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نحو قانون حرية تداول
املعلومات يف م�رص

■ تمهيد؛
بتاريخ  4فبراير  2011نشرت صحيفة الجارديان البريطانية في عنوانها
الرئيسي أن الخبراء يقدرون أن ثروة عائلة مبارك قد تصل إلي  70مليار دوالر
أمريكي ،وأضافت الصحيفة أن الرئيس المصري يمتلك أمواال في البنوك
السويسرية واإلنجليزية فضال عن العقارات في كل من إنجلترا والواليات
المتحدة األمريكية.
وعلي الرغم من مرور أربع سنوات علي تحقيق الجارديان ،إال أن المصريين
مازالوا ال يعرفون شيئا عن ثروة رئيسهم السابق أو أي من أفراد أسرته ،ويعود
السبب الرئيسي في ذلك إلي افتقار البيئة التشريعية المصرية إلي قانون ينظم
الحق في تلقي المعلومات ونقلها علي النحو الذي يكفله القانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،باعتبار مصر مخاطبة بأحكامه وعليها واجب تنفيذها باعتبارها
قوانين وطنية.
التقرير التالي يحاول الوقوف علي حالة الحق في تداول المعلومات في
السياق المصري ،من خالل مقاربة ذلك الحق كما ورد في االتفاقيات الدولية
لحقوق اإلنسان ،وكذلك تجارب الدول التي تبنت مثل ذلك الحق في تشريعاتها
الوطنية ،فضال عن المبادرات التي استهدفت وضع تنظيم ذلك الحق علي
رأس أولويات الخريطة التشريعية في مصر ما بعد الخامس والعشرين من
يناير.
قام بإعداد ذلك التقرير كل من؛ وفاء السيد ،أسماء يس من فريق عمل
المرصد ،في حين قام حلمي الراوي المدير التنفيذي للمرصد باإلشراف
علي التحرير ،وقام محمد علي بتصميم التقرير وإعداده للطباعة والنشر
اإلليكتروني.
يتوجه فريق العمل بالمرصد بالشكر لمشروع الديموقراطية بالشرق األوسط
(بوميد) وكذلك الوقفية األهلية للديموقراطية ،لدعمهما السخي لذلك
اإلصدار .لوال ذلك الدعم ما كان إصدار ذلك التقرير ممكنا.

نحو قانون حرية تداول املعلومات
■ أوال :حرية تداول المعلومات في المواثيق الدولية:
تم االعتراف بالحق في حرية المعلومات باعتبارها حقا أساسيا في الجلسة األولي للجمعية العمومية
لألمم المتحدة من خالل القرار رقم  ،1946 /59الذي نص على أن حرية الوصول للمعلومات حق إنساني
أساسي ،ومعيار كافة الحريات التي من أجلها تم تكريس األمم المتحدة(.)1
ويعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو الوثيقة األكثر أهمية فيما يتعلق بالحقوق األساسية لألفراد(،)2
حيث نصت المادة  19من اإلعالن على التزام الدول بكفالة الحق في حرية التعبير ،ويشمل ذلك الحق في
حرية االحتفاظ باآلراء دون أي تدخل ،وبحث وتلقي ونقل المعلومات واألفكار من خالل أي وسيلة إعالم
وبغض النظر عن الحدود .وأقرت المادة  19من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية
المعلومات على النحو الذي أورده اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وإن قيد ذلك الحق بعدة قيود على سبيل
الحصر أوردها النص المذكور أدناه(.)4(،)3

الواليات المتحدة األمريكية:
منذ عام  1966تم إقرار قانون تداول المعلومات في الواليات المتحدة األمريكية .ويسمح القانون
ألي شخص بغض النظر عن موطنه أوالدولة األصل التي ينتمي إليها بالسؤال عن المعلومات التي
تحتفظ بها هيئات الحكومة الفيدرالية ،وتضم هذه الهيئات:
األقسام العسكرية والتنفيذية ،مؤسسات الحكومة ،وغيرها من الكيانات التي تؤدي وظائف حكومية،
ما عدا الكونجرس األمريكي والمحاكم والجهاز المعاون للرئيس في البيت األبيض ،ومجلس األمن
القومي .والجهة المسئولة ملزمة بتوفير البيانات المطلوبة خالل  20يوم عمل .وهناك تسعة فئات
من االستثناءات االختيارية تشمل :األمن القومي ،التنظيم الداخلي للهيئات ،المعلومات التي تحمي
سريتها قوانين أخري ،المعلومات التجارية ،المذكرات التي يتم تداولها داخليا في المؤسسات،
الخصوصية الشخصية ،السجالت التنفيذية للقوانين ،والبيانات المتعلقة بالمؤسسات المالية وآبار
البترول.
وأية شكوي من التأخر المبالغ فيه في توفير المعلومات يمكن أن تقدم مباشرة إلي الهيئة المطلوب
منها توفير المعلومة ،ومن حق المحاكم الفيدرالية أن تراجع أي قرار خاص بحجب المعلومات وأن
تقوم بإلغائه دون اعتبار للجهة التي أصدرته.
المصدر :أ.د .محمود خليل ،حرية تداول المعلومات في مصر والدول العربية ،المفهوم واإلشكاليات
واألطر التشريعية.
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في عام  1993قامت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بتأسيس مكتب مقرر اللجنة الخاص بحرية
الرأي والتعبير إليضاح محتوي الحق في حرية الرأي والتعبير( .)5وفي تقريره السنوي عام  ،1998صرح
المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير – بوضوح  -أن الحق في حرية التعبير يتضمن الحق في الحصول
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على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة« :إن حق البحث والتسلم ونقل المعلومات يفرض التزاما ايجابيا
على الدول لضمان الوصول إلي المعلومات ،بخاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتفظ بها الحكومة بكافة
أشكال أنظمة الحفظ واالسترجاع»( .)6وتوسع المقرر الخاص بشكل كبير في رؤيته لحرية المعلومات في
تقريره السنوي  ،2002حيث أشار إلي أهميتها األساسية ليس بالنسبة إلي الديموقراطية والحرية فحسب،
بل للحق بالمشاركة وتحقيق التنمية(.)7
وكذلك ،تعالج المادة  13من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية الوصول إلي المعلومات في
تعزيز المشاركة العامة ومحاربة الفساد(.)8
ودعت مباديء ريو التي أطلقت لمناسبة مؤتمر قمة األرض الذي نظمته األمم المتحدة عام  1992إلي
حرية الوصول إلي معلومات بيئية موجودة في حوزة السلطات العامة ،تعزيزا لمشاركة المواطنين في صنع
القرارات المتعلقة بالشؤون البيئية(.)9
ووقعت أربعون دولة على اتفاقية لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا المعتمدة في عام  ،1997وهي
االتفاقية التي تنظم الوصول إلي المعلومات ومشاركة العموم في صنع القرار ،واللجوء إلي القضاء فيما
يتعلق بالشؤون البيئية ( اتفاقية آروس).

الهند:
حكمت المحكمة العليا في الهند عام  1982بأن الوصول إلي المعلومات الحكومية هو جزء
مهم من الحق األساسي في حرية الرأي والتعبير ،وفي يناير  2003تمت الموافقة علي قانون
حرية الوصول إلي المعلومات ،وبموجب القانون يحق لكل مواطني الهند أن يطلبوا المعلومات من
السلطات العامة ،ويجب علي السلطات إجابة الطلب خالل  30يوم ،أو 48ساعة إذا شكل األمر
خطرا علي حياة الشخص أوحريته .ويستثني من ذلك المعلومات التي تضر باألمن القومي والسالمة
العامة ،التوصيات المتعلقة بصنع السياسات قبل اتخاذ القرار ،وال يمكن استثناء معظم المعلومات
إذا تعلقت بحدث مرت عليه أكثر من  25سنة .ويتم تقديم طلبات التظلم من عدم الحصول علي
المعلومات إلي السلطة المسئولة ،أما التظلم الثاني فيقدم إلي الحكومة المركزية أوالمحلية.
المصدر :أ.د .محمود خليل ،حرية تداول المعلومات في مصر والدول العربية ،المفهوم واإلشكاليات
واألطر التشريعية.
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■ ثانيا :حرية المعلومات على المستوى اإلقليمي؛
في عام  2002تبنت اللجنة اإلفريقية المتعلقة بحقوق اإلنسان والشعوب إعالن مباديء يتعلق بحرية
التعبير في نطاق القارة( ،)10حيث يصادق اإلعالن بوضوح على حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ
بها الجهات العامة على النحو التالي:
■ إن الجهات العامة ال تحتفظ بالمعلومات لنفسها بل تعمل كقيمة للصالح العام ويحق للجميع الحصول
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على هذه المعلومات ،حيث تكون خاضعة لقواعد محددة بشكل واضح يضعها القانون فحسب.
■ سيتم ضمان حق الحصول على المعلومات من قبل القانون بموجب المباديء التالية:
■ يحق للجميع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة؛
■ يحق للجميع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات خاصة األمر الذي يعتبر ضروريا
لممارسة أي حق أوحمايته؛
■ سيكون أي رفض لكشف المعلومات خاضعا للتقدم بالتماس إلي أي جهة مستقلة و/أو المحاكم؛
■ سيكون مطلوبا من الجهات العامة ،حتى في حال عدم وجود أي طلب لذلك ،نشر المعلومات الهامة
بشكل فاعل والتي تعتبر ذات أهمية للصالح العام؛
■ لن يكون أي شخص عرضة ألي عقوبات لنشره معلومات عن حسن نية حول تجاوز ما أوما من شأنه
الكشف عن تهديد خطير للصحة أوالسالمة العامة أوسالمة البيئة إال إذا كان فرض عقوبات يخدم
مصلحة مشروعة ويعتبر أمرا ضروريا في أي مجتمع ديموقراطي؛
■ ويتم تعديل القوانين المتعلقة بالخصوصية إذا اقتضت الضرورة للتقيد بمباديء حرية المعلومات؛
■ يتمتع الجميع بحق الحصول على معلوماتهم الشخصية وتحديثها وبطريقة ما تصحيحها ،سواء أكانت
تحتفظ بها جهات عامة أم خاصة.
العرض السابق يتضح منه تأكيد كل من المعايير الدولية واإلقليمية على حق األفراد في الحصول على
المعلومات من مصادرها المختلفة ،وكذلك على التزام الدول بكفالة ذلك الحق وفق إجراءات واستثناءات
محددة ومقبولة في المجتمعات الديموقراطية.
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المملكة المتحدة:
تبنت الحكومة البريطانية قانونا لتداول المعلومات عام  2000تكون أحكامه سارية عام ،2005
ويعطي القانون الحق لألفراد في طلب المعلومات من أكثر من  100000جهة حكومية ،وذلك
خالل مدة ال تتجاوز  20يوم ،باستثناء الظروف المرتبطة بمعلومات يحتاج تجهيزها وقتا أطول،
ويتكلف طلب الحصول علي المعلومات  600جنيه إسترليني بالنسبة لألجهزة الحكومية المركزية،
 450جنيه بالنسبة للهيئات باستثناء تكلفة التصوير والبريد .ويضم القانون  13صفحة تتضمن
االستثناءات الخاصة بالمعلومات السرية التي تشمل ثالث فئات :سجالت المحاكم ،المعلومات
المتعلقة بالحياة الخاصة ،المعلومات األمنية التي تضمن قوانين أخري عدم كشفها.
وقد نص القانون علي منصب مفوض المعلومات المسئول عن اإلشراف علي تنفيذ القانون.
ويمتلك المفوض سلطة استقبال الشكاوي واتخاذ القرارات الخاصة بمنع معلومات معينة ،ويمكن
التظلم من قرارات المفوض أمام محكمة المعلومات التي يمكن لها إصدار قرارات بالتصريح
بالكشف عن بعض المستندات والسجالت التي قرر المفوض حجبها ،ومن الممكن التظلم من
قرارات محكمة المعلومات أمام المحكمة العليا.
المصدر :أ.د .محمود خليل ،حرية تداول المعلومات في مصر والدول العربية ،المفهوم واإلشكاليات
واألطر التشريعية.

■ ثالثا :حرية المعلومات في القوانين الوطنية:
أكدت معظم الدراسات على ريادة مملكة السويد لدول العالم في إقرار حرية اإلطالع والحصول على
المعلومات منذ العام ( 1766قانون حرية الصحافة) ،فيما أقرت الواليات المتحدة األمريكية قانونها في
العام  ،1967وتبعها في ذلك التشريع االسترالي .ثم كندا ونيوزلندة عام .)11(1982
وبحلول عام  2007أقرت األردن قانونا يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة
بحوزة الدولة .وفي تونس تم إقرار قانون إتاحة الوثائق اإلدارية عام  ،2011تبعتها في ذلك اليمن التي
أقرت قانون حق الوصول للمعلومات عام .2012
ويشير العدد الصادر بتاريخ  30ديسمبر  2012الصادر عن مجلة  Fringeلقوانين حرية المعلومات حول
العالم عن وجود  93دولة تعمل بقوانين لحرية تداول المعلومات 180 ،منظمة شبه حكومية حول العالم3 ،
منظمات دولية .هذا وقد تفاوتت تلك القوانين وفق مسمياتها إال أنها جميعا لم تخرج عن نطاق المجاالت اآلتية:

مارس 2015

■ الوصول للوثائق اإلدارية (الرسمية – العامة) شفافية الوظائف ،اإلدارات العامة ،حرية المعلومات
الحكومية ،الرسمية العامة.
■ حرية اإلعالم والوصول للمعلومات.
■ حرية المعلومات والخصوصية(.)12
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جنوب إفريقيا:
أقر برلمان جنوب إفريقيا قانون تعزيز الوصول للمعلومات في فبراير  ،2000ودخل حيز التنفيذ
في مارس  ،2001ويكرس هذا القانون مبدأ الشفافية والمساءلة في الهيئات العامة والخاصة من
خالل تأكيد الحق في الوصول إلي المعلومات ،والعمل علي تطوير مجتمع يتيح للشعب ذلك الحق
تمكينا لممارسة حقوقه وحمايتها .وبموجب هذا القانون يحق ألي فرد طلب سجالت معينة من
الهيئات الحكومية دون إبداء مبررات ،وعليها أن تجيبه إلي طلبه خالل  30يوما ،وللهيئات الحكومية
كذلك أن تطلب سجالت لدي هيئات خاصة اذا اقتضت الضرورة تعزيز مصلحة الشعوب ،وعلي
الجهات الخاصة إجابة الطلب في غضون  30يوما .وال يسري هذا القانون علي سجالت مجلس
الوزراء ولجانه ،واإلجراءات القانونية بالمحاكم ،وأعضاء البرلمان المنفردين ،وينص القانون علي
استثناء عدد من سجالت الهيئات العامة والخاصة أيضا بشرط تفسير رفض طلب الحصول
باألضرار التي يمكن أن تترتب علي ذلك اإلفشاء .وتراعي هذه االستثناءات خصوصية األشخاص،
والمعلومات التجارية والسرية ،سالمة األشخاص والملكيات ،إجراءات إنفاذ القوانين واالمتيازات
القانونية ،وشئون الدفاع واألمن والعالقات الدولية ،والمصالح االقتصادية ،طريقة عمل الهيئات
الداخلية .ويجب تقييم هذه االستثناءات وفقا للمصلحة العامة التي تفرض إتاحة المعلومات إذا
تبين أنها تمثل خرقا واضحا للقانون ،أوتشكل خطرا وشيكا علي السالمة العامة أوالبيئة.
المصدر :أ.د .محمود خليل ،حرية تداول المعلومات في مصر والدول العربية ،المفهوم واإلشكاليات
واألطر التشريعية.

رابعا :حرية تداول المعلومات في السياق المصري؛
جاءت نصوص المواد  11 ،9 ،6من قرار إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 1964/2915

بتأثير مباشر على حركة إنتاج وتداول المعلومات في مصر( ،)13حيث نصت على نشر نتائج اإلحصاءات
والتعدادات التي يجريها الجهاز ،ووضع برنامج سنوي للمطبوعات والنشرات والمؤشرات الالزمة لكافة
قطاعات الدولة.
ينظم القانون رقم  1954/356حرية اإلطالع على الوثائق الرسمية للدولة والموجودة في عدد من
الهيئات الحكومية مثل مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والعدل واألوقاف واألزهر الشريف .إال أن الفقرة
الثانية من المادة الرابعة من ذلك القانون أعطت لتلك الجهات الحق في عدم تسليم ما بحوزتها من وثائق
إلي دار الوثائق القومية إذا كان لتلك الوثائق طابع السرية ،وهوما أفقد القانون الغرض منه ،وهوأن تكون
دار الوثائق القومية منصة معلوماتية يستطيع الجمهور اللجوء إليها لإلطالع على الوثائق الرسمية التي
تصدرها الجهات الحكومية ،خاصة أن القانون لم يحدد معايير هذه السرية أو مقتضياتها(.)14
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عام  1985تأسس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري( ،)15ويعد تأسيس
ذلك المركز بمثابة أول مبادرة حكومية حقيقية إلتاحة البيانات العامة في صورة رقمية من خالل موقع
المركز اإلليكتروني ،ومنذ إنشائه توسع المركز في إتاحة البيانات والمعلومات حول قطاعات الدولة

نحو قانون حرية تداول املعلومات
المختلفة وأجهزتها اإلدارية من خالل عدد من اإلصدارات المتنوعة .وذلك بعد التوسع في إنشاء عدد من
مراكز التوثيق والمعلومات داخل األجهزة اإلدارية والهيئات العامة( ،)16وإن كانت قدرة الدخول إلي قواعد
بيانات تلك الجهات مقصورة على موظفيها دون غيرهم.
عام  2001أصدر مجلس الوزراء المصري القرار رقم  577بإنشاء لجنة مراجعة وتدقيق البيانات
والمعلومات بهدف إزالة التناقض والتضارب بين المصادر المختلفة للمعلومات الرسمية( ،)17وإعداد دليل
للبيانات والمعلومات بتحديد مصادرها وتعريفاتها المختلفة .كما تم االشتراك في النظام الدولي الخاص
بنشر البيانات  SDDSالذي طوره صندوق النقد الدولي عام .)18(2005
وتوسع قانون تنظيم الصحافة رقم  1996/96في معالجة حق الصحفيين في الوصول إلي المعلومات
ونقلها ،حيث أعطت المادة الثامنة للصحفيين الحق في الحصول على المعلومات واإلحصاءات واألخبار
المباح نشرها  -طبقا للقانون  -من مصادرها المختلفة ،سواء كانت جهات حكومية أوعامة ،كما يكون من
حقه نشر ما يتحصل عليه منها ،وال يجوز أن يكون الرأي المنشور استنادا لهذه المعلومات الصحيحة سببا
للمساس بأمنه وحريته ،كما ال يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
وتحظر المادة التاسعة فرض أية قيود على حرية تدفق المعلومات أوتحول دون تكافؤ الفرص بين صحيفة
وأخري في الحصول على المعلومات ،أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في اإلعالم والمعرفة.
وعلي الرغم من أهمية تلك النصوص إال أنها لم تحدد أية ضمانات واضحة تؤمن تفعيلها على أرض
الواقع ،فال يوجد نص – على سبيل المثال – يعالج مسألة امتناع أية جهة عن تقديم ما بحوزتها من
معلومات.
يعتبر قانون حماية المستهلك رقم  2006/67من القوانين المصرية النادرة التي نصت صراحة على
حماية حق المستهلك في الحصول على المعلومات ،فضال عن حقه في المعرفة ،حيث نصت المادة الثانية
منه على أن حرية ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة للجميع ،ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو
ممارسة أي نشاط يكون من شأنه اإلخالل بحقوق المستهلك األساسية وخاصة:
■ . ..........................................................................
■ الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أويستخدمها
أوتقدم إليه.
■ . ..........................................................................
■ . ..........................................................................
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■ الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة(.)20(،)19
تتضمن المادة الرابعة من القانون رقم  1992/95بشأن سوق المال عدد من آليات اإلفصاح عن
المعلومات والحصول عليها من مصادر مختلفة ،حيث تلزم تلك المادة األشخاص االعتباريين بعدم طرح
أوراق مالية لالكتتاب العام للجمهور إال بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من هيئة سوق المال على أن يتم
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نشرها في صحيفتين مصريتين يوميتين واسعتي االنتشار ،كما أوجب القانون ضرورة اإلفصاح عن بيانات
محددة على سبيل الحصر في نشرة االكتتاب الخاصة بأسهم الشركة عند تأسيسها.
وجاء الدستور المصري الصادر عام  2012لينص في المادة  - 47للمرة األولي في تاريخ الدساتير
المصرية المتعاقبة صراحة  -على حرية تداول المعلومات بعد إخضاعها لعدد من القيود أهمها خصوصية
األفراد ،وحقوق اآلخرين ،واألمن القومي .لقد نالت هذه القيود – باستثناء قيد الخصوصية – من أهمية
النص الدستوري في ظل غموض مفهوم «حقوق اآلخرين» وكذلك مصطلح «األمن القومي» المختلف عليه
في كافة األدبيات وآراء الفقه وتطبيقات المحاكم تقريبا.
وبتاريخ  4يوليو  2013تم إيقاف العمل بالدستور بموجب اإلعالن الدستوري الصادر بذلك التاريخ،
ليحل نص المادة  68من الدستور المعدل محل نص المادة  47وذلك من خالل النص على أن المعلومات
والبيانات واإلحصائيات ملك للشعب ،واإلفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن،
وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ،وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها
وسريتها ،وقواعد إيداعها وحفظها ،والتظلم من رفض إعطائها ،كما يحدد عقوبة حجب المعلومات
أوإعطاء معلومات مغلوطة عمدا .وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة
العمل بها بدار الوثائق القومية ،وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف ،وترميمها ورقمنتها ،بجميع الوسائل
واألدوات الحديثة وفقا للقانون.
تمثل النصوص السابقة مالمح أحوال الحصول على المعلومات في السياق المصري ،فماذا عن النصوص
التي تمنع الحصول على المعلومات؟
المادتين  36 ،35من القانون رقم  1999/12بشأن التعبئة العامة ،والتي تعاقب كل مشتغل في الشئون
العامة افشي اسرارا خاصة بوحدات الجهاز اإلداري للدولة ،أواألفراد ،أوشركات القطاع العام أوالخاص.
يمكن استخدام هاتين المادتين كذريعة لمعاقبة أي منتقد للسياسات العامة تحت دعوي إفشاء األسرار،
وبالتالي يصعب مساءلة المسئولين بالجهاز اإلداري للدولة.
فوض القانون رقم  - 1975/121بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية  -رئيس الجمهورية في فرض
السرية لمدد تصل إلي خمسين عاما دون ضوابط موضوعية .بما يؤثر سلبا على الحق في المعرفة،
ويقوض دعائم الشفافية.
القانون  1978/47يلزم الموظفين المدنيين بالدولة بالكتمان فيما يخص كافة األنشطة واألعمال السرية
بطبيعتها أوبحكم التعليمات الصادرة لهم.
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وتحظر المادة السابعة من القانون رقم  1936/20بشأن المطبوعات بيع أوتوزيع المطبوعات في الطريق
العام أوالمحالت العمومية إال بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ،بما يشكل قيدا على حركة
المطبوعات بوصفها إحدى وسائل تداول المعلومات .وأعطت المادة التاسعة من القانون الحق لمجلس
الوزراء في منع أي مطبوعات صادرة في الخارج من التداول في مصر بدعوى الحفاظ على النظام العام
وكذلك منع إعادة طبعها داخل مصر .كما قيدت المادة العاشرة تداول المطبوعات التي تحوي مواد جنسية
أوتتعرض لألديان وهي أمور يتم التعامل معها بدرجة كبيرة من االنفتاح في دول عديدة.
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هذه بعض أمثلة القوانين التي تقيد حرية تداول المعلومات في مصر ،والقائمة ال تتسع لسردها جميعا
حيث يمكن أن يخصص لها ذاتها دراسة مستقلة.

■ خامسا؛ مبادرات من أجل إقرار قانون لحرية المعلومات:
شهدت الفترة من فبراير  2012حتى مارس  2013عدة محاوالت تستهدف المطالبة بإقرار قانون
لحرية المعلومات في مصر .ففي مطلع فبراير تقدم عدد من منظمات المجتمع المدني واألكاديميين
واإلعالميين بمشروع قانون لحرية تداول المعلومات إلي مجلس الشعب .وفي شهر مايو عرض معهد
تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة االتصاالت والمعلومات مسودة قانون إتاحة البيانات والمعلومات للحوار
المجتمعي من خالل آليات التواصل االجتماعي على اإلنترنت للوصول إلي أكبر قدر ممكن من المشاركة
المجتمعية في ذلك الحوار .وأخيرا ،نظمت وزارة العدل المصرية في شهر مارس  2013مؤتمرا يتناول
حرية تداول المعلومات تقدمت من خالله المجموعة المتحدة بمشروع قانون ثالث لحرية المعلومات(.)21
إن المقارنة بين مشروعات القوانين الثالثة تظهر اختالفا جذريا في الرؤية لدي القائمين على إعدادها،
وإن اتفقت جميعا من حيث الهدف وهو تمكين المصريين من الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة
أجهزة الدولة المختلفة .حاولت المسودة المقدمة من المجتمع المدني تحديد التزامات الموظفين المكلفين
بتنفيذ ذلك القانون مع التوسع في معايير عضوية مفوضية المعلومات بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ
القانون ،في حين حاول كل من المشروعين اآلخرين االلتفاف حول النصوص الملزمة للموظفين بتقديم
المعلومات مع تضييق عضوية المفوضية أوالمجلس األعلى للبيانات والمعلومات وهيمنة ممثلي الحكومة
على عضويته ،وكذلك توسع المشروع المقدم من المجتمع المدني في مجال تطبيق القانون وحصر الجهات
التي يطبق عليها ،في حين حاول المشروعين اآلخرين التضييق من مجال التطبيق وقصره على عدد من
األجهزة على سبيل الحصر .وفي حين حاولت المسودة المقدمة من المجتمع تقييد محظورات اإلفصاح
عن المعلومات ،استفاضت مسودة وزارة العدل في األسباب التي تدعو إلي حظر تقديم المعلومات .كما
اختلف كل من مشروعي المجتمع المدني ووزارة العدل حول توقيتات إتاحة البيانات السرية ودرجات تلك
السرية ،في حين لم يأتي مشروع وزارة االتصاالت بشيء من هذا القبيل .ليظل التساؤل حول اتجاه المشرع
المصري عند إقرار قانون لحرية تداول المعلومات في المرحلة المقبلة.

■ سادسا؛ مالمح قانون حرية تداول المعلومات في مصر:
حدد توبي مندل في دراسته المسحية القانونية المقارنة تسعة مباديء يجب على القوانين الوطنية
تبنيها حتى تكون متسقة مع المعايير الدولية للشفافية واإلفصاح ،وفي رأينا أن صياغة أي قانون لتداول
المعلومات في مصر البد وأن يسترشد بهذه المباديء عند صياغته ،وهذه المباديء هي(:)22
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المبدأ األول؛ الكشف األقصى عن المعلومات:
ويعني ضرورة إتاحة المعلومات المتوفرة لدي الهيئات العامة ،وكذلك الهيئات الخاصة التي تعمل على
تنفيذ مشروعات عامة ،والهيئات الخاصة التي تملك معلومات يقلل كشفها من اإلضرار بالمصالح العامة.
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المبدأ الثاني؛ االلتزام بنشر المعلومات األساسية:
نشر المعلومات المتعلقة بسير المؤسسات العامة وإداراتها ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة باألهداف
والحسابات المدققة واإلنجازات.
المبدأ الثالث؛ الترويج للحكومة المنفتحة:
وذلك من خالل توعية المواطن بحقه في الحصول على المعلومات والتغلب على ثقافة السرية السائدة
لدي الحكومة.
المبدأ الرابع؛ الحد من االستثناءات:
يجب تحديد نطاق االستثناءات بشكل واضح وتقييدها بالضرر والمصلحة العامة.
المبدأ الخامس؛ تسهيل الوصول إلي المعلومات:
االستجابة لجميع طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من المواطنين ،وإتاحة حق التظلم الفردي
في حالة رفض الطلب ،على أن تكون جهة الفصل في التظلم مستقلة ومحايدة.
المبدأ السادس؛ تكاليف مقبولة للحصول على المعلومات:
يجب أن تكون تكاليف الحصول على المعلومات مقبولة ،بحيث ال تمنع األفراد من التقدم بطلبات
الحصول على المعلومات.
المبدأ السابع؛ االجتماعات المفتوحة:
يجب أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة للجميع لمعرفة ما يدور بها من مناقشات وآراء ليكون
المواطن على علم بما تقوم به الحكومة ويتمكن من المشاركة في صنع القرار.
المبدأ الثامن؛ المكاشفة هي األساس:
يجب تعديل أوإلغاء القوانين التي تتعارض مع مبدأ الكشف األقصى للمعلومات.
المبدأ التاسع؛ حماية المبلغين عن الفساد:
حماية الشهود والمبلغين الذين يكشفون عن معلومات تتعلق بالفساد أوممارسات سيئة من شأنها اإلضرار
بالمصلحة العامة.
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