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تقــديـم

تعترب حرية تداول املعلومات اإحدى احلريات الأ�سا�سية التي ترتبط ب�سكل وثيق مب�ستقبل التقدم 
والبتكارات  الإجنازات  من  امل�ستوى  هذا  ببلوغه  الراهن  العاملي  التقدم  ويدين  والتنمية،  العاملي 
والخرتاعات، التي تفوق جممل ما اأنتجته الب�سرية منذ فجر التاريخ، اإىل مقدار ما اأتيح للب�سر يف 
القرن الع�سرين ومطلع احلادي والع�سرين من علوم ومعارف وفرتها اأدوات الت�سال احلديثة ودعمتها 
ال�سبكة الإلكرتونية الدولية وثورة الت�سال والثورة املعلوماتية. فالتقدم العاملي الراهن اأ�سا�سه توافر 
املعلومات، وهناك عالقة وا�سحة بني ترتيب الدول من حيث التقدم وم�ستوياتها من حيث النفتاح 

وتوفري املعلومات يف ظل الدميقراطية. 
الأ�سا�ض  اأو هي  قرارات �سحيحة،  اأ�سا�سها  تبنى على  التي  للمعرفة، وهي  املعلومات معني  اإن 
الذي يجعل التو�سل اإىل القرارات ال�سحيحة ممكنا، واإليها يعود الف�سل يف ال�سرعة املذهلة للتطور 
التي  والدول  العلمي،  التقدم  اأ�سا�سا لدفع عجلة  املعلومات  العامل. ومتثل حرية تداول  العلمي يف 
التفكري لدى جمتمعاتها ومواطنيها،  نف�سها، وجتهز على �سروط واإمكانات  ل تتيح املعلومة ت�سعف 
وحترم ذاتها من التعرف اإىل بدائل وخيارات خمتلفة لل�سيا�سات والروؤى، ول جتعل بالإمكان ت�سحيح 
القرارات، اأو التعرف اإىل ردات الفعل عندما ت�ستحكم الأزمات وامل�سكالت، وكل ذلك ميثل بيئة 

داعمة لرتاكم اأو�ساع غري �سحية. 
وب�سكل عام، تقدم الدول التي يتم فيها تداول املعلومات بحرية �سورة جيدة ملجتمعاتها لدى 
اخلارج، بينما تتقل�ض البدائل واخليارات يف املجتمعات املغلقة وتقدم �سورة �سلبية عن نف�سها. ول 
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تخ�سى املجتمعات القوية املعلومة، لأنها جتعلها جمتمعات ح�سينة حني ت�سع كل �سيء حتت املجهر، 
بينما تقف املجتمعات التي تخ�سى املعلومة عر�سة لتكري�ض ال�سعف يف اأبنيتها املجتمعية املختلفة، 
دليل على  هناك  ولي�ض  واحلقائق،  املعرفة  املناف�سة يف ظل غياب  املقبلة عاجزة عن  اأجيالها  وتقف 

�سعف جمتمع اأكرث من تعر�سه للتوتر اأو القالقل ب�سبب انك�ساف املعلومة اأو احلقيقة. 
وعلى اجلانب الإن�ساين، تقدم املعلومات خدمات جليلة يف الك�سف عن اأو�ساع وحقائق اأنا�ض 
كان من املمكن اأن تطويهم جماهل الن�سيان، لول املعلومات التي اأظهرت اأو�ساعهم ور�سمت �سورة 
اأ�سخا�ض  واأو�ساع  حالة  عن  اإتاحتها  متت  معلومة  عنها  ك�سفت  مرات  من  فكم  ملاآ�سيهم؛  �سادقة 
عاجزين وقفوا حيارى اإزاء ماآ�سيهم اخلا�سة، دون اهتمام بهم حتى مت اإظهار حالتهم من خالل هذه 
اأو تلك. وكم من مرات تغريت فيها خطط وبرامج و�سيا�سات لدول ب�سبب الك�سف عن  املعلومة 
معلومات حول حالت فردية ل�سيوخ عاجزين اأو ن�ساء واأطفال تعر�سوا لالإجحاف والإهمال والظلم، 
ومكثوا يف بيوتهم ينتظرون الأمل حتى اأفرجت املعلومة عن اأو�ساعهم، وكم من مرات تعدلت اأنظار 

احلكومات ب�سبب معلومات عن حالت لأ�سخا�ض ن�ساأوا يف ظل العجز واملر�ض واخلوف.      
على  الإن�سان  بقدرة  الب�سرية  التنمية  تقارير  موؤ�سرات  من  كثري  ترتبط  اأن  الغريب  من  ولي�ض 
ت�سنيفات  تقدم  الأ�سا�ض  هذا  وعلى  اإليها،  الو�سول  املطلوبة يف  وبال�سرعة  املعلومات  اإىل  الو�سول 
التقارير ومقارنتها  اإن ذلك ما يك�سف عنه على �سبيل املثال ر�سد هذه  للدول على �سلم التقدم، 
بني توافر اأدوات الت�سال املختلفة من حوا�سيب واأجهزة كمبيوتر �سخ�سية واإنرتنت، ور�سدها مقدار 

ون�سب التقدم اأو التاأخر بني البلدان وفقا لعدد من تلك املوؤ�سرات.
واإن هذا الكتاب الذي تقدمه مكتبة الإ�سكندرية من خالل مر�سد الإ�سالح العربي، ي�ستمل 
على ح�سيلة اأوراق ومداولت املوؤمتر الذي عقدته املكتبة يف الفرتة ما بني 7 -  9 فرباير 2008 حتت 
عنوان »حرية تداول املعلومات حق لكل مواطن«. ومن خالل هذا الكتاب تتم مناق�سة جدليات 
واإ�سكاليات التعامل مع املعلومات، كيف يتم التعامل معها؟ هل يتم تقييدها اأم اإتاحتها على اأو�سع 
نطاق؟ واأي املجالت التي �سهدت تو�سعا يف الإتاحة واأيها ما زال يعاين من م�سكالت وحتديات؟ 
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ويطرح الكتاب كال من مطالبات النخبة وحجج ودفوعات احلكومات، كما يناق�ض اأو�ساع التعامل 
مع املعلومات يف م�سر قيدا اأو اإتاحة، ويلقي ال�سوء على البيئة والبنية الت�سريعية لتداول املعلومات 
التعامل مع املعلومات، واملوؤ�س�سات امل�سرية  القوانني والت�سريعات التي حتكم  يف م�سر، من خالل 
التي تقوم عليها، وي�سلط ال�سوء على اأوجه الق�سور التي ينبغي التعامل معها، والثغرات التي تعرتي 
عملها، كما ي�ستعر�ض جتارب الدول املختلفة وخرباتها فيما يتعلق بقوانني تداول املعلومات، وذلك 
كله بهدف ا�ستك�ساف الطريق الت�سريعي الذي ينبغي اأن ت�سلكه م�سر والتعرف اإىل جمالت واآفاق 

احلريات التي اأف�سحت لها التجارب الدولية يف هذا ال�ساأن.    
واخليط الداخلي يف هذا الكتاب –كما برز يف املوؤمتر- يجلو ال�ستباك بني وجهتي نظر، الأوىل 
ترى اأن حالة العامل الراهنة والثورة املعلوماتية مل تعد جتعل ما �سيئا طي الكتمان واخلفاء، ومن ثم 
بدل من اللجوء اإىل معلومات اأو �سائعات عرب و�سائل اإعالم اأو تقارير دولية مغلوطة اأو غري �سحيحة، 
من الأف�سل للحكومات ممار�سة حرية تداول املعلومات بنف�سها، بينما ترى وجهة النظر الأخرى اأن 
م�سائل الأمن القومي �ستظل تفر�ض على احلكومات حجب بع�ض املعلومات ل�سالمتها واأمنها. ومن 
الو�سع  تغفل  اأن  ت�ستطيع  لكنها ل  القدمي  بع�ض عنا�سر  بها  الفكر  انتقالية يف  فنحن يف مرحلة  ثم 

العاملي اجلديد. 
مع ذلك، فاأطروحة الكتاب ل تقت�سر على تقدمي وجهتي النظر، واإمنا تنحاز اإىل تاأكيد قناعة اأن 
كلتا الروؤيتني اأو املوقفني ل ميكن اأن تتغافل عن حقيقة العامل الراهن، والذي اأ�سبحت معه املعلومات 
تندفع بذاتها وتخرتق اجلدران املغلقة، وتفتح اأبواب الدول واملجتمعات املو�سدة من دون ترفق، فقد 
اأثرت التقنية الرقمية احلديثة ب�سكل جذري على هوية وقيمة املعلومات، وبات من ال�سهل اقتناء 
واختزال بل واخرتاق الأن�ساق املعلوماتية املختلفة، واأ�سبح من املمكن تك�سري احلواجز الأمنية التي 
حتمي املعلومة خ�سو�ًسا ب�سكلها الرقمي اجلديد. ومن ثم فكما اأن تداول املعلومات �سرورة تنموية 
وع�سرية، فقد اأ�سبح اأمرا واقعا ل مفر منه حتكمه اأو�ساع العامل الذي نعي�سه، بل اإن حرية تداول 

املعلومات اأ�سبحت من املنظور الأ�سمل اإحدى لبنات حماية الأمن القومي.
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وعلى جانب اآخر، فاإن تداول املعلومات هو ال�سبيل ملحاربة الف�ساد وعدم الت�سرت على الأخطاء 
اأو انت�سار ال�سائعات التي قد ت�سر بالأمن القومي، لذلك فاإذا كان احلفاظ على الأمن القومي احلجة 
الرئي�سية لأن�سار حجب املعلومة –مبربرات ونوايا ح�سنة اأحيانا- فاإن حجب املعلومة اأحيانا ما يلحق 
اأكرث الأ�سرار بالأمن القومي. فقد يكون حجب املعلومة مفيدا حلفظ اأ�سرار الدولة، ولكنه قد يعود 
بال�سلب على الرتقاء باأهم جانب من جوانب الأمن القومي باملفهوم ال�سامل، وهو اخلا�ض بالرتقاء 
مب�ستوى املعرفة والوعي لدى املجتمع الذي لن يتحقق من دون فتح منافذ الو�سول للمعلومات. اإن 
الرتقاء بالوعي واملعرفة وفتح نوافذ العلم بالأ�سياء هو اأقوى ح�سن حلماية الأمن القومي، وهو اأي�ًسا 
والتهديدات  الأخطار  يدراأ  وهذا  اخلارج،  لدولنا وجمتمعاتنا يف  وزاهية  �سورة جديدة  يقدم  الذي 

وي�سد الذرائع. 
لكن على جانب اآخر، ففي كل الدول هناك بع�ض العتبارات التي تفر�ض حجب املعلومات يف 
بع�ض الأوقات. وت�سع العديد من الدول عددا من القيود على حرية تداول املعلومات بهدف �سون 
الأمن القومي. وت�سرتط بع�ض الدول مرور عقود لالإفراج عن وثائقها الوطنية، واأحيانا متتد فرتة احلظر 
على الن�سر والتداول اأكرث من ذلك لبع�ض املواد اإذا كان ن�سرها �سيلحق اأ�سرارا بالأمن القومي. املهم 
اأن يتم ذلك من دون تع�سف واأن تكون لدى تلك العنا�سر والهيئات التي حتدد �سروط املنع ب�سرية 

بالعتبارات املختلفة للم�سلحة القومية. 
ال�سرعة،  عامل  العتبار  اآخذة يف  الإتاحة  مزيد من  اإىل  الدول  اأغلب  تنزع  عام  ب�سكل  ولكن 
وب�سكل عام يتعمق الجتاه الذي ينظر اإىل املعلومات على اأنها حق جمتمعي ينبغي اإتاحته وب�سرعة 

ول يجب اأن حتجبه ال�سلطات ملدد طويلة تفقد املعلومات معها قيمتها. 
حجج  بني  وما  املدين،  املجتمع  ومنظمات  واملتابعني  املهتمني  واحتياجات  مطالبات  بني  وما 
بالروؤى التي تقدم تف�سريات مقبولة  وم�سوغات املمار�سني نقف عند منطقة و�سط ل بد من ملئها 
اأو احلظر، وهي م�ساحة �ستظل حمل اختالف وتباين لكنها على الدوام يف طريقها  حلرية التداول 
للتقل�ض والت�سييق. وتقدم الدول التي ت�سري على نف�ض طريقنا اأو الدول التي �سبقتنا جتارب ينبغي 
الإفادة منها، فيما ينبغي اإقراره يف قانون ينظم حرية تداول املعلومات يف م�سر، مع الأخذ يف العتبار 
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اأن القوانني يف الأغلب تقدم اأطرا للحركة، لكنها ل تعني اإنتاج نوعيات حمددة من املمار�سات 
والنتائج، والتي �ستكون خا�سعة لتفاعالت الواقع يف كل بلد، فمواد القانون نف�سها التي قد يتم 
اإقرارها يف دول خمتلفة عنا قد تنتج عندنا واقعا وممار�سات خمتلفة عما اأنتجته يف الدول املماثلة، 

وهي اأمور ترتبط بالواقع الثقايف والجتماعي لكل بلد وظروفه واحتياجاته.
وكما يت�سح من هذا الكتاب، فاإن الجتاه الغالب يوؤكد اأن هناك رغبة �سديدة يف اإقرار قانون 
ب�ساأن تداول املعلومات يف م�سر، وهي رغبة ل ميكن جتاهلها، وهي تت�سق وتنبع من طبيعة العامل 
الراهن الذي تتقل�ض فيه م�ساحات احلظر، والتي جتعل املعلومات املحظورة يف كثري من الأحيان 
اأكرث ترددا وتداول وتناول بال�سائعات من املعلومات غري املحظورة، اأي اأن حظر املعلومة قد يكون 
اأ�سرع ال�سبل لنت�سارها اأو بناء ال�سائعات حولها، مما ي�سر بالهدف املرجو من تقييد حريات التداول 
والإتاحة املعلوماتية. وينق�سم الكتاب اإىل ت�سعة ف�سول، يتناول اأولها، اجلدليات الدائرة بني اأن�سار 
الإتاحة واأن�سار الأمن القومي، ويوؤكد اأن اإتاحة املعلومات وحترير تداولها اأ�سبح جزءا اأ�سيال من 
باملجتمعات، وهو  التاأخر  الطرق لل�سعف، وُيبقي على عوامل  اأقرب  القومي، فالنغالق  الأمن 
لي�ض �سمام اأمان، ف�سال عن اأنه يفقد املجتمع قدراته الأ�سا�سية يف ظل عامل يقوم على املناف�سة 
واملعرفة، ول �سك يف اأن قوة املجتمع هي اأهم �سمام اأمان لالأمن القومي، ول يتحقق ذلك اإل يف 

ظل تداول املعلومات.  
والنف�سية  والجتماعية  القت�سادية  ال�سرورات  اإبراز  على  يركز  فاإنه  الثاين،  الف�سل  اأما 
وال�سيا�سية حلرية تداول املعلومات؛ من خالل اإجالء �سورة العالقة الرتابطية بني حرية تداول 
املعلومات واقت�ساد ال�سوق، الذي ل يقوم ول ينتع�ض اإل يف ظل و�سوح اخليارات القائمة على 

قرارات �سليمة ل توفرها اإل املعلومات ال�سحيحة.  
حكومية؛  م�سلحة  كونها  زاوية  من  املعلومات  تداول  حرية  الثالث،  الف�سل  يناق�ض  بينما 
فكثري من الكتابات تقيم �سدودا مانعة بني احلكومات واملعلومات، وتعترب احتكار املعلومات ميزة 
حكومية لإدارة امل�سالح العامة، بينما يو�سح هذا الف�سل كيف اأن الإف�ساح والإتاحة املعلوماتية 

هما امل�سلحة احلكومية الأهم يف عامل اليوم.  
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اأما الف�سل الرابع، فاإنه يقدم اإطاللت على التجارب الدولية املختلفة فيما يتعلق بقوانني حرية 
يف  الدولية  الت�سريعات  يف  وال�سعف  والقوة  والتفاق  الختالف  نقاط  ويربز  املعلومات،  تداول 
هذا ال�ساأن، من خالل املقارنة بني قوانني تداول املعلومات يف دول متقدمة واأخرى نامية، بهدف 

ا�ستك�ساف ُخطا م�سر نحو اإ�سدار قانون يتالفى العيوب. 
بينما ين�سب الف�سل اخلام�ض على درا�سة واقع البيئة الت�سريعية لتداول املعلومات يف م�سر، من 
خالل تفح�ض القوانني والقرارات والت�سريعات امل�سرية املختلفة يف هذا ال�ساأن، ومن خالل معرفة 
اأدائها وجوانب  الق�سور يف  الدولة وجوانب  املعلومات يف  �سوؤون  على  القائمة  املوؤ�س�سات  خريطة 

الإ�سالح املمكنة.  
الإلكرتونية يف  احلكومة  تقدمها  التي  اخلدمات  تبني  على  يعكف  فاإنه  ال�ساد�ض،  الف�سل  اأما 
جمال الإتاحة املعلوماتية، وما ميكن اأن ت�ستفيده م�سر من تطبيق هذه احلكومة وجوانب التطوير 
املمكنة، كما يو�سح اأهم التحديات والعقبات والعراقيل وجوانب النجاح التي اأحرزتها م�سر يف 

تطبيق احلكومة الإلكرتونية يف جمالت املال والأعمال والتعليم.. ويف بع�ض املحافظات واملدن. 
ويتناول الف�سل ال�سابع حرية تداول املعلومات يف ظل جمتمع املعرفة وجمتمعات املعلومات، 
ويوؤكد ال�سلة الوثيقة بني حرية تداول املعلومات وجمتمع املعرفة، كما يتتبع نقاط التقدم امل�سرية 
واآفاق امل�ساعي العربية نحو بناء جمتمعات املعرفة، لكنه ي�سلط ال�سوء على جوانب التاأخر العربي 

يف هذا املجال اأي�سا.
اأما الف�سل الثامن، فاإنه يتناول حرية تداول املعلومات يف نطاق عمل املجتمع املدين وكحق من 
حقوق الإن�سان، ويجلو ال�سلة الوثيقة بني جمالت عمل واأهداف منظمات املجتمع املدين وحق 
احل�سول على املعلومات التي متثل املجال الرئي�سي لعملها، وال�سرورة الأوىل من اأجل ا�ستمرارها 
املتابعة من خالل  التي تتطلب  العمل الإن�ساين، يف �سوء تركيزها على حقوق الإن�سان  يف هذا 

املعلومات الدقيقة.          
امل�سري،  املعلومات  تداول  قانون  ب�ساأن  والآراء  الروؤى  بع�ض  والأخري  التا�سع  الف�سل  ويقدم 

واجلوانب الرئي�سية التي ينبغي اأن ي�سملها هذا القانون.



11 تقــــدمي

ويف نهاية هذا »التقدمي« يت�سح اأننا اإزاء مو�سوع جديد وقدمي يف الوقت نف�سه، وهو لي�ض م�ستقاًل 
فقط  يتعلق  ل  الأمر  فاإن  ثم  ومن  م�سر،  يف  وال�سيا�سة  احلياة  جوانب  مبختلف  يرتبط  واإمنا  بذاته، 
بحدود الروؤى والآراء التي يطرحها هذا الكتاب يف جمال الإتاحة املعلوماتية، واإمنا يت�سع اإىل مناق�سة 

م�سكالت اأخرى عديدة يف املجتمع امل�سري، لأن هذا املو�سوع يرتافق معها ويرتبط بها.
لكن القيمة الرئي�سية لهذا الكتاب تتمثل يف اأنه �سعى اإىل تو�سيح ال�سورة وو�سعها يف اإطارها 
احلقيقي، وهي العمل على الف�سل بني املعلومات وبقية الأو�ساع وامل�سكالت امل�سرية ومعاجلة هذا 
املو�سوع على نحو م�ستقل، يو�سح بالأ�سا�ض الرابطة الوثيقة بني املعلومات والتنمية، واملعلومات 
ا�ست�سدار  النظر هذه  اأ�سمل. ول جتعل وجهات  القومي من منظور  واملعلومات والأمن  والتقدم، 
قانون يتيح تداول املعلومات عر�سة لالإرجاء اأو التاأخري، لرتباطه بق�سايا اأخرى يف م�سر، واإمنا جتعله 
حافًزا على ال�سعي نحوه والعمل من اأجله لرتباطه باأهم الق�سايا بالن�سبة مل�سر وبالهدف الرئي�سي 

للدولة وهو اإحراز التقدم يف ظل �سباق عاملي غري عادي.    
اإ�صماعيل �صراج الدين
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مقـدمة)1(
 

اأ�سبحت ق�سية املعلومات من اأهم الق�سايا يف ع�سر العوملة خ�سو�ًسا مبا تثريه من حرية احل�سول 
على املعلومات ومدى حتقق هذه احلرية للجميع على قدم امل�ساواة. ويعترب حق احل�سول على املعلومة 
ا يعرب عن م�ستوى التقدم واحل�سارة التي ارتقت اإليها املجتمعات ومدى احرتامها  ا ود�ستوريًّ ا اإن�سانيًّ حقًّ
لعقلية الفرد وتبني الدميقراطية مبا ي�سمح بامل�ساركة يف  الأدوار وحتمل الفرد امل�سوؤولية جتاه نف�سه وجتاه 
جمتمعه وق�ساياه املختلفة. وتطرح الق�سية اأبعادا خمتلفة ب�ساأن امل�ساواة يف الإتاحة مبا متثله القدرة على 

اقتناء اأدوات التكنولوجيا والت�سال احلديثة وتعلم ا�ستخدامها يف حتقيق هذا احلق للجميع.
وتعد حرية احل�سول على املعلومات واإتاحتها واحدة من احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان التي اأقرتها 
الأمم املتحدة منذ الأربعينيات حيث اأقرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، يف دورتها الأوىل من العام 
الإن�سان  حقوق  من  املعلومات  على  احل�سول  »حرية  اأن  على  ين�ض  الذي   )1(  59 القرار   1946

)1(  يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات اأثناء املوؤمتر حتت عنوان "حرية تداول املعلومات جدليات 

الإتاحة والتقييد"، وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�سة حول هذا املحور، وب�سفة اأ�سا�سية الأوراق التي 
قدمت من ح�سني عبد العزيز بعنوان "الآفاق امل�ستقبلية لالإتاحة يف م�سر"، وه�سام ب�سري بعنوان "الأمـن املعلوماتـي: ما 
بني حتديات الداخل واخلارج"، و�سيد اأحمد ِجميع بعنوان "اأهمية اإف�ساح املعلومات والبيانات ل�سغار امل�ستثمرين"، وحممد 
اجلمعيات  على:  )بالتطبيق  املدين  املجتمع  منظمات  م�ساركة  تفعيل  يف  املعلومات  "دور  بعنوان  يحيى  حممد  ا�سماعيل 
الأهلية واملجال�ض ال�سعبية املحلية("، وم�سطفى حممود اأبوالنيل و�سوزان ح�سن اأحمد بعنوان "نظرة م�ستقبلية نحو تطوير 
�سبكة معلومات التنمية املحلية"، وم�سطفى حممود اأبوالنيل وحممد فريد جناح بعنوان "الو�سائل احلديثة يف اإتاحة املعلومات 
ودورها يف التنمية وتفعيل م�ساركة املجتمع املدين: ال�سبكة امل�سرية للحوار وامل�ساركة املجتمعية"، وح�سن جميعي بعنوان 

"الآفاق امل�ستقبلية لالإتاحة املعلوماتية يف م�سر".
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الأ�سا�سية، وهي حجر الزاوية لكل احلريات التي تتبناها الأمم املتحدة«. ولقد اأكد الإعالن العاملي 
ال�سيا�سية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  وكذا   ،)19 )املادة   1948 عام  ال�سادر  الإن�سان  حلقوق 
واملدنية ال�سادر يف عام 1966، هذا املفهوم يربط بني حرية التعبري وما يتطلبه من اإمكانية »البحث« 

عن املعلومات واحلق يف احل�سول عليها. 
وين�ض الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي تبنته اجلمعية العمومية يف الأمم املتحدة عام 1948، 
اأن »يتمتع اجلميع بحـق حريـة الراأي والتعبري؛ وي�ستمل هـذا احلـق علـى حـرية الحتفاظ  على 
بالآراء دون اأي تدخـل وبحـث وتلقي ونقـل املعلومات والأفكار من خالل اأي و�سيلة اإعالم وبغ�ض 
الراأي والتعبري ي�سمل حرية  فاإن احلق يف حرية  النظر عن احلدود«. ووفقا للمادة 19 من الإعالن 
البحث عن املعلومات والأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�سيلة ودومنا اعتبار للحدود. اأما املادة 27 من 
الإعالن نف�سه فتن�ض على حق امل�ساركة احلرة يف حياة املجتمع الثقافية والإ�سهام يف التقدم العلمي 
وما ينتج عنه من فوائد. وقد ذكر املقرر اخلا�ض لالأمم املتحدة املعني بحرية التعبري اأن الو�سول اإىل 

املعلومات هو جزء ل يتجزاأ من احلق يف حرية الكالم. 
ويف عام 1993 قامت جلنة الأمم املتحدة املتعلقة بحقوق الإن�سان بتاأ�سي�ض مكتب مقرر اللجنة 
اخلا�ض التابع لالأمم املتحدة واملتعلق بحرية الراأي والتعبري والإعالم، كتج�سيد للعالقة بني الو�سول 
للمعلومات وحرية الإعالم، وقام احتاد ال�سحافة الأمريكي البيني، وهو منظمة اإقليمية غري حكومية، 
بتنظيم املوؤمتر العاملي حول حرية الكالم عام 1994 الذي قام بتبني اإعالن ت�سابولتيبك وهو عبارة 
عن جمموعة من املبادئ املتعلقة بحرية التعبري، حيث تعرتف املبادئ بو�سوح بحرية املعلومات على 
اأنها حق اأ�سا�سي يت�سمن حق احل�سول على املعلومات التي حتتفظ بها جهات عامة، وعلى اأن يتمتع 
اأن  كل �سخ�ض بحق بحث وتلقي ونقل املعلومات والتعبري عـن الآراء ون�سرها بحرية، واأنه ينبغي 
تكون ال�سلطات ملزمة قانونيا بتوفري املعلومات التي يولدها القطاع العام يف الوقت املالئم وب�سكـل 

منا�سب.
وطبقا ملبادئ جوهان�سربج، وافقت جمموعة دولية من اخلرباء يف القانون الدويل والأمن القومي 
وحرية  القومي  بالأمن  اخلا�سة  جوهان�سربج  مبادئ  على   ،1995 عام  اأكتوبر  يف  الإن�سان،  وحقوق 
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التعبري وحق احل�سول على املعلومات، واأكدت �سرورة عدم ت�سجيع احلكومات على ا�ستخدام ذريعة 
الأمن القومي لفر�ض قيود غري مربرة على ممار�سة هذه احلريات، حيث ن�ض املبداأ )11( ..... القاعدة 
ال�سلطات  من  املعلومات  على  احل�سول  احلق يف  فرد  »لكل  املعلومات  على  احل�سول  ب�ساأن  العامة 
العامة، مبا يف ذلك املعلومات املت�سلة بالأمن القومي. ول يجب فر�ض اأي قيد على هذا احلق على 
اأ�سا�ض الأمن القومي، اإل اإذا متكنت احلكومة من اإثبات اأن القانون ين�ض على هذا القيد، واأنه من 
ال�سروري يف جمتمع دميقراطي حماية امل�سالح امل�سروعة لالأمن القومي.« ويف �سوء كل ذلك �سارعت 
العديد من الدول اإىل اإ�سدار الإطار الت�سريعي اخلا�ض بحرية تداول املعلومات؛ حيث و�سل عدد 

الدول التي اأ�سدرت قوانني اأكرث من 70 دولة مقارنة بنحو 40 دولة يف عام 2002. 
وكذلك اأقر املجتمع الدويل باأهمية الو�سول اإىل املعلومات لدواع اأخرى؛ فاتفاقية الأمم املتحدة 
ملكافحة الف�ساد امل�سدق عليها يف العام 2003، تدعو احلكومات اإىل ال�سماح للمواطنني بالو�سول 

اإىل املعلومات على اأنها اإحدى و�سائل مكافحة الف�ساد.
روؤيتها  حمور  هو  الإن�سان  اأن   –2003 –دي�سمرب  املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  واأكدت   
ملجتمعات املعلومات والت�سالت. واأقر البيان ال�سادر عن القمة اأن اأول الأهداف يكُمن يف اللتزام 
فيها  متاٍح  الب�سر، من خالل جمتمعات  قوامها  ومن�سفة  وات�سالت جامعة  معلومات  ببناء جمتمع 
اإليها وال�ستفادة منها وتقا�سمها، ون�سرها لتمكني  والنفاذ  املعلومات واملعرفة  اإن�ساء  لكل فرد حرية 
القمة  واأكدت  الكاملة.  اإمكاناتهم  وحتقيق  احلياة  نوعية  ِمن حت�سني  وال�سعوب  واملجتمعات  الأفراد 
�ض على مبادئ العدالة الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية وعلى  اأن تلك املجتمعات لُبدَّ اأن توؤ�سَّ

امل�ساركة الكاملة لل�سعوب، ومتكينهم ب�سكٍل كامل. 
وعلى جانب اآخر، تتيح �سبكة الإنرتنت اليوم الفر�سة لالأفراد من جميع اأنحاء العامل اأن يت�ساركوا 
وعلى  واقت�سادنا،  دائماً يف جمتمعنا  ع�سواً  نف�سها  من  الإنرتنت  واملعرفة؛ حيث جعلت  الآراء  يف 
العك�ض من اأي مكتبة اأو مركز جتاري فاإن �سبكة الإنرتنت لي�ض لها موقع جغرايف حمدد، وبالتايل 
اأجهزة الكمبيوتر وهي تعمل، لأن �سبكة  اإىل »مكان الإنرتنت« وم�ساهدة جميع  ل ميكن الذهاب 
الإنرتنت ما هي اإل جمموعة من اأجهزة الكمبيوتر املرتابطة وموقعها املادي ل ميكن ربطه مبكان واحد، 
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حيث غريت الإنرتنت من الطريقة التي يت�سوق بها النا�ض والتي يح�سلون بها على املعلومات والتي 
ي�ستمتعون بها بوقتهم. وبالرغم من اندماج املكونات املادية لعملية الت�سال يف �سورة اأجهزة وبرامج 
و�سبكات ات�سالت اإل اأنه بظهور �سبكة الإنرتنت اأ�سبحت هذه املكونات املادية بنية حتتية اختفت 
امل�ستخدم  تتفاعل مع  املعارف يف �سورة كيانات معلوماتية  ال�سطح  بينما ظهرت على  الأنظار،  عن 

وتفتح له اأبوابا جديدة يرى من خاللها املختلف ويتعامل مع الغريب وميار�ض اجلديد.
دائرة  وتو�سع  بل  املكان  قيود  من  ا  تدريجيًّ الإن�سان  حترير  يف  الإنرتنت  �سبكة  ت�سهم  وهكذا 
وجوده ليبدو وكاأنه موجود يف اأكرث من مكان يف الوقت نف�سه، وهي كذلك تعترب م�سدر ال�سفافية 
اجلغرافية والتي جعلتنا ل ن�سعر بالفرق بني من يجاورنا ومن له القدرة على اأن يحاورنا عرب اآلف 
املعلومات حيث  على  متاماً  تعتمد  الب�سرية  الأن�سطة  الإنرتنت كل  لقد جعلت  الأميال.  اأو ماليني 
توفر ثورة املعلومات للدول النامية فر�سة عظيمة لخرتاق امل�ستقبل واإنهاء قرون م�ست من التخلف 

والنعزالية. 
اأبرز مالمح اخلريطة املعرفية للمجتمع العاملي  اأن من  اإىل  وي�سري عدد من الدرا�سات والبحوث 
الأول كان  املجتمع  الأويل .  يف  املعلومات  اإىل جمتمع  ال�سناعي  املجتمع  النتقال من  املعا�سر هي 
املفهوم  فاإن  املعلوماتي  املجتمع  عة ، ويف  املُ�سنَّ ال�سلع  تبادل  يتم  ال�سوق ، حيث  هو  املحوري  املفهوم 
املحوري هو الف�ساء املعلوماتي  CyberSpace، كما اأن املجتمع ل ت�سكله ال�سيا�سة اأو القت�ساد بقدر 

ما ي�سكله نظام التوا�سل ال�سائد بني الأفراد واجلماعات واملوؤ�س�سات. 
العاملية اجلديدة، فقد  العامة والأو�ساع  الدولية  الرغم من كل هذه الإعالنات واملواثيق  وعلى 
خ�سعت ق�سية اإتاحة املعلومات اأو تقييدها لعتبارات اأخرى اأملْتها ظروف واأو�ساع العامل؛ وبينما 
كانت حرية تداول املعلومات يف ال�سابق تتعر�ض للعديد من القيود يف ظل طبيعة النق�سام والتناحر 
ال�سرق  بني  وال�سرتاتيجي  وال�سيا�سي  الأيديولوجي  وال�سراع  الباردة  احلرب  عقود  يف  العاملي 
تلغ  مل  املا�سية  ال�سنوات  يف  العامل  �سادت  التي  واحلرية  والنتعا�ض  ال�سالم  اأجواء  فاإن  والغرب، 
ل�سو�ض  منها  واجلرائم  التحديات  من  جديدة  اأمناط  اإىل  املعلومات  ثورة  واأدت  القيود.  جرعة  متاما 
احلا�سب الذين يدخلون اإىل قواعد املعلومات وي�سرقونها اأو يعبثون بها واجلرائم احلديثة التي تخرتق 
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احلماية الأمنية يف النظم القانونية، ومن اجلدير بالذكر اأن اجلانب املظلم للمعلومات هو ا�ستثمارها يف 
جوانب مهددة لالأمن الب�سري لأن املعلومات متثل رابطا يعتمد عليها العديد من القطاعات مما ي�سهل 

الإ�سرار بالطرف املقابل اأو ال�ستفادة منه دون عناء.
ل العدوان على البيئة املعلوماتية اأو الرقمية الوجه القبيح للتقنية احلديثة، فاجلرائم املتحققة  وي�سكِّ
مرتكبيها على  وقدرة  املدّمر،  وتاأثريها  الفائقة  ب�سرعتها  العادية  اجلرائم  تتميز عن  العدوان  عن هذا 
الإفالت من املالحقة والعقاب يف ظل افتقاد كثري من الدول اأنظمة قانونية قادرة على التعامل مع 
هذا العدوان واجلرائم الناجمة عنه. ويف هذا ال�سدد، ت�سري الإح�ساءات الدولية اإىل اأن هناك اأكرث 
مليار �سفحة على  اأكرث من 13  ف�ساًل عن  الآيل،  احلا�سب  م�ستخدم لأجهزة  �سخ�ض  ملياري  من 
�سبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(، ونحو 300 مليون موقع عليها. وهكذا ات�سعت البيئة املعلوماتية 
لت�سبح ميداناً ف�سيحاً للعدوان عليها، ولت�سكل حتدياً رهيباً ملختلف الأجهزة يف مواجهة هذا العدوان 

وما ينجم عنه من جرائم.
وت�سري اإحدى الدرا�سات اإىل اأن ما بني 24- 42% من املنظمات يف القطاعني احلكومي واخلا�ض 
كانت �سحّية جلرائم مرتبطة بالتقنية احلا�سوبية، واأن خ�سارة 72 �سركة ب�سبب جرائم احلا�سب الآيل 
تقدر ما بني 145 - 730 مليون دولر �سنويا. واأظهرت درا�سة لالأمم املتحدة عن خماطر احلا�سب الآيل 
اأن 73% من اجلرائم داخلي، واأن 23% منها يرجع اإىل م�سادر خارجية، وقّدرت اخل�سائر القت�سادية 
اأوجه  مليار دولر. ويف درا�سة عن حالت الخرتاق كوجه من  بنحو 2  لهذه اجلرائم عام 1993 
العدوان على اأجهزة احلكومة الأمريكية لعام 1995، وجد اأن هناك 250 األف حالة اخرتاق، %64 

منها ناجحة، واأن ما بني 1 - 4% منها مت اكت�سافه، واأعلن فقط عن 1% من هذه الخرتاقات.
ويف هذا الإطار يتم التمييز بني مفهومني للحق يف احل�سول على املعلومات يعك�سان م�ستويات 
خمتلفة من الإتاحة: املفهوم الأول، هو التداول املو�سع يف اإطار حرية التعبري والتدفق احلر للمعلومات 
التداول  الثاين هو  واملفهوم  املتاحة.  املعلومات  بها من احلق يف احل�سول على  يرتبط  والأفكار وما 
املنظم الذي يركز على احلق يف احل�سول على املعلومات الر�سمية باأ�سكالها املختلفة ب�سرف النظر 
عن الو�سيلة امل�ستخدمة )احلكومة واأجهزتها املختلفة، ال�سلطات الت�سريعية، منظمات املجتمع املدين، 



حرية تداول املعلومات يف م�صر20

القطاع اخلا�ض(، وهو ما يتطلب وجود ت�سريعات لتنظيم اأ�سلوب العمل و�سمان احلق يف احل�سول 
على هذه الوثائق الر�سمية يف اإطار قواعد حمددة حتمي مبادئ اخل�سو�سية واأمن املجتمع يف الوقت 

نف�سه. 
وقد اكت�سب املفهوم الثاين حلرية احل�سول على املعلومات اأهمية خا�سة يف الفرتة الأخرية خا�سة 
مع ات�ساع نطاق الدميقراطية على اأثر انهيار نظم احلكم ال�سمولية و�سيادة قواعد ال�سفافية واحلوكمة 
القطاع  اهتمام  و�سح  نف�سه،  الوقت  ويف  القرارات.  اتخاذ  مب�ستوى  والرتقاء  القت�سادي  والرت�سيد 
اخلا�ض واملجتمع املدين بالتعرف اإىل نطاق وحمتوى هذه التوجهات بالنظر اإىل تاأثرياتها على اأعماله. 
و�ساهم التطور الكبري يف تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات وكذا وجود مناذج لالأطر الت�سريعية التي 

ميكن ال�سرت�ساد بها، يف دعم هذه التوجهات واإتاحة الفر�سة لتفعيل املمار�سة.

�صرورات االإتاحة
تقوم القاعدة العامة لالإطار القانوين حلق احل�سول على املعلومات على »الإتاحة املطلقة«، ويرتبط 
بذلك التحديد الوا�سح للمجالت التي ميكن اأن ي�سمح فيها بحظر املعلومات كليا اأو جزئيا، والتي 
يجب اأن تكون يف اأ�سيق نطاق ممكن وت�ستند اإىل قواعد قانونية وتنظيمية تت�سم بالو�سوح وال�سفافية. 
التي تتقاطع مع كافة املجالت وت�سهم ب�سكل  املفاهيم  اإتاحة املعلومات وحرية تداولها من  وتعترب 
فعال يف توفري الدعم الكامل لنظام احلكم الدميقراطي من خالل تكري�ض امل�ساركة وقواعد املحا�سبية 
وال�سفافية واإمكانية الو�سول اإىل ال�سلطة وامل�ساركة فيها وتوفري اخلدمات العامة. وفيما يخ�ض عالقة 
الرتباط بني توافر املعلومات ومدى �سفافيتها، وبني م�ستوى الأداء الدميقراطي فقد خل�ست درا�سة 
اإح�سائية اأجريت على عينة خمتارة من بع�ض دول العامل اإىل تدين م�ستوى هذا الأداء يف بع�ض 
على  احلكم  لأجهزة  التامة،  �سبه  اأو  التامة،  وال�سيطرة  املعلوماتي  التعتيم  ب�سبب  العربية،  الدول 
على  فقط  يتوقف  ل  الدميقراطية  حتقيق  اأن  العلم  مع  والدينية.  والرتبوية  الإعالمية  الرمزية  القوى 
توافر املعلومات، ولكن هناك عوامل اأخرى كثرية تتداخل مع بع�سها لتحقيق الدميقراطية، من بينها 

بالطبع مو�سوع اإتاحة املعلومات. 
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وقد ا�ستقر الراأي على قبول بع�ض ال�ستثناءات، والتي ميكن اأن ت�سمل: الوثائق ال�سرية اخلا�سة 
بالأمن القومي والدفاع وال�سيا�سة اخلارجية، والوثائق املتعلقة بالنظم الداخلية لالأفراد، واملعلومات 
التي تتعلق باأ�سرار التجارة اأو تلك التي تهدد �سالمة املوقف التناف�سي مثل املعلومات عن املنتجات 
املطورة، واملعلومات اخلا�سة باملواقف املالية والتجارية خا�سة التي مت احل�سول عليها من �سخ�ض اأو 
منظمة ب�سورة �سرية، واملعلومات اخلا�سة بحماية �سالمة عملية �سنع القرار احلكومي خا�سة تلك التي 
تت�سمن اقرتاحات ب�سيا�سات مل تتم املوافقة عليها، واملعلومات عن الأفراد التي يوؤدي اإتاحتها اإىل 
الإ�سرار مببداأ اخل�سو�سية مثل ال�سجالت الطبية وكذا �سجالت الأفراد وحما�سر التحقيقات التي 
مت ا�ستكمالها يف اإطار تطبيق اأحد القوانني والتي ميكن اأن توؤدي اإتاحتها للتاأثري يف اإجراءات تطبيق 
والوثائق  ال�سرية،  املعلومات  بع�ض  اأو ك�سف م�سادر  عادلة  املواطن من حماكمة  اأو حرمان  القانون 
اخلا�سة باملوؤ�س�سات امل�سوؤولة عن تنظيم ورقابة املوؤ�س�سات املالية، واملعلومات اخلا�سة بحماية امل�سالح 
القت�سادية العامة والتي يوؤدي معرفتها اإىل الإ�سرار مب�سالح املواطنني ب�سفة عامة اأو ب�سالمة القت�ساد 

الوطني، واملعلومات اجلغرافية اأو اجليوفيزيقية والبيانات واخلرائط اخلا�سة بك�سف اأماكن الآبار.
وي�سري ذلك اإىل تعدد وت�سعب ال�ستثناءات املحتملة وهو ما قد يوؤدي يف حالة تطبيقها ب�سورة 
النظر يف  يتم  اأن  ال�سروري  من  لذلك  املطلقة،  الإتاحة  مبداأ  على  �سلبي  ب�سكل  التاأثري  اإىل  كاملة 
كل حالة على حدة والإجابة على ثالثة اأ�سئلة حمددة، وهي: مدى ارتباط هذه املعلومة بالأهداف 
اإتاحتها الإ�سرار الوا�سح بالهدف ال�سابق الإ�سارة  املو�سوعية املحددة لالإتاحة؟ وهل يرتتب على 

اإليه؟ وعلى الرغم من ذلك هل تعترب اإتاحتها من امل�سلحة العامة؟ 
وعلى جانب اآخر، فاإن حتقيق اأهداف التنمية لالألفية اجلديدة، وخا�سة تلك املتعلقة بتخفي�ض 
ن�سبة الفقراء فقرا مدقعا اإىل الن�سف، يتطلب معلومات اإح�سائية دقيقة وخا�سة فيما يتعلق مب�ستوى 
معي�سة املواطنني، ومواقع متركز الفقراء، واأ�سباب الفقر، وحتديد املجالت التي حتتاج اإىل موارد مالية 
اأنه:  اإىل  للفقر،  العك�سي  العد  عن   21 باري�ض  منتدى  درا�سة  وت�سري  الأمور.  من  وغريها  اإ�سافية، 
نامية كثرية  فاإن دول  اأي وقت م�سى،  اأكرث من  الإح�ساءات  املتزايد لأهمية  الإدراك  »بالرغم من 
ينق�سها القدرة على اإنتاج وحتليل وا�ستخدام الكم والنوع من املعلومات الإح�سائية املطلوبة لإجناز 
تنموي فعال، وينعك�ض ذلك �سلبا على ر�سم ال�سيا�سات العامة، حيث تتعذر م�ساءلة احلكومات عن 

قراراتها، وتبقى �سعوب هذه احلكومات فقرية ب�سبب ذلك«. 
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ومن ال�سروري اأن يطلع املواطن على معلومات احلكومة لتعزيز ال�سفافية يف عملية �سنع القرار 
ي�ساعد يف  مبا  املجتمع،  املدمرة على  ونتائجه  الف�ساد  لظاهرة  وللت�سدي  الوطني  النزاهة  نظام  ولبناء 
تعود  املعلومات  املتعلقة بحرية  القوانني  اأن  اأعمال احلكومة. وقد ثبت  املواطن يف  ثقة  احلفاظ على 
على املواطنني واحلكومات معا مبنافع كثرية، فهي تعد �سرطا اأ�سا�سيا من �سروط احلكم الر�سيد وتعمل 
املنتخب.  الربملان  �سرعية  وتكر�ض  النتخابية  العملية  يف  ال�سفافية  وتر�سخ  الف�ساد،  مكافحة  على 
بالإ�سافة اإىل اأن الطالع على املعلومات ي�سمح للمواطنني بفح�ض اأعمال املوؤ�س�سة العامة بدقة، مثل 
) الوزارات، والإدارات، والأجهزة، واملوؤ�س�سات الت�سريعية، والق�سائية والتنفيذية، والهيئات املحلية 
...... الخ(. كما اأن حرية الو�سول اإىل املعلومات تعد �سرطا لتزايد قدرة ال�سعب على امل�ساركة يف 
العملية الدميقراطية، كما اأنها توؤدي اإىل زيادة الوعي العام بالأ�سباب الكامنة وراء القرارات املتخذة، 
مبا يخفف من �سخط ال�سعب، ويعزز الثقة باحلكومة. وكذلك فاإنها تعمل على حت�سني فعالية احلكومة 

وتن�سيق ال�سيا�سات، من خالل حرية تدفق وتقا�سم املعلومات.
ويف املقابل هناك العديد من خماطر اإخفاء املعلومات، فحني ت�سود ال�سرية ميكن تبديد املوارد مع 
اإغالق الباب اأمام اأي مراجعة لحقة، كما يوؤدي اإخفاء املعلومات وحجبها عن املواطنني اإىل ازدياد 
اإ�ساءة  املواطنني على كبح جماح  الرقابة وحماية حقوق  واآليات  اأجهزة  ويوؤكد عدم قدرة  الف�ساد، 
ا�ستعمال ال�سلطة للموؤ�س�سات العامة، بالإ�سافة اإىل تهديد حق التعبري عن الراأي والتحكم يف ثقافة 
املواطنني واأفكارهم وتوجهاتهم، وت�سبح و�سائل الإعالم يف معظم هذه احلالت جمرد اأداة للتعبري 

عن وجهة نظر ال�سلطة ل�سمان ا�ستمرارها واحلد من قدرة املعار�سة على التغيري.
اإىل  ومتتد  والإح�سائيات  البيانات  اأو  احلكومية  »الوثائق«  على  احل�سول  الإتاحة جمرد  وتتجاوز 
اإمكانية ال�ستجابة لطلبات املعلومات التي حتتاج اإىل خلق نوعيات جديدة من الوثائق، وهو ما يخرج 
عن نطاق الإتاحة الذي يت�سمن قانون حرية املعلومات الذي يجري اإعداده يف م�سر. وعلى الرغم 
من اأن املفاهيم ال�سائدة ت�سري اإىل حق »املواطنني/ الأفراد« يف احل�سول على املعلومات، �سواء من 
احلكومة اأو منظمات املجتمع املدين اأو املجتمعات املحلية اأو القطاع اخلا�ض، اإل اأن بع�ض جوانب 
هذا  يف  امل�ستقبلي  التطور  على  تاأثرياتها  لها  تكون  و�سوف  التطبيق،  عند  قائمة  مازالت  الغمو�ض 

املجال. ويربز يف هذا الإطار: 
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احلق  وبالتايل  والدميقراطية  املحا�سبية  قواعد  اأن  يفرت�ض  الذي  الطويل  التاريخي  •   الرتاث 
املواطنني  ولي�ض  الت�سريعية  لل�سلطات  الأ�سا�سي  الواجب  هي  املعلومات  على  احل�سول  يف 
اأن  اإىل  العريقة  الدميقراطيات  التطبيق يف بع�ض  املنظرين حول  ب�سفة عامة. ويذهب بع�ض 
الدميقراطية ميكن فقط اأن توؤدي دورها »اإذا مت حماية القائمني عليها من ا�ستجوابات العامة«، 
وهو ما يحدد نطاق ومفهوم حرية احل�سول على املعلومات. وعلى الرغم من اأن هذه النظرة 
كانت اأكرث و�سوحا يف الأربعينيات، اإل اأن بع�ض املنظمات الدولية ترى اأنها ما زالت تعك�ض 

التفكري ال�سائد يف بع�ض الدول. 
•   التفرقة يف جمال الإتاحة بني املعلومات »العامة« و»اخلا�سة« واحلدود الفا�سلة بينها، خا�سة 
يف �سوء التحول نحو اخل�سخ�سة وبالتايل ت�سييق نطاق املعلومات الر�سمية املتاحة على الرغم 

من اأنها حتتل مكانة مهمة بالن�سبة لتمكني الأفراد من اتخاذ قرارات ر�سيدة. 
العمل على خلق  »املعلومات«، وهو ما قد يتطلب  »الوثائق« ولي�ض  •   احلق يف احل�سول على 
ال�سلطات  لدى  اأخرى  وثائق  اأو  معلومات  من  متوفر  هو  ما  اإىل  بال�ستناد  جديدة،  وثائق 
العامة لالإجابة على الأ�سئلة املحددة. ومن الوا�سح اأن قيمة وجدوى نظام الإتاحة واحلق يف 
احل�سول على املعلومات �سوف تقل بدرجة كبرية اإذا اقت�سر الأمر على جمرد احل�سول على 

ن�سخ من الوثائق املتوفرة.
العامة  القواعد  عليها  ينطبق  وهل  الق�سائي  بالنظام  اخلا�سة  للوثائق  بالن�سبة  الإتاحة  •   نطاق 

لالإتاحة اأم تخرج عن النطاق امل�سموح به.
على  الإتاحة  حظر  نطاق  تو�سيع  واإمكانية  املعلومات  بع�ض  على  احل�سول  حرية  •   توقيت 
ما  منها  والتناف�سية،  اخل�سو�سية  حلماية  تهدف  التي  العتبارات  من  جمموعة  اأ�سا�ض 

يلي: 
اخلا�ض  اأو  العام  القطاع  مل�سروعات  التجاري  الن�ساط  عن  املعلومات  بع�ض  اإتاحة  )1(  عدم 
لالأطراف  املعلومات  هذه  توفري  عند  بها  اخلا�سة  التناف�سية  باملزايا  امل�سا�ض  عدم  ل�سمان 
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الأخرى. وعلى الرغم من عدالة هذا املطلب اإل اأنه قد يكون من ال�سروري ت�سييق نطاق 
العمل به حتى ل ي�ستخدم يف اإخفاء املعلومات التي تك�سف التالعب والف�ساد. 

)2(  حظر الوثائق التي تتعلق باملناق�سات بني موؤ�س�سات ال�سلطة احلكومية اأو داخل واحدة منها 
خالل مراحل الإعداد لتخاذ قرار ب�ساأن مو�سوع معني. ويدخل ذلك يف نطاق اإتاحة »حيز 
التفكري« وكذا جتنب التاأثريات ال�سلبية املحتملة �سواء بالن�سبة للقرار احلايل اأو يف امل�ستقبل 
ف�سل  لتجنب احتمالت  اأو  الراأي  اإبداء  والو�سوح يف  وال�سراحة  امل�ساركة  �سفافية  ب�ساأن 

القرارات اأو ال�سيا�سات حمل الدرا�سة ب�سبب الك�سف املبكر عنها. 
)3(  عدم اإتاحة املعلومات التي تعك�ض الت�سالت بني امل�ستويات املختلفة للنظام، خا�سة بني 

الرئا�سة واحلكومة. 
وتربز اأهمية اإتاحة املعلومات يف جانبني: اأول: عالقتها باحلكم الر�سيد وزيادة الثقة بني املواطن 

واحلكومة، وثانيا عالقتها مبقيا�ض تقدم الأمم ورفاهية املواطنني.
فاأوال: من ناحية اأهمية اإتاحة املعلومات وعالقتها باأركان احلكم الر�سيد، فاإنها تتمثل يف امل�ساركة؛ 
فامل�ساركة الفعالة لكل اأفراد املجتمع ركيزة اأ�سا�سية للحكم اجليد �سواء كانت ب�سورة مبا�سرة اأو غري 
هو  املجتمع  اأفراد  كافة  على  بحيادية  للقوانني  العادل  التطبيق  اإن  القانون: حيث  و�سيادة  مبا�سرة. 
الإف�ساح عن  وال�سفافية: من خالل  الإن�سان.  اإطار حماية حقوق  املتقدم يف  املجتمع  بناء  اأ�سا�ض 
املعلومات هو  باعتبار حق تداول  الدولة  والت�سرف يف موارد  التنمية  باإدارة  ال�سلة  املعلومات ذات 
حق من حقوق الإن�سان. وال�ستجابة: حيث اإن تلبية مطالب املواطن هي جزء من مهمة موؤ�س�سات 
الدولة. والتوافق: من خالل الو�سول اإىل حد مقبول من اإجماع قوى املجتمع الفاعلة حول اأ�ساليب 
التنمية. والفاعلية  العادل ملوارد وعوائد  التوزيع  واآليات حتقيق امل�سالح امل�سرتكة. والإن�ساف: وهو 
الأمثل  بالتوظيف  التنمية  اأهداف  حتقيق  على  قادرة  والربامج  اخلطط  تكون  اأن  وتعني  والكفاءة: 
للموارد املتاحة. وامل�ساءلة: وتعني �سرورة اأن تخ�سع كل موؤ�س�سات الدولة للمحا�سبة �سواء كانت 
اأو منظمة من منظمات املجتمع املدين من قبل امل�ستفيدين من خدمات  اأو خا�سة  موؤ�س�سة قومية 
هذه املوؤ�س�سة. ويتطلب تفعيل احلكم الر�سيد توافر عن�سرين اأ�سا�سيني: اأولهما: معلومات جيدة يتم 
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اإنتاجها من قبل نظام قومي كفء وفعال لالإح�ساء واملعلومات، والذي يعد جزءا رئي�سيا من احلكم 
الر�سيد. وثانيهما: حق الو�سول اإىل املعلومات وحرية الطالع عليها من قبل املواطنني. 

وثانيا: من ناحية عالقة اإتاحة املعلومات مبقيا�ض تقدم الأمم ورفاهية املواطنني، يت�سح اأن هناك 
عالقة تبادلية وتفاعلية بني مدى اإتاحة البيانات واملعلومات حول اأو�ساع القت�ساد الوطني ومدى 
جودة اخلدمات احلكومية واإدراك الف�ساد الإداري على امل�ستويني الوطني والدويل؛ فاإذا وجد املواطن 
فجوة معلومات وبيانات بني املعلومات واملوؤ�سرات التي تقدمها حكومة بالده واملوؤ�سرات التي تقدمها 
التقارير الدولية، واإذا اختلفت ن�سب معدلت النمو القت�سادي وم�ستوى اأ�سعار ال�سلع واخلدمات 
التي  واملعلومات  املواطن  يعي�سه  الذي  الواقع  بني  معرفة  فجوة  تنامت  واإذا  الثنني،  بني  وجودتها 
تلك  تت�سع  اأن  البديهي  باحلكومة، ومن  الثقة  لديه فجوة يف  يتنامى  فاإنه  الوطنية،  تقدمها حكومته 
الفجوة اإن مل تتوافر املعلومات املحلية، وينعك�ض كل ذلك على تقييم املواطن لأداء احلكومة، وعلى 

م�ستوى التفاعل وامل�ساركة، مما يخلق تغذية عك�سية �سلبية اأو اإيجابية.
اإيجابية فاإن هناك العديد من الآثار  وف�سال عما يرتتب على الإف�ساح عن املعلومات من نتائج 
ال�سلبية والتي ترتتب على حجب املعلومات، من ذلك:عدم اإمكانية قيام املواطن مبمار�سة اأي دور 
فاعل يف املجتمع، ويبقى عر�سة ل�ستالب حقوقه اأو النتقا�ض منها. كما اأن عدم توافر تف�سريات 
مقنعة للجماهري توؤدي اإىل فقدان الثقة، ويف بع�ض الأحيان ال�سدام، اأو عدم الهتمام اأو الال مبالة اأو 
اأي اأ�سكال اأخرى من املقاومة التي توؤدي اإىل ات�ساع الهوة بني اجلماهري وال�سلطات التنفيذية. ويوؤدي 
غياب املعلومات اإىل انت�سار الف�ساد �سواء الكبري اأو ال�سغري، و�سعف اإمكانية اتخاذ قرارات �ساحلة، 
واملجال�ض  الأهلية  املوؤ�س�سات  اأو  للجمعيات  قومية  اأجندة  اأو  اإ�سرتاتيجية  روؤية  بلورة  اإمكانية  وعدم 
ال�سعبية املحلية تتبنى ب�سكل علمي مع الرتكيز على بع�ض اأولويات ق�سايا التنمية مثل مكافحة الفقر 
والبطالة وامل�ساركة يف ق�سايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان، بحيث تكون م�ساركتها اأكرث فعالية. كما 

يوؤدي ق�سور املعرفة والبيانات اإىل عدم التعرف على فئات املنخرطني يف املنظمات املدنية. 
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مزايا االإتاحة 
واحل�سول  املعرفة  يف  احلق  احرتام  تر�سيخ  منها:  عديدة،  مزايا  املعلومات  اإتاحة  على  ترتتب 
على املعلومات بو�سفه حقا من حقوق الإن�سان. وتر�سيخ مفهوم املواطنة، ومتكني الأفراد من معرفة 
املعلومات التي تخ�سهم لدى احلكومة، واملعلومات التي تو�سح ما تقوم به الدولة واحلكومة مبا يحقق 
املحا�سبة  اآليات  وتوفري  ال�سفافية  وتعزيز  الدميقراطية.  املمار�سة  مفهوم  وير�سخ من  م�ساركة حقيقية، 
وامل�ساءلة مبا يت�سق مع خطوات الإ�سالح ال�سيا�سي يف م�سر. وال�ستجابة لتحقيق التوجه نحو جمتمع 
متابعة  وتي�سري  والجتماعي.  القت�سادي  الن�ساط  اأوجه  وحتديث  تطوير  على  اأثر  من  له  مبا  املعرفة 
القرارات وال�سيا�سات املختلفة �سواء للحكومة اأو القطاع اخلا�ض اأو القطاع العام اأو املجتمع املدين. 

ومن مزايا الإتاحة اأي�سا ن�سر البيانات واملعلومات واملعارف وتبادلها مبا يتحقق معه زيادة القدرات 
والإمكانات وي�سمح بتح�سني نوعية احلياة وحتقيق مقا�سد التنمية امل�ستدامة وممار�سة حقوق الإن�سان 
وحرياته الأ�سا�سية ويف مقدمتها احلق يف حرية التعبري واحلق يف حرية تدفق املعلومات التي ترتابط 
فيما بينها على نحو ل يقبل التجزئة. ودعم �سانعي ومتخذي القرار، مبا ي�سمح بالقدرة على ال�ستجابة 
لتحديات التنمية والتناف�ض يف الأ�سواق العاملية واجتذاب ال�ستثمارات التي ترتهن بوجود بيانات 
تكنولوجيا  اإمكانات  وت�سخري  تاأخري،  دون  اإليها  الو�سول  ي�سهل  واجلودة  والدورية  بال�سمول  تت�سم 
املعلومات والت�سالت لتحقيق اأهداف التنمية وامل�ساهمة يف الأن�سطة والتفاعل بينها، وهو ما ي�سهم 
يف حتقيق النمو القت�سادي، ومواجهة ظواهر البطالة بتحقيق فر�ض عمل جديدة وحقيقية، ف�ساًل 
عن تذليل العقبات التقليدية التي كانت تواجه اإتاحة وتدفق املعلومات، خ�سو�سا فيما يتعلق بزمن 

احل�سول على املعلومة، و�سعوبة النتقال من مكان اإىل مكان من اأجل احل�سول عليها.
ول تقت�سر فوائد امل�ساركة والتبادل يف جمال املعلومات والبيانات على الأفراد واأ�سخا�ض القطاع 
احلكومات  بني  والتعاون  امل�ساركة  يحقق  اأن  �ساأنه  من  و�سفافيتها  املعلومات  اإتاحة  اإن  بل  اخلا�ض، 
اخلا�ض  القطاع  احلال  بطبيعة  بينها  ومن  جمتمعاتها  وقطاعات  �سعوبها  اأفراد  وبني  وبينها  والدول، 
واملجتمع املدين. كما ي�ساعد ن�سر املعلومات على �سد الفجوة الرقمية بني الدول، وما يتحقق من 
ذلك من توفري فر�ض متكافئة وعادلة ومن�سفة للدولة يف اإحراز التقدم يف جمالت البحث والتقنيات 
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وتطبيقاتها ال�سناعية، وي�ساعد على احلفاظ على الرتاث والإرث الثقايف، ويوفر مناخا ي�سمح باملناف�سة 
احلرة ومنع املمار�سات الحتكارية ال�سارة وال�ستغالل. 

وف�ساًل عما تقدم، فاإن اإتاحة املعلومات وتي�سري تداولها ي�سمح بفر�ض اأف�سل للنفاذ والو�سول اإىل 
املعلومات وال�ستفادة من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت للجميع، بل وب�سفة خا�سة 
للفئات التي يجب متكينها من الو�سول اإىل املعلومات يف �سوء ما �سبق ر�سده اأو ما يتم ر�سده من 
اأهمها املراأة  والأطفال وذوو الحتياجات اخلا�سة  عدم متتعها بفر�ض متكافئة يف هذا املجال، ومن 
والفقراء، وذلك كله بهدف اإتاحة  امل�ساواة والعدل. ومن الفوائد التي تتحقق من اإتاحة البيانات 
واملعلومات اأي�سا الإفادة من جهود ال�سابقني، ومتابعة اأن�سطة الآخرين، ف�ساًل عن تكافوؤ الفر�ض يف 
التعامل مع املعلومات، كما ي�سهم ذلك يف تثقيف اجلماهري ورفع م�ستوى وعيها وتوفري فر�ض العمل 
والبتكار والتقدم العلمي. كما ت�سمح املعلومات املتاحة –وب�سفة خا�سة اإلكرتونيا- باإقامة وتر�سيخ 

عالقات التعاون وامل�ساركة، �سواء على امل�ستوى الوطني اأو الإقليمي اأو العاملي.

حتديات االإتاحة
ت�سمل التحديات التي تواجه حرية احل�سول على املعلومات جانبي »العر�ض« و«الطلب« معا، 
ويتطلب النجاح يف تعميق مفاهيم حق احل�سول على املعلومات والإتاحة العمل على دعم القدرات 
والإمكانات وعلى كال اجلانبني، ويعد العمل على دعم وتو�سيع نطاق الطلب عامال اأ�سا�سيا ل�سمان 
ممار�سة حق احل�سول على املعلومات وال�ستفادة من تاأثرياته الإيجابية. ويف هذا الإطار يجب العمل 

على: 
نطاق  وتو�سيع  املعلومات  على  الطلب  لزيادة  توؤدي  التي  والآليات  القدرات  ودعم  •   بناء 
املجتمعات  قدرة  بدعم  ذلك  ويرتبط  احلوار.  عملية  اإطار  يف  واملداخالت  الت�سالت 
املحلية والعاملني بالإعالم ومنظمات املجتمع املدين واملواطنني عامة، على ا�ستقراء وتنظيم 
وحتليل املعلومات ونقل اآرائهم اإىل ال�سيا�سيني ومتخذي القرار. وب�سفة عامة، يتطلب ذلك 
العمل على بناء »ثقافة املعلومات« واإدراك املواطنني لأهمية القرارات املبنية على معلومات.
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واإتاحتها  وتوزيعها  البيانات  توفري  بعملية  لالرتقاء  الالزمة  والآليات  القدرات  ودعم  •   بناء 
)العر�ض(.  املطلوبة  لالحتياجات  ال�ستجابة  ي�سمن  الذي  وبال�سكل  املنا�سب  الوقت  يف 
ويتطلب ذلك زيادة وعي موظفي احلكومة باأهمية حرية احل�سول على املعلومات والرتقاء 
بقدراتهم على ال�ستجابة للطلب على املعلومات الر�سمية والتجاوب مع الحتياجات، خا�سة 

العاملني بالإعالم. 
اإىل  اأدت  املعلومات  ثورة  اأن  اإىل  ت�سري  التي  الدلئل  برزت جمموعة من  املعلوماتية  الثورة  ومع 
ظهور اأمناط جديدة من التحديات لالأمن مبفهومه التقليدي، وهذه التحديات تتعلق بال�ستعدادات 
امل�ستويني  على  املعلوماتي  للمجتمع  اجلديدة  الأمنية  واملهددات  امل�ستجدات  مع  للتعامل  الالزمة 
العاملي والوطني، وذلك ما هو اإل نتيجة طبيعية لتطور ُبَنى املجتمع وانتقالها من جمتمع �سناعي اإىل 

جمتمع معلوماتي: 
فعلى امل�ستوى العاملي، برزت التحديات ال�سيا�سية التي اأكدت قوة احلاجة اإىل املعلومات، كما 
برزت التحديات القت�سادية؛ حيث اإن نق�ض املوارد القت�سادية يعني احلاجة اإىل املعلومات التي 
ت�سهم يف تطوير القت�سادات. كما برزت التحديات التقنية التي تتمثل يف حاجة الدول واملجتمعات 
اإىل املعدات والربجميات واإىل تطوير الإمكانات الدالة يف هذا املجال. كما برز التحدي الأمني الذي 

يتمثل يف �سعف البناء التحتي املعلوماتي وانك�سافه للتعديات ووجود ثغرات اأمنية كثرية. 
وعلى امل�ستوى الداخلي، يربز التحدي اخلا�ض بالتنمية والدميقراطية وحقوق الإن�سان؛ ذلك اأن 
الفقر والأمية واجلرمية وامل�سكالت الجتماعية املتنوعة والف�ساد الإداري وال�سيا�سي حتد من فر�ض 
التطور والنتقال اإىل جمتمع املعلومات. كما يربز التحدي الب�سري ونق�ض الكفاءات على امل�ستوى 
الثقافة  متا�سي  ب�سرورة  الثقايف اخلا�ض  التحدي  العقول. ويربز  التاأهيل وهجرة  ب�سبب عدم  التقني 
اأكرب حتد يف نقل  مع بنى جمتمع املعلومات. وتربز التحديات الرتبوية، حيث ميثل النظام الرتبوي 
اأ�س�ض املعلوماتية وحتويله  اأن يبنى على  املجتمعات اإىل جمتمعات املعلومات، فنظام التعليم ينبغي 
التحدي  واأخريا يربز  بناء معلوماتي حتتي متكامل.  اإىل تكوين  التقليدية  النظم  من العتماد على 
الأمني، حيث اإن الأمن اأ�سا�ض اأي تنمية م�ستدمية، وتتطلب عمليات التغري الجتماعي اإىل جمتمع 

املعلومات ا�ستقرارا اأمنيا. 
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امل�ستقبلية؛  الف�سائية  التهديدات  من  عدد  يوجد  والداخلية،  العاملية  التحديات  على  وعالوة 
املعلوماتية  واحلمالت  املالية  والتحويالت  الت�سالت  تدفق  يف  بال�سطراب  التهديد  ذلك:  من 
با�ستغالل  والتهديد  ال�سيا�سية وال�سطرابات يف زمن احلرب،  واملناق�سات  الطاقة  املهمة وحمطات 
املعلومات احل�سا�سة واخلا�سة بامللكية واملعلومات ال�سرية واجلرائم الف�سائية، مبا لذلك من اآثار �سلبية 
على امل�ستوى الفردي واملوؤ�س�سي والوطني، والتهديد بانتقاء املعلومات لأغرا�ض �سيا�سية اأو اقت�سادية 
التحتي  املعلوماتي  البناء  تدمري مكونات  املعلومات عرب  بتدمري  والتهديد  وا�ستغاللها،  اأو ع�سكرية 

احل�سا�ض، مبا يف ذلك من نتائج �سلبية كبرية على القت�ساد والأمن الوطني. 
ممار�سة  ل�سمان  اأ�سا�سيا  عامال  املعلومات  على  الطلب  نطاق  وتو�سيع  دعم  على  العمل  ويعد 
تاأثرياته الإيجابية. ويف هذا الإطار يجب -يف جانب  حق احل�سول على املعلومات وال�ستفادة من 
نطاق  وتو�سيع  املعلومات  على  الطلب  لزيادة  توؤدي  التي  والآليات  القدرات  ودعم  بناء  »الطلب«- 
اإطار عملية احلوار. ويرتبط ذلك بدعم قدرة املجتمعات املحلية والعاملني بالإعالم  الت�سالت يف 
ومنظمات املجتمع املدين واملواطنني عامة على ا�ستقراء وتنظيم وحتليل املعلومات ونقل اآرائهم اإىل 
املواطنني  واإدراك  املعلومات«  »ثقافة  بناء  على  العمل  ذلك  ويتطلب  القرار.  ومتخذي  ال�سيا�سيني 
لأهمية القرارات املبنية على معلومات. -ويف جانب »العر�ض«- ينبغي بناء ودعم القدرات والآليات 
الالزمة لالرتقاء بعملية توفري البيانات وتوزيعها واإتاحتها يف الوقت املنا�سب وبال�سكل الذي ي�سمن 
ال�ستجابة لالحتياجات املطلوبة، ويتطلب ذلك زيادة وعي موظفي احلكومة باأهمية حرية احل�سول 
على املعلومات والرتقاء بقدراتهم على ال�ستجابة للطلب على املعلومات الر�سمية والتجاوب مع 

الحتياجات، خا�سة العاملني بالإعالم. 
ويوؤدي عدم التعامل باجلدية املطلوبة مع جانب الطلب اإىل تهمي�ض املواطنني واإعطاء النطباع باأن 
حق احل�سول على املعلومات ينح�سر يف جمموعات حمددة، وخا�سة بني العاملني يف الإعالم الذين 
يلعبون دورا مركزيا يف هذا املجال ولكنه ل يجب اأن يكون على ح�ساب حق املواطن العادي واإق�سائه 
عرب اإقناعه باأن ممار�سة هذا احلق تعد مطلبا اأ�سا�سيا لالإعالميني فقط. وي�سهم ذلك اأي�سا يف عدم معرفة 
املواطنني بحقهم يف احل�سول على املعلومات الر�سمية ونقل تعليقاتهم عليها خا�سة على امل�ستويات 

املحلية، مما ي�سكل حتديا جوهريا لإمكانية ممار�سة حرية احل�سول على املعلومات. 
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وت�سري الأدبيات املختلفة اإىل العديد من التحديات التي ترتبط ب�سكل اأو باآخر باجلوانب املتعددة 
للعر�ض والطلب على املعلومات. وتختلف طبيعة هذه التحديات بح�سب م�ستوى التطور الدميقراطي 
ثقافة  النجاح يف خلق  ومدى  املختلفة  املجالت  وتاأثرياتها يف  الإتاحة  النظام لأهمية  تفهم  ومدى 

ا�ستناد الربامج والقرارات اإىل املعلومات. 
وميكن تلخي�ش اأهم هذه التحديات يف: 

على  احل�سول  حرية  قيمة  اإدراك  لعدم  نتيجة  الهتمام  عدم  اأو  احلكومي  التعاون  •   غياب 
الف�ساد  نواحي  ك�سف  من  اإليه  توؤدي  قد  مما  اخلوف  عن  ف�سال  والإتاحة  املعلومات 

احلكومي اأو التعار�ض مع الهتمامات اخلا�سة لبع�ض ذوي امل�سالح. 
التي  الد�ستورية  احلقوق  تفعيل  عدم  اإىل  توؤدي  قد  والتي  بها  املعمول  القوانني  •   تعار�ض 
لبع�ض  تعر�سها  اأو  اخل�سو�سية  اأو  القومي  بالأمن  م�سا�سها  اأر�سية  على  بالإتاحة،  ت�سمح 
جوانب ق�سايا مطروحة بالإ�سافة اإىل القوانني التي تت�سمن عقوبات باحلب�ض على ال�سحفيني 

والإعالميني ب�سفة عامة.
•   �سيوع ثقافة الرف�ض واملواقف املتحفظة اأو احلذرة للم�سئولني احلكوميني والتي ترتبط اأي�سا 
لتقدير  بالكامل  ذلك  يرتك  الإتاحة  تتيح  التي  احلالت  بع�ض  يف  وحتى  التغيري،  برف�ض 
توؤكد  التي  اأو الأدلة  املوؤ�س�سي خا�سة مع وجود الربامج  املوظف املخت�ض وبالتايل اللتزام 

على م�ساركة املعلومات املتاحة مع املواطنني. 
حلق  الفعالة  للممار�سة  عائقا  ت�سكل  التي  واملالية  والفنية  املوؤ�س�سية  القدرات  •   �سعف 
اأن  كما  املعلومات  توفري  على  املوؤ�س�سات  تلك  قدرة  عدم  ب�سبب  املعلومات  على  احل�سول 

غالبية امل�سئولني ل يعتربون ذلك جزءا من م�سئولياتهم. 
بالن�سبة  خا�سة  املعلومات،  على  احل�سول  يف  للراغبني  الفنية  اأو  املالية  القدرة  •   غياب 
تتيح  التي  اجلهات  بع�ض  اأن  كما  اخلدمة.  لتوفري  ماليا  مقابال  تتقا�سى  التي  لالأجهزة 
للتعامل  الفنية  املعرفة  توافر  تتطلب  اإليكرتونية(  متقدمة  بو�سائل  املعلومات  على  احل�سول 

معها، ف�سال عن �سرورة النت�سار اجلغرايف للخدمة للح�سول عليها. 
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اعتماد  ومدى  الرقابة  م�ستوى  اأو  لها  املتاحة  احلرية  وم�ساحة  الإعالمية  املوؤ�س�سات  •   و�سع 
العتماد  جمرد  من  بدل  املعلومات،  على  للح�سول  املهنية  الأ�ساليب  على  الإعالميني 

على امل�سادر احلكومية املعتادة ب�سرف النظر عن مدى دقتها. 
•    ال�ستجابة لل�سغوط املختلفة لإتاحة املعلومات دون النظر ملدى دقتها اأو جودتها وكذلك 
يالحظ  قد  ما  وهو  بتداولها،  ال�سماح  قبل  حمتوياتها  على  تعديالت  باأية  التدخل  دون 

بالن�سبة لبع�ض الدول التي التزمت بالعمل على اإتاحة املعلومات. 

عراقيل االإتاحة
يف  تقرره  اأن  الدول  على  حقا  تعترب  عليها  واحل�سول  املعلومات  اإىل  الو�سول  حرية  كانت  اإذا 
قوانينها، فاإن الإقرار القانوين بحق احل�سول على املعلومات ل يعني الو�سول اإليها، اأو ت�ساوي القدرة 
على الو�سول اإليها. فهناك منافذ و�سمامات متر عربها املعلومات، وهذه املنافذ تتحكم بجانب مهم 
وحتدد توقيت احل�سول على املعلومة وكيفية احل�سول عليها، والتي قد تكون �سهلة اأو مي�سرة للجميع 
بال�ستفادة منها يف التوقيت املطلوب اأو �سعبة فتجعل من الع�سري الو�سول اإليها يف التوقيت املطلوب، 

ومن ثم تتحكم مبدى فائدتها. 
ويف ف�ساء الإنرتنت يتفاعل امل�ستخدم مع و�سط مليء ب�ستى اخليارات ومفردات اتخاذ القرار. 
و�سائل  عن  متاما  تختلف  اخلربة  فاإن  اجلماهري  مع  ات�سال  قناة  اأو  كبيئة  الإنرتنت  ُت�ستخدم  وعندما 
الإعالم التقليدية ب�سبب نق�ض الكفاءة التقنية والدراية الفنية وانت�سار الأمية التكنولوجية. وبب�ساطة 
والتفاعل  الت�سال  و�سائل  يف  موجودة  غري  واإدراكية  عقلية  معوقات  تقدم  الإنرتنت  �سبكة  فاإن 
التقليدية. ومما يزيد هذه امل�سكلة تعقيداً اأن هذه املعوقات تكون متاأثرة بالبيئة الجتماعية والثقافية 

للم�ستخدم. 
ويف و�سط الإنرتنت يدخل امل�ستخدم عامل ات�سال خمتلًفا يحتوي على معوقات اإدراكية ونف�سية 
اأكرث بكثري من املوجودة يف عامل الو�سائط املرئية وامل�سموعة الأخرى. فبمجرد حتقق الو�سول املادي 
ت�سبح الواجهة اجلرافيكية هي كل ما يف�سل اأو ما يو�سل امل�ستفيد مع املحتوى املعلوماتي املوجود 
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تقدم  التي  البوابات  ويف  اخليارات.  من  حت�سى  ل  اأعداد  وتظهر  الإنرتنت،  �سبكة  يف  املواقع  على 
خدمات املعلومات على �سبكة الإنرتنت فاإن اأحد اخليارات املتوفرة هو قرار تخ�سي�ض كيفية عر�ض 
املعلومات والت�سميم الب�سيط للواجهة التفاعلية للموقع، مما يزيد وي�ساعف من الحتمالت املتاحة 

ويزيد من �سعوبة اتخاذ القرار بالن�سبة للم�ستخدم.
خربة  مع  الفعال  غري  والتعامل  ال�سيئ  الت�سميم  فاإن  الأخرى  واملطبوعات  الو�سائط  وبخالف 
م�ستخدمي املواقع يف ف�ساء الإنرتنت املعلوماتي يوؤدي اإىل نتائج اأكرث �سوءا، منها ال�سعور بالإحباط 
الو�سط  يف  التحول  تكلفة  لأن  وذلك  اآخر  موقع  اإىل  املوقع  يرتك  ما  غالبا  الذي  امل�ستخدم  لدى 

الإلكرتوين تعترب �سئيلة اإذا ما قورنت بالتكلفة ذاتها يف الو�سط املادي. 
ويف تقرير مقارن اأ�سدره مركز ا�ستطالع الراأي العام مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار ب�ساأن راأي 
املواطنني حول خدمات احلكومة الإلكرتونية اأظهرت النتائج يف ا�ستطالعي مار�ض 2007 ومار�ض 
2006 اأن »بطء التحميل« يعد من اأكرث املعوقات التي يواجهها املبحوثون عند التعامل مع خدمات 
احلكومة الإلكرتونية، حيث اأ�سار اإىل ذلك 61% و74% من املبحوثني الذين واجهوا معوقات عند 

تعاملهم مع خدمات احلكومة الإلكرتونية يف كل ا�ستطالع على التوايل. 
واإذا األقينا ال�سوء اأكرث على عامل »بطء التحميل« جند اأن اأ�سبابه ترجع اإىل عدة عوامل فرعية، 
من  بالإنرتنت  الت�سال  ملوفري خدمات  التحتية  البنية  واإمكانات  التقنية  باجلوانب  يتعلق  ما  منها 
ت�سميم  بجوانب  يتعلق  ما  ومنها  اأخرى،  ناحية  امل�ستخدمني من  لدى  املتوفرة  وبالتجهيزات  ناحية 
التفاعل مع امل�ستخدم و�سهولة ت�سفحه للموقع وا�ستخدامه للروابط وو�سوله اإىل املعلومات وتعامله مع 
املراحل املختلفة التي توؤدي يف النهاية اإىل ح�سوله على اخلدمات عرب الو�سيلة الإلكرتونية. وكذلك 
فاإن حتديد ا�سرتاتيجية خا�سة باملحتوى ككل وو�سع روابط ن�سطة تكون مت�سلة مبواقع خارجية موثوق 
بها، وو�سع تو�سيات من الأ�سدقاء اأو امل�ستخدمني كلها عوامل تزيد من م�سداقية املوقع، يف حني اأن 
وجود هيكل ت�سفح معقد وغري متوافق مع النموذج العقلي للم�ستخدم يعترب من العوامل التي توؤثر 

�سلبيا على م�سداقية املوقع. 
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ويف درا�ستني اأجريتا لقيا�ض تاأثري عوامل ومتغريات الت�سميم على مدى اإدراك م�سداقية موقع 
 ،)The Persuasive Technology Lab at Stanford University( الإنرتنت لدى امل�ستخدمني؛ اأجريتا يف
قام الباحثون بتحليل بيانات نوعية وكمية مت جمعها من 1410 و2600 من امل�ساركني والتي حتدد 
عنا�سر  واعتمدت  امل�سداقية.  ومفهوم  ملعنى  امل�ستفيدين  اإدراك  املوؤثرة يف  الإنرتنت  مواقع  خوا�ض 
التقييم على �سبعة مقايي�ض فرعية: خم�سة من هذه املقايي�ض تزيد من الإح�سا�ض بامل�سداقية؛هي: 
»الإح�سا�ض بالكيان املادي« و»�سهولة ال�ستخدام« »واخلربة بال�سياق« و»اجلدارة بالثقة والعتمادية« 
و»التكيف اأو املالءمة«؛ بينما يخف�ض املقيا�سان الآخران الإح�سا�ض بامل�سداقية »العتبارات التجارية« 
و »الال احرتافية«. وهذا يوؤكد اأن العتبارات الأخرى مثل النوافذ الإعالنية التي تظهر فجاأة تزيد 
املوقع  التجاري على  الطابع  ي�سفي  مما  الإعالين  املحتوى  املعلوماتي عن  املحتوى  متييز  من �سعوبة 

ويوؤثر �سلبا على م�سداقيته لدى امل�ستفيد.
متو�سط  ي�سيع  الأ�سبوع  يف  اأنه  وجد  للكمبيوتر  م�ستخدم  اآلف   6 من  عينة  على  م�سح  ويف 
وقت  ي�سيع  حيث  الكمبيوتر.  ل�ستخدام  حماولتهم  يف  امل�ستخدمني  من  اأ�سبوعيا  �ساعات   5.1
اأمام الكمبيوتر اأكرث مما ي�سيع يف زحام املرور. ويتزايد الإحباط لدى م�ستخدمي الكمبيوتر وعدد 
الت�سال  واأجهزة  للمعدات  املنخف�سة  التكلفة  جتذب  و�سوف  مرتفًعا.  يزال  ل  امل�ستخدمني  غري 
والربجميات املزيد من امل�ستخدمني، ولكن ت�سميم املعلومات والواجهات اجلرافيكية اأ�سبح �سروريا 

جدا لتحقيق م�ستوى عال من النجاح.
ويفقد معظم امل�ستخدمني الكثري من وقتهم، وقد يرتكون املوقع اإىل مكان اآخر، وذلك ب�سبب عدم 
فهمهم وا�ستيعابهم الغر�ض من املوقع الذي يقومون بزيارته. ومي�سي معظم زوار املواقع الذين يبحثون 
عن املعلومات اأو يقومون بالت�سفح لوقت ق�سري يف كل موقع يزورونه. وبالتايل فاإن التاأكيد على عر�ض 
اخلدمات واملعلومات الأ�سا�سية التي يقدمها املوقع تعترب القيمة احلقيقية امل�سافة التي يقدمها املوقع 

لهوؤلء الزوار. 
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»اأمن املعلومات«
اأنواع وم�سادر  ي�سري مفهوم »اأمن املعلومات« اإىل الطرق والو�سائل املعتمدة لل�سيطرة على كافة 
املعلومات وحمايتها من ال�سرقة والت�سويه والبتزاز والتلف وال�سياع والتزوير وال�ستخدام غري املرّخ�ض 
وغري القانوين، وهو الإح�سا�ض الفعلي اأو الفرتا�سي بعدم وجود اأي �سكل من اأ�سكال التهديدات 
ب والعمل الفعلي ملواجهتها. ومن  لُبنى املوؤ�س�سات املعلوماتية، واتباع كافة الو�سائل وال�سبل للتاأهُّ
الزاوية التقنية، ي�سري مفهوم »اأمن املعلومات« اإىل الو�سائل والإجراءات الالزم توفريها ل�سمان حماية 

املعلومات من الأخطار الداخلية واخلارجية. 
وعلى الرغم من اأن مفهوم »اأمن املعلومات« اأقدم من ثورة املعلومات اإل اأنه انتع�ض مع تفاقم هذه 
الثورة؛ فمع �سيوع الو�سائل التقنية ملعاجلة البيانات وتخزينها وتداولها والتفاعل معها عرب �سبكات 
املعلومات  تقنية  اأبحاث  بني  رحبة  م�ساحة  املعلومات  اأمن  ودرا�سات  اأبحاث  احتلت  املعلومات 
اإىل  املعلومات  ثورة  اأدت  فلقد  توؤرق خمتلف اجلهات.  التي  الهواج�ض  اأحد  اأْم�َست  ورمبا  املختلفة، 
ظهور اأمناط جديدة من التحديات الأمنية، وظهرت حتديات جديدة لالأمن مبفهومه التقليدي، وهذه 
والأمن يف  الأمنية.  واملهددات  امل�ستجدات  مع  للتعامل  الالزمة  بال�ستعدادات  تتعلق  التحديات 
اإىل  �سناعي  جمتمع  من  وانتقالها  املجتمع  ُبنى  لتطور  طبيعية  نتيجة  اإل  هو  ما  املعلوماتي  املجتمع 

جمتمع معلوماتي يفر�ض العديد من التحديات على امل�ستوى العاملي والوطني. 
ولقد حتول الت�سلل الإلكرتوين اإىل هواية للمراهقني الأذكياء وفئات اأخرى على �سكل »مافيا 
اإلكرتونية« حتاول ال�سيطرة على �ساحات الحتيال الإلكرتوين، وي�سمل الت�سلل البيانات ال�سخ�سية 
يف اأجهزة الكمبيوتر واإتالفها و�سرقة كلمات املرور ال�سرية وانتحال اأ�سماء الأ�سخا�ض، وجتاوز ذلك 
البطاقات  اأرقام  و�سرقة  امل�سارف،  ال�سطو على  املهمة مثل  القت�سادية  القطاعات  مواقع  اإىل �سرب 
تقنية  التجارية، وا�ستهداف مواقع احلكومات. ورغم دخول  واملن�ساآت  ال�سرية،  الئتمانية، والأرقام 
الكمبيوتر متاأخرة اإىل املنطقة العربية اإل اأن مثل هذه اجلرائم كلفت خ�سائر بلغت نحو 600 مليون 
دولر عام 2002 رغم التكتم ال�سديد على اإعالنها من قبل ال�سركات والبنوك التي تتعر�ض لها، 
العربية  املعلومات والت�سالت  اأمن  املوظفة يف �سوق  اأن حجم ال�ستثمارات  اإىل  التوقعات  وت�سري 
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يفوق 500 مليون دولر حتى عام 2008 مقارنة بحوايل 21 مليار دولر هي حجم ال�ستثمارات 
العاملية يف املنطقة العربية خالل الفرتة نف�سها.

ال�سهل  من  وبات  املعلومات  وقيمة  هوية  على  جذري  ب�سكل  احلديثة  الرقمية  التقنية  واأثرت 
اخرتاق الأن�ساق املعلوماتية املختلفة واأ�سبح من املمكن تك�سري احلواجز الأمنية التي حتمي املعلومة 
خ�سو�ًسا ب�سكلها الرقمي اجلديد، وهذه النظرة ل متثل التفكري بروؤية ت�ساوؤمية بل هي روؤية حذر وتاأن. 
ويعرف خرباء القانون اجلرائم الإليكرتونية باأنها: كل من �سبط داخل نظام املعاجلة الآلية للبيانات 
اأو جزء منه وترتب على هذه الطريقة اأحد العنا�سر التالية: حمو بيانات اأو تعديل بيانات اأو تعطيل 

ت�سغيل النظام.
وتزداد امل�سكلة �سوًءا مع ازدياد العتماد على احلا�سب و�سبكة املعلومات الدولية. وتزداد الأهمية 
القت�سادية لأنظمة املعلومات واحلا�سبات مع النت�سار الوا�سع للتجارة الإلكرتونية، مما ي�ستلزم املزيد 
من العناية بق�سايا اأمن املعلومات. ومن ثم لي�ض غريبا اأن تعترب الوليات املتحدة من الدول التي 
ترتبع على راأ�ض الدول التي توجد فيها ت�سريعات وقوانني �سارمة يف جمال اأمن املعلومات، ويرجع 
املعلومات  بتقنية  العالقة  الأمور ذات  بالتعامل مع  الأمريكي  الق�ساء  الأول لدراية  املقام  ذلك يف 
تعالج  التي  املعلومات  تداول  مع حرية  يتعار�ض ذلك  املن�ساآت. ول  املعلومات يف  اأمن  وانتهاكات 

اأمورا اأخرى خمتلفة. 
وتت�سمن ا�سرتاتيجيات اأمن املعلومات جمموعة من العنا�سر التي يراد توفري احلماية الكافية لها، 

والتي تتمثل يف: 
-   ال�صرية اأو املوثوقية Confidentiality: وتعني التاأكد من اأن املعلومات ل تك�سف ول يطلع 

عليها من قبل اأ�سخا�ض غري خمولني بذلك.
يتم  املعلومات �سحيح ومل  اأن حمتوى  التاأكد من   :Integrity -   التكاملية و�صالمة املحتوى 
تعديله اأو العبث به وب�سكل خا�ض لن يتم تدمري املحتوى اأو تغيريه اأو العبث به يف اأية مرحلة 
من مراحل املعاجلة اأو التبادل؛ �سواء يف مرحلة التعامل الداخلي مع املعلومات اأو عن طريق 

تدخل غري م�سروع. 
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-   ا�ستمرارية توفر املعلومات اأو اخلدمة Availability: التاأكد من ا�ستمرار عمل النظام املعلوماتي 
وا�ستمرار القدرة على التفاعل مع املعلومات وتقدمي اخلدمة للمواقع املعلوماتية، واأن م�ستخدم  

املعلومات لن يتعر�ض اإىل منع ا�ستخدامه لها اأو دخوله اإليها. 
-   عدم اإنكار الت�سرف املرتبط باملعلومات ممن قام به Non-repudiation: ويق�سد به �سمان عدم 
اإنكار ال�سخ�ض الذي قام بت�سرف ما مت�سل باملعلومات اأو مواقعها اإنكار اأنه هو الذي قام بهذا 

الت�سرف، بحيث تتوفر قدرة اإثبات قيام �سخ�ض ما بت�سرف ما يف وقت معني.
لكن اإذا كانت ثورة املعلومات والت�سالت قد و�سعت حتديات اأمام »اأمن املعلومات«، فاإنها يف 
جانب اآخر اأوجدت �سرورات عملية لزيادة الإف�ساح عن املعلومات وحرية تداولها. فالثورة الهائلة 
يف جمالت تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، وما اأفرزته من علوم وو�سائل واأفكار ومفاهيم جديدة 
باأجمعه نحو الهتمام مب�سائل الإتاحة وال�سفافية  العامل  التي دفعت  الرئي�سية  كانت من الأ�سباب 
واحلماية املعلوماتية. ومل تفر�ض هذه الثورة فقط �سرورة الإف�ساح عن املعلومات والبيانات، واإمنا اأي�سا 
�سرورة الهتمام بجودة تنظيم ت�سجيل البيانات واملعلومات، متهيداً لإتاحتها اأو الإف�ساح عنها، كما 
اإ�سدار ت�سريع يتناول بالتنظيم  اأخذت الأ�سوات تعلو تدريجياً يف ال�سنوات الأخرية، نحو وجوب 
اإتاحة البيانات واملعلومات والإح�ساءات لدى اجلهات احلكومية وغريها، حتقيقاً لل�سفافية، وتي�سرياً 
للم�ساءلة واملحا�سبة، وممار�سة حلق اإبداء الراأي والتعبري والنقد البناء، وذلك يف اإطار احرتام احلرية 

ال�سخ�سية وحرمة احلياة اخلا�سة.
وعلى الرغم من �سرورة متكني املُجتمع املدين، وتعريفه بحقه يف الو�سول اإىل املعلومات، اإل اأنه 
من املهم تنفيذ ال�سمانات املنا�سبة ب�سدد تاأمني ُنظم اإدارة املعلومات العامة. وتهدف هذه ال�سمانات 
املعلومات،  جمال  يف  الفكرية  امللكية  وحقوق  القومي،  والأمن  واخل�سو�سية،  ال�سرية،  حماية  اإىل: 

و�سمان احلفاظ على املعلومات لأطول فرتة مُمكنة. 
املحتوى  فحماية  نف�سها؛  املعلومات  واإتاحة  املعلوماتي  املحتوى  حماية  بني  التفريق  ويجب 
كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�ض  العامل  دول  كل  به  تقوم  حتمي  اأمر  هو  املعلومات(  )اأمن  املعلوماتي 
متقدمة اأو نامية نظرا ل�سرية بع�ض املعلومات وعالقتها الوثيقة بالأمن القومي، وعلى �سبيل املثال اأمن 
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واملحتوى  واحلربية  الع�سكرية  املعلومات  ونظم  البيانات  قواعد  �سكل  وياأخذ  الع�سكرية،  املعلومات 
املعلوماتي الرقمي الع�سكري، وتقدر كافة النا�ض يف جميع اأنحاء العامل مثل هذا النوع من ال�سرية، 
ولكن احلديث يدور حول املعلومات التي من امل�سلم به اأنها متاحة، وهذا لالأ�سف يت�سمن العديد 
من املعلومات التي يجب اأن تكون مباحة على اأنها معلومات ينطبق عليها ال�سرية بدعوى وقوعها 
حتت مظلة الأمن القومي تلك املظلة الف�سفا�سة التي ميكن اأن تغطي كل ما يحيط بنا من معلومات، 
لذلك يجب اأن يكون وا�سحا اأن ما نحتاج اإليه ب�سكل دقيق هو حماية املحتوى نف�سه من اأي انتهاك 
بالإ�سافة اإىل املعلومات املتعلقة ب�سكل وا�سح و�سريح باأمن الدولة و�سيادتها وهيبتها، ولكن كل هذه 
الأ�سباب ل يجب اأن حتول دون اإتاحة املعلومات، لأن الإتاحة هي الأ�سل وهي حق د�ستوري لأي 

مواطن، واملنع هو ال�ستثناء.
ويربط البع�ض احلاجة اإىل �سن قوانني لالإتاحة وتداول املعلومات مبجموعة من الظروف والأ�سباب 
اأ�سباب  الظروف عن  تن�ساأ هذه  ما  غالباً  املعلومات؛ حيث  اإىل  الو�سول  ت�سريعات  �سن  اإىل  املوؤدية 
خمتلفة، منها: ا�ستجابة لنهيار النظم ال�سيا�سية، اأو كردة فعل لتك�سف حقائق الف�ساد، اأو اإثر وجود 
ف�سائح �سيا�سية. ويعترب القا�سم الرئي�سي وامل�سرتك لأكرث حمالت التغيري جناحاً، هو اأنها كانت ت�ستند 
لق�سية ت�ستقطب اهتمام ال�سعوب مبختلف طبقاتها واجتاهاتها. والأمثلة التالية تو�سح اأ�سباب خمتلفة 

اأدت ل�سن حمالت ناجحة هدفت اإىل ت�سريع حق الو�سول اإىل املعلومات، يف ظروف متباينة:
اأ�سا�سياً  عاماًل  املعلومات  اأ�سبحت  املثال  �سبيل  على  ال�سيا�سي  التحول  بظروف  يتعلق  ففيما 
حلركة التحرير يف جنوب اإفريقيا داخل البالد وملوؤيديها يف اخلارج خالل مرحلة التحول من �سيا�سة 
الف�سل العن�سري. وهو ما اأدى ببناة جنوب اإفريقيا احلديثة اإىل العرتاف خالل الد�ستور اجلديد 

للبالد عام 1996 بحق املواطن يف املعرفة والو�سول اإىل املعلومات.
وفيما يتعلق بهموم الف�ساد؛ فقد �ساهم تف�سي الف�ساد داخل احلكومات يف ظهور نوع من اأنواع 
�سيا�سات التكتم على الوثائق احلكومية والكبت الإعالمي، وهو ما اأدى اإىل اإطالق حمالت للح�سول 
على املزيد من املعلومات واإثارة النقا�ض حول حاجة هذه البلدان اإىل �سن ت�سريع ب�ساأن حق الو�سول 
اإىل معلومات من اأجل مكافحة الف�ساد. وفيما يتعلق بالهموم البيئية؛ فقد كانت هذه الهموم قوًة 
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اللجنة القت�سادية  اأقرت  املعلومات، حيث  اإىل  الو�سول  ال�سعوب يف  ت�سريع حلق  اإيجاد  اإىل  دافعة 
لالأمم املتحدة اخلا�سة باأوروبا -يونية 1988- اتفاقية حول الو�سول اإىل املعلومات، وامل�ساركة العامة يف 
�سنع القرار، والو�سول اإىل العدالة يف امل�سائل البيئية. وقد ن�ست هذه التفاقية على: حق كل فرد يف 
احل�سول على املعلومات البيئية التي حتتفظ بها ال�سلطات العامة، وحق امل�ساركة يف �سنع القرارات 

البيئية، وحق الحتكام اإىل حمكمٍة قانونية ملواجهة حالت العتداء املزعوم على هذين احلقني.
ومتثل ال�سغوط اخلارجية من اأجل الإ�سالحات القت�سادية اإحدى اأهم ال�سيا�سات التي جنحت 
يف ت�سريع حق الو�سول اإىل املعلومات وحق ال�سعوب باملعرفة على مدار الأعوام ال�سابقة؛ فتجربة 
الحتاد الأوروبي يف �سياغة �سيا�سات اإف�ساح واإتاحة منا�سبة لكافة املعلومات التي من اأهمها املعلومات 
القت�سادية، و�سرط تطبيق وت�سريع تلك ال�سيا�سات لن�سمام الدول الأوروبية اإىل الحتاد الأوروبي، 
اأ�سهم ب�سورة اأو باأخرى يف ال�سغط على العديد ِمن الدول الأوروبية -وخا�سًة املتحولة حديثا من 

النظم ال�سيوعية– لإ�سدار ت�سريع احلق يف املعرفة والو�سول اإىل املعلومات.
الطبيعي  من  اأ�سبح  والدقة،  بال�سفافية  املعلومات  توفري  ل�سرورة  اجلديد  املفهوم  هذا  �سوء  ويف 
اأو  اإنتاج املعلومات اأو تدقيقها  اأن يت�ساءل دور الدولة يف ال�سيطرة على املعلومات �سواء من حيث 
ال�سيطرة على تدفقها. ول ميكن اأن يكون فيما تقدم اأي م�سا�ض ب�سلطة الدولة، بل اإنه اأمر طبيعي يف 
�سياق �سيا�سات الدولة احلديثة ومنهجها القت�سادي وارتباطاتها الدولية. كذلك فاإن ما تقدم يعد 
اأمرا طبيعيا بعدما احتل القطاع اخلا�ض واملجتمع املدين م�ساحة كربى يف جمال اإنتاج املعلومات اأو 
باعتبارهما اأ�سال م�سدرا لها بحكم ن�ساطهما، مبا يوجب اأن تتاح هذه املعلومات التي تتعلق بهما اأو 
يكونان م�سدرا لها اأو لإنتاجها مبا يعد اأ�سا�سا للثقة يف التعامل وجاذبا لال�ستثمار يف الداخل وحافزا 

جلذب امل�ستثمر اأو راأ�ض املال الأجنبي من اخلارج اأي�سا.
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الف�صل الثاين





مقــدمة)2(
 

تقف جمموعة من ال�صرورات االجتماعية واالقت�صادية على راأ�س العوامل التي جتعل من وجود 
قانون يقرر حرية تداول املعلومات �صرورة ال غنى عنها. وحاليا ينظر العامل اإىل قوانني االإف�صاح وحرية 
تداول املعلومات على اأنها واحدة من اأهم مقت�صيات التنمية املجتمعية ال�صاملة �صيا�صيا واقت�صاديا 
واجتماعيا، وتنطلق هذه النظرة من اعتبار احلق يف تداول املعلومات ركيزة اأ�صا�صية من ركائز التنمية 
توفر  للمعلومات  احلر  والتداول  االإف�صاح  ثقافة  ف�صيوع  الرثوات،  توزيع  وعدالة  احلكم  و�صفافية 
 للمواطن   وامل�صتثمر   و�صاحب   القرار   دعما   قويا   من   خالل   اإتاحة   املعلومة   يف   توقيت   منا�صب  وب�صكل 

دقيق   وب�صمول وتكامل   وبو�صائل وتكلفة منا�صبة  و متطورة .
للجمهور  املتاحة  املعلومات  قيمة  هناك �صعوبة يف حتديد  االقت�صادية،  بال�صرورات  يتعلق  ففيما 
كميا يف اجلانب االقت�صادي؛ حيث هناك عدد من االأ�صباب التي تتنوع وتختلف ِمن حيث املظهر 
اأو ال�صلوك. فاأحد اأهم هذه االأ�صباب يكُمن يف اأن قدراً كبرياً من املعلومات التي ن�صاأت اأ�صاًل يف 
املجال العام -�صواء من جانب الكيانات احلكومية اأو عن طريق التمويل احلكومي- ن�صاأت خارج 

اأثناء املوؤمتر حتت عنوان "حرية تداول املعلومات ك�صرورة  )2( يعتمد هذا الف�صل على االأفكار التي وردت يف املناق�صات 
اقت�صادية واجتماعية"، وكذلك على جميع االأوراق التي قدمت للمناق�صة حول هذا املحور وب�صفة اأ�صا�صية االأوراق التي 
قدمت من طارق نوير بعنوان "املعلومات الكاملة، واقت�صاد ال�صوق"، وحممد عبد الغني رم�صان وحممد رم�صان ب�صندي 
بعنوان "كيفية متكني املجتمع املدين من خالل اإتاحة املعلومات"، وجمال حممد غيطا�س بعنوان "قانون االإف�صاح وتداول 

املعلومات ودوره يف تعزيز حرية التعبري واحلق يف املعرفة".
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قوى ال�صوق التي تنظم اإن�صاء ون�صر املعلومات، مبا يف ذلك قوانني حقوق امللكية الفكرية يف القطاع 
اخلا�س. 

كذلك يكمن جزء من امل�صكلة يف متييز تلك املعلومات املتاحة، وبالتايل حتديد قيمتها االقت�صادية 
اأو االجتماعية، اأو حتى اآثارها ال�صلبية املُتمثلة يف املعلومات اخلاطئة اأو املزورة و�صوء النية ونتاج ذلك. 
�صوى جمرد  املتاحة  احلكومية  املعلومات  تعد  ال  االقت�صاديني،  ِمن  القرار  �صانعي  نظر  وجهة  فِمن 
�صيا�صات وعمليات توؤدي اإىل زيادة تكاليف االإنتاج. فعلى �صبيل املثال، اأنَفَقت احلكومة االأمريكية 
يف ميزانية عام 2004 اأكرث من 2.3 تريليون دوالر اأمريكي، منها جزء كبري -يبلغ عدة باليني من 
الدوالرات- الإنتاج املعلومات ِمن داخل املجال العام، وهو ما يربهن عليه هذا الكم ِمن املعلومات 
املتاحة على االإنرتنت بحرية. ونخل�س ِمن ذلك اإىل �صعوبة قيا�س جوانب النفع االقت�صادي لالإتاحة 

املعلوماتية ب�صورة كمية مبا�صرة.
وحلرية تداول املعلومات اأهمية خا�صة يف الت�صغيل واالإدارة الكفاأة لالقت�صاد، لذلك يو�صف علم 
االقت�صاد باأنه علم اتخاذ القرارات، الأنه ُيعنى بال�صلوك االقت�صادي على م�صتوى الفرد وعلى م�صتوى 
املن�صاأة وعلى م�صتوى االقت�صاد الوطني، وال�صلوك االقت�صادي هو يف الواقع لي�س اأكرث من �صل�صلة 
من القرارات التي يتخذها الفرد معتمداً على معلومات للو�صول اإىل هدفه. وقد ظهر فرع اقت�صادات 
املعلومات )Information economics(، الذي �صاعد على درا�صة وتوقع ال�صلوك االقت�صادي للفرد 
تاأثري املعلومات  اإدخال دور املعلومات يف التحليل االقت�صادي، وفح�س مدى  واملن�صاأة، من خالل 
على �صلوك الفاعلني االأ�صا�صيني يف االقت�صاد وعلى اتخاذ القرارات االقت�صادية. وعالج هذا الفرع 
االأو�صاع التي ت�صود فيها معلومات ناق�صة اأو االأو�صاع التي يوجد فيها معلومات لدى طرف معني من 
اأطراف التبادل، ويقوم بحجبها عن الطرف االآخر، من خالل توليد »احلوافز« املتعددة  لالإف�صاح عن 
هذه املعلومات، ولقد ظهر هذا الفرع على يد عدد من الباحثني من اأ�صهرهم االقت�صادي االأمريكي 

جوزيف �صتجلتز احلا�صل على جائزة نوبل يف االقت�صاد عام  2001 .
التامة«   »املعلومات  فر�صيــة  اأكرث جوانبه على  التحليــــل االقت�صــــادي يف  اعتمد  ولقد 
Perfect Information ، اأو العلم التام Perfect Knowledge، الذي يقوم على افرتا�س اأن جميع 
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االأفراد الذين تربطهم عالقات اقت�صادية لديهم العلم التام، ولديهم اعتقاد متماثل حول االأمور التي 
�صتقع يف امل�صتقبل، والتي تكون ناجتة عن القرارات التي يتخذها هوؤالء االأفراد. وي�صتخدم مفهوم 
»املعلومات التامة« اأو »العلم التام« يف االقت�صاد لي�صف الو�صع االقت�صادي الذي تكون فيه »املعرفة« 
عن اأحد امل�صاركني يف ال�صوق متاحة لكل الالعبني اأو امل�صاركني االآخرين، فكل العب يعلم العوائد 
واال�صرتاتيجيات املتاحة لالعبني االآخرين. واإذا كانت ال�صوق ال تتمتع مبعلومات تامة، فاإن االأطراف 

لن ت�صتطيع التنبوؤ باأفعال اأو ردود اأفعال بع�صهم بع�صا. 
تناف�صي  ب�صكل  ال�صوق  لعمل  امل�صبقة  النظرية  ال�صروط  من  واحدة  التامة  املعلومات  وتعترب 
وكفء، حيث يتخذ كل طرف من اأطراف ال�صوق قرارات ر�صيدة ا�صتنادا اإىل توافر معلومات جيدة. 
املعلومات  التعامل قد يعانون مما ي�صمى نق�س  اأو  التبادل  اأطراف عالقة  اأن  اإىل  الواقع ي�صري  اأن  اإال 
املعلومات   متاثل  عدم  مب�صكلة  ي�صمى  مما  يعانون  اأخرى  اأو�صاع  ويف   ،Incomplete Information

Information Asymmetry، وذلك عندما ميلك اأحد اأطراف التعامل معلومات اأكرث اأو اأف�صل من 

الطرف االآخر، مبا يوؤدي اإىل حدوث عدم توازن يف القوى وت�صارب م�صالح االأطراف ذوي العالقة 
ويتولد عنه حالة من عدم اليقني، ومن ثم حدوث انحراف يف التعامالت بعيدا عن م�صارها الطبيعي 

االأمثل.
ومن اأهم املو�صوعات التي عاجلها فرع اقت�صاديات املعلومات، درا�صة ما ي�صببه نق�س املعلومات 
من ف�صل ال�صوق، حني ال تكون عمليات التبادل قادرة على متكني االأفراد من اتخاذ القرارات التي 
توؤدي اإىل تعظيم املنفعة واالأرباح. فال�صوق يف النهاية وعاء للمعلومات، واإذا مل تكن املوؤ�صرات التي 

ير�صلها ال�صوق اإىل املتعاملني دقيقة ومفيدة، فاإنه لن يقوم بوظيفته على الوجه املطلوب.
امل�صاألة يف مقالته  اإىل هذه  اأول من لفت االنتباه  االأمريكي جورج اكريلوف  ويعد االقت�صادي 
ال�صهرية »�صوق الليمون The Market for Lemons«. ويتعلق هذا املقال ب�صوق ال�صيارات امل�صتعملة 
يف الواليات املتحدة الذي يعاين من ف�صل ال�صوق، حيث الحظ  اكريلوف اأن ال�صيارات امل�صتعملة 
التي تعر�س يف االأ�صواق هي »ليمون« اأي اأن مظهرها ال يو�صح  حقيقة نوعيتها، فينخدع بها النا�س، 
ومن ثم تظهر حالة ت�صمى االختيارات العك�صية. حتى �صار النا�س يفرت�صون اأن كل �صيارة م�صتعملة 
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بها خدعة، مما اأدى اإىل اأن تكون اأثمانها يف املتو�صط اأقل من قيمتها احلقيقية. وعندما يكت�صف الفرد 
اأنه ا�صرتى �صيارة معيبة، ف�صرعان ما يتخل�س منها بنف�س الطريقة التي ا�صرتاها بها، مما اأدى اإىل املزيد 
اأولئك الذين لديهم  اأ�صعار ال�صيارات امل�صتعملة باالنخفا�س. وهذا الو�صع دفع  من ال�صغط  على 
�صيارات م�صتعملة يف حالة ممتازة اإىل عدم عر�س �صياراتهم للبيع يف االأ�صواق الأنهم لن يح�صلوا على 

ال�صعر املنا�صب لها. 
تن�صيط  على  تعمل  فاملعلومات  اخل�صو�س؛  وجه  على  ال�صوق  القت�صاد  مهمة  املعلومات  وتعد 
درجة التناف�س يف االأ�صواق، وهناك العديد من ال�صروط الالزمة لتحقيق املناف�صة الكاملة يف ال�صوق، 
للدخول واخلروج من  وامل�صرتين  البائعني  ال�صلعة، وحرية  وامل�صرتين، وجتان�س  البائعني  منها: تعدد 
ال�صعر،  بذات  املبادالت  جميع  تتم  اأن  ي�صمن  ال  ال�صابقة  الثالثة  ال�صروط  توافر  اأن  اإال  ال�صوق. 
فهذه ال�صروط التي تعد �صروطا �صرورية لي�صت كافية، لذلك يجب اإ�صافة �صرط اآخر، وهو »العلم 
التام« باأحوال ال�صوق من قبل كافة امل�صرتين واالأ�صواق. وهذا ال�صرط ميكن من وجود �صعر واحد 
باأقل منه، ومن  باأعلى منه، وبحيث ال تبيع املن�صاة  لل�صلعة يف ال�صوق بحيث ال ي�صرتي م�صتهلك 
ثم ت�صتبعد منها اأي قوى احتكارية. حيث توؤدي املعلومات اإىل اإ�صدار االإ�صارات ال�صعرية ال�صليمة، 
واإىل حت�صني التقابل بني العر�س والطلب، وتقليل حاالت االحتكار، واإذا مل يتحقق هذا ال�صرط لن 

تكون ال�صوق مناف�صة كاملة. 
وتلعب االإتاحة املعلوماتية دوًرا اأكرب واأهم يف التاأثري املبا�صر يف توازنات ال�صوق، ويف اقت�صادات 
الدول وروؤو�س االأموال امل�صتثمرة، ويكفي احلديث ب�صاأن اأهمية االإتاحة املعلوماتية واإف�صاح البيانات 
واملعلومات ل�صغار امل�صتثمرين، ويذكرنا التاريخ القريب مبا حدث يف اأواخر الع�صرينيات من القرن 
املا�صي، من انهيار كبري �صهدته اأ�صواق املال االأمريكية، تبعه ركود اقت�صادي طويل، ُعرف بالك�صاد 
العظيم، والذي انعك�س على �صريحة كبرية من ال�صعب االأمريكي من امل�صتثمرين يف االأ�صواق املالية 
واأحلق بهم اأ�صراراً اقت�صادية ج�صيمة، عندها تقرر اإن�صاء هيئة االأوراق والتداوالت املالية، للت�صدي 
اأثر على �صغار امل�صتثمرين،  لتجاوزات ال�صركات الكربى التي قادت اإىل وقوع هذا االنهيار الذي 
وقد مت حتديد الهدف الرئي�صي من وراء اإن�صاء الهيئة باإعادة الثقة يف االأ�صواق املالية من خالل توفري 

احلماية الالزمة ل�صغار امل�صتثمرين.  
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يف  امل�صتثمرين  �صغار  اأغلب  اأن  من  اأي�صا  امل�صتثمرين  ل�صغار  بالن�صبة  االإف�صاح  اأهمية  وتت�صح 
�صوق املال من غري املتخ�ص�صني، وتوجب مقت�صيات حتقيق مفهوم العدالة يف االأ�صواق املالية، تو�صيع 
ال�صركات  بع�س  من  امل�صتثمرين  �صغار  حماية  العدالة  مقت�صيات  وت�صتلزم  اال�صتثماري،  اأُفقهم 
بنتائج  تتعلق  م�صللة  معلومات  باالإف�صاح عن  االأحيان  بع�س  تقوم يف  التي  االقت�صادية  والكيانات 
اأعمالها، اأو االإف�صاح عن معلومات �صحيحة ولكنها غري مكتملة بال�صكل الذي يعطي �صورة حقيقية 
عن نتائجها، اأو االإف�صاح عن معلومات �صحيحة ولكنها �صعبة التف�صري بالن�صبة ل�صغار امل�صتثمرين. 
وي�صكل جمموع روؤو�س اأموال �صغار امل�صتثمرين يف بع�س ال�صركات والكيانات االقت�صادية امل�صتثمر 

االأكرب واالأكرث تاأثرياً يف قرار ال�صركة اأو الكيان، وقد يكون مطمًعا لالآخرين. 
تداولها،  وحرية  عليها،  احل�صول  و�صهولة  املعلومات،  على  احل�صول  ق�صية  اأ�صبحت  وقد 
املعلومات  تعد  حيث  وامل�صتثمرين،  االأعمال  رجال  على  امللحة  الق�صايا  من  ودقتها  وم�صداقيتها 
النمو.  على  باالإيجاب  بدورها  توؤثر  والتي  والعاملية،  املحلية  اال�صتثمارات  لتدفقات  مهما  حمددا 
اأي�صا على املعلومات،  ونظرا ل�صدة التناف�س بني الدول على اجتذاب اال�صتثمارات، فاإنها تتناف�س 
حيث ت�صعى كافة الدول اإىل حت�صني بنيتها االأ�صا�صية، وخا�صة البنية املعلوماتية. فاملعلومات وثيقة 
ال�صلة بالقرارات اال�صتثمارية، واإعداد درا�صات اجلدوى الالزمة مل�صروعاته. والدول التي تقوم باإنتاج 
معلومات اإح�صائية ميكن االعتماد عليها ويف الوقت املنا�صب، ت�صتويف ال�صروط ال�صرورية واالأ�صا�صية 

الالزمة للنجاح يف املناف�صة يف اجتذاب اال�صتثمارات االأجنبية.
كما تقوم املعلومات بدور مهم اأي�صا يف ظل اقت�صاد ال�صوق فيما ي�صمى بـ«التخطيط التاأ�صريي«؛ 
الذي يتمثل جوهره يف اإبراز اجتاهات االقت�صاد القومي خالل الفرتات امل�صتقبلية، وذلك من خالل 
اإجراء الدرا�صات امل�صتفي�صة التي يجب اأن تقوم بها اأجهزة التخطيط املختلفة، وبيان اأهم االأن�صطة 
التي يحتاج اإليها االقت�صاد القومي يف الفرتة املقبلة التي ين�صب عليها التخطيط، واإظهار االأن�صطة 
املخ�ص�صة للقطاع اخلا�س واإر�صاده اإليها، مع اإمكان تقدمي درا�صات اجلدوى االأولية عن هذه االأن�صطة 

كعن�صر جذب وت�صجيع اإ�صايف لتوجيه ا�صتثمارات القطاع اخلا�س اإىل االأن�صطة املنتجة. 
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وللمعلومات دور اآخر يف حت�صني فاعلية االأجهزة الرقابية والتنظيمية، التي تقوم على �صمان جودة 
اخلدمة وو�صع �صوابط ال�صعـر ومنح الرتاخي�س واالمتيازات و�صمان التنافـ�س احلر وت�صوية النزاع 
بيــن املوؤ�ص�صات وحمايـة امل�صتهلك. والأداء هذه الوظائف بكفاءة وفعالية يتطلب االأمر جمع اأق�صى 
كمية ممكنة من املعلومات عن التكاليف واأ�صعار اخلدمات وال�صلع، باالإ�صافة اإىل ن�صر املعلومات التي 
يحتاجها امل�صتخدمون املختلفون. كما تربز اأهمية املعلومات يف عمل البور�صات واالأ�صواق املالية؛ 
اإىل  العامل  دول  كل  البور�صات يف  اأداء  على  االإ�صراف  على  القائمة  الرقابية  االأجهزة  ت�صعى  لذا 
للرتبح عن طريق  االأطراف  قبل  الداخلية من  املعلومات  ا�صتغالل  �صوء  متنع  التي  القوانني  اإ�صدار 
باالأ�صهم، وبع�س  ال�صركات  البور�صة، ومتنع تالعب م�صئويل  املقيدة يف  تداول االأ�صهم وال�صندات 
وال�صفافية داخل  االإف�صاح  ب�صاأن  املتعارف عليها  القواعد  تطبيق  املالية، وكذلك  االأوراق  �صركات 

البور�صات. 
ويعتقد بع�س االقت�صاديني اأن �صمان وجود معلومات كاملة وحرية تداولها، تعد من اأهم وظائف 
 Information Asymmetry موؤ�ص�صات الو�صاطة املالية. ذلك اأن وجـود حالـة عدم متاثل املعلومات
بني البنوك واملقرت�صني يجعل عملية التقومي االئتماين باهظة التكاليف، وتوؤدي �صعوبة التحقق من 
نوعية املعلومات التي يتوافر عليها البنك اإىل �صـعوبة حتويل هذه املعلومات نف�صها اإىل خدمة م�صرفية، 
حيث جند اأنه ب�صبب م�صكلة عدم متاثل املعلومات بني املقرت�س واملقر�س، ميكن اأن يتعرث االئتمان 
الأن اأحد جانبي املعاملة يكون لديه معلومات اأكرث عن امل�صروع طالب االئتمان ولكن يخفيها عن 
الراأ�صمالية  القيمة  ت�صخيم  اإىل  االآخرين  مع  بالتعاون  املقرت�صني  بع�س  يلجاأ  االآخر. حيث  الطرف 
لالأ�صول التي ميتلكونها وخا�صة العقارية بغر�س احل�صول على قرو�س بقيمة عالية. وغالبا ما يتم منح 

االئتمان، لكن قد ينتج عن ذلك م�صكلتان رئي�صيتان هما: 
م�صكلة االختيار ال�صيئ للم�صروعات التي يتم متويلها؛ حيث يتم متويل م�صروعات ذات ربحية 
منخف�صة، اأو غري مربحة على االإطالق �صواء ماليا اأو اقت�صاديا. وتعد م�صكلة عدم متاثل املعلومات 
من اأهم العوامل التي توؤدي اإىل عدم اال�صتقرار املايل واالإ�صهام يف حدوث اأزمات مالية وم�صرفية، 
مما يرتتب عليه انخفا�س كفاءة االقت�صاد القومي ومعدل منو الناجت القومي، ورمبا وقوعه يف حالة كبرية 

من الركود والك�صاد، وهذا ما حدث اإىل حد كبري يف دول جنوب �صرق اآ�صيا يف عام 1997.
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م�صكلة املخاطر االأدبية  اأو االأخالقية؛ اإذ يوؤدي عدم متاثل املعلومات اإىل فتح املجال اأمام االنحراف 
واملخاطر االأخالقية مثل املجامالت وتقدمي الر�صاوى وغريها. واأحد اأمثلة ذلك اأن يكت�صف مدير فرع 
البنك اأن الدرا�صة املقدمة من العميل على الورق تختلف جذريا عن الواقع، غري اأنه قد يتفق مع 
العميل على اإخفاء هذه املعلومات بحيث تقل املعلومات املتاحة للبنك عن تلك املتاحة للعميل، 
وذلك نظري م�صلحة خا�صة. وينتهي االأمر يف نهاية املطاف اإىل ح�صول العميل على ائتمان رديء من 

وجهة نظر البنك ال ي�صرتد اأ�صله اأو فوائده.

ال�صرورات االجتماعية
اأ�صا�صا لكل  اأ�صا�صية، بل وتعد  اإن�صانية  اإتاحة املعلومات ون�صرها عملية اجتماعية وحاجة  تعترب 
اأ�صكال التنظيم االجتماعي. ويزيد و�صع املعلومات احلكومية يف متناول اجلمهور من �صفافية احلكم 
وتعزيز امل�صاواة والدميقراطية، كما يوؤدي لتقلي�س قدرة احلكومات على اإخفاء االأفعال غري امل�صروعة 
والف�صاد و�صوء احلكم، كما يوؤدي لرفع م�صتوى الر�صا العام لدى املواطنني. ويرى البع�س، اأن اأهمية 
تنظيم اإتاحة املعلومات تتجلى يف اجلانب االإداري اأو على وجه اخل�صو�س جانب االإدارة احلكومية، 
ذلك الأن اإتاحة البيانات واملعلومات ت�صهم يف م�صاركة املجتمع املدين للحكومة اأو جلهة االإدارة حني 
تكون ب�صدد اتخاذ القرار، اإ�صافًة اإىل اأن اإتاحة املعلومات والبيانات ت�صاعد اجلهة االإدارية على اتخاذ 

القرار ال�صليم. 
منذ  لالإن�صان  بالن�صبة  مهمة  املعلومات  فاإن  ال�صيا�صي،  النف�س  علم  اأو  النف�س  علم  حدود  ويف 
بداية الب�صرية، وجزء من التميز بني الكائنات التي ا�صتمرت حية والكائنات التي اندثرت اإمنا يعود 
اإىل قدرة االأوىل على حت�صيل املعرفة ونقلها. وال�صخ�س الذي يبحث عن املعلومة وال يجدها يتحول 
املوقف بالن�صبة له اإىل الغمو�س والقلق، والب�صر يتفاوتون من حيث حتملهم لغمو�س املوقف، فاملعرفة 
املخففة  اجلرعة  لتقدمي  املعلومات  نق�س  و�صيا�صية  اإعالنية  موؤ�ص�صات  وت�صتعمل  القلق.  من  ت�صفي 

للقلق مبعلومات م�صنوعة. 
االجتماعية  العدالة  لتحقيق  اأف�صل  مناخاً  للجميع  واملعرفة  املعلومات  باإتاحتها  االإنرتنت  وتوفر 
ومتنح فر�صاً متكافئة للتعليم والتعلم ونقل املعرفة والثقافة مما ي�صيق الهوة الفا�صلة بني العامل النامي 
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والعامل املتقدم ويقلل بالتايل من الفوارق االجتماعية املختلفة والتي من اأهم اأ�صبابها عدم امل�صاواة 
يف املعلوماتية. 

كذلك تكمن اإحدى املنافع االجتماعية خلف االإتاحة املعلوماتية يف تفعيل دور جمعيات حماية 
امل�صتهلك، اإذ اإن اأحد اأهم اآثار تفعيل قوانني حماية امل�صتهلك يكمن يف زيادة حجم واأنواع املعلومات 
التي تتاح للجمهور. وت�صمل هذه القوانني �صمان ح�صول امل�صاهمني وامل�صتهلكني على املعلومات 
املالية وال�صوقية لتمكينهم من حت�صني نوعية اتخاذ قراراتهم االقت�صادية. وتعترب العالقة بني املنافع 
االجتماعية لالإتاحة املعلوماتية ودور جمعيات حماية امل�صتهلك، عالقة تغذية مرجتعة، فكالهما يدعم 
النهو�س باالآخر. كما تقدم االإتاحة املعلوماتية نفعاً كبرياً للمواطنني ِمن خالل جعل االحتكار هدفاً 
�صعب املنال على االأجهزة اأو ال�صركات املحتكرة، باالإ�صافة اإىل دعم وت�صجيع راأ�س املال امل�صاهم يف 

العمل االجتماعي. 
املنافع  تو�صيف  من  اأ�صهل  للجمهور  املعلومات  الإتاحة  املجتمعية  واملنافع  املزايا  �صرح  ويعد 
االقت�صادية.  القيم غري  اأعظم  من  واحدة  احلكومات هي  تنتجها  التي  فاملعلومات  لها.  االقت�صادية 
ويزيد و�صع املعلومات احلكومية يف متناول اجلمهور من �صفافية احلكم وتعزيز امل�صاواة والدميقراطية. 
كما اأنه كلما كرثت املعلومات املتاحة من احلكومات وعنها كلما تقل�صت قدرتها على اإخفاء االأفعال 
غري امل�صروعة والف�صاد و�صوء احلكم. وباملقابل فاإن ال�صرية املفرطة تولد اال�صتبداد. فن�صر املعلومات 
ب�صكل مفتوح وغري مَقيد يعزز ال�صحة وال�صالمة العامة والرعاية االجتماعية، على نحو ت�صبح معه 

قدرة املواطنني اأعلى على اتخاذ قرارات م�صتنرية ب�صاأن حياتهم اليومية وبيئتهم وم�صتقبلهم.
توفري  فيعد  املعلومات.  توفري  خلف  الكامنة  االجتماعية  االأهداف  من  وا�صعة  طائفة  وهناك 
املعلومات و�صبل الو�صول اإليها، �صبياًل نحو رفع م�صتوى الر�صا العام لدى املواطنني، ودافعا التخاذ 
املواطنني القرارات املثلى لت�صيري وتي�صري �صبل حياتهم اليومية، بداًل من النهج االأبوي الذي يَتخذ 
الت�صاور معه. وعلى  اأو  اإعالمه  ال�صعب دون  نيابة عن  الر�صيد  القرار  من جانب احلكومات مَتخذة 
�صبيل املثال، يو�صى باإتاحة املعلومات ب�صاأن اخلدمات ال�صحية، وخا�صًة يف احلاالت التي تكون فيها 
اخلدمات ال�صحية -كاملختربات اأو امل�صت�صفيات- قد ف�صلت يف توفري خدمات الت�صخي�س اأو العالج، 
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وب�صرف النظر عن ملكية القطاع العام اأو اخلا�س لهذه اخلدمة و/اأو املعلومات املتاحة عنها. حيث اإن 
للمواطنني احلق يف احل�صول على هذه املعلومات لعدد من االأ�صباب مثل: متكينهم من جتنب املخاطر 
على �صحتهم، اأو اختيار مقدم اآخر للخدمة، اأو ال�صغط لت�صحيح هذا الف�صل. واملنطق نف�صه ينطبق 

على القلق ب�صاأن التلوث البيئي و�صوء ا�صتخدام االأموال العامة. 
وب�صكل عام، هناك من ال�صبل واملظاهر التي َتدل على االعرتاف باملنافع االجتماعية للمعرفة 
املعلوماتية مثل: التمويل العام للمكتبات واملتاحف والهيئات التعليمية ومعاهد البحوث واالهتمام 
العام...وغريها.  الراأي  وبرامج  االإعالمية  امل�صاركة  قاعدة  وتو�صيع  املعلوماتية  والتقارير  بالن�صرات 
ولل�صلطات العامة دورها احلا�صم اأي�صاً يف كل هذه املجاالت، كدورها يف بناء القدرات، مبا يف ذلك 
وتعريف  بت�صويق  وال�صماح  العام،  املجال  احلكومة يف  تنتجها  التي  املعلومات  من  قدر  اأكرب  اإتاحة 

اجلمهور بتلك املعلومات وحتليلها للعامة.
ويدعم ح�صول اجلمهور على معلومات حكومية اأ�صا�صية البحث العلمي والتقني يف املجتمعات 
املختلفة. فالكثري من قواعد البيانات واملعلومات التي يتم جمعها مع الكيانات احلكومية اأو بتمويل 
لنظام  اأ�صا�صي  ودافع  التكنولوجي  واالبتكار  والنهو�س  العلوم  لتقدم  اأ�صا�صية  اأمور  هي  حكومي، 
الركائز االأ�صا�صية  العام من  القطاع  املمولة من  العلمية  البيانات  توفري  تعليمي فعال. وكذلك يعد 

الإجراء البحوث. 
ويف ال�صنوات االأخرية ظهر مفهوم »التخطيط بامل�صاركة«، وما يتطلبه من م�صاركة املجتمعات املحلية 
يف كل مراحل التخطيط: تقييم الو�صع، حتديد امل�صكالت، ترتيب االأوليات، حتديد االحتياجات 
التنموية، اإعداد خطط التنمية، وكذلك متابعة وتقييم هذه اخلطط. وتنبع اأهمية التخطيط بامل�صاركة 
يف: اإعداد خطط نابعة من االحتياجات الفعلية، وتر�صيخ منهج التنمية القاعدية، وهو ي�صاعد الدولة يف 
تبني خطط اأكرث واقعية، وي�صهم يف بناء قدرات املجتمعات املحلية عن طريق اإ�صراكهم يف كل مراحل 
التخطيط، وتبّني ومتابعة اخلطط من قبل املجتمعات املحلية نتيجة الإح�صا�صهم باأن اخلطط نابعة من 
احتياجاتهم، واحل�صول على دعم املنظمات املانحة. وبدون اإعالم املواطنني باملعلومات الكاملة التي 

حتيط مبجتمعاتهم املحلية، فاإنهم لن يتمكنوا من االنخراط يف عملية التخطيط بامل�صاركة.
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ويف ظل توجه احلكومات نحو تفعيل مفاهيم الالمركزية االقت�صادية واملالية واالإدارية، انتقلت 
عملية اتخاذ القرار ب�صكل كبري اإىل املحليات لتتوىل هي بنف�صها حتقيق التنمية ال�صاملة االقت�صادية 
يف  رئي�صياً  م�صاركاً  العباً  واملحافظات  املحليات  كون  اإىل  وباالإ�صافة  اأرا�صيها.  على  واالجتماعية 
بناء  يتم  اأن  يجب  فاإنه  القومي،  امل�صتوى  على  واإ�صدارها  جتميعها  يتم  التي  البيانات  معظم  اإنتاج 
اإ�صرتاتيجيات التعاون امل�صرتك بينها وبني احلكومات املركزية يف جمال اإدارة موارد املعلومات املحلية. 
ازدواج اجلهود عن  وتتفادى  املُجمعة،  البيانات  االإ�صرتاتيجيات جودة عنا�صر  تلك  ت�صمن  بحيث 
اأو جمتمع  كل حمافظة  يوجد يف  اأن  يتطلب  التحول  وهذا  اأكرث.  اأو  مرتني  املعلومات  طريق جمع 
ومركز  حمافظة  كل  يف  ال�صاملة  واملعلومات  البيانات  قواعد  وتطوير  قوي،  معلوماتي  مكون  حملي 
وقرية، وذلك ل�صياغة اخلطط االإقليمية االقت�صادية واالجتماعية على كل م�صتوى، بحيث تت�صمن 
االأهداف التنموية، وحتديد اال�صتثمارات املطلوبة، واملخ�ص�صات من املوازنة العامة للدولة، باالإ�صافة 

اإىل حتديد وتو�صيف امل�صكالت واالأولويات من واقع طلبات املجال�س املحلية وال�صعبية. 
للربنامج  وطبقا  الف�صاد.  ومكافحة  احلوكمة(  )اأو  الر�صيد  واحلكم  املعلومات  بني  عالقة  وهناك 
االإمنائي لالأمم املتحدة، تعرف احلوكمة »باأنها ممار�صة ال�صلطة االقت�صادية وال�صيا�صية واالإدارية الإدارة 
�صئون الدولة على امل�صتويات كافة من خالل اآليات وعمليات وموؤ�ص�صات متكن االأفراد واجلماعات 
القانون،  حكم  امل�صاركة،  التالية:  واالأركان  باخل�صائ�س  احلوكمة  وتت�صف  م�صاحلها«،  حتقيق  من 
ال�صفافية، واال�صتجابة، والتوافق واالإجماع، امل�صاواة واال�صتمال، الفعالية والكفاءة، امل�صاءلة. ومن 
خالل فح�س تلك االأركان، يت�صح اأنه ال ميكن تفعيل احلوكمة من دون توافر عن�صرين اأ�صا�صيني: 
االأول، �صرورة توافر اإح�صاءات ومعلومات جيدة يقوم على اإنتاجها نظام قومي كفء وفعال لالإح�صاء 
واملعلومات، والثاين يف حق الو�صول اإىل املعلومات وحرية تداولها واإتاحتها للمواطنني. وميثل هذان 

العن�صران »قلب« احلكم الر�صيد.
الدولية«- فهو »كل عمل يت�صمن �صوء  ال�صفافية  الف�صاد -كما حددته »منظمة  وطبقا لتعريف 
من  العديد  وهناك  جماعته«.  اأو  لنف�صه  ذاتية  خا�صة  م�صلحة  لتحقيق  العام  املن�صب  ا�صتخدام 
االأ�صباب لتف�صي ظاهرة الف�صاد، منها: �صعف اأجهزة الرقابة يف الدولة وعدم ا�صتقالليتها، وغياب 
قواعد العمل واالإجراءات املكتوبة ومدونات ال�صلوك للموظفني يف قطاعات العمل العام واالأهلي 
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واخلا�س، وهو ما يفتح املجال ملمار�صة الف�صاد، وغياب حرية االإعالم وعدم ال�صماح لها اأو للمواطنني 
اأعمال  على  الرقابي  لدورهم  ممار�صتهم  دون  يحول  مما  العامة،  وال�صجالت  املعلومات  اإىل  بالو�صول 
يف  اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  دور  �صعف  عن  ف�صال  واملوؤ�ص�صات،  الوزارات 
الرقابة على االأداء احلكومي اأو عدم متتعها باحليادية يف عملها، كذلك غياب الت�صريعات واالأنظمة 
التي تكافح الف�صاد وتفر�س العقوبات على مرتكبيه. وال ميكن تنفيذ اإ�صرتاتيجية مكافحة الف�صاد من 
دون وجود قانون �صفاف يلزم جميع فئات املجتمع باالإف�صاح عن املعلومات و�صمان ان�صيابها يف حرية 
تامة،  فاحل�صول على املعلومات �صرط اأ�صا�صي لو�صع ا�صرتاتيجيات ملكافحة الف�صاد، ومبا اأن و�صائل 
االإعالم هي امل�صدر الرئي�صي للح�صول على املعلومات، فاإن حق و�صائل االإعالم يف الو�صول اإىل 

املعلومات هو تعبري عملي عن حق املواطن يف املعرفة. 
لقد خل�س اأحد الباحثني مدى ما ميكن اأن يوؤدي اإليه غياب املعلومات من اأزمات على ال�صعيد 
االجتماعي، من خالل ت�صويره للم�صهد الراهن بني ال�صحافة واحلكومة يف م�صر بثالثة م�صتويات 

متثل االأركان الثالثية لالأزمة وهي:
�صواء  والهيئات  واالإدارات  القطاعات  �صتى  يف  للمعلومات  منتجة  اأنها  يفرت�س  •���جهات 
النوع  من  وبيانات  معلومات  اأ�صال  تنتج  ال  اإما  لكنها  خارجه،  اأو  للدولة  االإداري  باجلهاز 
اأو الذي يحتاجه املجتمع ككل كمرجعية  الذي حتتاجه ال�صحافة يف تقدمي وجباتها للنا�س 
لديها  ولي�س  املعلومات  تنتج  اأو  اجلودة،  متدنية  معلومات  تنتج  اأو  للحكم عند االختالف، 

قناعة باأهمية اإتاحتها للنا�س.
يف  الكايف  اجلهد  يبذل  ال  منها  والعديد  ال�صحفية  املادة  اإعداد  على  قائمة  •����صحف 
اال�صتنتاجات   على  اعتمادا  ال�صلق  ي�صت�صهل  بل  معلومات،  اإىل  م�صتندة  �صحافة  تقدمي 

 واالنطباعات   والنميمة   واملحتوى   ال�صماعي   غري   املوثق    مبا فيه من جتاوزات وتهور .
رقبته بني  ال�صحفية واالإعالمية كل �صباح وبات كمن وقعت  املادة  يتلقى  •���جمتمع عري�س 
طريف مق�س، االأول غياب وتدين املعلومات عالية اجلودة اأو اعتقالها لدى اجلهات املنتجة، 
والثاين �صوء االإعداد لدى بع�س ال�صحف، واأي حترك لهذا الطرف اأو ذاك يعني )حز( الرقبة 

واإ�صالة دمائها واإ�صعال حرائق من االأمل يف بقية اجل�صد.



حرية تداول املعلومات يف م�صر52

لتطوير  املقابل ميكن  ال�صبابية، يف  احلالة االجتماعية  املعلومات هذه  تخلق غياب حرية  وبينما 
وتعزيز اإمكانية الو�صول اإىل املعلومات احلكومية اأن يقدم امل�صاعدة باجتاهني: 

على ال�صعيد الوطني وما دونه )اأي على م�صتوى االأقاليم اجلغرافية واملحليات(، كل دولة لديها 
الكثري من املعلومات التي تهم كال من عامة اجلمهور واملهتمني باالأن�صطة االقت�صادية، �صواء اأنتجت 
هذه املعلومات االأجهزة والهيئات احلكومية بنف�صها اأو تقوم احلكومات على متويل اإنتاجها. وال يكون 
من جانب  املعلومات  اإنتاج  بفاعلية  اخل�صو�س  وجه  على  اخلا�س  القطاع  قبل  من  املعلومات  اإنتاج 
ِمن  االأكرب  اجلزء  ت�صكل  العامة  االإح�صاءات  اأن  ومنه جند  النامية،  بالدول  العام  والقطاع  احلكومة 
املعلومات املنتجة بتلك الدول. وبناء على ذلك يعد توافر االإعالم الوا�صع واملفتوح جزًءا مهما يف 
بناء الدميقراطية وتعزيز امل�صاركة وخلق ودعم املناق�صات املفتوحة، وتعزيز فعالية ال�صيا�صات احلكومية. 
باالإ�صافة اإىل ما يوفره جلميع املواطنني ِمن و�صيلة متكنهم ِمن اأن يعرفوا وب�صورة دقيقة معلومات عن 
بلدهم ومواطنيهم وحكومتهم. وذلك اإذا ما اأخذ يف االعتبار اأنه يف كثري من احلاالت لن تكون هذه 

املعلومات متاحة من اأي م�صدر اآخر.
ال�صيا�صية  احلدود  كل  تتجاوز  دولية  �صبكة  هي  االإنرتنت  اإن  حيث  الدويل،  ال�صعيد  وعلى 
واجلغرافية، لذلك فاإن املعلومات التي تو�صع على االإنرتنت مبا�صرة ت�صبح جزءاً من النظام املعلوماتي 
التنمية االقت�صادية واالجتماعية، وراأب الفجوة املعلوماتية.  اأكرب االأثر يف  املُتاح، وهو ما له  العاملي 
العاملي جلميع  ُت�صكل الرتاث  اأ�صبحت لديها مواد معلوماتية م�صرتكة ومعلنة،  العامل  فجميع دول 

النا�س.
ونخل�س مما �صبق اإىل اأن حت�صني الو�صول اإىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت واإىل جميع اأنواع 
املعلومات يعد هدفا اأ�صا�صيا يف طريق ال�صعي نحو حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية، 
اإال اأنه ال يجب املبالغة يف ذلك، حيث اإن الو�صول اإىل موارد املعلومات �صرط �صروري ولكنه غري 
كاف للتنمية، فجلب تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لن يجلب حمو االأمية، وعالج االأمرا�س، 
واإطعام اجلياع، اأو الق�صاء على الفقر. بيد اأنها توفر املوارد الرئي�صية الالزمة لتعزيز فعالية وا�صتدامة 
الفوائد االقت�صادية واالجتماعية وميكن اأن توؤدي يف نهاية املطاف اإىل التطور القائم على املعرفة وقيم 

احلكم الر�صيد. 
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مقــدمة)3(
 

على الرغم من اأنه قد يبدو للوهلة االأوىل اأن احلكومات ال ت�ستفيد من حرية تداول املعلومات 
اأو اأنها امل�سارة منها، اإال اأن النظرة الفاح�سة توؤكد اأن حرية تداول املعلومات هي حاجة حكومية يف 

املقام االأول وللحكومات م�سلحة يف اإقرارها. 
وب�سكل عام، فاإن للحكومات دوًرا بالغ االأهمية يف تو�سيع اإمكانية الو�سول اإىل املعلومات العامة 
لتفعيل  احلكومات  ُتقدمها  التي  والتوجهات  املواقف  يف  الرئي�سي  التحدي  ويكمن  وا�ستخدامها. 
من  ا�ستعداد  هناك  يكون  اأن  �سرورة  يتطلب  ما  وهو  الواقع.  اأر�ض  على  وتطبيقها  ال�سيا�سات  تلك 
قبل �سانعي ال�سيا�سات للنظر يف فوائد اإتاحة املعلومات العامة، وذلك من حيث تقدير اآثار الو�سول 
اإىل املعلومات مبا يدعم االإدارة ال�سليمة، وتنمية راأ�ض املال االجتماعي، والرفاهة االقت�سادية، وعلى 
اجلانب االآخر تقدير اآثار ا�ستقرار و�سيوع معلومات مغلوطة وما يكون لها من تاأثري �سلبي قد يدفع اإىل 

ا�سطراب اجتماعي و�سيا�سي. 

)3( يعتمد هذا الف�سل على االأفكار التي وردت يف املناق�سات اأثناء املوؤمتر حتت عنوان "حرية تداول املعلومات كم�سلحة 
حكومية"، وكذلك على جميع االأوراق التي قدمت للمناق�سة، وب�سفة اأ�سا�سية الورقتني اللتني قدمتا من: حممد عبد الغني 
العزيز  عبد  املعلومات"، وح�سني  اإتاحة  املدين من خالل  املجتمع  "كيفية متكني  بعنوان  ب�سندي  رم�سان  رم�سان وحممد 

بعنوان "االآفاق امل�ستقبلية لالإتاحة يف م�سر".
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وطنية  اأهداف  و�سع  اإىل  احلكومات  حتتاج  اال�سطراب  وتفادي  اال�ستقرار  حتقيق  يتم  ولكي 
كٍل  يف  وتفعيلها  العمل  خطط  بتن�سيق  للمعلومات  الوطنية  ال�سيا�سة  تلتزم  واأن  ومتكاملة،  �ساملة 
الب�سرية، واإعالء قيم  التقنية والتكنولوجية، والتنمية  الت�سريعات واللوائح، والتنمية  من: جماالت 
املوؤ�س�سية، وتطوير البنية التحتية، واإدارة املعلومات، والبحث والتطوير. ويتطلب ت�سجيع اإنتاج ون�سر 
فال�سيا�سة  ال�ساملة.  واالإدارية  الت�سريعية  ال�سيا�سات  ودعم  تخطيط  احلكومية  املعلومات  وا�ستخدام 
املعلوماتية الوطنية الناجحة تتطلب تفعيل وتنفيذ ثالثة عنا�سر رئي�سية: حتديد طبيعة املعلومات العامة 
التي ينبغي اأن تكون متاحة وفقا حلاجات االأمة، وتاأ�سيل حق الو�سول اإىل املعلومات وا�ستخدامها 
كمبداأ قانوين، ودعم وتطوير برامج الإدارة موارد املعلومات، ون�سر املعلومات العامة ِمن خالل برنامج 

�سامل الإدارة املعلومات يف اإطار ال�سيا�سات احلكومية.
وترتكز منطقية تطبيق عنا�سر ال�سيا�سات املعلوماتية على عدد من ال�سروط والفرو�ض، اأهمها:

القانون وُيعرفه  •���معاملة معلومات القطاع احلكومي كموارد قومية متاحة ب�سكل مفتوح يقره 
والهيئات  احلكومة  م�ساءلة  و�سمان  التعبري،  يف  املواطنني  حرية  �سمان  على  ي�ساعد  مِبا 
العامة، ومبا يكفل االإدارة الكفاأة للعمليات احلكومية واحلفاظ على االأداء ال�سليم لالقت�ساد، 

وتوفري اخلدمات االأ�سا�سية للمجتمع. 
•���يف غالبية الدول، ُيَعد القطاع العام اأكرب منتج وم�ستهلك وجامع ونا�سر للمعلومات. وذلك 
وفقاً لكرب حجم االأن�سطة املعلوماتية بهذا القطاع، وتعد اإدارة القطاع العام ملوارد املعلومات 

ق�سية ذات اأهمية جلميع الكيانات احلكومية واجلمهور.
جتميع  على  واجباتها  تنطوي  التي  العامة،  الهيئات  من  وغريها  للحكومة  ال�سروري  •���من 
ِمن  والعائد  الفائدة  وتعظيم  املعلوماتية،  اأن�سطتها  واأعباء  تكاليف  تقليل  املعلومات،  واإتاحة 

هذه املعلومات.
تلك  توظيف  ُيكن  اإنه  حيث  علناً،  تن�سر  التي  املعلومات  من  ت�ستفيد  اأن  الدولة  •���ت�ستطيع 
االإدارات  جانب  ِمن  اأي�ساً  ولكن  املركزية،  احلكومات  جانب  من  فقط  لي�ض  املعلومات 

والكيانات احلكومية باملحليات واملحافظات على خمتلف امل�ستويات. 



57 الف�صل الثالث "حرية تداول املعلومات كم�صلحة حكومية"

الر�سمية. الوثائق  الإدارة  ومنهج  ا�سرتاتيجيات  العامة  املوؤ�س�سات  لدى  يكون  •���اأن 
ذلك  ينا�سب  ما  و�سياغة  وا�ستعمالها  املعلومات  على  احل�سول  يف  اجلمهور  حق  •���كفالة 
اأ�سا�ض  العامة  للمعلومات  املقيدة  غري  االإتاحة  اإن  حيث  ود�ساتري،  وت�سريعات  قوانني  ِمن 
الديقراطية واحلكم الر�سيد، على اأال يخل ذلك بخ�سو�سية املواطن وحماية اأمنه املعلوماتي 

بكافة املراحل التي يتم خاللها تداول بياناته ال�سخ�سية.
املمولة  والتقنية  العلمية  املعلومات  اإىل  ال  وفعَّ منفتح  ب�سكل  الو�سول  من  اجلمهور  •���متكني 
اأخرى م�ستمدة من اعتبارات  من القطاع العام واخلا�سعة ل�سوابط االأمن القومي وحقوق 
ال�سرية وامللكية الفكرية وحماية اخل�سو�سية ُيعزز التفوق يف جمال البحث والتطوير ويدعم 

اال�ستخدام الكفء لالأموال العامة.
•���النظر اإىل تكنولوجيا املعلومات على اأنها لي�ست غاية يف حد ذاتها، بل جمرد جمموعة من 
ومع  العامة.  املوؤ�س�سات  توؤديها  التي  اخلدمات  وكفاءة  فعالية  ن  حُت�سِّ اأن  يكن  التي  املوارد 
ذلك، فاإن تطبيق اأحدث تكنولوجيا املعلومات ُيزيد من فر�ض حت�سني اأداء املوؤ�س�سات العامة 
متعددة  اأ�سكاٍل  يف  العامة  املعلومات  توفري  اأن  كما  اجلمهور.  مع  وتفاعلها  عملها  واأ�ساليب 

وخا�سة يف �سكلها الرقمي »االإلكرتوين«، ُيتيح زيادة املرونة يف ا�ستخدام املعلومات.
املطلوبة  باملهارات  العامة  االإعالمية  للموارد  وامل�ستخدمني  املنتجني  ِمن  كل  يتمتع  •���اأن 

واملعرفة والتدريب على اأداء مهامهم، لتحقيق اال�ستخدام االأمثل لهذه املوارد.
ولتحقيق  �ساملة،  �سيا�سة  وو�سع  املعلومات  اإىل  الو�سول  لتعزيز  احلكومة  ا�ستعداد  •����سرورة 

�سيا�سات معلوماتية كفاأة وفاعلة، وتكوين البنية التحتية الوطنية لتقنية املعلومات.
وتتمثل اأبرز ال�سلبيات الناجتة عن حجب املعلومات بالن�سبة للحكومة يف اأنه يَقو�ض دعائم احلكم 
وكنتيجة  وا�ستخدامها.  العامة  املعلومات  اإىل  املواطنني  و�سول  تقييد  ب�سبب  والديقراطية،  الر�سيد 
املعلومات  ن�سر  اإعادة  املفرو�سة على  القيود  ب�سبب  التعبري  املواطنني يف حرية  ُتَقَيد حقوق  طبيعية، 
العامة. ولي�ض من قبيل ال�سدفة اأن معظم االأنظمة القمعية تقدم اأدنى م�ستويات ممكنة من املعلومات، 

مع اأكرب قدر من القيود املفرو�سة على حرية التعبري. 
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وال حتتاج االآثار ال�سلبية حلجب املعلومات اإىل تاأكيد؛ فكم من مرات تعر�ض اال�ستقرار ال�سيا�سي 
واالجتماعي لال�سطراب حني ترك نهبا ملفاهيم ومعلومات مغلوطة، وعلى �سبيل املثال بقاء ن�سب 
ال�سكان ح�سب الديانة معلومة غائبة يف م�سر، و�سيوع معلومة مغلوطة بخ�سو�ض عدد العان�سات يف 
الدولة، وما يوؤدي اإليه من ممار�سات يكون لها اآثار �سلبية على االأ�سر. على �سبيل املثال �سيوع مفاهيم 
�سرورة تعدد الزوجات ا�ستجابة ملعلومة غري �سحيحة ت�سري اإىل بلوغ اأعداد العان�سات يف م�سر اإىل 
احلوارية  التليفزيونية  الربامج  العديد من  وانعقاد  املعلومة  �سيوع  الرغم من  فعلى  فتاة.  9.5 ماليني 
للحديث عنها، فلم يكلف كثريون اأنف�سهم التحري عن مدى �سحة املعلومة ومل تف�سح عنها الدولة. 
وحني جرى ا�ستق�ساء �سحة املعلومة تبني خطاأها التام، وبدت فجوة هائلة بني الرقم املذكور والرقم 
ال�سحيح الذي ي�سري اإىل ع�سرات االآالف، وهكذا يكن للمعلومة اأن تكون مثل الدواء ال�سايف من 

العنف والفنت واملمار�سات اخلطاأ. 
وعلى اجلانب االآخر، هناك العديد من املنافع التي يكن حتقيقها ِمن خالل االإ�سراع والتعجيل 
املنافع  هذه  والكثري من  للجمهور.  مفتوح  ب�سكل  االإنرتنت  �سبكة  على  واملعلومات  البيانات  بن�سر 
والتعليمية  االجتماعية  الرعاية  لي�سمل:  االقت�سادي  امليدان  بكثري  ويتجاوز  للقيا�ض  قاباًل  لي�ض 

والثقافية وجميع قيم احلكم الر�سيد الداعمة لالأهداف الوطنية للتنمية.
وال يعد االنفتاح يف اإدارة �سوؤون املعلومات العامة وجعلها متاحًة بحرية اأمًرا مطلًقا؛ ولكن يجب اأن 
يكون هناك موازنة –وكما �سبقت االإ�سارة- بني �سرعية االإتاحة وامل�سالح الناجمة عن حماية االأمن 
القومي واخل�سو�سية ال�سخ�سية والتزامات ال�سرية اخلا�سة بحقوق امللكية الفكرية. مما يعني وجوب 
واالأولويات  ال�سيا�سات  من  اأو�سع  اإطار  �سمن  العامة  للمعلومات  الفعلي  الن�سر  م�ستوى  اإىل  النظر 
الوطنية. ومع ذلك، ُيفرت�ض اأن تعترب املعلومات التي تنتجها احلكومات واأجهزتها املعنية يف جميع 
اأن يكون الأي ا�ستثناءات ر�سمية تهدف  الفروع وعلى جميع امل�ستويات متاحة للجمهور، وينبغي 
ملنع املواطنني من الو�سول اإىل املعلومات مربرات حمددة تكون يف اأ�سيق احلدود املمكنة. وينبغي 
للحكومات اأن ت�سجع على تو�سيع فر�ض الو�سول اإىل خمتلف اأنواع املوارد واملعلومات العامة. كذلك 
يجب اأن يتم اإعادة تقييم التوازن بني ال�سيا�سات واملمار�سات القائمة جلعل تلك املعلومات متوفرة 

دون تقييد ا�ستخدامها وا�ستعمالها. 
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املعلومات  مع  التعامل  بخ�سو�ض  االنفتاح  من  مزيد  نحو  جديد  عاملي  اجتاه  موؤخًرا  ظهر  وقد 
احلكومية. فخالل العقد املا�سي، قامت العديد من البلدان ب�سن هذه الت�سريعات التي هي جانب 
اأ�سا�سي يف االجتاه نحو التمكني واالإتاحية املعلوماتية، واالآن هناك اأكرث من 70 دولًة �َسنَّت ت�سريعات 

ُت�َسِهل الو�سول اإىل املعلومات احلكومية.
اأن  اليون�سكو: وهي  تو�سيات  بناًء على  االأ�سا�سية،  والتوجيهات  املبادئ  تقدمي عدد من  ويكن 
واأن  القانون،  االأ�سا�ض يف  اأن يكون هو  املعلومات احلكومية يجب  املواطنني يف احل�سول على  حق 
تكون  اأن  �سرورة  مراعاة  مع  تن�سر.  اأن  ينبغي  التي  احلكومية  املعلومات  نوع  تعريف  الواجب  من 
م�سادر املعلومات املعنية معروفة جيداً. ويف هذه العملية، هناك فر�سة عظيمة للدولة لتحقيق مزيد 
من التفاهم والتقدير الكامل للتنوع وثراء املعلومات. ومن املهم وجود هيئة عامة لتقدمي امل�ساعدة يف 
الو�سول اإىل اأي بند من املعلومات التي ال ي�ستطيع طالب هذه املعلومة الو�سول اإليها. وينبغي اأن 
توفر اال�ستثناءات الواردة على مبداأ االإتاحة توازنًا دقيًقا. فقد تكون هناك م�سالح تربر حجب بع�ض 
املعلومات احلكومية، اإال اأنه ال يجوز حجب اأنواع معينة من املعلومات عن متناول اجلمهور. ولهذا 
ال�سبب، يجب اأن تت�سمن القوانني قواعد ال�سماح للهيئات العامة برف�ض طلب االإفراج عن معلومات 

حمددة طبقاً لالأ�س�ض املبينة يف القانون. 
بع�ض  على  واحلفاظ  احلكومية  املعلومات  حجب  خلف  �سيوًعا  االأ�سباب  اأكرث  من  كانت  واإذا 
املعلومات ال�سرية حماية خل�سو�سية االأفراد وحماية االأمن القومي وحماية االأ�سرار لتجنب االإ�سرار 
بالتحقيقات اجلنائية ومتكني امل�ست�سارين من اإعطاء امل�سورة ال�سريحة اإىل وزرائهم، اأو حلماية اعتبارات 
متعلقة بالثقة التجارية اأو املعلومات اخلا�سة بامللكية، اإال اأن كافة هذه االعتبارات ال ينبغي اأن ت�ستخدم 
كذريعة حلجب املعلومات، فينبغي حتديد جدول زمني لن�سر املعلومات التي كانت مقيدة و�سرية، 
اأو  وذلك َعِقب انق�ساء فرتة زمنية حمددة، وعند اتباع بع�ض اال�ستثناءات حلماية االأمن الوطني، 
النظام العام، اأو ال�سحة العامة، اأو االأخالق، اأو حقوق وحريات االآخرين، يراعى اأن يكون ذلك فقط 
�سمن احلدود وال�سمانات املقدمة من القوانني الداخلية واالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان للق�سايا 

ذات ال�سلة بحظر التمييز.



حرية تداول املعلومات يف م�صر60

للبيانات  القانونية  احلماية  بالفعل  �سَنت  كثرية  بلدان  هناك  ال�سخ�سية،  امللكية  حماية  وب�سدد 
من  كل  بها  يحتفظ  التي  البيانات  ت�سمل  ت�سريعات  اإىل  عادة  احلماية  وت�ستند  باالأفراد.  املت�سلة 
االإتاحة  ِمن  اال�ستثناءات  ب�ساأن  املتحدة  االأمم  تعليمات  اإىل  وبالرجوع  والعام.  اخلا�ض  القطاعني 
املعلوماتية، يجدر االإ�سارة اإىل بع�ض املبادئ االأ�سا�سية التي يتعني اأخذها يف االعتبار عند التنفيذ، 
عدم  يعني  ما  ال�سخ�سية،  البيانات  واحرتام  وجتهيزها،  جمعها  ونزاهة  و�سرعية  البيانات  دقة  منها: 
اأو حذف  تعديل  احلق يف  ولل�سخ�ض  املعني،  ال�سخ�ض  موافقة  دون  عنها  الك�سف  اأو  ا�ستخدامها 
اأن توؤدي اإىل متييز غري م�سروع  بياناته ال�سخ�سية غري ال�سليمة. واأن ال يتم جتميع بيانات من �ساأنها 
اأو تع�سفي، واأن يتم تفعيل �ُسُبل ومهام اأمن البيانات. ويكن لل�سرية التجارية اأن تكون اأي�ساً �سبباً 
م�سروعاً لتقييد الو�سول اإىل املعلومات التي حتتفظ بها احلكومة؛ حيث اإن احلكومة يجب اأن حتمي 

القطاع اخلا�ض التجاري لتعمق ثقته فيها. 
لل�سلطة  فينبغي  اإلكرتونية،  �سبكة  عرب  مبا�سرة  املعلومات  اإىل  الو�سول  باالإمكان  يكن  واإذا مل 
العامة التي ت�سمح اأو متنع الو�سول اإىل تلك املعلومات اأن تتخذ قرارها يف فرتة حمددة، مع حتديد 
دقيق ومَف�سل الأ�سباب املنع، بحيث يكن لطالب البيانات حتديد اأ�سا�ض للطعن يف القرار. كما ينبغي 
اإن�ساء مكتب م�ستقل للتعامل مع القرارات التي مَتنع الو�سول اإىل املعلومات، ويكمن الغر�ض خلف 
اأن يظل �سريا للحكومة  اإن�ساء هذا املكتب يف حتديد املعلومات التي يكن االإفراج عنها وما يجب 
و�سعوبات التطبيق. ويجب اأن يتم التدخل من قبل املحقق -متى ُطلب منه ذلك– على اأ�سا�ض من 
الو�سوح وال�سرعة وال�سفافية. وعلى الدول اأن حتدد ما اإذا كانت قرارات املحقق ملزمة اأم ال. كذلك 

يجب اإن�ساء اآلية الإجراء اال�ستعرا�ض النهائي لطلبات املعلومات املرفو�سة.
وعلى الرغم من اأن قوانني حرية املعلومات هي عامل اأ�سا�سي لدعم فر�سية اأن املعلومات احلكومية 
ذات طابع عام وتعزيز املجتمع املفتوح وال�سفافية يف احلكم، اإال اأنها لي�ست كافية يف حد ذاتها. فِمن 
الناحية العملية، تنطوي هذه القوانني عادة على اإجراءات بريوقراطية مرهقة ومكلفة ن�سبيا للمواطن 
املقيدة.  االإتاحة غري  �سمن جماالت  قانوناً  امل�سنفة  املعلومات، حتى  ي�ستطيع احل�سول على  حتى 
عالوة على ذلك، فاإن املواطن قد يحتاج اأي�ساً اإىل التحقيق يف املعلومات التي قد ت�سطر احلكومة 
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الإعدادها من اأجل ا�ستيفاء املعلومات التي طلبها. فغالًبا ما تقاوم البريوقراطيات احلكومية االإفراج 
عن املعلومات، باالإ�سافة اإىل �سعف اآليات التنفيذ اأو كونها غري قابلة للتطبيق ِمن االأ�سا�ض.

وتتمثل ال�سيا�سة الرئي�سية الثالثة يف جمال االإتاحة املعلوماتية يف نهج احلكومات الإطار �سيا�سة 
يكفي  مبا  ممتداً  االإطار  هذا  يكون  اأن  ويجب  املعلومات.  ون�سر  اإدارة  ترعى  �ساملة  وطنية  معلوماتية 
لي�سمل املعلومات �سواء الورقية اأو الرقمية، باالإ�سافة اإىل �سرورة اأن ي�سمل التوجيهات ب�ساأن االإدارة 
املبادئ  –فقط-  القومية  املعلوماتية  ال�سيا�سة  اإطار  ويحدد  هذا،  للمعلومات.  االإلكرتوين  والن�سر 
والق�سايا واالأهداف رفيعة امل�ستوى، ويختتم بلمحه موجزة عن اأهم اخلطوات االإجرائية التنفيذية. 
على اأن يتم تف�سيل وتهيئة تلك القوانني على اأ�سا�ض حالة كل دولة واالحتياجات اخلا�سة بها. ويف 
كل االأحوال ينبغي اأن يكون الرتكيز دوماً على اإنتاج ون�سر املعلومات التي تلبي احتياجات املواطنني 
ب�سورة علنية وغري مكلفة قدر االإمكان، مع تركيز االهتمام يف حالة املجتمعات املتعّددة الثقافات اأو 

املجتمعات املحرومة.
بناء  يف:  تتمثل  رئي�سية،  عمل  جماالت  ثالثة  الوطنية  املعلوماتية  ال�سيا�سات  تهيئة  ويتطلب 
العامة،  املعلومات  اإدارة  �سيا�سة  متطلبات  العامة، وحتديد  املعلومات  اإدارة  ل�سيا�سة  االأمثل  الهيكل 

واعتماد اال�سرتاتيجيات. 
ففيما يتعلق ببناء الهيكل االأمثل ل�سيا�سة اإدارة املعلومات العامة، ينبغي ت�سكيل فريق اأو مكتب 
رفيع امل�ستوى ل�سياغة ال�سيا�سة املعلوماتية الوطنية. وترجع اأهمية قيام هذا املكتب باأدوار االإ�سراف 
والرقابة والتن�سيق اإىل اأن: ال�سيا�سة الوطنية للمعلومات تتطلب روؤية �ساملة ودعم اأهداف وتطلعات 
قبل  من  املحمية  املعلومات  على  للح�سول  الوطنية  لل�سيا�سة  اإطار  اإيجاد  على  والقدرة  م�سرتكة، 
ال�سلطة الوطنية، و�سرورة وجود �سخ�ض رفيع اأو هيئة رفيعة امل�ستوى حلل النزاعات بني املنظمات 
احلكومية، من اأجل �سمان اأن ت�سود امل�سلحة الوطنية فوق امل�سالح ال�سيقة للكيانات االإدارية التي 
تخدم احتياجات حمددة، ومراقبة وتن�سيق ال�سيا�سة املعلوماتية للدولة، حيث اإن خف�ض البريوقراطية 

والق�سور االإداري يتطلب قيادة قوية.
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ويجب التنويه اإىل �سرورة اأن يقوم مدير ال�سيا�سة الوطنية للمعلومات برفع تقاريره مبا�سرًة اإىل اأكرب 
�سلطة بالدولة – الرئي�ض اأو رئي�ض الوزراء-. كما ينبغي تعيني خبري معلومات يف كل منظمة حكومية 
رئي�سية، لالإ�سراف على تخطيط وتنفيذ ومراجعة ال�سيا�سات املعلوماتية املحلية، والوقوف على مدى 
ات�ساقها مع ال�سيا�سة املعلوماتية على ال�سعيد الوطني. مع تخ�سي�ض فريق عمل يكون قادراً على: 
تنفيذ  التحتية، و�سمان  البنية  املعلوماتية وتكوين  املوؤ�س�سة  اإدارة موارد  امل�سوؤولية االأوىل عن  حتمل 
املعلومات وال�سيا�سات واملبادئ واملعايري والقواعد واالأنظمة التي حتددها ال�سيا�سة الوطنية ال�ساملة 
االإ�سراف  وقواعد  واالإجراءات  وال�سيا�سات  الداخلية  املعلومات  هيكل  وتطوير  مالئم،  نحو  على 
والتقييم والتاأكد ِمن جتاوبها وال�سيا�سات الوطنية، واالإ�سراف على �سراء وجرد تكنولوجيا املعلومات 
للمنظمة، وحتديد العوائق الت�سريعية والتنظيمية التي تعرقل تنفيذ نظم اإدارة املعلومات ب�سورة كفاأة. 
باالإ�سافة اإىل اقرتاح الت�سريعات وال�سيا�سات واالإجراءات والتدابري االأخرى لتح�سني هذه االإدارة، 
مبا يف ذلك و�سف  ال�ساملة،  الوطنية  املعلوماتية  لل�سيا�سة  املنظمة  تنفيذ  ب�ساأن  تقرير �سنوي  واإعداد 

حلاالت عدم االمتثال لل�سيا�سة وحلها.
وعلى جانب اآخر، ينبغي تطوير قوة عاملة فاعلة لتمكني االأفراد من الو�سول بفعالية اإىل تعزيز 
اأ�سا�ض م�ستمر، فتحتاج احلكومة اإىل تخطيط وتنفيذ �سيا�سات وبرامج  ون�سر املعلومات العامة على 
لتاأهيل اأعداد كافية من اخلريجني واملهنيني ال�سباب، الذين يكنهم تطبيق جميع جوانب ال�سيا�سة 
الوطنية  املعلوماتية  ال�سيا�سة  مدير  على  يجب  لذلك،  وحتقيقاً  عليها.  واملحافظة  الوطنية  املعلوماتية 
واملكتب الوطني ل�سياغة ال�سيا�سات املعلوماتية العمل مع قطاع التعليم جنباً اإىل جنب ب�سدد تاأهيل 
املكتب  مع  بالت�ساور  الوطنية  املعلوماتية  ال�سيا�سة  مدير  رفيعة. ويجب على  مهارات  خريجني ذوي 
الوطني ل�سياغة ال�سيا�سات املعلوماتية حتديد ميزانية �سنوية لتنفيذ جميع العنا�سر ذات االأولوية يف 
باملوازنات املطلوبة لالأعوام امل�ستقبلية،  تنبوؤات  الوطنية للمعلومات. مع تنفيذ خطط  ال�سيا�سة  اإطار 

ب�سدد احلفاظ على م�ستوى ما ِمن التقدم مبجال ال�سيا�سات املعلوماتية اأو تطويره. 
وب�ساأن حتديد متطلبات �سيا�سية الإدارة املعلومات العامة، ينبغي توفري املعلومات للجمهور، وهنا 
يقع على كل الكيانات احلكومية م�سوؤولية توفري املعلومات للجمهور مبا يتفق مع التزاماتها الت�سريعية 
والتنظيمية. وينبغي اإجناز تلك امل�سوؤولية من خالل: توفري املعلومات التي ت�سف منظمتهم واالأن�سطة 
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والربامج واالجتماعات و�سجالت ونظم املعلومات واملقتنيات االأخرى وكيف يكن للجمهور احل�سول 
على املعلومات. وتوفري اإمكانية الو�سول اإىل ال�سجالت مبوجب اأحكام قانون حرية املعلومات، وفقاً 
اأو  �سروري  هو  ما  وكل  املعلومات  هذه  واإتاحة  القانون.  هذا  عليها يف  املن�سو�ض  واحلدود  للحماية 

منا�سب لكي توؤدي املنظمة مهامها.
اأما بالن�سبة لتحديد مدى وكيفية ن�سر املعلومات على اجلمهور، فتقوم كل وحدة حكومية بن�سر 
وتقليل  للمعلومات  فائدة  اأق�سى  حتقيق  هديف  بني  توازن  اأف�سل  يحقق  الذي  بال�سكل  املعلومات 
من جميع  واال�ستفادة  ومواتية،  من�سفة  ب�سروط  املعلومات  ون�سر  واجلمهور،  احلكومة  على  التكلفة 
قنوات الن�سر يف احلكومة على جميع امل�ستويات واملكتبات وكيانات القطاع اخلا�ض وو�سائل االإعالم 
وفقاً لكل نوع ِمن البيانات ومِبا يدعم الهدف الوظيفي ِمن الن�سر، وتقوم مب�ساعدة اجلمهور واملرتددين 
على مواقع املعلومات احلكومية. ومن اأجل ت�سهيل هذه االإجراءات، من ال�سروري اأن حتدد ال�سلطات 
ا جميع مواردها، وما حتتاج اإليه من موارد خارجية مفيدة، وقواعد بيانات حتتوي على  العامة ح�سريًّ

جميع البيانات ال�سرورية.
كما ينبغي توفري اأف�سل ال�سبل املمكنة للو�سول اإىل املعلومات وا�ستخدامها للمجتمعات متعددة 
اللغات اأو املجتمعات املحرومة على ال�سعيد املحلي. ويتعني تنفيذ االأهداف املحددة التالية لتلبية 
االحتياجات يف جمال توفري اإمكانية الو�سول اإىل املعلومات وا�ستخدامها من قبل تلك املجتمعات. 
وعلى القوى الوطنية والكيانات املحلية اأن ت�سعى اإىل جتنب التفرقة اللغوية يف توفري فر�سة الو�سول 
اإىل املعلومات العامة. ومن ال�سروري اال�ستفادة من التكنولوجيات التي تي�سر الو�سول اإىل املعلومات 
وا�ستخدامها مع جميع اللغات الوطنية، من اأجل �سمان اأق�سى قدر من التعبري عن الذات، وت�سجيع 

التعليم والعلم والثقافة واالت�سال. 
و�سولها  وهدف  يتنا�سب  منا�سب،  �سكل  يف  العامة  املعلومات  ن�سر  �سمان  يجب  كذلك 
للمجتمعات املحلية املحرومة. وعلى احلكومات اأن تعتمد اإ�سرتاتيجية منا�سبة لتطوير تعليم اللغات 
جمانا، ون�سر هذه املواد بحرية على االإنرتنت ومن خالل و�سائل اأخرى مالئمة. ويف ذات الوقت، 
يجب ترجمة املعلومات ذات االأولويِة العامة االأعلى اإىل كل اللغات واللهجات املحلية. كما ينبغي 
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االهتمام مببادرات القطاع اخلا�ض ب�ساأن ن�سر املحتوى املعلوماتي باللغات املختلفة، ودعم املجتمعات 
املحرومة على ال�سعيد املحلي. ويجب اأن تعمل الكيانات احلكومية مع خرباء وطنيني ودوليني يف 
تنمية: حمركات البحث على االإنرتنت، والت�سفح متعدد اللغات، والقوامي�ض االإلكرتونية، واملراجع، 

واملعاجلة اللغوية التلقائية، ومنتجات املعلومات واخلدمات التي تخدم ذوي االحتياجات اخلا�سة.
وانت�سار  توزيع  ن�سبية يف  اآخر، تلعب احلكومات دورا مهما يف �سمان حتقيق عدالة  ومن جانب 
املعلومات، حيث تنطوي تكلفة املعلومة على العديد ِمن البنود، التي تتعلق بجمع البيانات واإنتاجها 
وتنظيمها وحتديثها وا�سرتجاعها وطباعتها ون�سرها وحفظها .. اإلخ. وتلعب االأ�سعار دورها كاأي �سلعة 
متاحة باالأ�سواق، ففي كثري ِمن االأحوال قد تقف االأ�سعار عقبة دون و�سول الفئات املحرومة اإىل 

املعلومات، مما يحرم تلك الفئات من التمتع مبزايا حرية الو�سول اإىل املعلومات.
وب�سدد اإتاحة املعلومات، يجب على احلكومات: تفادي ظهور احتكار املعلومات على طبقة اأو فئة 
ِمن املجتمع، ت�ستطيع اأن تدفع مقابل تلك املعلومات. وجتنب القيود اأو القوانني التي تتطلب حت�سيل 
ر�سوم اأو �سرائب على اإعادة ا�ستخدام املعلومات العامة اأو اإعادة بيعها ون�سرها. وعلى احلكومات اأن 
اإتاحة املعلومات غري هادفة للربح، ومِبا ال يتنافى مع حتقيق تلك اخلدمة للعائد  ت�سمن اأن خدمات 

املقابل لتكاليف تقديها، مِبا يحفظ لها اال�ستمرار والتطوير يف كافة اجلوانب.
وعلى الكيانات احلكومية اخلا�سعة ل�سيا�سة وطنية للمعلومات اأن: تعتمد نهجا متكامال لدورة 
واال�ستخدام  والن�سر  والتنظيم  واالإنتاج  التخطيط  مرحلة  حيث:  من  املعلومات  موارد  اإدارة  حياة 
واملحافظة على املعلومات يف الظروف املالئمة. وعليها بحث االآثار املرتتبة على القرارات واالإجراءات 
ينبغي  كما  امل�سلحة.  اأ�سحاب  مع جميع  الت�ساور  و�سمان  املعلوماتية،  ال�سيا�سات  اإطار  املُتخذة يف 
اتفاقيات  للمعلومات، من خالل  دة  املُتجدِّ املعلوماتية واالحتياجات  الفجوات  �سد  تعمل على  اأن 
تتيح  اأن  البدء بجمع معلومات جديدة، وعليها  قبل  اإليها  اللجوء  والتي يجب  املعلومات،  م�ساركة 
معلومات كافية ل�سمان تقيد احلكومة باالإدارة الفاعلة الكفاأة واإمكانية م�ساءلتها اإذا لزم االأمر، وعليها 
اأي�سا اأن تتاأكد من �سمان توفري �سبل و�سول اجلمهور اإىل ال�سجالت املنا�سبة عند االحتياج، واأن 
تقوم بجمع وتركيب املعلومات الالزمة لكي تتمكن احلكومة ووحداتها االإدارية من اأداء وظائفها. 



65 الف�صل الثالث "حرية تداول املعلومات كم�صلحة حكومية"

كما ينبغي اأن تقوم با�ستخدام التقنيات االإلكرتونية احلديثة يف جمع وتركيب املعلومات بال�سورة 
التي تخف�ض العبء عن موازنة الدولة وتزيد كفاءة الربامج العامة.

ويقع على عاتق املنظمات احلكومية م�سوؤولية كبرية يف �سيانة وتطوير نظم اإدارة اإتاحة املعلومات 
العامة، بحيث حتافظ على احلد االأدنى من االأداء املتمثل يف تاأكيد ن�سر املنتجات املعلوماتية التي تعد 
�سرورية الأداء وظائف املنظمة، ودرا�سة ما اإذا كانت هناك منتجات معلوماتية حكومية اأخرى تعادل 
وَت�سد الفجوة املعلوماتية التي متلوؤها املنتجات املعلوماتية للمنظمة، وتكوين و�سيانة خمزون املنتجات 
التي ت�ساعد يف ت�سهيل وتفعيل عملية االإتاحة  التقنيات  اأوجه خمتلفة من  لها، وتطوير  املعلوماتية 
املعلوماتية، واالإ�سارة اإىل امل�سادر اخلارجية التي ا�ستقت املنظمة بياناتها منها، ومتكني املواطنني من 
ذوي االإعاقات مبختلف اأ�سكالها من الو�سول اإىل املعلومات ب�سورة مالئمة، واإن�ساء ورعاية االت�ساالت 
مع بع�ض املواطنني واملنظمات احلكومية االأخرى، للتاأكد من بناء البنية املعلوماتية التي �ستخدمهم 

م�ستقباًل، واإبداء املالحظات الكافية عند تفعيل، اأو تعديل، اأو اإنهاء منتجات معلوماتية ذات قيمة.
وعلى احلكومة ومنظماتها اأن تدعم االجتاه نحو ا�ستخدام و�سائل االإتاحة االإلكرتونية للمعلومات 
احلكومة  اإىل جهود  ُي�سار  عامة،  وكقاعدة  للجمهور.  واإفادة  �سهولة  اأكرث  املعلومات  اأجل جعل  من 
ب�سدد الن�سر االإلكرتوين للمعلومات با�سم »احلكومة االإلكرتونية E-Government«. وتخ�سع قواعد 
االإتاحة االإلكرتونية لذات القواعد واملعايري ال�سابق ذكرها. وعلى الهيئات احلكومية اأن تن�سئ وحتافظ 
على االأطر االإدارية والتقنية ال�ستخدام املعلومات واملوارد التي تكفل اإقامة الروابط بني احتياجات 
املهام واالأعمال، واملحتوى املعلوماتي، وجماالت تكنولوجيا املعلومات. وعلى هذه االأطر اأن توجه 
للخطوات  تت�سدى  اأن  ينبغي  املعلومات، كذلك  ملوارد  التنفيذية  واالإدارة  اال�سرتاتيجي  التخطيط 

الالزمة لتهيئة بيئة النظم املعلوماتية املفتوحة. 
وعلى املنظمات احلكومية تطوير نظم املعلومات بطريقة ت�سهل التبادلية والتطبيق و�سهولة النقل 
منوذج  اعتماد  وعليها  واالت�ساالت.  والربجميات  االأجهزة  حيث  من  متجان�سة  غري  �سبكات  عرب 
املعلومات،  حفظ  لت�سهيل  وذلك   ،)XML )مثل  موحد  معيار  اإىل  ا�ستنادا  املعلومات  لتبادل  عام 
اأن يتم  اأو البوابات العامة. وينبغي  ف�سال عن تبادلها بني الهيئات العامة وبني خمتلف ال�سبكات 
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ذلك مع مراعاة اأن تكون املعلومات العامة املتاحة يف متناول اأي �سخ�ض يف اأي مكان من العامل. 
كذلك يجب مراعاة اأن ال يعتمد الو�سول اإىل املعلومات وا�ستخدامها على برجميات معينة، مما قد 
ي�سكل حاجزاً اأمام بع�ض الفئات للو�سول اإىل تلك املعلومات وا�ستخدامها. ويجب �سمان حت�سني 
نظم املعلومات القائمة وا�ستحداث نظم جديدة، مع التاأكيد على �سرورة تعزيز امل�ساركة واالنفتاح 
كما  التكنولوجية.  والبنية  املعلومات  نظم  جماالت  يف  املعرفة  نقل  ب�ساأن  احلكومية  املنظمات  بني 
ينبغي تعزيز ا�ستخدام املعلومات يف القطاع العام من خالل املبادرات الوطنية واإ�سراك م�ستخدمي 

املعلومات.
كذلك يجب على املنظمات احلكومية و�سع خطة اإ�سرتاتيجية الإدارة موارد املعلومات، واإن�ساء 
التخطيط  على  ت�ستمل  والتي  املعلومات  موارد  الإدارة  اال�سرتاتيجي  التخطيط  عمليات  و�سيانة 
اال�سرتاتيجي الذي يتناول كيفية اإدارة موارد املعلومات، وي�سجع على حتقيق مهمة املنظمة. وعليها 
الفائدة، وتقليل  لتعظيم  املُنظمة،  املعلومات يف كافة مراحل دورة حياة  ا�ستخدام تكنولوجيا  تعزيز 
العبء على اجلمهور، واحلفاظ على �سالمة وتوافر املعلومات و�سريتها. وعليها تخطيط العمليات التي 
املتوقعني.  وامل�ستخدمني  امل�ستخدمني،  قبل  من  املتوقعة  واالحتياجات  املعلومات  تكنولوجيا  تربط 
حيث اإنها ت�سكل االأ�سا�ض للموازنات املتوقعة م�ستقبال. وهذه العملية يجب اأن تف�سي اإىل اإعداد 

و�سيانة نظم حمدثة ومت�سقة مع املهام والربامج املطلوب تنفيذها.
وفيما يتعلق بتطوير نظم اإدارة املعلومات الرقابية، على املنظمات احلكومية اإن�ساء نظام معلومات 
وتوفري  املنظمة،  متطلبات  يلبي  معلوماتي  نظام  اأن كل  التاأكد من  املراقبة من خالل  اآليات  الإدارة 
املراجعة الدورية لنظم املعلومات لتحديد كيفية تغري احتياجات املنظمة وم�ستوى ال�سيانة الالزمة، 
نظم  احتياجات  اأن  و�سمان  العامة،  املعلومات  موارد  مل�ستخدمي  املالئم  التدريب  توفري  وعليها 
التي  البلد  داخل  اجلماعات  اأو  العامة  والهيئات  حملية  اأو  وطنية  �سالحيات  ُتَقيد  ال  املعلومات 
الرقمية  ال�سبكات  اإىل  اجلميع  و�سول  تعزيز  وعليها  والدائمة،  امل�ستقلة  القانونية  احلقوق  بع�ض  لها 
املناطق  على  االهتمام  تركيز  مع  ممكن،  حد  اأق�سى  اإىل  النطاق  عري�سة  التحتية  البنى  با�ستخدام 

الريفية واملناطق املحرومة.
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ملوارد  الفعالة  االإدارة  تعزز  اأن  احلكومية  الهيئات  على  ينبغي  االأداء،  وقيا�ض  تقييم  وبخ�سو�ض 
املعلومات العامة عن طريق خمتلف اإجراءات املراجعة والتقييم، مبا يف ذلك البحث عن فر�ض لتح�سني 
كفاءة وفعالية اأن�سطة معلومات القطاع العام، وال�سيما تطبيق تكنولوجيا املعلومات، من خالل املراجعات 
الدورية ل�سري العمل. واأي�سا عرب انتهاج اإ�سرتاتيجية التحديث طوال دورة حياة نظام املعلومات وحتليل 
املعلومات،  نظم  الكربى يف  اإجراء حتليالت لال�ستثمارات  ب�سورة م�ستمرة، مع  للنظام  والتكلفة  املنفعة 

لتعظيم العائد على اال�ستثمار وتقليل املخاطر الت�سغيلية واملالية.
اأُطر ال�سيا�سات الوطنية للمعلومات، فاإنه يف اإطار �سيا�سة  وب�ساأن العنا�سر االإجرائية الرئي�سية لتطوير 
وطنية للمعلومات قد يكون من ال�سروري اأن ت�سن ت�سريعات متكينية اإ�سافية قبل اإقرار االإطار العام؛ اإذ 
اإن �سيا�سات املعلومات العامة جزء هام من اإطار اأو�سع لل�سيا�سات الوطنية للمعلومات. وعند و�سع اإطار 
ال�سيا�سة الوطنية للمعلومات، من ال�سروري اإ�سراك ممثلني عن جميع فئات اأ�سحاب امل�سالح الرئي�سيني 
الق�سايا  ومعاجلة  حتديد  �سمان  على  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  النهج  وهذا  اال�ستخدامات.  وتوقع  للت�ساور 
كما  النهائية.  النتائج  يف  وا�ست�سارتها  راأيها  باأهمية  اجلماعات  بع�ض  ي�سعر  اأنه  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سا�سية، 
يجب اأن تتم �سياغة ال�سيا�سات املعلوماتية يف �سوء االإجابة على عدد من االأ�سئلة منها: ما هي عنا�سر 
ال�سيا�سة املحّددة؟ وملاذا يتم اقرتاحها؟ من ِمن ال�سروري اأن ي�ساركوا يف املوافقة على ت�سكيل وتنفيذ 
تلك ال�سيا�سة؟ وحتديد امل�ستوى الذي يجب تنفيذ ال�سيا�سة على اأ�سا�سه؟ ومتى يتعني تنفيذ وا�ستكمال 

ال�سيا�سة؟ وكيف �سيتم تنفيذ هذه ال�سيا�سة على وجه التحديد؟
التنفيذي  املكتب  يقوم  املعلوماتية،  ال�سيا�سة  باإطار  اخلا�ض  الر�سمي  االإقرار  من  االنتهاء  وبعد 
كافة  لتنفيذ  التف�سيلية  بو�سع اخلطط  املنظمات احلكومية  م�ستوى خمتلف  املعلوماتية على  لل�سيا�سات 
ال�سيا�سات االإر�سادية �سمن �سياق اأن�سطتهم الر�سمية واخت�سا�ساتهم. اإذ اإن تطوير خطط التنفيذ اخلا�سة 
�سي�ساعد على �سمان اأن ال�سيا�سات التي يجري تنفيذها، تَنفذ بطريقة مالئمة وفّعالة تتفق مع الظروف 

واالحتياجات املحددة وفقاً لكل اأن�سطة املنظمة. 
وب�سبب التغريات ال�سريعة التي حتدث با�ستمرار يف قطاعي املعلومات واالت�سال، يجب اإعادة النظر 
الوطنية  ال�سيا�سة  مراجعة  تتم  اأن  ويجب  ومفيدة.  منا�سبة  الإبقائها  وحتديثها  املتبعة  ال�سيا�سة  يف  دورياً 



ال�ساملة للمعلومات وخططها ومهامها رمبا كل 4-5 �سنوات، على اأ�سا�ض جدول زمني يحدده االإطار 
ا�ستعرا�ض الدرو�ض امل�ستفادة من جتارب احلكومات االأخرى يف  ال�سيا�سة. كما يجب  العام لتلك 
هذا املجال، وذلك ُبغية تفادي االإخفاقات اأو ال�سعوبات، ولتحديد ال�سيا�سات الناجحة والنماذج 

د. القانونية التي يكن تكييفها وفقاً ل�سياق وطني حُمدَّ
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الف�شل الرابع





مقــدمة)4(
 

التي  الدول  اأعداد  زيادة  يت�ضح  العامل،  املعلومات يف  ا�ضتقراء و�ضعية حرية تداول  من خالل 
اأقرت قوانني خا�ضة لالإتاحة وحرية احل�ضول على املعلومات، وتنامي الهتمام بتوفري الإطار القانوين 

ل�ضمان حرية احل�ضول على املعلومات وتهيئة الظروف املو�ضوعية املالئمة يف ال�ضنوات الأخرية. 
ويتبني اأنه مع بداية عام 2007، بلغ عدد الدول التي اأ�ضدرت قوانني لتنظيم حرية احل�ضول على 
املعلومات 71 دولة موزعة على مناطق العامل املختلفة مع تركزها ب�ضكل وا�ضح يف الدول الأوروبية 
)39 دولة(، تليها اآ�ضيا )13(، والأمريكتان )9(، واأ�ضرتاليا ونيوزيلندا ودول اأخرى )6( وتاأتي اإفريقيا 
يف النهاية )4 دول(. كما اأن القانون دخل حيز التنفيذ يف جمهورية ال�ضني ال�ضعبية اعتبارا من مايو 
2008، وتعترب الأردن الدولة العربية الوحيدة �ضمن هذه املجموعة. وت�ضري البيانات اأي�ضا اإىل قيام 
14 دولة اأخرى )بينها 6 دول اإفريقية منها م�ضر( بالتجهيز ل�ضت�ضدار القوانني املنا�ضبة لتنظيم حق 

احل�ضول على املعلومات. 
)4( يعتمد هذا الف�ضل على الأفكار التي وردت يف املناق�ضات اأثناء املوؤمتر حتت عنوان "التجارب الدولية ب�ضاأن حرية تداول 
املعلومات"، وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�ضة حول هذا املحور وب�ضفة اأ�ضا�ضية الأوراق التي قدمت من: 
حممد عبد اهلل واأحمد حلمي بعنوان "التجارب الدولية يف جمال قوانني املعلومات والإف�ضاح"، وعالء الدين قطب "الإطار 
القانوين لتنظيم وحماية احلق يف املعلومات وحرية تداولها"، وي�ضرا يا�ضر طه رفاعي بعنوان "احلكومة الإلكرتونية ودورها يف 
الرتقاء بخدمة اجلماهري"، واأحمد �ضالح بعنوان "اإتاحة املعلومات ودورها يف تفعيل م�ضاركة املجتمع املدين"، وطارق نوير 
بعنوان "املعلومات الكاملة، واقت�ضاد ال�ضوق"، وجمال حممد غيطا�س بعنوان "قانون الإف�ضاح وتداول املعلومات ودوره يف 

تعزيز حرية التعبري واحلق يف املعرفة".
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ويعنى قانون حرية تداول املعلومات اأ�ضا�ضاً بقدرة الأفراد على احل�ضول على املعلومات والبيانات 
من املوؤ�ض�ضات احلكومية والطالع على ال�ضجالت ذات ال�ضلة. وت�ضمل كلمة »الأفراد« هنا املواطنني 
واملقيمني، كما ت�ضمح بع�س الدول لأي فرد يف العامل باحل�ضول على املعلومات، ول ي�ضرتط اأن يقدم 
ال�ضخ�س �ضبباً للح�ضول على املعلومات. وعادة ما يوؤكد القانون على �ضرورة وجود قواعد وا�ضحة 

للمدة الزمنية والر�ضوم املطلوبة ل�ضتجابة اجلهات احلكومية لطلبات احل�ضول على البيانات. 
وب�ضفة عامة، يرتبط م�ضتوى املمار�ضة الفعلية حلرية احل�ضول على املعلومات بالقدرة على مواجهة 
التحديات القائمة وقوة الإطار التنظيمي املكلف مبتابعة العمل وم�ضتواه بالإ�ضافة اإىل و�ضوح الإطار 
املفاهيمي امل�ضتهدف. ولقد تو�ضعت بع�س الدول يف حرية احل�ضول على املعلومات لت�ضمل حق 
مال  فيها  ي�ضهم  التي  وال�ضركات  احلكومية  غري  املنظمات  من  والبيانات  املعلومات  على  احل�ضول 
اإفريقيا ي�ضمل القانون احل�ضول على املعلومات من  اأو تقوم بتنفيذ م�ضاريع عامة، ففي جنوب  عام 

موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س اإذا كان �ضرورياً مل�ضلحة عامة.

معايري اإ�شدار التقارير الر�شمية
اعتمدت اللجنة الإح�ضائية لالأمم املتحدة عام 1994 جمموعة من املبادئ التي يجب اأن تقوم 
عليها الإح�ضاءات الر�ضمية، والتي ترتبط اأ�ضا�ضا بالنظر اإليها باعتبارها اأحد حقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضية 
تاأكيد ال�ضفافية، احلق يف املعرفة، امل�ضداقية والثقة. وت�ضمل تلك املمار�ضات: متثيل  التي تتطلب: 
وا�ضتطالع اآراء امل�ضتخدمني وتوثيق اجلهات التي لها حق الطالع على البيانات قبل ن�ضرها للعامة 

وحدود �ضلطات تلك اجلهات. 
كما و�ضع �ضندوق النقد الدويل معياًرا من م�ضتويني اأحدهما معيار عام �ضدرت وثيقته يف يناير 
1998 ليكون املرجع الأ�ضا�ضي ملاهية النظام العام وكيفية تنفيذه لت�ضرت�ضد به جميع البلدان الأع�ضاء 
ب�ضاأن حت�ضني نوعية البيانات واملعلومات التي يتم اإنتاجها ون�ضرها بكاملها من خالل خطط لتطوير 
النظم الإح�ضائية كاأداة لتعزيز ال�ضفافية. ويت�ضمن امل�ضتوى الثاين معيارا خا�ضا يتوجه لإلزام الدول 
الأع�ضاء التي ترغب يف النفاذ اإىل اأ�ضواق راأ�س املال الدولية بتقدمي البيانات القت�ضادية واملالية طبقا 
ملبادئ حمددة اأقرتها اللجنة الدولية لل�ضوؤون النقدية واملالية التابعة ملجل�س حمافظي �ضندوق النقد 
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الفنية  امل�ضاعدات  ال�ضندوق تلك اجلهود عن طريق تقدمي  الدويل يف مار�س 1996، حيث يدعم 
وحفز م�ضادر اأخرى على تقدمي امل�ضاعدة. 

التجارب الدولية وت�شريعات اإتاحة املعلومات
وتختلف جتارب الدول يف التعامل مع تنظيم حق جمع ون�ضر البيانات. ففي حني مازال تعامل 
جميع  فاإن  متعددة،  لقيود  يخ�ضع  واملعلومات  البيانات  مع  العربية-  الدول  -خا�ضة  الدول  بع�س 
املعلومات جتعل من عدم  وثورة  الع�ضر  طبيعة  اأن  تتفهم  النامية  الدول  وكثريا من  املتقدمة  الدول 
وجود املعلومات م�ضدرا خطرا لالأمن القومي وعائقا اأمام التقدم. وبالتايل فاإن تلك الدول ل تتطلب 
اإذنًا م�ضبًقا لقيام اأي طرف بجمع املعلومات �ضواء جهات اأو اأفراد، ولكنها ت�ضع معايري يجب اللتزام 
بها قبل اإجراء الدرا�ضات. وتتوجه تلك املعايري اإىل حماية احلق يف اخل�ضو�ضية، كما تتوجه اإىل حتقيق 
كفاءة ا�ضتخدام املوارد العامة وعدم الإثقال على املواطنني با�ضتمارات مطولة اأو �ضبق جمعها. كما 
امل�ضتخدمة  واملنهجية  البيانات  �ضريط  اإيداع  اأو  الوطنية  اخلطط  مع  التن�ضيق  الدول  بع�س  ت�ضرتط 
يف قاعدة بيانات وطنية متاحة للعامة. ويقع عبء التحقق من توفر تلك املعايري عادة على اجلهات 
والأفراد القائمني بجمع البيانات من خالل وجود رقابة داخلية باملوؤ�ض�ضات، وا�ضرتاط حمل بطاقات 

تعريفية لالأفراد.
الدول  يف  عنها  والإف�ضاح  املعلومات  تداول  بتنظيم  املتعلقة  الت�ضريعات  ا�ضتقراء  خالل  ومن 
ون�ضو�ضها  نطاقها  اأن  اإل  متقاربة،  ومبادئ  اأ�ض�س  على  تقوم  الت�ضريعات  هذه  اأن  يالحظ  املختلفة 
تختلف من دولة اإىل اأخرى بح�ضب نظامها ال�ضيا�ضي وتوجهها القت�ضادي. وينظم بع�س الت�ضريعات 
الأفراد يف حماية  بحقوق  التي حتيط  املعلومات  �ضرية  مبادئ  ا�ضتثناء من  اأنه  منطلق  الإف�ضاح من 
حرياتهم وحرمة حياتهم اخلا�ضة، وحماية الأ�ضرار التجارية وال�ضناعية و املعامالت التجارية والبنكية 
.. اإلخ. ويف املقابل هناك دول اأخرى اختارت اأن يكون الإف�ضاح عن املعلومات وتداولها بحرية هو 
الأ�ضل، واأن يكون ما يتعلق بتقييد املعلومات هو ال�ضتثناء، وذلك بطبيعة احلال من دون اإخالل 
باحلقوق الأ�ضا�ضية للمواطنني يف احرتام كرامتهم وخ�ضو�ضيتهم، ومن دون اإخالل بحق الدولة يف 

حماية اأ�ضرارها الوطنية واحلفاظ على م�ضاحلها القومية. 
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ويهدف قانون حرية تداول املعلومات اأ�ضا�ًضا الإتاحة بتمكني الأفراد من احل�ضول على املعلومات 
والبيانات من املوؤ�ض�ضات واجلهات والهيئات احلكومية، بل ومن وجهات القطاع اخلا�س متى كان 
البيانات واملعلومات وال�ضجالت التي يتم  ذلك حمققا مل�ضلحة عامة، ومتكينهم من الطالع على 
اإن�ضاوؤها حلفظ هذه البيانات واملعلومات. ويف �ضاأن احل�ضول على املعلومات من اجلهات احلكومية، 
فاإن الت�ضريعات تهتم ب�ضفة اأ�ضا�ضية بو�ضع قواعد حمددة للمدة الزمنية والر�ضوم املطلوبة ل�ضتجابة 
اجلهات احلكومية لطلبات احل�ضول على البيانات. كذلك فاإن هذه الت�ضريعات تهتم بتنظيم كيفية 
ال�ضكوى وتدرج م�ضتوياتها و�ضول اإىل حتقيق احلق يف احل�ضول على املعلومات والبيانات التي قرر 
امل�ضرع حق الأ�ضخا�س يف الو�ضول اإليها بي�ضر و�ضهولة. كما تنظم هذه الت�ضريعات حتديد امل�ضئوليات 
الإدارية واملدنية واجلنائية يف حالة خمالفة اجلهات املخاطبة لن�ضو�س الت�ضريع، اأو اإعاقة �ضاحب احلق 

عن احل�ضول على املعلومة. 

التجربة الأمريكية
العامل،  م�ضتوى  على  وعراقة  ثراًء  الأكرث  املعلومات  اأمن  جمال  يف  الأمريكية  التجربة  تعترب 
املتحدة  الوليات  ومتتلك  املعلوماتية،  جمال  يف  الرائدة  الدولة  تزال  ول  كانت  املتحدة  فالوليات 
الوقت هو الأ�ضد خطورة على  ومنواً ويف ذات  العامل، وهو الأكرث تنوعاً  اأكرب حمتوى معلوماتي يف 
الأمن القومي مقارنة باأي دولة على م�ضتوى العامل. ولقد جنحت الوليات املتحدة يف �ضياغة املعادلة 
املن�ضودة وهي حماية معلوماتها ويف الوقت نف�ضه اإتاحتها؛ حيث جنحت يف �ضياغة نظام فريد من نوعه 
متما�ضيا مع احلجم الهائل ملحتواها املعلوماتي وجنحت يف �ضياغة اإطار قانوين متنوع لتلك املنظومة 

الهائلة. 
وفيما يتعلق بقوانني حرية املعلومات الأمريكية، توجد ثالثة قوانني، هي: قانون حرية املعلومات 
الذي ين�س على الت�ضليم مبلكية املعلومات، والتي ميتلك فيها املواطنون يف الوقت احلايل معلومات 
عامة والفرتا�س العام اأن جميع ال�ضجالت احلكومية متاحة للراأي العام ما مل تقع �ضمن ا�ضتثناءات 
حمددة ب�ضكل مينع التاأويل، وقانون اخل�ضو�ضية، الذي يحمي اخل�ضو�ضية الفردية من خالل عدم 
العادية،  احلالت  يف  عليها  الطالع  ميكن  ول  �ضاحبها  خالل  من  اإل  ال�ضجالت  تعديل  اإمكان 
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والقانون الفيدرايل لإدارة اأمن املعلومات )2002(، وهو القانون الذي يحدد امل�ضئوليات يف الإن�ضاء 
والتنفيذ وتقييم اإدارة و�ضيا�ضة اأمن املعلومات الحتادية، ويقوم مبراقبة ممار�ضة و�ضيا�ضات اأمن معلومات 

الوكالت الحتادية.

درا�شة مقارنة لبع�ض اخلربات الدولية
التطبيق،  وم�ضوؤولية  القانون،  تطبيق  نطاق  يف:  )تتمثل  معايري  ت�ضعة  من  مكونة  ملجموعة  طبقا 
وتكلفة  الطلب،  على  للرد  مدة  واأق�ضى  املحظورة،  واملعلومات  تطبيقه،  على  اإ�ضرافية  جهة  ووجود 
احل�ضول على املعلومة، وما يحدث يف حالة رف�س الطلب، واجلهة التي تخت�س بنظر ال�ضكاوى، مدة 
النظر يف ال�ضكاوى(، ن�ضوق بع�س املقارنات بني �ضبع دول يف هذا الف�ضل، هي: الوليات املتحدة، 
والأردن، واملجر، والهند، وا�ضكتلندا، وجنوب اإفريقيا و�ضوي�ضرا، تقدم مناذج خمتلفة للتجارب الدولية 
ال�ضبع طبقا للمعايري  املقارنات بني هذه الدول  يف جمال قوانني املعلومات والإف�ضاح. ومن خالل 

�ضالفة الذكر يت�ضح اأنه:
فيما يتعلق بنطاق التطبيق ين�س القانون يف الوليات املتحدة على اأنه »ل يتم ن�ضر البيانات اإذا 
كانت البيانات �ضخ�ضية اأو يتم حذف بع�س التفا�ضيل ويتم ذكر التفا�ضيل التي متَّ حذفها«، بينما يف 
الأردن ين�س على اأن »جميع البيانات واملعلومات التي مل ي�ضدر ب�ضاأنها قرار اأو ت�ضريع يحظر بالإف�ضاح 
عنها«، بينما يطبق القانون يف املجر على جميع البيانات التي اأعدت يف جمهورية املجر عدا التي 
اأعدها اأ�ضخا�س عاديون لأغرا�س خا�ضة بهم. بينما يف الهند ل ت�ضري اأحكام القانون على اأجهزة 
املخابرات والأجهزة الأمنية، التابعة للحكومة املركزية، ب�ضرط األ تتعلق تلك املعلومات بادعاءات 
ف�ضاد اأو انتهاك حقوق الإن�ضان. اأما يف ا�ضكتلندا فاإن القانون يطبق على املعلومات والبيانات التي 
ت�ضدرها اجلهات احلكومية. ويف جنوب اإفريقيا ينطبق القانون على املعلومات التي متتلكها اجلهات 
احلكومية وغري احلكومية واأية جهات متعاقدة معهما �ضواء كانت ر�ضمية اأو م�ضتقلة ولكن ل ينطبق 
على املعلومات التي متتلكها رئا�ضة جمل�س الوزراء واللجان التابعة لها واملحاكم والق�ضاة. ول ينطبق 
الطبيعيني،  الأ�ضخا�س  بوا�ضطة  معاجلتها  يتم  التي  ال�ضخ�ضية  البيانات  على:  �ضوي�ضرا  يف  القانون 
ول على مداولت الربملان الفيدرايل واللجان الربملانية، ول على ال�ضجالت العامة املتعلقة مبوا�ضيع 
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لل�ضليب  الدولية  اللجنة  بوا�ضطة  معاجلتها  يتم  التي  ال�ضخ�ضية  البيانات  على  ول  اخلا�س،  القانون 
الأحمر.  

وب�ضاأن م�ضوؤولية التطبيق، ففي الوليات املتحدة الأمريكية مل ينط القانون بجهة حمددة م�ضوؤولية 
التطبيق، بينما يف الأردن ن�س القانون على اأن م�ضوؤولية تطبيقه تقع على جمل�س املعلومات، يف حني 
اأناط القانون يف املجر م�ضوؤولية تطبيقه مبفو�س حماية البيانات املنتخب بوا�ضطة الربملان، اأما يف الهند 
مبكتب  ا�ضكتلندا  امل�ضوؤولية يف  اأنيطت  للوليات، يف حني  املعلومات  بلجان  امل�ضوؤولية  اأنيطت  فقد 
مفو�س  املعلومات ال�ضكتلندي، اأما يف جنوب اإفريقيا فلم يحمل القانون م�ضوؤولية تطبيقه على جهة 

حمددة، بينما يف �ضوي�ضرا حملها القانون على مفو�س حماية البيانات الفيدرالية ال�ضوي�ضرية.
العام كجهة  النائب  الأمريكي  القانون  يحدد  القانون،  تطبيق  على  اإ�ضرافية  وجود جهة  وحول 
اإ�ضرافية، بينما يحددها القانون الأردين مبفو�س املعلومات، يف حني حددها القانون املجري يف مفو�س 
القانون  يحدد  بينما مل  املركزية،  املعلومات  جلنة  فحددها يف  الهندي  القانون  اأما  البيانات،  حماية 
ال�ضكتلندي جهة اإ�ضرافية حمددة، وحددها القانون يف جنوب اإفريقيا يف جلنة حقوق الإن�ضان، بينما 

مل يحدد القانون ال�ضوي�ضري جهة حمددة.   
وبخ�ضو�س معيار املعلومات املحظور ن�ضرها، يالحظ اأن كل القوانني اأوردت هذا البند، ولكنها 
اختلفت فيما بينها من حيث نطاق ومدى احلظر؛ فطبقا للقانون الأمريكي تتمثل املعلومات التي 
واملعلومات  اخلارجية،  ال�ضيا�ضة  اأو  القومي  الأمن  تهدد  التي  ال�ضرية  البيانات  يف:  ن�ضرها  يحظر 
وتقارير  ال�ضخ�ضية،  للملكية  انتهاًكا  ك�ضفها  يعترب  التي  الطبية  وامللفات  ال�ضرية،  املالية  اأو  التجارية 
الإ�ضراف على املوؤ�ض�ضات املالية واملعلومات اجليولوجية واجليوفيزيائية واخلرائط املتعلقة بالآبار، ول 
توجد �ضلطة حلجب املعلومات عن الكوجنر�س. وطبقا للقانون الأردين ت�ضمل املعلومات املحظورة: 
اأو �ضيا�ضتها  الدولة،  اأمن  اأو  الوطني  بالدفاع  اآخر، والأ�ضرار اخلا�ضة  الوثائق املحمية مبوجب ت�ضريع 
قرار  اتخاذ  يتم  اأن  قبل  للم�ضوؤول  تقدم  تو�ضيات  اأو  تت�ضمن حتليالت  التي  واملعلومات  اخلارجية، 
التحويالت  اأو  الطبية  اأو  التعليمية  الأ�ضخا�س  ب�ضجالت  املتعلقة  ال�ضخ�ضية  واملعلومات  ب�ضاأنها، 
امل�ضرفية، واملرا�ضالت ال�ضخ�ضية وال�ضرية مع الدوائر احلكومية والإجابات عليها، وحتقيقات النيابة 

العامة اأو الأجهزة الأمنية. 
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وت�ضمل املعلومات املحظورة طبقا للقانون املجري البيانات ال�ضرية، والبيانات التي �ضدر بخ�ضو�ضها 
قانون يوجب �ضريتها اأو اأنها �ضرية مبوجب اتفاق دويل. بينما ت�ضمل املعلومات املحظورة يف القانون 
الهندي  املعلومات التي ميثل ك�ضفها اإ�ضراراً باأمن و�ضالمة البالد، واملعلومات التي مينع ن�ضرها بقرار 
من اأي حمكمة، واملعلومات التي ميثل ن�ضرها خرقا ل�ضلطة الربملان اأو املجال�س الت�ضريعية، واملعلومات 
التناف�ضي لطرف  بالو�ضع  اإ�ضراًرا  والتي ميثل ك�ضفها  الفكرية،  امللكية  اأو  التجارية  بالأ�ضرار  اخلا�ضة 
ثالث، واملعلومات التي تعترب اأ�ضراًرا لدولة اأجنبية، واملعلومات التي يحتمل اأن ميثل ك�ضفها خطورة 
مقا�ضاة خمالفي  اإجراءات  تعرقل  اأن  ميكن  التي  واملعلومات  املواطنني،  اأحد  اأو حياة  �ضالمة  على 
القانون، واأوراق جمل�س الوزراء، مبا فيها مناق�ضات جمل�س الوزراء وال�ضكرتارية. وذلك ب�ضرط الإعالن 
عن قرارات جمل�س الوزراء واأ�ضبابها للجمهور بعد اتخاذ القرار، واملعلومات اخلا�ضة ب�ضخ�س معني، 
والتي ل توجد عالقة بينها وبني اأي ن�ضاط اأو م�ضلحة عامة، اأو متثل خرًقا غري مربر لل�ضرية ال�ضخ�ضية، 
ما مل تقرر ال�ضلطة املخت�ضة )املركزية اأو يف الوليات( اأو �ضلطة الطعن اأن امل�ضلحة العامة تقت�ضي ن�ضر 

تلك البيانات. وب�ضرط األ تكون تلك املعلومات متاحة للربملان اأو املجال�س الت�ضريعية.
التجارية  الطبيعة  ذات  املعلومات  املحظورة:  املعلومات  ت�ضمل  ال�ضكتلندي،  للقانون  وطبقا 
والدفاع  الدولة  واأمن  بال�ضيا�ضات اخلارجية  تتعلق  والتي  �ضرية  اأنها  امل�ضنفة على  والوثائق  ال�ضرية، 
الوطني، واملعلومات اخلا�ضة بالأجهزة الأمنية ب�ضاأن ق�ضايا عامة، هذا بالإ�ضافة اإىل التحقيقات التي 
تقوم بها اجلهات املخت�ضة، واملعلومات التي يوؤدي الك�ضف عنها اإىل التاأثري يف املفاو�ضات التجارية 
اأو ال�ضناعية بني ا�ضكتلندا وغريها من الدول الأخرى. بينما ت�ضمل املعلومات املحظورة  املالية  اأو 
يف جنوب اإفريقيا: املعلومات ال�ضخ�ضية اإل يف حالة موافقة ال�ضخ�س على الإف�ضاح عن معلومات 
واتفاقيات  لها  واملالية  النقدية  وال�ضيا�ضة  للدولة  اقت�ضادية  باأن�ضطة  تتعلق  التي  واملعلومات  تخ�ضه، 
بالدولة،  اخلا�ضة  الدولية  والعالقات  والأمن  بالدفاع  تتعلق  التي  واملعلومات  الدولية،  التجارة 
تتعلق  التي  البيانات  �ضوي�ضرا:  ت�ضمل يف  ال�ضرطة، يف حني  واملعلومات اخلا�ضة مبحا�ضر وحتقيقات 

بالأمن الداخلي واخلارجي للدولة، والبيانات املتعلقة بالإجراءات اجلنائية اأو التحقيقات.
اأما ب�ضاأن اأق�ضى مدة للرد على الطلب، فقد حددها القانون الأردين والهندي بـ 30 يوما، بينما 
حددها القانون املجري بـ 15 يوما، يف حني مل ين�س كل من القانون ال�ضكتلندي واجلنوب اإفريقي 
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وال�ضوي�ضري على مدة حمددة. اأما القانون الأمريكي فقد فرق بني الظروف العادية والظروف غري 
اأنه: يف الظروف العادية كل هيئة لبد اأن حتدد يف غ�ضون 20 يوماً من ا�ضتالم اأي  العادية، فاأورد 
طلب ح�ضول على بيانات مدى ا�ضتجابتها لهذا الطلب وتخطر �ضاحب الطلب مبوقفها، وبينما اأورد 
اأنه يف الظروف غري العادية يجوز مد الفرتة اإىل اأكرث من 20 يوماً مع اإر�ضال اإ�ضعار خطي اإىل طالب 

البيان لإي�ضاح �ضبب التاأخري. 
الر�ضوم  تكون  اأن  على:  الأمريكي  القانون  ن�س  املعلومة،  على  احل�ضول  بتكلفة  يتعلق  وفيما 
حمدودة اإل يف الأغرا�س التجارية اأو عندما يكون الهدف غري تعليمي اأو غري علمي، كما يتم تقدمي 
الر�ضوم املتعلقة بامل�ضلحة العامة بدون اأية ر�ضوم اأو بر�ضوم منخف�ضة جداً، ويف حالة عدم �ضداد طالب 
البيانات للر�ضوم املقررة عن طلب احل�ضول على البيانات يجب عليه دفع الر�ضوم مقدماً عن اأي طلب 
بيانات اآخر. وكذلك ت�ضدد الر�ضوم مقدماً يف حالة زيادة الر�ضوم املقررة عن 250 دولراً. اأما القانون 
اأورد  وبينما  ن�ضخها،  اأو  التقنية  بالو�ضائل  املعلومات  باأنها تكلفة ت�ضوير  التكلفة  الأردين، فقد حدد 
القانون املجري اأن كيفية ح�ضاب التكلفة غري حمددة، فاإنه ن�س على وجوب اإبالغ طالب البيانات 
م�ضبقاً بتكلفة اإعداد البيانات. وبينما مل ين�س القانون ال�ضكتلندي على مقدار حمدد للتكلفة، فاإنه 
ن�س على اأن: يتحمل مقدم الطلب تكلفة للح�ضول على املعلومات املرجوة، وُي�ضمح للمفو�س العام 
للمعلومات اأن يتقا�ضى ر�ضوماً نظري اخلدمات التي ُيقدمها، ون�س قانون جنوب اإفريقيا على اأنه: يف 
حالة ا�ضتحقاق ر�ضوم يجب اأن يخطر �ضابط املعلومات طالب املعلومة ب�ضرورة دفع الر�ضوم قبل البدء 

يف تلبية الطلب. بينما مل يورد القانونان الهندي وال�ضوي�ضري ن�ضا بهذا ال�ضاأن.  
وب�ضاأن ما ينبغي عمله يف حالة رف�س الطلب، مل تورد كل القوانني اأي ن�س يذكر بهذا ال�ضاأن. 
وبينما مل تورد ثالثة منها )الوليات املتحدة والهند واملجر( اأي ن�س بخ�ضو�س اجلهة التي تخت�س 
يف نظر ال�ضكاوى، فقد حددت اأربعة منها تلك اجلهة؛ فحددا القانون الأردين مبحكمة العدل العليا، 
وحددها القانون ال�ضكتلندي مبفو�س  املعلومات ال�ضكتلندي، وحددها قانون جنوب اإفريقيا ب�ضابط 
اأغلب  حتدد  ومل  البيانات.  حماية  مبفو�س  ال�ضوي�ضري  القانون  حددها  بينما  الق�ضاء،  اأو  املعلومات 
القوانني )الوليات املتحدة، املجر، الهند، ا�ضكتلندا، �ضوي�ضرا( مدة معينة للنظر يف ال�ضكاوى، بينما 

حددها القانونان الأردين واجلنوب اإفريقي بـ 30 يوما. 
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ومن خالل اإعمال النظر يف املقارنات ال�ضابقة، يت�ضح اأن هناك نقاط قوة ونقاط �ضعف تعرتي كل 
قانون من القوانني ال�ضابقة. 

فتتمثل اأهم نقاط القوة يف القانون الأمريكي يف اأربعة جوانب، هي: حتديده لنطاق تطبيق القانون 
ب�ضكل وا�ضح، حيث اإن هذا القانون ل ي�ضري على البيانات ال�ضخ�ضية، وحتديده للجهة امل�ضوؤولة عن 
تطبيق القانون، وحتديده للمعلومات املحظور الإف�ضاح عنها، ثم يف و�ضعه حدا اأق�ضى للمدة املطلوبة 
للرد على طلب احل�ضول على معلومات اأو بيانات 20 يوماً، مع اإمكانية مدها يف الظروف غري العادية. 
بينما تتمثل نقطة �ضعفه يف اأنه مل يحدد جهة تخت�س بالنظر يف �ضكاوى املواطنني، يتم اللجوء اإليها 
يف حالة رف�س اجلهة املخت�ضة بتقدمي البيانات املطلوبة منها، واأي�ضا يف اأنه مل ين�س على اأي عقوبات 
يف حالة عدم اللتزام مبواد القانون. وتتفق كل القوانني بالدول الأخرى حمل املقارنة هنا، يف اأنها 
بها،  املنوطة  واملهام  وم�ضوؤوليتها  وا�ضح  ب�ضكل  القانون  تطبيق  امل�ضوؤولة عن  جميعها حددت اجلهة 
البيانات واملعلومات امل�ضرح بها، بينما  بالن�س  بينما تختلف يف �ضياغة الن�س فبع�ضها ذكر وحدد 
اقت�ضر البع�س الآخر بالإ�ضارة اإىل البيانات املحظورة تاركا باقي البيانات واملعلومات مفتوحة، ومن 

ثم تتفاوت امل�ضاحات.  
الإف�ضاح عنها، وحتديده  املحظور  املعلومات  الأردين يف حتديده  القانون  قوة  نقاط  اأبرز  وتن�ضب 
للجهة التي تخت�س بالنظر يف �ضكاوى املواطنني، ويف و�ضعه حدا اأق�ضى للمدة املطلوبة للرد على طلب 
احل�ضول على معلومات اأو بيانات وهي 30 يوًما. اأما اأبرز نقاط �ضعفه فتتمثل يف اأنه مل ين�س على اأي 
عقوبات اأو جزاءات يف حالة عدم اللتزام مبواد القانون. اأما اأبرز نقاط قوة القانون املجري فتتمثل يف 
حتديده للجهة التي ت�ضرف على تطبيق القانون، وحتديد م�ضوؤوليته ومهامه ب�ضكل وا�ضح، وحتديده 
للمعلومات املحظور الإف�ضاح عنها، وو�ضعه حدا اأق�ضى للمدة املطلوبة للرد على طلب احل�ضول على 
معلومات اأو بيانات بـ 15 يوماً، اأما اأبرز نقاط �ضعفه فتتمثل يف اأنه مثل القانون الأمريكي مل يحدد 
بتقدمي  املخت�ضة  اجلهة  رف�س  اإليها يف حالة  اللجوء  يتم  املواطنني،  �ضكاوى  بالنظر يف  تخت�س  جهة 
البيانات املطلوبة منها، عالوة على ذلك فاإنه مثل القانون الأردين والأمريكي مل ين�س القانون على 

اأي عقوبات اأو جزاءات يف حالة عدم اللتزام مبواد القانون. 
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وتتمثل اأبرز نقاط قوة القانون الهندي يف اأربعة جوانب، هي: حتديده نطاق تطبيق القانون ب�ضكل 
اأجهزة املخابرات ول الأجهزة الأمنية، وحتديده للجهات امل�ضوؤولة عن  وا�ضح، واأنه ل ي�ضري على 
تطبيق القانون، واجلهة امل�ضوؤولة عن الإ�ضراف على �ضحة تطبيق القانون، وحتديد املعلومات املحظور 
الإف�ضاح عنها، وو�ضعه حدا اأق�ضى للمدة املطلوبة للرد على طلب احل�ضول على معلومات اأو بيانات 
30 يوًما. اأما اأبرز نقاط �ضعفه فتتمثل يف اأنه: مل يحدد جهة تخت�س بالنظر يف �ضكاوى املواطنني، 
يتم اللجوء اإليها يف حالة رف�س اجلهة املخت�ضة تقدمي البيانات املطلوبة منها، واأنه مل ين�س على اأي 

عقوبات اأو جزاءات يف حالة عدم اللتزام مبواد القانون.
اأما القانون ال�ضكتلندي، فتتمثل اأبرز نقاط قوته يف اأربعة جوانب، وهي اأنه: حدد نطاق تطبيق 
اجلهات  ت�ضدرها  التي  واملعلومات  البيانات  جميع  على  ي�ضري  اأنه  وذكر  وا�ضح  ب�ضكل  القانون 
احلكومية، وحدد اجلهة امل�ضوؤولة عن تطبيق القانون، وحدد املعلومات املحظور الإف�ضاح عنها، وحدد 
اجلهة التي تخت�س بالنظر يف �ضكاوى املواطنني، بينما تتمثل اأبرز جوانب �ضعفه يف نقطتني: اأنه مل 
ي�ضع حدا اأق�ضى للمدة املطلوبة للرد على طلب احل�ضول على معلومات اأو بيانات، واأنه مل ين�س على 
اأي عقوبات يف حالة عدم اللتزام مبواد القانون. ويتفق يف جنوب اإفريقيا مع القانون ال�ضكتلندي 
يف جوانب القوة الأربعة واإن كان اأكرث منه ات�ضاعا حيث اإنه ن�س على �ضريان القانون على املعلومات 
البيانات  على  ال�ضكتلندي  القانون  اقت�ضر  بينما  احلكومية،  املعلومات  على  عالوة  احلكومية  غري 
غري  والبيانات  املعلومات  على  �ضريانه  يذكر  اأن  دون  احلكومية  اجلهات  ت�ضدرها  التي  واملعلومات 
احلكومية، بينما اتفق القانون يف جنوب اإفريقيا مع القانون ال�ضكتلندي يف نقطة �ضعف واحدة وهي 

اخلا�ضة باأن القانون مل ين�س على اأي عقوبات اأو جزاءات يف حالة عدم اللتزام مبواد القانون.
واأخرًيا، فاإن نقاط قوة القانون ال�ضوي�ضري تت�ضمن اأربعة جوانب، تتمثل يف: حتديده لنطاق تطبيق 
القانون ب�ضكل وا�ضح واأنه ل ي�ضري على البيانات ال�ضخ�ضية التي يتم معاجلتها بوا�ضطة الأ�ضخا�س 
العاديني، وحتديده للجهة التي ت�ضرف على تطبيق القانون، وحتديد م�ضوؤوليته ومهامه ب�ضكل وا�ضح، 
وحتديده للمعلومات املحظور الإف�ضاح عنها، واجلهة التي تخت�س بالنظر يف �ضكاوى املواطنني، بينما 
تتبدى نقطتا �ضعفه الرئي�ضيتان يف اأنه: مل يحدد حدا اأق�ضى للمدة املطلوبة للرد على طلب احل�ضول 



81 الف�شل الرابع "التجارب الدولية ب�شاأن حرية تداول املعلومات"

مبواد  اللتزام  اأو جزاءات يف حالة عدم  عقوبات  اأي  على  ين�س  البيانات، ومل  اأو  املعلومات  على 
القانون.  

ومن جممل الت�ضريعات املقارنة يظهر اأن منهج امل�ضرع فيها جاء على منوال واحد وبنيان القانون 
قائما على  الفنية  الناحية  املعلومات من  قانون حرية تداول  بناء  فيها �ضبه مطرد وم�ضتقر، فقد جاء 
منطق التحول من اإقرار حق املواطنني يف الطالع على املعلومات لدى اجلهات احلكومية اإىل و�ضع 
ببيان  منتهيا  احلكومية،  الأجهزة  عاتق  على  يقع  الذي  املعلومات  بتقدمي  اللتزام  على  ا�ضتثناءات 

اإجراءات تقدمي طلب الطالع على املعلومات والطعن على القرار يف حالة رف�ضه.      

املبادئ الأ�شا�شية لقوانني املعلومات
يت�ضح من قوانني حرية تداول املعلومات يف جتارب الدول املختلفة اأنه ل يوجد قانون كامل حلرية 
وفقا  قوانينها  باإعداد  املختلفة  الدول  قامت  لذلك  العامل،  دول  تطبيقه يف جميع  ي�ضلح  املعلومات 
اأ�ضبح من  املعلومات  قوانني حرية  اأ�ضدرت  التي  الدول  لتزايد عدد  نتيجة  اأنه  اإل  ل�ضيغ خمتلفة، 
املمكن �ضن قوانني م�ضتوحاة من دول م�ضابهة، لذا فاإنه من املفيد -للدول التي ب�ضدد ا�ضت�ضدار 
قانون حلرية املعلومات -ومن �ضمنها م�ضر -مراجعة اأكرب عدد من القوانني احلالية وال�ضتفادة من 

جتاربها يف هذا امل�ضمار. 
وتوجد العديد من املبادئ التي ت�ضكل اأ�ضا�س الت�ضريعات والقوانني املتعلقة بالإف�ضاح وبحرية 
تداول املعلومات يف جميع اأنحاء العامل، وقد يكون هناك اختالف يف ال�ضياغات وبع�س املرادفات 
فيما بني هذه املبادئ طبقا للجهة اأو الهيئة التي اأ�ضدرتها، لكن هذه الختالفات ل حتدث اأي فوارق 
اأو تن�ضئ تغيريا يف اأ�ض�س القوانني املتعلقة بحرية املعلومات. وقد جمعت املادة 19 املدافعة عن حرية 
الراأي والتعبري ـ والتي اعتمدتها الوكالت املتخ�ض�ضة بالأمم املتحدة ـ ت�ضع من هذه املبادئ وقدمتها 
للمنظمات  الغالبة  الن�ضبة  والقبول من جانب  التوافق  قدر من  باأكرب  التي حتظى  النقاط  باعتبارها 

والهيئات الدولية املعنية بالق�ضية.
تكون  اأي  املكا�ضفة،  من  الأق�ضى  احلد  والتداول  الإف�ضاح  قانون  يوفر  باأن  الأول  املبداأ  يق�ضي 
جميع املعلومات املتوفرة لدى الهيئات العامة عر�ضة لالنك�ضاف مع عدم تطبيق ال�ضتثناءات اإل يف 



حرية تداول املعلومات يف م�شر82

اأ�ضيق احلدود. ويق�ضي املبداأ الثاين باأن يعمل القانون على حتقيق )اللتزام بالن�ضر( اأي يوفر مناخا 
الأ�ضا�ضية  الفئات  وتوزيع  ن�ضر  بن�ضاط عمليات  تبا�ضر  للمعلومات  املالكة  واجلهات  الهيئات  يجعل 
ومعلومات  والتمويل  العمليات  له دللته، كمعلومات عن  عام  باهتمام  التي حتظى  املعلومات  من 
عن ال�ضكاوى والتظلمات والإجراءات اخلا�ضة باملدخالت الوطنية واأي قرارات توؤثر يف اجلمهور. 
بينما يوؤكد املبداأ الثالث على اأن يعمل القانون على تعزيز ثقافة )احلكومة املفتوحة( اأي يت�ضمن مواد 
واأحكاًما ت�ضمن اإعالم اجلمهور بحقه يف الو�ضول اإىل املعلومات داخل احلكومة وحجم املعلومات 
اأما املبداأ  اإتاحة املعلومات.  املتاحة واأ�ضلوب ممار�ضة هذه احلقوق وتدريب املوظفني العموميني على 
الرابع فيوؤكد على اأن يجعل القانون نطاق ال�ضتثناءات حمدودا و�ضيقا، واأن يتوافق نظام ال�ضتثناءات 
الوارد بالقانون مع معيار يقوم على ثالثة اأ�ض�س هي: �ضرورة اأن تكون املعلومات املطلوب ا�ضتثناوؤها 
مرتبطة بالهدف ال�ضرعي الوارد بالقانون، و�ضرورة اأن يهدد النك�ضاف باإحداث �ضرر جوهري لهذا 

الهدف، و�ضرورة اأن يكون ال�ضرر اأكرب من امل�ضلحة العامة يف النك�ضاف. 
الو�ضول  املعلومات ويعمل على  اإىل  الو�ضول  القانون  ي�ضهل  اأن  اإىل  املبداأ اخلام�س  بينما يدعو 
اإليها ب�ضرعة وعدالة، ويف حالة رف�س اأحد الطلبات ميكن اتخاذ اإجراء بال�ضتئناف وتقدميه اإىل هيئة 
اإدارية م�ضتقلة ومنها اإىل املحاكم. ويقرر املبداأ ال�ضاد�س اأن ي�ضمن القانون اأن تكون تكلفة الو�ضول 
اإىل املعلومات منا�ضبة وغري مرتفعة بالدرجة التي حتول دون الوفاء بالطلب كما يتعني تخفي�س الر�ضوم 
على الطلبات املتعلقة بامل�ضلحة العامة، على حني ميكن زيادة الر�ضوم على الطلبات التجارية. و املبداأ 
حتى  والإعالم  للجمهور  احلاكمة  الهيئات  اجتماعات  جميع  فتح  مبداأ  القانون  ير�ضي  اأن  ال�ضابع 
ي�ضبح اجلمهور واعيا مبا تقوم به ال�ضلطات ويتمكن من امل�ضاركة يف عمليات �ضنع القرار، واأن ي�ضمن 
تفعيل هذا احلق، ويجوز اأن تكون الجتماعات مغلقة �ضريطة تقدمي مربرات مقنعة. وي�ضرتط املبداأ 
الثامن اأن يوؤكد القانون مفهوم الأ�ضبقية للمكا�ضفة، واأنه ينبغي تف�ضري الت�ضريعات الأخرى على نحو 
يجعلها تت�ضق ومتطلبات املكا�ضفة الواردة يف ت�ضريعات حرية الو�ضول اإىل املعلومات وبوجه خا�س 
فاإنه ي�ضود يف هذه احلالة  ال�ضرية،  اإىل املعلومات وقانون  اإذا ما ثار خالف بني قانون حرية الو�ضول 
قانون حرية الو�ضول اإىل املعلومات. واأخريا ين�س املبداأ التا�ضع على اأن ي�ضمن القانون اأحكاما حلماية 
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الأفراد من العقوبات القانونية اأو الإدارية اأو غريها من العقوبات الوظيفية لتقدمي معلومات ب�ضاأن اجلرائم 
املتعلقة بجرائم الف�ضاد وحرية تداولها.

ومن املهم مراعاة املكونات التالية، عند ت�شميم قانون حلرية املعلومات
•���اأهداف القانون: يجب اأن تكون غايات القانون واأهدافه وا�ضحة، حيث اإن القانون الغام�س �ضوف 
يحد من تدفق املعلومات بحرية، وامل�ضار الطبيعي يف هذا ال�ضياق هو الك�ضف عن املعلومات، واأن 

يكون الإحجام عن ك�ضفها ب�ضكل ا�ضتثنائي وحمدود النطاق والزمن.
واملنظمات،  وال�ضركات  الأفراد  لكل  حقا  املعلومات  اإىل  الو�ضول  حق  يعد  املعلومات:  •���طلب 
من  هذا  ويتم  عليها،  للح�ضول  القانونية  اجلدوى  اإثبات  ودون  فقط،  املقيمني  على  يقت�ضر  ول 
خالل منوذج خطي لطلب البيانات يت�ضمن و�ضفا للمعلومات املطلوبة بدقة، ومن املمكن طلب 
البيانات عن طريق الربيد الإلكرتوين اأو عرب الفاك�س، اأو ب�ضكل �ضفهي يف حالة تزايد معدلت 
الأمية، ومن واجب احلكومة اأن تخ�ض�س للمواطن موظفني مدربني مل�ضاعدته يف اإعالمه وتنفيذه 

لإجراءات احل�ضول على املعلومات.
بالدرجة  املعلومات  قوانني حرية  تركز معظم  التي ي�شملها قانون حرية املعلومات:  •�  املوؤ�ش�شات 
اخلا�س،  )القطاع  احلكومية  الهيئات غري  اإىل جانب  احلكومية،  والهيئات  الوزارات  على  الأوىل 
واملجتمع املدين(، والهيئات الدولية، وقامت بع�س الدول باإن�ضاء جدول ي�ضتمل على حتديد هذه 
الهيئات، مع ا�ضتثناء اجلهات ذات العالقة بالأمن القومي وال�ضتخبارات، وبع�س الدول تخرج 

املحاكم والهيئات الت�ضريعية.
•����شكل املعلومات: يجب اأن تتاح املعلومات يف اأ�ضكالها كافة )ال�ضجالت، الوثائق، امللفات(. ويف 
هذا ال�ضدد يجب تعريف ماهية »الوثائق الر�ضمية«، ويجب تطبيق حق الو�ضول اإىل املعلومات 

على نطاق وا�ضع دون ربطه بو�ضيلة اأو طريقة حفظ.
احلكومية  الهيئات  خاللها  من  ت�ضتجيب  التي  الزمنية  املدة  تتفاوت  والرد:  ال�شتجابة  •�� مهلة 
اأو  الفور  الرد على  يتم  اأن  املف�ضل  اأخرى، ومن  اإىل  املعلومات من دولة  لطلبات احل�ضول على 
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اأ�ضابيع، فقد تخل  اأ�ضبوعني واأربعة  األ تزيد املهلة عن  باأ�ضرع ما ميكن على الطلبات، على 
الفرتة الزمنية الطويلة ن�ضبيا باأهداف حرية املعلومات.

•�  الر�شوم: تفر�س الكثري من قوانني حرية املعلومات ر�ضوما معينة، اإل اأن املبداأ العام هو عدم 
نظري  اإ�ضافية  باأعباء  ال�ضعب  حتميل  ينبغي  فال  الأرباح،  لك�ضب  كو�ضيلة  الر�ضوم  ا�ضتعمال 
ممار�ضته حلق د�ضتوري اأ�ضيل، ومن اأنواع الر�ضوم ال�ضائعة )ر�ضوم تقدمي الطلب، ر�ضوم البحث 
كانت  اإذا  الر�ضوم  اإ�ضقاط  وميكن  الطعون(،  ر�ضوم  والربيد،  الن�ضخ  ر�ضوم  املعامالت،  واإجناز 
امل�ضلحة تقت�ضي ن�ضر املعلومات، وب�ضكل عام يجب تطبيق مبداأ معقولية تكاليف احل�ضول 

على املعلومات.
•���ال�شتثناءات: تقر جميع قوانني حرية املعلومات، بوجود ظروف معينة ل ينبغي ن�ضر املعلومات 
يف ظلها لأنها قد ت�ضر مب�ضالح عامة اأو خا�ضة. وب�ضكل عام يت�ضمن قانون حرية املعلومات هذه 
ال�ضتثناءات ب�ضكل وا�ضح وحمدد. وت�ضرتك جميع القوانني تقريبا يف عدد من ال�ضتثناءات، 
وخ�ضو�ضية  الدولية،  والعالقات  القومي،  الأمن  بحماية  املتعلقة  ال�ضتثناءات  ذلك  يف  مبا 
الأ�ضخا�س، وال�ضرية التجارية، واإنفاذ القوانني، والنظام العام، واملعلومات ال�ضرية. مع التاأكيد 
على اأنه يجب اأن ين�س القانون ب�ضكل دقيق على حدود ال�ضتثناء، واأي�ضا يجب حتديد مدة 

�ضريان ال�ضتثناء، مع اختبار التحقق من ال�ضرر واختبار امل�ضلحة العامة.
قانون  مع  ال�ضلة،  ذات  الأخرى  القوانني  تتعار�س  األ  الأخرى: يجب  القوانني  •���ال�شلة مع 
املتعلقة  القوانني  البيانات،  وحماية  اخل�ضو�ضية  قوانني  املحفوظات،  )قانون  املعلومات  حرية 

بالأمن القومي، حماية البيئة، ال�ضرية(.
•�� رف�ض الطلب والطعون: يجب اإعالم طالب املعلومات برف�س طلبه مع ذكر اأ�ضباب الرف�س 
بو�ضوح، ويكون لطالب املعلومات احلق يف الطعن اأمام ماأمور املظامل اأو مفو�س جلنة املعلومات 

اأو املحكمة.
•���العقوبات: ت�ضكل العقوبات جزءا �ضروريا من اأي قانون، ويجب تطبيق العقوبات اجلنائية 
باأي  املعلومات  اإىل  الو�ضول  باإعاقة  ومق�ضود  متعمد  ب�ضكل  يقومون  الذين  الأ�ضخا�س  �ضد 
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�ضكل من الأ�ضكال، وترتاوح العقوبات بني الغرامات وق�ضاء فرتة يف ال�ضجن، كما ميكن اأن 
تفر�س على الهيئات التي ترف�س ن�ضر معلومات عقوبات تعو�س طالب املعلومات عن ال�ضرر 

الذي حلق به.
•���الن�شر الطوعي الإيجابي للمعلومات: يجب اأن تن�ضر الهيئات احلكومية بانتظام اأنواعا معينة 
من املعلومات من خالل اإعداد خطة لن�ضر املعلومات. ففي جنوب اإفريقيا تن�ضر املنظمات 
العامة واخلا�ضة كتيبات ت�ضتعر�س هيكلها ووظائفها واملعلومات عن و�ضائل الت�ضال بها ودليل 
الو�ضول اإىل معلوماتها وخدماتها، وميكن اأن ت�ضدر جلنة حقوق الإن�ضان دليال بال�ضتناد اإىل 

تلك الكتيبات.
•�� الو�شول عرب الو�شائل الإلكرتونية: كثري من القوانني ت�ضرتط على الإدارات احلكومية اأن 

تن�ضر املعلومات ب�ضكل طوعي اإيجابي على �ضبكة الإنرتنت.
تقوم  اأن  احلكومية  الهيئات  على  يجب  حيث  للجمهور:  مفتوحة  العامة  •���الجتماعات 
به  تقوم  الذي  بالعمل  ال�ضعب  لإعالم  للجمهور،  مفتوحة  تكون  عامة  دورية  باجتماعات 

املوؤ�ض�ضة العامة.
•�� حماية املخربين: يجب حماية الأفراد من اأي عقوبات قانونية اأو اإدارية، اأو عقوبات تتعلق 
بالعمل كونهم اأف�ضوا معلومات حول املخالفات. كما  يجب اأن يحمي القانون املوظفني الذين 
يقومون بح�ضن نية، ومن خالل ممار�ضتهم ملهام اأعمالهم، بارتكاب خطاأ غري مق�ضود يتعلق 

باإف�ضاء معلومات �ضرية.
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مقــدمة)5(
 

�ضهدت م�ضر انفتاًحا كبرًيا يف جمال الإتاحة املعلوماتية الورقية خالل العقد املا�ضي. حيث تبارت 
العديد من الوزارات والهيئات واملديريات التابعة للوزارات يف تنفيذ واإتاحة العديد من الإ�ضدارات 
الورقية، على اختالف درجة اإتاحتها وخ�ضو�ضيتها. ونظراً لعدم وجود نظام اإح�ضائي وطني معني 
بتنظيم اإنتاج ون�ضر البيانات والإح�ضاءات، ظهرت ثورة الإتاحة املعلوماتية امل�ضرية يف �ضورة فو�ضوية. 
حيث اأدت هذه الفو�ضى اإىل ظهور م�ضكالت عديدة مثل ت�ضارب البيانات املن�ضورة، وما نتج عنه 
من ت�ضارب �ضورة الإح�ضاءات الوطنية املنتجة من قبل املجتمع املدين واجلهات والهيئات الدولية، 
ولذلك تظهر احلاجة اإىل �ضرورة وجود قانون موحد يف جمال قوانني املعلومات والإف�ضاح ينظم عملية 

الن�ضر والإف�ضاح يف م�ضر.
املعلومات  تداول  قانون  م�ضروع  لو�ضع  املتخ�ض�ضة  الت�ضريعية  اللجنة  ت�ضكلت  الإطار،  ويف هذا 
ن�ضب  وا�ضعة  واعية،  خبرية  ت�ضريعية  وقيادة  املتخ�ض�ضني  اخلرباء  من  مبجموعة  لتعمل  والإف�ضاح 

)5( يعتمد هذا الف�ضل على الأفكار التي وردت يف املناق�ضات اأثناء املوؤمتر حتت عنوان " البيئة الت�ضريعية لتداول املعلومات 
يف م�ضر"، وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�ضة حول هذا املحور، وب�ضفة اأ�ضا�ضية الأوراق التي قدمت من: 
�ضيد اأحمد ِجميع بعنوان "اأهمية اإف�ضاح املعلومات والبيانات ل�ضغار امل�ضتثمرين"، وطارق نوير بعنوان "املعلومات الكاملة، 
واقت�ضاد ال�ضوق"، واأحمد �ضالح حول "اإتاحة املعلومات ودورها يف تفعيل م�ضاركة املجتمع املدين"، وحممد عبد الغني 
رم�ضان وحممد رم�ضان ب�ضندي بعنوان "كيفية متكني املجتمع املدين من خالل اإتاحة املعـــلومات"، وم�ضطفى حممــود 
اأبو النيل و�ضوزان ح�ضن اأحمد بعنوان "نظرة م�ضتقبلية نحو تطوير �ضبكة معلومات التنمية املحلية"، وحممد عبد اهلل واأحمد 

حلمي بعنوان "التجارب الدولية يف جمال قوانني املعلومات والإف�ضاح".
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اأعينها الدقة يف و�ضع الن�ضو�ص الت�ضريعية يف اإطار درا�ضة مو�ضعة للتجارب العاملية ومقارنة بت�ضريعات 
الدول التي �ضبقت يف و�ضع تقنينات اأو تنظيم ت�ضريعي؛ بالإ�ضافة اإىل ال�ضوابق الق�ضائية يف تر�ضيخ 
تنظيم تداول املعلومات يف م�ضر ودول العامل الأخرى. ولأن جتربة م�ضر يف هذا امليدان –على الرغم 
من اأنها لي�ضت الأوىل يف العامل– تعد رائدة ب�ضفة خا�ضة يف التوافق والرغبة امل�ضرتكة بني جميع 
القطاعات يف الدولة يف احت�ضان هذا التنظيم الت�ضريعي واإخراجه اإىل النور يف اأدق �ضورة وو�ضعه 
مو�ضع التنفيذ على وجه ال�ضرعة بغري ت�ضرع وعلى نحو دقيق بعد درا�ضة متاأنية وعلمية متخ�ض�ضة، 

وعلى نحو من ال�ضفافية مبا تتحقق به امل�ضاركة من كل الأطراف املعنية.
وت�ضعى احلكومة امل�ضرية جاهدة اإىل اإحداث تغيري جذري يف حالة التوا�ضل واحلوار بني املجتمع 
املدين واحلكومة، ويف ظل هذه اجلهود جاءت دعوة مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار لدرا�ضة »دور 
انتقال م�ضر  اإىل  تهدف  والتي  مل�ضر 2030«،  م�ضتقبلية  روؤية  املدين يف �ضياغة  املجتمع  موؤ�ض�ضات 
من دولة نامية اإىل دولة متقدمة متكاملة اإقليميا ومندجمة عامليا واآمنة ذات اقت�ضاد كفء قادر على 
ال�ضتفادة الق�ضوى من املوارد املتاحة وتوظيفها يف حتقيق منو �ضريع ومطرد لك�ضب رهانات املناف�ضة 

ا.  ا وخارجيًّ داخليًّ
ومن اجلهود التي بذلتها م�ضر يف التحرك نحو حرية تداول املعلومات: ال�ضعي نحو اإ�ضدار ت�ضريع 
متخ�ض�ص يف تنظيم اإتاحة املعلومات والإف�ضاح عنها وتداولها، والتو�ضع يف اإن�ضاء مراكز املعلومات 
والتوثيق يف الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة، مع حتديد اخت�ضا�ضاتها بالن�ضر واإتاحة البيانات 
واملعلومات، واإن�ضاء جلنة ملراجعة وتدقيق البيانات واملعلومات، من مهامها اإزالة التناق�ص والت�ضارب 
يف البيانات واملعلومات والرتقاء باجلودة وو�ضع الأ�ض�ص واملعايري القيا�ضية، واإعداد دليل للبيانات 
واملعلومات بتحديد م�ضادرها وتعريفها ) قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم 557 ل�ضنة 2001(، وال�ضعي 
نحو الن�ضمام اإىل املعايري الدولية والإقليمية، ومن ذلك املعيار العام لالإف�ضاح الذي اأعدته اللجنة 
وتعزيز  الإح�ضائية  النظم  بتطوير  ي�ضمح  والذي  الدويل،  النقد  �ضندوق  حمافظي  ملجل�ص  التابعة 

ال�ضفافية. 
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ومن امل�ضاعي امل�ضرية اأي�ضا، الدخول يف املعيار اخلا�ص الذي اأعدته اللجنة الدولية لل�ضوؤون النقدية 
واملالية التابعة ل�ضندوق النقد الدويل عام 1997، وتنظيم العديد من م�ضروعات الربط والتن�ضيق 
بني الوزارات لتنظيم تبادل البيانات واملعلومات وتفادي التناق�ص بني البيانات. كذلك فاإن برنامج 
احلكومة الإلكرتونية امل�ضري، الذي من �ضاأنه توفري هذه القناة املهمة للبيانات واملعلومات قد احتل 
املرتبــة الثامنة والع�ضرين بني الربامج )التقرير ال�ضادر عن  املجل�ص القت�ضادي والجتماعي التابع 
لالأمم املتحدة اخلا�ص باأو�ضاع برامج احلكومة يف الـ 192  دولة الأع�ضاء باملنظمة لعام  2008(، بل مت 

ت�ضنيف هذا الربنامج امل�ضري �ضمن اأف�ضل  الربامج على م�ضتوى العامل .

حالة املعلومات يف م�شر
يبقى من اأهم التحديات التي تواجه اإتاحة املعلومات يف م�ضر: عدم وجود �ضيا�ضة اأو ا�ضرتاتيجية 
من  بذلك  يرتبط  وما  اجلهات  خمتلف  بني  التن�ضيق  اآليات  و�ضعف  واملعلومات،  لالإح�ضاء  قومية 
املنتجة  اجلهات  تعدد  وكذا  واملنهجيات،  التعريفات  واختالف  ات�ضاقها  وعدم  البيانات  ت�ضارب 
مبا  والبيانات  املعلومات  جودة  مراقبة  اآليات  وغياب  املو�ضوعات،  نف�ص  حول  واملعلومات  للبيانات 
القرار، وتغري  اتخاذ  ال�ضلبي يف  تاأثريها  ال�ضادرة ف�ضال عن  البيانات  امل�ضداقية والثقة يف  يوؤثر على 
طبيعة جمتمع مقدمي وم�ضتخدمي البيانات نظرا لتنامي دور القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين وتنوع 
التطورات  مع  يتنا�ضب  مبا  الت�ضريعي  الإطار  حتديث  وعدم  الالمركزية،  نحو  والجتاه  احتياجاتهم، 
احلالية نحو تطبيق املعايري العاملية لتنظيم جمع ون�ضر وتداول البيانات ب�ضهولة ويف التوقيت املنا�ضب، 
وق�ضور برامج اإعداد القدرات الب�ضرية املوؤهلة وغياب املهارات املطلوبة لدعم فاعلية وكفاءة النظام 

القومي لالإح�ضاء واملعلومات.
ا�ضتجابة  جربية  قوة  يكت�ضب  املعلومات  اإف�ضاح  اأن  ويبدو  مب�ضرة،  عنا�ضر  هناك  فاإن  ذلك،  مع 
للتطور الطبيعي امل�ضري والعاملي نحو تكثيف ا�ضتخدام اأدوات املعلومات والت�ضالت، وهذا الجتاه 
لن تتمكن كل العقبات فيما يبدو من عرقلته؛ فلقد ازداد عدد م�ضتخدمي الإنرتنت يف م�ضر من  
300 األف م�ضتخدم عام 1999 اإىل 8.29 ماليني م�ضتخدم يف اأواخر عام 2007، كنتيجة مبا�ضرة 
عام  بيت«  لكل  »حا�ضب  مبادرة  عام 2002، كما جاءت  املجاين  الإنرتنت  الناجح خلطة  للتنفيذ 
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2002 وتبعتها مبادرة »الإنرتنت فائق ال�ضرعة« التي اأطلقتها احلكومة امل�ضرية عام 2003، واأ�ضبحت 
م�ضر اليوم اأكرب دول اإفريقيا ا�ضتخداما لالإنرتنت. وتعترب عملية البحث عن املعلومات وعملية اتخاذ 
�ضبكة  وت�ضاهم  متالزمتني،  عمليتني  املعلومات  و�ضبكات  بوابات  من  للم�ضتفيدين  بالن�ضبة  القرار 
الإنرتنت يف دعم هذه املنظومة من خالل تقدمي اأدوات فعالة ومنا�ضبة يف و�ضط ديناميكي يحتوي 
على عدد هائل من ال�ضلع واخلدمات واملنتجات املعلوماتية وال�ضتهالكية. ويف الوقت الذي متثل 
ا للمعلومات تتزايد �ضعبيتها يوما بعد يوم ويزداد معها عدد امل�ضتفيدين من  فيه الإنرتنت م�ضدًرا مهمًّ

خدماتها املتنامية.
�ضوق  يف  مهمة  حتولت  يحدث  اأن  واملعلومات  الت�ضالت  عامل  يف  التطور  هذا  �ضاأن  ومن 
بحث  ففي  املعلومات.  على  احل�ضول  يف  النرتنت  ا�ضتخدامات  اإىل  بالنظر  م�ضر،  يف  املعلومات 
اأجري عام 2002 على عدد 2120 م�ضتخدًما ل�ضبكة الإنرتنت وجد اأن ن�ضبة 93% منهم ت�ضتخدم 
الإنرتنت يف البحث عن املعلومات واأن 83% ي�ضتخدمونها يف مقارنة وتقييم البدائل املتاحة حول 

ال�ضلع واخلدمات املتوفرة. 
وفى تقرير مقارن اأ�ضدره مركز ا�ضتطالع الراأي العام مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار يف م�ضر 
عن راأي املواطنني حول خدمات احلكومة الإلكرتونية، اأظهرت النتائج زيادة ن�ضبة املبحوثني الذين 
هم على دراية بخدمات احلكومة الإلكرتونية يف ا�ضتطالع مار�ص 2007، مقارنة بالن�ضبة يف كل من 
ا�ضتطالعي مار�ص 2006 ومار�ص 2005 )40% و34% و21% يف كل ا�ضتطالع على التوايل(. كما 
ارتفعت ن�ضبة املبحوثني الذين اأ�ضاروا اإىل اأنهم تعاملوا بالفعل مع خدمات احلكومة الإلكرتونية يف 
ومار�ص 2005 )35% و%20  مار�ص 2006  ا�ضتطالعي  بالن�ضبة يف  مقارنة  مار�ص 2007  ا�ضتطالع 
ا�ضتطالع(.  اخلدمات يف كل  بهذه  الذين هم على وعي  املبحوثني  ن�ضب  التوايل من  و21% على 
يف  الإلكرتونية  احلكومة  خدمات  ل�ضتخدام  ا�ضتعدادهم  اأبدوا  الذين  املبحوثني  ن�ضبة  وتعترب 
امل�ضتقبل مرتفعة يف كل من ا�ضتطالعي مار�ص 2007 ومار�ص 2006 حيث بلغت 59% و61% من 
املبحوثني يف ال�ضتطالعني على التوايل. ومن النتائج ال�ضابقة ن�ضتخل�ص اأن الوعي بخدمات احلكومة 
الإلكرتونية لدى خمتلف فئات ال�ضعب امل�ضرى يتزايد. وهذا يعترب موؤ�ضرا قويا على النمو املتوقع 
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املعلومات  يتم توفريها عن طريق �ضبكات وبوابات  التي  التعامل مع اخلدمات احلكومية  يف حجم 
الإلكرتونية.

مركز املعلومات ودوره يف اإتاحة املعلومات
الإتاحة  جمالت  تطوير  يف  الوزراء،  جمل�ص  برئا�ضة  القرار  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  اأ�ضهم 
الإلكرتونية. حيث ُعني املركز بتوفري البنية التحتية لتكنولوجيا الت�ضالت واملعلومات، والتي كان 
اأحد اأهم روافدها الأ�ضا�ضية الهتمام مبجال الإتاحة الرقمية. وخالل هذا الدور قدم املركز العديد 
تنفيذ مواقع  املركز يف  اإىل م�ضاهمة  بالإ�ضافة  بوابة معلومات م�ضر،  – مثل  الناجحة  التجارب  ِمن 
والإح�ضاءات  املعلومات  لإتاحة  املختلفة،  واملحافظات  بالوزارات  الإنرتنت  �ضبكة  عرب  اإلكرتونية 
اأنه  اإل  اإليه الإتاحة املعلوماتية باحلياة العامة امل�ضرية  اخلا�ضة بها. ولكن على الرغم من ما و�ضلت 

مازال هناك الكثري من اخلطوات التي يجب اأن تخطوها بهذا املجال. 
املعلومات  مراكز  باإن�ضاء  ل�ضنة 1981  رقم 627  اجلمهوري  القرار  �ضدر  الثمانينيات  بداية  ويف 
والتوثيق يف الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة واملحافظات بهدف توفري البيانات واملعلومات 
اأن  ال�ضحيحة التي ت�ضاعد على اتخاذ القرار يف الوقت املنا�ضب. وقد حدد القرار يف املادة الثالثة 
بها  املن�ضاأة  اأهداف اجلهة  التي تخدم  واملعلومات  البيانات  املعلومات هو »جتميع  الهدف من مراكز 
اأو خارجها، وت�ضجيل وحتليل وتنظيم وفهر�ضة هذه املعلومات والبيانات وحتديثها  �ضواء من داخلها 
وتعديلها اأوًل باأول ليمكن املعاونة يف اتخاذ القرارات الر�ضيدة يف الوقت املنا�ضب«. وحتقيقاً للهدف 
من اإن�ضاء مراكز املعلومات، اأوردت املادة الرابعة من القرار امل�ضار اإليه اخت�ضا�ضات مراكز املعلومات 

يف جمالت: التوثيق والإح�ضاء والن�ضر.
وبداأ مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار IDSC برئا�ضة جمل�ص الوزراء عمله عام 1985؛ كمركز 
لدعم عملية �ضنع القرار يف جمل�ص الوزراء امل�ضري، وطبقاً لقرار اإن�ضاء مركز املعلومات ودعم اتخاذ 
القرار مبجل�ص الوزراء، فاإن املهمة الرئي�ضية له تتمثل يف دعم اتخاذ القرار الإ�ضرتاتيجي على م�ضتوى 
لإنتاج  القرار  اتخاذ  دعم  نظم  يف  واملعلومات  البيانات  ت�ضغيل  خالل  من  وذلك  الوزراء،  جمل�ص 
املوؤ�ضرات والبدائل املختلفة ملتخذ القرار وتوفري املعلومة »املتكاملة« للم�ضتفيدين الآخرين. وقد �ضاغ 
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املركز عدداً من الأهداف الإ�ضرتاتيجية ت�ضب يف اأن يكون مبثابة الوعاء الفكري )Think Tank( ملجل�ص 
وال�ضيا�ضية،  والجتماعية  القت�ضادية  التنمية  ق�ضايا  يف  القرار  دعم  جمالت  يف  امل�ضري،  الوزراء 
وعمل على تبني روؤية طموحة للمجتمع امل�ضري يتم �ضياغتها مبنهج علمي �ضليم، كما عمل على 

توفري واإتاحة املعلومات للمجتمع وتوظيفها كاأحد ركائز التنمية.
التي  اجلزئية  املبادرات  من  عدد  نحو  امل�ضرية  احلكومة  توجهت  الأخرية  ال�ضنوات  وخالل 
البيانات  وا�ضتخدام  الإح�ضائي  الن�ضر  قواعد  و�ضبط  املعلوماتية  الإتاحة  م�ضار  ت�ضحيح  �ضاأنها  من 
والإح�ضاءات. ومن اأمثلة تلك املحاولت توحيد مفاهيم احل�ضابات القومية و�ضبط منهجية القيا�ص 
وفقا لنظام احل�ضابات القومية 1993، وهو ما نتج عنه ن�ضر نتائج واإح�ضاءات احل�ضابات القومية امل�ضرية 

على املوقع الر�ضمي ل�ضندوق النقد الدويل IMF اعتباًرا من عام 2005.

الأطر املوؤ�ش�شية للإح�شاءات يف م�شر
وباملقارنة بالأطر املوؤ�ض�ضية لالإح�ضاء واملعلومات يف التجارب الدولية املختلفة، والتي يق�ضد بها 
»جميع املوؤ�ض�ضات العاملة يف اإنتاج وجتميع وتداول وا�ضتخدام الإح�ضاءات واملعلومات، واملدخالت 
التي ت�ضتخدمها، والعمليات التي تقوم بها«، نالحظ وجود بع�ص ال�ضعوبات والغمو�ص يف الإطار 
واملعلومات،  الإح�ضاء  جمال  يف  تعمل  التي  للمنظمات  املزدوجة  الطبيعة  ب�ضبب  مل�ضر  املوؤ�ض�ضي 
حيث تقوم بع�ص هذه املوؤ�ض�ضات باإنتاج بيانات خام باعتبارها امل�ضدر الأ�ضا�ضي لها، يف الوقت نف�ضه 
الذي تقوم فيه بن�ضر بيانات ومعلومات منقولة عن م�ضادرها الأ�ضا�ضية، ونظراً لهذه الطبيعة املزدوجة 
للجهات العاملة يف منظومة الإح�ضاء واملعلومات يف م�ضر، فاإن حماولة ت�ضنيفها وحتديد م�ضتوياتها 

والعالقات التي تربط بينها تعد اأمًرا �ضائًكا. 
من  يتكون  جنده  م�ضر  يف  واملعلومات  الإح�ضاء  لنظام  احلاكم   الت�ضريعي  الإطار  فح�ص  وعرب 
العديد من القوانني والقرارات من اأهمها: القانون رقم 35 ل�ضنة 1960، واملعدل بالقانون رقم 28 
ل�ضنة 1982 ب�ضاأن الإح�ضاء والتعداد. والقرار اجلمهوري رقم 2915 �ضنة 1964 وتعديالته اخلا�ص 
باإن�ضاء اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء. والقرار اجلمهوري رقم 627 �ضنة 1981 ب�ضاأن اإن�ضاء 
مراكز للمعلومات والتوثيق يف الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة وحتديد اخت�ضا�ضاتها. وقرار 
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�ضوؤون جمل�ص  وزير  )قرار  الوزراء  برئا�ضة جمل�ص  القرار  اتخاذ  املعلومات ودعم  وتنظيم مركز  اإن�ضاء 
الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم )1( �ضنة 1992(. وقرار تنظيم وزارة الت�ضالت واملعلومات 
)القرار اجلمهوري رقم 379 �ضنة 1999(. وقرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم 557 ل�ضنة 2001، يف 

�ضاأن اإن�ضاء جلنة مراجعة وتدقيق البيانات على م�ضتوى جمهورية م�ضر العربية. 
ومن ا�ضتعرا�ص بع�ص تلك القوانني يالحظ اأن البيئة الت�ضريعية للمعلومات يف م�ضر تت�ضم بالتعددية 
 ،)1964/2915( والإح�ضاء  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  اإن�ضاء  قرار  ت�ضمن  والت�ضارب؛ حيث 
)18( مادة تنظم م�ضوؤوليات ومهام اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء، ومن خالل فح�ص هذه 
اإنتاج وتداول  اأن اأهم املواد التي جاءت بهذا القرار والتي لها تاأثري مبا�ضر على حركة  املواد يتبني 

ون�ضر الإح�ضاء واملعلومات يف م�ضر ت�ضتمل على ما يلي: 
مادة )6(: »يبا�ضر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء اخت�ضا�ضات الهيئة الفنية املن�ضو�ص 
عليها يف قرار رئي�ص اجلمهورية بالقانون رقم 35 ل�ضنة 1960، ولرئي�ص اجلهاز اأن يجري الإح�ضاءات 
اجلهات  وتعيني  نتائجها،  ون�ضر  اإجرائها  وطرق  مواعيد  ويحدد  الدولة  حتتاجها  التي  والتعدادات 
والأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإح�ضاءات والتعدادات مبا يحقق التن�ضيق الكامل بني العمليات 

والأجهزة الإح�ضائية ويوؤدي اإىل رفع م�ضتوى الدقة والكفاءة يف هذه العمليات والأجهزة«. 
مادة )7(: »ين�ضاأ يف اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء جلنة برئا�ضة رئي�ص اجلهاز ت�ضمى 
الفنيني ل  اللجنة من عدد من  والتن�ضيق الإح�ضائي، وت�ضكل هذه  للتخطيط  اللجنة ال�ضت�ضارية 
يزيد جمموعهم على اثني ع�ضر ع�ضواً ميثلون خمتلف قطاعات الدولة واخلربات الإح�ضائية العالية، 

ويعني اأع�ضاء هذه اللجنة بقرار من رئي�ص اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء«.
مادة )8(: »تخت�ص اللجنة املن�ضو�ص عليها يف املادة ال�ضابقة بالدرا�ضة الفنية لربامج الإح�ضاء 
والتعداد التي يتقرر اإجراوؤها والعمل على تن�ضيق تنفيذ هذه الربامج ملنع الزدواج وتوحيد النتائج 
والبيانات، كما تخت�ص اللجنة باإبداء امل�ضورة لرئي�ص اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء يف كل 

ما يعر�ضه عليها من مو�ضوعات«.
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ا للمطبوعات والن�ضرات  مادة )9(: »ي�ضع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء برناجًما �ضنويًّ
خمتلف  مع  بالتن�ضيق  وذلك  الدولة  قطاعات  ملختلف  الالزمة  الإح�ضائية  والبيانات  واملوؤ�ضرات 
الأجهزة املعنية، وللجهاز اأن يتوىل بنف�ضه اإ�ضدار جميع املطبوعات والن�ضرات واملوؤ�ضرات والبيانات 
الإح�ضائية التي ت�ضدرها خمتلف اأجهزة الدولة اأو جزء منها ويجرى الن�ضر يف هذه احلالة باخل�ضم 

على ميزانية اجلهاز املخت�ص«.
مادة )10(:»ل يجوز لأية وزارة اأو هيئة اأو جهة اأو اأي فرد اأو اأفراد يف احلكومة اأو القطاع العام اأو 
القطاع اخلا�ص اأن ين�ضر باأي و�ضيلة من و�ضائل الن�ضر اأو الإعالم اأي مطبوعات اأو نتائج اأو بيانات اأو 
معلومات اإح�ضائية اإل من واقع اإح�ضاءات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء، اأما الإح�ضاءات 
غري املقررة �ضمن برامج اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء فال يجوز ن�ضرها اإل مبوافقة اجلهاز«.
املركزي  اجلهاز  تتبع  اإدارة  عامة  وموؤ�ض�ضة  عامة  وهيئة  وزارة وحمافظة  كل  »تن�ضئ   :)11( مادة 

للتعبئة العامة والإح�ضاء يطلق عليها اإدارة الإح�ضاءات املركزية بالوزارة اأو املحافظة اأو الهيئة«.
العربية  م�ضر  جمهورية  م�ضتوى  على  البيانات  وتدقيق  مراجعة  جلنة  اإن�ضاء  بقرار  يتعلق  وفيما 
اإن�ضاء جلنة دائمة ملراجعة وتدقيق البيانات على  اإ�ضدار هذا القرار بغر�ص  )2001/557(، فقد مت 
اتخاذ  املعلومات ودعم  رئي�ص مركز  برئا�ضة  العامة  الوزارات والأجهزة احلكومية والهيئات  م�ضتوى 
القرار مبجل�ص الوزراء، وع�ضوية: ممثل لوزارة التخطيط والدولة للتعاون الدويل، وممثل للجهاز املركزي 
للتعبئة العامة والإح�ضاء، واأربعة من اأ�ضاتذة اجلامعات، يتم اختيارهم بالتن�ضيق بني رئي�ص اللجنة 
وروؤ�ضاء اجلامعات، واثنني من خرباء اأمن املعلومات. ومتثل الهدف من اإن�ضاء اللجنة يف خلق الثقة يف 
البيانات واملعلومات التي ت�ضدر عن اجلهات احلكومية، واإزالة اأ�ضباب التناق�ص يف البيانات واملعلومات 

والرتقاء بجودتها وزيادة العتماد عليها، مبا ي�ضاهم يف دعم القرار على امل�ضتوى القومي.
ومن خالل درا�ضة وحتليل القرارات امل�ضرية املوؤ�ض�ضة للبيئة الت�ضريعية لالإح�ضاء واملعلومات يف 
م�ضر، يت�ضح اأن الت�ضريع احلايل يعترب عدم الإف�ضاح هو الأ�ضا�ص على نحو ما تن�ص املادة 10 من 
القرار اجلمهوري رقم 2915 ل�ضنة 1964. ويعني ذلك اأنه لي�ص هناك اأحقية ملراكز املعلومات املنت�ضرة 
تقوم  قد  التي  معلوماتها  اأو  بياناتها  لن�ضر  احلكومية  اأو غري  احلكومية  والهيئات  الوزارات  يف جميع 
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بجمعها وتبويبها وت�ضنيفها لأنها لي�ضت من خالل اجلهاز املركزي للتعبئة والإح�ضاء. كما يت�ضح اأنه 
لي�ضت هناك خريطة وا�ضحة حتدد منظومة املعلومات يف م�ضر وكذلك العالقات بني الهيئات املعنية 
باملعلومات، وهو الأمر الذي يوؤدي يف كثري من احلالت اإىل ت�ضارب البيانات واملعلومات ال�ضادرة 

عن هذه املوؤ�ض�ضات والهيئات. 
والإح�ضاء  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  اإن�ضاء  قرار  يف  الواردة  املواد  فاإن  املثال،  �ضبيل  وعلى 
والتن�ضيق  للتخطيط  ال�ضت�ضارية  اللجنة  اأن  من  الرغم  على  اأنه  يت�ضح  املمار�ضة،  يف  وتطبيقاتها 
الإح�ضائي توازى املجل�ص القومي -اأو اللجنة القومية- لالإح�ضاء يف الدول الأخرى، اإل اأنها مل توؤد 
النتائج والبيانات. وعلى الرغم  التن�ضيق بني الربامج الإح�ضائية ومنع الزدواج وتوحيد  دورها يف 
من اأن املادة )9( من قرار اإن�ضاء اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء تر�ضخ ملفهوم مركزية ن�ضر 
الإح�ضاءات واملعلومات على املجتمع يف جهة وحيدة، هي اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء، 
اإل اأنه من املالحظ اأنه برزت اأوجه ق�ضور فيما يتعلق بتغطية اجلهاز ملدى وا�ضع من الإح�ضاءات التي 
ت�ضمل �ضائر الأن�ضطة القت�ضادية والجتماعية يف املجتمع امل�ضري، حيث ي�ضري الواقع العملي اإىل 
قيام كل وزارة اأو جهة اأو هيئة باإ�ضدار ما تريده من اإح�ضاءات ومعلومات بحرية كاملة، ومن دون 

الرجوع اإىل اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ضاء. 
اأن يكون اجلهاز هو  اأهم مواد القرار، والتي تت�ضمن  اأن املادة )10( تعترب من  وعلى الرغم من 
الوقت  املادة غري مفعلة يف  اأن هذه  اإل  والرئي�ضي لالإح�ضاء واملعلومات يف م�ضر،  الر�ضمي  امل�ضدر 
ا لالإح�ضاء واملعلومات يف م�ضر، حيث مل يعد  احلايل، وخا�ضة فيما يتعلق بكون اجلهاز م�ضدًرا رئي�ضيًّ
اجلهاز هو امل�ضدر الرئي�ضي لالإح�ضاء واملعلومات، خا�ضة مع �ضدور القرار اجلمهوري رقم 627 �ضنة 
1981 باإن�ضاء مراكز املعلومات بالوزارات والهيئات، وقرار وزير �ضئون جمل�ص الوزراء ووزير الدولة 
برئا�ضة  القرار  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  وتنظيم  باإن�ضاء   1992 ل�ضنة   )1( رقم  الإدارية  للتنمية 

جمل�ص الوزراء.
ويف الإطار العام، يالحظ عدم مالءمة الإطار الت�ضريعي؛ حيث يت�ضم الإطار الت�ضريعي بتجزئة 
�ضديدة انعك�ضت يف تعدد ت�ضريعاته، الأمر الذي اأ�ضعف من النظام القومي لالإح�ضاء واملعلومات 
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الأدوار  تكرار  من  وعمق  حالياً،  املوجودة  املوؤ�ض�ضية  الأطر  وكفاءة  بفاعلية  يتعلق  فيما  وخا�ضة 
والزدواجية فيما يتعلق باإنتاج الإح�ضاء واملعلومات، وعدم اهتمامه بالآلية التن�ضيقية بني مكونات 
عدم  عن  ف�ضاًل  الإح�ضائي،  العمل  وفعالية  كفاءة  ل�ضمان  الأ�ضا�ضية  الركيزة  تعد  التي  النظام 
املواطن يف احل�ضول على الإح�ضاءات واملعلومات،  املعلومات وحق  تو�ضيحه لق�ضية حرية تداول 
مكونات  من  رئي�ضيني  كمكونني  املدين  واملجتمع  اخلا�ص  القطاع  م�ضاركة  ل�ضرورة  ت�ضمينه  وعدم 

النظام القومي لالإح�ضاء واملعلومات.

بع�س القيود واملحددات حلرية تداول املعلومات يف م�شر
املعلومات  تدفق  حرية  على  املفرو�ضة  القانونية  القيود  من  عددا  الدرا�ضات  اإحدى  اأوردت  قد 
يف م�ضر، منها: القيود القانونية العامة على حرية تدفق املعلومات واحل�ضول عليها، واأهمها: القيود 
الواردة يف القانون رقم 96 ل�ضنة 1996 ب�ضاأن �ضلطة ال�ضحافة، والقيود الواردة يف قانون املطبوعات 
القانونية  الطوارئ رقم 162 ل�ضنة 1958. والقيود  قانون  الواردة يف  رقم 20 ل�ضنة 1936، والقيود 
على حرية تدفق املعلومات واحل�ضول  عليها، واأهمها: القانون رقم 121 ل�ضنة 1975 ، اخلا�ص بحظر 
ا�ضتعمال اأو ن�ضر الوثائق الر�ضمية، القرار اجلمهوري رقم 1915 ل�ضنة 1964 باإن�ضاء اجلهاز املركزي 
رقم   والقانون  والتعداد،  الإح�ضاء  ب�ضاأن  ل�ضنة 1960،  رقم 35  والقانون  والإح�ضاء،  العامة  للتعبئة 
14 ل�ضنة 1967 بحظر ن�ضر اأي اأخبار عن القوات امل�ضلحة، وقانون العاملني املدنيني بالدولة رقم 47 
ل�ضنة 1978، وقانون املخابرات العامة رقم 100 ل�ضنة 1971، قانون العقوبات رقم 57 ل�ضنة 1937 

وتعديالته.
وف�ضال عن النتقادات الواردة على البيئة الت�ضريعية للبيانات واملعلومات يف م�ضر، تقدم 
ال�ضورة؛ وللوقوف على  اآخر من  اقت�ضاديات �ضناعة الإح�ضاءات واملعلومات يف م�ضر جانبا 
القيمة    �ضل�ضلة  مبفهوم  ال�ضتعانة  ميكن  م�ضر  واملعلومات يف  الإح�ضاءات  �ضناعة  اقت�ضاديات 
Value Chain ، والتي تق�ضم ال�ضناعة اإىل جمموعة متكاملة ومرتابطة من الأن�ضطة التي يتم التن�ضيق 

القيمة  ل�ضل�ضلة  املكونة  الأن�ضطة  جمموعة  وتتمثل  منها،  واملردود  العائد  تعظيم  بهدف  بينها  فيما 
واملعلومات  الإح�ضاءات  لإنتاج  الأ�ضا�ضية  املدخالت  يف:  م�ضر  يف  واملعلومات  الإح�ضاء  ل�ضناعة 
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الإح�ضاءات  اإنتاج  وعملية  التمويل(،  والربامج،  واملعدات  التكنولوجيا  وتاأهيلها،  الب�ضرية  )املوارد 
واملعلومات، وطبيعة املنتج، وتداول وتوزيع الإح�ضاءات واملعلومات على امل�ضتخدمني، وت�ضعري وبيع 

الإح�ضاءات واملعلومات، وت�ضويق خدمات الإح�ضاءات واملعلومات، وخدمات ما بعد البيع.
ومن خالل فح�ص وحتليل هذه الأن�ضطة، يتبني اأنها تعاين من جمموعة من نقاط ال�ضعف واأوجه 
الق�ضور، �ضواء فيما يتعلق بجودة و�ضمول املنتجات واخلدمات الإح�ضائية واملعلوماتية، اأو فيما يتعلق 
ب�ضالمة الإطار املوؤ�ض�ضي والت�ضريعي الذي تعمل من خالله هذه الأن�ضطة، مبا يوؤدي اإىل عدم حتقيق 
ال�ضيا�ضات ومتخذي  مل�ضاعدة �ضانعي  واملعلومات يف م�ضر  الإح�ضاء  املثلى من �ضناعة  ال�ضتفادة 

القرارات ودعم م�ضرية وجهود التنمية. 

وتتمثل اأبرز اأوجه الق�شور يف البيئة الت�شريعية املعلوماتية امل�شرية فيما يلي: 
املرجعي  الإطار  ت�ضكل  واملعلومات،  لالإح�ضاء  وطنية  ا�ضرتاتيجية  اأو  �ضيا�ضة  وجود  •���عدم 
م�ضر.   يف  واملعلومات  لالإح�ضاء  الوطني  النظام  مكونات  ولكافة  الإح�ضائية  لالأن�ضطة 
فلي�ص هناك روؤية واحدة اأو �ضاملة لإتاحة املعلومات، واإمنا توجد خطط منف�ضلة وجزئية لإتاحة 

املعلومات تختلف من قطاع لآخر مع وجود �ضعف عام يف التن�ضيق بني تلك القطاعات.
حمافظات(،  وهيئات،  )وزارات  احلكومية  اجلهات  يف  واملعلومات  الإح�ضاءات  اإنتاج  •���تركز 
العملية  مراحل  بجميع  واملعلومات  البيانات  منتجي  من  اجلهات  هذه  معظم  وتقوم 
 – فقط  الت�ضغيل  يف  متخ�ض�ضة  جهات  توجد  ل  )حيث  واملعلومات  لالإح�ضاء  الإنتاجية 

التوزيع فقط(. 
الإح�ضاءات  من  قليل  غري  عدد  يعاين  حيث  واملعلومات؛  الإح�ضاءات  جودة  •��نق�ص 
على  بينها  وتناق�ص  وت�ضارب  اختالف  وجود  من  النوعية،  والقطاعية  القومية  واملعلومات 
م�ضتوى املتغري الواحد، وذلك ب�ضبب اتباع منهجيات ومفاهيم وتعريفات خمتلفة للمتغريات 
القت�ضادية والجتماعية نف�ضها، وتعدد م�ضدر اإنتاج البيان الواحد، اأو فيما يتعلق بتحيز تقدير 
البيانات )اإىل اأعلى اأو اإىل اأدنى(. ومبا اأدى اإىل عدم وجود ارتياح بني الأكادمييني ب�ضاأن الأرقام 
احلقيقية ملعدلت الت�ضخم، واأعداد الفقراء، ومعدلت البطالة، وحتى معدل النمو القت�ضادي 
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وحجم ال�ضتثمارات، حيث يرون اأن الأرقام الر�ضمية لهذه املتغريات القت�ضادية والجتماعية 
تعاين من بع�ص التحيزات يف تقديرها، مبا يوؤدي اإىل فقدان امل�ضداقية ويف الإح�ضاء ككل. 
كذلك فاإن ن�ضر نتائج امل�ضوح امليدانية ل يراعي الإ�ضارة اإىل مقدار خطاأ املعاينة ومعدلت عدم 

ال�ضتجابة ول تخ�ضع هذه امل�ضوح يف كثري من الأحيان ل�ضوابط اجلودة. 
•���الزدواجية يف ن�ضر الإح�ضاءات واملعلومات يف م�ضر، حيث تقوم كل الوزارات والهيئات 
تكرار  على  ينطوي  ب�ضكل  ومعلومات  اإح�ضاءات  ون�ضر  واإ�ضدار  باإنتاج  تقريباً،  احلكومية 
وازدواجية �ضديدين، ودون وجود �ضوابط اأو مرجعيات وا�ضحة، الأمر الذي يوؤدي اإىل ارتفاع 
تكلفة اإنتاج البيان اأو املعلومة. وقد يرجع ذلك اإىل غياب اآلية تن�ضيق على امل�ضتوى القومي، 
وعدم حتديد وا�ضح لتوزيع الأدوار وامل�ضوؤوليات، وعدم وجود مرجعية قومية للموافقة على 

اإنتاج الإ�ضدارات الإح�ضائية واملعلوماتية.
وجود  اإىل  الدلئل  ت�ضري  اإذ  واملعلومات؛  الإح�ضاءات  و�ضمول  تغطية  م�ضتوى  •���انخفا�ص 
ول�ضانعي  القرار  ملتخذي  بالن�ضبة  املهمة  معلوماتياً،  املحرومة  املجالت  من  قليل  غري  عدد 
ال�ضيا�ضات مثل: اأحوال القطاع غري املنظم، �ضوق العمل والت�ضغيل، الأ�ضر الفقرية وتوزيع 
وخا�ضة  الطفولة  اأو�ضاع  والت�ضالت،  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  والفقر،  والرثوة  الدخل 
القت�ضادية  للمتغريات  والعر�ص  الطلب  بيانات  الع�ضوائيات،  اأحوال  الأطفال،  عمالة 
والواردات  )ال�ضادرات  املبا�ضر  الأجنبي  لال�ضتثمار  واملعلومات  الإح�ضاءات  الأ�ضا�ضية، 
)الإ�ضكان،  اجلماهريية  للخدمات  امل�ضتقبلية  التقديرات  والتطوير(،  والبحث  والعمالة 

املدار�ص، امل�ضت�ضفيات(، بيانات لل�ضلع الغذائية.
•����ضعف الإف�ضاح والإتاحة لالإح�ضاءات واملعلومات؛ اإذ ي�ضوب توزيع وتداول الإح�ضاءات 
و�ضائل  يف  دائماً  واملعلومات  الإح�ضاءات  تتوافر  فال  الق�ضور؛  اأوجه  بع�ص  واملعلومات 
مطبوعة تتاح لال�ضتخدام العام اأو اخلا�ص، نظراً لحتفاظ بع�ص الأجهزة واملوؤ�ض�ضات بقواعد 
التي  »التف�ضيالت«  ن�ضر  الأحوال  معظم  يتم يف  من�ضورة، حيث ل  ومعلومات غري  بيانات 
تتفق واحتياجات امل�ضتخدمني من الإح�ضاءات واملعلومات، وغالباً ما تن�ضر »الإجماليات« 
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اأو جداول اإح�ضائية باأبعاد ثابتة، ف�ضاًل عن عدم وجود �ضال�ضل زمنية طويلة ن�ضبياً تت�ضم بالت�ضاق 
للمتغريات القت�ضادية والجتماعية. ومن ناحية اأخرى جند اأن معظم اجلهات التي لديها مواقع 
على الإنرتنت ل تقوم اإل باإتاحة اأقل البيانات عليها، واإذا قامت بتوفري البيانات فال تقوم بتحديثها 

ب�ضكل دوري. 
•����ضعوبة النفاذ اإىل املعلومات: فرتكز اجلهات امل�ضوؤولة عن جمع واإ�ضدار املعلومات يف العا�ضمة 
اجلمهورية،  اأقاليم  بقية  يف  البيانات  هذه  باإتاحة  ت�ضمح  وو�ضائل  اآليات  توافر  وعدم  القاهرة، 
يوؤدي ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإىل �ضعوبة نفاذ اأغلبية اأفراد املجتمع اإىل املعلومات، حيث ي�ضطر من يريد 
احل�ضول على معلومات اأو بيانات غري متاحة ب�ضكل ورقي اأو على الإنرتنت، اإىل النتقال اإىل املقر 

الرئي�ضي للجهة يف القاهرة للح�ضول على ما يريد. 
 Information Cluster« واملعلومات يف م�ضر  الإح�ضاء  فعنقود  القطاع اخلا�ص؛  •���غياب م�ضاركة 
Statistics &«، حتتكره اجلهات احلكومية، ول يوجد دور يذكر للقطاع اخلا�ص با�ضتثناء حالت 

حمدودة جداً، ف�ضال عن اأن �ضوق الإح�ضاء واملعلومات يف م�ضر يت�ضم مبحدودية عدد املنتجني 
للبيانات واملعلومات وهو اأقرب اإىل �ضوق مناف�ضة القلة، وهو ما يوؤدي اإىل متتع املنتجني بقوة �ضوقية، 
مبا يوؤثر بال�ضلب على امل�ضتخدمني لالإح�ضاءات واملعلومات. ويوؤدي غياب م�ضاركة القطاع اخلا�ص 
يف املجتمع املعلوماتي يف م�ضر اإىل عدم ا�ضتفادة املجتمع من مكون مهم يف الن�ضاط القت�ضادي، 
واإ�ضدار  جمع  بعملية  قيامه  اأو  عنه،  للمعلومات  وك�ضفه  بالإف�ضاح  بقيامه  يتعلق  فيما  خا�ضة 
الت�ضريعات واحلوافز احلكومية املقدمة له  انعدام  واإتاحة الإح�ضاءات واملعلومات، ب�ضبب  ون�ضر 

للم�ضاركة هذا املجال.
باأهمية الإح�ضاء واملعلومات يف م�ضر؛ فال يزال املجتمع امل�ضري مفتقداً  •���غياب الوعي والثقافة 
مدى  هذا يف  وينعك�ص  القت�ضادية،  الأن�ضطة  واملعلومات يف  الإح�ضاءات  توافر  اأهمية  لإدراك 
�ضدق املبحوث عن املعلومات التي يديل بها. هذا بالإ�ضافة اإىل اأن عدم جدية ودقة بع�ص جامعي 
املعلومات اأو البيانات فيما يتعلق بالإح�ضاءات التي جتمع من امليدان، مبا يوؤدي اإىل �ضعوبة التمييز 

بني تدنى م�ضتوى الإح�ضاء، والوعي بالأهمية املجتمعية للبيانات واملعلومات.
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ي�ضدر  فيما  الثقة  لنعدام  فنظًرا  لالإح�ضاءات؛  الأجنبية  امل�ضادر  على  العتمادية  •���زيادة 
الإح�ضاءات،  هذه  تقادم  اأو  املختلفة،  الوطنية  اجلهات  عن  ومعلومات  اإح�ضاءات  من 
يتزايد، وما قد  واملعلومات  للح�ضول على الإح�ضاءات  الدولية  امل�ضادر  بداأ العتماد على 
تت�ضمنه يف بع�ص الأحيان من اإظهار �ضورة غري حقيقية عن اأداء املجتمع امل�ضري، وقد حتمل 

هذه امل�ضادر توجهات �ضيا�ضية ميكن اأن توؤثر على ال�ضورة الإح�ضائية للمجتمع امل�ضري. 
•���غمو�ص يف عملية الت�ضعري والت�ضويق؛ فعلى الرغم من اأن الأ�ضل يف الإح�ضاء واملعلومات 
اإل  جمانًا،  الأحوال  معظم  يف  تتاح  عامة،  �ضلعة  اأنها  القومية-  الإح�ضاءات  –وخا�ضة 
ببيع  بع�ص اجلهات  تقوم  قد  اخلا�ص،  للقطاع  والتجارية، وخا�ضة  القت�ضادية  لالأغرا�ص  اأنه 
�ضلع وخدمات الإح�ضاء واملعلومات مبقابل مادي، وهذا اأمر حممود يف اجتاه التمويل الذاتي 
لعملياتها الإح�ضائية، اإل اأنه يالحظ ب�ضكل عام اأن هناك غمو�ضا يف عمليات ت�ضعري �ضلع 
عن  ف�ضال  الت�ضعري.  لعمليات  موحدة   اأ�ض�ص  توجد  فال  واملعلومات،  الإح�ضاء  وخدمات 
ذلك، تت�ضم منظومة الإح�ضاء واملعلومات يف م�ضر بعدم تفعيل مفاهيم الت�ضويق وخدمة ما 
بعد البيع واختبار مدى ر�ضا العمالء، وهذا الو�ضع ل يجعل الإنتاج يف كثري من الأحيان 

م�ضتجيبا لحتياجات العمالء، حيث قد يتم جمع وتقدمي بيانات غري مفيدة للم�ضتخدم. 
م�ضتخدمي  من  العديد  في�ضكو  وامل�ضتخدمني؛  املنتجني  بني  للت�ضاور  وا�ضحة  اآلية  •���غياب 
وعلى  ا(.  وكيفيًّ ا  )كميًّ لحتياجاتهم  النظام  خمرجات  تلبية  عدم  من  م�ضر  يف  البيانات 
فاإنه  وامل�ضتخدمني،  املنتجني  بني  للت�ضاور  وا�ضحة  اآلية  غياب  وب�ضبب  ذلك،  من  الرغم 
ي�ضعب حتديد جانب »الطلب« للنظام حتديًدا دقيًقا، ومن ثم ميكن القول اإن النظام القومي 
لالإح�ضاء واملعلومات يف م�ضر »غري مدفوع بالطلب« ويت�ضم بـ »قيادة العر�ص«، ول ي�ضتجيب 

لالحتياجات املتجددة للم�ضتخدمني.
الإح�ضائية  ال�ضيا�ضات  خبري  كتبه  الذي  التقرير  اأ�ضار  ال�ضابقة:  ال�ضعف  نقاط  اإىل  وبالإ�ضافة 
الأمريكي »اإدوارد �ضبار« عن ال�ضيا�ضات الإح�ضائية يف م�ضر اإىل: اأن هناك تناف�ضاً بني الهيئات ونق�ضاً 
يف تبادل البيانات، وعدم وجود جهود منظمة لقيا�ص العتمادية )ال�ضالحية( الإح�ضائية للبيانات، 
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وعدم وجود مراجعة منتظمة ل�ضجالت البيانات الر�ضمية وامل�ضوح لتحديد الحتياجات، واأكد اأن 
العمل الإح�ضائي يف م�ضر يحتاج اإىل: مزيد من التن�ضيق بني الوزارات، ومزيد من اإتاحة املعلومات 
ملجتمع امل�ضتخدمني، ومزيد من ال�ضبط جلودة املنتج الإح�ضائي، وحت�ضني �ضيا�ضات قيا�ضية لت�ضعري 
البيانات، وحت�ضني وتن�ضيق توقيت ن�ضر البيانات، وحت�ضني معايري اإح�ضائية وجغرافية بني الوزارات، 

وحت�ضني �ضيا�ضة اإح�ضائية عامة تقود العمليات ال�ضابقة.
وقد اأقرت املذكرة ال�ضارحة مل�ضودة قانون تداول املعلومات امل�ضري العديد من اأوجه الق�ضور تلك 
حني و�ضفت الو�ضع الراهن للبيانات واملعلومات يف م�ضر باأنه يت�ضم بـ: ت�ضارب واختالف يف البيانات 
املن�ضورة  والبيانات  الر�ضمية  البيانات  بني  وا�ضح  انف�ضال  ووجود  املختلفة  اجلهات  بني  واملعلومات 
بالإ�ضدارات والإح�ضاءات العاملية مما يوؤدي اإىل عدم امل�ضداقية يف البيانات الر�ضمية، وعدم انتظام 
ن�ضر وحتديث البيانات واملعلومات من بع�ص اجلهات ما يوؤدي اإىل  تاأخري اتخاذ القرار ومن ثم خ�ضارة 
لكل من امل�ضتثمر واملدخر والدولة، وعدم وجود عنا�ضر اجلودة ال�ضاملة للبيانات واملعلومات املن�ضورة 
من بع�ص اجلهات واملمثلة يف الدقة واحلداثة وال�ضمولية واجلودة والأ�ضلوب العلمي حل�ضاب املوؤ�ضر 
املركب، واختالف الروؤى يف الروؤية لبع�ص اجلهات املعنية بالبيانات واملعلومات نحو تطبيق املركزية اأو 
الالمركزية مع وجود ممار�ضات اإدارية تعيق ا�ضتخدام اخلرباء والباحثني للمعلومات املتوافرة باجلهات 
احلكومية بالإ�ضافة لفر�ص بع�ص الر�ضوم املغايل فيها، وتراجع يف القطاع اخلا�ص للقيام بالدور املن�ضود 
القطاع  موؤ�ض�ضات  يف  منها  املتوفر  عن  والن�ضر  والإف�ضاح  واملعلومات  البيانات  منظومة  ل�ضتكمال 
يوؤثر  العامة ول  امل�ضلحة  يخدم  الذي  بالأ�ضلوب  التجارية  الغرف  واحتاد  ال�ضناعات  اخلا�ص كاحتاد 
معه  ت�ضبب  مما  الهامة  للموؤ�ضرات  التقديرات  واملعايري يف  الأ�ضاليب  واختالف  الن�ضاط،  �ضري  على 
حدوث اأزمة ثقة يف بع�ص البيانات واملعلومات املن�ضورة بالن�ضبة للم�ضتثمر، وعدم ال�ضتفادة املثلى 
من اجلهات البحثية كاجلامعات ومراكز البحوث والحتادات التي تعمل يف ظل القانون من امل�ضاهمة 

يف درا�ضة الظواهر الجتماعية اأو اجلدوى القت�ضادية من املنتجات احلديثة على ال�ضوق.
وب�ضكل عام ميكن تلخي�ص و�ضع النظام القومي لالإح�ضاء واملعلومات يف م�ضر، بلغة اقت�ضاديات 
ال�ضناعة يف الآتي: عدم وجود اإح�ضاءات ومعلومات متكاملة نتيجة حالة التجزئة وعدم التكامل 
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والرتابط بني قواعد البيانات املختلفة، وجود عيوب يف �ضناعة الإح�ضاء واملعلومات يف م�ضر جتعل 
املنتجة ووجود جمالت حمرومة معلوماتياً  الكميات  نق�ص يف بع�ص  امل�ضتوى، وجود  الإنتاج دون 
يتعلق  وفيما  الإح�ضائية،  واملنتجات  ال�ضلع  ت�ضعري  يف  وغمو�ص  الطلب،  العر�ص  يغطي  ل  بحيث 
باملزيج ال�ضلعي فاإنه ل يوجد ت�ضكيلة كافية لل�ضلع واملنتجات املعلوماتية يف اأ�ضكال تنا�ضب ال�ضوق 
وامل�ضتهلكني، ف�ضاًل عن عدم تقدمي املنتج الإح�ضائي واملعلوماتي يف التوقيت املنا�ضب وي�ضاف اإىل 

 .)Regulator( ما �ضبق عدم وجود نظم لقطاع الإح�ضاء
فاإن  م�ضر،  يف  املعلومات  وتداول  لإتاحة  الت�ضريعية  بالبيئة  تتعلق  ال�ضابقة  النقاط  كانت  واإذا 
فكرة  بني  دوماً  حم�ضور  م�ضر  يف  املعلومات  اإتاحة  مفهوم  جعلت  ال�ضاأن  هذا  يف  امل�ضرية  املمار�ضة 
الإتاحة من عدمها بدواعي الأمن القومي، وهذا ما اأدى اإىل ح�ضول م�ضر على مركز متاأخر يف التقرير 
القت�ضادي  املنتدى  ال�ضادر عن  العامل   والت�ضالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  لأو�ضاع  ال�ضاد�ص 
العاملي )دافو�ص(، حيث ح�ضلت م�ضر على املركز الـ )77( على م�ضتوى العامل يف اإتاحة املعلومات 
املحللني  بع�ص  الذي جعل  الأمر  املركز )63(  ال�ضابق حيث كانت يف  العام  بذلك عن  مرتاجعة 
غياب  اإىل  يعود  ذلك  اأن  عن  وف�ضال  املعلوماتية.  احلرية  مل�ضر يف جمال  نك�ضة  باأنه  ي�ضفه  واخلرباء 
الروؤية ال�ضاملة لإتاحة املعلومات يف م�ضر، فاإنه يعود اأي�ضا اإىل عدم تطبيق مفهوم ال�ضراكة بني كل 
من احلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين ب�ضكل �ضحيح، والتاأخر يف ر�ضم وتطبيق �ضيا�ضات 

الإتاحة، واخللط بني الإتاحة والأمن القومي واأمن املعلومات.
مع ذلك، فقد خطا امل�ضرع امل�ضري عدة خطوات يف �ضاأن تنظيم الإف�ضاح عن البيانات واملعلومات 
ولكن يف جمالت حمددة، مثل �ضوق املال، وذلك يف عدة ت�ضريعات نذكر منها: قانون �ضوق راأ�ص 
بالقانون رقم 95 ل�ضنة 1992، وقانون البنك املركزي واجلهاز امل�ضريف رقم 88 ل�ضنة  املال ال�ضادر 
2003. ول مبالغة اإذا قلنا اإن تنظيم و�ضبط عملية الإف�ضاح عن البيانات واملعلومات املالية لل�ضركات، 
خا�ضًة  الآخرين  امل�ضتثمرين  اأموال  على  ال�ضتيالء  خماطر  من  حتد  التي  الأ�ضاليب  اأبرز  من  ُتعد 

�ضغارهم، ويقلل من ممار�ضة الأ�ضاليب التي توؤدي اإىل جتاوزات امل�ضيطرين على اإدارة ال�ضركات.
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جتربة ت�شريع �شوق املال
متثل جتربة ت�ضريع �ضوق املال جتربة جديرة بالإ�ضارة يف جمال الإف�ضاح عن املعلومات يف م�ضر، 
والتي ميكن  ت�ضور تكرارها يف جمالت اأخرى. فمع الرغبة والجتاه لإ�ضالح القت�ضاد امل�ضري يف 
الن�ضف الثاين من ثمانينيات القرن الع�ضرين وت�ضعينيات هذا القرن، �ضدرت جمموعة من القوانني 
والوقت  بالزمن  يتعلق  وفيما  عام،  ب�ضكل  القت�ضادية  ولالأن�ضطة  املال  ل�ضوق  املنظمة  والت�ضريعات 
الذي يجب فيه الإف�ضاح عن البيانات واملعلومات يف قانون �ضوق املال رقم 95 ل�ضنة 1992، فقد 
اأوجب امل�ضرع يف املادة )2( من القانون على كل �ضركة ترغب يف اإ�ضدار اأوراق مالية اأن تخطر الهيئة 
العامة ل�ضوق املال، فاإن مل تعرت�ص هذه الهيئة خالل ثالثة اأ�ضابيع كان لل�ضركة اأن ت�ضري يف اإجراءات 

الإ�ضدار.
اأن تخطر الهيئة  اأوراق مالية  اإ�ضدار  واأوجبت املادة )2( من القانون على كل �ضركة ترغب يف 
العامة ل�ضوق املال، فاإن مل تعرت�ص هذه الهيئة خالل ثالثة اأ�ضابيع كان لل�ضركة اأن ت�ضري يف اإجراءات 
الإ�ضدار. وحظرت املادة )4(، طرح الأوراق املالية لأية �ضركة، مبا يف ذلك �ضركات قطاع الأعمال 
من  معتمدة  اكتتاب  ن�ضرة  على  بناًء  اإل  للجمهور  عام  اكتتاب  يف  العام،  القطاع  و�ضركات  العام 
الأقل  على  اإحداهما  النت�ضار  وا�ضعتي  �ضباحيتني  يوميتني  �ضحيفتني  يف  ن�ضرها  واأوجب  الهيئة، 
يرغب  �ضخ�ص  كل  على   )8( املادة  اأوجبت  امل�ضتثمرين،  �ضغار  حماية  جمال  ويف  العربية.  باللغة 
اإحدى  مال  راأ�ص  ال�ضمية يف  الأ�ضهم  من  ن�ضبة %10  ميلكه  ما  جتاوز  عليها  يرتتب  عملية  يف عقد 
ال�ضركات التي طرحت اأ�ضهمها يف اكتتاب عام، اأن يخطر ال�ضركة قبل عقد العملية باأ�ضبوعني على 
الأقل، وعلى ال�ضركة يف هذه احلالة تبليغ كل م�ضاهم بها ميلك 1% على الأقل من راأ�ص مال ال�ضركة، 
ويرتتب على خمالفة ذلك البطالن واإلغاء العملية. وي�ضري هذا احلكم يف حالة عقد عملية يرتتب 
عليها جتاوز ما ميلكه اأحد اأع�ضاء جمل�ص اإدارة ال�ضركة اأو اأحد العاملني بها اأ�ضهم ا�ضمية، عن ن�ضبة 

5% من راأ�ص مال ال�ضركة.
واألزمت املادة )6( من القانون ال�ضركات التي طرحت اأوراًقا مالية لها يف اكتتاب عام، اأن تخطر 
الهيئة العامة ل�ضوق املال بتقارير ن�ضف �ضنوية، واألزمتها باإخطار الهيئة بامليزانية وبالقوائم املالية وتقرير 
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جمل�ص الإدارة ومراقب احل�ضابات عنها قبل �ضهر من التاريخ املحدد لنعقاد اجلمعية العامة. وللهيئة 
احلق يف فح�ص هذه الوثائق والعرتا�ص عليها واإبداء املالحظات واإجراء التعديالت عليها، وح�ضور 

ممثل عنها يف اجلمعية العامة لل�ضركة.
ويف نطاق البنوك وحماية �ضغار امل�ضتثمرين فيها، اأوجب امل�ضرع يف املادة )53( من القانون رقم 
88 ل�ضنة 2003، على كل من يرغب يف متلك ما يزيد على ن�ضبة 10% من راأ�ص املال امل�ضدر للبنك 
اأو على متلك ن�ضبة توؤدي اإىل ال�ضيطرة الفعلية عليه اأن يتقدم بطلب بذلك للبنك املركزي للح�ضول 
على موافقته قبل �ضتني يوًما على الأقل من التملك، واإذا كان التملك بطريق املرياث اأو الو�ضية 
اأو نتيجة الكتتاب، فيتم تقدمي طلب ال�ضتمرار يف التملك ثالثني يوماً من تاريخ علم الطالب مبا اآل 
اإليه بطريق املرياث اأو الو�ضية اأو الكتتاب. ويجب يف جميع الأحوال ن�ضر الطلب خالل ثالثني يوًما 
من تقدميه وفًقا لالإجراءات املتقدمة، واأوجب امل�ضرع الن�ص يف الإعالن على اأنه لكل ذي م�ضلحة 
اأيام من تاريخ الن�ضر. ويف الفقرة )4( من املادة )6( من  العرتا�ص على الطلب يف خالل ع�ضرة 
القانون األزم امل�ضرع ال�ضركات بالإف�ضاح عن اخلطر قبل وقوعه والن�ضر عنه، حني اأوجب على كل 
�ضركة تواجه ظروًفا جوهرية توؤثر يف ن�ضاطها اأو يف مركزها املايل، اأن تف�ضح عن ذلك فوراً واأن تن�ضر 
باللغة  الأقل  اإحداهما على  النت�ضار  وا�ضعتي  يوميتني �ضباحيتني  وافًيا يف �ضحيفتني  عنه ملخ�ًضا 

العربية.
اأ�ضهم  يف  الكتتاب  ن�ضرة  تت�ضمن  اأن  القانون،  من   )5( املادة  اأوجبت  فقد  ذلك،  عن  ف�ضال 
ال�ضركة عند تاأ�ضي�ضها الإف�ضاح عن البيانات اخلا�ضة بـ: غر�ص ال�ضركة، وراأ�ص مال ال�ضركة امل�ضدر 
واملدفوع، وموا�ضفات الأ�ضهم املطروحة ومميزاتها و�ضروط طرحها، واأ�ضماء املوؤ�ض�ضني ومقدار م�ضاهمة 
املتح�ضلة من  الأموال  ا�ضتخدام  ال�ضركة يف  اإن وجدت، وخطة  العينية  احل�ض�ص  وبيان  منهم  كل 
الكتتاب يف الأ�ضهم املطروحة وتوقعاتها بالن�ضبة لنتائج ا�ضتخدام الأموال، واأماكن احل�ضول على 
ن�ضرة الكتتاب املعتمدة من الهيئة، واأية بيانات حتددها الالئحة التنفيذية. كما اأوجبت املادة نف�ضها 
اأن تت�ضمن ن�ضرة الكتتاب يف اأ�ضهم ال�ضركات بعد تاأ�ضي�ضها الإف�ضاح عن البيانات اخلا�ضة ب�ضابقة 
اأعمال ال�ضركة، واأ�ضماء اأع�ضاء جمل�ص الإدارة واملديرين امل�ضئولني بها وخرباتهم، واأ�ضماء حاملي 
الأ�ضهم ال�ضمية الذين ميلك كل منهم اأكرث من 5% من اأ�ضهم ال�ضركة ون�ضبة ما ميلكه كل منهم، 
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وموجز للقوائم والبيانات املالية املعتمدة من مراقبي احل�ضابات عن ال�ضنوات الثالثة ال�ضابقة اأو عن 
املدة من تاريخ تاأ�ضي�ص ال�ضركة اأيهما اأقل واملعدة طبقاً لقواعد الإف�ضاح التي تبينها الالئحة التنفيذية 
اكتتاب،  يف  لها  مالية  اأوراًقا  طرحت  التي  ال�ضركات  امل�ضرع  واألزم  الهيئة.  ت�ضعها  التي  والنماذج 
اأن تقوم بن�ضر ملخ�ص واٍف للتقارير ن�ضف ال�ضنوية والقوائم املالية ال�ضنوية يف �ضحيفتني يوميتني 

�ضباحيتني وا�ضعتي النت�ضار اإحداهما على الأقل باللغة العربية.
اأما بالن�ضبة للبنوك فقد األزمها امل�ضرع يف املادة )73( من القانون رقم 88 ل�ضنة 2003 باأن يتم 
القوائم  بهذه  ويرفق  اأ�ضهر،  للبنك كل ثالثة  املالية  للقوائم  يوميتني  والن�ضر يف �ضحيفتني  الإعداد 
البيانات  اإىل  بالإ�ضافة  املراجعة واملحا�ضبة امل�ضرية، هذا  ملعايري  لتقرير مراقب احل�ضابات وفقاً  موجز 

املتعلقة مبركزه املايل التي يقدمها للبنك املركزي امل�ضري.
وفيما يتعلق بهيئة و�ُضبل الطالع على البيانات واملعلومات، والتي تعد من اأهم عنا�ضر الإف�ضاح، 
فمنها ن�ضر التقارير والقوائم املالية، ولكن نظرا لعدم كفاية ذلك وحده، فقد اأفرد امل�ضرع له يف القانون 
املادة )70( من  واأجاز يف  والر�ضوم«،  »الطالع  املعنون  كاماًل  ال�ضابع  الباب  ل�ضنة 1992  رقم 95 
القانون لكل ذي م�ضلحة اأن يطلع لدى الهيئة العامة ل�ضوق املال على الوثائق وال�ضجالت واملحا�ضر 
اأو �ضور منها م�ضدق عليها واأوجب على  والتقارير املتعلقة بال�ضركات، وكذا احل�ضول على بيانات 
الهيئة اأن تتيح ذلك لكل ذي م�ضلحة، لكن امل�ضرع اأجاز للهيئة اإقرار عدم الإتاحة، وذلك يف املادة 
)77(، اإذا كان من �ضاأن اإذاعة البيانات اأو ال�ضور املطلوبة اإحلاق �ضرر بال�ضركة اأو الإخالل بامل�ضلحة 

العامة اأو مب�ضالح امل�ضتثمرين، ففي هذه احلالت يجوز للهيئة اأن ترف�ص الإتاحة.
املال  راأ�ص  �ضوق  مراقبة  مهمة  والبور�ضة  املال  ل�ضوق  العامة  الهيئة  رئي�ضِي  اإىل  امل�ضرع  واأوكل 
يكون  والتي  الأ�ضعار  التالعب يف  اإىل  ترمي  التي  التداول  وطلبات  عرو�ص  وقف  �ضلطة  وخولهما 
من �ضاأنها الإ�ضرار بال�ضوق اأو املتعاملني فيه، كما خولهما �ضلطة اإلغاء العمليات التي تعقد باملخالفة 
لأحكام القوانني واللوائح والقرارات ال�ضادرة تنفيًذا لها اأو التي تتم ب�ضعر ل مربر له، وذلك وفقاً 
حلكم املادتني )21 و 43( من القانون رقم 95 ل�ضنة 1992، كما اأوجبت الالئحة على هيئة �ضوق 
املال، وهي يف �ضبيلها للتنفيذ مهمتها يف مراقبة �ضوق التداول، اأن تتاأكد من اأن التعامل يتم على 
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اأوراق �ضليمة، واأن عقد العمليات بالبور�ضة غري م�ضوٍب بالغ�ص اأو الن�ضب اأو الحتيال اأو ال�ضتغالل 
اأو امل�ضاربات الوهمية، واأوجبت على البور�ضة اأن ت�ضع نظام العمل والقواعد الكفيلة ل�ضمان �ضالمة 
ملراقبة  جلنة  ت�ضكل  اأن  ال�ضبيل  هذا  يف  وعليها  لوظائفها،  البور�ضة  اأداء  وح�ضن  التداول  عمليات 
عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانني والقرارات وحل اخلالفات التي قد تن�ضاأ عن 

هذه العمليات.
املعلومات  عن  والإف�ضاح  الإتاحة  جمال  يف  التقدم  جوانب  بع�ص  على  الوقوف  ميكن  وهكذا 
خ�ضو�ضا يف املجال القت�ضادي ب�ضكل خا�ص، وهو ما ي�ضري اإىل التوجه امل�ضري لالإ�ضالح القت�ضادي 

يف العقدين الأخريين.  



حرية تداول املعلومات 
واحلكومة الإلكرتونية

الف�سل ال�ساد�س





مقــدمة)6(
 

مثل:   ،E-Government الإلكرتونية  احلكومة  بخ�صو�ص  ال�صائعة  الألفاظ  من  العديد  توجد 
الأعمال الإلكرتونية، الدميقراطية الإلكرتونية، احلكومة الرقمية .. اإلخ. ول يقت�صر مفهوم احلكومة 
الإلكرتونية على اإحداث تغيريات �صكلية يف اأ�صاليب تقدمي املعامالت واخلدمات احلكومية واملنافع 
العامة للمواطنني بل يف اإعادة وهند�صة وهيكلة الأن�صطة والعمليات والإجراءات احلكومية تدعيما 
للتنمية والإ�صالح الإداري والقت�صادي الذي ت�صعي لتحقيقه احلكومات املختلفة. وميثل م�صطلح 
احلكومة الإلكرتونية �صكال من اأ�صكال الأعمال الإلكرتونية E-Business الذي ي�صري اإىل العمليات 
التي تتفق مع اإمداد اخلدمات الإلكرتونية للمواطنني وموؤ�ص�صات الأعمال على حد �صواء، وبناء على 

ذلك فاإن احلكومة الإلكرتونية اأكرث من جمرد موقع حكومي على الإنرتنت.
املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  يف  الرقمية  اأو  الإلكرتونية  للحكومة  املنت�صر  التعريف  ويتمثل 
والت�صالت مل�صاندة فعالية اخلدمات احلكومية وتقدميها للمواطنني باأ�صلوب اأح�صن واأي�صر، وال�صماح 

)6( يعتمد هذا الف�صل على الأفكار التي وردت يف املناق�صات اأثناء املوؤمتر حتت عنوان "حرية تداول املعلومات واحلكومة 
التي قدمت  الأوراق  اأ�صا�صية  وب�صفة  املحور  للمناق�صة حول هذا  التي قدمت  الأوراق  وكذلك على جميع  الإلكرتونية" 
من ي�صرا يا�صر طه رفاعي بعنوان "احلكومة الإلكرتونية ودورها يف الرتقاء بخدمة اجلماهري"، واأحمد �صالح بعنوان "اإتاحة 

املعلومات ودورها يف تفعيل م�صاركة املجتمع املدين"، وح�صني عبد العزيز بعنوان "الآفاق امل�صتقبلية لالإتاحة يف م�صر".
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رغباتهم  ملعرفة  واملواطنني  احلكومة  بني  التفاعل  وزيادة  املعلومات،  من  اأعظم  قدر  اإىل  بالو�صول 
وال�صتجابة لها. 

حرية تداول املعلومات واحلكومة الإلكرتونية يف م�سر
ففي كل  الرقمية.  اأو احلكومة  الإلكرتونية  اإقامة احلكومة  العامل يف  وتت�صابق احلكومات حول 
منطقة من مناطق العامل من الدول النامية اإىل الدول ال�صناعية املتقدمة، تتيح احلكومات املركزية 
لتب�صيط  الآلية  هذه  وت�صتخدم  املواطنني،  لكافة  الإنرتنت  �صبكة  طريق  عن  املعلومات  واملحليات 

العمليات والتفاعل اإلكرتونيا مع املواطنني.
اإتاحة حرية  وطبقا ملبادئ احلكومة الإلكرتونية، يت�صح اأن هناك عالقة تبادلية وثيقة بينها وبني 
تداول املعلومات، فمن دون خدمات احلكومة الإلكرتونية ي�صعب اإتاحة املعلومات على نطاق وا�صع 
للمجتمعات املحلية، ومن ثم يظل هناك احتكار للمعلومات لفئة معينة. وعلى جانب اآخر، فاإنه بدون 
اإتاحة حقيقية للمعلومات ل ميكن �صناعة القرارات ب�صورة �صليمة، ومن ثم فاإن الك�صف عن حالة 
وم�صتوى اإجناز خدمات احلكومة الإلكرتونية يف م�صر يك�صف عن م�صتوى وم�صتقبل اإتاحة املعلومات 
والإف�صاح عنها باملجتمع امل�صري، كما يك�صف ت�صليط ال�صوء على و�صعية احلكومة الإلكرتونية يف 
م�صر عن حالة حرية تداول املعلومات بها، ومن ثم كان تخ�صي�ص جزء حلالة احلكومة الإلكرتونية يف 

م�صر �صروريا يف موؤمتر حول حرية تداول املعلومات.  
املعلوماتية  واخلدمات  الأن�صطة  كافة  اأربعة: جتميع  ركائز  الإلكرتونية على  فكرة احلكومة  وتقوم 
ن�صاط  الإنرتنت، يف  �صبكة  على  الر�صمي  احلكومة  موقع  هو  واحد  مو�صع  والتبادلية يف  والتفاعلية 
اأ�صبه ما يكون بفكرة جممعات الدوائر احلكومية، وحتقيق حالة ات�صال دائم باجلمهور )24 �صاعة يف 
اليوم 7 اأيام يف الأ�صبوع 365 يوًما يف ال�صنة(، مع القدرة على تاأمني كافة الحتياجات ال�صتعالمية 
واخلدمية للمواطن، وحتقيق �صرعة وفعالية الربط والتن�صيق والأداء والإجناز بني دوائر احلكومة ذاتها 
اأف�صل من  عوائد  فيها حتقيق  مبا  العنا�صر  كافة  الإنفاق يف  وفرة يف  منها على حدة، وحتقيق  ولكل 

الأن�صطة احلكومية ذات املحتوى التجاري. 
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وتكمن اأهمية احلكومة الإلكرتونية يف العديد من املجالت فهي تعترب و�صيلة بناء اقت�صاد قوي 
اأنها متثل و�صيلة خدمة اجتماعية ت�صهم يف بناء جمتمع  وت�صاهم يف حل م�صكالت اقت�صادية، كما 
قوي، وو�صيلة تفاعل عالية الأداء وقليلة التكلفة، وهي اأي�صا و�صيلة اأداء من اأجل اجتياز كل مظاهر 
البطء والرتهل يف اجلهاز احلكومي. ول نبالغ اإن قلنا اإنها خري و�صيلة للرقابة ملا تتمتع به النظم التقنية 
من اإمكانيات التحليل واملراجعة اآليا لالأن�صطة التي تتم على املوقع، فاإذا نظر اإليها من هذه الأبعاد 
حققت غر�صها، وبغري ذلك رمبا تكون و�صيلة اإعاقة اإن مل يخطط لبنائها بال�صكل املنا�صب فى اإطار 

روؤية وا�صحة.

وظائف ومزايا احلكومة الإلكرتونية 
وعادة ما تتكون برامج احلكومة الإلكرتونية من املكونات التالية:

 One Stop Shop for Government Information    بوابة واحدة للمعلومات احلكومية  -
Government E-Procurement  منظومة امل�صرتيات احلكومية على الإنرتنت  -

-  نظام الأر�صيف الإلكرتوين لأر�صفة وحفظ وتبادل الوثائق
Electronic Archiving and Document Management 

 البنية التحتية الالزمة لتاأمني وت�صديق كافة املعامالت الإلكرتونية وتفعيل اإمكانية ا�صتخدام 
                           Public Key Infrastructure Development and E-signature التوقيع الإلكرتوين

     Online Government Services    تقدمي اخلدمة احلكومية من خالل الإنرتنت  -
                                           E-payment   نظام الدفع الإلكرتوين  -

ويوؤدي التنفيذ ال�صليم لهذه املكونات اإىل حتقيق فعالية الأداء احلكومي وتعزيز ودعم املحا�صبة  
بوحدات اجلهاز الإداري للدولة.                                                                     

بني  اإ�صافية  ات�صال  قنوات  اإن�صاء  يف:  الإلكرتونية  احلكومة  برنامج  تنفيذ  مزايا  اأهم  وتتمثل 
املواطنني ومن�صاآت الأعمال ومنظمات املجتمع املختلفة من جهة والأجهزة وامل�صالح احلكومية من 
جهة اأخرى، وتوفري املعلومات للمواطنني داخل الوطن وخارجه، وت�صويق املنتجات واخلدمات عامليا، 



حرية تداول املعلومات يف م�سر114

اخلدمات  تكلفة  وتقليل  القائمة،  ال�صتثمارية  الفر�ص  حتديد  خالل  من  ال�صتثمارات  واجتذاب 
والأعمال واملعلومات احلكومية وما ي�صاحبها من اإجراءات متعددة، وتب�صيط العمليات والإجراءات 
احلكومية والتخل�ص من بريوقراطية الأداء، والتو�صع يف ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات ل�صد الفجوة 

الرقمية مع املجتمعات املتقدمة، والتاأهيل والتنمية املهنية والتدريب والتعلم امل�صتمر.
على  هائلة  بتاأثريات  الإنرتنت  �صبكة  عرب  اإلكرتونيا  املعلومات  اإتاحة  جاءت  اآخر،  جانب  ومن 
اقت�صاديات الأ�صواق والقوى املحركة لها ، وتتمثل اأبرز املزايا والت�صهيالت والآثار الإيجابية يف وجود 
م�صاحة اأكرب يف الأ�صواق وم�صاحة اأكرب للم�صتهلك لالختيار، وحت�صني درجة التناف�صية وحت�صني جودة 
املنتج، والت�صنيع ال�صخم للم�صتهلك/ منتجات ح�صب طلب العميل، واخت�صار الدورة التجارية/ 
تلبية �صريعة لحتياجات امل�صتهلكني )العمالء(، وتخفي�ص التكاليف الناجتة عن الإجراءات الإدارية  
ب�صكل كبري، والإعالن والت�صويق والرتويج لل�صلع واخلدمات باأ�صعار منخف�صة من خالل الت�صويق 
الإلكرتوين، والوقوف على ال�صعر احلقيقي لل�صلعة اأو املنتج، واختفاء دور الو�صطاء التقليدين )تاجر 
بال�صرورة وجود مادي مثل  لها  لي�ص  املنتجات  اأنواع جديدة من  التجزئة(، وظهور  تاجر  اأو  اجلملة 
اأكرث  العمالء، وعالقات  واملو�صيقى يف �صكل رقمي، وحت�صني خدمة  والأغاين  والكتب  املعلومات 
ارتباطاً  بالعميل ومن ثم امل�صاعدة  يف جمهودات الت�صويق، والتوقيت املنا�صب لتو�صيل املعلومات 
واخلدمات واملنتجات من خالل خف�ص دورة الوقت التي تتيحها اأنظمة التجارة الإلكرتونية، وزيادة 

�صفافية احلكومة وحت�صني اخلدمات احلكومية.

نطاق وخدمات احلكومة الإلكرتونية 
وتتمثل تطبيقات احلكومة الإلكرتونية يف العديد من املجالت التي ت�صم: خدمات الأعمال 
وال�صرائب  والأمن  وال�صالمة  الجتماعية  اخلدمات  اأي�صا:  وت�صمل  والتعليم  وامل�صارف  والبنوك 

والرعاية ال�صحية و�صوؤون النقل والدميقراطية وامل�صاركة واخلدمات املالية وو�صائل الدفع. 
وفيما يتعلق بالبنوك وامل�صارف فقد �ُصمي اأول »بنك افرتا�صي« تاأ�ص�ص يف ظل �صبكة الإنرتنت 
من خالل  الفرتا�صية  البنوك  وتقوم   ،www.netbank.com بنك«   »نت    Net Bank بـ  العاملية 
ال�صبكة بتقدمي خدمات عديدة لعمالئها توفر الوقت واجلهد، لأن العميل ميكنه الو�صول اإىل ح�صابه 
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اإقامته عن  اليوم، ورغم بعد حمل  الر�صمية، ومن اأي مكان طوال  اأوقات العمل  ال�صخ�صي خارج 
مكان البنك، كما اأن هذه العملية تتم ب�صرعة كبرية ويف ذات اللحظة التي يطلبها العميل، وي�صاف 
لذلك اأن العميل ميكنه اأن يطلب خدمات غري الطالع على ح�صابه ال�صخ�صي كاأن يح�صل على 
قر�ص متويلي ل�صراء م�صكن على �صبيل املثال. وقد �صارعت البنوك الأوروبية والأمريكية باإن�صاء فروع 
اأعمال التجارة الإلكرتونية،  ال�صبكة كو�صيط لأداء  لها عرب �صبكة الإنرتنت، حيث اعتمدت هذه 
وكذلك التعامالت امل�صرفية عرب ال�صبكة وهو ما يطلق عليه »online banking«. ويف الوقت احلايل 
اجتهت جميع امل�صارف بال ا�صتثناء اإىل اعتماد �صبكة الإنرتنت يف اإجناز عملياتها، ف�صاًل عن اإن�صاء 
�صبكات داخلية ت�صل بني فروعها اأو داخل الفرع الواحد، واأ�صبح من حق العميل الدخول على 
العمليات  من  غريها  اأو  ال�صتف�صار  اأو  اإيداع  اأو  �صحب  اأجل  من  معه  يتعامل  الذي  البنك  موقع 

امل�صرفية.
�صبكة  اإقامة  – اإىل  الإلكرتونية  احلكومة  اإطار  – يف  احلكومات  ت�صعى  بالتعليم،  يتعلق  وفيما 
ات�صال ما بني اإدارات املدار�ص جميعها، بحيث ت�صبح املعلومات �صهلة ومتاحة للجميع وذلك من 
خالل ما ي�صمى Intra - School Collaboration. وت�صعى �صركات تقنية املعلومات والت�صالت اإىل 
تقدمي العون للموؤ�ص�صات التعليمية مبا فيها تطوير اأنظمتها وطرقها التدري�صية، وقد ا�صرتكت املنظمات 
الدولية املتخ�ص�صة يف �صاأن التعليم عن طريق الإنرتنت، وقد تبنت منظمة اليون�صكو م�صروعاً موجهاً 
اإىل بلدان العامل الثالث هدفه ن�صر التعليم مبختلف مراحله عن طريق الإنرتنت، بو�صفها طريقا يخت�صر 
التكاليف الدرا�صية اإىل ما يقرب من الثلث، باملقارنة بطرق الدرا�صة التقليدية. وهناك العديد من 
اجلامعات الدولية والعربية لها فروع على �صبكات الإنرتنت، هكذا اأ�صبحت الدرا�صة عرب الإنرتنت 
ممكنة يف جامعات عديدة، وبلغات خمتلفة واأق�صام متنوعة، واأ�صبحت اإمكانية الت�صجيل يف جامعات 

عاملية اأمراً قاباًل للتحقيق دون ا�صرتاط العمر اأو املكان.

م�سر واحلكومة الإلكرتونية 
التنفيذ  بداأ  اأكتوبر  2000 ، وقد  ا�صتحداث م�صروع احلكومة الإلكرتونية منذ  �صرعت م�صر يف 
يف  الأ�صا�صية  احلكومية  اخلدمات  معظم  اأ�صبحت  بحيث  تاريخه ،  وحتى  يوليو  2001   من  ابتداء 
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متناول جميع املواطنني على امتداد الوادي �صماله وجنوبه.  وقد اعتربت احلكومة امل�صرية احلكومة 
ال�صرق اأو�صطية الأوىل التي قامت بتاأ�صي�ص وزارة خمت�صة بتقنية املعلومات كخطوة لتوفري خدماتها 
اإلكرتونيا عرب �صبكة الإنرتنت. وتعاقدت احلكومة امل�صرية مع �صركة مايكرو�صوفت للم�صاعدة 
وعنوانه:  الإنرتنت  �صبكة  على  باخلدمات  اخلا�ص  املوقع  اأطلقت  كما  العمل،  هذا  اإقامة  يف 

 . http://www.egypt.gov.eg

وتتيح بوابة احلكومة امل�صرية على الإنرتنت، حتى نهاية عام 2008، اأكرث من 85 خدمة ميكن 
بوابة احلكومة امل�صـرية على الإنرتنت  دون حاجة  بالكامل عرب  يوؤديها ويح�صل عليها املواطن  اأن 
النتقال ملكان جهات تقدمي اخلدمات وتاليف عناء الطوابري بالإ�صافة اإىل توافر خدمات ال�صتـعالم 
اأو عرب الهاتف. كما  اأخـرى �صواء من على �صبكة الإنرتنت  اأكرث من 700 خدمة  عن متــطلبات 
توفر البوابة �صرحاً للم�صتخدم لكيفية ا�صتخدام اخلدمة ومتطلباتها قبل الدخول فعلياً اإىل اخلدمة مما 

ي�صهل ا�صتخدامها بفعالية.
ومتكن هذه اخلدمة املواطن امل�صري من اإجناز معامالته مع امل�صالح واجلهات احلكومية من دون 
اأعباء الرتدد عليها لأكرث من مرة كما يحدث  اأو  اإىل تلك امل�صالح  احلاجة لتحمل م�صقة النتقال 
حاليا. وتعد هذه اخلدمة عو�صاًً للجمهور الذي ل ميكنه التعامل مع الإنرتنت، حيث ميكنه احل�صول 

على خدمات ومميزات برنامج بوابة احلكومة امل�صرية عن طريق التليفون . 

وزارة الدولة للتنمية الإدارية واخلدمات الإلكرتونية 
قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية  ببناء وتفعيل مركز ات�صال احلكومة امل�صرية )19468( ونظام 
لإدارة عالقات املواطنني وذلك من اأجل توفري قناة ات�صال بني املواطن واجلهاز الإداري للدولة يقوم 
املواطن من خالله بالت�صال ب�صعر املكاملة العادية جلميع حمافظات م�صر لال�صتعالم عن معلومة اأو 
التقدم ب�صكوى من وحدة اإدارية اأو خدمة مل يح�صل عليها بالأ�صلوب املنا�صب، حيث يقوم اأفراد 
مدربون بالرد عليهم وت�صجيل �صكواهم وا�صتف�صاراتهم ثم اإعادة الرد عليهم بعد النتهاء من بحث 

ال�صكوى والبت فيها اأو الرد عليها يف احلال اإذا توافرت املعلومة لديهم.



117 الف�سل ال�ساد�س "حرية تداول املعلومات واحلكومة الإلكرتونية"

والريفية  النائية  املناطق  واأهايل  عامة،  ب�صفة  املواطن  على  التي�صري  اجلديدة  اخلدمة   وت�صتهدف 
ت�صغيلها  عند  جناحها  اخلدمة  هذه  اأثبتت  ولقد  الإنرتنت.  ا�صتخدام  يجيدون  ل  ممن  خا�صة  ب�صفة 
كم�صروع ا�صرت�صادي للرد على ا�صتف�صارات طالب الثانوية العامة الذين قاموا بالتقدم اإىل مكاتب 
عام  مكاملة  األف  الثالث 413  التن�صيق  مراحل  ا�صتقبال خالل  مت  الإنرتنت حيث  عرب  التن�صيق 
2007  مت  الرد على  368   األف مكاملة )89 %( و مت ا�صتقبال 328 األف مكاملة عام 2008  مت  الرد 

على  298   األف مكاملة )91 %(.  
وتعتمد اآلية اخلدمات الإلكرتونية يف م�صر على تو�صيل اخلدمة اإىل جميع املتعاملني مع احلكومة 
والأ�صلوب  بال�صكل  تواجدهم،  اأماكن  يف  م�صتثمرين(  اأو  اأعمال  رجال  اأو  مواطنني  كانوا  �صواء   (
الذي ينا�صبهم وبال�صرعة والدقة والكفاءة املطلوبة، بالإ�صافة اإىل منحهم الفر�صة للم�صاركة الفعالة 

يف العملية التنفيذية. 
 ويعر�ص موقع   بوابة احلكومة امل�صرية   اخلدمات التي متت ميكنتها ب�صرف النظر عن اجلهة امل�صئولة 
عن اأداء تلك اخلدمات، مما ي�صاعد طالب اخلدمة على الو�صول اإليها ب�صهولة، واحل�صول على بع�ص 
اخلدمات ب�صكل كامل من خالل ال�صبكة بداية من ال�صتعالم ومرورا بجميع املراحل الأخرى مثل 
ال�صتمارات واخلطوات وو�صول اإىل ال�صداد واحل�صول على اخلدمة بالكامل ، ويتيح الربنامج خدمات 
متميزة للمواطنني وموؤ�ص�صات قطاع الأعمال يف فرتة وجيزة، حيث يجري الآن تطوير الإجراءات 
واإزالة املعوقات قدر امل�صتطاع، وتقدمي اخلدمات احليوية ل�صاعات اأطول يوميا وخالل اأيام العطالت .  
وفيما يتعلق بتطبيقات احلكومة الإلكرتونية يف جمال التعليم يف م�صر، فقد طورت وزارة الرتبية 
والتعليم العديد من امل�صروعات الإلكرتونية ت�صمل نظام احلكومة الإلكرتونية  و�صبكه الإنرتنت لربط 
املدار�ص والطالب وتدريب املعلمني اأثناء اخلدمة ،  كما انتهت من تطوير نظام لربط 57  قاعه اجتماع 
باآلف املدار�ص ، وكذلك نظام »عقد املوؤمترات عن بعد« Video Conference لربط جميع حمافظات 
التكنولوجيا  واإتاحة  الآيل  احلا�صب  ومعامل  باأجهزة  املدار�ص  تزويد  ومت    ، العربية  م�صر  جمهورية 
وت�صعى  التق�صيط .   بنظام  الكمبيوتر  �صراء  من  متكينهم  طريق  عن  فردية  ب�صفة  والطالب  للمدر�ص 
بالعديد  الوزارة  تقوم  لإطار  هذا  ويف  املتقدم.  العامل  مع  الو�صيكة  الرقمية  الفجوة  ملواجهة  الوزارة 
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من امل�صروعات واخلدمات مثل م�صروع املدر�صة الذكية، واإعالن نتائج الثانوية العامة على الإنرتنت 
والهاتف اخللوي والتليفون الأر�صي.

 ويف اإطار تطوير منظومة التعليم امل�صري عن طريق ال�صتفادة من نظم الت�صالت والتكنولوجيا 
احلديثة، تطبق م�صر بالتعاون بني مركز التطوير التكنولوجي بوزارة الرتبية والتعليم وم�صروع املدر�صة 
امل�صاركة  اأو  الذكية  املدر�صة  م�صروع  الأمريكية  املعونة  واملعلومات ،  وبني  الت�صالت  بوزارة  الذكية 
التناف�صية  يف  14  مدر�صة م�صرية  ) خا�صة وقومية وجتريبية (  على مدى  3  �صنوات قابلة للتجديد من 
خالل م�صروع عملي متكن من دمج م�صادر تكنولوجيا املعلومات داخل النظام التعليمي امل�صري ، 
حيث ميثل كل من الكمبيوتر و�صبكة املعلومات الو�صائط املتطورة لالإبداع والتعبري للم�صاعدة يف 

حتويل التعلم والتعليم ال�صلبي اإىل منوذج اأكرث فعالية .  
اإمكانية  امل�صروع الإداريني واملعلمني على  التكنولوجية، يدرب  اإىل حمو الأمية  هذا وبالإ�صافة 
ا�صتخدام التكنولوجيا واأ�صا�صياتها كم�صدر للمعلومات للو�صول اإىل مرحلة الإجادة الرقمية ،  حيث 
يتم تدريب املعلمني على النتقال اإىل دور تب�صيط وتي�صري املادة العلمية للطلبة .  ويكفل امل�صروع تهيئة 
ال�صرورية  التقنية  لهم  يوفر  وذلك  بواقع خم�صة مدر�صني لكل حا�صب ،   باملعدات  املدر�صني  غرف 
غرف  من  غرفة  كل  تزويد  ويتم  الإدارية .   واملهام  التقييم  مبهام  القيام  واأي�صا  الدر�ص  خطة  لتطوير 
املدر�صني بطابعة وما�صح �صوئي .  كما تزود املكتبة بخم�صة حا�صبا منها واحد لأمني املكتبة ي�صتخدمه 
يف البحث عن املواد ومبا�صح �صوئي واحد وبكاتب اأ�صطوانات م�صغوطة )CD-writer(   وجهاز عر�ص 
)Projector(، وذلك ل�صتخدامها يف املكتبة ويقدر عدد الدرو�ص باأكرث من �صتة اآلف در�ص تغطي 
اأغلب املو�صوعات باملناهج امل�صرية ،  وي�صتخدم امل�صروع الأدوات التي ت�صجع علي اخللق والإبداع 
عملية  -وكذلك  التعليمية  الربجميات  وتت�صمن  التعليم .   عملية  خالل  ال�صتمتاع  تعظم  والتي 
الكلمات  معاجلة  برامج  والبتدائي-  الأطفال  ريا�ص  مراحل  تخ�ص  والتي  عليها  املدر�ص  تدريب 

والطباعة والر�صومات والو�صائط املتعددة والإنرتنت .  
ويعد امل�صروع مرحلة جديدة من برنامج املدر�صة الذكية الذي بداأت وزارة الرتبية والتعليم ووزارة 
اأعوام ،  وهو يرتبط باخلطة القومية لتكنولوجيا  الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات يف تطبيقه منذ  3  
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املعلومات التي تهدف لإدخال وحت�صني مهارات تكنولوجيا املعلومات والتعلم الإلكرتوين يف مرحلة 
ما قبل التعليم اجلامعي كمهارة يف حد ذاتها وكو�صيلة اأي�صاً لتعلم املواد واملناهج التعليمية الأخرى. 
ويعتمد امل�صروع  على تنمية املهارات التقنية للمدر�صني فقط دون التدخل يف املقررات ،  وذلك عن 
طريق اإعداد  2000  مقرر درا�صي يف الوقت احلايل ،  ترتفع اإىل 10  اآلف مقرر درا�صي  مع نهاية العام 

احلايل، والهدف هو اإيجاد جمتمع افرتا�صي تعليمي . 
ويهتم امل�صروع مب�صاعدة املدار�ص على خلق بيئة تعليمية عملية وتناف�صية ،  عن طريق ا�صتخدام 
اأن يتيح هذا امل�صروع التجريبي توفري  الأ�صاليب احلديثة وتكنولوجيا احلا�صبات ،  حيث من املتوقع 
على  القادرين  الطلبة  من  جديد  جيل  لتعليم  الف�صل  مدر�ص  يحتاجها  التي  والتقنيات  الأدوات 
التي  الأخرى  للمدار�ص  منوذجا  املتطور  التعليمي  املناخ  هذا  وي�صكل  الكمبيوتر ،   جهاز  ا�صتعمال 
العاملية .   اأو  املحلية  ال�صوق  يف  مكانا  له  يوؤ�ص�ص  اأن  ي�صتطيع  جديد  تناف�صي  جيل  خلق  يف  ترغب 
وي�صعى امل�صروع اإىل م�صاعدة احلكومة امل�صرية على رفع الوعي املجتمعي واخلربة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات لكل من الطلبة واملدر�صني ،  واأي�ًصا الآباء واأولياء الأمور واأفراد املجتمع ب�صكل عام .  ويهتم 
لالإداريني  املدار�ص  باإدارة  خا�ص  العربية،  باللغة  مدر�صي  برنامج  بوا�صطة  الإدارة  بربامج  امل�صروع 
والأفراد  الطلبة  وملفات  املدر�صي  التقومي  عمليات  يف  املدار�ص  مل�صاعدة  البيانات  مركز  طريق  عن 
الطبية  وامللفات  الأتوبي�صات  وجدولة  احل�ص�ص  وجدولة  املدر�صة  وميزانيات  املدر�صية  وامل�صروفات 
ونظام املكتبة وال�صجالت الأكادميية كما اأنه متاح على موقع ال�صبكة للو�صول ب�صهولة اإليه بوا�صطة 

الأفراد والطلبة والآباء .  
واملنـزل،  املدر�صة  الفجوة بني  ت�صييق  منها:  الإيجابيات،  امل�صروع جمموعة من  لهذا  ويح�صب 
يف  امل�صتخدمة  املعلومات  وتكنولوجيا  املتقدمة  التقنيات  خالل  من  والتالميذ  املدر�صني  وجذب 
الف�صول،  الكمبيوتر يف  اأجهزة  انت�صار  بعد  التالميذ  الكبري يف معدلت غياب  والرتاجع  امل�صروع، 
الدرو�ص  ظاهرة  وتراجع  ملعرفة،  وحمورا  التعلم  عمليات  فلك  يف  يدور  افرتا�صي  جمتمع  وخلق 

اخل�صو�صية.  
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وعالوة على خدمات احلكومة الإلكرتونية يف التعليم، بداأت م�صلحة ال�صرائب العامة بالتعاون 
مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، �صل�صلة من الإجراءات تهدف اإىل تطوير وميكنة جميع اأجهزة وزارة 
اإجراءات تنفيذ احلكومة الإلكرتونية، وهو ما يحقق العديد  املالية حتى تتوافق مع بدء العمل يف 
من املزايا مع �صمان زوال م�صدر النحرافات والت�صوهات املوجودة حاليا يف عالقة اجلهاز ال�صريبي 
باملجتمع ال�صريبي، حيث تتم كل اإجراءات الربط والفح�ص وتقدمي الإقرارات ال�صريبية وال�صداد 
ال�صريبية،  الإجراءات  اإمتام  الإنرتنت يف  �صبكة  با�صتخدام  ال�صماح  مع  الكاملة،  امليكنة  عن طريق 
ثقافته  زيادة  منه  مطلوبا  �صيكون  الذي  للممول  بالكامل  ال�صريبي  املجتمع  تطوير  و�صينتقل عبء 
ال�صريبية وتطوير اأدواته املالية للتعامل مع م�صتحدثات اجلهاز ال�صريبي املخطط لها خالل الأعوام 

القليلة املقبلة. 
ومن املزايا التي يحققها ذلك يف املجال ال�صريبي: توفري الوقت واجلهد امل�صتهلك ب�صبب الروتني، 
وعدم خ�صوع التعامل بني املمول واملاأمور لالأهواء ال�صخ�صية، والتطبيق العادل واملتجان�ص للقواعد 
مع كل املمولني على م�صتوى اجلمهورية، وتوفري ال�صرعة الالزمة لإنهاء الإجراءات مع الكفاءة يف 
اأداء اخلدمة. ومن اخلدمات التي تقدمها بوابة احلكومة الإلكرتونية يف هذا املجال: طلب ا�صتخراج 
بطاقة �صريبية، واإ�صافة ن�صاط جديد، والإخطار باإيقاف موؤقت للن�صاط، والإخطار بتوقف ن�صاط معني، 
والإخطار مبزاولة اأو تعديل كيان اأو اإ�صافة �صركاء، وال�صتعالم عن ر�صيد اأو امل�صادقة على مدفوعات، 
والإخطار بال�صفر اإىل اخلارج، والإخطار بتعديل الكيان القانوين، وت�صوية ال�صرائب والفح�ص ورفع 
احلجز، وتقدمي اإقرار عن �صريبة الأجور واملرتبات، وت�صجيل املمولني، وت�صحيح بيانات اأ�صا�صية  خا�صة 
باملمول، هذا بالإ�صافة اإىل تعليم املمول ملء الإقرار ب�صورة �صليمة من وجهة النظر ال�صريبية .  و�صوف 

يتاح كل ذلك من خالل البوابة الإلكرتونية على �صبكة الإنرتنت.
لكن هذه اخلدمات �صوف تقت�صر على املمولني امل�صرتكني فيها ،  وهي بالتايل خمتلفة عن اخلدمات 
جميع  لها  زائر  لكل  ال�صفحة  توفر  حيث  الإنرتنت،  على  امل�صلحة  �صفحة  خالل  من  تقدم  التي 
املعلومات عن م�صلحة ال�صرائب من حيث قوانني ال�صرائب والدمغة ور�صم التنمية وكذلك تقدم 
كل التعليمات التنفيذية ال�صادرة عن امل�صلحة، بالإ�صافة اإىل عر�ص لأكرث ال�صكاوى التي ترد اإىل 
امل�صلحة والرد القانوين عليها.  اإل اأن البوابة �صت�صتفيد من �صفحة امل�صلحة على الإنرتنت  من خالل 
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اأكرب عدد من املمولني �صواء كانوا م�صاركني يف  طرح خدمة ملء الإقرار عليها مبا ي�صمن ا�صتفادة 
البوابة الإلكرتونية اأم ل .  وقد �صممت البوابة بحيث حتقق عن�صر الأمان بالن�صبة خلدمات امل�صلحة 
نف�صه ل  املمول  اأن  بياناتها ،  كما  بالدخول عرب  نظامها لأي متطفل  اإذ ل ي�صمح  املمولني؛  وبيانات 
يدخل اإىل اخلدمات على البوابة الإلكرتونية اإل مبوجب رقم �صري غري م�صموح تداوله اإل للممول 

فقط حتى يكون كل ممول م�صئول عن بياناته .  
تنفيذ  اإطار  ففي  املحلية؛  الإدارة  حتديث  يف  الإلكرتونية  احلكومة  اأ�صهمت  اآخر،  جانب  وعلى 
اأ�ص�ص  ولإر�صاء  اخلدمات  كفاءة  ورفع  وتطوير  واملعلومات  لالت�صالت  القومية  اخلطة  م�صروعات 
احلكومة الإلكرتونية، فقد مت تطوير وميكنة وافتتاح 35 مركزا تكنولوجيا موزعة على 9 حمافظات 
�صبكات  ل�صتخدام  امل�صروع  ويهدف  وامل�صتثمرين.  املواطنني  خلدمة   )2008 دي�صمرب  )حتى 
الكومبيوتر ونظم املعلومات لتي�صري واخت�صار زمن تقدمي اخلدمات املختلفة للمواطنني وامل�صتثمرين، 
مثل تراخي�ص البناء ورخ�ص املحالت و�صداد امل�صتحقات وغريها من اخلدمات، مع تقدميها يف �صورة 
ح�صارية من حيث التنظيم والتعامل، كما يعمل على حت�صني ورفع م�صتوى الأداء والإدارة وغريها 

من الأن�صطة ملختلف املجال�ص املحلية للمحافظة، والربط مع ديوان عام املحافظة. 
اأي�ًصا  ت�صمل  بل  للمواطنني ،   احلياتية  اخلدمات  على  الإلكرتونية  احلكومة  تقت�صر خدمات  ول 
الواجبات  واأداء  املدنية  احلقوق  كافة  مبمار�صة  املجتمع  �صئون  اإدارة  يف  املواطنني  م�صاركة  خدمات 
الوطنية ، وت�صيري اأمور املجتمع �صيا�صيا ، اأو ما ميكن اأن نطلق عليه ت�صيي�ص احلكومة الإلكرتونية، حيث 
تعمل احلكومة الإلكرتونية على تفعيل امل�صاركة املجتمعية للمواطن  ومن ثم ن�صر الدميقراطية،  حيث 
اأقل، حيث  وبتكلفه  اأ�صرع  ب�صورة  للمواطنني  املدنية  اخلدمات  وتوفري  التوا�صل  قنوات  زيادة  تتيح 
يتوازى تقدمي اخلدمات احلياتية مع اخلدمات املدنية ال�صيا�صية عرب احلكومة الإلكرتونية بتقدمي املزيد 
د�صتوريا  له  املكفولة  ال�صيا�صية  امل�صري حلقوقه  املواطن  مببا�صرة  تتعلق  التي  املعلومات  تقنيات  من 
وعلى اأر�ص الواقع ، ولكن حتديات الواقع حتول دون مبا�صرتها نظرا لغياب كثري من تلك اخلدمات 
املدنية وال�صيا�صية على بوابة احلكومة الإلكرتونية امل�صرية ،  ومنها على �صبيل املثال خدمات �صجالت 
الناخبني حتى ت�صمل كل ال�صكان يف �صن النتخاب وخدمات الإدلء باأ�صوات الناخبني عرب بوابة 
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احلكومة الإلكرتونية وخدمات م�صاركة املواطنني يف احلياة ال�صيا�صية بالتعرف على املنظمات الأهلية 
العديدة واملتنوعة مثل منظمات املجتمع املدين والتعاونيات والنقابات املهنية والأحزاب ال�صيا�صية.
 هكذا تت�صمن اخلدمات التي تقدمها احلكومة الإلكرتونية كاًل من اخلدمات احلياتية واملدنية 
وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية. ويف هذا الإطار وهناك اأمل يف اإ�صافة بع�ص اخلدمات 
التي  التطوعي  الأهلي  العمل  �صبكات  ومنها خدمة  اأخرى،  تعزيز جوانب  ت�صهم يف  التي  املقدمة 
تعترب مدر�صة الدميقراطية املرئية الأوىل للم�صاركة املجتمعية ، وخدمات �صجالت الناخبني لت�صمل 
امل�صاركة  يتيح تعظيم  مبا  الدورية،  العامة  ال�صكان يف �صن النتخاب ، وخدمات ال�صتطالعات  كل 
ال�صيا�صية للمواطنني ب�صورة مبا�صرة يف عملية �صنع القرارات ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية 

والثقافية .  
لكن وعلى الرغم من جناح العديد من جمالت تطبيقات احلكومة الإلكرتونية  يف م�صر اإل اأنها 
مازالت تواجه بع�ص املعوقات املتمثلة يف ارتفاع ن�صبة الأمية، والتخوف من عملية الدفع الإلكرتوين 
متنوعة  و�صائل  وجود  وعدم  الئتمان،  بطاقات  انت�صار  ن�صبة  و�صعف  الئتمان،  بطاقات  من خالل 
باملوؤ�ص�صات  التكنولوجية  التهيئة  و�صعف  املواطن،  احتياجات  مع  تتنا�صب  الإلكرتوين  للدفع 
احلكومية. ولذلك ينبغي التاأكيد على اأن عدم القدرة على القراءة والكتابة ل متنع ال�صتفادة من 
ا لكن �صعف النت�صار  اإيجابيًّ الوا�صع لالإنرتنت  خدمات احلكومة الإلكرتونية، فقد يكون النت�صار 
ل مينع تقدمي اخلدمات احلكومية اإلكرتونياً. واأف�صل مثال على ذلك التجربة الربيطانية حيث اإن ما 
مييز التجربة الربيطانية هو قدرتها على نقل هذا امل�صتوى الرفيع من اخلدمات احلكومية اإىل املناطق 

املعزولة اجتماعياً، وهي املناطق التي ت�صتهر بالفقر و�صعف التعليم و�صعف انت�صار الإنرتنت.
عليها  ا�صتحقت  والتي  ليفربول  بلدية  الإلكرتونية يف  احلكومة  جتربة  نالحظ  �صبق  ما  اإطار  ويف 
لقب Beacon council  يف جمال احلكومة الإلكرتونية، وهي جائزة يتم منحها للجهات التي تنفذ 
اأعماًل متميزة يف جمال احلكومة الإلكرتونية، وبالتايل ت�صبح مبثابة منارة ا�صرت�صادية لباقي اجلهات 
لإر�صادهم اإىل اخلطوات التي اتبعت لإجناح هذه التجربة. وقد اأرجع معظم املعنيني مب�صروع احلكومة 
الإلكرتونية يف جمل�ص املدينة بليفربول �صبب جناح امل�صروع اإىل التوافق بني ال�صيا�صيني )ممثلي املدينة 
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يف الربملان( وكبار املوظفني، مما ميكن معه ا�صتنتاج �صرورة التوافق بني اجلهود الت�صريعية والإدارية. 
اأنه من غري املقبول ال�صكوى من نق�ص التمويل، حيث ميكن من خالل  وتوؤكد جتربة ليفربول 
برامج ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص حل امل�صكلة، وقد يكون من املفيد عدم وجود ن�صبة اأمية مرتفعة، 
اإل اأن عدم القدرة على القراءة والكتابة ل متنع من ال�صتفادة من اخلدمات احلكومية الإلكرتونية، 
اأن �صعف النت�صار ل مينع  اإل  اإيجابياً  اأن النت�صار الوا�صع لالإنرتنت قد يكون  وتوؤكد هذه التجربة 
تقدمي اخلدمات احلكومية اإلكرتونيا، كما تدل على اأن مراكز التدريب اخلا�صة املنت�صرة يجب اعتبارها 

ا. فر�صة ذهبية لتقدمي اخلدمات احلكومية بدًل من الت�صييق عليها اإداريًّ
الزراعية  الريفية  الطبيعة  الرغم من  باأنه على  الهند  الإلكرتونية يف  ونالحظ من جتربة احلكومة 
لالقت�صاد وامل�صتويات العالية للفقر والأمية، فقد مرت الهند بتغيري اأ�صا�صي من حيث تطبيق تقنية 
لي�ص  القت�صادي  ال�صعف  اأن  يوؤكد  الذي  الأمر  مواطنيها،  �صئون  لإدارة  والت�صالت  املعلومات 
عائًقا واأن الفقر لي�ص مانًعا من التطور نحو املعلوماتية، وحتول الإدارة احلكومية والقطاع اخلا�ص اإىل 
الإدارة الإلكرتونية اأو احلكومة الذكية. فقد �صارعت الهند باإدخال الإدارة الإلكرتونية على م�صتوى 
الدولة والوليات وامل�صتوى املحلي، على الرغم مما تعاين منه الهند من م�صكالت الفقر، وعدم تكافوؤ 
ومع  الإلكرتونية،  الإدارة  لتفعيل  رئي�صية  معوقات  متثل  والتي  اخلارجي  والعتماد  والأمية  الفر�ص 
ذلك تقدمت يف �صناعة املعلومات والأخذ باأ�صباب الإدارة الإلكرتونية، مما يفتح بابًا لالأمل بالن�صبة 
للبلدان النامية ومنها م�صر يف اأن التحول لالإدارة الإلكرتونية لي�ص حكًرا على العامل املتقدم، ولي�ص 

رهًنا بالإمكانات القت�صادية الهائلة.
و�صمن هذا ال�صياق ميكن طرح جمموعة من التو�صيات املقرتحة ب�صاأن مواجهة املعوقات الداخلية 
للحكومة الإلكرتونية يف م�صر، وتتمثل تلك التو�صيات يف: �صرورة تطوير البنية الأ�صا�صية وتهيئتها 
لنجاح احلكومة يف اأداء اأعمالها، وذلك من خالل توفري نظم ات�صالت فعالة لنقل البيانات واملعلومات 
وتدفقها من واإىل امل�صالح والدوائر احلكومية اإىل جمهور املتعاملني من املواطنني ومن�صاآت الأعمال 
ومنظمات املجتمع املدنية، والذي ي�صتلزم تطوير م�صروعات متوافقة مع بنية الت�صالت الأ�صا�صية 
املتوافرة بالفعل، وا�صتخدام اأك�صاك اخلدمات اجلماهريية Public Access Kiosks ومراكز اخلدمة 
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والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  ال�صتثمار يف  على  اخلا�ص  القطاع  وت�صجيع  املتنقلة،  املجتمعية 
ال�صلكية والال�صلكية لالإ�صراع يف ا�صتخدامها وانت�صارها على نطاق وا�صع، وتدريب املتعاملني والقوى 
اأ�صاليب التعامل والتكيف مع التكنولوجيا املتطورة وحثهم على ال�صتفادة الق�صوى  العاملة على 

منها،وت�صجيع ا�صتيعاب املعرفة الإلكرتونية لدى جمهور املتعاملني.
وميكن اأن يكون للحكومة الإلكرتونية القدرة على ت�صجيع املتعاملني على تعلم املعرفة الإلكرتونية 
وحتقيق العدل وامل�صاواة للجميع يف الو�صول اإىل خدماتها العامة، من خالل:  التاأكد من اأن املحتوى 
الإلكرتوين م�صاغ باللغة العربية واأن واجهات التفاعل البينية �صهلة ال�صتخدام، وتطوير تطبيقات 
قادرة على ا�صتخدام الو�صائط املتعددة من �صوت و�صورة وحركة وبيانات اإىل جانب الن�ص املكتوب، 
الو�صول  لنقاط  معينات  وتوفري  الإلكرتونية،  احلكومة  م�صروعات  يف  التعليمي  التوجه  وت�صمني 
برامج  وتطوير  الآلية،  احلا�صبات  وتوظيف  ا�صتخدام  مهارات  على  واملرتددين  املتعاملني  لتدريب 
تت�صمن و�صائل اإعالم تقليدية مثل الربامج الإذاعية والتليفزيونية وال�صحافة التي من خاللها يتمكن 
املواطنون من التعرف على معامل وخدمات احلكومة الإلكرتونية، والرتكيز على املجموعات التي 

ي�صعب حتقيق التكامل فيما بينها كالن�صاء وكبار ال�صن واملعوقني.
كما ينبغي ت�صجيع كافة فئات املجتمع على اإمكانية الو�صول للحكومة الإلكرتونية بغ�ص النظر 
عن قدراتهم البدنية اأو اجل�صدية اأو مواقع تواجدهم، من خالل ت�صميم وتطوير التطبيقات التي تالئم 
كل الفئات ومن بينهم املعاقون كاملكفوفني وال�صم والبكم، واإ�صدار ت�صريعات وقوانني جترب احلكومة 
العمل يف  تدفق  وقيا�ص  لالأداء  معايري  و�صياغة  املعاقني،  مل�صاعدة  املتقدمة  التكنولوجيا  تبني  على 

جمال احلكومة الإلكرتونية، وحماية اأمن املعلومات. 
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مقــدمة)7(
 

ي�شري مفهوم جمتمع �ملعلومات �أو جمتمع �ملعرفة Knowledge- Information Society   �إىل �أن 
�ملعرفة ت�شكل �أهم �ملكونات �لتي يت�شمنها �أي عمل �أو ن�شاط يف هذ� �ملجتمع، وخا�شة فيما يت�شل 
تو�فر  �أ�شبحت معتمدة على  �لتي  �لإن�شانية �لأخرى  �لأن�شطة  و�لثقافة، وكافة  بالقت�شاد و�ملجتمع 
كم كبري من �ملعرفة و�ملعلومات. ويت�شم جمتمع �ملعرفة بكون �ملعرفة لديه من �أهم �ملنتجات �أو �ملو�د 

�خلام. 
وب�شكل عام، �أ�شبحت �ملعرفة و�ملعلومات من �أهم مكونات ر�أ�س �ملال يف �لع�شر �حلايل، و�أ�شبح 
تقدم �أي جمتمع مرتبطا �أ�شا�شا بالقدرة على ��شتخد�مها. وبف�شل �لتكنولوجيات �حلديثة، مل يعد 
�شروريا �لتقيد بالوجود يف �ملكان �جلغر�يف نف�شه من �أجل �لتو��شل؛ �إذ تف�شح �لتكنولوجيا �ملتاحة 

حاليا �ملزيد من �لإمكانات لتقا�شم �ملعرفة وحفظها و��شتعادتها بني �أفر�د ل يتو��شلون مكانيا.
م�شرتكة  مبعرفة  يتمتع  عاملي  جمتمع  تكوين  �إىل  �لت�شالت  وتكنولوجيا  �لعوملة  �أدت  وقد 
حول خمتلف �ملو�شوعات. ولقد كانت �ملو�رد �ملادية و�لعمليات �لتحويلية �خلا�شة بها )�أي �ملو�رد 

"حرية تد�ول �ملعلومات وجمتمع  �أثناء �ملوؤمتر حتت عنو�ن  )7( يعتمد هذ� �لف�شل على �لأفكار �لتي وردت يف �ملناق�شات 
�أ�شا�شية �لورقتني �للتني قدمتا من  �ملعرفة"، وكذلك على جميع �لأور�ق �لتي قدمت للمناق�شة حول هذ� �ملحور، وب�شفة 
حممد حممود مكاوي بعنو�ن "حمو �لأمية �ملعلوماتية"، و�أحمد �شالح بعنو�ن "�إتاحة �ملعلومات ودورها يف تفعيل م�شاركة 

�ملجتمع �ملدين".



حرية تداول املعلومات يف م�سر128

�لقت�شادية( هي �لأ�شا�س �لذي قام عليه �لنمو �لقت�شادي، بينما كانت هناك �أمور مثل �ملو�شيقى 
و�لفن و�متز�ج �لثقافات )�أي �ملو�رد �لثقافية( من �لعو�مل �لتي دفعت �إىل �لنمو يف �ملجتمع باأ�شره، 
�ملكتوبة  و�لقو�نني  �لوثائق  متاحة يف  �ملعرفة  هذه  �أ�شبحت  �لن�شج  مرحلة  �إىل  �ملجتمع  و�شول  ومع 
وكما  لغة.  كل  يف  ي�شتخدمونها  �لتي  و�لكلمات  ومعتقد�تهم  �لنا�س  و�آر�ء  �ملكتوبة  غري  و�لقو�نني 
�أحدث غياب �لتوزيع �لعادل للمو�رد �ملادية و�لقت�شادية نوعا من عدم �مل�شاو�ة د�خل �ملجتمع، فقد 
�أدى عدم توزيع و�إتاحة وتقا�شم �ملعرفة ب�شكل مت�شاو �إىل �إعاقة �لتنمية. ومن ثم تدرك جمتمعات 

�ملعرفة �أهمية وجود �ملعرفة وبنائها وتقا�شمها وتوزيعها ب�شكل مالئم من �أجل تنمية �ملجتمع.
ويتميز جمتمع �ملعرفة مببد�أ �حلرية و�ملجانية؛ فيوؤمن باأن �ملعرفة بطبيعتها حرة وجمانية، ويجب �أن 
تظل جمانية من �أجل �شالح �ملجتمع، ومن �أجل حتقيق �ملزيد من �لتطور لهذه �ملعرفة وبلورتها، وتعترب 
تلك  �ملعرفة هي  فاإن جمتمعات  �ملعلومات  ثورة  �لأ�شا�س. ويف ظل  �لعالية هي  و�لتقنية  �ملعلوماتية 
�لتي ت�شتطيع �أن ت�شل �إىل تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، وخا�شة �إىل �شبكة �ملعلومات �لرقمية 
�لعاملية »�لإنرتنت«؛ حيث �إن تعدد �للغات �مل�شتخدمة عرب �شبكة �لإنرتنت ي�شكل �لركيزة �حليوية 

و�لإ�شرت�تيجية ل�شمان �حلق يف �حل�شول على �ملعلومات و�لتنوع �لثقايف. 
وقد ظهر مفهـوم جديد يف �لأفق نتيجة �لجتاه �مل�شتمر و�ملتدفق نحو �ل�شتخد�م �لآيل يف �إجناز 
�لأن�شطة �ملختلفة لالإن�شان، يب�شر مبجتمع قد يعي�س بال ورق مطبوع �أو خمطوط �أو بعبارة �أخرى ميهد 
لبزوغ مفهوم جديد للمجتمعات، وهو �ملجتمع �لال ورقي )Paperless Society( �أو �ملجتمع �لرقمي 
�ملعرفة  ن�شر  على  �أ�شا�ًشا  يقوم  �لذي  �ملجتمع  ذلك  هو  �ملعرفة  وجمتمع   .)Digitations Society(
و�إنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف جميع جمالت �لن�شاط �ملجتمعي )�لقت�شاد و�ملجتمع �ملدين و�ل�شيا�شة 
و�ملمار�شات  و�لتد�بري  و�ملو�رد  �لأن�شطة  جميع  �أي�شا  �ملعلومات  مبجتمع  ويق�شد  �خلا�شة(.  و�حلياة 
�لبحث على  �أن�شطة  �ملعلومات  �إنتاج  وي�شمل  و��شتثماًر�.  وتنظيًما  ون�شًر�  �إنتاًجا  باملعلومات  �ملرتبطة 
�ختالف مناهجها وتنوع جمالتها، بالإ�شافة �إىل �جلهود و�لتطوير و�لبتكار على �ختالف م�شتوياتها 
كما ي�شمل �أي�شاً �جلهود �لإبد�عية و�لتاأليف �ملوجه خلدمة �لأهد�ف �لتعليمية و�لتثقيفية و�لتطبيقية. 
�ملعلومات  على  �أ�شا�شية  ب�شوره  تطوره  يعتمد يف  �لذي  »�ملجتمع  باأنه  �ملعلومات  ُعرف جمتمع  كما 
»تلك  �لفكرية«،  »بالتقنية  �لبع�س  ي�شميه  ما  يعتمد على  �أنه  �أي  و�حلو��شيب«،  �لت�شال  و�شبكات 
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�لتي ت�شم �شلًعا وخدمات جديدة مع �لتز�يد �مل�شتمر يف �لقوة �لعاملة �ملعلوماتية« )�أي تعظيم �شاأن 
�لفكر و�لعقل �لإن�شاين باحلو��شيب و�لت�شال و�لذكاء �ل�شطناعي(.

بنية حتتية  �إن�شاء  �ملعلوماتية وذلك من خالل  �ملنفعة  �ملعلومات يف  �أبرز مالمح جمتمع  وتتمثل 
�لعربي  للمجتمع  ذ�تًيا  رمًز�  �أ�شبحت  و�لتي  �ملتاحة  �لآلية  �حلو��شب  �أ�شا�س  على  تقوم  معلوماتية 
و�لدويل. ولذلك على �ل�شناعة �لقائمة حالياً وهي �شناعة �ملعلومات خ�شو�شاً يف ظل ع�شر �لعوملة 
�لنظام  �لتحول يف  على  �أي�شا  ثم  �لأخري،  �لعقد  �ل�شناعي يف  �لبناء  على  هيمنت  �لتي  �ملعلوماتية 
للمو�طنني  �لذ�تية  �لإد�رة  على  �لأ�شا�س  يف  يقومان  �لذين  و�لدميقر�طية  �مل�شاركة  �إىل  �ل�شيا�شي 
كالتاأليف �حلر و�شبط �لنو�زع �لإن�شانية، وكذلك على �إفر�ز�ت جمتمع �ملعلومات و�لتي بد�أت يف 
�لظهور يف تكوين �لبناء �لجتماعي من جمتمعات متعددة �ملر�كز ومتكاملة بطريقة تلقائية، و�أخري� 
من خالل �لجتاه نحو �لإبد�ع �ملعريف �لقائم على �مل�شاركة �جلماهريية �لتي ت�شكل يف �لنهاية �لبناء 
�ملتكامل ملجتمع �ملعلومات �لكوين، وت�شعى �إىل تذويب �لفو�رق �جلغر�فية �لتي تعيق �أو توؤخر حركة 

�ملالحة �ملعلوماتية و�لقت�شادية.
لقد كان تبادل �ملعلومات عرب �شبكة �لإنرتنت يتم من خالل نقل �مللفات و�لوثائق يف منظومة 
�ت�شال يغلب عليها طابع �لتفاعل �ل�شتاتيكي �لب�شيط ومع تطور �ل�شبكة فنياً وتقنيا -ونتيجة لتفاقم 
ظاهرة �لغرت�ب و�لنكفاء على �لذ�ت- �زد�د �حتياج �لإن�شان �إىل �لتفاعل �لإيجابي �لذي ير�عي 
فيه كل طرف �حتياجات �لآخر بالرغم مما يف�شل بينهما من فو�رق زمنية وجغر�فية، ومن هنا �نت�شرت 
قو�نينها  ي�شع  ل  �لتي  �ملجتمعات  وهي  لالإنرتنت؛  �لرحب  �لف�شاء  يف  �لفرت��شية«  »�ملجتمعات 
�أو رقابة على حتركاتهم  �أنف�شهم، ول تدخل لأي �شلطة  �حلاكمة وقو�عدها �ملنظمة �إل �مل�شتخدمون 
�لفرت��شية فهم �لذين �ختارو� �لتحرر من قيود �ملكان و�لزمان و�لنوع و�للون و�لفو�رق �لطبقية، ومن 
هنا وفرت هذه �ملجتمعات لأع�شائها حرية �لتعبري عن �ل�شلوك و�ملمار�شات مع �ل�شماح لكل ع�شو 
بتخ�شي�س جمموعة من �ملعايري �لتي على �أ�شا�شها تقوم عملية �لتفاعل بينه وبني باقي �مل�شاركني، 
�لت�شال  منظومة  �لتفاعل يف  عملية  على  �لديناميكي  �لطابع  �شيطرة  �إىل  �مل�شتجد�ت  هذه  و�أدت 
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وطرح مفهوم �مل�شاركة �أخذ�ً وعطاًء مع �لكيان �ملعلوماتي، ومل ت�شبح منظومة �لت�شال مق�شورة فقط 
على نقل �ملعلومات وتبادل �لوثائق.

البيئة الرقمية
�إىل  ت�شري  و�لتي  �لرقمية،  �لبيئة  عليها  �أطلق  جديدة  بيئة  �لعاملي  للمجتمع  �جلديد  �لو�قع  �أفرز 
�لإفر�ط يف حجم �ملعلومات �ملتاحة. و�لتي ت�شلط �ل�شوء على هذ� �لنوع و�لكم �لهائل من �ملكتبات 
�جلديدة �لتي فر�شها �لتطور �لتقني باأبعاده ومعطياته و�أدو�ته �ملختلفة. لقد �أفرزت هذه �لبيئة �جلديدة 
�لبيئات  �أو�ئل  من  باعتبارها  �ملكتبات  �لنماذج  ومن هذه  �ملعلومات،  رقمنة  موؤ�ش�شات  �لعديد من 
 -1 �لتعريفات:  هذه  ومن  وتعريفات،  روؤى  عدة  هناك  فكانت  �ملعلومات؛  حت�شيب  فيها  يتم  �لتي 
�ملكتبة �ملهيربة �أو �ملهجنة Hybrid Library: وهي �ملكتبة �لتي حتتوي على م�شادر معلومات باأ�شكال 
خمتلفة منها �لتقليدية و�لإلكرتونية، و�ملكتبة �لإلكرتونية Electronic Library: وهي �ملكتبة �لتي 
�أو   )Floppy( �ملرنة  �لأقر��س  على  �ملختزنة  �لإلكرتونية  �ملعلومات  م�شادر  من  مقتنياتها  تتكّون 
�ملرت��شة )CD-Rom( �أو �ملتو�فرة من خالل �لبحث بالت�شال �ملبا�شر )Online( �أو عرب �ل�شبكات 
نقاط  �أو  مد�خل  توفر  �لتي  �ملكتبات  وهي    :Virtual Library �لفرت��شية  و�ملكتبة  كالإنرتنت. 
و�شول )Access( �إىل �ملعلومات �لرقمية وذلك با�شتخد�م �لعديد من �ل�شبكات، ومنها �شبكة 
�لإنرتنت �لعاملية، وهذ� �مل�شطلح قد يكون مر�دفاً للمكتبات �لرقمية وفقاً ملا تر�ه �ملوؤ�ش�شة �لوطنية 
للعلوم )National Science Foundation(، و�ملكتبة �لرقمية Digital Library: وهي �ملكتبة �لتي 
ت�شكل �مل�شادر �لإلكرتونية �لرقمية كل حمتوياتها، ول حتتاج �إىل مبنى، و�إمنا ملجموعة من �خلو�دم 

)Servers( و�شبكة تربطها بالنهايات �لطرفية لال�شتخد�م. 
لقد بدت هذه �ملكتبات �جلديدة �أكرث جاذبية وو�قعية ملختلف �شر�ئح �مل�شتفيدين، ولذلك فاإن 
مبانيها �شتتنوع بتنوع تبعيتها، و�أهد�فها، وجمهورها، و�شتكون مكتبة �مل�شتقبل هي �ملكتبة �لرقمية 
�إلكرتوين  ملوقع  و�إمنا  و�لد�ر�شون،  �لباحثون  �إليه  ياأتي  حم�شو�س  ملكان  بالفعل  حتتاج  ل  قد  �لتي 
هذه  مثل  �إن  بل  و�لأماكن،  �ملو�قع  من خمتلف  �مل�شتفيدون  ي�شتخدمها  تقنية  ومعد�ت  وجتهيز�ت 

�ملكتبات قد ل حتتاج لأن يكون م�شتخدمها �إن�شانًا، و�إمنا قد ي�شتخدمها نظام معلومات �آخر. 
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�أننا �عتدنا �أن تكون �ملكتبات هي �مل�شدر �لرئي�شي للمعلومات  وكما ي�شري بع�س �لباحثني �إىل 
بالن�شبة للم�شتفيدين �لعاديني، ولكن يف ظل ع�شر �لعوملة وما ن�شهده من ثورة يف جمال �لت�شالت 
�شيء يف جمتمعنا  منها  ي�شلم  �لتي مل  �لتطور�ت  من  �أفرزت جمموعة  فقد  و�لال�شلكية،  �ل�شلكية 
و�إلز�م  �لتملك  خا�شية  من  �ملكتبات  فل�شفة  تطورت  وقد  �ملكتبات،  جمال  يف  وخا�شة  �ملعا�شر، 
�مل�شتفيدين بالذهاب �إليها �إىل جعل �شيا�شة �ملكتبات �لو�شول �إىل �مل�شتفيد �أينما كان ويف �أي وقت، 
�مل�شادر  �أو  �لغنية  �مل�شادر  من  �لآن  تعترب  �لتي   World Wide Web �لويب  �شبكة  تقدمه  ما  وهذ� 
م�شادر  من  وغريها  و�لب�شرية  �ل�شمعية  و�ملو�د  �لكتب  من  حتويه  مبا   )Open Resource( �ملفتوحة 
�ملعلومات �ملختلفة �لتي مت حتويلها �إىل �ل�شكل �ملرقمن، و�أ�شبحت كلها متاحة على �شبكة �لويب من 

خالل �ملكتبات �لرقمية. 
بياناتها  �أو  �ل�شبكة  تلك  حمتويات  �أن  لو  �حلال  يكون  كيف  نت�شور  �أن  لنا  ميكن  هل  ولكن: 
�إليها و�لبحث فيها من قبل �حلو��شيب،  للتعامل معها و�لو�شول  قابلة  �أ�شبحت  �ملهمة على �لأقل 
ولي�س من قبل �مل�شتخدمني للحو��شيب فقط؟ وبتحقق ذلك ميكن لهذه �حلو��شيب �أن تقوم بعملية 
لتقدمها  �ل�شبكة،  �أو حمتويات  �ملعلومات  �لهائلة من  �لكميات  غربلة وت�شنيف وجتزئة وجتميع هذه 
للم�شتخدمني يف طريقة موؤر�شفة ومرتبة بطريقة ي�شعب على �لأفر�د �إجنازها، وهذ� بال�شبط ما ميكن �أن 
يقوم به �لويب �لدليل Semantic Web. فالويب �لدليل ل �شك �أحدث ثورة يف عامل ��شتخد�م 

�ملت�شفحات  Internet Browsers يف �لبحث على �شبكة �لإنرتنت.
و�إذ� كانت م�شادر �ملعلومات �لورقية �شتظل تتعاي�س مع م�شادر �ملعلومات �لإلكرتونية �إل �أن �لأخرية 
�شتكون هي �ملتفوقة و�ملهيمنة يف �مل�شتقبل يف ظل �لزحف �لإلكرتوين �ملتنامي و�ل�شبكات �ملتطورة، 
وذلك لأنها توفر للباحث كماً �شخماً من �لبيانات و�ملعلومات �شو�ء من خالل �لأقر��س �ملرت��شة، 
�أو من خالل �ت�شالها مبجموعات �ملكتبات ومر�كز �ملعلومات و�ملو�قع �لأخرى. وتكون �ل�شيطرة على 
�أوعية �ملعلومات �لإلكرتونية �شهلة و�أكرث دقة وفاعلية من حيث تنظيم �لبيانات و�ملعلومات وتخزينها 
وحفظها وحتديثها مما �شينعك�س على ��شرتجاع �لباحث لهذه �لبيانات و�ملعلومات. وي�شتفيد �لباحث 
من �إمكانات �ملكتبة �لإلكرتونية عند ��شتخد�مه لربجميات معاجلة �لن�شو�س، ولربجميات �لرتجمة 
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�ملرت�بط،  �لن�س  نظام  �إمكانات  من  �لإفادة  عن  ف�شاًل  �لإح�شائية،  و�لرب�مج  تو�فرها،  عند  �لآلية 
و�لو�شائط �ملتعددة Multimedia. و�لتمكن من ��شتخد�م �لربيد �لإلكرتوين و�لت�شال بالزمالء يف 
 )Discussion groups( ملهنة و�لباحثني �لآخرين، وتبادل �لر�شائل و�لأفكار مع جمموعات �حلو�ر�
وتوزيع �ل�شتبيانات و��شرتجاعها، حيث تتيح هذه �ملكتبات للباحث فر�شة كبرية لن�شر نتائج بحثه 

فور �لنتهاء منها يف زمن �شاقت فيه �مل�شاحات �ملخ�ش�شة للبحوث على �أور�ق �لدوريات. 
ولقد �أ�شبحت �لقوى �لعاملة يف قطاع �ملعلومات يف بع�س �لدول �ملتقدمة تنمو ب�شكل �شريع. 
فعلى �شبيل �ملثال كان هناك 17% ممن يعملون يف �ملهن �ملعلوماتية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية عام 
1950، �أما �لآن فقد �رتفعت ن�شبتهم �إىل �أكرث من 60% )مربجمون، �أ�شاتذة، حمررون، حما�شبون، 
�أمناء مكتبات(، ومنذ منت�شف �ل�شبعينيات كانت معظم �لقوى �لعاملة مرتبطة مبعاجلة  م�شرفيون، 
�ملعلومات وجتهيزها، وعدد �لذين يعملون يف تطويع �ملعلومات �أكرث من �لعدد �لذي يعمل يف �لتعدين 
و�لزر�عة و�ل�شناعة و�خلدمات �ل�شخ�شية جمتمعة، كما يذهب �إىل ذلك كبري �لقت�شاديني يف �لوكالة 
�لأمريكية حلماية �لبيئة روبرت هامرين، يف حني ي�شري �لعامل �شرت��شمان �إىل �أن �أكرث من 63% من 
و�أن  �ملعلومات،  لعمل  مر�شخة  �لأمريكي عام 1982 كانت  �لقت�شاد  �لفعلية كلها يف  �لعمل  �أيام 
بن�شبة  �أكرب  �ملعلومات  �لعاملني يف حقل  �ملقدمة من قبل  �لأ�شبوعية  �لعمل  �شاعات  متو�شط عدد 
�إىل 70% من  �ملعلوماتية ت�شل  �لعمل يف  و�أن عدد �شاعات  �ملهن �لأخرى،  10 - 20% من فئات 
عدد �ل�شاعات �لكلية �مل�شجلة، و�أن هناك على �لأقل 67% من تكاليف �لعمل ت�شتهلك يف �إنتاج 

�ملعلومات.
�ملجتمع،  �أبناء  ون�شرها بني  تطبيقاتها  �ملعلومات وكرثة  ��شتثمار  ا على  مثاًل جوهريًّ �ليابان  وتعد 
�لر�ئدة  �لدول  من  �ليابان  وتعد  �ملعلومات«  بـ«جمتمع  �ملعروف  معلوماتها  نظام  �إقامة  خالل  من 
بالن�شبة لقت�شاديات �ملعلومات لأن قوة �لعمل �ملعلوماتية قد منت مبعدل �شريع خالل �ل�شبعينيات 
و�لثمانينيات ولي�شت ثورة �لروبوت، و�لأمتتة، ومناف�شة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، و�لدول �لأوروبية 
يف �شناعات معلوماتية كاأ�شباه �ملو�شالت و�حلو��شيب و�لت�شالت و�لتي هي �إحدى عالمات هذ� 
�لع�شر �ملعلوماتي �جلديد. وقد منا �إجمايل �لناجت �لقومي )GNP( مبتو�شط معدل �شنوي 10.3% بني 
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يف  �إجمايل  �أكرب  ثاين  �لياباين  �لقومي  �لناجت  �إجمايل  كان  عام 1979  ويف  عامي 1926، 1977، 
�لعامل، �أي بعد �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. وقد كانت �خلدمات ت�شكل يف مطلع �لثمانينيات يف 
�ليابان 33% من �لقت�شاد، ويقدر لها �أن ترتفع يف مطلع �لقرن �ملقبل �إىل 50% كما يتوقع �أن يكون 
كل و�حد من �ثنني من �ملوظفني عاماًل يف �خلدمات. ومثل هذ� �لهتمام بنظم �ملعلومات وتقنيات 
�ملتمثل مباليني  �لعلمي  وثر�ئه  ومهنياً  تقنياً  �لنظام  رقي ذلك  �إىل مدى  ي�شري  �ليابان  �ملعلومات يف 
م�شادر �ملعلومات �لتي تخزن فيه كل عام، و��شتثمار ذلك خلدمة �ملجتمع وحركة �لبحث �لعلمي 

ودعم �ملوؤ�ش�شات �لوطنية و�شناعاتها.
ب�شبكة  يتعلق  ما  منها  وبخا�شة  �ملعلومات  لتكنولوجيا  �ملت�شارع  �لنمو  فاإن  �آخر  م�شتوى  وعلى 
�ملعلومات  و�شطاء  مهن  يف  جذرية  حتولت  �إىل  �أدى  �لقادم(  �جليل  و�إنرتنت   2 )�إنرتنت  �لإنرتنت 
�ملعرفة  مالحظو  �ملثال:  �شبيل  على  ونذكر  �ملعلومات.  وظائف  جتدد  �أو  تغيري  و�إىل  �ملعارف،  ناقلي 
وم�شت�شارو   Ultimate Search Engines �لنهائية  �لبحث  وحمركات   ،Knowledge Navigators

�ملعلومات Information Consultants و�أدو�ت �لنتقال �إىل جمتمع �ملعلومات و�ملعرفة.
ولقد غريت خ�شو�شية جمتمع �ملعلومات �لرقمي من �ملفهوم �لتقليدي لالأمية، فلم تعد �لأمية هي 
فقط عدم �لقدرة على �لقر�ءة �أو �لكتابة؛ حيث ن�شاأت »�أميات« عديدة �أفرزتها �لع�شور �لتكنولوجية 
�حلا�شوبية  فالأمية  �ملعريف؛  بالكيان  حتيط  �لتي  �ملعلوماتية  �لطفرة  ظل  ويف  �لآيل،  �حلا�شب  وتقانة 
 ،)Information illiteracy( �ملعلوماتية  �لأمية  عباءة  حتت  من  تخرج  قد   Computer Illiteracy

و�لتي تعني عدم قدرة �لفرد على ��شتخد�م �ملعلومات وم�شادرها خ�شو�شاً يف ظل �لتعقيد �ملتز�يد 
نوفمرب  بتون�س يف  عقدت  �لتي  �ملعلومات  قمة  ولعل  �لعاملي.  �لفكري  �لإنتاج  ملخرجات  و�ملرت�كم 
2005 قد عك�شت ب�شكل �أو باآخر مدى تف�شي �لعوملة �ملعلوماتية �لتي تهتم يف �ملقام �لأول بت�شويق 

�ملعلومة.
بعد  ما  �ملجتمع  ي�شهد  �إذ  �ملعلومات،  ع�شر  يف  �ملجتمع  تركيبة  تغيري  يت�شح  ذلك  خالل  ومن 
�ل�شناعي يف �لدول �لغربية �ملتقدمة و�لباحثون �أن ذلك �شيوؤدي �إىل تغيري يف �لرتكيب �لجتماعي 
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و�مل�شتويات  �ملعلومات،  يف  �لفقر  و�أ�شحاب  �ملعلومات،  يف  �لغنى  �أ�شحاب  هناك  في�شبح  نف�شه 
�لجتماعية �لدنيا هي �لتي ل متلك �ملهار�ت �ل�شرورية للتعامل مع �لتكنولوجيا �جلديدة.

ا ويوؤكد �ملحللون  � �نفجاريًّ ويف هذ� �لإطار �شهدت �لتجارة �لإلكرتونية يف �ل�شنو�ت �لأخرية منوًّ
على  �لقت�شادي  للتطور  �لأ�شا�شي  و�ملحور  �ل�شناعي،  �لتطور  مفتاح  �أ�شبحت  �أنها  �لقت�شاديون 
�لرتفاع  هذ�  �شبب  ويعود   ، مت�شاعدة  بوترية  �أ�شو�قها  و�شعت  لأنها  و�لوطني،  �لدويل  �مل�شتويني 
�لتجارة �لإلكرتونية،  �ملوؤ�ش�شات ت�شارك يف  �للولبي: مزيد من  �لتفاعل  تاأثري  �إىل  �ملذهل و�مل�شتمر، 
يف  �لكامنة  �لقوة  نهو�س  من  مزيد  ينتج  وبذلك  بامل�شاركة،  ترغب  �لأخرى  �ملوؤ�ش�شات  من  ومزيد 
�أ�شو�ق مفتوحة ديناميكية  �لقوة �لكامنة غري �ملحدودة هو يف خلق  �لتجارة �لإلكرتونية، و�شر هذه 
�ل�شفقات  لتبادل  و�مل�شرتين  �لبائعني  من  �شخمة  �أعد�د  �أمام  و��شعة  فر�شا  تتيح  �للغات،  متعددة 
بحرية ومن دون �أية قيود، وتتميز هذه �ل�شفقات كما هو معروف بال�شرعة �لفائقة يف �إبر�مها وتنفيذها 
وبانخفا�س كلفة �لإجناز. وترت�وح �لتقدير�ت �لر�شمية حول حجم �لتجارة �لإلكرتونية بحو�يل 1.2 
– 1.5 تريليون دولر يف حني توؤكد �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة )مثل مدير مبيعات ORACLE( �أن �حلجم 
�حلقيقي يفوق هذ� �لرقم بكثري و�أنه قد جتاوز 2.7 تريليون دولر عام 1998 وقد ي�شل �إىل 3.5 تريليون 

دولر خالل عام 2001، وهذه �لأرقام تزد�د عاًما بعد عام.  
وت�شري �لتقدير�ت �إىل �أن ��شتفادة �ملناطق �لريفية جتري ببطء. ويف ذلك عدم عد�لة يف �لتوزيع 
باملقارنة باملناطق ذ�ت �لهتمام �لبوؤري �لتي ترتكز فيها عنا�شر �خلدمة، �شحيح �أن �لت�شالت بعيدة 
�ملدى Telecommunications قد وفرت �لكثري من �خلدمات ملثل هذه �ملناطق �لنائية �إل �أن ملثل 
هذه �لأبعاد �لكثري من �لنتقاد�ت. وعلى جانب �آخر، هناك تنميط �ملعلومات، فاملعلومات على �خلط 
ب�شكل  وتوجه  �شلفاً  معدة  تكون  قد  �لنمطية  هذه  منطية،  ي�شودها  �خلط  هذ�  طبيعة  كان  �أيا  �ملبا�شر 
 )WWW( �لعنكبوتية  �ل�شبكة  مو�قع  على  )�لإجنليزية(  �للغة  فعوملة  فعليا،  كذلك  هي  �أو  متعمد 
�لتي متثل ن�شيب �لأ�شد حو�يل 69% يف عمليات �لبث �ملعلوماتي �ملتدفق، وهنا  �أمر متعمد وهي 
بالتحديد ل تبتعد �لأهد�ف �ل�شيا�شية عن �لتد�خل يف هذ� �ملجال لأن توجيه �ملعلومة لي�س �أقل 
من توجيه �ل�شاروخ ففي �لنهاية �إمنا يوجه �ل�شاروخ باملعلومة. كما �أن �أغنياء �ملعلومات رمبا يكونون 
دوًل �أو موؤ�ش�شات ورمبا يكونون �أفر�د�ً �أي�شاً، لأن �لفرد هنا ي�شتطيع من حمطة ت�شغيل و�حدة �أن يقوم 
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مبئات �لوظائف يف جمالت جتميع وجتهيز �لبيانات وبث ون�شر �ملعلومات، م�شتعيًنا يف ذلك مبر��شد 
�ملعلومات وو�شائل �لت�شال �لوطنية و�لدولية جميًعا.

 �إن هذه �لبيئة �لرقمية �لعاملية خلقت م�شكالت جديدة فيما يتعلق باملعلومات، ومل تنتج �مل�شكلة 
ب�شبب كمية �ملعلومات �لز�ئدة عن �حلد �لتي تتدفق يف �لبيئة �لعاملية للمعلومات، و�إمنا لكون ن�شبة 
�أنه يف  �أو�شح جون بر�ون )مدير �شابق لأحد �ملر�كز(،  كبرية من هذه �ملعلومات بال م�شمون. وقد 
�ملا�شي كانت �ل�شحف �ليومية و�شفحات �لكتب و�لإذ�عات هي م�شدر �ملعلومات �لرئي�شي وكانت 
�ملعلومات موثوق فيها، �أما �لآن فالثقة يف �ملعلومات قلت مع خلوها من �مل�شمون. وي�شيف بر�ون �أن 
�ل�شورة �حلالية مل�شادر �ملعلومات تبني ذهناً م�شو�شا، فلي�شت كل �شور �لتكنولوجيا توؤدي �إىل �لتطور. 
لقد بات �لهتمام باحل�شول على �ملعلومة ب�شورة �شريعة و�شهلة �أمر� جعلنا ن�شيق �أفقنا، بحيث �أ�شبح 
كل ما نهتم به هو �إر�شال و��شتقبال �ملعلومة فقط، و�إن �لرتكيز �لآن يف تكنولوجيا �ملعلومات ين�شب 
على فعالية �ملعلومات و�شرعتها ولي�س على �أهميتها، وهناك �لكثري من �لأدو�ت �لفعالة مثل �لهو�تف 
لأنه  �ملتلقي  قلق  تثري  �ل�شحف  من  �لإلكرتونية  و�لن�شخ  �لإنرتنت  على  �لبحث  وماكينات  �جلو�لة 

يح�شل على معلومة ل يثق يف �أمنها و�شالمتها. 

املجتمع العربي وجمتمع املعرفة
�أ�شارت تقارير �لأمم �ملتحدة ومعظم تقارير �لتنمية �لب�شرية �لأخرية �إىل �ت�شاع �لفجوة �ملعلوماتية 
بني �لبلد�ن �لعربية و�لبلد�ن �ملتقدمة، و�أو�شحت �أن هناك ن�شبة 1.2 % من �ملو�طنني �لعرب ميتلكون 
حا�شبا، ون�شف هذ� �لعدد ي�شتخدم خدمة �لإنرتنت، و�أ�شارت �لتقارير �إىل �أن معظم �لدول �لعربية 
عد� �لإمار�ت و�لكويت تت�شاوى جميعها يف درجة  �فتقارها لتقنية �ملعلومات و�لت�شالت. و�أظهرت 
�مل�شوحات �لعاملية ملحتوى �لإنرتنت �أن �للغة �لعربية ل تتجاوز 1% من كافة �ملحتوى يف حني متثل 
�للغة �لإجنليزية 68.8 % من �لإجمايل وهذه �لن�شبة �ل�شئيلة للوطن �لعربي ولالأمة �لإ�شالمية تكاد 

تكون م�شتقرة.
��شرت�تيجية  و�شع  �إىل  يحتاج  �لعربي  �لعامل  فاإن  �ملعلومات  مفهوم جمتمع  حتقيق  ميكن  وحتى 
بحث علمي قوية تاأخذ بالنظرية و�لتطبيق على خطني متو�زيني، وحتى ل يكون عن�شًر� م�شتهلًكا 
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فقط فالبد �أن يكون �لعامل �لعربي عن�شر�ً منتجاً للمعلومات ب�شكلها �لتقليدي وغري �لتقليدي فمن 
�شخرية �حلديث �أن نتحاور �أو نفاخر بوجود تطور معريف �أو معلوماتي يف �حلز�م �ملعريف �لعربي بينما 
�إ�شر�ئيل تنفق على �لبحث �لعلمي ثالثة �أ�شعاف دول �لوطن �لعربي جمتمعًة، كما �أن تركيا وطبًقا 
�لعامل  دول  يفوق  �لفكري(  �لإنتاج   ( ا  معرفيًّ ا  كمًّ تنتج   )2004( �لعربية  �لإن�شانية  �لتنمية  لتقرير 

�لعربي باأكمله.
وحتى �لآن مل ت�شتخدم �لتقنية �ملعلوماتية ب�شكٍل كاف يف �لوطن �لعربي، ومل يتم تقدير دور 
�ملعلومات يف عملية �لتنمية قدرها �ل�شحيح، ومن ثم هناك م�شاحة �شا�شعة بني �لعرب وجمتمعات 
�ملعرفة، وما ز�لت هناك عو�مل متعددة توؤثر تاأثري�ً مبا�شر�ً يف منو �لأمية �ملعلوماتية يف �لوطن �لعربي، 
ومن هذه �لعو�مل: �لفجوة �لقت�شادية بني �لدول �لعربية، فهناك دول غنية ت�شتطيع �قتناء �أحدث 
نظم تقنية �ملعلومات وهناك دول فقرية تنظر �إىل تقنية �ملعلومات كرفاهية علمية غري مطلوبة قبل توفري 
�لغذ�ء و�مل�شكن ل�شعبها. ومن هذه �لعو�مل �لختالف �ل�شديد يف �لكثافة �ل�شكانية للدول �لعربية؛ 
فهناك دول مكتظة بال�شكان، وت�شتطيع �أن ت�شدر فائ�شاً من �لقوى �لعاملة �ملدربة و�ملوؤهلة يف جمال 
تقنية �ملعلومات، يف حني �أن هناك دوًل حمدودة �ل�شكان ل تتوفر لديها �لأطر �لفنية �لقادرة على 

تغطية و�شمول هذ� �ملجال، قبل جمالت �لعلوم و�لتقنية �لأكرث �إحلاًحا و�أهمية بالن�شبة للدولة. 
عام  ب�شكل  و�ملعرفة  و�لتقنية  �لعلوم  م�شتويات  يف  �لكبري  �لختالف  �أي�شا  �لعو�مل  هذه  ومن 
ز�لت يف  ما  دوًل  هناك  �أن  �ملجالت يف حني  هذه  متقدمة يف  مر�حل  فهناك  �لعربية،  �لدول  بني 
�ملفاهيم  ز�لت هذه  ما  �ملعلوماتية، حيث  بالتقنية  �ملت�شلة  و�ملعاين  �ملفاهيم  �لطريق، و�ختالف  �أول 
�إىل  هيئة  من  �أحياناً  بل  �أخرى،  دولة  مغاير من  معنى  منها  ولكل  �لعربية،  �لدول  بني  غري موحدة 
�أخرى د�خل �لدولة �لو�حدة، و�شعف دور �ملنظمات �لعربية �ملتخ�ش�شة يف جمال تقنية �ملعلومات، 
حو��شيب  لإعد�د  عربية  موؤ�ش�شة  خلق  مثل  �لعربية،  �ل�شاحة  على  بعد  يتو�جد  مل  بع�شها  �إن  بل 
عربية ت�شتخدم )�شيفرة( عربية ولغات برجمة عربية و�إعد�د حزم بر�مج وقو�عد بيانات عربية.. �لخ. 
و�شعف دور �أغلب مر�كز �ملعلومات �لوطنية �ملتوفرة بالدول �لعربية، فغالباً ل تتوفر خطط وطنية لهذه 
�أو لأ�شباب خارجة عن  �أو تتوقف عن تنفيذها لأ�شباب د�خلية  �ملر�كز، و�إذ� توفرت قد حتيد عنها 
�إر�دتها )مثل تقلي�س ميز�نيتها �أو نقل تبعيتها �لإد�رية .. �إلخ(، ونق�س �أدو�ت �أ�شا�شية وعو�مل موؤثرة 
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�ملعلومات  وخطط  �ملعلومات،  م�شادر  م�شوحات  كنق�س  �ملعلوماتية،  و�لتقنية  �ملعلومات  �شناعة  يف 
لبناء  �لالزمة  �لعاملة  �لأيدي  توفر  وعدم  �لهيئات،  بني  �ملعلومات  خدمات  يف  �لتن�شيق  و�أ�شاليب 
ومنظمة  �شاملة  وجود خطط  وعدم  �لكفاء�ت،  بع�س  وهجرة  �لعربي،  �لوطن  �ملعلوماتية يف  �لتقنية 

للتدريب ق�شرية �لأجل وطويلة �لأجل يف جمال �لتقنية �ملعلوماتية.
وعلى �لرغم مما �شبق، فاإنه توجد بع�س �لعو�مل �ملب�شرة و�لتي تتمثل ب�شكل �أ�شا�شي يف �لنمو 
�ملتز�يد يف عمليات �ل�شتثمار و�لأن�شطة و�لأعمال �لتجارية، �لتي تدعو �إىل �شرورة توفر نظم �ملعلومات 
�حلديثة و�لتقنية �لإعالمية لتو�كب �حلركة �لعاملية، خا�شة بعد �رتباط هذه �لأن�شطة بالأ�شو�ق �لعاملية 
�لتي ��شتخدمت تقنية �ملعلومات منذ فرت�ت طويلة و�أ�شبح لها در�ية وخربة بهذه  �ملجالت وبتاأثري�تها 

على تنمية �ل�شتثمار�ت و�لأن�شطة �لتجارية.
و�إذ� كان للعامل �لعربي �أن يلحق بالركب �لعاملي يف جمال جمتمع �ملعرفة و�لبيئة �لرقمية، فاإن 
ملتطلبات  �لعربي  �ملجتمع  تهيئة  ب�شرورة:  �لإح�شا�س  و�قع  من  م�شتقبلية  ��شرت�تيجية  �شياغة  عليه 
جمتمع �ملعلومات باعتبارها ق�شية ثقافية ذ�ت �أولية �أوىل، باعتبار �أن �لع�شر �حلايل و�لآتي هو ع�شر 
�ملعلومات، وحث �ملوؤ�ش�شات �لثقافية �لوطنية ومنظماتها على دعم موؤ�ش�شات �لتعليم �لر�شمي ب�شرعة 
تقنية  �ملتخ�ش�شة يف  �لهياكل  باإعد�د  �لفوري  �لبدء  مع  �لإلكرتونية،  �لثورة  متطلبات  مع  �لتجاوب 
�لإنتاج  �إن  �ملعلوماتي، حيث  �لتقني  للم�شتقبل  وتاأهيل متخ�ش�شني  �لعربية  �لبلد�ن  �ملعلومات يف 
�ملعريف يف �لعامل يت�شخم ب�شكل يفوق �شرعة �ملتو�ليات �لهند�شية، ويف نف�س �لوقت �شرورة مو�جهة 
�ملوؤ�ش�شات  �ملغلقة وعدم وجود  للحدود  نتيجة  �أمام حتقيق تكامل معلوماتي عربي  �ملزمنة  �مل�شاكل 
�ملعلومات  لتقنية  �أكرب  �هتمام  و�إعطاء  �لثورة �لإلكرتونية،  تفر�شها ديناميكية  �لتي  بال�شرعة  �لعربية 
�جلانب  على  و�لرتكيز  �لتنمية  لعمليات  �لتخطيط  عند  �لتنمية  خلطط  �لتعليم  خطط  ومو�كبة 
�لذ�تي  �لتعليم  ذلك  ي�شمل  �أن  يجب  بل  �لر�شمي،  بالتعليم  �لكتفاء  وعدم  و�لرتبوي  �لتعليمي 
و�لتعليم �مل�شتمر، مع �شرورة تفعيل دور �حلا�شب �لآيل يف نظم �لتعليم �لر�شمي وتعظيم �ل�شتفادة 
من �لتقنيات �حلا�شوبية يف نظم �لربجمة، مع مر�عاة جتارب �لدول �لتي �شبقتنا يف هذ� �خل�شو�س، 
وت�شجيع �إنتاج بر�مج تعليمية للحا�شب باللغة �لعربية وجذب �أكرب قدر من �لقدر�ت و�ملو�هب �لعربية 
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لإمتام ذلك، وربط �إدخال �حلا�شب يف نظم �لتعليم �لر�شمي مبعاجلة م�شكالت �أخرى به مثل �لهتمام 
بالرت�ث، وم�شكالت تدري�س �للغة �لعربية لل�شغار ونظم �لتعليم عن بعد، و�لعمل على تغيري �لفل�شفة 
�مل�شكالت  قدر�ت حل  تنمية  ي�شجع علي  �أ�شلوب  �إىل  �ل�شرف  �لتلقيني  �لأ�شلوب  �لتعليمية من 
و�مللفات �لبتكارية و�لفنية وربط �لعلمية �لتعليمية بفن �لبحث عن �ملعلومة وتعظيم �ل�شتفادة منها، 
ويف نف�س �لوقت توفري �لإطار �لالزم لتعميق �لتفكري حول �ملفاهيم �حلديثة لإد�رة �ملعلومات مثل: 
موؤ�شر�ت �لأد�ء، �جلودة �ل�شاملة، منوذج �لمتياز، و�لفهم �لعلمي للم�شتجد�ت يف جمال �إد�رة �ملعرفة 
و�نعكا�شاتها على خدمات �ملكتبات ومر�كز �ملعلومات، و�لتعرف على �لتجارب �لعربية و�لأجنبية 
يف هذ� �ملجال، مع در��شة و�قع مر�فق �ملعلومات �لعربية وتبادل �لآر�ء حول �شبل مو�كبة �لتطور�ت 
�ملعلومات  خدمات  جودة  �شبط  على  و�لعمل  �ل�شاملة،  و�جلودة  �ملعرفة  �إد�رة  م�شائل  يف  �حلا�شلة 
يف �لع�شر �لإلكرتوين كالهتمام باجلودة �ل�شاملة يف �إد�رة موؤ�ش�شات �ملعلومات يف �لوطن �لعربي، 
و�لتعاون من �أجل �إعادة تعريف وظائف �ملتخ�ش�شني يف �ملعلومات وموؤهالتهم. وتبني مفهوم �لقيادة 
يف �إد�رة مر�فق �ملعلومات وتاأهيل �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات يف ظل �ملناف�شة، وو�شع ت�شريعات حازمة لإلز�م 
دور �لن�شر و�جلامعات ومر�كز �لأبحاث برقمنة كل ما �شبق ون�شرته على �لأقل خالل �لع�شر �شنو�ت 

�ل�شابقة، وحتديد �جلهة �لتي ميكن �أن تكون م�شوؤولة عن م�شروع �لرقمنة ومر�قبتها.
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مقــدمة)8(
 

يقوم املجتمع املدين الوطني والدويل بدور كبري يف حركة وتطور املجتمع العاملي املعا�صر، وهناك 
عالقة وثيقة بني عمل املجتمع املدين واأدائه لدوره وبني حرية تداول املعلومات، فال �صك يف اأن ن�صاأة 
وتطور قوة املجتمع املدين ارتبطا اإىل حد كبري ببزوغ جمتمع املعلومات العاملي، كما اأن طبيعة ت�صكيل 
بالتن�صيق  تقوم  هائلة  �صبكات  عرب  الرتابطية  العالقات  فل�صفة  على  تقوم  ذاتها  يف  املدين  املجتمع 
وتبادل املعلومات فيما بينها. وميثل حجب وعرقلة تدفق املعلومات اأكرب تهديد وعائق اأمام املجتمع 
وعمادا  املدين  املجتمع  ملنظمات  اأ�صا�صيا  وهدفا  غاية  املعلومات  تداول  حرية  ومتثل  ودوره،  املدين 
رئي�صيا يف اأدائها لدورها، ولذلك فاإن حرية تداول املعلومات واإتاحتها والو�صول اإليها تعد اأهم مطالب 

منظمات املجتمع املدين يف كل بلدان العامل.
وتعد العالقة بني حرية تداول املعلومات واملجتمع املدين يف غاية الأهمية نظرا لأهمية املعلومات 
يف التاأثري يف �صنع القرار، لي�س فقط  داخل املجتمع املدين بل اأي�صا يف عمل اأي منظمة اأو جمتمع اأو 

املوؤمتر حتت عنوان"حرية تداول املعلومات واملجتمع  اأثناء  املناق�صات  التي وردت يف  )8( يعتمد هذا الف�صل على الأفكار 
املدين" وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�صة حول هذا املحور وب�صفة اأ�صا�صية الأوراق املقدمة من كل من 
اأحمد �صالح بعنوان " اإتاحة املعلومات ودورها يف تفعيل م�صاركة املجتمع املدين"، وحممد اإ�صماعيل حممد يحيى بعنوان 
"دور املعلومات يف تفعيل م�صاركة منظمات املجتمع املدين )بالتطبيق على: اجلمعيات الأهلية واملجال�س ال�صعبية املحلية("، 

وورقة حممد عبد الغني رم�صان وحممد رم�صان ب�صندي بعنوان "كيفية متكني املجتمع املدين من خالل اإتاحة املعلومات".
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دولة، ونظرا لتلك الأهمية للمعلومات للمجتمع املدين، فاإن له م�صلحة رئي�صية يف اأن تكون القواعد 
التي حتكم اإتاحة املعلومات والتاأكد من �صالمتها وا�صحة و�صفافة؛ بحيث يكون يف و�صع املنظمات 
اأو اأفراد املجتمع العاديني التاأكد من �صحتها، ويتحول املجتمع اإىل جمتمع معرفة، وذلك لن يتم اإل 

بت�صافر العديد من اجلهات والهيئات -ومن �صمنها املجتمع املدين- يف حتقيق ذلك الهدف.
كما تنبع اأهمية املجتمع املدين فيما يتعلق باملعلومات، فيما متثله ال�صراكة يف املجال املعلوماتي 
من قبل املنظمات-خا�صة القطاعني العام واخلا�س- من اأهمية بالغة للتن�صيق ون�صر الوعي املعلوماتي 
بني اأفراد املجتمع، فاملنظمات ميكن اأن تلعب دور الو�صيط يف اإبرام ال�صفقات املعلوماتية الكربى مع 
ال�صركات العاملية يف جمال تكنولوجيا املعلومات، من خالل توفري ون�صر املعلومات الالزمة جلميع 
الأطراف، والعمل على فتح قنوات الت�صال التي تعود بالفائدة على القت�صاد القومي، نظراً ملا تتميز 
به منظمات املجتمع املدين من حرية يف احلركة والت�صال جتعلها قادرة على خماطبة كافة الأطراف، 
وي�صاعدها يف ذلك حيادها. وبالإ�صافة اإىل ذلك، ميكن ملنظمات املجتمع املدين العربية اأن ت�صاعد يف 
اجلهود املبذولة للتخل�س من عامل اللغة الأجنبية على الإنرتنت وتعريب الواقع، مما يت�صنى للعاملني 

يف منظمات املجتمع املدين وغريهم ت�صفح الإنرتنت بطريقة اأكرث ي�صًرا.
وكغريها من القطاعات، فاإن منظمات املجتمع املدين تتاأثر مبدى توفر واإتاحة املعلومات. فاإذا كان 
هناك الكثري من املعلومات املتوفرة والدقيقة فاإن تلك املنظمات �صتزداد كفاءتها لأنها يف الأ�صا�س 
تهدف لتنمية املجتمع، وت�صتطيع عن طريق تلك املعلومات الرتكيز على القطاعات واملناطق داخل 
الدولة التي حتتاج للتنمية، اأما اإذا كانت املعلومات غري متوفرة �صينعك�س ذلك بالطبع عليها وعلى 

املجتمع ككل بال�صلب.
ويوجد مو�صوع مرتبط ارتباطا وثيقا بدور املجتمع املدين يف تدقيق املعلومات واإتاحتها، ويتعلق 
مبدى دقة و�صفافية املعلومات، وهو اأمر يف غاية الأهمية واخلطورة ويعد جمال مفتوحا مل�صاركة قوى 
املجتمع املدين التي يقع على عاتقها م�صئولية ك�صف احلقائق. لأنه حتى اإذا توفرت املعلومات ب�صكل 
كبري ولكن غري دقيق فاإنه �صيوؤدي اإىل نتائج يف غاية ال�صوء على جميع القطاعات على حد �صواء، 
لأن اأهداف التنمية لن تكون �صحيحة، و�صيحدث خلل وا�صطراب كبريان يف عمل املجتمع باأ�صره 
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واأبرز الأمثلة على ذلك املعلومات والبيانات الكاذبة واخلاطئة التي كان ي�صدرها الحتاد ال�صوفيتي 
عن حجم منو اقت�صاده و�صناعته وعن م�صتوى الرفاهة بداخله، حيث اأ�صهمت تلك املعلومات اخلاطئة 
ب�صكل كبري يف انهيار الحتاد ال�صوفيتي. ف�صالمة ودقة املعلومات وعدم تعري�صها للتدلي�س اأمر ل يقل 
اأهمية عن اإتاحة املعلومات وهو جمال مفتوح مل�صاهمات منظمات املجتمع املدين، وعلى نحو يزيد 
من دقة وقدرات جميع املوؤ�ص�صات داخل الدولة على التوا�صل والعمل امل�صرتك من اأجل جمتمع 

اأف�صل.
ولقد مار�صت العديد من منظمات املجتمع املدين �صغوطاً وجهودا من اأجل اإتاحة املعلومات، 
من خالل اإن�صاء �صبكات فيما بينها، بالإ�صافة لإن�صاء قواعد بيانات عن منظمات املجتمع املدين، 
 –  2003 – دي�صمرب  املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  اإىل  املُقدم  املدين  املجتمع  اإعالن  وخالل 
حيث متَّ ر�صم واإقرار ال�صورة العامة للمجتمع املدين املن�صود حتقيقه خالل الألفية الثالثة. وتك�صفت 
مالمح تلك ال�صورة عن جمتمع معلومات وات�صالت جامعة ومن�صفة قوامها الب�صر، يتاح فيها لكل 
فرد حرية اإن�صاء املعلومات واملعرفة والنفاذ اإليها وال�صتفادة منها وتقا�صمها، ون�صرها لتمكني الأفراد 
واملجتمعات وال�صعوب من حت�صني نوعية احلياة وحتقيق اإمكاناتهم الكاملة. وبر�صم املجتمع املن�صود 
اإتاحة املعلومات اأ�صبحت عملية اجتماعية وحاجة  وغاياته واأهدافه و�صبله، اأ�صبح من البديهي اأن 

اإن�صانية اأ�صا�صية، واأ�صا�س لكل اأ�صكال التنظيم الجتماعي.
تاأ�صي�س جماعات  اإىل  وم�صرتك  مفتوح  ومعلوماتي  معريف  نطاق  العامل حتت  توحد  اأف�صى  وقد 
لل�صغط العاملي؛ حيث تقوم هذه اجلماعات على ر�صم مالمح املدنية املن�صودة واأجواء الدميقراطية 
ال�صغط  جماعات  وتتمثل  واملحاكاة.  للتقليد  عاملية  وتو�صيات  مناذج  خالل  من  الر�صيد،  واحلكم 
العاملي اجلديدة يف تلك املنظومة املتكاملة ِمن املنظمات الدولية، ومل يقت�صر دور املجتمع الدويل 
على تلك املنظمات العاملة يف جمال حقوق الإن�صان فقط، بل امتد لي�صمل �صبكة ِمن املنظمات 
القائمون  ارتاأى  حيث  والتكتلية،  والداعمة  املانحة  باأ�صكالها  والتجارية  والقت�صادية  ال�صيا�صية 
ال�صيا�صية  بالإ�صالحات  واملعونات  واملنح  امل�صالح  ربط  املدين اجلديد �صرورة  املجتمع  �صوؤون  على 

والقت�صادية والجتماعية الهادفة لت�صحيح امل�صار وبناء املجتمعات بال�صورة املن�صودة.
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غري اأن ال�صورة التي تن�صدها موؤ�ص�صات املجتمع املدين الدولية ل ميكن حتقيقها ب�صهولة على اأر�س 
الواقع. فاأهمية دور املجتمع املدين ك�صريك للتنمية وحقوقه وواجباته، وحقوقه يف النفاذ والو�صول 
اإىل املعلومات وال�صتفادة منها وا�صتخدامها، ل متثل �صوى اجلانب الأمثل الذي يجب اأن ت�صعى اإليه 
ال�صعوب بكافة طاقاتها لتفعيله ب�صورة عملية تنفيذية، لأنه حتى يف اأكرث الأنظمة �صفافيًة ودميقراطية 
وحكًما ر�صيًدا، هناك من الأفراد والتيارات داخل احلكومات والأنظمة احلاكمة من يقف حائال دون 
تفعيل هذه الأدوار الداعمة ملبادئ امل�صاءلة واملحا�صبة. كذلك تختلف فكرة متكني املجتمع املدين 
-من النفاذ والو�صول للمعلومات العامة– عند ال�صيا�صيني اأو من هم داخل دائرة ال�صلطة عن من 
هم خارجها. فحني ينادي املجتمع املدين وال�صعوب بتمكينهم من املعلومات، يقف الطرف الآخر 

من ال�صيا�صيني واحلكام منادين باحلفاظ على �صرية املعلومات القومية وحماية الأمن القومي.
اأمر  وا�صتخدامها  للمعلومات  النفاذ  من  املدين  املجتمع  متكني  اأن  نت�صور  اأن  يجب  ل  ثم  ومن 
اأو �َصِل�ٌس. فعلى الرغم من مناداة املجتمع الدويل ومنظماته بهذه املبادئ، وربطها بالعديد  اإجباري 
بالن�صمام  الأحيان  من  العديد  يف  ربطها  اإىل  بالإ�صافة  واملعونات،  كاملنح  التنموية  الأ�صكال  ِمن 
اإىل التكتالت القت�صادية والع�صكرية وال�صيا�صية، اإل اأنه ل يزال التطبيق اختيارياً، ول يزال اأمام 
احلكومات تلك امل�صاحة لالختيار وبحث التوازن بني مزايا التطبيق اأو عدمه، كما اأنها متتلك حق 
الإتاحة  بق�صية  يتعلق  وفيما  تلغى حقاً.  اأو  �صرطاً  اأن حتذف  التطبيق، حيث ميكنها  التفاو�س على 
على  ن�صرها  واإعادة  وا�صتغالها  املعلومات  اإىل  الو�صول  من حق  املدين  املُجتمع  ومتكني  املعلوماتية 
منظمات املجتمع املدين اأن تبادر باملطالبة ب�صن وتفعيل قوانني عادلة تخت�س بدور املجتمع املدين 
متلك  ل  التي  الدول  يف  –خا�صة  ال�صدد  بهذا  القانونية  اخلطوات  اإن  اإذ  ومتكينه.  واآلياته  واأدواته 
اأو جماعٍة  فرٍد  وجود  د يف  اأن حتدَّ ِمن  املدين  املجتمع  ومنظومة  موؤ�ص�صية  معنية– حتمى  ت�صريعات 

بال�صلطة.
اأطرافه،  اأغلب  الكامل بني  التن�صيق  لفكرة  افتقاده  امل�صري، يالحظ  املدين  املجتمع  ويف حالة 
حيث ي�صعب معرفة ما هي اآراء منظمات املجتمع املدين جتاه ق�صية معينة با�صتثناء الق�صايا الكربى 
وال�صهرية فقط، ولكن غري ذلك ل ميتلك املجتمع املدين امل�صري اأي بو�صلة موحدة؛ فالكثري من 
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مواقفه غري معروفة، ويعد ذلك ال�صعف اأحد العنا�صر املهمة التي تقلل من فاعلية منظمات املجتمع 
املدين، ولذلك ل ميتلك املجتمع املدين امل�صري �صيا�صة موحدة يف التعامل مع املعلومات والبيانات 
وكل منظمة تتخذ طريقة خمتلفة يف التعامل مع البيانات، واإن كان حدث يف الآونة الأخرية نوع من 
التغري؛ اإذا جنحت العديد من املنظمات الأهلية يف اإقامة �صبكة  لتبادل املعلومات وتوثيق اخلربات 
كاأر�صيف اأو كمرجعية لتلك اجلمعيات، اإل اأنه يالحظ اأن منظمات املجتمع املدين تعتمد يف معظم 
الأوقات على املبادرات الفردية وتن�صيق جماعي اأو وجود هدف ا�صرتاتيجي، بالإ�صافة اإىل قلة الوعي 

باأهمية مثل هذا التعاون.
ويواجه املجتمع املدين امل�صري اأي�ًصا العديد من العقبات والتحديات ومنها حتديات كبرية، ومنها 
الذي ي�صتجد بفعل التغريات التي تطراأ على املجتمع. وقد اأبرزت درا�صة ميدانية قامت به ال�صبكة 
التي تواجه منظمات املجتمع املدين، تتمثل يف حمدودية  اأن امل�صكالت  العربية ملنظمات الأهلية 
امل�صكالت  من  وهي  م�صر،  يف  املدين  املجتمع  منظمات  من   %87.9 منها  تعاين  حيث  التمويل؛ 
الت�صبيك  قلة  اإىل  ال�صبب  ويرجع  والعربية،  امل�صرية  املدين  املجتمع  منظمات  تواجه  التي  املزمنة 
القطاع اخلا�س  تعاون  وقلة  التمويل  اإىل م�صادر  الو�صول  املنظمات كيفية  العديد من  وعدم معرفة 
مع منظمات املجتمع املدين. ومن امل�صكالت التي ك�صفت عنها تلك الدرا�صة اأي�صا قدرة التن�صيق 
داخل املجتمع املدين، بالإ�صافة اإىل عدم انت�صار هذه الثقافة داخل املجتمع املدين امل�صري، والذي 

يكون نتيجة لقلة الوعي باأهميته.
عالوة على ذلك اأ�صارت الدرا�صة اإىل قلة اأعداد املتطوعني ب�صبب �صعف ثقافة التطوع داخل 
املجتمع امل�صري، وتبلغ ن�صبة املنظمات التي تعاين من تلك امل�صكلة 50.3%. وترى بع�س املنظمات 
اأن هناك قيوًدا عليها ب�صبب الإطار القانوين الذي يحكمهم قا�صدين بذلك القانون84 ل�صنة 2002 
املدين خا�صة يف  املجتمع  ملنظمات  التقني  ال�صعف  م�صكلة  اإىل  اأي�صا  الدرا�صة  نف�س  اأ�صارت  كما 
ا من و�صائل الت�صال احلديثة،  ًـّ ا اأو اأي ًـّ �صعيد م�صر؛ حيث الكثري من املنظمات ل متتلك حا�صًبا اآلي
وذلك يف ظل ثورة املعلومات التي جتتاح م�صر والعامل، ويرجع ذلك اإىل عدم وجود دعم من قبل 
الدولة اأو القطاع اخلا�س لأغلب منظمات املجتمع املدين تقنياً عدا الي�صري منها. واأخريا قلة وت�صتت 
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القليل من املنظمات تعمل يف هذا املجال،  املحتوى املعلوماتي ملنظمات املجتمع املدين نظًرا لأن 
والإطار  املعلوماتي  امل�صتوى  على  امل�صروع  هذا  اأهمية  مبثل  والإمكانيات  الوعي  قلة  اإىل  بالإ�صافة 

العملي لعمل املنظمات.
ويف �صوء هذا النق�س يف حالة املجتمع املدين امل�صري، اأتت مبادرة مركز املعلومات ودعم اتخاذ 
انعزال  لر�صد ومناق�صة ق�صية  املجتمعية«، وذلك  وامل�صاركة  للحوار  امل�صرية  »ال�صبكة  القرار لإن�صاء 
امل�صتقبلية  والتوجهات  الروؤى  و�صع  احلكومة يف  مع  الفعالة  احلقيقية  امل�صاركة  عن  املدين  املجتمع 
ا لكيان �صعيف  مل�صر، ومواجهة ما يتبع ذلك من م�صكالت توؤدي اإىل حتول املجتمع امل�صري تدريجيًّ
القومية يف ع�صر عوملة القت�صاد  الهوية  واأقل مقاومة خلطر فقدان  واأكرث عر�صة لالحتواء اخلارجي 
وان�صهار الثقافات. ومن خالل هذه ال�صبكة يتم ربط كافة املوارد والقوى الفكرية والثقافية والطاقات 
الإبداعية يف املجتمع امل�صري، وتوفري البيئة املنا�صبة لنموها وتفاعلها مع باقي اأ�صالع مثلث ال�صراكة 
يلبي  مبا  احلديثة،  التكنولوجيا  اإمكانات  باأق�صى  وبال�صتعانة  الفعال  احلوار  من  اإطار  يف  املجتمعية 

طموحات املواطن ومتطلبات املجتمع واحتياجات متخذ القرار.
وتتمثل اأهم عوائد تطبيق م�صروع »ال�صبكة امل�صرية للحوار وامل�صاركة املجتمعية«، يف حتقيق نقلة 
ح�صارية للدولة امل�صرية وتدعيم قيم النتماء عن طريق تعزيز فر�س التوا�صل ون�صر ثقافة املبادرة بني 
اأفراد املجتمع وموؤ�ص�صات املجتمع املدين واحلكومة والقطاع اخلا�س، واإتاحة املجال للمواطن العادي 
اإمكانات  اأعمال احلكومة تطبيًقا ملبداأ ال�صفافية. وكذلك ت�صجيع وت�صهيل ا�صتخدام  للتعرف على 
»تكنولوجيا املعلومات والت�صالت« والتي تخدم بالأخ�س جوانب احلوار والتفاعل الإن�صاين واإن�صاء 
�صبكة قومية تدعم امل�صاركة املجتمعية، يف الوقت الذي ت�صعى فيه باقي الدول النامية اإىل دخول 
ع�صر العوملة من خالل ال�صتخدام التقليدي لتكنولوجيا املعلومات والأعمال والتجارة الإلكرتونية. 
ويف نف�س الوقت توفري �صاحة للتقدم الإن�صاين واحلوار املجتمعي وتعزيز فر�س امل�صاركة اجلماهريية 
امل�صاهمة  من  القرار  ومتخذي  املجتمعية  ال�صراكة  اأطراف  ومتكني  مل�صر،  م�صتقبلية  روؤية  �صياغة  يف 
يف ر�صد واإعادة ت�صكيل وعي املواطن امل�صري. بالإ�صافة اإىل تاأكيد امل�صاعي ال�صيا�صية الرامية اإىل 
الإ�صراع بخطى ثابتة للو�صول من م�صاف الدول النامية اإىل م�صار الدول املتقدمة، مبا ي�صهم يف حتقيق 
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روؤى وتوجهات املواطن واملجتمع املدين، بدًءا من خلق وا�صتثارة املبادرات الرائدة مرورا بالتخطيط 
ال�صرتاتيجي و�صول مل�صتوى التنفيذ والإ�صراف.

اإن�صاء �صبكة معلوماتية يكون الإن�صان امل�صري حمور تطويرها،  ويقرتح من خالل هذا امل�صروع 
وتعتمد على تكنولوجيات احلوار والتفاعل Human-Computer Interaction Technologies، مبا 
يوفر �صهولة الو�صول وال�صتخدام عن طريق خمتلف و�صائل الت�صال املتوفرة »يف اأي وقت مع اأي 
اإتاحة هذه الفر�صة لكل فرد يف كل مكاٍن وزمان للم�صاركة يف  اإن  �صخ�س من اأي مكان«. حيث 
عمليات الت�صال �صوف مُتكنه من النفاذ للمعلومات بال�صور ال�صرعية والقانونية. لأن بناء املجتمعات 
ينطوي على اإ�صراك الأفراد ب�صفتهم مواطنني وكذلك اإ�صراك ممثليهم من منظمات املجتمع املدين 
ينطوي  ما  وهو  احلاكمة.  والآليات  وال�صيا�صات  الإطار  ت�صكيل  يف  قرارات  ومتخذي  كم�صاركني 
�صمناً على تهيئة بيئة متكينية �صاحلة يتم فيها اإ�صراك والتزام كل الأجيال والأجنا�س رجاًل ون�صاًء 
باحل�صر والريف ومن خمتلف الثقافات واخللفيات العقائدية والرتاثية؛ هذا بالإ�صافة اإىل اأنه ي�صاعد 
يف  ا�صتمرار احلكومة يف دعم وتعزيز اخلدمات العامة وفقاً ملا يتطلبه املواطنون مع تثبيت مبداأ امل�صاءلة 
كركيزة من ركائز ال�صيا�صة العامة، لكي ُتبنى مناذج جُمتمعات املعلومات والت�صالت ب�صورة مفتوحة 
للت�صويب والتح�صني املُ�صتمر. وبذلك يكون من البديهي روؤية اإتاحة املعلومات كعملية اجتماعية 

وحاجة اإن�صانية اأ�صا�صية، واأ�صا�س لكل اأ�صكال التنظيم الجتماعي.
ولتدعيم البنية التحتية املعلوماتية للمجتمع املدين وتطويرها ينبغي تر�صيخ بنية ات�صالت قوية 
واآمنة قادرة على دعم بناء جمتمع املعلومات ودعم املعلوماتية داخل منظمات املجتمع املدين وجعله 
اأكرث فاعلية ودينامكية، ولأجل ذلك يجب حتقيق ا�صتفادة املجتمع املدين من جميع خدمات �صبكة 
الت�صالت الرقمية وتو�صيعها وذلك يف ظل اجلهود املبذولة لتحديث وتطوير املجتمع املدين، بالإ�صافة 
من  كل  مع  التن�صيق  من خالل  املدين،  املجتمع  داخل  العاملة  املنظمات  ت�صم  �صبكة  اإن�صاء  اإىل 
احلكومة الإلكرتونية والقطاع اخلا�س. كما ينبغي العمل على ربط منظمات املجتمع املدين بالأجهزة 
العامة لال�صتعالمات،  الهيئة  القرار،  اتخاذ  املعلومات ودعم  املهمة يف م�صر مثل )مركز  املعلوماتية 
وزارة الت�صالت(، وغريها من املرافق احليوية، ويتم�صى ذلك مع م�صروعات احلكومة الرامية لإن�صاء 
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ملنظمات  م�صاعدته  اإطار  اخلدمات يف  بتلك  يقوم  اخلا�س  للقطاع  وبالن�صبة  م�صري.  معريف  جمتمع 
املجتمع املدين.

وعلى جانب اآخر، ينبغي العمل على ربط جميع منظمات املجتمع املدين عن طريق الإنرتنت. 
ومن املمكن اإطالق حملة الإنرتنت يف كل منظمات املجتمع املدين، وذلك بالتن�صيق بني منظمات 
املجتمع املدين واحلكومة الإلكرتونية، بالإ�صافة اإىل القطاع اخلا�س وبالأخ�س �صركات الت�صالت 
من  الأهلية  باملنظمات  للعاملني  تدريبية  دورات  عمل  اأخريا  ولي�س  واآخرا  املعلومات.  وتكنولوجيا 
اأجل رفع كفاءتهم املعلوماتية والتقنية وذلك عن طريق الكوادر املوجودة حالياً يف منظمات املجتمع 

املدين بالإ�صافة اإىل التن�صيق مع القطاع اخلا�س واحلكومة من جانب اآخر.

املجتمع املدين والت�صبيك
ب�صكله  املفهوم  هذا  ظهر  اإذ  املعا�صر؛  عاملنا  يف  اجلديدة  املفاهيم  اأحد  »الت�صبيك«  مفهوم  يعد 
التكامل والتن�صيق امل�صرتك  الت�صعينيات، و»الت�صبيك« مبعناه املو�صوعي يعني  احلايل مع منت�صف 
اآلية  الت�صبيك بني منظمات املجتمع املدين  اآلية  اأجل هدف واحد. وتعد  بني جهات خمتلفة من 
تنظيمية ت�صعى من خاللها املنظمات اإىل تن�صيق وتعبئة اجلهود واملواقف واملوارد باجتاه حتقيق اأهداف 
هذه املنظمات، وهذا الت�صبيك يت�صم بطابع مميز، وهو اأنه ذو نزعة طوعية ينتج عن الإح�صا�س باأهميته 
وبالحتياج اإليه. وميكن اأن يكون الت�صبيك ا�صرتاتيجيا اإذا و�صلت املنظمات املت�صابكة اإىل جدوى اأو 
مردود مادي اأو معنوي اإيجابي وموؤثر، حينذاك يتحول الت�صبيك اإىل حتالف ا�صرتاتيجي، وقد يتحقق 

النوع الثاين من الت�صبيك بني املنظمات املتطابقة يف الطبيعة والأهداف.
اأهمية تكري�س ثقافة الت�صبيك يف املجتمع املدين من اعتبارات عدة اأهمها اأن املنظمات  وتنبع 
الأهلية بحاجة اإىل ت�صافر وجتميع قواها اإذا ما اأرادت القيام بالدور املر�صوم لها، واأن تنتج التاأثري الذي 
اأقوى  تريده على امل�صتوى الوطني والإقليمي والعاملي، كما اأن الواقع ي�صري اإىل اأن الأبنية املتحدة 
التاأثري  يكون حمدود  مبفردها  منظمة  لأن عمل  ال�صتمرارية،  و�صمان  الأهداف  حتقيق  على  واأقدر 
والأثر، ومن ثم ي�صبح التن�صيق والئتالف يف العمل اجلماعي بني جمموعة من املنظمات التي قد 

تت�صابه يف اأهدافها اأكرث اإيجابية وفاعلية.
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ينظر  جهة  فمن  اأ�صا�صيني:  �صكلني  م�صر  يف  املدين  املجتمع  منظمات  بني  الت�صبيك  وياأخذ 
باأن هذا  العلم  التاأثري والعتبار، مع  ينتج  اأن  له  ويتوقع  ُبنى جديدة  اإن�صاء  نظام  اأنه  للت�صبيك على 
ر�صم  مثل  معينة  مهمة  حتقيق  اإىل  ويهدف  القيادات  على  الت�صبيك  فيه  يقت�صر  الأغلب  النوع يف 
اأ�صا�س لإيجاد  اأنه  اأخرى فالت�صبيك يفهم منه  الجتاه املطلوب حلركة املنظمات الأهلية، ومن جهة 
حيز غري ر�صمي متعدد الأغرا�س يجتمع فيه العاملون يف املنظمات الأهلية ملناق�صة ق�صايا حمددة 
تتعلق برباجمهم اأو للعمل على اإيجاد و�صائل لتحقيق هذا الربنامج. ولكن الت�صبيك بني منظمات 
املجتمع املدين يف م�صر ما زال حمدود النطاق والتاأثري خا�صة الت�صبيك اللكرتوين الذي يغلب 
عليه الطابع غري الر�صمي، بالإ�صافة اإىل غلبة الطابع الفردي عليه مبعنى عدم وجود اجتاه واحد ي�صري 

فيه الت�صبيك الإلكرتوين.
ولكن على الرغم من ذلك يوجد العديد من املبادرات التي نبعت من داخل املجتمع املدين 
امل�صري ملواجهة تلك العقبات، واإن كان يغلب عليها اأي�صا الطابع غري الر�صمي مثل تبادل املعلومات 
اإىل العديد من املحاولت لإن�صاء قاعدة  عرب املجموعات الربيدية على �صبكة الإنرتنت، بالإ�صافة 
بيانات للمحتوى املعلوماتي داخل منظمات املجتمع املدين واإن كان ذلك يتم بجهود فردية، ولقد 
اأ�صفرت تلك اجلهود عن تراكم العديد من اخلربات، واإن كانت ت�صب يف بوتقة زيادة الدور التنموي 
ملنظمات املجتمع املدين وتتمثل يف: اإيجاد و�صائل ات�صال بني العاملني يف منظمات املجتمع املدين، 
وتبادل اخلربات والأخبار داخل هذا املجتمع مما اأتاح �صرعة العمل، وال�صتفادة من موارد وطاقات 
قدرات  لتطوير  مراكز  املنظمات  تلك  �صبكات  اأ�صبحت  املدين  يف م�صر حيث  املجتمع  منظمات 

املنظمات ومنتديات لتبادل الأفكار و�صاحة ملناق�صة الق�صايا.
وياأخذ الت�صبيك يف م�صر �صكلني اأ�صا�صيني: ال�صبكات الر�صمية، وهي من النوع الذي يحكمها 
نظام اأ�صا�صي ولوائح تبني طرق الن�صمام و�صروط الع�صوية وتاأخذ جانبا اأو منهجا معينا يف اإدارتها 
ويف طريقة �صنع القرار داخلها، وهذا النوع من الت�صبيك قليل يف م�صر بكافة اأنواعه، ولذلك يجب 
اجلهات  من  العديد  مع  تتعامل  التي  املنظمات  داخل  الأن�صطة  من  العديد  النوع يف  هذا  تن�صيط 
انت�صارا و�صيوعا داخل منظمات  الر�صمية، وهي الأكرث  الر�صمية داخليا وخارجيا. وال�صبكات غري 
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املجمع املدين، نظرا لل�صهولة التي تت�صم بها، بالإ�صافة اإىل اأنه لي�س لها قواعد عامة اأو نظام اأ�صا�صي اأو 
�صروط للع�صوية كما يف ال�صبكات الر�صمية وهي اأقرب اإىل املنتديات من حيث ال�صكل، ولكن تربز 
اأهميتها يف �صرعتها يف نقل اخلربات والأخبار واملعلومات ب�صرعة كبرية، بالإ�صافة اإىل زيادة التوا�صل 

بني املنظمات املختلفة وفى املناطق املختلفة.
اأنواعها وهي:  وهناك العديد من العوامل التي توؤدي اإىل زيادة كفاءة وفاعلية ال�صبكات بكافة 
وجود روؤية �صفافة ووا�صحة لأطراف املجتمع املدين من جانب، ومع احلكومة من جانب اآخر، بحيث 
يكون هناك ت�صور كبري ووا�صح لكافة اأوجه الت�صبيك لي�س داخل املجتمع املدين فح�صب بل مع 
الدولة والقطاع اخلا�س بحيث يكون املثلث مت�صاوي الأ�صالع. ويتحقق ذلك من وجود هدف واحد 
وا�صح للجميع وت�صعى كل الأطراف داخل املجتمع اإىل حتقيقه، عن طريق التعاون فيما بينهم، لأن 
اإتاحة املعلومات اأو غريها من الأهداف املنظورة بالن�صبة لنا هي يف حقيقتها لي�صت غاية واإمنا و�صيلة 

لالرتقاء باملجتمع ككل وتطويره وجعله يواكب التطورات التي حتدث يف خمتلف بقاع العامل.
ال�صرتاتيجي،  الت�صبيك  مثلث  اخلا�س  القطاع  احلكومة،  املدين،  املجتمع  الثالثي:  وميثل 
الت�صبيك لأن كافة  الت�صبيك الإلكرتوين بل ي�صمل كافة عنا�صر  فالت�صبيك ل يقت�صر فقط على 
داخل  ناجحة  م�صاركة  اأي  ميثل  الذي  هو  املثلث  وهذا  واحدة،  �صبه  احلالت  جميع  يف  مقوماتها 
الراهن  الوقت  والأمم يف  املجتمعات  جناح  مقيا�س  اأن  اإىل  و�صول  ذلك  الأمر  يتعدى  بل  املجتمع، 
الثالثة  الهياكل  بني  �صراكة  بناة  مت  واإذا  الثالثة.  الهياكل  تلك  بني  والتناغم  التعاون  مبدى  يقا�س 
�صينعك�س بالإيجاب لي�س على الت�صبيك وزيادة حرية وتنقل املعلومات فح�صب، بل �صيوؤدي اإىل 

زيادة الت�صبيك على الأ�صعدة كافة.
وميكن طرح جمموعة من املقرتحات العملية لزيادة عملية الت�صبيك الإلكرتوين داخل املجتمع 
املدين من جانب وبني �صركاء التنمية يف املجتمع املدين والقطاع اخلا�س واحلكومة، ويف هذا ال�صياق 
يقرتح: اإن�صاء �صبكة موحدة تربط بني منظمات املجتمع املدين العاملة داخل اجلمهورية واأخرى تربط 
بني هوؤلء وبرامج احلكومة الإلكرتونية واأجهزتها املختلفة مثل وزارة الت�صالت ومركز املعلومات 
ودعم اتخاذ القرار، بالإ�صافة اإىل ال�صركاء املختلفني من القطاع اخلا�س. كما يقرتح عمل ور�س عمل 
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اإىل  والدخول  التقنية  الو�صائل  ا�صتخدام  على  املدين  املجتمع  مبنظمات  العاملني  لتدريب  خمتلفة 
عامل املعلومات وربطه بال�صبكات املختلفة، ويكون ذلك بالتعاون بني كافة القطاعات �صالفة الذكر.

ويقرتح اأي�صا اأن تقوم املنظمات التي تعمل داخل املجتمع املدين ولديها خربة يف جمال الت�صبيك 
وجمال الربط الإلكرتوين بالتكاتف لتعليم املنظمات الأقل وعيا بتلك الق�صايا على اأن يتم عمل 
تن�صيق جيد لتلك الور�س وال�صتعانة باخلربات املختلفة يف ذلك املجال. واأخريا، بناء قاعدة بيانات 
ملنظمات املجتمع املدين من خالل م�صروع على م�صتوى اجلمهورية تت�صافر فيه كل اجلهات املعنية، 
مما يوؤدي اإىل تدفق اأكرث دقة وغزارة للمعلومات داخل املجتمع املدين، بحيث تكون املعلومات متاحة 
للجميع، واأن يكون هناك ما ي�صبه وحدة بحث اأر�صيفية ملنظمات املجتمع املدين مما يوؤدي اإىل اإفادة 
املجتمع ككل ويزيد من حرية املعلومات وتنقلها ب�صهولة وي�صر، وميكن اإطالق مبادرات مثل حا�صب 

لكل منظمة.

املجتمع املدين وجمتمع املعرفة
هناك عنا�صر ت�صابه بني املجتمع املدين وجمتمع املعرفة تتمثل يف اأن الظروف التي دفعت بهما 
اإىل ال�صطح حاليا �صبه واحدة وهي تغري الو�صع الدويل و�صيا�صات العوملة الكونية املت�صارعة اخلطى، 
بالإ�صافة اإىل احلاجة امللحة لهذين العن�صرين يف املجتمع العاملي، وقد ح�صل كل منهما على دفعة 
تاأثر  اإدراجهما �صمن الأهداف الإمنائية لالألفية اجلديدة. ولقد  الت�صعينيات مع  قوية منذ منت�صف 
املجتمع امل�صري مبا يحدث من تغريات على ال�صاحة العاملية ومع اجلهود احلثيثة املبذولة لربط املجتمع 

امل�صري مبجتمع املعرفة ككل من اأجل زيادة التداخل بني املجتمع املدين وجمتمع املعرفة.
ويت�صابه كل من جمتمع املعرفة واملجتمع املدين اأي�صا من ناحية اأن كال منهما ي�صعى اإىل حتقيق 
ال�صالح العام للمجتمع وحتقيق التوا�صل بني جميع ال�صركاء يف املجتمع، واأن كال منهما يهدف اإىل 
حتقيق التنمية يف قطاعات املجتمع كافة. وميكن ال�صتفادة من ذلك عن طريق ت�صجيع الدور الذي 
يقوم به املجتمع املدين من اأجل الو�صول اإىل جمتمع معرفة حقيقي، فاملجتمع املدين لديه خطط 
تنموية يقوم بها يف ظل مظلة جمتمع املعرفة ويجب على املجتمع املدين اأن ي�صغط باجتاه جعل التنمية 
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حمور وهدف بناء جمتمع املعلومات، وا�صتخدام التكنولوجيا لت�صريع عملية التنمية يف املجتمع، من 
خالل حت�صني نوعية اخلدمات الجتماعية وتعزيز ا�صتدامتها وتوفري فر�س العمل وتخفي�س معدلت 
�صة، مع الرتكيز على ق�صايا املراأة واملعوقني وحتديد عالقتهما بالتكنولوجيا،  الفقر ودعم الفئات املهمَّ
وجعل تكنولوجيا املعلومات والت�صالت معروفة ومتاحة و�صهلة املنال من قبل العامة بغ�س النظر 
عن النوع والعمر والدين والنتماء العرقي والو�صع الجتماعي، ف�صاًل عن �صرورة متكني املراأة يف 
عملية التنمية من خالل تكنولوجيا الت�صال واملعلومات، وتطويع هذه التكنولوجيا وفق حاجات 

الأ�صخا�س ذوي الحتياجات اخلا�صة.
املتزايد يف  وت�صابكها  املعرفة  املدين وجمتمع  املجتمع  العالقة بني  اطراد  الرغم من  لكن وعلى 
م�صر، فما زالت العالقة بينهما تت�صف بال�صعف وذلك ب�صبب: �صعف البنية املعلوماتية للجمعيات 
الأهلية على نحو خلق فجوة بني جمتمع املعرفة واملجتمع املدين، وعدم امتالك منظمات املجتمع 
التي تعترب  التن�صيق اجليد بني كل من احلكومة  املعرفة، وعدم  لروؤية موحدة حول جمتمع  املدين 
الراعي احلقيقي لفكرة جمتمع املعرفة يف م�صر ومنظمات املجتمع املدين. لذلك ينبغي على الدولة 
اأن تف�صح املجال ملنظمات املجتمع املدين من اأجل تطوير مفهوم التنمية عن طريق جمتمع املعرفة 
واأن ت�صجع ال�صراكات بني القطاع اخلا�س واملجتمع املدين من جانب ومع احلكومة الإلكرتونية من 

جانب اآخر.
وتعد ال�صراكة يف املجال املعلوماتي من قبل املنظمات-خا�صة القطاعني العام واخلا�س- ذات 
دور  تلعب  اأن  ميكن  فاملنظمات  املجتمع،  اأفراد  بني  املعلوماتي  الوعي  ون�صر  للتن�صيق  بالغة  اأهمية 
الو�صيط لعمل ال�صفقات املعلوماتية الكربى مع ال�صركات العاملية يف جمال تكنولوجيا املعلومات من 
خالل توفري ون�صر املعلومات الالزمة جلميع الأطراف والعمل على فتح قنوات ات�صال تعود بالفائدة 
على القت�صاد القومي، نظراً ملا تتميز بها منظمات املجتمع املدين من خفة جتعلها ت�صتطيع اأن تخاطب 
الأطراف كافة وي�صاعدها يف ذلك حيادها، بالإ�صافة اإىل م�صاعدة منظمات املجتمع املدين يف اجلهود 
للعاملني يف منظمات املجتمع املدين وغريهم ت�صفح الإنرتنت  يتيح  املبذولة لتعريب الإنرتنت، مبا 

بطريقة اأكرث ي�صًرا.



153 الف�صل الثامن "حرية تداول املعلومات واملجتمع املدين"

اأهم الأدوات  وللمعلومات دور كبري يف تفعيل م�صاركة منظمات املجتمع املدين، وتتمثل 
كو�صيلة  املحلية  التنمية  معلومات  �صبكة  وتطوير  بناء  ا�صتكمال  يف:  لذلك  املقرتحة  والآليات 
امل�صرية،  املحافظات  الإدارية جلميع  امل�صتويات  كافة  على  املحلية  ال�صعبية  املجال�س  بني  للت�صبيك 
وا�صتكمال بناء وتطوير �صبكة معلومات اجلمعيات الأهلية امل�صرية كو�صيلة للت�صبيك بني اجلمعيات 
للجمعيات  العام  الحتاد  معلومات  بوابة  باإمكانات  وال�صتفادة  امل�صرية،  املحافظات  بجميع  الأهلية 
واملوؤ�ص�صات الأهلية وربطها ب�صبكة معلومات التنمية املحلية، وبناء موقع على الإنرتنت لكل جمعية، 
وتطوير بنك معلومات حول جميع الربامج وامل�صاريع احلالية التي تقوم بها اجلمعيات الأهلية وكذلك 
على  املعلومات  وتعميم  لتوزيع  منتظمة  اآلية  وتطوير  للمجتمع،  الراهنة  والأولويات  احلاجات  حول 

جميع الأطراف املعنية من خالل مركز م�صرتك.
كما ميكن للمعلومات اأن ت�صهم يف تفعيل املجتمع املدين من خالل ال�صتفادة باإمكانات �صبكة 
معلومات التنمية املحلية و�صبكة معلومات اجلمعيات الأهلية امل�صرية و�صمان و�صول هذه املعلومات 
املجتمع،  اأفراد  كافة  بني  والأفكار  الآراء  لنقل  الإلكرتوين  الربيد  وا�صتخدام  القرار،  متخذي  اإىل 
الأهلية  اجلمعيات  الأهلية من خالل ح�صر  اجلمعيات  دور  لدعم  ومعلومات  بيانات  قواعد  وتوفري 
العاملة يف جمال معني والتن�صيق بني خدمات هذه اجلمعيات مبا يزيد من فاعلية دورها يف حتقيق 
م�صتوى  لرفع  الأهلية  اجلمعيات  مع  نوعية  ور�س عمل  وعقد  املجال،  ذلك  ال�صيا�صات يف  اأهداف 
الأهلية  للجمعيات  تن�صيقية  جلان  ت�صكيل  خالل  من  واأي�صا  امل�صاركة،  باأهمية  املجتمعي  الوعي 
ت�صم ممثلني عن تلك اجلمعيات والوزارات املعنية كل فيما يخ�صه بهدف تبادل املعلومات وتن�صيق 
امل�صروعات  اقرتاح  اإىل  بالإ�صافة  ال�صراكة  م�صروعات  تعوق  التي  ال�صعوبات  ومواجهة  امل�صروعات 
اجلديدة. وميكن يف هذا ال�صياق اأي�صا بناء قواعد بيانات ونظم معلومات حتدد الفئات املنخرطة يف 
وال�صيا�صية  والقت�صادية  الجتماعية  وخلفيتها  املحلية(  ال�صعبية  املجال�س   – الأهلية  )اجلمعيات 

واأعداد امل�صتهدفني وامل�صتفيدين من برامج واأن�صطة هذه املنظمات.
وعلى جانب اآخر، ينبغي تفعيل دور املوؤ�ص�صات الأكادميية )اجلامعات ومراكز البحوث( لتوفري 
املجتمع  مبنظمات  وعالقته  م�صاركاته  واجتاهات  ال�صباب  عن  بيانات  وقواعد  متكامل،  معريف  بناء 
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اإطار  راأي علمية يف  ا�صتطالعات  وتوفري  املحلية(،  ال�صعبية  – املجال�س  الأهلية  املدين )اجلمعيات 
برامج و�صيا�صة علمية منظمة لتحديد روؤى ال�صباب ب�صاأن اأولويات ق�صاياه. كما ينبغي توفري برنامج 
بناء القدرات  اإعداد برامج  اأهداف  �صامل لبناء القدرات  يتوجه لقطاع املنظمات الأهلية من بني 
والت�صال يف  املعلومات  تكنولوجيا  وتكري�س  وامل�صوؤولية الجتماعية  والت�صبيك  اجلماعي  والعمل 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين. كما ي�صتلزم الأمر اإلزام الوزارات والهيئات واملحافظات اإعالن �صيا�صاتها 
توزيع  و�صيا�صة  ال�صعبي،  الإقرا�س  �صيا�صة  ليعرفها اجلميع )مثل  الأمور  �صاأن خمتلف  وقواعدها يف 
مما  الر�صمية(،  الوثائق  ن�صر  �صيا�صة  باجلامعات،  القبول  قواعد  التموينية،  احل�ص�س  �صيا�صة  ال�صقق، 

يعاون يف تفعيل م�صاركة اجلمعيات الأهلية يف الندماج والعمل طبقا لل�صيا�صات املعلنة.
ويف ال�صياق ذاته، ميكن اأي�صا اإعداد برنامج لن�صر ثقافة التطوع وتنميه ال�صعور بالنتماء وت�صجيع 
خلدمات  احلاجة  بني  علمي  ب�صكل  للتن�صيق  معلوماتية  اآلية  اإيجاد  خالل  من  ال�صعبية  امل�صاركة 
املتطوعني من كافة اخلربات وال�صرائح العمرية من ال�صباب والعاملني واملتقاعدين من ناحية، واأعداد 
واإمكانات وظروف املتطوعني من ناحية اأخرى )مثل بناء قاعدة بيانات حتقق التزاوج بني اخلربات 
الأهلية(.  اجلمعيات  جانب  من  التطوعية  امل�صروعات  لتنفيذ  املطلوبة  وتلك  املتوفرة  والإمكانات 
ال�صفافية  اإطار من  املعلومات يف  اإىل  الو�صول  الأهلية بحق  العمل على متتع اجلمعيات  ينبغي  كما 
وامل�صوؤولية مع اإتاحة م�صاحة اإعالمية و�صيا�صية كافية، وابتكار نظام يحقق امل�صاءلة الفعالة للمجال�س 
ال�صعبية املحلية جتاه اجلهاز التنفيذي يف املحليات على نحو يتيح التطبيق الفعال من خالل اإتاحة 
اخلطط اخلم�صية وال�صنوية للمحافظة وكذلك تقارير املتابعة والإجنازات على بوابة معلومات املحافظة 
مبا ي�صمح لأع�صاء املجال�س ال�صعبية املحلية مب�صاءلة اجلهاز التنفيذي، كما ينبغي اأي�صا بناء قدرات 

مراكز املعلومات ودعم اتخاذ القرار باملحليات وتفعيل الأدوار الرقابية للمجال�س ال�صعبية املحلية.
بوابات  على  املحلية  ال�صعبية  املجال�س  جل�صات  حما�صر  عر�س  اأي�ًصا  ميكن  ذاته  ال�صياق  ويف 
معلومات املحافظات وتعريف املواطنني بن�صاط اأع�صاء تلك املجال�س وما يتم خالل تلك الجتماعات. 
ا�صتكمال بناء وتطوير بوابات معلومات للمحافظات للعمل كو�صيلة متطورة و�صهلة لتبادل املعلومات 
واخلربات بني املجال�س ال�صعبية املحلية واجلمعيات الأهلية واحلكومة واملجتمع، وكو�صيلة »لتفعيل 
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احلكومة الإلكرتونية« على امل�صتوى املحلي لتعزيز دور املواطن يف امل�صاركة يف اتخاذ القرارات. كما 
ميكن عقد املوؤمترات القومية للجمعيات الأهلية ون�صر النتائج والتو�صيات لتلك املوؤمترات على بوابات 

املعلومات اأو من خالل و�صائل الإعالم.
واإذا كانت كل هذه املقرتحات هي مقرتحات طموحة لتفعيل البنية املعلوماتية للمجتمع املدين 
واملجتمعات املحلية، فاإن العائد املنتظر من ذلك يت�صمن العديد من النتائج الإيجابية، ومنها حتقيق 
والأجنبية،  العربية  املدنية  املوؤ�ص�صات  العالقات مع  املحلي واخلارجي وخلق  املجتمع  التوا�صل مع 
وبناء م�صاريع اإلكرتونية للتوا�صل والتفاعل مع اجلمهور امل�صتهدف، واإي�صال ر�صالة اجلمعيات الأهلية 
واملجال�س ال�صعبية املحلية لالإعالم واجلمهور ب�صكل عام، وتوطني ال�صعور بالثقة لدى املواطنني يف اأنه 
با�صتطاعتهم اأن يكونوا فاعلني، وحتويل بوؤرة الهتمام العاملي عن مواقع حكومات البالد اإىل مواقع 
املحلية  ال�صعبية  املجال�س  معلومات  بوابات  من  يجعل  الذي  الأمر  وهو  املدين،  املجتمع  منظمات 
واجلمعيات الأهلية م�صدرا للمعلومات والوثائق، بالن�صبة للن�صطاء والباحثني والإعالميني والأفراد 

العاديني الذين يبحثون على الإنرتنت عن الق�صايا التي تهمهم.
كما يحقق ذلك فر�صة بناء قائمة بريد اإلكرتوين خا�صة باجلمعيات الأهلية يتم اإر�صال املعلومات 
امل�صتخدمة عن اأن�صطة اجلمعية وبراجمها اإىل جمتمع امل�صتفيدين وامل�صتهدفني وخلق ف�صاء يت�صع لآراء 
وحوارات خمتلفة الأنواع وامل�صارب، وينجم عنه اأي�صا تي�صري اإجراء مراجعة �صاملة لربامج وم�صاريع 
املنظمات الأهلية امل�صرية، بحيث ت�صتجيب ملتطلبات املرحلة الراهنة، ومن خالله يتم اإعداد معايري 
مهنية وا�صحة و�صفافة لختيار امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من امل�صاعدات التنموية والطارئة، وتطوير 
للتاأثري يف ال�صيا�صات العامة للجهات  خطة حمكمة مبنية على معلومات دقيقة و�صحيحة وحمدثة 
املانحة بحيث تن�صجم برامج هذه اجلهات واجتاهاتها التمويلية مع اأولويات وحاجات املجتمع امل�صري. 
التطور  بركب  واللحاق  العامل  لالنفتاح على  اآلية  تعترب  ذاتها  املعلومات هي يف حد  اإتاحة  اأن  كما 

وامتالك القدرة على الأخذ باأدوات الع�صر وامتالك اآليات التقدم وحتقيق طموحات امل�صتقبل.
املجتمع  منظمات  يف  امل�صري  املدين  املجتمع  منظمات  انخراط  على  املعلومات  ت�صاعد  كما 
املدين على امل�صتوى العاملي وتدعم الدور الذي ت�صطلع به تلك املنظمات يف الدفاع عن الدميقراطية 
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وحقوق الإن�صان ودفع عملية التنمية )عقد حتالفات وبناء �صراكات بغية تبادل التجارب واخلربات(، 
والتمكن من التعرف على ال�صعوبات التي حتول دون حتقيق اجلمعيات الأهلية لأهدافها والعمل 
على حلها، ومن خاللها يتم اقرتاح امل�صروعات والقرارات التي ت�صاعد على تفعيل دور اجلمعيات 
الأهلية ون�صرها وبناء قوى م�صاندة لدعمها، كما يتم من خاللها الق�صاء على )الع�صوائية( يف برامج 
وم�صروعات املنظمات الأهلية التي تتوجه اإىل فئة معينة )ال�صباب مثال( اأو قطاع معني )التعليم – 
ال�صحة .. اإلخ( من خالل التقييم لنعكا�صات هذه امل�صروعات والربامج )مثال: ما يتعلق بالقرو�س 
ال�صغرية ومتناهية ال�صغر وامل�صروعات ال�صغرية( وحتقيق الت�صبيك والتن�صيق بني املنظمات املدنية 

والتي تعمل يف هذه املجالت.
الأهلية،  املنظمات  لدور  الهادف  والنقد  امل�صتمر  التقييم  اإجراء  اإمكانيات  ويوفر كل ذلك  هذا 
يف  نظرياتها  وبني  وبينها  البع�س  بع�صها  م�صر  يف  الأهلية  املنظمات  بني  والتعاون  التن�صيق  ويدعم 
التطوعي  العمل  قيمة  حول  املعلومات  وتدفق  املعرفة  ن�صر  من  ميكن  كما  والعامل،  العربية  الدول 
ون�صر ثقافة التطوع التي ت�صجع على تعميق امل�صوؤولية الجتماعية والذي يحقق امل�صلحة اخلا�صة اأو 

العامة.
وي�صهم ن�صر املعلومات عن جميع الأعمال احلالية وامل�صتقبلية يف حتقيق درجة اأعلى من الإحاطة 
املجل�س  اأو  الأهلية  للجمعية  �صواء  امل�صاءلة  تطبيق  يف  ي�صاعد  وكما  والنتماء،  الرتباط  وبالتايل 
اأو للحكومة ذاتها، ويحقق ال�صفافية يف اجلمعيات الأهلية �صواء داخل اجلمعيات  ال�صعبي املحلى 
-من خالل توفري البيانات لأع�صاء املنظمة والعاملني فيها- اأو ال�صفافية اخلارجية من خالل توفري 
البيانات واملعلومات للجمهور، خا�صة امل�صتهدفني وامل�صتفيدين من ن�صاط املنظمة )اجلمعية الأهلية(. 
كما يوؤدي ن�صر املعلومات اإىل توفري املناخ املوؤ�ص�صي املواتي لتفعيل ن�صاط اجلمعيات الأهلية بتنفيذ 
جمموعة من ال�صيا�صات، ومنها ت�صجيع هذه اجلمعيات على القيام بدور ال�صريك احلقيقي للحكومة 
يف املحافل واملوؤمترات الدولية من خالل توفري املعلومات واخلربات وامل�صاندة املادية والأدبية الالزمة 

لتي�صري م�صاركتها وح�صن اأدائها ملهامها.
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ويرتتب على كل ذلك: خف�س كلفة التنمية وحتقيق رفاهة املواطن، ورفع كفاءة الأداء احلكومي 
واملعاونة يف زيادة الثقة يف احلكومة، والو�صول باخلدمات اإىل اأبعد املناطق النائية، وحت�صني م�صتواها 
ورفع كفاءتها، وتخفي�س الأعباء على ميزانية الدولة من خالل املنظمات املدنية كاأحد �صركاء التنمية 
الفاعلة، ويف كل ذلك تبدو �صبكات املنظمات غري احلكومية �صرورة لتوفري اإمكانات التاأثري والتعبري 

�صة. عن الراأي والدفاع عن الق�صايا والفئات املهمَّ
ويف هذا ال�صياق ميكن تقدمي حزمة من املقرتحات تتعلق بتفعيل دور املجال�س ال�صعبية املحلية 
واجلمعيات الأهلية مثل ن�صر اخلطة ال�صنوية للمحافظات وكافة التق�صيمات الإدارية الأخرى على 
املجال�س  اجتماعات  بتفعيل  ويو�صى  وتقييمها.  اخلطة  تلك  تنفيذ  متابعة  يتيح  مبا  الإنرتنت  �صبكة 
ال�صعبية املحلية بتوفري كافة البيانات واملعلومات حول امل�صروعات اجلاري تنفيذها على اأر�س املحافظة 
وموقف كل م�صروع مع م�صاركة ممثلني عن اجلمعيات الأهلية بتلك الجتماعات، وال�صتفادة من 
م�صاركة  تتحقق  وبذلك  الذاتية،  اجلهود  م�صروعات  طريق  عن  الذاتية  املواطنني  واإمكانات  جهود 
وبالتايل  للمجتمع.  فعلية  نابعة من احتياجات  امل�صروعات لأنها  تنفيذ تلك  املواطنني ويتم تعجيل 
ميكن لأع�صاء املجال�س ال�صعبية املحلية وممثلي اجلمعيات الأهلية القيام بزيارات ميدانية دورية ملواقع 
امل�صكالت  تلك  على  التغلب  يف  للتعاون  تنفيذها  ومعوقات  م�صكالتها  على  للتعرف  امل�صروعات 

واملعوقات والإعالم عن هذه الزيارات ونتائجها.
ومن املهم اإيجاد اآلية للتن�صيق الدائم والفعال بني اجلمعيات الأهلية واملجال�س ال�صعبية املحلية 
با�صتخدام  واملعلومات  الأخبار  وتبادل  والتوا�صل  التنمية،  عملية  تواجه  التي  امل�صكالت  ملواجهة 
الإلكرتوين(،  الربيد   – )الإنرتنت  واملعلومات  الت�صالت  تكنولوجيا  واأدوات  و�صائل  تتيحه  ما 
بدرا�صات  القيام  وعلى  باأدوارهم  القيام  على  بها  والعاملني  الأهلية  اجلمعيات  قيادات  تدريب  مع 
اجلدوى للم�صروعات الالزمة للح�صول على التمويل من اجلهات املانحة، اإىل جانب التدريب على 
كتابة تقارير املتابعة والتقييم وكيفية التعرف على احتياجات املجتمع املحلي، واأي�صا تبادل الزيارات 

واخلربات بني اجلمعيات الأهلية للتعرف على امل�صروعات الناجحة وكيفية ال�صتفادة منها.
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املعلومات وحقوق الإن�صان
يعترب ح�صن تداول املعلومات واإتاحتها حقا من حقوق املواطن، حيث اإنه ياأتي يف اإطار ال�صفافية 
ون�صر احلقائق التي تتيح للجميع الوقوف على ما يدور حولهم. ول تتحقق امل�صاركة الفعالة جلميع 
املجتمع -الذي  التفكري يف  يتم تغيري منطق  التي من خاللها  املعلومات،  اإل من خالل  املواطنني 
يعترب اأن املعلومة �صرية واحل�صول عليها يتطلب الت�صريح- اإىل منطق يعترب اأن املعلومة حق للمواطن 
�صوف  والذي  املجتمع  وتفكري  ثقافة  تتغري  اأن  ميكن  وبذلك  الت�صريح،  يتطلب  الذي  هو  وحجبها 

ينعك�س على �صفافية املعلومات وحرية الن�صر والتعبري واإبداء الراأي.
ولقد اعرتف القانون واملوؤ�ص�صات الدولية باعتبار املعلومات حقا من حقوق الإن�صان؛ وهناك اإقرار 
املعلومات  امل�صاع من  القانون  فقهاء  العام«. ويحدد معظم  »املجال  ي�صمى  فيما  املعلوماتية  بالإتاحة 
باأنها املعلومات غري اململوكة جلهة ما. وبالإ�صافة اإىل تعريفها الذي ين�س على اأن »املعلوماِت املطروحة 
للمجال العام تن�صرف اإىل تلك املعلومات التي ي�صهل و�صول اجلمهور اإليها، وا�صتخدامها ل يوؤدي 
اأو�صت اليون�صكو بتعزيز وا�صتخدام التعدد اللغوي  اأو التزام بال�صرية«،  اإىل انتهاك اأي حق قانوين 
والتوا�صل العاملي عرب التوا�صل على الإنرتنت. وبالعودة اإىل م�صمون تعريف اليون�صكو جند اأنه ي�صري 
اإىل كل احلقوق التي ميكن اأن ي�صتغلها اجلميع دون اأي اإذن، وذلك اإما لنق�صاء فرتة احل�صانة التي 
حتمي تلك املعلومات من التداول العام، اأو لعدم فر�س حماية مبقت�صى القانون الوطني اأو الدويل 
على هذه املعلومات. ومبوجب هذا التعريف، فاملعلومات يف »املجال العام« والتي ت�صمل كل ما هو  
خارج نطاق حقوق امللكية اأو غريها من اأ�صكال احلماية، مبا يف ذلك كل املعلومات غري املوؤهلة لأن 
اأو تلك التي مل تعد احلماية مالئمة لها. مثل قوانني حماية امللكية الفكرية  ُتفَر�س عليها احلماية 
والتي ل ميكن اأن حت�صل على حماية اإىل الأبد وعلى ح�صب قانون حقوق التاأليف والن�صر، ويف اأثناء 
فرتة احلماية، يح�صل املبدعون على مكافاآت كنتاج لإبداعاتهم، ولكن بعد انتهاء احلماية ي�صتطيع 
القدمية  اأو ق�ص�س الأطفال  اإليها وا�صتخدامها بحرية. وم�صرحيات وليام �صك�صبري  الو�صول  اجلميع 
املوجودة على امل�صاع اأمثلة معروفة. كذلك ُتَعَرف تلك الفئة ِمن املعلومات غري املوؤهلة لأن ُتفَر�س 
عليها احلماية باأنها املعلومات التي ل ميكن اعتبارها اأعمال ت�صلح لالإدراج حتت بند اأعمال امللكية 
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الفكرية مبوجب قانون حقوق املوؤلف اأو قانون براءات الخرتاع، اأو ل ت�صتويف ال�صروط التي حتددها 
قوانني امللكية الفكرية.

وكذلك مُيكن النظر اإىل معلومات »املجال العام« على اأنها املعلومات اجلوهرية التي حتتوي على 
ال�صلطات  اأنواع املعلومات التي تنتجها  اأن ي�صفى عليها طابع احلماية؛ مثل بع�س  بيانات ت�صتحق 
املعلومات  هذه  ت�صتوعب  اأن  ومُيكن  بواجباتها.  قيامها  اأثناء  يف  الوا�صع-  مبعناها  –احلكومة  العامة 
احلكومية �صواء على ال�صعيدين الوطني اأو العاملي بع�س املعلومات التي تنتجها املوؤ�ص�صات الدولية 

العمومية، والتي لي�صت -من حيث املبداأ- رهًنا للتقييد.
العام.  املعلومات  قطاع  من  اأو�صع  فئة  من  جزءا  للجمهور  املتاحة  احلكومية  املعلومات  وتعد 
فال�صلطات العامة على ال�صعيدين الدويل والوطني وعلى م�صتوى املقاطعات واحلكومات املحلية تقوم 
باإنتاج كميات �صخمة من املعلومات. فعلى �صبيل املثال، هناك وثائق عن ال�صيا�صات يف الإدارات 
وال�صيارات.  وامل�صاكن  الأرا�صي  ك�صجالت  الوطنية،  وال�صجالت  الوطني،  والأر�صيف  احلكومية، 
بالإ�صافة اإىل وقائع وحما�صر الجتماعات واملرا�صيم والقوانني والقرارات الق�صائية، وعدد كبري من 
قواعد البيانات الإح�صائية والعلمية والثقافية، ف�صاًل عن جتميع نتائج امل�صوح امليدانية وا�صتطالعات 

الراأي العام، بالإ�صافة اإىل اأنواع عديدة من امل�صاريع البحثية والتقارير الر�صمية .. اإلخ.
ال�صهل لأي م�صتفيد  بات من  تطور تكنولوجي  العامل من  ي�صهده  ما  اأن  للبع�س  تراءى  ولقد 
من  الإن�صان  موؤ�صر حقوق  تدين  اآخرون  يتوقع  لكن  ب�صهولة.  احلديثة  التقنية  يه�صم خمرجاته  اأن 
اأو  اإنتاجها  �صواء يف  ال�صلعة  �صاأن  �صاأنها  اقت�صادية  بانتكا�صة  اأ�صيبت  املعلومة  اأن  ويعتقد  املعلومات، 
ت�صويقها اأو جودتها، ويت�صور اأن اخلطر الأكرب الذي يحيق باأمن املعلومات هو تفريغها من م�صمونها 
الإن�صان  حقوق  موؤ�صرات  انحدار  زيادة  من  تخوفا  يطرح  ثم  ومن  حمايتها.  على  والقدرة  وقيمتها 
من املعلومات يف ظل هذه الأعا�صري املتالحقة ملوجات التطور التقني ملعاجلة املعلومات. ومن هذه 
املوؤ�صرات الجتاه نحو تركيز خدمات املعلومات يف عدد من �صركات تقنيات املعلومات التي تهتم 
بالربح يف املقام الأول، وهو ما ورد يف ميثاق جمموعة الثمانية G8 الذي ذكر اأن: »املكا�صب املحتملة 
ل�صتخدام تكنولوجيا املعلومات )IT( متنحنا وعوًدا مهمة من اأجل ا�صتنها�س املناف�صة وتطوير ورفع 
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اأن »تكنولوجيا املعلومات  اأورد  م�صتوى الإنتاجية، وخلق النمو القت�صادي ومهن جديدة«، وحني 
ومن  الكامنة«.  طاقاتها  اإطالق  يف  تنجح  التي  البلدان  اقت�صاد  وتطوير  لن�صوء  �صخمة  فر�صة  متثل 
املحتمل اأن يوفر  تركيز املعلومات لدى ال�صركات التجارية بهذا ال�صكل اأر�صا خ�صبة ل�صياع حقوق 

ا كان اأو فقرًيا. الفرد من املعلومات وحكرها على ذوي الي�صر مما يلحق ال�صرر بالفرد غنيًّ
اللغة و�صناعة  وف�صال عن ذلك، هناك عدد من املعوقات حلقوق الإن�صان من املعلومات، منها 
العامل على حمتوى �صبكة الإنرتنت ت�صهد اختالل  اللغات يف  ن�صبة حمتوى  اإن  املحتوى؛ حيث 
�صديدا مل�صلحة اللغة الإجنليزية بوجه خا�س؛ حيث تبلغ ن�صبة حمتوى مواد الإنرتنت باللغة الإجنليزية 
82.3%، بينما تبلغ ن�صبة حمتوى اللغة الأملانية على الإنرتنت 4%، واليابانية 1.6% والفرن�صية %1.5 
الأمية  م�صكالت  توجد  ذلك  وف�صال  فقط.   %9.5 اللغات  لباقي  يتبقى  بينما   ،%1.1 والإ�صبانية 
والحتيال  املعلومات  و�صوق  الإلكرتونية  والتجارة  املعلومات  واأمن  احلجب  و�صيا�صة  املعلوماتية 
التن�صت على  الربيد الإلكرتوين عرب: هجوم  الهجمات على  الذي ي�صمل  والن�صب الإلكرتوين 
يعتمد  النوع  وهذا   Interruption Attacks الإيقاف  وهجوم   ،Interception Attacks الر�صائل 
على قطع قناة الت�صال لإيقاف الر�صالة اأو البيانات من الو�صول اإىل امل�صتقبل وهو ما ي�صمى اأي�صا 
 ،)Availability( املعلومات توفر  ا�صتمرارية  توؤثر على  برف�س اخلدمة )Denial of service( وهي 
املفربك  اأو  املزور  والهجوم   ،Modification Attacks الر�صالة  على حمتوى  التعديل  وهجوم 
اأو  اأنه �صديقه ويطلب منه معلومات  ر�صالة مفادها  املهاجم  ير�صل  Fabrication Attacks  وخالله 

كلمات �صرية.
ال�صفوة  اأو  النخبة  فيها »جمتمع  اإىل حالت نرى  اأننا �صن�صل  اإىل  البع�س يف حتليله  وقد و�صل 
من اأغنياء املعلومات«. والتي �صيكون فيها لهذه اجلماعة قوة امتالك وت�صخري املعلومات يف املجتمع 
اأغنياء  اأن  ال�صدد:  الباحثون يف هذا  يراها  التي  النتائج  عن طريق تطويعها وا�صتخدامها. ومن بني 
من حمطة  ي�صتطيع  الفرد  لأن  اأي�صاً،  اأفراداً  يكونون  ورمبا  موؤ�ص�صات  اأو  دوًل  يكونون  رمبا  املعلومات 
املعلومات،  ون�صر  البيانات وبث  الوظائف يف جمالت جتميع وجتهيز  يقوم مبئات  اأن  ت�صغيل واحدة 

م�صتعيناً يف ذلك مبرا�صد املعلومات وو�صائل الت�صال الوطنية والدولية جميًعا.
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ولكن على جانب اآخر، يرى البع�س اأن جمتمع املعلومات �صيزيد ن�صبة دخول املراأة يف العمل 
والإ�صهام الإيجابي يف اخلدمات لأنها ت�صتطيع اأن تقوم بهذه الأعمال من منزلها، كما �صيقدم جمتمع 
املعلومات فر�صة ذهبية لذوي الحتياجات اخلا�صة نظراً لنماذج عدم املركزية يف العمل وتقدم تقنية 
الت�صال. ف�صال عن ذلك، �صيكون هناك تغري ومرونة يف الوظائف وم�صمياتها ومتطلباتها، بدًل من 
اجلمود البريوقراطي، وبالتايل �صريتب املتعلمون )بل والنظام التعليمي نف�صه( م�صتقبلهم الوظيفي 

خارج اإطار ال�صلم الوظيفي اجلامد احلايل اأو حتى املهن الروتينية املتعارف عليها.
ويف هذا ال�صدد، ميكن اعتبار اأن املعلومات خدمة يف الأ�صا�س وعدم الركون اإىل اعتبارها �صلعة، 
لأن يف ذلك اإهداًرا حلقوق الإن�صان يف احل�صول على املعلومة على نحو يزيد الفجوة املعلوماتية بني 
اإجراء الأبحاث  للتعاون يف  اإن العمل على توفري ج�صر ف�صائي معلوماتي عربي  الأغنياء والفقراء، 
الجتماعية  بالبحوث  يتعلق  ما  كل  عند  وللوقوف  اجلدوى  ذات  القت�صادية  الدرا�صات  خا�صة 
وال�صيا�صية )كالبحث عن م�صروعات الطاقة البديلة يف حالة ن�صوب البرتول اأو البحث عن و�صائل 
املياه خلدمة الأر�س والإن�صان واحليوان( �صوف  اآمنة ت�صمن تدفق  البحر بطرق علمية  لتحلية مياه 

ي�صاعد على مزيد من التقدم والتوا�صل بني الدول النامية واملتقدمة.
ويف هذا ال�صاأن تلعب املكتبات ومراكز م�صادر التعلم باعتبارها حا�صنة املعلومات الأوىل واملزود 
اإذا مت الربط بني املكتبات ومراكز البحوث العربية يف �صبكة  الأول باملعلومات، دوًرا مهًما وخا�صة 
موحدة، ومراكز معلومات افرتا�صية تهيئ ملجتمع امل�صتفيدين وللجميع فر�صة الطالع والبحث عن 
املعلومات والتي ميكن اأن توفر كافة عنا�صر املعلومات الو�صفية والببليوجرافية لل�صعوب العربية ودعم 
م�صروع الفهر�س العربي املوحد على اأقل تقدير بالت�صجيالت الببليوجرافية وبالدرا�صات والأبحاث 
التي تقتنيها هذه املوؤ�ص�صات البحثية، ويف نف�س الوقت دعم م�صروعات البحوث والدرا�صات العربية 
وفتح  واحليادية  النزاهة  يقوم على  والذي  التنمية  الذي يدعم خطط  العلمي  البحث  القائمة على 

احلدود الثقافية والعلمية اأمام الإبداعات العربية.





مبادئ رئي�ضية و�ضوابط قوانني
 حرية تداول املعلومات يف م�ضر

خامتة





والتجارب،  باخلربات  مليئة  بيئة دولية  ت�سق طريقها و�سط  اأن  الدول عليها  اأن  يت�سح  �سبق  مما   
واأي�سا و�سط حالة وطنية ال توجد بها قوانني وت�سريعات �سابقة تنظم التعامل مع املعلومات، بكل ما 
لها وما عليها من ميزات اأو �سلبيات، لكن لها العديد من اخلربات والتجارب التي متكن من اختيار 

اأف�سل البدائل والتعرف اإىل حدود واآفاق تطبيق كل بديل اأو خيار. 
ولقد طرحت مداوالت ونقا�سات موؤمتر حرية تداول املعلومات واأوراقه العديد من االآراء والروؤى 
واملقرتحات والتو�سيات، بع�سها قد يكون مفيدا يف اإعداد قانون حرية تداول املعلومات، وبع�سها قد 
يكون من ال�سعب حتقيقه الأنه قد ال يكون مالئما للمجتمع، وبع�سها قد يكون له انعكا�سات خمتلفة 
البحث والدرا�سة. وهذه  املزيد من  ي�ستلزم  مما  املوؤ�س�سات،  ناجتة عن االزدواجية والتكرار يف عمل 
االآراء والروؤى واملقرتحات والتو�سيات هي جميعها على درجة بالغة من االأهمية، الأنها اإما مدفوعة 
نابعة من بنات  اأو  اأو بح�ساد التجارب االأجنبية،  اأن تعاجلها،  اأو�ساع الدول التي حتاول  بق�سور يف 
من  مزيدا  ت�ستحق  االأ�سباب  تلك  لكل  وهي  وعلماء،  ومفكرين  ممار�سني  من  يطرحونها  من  اأفكار 

االهتمام. وقد راأينا تقدميها هنا لتكون يف احل�سبان عند اأي تطور م�ستقبلي.     
لقد طرحت العديد من العنا�سر التي ينبغي اأخذها يف االعتبار عند �سياغة قوانني حرية تداول 
تنفذ هذا  �سوف  التي  واجلهة  االإح�سائي،  النظام  لطبيعة  الوا�سح  التحديد  اأهمها:  املعلومات، من 
القانون، و�سرورة الن�ض على تعيني »مفو�ض عام للمعلومات« يتوىل تنفيذ القانون، وعدم املغاالة يف 
اال�ستثناءات املرتبطة بحجب املعلومات، وكذلك بالن�سبة للجهات التي ال ينطبق عليها اأحكام هذا 
القانون، و�سياغة اال�ستثناءات ب�سكل حمدد. و�سرورة اإدراج القانون اأهمية وتفوق امل�سلحة العامة 
مقدمي  اإحالة  على  والن�ض  ال�سيقة.  املحمية  امل�سلحة  على  املعلومات  عن  الك�سف  على  املرتتبة 
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طلبات املعلومات، اإىل موؤ�س�سات اأخرى يف حالة عدم حيازة االأوىل للمعلومات املطلوبة. وال�سماح 
بطلب املعلومة عرب الو�سائل املختلفة من خالل الربيد االإلكرتوين اأو �سفويا، اأو كتابيا. وتلبية طلبات 
الذين ال يعرفون القراءة والكتابة، وذوي االحتياجات اخلا�سة. و�سرورة حتديد فرتة زمنية لتو�سيل 
املعلومة اإىل امل�ستفيد، وكذلك حتديد الر�سوم وتكلفة احل�سول على املعلومات ب�سكل دقيق، وت�سديد 
عقوبات عدم اال�ستجابة لطلب املعلومات. وب�سكل عام يجب �سياغة القانون �سياغة دقيقة، بعيدا 

عن ال�سياغات املرنة واملطاطة غري املحددة لكي تعك�ض جوهر القانون.
ما  على  بناء  واملعلومات،  االإح�ساءات  لتطوير  وطنية  اإ�سرتاتيجية  اإعداد  اإىل  البع�ض  يدعو  كما 
اأو�ست به خطة عمل مراك�ض - يف اإطار مبادرات منتدى ال�سراكة يف االإح�ساء من اأجل التنمية 
الدول  يف  االإح�ساءات  لتطوير  وطنية  ا�سرتاتيجيات  اإعداد  ب�سرورة   -)21PARIS  21 الـ  للقرن 
االإنتاج  عنا�سر  من  عن�سراً  واملعلومات  االإح�ساءات  اعتبار  اإىل  ت�ستند  بحيث  الدخل،  منخف�سة 
ومورداً وطنياً لدى �سانعي ال�سيا�سة يجب العناية به عناية ملمو�سة وم�ستمرة، واعتبار االإ�سرتاتيجية 
رئي�سياً من �سيا�سات التنمية ال�ساملة. كما ينبغي اإ�سدار قانون موحد لالإح�ساء واملعلومات  مكوناً 
داعم للنظام يحدد طبيعته وين�سوي حتته الت�سريعات املوجودة حالًيا يف اإطار من التكامل والتن�سيق 
من خالل التحديد الوا�سح للمهام وامل�سوؤوليات، وي�ستند اإىل القانون النموذجي الذي اأعدته منظمة 
االأمم املتحدة يف دليل التنظيم االإح�سائي، وبحيث يكون قانون االإف�ساح وتداول البيانات واملعلومات 

)الذي ميثل �سرطا �سروريا( مكونا رئي�سيا من مكونات قانون االإح�ساء املوحد.
ومن املهم اأي�ًسا التحديد القاطع لتوجه �سانع ال�سيا�سة نحو اتباع مبداأ ال مركزية النظام القومي 
لالإح�ساء واملعلومات، ففي �سوء ما يت�سم به النظام القومي لالإح�ساء واملعلومات من تكرار اإ�سدار 
اإنتاج االإح�ساءات  االإح�ساءات واملعلومات بني اجلهات املختلفة، فاإنه من املفيد تفعيل ال مركزية 
باإنتاجها  واملعلومات من خالل ترك احلرية للوزارات املختلفة لن�سر البيانات واملعلومات التي تقوم 
�سواء بنف�سها اأو من خالل القطاع اخلا�ض بعد ح�سولها على »خامت اجلودة« من قبل املجل�ض االأعلى 
فوري من  وي�سر وتدفق  �سهولة  واملعلومات يف  البيانات  اإتاحة  واملعلومات، وذلك يحقق  لالإح�ساء 
م�سادرها املبا�سرة. كما ينبغي اإدماج القطاع اخلا�ض يف �سناعة االإح�ساء واملعلومات، حيث يلعب 
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اقت�ساد  ظل  يف  للبيانات  االأ�سا�سي  امل�سدر  وهو  املعلومات،  جمتمع  يف  بارًزا  دوًرا  اخلا�ض   القطاع 
ال�سوق، ويف الوقت نف�سه هو امل�ستهلك جلزء كبري من البيانات وامل�ستثمر الرئي�سي يف التكنولوجيات 
اجلديدة للمعلومات واالت�ساالت، لذا يجب عند �سياغة االإ�سرتاتيجية القومية لتطوير نظام االإح�ساء 
واملعلومات �سرورة مراعاة تنظيم وت�سجيع القطاع اخلا�ض للعمل يف املجاالت االإح�سائية املتعددة 
توفري  ت�سهم يف  ا�ستثمارات جديدة  اإىل جذب  يوؤدي  ومبا  التطوير،  لعملية  الفقري  العمود  باعتباره 

املزيد من فر�ض العمل. 
وعلى جانب اآخر، يجب التفكري يف تعيني كبري لالإح�سائيني لتكون وظيفته التن�سيق وبحيث 
يكون �سخ�سا بارزاً ذا قدرة مهنية واإدارية متميزة، وميثل ال�سلطة العليا يف النظام االإح�سائي، واحلار�ض 
للمبادئ والقيم االإح�سائية االأ�سا�سية، واأن يكون هو املتحدث الر�سمي فيما يتعلق بامل�سائل ذات 
ال�سلة بالتن�سيق الدويل يف املجاالت االإح�سائية. كما يتعني تطبيق مبادئ احلوكمة الر�سيدة على 
اإنتاج  بو�سعها، وتغليب عملية  املتحدة  باالأمم  اللجنة االإح�سائية  االأن�سطة االإح�سائية، والتي قامت 
االإح�ساءات واملعلومات على عملية االإتاحة، مبعنى اأنه يجب اأن ياأتي االإح�ساء واملعلومات اأوال، ثم 
تاأتي تكنولوجيا املعلومات ثانيا، بحيث يكون ال�سعار هو من »االإنتاج وجودته اإىل االإتاحة«، ولي�ض 

من االإتاحة اإىل اجلودة.
ويف اإطار ما اأ�سفرت عنه التجارب الدولية، فاإنه يت�سح اأن هناك بع�ض ال�سوابط واخلطوات التي 
يلزم اتباعها لتحقيق االأهداف املرجوة من القانون املقرتح من خالل تاأكيد احلق يف احل�سول على 
هو  عنه  االإف�ساح  يتم  ال  ما  وي�سبح  االأ�سا�ض،  هو  االإف�ساح  اأن  مبداأ  وتبني  واملعلومات،  البيانات 

اال�ستثناء. 
اجلهات  ومتكني  املن�سورة،  واملوؤ�سرات  للبيانات  امل�سداقية  على  القانون  تاأكيد  �سرورة  ويتعني 
اخلا�سة من ن�سر البيانات واملعلومات دون خ�سية من امل�ساءلة، كما ينبغي تن�سيق التعاون بني اجلهات 
احلكومية وترابطها يف جمال البيانات واملعلومات، مبا ي�سمن دقة البيانات، وتاليف الت�سارب بينها، 
وو�سع ال�سوابط  والقواعد والنظم املعيارية املقبولة واملتفق عليها على امل�ستويات الوطنية واالإقليمية 
والدولية يف جمال جتميع واإتاحة ومراجعة البيانات واملعلومات والتاأكد من مدى �سفافيتها ودقتها، 
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وكذلك و�سع �سوابط حلماية اأ�سحاب احلقوق �سواء فيما يتم ن�سره من بيانات. ومن ذلك على �سبيل 
املثال حماية حرمة احلياة اخلا�سة، وحماية حقوق امللكية الفكرية، واالأ�سرار التجارية وال�سناعية.

وميكن التفكري يف اإيجاد اآلية اأو جهاز ذي خربة فنية يف �ساأن املنازعات املتعلقة مبخالفة مقت�سيات 
االإتاحة اأو عند االعتداء على احلقوق حمل احلماية لطبيعتها اخلا�سة، ويلزم و�سع �سوابط وحدود 
وحتفيز  وتنظيم  اأجله،  من  اإتاحتها  اأو  اإعدادها  مت  الذي  الغر�ض  واملعلومات يف  البيانات  ال�ستخدام 
اأدوات  واإتاحة  واملعلومات،  البيانات  وفهر�سة  جتميع  على  للعمل  اخلا�ض  والقطاع  املدين  املجتمع 
وقنوات جتميع املعلومات والبيانات، وذلك على امل�ستوى احلكومي اأو فيما يتعلق بالقطاع اخلا�ض و 
قطاع االأعمال واملجتمع املدين: ومن �سمن هذه االأدوات قواعد البيانات والببليوجرافيات والفهار�ض 

�سواء كان ذلك يف �سكل ورقي اأو يف �سكل اإليكرتوين.
ومن املهم ت�سجيع وتفعيل خدمات املكتبات واملعلومات ومتكينها من اأداء دورها يف بناء جمتمع 
املعلومات،  ملجتمع  العاملية  القمة  و�سعتها  التي  الرئي�سية  املبادئ  اأو  االأ�س�ض  اإطار  يف  املعلومات 
ومواجهة التحديات التي تواجه هذه اخلدمات وحت�سني �سبل النفاذ اإىل البيانات واملعلومات، وذلك 
على اأ�سا�ض امل�ساواة وبتكلفة معقولة. وهو ما  تتاح من خالله فر�سة لفئات متعددة من امل�ستفيدين 
اإىل  يوؤدي  اأن   �ساأنه  من  هذا  اإن  بل  وتطبيقاتهما.  واملعلومات  البيانات  وا�ستخدام  على  باالطالع 
�سرعة  يف  وي�سهم  املعلوماتية،  البنية  هذه  تنمية  اأجل  من  والعامة  اخلا�سة  اال�ستثمارات  اجتذاب 

التقدم االجتماعي واالقت�سادي.
واملعلومات  لالإح�ساء  قومي  نظام  بوجود  اأهدافه  حتقيق  يف  وجناحه  القانون  اإ�سدار  ويرتبط 
العالية،  اجلودة  ذات  املطلوبة،  البيانات  توفري  على  والقدرة  والفاعلية  والكفاءة  باال�ستقاللية  يت�سم 
الثقة  ويوؤكد  امل�سداقية  ُيك�سبه  مبا  املنا�سب،  التوقيت  ويف  املتعددة  امل�ستخدمني  الحتياجات  وفقا 
تبنِّي  البيانات. ومن ال�سروري  بقيام حوار جاد مع م�ستخدمي  ال�سادرة عنه، وي�سمح  البيانات  يف 
ا�سرتاتيجية متكاملة لزيادة فاعلية النظام الوطني لالإح�ساء واملعلومات مبا يحقق املرتكزات ال�سابقة 
وكذا اعتبارات الرت�سيد االقت�سادية واال�ستخدام االأمثل للموارد املتاحة مع العمل على تهيئة املناخ 
املنا�سب الذي ي�سمح للنظام باال�ستجابة لالحتياجات املتجددة وبناء ج�سور الثقة مع م�ستخدمي 

البيانات. 
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املعلومات االأخذ يف االعتبار: �سرورة  قانون ينظم تداول ون�سر  اإعداد  ال�سروع يف  ويقرتح عند 
و�سوح نطاق تطبيق القانون ب�سكل �سريح وحمدد، اأي تو�سيح طبيعة املعلومات التي ينطبق عليها 
القانون وحتديد جهة تخت�ض بتطبيق القانون اإما عن طريق اإن�ساء جهة جديدة تكون مهمتها جتميع 
البيانات من امل�سادر املختلفة ثم اإتاحتها للم�ستفيدين بعد ذلك اأو اإ�سناد هذا الدور جلهة موجودة 
بالفعل، وتكون لهذه اجلهة مهام و�سالحيات حمددة، ت�ستطيع من خاللها تنفيذ مواد القانون ب�سكل 
تعد م�سادر  التي  والوثائق بني اجلهات  املعلومات  تنظيم  واآليات  تو�سيح طرق  ينبغي  وا�سح. كما 
اأن  اأجل  البيانات واإتاحتها، وتو�سيح اخلطوات ال�سحيحة من  للبيانات واجلهة  امل�سئولة عن جمع 
على  احل�سول  طلب  يقدم  من  واإىل  يريدها،  التي  والبيانات  املعلومات  على  العادي  الفرد  يح�سل 

املعلومات، وو�سع حد اأق�سى للمدة املطلوبة للرد على طلب احل�سول على املعلومات اأو البيانات.
املعلومات  مثل  و�سريح،  وا�سح  ب�سكل  ن�سرها  املحظور  املعلومات  القانون  يحدد  اأن  املهم  ومن 
التي يوؤدي ك�سفها اإىل االإ�سرار باأمن و�سالمة البالد، اأو امل�سالح االقت�سادية والعلمية واالإ�سرتاتيجية 
للدولة، واأن يحدد اجلهة التي يتم تقدمي ال�سكاوى اإليها يف حالة رف�ض طلبات احل�سول على معلومات، 
ويف�سل اأن تكون جهة ق�سائية حتى تكون لها ا�ستقاللية تامة عن الدولة واجلهة امل�سئولة عن تقدمي 
البيانات، كما يف�سل اأن يتم و�سع حد اأق�سى للمدة التي يتم النظر فيها يف ال�سكوى. واأي�سا من 
املهم اأن ين�ض على وجود عقوبات اأو غرامات، يف حالة ثبوت تعمد رف�ض اأو اإهمال اجلهة امل�سوؤولة 
عن تقدمي البيانات اأو املعلومات دون اأ�سباب ترتبط باملعلومات املحظور االإف�ساح عنها بن�ض القانون، 

اأو تقدمي معلومات زائفة اأو م�سللة ب�سكل متعمد. 
اأحد  املعلومات  على  احل�سول  حرية  تطبيق  مبتابعة  املكلف  امل�ستقل  التنظيمي  الهيكل  ويعترب 
»مفو�ض  تعيني  على:  التنظيمي  الهيكل  يقوم  اأن  ويقرتح  العمل.  لكفاءة  االأ�سا�سية  ال�سمانات 
املعلومات« بوا�سطة اأعلى �سلطة يف الدولة بعد تر�سيح من ال�سلطة الت�سريعية اأو اأي �سلطات اأخرى 
يف  اأدينوا  من  اأو  حزبية  اأو  تنفيذية  وظائف  ي�سغلون  من  الرت�سيح  من  وي�ستبعد  القانون.  يحددها 
جرائم عنف اأو مت�ض ال�سرف، وميكن التجديد له لفرتة ثانية فقط، ويجب اأن يتمتع مفو�ض املعلومات 
باال�ستقالل االإداري واملايل وال يتبع اأي جهة با�ستثناء تلك املحددة يف القانون، كما يجب اأن يتمتع 
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املفو�ض بكافة ال�سالحيات املبا�سرة وغري املبا�سرة املطلوبة لقيامه بالواجبات املنوطة به وفقا للقانون، 
ويعني عدًدا من املوظفني للقيام باملهام واالأن�سطة املطلوبة منه.

وباالإ�سافة اإىل ال�سلطات املخولة ملفو�ض املعلومات يف قانون حرية املعلومات والتي من خاللها 
ي�ستطيع متابعة وتقدمي التقارير حول مدى ا�ستجابة املوؤ�س�سات العامة لواجباتهم املحددة بالقانون، 
وتقدمي التو�سيات الالزمة لالإ�سالح �سواء ب�سكل عام اأو بالن�سبة الإحدى املوؤ�س�سات العامة، والتعاون 
مع اأو القيام بتدريب املوظفني العموميني حول قانون حرية املعلومات وتنفيذه ب�سورة فعالة، واإحالة 
الق�سايا التي يتوفر لها قدر منا�سب من االعتقاد بوجود عمل جمرم اإىل ال�سلطات املنا�سبة. ويجب 
املوؤ�س�سات  ا�ستجابة  الت�سريعية حول مدى  ال�سلطة  اإىل  �سنوي  تقرير  تقدمي  املعلومات  على مفو�ض 
العامة للقانون، كما ميكنه تقدمي تقارير غري دورية لل�سلطة الت�سريعية كلما تطلب االأمر ذلك. ويف �سوء 
ما �سبق ينبغي توفري احلماية ملفو�ض املعلومات وعدم اإمكانية اإقامة اأية دعاوى جنائية اأو مدنية، �سواء 
�سده اأو ملن يعمل بالنيابة عنه )موظفي اجلهاز(، كما اأن كافة املعلومات يف نطاق عمله تعترب �سرية. 

وتو�سح التجارب الناجحة اأهمية معاجلة وت�سمني اجلوانب التالية يف اإطار الت�سريع اجليد لتنظيم 
على  املعلومات  على  احل�سول  حرية  قانون  �سياغة  �سرورة  وهي:  املعلومات،  على  احل�سول  عملية 
اأ�سا�ض اإقرار مبداأ »االإتاحة املطلقة« للمعلومات مع العمل اأي�سا على تعريف املعلومات ب�سكل مو�سع 
وغريها(  احلكومية  )االأجهزة  العامة  املوؤ�س�سات  والتزام  الطلبات.  لكافة  لال�ستجابة  الفر�سة  يتيح 
ب�سكل قاطع بن�سر املعلومات االأ�سا�سية عن اأهدافها واأن�سطتها وكذا اأعمالها احلالية، بال�سورة املنا�سبة 
عليها،  الطلب  وزيادة  املتوفرة  باملعلومات  املعرفة  زيادة  اإىل  يوؤدي  �سوف  ما  وهو  املقبول،  والتوقيت 
ون�سر جمموعة وا�سعة من املعلومات دون انتظار لل�سوؤال عنها، وكذا تقدمي اأ�سباب وا�سحة ومقبولة 
يف حال حظر اأية معلومات، بينما يحق للمواطنني طلب املعلومات دون اإبداء االأ�سباب. ويدخل يف 
هذا النطاق حتديد االأ�ساليب املنا�سبة لتوعية املواطنني حول حق احل�سول على املعلومات، وح�سر 
ممكن،  نطاق  اأ�سيق  يف  وق�سرها  املعلومات  حجب  اأ�سا�سها  على  ميكن  التي  اال�ستثناءات  وحتديد 
والتاأكد من اأن اإتاحة تلك املعلومات �سوف يوؤدي اإىل اأ�سرار وال يحقق امل�سلحة العامة. ومن املهم 
املنا�سبة  وبال�سرعة  ب�سكل عادل  املعلومات  الطلبات على  التعامل مع  التي ت�سمن  االآليات  حتديد 
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مع وجود اآلية فعالة وتت�سم بالكفاءة ملراجعة وتقييم اأ�سباب عدم االإتاحة واإمكانية قبولها. وتبدو يف 
هذا االإطار اأهمية وجود جهاز متخ�س�ض، على م�ستوى عاٍل �سمن الهيكل االإداري للنظام ملتابعة 

التطبيق والت�سدي حلاالت الرف�ض املحتملة.
املعلومات  طالبي  لقدرات  املنا�سبة  بالتكلفة  املعلومات  على  احل�سول  حق  �سمان  ينبغي  كما 
وعدم حرمانهم من هذا احلق ب�سبب عجزهم عن الوفاء بالر�سوم املطلوبة. ويف هذا االإطار قد يكون 

من املنا�سب حتديد اآليات لالإعفاء من الر�سوم املطلوبة لغري القادرين. 
واأخريا، هناك عدد من االعتبارات التي توؤثر على فعالية تطبيق قانون حق الو�سول اإىل املعلومات، 
منها: بناء وعي لدى اجلمهور بحق الو�سول اإىل املعلومات، والرتويج خلدمة اإتاحة املعلومات �سمن 
اخلدمة  �سمن  الثقايف  التغيري  وت�سجيع  ال�سدد،  بهذا  املُنظمة  والقوانني  بالد�ستور  املعرفة  ِمن  اإطاٍر 
التنظيم  وفائق  فعال  نظام  وتطوير  لل�سعب،  ِملك  الر�سمية  املعلومات  اأن  حقيقة  ال�ستيعاب  املدنية 
اأو هيئة للتحقيق يف  اآليات تنظيم فعالة ت�سم املحاكم وجلنة للمعلومات،  الإدارة املعلومات، واإن�ساء 

ال�سكاوى العامة �سد موظفي الدولة.
فمن ناحية بناء وعي لدى اجلمهور بحق الو�سول اإىل املعلومات: هناك دور كبري يقع على عاتق 
احلكومات من اأجل تثقيف اجلماهري بحقهم يف الو�سول اإىل املعلومات، حيث يجب اأن ي�سمل هذا 
طريق  واأي�سا عن  املعلومات.  اإىل  الو�سول  لطلبات  اجلماهري  تقدمي  لكيفية  مف�ساًل  �سرًحا  التثقيف 
احلمالت االإعالمية التي تتوا�سل مع القطاعات العري�سة من ال�سعب. وُتَعد ال�سيا�سات االإعالمية 
بهذا ال�سدد، �سيا�سات ُمكملة للقوانني والت�سريعات. هذا باالإ�سافة اإىل خمتلف اأ�سكال املطبوعات 
التي ت�سرح للعامة كيفية ا�ستعمال هذا الت�سريع، مع م�ساركة مواقع الوزارات من خالل �سفحات 
التي  الربامج  الوزارات يف دعم  دور هذه  يتبعه من  وما  امل�سعى،  االإنرتنت يف هذا  املعلومات على 

ت�ساعد العامة على ا�ستخدام تقنيات املعلومات للبحث عن املعلومات و�سبل اإيجادها وحتليلها.
وفيما يخت�ض بالرتويج خلدمة اإتاحة املعلومات: فاإن كيفية الرتويج لقانون الو�سول اإىل املعلومات 
تختلف من بلٍد الآخر. لذا فاإنه من ال�سروري توفري مركز لتدريب املوظفني على اأهمية توفري وتو�سيل 
املعلومات، بحيث يتطرق الربنامج التدريبي اإىل )اأهمية الو�سول اإىل املعلومات - ونطاق القانون - 
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واإجراءات طلب اجلماهري للمعلومات وكيفية اال�ستجابة لها. كما يجدر االإ�سارة اإىل اأهمية تاأ�سي�ض 
ودعم مثل هذه الربامج التدريبية بال�سكل الذي يعطي القدرات االأ�سا�سية الالزمة لال�ستفادة من 
الفر�ض التي يتيحها القانون ليمثل مك�سباً للموظفني ال عبئاً عليهم. مع الرتكيز ب�سورٍة اأ�سا�سية على 

املكا�سب واملنافع التي مُيكن اأن يحققها جمهور املتعاملني مع تلك اخلدمات.
املعلومات �سكاًل  ُت�سكل  البريوقراطية،  النظم  تواجد  الثقايف، ففي ظل  بالتغيري  يتعلق  فيما  اأما 
ا لهم  ًـّ من اأ�سكال النفوذ التي قد يحجم موظفو الدولة عن االإف�ساح عنها، واعتبارها ملًكا �سخ�سي
يتيحونها متى �ساءوا ويحجبونها متى اأرادوا  وهو ما ُيعرف بـ )انعدام ال�سفافية اأو ال�سبابية(. وهذا 
مُيثل حتدًيا وا�سًحا لنظام حق الو�سول اإىل املعلومات، وهنا تاأتي اأهمية التدريب كمحاولة للتغلب 
على العقلية املتاأ�سلة على مدى االأجيال لدى هوؤالء املوظفني. فنجاح �سيا�سات االإتاحة املعلوماتية 
واحلق يف املعرفة يرجع ب�سورة اأ�سا�سية اإىل ذلك العن�سر الب�سري التنفيذي، الذي اإما اأن يكون داعًما 

لتفعيل وتنفيذ تلك ال�سيا�سات، اأو مقو�ًسا الأركانها وعقبًة ال مُيكن تخطيها باأي حاٍل ِمن االأحوال.
�سرورة اإن�ساء اآلية اإدارية ذات طبيعة خا�سة – كاأن يكون هناك مفو�ض للمعلومات كما �سبق 
االإ�سارة اأو هيئة للتحقيق يف ال�سكاوى العامة. على اأن يتم تدعيم هذه الهيئة اأو املكتب ب�سالحيات 
املوؤ�س�سات  بع�ض  من  ملقاومة  حت�سباً  وذلك  املعلومات،  اإىل  الو�سول  قانون  لتطبيق  وا�سحة  قانونية 
اإحباط حماوالت موظفي  املعلومات وكذلك  لتحرير  ال�سرية -  تاريخ طويل يف  لها  والتي  واالأفراد 
املدى  االأف�سل على  وبالتايل فمن  اأو عرقلة احل�سول عليها.  لديهم  التي  املعلومات  الدولة حلجب 

البعيد اأن يكون هناك جزاء قانوين يقع على الهيئة العامة يف حالة خرق هذا القانون.
وفى النهاية، فاإن هذه املقرتحات والتو�سيات �سوف تكون بالطبع حمل نظر وفح�ض، وهي جميعها 
نابعة من حاجات عملية يلم�سها املمار�سون ويحتكون بها اأو يرنو اإليها الطاحمون. وتبقى االأو�ساع 
يخف�ض  الذي  الواقع  اأ�سواك  فوق  ي�سريون  الذين  القرار  اأ�سحاب  جانب  من  وفح�ض  روؤى  حمل 
احلواجز اأحيانا اأو يزيلها اأحيانا اأخرى بني املعلومات والتنمية، وبني املعلومات واالأمن القومي، وبني 
اإىل حد  متوازية  وت�سري يف خطوط  متجاورة  كانت  واإن  مت�سادمة،  تبدو  التي  وتلك  الثنائيات  هذه 

كبري.  



املالحـق





اجلل�سة االفتتاحية

تقــدمي 
 الدكتور   اإ�سماعيل �سراج الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية

مرحبا بكم جميًعا يف مكتبة الإ�سكندرية يف موؤمتر حرية تداول املعلومات يف م�سر املعلومات حق 
لكل مواطن. �سيداتي �سادتي احل�سور الكرمي نت�سرف بوجودكم مبكتبة الإ�سكندرية وبوجودكم يف 
الإ�سكندرية، ونطلب من كبار ال�سخ�سيات التي قبلت اأن ت�سارك يف هذه اجلل�سة الفتتاحية وهم 
اأ�سحاب الف�سل يف تنظيم هذا املوؤمتر؛ وندعوهم لإلقاء الكلمة الفتتاحية ثم �سوف األقي كلمة علمية 
يف نهاية هذه اجلل�سة، وبادئ ذي بدء اأت�سرف باأن اأطلب من ال�سيد الوزير اللواء حمافظ الإ�سكندرية 

اأن يلقي كلمته.



كلمة �سيادة اللواء عادل لبيب 
حمافظ الإ�سكندرية

معايل الوزير/ اأحمد دروي�ش وزير التنمية الإدارية
معايل الدكتور / اإ�سماعيل �سراج الدين مدير مكتبة الإ�سكندرية

معايل الدكتور / ح�سام بدراوي
معايل الدكتور / ماجد عثمان

ال�سادة احل�سور .. اإنه ملن دواعي �سروري الرتحيب بهذه الكوكبة من العلماء مبكتبة الإ�سكندرية 
منارة احل�سارة والثقافة والتنوير مب�سر والوطن العربي، التي اجتمعت لدرا�سة حرية تداول املعلومات، 
ل العامل اإىل  اإطار ع�سر العوملة هذا الع�سر الذي حوَّ املعلومات حق لكل مواطن؛ وهو ما ياأتي يف 
�سباق  يف  املعرفة  اقت�ساد  ي�سوده  عامل  عوائق  وبال  بي�سر  املعلومات  فيها  تداول  حدود  بال  كيانات 
القوي  ال�سياج  متثل  التي  املعلومات  واملعلومات،  الت�سالت  تكنولوجيا  توظيف  نحو  م�سبوق  غري 

واحل�سن احل�سني نحو التقدم والتنمية امل�ستدامة. 
هذا، ول يخفى تعاظم قيمة املعلومات يوًما بعد يوم، اأيها احل�سور الكرام اإن الإن�سانية تعي�ش الآن 
نوعيا وكيفياً عن كل  والذي يختلف اختالفا  املعرفة  ثورة  الثورة،  املجتمعات ع�سر  كافة  وباأطراف 

الثورات الإن�سانية ال�سابقة.
ا من حقوق املواطن حيث اإنه ياأتي يف اإطار ال�سفافية  اإن ح�سن تداول املعلومات واإتاحتها يعترب حقًّ
ون�سر احلقائق حتى يتاح للجميع الوقوف على ما يدور حولهم. اإن امل�ساركة احلقيقية الفعالة جلميع 

املواطنني يف هذا ال�ساأن ل يتحقق اإل من خالل حرية تداول املعلومات.
اإن هذا التوجه ال�سليم ياأتي يف اإطار توجيهات القيادة ال�سيا�سية نحو عدم تهمي�ش اأي قوى بل 

�سرورة م�ساهمة اجلميع من اأجل الرتقاء بالوطن وحتقيق جمتمع الرفاهية والرخاء. 



 
كلمة الدكتور ح�سام بدراوي
ع�سو املجل�ش القومي حلقوق الإن�سان 

وموؤ�س�ش ورئي�ش جهاز ال�سفافية وحماربة الف�ساد

 �سكًرا دكتور اإ�سماعيل .. ح�سرات ال�سادة وال�سيدات واملن�سة 
يحمل  التنظيم  لأن  املنظمون،  هم  من  الأوىل:  الر�سالة  ر�سالتني  يحمل  املوؤمتر  هذا  اأن  احلقيقة 
ودعم  الف�ساد  ملكافحة  امل�سري  والتحالف  الإ�سكندرية،  مكتبة  يف  املمثل  املدين  املجتمع  ر�سالة 
ال�سفافية، واحلكومة ممثلًة طبًعا يف الدكتور اأحمد دروي�ش ومركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثاًل 
يف الدكتور ماجد عثمان، واملجل�ش القومي حلقوق الإن�سان ممثاًل يف �سخ�سي و�سيادة امل�ست�سار عادل 
الت�سكيلة  وتدل  الإن�سان،  حلقوق  القومي  املجل�ش  اأع�ساء  واأغلبية  �سومان،  جمال  وامل�ست�سار  قورة 
التنظيمية على رغبة جمتمعية حقيقية يف دعم م�ساألة حرية تداول املعلومات، وعندما تنظرون اإىل 
املعلومة  على  احل�سول  يف  املواطن  وحق  مدخل  احلقوقي  مدخلنا  اأن  جتدون  ف�سوف  املو�سوعات، 
ودعم احلكومة احلالية لهذا التوجه واملجتمع املدين. نحن نحاول تغيري طريقة التفكري يف املجتمع، 
من اأن املعلومة �سرية واحل�سول عليها يتطلب الت�سريح اإىل اأن املعلومة حق وحجبها هو الذي يتطلب 
املعلومات  الت�سريح، نحن نغري �سكاًل يف تفكري املجتمع ككل، و�سوف ينعك�ش هذا على �سفافية 

وعلى عالقات ال�سحافة باملجتمع واحلكومة وحرية الن�سر وحرية الراأي.



   كلمة معايل الدكتور اأحمد دروي�ش
وزير التنمية الإدارية

مبا اأنني اآخر املتحدثني يف العموميات و�سوف تبداأ بعدي الكلمات املتخ�س�سة واجلل�سات 
املتخ�س�سة، اأريد اأن اآخذكم يف دقائق معدودة اإىل املظلة التي نتحدث من حتتها. هذه احلكومة 
الر�سيدة    احلوكمة  طريق  اختارت  قد  ال�سيا�سية  القيادة  من  وبرعاية  نظيف  الدكتور  برئا�سة 
اأن  اأعمدة ترتكز عليه، كل عمود من هذه الأعمدة ل بد  »good governments« والتي لها �ستة 
يقابله �سيء ي�سنده؛ لو مل يكن هذا العمود قائًما بالطريقة ال�سليمة فلن ميكن اأن تكون لدينا حكومة 
ر�سيدة دون اأن يكون هناك روؤية... يجب اأن نعلم ما هي روؤيتنا واإىل اأين نتجه ولكن الروؤية مبفردها 
لي�ست كافية اإذا مل يكن هناك مهمة ناأخذها علي عاتقنا لتحول هذه الروؤية اإىل برامج وواقع تنفيذي، 

هذا يعني اأن الروؤية مبفردها ل ت�سلح؛ وهذا هو املحور الأول.
 العمود الثاين لبد اأن نتحدث عن الكفاءة يف الأداء وهي �سيء يقا�ش بالأرقام ول نتحدث 
عن حديث نرثي فاإذا كنا متجهني نحو مكان معني فالبد اأن نتحدث عن كفاءة هذا التوجه ولكن 
الكفاءة مبفردها دون الفاعلية ل ت�سلح لأنه قد تكون هناك كفاءة ولكن ل يوجد تركيز على املهام 

املحورية املطلوب عملها.
لدى  يكون  اأن  بد  ل  ال�سفافية  ق�سية  هو  اليوم،  حلديث  يكون  ما  اأقرب  وهو  الثالث  العمود   
احلكومة ال�سفافية بحيث تعلن عما تقوم به من اأعمال ومهام؛ ويف نهاية الأمر تدير موارد ال�سعب من 
اأجل ال�سعب وبال�سعب، ماذا لو مل يكن لديها ال�سفافية التي يرغب فيها املواطن؟! فال بد اأن الذي 

ي�سند هذا العمود هو احلق يف معرفة املعلومة.
القانون، كلنا  واإنفاذ حكم  القانون  ق�سية حكم  الر�سيدة هو  تقوم احلوكمة  اآخر عمود ودونه ل 
نخ�سع لقانون وكلنا يجب اأن ن�سري بهذا القانون ولكن هذا العمود ل ي�ستقيم اإل اإذا كان القانون 

عادل يف املقام الأول واإذا كان امل�سروع قد و�سعه بال�سكل ال�سليم.



اإذن، نحن خمل�سون يف ق�سية املعلومة وتداول املعلومات، البع�ش يظن دائًما اأن هذا املردود هو 
مردود على املواطن اأو مردود جمتمعي يف املقام الأول واأن احلكومة ب�سكل ما حتاول دائًما اأن تخبئ 
املردود  اإن  اأقول  اأن  اأريد  اأنا  متاًما.  العك�ش  ي�سًرا؛ واحلقيقة هي  اأكرث  �سئونها لأن هذا يجعل عملها 
يف اإتاحة املعلومة والإف�ساح للحكومة �سيكون اأعلى بكثري واأنا اأريد اأن اأعطيكم مثال على املوازنة 
امل�سرية، فهي ت�سدر بقانون من جمل�ش ال�سعب والقانون ين�سر ولكن لالأ�سف ال�سديد اأنا اأطالب باأن 
قناة  اإيراد  اأين يذهب  النا�ش:  ا من الأحيان يتحدث  املوازنة، لأنه يف كثري جدًّ بقراءة  النا�ش  يقوم 
ال�سوي�ش؟ واأين تذهب كل هذه املليارات؟ واهلل املوازنة ت�سدر بقانون ومن �سمن مواردها ال�سرائب 
ينفق على  ما  النفقات  املوارد وهذه هي  ال�سوي�ش، وهذه هي  قناة  واإيراد  املبيعات  العامة و�سرائب 

التعليم وما ينفق على ال�سحة وما ينفق باب اأول وما ينفق باب ثاٍن ونحو ذلك.
اأريد اأن اأخرج من هذه النقطة باأن الق�سية قد ل تكون ق�سية الإف�ساح وتداول املعلومة  اإنني   
فقط، ولكن قد تتعلق بنوعية املعلومات يف املقام الأول. اأنا منتهز الفر�سة لأن ثلث املوجود بالقاعة 
معلومات  بالفعل  هناك  اأن  اأي  نوعية،  الق�سية  اإن  اأقول  وكذلك  الإعالم  ورجال  ال�سحافيني  من 
توعية  يف  م�ساعدتنا  منهم  ومطلوب  املدين  املجتمع  من  القاعة  يف  الثاين  والثلث  متاحة،  وبيانات 

النا�ش باحلقوق، ومطلوب توعية النا�ش من اأين تاأتي باملعلومة. 
ق�سايا الأمن القومي اأي�ًسا من الق�سايا املهمة، ومن الق�سايا التي اأطمح يف اأن نتطرق اإليها ق�سية 
الإيجابية وال�سلبية، فالإيجابية هي اأن الطرف يعلن عما لديه، اأما ال�سلبية فهي اأين اأجل�ش �سامًتا 
ومنتظًرا ال�سخ�ش الذي يتقدم ومينحني املعلومة، عموًما اإن كل الذي اأطرحه هو روؤو�ش مو�سوعات، 
واأنا �سعيد حقيقة باحل�سور من كوكبة العلماء الذين هم خري مني واأعتقد اأن النجاح يف عملنا هذا اأننا 

ا�ستطعنا اأن جنمع هذا اجلمع يف هذه القاعة حتى ن�ستطيع اأن ناأخذ اآراًء خمتلفة ونتناق�ش حولها. 
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رئي�ش جمل�ش اإدارة مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

ال�سيدات وال�سادة .. احل�سور الكرمي
ي�سعدين اأن اأكون بينكم اليوم، وب�سحبة كوكبة متميزة من العلماء واخلرباء الأجالء والأفا�سل، 
حتت  يجيء  الذي  موؤمترنا  لفتتاح  الإ�سكندرية«  »مكتبة  العريق  العلمي  وال�سرح  املعرفة  منارة  يف 
عنوان »حرية تداول املعلومات يف م�سر- املعلومات حق لكل مواطن«، والذي يقام نتيجة م�ساركة 
»خما�سية« فاعلة - متت من خالل تعاون �سادق وتن�سيق كفء- بني كل من وزارة التنمية الإدارية، 
ومركز  الإن�سان،  حلقوق  القومي  واملجل�ش  لل�سفافية،  امل�سري  والتحالف  الإ�سكندرية،  ومكتبة 

املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجل�ش الوزراء.
احل�سور الكرمي .. تدركون جميًعا اأن املعلومات واإتاحتها اأ�سبحت عن�سرا فاعال يف معادلة التنمية 
القت�سادية والجتماعية ال�ساملة، ويف ظل ع�سر العوملة وثورة املعلومات وات�ساع »نوافذ« املعرفة من 
ف�سائيات واإنرتنت واإعالم متعدد التخ�س�سات، ل ت�ستطيع دولة ما – اأًيا ما كان موقعها على خريطة 

العامل اأن » حتجب » املعلومات واملعرفة عن مواطنيها.
من  اأ�سيال  حقا  اأ�سبح  متماثل،  ب�سكل  املعلومات  على  واحل�سول  املعرفة  يف  املواطن  فحق 
العامة  اأقرت اجلمعية  فقد  الدولية،  واملواثيق  والعهود  العامل،  تكفله معظم د�ساتري  الإن�سان  حقوق 
لالأمم املتحدة، يف دورتها الأوىل من العام 1946، اأن »حرية املعلومات هي حق اأ�سا�سي من حقوق 
الإن�سان«، وتن�ش املادة 19 من الإعــالن العـاملي حلقـوق الإن�سان، »اأن لكل �سخ�ش احلق يف حرية 
والأفكار  الأنباء  وا�ستقاء  تدخل،  اأي  دون  الآراء  اعتناق  احلق حرية  وي�سمل هذا  والتعبري،  الراأي 

وتلقيها واإذاعتها باأية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية«.
الوطني،  النزاهة  نظام  لبناء  ال�سرورية  العنا�سر  اأهم  اأحد  املعلومات  اإىل  الو�سول  حق  ويعترب 
املجتمع  تنمية  على  املدمرة  ونتائجها  الف�ساد  لظاهرة  وللت�سدي  الر�سيدة،  احلوكمة  مبادئ  وتفعيل 



وتداول  الإف�ساح  قوانني حلرية  احلايل  الوقت  الدول يف  من  العديد  وتتبنى  ا�ستقراره،  على  واأي�سا 
املعلومات، وت�سعى م�سر اإىل اللحاق بهذه الدول، من خالل اإ�سدار قانون تنظيم الإف�ساح وتداول 
املعلومات، والذي يجري اإعداد م�سروعه من خالل جلنة متميزة من اخلرباء واملتخ�س�سني. واعتقد 
اأنه من م�سلحة املجتمع امل�سري اأن يتم تبني �سيا�سة الإف�ساح كمفهوم اأ�سا�سي يحكم ن�سر وتداول 
املعلومات، بحيث يكون غري املف�سح عنه هو ال�ستثناء، دون اإخالل باملحافظة على اخل�سو�سية و�سرية 
البيانات ال�سخ�سية، كما اأن وجود نظام للمحا�سبة وامل�ساألة ي�ستوجب التحول اإىل نظام اأقل مركزية 
يف جمع وتبويب ون�سر املعلومات بدل من نظام املركزية القائم حاليا، ومبا يحقق ان�سياب البيانات 
واملعلومات يف �سهولة وي�سر ودون تاأخري زمني، ودون الإخالل بجوانب اجلودة واملهنية واحلفاظ على 

اأخالقيات جمع وحتليل ون�سر املعلومات.
اقت�ساد  لتفعيل  ا  هامًّ ا  رئي�سيًّ �سرًطا  اإتاحتها  ومتاثل  »الكاملة«  املعلومات  تعترب   .. الكرمي  احل�سور 
ال�سوق، وتن�سيط املناف�سة بني الأن�سطة الإنتاجية، و�سمانة اأ�سا�سية لقيام احلكومة بدور املنظم لأحوال 

ال�سوق من خالل الأجهزة والأدوات الرقابية، وتلعب املعلومات دورا هاما يف هذه املنظومة.
وا�سمحوا يل اأن اأطرح على ح�سراتكم تبني فكرة تطبيق »العدالة املعلوماتية« يف املجتمع امل�سري 
والتي ل ت�ستهدف فقط ال�سماح للكافة من مواطنني وموؤ�س�سات حكومية وغري حكومية باحل�سول 
على املعلومات واإمنا يكون احل�سول عليها بنف�ش التكلفة ويف نف�ش التوقيت وبنف�ش املحتوى املعريف 
ووفًقا لنف�ش ال�سوابط؛ مع احلفاظ بالطبع على خ�سو�سية و�سرية البيانات ال�سخ�سية وفقا لالأعراف 

الدولية دون اإفراط اأو تفريط.
ال�سيدات وال�سادة .. يتناول ويناق�ش موؤمترنا على مدار ثالثة اأيام عددا من الق�سايا الهامة، منها:  
الإطار القانوين والتنظيمي لإتاحة املعلومات وتداول البيانات، و�سيا�سات اإتاحة املعلومات ودورها 
يف التنمية، ويف تفعيل م�ساركة املجتمع املدين يف �سياغة ال�سيا�سات، وتوظيف الو�سائل التكنولوجية 
بجودة  الرتقاء  يف  الإلكرتونية  احلكومة  دور  ا�ستعرا�ش  اإىل  بالإ�سافة  املعلومات،  لإتاحة  احلديثة 

اخلدمات وتب�سيط الإجراءات لتحقيق مزيد من النـزاهة وال�سفافية.
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ال�سيدات وال�سادة .. ا�سمحوا يل اإن اأقول اأن اأهمية هذا املوؤمتر ل ترجع فقط اإىل املو�سوع الهام 
الذي يتناوله ول يف النقا�ش الذي من املتوقع اأن يثريه جلمع امل�ساندة لالجتاه الإ�سالحي يف جمال 
اإتاحة املعلومات. ولكن املوؤمتر بالإ�سافة اإىل ما �سبق يطلق ر�سالة هامة يعك�سها من خالل اجلهات 
اخلم�سة املنظمة للموؤمتر؛ وهذه الر�سالة مفادها اأن اأي اإ�سالح ل يتم بدون م�ساركة فاعلة من املجتمع 
املدين واأن هذه امل�ساركة يجب اأن تكون �سمن ن�سيج املجتمع، واأن املجتمع املدين ل يتم ا�ستدعاوؤه 
يف املنا�سبات لإ�سفاء بريق يخبو �سريًعا عند اأول اختبار حقيقي واأنه يجب اأن يكون تواجده اأ�سياًل 

يف كل مراحل �سياغة ال�سيا�سات العامة.
والر�سالة الثانية والتي ل تخطئها العني مت�سلة باختيار مكان املوؤمتر، ول �سك اأن عقد هذا املوؤمتر يف 
مكتبة الإ�سكندرية والتي ا�ستطاعت ل�سنوات طويلة اأن تر�سي �سورة ذهنية باعتبارها منارة الإ�سالح 
املواطنة  حقوق  اأحد  باعتبارها  املعلومات  تداول  حرية  بني  الوثيقة  ال�سلة  يوؤكد  العربي  العامل  يف 

وحركة الإ�سالح بكافة جوانبها.
وبهذه املنا�سبة فاإنني اأعرب عن اعتزازي بعالقة ال�سراكة القائمة بني مركز املعلومات ودعم اتخاذ 

القرار ومكتبة الإ�سكندرية ول�سيما يف م�سروع مر�سد الإ�سالح العربي.
اأتوجه  اإىل ال�سادة الباحثني معدي الأوراق والبحوث العلمية للموؤمتر،  بال�سكر  اأتوجه  اإذ  واإنني 
بال�سكر اأي�سا اإىل اجلهات امل�ساركة يف تنظيم املوؤمتر، واإىل زمالئي يف مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار 
على جهدهم املتميز، متمنيا لكم جميعا اإقامة طيبة يف الإ�سكندرية عرو�ش البحر الأبي�ش املتو�سط.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

حرية تداول املعلومات يف م�سر182



 
كلمة الدكتور اإ�سماعيل �سراج الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية

التالية وقتها،  اأ�سا�سني دون تقدمي عر�ش كامل لكي نعطي اجلل�سة  �سوف نتكلم يف مو�سوعني 
واملو�سوعان هما: اأ�سا�ش الكالم املوجود يف الأوراق بق�سد الرتكيز على املعلومات، وتداول املعلومات 
جزء ل يتجزاأ من الطرق العلمية التي نعي�ش فيها اليوم؛ فالذي يحدث يف الربازيل يف البحث العلمي 
نعرفه يف م�سر وُيعرف يف ال�سني وُيعرف يف اأمريكا وُيعرف يف اأوروبا يف نف�ش اللحظة عرب الإنرتنت، 
والنقطة الهامة هنا اأن هذا يقت�سي وجود قوانني مكملة مثل حقوق امللكية الفكرية ونظام الرباءات 
والنظام الدويل الذي يحمي هذا واأن تاريخ هذه القوانني يرجع اإىل اأكرث من مئات ال�سنني حيث 
اإنها جاءت لكي ت�سمح بحرية تداول املعلومات. اإن حرية تداول املعلومات من �سمات املجتمعات 
العلمية املتقدمة، وهذه احلقيقة الظاهرة الواحدة ل نركز عليها لأننا اليوم نعي�ش طرًقا علمية لي�ش 
لها مثيل، واأذكر يف هذا ال�سياق �سديًقا يل ا�سمه كليك فندر �سجل عملية داخل اأنبوبة اختبار يف 
املعمل لكائن مكون من D.N.A، واأخذ براءة اخرتاع، ونتيجة لرباءة الخرتاع هذه فاإنه من املمكن 

ه ُم�سان. للعلماء اإعادة ما قام به وبناء معامل عليه يف م�سر ويف الربازيل ويف اأي مكان، وحقُّ
ثاين �سيء يجب اأن نتكلم عن مو�سوع الأمن القومي والبحوث الع�سكرية، ويف الوليات املتحدة 
ا يف البحث العلمي الع�سكري، جند اأن الغالبية العظمى  الأمريكية وهي اأكرث دولة متقدمة ع�سكريًّ
ا، اإن القول باأن كل �سيء �سري غري �سحيحة، واأكرث من هذا، اإن جهاز الـ  من الأبحاث من�سورة عامليًّ

GPS الذي نعتمد عليه الآن يف الأ�سا�ش جهاز ع�سكري، واأ�سبح متاًحا للجميع. 

يف احلقيقة، لقد اأثار معايل الوزير الدكتور اأحمد دروي�ش النقاط الأ�سا�سية، وحان الوقت اأن نغري 
الفل�سفة ال�سائدة التي ع�سنا يف ظلها فرتًة طويلًة من الزمن، اإننا نعلن كل �سيء عن مكتبة الإ�سكندرية 
اأي�ًسا  بح�ساباتها  اخلا�سة  واملراجعات  الإنرتنت  على  وموجودة  معلنة  فميزانيتها  املثال،  �سبيل  على 

ُتن�سر على الإنرتنت، ويف النهاية تعود الفائدة على املجتمع ككل.



الدكتور  ذكرها  التي  ال�سابقة  النقطة  على  يركز  اأن  لبد  الفرد  اإن  اأقول  اآخًرا،  ولي�ش  واأخرًيا   
اأحمد دروي�ش حول الإيجابية وال�سلبية، اإننا نريد اأكرب عدد ممكن من اجلهات الإيجابية، اأي اأن ن�سر 
املعلومات ل يعني فقط الرد على ال�ستف�سارات، كما اأود اأن اأقول اإن كل امل�سكالت والعرتا�سات 
اأن امل�سلحة  اأن الدول املتقدمة يف جمال البحث العلمي وجدت  يف هذا ال�سدد لها حلول، وجند 
العامة ت�ستفيد من حرية تداول املعلومات، وو�سعت قوانني مثل امللكية الفكرية وبراءات الخرتاع 

لت�سمن للمبدع حقه ويف الوقت نف�سه تف�سح املجال للجميع.
املنفعة  فيه  اإىل ما  راأيه لن�سل  واأن يعطي كل منا  الفل�سفة،  نتبنى هذه  اأن  اللقاء  اأرجو يف هذا   
العامة، لأنني مقتنع متاًما اأن املزيد من تداول املعلومات هو جزء اأ�سا�سّي من اخلطوات الإ�سالحية 

التي تقوم بها م�سر والتي هي اأ�سا�ش للم�ساركة وللمحا�سبة بهدف تقومي امل�سار. 
اأ�سكركم على ح�سن ا�ستماعكم.
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