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 قانون 

 

 

  خالصه

 
 سازمان اسناد در هم است عمومی نهادهای اختیار در که اطالعات به دسترسی حق

 .است شده شناخته رسمیت به جهان سراسر در کشورها از برخی  قانون در هم و ملل

 مربوط مقررات و ۷۸۳۱ سال در «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» تصویب

 شهروندان تمام .است ایران در حق این به رسیدن  در مثبت قدم اولین آن اجرای به

 نهادهای از اطالعات دریافت برای قانون این از استفاده به قادر باید ایران

 بودجه بدانند تا باشند کنندمی ارائه عمومی خدمات که نهادهایی سایر و عمومی

 سایر و گذاردمی تاثیر شانجوامع بر که تصمیماتی از و ،شودمی خرج چطور دولت

 .شوند خبر با است مهم شانزندگی برای که اطالعاتی

 

 را وآن کاهدمی آن گذاری تاثیر از که دارد آفرینیمشکل مفاد قانون این اما

 سازد.می همسایه کشورهای از بسیاری قوانین و المللیبین موازین از تر ضعیف

 نیاز شانسازی شفاف برای که هستند نشده تعریف و روشن غیر آن مفاد از بسیاری

 اجرا قابلیت شهروندان مورد در تنها قانون این ت.سا تکمیلی هاینامهآیین به

 روشن آن تجدیدنظر درخواست کار و ساز و بوده موسع خیلی آن استثناهایدارد.

 کردن محدود به شده بینی پیش عمومی موسسه  خود درون  که نظارتی نهاد .نیست

 ندارند اشاصلی هدف به ربطی قانون این مفاد رخیب است. معروف اطالعات به دسترسی

 کنند.می تهدید را بیان ادیآز و

 

 تنها آن کلیدی مواد از بعضی و رفته پیش کندی به هم قانون شدن ییجراا مرحله

 هم باید دولت باشند.می اجرا حال در آن تصویب از بعد سال هشت و تازگی به

 مفاد بعضی در بازبینی و بررسی روند و کند اجرا کامل بطور را قانون اکنون

 شود. تامین کامال ایران در اطالعات به دسترسی حق تا کند آغاز راآن

 
 

 پیشنهادات

 
 تجدید مدت دراز در باید که هستند آن هاینامهآیین و قانون در متعددی مفاد

 اولین عنوان به که هستیم این استارخو دولت از ما حاضر، حال در شوند. نظر

 در اولیه اقدامات از بعضی بزند. قانون اجرای بهبود برای اقدام به دست گام

 قرارند: این از زمینه این

 

  «اطالعات کمیسیون» و نهادها سالیانه هایگزارش ساختن عمومی .1

 از نظر تجدید درخواست کار و ساز روند مورد در جدید اینامهآیین ایجاد .2

 گیریتصمیم موعد تعیین ،وزارتخانه کارکردهای سایر از آن استقالل جمله

 .تصمیمات این کردن االجراالزم برای روندی و «کمیسیون» برای

 طبق که هاییداده و اطالعات از مجدد استفاده مورد در اینامهآیین اتخاذ .3

 اند.آمده دست به قانون مفاد
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 ۹۱ آرتیکل شفافیت برنامه درباره
 

دسترسی به  ه در زمینهیشرفتخواهان توسعه موازین پ ۷۳آرتیکل  شفافیترنامه ب

ن انیبر اساس قوو اجرای این موازین ح بین المللی و منطقه ای واطالعات در سط

 متعددی تهیه مرجعنشریات منابع و رنامه باین د. باشکشورهای مربوطه می داخلی 

در مثبت  و اقدامات  قیو تطبیبین المللی  قوانین  ازکرده که یک طرح کلی 

 .ارایه می دهد حریم خصوصیو  امنیت ملی از قبیلموضوعاتی 

 

هر ساله  شفافیت برنامه ،۷۳بر اساس این نشریات و همچنین تخصص حقوقی آرتیکل 

و همچنین قوانین  یشنهادین پیانواظهار نظر در مورد ق ،تعدادی تحلیل قانونی

شر می کند.  سی به اطالعات را تحت تاثیر قرار می دهند منت ستر موجود که حق د

می ی نتهم ی یا موجودقوانین پیشننننهادبهبودی  هها بطور مداوم ب این تحلیل

 . شود

 

لینک کلیک کنید. این بر روی ما  یبرای دسترسی به تمام تحلیل ها

http://www.article19.org/resources.php?tagid=464&lang=en 

 

ر مدیر الطفا با دیوید بنیس د،اگر مایل به گفتگو درباره این تحلیل هستی

از طریق ایمیل یا تلفن تماس حاصل  ۷۳در آرتیکل  شفافیت برنامه

 Banisar@article19.org 00224024024400 کنید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.article19.org/resources.php?tagid=464&lang=en
mailto:Banisar@article19.org
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  مقدمه .1

 

 ۷۸۳۱ سال «اطالعات   به آزاد دسترسی و انتشار قانون» به دارد نگاهی تحلیل این

 کارکرد ضمن در .قوانین سایر با اشرابطه و آن اجرایی هاینامهآیین ،(«قانون»)

 موازین و منطقه کشورهای سایر در مشابه قوانین با مقایسه در را کنونی قانون

  کند. می بررسی المللیبین

 

 آن اجرایی هاینامهآیین و «قانون» از غیررسمی هایترجمه اساس بر تحلیل این

 اجرای مورد در ما پژوهش همچنین و اندآمده گزارش این ضمیمه عنوان به که است

 است. ایران در قانون این کنونی

 

 اطالعات به دسترسی حق مزایای .2
 

 اطالعات به دسترسی حق هاشرکت و هاگروه افراد، به «اطالعات به دسترسی حق»

 از کند می موظف نیز را نهادها این حال عین در و دهدمی را عمومی نهادهای

 .کنند تسهیل را دسترسی این خود توسط اطالعات انتشار و تقاضاها به پاسخ طریق

 و مردم برای هم  اطالعات به آزاد دسترسی حق کارآمد سیستم که معتقدند بسیاری

 :دنقرارن این از  مزایا این از بعضی .است مفید دولتی ادارات برای هم

 
 فساد با مقابله

 
 اعطای دالیل که چرا است فساد با مقابله کلیدی ابزار از اطالعات به دسترسی حق

 ضد کنوانسیون .شوند توجیه و ثبت باید مالی انتقاالت و نقل سایر و قراردادها

 آفریقای و خاورمیانه در ایمنطقه فساد ضد هایکنوانسیون و ملل سازمان فساد

 قوانینی کند می موظف را هادولت همه آفریقا و آمریکا قاره اروپا، شمالی،

 .گذاردمی عموم اختیار در را اطالعات که کنند تصویب

 
 دموکراتیک درک و مشارکت

 
 امکان باشند داشته اطالعات شان دولت هایسیاست و هافعالیت به راجع وقتی مردم

 تصمیمات اتخاذ دالیل از عموم اطالع .دارند دموکراتیک روند در بهتری مشارکت

 نمایندگان .شود نارضایتی و سوتفاهم کاهش و پشتیبانی بهبود باعث تواندمی

 .دهند انجام بهتر را نظارت کار توانندمی هم مجلس

 
 گیریتصمیم روندهای

 
 می قرار عموم معرض در آنها تصمیمات نهایت در که بدانند رسمی مقامات وقتی

 می توجیه قابل و عینی دالیل اساس بر را تصمیماتشان  قوی احتمال به،گیرند

 به مردم اعتماد ،است منطقی و بینی پیش قابل تصمیمات شود معلوم اگر .گیرند

 .رودمی باال دولت
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  اطالعات درونی تشریک

 
 را دولت نهادهای درون اطالعات جریان تواندمی ضمن در اطالعات به دسترسی حق

 هاخانهوزارت قابلیت اطالعات ضروری غیر و حد از بیش بودن محرمانه .بخشد بهبود

 را هاآن کارآمدی نتیجه در و محدود اطالعات تشریک برای را دولتی نهادهای و

 به دسترسی حق به مربوط قوانین تصویب که اندداده گزارش بسیاری .دهد می کاهش
  .است شده گذاریسیاست و هماهنگی بهبود باعث اطالعات

 
 دولت توسط بایگانی مدیریت

 
 بهبود باعث اطالعات به دسترسی حق به مربوط قوانین اتخاذ که شده معلوم عمل در

 تغییر امر این دالیل از یکی .شودمی عمومی نهادهای توسط بایگانی حفظ روند

 به مربوط جدید مقررات با باید گفتیم باال در کهچنان که است اسناد حفظ نظام

 منطقی روندهای أساس بر تصمیمات شود معلوم تا باشد هماهنگ اطالعات به دسترسی

 اسناد و هاعملالدستور فرصت این از استفاده با هادولت بعضی .شوندمی گرفته

 شده، اخذ تصمیمات به راجع بیشتری اطالعات دیگر بعضی .اندنوشته نو از را خود

 قانون مثل ،اطالعات به دسترسی حق هب مرتبط قوانین بعضی .کنندمی نگهداری و حفظ

  .پردازد می بایگانی حفظ بهبود به که است موادی شامل تونس

 

  اطالعات به دسترسی حق مورد در المللیبین قانون .3

 

 با ارتباط در بشر  وقحق  عنوان به المللیبین قانون در اطالعات به دسترسی حق

 کار و ساز عنوان به حق این ضمن در ت.اس شده شناخته رسمیت به بیان آزادی

 تضمین و فساد با مقابله جمله از اهداف و حقوق سایر به دستیابی برای مهمی

  است. شده اختهشن رسمیت به نیز اقتصادی و اجتماعی حقوق

 

 المللیبین میثاق» ۷۳ ماده و «بشر حقوق جهانی اعالمیه» ۷۳ ماده در حق این

 دریافت و جستجو حق و بیان آزادی ارکان از یکی عنوان به «سیاسی و مدنی حقوق

 نظر اظهار در ملل سازمان بشر حقوق کمیته .است شده شناخته رسمیت به اطالعات

 را اطالعات به  آزاد دسترسی حق محدوده و حیطه ۲۱۷۷ سال در ۸۴ شماره عمومی

 را عمومی نهادهای اطالعات   به دسترسی حق میثاق ۷۳ ماده که کرد اعالم و نتعیی

 مربوط که را اطالعاتی فعاالنه که داردمی ملزم را هادولت ماده این .کندمی تضمین

 موثر سریع، آسان،» باید دسترسی این گفت و کنند منتشر شودمی عمومی منفعت به

 اقدامات» باید کشورها کندمی اعالم ضمن در «نظر اظهار» این .باشد «عملی و

 پاسخ ،دسترسی هزینه محدودیت ،اطالعات به دسترسی قانون تصویب جمله از «الزم

 و  اطالعات ارائه عدم برای  مقامات توضیح ،ها درخواست و شکایات به موقع به

      1. کنند اتخاذ را ،نظر تجدید کار و ساز ایجاد

 

 حق بیشتر تشریح در 2«قرقیزستان علیه توکتاکونوف» پرونده در بشر حقوق کمیته

 این به مربوط استثناهای که کندمی تاکید میثاق ۷۳ ماده در اطالعات به دسترسی

 اطالعات این که این و داشته مجاز ۷۳(۸) ماده که هستند مواردی به محدود حق

 .دنشو ارائه توضیح یا مستقیم ارتباطی به نیاز بدون باید

 

                                                 
 و نظر یهایآزاد :۷۳ ماده مورد در ۸۴ شماره یعموم نظر اظهار ملل، سازمان بشر حقوق تهیکم1 

 http://www.refworld.org/pdfid/4ed34b562.pdf ،(۲۱۷۷) انیب
 ۲۱۷۷ لیآور ۲۷ ،۷۴۱۱/۲۱۱۱ شماره نظر اظهار زستان،یقرق هیعل تکتاکونوف 2

http://www.refworld.org/pdfid/4ed34b562.pdf
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 بیانیه در .شودمی شناخته نیز زیست محیط از حفاظت ابزار ترینمهم از حق این

 :که کردند توافق ۷۱ ماده تصویب با جهان رهبران ریو، ۷۳۳۲

 

 سطوح در شهروندان تمام مشارکت محیطی زیست مسائل با برخورد راه بهترین»

 محیط به مربوط اطالعات به الزم دسترسی باید فردی هر ملی، سطح در .است مربوطه

 راجع اطالعات جمله از ،باشد داشته را است عمومی مقامات اختیار در که زیست

 روندهای در مشارکت فرصت و شانجوامع در خطرناک و مضر هایفعالیت و مواد به

 توانندمی  گسترده طور به اطالعات دادن قرار اختیار در با هادولت .گیریتصمیم

 قضایی روندهای به موثر دسترسی .کنند تشویق و تسهیل را عمومی مشارکت و آگاهی

 «.شود ارائه باید نیز ،خسارات جبران جمله از اداری، و

 

 و 3آلودگی به مربوط المللیبین هایتوافق و هامعاهده در اطالعات به دسترسی حق

 .شودمی مشاهده نیز 4اقلیمی تغییرات

 

 حقوق سایر با رابطه در المللیبین قانون در ضمن در اطالعات به دسترسی حق

 حقوق این جمله از .است شده شناخته رسمیت به هم اقتصادی و اجتماعی انسانی،

 به دسترسی حق .کرد اشاره 7پرورش و آموزش حق و 6بهداشت حق ،5آب حق به توان می

 امضاو ۷۳۳۷ سال در ایران که کودک حقوق کنوانسیون در مشخصا ضمن در اطالعات

  دارای افراد حقوق کنوانسیون در همچنین و ،است کرده تصویب ۷۳۳۴ سال در

 ها،کنوانسیون این در .است آمده ،کرده تصویب ۲۱۱۳ سال در ایران که یتمعلول

 دهدمی امکان افراد به که شودمی تلقی ساز موقعیت حقی اطالعات به دسترسی حق

 عمومی مباحثات در موثرتری شرکت و باشند ترموفق خود دیگر حقوق به دستیابی در

 ،«پایدار توسعه اهداف» در .باشند داشته دولت هایفعالیت و گذاریسیاست به راجع

 دسترسی» خواستند هادولت از و پذیرفتند را مشخصی هدف ملل سازمان عضو کشورهای

 و ملی قوانین با همگام را بنیادین هایآزادی از حفاظت و اطالعات به عمومی

 8«.کنند تضمین المللیبین هایتوافق

 

 تشویق را اطالعات به دسترسی که هستند نیز دیگری مهم المللیبین هایمعاهده

 خواهدمی هادولت از ملل سازمان فساد با مقابله کنوانسیون ۷۱ ماده .کنندمی

  :جمله از ،بزنند «دولتی ادارات در شفافیت بهبود برای الزم اقدامات به دست»

 

 مناسب، مواقع در دهدمی امکان مردم عموم به که مقرراتی یا روندها تصویب»

 به دولتی ادارات گیریتصمیم روندهای و کارکرد سازماندهی، مورد در اطالعاتی

 هایداده و خصوصی حریم از حفاظت به کافی توجه با) ضمن در و آورند، دست

 «…شودمی مربوط مردم عموم به که حقوقی اعمال و تصمیمات مورد در (شخصی

                                                 
 وه،یج مورد در ناماتایم ونیکنوانس ک؛یارگان دائم یسازهاآلوده مورد در استکهلم ونیکنوانس 3

۲۱۷۴ 
  ۷۳۳۲ ،یمیاقل راتییتغ مورد در ملل سازمان چارچوب ونیکنوانس 4
 (۲۱۱۲) آب حق   :۷۵ شماره یعموم نظر اظهار ،یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق تهیکم 5
 به یدسترس حق» (:۲۱۱۱) ۷۴ شماره یعموم نظر اظهار ،یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق تهیکم 6

 ؛(یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق مورد در یالمللنیب ثاقیم ۷۲ ماده) بهداشت سطح نیباالتر

 یروان و یجسم بهداشت سطح نیباالتر به یابیدست یبرا همگان حقوق مورد در ژهیو گزارشگر گزارش

 یعموم شنهادیپ زنان، هیعل ضیتبع حذف تهیکم ؛A/HRC/23/41/Add.3  ژاپن، در یندگینما ممکن،

 (۷۳۳۳) (بهداشت و زنان) ونیکنوانس ۷۲ ماده ؛۲۴ شماره
 ۷۸ ماده) «آموزش حق» :۷۸ شماره یعموم نظر ،اظهاریفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق تهیکم 7

  .۷۳۳۳ (ثاقیم
 ییکشورها شمار» :ردیگیم اندازه را هدف که ۲.۷۱.۷۱ شاخص به دیکن نگاه ضمن در .۷۱.۷۱ هدف 8

 .اندکرده رااتخاذ اطالعات به عموم یدسترس یبرا یاستیس یهاضمانت ای/و یقانون یهاضمانت که
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۴ 

 

 

 موثر دسترسی از که » :کند می وظفم را هادولت فساد با مقابله معاهده ۷۸ ماده

 تشویق احترام،» جهت در اقداماتی به دست و «کنند حاصل اطمینان اطالعات به مردم

 .بزند «فساد به مربوط اطالعات توزیع و چاپ دریافت، دسترسی، آزادی از حفاظت و

 عمومی منافع جهت در را دولتی اسرار که شودمی افرادی از حفاظت خواهان ضمن در

 امضا ۲۱۱۸ سال در را کنوانسیون این ایران .کنندمی منتشر فساد با مقابله و

 اجرای بازبینی مشغول حاضر حال در کشور این .است کرده تصویب ۲۱۱۳ سال در و

  .هااستبخش این

 

 ایمنطقه و جهانی اجمالی بررسی .4
 

 در ۷۱۱۱ سال در کشوری سطح در اطالعات به دسترسی حق به مربوط قانون اولین

 بهبود برای راهی عنوان به اینچنینی قوانین تصویب ۷۳۱۱ دهه در .شد تصویب سوئد

 بدل اداری هایدولت به داشتند که) هادولت پذیری مسئولیت و عمومی نظارت

 حق شناختن رسمیت به چشمگیر رشد شاهد گذشته سال ۲۱ در .شد تررایج (شدندمی

 مربوط قوانین جهان سراسر در کشور ۷۲۱ حدود اکنون و بودیم اطالعات به دسترسی

 اطالعاتی به دسترسی قانونی  مقررات کننده تعیین که– 9اطالعات به دسترسی حق به

 این گذشته سال چند در .اندکرده تصویب را - است دولتی نهادهای اختیار در که

 هستند اقتصادی و سیاسی توسعه از متنوعی مراحل در که شودمی کشورهایی شامل

 ۵۱ حدود .ویتنام و مغولستان نیجریه، اندونزی، اتیوپی، چین، برزیل، جمله از

 مختلف مراحل در حاضر حال در نیز میانمار و غنا کامبوج، جمله از دیگر کشور

 همچون ایغیرمقننه اقدامات ،براین عالوه .هستند مورد این در پیشنهادها بازبینی

 تا کوشند می فعال طور به بیشتر روز هر نیز الکترونیک دولت و باز هایداده

 .دهند قرار عموم اختیار در را اطالعات

 

 دو در را اطالعات به دسترسی به مربوط قوانین کشورها بسیاری ایمنطقه سطح در

 آذربایجان، پاکستان، ترکیه، هند، ارمنستان، جمله از اندکرده تصویب گذشته سال

 (.۲۱۷۱) لبنان و (۲۱۷۱) تونس ،(۲۱۷۴) افغانستان همه از اخیرتر و اردن یمن،

 این در ییپیشنهادها بررسی حال در نیز مصر و مراکش مثل کشورها سایر از شماری

 یکی اطالعات به دسترسی مورد در تونس ۲۱۷۱ سال «ارگانیک قانون» .هستند زمینه

 مقایسه برای آن از ما و است منطقه در موجود قوانین ترین قوی و ترینمفصل از

 اشاره مقرر موعد در نیز قوانین سایر به 10.کنیممی استفاده ایران قانون با

  .کنیممی

 

 ایران در قانونی چارچوب .5
 

  ۹۵۳۱ اساسی قانون .۱

 

 11.دارد اطالعات به دسترسی حق با رابطه در محدودی مفاد ۷۸۵۱ اساسی قانون

 

                                                 
 توسعه واهداف اطالعات به دسترسی ،«۷۳ ماده» به کنید نگاه کشورها از جامع فهرستی برای 9

  ۲۱۷۱ ژوئیه پایدار،
 ژورنال ،«اطالعات به دسترسی حق» مورد در ۲۱۷۱ مارس ۲۴ مورخ ۲۲-۲۱۷۱ شماره ارگانیک قانون 10

 (ارگانیک قانون) ۳۴۳ ص ،۲۱۷۱ مارس ۲۳ ،۲۱ شماره تونس، جمهوری رسمی
 :در انگلیسی متن ؛۷۳۳۳ تغییرات با ۷۳۱۳ سال در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 11

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=en 

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=en
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 بیان آزادی اصل است. شناخته رسمیت به محدود طور به را بیان آزادی حق ۲۴ اصل

 محدودی تمرکز ضمن در قانون این .دارد هایی محدودیت نیز المللیبین قانون در

 .کندنمی مطرح را اطالعات به دسترسی حق مشخصا و دارد انتشارات بر

 

 برای خود منابع از که کند می موظف را دولت ،«دولت اهداف» مورد در ۸ اصل

 همه در عمومی هایآگاهی سطح بردن باال» و فساد کاهش جمله از هدف چند به رسیدن

 ،«دیگر وسایل و گروهی هایرسانه و مطبوعات از صحیح استفاده با هازمینه

 .کند استفاده

 

 و کرده بررسی سال هر را سالیانه بودجه کندمی موظف را محاسبات دیوان ۵۵ اصل

 .دهد قرار عموم دسترس در را هایشگزارش

 
 

  شهروندی حقوق منشور  .۲

 

 معرفی را (منشور) شهروندی حقوق منشور ۲۱۷۱ سال در روحانی حسن جمهور رئیس

 حقوق از بسیاری که است اصل ۷۲۱ از متشکل و آورغیرالتزام سندی منشور .کرد

 بیان، آزادی حق جمله از اقتصادی و اجتماعی سیاسی، مدنی، المللیبین موجود

 .گیردبرمی در را اشتغال و پاکیزه زیست محیط خصوصی، حریم

 

 و فایدهبی را منشور نوبل، جایزه برنده عبادی، شیرین جمله از آن منتقدین

 منشور این در دهیممی توضیح پایین در کهچنان اما 12.اندنامیده اضافه کاری

 در .نیست اساسی قانون در که آمده اطالعات به دسترسی با رابطه در جدیدی حقوق

 قانونی منشور اصول تا کرد مجلس به لوایحی پیشنهاد به شروع دولت ،۲۱۷۱ سال

 13.شوند

 

 14:هست اطالعات آزادی به مربوط بخش سه منشور این هفتم فصل در

 

 و عمومی مؤسسات در موجود عمومی اطالعات به که است شهروندان حق- ۸۱ ماده

 و ها دستگاه همه .باشند داشته دسترسی عمومی خدمات دهنده ارائه خصوصی مؤسسات

 می جامعه موردنیاز و شده بندي طبقه غیر اطالعات مستمر انتشار به موظف نهادها

 .باشند
 مؤسسات و اشخاص توسط که خود شخصی اطالعات به که است شهروندان حق- ۸۷ ماده

 و باشند داشته دسترسی شود می نگهداري و آوري جمع عمومی خدمات دهنده ارائه

 مربوط خصوصی اطالعات .شوند اطالعات این اصالح خواستار اشتباه، مشاهده صورت در

 با یا قانون موجب به مگر داد، قرار دیگران اختیار در توان نمی را افراد به
 .افراد خود رضایت
 و باشند داشته دسترسی خود سن با مناسب اطالعات به دارند حق کودکان-۸۲ ماده

 گیرند قرار محتوایی نوع هر یا آمیز خشونت غیراخالقی، محتواي معرض در نباید

  .شود روانی یا جسمی آسیب بروز یا ترس غلبه موجب که

 

                                                 
 بشر حقوق مرکز کند،می پرت دادرسی از را هاتوجه که است بیهوده ریام شهروندی منشور :عبادی 12

 ۲۱۷۸ دسامبر ۷۳ ایران، در
 ،۲۱۷۱ ژانویه ۲۱ ،«تایمز تهران» .بردمی پیش را خود بشری حقوق کلیدی منشور روحانی 13

bill-rights-milestone-with-ahead-pushing-http://www.tehrantimes.com/news/410486/Rouhani 
 در فارسی نسخه — http://epub.citizensrights.ir/CitizensRightsEN.pdf در نویسپیش متن انگلیسی ترجمه 14

http://rouhani.ir/files/CitizensRights.pdf 

http://www.tehrantimes.com/news/410486/Rouhani-pushing-ahead-with-milestone-rights-bill
http://epub.citizensrights.ir/CitizensRightsEN.pdf
http://rouhani.ir/files/CitizensRights.pdf
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 حریم ها،رسانه به مربوط دیگر مواد در را اطالعات به دسترسی حق ضمن در منشور

 .شناسدمی رسمیت به شهروندی و عمومی مشارکت آلودگی، بیمه، رقابت، خصوصی،

 در که است اصلی نویس پیش از تر ضعیف خود اصول در منشور مصوب و نهایی نسخه

 .کنید نگاه الف پیوست به اصول این متن برای .بود شده منتشر ۷۸۳۴ سال

 

  قانون تحلیل .6
 

 15زمینهپیش .۹

 

 مورد پیش سال ۲۵ از بیش اطالعات به دسترسی حق مورد در ایران قانون اولین

 ای اولیه نویس پیش انفورماتیک عالی شورای هنگام آن در .گرفت قرار بررسی

 بود بهشتی شهید دانشگاه حقوق دانشکده این ،بعد دهه یک از بیش .کرد آماده

 .کرد ارائه خاتمی دوم دولت زمان در را آن و دید تدارک دیگری نویس پیش که

 .بود اطالعات به دسترسی حق المللیبین و بنیادین اصول با همگام نویس پیش این

 

 دولت زمان در ۷۸۳۱ سال در نهایتا و داد قانون این در بنیادین تغییراتی دولت

 انتشار قانون» اصالحی نسخه .کرد مجلس قدیمت الیحه صورت به راآن نژاداحمدی اول

 غیررسمی طور به .رسید مجلس تصویب به ۳۱ سال در «اطالعات به آزاد دسترسی و

 رئیس هایقدرت کردن محدود قانون این اهداف از یکی که بود شده گزارش

 از .کرد رد دلیل چند به را قانون این نگهبان شورای .بود نژاد،جمهوراحمدی

 می بر در ،بودند رهبری نظارت تحت که را هاییسازمان که دلیل این به جمله

 تبصره یک الحاق با نظام مصلحت تشخیص مجمع سوی از مصوبه ینامتعاقبا .گرفت

 هاسازمان این به مربوط اطالعات چاپ برای را رهبر اجازه که  ۷۱ ماده  ذیل

 زمستان در و شد تصویب ۷۸۳۳ مرداد ۸۷ در قانون این شد. تایید اند،دمی ضروری

  .شد بالغااجرا جهت  ۳۳

 

 در هایینامهآیین تعیین به وظفم اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت قانون، این طبق

 هیات تصویب به بایستمی سپس که شد تصویبش از پس ماه شش ظرف آن اجرای مورد

 گرفت قرار وزارتخانه این توافق مورد ۷۸۳۲ سال در نامهآیین این .برسد دولت

 که ۳ ماده به مربوط بعدی نامهآیین .16شد تایید دولت هیات توسط ۷۸۳۸ در و

 که 18۷۳ ماده به مربوط نامهآیین و 17شودمی اطالعات دریافت تقاضاهای به مربوط

 .شدند تصویب ۷۸۳۴ سال در شودمی (کمیسیون) اطالعات کمیسیون برپایی به مربوط

 
 عمومی اصول .۲
 

  اطالعات تعریف .الف

 

 می ارایه را قانون این شمول تحت تاطالعا از وسیعی تعریف آن مفاد و «قانون»

 است، پوشش تحت نهادهای اختیار در که شده ثبت اطالعات تمام تعریف این .دهد

 .گیرد می بر در راگذرد،می هاآن از که زمانی مدت یا شکل از نظر صرف

                                                 
 تنظیم کرد ارائه ۲۱۷۱ فوریه در «ایران برای عدالت» سازمان که اسنادی اضافه با بخش این 15

  .است شده
 ۷۸۳۸/۳/۷ ه،۴۳۱۷۱ت/۳۳۵۷۱ شماره اطالعات، به آزاد دسترسی و انتشار قانون اجرایی نامهآیین 16

 .است آمده ج پیوست عنوان به که (۷۸۳۸ نامهآیین)
 — ه۵۷۳۱۳ت/۳۴۸۴۳ شماره اطالعات، به آزاد یدسترس و انتشار قانون ۳ ماده ییاجرا نامهنییآ 17
 است. آمده د وستیپ عنوان به که ۸۱/۱/۷۸۳۴

 عنوان به که اطالعات به آزاد یدسترس و انتشار قانون ۷۳ ماده ۷ تبصره ییاجرا نامهنییآ 18

 است. آمده وستیپ
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 یا باشد مندرج اسناد در که داده نوع هر» را اطالعات این قانون (الف)۷ ماده

 «باشد شده ضبط دیگری وسیله هر با یا و گردیده ذخیره افزاری نرم صورت به

 نوع هر» :کندمی تعریف اینگونه را اطالعات این ۷۸۳۸ سال نامهآیین .داندمی

 از ترکیبی یا و اعداد نقشه، نشانه، نوشته، فیلم، تصویر، صوت، جمله از داده

 با یا و گردیده ذخیره افزارینرم صورت به یا باشد مندرج اسناد در که هاآن

 19.«باشد شده ضبط دیگری وسیله هر

 

 ضوابط نظیر غیرشخصی اطالعات» عنوان به را «عمومی اطالعات» قانون این عالوه هب

 از که اداری مکاتبات و اسناد رسمی، و ملی ارقام و آمار ها، نامه آیین و

  20.کندمی تعریف «نباشد قانون این چهارم فصل مستثنیات مصادیق

 

 عمدتا اصطالح این از منظور .است نداده ارائه بیشتری تعریف ۷۸۳۸ سال نامهآیین

 آمده ۷۸۳۸ نامهآیین ۸ ماده و قانون ۷۱ ماده در کهچنان اطالعات فعاالنه انتشار

  .باشد می ،است

 

  قانون پوشش تحت نهادهای .ب

 

 ،دارد کاربرد خصوصی نهادهای مورد در هم و عمومی نهادهای مورد در هم قانون

 (ذ)۷ ماده طبق .خدمات کنندگانارائه و غیردولتی هایسازمان جمله از

 دهنده ارائه خصوصی و عمومی خصوصی، موسسات» مشمول قانون ۷۸۳۸ نامهآیین

  .است «عمومی خدمات
 جمعی ایاشاره با عموما آن ایهنامهآیین و قانون پوشش، تحت نهادهای مورد در

 به تنها قانون مفاد از شماری اما .گویندمی سخن «قانون مشمول موسسات» از

 اشاره مورد تحلیل این در مشخصا نهادها این .دارند اشاره عمومی نهادهای وظایف

 اند. گرفته قرار

 
 عمومی نهادهای

 
 نهادهای و هاسازمان» :کندمی تعریف چنین را عمومی موسسات ،قانون (د) ۷ ماده

 مجموعه در که آن اجزا و ارکان تمام شامل کلمه عام معنای به حکومت به وابسته

 «.است آمده ایران اسالمی جمهوری قوانین

 

 ارائه عمومی موسسات از تریمفصل تعریف (ح) اول ماده در ۷۸۳۸ سال نامهآیین

 :است کرده

 
 اجرایی هایدستگاه شامل آن عام معنای به حکومت به وابسته نهادهای و هاسازمان»

 مسلح، نیروهای انقالبی، نهادهای کشوری، خدمات مدیریت قانون (۵) ماده موضوع

 هاآن به وابسته نهادهای ها،سازمان ها،شرکت موسسات، و مقننه و قضائیه قوای

 رعایت با شوندمی اداره رهبری معظم مقام نظر زیر که موسساتی و بنیادها و

 یا تمام که نهادی یا شرکت موسسه، هر همچنین و قانون (۷۱) ماده ذیل تبصره

 قوانین مجموعه در که حکومت یا دولت به متعلق آن سهام درصد پنجاه از بیش

  «.است آمده ایران اسالمی جمهوری

 

 پاسداران، سپاه همچون)هستند رهبری مستقیم نظر زیر که نهادهایی ،۷۱ ماده طبق

 رهبری اجازه و مخالفت عدم صورت در(مجازی فضای عالی شورای و اطالعات وزارت

                                                 
 ۷ ماده ،۷۸۳۸ نامهنییآ 19
 (ج) ۷ ماده 20
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۴ 

 

 هایشانفعالیت و ساختار به راجع اطالعاتانتشار صخصو در قانون مقررات مشمول

  .هستند

 

 خصوصی موسسات

 

 استثنا به غیرانتفاعی و انتفاعی موسسه هر شامل» را خصوصی موسسات قانون

 22 21.داندمی «عمومی موسسات

 

 :گیردمی نظر در خصوصی موسسات برای تعریف دو ۳۸ سال نامهآیین

 

 خاص قانون موجب به یا قانون تجویز با که حقوقی اشخاص» خصوصی موسسات 

 باشند؛می غیرانتفاعی یا انتفاعی فعالیت دارای و شوندمی یا شده تاسیس

 23«.نهاد مردم هایسازمان و احزاب غیرتجاری، موسسات ها،شرکت قبیل از

  دسته آن» :اندشده تعریف گونهاین عمومی خدمات دهندهارائه خصوصی موسسات 

 از کنندمی مردم به عمومی خدمات ارائه به اقدام که غیردولتی موسسات از

  24«.بهادار اوراق بورس و هابانک ای،حرفه و صنفی هایسازمان قبیل

 

 خواهان تواندمی شرایطی چه تحت فرد که نشده روشن هانامهآیین و «قانون» در

 رسدمی نظر به طور این مواد سایر از .شود خصوصی ایموسسه از اطالعات دریافت

 پزشکی سابقه همچون خودش به راجع اطالعات دریافت خواهان تواندمی فرد هر که

 عمومی خدمات که خصوصی نهادی هایفعالیت به مربوط اطالعات یا و شود اشتغال یا

 طرف از بیشتر راهنمایی .دولتی خدمات اجرای یا جاده ساختن مثل کندمی ارائه

 .کند کمک زمینه این شدن روشن در تواندمی «کمیسیون»

 

 کند اطالعات تقاضای تواندمی کسی چه .ج

 
 طبق .هست ایرانی شده ثبت نهاد و شهروند هر دسترس در اطالعات به دسترسی حق

 مگر دارد، را عمومی اطالعات به دسترسی حق ایرانی شخص هر» «قانون» ۲ ماده

 و شده ترروشن قضیه ۳ ماده اجرایی نامهآیین در «.باشد کرده منع قانون کهآن

  25.کند اطالعات تقاضای تواندمی «حقوقی یا حقیقی شخص هر» که شده گفته

 

 با منطبق ایران در موجود هایشرکت و ایران شهروندان به حق این کردن محدود

 شماره «عمومی اظهارنظر» در ملل سازمان بشر حقوق کمیته .نیست المللیبین قانون

 اطالعات به دسترسی حق شامل که) میثاق توسط شده تضمین بشر حقوق که کرد اعالم ۸۷

 ،افراد تمام دسترس در باید و نیستند عضو هایدولت شهروندان به محدود» (شودمی

 ،بگیرد قرار تابعیت( بی شهروندان جمله )از آنان تابعیت یا ملیت از مستقل

 سرزمین   در که افراد سایر و مهاجر کارگران پناهندگان، پناهجویان، جمله از

                                                 
 قانون ۷ ماده 21
 http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/737534?fk_legal_draft_oid=720433&a=download&sub=p به کنید نگاه 22
 ۷ ماده ،۷۸۳۸ نامهآیین 23
 ۷ ماده ،۷۸۳۸ نامهآیین 24
 ۷ ماده ،۳ ماده نامهآیین 25

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/737534?fk_legal_draft_oid=720433&a=download&sub=p
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۴ 

 

 28لبنان و 27تونس در 26«.اندگرفته قرار آن قضایی حیطه تحت یا و بوده عضو دولت

 29ترکیه در حالیکه در دارد قرار حقوقی یا حقیقی افراد تمام دسترس در حق این

 خودشان کشور که دارند دسترسی حق صورتی در کشور ساکن خارجی شهروندان ،30یمن و

 .بدهد را اجازه این هم

 
 قوانین سایر با رابطه د.

 
 اداری مدنی، ،زاییج موجود قوانین از وسیعی گستره کشورها سایر مثل هم ایران

 نهادهای توسط اطالعات انتشار روند بر توانندمی هاآن از بعضی که دارد غیره و

 اطالعات به دسترسی حق توانندمی قوانین این از بسیاری .بگذارند تاثیر عمومی

 حقوق المللیبین موازین کننده منعکس کافی اندازه به و ردهب سوال زیر جدا را

 نباشند. بشر

 

 اخذ تقاضای اگر .است ساکت قوانین سایر به نسبت بمرات سلسه مورد در «قانون»

 بر مقدم اطالعات آزادی به مربوط مواد آیا که نیست روشن شود مطرح اطالعات

 استثناهای که جاآن از اما .خیر یا هست کنونی قانون در موجود هایمحدودیت

 بندیطبقه اطالعات به مربوط قوانین سایر به مشخصا قانون چهارم فصل در مطروحه

 این به نگاهی برای پایین در چهار بخش به کنید نگاه) کنندمی اشاره شده

 کرد فرض توانمی نشده، مطرح قوانین سایر مورد در استثنایی هیچ و (استثناها

  .است مقدم موارد سایر در اطالعات آزادی حق که

 اطالعات حق قانون و 31ترکیه اطالعات حق قانون در را زمینه این در بهتر نمونه

 مشخصا هستند جدیدتر که اطالعات به دسترسی به مربوط مواد که که بینیممی 32هند

 استثناها اجرای طریق از اطالعات و اندشده دانسته ترقدیمی قوانین بر مقدم

 .هستند حفاظت مورد

 
 ها خواست در روند .۵

 

 کرد اطالعات درخواست توان می هچگون الف.

 

  راهنما

 الزم راهنمایی» که موظفند نهادها الکترونیک هایدرگاه ۳ ماده نامهآیین طبق

 راهنمایی این 33.دهند «قرار آنان اختیار در را اطالعات متقاضیان دسترسی برای

 کار و ساز درخواست، چگونگی دارند، نهادها که اطالعاتی جزئیات بر شامل باید

 تقاضایی چنین دهدمی امکان کنندهدرخواست به که باشد اطالعاتی سایر و نظر تجدید

 .کند مطرح را

 
  فرم

 سال نامهآیین طبق اما .داردنمی مقرر را مشخص فرمی از استفاده قانون خود متن

 هادرگاه در فرم چاپی نسخه همچنین و الکترونیکی فرم ارائه به موظف نهادها ۳۸

 که ایویژه فرم از باید متقاضیان که کندمی اعالم نامهآیین ۳ ماده .34هستند

                                                 
 یقانون یعموم فهیوظ تیماه ،(۳۱) ۸۷ شماره یعموم نظر اظهار ملل، سازمان بشر حقوق تهیکم 26

 .ثاقیم عضو یهادولت بر شده لیتحم
 .۳ ماده ک،یارگان قانون 27
 .۷ ماده اطالعات، به یدسترس قانون 28
 .۴ ماده اطالعات، به یدسترس قانون 29
 .۴ ماده اطالعات، به یدسترس حق درباره ۲۱۷۲ سال یبرا (۷۸ )قانون 30
 .۵ ماده اطالعات، به یدسترس قانون 31
 .۲۲ ماده اطالعات، به یدسترس قانون 32
 .۴ ماده ،۳ ماده نامهنییآ 33
 .۸ ماده ،۷۸۳۸ نامهنییآ 34
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۴ 

 

 به را درخواست ارائه قانون تونس، در .35کنند استفاده کرده تایید «کمیسیون»

 36.داندمی مجاز «معمولی کاغذی صفحه در» یا فرم صورت

 
 کند ارائه باید متقاضی که اطالعاتی

 خودش به راجع مفصلی شخصی اطالعات که داردمی موظف را متقاضی ۳ ماده نامهآیین

 بر در را ذیل موارد اطالعات این ۲ ماده طبق کند. ارائه تقاضا فرم همراه به

 :گیرد می

 اشخاص برای ملی شناسه حقیقی، اشخاص برای ملی شماره خانوادگی، نام و نام»

 از یکی مورد حسب و پستی کد حقوقی، یا حقیقی شخص قانونی نماینده نام حقوقی،

 داخلی (ایمیل) رایانامه نشانی ثابت، تلفن همراه، تلفن شماره) ارتباطی ابزار

 .«ایرانیان ملی کارپوشه یا
 

 متقاضیانی تواندمی اطالعاتی چنین درخواست که چرا است آفرینمشکل مساله این

 ارائه ضرورت  .کند منصرف هستند تقاضاهایی چنین کردن طرح عواقب نگران که را

  .است نشده مقرر قانون خود در اطالعاتی چنین

 
 تقاضا ارائه هایراه

 مشخص را الکترونیکی و شخصی تقاضای ارائه برای موجود مقررات نامه آیین۳ ماده

 :است امکانپذیر زیر طرق از تقاضا ارائه اول ماده مطابق .است کرده

 الکترونیک درگاه طریق از فرم الکترونیکی ارائه 

 الکترونیک دولت پیشخوان 

 پست 

 شونده درخواست موسسه رسانیاطالع واحد به حضوری مراجعه 

  

 ارتباطی امکان یک خود درگاه طریق از» نهادها که داردمی مقرر ۳۸ نامهآیین

 با بتوانند کاربران تا کنند برقرار اداری هایرویه انجام برای نونیقا و امن

 خود همراه تلفن یا رایانه تلفن، نظیر ارتباطی و دسترسی ابزارهای از استفاده

 37«کنند. برقرار ارتباط مربوط موسسه با

 
 

 رسید

 تقاضای دریافت از پس که کند می وظفم را نهادها تمام هشت ماده نامهآیین

 تحویل متقاضی به را تاریخ و ثبت شماره شامل الکترونیکی یا کتبی رسید» اطالعات

 بدهند متقاضیان به ردیابی شماره نهادها که داردمی مقرر ۳۸ نامهآیین 38«دهند.

 39کنند. بررسی را خود تقاضای وضعیت بتوانند آن طریق از که

 

 متقاضی افراد به کمک

 کهاین برای ایویژه راه هیچ آن یهانامهآیین و «قانون» که کرد اشاره باید

 و معمولیت همچون دالیلی )به نیستند تقاضا ارائه به قادر خود که افرادی

 دریافت ایشیوه به را اطالعات یا دهند انجام را کار این بتوانند سوادی(بی

 ترجمه ضمن در .است نکرده بینیپیش ،باشند آن از استفاده به قادر که کنند

 رسمی زبان تنها اساسی قانون طبق .است نشده گرفته نظر در ملی هایاقلیت برای

 نباید که شوندمی محسوب محلی هایزبان قومی هایگروه هایزبان و است فارسی ایران

 بگیرند. قرار استفاده مورد هاپاسخ و اطالعات تقاضاهای جمله از رسمی اسناد در
 

                                                 
 .۷ ماده ،۳ ماده نامهنییآ 35
 .۳ ماده ک،یارگان قانون 36
 .۴ ماده ،۷۸۳۸ نامهنییآ 37
 .۷ تبصره ،۷ ماده ،۳ ماده نامهنییآ 38
 .۸ ماده ،۷۸۳۸ نامهنییآ 39



 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:

 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 را کشورها که کرده امضا را «یتمعلول  دارای افراد حقوق کنوانسیون» ایران

 گویدمی کنوانسیون این ۲۷ ماده دارد.می معمول افراد به کمک ارائه به موظف

 افراد شود اطمینان کسب تا دهند انجام را الزم اقدامات تمام باید» هادولت که

 جستجو، حق جمله از هستند خود عقیده و بیان آزادی حق به دسترسی به قادر معلول

 تمامی طریق از و دیگران با برابر طور هب افکار و اطالعات ارائه و دریافت

 «خودشان. انتخاب طبق ارتباطات انواع

 

 به دسترسی مسئول که داردمی مقرر هند اطالعات حق قانون که بینیممی مقایسه در

 نیست خود تقاضای کتبی ارائه به قادر که فردی هر به عمومی نهادهای اطالعات

 به دسترسی از نوعی و 40کند کتبی به تبدیل را خود شفاهی تقاضای که کند کمک

 مسئول دوش بر وظیفه نیز تونس در .41کند ارائه دارند «حسی معلولیت» که کسانی

 42شده: نهاد اطالعات به دسترسی

 

 و نباشد نوشتن و دنخوان به قادر یا باشد معلول اطالعات متقاضی که صورتی در»

 باید ارتباطات به دسترسی مسئول باشد، داشته یینابی یا شنوایی معلولیت یا

  «برساند. را الزم هایکمک او به

 

 متقاضیان به کمک برای نهادها وظایف که تکمیلی اینامهآیین تهیهزمینه، این در

  باشد. مفید تواند می ،کند تعیین را

 
 عمومی نهادهای سوی از تقاضا علت مورد در سوال طرح ممنوعیت ب.

 

 بخواهند متقاضی از ندارند حق عمومی نهادهای که کندمی مقرر «قانون» ۱ ماده

 مثبت موارد از یکی این کند. ارائه «تقاضایش جهت توجیهی یا دلیل گونه هیچ»

  است. قانون در موجود

 

 که شد ذکر باال در که است ملل سازمان بشر حقوق کمیته نظر با منطبق امر این

 امر این «شود. ارائه مستقیم منفعت یا توضیح به نیاز بدون باید اطالعات»

  است. تونس و هند جمله از ملی قوانین سایر با همگام همچنین
 
 ها درخواست به پاسخ حوهن ج.

  

 اطالعات به دسترسی های درخواست به موسسات توسط که پاسخی قانون، ۳ ماده طبق

 نامهآیین ۸ ماده طبق .باشد الکترونیکی یا کتبی صورت به باید شود می داده

 پاسخ متقاضی، انتخاب به و زیر شیوه چهار از یکی به باید نهادها ،۳ ماده

 دهند:
 

 داخلی )ایمیل( رایانامه طریق از برخط صورت به 

 ایرانیان ملی کارپوشه طریق از برخط صورت به 

 متقاضی سوی از شده اعالم کدپستی و نشانی به پست طریق از کتبی صورت به 

 حضوری. طریق از کتبی صورت به  

 

 شکلی همان به را اطالعات باید نهادها که کندمی مقرر ۳ ماده نامهآیین ۸ ماده

 کنند. ارائه خواهدمی متقاضی که

 

 

 

                                                 
 .(ب()۷)۱ ماده اطالعات، به یدسترس قانون 40
 .(۴)۱ ماده اطالعات، به یدسترس قانون 41
 .۳ ماده ک،یارگان قانون 42
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۴ 

 

 

  نهادها سوی از پاسخ زمان د.

 

 تقاضا دریافت از پس رسید ارائه

 ارائه رسید معتبر، تقاضاهای دریافت از پس باید نهادها ۳ ماده نامهآیین طبق

 نامهآیین در ،عالوه هب 43کنند. مربوطه واحد تسلیم بالفاصله را تقاضا و کنند

 که دهند ارائه متقاضی به الکترونیکی یا کتبی رسید موظفند نهادها که آمده

 44باشد. ثبت شماره و تاریخ شامل

 

 پیگیری صفحه» خود درگاه در باید نهادها ،۷۸۳۸ سال نامهآیین طبق ،عالوه هب

 «خدمت ارائه برای شدهطی فرآینده اطالعات همراه به اطالعات درخواست یا خدمت

  45باشند. داشته

 
  اطالعات ارائه برای پاسخ زمان

 اطالعات دریافت تقاضاهای به موظفند عمومی و خصوصی موسسات قانون، ۳ ماده طبق

 دریافت زمان از روز ده کثرحدا» یعنی دهند پاسخ «ممکن زمان سریعترین در»

  «درخواست.

 

 تسلیم روز از پس کاری روز اولین از پاسخگویی زمان الکترونیک، تقاضاهای برای

 46شود.می آغاز تقاضا

 

 موقع به پاسخ که است المللیبین موازین با سازگار و منطقی زمانی دتم روز ده

 دارند.می مقرر را

 
 شدهتسریع تقاضاهای

 پاسخگویی سرعت مورد در گیریتصمیم هنگام نهادها ۳ ماده نامهآیین ۷۷ ماده طبق

 در بیشتری توضیح بگیرند. نظر در را تقاضا «ضرورت و فوریت ماهیت،» موظفند

 در که کنند می موظف را هادولت کشورها از بسیاری .است نشده داده مورد این

 دسترسی حق که مواردی در تونس، در دهند. پاسخ ساعت ۴۳ ظرف اضطراری موارد

 پاسخگو ساعت ۴۳ ظرف باید نهاد ،«بگذارد اثر فرد آزادی یا جان بر تواندمی»

 47باشد.

 
 زمان تمدید

 برای را نظر مورد زمان دهد امکان نهادها به که نیامده ایماده هیچ قانون در

 اعتراض برای متقاضی حق قانون، کنونی نسخه در کنند. تمدید روز ده از بیش

 زمینه این در است. دسترس در خودکار طور به کاری دهم روز از پس نظر( )تجدید

 ترروشن طور هب را متقاضی حقوق ای نامهآیین صدور با تواندمی «کمیسیون» نیز

 کند. مشخص

 

 کنند. سپاریبرون را اسناد ارائه توانندمی نهادها تقاضاها، ازدیاد صورت در
  :۷۸۳۸ نامهآیین ۵ ماده طبق
 

 با توانندمی دارند، عمومی اطالعات دریافت برای زیادی متقاضیان که موسساتی»

 خدمات این اطالعات، الکترونیکی یا کاغذی نسخ ارائه جهت دسترسی سطوح رعایت

 مقررات رعایت با مردم مندیرضایت ارزیابی شیوه ایجاد و کامل نظارت با را
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 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:

 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 اطالعات این به دسترسی ترافیک داده نمایند. سپاریبرون دسترسی، سطوح و مربوط

 «شود. نگهداری ماه شش تا باید

 

 تقاضا رد ه.

 

 اطالع متقاضی به را رد این قانونی دالیل باید نهاد شود، رد اطالعات تقاضای اگر

 که باشد کافی نحو به باید اما کندنمی مشخص را الزم جزئیات نامهآیین .48دهد

 تقاضای که بگیرد منطقی تصمیمی بتواند  و شده اتقاض رد علت متوجه متقاضی

  خیر. یا بکند نظر تجدید

 

  اطالعات بودن ناقص یا کفایت عدم

 بودن ناقص یا کفایت عدم صورت در تواند می متقاضی ۳ ماده نامهآیین مطابق

 جدید درخواست گیری پی شماره کند. اطالعات خواست در مجددا دریافتی، اطالعات

  49.باشد نیز قبلی درخواست شماره حاوی باید

 

 غلط نهاد به درخواست ارائه

 غیر را اطالعات ها، درخواست دریافت متصدی اگر که گویدمی ۳ ماده نامهآیین

 می گواهی و درج کاربرگ همان ذیل در را مراتب بداند، خود موسسه با مرتبط

 ارائه صحیح نهاد به را تقاضا که نشده خواسته مسئول این از صراحتا 50.نماید

 باید متقاضی و شودمی محسوب شده رد تقاضا این که است این بر فرض پس دهد

 به تقاضا که است این ربهت عملکرد کند. مطرح جدید نهاد نزد جدید تقاضایی

 صحیح، نهاد که مواردی )در شود دهدا اطالع متقاضی به و هفرستاد صحیح نهاد

 است.( مشخص

 

  تقاضا تلویحی رد

 مدت ظرف در تقاضایی به وقتی کهاین مورد در قانون شد، گفته باال در کهچنان

 است. ساکت نه، یا شودمی دانسته تلویحی رد این نشد داده پاسخ روزه ۷۱ زمان

 کاری دهم روز از پس )اعتراض( نظر تجدید برای متقاضی حق قانون، کنونی نص طبق

 شود.می فعال خودکار طور به

 

 شده منتشر اطالعات ردمو در تقاضا رد

 ماده .است کرده بینیپیش تقاضاها رد برای نیز را دیگری دالیل ۳ ماده نامهآیین

 درگاه طرق باشدواز یافته عمومی انتشار که اطالعاتی یا سند درخواست» گوید:می ۵

  «نیست. پذیرش قابل باشد، دسترسی در موسسه الکترونیک

 

 تقاضا واقعی موضوع سایتوب در موجود اطالعات که کند اطمینان کسب باید نهاد اما

 ضمن در کرد. سواستفاده تقاضاها به توجهیبی برای توانمی ماده این از هستند.

 به اطالعات دریافت خواهان متقاضی که باشد وقتی تواندمی سازمساله ضوعمو یک

 اطالعات تحلیل برای تواندمی که فرمتی در مالی تراز مثال ،است متفاوت شکلی

 اطالعات تدریاف که اف دی پی شکل در گزارش جای به بگیرد قرار استفاده مورد

 آدرس شود موظف باید ضمن در نهاد است. دشوار نباشد، غیرممکن اگر ،آن از

 این ارائه به موظف نهادها تونس، در کند. ارائه را اطالعات دقیق اینترنتی

 51اند.شده اطالعات

 

 

 

 استثنا مورد اطالعات حذف و.

                                                 
 .۷۱ ماده ،۳ ماده نامهنییآ 48
 .۷۲ ماده ،۳ ماده نامهنییآ 49
 .۹ ماده ،۳ ماده نامهنییآ 50
 .۲۷ ماده ک،یارگان قانون 51



 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:

 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 

 ملزم را موسسات که که ندارد وجود آن هاینامهآیین یا قانون در الزامی هیچ

 و اسناد از را هستند مستثنی انتشار از چهار فصل ذیل که را اطالعاتیکند

 .دهند ارائه را پرونده یا سند در موجود اطالعات سایر و کرده، حذف هاپرونده

 عنوان به تواندمی سند یک در نام یک یا خط یک چون است مهم بخصوص مساله این

 بگیرد. قرار استفاده مورد پرونده یا سند کل انتشار عدم برای ایبهانه

 

 در که شود فراهم عمومی اطالعات به دسترسی حق تا شده نوشته «قانون» این اما

 سند، در که شده تعریف هاییداده عنوان به وسیعا هانامهآیین و قانون خود

 تقاضا مورد اطالعات تمام دارند وظیفه نهادها اند.آمده دیگری شکل هر یا پرونده

 سان، بدین بگیرند. ارقر استثنا مورد توانندمی که هاآن مگر کنند منتشر را

 با شوندمی غیراستثنا اطالعات شامل که را مواردی سایر و اسناد باید مقامات

 کنند. ارائه استثنا مورد اطالعات حذف

 

 طایشر ای هنامآیین یا راهنما انتشار با تواندمی «کمیسیون» نیز زمینه این در

 کند. مشخص صراحتا را

 

  هاهزینه .ز

 

 فروش از ناشی درآمدهای دهدمی امکان اجرایی نهادهای به ۳ ماده نامهآیین

 منابع آن از استفاده با و کنند آوریجمع را افزارهانرم و هاکتاب انتشارات،

 را نهادها پیشنهادی هایتعرفه باید «کمیسیون» دهند. پوشش را خدمات هایهزینه

 کرده دریافت هزینه خدمات، ارایه برای دارند اجازه نهادها سایر .52کند تایید

 کنند. تامین را خدمات ارائه پول آن از و

 

 شخصی اطالعات دریافت تقاضای .ح

 

 سوابق همچون خود شخصی اطالعات به دسترسی خواهان افراد که آیدمی پیش اغلب

 اختیار در که شوند اعتباری سوابق و اجتماعی خدمات اشتغال، هایپرونده پزشکی،

 که باشد این تواندمی کار این از هاآن هدف است. خصوصی یا عمومی نهادهای

 درمان یا کنندمی دریافت را اجتماعی پشتیبانی قانونی میزان شوند مطمئن

 به را کارفرمایشان تصمیم بخواهند شاید یا و است. مناسبی سطح در شانپزشکی

 بکشند. چالش

 

 مجزا جایگاهی عمدتا المللیبین قانون در خود به مربوط اسناد به دسترسی حق

 حریم به مربوط قوانین در و است «request access subject» اشفنی عنوان و 53دارد

 در این .54شودمی یافت جهان سطح در قضایی حوزه ۷۱۱ از بیش در هاداده و خصوصی

 که خود شخصی اطالعات به که است شهروندان حق» آمده: هم منشور ۸۷ ماده در ضمن

 دسترسی شودمی نگهداری و آوریجمع عمومی خدمات دهندهارائه موسسات و اشخاص توسط

 گردند. اطالعات این اصالح خواستار اشتباه، مشاهده صورت در و باشند داشته

 مگر داد، قرار دیگران اختیار در تواننمی را افراد به مربوط خصوصی اطالعات

  «افراد. خود رضایت با یا قانون موجب به

 

 است اطالعات انواع سایر برای تقاضا شیوه همان به اینچنینی اطالعات خواست در

 اطالعاتش که فردی تنها «قانون» ۱ ماده طبق اما شد. داده توضیح باال در که

                                                 
 .۷۸ ماده ،۳ ماده نامهنییآ 52
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 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:

 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 شخصی اطالعات چنین خواهان تواندمی هاآن قانونی نماینده یا است تقاضا مورد

 شود.

 

 ماه شش ظرف است موظف اطالعات آوریفن سازمان» ۳ ماده نامهآیین ۷۵ ماده طبق

 ارسال و اعالم برای را ایرانیان ملی کارپوشه سامانه پست، شرکت همکاری با

 تابستان در «ایرانیان ملی کارپوشه» «کند. اندازیراه اشخاص به دولتی اطالعات

 /rpp/://.tt/uop:.//:p.th در توانندمی ایران شهروندان .55است شده تاسیس ۷۸۳۱

 دفتر به باید روند کردن نهایی برای اما کنند. داخلی اینترنتی آدرس تقاضای

 56شود. تایید شانهویت تا کنند مراجعه پست

 

 نهادها وظایف .۴

 

 خصوصی و عمومی موسسات دوش بر را مشخص وظایف بعضی آن اجرایی مقررات و قانون

 «قانون» ۵ ماده که عمومی شرط نیستند. یکسان همیشه وظایف این دهد.می قرار

 تبعیض بدون و سرعت به را قانون باید عمومی موسسات که است این کندمی مطرح

  .است نشده مطرح خصوصی موسسات مورد در این کنند. اجرا

 

 عمومی رسانیاطالع الف.

 

 داده مردم به «قانون» که حقوقی مورد در وسیعی اطالعات موظفند نهادها تمام

 هامسئولیت و حقوق به راجع اطالعات که داردمی مقرر ۷۷ ماده تبصره کنند. منتشر

 .«برسد مردم آگاهی به همگانی هایرسانه و عمومی اعالن و انتشار طریق از» باید

 انتشار به نسبت موظفند قانون مشمول سساتمو» ۷۸۳۸ سال نامهآیین ۷۱ ماده طبق

 اقدام همگانی هایرسانه طریق از مردم تکالیف و حقوق دربردارنده اطالعات

  «نمایند.

 
  اطالعات داخلی واحدهای ایجاد ب.

 

 مقام باالترین عهده به» «قانون» اجرای مسئولیت ۷۸۳۸ نامهآیین ۷۷ ماده طبق

 به توانمی را مسئولیت این ماده همین تبصره طبق است. «قانون مشمول موسسات

 کرد. تفویض دیگری کسی

 برای را مشخصی واحد» باید عمومی و خصوصی موسسات تمام ۳ ماده نامهآیین طبق

 57کنند. منصوب را «ربط ذی مسئول و عینم قانون موضوع هایدرخواست به پاسخگویی

  

 با ارتباط شود:می نیز موارد این شامل مشابه نهادهای وظایف کشورها سایر در

 اطالعات دریافت برای مقامات با هماهنگی تقاضاها، سازیشفاف برای متقاضیان

 برای اسناد مدیریت هایسامانه به کمک و مقامات به تعلیمات ارائه تقاضا، مورد

  شوند.می تقاضا که هنگامی اطالعات به آسان و سریع دسترسی تضمین

 

 برخط هایسیستم .ج

 

 :کنندمی ایجاد اطالعات به دسترسی مورد در مجزا وظیفه دو هانامهآیین و «قانون»

 .مجزا طور به نهاد هر برای و کلی طور به دولت برای

 
 هادرگاه

                                                 
55 http://www.irna.ir/fa/News/82619048 
56 http://www.iran.gov.ir/organ/show/id/53/serviceid/38 — روند کل آینده در که اندداده وعده مقامات 

 شود.می اینترنتی
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 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:

 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 دسترسی تسهیل برای هاییدرگاه که است این نهادها تمام برای مهم مقررات از یکی

 سایت،وب پرتال،» شامل را هادرگاه این ۷۸۳۸ نامهآیین .کنند ایجاد اطالعات به

  .داندمی «قانون مشمول موسسات خط بر رسانه یا گاهوب

 

 ارتباطات اصلی وسایل از است قرار هادرگاه این «قانون» نامهآیین ۴ ماده طبق

 امن ارتباطی امکان یک خود درگاه طریق از موظفند قانون مشمول موسسات» :باشند

 با بتوانند کاربران تا کنند برقرار اداری هایرویه انجام برای قانونی و

 خود همراه تلفن یا رایانه تلفن، نظیر ارتباطی و دسترسی ابزارهای از استفاده

 اسناد ارائه یا و اطالعات آوردن دست به .کنند برقرار ارتباط مربوط موسسه با

 مراجعه به منوط نباید آن اداری هایکاربرگ کردن پر یا دریافت کاغذی، مدارک و

  .«باشد قانون مشمول موسسات به مشاغل صاحبان و شهروندان حضوری

 

 به راجع اطالعات انتشار برای نهادها اصلی راه است قرار ضمن در هادرگاه

 برای نهادها وظایف شرح  است آمده زیر در که ۵ بخش .باشند هایشانفعالیت

 .کند می بیان را اطالعات مختلف انواع انتشار

 
 برخط پرتال

 برای برخط پرتالی کردن برپا به موظف نیز اطالعات آوریفن و ارتباطات وزارت

 شیوه به سال سه ظرف است قرار اینترنتی پرتال این .58است تقاضاها به رسیدگی

 شود. بدل متقاضیان توسط اطالعات مطالبه جهت معمول

 

 اطالعات پرتال افتتاح اطالعات کمیسیون دبیرخانه رئیس

(rpp/://n/t..th.o.//p.th) اعالم ۷۸۳۱ اردیبهشت در را تقاضاها دریافت برای 

 اند.کرده نام ثبت آن برپایی ابتدای در وزارتخانه ۷۱ کرد اعالم او کرد.

 
 برای روشنی هایدستورالعمل سایتوب  و است ممکن پرتال به دسترسی حاضر حال در

 ایران در اطالعات به دسترسی حق به راجع خبری مقاالت به لینک با تقاضا ارائه

 از توانمی که اطالعاتی انواع و دولتی ادارات از طوالنی فهرستی همچنین و دارد

 .کرد دریافت اداره هر

 
  آماری و سالیانه گزارش د.

 

 توسط فصلی آماری هایگزارش و سالیانه هایگزارش انتشار هانامهآیین و قانون

 دارند.می مقرر را نهادها

 

 گزارشی باید عمومی نهادهای رسانی اطالع واحد که داردمی مقرر «قانون» ۷۲ ماده

 ارائه «کمیسیون» به  «قانون» اجرا در موسسه آن هایفعالیت مورد در سالیانه

 کند.

 

 آماری گزارشی انتشار به موظف ضمن در نهادها تمام ۷۸۳۸ نامهآیین ۱ ماده طبق

 شامل: که هستند اطالعات به دسترسی عملکرد و اطالعات انتشار مورد در
 

 شده رد و شده داده پاسخ تعداد و اطالعات های درخواست آمار 

 اطالعات عنوان هر برای اطالعات ارائه زمان و شده ارایه اطالعات حجم متوسط 

 آن از بازدید میزان و منتشرشده آماراطالعات گزارش.  

 

 خود هایگزارش بار یک ماه سه هر اندشده موظف موسسات ،۷۳ ماده نامهآیین در

 59کنند. ارائه «کمیسیون» به را

                                                 
  .۷۴ ماده ،۳ ماده نامهنییآ 58
 .۷ تبصره ،۴ ماده 59

http://foia.iran.gov.ir/
http://foia.iran.gov.ir/
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 فعاالنه انتشار .۳

 

 اطالعات داردمی موظف را خصوصی و عمومی نهادهای «قانون» از توجهی قابل بخش

 دسترسی تسهیل کار این از هدف کنند. منتشر تقاضا دریافت بدون و فعاالنه را

 در» را انتشار این «قانون» است. نهادها کارکرد به مربوط اطالعات به عمومی

 داند.می «شهروندی حقوق و عمومی نفع راستای

 

 داده نشان نیاد سراسر در پژوهش مشخصا، دارد. توجهی قابل مزایای رویکرد این

 از تریکم شمار با کنندمی منتشر را خود اطالعات فعاالنه که عمومی نهادهای که

 باید که تقاضاهایی میزان سانبدین و هستند روبرو ساده اطالعات برای تقاضاها

 اطالعاتی چنین گذاشتن دسترس در باضافه، یابد.می کاهش دهند پاسخ هاآن به

 دارد. هم اقتصادی و اجتماعی توجه قابل مزایای

 
 شوند منتشر باید که اطالعاتی اجباری فهرست الف.

 

 عمومی نهادهای که کندمی مطرح را عمومی اطالعات بندیدسته شش قانون ۷۱ ماده

 در االمکان حتی و ای رایانه امکانات از استفاده با باریک سالی حداقل باید

 در و کرده منتشر  باشد زیر موارد املش تواند می جمله از که راهنما کتاب یک

 :دهد تحویل هزینه اخذ با هروندش خواست در صورت

 

 ،ساختار. و ها مشی خطی و سیاستها وظایف، اهداف 

 دهد. می ارائه جامعه اعضاء به مستقیما   که خدماتی اتمام مراحل و روشها 

 مؤسسه. آن اقدامات یا تصمیمات از شهروندان شکایت کارهای و ساز 

 دسترسی آیین و شود می نگهداری مؤسسه آن در که اطالعاتی اشکال و انواع 

 آنها. به

 خود. ارشد مأموران وظایف و اختیارات 

 حقوقی و حقیقی اشخاص آنها وسیله به که هایی آیین یا کارها و ساز تمام 

 مشارکت واحد آن اختیارات اجراء در تواند می غیردولتی سازمانهای و

  شوند. واقع مؤثر دیگری نحو به یا داشته

 
 انتشار به موظف «قانون» پوشش تحت نهادهای تمام ۷۸۳۸ نامهآیین ۱ ماده طبق

 هستند خود درگاه در خود هایفعالیت و ساختارها به راجع اطالعات از ایگستره

 دسترسی امکان مراجعان برای هفته روز هفت در ساعته چهار و بیست باید که

 نمایند: فراهم

 

 قانونی الزامات و وظایف شرح  

 موسسه هایفعالیت بر حاکم مقررات و قوانین 

 سازمانی سطح ترینپایین تا پست هر وظایف و سازمانی ساختار 

 ایمیل( رایانامه و ثابت تلفن همراه به سازمان مدیران کلیه فهرست( 

 ایشان سازمانی

 باالدست و تابعه نهادهای کلیه به دسترسی امکان و فهرست 

 ایجاد کارکنان یا تابعه واحد موسسه، هایفعالیت به اعتراض اعالم فحهص( 

 اعالم برای داخلی )ایمیل( رایانامه یا پیامکی یا تلفنی دریافت سامانه

 است.( ضروری اعتراض

 پیشرفت وضعیت آخرین گزارش همراه به موسسه ایسرمایه دارایی تملک هایطرح 

  هاآن

 هاآن وضعیت آخرین اعالم و هامزایده و اقصاتمن هاینیازمندی اعالم صفحه 
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 هر پاسخگویی متولی همراه به موسسه ارائه قابل خدمات کلیه شناسنامه 

 خدمت

 مربوط هاینیازمندی کلیه همراه به خدمت هر ارائه فرآیند 

 خدمات پاسخگوی کارکنان به دسترسی شیوه و فهرست و خدمات ارائه بندیزمان 

 پیشخوان دفاتر طریق از سپاریبرون صورت در خدمت ارائه هایشیوه اعالم 

 ایشان تعهدات و خدمات

 هایپاسخ و شده موسسه از که مکرری سواالت و خوانپیش راهنمای صفحه ایجاد 

 مربوط

 طی فرآیند اطالعات همراه به اطالعات درخواست یا خدمت پیگیری صفحه ایجاد 

  خدمت ارائه برای شده

 دسترس از فنی مسال یا رسانی روز به جهت خوانپیش که هاییزمان گزارش 

  است شده یا شودمی خارج

 و قوانین مطابق که قانون مشمول عمومی موسسات وظای به مربوط اطالعات 

  است. الزامی آن ارائه کشور مقررات

 

 قانون ساسا بر که را اطالعاتی موظفند قانون مشمول موسسات » ۸۷۸۳ نامهآیین طبق

 در چه گرا 60«.نمایند درج خود درگاه در بالفاصله هستند، آنها ارانتش به ملزم

 شکل به باال فهرست در موجود اطالعات تبدیل به موظف نهادها که آمده نیز ۲ ماده

  هستند. «مختلف سطوح در کاربران به» سال سه ظرف آن ارائه و دیجیتال

 
 شوند منتشر باید که مواردی سایر ب.

 

 :کنند می بیان را ضروری اتاطالع انتشار نیز هانامهآیین در دیگر ماده چند

 

 به پاسخ ۳ ماده نامهآیین طبق .تقاضا حسب به عمومی اطالعات انتشار 

 گرچها شود. منتشر موسسه سایتوب در تواندمی عمومی اطالعات تقاضاهای

 تونس، در 61.گیرد نمی بر در را است عمومی نفع جهت در که اطالعاتی انتشار

 منتشر نهاد سایتوب در فعاالنه باید است تقاضا دو به مربوط که اطالعاتی

 62شود.

 و مصوبه» گوید:می «قانون» ۷۷ ماده .هامسئولیت و حقوق به مربوط مصوبات 

 اسرار عنوان به بندی طبقه قابل است عمومی تکلیف یا حق موجد که تصمیمی

 63«بود. خواهد الزامی آنها انتشار و باشد نمی دولتی

 که داردمی مقرر ۷۸۳۸ نامهآیین .نهادها اختیار در اطالعات عناوین 

 شدهبندیغیرطبقه و عمومی اطالعات عناوین موظفند قانون مشمول موسسات»

  64«دهند. قرار خود درگاه در را هاآن به دسترسی شیوه و خود

 
 رهبری سیطره تحت نهادهای مورد در کاربست محدودیت ج.

 

 زیر که هاییدستگاه» مورد در اطالعات انتشار «قانون» ۷۱ ماده اول تبصره طبق

  «باشد.می له معظم مخالفت عدم به منوط است، رهبری معظم مقام مستقیم نظر

 

 

 

 

                                                 
 .۳ ماده ،۷۸۳۸ نامهنییآ 60
 .۱ ماده  ،۳ ماده نامهنییآ 61
 .۳ ماده ک،یارگان قانون 62
 .۷۷ ماده ،۷۸۳۸ نامهنییآ 63
 .۸ ماده ،۷۸۳۸ نامهنییآ 64
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  استثناها .۶

 

 دسترسی تقاضاهای مورد در استثناها از شماری برگیرنده در «قانون» چهارم فصل

 است. آفرینمشکل عموما بخش این .است هاآن ضروری انتشار و اطالعات به

 کافی شفافیت و هستند موسع زیادی حد در اندآمده آن در که اطالعات هایبندیدسته

 ندارند شود حفاظت باید که را حساس و مهم اطالعات دادن تشخیص چگونگی مورد در

 مشخص  بندیستهد هر در توانندمی که دیگری اطالعات سایر تمامی با مقایسه )در

 حتی عمومی منافع هایمحک و هستند محدود رسانیآسیب هایمحک باضافه، بیایند.(

 هستند. مواجه محدویت با بیشتر

 

 شدهبندیطبقه اطالعات الف.

 

 مساله این هستند. معاف انتشار از شدهبندیطبقه اطالعات «قانون» ۷۸ ماده طبق

 از موسع حد از بیش و منسوخ قانونی به که چرا است قانون بخش ترینآفرینمشکل

 چندانی راهنمایی و کندمی تعریف موسع را مخفی اطالعات که دهدمی ارجاع شاه رژیم

 اسناد به متقاضی درخواست که صورتی در» گوید:می ماده این دهد.نمی ارائه هم

 در از باید عمومی مؤسسات باشد مربوط دولتی( )اسرار شده بندی طبقه اطالعات و

 تابع شده بندی طبقه اطالعات به دسترسی کنند. امتناع آنها دادن قرار اختیار

 «بود. خواهد خود خاص مقررات و قوانین

 
 گونهاین را «دولتی( )اسرار شدهبندیطبقه اطالعات» ۳۸ نامهآیین )ت( ۷ ماده

 افشای و انتشار مجازات قانون وعموض دولتی محرمانه و سری اسناد» کند:می تعریف

 «.۷۸۵۴ مصوب آن، اجرایی نامهآیین و ،۷۸۵۸ مصوب دولتی، سری و محرمانه اسناد

 اند.آمده پیوست در آن هاینامهآیین و قانون این
 

 قانون») دولتی سری و محرمانه اسناد افشای و انتشار مجازات قانون ۷ ماده

 دولتی اسناد» کند:می تعریف اینگونه موسع طور به را محرمانه اسناد («مجازات

 اسناد باشد. مملکت یا و دولت مصالح با مغایر هاآن افشای که است اسنادی سری

 هایسازمان اداری خاص مصالح با مغایر هاآن ایشاف که است اسنادی محرمانه دولتی

 «باشد. ماده این در مذکور

 

 که کنندمی تعریف را اطالعات نوع رچها ،۷۸۵۴ مصوب ،«مجازات قانون» نامهآیین

 :65شوند بندیطبقه باید

 دولت مباني و حكومت اساس به آنها غیرمجاز افشاي كه است اسنادي ن اول طبقه

 برساند. ناپذیري جبران ضرر

 را ملي امنیت و عمومي منافع آنها غیرمجاز افشاي كه است اسنادي ن دوم طبقه

 كند. مخاطره دچار

 مختل را سازمانها امور نظام آنها غیرمجاز افشاي كه است دياسنا ن سوم طبقه

 كند. ناممكن را آنها اساسي وظائف اجراي و

 یك داخلي امور اختالل موجب آنها غیرمجاز افشاي كه است اسنادي ن چهارم طبقه

 باشد. مغایر سازمان آن اداري مصالح با یا شود سازمان

 ۷ ماده در که کندمی تقسیم هاییبندیستهد به را اطالعات این سپس نامهآیین این

 :است شده اشاره أنها به «قانون»

 

 قرار چهارم و سوم درطبقات محرمانه اسناد و دوم و اول طبقات در سري اسناد »

 عنوان با دوم طبقه اسناد و سري بكلي عنوان با اول طبقه )اسناد گیرند. مي

 عنوان با چهارم طبقه اسناد و محرمانه خیلي عنوان با سوم طبقه اسناد و سري

 «شود(. مي مشخص محرمانه

                                                 
 نوع نمودن مشخص نحوه و یبندطبقه و یدولت محرمانه و یسر اسناد ینگاهدار طرز نامهنییآ 65

 .۷ هدما ،(رانیوز اتیه ۷۸۵۴/۷۱/۲ مورخ م/۷۴-۷۱۱ شماره بنامهیتصو) اطالعات و اسناد
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 کل باشد ایپرونده درون شده بندیطبقه سندی اگر «مجازات قانون» دو ماده طبق

 قانون با این شود.می بندیطبقه آن درون اسناد طبقه باالترین نسبت به پرونده

 گفتیم، باال در کهچنان قانون، این که چرا نیست هماهنگ اطالعات به دسترسی حق

  است. غیرحساس هایبخش انتشار و حساس هایبخش حذف خواهان

 
 ها یتمحدود

 است عمومی تکلیف یا حق موجد که تصمیمی و مصوبه» گوید:می «قانون» ۷۷ ماده

 خواهد الزامی آنها انتشار و باشد نمی دولتی اسرار عنوان به بندی طبقه قابل

  «بود.

 
 اطالعات به مربوط و آمده ۷ تبصره ،۷۱ ماده در که عمومی منفعت محک باضافه

 زیر در )که شودمی عمومی سالمت متوجه که یخطرات و زیستیمحیط مخاطرات به مربوط

 دارد. کاربست هم شدهبندیطبقه اطالعات مورد در اند(شده تشریح

 
 بررسی

 اجرای و اعمال شد، گفته باال در که هاییمحدودیت وجود با حتی ،کلی طور به

 بشر حقوق شورای» است. المللیبین قانون با مغایر ۷۸۵۴ «مجازات قانون» موسع

 به دسترسی محدود خیلی صورت به تنها باید هادولت که کرده اعالم «ملل سازمان

 استفاده مثال برای» که کرده اشاره و کنند محدود ملی امنیت دالیل به را اطالعات

 مشروع منفعت که عمومی اطالعات انتشار عدم یا سرکوب برای قوانینی چنین از

 تعقیب همچنین و زنندنمی ملی امنیت به آسیبی و دارد وجود آنها به نسبت عمومی

 سایرین یا بشر حقوق مدافعین زیست، محیط فعالین پژوهشگران، نگاران،روزنامه

  66«است. ۸ پاراگراف با مغایر ،اطالعاتی چنین پخش بخاطر

 
 شخصی هایداده و یخصوص حریم ب.

 

 در که است بنیادینی حق نیز شخصی اطالعات از حفاظت جمله از خصوصی حریم حق

 حقوق منشور ۴۱ تا ۸۱ مواد و اساسی قانون ضمن در 67.است آمده میثاق ۷۱ ماده

 هستند. آن حامی نیز

 

 پزشکی، سابقه مثل شخصی اطالعات از حفاظت برای خصوصی حریم حق اطالعات، زمینه در

 مستثنی .است شده احیطر افراد به راجع شخصی اطالعات سایر و مالیاتی هایپرونده

 مربوط قوانین تمام در معموال حق این از حفاظت برای انتشار از اسنادی کردن

 .شودمی پیدا جهان سراسر در اطالعات به دسترسی حق به

 

 شده محدود افراد «خصوصی حریم» به مربوط اطالعات انتشار ۷۴ ماده «قانون» در

 خصوصی حریم به مربوط شده درخواست اطالعات چنانچه» :گویدمی قانون این .است

 خصوصی حریم به مربوط احکام نقض با که باشد اطالعاتی زمره در یا و باشد اشخاص

  .«شود رد باید دسترسی درخواست است، شده تحصیل

 
 شخصی زندگی از قلمرویی» کند:می تعریف اینچنین را خصوصی حریم ۳۸ نامهآیین

 یا قانون حکم به یا وی قبلی اعالم یا رضایت بدون دیگران دارد انتظار که فرد

 کردن، نظاره شدن، وارد جسمانی، حریم قبیل از نکنند؛ نقض راآن قضایی مراجع

 منزل نامه، همراه، تلفن رایانه، طریق از فرد شخصی اطالعات دسترسی و شنود

 کشتی، و هتل نظیر خصوصی شده اجاره هایمکان از قسمت نآ و خودرو مسکونی،

 محسوب حقوقی و حقیقی شخص هر خصوصی ایحرفه فعالیت قانون حسب کهآن همچنین

  «اکتشافات. و اختراعات و تجاری اسناد قبیل از شود؛می

                                                 
 .باال در ۷ شماره ،۲۸ شماره یعموم نظر اظهار 66
 ملل سازمان یعموم مجمع نامهقطع باال؛ در ۵۲ شماره ۷۱ شماره یعموم نظر اظهار به دیکن نگاه 67

 حق .۱۳/۷۱۱ ملل سازمان یعموم مجمع نامهقطع ؛(۲۱۷۸) تالیجید عصر در یخصوص میحر حق ،۱۳/۷۱۱

  (.۲۱۷۴) تالیجید عصر در یخصوص میحر



 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:

 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 
 مؤسسات» محدود: مواردی در مگر کندمی ممنوع را شخصی اطالعات انتشار ۷۵ ماده

 غیرقانونی افشای متضمن متقاضی درخواست پذیرش که درصورتی قانون این مشمول

 دادن قرار اختیار در از باید باشد ثالث حقیقی شخص یک درباره شخصی اطالعات

 که: آن مگر کنند، خودداری شده درخواست اطالعات

 خود به راجع اطالعات افشاء به مکتوب و صریح نحو به ثالث شخص ن الف       

 باشد. داده رضایت

 خود اختیارات حدود در ثالث، شخص وکیل یا قّیم یا ولی متقاضی، شخص ن ب       

 باشد.

 چارچوب در شده درخواست اطالعات و باشد عمومی مؤسسات از یکی متقاضی ن ج       

  «باشد. مرتبط عمومی مؤسسه یک عنوان به آن وظایف به مستقیما   قانون

 
 را اطالعاتی موظفند قانون مشمول موسسات» نامهآیین ۳ ماده طبق این بر عالوه

 درج خود درگاه در بالفاصله هستند هاآن انتشار به ملزم قانون اساس بر که

  .«نمایند

 

 نظیر فردی اطالعات» کند:می تعریف اینچنین را شخصی اطالعات «قانون» )ب( ۷ ماده

 خانوادگی، زندگی وضعیت کار، محل و سکونت محل نشانیهای خانوادگی، نام و نام

 ۷ ماده «است. عبور رمز و بانکی حساب شماره جسمی، ناراحتیهای فردی، عادتهای

 احوال هویت، به مربوط اطالعات» دهد:می ارائه تریوسیع تعریف ۳۸ نامهآیین )پ(

 و صوت و فیلم و عکس الکترونیکی، پست باورها، و عقاید فردی، وضعیت شخصی،

 تاریخ و محل خانوادگی، نام و نام قبیل از فردی و فتاریر عادات و تصویر

 هایناراحتی خانوادی، نسبت فرزندان، و والدین همسر، مشخصا طالق، ازدواج، تولد،

 اطالعات همچنین و سکونت و کار محل عبور، رمز و بانکی حساب شماره روحی، و جسمی

 پزشکی اداری، آموزشی، مالی، تحصیلی، شغلی، تجاری، امور انجام به مربوط شخصی

  «حقوقی. و

 
 شانرسمی هایفعالیت یا مقامات نام شامل شخصی اطالعات که شود روشن باید ضمن در

  صورتی در را شخصی اطالعات (۲۱۷۲) یمن اطالعات به دسترسی حق قانون طبق شود.نمی

 68«باشد. فرد آن رسمی مقام یا کارکرد یا وظیفه با مرتبط» که دکر منتشر توانمی

 

  مالی/تجاری خسران یا جان/سالمت به آسیب ج.

 

 مخاطره به را افراد سالمت یا جان» که اطالعاتی انتشار «قانون» ۷۱ ماده طبق

  نیست. مجاز «باشد هاآن برای تجاری یا مالی خسارت ورود متضمن یا اندازدمی

 

 که باشد فساد هاینشانه مثل اطالعاتی انتشار عدم باعث ماده این رسدمی نظر به

 قراردادها رفتن دست از طریق از تجاری یا مالی خسران باعث تواندمی انتشارشان

 شود.

 
 استثناها سایر د.

 

 نهادها آنها مطابق که کندمی مطرح را دیگر استثنای چهار «قانون» ۷۱ ماده

 هر کنند. رد شود وارد زیر موارد به آسیبی که صورتی در را تقاضاها موظفند

 است: کشور قوانین جرایا به مربوط موارد این از یک

 

 عمومی آسایش و امنیت 

 مجرمان تعقیب یا بازداشت آنها، کشف یا جرائم از پیشگیری 

 آنها وصول یا قانونی عوارض یا مالیات ممیزی 

                                                 
 (.ب) ۲۵ ماده اطالعات، به یدسترس حق درباره ۲۱۷۲ سال (۷۸ )قانون 68



 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:

 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 کشور به مهاجرت رب نظارت اعمال 

 

 اما هستند جهان سراسر در قوانین سایر در موجود موارد مشابه عموما موارد این

 گیرند.برمی در را اطالعات از وسیعی نواحی سانبدین و مختصرند خیلی بیشترشان

 حساسیت و گستره مورد در سردرگمی به منجر توانندمی موارد این کنونی شکل در

 جهت هم که اطالعاتی شود باعث تواندمی خود نوبه به که وندش حفاظت تحت اطالعات

 نشود. منتشر است عموم منفعت با

 

 عموم نفع علت به استثنا ح.

 

 باشند استثناها جزو اگر حتی اطالعات بعضی «قانون» ۷۱ ماده اول تبصره طبق

 گوید:می تبصره این شوند. منتشر باید

 زیست خطرات روزب یا وجود به راجع اطالعات شامل (11) الی (13) مواد موضوع »

  «گردد. نمی عمومی سالمت تهدید و محیطی
 

 )مواد خصوصی حریم حفظ (،۷۸ )ماده دولتی اسرار به مربوط استثناهای شامل این

 آسیب باعث انتشارشان که مواردی سایر و (۷۱ )ماده تجاری اسرار حفظ (،۷۵ و ۷۴

 بر نظارت اعمال و مالیاتی بازبینی جنایت، و جرم از جلوگیری عمومی، نظم به

 شود.می (۷۱ )ماده کشور به مهاجرت

 

 وارده استثناهای که شود اطمینان کسب تا است مهمی وسیله عمومی منافع محک

 کند.نمی پنهان بدانند عمومی نهادهای کارکرد به راجع باید مردم که را اطالعاتی

 اسرار مثل حساس خیلی موارد بعضی به ایاشاره ماده این که است توجه قابل

 دارد. هم عمومی نظم و دولتی

 دارند، عمومی منفعت که مواردی از بسیاری شامل و است محدود محک این اما

 بودجه سوخرج و وظایف اجرای عدم فساد، قدرت، از سواستفاده جمله از .شودنمی

  عمومی.

 استثناها تمام تونس، در .داشت میعمو منفعت به تری کلی ددی که است آن بهتر

 یا جنگی جنایات یا بشر حقوق جدی نقض افشای برای انتشارشان که صورتی در

 حساب عمومی منفعت جزو باشد، الزم مورد( این در تحقیق )یا شانعاملین تعقیب

 برتر که معمو کلی منفعت یا ،دولت عالی منافع با مغایر آنکه شرط به شوندمی

 سالمتی، جدی خطراتی که مواردی در مثال ،نباشد است، حفاظت مورد که نفعی از

  69جنایی. اعمال موارد در یا و کنندمی تهدید را زیست محیط یا امنیت

 
 فحشا اشاعه و عمومی عفت حرمت، هتک و.

 

 گوید:می تبصره این کند.می برقرار نامعمول استثنایی ۷۱ ماده دوم تبصره

 

 یا افراد حیثیت و عرض هتک موجب که اطالعاتی شامل (11) و (11) مواد موضوع»

  «گردد. نمی شود، می فحشاء اشاعه یا و عمومی عفت مغایر

 

 عموما ۷۱ و ۷۵ مواد گفتیم باال در کهچنان چیست. تبصره این از هدف نیست معلوم

 اطالعاتی انتشار مشوق بخش این آیدمی نظر به کنند. می ممنوع را اطالعات انتشار

 منظور است بعید هستند. عمومی عفت ناقض اعمال یا حرمت هتک به منجر که است

  باشد. بوده این «قانون»

 

 اطالعات انتشار که بیندمی دیگر استثنایی عنوان به راآن تبصره این منطقی خوانش

 قابل ۷۱ و ۷۵ مواد تتح تجاری یا و شخصی اطالعات اگر حتی را باال موارد در

 این در که نیست بیشتری راهنمایی یا مقررات هیچ اما کند.می منع باشند انتشار

                                                 
  .۲۱ ماده ک،یارگان قانون 69
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۴ 

 

 و است کنندهنگران بیان آزادی نظر نقطه از مساله این کند. سازیشفافیت مورد

 روند.نمی شمار به بیان آزادی مشروع استثناهای جزو موارد این

 
 نظر تجدید .۱

 

 متقاضیان آن با که روندی به راجع چندانی اطالعات هانامهوآیین «قانون»

 یا اطالعات ارائه عدم )برای اندگرفته نهادها که تصمیماتی مورد در توانندمی

 .اند نداده ارائه کنند نظر تجدید تقاضای و اعتراض تقاضاها( به پاسخ عدم

 پاسخی به راجع توانندمی چطور متقاضیان دهدمی توضیح که هست پرتال در قسمتی

 کنند. دنبال را شان شکایت پیشرفت توانندمی چگونه و کنند شکایت اندگرفته که

 «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار کمیسیون» به دهندهپاسخ اداره مورد در شکایت

 به پاسخ گرچه است. ممکن شوندمی دریافت آن در هاپاسخ که پرتال قسمت همان در

 کهاین و شکایات روند به راجع اطالعاتی شودمی دریافت تالپر طریق از شکایات

 از کلی تصویری تنها پرتال .است نشده ارائه کشدمی طول چقدر هاآن به پاسخ

 به کرد شکایت توانمی مواردی چه در کهاین کند.می ارائه شکایت ارائه چگونگی

 .است نشده ذکر روشنی

 

 سازمانی درون بازبینی الف.

 

 تصمیمات سازمانی درون بازبینی تقاضای برای رسمی روند گونههیچ رسدنمی نظر به

 خود سایتوب در هستند موظف نهادها ۷۸۳۸ نامهآیین طبق باشد. موجود شده گرفته

 واحد موسسه، هایفعالیت به اعتراض اعالم صفحه» باشند: داشته را امکان این

 )ایمیل( رایانامه یا پیامکی یا تلفنی دریافت سامانه )ایجاد کارکنان یا تابعه

 هاآن پاسخ برای ایوظیفه رسدمی نظر به 70.«است( ضروری اعتراض اعالم برای داخلی

 .است نشده گرفته نظر در شکایات این به

 

 نهادی رئیس از تواندمی متقاضی جهان، در اطالعات به دسترسی حق قوانین بیشتر در

 مثال شود. گرفته را تصمیم که فردی یا درونی واحد تصمیم بازبینی خواهان اداری

 مورد «عمومی اطالعات دفتر» در را اولیه تصمیم تواندمی متقاضی افغانستان، در

 71دارد. وقت گیری تصمیم برای کاری روز سه نهاد این و دهد قرار اعتراض

 
 کمیسیون توسط بیرونی بازبینی ب.

 

 در «کمیسیون» توسط بازبینی و تجدیدنظر تقاضای برای مشخصی روند گونههیچ

 تلویحی طور به توان می را روند این حالت بهترین در .است شدهن تعریف «قانون»

  دید. هانامهآیین و «قانون» در

 

 از یکی ۷۳ ماده نامهآیین در شوند. مربوط مورد این به ماده دو رسدمی نظر به

 موضوع حقوقی و حقیقی اشخاص شکایات پیگیری و ثبت» کمیسیون انهدبیرخ وظایف

 رفع» را «کمیسیون» وظایف از یکی «قانون» خود ضمن در .است شده تعریف 72«قانون

  73داند.می «قانون این موضوع اطالعات ارائه چگونگی در اختالف

 

 است شده رد اطالعات دریافت برای فردی تقاضای وقتی که رسدمی نظر به سانبدین

 حلیراه و دهدمی پاسخ دبیرخانه کند. شکایت کمیسیون دبیرخانه به تواندمی او

 موجود روند با همگام این برسد. کمیسیون تصویب به باید سپس که دهدمی پیشنهاد

                                                 
 .۱ ماده ،۷۸۳۸ نامهنییآ 70
 .۷۸ هماد اطالعات، به یدسترس قانون 71
 .(ز) ۳ ماده ،۷۳ ماده نامهنییآ 72
 .۷۱ ماده قانون، 73
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۴ 

 

 را اختالف حل و تحقیق کار بیشتر دبیرخانه هاآن در که است دیگر کشورهای در

 را نهایی تصمیمات کندمی تعیین که هاییگروه یا ونکمیسی رئیس و دهدمی انجام

  گیرند.می

 جمهور، رئیس تایید از پس تنها کمیسیون مصوبات هانامهآیین و «قانون» طبق اما

 هایفعالیت دیگری کشور هیچ در است. غیرمعمول شدت به این 74شوند.می اجرایی

 تواننمی منطقی طور به و نیست کشور جمهوررئیس تایید به منوط اطالعات کمیسیون

 بگیرد. تصمیم مورد هر در تک به تک که داشت انتظار او از

 تونس در دارند. را خود اجرایی قدرت که هستند نهادهایی جهان، در رایج مورد

 75هستند. االجراالزم مربوطه نهاد تصمیمات کشورها، دیگر خیلی و

 

 «کمیسیون» تصمیمات برای زمانی موعد

 مربوطه نهاد تونس، در .است نکرده تعیین زمانی موعد دادن پاسخ برای کمیسیون

 76دهد. پاسخ روز ۴۵ ظرف باید

 

  دادگاه در تجدیدنظر تقاضای ج.

 

 صورتی در قضایی هایدادگاه در تجدیدنظر تقاضای مورد در چیزی ضمن در «قانون»

 یا موسسه یا نگیرد قرار پذیرش مورد نظر تجدید اولیه تقاضای که

 تقاضای روند تشریح عدم گوید.نمی نگذارد، آن به وقعی دبیرخانه/کمیسیون

 شفاف خواهان المللیبین موازین اما است ایران قانون معمول مطابق تجدیدنظر

 به تجدیدنظر هایدادگاه ایران، قضایی نظام در هستند. تجدیدنظر روند بودن

 بازرسی سازمان همچنین و اداری عدالت ندیوا نتیجه در پردازند.نمی مواردی چنین

 و قوانین اجرای مورد در شهروندان شکایات بازبینی امکان دو هر کشور کل

 مورد در که است عمومی قانونی قضایی حیطه تعریف این دارند. را هانامهآیین

 رود.می کار به ایران در عمومی و دولتی نهادهای تمامی

 

 در اطالعات به دسترسی حق به مربوط قوانین سایر تمامی که بینیممی مقایسه در

 ۸۱ ظرف تواندمی متقاضی تونس، در .اندکرده تعیین زمینه این در روندی جهان

 توانندمی متقاضیان ترکیه، در 77.کند تجدیدنظر تقاضای «اداری دادگاه» نزد روز

 شکایت قضایی بازبینی دادگاه نزد سپس و «بازبینی هیات» نزد روز ۷۵ ظرف

 منفی پاسخ یا نشود داده پاسخ روز ۸۱ ظرف تقاضایی به اگر اردن، در .78کنند

  79.است موجود عالی دیوان نزد نظر تجدید تقاضای طرح امکان شود داده

 
  اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار کمیسیون .۸

 

 کار تا کندمی ایجاد «دبیرخانه» یک با همراه را «کمیسیون» ،«قانون» پنجم فصل

 نامهآیین در «دبیرخانه» و «کمیسیون» نقش دهند. انجام را تجدیدنظر و بازبینی

  .است شده داده توضیح بیشتر ۷۳ ماده

 

 هستند. اطالعات حق موثر اجرای تضمین برای مهمی نهادهای اطالعات هایکمیسیون

 مورد در راهنمایی قانون، اجرای بر نظارت دارند: مهم کارکرد چند هااین

 که مواردی در گیریتصمیم کاربران، و مقامات تعلیم قانون، موارد سازیشفاف

 از بیش قانون. تغییر پیشنهاد و کنندمی سلب را اطالعات به دسترسی حق نهادها

 ایجاد مستقل هایکمیسیون یمن و تونس هند، جمله از جهان سراسر در کشور ۵۱

 یا مستقل )بازرس( آمبودزمان به بهمشا اختیارات دیگر کشور ۸۱ و اندکرده

                                                 
 .کی تبصره ،۷۳ ماده 74
 .۸۱ ماده ک،یارگان قانون75
  .۸۱ ماده کیارگان قانون 76
 .۸۷ ماده ک،یارگان قانون 77
 .۷۸ ماده اطالعات، به یدسترس قانون 78
 .۷۱ ماده ،۴۱/۲۱۱۱ شماره قانون 79
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 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 وظیفه اجرایی مقامی که است کشور چند در تنها کنند.می ارائه بشر حقوق کمیسیون

 دارد. عهده بر را نظارت

 

 اعضایش و نیست مستقل نهادی دارد: مشکل چند کرده پا به «قانون» که کمیسیونی

 و کارکردها نشده؛ جلسات منظم برگزاری به موظف هستند؛ دولتی ارشد مقامات

 روشنی روند است؛ ارشاد وزارت درون که دهندمی انجام «دبیرخانه» را هایشفعالیت

 تایید صورت در تنها تصمیماتش کهاین باالخره و ندارد؛ گیریتصمیم برای

 هستند. االجراالزم جمهوررئیس

 

  کمیسیون وظایف و نقش الف.

 

 همگانی دسترسی و اطالعات آزادی از حمایت» را «کمیسیون» نقش قانون ۷۳ ماده

 ارائه عمومی خدمات که خصوصی موسسات و عمومی موسسات در موجود اطالعات به

  :است زیر شرح به «کمیسیون» وظایف کند.می تعیین «دهندمی

 اجراء، حسن بر کلی نظارت رسانی، اطالع عرصه در الزم اجرائی های برنامه تدوین»

 رویه، وحدت ایجاد طریق از قانون این موضوع اطالعات ارائه چگونگی در اختالف رفع

  «مشورتی. نظرات ارائه و ارشاد سازی، فرهنگ

 

 کمیسیون جلسات

 دهد جلسه تشکیل یکبار ماه دو هر باید کمیسیون ،۷۳ ماده نامهآیین ۲ ماده طبق

  کنند. العادهفوق ایجلسه تقاضای توانندمی آن عضو سه و رئیس یا و

 

 یابدمی رسمیت اعضا از نفر پنج حداقل حضور با جلسه هر ۷۳ ماده نامهآیین طبق

 نامهآیین این اول تبصره طبق 80هستند. معتبر نفر چهار حداقل رای با مصوباتش و

 نهادها این نماینده عضو شود،می نظامی یا امنیتی مسائل به مربوط تصمیمی وقتی

  باشد. حاضر باید

 

 اطالعات ارائه تقاضای پذیرش عدم موارد در مرتبا «کمیسیون» است قرار اگر

 بین انتظار زمان رسدمی نظر به دهد دارانجام دارمعنی نظارتی و کند گیریتصمیم

 کرده رپاب تونس «ارگانیک قانون» که نهادی مقایسه، در هستند. زیادی آن جلسات

 باید «کمیسیون» افغانستان، در دهد. جلسه تشکیل یکبار روز ۷۵ هر حداقل باید

 81دهد. جلسه تشکیل یکبار روز هفت هر

 
  کمیسیون سالیانه گزارش

 عمل و خود هایفعالیت از گزارشی ساله هر باید کمیسیون «قانون» ۲۱ ماده تحت

 تایید را این ۷۳ ماده نامهآیین کند. ارائه مجلس به را «قانون» به نهادها

 تا «کمیسیون» .83کندمی محول «دبیرخانه» به را گزارش تدارک وظیفه و 82کندمی

 .است نکرده تهیه عمومی گزارشی بحال

 

 گزارش این است. پذیریمسئولیت و نظارت برای مهم ابزار از سالیانه گزارش

 تا کندمی ارائه شهروندان و مجلس نمایندگان مقامات، برای حیاتی اطالعاتی

 در باید «کمیسیون» دارند. وا پذیریمسئولیت به را عمومی نهادهای بتوانند

 کند. منتشر را گزارش این وقت اسرع

 
 
 

                                                 
 .۸ ماده ،۷۳ ماده نامهنییآ 80
 .۲۱ ماده اطالعات، به یدسترس قانون 81
 .۵ ماده ،۷۳ ماده نامهنییآ 82
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 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:

 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 
  کمیسیون تصمیمات الف.

 

 اما هستند االجراالزم جمهوررئیس تایید از پس کمیسیون مصوبات «قانون» طبق

 ۴ ماده طبق 84اند.نکرده تعیین مورد این در روندی هانامهآیین و «قانون»

 دهندمی خدمات عموم به که نهادهایی مورد در تنها مصوبات این ۷۳ ماده نامهآیین

  هستند. االجراالزم

 باشد داشته االجراییالزم هایقدرت کمیسیون که است این المللیبین سنت بهترین

 تونس، جمله از کشورها بسیاری در این باشند. نداشته مافوق تایید به نیاز که

  است. شده تصویب هند و افغانستان

 
  کمیسیون با همکاری برای نهادها وظیفه ب.

 

 «باشند. می کمیسیون با همکاری به ملزم ربط ذی مؤسسات» قانون» ۷۳ ماده طبق

 اجرای مورد در «کمیسیون» تقاضاهای به پاسخ وظیفه شامل این که کرد فرض توانمی

 تقاضای و نهادها تحقیقات درباره «کمیسیون» به پاسخ مشخص، موارد در و قانون

  شود.می اسناد

 
  کمیسیون ترکیب ج.

 

 یا زیر اعضای از متشکل کمیسیون ،۷۳ ماده نامهآیین و «قانون» ۷۳ ماده طبق

  است: کنندمی منصوب هاآن که افرادی

 کمیسیون(. )رئیس اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر ن الف        

 ربط. ذی معاون یا اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر ن ب       

 ربط. ذی معاون یا اطالعات وزیر ن ج       

 ربط. ذی معاون یا مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزیر ن د       

 ربط. ذی معاون یا کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان رئیس ن هن       

 اداری. عدالت دیوان رئیس ن و       

 اسالمی. شورای مجلس فرهنگی کمیسیون رئیس ن ز       

 کشور. اطالعات فناوری عالی شورای دبیر ن ح       

 

 در دعوتی صورت به دهدمی امکان عمومی نهادهای سایر نمایندگان به نامهآیین

  85داشت. نخواهند رای حق اما کنند شرکت جلسات

 
 با ایویژه هایکمیته تواندمی کمیسیون ،۷۳ ماده نامهآیین طبق این بر عالوه

 86دهد. تشکیل کارشناسان و بیرونی هایسازمان نمایندگان حضور

 

 عمومی نهادهای ارشد وزرای تنها آن اعضای است. آفرینمشکل کمیسیون ترکیب

 به ندارند. عمومی شفافیت به چندانی تعهد هاآن از خیلی که هستند قدرتمند

 خودشان نهادهای شامل که مواردی در گیریتصمیم در که اند نشده وظفم هاآن عالوه

 نکنند. شرکت شودمی

 

 اند.کرده ایجاد مستقل نظارتی نهادهای کشورها سایر که گفت باید قایسهم در

 بنگالدش، و تونس نپال، اندونزی، هند، جمله از جهان سراسر در کشور پنجاه در

 آمبودزمان آذربایجان، و پاکستان در .است شده ایجاد اطالعات مستقل کمیسیون

 دارد. را قانون بر نظارت وظیفه

 

                                                 
  .دو تبصره ،۷۳ ماده قانون، 84
 .دو تبصره ،۷۳ ماده نامهنییآ 85
 .۱ ماده ،۷۳ ماده نامهنییآ 86



 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:

 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 دسترسی حق قانون اند،کرده ایجاد کمیسیون از شورایی شکلی که کشورها بسیاری در

 باشند. حاضر نهاد این در نیز مقامات جز به افرادی که داردمی مقرر اطالعات به

 نمایندگانی شامل نهاد این و است اجرایی ارشد قاضی یک کمیسیون رئیس تونس در

 به باید کمیسیون اعضای شود.می دانشگاهیان و مدنی جامعه وکال، هایگروه از

 این فغانستان،ا در 87شود.نمی وزیری هیچ شامل و برسند مجلس پنجم سه تایید

 نگاران،روزنامه اتحادیه وکال، اتحادیه وکال، کانون نمایندگان شامل «کمیسیون»

  88هست. هم مدنی جامعه از منتخب عضو دو و بازرگانی اتاق

 
  کمیسیون دبیرخانه د.

 

 تبصره طبق .است کرده ایجاد را «دبیرخانه» کمیسیون کار مدیریت برای «قانون»

  شده. مستقر ارشاد وزارت در دبیرخانه ،«قانون» ۷۳ ماده ۷

 

 شمرد:برمی را دبیرخانه وظایف ۷۳ ماده نامهآیین ۳ ماده

 کمیسیون رئیس هماهنگی با جلسات دستور تهیه - لفا

 کمیسیون مصوبات و صورتجلسات تدوین - ب

 ظرفیت از استفاده با تخصصی هایکارگروه و معین شورای تشکیل پیگیری - ج

 عضو هایدستگاه

 کمیسیون رئیس هماهنگی با تصمیمات و هابرنامه رسانیاطالع - د

 کمیسیون وظایف با مرتبط جلسات در شرکت هن

 قانون اجرای در رویه وحدت ایجاد برای اجرایی هایدستگاه با هماهنگی -و

 قانون موضوع حقوقی و حقیقی اشخاص شکایات پیگیری و ثبت -ز

 اسالمی شورای مجلس و جمهور رئیس برای سالیانه گزارش تدوین -ح

 مناسب سازیفرهنگ منظور به تبلیغی - فرهنگی هایبرنامه اجرای و تدوین - ط

 کمیسیون تصمیمات اجرای و پیگیری - ی

 کمیسیون رئیس طرف از محوله امور سایر انجام -ک

 

 را خود نیاز مورد اداری نیروی تواندمی» دبیرخانه ۷۳ ماده نامهآیین طبق

 «نماید. کارگیری به مربوط مقررات و قوانین رعایت با و کار حجم با اسبمتن

 احتمالی منافع تضاد از که روندی یا وزارتخانه از دبیرخانه استقالل برای اما

 به دسترسی اداره» دبیرخانه مقایسه، در .است نشده بینیپیش چیزی کند پیشگیری

 از است متشکل و شودمی یریتمد «اداره» خود توسط مستقال تونس در «اطالعات

 گرفته خدمت به مستقال که مقاماتی و اندآمده نهادها سایر از که مقاماتی

 89اند.شده

 دبیر عنوان به ۷۸۳۸ سال در ارشاد، وزارت مطبوعاتی معاونت انتظامی، حسین

 شد. منصوب

 
 اطالعات ارائه تقاضای رد برای جریمه و مجازات .۱
  

 طریق از است. اطالعات به دسترسی حق قوانین مهم کارکردهای از مجازات اعمال

 و بودن باز موافق شاید که مقاماتی منفی رفتار جلوی که است کار و ساز این

 نقض برای مدنی هایمجازات «قانون» ۲۲ ماده شود.می گرفته نباشند شفافیت

 :است گرفته نظر در خود مقررات عامدانه

 

 قانون. این مقررات برخالف عاتاطال به دسترسی از ممانعت 

                                                 
 ۴۷ ماده ک،یارگان قانون 87
 .۷۱ ماده اطالعات، به یدسترس قانون 88
 .۴۳ ماده ک،یارگان قانون 89



 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:

 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 آزاد دسترسی و انتشار کمیسیون وظیفه انجام مانع که فعلی ترک یا فعل هر 

 قانون این مقررات برخالف عمومی مؤسسات رسانی اطالع وظیفه یا اطالعات به

 شود.

 قانونی. اختیار داشتن بدون اطالعات کلی یا جزئی امحاء 

 مقرر. مهلتهای صخصو در قانون این مقررات رعایت عدم 

 

 تاثیر، میزان» به بستگی که هستند لایر میلیون ۷۱۱ تا لایر هزار ۸۱۱ از هاجریمه

 پایین مقادیر این رسدمی نظر به دارد. «]مجرم[ وضعیت و جرم ارتکاب دفعات

 بگیرند. را نهادها توسط قانون نقض جلوی است بعید و هستند

 

 هامجازات این مشمول نهادها یا اطالعات مسئول مامورین خود که نیست معلوم

 آیا است. مجازات اعمال مسئول نهادی چه که نشده اعالم ضمن در نه. یا شوندمی

 بر باید کار این دادستانی؟ مثل مجزا نهادی یا نهاد؟ خود یا کمیسیون خود

 توانایی ایالتی و فدرال اطالعات هایکمیسیون هند، در باشد. مستقل نهادی عهده

 )هر دارند گیرندمی را اطالعات به دسترسی جلوی که را مقاماتی مستقیم یمهجر

 90دهد.(می افزایش را جریمه اطالعات ارائه در تاخیر روز یک

 
 اطالعات کردن نابود همچون جنایات ترینجدی برای حتی مفصلی جنایی جرم ضمن در

 عموم کردن راهگم برای اطالعات عامدانه جعل یا آن انتشار از جلوگیری برای

 تریسخت مجازات که هست دیگری قانون اگر گویدمی ۲۲ ماده .است نشده بینیپیش

 کندنمی روشن ماده این اما شود. تحمیل باید مجازات آن دارد، جرایم این برای

 خیر. یا شودمی محسوب جنایی جرمی کار این که

 
 هستند قانون جدی نقض شامل که را مواردی «اطالعات به دسترسی قانون» تونس، در

 این در باید مقررات 91دهد.می ارجاع جزایی قانون به اطالعات( نابودی )همچون

 گوید:می اطالعات به آزادی قانون ۲۲ ماده پاکستان، در کنند. سازیشفافیت مورد

 شکایت یا تقاضا موضوع نابودی زمان در که کند نابود را سندی که فردی هر»

 باشد بوده قانون این تحت آن انتشار از جلوگیری کار نای از او هدف و بوده

 «است. دو هر یا جریمه زندان، سال دو حداکثر مجازاتش که شده جرمی مرتکب

 تنزل و/یا اخراج جمله از شود اعمال مقامات علیه داریا ترقوی هایمجازات باید

 خود کاریدرست سوگند دهند انجام کاری چنین که دولتی مقام هر که چرا ،رتبه

 سایر و مقامات» که کندمی مقرر قانون ترکیه، در .است گذاشته پا زیر را

 این اعمال جلوی عامدانه یا مباالتیبی توجهی،بی اساس بر که دولتی کارمندان

 آمده خدماتی نظام مربوطه قوانین در که انضباطی اقدامات با گیرندمی را قانون

 92«شوند.می مجازات

 

  اطالعات از مجدد استفاده و انتشار .۷۱

 

 و اطالعات از مجدد استفاده یا مجدد انتشار مورد در راهنمایی هیچ «قانون»

 استفاده» گوید:می ۲ ماده کند.نمی ارائه شده دریافت آن مفاد طبق که هاییداده

 .«بود خواهد مربوط مقررات و قوانین تابع هاآن انتشار یا عمومی اطالعات از

  93اند.نکرده ارائه مورد این در بیشتری توضیح هانامهآیین از یک هیچ

 

                                                 
 .۷۳ ماده اطالعات، حق قانون 90
 .کیارگان قانون تونس، به دیکن نگاه 91
 .۲۳ ماده اطالعات، حق قانون 92
 که باشد یاسالم مجازات قانون و یبریسا میجرا قانون مطبوعات، قانون شامل تواندیم نیا 93

  .کنندیم ارائه را اطالعات پخش مورد در یعموم نیقوان



 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:

 ۷۸۳۱ مهر

 

۴ 

 

 تررایج روز هر دنیا سراسر در باز هایداده و عمومی اطالعات از مجدد استفاده

 اقتصادی مشوقی هم و پذیریمسئولیت برای ایوسیله هم کار این شود.می پیش از

 94دهد:می توضیح ملل سازمان اجتماعی و اقتصادی مسائل بخش کهچنان .شودمی دانسته

 

 بهمدنی( جامعه مختلف هایسازمان )و مردم به رایگان طور به هاداده برخط ارائه»

 ترکیبی یا ومجدد استفاده هاآن از خواهندمی که قصدی هر برای دهدمی امکان آنها

 و درک و خدمات ایجاد یا خدمات بهبود و ابتکار به منجر تواندمی این کنند.

 هادولت اعمال به نسبت آگاهی افزایش باعث تواندمی ضمن در شود. جدید افکار

 دهدمی امکان افراد به سانبدین و شود پایدار توسعه اهداف تمامی تحقق برای

 «کنند. نقش ایفای هاتالش این در خودشان و کنند پیگیری مورد این در

 

 نهادهای که کرد تصویب ازب هایداده زمینه در سیاستی ۲۱۷۴ سال در دولت قطر، در

 هاآن نظر به» نهادها اختیار در هایداده بعضی اگر  کند می موظف را عمومی

 دریافت، بتواند که باز شکلی به» را هاآن هستند «عموم استفاده یا عالقه مورد

 دسترسی،» که شده مقرر ضمن در کنند. منتشر «شود جستجو و فهرست گذاری،پایین

 ممکن مردم برای رایگان صورت به باید باز هایداده توزیع و اقتباس استفاده،

 دستورکار» «داده مبادله و توزیع» مورد در ۲۱۷۵ سال قانون دبی، در 95«باشد.

 تمامی کند تضمین که کندمی برپا جدیدی چارچوب» و کرده ایجاد را «دبی هایداده

 در جمعی دارایی عنوان به یا و هستند مردم دسترسی قابل یا دولتی هایداده

 اتحادیه کشورهای تمام اروپا، در 96«شوند.می گذاشته اشتراک به دبی دولت سراسر

 قادر عضو هایدولت تمامی کنند اطمینان کسب تا اندکرده تصویب قانونی اروپا

 منصفانه، شرایط در» دولتی نهادهای اطالعات و هستند اطالعات از مجدد استفاده به

  97شود.می منتشر «تبعیض نبدو و متناسب

 

 که کند اتخاذ اطالعات از مجدد استفاده مورد در اینامهآیین باید ایران دولت

 نهادهای از که اطالعاتی یا اسناد دهد امکان سازمانی یا فرد هر به روشنی به

 در اندکرده دریافت دهندمی ارائه عمومی خدمات که خصوصی نهادهای و عمومی

 این کنند. منتشر اطالعات توزیع ابزار سایر یا اجتماعی هایرسانه ها،سایتوب

 و تجاری دلیل هر به اطالعات از مجدد استفاده باشد. هزینه بدون باید کار

 باشد. ممکن باید هم غیرتجاری

 

 مجدد انتشار قانونی مسئولیت محدودیت

 

 محدود کنندمی منتشر را اطالعات که کسانی قانونی مسئولیت ۷۸۳۸ نامهآیین ۳ ماده

 اطالعات صحت مسئول کنند منتشر را «اطالعات عین» هاآن اگر نتیجه در کند.می

 مثال کرد. استفاده بیان آزادی نقض برای شودمی ماده این از اما بود. نخواهند

 از اطالعاتی با آن ترکیب و عمومی اطالعات از استفاده با ضدفساد گروهی اگر

 نقض به متهم است ممکن ،بزند فاسد سازمانی از انتقاد به دست منابع سایر

 ارائه آن از تحلیلی بلکه نکرده منتشر را «اطالعات عین» که چرا شود قانون

  .است داده

 

                                                 
 ک،یالکترون دولت مورد در ملل سازمان ینظرسنج ملل، سازمان یاجتماع و یاقتصاد مسائل اداره 94

 ۲۱۷۱ ،«داریپا توسعه از یبانیپشت در کیالکترون دولت» ،۲۱۷۱
 در یدسترس قابل .۲۱۷۴ نوامبر باز، یهاداده استیس ارتباطات، یآورفن و ارتباطات وزارت 95
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 دفترچه ؛«یدوب امارت در داده مبادله و عیتوز میتنظ» مورد در ۲۱۷۵ سال ۲۱ شماره قانون 96
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 EC/۲۱۱۸/۳۳ دستور میترم در ۲۱۷۸ ژوئن ۲۱ روز در شورا و اروپا پارلمان EU/۲۱۷۸/۸۱ دستور 97
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 ۷۸۳۱  «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون» بر مروری ایران:
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  خالصه .7

 

 در کشور ۷۱۱ از بیش به ایران است. جلو به رو و مثبت قدم قانون این  تصویب

 بهبود باعث قانون این موثر اجرای دارند. مشابه قوانینی که پیوسته جهان سراسر

 توسعه اهداف» جرایا و دهدمی کاهش را فساد شود،می گیریتصمیم و عمومی اعتماد

  کند.می تسهیل را کرده تصویب ایران که المللیبین هایتوافق سایر و «پایدار

 و مقررات فقدان برد.می رنج ناروشن مفاد و هاضعف شماری از خود «قانون» اما

 کند شدت به قانون این اجرای .است شده آن در موانعی باعث نیز هاراهنمایی

  .است بوده

 
 

 پیشنهادها:

 

 هاینامهآیین و قانون در موجود مفاد بسیاری در نظر تجدید باید مدتطوالنی هدف

 بهبود برای اجرایی اقدام به دست خواهیممی دولت از ما آن، از پیش باشد. آن

 زمینه این در اولیه هایفعالیت از بعضی بزند. اول قدم عنوان به قانون جرایا

 قرارند: این از

  «اطالعات کمیسیون» و نهادها سالیانه هایگزارش ساختن عمومی .1

 از نظر تجدید تقاضای کار و ساز ندرو مورد در جدید اینامهآیین ایجاد .2

 برای زمانی موعد تعیین وزارتخانه، کارکردهای سایر از آن استقالل جمله

 تصمیمات این کردن االجراالزم برای روندی و «کمیسیون» گیریتصمیم

 طبق که هاییداده و اطالعات از مجدد استفاده مورد در اینامهآیین اتخاذ .3

 اند.آمده دست به قانون مفاد

 


