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  مقدمة
ق منها  املعرفة ، من خالل أنشطة مؤسسة حرية الفكر والتعبري املختلفة ، سواء ما يتعليف العمل على تعزيز احلق إطار يف

ذا الصددإعداد ، أو القانوين، أو تقدمي الدعم برصد االنتهاكات   ، تتقدم املؤسسة  الدراسات واألوراق البحثية املتعلقة 
ي يدور  الذ اجلدليف القانونية املقارنة ، مسامهة منها األنظمة مصر ، وبعض يفذه الدراسة حول حرية تداول املعلومات 

زمة ُهذه املسألة ، خاصة مع طرح مشروع لقانون حرية تداول املعلومات يف مصر ضمن حأن منذ سنوات وحىت اآلن بش
   . يناير٢٥القوانني والقرارات اليت دخلت حيز النقاش بعد ثورة 

 احلماية الضوء على أوجه القصور اليت تعرتي ة تداول املعلومات يف مصر ، وتلقيتناقش الدراسة األساس الدستوري حلري
ذا كما توضح أهم املعايري الواردة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان املتُة اليت جيب أن تكفل هلذه احلرية ، الدستوري علقة 

التشريعات املصرية اليت إىل مث تنتقل الدراسة  .  اليت استقرت عليها أحكام بعض احملاكم اإلقليميةالصدد ، وكذلك املبادئ
    .  بتقييدها ، أو حبمايتها ، وأهم التطبيقات القضائيةتعرضت حلرية تداول املعلومات سواء

 على األخرى أحد أهم آليات تعزيز ودعم ممارسة احلقوق اعتباره من وتداوهلا الوصول للمعلومات يف أمهية احلق وتأيت
ى مستوى سواء كان ذلك عل  احلقوق،ي وتؤديهيئة سياق وبيئة عامة حترتم وحتم لتأساسي، فهو عامل أنواعهااختالف 

ميشأو متييز أوالفرد الطامح ألن يكون مواطنا كامال دون عنف  نمية إنسانية حقيقية  على مستوى جمتمع طامح لتأو ، 
ا يفجزت سارة جاجوانث أوو.  دميقراطية حترتم معايري الشفافية واحلكم الرشيد أسساحلريات ويقوم على  ومناخ حيرتم  كتا

   -: بأنه ١ احلقوق األخرىباقي املعرفة على يفعن تأثري وعالقة احلق ) حلياة ايفاحلق .. املعرفة يفاحلق (
  اخل.. حماكمات عادلة يفواحلق  ممارسة حقوق أخرى كحرية التعبري يف متضمن أساسيإما جزء ومكون 
 واالقتصادية حقوق أخرى كاحلقوق االجتماعية ي يعزز وحيمأو  
 األخرى ممارسة احلقوقيف يدعم الدفاع عن احلق أو  

                                                
1  Access To Information: an instrumental right for empowerment, Article 19 . july 2007. 
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 واحملاسبة املوضوعية واملنظمة قوق األخرى بتوفري جمال الرقابةمينع املزيد من االنتهاكات للح أو .  
 املعلومات كآلية هامة وعملية لدعم وتعزيز تداول املعرفة وحرية يفجز عن أثر احلق أوتعرض الفقرات القادمة تفنيدا ملا 

مما . والسياسية  والزم حلزمة احلقوق املدنية أساسي وكمكون ،ية من جانبحزمة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف
 ذلك احلق من أجل تنمية ي وتؤدي حترتم وحتماليتسرتاتيجية واآلنية للدفع بكافة السياسات واإلجراءات يوضح األمهية اإل

  . املرحلة املقبلة يف حر دميقراطي حقيقية ومناخ إنسانية

 من حزمة احلقوق السياسية أساسيمكون .. للمعلومات  املعرفة والوصوليفاحلق 
  واملدنية 

 األردن( عدد كبري من الدول ومنها من الدول العربية يفمسوح ميدانية مشلت ) العامليمسح القيم ( دراسة دولية ضخمة يف
ضيال للنظام  واألكثر تفالتسلطي الدول رفضا للحكم أعلىجاءت املنطقة العربية من ) املغرب–اجلزائر – مصر –

 الوقت يف أهم احلاجات املاسة للمجتمعات العربية ىحدإ كاإلنسانية حتقيق التنمية يف املعرفة ألمهية وتقديرا الدميقراطي
 أكد على أن الذي ٢٠٠٢ العربية اإلنسانية، وذلك ما جاء مؤكدا لتعليق تقرير التنمية ٢الراهن وحتقيقا لتطورها وتقدمها

تمعية العربية تعوق بناء التنمية يف تغلغل نواقص حمددة هي الراهن العريبهد الواقع السمة الغالبة على مش  البنية ا
  .ومتكني املرأة  ، اخلاصة باملعرفةاإلنسانية والقدرات ، احلريةي وهاإلنسانية

 يفاحلكم الرشيد  املعلومات وحالة الدميقراطية ووتداول املعرفة يفونستخلص من ذلك االرتباط الوثيق بني وضع احلق 
تمعيف املعرفة مؤشر هام حلالة احلقوق املدنية والسياسية بشكل عام يف فدرجة احرتام وتأدية ومحاية احلق ،الدول  ، ا

 ما يؤكده التقرير الصادر عن منظمة ا وهذ،كم الرشيد والتزامها بالشفافية وحماربة الفسادُومؤشر ملدى متتع الدولة مبعايري احل
 احلصول على املعلومات الرمسية هو أحد يفاحلق "  عندما أكد على أن ١٩٩٩ يفملتحدة األمريكية حلرية التعبري الواليات ا

 على ائتمنوه يعتمد على التمثيل جيب أن يستجيب من ميثل الشعب ملن الذي نظام احلكم فيأسس الدميقراطية التمثيلية ف
 يف ور العامة احلق فوض ممثله بالقيام بإدارة األمالذيلعامة ويصبح للفرد  األمور ايفمتثيلهم وأعطوه سلطة اختاذ القرارات 

  "  الضرائبدافعي ل أمواباستخدام تستخدمها احلكومة وتنتجها اليت املعلومات ي املعلومات وهتداول
 أن يعربوا عن يفص  حق األشخاهي معناها املباشر يففحرية التعبري  ، املعرفة الوجه اآلخر حلرية التعبرييفو يعترب احلق 

 وجود سبل ومنافذ تتدفق من يف هذه األفكار واآلراء واملعلومات متلقي وهو ما حيتوى ضمنيا على حق ،آرائهم وأفكارهم

                                                
  ٢٠٠٣، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "نحو مجتمع المعرفة"تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة . ٢ 
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 التعبري يففحرية التعبري ال تقتصر فقط على حرية األفراد .  غريها من األفرادأوخالهلا بعيدا عن التدخل من قبل احلكومة 
اآلخرين هلذه اآلراء املعرب عنها تلقي تشمل أيضا حق عن آرائهم وإمنا 

ُ
  .٣ حريةيف

 االقتصادية املعرفة والوصول للمعلومات على تعزيز ومحاية احلقوق يفأثر احلق 
   والثقافية واالجتماعية

أداة لتفعيل  ه حد ذاته ولكنيف حقا –وفقط – املعرفة ال يعترب يف فإن احلق للتجزئةإعماال ملبدأ أن احلقوق كل غري قابل 
م اليت فمن واجب الدولة أن تتيح ملواطنيها حق الوصول للمعلومات ،ممارسة حقوق أخرى ا أن تؤثر على حيا  من شأ

 املعرفة املوضوعية الشاملة إمكانية املعلومات يتيح وتداول فتوافر ، تكون وفرت حق متتعهم بكافة احلقوق األخرىوبالتايل
ا يفكانية احلكم على مدى وفاء الدولة مبا التزمت به من معايري وأهداف أعلنتها ضاع احلقوق األخرى وإمأوب  موازنا

 الوفاء بكافة احلقوق األخرى يف بآخر فشلها أوبشكل يعين  املعلومات وتداول ضمان حرية يف وفشلها ،وخططها العامة
  . التزمت بأدائها ومحايتها اليت

لس   تأكيده على احلق يف) ١١الفقرة  (١٤ تعليقه العام رقم يف االجتماعي قتصادياالويظهر ذلك جليا عندما أشار ا
اخلاصة بقضايا  - الوصول والبحث والنقليفمتضمنا احلق  – الصحة على أمهية ضمان الوصول للمعلومات يف

  . الصحة يفأهم آليات محاية ودعم احلق دى   إحوموضوعات الصحة ك

احلقوق االقتصادية واالجتماعية بثالث عمليات  الوصول للمعلومات يدعم يفاحلق 
  ٤مترابطة

ايف اإلنسان وأحقية بنطاق ومضامني احلقوق الوعي أي: الوعيتوفري   لن يكون هناك الوعي فبدون ذلك ، التمتع 
ا    .القدرة على إدراك وجود وتفعيل تلك احلقوق ومتتعه الكامل 

تمعيف حيويفاحلق للوصول للمعلومات هو : الرقابة ا جتاه ا  ، جمال مراقبة أداء وإجنازات احلكومات فيما خيص التزاما
 للحقوق االقتصادية الدويل وفق العهد – يصدر كل مخس سنوات الذيالعام  يعترب التقرير الشامل والدويلفعلى املستوى 

 جمال دعم احلقوق االقتصادية يف واختذته من تدابري إجنازات ويستعرض ما قامت به الدول من –واالجتماعية والثقافية 
ضاع تلك احلقوق وال يعتمد فقط على سرد البيانات بقدر ما يقوم أو عام حول وين مؤشر دويل تكيفواالجتماعية يساهم 

                                                
ر"ورقة بحثیة   -٣  رأي والتعبی ة ال دفاع عن حری ائي لل ة كسالح قض ي المعرف اعدة "تأصیل الحق ف ز المس د سیف اإلسالم، مرك ، أحم

  .القانونیة لحقوق اإلنسان 

4  Access To Information: an instrumental right for empowerment, Article 19 . july 2007 
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 جمال محاية وتأدية يف حتقيق تقدم أفضل يف األطرافعلى حتليلها وتقييمها لرسم توجيهات وسياسات عامة تدعم الدول 
  .قوق واحرتام تلك احل

 وإجراءات فعلى سبيل املثال من حق املواطن أن يكون ملما بكافة سياسات ،أيضا على املستوى احمللى أمهية أكثروتعترب 
 الوصول لكافة املعلومات والبيانات املتعلقة يفإال حبقه  ىتأتوذلك لن ي ، التعليميف جمال احلق يف مواجهة التمييز يفالدولة 

اليفشرا واضحا ملدى كفاءة الدولة بتلك السياسات وترسم مؤ  لذا فحق الوصول للمعلومات ميكن املواطن من ، ذلك ا
  .  على التزامات الدولة جتاه أداء ومحاية واحرتام احلقوق األخرىموضوعيأن يكون رقيبا وحمكم 

عم وتعزيز احلقوق  فيما خيص دالتقاضي إمكانية دعم يففاملعلومات هلا أمهية حمورية  :)احملاسبة (التقاضيحق 
 ، جمال التمتع باحلق بغري أدلة حمددة وواضحةيف التمييز أو االنتهاك إثبات حيث من الصعوبة ،االقتصادية واالجتماعية

ا املختلفة كاحلقوق البيئية واحلق إ تستلزم التزامات اليت جمال احلقوق يفوبشكل خاص   يفجيابية من قبل الدولة ومؤسسا
 كمية خاصة بانبعاثات اهلواء واملاء وأثرها على إحصاءات يكون هلا أن حيث ميكن -املثال  على سبيل -الصحة 
 جيايباإل جمال الدعم والدفاع يف ووصول املعلومات له أكرب األثر تداول توفره حرية الذي واحملاسبة التقاضيوحق . األفراد 

  . املباشر عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 فيها على الدولة املصرية أن تراجع وتعدل الكثري من األطر التشريعية واملمارسات ينبغي مرحلة يف هذه الدراسة وتأيت

ا على مدى العقود السابقة ما يزيد على اليت اإلجرائية جهه العسكرية واألمنية أو باملعلومايتمن احملتوى % ٨٠ احتكرت 
ا ،٥ واالجتماعيةوالسياسية والفكرية واالقتصادية والبحثية  وتتعامل الغالبية الساحقة من مؤسسات الدولة وهيئا

وأن املعلومات  ، حبريةوتداوهلا عنها اإلفصاح األمور هو حجب املعلومات ال يف أن األصل باعتبار واإلداريةالبريوقراطية 
خرين أن يتلقوا فقط املعلومات بل إن على اآل ، املنشآت واملؤسسات املختلفة حقوق فيهاأوملك للدولة وليس للمواطن 

م حباجة هي ترى اليت ا أو إليها أ م يستحقو  الدولة اعتربت بعبارة أخرى ، تدفع ضرراأو ميكن أن حتقق هلم منفعة أو أ
تمعي علومايتامل على املواطنني فيما يتعلق مبلكية وإدارة احملتوى والوصي الويل"ها سنف  وتوظيفه واستخدامه وطرق ا
   ."ولهتدا

  

  

                                                
  .١،٢٠٠٩ عنف المعلومات في مصر والعالم، جمال غیطاس،نھضة مصر، طـ -٥ 
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  لوالقسم األ
   املعلوماتتداول احلماية الدستورية حلرية 

  

 املعمول به ، يف ضوء نصوص اإلعالن الدستوري املؤقت، املعلوماتتداوليف معرض مناقشة احلماية الدستورية حلرية 
ه آخر  باعتبار، يناير٢٥سقط بعد ثورة أ الذي ١٩٧١دستور إىل  أن نتطرق  ال يسعنا إال،وقت إعداد هذه الدراسة

 الدستورية اليت تضمنها املبادئلة للوصول ألهم وا وذلك يف حم، اإلعالن الدستوري احلايلدستور دائم يف مصر قبل تبين
ذا الصدد أوالدستور ذاته  ا احملكمة الدستورية العليا    . اليت قضت 

  : ١٩٧١ املعلومات يف ظل دستور تداول  حرية -:الًأو

 بل تضمن ، ومكفول جلميع املواطنني، كحق مستقل بذاته، املعلوماتتداول حلرية اًا خاصً نص١٩٧١مل خيصص دستور 
 من خالل احلماية املكفولة حلرية الرأي والتعبري ، املعلومات بطريقة غري مباشرةتداول حرية يا من النصوص اليت حتمًعدد

 كما كان احلال ،ولكن بتخصيص احلرية لطائفة معينةً وأحيانا بطريقة مباشرة ،٤٧اليت كان منصوص عليها يف املادة 
   .٢١٠بالنسبة للصحفيني الذين كفل هلم احلق يف احلصول على املعلومات مبوجب املادة 

 أوالتعبري عن رأيه ونشره بالقول  حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان"  منه على أن ٤٧ يف املادة ١٩٧١دستور ّنص 
يف حدود القانون، والنقد الذايت والنقد البناء ضمان لسالمة البناء  لك من وسائل التعبري غري ذأو التصوير أوالكتابة 

   . " الوطين
ا ً اعترب كال، املعلومات بشكل صريحتداول حلرية ٤٧املادة ّنص وبسبب عدم تضمن   من الفقه والقضاء يف مصر أ

" يقول الدكتور فاروق عبد الرب أن  ويف ذلك ،أي والتعبري هي أم احلريات مجيعا باعتبار حرية الر،ًمكفولة وفقا لروح النص
ن ِكوُحرية التعبري هي احلرية األم بالنسبة لسائر احلريات الذهنية اليت تتفرع كلها عن حرية الرأي اليت تبيح لإلنسان أن ي

 اًا هلا منتقدً معارضأو للسلطة اًوي أن يكون الرأي مؤيد ويست، حتت ناظريه من أحداثيا يف كل ما جيرً خاصًارأي
ا    .٦لتصرفا

                                                
  طبعة دار النھضة العربیة– وما بعده ٥٨٥ ص – الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات – الدكتور فارق عبد البر -٦
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 من وراء ضمان حرية التعبري، أن تكون مدخال يالدستور ال يرم" حد أحكامها بأن كما قضت احملكمة الدستورية يف أ

اإىل   وإرسائها على قاعدة من Plurality of opinions أن يكون كافال لتعدد اآلراء توافق عام، بل تغيا بصو

 ليكون ضوء احلقيقة منارا لكل عمل، وحمددا لكل اجتاه، ذلك أن neutrality of informationحيدة املعلومات 
  ٧لشئون العامةمن الدستور، أبلغ ما تكون أثرا يف جمال اتصاهلا با) ٤٧(حرية التعبري اليت تؤمنها املادة 

 ، املعلوماتتداول حرية ، أن حرية الرأي والتعبري حتتضن بداخلها، واالجتاه القضائي السابقني،ويستفاد من الرأي الفقهي
 املعلومات من تداول اليت تكفل حرية ، من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان١٩ًوذلك قياسا على الوضع الوارد يف املادة 

  .رية الرأي والتعبري مشل حلاألخالل الضمان 
ضاع وللصحفيني حق احلصول على األنباء واملعلومات طبقا لأل"  على أن ١٩٧١ من دستور ٢١٠املادة ّنصت كذلك 

  " اليت حيددها القانون وال سلطان عليهم يف عملهم لغري القانون
 دون أن ،ق على الصحفيني وحدهمنه قصر ممارسة احلأ إال ،ًوهنا كفل الدستور احلق يف احلصول على املعلومات صراحة

  .ميتد نطاق احلماية ليشمل بدوره الناس عامة 
على أن ّنصت  اليت ١٩٧١ من دستور ٤٨املادة ّنص  املعلومات مكفولة بشكل غري مباشر يف تداولًأيضا نرى أن حرية 

 إلغائها أو وقفها أو وإنذارها حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم مكفولة، والرقابة على الصحف حمظورة" 
  ....."بالطريق اإلداري حمظور

 ، املعلومات وتدفقهاتداولًوذلك انطالقا من أن حريات الصحافة واإلعالم والنشر ال ميكن حتقيقها إال بضمان حرية 
 دون أن تتاح ،ورهاوال ميكن ضمان استقالليتها وقيامها بد . لكل هذه الوسائليساساملال األ رأسباعتبار املعلومات هي 

  . أشخاص طبيعيني أو جهات خاصة أوهلا املعلومات اليت حتوزها جهات حكومية 
" على أن ّنصت  اليت ٤٩املادة ّنص  ميكن استقاؤها من ١٩٧١ املعلومات يف دستور تداولوبذات املنطق نرى أن حرية 

والثقايف، وتوفر وسائل التشجيع الالزمة لتحقيق تكفل الدولة للمواطنني حرية البحث العلمي واإلبداع األديب والفين 
 للحقوق االقتصادية  من العهد الدويل١٥ ب والثالثة من املادة ،ىل بند أوالفقرتني األّنص ً وذلك قياسا على ،"ذلك

  :تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد" نعلى أّنصت واالجتماعية اليت 
  .ثقافية  أن يشارك يف احلياة ال-أ

  .بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته أن يتمتع -ب

                                                
١٥/٤/١٩٩٥ جلسة –" دستوریة" قضائیة ١٥ لسنة ٦ القضیة رقم -لمحكمة الدستوریة العلیا حكم ا-٧  



                    

13  

  .تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام احلرية اليت ال غىن عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي -٣
اط  باعتبارها حجر األساس لكل نش،تكون املعلومات متاحة أن  دون، واإلبداع،إذ ال ميكن التمتع حبرية البحث العلمي

  .  خاصة املعلومات اليت حتوزها اجلهات احلكومية ،يبداعإ أوحبثي 

   : املعلومات يف ظل اإلعالن الدستوري احلايلتداول حرية -:ثانياً 
 وكرر ذات التوجه ، املعلوماتتداولبشكل مستقل على حرية ّنص  يناير ال٢٥جتاهل اإلعالن الدستوري الصادر بعد ثورة 

 ٤٧املادة ّنص املقابلة ل(  من اإلعالن الدستوري ١٢الفقرة الثانية من املادة ّنصت  حيث ،١٩٧١الذي كان عليه دستور 
 أو الكتابة أوحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبري عن رأيه ونشره بالقول " على أن )  الساقط ١٩٧١من دستور 

  "  والنقد البناء ضمان لسالمة البناء الوطين ايت غري ذلك من وسائل التعبري يف حدود القانون، والنقد الذأوالتصوير 
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل " على أن )  من الدستور الساقط ٤٨املادة ّنص املقابلة ل ( ١٣املادة ّنصت كما 

  ..." إلغاؤها بالطريق اإلداري حمظورأو وقفها أووإنذارها , حمظورة والرقابة على الصحف, اإلعالم مكفولة
على حق الصحفيني يف احلصول على املعلومات كما كان احلال يف دستور ّنص ذلك مل يتضمن اإلعالن الدستوري الك

جها يف تشريع أساسي كاإلعالن اردإ املعلومات من ناحية تداولً وهو ما يعترب تراجعا يف االهتمام حبرية ،١٩٧١
  .الدستوري 

  : واإلعالن الدستوري احلايل١٩٧١ ور االستثناءات الواردة يف كالً من دست-:ثالثاً 

 االستثناءات اخلاصة  -
اُ واإلعالن الدستوري احلايل محاية حل١٩٧١تضمن دستور   وكذلك محاية ،رمة احلياة اخلاصة وللمعلومات املتعلقة 

 تداول حرية استثناء علىوباعتبار ذلك .  املعنويأو االعرتاف مبعلومات حتت اإلكراه املادي أواألشخاص من اإلدالء 
ذا الصدد    .املعلومات فسوف نستعرض ما تضمنه كال من الدستورين 

  .رمة حيميها القانونُحلياة املواطنني اخلاصة ح"  على أن ١٩٧١ من دستور ٤٥املادة ّنصت 
ا رمة وسريتها مكفولة، والُوللمراسالت الربيدية والربقية واحملادثات التليفونية وغريها من وسائل االتصال ح  جتوز مصادر

عليه املادة ّنصت وهو ذات ما "  رقابتها إال بأمر قضائي مسبب وملدة حمددة ووفقا ألحكام القانون أوعليها االطالع  أو
  "  من اإلعالن الدستوري احلايل ١١
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  تقيد حريته بأي قيدأو حيبس أوكل مواطن يقبض عليه "  الساقط على أن ١٩٧١ من دستور ٤٢املادة ّنصت كما 
 حبسه يف غري األماكن أو معنويا، كما ال جيوز حجزه أوجتب معاملته مبا حيفظ عليه كرامة اإلنسان، وال جيوز إيذائه بدنيا 

  .اخلاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون

  . منه يهدر وال يعود عليهيء التهديد بشأونه صدر من مواطن حتت وطأة شيء مما تقدم إوكل قول يثبت 
ًويستفاد من هذه النصوص مجيعا أن هناك استثناءين . من اإلعالن الدستوري احلايل ٩املادة ّنص سابق يقابل الّنص وال

م الربيدية أورئيسيني يتعلق  م التليفونية أوهلما خبصوصية األفراد وعدم جواز اقتحام مراسال  غريها من وسائل أو حمادثا
 الثاين بعدم جواز إجبار أحد على اإلدالء مبعلومات معينة حتت وطأة  ويتعلق،االتصال إال يف حدود قانونية معينة 

  . ال يعتد بأية معلومات انتزعت حتت هذه الظروف ، ويف حالة حدوث ذلك، املعنويأو اء البديناإليذ

  االستثناءات العامة -
ا تنتهي ،ايل من اإلعالن الدستوري احل١٢ و املادة ،١٩٧١ من دستور ٢١٠ ،٤٧بالتمعن يف نصوص املواد   جند أ

 سواء حرية الرأي ،أن ممارسة احلريات املنصوص عليها يف هذه املوادإىل  وهذه العبارة تشري ،"يف حدود القانون " بعبارة 
 مقيدة بأن تكون هذه املمارسة يف حدود القوانني والتشريعات ، حق الصحفيني يف احلصول على املعلوماتأو ،والتعبري

  .ة التشريعية من الدستور األدىن يف املرتب
 ،يف حدود القانون"  بل جاءت بعض احلريات األخرى غري مقيدة بعبارة ،ذلك القيد مل يرد يف مجيع نصوص الدستور

  .الدستوري ذاته ّنص عليها الّنص وجاء نوع ثالث من احلريات مقيد بقانون مع إلزام املشرع بضوابط معينة ي
كجزء من حرية (  املعلومات تداول حرية ثالث طوائف تأيتإىل ت الدستورية تنقسم حلريامن مث نستنتج أن احلقوق وا

ا تدخل املشرع لضمان عدم تعارض ،ضمن طائفة احلريات اليت ينظمها القانون) الرأي والتعبري   والتنظيم هنا يقصد 
إىل  وإحالة تنظيم احلق ،ألدىن  األنواع التشريعية اأو ،ممارسة هذه احلرية مع حقوق وحريات أخرى حيميها الدستور

 وتكمن اإلشكالية الرئيسية يف أن ، ممارسة األفراد يف حدود ما استقر عليه التشريع األدىن حبيث جيب أن تأيت،القانون
امل
ُ

 بل ، املعلومات بنصوص عديدة ومتفرقةتداول وأثقل حرية ،شرع املصري استغل هذا التمكني الذي خوله إياه الدستور
 وذلك على النحو الذي سوف نوضحه يف اجلزء اخلاص ، يف إعاقة هذا احلق األصيلاًا رئيسيً كانت سبب،كاملةبقوانني 

  . املعلومات يف التشريعات املصرية تداولحبرية 
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  . املعلوماتتداولالضرورة االجتماعية كمعيار دستوري لالستثناء على حرية  -
 على ، يستتبعه التجرمي والعقاب،املعلومات يف التشريعات املصرية املختلفة تداولإن خرق االستثناءات الواردة على حرية 

 ١٦٢ وكذلك القانون ،١٩٦٣ لسنة ٢٠ أنواع معينة من املطبوعات يف القانون رقم تداولسبيل املثال القيود الواردة على 
 ،ار الكتب والوثائق التارخيية بشأن إنشاء د١٩٥٤ لسنة ٣٥٦ والقانون رقم ،الطوارئ املعروف باسم قانون ١٩٥٨لسنة 

 وقانون املخابرات ،الرمسية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها ة على الوثائق بشأن احملافظ١٩٧٥ لسنة ١٢١والقانون رقم 
 أخبار أي حبظر نشر ١٩٦٧ لسنة ١٤لقانون املعدل با ١٩٥٦ لسنة ٣١٣ والقانون رقم ،١٩٧١ لسنة ١٠٠العامة رقم 

  وهو ما يعين، وعقابهاملتجاوز جترمي ،جتاوزها يرتتب على ،هذه القوانني وغريها تتضمن قيود كل ،عن القوات املسلحة
 كأساس دستوري ال ،" الضرورة والتناسب " نه ينبغي وزن التجرمي الوارد يف هذه القوانني مبيزان أبالنسبة هلذه للدراسة 

ة والتناسب من أن النظام القانوين يقوم على التوازن بني  وينبع مفهوم الضرور،جيوز االحنراف عنه حال تنظيم هذه القيود
 وال ، وهو ما يتحقق بالتناسب بني محاية كل من االثنني،احلقوق واحلريات من جهة وبني املصلحة العامة من جهة أخرى

 وال ميكن ، وتتحدد الضرورة يف التجرمي يف ضوء اهلدف منه،يتحقق عندما جتور احلماية املقررة ألحدمها على اآلخر
 جمال يف و، ٨السماح باملساس باحلقوق واحلريات من خالل التجرمي إال إذا اقتضى ذلك محاية حقوق وحريات اآلخرين

 املعلومات جيب أن تكون تداول مبدأ الضرورة والتناسب أية قيود يفرضها القانون على حرية  املعلومات يعينتداولحرية 
 كأن ،نه جيب أن تكون هناك ضرورة اجتماعية ملحة تستوجب تقييد هذه احلرية مبعىن أ،مربرة يف نطاق هذا املبدأ

  . وذلك باعتبار اخلصوصية حق حيميه القانون ،يتعارض ممارستها مع حق األفراد يف اخلصوصية
ً املعلومات معيارا أساسيا لالستثناءاتداول حيث اختذ منظري قوانني حرية ،وقد سلك الفقه الدويل ذات االجتاه ت اليت ترد ً

   ويتكون من ثالثة أجزاء ، املعلومات وهو املسمى باالختبار ثالثي األقسامتداولعلى حرية 
  .  جيب أن يرتبط كشف املعلومات باهلدف الشرعي املذكور يف القانون-١
 أن يكون الكشف عن املعلومات يرتتب عليه اإلضرار حبق حيميه القانون  -٢
ذي سوف يرتتب على اإلفصاح عن املعلومات أكرب من املصلحة العامة اليت سوف الضرر ال  كما جيب أن يكون -٣

 .ترتتب على احلصول على املعلومات  

                                                
. وما بعدھا ١٥٢ ص – ٢٠٠٦ دار الشروق – القانون الجنائي الدستوري – أحمد فتحي سرور -  ٨ 
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   استنتاج - :رابعاً 
 سواء يف اً املعلومات اهتمامتداولر أمر حرية ُِعمل ي) الدستوري ( يبني من املالحظات السابقة أن املشرع التأسيسي 

 خاصة مع شروع ،زه خالل صياغة الدستور القادموا وهو ما جيب جت،ن الدستوري احلايل يف اإلعالأو ١٩٧١دستور 
 حيميه من اً واضحًاا دستوريًذ جيب أن ينال هذا القانون أساس إ، املعلوماتتداولاحلكومة املصرية يف صياغة قانون حلرية 

  .أية تعديالت تشريعية قد تنتقص منه يف املستقبل 
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  القسم الثاين
   املعلومات تداولعايري الدولية حلرية امل

 

  ات يف املواثيق الدولية الرئيسية املعلومتداول حرية -:الً أو

  ١٠،  ٩  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان-١
حيث تضمنت  ، املعلوماتتداولل حلرية و من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان األساس القانوين األ١٩تعترب املادة 

 تداول من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان احلق حرية ١٩ والتعبري املنصوص عليها يف املادة الرأيرية ة حلاحلماية املكفول
هو احلق يف التماس املعلومات سواء أخذت  ل ملمارسة هذا احلقوالنطاق األ.  وذلك يف ثالثة نطاقات رئيسية ،املعلومات

 أي استالمها من ،املعلوماتتلقي ، أما النطاق الثاين فهو احلق يف  أم أخذت صيغة األفكار،هذه املعلومات صيغة األنباء
غري مقيد ملمارسة هذا احلق بنطاق ّنص وقد جاء ال.  إذاعتهاأو نشرها أيالغري، والثالث هو احلق يف نقل املعلومات 

ق على العالقة بني  كذلك مل يقصر النطاقات الثالثة ملمارسة احل، بل أنه أكد على عدم اعتبار احلدود،مكاين معني
 حبيث يشمل حق األفراد يف استقاء املعلومات واملعرفة سواء كانت لدى جهات اً بل جاء عام،األفراد واجلهات احلكومية

  . أفراد أو ، غري حكوميةأو ،حكومية
مل يقيد ممارسة نه أ ، املعلوماتتداول يف معرض محاية ، من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان١٩املادة ّنص أهم ما مييز 

  . املواثيق الدولية اليت تلته على النحو القادم جتاوزته وهو ما ،هذا احلق بأية قيود

                                                
 .١٩٤٨دیسمبر /كانون األول ١٠المؤرخ في ) ٣-د( ألف ٢١٧اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  - ٩

ّ المادة -١٠  لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریتھ في اعتناق اآلراء "  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ١٩ نص
 ".دون مضایقة، وفي التماس األنباء واألفكار وتلقیھا ونقلھا إلى اآلخرین، بأیة وسیلة ودونما اعتبار للحدود



                    

18  

   ١٢ ،١١العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية -٢
ة ملا ، املعلوماتتداول من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية احلق يف املعرفة وحرية ١٩أقرت املادة   بطريقة مشا

 أو ، وعدم اعتبار احلدود اجلغرافية، ممارسة احلقنطاق من حيث ، من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان١٩ت به املادة جاء
   من العهد الدويل قيد ممارسة هذا احلق بعدة قيود ١٩املادة ّنص  إال أن ، املستخدمةنوع الوسيلة

  . احرتام حقوق اآلخرين -:ل والقيد األ
  .عة اآلخرين ُم مس احرتا-:القيد الثاين 

  . محاية األمن القومي -:القيد الثالث 
  . محاية النظام العام -:القيد الرابع 

  . محاية الصحة العامة -:القيد اخلامس 
  . محاية اآلداب العامة -:القيد السادس 

 وهو أن ،ثناءات السابقة لتطبيق االستاً واضحًا للحقوق املدنية والسياسية نطاق من العهد الدويل١٩املادة ّنص وقد حدد 
  . وأن تكون ضرورية ،تكون منصوص عليها مبوجب قانون

نه كرر نفس اإلشكالية اليت تنتاب أوق املدنية والسياسية يؤخذ عليه  من العهد الدويل للحق١٩املادة ّنص إال أن 
ات واضحة لالستثناءات الواردة نه مل يضع تعريفأية واالستبدادية على السواء وهو تشريعات الكثري من الدول الدميقراط

  .كال من األمن القومي والنظام العام واآلداب العامةل ، املعلوماتتداولعلى حرية 

                                                
د - ١١ ب اعتم مام بموج دیق واالنض ع والتص رض للتوقی م وع ة لألم ة العام رار الجمعی دة  ق ف ٢٢٠٠المتح ي ) ٢١-د( أل ؤرخ ف  ١٦الم

  .٤٩، وفقا للمادة ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣: النفاذ ، تاریخ بدء١٩٦٦دیسمبر/كانون
ّ المادة - ١٢   .نسان حق في اعتناق آراء دون مضایقةلكل إ. ١"  من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ١٩ نص
ویشمل ھذا الحق حریتھ في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقیھا ونقلھا إلى آخرین دونما اعتبار . لكل إنسان حق في حریة التعبیر. ٢

  .للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا
وعلى ذلك یجوز إخضاعھا لبعض القیود ولكن .  من ھذه المادة واجبات ومسئولیات خاصة٢ممارسة الحقوق المنصوص علیھا في الفقرة تستتبع . ٣

ّ القانون وأن تكون ضروریة   :شریطة أن تكون محددة بنص
  الحترام حقوق اآلخرین أو سمعتھم،) أ(
 .ة أو اآلداب العامةلحمایة األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العام) ب(
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  ١٤ ،١٣العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية  -٣

ى احلق يف  من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية  عل١٥ ب والثالثة من املادة ،ىل بند أوأكدت الفقرتني األ
 ولكن بصيغة خمتلفة عن تلك اليت وردت يف كل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد ،املعرفة واستقاء املعلومات

 على ١٥ ويبني ذلك من تأكيد املادة ، حيث جاءت الصيغة هنا ملموسة وحمددة أكثر،الدويل للحقوق املدنية والسياسية
 وهو ما يدخل يف نطاق طلب ، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي،الثقافيةحق كل فرد يف املشاركة يف احلياة 

 باحرتام احلرية اليت ال غىن ، كذلك إلزام الدول األطراف يف هذا العهد مبوجب الفقرة الثالثة منه،املعرفة والتماس املعلومات
ال،عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي ني ال ميكن الولوج إليهما دون أن يكون احلق يف  ومن البديهي أن هذين ا

 بشكل خاص . املعلومات مكفولتان من جانب الدول األطراف يف هذا العهد واليت من بينها مصر تداولاملعرفة وحرية 
ا على وسائل نشرها وإتاحتها    .مع امتالك احلكومات للمصادر األساسية للمعلومات وسيطر

  

  علومات يف نظام األمم املتحدة مل اتداول  حرية -:ثانياً 

  اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة  -١

 ١ / ٥٩ وذلك مبوجب القرار رقم ، املعلومات كحق من حقوق اإلنسانتداول حبرية ًاعرتفت منظمة األمم املتحدة مبكرا
ومات حق أساسي من حقوق حرية املعل"على أن ّنص  والذي ،لو يف انعقادها األ١٩٤٦الذي تبنته اجلمعية العامة عام 

ا احملك لكل احلريات األخرى اليت تتبناها منظمة األمم املتحدة ،اإلنسان   . وأ

  املقرر اخلاص حلرية الرأي والتعبري مبفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -٢

                                                
انون ١٦المؤرخ في ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠ اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة - ١٣  ك

  .٢٧، وفقا للمادة ١٩٧٦ینایر / كانون الثاني٣: ، تاریخ بدء النفاذ١٩٦٦دیسمبر /األول
  :تقر الدول األطراف في ھذا العھد بأن من حق كل فرد"  االقتصادیة واالجتماعیة  من العھد الدولي للحقوق ١٥ المادة - ١٤

  أن یشارك في الحیاة الثقافیة،) أ(
  أن یتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبیقاتھ،)ب(
  .أن یفید من حمایة المصالح المعنویة والمادیة الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعھ) ج(
ي تراعى . ٢ دابیر الت ك الت مل تل ذا الحق، أن تش ة لھ مان الممارسة الكامل الدول األطراف في ھذا العھد، في التدابیر التي ستتخذھا بغیة ض

  .تتطلبھا صیانة العلم والثقافة وإنماؤھا وإشاعتھما
  .إلبداعيتتعھد الدول األطراف في ھذا العھد باحترام الحریة التي ال غنى عنھا للبحث العلمي والنشاط ا. ٣
 .تقر الدول األطراف في ھذا العھد بالفوائد التي تجنى من تشجیع وإنماء االتصال والتعاون الدولیین في میداني العلم والثقافة. ٤
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 والذي ،١٩٩٣عام أنشأ مكتب املقرر اخلاص حلرية الرأي والتعبري بقرار من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
 وقد أكد ،تتلخص مهمته يف توضيح احملتوى احلقيقي حلرية الرأي والتعبري املنصوص عليها يف العديد من املواثيق الدولية

 املعلومات كحق أساسي من حقوق اإلنسان وجزء ال يتجزأ من حرية تداولاملقرر اخلاص حلرية والرأي والتعبري على حرية 
 ٤٢مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان القرار رقم   وقد أصدرت، التقارير السنوية الصادرة عنهوالرأي والتعبري يف كل

توصياته على احلق يف التماس  والذي أكدت مبوجبه على املقرر اخلاص أن يتوسع ويطور من تعليقاته و١٩٩٨لسنة 
  . ونقل املعلومات يوتلق

 وأن احلق ،أن حرية الرأي والتعبري تتضمن حرية احلصول على املعلوماتأكد املقرر اخلاص على  ١٥ ١٩٩٨يف تقريره لعام 
لومات اليت لدى األجهزة  خاصة إذا تعلق األمر باملعاًجيابيإا ًملعلومات يفرض على الدول التزامونقل اتلقي يف التماس و

ذه التوصية أميا ترحيب  .احلكومية قرر اخلاص يف هذا التقرير كذلك أكد امل . ١٦وقد رحبت مفوضية حقوق اإلنسان 
  ... املعلومات أمهها تداولعلى عدة جوانب فيما يتعلق باحلق يف املعرفة وحرية 

 وأنه من الواجبات األساسية ، وحرية الرأي والتعبري، إن حرية الصحافة خطوة حيوية لضمان التدفق احلر للمعلومات–أ 
ا التزام،يف طياته مسئوليةن كل حق حيمل أ و،على الدولة أن تكون هي الضامن هلا  وأن ، وأن كل حرية حتمل يف طيا

ا تقرير ما وأنه جيب، بالشرأوالصحافة مؤثر قوى سواء تعلق األمر باخلري  هي  هي مسئوليتها وما  أن يرتك للصحافة ذا
ا تالفهم من خالل  ال يستطيع الناس التعبري عن اخ، مقلصةأونه أينما تكون حرية الصحافة مستهدفة إ حيث ،واجبا

  .املناظرات املفتوحة 
 الذي يقيد ، املتعلقة بالتحيز يف البث واإلذاعةالشكاوى يتلق إن املقرر اخلاص حلرية الرأي والتعبري مستمر يف -ب

  .ونقل املعلومات تلقي  ينتهك حرية التماس وأو ،بشدة
  اخل...................-د ..............-ج

املعرفة بوصفها ليست فقط دعامة  املعلومات وتداولعلى حرية ١٧ ٢٠٠٠ يف تقريره لعام كذلك أكد املقرر اخلاص
  .ً ولكنها أيضا أساس املشاركة والتنمية ،أساسية من دعائم الدميقراطية

                                                
15- Report of the Special Rapporteur, Promotion and protection of the right to freedom of opinion and 
expression, UN Doc. E/CN.4/1998/40, 28 January 1998, para. 14. 
16- Toby Mandel - Freedom of Information: A Comparative Legal Survey. CHAPTER 1- International 
Standards and Trends. 
17- Report of the Special Rapporteur, Promotion and protection of the right to freedom of opinion and 
expression, UN Doc. E/CN.4/2000/63, 18 January 2000, para. 42.  
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اللجنة عام إىل قرر اخلاص يف األمم املتحدة بشكل كبري يف شرحه حول حرية املعلومات يف تقريره السنوي املتوسع 
الدميقراطية واحلرية فحسب بل للحق باملشاركة وحتقيق حق إىل أمهيتها األساسية ليس بالنسبة إىل يث أشار ، ح٢٠٠٢
كما أكد قلقه بشأن توجه احلكومات واملؤسسات احلكومية حنو منع الناس من احلصول على املعلومات اليت من .  التنمية

  .حقهم احلصول عليها

   األنظمة اإلقليمية واملقارنة املعلومات يفتداول حرية -:ثالثاً 

  املعلومات يف نظام منظمة الدول األمريكيةتداولحرية  -١

  : على أن١٨"سان جوزيه"  من امليثاق األمريكي حلقوق اإلنسان املسمى مبيثاق ١٣املادة ّنص ت
ًلومات واألفكار أيا ونقل املعتلقي  وهذا احلق يشمل احلق يف التماس و،كل شخص يتمتع باحلق يف حرية الفكر والتعبري" 

 من خالل أي أو ، يف قالب فينأو ، مطبوعةأو مكتوبة أو ، وسواء كانت شفوية، ودومنا اعتبار للحدود،كان نوعها
  .وسيلة أخرى خيتارها الفرد 

 أن  اليت جيبختضع للمسئولية الالحقةاحلقوق املنصوص عليها يف الفقرة السابقة ال جيوز أن ختضع لرقابة سابقة، ولكنها 
   :عليها صراحة مبوجب القانون، وبالقدر الالزم لضمانّنص ي
  .عة اآلخرينُام مساحرت  - أ

 .........محاية األمن القومي والنظام العام والصحة العامة واألخالق    - ب
ا وضعت تنظيما ملمارسة احلق مبنع فرض رقابة مسبقة على١٣املادة ّنص ويبني من  تيب  وبرت،إتيان الفعل ً سالفة الذكر أ

ُاملسئولية القانونية الالحقة على إتيان الفعل يف حق الفاعل إذا أتى أمرا من شأنه اإلخالل بس  باألمن أومعة اآلخرين ً
  .... النظام العام أوالقومي 

 ١٩٨٥ من امليثاق األمريكي حلقوق اإلنسان عام ١٣املادة ّنص  وقد فسرت حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان 
 من امليثاق األمريكي حلقوق ١٣املادة ّنص  هؤالء املخاطبني ب٢٠ بأن١٩ة الرأي االستشاري الذي تتمتع به مبوجب آلي

ونقل املعلومات واألفكار تلقي ً بل أيضا يتمتعون حبرية التماس و،اإلنسان ال يتمتعون فقط حبرية التعبري عن آرائهم اخلاصة

                                                
ام -١٨  تم تبني المیثاق األمریكي لحقوق اإلنسان من الدول األعضاء في منظمة الدول األمریكیة في مدینة سان جوزیھ بدولة سیریالنكا ع

 .١٩٧٨ یولیو ١٨، ودخل حیز التنفیذ في ١٩٦٩
مي  آلیة الرأي االستشاري في-١٩ ة لقس ة العمومی  محكمة الدول األمریكیة لحقوق اإلنسان ھي آلیة شبیھة بالفتاوى التي تصدرھا الجمعی

 .الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري 
20- Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, Advisory Opinion 
OC-5/85, 13 November 1985, para. 30.  
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 ،بشكل تعسفيع أحد من التعبري عن رأيه اخلاص ىل أال مينأو من ناحية  وأن حرية الرأي والتعبري تتطلب،ًأيا كان نوعها
  .املعلومات أيا كانت تلقي  حق األفراد يف ومن ناحية أخرى فهي تعين

ن أ و،من املهم بالنسبة للمواطن العادي أن يعرف آراء اآلخرين" نه أ الدول األمريكية حلقوق اإلنسان كما قررت حمكمة
أن إىل وقد انتهت احملكمة ....احلق يف نقل آراءه لآلخرين  ً وخصوصا،حة املعلومات بشكل عامإتا يف يتمتع باحلق

تمع غري امل ا
ُ

  .ع ليس جمتمع حر ِطل

  :روبية حلقوق اإلنسان و املعلومات يف نظام احملكمة األتداولحرية  -٢

 وجملس ،حلماية حقوق اإلنسان" روبا أوجملس " روبية حلقوق اإلنسان ضمن اآلليات اليت وضعها وت احملكمة األئنشُأ
دف أو دولة ٤٣روبا هو منظمة حكومية حتتضن أو  وتعترب من ،الرتويج ملبادئ حقوق اإلنسان والتعليم والثقافةإىل روبية 

 رويب حلماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية والذيوامليثاق األ" روباأوإحدى أهم الوثائق القانونية اليت أصدرها جملس 
وتقدمي تلقي هذا احلق يشمل حرية اعتناق اآلراء و. لكل إنسان احلق يف حرية التعبري ":يف املادة العاشرة منه على أنّنص 

  ".املعلومات واألفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن احلدود الدولية
 العديد من أحكامها وعلى سبيل املثل احلكم  املعلومات يفتداولروبية حلقوق اإلنسان حرية ووقد فسرت احملكمة األ

 ،٢٠٠٩ أبريل ١٤الصادر يف  ٢١الصادر يف الدعوى املقامة من إحدى منظمات حقوق اإلنسان ضد دولة هنجاريا 
احملكمة الدستورية تتعلق إىل وتتلخص وقائع هذه الدعوى يف قيام أحد أعضاء الربملان بدولة هنجاريا بتقدمي شكوى 

ذه ،ت املطروح أمامها قبل دخوله حيز التنفيذبقانون املخدرا  وقد علمت إحدى منظمات حقوق اإلنسان اهلنجارية 
 وقد رفضت احملكمة ،احملكمة الدستورية للحصول على نسخة من مشروع القانون سالف الذكرإىل  فتقدمت ،الشكوى

ن مسبق من مقدم هذه املعلومات  وقد أسست رفضها على أساس أن اإلفصاح عن أي معلومات يتطلب إذ،هذا الطلب
روبية حلقوق اإلنسان بأن هذا القرار يعترب عائق أمام منظمات حقوق اإلنسان فيما و وقد قضت احملكمة األ،والوثائق

رويب حلقوق اإلنسان وحرياته و من امليثاق األ١٠يتعلق حبقها يف احلصول على املعلومات املنصوص عليه يف املادة 
  .تمكينها من القيام بدورها كمراقب حلالة حقوق اإلنسان األساسية الالزم ل

  . املعلومات يف النظام األفريقي حلماية حقوق اإلنسان تداولحرية  -٣

                                                
21-http://right2info.org/cases/cases#european-court-of-human .  



                    

23  

 ،٢٠٠٢الثانية والثالثني عام   حرية التعبري يف دورة انعقادهامبادئتبنت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب إعالن 
  :آليتًيف إتاحة املعلومات مقررا احلق وقد أيد هذا اإلعالن بوضوح ا

 وكل فرد يتمتع باحلق يف إتاحة ،ن اجلهات العامة ال حتتفظ باملعلومات لنفسها بل كنائب عن الصاحل العامإ .١
  .املعلومات

    سيتم ضمان حق احلصول على املعلومات مـن قبل القانون مبوجب املبادئ التالية .٢
 ا جهات عامةحيق للجميع احلصول على املعلومات اليت   . حتتفظ 
  ا جهات خاصة إذا كان ذلك األمر ضروريا ملمارسة أي حق ًحيق للجميع احلصول على املعلومات اليت حتتفظ 

  . محايتــهأو
  احملاكمإىل  أو/أية جهة مستقلة وإىل ًسيكون أي رفض لكشف املعلومات خاضعا للتقدم بالتماس.  
  يف حال عــدم وجـود أي طلب لـذلك، نشر املعلومات اهلامة بشكل ًسيكون مطلوبا من اجلهات العامة، حىت

  .فاعل واليت تعترب ذات أمهية للمصلحة العامة
  ما من شأنه أو ما جتاوزلـن يكون أي شخص عرضة ألي عقوبات لنشره معلومات عن حسن نية حول 

ديد خطري للصحة  كان فرض عقوبات خيـدم مصلحة  سالمــة البيئة إال إذا أو السالمة العامة أوالكشف عن 
ًمشروعة ويعترب أمرا ضروريا يف أي جمتمع دميقراطي ً.  

 يتم تعديل القوانني املتعلقــة باخلصوصية إذا اقتضت الضرورة ذلك لاللتزام مببادئ حـــرية املعلومات 
م الشخصية وحتديثها وبطريقة مــا تصحيحها، سواء .٣ ا  أيتمتع اجلميع حبق احلصول على معلوما كانت حتتفظ 

  .جهات عامة أم خاصة

  :  على أن٢٢ من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب٩املادة نص كما ت

  .من حق كل فرد أن حيصل على املعلومات. ١ 

  .حيق لكل إنسان أن يعرب عن أفكاره وينشرها يف إطار القوانني واللوائح. ٢
املعلومات تلقي  حلقوق اإلنسان والشعوب اليت تكفل حق األفراد يف يفريقق األمن املادة التاسعة من امليثاىل ووالفقرة األ

القوانني احمللية كما مل تقيد النفاذ إليه بقيود حمددة على عكس ما ورد يف الفقرة الثانية إىل مل حتيل تنظيم ممارسة هذا احلق 
  . ئح اليت تصدرها الدول األطراف يف امليثاقمن ذات املادة اليت نظمت حرية التعبري مبا يتفق مع القوانني واللوا

                                                
  ١٩٨١یونیو ) كینیا( في نیروبي ١٨تمت إجازتھ من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورتھ العادیة رقم  -٢٢
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   املعلومات تداول املتعلقة حبرية ١٩ مبادئ منظمة املادة - :رابعاً 

ا ، املعلوماتتداول املتعلقة حبرية املبادئ على بلورة عدد من ١٩عملت منظمة املادة   كمعايري أساسية ميكن االسرتشاد 
 ودور احلكومة يف تعزيز ، واالستثناءات، من حيث حدود اإلتاحة، املعلوماتولتداحال صياغة التشريعات املنظمة حلرية 

َتستند هذه املبادئ  و،احلق يف احلصول على املعلومات ُِّكما عرب (ِّقوانني وقواعد إقليمية ودولية تطور ممارسة الدولة إىل َ
اإىل ، إضافة )عنها ـ من بني أمور أخرى ـ يف القوانني الوطنية وأحكام احملاكم الوطنية  املبادئ العامة للقانون اليت تعرتف 

إىل  - عليها١٩ّ املادة  منظمةُ نتيجة دراسات طويلة وحتاليل واستشارات تشرف-كما تستند هذه املبادئ. دول عديدة
 والتعبري رأيرية الحلاخلاص  تبىن املقرروقد .  يف عدد من بلدان العاملحقوقيةاخلربة الواسعة والعمل الشامل مع منظمات 

ّكما صدق عليها املقرر اخلاص  ،٢٠٠٠يف تقريره لعام  املبادئباألمم املتحدة هذه  حلرية الرأي والتعبري التابع ملنظمة ّ
   .١٩٩٩الدول األمريكية يف تقريره لعام 

   اإلفصاح املطلق عن املعلومات-:ل واملبدأ األ

 ،فرد احلق يف احلصول على املعلومات اليت حتوزها اجلهات احلكوميةأن القاعدة العامة هي أن لكل إىل يستند هذا املبدأ 
 كما يفرتض مبدأ اإلفصاح املطلق أنه ليس ،إال إذا كانت هذه املعلومات واردة ضمن نطاق االستثناءات املقيدة هلذا احلق

 وان على احلكومة ،حلصول عليها اهتمام معني باملعلومات حىت ميكنه اأوبالضرورة أن يتمتع طالب املعلومات حبيثية معينة 
إذا رفضت اإلفصاح عن معلومات معينة أن تربر رفضها بطريقة واضحة يف كل مرحلة من مراحل إجراءات طلب احلصول 

  .على املعلومات 
 حبيث تشمل ،سع تفسري ممكنأو" اجلهات احلكومية " و " املعلومات " ًويوجب هذا املبدأ أيضا ضرورة أن تفسر 

ا، بصرف النظر عن احلالة اليت حتفظ فيها املعلومات  وثيقة، شريط، (ُمجيع الوثائق اليت حتتفظ اجلهة احلكومية 
  ) . من قبل أية هيئة أخرى أوإذا كانت مقدمة من قبل جهة حكومية (ً، وأيا كان مصدرها )اخل... تسجيالت إلكرتونية 

شركات إىل ّلية واهليئات املنتخبة واهليئات املعينة، إضافة كما جيب تفسري اجلهات احلكومية حبيث تشمل املستويات احمل
 واهليئات القضائية وغريها من اجلهات اليت من املمكن أن حتوز معلومات يرتتب على ،القطاع العام، واهليئات غري اإلدارية

  .اإلفصاح عنها حتقيق املصلحة العامة 
 اإلتالف أو عن املعلومات تناع عن اإلفصاح الوجويبة ضد االمكما تضمن هذا املبدأ ضرورة وضع عقوبات رادع

 يضمن حفظ الوثائق العامة اًمصادر مالية كافية واهتمامن ختصص أكذلك إلزام اجلهات احلكومية بو ، للوثائقيالعمد
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ت تلتزم اجلها التعديل فيها، أو للتالعب يف هذه الوثائق حماولةذلك، ومن أجل منع أي إىل إضافة . على حنو مناسب
  .تتضمنها فقط هذه الوثائق نفسها وليس كشف املعلومات اليتعن كشف بال احلكومية

 وجوب النشر : املبدأ الثاين

ً ولكن أيضا بالنشر الروتيين ،تلتزم اجلهات احلكومية مبوجب هذا املبدأ ليس فقط باإلفصاح عن املعلومات عند طلبها
   :ملثالوالتلقائي ألصناف معينة من املعلومات على سبيل ا

  تتضمن التكاليف، واألهداف، واحلسابات املدققة، والقواعد، اجلهة احلكوميةمعلومات إدارية حول سبل عمل ،

  .خدمات مباشرة للشعبخاصة عندما تكون اجلهة احلكومية تقوم بتقدمي اخل، ...واإلجنازات 

  باجلهة احلكوميةلى عالقة  عمل مباشر ميكن أن يرى املواطنون أنه عأو شكوى أوّمعلومات حول كل طلب.  

 ّتعلق بإجراءات يستطيع األفراد على أساسها املشاركة يف السياسة العامة ومشاريع القت توجيهات   .واننيّ

  ااجلهات احلكومية أنواع املعلومات اليت حتتفظ ا واحلاالت اليت حتفظ   ُ ُ.   
  ّاختاذ القرار وخلفية املواد املهمة اليت ّ سياسة قد يؤثران يف الشعب، مع إظهار أسباب أومضمون أي قرار

  .لصياغته استعملت 

  للحكومة املنفتحةالترويج : املبدأ الثالث

ذا املبدأ أن هناك التزامواملق  والرتويج ، يقع على اجلهات احلكومية بضرورة الرتويج لثقافة اإلفصاح عن املعلوماتاًصود 
إىل  يف الوصول ًا الوسائل األسرع واألكثر انتشار من خالل استخدام،ت املعلوماتداولألهداف التشريع املتعلق حبرية 

  .اجلماهري 
 من خالل تدريبهم على ثقافة ،كما تلتزم اجلهات احلكومية مبكافحة ثقافة السرية الرائجة بني املوظفني العموميني

ا ،اإلفصاح عن املعلومات   . وضوابط السرية ومقتضيا

  ناءات احملدودنطاق االستث: املبدأ الرابع

ّ أن تستجيب جلميع الطلبات الفردية للحصول على املعلومات، إال إذا اجلهات احلكوميةعلى هذا املبدأ بأنه ي يقض
أثبتت ّ رفض كشف املعلومات إال إذا ميكنوال . نطاق االستثناءات احملدود أن هذه املعلومات تقع ضمن اجلهةارتأت 
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والذي يتضمن ) األقسام االختبار الصارم الثالثي ( مع املعيار املسمى بـ تتوافق لوبة املطّ أن املعلومات اجلهة احلكومية
   :آليتا

  . املعلومات باهلدف الشرعي املذكور يف القانوناإلفصاح عنجيب أن يرتبط  -

  .ًضارا باهلدف من إبقاء هذه املعلومات سرية املعلومات أن يكون اإلفصاح عن -

  .فصاح يفوق املصلحة العامة اليت قد تتحقق منهأن يكون الضرر املرتتب عن اإل -

  املعلومات إىل إجراءات تسهيل الوصول : املبدأ اخلامس

 مبا يتضمنه ذلك ،عن املعلوماتاالطالع تتضمن تلك اإلجراءات أن تقوم اجلهة احلكومية باختاذ كل ما من شأنه تسهيل 
 كما تتضمن تسهيل ، يف الصراحةًا مفرطأو اًان غامضغة طلبه بشكل واضح إذا كمن مساعدة طالب املعلومات يف صيا

  . واملتحدثون بلغات ختتلف عن لغة الوثيقة املطلوبة ، ولذوي اإلعاقة،مينيلومات لألاحلصول على املع
 لدى جهة مستقلة عن اجلهة احلكومية ،كذلك جيب وضع نظام يتضمن استئناف رفض طلب اإلفصاح عن املعلومات

  .القضاء للطعن على قرارات رفض اإلفصاح عن املعلومات إىل وكذلك حق النفاذ  ،اليت رفضت اإلفصاح

  التكاليف: املبدأ السادس

عن  ا باهظة على حنو يردع الناساجلهات احلكومية املعلومات اليت حتتفظ إىل  للوصول املالية التكلفةّجيب أال تكون 
  .التكلفة الفعلية لنسخ املعلومات وحبيث ال تتخطى . املعلوماتإىل التقدم بطلبات للوصول 

  االجتماعات املفتوحة للعامة: املبدأ السابع

ّتتضمن حرية  ً يف معرفة العمل الذي تقوم احلكومة به نيابة عنه كما حيق له املشاركة يف عمليات اختاذ األفرادحق االطالع ّ
املعينة  احلكومية اجلهاتوجوب فتح اجتماعات إىل  أن يستند  املعلوماتتداولّلذلك على التشريع املتعلق حبرية . القرار

  .أمام اجلمهورواملنتخبة 

  أسبقية الكشف: املبدأ الثامن

 تداول هذا املبدأ بضرورة أن تفسر مجيع القوانني الوطنية والقرارات اإلدارية يف ضوء التشريع املتعلق حبرية يويقض
 املعلومات تداول التشريعات والقرارات السابقة على تشريع حرية  جيب أن ختضع مجيع، ويف حالة تعذر التوفيق،املعلومات

  . باالستثناءات أواملبادئ الواردة يف هذا التشريع سواء املتعلقة باإلفصاح إىل 



                    

27  

 تداولًذلك، جيب محاية املوظفني من العقوبات يف حال إفصاحهم عن أية معلومات وفقا ملبادئ حرية إىل إضافة 
ً املعقول وحبسن نية، حىت ولو اتضح بعد ذلك أن هذه املعلومات ليست حمال لإلفصاح املعلومات، وضمن حدود ّ.  

  غ باملعلوماتبلِمحاية املُ: املبدأ التاسع

م أفشوا معلومات حول خمالفات تتعلق باقرتاف جرم أو إدارية أوجيب محاية األفراد من أية عقوبات قانونية   تأديبية لكو
 أو يف حال عدم األمانة واإلساءة يف استعمال السلطة أو تلقي رشوة أو عدم إحقاق احلق، أون  عدم االلتزام بالقانوأو

  .اخل ... للبيئة أو للسالمة أوحاالت التهديد اخلطري للصحة 
ّ هذا املبدأ بأنه جيب أن يستفيد املبلغني من احلماية ما داموا يعملون حبسن نية وبناء على اعتقاد مربر بأن يكذلك يقض ً

ا كشفت دالئل حول خمالفة حمددة للقانونإىل املعلومات كانت صحيحة    . ّحد كبري وأ
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  القسم الثالث
  املعلومات يف التشريعات املصرية

  

   املعلومات تداول الصحافة وحرية -الً أو
ويلة الوسيلة  وقد شكلت على مدار عقود ط،اتداوهل أهم وسائل احلصول على املعلومات ونقلها وإحدىعد الصحافة ُت

تمع من خالل نشر املعلومات واإلحصاءات واألخبار    .ًاألكثر فاعلية يف إحاطة الرأي العام علما مبا حيدث يف ا
متكني الصحفي من مصادر " ويعرف جانب من الفقه القانوين املصري حق الصحفي يف احلصول على املعلومات بأنه 

 وذلك دون عائق ،على كافة الوثائق الرمسية غري احملظورةاالطالع  و،ر عنهااألخبار واملعلومات واإلحصاءات واالستفسا
   .٢٣" حيول دون تكافؤ الفرص بينه وبني زمالءه يف مجيع الصحفأوحيول بينه وبني حرية تدفق املعلومات 

جلسر بني ويستمد الصحفي حقه يف احلصول على املعلومات ونشرها من حق اإلنسان يف املعرفة، إذ متثل الصحافة ا
 لسنة ٩٦وينظم الصحافة يف مصر القانون رقم ، ٢٤اجلمهور وبني األحداث والوقائع اليت تقع يف األماكن املختلفة

الت ووكاالت األنباء ،١٩٩٦ ا املطبوعات اليت تصدر باسم واحد وبصفة دورية كاجلرائد وا   . الذي يعرف الصحف بأ
نه يقيد هذه احلرية بإثقاهلا إحلصول على املعلومات للصحفيني، فن حرية ا ويف ذات الوقت الذي يتيح فيه هذا القانو

ا    . بنصوص أخرى تفرغ نصوص اإلتاحة من مضمو
  :قانون تنظيم الصحافة يف مادته الثالثة على أنّنص ي
تمع " يئة املناخ احلر لنمو ا  وباإلسهام يف  املستنريةوارتقائه باملعرفةتؤدي الصحافة رسالتها حبرية وباستقالل، وتستهدف 

  ."احللول األفضل يف كل ما يتعلق مبصاحل الوطن وصاحل املواطننيإىل االهتداء 
 لكن ،كما يكفل هذا القانون مبوجب املادة الثامنة منه حق الصحفي يف احلصول على املعلومات واإلحصاءات واألخبار

ايل يف حالة حظر نشرها ألي سبب ال يستطيع الصحفي  وبالت،هذا احلق مقيد بأن تكون هذه املعلومات مباح نشرها

                                                
ریع – حریة الصحافة –أشرف رمضان عبد الحمید /  د-٢٣ ي التش ة ف ارن  دراسة تحلیلی انون المق ري والق ة –المص  دار النھضة العربی

    .٢٤٤ ص – ٢٠٠٤
 دار النھضة – حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تأثیره على حق الجماھیر في المعرفة واإلعالم –حمدي حمودة /  د-٢٤

   .٢٤ ص ٢٠١٠ –العربیة 
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 وتلزم هذه املادة مجيع الوزارات واهليئات احلكومية بإنشاء مكتب لالتصال الصحفي تتلخص مهمته يف ،احلصول عليها
ا    .مد الصحفيني واملراسلني باملعلومات اليت يطلبو

قانون تنظيم الصحافة اليت حتظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق يف املادة التاسعة من ) املقيدة ( وتستمر فلسفة اإلتاحة 
ا تق،ً كما حتظر منح بعض الصحف دون غريها فرصا أعلى يف احلصول على املعلومات،املعلومات يد ذلك بعدم  إال أ

ري من  مصطلحات مطاطة حتتمل الكثيوه) اع عن الوطن ومصاحله العليا  والدف،األمن القومي ( اإلخالل مبقتضيات 
التفسريات مما ميكن اجلهات التنفيذية من تقييد حق الصحفيني يف احلصول على املعلومات إذا ما رأت أن حصول 

ذه األمور    .الصحفي على املعلومات من شأنه اإلضرار 
 يستفسر  اليت تقيد حق الصحفي يف احلصول على إجابة فيما يتعلق مبا،عليه املادة العاشرةّنص وهو ذات القيد الذي ت

 ، وفقا للقانونأوعنه من معلومات وإحصاءات وأخبار بأال تكون هذه املعلومات واإلحصاءات واألخبار سرية بطبيعتها 
  . وذلك دون أن يكون هناك معايري واضحة وحمددة ملقتضيات السرية 

 منح الرتخيص  منه سلطة٤٥املادة ّنص وفيما يتعلق بإصدار الصحف فقد وضع قانون تنظيم الصحافة مبوجب 
لس األعلى للصحافة  وال يكون ،بقرار مسبب  الذي ميلك رفض طلب الرتخيص بإصدار الصحيفة،بإصدارها يف يد ا

ًالقضاء اإلداري للطعن على قرار رفض طلبه خالل ثالثني يوما من تاريخ إىل أمام صاحب الطلب املرفوض إال اللجوء 
  .إخطاره بالرفض  

ً ملكيتها للممنوعني قانونا من أو االشرتاك يف إصدارها أون ذات القانون إصدار الصحف  م٥٠كذلك حتظر املادة 
فلسفة قانونية معادية إىل  وهو قيد ينطوي على درجة كبرية من عدم املوضوعية اليت تنتمي ،مباشرة حقوقهم السياسية

  .   حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية 
يود أخرى أشد وطأة تتعلق بالشروط املالية والشكل القانوين الذي يفرضه هذا القانون ًوفضال عن القيود املتقدمة فهناك ق

 شركات مسامهة يكون رأمساهلا يف حالة أو تعاونيات بأن تأخذ الصحف شكل ٥٢ حيث تقضى املادة ،على الصحف
 ومائة ألف جنيه ،بوعيةالصحف اليومية ال يقل عن مليون جنيه مصري ومائيت ومخسني ألف جنيه يف حالة الصحف األس

 وبذلك ال ميكن ملن ال ،يستطيع أدائها إال من يتمتع مبركز مايل مرموق  ال، كلها مبالغ باهظةي وه،للصحف الشهرية
 وإمنا فقط األشخاص ، كما أنه ال ميكن لألشخاص الطبيعيني إصدار الصحف،ميلك هذه املبالغ املالية إصدار صحيفة

 أن احلكمة من حرمان ي وهناك رأ، واألحزاب السياسية والنقاباتوالتعاونياتكات املسامهة االعتباريني على غرار الشر
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تمع مل تتطور بعد بالدرجة اليت تسمح بإباحة متلك األفراد للصحف  ،٢٥األفراد من إصدار الصحف تتعلق بأن ظروف ا
تكفل لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني  كانت ١٩٥٢ مناف للواقع إذ أن الدساتري اليت سبقت انقالب يوليو يوهو رأ

ً الذي ال زال معموال به والذي ١٩٣٦ لسنة ٢٠ وكذلك قانون املطبوعات رقم ،على حد سواء احلق يف إصدار الصحف
  . املعلومات يف فقرة منفصلة تداولسوف نستعرض عالقته حبرية 

 أنه يتضمن ، املعلوماتتداول حبرية ١٩٩٦ة  لسن٩٦يتضح من االستعراض السابق لعالقة قانون تنظيم الصحافة رقم 
تمع على الوصول إليها باعتبار  العديد من القيود اليت حتد من قدرة الصحفيني على الوصول للمعلومات ومن مث قدرة ا

 بوضع قيود على ،هلماأووتأخذ هذه القيود شكلني رئيسيني يتعلق  .أن الصحافة تشكل إحدى أهم مهزات الوصل بينهما
ويف احلالتني تنعكس هذه القيود على .  ويتعلق الثاين بالصعوبات القانونية أمام حرية إصدار الصحف،حفيني أنفسهمالص

  . املعلومات مبا حيد منها ويصعب ممارسة األفراد هلا تداولحرية 
ًصدرا أساسيا من  وذلك باعتبارها م، املعلوماتتداولكذلك فإن تبعية وكاالت األنباء للحكومة يؤثر سلبا على حرية  ً

 حيث يصعب يف العصر الراهن أن تعتمد صحيفة يف استقاء األخبار على ،مصادر الصحف يف احلصول على املعلومات
ا الذاتية فقط  واستقالل هذه الوكاالت إمنا يرتبط مبدى دميقراطية أنظمة ،وكاالت األنباءإىل  ولذلك تلجأ الصحف ،أدوا

 جند أن الوكاالت احمللية ،حني تتمتع الوكاالت العاملية لألنباء باالستقالل املايل واإلداري ففي ،احلكم اليت تنتمي إليها
ذا االستقالل ا وحىت اآلن ون وكالة أنباء الشرق األإ ف، وبالنسبة للوضع يف مصر،واإلقليمية ال تتمتع  سط منذ نشأ

ا ناطقة باسم احلكومة املصرية،ار وتؤثر هذه التبعية على قدرة الوكالة على االنتش،تابعة للدولة   ومن مث فهي، وذلك أل

 ىحدإ ك، املعلوماتتداول وهو ما يتعارض مع حرية ، تنشر ما تسمح به ومتنع ماال تسمح به،تعرب وجهة نظر احلكومة
ا تسقط حرية الصحافة يف براثن السيطرة احلكومية وعدم االستقالل    .٢٦احلريات األساسية اليت بدو

  ا تداوهل املطبوعات واالستثناءات واسعة النطاق على حرية -ثانياً 

 ذلك القانون الذي صدر ، من أقدم القوانني اليت تعوق حرية تدفق املعلومات١٩٣٦ لسنة ٢٠يعد قانون املطبوعات رقم 
ن حركة  وتقوم فلسفة القانون على وضع نظام عقايب للحد م،١٩٣١ لسنة ٩٨ ليلغى قانون املطبوعات رقم ١٩٣٦عام 

مطبوعات يف "  واملقصود بكلمة ، املطبوعات القادمة من اخلارجأو ، وضمان السيطرة عليها سواء داخل مصر،املطبوعات
ن إًووفقا هلا التعريف ف.  الصور الشمسيةأوىل منه كل الكتابات والرسوم وًتطبيق أحكام هذا القانون وفقا للمادة األ

                                                
 ١٩٨٧ القاھرة – دار النھضة العربیة –نب قانون سلطة الصحافة  دراسة تحلیلیة لبعض جوا–فتحي فكري /  في عرض ھذا الرأي د-٢٥

    .١٦ص 
. وما بعدھا ١٥٩ الطبعة الثالثة ص – ٢٠٠٧ – دار النھضة العربیة – دراسة مقارنة – حریة الصحافة –جابر جاد نصار /  د-  ٢٦ 
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 املعلومات تداولذلك من وسائل نقل وإىل يات والقصص املصورة وما املطبوعات تشمل الصحف والكتب والدور
  .املطبوعة 

 يف أي حمل عمومي إال بعد احلصول أو توزيع املطبوعات يف الطريق العام أووحتظر املادة السابعة من هذا القانون بيع 
 كأحد وسائل ،ييد حركة املطبوعاتتوجه هذا التشريع ناحية تقإىل  وهو ما يشري ،على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية

  . املعلومات تداول
 املطبوعات يف مكان عام أن يقيد تداولكذلك ألزمت املادة الثامنة من قانون املطبوعات كل من ميارس مهنة متعلقة ب

  . املديرية اليت يتبعها أوامسه يف احملافظة 
لس الوزراء سلطة منع بعض املطبوعات   يف مصر بدعوى احلفاظ تداولالصادرة يف اخلارج من الوأعطت املادة التاسعة 

ً مث أضاف املشرع تعديال ،على النظام العام دون أن حيدد القانون ما هو املقصود بالنظام العام على وجه التحديد
ر  املطبوعات الصادتداول اليت قضت مبنع إعادة طبع و١٩٨٣ لسنة ١٩٩باإلضافة على هذه املادة مبوجب القانون رقم 

  .قرار مبنعها مرة أخرى داخل البالد 
لس الوزراء أيضا منع   وهذا ، اليت تتعرض لألديانأو جنسية  موادي املطبوعات اليت حتوتداولًومنحت املادة العاشرة 

لى  املعلومات باعتباره املدخل الرئيسي لتمكني األفراد من ممارسة حقهم يف احلصول عتداولغاية يف تقييد احلق يف ّنص ال
 موضوعات يتم ي وه،ً والقيد هنا مرتبط أيضا بفلسفة تشريعية لديها قائمة مسبقة من احملرمات مثل الدين واجلنس،املعرفة

  .التعامل معها بدرجة أعلى من االنفتاح يف بلدان متعددة 
خارج مصر  دة تصدرومبوجب املادة احلادية والعشرين من هذا القانون لوزير الداخلية سلطة منع عدد معني من أي جري

  . بدعوى مقتضيات احلفاظ على النظام العام تداولمن الدخول وال
املادة الثانية والعشرين على جواز تعطيل الصحف اليت تصدر يف مصر بلغة أجنبية بقرار من جملس الوزراء بعد ّنصت كما 

  .احلفاظ على النظام العام ً وسلطة التعطيل هنا أيضا جاءت حتت ذريعة ،إنذارها عن طريق وزارة الداخلية
 على معاقبة ٢٦املادة ّنصت ًوقد أقر هذا القانون عددا من العقوبات اجلنائية على خمالفة بعض النصوص السابقة حيث 

 أوً جنيها وحىت مائيت جنيه ٢٠ باحلبس ملدة ستة أشهر والغرامة من ٢٢ و ٢١ و ١٠ و ٩كل من خيالف أحكام املواد 
ً أعداد اجلريدة ضبطا إداريا يف حالة خمالفة أواملادة الثالثون على ضبط املطبوعات ّنصت  كما ،نيهاتني العقوبت بإحدى

 من هذا ١٩ و ١٧ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ٧ و ٤ وكذلك يف حالة خمالفة أحكام املواد ،أحكام تلك املواد
  .القانون 



                    

32  

 املحياول  القانون تدخل دائرة االستثناءات اليت مل املطبوعات مبوجب هذاتداولويالحظ أن كافة القيود الواردة على 
ُ

شرع 
ًاملصري تعريفها تعريفا دقيقا حىت اآلن مثل  ن هذه إ إذ ،) التعرض لألديان بشكل مسيء ، إثارة الشهوات،النظام العام( ً

ًاحملاذير مجيعها ميكن تفسريها تفسريا مطاطا تويها أنواع معينة من  املعلومات اليت حتتداولً مما جيعلها عائقا أمام ،ً
  . فالنظام العام من وجهة نظر السلطة له مفهوم خيتلف بالضرورة عن مفهوم املواطنني عنه ،املطبوعات
هذا  منع يرورة اجتماعية حقيقية تقتضن إثارة الشهوات كوصف ملا قد حتتويه بعض املطبوعات، ال توجد ضإكذلك ف

 وهو ذات ما ينطبق ،لتوجهات االجتماعية احملافظة هي السند هلذا املنع  فقط بعض اتداول،النوع من املطبوعات من ال
ا تسيء هلا ن األديان بوصفها أحد مكونات البناء الفوقي إ إذ ،على منع املطبوعات اليت تتعرض لألديان بدعوى أ

ا بالضرورة ختضع لتعدد اآلراء واختالفها،للمجتمع  تفسريات متعددة قد يؤدى ن هذا القيد ميكن تفسريهإومن مث ف ، فإ
وهو ما يعوق بالضرورة حرية  .تداول بل وجترمي هذا ال،املطبوعات اليت تتعرض لألديان  نوع معني منتداولمنع إىل بعضها 

  .تدفق املعلومات من منابعها املختلفة 

   املعلومات تداول وتقنني قمع حرية ئ حالة الطوار-ثالثاً

تمع املصري منه منذ إصداره عام ،ي هو قانون استثنائئقانون الطوار  وهو بطبيعته يشكل ، وحىت اآلن١٩٥٨ يعاين ا
 إذ ينطوي على بعض النصوص اليت تعطي لرئيس اجلمهورية سلطات مطلقة ، املعلوماتتداولأحد القوانني املقيدة حلرية 

 تعطي لرئيس اجلمهورية سلطة إصدار املادة الثالثة اليتّنص  وأبرز هذه النصوص هو ، املعلوماتتداوليف انتهاك حرية 
 أوامر شفوية أو كما ميلك سلطة إصدار ،ا بني األفرادتداوهل كتابية مبراقبة مجيع أنواع الرسائل اليت يتم أوامر شفوية أو

اية  وكذلك كافة وسائل الدع،كتابية مبراقبة الصحف والنشرات واملطبوعات واحملررات والرسوم وكافة وسائل التعبري األخرى
ا وتعطيلها وإغالق أماكن طبعها   .واإلعالن أيا كان نوعها وضبطها ومصادر

 وهو من أكثر القوانني ، حىت اآلن١٩٥٨وعلى الرغم من أن هذا القانون هو قانون استثنائي إال أنه معمول به منذ عام 
ا الدولية فيما يتعلق ً حيث كثريا ما اعتمدت عليه احلكومة املصرية يف، املعلوماتتداولاملعيقة حلرية   التنصل من التزاما

  . وعدم وضع عوائق أمام حق اجلمهور يف ممارسة هذه احلرية ،بإتاحة املعلومات للجمهور
الذي صدر  ١٩٦٧٢٧ لسنة ١ األمر اجلمهوري رقم ، املعلوماتتداول يف جمال حرية الطوارئومن أبرز تطبيقات حالة 

 املعروف بنكسة ١٩٦٧ يونيه ٥ يوم الطوارئ بشأن حالة ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ رقم ًاستنادا للمادة الثالثة من القانون
مبوجب هذا األمر فرضت رقابة عامة يف .  املصريةيراضسرائيلية باحتالل جزء من األ عندما قامت القوات اإل١٩٦٧

                                                
١٩٦٧ \ ٠٦ \ ٠٥بتاریخ ) ررمك (٦٣ العدد - نشر في الجریدة الرسمیة - ١٩٦٧ لسنــة ١ األمر الجمھوري رقم -  27  
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اخلارج إىل  ترسل منها أومصر  إىلمجيع أحناء البالد ومياهها اإلقليمية على الكتابات واملطبوعات والصور والطرود اليت ترد 
ا أو  أو وكذلك مجيع الرسائل التلغرافية والتليفونية السلكية والالسلكية وعلى مجيع األخبار ، داخل البالدتداول تأو متر 

وغرافية سطوانات الفوتلقطع الثمينة وأفالم السينما واأل غريها من املواد املعدة لإلذاعة الالسلكية وعلى مجيع اأواملعلومات 

  . للصورأووغريها من الرسائل الناقلة لألصوات 
ً كما عني رقيبا عاما ملتابعة ،احلكومة املصريةإىل مجيع املواد والرسائل اليت ترسل من وقد استثىن هذا األمر اجلمهوري و ً

 كما أعطى سلطة ،لرقابةتنفيذ هذا األمر عن طريق فحص ومراقبة مجيع املواد والرسائل واألخبار اليت تسري عليها أحكام ا
ا وإعدامها والتصرف فيها على أي وجه  كما أعطى هذا األمر ،تأخري تسليمها ووقفها وحمو مجيع ما فيها ومصادر

ائيا   بصفة مؤقتة وكذلك ضبط آالت الطبع وأدواته واالستيالء أوللرقيب سلطة تعطيل اجلرائد واملطبوعات الدورية إما 
  تلقيأومت يف الشئون اليت تقع خمالفة ألحكام الرقابة، ومصادرة أي جهاز يصلح إلرسال استخد على األماكن اليت

  .  بأي وسيلة أخرىأو بواسطة إشارات مرئية أو التليفون الالسلكي أوالرسائل سواء كان بواسطة التلغراف الالسلكي 
افية والالسلكية الصادرة من مراكز القوات يف ذات الوقت أعفي هذا األمر اجلمهوري الطرود والرسائل الربيدية والتلغر

املصرية من اخلضوع  هلذه الرقابة وكذلك الرسائل والطرود وغريها الواردة ألفراد هذه القوات بالطريق الذي ترمسه هلا 
  .السلطات العسكرية املختصة 

على أنه ال ترتتب أية ّنص ا  كم،وقد أقر هذا األمر عقوبة باحلبس سنة وغرامة مائة جنيه لكل من خيالف أحد أحكامه
 أي موظف تابع له أو الرقيب العام أو موظفيها أو إحدى مصاحلها أومسئولية وال تقبل أية دعوى على احلكومة املصرية 

 أي فرد بسبب أي إجراء اختذ تنفيذا ألعمال الرقابة ويف حدود اختصاصها وهو ما حصن هذا القرار من أو أي شركة أو
  . لسنوات عديدة الرقابة القضائية

بتعديل األمر ٢٨ ١٩٧٤ لسنة ٦٩ وبعد انتهاء احلرب بني مصر وإسرائيل صدر األمر اجلمهوري رقم ١٩٧٤ويف عام 
فقط دون باقي املواد اليت  السابق وذلك بإلغاء الرقابة على املكاملات التليفونية والرسائل التلغرافية السلكية والالسلكية

  .فرضت عليها الرقابة 
 لسنة ١املادة الثامنة من األمر اجلمهوري رقم ّنص  ٢٩ حكمت احملكمة الدستورية العليا بعدم دستورية١٩٨٣عام  ويف 

  . اليت حتصن أعمال الرقابة من الطعن عليها أمام القضاء ١٩٦٧

                                                
١٩٧٤ \ ٠٩ \ ٢٣ نشر بتاریخ - ١٩٧٤ لسنــة ٦٩ األمر الجمھوري  رقم - ٢٨  
 رقم الصفحة -  ١ رقم الجزء -  ٢ مكتب فني - ١٩٨٣ \ ٠٢ \ ٠٥ تاریخ الجلسة - ٢ لسنــة - ٧ الطعن رقم - المحكمة الدستوریة العلیا -٢٩
٨٦   
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لة  بشأن حا١٩٨٥ لسنة ١٦٢ً جند أنه صدر وفقا لفلسفة القانون رقم ١٩٦٧وبالتمعن يف نصوص األمر الصادر عام 
 تداول وهو من أكثر التشريعات اليت نالت من حرية ، املعلومات باألساستداول ليقنن الرقابة على حرية ،الطوارئ

 ومل يصدر حىت ، أعيقت فيها هذه احلرية يف كافة وسائلها املطبوعة واملسموعة واملرئية،املعلومات يف مصر لسنوات عديدة
  . فقط صدر أمر مجهوري آخر بتعديله كما سبق وأن أشرنا ،ياآلن تشريع يلغى صراحة هذا األمر اجلمهور

 ،املعلومات  لتعلن مبنتهى الوضوح وضع عوائق أمام تدفق،امر اجلمهورية اليت صدرتون هذه األإ ف،ًفضال عما تقدم
ا البالدإىل ًاستنادا  ا السلطة مع ا،وجود ظروف استثنائية متر  ية ئلظروف االستثناً تعرب أيضا عن الطريقة اليت تتعامل 

 ،نظرية احتكار الدولة للمعلوماتإىل  إذ يستند ذلك التوجه ، املعلومات أثناء تلك الظروفتداولفيما يتعلق باملوقف من 
ً بدءا من السيطرة على مصادرة ،وحتكمها يف ما ميكن وما ال ميكن اإلفصاح عنه يف ظل ظروف استثنائية معينة

 املعزز ببنية ،وسائل نشرها وإذاعتها وهذا التوجه له ما يسانده يف الفقه القانوين املصريقمع إىل ً وانتهاء ،املعلومات
  .تشريعية تساعد على إعاقة تدفق املعلومات

قات الطوارئ واألزمات واحلروب سيكون من الطبيعي دائما أن تلجأ أويف مقابل الرأي السابق هناك رأى آخر يرى أنه يف 
اذ إجراءات تراها ضرورية يف وقتها من أجل االستجابة للخطر املاثل أثناء األزمة، ويف أغلب اختإىل السلطات احلاكمة 

لكن جتارب الدول . قات حتظى السلطات بتأييد شعيب لتلك اإلجراءات دافعه األساسي هو اخلوف من األزمةوهذه األ
قات اليت يتوجب فيها أكثر من وطوارئ هي األقات األزمات والأوالدميقراطية والسلطوية على حد سواء تربهن لنا على أن 

أي ظرف آخر على وسائل اإلعالم وأصحاب الرأي أن يكشفوا ما لديهم من حقائق وأن يصدحوا بآراء قد ال ترغب 
  .٣٠ تصديقهاأوأغلبية املواطنني والسلطات احلاكمة والنخب املوالية هلا يف مساعها 

 أو املعلومات مهددة بصدور مثل هذا األمر يف شكل تشريع آخر تداولة أن حرييعين  يف مصر الطوارئواستمرار حالة 
 لسنة ١٦٢وهو ما يستلزم إلغاء القانون رقم . قرار مجهوري من املمكن أن يفرض ذات العقبات أمام تدفق املعلومات

  . ابتداء ومن مث إلغاء كافة التشريعات والقرارات اليت ترتبت عليه ١٩٥٨

  )عدم التوازن بني اإلتاحة واحلجب ( مسية والتارخيية  الوثائق الر- رابعاً 

ً فضال عن ارتباط املعلومات اليت حتتويها مثل هذه ،ًتعترب الوثائق الرمسية للدولة هي املصدر األكثر انتظاما لتدفق املعلومات
يها التشريعات املنظمة حلفظ  وهناك أزمة تتعلق بالفلسفة اليت قامت وال تزال تقوم عل،الوثائق حبياة املواطنني ومصائرهم

 اآلن فلسفة  حيث اعتمد املشرع املصري على مدار النصف الثاين من القرن العشرين وحىت،عليهااالطالع الوثائق و

                                                
 ٣٠  .٢٠١١ یونیو ٥جریدة الشروق المصریة ) الخطوط الحمراء (  ًفاعا عن د...ً دفاعا الثورة – حسام بھجت -
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ا األ  على حساب ترسيخ مبدأ إتاحة الوثائق للجمهور ،ضمان فرض السرية على بعض الوثائق هو يساسقانونية مضمو
 مما أضعف الدور احلقيقي لدار الوثائق ككيان ،ا يف إطار ممارسة األفراد حلقهم يف املعرفةعليهاالطالع كي يتمكن من 

ولكي نقف بشكل موضوعي على حقيقة أن ). واإلطالعمنصة اجتماعية لتسهيل املعرفة (يفرتض فيه أن يلعب دور 
ا الكثري من القيود والعوائق  ، اليت حتد من حق اجلمهور يف املعرفة- التشريعات املنظمة الستعمال الوثائق وحفظها تشو

ا القانونية جتاه وتفتح الباب أمام بعض اجلهات احلكومية كي تتنص تمع مبا لديها من وثائق باعتبار  حاطةإل من التزاما ا
ً فسوف نستعرض تتبعا تارخييا خمتصرا للتشريعات والقرارات اهل-أن اجلمهور هو املالك احلقيقي هلذه الوثائق  ً امة اليت تنظم ً

  .٣١حفظ الوثائق وكيفية استعماهلا 
 لسنة ٣٥٦ بداية من القانون رقم ،ًعلى الوثائق الرمسية للدولة وحفظها عددا من القوانني والقراراتاالطالع ينظم 

ا تقوم جبمع الوثائق اليت تعد مادّنص  بإنشاء دار الوثائق التارخيية القومية اليت ١٩٥٤٣٢ ة لتاريخ هذا القانون على أ
 وقد حددت املادة الرابعة من هذا ،نشرها مصر وما يتصل به يف مجيع العصور وحبفظها وتيسري دراستها والعمل على

   :الوثائق اليت حتوزها اجلهات اآلتيةوهي القانون املصادر اليت تعترب وثائقها نواة للمجموعات اليت تضمها الدار 

 .اجلمهوريأقسام احملفوظات التارخيية بالقصر  )١(
 .دار احملفوظات بالقلعة )٢(
 .جملس الوزراء )٣(
 .وزارة اخلارجية )٤(
 .وزارة العدل )٥(
 .قافووزارة األ )٦(
  .األزهر )٧(
 يصدر بتشكيلها قرار من الوزير املختص لتشرف ،املادة العاشرة على تشكيل جلنة دائمة للمحفوظات بكل وزارةّنصت و

اللجنة هي حلقة الوصل بني الوزارة   ولتكون هذه، الوزارة وتنظيمها وعمل سجالت هلاعلى صيانة الوثائق الصادرة عن
  .وبني الدار 

                                                
 یونیو – مذكرة قانونیة مقدمة من بعض المنظمات الحقوقیة المصریة إلى الحكومة بشأن إبداء الرأي في قانون المحافظة على الوثائق -٣١

٢٠١١   
١٩٥٤ \ ٠٦ \ ٢٤ نشر بالجریدة الرسمیة  بتاریخ –ومیة والتاریخیة  بشأن إنشاء دار الوثائق الق١٩٥٤ لسنــة ٣٥٦ القانون رقم -٣٢  
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وزارة اخلارجية ووزارة العدل ًإال أن ذات القانون ومبوجب الفقرة الثانية من املادة الرابعة أعطى لكال من جملس الوزراء و
فقد أ  وهو ما،الدار إذا كان هلذه الوثائق صفة السريةإىل من وثائق األزهر احلق يف عدم تسليم ما لديها قاف وووزارة األو

 وهو أن تكون دار وثائق منصة معلوماتية يستطيع اجلمهور اللجوء إليها لإلطالع على الوثائق الرمسية ،القانون الغرض منه
ن إ ومن مث ف،ات هذه السريةمل حيدد على األقل معايري حمددة ملقتضيّنص  خاصة أن ال،اليت تصدرها اجلهات احلكومية

ا سرية  مع عدم وجود حمددات واضحة لذلك وهو ما ،هذه اجلهات متلك عدم تسليم ما لديها من وثائق بدعوى أ
ا اليت تقضلية وخيالف القواعد األ ً وأن يكون حمددا ، بأن االستثناء جيب أن يكون يف أضيق احلدودييف نظرية التشريع ذا
ًحتديدا جليا يف كل   . جوانبه ً

 وقد ، بشأن احملافظة على الوثائق الرمسية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها١٩٧٥٣٣ لسنة ١٢١أيضا هناك القانون رقم 
ىل من هذا القانون بأن يضع رئيس اجلمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة على الوثائق واملستندات الرمسية وقضت املادة األ

 أوشر واستعمال الوثائق واملستندات الرمسية اليت تتعلق بالسياسات العليا للدولة، للدولة، ويبني هذا النظام أسلوب ن
ّنص  إقرارها، وجيوز أن يتضمن هذا النظام الأو القانون على نشرها فور صدورها أوالدستور ّنص باألمن القومي واليت ال ي

كما قضت املادة  .ت املصلحة العامة ذلكز مخسني عاما، إذا ما اقتضواعلى منع نشر بعض هذه الوثائق ملدة ال تتج
 مستندات غري منشورة من املشار إليها أو حصل على وثائق أو مسئوليته أوحبكم عمله  طلعأبأنه ال جيوز ملن الثانية 

 بعضه، إال بتصريح خاص مبجلس الوزراء وبناء أو ينشر فحواها كله أو على صور منها أن يقوم بنشرها أوىل وباملادة األ
  .  عرض الوزير املختصعلى

 مسئوليته على معلومات هلا صفة أوطلع حبكم عمله أال جيوز ملن "  القانون على أنه  مكرر من ذات٢املادة ّنصت أيضا 
 إذاعتها إذا كان من شأن ذلك اإلضرار بأمن أو األمن القومي أن يقوم بنشرها أوالسرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة 

 أو االقتصادي سواء أكانت هذه املعلومات عن وقائع باشرها هو أو الدبلوماسي أو السياسي أو احلريب  مركزهاأوالبالد 
علمه حبكم عمله فيما تقدم، وذلك ما مل إىل  وصلت أو الصفة النيابية العامة أوغريه ممن قاموا بأعباء السلطة العامة 

يصدر من جملس الوزراء بناء على عرض الوزير  نشر إال بتصريح خاص أومتض عشرون سنة على حدوث ما أذيع 
  ٣٤" املختص

                                                
 نشر بالجریدة الرسمیة  بتاریخ -. بشأن المحافظة على الوثائق الرسمیة للدولة وتنظیم أسلوب نشرھا١٩٧٥ لسنــة ١٢١ القانون رقم -٣٣
١٩٧٥ \ ٠٩ \ ٢٥   

١٩٨٣ \ ٠٥ \ ٠٧شر بالجریدة الرسمیة بتاریخ  ن– ١٩٨٣ لسنــة ٢٢ أضیفت ھذه المادة بموجب القانون رقم -  ٣٤  
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هاتني العقوبتني   بإحدىأووقد تضمنت املادة الثالثة عقوبات للمخالفني تقضي باحلبس وبغرامة ال تزيد على ألف جنيه 
 من جرميته  ربحأوجب احلكم بغرامة إضافية على اجلاين إذا عادت عليه منفعة أولكل من خالف أحكام املادة الثانية، و

  . الربح مع مصادرة مجيع املواد حمل اجلرمية يف مجيع األحوالأوية لقيمة ما عاد إليه من املنفعة واوذلك بقيمة مس
 تداولوقد عربت املذكرة اإليضاحية ملشروع القانون سالف البيان عن التوجه احلقيقي للتشريع ناحية إعاقة حرية 

ملذكرة أنه لوحظ يف الفرتة األخرية اجتاه بعض الكتاب والناشرين واملؤلفني املعلومات بشكل جلي حيث جاء يف تلك ا
االستعانة ببعض الوثائق واملستندات الرمسية إىل .  يوليو وما بعدها٢٣ ما قبل ثورة الذين يتعرضون لتاريخ مصر وأحداث

 ، سالمتها العامةأو أمنها القومي أوة  من موضوعات واليت تتصل مع ذلك بالسياسة العليا للدوليتناولونهاليت تتعلق مبا 
  هؤالء الكتاب والناشرين على االستيثاقمعاونة وملا كانت ،ًوملا كان توفري الثقة فيما يكتب عن مصر وتارخيها أمرا واجبا

 فقد رئي توفيقا بني اعتبارات حرية النشر والكتابة اليت كفلها الدستور ، واجبا كذلكالدقة وصحة ما يكتبونه أمر
 وضع تنظيم يكفل محاية هذه االعتبارات كلها ومينع نشر أي شيء من ،واعتبارات االحتياط لتاريخ مصر وأمنها القومي

   .٣٥عرض الوزير املختص هذه الوثائق واملستندات إال بتصريح خاص يصدر من رئيس جملس الوزراء بناء على
حد النواب على منع أ  مبجلس الشعب اعرتض١٩٧٥ لسنة ١٢١نه أثناء مناقشة مشروع القانون رقم أجدير بالذكر 

ليست وهي  ،املالحظ أن السياسة العليا يف كل دولة تكون معلنة " :ًنشر الوثائق اليت تتعلق بالسياسة العليا للدولة قائال
ا متثل اخلطوط العريضة لسياسة الدولة،باألمر السري ً إال أن األمن القومي هو الذي يكون أمرا سريا ، أل وغري ً

اجلمهورية باالتفاق مع جملس الوزراء واألجهزة السياسية  هذا أن السياسة العليا للدولة يضعها رئيسإىل يضاف ...معلن 
  .٣٦" املختصة ومن مث فهي ليست باألمر السري بل هي أمر معلن

العسكرية واالجتماعية ونرى من جانبنا أن مصطلح األمن القومي أيضا يضرب جبذوره يف كافة أنشطة الدولة السياسية و
االطالع  املعلومات وتداول تطبيقه دون انتهاك حق األفراد يف اًلتايل يصبح من املستحيل عملي وبا،واالقتصادية والعلمية

 استبداله أو وهو ما يستوجب إعادة النظر يف تعريف ما هو املقصود باألمن القومي بشكل دقيق ،على الوثائق اليت حتويها
  . يف عدم الوضوح ًا وأقل شططًةقمبصطلح أكثر د

إىل فرتة تصل إىل على هذا النوع من الوثائق االطالع ًوتكمن اإلشكالية أيضا يف هذا القانون أنه حرم اجلمهور من 
على هذه االطالع  ويرتتب عليها حرمان أجيال بأكملها من ،فرتة غاية يف اإلفراط يف مدى طوهلاوهي  اً عامنيعشر

ز الزمن ألمهية وا الذي يعتمد باألساس على جت،ن أن ضرورات السرية ال ميكن معاجلتها فقط مبعيار الزمنً فضال ع،الوثائق

                                                
 ٣٥  ١٩٧٥ لسنة ١٢١ المذكرة اإلیضاحیة للقانون رقم -
 ٣٦   .٢٨/٧/١٩٧٥ مضبطة الجلسة السبعین لمجلس الشعب المنعقدة في -
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 ومن مث تتحول وظيفة التشريع من وظيفة اجتماعية تنظم ممارسة ،عليهااالطالع الوثيقة بغض النظر عن حق اجلمهور يف 
  .ىل بالرعاية  واحل قد تكون بعيدة عن املصلحة العامة األقيد هدفه محاية مصإىل  ،حق اجلمهور يف املعرفة كأصل عام

 لسنة ٤٧٢ فقد صدر القرار رقم ، لرئيس اجلمهورية١٩٧٥ لسنة ١٢١ًوتنفيذا للتفويض الذي أعطاه القانون رقم 
هذا القرار ىل من واملادة األّنصت  بشأن نظام احملافظة على الوثائق الرمسية للدولة وأسلوب نشرها واستعماهلا الذي ١٩٧٩
 أو باألمن القومي سرية ال جيوز نشرها أوالوثائق واملستندات واملكاتبات اليت تتعلق بالسياسات العليا للدولة  على أن

ّنص عليها إال ملن تستوجب طبيعة عمله، ذلك ما مل تكن مما ياالطالع  أوا تداوهل بعضها، كما ال جيوز أوإذاعتها كلها 
  .٣٧شرها فور صدورها القانون على نأوالدستور 

 حربية أو اقتصادية أو دبلوماسية أو مؤسسات سياسية كانت أو هيئات أووألزمت املادة الثانية مجيع اجلهات من وزارات 
 باألمن القومي أن أوبالسياسات العليا   مكاتبات تتعلقأو مستندات أو استصدار وثائق أو غريها عند إصدار أو دينية أو

م العمل دون غريهماالطالع  أو تداول باحلظر ومنع التقوم بالتدوين عليها   .إال بالنسبة ملن يناط 
جبت املادة الرابعة أوو. وطبقا للمادة الثالثة أنيط برئيس كل جهة وضع النظام الذي يكفل حفظ سرية الوثائق املشار إليها

ا ملدة ال  دار الوثائق إىل سة عشر عاما تنقل بعدها  مختتجاوزأن يكون حفظ الوثائق واملستندات املشار إليها جبها
وبعد مرور املدة . القومية لتحفظ يف األماكن اليت تعد هلذا الغرض، وتظل حمتفظة بسريتها ملدة مخسة عشر عاما أخرى

  .  املنصوص عليها يف املادة الرابعة
ا ومتثل جبت املادة اخلامسة تشكيل جلنة بدار الوثائق القومية من مديرها وعضوية أوكذلك  اثنني من العاملني الفنيني 

 أوعليها االطالع  املستند للنظر يف الوثائق اليت مضت عليها ثالثون سنة فأكثر لتقرير إباحة أوفيها اجلهة املصدر للوثيقة 
ر  النشأواالطالع  مدة حظر تتجاوز عشرين سنة تالية وبشرط أال تتجاوزا ملدة أخرى ال تداوهلاستمرار سريتها ومنع 

  . املستندأومخسني سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدار الوثيقة 
   :ًوقرار رئيس اجلمهورية سالف البيان ساقط قطعا يف هوة عدم الدستورية لألسباب اآلتية

  .عدم وجود مقتض للتفويض  -١

اء العمل  الذي صدر القرار أثن١٩٧١ من دستور ١٠٨عليه املادة ّنصت صدور القرار غري حمدد املدة وفقا ملا  -٢
لرئيس اجلمهورية عند الضرورة ويف األحوال االستثنائية وبناء على تفويض من جملس الشعب " على أن ّنصت به اليت 

بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات هلا قوة القانون وجيب أن يكون التفويض ملدة حمددة وأن تبني موضوعات هذه 
                                                

 نشر –رھا واستعمالھا  بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمیة للدولة وأسلوب نش١٩٧٩ لسنة ٤٧٢ قرار رئیس الجمھوریة رقم -٣٧
   ١٩٧٩ \ ١١ \ ٢٩بالجریدة الرسمیة بتاریخ 
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ل جلسة بعد انتهاء مدة أوض هذه القرارات على جملس الشعب يف القرارات واألسس اليت تقوم عليها وجيب عر
لس عليها زال ما كان هلا من قوة القانونأو فإذا مل تعرض ،التفويض  "  عرضت ومل يوافق ا
الدستوري سالف ّنص  باملخالفة لل، صدر هذا القرار ونشر يف اجلريدة الرمسية دون عرضه على جملس الشعب -٣
 .البيان 
 احلظر الوارد يف املادة الثانية من القانون جياوزىل يف نطاق احلظر مبا واملوضوع فقد توسعت املادة األ من ناحية  -٤
 باألمن القومي أوللدولة   حيث اعتربت الوثائق واملستندات واملكاتبات اليت تتعلق بالسياسات العليا١٩٧٥ لسنة ١٢١

عليها إال ملن تستوجب طبيعة عمله االطالع  أوا تداوهلجيوز  بعضها كما ال أو إذاعتها كلها أوسرية ال جيوز نشرها 
 نطاق املصدر التشريعي يتجاوزوهو ما "  القانون على نشرها فور صدورها أوالدستور ّنص  وذلك ما مل تكن مما ي،ذلك

لوثائق  هذا القرار طابع السرية على كافة اى فمن ناحية أضف،١٩٧٥ لسنة ١٢١هلذا القرار املتمثل يف القانون 
 القانون على نشرها أوالدستور ّنص  اليت مل ي،واملستندات واملكاتبات اليت تتعلق بالسياسات العليا للدولة وباألمن القومي

 ألنه ال يوجد ،١٩٧٥ لسنة ١٢١هذه الدرجة حبسب األصل وفقا للقانون إىل  وهذه الوثائق ال تعترب سرية ،فور صدورها
 عدم نشر الوثائق واملستندات وبني أو القانون بالنسبة لنشر أو الذي يتخذه الدستور ارتباط سبيب بني املوقف السليب

 أو ، بعضهاأوومن ناحية ثانية حظرت هذه املادة نشر الوثائق واملستندات املشار إليها كلها . إضفاء طابع السرية عليها 
 ١٢١ الرغم من أن املادة الثانية من القانون  وذلك على،عليها إال ملن تستوجب طبيعة عمله ذلكاالطالع  أوا تداوهل
 وهو ما جعل من ، حظرت فقط نشر الوثائق واملستندات اليت مل يصدر تصريح بنشرها من جملس الوزراء١٩٧٥لسنة 

  .االستثناء باحلظر قاعدة عامة 
 كقرار وزير املالية رقم ،فوظات فهناك بعض القرارات الوزارية اخلاصة باحمل،ًفضال عن القوانني والقرارات املنظمة للوثائق

ىل من هذه وً واملقصود مبحفوظات احلكومة وفقا للمادة األ، بإصدار الئحة حمفوظات احلكومة٢٠٠٩ لسنة ٢٧٠
راق واالستمارات بأنواعها وأرقامها املختلفة املستعملة يف جمال عمل والالئحة مجيع السجالت والدفاتر واملستندات واأل

  . وغريها من األشخاص االعتبارية العامة ،اري للدولة ووحدات اإلدارة احمللية واهليئات العامةوحدات اجلهاز اإلد
ا ضمان بقاء أنواع احملفوظات املبينة   باجلداولوقد حددت املادة الثانية هدف الالئحة وسائر لوائح احلفظ األخرى بأ

ا وما قد يستجد عليها وترتيبها وصيانتها ا والعمل فيها طيلة املدد املقررة حلفظها باجلهات تداوهل وتنظيم ،امللحقة 
  .أماكن حفظه يف سهولة ويسر إىل ما تدعو احلاجة للرجوع إليه منها وإعادته إىل املختلفة مبا يكفل سرعة االهتداء 
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ًوألزمت املادة الثالثة من الالئحة أمني غرفة احملفوظات أال يسلم شيئا منها إال بناء  موضح به نوع  على طلب رمسيً
 ويتضح من هذا ، ويشفع هذا الطلب بإذن كتايب من الرئيس املختص بالتسليم،احملفوظات املطلوبة والغرض من طلبها

عليها فقط من قبل املوظفني االطالع أن الوثائق املودعة يف أرشيفات احلفظ ودار احملفوظات العمومية ميكن ّنص ال
 يأن جيوز أل وهو ما أكدته املادة التاسعة والعشرون ب،تاح للجمهور بوجه عامغري ماالطالع  وأن ،العاملني بالدولة

 ورقة من احملفوظات أو دفرت أولضرورة مصلحية على أي سجل االطالع موظف خمتص بإذن كتايب من الرئيس املختص 
 وأنه ميتنع ً،ا لذلك رمسياعلى احملفوظات مىت ندبواالطالع  وكذلك للقضاة وأعضاء النيابة ، مستخرج منهاأووأخذ صورة 
  .غرف احلفظ إىل  الدخول أوعلى احملفوظات االطالع على األفراد 

 املعلومات وحق تداولالغياب الطويل لقانون مستقل ينظم ممارسة حرية إىل ًتعود جذور اإلشكاليات اليت عرضناها سابقا 
 ومن مث أدى غياب مثل هذا القانون ،قتضى األمر ببعض االستثناءات إن اإحاطتهاجلمهور يف املعرفة كأصل عام ميكن 

حتويل الدور الرئيسي للقوانني والقرارات املنظمة حلفظ الوثائق وتنظيم إطالع اجلمهور عليها من قوانني وقرارات إىل 
  من خالل وضع جمموعة من النظم،على حمتويات الوثائق واحملفوظات الرمسيةاالطالع يفرتض فيها متكني اجلمهور من 

قوانني وقرارات حتمل العديد من النصوص اليت تسمح للجهات احلكومية من إىل  ،اليت تسهل على اجلمهور استخدامها
ً فضال عن استثناء عدد من اجلهات من اخلضوع  للقوانني، وهو ،التنصل من التزامها القانوين  بإتاحة ما لديها من وثائق

 رمسية من اخلضوع أو بإتاحة املعرفة اليت تقول بعدم جواز استثناء أية جهة حكومية ما ال يتوافق مع املعايري الدولية املتعلقة
 متجاوزا) قيد املناقشة أثناء كتابة هذه الدراسة (  املعلومات تداولألحكام القانون ونأمل أن يصدر قانون حرية 

  . القوانني والقرارات واللوائح سالفة البيان  يلإلشكاليات اليت تعرت
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 املناقشات اجلارية حول إعداد مشروع قانون جديد للوثائق فإننا نرى أن هذا يف ضوء
   :القانون ينبغي أن ينطوي على اجتاهني رئيسيني

   :لو  االجتاه األ-

 بوصفها بيت ،ًجيب أن يكون قانون احملافظة على الوثائق قانونا هدفه الرئيسي إعادة االعتبار لدار الكتب والوثائق القومية
 وكيفية حصول الدار على الوثائق من األشخاص الطبيعيني ، مع وضع القواعد املنظمة للدار ، األرشيفيةللخربة

 وكذلك وضع قواعد تسهيل إطالع اجلمهور على الوثائق مبا يتضمنه ذلك من إقرار نظام معني لفهرسة ،واالعتباريني
 ،الالزمة لردع جرائم اإلتالف املتعمد للوثائق وسرقتهاالوثائق وحتديد الرسوم الالزمة لإلطالع والنسخ ووضع العقوبات 

  .الدار وفق ضوابط معينة تراعى حق اجلمهور يف املعرفةإىل وإلزام مجيع اجلهات الرمسية بتقدمي ما لديها من وثائق 

  :االجتاه الثاين -

علومات كأصل عام ال جيوز  حق اجلمهور يف احلصول على امل،جيب أن يؤكد قانون احملافظة على الوثائق وبشكل قاطع
االطالع  كوجوب أن يتمتع طالب ،شروطإىل على الوثائق االطالع  وعدم إخضاع ، وضع عوائق أمام ممارستهأوتقييده 

، وأن هدف الدار هو )اخل ...عليها االطالع على سبيل املثال أن يكون باحث يف جمال الوثائق اليت يريد ( حبيثية معينة 
 ومتكن اجلمهور من ،األمامإىل  لتدفع بعجلة املعرفة ،معرفية تعمل على جتميع أكرب قدر من الوثائقأن تكون هناك منصة 

 ومن مث جيب أن ترتك االستثناءات على احلق يف املعرفة واحلصول على املعلومات من ،على مضمون هذه الوثائقاالطالع 
 الذي يفرتض فيه أن يضع هذه ، املعلوماتتداول قانون حريةإىل  االطالع على الوثائق اليت حتوزها الدارخالل 

ذا الصدد   . ًاالستثناءات وفقا للمعايري الدولية املستقاة من قواعد القانون الدويل العام والفقه القضائي الدويل واإلقليمي 

العسكرية   املعلومات املتعلقة بأنشطة اجلهاتتداول احلظر املطلق ل-خامساً 
  .واألمنية 

 املعلومات املتعلقة بالقوات املسلحة وبعض األجهزة تداول القوانني اخلاصة اليت حتظر اإلفصاح عن وهناك عدد من
 ومن ، بوصفه القانون العقايب العام،ً فضال عن بعض النصوص الواردة يف قانون العقوبات، كاملخابرات العامة،األمنية

 حىت وان ، هذا النوع من املعلومات بني األفرادتداول حظر مطالعة تلك النصوص والقوانني، يتبني أن املشرع قد توسع يف
  . أحد املسئولني يف القوات املسلحة أوسبق أن مت نشرها بواسطة اجلهة حائزة املعلومات 
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 لسنة ١٤بالقانون  املعدل ١٩٥٦٣٨ لسنة ٣١٣يعترب من أبرز القوانني اليت حتظر نشر املعلومات العسكرية القانون رقم 
 إذاعة أية أونشر ىل و حيث حظر هذا القانون مبوجب املادة األ، أخبار عن القوات املسلحةيأر  حبظر نش١٩٦٧

ا، وعددها، وأفرادها، وبصفة عامة كل ما يتعلق بالنواحي أومعلومات  ا، وحتركا  أخبار عن القوات املسلحة وتشكيال
عد احلصول على موافقة كتابية من مدير إدارة  اإلذاعة إال بأوالعسكرية واإلسرتاتيجية بأي طريق من طرق النشر 

 بالنسبة أو املذاعة، أو واضع املادة املنشورة أو من يقوم بعمله يف حالة غيابه سواء بالنسبة ملؤلف أواملخابرات احلربية، 
هذا احلظر املادة الثانية من ذات القانون على معاقبة كل من يقوم مبخالفة ّنصت  وقد ، إذاعتهاأوللمسئول عن نشرها 

 بإحدى هاتني العقوبتني وذلك إذا أو جنيه ٥٠٠إىل  جنيه ١٠٠مخس سنوات وبغرامة من إىل باحلبس من ستة أشهر 
  .ارتكبت اجلرمية يف زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت يف زمن احلرب 

ي ما لتشكيالت اجليش وقد جاء يف املذكرة اإليضاحية هلذا القانون تربير من وجهة نظر احلكومة مفاده أنه ال خيف
ًوجتهيزاته وعتاده من أمهية بالغة من ناحية أمن الدولة وسالمتها يف الداخل واخلارج مما يقتضي إحاطتها دائما بسياج من 

وقد تضاعفت هذه األمهية . اجلهات اليت تفيد منها يف النيل من صاحل البالدإىل السرية التامة واحليلولة دون تسرب أنبائها 
جانب الدفاع إىل ً احلاضر بصفة خاصة نظرا ملا نيط بالقوات املسلحة من االشرتاك يف الدفاع عن البالد العربية يف العهد

 إذاعة أي أخبار عن اجليش وتشكيالته أو حبيث أصبح األمر يستدعي جعل نشر -عن مصر ضد العدو املشرتك 
ً بصفة عامة منوطا باحلصول على موافقة القيادة العامة يةواإلسرتاتيجوحتركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية 

 ال يضر بصاحل أويضر   إذاعته أنأوللقوات املسلحة باعتبارها اجلهة املختصة اليت تستطيع تقدير ما من شأن نشره 

  .األغراض العسكرية
 ١٤نونيني حني أصدر القانون رقم إال أن املشرع يف هذا القانون وتعديالته قد ارتكب خطأ تشريعي ال يغتفر يف نظر القا

 ١٩٥٧نه يف عام أالرمسية  يف حني يتضح من مراجعة اجلريدة ،١٩٥٦ لسنة ٣١٣ بتعديل القانون رقم ١٩٦٧لسنة 
 وبالتايل ،١٩٥٦ لسنة ٣١٣ منه على إلغاء القانون رقم ١١يف املادة ّنص  الذي ١٩٥٧ لسنة ١١٢صدر القانون رقم 

  " الساقط ال يعود "  مبوجب قانون آخر ينطبق عليه القاعدة القانونية األصولية بأن ن تعديل قانون مت إلغاءهإف
التفرقة بني األخبار واملعلومات املتعلقة بالقوات إىل ومن ناحية املوضوع فقد ذهب بعض  الفقه القانوين يف مصر 

 عن كل ما ميس الشئون العسكرية  حيث ذهب البعض للقول بأن األخبار هي الروايات اليت يتناقلها الناس،املسلحة

                                                
١٩٥٦ \ ٠٨ \ ١٨ نشر بالجریدة الرسمیة بتاریخ -  بشأن حظر نشر أیة أخبار عن القوات المسلحة١٩٥٦ لسنــة ٣١٣ القانون رقم -  ٣٨ 
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 أما املعلومات فهي كل ، حدوث موقعة حربية يف مكان معنيأوواالسرتاتيجية، وذلك كانسحاب اجليش من منطقة معينة 
ا وعتادها ومتوينها وأفرادها    ٣٩ما يتعلق بتشكيالت القوات املسلحة وحتركا

يستخدم عادة على " معلومات "  مع اعتبار أن لفظ ،ات مرتادفنيأن األخبار واملعلومإىل ويذهب الرأي الراجح يف الفقه 
  ٤٠ "يعالم اإلاألخبار على املستوى" املستوى الرمسي بينما يستخدم لفظ 

ً عددا من النصوص اليت جترم ٤١١٩٣٧ لسنة ٥٨القانون سالف البيان فقد تضمن قانون العقوبات رقم إىل وباإلضافة 
  " أسرار الدفاع عن البالد " ومات وهو ما يسميه القانون نوع معني من املعلتداول أونشر 

ً إفشاء املعلومات ووفقا أيضا للغرض من إفشائهاأوًوقد قسم القانون العقوبات وفقا لظروف نشر   حيث خصصت ،ً
ورة  يفشى إليها بأية صأو ألحد ممن يعملون ملصلحتها أو عقوبة اإلعدام لكل من يقوم بتسليم دولة أجنبية ٨٠املادة 

احلصول على سر من هذه األسرار إىل  توصل بأية طريقة أوًوعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البالد 
  . ألحد ممن يعملون ملصلحتها أو إفشائه لدولة أجنبية أوبقصد تسليمه 

 بل جرم ، عن حسن النية غرض غري منزهأوومل يقتصر القانون على جترمي اإلفشاء للمعلومات املصحوب بقصد جنائي 
احلصول بأية وسيلة غري مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البالد ومل يقصد ) أ  ( ٨٠املادة ّنص ًأيضا مبوجب 

  .ما هو املقصود بالوسائل غري املشروعة ّنص ومل حيدد ال.  ألحد ممن يعملون ملصلحتهاأو إفشاءه لدولة أجنبية أوتسليمه 
 واستخدام أية وسيلة ،ًكل إذاعة بأية طريقة للمعلومات اليت تعترب سرا من أسرار الدفاع عن البالد ّنصً أيضا جرم ذات ال

  . إذاعته أو تسليمه أومن وسائل الرتاسل بقصد على احلصول على سر من أسرار الدفاع عن البالد 
مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة عقوبة هذه اجلرمية باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن ّنص وقد حدد ال
 أما إذا وقعت يف زمن احلرب فتكون العقوبة ، وذلك إذا وقعت اجلرمية يف زمن السلم،ز مخسمائة جنيهواجنيه وال جت

  .السجن 
ذه األفعال إذا كان مكلف خبدمة عامة )  ب  (٨٠كما عاقبت املادة  ذات صفة نيابية أومن ذات القانون كل من قام 

  .ن يف زمن السلم وبالسجن املشدد يف زمن احلرب بالسج
ًفقد عاقبت بالسجن كل من أذاع عمدا يف زمن احلرب أخبارا )  ج ( ٨٠أما املادة   أو إشاعات كاذبة أو بيانات أوً

  ...دعاية مثرية وكان من شأن ذلك كله إحلاق الضرر باالستعدادات احلربية للدفاع إىل  عمد أومغرضة 

                                                
 ٣٩  .١١٨ مرجع سابق ص – ھذا الرأي منشور في كتاب د محمد عبد اللطیف عبد العال -

  .١١٩ المرجع السابق ص -٤٠ 
١٩٣٧ \ ٠٨ \ ٠٥ نشر بالجریدة الرسمیة بتاریخ - ١٩٣٧ لسنــة ٥٨ قانون العقوبات رقم -  ٤١ 
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 جنيه وال ١٠٠بعقوبة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن  ) ٦ ( ٨٠وجاءت املادة 
إشاعات كاذبة حول  أو بيانات أوً بإحدى هاتني العقوبتني كل مصري أذاع عمدا يف اخلارج أخبارا أو جنيه ٥٠٠ز واجت
  .... هيبتها واعتبارها أوة بالدولة  إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة املالي،ضاع الداخلية للبالدواأل

ا٨٥وقد حددت املادة     : من قانون العقوبات بأ
املعلومات احلربية والسياسية والدبلوماسية واالقتصادية والصناعية اليت حبكم طبيعتها ال يعلمها إال األشخاص الذين  )١(

  . على من عدا هؤالء األشخاصًهلم صفة يف ذلك وجيب مراعاة ملصلحة الدفاع عن البالد أن تبقى سرا
 األشياء واملكاتبات واحملررات والوثائق والرسوم واخلرائط والتصميمات والصور وغريها من األشياء اليت جيب ملصلحة  )٢(

م حفظها  ا إال من يناط  ً استعماهلا واليت جيب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن أوالدفاع عن البالد أال يعلم 
  .إفشاء معلومات مما أشري إليه يف الفقرة السابقة إىلتؤدي 

ا وعتادها ومتوينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له )٣( ا وحتركا  األخبار واملعلومات املتعلقة بالقوات املسلحة وتشكيال

  . إذاعتهأو بنشره مساس بالشئون العسكرية واإلسرتاتيجية ومل يكن قد صدر إذن كتايب من القيادة العامة للقوات املسلحة
 أو األخبار واملعلومات املتعلقة بالتدابري واإلجراءات اليت تتخذ لكشف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الباب  )٤(

اأوحتقيقها    . حماكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة اليت تتوىل احملاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من جمريا
 وتتوافر أركان ،ومة التشريعية الرئيسية اليت تتعامل مع املعلومات املتعلقة باملؤسسة العسكريةومتثل النصوص السابقة املنظ

 ، من قانون العقوبات٨٥اجلرائم املنصوص عليها يف املواد سالفة البيان مبجرد إذاعة املعلومة الواردة ضمن نطاق املادة 
 إذ أن اهلدف من احلظر هو منع وصول ،املعلومةدون اشرتاط حدوث ضرر وبصرف النظر عن نطاق إذاعة وانتشار 

  .٤٢أيدي من أراد املشرع حجبها عنهم إىل املعلومة 
 بل تقع املسئولية على أي فرد بغض النظر عن ، إذاعة هذه املعلوماتأووال يشرتط توافر صفة معينة فيمن يقوم بنشر 

   .٤٣صفته
وحىت ولو كانت قد   أنه جيرم نشرها وإذاعتها،وع من املعلوماتومن ضمن غرائب القانون فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الن

 وهناك خالف ،هذه املعلوماتتلقي  أو أذيعت من قبل ولو كان ذلك مبعرفة أحد اجلهات املسئولة عن إصدار أونشرت 

                                                
محمد ھشام أبو الفتوح، الحمایة الجنائیة ألسرار الدولة من تأثیر النشر، دراسة  في قانون العقوبات والقوانین األخرى، دار النھضة /  د-٤٢

    .٢١  ص١٩٩٦العربیة، 
 ٤٣  .٦٣ ص – ١٩٩١ القاھرة – ٤ د أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط -
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ا عدد كبري منأو إذ يرى جانب من الفقه أنه إذا أذيعت املعلومة ،فقهي حول هذه املسألة  فانه ، الناس نشرت فأحاط 
  .٤٤بذلك ال تكون هذه املعلومة سرا وتزول عنها صفة السرية 

ا تداوهليف حني يرى جانب آخر من الفقه أن اخلطورة على أمن البالد ال تنشأ من جمرد خروج املعلومة من مستودعها و
احلالة أن تكون الغاية منها محل  وانه يكفي ملشروعية العقوبة يف هذه ، وإمنا حتدث بإذاعة املعلومة ونشرها،بني األفراد

  .٤٥الغريإىل األفراد على عدم التورط يف نقل املعلومات اليت تضر بأمن البالد 
ًأيضا وضع املشرع املصري نظاما قانونيا ألحد األجهزة األمنية وهو جهاز املخابرات العامة الذي يتبع رئيس اجلمهورية  ً ً

 بشأن ١٩٨٩ لسنة ١ املعدل بالقانون رقم ١٩٧١ لسنة ١٠٠لقانون رقم ىل من اواملادة األّنص مباشرة وذلك مبوجب 
 على يساس األ أية معلومات متعلقة بنشاط هذا اجلهاز الذي يقوم نشاطهتداولوقد حظر املشرع ، ٤٦املخابرات العامة 

هات الدولة  غري مباشر على توجأو خارجي له تأثري مباشر أواحلصول على املعلومات املتعلقة بأي نشاط داخلي 
  . االجتماعية أو األمنية أو االقتصادية أو العسكرية أوالسياسية 

ذلك ) ب( مكرر ٧٠ فقد حددت املادة مادة ، اإلفصاح عنهاأووفيما يتعلق مبا يعترب معلومات سرية ال جيوز إفشائها 
ها وأسلوب عملها ووسائله وأفرادها وكل بأنه كل األخبار واملعلومات والبيانات والوثائق املتعلقة باملخابرات العامة ونشاط

ا ومهامها يف احملافظة على سالمة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي ما مل يكن قد صدر إذن  ما له مساس بشئو
  .  إذاعتهأوكتايب من رئيس املخابرات العامة بنشره 

  )جـ( مكرر ٧٠املادة ّنصت كما 
 بشأن احملافظة على الوثائق الرمسية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها حيظر ١٩٧٥سنة  ل١٢١استثناء من أحكام القانون رقم 

عليه يف املادة ّنص  وثائق تتعلق باملخابرات العامة مما أو بيانات أو معلومات أو إفشاء أية أخبار أو إذاعة أونشر 
 بأية وسيلة كانت إال بعد أوصورة  على أية أو فنية أو مصنفات أدبية أوًالسابقة، سواء كان ذلك يف صورة مذكرات 

  .ًاحلصول مقدما على إذن كتايب من رئيس املخابرات العامة
 أو املذاعة وعلى املسئول عن نشرها أو عارض املادة املنشورة أو موزع أو طابع أو واضع أوويسري هذا احلظر على مؤلف 

من قانون ) ب( ٨٠و) أ (٨٠يف املادتني عليها  الف هذا احلظر بالعقوبات املنصوصويعاقب كل من خ .إذاعتها

                                                
 ٤٠  .٢٥، ص ٢٤ محمد ھشام أبو الفتوح، المرجع السابق، ص - د-

دار النھضة ) یلیة تحلیلیة دراسة تأص(  الحظر والرقابة على النشر في القانون الجنائي المصري –محمد عبد اللطیف عبد العال /  د-٤٥
   ٨٥ ص ١٩٩٨ –العربیة 

١٩٧١ \ ١١ \ ١١ نشر بالجریدة الرسمیة بتاریخ - بشأن المخابرات العامة١٩٧١ لسنــة ١٠٠ القانون رقم -  ٤٦  
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ية ملثلي ما عاد وا ربح من اجلرمية حكم عليه بغرامة إضافية مسأووإذا عاد على اجلاين منفعة  .العقوبات حبسب األحوال

  . وحيكم يف مجيع األحوال مبصادرة املواد حمل اجلرمية . ربحأوعليه من منفعة 
ة الدفاع واألمن القومي والتعبئة القومية ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية وقد جاء بتقرير اللجنة املشرتكة من جلن

 أن احلكمة من اعتبار أسرار املخابرات ١٩٧١ لسنة ١٠٠مبجلس الشعب عن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 
على ضوء ما لوحظ يف الفرتة " ه  من قانون العقوبات حيث جاء في٨٥العامة من أسرار الدفاع املنصوص عليها يف املادة 

املخابرات العامة ونشاطها وأفرادها يف الداخل واخلارج سواء كان ذلك  األخرية من تعدد طرق التعرض لطبيعة عمل
 واضر باملصلحة العليا تداول مذاعة مما عرض أسرارها لالنتهاك والأو مقاالت منشورة أو منشورات أوبإصدار الكتب 

من ) د (  مكرر ٧٠و ) ج (  مكرر ٧٠و ) ب (  مكرر ٧٠ تبني من التطبيق العملي ألحكام املواد ونظرا ملا. للبالد 
ا فقد تقدمت احلكومة مبشروع القانون رقم   بقصد ١٩٨٩ لسنة ١قانون املخابرات العامة املشار إليه من وجود قصور 

 جهاز املخابرات العامة وتغليظ العقوبات احلالية عالج ذلك القصور وإسباغ احلماية اجلنائية على األسرار اخلاصة بعمل
دف احملافظة على سالمة وامن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي    ٤٧"لتصبح رادعة 

نه منح األخري سلطة مطلقة يف أومات املتعلقة بنشاط هذا اجلهاز ويتبني من االستعراض السابق لتعامل املشرع مع املعل
 سواء أخذت شكل حمررات ،فة األخبار واملعلومات والبيانات اليت تتعلق بعمل املخابراتإضفاء طابع السرية على كا

  .متهيدية أم وثائق رمسية 
هاأواملشرتك يف هذه التشريعات اليت تنظم التعامل مع املعلومات املتعلقة باملؤسسة العسكرية   أن صفة السرية ال ، ما شا

 فعلى ،املصري هذا االجتاه يف أحكام عديدة  وقد تبىن القضاء، مرات عديدة نشرتأوتنزع عن املعلومة حىت لو أذيعت 
"  أمن دولة عسكرية عليا بإدانة مؤلف كتاب ١٩٩٠ لسنة ٧سبيل املثال قضت احملكمة العسكرية العليا يف اجلناية رقم 

 وكان مؤلفه قد دفع بأن ،ه بنشرهاًإلفشائه وإذاعته أسرارا خاصة باملخابرات العامة مل يأذن ل" نساء يف بالط صالح نصر 
 ، وحىت نشره١٩٦٧ة يف احملاكم منذ عام تداوله يف كتب وصحف ونشرات وقضايا متداولما تضمنه الكتاب سبق نشره و

ا ودون إضافة جديدة إليهاأو  إال أن احملكمة العسكرية قضت بأن نشر املتهم ملعلومات ،نه أعاد نشر هذه املعلومات ذا
ا صاحبة التقدير يف كون املعلومات سرا أم ال،قبل سببا ال يبيح للمتهم نشرهاقد أذيعت من  تراها سرا وهي  ، وقررت بأ

ا يف الصحف ما دامت املخابرات العامة تراها كذلك وبناء عليه أصدرت احملكمة تداوهلرغم سبق نشرها يف كتب و

                                                
 ٤٧  .٦٧١ و ٦٧٠ ص ١٩٨٨ دیسمبر ٢٥ مضبطة الجلسة الثانیة عشر لمجلس الشعب المنعقدة في -
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حب املطبعة وتغرميهم متضامنني سبعة عشر ألف حد الناشرين وصاأ مع اإليقاف للمؤلف وشهرأ حكمها باحلبس ستة
  .ومائة وتسعة وعشرون جنيه ومصادرة كافة املطبوعات واملواد موضوع الدعوى 

 على صفحات ١٩٩٠ل مباحثات وزير الدفاع املصري وقائد قوات التحالف أثناء احلرب على العراق عام واأيضا اعترب تن
 وطلب القوات األمريكية لتسهيالت من القوات املصرية نشرا ١٩٩٠  ديسمرب١١جريدة الشعب يف العدد الصادر يف 

 ى باملستشفطوارئ عن وجود ٢٦/٥/١٩٩٠  كما اعترب أن ما نشرته جريدة احلقيقة يف،ألخبار تتعلق بالقوات املسلحة
 يف الصني للحصول على أسلحة جديدةإىل  وعن سفر وزير الدفاع ،العسكري باإلسكندرية لوجود حاالت كولريا

 نشرا ١٤/٧/١٩٩٠األردن يف إىل  وعن حترك سفينة عسكرية من ميناء السويس حتمل شحنة أسلحة ٢٣/٦/١٩٩٠
 عن حادث تصادم أتوبيس نقل عام بشجرة بطريق بلبيس ١٩٩٢جريدة الوفد عام  ملعلومات عسكرية كما اعترب ما نشرته

  .٤٨!!!ومات تتعلق بالقوات املسلحة ً ضابطا بالقوات املسلحة نشرا ملعل١٤وكان من بني املصابني 

 . احلق يف احلصول على املعلومات واخلصوصية يف القانون املصري - سادساً 

م اليت ،أشكال احلماية اليت خصصها قانون العقوبات للحياة اخلاصة لألفراد تنوعت  وللمعلومات اللصيقة خبصوصيا
  .ات اعتربها املشرع خارج نطاق احلق يف احلصول على املعلوم

 فخصص محاية خاصة ملراسالت األشخاص حني قضت بعقوبة احلبس والغرامة اليت ال تزيد على مخسمائة جنيه والعزل 
 يقوم أو فتح املكاتبات اخلاصة باملتعاملني مع البوستة أو البوستة الذي يقوم بإخفاء أومن الوظيفة ملوظف احلكومة 

  .افات وهو ذات ينطبق على التلغر،بتسهيل ذلك للغري
ً وهو أن يكون موظفا عموميا سواء ارتكب اجلرمية بنفسه ،أن وقوع اجلرمية مقيد بصفة مرتكبهاّنص ويتبني من هذا ال  أوً

ا    .٤٩سهل آلخر القيام 

                                                
 إلى ص ٢٩ من ص ١٩٩٥ أفواه مكممة – التقریر الثاني حول حریة الرأي والتعبیر في مصر –إلنسان  المنظمة المصریة لحقوق ا-٤٨
٣٤.    

. من قانون العقوبات المصري ١٥٤ المادة -  ٤٩ 
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 دعاوى املرافعات يف أو أخبار متعلقة بالتحقيقات أو نشر أية معلومات اًا مطلقًكذلك حظر قانون العقوبات حظر
 وبالتايل ال يؤثر ، احملاكمةأو وقد جاء هذا احلظر دون أن يتوقف على قرار من سلطة التحقيق ، الزناأوريق  التفأوالطالق 

  .٥٠ون مفرتض للكافة ـًا من قاعدة أن العلم بالقانــ انطالق،اشر بعدم العلمـــإذا تذرع الن
ا ذات طبيعةالدعاوىوقد رأى بعض الفقه أن احلكمة من حظر النشر يف هذه   وينطوي نشر ما ، شديدة اخلصوصية أ

 حيث ال توجد مصلحة عامة ميكن أن ، مرافعات على طرح خصوصيات األفراد على اجلمهورأوجيرى فيها من حتقيقات 
  .٥١تتحقق من وراء النشر 

 مكرر من قانون العقوبات باحلبس ومصادرة األجهزة واألدوات املستخدمة وحمو التسجيالت ٣٠٩وعاقبت املادة 
إىل ّنص رمة احلياة اخلاصة للمواطنني اليت قسمها هذا الُ صور االعتداء على حىحدإحصلة من اجلرمية كل من ارتكب ملتا

  : نوعني
  . عن طريق التليفون أو النقل عن طريق أي جهاز حملادثات جرت يف مكان خاص أو التسجيل أواسرتاق السمع  -١
 .التقاط صورة لشخص يف مكان خاص  -٢

الفقرة الثانية على مشروعية هذه األفعال إذا حدثت ّنصت حيث ًة تضمنت سببا من أسباب اإلباحة إال أن هذه اجلرمي
  .أثناء اجتماع على مرأى ومسمع من احلاضرين بشرط رضائهم 

   :على أن) أ (  مكرر ٣٠٩املادة ّنصت كذلك 
ً مستندا متحصال عليه بإحدى أو ً استعمل ولو يف غري عالنية تسجيالأو سهل إذاعة أويعاقب باحلبس كل من أذاع  ً

  . كان بغري رضاء صاحب الشأنأوالطرق املبينة باملادة السابقة 
ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من األمور اليت مت التحصل عليها بإحدى 

  . االمتناع عنهأوالطرق املشار إليها حلمل شخص على القيام بعمل 

ذه املادة اعتمادا على سلطة وظيفتهويعاقب    .ًبالسجن املوظف العام الذي يرتكب أحد األفعال املبينة 
 حتصل عنها، كما حيكم مبحو أووحيكم يف مجيع األحوال مبصادرة األجهزة وغريها مما يكون قد استخدم يف اجلرمية 

  . إعدامهاأوالتسجيالت املتحصلة عن اجلرمية 
ما على احملادثات اليت تسجل عن طريق) أ (  مكرر ٣٠٩ مكرر و ٣٠٩واملادتني  جهاز  اقتصر نطاق احلماية املقرر 

 جند ، املعلوماتتداولعلى وحفظ واالطالع  ومع التطور التكنولوجي لوسائل ،من األجهزة أيا كان نوعه وكذلك الصور
                                                

.من قانون العقوبات المصري ) ب  ( ١٩٣ المادة -  ٥٠ 
. المرجع السابق –محمد عبد اللطیف عبد العال /  د-  ٥١ 
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ا قصور شديد خاصة يف مواجهة نظم حفظ املعلومات املو  وشركات ،جودة لدى األجهزة احلكوميةأن هذه النصوص ينتا
ً واليت غالبا ما يتم اقتحامها من قبل األجهزة األمنية ،االتصاالت وغريها من األجهزة اليت حتتفظ بقواعد بيانات لألفراد

 وعلى الرغم من معاجلة قانون االتصاالت هلذه املسألة وتوفري محاية خلصوصية ، كالوضع يف مصر،والسلطات املختلفة
نات األفراد اليت لدى األجهزة والشركات إال أن قانون العقوبات يشوبه النقصان يف معاجلة هذه األمور باعتباره القانون بيا

  .العقايب العام  
 ويذهب جانب من الفقه القانوين يف هذا ،ويثور التساؤل حني ترتبط املعلومات اخلاصة باألفراد بشئون املصلحة العامة

نه جيوز التعرض للمعلومات املتصلة باحلياة اخلاصة إ ف،علق األمر اخلاص باملصلحة العامة ويؤثر فيهاأنه إذا تإىل الصدد 
 والنشر تنحصر يف األعمال اليت يأتيها املوظف دون اآلراء واحملادثات اليت تداول وإباحة ال،بالقدر الالزم هلذا االرتباط

  .٥٢بيعة احلديث مهما كانت ط، عن طريق التليفونأوجرت يف مكان خاص 
للصحفي  ال جيوز" على أنه ّنصت  اليت ١٩٩٦ لسنة ٩٦ من قانون تنظيم الصحافة رقم ٢١وهو ما جاء يف منت املادة 

 الشخص ذي أو مسلك املشتغل بالعمل العام يتناول كما ال جيوز له أن ، غريه أن يتعرض للحياة اخلاصة للمواطننيأو
  .ً وثيق الصلة بأعماهلم ومستهدفا املصلحة العامة التناولدمة عامة إال إذا كان  املكلف خبأوالصفة النيابية العامة 

ا حبكم وظائفهمأًأيضا  ّنصت  وهم من ،لزم قانون العقوبات طائفة من الناس باحلفاظ على سرية املعلومات اليت يتلقو
 بأن على هؤالء ،ة  واجلراحني والقوابل اليت حددت بعض الوظائف على سبيل املثال كاألطباء والصيادل٣١٠عليهم املادة 

 وقد حددت املادة ،عدم إفشاء األسرار اليت تودع لديهم مبقتضى وظائفهم إال يف األحوال اليت يلزمهم فيها القانون بذلك
  .ًعقابا ملخالف ذلك احلظر باحلبس ستة شهور وغرامة ال تزيد عن مخسمائة جنيه 

 منه حيث اعترب إجراءات التحقيق والنتائج اليت تسفر عنها ٧٥ت اجلنائية يف املادة وهو نفس ما اجته إليه قانون اإلجراءا
 أولزم قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخرباء وغريهم ممن يتصلون بالتحقيق أ و،من األسرار

 من ٣١٠املادة إىل اب على خمالفتها  وقد أسندت تلك املادة العق، مهنتهم بعدم إفشائهاأوحيضرونه بسبب وظيفتهم 
  .قانون العقوبات سالفة البيان 

إىل  من قانون اإلجراءات اجلنائية مأموري الضبط القضائي باحلفاظ على أسرار املهنة عما يصل ٥٨كذلك ألزمت املادة 
  .راق املضبوطة وعلمهم بسبب التفتيش من معلومات عن األشياء واأل

                                                
 ٥٢  .٦٨١ ص – القسم الخاص – شرح قانون العقوبات –سني محمود نجیب ح/  د -
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يكون له   بشان الضرائب على الدخل على أن كل شخص١٩٨١ لسنة ١٥٧قانون رقم  من ال١٤٦/١املادة ّنصت و
 يف الفصل فيما أو حتصيل الضرائب املنصوص عليها يف هذا القانون أو عمله شأن يف ربط أو اختصاصه أوحبكم وظيفته 

ا من منازعات ملزم مبراعاة سر املهنة    .يتعلق 
 على رؤساء وأعضاء ، يف شأن سرية احلسابات بالبنوك١٩٩٠ لسنة ٢٠٥ن رقم وحظرت املادة اخلامسة من القرار بقانو

ا إعطاء أوجمالس إدارة البنوك ومديريها  م أو بيانات عن عمالء البنوك أو كشف أية معلومات أو العاملني   أو حسابا
م أو األمانات أوودائعهم  م أو اخلزائن اخلاصة  عليها يف غري احلاالت اليت يبيح ع االطال متكني الغري من أو معامال

   .٥٣فيها القانون ذلك
 الذي أفرد محاية ٢٠٠٣ لسنة ١٢ومن األنظمة القانونية املستحدثة يف التشريع املصري هو قانون تنظيم االتصاالت رقم 
حلبس مدة  منه واليت عاقبت با٧٣للحق يف خصوصية املعلومات والبيانات اخلاصة مبستخدمي االتصاالت مبوجب املادة 

 بإحدى هاتني العقوبتني، أو مخسني ألف جنيه جتاوزال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال 

  : بسببها بإحدى األفعال اآلتيةأوكل من قام أثناء تأدية وظيفته يف جمال االتصاالت 

  .أن يكون له سند قانوين يف ذلك جلزء منها دون أو تسجيل ملضمون رسالة اتصاالت أو نشر أوـ إذاعة ١

  . جلزء منها تكون قد وصلت إليهأو حتوير أية رسالة اتصاالت أو إعاقة أو تغيري أوـ إخفاء ٢

  .ـ االمتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصاالت بعد تكليفه بإرساهلا٣
 اتصاالت وذلك دون وجه  ما يتلقونه منأو عما جيرونه أوـ إفشاء أية معلومات خاصة مبستخدمي شبكات االتصال ٤

  .حق
 من قانون االتصاالت للسلطات ٦٧املادة ّنص  حيث إنه وفقا ل،إال أن احلماية املقررة للحق يف اخلصوصية مقيدة

ا مجيع خدمات وشبكات اتصاالت أي مشغل   مقدم خدمة وأن تستدعي العاملني أواملختصة يف الدولة أن ختضع إلدار
 يف احلاالت أو بيئية أويانة تلك اخلدمات والشبكات وذلك يف حالة حدوث كارثة طبيعية لديه القائمني على تشغيل وص

  . وأية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي١٩٦٠ لسنة ٨٧اليت تعلن فيها التعبئة العامة طبقا ألحكام القانون رقم 

                                                
. وما بعدھا ٨٢٠ ص ٢٠٠٨ دار النھضة العربیة – الكتاب األول األحكام الموضوعیة – جرائم النشر واإلعالم – د طارق سرور -  ٥٣ 
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  .الكاذبة " املعلومات "  املعلومات و-سابعاً 

رائم يف حاالت معينة ضمن ما وصفه الفقه جب" الكاذبة  " أوشر املعلومات غري الصحيحة جرم قانون العقوبات املصري ن
 لذلك وجب أن يتعرض هذا ، املعلوماتتداول واختلفت اآلراء حول تأثري هذا التجرمي على حرية ،العدوان على احلقيقة
 ومن أبرز الصور اليت تصدى هلا القانون ، املعلومات الكاذبةأوتعامل القانون مع نشر األخبار إىل اجلزء من الدراسة 

يعاقب باحلبس " على أن ّنصت  من قانون العقوبات اليت ١٨٨اجلنائي يف مصر لنشر املعلومات واألخبار الكاذبة املادة 
 بإحدى هاتني العقوبتني كل أو سنة وبغرامة ال تقل عن مخسة اآلالف جنيه وال تزيد عن عشرون ألف جنيه جتاوزمدة ال 

 أو مزورة أوراقا مصطنعة أو أو إشاعات كاذبة أو بيانات أوًأخبارا   نشر بسوء قصد بإحدى الطرق املتقدم ذكرهامن
  ". إحلاق الضرر باملصلحة العامة أو إثارة الفزع بني الناس أوالغري إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم إىل منسوبة كذبا 
   :عدة عناصر لوقوع اجلرميةسالف البيان اشرتاط توافر ّنص ويتبني من ال

 من قانون ١٧١وقوع النشر بإحدى طرق العالنية املنصوص عليها يف املادة  -١
 .العقوبات 

 وتتحقق العالنية بأية وسيلة كانت يراد ،انتفاء الركن املادي لقيام هذه اجلرميةإىل وعدم وجود إحدى صور العالنية يؤدى 
   .لم اجلمهورعإىل ا إبالغ حمتوى املعلومات الكاذبة 

 أوراق مصطنعة أو على أو إشاعات كاذبة أو بيانات أوأن ينصب النشر على أخبار  -٢
 .الغريإىل  منسوبة كذباً أومزورة 

ا كاذبة  ا ختالف احلقيقة سواء بشكل كلواملقصود بأ ون ال يعتد إال بالكذب  والقاعدة أن القان، بشكل جزئيأو يأ
ً وتطبيقا لذلك قضت حمكمة فرنسية بأن تصرحيات مدير ، املوضوعية واملادية للواقعة الذي يتصل بالعناصرأياملوضوعي 

ذه التصرحيات  الشرطة تشكل جرمية أخبار كاذبة إذا كانت العناصر اليت مجعها رجال الشرطة عن الواقعة وقت اإلدالء 

 وقد ، يف مرسيليا Dragonع دراجونانفجار سيارة كانت تقف يف شارإىل  وكانت وقائع تلك القضية ترجع ،ال تؤيدها
ا أسفر هذا احلادث عن وفاة شخصني  وقد صرح مدير الشرطة بأن للحادث عالقة بالدوائر اليمينية يف مدينيت ،من ركا

ام  فوكليس ومارسيليا  يف حني مل تكن التحريات اليت ،مجاعة حملية يهودية تقطن يف شارع دراجونإىل وأشار بأصابع اال
ذه التصرحيات تؤدى مجعها رج امإىل ال الشرطة عن الواقعة وقت إدالئه    ٥٤.هذا اال

                                                
54 - Boussin- op.cit, p .247 et 247 . 
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 إحلاق الضرر أو إثارة الفزع بني الناس أوأن يكون من شأن ما نشر تكدير السلم  -٣
 .باملصلحة العامة 

ن إ العامة حىت و اإلضرار باملصلحةأو إثارة الفزع أويكفي أن يكون من شأن املعلومات واألخبار املنشورة تكدير السلم 
 من ٢٧ باملقارنة بالوضع الوارد يف املادة ، وهو ما يعترب توسعا من املشرع يف القيد، اإلضرارأو اإلثارة أومل حيدث التكدير 

مما . باملصلحة العامة حىت تقع اجلرمية ي األضرار الفعلأو للسلم العام الفعليقانون الصحافة الفرنسي اليت تقتضى التكدير 
ً املعلومات خاصة يف بلد كمصر يتطلب احلصول على املعلومة احلقيقية فيها جهادا مريرا تداولًيدا حلرية يعد تقي ً. 

 .إرادة العلنية ووقوع النشر كأثر هلذه اإلرادة   -٤

املادة إذاعة اخلرب بإحدى طرق العالنية املنصوص عليها يف إىل يشرتط لوقوع جرمية نشر األخبار الكاذبة اجتاه إرادة الفاعل 
 .٥٥ وهذه اإلرادة تستخلص من الظروف احمليطة بواقعة النشر، من قانون العقوبات١٧١

 . معلومة كاذبة أوعلم الفاعل بأنه ينشر خرباً  -٥

ام عبء إثبات بأن الفاعل على علم بأن اخلرب كاذب   منسوبة أو مصطنعة أو أن الورقة مزورة أويقع على سلطة اال
  . اللحظة اليت قام فيها بالنشر  وذلك يف،الغريإىل ًكذبا 

  . اإلضرار بالغري أوقصد اإلساءة   -٦

إذاعته إىل  واجتاهه ،وقد استقر الفقه والقضاء يف مصر على أن سوء نية الفاعل تستخلص من إثبات علمه بكذب اخلرب
 فاألمر ، إذاعة اخلربأوء نشر  وال عربة أمام القضاء املصري بالبواعث ورا، ووقوع اإلذاعة والنشر كأثر هلذه اإلرادة،ونشره
 . قصد اإلساءة أو ، بصرف النظر عن شرف املقصد،سواء

ا" للحقيقة " ليس توفري احلماية ّنص ويتبني مما سبق أن غاية ال  بل أن غايته احلقيقية هي محاية أمن ،كقيمة يف حد ذا
تمع ذا الغرض بالعديد من النصوص اليت متتلئ يف حني أن التشريعات املصرية ،ا  كذلك فان املعلومات بطبيعتها ،تفي 

 وبالتايل فان التوسع يف نطاق التجرمي ، وحتليله هلا، خاصة لذا اختلطت بالرأي الشخصي لناشرها،نسبية كأي شيء آخر
 ،مات املعلوتداولًعائقا أمام حرية ّنص  جيعل من هذا ال،سبق أن وضحنا  من قانون العقوبات كما١٨٨ملادة اّنص ًوفقا ل

 خاصة إذا ،ًحيث يصعب نظرا لضيق الوقت التحقق من صحة كل خرب يف أحيان كثرية ،خاصة يف جمال كالصحافة
  .وضعنا يف االعتبار صعوبة احلصول على املعلومات وعدم كفالة القانون هلذا احلق بشكل جاد يف بلد كمصر 
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 ٢٠٠٦ لسنة ٦٧ قانون محاية املستهلك رقم ،ملضللة اأوومن القوانني املستحدثة اليت حظرت نشر املعلومات الكاذبة 
 من الالئحة ١٦ حيث اعتربت املادة ،٢٠٠٦ لسنة ٨٨٦والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 

ًالتنفيذية سالفة البيان أنه يعد سلوكا خادعا كل فعل  ع غري نطبااخلق إىل  املعلن يؤدي أو امتناع من جانب املورد أوً
 من ذات ١٧عليه املادة ّنصت  وهو ذات ما ، غلطأووقوعه يف خلط إىل  يؤدي أو مضلل لدي املستهلك، أوحقيقي 

   :يًحمال لإلدالء مبعلومات كاذبة وهالالئحة ببعض التفصيل والتوضيح للعناصر اليت قد تعترب 

ا اجلوهرية أو تركيبها أوطبيعة السلعة  -١   . كميتهاأوكون منها هذه السلعة  العناصر اليت تتأو صفا

ا أومصدر السلعة  -٢  أو شروط استعماهلا أو تاريخ صالحيتها أو تاريخ إنتاجها أو طريقة صنعها أو حجمها أو وز

  .حماذير هذا االستعمال

  . تقدمي اخلدمةأوجهة إنتاج السلعة  -٣

ا اجلوهرية -٤  الفوائد من وراء أو سواء انصبت على نوعيتها نوع اخلدمة ومكان تقدميها وحماذير استخدامها وصفا

  .استخدامها

  .شروط وإجراءات التعاقد مبا يف ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده  -٥

  . عالمات اجلودةأو الشهادات أواجلوائز   -٦

  . الشعاراتأو البيانات أوالعالمات التجارية   -٧

  .توقعة من استخدامهخصائص املنتج والنتائج امل  -٨
 وجود عيوب فيها ىكما ألزمت املادة الثامنة عشر مورد السلعة املستعملة بتقدمي املعلومات الكافية عن حالتها وعن مد

 املستهلك ى مضلل لدأوخلق انطباع غري حقيقي إىل ومدى حاجتها لإلصالح قبل استعماهلا، وذلك على حنو ال يؤدي 
  .قق متطلبات الصحة والسالمة غلط، وحيأو يوقعه يف خلط أو

 إذ يرى املتخصصون أنه يزعزع ،ًن األمر يصبح خطريا إذا تعلق بنشر معلومات كاذبةإ ف،راق املاليةوأما يف جمال سوق األ
قانونية لضرورة صحة املعلومات اليت   محاية١٩٩٢ لسنة ٩٥املال رقم رأس   ولذلك نظم قانون سوق ،استقرار السوق

اليتم اإلدالء   مخس سنوات ى من القانون سالف البيان باحلبس ملدة ال تزيد عل٦٣ حيث عاقبت املادة ،ا يف هذا ا
ً بإحدى هاتني العقوبتني لكل من أثبت عمدا يف أووبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه 

 اإلعالنات املتعلقة بالشركة أو الوثائق أو التقارير  غري ذلك منأو الرتخيص أوراق التأسيس أو أونشرات االكتتاب 
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 أو غري يف هذه البيانات بعد اعتمادها من اهليئة العامة للرقابة املالية أو ، خمالفة ألحكام القانونأوبيانات غري صحيحة 
 ىتلقيت تراق املالية الوً كما عاقب بذات العقوبة كل من أصدر عمدا بيانات غري صحيحة عن األ،عرضها عليها

 أوً اثبت فيها عمدا وقائع غري صحيحة أور يف سجالت الشركة ّ زوأو ،االكتتاب فيها جهة مرخص هلا بتلقي االكتتاب
  عرض تقارير على اجلمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة 

  . جلسات احملاكم وحتقيقات النيابة وجلسات الربملان -ثامناً 

 حيث ، املعلوماتتداولدة على حرية راقات النيابة وجلسات جملس الشعب من القيود الومل تفلت جلسات احملاكم وحتقي
ى املدنية واجلنائية اليت تقرر احملكمة مساعها يف جلسة وا من قانون العقوبات نشر ما جيرى يف الدع١٨٩حظرت املادة 

   .فرض السرية على جلسات معينةالسلطة للمحكمة كي تقرر  ي املادة مقتضيات السرية اليت تعط ومل حتدد،سرية
 بل أن اجلرمية تقع ، من قانون العقوبات١٨٨والتجرمي هنا غري مرتبط بنشر معلومات كاذبة كما هو احلال يف املادة 

 وكان النشر بإحدى طرق العالنية املنصوص ، كاذبةأومبخالفة قرار حظر النشر سواء كانت املعلومات املنشورة صحيحة 
 مما يعطى احملكمة سلطة واسعة يف تقدير ذلك وهو ما خيالف املبدأ الذي يقضى بضرورة أن يكون ،١٧١ عليها يف املادة

  .نطاق االستثناءات يف أضيق احلدود 
 أوًكما تضمنت هذه املادة سببا لإلباحة حيث قضت يف الفقرة الثانية بأنه وال عقاب على جمرد نشر موضوع الشكوى 

ا يعاقب على إعالن واك ففي الدععلى جمرد نشر احلكم، ومع ذل ى اليت ال جيوز فيها إقامة الدليل على األمور املدعى 
 أوىل من هذه املادة ما مل يكن نشر احلكم و على نشر احلكم بالعقوبات املنصوص عليها يف الفقرة األأوالشكوى 

  . بإذنهأوالشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي 
 ذلك املبدأ الذي يرتكز على أن األحكام القضائية تصدر ،اءات على مبدأ علنية احملاكماتميثل أحد االستثنّنص وهذا ال

 ، فرد احلق يف حضور جلسات احملاكمة لسماع املرافعات ومراقبة أداء العدالةي ومن مث يكون أل،باسم الشعب
 ومن هذا املنطلق ال ،حرتام القانون ويدفعه ذلك ال، فيتولد لديه الشعور بالثقة يف قضاته،واالطمئنان على حسن أدائها

م مندوبون له عند ،ًجيوز منع الصحفيني من التواجد املعاصر لسري إجراءات اجللسة باعتبارهم جزءا من الشعب  وأل
كشف هذا النقل من جهة أخرى عن  وي، وينتج عن ذلك حقهم يف نقل املرافعات للجمهور بواسطة الصحف،غيابه

  .٥٦ية يف القانون الدميقراطةاأليديولوجي
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 أو من قانون العقوبات للمحكمة سلطة حظر نشر املرافعات القضائية واألحكام كلها ١٩٠كذلك أعطت املادة 
ً وهذا احلظر أيضا ، اآلداب العامةأو أن يف نشرها إخالال بالنظام العام ، اليت ترى احملكمةالدعاوى يف بعض أنواع ،بعضها

ًفضال عن أن مصطلحات النظام العام واآلداب  ، بعالنية إجراءات احملاكمةيامة اليت تقضًاء على القاعدة العيعترب استثن
 فاآلداب العامة على ،ً ووفقا لطبيعة النظام السياسي السائد، يتغري مفهومها من زمان آلخر، مصطلحات نسبية،العامة

ا جزءا من النظام العام تستمد بعض خصائصها من هذ فقواعد اآلداب العامة قواعد . ا النظامًسبيل املثال حبكم كو
تمع الواحدإىل آخر ومن جيل إىل نسبية متغرية ختتلف باختالف املكان والزمان من جمتمع  ًفما يعد خمالفا . جيل يف ا

تمع يف حقبة زمنية قد يغدو . ًلآلداب يف جمتمع ما، قد ال يكون خمالفا هلا يف جمتمع آخر ًمقبوال ّوما يعد غري مقبول يف ا
ا الغلو يف نطاق االستثناءإ وبالتايل ف،يف حقبة الحقة ً وأيضا الغلو يف ،ن اعتبارات حظر النشر الواردة يف هذه املادة يشو

  .متكني احملكمة من قرارات حظر النشر دون أدىن رقابة عليها يف ذلك 
 سنة وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال جتاوزً عقابا ملن خيالف قرار احلظر باحلبس مدة ال ١٩٠وقد قررت املادة 

  . بإحدى هاتني العقوبتنيأوتزيد على عشرة آالف جنيه 
 بسوء أو وكذلك النشر بدون أمانة ، السرية باحملاكماملداوالت يف ي من ذات القانون نشر ما جير١٩١ة املادًأيضا عاقبت 

 املداوالتعلى ّنص  ولتطبيق هذا ال،١٩٠ردة يف املادة قصد لوقائع اجللسات العلنية للمحاكم بذات العقوبات الوا
ً صحيحة قانونا وفقا لاملداولة جيب أن تنعقد ،السرية على ّنص  من قانون املرافعات املدنية والتجارية اليت ت١٦٧املادة ّنص ً

نونية من القواعد اآلمرة اليت وهذه القاعدة القا..." املرافعة   غري القضاة الذين مسعوااملداولةال جيوز أن يشرتك يف " أن 
ذا الشكل املنصوص عليه يف املادة املداولةن عدم انعقاد إ ومن مث ف،تتعلق بالنظام العام بطالن تشكيل إىل  يؤدى ١٦٧ 

  . الباطلة املداولةه يف هذه تداول ومن مث ال يرتتب اإلمث اجلنائي على نشر ما مت ،املداولةغرفة 
كفالة احلرية التامة إىل  السرية يعود املداولةه يف تداول يف مصر أن احلكمة من حظر نشر ما يتم ويرى أغلب الفقه القانوين

طالع اجلمهور اأن إىل  هذا باإلضافة ، الرأي العام أوً تعليقا من اخلصوم أو فال خيشون رقابة ،للقضاة يف إبداء آرائهم
  .٥٧ حكمها  حيط من كرامة احملكمة ويضعف من قوةأيعلى اخلالف يف الر

 ولكن ، ولكن ليس لألسباب اليت يتبناها مجهور الفقهاء،املداوالتونرى حنن أن للمحكمة احلق يف االحتفاظ بسرية 
ً يظهر اجتاها معينا للحكمأولسبب آخر هو أن القاضي ليس له أن يفصح عن رأيه   ، قبل النطق باحلكم يف الدعوى،ً

لفرصة الوحيدة أمام القضاة للمناقشة واالختالف واالتفاق حول موضوع  هو ااملداوالت يف يوبالتايل يكون ما جير
  .الدعوى دون أن يبدو من أحدهم توجهه يف موضوع الدعوى 
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 ، بسوء قصدأو إذا كان النشر بدون أمانة ،كذلك تعاقب الفقرة الثانية من ذات املادة على نشر وقائع اجللسات العلنية
ا شبهة عدم الد  حىت ميكن الوقوف ، حيث ال يوجد يف القانون تعريف ملا هو املقصود باألمانة،ستوريةوهذه الفقرة تشو

 وليس ، جترمي نشر املعلومات الكاذبة عن عمدباألحرى  إذ كان، وهو نفس ما ينطبق على سوء القصد،على مقابلها
  . املعلومات تداولى حرية  مثلما هي قيد خطري عل،إطالق العنان هلذه املصطلحات اليت قد يسقط يف شباكها بريء

لس الشعبير من قانون العقوبات حظر نشر ما جي١٩٢كذلك حظرت املادة   ي نشر ما جيرأو ، باجللسات السرية 
ا علنية إال أن املادة ش واألصل يف جلسات جملس ال، بدون قصدأويف جلساته العلنية بدون أمانة   من ١٠٦عب أ

 بناء على طلب رئيس أو احلكومة أوًها سرا بناء على طلب رئيس اجلمهورية على جواز انعقادّنصت  ١٩٧١دستور 
لس  لس ، عشرين من أعضاءهأوا   .ًاملوافقة أصدر قرارا بذلك إىل  فإذا انتهى ا
ما العوار املطلق١٩٧١ من دستور ١٠٦ًفضال عن سنده الدستوري املتمثل يف املادة ّنص وهذا ال  إذ أن الربملان ، يشو

 بسوء أو وفيما يتعلق بالنشر بدون أمانة ،ً وبالتايل ال جيوز للنائب أن حيجب شيئا عن مصدر اإلنابة،نائب الشعبهو 
ً فأيضا سوء القصد وعدم األمانة مصطلحات مطاطة وغري معرفة قانونا،قصد لوقائع اجللسات العلنية  وهو يسهل ،ً

  .املعلومات املتعلقة مبا يدور داخل أروقة الربملان  مبا ينتقص من حرية احلصول على ،التفسري الواسع للنص
من قانون العقوبات نشر أية أخبار بشأن ) أ ( ١٩٣أما فيما يتعلق بالتحقيقات اليت جتريها سلطة التحقيق فقد املادة 

ت قد حظرت  كانأو إذا كانت األخرية قد قررت إجراءه يف غيبة اخلصوم ،التحقيقات اجلنائية اليت جتريها سلطة التحقيق
  . لظهور احلقيقة أو اآلداب العامة أوإذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام 

 خاصة إذا كانت تلك التحقيقات تتعلق بشأن ، املعلوماتتداوليعترب من أشد النصوص اليت تعوق حرية ّنص وهذا ال
  . بقضية حمل اهتمام مجاهريي أو ،عام

 أو أن مجيع قرارات حظر النشر اليت تصدر من احملاكم ١٩٣ وحىت ١٨٩وتكمن اإلشكالية الكربى يف النصوص من 
 وهو ، ومن مث ال جيوز الطعن عليها أمام القضاء اإلداري، وليست قرارات إدارية، تعترب قرارات قضائية،سلطات التحقيق

  .لومات  وهو ما يشدد القيد على احلق يف احلصول على املع،ما حيصن قرارات حظر النشر من الرقابة عليها
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 . املعلومات تداول التقنية وحرية -تاسعاً 

 من قانون العقوبات اليت توضح الوسائل املختلفة ١٧١املادة ّنص استمر املشرع املصري لعقود طويلة يعتمد فقط على 
افة الطرق وقد جاءت هذه املادة عامة لتشمل ك) طرق العلنية (  اليت يسميها الفقه والقضاء يف مصر أو ،للنشر واإلذاعة

ا املعلومات من احليازة الفردية  ًء من القول والصياح جهرا و ابتدا،احليازة اجلماعيةإىل والوسائل اليت تتحول   ،اإلمياءً
 وانتهاء بالوسائل السلكية والالسلكية وما قد يستجد يف ،ً مرورا بالوسائل امليكانيكية،والكتابة والرسم والتصوير

  .املستقبل 
 ، والراديو،لتقين الذي أحدث ثورة يف الفرص املتاحة أمام تدفق املعلومات عرب املكاملات التليفونية واالنرتنتومع التطور ا

 وقد ، املعلومات بني البشرتداولوسائط جبارة لإىل  حتولت هذه التقنيات ،والساتاليت وغريها من وسائل االتصال
 املعلومات عرب تداول إال أن هذا التدخل انتقص من حرية ،ا التطورلية للمعاجلة التشريعية هلذأو مبحاوالتتدخلت الدول 

اختذت احلكومة من ستار تنظيم ممارسة احلريات الرقمية ذريعة لتقييدها .هذه الوسائل التقنية بشكل كبري يف بلدان عديدة 
 اليت يعتربها البعض الدعاوى  وغريها من، ومنها ما يتعلق بالسلم العام،القومي  منها ما يتعلق باألمن، خمتلفةبدعاوى

 باملصاحل اخلاصة ، إذا ما قورنت املصلحة العامة اليت سوف تتحقق بإتاحة املعلومات عرب الوسائل التقنية املختلفة،واهية
  .املبتغاة من وراء فرض هذه القيود 

تمل يف تدفق املعلومات الذي  وفرض سيطرة الدولة على اإلفراط احمل،ل تدخل تشريعي يف مصر ملعاجلة هذا التطورأوكان 
اإلفصاح عن معلومات ال ترغب الدوائر السياسية احلاكمة يف إىل  قد يؤدى أوقد ال يتوافق مع التوجه السياسي للدولة 

 بشأن إنشاء جهاز تنظيم االتصاالت السلكية ٥٨ ١٩٩٨ لسنة ١٠١ هو قرار رئيس اجلمهورية رقم ،اتداوهلإتاحة 
 إنشاء جهاز لتنظيم مرفق االتصاالت السلكية والالسلكية والذي يهدف ،ىل منهو املادة األ الذي جاء يف،والالسلكية

 ومع غياب ،)محاية أهداف ومصاحل األمن القومي واحلقوق السيادية للدولة ( عدة أمور منها إىل على وجه اخلصوص 
إىل  ي مبا يؤد،ه املصطلحات فضفاضة تصبح هذ،تعريف قانوين دقيق ملاهية األمن القومي واحلقوق السيادية للدولة

 وهو ما انعكس على تشكيل إدارة اجلهاز نفسه الذي ،سقوط احلريات الرقمية يف شباك القيود اليت تتبع هذه املفاهيم
املادة الرابعة من القرار على أن يتشكل من وزير النقل واملواصالت رئيسا وعضوية مستشار من جملس الدولة ومدير ّنصت 
املسلحة وثالثة أعضاء ميثلون  ل وزارة املواصالت ومدير سالح اإلشارة بالقواتأولقومي لالتصاالت ووكيل املعهد ا

 ويالحظ أن العدد األقل من إدارة اجلهاز من ،مجهور املستفيدين وثالثة آخرين من اخلرباء يف جمال االتصاالت
                                                

م -٥٨ ة رق ـة ١٠١ قرار رئیس الجمھوری ا١٩٩٨ لسنـ ق االتص از تنظیم مرف اء جھ أن إنش لكیة  بش لكیة والالس دة -.الت الس ر بالجری  نش
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 ويتضح من مطالعة باقي نصوص القرار أن اهلدف منه هو ، والعدد األكرب من املسئولني احلكوميني اإلداريني،املتخصصني
 من القرار على أن ٥/٤املادة ّنصت  حيث ، كشبكات االتصاالت والراديو وغريها،تقييد حرية االتصاالت الالسلكية

وز أنه ال جييعين  وهو ما ،أحد اختصاصات جملس إدارة اجلهاز هو منح الرتاخيص اخلاصة باستخدام الرتددات الالسلكية
 على اختصاص ٥/٦املادة ّنص  وكذلك ،ألحد تشغيل اخلدمات اليت تعتمد على التقنيات الالسلكية دون هذا الرتخيص

ا  ،ووضع الشروط الالزمة ملنحها، ومراقبة تنفيذها. اجلهاز مبنح الرتاخيص إلنشاء شيكات االتصاالت وتشغيلها وإدار
لس إدارة ،لسيادية للدولةومحاية أهداف ومصاحل األمن القومي واحلقوق ا  كما أعطت الفقرة السابعة من ذات املادة 

 ،اجلهاز سلطة اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة يف حالة خمالفة شروط الرتاخيص املمنوحة ملشغلي خدمات االتصال
إىل صاالت اليت جيوز إدخاهلا وأعطت الفقرة العاشرة إلدارة اجلهاز سلطة حتديد املعايري واملواصفات الفنية ألجهزة االت

أن هناك أنواع معينة من أجهزة االتصاالت يعين  وهو ما ،مصر وكذلك منح التصاريح واملوافقات اخلاصة باستخدامها
 وقد ،إدخاهلا إال إذا كانت متفقة مع املعايري املعتمدة من هذا اجلهاز وبعد موافقته ذات مواصفات فنية معينة ال جيوز

ا أو ،حلادية عشر على مجيع هذه القيود الواردة على حرية تشغيل هذه التقنياتأكدت املادة ا  تقدمي اخلدمات املتعلقة 
 أنظمة االتصاالت إال بناء على ترخيص أو تشغيل شبكات أوعلى أنه ال جيوز تقدمي خدمات االتصاالت ّنصت حني 

  .يصدر طبقا ألحكام هذا القرار
 إال أنه مل ، املعلومات عرب تقنيات االتصال املختلفةتداولها هذا القرار على حرية وعلى الرغم من القيود اليت وضع

إصدار قانون إىل  وهو ما دفع املشرع املصري ،يتضمن أي عقوبات لتحقيق الردع الالزم إللزام األفراد بااللتزام بأحكامه
ا١/٣ الذي عرف مصطلح االتصاالت يف املادة ٥٩٢٠٠٣ لسنة ١٠االتصاالت رقم   استقبال أوأية وسيلة إلرسال "  بأ

 األصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها، وسواء كان االتصال أو الصور، أو الكتابات أو الرسائل، أو اإلشارات، أوالرموز، 
 وقد ، ويبني من ذلك التعريف أنه يشمل كل وسائل نقل واستالم املعلومات بأنواعها املختلفة،" ال سلكيا أوسلكيا 
 إال أن ذات ، أحدها هو محاية حقوق املستخدمني،ادة الثانية على أن خدمة االتصاالت تقوم على عدة أسساملّنصت 

  .ًعلق هذه احلماية على أن تكون وفقا للوجه املبني يف ذات القانون ّنص ال
 واليت من ،دافه اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت الذي حددت املادة الرابعة أهئنشأ ٢٠٠٣ لسنة ١٠مبوجب القانون 

بينها تنظيم مرفق االتصاالت وتطوير ونشر مجيع خدماته على حنو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويليب مجيع 
ال يف إطار من قواعد املنافسة احلرة  احتياجات املستخدمني بأنسب األسعار ويشجع االستثمار الوطين والدويل يف هذا ا

القانون على أن يكون للجهاز ّنص  كما ،وغريها من األهداف) صاحل العليا للبالد محاية األمن القومي وامل( وكذلك 
                                                

٢٠٠٣ \ ٠٢ \ ٠٤ نشر بالجریدة الرسمیة بتاریخ – ٢٠٠٣ لسنة ١٠ قانون تنظیم االتصاالت رقم -  ٥٩ 
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جملس إدارة يتشكل من الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من األعضاء بينهم ممثل لوزارة الدفاع وثالثة ممثلني ألجهزة األمن 
 الذي كان من بني أعضاء ،الالسلكية ومبقارنة هذا الوضع بالوضع يف ظل جهاز تنظيم االتصاالت السلكية و،القومي

 قد توسع يف إضفاء الطابع ٢٠٠٣ لسنة ١٠ جند أن القانون ،جملس إدارته عضو ممثل لسالح اإلشارة بالقوات املسلحة
 ودون ،القومي  دون أن يوضح القانون مربرات وجود ممثلني ألجهزة األمن، على تشكيل جملس إدارة اجلهاز القومياألمين

توجه عام لدى املشرع إىل  وهو ما يشري ، وجه احلصر ما هي أجهزة القومي املمثلة يف جملس إدارة اجلهازأن حيدد على
ديدا حلرية تدفق املعلومات، ،بأن تكون خدمات االتصاالت حتت رقابة بعض األجهزة األمنية ً وهو ما يشكل قطعا  ً
  .جلهاز القومي لتنظيم االتصاالت خاصة مع عدم الوضوح الذي ينتاب دور هذه األجهزة يف إدارة ا

 حيث منح جملس إدارة اجلهاز سلطة وضع قواعد ،ًأيضا حدد القانون إجراءات معينة لتشغيل خدمات االتصاالت
لك وضع قواعد وشروط منح  وكذ،وشروط منح الرتاخيص اخلاصة باستخدام الطيف الرتددي وتنظيم إجراءات منحها

األساسية لشبكات االتصاالت مبا ال خيل بأحكام القوانني املنظمة ألعمال البناء اخلاصة بإنشاء البنية  الرتاخيص
ا والرتاخيص اخلاصة  والتخطيط العمراين وقوانني البيئة واإلدارة احمللية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدار

ألحكام هذا القانون مبا يضمن بتقدمي خدمات االتصاالت وإصدار هذه الرتاخيص وجتديدها ومراقبة تنفيذها طبقا 
باألمن القومي واملصاحل العليا ( حقوق املستخدمني وخاصة حقهم يف ضمان السرية التامة طبقا للقانون، ومبا ال ميس 

ا قرارات من الوزراء املعنيني ورؤساء) للدولة  اجلهات  ومعايري التخطيط العمراين واملعايري الصحية والبيئية اليت يصدر 
ًة، وأيضا اعتماد املواصفات واملقاييس الفنية اخلاصة بأجهزة االتصاالت ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح املعني

  .الالزمة لتنظيم استريادها وبيعها واستعماهلا
 الذي علق ،١٩٩٨ لسنة ١٠١واالختصاصات السابقة تعرب عن نفس الفلسفة التشريعية اليت كان يتبناها القرار رقم 

 ، دون التفرقة بني التشغيل االستثماري،ات االتصاالت بشكل مطلق على ترخيص بذلك من اجلهازتشغيل خدم
ً وأيضا ضرورة ، وال ميتلك مقومات املنافسة االقتصادية،ً التشغيل الذي ال حيقق أرباحا استثمارية كربىأو ،وتشغيل اهلواة

أن يعين  وهو ما ، اليت ميكن استريادها وبيعها واستعماهلااعتماد اجلهاز للمعايري واملواصفات الفنية ألجهزة االتصاالت
 مما حيد من حرية تدفق املعلومات عرب أجهزة ،األجهزة غري املعتمدة من جهاز االتصاالت ال ميكن استخدامها يف مصر

  .الطبيعة  كما يؤكد ذلك على القيود على احلق يف استخدام الطيف الرتددي باعتباره أحد موارد ،االتصال املختلفة
 أن مجيع الشبكات إال ،وقد استثىن القانون شبكات االتصاالت السلكية من ضرورة احلصول على ترخيص بالتشغيل

  . واألجهزة الالسلكية ال جيوز تشغيلها دون هذا الرتخيص 
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 من معدات معدة  جتميع أيأو تصنيع أووفيما يتعلق بأجهزة االتصاالت على وجه اخلصوص فقد حظر القانون استرياد 
 بل أن القانون ألزم ،االتصاالت إال بعد احلصول على تصريح بذلك من اجلهاز، وطبقا للمعايري واملواصفات املعتمدة منه

جهاز تنظيم االتصاالت بضرورة احلصول على موافقة من القوات املسلحة وهيئة األمن القومي ووزارة الداخلية، قبل قيامه 
 االستخدام حلسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات اجلهاز اإلداري أو احليازة أولتجميع  اأو التصنيع أوباالسترياد 

للدولة من وزارات ومصاحل وأجهزة ووحدات اإلدارة احمللية واهليئات والشركات بكافة أنواعها واألفراد وغريها، وذلك 
  لتنسيق مع أجهزة األمن القوميبالنسبة ملعدات االتصاالت اليت يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع با

اص باحتاد اإلذاعة واالستثناء على هذا القيد فقط للمعدات واألجهزة املستخدمة يف البث اإلذاعي والتليفزيوين اخل
  .مع ضرورة حصول االحتاد على ذات املوافقة والتليفزيون، 

 من القانون ٧٢ حيث عاقبت املادة ً،تطرفانه مإً عقابيا على خمالفة أحكامه نرى ً نظاما٢٠٠٣ لسنة ١٠وضع القانون 
 مخسمائة جتاوز مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه وال جتاوزباحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال 

 بإحدى هاتني العقوبتني كل من قام دون احلصول على ترخيص من اجلهاز وفقا ألحكام هذا القانون أوألف جنيه 
 مترير أو تقدمي خدمات االتصاالت أو إنشاء بنية أساسية لشبكات االتصاالت أوبكات االتصاالت  تشغيل شأوبإنشاء 

مع مصادرة كافة املعدات واألجهزة والتوصيالت اليت استعملت يف ارتكاب  .املكاملات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت
عليه بالتعويض املناسب يف احلالة املنصوص عليها يف حالة هذه اجلرمية، وتقضي احملكمة من تلقاء نفسها بإلزام احملكوم 

  .مترير املكاملات التليفونية 
 املعلومات أن يقصر نطاق التجرمي على التشغيل واالستخدام ذات الطابع تداولوكان األجدر باملشرع محاية منه حلرية 

دف محاية تكاف،الرحبي االستثماري   .حول دون االحتكار ألغراض اقتصادية  ولل، الفرص للمشغلني املستثمرينؤ 
 أو عشرين ألف جنيه جتاوز من هذا القانون باحلبس وبغرامة ال تقل عن مخسمائة جنيه وال ٧٦كذلك عاقبت املادة 

   :بإحدى هاتني العقوبتني كل من

   . ساعد على استخدام وسائل غري مشروعة إلجراء اتصاالتأواستخدام  -١

  .غريه بإساءة استعمال أجهزة االتصاالت مضايقة أوتعمد إزعاج  -٢
ا وغري اخلاضعة للمواصفات املعتمدة من ّنص واهلدف من هذا ال هو جترمي استخدام أجهزة االتصاالت غري املصرح 

  .جهاز تنظيم االتصاالت 
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 قانون ً ظهر اجتاها داخل وزارة االتصاالت لتعديل، يناير٢٥يف ضوء املستجدات اليت طرأت على مصر بعد ثورة 
 وكان من ،القانون  وقد شارك عدد من املنظمات احلقوقية يف تقدمي اقرتاحات لتعديل،٢٠٠٣ لسنة ١٠االتصاالت رقم 

ترخيص بذلك إىل  احلق يف إنشاء شبكات اتصاالت دون احلاجة ،أهم النقاط اليت مت الرتكيز عليها من جانب املنظمات
ً وذلك ردا على املنطق القائل بأن ، هذه الشبكات ألغراض غري رحبية إذا كان استخدام،من جهاز تنظيم االتصاالت

ال،اهلدف من جترمي إنشاء شبكات دون ترخيص  كذلك ، هو احلفاظ على دوافع املستثمرين يف االستثمار يف هذا ا
لفنية املعتمدة من ًقدمت املنظمات سالفة البيان تعديال على منع استرياد أجهزة االتصاالت غري املطابقة للمواصفات ا

 الواي فاي من حظر استريادها أو ساتل اهلواة أو باستثناء املعدات اليت تعمل يف حيزات ترددات اهلواة ،اجلهاز
 كما تقدمت املنظمات باقرتاح بإلغاء عقوبة احلبس ،ا دون ترخيص من جهاز تنظيم االتصاالتتداوهلواستخدامها و

ا أونون اليت جترم إساءة استخدام شبكات االتصال  من القا٧٦املنصوص عليها يف املادة   استخدام أجهزة غري مصرح 
  . وكذلك بعض عقوبات احلبس الواردة يف قانون كجزاء على خمالفة بعض أحكامه ،من اجلهاز

   .لكية الفكرية والتشارك املعلومايت امل-عاشراً 

 وإتاحة املعلومات ،لتبادل االجتماعي ملصادر املعلوماتيعترب من أكثر املوضوعات إثارة للجدل اليوم ذلك املتعلق با
بأشكاهلا املختلفة  يف ظل قوانني امللكية الفكرية اليت متنح منتجي املعارف واملعلومات درجة من احلماية القانونية إلنتاجهم 

 أواململوكة هلؤالء املنتجني يف حالة انطباق التعريفات الواردة يف هذه القوانني على تلك املنتجات املعرفية واإلبداعية 
  . املؤلفني هلا 

 إذا ما انطبق ،تقف وراء احلماية القانونية حلقوق املؤلف املالية واألدبية على مؤلفه فلسفة مفادها انه أصبح للمعرفة مثن
ة هي مصدر  أن بعض احملتويات املعرفيأي ،عليها وصف االبتكار مبعناه القانوين الوارد يف تشريعات امللكية الفكرية

 ظهرت امللكية اخلاصة تظهر بالتبعية وأينما ،"للملكية اخلاصة " ً وهو ما جيعلها موضوعا ، مبدعهاأوللكسب ملؤلفها 
 ، ومن ناحية أخرى تظهر نزعات لالعتداء على هذا النوع من امللكية،نزعات التنافس واالحتكار ألغراض رحبية من ناحية

. جيب هلذه اإلشكالية استجابة تشريعية تكفل احلماية املدنية واجلنائية حلقوق املؤلفنيوهو ما استدعى من الدولة أن تست
 إال ،الفكرية وحقوق املؤلفني" اخلاصة " ًوبقدر ما كانت تشريعات امللكية الفكرية تعبريا عن اجتاه الدولة حلماية امللكية 

ا جتاهلت  تمع يف إتاحة املعلومات و" ًتشريعيا " أ   . احملتويات املعلوماتية بأشكاهلا املختلفة اولتدحق ا
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 تداولًالذي أصبح خالل سنوات قليلة مصدرا أساسيا ل" االنرتنت " ًهذا التجاهل التشريعي جاء متزامنا مع ظهور 

قائمة  إال أن املشكلة ال تزال ، وأضعفت من فاعليتها،ًاملعارف واملعلومات بطريقة عطلت عمليا قوانني امللكية الفكرية
 وتضع محاية قانونية ملدد طويلة على ،أن هناك قوانني تفرض عقوبات ومسئولية مدنية  على كل  من خيالفهاوهي 

تمع عن االستفادة منها   . تطوير اإلنتاج املعريف القدمي أويف اإلنتاج املعريف املستقبلي  احملتويات املعلوماتية، تعوق ا
ًقدم املشرع املصري إطارا تشريعيا م من خالل قانون محاية امللكية ً  حلماية حقوق امللكية الفكرية للمؤلفني على مصنفا

 علمي أو فين أوىل املصنف بأنه كل عمل مبتكر أديب و، الذي عرف مبوجب مادته األ٦٠ ٢٠٠٢ لسنة ٨٢الفكرية رقم 
اليت تتمتع حبماية  نون أمثلة للمصنفاتوأعطى القا .فه الغرض من تصنيأو أمهيته أو طريقة التعبري عنه أوًأيا كان نوعه 

ا  من هذا القانون على أن متتع حبماية هذا القانون حقوق ١٤٠املادة ّنصت  حيث ،حقوق امللكية الفكرية املرتبطة 

م األدبية والفنية، وبوجه خاص املصنفات اآلتية   :املؤلفني على مصنفا

  . من املصنفات املكتوبةالكتب، والكتيبات، واملقاالت والنشرات وغريها  -١

  . برامج احلاسب اآليل-٢

  . من غريهأوً قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من احلاسب اآليل -٣

  . احملاضرات، واخلطب، واملواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة-٤
  )البانتوميم ( املصنفات التمثيلية والتمثيليات املوسيقية والتمثيل الصامت -٥

اأواملصنفات املوسيقية املقرتنة باأللفاظ   -٦   . غري املقرتنة 

  . املصنفات السمعية البصرية-٧

  . مصنفات العمارة-٨
 باأللوان، والنحت، والطباعة على احلجر، وعلى األقمشة وأية مصنفات مماثلة يف جمال أو مصنفات الرسم باخلطوط -٩

  .الفنون اجلميلة

 .وما مياثلها املصنفات الفوتوغرافية -١٠

                                                
٢٠٠٢ \ ٠٦ \ ٠٢ نشر بالجریدة الرسمیة بتاریخ – ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم -  ٦٠ 
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  . مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي-١١
واملصنفات الثالثية األبعاد املتعلقة ) االسكتشات( الصور التوضيحية، واخلرائط اجلغرافية والرسومات التخطيطية -١٢

  . التصميمات املعماريةأو الطبوغرافيا أوباجلغرافيا 

   .املقررة للمصنفات اليت اشتقت منها املصنفات املشتقة، وذلك دون اإلخالل باحلماية -١٣

  ً.وتشمل احلماية عنوان املصنف إذا كان مبتكرا
استثىن القانون من احلماية األفكار واإلجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل واملفاهيم واملبادئ واالكتشافات 

ها، مثل نصوص القوانني، واللوائح، والقرارات،  اللغة املنقولة إليأوًوالوثائق الرمسية، أيا كانت لغتها األصلية  والبيانات،
واالتفاقيات الدولية، واألحكام القضائية، وأحكام احملكمني، والقرارات الصادرة من اللجان اإلدارية ذات االختصاص 

إذا متيز  إال أن القانون أبقى احلماية يف حالة ، وأخبار احلوادث والوقائع اجلارية اليت تكون جمرد أخبار صحفية،القضائي
  . بأي جمهود شخصي أومجع احملتويات السابقة باالبتكار يف الرتتيب والعرض 

  :ق على احملتوى اململوك له أمههاوأعطى القانون للمؤلف وخلفه العام بعض احلقو

  .ل مرةو احلق يف إتاحة املصنف للجمهور أل-ًالأو

  .مؤلفهإىل  احلق يف نسبة املصنف -ًثانيا
ًع تعديل املصنف تعديال يعتربه املؤلف تشويها  احلق يف من-ًثالثا ً حتريفا له، على أال يعد التعديل يف جمال الرتمجة اعتداء أوً ً

  . أساء بعمله لسمعة املؤلف ومكانتهأو التغيري أومواطن احلذف إىل إال إذا أغفل املرتجم اإلشارة 
 املنع ألي استغالل ملصنفه بأي وجه من أو الرتخيص ًوأيضا منح القانون املؤلف وخلفه العام من بعده، حق استئثاري يف

 الرتمجة أو التوصيل العلين، أو األداء العلين أو إعادة البث اإلذاعي أو البث اإلذاعي أوالوجوه وخباصة عن طريق النسخ 
 من خالل أو اإلتاحة للجمهور، مبا يف ذلك إتاحته عرب أجهزة احلاسب اآليل أو اإلعارة أو التأجري أو التحوير أو

  . شبكات االتصاالت وغريها من الوسائلأو شبكات املعلومات أوشبكات اإلنرتنت 
وال ينطبق احلق االستئثاري يف التأجري على برامج احلاسب اآليل إذا مل تكن هي احملل األساسي للتأجري، وال على تأجري 

ًحنو يلحق ضررا ماديا بصاحب احلق االستئثاري انتشار نسخها على إىل املصنفات السمعية البصرية مىت كان ال يؤدي  ً
  .املشار إليه
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كما يتمتع املؤلف وخلفه من بعده باحلق يف تتبع أعمال التصرف يف النسخة األصلية ملصنفه، والذي خيوله احلصول على 

  .ة عشرة يف املائة من الزيادة اليت حتققت من كل عملية تصرف يف هذه النسخجتاوزنسبة مئوية معينة ال 
ً توزيع مصنفه احملمي وفقا ألحكام هذا القانون إذا قام أو بيع أو استخدام أووللمؤلف احلق يف منع الغري من استرياد 

  . رخص للغري بذلكأوباستغالله وتسويقه يف أية دولة 
 عشرة جتاوز من القانون باحلبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال ١٨١وقد عاقبت املادة 

  : بإحدى هاتني العقوبتني، كل من أتى أحد األفعال اآلتيةأوآالف جنيه 
 بأية تداول طرحة للأوً برنامج إذاعي حممي طبقا ألحكام هذا القانون، أو تسجيل صويت أو تأجري مصنف أو بيع -ًالأو

  .روا صاحب احلق اأوصورة من الصور بدون إذن كتايب مسبق من املؤلف 

  . لإلجيار مع العلم بتقليدهأو تداول للأو عرضه للبيع أو بيعه أو برنامج إذاعي أو تسجيل صويت أو تقليد مصنف -ًثانيا
 تداول الأو عرضه للبيع أو بيعه أو برنامج إذاعي منشور يف اخلارج أو تسجيل صويت أو التقليد يف الداخل ملصنف -ًثالثا

  . العلم بتقليدهاخلارج معإىل  تصديره أو لإلجيار أو
احلاسب اآليل  ً أداء حممي طبقا ألحكام هذا القانون عرب أجهزةأو برنامج إذاعي أو تسجيل صويت أو نشر مصنف -ًرابعا

 غريها من الوسائل بدون إذن كتايب مسبق من أو شبكات االتصاالت أو شبكات املعلومات أو شبكات اإلنرتنت أو

اور صاحب احلق أواملؤلف    .ا
 معدة للتحايل أو أداة مصممة أو وسيلة أو التأجري ألي جهاز أو االسترياد بغرض البيع أو التجميع أو التصنيع -ًاخامس

اور صاحب احلق أوعلى محاية تقنية يستخدمها املؤلف    . غريهأو كالتشفري ا
اور صاحب احلق أو  التعييب بسوء نية ألية محاية تقنية يستخدمها املؤلفأو التعطيل أو اإلزالة -ًسادسا  أو كالتشفري ا

  .غريه

اورة من احلقوق أو مايل من حقوق املؤلف أو االعتداء على أي حق أديب -ًسابعا   . املنصوص عليها يف هذا القانونا

  . األداءات حمل اجلرميةأو الربامج اإلذاعية أو التسجيالت الصوتية أووتتعدد العقوبة بتعدد املصنفات 
 جتاوزد تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر والغرامة اليت ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال ويف حالة العو

  .مخسني ألف جنيه



                    

65  

 املتحصلة منها وكذلك املعدات واألدوات املستخدمة يف أوويف مجيع األحوال تقضي احملكمة مبصادرة النسخ حمل اجلرمية 

ا   .ارتكا
إلدانة أن تقضي بغلق املنشأة اليت استغلها احملكوم عليه يف ارتكاب اجلرمية مدة ال تزيد على وجيوز للمحكمة عند احلكم با

  .من هذه املادة) وثالثا, ًثانيا(ًستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا يف حالة العود يف اجلرائم املنصوص عليها يف البندين 

  . أكثر على نفقة احملكوم عليهأوومية  احملكمة بنشر ملخص احلكم الصادر باإلدانة يف جريدة ييوتقض
ا تشكل عائقا أمام حرية ،٢٠٠٢ لسنة ٨٢ويبني من تلك القيود اليت وضعها القانون رقم   مع عدم ، املعلوماتتداولً أ

تمع يف ،التوازن الواضح بني حقوق امللكية الفكرية كان   وهو ما ، احملتويات املعلوماتية اليت تتمتع باحلمايةتداول وحق ا

دف باألساس creative commons"" 61 يبداعاملشاع اإل" ً رئيسيا لظهور فكرة ًدافعا حتقيق توازن إىل  واليت 
تمع يف إتاحة هذا املصنف وفقا للشروط اليت حيددها فادة األدبية واملادية من مصنفه بني حق املؤلف يف االست ًوحق ا

  . املؤلف ذاته
ً جدال قانونيا حول طبيعتها يف إطار أحكام القانون املدين املصرييبداع املشاع اإل احلال أثار ظهور فكرةبطبيعة ً، 

 وغريها ،بعض حقوقه  وما هي حدود املؤلف يف التنازل عن،٢٠٠٢ لسنة ٨٢وعالقتها بقانون محاية امللكية الفكرية رقم 
 القانونية للملكية الفكرية ومدى عالقتها هذه التساؤالت تفتح الباب لتساؤالت أخرى مثل الطبيعة. الكثري من األمور

 ومدى اتفاق تشريع امللكية الفكرية احمللى مع املواثيق واالتفاقيات الدولية ،بأحكام امللكية الواردة يف التقنني املدين احلديث
ن عدم حسم هذا  وعلى الرغم م، تلك املتعلقة حبقوق املؤلفأوسواء ما يتعلق منها باحلق يف إتاحة املعرفة واملعلومات 

 عن طريق إصدار ، واملنظمات احلقوقية بدأت يف تبىن الفكرة،ً إال أن هناك كثريا من النشطاء املصريني،اجلدل حىت اآلن
ذه ،يبداعائقهم وتقاريرهم برخصة املشاع اإلكتبهم ووث م   بل وترخيص حمتويات مواقع االنرتنت واملدونات اخلاصة 

دف خلق آلية للرت،الرخصة دف ،ويج والتشجيع االجتماعي على استخدام هذه الرخصة   العوائق اليت يضعها جتاوز 
  .  املعلومات واحلق يف املعرفة تداولقانون امللكية الفكرية أمام حرية 

لى  والفرق بينها هو احلدود اليت يتنازل فيها املؤلف عن بعض حقوقه املادية ع،يبداعاك أنواع متعددة لرخصة املشاع اإلهن
تمع واملؤلف،املصنف تمع ،ً وبالتايل تصبح حرية تبادل احملتويات املعلوماتية رهنا بالعالقة بني ا  وليس بالعالقة بني ا

  .وقانون مسبق ينوب عن املؤلف 

                                                
61 - http://creativecommons.org 
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عض  إال أنه هناك ب، داخل املنظومة التشريعية املصريةيبداعرع املصري نظام تراخيص املشاع اإل املشَحىت اآلن مل يتنب
ا نشطاء حقوقيني وخرباء تقنيني لتحقيق ذلك    .اجلهود اجلادة اليت يقوم 

  .  معلومات اإلحصاء والتعداد والتعبئة العامة- حادي عشر 

 الذي قضى ، بشأن اإلحصاء والتعداد١٩٦٠٦٢ لسنة ٣٥ينظم مجع اإلحصاءات والبيانات الرمسية يف مصر القانون رقم 
ءات والتعدادات اليت حتتاجها الدولة ويصدر بتشكيل هذه اهليئة قرار من رئيس اجلمهورية، بإنشاء هيئة فنية جترى اإلحصا

 األجهزة اليت تقوم بعمل أوتتوىل تعيني ما جيب إجراؤه منها وحتديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيني اجلهات 
رفع مستوى الدقة إىل واألجهزة اإلحصائية ويؤدي هذه اإلحصاءات والتعدادات مبا حيقق التنسيق الكامل بني العمليات 

  .والكفاية يف هذه العمليات واألجهزة 
 اإلفصاح أوعليها االطالع إال أن القانون اعترب أن مجيع اإلحصاءات والبيانات اليت ترصدها هذه اهليئة سرية ال جيوز 

 أوال جيوز استخدامها لغري األغراض اإلحصائية كما .  إبالغه شيئا منهاأو خاصة عليها أو هيئة عامة أو فرد يعنها أل
  . الشأني إذن مكتوب من ذوىنشر ما يتعلق منها باإلفراد إال مبقتض

) تسعمائة لرية( ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على مائة جنيه جتاوزوقد عاقبت املادة الرابعة من هذا القانون باحلبس مدة ال 
 سرا من أسرار أو أنشئ بيانا من البيانات الفردية أوبسرية البيانات اإلحصائية  كل من أخل ، بإحدى هاتني العقوبتنيأو

، . التعدادأو غري ذلك من أساليب العمل اليت يكون قد اطلع عليها مبناسبة عمله يف اإلحصاء أو التجارة أوالصناعة 
 معلومات سرية بشأن أوت  اإليهام بأية وسيلة أخرى على بياناأو التهديد أووكذلك كل من حصل بطريق الغش 

  . شرع يف ذلكأو التعدادات أواإلحصاءات 
 حيث صدر قرار رئيس ،تلك هي الفلسفة القانونية اليت مت إنشاء اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء على أساسها

يف مادته ّنص  لذيواإلحصاء ا  بإنشاء وتنظيم اجلهاز املركزي للتعبئة العامة٦٣ ١٩٦٤ لسنة٢٩١٥اجلمهورية رقم 
يباشر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اختصاصات اهليئة الفنية املنصوص عليها يف قرار رئيس  السادسة على أن

ولرئيس اجلهاز أن جيري اإلحصاءات والتعدادات اليت حتتاجها الدولة وحيدد , ١٩٦٠ لسنة ٣٥اجلمهورية بالقانون رقم 
تائجها وتعيني اجلهات واألجهزة اليت تقوم بعمل هذه اإلحصاءات والتعدادات مبا حيقق مواعيد وطرق إجرائها ونشر ن

  .رفع مستوى الدقة والكفاية يف هذه العمليات واألجهزة إىل التنسيق الكامل بني العمليات واألجهزة واإلحصائية ويؤدي 

                                                
١٩٦٠ \ ٠٢ \ ١٨ نشر بالجریدة الرسمیة بتاریخ  – بشأن اإلحصاء والتعداد ١٩٦٠ لسنة ٣٥ القانون رقم -  ٦٢ 
١٩٦٤ \ ١٠ \ ٠٧  نشر بالجریدة الرسمیة بتاریخ - ١٩٦٤ لسنة ٢٩١٥ قرار رئیس الجمھوریة رقم -  ٦٣ 
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 هيئة أوعلى أنه ال جيوز ألية وزارة ّنص حيث  إحصاءات لتلك اليت ينشرها اجلهاز أو بيانات أيةاحتكر هذا القرار نشر 
 أو القطاع اخلاص أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو القطاع العام أو أفراد يف احلكومة أو أي فرد أو جهة أو

 معلومات إحصائية إال من واقع إحصاءات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة أو بيانات أو نتائج أواإلعالم أي مطبوعات 

  .اإلحصاءو
وبالنسبة لإلحصاءات غري املقررة ضمن برامج اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فقد حظر هذا القرار نشرها إال 

  .مبوافقة اجلهاز
 الذي قضى بأنه ال جيوز ٦٤ ١٩٦٨ لسنة٢٢ًوهو ما أكده الحقا قرار رئيس اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء رقم 

 القطاع اخلاص أن ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر أو القطاع العام أو فرد يف احلكومة أي أو جهة أوهيئة  أوألية وزارة 
 معلومات إحصائية إال من واقع إحصاءات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة أو بيانات أو نتائج أو اإلعالم أي مطبوعات أو

  .واإلحصاء
امج اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فقد حظر هذا القرار نشرها إال وبالنسبة لإلحصاءات غري املقررة ضمن بر

على سريان هذا احلظر على ما ينشر  و، إال أن هذا القرار أضاف أن موافقة اجلهاز جيب أن تكون كتابية،مبوافقة اجلهاز
الت واملطبوعات على اختالف أنواعها من البيانات واملعلومات اإلح   .صائية ونتائج االستفتاءات يف الصحف وا

ًويتبني أن التشريعات املصرية قد تبنت موقفا قانونيا متشددا يف التعامل مع اإلحصاءات والبيانات  ً  إذ من ناحية حظر ،ً
 اليت يرصدها اجلهاز إال بإذن  نشر البيانات واإلحصاءات والتعداداتأوعلى االطالع  ١٩٦٠ لسنة ٣٥القانون رقم 

 وهو ، كرر ذات احلظر إال إذا كان النشر من واقع إحصائيات اجلهاز٢٩١٥ قرار رئيس اجلمهورية رقم  ويف، الشأنيذو
 ليس ١٩٦٤ لسنة ٢٩١٥ إال أن واقع األمر أن قرار رئيس اجلمهورية رقم ،ًما يعرب ظاهريا عن درجة أعلى من االنفتاح

 ، على القانون سالف البيانًنه صدر بناءإحيث ) يضي التفو التشريع(  يسمى  وإمنا هو نوع من التشريعات،قرار بقانون
ً وبالتايل أي حكم يتضمنه خمالفا ،ألنه أدىن منه يف املرتبة التشريعية" املفوض" التشريع  حدود يتجاوزوبالتايل جيب أال 

  .وحيكم بعدم دستوريته يف حال عرض على احملكمة الدستورية " ًيقع باطال " املفوض " للتشريع 
 بتطبيقه ذلك احلظر على ١٩٦٨ لسنة ٢٢ية أخرى فان قرار رئيس اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء رقم من ناح

 خاصة إذا ما ، املعلوماتتداول فانه قد تشدد يف تقييد حرية ،املعلومات والبيانات اليت تنشر يف الصحف واملطبوعات

                                                
  .١٩٦٨ \ ٠٢ \ ١٠ نشر بالجریدة الرسمیة  بتاریخ – ١٩٦٨ لسنة ٢٢لعامة واإلحصاء رقم  قرار رئیس الجھاز المركزي للتعبئة ا- ٦٤ 
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ركزي للتعبئة العامة  قدرات اجلهاز املجتاوزتتوثيقها وتبادهلا وضعنا يف االعتبار أن وسائل احلصول على املعلومات و
  .ليات عمله على الرغم من استمرار أمهيته حىت اآلن آواإلحصاء و

 ١٩٦٠ لسنة ٨٧ فقد نظمها القانون رقم ، املعلومات الناجتة عن إعالن حالة التعبئةتداولأما فيما يتعلق بالتعبئة العامة و
يانات واملعلومات اخلاصة بالتعبئة باحلبس وبغرامة ال تقل عن ألفني ومخسمائة جنيه وال تزيد حيث عاقب على إفشاء الب

 أو بإحدى هاتني العقوبتني، فإذا وقعت اجلرمية خالل مدة التعبئة تكون العقوبة السجن املشدد أوعلى مخسة آالف جنيه 
 أوسرارا خاصة بوحدات اجلهاز اإلداري للدولة كما عاقب ذات القانون كل مشتغل يف شئون التعبئة أفشى أ .السجن 
 شركات القطاع اخلاص مما يتصل بأداء أو شركات قطاع األعمال العام أو شركات القطاع العام أو اهليئات أواألفراد 

 . بإحدى هاتني العقوبتنيأوتقل عن ألفني ومخسمائة جنيه وال تزيد على مخسة آالف جنيه  واجبهم باحلبس وبغرامة ال
  . السجنأوإذا وقعت اجلرمية خالل مدة التعبئة تكون العقوبة السجن املشدد ف

  . إدالء املوظف العام مبعلومات تتعلق بشئون وظيفته -ثاين عشر 

 اليت نظمت عالقة العاملني املدنيني بالدولة بأجهزة ١٩٧٨ لسنة ٤٧حظرت مجيع التشريعات اليت سبقت القانون رقم 
 من ٧٥املادة ّنصت  فقد ،إذا كانت سرية، معلومات تتعلق بوظيفتهأواإلدالء بأية بيانات  قيام أي موظف ب،الدولة

 إيضاحات أو مبعلومات يفضُال جيوز للموظف أن ي"شأن نظام موظفي الدولة على أنه  ب١٩٥١ لسنة ٢١٠القانون رقم 
ً التزام املوظف بالكتمان قائما ولو بعد  ويظل، مبقتضى تعليمات خاصةأو ،عن املسائل اليت ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها

  "االنفصال عن عمله 
 إذا ، بشأن نظام موظفي الدولة إفشاء األمور اليت يطلع عليها العامل حبكم وظيفته١٩٦٤ لسنة ٤٦وحظر القانون رقم 

  . ولو بعد ترك العامل اخلدمة ، بذلكي مبوجب تعليمات تقضأو ،كانت سرية بطبيعتها
 بإصدار نظام العاملني بالدولة بدأ املشرع يتوسع يف احلظر املفروض على املوظف ١٩٧١ لسنة ٥٨ رقم بداية من القانون

حيظر "  من هذا القانون على أن ٥٣الفقرة السابعة من املادة ّنصت العام يف اإلدالء بأية معلومات تتعلق بوظيفته حيث 
 غري ذلك من طرق النشر إال إذا أو ،عن طريق الصحف بيان عن أعمال وظيفته أو ،على العامل أن يفضى بأي تصريح

  .ًكان مصرحا له بذلك من الرئيس املختص 
حيظر على العامل أن يفشى األمور اليت يطلع عليها حبكم وظيفته إذا " الفقرة الثامنة من ذات املادة على أن ّنصت كما 

  "  مبوجب تعليمات تقضى بذلك أوكانت سرية بطبيعتها 
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 ،٧يف الفقرات ّنص  الذي ١٩٧٨ لسنة ٤٧جه املعمول به يف قانون العاملني املدنيني بالدولة احلايل رقم وهو ذات التو
   : على أن حيظر على العامل٧٧ من املادة ٩ ،٨
 غري ذلك من طرق النشر إال إذا كان أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أوضي بأي تصريح ُفأن ي) ٧( 

 .ة من الرئيس املختصًمصرحا له بذلك كتاب
 مبوجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل أوفشي األمور اليت يطلع عليها حبكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها ُأن ي) ٨ (

 .ًهذا االلتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل اخلدمة
امللفات املخصصة حلفظه ولو كانت  ينزع هذا األصل من أوراق الرمسية وتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من األَأن حي) ٩ (

  ً.خاصة بعمل كلف به شخصيا
 أما ،ًويبني من هذا التطور التشريعي أن القانون سابقا كان حيظر على املوظف العام اإلفصاح عن املعلومات السرية فقط

ا للصحف وغريها من وسائل النشر واإل  وهو ما تراجع ،عالمًاملعلومات غري السرية فكان متاحا للموظف العام اإلدالء 
 مما ، غري سريةأوبأية معلومات سواء كانت سرية   حني حظر على املوظف العام اإلدالء،عنه املشرع يف القانون احلايل

  . املعلومات اليت حبوزة املوظفني العموميني حبكم وظائفهم  تداولًيعترب انقضاضا على حرية 
 سواء كانت ،ملوظف العام من اإلدالء مبعلومات تتعلق بشئون وظيفته يف منع ا١٩٧٨ لسنة ٤٧برغم وضوح القانون رقم 

 إال أن احملكمة اإلدارية العليا قضت بأن كفالة حرية الرأي والتعبري والنقد ال متنع املوظف بان يتحدث ، غري سريةأوسرية 
ا  بل قام بنقد سياسة اجلهة اليت يع،عن رأيه طاملا انه مل يفش معلومات سرية بطبيعتها  إظهار االحنرافات أومل 

  .٦٥واخلالفات القانونية 
 إال أن هناك جانب حمافظ يف الفقه القانوين ،وعلى الرغم من استقرار هذا املبدأ يف عدد من أحكام احملكمة اإلدارية العليا

 واجب محاية األسرار  وهو،املصري ال زال يرى انه جيب أن تكون هناك قيود على حرية املوظف العام يف جمال إبدائه لرأيه
 األمن اخلاص بالنسبة أو فالقيد هنا تفرضه اعتبارات األمن العام بالنسبة للدولة ،اليت تتعلق باملرفق الذي يعمل به

  .٦٦ كما يفرضه ضمان حسن سري العمل بانتظام واطراد باملرافق العامة ،للمواطنني
ً هي يف حقيقتها ملكا ، املتعلقة بأنشطة أجهزة الدولة املختلفةتكمن اإلشكالية يف هذا التوجه التشريعي يف أن املعلومات

اخلدمات املتنوعة لألشخاص الطبيعيني   تقوم على تقدمي، هي أجهزة خدمية بطبيعتها، باعتبار أن هذه األجهزة،للمواطنني

                                                
   .٩٥٠ ص ١٣٦ بند ٣٤ مجموعة السنة ٣٠ س – ٢٠٠٠ ق ١٣/٥/١٩٨٩ حكم المحكمة اإلداریة العلیا - ٦٥
 دار النھضة –لمعرفة واإلعالم  حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تأثیره على حق الجماھیر في ا–حمدي حمودة /  د-٦٦

  .١٣٧ ص ٢٠١٠ –العربیة 
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ا تنوب ع،واالعتباريني يف إطار العقد االجتماعي املربم بني األفراد والدولة ن األفراد يف االحتفاظ بأية  وبالتايل فإ
 ومن ناحية أخرى فان تبىن سياسة حرية اإلفصاح عن املعلومات فيما يتعلق بنشاط أجهزة ،معلومات هذا من ناحية

ً مما سيقف عائقا أمام ظهور ، سوف ميكن املواطنني من ممارسة حقهم يف الرقابة الشعبية على عمل هذه األجهزة،الدولة
  .اره الفساد اإلداري وانتش

  . حق املستهلك يف احلصول على املعلومات -ثالث عشر 

صراحة على ّنصت من القوانني النادرة يف التشريعات املصرية اليت ٦٧ ٢٠٠٦ لسنة ٦٧يعترب قانون محاية املستهلك رقم 
حرية " ن املادة الثانية منه على أّنصت  حيث ،ً فضال عن حقه يف املعرفة،حق املستهلك يف احلصول على املعلومات

 ممارسة أي نشاط يكون من شانه أوممارسة النشاط االقتصادي مكفولة للجميع، وحيظر على أي شخص إبرام أي اتفاق 
   .......................-اإلخالل حبقوق املستهلك األساسية وخاصة أ 

  . تقدم إليهأويستخدمها  أو احلق يف احلصول على املعلومات والبيانات الصحيحة عن املنتجات اليت يشرتيها -ب 
   .............- ج 
   ...............-د
   احلق يف احلصول على املعرفة املتعلقة حبماية حقوقه ومصاحله املشروعة-هـ 

 واإلتاحة يف هذه احلالة جاءت ، املعلوماتتداولً يعترب استثنائيا يف تاريخ تعامل املشرع مع حرية ،هذا التطور التشريعي
ا على إتاحة املعلومات املتعلقة باملنتجات اليت يشرتيها مرتبطة بالعد  أويد من احلقوق واحلريات اليت يتوقف ضما

 واليت ال ،ً حيث تضمنت ذات املادة كفالة عددا من احلقوق واحلريات للمستهلك، تقدم إليهأويستخدمها املستهلك 
ً فمثال تضمنت هذه املادة ،على املعلومات ذات الصلةًيستطيع األخري ممارستها دون أن يكون متمتعا حبقه يف احلصول 

 إال بإتاحة ، وهو حق ال ميكن النفاذ إليه،محاية حلق املستهلك يف الصحة والسالمة عند استعماله العادي للمنتجات
ديد هذه املنتجات لصحته    . سالمته أواملعلومات اليت ميكن للمستهلك من خالهلا أن يتأكد من عدم 

ط احلق يف احلصول على املعلومات للمستهلك حبقه يف االختيار احلر ملنتجات مطابقة ملعايري ومواصفات كذلك يرتب
الس واملؤسسات واللجان اليت .اجلودة املعتمدة من اجلهات املختصة  ًأيضا كفل القانون حق املستهلك يف املشاركة يف ا
ممارستها على مدى إتاحة املعلومات املتعلقة بعمل هذه  قفًأيضا حقوق يتووهي  ،يتصل عملها حبماية حقوق املستهلك

  . واإلجراءات الواجب إتباعها ملشاركة املستهلكني يف نشاطها ،األجهزة وكيفية تشكيلها

                                                
٢٠٠٦ \ ٠٥ \ ٢٠ نشر بالجریدة الرسمیة بتاریخ - ٢٠٠٦ لسنــة ٦٧ قانون حمایة المستھلك رقم -  ٦٧ 
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 األضرار أو القضائية عن كل ما من شانه اإلخالل حبقوق املستهلك الدعاوىكفل قانون محاية املستهلك احلق يف إقامة 
ال أيضا لن يتمكن املستهلك من اختاذ ، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة، تقييدهاأوا  ً ويف هذا ا

  .إجراءات التقاضي دون أن تتاح له مجيع املعلومات املتعلقة حبقوقه 
املذهب  نفس ٢٠٠٦ لسنة ٦٧ذهبت الالئحة التنفيذية لقانون محاية املستهلك الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 

املادة احلادية عشر على أن املنتج واملستورد للمنتجات يلتزمون بإتاحة معلومات ّنصت  حيث ،الذي اجته إليه القانون
هم هذه أ و، التعاقد عليهأو عرضه أو وذلك حسب طبيعة كل منتج وطريقة اإلعالن عنه ،وبيانات معينة على املنتج نفسه

   : املعلومات
   اسم السلعة  -١
   د املنشأ بل-٢
    املستورد وامسه التجاري وعنوانه وعالمته التجارية إن وجدتأو اسم املنتج -٣
  تاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية  -٤
   والتخزين وطريقة االستعمالتداول شروط ال-٥
  .زان واملكونات و األنواع والسمات واألبعاد واأل-٦

إىل استخدام املنتج   فيهيأنه يف األحوال اليت ميكن أن يؤد ب، املنتجكما ألزمت املادة الثانية عشر من الالئحة التنفيذية
املنتج وكيفية الوقاية من األضرار احملتملة  ن يبني الطريقة الصحيحة الستخدامأ يلتزم ب،اإلضرار بصحة وسالمة املستهلك

وفقا ملعلومات املوضوعة على املنتجات  وألزمت املادة الثالثة عشر املنتج واملستورد بأن تكون البيانات وا،وكيفية عالجها
  : للشروط التالية

 . أكثر على أن تكون إحداها اللغة العربيةأوأن تكتب البيانات باللغة العربية، وجيوز كتابتها بلغتني   -١
 .أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها  -٢
ا، فإذا استحال ذلك تكتب   -٣ اأوعلى بطاقات تلصق عليها أن تكتب البيانات على السلعة ذا  . على عبو

ا خداع أوج ِاملنتكما ألزمت ذات املادة    . تضليل املستهلكأو املستورد باالمتناع عن وضع أية بيانات يكون من شأ
 أو فاتورة تثبت التعامل - على طلبهم ً بناء-املستهلكني إىل  وبالنسبة للموردين ألزمتهم املادة اخلامسة عشر بأن يقدموا 

التعاقد معهم على املنتج، دون حتميل املستهلكني أية أعباء إضافية مالية كانت أم غري مالية، على أن تتضمن البيانات 

  :اآلتية
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  . اسم املورد واسم حمله التجاري-١

  . التعاقد على املنتجأو تاريخ التعامل -٢

  . مثن املنتج-٣

  .نوع املنتج وصفاته اجلوهرية -٤

  .ذا ما كانت مستعملة حالة السلعة إ-٥

  . الوزنأو كمية املنتج من حيث العدد -٦

  . ميعاد التسليم-٧

  ً. من ميثله قانوناأو ختم املورد أوتوقيع   -٨

إمجايل مبلغ التقسيط للمنتج، والسعر الفعلي  :ويف حالة البيع بالتقسيط جيب أن تتضمن الفاتورة البيانات اإلضافية اآلتية
ا، وتاريخ بدء احتساب الفائدة، وعدد األقساط وقيمة كل قسط، ومدة التقسيط للفائدة السنوية وكيفي ة احتسا

 التأخري يف سدادها، وحقوق والتزامات طريف أوواجلزاءات اليت تفرض على املشرتي يف حالة التخلف عن دفع األقساط 
إطالع املستهلك على تلك البيانات اإلضافية التعاقد املتعلقة مبلكية املنتج والتصرف فيه أثناء فرتة التقسيط، وما يفيد 

  .وقبوله هلا
املادة ّنص ًوفيما يتعلق بإتاحة املعلومات املتعلقة بالعيوب اليت قد تنتاب بعض املنتجات واإلبالغ عنها يلتزم املورد وفقا ل

يف منتج يتعامل فيه أن  علمه بوجود عيب أو من الالئحة التنفيذية خالل مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه ١٩

  .يبلغ اجلهاز عن هذا العيب وأضراره احملتملة
 من ينوب عنه بتوكيل رمسي على االستمارة املعدة لذلك، على أوجهاز محاية املستهلك بواسطة املورد إىل ويكون التبليغ 

  :أن يتضمن بصفة خاصة ما يأيت
ار يف مجهورية مصر العربية، فإذا كان التبليغ قد مت بواسطة من  اسم وصفة املبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه املخت-١

  .ينوب عن املبلغ فيذكر امسه ولقبه وعنوانه مع إرفاق سند موثق بالوكالة

  . املنتجات املبلغ عنهاأو بيان املنتج -٢

  . اسم املنتج وعنوانه-٣

  ً.اسم املستورد وعنوانه، يف حالة كون املنتج مستوردا  -٤
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  . علمه بهأوكتشاف املبلغ للعيب  تاريخ ا-٥

  .التحديد الفين الدقيق للعيب حمل التبليغ  -٦
 معاجلة اآلثار النامجة عنه يف حالة أو األضرار احملتمل حدوثها من العيب حمل التبليغ، وبيان بكيفية توقي الضرر -٧

  .حدوثه
 أو إصالحه أوه ذلك، من استبدال املنتج  اإلجراءات والوسائل اليت يتيحها املورد لتمكني املستهلك، حال طلب-٨

  .إرجاعه مع اسرتداد مثنه وذلك كله دون أي نفقات إضافية

  .أية بيانات أخرى يري املورد ضرورة تضمينها البالغ  -٩

ًويقيد التبليغ يف سجل خاص، ويسلم املبلغ إيصاال بذلك متضمنا رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله ً.  
ًرع قد تبىن توجها قانونيا أكثر انفتاحا من ذلك التوجه الذي يتبناه عادة فيما يتعلق حبق األفراد يف يتبني مما سبق أن  املش ً ً

ًجيابية نأمل أن تشكل منهجا عاما يف التعامل مع حرية إخطوة وهي  ،احلصول على املعلومات وتبادهلا  املعلومات تداولً
  .ًمستقبال 

  .راق املالية و األ اإلفصاح عن املعلومات يف سوق-رابع عشر 

ً تأثريا شديدا على أسعارها،راق املاليةوتؤثر املعلومات املرتبطة بالعمل يف جمال األ املال بشكل رأس  وعلى استقرار سوق ،ً
ال من حيث االستمرار يف التعامل ،عام  اإلحجام عنه وفقا لظروف وعوامل أو وعلى قرارات املتعاملني يف هذا ا

لعوامل أخرى قانونية كوجود تنظيم قانوين   وأيضا وفقا،عار الفائدة وسعر الصرف والسيولة والتضخماقتصادية معينة كأس
 وكذلك تؤثر العوامل السياسية واالجتماعية على استقرار السوق ،راق املالية من عدمهوللمعامالت املتعلقة باأل

   .٦٨ومعامالته
 الذي يتضمن آليات عديدة لإلفصاح عن ،١٩٩٢ لسنة ٩٥نون رقم راق املالية القاوويف مصر ينظم التعامل يف جمال األ

  .املعلومات واحلصول عليها من مصادر عديدة ومتنوعة 
راق مالية يف اكتتاب عام أواملال مبوجب مادته الرابعة مجيع األشخاص االعتباريني بعدم طرح رأس لزم قانون سوق أ

يئة يتم نشرها يف صحيفتني مصريتني يوميتني واسعيت االنتشار، للجمهور إال بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من اهل

                                                
 ٦٨  .١٠ ص ٢٠٠٦ – دار النھضة العربیة – االلتزام باإلفصاح عن المعلومات في سوق األوراق المالیة –بالل عبد المطلب بدوى /  د-
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جب القانون ضرورة اإلفصاح عن بيانات حمددة يف نشرة االكتتاب اخلاصة أو كما ،إحدامها على األقل باللغة العربية
  باسهم الشركة عند تأسيسها وهذه البيانات هي 

ا-١   . غرض الشركة ومد

  .ملدفوعمال الشركة املصدر وارأس   -٢

ا وشروط طرحها-٣   . مواصفات األسهم املطروحة ومميزا

   .  أمساء املؤسسني ومقدار مسامهة كل منهم وبيان احلصص العينية إن وجدت-٤
ا بالنسبة لنتائج استخدام -٥  خطة الشركة يف استخدام األموال املتحصلة من االكتتاب يف األسهم املطروحة وتوقعا

  .األموال

  .صول على نشرة االكتتاب املعتمدة من اهليئة أماكن احل-٦

   . أية بيانات حتددها الالئحة التنفيذية-٧
  هذه البيانات إىل وجيب أن تتضمن نشرات االكتتاب األخرى باإلضافة 

  .  سابقة أعمال الشركة-١

م-٢ ا وخربا   . أمساء أعضاء جملس اإلدارة واملديرين املسئولني 

  .من أسهم الشركة ونسبة ما ميلكه كل منهم% ٥المسية الذين ميلك كل منهم أكثر من   أمساء حاملي األسهم ا-٣
 عن املدة من تاريخ أو موجز للقوائم والبيانات املالية املعتمدة من مراقيب احلسابات عن السنوات الثالث السابقة -٤

  .التنفيذية والنماذج اليت تضعها اهليئةتأسيس الشركة أيهما أقل واملعدة طبقا لقواعد اإلفصاح اليت تبينها الالئحة 
إىل راقا مالية هلا يف اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها أواملال تلتزم كل شركة تطرح  رأس ًكما أنه وفقا لقانون سوق 
 اليت تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعماهلا على أن تتضمن هذه التقارير البياناتاهليئة العامة للرقابة املالية 

   .تفصح عن املركز املايل الصحيح هلا
 حتيل إليها الالئحة أووتعد امليزانية وغريها من القوائم املالية للشركة طبقا للمعايري احملاسبية ولقواعد املراجعة اليت حتددها 

ة ومراقب احلسابات عنها قبل املال وختطر اهليئة بامليزانية وبالقوائم املالية وتقريري جملس اإلداررأس التنفيذية لقانون سوق 

   .شهر من التاريخ احملدد النعقاد اجلمعية العامة
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ا، وتطلب إعادة أووللهيئة فحص الوثائق السابقة  ذا الفحص، وتبلغ اهليئة الشركة مبالحظا  تكليف جهة متخصصة 
ا النظر يف هذه الوثائق مبا يتفق ونتائج الفحص، فإذا مل تستجب الشركة لذلك التزمت ب نفقات نشر اهليئة ملالحظا

والتعديالت اليت طلبتها، كما تلتزم الشركة بنشر ملخص واف للتقارير نصف السنوية والقوائم املالية السنوية يف صحيفتني 

   .يوميتني صباحيتني واسعيت االنتشار إحدامها على األقل باللغة العربية
ذلك فورا وأن   يف مركزها املايل أن تفصح عنأور يف نشاطها كما جيب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤث

  .تنشر عنه ملخصا وافيا يف صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعيت االنتشار إحدامها على األقل باللغة العربية
 املال بأن تتضمن نشرات االكتتاب يف وثائق االستثمار اليت تطرحها صناديق رأس من قانون سوق ٣٧ًأيضا املادة 

   :االستثمار لالكتتاب العام، البيانات اآلتية

   . السياسات االستثمارية-١

   .طريقة توزيع األرباح السنوية وأسلوب معاملة األرباح الرأمسالية  -٢

   . اسم اجلهة اليت تتوىل إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعماهلا السابقة-٣

  .ات اسرتداد قيمة وثائق االستثمار طريقة التقييم الدوري ألصول الصندوق وإجراء-٤
ً ومنها أيضا ، منها البورصات،راق املاليةوويتبني مما سبق أن هناك عدة مصادر للمعلومات اخلاصة بالتعامل يف سوق األ

ًراقا مالية أيضاأوشركات املسامهة وشركات السمسرة على سبيل املثال باعتبارها تصدر   وهو ما يتسق مع طبيعة عمل ،ً
راق املالية ال بد وان تكون لديها كافة الوسائل اليت تضمن هلا سالمة هذه و فالشركات اليت تتعامل يف األ،لهاهذه عم

 ، الذي يفرض عليها االلتزام باإلفصاح عن املعلومات، ومن مث تضمن سالمة موقفها املايل وموقفها القانوين،املعلومات
 وتعترب املعلومات بالنسبة لبعض أنواع الشركات كشركات ،ًالأومات وهو ما ال ميكن حتقيقه دون أن حتوز هذه املعلو

ا واملفصح عنها،رأمساهلا السمسرة جزءً  من يف سبيل حتقيق ذلك وهي  ، إذ تتوقف مسعة الشركة على املعلومات اخلاصة 
 الشركات أو سوقها أوراق املالية وراق املالية وإعداد التقارير واألحباث اليت تنشر عن األو بيع األأوتقوم باإلعالن عن طرح 

 إذاعته أن تتحرى الدقة من أن البيانات الواردة يف اإلعالن ال تزال أواملصدرة هلا وعليها يف كل مرة يتم فيها نشر اإلعالن 
تلتزم " على أن ّنص املال اليت ترأس   من الالئحة التنفيذية لقانون سوق ٢٢٤املادة ّنص ً وذلك كله وفقا ل،صحيحة

الشركة بالتحقق من صحة ودقة البيانات واملعلومات اليت يتضمنها اإلعالن الذي تقوم به ومراعاة عدم تكرار اإلعالن 
 القيام به على أي أو إذاعته أودون التأكد من أن املعلومات الواردة به ال تزال صحيحة يف كل مرة يتم فيها نشر اإلعالن 
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راق املالية اليت يرد ذكرها يف اإلعالن وبيان ما إذا كانت وتحقق من أسعار األوعلى الشركة بصفة خاصة أن ت. خر آحنو 
  " .ً أم قيما أمسيةتداولأسعار إقفال أم أسعار 

راق املالية اليت تباشر وكذلك تلتزم كل بورصة بأن متسك دفاتر تقيد فيها الشركات املرخص هلا بالعمل يف جمال األ
  .نشاطها به 

  
 من الالئحة التنفيذية لقانون ٤٢املادة ّنص ً التأسيس أن تتضمن نشرات اكتتاب أسهمها وفقا لوتلتزم الشركات عند

  :املال البيانات اآلتيةرأس  سوق 
  

  . اسم الشركة وشكلها القانوين وغرضها-١

  .تاريخ العقد االبتدائي  -٢
ا سواء بالنسبة القيمة االمسية للسهم وعدد األسهم وأنواعها وخصائص كل منها واحلقوق امل  -٣ توزيع إىل تعلقة 

  . عند التصفيةأواألرباح 

  .املدة اليت يتعني على املؤسسني التقدم فيها بطلب الرتخيص بتأسيس الشركة  -٤

  . بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس، وما قدم للشركة يف مقابلها، ونصيبها املقرر يف األرباح-٥

  .املالرأس املال يبني كيفية االكتتاب يف باقي رأس من إذا كان االكتتاب العام عن جزء   -٦

  .تاريخ بدء االكتتاب واجلهة اليت سيتم االكتتاب بواسطتها، والتاريخ احملدد لقفل االكتتاب  -٧

  . تاريخ ورقم اعتماد اهليئة للنشرة-٨

  .مصاريف اإلصدارإىل ة املبلغ املطلوب دفعه عند االكتتاب حبيث ال يقل عن ربع القيمة االمسية باإلضاف  -٩

  .ينهموا أمساء مراقيب حسابات الشركة وعن-١٠
إىل  بيان تقرييب مفصل بعناصر مصروفات التأسيس اليت ينتظر أن تتحملها الشركة من بدء التفكري يف تأسيسها -١١

  .تاريخ صدور القرار بالتأسيس
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ا اليت يكون املؤسسون قد أبرموها خالل ا-١٢ خلمس سنوات السابقة على االكتتاب ويزمعون  بيان العقود ومضمو
الشركة بعد تأسيسها، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقدا فيتعني تضمني النشرة موجزا لتقرير إىل حتويلها 

  .مراقب احلسابات عن هذه املنشأة

  . تاريخ بداية السنة املالية وانتهائها-١٣

  .للشركة بيان عن طريق توزيع الربح الصايف -١٤

  . طريقة ختصيص األسهم إذا بلغت طلبات االكتتاب أكثر من املطروح لالكتتاب-١٥

  .املكتتبنيإىل  املدة واحلاالت اليت جيب فيها على اجلهة اليت تلقت االكتتاب رد املبالغ -١٦
  

 مكرر من قانون سوق ٢٠ة راق املالية فقد حظرت املادو األتداولًونظرا حلساسية الدور الذي تلعبه املعلومات يف جمال 
 نتائج أنشطتها أواملال على األشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن املراكز املالية للشركات املقيدة بالبورصة  رأس

ا التأثري على  م الشخصي قبل أووغريها من املعلومات اليت يكون من شأ ضاع هذه الشركات، والتعامل عليها حلسا
  .عنها للجمهور اإلفصاح أواإلعالن 

  
 أوعدم كفاية   على-ومتلك اهليئة العامة للرقابة املالية أن تعرتض خالل أسبوعني من تاريخ تقدمي نشرة االكتتاب إليها 

ا، وللهيئة أن تكلف املؤسسني باستكمال البيانات املشار إليها   تقدمي أية بيانات أو بتصحيحها أودقة البيانات الواردة 

  . مستندات إضافيةأوراق أو أولية  توضيحات تكميأو
 من ينوب عنهم قانونا، كما أواملؤسسني إىل راق و طلب استكمال البيانات وغري ذلك من األأوويتم توجيه االعرتاض 

  .ختطر اجلهة اليت جيري عن طريقها االكتتاب إذا تطلب األمر ذلك
  

ا بعد اعتمادها من اهليئة  متضمنا البيانات الرئيسية هلا يف صحيفتني يوميتني واسعيت ينشر موجز لنشرة االكتتاب وتعديال
 خالل عشرة أيام من تاريخ أواالنتشار إحدامها على األقل باللغة العربية قبل بدء االكتتاب خبمسة عشر يوما على األقل 

املعتمدة، وجيوز على أن تتضمن تلك البيانات أماكن احلصول على نشرة االكتتاب .اعتماد تعديل النشرة حسب األحوال
 من الالئحة التنفيذية ٥٠املادة ّنص ًاحلصول على نسخة معتمدة من النشرة من اهليئة بعد أداء الرسم املقرر وذلك وفقا ل

  .املال رأس لقانون سوق 
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بيانا اهليئة العامة للرقابة املالية إىل راقا مالية هلا يف اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها أووعلى كل شركة تطرح 
ماهلا فور حدوثها وتقارير نصف سنوية عن رأس  بالتعديالت اليت تطرأ على نظامها األساسي ونسب املسامهات يف 

تتضمن هذه التقارير قائميت املركز املايل ونتيجة  نشاطها ونتائج أعماهلا خالل الشهر التايل النتهاء تلك املدة، على أن
ما من مراق رأس ب احلسابات وذلك طبقا للنماذج املرفقة بالالئحة التنفيذية لقانون سوق النشاط مصدقا على ما ورد 

  .املال
  

ذه  ا وفقا لألحكام الواردة  ويتم إعداد التقارير عن نشاط الشركة ونتائج أعماهلا والقوائم املالية هلا ومراجعة حسابا
  . من الالئحة التنفيذية ٣نماذج املبينة بامللحق رقم الالئحة وطبقا ملعايري احملاسبة وقواعد املراجعة الدولية ووفقا لل

 من الالئحة التنفيذية خالل أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية ١٠١املادة ّنص ًكما تلتزم كل بورصة وفقا ل

  :معينة مبوافاة اهليئة بالبيانات اليت تطلبها والبيانات التالية تبعا لنوع الورقة املالية
  

  :األسهمإىل نسبة بال  -١

  .اسم الشركة والنظام القانوين اخلاضعة له  -

  .املال املصدر واملدفوعرأس  املال املرخص به ورأس قيمة   -

  .نوع االكتتاب وعدد املكتتبني  -

  . نوع األسهم والقيمة االمسية للسهم، والنسبة املسددة منها يف تاريخ تقدمي البيان-
د أسهمه، وتشمل رقم اإلصدار وتارخيه وقيمته والقيمة االمسية للسهم وعدد األسهم،  بيانات عن كل إصدار يتم قي-

  .قيمة اإلصدارإىل ونسبة األسهم حلاملها 

  .تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد  -

  . نوع اجلدول الذي جرى به القيد-

  :راق املالية األخرىوالسندات وصكوك التمويل واألإىل  بالنسبة -٢

  .راق املالية األخرىو األأو صكوك التمويل أوهة املصدرة للسندات اجل  -
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  .راق املاليةو غريمها من األأو صك التمويل أوقيمة السند   -

  .العائد وتاريخ استحقاقه  -

  .نوع االكتتاب  -

  . تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد-

  .نوع اجلدول الذي جرى به القيد  -

  .راقهأوار الذي قيدت  تاريخ ورقم اإلصد-

راق املالية املقيدة و األتداولوتلتزم كل بورصة بتقدمي التقارير الدورية التالية عن حركة 
  :اهليئةإىل ا 

  :تداول إخطار يومي عن حركة ال-١

لعملية، وإمجايل ة، ونوع اتداولراق املوراق املالية اليت جرى التعامل عليها، وسعر كل منها، وكمية األويتضمن بيانا لنوع األ

  .راق املالية غري املقيدةوبيان عن عدد العمليات اليت أجريت على األإىل مضافا . عدد العمليات يف اليوم

  :تداول إخطار نصف شهري وشهري عن حركة ال-٢

عر كما يتضمن آخر س. راق املالية من حيث الكمية والقيمة اإلمجالية وعدد العملياتو األتداوليتضمن بيانا حبجم 

  . من هذه الالئحة٩٧راق املالية اليت مت شطب سعر إقفاهلا وفقا للمادة وإقفال والقيمة االمسية لأل

  :تداولإخطار سنوي عن حركة ال  -٣

راق املالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارنا بالعام السابق، مع إبراز و األتداوليتضمن بيانا حبجم 
 موزعة على قطاعات األنشطة املختلفة وأهم الظواهر اليت حدثت خالل تداولن العام، وحركة الع تداولإمجاليات سوق ال

راق املالية ومقرتحات إدارة البورصة لعالج اآلثار وراق املالية، وحجم التعامل يف األوالعام ومدى تأثريها على سوق األ
راق املالية على قيد كل منها باجلدولني و األتداولثر السلبية لتلك الظواهر، كما جيب أن يتضمن هذا التقرير بيانات أل

  .راق املالية غري املقيدةو األتداولالرمسي وغري الرمسي وبيانا عن عمليات 
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 من الالئحة التنفيذية تنشر املعلومات عن ١٠٢املادة ّنص ًراق املالية فانه وفقا لو األتداولوبالنسبة لألسعار املتعلقة ب

  :ريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات اآلتية يوميا عن طتداولال

ا العمليات أثناء اجللسة  -١   .األسعار املتوالية اليت متت 

ا  -٢   .سعر اإلقفال لكل ورقة مالية مع اإلعالن عن أسعار عروض البيع والشراء وإن مل يتم التعامل 

  . أثناء جلسة اليوم عليهاتداولراق املالية اليت مت الونوع األ  -٣

  . عليها أثناء جلسة اليومتداولراق املالية اليت مت الو مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق لأل-٤
 تداولراق املالية اليت مت قيدها خالل الشهر وإمجايل حجم الووتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية، تتضمن بيانا باأل

اعات األنشطة املختلفة وقيمتها وعدد العمليات على املستوى اإلمجايل وعلى راق املقيدة موزعة على قطوالشهري لأل
مستوى النشاط، مقارنة بالشهر السابق واملؤشرات اإلحصائية اهلامة واملعلومات اليت ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف 

اوباأل   .راق املالية املقيدة 

   اجلهاز املركزي للمحاسبات -:خامس عشر 

ـدف أسـاسا اجلهاز ا حتقيق إىل ملركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق مبجلس الشعب، 
 رقم وعلى أموال األشـخاص العامة األخـرى وغـريها مـن األشخاص املنصوص عليها فـي القانون, الرقابة علـى أموال الدولة

 للمحاسبات املركزييباشر اجلهاز  ،  فـي هـذه الرقابةوتعاون جملس الشعب يف القيام مبهامـه, ١٩٨٨ لسنة ١٤٤

  :اختصاصاته بالنسبة للجهات اآلتية

  احلكم احملليالوحدات اليت يتألف منها اجلهاز اإلداري للدولة، ووحدات   -١

ألي منها يف اهليئات العامة واملؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته واملنشآت واجلمعيات التعاونية التابعة   -٢

ا طبقا للقوانني اخلاصة بكل منها   .األنشطة املختلفة بكافة مستويا

الشركات اليت ال تعترب من شركات القطاع العام واليت يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو  -٣

  .من رأمساهلا% ٢٥بنك من بنوك القطاع العام مبا ال يقل عن 

  .دات املهنية والعماليةالنقابات واالحتا -٤

  .األحزاب السياسية واملؤسسات الصحفية القومية والصحف احلزبية -٥
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  .قوانينها على خضوعها لرقابة اجلهازّنص اجلهات اليت ت -٦

القانون على اعتبار أمواهلا من األموال ّنص أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدىن للربح هلا أو ي -٧

  . للدولةاململوكة
تنفيذ اخلطة وتقومي األداء طبقا للنظم  على اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز موافاته بالبيانات واملؤشرات الالزمة ملتابعةو

 .والنماذج اليت يعدها اجلهاز
لكل مشروع استثماري  اجلهات اليت تقوم بتنفيذ مشروعات استشارية مبوافاة اجلهاز بصورة من دراسة اجلدوى وتلتزم

ا أثناء تنفيذ  .املشروع وكذلك بأية تعديالت تطرأ على هذه الدراسة وأسبا
  : عناآلتية للمحاسبات التقارير ويقدم اجلهاز املركزي

رؤساء إىل ويرسلها , مالحظاته التـي أسـفرت عـنها عمليات الرقابة املنصوص عليها يف الباب الثاين من هذا القانون -١

  .الوحدات اليت ختصها

مـن هذا ) ٣(مـن املادة ) ١(ائـج مراجعة احلسابات اخلتامية لتنفـيذ مـوازنات الوحدات احلسابية الـواردة فـي البند نت -٢

  .تلك الوحدات خالل شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامي أو ميزانيةإىل وزارة املالية وإىل القانون ويرسلها 

من هذا القانون ) ٣(من املادة ) ٢(حلسابات اخلتامـية للوحـدات الواردة يف البند نتائـج مراجعـة امليزانيات والقوائـم وا - ٣

  .تلك الوحدات واجلهات الرئاسية املعنيـة خالل شهرين مـن تاريخ تسلمه لكل منهاإىل وزارة املالية وإىل ويرسلها 
ا ومـا إذا كان وجيب أن تتضمن هذه التقارير على وجه اخلصوص املالحظات اليت أسفرت عنها املرا جعة ومـا اختذ بشأ

ومـا إذا كـانت امليزانيـة واحلسابات , اجلهاز قـد حصل على كل اإليضاحات والبيانات اليت رأى ضرورة احلصـول عليها

اية العام   .اخلتامية تعرب بوضوح عن حقيقة املركز املايل للوحدة وعن حقيقة فائضها أو عجزها يف 
ارير طريقة اجلرد والتقومي اليت اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سالمتها وموافقتها لإلجراءات كذلك جيب أن تتضمن التق

  .اليت اعتمدها اجلهاز واألصول املرعية

  .وأثر ذلك على نتائج احلسابات, كل تغيري يطرأ على أسس وطرق التقومي أو اجلردإىل كما ينبغي اإلشارة يف التقرير 

  .از علـى جمالس اإلدارة املختصة خالل شهر علـى األكثر من تاريخ إبالغهاوجيـب عـرض مالحظات اجله
ويقـع باطال كل قـرار تتخذه اجلمعيات العامة أو جمالس اإلدارة املشار إليها واملنعقدة للنظر يف إقرار امليزانيات واحلسابات 

  .هااخلتامية للوحدات سالفة الذكر ما مل يعرض ويناقش معها تقارير اجلهاز عن
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جملس الشعب يف موعد ال جياوز شهرين إىل ويرسل التقرير , مالحظاته على احلساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة -٤

  .هذه الوزارةإىل من تاريخ ورود احلساب اخلتامي كامال للجهاز مـن وزارة املالية، كما يرسل نسخة من التقرير 

كما يعد تقريرا , من هذا القانون) ٥(مـن املادة ) ثانيا(صوص عليها فـي البند متابعة تنفيذ اخلطة وتقويـم األداء املن - ٥

ال ويرسل هذه التقارير    .اجلهات املعنيةإىل جملس الشعب وإىل عن كل سنة مالية فـي هذا ا
 العامة لرقابته أو رئيس جملس الوزراء تقارير سنوية عـن النتائـجإىل جملس الشعب وإىل رئيس اجلمهورية وإىل ويقدم اجلهاز 

  .أيـة تقارير أخـرى يعدها

  .جملس الشعب أية تقارير يطلبها منهإىل كما يقدم اجلهاز 
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  القسم الرابع

  مفاهيم أساسية

 خيتلف ، واملصلحة العامة، والنظام العام، والسر، كاألمن القومي، املعلوماتتداولهناك بعض املفاهيم املرتبطة حبرية 
ا،ني على تعريفهاالقانونيني واحلقوقي ا غري مستقرة، وجيد هذا اخلالف مصدره يف طبيعة هذه املفاهيم ذا  ، حيث إ

ً وفقا لتطور القانون عرب ، كما ختتلف من زمان آلخر،ًختتلف من بلد آلخر وفقا لطبيعة النظام السياسي ومدى دميقراطيته
 ويف ضوء ما تركز عليه هذه ، يف ضوء اجلهود السابقةحناول  أن،ً ومن جانبا نرى أنه من األمهية مبكان،املراحل املختلفة

ائية هلذه املصطلحات،الدراسة من موضوعات  ، وإمنا مبناقشة معايري تعريفها، أن نساهم بالرأي ليس يف وضع تعريفات 
ً وأيضا املقصود باألمن ، السريةأو ، املقصود بالسر، ومها،وقد اخرتنا مفهومني رئيسيني من املفاهيم االستثنائية هلذا العرض

  .القومي 

  السر  -

ًعد سببا رئيسيا من أسباب رفض اإلفصاح عن املعلومات ُي  وحتدد سرية ، هو كون هذه املعلومات سرية،اتداوهل حظر أوً
ا  إال ما يتعلق باملعلومات اخلاصة باألفرا،ً السجل الذي حيتويها غالبا مبوجب قرار من اجلهات احلكوميةأواملعلومات  د فإ

 وبطبيعة احلال فان سرية املعلومات تعترب استثناء على القاعدة العامة اليت تقضى ،ًتكون سرية وفقا للحق يف اخلصوصية
   . وهناك اجتاهني رئيسيني يف الفقه القانوين فيما يتعلق حبدود السرية اليت تفرض على املعلومات،بإتاحتها
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 ل واالجتاه األ  

ًى السر مفهوما خاصاهذا االجتاه ال يضفي عل  بشرط ،ا مع اآلخرينتداوهل فاألصل بالنسبة له هو إتاحة املعلومات و،ً
 ويف حال تعارضت مصلحة ما مع ، أن القاعدة العامة هي اإلتاحة، كما مييل هذا االجتاه،احلصول عليها بطريقة مشروعة

ً فمثال ،ًهذا االجتاه عددا من األنظمة القانونية املختلفة ويتبىن ،القضاءإىل  فعلى املتضرر أن يلجأ ،اتداوهلنشر املعلومات و
م حفظها حبكم وظائفهم ٢٧٢تقصر املادة   أو من قانون العقوبات اهلولندي حظر نشر األسرار فقط على املنوط 

م حفظ السر بنشريعين  وهو ما ، ويسرى هذا احلظر بعد تركهم اخلدمة،مهنهم  أوه أن قيام شخص آخر من غري املنوط 
 والرقابة يف هذه ، املعلومة قد جاء بطريقة غري مشروعةأو إال إذا كان حصوله على هذا السر ،إذاعته ال يشكل جرمية
ً وهو تقريبا ذات ، على األفراد بشكل عام وسابقة على حافظي املعلومات السرية حبكم وظائفهم،احلالة هي رقابة الحقة

أسرار الدولة إذا كان   فهو ال حيظر حبسب األصل نشر أية معلومات مبا فيها،اإلجنليزياالجتاه الذي يتبناه النظام القانوين 
نظام (  ومتارس الدولة دورها يف حظر نشر موضوعات معينة عن طريق ما يسمى ،احلصول عليها قد مت بطريقة مشروعة

بعض املوضوعات املتعلقة باألسرار  تتناولال أوات املسلحة إىل وسائل اإلعالم بوهو أن تشري الق) مالحظات الدفاع 
  ٦٩ مبوجب خطاب ترسله إليها ،العسكرية

  االجتاه الثاين  

 من قانون ٧٨/٣املادة ّنص  وبالنسبة للتشريع الفرنسي ت،من التشريعات اليت متيل هلذا االجتاه التشريعني املصري والفرنسي
 وحيظر نشرها مبوجب ،كومة علنية من أسرار الدفاع القوميالعقوبات على أن تعترب املعلومات العسكرية اليت مل جتعلها احل

 وقد مشل كافة ،بشأن املعلومات العسكرية١٩٩٣ً وتطبيقا لذلك صدر مرسوم عام ، مرسوم من جملس الوزراءأوقانون 
ا دفع املشرع  مم، إال أن هذا االجتاه قد تعرض النتقادات شديدة،ًاملعلومات اليت تتعلق باجليش الفرنسي أيا كانت طبيعتها

 ٤ القانون الصادر يف  وذلك مبوجب، إذ أصبحت أسرار الدولة متاحة كقاعدة عامة،لوالعدول عنه وتبىن االجتاه األإىل 
 أن حرية نشر املعلومات واإلفصاح عنها ،ًومن مث تصبح القاعدة يف فرنسا أيضا كما يف اجنلرتا وهولندا .١٩٦٠يونيه 

ا من املعلومات احملظورة  وعلى املسئو،ا مكفولةتداوهلو   .ل حتمل تبعات ذلك أمام القضاء إذا ثبت أ
 أوعسكرية ( أما بالنسبة للنظام املصري فال زال حىت يومنا هذا يتبىن االجتاه الذي جيعل من سرية املعلومات احلكومية 

 املعلومات املتعلقة تداوللق ل على النحو املوضح يف هذه الدراسة يف اجلزء اخلاص باحلظر املط،قاعدة عامة) سياسية 
   وكذلك يف اجلزء اخلاص بالوثائق الرمسية والتارخيية ،بأنشطة اجلهات العسكرية واألمنية

                                                
. المرجع السابق – محمد عبد اللطیف عبد العال -  ٦٩ 
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ًاليت توجب أن يكون هناك نوعا حمددا من املعلومات سريا) الضرورة (  نرى أن املعيار جيب أن يكون هو ومن جانبنا ًً، 
 ومن مث فال جيوز أن تتضمن التشريعات إضفاء للسرية على ،ابعد احلدودإىل نطاق والضرورة بطبيعتها هي استثناء ضيق ال

 وإمنا جيب أن تصدر قرارات إدارية حتدد ما هو سرى من املعلومات خالل نطاق زمين يرتبط ،أي نوع من أنواع املعلومات
  .مبقتضيات حالة الضرورة واستمرارها 

   .األمن القومي -

 وبالنسبة ، بل يف أنظمة قانونية كثرية، املعلومات ليس يف مصر وحدهاتداولانع األساسية ليعد األمن القومي من املو
ً فلم حيدد تعريفا واضحا ملا،للتشريع املصري  احلصول أو اجلدير باحلماية عرب حظر نشر معلومات معينة ،هية األمن القوميً

 ١٠ من قانون االتصاالت رقم ١ وقد عرفت املادة ،ونعليها إذا تعارض ذلك مع مقتضيات احلماية اليت يكفلها له القان
 األمن القومي بأنه كل ما يتعلق بشئون رئاسة اجلمهورية والقوات املسلحة واإلنتاج احلريب ووزارة الداخلية ٢٠٠٣لسنة 

زة األمن القومي  كما عرفت أجه، واألجهزة التابعة هلذه اجلهات،واألمن العام وهيئة األمن القومي وهيئة الرقابة اإلدارية
ا رئاسة اجلمهورية ووزارة الداخلية وهيئة األمن القومي وهيئة الرقابة اإلدارية وهذا املفهوم الذي تبناه قانون االتصاالت  بأ

 وزارة الداخلية على سبيل أونه مل حيدد أنشطة حمددة لرئاسة اجلهورية إ إذ ،ملصطلح األمن القومي توسع يف نطاق التطبيق
ً بل جاء التعريف عاما شامال لكل ما هو متعلق بأنشطة هذه األجهزة ،كن إدراجها حتت هذا املفهوماملثال مي ً.  

وقد عرفت حمكمة القضاء اإلداري األمن القومي بأنه قدرة الدولة على محاية أراضيها وقيمها األساسية واجلوهرية من 
 ومحاية مواطنيها ،جنيب أراضى الدولة ضد العدوان األن تأمنيً انطالقا من أ، وخباصة العسكرية منها،التهديدات اخلارجية

م وقيمهمواضد حم م ومعتقدا م ومبمتلكا  هو دافع الوالء الذي مينحه الشعب للدولة بالعقد ،الت إيقاع الضرر 
  " االجتماعي املربم معه 

ذو شقني داخلي " من القومي بأنه السياسي لألُالبعد كما وضحت احملكمة األبعاد املتعددة لألمن القومي فعرفت 
 أما ،وتراجع القبلية والطائفيةة وبالسالم االجتماعي واملواطنة الداخلي بتماسك اجلبهة الداخلي ُالبعد ويتعلق ،وخارجي

 الوطنية باإلسرتاتيجيةاالقتصادي فيتعلق ُالبعد   و،اخلارجي فيتصل بتقدير أطماع الدول العظمى يف أراضى الدولة ُالبعد
 وتنمية التبادل ، وبناء قوة الردع الالزمة، أهدافها السياسية،ليت تعىن بتنمية واستخدام كافة موارد الدولة لتحقيقا

اتيجي العسكري بتحقيق مطالب الدفاع من خالل بناء قوة عسكرية قادرة على حتقيق التوازن االسرت ُالبعد و،"التجاري
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هو إقامة العادلة االجتماعية وتقريب الفوارق بني الطبقات وتطوير االجتماعي ُالبعد العسكري والردع الدفاعي و
   .٧٠اخلدمات

ًويبني مما تقدم أن قانون االتصاالت قد وضع تعريفا واسعا لألمن القومي  يف حني حددت حمكمة القضاء اإلداري ،ً
التوجه الذي تبنته حمكمة إىل  وحنن منيل ،ً ويف نطاق أضيق كثريا ويتصل مبجاالت حمددة،بشكل واضح ما هو املقصود به
 ومن مث ، املعلومات هو استثناء على األصلتداول باعتبار أن األمن القومي يف جمال حرية ،القضاء اإلداري يف هذا الصدد

 حىت ميكن الوقاية من اجلور على القاعدة العامة اليت تقضى بإتاحة املعلومات ،ًجيب أن يكون حمدودا ألقصى درجة ممكنة
   .م كأصل عا

  

                                                
 ٧٠  .٢٨/٥/٢٠١١ جلسة – ق ٦٥ لسنة ٢١٨٥٥ الدعوى رقم – حكم محكمة القضاء اإلداري -
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  القسم اخلامس 
  ٧١ تطبيقات قضائية

  
  . يناير ٢٥ قضية قطع االتصاالت واالنترنت يف أحداث ثورة -١

 ق أمام حمكمة القضاء اإلداري ٦٥ لسنة ٢١٨٥٥ أقام عدد من النشطاء احلقوقيني الدعوى رقم ٨/٣/٢٠١١بتاريخ 
لس األعلى للقوات املسلحة ورئيس  جملس الوزراء ووزير الداخلية ووزير االتصاالت ًبالقاهرة ضد كال من رئيس ا

وتكنولوجيا املعلومات ورئيس اجلمهورية السابق ووزير الداخلية السابق ورئيس الوزراء السابق ووزير االتصاالت السابق 
 وطلبوا مبوجب هذه الدعوى ، ورؤساء شركات موبينيل وفودافون واتصاالت،ورئيس اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت

  بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من املدعى عليهم بقطع خدمات -ً وفقا لتكييف احملكمة للطلبات –احلكم هلم 

 يناير ٢٨ًعن اهلواتف النقالة وخدمات االنرتنت اعتبارا من يوم اجلمعة املوافق  )  SMS( االتصاالت والرسائل القصرية 
 وكذلك احلكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السليب باالمتناع ،لك من آثار وملدة مخسة أيام كاملة وما يرتتب على ذ٢٠١١

املرخص هلا بقطع االتصاالت عن ) احملمول ( عن وضع الضوابط احملددة حلق جهة اإلدارة يف إلزام شركات اهلواتف النقالة 
ليت أصابتهم من جراء قطع خدمات  وإلزام املدعى عليهم بالتعويض عن األضرار املادية واألدبية ا،املواطنني املشرتكني

 على أن يتم ختصيص مبلغ التعويض ،عن اهلواتف النقالة وخدمات االنرتنت ) SMS( االتصاالت والرسائل القصرية 
ا املدعون بغرض تطوير التعليم والبحث – ليس ألنفسهم –املقضي به   وإمنا إلنشاء مؤسسة أهلية يقوم على إدار

  .املدعى عليهم املصروفات  صر وإلزامالعلمي والتكنولوجي يف م
ًوقد تدخل يف الدعوى احد املواطنني طالبا احلكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قطع خدمات االتصال والرسائل القصرية عن 

بق لزم رئيس اجلمهورية الساأو ، يناير وملدة مخسة أيام٢٨ًاهلواتف النقالة وخدمات االنرتنت اعتبارا من يوم اجلمعة املوافق 
ًخزانة الدولة تعويضا تقدره إىل ورئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق بأشخاصهم بأن يؤدوا من أمواهلم اخلاصة 

تمع من أضرار حلقت باالقتصاد القومي من جراء هذا القرار أصاباحملكمة عما    . ا

                                                
رة  لالطالع على المذكرات واألحكام والوثائق المتعلقة بھذه التطبیقات القضائیة، یرجى طلبھا من مؤسسة حریة الفكر والتعبیر أو زیا-٧١

   .موقعھا على االنترنت
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بإلغاء قرار قطع خدمات االتصاالت  أصدرت احملكمة حكمها بعدم قبول الطلب املتعلق ٢٠١١ / ٥ / ٢٨بتاريخ 
 وبعدم قبول طلب ، وملدة مخسة أيام٢٠١١ يناير ٢٨ًوالرسائل القصرية عن اهلواتف النقالة وخدمات االنرتنت اعتبارا من 

لة املدعني املتعلق بإلغاء القرار السليب باالمتناع عن وضع الضوابط احملددة حلق جهة اإلدارة يف إلزام شركات اهلواتف النقا
ًاملرخص هلا بقطع االتصاالت عن املواطنني املشرتكني ويف طلب التعويض بإلزام كال من حممد حسىن مبارك ) احملمول ( 

 وزير الداخلية األسبق بأن يؤدوا من راء األسبق وحبيب إبراهيم العاديلرئيس اجلمهورية السابق وامحد نظيف رئيس الوز
 مع احتفاظ اخلزانة العامة ، مليون جنيه٥٤٠ًة بالتضامن فيما بينهم مبلغا مقداره اخلزانة العامة للدولإىل ماهلم اخلاص 

ا احملكمة بنهاية السنة املالية القادمة  للدولة باحلق يف املطالبة بإعادة النظر يف التقدير وطلب زيادته خالل مدة حدد
   : اآلتيةاملبادئ وأسست احملكمة حكمها على ، ) ٢٠١٢ / ٢٠١١( للدولة 

 ًوصوال ملدى  أنه عن النصوص احلاكمة لفحص مدى مشروعية قرار قطع خدمات االتصاالت وخدمات االنرتنت
 من اإلعالن الدستوري ١١توافر ركن اخلطأ يف شأن املسئولية اإلدارية عن األضرار النامجة عن القرار فان املادة 

ساقط قد كفلت للمراسالت الربيدية والربقية  من الدستور ال٤٥ يناير املقابلة للمادة ٢٥الصادرة بعد ثورة 
ا ،واحملادثات التليفونية وغريها من وسائل االتصاالت حرمتها وسريتها  رقابتها أوعليها االطالع  أو وحظرت مصادر

 من اإلعالن الدستوري املقابلة ١٢ كما كفلت املادة ،ًإال بأمر قضائي مسبب وملدة حمددة ووفقا ألحكام القانون
 من الدستور الساقط حرية الرأي والتعبري وجعلت لكل إنسان حق التعبري عن رأيه والتواصل مع اآلخرين ٤٧ة للماد

 غري ذلك من وسائل التعبري ومنها خدمات االتصاالت وخدمات االنرتنت أو التصوير أو بالكتابة أوبنشره بالقول 
 من الدستور الساقط الرقابة على ٤٨ة للمادة  من اإلعالن ذاته املقابل١٣ وحظرت املادة ،يف حدود القانون

 بشأن تنظيم ١٩٩٦ لسنة ٩٦ من القانون ٩ كما حظرت املادة ،الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم
 . تعطيل حق املواطن يف اإلعالم واملعرفة أوالصحافة فرض قيود تعوق حرية تدفق املعلومات 

 حق املستخدم يف احلصول على خدمات االتصاالت املتمثلة يف توفري ٢٠٠٣ لسنة ١٠م قانون االتصاالت رقم ّنظ 
 أو اإلشارات أو استقبال الرموز أوً تشغيل االتصاالت أيا كانت الوسيلة املستعملة سواء كانت وسيلة إلرسال أو

ً األصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان االتصال سلكيا أم الأو الصور أو الكتابات أوالرسائل   ،ًسلكياً
 ومحاية ،عالنية املعلومات( وكفل املشرع جمموعة من القواعد اليت تقوم عليها خدمات االتصاالت على رأسها 

 .ومحاية حقوق املستخدمني  ، وتوفري اخلدمة الشاملة،املنافسة احلرة
 زام بتقدمي خدمات إن العالقة بني دور اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت ودور األمن القومي وأجهزته يف االلت

 املعرفة والتمتع باحلقوق تداولاالتصاالت وخدمات االنرتنت للمستخدمني واحلفاظ على حقوق االتصال و
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 فان الظروف واملالبسات اليت صدر ،واحلريات املتصلة بوسائل االتصال املختلفة ومراعاة متطلبات األمن القومي
جوانب فحص القرار من حيث املشروعية  حدأنت واليت تعد  وخدمات االنرتخالهلا قرار قطع خدمات االتصاالت

 وانتهاك احلقوق واحلريات ،واملالئمة فانه يبني أن البالد قد عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار املال العام
وشاع ... بني الطبقات  وبروز الفوارق الشاسعة، وغياب العدالة االجتماعية، وتزوير وتزييف احلياة النيابية،العامة

ايعالمالتضليل اإل  وكان رد فعل ، يناير٢٥القيام بثورة إىل  مما دفع الشعب املصري ، وتفريغ احلقائق من مضمو
السلطات على أحداث هذه الثورة هو قطع االتصاالت واالنرتنت عن البالد بقرار متعمد ومقصود مت الرتتيب 

ً كال من وزارات الداخلية واالتصاالت واإلعالم مبشاركة  حيث قامت، يناير٢٥واإلعداد له قبل بزوغ فجر ثورة 
بريل عام أء جتارب إحداها مت يف السادس من شركات احملمول الثالثة والشركات املقدمة خلدمات االنرتنت بإجرا

 تستهدف قطع االتصاالت عن مصر وكيفية حجب بعض ،٢٠١٠ واألخرى يف العاشر من أكتوبر عام ٢٠٠٨
 وكذلك حجب ، عدة حمافظاتأو حمافظة أو ملدينة ، وأسلوب منع الدخول على شبكة االنرتنت،نيةاملواقع االلكرتو

لكرتونية عقب املستخدمني والبصمات اإل إبطاء مواقع الكرتونية حمددة ووضع خطة لسرعة احلصول على بيانات أو
ا  ومنع خدمة التليفون احملمول لل،شهرأامها خالل فرتة ال تقل عن ثالثة استخد  أوشركات الثالث عن منطقة بذا

دة من خارج راالدولية الو )  BULK SMS(  وغلق خدمة الرسائل القصرية ، عن مصر كلهاأو حمافظة أومدينة 
 .يف مصر   الرسائلتداولالبالد ومنع 

  وان ،قومي اخلارجي لألمن الأوالسياسي الداخلي ُالبعد  قرار قطع االتصاالت وخدمات االنرتنت مل يتغيا حتقيق 
ديد خالل ثورة   بل كان شباب الثورة يطالبون فقط بتحقيق التقدم والعدالة ، يناير٢٥األمن القومي مل يكن حمل 

ًومن مث فان هذا القرار قد صدر مشوبا بعيوب خمالفة الدستور والقانون مفتقدا للسبب القانوين املشروع .االجتماعية  ً
بري وحرية الصحافة واحلق يف املوجة والطيف الرتددي واحلق يف اخلصوصية واحلق ً معتديا على حرية التع،الذي يقيمه

 وبالتايل يتوفر ركن اخلطأ بوصفه أحد أركان املسئولية اإلدارية لالزمة ، املعلومات وتدفقهاتداوليف املعرفة وحرية 
 .للحكم بالتعويض 

  



                    

90  

   .أمحد حسن بسيوين Face book  مستخدم قضية -٢
 التواصل  بإنشاء جمموعة على موقعحد األفراد ويدعى أمحد حسن بسيوين هذه القضية يف قيام أتتلخص وقائع

 عمل من خالله على تقدمي ،باسم إدارة التجنيد والتعبئة جبمهورية مصر العربية)  Face book (االجتماعي الشهري 
 وشروط ،ئلة الشباب املتعلقة مبواعيد التقدم للتجنيد والرد على أس،املعلومات املتعلقة بالتجنيد يف القوات املسلحة املصرية

 وغريها من املعلومات ذات ،إدارة التجنيد يف املوعد احملددإىل  واآلثار املرتتبة عن التقدم ،اإلعفاء من اخلدمة العسكرية
ذه األمور ايف إدارة التجنيد والتعبئة وعلى ًنه كان جمندا أ وذلك حبكم ،الصلة   .طالع 

 يقدم مبوجبه ما لديه من ، كنموذج للشباب الذي يقوم بعمل تطوعي،بل إحدى اإلذاعات املصريةِمن ق ضافتهومتت است
 وإحالته للنيابة ،بل املخابرات العسكريةِ وبعد هذه االستضافة مت استدعاءه من ق،معلومات لتكون متاحة للجميع

مته بأنه يف غضون عامي  أخبار ومعلومات وهي  من أسرار الدفاع عن البالد ً أذاع سرا٢٠٠٩/٢٠١٠العسكرية اليت ا
 وذلك بأن أنشأ موقع باسم إدارة التجنيد والتعبئة جبمهورية مصر العربية وقام بالرد على ،متعلقة بالقوات املسلحة

 إذاعته وأ ومل يكن قد صدر إذن كتايب من القيادة العامة للقوات املسلحة بنشره ،االستفسارات التجنيدية لشباب التجنيد

 " على أنّنص  من قانون العقوبات اليت ت٢/أ   80 وقد طلبت النيابة عقابه مبوجب نصوص املواد،ومل خيول له بذلك
 ٥٠٠ جتاوز جنيه وال ١٠٠يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن 

  :جنيه
  
 إفشاءه لدولة أوعلى سر من أسرار الدفاع عن البالد ومل يقصد تسليمه كل من حصل بأية وسيلة غري مشروعة  )١(

  . ألحد ممن يعملون ملصلحتهاأوأجنبية 

  .كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البالد )٢(
 أو استعمل أية وسيلة من وسائل الرتاسل بقصد احلصول على سر من أسرار الدفاع عن البالد أوكل من نظم  )٣(

  . إذاعتهأوتسليمه 
  

 .وتكون العقوبة السجن إذا وقعت اجلرمية يف زمن احلرب
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  :يعترب سرا من أسرار الدفاع " على أنّنص  من قانون العقوبات اليت ت٣ /٨٥واملادة 
شخاص الذين يعلمها إال األ  املعلومات احلـربية والسياسية والدبلوماسية واالقتصادية والصناعية اليت حبكـم طبيعتها ال )١(

  .هلم صفة يف ذلك وجيب مراعاة ملصلحة الدفاع عن البالد أن تبقى سرا على من عدا هؤالء األشخاص
 األشياء واملكاتبات واحملررات والوثائق والرسوم واخلرائط والتصميمات والصور وغريها من األشياء اليت جيب ملصلحة )٢(

م ا إال من يناط   استعماهلا واليت جيب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن أو حفظها الدفاع عن البالد أال يعلم 

  .إفشاء معلومات مما أشري إليه يف الفقرة السابقةإىل تؤدي 
ا وعتادها ومتوينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له )٣( ا وحتركا  األخبار واملعلومات املتعلقة بالقوات املسلحة وتشكيال

  . إذاعتهأوواالسرتاتيجية ومل يكن قد صدر إذن كتايب من القيادة العامة للقوات املسلحة بنشره مساس بالشئون العسكرية 
 حتقيقها أو األخبار واملعلومات املتعلقة بالتدابري واإلجراءات اليت تتخذ لكشف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الباب )٤(

ا حماكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة اليت تتولـى أو   .احملاكمة أن تأذن بإذاعـة ما تراه من جمريا
 أشهر ٦ً اليت أصدرت ضده حكما مبعاقبته باحلبس ملدة ،احملكمة العسكريةإىل ومبوجب النصوص السابقة متت إحالته 

  .وتغرميه مخسمائة جنيه مصري 
ة على تنمية وعى الشباب فيما يتعلق وكان دفاع املتهم قد دفع بأن كل ما قام به املتهم أنه أراد أن يعمل بطريقة اجيابي

 ، ومىت يعترب املطلوب للتجنيد متخلف عن املوعد احملدد له،باملعلومات اخلاصة بأسباب اإلعفاء من اخلدمة العسكرية
ًواألمراض اليت تكون سببا لإلعفاء وغريها من املناقشات ذات الصلة ،واآلثار املرتتبة على التخلف عن مواعيد التجنيد

إدارة التجنيد والتعبئة من أجل اختاذ إجراءات إىل  يعلمه أغلب الشباب املصري الذي مر بتجربة الذهاب بكل ما
ذه املعلومات ال ميت للحقيقة بصلة،التجنيد  إذ أن هذه املعلومات مجيعها منشورة على ، وإلصاق صفة السر الدفاعي 

 ومن مث فان أي شخص ميكنه نشر هذه ً، ال تعترب سراوبالتايل فهي) احلكومي(ئة العامة لالستعالمات موقع اهلي
 ولو كانت املؤسسة العسكرية تعترب مثل هذه املعلومات من أسرار ،ا مع اآلخرينتداوهلعليها واالطالع  و،املعلومات

 تصدر الدفاع ملا مسحت بنشرها على مثل هذا املوقع واسع االنتشار والذي يعترب أحد أهم املصادر لنشر املعلومات اليت

  . عن اجلهات احلكومية
ًنه ال يوجد مثة فعل فيما هو منسوب للمتهم ميكن اعتباره جرمية وفقا ملعايري التجرمي والعقاب الواردة يف القانون إمن مث ف

 أتاه  إذ أن ما،ًووفقا ملا استقر عليه الفقه اجلنائي يف هذا الصدد) العقوبات واإلجراءات اجلنائية ( اجلنائي املصري بشقيه 
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 التواصل االجتماعي  معلومات على موقعتداولن قيامه بنشر وإ وبالتايل ف،املتهم ال ينطوي على أية صفة غري مشروعة

 ومىت يعترب املطلوب ،املتعلقة بأسباب اإلعفاء من التجنيدو  حول بعض األمور العامة متاماFace bookالشهري 
 ومن مث ينتفي الركن الشرعي الالزم ، ال يشكل جرمية ميكن معاقبته عليها،كًللتجنيد متخلفا عنه واآلثار املرتتبة على ذل

  . ًتوافره يف الفعل لكي ميكن أخذه مبأخذ اإلمث اجلنائي املعاقب عليه قانونا
كتايب بإذن  إذاعته إال أوًإال أن احملكمة العسكرية اعتربت أن ما قام املتهم بنشره يعترب سرا من أسرار الدفاع ال جيوز نشره 

 والعربة بوجود ،ن هذه املعلومات تظل حمتفظة بصفة السريةإ فً، إذاعته سابقاأون كان قد مت نشره إمن وزير الدفاع حىت و
  .ً وفقا ملا هو مستقر عليه يف أحكام القضاء العسكري ،إذن كتايب للناشر من عدمه

  . قضية حق املستهلكني يف املعرفة - ٣

 وطلبوا مبوجبها احلكم هلم بوقف تنفيذ وإلغاء ، قضائية أمام حمكمة القضاء اإلداريقام بعض األشخاص بإقامة دعوى
قرار وزير التجارة والصناعة السليب باالمتناع عن إصدار قرار بتنظيم حق املستهلك يف احلصول على املعرفة املتعلقة حبماية 

  .حقوقه ومصاحله املشروعة 
 وقد أسست حكمها على ،بوقف تنفيذ وإلغاء القرار املطعون فيه  أصدرت احملكمة حكمها ١٦/٥/٢٠٠٩بتاريخ 
   : اآلتيةاملبادئ

حرية ممارسة حرية ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة " على أن ّنصت إن املادة الثانية من قانون محاية املستهلك  -
ل حبقوق املستهلك  ممارسة أي نشاط يكون من شأنه اإلخالأوللجميع، وحيظر على أي شخص إبرام أي اتفاق 

  :األساسية وخاصة

  . احلق يف الصحة والسالمة عند استعماله العادي للمنتجات-أ

  . تقدم إليهأو يستخدمها أو احلق يف احلصول على املعلومات والبيانات الصحيحة عن املنتجات اليت يشرتيها -ب 

  .بقة للمواصفات احلق يف االختيار احلر ملنتجات تتوافر فيها شروط اجلودة املطا-جـ 

  . احلق يف الكرامة الشخصية واحرتام القيم الدينية والعادات والتقاليد-د 

  . احلق يف احلصول على املعرفة املتعلقة حبماية حقوقه ومصاحله املشروعة-هـ 

الس واللجان املتصل عملها حبماية املستهلك-و    . احلق يف املشاركة يف املؤسسات وا
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ا أو القضائية عن كل ما من شأنه اإلخالل حبقوقه عاوىالد احلق يف رفع -ز   تقييدها، وذلك بإجراءات أو اإلضرار 

  .سريعة وميسرة وبدون تكلفة
 تلقي أو استخدام املنتجات أو احلق يف اقتضاء تعويض عادل عن األضرار اليت تلحق به وبأمواله من جراء شراء -ح 

  .اخلدمات

  .ن اإلخالل مبا تقضي به املعاهدات واالتفاقيات الدولية النافذة يف مصروذلك وفق أحكام هذا القانون ودو
 ،ً عند ثبوت خمالفة أليا من أحكامه،٢٠٠٦ لسنة ٦٧ من القانون رقم ١٩املادة ّنص ًن جهاز محاية املستهلك وفقا لإ -

  لس إدارته  خالل فرتة زمنية حيددها جمأوًضاعه وإزالة املخالفة فورا أوأن يلزم املخالف بتعديل 
 ٦٧ من القانون رقم ٢ن املستفاد من النصوص السابقة أن احلقوق األساسية للمستهلك املنصوص عليها يف املادة إ -

 ، هي يف حقيقتها جانب من حقوق اإلنسان األساسية، ومنها احلق يف احلصول على املعلومات واملعرفة،٢٠٠٦لسنة 
 ومن مث ،ًجاء اعتمادا على التفويض التشريعي املقرر لوزير الصناعة والتجارةوان ترك املشرع هلذا احلق دون تنظيم إمنا 

ًيصبح واجبا على األخري النهوض لتنظيم احلق يف احلصول على املعلومات واملعرفة املتعلقة حبماية حقوق املستهلك 
 .بإصدار القرار التنظيمي املنظم هلذا احلق 

ًيس حقا ترفيا مقصودا منحه للمستهلك حملض املعرفةن احلق يف املعرفة املقرر ملستهلك لإ - ً ً دون تبىن موقفا اجيابيا يعرب ،ً ً
ً ارتباطا وثيقا حبق آخر هو احلق يف ،وإمنا يرتبط احلق يف املعرفة،عن الغاية من تقرير احلق  ، املعلومات وتدفقهاتداولً

 .سع هو احلق يف التنمية أووكليهما يرتبط حبق 
هلك من احلصول على البيانات واملعلومات ال ميكن تطبيق أحكام قانون محاية املستهلك على وجهه  بدون متكني املست-

ا اإلخالل حبقوق املستهلك أو فما قرره القانون من احلظر على شخص من إبرام أي اتفاق ،الصحيح  ممارسة من شأ
 ، ومنه حقه يف املعرفة،ي للمستهلكهية وحدود احلق األساس إن مل تتحدد ما،ً سيكون نصا بال جدوى،األساسية

 ، للكيانات املتعاملة مع املستهلك، والتدفقات النقدية،على البيانات املالية السنوية وقوائم الدخلاالطالع بتمكينه من 
  .وذلك بالوسائل الكفيلة بتحقيق املعرفة يف نطاق مبدأ اإلفصاح والشفافية 

   )  BULK SMS(  قضية الرسائل امعة -٤

ً أعلن اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن إصداره قرارا ٢٠١٠ أكتوبر يف
معة  ويلزم ،)ترخيص ( باحلصول على  ( BULK SMS )ًإداريا يلزم الشركات اليت تقدم خدمة رسائل احملمول ا
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ً وقد تضمن كال من الرتخيص واإلجازة بعض ،)إجازة ( باحلصول على الشركات اليت تقدم خدمة رسائل احملمول الفردية 
البنود اليت تلزم هذه الشركات بعدم تقدمي اخلدمة للمستخدمني إال بعد احلصول على موافقة من اجلهات احلكومية 

م  وكذلك االحتفاظ ببيانات املستخدمني ،)حمتوى الرسائل ( املختصة مبا فيها جهات األمن القومي على  وتعامال
 األجهزة األمنية عند أو ، من يفوضه يف ذلكأواجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت إىل  وتقدميها ،وحمتوى الرسائل ملدة عام

مواقع هذه الشركات ملراقبة إىل ً وأيضا السماح للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت و اجلهات األمنية بالدخول ،طلبها

  . عملها
 ق أمام حمكمة ٦٥ لسنة ١٤٣٠أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبري الدعوى قضائية رقم  ١٣/١٠/٢٠١٠بتاريخ 

 وطلبت وقف تنفيذ وإلغاء قرار اجلهاز القومي ،القضاء اإلداري ضد اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت ووزارة االتصاالت
معة بعدم تقدمي اخلدمة للمستخدمني لتنظيم االتصاالت الذي يلزم الشركات الوسيطة اليت تقدم خدمة رسائل احملمول  ا

 مبا يتضمنه ذلك من إلغاء كافة أشكال الرقابة على حمتوى رسائل ،)حمتوى الرسائل ( إال بعد احلصول على موافقة على 

معة   . احملمول ا
ا إحدى، جلساتت الدعوى لعدد أربعتداول  منظمات  وقد قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبري للمحكمة ما يثبت كو

حقوق اإلنسان املصرية اليت تعمل على الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف جماالت احلرية األكادميية وحرية 
 تضمنت الكشف عن خمالفة قرار اجلهاز ، كما قدمت ثالث مذكرات قانونية بدفاعها،الفكر واإلبداع واحلق يف املعرفة

معة وإلزام املستخدمني ومقدمي اخلدمة باحلصول على القومي لتنظيم االتصاالت بفرض قيود عل ى رسائل احملمول ا
 من ١٩ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة ١٩املادة ّنص موافقة على حمتوى الرسائل من اجلهات احلكومية ل

 وقرار اجلمعية ، واالجتماعية من العهد الدويل للحقوق االقتصادية١٣العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية واملادة 
  حلقوقيفريق من امليثاق األ٩ واملادة ، املعلوماتتداول يف شأن حرية ١٩٤٦ لسنة ٥٩/١العامة لألمم املتحدة رقم 

  .  وكذلك خمالفة هذا القرار لنصوص الدستور املصري اليت تكفل حرية الرأي والتعبري،اإلنسان والشعوب
دات والوثائق تضمنت الصيغة التنفيذية للقرار واليت تشمل ن االتصاالت عدد من املستقدم دفاع اجلهاز القومي لتنظيم

  : ثالث وثائق رئيسية هي

معة-١   .  القرار التنفيذي لشركات احملمول فيما يتعلق خبدمة رسائل احملمول ا

  .  اإلجازة اليت متنح للشركات اليت تقدم خدمة الرسائل الفردية-٢
معةالرتخيص الذي مي  -٣   نح للشركات اليت تقدم خدمة الرسائل ا
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 وأن غاية هذا ،كما قدم دفاع اجلهاز القومي مذكرة قانونية واحدة بدفاعه شرح فيها أسباب إصدار اجلهاز هلذا القرار
  . القرار هو تنظيم هذه اخلدمة وليس تقييدها

   . ٢٧/١١/٢٠١٠ قررت احلكم فيها جبلسة ،ت الدعوى أمام احملكمةتداولوبعد أن 
حكمت احملكمة بوقف تنفيذ قرار اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت فيما تضمنه من إخضاع خدمة الرسائل النصية 

معة للرقابة املسبقة  لنشاطها املتعلق بتقدمي تلك اخلدمة على   الالحقة بتعليق مباشرة الشركات املرخص هلاأوالقصرية ا
حمل الرتخيص من أية ) رقابة حمتوى الرسائل (  تقدمي اخلدمة تقوم على وجوب احلصول على موافقات مسبقة قبل

 من القرار التنفيذي ١٠البند (  ويشمل ذلك وقف تنفيذ النصوص غري املشروعة الواردة بالقرار املطعون فيه يف ،جهات
للمفوضني من قبل اجلهات  أوحيق للجهاز " على أن ّنص الذي ي) لشركات احملمول فيما يتعلق خبدمة الرسائل القصرية 

مواقع ومنشات الشركة بغرض مراقبة كيفية توصيل الشركات املرخص هلا بتقدمي خدمة الرسائل القصرية إىل األمنية الدخول 
ً وله أن يضع اخلطوات التنفيذية والقرارات املناسبة لذلك طبقا لنصوص هذا الرتخيص وقانون ،بشبكات احملمول
 من اإلجازة بتقدمي ٢والبند ( ، " قرارات سيادية أخرى أو تعليمات أو وأية قواعد ٢٠٠٣ لسنة ١٠االتصاالت رقم 

 يقصد به الشركات اجلائز هلا تقدمي اخلدمة -يلتزم الطرف الثاين " على أن ّنص الذي ي) خدمات الرسائل النصية املفردة 
انونية واإلدارية الالزمة واليت ختتص هذه اجلهات  باحلصول من اجلهات الرمسية األخرى املختصة على مجيع املوافقات الق-

ا مبا يف ذلك املوافقات الصادرة من أجهزة األمن القومي ،بإصدارها ً وذلك ملباشرة نشاطه طبقا للقوانني واللوائح املعمول 
األخرى املختصة كما يلتزم باحلصول على مجيع املوافقات الالزمة على حمتوى الرسائل حمل اإلجازة من اجلهات الرمسية 

يلتزم " على أن ّنص  من إجازة الرسائل املفردة الذي ي٥واليت ختتص هذه اجلهات بإصدارها قبل تقدمي اخلدمة والبند رقم 
على كافة املعلومات والبيانات   بإعداد قاعدة بيانات حتتوى- يقصد به الشركات اجلائز هلا تقدمي اخلدمة-الطرف الثاين 

ااخلاصة بتعامالته اخل املادة (  و ،"اصة باخلدمات حمل هذه اإلجازة مبا يف ذلك حمتويات مجيع الرسائل املرسلة وتوقيتا
معة ٩-٣ و ٧-٣البندين / الثالثة  على ّنص واليت ت)  من الرتخيص الصادر للشركات اليت تقدم خدمة رسائل احملمول ا

وى على كافة املعلومات والبيانات اخلاصة بتعامالته وتعامالت بيانات حتت  يلتزم املرخص له بإعداد قاعدة٧-٣البند " أن 
ا حمل هذا الرتخيص مبا يف ذلك حمتويات مجيع الرسائل املرسلة  العمالء املتعاقدين معه اخلاصة باخلدمات املرخص 

ا و البند  ة على حمتوى الرسائل حمل  يلتزم املرخص له باحلصول على مجيع املوافقات القانونية واإلدارية الالزم٩-٣وتوقيتا
املادة احلادية ( و " الرتخيص من اجلهات الرمسية األخرى املختصة واليت ختتص هذه اجلهات بإصدارها قبل تقدمي اخلدمة 

معة ٣-١١البند / عشر   للمفوضني من أوحيق للمرخص " على أن ّنص اليت ت)  من الرتخيص بتقدمي خدمة الرسائل ا
 وله ،مواقع ومنشات املرخص له بغرض مراقبة أداء املرخص له لتنفيذ هذا الرتخيصإىل خيص الدخول قبله خالل فرتة الرت

 لسنة ١٠ًأن يضع اخلطوات التنفيذية والقرارات املناسبة لذلك طبقا لنصوص هذا الرتخيص وقانون االتصاالت رقم 
 من الرتخيص الصادر ١-١٨البند / منة عشر املادة الثا( و ." قرارات سيادية أخرىأو تعليمات أو وأية قواعد ٢٠٠٣

معة ال يرتتب على هذا الرتخيص إعفاء املرخص له من " على أن ّنص واليت ت) للشركات اليت تقدم خدمة الرسائل ا
احلصول من اجلهات الرمسية األخرى املختصة على مجيع املوافقات القانونية واإلدارية الالزمة واليت ختتص هذه اجلهات 
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ا مبا يف ذلك املوافقات الصادرة من أجهزة األمن ،ارهابإصد ً وذلك ملباشرة نشاطه طبقا للقوانني واللوائح املعمول 
  .القومي 

  . قضية إدالء موظف عمومي مبعلومات عن وقائع فساد داخل هيئة النقل العام -٥

يئة النقل العام أنه خالل عيالسائق علإىل نسبت النيابة اإلدارية  ً سلك مسلكا ال يتفق ٢٠١٠ / ٢٠٠٩امي  فتوح 
دون ) الوفد واملصري اليوم ( واالحرتام الواجب وأفضى بتصرحيات ومعلومات تتعلق بأعمال وظيفته عن طريق الصحف 

اليوم   أعمال وظيفته جبريديت املصري بأن أدىل بتصرحيات وبيانات عن،التصريح له بذلك كتابة من الرئيس املختص
 وتضمنت تلك التصرحيات إساءات لقيادات اهليئة وذلك باملخالفة ألحكام ٧٠٣٣ ،١٩١٧ رقمي والوفد بالعددين

  احملكمة التأديبية إىل  ومن مث إحالته ، ومت قيد هذه الواقعة خمالفة إدارية ضده،القانون
   على لسان السائق يت التصريح اآل١٢/٩/٢٠٠٩ بتاريخ ١٩١٧ ورد يف صحيفة املصري اليوم العدد 

م اختذوا عددا من اخلطوات من أجل يوكشف عل  " ً فتوح املنسق العام إلضراب عمال وسائقي هيئة النقل العام أ
 وبأي قرار ،أن عمال النقل العام ال يعرتفون بالنقابة احلالية لعمال هيئة النقل العامإىل ً مشريا ،إنشاء نقابة مستقلة

  . سيصدر عنها حىت ولو كان يف صاحلهم
ًددا كبريا من العمال يعانون من حتريروقال إن ع مسئولني كبار باهليئة يقومون باختالس  حماضر وقضايا كيدية هلم من قبل ً

ً مطالبا بضرورة صرف بدل للعدوى ورفع بدل الوجبة الغذائية املقدمة ،ويلفقون قضايا ومهية للعمالالية كبرية مبالغ م
 وشدد على أمهية إلغاء حافز ،ًما تراه احلكومة عادال يف ظل ارتفاع األسعار أوً جنيها ٦٥إىل ً جنيها ٤٠لعمال اهليئة من 

وقوع إىل  وهو ما أدى خالل السنوات الثالث األخرية ،حتقيق أعلى حصيلة التمييز الذي يتصارع عليه السائقني يف حال
  "  جنيهات يف النهاية٤حوادث تصادم بني أتوبيسات اهليئة من أجل احلصول على 

ام النيابة اإلدارية هلذا العامل لواستند يئة النقل العام الصادرة بقرار ٧ و ٨١/١ املادةّنص  ا  من الئحة شئون العاملني 
 حيظر على العامل  "على أن ّنص اليت ت ١٩٨٨ لسنة ١٩رقم رئيس جملس إدارة اهليئة 

ا  خمالفة القواعد واألحكام املنصوص عليها يف القوانني واللوائح املعمو-١  .ل 
 غري ذلك من طرق النشر إال إذا كان أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو أن يفضى بأي تصريح -٧

  .مصرحا له بذلك من الرئيس املختص 
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  ... املعلومات تداول حرية يفاحلق 

ودميقراطية التمكني ..... اخلط الفاصل بني دميقراطية التمثيل واالنتخاب 
  واملشاركة

  )ربة اهلندية منوذجاالتج(

  

  "على النمو مع الديكتاتورية.. التنمية مع الدميقراطية يف أفضل البطء إنين"

  
  جواهر الل رو

  ،اهلندأحد زعماء حركة االستقالل يف 

  د االستقاللل رئيس وزراء للهند بعأو و

رو واضحة وحامسة منذ البداية لكيفية بناء اهلند  فقد حرص منذ البداية على التأكيد على أمهية األخذ ،جاءت رؤية 
 وهلذا فقد كان إميانه حبرية الصحافة كبريا حيث اعتربها دعامة ، كنظام وفلسفة للحياة السياسية اهلنديةالدميقراطيبالنهج 

اطية وكان من رأيه أن وجود صحافة حرة متاما مع كل ما تتضمنه من أخطار نتيجة لالستخدام أساسية للعملية الدميقر
 احلياة السياسية حيث يف ويتصل بذلك إميانه أيضا بدور األحزاب ، منظمةأواخلاطئ هلا أفضل من وجود صحافة مراقبة 

تمع وتتدفق األفكار  حرية وتتصادم فيما بينها مبا يساعد على معرفة  يفكان يعتقد أنه عن طريق األحزاب تربز مشاكل ا
لس الثالث للربملان ،احلقيقة  الدفاع يفأمهية دورها  إىل إشارة يف اهلندي كما كان يقول أن احملكمة العليا باهلند أشبه با

ا اليتعن احلريات واحلقوق العامة واألساسية وقد أثبتت الظروف الداخلية، اإلقليمية والدولية  اهلند منذ استقالهلا  شهد
 ضد تفتيت الدولة وتقسيمها، واحلامي الواقيوحىت اآلن عمق هذه النظرة حيث كانت الدميقراطية وال تزال مبثابة السياج 

يار وتفكك االحتاد يفآلت إليه العديد من بلدان العامل الثالث الذي  احليلولة دون تعرضها لنفس املصري وبالتايل  أعقاب ا
  .٧٢انتهاء احلرب الباردة ومن ناحية أخرى ويتيالسوفي

                                                
  .لمجلة السیاسة الدولیة، عبد الرحمن عبد العا" التجربة الھندیة في نصف قرن"مقال   -٧٢
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 للفصل الكامل بني السلطات واستقالهلا  من أهم الركائز والسعيفكانت حرية الصحافة والتعبري وحريات احلياة احلزبية 
توى  تعترب اآلن من أعرق الدميقراطيات وأكثرها احرتاما على املسواليت اهلند يفاعتمدت عليها التجربة الدميقراطية اليت 

   .الدويل
  وفق ما– العامل يف الوثيقة األطول – ٧٣اهلندي كفلها الدستور اليت املعلومات تداولوفيما خيص حرية الصحافة والتعبري و

داخلة  املعلومات اليت متتلكها اهليئات العامة،إىل ، أن النفاذ ١٩٨٢٧٤ عام يفجاء من تفسري وشرح حكم احملكمة العليا 
استثناء مربر فقط، وفق "وأن السرية   من الدستور،١٩ية الكالم والتعبري، اليت حتميها املادة يف الضمانة العامة حلر

وعلى الرغم من هذا القرار الواضح، وانعكس ذلك املبدأ على حرية "  تفرتض ذلكاليتاملتطلبات الصارمة للمصلحة العامة 
الت  حي١٩٧٧إىل  ١٩٧٥الصحافة بشكل كبري باستثناء فرتة الطوارئ من  املنشورة بثالث ث بلغ عدد الصحف وا

ولكن مل ينعكس ذلك بشكل أكثر وضوحا فيما . ٧٥ م١٩٩٣ ألف صحيفة وجملة عام ٣٥٥٩٥حنو  وتسعني لغة وهلجة
  . م ٢٠٠٥ املعلومات ومل يتم استصدار قانون خاص بذلك حىت عام تداوليتعلق حبق حرية 

   اهلند ؟؟يف قوى سياسي دميقراطيعلومات على الرغم من وجود سياق  املتداول يففلماذا تأخر تطبيق وتعزيز احلق 
 جمال التنمية السياسية بشكل عام من حيث النزاهة يف تقدما هائال االستقاللأحرزت اهلند على مدى عقود ما بعد 

ا املختلفةتداولاالنتخابية واحلريات احلزبية ومعدالت   يفيكن على نفس الوترية  إال أن ذلك التقدم مل ، السلطة بني أحزا
إىل ويرتفع معدل السكان حتت خط الفقر % ٤٨إىل جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية حيث يرتفع معدل األمية 

 واالهتمام ، للهند كانت للتنمية السياسية وتعزيز الدميقراطيةالسياسيلوية الربنامج أوونستطيع أن نفسر ذلك بأن ،% ٤٠
 لتحقيق التنمية االقتصادية اجلوهريعد العنصر ُيالذي  التوزيع وإلعادةأكرب عن سياسات موازية ل  بشكاالقتصاديبالنمو 

  .واالجتماعية 
رو عن االشرتاكية فبالرغم من تأثره بالتجارب السوفييفويظهر ذلك   بداية حياته إال أنه كان يفتية للتخطيط ي مفهوم 

تمع يفر َدُيرى أن شخصية الفرد     : خباصيتني ومهااالشرتاكي ولذا فقد اتسمت رؤيته للنموذج ،وعيالشي ا
ال يف التدرجيي التأكيد على التغيري -١  ، وأن يتم ذلك من خالل الدميقراطية، حىت وإن كان تنفيذه سوف االقتصادي ا

 أولنتائج النهائية يستغرق وقتا أطول، فقد كان يعتقد أن ذلك سيكون أجنح بكثري على املدى الطويل سواء من حيث ا
  .من حيث الوقت 

                                                
73 -  http://www.rtiindia.org 

  ."طوبي ماندل"حریة المعلومات، مسح قانوني مقارن  -٧٤
 من عبد العالمجلة السیاسة الدولیة، عبد الرح" التجربة الھندیة في نصف قرن"مقال  -٧٥
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رو أن أساس االشرتاكية هو القومي على مشكالت إعادة توزيع الدخل االقتصادي ـ أسبقية النمو ٢   حيث كان يعتقد 
  . أن تتم على مراحليينبغ املساواة فإن عملية  الفقر ولذايفالثروة الكبرية، وأن ال ميكن أن تكون هناك اشرتاكية 

 يف بتطبيق وتعزيز احلق إال ال تتحقق اليتتكريس الشفافية واملساءلة واحملاسبة إىل القتصادية واالجتماعية حباجة فالتنمية ا
- ٧٦ ال يشجعها النسيج االجتماعي اإلقطاعيواليت ، املمكنةواإلجراءات املعلومات بكافة السياسات تداولالوصول و

وامل الرمسي لصاحله الدميقراطينظام  ال املسيطر على- الطبقة املتعلمة احلضرية يفممثال 
ُ

جيدا ألمهية املعلومة واملعرفة ك ِدر
ميشا واالقتصادي االجتماعي أهم أدوات التمكني ىحدإك تمع يف للطبقات األكثر فقرا و   .اهلندي  ا

مازدور كيسكان (ى ُعن طريق منظمة شعبية تدع" راجستان" قرية يف املعلومات يفلذا كانت بداية حركة املطالبة باحلق 
 املؤثرة واإلجراءات كل ما خيص السياسات يف قامت من أجل املطالبة بالتعامل بشفافية ونزاهة واليت) شاكايت ساجناثان 

 تدرجت حلركة عامة للمطالبة بإقرار حد أدىن لألجور لسكان الريف واليت ، القرية االقتصادية واالجتماعيةأهلعلى حياة 
ا لدعم ذلك املطلباإلقليميةة احلكومات ومن مث مطالباهلندي   ، باإلفصاح عن معلومات رمسية موثقة من سجال

  .ا على مستوى اهلند بشكل عام تداوهل املعلومات ويفسع عن احلق أووسرعان ما أدى هذا لطرح 
أمحد " املستهلكني لية لقانون احلق يف تبادل املعلومات، بواسطة جملس البحث وتوعيةأو مت تقدمي مسودة ١٩٩٣ويف عام 

بتقدمي مسودة قانون للحكومة اهلندية، حيث " نتأوس" قام رئيس جملس الصحافة اهلندي، القاضي١٩٩٦، ويف عام "أباد
، ولكن لسوء احلظ مل يتم تفعيل أيا من "١٩٩٧حرية املعلومات "مت حتديث هذه املسودة فيما بعد ومت تسميتها بقانون 

  .بل احلكومة اهلنديةِما على حممل اجلد من قاملسودتني، ومل تؤخذ أيا منه
حيث قامت جمموعة  ، تسارعت اجلهود على الصعيد الوطين من أجل سن قانون للحق يف املعلومات،١٩٩٧ويف عام 

، "القضية املشرتكة"وهو أحد أبرز املدافعني عن حقوق املستهلك يف اهلند ورئيس حترير جريدة | شوري"عمل بقيادة 
موعة تفويض من احلكومة املركزية، لتقدمي مسودة هلذا القانون،حيث مت إعطاء  حيث مت نشر هذه املسودة بالفعل  هذه ا

  .مناسبة للكشف عن املعلومات ، ولكن مت نقدها بشدة بسبب عدم اعتمادها معايري٩٧يف عام 
الربملان اهلندي، ويف هذه إىل قدم أبدا حكومتني متعاقبتني، ولكنها مل تإىل وعلى الرغم من ذلك فقد مت مترير هذه املسودة 

على إتاحة الفرصة للمواطنني بفحص ونسخ ّنص وزير التنمية احلضرية، بإصدار أمرا ي" رام جيثمالين"األثناء قام السيد 
ا من وزارته، ولكن لألسف فقد منع رئيس الوزراء هذا األمر من أن يتم تفعيله   .امللفات اليت يريدو

اية املطاف ، ولكن هذه املشروع كان "٢٠٠٠حرية املعلومات "داخل قانون " جلنة شوري"قانون  ، مت تفعيل مسودةويف 
  .حىت أقل إرضاء من اللجنة السابق ذكرها

                                                
76-  http://www.nyayabhoomi.org/treatise/history/history1.htm 
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تمع ،اللجنة املركزية للشئون القانونية الرئيسيةإىل ومت إرسال هذا القانون   حيث مت مناقشته مع العديد من منظمات ا
صت اللجنة يف تقريرها ضرورة معاجلة العيوب اليت أشارت إليها أو، حيث ٢٠٠١ تقريرها يف يوليو املدين،قبل تقدمي

تمع املدين، ولكن احلكومة مل تأخذ هذه املالحظات على حممل اجلد وجاء ذلك على حساب املسودة  منظمات ا
  .النهائية للقانون

الربملان اهلندي حيث مت متريره يف ديسمرب من العام نفسه،  إىل" ٢٠٠٠حرية املعلومات " مت تقدمي قانون ٢٠٠٢عام  ويف
، ولكن لسوء "٢٠٠٢قانون حرية تبادل املعلومات "، حتت مسمى ٢٠٠٣حينما متت املوافقة الرئاسية عليه يف يناير 

ذا القانون، ولذلك فلم يتم تفعيله أبدا   .احلظ، مل يتم أبدا حتديد موعد للبدء بالعمل  
 اليت وهو حتالف من أحزاب يسار الوسط –احلكومة اهلندية إىل ومع قدوم التحالف التقدمي املتحد  ،٢٠٠٤ويف مايو 

 اكتسبت احلملة -ات ياسط التسعينأو العملية الدميقراطية منذ يف املشاركة بشكل أكرب يفمهدت هلا حركات عمالية راغبة 
قانون حرية تبادل املعلومات، سوف يصنع " التحالف بأن القومية للدفاع عن احلق يف املعلومات دفعة قوية عندما صرح

تمع لس الوطين االستشاري، لإلشراف على تنفيذ احلد األدىن من  ،"املزيد من التقدم يف ا ويف هذه األثناء مت تأسيس ا
  .برامج احلكومة

لس، وهو ىل وحتديدا يف وه يف اجتماعاته األنإحيث  شديد االهتمام بقضية احلق يف تبادل املعلومات، ومنذ نشأة هذا ا
للمجلس، " املعلوماتاحلملة القومية للدفاع عن حق الشعب يف " ، قدم أعضائه بيانا صادرا عن٢٠٠٤ يوليو ١٧

  .بتفعيل القانونيطالبون فيه 
لس الوطينإىل بتقدمي حتليل للقانون متضمنا توصيات ومالحظات، " جلنة شوري"ولذلك قامت  وجملس االستشاري،  ا

  . ملناقشة هذا القانونانعقادهل املفرتض والوزراء قبل االجتماع األ
نيابة عن احلملة القومية للدفاع عن حق الشعب يف احلصول على " بريشانت بوشان"ويف نفس الوقت، قام احملامي 

، ومت عرض ٢٠٠٢علومات  منه إلجبار احلكومة على تفعيل قانون حرية تبادل املحماولة قضائية، دعاوىاملعلومات، برفع 
 سبتمرب، ١٥حيث قامت احملكمة بإعطاء مهلة للحكومة املركزية حىت  ،٢٠٠٤ يوليو ٢٠القضية على احملكمة العليا يف 

 ،٢٠٠٤ أغسطس ١٢ويف غضون ذلك وحتديدا يف. القانون أم ال وإذا كانت سوف تقوم بتنفيذ للرد على هذه الدعوى،
قانون حرية تبادل "بوزارة شئون العاملني واملظامل العامة، بإصدار مرسوم يندرج حتت  قام قسم التدريب وشئون املوظفني

  ".٢٠٠٢املعلومات 
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لس االستشاري الوطين، وجملس الوزراء، وافق ٢٠٠٤ أغسطس ١٤ومع االجتماع الثالث الذي مت عقده يف   بني ا
لس االستشاري الوطين على املسودة النهائية للقانون واليت ت تمع املدين، ا تضمن مالحظات العديد من منظمات ا

  .مكتب رئيس الوزراء العتمادهاإىل حيث مت إرسال هذه النسخة 
 ديسمرب أمام الربملان اهلندي، الذي ٢٣يف " ٢٠٠٤احلق يف احلصول على املعلومات " وهكذا، مت عرض مشروع قانون 

لس االستشاري الوطإىل استند  تمع املدينحد كبري على توصيات ا   .ين وبعض منظمات ا
 وبعد ذلك مت إحالة هذا املشروع من قبل الربملان اهلندي لإلدارة الدائمة لشئون التوظيف، املظامل العامة، القانون، العدل، 

  .للنظر فيه
ا، للجنة الربملانية الدائمة إلعادة النظر يف هذا القانون قبل تمع املدين توصيا  االعرتاف به أمام وقد قدمت منظمات ا

  .٢٠٠٥ مارس ٢١هذه اللجنة، وهكذا قامت اللجنة بتقدمي تقرير يتضمن النسخة املعدلة من القانون يف 
حيث " بيت الشعب"  مت تقدمي هذا القانون املعدل بناء على توصيات اللجنة الربملانية الدائمة، إىل٢٠٠٥ مايو ١٠ويف 

ذه املوافقة، أصبحت أمام احلكومة ،٢٠٠٥ يونيو ١٥يف " عبد الكالم "متت املوافقة عليه من قبل الرئيس اهلندي  و
 أكتوبر ١٢ يوما فقط لتنفيذ أحكام هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ رمسيا يف ١٢٠املركزية وحكومات الواليات، 

٢٠٠٥.  

  - :٧٧مالحظات خاصة بالقانون

 علومات بالواليات استقاللية وحيادية جلان املعلومات املركزية وجلان امل :  
ُحـيـث حيســب للقــانون بأـنـه وضــع مــن الضــوابط مــا يضــمن اســتقاللية وحيادـيـة اللجــان القائمــة عـلـى ـتـوفري املعلومــات حيــث 

 رئـيس الـوزراء،زعيم املعارضـة، ووزيـر يف ،يتم تعيني رئيس جلنة املعلومات املركزية بناء على ترشيح من كـل مـن" على أن ّنص 
امــر مــن أي ســلطة، ويتحـتم عـلـى اـلـرئيس وأعضــاء اللجـنـة أن يكوـنـوا أو هــذه اللجـنـة حمايـدة وال تأخــذ وتكــون جملـس اـلـوزراء،

ـدف نـوا نوابـا يف الربملـان وال أعضـاءمن الشخصيات العامـة وأال يكو إىل  يف أحـزاب، كمـا جيـب أال ميتلكـوا أي مؤسسـات 
س سـنوات، وتكـون هـذه اللجنـة مقرهـا نيـودهلي، وهلــا الـربح، وذلـك علـى أال تزيـد مـدة واليـة الـرئيس وأعضـاء اللجنـة عـن مخـ

  " .أن تنشئ مقار هلا يف أي مكان باهلند
  املعلومة يف حتول دون متتع املواطن باحلق أن من املمكن اليتشدد القانون على أمهية تذليل الكثري من العوائق 

 االعتبار رشادة اإلنفاق واللغات يفذ تنشر املواد باألخ"  السلطة العامة أن التزاماتأنه من إىل عندما أشار 
                                                

  ٢٠٠٥ لسنة ٢، رقم ٢٠٠٥باالطالع على قانون الحق في المعلومات  -٧٧
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 بتكلفة أو صيغ إليكرتونية بقدر اإلمكان، وأن تكون جمانية يفاحمللية وأكثر وسائل االتصال فعالية، وأن تكون 
  "  بسعر التكلفةأو تقدم عليه، الذيالوسيط 

  احلق يف تبادل املعلومات ألمر يؤخذ على القانون إقصاء أجهزة األمن مبا فيها املكاتب االستخباراتية، من قانون
ا غالبا ما تضم معلومات متعلقة حبياة األفراد، ولرمبا يكون هلا فائدة يف بعض القضايا واألحباث .. مؤسف، أل

  تقارير يف ويفسر ذلك ما جاء ،تام عن هذا القانون لذا مل يكن من املفضل أن يتم إقصاء هذه األجهزة بشكل
 جمال حقوق اإلنسان نظرا يفوجود سجل سيئ للهند إىل  تشري واليتداية الثمانينات منظمة العفو الدولية منذ ب

مة ياء السياسيني ومن بينهم سجناء رألقيام السلطات اهلندية بصفة دورية باحتجاز آالف السجن  أو دون 
لوقائية القانونية  تفتقر ألبسط التدابري االوقائيحماكمة، وذلك مبوجب قوانني خاصة ملكافحة اإلرهاب واحلبس 

ُ ولكن على الرغم من ذلك، عندما تطلب معلومات من هذه ،املنصوص عليها باملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان
األجهزة املستثناه، حول قضايا ختتص حبقوق اإلنسان، فهي تأيت فقط بعد احلصول على موافقة جلنة املعلومات 

 يوم، فإنه ليس هناك إجراء معني ٤٥ حددها القانون وهي ذات الصلة، وبغض النظر عن املدة الزمنية اليت
  .عندما تتعلق املعلومة بقضايا فساد 

   -:استخالصات عامة 

 فيالقانون وحده ال يك....   
تمع املدين يف اهلند ، بعمل مسح شامل حول نتيجة ٧٨بعد حوايل عامني من تطبيق القانون، قام عدد من مؤسسات ا

 واملوظفني ، ما يثري االنتباه، هو اخنفاض الوعي العام بالنسبة للقانون بشكل عام بني املواطننيلأوهذا القانون، وكان 
املختصني، كما لوحظ أن هناك نقصا كبريا يف الدعم املوجه للجان املعلومات من قبل احلكومة، وهو األمر الذي يعكس 

 الذي يؤثر على مستوى الشفافية يف مجيع أحناء اهلند، وبشدة، عدم اهتمام احلكومة، بالقانون وال كيفية تطبيقه، األمر
 إرادةوهو ما يدفعنا للتساؤل عن جدوى القانون يف ظل هذا التعسف الظاهر من احلكومة وجيعلنا نؤكد على أمهية وجود 

  . احلرص على التنمية السياسية بكافة صورهايف اإلرادةسياسية حقيقية لتفعيل وتعزيز احلق كما تواجدت تلك 
تمع اهلندي تتنوع بني ٧٩ولكن، يف الوقت نفسه، أظهر املسح عددا من النقاط اإلجيابية ،أن هناك شرائح كثرية يف ا

النخبة يف املدن، تستخدم هذا القانون باستخدامات خمتلفة، ليس فقط كأداة لفضح ومواجهة إىل القرويني البسطاء، 

                                                
  "ي ماندلطوب"  حریة المعلومات، مسح قانوني مقارن -٧٨ 
  . المرجع السابق- ٧٩ 
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تماعية وسياسية، وهنا تظهر أمهية هذا القانون اليت تؤثر على شىت الفساد، بل حلل مشاكل شخصية، وملعاجلة قضايا اج
  .مناحي احلياة، واليت ال ميكن االستغناء عنها

  ي قومدينمعركة جمتمع .. املعلومات يفتعزيز احلق  
ا كانت نتاج حركة تنظيمات شعبية قوية يف حركة إقرار ومترير قانون احلق فباستعراض مستقلة  وأجهزة املعلومات جند أ

 وجمموعة عمل اهلنديوجملس البحث وتوعية املستهلكني وجملس الصحافة )  مازدور كيسكان شاكايت ساجناثان (كحركة 
لس " شورى"  ساعد واليت ، على تنفيذ احلد األدىن من برامج احلكومةلإلشراف االستشاري الوطينحلقوق املستهلك وا

ا على التأثري من  تأسيس احلركات والتنظيمات وحرية يفاخ يدعم الدميقراطية واحلريات السياسية على تواجدها وتطوير قدر
 على الرغم ما كان - واحلوار مع تلك التنظيمات املشاورات على أساسي احلكومة بشكل واعتماد ،واألعالمالصحافة 

 يفد املرضية لتفعيل احلق  يضمن احلدوتوافقيّنص  من أجل التوصل ل– كثري من األحيان يففيها من شد وجذب ومماطلة 
  . اهلند يف املعلومات تداول

  واالجتماعي االقتصاديأساس التمكني ... الوصول للمعلومات يفاحلق  
 تدعيم احلقوق يف املعلومات اجلوهر األعمق ألمهية ذلك احلق تداول حرية يف املطالبة باحلق يفأكدت التجربة اهلندية 

 ، ومن مث حتقيق تنمية اجتماعية اقتصادية واجتماعية يوازيها وتدعمها تنمية سياسية،االقتصادية واالجتماعية للمواطنني
 جمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية ولكن يلزمها يفحراز تقدم إجل أ الدميقراطية السياسية ضرورة من  أثبتت أنوبالتايل

  .للمعلومات  الوصول يف تعزيز احلق يفالكثري من الضمانات واآلليات يتمثل أمهها 
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 جتربة األردن يف سن
  قانون ضمان حق احلصول على املعلومات 

  
السنوي اخلامس حول " املعلومات، وفقا للتقرير تداولىل بني الدول العربية يف مؤشر حرية واحتلت األردن املرتبة األ

راسات حقوق اإلنسان لعام ّمركز عمان لد الذي أعده ٨٠"احلريات الصحفية واملخصص للحق يف الوصول للمعلومات
ال لوجود قانون ضمان احلق يف احلصول على املعلومات خاصة وأن ، ٢٠١٠ وعزا التقرير أسباب تقدم األردن يف هذا ا

، الذي حيمل اسم ٨١ ٢٠٠٧ لسنة ٤٧القانون رقم ّنص وي. األردن هي الدولة العربية الوحيدة اليت لديها مثل هذا القانون
منها مواد إجرائية حتدد .  على عشرين مادة قانونية١٧/٦/٢٠٠٧والصادر يف " على املعلومات ضمان حق احلصول " 

، ١٥، ١٤ ،٨، ٦، ٥، ٤، ٣من سيتوىل تفعيل القانون، ومهام كل شخص معين بذلك، وآلية العمل التنفيذي، كاملادة 
ا تتعلق باإلجراءات اإلدار٢٠، ١٩، ١٧، ١٦ ية والتنفيذية إال يف حال أن تكون اجلهة  وهي مواد ال تثري اجلدل حيث إ

جملس حكومي غري " جملس املعلومات " املخولة بتنفيذ القانون جهة غري حمايدة وهو ما ينطبق على جتربة األردن إذ إن 
  . مستقل

يئة املناخ العام يف األردن ليصبح مناخا مواتيا حلرية   املعلومات، تداولوحىت نتعرف على ما إذا كان القانون أسهم يف 
وهو ما تعرفنا عليه من خالل " ضمان حق احلصول على املعلومات" مالبسات استصدار قانون إىل جتدر بنا اإلشارة 

 أشغل ٢٠٠٥بداية كنت يف عام : " ضح قائالأوىل للقانون، إذ و األستاذ حيىي شقري الذي صاغ املسودة األ٨٢مقابلة 
لس األعلى لإلعالم  املعلومات تداولل مرة أطرح موضوع قانون لو بعد إلغاء وزارة اإلعالم وألمنصب املستشار يف ا

لس األعلى لإلعالم وشغل عدة مناصب أيضا إذ كان مستشار امللك حسني  للنقاش كان مع إبراهيم عز الدين رئيس ا
قاء امللك عبد اهللا خلطاب  وبعد إل٢٠٠٦ومل يتم شيئا آنذاك إال أنه يف عام . ملدة مخسني عاما وسفري لألردن يف لندن

 املعلومات يكون مبثابة جزء من تقدمي تداولإبراهيم عز الدين صياغة مسودة لقانون  أمام الكوجنرس األمريكي طلب مين
 املعلومات إبان عام تداولوكان يقدر عدد الدول اليت لديها قانون ل. راق اعتماد لدى الواليات املتحدة األمريكيةأو

                                                
80 - http://www.achrs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=159:2010-10-21-10-35-
38&catid=36:2010-10-11-12-31-35&Itemid=60 
81 - http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=47&year=2007 

  ١٢/١/٢٠١١یحیى شقیر، في القاھرة، /  مع أ مقابلة أجراھا باحث المؤسسة-٨٢ 



                    

105  

ا ووحلقيقة األمر عندما قمت بتلك الصياغة األ دولة، ٦٨ ب٢٠٠٦ ىل للقانون مل تعرتض احلكومة عليه وأقصد 
   وإمنا الذي اعرتض عليه جملس النواب الذي أجرى تعديالت سلبية على القانون ،)السلطة التنفيذية(

  : ت وإجيازها يف النقاط التالية ويف اإلمكان تقييم التجربة بعد مرور ثالث سنوا،١٧/٦/٢٠٠٧النور يف إىل وظهر القانون 
مفوض إىل ُمن بينها تسعون طلب قدم . ُ قدم مئة طلب رمسي حلق احلصول على املعلومات من مواطنني عاديني-١

  .وزارات أخرى، وطلب واحد فقط قدم من صحايفإىل ُاملعلومات، وعشرة طلبات قدمت 
  . ون ميكنين القول إن نصف الوزارات ال تعرف شيئا عن القان-٢
من نسبة أكرب الشركات % ٧٥جانب إىل . من الصحافيني ال يعرفوا شيئا عن وجود مثل هذا القانون% ٤٦ حوايل -٣

 شركة واليت تقارب رؤوس أمواهلا املئة مليون دوالر، ال تعرف بوجود هذا القانون ١٥٠يف األردن واليت يبلغ عددها 
  .على معلوماتوالنسبة املتبقية مل تستخدم القانون يف احلصول 

راق اعتماد لألردن لدى الواليات املتحدة أوأن القانون متت صياغته ليقدم كإىل أستطيع إرجاع أسباب ذلك القصور 
  .األمريكية، وليس حلل مشكلة قائمة وبدون حوار وطين

ذا القانون وإمكانيته يف ح ل مشاكل ذات عالقة وأيضا تقصري من الصحافيني إذ مل يتم عقد دورات توعية الرأي العام 
  .مباشرة حبياة املواطنني

سبب أيضا ال ميكن جتاهله هو أن جملس املعلومات جملس حكومي وغري مستقل، وإن كان يضم أمني عام وزارة العدل، 
خضوع قرارات الرفض حتت صالحيات إىل  واملفوض العام حلقوق اإلنسان، اللذان أنقذا هذا القانون بشكل كبري باإلضافة

  ". ة العدل العلياحمكم"
إذ تقصر ) ٧(تعديل أستطيع القول بكل صراحة نعم، على سبيل املثال املادة رقم إىل وبالنسبة إذا ما كان حيتاج القانون 

االستفادة من القانون على األردنيني فحسب ويوجد يف األردن حوايل مليون عراقي يتم استبعادهم من االستفادة من 
 املعلومات تداولالقانون، وعند إجراء إحصاء ملعرفة عدد الدول اليت تقصر حق االستفادة من ّص ن املعلومات وفقا لتداول

 – إسرائيل - اهلند- باكستان–السويد : " على مواطنيها وحسب وجدنا أن هناك مخس دول فقط تنتهج ذلك وهي 
ا تتوسل بذلك ألسباب " األردن أمنية فدولة باكستان يف حالة حرب مع وعند إلقاء نظرة سريعة على تلك الدول جند أ

دولة اهلند واحلال كذلك بالنسبة لألردن وإسرائيل وإن كانت حالة احلرب كامنة أما بالنسبة لدولة السويد فإن الواقع 
وأنا أقول مثل تلك املادة ال داعي .  املعلومات لكل املقيمني على أرضهاتداولغري ذلك فهي تعطي حق إىل العملي يشري 

على عدم الكشف عن األسرار اخلاصة بالدفاع ّنص  األمنية إذ تواملخاوفتغلق باب اهلواجس ) ١٣( ألن هناك املادة هلا
على عدم إجازة طلبات املعلومات اليت حتمل ّنص اليت ت) ١٠(أيضا هناك املادة .  السياسة اخلارجية،الوطين، أمن الدولة
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: وأنا أعرتض عليها ألنه على سبيل املثال.  اللونأو التمييز بسبب اجلنس أو العرقي، أو العنصري أوطابع التمييز الديين 
عندما تقدم جمموعة حبثية ما تريد معرفة عدد النساء األردنيات الاليت تزوجن من رجال أجانب، ألن القانون يف األردن ال 

ماألجانب، ال يتم اإلجا الدهاأومينح املرأة األردنية حق منح جنسيتها لزوجها و   .بة على استفسارا
  . كما أن القانون احلايل ال حيمي املسربني للمعلومات وإن كنت سأطرحها للنقاش يف مرحلة الحقة

وغري ذلك . راق وللوقت واجلهد أيضاو توفريا لأل on Lineًوأخريا يشرتط تقدمي الطلبات ورقيا وحنن نطالب بأن تكون
  .  أغلب البنود تتوافق مع املعايري الدولية

 تداولاستفادة كل من دولة اليمن ودولة العراق ومملكة البحرين من جتربة األردن يف تبين قانون لإىل كما جتدر اإلشارة 
. املعلومات ففي اليمن مبوجب الدستور القانون اآلن حتت قبة الربملان يف انتظار الوقت املناسب لطرحه للمناقشة والتصديق

حلكومة واملواطنني جبدوى القانون علينا ربط جدوى القانون مبشكالت التنمية فعلى وكيفية العمل على إقناع كال من ا
معنية بالصحة اإلجنابية وكانت احلكومة تدعو للتزايد وأصبح   عيادة واحدة١٩٨٣سبيل املثال كان يف دولة اجلزائر يف عام 

إىل لسكن تستوعبها وهذا يعود بدرجة كبرية هناك طفرة سكانية ال توجد للدولة إمكانيات يف قطاعات التعليم والصحة وا
حجب املعلومات املتعلقة بوزارة الصحة وأفرزت بالتايل مشكالت البطالة اليت تعم اجلزائر اآلن بغضب هؤالء الشباب 

  . العامل دون استعداد هلمإىل الذين أتوا 
وأقصد الدول العربية مثل السعودية والعراق  املعلومات ولكن بني األسوأ تداولىل يف وبالفعل احتلت األردن املرتبة األ

    ".وغريها 
" عني على اإلعالم " ّويدعم فحوى حتقيق أعدته جمدولني عالن مديرة الوحدة االستقصائية يف عمان نت ونشرته على

عة من جمموإىل التحقيق  عدم فاعلية القانون إذ أشارت نتائج .٨٣وهو موقع إليكرتوين يرصد قضايا اإلعالم يف األردن
مشه   : املمارسات اليت تعطل فاعلية القانون و

  : خلو أدراج احلكومة من مناذج املعلومات-١

من قانون حق احلصول على املعلومة جيب على الصحايف تعبئة منوذج رمسي معتمد، قبل طلبه احلصول ) ٩(مبوجب املادة 
 أمهية النموذج يف إضفاء الصفة القانونية على طلب إذ تكمن. على املعلومات، وهو أمر ال يعرفه الكثري من الصحافيني

أن رئاسة الوزراء أصدرت تعميما أكثر من مرة حثت  املعلومة، حسب مفوض املعلومات مأمون التلهوين، الذي يؤكد

سح  إال أن املفارقة كانت يف نتائج م.خالله الوزارات واملؤسسات على توفري النموذج املوحد لطلب املعلومة يف دوائرها
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 مؤسسة كشف عن خلو مكتب خدمة اجلمهور التابع لرئاسة الوزراء من هذا ١٦ميداين أجري يف إطار التحقيق مشل 

إذ لن جتد ;  أما يف الفضاء اإللكرتوين فال يبدو األمر أفضل حاال .النموذج، الذي مل يتوفر إال لدى دائرة ضريبة الدخل
هو جملس املعلومات الوطين الذي أسس بعد إقرار , ات املواقع احلكوميةمن بني عشر, النموذج إال على موقع رمسي واحد

  . قانون حق احلصول على املعلومة

  : ذبذبة املعايري يف تصنيف الوثائق احلكومية-٢

من قانون حق احلصول على املعلومة على كل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم املعلومات والوثائق اليت ) ١٤ (مبوجب املادة
ً لديها حسب األصول املهنية والفنية املرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا وحمميا حسب التشريعات النافذة تتوافر ً

 إال أن نتائج املسح العشوائي الذي أجري . ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسيةتتجاوزخالل مدة ال 
ففي وزارة  .معايري مشرتكة بني املؤسسات احلكومية لتصنيف وثائقها مؤسسة حكومية، أظهرت عدم وجود ١٦على 

أما مديرية األمن العام تصنف املعلومات . الصناعة والتجارة مثال، تتم األرشفة والتصنيف حسب نظام معتمد داخل الوزارة
ا  للرأي العام، يف حني أما هيئة مكافحة الفساد فتفهرس املعلومة حسب ما تراه مهما, اعتمادا على سياسة خاصة 

 وزارة العمل كذلك ،ترفض دائرة األحوال املدنية اإلدالء بأي معلومة حول فهرسة وثائقها بأمر من مساعد املدير العام
 .بإجراء املسح العودة بعد أسبوع لإلجابة عن السؤال« العرب اليوم»طلبت من الباحث معن عبد اهللا املوكل من قبل 

وستة , ثالث سنوات على إقرار القانون.  احلكومية ختتفي حماضر جملس الوزراء حبجة عدم تدوينهاوعلى أرفف مقر الرئاسة
تعاميم خالل فرتات متباعدة أرسلها رئيس الوزراء مسري الرفاعي للمؤسسات الرمسية يدعوها لالنتهاء من عملية الفهرسة 

 ١٢٤فمن أصل ; همة على مستوى الوزارات والدوائر احلكوميةوااللتزام جبزئيات أخرى متعلقة بالقانون مل تفلح يف اجناز امل
عدا عن كون احلكومة مل تقم جبولة ميدانية واحدة لتفقد وضع , منها من فهرسة وثائقها% ١٥مل تنته , مؤسسة حكومية

ى عملية التصنيف ا مفوض املعلومات مأمون التلهوين لكاتبة التحقيق, من أ   .حسب معلومات أدىل 
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  : إلزامية قرارات جملس املعلوماتعدم  - 

عدم إلزامية قرارات جملس املعلومات األردين إىل إن انعدام الثقة بني جملس املعلومات األردين ومستخدمي القانون يعود 
لس املشرف على انسياب املعلومات،  ِحبسب ما أكده احملامي اخلبري يف القضايا اإلعالمية حممد قطيشات، حيث إن ا

ُ
كما . ىل ليشغله موظفون حكوميون مبوجب تعيني من رئيس الوزراءوُِاملواطنني، ولد من رحم األإىل لطة التنفيذية من الس

جوانب سلبية تنقص من إىل  ٨٤"عمون نيوز" على موقع ٣/٥/٢٠١١بتاريخ أشار احملامي حممد قطيشات يف مقال حرره 
ترب السرية هي األصل، والعلنية هي االستثناء، عندما أصر املشرع إن القانون اع" إىل فاعلية القانون وهي حسب رأيه تعود 

ُ ّ
 واحملزن وملزيد من ضمانات سرية ،األردين أن يورد يف متنه وجوب التقيد مبا ورد يف قانون محاية أسرار ووثائق الدولة

يف قانون محاية أسرار ووثائق ّ معرفة أوًاملعلومات اليت متلكها احلكومة أضاف هذا القانون قيودا أخرى مل تكن معروفة 
 األجهزة أو الضابطة العدلية أووهي حجب التحقيقات اليت جتريها النيابة العامة ) : ١٣(من املادة ) ح(الدولة مثل الفقرة 

ا السلطات املختصة للكشف عن   قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقاتأواألمنية بشأن أية جرمية  اليت تقوم 
 مع يفأن البريوقراطية تتناإىل باإلضافة .  البنكية ما مل تأذن اجلهة املختصة بالكشف عنهاأو اجلمركية أوية املخالفات املال

حق احلصول على املعلومات ألن هذا احلق يتطلب وجود آلية سريعة وسهلة للحصول على املعلومات حىت ال تفوت 

لكن يف .  من قوانني حق احلصول على املعلومات يف العاملوهذا ما اتبعته العديد. املصلحة املرجوة من طلب املعلومات
قانون ضمان حق احلصول على املعلومات املوضوع خمتلف متاما ألنه بين على بريوقراطية من النوع الصعب اختزاهلا وتظهر 

   :يف هذا القانون من خالل ناحيتني
مات برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من مفوض جملس املعلومات حيث قرر املشرع األردين تشكيل جملس معلو :ىلواأل

لس األعلى لإلعالم  املعلومات وهو مدير عام دائرة املكتبة الوطنية وأمني عام وزارة العدل ووزارة الداخلية وأمني عام ا
 القوات ومدير عام دائرة اإلحصاءات العامة ومدير عام مركز تكنولوجيا املعلومات الوطين ومدير التوجيه املعنوي يف

املسلحة واملفوض العام حلقوق اإلنسان و ليكون مبثابة الوسط يف املوافقة على نشر املعلومات ما بني طالب املعلومة 

 . واملؤسسة اليت تقدم املعلومة
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 يوم وهي مدة ٣٠فهي متثل باملدة الزمنية اليت يتعني فيها إجابة طلب املعلومات فيها وهي  :أما الناحية الثانية

ومن هنا ميكن لنا القول إن اآللية اليت .  ال تتناسب مع السرعة اليت تستلزمها املصلحة املرجوة من طلب املعلومةطويلة

 .ُوضعها املشرع األردين للحصول على املعلومة هي آلية معقدة وتفرغ طلب املعلومة من مضمونه
 تصنيف املعلومات ودرجة أمهيتها إما للتشريع حبيث على ترك أمرا ًا القانون أن املشرع مازال مصرومن أهم املآخذ على هذ

ذه أويضع القانون نفسه التصنيفات وإما للجهة اليت متلك املعلومة ودون أن يكون هناك طريقة للتظلم   للطعن 
ا من ضمن املعلومات احملمية اليت ميكن للمسئأوالتصنيفات  ال بتصنيف املعلومة بأ ول  بطريقة تصنيفها مما يسمح ا

 . االمتناع عن إعطائها
  : حيث حدد املشروع طريقة تصنيف هذه املعلومات ومدى أمهيتها لغايات كشفها من عدمه بطريقتني

 :التصنيف القانوين: ىلوالطريقة األ
لوية يف أوحيث اعترب املشروع أن التصنيفات اليت حتددها التشريعات األخرى للمعلومات هي تصنيفات سارية املفعول وهلا 

ا أية معلومات شفوية : منه ) ٢(التطبيق حيث أنه عرف الوثائق املصنفة يف املادة   خمزنة أو مطبوعة أو وثيقة مكتوبة أوبأ
 أو الصور الشمسية واألفالم أو أشرطة تسجيل أو ناسخ أو مطبوعة على ورق مشمع أو بأية طريقة أوالكرتونيا 

هأو اخلرائط أو الرسوم أواملخططات   .ا واملصنفة وفق أحكام التشريعات النافذة ما يشا

 :التصنيف اإلداري: الطريقة الثانية 

 املؤسسة أو اهليئة أو السلطة أو الدائرة أوالوزارة (من املشروع ) ٢(حبيث تتوىل إدارة الدائرة وهي حسب تعريف املادة 
ظيم وتصنيف املعلومات والوثائق اليت تتوافر لديها أعمال فهرسة وتن.)  الشركة اليت تتوىل إدارة مرفق عام أوالرمسية العامة 

 .  الثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسيةتتجاوزحسب األصول املهنية والفنية املرعية خالل فرتة ال 
نيات عندما وضع السبعيإىل من هنا نرى أن هذا القانون وإن كان قانونا جديدا إال أنه عاد حبق احلصول على املعلومات 

املشرع األردين قانون محاية أسرار ووثائق الدولة وفكر بذات التفكري آنذاك بذات الظروف السياسية واالقتصادية 
ذا القانون    .ًواالجتماعية أيضا وخرج لنا 

و ضد مل يقتصر األمر عند مآخذ قانون ضمان حق احلصول على املعلومات، إمنا أسفرت التطورات الالحقة عن ما ه
 والذي – ٢٠١٠قانون جرائم أنظمة املعلومات املؤقت للعام ّ املعلومات يف األردن، إذ أقرت احلكومة األردنية تداولحرية 

ً موقعا ٤٠ضافة لقرار احلكومة األخري املتعلق حبجب ما يزيد عن إ –صدر كقانون مؤقت يف غياب جملس النواب 
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ًإليكرتونيا إخباريا على شبكة اإلنرتنت ك ىل يف الدوائر واملصاحل احلكومية بزعم أن هذه املواقع تصرف املوظفني أوخطوة ً
األردنيني عن أعماهلم وتعطلهم عن أداء عملهم، يف الوقت الذي أصبحت فيه املواقع اإلليكرتونية من أهم وسائل اإلعالم 

ًكل، ويشكل قمعا واضحا للحريات يف ٍ مما جيسد تعد واضح على حرية األفراد الشخصية واحلريات اإلعالمية ك.احلديثة
ال لتنوع إعالمي حقيقي يف هذه املرحلة يستطيع من  الفرتة اليت تسهم فيها املواقع االلكرتونية بدعم اإلعالم وأتاحت ا

تمع من التعبري عن آرائهم بشكل سلمي ومشروع  ويعترب القانون اجلديد انتكاسه كبريه ومنعطفا .خالله مجيع أطراف ا
  .ريا يف مسرية اإلعالم وحرية الرأي و التعبري يف األردنخط

على " صدر مركز محاية وحرية الصحفيني تقريره السنوي عن حالة احلريات اإلعالمية يف األردن حتت شعار هذا وقد أ

راسة الدراسات والبحوث د  ونشر التقرير يف باب.٢٠١٠ يف إشارة لرتاجع حرية الصحافة واإلعالم العام ٨٥"احلافة 
" جدلية السرية واإلفصاح يف تطبيقات قانون ضمان حق احلصول على املعلومات.. جدران الكتمان "متخصصة بعنوان 

 احلديث املتكرر على أن قانون ضمان حق احلصول جتاوزإىل أعدها الصحفي وليد حسين، حيث تسعى هذه الدراسة 
لصحفيني يف املعرفة والوصول السهل للمعلومات من دوائر على املعلومات مل يدعم منذ إقراره قبل أربع سنوات حق ا

وهل قامت احلكومة مبا هو .. الكشف بالتفاصيل عما حدث منذ إقرار القانون إىل ومؤسسات الدولة، بل تذهب 
هل صنفت املعلومات، وهل وضعت آليات تضمن احلفاظ على هذه املعلومات .. مطلوب منها مبوجب هذا القانون 

ا حىت  . داخل املؤسسات الرمسية؟وسريا
 ٢٠١٠املشهد اإلعالمي عام "ويقول الرئيس التنفيذي ملركز محاية وحرية الصحفيني نضال منصور يف مقدمة التقرير أن 

يعود أكثر قتامه مما كان، وتسود حالة من اإلحباط عند الصحفيني عندما يشعرون بأن التدخالت احلكومية مل ترتاجع، 
بل استعيض عنه بأدوار أكثر قسوة متارسها   ينهي دورها،أو من املشهد املباشر لإلعالم مل يوقف وأن االنسحاب األمين

 ."املؤسسات اإلعالمية يف الرقابة املسبقة ومنع تدفق املعلومات واحلقيقة للناس
 الصحفيني يف ًمل خيتلف شيئا، بل إن املؤشرات تؤكد أن االنتهاكات تزايدت على اإلعالميني رغم أن"وأضاف منصور 

الغالب ال يفصحون ويلوذون بالصمت، وموقف اإلعالميني من تفاصيل ما حيدث يف واقعهم ال يبعث على التفاؤل، فهم 
ًيعتربون أن حرية اإلعالم يف تراجع، والتشريعات تفرض قيودا، والوصول للمعلومات حقا مغيبا، والتهديدات والتوقيف  ً ً

 ."قاموس ومفردات قمع احلريات الصحفيةإىل ائمة، وحجب املواقع أسلوب جديد دخل واحتجاز احلرية ممارسة ما زالت ق
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إىل مل تتحسن صورة األردن يف ميدان حرية اإلعالم يف التقارير الدولية، ففي تقرير بيت احلرية حتول األردن "وتابع بالقول 
 معايشتنا ورصدنا اليومي حلالة احلريات كانت ، ويف١١٢بلد غري حر، ويف تقرير مراسلون بال حدود احتل األردن املرتبة 

ا حبماية استقالل اإلعالم ووقف التدخل به، هذه التعهدات اليت جيب أن  ا األمنية تدير ظهرها لتعهدا احلكومة وأجهز
ا، وترتجم يف املسامهة بصيانة هذه احلقوق اليت صادق األردن إىل تتحول  على التزامات إجيابية على احلكومة وأجهز

ا مبوجب معاهدات ومواثيق وقعها وأصبحت هلا صفة السمو على القوانني الوطنية، ولكن هذا مل حيدث  ."االلتزام 
منهم يتعرضون حلجب % ٣٥وبالتدقيق بتفاصيل ما تعرض له الصحفيون من مضايقات أظهرت النتائج بشكل كبري أن 

ألن غالبية الصحفيني ال يلتزمون باآلليات القانونية بطلب انتهاك حلقوق اإلعالميني يصعب توثيقه  املعلومات، وهو

 .املعلومات
من % ٢٩وملعاجلة هذه القضية أضاف االستطالع أسئلة خاصة حول حق الوصول للمعلومات، وأظهرت األرقام أن 

يتقدموا من اإلعالميني مل % ٤٧الصحفيني مل يطلعوا على قانون ضمان حق الوصول للمعلومات، واألهم واألخطر أن 

 كما سلطت الدراسة الضوء على األخطاء .٢٠١٠لطلب احلصول على معلومات بأي شكل من األشكال طوال عام 
التوقف أمام ثالثة مناذج الستكشاف إىل العديدة اليت رافقت تطبيق القانون يف أجهزة الدولة، وقد ذهبت هذه الدراسة 

  .الية، ووزارة الداخلية، ومديرية األمن العامحجم التطبيق للقانون ومدى صوابيته، وهي وزارة امل
 عدم تعيني مفوض للمعلومات يف -١: وظهر من هذه التطبيقات مجلة من السلبيات وضعتها الدراسة بشكل جممل وهي

 تداخل مهمة الناطق الرمسي مع مهمة مفوض املعلومات وحصر ملكية املعلومات يف املوظفني - ٢تلك املؤسسات، 
 عدم وجود -٣‘  األمني العام وعدم وجود مسطرة وتعليمات واضحة وحمددة لتصنيف املعلوماتأوزير الكبار مثل الو

مكان خمصص حلفظ الوثائق املصنفة بدرجة سري للغاية وسري حمدود وإطالق التقديرات الشخصية للموظفني يف تصنيف 
ائيا، وجود منوذج لطلب احلصول على املعلومات ـ   عدم-٤الوثائق واملعلومات،  باستثناء وزارة املالية ـ إال أنه مل يستخدم 

حد فرض تعهدات واشرتاطات إىل وتشدد جملس املعلومات يف وضع اشرتاطات يف طلب احلصول على املعلومات يصل 
جانب عدم إىل على صاحب الطلب وعدم وجود إحصائيات يف تلك الوزارات والدوائر عن عدد الوثائق اليت مت تصنيفها، 

 إحصائيات رمسية عن عدد من استخدم القانون للحصول على املعلومات يف كل وزارة ودائرة، واخللط الواضح توفر
واملكشوف بني طلب املعلومات مبوجب قانون ضمان حق الوصول للمعلومات، وبني الطلبات العادية اليومية اليت يقدمها 

م، وأخريا قيام ا لناطقني اإلعالميني يف الوزارات حبجب املعلومات عن ًاملواطنون لالستفسار عن معاملة خاصة 

م الشخصية فقط  .الصحفيني يف بعض األحيان استنادا لتقديرا
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وذهبت الدراسة الختبار مدى التزام جملس املعلومات بنصوص القانون ووجهت هلذه الغاية مجلة من األسئلة العادية اليت 
ًات العادية واليت جيب أن تتوفر أصال لدى جملس املعلومات وكانت النتيجة ال ميكن تصنيفها حتت أي بند إال بند املعلوم

أبعد حدود الصدمة، فقد جاءت اإلجابات يف جمملها بدون معلومات، وظهر جملس املعلومات وكأنه ال ميلك إىل صادمة 

 .بالفعل أية معلومات
وعلى ورقة عادية  داخلية وحتديدا لألمني العام للوزارةومل تتوقف النتائج الصادمة عند هذا احلد فقد وجهت أسئلة لوزارة ال

وليست على منوذج طلب احلصول على املعلومات املعتمد من جملس املعلومات ألن الوزارة ال متلك منوذجا، وكانت 
وإمنا الصدمة كبرية فقد جاءت إجابة األمني العام للوزارة عرب اهلاتف، ومل توجه يل شخصيا باعتباري طالب املعلومة، 

مفوض املعلومات يف جملس املعلومات، إىل اإلجابة   وتضمنت إجابات يف غاية اإلثارة فقد أحالتين،تلقاها زميل آخر

 .ألستقي منه معلومايت عن وزارة الداخلية، بينما كانت إجابة رئيس جملس املعلومات خالية متاما من أية معلومات
خالهلا اختبار مدى تطبيق القانون، ومتثل ذلك بالقضية اليت رفعتها جمدولني وتتوقف الدراسة عند مناذج تطبيقية أخرى مت 

خليفات أمام حمكمة العدل العليا للطعن يف قرار امتناع دائرة األراضي واملساحة عن منحها معلومات تتعلق ببيع وتأجري 
متناع عن اإلفصاح عن املعلومات أراضي الدولة، وكانت النتيجة أن احملكمة أيدت قرار دائرة األراضي واملساحة باال

 .املطلوبة
 الدراسة أيضا تأثريات الرقابة الذاتية واخلارجية والداخلية املتمثلة برقابة املؤسسات اإلعالمية على املنتج الصحفي وتناولت

فصاح عن وعلى املعلومات املنشورة باعتبار أن هذه الرقابة تشكل أبرز املعوقات السلبية الكبرية على مدى حرية اإل

 .املعلومات ونشرها
وناقشت الدراسة منوذجا آخر خمالف للدستور وللقوانني املرعية ويتمثل بالتعاميم اليت تصدرها احلكومات حتذر فيها 

 .موظفي الدولة من مغبة اإلفصاح عن أية معلومات قد جتد طريقها للنشر يف الصحف ووسائل اإلعالم املختلفة
القانون الباب  ئج وتقييمات من أبرزها أن قانون ضمان حق احلصول على املعلومات أبقىعدة نتاإىل وخلصت الدراسة 

 دفع باجتاه أو وزارته، مل يقدم أي جديد أومفتوحا أمام املسئول لوضع التصنيف الذي خيتاره للوثائق اليت متلكها مؤسسته 
خبالف املسطرة النموذجية ملثل هذا النوع من ا، حبيث جاء القانون تداوهلتعزيز مطلب اإلفصاح عن املعلومات وحرية 

 املعلومات والكشف عنها يف حماربة الفساد، وحتقيق املبدأ اإلنساين حبق املواطن تداولالقوانني اليت تعزز من حرية 

 .باحلصول على املعلومات
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  :ومن أهم النتائج والتوصيات اليت خلصت الدراسة إليها ما يلي
 متاما باألصول الرئيسية املعتمدة يف مثل تلك التشريعات، وأن املشرع عندما أقر القانون  إن هذا القانون مل يلتزم 

 للمجلس األعلى لإلعالم قبل حله وهو اجلهة اليت ١٩تغاضى عن جممل التوصيات اليت قدمتها منظمة املادة 

 .أشرفت يف حينه على وضع منوذج القانون
  ا لطالبيها، حبيث حتول هذا القانون تشدد القانون كثريا يف مسألة اإلفصاح عن إىل املعلومات وتسهيل انسيا

قانون منع حق احلصول على املعلومات، وهو ما ظهر مبكرا فور إقرار القانون من جملس النواب عندما وجهت 
، ١٩توجيه انتقادات دولية له من قبل منظمة املادة إىل الصحافة األردنية انتقادات شديدة له، انتقلت سريعا 

كما انه ساهم يف تراجع مرتبة األردن يف احلريات العامة، ويف التزامه بضمان حرية احلق باحلصول على 

 .املعلومات
  ختلو مجيع الوزارات والدوائر الرمسية من حتديد مفوض خمتص للمعلومات يتوىل اإلفصاح عنها، ويالحظ يف

 أووغري مباشر إما موظفني يف العالقات العامة، تطبيقات القانون أن من يتوىل هذه املهمة بشكل غري رمسي 
 املدير شخصيا، وال توجد أية مرجعية واضحة يف اإلدارة العامة للدولة تتوىل مهمة أو حىت الوزير أواألمني العام، 

 ."مفوض املعلومات فيها "
  تمع املدين املهتمة مبثل تلك الوالتحاور التشاورجتاهل املشرع متاما تشريعات املتعلقة باحلريات  مع مؤسسات ا

 ٢٠٠٧العامة وبالشفافية ومبحاربة الفساد، ومل يتم إشراكها مبناقشة القانون قبل عرضه على جملس النواب سنة 

لس املختصةأو  .ِ حىت أثناء مناقشته من قبل جلان ا
  قانون محاية أسرار ١٩٧١ لسنة ٥٠ يبقى هذا القانون حماصرا بقانون آخر أكثر تشددا هو القانون املؤقت رقم 

 . سنة على جملس النواب لتعديله٤٠ووثائق الدولة الذي مل يعرض منذ 
 عليه القانونّنص  ذهب جملس املعلومات للتشدد يف وضع منوذج طلب احلصول على املعلومات خبالف ما ي. 
 القانون نفسه ال يلزم اجلهة اليت ترفض اإلفصاح عن املعلومات بقراره املخالف هلا ِ ، وقد أثبتت التجارب ُ

 .ًاملتواضعة واحملدودة جدا أن هذا األمر من أبرز العيوب التشريعية يف القانون
  يوما، تعترب ٣٠ الفرتة الزمنية اليت منحها القانون للمؤسسة للرد على طلب احلصول على املعلومات واحملددة بـ 

ق بعدم الرد على الطلب، معتربا أن عدم الرد مدة طويلة جدا، كما أن القانون نفسه منح املسئول احلق املطل

 .يعين قانونيا رفض الطلب، مما يؤشر على أن املشرع أراد إعفاء املسئول من مهمة تربير الرفض ومسبباته
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  مل تبذل احلكومة أي جهد كبري للرتويج للقانون بني اإلعالميني واملواطنني، مما أبقاه خارج إطار التفعيل بالرغم

 .أربع سنوات على تطبيقهمن مرور حنو 
  ُيلزم جملس املعلومات باإلفصاح عن تقريره السنوي الذي يرفعه لرئيس الوزراء حول ّنص خال القانون من أي

لس باإلفصاح سنويا عن عدد طلبات احلصول على  حالة حق احلصول على املعلومات، كما أنه مل يلزم ا

 .املعلومات
 ؤسسات حكومية عديدة وتراخيها يف تطبيق القانون بتسريع فهرسة وثائقها ِ الواضح من قبل وزارات ومالتهاون

 تعاميم على تلك الوزارات ٣خالل ثالثة أشهر من سريان مفعول القانون، مما اضطر رئيس الوزراء إلصدار 

 .واملؤسسات بضرورة املسارعة يف فهرسة الوثائق اليت متلكها كل وزارة ومؤسسة
 ر الرمسية وضع إحصائيات بعدد ونوع الطلبات اليت يتم تقدميها من قبل طاليب تتجاهل املؤسسات والدوائ

  .احلصول على املعلومات لتشكل مرجعية لفهم وتقييم القانون من خالل التطبيقات
  أثبتت تطبيقات القانون عدم وجود مسطرة واضحة لدى الوزارات والدوائر الرمسية يف تصنيف الوثائق اخلاصة

 .لسلطة التقديرية الشخصية للموظف هي املهيمنة فقط على عملية تصنيف املعلوماتا، مما أبقى ا
  ا، كما ال توجد أماكن واضحة وحمددة حلفظ الوثائق ًال توجد آلية واضحة حلفظ الوثائق أيا كانت تصنيفا

ا سرية للغاية  سهل وصول ، ومعظم هذه الوثائق حتفظ يف أماكن مكشوفة ي"سري حمدود "أواملصنفة على أ

 .املوظفني إليها، ولكن عندما يتم طلبها بشكل رمسي تصبح وثائق حمرمة
  السرية احملدودة لتصبح وثائق متاحة أوجتاهل القانون متاما حتديد فرتة زمنية لتغيري تصنيف الوثائق السرية للغاية 

وثائق سرية على اإلطالق، للجمهور، خبالف ما هو معمول به يف دول العامل األخرى، مما يبقي تصنيف تلك ال
القانون وضعت نصوصا حتدد فيها الفرتة الزمنية  بالرغم من أن االقرتاحات اليت مت تقدميها أثناء إعداد مسودة

 .إللغاء التصنيف السري للوثائق
  مراجعة شاملة وتتمثل هذه املراجعة بعقد ورشات عمل متخصصة إىل إن حالة القانون وتطبيقاته ال تزال حباجة

تمع املدين املعنية بالقانون ت جانب خرباء ومهتمني إلعادة تقييم تطبيقات القانون إىل شارك فيها مؤسسات ا
بعد مرور أربع سنوات على تطبيقه ووضع املقرتحات واملالحظات على مواد القانون اليت جيب معاجلتها 

 .وتعديلها
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 بالتعاونن ضمان حق احلصول على املعلومات ينتج عن تلك الورشة املختصة وضع مشروع قانون معدل لقانو 

 .مع احلكومة وعرضه على جملس النواب
  يف دول أويعترب قانون ضمان حق احلصول على املعلومات من أهم القوانني اإلصالحية يف أية دولة دميقراطية 

ه أكثر مواءمة تعديل القانون وجعل ، وهلذا فيجب العمل على تعزيز مطلب"األردن مثال"التحول الدميقراطي 

 .ملطلب اإلصالح السياسي
 معروف . من الواضح أن اجلو السياسي موائم متاما للمباشرة باملطالبة بتعديل القانون خاصة وأن رئيس الوزراء د

 للكتل النيابية قبل اإلعالن عن تشكيل حكومته حماورته وأثناء ٢٠١١ /٢ /٢البخيت قد حتدث بوضوح يف 

 .مان حق احلصول على املعلوماتعن رغبته بتعديل قانون ض
وتوضح الدراسة أن قانون ضمان حق احلصول على املعلومات وضع يف األساس لغري الصحفيني، لكون الصحفيني لديهم 

ا بطرقهم اخلاصة وبلجوئهم إىل القدرة الكافية للوصول  العالقات مع مصادرهم، إال أن هذا ال إىل املعلومات اليت يطلبو
ًا ـ من استخدام القانون لو كان قانونا مرنا وإجيابيا يضمن تأمني احلصول على املعلومات وتسهيل الوصول مينعهم ـ أحيان ً ً ً

 . يوما لإلجابة على طلب احلصول على املعلومات٣٠ًإليها يف مدة زمنية قصرية بدال من االنتظار 
 

ق الوصول للمعلومات من قبل زمالء وتكشف الدراسة عن أن بعض احلاالت اليت مت فيها استخدام قانون ضمان ح
صحفيني إمنا كان هلدف واحد فقط هو اختبار مدى مرونة القانون والكشف عن مدى إجيابياته وسلبياته، وهو ما مت 

 . املعلومات ونشرهاتداولالكشف عنه فعال، ومت التأكيد عمليا على أنه قانون ضد حرية 
 

  

  

  

  

  

  



                    

116  

  :خامتة
 ٢٠٠٧-٦-١٧ ضي أكثر من ثالث سنوات على صدور القانون باجلريدة الرمسية بتاريخأن بعد مإىل نستطيع أن خنلص 

 املعلومات ومل يرفع سهم األردن دوليا يف فضاء احلريات، فمستخدمو تداولمل يسهم بتحريك املياه الراكدة يف جمال 
كما اخنفض تصنيف األردن  ،حبسب استطالع علمي أجري لصاحل التحقيق% ٥ يتجاوزالقانون من الصحافيني مثال مل 

 األمريكية، كما أن القصور Freedom House وفقا ملؤسسة ٢٠١٠دولة غري حرة لعام إىل من دولة حرة جزئيا، 
ًاحلكومي يف توفري بيئة مالئمة لتطبيق القانون، وتلكؤ وعدم جدية احلكومة يف التعامل معه، كانا سببا يف تعطيله وتفريغه 

 .من حمتواه
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  استنتاجات الدراسة
  وتتعلق اإلشكالية األهم بغياب ، املعلومات يف مصرتداوليتبني مما سبق أن هناك عدة إشكاليات تنتاب حرية 

 الذي يكفل هذه احلرية بشكل صريح ويضع الضوابط املنظمة حلدود التدخل التشريعي يف ،الدستوريّنص ال
 .تنظيم ممارستها

 اليت تلزم باإلفصاح عن  أو ، املعلوماتتداولتشريعات املصرية سواء اليت تقيد حرية ًأيضا هناك مسة تغلب على ال
ً للمصطلحات اليت حتوز مكانا جوهريا ومؤثرا يف جمال ،عدم وجود تعريفات واضحةوهي  ،معلومات معينة ً  تداولً

 وهو ما ميكن اجلهات القائمة ، والسلم العام، واملصلحة العامة، والنظام العام، واألمن القومي، كالسر،املعلومات
 مما قد حيول االستثناء بتقييد حرية ،على تطبيق هذه القوانني من التفسري الواسع هلذه املصطلحات االستثنائية

 . وهو ما حيدث بالفعل ،قاعدة عامةإىل  املعلومات يف حاالت معينة تداول
 النشر الروتيين والتلقائي ألنواع معينة من ،ال يوجد يف التشريعات املصرية ما يوجب على اجلهات احلكومية 

م الرأي العام،املعلومات يف جمال  الشكاوى كيفية تقدمي أو ، تتعلق برواتب املوظفني العمومينيأو ، كتلك اليت 
 ،ه يف األجل املنظورّ املعلومات املزمع سنتداول يف مشروع قانون جتاوزه وهو ما ينبغي ،اخل....اخلدمات العامة 

قق ُاليت حت كل تلقائي ومنتظم مجيع املعلومات بأن تنشر بش، بأن يكون هناك إلزام للجهات احلكوميةوذلك
 .واإلفصاح املطلق عن املعلومات  ،الشفافية

 إجراءات حمددة للحصول على معلومات ،ال تتضمن أغلب التشريعات املصرية اليت تتطرق ملسألة املعلومات 
أن عدم وجود إجراءات  ً فضال عن، من إمكانيات تعزيز اإلتاحة املنشودة وهو ما يضعف،حتوزها جهة معينة

 . يتناقض مع فكرة احلكومة املنفتحة ،واضحة حلفظ املعلومات وتصنيفها وكيفية طلبها
  مما جيعل من هذه االستثناءات ، املعلومات يف قوانني وقرارات كثرية ومتنوعةتداولتتناثر االستثناءات على حرية 

 املعلومات تداولً وهو ما جيب معاجلته بأن يكون هناك قانونا حلرية ، املعلوماتتداولشديدة على حرية ًقيودا 
لوية للمصلحة العامة وعلى أن تكون األ ،ًيتضمن االستثناءات مراعيا أن يكون نطاقها يف أضيق احلدود املمكنة

 . املعلومات تداول حرية ىدة علراالقيود الواملتحققة من اإلفصاح عن املعلومات إذا تعارضت مع االستثناءات و
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  كذلك ال يوجد يف القوانني املصرية إجراءات تتيح الطعن على قرارات رفض طلبات احلصول على املعلومات من
 كما ال توجد جهة مستقلة تراقب أداء اجلهات احلكومية واخلاصة يف جمال إتاحة ،جانب اجلهات اإلدارية

ذا الصدد  وميكن التظلم،املعلومات  . أمامها من االنتهاكات املتعلقة 
  متلفو الوثائق وسارقيهاأو ، معيقي اإلفصاحأو ، املعلوماتتداولال توجد نصوص عقابية رادعة ملنتهكي حرية ، 

ً بل وتدمري الوثائق اليت تشكل جزءا هاما من تاريخ ، وإخفاء املعلومات،وهو ما يهدد باستمرار سياسة التعتيم ً
 . وهو ما ينبغي التصدي له بنصوص عقابية ،الك هذه الوثائق م،الشعب

  املعايري السابقة كأسس ، مناقشته اآلن ي املعلومات القادم والذي جترتداولينبغي أن يتضمن قانون حرية 
ا قائمةتداول ال تقوم حلرية ،رئيسية  تدابري التشجيع على أو ، سواء على مستوى التعريفات، املعلومات بدو

 إجراءات طلب احلصول على أو ، االستثناءات يف نطاق ضيقأو ،اج سياسة اإلفصاح عن املعلوماتانته
 . والطعن على رفض هذه الطلبات وغريها من املعايري الالزمة لضمان فاعلية هذا القانون ،املعلومات

  

  


