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در گستره حقوق عمومیجايگاه اصل دسترسی به اطالعات   

 
 پوھنيار نجمان " مسعودی"

 
  چکيده 

مبتنی بر مشارکت،  اصل دسترسی به اطالعات در گفتمان حکومت مردم ساالر و دموکراسی
بدان جا که از آن به مثابه يک حق بشری ياد کند تا  می ی را ايفاشفافيت و آزادی، نقش انکار پذير

می شود. از اين طريق شھروندان از اطالعاتی که در اختيار حکومت است با خبر شده و رويه ھا 
امن سالمت، ن موضوع ضدھند و اي خود قرار میر کرد ھای آنرا مورد باز بينی و نظارت و کا

 شفافيت و پاسخگويی حکومت است
دی ارزيابی اعتبار قوانين مربوط به آزادی اطالعات، دسترسی آسان، کم يکی از معيار ھای کلي

  ھزينه و سريع افراد به اطالعاتی است که در جستجوی آن ھستند .
اصل به مثابه يکی يکی از اصول مدرن حقوق عمومی، اصل دسترسی به اطالعات می باشد. اين 

ی در روند اداره مطلوب و حکمرانی توجھاز اصول بنيادين حقوق، امروزه نقش و تاًثير قابل 
داشته و تقريباً در تمام قوانين کشورھا به صورت مستقيم و غير مستقيم گنجانيده شده است.  شايسته

حق بر « ، »ن ايآزادی ب« اصل دسترسی به اطالعات و اسناد اداری با اصول ديگری نظير 
ر نزديکی داشته و تاًثير شگرفی پيوند بسيا» شفافيت«و » در حق تعيين سرنوشت«، »اطالعات 

سياسی، حريم خصوصی، اقتصادی و... می  بر ابعاد گوناگون زنده گی اجتماعی از جمله وجود
شاھده م انگذارد رد پای اصل مذکور را ھم می توان در قانون اساسی و ھم قوانين عادی افغانست

 .کرد
 

  اطالعات ، حقوقی ، دسترسی ، حکومت  واژه ھای کليدی:
  

  درآمد
کم  ،دسترسی آسان ،وط به آزادی اطالعاتيکی از معيار ھای کليدی ارزيابی اعتبار قوانين مرب

  افراد به اطالعاتی است که در جستجوی آن ھستند . ھزينه و سريع
ل به مثابه يکی . اين اصعات می باشداطاله ب دسترسی اصل ،يکی از اصول مدرن حقوق عمومی

ً حقوقاز اصول بنيادين  روند اداره مطلوب و حکمرانی ثير قابل توجھی در ، امروزه نقش و تا
 داشته و تقريباً در تمام قوانين کشورھا به صورت مستقيم و غير مستقيم گنجانيده شده است. شايسته

حق بر « ، »آزادی بيان « ديگری نظير  لاصوبا اصل دسترسی به اطالعات و اسناد اداری 
ً » شفافيت«و » تعيين سرنوشتدر حق « ،»اطالعات   یشگرفر يثپيوند بسيار نزديکی داشته و تا

 ... میسياسی، حريم خصوصی، اقتصادی و بر ابعاد گوناگون زنده گی اجتماعی از جمله وجود
فغانستان مشاھده انين عادی ام قوو ھ توان در قانون اساسی ارد رد پای اصل مذکور را ھم میگذ

  کرد.
اساسی جمھوری اسالمی افغانستان و قانون دسترسی به اطالعات حق دسترسی به در قانون 

در قانون رسانه ھای ھمگانی اصل دسترسی به  داند. می»حق ھر افغان « اطالعات عمومی را 
رای اولين بار به و ب ديدهنمايان گر» خدمات عمومی« اطالعات و اسناد در ماده پنجم خصوص

  .شاره قرار گرفته استصورت عملی و آشکار مورد ا
اصل مبانی و نمونه آن  اين نوشتار مختصر بر آن است تا ضمن تعريف چھار چوب نظری اين 

و آزادی ار حقوق پايه گذ قانون مادر و را در قانون اساسی جمھوری اسالمی افغانستان به منزله
نمونه اصل  ستره واصلی اين است که با توجه به گ نمايد، مسأله یسرن برھای اساسی شھروندا

رد و در اين صورت کدام مذکور، آيا می توان در قانون اساسی افغانستان رد پای برای آن پيدا ک
  قانون اساسی به اين موضوع اشاره دارند؟  يک از اصول
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مفھوم اصل دسترسی به اطاعات و اسناد و جايگاه آن در 
  داریومی و احقوق عم

  نا و مفھوم اصل دسترسی به اطالعات بم
منظور از دسترسی به اطالعات، آن است که ھر يک از 
اعضای جامعه در ھر زمان بتواند تقاضای دسترسی به 

  اطالعات را داشته باشد.
« اصل دسترسی به اطالعات و اسناد اداری از وجوه اصل 

اشد که ب یم» عاتحق بر اطال« و » دسترسی آزاد اطالعات
گی اجتماعی مانند وجوه سياسی و وزه ھای گوناگون زنده در ح

  ... جريان دارد.حريم خصوصی، جنبه ھای اقتصادی واداری، 
 اداری، دسترسی به اطالعات پايه گذار دواز بعد سياسی و 

گويی مردم ساالر، يعنی شفافيت و پاسخ ادين نظام ھایياصل بن
بر  رول دموکراتيکزار کنتعات اباست، در چنين بستری اطال

نھاد ھای دولتی است و ارتباط تنگاتنگی با ايده دموکراسی و 
جا که شھروندان يادين دارد، به عالوه از آناحترام به حقوق بن

نيستند، برابر  یدر برابر نھاد ھای اداری و حکومتی در موقعيت
 مینھاد ھا و مقام ھای ياد شده دسترسی به اطالعات نزد اين 

ً جب د موتوان تحقق يافتن حاکميت قانون بھبود برابری و نھايتا
آن پاسخگويی حکومت به مردم  از طريق شفافيت و در پی

 باشد، از نظر اقتصادی با اعمال اين اصل فعاالن اقتصادی می
ت ھای اطالعاتی در ر فضای رقابتی تر و به دور از رانتواند د
عاتی، در بع اطالبه منان گاکنند البیرقيبان دولتی و مقابل 
ند، ھداو( عادالنه تر به فعاليت اقتصادی بپردازند. یموقعيت

مھدی و ھمکاران، آيين ھای تصميم گيری در حقوق اداری، 
و زمينه )  701 -702، ص ،1389اول ، چتھران، خرسندی، 

. در آورنده ، رشد و توسعه اقتصادی را به ھمراپيشرفت ھای
در يک جامعه وندان ی شھر صوصاز منظر حريم خنھايت 
که حق دست رسی به اسناد و اطالعات را دارند  اين ضمن

نسبت به افشای اطالعات محرمانه و خصوصی خود نزد نھاد 
مسأله  اطمينان خاطر دارند ربط ھا ، مراجع و سازمان ھای ذی

وع اين اصل . مجمکشد که استشناھای اين اصل را پيش میای 
 راکمرانی خوب ھموسوی حا به يک رکراتنيل يک نظام دمو

ی به اطالعات می سازد، حکمرانی خوبی که در آن دسترس
پيش شرط به حساب می آيد و در يک توسط عموم به مثابه 

واقع دسترسی به اطالعات و حکمرانی خوب دو روی يک 
  سکه اند.

ی، افزايش از جمله مزايای اين اصل، ترغيب مشارکت مدن
، چراکه باشد می از فساديشگيری پ و اثر بخشیو  یکارآمد

، و ادارات دولتی دسترسی به اطالعات موجود در نھاد ھا
 عالوه بر ايجاد زمينه ھای مشارکت مردمی در تصميم گيری

عمومی به عنوان يک وسيله و ابزار مھم  يلبه مساء مربوط
و اثر  یو منجر به کار آمد برای مبارزه با فساد قابليت داشته

، نقش دولت  لح آبادی، موسیا(ص خواھد شد.بخشی اداره 
شھروندان به اطالعات،  ق حق دسترسیالکترونيک و تحق

   .)80ص  1387
دسترسی آزاد به  مقولهاصل آزادی اطالعات که شامل دو 

 اطالعات و ارسال آزاد آن است از جمله اصولی است که مبتنی
س می باشد ( کد خدايی، عبا» آزادی بيان  «بر اصل قديمی 

نع و ضرورت ھا، مجله به اطالعات، موا ترسی آزادعلی، دس
) ضروری  43، ص ميالدی ايران 1382سال  ،55رسانه، ش 

مورد کار کرد ھا و وظايف سياسی يک مردم در  که است
 ه این کنندياين آگاھی نقش تعي ،کشور دموکراتيک مطلع شوند

ناد کند. و در اس کمرانی خوب ايفا میحبشر  ين حقوقضمدر ت

ی قرار گرفته و از اکيد و ويژه احقوق بشر مورد ت مللیلا بين
 که مجمع يک حق بشری نام برده شده است چنانمثابه آن به 

ر سال د خود عمومی سازمان ملل در نخستين اجالس عمومی
اعالم کرد: در آزادی اطالعات  59/1در قطعنامه شماره  1946

ت دی ھايی اسزاآ هباشد و سنگ محک ھم يک حق بشری می
  شمارند. بشری مقدس می که جوامع

اعالميه جھانی حقوق بشر بيان می کند:  19در اين باره، ماده 
شامل آن  آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور ھر کس حق"

تن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در است که از داش
وسايل تمام ، به ات و افکار و در اخذ و انتشار آنکسب اطالع

  ."و بدون مالحظات مرزی، آزاد باشد مکنم
ت ياخود با جزء 19نی و سياسی در ماده در نھايت ميثاق مد

... ھرکس حق آزادی «بيشتری اين اصل را تو ضيح می دھد: 
و تحصيل و اشاعه اين حق شامل آزادی تفحص  دارد.بيان 

اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سرحدات خواه شفا 
ً يا به صورت نوشته يا چاپ  به صورت ھنری يا بھر وسيله ھا

 ناي 2در بند  ديگر به انتخاب خود باشد اعمال حقوق مذکور
لف وليت ھای خاص است و لذا مکحقوق و مس ماده مستلزم

ريح شده و تص ود که در قانونشاست تابع محدوديت ھای معين 
احترام حقوق يا  -برای امور ذيل ضرورت داشته باشد: الف

حفظ امنيت ملی يا نظم عمومی يا سالمت يا  - ديگران بحيثيت 
  ."اخالق عمومی

  
  صل دسترسی به اطالعات در حقوق عمومی و حقوق اداریا

اطالعات در حقوق اصل حق بر اطالعات يا حق دسترسی به 
به  لين و مجريان اداریو، مسودر مواجھه با مقامات اداری و

ظاھر می  صورت اصل دسترسی به اطالعات و اسناد اداری
که در حقوق اداری بسياری از کشور ھا به  یشود. اصل

رسميت شناخته شده و در اغلب قوانين اداری از جمله قانون 
ی آيين ھا) قانون  22- 25( مواد  1990رسيده گی اداری ايتاليا 

) قانون عام حقوق  18 – 9( مواد  1985اداری دنمارک 
مشاھده ... ) و 7-4( مواد  1998والحاقيه  1994اداری ھالند 

، 291 صمی شود. ( ھداوند، مھدی، و ھمکاران، پيشين ، ص
اطالعات نھاد ) بر اساس اصل حق دسترسی به  594، 470

 به و ھای عمومی و مقامات اداری نبايد اطالعات را نزد خود
تمام بلکه اين اطالعات بايد به نفع  ،نفع خود نگھداری کنند

افراد بايد توانايی بنابر اين  ،عضای جامعه نگھداری شوندا
که به دليل  رسی به اين اطالعات را داشته باشند مگر ايندست

از اين قبيل مانع برای دسترسی وجود و مسائلی منافع عمومی 
کس حق دارد از اطالعاتی که ر داشته باشد. از اين رو اوآل ھ

ً دولت بايد با  آگاه گردد، ،از وی در اختيار حکومت است ثانيا
ه عموم، مداقو با حالت باز در برابر بررسی و پاسخگو بودن 
قرار  رض قضاوت و ارزيابی تمام شھروندانخود را در مع

( صالح آبادی، موسی، نقش دولت الکترونيک در تحقق  .دھد
-45ص  1387ندان به اطالعات، سال روحق دست رسی شھ

تحميل می کند تکاليفی که اين اصل بر مقامات عمومی  .)46
ريشه در حقوق بنيادين شھروندان دارد از جمله اين حقوق، 
اصل حق بر اطالعات و حق آگاه ھی شھروندان است که 

د آن را به ھر بھانه ای ( از جمله نتوان ولتی نمیمقامات د
ن ) محدود يا از آن ممانعت به عمل ر آيظامصلحت جامعه و ن

 دخالت تواند گزاران دولت می گاه مصلحت انديشی کارآورند: 
ان ا برای کسب اطالعات از دولت و ارکدر مساعی عمومی ر

تواند به  نمیدولتی دارنده اطالعات، محدود کند، اما دولت ھا 
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بھانه مصلحت، مردم را در بی خبری نگھدارند، اگر مردم 
ال حاکمان از رد و اگر اعمجامعه انھا چه ميگذ ند که دردانن

در تعيين سرنوشت  یگونه می توانند سھممردم مخفی بماند، چ
  . داشته و يا در اداره امور جامعه راه بيابند خويش

ی در حقوق اداری به اصل دسترسی به اطالعات و اسناد ادار
ر حق د بيا عمومی باي ن صورت است که اوالً مرجع اداریاي

از دسترسی به اسناد اداری مطابق قواعد مربوط به حفاظت 
داشته باشد با  نفع حق ذیھر شخص  داده ھا احترام گذاشته و

از اسناد اداری و روند صدور آنھا اطالع  ه تقاضای کتبیاراي
ارش ھای اداری، تواند گز یحاصل کند، اين موضوع م

امه ھا، پاسخ ش نمطالعات پيش نويس ھا، داده ھای آماری، بخ
ی را که در حقوق ھای اداری و ھر قسم سند، داده يا اطالعات

عالوه بر اين حق  .شامل شودثر است، ءذی نفع مو شخص
تواند شامل مطالعه  دسترسی به اطالعات و اسناد اداری می

اخذ توضيح و اسناد، مطالعه تصاوير اسناد ( گرفتن کاپی) 
 یاوير اسناد در صورتتص از اين قبيل باشد، مطالعه یموارد

ً ذی  ممکن است که اوال به اصالت سند آسيب وارد نشود، ثانيا
اطالعات، اسناد و سوابق ود يا نبود حق داشته باشد از وجنفع 

ً حق بر طلع شود. ثالثمذکور نزد مراجع و مقامات عمومی م ا
اطالعات تنھا محدود به استثنا ھای محدود و معين به موجب 

ند که مذکور تنھا در صورت قابل اعمال ثنا ھایاستقانون باشد، 
 ارده به منافع عمومیودر نتيجه افشای اطالعات مستثنی، زيان 

العات باشد، در طشده به واسطه افشای ا بيش منفعت تحصيل
مواردی که ھر صورت مقام عمومی بايد برای تک تک 

ئه نمی دھد دالئيل ااطالعات درخواستی را به متقاضی ار
ً به شکل مستند و  نی وقانو منطقی داشته باشد و مراتب را کتبا

  مستدل به متقاضی ابالغ کند.
  

  ی به اطالعات در قانون اساسیجايگاه اصل حق دسترس
برای  یتوانند زمينه و مبناي برخی از اصول قانون اساسی می

سوم  ءاصل فوق باشند، از جمله اين اصول می توان به فقره
سوم ماده پنجاھم قانون اساسی  ءدر فقره .رده کرماده پنجاھم اشا

را که به  یبه اتباع کشور حق داده شده است تا ھر نوع اطالعات
آن ضرورت داشته باشند، از وزارت ھا و ادارات دولتی 

ء اشخاص به ظفين نمی توانند حين مراجعهحاصل نمايند مؤ
امتناع ورزند. مگر اينکه  ،اطالعات و ارائه آنخاطر کسب 

کور سبب وارد شدن ضرر به حقوق ديگران العات مذه اطارائ
 و صدمه وارد نمايد. ود و يا اينکه به امنيت عمومی خطرش

عالوه بر قانون اساسی در قوانين عادی نيز می توان رد پای از 
اصل دسترسی به اطالعات را مشاھده کرد. از جمله فقره دوم 

 1396، 12، 12قانون دسترسی به اطالعات تصويب شده  ماده
ثابه يک حق تلفی شده و به که درآن اين اصل به م باشدمی 

_ 2«مطابق اين ماده .زادی اطالعات اشاره می کندموضوع آ
مندرج اين قانون، اطالعات را  ادارات مکلف اند، طبق احکام

ذکر اين نکته  .»به دسترس متقاضی و عامه مردم قرار دھند
اطالعات  ترسی بهون دسخالی از فائده نخواھد بود که کميسي

نان از شفافيت تقويت فرھنگ اطالع رسانی، يتواند اطم می
مشارکت مردم در حکومت داری و حساب دھی از اجرات 

 ادارات و مبارزه عليه فساد اداری داشته باشد.
  
  
  
  

  نتيجه
اصل دسترسی به اطالعات در گفتمان حکومت مردم ساالر و 

انکار ، نقش یآزاددموکراسی مبتنی بر مشارکت، شفافيت و 
کند تا بدان جا که از آن به مثابه يک حق  می را ايفا یپذير

بشری ياد می شود. از اين طريق شھروندان از اطالعاتی که 
ر کرد ھای در اختيار حکومت است با خبر شده و رويه ھا و کا

دھند و اين  خود قرار میآنرا مورد باز بينی و نظارت 
  حکومت است.خگويی سو پاموضوع ضامن سالمت، شفافيت 

اين اصل در چھا چوب قوانين افغانستان، ھم در قانون اساسی و 
ھم قوانين عادی به رسميت شناخته شده است قانون دسترسی به 
اطالعات، حق دسترسی به اطالعات عمومی را حق ھر افغان 

توان ردپای اين اصل را در  داند و در قانون اساسی می می
ری اسالمی افغانستان در ت جمھولف دواصول مربوط به وظاي

باال بردن سطح آگاھی ھای عمومی( اگاه سازی عمومی) 
  مشاھده کرد. 
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