
  
  

  مؤتمر
  

  "نحو إتاحة المعلومات للجميع"
 
  
  

مبادرة اإلصالح بالتعاون مع  عقدي والذي "نحو إتاحة المعلومات للجميع" مؤتمربدأت اليوم فعاليات 

  العربي.

 

يث ح،"في مصر: نحو تفعيل الحق الدستوريحالة المعلومات  في الجلسة األولى تم إصدار تقرير

مركز بصيرة أهم ما جاء في التقرير، وقد ركز على أهمية عرض دكتور ماجد عثمان مدير 

ترسيخ حق المواطن في الحصول على المعلومات المعلومات في التحول الديمقراطي والحوكمة، ف

التي تؤدى بدورها إلى تعزيز   هو اللبنة األساسية إلرساء قواعد الحكم الرشيد التي تشمل الشفافية

ضبط األداء الحكومي، والمشاركة التي تؤدى إلى تقوية الشعور  الثقة، والمساءلة التي تؤدى إلى

  باالنتماء للوطن، واالستجابة التي تُشعر المواطن بأنه في بؤرة االهتمام.

  



إتاحة المعلومات للمواطن تسمح له بمحاربة الفساد والحد من إهدار المال العام، وبالتالي ستصبح و

على الفساد القائم كما ستكون بمثابة السالح المسلط للوقاية  للقضاء إتاحة المعلومات العالج الناجح

  فساد جديد.  نشأة ضد

وزيادة حجم كما ناقش التقرير أهمية المعلومات في التنمية المستدامة والتنمية االقتصادية 

وقد شمل التقرير جزء عن تقييم المعلومات المتاحة على المواقع االلكترونية االستثمارت في الدولة، 

لمالية واالستثمار لسبع وزارات مصرية هي وزارة التربية والتعليم والصحة واالسكان والداخلية وا

  ووزارة العدل.

إصدار قانون الحق في المعلومات بشكل يتوافق وقد خرج التقرير بمجموعة من التوصيات أهمها: 

بحيث   لمعنية على القانونمع المعايير العالمية على أن تتم موافقة قوى المجتمع المدني والجهات ا

التعامل مع القوانين األخرى التي لها عالقة بالحق في ، ويراعى أنه يالئم الوضع في مصر

مستوى   المعلومات أو بالبيانات المنتجة كما في القانون الخاص باإلحصاءات والمسوح على

  المحافظات.

موظف في المؤسسة بحيث  توضيح مهام كل، وعام للمعلومات  استحداث مفوضكما أوصى بأهمية 

لتنسيق ا، وحيح للحصول على ما يريد من خدماتيستطيع إرشاد طالب المعلومة إلى المكان الص

بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة، ووضع أطر للتعاون بين هذه القطاعات حتى يسهل الحصول 

  المعلومات التي يريدها طالبها. على

يقضى على سياسة الفردية، مما يخلق نظام معلوماتي دوري إصالح المؤسسات من الداخل بحيث و

  .ال يتوقف على وجود أشخاص بيعنها



مداخلة تعليقاً على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار) مشرف (  وقد أجرى اللواء حمدي حلمي 

كما ، رقمي لتوفير البيانات والمعلوماتالتقرير بأن الحكومة حالياً تعمل على مشروع إنشاء مجتمع 

على ضرورة أن يحدد القانون من  اإلسكندرية بمكتبه الحوار منتدى مدير سامح فوزيدكتور الشدد 

هو المسؤول عن تحديد المعلومات التي يمكن إتاحتها والمعلومات التي تعتبر سرية حتى ال يتم 

  لفرض مزيد من القيد على المعلومات.اتخاذ فكرة األمن القومي ذريعة 

سعد الدين إبراهيم إلى ضرورة التكامل بين الحق والواجب فحق المواطن في  وأشار الدكتور

الحصول على المعلومات يجب أنينعكس على واجبات الدولة في إتاحة هذه المعلومات، وقد أشار 

أستاذ محمد قاسم رجل األعمال إلى ضرورة تبادل المعلومات بين مؤسسات الحكومة وبعضها 

يل المثال بين الوزارات المختلفة يخضع للعديد من القيود التي تعيق فتداول المعلومات على سب

  المستثمرين وتضعف قدرتهم على التوسع في استثمارتهم.


