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يركز المشروع على تحسين مستوى التمكين من الحصول على المعلومات العمومية من 
خالل التوعية والتثقيف ودعم استخدام الوسائط اإلعالمية الجديدة والتكنولوجيا من أجل 
نشر المعلومات العمومية وتداولها، وللخروج بتوصيات تهدف إلى تحسين تنفيذ األحكام 

القانونية التنظيمية ذات الشأن.

باإلضافة إلى الحصول على المعلومات، فإن الشفافية الدولية تركز أيضًا على تطوير قدرات 
المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات الشبابية.

هذا الجهد يستند إلى فكرة أن الفساد يدمر الحياة وأن بإمكان الناس أن تصبح لديهم 
القدرة على التغيير في مكافحة الفساد من خالل حصولهم على المعلومات. الحصول 

على المعلومات أمر ضروري ال غنى عنه ألنه يعزز الشفافية ويمهد الطريق للمساءلة في 
المجتمع بأسره.

هذه »األدوات من أجل التغيير« هي بمثابة مادة تعليمية موجهة إلى قيادات المجتمع 
المدني، ومعلمي المدارس الثانوية وأساتذة الجامعات والشباب. الهدف من هذه المادة 

هو التوعية والتثقيف بالحق في الحصول على المعلومات ودفع األفراد والمجموعات إلى 
التحرك إزاء هذه القضية داخل مجتمعاتهم.

تمهيد

http://transparency.org
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كيف تستخدم هذا الدليل
المعلومات أداة قوية للتمكين من وضع المسؤولين موضع المساءلة. عندما ال 

يتسنى الحصول عليها بشكل حر، يمكن للفساد أن ينتعش وال تتوفر الحقوق 
األساسية.

في هذا الدليل، ستستكشف أساليب وسبل للتواصل مع الشباب والطالب ومجتمعك في مكافحة 
الفساد ولكفالة الحق في الحصول على المعلومات. يستعرض هذا الدليل الوضع القائم في اليمن 
وفلسطين ومصر والمغرب. ويشتمل على عينة من خطط للدراسة ومحاضرات وأنشطة لطالب 

المدارس الثانوية وطالب الجامعات وكذا للمجتمع المدني، ويوفر توجيهًا محدداً إزاء كيفية 
تطبيق الدروس المستفادة عن الحق في الحصول على المعلومات. هذا الدليل من عدة أجزاء؛ 

فهو مصمم بحيث يمكنك أن تختار منه المكونات األكثر فائدة لك تحديداً.

لقد جعلنا هذا الملف تفاعليًا. يمكنك التنقل بين الصفحات والفصول بالنقر على 
األسهم والروابط المختلفة. يحتوي جزء من هذه الوثيقة على أسئلة. بعض األسئلة لك 
وبعضها لطالبك. يمكنك أن تطلب من طالبك إجابة األسئلة مباشرة في الملف. يمكنك 
أيضًا أن تطبع اإلجابات والمستند بالكامل. سيكون الملف المطبوع من دون الخلفيات 

التي تستهلك الكثير من الحبر.

http://transparency.org


ما هي مهاراتك وأهدافك المحددة المتعلقة بالمحتوى؟ أين تريد أن ينتهي بك   .1
المطاف؟ كيف ستصل إلى هذا الهدف؟

كيف يمكنك استخدام هذا الدرس في تعزيز التعليم السابق أو التحضير لمفاهيم   .4
مستقبلية؟

كيف ستعرف إن كان قد تم تحقيق الهدف من المحتوى؟ ما السبيل األكثر فعالية   .3
لتقييم الوصول للهدف بحيث يكون التقييم جزءاً من عملية التعلم؟  

ما الوقت المتاح أمامك لتصل لهدفك ضمن محتوى الدليل؟ ما أجزاء الدليل التي   .2
ستستخدمها لتحقق هدفك من المحتوى؟ ما هي الطريق التي تراها األكثر »حاًل 

للمشاكل« التي ستصل بك إلى الهدف؟  

ما هو السياق األكبر الذي تريد استكشافه؟ كيف ستفعل؟ ما هي األفكار الكبرى وراء   .5
الحق في الحصول على المعلومات والعمل على مكافحة الفساد؟ ما األدوات األفضل 

أن تستخدم في التعاطي مع الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد؟ 

أسئلة توجيهية
فيما يلي بعض األسئلة لمساعدتك على تقرير كيف تستخدم هذه المواد. 
يمكنك اإلجابة عليها اآلن أو أن تعود إليها ما إن تنتهي من االطالع على 

محتويات الدليل. 
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مقدمة للحق في 
الحصول على المعلومات

هذا القسم يهدف إلى توفير معلومات تمهيدية أساسية عن الحق في 
الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد. تحتاج لمدة ساعة واحدة 
تقريبًا. يمكنك تقصير أو إطالة المدة بتعديل عدد األنشطة التي 

ستؤديها مع طالبك. ينقسم الدرس إلى ثالثة أجزاء:

1. نشاط )لدفع طالبك للتفكير في الموضوع(
2.  نقاط التعلم األساسية )توفير معلومات عن الخلفية(

3.  إحداث فارق )كيف تدفع طالبك نحو المشاركة في إحداث فارق(

إنه مصمم بشكل تتابعي - بداية بالجزء األول، ثم االنتقال للجزء الثاني، 
ثم االنتهاء بالجزء الثالث.

نقترح أن تختار أحد األنشطة الثالثة التالية، بناء 
على حجم مجموعتك والمعدات التكنولوجية 

المتوفرة بحيث تبدأ بأحدها الدرس.

1ـ أنشطة مقترحة

٢ـ نقاط التعلم األساسية

٣ـ إحداث فارق

http://transparency.org


النشاط األول: فيلم
نوصي به لجميع أنواع المجموعات التي لديها إمكانية وأدوات العرض

يعد الفيلم من المكونات األساسية لدليل المعلم هذا، فقد أنتجت الشفافية الدولية 
مجموعة أفالم قصيرة بعنوان »امتلك المعلومة: الحصول على المعلومات في 

الشرق األوسط و شمال أفريقيا« تستعرض قصصًا شخصية بشأن الحق في 
الحصول على المعلومات في اليمن وفلسطين ومصر والمغرب. نوصي بهذا النشاط 

تحديداً في قاعات الدرس التي بها عدد كبير من المتعلمين الذين يفضلون التعليم 
بأدوات بصرية ولديهم أدوات تكنولوجية تمكن من العرض البصري.

األفالم القصيرة مقسمة إلى دول، ولكل دولة أربعة أفالم: نبذة من الموضوع ]تريلر[، 
قصتان أساسيتان، دعوة للتحرك. إذا أمكن، يمكن لمجموعتك أن تشاهد األفالم 

القصيرة الخاصة بدولتك وبعد عرضها، يمكن تقسيم المجموعة إلى مجموعات نقاش 
أصغر ودعوتهم إلجابة األسئلة التالية. إذا لم يكن ممكنًا ألسباب لوجستية تقسيم 

القاعة إلى مجموعات أصغر؛ يمكنك أن تقود النقاش مع المجموعة بالكامل.

1ـ النشاط األول: فيلم

٢ـ نقاط التعلم األساسية

٣ـ إحداث فارق
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اليمن
التريلر

مقطع من الفيلم: اليمن < التريلر

التريلر

http://action.transparency.org/yemen/yemen-challenging-secrecy-video
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: اليمن < نايف

اليمن
 قصة نايف

قصة نايف

http://action.transparency.org/yemen/exposing-diesel-smuggling
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: اليمن < حاشد

اليمن
 قصة حاشد

قصة حاشد

http://action.transparency.org/yemen/defending-the-revolutionaries
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: اليمن < دعوة للتحرك

اليمن
دعوة للتحرك

دعوة للتحرك

http://action.transparency.org/yemen/we-can-make-a-change-video
http://transparency.org


التريلر

األسئلة: اليمن

ما هي المشكلة التي واجهها األفراد في الفيلم؟  .1

 
 

  
 
 

كيف تصف إحساس األفراد؟  .3

 
 

  
 
 

كيف أثرت عدم قدرتهم على الحصول على المعلومات على الموقف؟  .2

 
 

  
 
 

ما هو اإلحساس الذي تدفعك إليه المواقف المنطوية على قلة الحيلة؟  .4

 
 

  
 
 

ما المشاعر التي يثيرها فيك الظلم؟  .6

 
 

  
 
 

ما الذي يمكن أن يساعدك على الخروج من دائرة اإلحساس بقلة الحيلة؟  .5
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األسئلة: اليمن
ماذا يمكن أن يؤدى بشكل مختلف لتغيير الوضع القائم؟  .7

 
 

  
 
 

ماذا فعل الشخص في الفيلم )نايف( بشأن الموقف؟  .2

 
 

  
 
 

كيف يؤثر تهريب الديزل على حياة الناس؟  .1

 
 

  
 
 

ما دور الصحافة في قضايا الفساد؟  .3

 
 

  
 
 

هل تعتقد أن من الممكن تغيير الثقافة السياسية في دولة؟ إذا أمكن، ما المطلوب   .5
لتحقيق هذه الغاية؟

 
 

  
 
 

ما رأيك في رد فعل المحاكم؟  .4

 
 

  
 
 

قصة نايف
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األسئلة: اليمن
هل مكافحة الفساد تستحق العناء؟ لماذا أو لم ال؟  .6

 
 

  
 
 

لماذا في رأيك تتردد بعض الهيئات الحكومية في بعض الدول في توفير المعلومات   .8
للمواطنين؟

 
 

  
 
 

هل من المهم حماية الصحفيين والنشطاء في أية دولة؟ لماذا أو لم ال؟  .7

 
 

  
 
 

هل توافق على عبارة »المعلومات قوة«؟ لماذا أو لم ال؟  .9

 
 

  
 
 

حاول حاشد عدة بدائل للتوعية، وللحصول على المعلومات وفي السعي للعدالة. لماذا لم   .٢
ينجح؟ ما الذي كان يمكن أن يفعله بشكل مختلف؟ كيف رد النظام على جهود حاشد؟

 
 

  
 
 

يصف حاشد األحداث من وجهة نظره. من قد يكون لديه تفسير مختلف؟ كيف يجب   .1
أن نفكر في الجوانب المختلفة للقصة الواحدة؟

 
 

  
 
 

قصة حاشد
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األسئلة: اليمن
ماذا يمكن لإلعالم والمواطنين فعله لتحسين الوضع الحالي في اليمن؟  .3

 
 

  
 
 

هل من المهم للشباب أن يتحرك في قضية الحصول على المعلومات ومكافحة   .2
الفساد؟ برجاء التوضيح لماذا أو لم ال.

 
 

  
 
 

هل هناك قانون للحصول على المعلومات في اليمن؟ هل ُينفذ؟ إذا لم يكن ينفذ ما   .1
الواجب تغييره من أجل تنفيذه؟

 
 

  
 
 

ما الذي يفعله الناس في الفيلم للتصدي لقضية الفساد والحصول على المعلومات؟  .3

 
 

  
 
 

هل تود دعم دعوتهم للتحرك؟ لماذا أو لم ال؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، ماذا في رأيك   .4
يمكنك فعله لدعم دعوتهم للتحرك؟

 
 

  
 
 

دعوة للتحرك

 لخص المناقشة
 في صورة نتائج أساسية 
مستفادة وخصوصيات 
الموقف في دولتك قبل 
االنتقال إلى نقاط التعلم 

األساسية.
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مقطع من الفيلم: فلسطين < التريلر

فلسطين
التريلر

التريلر

http://action.transparency.org/palestine/unanswered-requests-video
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: فلسطين < بكر

فلسطين
 قصة بكر

قصة بكر

http://action.transparency.org/palestine/land-registration
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: فلسطين < نظام

فلسطين
 قصة نظام

قصة نظام

http://action.transparency.org/palestine/challenging-nepotism
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: فلسطين < دعوة للتحرك

فلسطين
دعوة للتحرك

دعوة للتحرك

http://action.transparency.org/palestine/palestine-our-right-to-know-video
http://transparency.org


التريلر
األسئلة: فلسطين

ما هي بعض المشكالت التي يثيرها عدم توفر الحصول على المعلومات؟  .1

 
 

  
 
 

ماذا بوسع المواطن العادي أن يفعله؟  .3

 
 

  
 
 

كيف يساعد الحصول على المعلومات في تسوية هذه المشكالت بشكل مختلف؟  .2

 
 

  
 
 

هل على سلطة األراضي التزامات نحو بكر؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي؟  .4

 
 

  
 
 

إذا كانت قوانين الحق في الحصول على المعلومات مطبقة، كيف يمكن بموجبها إذن   .6
تسوية هذه المشكلة بشكل مختلف؟

 
 

  
 
 

كيف تميز بين األخطاء وتعمد التالعب؟ ما النظم التي يمكنك تطبيقها من أجل   .5
معرفة الفرق بين األمرين؟

 
 

  
 
 

قصة بكر
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األسئلة: فلسطين
هل يجب تعويض بكر على خسارته المالية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فمن الجهة التي   .4

تعوضه؟ إن كانت اإلجابة بال، فلم ال؟

 
 

  
 
 

هل تعتقد أن من حق نظام الحصول على مقابلة في الوزارة حول شغل الوظيفة؟   .1
لماذا أو لم ال؟ هل تعتقد أن حقوقه قد انتهكت؟ إذا تم منحه بشكل كامل الحق في 

الحصول على المعلومات، ماذا سيكون رد الوزارة إذا شكك نظام في قرارها؟ 

 
 

  
 
 

هل تعتقد أن الواسطة والمحسوبية تنتهك أي حق من الحقوق؟ لماذا أو لم ال؟ إذا   .2
كان جميع المتقدمين للوظيفة مؤهلين لها، فهل من الخطأ اختيار مرشح تعرفه )أو 

ثبت لك أنه جيد األداء في العمل( دون مرشح آخر ال تعرفه؟ ما هي الظروف التي 
تكون فيها المحسوبية خطأ؟ ما النظم واجبة التطبيق لمكافحتها؟

 
 

  
 
 

ماذا كنت لتفعل لو كنت مكان نظام؟  .4

 
 

  
 
 

هل ترى أن نظام محق في عدم استخدام معارفه في الحصول على وظيفة؟ لماذا أو   .3
لم ال؟ كيف تقّيم مسؤولية نظام عن االضطالع بالتزاماته األسرية في مقابل رغبته 

بااللتزام بمبادئه؟ 

 
 

  
 
 

قصة نظام
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األسئلة: فلسطين

ما هو األثر المتوقع إذا تمت إعاقة أو صد التحقيقات الصحفية؟ هل هذا عائق في   .2
مكافحة الفساد؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم، كيف؟

 
 

  
 
 

ما هو دور التحقيقات الصحفية؟ كيف تساعد في مكافحة الفساد؟  .1

 
 

  
 
 

هل الحماية القانونية للصحفيين مهمة؟ لماذا أو لم ال؟ كيف يتوجب علينا تقييم   .3
تغطيات الصحفيين إذا لم تكن مدعومة بأدلة بسبب عدم كفاية القدر المتاح من 

إمكانية الحصول على المعلومات؟

 
 

  
 
 

كيف يمكن تحفيز المسؤولين الحكوميين بحيث يوفروا للصحفيين المعلومات؟ كيف   .4
يمكن رعاية ودعم ثقافة الشفافية والمساءلة؟

 
 

  
 
 

دعوة للتحرك

 لخص المناقشة
 في صورة نتائج أساسية 
مستفادة وخصوصيات 
الموقف في دولتك قبل 
االنتقال إلى نقاط التعلم 

األساسية.
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مقطع من الفيلم: مصر < التريلر

مصر
التريلر

التريلر

http://action.transparency.org/egypt/the-value-of-information-video
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: مصر < أيمن

مصر
قصة أيمن

قصة أيمن

http://action.transparency.org/egypt/transparency-in-health
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: مصر < رؤوف

مصر
قصة رؤوف

قصة رؤوف

http://action.transparency.org/egypt/community-healthcare
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: مصر < دعوة للتحرك

مصر
دعوة للتحرك

دعوة للتحرك

http://action.transparency.org/egypt/egypt-our-right-to-know-video
http://transparency.org


التريلر
األسئلة: مصر

كيف أّثر عدم توفر الحصول على المعلومات على توفير الرعاية الصحية في مصر؟  .1

 
 

  
 
 

كيف أثرت الثورة على الحق في الحصول على المعلومات؟  .3

 
 

  
 
 

لماذا الحصول على المعلومات أمر مهم؟  .2

 
 

  
 
 

يصف أيمن حالة نظام الرعاية الصحية في مصر من منظوره. من قد تكون لديه رؤية   .4
مختلفة؟ كيف يجب أن نفكر في مختلف جوانب الموضوع الواحد؟

 
 

  
 
 

جهود أيمن ترمي إلى تحسين التوعية بحق المريض في الحصول على المعلومات. إذا   .6
نجح، كيف يجب أن تتغير المؤسسات مثل المستشفيات؟

 
 

  
 
 

يرى أيمن أن المؤسسات مثل لجان حقوق المرضى يمكن أن تساعد في تحسين   .5
األوضاع في مصر. ما رأيك؟ لماذا قد تجدي؟ لم ال؟ ما العقبات التي تتوقعها؟

 
 

  
 
 

قصة أيمن
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قصة رؤوف
األسئلة: مصر

يصف رءوف الحالة في األرياف. لماذا في رأيك الحال هكذا؟  .1

 
 

  
 
 

ما هي المشكالت األساسية التي حاول رءوف التصدي لها بفكرته عن التأمين متناهي   .2
الصغر؟ ما هي العقبات التي تحول دون التنفيذ؟ لماذا ستنجح؟ لم ال؟

 
 

  
 
 

رءوف يشير إلى فكرة الديمقراطية بالمشاركة. كيف سيحفز الناس للمشاركة أو يقنع   .3
اآلخرين باالنضمام؟ لماذا قد يتشككون في جدوى الفكرة؟

 
 

  
 
 

هل معرفة تفاصيل التاريخ المصري - مثل حربي 1967 و1973 - مهمة؟ لماذا أو لم   .1
ال؟ كيف يرتبط األمر بالحق في الحصول على المعلومات؟

 
 

  
 
 

دعوة للتحرك
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األسئلة: مصر
كيف تشكلت لجنة بوالق؟ هل تعتقد أنها شكل مشروع من أشكال الحكم الرشيد   .2

واإلدارة؟ لماذا أو لم ال؟

 
 

  
 
 

الشفافية قد تساعد في تخفيف حدة الفساد بعدة سبل - وهو هدف مهم للغاية. هل   .3
هناك عواقب سلبية للشفافية؟ إذا وجدت فما هي؟ كيف يمكن إدارتها؟

 
 

  
 
 

كيف يمكن للمواطنين إخضاع الحكومة للمساءلة )على كافة المستويات( من أجل   .5
حماية حقوقهم؟

 
 

  
 
 

هل تعتقد أن مصر تغيرت منذ ثورة 25 يناير؟ إن كانت تغيرت فكيف؟ إن لم تكن   .6
تغيرت فلماذا؟

 
 

  
 
 

هل تعتقد أن األمن القومي وسيادة الدولة يحتاجان ألخذهما في االعتبار أثناء   .4
صياغة قوانين الحق في الحصول على المعلومات؟ لماذا أو لم ال؟

 
 

  
 
 

 لخص المناقشة
 في صورة نتائج أساسية 
مستفادة وخصوصيات 
الموقف في دولتك قبل 
االنتقال إلى نقاط التعلم 

األساسية.

http://transparency.org


مقطع من الفيلم: المغرب < التريلر

المغرب
التريلر

التريلر

http://action.transparency.org/morocco/morocco-challenging-secrecy-video
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: المغرب < مراد

المغرب
قصة مراد

قصة مراد

http://action.transparency.org/morocco/facing-market-corruption
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: المغرب < شكيب

المغرب
قصة شكيب

قصة شكيب

http://action.transparency.org/morocco/uniting-against-secrecy
http://transparency.org


مقطع من الفيلم: المغرب < دعوة للتحرك

المغرب
دعوة للتحرك

دعوة للتحرك

http://action.transparency.org/morocco/uniting-against-secrecy
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التريلر
األسئلة: المغرب

هل تعتقد أن حق الحصول على المعلومات مهم؟ لماذا أو لم ال؟ كيف يمكن أن   .1
يختلف الحال إذا طبقت قوانين الحصول على المعلومات ونفذت؟ 

 
 

  
 
 

ما هو في رأيك دور المنظمات داخل المغرب وخارجه في حالة مثل هذه؟ ما هي مزايا   .2
تدخلها؟ ما هي العواقب السلبية؟

 
 

  
 
 

لماذا تمت مصادرة متجر مراد منه؟  .1

 
 

  
 
 

ماذا كان دور الصحافة؟  .3

 
 

  
 
 

هل هناك مشكلة في سوق جملة الخضر والفاكهة في الدار البيضاء؟ برجاء توضيح   .2
لماذا أو لم ال؟

 
 

  
 
 

قصة مراد
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األسئلة: المغرب
ماذا كانت نتائج إحالة القضية إلى ترانسبرانسي المغرب؟  .1

 
 

  
 
 

لماذا يعد قانون الحصول على المعلومات مهمًا؟  .2

 
 

  
 
 

ماذا كان رد فعل القضاء إزاء المقاالت التي نشرت في صحف أجنبية؟  .2

 
 

  
 
 

لماذا تم القبض على شكيب؟  .1

 
 

  
 
 

ماذا كان دور جائزة نزاهة ترانسبرانسي المغرب؟ لماذا في رأيك كانت هناك معوقات   .4
في منح الجائزة؟

 
 

  
 
 

كيف كان يمكن أن يؤثر تفعيل حق المواطن في المعلومات على مجريات هذه   .3
القضية؟

 
 

  
 
 

قصة شكيب
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األسئلة: المغرب
ماذا كان دور المنظمات الدولية والمجتمع المدني العالمي في قضية شكيب؟  .5

 
 

  
 
 

كيف يمكن دفع المواطنين للسعي للحصول على حقهم في الحصول على المعلومات   .3
وسط هذه الحالة من الفتور والالمباالة؟

 
 

  
 
 

لماذا قانون الحصول على المعلومات المغربي مهم؟  .2

 
 

  
 
 

هل لديك أحالم حول مكافحة الفساد في بلدك؟ إذا كان لديك فما هي؟ كيف يمكنك   .4
تحقيقها؟

 
 

  
 
 

ماذا يتوجب على مراكز المناصرة والمشورة القانونية التابعة لمؤسسة ترانسبرانسي   .1
المغرب أن تتصدى له؟

 
 

  
 
 

دعوة للتحرك

 لخص المناقشة
 في صورة نتائج أساسية 
مستفادة وخصوصيات 
الموقف في دولتك قبل 
االنتقال إلى نقاط التعلم 

األساسية.

http://transparency.org


 النشاط الثاني:
مناقشة المجموعات الصغيرة

نوصي بها للمجموعات الصغيرة التي ليست لديها أدوات للعرض

هذا النشاط مصمم لدفع الطالب للتفكير في مثال محدد ومناقشته، يلقي الضوء على 
اآلثار السلبية للفساد وعدم توفر الحصول على المعلومات. الهدف هو دفعهم لتوليد 

األفكار حول الحلول المحتملة.
إذا أمكن، قّسم فصلك إلى مجموعات من ستة أفراد. إذا كان فصلك صغيرا، قد ال 

يتسنى لك هذا - المهم هو أن يتم تصغير المجموعات قدر اإلمكان. وعلى السبورة أو 
على الورق الذي ستوزعه، اعرض النشاط التالي.

 1ـ النشاط ٢:
مناقشة المجموعات الصغيرة

٢ـ نقاط التعلم األساسية

٣ـ إحداث فارق

http://transparency.org


 مناقشة المجموعات
الصغيرة األولى

 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  

سيناريو
عندك ثالث أشقاء/شقيقات. مات والدك قبل عام وترك شركاته لك ولألشقاء/

الشقيقات. عندما اطلعت على المستندات المصرفية على مدار الشهور الماضية، 
الحظت أدلة على أن أشقائك/شقيقاتك استخدموا أموال الشركة في أمور خاصة 

في حين أن الشركة مملوكة لألشقاء/الشقيقات مجتمعين. سألت أشقائك/
شقيقاتك الذين أنكروا ارتكاب أي مخالفة وهددوك. دفعك هذا لالرتياب فقررت 
أن ترفع الموضوع للمحكمة المحلية ورفع محاميك قضية. مر شهران دون أي 

رد. قررت رفع القضية إلى محكمة استئناف/أعلى درجة. مرة أخرى مرت شهور 
دون أي رد.

ماذا ستفعل؟ )ادفع الطلبة للمناقشة لعدة دقائق مع تدوين األفكار األساسية أدناه(  .1

http://transparency.org


 مناقشة المجموعات
الصغيرة الثانية

سيناريو

1 السيناريو يستند إلى قضية حقيقية قدمت لمركز المشورة القانونية بشأن مكافحة الفساد في منظمة ترانسبرانسي 

المغرب )رابط http://www.transparencymaroc.ma/ar/projet-2.html) لمزيد من المعلومات عن الحصول 
على المعلومات في القضاء المغربي: ):Link to p. 32 of it belongs to you المعلومات العمومية في المغرب(.

اكتشفت من خالل صديق أن بعد رفعك لقضيتك بقليل لمحكمة االستئناف شرب 
أحد أشقائك/شقيقاتك قهوة مع القاضي رئيس محكمة االستئناف. قررت أن ترفع 

الشكوى إلى قاضي تحقيق وادعيت أن أشقائك/شقيقاتك البد وأنهم أثروا على 
القاضي أو رشوه. كما قررت أن تقاضي األشقاء/الشقيقات بتهمة التزوير واالحتيال 

والسرقة واستغالل أموال مشتركة. تم حفظ قضيتك دون إبداء سبب معقول.1

ما هو شعورك؟  .1

ماذا بوسعك أن تفعل؟ ما هي حقوقك؟  .2

ما نوع القوانين أو اإلجراءات التي تحتاجها لمنع هذا الموقف من الحدوث أو لمساءلة   .2
أعضاء القضاء المتورطين؟ )اترك الطالب يناقشون لعدة دقائق مع تدوين األفكار 

األساسية أدناه.(
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

استدع طالبك مرة أخرى إلى مقاعدهم كما كانوا جالسين من قبل لمناقشة 
القاعة بأكملها. ابدأ بسؤالهم أن يفكروا في النشاط.

- كيف جعلهم يشعرون؟

- ما الحلول التي توصلوا إليها لمنع تكرر الموقف في المستقبل؟

دّون ردودهم على السبورة وقم باإلشارة إليها في المناقشة التالية حول نقاط 
التعلم األساسية.

متروك للتفكير: للحصول على مجموعة من القصص الحقيقية حول الفساد 
 والحق في الحصول على المعلومات في شتى أنحاء العالم، انظر:

/http://www.transparency.org/news/stories إطالع الطالب في القاعة على 

هذه القصص طريقة جيدة لتحريك وبدء الحوار.

http://www.transparencymaroc.ma/ar/projet-2.html
http://www.transparency.org/news/stories
http://transparency.org


 النشاط الثالث:
تقّمص األدوار

نوصي به للمجموعات األكبر التي ليست لديها أدوات للعرض 
البصري.

يستعين هذا النشاط بمثال من قطاع الصحة إلشراك الطالب في 
نشاط تقمص أدوار لكي يشعروا بآثار مشكالت الحق في الحصول على 

المعلومات. يجب أن يتم النشاط في مجموعات من خمسة طالب 
إذا أمكن. كل طالب يتولى أحد األدوار ولكل دور تعليمات مختلفة 

يجب أال يعرفها مسبقًا اآلخرون. اطلب من الطالب أن يقرأ كل منهم 
تعليمات دوره - وهي مختلفة بحسب دور كل طالب - ثم اعطهم 

عشر دقائق لتمثيل السيناريو.

1ـ النشاط ٣: تقّمص األدوار

٢ـ نقاط التعلم األساسية

٣ـ إحداث فارق

الشخصيات:

http://transparency.org


تقمص األدوار

 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  

الشخصية: الطبيب

سيناريو

هذا النشاط هو عبارة عن تقّمص أدوار. أمامك عشر دقائق لتمثيل الموقف مع أعضاء 
مجموعتك. لكل منكم دور مختلف وأهداف مختلفة. تأكد من االنتباه لما يحاول كل 

شخص من األشخاص تحقيقه وكذلك احتياجاتك الخاصة كما يمليها الدور.

ماذا ستفعل؟  .1

تخرجت للتو في كلية الطب وبدأت أول عمل تباشره في مستشفى. عندك 
طفلين وأم مريضة وألنه مستشفى حكومي، فأنت تتقاضى راتبًا ضئياًل للغاية. 

جاء صبي يبلغ من العمر 11 عامًا من منطقة شعبية فقيرة قريبة إلى المستشفى 
قبل ثالثة أيام مصاب بكسر في ذراعه وارتجاج في المخ. أنت تتقاضى معظم 

الوقت مبالغ مالية صغيرة - بقشيش - من المرضى أو عائالتهم، من أجل عالج 
المرضى. نظراً لراتبك المتدني، أصبحت تعتمد على هذه المبالغ المقدمة لك. ال 
الصبي وال أسرته عرضا عليك أي مبالغ ونظراً لعدد المرضى الكبير قررت إخراج 
الصبي من المستشفى، رغم أنك كنت قلقًا حول أعراض االرتجاج الظاهرة عليه. 

بعد يومين عاد الصبي وأمه للمستشفى. يبدو أن حاله يتدهور. حتى رغم أنه 
لم يعرض بقشيشًا، فقد طلبت من المشرف إدخال المريض وإجراء االختبارات 

الضرورية لعالج ذراعه ولضمان أنه بخير. يسألك المشرف لماذا هذا المريض مهم. 
تغضب وتذكر مشرفك بأنك أقسمت قسم األطباء وعملك في مستشفى حكومي 
يلزمك بمساعدة المحتاجين. ينظر إليك المشرف ويقول: يا دكتور، انظر حولك. 

عندنا مرضى أكثر مما يمكننا أن نخدم وقد تجاوزنا كوتة هذا الشهر الخاصة 

بعدد المرضى في العالج المجاني. ال تنس أن موعد تقييمك قد اقترب وهناك 
أطباء شبان آخرين يريدون منصبك. تفكر في كلماته، وفي المريض، وفي أسرتك، 

وأنت تحضر التخاذ قرارك حول ماذا تفعل.

http://transparency.org


تقمص األدوار

 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  

الشخصية: المريض

سيناريو

هذا النشاط هو عبارة عن تقّمص أدوار. أمامك عشر دقائق لتمثيل الموقف مع أعضاء 
مجموعتك. لكل منكم دور مختلف وأهداف مختلفة. تأكد من االنتباه لما يحاول كل 

شخص من األشخاص تحقيقه وكذلك احتياجاتك الخاصة كما يمليها الدور.

ماذا ستفعل؟  .1

أنت صبي يبلغ من العمر 11 عامًا وتعيش مع أمك وست أشقاء/شقيقات في 
منطقة فقيرة من المدينة. قبل ثالثة أيام سقطت وكسرت ذراعك وصدمت رأسك 
بقوة شديدة، مما أدى إلى ارتجاج في المخ. في دستور دولتك، هناك التزام على 

الدولة بضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية وتوفير الرعاية الصحية بالمجان 
لغير القادرين على ثمنها. بعد كسرك لذراعك مباشرة، أخذتك أمك إلى المستشفى 
لكن لم تعرض على الطبيب أي مبالغ إضافية ألنكم ال يمكنكم تحمل دفع هذه 
النقود. قيل لك أن إصابتك ليست خطيرة، وأن هناك مرضى كثيرين قبلك وعليك 
أن تعود للبيت. وأنت تنتظر في البيت، يتدهور حال ذراعك، وتشعر بألم ممض 
وتشعر بالدوار. يبدأ المكان الذي سقطت عليه برأسك في النبض باأللم. ال تريد 
أن تقلق أمك، لكنها بعد يومين تصر األم على أن تعود للمستشفى وأنت توافق. 

أنت خائف من أن يقال لك مرة أخرى أن تعود للبيت وقلق ألن ليس لديك 
بقشيش تعرضه.

http://transparency.org


تقمص األدوار

 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  

الشخصية: والدة المريض

سيناريو

هذا النشاط هو عبارة عن تقّمص أدوار. أمامك عشر دقائق لتمثيل الموقف مع أعضاء 
مجموعتك. لكل منكم دور مختلف وأهداف مختلفة. تأكد من االنتباه لما يحاول كل 

شخص من األشخاص تحقيقه وكذلك احتياجاتك الخاصة كما يمليها الدور.

ماذا ستفعلين؟  .1

أنت أم لسبعة أطفال، تعيشون في منطقة فقيرة بمدينتك. مات زوجك قبل 
عامين وأنت تربين العائلة وحدك، بمساعدات من الحين لآلخر من أقارب. قبل 
ثالثة أيام ابنك البالغ من العمر 11 عامًا سقط وكسر ذراعه، وصدم رأسه صدمة 

قوية. تأخذينه إلى المستشفى المحلي. تعرفين أنه من المتوقع أن يعرض 
المرضى على األطباء أموااًل إضافية )بقشيش( لكن ال يمكنك دفع هذا المبلغ 

فال تقولين أي شيء. يقال لك أن المرضى كثيرين وأن عليك العودة لبيتك. 
في دستور بلدك، على الدولة التزام بضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية 

وأن الرعاية الصحية بالمجان لغير القادرين على تحمل ثمنها. في الوقت نفسه، 
تعرفين أن عرض الرشوة هو السبيل الوحيد للحصول على الرعاية الطبية. يمر 
يومان ويتدهور وضع ابنك وهو يعاني من ألم ممض. تعودين إلى المستشفى 

وتنتظرين مرة أخرى، أماًل في عرضه على الطبيب ورغبة في إجراء الفحوصات 
الالزمة لضمان أنه بخير. تجلبين معك النقود الخاصة ببقالة األسبوع القادم 

وتفكرين في عرضها على الطبيب كرشوة. تخشين على ابنك وتشعرين بالقلق 
على طعام أسرتك إذا أعطيت الرشوة للطبيب بالفعل.

http://transparency.org


تقمص األدوار

 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  

الشخصية: المشرف اإلداري بالمستشفى

سيناريو

هذا النشاط هو عبارة عن تقّمص أدوار. أمامك عشر دقائق لتمثيل الموقف مع أعضاء 
مجموعتك. لكل منكم دور مختلف وأهداف مختلفة. تأكد من االنتباه لما يحاول كل 

شخص من األشخاص تحقيقه وكذلك احتياجاتك الخاصة كما يمليها الدور.

ماذا ستفعل؟  .1

أنت مشرف إداري في مستشفى محلي ومسؤول عن ضمان إدارة العمل بشكل 
سلس، وضمان رعاية المرضى، وخدمة المحتاجين بالمجان. كما أنك مسؤول عن 
عالقة المستشفى بوزارة الصحة،  وهو أمر صعب ألن الوزارة ليس لديها التمويل 
الكافي وتطلب منك باستمرار تقليص عدد المرضى الذين تتم خدمتهم بالمجان. 

في دستور بلدك، على الدولة التزام بضمان الرعاية الصحية للمواطنين والرعاية 
الصحية المجانية لمن ال يمكنهم دفع ثمنها. أحد األطباء الشبان لديك يخبرك 
بحالة صبي يبلغ من العمر 11 عامًا من منطقة شعبية قريبة كسر ذراعه. تخبر 

الطبيب أن يقول للمريض وأمه أن يعودا للبيت ألنك تجاوزت بالفعل كوتة الشهر 
الخاصة بالحاالت المجانية وألن األسرة لم تعرض بقشيشًا، كما جرى العرف. يعود 
المريض وأمه بعد يومين، يبدو أن حالة الصبي قد تدهورت. يطلب الطبيب إذنك 
بإدخال الصبي وإجراء الفحوصات رغم أنه لم يعرض نقوداً. تذكر الطبيب بالكوتة 
وبأن تقييمه اقترب لكن تفكر أن هذا الصبي قد يكون ابنك أنت البالغ من العمر 

11 عامًا. تعرف أن الوزارة ستحاسبك على تجاوز الكوتة، لكنك أيضًا تعرف أنها 
ستغض الطرف إذا حصلت على رشوة صغيرة من أسرة المريض يمكنك أن تمرر 

جزء منها للعاملين لضمان عدم إدخال العاملين للمريض في السجل الرسمي 
للمستشفى.

http://transparency.org


تقمص األدوار

 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  

الشخصية: المسؤول الكبير بوزارة الصحة

سيناريو

هذا النشاط هو عبارة عن تقّمص أدوار. أمامك عشر دقائق لتمثيل الموقف مع أعضاء 
مجموعتك. لكل منكم دور مختلف وأهداف مختلفة. تأكد من االنتباه لما يحاول كل 

شخص من األشخاص تحقيقه وكذلك احتياجاتك الخاصة كما يمليها الدور.

ماذا ستفعل؟  .1

أنت مسؤول كبير بوزارة الصحة، تحت الوزير مباشرة، ومسؤول عن إدارة أكبر 
المستشفيات في بلدك. في دستور بلدك، تلتزم الدولة بضمان حق المواطنين 

في الرعاية الصحية وتوفير الرعاية الصحية بالمجان لغير القادرين. تضررت 
دولتك بشدة جراء األزمة االقتصادية ولدى وزارتك نقود قليلة للغاية متبقية من 
الميزانية حتى نهاية العام. أوضح الوزير أن مهمتك هي إبقاء النفقات في حدها 

األدنى وتقليل عدد المرضى الذين يتلقون الخدمة. في حين أنك نفسك نشأت في 
منطقة فقيرة فأنت راغب في إرضاء الوزير الذي تعرف أنه سيتقاعد قريبًا وأنك قد 
تعّين بعده وزيرا. تبدأ في تشجيع مستشفياتك على إبقاء المرضى الذين تخدمهم 
خارج سجالت المستشفى لضمان الوفاء بالكوتة الشهرية، لكن يتم تجاوز الكوتة 

دائمًا وتعرف أن وزيرك سيكون مستاًء في االجتماع التالي بعد االطالع على 
اإلحصاءات األخيرة.

http://transparency.org


هذا القسم يحتوي على معلومات خلفية ألجلك، لكي تعرضها على 
الطالب حول الحق في الحصول على المعلومات. ورغم أنها مصممة 

لتوصيلها في صيغة محاضرة، يفضل أن تحاول دمجها بأكبر قدر من 
التفاعل مع الطالب.

اكتب الجملة التالية على السبورة واقرأها بصوت مسموع واسأل الطالب ما رأيهم:

»لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق 
حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفى التماس األنباء واألفكار 

وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود«.

- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 1949، المادة 19

نقاط التعلم األساسية
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بعد استخالص بعض اإلجابات القليلة من الطالب ومنهم من قد يختلفون مع 
العبارة، تحدث عن السياق التاريخي للموضوع. استخدم نقاط الحديث التالية 

لتوضيح من أين يأتي الحق في الحصول على المعلومات: 

باإلضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فإن الحق في الحصول على المعلومات   •
كان ضمن مواثيق عديدة أساسية متعلقة بحقوق اإلنسان منها العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 
والميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

ورد في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان أن: 
»يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير 
وكذلك الحق في استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى 

اآلخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية«.

لكن ما هو بالضبط معنى الحق في الحصول على 
المعلومات؟ 

ذكرت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، فإن حق الحصول على المعلومات عهدة الهيئات العمومية يتطلب 
أن تنشر الدول األطراف استباقًا المعلومات الخاصة بالمصلحة العامة وضمان التمكين 
السهل والفوري والفعال والعملي من الحصول على المعلومات، وتنفيذ التدابير الالزمة 

)مثل قانون للحصول على المعلومات( والتعامل مع طلبات المعلومات في الوقت 
المناسب، وضمان أال تمثل الرسوم عائقًا غير معقواًل للحصول على المعلومات، وإبداء 

أسباب للرفض إذا ُرفضت الطلبات، وتوفير إمكانية الطعن على الرفض. 

واآلن لنعد إلى توضيح سياق المنطقة:
جميع دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقريبًا صّدقت على واحد أو أكثر من   •

المعايير الدولية التي تلزمها بتنفيذ الحق في الحصول على المعلومات.

كل من الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا   »
وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا وتونس واليمن صدقت على 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كل من الجزائر والبحرين 
واألردن ولبنان وليبيا وفلسطين وقطر والسعودية وسوريا وتونس واإلمارات 

واليمن صدقت على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

قد ال يفهم طالبك ما يعنيه التصديق على اتفاق. التصديق على االتفاقية أو   »
المعاهدة يعني أن الدولة توافق على المستوى الدولي على االلتزام بالقواعد 

المشمولة بالمعاهدة أو االتفاقية. هذا يعني عادة أن عليها ضمان اتساق 
القوانين والسياسات الوطنية مع مقتضيات االتفاقية.1

اطرح السؤال التالي على الطالب: النشاط األول يستند إلى مثال حقيقي من   »
المغرب. هل تعتقد أن المشتكي في هذه القضية )أنت( انتهكت حقوقه؟ لماذا 

أو لم ال؟ إذا كانت قد انتهكت حقوقه، كيف يمكن أن يحدث هذا في حين 
صدق المغرب على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
وعلى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان؟ إذا كنت قد استخدمت النشاط الثاني، 

اطرح األسئلة التالية على الطالب بناء على السيناريو الخاص بالمريض. إذا 
كنت استخدمت النشاط الثالث، استق مثااًل من األفالم التي عرضتها. المهم 

هو دفع الطالب للتفكير في كيفية/أسباب وجود قوانين مصممة لكفالة الحق 
في الحصول على المعلومات وكيف ال ُتنفذ أحيانًا. شجع الطالب على العصف 

الذهني حول كيف يمكن إنفاذ القوانين بشكل أفضل.

http://www.unicef.org/crc/files/Definitions.pdf :1 انظر

http://www.unicef.org/crc/files/Definitions.pdf
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3 الشفافية الدولية )المصدر باإلنجليزية، ص 5(: 

Transparency International, Using the right to information as an anti-corruption tool, 
(Berlin: Transparency International, 2006)

واآلن لنعد إلى األهمية المعروفة للحق في الحصول 
على المعلومات وصلتها بمكافحة الفساد

ابدأ بسؤال الطالب عن سبب أهمية الحصول على المعلومات. سوف تصلك عدة   •
إجابات، تأكد من التركيز على ما يلي:

الحصول على المعلومات من سبل معرفة المواطنين بحقوقهم وتكفل لهم   »
القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى معلومات. دون هذا الوعي أو 
عندما ُيحرم المواطن من الحق في المعرفة، يصبح من الصعب للغاية على 

الجمهور مساءلة صناع القرار أو المؤسسات.3

التنفيذ الفعال لقوانين الحق في الحصول على المعلومات ال غنى عنه على   »
مسار مكافحة الفساد، ال سيما ألن الفساد يحدث دائمًا في السر. فضاًل عن 
ذلك، دون انتشار الحصول على المعلومات، فإن من يتولون مناصب متميزة/

لديهم معلومات ليست لدى غيرهم، يمكنهم أن يسعوا للحصول على رشاوى 
من الساعين لمعرفة المعلومات - وهو ما يعد من أشكال الفساد.

اسأل طالبك عن تعريفهم للفساد. ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة بما أن مختلف   •
الدول والمجتمعات تعرف الفساد بصيغ مختلفة. المهم هنا هو أن تسأل الطالب 
عن سبب تعريفهم للفساد كما عرفوه وأن توضح آثار الفساد. بالنسبة للشفافية 

الدولية فإن تعريف الفساد هو: إساءة استخدام السلطة لتحقيق كسب خاص.

لدى الوصول لهذه النقطة من الدرس، يكون طالبك قد فهموا ما هو حق الحصول على 
المعلومات، ومن أين جاء، وكيف ُينفذ )أو ال ينفذ(، وما هي آثار عدم توفر الحصول على 

المعلومات.

 المبادئ العشرة من أجل قوانين فعالة لحق 
الحصول على المعلومات

لكل فرد الحق دون تمييز في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات   .1
العمومية.

البد أن تكون عملية تقديم الطلبات بسيطة ومجانية. يمكن إرسال الطلبات بالبريد أو   .2
البريد اإللكتروني أو الفاكس أو ُتسلم باليد، أو ُتطَرح األسئلة شفهيًا.

ال توجد حاجة إلى تبرير الحاجة إلى المعلومات أو ما سيتم استخدامها فيه.  .3

على المسؤولين العموميين التزام بمساعدة مقدمي الطلبات في تحضير الطلب أو   .4
التعرف على الجهة العامة التي ُيرسل الطلب إليها.

البد أن تكون الردود سريعة في موعد أقصاه 15 يوم عمل.  .5

يمكن الحصول على المعلومات في نسخة ورقية أو إلكترونيًا ويمكن االطالع على   .6
أصول المستندات.

االطالع على أصول المستندات مجاني دائمًا. الرسوم الوحيدة التي يمكن فرضها هي رسوم   .7
النسخ أو نسخ مواد على قرص مدمج )سي دي أو دي في دي( أو في أي قالب آخر.

يجب أن تكون جميع المعلومات من حيث المبدأ قابلة للحصول عليها، مع وجود   .8
استثناءات محدودة. يجب تبرير أي رفض من واقع االستثناءات.

يجب أن ُيتاح لكل فرد الحق في الطعن على الرفض أو الصمت اإلداري إزاء الطلب   .9
بالمعلومات أمام جهة مستقلة وأمام المحكمة.

10. يجب أن توفر المؤسسات العمومية تلقائيًا المعلومات األساسية عن هيكلها وأعمالها 
وميزانيتها وأنشطتها.

بالنسبة للطالب المتقدمين أو المهتمين تحديداً باألطر القانونية الخاصة بقوانين 
الحصول على المعلومات، يمكن التفكير في تعريفهم بمبادئ أكسيس إنفو أوروبا العشرة 

الخاصة بالقوانين الفعالة للحصول على المعلومات المذكورة أدناه )تقرير أكسيس إنفو 
قبرص وتوصياته، 2011، ص 36(. عند المناقشة مع الطالب، تأكد من أن تسألهم كيف 
يمكن تنفيذ هذه المبادئ في دولتك، وما هي العقبات على طريق التنفيذ التي قد تظهر 

ومن الرابح ومن الخاسر من التنفيذ.
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إحداث فارق
كيف تشرك طالبك 

في إحداث فارق على 
المستوى المحلي

بناء على المدة المتبقية، يمكن استخدام أحد أو 
كل من الخيارين التاليين المعروضين تفصياًل أدناه. 

دراسات حالة أو الدليل العملي. األساس في هذا 
الجزء من الدرس هو تمكين الطالب بحيث يشعرون 

بأنهم قادرون على إحداث فارق.

نقترح أن تختار أحد األنشطة الثالثة التالية، بناء على 
حجم مجموعتك والمعدات التكنولوجية المتوفرة 

بحيث تبدأ بأحدها الدرس.

1ـ أنشطة مقترحة

٢ـ نقاط التعلم األساسية

٣ـ إحداث فارق
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دراسات حالة

مجالس الظل الشبابية في لبنان
إن الهدف من مشروع مشاركة هو إشراك المواطنين في جهود المناصرة من أجل 

مؤسسات حكومية سريعة االستجابة وشفافة وخاضعة للمساءلة في لبنان. يدير المشروع 

نشطاء لبنانيون شبان بالتعاون مع جمعية الشفافية اللبنانية. يتكون المشروع من 15 

مجلس ظل شبابيًا منتخبة بشكل ديمقراطي، وتراقب هذه المجالس وتراجع ميزانيات 

البلديات وتشرف على مشروعات التنمية المحلية، بما يعني أنها تتولى دور الوسيط بين 

المحلية. ومجتمعاتها   البلدية 

للمزيد من المعلومات عن مشاركة انظر<<

هذا الخيار يقدم أمثلة لشباب في دول أخرى يكافحون الفساد ويعملون 
بشكل مباشر أو غير مباشر على الحق في الحصول على المعلومات. قم 

بوصف األمثلة بطريقتك الخاصة - وكلما أمكن - يمكن استعراض المواقع 
أو األدوات التفاعلية المذكورة.

http://voices-against-corruption.ning.com/profiles/blogs/5761210:BlogPost:69396
http://voices-against-corruption.ning.com/profiles/blogs/5761210:BlogPost:69396
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دراسات حالة
الفساد في أوساط مسؤولي الحكومات المحلية في 

الهند
موقع Shudhify الذي أسسه سريكار غوالبالي )19 عامًا( يحاول تقليص الفساد في 

أوساط مسؤولي الحكومات المحلية، من خالل استطالع رأي المواطنين بشأن توفير 

المؤسسات الحكومية للخدمات العامة )ما تعرض له المواطنون أنفسهم( على المستوى 

المحلي. في أثناء تلقي األفراد للخدمات الحكومية، يتم استطالع رأيهم وجهًا لوجه 

أو من خالل الرسائل النصية ألخذ معلومات عن تجاربهم مع الحصول على الخدمات. 

يتم جمع البيانات لتشكيل قاعدة بيانات على هيئة خريطة، تفرق حسب المنطقة بين 

ارتفاع وانخفاض معدالت الفساد داخل زمام المدينة أو المقاطعة. تسمح خريطة البيانات 

لمنظمات المجتمع المدني مثل Shudhify بإخضاع المسؤولين المحليين للمساءلة.

>>Shudhify.org :الموقع

إشراك الشباب في مكافحة الفساد في بنغالدش
CINAO إلى حشد الشباب للتحرك لمكافحة الفساد.  تهدف مؤسسة »الفساد ليس خياراً 

هذه المؤسسة التي أسستها شريقة حبيب البالغة من العمر 20 عامًا تستند إلى موقع 

يمكن الشباب من الحصول على معلومات حول الفساد، وكتابة ونشر التدوينات ومقاطع 

الفيديو بآرائهم وأفكارهم وتجاربهم، ويوفر معلومات حول الفعاليات التي يعبر فيها 

شباب بنغالدش عن آرائه. كما يوفر منصة للشباب للتعهد بقسم ضد الفساد. سيناو التي 

ُأسست في عام 2012 وصلت بالفعل إلى آالف الشباب في بنغالدش.

CINAO على اليوتيوب: فيديو 1 <<

التعليم والشفافية في الفلبين
يعد قطاع التعليم مجااًل آخر حيث الحصول على المعلومات عملية مهمة، فاآلباء بحاجة 

لمعرفة أن المعلمين يرتادون المدرسة، وأن أطفالهم يحصلون على الكتب المدرسية، 

وأن الرشوة والفساد قد توقفا. checkmyschool.org هو موقع من إنشاء جيسيل 

سينسورو )22 عامًا وقت التأسيس( وفريق من مجموعة من الشبان اآلخرين، يوفر 

الموقع منصة تسمح للناس بتعقب الخدمات والمرافق المتوفرة في المدارس العامة 

في شتى أنحاء الفلبين. باستخدام اإلنترنت وخدمة الرسائل النصية، يوفر الموقع 

للمستخدمين أداة لتقييم السبل األفضل لتخصيص الموارد بنظام التعليم في الفلبين. 

My School على اليوتيوب: فيديو 1 <<     فيديو 2 << 

http://www.shudhify.org
http://www.shudhify.org
http://www.youtube.com/watch?v=Urv7GuR6rNY
http://www.youtube.com/watch?v=Urv7GuR6rNY
http://www.checkmyschool.org
http://www.youtube.com/watch?v=RyRN1p5JOvk
http://www.youtube.com/watch?v=RyRN1p5JOvk
http://www.youtube.com/watch?v=y2HAeePMKOI
http://www.youtube.com/watch?v=y2HAeePMKOI
http://transparency.org


دليل عملي
التالي هو دليل تفصيلي خطوة بخطوة لطالبك من 

أجل إنشاء مشروعات تكافح الفساد وتعزز الحصول 
على المعلومات. الستعراضها تفصياًل تحتاج لساعة 

إلى ساعتين من وقت التدريس. يمكن تكليف 
الطالب بها كواجب منزلي على مدار عدة دروس/

محاضرات. يمكن إجراء هذه العملية في مجموعات 
صغيرة أو يتوالها الطالب بشكل فردي.

٢. الخطة1. الرؤية

5. انظر إلى الخلف وتأمل 4. تجاوز العقبات٣. البدء
ما حدث وتعلم

http://transparency.org


X

X

1. الرؤية
قررت أن تحدث فارق في مجتمعك؛ تريد أن تكافح الفساد وتعزز حق 

الحصول على المعلومات، إذن من أين تبدأ؟ 

أ. في أي قطاع تريد أن تكافح الفساد؟
الفساد يظهر في كافة األشكال والقوالب واألحجام ويمكن أن تجده في مختلف مناطق العالم. 

كيف/أين ترى الفساد في بلدك؟ أين ترى مساسًا بحق الحصول على المعلومات؟ 

 معرفتك أي
 قطاع تريد التصدي 
فيه للفساد تساعدك 

في توجيه حملتك. إنها 
عملية بسيطة لكنها 

ضرورية.

مختلف القطاعات في مجتمعك 
ضع عالمة على القطاع)ات( الذي تريد أن تتصدى فيه للفساد و/أو تعزز 

حق الحصول على المعلومات

األحزاب السياسية

المسؤولون العموميون/الموظفون بالخدمة المدنية

البرلمان/الجهة التشريعية

قطاع األعمال/القطاع الخاص

القضاء

اإلعالم

قطاع التعليم

منظمات المجتمع المدني

الجيش

الشرطة

الهيئة الدينية

الخدمات الطبية

أخرى )اذكرها(

مثال:

http://transparency.org


 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب. بّسط المجال الذي تريد أن تركز مشروعك عليه
بعد التعرف على مجال الفساد الذي تريد التصدي له يجب أن تسأل نفسك خمسة 

أسئلة: ما هو، أين، ما هي، َمن، لماذا.

ما هو القطاع الذي به فساد؟

مثال: قطاع التعليم

أين المشكلة؟

مثال: المعلمون في مدرستي ونظام 
منح الدرجات

ما هي المشكلة؟

مثال: المعلمون يقبلون الرشاوى 
إلنجاح الطالب.

لماذا توجد مشكلة؟

مثال: الطالب ال يحصلون على 
الدرجات المستحقة ألنهم ال يقدمون 

رشاوى للمعلمين، في حين أن 
الطالب الذين يرشون المعلمين 

يحصلون على درجات ما كانوا 
ليحققوها لوال دفع الرشاوى.

َمن الفاسد؟

مثال: المعلمون وكذا الطالب الذين 
 يدفعون الرشاوى.

 هل هو مسؤول
 واحد أم أن السلطات 

بشكل عام فاسدة؟ ما هو 
دورها في القطاع؟ من 

المهم للغاية أن تميز هنا 
ألن عليك معرفة السلطة 
الحقيقية لهذا الشخص/ 

المجموعة.

http://transparency.org


 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  

ج. ما هي رؤيتك؟ 
اآلن أنت قررت العمل على منطقة/قطاع تود أن تكافح فيه الفساد. اترك العنان 

لخيالك! تصور رؤية لمشروعك: 

1.  تكون من جملة أو جملتين.
2.  واضحة ومفهومة لك ولآلخرين.

3.  لها أساس من الواقع وقابلة للتحقيق.

4.  توفر رؤية لكيف تريد أن تغير األمور.
5.  قوامها شيء أنت مهتم به وتحب العمل عليه.

اكتب رؤيتك!

مثال: أود أن أقضي على الفساد في قطاع التعليم على مستوى الدولة. يجب أال يحصل الطالب 
على درجاتهم بموجب الرشوة التي يدفعونها أو بسبب انتماءاتهم السياسية أو ألي سبب آخر غير 

استحقاقهم األكاديمي.

http://transparency.org


 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

د. ما هي أهدافك؟ 
كما يقول المثل: »األهداف تحرك والرؤية ُتلهم«. يجب أن تضع لنفسك عدة أهداف 

ترمي إلى تحقيق رؤيتك. كن متواضعًا في تحديدها؛ ال تبدأ باألهداف الطموحة 
بشكل متجاوز أو التي تؤدي بك إلى اإلخفاق، فهذا قد يؤدي إلى إحباطك فيما بعد. 

النجاحات المتحققة على مراحل تعزز إحساسك بالقيادة وتمكنك منها. الفكرة وراء هذا 
القول أنه ما إن تحقق هدفًا واحداً، حتى تشعر بالرغبة في تحقيق الهدف التالي، وفي 

النهاية تتحول رؤيتك إلى واقع. 

عندما تحدد مجموعة أهداف، عليك وضع مؤشرات لقياس تحقق األهداف عليها. 
يمكن أن يكون وضع المؤشرات صعبًا، لكنه مهم للغاية. فّكر في أشياء يمكنك قياسها 

على الطريق، مثل تحقق أنشطة، أو ناس وصلت إليهم، أو طريقة لقياس المردود، 
إلخ. هذا يعطي لمشروعك مصداقية ويعد أداة ُمحرِّكة للنشطاء الزمالء. كما يعد أداة 

تحاسب بها نفسك على ما تحاول إنجازه.

ضع خريطة زمنية ألهدافك. ابدأ بالعمل على هذه الخريطة الزمنية لتضمن أن 
مشروعك ال يتحول إلى حالة من الركود. حاسب نفسك وفريقك على المواعيد النهائية 

التي وضعتها. كن واقعيًا في الخريطة الزمنية، تأكد من أن يتاح لك الوقت الكافي 
لتحقيق كل هدف من األهداف.

هـ. االنتقال إلى تحقيق رؤيتك
بعد أن اخترت نقطة البدء - المجال الذي تريد أن تكافح فيه الفساد - ونقطة النهاية - 

وهي رؤيتك - الخطوة التالية هي معرفة كيف تصل من خط البداية إلى نقطة النهاية.

ماذا يتعين عليك فعله؟

1.  الخطة
2.  البدء

3.  تجاوز العقبات
4.  النظر إلى الخلف وتأمل ما حدث والتعلم مثال: هدف - التوعية بالفساد في فصل )قاعة درس( واحد. الوقت الالزم لتحقيق الهدف: أسبوعان. ثم 

انتقل إلى فصول أخرى وفي النهاية استهدف المدرسة بالكامل في حملة. الوقت الالزم: 6 أسابيع.

عّرف مؤشراتك/كيف تقيس المردود

مثال: الجمهور الذي وصلت إليه من خالل اإلعالم.

مثال: كمية التغطية اإلعالمية المقدرة.

اكتب أهدافك المباشرة وكذلك أهدافك في المستقبل!

http://transparency.org


٢. الخطة
قبل أي عمل يجب أن تكون لديك خطة صلبة. الخطة التي تضم رؤيتك وأهدافك، 
خطة تمكنك من استخدامها في مكافحة الفساد وتعزيز الحصول على المعلومات، 

وتؤدي إلى إحداث فارق. الخطط تؤدي إلى التغيير، إذن أثناء تخطيط حملتك 
عليك أن تفكر في جميع االحتماالت، بغض النظر عن كم تبدو لك عادية أو مكررة. 

الخطة المرنة القابلة للتكييف أساسية لتحقيق النجاح.

فكر في الوضع السياسي الحالي 
في دولتك. تأكد من أنك تعرف 

وتفهم القوانين؛ ما يحق لك 
بموجب القانون وما يعتبر غير 
قانوني. سوف يمكنك هذا من 
اتخاذ قرارات سريعة وملموسة 

احتماالت أن تكون معرقلة 
لخطتك فيما بعد أقل.

http://transparency.org


أ. نظم فريقًا
يصعب لوجستيًا وذهنيًا وماديًا أن تدير مشروعًا فعااًل لمكافحة الفساد وحدك! إذن 

من الطرق الجيدة لتنظيم المشروع تشكيل فريق إدارة، إذا لم تكن قد كونت فريقًا 
بالفعل. كل عضو في الفريق اإلداري يحتاج ألن تكون لديه مهمة ثابتة، يجب أن 

يعرف تمامًا دوره وما يستتبعه وكيف يمكن أن ُيحاسب عليه. هؤالء المديرون يكون 
تحتهم إداريًا أفراد آخرين. يجب أال تضع لنفسك مسؤوليات من بين مسؤوليات 

المهام الموزعة، بما أنك ستتولى تنسيق العملية بالكامل.

المهام/الواجبالقسماالسم

المهام/الواجبالقسماالسم

 مريم
   << يوسف

 التنسيق
   << سكرتارية

رئيس الفريق

 جبريل
    << أديب

   << حسنة

 اإلعالم/االتصاالت
    << شبكات التواصل االجتماعي

   << الصحف
تنظيم التقارير اإلعالمية والتوعية  

 عمر
    << زكي

   << سميرة

 الشؤون القانونية
   << مداوالت وإجراءات المحاكم

ضمان التزام الحملة بالقانون ومسؤولية 
وضع مدونة سلوك للفريق. )مكافحة الفساد 

تبدأ بأن تكون شفافًا وملتزم أخالقيًا في 
منظمتك(.

 نجاح
    << حسن 

   << رنا

 القسم اللوجستي
    << الالفتات

   << المعدات الفنية

تنظيم الفعاليات والمسيرات واالعتصامات، 
إلخ.

 بالل
   << مروة

 المراسالت
   << التنفيذ

يتولى مسؤولية تلقي التقارير من مجهول 
حول الفساد. يتم وضع هذه التقارير في 
ملفات ويتم بحثها لضمان أن المعلومات 

صحيحة وليست مختلقة. هذا ضروري من 
أجل ضمان احتفاظ المشروع بمصداقيته.

الماليةزينب

تنسق التدفق المالي للمشروع بشكل 
شفاف. بالتعاون مع باقي الفريق، فإن من 
يعملون في المالية يضعون ميزانية لتوقع 

النفقات والعائدات. كما يجب أن يتابعوا 
إنفاق مختلف األقسام بحيث ال تنفد 

النقود. وأخيراً، يجب أن يتأكدوا أن جميع 
التعامالت المالية علنية وأن المعلومات 

المالية يسهل االطالع عليها من قبل أي 
طرف مهتم.

ملحوظة: تذكر أن كل حملة فريدة من نوعها مما يعني أن طريقة إعدادك للفريق يجب أن تكون 
متكيفة مع ما تحاول إنجازه.

متروك للتفكير: تعزيز الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد عملية صعبة؛ سوف تحتاج 
إلى تكوين فريق موثوق لن يتخلى عن الجهد المبذول ما إن يجد أن األمور صعبة. تأكد 

من وضع مدونة سلوك في البداية واطلب من فريقك االلتزام بها. إذا ظهرت مشكالت، 
اعتمد على المدونة في المساعدة على جبر الموقف.
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ب. ما هي حلولك المقترحة للمشكلة التي تحاول حلها؟ 
عندما تكافح الفساد، كما هو الحال مع أي شيء آخر، عليك أن تضع يدك على حّل 
ممكن وجاهز من قبل بدء الحملة. تعرف ما هي المشكالت، ولديك فريق لدعمك، 

عليك اآلن أن تستكشف ما تراه حلواًل جيدة وأن تكتبه، من أجل حل المشكلة التي 
تواجهك. من الواضح والمؤكد أن النظام الحالي فيه عيوب تمكن من وقوع الفساد أو 

التسامح معه ومع الممارسات الفاسدة، وتؤدي إلى استمرار الفساد. عليك أن تجد هذه 
العيوب وأن توضحها للجمهور، وربما للسلطات، بما يساعد في دعمك ومنح مشروعك 

المزيد من المصداقية.

الحلالمشكلة

الحلالمشكلة

ال يوجد إشراف كاٍف على 
المدرسين

يجب تدعيم ممارسات المعلمين الخاصة بالتصحيح. 
يمكن االضطالع بهذا من خالل جلب مصححين 

خارجيين لتصحيح االختبارات، وتخصيص أرقام سرية 
للطالب بداًل من أسمائهم، مما يصعب على الممتحنين 

والطالب قبول ودفع الرشاوى للحصول على درجات 
أعلى.

هذا األمر أصعب في تحسينه بما أنه يحتاج لموافقة رواتب المعلمين قليلة للغاية
الناظر أو اإلدارة التعليمية. لكن يمكننا في البداية 
إرسال وفد من نقابة المعلمين )إن كانت موجودة( 

إلدارة التعليم لمناقشة هذا األمر. 

ملحوظة: هذا حل أقرب إلى السطحية في مواجهة 
المشكلة. قد يجدي، لكن لن يعزز ثقافة الشفافية 

والنزاهة. بمعنى أنه إذا كانت الرواتب متدنية وال تزيد 
بشكل دوري، فربما يبدأ المعلمون في قبول الرشاوى 

مرة أخرى.

مثال: 

ملحوظة: تذكر أن تبحث في الحلول البعيدة األجل أيضًا. هذا أمر ال غنى عنه أثناء 
مكافحة الفساد، ال سيما عندما يكون الفساد قد أصبح أمراً عاديًا في مجتمعك. لكي 

تكسب هذه المعركة، قد ال تستغرق أسبوعين أو شهور قليلة لتربحها، بل قد تستغرق 
سنوات. كّيف توقعاتك وتوقعات فريقك على هذا األساس.

دّون المشكالت الكبيرة والمشكالت الصغيرة التي ترى أنها تسهم في وقوع الفساد في 
مجتمعك المحلي. مر على كل من هذه المشكالت وحاول الوصول إلى حلول تشعر 

أنها األفضل لحل المشكالت. مع الوقت سوف تتطور حلولك؛ هذه ليست أكثر من نقطة 
للبداية.
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ج. التمويل
عند نقطة معينة سوف تحتاج حملتك إلى نقود وموارد أخرى لدعم مبادرتك؛ لكن 
تذكر أن بعض حمالت المراقبة قد تتم دون نقود. يمكن أن يكون الحصول على 

النقود من الشركات صعبًا للغاية لصالح مشروع مكافحة فساد، لكن هناك بدائل أخرى 
كثيرة. أعد قائمة بالسبل األفضل للحصول على النقود لمشروعك. بالسبل األفضل 

نقصد األسرع واألكثر استدامة. تأكد من أن أساليب جمع التمويل التي تتبعها قانونية، 
وأن النقود تستخدم بالفعل في مكافحة الفساد وليس في شراء مواد ال لزوم لها. 

مثال: تبرعات من مجهولين - إذا كان القانون يسمح بذلك  •
دعمًا عينيًا )مثال: مواد تحتاجها، ليس نقوداً بالضرورة(  •

المجتمع  •
التبرعات بالمجهود  •

د. تعّرف على أصحاب الشأن والشركاء األساسيين
من أجل بناء شيء قابل لالستدامة، فإن عليك بناء تحالف يشمل المجتمع بأسره 

يتضامن مع حملتك. ابدأ بالتعرف على منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية 
والمنظمات المجتمعية وقيادات المجتمع الذين يمكن أن يدعموك. محاولة العثور 
على أصحاب الشأن والشركاء عملية صعبة. من األمور التي يجب أن تنتبه لها أال 
تصبح حملتك أو مشروعك منتمية إلى حزب سياسي أو ذات صفة شخصية على 

ارتباط بأفراد معينين. يجب أن يكون صوتك مستقاًل عن األحزاب السياسية؛ فأنتم 
مجموعة من المواطنين العاديين الذين يتحركون ضد الفساد ويعززون الحصول على 

المعلومات. ال تفعل ما تفعله للحصول على أصوات. يجب أن يشعر المواطن العادي 
باالرتباط بالمشروع بسبب ما يقدمه ويوفره، وهو مكافحة الفساد، وليس تحقيق 

مكاسب سياسية.

ابحث في أمر أن تربط نفسك بأصحاب الشأن/األفراد داخل القطاع الذي ترغب 
في التصدي للفساد داخله. ليس كل شخص يعمل في القطاع فاسد، لذا فإن ربط 

مصالحك بمصالح األفراد الذين ضد الفساد في القطاع قد يساعد على إحداث تغيير 
إيجابي. سوف يتمكنون من مساعدتك في مشروعك من خالل توجيهك في االتجاهات 
الصحيحة للعثور على حل مستدام وكذا في التعرف على تفاصيل الممارسات الفاسدة 

وكيف يمكن السيطرة عليها بشكل نهائي.

لالطالع على نظرة 
معمقة حول كيفية 

الحصول على 
التمويل انظر إلى 

الدليل العملي

http://www.global-changemakers.net/wp-content/uploads/2012/10/Global-Changemakers-Fundraising-Toolkit-23_Oct.pdf
http://transparency.org


هـ. قم بإعداد حملة/مشروع توعية
حمالت التوعية قد تكون أداة مفيدة لكسب الدعم الشعبي لقضيتك، وهي ضرورية إذا 

اشتمل مشروعك على حشد الناس. كلما زاد الدعم الشعبي المتوفر زادت احتماالت 
التعامل مع حملتك بشكل جاد. وجود حملة فعالة يضمن أن تصل رسالتك إلى 

الجماهير )إذا كان هذا بالفعل ما تتطلبه حملتك(. تأكد من قوة حججك وأن لديك 
األدلة الالزمة واألمثلة التي توضح بها حجتك إلقناع الناس. اإلخفاق في هذا قد يؤدي 

إلى المخاطرة بالحملة بأسرها. كما أن الثقة في حملتك سوف تؤثر على اإلعالم. موقف 
اإلعالم من حملتك مهم للغاية. إن لم تحصل على دعم اإلعالم، فلن يصدقك أغلب 

الناس، ومن ثم تصبح حملتك أقل قدرة على النجاح. انظر إلى حالة اإلعالم المستقل، 
فقد تتمكن من خالله من العثور على مطبوعات أكثر مصداقية تنشر فيها موضوعاتك، 

عما هو الحال بالنسبة لإلعالم العادي، إذا كانت الصحافة العادية متحيزة أو تديرها 
الدولة.

تعرف على الموقف السياسي الحالي في بلدك وافهمه. ابحث في األسئلة من قبيل: 
ما هو الموقف السياسي الحالي في البلد؟ ما مدى حرية الدولة السياسية؟ افهم نظم 
الدولة السياسية والقانونية مما يزيد من مردود مشروعك لدى تنظيمه. يصبح األمر 

أسهل، عندما تتعرف على ما يمكنك فعله وما ال يمكنك فعله، وكذا توقع رد فعل 
الحكومة على ما تبذل من أنشطة. 

لدى تخطيط حملتك الخاصة بالتوعية، سوف تحتاج إلى تحديد االستراتيجية التي 
ستستخدمها لتوصيل رسالتك إلى الجماهير. هناك طيف واسع لالختيار منه. فيما يلي 

قائمة باألنواع الفعالة لحمالت التوعية:

1. الرسائل الناعمة- استخدمها في بداية حملتك، من أجل »زرع النبتة« في عقول 
الناس. احك ما لديك لألصدقاء والعائلة على سبيل االختبار. نشرك لرسالتك بشكل 

شخصي لمعارفك قد يكون فعااًل. 

2. الملصقات - رخيصة الثمن وفعالة في توصيل الرسالة .
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3. االستبيانات العامة - يمكن أن تكون مفيدة في معرفة القطاعات التي تواجه 
الفساد وكذا في تهيئة التوعية. يمكنك أن تركز أسئلتك على موضوع محدد وكذا على 
استخدام االستبيانات في إخضاع صناع القرار للمساءلة. مثال: هل الحظت فساد في 

قطاع التعليم؟ أين؟ 

4. اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي - هناك آالف االحتماالت على 
اإلنترنت يمكنك أن تستغلها لتوصيل رسالتك، كل ما عليك هو العثور على يناسب 

حالتك أكثر. شبكات التواصل االجتماعي أداة قوية للغاية في توصيل األفكار 
واآلراء إلى الجماهير، كما رأينا في الشرق األوسط )أمثلة: سوريا، تونس، مصر، 

ليبيا، إلخ(.

5. اإلعالم - في البلدان التي بها إعالم مستقل ُيرجح أن يتم تناقل رسالتك 
أكثر. إذا كان اإلعالم في بلدك متحيزاً أو خاضعًا للسيطرة، يمكن أن ُيساء تفسير 

ما تقدمه؛ فلدى التواصل مع اإلعالم يجب إذن ضمان أن موضوعاتك سُتروى 
بدقة وأن لديك أدلة على كل ما تّدعيه. أنواع اإلعالم التي يمكن اللجوء إليها: 

الصحف أ. 
التلفزيون ب. 

ج.  اإلذاعة )فعالة بشكل خاص في بعض الدول حيث ال يصل التلفزيون إال لقطاعات 
أقل من اإلذاعة(. 

6. الهواتف المحمولة - الهواتف المحمولة في كل مكان والرسائل النصية )إس 
إم إس( متوفرة في أغلب الدول بسعر زهيد )في بعض البلدان يعد إنترنت الهاتف 

المحمول زهيد السعر للغاية(. هذه موارد يومية يعرفها الناس بالفعل ويمكن استخدامها 
بما يحقق أقصى إمكاناتها. هناك عدة تطبيقات رخيصة وسهلة االستخدام على الهاتف 

المحمول يمكن أن تسمح لك بالتواصل بشكل جماهيري وشبكي. يمكن أيضًا استخدام 
الهواتف المحمولة في إنشاء نظام إبالغ بقاعدة بيانات كبيرة.

ما هي أنواع حمالت التوعية التي ستستخدمها أثناء مسعاك لمكافحة الفساد؟ 
اشرح كيف ستستخدم كل منها!

http://transparency.org


 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

و. تقييم المخاطر وأوجه القصور المحتملة
قم بإعداد قائمتين منفصلتين: واحدة للمخاطر المحتملة وأخرى بأوجه القصور التي 

قد تطرأ على حملتك.

عندما تنتهي من تقييم المخاطر، عليك أن تبحث في أي مخاطر هي التي قد 
تتحملها أثناء حملتك. يمكن أن تزعج الكثير من الناس، ال سيما المستفيدين من 

الفساد، إذن عليك أن تعرف مسبقًا ما التبعات المحتملة، ألجلك وألجل فريقك وألجل 
من سينضمون لحملتك/مشروعك.

القائمة الثانية تتعامل بشكل أساسي مع أوجه القصور. بهذا نقصد المشاكل اللوجستية، 
والمشاكل التي تطرأ عند التواصل مع الناس لالنضمام لمشروعك، إلخ. 

أوجه القصور

مثال:
التهديدات الشخصية التي تنال من المبلغين عن الفساد والداعمين  •

عدائية الشرطة  •

مثالتقييم المخاطر
اإلعالم تديره الدولة وتقاريره سلبية ومزيفة حول المشروع.  •

ليس لدينا مكان لعقد االجتماعات.  •

ما إن تعّد قائمة بالناس أو المجموعات الذين قد ينزعجون من حملتك وقائمة 
بالمعوقات المحتملة التي يمكنهم استخدامها في مناوئة أنشطتك، توقع اآلن 

حاًل لمواجهتهم به، أو »الخطة ب«. تعرف على الناس على نفس مستوى تأثير ونفوذ 
الفاسدين الذين تحاول كشفهم. سوف يدعمك الشرفاء أو على األقل يخففون من أثر 

الهجمات من جانب المجموعة الفاسدة. األفضل أن تتحدث معهم وتعرض عليهم 
مشروعك قبل البدء فيه.
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ز. ما هي الحلول ألوجه القصور والمخاطر المحتملة؟
قم بإعداد قائمة من الحلول التي لديك لتساعد في تقليص مخاطر الضرر عليك وعلى 

النشطاء والمبلغين عن الفساد معك. تذكر أن من المهم حماية سرية هويات المبلغين. 
ضمان هذا األمر يقلص من المخاطر الشديدة القائمة بالفعل، الناجمة عن المبادرة في 

المقام األول بالتبليغ عن الفساد، وكذا مخاطر استقطاب مبلغين جدد عن الفساد.

مثال: حماية سرية هوية المبلغين عن الفساد واألشخاص الذين يتواصلون معك لإلبالغ عما لديهم 
من تقارير فساد. هذا يضمن أن يأتيك المزيد من الناس للمجاهرة بما يعرفون عن فساد يؤثر 
عليهم بما أنهم يعرفون أن هويتهم محفوظة لن ُتعلن وأنهم محميون من التبعات المحتملة.

مثال: استخدم بدائل أخرى لتوصيل رسالتك، مثل الفيسبوك وتويتر ويوتيوب.
إذا كانت هناك قسوة من قبل الشرطة ضد ما تتبناه كقضية، تأكد من أن تسجله بهاتفك المحمول 
لكي يكون لديك إثبات ولكسب المزيد من الدعم. ال تواجه عنف الشرطة بالعنف، فمن الممكن أن 

يؤثر على مصداقية الحركة ويعرضك للضرر.

الحلول للمخاطر المحتملة التي سوف تواجهها:

الحلول ألوجه القصور: 

كما سبق الذكر، كن حريصًا للغاية أال تعد حملة خطيرة للغاية يمكن أن تضر بك أو 
بأعضاء فريقك. في حال أصبح مشروعك خطراً، عليك أن تجد حلواًل فعالة تساعد في 
حمايتك والنشطاء اآلخرين الذين يدعمون أنشطتك ضد الفساد. انتبه لحال المبلغين 
عن الفساد الذين قد يكونون في غاية األهمية لحملتك. تذكر أن من المصادر الجيدة 

التأكد من المخاطر التي تعترض حملتك لدى فرع الشفافية الدولية المحلي وكذا مراكز 
المناصرة والمشورة القانونية التابعة له.

لالتصال بالشفافية الدولية
 الشفافية الدولية البحرين

www.alshafafeyabh.org

 الشفافية الدولية الكويت
info@transparency-kuwait.org 

www.transparency.org.kw

 الشفافية الدولية لبنان
info@transparency-lebanon.org 
www.transparency-lebanon.org

 الشفافية الدولية المغرب
contact@transparencymaroc.ma 

www.transparencymaroc.ma

 الشفافية الدولية فلسطين
info@aman-palestine.org 
www.aman-palestine.org

 الشفافية الدولية اليمن
info@ytti-ye.org 
www.ytti-ye.org

 الشفافية الدولية
ti@transparency.org 

www.transparency.org

 ال تخاطر
 بسالمتك أثناء هذا 
المشروع أو الحملة. 

فالمخاطرة قد تمس أرواح 
الناس وسالمتهم وجهود 

مكافحة الفساد.
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٣. البدء
ما إن تضع خطة صلبة، يحين وقت البدء. إذا بدأت خطتك جيداً، سوف يهتم الناس 

بما تفعله وسوف يبدأ دعمهم لحملتك. 

فيما يلي بعض األفكار حول ما يمكن أن تعتبره حملة/مشروع ناجح. هذه أفكار 
لتفكر فيها؛ أما إدارتك لمشروعك/حملتك فتعتمد على موقفك وكيف تقرر التعامل 

مع األمر.

 تخطيط حملة
 مكافحة الفساد وإدارتها 

عمل صعب للغاية. لذا توقع 
أال تتبع حملتك/مشروعك ما 
وضعته في خطتك بالضبط. 

األرجح أن التنفيذ سيختلف، 
لذا استخدم الخطة كدليل 

إرشادي.

http://transparency.org


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

أ. لتكن لديك فكرة واضحة عن عناصر حملتك الثالثة
الفساد يظهر في كافة األشكال والقوالب واألحجام ويمكن أن تجده في مختلف 

مناطق العالم. كيف/أين ترى الفساد في بلدك؟ أين ترى مساسًا بحق الحصول على 
المعلومات؟

قوام الحملة ثالثة عناصر: الرسالة، المحتوى، المهمة. كل هذه العناصر تتفاعل مع 
بعضها البعض، وفهم كل منها ومعرفة ما تريده من كل عنصر يساعدك في تعريف 

حملتك وكذا في توجيهها من أجل تحقيق أهدافك، وفي نهاية المطاف: رؤيتك.

الرسالة

الوظيفةالمحتوى

ماذا تريد أن 
يتذكر الناس؟

ماذا تريد أن 
يعرف الناس؟ 

 ماذا تريد أن 
يفعل الناس؟

الحملة

الرسالة: ماذا تريد أن يتذكر الناس؟

مثال: الفساد ال مكان له في نظام التعليم، أو في أي مكان.

المحتوى: ماذا تريد أن يعرف الناس؟ 

مثال: أريد أن يعرف الناس حقيقة ما يحدث في بلدي
أريد أن أكشف الممارسات الفاسدة ومن يقفون خلفها

الوظيفة:  ماذا تريد أن يفعل الناس؟

مثال: أريد أن يشعر الناس بضرورة التحرك ومناصرة ما يجب عمله، وأن يكافحوا الفساد من خالل 
المطالبة بحقهم في الحصول على المعلومات.

http://transparency.org


ب. تدشين حملتك
في هذه المرحلة يجب أن تكون لديك فكرة واضحة عن القنوات التي ستستخدمها 

لدعم حملتك. الفريق اإلعالمي البد أنه قد أنشأ حسابات على مواقع التواصل 
االجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، من أجل توثيق مشروعك وإبقاء الداعمين 

على اطالع على ما حدث، وما يحدث وما سوف يحدث. 

لدى تدشين الحملة، اجتمع باألشخاص المتمكنين بالقدر الكافي و/أو النافذين 
القادرين على إحداث تغيير إيجابي، للمساعدة في إنهاء نظام الفساد القائم، فكر في 

من يربح من نجاح مشروعك. كسب هذا الدعم أداة تسويق ال غنى عنها لقضيتك، 
وسوف تساعد على كسب المزيد من الدعم الشعبي عندما يكون هناك شخصية ذات 

مصداقية داعمة لمشروعك.

لكن فكر بشكل انتقادي عند ربط نفسك بشخص أو مجموعة في السلطة أو ذات مكانة 
بارزة، بما أن أجندتهم قد ال تكون هي نفس أجندتك. في النهاية يمكن أن يكونوا 

أساسيين في تحقيق نجاح مشروعك. لذا إذا قررت ربط نفسك بشخص أو مجموعة، 
تأكد أنهم يراعون تمامًا مصالحك. إن من مصلحة هؤالء األشخاص ربط أنفسهم بك، 
بما أن الفساد يؤثر عليهم أيضًا بشكل مباشر وال يريدونه. أنت تحصل على دعمهم 
ومساعدتهم وفي المقابل سيعملون في مناخ ال فساد فيه أو الفساد فيه قليل. على 

ذلك، انتبه كي ال يكون من يربطون أنفسهم بك لديهم أجندات خفية.

إذن كيف تشرع في تدشين حملتك/مشروعك؟

متروك للتفكير: أثناء التخطيط، انتبه للفعاليات المقبلة والمناسبات وأيام إحياء ذكرى 
مناسبات معينة، في المستقبل القريب، التي قد تستغلها في كسب االهتمام اإلعالمي. 

هل هناك اجتماع لمجلس المدينة؟ أو إعالن عن ميزانية مدرستك أو موازنة التعليم 
في المقاطعة؟ أو ربما هناك تاريخ معين يشعر فيه مجتمعك بأن عليه قدر أكبر من 

االلتزام للتحرك بشكل إيجابي؟ فّكر في هذه االحتماالت أثناء اختيار توقيت تدشين 
الحملة.

متى ستبدأ في نشر رسالتك حول الفساد؟ 

من هو جمهورك المستهدف؟ 

كيف ستلفت انتباه اإلعالم ومدراء المدرسة ووزارة التعليم؟

مثال: ما إن تصبح لدّي خطة صلبة سوف أبدأ في نشر رسائل ناعمة حول الفساد في مدرستي، 
بحيث »ازرع النبتة«. هذه الرسائل سوف تكون عن تجربتي الشخصية مع الفساد. آمل أن أبدأ في 

مناقشة مع الطالب الذين لديهم مشكالت مع الفساد وأن أهيئ لقاعدة دعم للبدء في مكافحة 
الفساد بشكل نشط.

مثال: جمهوري المستهدف هو الطالب في المدرسة وأولياء األمور. آمل من خالل مشاركتهم 
وحماسهم أن يهتم اآلباء بالموضوع ويبدأ نشاط متزايد ككرة الثلج، حيث يجذب اآلباء المزيد من 

الداعمين للحملة.

مثال: اإلعالم. سوف ينظم قسم اإلعالم بيانات صحفية ومقابالت. سوف نتواصل مع الصحفيين 
المستقلين لمساعدتنا في تغطية قضيتنا. مدراء المدرسة. سوف نتواصل مع مدراء المدرسة على 

انفراد إلخبارهم بالمشكلة ولنطلب منهم التعاون معنا للوصول إلى حل.
إذا لم يثمر هذا األمر، سوف نوضح التبعات )مثال: تنظيم مقاطعة للمدرسة( لكن يجب تكون واثقًا 

من القدرة على تنفيذ التبعات التي تعرضها.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://transparency.org


ج. توصيل رسالتك للجماهير والمسؤولين
هناك قوالب وسبل مختلفة لنشر رسالتك. كل واحدة منها قد تكون فعالة بحسب 

كيفية تنفيذك لها.

ما هو هدفك؟ما هي السبل المختلفة لنشر رسالتك أثناء الحملة؟

أين ستحدث؟ 

مثال:
• رسائل تنتشر بطريق نقلها من شخص آلخر.

• عرائض.

مثال:
• تهيئة الوعي الجماهيري حول الحملة.

• إحداث التغيير سلميًا. 

مثال:
• في مدرستي

• على اإلنترنت من خالل وسائط التواصل االجتماعي
• سياسة طرق األبواب في مجتمعك المحلي

• اجتماعات ألعضاء المجتمع المحلي.
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4. تجاوز العقبات
ال شك أنك ستواجه عقبات كثيرة أثناء الحملة. المخرج األساسي من العقبات هو أن 

تبقي التزامك بالهدف قويًا، أن تذكر نفسك لماذا أنت متحمس إلحداث تغيير بأن 
تفكر في بيان رؤيتك. فيما يلي عدة نصائح:

أ. كن جاهزًا

أثناء النشاط قد تطرأ أمور كثيرة غير متوقعة. قد تتعرض عائالتكم للتأنيب من 
آخرين وبعض األقارب قد يفقدون وظائفهم. ليست مكافحة الفساد بالعملية السهلة، 

وهناك تبعات. المستفيدون من الفساد ال يريدون خسارة وظائفهم أو النقود التي 
يحصلون عليها من الفساد. كلما مارست عليهم ضغوطًا وكان لديك دعم، زاد خوفهم 

مما يؤدي إلى أن يمارسوا عليك ضغوطًا، وعلى النشطاء معك، وعلى عائالتهم.

المهم فيما سبق أن ليس كل الفساد أسود وأبيض، بل هناك منطقة رمادية، وهي 
منطقة كبيرة! لذا ابحث جيداً في موضوعك قبل أن تخرج بأي اتهامات ورّكز على 
القضية نفسها وليس األفراد. افهم الموقف الُمجبر عليه بعض األفراد بسبب الفساد.

بعض األفراد ُيحملون على ممارسة الفساد. مثال: قد ُيجبر المعلم على قبول 
رشوة إلنجاح طالب. إذا لم يقبل المعلم الرشوة، قد تشتكي العائلة الثرية 

للناظر وتقول إن المعلم لم يؤد دوره وأنهم لن يستمروا في التبرع للمدرسة، 
أو حتى يتم حل المشكلة، مما يعني وجود تهديد مشروع لعمل المعلم.
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ب. تعرف على الشركاء أصحاب االهتمامات المشابهة
بشكل عام ليس كل من يعملون في المجال الذي اخترته لمكافحة الفساد فيه 

فاسدون. إذا تمكنت من التعرف على فاعلين )مثال: معلمين شرفاء ال يحبون الفساد 
في المدرسة( غير فاسدين، سوف يساعدونك في مكافحة الفساد داخليًا، من خالل 

تحديد الفاسدين بالتبليغ من مجهول. كما يمكن أن يصبحوا شعلة أمل في أن يصبح 
النظام خاليًا من الفساد.

ج. اثبت 
نشاطك وكفاحك ضد الفساد سوف يكون صعبًا، وسوف تتلقى تهديدات لمحاولة 

إسكاتك. في حين أن من المهم أن تثبت، فمن األهم أال تعرض نفسك أو فريقك 
للخطر. هذه هي النقطة التي سيتم فيها اختبار قيادتك ونزاهتك وقوتك، إلخ. اسأل 

نفسك ما يلي:
ما هو بديلك األفضل BATNA ؟

 
 

  
 
 

هل حجتك محضرة جيدًا؟ هل تعرف الحقائق؟

• مثال: عندما تجلس إلى مائدة التفاوض سوف تحتاج إلى حقائق صلبة، وإثباتات على ما حدث وما 
تريد تغييره.

• من يعارضونك قد يرغبون في تهيئة الشكوك حول حجتك. حافظ على حجتك إذا كانت لديك كل 
الحقائق، وال داعي في هذه الحالة ألن تشك في نفسك.

عندما تجلس للتفاوض هل ستكون النتائج مقبولة إذا لم تكن قادراً على 
تحقيق هدفك أو رؤيتك؟ ما هي استراتيجتك في التفاوض؟

 : B.A.T.N.A اعرف الـ

 Best Alternative To a Negotiated Agreement :هذه الكلمة اختصار لتعبير
)البديل األفضل التفاق تم التفاوض عليه(: تميل المفاوضات إلى الوصول إلى حالة 

جمود. لذا قبل أن تدخل حجرة المفاوضات فكر في اتفاق بديل، يختلف عن الحل الذي 
تقترحه في بداية التفاوض، لكنه يبقى مقبواًل لك وللنشطاء الذين يعملون معك. اعرف ما 

أنت مستعد لقبوله، وما ليس لديك استعداد ألن تقبله.

د. حافظ على حماس فريقك وزمالئك النشطاء
الحماس جزء ضروري ومهم لضمان أن يتاح لك الدعم الدائم على امتداد حملتك. ما 

يحدث هو أن الدعم يكون عاليًا في بداية الحملة عندما تكون المشاعر والحالة المعنوية 
عالية، لكن مع مرور الوقت ترحل المشاعر والحماس. لمنع هذا من الحدوث عليك أن 

تحافظ على حماس داعميك وفريقك.
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إذا كنت تعمل مع مجموعة متطوعين، يجب أن تنتبه إلى كل تفاصيل عملهم 
ومستوى حماسهم ورغبتهم في العمل. من الضروري أن يشعر المتطوع بأن عمله 

مهم، وأنه ُيقّدر من اآلخرين وأنه مسؤول مثلك عن تحقيق أهداف المشروع. تقييم 
عمل المتطوع ورأيه في مجريات األمور ضروري من أجل تعزيز ارتباطه بالمشروع 

وبالفريق.

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

ما الذي سيحمس فريقك؟

ما الذي تحتاجه كقائد لكي تحمس فريقك؟

اخرج من مكتبك!

مثال: تحقيق األهداف الموضوعة أثناء مرحلة التخطيط كفيل بإثارة حماس الفريق. كل هدف   •
يتحقق يقربنا خطوة من الغاية النهائية والتي تعد في حد ذاتها مبعث حماس كبير.

نحتاج الطالع داعمينا أواًل بأول على ما يحدث وضمان أن جميع أفراد الفريق لديهم   •
المعلومات نفسها. يدفعهم هذا لإلحساس بالمشاركة ويساعد في تحمسيهم عندما يشهدون 

تقدمًا.
عقد اجتماعات تقييم دورية وضمان أن كل أعضاء الفريق صوته مسموع وأن اقتراحاته تؤخذ   •

في الحسبان. عندما يعرف أعضاء الفريق أنهم يشاركون ويشعرون بتملك االستراتيجيات، 
سوف يشاركون في العمل.

مثال: من أجل أن أقوم كقائد بإثارة حماس الفريق أحتاج ألن أبقى متحمسًا وأشجع أعضاء   •
الفريق ومجموعة الدعم األوسع. يجب إبقائهم على اطالع جيد من خالل خطوط اتصال قائمة 
ودائمة، والحفاظ على روحهم المعنوية وطاقتهم عالية يعتمد على مدى إحساسهم بالحماس 

والرغبة في االستمرار. مشاعري وحماسي يساعدان في إثارة حماسهم.
يجب أن أتابع وأنفذ كل ما أقوله وأدعيه. يظهر هذا للداعمين وللمعارضة أنني جاد.  •

مثال: أخطط لتنظيم مباراة كرة قدم في عطلة نهاية األسبوع لكي استرخي وأشحن طاقتي.   •
أخذ بعض أيام الراحة جيد في استمرار الحماس.
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 5. انظر إلى الخلف
وتأمل ما حدث وتعلم

انتهت حملتك. إما أنك وصلت إلى أهدافك وحققت رؤيتك، أو حققت بعض األهداف، 
أو لم تتمكن من تحقيق أي شيء. عدم تحقيق أي من أهدافك ال يعني أنك فشلت. 

أنت لم تفشل: بل صمدت ودافعت عما تراه صحيحًا وكرست وقتك إلحداث تغيير 
إيجابي. أحسنت! لكن المهمة لم تنته.

الفكرة وراء تأمل ما فعلته هي أن توثق األمر وتتعلم منه للمستقبل. اكتب أين 
ومتى صادفتك المشكالت وكيف تجاوزتها وما سوف تفعله بشكل مختلف المرة 

القادمة لتجاوز العقبات. في النهاية سوف يصبح لديك دليل ال يقدر بثمن عن كيف 
تكافح الفساد وتعزز الحصول على المعلومات في بلدك. هذا الدليل يمكن استخدامه 

كمسودة لمجموعات شبابية أخرى في بلدك وأثناء حملتك القادمة.

 
 

  
 
 

أ. أين وكيف قمت بتحسين مسار حملتك؟ 

مثال: كان بإمكاننا التركيز أكثر على ثقافة الفساد أثناء الحملة.   •
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هـ. ما هو النشاط الذي تبين أنه أكثر فعالية؟ ولماذا؟ب. ماذا كان العائق األكبر أثناء الحملة الذي لم تتمكن من توقعه؟

ج. ماذا تريد أن تغير في سلوكك كقائد لتكون أكثر فعالية في المستقبل؟
و. ما النصيحة التي تريد تقديمها للشباب اآلخرين في بلدك الذين 

يفكرون في مكافحة الفساد؟

ز. ماذا كنت ستفعل بشكل مختلف إذا ُقدر لك أن تبدأ من جديد؟د. ما هي حملة التوعية التي كانت فعالة بشكل خاص خالل حملتك؟ 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

مثال: لم تكن لدينا نقود كافية لعمل كل ما أردنا عمله. كان يجب أن نحاول جمع التمويل   •
)المزيد(. 

مثال: أحتاج ألن أحسن قدراتي الخاصة بالحديث أمام جمهور.  •

مثال: استخدام اإلنترنت والهواتف المحمولة وشبكات التواصل االجتماعي لتوصيل رسالتنا   •
للجمهور.
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نظرة معمقة إلى 
الحق في الحصول على 

المعلومــات
يتناول هذا الجزء نظرة شاملة على الحق في الحصول على المعلومات. يهف 
إلى منح الطالب فهمًا أعمق للقضية وتطبيق ما تعلموه. يبني الدرس على 

المواد والمفاهيم التي تم التعريف بها في القسم الثاني )نظرة عامة( ودروسه 
مصممة إلشراك الطالب في القضية من خالل بحوث فردية ومشروعات. 
يمكن استخدام الدروس بشكل فردي كل على حدة أو في تتابع وهي 

مقسمة كما في القائمة إلى اليسار.

الدرس 1
امتلك المعلومة: ما هي طبيعة الحق في 

الحصول على المعلومات في بلدك؟

الدرس 4
من األفكار إلى األعمال: تدشين المشروعات 

الطالبية الخاصة بحق الحصول على المعلومات

الدرسان ٢ و٣
 فهم قانوني للحق في الحصول على 

المعلومات في بلدك
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الدرس 1 
هذا الدرس تمهيد بصري/مرئي للحق في الحصول على المعلومات وهو يتناول 

النشاط 3 من المقدمة العامة )خطة درس واحد لمدة ساعة( . إنه يستند إلى فيلم 
»امتلك المعلومة: الحصول على المعلومات في الشرق األوسط و شمال أفريقيا« 

الذي انتجته الشفافية الدولية.

يبدأ الفيلم بنظرة عامة تليها مقاطع خاصة بدولتك. أو من أجل نهج أكثر اتساقًا 
مع السياق، استخدم النشاط في مقارنة/إظهار التناقض بين دولتك ودولة أخرى. 

الهدف األساسي من الدرس هو استخدام الفيلم في تحفيز تفكير الطالب في 
القضية من خالل أسئلة التمرين التأويلية.

الدرس 1
امتلك المعلومة: ما هي طبيعة الحق في الحصول 

على المعلومات في بلدك؟
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الدرس ٢ 
ابدأ الدرس بتمهيد عام حول اإلطار القانوني والتاريخي للحق في الحصول على 

المعلومات )استخدم: نقاط التعلم األساسية(. هذا القطاع يستغرق نحو 30 دقيقة.

واآلن اسأل طالبك أين يرون المشكالت في حق الحصول على المعلومات في 
بلدك. حفز النقاش بأن تبدأه بمثال: يمكنك استخدام األمثلة في أنشطة مناقشة 
المجموعات الصغيرة وتقّمص األدوار أو في المثال من مقطع »امتلك المعلومة« 

الخاص بدولتك إذا لم تكن قد عرضته بعد. اسأل الطالب إن كانوا قد تعرضوا ألي 
من المشكالت المعروضة بأنفسهم. ما إن تنتهي من نقاش عدة أمثلة، حّول دفة 
النقاش حول اإلطار القانوني الذي يمكن من كفالة حق الحصول على المعلومات.

التكليفات التالية يجب أن يتم االنتهاء منها قبل الدرس 3.

 الدرسان 2+3 القصد
 منهما منح الطالب فهمًا عميقًا 

لإلطار القانوني للحق في الحصول 
على المعلومات في دولتك. يشتمل 
الدرسان على إجراء الطالب بحوثًا 
فردية واالشتراك في مناقشات مع 

 الجمهور حول حق الحصول
 على المعلومات.
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تكليف: قوانين حق الحصول 
على المعلومات في بلدك
قسم الفصل إلى مجموعات كل مجموعة من خمسة طالب. اطلب منهم 

إجراء البحوث وإجابة األسئلة التالية من خالل تعبئة استمارة توفرها لهم. 
تأكد من أن تطلب منهم توثيق أين وجدوا اإلجابات - سوف يساعدهم هذا 

في ممارسة مهارات البحث األساسية

هل دستور4 دولتك يذكر الحق في الحصول على المعلومات؟ إن كان يذكره، فماذا   .1
يقول؟ متى تم ضم حق الحصول على المعلومات إلى الدستور؟ لماذا تعتقد أن حق 

الحصول على المعلومات قد أضيف في ذلك التوقيت؟

هل في بلدك قانون لحق الحصول على المعلومات؟ إن كان موجوداً، فماذا يقول؟ متى   .2
تم تمريره؟ لماذا ترى أنه صدر في ذلك التوقيت؟

هل دولتك موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ هل هي من   .3
الدول الموقعة على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان؟

4 بالنسبة لفلسطين، اسأل الطالب أن يبحثوا في القانون األساسي.

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

تابع <<
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هل في دولتك نظم قانونية أخرى تنطبق على حق الحصول على المعلومات؟ إذا   .4
كانت موجودة فما هي؟ متى صدرت؟ لماذا ترى أنها صدرت في ذلك التوقيت؟

بناء على بحثك، هل تعتقد أن دولتك تستوفي بشكل مناسب حق الحصول على   .6
المعلومات وتحميه؟ لماذا أو لم ال؟

هل ترى أن في دولتك إطار قانوني مناسب لحق الحصول على المعلومات؟ إذا كان   .5
كذلك، فلماذا؟ إن لم يكن كذلك، فما هي العناصر التي تعتبرها مفقودة؟ ماذا تضيف 

أو تحذف من القوانين الحالية من أجل تحسين حق الحصول على المعلومات في 
بلدك؟

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
لالطالع على نظرة متكاملة  

عن الخلفية القانونية لحق 
الحصول على المعلومات في 

بلدك، انظر الجزء بعنوان: 
المنظور القانوني.

تابع <<
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تكليف: رؤية المواطن
هذا الجزء من التكليف مصمم لتعريف الطالب باتجاه الرأي العام حول حق 

الحصول على المعلومات وتجربة المواطنين معه. اطلب من الطالب أن يجروا 
سلسلة من 20 مقابلة.

يجب أن يكون من ستجري معهم المقابالت من قطاع عرضي متنوع من 
مواطني الدولة قدر اإلمكان. اطلب منهم تسجيل الردود التي يحصلون عليها 
بالفيديو إذا أمكن، على الهواتف المحمولة أو من خالل تدوين مالحظات. دع 

طالبك يقررون ما هي األسئلة التي سيطرحونها.

بعض األمثلة:

ما هو حق الحصول على المعلومات؟  •
هل تعتقد أنه مهم؟  •

لماذا أو لم ال؟  •
هل تعرف مواد التشريع الوطني الخاص بحق الحصول على المعلومات والشفافية في   •

بلدك؟(

الهدف هو أن يصبح عندهم إحساس بدرجة وعي الجمهور ودرايته بحق الحصول 
على المعلومات.

ماذا عرفت حول عالقة المواطنين بحق الحصول على المعلومات؟  .1

ما أكثر شيء أثار دهشتك؟  .٢

ماذا كانت ردود فعل الناس الذين قابلتهم؟ هل يمكن أن تخرج بنتائج عامة؟ لماذا   .٣
تعتقد أن رد فعلهم كان على هذه الشاكلة؟
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الدرس ٣ 
الدرس الثالث يستند بقوة إلى التكليف من الدرس 2. الهدف من هذا 

الدرس هو ضمان إحساس طالبك العميق بالقوانين ذات الصلة في الدولة، 
وإلى أي مدى هي مجدية أو غير مجدية، ومناقشة سبل لتحسين هذه 

القوانين. 

إرساء اإلطار القانوني
ابدأ المناقشة بسؤال المجموعات عما اكتشفوه حول اإلطار القانوني لحق 

الحصول على المعلومات في الدولة. مر على األسئلة الواردة في التكليف، سؤااًل 
بعد سؤال، واطلب من الطالب اإلجابة من واقع ما اكتشفوه وأين اكتشفوه. )هذا 

النشاط يستغرق نحو 15 إلى 20 دقيقة(. يمكن أن تستخدم الجزء الخاص 
بالمنظور القانوني كمرجع لك.

هل القوانين مجدية وفعالة؟
بناء على ما اكتشفوه من بحوثهم ومقابالتهم، ابدأ في مناقشة لعموم قاعة الدرس 

حول األسئلة التالية:

1.  هل تعتقد أن قوانين الحصول على المعلومات المعمول بها في الدولة 
مجدية وفعالة؟ لماذا أو لم ال؟

2.  بالنسبة لمن يرون أن القوانين الحالية وتنفيذها غير مناسبين، ماذا يمكن 
فعله لتحسين الوضع؟

تابع <<

http://transparency.org
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تحسين قوانين حق الحصول على المعلومات
هذا الجزء من الدرس عبارة عن جلسة عصف ذهني قصيرة يليها عرض لدليل 

أكسيس إنفو أوروبا اإلرشادي حول المبادئ الخاصة بقوانين الحصول على 
المعلومات الفعالة.

ابدأ بتلخيص آراء طالبك حول كيف يمكن تحسين قوانين بلدك الحالية. ثم 
اعطهم خمس دقائق لكتابة مقترحاتهم إزاء ما يرونه قانونًا جيداً للحصول على 
المعلومات. اطلب من الطلبة تقديم اقتراحاتهم ثم اعرض مبادئ الحصول على 

المعلومات.

أثناء النقاش مع الطالب احرص على أن تسألهم كيف يمكن تنفيذ المبادئ في 
بلدك، وما العقبات التي تحول دون التنفيذ وكيف يمكن التصدي لها ومن الرابح 

ومن الخاسر من التنفيذ.

البد أن طالبك يفهمون اآلن 
حالة حق الحصول على 

المعلومات في بلدك، وكذلك 
لديهم فهم قوي وواضح 

حول كيف يمكن تحسين 
القوانين بما يؤدي إلى 

تحسن حالة الحصول على 
المعلومات.

المبادئ العشرة من أجل قوانين فعالة لحق 
الحصول على المعلومات

لكل فرد الحق دون تمييز في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها   .1

المؤسسات العمومية.

البد أن تكون عملية تقديم الطلبات بسيطة ومجانية. يمكن إرسال الطلبات   .2

بالبريد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس أو ُتسلم باليد، أو ُتطَرح األسئلة شفهيًا.

ال توجد حاجة إلى تبرير الحاجة إلى المعلومات أو ما سيتم استخدامها فيه.  .3

على المسؤولين العموميين التزام بمساعدة مقدمي الطلبات في تحضير   .4
الطلب أو التعرف على الجهة العامة التي ُيرسل الطلب إليها.

البد أن تكون الردود سريعة في موعد أقصاه 15 يوم عمل.  .5

يمكن الحصول على المعلومات في نسخة ورقية أو إلكترونيًا ويمكن االطالع   .6
على أصول المستندات.

االطالع على أصول المستندات مجاني دائمًا. الرسوم الوحيدة التي يمكن   .7

فرضها هي رسوم النسخ أو نسخ مواد على قرص مدمج )سي دي أو دي في 

دي( أو في أي قالب آخر.

يجب أن تكون جميع المعلومات من حيث المبدأ قابلة للحصول عليها، مع   .8

وجود استثناءات محدودة. يجب تبرير أي رفض من واقع االستثناءات.

يجب أن ُيتاح لكل فرد الحق في الطعن على الرفض أو الصمت اإلداري إزاء   .9

الطلب بالمعلومات أمام جهة مستقلة وأمام المحكمة.

10. يجب أن توفر المؤسسات العمومية تلقائيًا المعلومات األساسية عن هيكلها 

وأعمالها وميزانيتها وأنشطتها.

http://www.unicef.org/crc/files/Definitions.pdf
http://transparency.org


 الدرس 4
من األفكار إلى األعمال

هذا الدرس األخير في السلسلة يهدف إلى إشراك الطالب من أجل 
تدشين مشروعات حق الحصول على المعلومات الخاصة بهم في 

مجتمعك المحلي.

ابدأ الدرس بعرض دراسات الحالة لكي يشعر طالبك بأن بإمكانهم إحداث فارق 
في مجتمعهم. اسأل الطالب ما هو المشروع الذي يودون العمل عليه إذا كان 
بوسعهم بدء مشروع كالمعروض في بلدك. هذا الشق يستغرق نحو 10 دقائق.

واآلن استخدم إجاباتهم في االنتقال إلى عرض الدليل التالي . إنه دليل معروض 
بأسلوب خطوة بخطوة، للتفكير في األمر وتنفيذ مشروعات مجتمعية لمكافحة 

الفساد وتعزيز حق الحصول على المعلومات. لكي تستعرض التفاصيل تحتاج 
إلى ساعة دراسية. اعرض الدليل من خالل تطبيقه على أحد األمثلة التي قدمها 
طالبك، واستعرض المثال بشكل تفصيلي واطلب آراء الطالب في كل خطوة، من 

أجل إشراك الدارسين؛ فالتجربة أصدق دائمًا من القول.

http://transparency.org


محاضرات جامعية
هذا الجزء يستهدف الجامعيين أو الجمهور األكبر سنًا، وقوامه 

محاضرتين. هو يستند إلى خطط الدرس السابقة ومصمم 
لحمل الطالب على التفكير في المقومات األساسية لألطر 
القانونية المحيطة بحق الحصول على المعلومات. كما أنه 
يطلب منهم المشاركة بمحتوى من أجل صياغة مبادئ 

أساسية يجب أن تكون ضمن قانون المعلومات.

محاضرات جامعية

http://transparency.org


الدرس 1 
قبل بداية هذا الدرس، كّلف الطالب ببعض القراءات من الشفافية الدولية.

التقرير اإلقليمي <<
تقرير الشفافية الدولية المعمق عن اليمن <<
تقرير الشفافية الدولية المعمق عن مصر <<

تقرير الشفافية الدولية المعمق عن فلسطين <<
تقرير الشفافية الدولية المعمق عن المغرب <<

إذا كنت تريد التركيز على دولتك، كلفهم بالرؤية العامة التمهيدية + التقرير 
المعمق الخاص بدولتك. أو، إذا كنت تريد رؤية مقارنة، كلفهم بالرؤية العامة 

التمهيدية وتقرير دولتك + التقرير الخاص بدولة أو دول أخرى.

ابدأ المحاضرة بعرض فيلم »امتلك المعلومة «، من إنتاج الشفافية الدولية، الجزء 
المتعلق بدولتك، المذكور أدناه. قد النقاش )15 - 20 دقيقة( حول األسئلة 

التأويلية التي تحاكي الفيلم )األفالم( الذي اخترته.

استخدم النقاش في االنتقال إلى نقاط التعلم األساسية هذه )الرؤية اإلقليمية 
والرؤية الخاصة بدولتك(. يستغرق هذا الجزء 45 دقيقة تقريبًا.

أنه المحاضرة بتلخيص نقاط المناقشة األساسية ونقاط التعلم والتعريف بالتكليف 
التالي. بناء على وتيرة محاضراتك، يمكن أن تمنح الطالب عدة أيام للعمل على 

التكليف قبل المضي قدمًا إلى الدرس 2.

http://www.transparency.org/whatwedo/pub/it_belongs_to_you_public_information_mena
http://www.transparency.org/files/content/activity/2013_ACTION_Yemen_EN.pdf
http://www.transparency.org/files/content/activity/2013_ACTION_Yemen_EN.pdf
http://www.transparency.org/files/content/activity/2013_ACTION_Egypt_EN.pdf
http://www.transparency.org/files/content/activity/2013_ACTION_Egypt_EN.pdf
http://www.transparency.org/files/content/activity/2013_ACTION_Palestine_EN.pdf
http://www.transparency.org/files/content/activity/2013_ACTION_Palestine_EN.pdf
http://www.transparency.org/files/content/activity/2013_ACTION_Morocco_EN.pdf
http://www.transparency.org/files/content/activity/2013_ACTION_Morocco_EN.pdf
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Article 19, The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation, (London: 
Article 19, 1999) 

Commonwealth Freedom of Information Principles, 1999, published on ‘’The Right to Information: 
International Commonwealth Human Rights Initiative

Commonwealth Model Freedom of Information Bill LMM(02)6, 2002 published by the Commonwealth 
Human Rights Initiative 

Centre for Human Rights, University of Pretoria and the Special Rapporteur on Freedom of Expression 
and Access to Information in Africa 

Open Society Justice Initiative, Principles on National Security and the Right to Information (Right2Info, 
February 2012) 

Inter-American Declaration of Principles of Free Expression 2000

http://www.opengovpartnership.org

Model Inter-American Law on Access to Information 2010, Organization of American States

تكليف
قّسم الطالب إلى مجموعات من خمسة طالب. في المجموعات، اطلب من الطالب 

أن يكتبوا نقاطًا أساسية يجب أن يتضمنها قانون الحصول على المعلومات. يجب أن 
تكون هذه النقاط متسقة مع مبادئ أكسيس إنفو العشرة. اعطهم الوثائق المرجعية 
التالية التي يمكنهم أن يرسموا قانونهم على خطوطها. يجب أن يكونوا مستعدين 

لعرض مسودة قانونهم في المحاضرة التالية.

المبادئ العشرة من أجل قوانين فعالة لحق الحصول 
على المعلومات

لكل فرد الحق دون تمييز في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها   .1

المؤسسات العمومية.

البد أن تكون عملية تقديم الطلبات بسيطة ومجانية. يمكن إرسال الطلبات   .2

بالبريد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس أو ُتسلم باليد، أو ُتطَرح األسئلة شفهيًا.

ال توجد حاجة إلى تبرير الحاجة إلى المعلومات أو ما سيتم استخدامها فيه.  .3

على المسؤولين العموميين التزام بمساعدة مقدمي الطلبات في تحضير الطلب أو   .4
التعرف على الجهة العامة التي ُيرسل الطلب إليها.

البد أن تكون الردود سريعة في موعد أقصاه 15 يوم عمل.  .5

يمكن الحصول على المعلومات في نسخة ورقية أو إلكترونيًا ويمكن االطالع على   .6
أصول المستندات.

االطالع على أصول المستندات مجاني دائمًا. الرسوم الوحيدة التي يمكن فرضها   .7

هي رسوم النسخ أو نسخ مواد على قرص مدمج )سي دي أو دي في دي( أو في 

أي قالب آخر.

يجب أن تكون جميع المعلومات من حيث المبدأ قابلة للحصول عليها، مع وجود   .8

استثناءات محدودة. يجب تبرير أي رفض من واقع االستثناءات.

يجب أن ُيتاح لكل فرد الحق في الطعن على الرفض أو الصمت اإلداري إزاء   .9

الطلب بالمعلومات أمام جهة مستقلة وأمام المحكمة.

10. يجب أن توفر المؤسسات العمومية تلقائيًا المعلومات األساسية عن هيكلها 

وأعمالها وميزانيتها وأنشطتها.

>> Article 19, Principles of Information Legislation  

>> Commonwealth Freedom of Information Principles  

>> Commonwealth Model Freedom of Information Bill  

>> Model Law for AU Member States on Access to Information 

>> Principles on National Security and the Right to Information  

>> Inter-American Declaration of Principles on Freedom of Expression  

>> Open Government Partnership  

Organization of American States’ Model Inter-American Law on  

>> Access to Information

http://www.opengovpartnership.org
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf
http://humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/international/cw_standards.htm
http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/international/cw_standards/Cth%20model%20law%20-%20FOI%20Act.pdf
http://www.chr.up.ac.za/index.php/comments.html 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/Global%20Principles%20on%20National%20Security%20and%20the%20Right%20to%20Information%20%28Tshwane%20Principles%29%20-%20June%202013.pdf
http://www.iachr.org/declaration.htm
http://www.opengovpartnership.org
http://www.oas.org/dil/AG-RES_2607-2010_eng.pdf
http://www.oas.org/dil/AG-RES_2607-2010_eng.pdf
http://transparency.org


الدرس ٢ 

ابدأ المحاضرة بأن تطلب من كل مجموعة عرض نقاطها األساسية الخاصة بقانون 
الحصول على المعلومات. إذا أمكن، اطلب من الطالب أن يرسلوا عملهم بالبريد 

اإللكتروني إليك قبل العرض بحيث يمكنك أن تعرض عملهم أثناء حديثهم. 
يجب أال يزيد كل عرض من العروض عن ثالث دقائق من أجل السماح بمدة 

لألسئلة. بعد أن تعرض كل المجموعات، اسأل الطالب ما يلي:

•   ما هي مواطن قوة النقاط األساسية؟ ما هي مواطن ضعفها؟

•   هل المبادئ تستند إلى المبادئ المذكورة في القراءات؟ إذا كانت كذلك، 
فما المبادئ التي طبقتها المجموعة؟ إن لم تكن كذلك فلم ال؟ ]السؤال األخير 

للمجموعة العارضة[. 

•   كيف هي مماثلة لعروض المجموعات األخرى أو مختلفة عنها؟

الهدف من هذا الدرس أن يتعلم الطالب من عمل بعضهم البعض وأن يتحسن 
فهمهم لكيفية التفكير في وضع تشريع لحق الحصول على المعلومات. دورك هو أن 

تقود النقاش وتشجع الطالب على انتقاد عمل بعضهم البعض. 

بحسب عدد الطالب، قد يستغرق هذا النشاط ساعة أو أكثر. بالنسبة للمجموعات 
الطالبية الكبيرة للغاية، فكر في تقسيم الطالب إلى مجموعات أكبر بحيث 

يتمكن الجميع من تقديم عروضهم في محاضرة واحدة.

أنه المحاضرة بتلخيص النقاط األساسية وتشجيع الطالب المهتمين على اقتراح 
نقاطهم األساسية على نائب البرلمان المعني أو الوزير صاحب الشأن. بالنسبة 
للمتهمين باالستمرار في العمل على الموضوع، قم بإحالة الطالب إلى أدوات 

النشاط والمناصرة المذكورة في هذا الدليل اإلرشادي.

http://transparency.org


المنظور 
القانوني

يهدف هذا الجزء إلى توفير خلفية 
قانونية عن حق الحصول على المعلومات 
ومكافحة الفساد. يبدأ بنظرة إقليمية شاملة 
ثم يتناول بعمق التشريعات الوطنية لكل دولة.

على المستوى اإلقليمي

على مستوى الدول

http://transparency.org


بتنظيم الدولة وعملها وعمليات اتخاذ القرار بها، ونشر المعلومات من أجل تعزيز 
المشاركة النشطة لألفراد والمجموعات، مما قد يشمل تحسين الشفافية وضمان 

قدرة الجمهور الفعالة على الحصول على المعلومات.

من بين دول المنطقة المستحقة لالنضمام إلى االتفاقية األفريقية لمنع ومكافحة 
الفساد لم تصدق عليها سوى الجزائر وليبيا.

المنظور القانوني
على المستوى اإلقليمي

االلتزامات الدولية
ما زال الحصول على المعلومات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

محدوداً في القوانين، رغم التصديقات الكثيرة على المعايير الدولية التي تلزم 
الدول بتنفيذ كل من الحق في المعلومات ومعايير مكافحة الفساد في القوانين 

والسياسات الداخلية للدول.

باستثناء سلطنة عمان، فإن جميع دول المنطقة قد صدقت على ما ال يقل عن 
مجموعة واحدة من معايير دولية لحقوق اإلنسان، مما يعني أن على الدول 

الموقعة أن تفّعل الحق في الحصول على المعلومات. صدقت العديد من دول 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية وعلى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان وكذا الميثاق األفريقي لحقوق 
اإلنسان والشعوب. هناك دول أخرى في حين لم تصدق على المعاهدات ذات 
الصلة، فقد وقعت عليها، مما يلزمها بتفادي اتخاذ تدابير ضد التزامات حقوق 

اإلنسان الواردة في المعاهدة، بما في ذلك الحق في المعلومات.

باستثناء السودان وسوريا، اللتان وقعتا ولم تصدقا بعد، وُعمان التي لم توقع، فإن 
جميع دول المنطقة قد صدقت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. تلزم 
االتفاقية الدول األطراف باتخاذ تدابير لتحسين الشفافية في المعلومات العمومية، 

مثل تبني وتيسير إجراءات للسماح باطالع العامة على المعلومات الخاصة 

 االلتزام القانوني
  الدولي هو تعبير عن االتفاق بموجب

 القانون الدولي بين الدول و/أو المنظمات 
الدولية. هذه االلتزامات مماثلة للعقود من 
حيث كون االثنين من توقيع أطراف قابلة 
لما توقع عليه تتحمل التزامات فيما بينها، 

 واإلخفاق في الوفاء بهذه االلتزامات
  قد تكون له تبعات قانونية

 بموجب القانون الدولي.

http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=MULTILATERALTREATY&publisher=OAU&coi=&docid=3ae6b3630&skip=0
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=MULTILATERALTREATY&publisher=OAU&coi=&docid=3ae6b3630&skip=0
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
http://transparency.org


التنفيذ على المستوى الوطني
التنفيذ في القوانين الوطنية مقتصر وال يستوفي االلتزامات الدولية المترتبة على 

بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

مصر والمغرب والسودان فقط ضّمت صراحة حق الحصول على المعلومات إلى 
دساتيرها. يحتوي كل من الدستور المصري 2012 والدستور المغربي 2011 
على حق عام في الحصول على المعلومات، مع وجود استثناءات عريضة على 

أساس من األمن القومي في الدستورين.

كما أن حرية التعبير وحرية الصحافة - التي قد تشمل الحق في الحصول على 
المعلومات - مشمولة بشكل عريض في دساتير المنطقة. باستثناء السعودية، فإن 
جميع دول المنطقة ضمت حقًا واحداً أو أكثر من هذه الحقوق بصيغ معينة في 

دساتيرها.

األردن وتونس واليمن هي دول المنطقة الوحيدة التي أصبح لديها بحلول عام 
2013 قوانين للحصول على المعلومات. لم يبدأ نفاذ القانون التونسي بعد. قانون 
كل من األردن وتونس تعرضا النتقادات جراء سماح القانونين بقيود كثيرة، وقد 
تعرض القانون األردني لالنتقاد بما أنه لم يفلح في التصدي للتعارض مع قوانين 

السرية، وتعرض القانون التونسي لالنتقاد لكونه ال ينص على آليات إنفاذ فعالة.

بدأ نفاذ قانون الحصول على المعلومات اليمني في يوليو/تموز 2012 لكنه ما 
زال بانتظار إصدار الحكومة للوائح تنفيذية. قدرت »أكسيس إنفو أوروبا« ومركز 

القانون والديمقراطية أن القانون اليمني يستحق 105 نقطة من 150 نقطة 
وصنفتاه بصفته القانون الـ 19 من حيث القوة في العالم في عام 2012. على 

النقيض، حصل القانون التونسي على 89 نقطة واألردني على 56 نقطة. )للمزيد 
عن نظام تصنيف أكسيس إنفو أوروبا، انظر: INSERT LINK( . تمت مناقشة 

قوانين الحصول على المعلومات في السنوات األخيرة في ثماني دول على األقل 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، هي البحرين ومصر والكويت ولبنان والمغرب 

والعراق وفلسطين والسودان.

عدم توفر الحصول على المعلومات على المستويين الدستوري والتشريعي 
ينعكس على مستوى السياسات. في مؤشر حرية الصحافة 2011 - 2012 

الصادر عن »مراسلون بال حدود« لم تصل غير الكويت ولبنان وموريتانيا إلى 
أعلى 100 دولة في العالم من حيث حرية الصحافة )78، 67، 93 على التوالي(، 

وكان تصنيف بعض دول المنطقة قرب قاع القائمة التي قوامها 179 دولة: 
السودان )170(، اليمن )171(، البحرين )173(، إيران )175(، سوريا )176(. 

غير أن التحسن عام بعد عام على مؤشر حرية الصحافة يعد متوازنًا بشكل 
معقول، إذ تحسن تصنيف تسع دول وظلت دولة واحدة في مكانها، وتدهور 

تصنيف عشر دول في تقرير 2011 - 2012 مقارنة بالعام السابق عليه.

 في المجمل، ما زال
  الحصول على المعلومات مقتصراً. ال توجد

 في فلسطين واليمن حقوق دستورية 
بالحصول على المعلومات، في حين ال تتوفر 
في مصر واليمن وفلسطين قوانين للحصول 

على المعلومات. في الدول األربع جميعًا، 
يتطلب التنفيذ الفعال لاللتزامات الدولية 

 ومكافحة الفساد تنفيذاً فعااًل لحق الحصول 

 على المعلومات من خالل مواد
 دستورية وتشريعات قوية. 
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الحصول على المعلومات في اليمن وفلسطين ومصر 
والمغرب في إطاللة سريعة

في حين أن الحصول على المعلومات ليس مضمونًا كحق في الدول األربع 
جميعًا، إال أن التوجهات التشريعية تميل نحو تنفيذ أعرض لحق الحصول على 
المعلومات في جميع الدول كما يظهر. صدقت الدول األربع على العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 
والشعوب أو على كليهما. مصر والمغرب واليمن دول أطراف في اتفاقية األمم 

المتحدة لمكافحة الفساد.

من بين الدول األربع، فإن اليمن وحده هو المتوفر به قانون للحصول على 
المعلومات وقد صدر في يوليو/تموز 142012. رغم عدة نقاط قوة، فإن القانون 
يحتوي على أوجه قصور متعددة، منها عدم الوفاء باختبارات الضرر والمصلحة 

العامة )انظر ص 26(. انتظر الرئيس اليمني نحو العام قبل تعيين مفوض 
المعلومات في مايو/أيار 2013، وهو مطلب ينص عليه القانون، ولم يصدر بعد 
اللوائح التنفيذية التي من دونها تبقى تدابير أساسية في القانون غير محددة 

المعالم.15

في أبريل/نيسان 2005 وافق المجلس التشريعي الفلسطيني على مشروع قانون 
المعلومات. تعطل إصدار القانون إبان تجميد أعمال المجلس التشريعي في عام 

2007. مشروع 2005 في حين يعد خطوة إيجابية فهو ال يستوفي المعايير 
الدولية بعد. هذه المعايير تشمل توفر قنوات طعن واضحة وتدابير وإجراءات 

لتقديم طلبات المعلومات، وواجب على الهيئات العمومية بمعاونة مقدمي 
الطلبات في طلباتهم، واقتصار االستثناءات على حاالت محدودة.16

إثر ضم دستور المغرب 2011 لحق الحصول على المعلومات ضمن مواده، 
بدأت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة في صياغة قانون للحصول على 

المعلومات، إلى حد بعيد في عزلة عن منظمات المجتمع المدني، التي لم 
تشاورها قبل نشر مشروع القانون لطرحه للنقاش العام في مارس/آذار 2013. 
تتوقع مؤسسة ترانسبرانسي المغرب أن يمرر البرلمان القانون في عام 2013.

في مصر، أعدت الحكومة مشاريع قوانين للحصول على المعلومات على امتداد 
عام 2012، وفي مارس/آذار أصدرت وزارة العدل مسودة نهائية لتقديمها 

للبرلمان. يحتوي مشروع القانون على عدد من الجوانب اإليجابية. لكن على 
المشرعين العمل على التصدي لمواطن الضعف المتبقية، ال سيما مسألة من له 
حق طلب المعلومات، وكيف يقدم الطلب، والصيغة الخاصة بالطلب وتكلفة توفير 

المعلومات المترتبة على طالب المعلومات. استثناء إدارات حكومية بأسرها من 
كشف المعلومات يعد أيضًا إخفاقًا في االلتزام بالمعايير الدولية.

 مؤشرات حوكمة البنك الدولي العالمية، جدول إحصائي:
Voice and Accountability, مقارنة بين دول مختارة، 2012.

مؤشر مدركات 
الفساد )التصنيف 

أدناه 174، والدرجة 
1 هي للدولة األكثر 

خلواً من الفساد(

مؤشرات الصوت 
والمساءلة 

)التصنيف أقصاه 
100 درجة(

مؤشر الميزانية 
المفتوحة )الدرجة 

100 هي األكثر 
انفتاحًا(

مؤشر حرية 
الصحافة 

)التصنيف 
أدناه 187(

الدولة

118 13.3 49 166 مصر
88 ٢8.4 ٢8 138 المغرب

بال درجة ٢5.6 بال درجة 153 فلسطين
156 11.8 ٢5 171 اليمن

 المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، 2013، ص 9.
14

 المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، 2013، ص ص 10، 43.
15

 االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة - AMAN، امتلك المعلومة: المعلومات العمومية في فلسطين )رام الله: االئتالف  
16

من أجل النزاهة والمساءلة - AMAN، 2013( ص 27.  
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المنظور القانوني
على مستوى الدول

اليمن
الدستور

ال يحتوي دستور اليمن على حق الحصول على المعلومات. كما أن الحقوق 
والواجبات ذات الصلة غائبة من الدستور، بما في ذلك حرية التعبير وحرية 

الصحافة وإقرارات الذمة المالية التي يقدمها المسؤولون الحكوميون.
هناك ثالث مواد في الدستور تشير بشكل غير مباشر إلى جوانب للحق في 

الحصول على المعلومات: 
تطالب المادة 6 الدولة بأن تنفذ داخليًا ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان. يشتمل هذا على أن تلتزم الدولة - وإن كان بشكل غير مباشر - 
بكفالة حق الحصول على المعلومات.

المادة 27 تطالب الدولة بضمان حرية البحث األكاديمي واإلنجاز األدبي والفني 
والثقافي. تلزم المادة الدولة بتقديم الدعم من أجل تقدم العلوم والفنون، بما في 
ذلك من خالل تشجيع االبتكار العلمي والتقني واإلبداع الفني. الحق في الحصول 

على المعلومات العمومية شرط استباقي لحريات البحث األكاديمي واإلنجاز 
األدبي والفني والثقافي، ومن أجل تقدم العلوم والفنون، ومن ثم فهو حق موجود 

في هذه المادة الدستورية بشكل ضمني. 
ورد في المادة 4٢ أن لكل مواطن الحق في الحياة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، مع إلزام الدولة بضمان حرية الفكر والكتابة والتعبير 
بالقول والتصوير في حدود القانون. تعتبر المجموعة اليمنية أن الحق في 
المشاركة ال يمكن تحقيقه دون كفالة الحق في الحصول على المعلومات.

تعتبر المجموعة اليمنية من ثم أن المادة 4٢ تحتوي أيضًا على حق ضمني في 
الحصول على المعلومات.

حتى يونيو/حزيران 2013 كان الدستور الجديد قيد الصياغة، ولم ينشر محتواه 
بعد.

قانون الحصول على المعلومات
 في ٢4 أبريل/نيسان 2012 تبنى البرلمان قانون الحصول على المعلومات. هذا 

القانون يمد حق الحصول على المعلومات إلى جميع المواطنين، ولغير المواطنين 
حق الحصول على المعلومات فقط بموجب اتفاقات ثنائية متبادلة مع دولهم. 
يلتزم هذا القانون بأغلب المبادئ العشرة للحصول بفعالية على المعلومات.   

منحت أكسيس إنفو أوروبا ومركز القانون والديمقراطية للقانون 105 نقطة من 
150 نقطة، وصنفته رقم 19 من حيث القوة على مستوى العالم لعام 2012. بدأ 

نفاذ القانون في 1 يوليو/تموز 2012، لكن جرى تعيين مفوض للمعلومات في 
مايو/أيار 2013 وليس قبل ذلك. 

القانون إيجابي إلى حد بعيد: 
فهو يؤكد على الحصول على المعلومات كحق أساسي )مادة 4( لجميع   •

األشخاص )مادة 7(. 
ُيخضع فروع السلطة الثالث جميعًا لواجب التعامل مع طلبات المعلومات   •

)مادة 2(. 
يحد من االستثناءات بحيث تقتصر على الجيش وأسرار الدولة العسكرية   •

والمعلومات الضارة باآلخرين )مواد ٢4 و٢5(. 
يلزم القانون الهيئات الحكومية والعامة بنشر المعلومات األساسية والتقارير   •

الخاصة بإجراءاتها الداخلية ونتائج أدائها بشكل استباقي )مادة 11(. 
ُيلزم الحكومة بتوفير الحصول على المعلومات دون تأخير )مادة 3أ(، خالل 15   •

يومًا، وُتجدد المدة مرة واحدة في الظروف االستثنائية )مادة 18(.

* بعيداً عن االستثناءات الضيقة، فإن الهيئات العمومية يمكنها رفض الطلبات فقط في حال عدم توفر المعلومات لديها، 
لكن يحق لمقدمي الطلبات الطعن على الرفض أمام المحكمة
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فلسطين
القانون األساسي

القانون األساسي الصادر عام 2002 هو الدستور الفعلي لفلسطين، ويوفر المبادئ 
والقواعد األساسية الحاكمة للسلطة الفلسطينية وأعمالها. البد للقوانين األخرى 

أن تكون متسقة مع القانون األساسي ال تخالفه.

ال يضمن القانون األساسي الحق في الحصول على المعلومات، ولم تقرأ المحاكم 
هذا الحق ضمن نصوص القانون األساسي. هناك حقوق أخرى مذكورة في القانون 

األساسي تغطي بعض أوجه الحق في الحصول على المعلومات:

تنص المادة 19 من القانون األساسي على أن »ال مساس بحرية الرأي، ولكل   •
انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من 

وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون«.
ُتلزم المادة 54 أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بتقديم إعالنات أصول   •

)إقرارات ذمة مالية( عن أنفسهم وأبنائهم وزوجاتهم.
تطالب المادة 80 رئيس الوزراء والوزراء بتقديم إقرارات ذمة مالية وإعالنات   •

أصول عن أنفسهم وذويهم.

قانون الحصول على المعلومات
لم يصدر المجلس التشريعي الفلسطيني )البرلمان( قانون للحق في الحصول 

على المعلومات بعد. قامت منظمات مجتمع مدني، بتنسيق وتنظيم االئتالف من 
أجل النزاهة والمساءلة AMAN بصياغة مشروع قانون للحصول على المعلومات 

في عام 2005. كان عضو المجلس عبد الفتاح حمايل من المشاركين في 
جلسات النقاش بشأن مشروع القانون وأقنعته منظمات المجتمع المدني بتقديم 

المسودة إلى المجلس التشريعي في عام 2005 أيضًا. وافق المجلس التشريعي 
على مشروع القانون في مناقشة االجتماع العام للمجلس في 5 أبريل/نيسان 

2005. غير أن إقرار القانون لم يتمم خطواته الضرورية جميعًا بحيث يبدأ 
تفعيله، قبل لتجميد أعمال المجلس التشريعي في عام 2007.

العناصر ذات الصلة من مشروع القانون هي: 

المادة 1 تشتمل على المعلومات الكتابية واإللكترونية والوثائق السمعية   •
البصرية ضمن نطاق الحصول على المعلومات.

المادة 2 تمكن المواطنين والمقيمين في فلسطين من ممارسة حق الحصول   •
على المعلومات المتوفرة لدى أية هيئات عمومية.

المادة 3 ترى أن جميع المعلومات في حيازة الهيئات العمومية يجب أن   •
تكون متاحة، إال ما دخل منها في نطاق االستثناءات. 

المادة 4 تحدد آليات لهذا، فكل هيئة عمومية مطلوب منها تعيين مسؤول   •
مختص لبحث طلبات المعلومات والوفاء بها.

المادة 6 تطالب الهيئات العمومية بتوفير التدريب للعاملين حول حق   •
الحصول على المعلومات.

المادة 30 تقضي بتعيين مفوض معلومات يكون جهة االستئناف في جميع   •
طلبات الحصول على المعلومات ويتحمل مسؤولية ضمان التزام الهيئات 

العامة بالقانون.
المواد 19 - 28 تنظم االستثناءات على قانون الحصول على المعلومات، وهي   •

ما يدخل في نطاق السرية أو االستثناءات اإلجبارية في حالة األمن الوطني 
واألسرار المهنية وحماية الخصوصية.

متروك للتفكير: أصبحت فلسطين ملتزمة بالمعاهدات الدولية لحقوق 
اإلنسان فقط بعد االعتراف بها كدولة مراقب في األمم المتحدة في 

ديسمبر/كانون األول 2012. لكن السلطة الفلسطينية سبق وألزمت 
نفسها باحترام المعايير الدولية لحقوق اإلنسان - ومنها الحق في 

الحصول على المعلومات.
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مصر
الدستور

اشتمل دستور 2012 على حق الحصول على المعلومات للمرة األولى. دستور 
1971 السابق عليه واإلعالن الدستوري لعام 2011 لم يشيرا إال لجوانب 

محدودة من هذا الحق.

العناصر ذات الصلة من دستور 2012 هي: 

تكفل المادة 47 الحصول على المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق،   •
واإلفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة 

الحياة الخاصة، وحقوق اآلخرين، وال يتعارض مع األمن القومي.

المادة 88 تطالب أعضاء مجلسي الشورى والنواب تقديم تقارير ذمة مالية إلى   •
مجلس كل منهما عند شغل العضوية ومع بداية ونهاية كل عام. 

المادة 138 تطالب الرئيس بالكشف لمجلس النواب عن ذمته المالية مع بدء   •
وانتهاء مدته وبشكل سنوي.

المادة 158 تطالب الوزراء بالكشف عن ذممهم المالية لمجلس النواب في بدء   •
وانتهاء مددهم وسنويًا.

المادة 1٢4 ُتلزم الحكومة بالرد على طلبات المعلومات الواردة من مجلس   •
النواب في القضايا العامة المهمة العاجلة.

متروك للتفكير: بموجب دستور 1971 كانت المادة 210 تنص على 
حق حصول الصحفيين على المعلومات: »للصحفيين حق الحصول على 

األنباء والمعلومات طبقا لألوضاع التي يحددها القانون. وال سلطان عليهم 
في عملهم لغير القانون- المادة 47 تضم بشكل غير مباشر الحق في 

المعلومات، من خالل حرية التعبير، إذ ورد في المادة أن: -حرية الرأي 
مكفولة- هناك مواد أخرى في الدستور تتناول بعض عناصر الحق في 

الحصول على المعلومات من خالل ضمان الحقوق المرافقة لهذا الحق، 
لكن في مجاالت متباعدة ال صلة بينها: )حرية الصحافة، البحث العلمي، 
اإلبداع األدبي والفني، جلسات المحاكمة العامة، وبعض جوانب مساءلة 

الدولة(.

بموجب اإلعالن الدستوري لعام 2011، فإن الحق في الحصول على 
المعلومات غير مذكور، باستثناء مادة 47 )حرية الرأي( ومادة 48 )حرية 

الصحافة( فإن كل المواد األخرى في دستور 1971 التي كانت توفر 
شيئًا من الحق في الحصول على المعلومات، قد استبعدت.

تم ضم حق الحصول على المعلومات إلى الدستور، لكن تعد قدرة 
الحصول على المعلومات مقتصرة كما ورد. هناك مشروع قانون للحصول 

على المعلومات قيد النقاش اآلن.

http://transparency.org


مصر )تابع(
ليس في مصر حاليًا قانون للحصول على المعلومات.

بعض المحاوالت ذات الصلة:

في عام 2008 قامت مجموعة المحامين المتحدة وباحثين قانونيين   •
ومدافعين عن حقوق اإلنسان بصياغة مشروع قانون ونظموا مؤتمراً لفتح 

النقاش العام حول مقترحهم. لم تتبن الحكومة مشروع القانون هذا. 

في مايو/أيار 2012 قام مركز القانون والديمقراطية بتحضير مشروع قانون   •
للحصول على المعلومات. قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

بتعديله بعد مشاورات مع وزارات اإلعالم والعدل ونقابة الصحفيين ومركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. رفعت الحكومة مشروع 

القانون للتشاور مع المجتمع المدني قبل أن يأمر حكم محكمة بحّل البرلمان 
في يونيو/حزيران 2012.

بين يونيو/حزيران 2012 ويناير/كانون الثاني 2013 طّورت وزارة العدل   •
عدداً من مشروعات القوانين بشأن الحق في الحصول على المعلومات. في 

مارس/آذار 2013 أعلن وزير العدل عن المسودة النهائية لقانون تداول 
المعلومات وقام بتوزيعها على سفارات دول االتحاد األوروبي لالطالع على 

آرائها في المشروع. تغطي مسودة مارس/آذار 2013 الحصول على المعلومات 
من الهيئات الحكومية والهيئات غير الحكومية والكيانات الخاصة الخاضعة 

لقدر ما من السيطرة أو اإلشراف الحكوميين )مادة 4(. يعرض تفصياًل سبل 
طلب المعلومات والرد على هذه الطلبات، وكذلك يقضي بإنشاء المجلس 

القومي للمعلومات المسؤول عن تعزيز الشفافية ومراقبة تنفيذ القانون )مادة 
14( ويطالب الكيانات التي يغطيها القانون بتعيين مفوضين للمعلومات 

يستقبلون طلبات المعلومات ويردون عليها )مادة 18(.

في حين نظر مجلس الوزراء المصري في مشروع قانون للحصول على   •
المعلومات في يونيو/حزيران 2013، إال أن عزل الجيش للرئيس مرسي جّمد 

المبادرة التشريعية المذكورة.
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المغرب
الدستور

اشتمل دستور 2011 للمرة األولى على الحق في الحصول على المعلومات. جاء 
التعديل الدستوري في سياق خروج اآلالف من المواطنين المغاربة للمطالبة 

بإنهاء الفساد والفصل بين السلطات، والُحكم الرشيد والمحاسبة في أعقاب الربيع 
العربي.

يعطي الفصل 27 من الدستور للمواطنات والمواطنين حق الحصول على 
المعلومات الموجودة في حوزة اإلدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات 

المكلفة بمهام المرفق العام.

"ال يمكن تقييد الحق في المعلومة إال بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما 
يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة 

لألفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق األساسية المنصوص عليها في 
هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجاالت التي يحددها القانون بدقة"

هناك خمسة فصول دستورية أخرى تشتمل بشكل غير مباشر على 
جوانب من حق الحصول على المعلومات:

يضمن الفصل 25 حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها وحرية اإلبداع   •
والنشر.

يكفل الفصل 28 حرية الصحافة، وحق التعبير للجميع، ونشر األخبار واألفكار   •
واآلراء بكل حرية ومن غير قيود، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

يطالب الفصل 148 المجلس األعلى للحسابات بنشر جميع أعماله، بما فيها   •
التقارير الخاصة والمقررات القضائية.

يفرض الفصل 158 على الشخص منتخبًا كان أو معينًا، الذي يمارس   •
مسؤولية عمومية، أن يقدم طبقًا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحًا 

كتابيًا بالممتلكات واألصول التي في حيازته.

ُيلزم الفصل 167 بإنشاء هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،   •
وتتولى تلقي ونشر المعلومات في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها في إطار 

ما هو موكل إليها من مهام.

متروك للتفكير: في حين يقر الدستور الحالي بالحق في الحصول على 
المعلومات، وفي حين يسود نظريًا على ما ينص على خالف ذلك في 

القوانين األخرى، فمن حيث الممارسة، سوف يستمر القانون نظريًا ما لم 
يصدر قانون عام لتنظيم هذا الحق ويجري تنفيذه.
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المغرب )تابع(
قانون الحصول على المعلومات

طبقًا للمادة 18 من الظهير الشريف بالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية، 
فإن الوزير المسؤول وحده هو من يعطي استثناءات لمبدأ عدم إفشاء المعلومات 

في حيازة المسؤول العام. يعد هذا عائقًا على مسار توفير الحصول على 
المعلومات.

في عام 1999 حاولت الندوة الوطنية لدعم األخالقيات في الوظيفة العمومية 
للمرة األولى إصالح الفصل 18 من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، 

فصدرت توصية بأن يكون »إعالم العموم هو األصل والسر المهني هو االستثناء«. 
غير أن اللجنة الوزارية المنوطة بالمتابعة لم تصادف الدعم السياسي الحكومي 

الالزم ولم تفلح في مسعاها.

كانت المحاولة الثانية، هي المناظرة الوطنية األولى حول اإلصالح اإلداري عام 
2002، مرة أخرى من تنظيم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، وقد 

أوصت بـ »منح المستفيدين الحق في االطالع على المستندات اإلدارية«. لم يتم 
تنفيذ هذه التوصية بسبب عدم توفر الدعم الحكومي.

في يونيو/حزيران ٢006 عرضت المجموعة االشتراكية البرلمانية مقترح قانون 
»يهدف إلى ضمان الحق في الحصول على المعلومات«. إال أن رئيس البرلمان 

أعطى األولوية - بحسب نص الدستور - لمسودة التشريع الحكومي على المسودة 
التي تقدم بها نواب برلمانيون، ما أدى مرة أخرى إلى تعطيل القانون المقترح.

في أكتوبر/تشرين األول 2010 وافقت الحكومة المغربية على برنامج لمنع 
ومحاربة الفساد اشتمل على »ضمان الحصول على المعلومات« من خالل: 

تحضير قانون يصون الحق في الحصول على المعلومات.  •

مراجعة مقتضيات القانون األساسي العام للوظيفة العمومية.  •

تم نشر مشروع القانون في مارس/آذار 2013.

متروك للتفكير: لم تفّعل التشريعات والممارسات الحالية الحق 
الدستوري المكفول منذ عام 2011 في الحصول على المعلومات. توفر 
القوانين قدراً محدوداً من الحصول على المعلومات في قطاعات بعينها. 

األنظمة الخاصة بمسؤولي القطاع العام أحبطت إنفاذ الكشف عن 
المعلومات منذ االستقالل عام 1956.

http://transparency.org


شارك!
شارك في أدوات التواصل االجتماعي 

الخاصة بالشفافية الدولية
>> blog.transparency.org

>> facebook.com/transparency international  

>> http://on.fb.me/Zqmr36 (Facebook Arabic)  

>> twitter.com/anticorruption  

>> @TIArabic  

http://blog.transparency.org/
https://www.facebook.com/TransparencyInternational
http://on.fb.me/Zqmr36
https://twitter.com/anticorruption
https://twitter.com/TIArabic
http://transparency.org


استخدام أدوات التواصل 
االجتماعي

أدوات التواصل االجتماعي مفيدة للغاية في الترويج لقضية أو للتوعية بموضوع، 
ال سيما في أوساط الشباب، نظراً التساع انتشارها ومرونتها. من أجل التمكن من 
إشراك الناس وتوعيتهم باستخدام التواصل االجتماعي، من المهم أن تكون لديك 

استراتيجية جيدة، وأن تقرر ما هي القنوات األمثل لنشر رسالتك، وأن تكون 
مثيرة لالهتمام واألهم أن تربط بين الجهود المختلفة من أجل حشد الزخم 

وزيادة الوعي العام.

ماذا يمكنك أن تفعل؟
»الهاشتاج« هو كلمات أو عبارات يسبقها الرمز # وهي من أدوات تجميع 
الرسائل، بما أن بإمكان أي شخص أن يبحث عن الهاشتاج ويقرأ الرسائل 

المنشورة التي تحتوي على الكلمة المسبوق بها هذا الرمز. الهاشتاج طريقة فعالة 
للغاية لربط الرسائل المختلفة والجهود المبذولة من الشباب للتوعية بالحصول 

على المعلومات باستخدام هذا الدليل العملي. الهاشتاج الرسمي لهذا الدليل 
هو ]باإلنجليزية[ itbelongstoyou# . تأكد من استخدامه لدى نشر تغريدات 
على تويتر أو كتابة تعليقات على األفالم أو غيرها من مشاريع الحصول على 

المعلومات األخرى، أو األخبار أو األفكار أو األنشطة التي تشارك فيها.

لتصميم استراتيجية التواصل االجتماعي الخاصة بك نوصي بأن تستخدم هذا 
الدليل العملي الذي سيقود خطاك عبر الخطوات الالزمة. 

تأكد من أنك ضمن مجتمع الشفافية الدولية على اإلنترنت، مع أصحاب األفكار 
المشابهة ألفكارك الذين يرون الضرر الناجم عن الفساد ويريدون فعل شيء 

تجاهه. انظر هذا الرابط!

نصائح وأفكار للتوعية بمكافحة الفساد باستخدام أدوات التواصل 
االجتماعي: 

قم بدعوة من تعرفهم ألن يتابعوا حساباتك على وسائط التواصل االجتماعي  •

انشر األخبار ذات الصلة بالحصول على المعلومات، سواء محلية أو على المستوى 
الُقطري أو الدولي

استخدم وروج استخدام الهاشتاج، وتذكر أن تستخدم دائمًا:   • 
   #itbelongstoyou  # المعلومة_امتلك

تأكد من ربط حساباتك على الفيس بوك وتويتر وأدوات التواصل االجتماعي   •
األخرى بصفحة الشفافية الدولية الرسمية الخاصة بـ حسابات التواصل 

االجتماعي. 

يمكنك كما في دراسة الحالة أن تنظم فعالية في مدرستك أو جامعتك لعرض   •
أفالم »امتلك المعلومة«. بعد العرض يمكن أن تفتح نقاش مع الجمهور 
باستخدام األسئلة المرجعية في القسم. تأكد من توزيع المواد المتوفرة 

بها المعلومات ذات الصلة على الجمهور لتعريفهم بحساباتك على التواصل 
االجتماعي.

إذا لم تتمكن من عرض األفالم، يمكن تنظيم محاضرة أو ندوة عن الحصول   •
على المعلومات، وادع المهتمين إلى الفعالية لمناقشة الموضوع واجعله تفاعليًا 
قدر اإلمكان. مرة أخرى، تأكد من توزيع المواد التي بها تفاصيل متابعتك على 

وسائط التواصل االجتماعي.

http://www.global-changemakers.net/wp-content/uploads/2012/10/Global-Changemakers-Fundraising-Toolkit-23_Oct.pdf
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf
http://transparency.org


دراسة حالة
مشروع »ِعش كما يجب - Live Right- هو مشروع شبابي لمكافحة 

 الفساد، يعمل بدعم من برنامج -صناع التغيير العالمي-
(Global Changemakers) ومعهد البنك الدولي وشركاء آخرين. يركز 

المشروع على منهج بين-جيلي للتصدي للفساد من خالل تعزيز جهود 
مكافحة الفساد في نيجيريا بإشراك الشباب. للمشروع أربعة مكونات 

 كبرى قوامها موقع لإلبالغ عن الفساد ومناقشته:
www.projectliveright.com ومسابقة للمقاالت لطالب الثانوية، 

ومنتدى شبابي، واستخدام منصات التواصل االجتماعي مثل فيس بوك 
وتويتر لمناقشة هذه الموضوعات. إدراكا من الفريق للمردود الكبير 

لحمالت التواصل االجتماعي على المشروع، قرر الفريق أن يدير جولة 
نقاش »دردشة« شهرية على تويتر مع مختلف المستخدمين للحديث 

عن قضايا متعددة متصلة بالفساد. من خالل هذه اآللية، تمكنوا من 
التواصل مع المدير العام للشفافية الدولية كوبوس دي سواردت، ومع 

فريق الشفافية الدولية من أجل تدوين تغريدات مباشرة من برلين 
 وإنشاء أول اجتماع على تويتر لهم منذ بدء المشروع على حساب
 #LiveRight وهاشتاج للنقاش »الدردشة« هو @anticorruption

دردشة تويتر راجت عالميًا مع مشاركة الكثير من األفراد والمنظمات 
والمجموعات من مختلف بلدان العالم، ممن انضموا إلى المناقشات.

دليل عملي للتغيير
ما يلي هو دليل خطوة بخطوة إلنشاء المشروعات 
لمكافحة الفساد وتعزيز الحصول على المعلومات. 
لكي تستعرضه تفصياًل مع الطالب أو في منظمة 

مجتمع مدني سوف تستغرق ساعتين. فكر في 
تخصيصه كتكليف منزلي على مدار عدة دروس. 
يمكن أن تتم مناقشته في مجموعات صغيرة أو 

ُيكلف به الطالب فرادى.

قراءات إضافية
للمهتمين بمزيد من المعلومات، انظر التالي:

 لقراءات إضافية عن حق الحصول على المعلومات
 >> The right of access to information

للمزيد من المعلومات عن مراكز المناصرة والمشورة القانونية التابعة للشفافية 
>> TI’s Advocacy and Legal Advice Centres :الدولية
 لمزيد من المعلومات عن مدرسة الشفافية الدولية الصيفية: 

TI’s Summer School <<

 لمزيد من المعلومات عن الرياضة والنزاهة: 
>> TI on sports and integrity

لمزيد من المعلومات عن دور التكنولوجيا في دعم حق الحصول على المعلومات: 
 >> TI on the role of technology in promoting the right of access to

information

لالطالع على معلومات عن كيف تكشف مراكز المناصرة والمشورة القانونية التابعة 
 للشفافية الدولية الفساد في استخدام السيارات الحكومية: 

 >> TI Palestine’s Advocacy and Legal Advice Centre exposed

corruption in the use of governmental cars

 يمكننا القضاء على
الفساد

http://www.global-changemakers.net/
http://www.projectliveright.com
http://www.transparency.org/topic/detail/accesstoinformation
http://www.transparency.org/topic/detail/accesstoinformation
http://www.transparency.org/getinvolved/report/
http://www.transparency.org/news/feature/youth_taking_action 
http://www.transparency.org/news/feature/preserving_integrity_in_sport
 http://www.transparency.org/news/feature/technology_against_corruption
 http://www.transparency.org/news/feature/technology_against_corruption
 http://www.transparency.org/news/feature/technology_against_corruption
http://www.aman-palestine.org/ar/media-center/1245.html 
http://www.aman-palestine.org/ar/media-center/1245.html 
http://www.aman-palestine.org/ar/media-center/1245.html 
http://transparency.org


الشفافية الدولية
األمانة الدولية

عنوان: 
ALT-MOA BIT 96

10559 BERLIN

GERMANY

هاتف: 200 3438 30 49 + 
فاكس: 3912 3470 30 49 +

ti@transparency.org

www.transparency.org

facebook.com/transparencyinternational

twitter.com/anticorruption

blog.transparency.org
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