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 القانون سيادة بدعم نمتعهدي مصري أصل من محامية و محامي أربعين من أكثر من مكونة للربح هادفة غير جمعية هي) EARLA (األمريكية المصرية الجمعية1

 الذين المتميزين ومحاميه WilmerHale لمكتب خاص شكر الجمعية تقدم.  org.earla.www الموقع زيارة يمكن الجمعية عن المعلومات من للمزيد. مصر في

 .البحث هذا في ساعدوا
 تعمل كنت هذا وقبل. ظبي أبو في يورك نيو جامعة في مدرب مساعد وهي القانون دةالسي االمريكية المصرية الجمعية إدارة مجلس في عضو هي مجلي انجال2

 .يورك نيو جامعةب الحقوق كلية في للعدالة برنان مركز في الديمقراطية برنامج في  التعبير حرية قضايا فى بالتقاضى
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 الموجزالتنفيذي

 شئون في مشاركةال من اًمزيدب المصريين يطالب يزالال التاريخية يناير 25 ثورة على سنة مرور بعد
 ةالمنتخب ومةالحك جدت الوقت، ذات نفس في. مبارك نظام عناصر جميع يعم كان الذي الفساد نهايةبو الحكومة

 هذه تحقيق ةفيساسيالعوامالأل من.الدولة في الشعب ثقة إعادة أيضاً ولكن الحكم مهمة فقط ليس اعاتقه على
 على شرافلإل فرصة للمواطنين توفر القوانين هذه. المعلومات تداول حق قوانين هي الجديرة األهداف

 لهذه الخاصة الحسابات على وليس الدولة لىع تنفق العامة الخزينة أن من للتأكد الحكوميين المسؤولين
 فرصة لديهم أن يضمنوا لكي المعلومات تداول حق قانون الشركات ستخدمت ذلك، إلى باإلضافة.  المسؤلين

 أساس على وليس والكفاءة الجودة أساس على الحكومة مناقصات على الحصول و المنافسة في عادلة
 المحامين توفير خالل من المصريين لدى نسانإلا حقوق يحمي نهإ هو القانون هذا أهمية ومن.المحسوبية
 يتعرضوا وال الحكومة زاناتزن في يختفون ال المعتقلين األشخاص لهمأن يضمن بماالمعتقلين وعائالت
  .األمن أفراد قبل من للتعذيب

 القانون دةالسي مريكيةاأل المصرية الجمعية من اعدادهم تمي تقارير عدة من االول هو التقرير هذا فإن لذلك و
 الممارسات أفضل يشرح التقرير هذا. فريد مصري منظور من المعلومات تداول حرية قوانين على يركز و

 هذه. المعلومات تداول حرية قانون وخصوصاً القانوني اإلصالح على مصر في يعملون كمرجعلمن الدولية
  : التالي في تلخيصها يمكن المفضلة الممارسات

  المعلومات تداول حرية ونقان نطاق •

o الوظائف في تشارك التي الخاصة الجهات مشاركة ويجب العامة الجهات كل على تطبيقه يجب 
 .العامة

o حساسة معلومات إعفاء أجل من جهاتبأكملها إعفاء معد. 

 التلقائى اإلفصاح •

o باإلفصاح الحكومة مطالبة المعلومات من عريض قطاع عن  التلقائي. 

o تتضمنو المعلومات تلك على العامة حصول تسهل وسائل خالل من المعلومات لكت نشر من التأكد 
 .اإلنترنت شبكة على نشرها

 المراجعة عملية •

o الطعن عملية سريتيل دقيقة مواعيد وتحديد المراجعة لعملية مراحل ثالثة إعتماد. 

  اءاتاإلستثن •

o تضر انها الحكومة تدعي التي ماتالمعلو فقط ستثناءإ يجب و تعريفها في ستثناءاتاإل تقيد أن يجب 
 .بالمصالح

o العامة بالمصلحة الجسيم الضرر "لمعيار ستثناءاتاإل تخضع أن يجب."  

o نفسه المعلومات تداول حرية قانون نطاق في ستثناءاتاإل جميع على النص يجب. 

 مكملةال القوانين عتمادإ •



  الجمعية المصرية ا�مريكية 
   القانونلسيادة

 

- 2 - 

 

o ووضع نية بحسن المعلومات عن للكشف القضائية المالحقة من الموظفين تحمي التي القوانين اعتماد 
 .السجالت إلدارة الجيدة الممارسات
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 المقدمة: أوالً

 مرسوم "المؤقتة التونسية الحكومة اصدرت علي، بن نظام سقوط بعد أشهر ستة من أقل ،٢٠١١ مايو ٢٦ في
 التي المعلومات على الحصول في لحقا ينللمواطن أعطى الذي ،"العامة داريةاإل الوثائق على الحصول بشأن

 وعشرون خمسة اعتمدت السوفياتي، واإلتحاد الشرقية أوروبا في الشيوعية سقوط بعد 3.الحكومة حيازة في
 أشهر على رداً 4.الحكومية المعلومات على الحصول في لحقا للمواطنين تعطي قوانين سابقة سوفيتية دولة
 لضمان تدابير ١٩٧٤ عام في األمريكي الكونجرس أعتمد وترجيت، المتحدة الواليات تاريخ في فساد أزمة

 بين واإلقتصادي والديني السياسي الكبير الفرق من رغمال على 5.الحكومية لسجالتا إلى المواطنين وصول
 إلصالح المعلومات تداول حرية قانون إلى اتوجهو كلهم المتحدة، والواليات السابقة الشيوعية دلبالوا تونس

 .  الحكومة في الثقة ستعادةوإل السابقة الفاسدة األنظمة

 وبناء الحكومة في الشعب ثقة إلستعادة نبيلة مهمة عن مسؤوالً نفسه يجد حديثاً المنتخب المصري البرلمان 
 مصر أن حين في. المعلومات تداول حرية قانون إعتماد لىا البرلمان ينظر الغاية هذه حقيقلت. وطنأفضل

 الممارسات أفضل تقدمان يمكن ،دالبال جميع على ينطبق واحد نموذج يوجد وال خاصة، ظروف لديها
 لمعلوماتا حرية قانون ستخدمي كيف بإختصار شرحاالتقريريهذ. مهمة خرىدروساًاأل بلدانال في والتجارب

 .والفشل النجاح لتحديد أخرى بلدان تجارب على عتمديو القانون أحكام أهم شرحي وأيضاً

 المعلومات؟ تداول حرية قانون هو ما-١

 في لحقا للمواطن تعطي قوانينىه المعلومات، على الحصول قوانين أو المعلومات تداول حرية قوانين
 أصبحت. المعلومات عن الكشف لمنع مقنع سبب غياب في ،الحكومة حوزة في التي المعلومات على الحصول

 ،عاماً ثالثين منذ. األساسية اإلنسان وحقوق الرشيد للحكم واسع نطاق على بها معترف معايير القوانين هذه
 الوصول أن أكد فيه، طرفاً مصر تعتبر الذي ،)ICCPR (والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد
 اولتد حرية قوانين بلداً تسعون األقل على اعتمدت وقد 6.نساناإل حقوق من أساسي حق المعلومات إلى

 البلدان هذه 7.ماضيةال سنة عشرة خمسةال في القوانين هذه اعتمدت البالد هذه نصف من أكثر - المعلومات
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 وجنوب واألردن والمكسيك والهند الصين تشمل فهي ذلك من العكس على ،غربية ديمقراطيات مجرد ليست
8.تونس و  والمغرب إفريقيا

 

 المعلومات؟ تداول قوانين تعمل كيف -٢

 ديةصاوألقت والسياسية القانونية الساحة على يعتمد المعلومات تداول لحرية قانون ىأ نص القوانين، كل مثل
 الفعالة للمعلومات الوصول قوانين جميع فإن اختالفات،إلا هذه من الرغم على. بلد بكل الخاصة واإلجتماعية

 تداول حرية قوانين في عوامل ثثال هناك توضح، األدنى الصورة كما. األساسية الطريقة بنفس تعمل
 المعلومات عن حصتف الحكومة القوانين، هذه تحت. مستقلة مراجعة وهيئة ،الشعب الحكومة، -  المعلومات

 تحتالمستثناة المعلومات عن حصتف ال الحكومة. المعلومات طلب وعمليات التلقائي اإلفصاح خالل من عامةلل
 .القانون مع تتوافق الحكومة أن مستقلةال مراجعةال هيئة تضمن. القانون

 

 المعلومات طلب تلقائيةوعملية إفصاحات  ) �(

 أعاله البياني مالرس في الخضراء ألسهماب نتاموضح آليتين خالل من الحكومة من معلومات علىالشعب يحصل
 من تطلب". دفع "كآلية التلقائية اإلفصاحات إعتبار يمكن. المعلومات طلب وعملية تلقائية إفصاحات –

 التي الثانية، اآللية أما. احد يطلبه أن دون منالعامة إلى المعلومات من معينة فئات تنشر أو" تدفع "أن الحكومة
 المعلومات، طلب عملية تمثل فهي المعلومات، تداول حرية نقانو تحت المعلومات عن الكشف خاللها من يتم
 لكن الحكومة حوزة في التي المعلومات يطلب أن شخص أي تمكن المعلومات طلب عملية". السحب "آليات أو
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 الحكومة الشعب
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 إذا حتى المعلومات هذه طلبت أو" سحبت "أنللعامة.  التلقائى الكشف آليات خالل من تلقائياً تنشر لن
 .تلقائياً نشرها يتم التي المعلومات من فئة تحت كانت المعلومات

 ستثناءاتاإل  )�(

 متاحة الحكومة حوزة في التي المعلومات أن اًإفتراض خلقت المعلومات تداول حرية قوانين أن من الرغم على
 بضرر تسبب قد المعلومات من معينة أنواع عن كشفانال حيث. مطلق ليس اإلفتراض هذا ،عامةال إلى

 أعاله الصورة في األحمر المربع. مستثناةال المعلومات هذه نشر عنمعفية الحكومة المشروعة، الحللمصجسيم
 .عنها كشفال يجب اإلستثنأتال أن يوضح

 المستقلة الرقابة  )�(

 وفي العملية، هذه على تشرف مستقلة مراجعة هيئة هناك يكون أن يجب  للقانون، االمتثال ضمان أجل من
 السلطة الهيئات هذه تملك.معاً االثنين أو القضاء أو مستقلة وكالة شكل الهيئة هذه تخذت األحيان من كثير

 صحيح بشكل المطلوبة المعلومات تصنيف في الحكومة دور ذلك في بما التنفيذ، جوانب جميع لمراجعة
 ينطنالموا اتطلبمطابقة في البت و مناسب وقت في معلومات عن كشفت الحكومة إذاماو ،اإلستثنأتضمن

 .القانون معأحكام معلومات على للحصول

 المعلومات تداول حرية قوانين فوائد -٣

 والغير الفاسدة األنظمة من تخرج أن تسعى التي دالبال على. المطهرات أفضل هو الشمس ضوء أن يقال
 .وميالحك القرار عماليات وإلصالح الفساد ومنع لكشف المعلومات تداول حرية قوانين تعتمد ان فعالة

 ٪٩٤ من أكثر أن المركز كشف, 2010 في القرارالمصري إتخاذ ودعم لمعلوماتا مركز اجراه مسح فيف
 العام عن زاد الفساد أن يعتقدون  ٪٧٠و بلدهم في خطيرة مشكلة يشكل الفساد أن يعتقدون المصريين من

 ومنح األراضي،لبيع فاسدة صفقات في الحكومةتورط عن حديثة إعالمية تقاريراظهرت ايضا9ً.السابق
10.المصري الشعب نظرية ؤكدي مما مالجرائ من وغيرها التراخيص،

 

. الحكومة فيالشعب ثقة إلستعادة المعلومات تداول حرية قوانين إلى غالباً الحكومات تلجأ المقدمة، في جاء كما
  .اسدةالف الممارسات وإنهاء لكشف ااستخدمته القوانين هذه تسن التي دالبال من كثير إن

                                                             
. المصرياليوم. 2010 ديسمبر 21." تدلعلٮتفشيالفسادالغالبيةالعظمٮمنالمصريين: مركزمعلوماتمجلسالوزراء. "صالح،أميرة9

277007/node/en/com.almasryalyoum.www://http 
 مايو 26." مصرتسجنوزيرا=سكانالسابقبسببالكسبغيرالمشروع. "الجزيرة10
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 التعليم في الفساد إنهاء: تايلندا

 ،١٩٩٨ عام فيف.التعليم مجال في والمحسوبية الرشوة لتخفيض المعلومات تداول حرية قوانين اايلندت في الشعب ستخدما

 الجيدأداءها من الرغم على الحكومية اايلندت مدارس أفضل من واحدة في القبول من اورت-لمبة صومالي إبنة رفض تم
 ،سياًاسي والمؤثرة الثرية العائالت أطفال يقبلوا لكي ابنتها قبول رفضت المدرسة أن صومالي اعتقدت.القبول تحانإم في

 في قبولهم تم الذين الطالب لجميعمتحاناتاإل نتائجعن تفصح أن الحكومة من لتطلب المعلومات حرية قوانين استخدمتف

 كما. القبولمتحانإ في فشلوا قد كانوا المدرسة في الطالب من ٪٣٣ أن كشفت الحكومة نشرتها التي الدرجات. المدرسة

 قواعد اايلندت حكومة اصدرت ذلك، على وبناء. اًيساسي ومؤثرة ثرية عائالت من واجاء الطالب ؤالءه متوقع، كان

 داولت حرية قوانين إستخدام فى أخرى مناطق في عائالت بدأت و.المدارس جميع من النتائج بنشر تطالب جديدة

 بما كبير، حد إلى والمحسوبية الرشوة انخفضت القوانين، هذه بسبب. مدارسهم من معلومات لطلب أيضاً المعلومات

11.واإلقتصادية اإلجتماعية الخلفية عن النظر بصرف الجيد التعليم حق يملكون اثايلند أطفال جميع أن يضمن
 

 الغذائية رامجالب في الفساد إنهاء: الهند

 الحكومة ٢٠٠٣عام في. الفقر لمكافحة مهمة برامج في الفساد إلنهاء الهند في المعلومات تداول حرية قوانين تستخدما

 البرنامج هذا، من الرغم على. مدعومة بأسعار الغذائية المواد توفير خالل من الفقر حدة لتخفيض سعت الهندية

 فاسدين محليين مسؤولين أن دعت األخبار مصادر إحدى. فاسد برنامج أنه رالكثي إعتقاد من كان األسعار لتخفيض

 قانون عن الفقراء األهالي علمت أن بعد. األسود السوق في الهند في للفقراء المخصص القمح نصف من أكثرباعوا

 قوانين. الغذائية المواد تلقي عدم سبب عن ةالحكوم من معلومات األهالي طلبت المعلومات،إلى لوصولفىا للحق الهند

 المسؤولين اضطر مما المفقودة، الغذائية الشاحنات عن الحكومة ينبهوا أن للعائالت سمحت المعلومات تداول حرية

12.الالزمة الغذائية المواد هذه على الحصول يملكون المنطقة في العائالت اآلن. للفساد حد وضع التحقيق في الحكوميين
 

 القرارات نوعية تحسنب المعلومات تداول حرية قوانينل تدين الحكومات فإن الفساد، عن كشفال إلى اإلضافةب
  :أن ةاإلداري لمراجعةا ومجلس القانون إلصالح األسترالية اللجنةتوجد.لسجالتا وحفظ الحكومية

 وتسجل قراراتها كاالتالو بها تأخذ التي الطريقة على ملحوظ تأثير له كان] المعلومات حرية [قانون
 على القرارات إتخاذ إلى الحاجة حول اتالقرار صناع تفكير ركز قد] القانون هذا...[المعلومات

 مفتوحة والعمليات القرارات بأن العلم. القرار صنع عملية وتسجيل صلة ذات العوامل من قاعدة
13.العام القطاع على لمستمرا االنضباط فرضي المعلومات، حرية قانونطبقاًلذلك في بما للرقابة،

 

                                                             
  2007" كينالناسمنالمطالبةبحقوقھممنخ2=لمعرفةتم: حقوقنا،معلوماتنا. "مبادرةالكومنولثلحقوقا�نسان 11

pdf.information_our_rights_our/rti/publications/org.humanrightsinitiative.www://http 
  2007" تمكينالناسمنالمطالبةبحقوقھممنخ2=لمعرفة: حقوقنا،معلوماتنا. "انمبادرةالكومنولثلحقوقا�نس 12

pdf.information_our_rights_our/rti/publications/org.humanrightsinitiative.www://http 
) ���� ��� ���� مراجعةلقانونحريةالمعلوماتا=تحادي: اللجنةا%سترالية�ص2حالقانون،حكومةمفتوحة13

pdf.77ALRC/publications/pdfs/files/default/sites/au.gov.alrc.www://http 
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 المعلومات تداول حرية قوانين تكلفة-٤

 من بد وال ،القوانين هذه بإدارة مرتبطة تكاليف فهناك كبيرة، فوائد تقدم المعلومات حرية قوانين أن حين في
 من بد ال ذلك، على عالوة و.العامة طلبات على جابةلإلست موظفين وتدريب توظيف ويجب مؤسسات إنشاء

 الوصول قوانين فوائد إن الدليل. القانون قراراتعلى االستئنافاتتقاضى أجل من الالزمة الموارد تخصيص
 منذ القوانين اعتمدوا منهم بعضاً و القوانين، هذه اعتمدت البلدان من كثير إن هو التكاليف تفوق للمعلومات

 .أكثر أو عام خمسين

 الممارسات أفضل: ثانياً

 خرىاإل دالبال تجارب على ويعتمد المعلومات تداول حرية لقوانين بالنسبة مهمة أحكام عدة يحدد الجزء هذا
 .الممارسات أفضل على الضوء لتسليط

 المعلومات؟ حرية قانون عليها ينص التي الجهات هي ما: القانون نطاق -١

 غير تجهاال)٢ (العامة تجهاال)١ (على ينطبق المعلومات حرية قانون أن على ينص النموذجي التشريع
 .الطبيعيين األشخاص على نطبقي ال عادة انونقال.الخاصة تجهاال من بعض) ٣ (عامة وظائف في العامة

 نطاق من بأكملها عامة تجها تستبعد دالبال بعض. العامة تجهاال جميع على ينطبق القانون أن المهم من
 تسببقدي بأكملها عامةكيانات عن اإلعفاء. المعلومات من معينة فئة عن الكشف إلستثناء ةمحاول يف انونقال

 هذه على الضوء يسلط الهند من اآلتى مثالال. الكشف من مهمة معلومات استبعاد مثل مقصودة غير نتائج
 .المشكلة

 شامل الغير الهند نطاق

 ومن. القانون نطاق من مختلفة وأمن مخابرات منظمة ١٩ ستبعدت الهند في المعلومات حرية قانون من ٢٤ المادة

 أن الهند في البعض حاول.  العام باألمن تتعلق التي الحساسة المعلومات لحماية الحكم هذا صممت الهند ان فترضمال

 حكم تحت يسقط المكتب ألن. المركزي التحقيقات مكتب في المشتبه بالفساد تتعلق معلومات لطلب قانونااليستخدمو
 لها عالقة ال المعلومات أن من الرغم على المعلومات، على لحصولا طلب رفضت الحكومة ،٢٤ المادة تاءاإستثن

 واألمورالقومى باألمن ةصل لها التي المعلومات الهند تعفي أن يجب المنظمات، هذه استبعاد من بدالً. القومي باألمن

14.فقط الحساسة
 

 

                                                             
 ،�� ،مادة���� مات،قانونألحقفيالوصولعلٮالمعلو14
, 2011 يونيو، �� كوم،الحكومةتدافععنإعفاءالمكتبالمركزيللتحقيقاتعنمؤسساتألحقفيالمعلومات،يستشھدا%منالقومي،.؛ندتف)الھند(

body-intelligence-security-as-CBI/NewDelhi/news-India/com.hindustantimes.www://http-ھندوستانتايمز،

aspx.731406-1Article/exemption-RTI-enjoys 
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 التى الخاصة تجهاال على ينطبق أن أيضاً يفضل فإنه العامة تجهاال جميع على القانون إنطباق إلي باإلضافة
 ويرجع 15.النامية الدول في الخصخصة عمليات لسرعة المحللين يرجعه حديث نهج وهذا اًعام اًدور تلعب
 لذا األساس، في الحكومات بها تقوم كانت بأعمال تقوم أن المتوقع من الخاصة تجهاال أن إلي ذلك فيالسبب

 أخرى جماعة هناك أن حين في. الشفافية لتحقيق هامة خطوة يعد  المعلومات تداول حرية قانونـب االلتزام
 تشجيع عدم مثل عكسية نتائج إلي يؤدي قد قانونبالـ الخاصة تجهاال إلزام أن يرون المحللين من

16.سبيلال هذا في سيتكبدونها التي للتكاليف نظراً الخاصة االستثمارات
 

 قليل عدد أن إالنظريةال الناحية من مفضال يعد قانونبال التجارة في المنخرطه الخاصة تجهاالإلزام أن رغم
  .الخاصة للمنظمات عكسية نتائجل يؤدي قد هذا أن كما. بذلك التزمت الدول من

 ةًنتيج. ةًصراح الخاصة تجهاال علىالمعلومات اولتد حرية قانون تطبق التي الوحيدة الدولة تعد أفريقيا جنوب
17.الخاصبالقانون القطاع لتزمي لمقانونفالـ في المحددة بواجباته الخاص القطاع وعي وعدم التنفيذ في لإلهمال

  

  18القانون بأحكام الجهاتالخاصة ياتإلزامتحد:أفريقيا جنوب

 المركز هذا يقوم (أفريقيا، بجنوب المنفتحة الديمقراطية اإلستشارات لمركز التنفيذي الرئيس مندوب ديمبا، موكالني

 بجنوب المعلومات حق قانون مع للتوافق اإلستراتيجيات أفضل حول الخاصة و العامة للمؤسسات المساعدة بتقديم
 من% 11 فقط بأن أوضحوا تاون، كيب مدينة بجامعة العام القانون بقسم األستاذ كاليرد، ريتشرد و) أفريقيا

 العلة أن الكتاب ويري. مضبوطة ملفات و مركزية إعدادمعلومات طريق عن القانون بتطبيق قامت الجهاتالخاصة

 .بالـقانون جاء لما وفقاً بواجباته الخاص القطاع وعي قلة إلي ترجع االلتزام نسبة اضالنخف

  

 قوانين ستخدامإب الحكومة قامت حيث فردية حاالت األمريكية المتحدة الواليات مثل الدول بعض في هناك كان
 تأراد إذا. المدنية وقالحقنظماتمب التحرش و تهديد أجل من -المعلومات تداول حرية قانون ليس – اإلفصاح

 أن يمكن التي اآلثار معاينة عليها يتعين المعلومات تداول حرية قانون لنطاق الخاصةجهاتا ضمت أن مصر
  .التطبيق لهذا ةًنتيج األخرى الخاصة والكيانات اإلعالمية والمنظمات المدنيب المجتمع تلحق

                                                             
 Blacked روبرتس، أليداير ؛تحليلوصو=لجمھورإلٮالكياناتالخاصةفيالقانونا=تحادي: فيسر،الخصخصةوقانونحريةتداو=لمعلومات15

Out : 2006 كامبردج جامعة (162 – 152 المعلومة عھد في حكومية أسرار.( 
 دراسات مركز ،2*المعلومة على للحصول ا%فريقي ا�تحاد لدول قانون نموذج صياغة سانشيد، ج2ديسلي و بيرتوني إديشقيخ16

 باليرمو بجامعة الحقوق كلية ة،المعلوم على والحصول التعبير حرية
 ).2006 كامبردج جامعة (162 – 152 المعلومة عھد في حكومية أسرار : Blacked Out روبرتس، أليداير17
 قيام "كيفية وصف (16 – 13 للدولة، دراسة: أفريقيا جنوب في المعلومات حريق قانون شا=ند، ريتشرد و ديمبا موكي2ني انظر18

 انا�نس حقوق ومجموعات والكنائس العمال }وتشمل{ المدني المجتمع من قطاعات عدة من للمنظمات بارز بتجميع ا�ت2ف
  ) ا%فريقي حريةتداو=لمعلوماتقانون لتمرير" والقانونيين

http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/international/laws_papers/southafrica/Calland%2
0&%20Dimba%20-%20FOI%20Country%20Study.pdf. 
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  اإللكترونية القراءة وغرف الموسع التلقائى اإلفصاح -٢

 من كبير رقدربنش الحكومة الزام الصائغين على المتعين من يكون التلقائى اإلفصاح أحكام صياغة ندع
 باإلضافةالمجرو والهند المكسيك تجربة على بناء. قباللعامة لهمن الوصول يسهل شكل فىتلقائياً المعلومات

 واتفاقية الفساد بمقاومة الخاصة 2002 سنةل المتحدة األمم اتفاقية مثل واإلقليمية الدولية االتفاقيات من للعديد
 توصلبال الخاصة 2009 لسنة األوربي المجلس واتفاقية للمعلومة بالتوصل الخاصة 1998 لسنة أراس

 معايير من أدني حد تقرر قدف أفريقيا في التعبير حرية مبادئ عن 2002 سنة وميثاق الرسمية للمستندات
  :التالي بالجدول اتوضيحه سيتم والتي ،التلقائىاإلفصاح

  

 التصنيف تحت جةالدار المعلومات 19المعلومات تصنيف

  للجهة الداخلية اللوائح • مؤسسية معلومات

 الجهة واختصاصات سلطات •

  للجهة التنظيمي الهيكل • نظامية معلومات

  المرتبات هيكل و سجالتالعاملين •

  بالجهة الخاصة والمشاريع االستراتيجيات • ادارية معلومات

 الجهة وإجراءات وأنشطة سياسات •

 التي تلك وخاصةً الرسمية، والقوانين القرارات • والقوانين القرارات

 العامة تخص

  للعامة تقدم التي الخدمات تفصيل • العامة الخدمات معلومات

 لتلك المحددة والمواعيد الرسوم عن معلومات •

  الخدمات

  الحسابات مراقبي وتقارير المقترحة الميزانية • الميزانية معلومات

   الفعلية والمصاريف الدخل •

 وكم بالمساعدات المستفيدين عن معلومات • اتالمساعد معلومات

 المقدمة المسعدات

 العامة التدابير عملية عن مفصلة معلومات • العامة التدابير معلومات

   ومعايرها

 بشأن المتخذة القرارات عن المترتبة النتائج •

  العامة المناقصات

 ضمنةمت القرار اتخاذ إجراءات عن معلومات • العامة والمشاركة القرار اتخاذ

                                                             
, )2010 (20 المعلومات؟ في الحق مستقبل: الشفافية تفعيل قبل. ھيلين داربيرش،19

http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/213798-1259011531325/6598384-

1268250334206/ 

Darbishire_Proactive_Transparency.pdf 
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 صناعة في العامة ومشاركة االستشارة آليات

  القرار

 أيهما و المنعقدة االجتماعات عن معلومات • العامة المناقشات معلومات

 تلك إليه تتطرق ما وأهم للعامة مفتوح

 اإلجتماعات

 وقاعدة واالشتراكات القوائم عن معلومات •  البيانات وقاعدة واالشتراكات القوائم

  الجهاتالعامة متلكهات التي البيانات

 إذا وما المصدرة المنشورات عن معلومات • النشر معلومات

 مجانية كانت

 وتفاصيل الموجودة المستندات سجل أو فهرس • الموجودة المعلومات

 البيانات بقاعدة المتواجدة المعلومات عن

 حريةلـقانون وفقا المعلومة في الحق عن معلومات
 المعلومات تداول

 المعلومة علي الحصول حق عن معلومات •

 األشخاص بيانات عليهاو الحصول وكيفية

 جهةعامة كل في المعلومات عن المسئولة

  

   وهي مبتكرة وسيلة بتبني قامت الدول بعضالتلقائى لإلفصاح المتطلبات من األدنى الحد إلي باإلضافة
 تطلب أن سبق اللتى للمعلومات تلقائي حإفصا تتطلب األمريكية المتحدة والواليات وسلوفينيا المكسيك. "الدفع"

20.أخرى مرة طلبه يعاد أن المتوقع من قبلو من
  

 في فعالة طريقة حكومةلل كان إذا إال جدوى تلقائياًبال عنها اإلفصاح يتم التي المعلومات في التوسع يصبح
 المثال سبيل علي. شعبها ألحوال وفقاً النشر متطلبات تكيف ان ةالدول كل علىيجب و للعامة اتالمعلوم توزيع

 والواليات المكسيك مثل عالية بهااإلنترنت شبكة استخدام نسبة التي و المنخفضة األمية نسب ذات الدول في
 الدول في أما. اتالمعلوم إلتاحة اإللكترونية القراءة غرف تستخدم ما ةًعاد الحكومة فإن األمريكية المتحدة

 باإلضافة التقليدية الطرق اتباع فيتماإلنترنت لشبكة المستخدمين نسبة فيها تقل اللتى والمرتفعة األمية نسب ذات
  .اتالمعلوم إلتاحة المبتكرة الطرق الى

 تصلاإلنترنت لشبكة ومستخدمين% 93 لـ تصل المتعلمين من عالية نسبة لديها المكسيك بأن الذكر سلف كما
 شبكة عبر نشرها ويتم واحد بمصدر البيانات كافة بتجميع المكسيك تقوم وبالتالي 21%36.9 لـ نسبتهم

 ويتيح. اإلنترنت شبكة على بالمكسيك المركزية اإللكترونية القراءة لغرفة نموذج هو التالي والرسم. اإلنترنت
 تواصل ومعلومات الفدرالية، للهيئات هياكل عدة تتضمن وفيرة لمعلومات صلاالتو للزائرين الموقع هذا

  .وميزانيات

                                                             
 17 نفسه20
 البلد، بيانات قاعدة الدولى البنك 21

 .mexico/country/org.worldbank.data://httpcom.internetworldstats.wwwالمكسيك،
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22
  

  

 لإلفصاح المركزي اإللكتروني النشر استخدام يعدالمعلومات تداول حريةل قانون بدراسة تقوم مصر أن حيث 
 يعد ما هو و فقط% 66 إلى يصل مصرب المتعلمين البالغين معدل أن رغم. مفيد نموذج المكسيك مثل التلقائى

 جيدة مكانة في يضعها وهذا% 26.4 لـ صلمصرت اإلنترنتفى شبكةنسبةمستخدمى أن إال المكسيك من أقل
 شبكة استخدام توفير فى للتوسع راًمؤخ مصر سعت أن ماب23.اإللكترونية النشر وسائل باستخدام الهتمامل

 نشر في للتكنولوجيا المبتكر يساعداإلستخدام أن الممكن فمن الحكومية السجالت بعض وميكنةاإلنترنت
  .الواقع أرض على التلقائىاإلفصاح تحقيق على المعلومات

  المراجعة لعملية درجات ثالثة - ٣

 تداول حريةلقانون أى لنجاح حيوي عامل يعد لةمستق مراجعة عملية على الحفاظ أن سالفاً ذكر وكما
 والفساد الدقة عدم اتتحدي على التغلب على الدول يساعد جعةاللمر درجات ثالثة من نموذجتطبيق. المعلومات

  .قانونالـ نطاق عملب اإلتقان من تحد التي العامة الثقة وقلة

                                                             
 http://portaltransparencia.gob.mx/potا=سبانية، بالغة متاح للمكسيك، ا=لكترونى النشر 22
 http://data.worldbank.org/country/egypt مصر، البلد، بيانات قاعدة الدولى البنك 23
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  مراحل ثالثة على المراجعة لعملية نموذج

 التي الهيئة داخل في عليا درجة ذو موظف أو عليا سلطة قبل من الداخلية يتطلبالمراجعة:الهيئة نم الداخلية المراجعة

 األخطاء، لتصحيح التكاليف وقليلة ومتاحة سريعة وسيلة توفر المراجعة من المبدئية المرحلة هذه. السجالت بها توجد

  .المعلومات عن صاحلإلف العاملين بين الثقة وتنمي الداخلي التطابق تؤكد أنها كما

 ومحايدة مستقلة جهة المعلوماتإلى على الحصول طلب بخصوص القرار فى بالطعن ويسمح :هيئةمستقلة من المراجعة

 منحازة تكون أن يمكن الهيئة قبل من تجري التي المراقبة ألن. انسان حقوق لجنة محكمينأو أو مفوضيةللمعلومات مثل

 نظام و الهيئة مراقبة على مراقبة بمثابة تعد الوسيطة المراقبة فإن هيئة،وبالتاليال داخل السرية ثقافة عن ناتجة أو
 في الكيان هذا صالحيات تنحصر ال و. للمحاكممباشرةً اللجوء من بدال للطعن معقولة وسيلة تمنح أنها كما بها، الطعون

 والتدريبات التوصيات واصدار به الخاصة السياسات ووضع القانون تطبيق مراقبة أيضاً يمكنه بل فقط المراجعة

  .العام الوعي زيادة و بالهيئة العاملين ومعاونة

 الكثير وتستغرق مكلفة وسيلة أنها من الرغم على. المحاكم أمام الطعن من األخيرة المرحلة هي :القضائية المراجعة

 القرارات لصناعة معايير وضع على وتساعد الوظيفي الروتين وسلبيات الفساد ضد كوسيلة تمارس أنها إال الوقت، من

 .       تقديرهم في المغاالة عدم مع مراعاتهما تم العامة المصلحة وأن صارمة القانونية المبادئ أن وتضمن الهيئات بين

  

 السماح ةحال وفي. الطعن فى للنظر أخرى الهيئةو قرار فى محدودةللطعن زمنية فترة الدول من العديدتحدد
  .خاصة سبابوأل مناسبة لفترة ذلك يكون الفترات تلك مدب

 باإلضافة 24.وظيفي وروتين إدارية عقبات بها يوجد التي الدول في أهمية اكثر يكون محددة بفترات اإللتزام
 لطلباتجاهالت على العامةالجهات ذلك يحفذ أن المحتمل من لكان تئناف،سلإل محددة فترات هناك يكن لولم لذلك
 تحقيق هو محددة فترات فرض من العلة فإن لذلك 25.العامة أو للطالب هامة غير المعلومات تصبح حتي

  .العامة للجهات اليومية المتطلبات وبين المعلومة على الحصول فى العامة حق بين موازنة

 الطعن لتقديم يوماً 30 فترة تحدد الدول معظمأن إال ألخرى، ةدول من يختلف الفترات تحديد أن رغم على
  :التالي المحددة اتالفتر وتتضمن. الطعن على للرد يوماً 30 الهيئة وتمنح

 بالهيئةمسئول موظف وعلى السلبي، القرار صدور من يوماً 30 خالل في الطعن يقدم أن الطالب على: الهند
26.كتابةً ألسبابإيضاحا مع يوماً، 45 أقصاها لمدة الرد جيلأت أو يوماً 30 خالل في الطعن هذا على الرد

  

                                                             
 .  9،19 في ،24 العليا مذكرات دكتاتورية، بدولة ا�مساك الدولية، الخاصة المشاريع مركز 24
 ،LLRX.com المنطوقة، غير المشكلة ،قانونحريةتداو=لمعلومات على الطعن: قانونحريةتداو=لمعلومات وقائع ھودس،. ا انظر25
  ،)2005 ،14 أكتوبر(

htm.25foia/columns/com.llrx.www://http. 
d 2 (60 يونيسكو، مقارن، قانوني استقصاء: المعلومات حرية ميندل، توبي انظر26
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 السلبي، القرار صدور من يوماً 30 خالل في بالهيئةمسئول لموظفيقدمالطعن أن الطالب على :أندونييسيا
27.اإليصال تاريخ من يوماً 30 خالل في الطعن هذا على الرد موظفال وعلى

  

 الداخلى المراجعة كيان او بالهيئةالمسئول الموظف وعلى الطعن، يقدم كي للطالب محدد وقت يوجد ال :ليبريا
28.العمل أيام من يوماً 30 خالل في الطعن هذا على الرد

  

 الرد الهيئة رئيس وعلى السلبي، بالقرار اإلخطار من يوماً 15 خالل في الطعن يقدم أن بالطال على :تونس
29.الطعن تقديم تاريخ من أيام 10 خالل في الطعن هذا على

  

 طرف خطارلزمإ إذا يوماً 30 خالل في أو (يوماً 60 خالل في الطعن يقدم أن الطالب على :أفريقيا جنوب
30.الطعن تلقي من يوماً 30 خالل في و وقتمناسب أسرع في الرد بالهيئةالمسئول الموظف وعلى ،)ثالث

  

 للطعن محدد وقت يتطلب الهيئات بعض في أنه غير الطعن، لتقديم محدد وقت يوجد ال :المتحدة الواليات
 القرار يتضمن الذي الخطاب بموجب الموعد بهذا األشخاص إعالن يتم الحالة تلك وفي إداري قرار على

 تقديم تاريخ من وذلك العمل أيام من يوم 20 خالل في الطعن على الرد بالهيئة العاملين وعلى 31السلبي،
32.كتابي إلخطار وفقاً أيام 10 لفترة المدة تلك مد ويمكن الطعن،

  

  االستثناءات تضييق -٤

 لما لقانونتجاهال من الحكومات لمنع هامة تعد المعلومات تداول حرية قانونب الواردة ستثناءاتاإل أن حين في
 عن التحايل تمنع بحيث بدقة االستثناءات صياغة الصائغين على يتعين مبرر، غير تدخل من يسبب قد

 الفرصة تعطي ستثناءاتاإل وضع في الفضفاضة والمصطلحات قةالدقي غير األلفاظ استخدام فإن. اإلفصاح
 وبالتالي المعلومة تصنيف في المبالغة طريق عن يكون وذلك باإلفصاح، إلتزامها على التحايل في للحكومات
 الثالث إلى المعلومات تداول لحرية قانونـ بتطبيق قامت التي والدول براءخالانتهى لقد. بها الخاص االستثناء

  :االستثناءات صياغة أثناء التالية رساتمما

 قد عنها اإلفصاح أن الحكومة ىتر التي المعلومات تلك في وحصرها ستثناءاتاإل من الحد يجب  ) �(
  :التالية بالمصالح ضرر يسبب

 .والتحقيقات والتحريات الجريمة بمنع الخاصة المعلومات: القانونتنفيذ  -  أ

                                                             
 ) أندونييسيا (36 المادة ،2008 لسنة العامة المعلومات عن ا�فصاح قانون27
 ليبريا 6.2 المادة ،2010 لسنة المعلومات حرية قانون  28
 ،)2011 يوليو(14 تونسية، عامة لھيئة إدارية مستندات على على ا�ط2ع قرار على: تعليق ،19 المادة انظر 29
-the-to-access-on-decree-the-on-comment-tunisia/analysis/pdfs/files/data/org.19article.www://http

pdf.p-of-documents-administrative) تونس تعليقات 19 المادة.( 
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 .ثالث يطبيع طرف فيخصوصية التدخل هاصاحإف عن يترتب التي المعلومات: الخصوصية  -  ب

 سر تفشي أو المعلومة لسرية خرق عنها اإلفصاح يعد التي المعلومات: والسرية التجارية  -  ت
 حينما خاصةً دولية، منظمة أو أخرى دولة من هاعلي الحصول معلوماتتمل نشر أو تجاري
 .المشتركة بالعالقات اإلضرار اإلفصاح هذا على يترتب

 .األفراد أمن أو الصحة أو لألرواح تهديداً إفصاحها عن يترتب التي المعلومات: مالعا األمن  -  ث

 اإلضرار إفصاحها عن يترتب التي المعلومات: الحكومي القرار صناعة عملية ونزاهة كفاءة  - ج
 حريةإعاقة أو المبكر لإلفصاح ةًنتيج السياسات على سلباً التأثير أو الحكومة سياسات بصناعة

 حكومية إجراءات اختبار فاضعإ أو القرار صناعة عملية بخصوص آلراءا وصحة تبادل
 .مراقبةلل

 باألمن اإلضرار أو الدولة بحماية اإلضرار إفصاحها عن يترتب التي المعلومات: القومي األمن  - ح
 .للدولة القومي

  القومي األمن تعريف

 غرض أجل من لقوميا االمن نطاق بتحديد المعلومات تداول حرية قانونيقوم أن الضروري من

 المعلومات تصنيف في بالمبالغة الدول تقوم قد التحديد هذا غير فمن. القانون فى الواردة اإلستثناءات

 إستثناءات بصياغة خاصة وهي جوهانسبرج مبادئ تسمي معايير هناك. اإلستثناءات عليها المطبق

 القومي واألمن الدولي القانون في الخبراء من مجموعة قبل من 1995 عام وضعها تم القومي األمن
 كيان "بحماية المتعلقة تلك هي" المبررة القومي األمن مصلحة "أن الخبراء هؤالء ويري. اإلنسان وحقوق
 على للرد أهليتها] حماية [أو أرضهابالقوة بالتعدىعلي التهديد أو التعدي من] الدولة حماية [أو الدولة

 مصدر أو مسلحة قوات من تهديد مثل خارجي مصدر من سواء القوة، بإستخدام التهديد أو إستخدام

 محاوالت أي] التعريف من [صراحةً مستثنى" بالعنف الحكومة ضد انقالب على الحض مثل داخلي

 بوظائف خاصة معلومات إخفاء أو الخاطئة الممارسات عن اإلفصاح أو الحرج من الحكومة لحماية"

33.الصناعة فى اضطرابات أوقمع ددمح فكري منهج فرض أو العامة المؤسسات
 

  

". العامة للمصلحةالجسيم ضررال "لمعيار ستثناءاتاإل المعلومات تداول حرية قانونخضعي أن يجب  ) �(
 ةالمذكورلمصالحا من أيب تتعلق كانت لو حتى المعلومات عن اإلفصاح الحكومات على يتعين
 :إذا إال ه،أعال

                                                             

 أكتوبر القومي األمن ستثناءاتإ بصياغة خاصة نسبرجهاجو مبادئ ،19 المادة 33
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 أن و للمصلحة  جسيم ضرر إلي سيؤدي اإلفصاح أن على دليل هناك كان  -  أ

 .المعلومة على الحصول في العامة المصلحة من أكبر الحكومةب سيلحق الذي الضرر  -  ب

34.والبوسنه واليابان أفريقيا وجنوب الهند ضمنها من والمعيار هذا الدول من العديد تستخدم
  

 العديد في. نفسه المعلومات تداول حرية قانون نطاق فى اإلفصاح من االستثناءات جميع إدخال يجب  ) �(
 إن. الشفافيةيحترم ال مسبق نيقانو ظلمناخ فىالمعلومات تداول حريةل قانونلـ تبني يتم الدول من

 تداول حرية قانون مع جنب إلى جنباً بتواجدقوانينلحمايةالسريةلتتعايش السماح
 فى التركية الكحومة نجحت 2005 عام في المثال، سبيل على.المعلوماتيقوضبشكلكبيرفعاليةالقانون

 اإللتزام من منعها ماليةال السجالت سرية يضمن الذي الساري الضرائب إجراءات قانون بأن التبرير
 شركة فشل بخصوص عنها اإلفصاح لبطُ التي المعلومات شأن في المعلومات تداول حرية قانونب

 المعلومات تداول حرية قانون ينص ناألفضأل من. الكيماوية المخلفات إزاحة في الذهب عن التنقيب
 أما. النص هذا والهند فريقياأ نوبمنج كًل تبنت. القوانين تلك جميع محل أحكامهتحل أن صراحةً

 قانون قواعد نباجب القديمة السرية قواعد بقاء اتاحت المتحدة والواليات السويد مثل األخرى دول
  .ةًصراح القوانين تلك تعريف مع ،المعلومات تداول حرية

 نونقالـ األفضل التطبيق مع تتعارض أن يمكن التي السارية القوانين من العديد لديها حالياً مصر
. القوانين تلك مع التفاعل كيفية نفسهقانونالـ يتضمن أن هممال من لذا. المعلومات تداول حرية

 القوانين كافة على تطبيقه يغلب المعلومات تداول حرية قانون أن على النص هو تطبيق وأفضل
 .السارية

  مكملة قواعد تبني -٥

 تلك أهم ضمن من. المعلومات تداول حرية قانونتطبيق على للمساعدة مكملة قواعد تبني عمليا المفضل من
 قوانين: وثانياً نية بحسن المعلومات عن اإلفصاح حالة في التحقيق من العاملين حماية: أوالً المكملة القواعد

  .السجالت إدارة

 الرد عن المسئولين لموظفينل القانون يضمن أن يجب ،المعلومات تداول حرية قانوننجاح ضمان أجل من
 موظفينال حماية على بالنص دول عدة قامتلذلك و. القانونن هذال وفقاً اإلفصاح بسبب التقاضي من تهمحماي
 هذه مثل.النية حسنمادامتصرفالموظفينبشكلمعقولوب عملال مكان في ضغائن جنائيوأيةال و مدنيال التقاضي من

 ةحال في الحكوميين الموظفين تعاقب السارية القوانين أن حيث خاصة مصر في كبيرة أهمية تمثل النصوص
  .مجموعة واسعة منالمعلومات عن اإلفصاح

                                                             
 2011 نوفمبر 5 عناصرأساسيةومقارنةبينالدول، : قوانينحريةتداو=لمعلومات ،القانونالدوليالعامالمجموعةالدوليةللسياساتو34
 )فيالملف(،
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 حرية قانون واكبلت السجالت ةداراالنطاقإل واسعة و فعالة قوانين الدول تبنيت أن يفضل لذلك، باإلضافة
 عن دقيقة سجالتب الدولةتحتفظ لم إذا وبالتالي الحكومية السجالت وجود يفترضالقانون.المعلومات تداول

 ىعل اإلطالع من األفراد مكني الذىالمعلومات تداول حرية يصبحقانون والميزانية والسياسات القرارات
  .الفائدة معدوم  المعلومات

  الخاتمة: ثالثاً

 استخدمت التىمصربمقارنةال العديدمنالدولذاتالظروفاالجتماعيةواالقتصادية هناك التقرير، هذا في مبين هو كما
 ،محامينيمكنلل. وازدهاراً عدالً أكثر دولة إقامة نحو الحكومة مساءلة لتعزيز لمعلوماتا حرية قوانين بنجاح

 هميقررون و األخرى البلدان تجارب دراسة من الكثير تعلم مصر فى السياسات وواضعي والقضاة،
  .ماالنموذجاألفضللمصر

 يمكن و. أعاله التوضيح تم ماكالمعلومات تداول حرية نيانولقالممارسات أفضل على الضوء يلقي البحث هذا
  :التالي في الممارسات أفضل تلخيص

  المعلومات تداول حرية قانوننطاق •

o العامة الوظائف في تشارك التي الخاصةالجهات مشاركة ويجب العامةالجهات كل على تطبيقه يجب. 

o حساسة معلومات إعفاء أجل من جهاتبأكملها إعفاء معد. 

 التلقائىاإلفصاح •

o باإلفصاح ةالحكوم مطالبة المعلوماتمن عريض قطاع عن التلقائي. 

o تتضمنو المعلومات تلك على العامة حصول تسهل وسائل خالل من المعلومات تلك نشر من التأكد 
 .اإلنترنت شبكة على نشرها

 المراجعة عملية •

o الطعن عملية سريتيل دقيقة مواعيد وتحديد المراجعة لعملية مراحل ثالثةإعتماد. 

  اءاتاإلستثن •

o تضر انها الحكومةتدعي التي المعلومات فقط ستثناءإ يجب و تعريفها في ستثناءاتاإل تقيد أن يجب 
 .بالمصالح

o العامة بالمصلحة الجسيم الضرر "لمعيار ستثناءاتاإل تخضع أن يجب."  

o نفسه المعلومات تداول حرية قانون نطاق في ستثناءاتاإل جميع على النص يجب. 

 ملةمكال القوانين عتمادإ •

o اعتمادالقوانينالتيتحميالموظفينمنالمالحقةالقضائيةللكشفعنالمعلوماتبحسننيةووضعالممارساتالجيدةإلدارةالس
 .جالت


