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إفصاح

االئتالف المدني إلصالح التشــريعات اإلعالمية
يشــكل االئتــاف المدنــي أحــد أبــرز البرامــج التــي يســعى مــن خاللهــا مرصــد اإلعــام األردنــي فــي مركــز
لعمــل اإلعــام كجــزء
القــدس للدراســات السياســية إلــى المســاهمة فــي إصــاح التشــريعات الناظمــة
ً
ال يتجــزأ مــن متطلبــات اإلصــاح السياســي الوطنــي الشــامل .ويعــد االئتــاف مكمــا لــكل المبــادرات
واالئتالفــات التــي تطلقهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المملكــة ،وتعمــل فــي الحقــل نفســه أو
تتقاطــع مــع عملــه .وفــي طريقــه إلــى تحقيــق األهــداف التــي قــام مــن أجلهــا ،ســيبقى
فــي حقــول
ً
االئتــاف مفتوحــا النضمــام منظمــات ونشــطاء مجتمــع مدنــي وشــخصيات عامــة وإعالمييــن إليــه بمــا
يعظــم قدراتــه علــى تنفيــذ أجنــدة عملــه.
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ّ
يعــد حــق الجمهــور فــي المعرفــة وفــي االطــاع علــى المعلومــات ،إحــدى أهــم ركائــز البنــاء الديمقراطــي ألي
دولــة فــي العالــم .وقــد وصفــت منظمــة "المــادة  "19المعلومــات بأنهــا "أكســجين الديمقراطيــة" ،فالمعلومــات
ّ
أساســية لتحقيــق الديمقراطيــة 1علــى العديــد مــن المســتويات.كذلك فــإن حــق الوصــول إلــى المعلومــات ،يعــد
مــن حقــوق اإلنســان األساســية ،وأحــد أهــم أركان حريــة الصحافــة.

لمــــــاذا قانون حق الحصول على المعلومات؟
ً
إذا كنــت صحفيــا ،تذكــر أن هــذا القانــون يمنحــك حــق الوصــول إلــى المعلومــات التــي أنــت بحاجــة إليهــا فــي
تحقيقاتــك وأخبــارك ومقاالتــك الصحفيــة.
ً
إذا كنــت رجــل أعمــال أو مســتثمرا ،فاعلــم أن هــذا القانــون يمنحــك حــق الوصــول إلــى المعلومــات التــي تعينــك
علــى تقديــر الجــدوى االقتصاديــة لمشــاريعك واســتثماراتك.
( )1حــق الجمهــور فــي المعرفــة :مبــادئ حــول قوانين حريــة المعلومات ،لندن ،يونيو .1990
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ً
إذا كنــت ناشــطا فــي نقابــة أو منظمــة مجتمــع مدنــي ،فاعلــم أن هــذا القانــون يمنحــك حــق الوصــول إلــى
المعلومــات التــي مــن شــأنها أن تســاعدك علــى تقييــم مشــروعية القــرارات أو اإلجــراءات الحكوميــة ذات
الصلــة بقطاعــك.
إذا كنــت مهتمــا بحمايــة البيئــة ،فاعلــم أن هــذا القانــون يمنحــك الحــق فــي معرفــة المــواد التــي تســتخدمها
المؤسســات الصناعيــة ومــدى الضــرر الــذي قــد تلحقــه بالبيئــة.
ً
ً
إذا كنــت سياســيا أو حزبيــا ،تذكــر أن هــذا القانــون يمنحــك حــق الوصــول إلــى المعلومــات التــي تمكنــك مــن
تكويــن رأيــك والتعبيــر عنــه ،وتمكنــك مــن الرقابــة والمســاءلة.

ً
إذا كنــت مهتمــا بمكافحــة الفســاد ،فاعلــم أن هــذا القانــون يوفــر لــك المعلومــات التــي مــن شــأنها أن
تســاعدك علــى التحقــق مــن وجــود الفســاد.
ً
إذا كنــت باحثــا أو طالــب دراســات عليــا ،فاعلــم أن هــذا القانــون يمنحــك حــق الوصــول إلــى المعلومــات
ذات الصلــة بأبحاثــك.
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إن عــدم وضــع المعلومــات المدققــة أمــام الــرأي العــام ،يعــد أكبــر عقبــة فــي طريــق وصــول المجتمــع إلــى
توافقــات علــى الحلــول المناســبة لمشــكالته:

ً
فلمــاذا ال نعــرف مثــا :
ً
كيف تسعر الحكومة أسعار المشتقات النفطية؟
األرقام الحقيقية لمعدالت البطالة والفقر؟
األسباب الحقيقة لتباين معدالت السرطان في أقاليم المملكة؟

لماذا ال نعرف؟

عدد أبناء األردنيات الذين ال يحق لهم حمل الجنسية األردنية؟
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هل تعــــلم
ً
أنــه برغــم أن األردن أول دولــة عربيــة تضــع قانونــا لضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات العــام ،2007
إال أن بعــد مــرور ســنتين علــى إقـراره (بحســب دراســة اســتطالعية نفذهــا مركــز األردن الجديــد للدراســات
العــام :)2009
لم تكن نصف الوزارات والدوائر الحكومية تعرف بوجود القانون.
لم يكن  %42من الصحفيين يعرفون بوجود القانون.
لم تكن  %75من الشركات الكبرى تعرف بوجود القانون.

وإنــه بعــد مــرور أكثــر مــن ثــاث ســنوات علــى إق ـرار القانــون (بحســب اســتطالع أجرتــه صحيفــة العــرب
اليــوم فــي تشــرين األول :)2010
لم يستخدم  %95من الصحفيين القانون أثناء تأدية عملهم.
لــم يســتخدم  %49مــن الصحفييــن القانــون العتقادهــم بوجــود "وســائل أخــرى أكثــر فاعليــة فــي الوصــول إلــى
المعلومــة".

هل تعلم؟
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يحجــم  %21مــن الصحفييــن عــن اســتخدام القانــون للحصــول علــى المعلومــات نتيجــة "مماطلــة المؤسســات
فــي االســتجابة لطالــب المعلومــة".
عزا  %30من الصحفيين عدم استخدامهم القانون إلى "الجمود في إجراءاته وبنوده".

وإنــه بعــد مــرور ســت ســنوات علــى إقـرار القانــون (بحســب اســتطالع أجـراه مركــز حرية وحمايــة الصحفيين،
شباط :)2013
ال يستخدم  %98.2من اإلعالميين نموذج طلب الحصول على المعلومات.
يعتمد  %62من اإلعالميين على االتصال الهاتفي للحصول على المعلومات.
سبق أن طلب %81من اإلعالميين معلومات بأشكال مختلفة.
ال يقدم  %95.8شكاوى حين ترفض طلباتهم في الحصول على المعلومات.
ً
ومن بين  163صحفيا شملهم االستطالع ،حصل  3منهم فقط على ما طلبوا من معلومات.

أن العالــم يحتفــل فــي  29أيلــول مــن كل عــام باليــوم العالمــي لحــق المعرفة.
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ّ
مدخل فعال لمكافحة الفساد والفقر

هــل تعلــم أن الســويد هــي أول دولــة فــي العالــم تمنــح مواطنيهــا الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات
ً
منــذ العــام  .1766وحســب المؤشــر العالمــي للشــفافية ،فــإن الســويد تحتــل المرتبــة األولــى عالميــا فــي مجــال
الشــفافية وانخفــاض معــدالت الفســاد.
ُ
يعتبــر الوصــول إلــى المعلومــات أداة هامــة فــي مكافحــة الفســاد والممارســات الخاطئــة .ويمكــن للصحفييــن
االســتقصائيين ومنظمــات المجتمــع المدنــي واألح ـزاب االســتفادة مــن حــق الوصــول إلــى المعلومــات مــن أجــل
كشــف الفســاد المالــي واإلداري ومكافحتــه .وقــد أشــار قاضــي المحكمــة العليــا األمريكيــة لويــس برانديــس فــي
مقولــة شــهيرة لــه إلــى أن "القليــل مــن ضــوء الشــمس هــو أفضــل مطهــر".
يشــير العالــم الهنــدي أمارتيــا ســين ( )Amartya Senالحائــز علــى جائــزة نوبــل لالقتصــاد العــام  1998إلــى أنــه
ً
ً
"لــم يكــن هنــاك أبــدا مجاعــة حقيقيــة فــي بلــد يتمتــع بحكومــة ديمقراطيــة وصحافــة حــرة نســبيا ،فاالطــاع علــى
المعلومــات يســمح للنــاس بتفحــص أعمــال الحكومــة بدقــة".
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مؤشر الفساد في العالم
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مــن يقــارن الفســاد فــي بلــدان العالــم ،يجــد أنــه يقــل فــي الــدول التــي تحتــرم حــق مواطنيهــا فــي الحصــول علــى
المعلومــات وفــي المشــاركة فــي صنــع القـرار واحتـرام ســيادة القانــون ،وينتعــش فــي المقابــل فــي الــدول التــي
تســير فــي االتجــاه المعاكــس.
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المواطن والصحفي ..مصلحة مشتركة

ً
ال يغيــب عــن بــال أحــد دور المعلومــات فــي عمــل الصحافــة ،فالصحفــي أو اإلعالمــي عندمــا يكتــب خبــرا أو
ً
ً
َ
يســتنتج حكمــا أو يكــون رأيــا إنمــا يســتند باألســاس إلــى المعلومــات ,فــإذا غابــت عنــه هــذه المعلومــات أو جــاءت
ً
منقوصــة أو غيــر صحيحــة ،انعكــس ذلــك ســلبيا علــى مــا يقدمــه للــرأي العــام .فــكل صحفــي بحاجــة إلــى وثائــق
وأرقــام وإحصــاءات أو أخبــار مــن مصادرهــا األصليــة .لهــذا فــإن مــن مصلحــة المواطــن عــاوة علــى حقــه هــو فــي
الحصــول علــى المعلومــات ،أن يدعــم حــق الصحافــة واإلعــام فــي الحصــول علــى المعلومــات خدمــة للشــفافية
وتنويــر النــاس بحقائــق األمــور فــي ســائر المجــاالت.

التطور التاريخي إلقرار قوانين الحصول على المعلومات في العالم
ً
مــع أن الســويد كانــت أول دولــة فــي العالــم وضعــت قانونــا للمعلومــات العــام  ،1766إال أنــه بعــد مــرور  200ســنة
ً
كانــت أربــع دول فقــط فــي العالــم عندهــا قانــون كهــذا .ارتفــع عــدد الــدول التــي ســنت قانونــا للمعلومــات فــي
العــام  1990إلــى  18دولــة ،وحــدث بعــد ذلــك تســارع فــي إصــدار قوانيــن المعلومــات ،حيــث يوجــد فــي العــام
 ،2012مــا مجموعــه  93دولــة عندهــا قانــون للمعلومــات ،فــي حيــن يبلــغ عــدد الــدول التــي تمنــح مواطنيهــا حــق
الوصــول إلــى المعلومــات  142دولــة.

حق الحصول على المعلومات
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مرصد اإلعالم األردني

ً
ّ
يعــد برنامــج اإلعــام واحــدا مــن البرامــج الرئيســية لعمــل مركــز القــدس للدراســات السياســية ،وتنــدرج أنشــطة هــذا
البرنامــج فــي إطــار "مرصــد اإلعــام األردنــي" ،الــذي يهــدف إلــى مواكبــة مختلــف التطــورات فــي قطــاع اإلعــام
مــن خــال رصــد االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الصحافــة ومصادرهــا ،ورصــد االنتهــاكات التــي ترتكبهــا الصحافــة
بحــق المجتمــع ،والعمــل علــى تطويــر التشــريعات المتعلقــة بعمــل اإلعــام بمــا يــؤدي إلــى إزالــة القيــود التــي
تتحكــم بعمــل اإلعــام مــن جانــب ،واالرتقــاء بالمســتوى المهنــي للعامليــن فــي المهنــة مــن جانــب آخــر ،وذلــك
كجــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة اإلصــاح السياســي المنشــودة.
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