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والربط الشبكي المنظم  المعلومةيصدر هذا التقرير في إطار مشروع أكبر على مستوى المنطقة، تحت عنوان "التصدي للفساد من خالل 

Addressing Corruption Through Information and Organized Networking "(ACTION) ،وفي إطار المشروع .

والتنظيمية في مصر لحق الحصول على المعلومات، على مسار تحسين المساءلة/المحاسبة في القطاع العام من يقّيم هذا التقرير البيئة القانونية 

 خالل االلتزام بمبادئ الحصول على المعلومات العشرة، ويقدم إطاللة تفصيلية على حق الحصول على المعلومات بقطاع الصحة في مصر.

بإجراء بحوث هذا التقرير وإعداده وكتابته. مركز خدمات التنمية هو مشروع خاص ُيعنى  (CDS) كّلفت الشفافية الدولية مركز خدمات التنمية

 بالعمل التنموي يستخدم مناهج مبتكرة في حشد الدعم التقني والمالي لمبادرات التنمية في مصر والشرق األوسط.

ة واألطراف المشاركة المعنية بهذا المشروع، ونتقدم بالشكل على وجه تتقدم الشفافية الدولية بالشكر إلى جميع العاملين في مركز خدمات التنمي

 الخصوص إلى سارة عادل وليزا فان ديك ولينا العزام وعالء الشربيني.

في القاهرة. يتقدم كل  2012نوفمبر/تشرين الثاني  91أثناء إعداد هذا المشروع، عقد مركز خدمات التنمية مشاورات مع األطراف المعنية في 

ن مركز خدمات التنمية والشفافية الدولية بالشكر إلى محمد حماد ومحمد العجاتي ونميرة نجم وطارق علم الدين وعبد الواحد النبوي وعمر م

 شلقاني، على ما قدموا من آراء مهمة وبّناءة ومشاركة فعالة ضمن جهود إعداد التقرير.
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 الملخص التنفيذي
الحق  نينترى الشفافية الدولية أنه بما أن الفساد يحدث في السّر، فإن الحصول على المعلومات إذن أداة ال غنى عنها للتصدي له بفعالية. للمواط

في الحصول على المعلومات العمومية، ويعد القانون العام الناظم للحصول على المعلومات في جميع المجاالت أساسًا ضروريًا إلحقاق هذا 

ق حالحق. يحلل هذا التقرير مواد القوانين المصرية ويرى أنه في حين يضمن الدستور الحصول على المعلومات، فإنه في واقع األمر يعد هذا ال

قاصرًا في التشريعات المتوفرة. لم يكن هناك تشريع عام يخص الحق في الحصول على المعلومات في مصر وقت كتابة هذا التقرير، والقوانين 

 القائمة في قطاعات بعينها ال توفر مجااًل كافيًا لألفراد والمجتمع المدني للكشف عن الفساد والتصدي له.

من الدستور المصري الجديد الذي وّقعه  74سانيد القانونية للحصول على المعلومات في مصر. إن المادة القسم األول من التقرير يفحص األ

إيذانًا بتفعيله، تضمن الحق في الحصول على المعلومات )يبقى نفاذ الدستور موضع شك إثر  2192ديسمبر/كانون األول  22الرئيس مرسي في 

من المحكمة الدستورية العليا، يقضي بأن إجراءات انتخاب مجلس الشورى، الجهة التي صاغت  2191ُحكم صدر في الثاني من يونيو/حزيران 

الدستور، قد خرقت أحكام الدستور القائم(.
1

لكن ما زال هذا الحق بمثابة مطمح وحلم أكثر منه واقع، إذ كثيرًا ما يعامل المسؤولون المصريون  

اق السرية. في مارس/آذار نشرت وزارة العدل مسودة لمشروع قانون الحصول على المعلومات، المعلومات العمومية بصفتها مما يدخل في نط

 لكن وقت كتابة هذه السطور، كانت القوانين القائمة ال تسمح إال باطالع جزئي على المعلومات، وبطبيعتها مقتصرة المجال تحد من تطبيقها

القومي. وفي غياب تعريف قانوني محدد ودقيق لألمن القومي، تحتفظ الحكومة قوانين أخرى تحتوي على استثناءات، على أساس األمن 

والسلطات العامة بحق ما يمكن كشفه من معلومات، إن ُوجد.
2

 

لتي من بين القوانين الثالثة التي تحتوي على أحكام خاصة بالمعلومات، ال تفي أي منها بالمبادئ العشرة لالطالع الفعال على المعلومات، وا

تها منظمة غير حكومية رائدة ُتعنى بهذا الحق تحديدًا، وهي منظمة "أكسيس إنفو"،وضع
3

وتستخدمها الشفافية الدولية كأساس لتقييم قوانين  

 وليس مشروع قانون الحصول على المعلومات: –الحصول على المعلومات في هذا التقرير. هذه القوانين 

 تذكر بوضوح من له الحق في الحصول على المعلومات ال 

 ال تحدد أطرًا زمنية للرد على طلبات الحصول على المعلومات 

 ال تحدد في كل الحاالت عدم وجود رسوم لتوفير المعلومات 

 ال تطالب المسؤولين العموميين بتقديم مبررات لرفض الوفاء بطلبات الحصول على معلومات 

ستباقي عن المعلومات من ِقبل الهيئات العامة على صلة بهذه القوانين، فهو إجراء مقتصر وغير إلزامي في أغلب أما عملية الكشف اال

 الحاالت.

في القسم الثاني، يستطلع التقرير الحصول على المعلومات في قطاع الصحة. لكل مواطن مصري الحق المكفول في الرعاية الصحية، لكن 

في المائة من السكان، 74الل الهيئة العامة للتأمين الصحي ال يغطي إال التأمين الصحي المتوفر من خ
4

توصل قياس  2111وفي عام  

لمدركات الفساد إلى أن قطاع الصحة والمستشفيات العامة هما ثاني أكثر القطاعات فسادًا في مصر.
5

يرى التقرير أن الحصول على  

وإلى نظم تكنولوجيا معلومات وأرشفة فعالة، مما ُيصّعب من مراقبة تدفق الموارد المعلومات بمجال الصحة يفتقر إلى آليات لإلشراف، 

والمخصصات، حتى في الحاالت التي يسمح فيها القانون باالطالع على المعلومات. يعد الكشف االستباقي عن المعلومات من طرف السلطات 

 إلزاميًا.العمومية المعنية بالصحة مقتصرًا ويكون في األغلب طوعيًا وليس 

                                                 
]تمت  http://www.egypt.gov.eg/english/laws/download/Current_Constitution_20121225.pdf: 22، مادة 2102المحكمة الدستورية العليا المصرية  1 

 : 2102ديسمبر/كانون األول  22ية[: بيتر بومنت، الغارديان، [ )النص األصلي باللغة العربية(. المصدر ]باإلنجليز2102مايو/أيار  22الزيارة في 

Peter Beaumont, ‘Mohamed Morsi signs Egypt’s new constitution into law’, The Guardian, 26 December 2012, 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/26/mohamed-morsi-egypt-constitution-law 

 [: 2191يونيو/حزيران  91]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في  2191يونيو/حزيران  2[. وانظر: البي بي سي، 2191مايو/أيار  22]تمت الزيارة في 
]. BBC, ‘Egypt's Shura Council and constitution panel 'invalid’, BBC, 2 June 2013, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-
east-22745568 

 .2102أكتوبر/تشرين األول  22قاهرة، مقابلة أجراها شادي م. سالمة ولينا س. عزام، د. نميرة نجم، أستاذة علوم سياسية مساعدة زائرة بالجامعة األمريكية في ال  2
 [: 23، ص 2102مايو/أيار  22]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في تقرير أكسيس إنفو قبرص وتوصياته.   KAB and IKMEأكسيس إنفو أوروبا،   3

Access Info Europe, KAB and IKME, Access Info Cyprus Report & Recommendations (Madrid: Access Info, November 
2011), http://www.accessinfocyprus.eu/images/access-
info/final_report/Draft_Report_and_Recommendations_for_Consultation_24_Feb_2011_web.pdf 

 [: 01، ص 2102مايو/أيار  22]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في  2102 – 2101استراتيجية تعاون الدولة: مصر منظمة الصحة العالمية،   4

World Health Organization, Country Cooperation Strategy for Egypt 2010 – 2014 (Cairo: WHO 2010), 
http://applications.emro.who.int/docs/CCS_Egypt_2010_EN_14481.pdf  

 [: 21، ص 2102مايو/أيار  22مشروعات الدولية الخاصة ومركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في مركز ال  5

Centre for International Private Enterprise and Al Ahram Center for Political and Strategic Studies, Egyptian citizens’ 
perceptions of transparency and corruption: 2009 National Public Opinion Survey, (Cairo: Centre for International Private 
Enterprise 2010), http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-
docs/2009%20Egypt%20National%20Survey%20Report%20EN.pdf 

http://www.egypt.gov.eg/english/laws/download/Current_Constitution_20121225.pdf
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/26/mohamed-morsi-egypt-constitution-law
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22745568
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22745568
http://www.accessinfocyprus.eu/images/access-info/final_report/Draft_Report_and_Recommendations_for_Consultation_24_Feb_2011_web.pdf
http://www.accessinfocyprus.eu/images/access-info/final_report/Draft_Report_and_Recommendations_for_Consultation_24_Feb_2011_web.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/CCS_Egypt_2010_EN_14481.pdf
http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/2009%20Egypt%20National%20Survey%20Report%20EN.pdf
http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/2009%20Egypt%20National%20Survey%20Report%20EN.pdf


 3 

كان خطوة إيجابية في تأمين هذا الحق في مصر، لكن لكي  2192خلص التقرير إلى أن ضم الحق في الحصول على المعلومات إلى دستور 

يصبح له معنى حقيقي تحتاج مصر إلى قانون حصول على المعلومات جيد ونافذ بشكل فعال. كان مشروع قانون الحصول على المعلومات 

يفي ببعض وليس كل متطلبات مبادئ أكسيس إنفو العشرة  –ويحلله التقرير بدوره  – 2191رة العدل في مارس/آذار الصادر عن وزا

الخاصة بالحصول على المعلومات. يؤدي االلتباس في بعض مصطلحات القانون لفتح المجال أمام التطبيق التقييدي للقانون، كما أن 

 االستثناءات في القانون معممة للغاية.

 لمشهد اإلقليميا

بالتصديق على معيار أو أكثر من المعايير الدولية، التي ُتلزمها بكفالة الحق في الحصول  –باستثناء سلطنة عمان  –قامت جميع بلدان المنطقة 

على المعلومات.
6

إال أن كل من مصر والمغرب والسودان هي الدول الوحيدة التي ضّمت هذا الحق إلى دساتيرها 
7

األردن وتونسوفي كل من  
8
 

بأن قانون اليمن  - Access Infoواليمن فقط قوانين للوصول إلى المعلومات. في حين أقر مركز القانون والديمقراطية ومؤسسة أكسيس إنفو 

قوي وسليم، 2192الصادر في يوليو/تموز 
9

لحق.فإن قانون كل من األردن وتونس تعرضا لالنتقاد كونهما يضيقان للغاية من إتاحة هذا ا 
10

وقد  

تقدم المجتمع المدني ونواب برلمانيون بمشروعات قوانين إلى البرلمانات في كل من البحرين ومصر والكويت ولبنان والمغرب والعراق 

وفلسطين والسودان.
11

 

  

                                                 
هد الدولي س واليمن على العصدقت كل من الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا وتون  6

ريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. صدقت كل من الجزائر والبحرين واألردن ولبنان وليبيا وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وسو

 على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.
.  23مادة  2100يوليو/تموز  21مكرر،  4122الجريدة الرسمية عدد  10.00.0، عدد 2100بتنفيذ أحكام دستور . المغرب، ظهير شريف 23مصر: الدستور المصري، مادة   7

http://www.sgg.gov.ma/Historique_Bo_ar.aspx?id=762    لكل   (1): 11)النص األصلي بالعربية(. السودان مادة [ 2191مايو/أيار  91]تمت الزيارة في
 .مة، وذلك وفقًا لما يحدده القانونمواطن حق ال ُيقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسالمة واألخالق العا

 [ 2191مايو/أيار  22]تمت الزيارة في   embassy.de/INC%20of%20Sudan.pdf-http://www.sudan: 2114دستور جمهورية السودان االنتقالي لعام 
  

"تونس تصدر قرارًا بشأن الوصول إلى الوثائق ]الحكومية[" ]المصدر باإلنجليزية،  Freedominfo.org.  2102ليس من المقرر أن يبدأ نفاذ القانون التونسي قبل مايو/أيار   8
 : [2191مارس/آذار  94تمت الزيارة في 

(Freedominfo.org, ‘Tunisia Issues Decree on Access to Documents’ 11 July 2011, 
http://www.freedominfo.org/2011/07/tunesia-issues-decree-on-access-to-documents/) 

 
 [: 2102يونيو/حزيران  01باإلنجليزية، تمت الزيارة في  مركز القانون والديمقراطية، "اليمن ُيصدر أقوى قانون للوصول إلى المعلومات في العالم العربي". ]المصدر  9

Centre for Law and Democracy, Yemen Passes Strongest RTI Law in the Arab World, 10 June 2012, http://www.law-
democracy.org/live/yemen-passes-strongest-rti-law-in-the-arab-world/ 

 [: 2102مايو/أيار  22مبادرات محاربة الفساد الحكومي". ]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في  –بوابة محاربة الفساد "لمحة عن األردن   10

Business Anti-Corruption Portal, Jordan Country Profile - Public Anti-Corruption Initiatives, http://www.business-anti-
corruption.com/country-profiles/middle-east-north-africa/jordan/initiatives/public-anti-corruption-initiatives/ 

الحصول على المعلومات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: إطاللة على التطورات األخيرة في ، وسعيد المدهون، "2100يوليو/تموز  Freedominfo.org 00و    
 [:4 - 2ص ص  2102مايو/أيار  22]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في   األردن ولبنان والمغرب وتونس

Said Almadhoun, Access to information in the Middle East and North Africa Region: An overview of recent developments in 
Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia (Washington DC: World Bank Institute: 2012), 
http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicms/files/drupal-acquia/wbi/Almadhoun-ATI_in_MNA_Region_ENGLISH.pdf 

 [: 2102مايو/أيار  22". ]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في 2101المدهون، "حالة تشريعات حرية المعلومات في العالم العربي سعيد   11

Said Almadhoun, Status of Freedom of Information Legislation in the Arab World 2010, Open Society Justice Initiative, 6 
February 2010, 
http://www.right2info.org/resources/publications/Overview%20of%20FOI%20legislation%20in%20the%20Arab%20World%2
0-%20SA%20-%2002-06-2010.doc/view 

http://www.sgg.gov.ma/Historique_Bo_ar.aspx?id=762
http://www.sgg.gov.ma/Historique_Bo_ar.aspx?id=762
http://www.sudan-embassy.de/INC%20of%20Sudan.pdf
http://www.freedominfo.org/2011/07/tunesia-issues-decree-on-access-to-documents/
http://www.law-democracy.org/live/yemen-passes-strongest-rti-law-in-the-arab-world/
http://www.law-democracy.org/live/yemen-passes-strongest-rti-law-in-the-arab-world/
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/middle-east-north-africa/jordan/initiatives/public-anti-corruption-initiatives/
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/middle-east-north-africa/jordan/initiatives/public-anti-corruption-initiatives/
http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicms/files/drupal-acquia/wbi/Almadhoun-ATI_in_MNA_Region_ENGLISH.pdf
http://www.right2info.org/resources/publications/Overview%20of%20FOI%20legislation%20in%20the%20Arab%20World%20-%20SA%20-%2002-06-2010.doc/view
http://www.right2info.org/resources/publications/Overview%20of%20FOI%20legislation%20in%20the%20Arab%20World%20-%20SA%20-%2002-06-2010.doc/view
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 التوصيات
تحليل الوضع وبناء على مشاورات مع األطراف المعنية، تتقدم الشفافية الدولية بالتوصيات التالية من أجل تحسين حالة الحق في الحصول  بعد

 على المعلومات في مصر. هناك قائمة كاملة بالتوصيات في نهاية التقرير.

 التوصيات األساسية: 1الجدول 

 

 التوصيات األساسية

 الحكومة والبرلمان تفعيل قانون عام بشأن الحق في الحصول على المعلومات، يكون متسقًا مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى بما فيينبغي على 

 ذلك ما يتعلق بقالب طلب المعلومات والرسوم وأن تخضع االستثناءات المحدودة الختبارات الضرر والمصلحة العامة.

يستبعد القوانين المتعارضة مع قانون الحصول على المعلومات واالستثناءات المعممة على كشف المعلومات أو ضمان أن يكون ينبغي على البرلمان أن 

 لقانون الحصول على المعلومات السمو على هذه القوانين المتعارضة.

تشجيع المواطنين على استعمال الحق في الحصول على  يجب أن ُتنشئ الحكومة هيئة عامة مسؤولة عن الكشف االستباقي عن المعلومات العمومية، مع

 المعلومات، وتوفير اإلنصاف والتعويض في حال االمتناع عن كشف المعلومات المطلوبة.
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 عن التقرير
 الهدف

التقرير يحّلل الوضع القانوني الحالي للحق في الحصول على المعلومات العمومية من خالل المصادر الحكومية ومدى تنفيذ مقتضيات هذا  هذا

الوضع القانوني في قطاع الصحة. هدفه هو التعرف على مواطن الضعف في القوانين المصرية واقتراح توصيات لتعزيز الحق في الحصول 

 ُيعد تمرير وتنفيذ قانون حصول على المعلومات قوي وفعال خطوة أولى ملموسة على هذا المسار.على المعلومات. 

 منهج التقرير
ويناير/كانون  2192الباحثون مقابالت شخصية ومشاورات قانونية وراجعوا مصادر على صلة بالموضوع بين أكتوبر/تشرين األول  أجرى

. استخدموا المعايير الدولية الخاصة بالحصول على المعلومات كنقطة مرجعية. تفحص الباحثون بشكل أكثر تعمقًا قضايا الحصول 2191الثاني 

قطاع الصحة، نظرًا ألهمية هذا القطاع ونظرًا للحاالت الُمبلغ عنها مؤخرًا من سوء تخصيص الموارد في هذا القطاع. على المعلومات في 

في  2192نوفمبر/تشرين الثاني  91توصلوا إلى قائمة توصيات بالتشاور مع أطراف معنيين وناقشوا التقرير في اجتماع لألطراف المعنية في 

 99يعكس التقرير توصيات األطراف المعنية. جميع أسعار صرف العملة الواردة في التقرير هي بسعر الصرف في مقر مركز خدمات التنمية. 

.2191مارس/آذار 
12

 

 هيكل التقرير
 يوفر القسم األول من التقرير نظرة شاملة موجزة بالمبادئ الدولية األساسية بشأن الحصول على المعلومات. يفحص الجزء الثاني تطبيق هذه

مبادئ في عدد من القوانين المصرية المختارة، ومنها الدستور. وبعد ذلك تم قياس اإلطار القانوني إلى المبادئ العشرة إلحقاق الحق في ال

الحصول على المعلومات. القسم التالي يناقش تنفيذ هذا الحق في قطاع الصحة المصري، لُيظهر األثر الملموس للحصول على المعلومات على 

ناس. وأخيرًا، يختتم التقرير بملخص بنتائجه وتوصياته إلى مختلف الفاعلين في المجتمع من أجل ضمان الحصول على المعلومات في حياة ال

 مصر.

 حدود التقرير
مات أثناء ال يبحث التقرير من أوجه الحق في الحصول على المعلومات غير تلك المتعلقة بالفساد. وُحدد العمل بالتقرير نفسه بما توفر من معلو

إعداده. نتيجة للقيود على الحصول على المعلومات في مصر، فإن جزءًا كبيرًا من محتوى التقرير هو نتاج مقابالت ومناقشات مع خبراء 

 قانونيين ومحليين سياسيين وأكاديميين وناشطين بالمجتمع المدني المصري.

 التعريفات
 المعلومات

جميع السجالت التي تحتفظ بها هيئة عاّمة، بغض النظر عن الصورة المخزنة بها المعلومات أو مصدرها )من إنتاج هذه الهيئة العامة أم  هي

 13هيئة أخرى( أو تاريخ اإلنتاج. يجب أن تخضع السجالت السرّية لنفس االختبار الخاص بالسجالت األخرى.

 الهيئة الحكومية 

نوع الخدمة المقدمة وليس على المسمى الرسمي. يمكن أن يشمل المصطلح جميع أفرع ومستويات الحكومة بما في ذلك  يركز المصطلح على

الحكومة المحلية والهيئات المنتخبة والهيئات التي تعمل بموجب صالحيات من واقع تشريع، والشركات والصناعات التي تم تأميمها وشركات 

ابعة إلدارات حكومية، والهيئات القضائية والهيئات الخاصة )القطاع الخاص( التي تضطلع بمهام حكومية )مثل القطاع العام والهيئات غير الت

صيانة الطرق أو تشغيل خطوط القطارات(. هيئات القطاع الخاص نفسها يجب أن تخضع بدورها لنطاق المصطلح إذا كانت لديها معلومات 

مصالح عامة أساسية للضرر، مثل المعلومات البيئية والصحية. يمكن أيضًا أن تخضع  ُيرجح أن يؤدي كشفها إلى تقليص خطر تعريض

لنظم الحق في الحصول على المعلومات. inter-governmentalحكومية -المنظمات البين
14

 

 المبادئ العشرة

" وهي – Access Infoظمة "أكسيس إنفو تجسد المبادئ العشرة المعايير الدولية الخاصة بالحق في الحصول على المعلومات وقد أعّدتها من

بالتشاور مع الخبراء الدوليين. ُتعنى  - 15منظمة معنية بحقوق اإلنسان، تكرس نشاطها لتعزيز وحماية الحق في الحصول على المعلومات

اقية المنظمة وُيعنى الخبراء بالمعايير الدولية، والدراسات المقارنة الخاصة بقوانين الحصول على المعلومات في الدول األوروبية وفي االتف

 16األوروبية بشأن الحصول على الوثائق الرسمية.

                                                 
 www.oanda.comسعر الصرف من:  12 

 [: 2- 2ص ص  2102مايو/أيار  22"حق الجمهور في المعرفة: مبادئ تشريعات حرية المعلومات". ]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في  01منظمة المادة   13

Article 19, The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation, June 1999 
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf 

 .2ر نفسه، ص المصد  14
 [2102مارس/آذار  8]تمت الزيارة في  info.org/-http://www.accessإنفو:  –أكسيس  15 

 : 22، ص 2100إنفو،  –أكسيس   16

http://www.oanda.com/
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf
http://www.access-info.org/
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 االستثناءات

حق في الحصول على المعلومات على سبيل الحصر بشكل جامع في قانون الحصول على المعلومات، يجب أن ُتذكر االستثناءات على ال

 17وتخضع هذه االستثناءات لمعيار ثالثي هو الهدف المشروع واختبار الضرر واختبار المصلحة العامة.

 الهدف المشروع 

لكشف عن المعلومات. يجب أن تكون صياغة يجب أن ينص القانون على قائمة كاملة باألهداف المشروعة التي تبرر عدم ا

االستثناءات في القانون محددة وتستند إلى محتوى المعلومات، ال القالب الذي تتخذه، ويجب أن تكون محددة بفترة زمنية واضحة 

 18في الحاالت التي تستلزم ذلك.

 اختبار الضرر 

اعية لحجب المعلومة أن ُتظهر أن كشفها سيؤدي إلى ضرر عندما تكون المعلومة ضمن الهدف المشروع، فعلى الهيئة العامة الس

 19كبير بالهدف المشروع.

 اختبار المصلحة العامة 

حتى عندما يؤدي كشف المعلومة إلى ضرر كبير بالهدف المشروع، فالبد من قياس المعلومة إلى المصلحة العامة التي يؤدي إليها 

 20حة عن كفة الضرر؛ يجب إتاحة الكشف عن المعلومة.كشف المعلومة، وإذا كانت كفة المصلحة العامة راج

 كشف المعلومات االستباقي 

إلى قبول وتنفيذ طلبات المعلومات، يجب أن تنشر الهيئات العامة وتوزع على نطاق واسع الوثائق ذات الصلة بتحقيق المصلحة  باإلضافة

لى الهيئة العامة، وأال تستند القيود على نشر هذه الوثائق إال على حدود معقولة بناء على معيارّي الموارد والسعة. تعتمد المعلومات المنشورة ع

المعنية في كل حالة من الحاالت، لكن يجب أن تنص القوانين على التزام عام بالنشر والبد أن تحدد الفئات األساسية للمعلومات التي العامة 

ومعلومات بناء على الطلبات، والشكاوى وغيرها من التصرفات المباشرة،  operationalيجب نشرها. يجب أن تشمل: معلومات تشغيلية 

إزاء مدخالت الحكومة في مختلف العمليات، ونوع وشكل المعلومات التي تحتفظ بها الهيئة العامة، والمحتوى واألسباب  والتوجيه واإلرشاد

 21والخلفية الخاصة بأي قرار أو سياسة من السياسات تؤثر على الجمهور.

 

 

                                                                                                                                                     
Access Info, The Right of Access to Information in Cyprus: Open Cyprus Project, 21 November 2011, 
http://www.accessinfocyprus.eu/images/access-
info/final_report/Draft_Report_and_Recommendations_for_Consultation_24_Feb_2011_web.pdf 

 .4، ص 0111، 01منظمة المادة   17
 .2المصدر نفسه، ص   18
 المصدر نفسه.  19
 المصدر نفسه.  20
 . 2 – 2المصدر نفسه، ص ص   21

http://www.accessinfocyprus.eu/images/access-info/final_report/Draft_Report_and_Recommendations_for_Consultation_24_Feb_2011_web.pdf
http://www.accessinfocyprus.eu/images/access-info/final_report/Draft_Report_and_Recommendations_for_Consultation_24_Feb_2011_web.pdf
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 الحصول على المعلومات
عتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية ا"

 22".وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

باإلضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فقد تم إدراج الحق في الحصول على المعلومات في مواثيق حقوق اإلنسان الكبرى، ومنها 

( 0) 22والمادة  24من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 1والمادة  23الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،في العهد  01المادة 

 التي تنص على: 25من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان،

ها ونقلها إلى اآلخرين بأي يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء األنباء واألفكار وتلقي"

 ".وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية

وهي  –لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة  2100من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذكرت عام  01توضيحًا وتفسيرًا للمادة 

أن الحق في الحصول على المعلومات التي تكون بحوزة الهيئات العامة  –الجهة المنوطة بتوفير تفسيرات ُملزمة لمعاني ومقاصد تطبيق العهد 

تبذل كل الجهود لضمان الحصول على يتطلب أن تقوم الدول األطراف بصورة استباقية بإتاحة المعلومات الحكومية ذات األهمية العامة، وأن 

( )مثل قانون الحصول على المعلوماتصدر اإلجراءات الضرورية هذه المعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية. كما ينبغي لها أن ت

والتعامل مع طلبات المعلومات ضمن فترات زمنية معقولة، وتضمن أال تشكل الرسوم عائقًا يعرقل بشكل غير معقول الحصول على 

 26المعلومات، وأن تكفل أسباب الرفض وتوفر الترتيبات الالزمة للطعن على الرفض.

تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد اتخاذ إجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، مثل تبني وتيسير إجراءات من مطلوب بموجب ا

،أجل السماح للجمهور بالحصول على المعلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها ونشر المعلومات
27
 

اقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا دعم المشاركة النشطة من األفراد والجماعات، وقد يشمل ذلك تعزيز الشفافية وضمان كما ورد في اتف

تيسر حصول الناس فعليًا على المعلومات.
28
يعتبر الحصول على المعلومات من ركائز الحوكمة الديمقراطية: 

29
 

ار بأن المعلومات في حوزة السلطات العمومية ُتعد موردًا عامًا قّيمًا وأن اطالع الجمهور "يعد الحصول على المعلومات مرتكزًا إلى اإلقر

على هذه المعلومات يدعم كفالة قدر أكبر من الشفافية والمحاسبة للسلطات العمومية، وأن هذه المعلومات ضرورية ال غنى عنها في سياق 

عروفة أيضًا بتشريعات الحصول على المعلومات، هو أن تصبح الحكومة أكثر . والغرض من هذه اإلجراءات المالديمقراطيةالعملية 

 انفتاحًا وقابلية للمحاسبة أمام شعبها. في النظم التي تتحول إلى الديمقراطية تعد القوانين التي تفعل الحق في الحصول على المعلومات

 30يحكمها الشعب وإلى الشعب". جزءًا من عملية التحول من دولة ذات حكومية سلطوية منغلقة إلى دولة

ترى الشفافية الدولية أن التنفيذ الفعال لقانون الحصول على المعلومات ضرورة ال غنى عنها من أجل التصدي للفساد. المعلومات ضرورية 

ومن الجائز أال تتوفر  التخاذ قرارات مستنيرة. المعلومات أيضًا قوة. عندما ال تكون المعلومات متوفرة بشكل حر يمكن أن ينتعش الفساد،

الحقوق األساسية. يمكن أن يختبئ الفساد وراء حجب السرية. وربما يطلب أولئك الذين لديهم امتياز االطالع على المعلومات رشاوى من 

م معلومات أخرين يسعون للحصول على المعلومات التي بحوزتهم. ويمكن حرمان الناس من خدمات الصحة والتعليم األساسية إن لم تكن لديه

عن حقوقهم. يمكن أن تخفي الحكومات تصرفاتها من خالل السيطرة على اإلعالم أو فرض الرقابة عليه، ومن خالل منع إمكانية اإلبالغ عن 

 31المعلومات األساسية التي تصب في الصالح العام.

                                                 
 . 01، مادة 0121اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   22
"، الشفافية الدولية "الحق ونقلها إلى آخرين... التماس مختلف ضروب المعلومات... لكل إنسان حق في( "2) 01، مادة 0122 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  23

 في الحصول على المعلومات".
 ( "من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات".0) 1، مادة 0180الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب   24
 .22، مادة 2112وق اإلنسان الميثاق العربي لحق  25
 .2100عام    CCPR/GC/34، 01على المادة  22لجنة حقوق اإلنسان، تعليق عام رقم   26
ز أن تشتمل هذه "... تتخذ كل دولة طرف... ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية... وتجو 01، مادة 2112اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن األمم المتحدة   27

اشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، التدابير... )أ( اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول عند االقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية و

 لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية".وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيالء المراعاة الواجبة 
"تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة... لتشجيع أفراد وجماعات ال ينتمون إلى القطاع العام... وينبغي تدعيم هذه  02اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن األمم المتحدة، مادة   28

 [: 2102مايو/أيار  22معلومات". الشفافية الدولية، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ]تمت الزيارة في المشاركة بتدابير مثل... )ب( ضمان تيسر حصول الناس فعليًا على ال

Transparency International, United Nations Convention Against Corruption, 
http://archive.transparency.org/global_priorities/other_thematic_issues/access_information/conventions/uncac  

 . ]المصدر باإلنجليزية[: 4( ص 2112ستخدام الحق في الحصول على المعلومات كأداة من أدوات محاربة الفساد" )برلين: الشفافية الدولية الشفافية الدولية، "ا  29

Transparency International, Using the Right to Information as an Anti-Corruption Tool, (Berlin: Transparency International, 
2006) 

 المصدر نفسه.  30

 [. 2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في  http://www.transparency.org/topic/detail/accesstoinformationالشفافية الدولية "الحصول على المعلومات":  31 

http://archive.transparency.org/global_priorities/other_thematic_issues/access_information/conventions/uncac
http://www.transparency.org/topic/detail/accesstoinformation
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حال الحرمان من الحق في المعرفة، يصبح من الصعب على الجمهور محاسبة صانعي القرارات أو المؤسسات العمومية على  في

 تصرفاتهم/تصرفاتها أو التوصل إلى اختيارات انتخابية مستنيرة. ودون توفر المعلومات العامة تصبح ثقافة تمكين المواطن بإعالمه بحقوقه

 32مسألة صعبة التصور.

الماضية، لكن لم يكن مدى تنفيذها  94دولة أصدرت تشريعات بشأن الحصول على المعلومات على مدار السنوات الـ  11أكثر من  هناك

واحدًا في كل الحاالت. تشدد مواثيق محاربة الفساد العالمية على قيمة الحصول على المعلومات وقد أصبح أمام الحكومات مصادر سليمة 

 33مجهود، يمكنها االستعانة بها من أجل ضمان كفالة الحق في المعرفة لشعوبها. جاهزة ال تبذل معها أي

 

                                                 
 المصدر نفسه.  32
 المصدر نفسه.  33
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 حق الحصول على المعلومات في مصر
حق الحصول على  يستعرض هذا القسم حق الحصول على المعلومات في مصر من خالل فحص الدستور والتشريعات ذات الصلة. أصبح

ات، ويحتوي المعلومات اآلن ُمضمنًا في الدستور، غير أن القوانين القائمة التي حللها الباحثون ال توفر إال قدرًا ضئياًل من الحصول على المعلوم

 كفالة هذا الحق. مشروع قانون الحصول على المعلومات على مواطن ضعف. مطلوب قانون قوي ُينفذ بفعالية للحصول على المعلومات من أجل

 الدستور
واإلعالن الدستوري الصادر عام  9149على ذكر الحق في الحصول على المعلومات للمرة األولى. لم يكن في دستور  2192أتى دستور 

 34إال عناصر ضئيلة من هذا الحق. 2199

 على أن:  2192من دستور  74تنص المادة 

 

والوثائق، واإلفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس الحصول على المعلومات والبيانات واإلحصاءات 

 . يخرين، وال يتعارض مع األمن القومحرمة الحياة الخاصة، وحقوق اآل

القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب  وينظم

.على هذا الرفض من مساءلة
35

 

 هناك عدة مواد أخرى على اتصال بهذا الحق:

  هما عند شغل العضوية ومع بداية تطالب أعضاء مجلسي الشورى والنواب تقديم تقارير ذمة مالية إلى مجلس كل من 11المادة

 ونهاية كل عام. 

  تطالب الرئيس بالكشف لمجلس النواب عن ذمته المالية مع بدء وانتهاء مدته وبشكل سنوي. 911المادة 

  تطالب الوزراء بالكشف عن ذممهم المالية لمجلس النواب في بدء وانتهاء مددهم وسنويًا. 941المادة 

  بالرد على طلبات المعلومات الواردة من مجلس النواب في القضايا العامة المهمة العاجلة. ُتلزم الحكومة 927المادة 

                                                 
للصحفيين حق الحصول على األنباء والمعلومات طبقا لألوضاع التي يحددها تنص على حق حصول الصحفيين على المعلومات: " 201كانت المادة  0130بموجب دستور   34

حرية الرأي مكفولة، خالل حرية التعبير، إذ ورد في المادة أن: " تضم بشكل غير مباشر الحق في المعلومات، من 23". المادة وال سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. القانون

". هناك مواد أخرى في الدستور تتناول بعض عناصر الحق في ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم  28حقوق المرافقة لهذا الحق، لكن في مجاالت متباعدة ال صلة بينها. تضمن المادة الحصول على المعلومات من خالل ضمان ال
ما لم تقرر المحكمة خالف  على أن تعقد جلسات المحاكم عالنية، 021على حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني والثقافي، وتنص المادة  21في حدود القانون، وتنص المادة 

التي تطالب  008منها المادة ذلك ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية. هناك مجموعة مواد أخرى في الدستور على صلة بالحصول على المعلومات، تخص البرلمان والحكومة، 

تطالب بأن ُيقدم لمجلس الشعب مشروع ميزانية الدولة ثالثة أشهر على  004سنة المالية. والمادة بتقديم الميزانية النهائية للدولة إلى مجلس الشعب خالل العام التالي على انتهاء ال
، فإن الحق في الحصول 2100ري لعام األقل قبل بداية السنة المالية، وكذا تقديم التقرير السنوي والمالحظات الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات. بموجب اإلعالن الدستو

التي كانت توفر شيئًا من الحق في الحصول  0130)حرية الصحافة( فإن كل المواد األخرى في دستور  28)حرية الرأي( ومادة  23ومات غير مذكور، باستثناء مادة على المعل

 على المعلومات، قد استبعدت.
 .23، مادة 2102الدستور المصري   35
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 الحصول على المعلوماتقانون 
قامت المجموعة المتحدة 2111. في عام الحصول على المعلوماتوقت كتابة هذه السطور لم يكن هناك وجود في مصر لقانون 

36
 

ض هذا المقترحري حقوق اإلنسان، بصياغة مسودة قانون ونظموا مؤتمرًا لعللمحامين والباحثين القانونيين ومدافع
37

. لكن الحكومة لم تتبن 

 هذه المسودة.

بتحضير مشروع قانون للحصول  –رئيس مركز القانون والديمقراطية واالستشاري بالبنك الدولي  –قام توبي ميندل  2192في مايو/أيار 

وتكنولوجيا المعلومات بتعديله على المعلومات. قامت وزارة االتصاالت
38

اإلعالم والعدل ونقابة الصحفيين  ةبعد مشاورات مع وزار 

التابع لمجلس الوزراء. اتمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارباإلضافة إلى
39

رفعت الحكومة مشروع القانون للتشاور مع المجتمع  

المدني
40
.2192قبل أن يصدر حكم المحكمة بحّل البرلمان في يونيو/حزيران  

41
 

الحصول على طّورت وزارة العدل عددًا من مسودات القوانين بشأن حق  2191ويناير/كانون الثاني  2192بين يونيو/حزيران 

.المعلومات
42

مات وقام بتوزيعها على سفارات دول أعلن وزير العدل عن المسودة النهائية لقانون تداول المعلو 2191في مارس/آذار  

االتحاد األوروبي لالطالع على آرائها في المشروع.
43

 

من الهيئات الحكومية والهيئات غير الحكومية والكيانات الخاصة الخاضعة  الحصول على المعلومات 2191تغطي مسودة مارس/آذار 

 سبل طلب المعلومات والرد على هذه الطلبات، وكذلك يقضي (. يعرض تفصياًل7لقدر ما من السيطرة أو اإلشراف الحكوميين )مادة 

( ويطالب الكيانات التي يغطيها القانون 97بإنشاء المجلس القومي للمعلومات المسؤول عن تعزيز الشفافية ومراقبة تنفيذ القانون )مادة 

 ي تحليل مشروع القانون هذا أدناه.(. يجر91بتعيين مفوضين للمعلومات يستقبلون طلبات المعلومات ويردون عليها )مادة 

  

                                                 
قانونية ومالية واقتصادية وصناعية وتجارية واجتماعية واستراتيجية متكاملة للمؤسسات وممارسين القانون في شتى المجموعة المتحدة هي مكتب محاماة يوفر خدمات مشورة   36

  [2102مايو/ايار  22]تمت الزيارة في  law.com-http://www.ugأنحاء العالم:  
: 2118أغسطس/آب  00األهرام، ت"، جمال فاضل، "قانون حرية وتداول المعلوما  37

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=212098&eid=186  [2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في 

]تمت  http://www.almasryalyoum.com/node/825716: 2102مايو/أيار  8المصري اليوم، يسري الهواري، "المصري اليوم تنشر قانون إتاحة المعلومات"،  38 

 [2102مايو/أيار  22الزيارة في 
 السابق.  39
 2102مايو/أيار  01، المصري اليومصاالت تتحاور مع البرلمان حول مشروع قانون إتاحة المعلومات"، يسري الهواري، "االت  40

http://www.almasryalyoum.com/node/830436  [2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في 
 [: 2102مايو/أيار  22ير، أندرو روش، رويترز ]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في مروة عوض، عمر فهمي، إدموند بل  41

Marwa Awad, Omar Fahmy, Edmund Blair, and Andrew Roche, ‘Egypt's military ruler orders parliament dissolved’, Reuters, 
16 June 2012, http://www.reuters.com/article/2012/06/16/us-egypt-election-parliament-idUSBRE85F0L520120616 

األمانة العامة على نسخة. إبراهيم قاسم "ننشر نص مسودة قانون حرية تداول  –، حصلت الشفافية الدولية 2102 شملت مشروع قانون إتاحة المعلومات، نوفمبر/تشرين الثاني  42

 22]تمت الزيارة في  ews.asp?NewsID=939963http://www.youm7.com/N 2102فبراير/شباط  01اليوم السابع، مارس"،  1المعلومات قبل اإلعالن عنها في 

 [2102مايو/أيار 
 2102مارس/آذار  3الفجر، الفجر، "ننشر المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات التي أعدتها وزارة العدل"،   43

http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=297581&secid=1&vid=2#.UUMMuRcqZ8G  [.2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في 

http://www.ug-law.com/
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=212098&eid=186
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=212098&eid=186
http://www.almasryalyoum.com/node/825716
http://www.almasryalyoum.com/node/830436
http://www.almasryalyoum.com/node/830436
http://www.reuters.com/article/2012/06/16/us-egypt-election-parliament-idUSBRE85F0L520120616
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=939963
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=297581&secid=1&vid=2#.UUMMuRcqZ8G
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=297581&secid=1&vid=2#.UUMMuRcqZ8G
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 قوانين أخرى ذات صلة

 قوانين تيّسر الحصول على المعلومات:: 2جدول 

 مجاله القانون

قانون البنك المركزي والجهاز 

 2111لسنة  1المصرفي والنقد، رقم 

البد من نشر البيانات المالية الصادرة عن البنك المركزي بشكل ربع سنوي في صحيفتين  41المادة  بموجب

يوميتين على األقل.
44

 

 9114لسنة  14قانون رقم 

من هذا القانون، مطلوب من الشركات إصدار ملخصات متكاملة لتقاريرها المقرر إعدادها منتصف  2في المادة 

لية السنوية في صحيفتين يوميتين على األقل ذات توزيع واسع النطاق، واحدة منهما باللغة العام، ونشر بياناتها الما

العربية.
45

 

في شأن  9111لسنة  11قانون 

 المناقصات والمزايدات

من هذا القانون بتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة كمبادئ حاكمة للمناقصات العامة، سواء  2المادة  تطالب

داخليًا )داخل مصر( أو خارجيًا )خارج مصر(. وبناء عليه فإن الهيئة العامة التي تعقد المناقصة البد أن تنشر 

تشار.إعالنها في صحف يومية أو في أي شكل إعالمي آخر واسع االن
46

 

 9117لسنة  7قانون البيئة رقم 
من هذا القانون، يلتزم جهاز شؤون البيئة بـ "إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلى  4بموجب المادة 

رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء" وتودع نسخة من التقرير في مجلس الشعب".
47

 

بشأن إنشاء  9147لسنة  142قانون 

 خية القومية بتعديالتهدار الوثائق التاري

تم إنشاءه في االصل لحفظ الوثائق الخاصة بالتاريخ المصري،
48
اتسع مجال القانون ليمتد  9141ثم في عام  

 إلى تنظيم حفظ ونشر واستخدام وثائق الدولة الرسمية.

  مشروعات القوانين الخاصة بتيسير الحصول على المعلومات: 3الجدول 

 مجاله القانون

قانون دار الوثائق القومية  مشروع

 الجديد

 –ومنها وزارتي الدفاع والخارجية  –يطالب مؤسسات الدولة  2192هذا المشروع الذي تمت صياغته في عام 

بإيداع المعلومات في دار الوثائق القومية.
49

 

لسنة  91مسودة تعديالت القانون رقم 

 بشأن تنظيم االتصاالت 2111

هذه المسودة
50
قيودًا على حق الحكومة في تقييد وحجب نظم االتصاالت في الحاالت التي يحكمها قانون  تفرض 

 .9121لسنة  14التعبئة العامة رقم 

  

                                                 
 [: 2102مايو/أيار  22]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في  2112 – 2112المقصلة والحفرة، حرية التعبير في مصر نجاد البرعي،   44

Negad El Borai, The guillotine and the pit, freedom of expression in Egypt 2003-2004 (Cairo: The United Group, 2004), 
http://www.ug-law.com/downloads/the-guillotine-and-the-pit-en.pdf [ 

 ق.الساب  45
 .2في شأن المناقصات والمزايدات، مكتبة مجلس الشعب المصري، مادة  0118لسنة  81قانون رقم   46

 [. 2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في  http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/law4.asp 2111لسنة  1، معدل بقانون رقم 0112لسنة  2قانون البيئة، رقم  47 

 http://right2know.afteegypt.org/index.php?newsid=36بشأن إنشاء دار الوثائق التاريخية القومية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير  0142لسنة  242قانون  48 

 2[، المادة 2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في 
 [: 2102مايو/أيار  22إيجيبت إنديبندنت ]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في   49

Egypt Independent, ‘Culture Minister: New draft law on national archives submitted to government’, Egypt Independent, 9 
October 2012, http://www.egyptindependent.com/news/culture-minister-new-draft-law-national-archives-submitted-
government 

 2100أغسطس/آب  01المصري اليوم، يوم تنشر مسودة تعديل قانون االتصاالت"، محمد مجاهد، "المصري ال  50

www.almasryalyoum.com/node/487874//http:  [2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في 

http://www.ug-law.com/downloads/the-guillotine-and-the-pit-en.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/law4.asp
http://right2know.afteegypt.org/index.php?newsid=36
http://www.egyptindependent.com/news/culture-minister-new-draft-law-national-archives-submitted-government
http://www.egyptindependent.com/news/culture-minister-new-draft-law-national-archives-submitted-government
http://www.almasryalyoum.com/node/487874
http://www.almasryalyoum.com/node/487874
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 القوانين المقيدة للحصول على المعلومات: 4جدول 

 مجاله القانون

في شأن  9121لسنة  14قانون رقم 

 اإلحصاء والتعداد

بأي إحصاء أو تعداد )سرية( وال يجوز إطالع من هذا القانون فإن البيانات الفردية التي تتعلق  1بموجب المادة 

أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة
51
عليها أو إبالغه شيئا منها كما ال يجوز استخدامها لغير األغراض اإلحصائية  

ذوي الشأن أو نشر ما يتعلق منها باألفراد إال بمقتضى إذن مكتوب من
.52 

استغالل أي بيان إحصائي  ليست "البيانات الفردية" ُمعرفة في القانون. فضاًل عن ذلك، فهو يطالب بعدم جواز

.كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر وال اتخاذه دليال في جريمة أو أساسا ألي عمل قانوني
53 

 هذا القانون مخصص لحماية الحق في الخصوصية.

 14بتعديل قانون رقم  92قانون رقم 

بشأن التعبئة العامة  9121لسنة 

(9111) 

 4111دوالرًا( وال تزيد عن  121جنيه ) 2411عقوبة بالحبس و/أو غرامة ال تقل عن  14تفرض المادة 

تشمل التعبئة العامة وضع  54دوالرًا( على من يكشف معلومات أو بيانات تخص التعبئة العامة. 411جنيه )

 دولة بالكامل في حالة من التأهب للتصدي لموقف طارئ على سبيل المثال حرب أو كارثة طبيعية.ال

في  9127لسنة  2194قرار رقم 

شأن إنشاء وتنظيم الجهاز 

 المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

أو القطاع العام أو ال يجوز ألية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أنه  91ورد في المادة 

القطاع الخاص بنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو اإلعالم أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات 

هذا القانون يحد كثيرًا من قدرة  .إحصائية إال من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

اإلحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز المركزي للتعبئة الفرد على الحصول على المعلومات بما أن 

 55.العامة واإلحصاء فال يجوز نشرها إال بموافقة الجهاز

بشأن  9141لسنة  74قانون رقم 

 نظام العاملين المدنيين بالدولة

 بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق( على العامل بالدولة أن يفضي 1-4) 44تحظر المادة 

. كما ُيحظر الصحف أو في غير ذلك من طرق النشر إال إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص

على العامل المدني بالدولة كشف أية معلومات اطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب 

 56تعليمات تقضي بذلك.

لسنة  191قرار رئاسي رقم 

 97قم المعدل بقانون ر 9142

 9124لسنة 

يشمل هذا المعلومات التي سبق نشرها  57يحظر هذا القانون نشر أية معلومات عن القوات المسلحة المصرية.

الذي حظر إعادة نشر معلومات وأعطى المحكمة سلطة  4/9111بالفعل، كما ورد في حكم المحكمة العسكرية 

 تقديرية في تقرير سرية المعلومات من عدمها.

                                                 
 [. 2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في  http://old.qadaya.net/node/1736في شأن اإلحصاء والتعداد، مكتبة حقوق اإلنسان العامة  0121لسنة  24رقم  قانون 51 

 السابق.  52
 السابق.  53
 24)القاهرة: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تداول المعلومات في مصر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  أزمات إنتاج وإتاحةمؤسسة حرية الفكر والتعبير،   54

 [. 2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في  /afteegypt.html-588http://www.afteegypt.org/right_to_know/2012/03/25( 2102مارس/آذار 
 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 0122لسنة  2104قانون رقم   55
( 2101، )القاهرة: مؤسسة حرية الفكر والتعبيردراسة قانونية مقارنة ]حول[ حرية تداول المعلومات مؤسسة حرية الفكر والتعبير،   56

afteegypt.html-http://www.afteegypt.org/right_to_know/2011/08/14/358  [2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في 

http://www.ug- 0123لسنة  02والمعدل بالقانون رقم  0142لسنة  202قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم المجموعة المتحدة،  57 
-no-law-by-amended-3131956-no-decree-law.com/index.php?option=com_content&view=article&id=424%3Apresidential

laws&Itemid=89&lang=ar-&catid=64%3Amedia-141967   [2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في 

http://old.qadaya.net/node/1736
http://www.afteegypt.org/right_to_know/2012/03/25/588-afteegypt.html
http://www.afteegypt.org/right_to_know/2011/08/14/358-afteegypt.html
http://www.afteegypt.org/right_to_know/2011/08/14/358-afteegypt.html
http://www.ug-law.com/index.php?option=com_content&view=article&id=424%3Apresidential-decree-no-3131956-amended-by-law-no-141967-&catid=64%3Amedia-laws&Itemid=89&lang=ar
http://www.ug-law.com/index.php?option=com_content&view=article&id=424%3Apresidential-decree-no-3131956-amended-by-law-no-141967-&catid=64%3Amedia-laws&Itemid=89&lang=ar
http://www.ug-law.com/index.php?option=com_content&view=article&id=424%3Apresidential-decree-no-3131956-amended-by-law-no-141967-&catid=64%3Amedia-laws&Itemid=89&lang=ar
http://www.ug-law.com/index.php?option=com_content&view=article&id=424%3Apresidential-decree-no-3131956-amended-by-law-no-141967-&catid=64%3Amedia-laws&Itemid=89&lang=ar
http://www.ug-law.com/index.php?option=com_content&view=article&id=424%3Apresidential-decree-no-3131956-amended-by-law-no-141967-&catid=64%3Amedia-laws&Itemid=89&lang=ar
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 9149لسنة  911رقم القانون 

لسنة  9والمعدل بقانون رقم 

9111 

 58ُيحظر نشر أية معلومات على صلة بالمخابرات العامة المصرية بموجب هذا القانون.

 9112لسنة  12قانون رقم 

 الخاص بتنظيم الصحافة

طن الصحفيين من الحصول على المعلومات من واقع األمن القومي والدفاع عن الو 91و 1تمنع المواد 

و"مصالحه العليا" وحين تكون المعلومات مصنفة كونها سرية بموجب قانون. معايير تصنيف المعلومات سرية 

 59ليست واردة في القانون.

بشأن  9141لسنة  742رقم  قرار

المحافظة على الوثائق الرسمية 

للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها 

 929الصادر بموجب قانون رقم 

بشأن حظر استعمال  9144لسنة 

 ونشر الوثائق الرسمية

لك بموجب هذا القرار فال يجوز نشر أو إذاعة أو تداول الوثائق والمستندات الخاصة بالدولة أو مراسالتها، ت

المتصلة باألمن القومي و"مصالحها العليا". يتجاوز هذا الحظر الحد الضروري الضطالع الدولة بمهامها، ألنه 

ال توجد معايير محددة لفرض السرية على المعلومات الخاصة باألمن القومي أو المصالح العليا للدولة، ومن ثم 

ية في تقرير ما يدخل في نطاق السرية من ما يمكن اعتباره سري منها. لكل مسؤول حكومي سلطة تقدير

 عامًا. 41معلومات لتبقى غير مكشوف عنها لمدة تصل إلى 

 

  

                                                 
 .2101مؤسسة حرية الفكر والتعبير،   58
 السابق.  59
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 تحليل قانوني للحصول على المعلومات

مبادئ الحصول على المعلومات العشرة التالية
60

وهي منظمة حقوق إنسان تكرس جهودها لتعزيز وحماية  –إنفو -من إعداد مؤسسة أكسيس 

بالتشاور مع خبراء دوليين، هي مبادئ تستند إلى المعايير الدولية ودراسات مقارنة عن قوانين الحصول  -الحق في الحصول على المعلومات

على المعلومات في الدول األوروبية وفي االتفاقية األوروبية للحصول على الوثائق الرسمية.
61

 

 المبادئ: 5الجدول 

62مبادئ الحصول على المعلومات
 

 . لكل فرد الحق دون تمييز في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات العمومية.9

 .شفويًااإللكتروني أو الفاكس أو ُتسلم باليد، أو ُتطَرح األسئلة  . البد أن تكون عملية تقديم الطلبات بسيطة ومجانية. يمكن إرسال الطلبات بالبريد أو البريد2

 . ال  داعي إلى تبرير الحاجة إلى المعلومات أو ما سيتم استخدامها فيه.1

 بمساعدة مقدمي الطلبات في تحضير الطلب أو التعرف على الجهة العامة التي ُيرسل الطلب إليها. . على المسؤولين العموميين اإللتزام7

 يوم عمل. 94. البد أن تكون الردود سريعة في موعد أقصاه 4

 . يمكن الحصول على المعلومات في نسخة ورقية أو إلكترونيًا ويمكن االطالع على أصول المستندات.2

أصول المستندات مجاني دائمًا. الرسوم الوحيدة التي يمكن فرضها هي رسوم النسخ أو نسخ مواد على قرص مدمج )سي دي أو دي في . االطالع على 4

 دي( أو في أي قالب آخر.

 االستثناءات.. يجب أن تكون جميع المعلومات من حيث المبدأ قابلة للحصول عليها، مع وجود استثناءات محدودة. يجب تبرير أي رفض من واقع 1

 . يجب أن ُيتاح لكل فرد الحق في الطعن على الرفض أو الصمت اإلداري إزاء الطلب بالمعلومات أمام جهة مستقلة وأمام المحكمة.1

 . يجب أن توفر المؤسسات العمومية تلقائيًا المعلومات األساسية عن هيكلها وأعمالها وميزانيتها وأنشطتها.91

 

 للتحليلالقوانين الخاضعة 

فيما يلي، نحلل ثالثة قوانين مصرية على صلة بالحصول على المعلومات في سياق مكافحة الفساد، وكذلك مشروع قانون تداول المعلومات 

مركز خدمات التنمية إلى أنه بينما تسمح القوانين الثالثة بالحصول على  ، بمضاهاتها بالمبادئ العشرة. توصل2191الصادر في مارس/آذار 

ات المعلومات في مجاالت متفرقة، فإن االلتزام بالمبادئ العشرة محدودًا ويخضع لقيود عديدة. أما مشروع قانون الحق في المعلومات المعلوم

دة مجاالت. يجب على الحكومة والبرلمان مراجعة القانون قبل إصداره، لضمان بينما يعد خطوة إيجابية، فقد أخفق في الوفاء بهذه المبادئ في ع

 التزامه الكامل بالمبادئ الدولية، ولضمان تنفيذ بنوده بشكل فعال حال صدوره.

                                                 
 [: 2102مايو/أيار  22. ]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في مبادئ لقبرص مفتوحةإنفو قبرص، -أكسيس  60

Access Info Cyprus, Principles for an Open Cyprus, http://www.accessinfocyprus.eu/en/principles-for-an-open-cyprus.html 
 السابق.  61
 السابق.  62

http://www.accessinfocyprus.eu/en/principles-for-an-open-cyprus.html
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 أسماء القوانين األربعة :6جدول 

 االسم المختصر االسم الكامل

س/آذار مسودة وزارة العدل لمشروع قانون الحق في المعلومات، مار

2191.63 
 مشروع قانون الحق في المعلومات

بشأن إنشاء دار الوثائق القومية التاريخية  9147لسنة  142قانون رقم 

بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية  9141لسنة  742قرار رقم القومية، 

 9111لسنة  942، قرار جمهوري رقم للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها

 الكتب والوثائق القوميةبشأن إنشاء دار 

 قانون دار الوثائق القومية

 قانون المناقصات والمزايدات في شأن المناقصات والمزايدات. 9111لسنة  11قانون رقم 

 قرار إنشاء مراكز المعلومات بشأن إنشاء مركز المعلومات والتوثيق 9119لسنة  224قرار جمهوري رقم 

 

 مشروع قانون الحق في المعلومات
لألشخاص بتقديم طلبات بالحصول على المعلومات التي تملكها  2191يسمح مشروع قانون الحق في المعلومات الصادر في مارس/آذار 

اهم السلطات العمومية وهيئات الدولة اإلدارية، والشخصيات االعتبارية العامة، و والشخصيات االعتبارية الخاصة المملوكة للدولة، والتي تس

باإلشراف والرقابة عليها، والجهات الخاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، والجمعيات األهلية ووسائل اإلعالم الخاصة  فيها أو تقوم

(. ينص القانون على إنشاء مجلس قومي للمعلومات مسؤول ضمن اختصاصات أخرى على 7و 2وأية جهة تتلقى تبرعات أو تجمعها )المادة 

ت للشفافية وإتاحة المعلومات، واقتراح قواعد وإعداد خطط لحفظ الوثائق، وتدريب ومتابعة مفوضي المعلومات وضع ومراقبة تنفيذ سياسا

(. كل جهة يحكمها القانون مطلوب منها تعيين مفوض معلومات مسؤول عن تطبيق قانون الحق في المعلومات داخليًا، بما في ذلك 97)المادة 

 (.91و 91ود عليها )مادة اإلشراف على طلبات المعلومات والرد

 قانون دار الوثائق القومية
تمديد مجال قانون دار الوثائق القومية  9141فقد تم في عام  64هذا القانون الذي ُوضع في البداية لحفظ الوثائق على صلة بالتاريخ المصري،

امًا من قبل الجهة الحكومية المسؤولة عنها، ثم تمررها ع 94إلى تنظيم حفظ ونشر واستعمال وثائق الدولة الرسمية. ُتحفظ وثائق الدولة لمدة 

عامًا على  11أما الوثائق السرية المتصلة باألمن القومي وسياسات الدولة العليا فال يتم الكشف عنها حتى مرور  65إلى دار الوثائق التاريخية.

 66عامًا كحد أقصى. 41األقل، وفي حدود ما ال يزيد عن 

 يداتقانون المناقصات والمزا

بموجب هذا القانون، تلتزم الجهات العامة بضم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة سواء داخليا )داخل مصر( أو 

 67خارجيًا )خارج مصر( في كل المناقصات العامة. البد من نشر المناقصات في صحف يومية أو وسائل إعالم أخرى واسعة االنتشار.

يهدف القانون إلى  68(.9111لسنة  1تم تصميم هذا القانون لزيادة الشفافية والمساواة على صلة بقانون المناقصات والمزايدات السابق )رقم 

 69الحد من الفساد بطريق إلزام الحكومة بفحص العطاءات المالية والفنية واختيار العطاء األفضل من حيث القيمة ونشر مبررات الرفض.

 

 شاء مراكز المعلومات قرار إن
يطالب هذا القرار كل وزارة ومحافظة وجهة عامة والجهات اإلدارية المتصلة بها بإنشاء مركز للمعلومات والتوثيق أو ما يعادله.

70
من واجبات  

الجهة.هذه المراكز إصدار نشرات دورية ودراسات وكتيبات وبحوث وتحليالت على صلة بأنشطة الوحدات األساسية المنتمية إلى 
71

رغم أن  

الهدف للمراكز هو جمع البيانات والمعلومات لمساعدة الجهات العامة على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب،
72

ويمكن اعتبار هذا  

طلع بها القرار مرتبطا بمكافحة الفساد ألن هذه المراكز مصممة أيضا لتتيح للجمهور االطالع على المعلومات الخاصة باألنشطة التي تض

 مختلف الجهات العامة، ومن ثم يمكنهم تقييم أدائها. 

                                                 
 .2102مارس/آذار  3صحيفة الفجر،   63
 .2بشأن إنشاء دار الوثائق القومية التاريخية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مادة  0142لسنة  242قانون رقم   64

أكتوبر/تشرين األول  02]تمت الزيارة في   http://www.nationalarchives.gov.eg/nae/Content?id=_3.1ثائق التاريخية القومية الودار الوثائق القومية،  65 

 لم يعد الموقع يعمل.  2102مايو/أيار  22 [. وقت إجراء بحوث التقرير كان الموقع يعمل. منذ2102
 بشأن إنشاء مركز المعلومات والتوثيق، مكتبة مجلس الشعب المصري. 0180لسنة  223قرار جمهوري رقم   66
 .2في شأن المناقصات والمزايدات، مكتبة مجلس الشعب المصري، مادة  0118لسنة  81قانون رقم   67
 [: 2102مايو/أيار  22ر باإلنجليزية، تمت الزيارة في وزارة الخارجية األمريكية ]المصد  68

US State Department, 2013 Investment Climate Statement – Egypt (Washington DC: US State Department, February 2013), 
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204635.htm 

 .21في شأن المناقصات والمزايدات، مادة  0118لسنة  81قانون رقم   69
 .41ومادة  21بشأن إنشاء مراكز التوثيق والمعلومات، مكتبة مجلس الشعب المصري مادة  0180لسنة  223قرار جمهوري رقم   70
 .2السابق، مادة   71
 .2السابق، مادة   72

http://www.nationalarchives.gov.eg/nae/Content?id=_3.1
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204635.htm
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 1المبدأ 

 لكل فرد الحق دون تمييز في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات العمومية.

ألن يكون لكل فرد الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات  –باالتساق مع المعايير الدولية  –يؤسس هذا القانون 

 العمومية دون تمييز على أساس من اإلثنية أو القومية أو الرأي السياسي أو الوضع االجتماعي أو المهني أو السن أو النوع االجتماعي أو

اإلعاقة أو التوجه الجنسي.
73
  

 

  1المبدأ : 7الجدول 
 (.○( الحصول على المعلومات بموجب القوانين األربعة، ونوضح الحاالت غير المحددة بوضوح )▬( ومن ليس بإمكانه )●) من بإمكانه

 من يمكنه االطالع
مشروع قانون الحق في 

 المعلومات
قانون دار الوثائق 

 القومية
قانون المناقصات 

 والمزايدات
قرار إنشاء مراكز 

 المعلومات

 ○ ○ ○ ● في ذلك األجانب( الجميع )بما

 ○ ○ ○ ● المواطنون

 ○ ○ ○ ● األفراد المعنيون/موضوع البيانات

 أي شخص يمكنه تبرير اهتمامه
 ○ ○ ○ ● بالمعلومات

 ○ ○ ○ ● الصحفيون

 ○ ○ ● ● الباحثون
 

 على الحق في الحصول على المعلومات للجميع. مشروع قانون الحق في المعلومات فقط هو الذي يشتمل

  إلى السماح للجميع بالحصول على المعلومات، من أجل ضمان  –في المادة الثانية  –يهدف مشروع قانون الحق في المعلومات

هذا إتاحة الحصول على المعلومات للجميع، لكن ال توجد  الحق في المعرفة ولتيسير حق المواطنين في الرقابة على الدولة. يستتبع

 مادة تعرض تفصياًل من له الحق القانوني في تقديم طلبات بالحصول على المعلومات.

 قانون الوثائق القومية إدارة الوثائق القومية بتحضير ما لديها من مصنفات ليفحصها ويدرسها العلماء والباحثون والجمهور  يطالب

يشمل ذلك مخطوطات ومطبوعات ودوريات وسجالت ووثائق على صلة بالتاريخ  74في دار الوثائق القومية والمكتبات الملحقة بها.

على موقع الوثائق القومية فإن خطابًا رسميًا موقعًا من الجهة المشرفة على البحث يوضح عنوان الوطني. طبقًا للوائح المذكورة 

ذكر نائب رئيس دار الوثائق القومية لباحثي  75البحث والفترة التاريخية التي يغطيها، يجب أن يقدم من أجل االطالع على الوثائق.

تحتفظ إدارة دار الوثائق بسلطة  76االطالع على الوثائق غير السرية بالدار.هذا التقرير إن جميع المواطنين المصريين مكفول لهم 

من ثم فإن حق الحصول على المعلومات يبقى غير  77الموافقة على طلب االطالع أو رفضه، بناء على االعتبارات األمنية.

 على الباحثين وحدهم. واضحًا، في حين يبدو أن القانون يوفر الحق للجميع، فإن أنظمة تنفيذه تقصر هذا الحق

  كل من قانون المناقصات والمزايدات وقرار إنشاء مراكز المعلومات صامتان إزاء من له الحق في الحصول على المعلومات. لكن

عدة موظفين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء شددوا على أن تقديم الطلبات بالمعلومات يتم من خالل 

                                                 
 ]المصدر باإلنجليزية[:  22ص  تقرير وتوصيات الحق في الحصول على المعلومات قبرص، إنفو،  –أكسيس   73

Access Info Europe, KAB and IKME, Access Info Cyprus Report & Recommendations, p.43, and partially expanded. 
 والوثائق القومية، مكتبة مجلس الشعب.بشأن إنشاء دار الكتب  0112لسنة  023قرار جمهوري رقم   74

[ وقت إجراء بحوث 2102نوفمبر/تشرين الثاني  4]تمت الزيارة في  http://www.nationalarchives.gov.eg/nae/home.jspخطط زيارتك دار الوثائق القومية،  75 

 كف الموقع عن العمل.  2102مايو/أيار  22موقع يعمل. منذ التقرير كان ال
 .2102أكتوبر/تشرين األول  21د. عبد الوهاب النبوي، نائب رئيس دار الوثائق القومية المصرية، مقابلة مع عالء الشربيني،   76
 السابق.  77

http://www.nationalarchives.gov.eg/nae/home.jsp
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وهذا يعني أن الحصول على المعلومات بموجب قرار  78رسمية موجهة إلى رئيس دار الوثائق القومية توضح أسباب الطلب.رسالة 

 إنشاء مراكز المعلومات يقتصر على من يمكنهم تبرير االهتمام بالمعلومة.

                                                 
)المعلومات  2102أكتوبر/تشرين األول  21العاملون باستقبال ومكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، مقابلة مع عالء الشربيني، مركز خدمات التنمية،   78

 مقدمة بشكل غير رسمي(.
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 2المبدأ 

د أو البريد اإللكتروني أو الفاكس أو ُتسلم باليد، أو ُتطَرح البد أن تكون عملية تقديم الطلبات بسيطة ومجانية. يمكن إرسال الطلبات بالبري

 .شفويًااألسئلة 

يكرس هذا المبدأ أال تتعدى إجراءات الطلب ما هو ضروري للتعامل مع الطلب، وأن تكون اإلجراءات بسيطة قدر اإلمكان وأن تتوفر جملة 

من السبل للحصول على المعلومات.
79

 

 

 2المبدأ : 8الجدول 
 (○( في القوانين األربعة، وطرق االطالع غير واضحة )▬( طرق االطالع غير مشمولة )●االطالع مشمولة )طرق 

 طريقة االطالع
مشروع قانون الحق 

 في المعلومات
قانون دار الوثائق 

 القومية
قانون المناقصات 

 والمزايدات
قرار إنشاء مراكز 

 المعلومات

 ○ ○ ▬ ○ البريد
 ○ ○ ● ○ البريد اإللكتروني

 ○ ○ ● ○ الفاكس
 ○ ○ ● ● بصفة شخصية

 ○ ○ ▬ ▬ شفويًا
 ○ ○ ● ○ هل عملية تقديم الطلب بدون رسوم؟

 
لتقديم تتباين إجراءات تقديم الطلبات بين القوانين الثالثة ومشروع القانون الخاضعين للفحص. ال يفي أي من القوانين هنا بالمعايير الدولية 

 الطلبات.

 من مشروع قانون الحق في المعلومات بأن تقدم طلبات الحصول على المعلومات كتابة. يمكن تقديم الطلبات  22المادة  تطالب

 شخصيًا أو عن بعد لكن ال يحدد مشروع القانون السبل المقبولة لطلبات المعلومات عن بعد، وال يذكر الرسوم الخاصة بالطلبات.

  تحدد  80جميع األمر الخاصة بإدارة وسياسات دار الوثائق القومية يحددها مجلس إدارتها.يذكر قانون دار الوثائق القومية أن

األنظمة الخاصة بموقع دار الوثائق القومية أن تقديم الطلب قد يكون بالبريد اإللكتروني أو بالفاكس أو يقدم شخصيًا، مع ملء 

لبحث، توضح عنوان البحث ونطاقه التاريخي". يشير الموقع استمارة وتلحق بها "رسالة رسمية موقعة من الجهة المشرفة على ا

 81إلى عدم وجود رسوم مطلوبة.

  ال يتناول قانون المناقصات والمزايدات سبل تقديم طلبات المعلومات. يطالب الجهة العامة المسؤولة عن المناقصة بالكشف عن

بة. وتقوم كل جهة حكومية باتباع إجراءات الطلبات الخاصة فئات معينة من المعلومات، منها المناقصات العامة والقرارات المسب

 82بكل منها.

  ورد في قرار إنشاء مراكز المعلومات أن أحد أهداف المراكز هو توفير المواد المطلوبة للباحثين وزوار المكتبات وإرشادهم طبقًا

ز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ذكر عدد من الموظفين بمرك 83لنظم اقتراض الكتب والوثائق الداخلية والخارجية.

ليس من الواضح  84المصري أن طلب المعلومات مجاني لكن يجب أن يتم من خالل تقديم رسالة توضح أسباب طلب المعلومات.

 إن كان هذا مطلب قانوني أم سياسة غير رسمية.

 

                                                 
 .23ص  تقرير وتوصيات الحق في الحصول على المعلومات قبرص، إنفو،  –أكسيس  79
 . 0112لسنة  023رار جمهوري رقم ق  80

[ وقت إجراء بحوث 2102نوفمبر/تشرين الثاني  4]تمت الزيارة في  http://www.nationalarchives.gov.eg/nae/home.jspخطط زيارتك دار الوثائق القومية،  81 

 كف الموقع عن العمل. 2102مايو/أيار  22يعمل. منذ التقرير كان الموقع 
 )المعلومات مقدمة بصفة غير رسمية(. 2102نوفمبر/تشرين الثاني  4مسؤول نيابة إدارية، قابله عالء الشربيني، مركز خدمات التنمية،   82
 .2في شان إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق، مادة  0180لسنة  223قرار جمهوري رقم   83
)المعلومات  2102أكتوبر/تشرين األول  21العاملون باستقبال ومكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، مقابلة مع عالء الشربيني، مركز خدمات التنمية،   84

 مقدمة بشكل غير رسمي(. 

http://www.nationalarchives.gov.eg/nae/home.jsp
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 3المبدأ 

 .بماذا ستستخدمإلى تبرير الحاجة إلى المعلومات أو  ضرورةال 

يكرس هذا المبدأ لفكرة أال ُيضطر صاحب الطلب إلى إظهار أية مصلحة شخصية أو أن يكون مطلوبًا منه تقديم سببًا أو مبررًا لطلب 

المعلومات، أو ذكر ما سيفعله بالمعلومات، في سياق ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
85

 

 

 3المبدأ : 9الجدول 
 (.○( بموجب القوانين األربعة، وضرورة التبرير من عدمها غير واضحة )▬مطلوب )( التبرير ●ال ضرورة للتبرير )

 
مشروع قانون الحق في 

 المعلومات
قانون دار الوثائق 

 القومية
قانون المناقصات 

 والمزايدات
قرار إنشاء مراكز 

 المعلومات

 ○ ● ○ ● ليس من الواجب تبرير الطلبات

 

 إن قانوني المناقصات والمزايدات ومشروع قانون الحق في المعلومات هما الوحيدان اللذان ال يطالبان بتبرير  طلبات الحاجة للمعلومة.

  من مشروع قانون الحق في المعلومات تعلن أنه ليس مطلوبًا تبرير الطلبات. 4المادة 

  ال يتطرق قانون دار الوثائق القومية مسألة التبرير وال يوضح إن كان بإمكان الهيئات العامة مطالبة مقدمي الطلبات بتبرير طلبات

 الحصول على المعلومات أم ال. 

 ررها الجهة ورد في قانون المناقصات والمزايدات أن "وثيقة طلب العطاء" ُتقدم "لكل من يطلبها طبقًا للقواعد والرسوم التي تق

اإلدارية المعلنة عن المناقصة".
86

 

  قرار إنشاء مراكز المعلومات ال يطلب التبرير بشكل واضح، لكن عددًا من الموظفين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة

الوزراء قالوا إن طلبات المعلومات يجب أن تقدم مشفوعة بخطاب رسمي يبدي أسباب الطلب.
87

غير الواضح إن من ثم يبقى من  

 كانت هناك ضرورة رسمية لتبرير الطلبات.

. 

                                                 
 .41، ص تقرير وتوصيات حق الحصول على المعلومات في قبرصإنفو،  –أكسيس   85
 .3بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، مادة  0118لسنة  81ون رقم قان  86
)المعلومات  2102أكتوبر/تشرين األول  21العاملون باستقبال ومكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، مقابلة مع عالء الشربيني، مركز خدمات التنمية،   87

 مقدمة بشكل غير رسمي(.
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 4المبدأ 

 على المسؤولين العموميين التزام بمساعدة مقدمي الطلبات في تحضير الطلب أو التعرف على الجهة العامة التي ُيرسل الطلب إليها.

در اإلمكان في حدود المعقول في التعرف على المستند يكرس هذا المبدأ ألن تصبح  السلطات العمومية ملزمة  بمساعدة مقدمي الطلبات ق

طلب إلى الرسمي المطلوب، وأنه إذا لم يكن لدى السلطة العمومية المستند المطلوب أو ليس مصرحًا لها بالتعامل مع الطلب، فعليها إحالة مقدم ال

السلطة العمومية المختصة.
88

 

 4المبدأ : 11الجدول 
 (.○( بموجب القوانين األربعة، وليس هذا األمر واضحًا )▬( ليست مساعدة مقدمي الطلبات واجبة )●يجب مساعدة مقدمي الطلبات )

 
مشروع قانون الحق في 

 المعلومات
قانون دار الوثائق 

 القومية
قانون المناقصات 

 والمزايدات
قرار إنشاء مراكز 

 المعلومات

 ● ▬ ○ ● مقدمي الطلبات مساعدةواجب 

 
 قرار إنشاء مراكز المعلومات فحسب يطالب تحديدًا السلطات العامة بمساعدة مقدمي الطلبات.

  من مشروع قانون الحق في المعلومات تطالب مفوضي المعلومات المستخدمين في كل جهة عامة يغطيها القانون بتيسير  21المادة

تطالب مفوضي المعلومات بإحالة طلبات المعلومات  24لمادة الحصول على المعلومات، ال سيما للمسنين واألميين والمعوقين. ا

المعبأة بطريقة خاطئة إلى الجهة العامة المختصة وإخطار مقدم الطلب بهذا خالل خمسة أيام عمل من اإلحالة. إذا لم يتمكن مفوض 

 لمعلومات القومي.المعلومات من التعرف على الجهة العامة المطلوبة، فهو ملزم بإحالة الطلب إلى رئيس مجلس ا

  يطالب قانون دار الوثائق القومية بأن تحضر إدارة الدارمجموعتها من الوثائق والمستندات لتتوفر للعلماء والباحثين والجمهور

ليس من الواضح إلى أي مدى ُيفرض على الدار  مساعدة مقدمي الطلبات من  89لفحصها واستعمال الوثائق والمكتبات التابعة للدار.

 ذه المادة.واقع ه

 .90ال يشتمل قانون المناقصات والمزايدات على وجوب مساعدة مقدمي الطلبات 

  ،يذكر قرار إنشاء مراكز المعلومات بشكل مباشر أن اإلدارة عليها واجب مساعدة مقدمي الطلبات، ومن أهداف المراكز المذكورة

 91لنظم االقتراض الداخلية والخارجية.إمداد الباحثين ورواد المكتبات بالمواد المطلوبة وإرشادهم طبقًا 

 

                                                 
 .42ص تقرير وتوصيات حق الحصول على المعلومات في قبرص، إنفو،  –أكسيس   88
 .0112لسنة  023قرار جمهوري رقم   89
 .0118لسنة  81قانون رقم   90
 .2، مادة 0180لسنة  223قرار جمهوري رقم   91
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 5المبدأ 

 يوم عمل. 15البد أن تكون الردود سريعة في موعد أقصاه 

المبدأ مرجعه اتفاقية المجلس األوروبي الخاصة بالحصول على الوثائق الرسمية، وقد نصت االتفاقية على أن "يجب التعامل مع طلب  هذا

 94الحصول على المعلومات على الفور" ومن ممارسات الدول األوروبية في الرد على الطلبات، فهذه العملية في المتوسط تستغرق أقل من 

يومًا.
92

 

 5المبدأ : 11الجدول 
 .(○)( في القوانين األربعة، واإلطار الزمني غير واضح ▬( ال يوجد إطار زمني )●يجب توفير المعلومات في إطار زمني محدد )

 نوع الرد
مشروع قانون الحق 

 في المعلومات
قانون دار الوثائق 

 القومية
قانون المناقصات 

 والمزايدات
قرار إنشاء مراكز 

 المعلومات

يوم  15الرد األّولي )يوصى بحد أقصى 
 ▬ ▬ ▬ ● عمل(

 ▬ ▬ ▬ ● يوم عمل( 21تمديد )يوصى بحد أقصى 

 

 مشروع قانون الحق في المعلومات وحده هو الذي يفرض مهلة زمنية قصوى للرد على الطلبات.

  يومًا. يمكن تمديد هذه  94مفوضي المعلومات بالرد على الطلبات خالل  من مشروع قانون الحق في المعلومات تطالب 22المادة

يومًا إضافية بعد إخطار مقدم الطلب إذا كان الرد على طلبه يشتمل على توفير عدد كبير من الوثائق أو إذا كان الرد  94المهلة بـ 

ه الفترة الزمنية يعد بمثابة رفض للطلب. ال على الطلب يحتاج من مفوض المعلومات االتصال بهيئات أخرى. عدم الرد بعد هذ

 يحدد القانون إن كانت المهلة المرصودة هي أيام عمل.

 .ال يشتمل أي من القوانين األخرى الجاري تحليلها على فترة للرد على الطلبات 

قانون العاملين المدنيين بالدولة
93

الموظفين العموميين بالرد على طلبات الناس خالل "فترة زمنية معقولة". يلزم 
94

لم يحدد القانون مقدار هذه  

 المدة.

                                                 
 .42ص تقرير وتوصيات حق الحصول على المعلومات في قبرص، إنفو،  –أكسيس   92
 .0138لسنة  32يين رقم قانون العاملين المدن  93
 .32السابق مادة   94
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 6المبدأ 

 يمكن الحصول على المعلومات في نسخة ورقية أو إلكترونيًا ويمكن االطالع على أصول المستندات.

ء ينص هذا المبدأ على ضرورة أن يتاح لمقدمي الطلبات االطالع على النسخ األصلية للمستندات وأن تتوفر لهم دائمًا نسخًا من األصول، سوا

لب ورقية أو إلكترونية. ذكرت أيضًا اتفاقية المجلس األوروبي الخاصة بالحصول على الوثائق الرسمية أنه البد من توفير المعلومات في القا

إلكتروني أو ورقي( الذي يطلبه مقدم الطلب.)
95

 

 6المبدأ  :12الجدول 
 (.○( في القالب المحدد في القوانين األربعة، وقالب توفر المعلومات غير واضح )▬( غير متوفرة )●المعلومات متوفرة )

 القالب المحدد للمعلومات
مشروع قانون الحق في 

 المعلومات
قانون دار الوثائق 

 القومية
قانون المناقصات 

 والمزايدات
قرار إنشاء مراكز 

 المعلومات

 ○ ▬ ● ● االطالع
 ○ ● ● ○ نسخ ورقية

 ○ ▬ ● ○ االطالع إلكترونيًا
 

قوالب االطالع على المعلومات تتباين بين القوانين ومشروع القانون الخاضعين للتحليل. قانون دار الوثائق القومية فحسب هو الذي يسمح 

 بوضوح باالطالع على األصول وتوفر النسخ الورقية واالطالع الكترونيًا. 

  تشيران إلى  22و 1االطالع على المعلومة. المواد ال يشتمل مشروع قانون الحق في المعلومات على مادة محددة تخص قالب

خيارات االطالع على األصول واالطالع على المعلومات، بما يعني أنه من المسموح االطالع على األصول وأنه قد ُيسمح 

مقدم الطلب، فإن ورد فيها أنه في حال عدم االطالع في القالب الذي حدده  27باالطالع على النسخ الورقية واإللكترونية. المادة 

 على مفوضي المعلومات توفير المعلومة بشكل بديل يتوفر لمقدم الطلب االطالع عليه.

  ورد صراحة في قانون دار الوثائق القومية أنه يمكن منح تصريح بعمل نسخة ورقية من وثائق الدار، كما تحدد القواعد التي

على لدار الوثائق التاريخية القومية. أما االطالع على كل من األصول يضعها وزير اإلرشاد القومي بناء على اقتراح المجلس األ

والنسخ اإللكترونية غير مذكور.
96

أنه يمكن الوصول  2192أكتوبر/تشرين األول  11أوضح نائب رئيس دار الوثائق القومية في  

سخ الورقية ما لم تكن الوثائق على صلة بقضايا إلى الوثائق من خالل قاعدة البيانات اإللكترونية الخاصة بالوثائق وأنه مسموح بالن

األمن القومي.
97

يمّكن مقدمي الطلبات من اختيار  –لم تتضح بعد خطة تنفيذه الزمنية  –وأضاف أنهم يعتزمون إدخال نظام جديد  

وطلب الوثائق على اإلنترنت، على أن تتوفر لهم لدى زيارتهم للمكتبة.
98

 

 ات، فإن إعالن المناقصات العامة ُينشر مرتين في واحدة أو اثنتين من الصحف اليومية ذائعة طبقًا لقانون المناقصات والمزايد

االنتشار.
99

ُتطبع ورقيًا وتباع، –التي تشمل مواصفات المناقصة وشروطها  –طلبات وثائق المناقصات  
100

كما ُتنشر في موقع  

المشتريات الحكومية على اإلنترنت.
101
رات مسببة بإرساء المناقصات على لوحة إعالنات مخصصة وأخيرًا يجب اإلعالن عن قرا 

لذلك، في مكان مناسب الطالع الجمهور عليه بالجهة المسؤولة عن تنظيم المناقصة.
102

 

  أما قرار إنشاء مراكز المعلومات فهو ال يتصدى لمسألة كيفية االطالع على الوثائق، كما سبق الذكر فإن  هذا القرار ال ينص إال

مواد لالطالع هو أحد أهداف المراكز.أن توفير ال
103

 

  

                                                 
 .43 – 42ص ص تقرير وتوصيات حق الحصول على المعلومات في قبرص، إنفو،  –أكسيس   95
 .1، مادة 0142لسنة  242قانون رقم   96
 .2102أكتوبر/تشرين األول  21ة، د. عبد الوهاب النبوي، نائب رئيس دار الوثائق القومية المصرية، قابله عالء الشربيني، مركز خدمات التنمي  97
 السابق.  98
 .02بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، مادة  0118لسنة  81قانون رقم   99

 .3السابق، مادة   100

 .0[، مادة 2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في  http://etenders.gov.eg 2101لسنة  22قرار مجلس الوزراء رقم  101 
 .21بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، مادة  0118لسنة  81قانون رقم   102
 .2، مادة 0180لسنة  223قرار جمهوري رقم   103

http://etenders.gov.eg/
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 7المبدأ 

االطالع على أصول المستندات مجاني دائمًا. الرسوم الوحيدة التي يمكن فرضها هي رسوم النسخ أو نسخ مواد على قرص مدمج )سي دي 

 في أي قالب آخر. أوأو دي في دي( 

بمكان توفرها بدون رسوم دائمًا )باستثناء رسوم زهيدة لدخول األرشيفات يقتضي هذا المبدأ أن يكون االطالع على المستندات الرسمية 

العمومية والمتاحف( وأن تكون رسوم النسخ معقولة وليست بهدف التربح.
104

 

 7 مبدأ: 13جدول 
 الوضوح.( في حال عدم ○( لقوالب معينة للمعلومات في القوانين األربعة، والعالمة )▬( يتم فرص رسوم )●ال يتم فرض رسوم )

 ال توجد رسوم
مشروع قانون الحق في 

 المعلومات
قانون دار الوثائق 

 القومية
قانون المناقصات 

 والمزايدات
قرار إنشاء مراكز 

 المعلومات

 ○ ● ○ ○ االطالع
 ○ ▬ ▬ ○ نسخ ورقية

 ○ ● ● ○ االطالع إلكترونيًا
 

 تطالب أي من القوانين صراحة الجهات العامة بتوفير المعلومات دون رسوم. ال

  من مشروع قانون الحق في المعلومات تحظر على الهيئات التي يغطيها القانون فرض رسوم أكثر من الكلفة الحقيقية  1المادة

رض رسوم عاملين ونفقات أخرى على صلة لتوفير الخدمات محل الطلب. ليس من الواضح إن كان هذا يسمح للهيئات الحكومية بف

 بالرد على الطلبات. ورد في المعايير الدولية أن رسوم النسخ يجب أن تكون معقولة.

  ورد في قانون دار الوثائق القومية بوضوح أن وثائق الدار هي نسخ رسمية من الوثائق ومن ثم تخضع لرسوم بمعدل سعر النسخة

عمول بها بالجهة المعنية المحال منها الوثيقة تفرض رسومًا خاصة للحصول على نسخ.الرسمية، ما لم تكن القوانين الم
105

كما أن  

هذه الرسوم يمكن أن ُتضاعف أو تقل أو ُيعفى منها الفرد طبقًا للقواعد التي يحددها المجلس األعلى لدار الوثائق التاريخية 

القومية.
106

أوضح نائب رئيس دار الوثائق القومية أنه من حيث الممارسة فإن االطالع على الوثائق في قاعدة بيانات الدار  

اإللكترونية مجاني وأن الرسوم ال ُتفرض إال على النسخ الورقية.
107

 

 سومه طبقًا للكلفة ورد في قانون المناقصات والمزايدات أن طلب مستندات العطاء بما في ذلك الشروط والمواصفات، تحدد ر

في المائة من الكلفة الفعلية على سبيل نفقات إدارية. 21الفعلية للوثائق باإلضافة إلى 
108

البد من نشر الشروط والمواصفات في  

بوابة المشتريات الحكومية،
109

وُتعلن القرارات النهائية المسببة على لوحة إعالنات مخصصة لذلك في الجهة المنوطة باتخاذ  

القرار،
110
 ومن ثم يكون االطالع عليها مجانيًا. 

  ال يتناول قرار إنشاء مراكز المعلومات مسألة الرسوم، بل إن فرض الرسوم يتقرر بواقع األنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بكل

جهة عامة.
111

 

                                                 
 .41، ص تقرير وتوصيات حق الحصول على المعلومات في قبرصإنفو،  –أكسيس   104
 لتاريخية القومية، مؤسسة الفكر والتعبير.بشأن إنشاء دار الوثائق ا 0142لسنة  242قانون رقم   105
 .1السابق، مادة   106
 .2102أكتوبر/تشرين األول  21د. عبد الوهاب النبوي، نائب رئيس دار الوثائق القومية المصرية، قابله عالء الشربيني، مركز خدمات التنمية،   107
 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات. 0118لسنة  81قانون رقم   108

 . 0[ مادة 2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في  http://etenders.gov.eg 2101لسنة  22قرار وزاري رقم  109 
 .21، مادة 0118لسنة  81قانون   110
)المعلومات  2102أكتوبر/تشرين األول  21ء الشربيني، مركز خدمات التنمية، العاملون باستقبال ومكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، مقابلة مع عال  111

 مقدمة بشكل غير رسمي(.

http://etenders.gov.eg/
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 8المبدأ 

دة. يجب تبرير أي رفض من واقع يجب أن تكون جميع المعلومات من حيث المبدأ قابلة للحصول عليها، مع وجود استثناءات محدو

 االستثناءات.

 حاليًا في النظام القانوني المصري، فإن القيود على كشف المعلومات العمومية تغطيها باألساس القرارات الجمهورية التالية: 

  من  91ة العامة واإلحصاء: بموجب المادة ئبإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعب 9127لسنة  2194الجمهورية رقم قرار رئيس

القرار فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء هو الجهة الوحيدة صاحبة اختصاص نشر البيانات واإلحصاءات وممنوع 

 112والعاملين بالقطاعين العام أو الخاص فعل المثل.على الوزارات والهيئات واألفراد 

  يحظر هذا القرار  113بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها:  9141لسنة  742قرار رقم

لدولة العليا، ما لم سياسات ا أي نشر أو تداول أو اطالع على مستندات الدولة ووثائقها والمراسالت على صلة باألمن القومي أو

 114ينص القانون على خالف ذلك.

أنه يمكن استبعاد  11بموجب مشروع قانون الحق في المعلومات، فإن االستثناءات محدودة والبد أن يكون الرفض مبررًا. ورد في المادة 

نت السلطة المختصة تصدر قرارًا يصنفها بأنها المعلومات إذا كانت على صلة باألمن القومي أو العالقات الدولية أو الشؤون العسكرية، إذا كا

لها عالقة أو تتبع فئة من هذه الفئات. تطالب المادة باستبعاد المعلومات إذا كانت أ( تمس حرمة الحياة الخاصة. ب( محمية باتفاق عدم اإلفصاح 

لية. د( إذا كان اإلفصاح تمنعه اتفاقات الدولية. ة. ج( اإلفصاح عنها يؤدي إلى اإلضرار بالمصالح التجارية والماأسرار تجارية أو مهنيب

تعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات في مرحلة التحضير واإلعداد وكان من شأن اإلفصاح المبكر عنها تالمعلومة  تإذا كان هـ( 

. ز( إذا كان اإلفصاح قد يؤدي إلى اإلضرار العدالة بحسن سير يخلإذا كان اإلفصاح . و( السياسة أو القرار لفعاليته فقدانأن يؤدي إلى أن 

تطالب مفوضي المعلومات برفض  24. المادة أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتهاباالقتصاد القومي 

فصاح من شأنه فضح انتهاكات لحقوق اإلنسان تسمح بتجاوز اإلستثناءات  إذا كان اإل 19الطلبات كليًا أو جزئيًا بشكل مكتوب ومبرر. المادة 

عامًا. غير أنها تسمح أيضًا لوزير الدفاع ومجلس المعلومات القومي بعدم  24أو فساد أو خطر بيئي جسيم، أو إذا كانت المعلومات أقدم من 

 ة.عامًا إذا كان هذا في المصلحة العام 44األخذ بأسباب االستثناء وعدم الكشف عن المعلومات حتى 

ال تنص أي من القوانين األخرى الخاضعة للتحليل على تفسيرات حول كيفية تطبيق االستثناءات الموسعة لإلفصاح عن المعلومات المذكورة 

طبقًا لعدد من الموظفين بدار الوثائق القومية، وفي مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وفي مكتبة  9141.115لسنة  742في القرار 

ال تطالب أي من القوانين بأن يكون  116، فإن طلبات الحصول على المعلومات ال ُيوافق عليها إال إثر موافقة من األمن الوطني.البرلمان

 الرفض مسببًا أو أن يخضع الختباري الضرر والمصلحة العامة.

 

                                                 
 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبة العامة واإلحصاء.  0122لسنة  2104قرار بقانون رقم   112
 دات الرسمية.بشأن حظر استعمال ونشر المستن 0134لسنة  020صادر امتثااًل بتنفيذ قانون رقم   113

law.com/downloads/pd472-http://www.ug-بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها:  9141لسنة  232قرار رقم  114 
79.pdf  [.2191مايو/أيار  22]تمت الزيارة في 

 .4، مادة 0131لسنة  232رار رقم ق  115
 طلب من أجريت معهم المقابالت عدم ذكر أسمائهم.  116

 8المبدأ : 14الجدول 
 (○( في القوانين األربعة، وغير واضحة )▬( غير متسقة )●االستثناءات تتسق مع المعايير الدولية )

 
مشروع قانون الحق 

 في المعلومات
قانون دار الوثائق 

 القومية
قانون المناقصات 

 والمزايدات
إنشاء مراكز  قرار

 المعلومات

 ● االستثناءات محدودة
▬ ▬ ▬ 

 ● حاالت الرفض ُتبرر
▬ ▬ ▬ 

 ▬ ▬ ▬ ▬ اختبار الضرر

 ▬ ▬ ▬ ▬ اختبار المصلحة العامة

http://www.ug-law.com/downloads/pd472-79.pdf
http://www.ug-law.com/downloads/pd472-79.pdf
http://www.ug-law.com/downloads/pd472-79.pdf
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 9المبدأ 

 بالمعلومات أمام جهة مستقلة وأمام المحكمة.يجب أن ُيتاح لكل فرد الحق في الطعن على الرفض أو الصمت اإلداري إزاء الطلب 

استباقيًا، يعد متسقًا مع مبدأ يعد الحق في الطعن عندما ُيرفض حق صاحب الطلب في الحصول على المعلومات أو عندما ال ُتنشر المعلومات 

ن ضرورة استفادة جميع حقوق اإلنسان من حماية نظام القضاء. البد من إتاحة هذا الحق في الطعن لجميع أفراد العموم، والبد أال يكون الطع

قد المعلومات قيمتها مع مرور الزمن.معقدًا أو مكلفًا بشكل مبالغ فيه. فضاًل عن ذلك، البد أن يتوفر سريعًا بحيث يكون فعااًل، إذ يمكن أن تف
117

 

 ُيسمح بالطعن اإلداري وأمام المحاكم في القوانين الثالثة الخاضعة للتحليل. يتوفر في مشروع قانون الحق في المعلومات الطعن أمام جهة

 مستقلة.

ها الموظفين العموميين وللسلطات العامة الحق كقاعدة يحق للفرد الشكوى من السلطة المختصة في الجهات اإلدارية جراء المخالفات التي يرتكب

 118في أن تبت في هذه الشكاوى طبقًا للقواعد الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة.

لكن في الواقع، فإن الطعون المرفوعة إلى المحكمة بطيئة  119في حال الرفض، يمكن الطعن على القرارات اإلدارية أمام المحكمة اإلدارية.

 120اء  معرض للفساد.والقض

  من مشروع قانون الحق في المعلومات، فإن مقدمي الطلبات لهم الحق في الطعن على رفض الطلب أمام لجنة  21بموجب المادة

. يجب أن ُتقدم 22المادة  مظالم ُتشكل تحت إشراف لجنة المعلومات القومية. ُيعامل الصمت على الطلب بمثابة الرفض، بموجب

التالية بموجب المادة  94يومًا من تاريخ تلقي الرفض، ويتم البت في المظالم خالل األيام الـ  94الطعون إلى لجنة المظالم خالل 

 . يمكن رفع الطعون من لجنة التظلم إلى المحكمة اإلدارية. ال يوجد موعد نهائي في مشروع قانون الحق في المعلومات. ال21

يعرف مشروع القانون العالقة بحق الطعن اإلداري بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة وال هو يذكر المهل الزمنية بما إذا 

 كانت أيام عمل أو أيام عادية.

 .ال يشتمل قانون دار الوثائق القومية على سبل محددة للطعن على الرفض أو الصمت اإلداريين بموجب القانون 

 ون المناقصات والمزايدات بإنشاء مكتب طعن إداري بوزارة المالية يتخصص في تلقي الشكاوى على صلة بمخالفة أحكام يطالب قان

 121القانون.

 .ال يحدد قرار إنشاء مراكز المعلومات سبل الطعن على الصمت أو الرفض اإلداريين 

                                                 
 .32،  ص تقرير وتوصيات حق الحصول على المعلومات في قبرصإنفو،  –أكسيس   117
 .82و 82و 82و 80و 81و 31و 38بشأن العاملين المدنيين بالدولة، مواد  0138لسنة  32قانون رقم   118

D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-law.net/law/threads/21878-http://www.f%- 0132لسنة  23مجلس الدولة، رقم  قانون 119 
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
-1972-B3%D9%86%D8%A9%D9%84%D8%-47-%D8%B1%D9%82%D9%85
-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA  01[. المادة 2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في. 
 [: 2102/أيار مايو 22وزارة الخارجية األمريكية، ]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في   120

US State Department, 2012 Investment Climate Statement – Egypt (Washington DC: US State Department, June 2012), 
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2012/191142.htm  

 [: 2191مايو/أيار  22وبوابة مكافحة الفساد ]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في 
 Business Anti-Corruption Portal, ‘Egypt Country Profile: Judicial system’, October 2012, http://www.business-anti-
corruption.com/country-profiles/middle-east-north-africa/egypt/corruption-levels/judicial-system/ 

 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.  0118لسنة  81قانون رقم   121

  9المبدأ : 15الجدول 
 (.○( بموجب القوانين األربعة، وأمرها غير واضح )▬( وغير مسموح بها )●مسموح بآليات الطعن )

 اآللية
مشروع قانون الحق 

 في المعلومات
قانون دار الوثائق 

 القومية
قانون المناقصات 

 والمزايدات
إنشاء مراكز  قرار

 المعلومات

 ● ● ● ○ مسموح بالطعن اإلداري

المفوض الطعن أمام جهة مستقلة )مثال: 
 ▬ ▬ ▬ ● المعلومات(ب المختص

 ● ● ● ● مسموح بالطعن أمام المحاكم

http://www.f-law.net/law/threads/21878-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-47-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1972-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.f-law.net/law/threads/21878-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-47-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1972-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.f-law.net/law/threads/21878-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-47-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1972-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.f-law.net/law/threads/21878-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-47-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1972-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.f-law.net/law/threads/21878-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-47-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1972-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.f-law.net/law/threads/21878-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-47-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1972-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.f-law.net/law/threads/21878-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-47-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1972-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2012/191142.htm
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/middle-east-north-africa/egypt/corruption-levels/judicial-system/
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/middle-east-north-africa/egypt/corruption-levels/judicial-system/
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 11المبدأ 

 يجب أن توفر المؤسسات العمومية تلقائيًا المعلومات األساسية عن هيكلها وأعمالها وميزانيتها وأنشطتها.

 بموجب المعايير الدولية، يجب على المؤسسات العمومية أن تقدم المعلومات إلى العموم بشكل استباقي.
 

ا بالقوانين الخاضعة للتحليل. دار الوثائق القومية ينظمها قانون دار الوثائق هذه الهيئات العامة الثالثة نظرًا لصلته اختار مركز خدمات التنمية 
على القومية، وبوابة المشتريات الحكومية تعمل في إطار قانون المناقصات والمزايدات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء 

 صلة بقرار إنشاء مراكز المعلومات.
 11المبدأ : 16الجدول 

(. الجهات الواردة في هذه ○( استباقيًا من قبل الوزارات األقرب للقوانين األربعة، ومعدل توفير المعلومات استباقيًا غير واضح )▬( وال يتم توفيرها )●يتم توفير المعلومات )
يتم استعراضه هنا. طبقًا لمشروع القانون، سيتم إنشاء هيئة إلدارة البيانات  المقارنة تحكمها القوانين التي يتناولها التحليل. مشروع قانون الحق في المعلومات فقط هو الذي ال

 والمعلومات لدى تفعيل القانون.

122دار الوثائق القومية درجات المعلومة
 

بوابة المشتريات 
 123الحكومية

لمعلومات ودعم اتخاذ امركز 
مجلس الوزراء في  القرار

124 

 ● ● ● هل يوجد موقع إلكتروني؟
 ▬ ● ▬ هل توجد أنظمة داخلية حول نشر المعلومات؟

 ● ▬ ● هل الهيكل التنظيمي منشور؟

 ● ● ● هل معلومات االتصال منشورة؟

 ▬ ▬ ▬ ؟حول العمليات هل ُتنشر المعلومات 

 ● ▬ ● هل ُتنشر القرارات والسياسات؟

 ▬ ▬ ▬ هل ُتنشر المعلومات الخاصة بصناعة القرار؟

 ● ▬ ▬ )مثال: تقييم المواقف(؟ هل تنشر التقييمات

 ▬ ▬ ▬ هل تنشر محاضر االجتماعات؟

 ● ● ● هل تنشر المعلومات الخاصة بالخدمات؟

 ● ● ● هل هناك إمكانية للحصول إلكترونيًا على الخدمات؟

 ▬ ▬ ▬ هل ُتنشر الميزانية المرصودة؟
 ▬ ▬ ▬ هل ُتنشر المعلومات الخاصة بالرواتب؟

 ▬ ▬ ▬ هل تنشر تفاصيل الدخل والنفقات؟

 ● ● ▬ هل تنشر المعلومات الخاصة باإلعانات المالية؟

 ▬ ▬ ▬ هل ُتنشر المعلومات الخاصة باالجتماعات العلنية؟
هل تنشر األدلة اإلرشادية الخاصة بمشاركة 

 الجمهور؟
▬ ▬ ▬ 

بالمشتريات العمومية  هل تنشر المعلومات الخاصة
 ]صفقات الدولة[؟

▬ ● ▬ 

 ▬ ▬ ▬ هل تنشر المعلومات الخاصة بالعقود؟

 ● ▬ ● هل ُتنشر السجالت وقواعد البيانات؟

هل ُتنشر معلومات عن المعلومات التي تحتفظ بها 
 ● ● ● الجهة العمومية؟

                                                 
[ وقت إجراء 2102نوفمبر/تشرين الثاني  4]تمت الزيارة في  http://www.nationalarchives.gov.eg/nae/home.jspخطط زيارتك ، دار الوثائق القومية 122 

 كف الموقع عن العمل. 2102مايو/أيار  22بحوث التقرير كان الموقع يعمل. منذ 

 [. 2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في  http://etenders.gov.egانظر:  123 

 [. 2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في  http://www.idsc.gov.eg/default.aspxانظر:  124 

http://www.nationalarchives.gov.eg/nae/home.jsp
http://etenders.gov.eg/
http://www.idsc.gov.eg/default.aspx
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في  هل تذكر الجهة العمومية على العموم الحق
 الحصول على المعلومات؟

▬ ▬ ● 

 ▬ ▬ ● هل ُتنشر المعلومات الخاصة بالبيئة؟

 

ى الهيئات الثالث الخاضعة للتحليل هنا تنشر بيانات اتصال وبيانات عن هيكلها وما تقدم من خدمات وامتيازات، وسياساتها العامة، وهذا عل

 مواقعها اإللكترونية. ال ُتنشر المعلومات الخاصة بالميزانيات والرواتب والدخل والنفقات. تتباين المعلومات األخرى من موقع إلى آخر،

معلومات عن أنشطة الهيئات ُتنشر على جميع المواقع الخاضعة للتحليل، بينما المعلومات عن تقييم األداء ال ُتنشر إال على موقع مركز وال

 المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

 اقي عن المعلومات:مشروع قانون الحق في المعلومات وحده هو الذي يحتوي على أحكام تفصيلية عن الكشف االستب

  من مشروع قانون الحق في المعلومات جميع الهيئات التي يغطيها القانون بنشر معلومات االتصال بها استباقًا،  2تطالب المادة

وكذا نشر اإلطار القانوني الذي يحكمها، واختصاصاتها ومهامها، وبنيتها اإلدارية والتنظيمية، وميزانيتها المرصودة، ونفقاتها 

الحقيقية والمتوقعة وأرباحها الحقيقية والمتوقعة، ورسم بياني توضيحي لالختصاصات الخاصة بكبار المسؤولين بها، وأنظمتها 

ولوائحها وتعليمات العمل بها، ومعلومات عن العقود واالتفاقات المبرمة، والسياسات والقرارات التي تخطط لتبنيها في إطار خطة 

طبيعة هذه األنشطة تملي عليها خالف ذلك، باإلضافة إلى أحكام عن تصنيف المعلومات عهدتها سرية، عملها العامة، ما لم تكن 

وجميع الخدمات التي توفرها للجمهور، وآليات تقديم الشكاوى والتفاصيل الكاملة عن الجهة التي تستقبل الشكاوى، ودليل مبسط 

 لمجلس القومي للمعلومات.إلجراءات تقديم الطلبات، وأي تفاصيل أخرى مطلوبة من ا

 .ال ُيلزم قانون دار الوثائق القومية دار الوثائق القومية بالكشف استباقًا عن المعلومات 

 126وعلى بوابة المشتريات الحكومية. 125يطالب قانون المناقصات والمزايدات باإلعالن عن المناقصات العامة في الصحف اليومية 

مخصصة للمساعدة في نشر المناقصات والمزايدات  11/2191وجب قرار مجلس الوزراء بوابة المشتريات الحكومية المنشئة بم

تنشر معلومات عن المناقصات والمزايدات والشروط والمواصفات  127الحكومية، وفي تيسير عملية تقديم العطاءات الكترونيًا.

 ووضع المناقصات والقرارات النهائية في إرسائها. 

علومات بأن تقدم مراكز المعلومات نشرة شهرية عن ممتلكاتها وما إذا كانت باللغة العربية أو لغات أخرى، وما إذا يطالب قرار إنشاء مراكز الم

كانت مقاالت أو كتيبات أو وثائق. كما يطالبها بإصدار نشرات دورية ودراسات وكتيبات وبحوث وأي شيء على صلة بأنشطة الوحدات 

الرئيسية المرتبطة بها المراكز.
128 

  

                                                 
 .2بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، مادة  0118لسنة  81قانون رقم   125

 .0[. مادة 2102مايو/أيار  22]تمت الزيارة في  http://etenders.gov.eg 2101لسنة  22قرار مجلس الوزراء رقم  126 

 [2102مايو/أيار  22]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في  http://etenders.gov.eg/en/index.phpمقدمة عن البوابة العطاءات اإللكترونية،  127 
 .2بإنشاء مراكز التوثيق والمعلومات، مادة  0180لسنة  223قرار جمهوري رقم   128

http://etenders.gov.eg/
http://etenders.gov.eg/en/index.php
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 اللتزام اإلجمالي بالمبادئ العشرةا
القوانين أو القرارات الثالثة )من اآلن فصاعدًا: القوانين( الخاضعة للتحليل هي بشكل إجمالي ال تلتزم بالمبادئ العشرة للحصول على 

(، وال تحدد إطارًا زمنيًا للرد على الطلبات )مبدأ 9أي من القوانين واضحًا حول الحق في الحصول على المعلومات )مبدأ  المعلومات. ليس

(. في الحاالت التي تنص فيها القوانين على الحق في طلب المعلومات، يبقى اإلنفاذ للحق 1(، أو فيها قنوات طعن محددة وبسيطة )مبدأ 4

(، وباستثناء قانون المناقصات 2ن دار الوثائق القومية، ال تعّرف القوانين بوضوح كيف ُتطلب المعلومات )مبدأ صعبًا. باستثناء قانو

(. قرار إنشاء مراكز المعلومات فحسب هو الذي يعلن صراحة ضرورة أن 1والمزايدات، البد أن يبرر مقدم طلب المعلومات طلباته )مبدأ 

(. في القوانين الثالثة، ليس واضحًا ما هي 2(، لكنه ليس واضحًا حول قالب المعلومات المقدمة )مبدأ 7 تعاون السلطات مقدم الطلبات )مبدأ

(، رغم أن طلبات النسخ الورقية يستتبعها فرض رسوم في 4التي تفرضها الجهات العامة مقابل توفير المعلومات )مبدأ  –إن وجدت  –الرسوم 

المناقصات والمزايدات، فإن االطالع اإللكتروني مجاني بموجب قانون دار الوثائق القومية. ليس من  قانون دار الوثائق القومية وفي قانون

(. 1القوانين الثالثة ما يحدد بوضوح االستثناءات على تقديم المعلومات بناء على الطلبات أو يضم اختباري الضرر والمصلحة العامة )مبدأ 

 ( مقتصر في كل من القانون والممارسة. 91الكشف االستباقي عن المعلومات )مبدأ 

إن بإمكان قانونًا عامًا للحصول على المعلومات أن يتصدى لنطاق إتاحة المعلومات في مصر المقتصر والمتباين من موقف إلى آخر. يمثل 

ن أن يدعموا مشروع خطوة أولى في هذا االتجاه. لكن على المشرعي 2191مشروع قانون الحق في المعلومات الصادر في مارس/آذار 

القانون من عدة أوجه. في حين ورد في مشروع القانون أنه يهدف إلى توفير الحق في الحصول على المعلومات للجميع، فهو ال يذكر بوضوح 

كتابًة ويمكن أن (. بالمثل، في حين يحدد القانون أنه يجب تقديم الطلبات 9من له الحق قانونًا في تقديم طلبات حصول على المعلومات )المبدأ 

(. كما أنه ليس من الواضح ما هو القالب الذي يجب على الهيئات 2تقدم شخصيًا، فليس من الواضح ما السبل األخرى لتقديم الطلبات )مبدأ 

يحتاج  (. بموجب مشروع القانون4( أو ما إذا كانت الرسوم تغطي كلفة النسخة فقط )مبدأ 2الحكومية توفير المعلومات من خالله )مبدأ 

مسؤولو الهيئات الرسمية إلى تبرير إعفاء المعلومات من نطاق ما ُيطلب من معلومات، بصفتها تدخل في نطاق االستثناءات التي يسمح بها 

جب القانون، حتى إذا كان يبدو بوضوح أن إعفاء المعلومة من نطاق ما ُيطلب هو إعفاء مشروع قانونًا، لكن مشروع القانون يتجاوز قواعد الح

 هذه إذا كانت المعلومات المطلوبة على صلة بانتهاكات لحقوق اإلنسان أو وقائع فساد أو خطر بيئي كبير، غير أن بإمكان وزارة الدفاع أو

 (.1المجلس القومي للمعلومات إلغاء هذه القاعدة إذا كان ذلك في الصالح العام )مبدأ 

ون الحق في المعلومات، وتذليل العقبات القانونية في الحصول على المعلومات في إن التصدي ألوجه القصور هذه الواردة في مشروع قان

 القوانين األخرى، يعد خطوة أولى قوية لتفعيل الحق اإلنساني والدستوري في الحصول على المعلومات.
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 الحصول على المعلومات في قطاع الصحة المصري
ودة وكم وفعالية خدمات الرعاية الصحية، وينتقص من حجم الخدمات المتوفرة "الفساد يقلص الموارد المتوفرة للصحة ويقلل من ج

ويرفع من كلفتها. إنه يثبط عزم الناس عن استخدام ودفع مقابل الخدمات الصحية وفي نهاية المطاف يؤدي إلى تآكل مردود قطاع 

فساد الممنهج تعاني من معدالت وفيات أجنة أعلى... الصحة على مستوى الصحة العامة للسكان. إن الدول ذات المعدالت العالية من ال

ة، منع إساءة االستخدام وتقليص الفساد من ثم يعد أمرًا هامًا لزيادة الموارد المتوفرة للصحة، ولتحسين فعالية استعمال الموارد المتوفر

 129وفي نهاية المطاف يؤدي إلى تحسين الحالة الصحية العامة للسكان".

 حةخلفية عن قطاع الص
يترتب على مصر التزام بضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية.  130وبموجب االلتزامات الدولية، 2192من دستور  22بموجب المادة 

 أن:  22ورد في المادة 

وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية،  .يالرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القوم

 والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.

 وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العالج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حاالت الطوارئ أو الخطر على الحياة

آت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة وتشرف الدولة على كافة المنش

 131بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

في مصر منذ عام  ورغم الضمان الدستوري فإن التأمين الصحي الخاص بالدولة يغطي أقل من نصف السكان. هذا التأمين الصحي متواجد

في المائة من السكان، هم باألساس موظفين بالدولة ومتقاعدين  74، من خالل الهيئة العامة للتأمين الصحي، وال تمتد تغطيته إال إلى 9127

 132من الوظيفة الحكومية وطلبة وأطفال في السن السابقة على دخول المدارس.

يعد هذا  133جنيهًا مصريًا( للمواطن على الرعاية الصحية، 121دوالرًا ) 921المحلي أو تنفق مصر نحو خمسة في المائة من إجمالي الناتج 

في المائة من إجمالي اإلنفاق على  71النفقات الحكومية على قطاع الصحة توازي أقل من  134الحجم ضئياًل مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

تمول الموازنة  135مستخدمين ألغلب النفقات الصحية على حسابهم الشخصي.جنيهًا( لكل مواطن، مع دفع ال 191دوالرًا ) 72الصحة، أو 

 136العامة منشآت ومرافق وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الدفاع وبعض خدمات هيئة التأمين الصحي.

 138هذه النظم الصحية من القصور. تعاني آليات تنظيم 137توفر الحكومة ومنظمات شبه حكومية وجهات خاصة جميعًا الرعاية الصحية.

  تضطلع وزارة الصحة والسكان بمسؤولية شاملة في توفير الصحة، وتوفر الخدمات الصحية األساسية وهي أكبر موفر لعالج

المرضى بالمستشفيات. تتحمل وزارة التعليم العالي مسؤولية التعليم الصحي وتوصيل الخدمات الصحية.
139

موفرو الخدمة  

نهم توليد الدخل بأنفسهم، بما في ذلك من خالل فرض رسوم على مستخدمي الخدمات الصحية في أقسام عالجية الحكوميون يمك

بعينها.
140

 

                                                 
 [: 4 – 2، ص ص 2102مايو/أيار  22]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في قطاع الصحة الفساد في تارين فيان وكورين نوردبيرغ،   129

Taryn Vian and Carin Nordberg, Corruption in the health sector (Bergen: U4 2008), http://www.u4.no/publications/corruption-
in-the-health-sector-2/ 

، مجموعة معاهدات األمم المتحدة: 0182يناير/كانون الثاني  02. صدقت عليه مصر في 02، مادة 0122العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   130

3&chapter=4&lang=en-http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV  مايو/أيار  22]تمت الزيارة في

2102 .] 
 .22، مادة 2102الدستور المصري   131
 : 22، 01ص ص  ،2102 – 2101استراتيجية تعاون الدولة، مصر منظمة الصحة العالمية،   132

World Health Organization, Country cooperation strategy for Egypt 2010–2014 (Cairo: WHO, 2010), 
http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_egy_en.pdf 

 [:012، المصدر باإلنجليزية، ص 2102مايو/أيار  22( ]تمت الزيارة في 2100)الملف اإلحصائي للدولة منظمة الصحة العالمية،   133

World Health Organization, Country statistical profiles (2011), 
http://applications.emro.who.int/docs/RD_Annual_Report_2011_country_statistics_EN_14587.pdf   

 .22ص  2102 – 2101إستراتيجية تعاون الدولة. مصر منظمة الصحة العالمية،   134
 .012، ص 2100ملف الدولة اإلحصائي، الصحة العالمية،  منظمة  135
 .22ص  2102 – 2101استراتيجية تعاون الدولة. مصر منظمة الصحة العالمية،   136
 [: 02، ص 2102مايو/أيار  22وزارة الصحة والسكان ]تمت الزيارة في   137

Ministry of Health and Population, Egypt service provision assessment survey (Cairo: MOHP, ORC Macro & USAID 2002), 
http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/SPA5/SPA5.pdf  

 .24، ص  2102 – 2101استراتيجية تعاون الدولة. مصر منظمة الصحة العالمية،   138
 .01السابق، ص   139
 .02، ص 2112استطالع تقييم الخدمة الصحية، وزارة الصحة والسكان،   140
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  الهيئات شبه الحكومية منها الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومؤسسة الرعاية العالجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. هذه

الخاصة، وتسيطر على ميزانيتها ولديها قدر أكبر من الحكم الذاتي الذي تتمتع به هيئات توفير الهيئات لديها قواعدها وأنظمتها 

الخدمة الصحية الحكومية.
141
لدى وزارة الصحة والسكان "نصيب مسيطر في اتخاذ القرار" في جميع الهيئات شبه الحكومية. 

142
 

 ربح وغير الهادفة للربح، مثل القابالت التقليديات والصيدليات األطراف الخاصة )من غير الدولة( تشتمل على المؤسسات الهادفة لل

الخاصة والمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة لألطباء والمؤسسات غير الحكومية مثل العيادات الملحقة بمؤسسات دينية 

والمستوصفات الخيرية.
143

 

المستشفيات العامة هي ثاني أكثر قطاع فسادًا في مصر، بعد إلى أن الرعاية الصحية و 2111توصل استطالع لمدركات المواطنين في عام 

في المائة(  11وأرجع المشاركون في هذا االستطالع سبب تواجد  الفساد  هو تدني الرواتب ) بحسب  144فئة "المؤسسات الحكومية والعامة".

في المائة( وتداخل  44في المائة( ونقص المعلومات ) 14في المائة( ونقص اإلشراف البرلماني ) 11واألداء المتواضع للجهات التنظيمية )

 145في المائة(. 49اسية )في المائة( وضعف المشاركة السي 47القوانين )

ألقت وسائل اإلعالم المصرية واإلقليمية الضوء على نقص الشفافية في القطاع الصحي، ال سيما احتماالت إساءة استخدام  2191في عام 

 إلى إمداد جميع كان يهدف أصاًل 9141هذا البرنامج )العالج على نفقة الدولة( الذي تم إعداده في عام  146الموارد في العالج على نفقة الدولة.

بحيث يوفر العالج الطبي العادي  9144المصريين بفرصة تلقي العالج على نفقة الدولة بالخارج في األوضاع "الكارثية" لكن ُعدل في عام 

ًا لنقص إسقاط االتهامات نظر 2191قرر النائب العام في يناير/كانون الثاني  147للمصريين ذوي الوضع األكثر هشاشة غير المؤمن عليهم.

كان من شأن الكشف االستباقي عن المعلومات والتصريح بالوفاء بطلبات المعلومات بشأن برنامج العالج على نفقة الدولة أن يكون  148األدلة.

 إجراًء وقائيًا قويًا ضد أي وقائع فساد.

 القوانين األساسية

ن أسباب الفساد، فإن قوانين الرعاية الصحية ال توفر الرد على طلبات في المائة من المبحوثين رأوا أن عدم توفر المعلومات سبب م 44رغم أن 

 المعلومات ويحول قانون اإلحصاءات دون كشف المعلومات.

لسنة  2777. بينما تخضع أموال المستشفيات والمراكز الطبية للقرار رقم 9141لسنة  211المستشفيات والمراكز الطبية للقرار رقم  تخضع

بأن يكون لدى كل مستشفى ومركز طبي ميزانية خاصة وحساب مالي. تشتمل الميزانية والحساب المالي على إسهام  7دة . وتطالب الما9142

المجلس المحلي في المستشفى أو المركز الطبي، وُيحدد بناء على عدد األسّرة وجودة الخدمة.
149

القرار ال يسمح بطلبات المعلومات حول  

الصحية، وهو األمر الذي قد يسمح للمواطن ومنظمات المجتمع المدني بالتعرف على حاالت الفساد  ميزانيات وحسابات موفري الخدمات

 المحتملة فيما يخص موفري الخدمة الصحية.

 سساتينظم قانون قطاع الصحة العامة العالج والتأمين الصحي العام للعاملين المدنيين بالدولة والموظفين بالوحدات المحلية الحكومية وبالمؤ

والهيئات العامة، وكذلك الرسوم المستحقة على الموظف وصاحب العمل.
150

 14الهيئة العامة للتأمين الصحي، التي تغطي الرعاية الصحية لـ  

. يمكن للمرضى المؤمن 9144لسنة  12والقانون رقم  9127لسنة  21، والقانون رقم 9127لسنة  44مليون مواطن، ينظمها القانون رقم 

                                                 
 السابق.  141
 .02 – 02السابق، ص ص   142
 .02السابق، ص   143
الحكومية والعامة" هنا تحت فئة  [. تم إدراج "المؤسسات21مركز المشروعات الدولية الخاصة ومركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ]المصدر باإلنجليزية، ص   144
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Enterprise 2010). 

 .21السابق، ص   145
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مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، وفي المستشفيات والعيادات الخاصة. 79العالج في عليهم التماس 
151

تتراوح ميزانية الهيئة العامة  

فئة مختلفة من العالج بسعر زهيد. 411مليون جنيه( سنويًا وتوفر نحو  111مليون دوالر ) 921للتأمين الصحي حول 
152
ال تخول أي من هذه  

بتوفير المعلومات بناء على الطلب، بشأن دخل ونفقات السلطات المعنية بالعالج، وهو األمر الذي قد يسمح للمواطن ومنظمات  القوانين السلطات

 المجتمع المدني بالتعرف على مواطن الفساد المحتملة بنظام الرعاية الصحية.

ينظم قانون اإلحصاء
153

واإلحصاء بالجهة الوحيدة المصرح لها بنشر اإلحصاءات.  نشر اإلحصاءات، ويعتبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

ُيحظر نشر إحصاءات في قطاع الصحة من دون موافقة الجهاز المركزي للتعبة العامة واإلحصاء.
154

 

 

 

 

                                                 
الرعاية العالجية بوزارة الصحة، د. محمد حامد، مدير اإلدارة المركزية للتخصصات الطبية والمركز العالجي، مدير اإلدارة العامة للمستشفيات ومدير المكتب الفني بمركز   151

 .2102نوفمبر/تشرين الثاني  3أجرت المقابلة لينا س. عزام، مركز خدمات التنمية، 
 .2101مراد أحمد وطارق محمد عادل، الرعاية الصحية في مصر،   152
 في شأن اإلحصاء والتعداد. 0121لسنة  24قانون رقم   153
 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 0122لسنة  2104قانون رقم   154
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 .21ص الفساد بقطاع الصحة، تايرن فيان وكارين نوردبرغ،   155
 [: 2102مايو/أيار  22]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في التصدي للفساد بقطاع الصحة هوسمان، كارين   156

Karen Hussman, Addressing corruption in the health sector: securing equitable access to healthcare for everyone (Bergen: 
U4, January 2011), http://www.u4.no/publications/addressing-corruption-in-the-health-sector-securing-equitable-access-to-
health-care-for-everyone/ 

 [: 2102مايو/أيار  22]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في الشفافية ببرامج الصحة فيان، تارين   157

Taryn Vian, Transparency in health programs (Bergen: U4, May 2008), http://www.u4.no/publications/transparency-in-health-
programmes/ 

 الحصول على المعلومات ونزاهة قطاع الصحة
الصحية بناء على معلومات واضحة، سواء من حيث السعر أو الجودة. ولتحقيق هذا، يجب أن  للمرضى الحق في اختيار  خدماتهم

تتاح لهم معلومات عن األسعار ومواصفات وشروط الحصول على الخدمة. مثل هذه المعلومات العمومية تميل أيضًا إلى التشجيع 

 155إخفاء األنشطة غير النزيهة.على التدقيق في أنشطة موفري الخدمة من نظرائهم، مما يصعب أكثر من 

بناء على الدروس المستفادة بمجال منع الفساد بقطاع الصحة في شتى أنحاء العالم، ترى كارين هوسمان أن االحتكارات الحكومية 

 لقطاع الصحة تزيد من فرص الفساد: 

ت هناك محاسبة كافية على القرارات "عندما يتاح للمسؤولين سلطة دون رقابة كافية على عملية صناعة القرار هذه، سواء كان

والنتائج أم ال )بما في ذلك قياس النتائج والعقاب على عدم أداء الخدمة أو الفساد(، وحيث الشفافية )الكشف النشط وإتاحة المعلومات( 

ساد ال يتم التوصل قليلة وصوت المواطن )سبل المشاركة النشطة( ال يسمحان برقابة خارجية، وحيث إساءة استخدام السلطة أو الف

 156إليه أو العقاب عليه )اإلنفاذ(".

ولتعزيز الحوكمة وللمساعدة في الكشف عن الممارسات المسيئة، بما في ذلك التزوير والمحسوبية، يجب أن تشتمل الشفافية بقطاع 

 الصحة على:

 كشف المعلومات سواء استباقيًا أو بناء على طلبات المعلومات 

 ن يتأثرون بإجراءات السلطات الطبيةالكشف عن المعلومات لم 

 يتصرف موفرو المعلومات بشكل مرئي وقابل للتنبؤ ومفهوم في مواجهة األطراف المعنية وطالبي المعلومات 

 تتوفر المعلومات في قوالب وصيغ مقبولة 

يجب أن تشتمل المعلومات المكشوف عنها بقطاع الصحة على الحقائق واألرقام المتصلة بالقطاع، ومعلومات عن اآلليات 

 واإلجراءات وتفاصيل عن: 

 الميزانيات 

 العقاقير الطبية 

 الموارد البشرية 

 157جودة الرعاية ومستوى رضا المريض 

http://www.u4.no/publications/addressing-corruption-in-the-health-sector-securing-equitable-access-to-health-care-for-everyone/
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http://www.u4.no/publications/transparency-in-health-programmes/
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 الحصول على المعلومات في قطاع الصحة المصري

دني هناك تحديات أساسيان يحوالن دون الحصول على المعلومات في قطاع الصحة: القيود الهيكلية والتقنية والقانونية على مراقبة المجتمع الم

 والمواطنين، واقتصار أو عدم تمام الكشف االستباقي عن المعلومات من قبل الهيئات العامة.

 المراقبة 

على مراقبة موارد الرعاية الصحية مقتصرة بسبب غياب آليات تمكن المواطن من الحصول  تعد قدرة المواطنين والمجتمع المدني

 على المعلومات وقيود على من يمكنه كشف المعلومات.

تقوم وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية على مستوى المحافظة بتوجيه تمويل الدولة لموفري الرعاية الصحية 

لعمل التأمين من رواتب الموظفين الحكوميين. توجه الهيئة العامة للتأمين الصحي هذه الموارد إلى يخصم أصحاب ا 158العامة.

كما يتلقى موفري الرعاية الصحية التمويل من برنامج العالج على نفقة الدولة والموارد من  159موفري الخدمات الصحية.

 160مدفوعات المستخدم المباشرة.

ع المدني تحديد األموال والموارد المخصصة لموفري الرعاية الصحية وال يمكنهم مقارنة هذه ال يمكن لألفراد ومنظمات المجتم

الموارد واألموال بما ينفقون، والموارد المخصصة، وهذا بسبب عدم توفر آليات لإلشراف والمتابعة، ولعدم توفر نظم تكنولوجيا 

 الصحية بالتعامل مع طلبات المعلومات. ال تسمح قوانين الرعاية 161معلومات ونظم أرشفة وتوثيق فعالة.

هم من لهم  –ومنهم وزير الصحة ومساعدو الوزير ومدراء اإلدارات  –داخل وزارة الصحة والسكان، فإن كبار المسؤولين فقط 

سلطة التصريح بالكشف عن المعلومات بشأن أنشطة وأموال الوزارة. في عدة حاالت لم يتح للباحثين والصحفيين إال االطالع على 

ينظم نشر  163قانون اإلحصاء 162الوثائق األصلية في مقر الوزارة، مع عدم أخذ نسخ سوى من النتائج وليس الوثائق كاملة.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء هو الجهة الوحيدة المصرح لها بنشر اإلحصاءات. ُيحظر اإلحصاءات بقطاع الصحة و

 164نشر اإلحصاءات بقطاع الصحة إال بتصريح من الجهاز المركزي للتعبة العامة واإلحصاء.

 عن المعلومات الكشف االستباقي 

 عن المعلومات من قبل السلطات محدودًا والمعلومات التي تتوفر في أحيان كثيرة متناقضة. يعد الكشف االستباقي

ال تطالب أي قوانين تخص قطاع الصحة السلطات العامة بالكشف عن المعلومات. يمنع قانون اإلحصاء كشف معلومات إحصائية 

 للدولة بتحديد متى وماذا تكشف استباقيًا.يسمح هذا  165إال إذا نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

في حين تصدر وزارة المالية معلومات عامة وبنود لإلنفاق في ميزانية الصحة، فإن معلومات الميزانية ال يمكن االطالع عليها 

ا فاعلون سبق أن تم الطعن على دقة وكمال المعلومات التي ينشره 166إلكترونيًا أو شخصيًا من خالل وزارة الصحة والسكان.

 167بقطاع الصحة طوعًا. 

على بيانات برنامج العالج على نفقة الدولة، والذي كان  2111لسنة  168على سبيل المثال، لم تشتمل حسابات الصحة القومية

استخدامه في تلك الفترة خاضعًا لمناقشات وجدل رأي عام شديد. كما أخفقت الحسابات في أن تأخذ في االعتبار مختلف نفقات 

نفذت وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع  169ج في القطاعين العام والخاص للفرد.العال

بشكل مشترك استطالعًا لتحديد إجمالي نفقات الرعاية الطبية، بما فيها العامة والخاصة بالتأمين الصحي والخاصة )على نفقة الفرد، 

لتغطية نفقة العالج، وما يشارك به الفرد من تغطية للتأمين الصحي في دفع نفقة العالج، ونفقات  وما تدفعه شركات التأمين

 170المستخدم(. 

 

                                                 
 .2102ديسمبر/كانون األول  01د. محمد حامد، مقابلة مع لينا س. عزام، مركز خدمات التنمية،   158
 السابق.  159
 السابق.  160
 السابق.  161
 .2102نوفمبر/تشرين الثاني  3د. محمد حامد، مقابلة مع لينا س. عزام، مركز خدمات التنمية،   162
 .0121لسنة  24قانون اإلحصاء والتعداد رقم   163
 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.  0122لسنة  2104قانون رقم   164
 . 0138وزارة الصحة والسكان، قانون العالج على نفقة الدولة،   165
 .2102تشرين الثاني نوفمبر/ 3د. محمد حامد، مقابلة مع لينا س. عزام، مركز خدمات التنمية،   166
 السابق.  167
 [: 1، ص 2102مايو/أيار  22]المصدر باإلنجليزية، تمت الزيارة في تحديات تواجه نفقات العالج في مصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،   168

Egyptian Initiative for Personal Rights, Challenges facing health expenditure in Egypt (Cairo: EIPR, 2009), 
www.eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/Health_Expenditure_in_Egypt.pdf 

 .2102نوفمبر/تشرين الثاني  3خدمات التنمية،  د. محمد حامد، مقابلة مع لينا س. عزام، مركز  169
 السابق.  170

http://www.eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/Health_Expenditure_in_Egypt.pdf


 34 

  النتائج
تسمح التشريعات الحالية إال بقدر ضئيل  . ال2192الحصول على المعلومات حق من حقوق اإلنسان شمله الدستور المصري للمرة األولى عام 

من الحصول على المعلومات. لم يكن هناك تشريع بشأن الحق العام في الحصول على المعلومات في مصر، وقت كتابة هذا التقرير، وتغطي 

تصدي له والوقاية منه في نهاية القوانين قطاعات بعينها وال توفر ما يكفي من حق الحصول على المعلومات بما يكشف الفساد، أو يؤدي إلى ال

 المطاف.

ا بالمبادئ ال توفر القوانين الثالثة التي فحصها هذا التقرير إال قدرًا ضئياًل من الحق في الحصول على المعلومات، وتتراوح للغاية في االلتزامه

في الحصول على المعلومات أو بشأن الرسوم التي  العشرة التي تمت مقارنة هذه القوانين بها. ليست أي من القوانين واضحة إزاء من له الحق

لثالثة ُتدفع من أجل توفير المعلومات، وال تحدد إطارًا زمنيًا واضحًا للرد على الطلبات أو تحدد مسار طعن محدد. ال تشتمل أي من القوانين ا

اختباري الضرر والمصلحة العامة الالزمين لتبرير على تعريفات محددة لالستثناءات على الوفاء بطلبات المعلومات أو هي تضع في الحسبان 

 أي استثناءات. يعد الكشف االستباقي عن المعلومات مقتصرًا في القانون والممارسة على السواء.

ر القدرة على التصدي لعدد من التحديات التي تم التعرف عليها بمجال توفي 2191لمشروع قانون الحق في المعلومات الصادر في مارس/آذار 

الحق في الحصول على المعلومات في مصر. لكن مجال قدرة الهيئات العامة على عمل استثناءات على الحق في الحصول على المعلومات 

وسلطة وزارة الدفاع والمجلس القومي للمعلومات على تجاوز طلبات المعلومات وعدم الوفاء بها على أساس األمن القومي، تهدد بتقويض 

هذا المجال. مطلوب توضيحات إضافية في القانون بشأن من له الحق قانونًا في التقدم بطلبات المعلومات والقالب/الصيغة إمكانات التحسن ب

 الخاصة باالطالع على المعلومة وسبل الكشف عن المعلومات والرسوم الخاصة بتوفير المعلومات.

علومات في التشريعات الحالية، التي تحظر كشف المعلومات دون إذن من دراسة حالة قطاع الصحة توضح أثر القيود المفروضة على إتاحة الم

 كبار المسؤولين. ال تكشف هيئات قطاع الصحة استباقًا عن المعلومات أو هي تفعل ذلك بقدر محدود للغاية. 

، فعلى البرلمان أن يمرر قانونًا ُيظهر هذا التحليل أنه من أجل تفعيل الحق الدستوري المكفول مؤخرًا في الحصول على المعلومات في مصر

عامًا للحصول على المعلومات. طالما المواطنين واإلعالم والمجتمع المدني غير قادرين على الحصول على المعلومات المطلوبة للتعرف على 

صياغة مشروع قانون الحصول وقائع الفساد فسوف تظل جهود الوقاية من الفساد والمحاسبة عليه عرضة لإلعاقة والتعطيل. تعد عملية إعادة 

على المعلومات الحالية خطوة أولى نحو كفالة الحق في الحصول على المعلومات. يجب أن يشاور المشّرعون المجتمع المدني من أجل تدعيم 

لمالية، لضمان مشروع القانون على ضوء مبادئ الحصول على المعلومات الدولية. يجب على الحكومة أن تجهز اإلجراءات الالزمة، ومنها ا

على  تنفيذ القانون بفعالية في شتى أرجاء مصر، بما يشمل إنشاء مؤسسات فعالة وبناء القدرة في القطاع العام فيما يخص كشف المعلومات والرد

 طلبات الحصول على المعلومات.
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 التوصيات
الحكومة المصرية والبرلمان والمجتمع المدني، على مسار التصدي بناء على نتائج هذا التقرير، تتقدم الشفافية الدولية بالتوصيات التالية إلى 

 للفساد من خالل كفالة الحق في الحصول على المعلومات. 

 إلى الحكومة والبرلمان
 أن  يجب أن تكون عملية إعادة صياغة قانون الحق في المعلومات شاملة بما يدعم مشروع القانون على ضوء المبادئ الدولية. يجب

تقّيم الحكومة تشريعاتها القائمة وأن يذلل البرلمان العقبات التي تحول دون الحصول على المعلومات.
171

 

  على الحكومة والبرلمان ضمان قدرة الناس على تقديم طلبات المعلومات من خالل عدة قنوات، وأن 4و 2و 2على ضوء المبادئ ،

 تلقي نسخًا ورقية وإلكترونية مقابل رسوم ال تزيد عن كلفة النسخة.يتمكن الناس من االطالع على األصول دون مقابل و

  على القائمين على أمر صياغة القانون وضع إحداثيات واضحة لمصطلح "األمن القومي" لتفادي إساءة استخدام 1على ضوء المبدأ ،

المصطلح في منع كشف المعلومات.
172
التوازن بين الحق في الحصول على يجب أن يشتمل مشروع قانون الحق في المعلومات على  

المعلومات وقيود األمن القومي، ال سيما لدى التعامل مع الهيئات التي توفر الخدمات العامة.
173

يجب ضّم اختبارّي الضرر  

 والمصلحة العامة إلى أي استثناءات في الحصول على المعلومات.

  91على ضوء المبدأ : 

o  التي تنفذ قانون الحق في المعلومات تحسن من بنيتها األساسية الخاصة بمعلومات على الحكومة ضمان أن الهيئات العامة

الدولة واالتصاالت، وأنها تنظم تدفق المعلومات بين مختلف الهيئات، وأن تصدر دلياًل يحتوي على اسماء وأدوار 

الحكومية، والمدة المطلوبة لتوفير وأهداف كل من األقسام المختلفة، والوثائق المطلوبة لتوفير كل خدمة تقدمها السلطات 

الخدمة للمواطن.
174
يجب كشف هذه المعلومات على نطاق واسع، من أجل ضمان فعالية التعامالت. 

175
 

o  يجب على كل هيئة عامة ووزارة ضمان أن وصف المسؤوليات ُيقدم عن كل منصب عام، بما يمكن السلطات من

معلومات.تخصيص المسؤولية في حال اإلخفاق في الكشف عن ال
176

يجب أن يخضع كبار المسؤولين للمحاسبة على  

اإلخفاق في كشف المعلومات.
177

 

o .يجب على الحكومة أن تنشر بشكل منتظم بيانات مالية كاملة ودقيقة لضمان التخصيص الفعال للموارد
178

يمكن تحقيق  

ن مشروعيتها.هذه الشفافية من خالل استحداث أنظمة ومن مأسسة المسؤولية عن نشر المعلومات وضما
179

 

o  يجب على الحكومة أن توفر أدلة إرشادية بسيطة ويسيرة لكل هيئة يخاطبها القانون، ويجب أن توفر بصياغة بسيطة

ومفهومة وصفا بالحقوق والواجبات المشمولة في كل قانون من القوانين. وهذا يشمل  اتاحتها  للموظفين العموميين 

 تمع المدني.والمواطنين والصحفيين والعاملين بالمج

o .يجب على الحكومة أن توفر التدريب على الحصول على المعلومات للعاملين بالقطاع العام 

 إلى الفاعلين بالمجتمع المدني المعنيين بجهود محاربة الفساد

 
 ا يخص نشر يجب العمل على المساعدة في تهيئة ثقافة إحقاق الحقوق والواجبات في المؤسسات العامة، الحكومية واإلدارية، فيم

المعلومات وإطالع الجمهور على حقوقه وواجباته فيما يخص إتاحة الحصول على المعلومات.
180
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 .يجب العمل على طلب وكشف المعلومات التي يصعب على المواطن العادي الحصول عليها على عاتقه
181

 

 طر، بما فيها القوانين التي تضم مواد يجب تنظيم جهود المناصرة ضد أي قوانين قد تعرض الحق في الحصول على المعلومات للخ

 سرية أو تقيد من تطبيق تشريع الحصول على المعلومات.

 .يجب دعم طعون مقدمي طلبات المعلومات، الذين يطعنون على الصمت اإلداري أو الرفض للوفاء بطلبات المعلومات 

 مل استطالعات بحثية اللتزام الهيئات بأحكام الحصول يجب مراقبة أداء الهيئات العامة من خالل تقديم طلبات معلومات تجريبية وع

 على المعلومات وتشجيع الجمهور على تقديم طلبات.

  يجب بذل جهود المناصرة من أجل تحسين مشروع قانون الحصول على المعلومات الحالي بحيث يصبح متسقًا مع المبادئ الدولية

 للحصول على المعلومات.

 .يجب استخدام المعلومات المطلوبة في األنشطة اإلعالمية وجهود التعريف الموسعة األخرى بأهمية الحصول على المعلومات 

  
 

                                                 
181
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 : إجمالي حالة االلتزام بالمبادئIالملحق 

 إجمالي حالة االلتزام بالمبادئ
 الجدول معلومات توضيح حالة عن إجمالي حالة التزام كل من القوانين األربعة بمبادئ الحصول على المعلومات العشرة يوفر

 الحالة المبدأ

تمييز في الحصول على : عدم 1مبدأ 
 ةالمعلومات العمومي

يوجد قانون يميز بشكل مباشر بين الناس في الحصول على المعلومات العمومية، لكن األنظمة واللوائح لدار  ال

الوثائق القومية تطالب برسالة رسمية تثبت أن المتقدم بطلب المعلومات باحث. يبدو أن مشروع قانون الحق في 

 المعلومات يسمح للجميع باالطالع.

تقديم الطلبات مجانًا، : 2المبدأ 
بالبريد أو البريد اإللكتروني أو 

ُتطَرح  أو ُتسلم باليد، أوالفاكس 
 األسئلة شفهيًا

 

شكل االطالع على المعلومات ورسوم تقديم طلب معلومات غير واضحة في القوانين الثالثة ومشروع قانون 

 الحق في المعلومات. 

: ال توجد حاجة لتبرير 3المبدأ 
 الطلبات

ال يطالب مشروع قانون الحق في المعلومات وال قانون المناقصات والمزايدات بمبرر. القوانين األخرى غير 

 واضحة. 

: االلتزام بمساعدة مقدمي 4المبدأ 
 الطلبات

ال تتناول أي من القوانين الخاضعة للتحليل في هذا التقرير بشكل مباشر لمسألة مساعدة مقدمي الطلبات. يشتمل 

 لقانون على التزام بمساعدة مقدمي الطلبات.مشروع ا

: الردود في إطار زمني 5المبدأ 
 مناسب

من بين القوانين الخاضعة للتحليل في التقرير، فإن مشروع الحق في المعلومات فحسب يتصدى لمسألة الرد في 

 يوم عمل. 94إطار زمني مناسب، 

تتوفر نسخ ورقية أو : 6المبدأ 
ع على أصول إلكترونية ويمكن االطال

 المستندات

القوانين القائمة إما ال تتصدى لهذه المسألة، أو تحدد صيغة واحدة فحسب لالطالع. االطالع على األصول لم 

يرد في أي من القوانين. ومشروع القانون غير واضح إزاء صيغ/قوالب االطالع على المعلومات، رغم أنه يبدو 

 أنه يسمح باالطالع على األصول.

االطالع على أصول : 7المبدأ 
المستندات مجاني دائمًا. الرسوم 

 الوحيدة المفروضة هي رسوم النسخ

 ال تطالب أي من القوانين صراحة الهيئات العامة بتوفير معلومات مجانًا. 

: االستثناءات محدودة، 8المبدأ 
والرفض في حال وجود هذه 

 االستثناءات فقط

استثناءات تفصيلية، يمكن أن تسمو عليها اعتبارات انتهاكات حقوق اإلنسان  مشروع القانون وحده يحتوي على

 والفساد والمشكالت البيئية. لكن يمكن إلغاء هذا التجميد لالستثناءات في ظروف معينة.

: حق فعال في الطعن على 9المبدأ 
 رفض الطلبات أو الصمت عليها

تتصدى أي من القوانين للحق في الطعن. لكن القانون باستثناء مشروع قانون الحصول على المعلومات، ال 

 المصري العام يسمح بالطعن على الصمت والرفض اإلداريين.

 : كشف المعلومات استباقيًا11المبدأ 

القوانين الخاضعة للتحليل ال تحتوي إال على التزامات محدودة بالكشف استباقًا عن المعلومات لدى الهيئات 

رسة فإن المعلومات األخرى عن بنية وامتيازات وخدمات والسياسات العامة وقواعد العامة. من حيث المما

البيانات المتاحة، ُتنشر بشكل طبيعي على مواقعها، لكن نادرًا ما يتك الكشف عن التفاصيل المالية بشكل 

 استباقي. ُيلزم مشروع القانون الهيئات العامة بنشر جملة من المعلومات استباقيًا.
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