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 لمعلومات القانونیة العامة في العصر الرقمي ا بل الحصول علىتیسیر الحكومات سُ بیان اإلفال حول 

 

 مقدمة 

ا من حقوق  ا أساسیً بوصفها حقً   العالمي لحقوق اإلنسان �حر�ة التماس المعلومات وتلقیهااألمم المتحدة  إعالن  من    19المادة    ُتقر

شعوب البلدان في جمیع  تتمكن�جب أن إذ  ،فیما یتعلق �المعلومات القانونیة العامة ةخاص  أهمیةهذا الحق  ب�كتسو . اإلنسان

 ُ�عد، �ما الحكومات على عاتقلوصول هذا اتقع مسئولیة تیسیر و لى القوانین التي تحكمها. إ�سهولة  الوصولمن أنحاء العالم 

 عادل. مجتمعوالمساءلة والمشار�ة المدنیة و�قامة  لشفافیةغراض ا أل اضرور� اأمر 

من المواد القانونیة  النسخ المطبوعة المكتبات �جمع  والعاملین في مجالفي مرحلة ما قبل العصر الرقمي، قامت المكتبات و 

 حفظ هذه المواد للمستقبل. فضال عن، ورسمیةفي إصدارات أصلیة  یهاالوصول إلوتیسیر 

 عن طر�ق للمواطنین مباشرة  من المصادر األساسیة للقانون نسًخا  حالیافتوفر العدید من الحكومات  الرقمي،أما في العصر 

على   المصادرإلى هذه الوصول للجمهور  یتیح نأومن شأن هذا والسوابق القضائیة واللوائح.  القوانینذلك  و�شمل، رنتاإلنت

  اإلنترنت على نطاق واسع و�أسعار معقولة.توفر خدمة افتراض � وذلك، ةمستمر  و�صورة سواءقدم 

  االضطالع   ةالخدم  ة لهذهمقدملللجهات الحكومیة ا  ینبغيإذ    ،ا�افیً   ال ُ�عد  مجرد نشر المعلومات القانونیة عبر اإلنترنت  غیر أن

  هذا المحتوى  �كون أن على ، 2دون أ�ة رسوم ، نشرهتولى تالمحتوى الذي إلى  1الجمیع وصول إمكانیةمسؤولیة ضمان �أ�ًضا 

 .�التعاون مع مؤسسات الذاكرة على مر الزمن لالستخدام العام  ُ�حفظ، وأن وموثوقا اأصلی

�عض �ما أن عالجها على نحو �امل. تبهذه القضا�ا أو لم حتى الوقت الراهن،  ،عترفتومع ذلك، ثمة عدد من البلدان لم 

البلدان األخرى التي تتیح هذا الوصول،  أما  �عد إمكانیة الوصول عبر اإلنترنت إلى معلوماتها القانونیة العامة.    ُتتحالحكومات لم  

.  )(paywallsلوج  خاصیة الدفع من أجل الو   تیحتلتوز�ع (عبر اإلنترنت) للجرائد الرسمیة التي  ل�اتفاقات حصر�ة للنشر أو    دهفتقی

رسوم قد  أ�ة دون �صورة عادلة ومستمرة إلى المحتوى القانوني في نسق رقمي �الفعل الوصول  تتیحالتي  اتحتى الحكوم

الخطوات الالزمة للحفاظ على   اتخاذ عدمأو  ،�استخدام التدابیر التكنولوجیة توثیقههذا المحتوى من خالل تتقاعس عن حما�ة 

 إلتاحته للجمهور على المدى طو�ل.المحتوى 

، فضال عن قرارات منظمات أخرى عدیدة، قرارات اإلفالو�ستند البیان التالي إلى المبادئ المحددة في اإلعالنات السا�قة و�لى 

 ال سیما األمم المتحدة.

 
من  21المادة  المنصوص علیھ في اللتزامل امتثاال، وذلك اتالمطبوع العاجزین عن قراءةة لألشخاص ینبغي أیًضا إتاحة المعلومات القانونیة العام1

  http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
، لكنھا ھذا األمر یطرح إشكالیةوالمعلومات القانونیة العامة.  فيالب أحیانًا بحقوق النشر الحكومات تطكما أن ، رتبط بفرض رسومیبًا ما وغال 2

 نطاق ھذا البیان. خارج

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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تأكید استمرار تطبیق هذه المبادئ على المعلومات القانونیة العامة في  الغرض منها هو  .32030خطة التنمیة المستدامة لعام  

 .�مكن للحكومات القیام �ه إلتاحة هذه المعلومات، وتحدید ما نسق رقمي

 إلى المعلومات القانونیة الوصول تیسیر

لحكومات اإلنترنت  ز�ادة استخدامأتاح و . 4والقضا�ا واللوائح  القوانینمثل  ؛الحكومات مصدر المعلومات القانونیة العامةُتعد 

 . والحكم �شفافیة  ،إلى المعلومات القانونیة  �عیدإلى حد    أفضل  �صورةمواطنیها    �ي �صلالبلدان في جمیع أنحاء العالم الفرصة  

موافقة جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة  � 2030خطة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة لعام  حظیت، في هذا الصددو 

تعز�ز مجتمعات مسالمة وحاضنة للجمیع من أجل التنمیة المستدامة، وتوفیر إمكانیة احتكام الجمیع إلى العدالة  بعلى االلتزام 

في هذا السیاق، فإن المعلومات ضرورة ال  على جمیع المستو�ات،و�ناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمیع 

 :  16.10الهدف الفرعي �ما نص علیه غنى عنها، 

 . وصول الجمهور إلى المعلومات وحما�ة الحر�ات األساسیة، وفقًا للتشر�عات الوطنیة واالتفاقات الدولیة ضمان 

مبادئ الحكومة التمسك �  ا، الذي یلزمه5المستنیرة  اتبلدًا على إعالن الحكوم  70، وقع  األمم المتحدةإطار  ضافة إلى العمل في  �و 

جزء من الوصول إلیها هي " �سهلعلى أن المعلومات القانونیة التي  2002نص إعالن مونتر�ال لعام  �ما .والشفافة المستنیرة

الوصول إلى المعلومات إن تیسیر  حقوق والتزامات أفراد المجتمع العادل.  بیان  ل  رةضرو   �ما انها تمثل،  "إلنسانیةالتراث المشترك ل

 .".القانونیة العامة "�عزز العدالة وسیادة القانون 

 المستخدمین من الجمهور  �عود �الفائدة علىعلى اإلنترنت    مجانا  ن الوصول إلى المعلومات القانونیةإلى أ،  اتتشیر هذه االتفاقو 

 مشار�ة المواطنین في صنع السیاسات. وتیسیر ،من خالل تعز�ز المشار�ة ؛والحكومة على حد سواء

 

 Authenticationة دق اصمُ ال/عتماداال
 

. لمستخدمینإلى ا المعلومات القانونیة    و�دارة وتقد�م  إنشاءفي  الحكومات    التي تتبعها  سالیباألالتكنولوجیا الرقمیة    استخدامر  لقد غیَّ 
لمعلومات القانونیة الرسمیة، مما  لفي �عض البلدان، تحل المصادر القانونیة عبر اإلنترنت محل اإلصدارات المطبوعة السا�قة 

التي �انت تفتقر سا�ًقا إلى  ،على النقیض من ذلك، فإن �عض الدول األخرى ). قصیر األجل(  لوقتاختزال ایؤدي غالًبا إلى 
وصول الجمهور إلى هذه   سهیلتجد اآلن أن النشر عبر اإلنترنت یوفر حًال لت ،لقوانینها ة المطبوع صداراتمخطط رسمي لإل

 .المواد ألول مرة
�جب علیها النظر في �عض المشكالت فإنه تكنولوجیات إلتاحة معلوماتها القانونیة رقمًیا، استخدام الاعتماد الدول مع ، ولكن

 .authentication الُمصادقة/االعتماد ذه المشكالت هوه  أحدو الجدیدة والمعقدة، 
 

مخاطر اإلصدارات غیر   �ما في ذلكرضة للتغییر تشكل تحدً�ا خاًصا في هذا السیاق، حقیقة أن المعلومات الرقمیة عُ 

 
3 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  للحصول على قائمة باإلعالنات  1انظر الملحق

 .والقرارات ذات الصلة
 نطاق ھذا البیان. ضمنھذه المعاییر  تقعمفعوًال قانونًیا.  مما یكسبھا، العامة إلى معاییر الطرف الثالث ، تشیر الوثائق القانونیةاألحیانفي بعض   4
5  declaration-government-http://www.opengovpartnership.org/about/open 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration
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 قابلة  غیر وأنها ،موثوق بها الحكومیة المواقع على المتوفرة المستندات أن من التأكد إلى المواطنون  �حتاج. صرح بهاالمُ 
�جب أن �كون لدیهم ثقة في أن المحتوى  و   .ةقنیت  إجراءات  خالل   من  منه  التحقق  و�مكن  بوضوح  محدد   هادر صم  وأن  للتغییر،

�الثقة  ة�جب أن تكون المعلومات القانونیة الرقمیة رسمیة وجدیر و  ة.عَتمدم االعتراف �ه �اعتباره بیانات قانونیة موثوقة ومتیس
حتمال حدوث تغییرات �جب حما�ة هذا المحتوى من خالل إجراءات تقنیة ضد ا. لنسخ المطبوعةكما هو الحال �النسبة ل

 .مثل القرصنة فضاء اإللكترونيیة أو تهدیدات ألمن الِض رَ عَ 

 

 الحفظ و�مكانیة الوصول إلى المعلومات على المدى البعید
 
 

على  والحفاظ على المعلومات القانونیة العامة و�تم  ةللحفاظ على سیادة القانون وتعز�ز العدالة، �جب أن �كون هناك أرشف

المعلومات القانونیة   تكون .  ، �ما في ذلك القوانین المعمول بها سا�ًقا، حتى تكون هذه المعلومات متاحة �استمرارالمدى البعید

 . �مرور الوقت  حتملوالتدهور الم للنقلو  ایً قنرضة للتقادم تعُ في صورتها الرقمیة (كمحتوى بال مقابل له في صورة مطبوعة) 

 

اإلدارة  فهم " العالم دول  على�جب  ،6UNESCO/UBC Vancouver Declarationفي  2012كما تم االتفاق عام 

تطو�ر استراتیجیات "و�جب أن تتحمل مسؤولیة  "الجیدة للمعلومات الرقمیة الموثوقة �اعتبارها أساسیة للتنمیة المستدامة

 ."السجالت الحكومیة الرقمیة علىواالعتماد في  إنشاء والحفاظ على الثقة ... من أجل   لحكومة المفتوحةا

 

ن األعطال  �عیًدا علحكومات أن تضمن الحفاظ على المعلومات القانونیة العامة في شكل رقمي لألجیال القادمة  على اینبغي  

للحفاظ على سالمة المحتوى وتوفیر   موجودة�جب أن تكون اإلجراءات الوقائیة    .الفنیة أو تقادم األجهزة أو التغییر التكنولوجي

لضمان استمرار إتاحة هذا المحتوى للجمهور واستخدامه ، �جب   .الكوارث  في حالة وقوعواسترداد البیانات    ةالنسخ االحتیاطی

ظ على إمكانیة الوصول إلیها ، وتوفیر أن تكون هناك خطط لالنتقال إلى منصات جدیدة مع تقدم التكنولوجیا ، مع الحفا

تحتاج المنظمات الحكومیة الدولیة أ�ًضا إلى تحمل  ).  ”link rot“(لتجنب فقدان الوصول و�طلق علیه    عناو�ن و�ب مستقرة

رقمي لالستخدام العام مع مرور الوقت من خالل اعتماد   شكل ها وغیرها من الوثائق في قراراتمسؤولیة ضمان الحفاظ على 

 . خارج نطاق هذا البیان يهالسیاسة   ؛ ولكن تلكسة الحفظ الرقميسیا
 

 . في عالم الطباعة، لعبت المكتبات دوًرا رئیسًیا في تلبیة هذه الحاجة، من خالل جمع وحفظ نسخ مطبوعة من المواد القانونیة
مرور الوقت إلى الحكومات، وغالًبا ما یتم   ىأشكاله المتعددة علفي  تنتقل مسؤولیة الحفاظ على القانون  في العصر الرقمي،  

من الضروري ضمان فعالیة هذه الشراكات من أجل   .أو مؤسسات الذاكرة دور المحفوظاتذلك �الشراكة مع المكتبات أو 
 .Vancouver Declarationتحقیق األهداف المحددة في 

 
 
6 http://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/vancouver-declaration-2012.pdf

http://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/vancouver-declaration-2012.pdf
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 التوصیات
داف المحدَدة والُملِزمة الصادرة من األمم المتحدة عن إتاحة المعلومات في ضوء ما سبق ذ�ره، وفي سیاق األه

 :الحكومات إلى القیام �ما یلي فیما یتعلق �المعلومات القانونیة العامةللمواطنین، تدعو اإلفال  
 
و�دون   قَدم المساواة ة في شكل رقمي متاحة للجمهور على صادر تأكد من أن جمیع المعلومات القانونیة العامة ال ال ▫ 

 .رسوم
، من أجل  إجراءات تقنیةصادقة �استخدام لقانون الرسمیة في شكل رقمي من خالل االعتماد/المُ ارات إصداحما�ة  ▫ 

 توضیح ذلك للجمهور.ضمان أن المحتوى جدیر �الثقة، و 
ن إنشاء مصادر للمعلومات القانونیة العامة عبر اإلنترنت بدًال تقنیة �جزء مالالعتماد/الُمصادقة ا دمج إجراءات ▫ 

من البدا�ة سیوفر الوقت   . وفي حالة الدول النامیة خصوًصا، فإن التر�یز على ذلكمن إضافة هذه التكنولوجیا الحًقا
 . والمال على المدى الطو�ل

�الشراكة مع وذلك  لموثوقة في شكل رقمي، تطو�ر وتنفیذ سیاسات و�رامج فعالة للحفاظ على المواد القانونیة ا ▫ 
عند اعتماد تكنولوجیات جدیدة و  ، حسبما �كون مالئًما.المكتبات أو دور المحفوظات أو مؤسسات الذاكرة األخرى 

 . األجل ةطو�ل ةالعامإمكانیة اإلتاحة   على ظاحفال هالیتأكد من تسهفیجب الا، إلتاحة المعلومات القانونیة رقمیً 
 .�شكل دائم دون مقابل هورجملل حةمتا هاحفظتي تم المواد الجعل  ▫ 
  لمن أجخطط التنمیة الوطنیة  معالوصول عبر اإلنترنت إلى المعلومات القانونیة العامة  إتاحةدمج استراتیجیات  ▫ 

 .2030تنفیذ خطة األمم المتحدة لعام 
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