواَزنة الَعاْمة بالتعاون مع فريدريش ايبرت. بخصوص اصAح نظام الُمواَزنة الَعاْمة فِي الُسوَدان، و التِي نظمھا ِمنبر ِمنظََمات المجتمع الَمَدنِي لمرا
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iة ِمنٕاستبعادها  ةالَعامْ  املَْصلَحة ِمنليس  و  املَُساء�َ  ِمنالت مرصاعيه للفساد و mفْ  عَىليفتح الباب  َذِ� التداول، و ك ُحري

بة َياَسةاخلاصة � املَْعلُوَماتثال،  بيل املِ سَ  َعىل. فاملَُحاسـَ نية، ية و الفَ و mداِر  املَاليّة املَْعلُوَمات ِمنموعة اخلارجية، تشمل جمَ  لسـِ

 َمْعلُوَماتجب اي ارجية حَ لوزارة اخلَ  ق، حيَ الفَقرة َهِذه ِبُموِجبثال، و سبيل املِ  َعىل، فَدو�َ ار ال ترىق ملسـتوى وصفها ٔاْرس  الِيت 

ُ  ِمنديد يل جَ متعلقة بتعيني جِ  طين فاع الوi ا�ِ  الِيت ح ِيف ياس يمت القِ  َذِ�  عَىلم، و صاهتِ خصَ هبم و مُ يني، ٔاو رواتِ بلوماسـِ  ا�ُ ِفنيوظامل

 . اَ�و�َ  ِمنو أ 

تعلقة املُ  املَْعلُوَماتين، طَ فاع الوَ ا� ا�ِ حَ  ِيف ثال، بيل املِ سَ  َعىلالث، فطاعات الثَ تF القِ  ِيف حددة مُ  َمْعلُوَماتكر mوفق ذِ  ِمن َاكن

دف ٕاىل هتَْ  الِيت رية سكَ مليات العَ ٔاو العَ  الِرسِيّةرية سكَ وات العَ يات و القُ يجِ رتاتِ ية و mسْ اعِ فَ ت ا�ِ ياكَ كتِ لحة و التِ بتفاصيل mسْ 

  طن.الوّ  ِمحَاية

 ات: حَ قرتَ املُ يات و وصِ حليالت و التَ التَ    ) ث(

َ  ِمنتتض الِيت  املَْعلُوَمات القَانُونطبيق ٔاحاكم تَ  ِمنسـتثىن أنه يُ  عَىل) 12( املَاَدة ِمن(د)  الفَقرة نََصت وصيات ٔاو حتليًال ٔاو ت

َ  املَْعلُوَماتاملراسالت و  َذِ� هنا، و يشمل بأ م قبل ٕاختاذ قرار بشقَدٔاو ٕاستشارات ت ٕاقرتاحات  َذِ�  ِيف عنية املتباد� بني اجلهات امل

 ِمن القَانُوناSي يبتغيه  اِحلَمايةالواحض وجه  ِمنmسـتثناء، و ليس  َهذامكة ظاهرة وراء تواضع أنه اليوجد حِ رأي املُ  ِيف الشأن. و 

ام، هيم خبصوص شأن عَ  ةَحُكوِمي غَريو yات ٔاخرى  احلَُكوَمة، أو بني ةاحلَُكوِميالت بني الوزارات ٔاو اجلهات جحب املراسَ 

 ِمناسـية اية mسَ ، و �لتايل هيدم الغَاملَْعلُوَمات ِمنرص لها قامئة الحَ  ِمنmسـتثناء يتض َهذا. املُواِطنِنيللبالد و  ةالَعامْ  املَْصلَحة

َ القَانُون  .ةالَعامْ  املَْصلَحةر دِ ايل هيَ فسدين و �لتَ تالعبني و املُ بيل للمُ عبد السَ و يُ  ةِفيَشَفاال بدأ مَ  الفَقرة ِذهلغي هبَ ، و ي

 ات:فاوضَ املُ  َمْعلُوَمات   ) ج(

، ايةريبة للغَادة غَ كمتل. و يه مَ فاوضات مل تِ أي مُ  ِيف تؤثر  الِيت  املَْعلُوَماتعدم كشف عن  عَىل) 12( املَاَدة ِمن(ز)  الفَقرة نَصت

متتع موض يَ الغِ  َذِ�  ِبُموِجبات)، و فاوضَ )، مثل (أي مُ 2( املَاَدة ِيف ُمعرف  غَري ُمْصَطلح عَىل نََص ت  املَاَدةو ال سـ@ حني جند ان 

iة�حلصانة ضد  املَْعلُوَمات ِمنحصور مَ  غَريدد عَ  َ  قَد َهذاعلهيا، و  اِحلُصولٔاو  املَْعلُوَماتتبادل  ُحري ساطة، لك يشمل بلك ب

، ِمنتضتِ  قَد الِيت يصات، و صِ خْ ، و التعيينات و التَ ةاحلَُكوِميبيعات �ملشرتوات و املُ تعلقة كمت§ و املُ مُ  غَرياملفاوضات اجلارية ٔاو ال

َ سبيل احلَ  عَىلدد  أن حيُ الُسوَداينرشع mوفق للمُ  َاكنساداً. فَ  ِمنا تتضٔاهن ِيف ٔاو يشتبه  َ رص امل  ِمحَايةيريد  الِيت ات فاوضَ قصود �مل

 قَد، 12 املَاَدة ِمن(ج)  الفَقرةربر، ال سـ@ ٔان مُ  غَريا تقييد ِفهيورية، و َرض  غَريٕاعتقادي ٕاهنا  ِيف بيعهتا، و دد طَ ، ٔاو أن حيُ يهتاِرس 

 ارجية.ياسـهتا اخلَ ٔاو سـِ  اَ�و�َ  ِمنفاع الوطين و أ ��ِ  املُتَِص§املفاوضات  ِمحَايةكفلت 
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 قة:ثِ اصة و بِ صفة خَ لهيا بِ تحصل عَ املُ  املَْعلُوَمات  ) ح(

لهيا حتصلت عَ  َمْعلُوَمات عَىلول ُص لب للحِ مي طَ قَدت القَانُونع نا ميِ ِبُموِجهب الِيت ) و 12( املَاَدة ِمن(ط)  الفَقرةعلهيا  نََصتو  

 ُ ُ  ِمن ةالَعامْ  ؤَسَسةامل مؤسسات أخرى  ِمن ةالَعامْ  ؤَسَسةمؤسسات ٔاخرى بصورة خاصة و بثقة. فلنمتعن عبارة (حتصلت علهيا امل

العسري  ِمن. و املَْعلُوَماتملثل تF  القَانُونيفرضها  الِيت  اِحلَمايةتF  ِمنبصورة خاصة و بثقة)، و حناول ٔان نتبني الهدف املقصود 

د و يّ شـِ مك الرَ احلُ  َدو�َ بناء  ِيف ، ال تساعد الفَقرة َهذامعىن موحد، جامع، لعبارة (حتصلت علهيا بصورة خاصة و بثقة).  عَىلاالتفاق 

 .اَ�و�َ د وارِ ٕاهدار مَ  ِيف ساعد ، و �لتايل تُ ةِفيَشَفاال و  القَانُونمك يادة حُ سـِ 

ّ ار ِجت شفها ٕاىل أْرض يؤدي كَ  الِيت  املَْعلُوَمات  ) خ(   ة:اري

لرمبا تؤدي ٔالرضار  َمْعلُوَماتاراً جتارية ٔاو حتوي ٔاْرس  الِيت  املَْعلُوَماتشف عن دم الكَ عَ  عَىل) 12( املَاَدة ِمن(ي)  الفَقرة نََصت

َ  قَد َمْعلُوَمات، ال شك ٔان هناك ربر لهاابقهتا، ال مُ مثل سَ  الفَقرة َهِذهارية. و جتَ  بعض شف عهنا أرضارًا جتارية لِ سبب الكَ ي

 َóالَعِديد. و هناك ةالَعامْ  َمْصلَحةلل املَْعلُوَماتشف عن الكَ  َاكنيب، طاملا عِ  ِمن َذِ�  ِيف جارية، و ال ٔارى ت التِ الرشاكت ٔاو البيو 

 َهِذهربى، و اóحت ارية كُ اكت ِجت تمتتع هبا َرش  الِيت مركية و الرضيبية، �المتيازات و mعفاءات اجلُ  املُتَِص§االتفاقيات  ِمن

. او جحهبا ةالَعامْ  املُؤَسَساتتقوم هبا  الِيت بناء الثقة جتاه العمليات التجارية  ِيف و يساعد  ةِفيَشَفاال  ِمنللجميع، يض املَْعلُوَمات

ترض  الِيت �لصورة  الفَقرة َهِذهىل توظيف \، سـيفتح الباب، بل يشجع ضعاف النفوس عهالفَقرة َهِذه مثل قَانُوين نََص  ِبُموِجب

 ية.َخشْص افع ِمنق قو مبا حيَ  ةالَعامْ  املَْصلَحة

 :)12( املَاَدة ِمنفقرتني (ط) و (ي)  خيص الِف@  ) د(

تطبيق ٔاحاكم  ِمن، أو تأسيس فقرتني جديدتني كام ييل، يسـتثىن القَانُونني مبا يتالٓءم و أهداف نَصَ مي مقرتحًا بتعديل ال قَدميكن ت 

 :القَانُون

a. عَىلجسـمي، وبقاؤها حمجوبة يساعد  َرضرشأن إالفصاح عهنا تسـبيب  ِمن الِيت  املَْعلُوَمات: 

 جرمية ٔاو ٕاكتشافهإارتاكب ع ِمن -

 ناةحامكة جُ ٔاو مُ ٕاعتقال  -

b. ةٔاو  املَاليّةذات الطبيعة التجارية ٔاو  املَْعلُوَماتi يؤدي الكشف  الِيت ٔاو الصناعية ٔاو أالحباث العلمية ٔاو التقنية  إالْقتَِصاِدي

َ افسة العَ نكرية ٔاو �ملِ لكية الفِ املِ  قحبَ  ِخاللعهنا ٕاىل االٕ  ة َمُرشوعْ  غَريسارة تؤدي ٕاىل رحب ٔاو خَ  الِيت ة ٔاو ُرشوعْ اد� ٔاو امل

 .َخشْصالٔي 
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  :املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول َحق ُمفََوِضيةٕاختصاصات  -5

 نََص اخلامسة  املَاَدة ِيف و ، ثالث فصول( الفصل الثاين و الثالث و الرابع) ِيف علهيا  نََص ، حيث املُفََوِضيةٔامهية كبرية بتكوين  القَانُونٔاوىل 

 .املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول قأكرث الفقرات املاسة حبَ  عَىلميكننا التعليق  اجلَاِنب َهذا ِيف . املُفََوِضيةٕاختصاصات  عَىل القَانُون

 اِحلُصولالب طَ  ِمنمة قَداكوي املسا� الشَ ج مَ  الفَقرةٔاحالت  قَدموم، فلب علهيا العِ بصورة غَ  املُفََوِضيةٕاختصاصات  عَىل) 5( املَاَدة نََصت

ع. خبصوصها بشلك قاطِ  نََص مل يأيت ال  َذِ� ، و برمغ املُفََوِضيةتصاصات اكوي أحد أمه ٕاخْ الشَ  ِيف ظر ٕاىل اللواحئ. و ٔامر النَ  املَْعلُوَمات عَىل

ُتوره ا�َ َحقالجيد ما حيمي  قَد)، 10( املَاَدة ِمن(و)  الفَقرة عَىللب بناءاً فاSي يمت رفض طَ  ية قَانُون ا أي ٕالزامية ِفهي/ج) ليس 5( املَاَدةي، فسـْ

، و املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول ِيف  احلَقكفا�  ِيف  املُفََوِضيةتقوم هبا  الِيت راءات حتديد إالجْ  القَانُون َهذا عَىلأالوفق  ِمن َاكن. فاحلَق َهذا َمايةحبِ 

َ  َذِ� ك ُ  َذِ� لب، و كرفض الطَ  املُفََوِض ا� ٔان قرر حَ  ِيف حمكة اzتصة حتديد امل  عَىلا ِفهيإالجابة  املُفََوِض  عَىلجيب  الِيت ية ِمن الز دة حتديد امل

 .املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصولاليب طَ  ِمنمة قَدامت املُ ظلُ ي و التَ وِ الشاكَ 

ية غطِ املأمل ٔان حتاول الالٓحئة تَ  ِمن/ج)، و 5( املَاَدة ِيف كرها ر اللواحئ الوارد ذِ صدُ ية، مل تَ القَانُون راسة ا�ِ  َهِذهتابة ال، و حىت كِ لك حَ  عَىل

  :الُسوَداين القَانُون ِمن 5 املَاَدة ِيف قص ب النَ وانِ سد جَ اصة بِ لية خَ قرتحات معَ  ييل مُ ِف@صور. القُ  َذِ� 

تتوجه يوم ٔاو أقل ) ٔان  30كون فضل ٔان تَ عينة، ( يُ ية مُ ِمن دة ز مُ  ِخاللكوى، و  ٔاو الشَ ظملُ بعد ٕاسـتالم التَ  املُفََوِضية عَىل -1

 ُ لب، بب رفض الطَ ، و تسـتوحضها عن سَ ُمفََوِضيةمة للقَدالشكوى امل ِمنتابًة، و بنسخة رفضت الطلب كِ  الِيت  ؤَسَسةمبخاطبة امل

  لب.ا مت رفض الطَ ِبُموِجهب الِيت االٔسـباب  ِمنورة طلب مع الرد صُ و تَ 

مث ٕالزام  ِمن؟، أم ال؟، و قَانُوينأساس  عَىلؤسسًا رفض الطلب مُ  َاكن، و بوصفه خبري، و مسـتقل، ٔان يقرر ماذا املُفََوِض  عَىل -2

َ  املَْعلُوَماتمي قَدوب توجُ اجلهة بِ   بعة أ¯م).فضل أن تكون سـَ صرية (يُ ية قَ ِمن دة ز مُ  ِخاللطلوبة امل

بدٔا ٕاسـتقاللية تضارب مع مَ  َذِ�  ِيف �ى الوزير اzتص، و  املُفََوِضية) ان تسـتانف قرارات 8( املَاَدة ِيف  الُسوَداين القَانُون نََص  -3

لط و تأكيد اخلَ  َهذازال . و جيب أن يُ ُمفََوِضيةمي الشكوى أو التظمل للقَدأالوفق اللجوء للوزير اzتص قبل ت ِمن َاكن، و املُفََوِضية

 ذية.ِفين لطة تَ ي سُ أ راراهتا امام امح �سـتئناف قَ عدم السَ بِ  املُفََوِضيةٕاسـتقاللية 

 عَىل اِحلُصولبرفض طلب  ةالَعامْ  الُسلطةقرار  املُفََوِضيةال ٔان ٔايدت حَ  ِيف م الطلب، اىل احملمكة اzتصة قَديل مُ ٔان حيُ  القَانُون عَىل -4

َ لب ٕاىل احملمكة املُ م الطَ قَدم  مُ قَد، و يتاملَْعلُوَمات  الِيت  ةالَعامْ ة هيئال  ِيف ذية ِفيلطة تن سُ  عَىل، ٔاو أ ينعْ ختصة ضد قرار الوزير امل
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 القَانُون عَىلمة ٔامام احملمكة .و جيب قَدا�عوى امل ِيف  ِمننية و ٕاستشارية و ال تضة فَ yِ  املُفََوِضيةتكون  َهذا ِيف رفضت الطلب. و 

 ه. ِمنالثانية  املَاَدة ِيف أن يقوم بتعريف احملمكة اzتصة 

َ ، حىت ال يُ املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصوللطلب  ةالَعامْ  املُؤَسَساترفض  القَانُونجيب ٔان يقيد  -5 ير قَدت ِيف  ةالَعامْ  الُسلطة ِفيوظد مُ طلق ي

ُ  َعىلٕاذا مت رفض الطلب فاسب ناملِ  ِمن َهذا ِيف لبات. و ية لرفض الطَ قَانُون  غَرياسـباب  كتوب رد مَ  ِيف بني ختص ٔان يُ وظف املُ امل

 َ   :24نبب عَ رج السَ لب، وجيب أن ال خيَ رفض الطَ  اSي مبوجبهِ بب سلمه للطالب السَ ي

ُ يست ِحب لَ  املَْعلُوَمةٔان  -   .ؤَسَسةوزة امل

 .القَانُون َهذا ِيف حدد نطاق mسـتثناءات املُ  ِيف املطلوبة تقع  املَْعلُوَمةٔان  -

 الُسوَداين القَانُون، ٕاال ٔان ةِفيَشَفاال ٔاجل ضامنة مبدٔا  ِمن ُمفََوِضيةاملفرتض ختويلها لل ِمن َاكن الِيت السلطات  ِمن الَعِديدتالحظ ٔان هناك  قَدو 

جيب ٕاعطاهئا  َاكن، ةالَعامْ مواyات بقية السلطات  ِيف  املُفََوِضيةسبيل تقوية مركز  ِيف سبيل املثال، و  َعىلالتخويل. ف َذِ�  عَىل نََص مل ي 

  ميها لطالبهيا، ٕاىل القضاء .قَدت ِمن، بقصد الهترب قَانُويندون مسوغ  املَْعلُوَماتٔاو تعمد ٕاخفاء  املَْعلُوَماتٔاتلف  ٔاو ٔاخفى ِمنٕاحا� لك  سلطة

اكلوزراء و املدراء العموميني مىت ما صدرت عهنم قرارات حتجب  اَ�و�َ كبار مسـئويل  ِمنmستيضاح حها سلطة ِمن �ٕالضافة لرضورة 

م بتقرير ٕاىل ا5لس قَدٔان يت  -مة قَدحا� عدم ٔاقتناعه �لتربيرات امل ِيف  - وض فَ ، و ٔان يكون للمُ ُمَفَوِضية مقنع للقَانُوينبدون سبب  َمْعلُوَمات

  اسـبة .نٕالختاذ إالجراءات املِ  التَْرشيّعي

  ة: ـــــــماتِ خَ 4

iةو  ةِفيَشَفاال  نََظامْ معومًا، ٔان بناء  iة َمايةحلِ  قَانُونٕانشاء  عَىل، ليس وقفًا الُسوَدان ِيف  املَْعلُوَماتتداول  ُحري ، و املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول ُحري

iة قَانُونذ ِفيملراقبة تن  ُمفََوِضيةليس ٕ�نشاء   قَواِننيال ِيف ، وٕامنا يسـتدعي mمر ٕاجراء ٕاصالحات مشولية، ال سـ@ املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول ُحري

iةاملقيدة حلُ  ات ٔانظمة احتاكر املعرفة حتتاج ايل معاجلات ختتلف عن تF املتبعة ُمجمتَع.  ٕان القَانُونضامن مبدٔا سـيادة حمك  ِيف ، و التَْعِبّري  ري

ينبغي  املَْعلُوَماتعيل  اِحلُصول َحق قَانُونك قَوانِنينظمة بسن الُسلطة الَعامة يف تF االٔ بل ٕالزام ، Sا ينبغي قَ  اِ�ميُقراِطيiةات املُجمتَععند 

  - : ــها بـِ ٕالزامِ 

                                                           

 
24
إذا تم رفض الطلب فعلي الموظف المختص أن يبين فِي رد مكتوب يسلمه  :َعلى أنه  هِمن) 17الَماَدة (َنَصت )، 2012لسنة  13(قانون رقم  قانون ُحري�ة الِحُصول َعلى المعلومات اليِمني 

  . أن الَمْعلُوَمة تقع فِي نطاق ا�ستثناءات المحددة فِي َھذا القانون -ب أن الَمْعلُوَمة ليست بحوزة الجھة .  - أ ويجب أن � يخرج السبب عن :للطالب السبب فِي رفض الطلب 
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دور القيام بِ  ظ? ِيف  لها قَحقسـتق§ عن بعضها، مبا يتمُ  املُؤَسَساته تكون ِفي، و اSي القَانُونمك سـيادة حُ  نََظامْ ٔاوالً : تأسيس  -

َ رقايب فَ    عض، عضها البَ عال جتاه ب

  ،القَانُونمك حُ  َدو�َ بادئ امن مَ åنيًا : ضَ  -

iةفا� åلثاً : كَ  - َ الصَ  ُحري  رش،حافة و الن

iةفا� رابعاً: كَ  -  لمي.البحث العِ  ُحري

iةعد و يُ  سـتوعب ٕاسـتثناءات تِ  عَامة فتحة"،  قاعدة ن املِ  احلَُكوَمةرف بـ "، حتت ٕاطار ما عُ ةالَعامْ لطات السُ  ِمن املَْعلُوَمات عَىل اِحلُصول ُحري

َ  القَانُون ِيف وص علهيا نَصَ مِ شلك ضيق و صاغة بِ كون مُ mنفتاح جيب ٔان تَ  َهذا  عَىلmسـتثناءات الواردة  ِمن. ٔان أي ةالَعامْ  َمْصلَحةلل دل ب

َ ِف@رارات عي القَ صانِ يص لِ خِ شْ ير والتَ قَدرضة للتتركها عُ   عد . ب
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 .2015ناير يَ  27يخ ارِ تَ دورة ا.نعقاد العاشر بِ 

 2009وعات لِسَنة طبُ افة و المَ حَ ون الصَ انُ قَ  .3

   )2012لسنة  13(قانون رقم   ِمنيومات اليَ علُ ون ُحريَّة الِحُصول َعلى المَ انُ قَ  .4
 2011ومات لِسنَة علُ َعلى المَ  اص بَحق الِحُصولفسيرية لَمشُروْع القانون الُسوَداني الخَ رة التَ كِ ذَ المُ  .5

 
  ية:ع إلكترونِ واقِ ثانياً: مَ 

  
1. The World Summit on the Information Society (WSIS) was held in two phases. The first 

phase took place in Geneva hosted by the Government of Switzerland from 10 to 12 
December 2003, and the second phase took place in Tunis hosted by the Government of 
Tunisia, from 16 to 18 November 2005. See: http://www.itu.int/wsis/index.html 

 
2. The World Bank Institute's Open Budgeting program is a collaborative effort of WBI's 

Open Government (WBIOG) and Social Accountability (WBISG) practices, and serves 
as an umbrella for different teams working on budget issues: improving budget/spending 
data accessibility and usability (BOOST); 

3. http://wbi.worldbank.org/boost/tools-resources/open-budgets 
 

4. World Summit on the Information Society, Geneva2003 – Yunis 2005; Document WSIS-
03/GENEVA/DOC/4-E  http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html 

 
  ة:يّ ولَ رارات دُ قَ 

الجلسة ، عوب تعلقة بِحقُوق اEْنَساْن  والشُ جنة اDفريقية المُ اللَّ الصادر عن  بادئ ُحريَّة التَْعبِيّر فِي أفريقيا" "إع=ن مَ  .1
  ، غامبيا.، بانغول2002تشرين اDول  23-17العادية الثانية والث=ثين ، 

/ E/CN.4تعزيز وحماية َحق ُحريَّة الرأي والتعبير، وثيقة اDمم المتحدة Dمم المتحدة الخاص بلجنة تقرير مقرر ا .2
  .1998َكانون الثاني عام  28، 40/ 1998

  حول الحق في حرية المعلومات.  1946 َكانون اDول عام   59مومية لRمم المتحدة ،  القرار العُ الجمعية  .3

  .1948َكانون اDول عام  10، (3)أ  217القرار الصادر بموجب  1948اEع=ن العالمي لِحقُوق اEْنَساْن ، لعام  .4
َكانون اDول  16، (21)أ  2200القرار ، 1966، لعام(ICCPR)الَمَدنِية والسياسية  ِحقُوقالميثاق الُدَولِّي المتعلق بال .5

 .1976آذار عام  23، الذي أصبح ساري المفعول فِي 1966عام 
 5، 1993/45والتَْعبِيّر القرار  قرر اللجنة الخاص التابع لRمم المتحدة والمتعلق بُحريَّة الرأيكتب مُ تأسيس مَ بِ قرار  .6

  . 1993آذار عام 
  
 

  مؤلفات:

كما أسستھا سامي عبد الحليم سعيد و عبد العظيم محمد أحمد، مراقبة الُمواَزنة الَعاْمة، موضوعات و أساليب المراقبة  .1
 .)2013مبادرة ِمنظََمات المجتمع الَمَدنِي فِي الُسوَدان، مركز الشرق للثقافة و العون القانوني و فريدريش أيبرت (

سامي عبد الحليم سعيد، الدولة القانونية (دراسة ِفي مبادئ حكم القانون و تطبيقاتھا ِفي الُسوَدان)، شركة مطابع  .2
 .2012لخرطوم الُسوَدان للعملة المحدودة، ا



ْح َنظام الَشَفافِية فِي الُسوَدان  إص��
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أص=ح نظام المسئولية الجنائية الخاص بحماية المال الَعاْم فِي ، حولَغير ِمنشورة ورقة  سامي عبد الحليم سعيد، .3
، ضِمن اوراق المائدة المستديرة بخصوص اص=ح نظام الُمواَزنة الَعاْمة فِي 2015، قَدمت فِي يونيو الُسوَدان

  الُسوَدان، و التِي نظمھا ِمنبر ِمنَظَمات المجتمع الَمَدنِي لمراقبة الُمواَزنة الَعاْمة بالتعاون مع فريدريش ايبرت. 

  

   
  
  
  
























