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توطئة
• عريب الرنتاوي
املعلومات،  باأهمية  العام  الوعي  من�شوب  يف  ملحوظاً  ارتفاعاً  الفائتة،  الع�شر  ال�شنوات  �شجلت 
و�شرورتها كمقدمة للعمل والبناء الدميقراطيني وك�شرط لهما..والأكرث اأهمية، تنامي القناعة بـ»احلق« 

يف احل�شول عليها، بكل ي�شر و�شهولة، وبقوة القانون واإلزامه.

يف العام 2007، �شدر قانون �صمان حق احل�صول على املعلومات، لي�شع الأردن يف �شدارة دول 
املنطقة العربية من حيث اإقرار قانون خا�س بتي�شري احل�شول على املعلومات وكفالة هذا احلق قانونيًا..
على اأن القانون املذكور جاء حمّماًل بالعديد من النواق�س والثغرات الت�شريعية، اإن جلهة ت�شكيل جمل�س 
املعلومات اأو »املهل الزمنية« املمنوحة لال�شتجابة لطلب احل�شول على املعلومات، اأو جلهة »قوة الإلزام« 
للحق  انتهاكًا  وكاملة،  �شحيحة  وب�شورة  املحدد،  موعدها  يف  املعلومة،  تقدمي  عن  الإحجام  جتعل  التي 

والقانون، ي�شتوجب املحا�شبة والعقاب.

ومع اأن �شنوات �شت قد م�شت منذ اإقرار القانون، اإل اأن الطلب على املعلومات ما زال متدنيًا، بل 
ويف اأدنى درجاته، لي�س من قبل موؤ�ش�شات املجتمع املدين والأحزاب ال�شيا�شية واملواطنني عمومًا، بل وحتى 
من قبل العاملني والعامالت يف حقل ال�شحافة والإعالم..واأظهرت نتائج تقارير ودرا�شات عدة اأجريت 
بهذا ال�شاأن، باأن قطاعًا وا�شعًا من العاملني يف دوائر الدولة، وموؤ�ش�شات العمل الوطني وال�شيا�شي واملدين 

العام، ما زالت جتهل القانون، ومل تعمل على اختباره يومًا.

القد�س  مركز  عمل  و�شلبية،  اإيجابية  جوانب  من  فيها  ما  على  املعطيات،  هذه  �شوء  يف 
ويتعلق  الأول،  متوازية:  ثالث  حماور  على  الفائتة،  الثالث  ال�شنوات  خالل  ال�صيا�صية  للدرا�صات 
باإ�شالح الت�شريعات الناظمة حلرية ال�شحافة والإعالم، ومن بينها قانون �شمان حق احل�شول على 
املعلومات ل�شنة 2007..والثاين، زيادة الطلب على املعلومات من خالل ن�شر الوعي باأهمية املعلومات 
يف متكني موؤ�ش�شات املجتمع املدين على اختالفها، من خدمة اأهدافها على نحو اأعمق واأدق..والثالث: 
القانون  وتطبيقات  املعلومات  املوؤ�ش�شات على مهارات احل�شول على  ونا�شطات هذه  ن�شطاء  تدريب 

وا�شتخداماته يف خمتلف حمافظات اململكة الأردنية الها�شمية.

اليوم،  ال�صيا�صية  للدرا�صات  القد�س  مركز  الذي يقدمه  الكتاب/الأطروحة،  اإ�شدار هذا  ويندرج 
املرتاكم  املركز  اهتمام  �شياق  يف  �صقري،  يحيى  الأ�شتاذ  احلقوقي  واخلبري  الإعالمي  الباحث  للزميل 
واملو�شول، بق�شية ن�شر الوعي باأهمية املعلومات، وزيادة الطلب عليها، وال�شعي لإ�شالح الإطار القانون 
حلق احل�شول على املعلومات..كل ذلك من منطلق الهتمام الأو�شع والأكرب، بحرية ال�شحافة وا�شتقاللية 
و�شائل الإعالم من جهة، وبحا�شر وم�شتقبل م�شروع الإ�شالح ال�شيا�شي والتحّول الدميقراطي يف الأردن 

من جهة ثانية..اآملني اأن ي�شكل هذا الكتاب، اإ�شافة نوعية جديدة، للمكتبة الأردنية والعربية.

ال�شيا�شية. للدرا�شات  القد�س  مركز  عام  • مدير 
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�صكر واإهداء
مبوجبها  نلت  الأو�شط  ال�شرق  بجامعة  احلقوق  لكلية  قدمتها  ر�شالة  هو  الكتاب  هذا  اأ�شل 

درجة املاج�شتري يف القانون بامتياز.

الذي  علوان،  يو�شف  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  اإىل  والتقدير  بال�شكر  اأتقدم  اأن  وي�شعدين 
�شرفني باملوافقة اأن يكون م�شرفًا على الر�شالة، ولتوجيهاته وتعليقاته التي ما بخل بها رغم م�شاغله 

الكثرية. 

كما اأتقدم بال�شكر لأع�شاء جلنة املناق�شة املكونة من كل من: الأ�شتاذ الدكتور نزار العنبكي، 
فيه  ملا  وت�شويباتهم  ومناق�شتها  للر�شالة  قراءتهم  على  املو�شى  خليل  حممد  الدكتور  والأ�شتاذ 

حت�شينها. 

�شوين جميعًا، والدكتور غازي خليفة من كلية  كما ل اأن�شى اأ�شاتذتي يف كلية احلقوق الذين درنَّ
الرتبية. 

فلهم جميعًا العرفان باجلميل والتقدير. 

كما وي�شعدين اأن اأهدي هذه الر�شالة اإىل اأبنائي )من الأ�شغر لالأكرب( ليان ورند ومالك، 
 . وزوجتي الذين �شجعوين على الدرا�شة على ِكربرَ

املوؤلف
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امللخ�س
منذ عام 1990 حدثت زيادة ملفتة يف عدد القوانني التي تكفل حق احل�صول على املعلومات، 
اأقرت  75 قد  وكانت  الآن.  93 دولة حتى  ت�شريعا ي�شمن هذا احلق  اأقرت  التي  الدول  ويبلغ عدد 
ال�شاأن وذلك عام  بهذا  قانونًا  تقر  دولة عربية  اأول  الأردن  وكان  الت�شعينات.  قوانينها منذ مطلع 

2007 با�شم قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات. 

وتبنيِّ الدرا�شة اأنه بعد مرور اأكرث من خم�س �شنوات على اإقراره مل يعمل القانون على حتقيق 
الأ�شباب املوجبة التي كانت خلف اإقراره، وت�شهيل تدفق املعلومات بالطريقة املاأمولة من احلكومة 
اإىل ال�شحفيني ب�شفتهم الأكرث ا�شتعماًل للقانون، واملواطنني امل�شتفيدين النهائيني منه. كما تبنيِّ 

اأن القانون ل يتوافق مع املعايري الدولية. 

ف بوجوده وكيفية ال�شتفادة منه للح�شول  كما مل يرتافق اإقرار القانون مع حملة توعية تعرِّ
على املعلومات، فلم تلتزم معظم الوزارات والدوائر امل�شمولة باأحكامه يف تدريب موظفيها امل�شوؤولني 
الأكرث  الفئات  لتدريب  الكافية  املوارد  يتم تخ�شي�س  القانون على كيفية تطبيقه، ومل  تنفيذ  عن 
ا�شتعماًل للقانون على كيفية ا�شتخدامه وتقدمي طلبات املعلومات وكيفية التظلم يف حال الرف�س، 
املعلومات،  على  املواطنني  ح�شول  ت�شهيل  ل�شمان  العملية  اخلطوات  املعلومات  جمل�س  يتخذ  ومل 
بتقييم  احلكومية  املوؤ�ش�شات  ا�شتجابة  مدى  تبنيِّ  املالأ  على  دورية  تقارير  اإ�شدار  لعدم  اإ�شافة 

املعلومات وحجم الرف�س والأ�شباب وبيان جهود جمل�س املعلومات يف الرتويج للقانون. 

ل للقانون الأردين مبا يعمل على حتقيق  وبناء على ذلك تقدم الدرا�شة م�صروع قانون معدِّ
تقدم مقرتحات  كما  الدولية.  املعايري  مع  يتوافق  اإقراره، ومبا  كانت خلف  التي  املوجبة  الأ�شباب 
لتعديل القوانني املجاورة له والتي توؤثر على تطبيقه وخا�شة قانون حماية اأ�شرار ووثائق الدولة رقم 

50 ل�شنة 1971 الذي يعد العائق الأكرب اأمام تطبيق قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات.
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Abstract
Scope of Conformity of the Jordanian Access to
Information Law with the International Standard

The world is witnessing an increasing demand of passing freedom of 
information laws (FOI). 75 countries have adopted such new laws since 1990. 
Jordan was the first Arab country to enact it›s FOI in 2007. 

The study found that after five years the Jordanian FOI didn't guarantee 
the flow of information from the government neither to journalists nor to 
citizens who are the final beneficiaries. 

The Government didn›t pay effective efforts to raise the public awareness 
on the law. It didn't also allocate enough resources to make enough training to 
civil servants who are vested in implementing the law. 

The study found that the Information Council's (IC) decisions aren't 
binding regarding complaints from citizens who filed requests and denied 
their right to access information. IC also keeps in secret its annual report. 

The study recommends amendments to the Jordanian FOI to meet the 
international standards. It also it suggests amendments to other laws which 
have chilling effect on implementing the Jordanian FOI like the State Secrets 
and Documents Law and other neighboring laws. 
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الف�صل الأول
مقدمة عامة للدرا�صة

1- متهيد: 

البناء  ركــائــز  اأهــم  اأحــد  مــن  املعلومات  على  الطـــالع  ويف  املعرفة  يف  اجلمهور  حــق  يعد 
اأداة  وهي  املعلومات،  على  تعتمد  للمواطنني  الفاعلة  فامل�شاركة  العامل،  دولة يف  لأي  الدميقراطي 
واملنظمات  ال�شحفيون  يتمكن  وبها  احلكومات)1(،  اأخطاء  وك�شف  الف�شاد  مكافحة  يف  اأ�شا�شية 
اأوجه الق�شور مبا ي�شاعد على  غري احلكومية واملواطنون من ت�شليط ال�شوء على الأخطاء وعلى 

معاجلتها.
اأداة  مبثابة  وهو  الإن�شان،  حقوق  من  اأ�شا�شي  حق  هو  املعلومات  على  احل�شول  يف  واحلق 
حق  اإعمال  ميكن  ل  اإذ  ال�شحافة،  وحرية  والراأي،  التعبري  حرية  حق  مثل؛  اأخرى  حقوق  لإعمال 

حرية التعبري وحرية ال�شحافة بدون حق الو�شول اإىل املعلومات. 
العامة يف  للم�شاركة يف احلياة  لكل فرد  �شابقا  يعد متطلبا  املعلومات  اإىل  الو�شول  اأن  كما 
املجتمع واتخاذ قرارات حكيمة من بني عدة بدائل يف م�شائل مثل النتخاب وامل�شاركة يف ال�شوؤون 
العامة للدولة ومناق�شة ال�شيا�شات وم�شاريع القوانني، ومراقبة احلكومات، وك�شف انتهاكات حقوق 
الإن�شان، وك�شف الف�شاد وترهل اأجهزة احلكومة، وت�شهيل اإقامة امل�شاريع التجارية والقت�شادية)2(. 
واملعلومات من اأف�شل الو�شائط للحوار بني املواطنني للو�شول اإىل اأكرب قدر من التفاق حول خمتلف 

الق�شايا ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية. 
 Freedom »وهناك ت�شميات خمتلفة حلق احل�شول على املعلومات اأبرزها؛ »حرية املعلومات
of information، اأو »الو�شول اإىل املعلومات« Access to information اأو »احلق يف املعلومات« 

.Right to information وهي جمعيها م�شطلحات تعني �شيئًا واحدًا وهو »حق الفرد الذي يعي�س 

(1) Daruwala, M. & Nayak, V. (2009). Our Rights Our Information. Empowering people to 
demand rights through knowledge, Commonwealth Human Rights Initiative. p 10.

(2) Novel, A. S. (2006). Press Freedom and Poverty. An analysis of the correlations between 
the freedom of the press and various aspects of human security, poverty and governance, 
UNESCO-CPHS Research Project released in July 2006 by UNESCO and the Center for 
Peace and Human Security, Sciences Po, Paris. p10.
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يف جمتمع ما اأن يح�شل على معلومات كافية من الإدارة اأو ال�شلطة التي حتكم هذا املجتمع، حول 
الأمور التي تعنيه ويرغب يف معرفتها«)1(. 

 :)2(Right to information ويعني احلق يف املعلومات
ويعني   ،The right to access information املعلومات؛  على  احل�شول  يف  احلق   -1
ذلك اأن لطالب املعلومات حتديد امل�شدر الذي �شيح�شل منه على املعلومات ما دام الأخري 
راغبًا يف بثها اإليه، وي�شمل ذلك روؤية املعلومات يف �شجالت خا�شة اإذا كان من غري املمكن 

احل�شول على ن�شخة منها.
2- احلق يف اإعالم الآخرين؛ The right to inform ويعني ذلك احلق يف التعبري واإعالم 

الآخرين. 
3- احلق يف تلقي املعلومات؛ The right to be informed ويعني ذلك ال�شتعداد لتلقي 

املعلومات من الآخرين الراغبني ببث هذه املعلومات يف الوقت املحدد ومن دون تاأخري. 
و»تفهم حرية املعلومات ب�شكل وا�شع على اأنها حق احل�شول على املعلومات التي حتتفظ بها 
اجلهات/الهيئات العامة عند الطلب«.)3( وهناك توجه عاملي كبري نحو العرتاف القانوين بهذا 
حرية  قوانني  تبنت  قد  اإما  الدميقراطية  اإىل  العامل  اأرجاء  خمتلف  يف  تتوق  التي  فالدول  احلق، 
املعلومات اأو هي يف خ�شم عملية الإعداد لذلك. ومت يف ال�شنوات الع�شر املا�شية تبني حوايل ن�شف 

قوانني حرية املعلومات املعمول بها حاليًا)4(. 
العامة  الهيئات  اأن  مبداأ  فعلي  ب�شكل  والأفكار  للمعلومات  احلر  التدفق  �شمان  �شلب  يف  ويقع 
حتتفظ باملعلومات نيابة عن اجلمهور. وتقول توكل كرمان)5( - احلائزة على جائزة نوبل لل�شالم - 
لها دور  كان  التي  الإن�شان،  والنا�شطة مبجال حقوق  اليمنية  قيود«  رئي�شة منظمة »�شحفيات بال 
مهم يف تبني بالدها لثاين قانون عربي حلق احل�شول على املعلومات: »اإن احلق يف حرية املعلومات 

)1( الربغوثي، بالل )2004(. احلق يف الطالع اأو حرية الو�شول اإىل املعلومات، رام اهلل فل�شطني، �س 1.
(2) Valdivina, J. (2005). Regulatory agencies that oversee the right to access public information. 

In Comparative Media Law Journal, Number 5, January-June 2005. Published by Legal 
Research Institute & National Mexican University. P 137.

)3( مندل، توبي )2003( حرية املعلومات، م�شح قانوين مقارن، اليون�شكو 2003، �س ث.
)4( مندل، املرجع ال�شابق، �س ت.

(5) http://www.achrs.org/images/stories/news/pdf/access_information.pdf.



- 13 -

عن  بالنيابة  بل  تخ�شها  ل  مبعلومات  حتتفظ  العامة  »املوؤ�ش�شات  اأن  اأ�شا�س  على  مبني  وتداولها 
فاعلة  اآليات  اإدخال  �شرورة  اإىل  ي�شري  املبداأ  وهذا  العامة«.  �شاأن  هو  العام  »ال�شاأن  واأن  العامة«، 
ي�شتطيع اجلمهور من خاللها احل�شول على املعلومات ومعرفة ما تعمله احلكومات بالنيابة عنه، 
وتداولها اأي ن�شرها وتوزيعها، وبدون ذلك �شت�شعف احلقيقة و�شتبقى م�شاركة النا�س يف احلكومة 
جمزاأة! وحتتفظ هذه اجلهات برثوة هائلة من املعلومات، بيد اأنه اإذا مت الحتفاظ بها �شرًا فاإن 
احلق يف حرية التعبري املكفول يف ظل القانون الدويل ويف معظم الد�شاتري يتعر�س اإىل النتهاك 

ب�شكل خطري«)1(. 
وو�شفت منظمة املادة 19 املعلومات، التي تعنى بحرية التعبري وتتخذ من لندن مقرًا لها)2(، 
باأنها »اأوك�شجني الدميقراطية«)3(، ذلك اأنه »من اأجل اأن تعمل الدميقراطية، يجب متكني املواطنني 
توجهها  من  الرغم  »وعلى  قيمة«)4(.  لها  قرارات  اتخاذ  لي�شتطيعوا  املعلومات  على  من احل�شول 
الطبيعي نحو ال�شرية، تدرك احلكومات اأنه مل يعد مبقدورها مقاومة �شرورة اإ�شدار ت�شريع من 

�شاأنه �شمان حق املعلومات التي حتتفظ بها«)5(. 

)1( مندل، )2003(، املرجع ال�شابق، �س اأ.
(2) www.article 19.org. 
(3) ARTICLE 19, (1999).The Public’s Right To Know: Principles on Freedom of Information 

Legislation. London.
(4) Welsh, T. Greenwood, W. (2001). Essential Law for Journalists. Butterworths, 6th ed. P 305.

)5( مندل، )2003(، مرجع �شابق، �س ج.
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املبحث الأول: الإطار النظري للدرا�صة

مّر حق احل�شول على املعلومات يف الأردن يف عدة حمطات نوجزها كالتايل: 
اأوًل: امليثاق الوطني

كان امليثاق الوطني اأول وثيقة اأردنية تناولت »حق احل�صول على املعلومات«. ففي عام 1990 
ومع بدء التحول الدميقراطي واإنهاء الأحكام العرفية وعقد النتخابات الربملانية قام امللك ح�شني 
بتعيني جلنة ملكية مكونة من 60 ع�شوًا ل�شياغة ميثاق وطني، ير�شي قواعد العمل الوطني العام 
ويحدد مناهجه وي�شع نواظم عامة ملمار�شة التعددية ال�شيا�شية يف الأردن. و�شمت اللجنة اأع�شاًء 
ميثلون جميع الأحزاب ال�شيا�شية يف البالد، ويف �شهر حزيران عام 1991 عقد موؤمتر وطني مت فيه 

تبني امليثاق)1(. 
وي�شكل »امليثاق الوطني«، بغ�س النظر عن قوته القانونية، �شمانة اإ�شافية حلرية التعبري وحرية 

ال�شحافة، اإذ يت�شمن حتت باب الإعالم والت�شال ودوره يف تعزيز النهج الدميقراطي ما يلي:-
- تعترب حرية الفكر والراأي والتعبري والإطالع حقًا للمواطن، كما هي حق لل�شحافة، وهي   1

حرية �شمنها الد�شتور، ول يجوز النتقا�س منها اأو انتهاكها.
والإعالم،  ال�شحافة  حرية  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  والأخبار  املعلومات  تداول  حرية  تعترب   -  2

وعلى الدولة اأن ت�شمن حرية الو�شول اإىل املعلومات يف احلدود التي ل ت�شر باأمن البالد 
وم�شاحلها العليا. 

ثانياً: قانون املطبوعات والن�صر
والن�شر  املطبوعات  قانون  والأخبار يف  املعلومات  ال�شحفي يف احل�شول على  ورد حق  كما 
رقم 8 ل�شنة 1998 وتعديالته. اإذ تن�س املادة )6( من قانون املطبوعات على اأنه: »ت�شمل حرية 

ال�شحافة ما يلي: 
ج- حق احل�شول على املعلومات والأخبار والإح�شاءات التي تهم املواطنني من م�شادرها 

املختلفة وحتليلها وتداولها ون�شرها والتعليق عليها«.

)1( معلومات خلفية عن امليثاق ون�س امليثاق نف�شه موجود على العنوان:
 [http://www.Kinghussein.gov.jo/charter-national.html]. 
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وتن�س املادة )8( من القانون نف�شه: 
»اأ- لل�شحفي احلق يف احل�شول على املعلومات، وعلى جميع اجلهات الر�شمية واملوؤ�ش�شات 

العامة ت�شهيل مهمته واإتاحة املجال له لالطالع على براجمها وم�شاريعها وخططها.
ب- يحظر فر�س اأي قيود تعيق حرية ال�شحافة يف �شمان تدفق املعلومات اإىل املواطن اأو 

فر�س اإجراءات توؤدي اإىل تعطيل حقه يف احل�شول عليها.
ج- مع مراعاة اأحكام الت�شريعات النافذة، لل�شحفي تلقي الإجابة على ما ي�شتف�شر عنه من 
معلومات واأخبار وفقًا لأحكام الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة وتقوم اجلهة املخت�شة بتزويد 
ال�شحفي بهذه املعلومات اأو الأخبار بال�شرعة الالزمة وفقا لطبيعة اخلرب اأو املعلومة املطلوبة اإذا 

كانت لها �شفة اإخبارية عاجلة، وخالل مدة ل تزيد على اأ�شبوعني اإذا مل تكن تتمتع بهذه ال�شفة.
د- لل�شحفي ويف حدود تاأديته لعمله، احلق يف ح�شور الجتماعات العامة وجل�شات جمل�س 
والأندية  والحتادات  والنقابات  لالأحزاب  العمومية  اجلمعيات  وجل�شات  النواب  وجمل�س  الأعيان 
والجتماعات العامة للهيئات العمومية لل�شركات امل�شاهمة العامة واجلمعيات اخلريية وغريها من 
موؤ�ش�شات عامة وجل�شات املحاكم العلنية ما مل تكن اجلل�شات اأو الجتماعات مغلقة اأو �شرية بحكم 

القوانني اأو الأنظمة اأو التعليمات ال�شارية املفعول اخلا�شة بهذه اجلهات«. 
وتعديالته ق�شر حق احل�شول   1998 ل�شنة   8 رقم  والن�شر  املطبوعات  قانون  اأن  وُيالحظ 
ف يف القانون نف�شه باأنه: »ع�شو النقابة امل�شجل يف  على املعلومات على ال�شحفي، الذي هو معرنَّ
�شجلها واتخذ ال�شحافة مهنة له وفق اأحكام قانونها«، وهو التعريف نف�شه املن�شو�س عليه يف قانون 
نقابة ال�شحفيني رقم 15 ل�شنة 1998، اأما قانون �شمان حق الو�شول اإىل املعلومات فهو م�شمم 

للمواطن، اأيًا كانت �شفته اأي �شحفيًا كان اأم غري �شحفي. 
ثالثاً: الأجندة الوطنية

مت ت�شكيل جلنة »الأجندة الوطنية« مبوجب ر�شالة ملكية يف 2005/2/9 �شمن احلديث عن 
التنمية ال�شيا�شية والإ�شالح ور�شم خارطة طريق لالإ�شالح ب�شكل عام يف الأردن)1(، و�شمن حمور 
الإعالم دعت »الأجندة الوطنية« اإىل تطوير »اإطار عام ت�شريعي وتنظيمي �شامل بهدف التكيف مع 
التطور التكنولوجي وتقارب و�شائل الإعالم والت�شالت و�شمان نظام ترخي�س وا�شح و�شفاف. كما 
دعت اإىل تكوين هيئة »لتنظيم قطاع و�شائل الإعالم والعمل كمظلة لهيئة الإعالم املرئي وامل�شموع 

ودائرة املطبوعات والن�شر«.

.www.nationalagenda.jo 1( الأجندة الوطنية(
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للت�شريعات  �شاملة  مراجعة  »لإجراء  احلاجة  على  اأكدت  قد  الوطنية«  »الأجندة  وكانت 
بها  يلتزم  التي  الإن�شان  حلقوق  الدولية  املعايري  اإطار  يف  لو�شعها  بها  املرتبطة  وتلك  الإعالمية 

الأردن«)1(. 
ومل تغري »الأجندة الوطنية« �شيئًا يف جمال حرية الإعالم واحلق يف احل�شول على املعلومات 
2008()2( حول احلريات  الأعلى لالإعالم )قبل حله عام  للمجل�س  الأردن، فقد ك�شف تقرير  يف 
ال�شحفية يف الأردن لعام 2007 اأن املعيق الأكرب حلرية ال�شحافة يف الأردن هو حجب املعلومات 
و�شعوبة احل�شول على املعلومات حيث ذكر ذلك 424 �شحفيًا من بني 580 مت ا�شتطالع اآرائهم)3(. 
وكان التقرير الذي �شبقه لعام 2005 قد اأكد اأن �شعوبة احل�شول على املعلومات كان املعيق الأكرب 

حلرية ال�شحافة. 

(1) http://www.nationalagenda.jo/tabid/53/default.aspx?Location=1.
)2( مت اإلغاء املجل�س بقانون اإلغاء قانون املجل�س الأعلى لالإعالم رقم 57 ل�شنة 2008.

(3) http://www.hmc.org.jo/HMC_Public/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=4&page_ 
id=94&NewsID=153&Type=P.
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املبحث الثاين: قانون �صمان حق احل�صول على املعلومات
اآنذاك لدى  اإقرار قانون للح�شول على املعلومات يف الأردن اإىل »رغبة تولدت  تعزى فكرة 
مطبخ �شنع القرار يف الأردن ب�شن قانون معلومات يح�شن �شورة البالد يف جمال حرية التعبري«)1(.
و�شّكلت »ق�شية حجب املعلومات اأو املماطلة والت�شويف يف تقدميها لالإعالميني حالة مربكة 
يف م�شرية الإعالم، وكانت دائمًا مدار �شكوى من اجل�شم الإعالمي يف كافة اللقاءات، حتى و�شل 
معلومات  والعتماد على م�شادر  اإجراء وطني،  اأي  ب�شدقية  والت�شكيك  الإ�شاعة  بروز  اإىل  الأمر 
جهد  بلورة  من  بد  ل  وكان  وا�شحة،  اأو  �شريحة  وغري  متباينة  م�شادر  اإىل  والرتكاز  م�شو�شة، 
والنزاهة  واملو�شوعية،  والدقة  وال�شراحة،  الو�شوح  على  القائم  الإعالم  تطوير  اأن  يعي  وطني، 
واملهنية العالية �شرورة وطنية تتنا�شب مع مكانة الأردن، وتتوافق مع متطلبات املرحلة الإعالمية 
والتكنولوجية املت�شارعة«)2(. وقام املجل�س الأعلى لالإعالم باإعداد م�شودة م�شروع القانون مب�شاركة 

عدد من اخلرباء مل يتجاوز عددهم اأ�شابع اليد الواحدة)3(. 
ويف ظل هذه الظروف �شدر قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات رقم 47 لعام 2007 

بتاريخ 2007/6/17 كاأول قانون من نوعه يف العامل العربي)4(. 
املعلومات موجودة عند  اأغلب  اأن  املعلوم  »من  القانون:  مل�شروع  املوجبة  الأ�شباب  وجاء يف   
ال�شلطة التنفيذية وموؤ�ش�شاتها، ولرتجمة مبداأ ال�شفافية وامل�شاركة يف اتخاذ القرار يجب الت�شهيل 
على ال�شحفي واملواطن باحل�شول على املعلومات لن�شرها واإيجاد �شوق حر ملناق�شتها والو�شول اإىل 

اأكرب قدر من التفاق عليها، لهذا جاء هذا القانون«. 

1- م�صكلة الدرا�صة: 
تتلخ�س م�شكلة الدرا�شة يف اأنه بعد خم�س �شنوات من اإقرار قانون �شمان حق احل�شول على 
املعلومات يف الأردن مل ُيحدث هذا القانون »نقلة نوعية يف تدفق املعلومات من اجلهات احلكومية 
املوؤ�ش�شات  عند  ال�شائعة  ال�شرية«  »ثقافة  من  القانون  يغرّي  مل  كما  املواطنني،  اأو  الإعالم  لو�شائل 

احلكومية«)5(. 

(1) http://www.sahafi.jo/files/d6c0a7e9c2720576312f4bef2c6a3b66e9887ff4.html.
)2( مقابلة مع اأمني عام املجل�س الأعلى لالإعالم - �شابقًا- الدكتور اأجمد القا�شي. متوفرة على موقع:

http://samaalordon.net/print.asp?NewsID=6029
(3) http://www.sahafi.jo/files/d6c0a7e9c2720576312f4bef2c6a3b66e9887ff4.html.

)4( ن�شر القانون يف اجلريدة الر�شمية بعدد 4831 �شفحة 4142 بتاريخ 17/6/ 2007.
(5) http://alarabalyawm.net/Public_News/NewsDetailsaspx?NewsID=8310&Lang=1&Site_ID=2.
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»العرب  �شحيفة  ن�شرته  للقانون  ال�شحفيني  ا�شتخدام  مدى  حول  للراأي  ا�شتطالع  وك�شف 
اليوم«)1( »اأن 95 % من ال�شحفيني مل ي�شتخدموا قانون �شمان حق احل�شول على املعلومة اأثناء 
اأن  الإعالمية،  الو�شائل  130 �شحفيًا من خمتلف  �شمل  الذي  ال�شتطالع،  واأظهر  تاأدية عملهم«. 
املوؤ�ش�شات يف ال�شتجابة  نتيجة »مماطلة  ا�شتخدامه  اآراوؤهم يحجمون عن  امل�شتطلعة  % من   21«
لطالب املعلومة«، وبّرر 30 % من العينة عدم ا�شتخدامهم القانون »باجلمود يف اإجراءاته وبنوده«. 
ويرى مندل )2009( »اإن عملية طلب املعلومات هي يف قلب نظام احلق يف املعلومات، فاإذا كان 
حجم الطلبات قليل فيعني ذلك اأن هناك خطرًا كبريًا باأن النظام غري مواٍت. ومن املهم اأن تقدم 
الطلبات لي�س فقط من النخب املتعلمة واإمنا من املواطنني جميعهم«)2(. ويقول مفو�س املعلومات 
الأ�شبق يف املك�شيك خوان بابلو »اإن القانون الذي ل يتم تطبيقه هو قانون ميت«)3( باملعنى الواقعي 
de jure حيث ميكن �شقوط الن�س القانوين بعدم ال�شتعمال  القانوين  de facto ولي�س باملعنى 

والإهمال.
كما اأثريت عدة انتقادات حول بع�س مواد القانون، وعدم توافقها مع املعايري الدولية حلق 
له م�شلحة  تكون  »اأن  ب�شرط  الأردين  ال�شخ�س  على  املعلومات  ق�شره حق طلب  وخا�شة  املعرفة 
على  احل�شول  حق  على  ال�شتثناءات  كرثة  النتقادات  ت�شمنت  كما  م�شروع«.  �شبب  اأو  م�شروعة 
املعلومات يف القانون وخا�شة املادة 13 منه. ويعزى �شعف القانون اأي�شًا اإىل اأنه يتنحى اأمام قانون 
حماية اأ�شرار ووثائق الدولة رقم 50 ل�شنة 1971 الذي ي�شع نظامًا كاماًل لل�شرية وحجب املعلومات، 
النافذة ولي�س  للت�شريعات  اأولوية التطبيق  حيث يجعل قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات 
للقانون نف�شه، �شواء �شدرت هذه الت�شريعات يف وقت �شابق اأو لحق على اإقرار قانون �شمان حق 
احل�شول على املعلومات. ويعد قانون حماية اأ�شرار ووثائق الدولة رقم 50 �شنة 1971 اأكرب معيق 

لتطبيق قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات. 
ولكل هذه الأ�شباب جتيء هذه الدرا�شة لبيان مدى توافق وتعار�س قانون �شمان حق احل�شول 

على املعلومات يف الأردن مع املعايري الدولية حلق احل�شول على املعلومات. 

(1) http://alarabalyawm.batelco.jo/print.php?news_id=265508.
(2) Mendel, T, (2008) Implementation of the Right to Information: Lessons for India from Canada, 

Mexico and South Africa. June 2008. Available online at: http://rti.img.kerala.gov.in/RTI/
elearn/StudybyTobyMendel.pdf.

(3) http://alarabalyawm.net/Public_News/NewsDetails.aspx?NewsID=8310&Lang=1&Site_ID=2.
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2- اأهداف الدرا�صة: 

ت�شعى هذه الدرا�شة اإىل حتقيق الهدفني التاليني: 
املعايري  مع  الأردن  يف  املعلومات  على  احل�شول  حق  �شمان  قانون  تعار�س  مدى  بيان   -1

الدولية حلق احل�شول على املعلومات. 
حت�شني  على  يعمل  مبا  الدولية،  املعايري  مع  ليتوافق  القانون  على  التعديالت  -اقرتاح   2
تطبيق القانون وت�شهيل تدفق املعلومات من ال�شلطة التنفيذية )جهة الإدارة التي حتتفظ 

باملعلومات( اإىل ال�شحفي واملواطن. 
3- اأهمية الدرا�صة: 

هناك درا�شات )Brice & Krug 2002( توؤكد اأن جمرد اإقرار قانون لي�س �شمانة كاملة 
لتطبيقه واإعماله، حتى يف الدول الأكرث دميقراطية)1(. وبعد النتقادات التي ُوجهت للقانون وعدم 
الأردن  ان�شمام  بعد  خا�شة  بتعديله  احلكومة  لتقبل  مواتية  اأ�شبحت  الظروف  اأن  يبدو  فعاليته 
حق  يعد  التي   ،Open Government Partnership (OGP( املنفتحة  احلكومة  »�شراكة  اإىل 
اأحد مكوناتها الرئي�شية الأربعة)2(. ومبوجب هذه اخلطة، التزم الأردن  احل�شول على املعلومات 
ل�شمان حق  للقانون احلايل  تعديالت  اعتماد  املعلومات من خالل  �شبل احل�شول على  »بتح�شني 
وقد  الدولية«)3(.  املمار�شات  اأف�شل  مع  ات�شاقه  و�شمان  حت�شينه  بهدف  املعلومات  على  احل�شول 
وجه وزير التخطيط والتعاون الدويل بتاريخ 12/1/ 2012 ر�شالة لل�شفري الأمريكي �شتيوارت جونز 
ي�شتعر�س فيها م�شودة خطة العمل الأردنية لتطبيق »�شراكة احلكومة املنفتحة OGP« التي ان�شم 
اإليها الأردن، معربًا عن التزام الأردن بتعديل قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات لتح�شني 

»بنوده ليتوافق مع معايري املمار�شات الف�شلى الدويل«)4(. 

(1) Krug, P. and Monroe E. Price, M. E. (2002), The Legal Environment for News Media in The 
Right to Tell, The Role of Mass Media in Economic Development, The World Bank. Washington, 
D.C. Available online: http://www.fndc.org.br/arquivos/RelatorioWorldBank.pdf.

)2( »�شراكة احلكومة املنفتحة« عبارة عن مبادرة عاملية لتح�شني عمل احلكومات، وجعلها اأكرث �شفافية وفعالة يف مكافحة 
الف�شاد، وخا�شعة للتدقيق على اأعمالها. واأطلقت �شراكة احلكومة املنفتحة ر�شميًا يف 20 اأيلول 2011 حينما وافقت 
املتحدة  واململكة  اإفريقيا  وجنوب  والفلبني  والرنويج  واملك�شيك  واإندوني�شيا  )الربازيل  �شة  املوؤ�شِّ الثماين  احلكومات 
والوليات املتحدة( على اإعالن �شراكة احلكومة املنفتحة، واأعلنت خطط عملها القطرية. ملزيد من املعلومات عن 

http://www.opengovpartnership.org/about :املبادرة انظر
http://www.opengovpartnership.org/sites/ على:  متاح   ،2012 الثاين  كانون  لالأردن،  الوطني  العمل  خطة   )3(
 www.opengovpartnership.org/files/country_action_plans/Jordan%20Draft%20Action%20Plan.pdf

)مت الطالع عليه يف 6 ني�شان 2012(
http://www.opengovpartnership.org/countries/jordan :4( ن�س الر�شالة متاح على(
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وعلى ذلك من املوؤمل اأن ت�شتفيد من الدرا�شة اجلهات التالية: 
اأ-ال�شلطة التنفيذية وال�شلطة الت�شريعية عند اإجراء اأي تعديالت على القانون.

على  للح�شول  القانون  من  ت�شتفيد  اأن  ميكن  التي  الفئات  اأكرث  من  وهم  ال�شحفيون:  ب- 
املعلومات.

ج- املحامون: وتبني جتارب عدد من الدول اأن املحامني من الفئات الأكرث ا�شتعماًل للقانون 
للح�شول على املعلومات والوثائق نيابة عن موكليهم.

د- منظمات املجتمع املدين: التي ترغب يف احل�شول على معلومات تهم املجال الذي تعمل فيه. 
ال�شلطات  حوزة  يف  متوفرة  معلومات  على  احل�شول  يف  يرغبون  الذين  هـ-املواطنون: 

احلكومية. 
مبا  احلكومة  لدى  املوجودة  املعلومات  من  بال�شتفادة  الراغبون  وامل�شتثمرون  ال�شركات  و- 

ي�شاعدهم على اتخاذ قرارات ال�شتثمار والتو�شع فيه. 
ز- الباحثون: خا�شة طلبة الدرا�شات العليا منهم الذين يجرون درا�شات واأبحاث تتطلب 
احل�شول على وثائق حكومية. ويف املك�شيك يجيء الأكادمييون يف املرتبة الأوىل يف 
تقدمي طلبات حق احل�شول على املعلومات، ياأتي بعدهم املنظمات غري احلكومية 

 .)1( Non government organizations (NGOs)

ح- وميكن اأن ت�شتفيد جهات اأخرى من الدرا�شة كالدول العربية ال�شقيقة، حيث يقوم البنك 
الدويل )معهد البنك الدويل ق�شم التنمية الجتماعية لل�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا( 
ال�شرق  مبنطقة  املعلومة  اإىل  بالو�شول  قدما  للم�شي  الإقليمي )2012(  بدعم احلوار 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا: تعزيز التحالفات والت�شبيك بني خمتلف اجلهات املعنية يف كل 

من الأردن ولبنان واملغرب وتون�س)2(. 
4- منهجية الدرا�صة:

تقوم الدرا�شة على املنهج الو�شفي التحليلي لأحكام قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات 
يف الأردن ومقارنتها مع املبادىء الع�شرة التي تت�شمنها املعايري الدولية مع اإ�شارات داعمة لكيفية 
تطبيق هذه املبادىء يف قوانني احل�شول على املعلومات يف الدول الأخرى واملمار�شات الف�شلى يف 

هذا املجال. 

(1) The Federal Institute for Access to Information in Mexico and a Culture of Transparency. 
Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, (2006). Project for global 
communication studies at School for Communications, University of Pennsylvania. p 55.

http://on.fb.me/ITq76A :2( انظر ن�شرة التحالف اخلام�شة، ت�شرين الأول 2012، متوفرة على موقع(
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الأردن  يف  املعلومات  على  احل�شول  حق  �شمان  قانون  اأحكام  بتحليل  الباحث  و�شيقوم 
املعايري  تت�شمنها  التي  الع�شرة  املبادىء  مع  ومقارنتها  تطبيقه  توؤثر على  التي  املجاورة  والقوانني 
الدولية. كما �شيقوم يف �شوء ذلك باقرتاح التعديالت على القانون والقوانني الأخرى ليتوافق مع 
املعايري الدولية. وي�شتح�شن قبل الولوج يف املو�شوع تقدمي ملحة عن ترتيب الأردن يف اأهم املوؤ�شرات 

الدولية حلرية التعبري وحرية ال�شحافة. 

5- اأ�صئلة الدرا�صة: 

نظرًا لوجود درا�شات �شابقة وموؤ�شرات تبني عدم فعالية تطبيق قانون �شمان حق احل�شول 
على املعلومات يف الأردن منذ اإقراره عام 2007، �شتحاول الدرا�شة الإجابة على ال�شوؤالني التاليني: 
الدولية  املعايري  مع  الأردن  املعلومات يف  على  قانون �شمان حق احل�شول  يتعار�س  اأين   -1

للح�شول على املعلومات؟ 
2- ما هي القوانني املجاورة ذات ال�شلة )ومثالها قانون حماية اأ�شرار ووثائق الدولة رقم 50 
ل�شنة 1971، وقانون الإح�شاءات العامة، وقانون حماية البيئة وغريها( التي توؤثر على 
تطبيق قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات يف الأردن واأين تتعار�س هذه القوانني 

مع املعايري الدولية للح�شول على املعلومات؟ 

6- حدود الدرا�صة: ت�شمل الدرا�شة قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات الأردين رقم 47 
ووثائق  اأ�شرار  حماية  قانون  خا�شة  تطبيقه  على  توؤثر  والتي  ال�شلة  ذات  والقوانني   ،2007 لعام 
الدولة رقم 50 ل�شنة 1971، وبع�س القوانني الأخرى كقانون الإح�شاءات العامة، وقانون حماية 

البيئة وغريها. 

�شتقدم  التي  الإجرائية  التعريفات  بدللت  الدرا�شة  نتائج  تتحدد  الدرا�صة:  حمددات   -7
مل�شطلحات الدرا�شة كما وردت يف املعايري الدولية للح�شول على املعلومات. 

8- م�صطلحات الدرا�صة: 

اأ- حق احل�صول على املعلومات: هناك ت�شميات خمتلفة حلق احل�شول على املعلومات 
 Access »اأو »الو�شول اإىل املعلومات ،Freedom of information »اأبرزها؛ »حرية املعلومات
اإىل  الو�شول  اأو حرية  Right to know. فاحلق يف الطالع  اأو »احلق يف املعرفة«   to information

الذي  الفرد  �شيئًا واحدًا وهو »حق  تعني  املعلومة، م�شطلحات  اأو حرية  املعرفة  اأو احلق يف  املعلومات، 
يعي�س يف جمتمع ما، اأن يح�شل على معلومات كافية من الإدارة اأو ال�شلطة التي حتكم هذا املجتمع، حول 
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 Callamard). (2008); (Daruwala, M. & Nayak,) .)1(:الأمور التي تعنيه ويرغب يف معرفتها
 (V. 2009); Mendel (2007

لقوانني  م�شرتكة  قوا�شم  ع�شرة  توجد  املعلومات:  على  للح�صول  الدولية  املعايري   - ب 
�شترَند  الو�شول اإىل املعلومات والتي ُينظر اإليها مبثابة املعايري الدولية الأبرز يف هذا املجال)2(. وترَ
ر ممار�شة الدول )كما ُعربِّ عنها من بني اأمور  هذه املبادئ اإىل قوانني وقواعد اإقليمية ودولية تطوِّ
التي  للقانون  العامة  املبادئ  اإىل  اإ�شافة  الوطنية(،  املحاكم  واأحكام  الوطنية  القوانني  يف  اأخرى 
تعرتف بها جمموعة الأمم. كما مت تطبيق هذه املبادىء على املعلومات التي متلكها هيئات اأخرى 
كالأمم املتحدة والحتاد الأوروبي)3( والبنك الدويل)4(. وجاءت هذه املبادئ، نتيجة درا�شات طويلة 

وحتاليل وا�شت�شارات اأ�شرفت عليها منظمة املاّدة 19 التي تتخذ من لندن مقرًا لها)5(، وهي: 
 .Maximum disclosure 1. مبداأ الك�شف الأق�شى

 Proactive والك�شف ال�شتباقي ،Open government 2. ترويج ثقافة احلكومة املنفتحة
 .Duty to assist requestors وواجب م�شاعدة طالبي املعلومات duty to publish

 .limited scope of exceptions 3. حمدودية ا�شتثناءات الن�شر
 .Overriding right 4. احلق الأجدر بالرعاية

 Appropriate timelines 5. حتديد الوقت الالزم واملنا�شب لالإجابة على طلب املعلومات
.for responding to requests

 Right to appeal the refusal 6. اإمكانية الطعن بقرار رف�س احل�شول على املعلومات
 .application

 Independent body to املعلومات  على  ل�شمان حق احل�شول  م�شتقلة  هيئة  وجود   .7
 .insure the right of access to information

)1( الربغوثي، بالل )2004(. احلق يف الطالع اأو حرية الو�شول اإىل املعلومات، رام اهلل فل�شطني �س 1.
(2) ARTICLE 19, (1999) The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation. 

available at: www.article19.org/work/regions/latin-america/FOI/english elements / index.html.
وقد تبنى هذه املبادىء مقرر الأمم املتحدة اخلا�س حلرية التعبري يف تقريره عام 2000 املقدم ملفو�شية الأمم املتحدة 

حلقوق الإن�شان.
)3( انظر: توجيهات الحتاد الأوروبي ب�شاأن الو�شول اإىل وثائق الحتاد على الرابط: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF.
)4( انظر: �شيا�شة البنك الدويل يف احل�شول على املعلومات. متوفر على الرابط:

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/06/23/000
333038_20100623232906/Rendered/PDF/548730Policy0n1r100000660150ARar001.pdf.
(5) www.article19.org. 
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overall historical time limits 8.حتديد مدة ق�شوى حلماية املعلومات
Fair cost 9.التكلفة املعقولة والعادلة

 Leaking and whistle-blowers protection 10.حماية امل�شربني لأخطاء احلكومة

من  عدد  يف  كثريًا  املجاورة  احلقوق  م�شطلح  ورد  ال�صلة(:  )ذات  املجاورة  القوانني   - ج 
واحلقوق  املوؤلف  حق  قانون  املثال:  �شبيل  على  ومنها  املوؤلف  حق  حماية  قوانني  وخا�شة  القوانني 
دولة  يف   2002 ل�شنة   7 رقم:  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  حقوق  وقانون  �شوي�شرا)1(،  يف  املجاورة 
الإمارات العربية املتحدة)2(. كما اأن هناك ما ُيعرف بق�شاء اجلوار حيث ثبنَّت املجل�س الد�شتوري 
يف فرن�شا عام 2002 ال�شحة القانونية لإن�شاء ق�شاء اجلوار)3( )وهم ق�شاة - من املواطنني - غري 
حمرتفني عهد اإليهم مبمار�شة جزء حمدود من الخت�شا�شات العائدة للمحاكم البدائية وحماكم 
املخالفات«. اأما م�شطلح القوانني املجاورة فلم يرد كثريًا لكونه م�شطلحًا فقهيًا اأكرث منه قانونيًا، 
وقد نحته الباحث ويق�شد به لغاية هذه الدرا�شة »القوانني التي توؤثر على تطبيق قانون �شمان حق 
احل�شول على املعلومات، والقوانني التي يحيل اإليها قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات«، 
ومثالها ما تن�س عليه املادة -2 التعريفات من قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات: »الوثائق 
امل�شنفة: اأي معلومات ... امل�شنفة على اأنها �شرية اأو وثائق حممية وفق اأحكام الت�شريعات النافذة. 
وما تن�س عليه املادة 13 من القانون نف�شه: مع مراعاة اأحكام الت�شريعات النافذة، على امل�شوؤول اأن 

ميتنع عن الك�شف عن املعلومات املتعلقة مبا يلي: -
اأ- الأ�شرار والوثائق املحمية مبوجب اأي ت�شريع اآخر. 

ب- الوثائق امل�شنفة على اأنها �شرية وحممية والتي يتم احل�شول عليها باتفاق مع دولة 
اأخرى«)4(. 

)1( Switzerland  Federal Law on Copyright and Neighboring Rights adopted on 9 October 
1992 (Status as of July 1, 2008). Available at: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.
jsp?id=5223.

)2( انظر اأي�شًا: قانون حقوق امللكية الفكرية م�شر رقم 82 ل�شنة 2002 يف م�شر، وقانون رقم 22 ل�شنة   2006 ب�شاأن 
حماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجـــــاورة يف البحرين، والقــانون اجلزائري رقم 05 - 03 ال�شــادر يف 19 متوز 2003 

واملتعلق بحقوق امللكية وما يرتبط بها من حقوق اأخرى حق املوؤلف واحلقوق املجاورة.
)3( رو�شو، دومينيك. )2006(. جملة القانون العام وعلم ال�شيا�شة، العدد 1، جمد املوؤ�ش�شة اجلامعية للدرا�شات والن�شر 

والتوزيع واجلزائرية للكتاب. �س 264.
)4( انظر املادة 2 و13 من قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات رقم 47 ل�شنة 2007 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية 

بعدد 4831 �شفحة 4142 بتاريخ 2007/6/17.
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9 - الدرا�صات ال�صابقة: 
خ�شع حق احل�شول على املعلومات للبحث لدى كثري من الدار�شني الأجانب، لكن الدرا�شات 

العربية يف هذا املجال نادرة وحمدودة. 
اأ- الدرا�صات العربية:

من اأهم الدرا�شات التي تناولت حق احل�شول على املعلومات والقانون الأردين الدرا�شات الآتية: 
يف  مقارنة  درا�شة  الأردن،  يف  ال�شحفية  احلريات   .)2001( يحيى  �شقري،  درا�شة   -1
اإقرار  اإىل  دعت  التي  املبكرة  الدرا�شات  من  وهي  الد�شتور.  مطابع  عّمان:  الت�شريعات. 
قانون للح�شول على املعلومات يف الأردن، لكنها مل تتطرق اإىل العنا�شر الرئي�شية املطلوب 

اأن يت�شمنها القانون، ومل ت�شر ب�شكل كاف اإىل املعايري الدولية. 
2- درا�شة الربغوثي، بالل )2004(. احلق يف الطالع اأو حرية الو�شول اإىل املعلومات، رام 
 19 اهلل فل�شطني. وتتحدث الدرا�شة عن املبادىء القانونية التي اعتمدتها منظمة املادة 
املعلومات.  على  احل�شول  بحق  املتعلقة  القوانني  �شّن  عن  العتبار  يف  ُتوؤخذ  اأن  واأو�شت 
وتخ�ش�س  الفل�شطيني.  املجتمع  على  املبادىء  هذه  لتطبيق  مبكرة  حماولة  والدرا�شة 
حلق  اآخر  مبحثًا  تخ�ش�س  كما  كندا.  دولة  حالة  يف  الطالع  حق  عن  مبحثًا  الدرا�شة 
الطالع يف فل�شطني م�شرية اإىل الت�شريعات التي تكفل هذا احلق والقيود عليه. وتخل�س 
الدرا�شة اإىل اقرتاح م�شودة م�شروع قانون للحق يف احل�شول على املعلومات يف فل�شطني. 
3- درا�شة العامري، ممدوح )2008(. العالقة بني ال�شحافة الأردنية والأمن الوطني. )ر�شالة 
ماج�شتري غري من�شورة(، جامعة ال�شرق الأو�شط. عّمان-الأردن. وهي »اأول تطبيق اأردين 
قانون  اإىل  باخت�شار  فيها  اأ�شار  الوطني«،  الأمن  وبني  ال�شحافة  بني  العالقة  جمال  يف 
احل�شول على املعلومات يف الأردن واأنه »ل يوؤدي الغاية منه اأو الهدف منه يف اإتاحة املجال 
اأمام ال�شحافة للح�شول على املعلومة«. وحاول الباحث اأيجاد موازنة بني حتقيق الأمن 
واأن  الوطني وحرية ال�شحافة عرب »ا�شتقاء الأخبار واملعلومات من م�شادرها الأ�شلية، 
الإعالم  اأنه »ل يجوز فر�س قيود على  اأخبار«، م�شيفًا  تتحرى ال�شحافة ما ي�شلها من 
وال�شحافة اإل بالقدر الذي يحفظ الأمن الوطني ومبوجب الد�شتور والقانون«. وا�شتخل�س 
تقدم �شحافة  بالكامل كي  اأجواء احلرية  ت�شتفد من  الأردنية مل  ال�شحافة  اأن«  الباحث 
حرة وم�شوؤولة خلدمة امل�شالح الوطنية، وال�شبب يف ذلك اأن هيئات التحرير يف ال�شحافة 
الأردنية فر�شت على نف�شها رقابة ذاتية فيما يتعلق بالأمن الوطني«. واملو�شوع بحاجة اإىل 
مزيد من البحث لتحديد املق�شود مب�شطلح »الأمن الوطني« كاأحد ال�شتثناءات املقبولة 

يف عدم الك�شف عن املعلومات. 
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يف  املعلومات  على  احل�شول  حق   .)2009( للدرا�شات،  اجلديد  الأردن  مركز  درا�شة   -4
قانون  يف  املعلومات  على  احل�شول  حق  تناولت  درا�شة  وهي  عّمان.  الأردين.  الت�شريع 
املطبوعات والن�شر، واأ�شارت اإىل قانون حق احل�شول على املعلومات ودعت الدرا�شة اإىل 
تعديل القانون »مبا ي�شمح بتمثيل منظمات املجتمع املدين ونقابة ال�شحافيني يف ع�شوية 
جمل�س املعلومات«، وتعديل املادة 13 من القانون التي »تتو�شع يف حماية ومنع الك�شف عن 

املعلومات تو�شعًا مفرطًا«. 
درا�شة   - الأردن  املعلومات يف  قانون حق احل�شول على  عليوي، عمر )2011(.  درا�شة   -5
ر�شالة  اأول  وهي  �شم�س-م�شر.  عني  جامعة  من�شورة(،  غري  دكتوراة  )ر�شالة  مقرتنة. 
الأردن ومقارنتها  املعلومات يف  دكتوراة تت�شمن درا�شة وافية لقانون حق احل�شول على 
مع التجربتني الأمريكية والفرن�شية، ودور القانون يف حتقيق احلكومة املفتوحة وامل�شاركة 
ال�شعبية يف اإدارة ال�شوؤون العامة. وتركز الدرا�شة، التي تقع يف 950 �شفحة، على حتقيق 
ب�شاأن  تو�شياتها  لكن  املعلومات،  قانون احل�شول على  تطبيق  ل�شمان  الإدارية  ال�شفافية 

تعديل القانون عامة.
ال�شرق  منطقة  يف  املعلومات  على  احل�شول  يف  احلق   (2012) �شعيد  املدهون،  درا�شة   -6
وامل�شتجدات  التطورات  لآخر  عامًا  تكون عر�شًا  اأن  تعدو  ول  اإفريقيا.  و�شمال  الأو�شط 
يف اجلهود املبذولة يف �شبيل اإقرار قوانني ت�شمن حق احل�شول على املعلومات يف الدول 
التي ل يوجد فيها مثل هذا القانون كاملغرب ولبنان، وحت�شني تطبيق القانون يف كل من 

الأردن وتون�س. 

ب- الدرا�صات الأجنبية:
ومن الدرا�شات الأجنبية باللغة الإجنليزية التي بحثت يف قانون حق احل�شول على املعلومات 

الأردين واملعايري الدولية حلق احل�شول على املعلومات ما يلي:
1. درا�شة البنك الدويل )Governance and Development )1992 التي اأ�شارت اإىل 

اأن ال�شفافية واحل�شول على املعلومات يدخالن �شمن املبادىء ال�شبعة للحكم الر�شيد. 
 Krug, P and Monroe E. P. (2002) The Legal Environment for درا�شة   .2
خمت�شر  ب�شكل  فيها  اأن  يبني  التي   .News Media. Pennsylvania University

النتقادات املوجهة لقانون �شمان حق احل�شول على املعلومات الأردين. 
 The Right to Tell، The Role of Mass Media in( الدويل  البنك  درا�شة   .3
ال�شحافة  حرية  بني  عالقة  وجود  تبني  التي   (Economic Development 2002

واحل�شول على املعلومات ومكافحة الفقر والبطالة. 
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4. درا�شة منظمة املادة Article 19 (2005) 19 مل�شروع قانون حق احل�شول على املعلومات 
 Memorandum on Jordanian draft Law :الأردين قبل اإقراره كقانون دائم. بعنوان
on Guarantee of Access to Information. وتقدم الدرا�شة حتلياًل مل�شروع القانون 
باحلقوق  اخلا�س  الدويل  بالعهد  يتعلق  فيما  خا�شة  الدولية  الأردن  التزامات  �شوء  يف 
املدنية وال�شيا�شية. كما تقدم تو�شيات لتعديل م�شودة القانون ليتوافق مع املعايري الدولية. 
ونظرًا لأن الدرا�شة اأجريت عام 2005 وباللغة الإجنليزية ومل تتم ترجمتها فكان حجم 

ا�شتفادة احلكومة وامل�شرع منها حمدودًا عند مناق�شة م�شروع القانون. 
5. درا�شة موؤ�ش�شة الأر�شيف العربي )Arab Archives Institute 2005( التي اأ�شارت اإىل 
ثغرات يف القانون منها عدم ا�شتقاللية جمل�س املعلومات وكرثة ال�شتثناءات على ك�شف 

املعلومات)1(.
 The New Law on Right to Access Information in.)2010( ،6. درا�شة ملكاوي
Jordan، موؤمتر »امل�شوؤولية املهنية« كلية القانون بجامعة الريموك 13-15 ني�شان 2010، 
اإربد-الأردن. مل يتطرق فيها الباحث اإىل املعايري الدولية للح�شول على املعلومات، واإن 

كان اأ�شار ب�شكل قليل اإىل بع�س املقارنات مع القانون الأمريكي. 

(1) http://www.alarcheef.com/reports/englishFiles/accessToInformation.pdf.
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الف�صل الثاين
املعايري الدولية حلرية التعبري

والتطور التاريخي حلق احل�صول على املعلومات 
�شيتم التعر�س يف هذا الف�شل اإىل اخللفية النظرية املتعلقة مبو�شوع الدرا�شة احلالية 
و�شيتم تناولها يف املبحث الأول الذي �شيتم تخ�شي�شه للمعايري الدولية حلرية التعبري، واملبحث 
يلي  وفيما  املعلومات.  على  احل�شول  لقوانني  التاريخي  التطور  ا�شتعرا�س  فيه  �شيتم  الثاين 

تف�شيل ذلك. 

املبحث الأول: املعايري الدولية حلرية التعبري
ت�شكل حرية الراأي والتعبري اإرثا اإن�شانيًا، كما اأن الرقابة عليها ظاهرة عاملية اأي�شًا. وهما 
ميكن  مدى  اأي  اإىل  لكن،  عنها.  يدافع  ومن  وحججها  اأهدافها،  منها  لكل  مت�شادتان،  ظاهرتان 
اأن تتوقف؟ هذه هي املع�شلة التي  اأي حد يجب  اأن ت�شل حرية التعبري )وو�شائل الإعالم( وعند 
حتاول الأنظمة القانونية املختلفة يف العامل ايجاد توازن دقيق لها، حيث تفر�س �شمانات احلرية 

الإعالمية حتديًا يتمثل يف حماية امل�شالح واحلقوق الأخرى التي قد تتعار�س وحرية الإعالم. 
اإن حرية الراأي والتعبري وحرية ال�شحافة لي�شت مطلقة ويجوز فر�س تقييدات عليها حماية 
مل�شالح اأخرى اأجدر بالرعاية كالأمن القومي واحلفاظ على ا�شتقالل الق�شاء واملحاكمة العادلة 
وتغليب  املتناف�شة  احلقوق  بني  موازنة  اإحداث  حماولة  دائمًا  يتم  الأحوال  كل  ويف  واخل�شو�شية. 

اأحدها على الآخر. 
و�شتتناول الدرا�شة املعايري الدولية حلرية الراأي والتعبري خا�شة كما جاءت يف املادة 19 من 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان لعام 1948، واملادة 19 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 
وال�شيا�شية لعام 1966، وتعليقات اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان التابعة لالأمم املتحدة والتي ت�شرف 
 positive 19 من العهد خا�شة فيما يتعلق باللتزامات الإيجابية  على تطبيق العهد، حول املادة 
obligations التي تقع على احلكومات واملتمثلة ب�شمان ك�شف املعلومات التي يف حوزتها للجمهور 
اإل ما كان منها م�شتثنى من الك�شف ح�شب املعايري الدولية. ون�شاأ حق احل�شول على املعلومات يف 
يف  ال�شحفيني  قدرة  على  يعتمدون  املّطلعون  فاملواطنون  ال�شحافة،  وحرية  التعبري  حرية  ح�شن 

الو�شول اإىل م�شادر املعلومات)1(. 

)1( كروغ، بيرت وبراي�س، مونرو )2005(. البيئة املواتية لو�شائل الإعالم، يف »احلق يف الإبالغ - دور و�شائل الإعالم اجلماهريية 
يف التنمية القت�شادية، معهد البنك الدويل، درا�شات تنموية. الأهلية للن�شر والتوزيع، عّمان - الأردن. �س 261.



- 28 -

املطلب الأول: كان الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان)1( اأول وثيقة دولية تن�س على »حق كل �شخ�س 
يف ا�شتقاء الأنباء والأفكار وتلقيها«)2(. ويذهب البع�س اإىل اأن الإعالن �شاأنه �شاأن غريه من اإعالنات 
حقوق الإن�شان له تاأثري اأدبي وفل�شفي حم�س، اإل اأنه اأخذ يكت�شب قوة نظرًا لت�شاع تطبيقه واإ�شارة 
كثري من د�شاتري الدول وقوانيها اإليه. واأكدت حمكمة العدل الدولية على اأهميته القانونية بقولها اأنه 
بني »املبادىء الأ�شا�شية للقانون الدويل«)3(. وذهبت املحكمة الد�شتورية يف اأملانيا اإىل اأن املبادىء 
العامة للقانون الدويل تاأخذ قوة القانون الحتادي)4(. ويرى كثري من الباحثني اأن الإعالن يعترب 
على نطاق وا�شع »جزءًا من القانون العريف الدويل« (Coliver 1995))5(. ويرى بع�س القانونيني 

اأن الإعالن اأ�شبح مبثابة »ماجنا كارتا« اجلن�س الب�شري)6(. 

املطلب الثاين: العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية)7(
عبارة  جميعها  الدويل  العهد  اأو  امليثاق  اأو  الدولية  التفاقية  اأو  املعاهدة  اأن  املعروف  من 
اأو دولية( تت�شمن جمموعة من احلقوق  اأو متعددة الأطراف )اإقليمية  عن ن�شو�س دولية ثنائية 
اإىل  التطرق  قبل  ويح�ُشن  تنفيذها.  على  وتعمل  حترتمها  اأن  الدول  على  يجب  التي  واللتزامات 
معايري حرية التعبري يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية معرفة موقع املعاهدات 

والتفاقيات الدولية اخلا�شة بحقوق الإن�شان يف النظام القانوين الأردين. 
تن�س املادة )33/2( من الد�شتور الأردين: »املعاهدات والتفاقات التي يرتتب عليها حتميل 
خزانة الدولة �شيئًا من النفقات اأو م�شا�س يف حقوق الأردنيني العامة اأو اخلا�شة ل تكون نافذة اإل 
اإذا وافق عليها جمل�س الأمة ول يجوز يف اأي حال اأن تكون ال�شروط ال�شرية يف معاهدة اأو اتفاق ما 
مناق�شة لل�شروط العلنية«. ومبفهوم املخالفة فاإن املعاهدات والتفاقات التي ل يرتتب عليها حتميل 
خزانة الدولة �شيئًا من النفقات اأو لي�س فيها م�شا�س يف حقوق الأردنيني العامة اأو اخلا�شة تكون 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/ .1948 اأ )3(، 10 كانون الأول )1( القرار 217 
)2( تن�س املادة 19 من الإعالن: »لكل �شخ�س احلق يف حرية الراأي والتعبري، وي�شمل هذا احلق حرية اعتناق الآراء دون 

اأي تدخل، وا�شتقاء الأنباء والأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�شيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية«.
)3( د. اأحمد فتحي �شرور، مرجع �شابق، �س 70.

)4(املرجع ال�شابق، �س 72.
(5) Colivar, S. (1995) The Right to Know, Human Rights and Access to Reproductive Health 

Information. Article 19 and University of Pennsylvania Press. P 47.
(6) Article 19 (1993). The Article 19 Freedom of Expression Handbook. London, Uk. P 10.

)7( القرار 2200 اأ (21)، 16 كانون الأول 1966، الذي اأ�شبح �شاري املفعول يف 23 اآذار 1976.
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html



- 29 -

نافذة حتى لو مل يوافق عليها جمل�س الأمة)1(. ومن املعاهدات والتفاقيات التي ل يتطلب موافقة 
ل  جمل�س الأمة عليها، ويكتفى ن�شرها باجلريدة الر�شمية مواثيق حقوق الإن�شان، ذلك اأنها ل حتمِّ
الدولة �شيئا من النفقات ول تنتق�س من حقوق الأردنيني العامة اأو اخلا�شة. وتن�س بع�س الد�شاتري 
على وجوب اأن تاأخذ املحاكم الوطنية بالعتبار القانون الدويل يف قراراتها يف الق�شايا التي تعر�س 

عليها)2(. 
ويجب التمييز بني القوة الإلزامية لالتفاقية املتعلقة بحقوق الإن�شان مبا لها من قوة القانون 
فالقوة  احلقوق.  لهذه  الد�شتورية  ال�شرعية  وبني  للد�شتور،  طبقًا  عليها  الت�شديق  بعد  الداخلي 
قيمة  اإعطاء  اأي  الد�شتور  قوة  فهي  الد�شتورية  ال�شرعية  اأما  القانون،  هي  لالتفاقية  الإلزامية 

د�شتورية حلقوق الإن�شان اأيًا كان م�شدرها القاعدي)3(. 
وهناك عدة قرارات ملحكمة التمييز )حقوق وجزاء( تبني: »اإن التفاقيات الثنائية اأو الدولية 
واجبة الإلزام ويجب العمل بها وهي اأعلى مرتبة من القانون الداخلي يف حال تعار�شهما«)4(. اأي 
ل تطبيقه )�شمو تعطيلي(. كما تن�س املادة 27 من  اأن املعاهدة ت�شمو على الت�شريع الوطني وتعطِّ
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969 على عدم جواز التم�شك بالقانون الوطني لالمتناع عن 

العمل بالتفاقيات الدولية. 
ملزمة  دولية  معاهدة  وال�شيا�شية)5(  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  وي�شكل 
التطبيق عند  وواجب  الوطنية  القوانني  �شموه على  يعني  International binding treaty، مبا 
على  قانوين  تعديل  باأي  قيامه  عند  مبا�شر  ب�شكل  الأردين  امل�شرع  على  يفر�س  وهذا  التعار�س. 
القوانني التي لها عالقة بال�شحافة والإعالم وتوؤثر فيها اأن ي�شع ن�شب عينيه ن�س املادة 19 من 
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية وكذلك ن�س املادة 32 من امليثاق العربي حلقوق 

الإن�شان. 
وح�شب املادة الثانية من العهد، فاإن ان�شمام دولة اإليه يعني قبولها اللتزام بـ: 

1 - تبني ت�شريعات جديدة وتعديل القائم منها ل�شمان احلقوق املعرتف بها يف العهد. 

)1( انظر: قرار - املجل�س العايل لتف�شري الد�شتور رقم 2 ل�شنة 1955.
(2) Kirby. M. (2006). International Law-The Impact on National Constitutions. In American 

University International Law Review, Volume 21 | Issue 3 Article 1, 2006. in American 
University International Law Review, Volume 21 | Issue 3 Article 1, 2006. 

)3( د. اأحمد فتحي �شرور، مرجع �شابق، �س81.
)4( انظر: متييز حقوق: القرار: 2426 / 1999 جملة نقابة املحامني ل�شنة 2002 �س 1788. 

)5( مت ن�شر العهد يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم 4764 بتاريخ 2006/6/15.
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2 - توفري �شبيل فعال لالنت�شاف لأي �شخ�س انتهكت حقوقه اأو حرياته املعرتف بها يف هذا 
العهد، حتى لو �شدر النتهاك عن اأ�شخا�س يت�شرفون ب�شفتهم الر�شمية، باأن تكفل لكل 
متظلم على هذا النحو اأن تبت يف احلقوق التي يدعى انتهاكها �شلطة ق�شائية اأو اإدارية اأو 
ت�شريعية خمت�شة، اأو اأية �شلطة خمت�شة اأخرى ين�س عليها نظام الدولة القانوين، وباأن 
الأحكام  باإنفاذ  املخت�شة  ال�شلطات  قيام  تكفل  باأن  الق�شائي،  التظلم  اإمكانيات  تنمى 

ال�شادرة مل�شالح املتظلمني. 
3- ن�شر التفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان على نطاق وا�شع، ل�شمان اإدراك وتوعية املواطنني 

بحقوقهم. 
ويف تعليقها العام رقم 29 يف الدورة الثانية وال�شبعني )عام 2001( حول تف�شري املادة 2 )توفري 
�شبل النت�شاف( من العهد قالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان: »اإن الفقرة 3 من املادة 2 من العهد 
انتهاك لأحكام العهد.  اأي  اأن توفر �شبل النت�شاف من  تقت�شي من الدولة الطرف يف العهد 
2 من  الفقرة  عليها  تن�س  التي  تقييدها  الأحكام غري اجلائز  قائمة  ال�شرط يف  يرد هذا  ول 
املادة 4، ولكنه ي�شكل التزامًا تعاهديًا يرد يف �شلب العهد برمته. بل وحتى اإذا جاز للدولة الطرف 
ل�ُشبل  املنظمة  لإجراءاتها  العملي  الأداء  على  تعديالت  باإدخال  ما،  طوارئ  حالة  اأثناء  تقوم،  اأن 
النت�شاف الق�شائية اأو �شبل النت�شاف الأخرى، واأن تتخذ هذه التدابري يف اأ�شيق احلدود التي 
2 من العهد  3 من املادة  اأن متتثل مبقت�شى الفقرة  تتطلبها مقت�شيات الو�شع، فاإنه يتعني عليها 

لاللتزام الأ�شا�شي بتوفري �شبيل انت�شاف فعال«.
وتن�س املادة 19من العهد:

لكل اإن�شان حق يف اعتناق اآراء دون م�شايقة.  .1«
اإن�شان حق يف حرية التعبري. وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �شروب  2. لكل 
�شكل  على  �شواء  للحدود،  اعتبار  دومنا  اآخرين  اإىل  ونقلها  وتلقيها  والأفكار  املعلومات 

مكتوب اأو مطبوع اأو يف قالب فني اأو باأية و�شيلة اأخرى يختارها.
3. ت�شتتبع ممار�شة احلقوق املن�شو�س عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة واجبات وم�شوؤوليات 
خا�شة. وعلى ذلك يجوز اإخ�شاعها لبع�س القيود ولكن �شريطة اأن تكون حمددة بن�س 

القانون واأن تكون �شرورية: 
)اأ( لحرتام حقوق الآخرين اأو �شمعتهم.

)ب( حلماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�شحة العامة اأو الآداب العامة«.
 19 املادة  تف�شري  حول   )1983 )عام  ع�شرة  التا�شعة  الدورة  يف   10 رقم  العام  تعليقها  ويف 
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2 حماية احلق يف  )حرية الراأي( من العهد قالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان: »تقت�شي الفقرة 
حرية التعبري، التي ل تت�شمن فقط حرية نقل �شروب املعلومات والأفكار، بل اأي�شًا حرية التما�شها 
اأو  فني  قالب  اأو يف  اأو مطبوع  �شكل مكتوب  �شواء يف  و�شيلة،  وباأية  للحدود  اعتبار  وتلقيها، دومنا 
باأية و�شيلة اأخرى يختارها. ومل تقدم بع�س الدول الأطراف معلومات تتعلق بجميع جوانب حرية 
اأنه نظرًا لتطور و�شائل  اإىل  القليل من النتباه حتى الآن  اإل  التعبري. فعلى �شبيل املثال، مل يوجه 
الإعالم اجلماهريية احلديثة، يلزم اتخاذ التدابري الفعالة ملنع هذه الرقابة على و�شائط الإعالم 

ب�شكل يتعار�س مع حق كل فرد يف حرية التعبري بطريقة ل تن�س عليها الفقرة 3.
وم�شوؤوليات  واجبات  ت�شتتبع  التعبري  احلق يف حرية  اأن ممار�شة  �شراحًة   3 الفقرة  وتوؤكد 
خا�شة، وعلى هذا، يجوز اإخ�شاع هذا احلق لبع�س القيود، قد تت�شل اإما مب�شالح اأ�شخا�س اآخرين 
حرية  ممار�شة  على  القيود  بع�س  طرف  دولة  تفر�س  عندما  اأنه،  اإل  ككل.  املجتمع  مب�شالح  اأو 
يجوز  ول  �شروطًا،   3 الفقرة  وت�شع  للخطر.  نف�شه  القيود احلق  تعر�س هذه  اأن  يجوز  ل  التعبري، 
اأن  يجوز  ول  القيود؛  القانون على هذه  ين�س  اأن  ويجب  ال�شروط،  اإل مبراعاة هذه  القيود  فر�س 
تفر�س اإل لأحد الأهداف املبينة يف الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب( من الفقرة 3؛ ويجب تربيرها 

باأنها �شرورية للدولة الطرف لتاأمني اأحد تلك الأهداف. 
الدوري  التقرير  يف  النظر  اأثناء  تناولها  املقرر  امل�شائل  قائمة  على  الأردن)1(  رد  يف  وجاء 
الرابع لالأردن حول تطبيق العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية خالل جل�شة جلنة 
حقوق الإن�شان يف جنيف 11-2010/10/29 على اأن الأردن ملتزم بالعهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
املدنية وال�شيا�شية، واأن التفاقيات التي �شادقت عليها اململكة الأردنية الها�شمية جزء ل يتجزاأ من 

الت�شريع وت�شمو على القوانني الوطنية. وفيما يلي ن�س الرد:
العهد  الوقت  وبنف�س  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  بالعهد  ملتزم  الأردن  اإن   -1«
التي  التفاقيات  تعترب  حيث  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل 
القوانني  على  وت�شمو  الت�شريع  من  يتجزاأ  ل  جزء  الها�شمية  الأردنية  اململكة  عليها  �شادقت 
24 من القانون املدين الأردين اإذ تن�س »ل ت�شري اأحكام املواد  الوطنية، بدللة ن�س املادة 
ال�شابقة اإذا وجد ن�س يف قانون خا�س اأو يف معاهدة دولية نافذة يف اململكة الأردنية الها�شمية 

يتعار�س معها«. 
2- وي�شاند هذا املنحى الجتهاد الق�شائي يف قرارات ملحكمة التمييز الأردنية منها القرار رقم 
والتفاقيات  املعاهدات  »ت�شمو  فيه  جاء  اإذ   2003 حزيران   9 بتاريخ  ال�شادر   2003/818

(1) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ CCPR.C.JOR.Q.4.Add.1_ar.doc.
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الدولية مرتبة على القوانني املحلية ولها اأولوية التطبيق عند تعار�شها معها ول يجوز الحتجاج 
باأي قانون حملي اأمام التفاقية.. .«.

اأن حمكمة ا�شتئناف عمان قد ف�شخت قرارًا ملحكمة بداية جزاء عمان  3- ومن اجلدير بالذكر 

)رقم 2009/550 بتاريخ 28 اأيار 2009( وا�شتندت يف ذلك اإىل املادة 19 من العهد الدويل 
اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية.

4- هذا بالإ�شافة اإىل العديد من ال�شوابق الق�شائية التي مت فيها ترجيح املعاهدات الدولية على 

القوانني الوطنية )قرار حمكمة التمييز الأردنية ب�شفتها احلقوقية رقم 2005/1477 تاريخ 
7 اأيلول/�شبتمرب 2005، وقرارها رقم 2003/4309 تاريخ 22 ني�شان/اإبريل 2004، والقرار 
رقم 2995/1824 تاريخ 25 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2005(«. انتهى ن�س رد الأردن على قائمة 

امل�شائل املقرر تناولها اأثناء النظر يف التقرير الدوري الرابع.

ا�شتئناف  بقرار حمكمة  ال�شابقة  قبل  الفقرة  الأردن يف  رد  اإليه  اأ�شار  الذي  القرار  ويتعلق 
اأيار   28 بتاريخ   2009/550 )رقم  عمان  بداية جزاء  ملحكمة  قرارًا  فيه  ف�شخت  الذي  عمان)1(، 
2009( وا�شتندت يف ذلك اإىل املادة 19 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية حيث 

ف�شخت حمكمة ال�شتئناف قرار حمكمة بداية جزاء القا�شي باإدانة امل�شتاأنف بجرم خمالفة اأحكام 
املواد 5 و7 من قانون املطبوعات والن�شر رقم 8 ل�شنة 1998 واملادة 15 من قانون انتهاك حرمة 
املقالة،  بطريق  ولي�س  اخلرب  بطريقة  املادة  حترير  مت  »اإنه  قرارها:  يف  املحكمة  وقالت  املحاكم. 
كما اأن املادة نقلت عن م�شدر يف املحاكم كما عر�شت اآراء حمامني خمت�شني باملحاكم ال�شرعية 
النا�س وهذا  اأن دور امل�شتاأنف انح�شر يف نقل املعلومات والأخبار والآراء لغايات تداولها بني  اأي 
حق من�شو�س عليه يف الد�شتور الأردين مبوجب املادة 15 التي تن�س على حرية ال�شحافة �شمن 
19 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية  حدود القانون«. كما وجدت املحكمة �شندًا للمادة 
وال�شيا�شية »اأن ما قام به امل�شتاأنف يندرج يف اإطار التحقيق ال�شحفي كونه يتعلق بال�شالح العام 
وهو واجب قانوين تقت�شيه امل�شلحة العامة على اعتبار اأن لل�شحافة دورًا اجتماعيًا هامًا« يف ن�شر 

)1( �شقري، يحيى )2011( حمرر. مقدمة يف الت�شريعات وال�شيا�شة الإعالمية يف الأردن، �س 22.
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الثقافة والعلوم والأخبار التي تهم املواطن من م�شادرها املختلفة ون�شرها والتعليق عليها وفق ما 
تقت�شيه املادة 6 من قانون املطبوعات والن�شر«. 

املطلب الثالث: امليثاق العربي حلقوق الإن�صان
اأقر موؤمتر القمة العربية يف تون�س )2004/5/23( امليثاق العربي حلقوق الإن�شان)1(، وبداأ 

نفاذه عام 2008 بعد الت�شديق عليه من ثماين دول وهو العدد املطلوب من الدول لبدء نفاذه. 
وتن�س املادة 32 من امليثاق على حرية الراأي والتعبري كالتايل:

ا�شتقاء  يف  احلق  وكذلك  والتعبري  الراأي  وحرية  الإعالم  يف  احلق  امليثاق  هذا  ي�شمن   .1
الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل الآخرين باأي و�شيلة ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية.
2. متار�س هذه احلقوق واحلريات يف اإطار املقومات الأ�شا�شية للمجتمع ول تخ�شع اإل للقيود 
التي يفر�شها احرتام حقوق الآخرين اأو �شمعتهم اأو حماية الأمن الوطني اأو النظام العام 

اأو ال�شحة العامة اأو الآداب العامة. 
الدويل  والعهد  العاملي  الإعالن  من   19 املادة  ن�س  تقارب  اأنها  املادة  ن�س  من  ويت�شح 
 added value للحقوق املدنية وال�شيا�شية. ويالحظ على اأن امليثاق العربي مل يقدم قيمة م�شافة
ملا �شبقه من مواثيق خا�شة العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، فمثاًل اأ�شاف امليثاق 
الأفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب)2( لعام 1981 يف املادة 1/9 منه: »من حق كل فرد اأن يح�شل 
على املعلومات«. كما يوؤخذ على امليثاق العربي عدم وجود حمكمة عربية حلقوق الإن�شان تتوىل تلقي 
ال�شكاوى من مواطني الدول الأطراف على غرار املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان وحمكمة الدول 

الأمريكية حلقوق الإن�شان. 

)1( �شادق الأردن على هذا امليثاق مبكًرا ومت ن�شره يف اجلريدة الر�شمية مرتني الأوىل بتاريخ 2004/5/16 بعدد 4658 
والثانية بتاريخ 2004/9/16 بعدد 4675، وذلك لوقوع خطاأ يف ن�شره بال�شيغة التي يتطلبها القانون.

(2) http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html.
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املبحث الثاين: التقييدات املقبولة على حرية التعبري يف املعايري الدولية 
وهذا  العامة.  وامل�شالح  الآخرين  حقوق  وحماية  احلرية  بني  املنا�شب  التوازن  حتقيق  كيفية 
يفر�س على امل�شرع الأردين ب�شكل مبا�شر عند قيامه باأي تعديل قانوين على القوانني التي لها عالقة 
الدويل اخلا�س  العهد  19 من  املادة  ي�شع ن�شب عينيه ن�س  اأن  فيهما  وتوؤثر  والتعبري  الراأي  بحرية 
باحلقوق املدنية وال�شيا�شية وكذلك ن�س املادة 32 من امليثاق العربي حلقوق الإن�شان. وملعرفة اإن كانت 
 The three part test اأوًل اإخ�شاعها ملا ُيعرف بالفح�س الثالثي الأجزاء  التقييدات مقبولة يجب 

امل�شتخل�س من ن�س املادة 19 من العهد وامليثاق ال�شابقني ويف �شوء املمار�شات الف�شلى. 

Prescribed by law »اأوًل: »من�صو�س عليه مبوجب القانون
مبوجب هذا ال�شرط ينبغي تو�شيح التقييد على حقوق املادة 19 )1( و)2( يف قانون ت�شريعي 
وا�شح ممكن التطبيق بوجه عام ومن�شو�س عليه بو�شوح. وعليه ل يجب اأن يكون القانون غام�شًا 
جدًا بحيث يتيح الجتهاد الزائد والفتقار اإىل اليقني يف تنفيذه. وفقًا ملبادئ �شرياكوزا)1( »ل يتم 
اإجراء تقييد على ممار�شة حقوق الإن�شان ما مل ين�س عليه القانون الوطني ذو التطبيق العام الذي 
ين�شجم مع العهد ويكون نافذ املفعول وقت تطبيق التقييد)2(. ويجب اأن يكون هذا القانون »وا�شحًا 
وممكن الو�شول اإليه من قبل اجلميع.«)3( ميكن اأن تبدو الكثري من اأحكام قانون �شمان حق احل�شول 
Provided by law«، لكن  على املعلومات يف الأردن تفي ب�شرط »من�شو�س عليه مبوجب القانون 
هناك اأحكام يف القانون تفتقر ملعيار الو�شوح والدقة. مثل هذه الأ�شئلة قد يتم طرحها حول متطلبات 

امل�شلحة امل�شروعة اأو ال�شبب امل�شروع الوارد يف املادة )7( من القانون. 

 Legitimate aim ثانياً: غاية م�صروعة
م�شروعة  التقييد  هذا  كانت  اإذا  التعبري  حرية  على  تقييدات  فر�س  الدولية  املعايري  جتيز 
توؤدي  وقد  العامة.  الآداب  اأو  العامة  ال�شحة  اأو  الوطني  الأمن  اأو  الآخرين  و�شمعة  حلماية حقوق 

)1( مبادئ جوهان�شربغ تـرد فيها املعايري اخلا�شة بحماية حرية التعبري يف �شياق قوانني الأمــن املحلية. ومت تبنيــها 
يف 1 اأكتوبر/ت�شرين الأول 1995، من قبل جمموعة من اخلرباء يف القانون الدويل والأمن القومي وحقوق الإن�شان، 
التابع  التطبيقية  الدرا�شات القانونية  مركز  مع  بالتعاون  الرقابة،  ملناه�شة  الدويل  بتنظيم »Article 19« واملركز 
جلامعة ويتواتر�شراند يف جوهان�شربغ. واأقر املبادئ مقرر الأمم املتحدة اخلا�س املعني بحرية الراأي والتعبري واأحالها 
اإىل اللجنة ملراجعتها للتقارير ال�شنوية حلرية التعبري التي ُتعقد كل عام منذ 1996. مبادئ جوهان�شربغ لالأمن القومي 
وحرية التعبري واحل�شول على املعلومات )مبادئ جوهان�شربغ( مت تبنيها يف  1اأكتوبر/ت�شرين الأول 1995. تتوفر على:
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.html.
(2) Principle 15 of The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions 

in the International Covenant on Civil and Political Rights. 28 September 1984, E/
CN.4/1985/4, Available online: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.html

(3) Principle 17 of The Siracusa Principles. 
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كحق  اأخرى  حقوق  مع  التزاحم  اأو  التنازع  من  حالة  قيام  »اإىل  ال�شحافة  وحرية  التعبري  حرية 
اخل�شو�شية«)1(. ولكن عند تعار�س م�شلحتني هناك حق اأجدر بالرعاية. وتقول حمكمة النق�س 
امل�شرية يف هذا اخل�شو�س اأنه عند ت�شارع م�شلحتني فالقانون »يوازن بني حقني؛ يهدر اأحدهما 

�شيانة لالآخر«.)2( 
املرحلة  مت�شارعني يف  مبداأين  بني  توازن  الإن�شان  الأوروبية حلقوق  املحكمة  كانت  كما 
الأوىل، ثم انتقلت اإىل اأن تقييد حرية التعبري يجب اأن يكون يف اأ�شيق التف�شريات، وقالت: اأن 
دور  بها،  املنوط  الدور احليوي  تلعب  اأن  تتمكن من  تلزمها حماية خا�شة كي  ال�شحافة  حرية 
احلار�س العام ومن تقدمي املعلومات والأفكار التي تهم الراأي العام، لأن حرية التعبري تعد من 
 Narrowly احلدود  اأ�شيق  �شمن  تف�شر  اأن  يجب  عليها  ال�شتثناءات  واأن  املف�شلة  احلريات 
 ،ICCPR من  الثالثة  الفقرة  جتيزها  التي  التقييدات  بني  التفريق  ويجدر   .)3(  construed
الطوارىء.  اأوقات  خا�شة  العهد  بنود  بع�س  من  التحلل  عن  تتحدث  التي  منه  الرابعة  واملادة 
وتقول املحكمة العليا يف بومبي بالهند 75-1976: حتى يف حالت الطوارىء فاإن دور الرقيب هو 
 Nurse – maid of democracy and not of its( .)4(حا�شنة للدميقراطية، ل حافر قربها
gravedigger) وكانت رئي�شة وزراء الهند الراحلة اأنديرا غاندي قد اأعلنت حالة الطوارئ يف 
الهند يف الأعوام 1977-1975، واآنذاك اأمر مفو�س �شرطة مبنع عقد اجتماع �شيا�شي �شيتم فيه 
توجيه انتقادات لإعالن حالة الطوارئ. واأ�شافت املحكمة: »الدميقراطية ال�شحيحة تنتع�س فقط 
لل�شحافة  فاإن  هذا  ويف  والجتماعية،  القت�شادية  ال�شيا�شية،  والفل�شفات  الأفكار  تناف�س  بحرية 
دورًا مهمًا تلعبه .. ويف الوقت الذي يغلق فيه هذا البيت النظيف )ال�شحافة( فاإن الدميقراطية 
تبداأ باملوت. ولي�س من �شالحية الرقيب جعل ال�شحف والدوريات توجيه اأ�شرعتها اإىل جهة واحدة 

اأو اثنتني، واأن ت�شبح »كور�س« ل�شوت واحد. 
اإن عبارات »مطاطية« مثل »الأمن الوطني« ل يجب اأن متنع احل�شول على معلومات مبجرد 
اأن امل�شوؤول عن الك�شف ارتاأى اأن املعلومات ت�شر بالأمن الوطني. ومن اأف�شل الوثائق الدولية التي 
توازن بني حق الطالع وبني عدم الك�شف حماية لالأمن الوطني ما ُيعرف مببادىء جوهان�شربغ)5(. 

وقد تبنتها جلنة حقوق الإن�شان)6(. 

)1( علوان، حممد واملو�شى، حممد )2006 (. القانون الدويل حلقوق الإن�شان، دار الثقافة، جـ 2، �س 285.
)2( اأمني، نا�شر )2004(. نظام الق�شاء امل�شري، موؤ�ش�شة اأمني للمحاماة 2004، �س 74.

(3) Tom Welsh & Walter Greenwood, Essential Law for Journalists, Butterworth. London.
UK 2001 p 183.

(4) Article 19. (1993) THE ARTICLE 19 FREEDOM OF EXPRESSION HANDBOOK. 
London. p 55.

(5) Johannesburg principles: Available online: http://www.article19.org/data/files/pdfs/
standards/joburgprinciples.pdf.

(6) http://www1.umn.edu/humanrts/arab/COHR2000-38.htm.
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وين�س اأحد املبادئ التف�شريية على ما يلي: اإن التقييد املفرو�س على حق الإن�شان الذي يوؤثر 
على �شمعة الآخرين ل ُي�شتخدم حلماية الدولة وم�شوؤوليها من الراأي العام والنتقاد.)1( وفيما يتعلق 
القومي  بالأمن  التذرع  اأنه »يجوز  التف�شريية على  املبادئ  للتقييدات تن�س  القومي كمربر  بالأمن 
لتربير اإجراءات تقييد حقوق معينة فقط عندما يتم اتخاذها حلماية الأمة اأو �شالمتها الإقليمية اأو 
ا�شتقاللها ال�شيا�شي �شد قوة اأو تهديد قوة«)2( واأنه »ل ميكن ا�شتخدام الأمن القومي كعذر لغر�س 
وتدابري  كافية  وقائية  اإجراءات  توجد  عندما  فقط  اإنفاذها  وميكن  واعتباطية  غام�شة  تقييدات 

من�شفة وفعالة �شد الإ�شاءة«)3(. 
ومرة ثانية، يبدو اأن الكثري من التقييدات يف القانون الأردين مثل تلك التي ت�شعى حلماية 
الفرد واحلقوق اجلماعية لالآخرين يفي ب�شرط »الغاية املربرة«. ولكن يف نف�س الوقت هناك عدد 
لتقدمي  مربرة  غاية  اأي  حتديد  ال�شعب  من  يكون  رمبا  جهة  فمن  فيها،  م�شكوك  التقييدات  من 
قانون حماية  بدرجة حمدود ح�شب  الوطني حيث ت�شنف  الأمن  بعيدة مثاًل عن  مل�شائل  احلماية 
- و( »اأية معلومات اأو وثيقة حممية ت�شر ب�شمعة اأية �شخ�شية  اأ�شرار ووثائق الدولة مثاًل )املادة 8 
اأية �شخ�شية  اأو مت�س هيبة الدولة«. وهنا يثور الت�شاوؤل عن معنى »معلومات ت�شر ب�شمعة  ر�شمية 
املنتخبة  الإدارات  اأو  املركزية  الت�شهري من احلكومة  دعوى  تقبل  ل  مثال  بريطانيا  ففي  ر�شمية«. 
حمليًا اأو الأحزاب اأو احتادات العمال، لأن ذلك ي�شع قيدًا غري مرغوب به على حرية التعبري. الذي 

.)4( corporate bodies ي�شتطيع املقا�شاة فقط ال�شركات
ويف جل�شة جمل�س النواب بتاريخ 2006/1/25 وردًا على اأ�شئلة اأحد النواب زودت احلكومة 
املجل�س بتقرير ديوان املحا�شبة حول خمالفات وقعت مبوؤ�ش�شة التدريب املهني، لكن رد احلكومة 
ت�شمن عبارة »�شري وحمدود« على كافة اأوراق الرد مع حتذير لل�شحافة بعدم ن�شر الرد مع عبارة 
اإي�شاحية تقول: »اإن هذه الوثيقة ومرفقاتها م�شنفة بدرجة )حمدود( وهي خا�شعة لقانون حماية 
اأ�شرار ووثائق الدولة رقم 50 ل�شنة 1971، وان اإف�شاءها لغري الأ�شخا�س امل�شرح لهم الطالع عليها 
اأو طباعتها اأو ن�شخها اأو ن�شرها من قبل اأي �شخ�س فاإنه يتعر�س للم�شوؤولية القانونية واجلزائية، 
وفقًا لأحكام القانون املذكور الذي يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة املوؤقتة مدة ل تقل عن ع�شر �شنوات)5(. 

(1) Principle 17 of The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions 
in the International Covenant on Civil and Political Rights. 28 September 1984, E/
CN.4/1985/4, Available online: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.html.

(2) Principle 29 of The Siracusa Principles. 
(3) Principle 31 of The Siracusa Principles. 

Derbyshire County Council v. Times Newspaper. :4( انظر قرار جمل�س اللوردات يف ق�شية(
Tom Wels & Walter Greenwood, Essential Law for Journalists, Butterworth, 2001 p 196.
))( �شقري، يحيى )2011( حمرر. مقدمة يف الت�شريعات وال�شيا�شة الإعالمية يف الأردن. اإ�شدار برنامج تدعيم الإعالم 

يف الأردن - منظمة IREX بدعم من USAID، �س 53.
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»Necessary ثالثاً: »�صرط ال�صرورة
املحكمة  تف�شريات  �شمن  ال�شرورة  وتعني  �شروريًا،  يكون  اأن  هو  للتقييد  الثالث  وال�شرط 
يكون  واأن   Pressing social need ة«  ملحنَّ اجتماعية  م�شلحة  »وجود  الإن�شان  حلقوق  الأوروبية 
 )1( proportionate to the legitimate aim pursued »التدخل »متنا�شبًا لتحقيق هدف م�شروع
و�شرط »ال�شرورة« متعدد الأوجه، فتن�س مبادئ �شرياكوزا اأنه على الدولة اأن ل ت�شتخدم و�شائل 

تقييدية اأكرث مما هو مطلوب لتحقيق غر�س التقييد)2(. 
وهكذا يتبني اأن العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية يجيز فر�س قيود معينة 
 Three part test على حرية التعبري، ب�شرط اإخ�شاعها اأوًل ملا ُيعرف بالفح�س الثالثي الأجزاء
وذلك باأن تكون هذه القيود مبوجب القانون و�شرورية: )اأ( لحرتام حقوق الآخرين اأو �شمعتهم، 
)ب( حلماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�شحة العامة اأو الآداب العامة. ومبوجب »مبادئ 
جوهان�شربغ« فلكي ي�شبح القيد م�شروعًا ويف �شالح الأمن القومي يجب: »اأن يكون الغر�س احلقيقي 
منه حماية الدولة اأو وحدة اأرا�شيها �شد ا�شتخدام القوة اأو التهديد بها، اأو قدرة الدولة على الرد 
اأو م�شدر  �شواء من م�شدر خارجي، كتهديد ع�شكري،  القوة،  با�شتخدام  التهديد  على مثل هذا 
داخلي، كتحري�س على العنف لقلب نظام احلكم... وعلى الأخ�س فاإن القيد الواجب املرُبر بناء 
على اأ�شانيد الأمن القومي ل ي�شبح م�شروعًا اإذا كان غر�شه الأ�شا�شي هو حماية م�شالح ل عالقة 

لها بالأمن القومي، ومنها على �شبيل املثال حماية احلكومة من الإحراج اأو ف�شح الأخطاء«)3(. 
و»هناك العديد من الأ�شئلة التي يواجهها اأولئك املعنيني بتقدمي م�شودة و/اأو تعزيز الت�شريع 
اإذًا كيف ميكن مبهارة و�شع  الأق�شى.  الك�شف  يتفق مع مبداأ حد  باملعرفة مبا  يكفل احلق  الذي 
نظام يحوي كافة ال�شتثناءات بغية اإيجاد توازن منا�شب بني احلق باملعرفة واحلاجة اإىل ال�شرية 
حلماية م�شالح عامة وخا�شة رئي�شة معينة؟ واإىل اأي حد ينبغي اأن يكون اللتزام بن�شر املعلومات 
التي  التقنية  التطورات  اأن يكفل منو هذا اللتزام بالن�شجام مع  القانون  باإمكان  وتوزيعها وكيف 
تخف�س تكاليف الن�شر اإىل حد كبري؟ وما هي الإجراءات املتعلقة بطلب املعلومات التي باإمكانها 
على  والقيود  وال�شغوطات  املعلومات  والرخي�س على  املنا�شب  اإىل احل�شول  بني احلاجة  املوازنة 

(1) Clayton, R. and Tomlinson, H. (2000). The Law of Human Rights, Oxford University 
Press. p 1058.

(2) Principle 10 of The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions 
in the International Covenant on Civil and Political Rights. 28 September 1984, E/
CN.4/1985/4, Available online: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.html.

(3) Principle 2 of Johannesburg principles: Available online: http://www.article19.org/data/
files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf.
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املوارد التي تواجه املوظفني املدنيني؟ وما هي الإجراءات الإيجابية التي نحتاج اإىل اتخاذها لتغيري 
ثقافة ال�شرية التي ت�شود الإدارة العامة يف العديد من البلدان ولإبالغ اجلمهور عن هذا احلق؟«)1( 
ويجب اأن ت�شّجل ال�شتثناءات ب�شورة وا�شحة ودقيقة واأن تكون مو�شوع اختبار حول ال�شرر 
على  للح�شول  الفردية  الطلبات  جلميع  ت�شتجيب  اأن  العاّمة  الهيئات  وعلى  العاّمة.  وامل�شلحة 
تقع �شمن نطاق احلكم املحدد لال�شتثناءات.  املعلومات  اأن هذه  الهيئة  ارتاأت  اإذا  اإّل  املعلومات، 
ول يرّبر رف�س ك�شف املعلومات اإّل اإذا اأظهرت الهيئة العاّمة اأّن املعلومات تتوافق والفح�س الثالثي 
الأق�شام Three part test امل�شتوحى اأ�شاًل من تف�شريات املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان للمادة 
العا�شرة من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان التي كانت اأول وثيقة حلقوق الإن�شان ت�شع تقييدات 
هذه  على  تقييدات  ي�شع  مل  الذي  الإن�شان  حلقوق  العاملي  الإعالن  عك�س  التعبري)2(،  حرية  على 
احلرية يف املادة 19 منه، اإىل اأن مت الن�س عليها يف املادة 19 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

املدنية وال�شيا�شية. 
وقد مت تف�شيل اآراء الهيئات الدولية حول التقييدات التي جتيزها املادة 19/3. وقالت جلنة 
حقوق الإن�شان التابعة لالأمم املتحدة يف »تعليق عام« تف�شريي اأنه: »عندما تفر�س الدولة تقييدات 
معينة على ممار�شة حرية التعبري فاإن هذه التقييدات يجب اأن ل تعر�س احلق نف�شه للخطر.)3( 
وهذا وفقًا للجنة حقوق الإن�شان هو الأ�شا�س جلواز فر�س هذه التقييدات فقط عندما تن�شجم مع 
�شروط معينة. كما اأن املادة 19/3 هي مو�شوع مراجعة تف�شيلية »لبنود التقييد« اخلا�شة بالعهد 
ن�شو�س  وتقييد  حول حتديد  �شرياكوزا«  »مبادئ  يف  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل 
يف العهد)4( والذي مت تبنيها عام 1984 من قبل هيئة فرعية يف املجل�س القت�شادي والجتماعي 
التابع لالأمم املتحدة. وهذه املبادئ هي ُمنتج موؤمتر مكون من 31 خبريًا دوليًا من 17 دولة خمتلفة 
على الأقل اجتمعت برعاية اليون�شكو لتقدمي التوجيه الر�شمي املوحد حول معاين التعابري يف بنود 

التقييد.)5( 

)1( مندل، توبي )2003( مرجع �شابق �س اأ.
(2) Clayton, R. and Tomlinson, H. (2000). The Law of Human Rights, Oxford University 

Press. p 1058.
(3) التعليق العام للجنة حقوق الإن�شان رقم 10 )مت تبنيه يف 27 متوز 1983( فقرة 4 ويتوفر على موقع:

      [http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom10.htm].
(4) وثيقة الأمم املتحدة E/CN.4/1984/4 )1984(، ملحق. يتوفر على:

      http://hei.unige.ch/~c/apham/hrdoc/docs/siracusa.htm.
(5) http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.html.
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املبحث الثالث: حرية الراأي والتعبري يف الد�صتور الأردين

املعار�شة  بحريات  يعرف  ما  هناك  الدولة  �شلطات  مواجهة  يف  الأفراد  حريات  ل�شمان 
Opposite liberties مثل حرية التعبري، وحرية ال�شحافة والتجمع ال�شلمي والن�شمام لالأحزاب 

والنقابات، وامل�شاركة يف النتخابات.
اإن حرية الراأي والتعبري وحرية ال�شحافة هي �شمن احلريات الأ�شا�شية واملف�شلة والأجدر 

بالرعاية التي تن�س عليها د�شاتري هذه الدول.
اإن دولة القانون هي التي تلتزم ن�شًا وروحًا بد�شتورها وقوانينها والتي يجب اأن تتناغم مع 
القانون«  �شيادة  اأو  القانون  »ُحكم  م�شطلحي  بني  فرق  وهناك  الإن�شان.  حلقوق  الدولية  املعايري 

Role of law vs. role by law .»و»احُلكم بالقانون
اإن اأهم �شمانة حلرية التعبري والراأي وحرية ال�شحافة يف الأردن هي ما تن�س عليه املادة 

15 من الد�شتور الأردين:

والكتابة  بالقول  راأيه  عن  بحرية  يعرب  اأن  اأردين  ولكل  الراأي،  حرية  الدولة  تكفل   -  1
والت�شوير و�شائر و�شائل التعبري ب�شرط اأن ل يتجاوز حدود القانون. 

2 - تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقايف والريا�شي مبا ل يخالف 
اأحكام القانون اأو النظام العام والآداب. 

- تكفل الدولة حرية ال�شحافة والطباعة والن�شر وو�شائل الإعالم �شمن حدود القانون.  3
وفق  ق�شائي  باأمر  اإل  ترخي�شها  اإلغاء  ول  الإعالم  وو�شائل  ال�شحف  تعطيل  يجوز  ل   -  4

اأحكام القانون. 
ال�شحف  القانون على  اأن يفر�س  الطوارئ  اأو  العرفية  الأحكام  اإعالن  - يجوز يف حالة   5
تت�شل  التي  الأمور  الإعالم والت�شال رقابة حمدودة يف  وو�شائل  واملوؤلفات  والن�شرات 

بال�شالمة العامة واأغرا�س الدفاع الوطني.
- ينظم القانون اأ�شلوب املراقبة على موارد ال�شحف.  6

د�شتورية  دللة  ذلك  ويف  مرات   3 الدولة«  »تكفل  عبارة  على  ين�س  الد�شتور  اأ�شبح  وهكذا 
عميقة لو يتم تطبيقها. اإن كفالة الدولة الد�شتورية حلرية الراأي تعني اأنه تقع على الدولة بكافة 
�شلطاتها التزامات اإيجابية Positive obligations لإعمال هذه الكفالة وذلك بالقيام باأفعال 
اإيجابية واأخرى �شلبية اأي المتناع عن القيام باأفعال تنتق�س من حرية الراأي وحرية ال�شحافة، 

ومعاقبة من يعمل على النتقا�س من هذه احلريات.
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واملالحظ على ن�س املادة )15( من الد�شتور الأردين �شاأنها �شاأن معظم الد�شاتري حتيل اإىل 
القانون اأمر تنظيم ا�شتعمال املواطنني حلريتهم يف التعبري ومن �شمنها حرية ال�شحافة وذلك من 
خالل ا�شتخدامه لعبارة )�شمن حدود القانون(. والأ�شل اأن امل�شرع الد�شتوري عندما ين�س على 
حرية ما كحرية الراأي والتعبري وحرية ال�شحافة ويرتك اأمر تنظيم هذه احلرية للقانون، فال يجوز 
اأن يع�شف القانون باأ�شل احلق، ومثال ذلك ما ين�س عليه د�شتور كل من العراق)1( والبحرين)2(. 
وح�شنًا فعل امل�شرع الد�شتوري باإ�شافة املادة 128/1 اإىل ن�شو�شه التي تن�س: »ل يجوز اأن 
توؤثر القوانني التي ت�شدر مبوجب هذا الد�شتور لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق 

اأو مت�س اأ�شا�شياتها«. 
وكان يوؤمل اأن تت�شمن التعديالت التي اأجريت على الد�شتور الأردين عام 2011 على اأحكام 
تت�شمن احلق يف احل�شول على املعلومات. وكان الباحث قد ن�شر مقاًل بعنوان »نحو تعديل املادة 
15 من الد�شتور - نريد مادة حلرية الراأي قابلة للتف�شري امل�شتقبلي خلم�شني عاما مقبلة«(3) اقرتح 

فيها تعديل املادة 15 من الد�شتور لت�شبح على النحو التايل: 
اأو  بالقول  راأيه  عن  بحرية  يعرب  اأن  اإن�شان  ولكل  والتعبري،  الراأي  حرية  الدولة  تكفل   .1«

الكتابة اأو الت�شوير وعرب اأي و�شيلة اأخرى من و�شائل التعبري.
2. ال�شحافة والطباعة حرتان. 

3. حرية البث الإذاعي والتلفزيوين مكفولة. وترددات الطيف ثروة وطنية ل يجوز بيعها اأو 
اأن  البث  لتنظيم حرية  اإمنا يجوز تخ�شي�شها بعدالة و�شفافية. ويجوز  التنازل عنها، 

ُيطلب ترخي�س م�شبق للبث الإذاعي والتلفزيوين. 
4. يحظر فر�س الرقابة امل�شبقة على و�شائل الإعالم بكافة اأنواعها. 

5. ل يجوز ا�شتغالل حرية الراأي والتعبري لالنتقا�س من اأي حرية اأو حق ين�س عليه هذا 
الد�شتور. 

6. لكل اإن�شان احلق يف ا�شتقاء وتلقي وبث املعلومات والآراء يف جمتمع دميقراطي«.

)1( تن�س املادة 46 من الد�شتور العراقي: ل يكون تقييد ممار�شة اأي من احلقوق واحلريات الواردة يف هذا الد�شتور اأو 
حتديدها اإل بقانون اأو بناًء عليه، على اأن ل مي�س ذلك التحديد والتقييد جوهر احلق اأو احلرية. 

اأو  الد�شتور  العامة املن�شو�س عليها يف هذا  31 من د�شتور البحرين: ل يكون تنظيم احلقوق واحلريات  )2( تن�س املادة 
حتديدها اإل بقانون، اأو بناًء عليه. ول يجوز اأن ينال التنظيم اأو التحديد من جوهر احلق اأو احلرية. 

)3( انظر ن�س املقال يف �شحيفة »العرب اليوم« العدد 5416 الثالثاء  15اأيار 2012.
http://db.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=299527.



- 41 -

وي�شتحدث الن�س املقرتح حق احل�شول على املعلومات الذي اأ�شبح حقًا اأ�شا�شيًا من حقوق 
بعد عام  تعديلها  اأو  اإقرارها  التي مت  تلك  تن�س عليه خا�شة  الد�شاتري احلديثة  وبداأت  الإن�شان، 

.1990

التما�س وتلقي وبث املعلومات والآراء، تتكرر يف كافة املواثيق الدولية  اإن الكلمات الثالث: 
حلقوق الإن�شان عندما يتم احلديث عن حرية التعبري والراأي.

العهد  يف   19 واملــــادة  ــان،  ــ�ــش الإن حلــقــوق  الــعــاملــي  الإعــــالن  يف   19 ـــادة  امل عليها  وتن�س 
ــ�ــشــان.  ــــدويل لــلــحــقــوق املــدنــيــة والــ�ــشــيــا�ــشــيــة، واملـــــادة 32 مــن املــيــثــاق الــعــربــي حلــقــوق الإن  ال
وكان من املاأمول اإعادة ترقيم املادة 15 من الد�شتور لت�شبح برقم 19 تناغمًا مع رقم مادة حرية 
الدويل اخلا�س  العهد  19 يف  واملادة  الإن�شان،  العاملي حلقوق  الإعالن  دوليًا يف  امل�شهورة  التعبري 
19 من  املادة  لرقم  الهندي احرتامًا  الد�شتوري  امل�شرع  فعل  وهكذا  وال�شيا�شية،  املدنية  باحلقوق 

الإعالن العاملي والعهد الدويل. 
كما يت�شمن الد�شتور ن�شو�شًا اأخرى ت�شكل �شمانات اإ�شافية حلرية ال�شحافة منها ما يقرره 

القانون من اإباحة مثل:
اأ- مداولت الربملان: يعطي الد�شتور الأردين ح�شانة لع�شو جمل�س الأمة حتت القبة اأو يف 
اأعمال اللجان، ومتتد هذه الإباحة لو�شائل الإعالم اإذا نقلت ما يبديه النائب اأو العني من راأي اأو 

خطاب يلقيه يف اأثناء جل�شات املجل�س الذي ينت�شب اإليه اأو يف اأعمال اللجان الربملانية.
وتن�س املادة 87 من الد�شتور: لكل ع�شو من اأع�شاء جمل�شي الأعيان والنواب ملء احلرية 
يف التكلم واإبداء الراأي يف حدود النظام الداخلي للمجل�س الذي هو منت�شب اإليه ول يجوز موؤاخذة 

الع�شو ب�شبب اأي ت�شويت اأو راأي يبديه اأو خطاب يلقيه يف اأثناء جل�شات املجل�س. 
وعلى ذلك فال يوؤاخذ العني اأو النائب عما يبديه من راأي يف املجل�س اأو يف اجتماعات اللجان، 
هذه  متتد  ول  ذلك.  بث  اأو  ن�شر  على  عقاب  ل  وبالتايل  الإعالم،  و�شائل  اإىل  الإباحة  هذه  ومتتد 
اإدراجها يف جدول  بعد  اإل  وبياناته  املجل�س  اأوراق  اأو  ال�شرية  يجري يف اجلل�شات  ما  اإىل  الإباحة 

الأعمال اأو حتويلها للحكومة. 
وين�س النظام الداخلي ملجل�س النواب لعام 1996 )املادة 83(: 

»اأ - تعترب اأوراق املجل�س وبياناته �شرية ل يجوز ن�شرها اأو ن�شر اأي �شيء منها اإل بعد اإدراجها 
يف جدول الأعمال اأو حتويلها للحكومة. 

ب - على اأجهزة الإعالم املختلفة مراعاة الدقة عند نقل جل�شات املجل�س العلنية.
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ج - اإذا عمدت اأي و�شيلة اإعالمية اإىل حتريف ما قيل يف اجلل�شة اأو ت�شويهه، فللرئي�س اأن 
يتخذ بحقها ما يراه منا�شبًا من اإجراءات«.

ب- املحاكمات: ين�س الد�شتور الأردين - املادة 101/2:« جل�شات املحاكم علنية اإل اإذا راأت 
املحكمة اأن تكون �شرية مراعاة للنظام العام اأو حمافظة على الآداب«. ومتتد علنية جل�شات املحاكم 
اإىل تغطية و�شائل الإعالم )عدا ما هو حمظور ن�شره خا�شة يف ق�شايا الأحداث والأ�شرة(. وتن�س 
املحاكم  جل�شات  حما�شر  ن�شر  حق  ال�شحفية  »للمطبوعة  املطبوعات:  قانون  من  39/ب  املادة 
اأو  العام  النظام  اأو  الأ�شرة  اأو  الفرد  املحكمة غري ذلك حفاظا على حقوق  تقرر  ما مل  وتغطيتها 
الآداب العامة. ويف جميع الأحوال يكون النطق باحلكم علنيًا«)1(. ول يوجد اأي ت�شريع يف الأردن 

مينع ن�شر قرارات املحاكم القطعية. 

)1( تن�س املادة 183/4 من قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية رقم 9 ل�شنة 1961 بتعديالته: »يتلو رئي�س املحكمة اأو من 
ينيبه احلكم يف جل�شة علنية ويوؤرخ بتاريخ تفهمه«.
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الف�صل الثالث
التطور التاريخي لقوانني احل�صول على املعلومات

  Freedom of Information Act (FOIA( كانت ال�شويد اأول دولة و�شعت قانونًا للح�شول على املعلومات
يف العامل وذلك عام 1766، وبعد مرور 200 �شنة )اأي عام 1966( كانت اأربع دول يف العامل فقط 
يتوفر لها مثل هذا القانون، وحتى عام 1990 كانت هناك ثماين ع�شرة دولة فيها مثل هذا القانون. 
ومنذ ذلك احلني حدث ت�شارع يف اإقرار مثل هذه القوانني. ففي اآخر 20 �شنة اأقرت 75 دولة قوانني 
جديدة للح�شول على املعلومات، مبا ي�شري اإىل اجتاه ت�شاعدي يف اإقرار هذه القوانني، حيث جتتاح 
العامل رغبة جاحمة يف �شن قوانني خا�شة باحل�شول على املعلومات، مع ال�شتثناء املمكن ملنطقة 
ال�شرق الأو�شط)1(، حيث تبنت ثالث دول عربية فقط من هذا القانون وهي الأردن، وتون�س واليمن. 

كما اأن القوانني يف بلدان عديدة اأخرى يف مرحلة متقدمة من الإعداد. 

ويحدد مندل )2011( ثالثة روافد اأ�شا�شية دفعت باحلق يف احل�شول على املعلومات قدمًا 
خالل ال�شنوات الأخرية وهي: »الأول هو ارتفاع املطالبة بالدميقراطية الت�شاركية حيث اأن ال�شعوب 
مل تعد تكتفي بتقبل احلكم ال�شادر من الأعلى. والثاين هو التكنولوجيا التي جعلت املعلومات اأقرب 
تزيد  التي  العوملة  فهو  الثالث  الرافد  اأما  �شنة،  ع�شرين  اأو  �شنوات  قبل ع�شر  بحالها  بكثري مقارنة 
با�شتمرار وعي الأ�شخا�س باأو�شاع غريهم ممن يعي�شون يف منا طق اأخرى من العامل، مما يجعلهم 

يرف�شون مثال اأن يتمتع البع�س بحقوق دميقراطية معينة بينما يحرم منها البع�س الآخر«)2(. 

ويبنيِّ اجلدول التايل التطور التاريخي لقوانني حق احل�شول على املعلومات يف العامل.

17661966199020052012ال�صنة

14186493عدد الدول

 )1(مندل، )2003(، مرجع �شابق، �س ث.
)2( Mendel، T. )2011(. Amending Access to Information Legislation: Legal and Political Issues، 

The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. P 18.
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المبحث الأول: الحماية غير المبا�صرة في الق�صاء الد�صتوري
في تو�صيع حرية التعبير لت�صمل الح�صول على المعلومات

حق  اإعمال  يف  مهمًا  دورًا  لعبت  قد  مقامها  تقوم  التي  واملحاكم  الد�شتورية  املحاكم  لعبت 
املعرفة وحق الو�شول اإىل املعلومات. وتاأثرت عدد من املحاكم الد�شتورية يف تف�شرياتها بالقانون 
الدويل حلقوق الإن�شان خا�شة ما يتعلق بحرية الراأي والتعبري. واتخذت املحكمة الد�شتورية العليا 
يف م�شر عدة قرارات تبني هذا التاأثري)1(. وتقول املحكمة يف اأحد قراراتها »اإن ما توخاه الد�شتور 
من �شمانة حرية التعبري هو اأن يكون التما�س الآراء والأفكار وتلقيها عن الغري ونقلها اإليه غري مقيد 

مب�شادر بذواتها)2(. 

 واأقرت العديد من املحاكم يف دول عديدة يف العامل اأن حق احل�شول على املعلومات هو حق 
 1969 عام  العليا  املحكمة  قررت  اليابان  ففي  التعبري)3(.  حلرية  العام  الد�شتوري  الن�س  يحميه 
مبداأ حق املعرفة Shira kenri واأنه حممي مبوجب الن�س العام املتعلق بحرية التعبري يف املادة 21 
من الد�شتور. ويف الهند قالت املحكمة العليا عام 1982 »اأن حق الو�شول اإىل املعلومات احلكومية 
ويف  الهندي«)4(.  الد�شتور  من   19 املادة  يف  التعبري  حلرية  الأ�شا�شي  احلق  من  اأ�شا�شي  جزء  هو 
عام 1982 اأقرت املحكمة العليا يف الهند »اأن الو�شول اإىل املعلومات احلكومية هو جزء جوهري 
من احلق الأ�شا�شي حلرية التعبري واإبداء الراأي وذلك يف املادة 19 من الد�شتور وقالت: »اإن مبداأ 
يبدو مفهومًا �شمنيًا من  والذي  املعرفة  انبثاق مبا�شر من احلق يف  املفتوحة هو مبثابة  احلكومة 
حق حرية التعبري والراأي الذي ت�شمنه املادة 1/19/اأ، وبالتايل فاإن مبداأ الك�شف عن املعلومات 

)1( د. علي عو�س ح�شن، الن�شو�س الت�شريعية املحكوم بعد د�شتوريتها، دار املطبوعات اجلامعية - ا�شكندرية 1996، 
قرارات دعوى 24 ل�شنة 7 بجل�شة 1988/5/7، ودعوى 17 ل�شنة 14 د�شتورية بجل�شة 1994/1/14، ودعوى 6 ل�شنة 

15 بجل�شة 1995/4/15.
19 من الإعالن العاملي  اأن املحكمة ا�شتعملت الكلمات الثالث )التما�س، وتلقي وبث( التي تكررت يف املادة  )2( لحظ 

والعهد الدويل، واملادة 32 من امليثاق العربي حلقوق الن�شان. 
)3( مندل، توبي )2003( مرجع �شابق �س 40.

)4( لحظ اأن رقم املادة 19 يف الد�شتور الهندي حول حرية التعبري رمبا مل ياأت �شدفة ورمبا تناغما مع رقم املادة 19 يف 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية. 
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املتعلقة باأداء احلكومة يجب اأن ي�شود، واأن التكتم هو ا�شتثناء ل مربر له اإل عندما ت�شتدعي اأق�شى 
متطلبات امل�شلحة العامة ذلك. ويجب اأن تكون منهجية املحكمة تقليل جمال ال�شرية قدر الإمكان 
مبا يتوافق ومتطلبات امل�شلحة العامة، مع الأخذ يف العتبار دائمًا اأن الك�شف يخدم اأي�شًا جانبًا 

هامًا من امل�شلحة العامة«.)1(

املعرفة  باأن احلق يف  و1991   1989 الد�شتورية عامي  املحكمة  ويف كوريا اجلنوبية حكمت 
»متاأ�شل يف �شمان حرية التعبري يف املادة 21 من الد�شتور«. واأ�شافت اأنه »ميكن اأن يكون هذا احلق 

قد مت انتهاكه عندما يرف�س امل�شوؤولون احلكوميون ك�شف وثائق مطلوبة«. 

وللمقارنة كانت املحكمة الد�شتورية يف اإ�شبانيا قد اأبطلت عام 1986 حكمًا باإدانة �شحفي 
الراأي  التفريق بني  العليا ف�شلت يف  اإن املحكمة  »الد�شتورية«  »اإيتا«. وقالت  ن�شر ت�شريحًا ملنظمة 
الداعم لالإرهاب، وبني ن�شر بيان ُكتب من قبل �شخ�س ل يعمل باجلريدة، واأن ن�شر بيان لـ »ايتا« 
الكاملة  تلقي املعلومات  القراء ومن حق اجلمهور  اإعالم  واأن من حق ال�شحفي  الد�شتور.  يحميه 
اأن مثل هذه  اأي جزاء لدى ن�شر هذه املعلومات. وقالت املحكمة  اأن يقع عليه  والدقيقة، ول يجب 
عن  الكتابة  نتائج  من  �شيخافون  حيث  ال�شحفيني  لدى  الذاتية  الرقابة  اإىل  �شتوؤدي  الن�شو�س 

الأعمال الإرهابية، وهذا ل يتوافق مع حق ن�شر وتلقي املعلومات)2(. 

)1( مندل، توبي )2003( مرجع �شابق، �س 40.
)2( Article 19, Manual of freedom of expression, London. p120.
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املبحث الثاين: العرتاف بحق احل�صول على املعلومات يف الد�صاتري احلديثة 
ويف عقد الت�شعينات تبنت عدة دول الن�س يف د�شاتريها على حق احل�شول على املعلومات)1( 
 ،34 25/5، ملدوفا م  ليتوانيا   ،61/1 44، هنغاريا م  ا�شتونيا م   ،61/1 املادة  بلغاريا يف  ومنها: 
بولندا م 61، رومانيا م 31، الحتاد الرو�شي م 24/2، مالوي م 37، تايلند الق�شم 58، وجنوب 
على  احل�شول  على  د�شاتريها  يف  الن�س  من  انتقلت  الدول  بع�س  اأن  بل  ل   .32 الق�شم  اإفريقيا 
الكثري  فعلت  كما  البيئية  املعلومات  وخا�شة  املتخ�ش�شة،  املعلومات  اإىل  عامة،  ب�شفة  املعلومات 
وبابوا غينيا  وناميبيا، ومالوي،  اإفريقيا،  واإثيوبيا، وجنوب  ال�شتوائية،  ومنها: غينيا  البلدان  من 

اجلديدة، و�شري لنكا، والفلبني، وتايلند، واليمن، واإيران، وفاناتوا، وفيتنام، وال�شني)2(. 
ويف عام 2011 قامت ت�شع دول باإقرار قوانني مماثلة)3( وهي: تون�س التي اأقرت قانونها نهاية 
والربازيل.  ومنغوليا  نيجرييا  ليبرييا،  كناكري، غوايانا، جري�شي،  ال�شلفادور، غينيا   ،2011 اأيار 

.(FOI) ويوجد الآن 93 دولة يف العامل يتوفر لها
ومن اأحدث الد�شاتري التي ن�شت على حق احل�شول على املعلومات الد�شتور املغربي لعام 
2011 يف الف�شل 27 حيث جاء الن�س فيه على ما يلي: »للمواطنني واملواطنات حق احل�شول على 
املعلومات، املوجودة يف حوزة الإدارة العمومية، واملوؤ�ش�شات املنتخبة، والهيئات املكلفة مبهام املرفق 
بالدفاع  يتعلق  القانون، بهدف حماية كل ما  اإل مبقت�شى  املعلومة  العام. ل ميكن تقييد احلق يف 
من  الوقاية  وكذا  لالأفراد،  اخلا�شة  واحلياة  واخلارجي،  الداخلي  الدولة  واأمن  وحماية  الوطني، 
امل�س باحلريات واحلقوق الأ�شا�شية املن�شو�س عليها يف هذا الد�شتور، وحماية م�شادر املعلومات 

واملجالت التي يحددها القانون بدقة«. 
وركزت د�شاتري عدد من دول اأمريكا الالتينية على جزء من حق احل�شول على املعلومات وحق 
ال�شخ�س يف تقدمي التما�س Habeas data(4) باحل�شول على معلومات عن نف�شه �شواء كانت هذه 
املعلومات موجودة لدى جهات عامة اأو خا�شة، وذلك من اأجل ت�شحيحها اأو حتديثها، ومثال ذلك 
املادة 43 من د�شتور الأرجنتني التي تن�س: »لكل �شخ�س حق تقدمي التما�س Habeas data لروؤية 
اأية معلومات يف بنوك املعلومات العامة اأو اخلا�شة فيما يتعلق به. واإذا كانت املعلومات مغلوطة اأو 
متييزية، فله احلق بطلب اإزالتها اأو اإبقائها �شرية اأو حتديثها وذلك من دون انتهاك �شرية م�شادر 
الأخبار«. ويف اململكة املتحدة من حق ال�شخ�س روؤية املعلومات املتعلقة به التي حتتفظ بها الأجهزة 

احلكومية وله احلق يف ت�شحيحها)5(.

(1) Mendel, T. (2011). Op. cit. P 18.
(2) www.unep.org/gc/gc26/download.asp?ID=1839.
(3) http://www.freedominfo.org/. 
(4)http://books.google.jo/books/about/Constitutional_Protection_of_Human_Right.

html?id=6J_OOh8ZJzAC&redir_esc=y.
(5) Wadham, J. and Crossman, G. (1998). Your Rights, 7th edition. Liberty p 94-96.
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المبحث الثالث: العتراف بحق الح�صول على المعلومات
في الق�صاء الإقليمي لحقوق الإن�صان 

املعلومات. ومت  اإقرار حق احل�شول على  الإن�شان دور مهم يف  الإقليمي حلقوق  للق�شاء  كان 
  Claude Reyes اإقرار هذا احلق لأول مرة من حمكمة الدول الأمريكية حلقوق الإن�شان يف ق�شية
and Others v. Chile عندما قررت)1( »اأنه ل حاجة لإثبات م�شلحة مبا�شرة اأو ارتباط �شخ�شي 

الراأي ال�شت�شاري  الت�شريعية«. ففي  للقيود  التي تخ�شع  للح�شول على املعلومات با�شتثناء احلالت 
الذي �شدر عن املحكمة عام 1985 لدى تف�شريها املادة 13 من التفاقية، قالت املحكمة اأن حرية 
املعلومات »حق اإن�شاين اأ�شا�شي هام بقدر اأهمية حرية التعبري يف اأي جمتمع حر«. واأ�شافت املحكمة 
التعبري عن  يتمتعون بحق وحرية  امليثاق ل  ينطبق عليهم  الذين  اأولئك  »اأن  توؤكد...   13 املادة  اأن 
اأفكارهم اخلا�شة فح�شب بل بحق وحرية بحث وتلقي ونقل املعلومات والأفكار بكافة الأ�شكال اأي�شًا. 
اإذ اأن ]حرية التعبري[ تتطلب من جهة األ مُينع اأي �شخ�س ع�شوائيًا من التعبري عن اأفكاره اخلا�شة 
اأو اأن يكون ذلك حمدودًا. مبعنى اأنه حق يتمتع به كل الأفراد. ومن جهة اأخرى ت�شري الناحية الثانية 
اخلا�شة به اإىل حق جماعي بتلقي معلومات مهما كانت واأن يتمتعوا باحل�شول على الأفكار التي 
عرّب عنها الآخرون«. واأ�شارت املحكمة اأي�شًا اأنه: »من املهم بالن�شبة اإىل املواطن العادي معرفة اآراء 
الآخرين اأو احل�شول على املعلومات ب�شكل عام بقدر اأهمية حقه يف نقل راأيه اخلا�س«، وخرجت 
بنتيجة مفادها اأن »املجتمع الذي لي�س على قدر ح�شن من الإطالع ل ُيعترب جمتمعًا حرًا بالفعل«. 

من   10 املادة  ن�س  ر  تف�شِّ ومل  حتفظًا،  اأكرث  فكانت  الإن�شان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  اأما 
التفاقية الأوروبية، باأنها حتتوي �شراحة على حق احل�شول على املعلومات، ففي ق�شايا ليندر �شد 
هناك  اأن  املحكمة  جتد  مل  ايطاليا،  �شد  واآخرين  وغويرا  املتحدة،  اململكة  �شد  وغا�شكني  ال�شويد، 
انتهاكًا وقع �شد املدعني يف حرمانهم من حق احل�شول على املعلومات، ومل جتد املحكمة باأن هناك 
التزامات اإيجابية على الدولة بجمع املعلومات وبثها اإىل اجلمهور، ولكن املحكمة مل تقفل الباب يف 

 )1(Case No. 12.108, Marcel Claude Reyes and Others v. Chile. March 2006. Claude Reyes 
and Others v. Chile, 19 September 2006, Series C, No. 151 (Inter-American Court of 
Human Rights). Available online: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/60-03.html. 
And the UN Human Rights Committee’s General Comment No. 34, 12 September 2011, 
CCPR/C/GC/34, para. 18. 
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 In circumstances ق�شايا اأخرى م�شتقباًل نظرًا ل�شتخدامها عبارة »يف ظروف الق�شية احلالية
 The three) ويف ق�شايا اأخرى طبنَّقت املحكمة الفح�س الثالثي الأجزاء ،»of the present case

part test) على رف�س احلكومات تزويد املعلومات اإىل طالبيها)1(. 

على  احل�شول  الإن�شان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  فيها  فح�شت  التي  النادرة  املرات  ومن 
 Open Door Counseling, Dublin well Women ق�شية  يف  كان  ما  ال�شحية  املعلومات 
Center and others v. Ireland عندما طعن مقدمو الدعوى بقرار حمكمة ايرلندية حول رف�س 

تزويدهم مبعلومات عن اأين يتم ال�شماح بالإجها�س قانونيًا خارج اإيرلندا. ووازنت املحكمة الأوروبية 
بني طلب املعلومات وم�شلحة الدولة يف حماية ال�شعور الديني وحق احلياة للجنني، ونق�شت القرار 
لأن املنع جاء مطلقًا بدون ا�شتثناءات ك�شرورة املعلومات عن الإجها�س اإذا كان �شن احلامل كبريًا 

اأو ملاذا تريد اإنهاء احلمل)2(. 

(1) Voorhoof, D. (2011). European Media Law. Collection of materials. Knops Publishing. 
Belgium. P 314.

(2) Right to Know, Article 19. University of Pennsylvania Press, 1995 p 49.
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املبحث الرابع: دور الأجهزة املنبثقة عن الأمم املتحدة
يف تو�صيع حرية التعبري لت�صمل حق احل�صول على املعلومات 

مت العرتاف يف وقت مبكر بحرية املعلومات يف الأمم املتحدة على اأنها حق اأ�شا�شي، ففي 
عام 1946 اأثناء انعقاد جل�شتها الأوىل، تبنت اجلمعية العمومية يف الأمم املتحدة القرار 59 )1( 
اأ�شا�شي و... معيار كافة احلريات  اإن�شاين  الذي ن�س على: »اأن حرية الو�شول اإىل املعلومات حق 
التي من اأجلها مت تكري�س الأمم املتحدة«.)1( و»نتيجة ملا ورد يف اتفاقيات حقوق الإن�شان الدولية، 
فاإنه مل يتم و�شع حرية املعلومات ب�شكل منف�شل بل كجزء من احلق الأ�شا�شي حلرية التعبري الذي 

يت�شمن حق البحث وتلقي ونقل املعلومات«)2(. 
عن  دولية  واإعالنات  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  دولية  قرارات  �شدرت  اأن  و�شبق 
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو( توؤكد على حق احل�شول على املعلومات 
يف  الإعالم  ب�شاأن   1990 الأول  كانون  املوؤرخ  األف«،   45/76« لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  ومنها: 
اخلام�شة  دورته  يف  لليون�شكو  ملنظمة  العام  املوؤمتر  اعتمده  الذي   104 والقرار  الب�شرية،  خدمة 
1989، والذي يركز على تعزيز »حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة وال�شورة  والع�شرين عام 
�شنعاء  اإعالن  املعلومات  على  احل�شول  حق  على  ين�س  كما  والوطني«.  الدويل  ال�شعيدين  على 
املتحدة  الأمم  عن  ال�شادر  العربية  الإعالم  و�شائل  وتعددية  ا�شتقالل  تعزيز  ب�شاأن   1996 ل�شنة 

واليون�شكو)3(. 
واأكدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان، التابعة لالأمم املتحدة، التي ت�شرف على تطبيق العهد 
الراأي والتعبري  (ICCPR) حول كيفية تف�شري حرية  الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية 
الواردة بن�س املادة 19 من العهد: »اأن حرية التعبري اأمر اأ�شا�شي حلماية حقوق الإن�شان«. وانتقدت 
وتقرير  التعبري)4(.  حرية  على  احلكومات  تفر�شها  التي  التقييدات   34 رقم  تعليقها  يف  اللجنة 
وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�س  العهد  19 من  للمادة  التف�شريات  اأحدث  اللجنة، هو 

)ICCPR) الذي اأ�شبحت 167 دولة طرفًا فيه )حتى ت�شرين الأول 2011()5(.

(1) UN General Assembly, (1946) Resolution 59 (1), 65th Plenary Meeting, December 14.
)2( مندل، توبي )2003( مرجع �شابق، �س 28.

http://marebpress.net/articles.php?id=21 :3( انظر ن�س الإعالن(
)4( ن�س التعليق العام رقم 34 باللغة العربية، متوفر على:

www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.GC.34_ar.doc.
(5) http://www.ushrnetwork.org/content/campaignproject/international-covenant-civil-and-

political-rights-iccpr.
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وقد خل�شت اللجنة بعد عامني من الت�شاور والنقا�س حول كيفية تف�شري حرية الراأي والتعبري 
التي تكفلها املادة 19 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية: »اأن املادة 19 ت�شمن 
احلق يف الو�شول اإىل املعلومات التي حتتفظ بها الهيئات احلكومية العامة. ويجب على الدول اأن 
ت�شيطر  التي  للمعلومات  وعملية  وفعالية  و�شهولة  ب�شرعة  الو�شول  ل�شمان  جهدها  ق�شارى  تبذل 
مهام  حول  العامة  املعلومات  عن  ا�شتباقي  ب�شكل  الك�شف  وينبغي  العام.  املجال  يف  الدولة  عليها 
احلكومة ف�شاًل عن معلومات اأخرى تتعلق بامل�شلحة العامة، ويجب اأن تن�شر على نحو ا�شتباقي. 
كما ي�شمل هذا احلق املعلومات التي حتتفظ بها املوؤ�ش�شات العامة، مبا يف ذلك ال�شلطتان الت�شريعية 

والق�شائية ورمبا متتد اإىل الكيانات اخلا�شة التي تقدم خدمة عامة اأو تدير مرفقًا عامًا«. 

كما يجب اأن توفر �شبل الطعن ملقدمي الطلبات عند الإخفاق يف ال�شتجابة لطلباتهم. وقال 
التعليق اأنه من الوا�شح اأي�شًا اأنه ل يجوز للدول، مبا يتفق مع العهد، حجب املعلومات عن اجلمهور 

خدمة للم�شلحة العامة امل�شروعة التي ل ت�شر بالأمن القومي. 

يف عام 1993 قامت جلنة حقوق الإن�شان)1( )قبل اأن تتحول اإىل جمل�س حقوق الإن�شان عام 
2006 )2(( بتعيني مقرر خا�س حلرية الراأي والتعبري.)3( وقد اأ�شدر املقرر اخلا�س حلرية التعبري 

 OSCE عدة اإعالنات م�شرتكة مع املقرر اخلا�س حلرية التعبري مبنظمة الأمن والتعاون الأوروبية
واملقرر اخلا�س حلرية التعبري يف منظمة الدول الأمريكية OAS منذ اإ�شدار اأول »اإعالن م�شرتك« 
عام 1999 حتى اآخر اإعالن م�شرتك مبنا�شبة مرور ع�شر �شنوات على الإعالن الأول)4(، اأكدت اأن 

حرية التعبري تت�شمن حق احل�شول على املعلومات. 

)1( لقد مت تاأ�شي�س اللجنة من قبل املجل�س القت�شادي والجتماعي التابع لالأمم املتحدة (ECOSOC) عام 1946 بغية 
تعزيز حقوق  الإن�شان. وتتاألف اللجنة من 53 ممثاًلً عن الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة التي يتعاقبون على رئا�شتها 
كل ثالث �شنوات. فهي تعترب اجلهة الأكرث ر�شمية اخلا�شة بحقوق الإن�شان يف الأمم املتحدة، كما اأنها تلتقي �شنويًا 
ملدة �شتة اأ�شابيع تقريبًا ملناق�شة واإ�شدار القرارات والأحكام والتقارير فيما يتعلق بنطاق وا�شع من البلد وق�شايا حقوق 

http://www.ohchr.org :الإن�شان ذات ال�شلة. ملزيد من املعلومات انظر
(2) http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm. 
)3( مت يف 2011/3/24، متديد تعيني ال�شيد فرنك لروا لولية ثالثة متتد ثالث �شنوات. حول ولية املقرر اخلا�س انظر: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
(4) http://www.osce.org/fom/41439, Joint Declarations of 26 November 1999, 30 November 

2000, 20 November 2001, 10 December 2002, 18 December 2003, 6 December 2004, 
21 December 2005, 19 December 2006, 12 December 2007 and 10 December 2008;
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املتحدة  الأمم  يف  التعبري  حرية  ملقرري  م�شرتك  اإعالن  �شدر   2010 الأول  كانون   21 ويف 
اإىل  الو�شول  »اأن حرية  فيه  اأكدوا  الأمريكية)1(  الدول  الأوروبي ومنظمة  والتعاون  الأمن  ومنظمة 
املعلومات املتوفرة لدى ال�شلطات العامة هي حق من حقوق الإن�شان، وتخ�شع ل�شتثناءات حمدودة 
جدًا«. كما »اأن قوانني ال�شرية يجب اأن ت�شع تعريفات حمددة ووا�شحة لالأمن الوطني، واأن يكون 
الدول  الوطني فقط عند وجود خطر حمدق«. كما يجب على  الأمن  ال�شتثناءات حلماية  تطبيق 
مماثل)2(  م�شرتك  اإعالن  �شدر  كما  الق�شوى.  ال�شفافية  مبداأ  ل�شمان  اإيجابية  اإجراءات  اتخاذ 
بتاريخ 2011/6/1 اأكد على »حق احل�شول على املعلومات عرب الإنرتنت«، موؤكدًا اأهمية الإنرتنت 

يف حتقيق حقوق الإن�شان وامل�شاركة ال�شعبية وت�شهيل الو�شول اإىل اخلدمات وال�شلع. 
�شد  اجلرائم  حول  التعبري  حرية  ملقرري  م�شرتك  رباعي  اإعالن  �شدر   2012/6/25 ويف 
التعبري يف »بورت اف �شبني« عا�شمة ترنيداد وتوباغو وهم: املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة  حرية 
حول حرية الراأي والتعبري وممثل حرية الإعالم يف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا واملقرر اخلا�س 
حول حرية التعبري يف منظمة الدول الأمريكية واملقرر اخلا�س حول حرية التعبري واحل�شول على 

املعلومات للجنة الإفريقية حلقوق الإن�شان وال�شعوب)3(. 
و�شدد املقررون الأربعة مرة اأخرى على الأهمية اجلوهرية حلرية التعبري كحق بحد ذاتها 
وكاأداة اأ�شا�شية للدفاع عن كل احلقوق الأخرى كعن�شر اأ�شا�شي يف الدميقراطية والدفع باأهداف 
التنمية اإىل الأمام؛ مالحظني اأن العنف واجلرائم الأخرى �شد اأولئك الذين ميار�شون حقهم يف 
حرية التعبري مبن فيهم ال�شحفيني والأطراف الأخرى يف املجال الإعالمي واملدافعني عن حقوق 
خالل  من  )»الرقابة  املجتمع  يف  والأفكار  للمعلومات  احلر  التدفق  على  مثبط  تاأثري  لها  الإن�شان 
القتل«(، ولذلك فهي متثل هجمات لي�س فقط على ال�شحايا واإمنا على حرية التعبري نف�شها وعلى 

حق كل �شخ�س يف طلب وا�شتالم املعلومات والأفكار. 

(1) http://www.osce.org/fom/41439.
(2) http://www.osce.org/fom/78309. 
(3) http://www.article19.org/resources.php/resource/3348/ar/.
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املبحث اخلام�س: العالقة بني حرية ال�صحافة وحق احل�صول على املعلومات
ح�شل الأردن على ترتيب متدٍن يف موؤ�شرات حرية ال�شحافة العاملية ومنها على �شبيل املثال 
موؤ�شر منظمة »مرا�شلون بال حدود« التي تتخذ من باري�س مقرًا لها، الذي يقي�س حرية ال�شحافة 

يف 179 دولة وذلك على النحو التايل)1(: 
20072008200920102012/2011ال�صنة

122128112120128الرتتيب

الذي  الأمريكية،  »بيت احلرية«  موؤ�شر منظمة  ترتيب »حر جزئيًا« يف  الأردن على  وح�شل 
يقي�س حرية ال�شحافة يف 197 دولة، وح�شل على ترتيب 63 يف ال�شنوات الثالث الأخرية )2009، 

 :)2()2011 ،2010

واأظهر تقرير ملقيا�س احلريات الإعالمية يف الأردن، الذي اأ�شدره املجل�س الأعلى لالإعالم)3( 
تعبئة  اإعالميًا �شاركوا يف   580 املعلومات، من بني  ا�شتكت من حجب  424 حالة  »اأن   2007 لعام 
اإذ  العاملية،  للمعايري  وفقًا  ن�شبية«  »حرية  الأردن  الإعالمية يف  اأن احلرية  اأي�شًا  وجاء  ال�شتبانة. 

 .» % بلغت 3.52 
وبدا جليًا عزوف ال�شحفيني عن القانون، وهم اأكرث الفئات تعاماًل مع املعلومات، منذ ال�شنة 
الأوىل لإقراره. وت�شري درا�شة قام فيها عام 2009 مركز الأردن اجلديد للدرا�شات)4( »اأن حوايل 
% من ال�شحفيني ل يعرفون ما هو قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات. كما اأن ن�شف   42
الوزارات ل تعرف بوجود هذا القانون. كما اأظهرت درا�شة اأخرى)5( اأجراها املركز نف�شه على اأكرب 
%  منها ل يعرف بوجود قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات،  150 �شركة يف الأردن اأن 75 

ومل تقدم اأي  منها طلبًا ر�شميًا با�شتخدام القانون للح�شول على املعلومات. 
اأول تقرير يقي�س حق   2009 اأ�شدر عام  وكان مركز عمان لدرا�شات حقوق الإن�شان)6( قد 
اأن  اإل  الأوىل عربيًا  املرتبة  الأردن جاء يف  اأن  ورغم  العربية.  الدول  املعلومات يف  احل�شول على 
ال�شبب يكمن »يف اأن الدول العربية الأخرى ل يوجد فيها قانون منف�شل للح�شول على املعلومات«. 
اأنها �شتكون بالفعل، مبثابة  اأن تكون، بل  وميكن لتكنولوجيا املعلومات والت�شال وو�شائل الإعالم 

(1) http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html.
(2) http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press.
(3) http://www.hmc.org.jo/HMC_Public/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=4&page_id 

=94&NewsID=153&Type=P.
(4) http://www.cdfj.org/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=6813&

NrIssue=1&NrSection=2.
(5) http://alarabalyawm.batelco.jo/print.php?articles_id=19103.
http://www.achrs.org/images/stories/news/pdf/access_information.pdf :6( انظر ن�س التقرير كاماًل(
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مي�شور،  نحو  على  والت�شال  املعلومات  اإىل  الو�شول  تعميم  �شريطة  الف�شاد،  ملكافحة  قوية  اأداة 
وحماية حرية التعبري كحق اأ�شا�شي«)1(. 

مل  ال�شحفيني  من   %  95 اأن  اليوم«)2(  »العرب  �شحيفة  اأجرته  للراأي  ا�شتطالع  وك�شف 
ي�شتخدموا قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات اأثناء تاأدية عملهم. واأظهر ال�شتطالع، الذي 
�شمل 130 �شحفيًا من خمتلف الو�شائل الإعالمية واأ�شرف على اإعداد اأ�شئلته واختيار العينة مدير 
وحدة ال�شتطالعات يف مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية، اأن »49 % من امل�شتطلعني ل ي�شتخدمون 
القانون لعتقادهم بوجود »و�شائل اأخرى اأكرث فاعلية يف الو�شول اإىل املعلومة، فيما يحجم 21 % 
)نحو ُخم�س هذا العدد( عن ا�شتخدامه نتيجة »مماطلة املوؤ�ش�شات يف ال�شتجابة لطالب املعلومة«، 
وتتاأيد هذه  وبنوده«.  اإجراءاته  القانون »باجلمود يف  ا�شتخدامهم  العينة عدم  اأع�شار  وبرر ثالثة 
النتائج مع ا�شتطالع قامت به �شحيفة »العرب اليوم« تبني فيه اأن »5 %  من ال�شحفيني ا�شتخدموا 

قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات«)3(. 
وجاء ترتيب الأردن يف املرتبة 52 من 135 ح�شب اأول موؤ�شر دويل لقيا�س حق احل�شول على 
املعلومات الذي �شم 89 دولة فيها قوانني للح�شول على املعلومات واأعده عام 2010 مركز القانون 
والدميقراطية يف كندا. ومت ح�شاب املوؤ�شر ح�شب 63 بندًا تقي�س احلق ومداه واإجراءات احل�شول 

على املعلومات وال�شتثناءات و�شبل ترويج احلق)4(. 
ويبدو اأن القانون مل يحظ بالرتويج بني العامة)5(؛ فاحلكومة عقدت اأربع ور�شات عمل فقط 
م�شارك فقط   100 2010 �شمت ما يقرب من  2008 وواحدة عام  للتوعية بالقانون، ثالث منها 
ملدة  اإعالنية  حملة  الرتويج  ا�شتمل  كما  وقانونيني.  الوزارات  يف  عاملني  �شحفيني،  بني  يتوزعون 
ثالثة اأ�شهر، على �شكل اإعالنات مدفوعة الأجر يف و�شائل الإعالم املحلية الر�شمية واخلا�شة. ومل 
تخ�ش�س احلكومة ميزانية خا�شة لرتويج القانون، واإمنا اقتطعتها من ميزانية وزارة الثقافة واأن 
املبلغ مل يتجاوز 50 األف دينار، علمًا اأن ال�شفحة الواحدة لالإعالن احلكومي يف ال�شحف اليومية 

الأكرث انت�شارًا يتجاوز 2800 دينار. 
ويرى مندل )2009( »اأن عملية طلب املعلومات هي يف قلب نظام احلق يف املعلومات، فاإذا 
كان حجم الطلبات قليل فيعني باأن النظام غري مواٍت. ومن املهم اأن تقدم الطلبات لي�س فقط من 

النخب املتعلمة واإمنا من املواطنني جميعهم«)6(. 

.http://www.itu.int/wsis/newsroom/faqs/FAQs-ar.doc :1( من وثائق: القمة العاملية ملجتمع املعلومات(
(2) http://arij.net/reports/jordan/all%20categories/page/1/0.
(3) http://alarabalyawm.batelco.jo/pages.php?articles_id=19103.
)4( يراأ�س املركز، توبي مندل اخلبري يف قوانني الإعالم ومدير الدائرة القانونية ال�شابق مبنظمة املادة 19التي تتخذ من 

   Available online: http://www.rti-rating.org/news .لندن مقرًا لها
(5) http://arij.net/node/4816/page/0%252C1/0.
(6) The requesting process is at the heart of the right to information system. If the volume of 

requests is low, there is a serious risk that the whole system will wither into irrelevance. It 
is important that many individuals, not only educated elites but all citizens. 
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واأحد ال�شروط الأ�شا�شية لإقامة �شحافة مهنية فاعلة هو قدرة ال�شحفيني على جمع املعلومات 
املحفوظة يف ملفات حقيقية.. ت�شيطر عليها ال�شلطات العامة اأو تخفيها.. ووجود ت�شريعات قابلة 
للتطبيق ب�شكل عام تعرتف بحق عامة النا�س يف الو�شول اإىل تلك الوثائق، ومن دون الو�شول اإىل 
املعلومات �شيقت�شر عمل ال�شحفيني على طرح الآراء«)1(. وال�شفة الأ�شا�شية لت�شريع فّعال حلرية 
اأن املعلومات التي  املعلومات، هي افرتا�س وجود انفتاح ُمعربنَّ عنه ب�شكل وا�شح، يقوم على مبداأ 
ت�شيطر عليها ال�شلطات العامة هي معلومات عامة ما مل تكن خا�شعة ل�شتثناء �شريح ُذكر م�شبقًا 
يف ن�س ت�شريعي. ومن هنا فاإن رف�س ك�شف املعلومات يقع على عاتق القائمني على ال�شوؤون العامة. 
ورغم اأن قوانني احلق يف احل�شول على املعلومات ل ت�شري �شراحة اإىل حقوق ال�شحفيني، اإل اأنه 
املعلومات.  تلك  اإىل  الو�شول  النا�س يف حق  الإعالم عامة  و�شائل  ي�شارك ممثلو  اأن  الطبيعي  من 
املعلومات  اإىل  الو�شول  دون  ومن  الإعالم.  حرية  عنا�شر  اأحد  هو  الأمر  بهذا  ال�شحفيني  وقيام 
�شيقت�شر عمل ال�شحفيني على طرح الآراء. واملواطنون املّطلعون يعتمدون على قدرة ال�شحفيني 

يف الو�شول اإىل م�شادر املعلومات)2(. 
ويف تايلندا مثاًل مت اإقرار قانون املعلومات عام 1997، ويف العامني الأولني، على �شبيل املثال، 
عندما  ن�شره  على  �شاعدت  الف�شائح  من  عددًا  لكن  القانون،  هذا  لوجود  واعني  النا�س  يكن   مل 
الذين  عدد  وتزايد  القانون  اأهمية  تقدير  يف  النا�س  فبداأ  و�شحفيون،  عاديون  مواطنون  ا�شتعمله 
يعرفون اأن لهم احلق يف احل�شول على املعلومات احلكومية«)3(. كما »اأ�شبح النا�س مييزون اأهمية 

حرية التعبري واملعلومات لتحقيق نتائج �شيا�شية، واقت�شادية، واجتماعية جيدة«)4(. 
وبعد مرور اأكرث من خم�س �شنوات على اإقراره ميكن القول باأن قانون �شمان حق احل�شول 
على املعلومات مل ي�شكل النقلة املاأمولة بت�شهيل تدفق املعلومات للمواطنني. ومل يغرّي القانون ثقافة 
ز قانون احل�شول على املعلومات  ال�شرية ال�شائعة عند املوؤ�ش�شات احلكومية. و»كان متوقعًا اأن ُيحفِّ
على ثورة بي�شاء، لكن عدم ا�شتفادة املجتمعات املحلية منه وغمو�س بنوده واإخفاق احلكومة يف 

تنفيذه، كل ذلك قونَّ�س فاعلية القانون.«)5( 

)1( كروغ، بيرت ووبراي�س، مونرو. )2005(. دور و�شائل الإعالم يف التنمية القت�شادية، يف احلق يف الإبالغ، الأهلية للن�شر 
والتوزيع، عّمان، �س 260.

)2( كروغ، بيرت وبراي�س، مونرو )2005(. البيئة املواتية لو�شائل الإعالم، يف »احلق يف الإبالغ - دور و�شائل الإعالم اجلماهريية 
يف التنمية القت�شادية، معهد البنك الدويل، درا�شات تنموية. الأهلية للن�شر والتوزيع، عّمان - الأردن. �س 261.

)3(  م�شار اإليه يف معهد البنك الدويل (2005) احلق يف الإبالغ، مرجع �شابق �س 357. 
)4( املرجع ال�شابق، �س 363.

)5( انظر مقال رنا �شباغ، ملاذا ل ي�شتغل الأردنيون احلق يف احل�شول على املعلومات، عمون نيوز، 2 متوز 2010. املقال 
متاح على: http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=54159 )بالعربية( مت الدخول عليه 

يف 6 ني�شان 2012. 
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الف�صل الرابع
املعايري الدولية حلق احل�صول على املعلومات والتقييدات املقبولة عليها

حلق  الدولية  املعايري  ب�شرح  وذلك  الدرا�شة  اأ�شئلة  على  الإجابة  الف�شل  هذا  يف  �شتتم 
احل�شول على املعلومات وبيان مدى تعار�س قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات يف الأردن 
معها، واقرتاح التعديالت على القانون ليتوافق مع املعايري الدولية، مبا يعمل على حت�شني تطبيق 

القانون وت�شهيل تدفق املعلومات من ال�شلطة التنفيذية اإىل ال�شحفي واملواطن. 
اأ�شرار ووثائق الدولة  تاأثري القوانني املجاورة )ومثالها قانون حماية  كما �شيتم بحث مدى 
رقم 50 ل�شنة 1971، وقانون الإح�شاءات العامة، وقانون حماية البيئة وغريها( على تطبيق قانون 
الدولية  املعايري  مع  القوانني  هذه  تتعار�س  واأين  الأردن  يف  املعلومات  على  احل�شول  حق  �شمان 

للح�شول على املعلومات؟ ويف �شوء ذلك اقرتاح تعديلها. 

املبحث الأول
املعايري الدولية ومدى تعار�س قانون �صمان حق احل�صول على املعلومات يف الأردن معها 

توجد ع�شرة قوا�شم م�شرتكة لقوانني الو�شول اإىل املعلومات والتي ُينظر اإليها مبثابة املعايري 
الدولية الأبرز يف هذا املجال. و�شبق اأن اأ�شدرت منظمة املادة 19، التي تتخذ من لندن مقرًا لها 

كتابًا حول هذه املعايري)1(، وقام مندل )2004( ب�شرح هذه املبادىء)2(. 
ر ممار�شة الدول )كما ُعربِّ عنها  �شترَند هذه املبادئ اإىل قوانني وقواعد اإقليمية ودولية تطوِّ وترَ
العامة  املبادئ  اإىل  اإ�شافة  الوطنية(،  املحاكم  واأحكام  الوطنية  القوانني  يف  اأخرى  اأمور  بني  من 
للقانون التي تعرتف بها جمموعة الأمم. و�شممت هذه املبادىء اأ�شا�شًا للت�شريع الوطني حول حرية 
الإطالع اأو احل�شول على الوثائق الر�شمية، لكنها يف الوقت نف�شه قابلة للتطبيق على املعلومات التي 

متلكها هيئات اأخرى كالأمم املتحدة والحتاد الأوروبي)3( والبنك الدويل)4(. 

 )1( ARTICLE 19, (1999).The Public’s Right To Know: Principles on Freedom of Information 
Legislation. London.

(2)  Mendel, T. (2004), Freedom of Information, a Comparative Legal Study. UNESCO. 
P 25-36. 

)3( انظر: توجيهات الحتاد الأوروبي ب�شاأن الو�شول اإىل وثائق الحتاد على الرابط:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF

)4( انظر: �شيا�شة البنك الدويل يف احل�شول على املعلومات، متوفر على الرابط:
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/06/23/
000333038_20100623232906/Rendered/PDF/548730Policy0n1r100000660150ARar001.pdf
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كما ت�شتند هذه املبادئ، نتيجة درا�شات طويلة وحتاليل وا�شت�شارات اأ�شرفت عليها منظمة 
املاّدة 19 التي تتخذ من لندن مقرًا لها)1(، اإىل اخلربة الوا�شعة والعمل ال�شامل مع منظمات �شريكة 

يف عدد من بلدان العامل. 
واعرتفت الأمم املتحدة بحق الو�شول اإىل املعلومات التي يف حوزة احلكومة عند توليها اإدارة 
اإقليم البو�شنة والهر�شك. ففي عام 1999 طلب املمثل الأعلى لالأمم املتحدة يف البو�شنة والهر�شك 
من املوؤ�ش�شات التي تقع حتت وليته باإقرار ت�شريعات للو�شول اإىل املعلومات طبقًا لأعلى املعايري 

الدولية من اأجل التطبيق العملي حلق حرية التعبري)2(.
اإىل  التعبري  حلرية  املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املقرر  اأ�شار   ،2000 لعام  ال�شنوي  تقريره  ويف 

املعايري التي يجب اأن تتوافق معها قوانني احل�شول على املعلومات)3(. 

وتقوم املعايري على ع�شرة مبادىء هي)4(: 
1- مبداأ الك�شف الأق�شى Maximum disclosure: يرتكز مبداأ ك�شف املعلومات املطلق على 
القرينة القائلة اإّن كل املعلومات ت�شبح مو�شوع ك�شف اإّل يف حالت حمددة. وعلى الهيئات العاّمة 
التزام ك�شف املعلومات، كما يحق لكّل ع�شو يف املجتمع احل�شول عليها، وي�شتفيد من ذلك اأي�شًا 
كّل �شخ�س يجد نف�شه �شمن حدود البلد. ول يتطّلب تطبيق هذا احلق من قبل الأفراد اأي اهتمام 
اإىل منع هذا احل�شول  ت�شعى  التي  اأن »اجلهة  الأق�شى  الك�شف  باملعلومات. ويفرت�س مبداأ  معنّي 
على املعلومات تتحمل م�شوؤولية اإثبات اأن هذه املعلومات ميكن اأن ل ي�شمح باحل�شول عليها قانونيًا، 
من  املمولة  اخلا�شة  اجلهات  حتى  اأنه  كثريون  ويحاجج  النفتاح«)5(.  فر�شية  لفكرة  وفقًا  وذلك 
اآخر، ولأغرا�س  اأن ي�شملها هذا املبداأ. ومبعنى  التي تقوم بوظائف عامة يجب  اأو  العامة  الأموال 
والهيئات  املحلّية  احلكومة  لت�شمل  العامة«  »الهيئات  تف�شري  يت�شمن  اأن  يجب  املعلومات،  ك�شف 
املنتخبة والهيئات العاملة يف ظّل تكليف ر�شمي، اإ�شافة اإىل �شركات القطاع العام، والهيئات �شبه 

(1) www.article19.org 
(2)  Mendel, T. (2004), Freedom of Information, a Comparative Legal Study. UNESCO. P4.  
(3)  Report of the Special Rapporteur, Promotion and protection of the right to freedom of 

opinion and expression, UN Doc. E/CN.4/2000/63, 18 January 2000, para. 44.
 )4( ARTICLE 19, (1999) The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information 

Legislation. available at: www.article19.org/work/regions/latin-america/FOI/english/
elements/index.html. These principles were endorsed, inter alia, by the UN Special 
Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, in his report to the 2000 session of 
the United Nations Commission on Human Rights, and referred to by the Commission in 
its 2000 Resolution on Freedom of Expression. 

)5( مندل، توبي )2003(، مرجع �شابق، �س 47.
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 ،Governmental organized non-government organization (Gongos( غري حكومية
ويف اأحيان اأخرى ت�شمى Quasi-NGOs (Quangos) وهيئات القطاع اخلا�س التي تتوىل اإدارة 
مرفق عام وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س التي تتلقى متوياًل حكوميًا اأو متلك معلومات ميكن اأن يوؤدي 
العاّمة، كالبيئة وال�شّحة. وتن�س قوانني بع�س  اإىل جتنب ال�شرر الذي قد ي�شر امل�شلحة  ك�شفها 
  Non-governmental organizations (NGOs( املنظمات غري احلكومية الدول على �شمول 
كما  عامًا  متوياًل  تتلقى  كانت  اإذا  املعلومات  على  احل�شول  بقانون  امل�شمولة  املوؤ�ش�شات  بتعريف 
هو احلال يف كل من �شربيا واندوني�شيا وبنغالدي�س. ول ينطبق قانون �شمان حق احل�شول على 
�شمول  ُيقرتح  ذلك  وعلى  احلكومي،  �شبه  اأو  احلكومية  غري  املنظمات  على  الأردين  املعلومات 
ال�شخ�س املعنوي بولية الك�شف اإذا كان يتلقى متوياًل حكوميًا اأو خارجيًا. و�شبق ملجل�س املعلومات 
اأن رد �شكوى قدمها مقدم هذه الدرا�شة بتاريخ 2010/4/18 �شد معهد الإعالم الأردين)1( لرف�س 
املعهد تزويده مبذكرة التفاهم التي وقعها املعهد مع اجلامعة الأردنية ملعرفة الأنظمة التي يطبقها 

املعهد على طلبته.
 »اإن اإحدى القيم الأ�شا�شية التي تعزز احلق باملعرفة هي مبداأ حد الك�شف الأق�شى، والذي 
يوؤ�ش�س لفرتا�س مفاده اأن كل املعلومات التي حتتفظ بها اجلهات العامة ينبغي اأن تكون خا�شعة 
اإىل الك�شف عنها ما مل يكن هناك تربير قوي جدًا يتعلق بامل�شلحة العامة يق�شي بعدم الك�شف 
عنها. كما اأن هذا املبداأ ي�شري اإىل اإدخال اآليات فاعلة ي�شتطيع اجلمهور من خاللها احل�شول على 
املعلومات مبا يف ذلك الأنظمة التي يقودها الطلب على هذه املعلومات بالإ�شافة اإىل ن�شر وتوزيع 

املواد الرئي�شة«)2(. 

 Proactive والك�شف ال�شتباقي ،open government 2- ترويج ثقافة �شفافية احلكومات
وقدرة  امل�شاءلة  تعزيز  يف  حموريًا  دورًا  املعلومات  على  احل�شول  حق  يلعب   :duty to publish
املواطنني على مراقبة اأفعال احلكومة، وهو ي�شهم يف تعزيز التنمية القائمة على امل�شاركة. ويقول 
ع�شو جمل�س ال�شيوخ الأمريكي باتريك ليهي اأن:«البيانات ال�شحفية تعلمنا عندما تقوم الوكالت 
تقوم هذه  ل  نعرف عندما  يجعلنا  املعلومات  قانون احل�شول على  لكن  بعمل �شحيح،  الفيدرالية 
الوكالت بعملها بال�شكل ال�شحيح«)3(. ول تعني حرية الطالع قيام الهيئات العاّمة بالإجابة على 

)1( العبادي، حممد يون�س )2012( ورقة  مقدمة من مفو�س املعلومات لندوة »فوائد قانون �شمان حق احل�شول على 
املعلومات«، مبنا�شبة الحتفال باليوم العاملي للحق يف املعرفة التي نظمها مركز عّمان لدرا�شات حقوق الإن�شان، فندق 

القد�س، بتاريخ 2012/9/30.
)2( مندل، توبي )2003(، مرجع �شابق، �س اأ.

(3) http://iml.jou.ufl.edu/projects/Spring04/Rick/resources.html.
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طلبات املعلومات فقط، بل تعني اأي�شًا اأن تن�شر هذه الهيئات وتعّمم على نحو وا�شع وثائق ذات 
عمل  حول  اإدارية  معلومات  اأدنى:  كحٍد  تن�شر  اأن  العامة  الهيئات  على  للجمهور،  جدية  اأهّمية 
الهيئة العاّمة و�شرورة اإ�شدار تقارير دورية تبني اأعمالها، وتن�شر على املالأ. اإن العالقة بني قوانني 
لعدد من  كانت مو�شوعًا  وال�شفافية  وامل�شاركة  الر�شيدة  واحلاكمية  املعلومات  حق احل�شول على 
الدرا�شات)1(. وتاأكيدًا لهذه العالقة هناك عدد من الدول ربطت يف ت�شمية قانونها بني احل�شول 

على املعلومات وال�شفافية، ومنها الدول التالية)2(: 
ا�صم القانون�صنة اإقرار القانونالدولة

فنلندا  قانون حول ن�شاطات احلكومة املنفتحة1951 
قانون احلكومة املنفتحة1978هولندا
قانون احلكومة املنفتحة1994بلجيكا
قانون حول ال�شفافية يف الإدارة العامة2002بنما

قانون فيدرايل حول ال�شفافية والو�شول اإىل املعلومات 2002املك�شيك
العامة احلكومية

قانون حول ال�شفافية2002البريو
قانون حول ال�شفافية والو�شول اإىل املعلومات2008ت�شيلي

وقالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان، التابعة لالأمم املتحدة يف تعليقها العام رقم 34 على 
اأن املادة 19 ت�شمن احلق يف الو�شول اإىل املعلومات التي حتتفظ بها الهيئات احلكومية العامة)3(. 
وعملية  وفعالية  و�شهولة  ب�شرعة  الو�شول  ل�شمان  جهدها  ق�شارى  تبذل  اأن  الدول  على  ويجب 
للمعلومات التي ت�شيطر عليها الدولة يف املجال العام. وينبغي الك�شف ب�شكل ا�شتباقي عن املعلومات 
تن�شر  اأن  ويجب  العامة،  بامل�شلحة  تتعلق  اأخرى  معلومات  ف�شاًل عن  مهام احلكومة  العامة حول 

(1) Hins, W. and Voorhoof, D (2010) Access to State-Held Information as a Fundamental 
Right under the European Convention on Human Rights, European Media Law, 
Collection of materials, mijnwetboek.be/Knops Publishing, Denmark , p 339; and http://
www.cartercenter.org/peace/americas/information.html.

(2) Finland1951Act on the Openness of Government Activities.
Netherlands 1978 Wet openbaarheid van bestuur.
Belgium1994Wet openbaarheid van bestuur.
Panama2002Law on Transparency in Public Administration.
Mexico 2002Fed. Transparency and Access to Public Gov. Information.
Peru2002Law on Transparency.
Chile 2008 Law on Transparency … and Access to Information.

 (3)www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.GC.34_ar.doc.
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على نحو ا�شتباقي. وي�شمل هذا احلق، املعلومات التي حتتفظ بها املوؤ�ش�شات العامة، مبا يف ذلك 
ال�شلطتني الت�شريعية والق�شائية ورمبا متتد اإىل الكيانات اخلا�شة التي تقدم خدمة عامة اأو تدير 
مرفقًا عامًا. كما يجب اأن توفر �شبل الطعن ملقدمي الطلبات عند الإخفاق يف ال�شتجابة لطلباتهم. 
العهد، حجب املعلومات عن  اأنه ل يجوز للدول، مبا يتفق مع  اأي�شًا  الوا�شح  اأنه من  التعليق  وقال 
اجلمهور خدمة للم�شلحة العامة امل�شروعة التي ل ت�شر بالأمن القومي. عالوة على ذلك، ل يجوز 
للدول مالحقة ال�شحافيني والباحثني والنا�شطني يف جمال البيئة واملدافعني عن حقوق الإن�شان، 
اأو غريهم، لقيامهم بن�شر معلومات من هذا القبيل. ومن املفهوم �شمنًا اأن هذا الواجب ميتد حتى 
اإىل املعلومات التي مت ت�شنيفها ر�شميًا. اإن »ال�شفة الأ�شا�شية لت�شريع فعال حلرية املعلومات، هي 
افرتا�س وجود انفتاح ُمعربنَّ عنه ب�شكل وا�شح، ويقوم افرتا�س النفتاح على مبداأ اأن املعلومات التي 
ت�شيطر عليها ال�شلطات العامة هي معلومات عامة، ما مل تكن خا�شعة ل�شتثناء �شريح ُيذكر م�شبقًا 
يف ن�س ت�شريعي. ومن هنا فاإن عبء تربير رف�س ك�شف املعلومات يقع على عاتق القائمني على 

ال�شوؤون العامة«)1(.
3- حمدودية ا�شتثناءات الك�شف limited scope of exceptions: اإن نظام ال�شتثناءات 
على  احل�شول  حرية  قانون  �شياغة  على  يعملون  الذين  اأولئك  تواجه  التي  الق�شايا  اأ�شعب  من 
املعلومات، ومن اأكرث الأجزاء تعقيدًا يف العديد من القوانني املوجودة)2(. يف حالت عديدة، فاإن 
القوانني الفاعلة جدًا يتم تقوي�شها كثريًا من قبل نظام وا�شع اأو مفتوح من ال�شتثناءات. من ناحية 
اأخرى فمن الوا�شح اأنه من املهم اأن تاأخذ القوانني بالعتبار كافة امل�شالح ال�شرية امل�شروعة، واإل 
ف�شي�شبح مطلوبًا من اجلهات العامة قانونيًا الك�شف عن املعلومات رغم اأن مثل هذا الك�شف قد 

ينجم عنه اأ�شرار غري م�شمونة. 
ومن اأهم ال�شتثناءات التي ين�س عليها قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات الأردين 
ما تعدده املادة 13 منه، وللت�شهيل نورد ن�شها تاليًا: »مع مراعاة اأحكام الت�شريعات النافذة، على 

امل�شوؤول اأن ميتنع عن الك�شف عن املعلومات املتعلقة مبا يلي:-
اأ- الأ�شرار والوثائق املحمية مبوجب اأي  ت�شريع اآخر.

ب- الوثائق امل�شنفة على اأنها �شرية وحممية والتي يتم احل�شول عليها باتفاق مع دولة اأخرى. 

)1( كروغ، بيرت وبراي�س مونرو، معهد البنك الدويل )2005( احلق يف البالغ، دور و�شائل الإعالم يف التنمية القت�شادية، 
الأهلية للن�شر والتوزيع، عّمان، �س 260.
)2( مندل، )2003(، مرجع �شابق، �س 49.
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ج- الأ�شرار اخلا�شة بالدفاع الوطني اأو اأمن الدولة، اأو �شيا�شتها اخلارجية.
د- املعلومات التي تت�شمن حتليالت اأو تو�شيات اأو اقرتاحات اأو ا�شت�شارات تقدم للم�شوؤول 
قبل اأن يتم اتخاذ قرار ب�شاأنها، وي�شمل ذلك املرا�شالت واملعلومات املتبادلة بني الإدارات احلكومية 

املختلفة حولها.
اأو  الطبية  اأو  التعليمية  الأ�شخا�س  ب�شجالت  املتعلقة  ال�شخ�شية  وامللفات  املعلومات  هـ- 

ال�شجالت الوظيفية اأو احل�شابات اأو التحويالت امل�شرفية اأو الأ�شرار املهنية.
و- املرا�شالت ذات الطبيعة ال�شخ�شية وال�شرية �شواء كانت بريدية اأو برقية اأو هاتفية اأو 

عرب اأي و�شيلة تقنية اأخرى مع الدوائر احلكومية والإجابات عليها. 
ز- املعلومات التي يوؤدي الك�شف عنها اإىل التاأثري يف املفاو�شات بني اململكة واأي دولة اأو جهة 

اأخرى.
ح- التحقيقات التي جتريها النيابة العامة اأو ال�شابطة العدلية اأو الأجهزة الأمنية ب�شاأن اأي  
جرمية اأو ق�شية �شمن اخت�شا�شها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها ال�شلطات املخت�شة للك�شف 

عن املخالفات املالية اأو اجلمركية اأو البنكية ما مل تاأذن اجلهة املخت�شة بالك�شف عنها.
واملعلومات،  القت�شادية  اأو  املالية  اأو  ال�شناعية  اأو  التجارية  الطبيعة  ذات  املعلومات  ط- 
املوؤلف  بحق  الإخالل  اإىل  عنها  الك�شف  يوؤدي  التي  التقنية  اأو  العلمية  البحوث  اأو  العطاءات  عن 
اأو خ�شارة غري م�شروعني  اإىل ربح  توؤدي  التي  اأو  العادلة وامل�شروعة  اأو باملناف�شة  الفكرية  وامللكية 

لأي �شخ�س«. 
قانون  اأن  اأي  الأخرى.  للت�شريعات  التطبيق  يف  الأولوية  تعطي   13 املادة  اأن  الوا�شح  ومن 
احل�شول على املعلومات يتنحى اأمام القوانني الأخرى مبا ل يتفق مع املعايري الدولية. فمثاًل ين�س 
قانون احل�شول على املعلومات الباك�شتاين: »على الرغم مما يرد يف قوانني اأخرى، ل يجوز حجب 
الطلبات«.  مقدمي  اأ�شاًل عن  املحجوبة  املعلومات  با�شتثناء  ر�شمي  �شجل  اأي   على  حق احل�شول 
املعلومات، خ�شو�شًا  على  بخ�شو�س احلق يف احل�شول  ال�شيغة  قوية  اإفادة  العبارة  وتعترب هذه 

بالقدر الذي تعينه باأن �شروط الك�شف يف القانون لها اأولوية تفوق قوانني ال�شرية)1(. 

ل اأدناه الن�س الباك�شتاين بالإجنليزية: )1( مندل، )2003(، مرجع �شابق، �س 72، ون�شجِّ
3. Access to information not to be denied.- (1) Notwithstanding anything contained in any 

other law for the time being in force, and subject to the provisions of this Ordinance, no 
requester shall be denied access to any official record other than exemptions as provided in 
section 15.   http://www.transparency.org.pk/documents/FIO.pdf متوفر على   
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ولي�س من القانوين دائمًا رف�س الك�شف عن املعلومات كونها تتعلق بالأمن الوطني، بل يجب 
اأن ي�شكل هذا الك�شف �شررًا خطريًا بهذه امل�شالح، فاأجهزة الدفاع متنع الكثري من املعلومات التي 
فمن  واأقالم.  ت�شرتيه من طعام  املتعلقة مبا  املعلومات  مثل  بعملياتها،  مبا�شرة  لها عالقة  لي�شت 
الوا�شح اإن احل�شول على هذه املعلومات ل ميكن منعه على اأ�شا�س اأنها معلومات تتعلق بالدفاع. 
فاجلزء الثاين من الختبار ي�شمح مبنع املعلومات فقط عندما قد يت�شبب الك�شف عنها بتعري�س 
يعترب  ال�شرية  القوانني حول  �شل�شلة من  الدول  لدى معظم  وتوجد  ل�شرر كبري)1(.  م�شروع  هدف 
وقانون حرية احل�شول على  تن�شجم  �شرعية ل  اأحكامًا غري  يت�شمن  اأو  �شرعي  العديد منها غري 
املعلومات. اإن نظامًا ما حلل النزاعات ي�شبح �شروريًا لتجنب و�شع املوظف العام يف موقف يحظر 
عليه اإف�شاء معلومات وفق قانون ال�شرية ومع ذلك يطلب منه عمل ذلك وفق قانون حرية احل�شول 
على املعلومات. اإن حل هذه امل�شاألة ل�شالح النفتاح من الوا�شح اأنه ين�شجم مع الفر�شية الأ�شا�شية 
حلرية احل�شول على املعلومات، ومع الوقت يجب اأن يكون هناك التزام ملراجعة كافة القوانني التي 

تقيد حرية الك�شف عن املعلومات وجعلها تن�شجم مع قانون حرية احل�شول على املعلومات)2(. 
ن له حق الطعن بت�شنيف املعلومات ويف اأية درجة يتم ت�شنيفها، وبذلك  و�شكت القانون عمنَّ
تعترب ال�شرية هي الأ�شل والك�شف ال�شتثناء. وترك القانون اأمر ت�شنيف املعلومات ودرجة اأهميتها 
اإما للت�شريع بحيث ي�شع القانون نف�شه الت�شنيفات واإما للجهة التي متلك املعلومة ودون ان يكون 
هناك طريقة للتظلم اأو للطعن بهذه الت�شنيفات اأو بطريقة ت�شنيفها مما ي�شمح املجال بت�شنيف 
املعلومة باأنها من �شمن املعلومات املحمية التي ميكن للم�شوؤول المتناع عن اإعطائها. حيث حدد 
القانون طريقة ت�شنيف هذه املعلومات ومدى اأهميتها لغايات ك�شفها من عدمه بطريقتني؛ الأوىل: 
الت�شنيف القانوين حيث اعترب امل�شروع اأن الت�شنيفات التي حتددها الت�شريعات الأخرى للمعلومات 
هي ت�شنيفات �شارية املفعول ولها اأولوية يف التطبيق حيث اأنه عرف الوثائق امل�شنفة يف املادة )2( 
منه باأنها: »اأية معلومات �شفوية اأو وثيقة مكتوبة اأو مطبوعة اأو خمزنة اإلكرتونيًا اأو باأية طريقة اأو 
مطبوعة على ورق م�شمع اأو نا�شخ اأو اأ�شرطة ت�شجيل اأو ال�شور ال�شم�شية والأفالم اأو املخططات اأو 

الر�شوم اأو اخلرائط اأو ما ي�شابهها وامل�شنفة وفق اأحكام الت�شريعات النافذة«.
اأما الطريقة الثانية فهي الت�شنيف الإداري بحيث تتوىل اإدارة الدائرة وهي ح�شب تعريف 
املادة الثانية من امل�شروع )الوزارة اأو الدائرة اأو ال�شلطة اأو الهيئة اأو املوؤ�ش�شة الر�شمية العامة اأو 

)1( مندل، )2003(، مرجع �شابق، �س 50.
)2( مندل، )2003(، املرجع ال�شابق، �س 53.
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اأعمال فهر�شة وتنظيم وت�شنيف املعلومات والوثائق التي  اإدارة مرفق عام.(  ال�شركة التي تتوىل 
تتوافر لديها ح�شب ال�شول املهنية والفنية املرعية. 

وجتدر الإ�شارة اإىل ما ورد يف قانون اأ�شول املحاكمات املدنية )املادة 101( من حق اخل�شوم 
بطلب اإبراز م�شتندات يف حوزة الغري، وحق املحكمة )املادة 108( اأن تكلف املحامي العام املدين اأو 
اأي موظف من موظفي احلكومة اأو املوؤ�ش�شات الر�شمية اأو العامة باإبراز اأي م�شتند اأو وثيقة متعلقة 
بالدعوى املنظورة اأمامها، با�شتثناء امل�شتندات التي اأ�شدر رئي�س الوزراء �شهادة موقعة باإم�شائه 
اإف�شاءها ي�شر بامل�شلحة العامة. ومت ا�شتخدام هذه املادة كثريًا يف ق�شايا مت فيها  اأن  ي�شري اإىل 

اإبراز �شهادة من رئي�س الوزراء باأن اإف�شاء الوثيقة املطلوبة ي�شر بالأمن الوطني)1(.
من  ت�شرر  القانون  تنفيذ  اأن   2010 ل�شنة  ال�شحفيني  وحرية  حماية  مركز  تقرير  واأبرز 
ووجدت  احلكومية.)2(  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  خمتلف  جانب  من  للمعلومات  الع�شوائي  الت�شنيف 
درا�شة ملوؤ�ش�شة اإعالميني من اأجل �شحافة ا�شتق�شائية عربية اأن 16 موؤ�ش�شة حكومية �شملها م�شح 

ا�شتق�شائي ا�شتخدمت معايري و�شيا�شات خمتلفة فيما يتعلق بعملية ت�شنيف املعلومات.)3(
والهيئات  املوؤ�ش�شات  تلزم  التي  احلكومية  التعليمات  من  الرغم  على  اأنه  الدرا�شة  واأبرزت 
احلكومية باإمتام عملية الت�شنيف، فاإن ذلك مل يتحقق.)4( ومع اأن جمل�س املعلومات اأفاد اأن 85 يف 
املائة من املوؤ�ش�شات احلكومية املائة والع�شرين اأمتت ت�شنيف ما لديها من وثائق، غري اأن درا�شة 
اإعالميني من اأجل �شحافة ا�شتق�شائية عربية ت�شكك يف هذا.)5( ومل تقم احلكومة باأية مراجعة 
لتنفيذ عملية الت�شنيف واإمتامها. ويف تقريره ل�شنة 2010، فح�س مركز حماية وحرية ال�شحفيني 
تنفيذ قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات يف ثالث دوائر حكومية: وزارة الداخلية، ووزارة 

 1980/9/7 بتاريخ  ال�شادر   1979/108 رقم  الق�شية  عليا يف  ب�شفتها حمكمة عدل  التمييز  قرار حمكمة  انظر   )1(
اإنهاء خدمات عدد من ا�شاتذة اجلامعة )منهم د. حممد  اأمناء اجلامعة الأردنية املت�شمن  بخ�شو�س قرار جمل�س 
الأردنية  ال�شحفية  املوؤ�ش�شة  مطابع  الأردن.  يف  الإن�شان  حقوق   .)1995( اإبراهيم  بكر،  انظر:  علوان(.  يو�شف 

)الراأي(. عّمان. �س 406.
)2( مركز حماية وحرية ال�شحفيني. على احلافة: حالة احلريات الإعالمية يف الأردن 2010، �شفحة 35.

)3( ه�شا�شة قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات وا�شتهتار احلكومة يف التعامل معه، اإعالميون من اأجل �شحافة 
2010 )بالعربية(. متاح على: http://arij.net/، )بالعربية( )مت  23 نوفمرب/ت�شرين الثاين  ا�شتق�شائية عربية، 

الطالع عليه 6 ني�شان 2012(. 
)4( مركز حماية وحرية ال�شحفيني. التقرير ال�شنوي لعام 2010، �س 254.

)5( رنا �شباغ، ملاذا ل ي�شتخدم الأردنيون احلق يف احل�شول على املعلومات؟ عمون نيوز، 2 متوز 2010.
 http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=27628

      )بالعربية( )مت الطالع عليه يف 6 ني�شان 2012(.
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املالية، ودائرة الأمن العام. ور�شد املركز عددًا من امل�شكالت اأبرزها »عدم تعيني الدوائر احلكومية 
موظفًا خمت�شًا باملعلومات، والفتقار اإىل �شيا�شة وا�شحة وحمددة ب�شاأن ت�شنيف الوثائق وتبني 
فة والتداخل  تقييم �شخ�شي لت�شنيف الوثائق، والفتقار اإىل اإح�شاءات ب�شاأن عدد الوثائق املُ�شننَّ

بني اأدوار املتحدث با�شم الدائرة وموظف املعلومات فيها.)1( 
كما يت�شمن القانون ا�شتثناءات اأخرى موزعة يف اأحكامه، فاإ�شافة اإىل ال�شتثناءات ال�شابقة 
طلب  ُمقدم  يكون  اأن  نف�شه  القانون  من   7 املادة  توجب  القانون،  من   13 املادة  عليها  تن�س  التي 
غري  ي�شتثنى  وبهذا  م�شروع«)2(.  �شبب  اأو  م�شروعة  »م�شلحة  له  اأردنيًا  املعلومات  على  احل�شول 
الأردين من احلق بتقدمي طلب للح�شول على املعلومات، يف حني اأن هذا احلق يجب اأن يكون متاحًا 
لكل اإن�شان �شندًا لن�س املادة 2 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية التي تن�س: 
»تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع 
الأفراد املوجودين يف اإقليمها والداخلني يف وليتها، دون اأي متييز ب�شبب العرق، اأو اللون، اأو اجلن�س، 
اأو اللغة، اأو الدين، اأو الراأي �شيا�شيًا اأو غري �شيا�شي، اأو الأ�شل القومي اأو الجتماعي، اأو الرثوة، اأو 
اأو غري ذلك من الأ�شباب«. وهناك خم�س دول فقط تق�شر حق احل�شول على املعلومات  الن�شب، 
على مواطنيها فقط، وهي الهند)3(، باك�شتان - رمبا ب�شبب ال�شراع املعروف بينهما -، و»اإ�شرائيل« 
الذي  التعديل  ومبوجب  املعلومات.  طلب  يف  لالأجانب  احلق  تعطي  عمليًا  التي  وال�شويد  والأردن، 
اأعلنت عنه احلكومة)4( على القانون يحق لغري الأردين احل�شول على املعلومات التي يطلبها وفقًا 
اأو �شبب م�شروع ب�شرط  اإذا كانت له م�شلحة م�شروعة  لأحكام هذا القانون والت�شريعات النافذة 

املعاملة باملثل. 
كما اأن �شرط امل�شلحة مل يتوفر يف اأول ق�شية اأتيحت ملحكمة العدل العليا النظر فيها عندما 
تقدمت �شحفية بطلب معلومات من رئا�شة الوزراء تتعلق بتقرير اأو�شاع املعلومات يف الأردن لعام 
2008 الذي يرفع عادة من جمل�س املعلومات للحكومة. حجة الرف�س تلخ�شت بعدم توفر �شرط 
امل�شلحة امل�شروعة لدى �شبكة �شحافيون من اأجل �شحافة ا�شتق�شائية »اأريج«، علمًا باأن املعلومة 

)1( على احلافة: حالة احلريات الإعالمية يف الأردن 2010، مركز حماية وحرية ال�شحفيني يف الأردن، �س 258.
وفقًا  يطلبها  التي  املعلومات  على  احل�شول  يف  احلق  اأردين  لكل  النافذة،  الت�شريعات  اأحكام  مراعاة  مع   -7 املادة   )2(

لأحكام هذا القانون اإذا كانت له م�شلحة م�شروعة اأو �شبب م�شروع.
www.freedominfo.org/news/India/foi2002.doc :3( ن�س املادة 3 من القانون الهندي. متوفر على(

)4( ح�شل الباحث على ن�شخة من م�شودة م�شروع القانون املعدل لقانون �شمان حق احل�شول على املعلومات، كما اأقرها 
ديوان الت�شريع والراأي برئا�شة الوزراء.
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كانت �شت�شتخدم لتدعيم حتقيق ا�شتق�شائي �شين�شر يف �شحيفة »العرب اليوم«)1(. ُيذكر اأنه يف اأول 
مرة مت فيها اإقرار حق احل�شول على املعلومات من حمكمة اإقليمية حلقوق الإن�شان يف قرار حمكمة 
)2( قررت   Claude Reyes and Others v. Chile الدول الأمريكية حلقوق الإن�شان يف ق�شية 
املحكمة على: »اأنه ل حاجة لإثبات م�شلحة مبا�شرة اأو ارتباط �شخ�شي للح�شول على املعلومات 
يف  للمحكمة  ك�شديق  منظمات  عدة  ودخلت  الت�شريعية«.  للقيود  تخ�شع  التي  احلالت  با�شتثناء 

الق�شية amicus curiae  ومنها منظمة املادة 19 التي تتخذ من لندن مقرًا لها. 
كما تن�س املادة 10 من القانون الأردين على ا�شتثناء اآخر وهو عدم جواز »طلب املعلومات 
اللون«)3(.  اأو  ب�شبب اجلن�س  التمييز  اأو  العرقي  اأو  العن�شري  اأو  الديني  التمييز  التي حتمل طابع 
ويبدو اأن هذه املادة مثرية لاللتبا�س وقد تعيق تطبيق القانون. فمثاًل لو قّدم اأحد املواطنني طلبًا 
لإحدى اجلهات امل�شمولة بن�س القانون عن اأعداد الإناث اأو ذوي الإعاقة املوظفني يف تلك اجلهة 
  % %  من العمال من املعاقني اأو 4  ملعرفة اإن كانت هذه اجلهة تلتزم بقانون العمل)4( باأن يكون 2 
كما ين�س على ذلك قانون املجل�س الأعلى للمعوقني. فهل تكون املادة 7 مربرًا لعدم تقدمي املعلومات 
اأمام  6/1 من الد�شتور الأردين: »الأردنيون  التمييز؟ وتن�س املادة  اأن الطلب يحمل طابع  بحجة 
القانون �شواء ل متييز بينهم يف احلقوق والواجبات واإن اختلفوا يف العرق اأو اللغة اأو الدين«. وقد 

ف�شلت املحاولت لإدخال كلمة »اجلن�س« يف ن�س املادة لدى تعديل الد�شتور. 
املعرفة  حق  بني  حقني  ت�شارع  عند   :Overriding right بالرعاية  الأجدر  احلق   -  4
توؤدي  وقد  بالرعاية.  الأجدر  الآخر  للحق  حماية  منهما  بواحد  الت�شحية  يتم  اخل�شو�شية  وحق 
كحق  اأخرى  حقوق  مع  التزاحم  اأو  التنازع  من  حالة  قيام  »اإىل  ال�شحافة  وحرية  التعبري  حرية 
اخل�شو�شية«)5(. ولكن عند تعار�س م�شلحتني هناك حق اأجدر بالرعاية. وتقول حمكمة النق�س 
امل�شرية يف هذا اخل�شو�س اإنه عند ت�شارع م�شلحتني فالقانون »يوازن بني حقني؛ يهدر اأحدهما 

)1( قدمت الطعن ال�شحفية جمدولني عالن التي قامت بتحقيق �شحفي بدعم واإ�شراف �شبكة اأريج »اإعالميون من اأجل 
130 �شحافيًا و�شحافية، ا�شتخدموا حق احل�شول  % فقط من   5 �شحافة ا�شتق�شائية عربية«، وك�شف التحقيق اأن 

على املعلومة. 
(2)  Case No. 12.108, Marcel Claude Reyes and Others v. Chile. March 2006. Claude Reyes 

and Others v. Chile, 19 September 2006, Series C, No. 151 (Inter-American Court of 
Human Rights), and the UN Human Rights Committee’s General Comment No. 34, 12 
September 2011, CCPR/C/GC/34, para. 18.

)3( املادة 10 من القانون.
العمل  طبيعة  وت�شمح  عاماًل  خم�شني  ي�شتخدم  الذي  العمل  �شاحب  على  باأنه  العمل  قانون  من   )13( املادة  تن�س   )4(

% من جمموع عماله.  با�شتخدام العمال املعوقني املوؤهلني مهنيًا اأن ي�شتخدم من العمال مال يقل عن 2 
)5( علوان، حممد يو�شف واملو�شى، حممد )2006(. القانون الدويل حلقوق الإن�شان، دار الثقافة، جـ 2 �س 285.
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�شيانة لالآخر«.)1( كما كانت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان توازن بني مبداأين مت�شارعني يف 
املرحلة الأوىل، توازن بني اأيهما الأجدر بالرعاية override، ثم انتقلت اإىل اأن الأولية هي حلرية 
التعبري واإن اأي تقييد عليها يجب اأن يكون يف اأ�شيق التف�شريات.)2( وكما �شبق ذكره تن�س املادة 13 
من قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات الأردين: مع مراعاة اأحكام الت�شريعات النافذة، على 

امل�شوؤول ان ميتنع عن الك�شف عن املعلومات املتعلقة مبا يلي: 
اأ- الأ�شرار والوثائق املحمية مبوجب اأي  ت�شريع اآخر.

تقدم  التي  الأردين  املعلومات  على  احل�شول  حرية  قانون  مل�شروع  الأ�شلية  امل�شودة  وكانت 
بها اآنذاك املجل�س الأعلى لالإعالم قد ت�شمنت ن�شًا حلل الإ�شكال الذي قد يحدث يف حال تنازع 
قانون حرية احل�شول على املعلومات مع غريه من القوانني، وذلك على النحو التايل: »يف جميع 
الأحوال يجب املوازنة بني احلقني وتغليب احلق الأجدر بالرعاية«)3(. ومثاًل مينع القانون املك�شيكي 

»ت�شنيف املعلومات حول النتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�شان اأو حول جرائم �شد الب�شرية«)4(. 

 Appropriate timelines 5- حتديد الوقت الالزم واملنا�شب لالإجابة على طلب املعلومات
for responding to requests وين�س القانون الأردين على فرتة 30 يومًا لالإجابة على الطلب. 
ل  وقد ا�شتكى كثري ممن هم على �شلة بطول فرتة الإجابة على الطلبات. ووفقًا مل�شروع القانون املعدِّ
الذي اأعلنت عنه احلكومة يف اأيلول 2012، مت تخفي�س مدة اإجابة الطلب اأو رف�شه من �شهر اإىل 15 
يومًا من اليوم التايل لتاريخ تقدميه. كما يقع حتت هذا الباب حتديد مدة ق�شوى حلماية املعلومات 
املعلومات  اأق�شى حلماية  و�شع حد  اإىل  الدول  اأغلب  overall historical time limits، متيل 
امل�شنفة بثالثني �شنة، وبع�شها 25 )كالهند( اأو 20 )بلغاريا( �شنة، ويف حالت نادرة متدد بع�س 
الدول الأكرث �شرية اإىل فرتة اأخرى كامللكة املتحدة التي جتيز متديد �شرية الوثائق اإىل 60 �شنة، 
املتعلقة  الربيطانية  الوثائق  الك�شف عن  موعد  اأخرى  �شنة   30 اإىل  ما حدث عندما مددت  وهذا 
باغتيال امللك عبداهلل)5( التي كان يجب رفع ال�شرية عنها بتاريخ 20 متوز 2011. ويحدد القانون 
الأردين املدة الق�شوى لإبقاء املعلومات �شرية بثالثني �شنة ت�شبح بعدها غري �شرية، ويجب ك�شفها. 

)1(- اأمني، نا�شر )2004(. نظام الق�شاء امل�شري، موؤ�ش�شة اأمني للمحاماة، القاهرة. �س 74.
(2) Welsh, T. & Greenwood, W. Essential Law for Journalists, Butterworth 2001 p 183.
اإعداده من املجل�س الأعلى لالإعالم  )3( كان الباحث �شمن الفريق الذي �شاهم ب�شياغة م�شودة م�شروع القانون لدى 

عام 2006. 
)4( مندل، توبي )2003( حرية املعلومات، م�شح قانوين مقارن، اليون�شكو، �س 69.

املعلومات«، مبنا�شبة  قانون �شمان حق احل�شول على  »فوائد  لندوة  ورقة مقدمة  يون�س )2012(  العبادي، حممد   )5(
القد�س،  فندق  الإن�شان،  حقوق  لدرا�شات  القد�س  مركز  نظمها  التي  املعرفة  يف  للحق  العاملي  باليوم  الحتفال 

.2012/9/30
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 Right to appeal the refusal 6- اإمكانية الطعن بقرار رف�س احل�شول على املعلومات
الرف�س)1(،  قرارات  ل�شتئناف  خمتلفة  فر�شًا  القانون  يقدم  اأن  ال�شروري  من   :application
فالعديد من القوانني الوطنية توفر ا�شتئنافًا داخليًا اإىل �شلطة اأعلى �شمن اجلهة العامة التي مت 
ح�شن  وي�شمن  الأخطاء  ت�شحيح  على  ي�شاعد  مفيد  اأ�شلوب  وهذا  منها.  املعلومات  بطلب  التقدم 
لتتم  م�شممة  هذه  الإدارية  ال�شتئناف  جهة  اأمام  الإجراءات  تكون  اأن  ويجب  الداخلي.  الأداء 
ب�شرعة وعدل وبدون تكلفة قدر الإمكان. ويجب اأن تتمتع ب�شالحية كاملة ملراجعة اأي وثيقة حتتفظ 
للتحقيق  اإىل �شالحيات  بالإ�شافة  ال�شرورة،  �شري عند  ب�شكل  اأو احلكومية  الر�شمية  بها اجلهة 
وال�شتماع اإىل ال�شهود وما �شابه ذلك. كما يجب اأن تتمتع ب�شالحية اإ�شدار قرارات ملزمة تطبق 

من خالل املحاكم عند ال�شرورة.
وين�س القانون الأردين على اإمكانية الطعن بقرارات الإدارة برف�س طلبات احل�شول على 

املعلومات اإىل جهتني هما جمل�س املعلومات وحمكمة العدل العليا وفيما يلي تف�شيل لذلك: 
اأ - جمل�س املعلومات: تخ�شع قرارات الإدارة يف رف�س تزويد املعلومات اإىل طالبيها للتظلم 

اأمام جمل�س املعلومات)2(، الذي يت�شكل من موظفني حكوميني، وذلك على النحو التايل)3(:
1- وزير الثقافة رئي�شًا 

2- مفو�س املعلومات نائبًا للرئي�س، وع�شوية كل من:  

3- اأمني عام وزارة العدل

4- اأمني عام وزارة الداخلية 

5- اأمني عام املجل�س الأعلى لالإعالم 

6- مدير عام دائرة الإح�شاءات العامة

7- مدير عام مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني 

8- مدير التوجيه املعنوي يف القوات امل�شلحة 

9- املفو�س العام حلقوق الإن�شان. 

اإجراء تعديل  2012، مت  اأيلول  اأعلنت عنه احلكومة يف  الذي  ل  املعدِّ القانون  ووفقًا مل�شروع 
ونقيب  والن�شر  املطبوعات  دائرة  عام  مدير  لع�شويته  اأ�شيف  حيث  املجل�س  ع�شوية  على  طفيف 

)1( مندل، توبي )2003( حرية املعلومات، م�شح قانوين مقارن، اليون�شكو 2003، �س 51.
)2( املادة 8 من القانون.

)3( املادة 3/اأ من القانون.
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املحامني الأردنيني ونقيب ال�شحفيني الأردنيني، فيما مت �شطب اأمني عام املجل�س الأعلى لالإعالم 
بعد اإلغاء املجل�س نهاية عام 2008 كما �شبق ذكره. 

منذ  �شكوى   13 املعلومات  جمل�س  وتلقى  جوازيًا.  املعلومات  جمل�س  اإىل  تظلم  تقدمي  ويعد 
عام  �شكويني  تقدمي  ومت   ،2012/8/9 بتاريخ  واآخرها   2008/9/21 بتاريخ  اأولها  القانون  اإقرار 
2011 و�شبعة �شكاوى عام  اأي  �شكوى عام  2009 و2010 فيما مل يتم تقدمي  2008، ومثلها عام 

2012 مبا ي�شري اإىل وجود اجتاه ت�شاعدي يف تقدمي ال�شكاوى ملجل�س املعلومات)1(. 

ورمبا اأن �شبب قلة ال�شكاوى اأنه لي�س لقرارات املجل�س �شفة اإلزامية)2(. يف هذا ال�شياق اأقر 
مفو�س املعلومات باأن عدم اإلزامية قرارات املجل�س اأ�شهمت يف حتييد دوره كمنفذ وم�شرف على 
ن�شبة  البنك املركزي حول  القانون. وهذا ما حدث مع �شحايف تقدم بطلب معلومات من  تطبيق 
القرو�س ال�شكنية وال�شخ�شية املتعرثة لعام 2009 بحجة �شرية املعلومة)3(، مبوجب املادة 45 من 
قانون البنك املركزي، وملا مت رف�س طلبه قدم �شكوى بتاريخ 16/ 10/ 2010، �شد البنك املركزي 
كما تتيح املادة 17 من قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات، اإل اأن البنك رف�س ال�شتجابة 
لقرار جمل�س املعلومات. »وعندما تخ�شع ن�شاطات احلكومة واملوظفني العموميني للتقييم والتدقيق 
من قبل املواطنني، تكون احلكومة ملزمة بتربير قراراتها و�شيا�شاتها مبا يعمل يف النهاية على مزيد 
من كفاءة ا�شتخدام املال العام. كما ي�شكل ح�شول املواطنني على املعلومات عن اأعمال احلكومة اإىل 
تقليل ال�شائعات. كما يعمل على »دمقرطة« الإدارة وانتقالها من الهيكلية الهرمية اإىل درجة فعالة 
التظلم  املعلومات  ل ملقدم طلب احل�شول على  املعدِّ القانون  اأجاز م�شروع  كما  التفاعلية«)4(.  من 
اأمام املجل�س بو�شاطة مفو�س املعلومات خالل 15 يومًا من تاريخ رف�س طلبه اأو المتناع عن اإعطائه 
املعلومات املطلوبة خالل املدة املقررة قانونًا. وعلى املجل�س اإ�شدار قراره يف التظلم خالل 15 يوما 
من تاريخ تقدميه واإل اعترب التظلم مرفو�شًا ويجوز ملقدم الطلب الطعن اأمام حمكمة العدل العليا 

بهذا القرار خالل �شتني يومًا من اليوم التايل لتبليغه القرار اأو انتهاء املدة املحددة فيها. 

املعلومات«، مبنا�شبة  قانون �شمان حق احل�شول على  »فوائد  لندوة  ورقة مقدمة  يون�س )2012(  العبادي، حممد   )1(
الحتفال باليوم العاملي للحق يف املعرفة التي نظمها مركز عّمان لدرا�شات حقوق الإن�شان، فندق القد�س، 2012/9/30.

)2( املادة 17 من القانون.
(3) http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=37310.
(4)  Comparative Media Law Journal, Number 5, January-June 2005. Published by Legal 

Research Institute and National Mexican University. P 141-142.
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�شمان  قانون  تطبيق  فح�س  العليا  العدل  ملحكمة  يت�شن  مل  العليا:  العدل  حمكمة   - ب 
معلومات من  بطلب  تقدمت �شحفية  واحدة عندما  ق�شية  �شوى يف  املعلومات  حق احل�شول على 
رئا�شة الوزراء تتعلق بتقرير اأو�شاع املعلومات يف الأردن لعام 2008 الذي يرفع عادة من جمل�س 
�شبكة  لدى  امل�شروعة  امل�شلحة  �شرط  توفر  لعدم  الدعوى  املحكمة  ردت  وقد  للحكومة.  املعلومات 
�شحافيون من اأجل �شحافة ا�شتق�شائية »اأريج«)1(، التي كانت ال�شحفية تعمل يف اإطارها)2(. ومع 
اأن القانون ين�س)3( على قيام جمل�س املعلومات باإ�شدار تقارير دورية اإل اأنه مل يعلن هذه التقارير 
على املالأ واكتفى باإر�شالها ملجل�س الوزراء، مع اأن املق�شود بالتقرير ال�شنوي اإعالنه عالنية لبيان 
مدى ا�شتجابة املوؤ�ش�شات احلكومية بتقييم املعلومات وحجم الرف�س والأ�شباب وبيان جهود جمل�س 
ال�شنوي  التقرير  على  للح�شول  طلبًا  العليوي  عمر  الباحث  وقدم  للقانون.  الرتويج  يف  املعلومات 
اأجل ر�شالته لنيل درجة الدكتوراة. وقوبل طلبه بالرف�س بادئ الأمر، وقرر  ملجل�س املعلومات من 
مقا�شاة املجل�س. ثم تفاو�س مع ممثلني عن جمل�س املعلومات وافقوا يف نهاية الأمر على تزويد 

الطالب مبوجز عن التقرير.)4(
مبا�شرًا  ارتباطًا  ترتبط  ل  و�شالحياته  املظامل  ديوان  مهام  اأن  مع  املظامل:  ديوان   - جـ 
حكومية  موؤ�ش�شة  رف�س  من  �شكوى  تقدمي  لطالبي  منربًا  يتيح  قد  فاإنه  املعلومات  على  باحل�شول 
الك�شف عن معلومات. ومهمة ديوان املظامل هي »النظر يف ال�شكاوى املتعلقة باأي من القرارات اأو 
الإجراءات اأو املمار�شات اأو اأعمال المتناع عن اأي منها ال�شادرة عن الإدارة العامة اأو موظفيها.«)5( 
اإىل  املعلومات  بتزويد  لإقناعها  الإدارة  لدى  مرات  عدة  بالتدخل  قام  املظامل  ديوان  وقام 
التعليمات  من  ن�شخة  تقدمي  الجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  رف�س  اأعقاب  يف  طالبيها. 
اإل  عنها  الك�شف  ميكن  ل  باأنه  املوؤ�ش�شة  ودفعت  الجتماعي،  ال�شمان  مبزايا  املت�شلة  التنفيذية 
م حمامي اأردين �شكوى اإىل ديوان املظامل على اأ�شا�س اأن هذه  متابعة لأمر �شادر عن حمكمة، قدنَّ
اللوائح جزء من الأحكام القانونية املت�شلة بال�شمان الجتماعي. ودعا ديوان املظامل املوؤ�ش�شة اأن 

(1) www.arij.net.
)2( قدمت الطعن ال�شحفية جمدولني عالن التي قامت بتحقيق �شحفي بدعم واإ�شراف �شبكة اأريج »اإعالميون من اأجل 
�شحافة ا�شتق�شائية عربية«، وك�شف التحقيق اأن  5 % فقط من 130 �شحافيًا و�شحافية، ا�شتخدموا حق احل�شول 

على املعلومة. 
)3( املادة 4- هـ.

)4( عليوي، عمر. )2011(. قانون حق احل�شول على املعلومات يف الأردن. )ر�شالة دكتوراة غري من�شورة(، جامعة عني 
�شم�س. م�شر. �س 807.

 http://www.ombudsman.org.:5( ر�شالة و�شالحيات ديوان املظامل يف الأردن )باللغة العربية( املقال متاح على(
jo/Arabic/about%20beurea/Pages/Mission.aspx، )بالعربية( )مت الطالع عليه يف 6 ني�شان 2012(.
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تن�شر تلك التعليمات وكل الت�شريعات املت�شلة بال�شمان الجتماعي وفقًا حلق املواطن املن�شو�س 
عليه يف قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات. والتزمت املوؤ�ش�شة بهذا الأمر ون�شرت التعليمات 

خ 16 كانون الثاين 2011.)1(  التنفيذية يف اجلريدة الر�شمية يف عددها 5076 املُوؤرنَّ

 Independent body to املعلومات  على  احل�شول  حق  ل�شمان  م�شتقلة  هيئة  وجود   -7
insure the right of access to information. ل يوجد منوذج واحد ب�شاأن الإ�شراف والرقابة 
على تطبيق قوانني احل�شول على املعلومات؛ ففي الوليات املتحدة مثاًل ل توجد وكالة فيدرالية 
FOIA وتقوم املحاكم بالنظر يف قرارات  لالإ�شراف على تطبيق قانون احل�شول على املعلومات 
الرف�س  قرارات  وتخ�شع  كذلك  اإ�شرافية  هيئة  توجد  ل  الأرجنتني  ويف  املعلومات،  تقدمي  رف�س 
للطعن اأمام املحكمة الإدارية )2(. اأما املك�شيك فتعترب قرارات الهيئة التنظيمية IFAI ملزمة جلهة 

الإدارة)3(. 

ويلقي   ،Duty to assist requestors املعلومات  طالبي  م�شاعدة  احلكومات  واجب   -8
واإجراءات  �شلبية  اإجراءات  باتخاذ  احلكومة  على  التزامات  الدولية  واملعايري  الدويل  القانون 
اإيجابية لإعمال حق احل�شول على املعلومات. وقد تناولت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان ق�شية 
حق احل�شول على املعلومات يف البداية بحذر،)4( فلعدة �شنوات كانت املحكمة مرتددة يف العرتاف 
باللتزامات الإيجابية على الدولة بتزويد املواطنني باملعلومات ومتكينهم من الو�شول اإىل الوثائق 
التي حتتفظ بها، ففي ق�شية Leander v Sweden قالت اأنه يف ظروف هذه الق�شية ل جند اأن 
املادة 10 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان تلقي التزاما على احلكومة بتزويد املعلومات التي 

حتتفظ بها احلكومة يف حوزتها لطالبها)5(. 
مبدئيًا  متنع  املعلومات  تلقي  حرية  »اإن  املحكمة:  قالت   Guerra v. Italy ق�شية  ويف 

http://www.ombudsman.org.jo/arabic/news/ على:  )بالعربية(. متاح   ،2010 املظامل  ديوان  تقرير  موجز   )1(
Pages/SummaryReprttheOmbudsman%202010.aspx، )بالعربية( )مت الطالع عليه يف 6 ني�شان 2012(

(2) Comparative Media Law Journal, Number 5, January-June 2005. Published by Legal 
Research Institute and National Mexican University . P 147. 

(3) The Federal Institute for Access to Information in Mexico and a Culture of Transparency. 
Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania,  p 12.   

(4) Hins, W. and Voorhoof, D (2007) Access to State-Held Information as a Fundamental 
Right under the European Convention on Human Rights, European Constitutional Law 
Review / Volume 3 / Issue 01 / February 2007, pp 114 - 126. 

(5) Voorhoof, D (2007). Comparative Media Law, Collection of Materials. Wetbock.be. 
Belgium. P 193. 
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لكن  لهم،  بثها  يف  اآخرون  يرغب  التي  املعلومات  تلقي  من  اإن�شان  حق  يف  التدخل  من  احلكومة 
هذه  مثل  ظروف  يف  الدولة  على  اإيجابية  التزامات  ت�شع  باأنها  تف�شريها  ميكن  ل  احلرية  هذه 
منها«)1(.  مببادرة  املعلومات  ون�شر  جمع  احلكومة  تتوىل  باأن  املحكمة،  اأمام  املعرو�شة  الق�شية 
ويوجب القانون الأردين على امل�شوؤول ت�شهيل احل�شول على املعلومات، و�شمان ك�شفها دون اإبطاء 
املطلوبة م�شنفًا،  املعلومات  واإذا كان جزء من  القانون)2(.  املن�شو�س عليها يف هذا  وبالكيفية 
واجلزء الآخر غري م�شنف فتتم اإجابة الطلب بحدود امل�شموح به وفقًا لأحكام هذا القانون، واإذا 

كانت املعلومات م�شنفة، فيجب اأن يكون ت�شنيفها �شابقًا على تاريخ طلب احل�شول عليها)3(. 

هو  ومقبول  وا�شع  نطاق  على  عليه  املتعارف  فمن   :fair cost واملعقولة  العادلة  التكلفة   -9
اأن الر�شوم ل يجب اأن تكون مرتفعة لدرجة تثني الطالبني عن طلب املعلومات)4(، وعمليًا ي�شمح 
كل قانون ببع�س التكاليف للجهات العامة التي ميكن ا�شتيفاوؤها، والتي ت�شمل البحث عن الوثائق 
واإعدادها ومراجعة اإذا ما كانت مغطاة با�شتثناء ما وكذلك الكلفة احلقيقية لتقدمي خدمة احل�شول 
بع�شها  الر�شوم.  ل�شتيفاء  خمتلفة  اأ�شاليب  املختلفة  وللقوانني  الن�شخ.  تكلفة  مثل  املعلومات  على 
يح�شر هذه الر�شوم بتكاليف الن�شخ، ورمبا بالإ�شافة اإىل ر�شم تقدمي الطلب. بينما ب�شنف بع�شها 
الآخر الطلبات اإىل اأ�شناف خمتلفة، وت�شتوفى ر�شوم اأقل للم�شلحة العامة اأو الطلبات ال�شخ�شية. 
اأخرى لطالبي املعلومات با�شتخدام مدة حمددة من الوقت ك�شاعتني مثاًل  يف حني ت�شمح قوانني 
باملجان ثم تبداأ با�شتيفاء ر�شوم عن املدة التي تزيد عن ذلك. وبغ�س النظر عن الأ�شلوب، يف�شل 
اأن ت�شع �شلطة مركزية ما هيكلة وجدولة هذه الر�شوم بدًل من اأن ت�شعها كل جهة عامة وحدها 

وذلك ل�شمان ح�شن الأداء واحل�شول على املعلومات. 
ويتفق قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات الأردين مع املعايري الدولية اإىل حد كبري 
مع هذا املبداأ، حيث يتحمل مقدم الطلب الكلفة املرتتبة على ت�شوير املعلومات املطلوبة بالو�شائل 
يتعذر  ب�شورة  كانت حمفوظة  اإذا  املعلومات  على  الطلب  اطالع مقدم  ويجري  ن�شخها  اأو  التقنية 
معها ن�شخها اأو ت�شويرها. وقام جمل�س الوزراء بناء على تن�شيب من جمل�س املعلومات باإقرار قيمة 
البدل امل�شتوفى مقابل تقدمي املعلومات كما ين�س على ذلك القانون)5(. ومت يف القرار التاأكيد على 

(1) Voorhoof, D (2007). op.cit. p 19.  
)2( املادة 8 من القانون.

)3( املادة 12 من القانون.
)4( مندل، توبي )2003( مرجع �شابق، �س 52.

)5( املادة 18: يحدد مقدار اأي  بدل ت�شتوفيه الدائرة مقابل ت�شوير املعلومات املطلوبة اأو ن�شخها بقرار من جمل�س الوزراء 
بناء على تن�شيب املجل�س. قرار جمل�س الوزراء رقم 502 ال�شادر بتاريخ 2008/1/23.
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املعلومات  الن�س على تزويد طالب  املت�شمنة بها. ومت  للمعلومات  ولي�س  البدل يعطى لالأوعية  اأن 
باأول ع�شر �شفحات جمانًا، واإذا زاد العدد عن ذلك يدفع الثمن من اأول �شفحة، مع مراعاة قانون 
ت�شوير  ثمن  ويكون  م�شدرها)1(،  اإىل  والإ�شارة  املعلومات  ون�شخ  ت�شوير  عند  املوؤلف  حق  حماية 
احل�شول  تقا�شي  على  تن�س  اأخرى  قوانني  اأن  اإىل  الإ�شارة  املهم  ومن  فل�شًا.   25 ال�شفحة  ون�شخ 
على معلومات كقانون الإح�شاءات العامة )قانون موؤقت رقم 8 ل�شنة 2003( حيث ين�س القانون 
اأي  جهة مبا تطلبه من بيانات  اأنه يجوز لدائرة الإح�شاءات العامة تزويد  13 منه على  يف املادة 
اأولية متوافرة لديها ومقابل بدل يحدده املدير العام وذلك ملقا�شد الدرا�شة والتحليل العلمي على اأن 
تقدم تلك اجلهة تعهدًا تلتزم فيه بهذه املقا�شد �شريطة اأن ت�شمن الدائرة عدم �شمول تلك البيانات 
لأي بيانات اإفرادية حفاظًا على �شريتها. ويت�شح من الن�س ال�شابق تعار�شه فيما يتعلق بالتكلفة مع 
املادة 18 من قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات التي تن�س: يحدد مقدار اأي  بدل ت�شتوفيه 
تن�شيب  على  بناء  الوزراء  جمل�س  من  بقرار  ن�شخها  او  املطلوبة  املعلومات  ت�شوير  مقابل  الدائرة 
 2008/1/23 بتاريخ  ال�شادر   502 رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  وقرار  املعلومات(  )جمل�س  املجل�س 

الذي حدد فيه قيمة البدل امل�شتوفى مقابل تقدمي املعلومات كما ين�س على ذلك القانون)2(. 

 ،Leaking and whistle-blowers protection 10- حماية امل�شربني لأخطاء احلكومة
عقوبات  اأي  من  الأفراد  حماية  على  يعمل  اأن  املعلومات  على  احل�شول  حرية  قانون  على  يجب 
اإف�شاء معلومات حول الف�شاد)3(. ويف بع�س الدول توجد  اأو وظيفية ترتتب على  اإدارية  اأو  قانونية 
هذه احلماية يف قانون منف�شل ول يت�شمنها قانون حرية احل�شول على املعلومات. وت�شرتط بع�س 
الدول لهذه احلماية متطلب اأن يقوم الفرد املعني اأوًل باللجوء اإىل اأفراد معينني اأو جهات رقابية، 
بحيث يتم معاجلة امل�شاكل �شمن قنوات ر�شمية بال من معاجلتها من خالل و�شائل الإعالم. رغم 
اأنه من الناحية العملية عندما تكون هناك م�شكلة  اإل  اأمر م�شروع من الناحية النظرية،  اأن هذا 
ف�شاد اأو اأي اأعمال خاطئة اأخرى، غالبًا ما تكون القنوات الر�شمية غري فاعلة. وقد يرتدد الكثري 
من الأفراد با�شتخدام القنوات الر�شمية حيث ميكن من خاللها التعرف عليهم وبالتايل قد يتم 

املعلومات«، مبنا�شبة  قانون �شمان حق احل�شول على  »فوائد  لندوة  ورقة مقدمة  يون�س )2012(  العبادي، حممد   )1(
القد�س،   فندق  الإنــ�ــشــان،  حقوق  لدرا�شات  عّمان  مركز  نظمها  التي  املعرفة  يف  للحق  العاملي  باليوم  الحتفال 

.2012/9/30
)2( املادة 18: يحدد مقدار اأي  بدل ت�شتوفيه الدائرة مقابل ت�شوير املعلومات املطلوبة اأو ن�شخها بقرار من جمل�س الوزراء 

بناء على تن�شيب املجل�س. قرار جمل�س الوزراء رقم 502 ال�شادر بتاريخ 2008/1/23.
)3( مندل، توبي )2003( مرجع �شابق �س 53.
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التعر�س لهم بطريقة فظة. ونتيجة لذلك فاإن اأي �شروط لهذه احلماية يجب اأن ت�شمن اأن يتم اأخذ 
امل�شاكل املحتملة نتيجة اللجوء اإىل القنوات الر�شمية بالكامل يف العتبار.

ول يت�شمن القانون الأردين حماية امل�شربني لأخطاء احلكومة. ويدعو مندل )2004( باأن 
ين�س قانون احل�شول على املعلومات على حماية امل�شربني، ولي�س من خالل قانون اآخر. ويرد على 
ل من  ُيف�شِّ اأنه »عمليًا  ويقول  والف�شاد«  الأخطاء  »باأن هناك قنوات ر�شمية لإبالغها عن  القائلني 
يقومون بذلك - امل�شربون - اأن تبقى هوياتهم غري معروفة حتى ل يتعر�شون للمحا�شبة«. ويجد 
التطبيقية  البلقاء  الأردن من عزل موظف من جامعة  الدفاع حجة قوية فيما حدث يف  مثل هذه 
لت�شريبه وثائق عن ف�شاد مزعوم يف اجلامعة. وق�شت حمكمة العدل العليا باأن »اعرتاف موظف 
واأنه  جلامعة  تخ�س  التي  والأوراق  الوثائق  بع�س  بت�شوير  قام  اأنه  التحقيق  جلنة  اأمام  اجلامعة 
�شلمها اإىل اإحدى املجالت واإ�شراره على اأن هناك ف�شادًا ماليًا واإداريًا يف اجلامعة واأدى ن�شرها 
عن  بال�شتغناء  اجلامعة  رئي�س  قرار  من  يجعل  فيها  والعاملني  اجلامعة  �شمعة  اإىل  الإ�شاءة  اإىل 
خدمات امل�شتدعي متفًقا واأحكام القانون، لأن الوظيفة العامة م�شوؤولية واأمانة عامة واأن اخلروج 
عن اأخالقيات الوظيفة ي�شتوجب امل�شاءلة واأن من اأوىل واجبات املوظف القيام بواجباته الوظيفية 
بكل اأمانة واإخال�س واحلر�س على التقيد بالتعليمات والأنظمة، ومن هذه التعليمات عدم اإف�شاء 

اأ�شرار املرفق العام الذي يعمل به وبذلك يكون القرار الطعني قام على �شبب يربر اإ�شداره«)1(. 
ويف ق�شية اأخرى ق�شت حمكمة العدل العليا يف القرار التاأديبي ال�شادر بحق املوظف فق�شت 
باأن »لرئي�س جامعة موؤتة فر�س اأية عقوبة من العقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )43( من نظام 
موظفي اجلامعة بحق اأي  موظف من موظفي اجلامعة با�شتثناء ال�شتغناء عن اخلدمة والعزل... 
عليها  ح�شل  معلومات  بن�شر  لقيامه  للم�شتدعي  الثاين  الإنذار  اجلامعة  رئي�س  توجيه  فاإن  وعليه 
بحكم موقعه الوظيفي يف جهاز الرقابة بالرغم من �شرية املعلومات طبقًا لن�س املادة )37( من 

النظام املايل جلامعة موؤتة ل�شنة 1987 ل يخالف القانون«)2(. 

)1( ( عدل عليا: قرار رقم  1999/362، جملة نقابة املحامني، ل�شنة 1999،  �س 809، م�شار اليه يف العليوي، عمر. )2011(. 
حق احل�شول على املعلومات يف �شوء القانون الأردين رقم 47 ل�شنة 2007، ر�شالة دكتوراة )غري من�شورة(، جامعة عني 

�شم�س، �س 270.
)2(  انظر: الزبيدي، خالد )2010(، مرجع �شابق.
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املبحث الثاين
تاأثري القوانني املجاورة على تطبيق قانون �صمان حق احل�صول على املعلومات يف الأردن

ورد م�شطلح احلقوق املجاورة كثريًا يف عدد من القوانني وخا�شة قوانني حماية حق املوؤلف 
ومنها على �شبيل املثال: قانون حق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف �شوي�شرا)1(، وقانون حقوق املوؤلف 
2002/7 يف دولة الإمارات العربية املتحدة)2(.  كما اأن هناك ما ُيعرف  واحلقوق املجاورة رقم: 
بق�شاء اجلوار حيث ثبنَّت املجل�س الد�شتوري يف فرن�شا عام 2002 ال�شحة القانونية لإن�شاء ق�شاء 
من  اليهم مبمار�شة جزء حمدود  عهد  - غري حمرتفني  املواطنني  من   - ق�شاة  »وهم  اجلوار)3( 

الخت�شا�شات العائدة للماكم البدائية وحماكم املخالفات«. 
قانونيًا،  منه  اأكرث  فقهيًا  م�شطلحًا  لكونه  كثريًا  يرد  فلم  املجاورة  القوانني  م�شطلح  اأما 
قانون  تطبيق  على  توؤثر  التي  »القوانني  باأنها  الدرا�شة  هذه  لغاية  به  ويق�شد  الباحث  نحته  وقد 
�شمان حق احل�شول على املعلومات، والقوانني التي يحيل اإليها قانون �شمان حق احل�شول على 
اأي   امل�شنفة:  الوثائق  التعريفات:   2- املادة  عليه  تن�س  ما  املجاورة  القوانني  ومثال  املعلومات«. 

معلومات .. امل�شنفة على اأنها �شرية اأو وثائق حممية وفق اأحكام الت�شريعات النافذة. 
وما تن�س عليه املادة 13 من القانون: مع مراعاة اأحكام الت�شريعات النافذة، على امل�شوؤول 

اأن ميتنع عن الك�شف عن املعلومات املتعلقة مبا يلي: -
اأ-  الأ�شرار والوثائق املحمية مبوجب اأي  ت�شريع اآخر.

دولة  مع  باتفاق  عليها  احل�شول  يتم  والتي  وحممية  �شرية  اأنها  على  امل�شنفة  الوثائق  ب- 
اأخرى. اأي اأن قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات اأعطى اأولوية التطبيق اإىل القوانني الأخرى 

اإذا ت�شمنت معلومات م�شنفة ح�شب قانون اآخر. 

(1) Switzerland Federal Law on Copyright and Neighbouring Rights adopted on 9 October 
1992 (Status as of July 1, 2008). Available at: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.
jsp?id=5223.

 )2( انظر اأي�شًا: قانون حقوق امللكية الفكرية م�شر رقم 82 ل�شنة 2002 يف م�شر، وقانون رقم 22 ل�شنة   2006 ب�شاأن 
حماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف البحرين، والقانون اجلزائري رقم 05 - 03 ال�شادر يف 19 متوز 2003 

واملتعلق بحقوق امللكية وما يرتبط بها من حقوق اأخرى حق املوؤلف واحلقوق املجاورة.
)3( رو�شو، دومينيك. )2006(. جملة القانون العام وعلم ال�شيا�شة، العدد 1، جمد املوؤ�ش�شة اجلامعية للدرا�شات والن�شر 

والتوزيع واجلزائرية للكتاب. �س 264.
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املطلب الأول: قانون حماية اأ�صرار ووثائق الدولة
يعترب قانون حماية اأ�شرار ووثائق الدولة)1( رقم 50 �شنة 1971 الذي �شدر كقانون موؤقت من 

القوانني التي توؤثر �شلبًا على تطبيق قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات. 
وجتيز املواثيق الدولية تقييد حرية التعبري حماية لالأمن الوطني للدولة، وعلى ذلك يجوز 
الدول  املمار�شات يف  اأف�شل  املعلومات، ومبوجب  اإىل  الو�شول  على حق  مقبولة  ا�شتثناءات  فر�س 
التقييد،  فر�س  عند  الثالثي  بالفح�س  يعرف  ما  اإجراء  تفر�س  املعايري  هذه  لكن  الدميقراطية، 
وذلك باأن يكون التقييد حمددًا بن�س القانون و�شروريًا حماية مل�شلحة اأجدر بالرعاية للمجتمع، 
الأمر الذي يفتقده هذا القانون. وتقدم »مبادىء جوهان�شربغ« مثاًل توازنًا بني حق الدولة يف اإبقاء 

املعلومات �شرية وبني حق املجتمع يف املعرفة)2(. 
1971 كقانون موؤقت مت اإقراره يف  50 �شنة  اأ�شرار ووثائق الدولة رقم  و�شدر قانون حماية 
غياب الربملان عام 1971 ومبوجب الد�شتور الأردين كان يجب اأن يعر�س على اأول جل�شة يعقدها 

الربملان، وها قد مر 41 عامًا بدون اإقراره اأو رده اأو تعديله من الربملان. 
اأو  �شفوية  معلومات  اأية  وهي:  املحمية  والوثائق  الأ�شرار  ت�شنيف  يتم  القانون  وح�شب هذا 
اأو  ت�شجيل  اأ�شرطة  اأو  نا�شخ  اأو  م�شمع  ورق  على  اأو مطبوعة  اأو خمتزلة  اأو مطبوعة  مكتوبة  وثيقة 
ال�شور ال�شم�شية والأفالم اأو املخططات اأو الر�شوم اأو اخلرائط اأو ما ي�شابهها وامل�شنفة وفق اأحكام 

هذا القانون. 
ويتم ت�شنيف وثائق واأ�شرار الدولة مبوجب هذا القانون اإىل اأربعة ت�شنيفات؛ �شري للغاية، 
�شري، حمدود، وتعترب جميع الوثائق الر�شمية الأخرى التي ل ت�شملهما اأحكام هذا القانون )وثائق 
يجوز  ول  ال�شياع  اأو  العبث  ويحفظها من  العادية  الوثاٌئق  على  يحافظ  اأن  امل�شوؤول  وعلى  عادية( 

اإف�شاء م�شمونها لغري اأ�شحاب العالقة بها ما مل ي�شرح بن�شرها. 
وذات  جدا  الهامة  ال�شيا�شية  بالوثائق  للغاية  �شري  بدرجة  ت�شنف  القانون  هذا  ومبوجب 
مباحثات  من  بها  يتعلق  ما  وكل  املعاهدات  اأو  والتفاقات  الدولية  بالعالقات  املتعلقة  اخلطورة 

ودرا�شات. 
وت�شنف بدرجة )�شري( اأية اأ�شرار اأو وثيقة حممية مل تكن من درجة )�شري للغاية( اإذا 
ت�شمنت اأية معلومات هامة يوؤدي اإف�شاء م�شمونها لأ�شخا�س ل تقت�شي طبيعة عملهم الطالع عليها 

)1( ن�شر قانون حمكمة اأمن الدولة رقم 17 ل�شنة 1959 بعدد اجلريدة الر�شمية 1429 بتاريخ 1959/7/1، �س 529.
)2( انظر مبادىء جوهان�شربغ حول الأمن الوطني وحرية التعبري وحق املعرفة.

www.article19.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf.
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اإىل تهديد �شالمة الدولة اأو ت�شبب اأ�شرارًا مل�شاحلها اأو تكون ذات فائدة كبرية لأية دولة اأجنبية 
اأو املوؤ�ش�شات  اأو القت�شادية  اأخرى. واأية معلومات عن مواقع تكدي�س املواد الدفاعية  اأية جهة  اأو 

احليوية املتعلقة مب�شادر القوة متى كان لها م�شا�س ب�شالمة الدولة. 
اأو  اأو حماكمات  اأو جزائي،  اإداري  باأية وثائق تتعلق بتحقيق  ومما ي�شنف بدرجة حمدود: 

عطاءات اأو �شوؤون مالية اأو اقت�شادية عامة ما مل يكن اإف�شاء م�شمونها م�شموحا بها.
وتن�س املادة 10 من القانون: مع مراعاة اأحكام اأي  قانون اآخر تعترب جميع الوثائق الر�شمية 
الأخرى التي ل ت�شملها اأحكام هذا القانون )وثائق عادية( وعلى امل�شوؤول ان يحافظ على الوثائق 
العادية، ويحفظها من العبث اأو ال�شياع ول يجوز اإف�شاء م�شمونها لغري اأ�شحاب العالقة بها ما مل 

ي�شرح بن�شرها. 
 Mass classification ويتبني من الت�شنيفات ال�شابقة اأن هذا القانون يوجد نظامًا كاماًل لل�شرية
تكون فيه �شرية املعلومات هي الأ�شل ولي�شت ال�شتثناء. كما اأن نطاق الت�شنيف وا�شعًا جدًا ويتعدى 
ما هو متعارف عليه من ال�شتثناءات كما تن�س عليها املواثيق الدولية. كما ل يو�شح القانون من 
تلك  ت�شتحق  امل�شنفة  الوثائق  كانت  اإن  تفح�س  م�شتقلة  جهة  توجد  ول  الوثائق.  بت�شنيف  يقوم 

الت�شنيفات اأم ل. 
وكدللة على تقدمي احلماية مل�شائل بعيدة عن الأمن الوطني ت�شنف بدرجة حمدود ح�شب 
- و( »اأية معلومات اأو وثيقة حممية ت�شر ب�شمعة  قانون حماية اأ�شرار ووثائق الدولة مثاًل )املادة 8 
اأن  الدولة« ميكن  اأن كلمات مطاطية مثل »هيبة  الدولة«. كما  اأو مت�س هيبة  اأية �شخ�شية ر�شمية 
ت�شكل اأداة ت�شتعملها احلكومة �شد حرية التعبري ومناوئيها ال�شيا�شيني، وت�شكل �شيفًا م�شلطًا على 

ال�شحفيني)1(. 
من املعروف اأن حرية الراأي والتعبري وحرية ال�شحافة لي�شت مطلقة، ويجوز فر�س تقييدات 
الق�شاء  ا�شتقالل  على  واحلفاظ  القومي  كالأمن  بالرعاية  اأجدر  اأخرى  مل�شالح  حماية  عليها 
حلقوق  وثيقة  اأول  الإن�شان  حلقوق  الوروبية  التفاقية  وكانت  واخل�شو�شية.  العادلة  واملحاكمة 
الإن�شان ت�شع تقييدات على حرية التعبري)2( عك�س الإعالن العاملي الذي مل ي�شع تقييدات على هذه 
19 منه اإىل اأن مت و�شع مثل هذه التقييدات يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق  احلرية يف املادة 

اأن تنال من هيبة الدولة  اأو مبلغ فيها من �شاأنها  اأنباء كاذبة  اإذاعة  )1( متت حماكمة عدة �شحفيني و�شيا�شيني بتهمة 
132/1 من قانون العقوبات منها اإحالة النائب الأول لأمني عام حزب جبهة العمل الإ�شالمي  خالفًا لأحكام املادة 
جميل اأبو بكر ملحكمة اأمن الدولة مطلع عام 2006، وح�شب قرار الظن يف الق�شية فاإن »اأبو بكر« وهو م�شوؤول املوقع 
2004 يتهم فيها نائبان يف احلزب احلكومة  الإلكرتوين للحزب قد ن�شر معلومات على املوقع منت�شف كانون الأول 

باإجراء تعيينات تفتقر للمو�شوعية.
(2) Clayton, R. and Tomlinson, H. (2000). The Law of Human Rights. Oxford university 

press. P 1058.



- 76 -

املدنية وال�شيا�شية.  ويف كل الأحوال يتم دائمًا حماولة اإحداث موازنة بني احلقوق املتناف�شة وتغليب 
ية دافعًا غريزيًا عند احلكومات«، ومتيل احلكومات يف كل مكان ويف  اأحدها على الآخر. وتعد »ال�شرِّ
كل زمان اإىل املبالغة يف الأخطار عندما تتحرك �شد حرية التعبري، فمثاًل »مل يحدث �شرر لالأمن 
القومي نتيجة لن�شر اأوراق البنتاغون، التي حاولت احلكومة منعها يف ق�شية �شركة نيويورك تاميز 

�شد الوليات املتحدة«)1(. 
وهناك درا�شة مهمة اأجرتها منظمة املادة 19 التي تتخذ من لندن مقرًا لها للقانون الذي 
لأحكام  والغمو�س  والت�شاع  »العمومية  اأن   19 املادة  وت�شيف  »الأخطبوطي«.)2(  بـ  فيها  و�شفته 
القانون ي�شكل تهديدًا خطريًا للحق يف حرية احل�شول على املعلومات التي يكفلها القانون الدويل. 
يف حني اأن القانون هو ظاهريًا ي�شتهدف حماية �شديدة احل�شا�شية ال�شيا�شية والع�شكرية املادية، 
اإل اأن نظام الت�شنيف ب�شورة ا�شتثنائية وا�شعة ي�شمح لأية معلومات تقريبًا اأن ت�شتبعد من الراأي 
بو�شفها  ودورها  الإعالم  و�شائل  وقمع  امل�شاءلة  وانعدام  احلكومية  ال�شرية  ثقافة  وت�شهيل  العام، 
احلار�س مل�شالح اجلمهور. ومن دون حرية املعلومات، ميكن لل�شلطات الدولة ال�شيطرة على تدفق 
مثل هذا  الأخبار اجليدة. ويف  الإفراج عن  وبالنتقائية يف  ت�شر احلكومة  التي  واملواد  املعلومات 

املناخ، يتف�شى الف�شاد وانتهاكات حقوق الإن�شان ميكن اأن تبقى دون رادع.
ويف جل�شة جمل�س النواب بتاريخ 2006/1/25 وردًا على اأ�شئلة اأحد النواب زودت احلكومة 
املجل�س بتقرير ديوان املحا�شبة حول خمالفات وقعت مبوؤ�ش�شة التدريب املهني، لكن رد احلكومة 
ت�شمن عبارة »�شري وحمدود« على كافة اأوراق الرد مع حتذير لل�شحافة بعدم ن�شر الرد مع عبارة 
اإي�شاحية تقول: »اإن هذه الوثيقة ومرفقاتها م�شنفة بدرجة )حمدود( وهي خا�شعة لقانون حماية 
اأ�شرار ووثائق الدولة رقم 50 ل�شنة 1971، وان اإف�شاءها لغري الأ�شخا�س امل�شرح لهم الإطالع عليها 
اأو طباعتها اأو ن�شخها اأو ن�شرها من قبل اأي �شخ�س فاإنه يتعر�س للم�شوؤولية القانونية واجلزائية، 
وفقًا لأحكام القانون املذكور الذي يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة املوؤقتة مدة ل تقل عن ع�شر �شنوات. 
العليا يف  املحكمة  رف�شت   1974 ووترغيت«  »ف�شيحة  ففي  �شبيهة،  ق�شية  للمقارنة يف  نظرنا  ولو 

)1( �شامول، رودين، )1995(. حرية التعبري يف جمتمع مفتوح، )ترجمة عبدالروؤوف كمال(، اجلمعية امل�شرية لن�شر 
املعرفة والثقافة العاملية، القاهرة-م�شر، �س 176 و447.

(2) Article 19, Memorandum on Jordan’s Protection of State Secrets & Documents Provisional 
Law No. (50) for the Year 1971, London, 2005, p. 9.
Available at: (http://www.article19.org/pdfs/analysis/jordan-state-secrets.pdf).
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الوليات املتحدة)1( حجة الرئي�س الأمريكي نيك�شون برف�شه الك�شف عن اأ�شرطة طلبها �شحفيان 
من »الوا�شنطن بو�شت« طبقًا لقانون حرية الو�شول اإىل املعلومات. 

اإ�شافة اإىل ما �شبق ذكره حول هذا القانون فاإن حمكمة اأمن الدولة هي املخت�شة يف نظر 
يف  اخلا�شة«  »املحاكم  من  واحدة  الدولة  اأمن  حمكمة  وتعترب  اأحكامه.  خالف  املرتكبة  اجلرائم 
النظام القانوين الأردين. وح�شب قانونها رقم 17 لعام 1959 تخت�س حمكمة اأمن الدولة ب�شالحية 
ح�شرية بالنظر يف اجلرائم الواردة يف ن�شو�س معينة من قانون العقوبات )جرائم امن الدولة 
الداخلي واخلارجي املواد 110 - 153( واملواد 157 و168 )جرائم �شد ال�شالمة العامة(. واملادة 
195 )جرمية اإطالة الل�شان على امللك( – بالإ�شافة اإىل اجلرائم الواردة يف قوانني اأخرى مبا فيها 

1971 وفئة عامة من اجلرائم املرتبطة بالأمن  50 لعام  اأ�شرار ووثائق الدولة رقم  قانون حماية 
القت�شادي يقرر رئي�س الوزراء اإحالتها اإىل املحكمة.)2( 

وين�س القانون على حق رئي�س الوزراء يف ت�شكيل حمكمة خا�شة واحدة اأو اأكرث تدعى حمكمة 
اأمن الدولة توؤلف كل منها من ثالثة من الق�شاة املدنيني و/ اأو الق�شاة الع�شكريني يعينهم رئي�س 
بالن�شبة  امل�شرتكة  الأركان  هيئة  ورئي�س  للمدنيني  بالن�شبة  العدل  وزير  تن�شيب  على  بناًء  الوزراء 

للع�شكريني وين�شر القرار يف اجلريدة الر�شمية.)3(
وجتري حماكمة الأ�شخا�س املتهمني باأية جرمية من اجلرائم امل�شمولة باأحكام هذا القانون 

(1) United States v. Nixon, 418 U.S. 683 )1974(. Available online: http://caselaw.lp.findlaw.
com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=418&invol=683.

)2( قد يطرح ن�س املادة 3 من قانون حمكمة اأمن الدولة �شوؤاًل يتعلق بتناغم حمكمة اأمن الدولة كمحكمة خا�شة لإ�شدار 
اأحكام ق�شائية يف الدعاوى اجلزائية مع متطلب املادة 14 من العهد الدويل حول احلقوق املدنية وال�شيا�شية. تن�س 

املادة 14)1( من العهد على ما يلي:
- عند تقرير اأي تهمة جنائية �شده... يحق لكل �شخ�س بجل�شة ا�شتماع عادلة وعلنية من قبل حمكمة نزيهة وم�شتقلة 

وذات اخت�شا�س ير�شخها القانون.
- جلنة حقوق الإن�شان التابعة لالأمم املتحدة وامل�شوؤولة عن تف�شري وتطبيق العهد حتدثت موؤخرًا عن هذه امل�شاألة 

و�شرحت »بتعليق عام« مبا يلي:
- تالحظ اللجنة اأي�شًا اأن حماكمة املدنيني يف حماكم ع�شكرية اأو خا�شة ميكن اأن ي�شبب م�شاكل خطرية. لذلك 
ال�شبب من املهم اتخاذ جميع الإجراءات ال�شرورية ل�شمان اأن هذه املحاكم حتدث يف ظل ظروف تقدم ب�شكل 
قبل حماكم  املدنيني من  تكون حماكمات  اأن  يجب   .14 املادة  عليها يف  املن�شو�س  الكاملة  ال�شمانات  حقيقي 
ع�شكرية اأو خا�شة ا�شتثنائية اأي اأن تقت�شر على دعاوى حمددة تلجاأ اإليها الدولة لأ�شباب �شرورية وبحيث تكون 

املحاكم املدنية النظامية غري قادرة على تويل املحاكمات فيما يتعلق بفئة معينة من الأفراد وجرائم معينة. 
.CCRR/C/GC/3R جلنة حقوق الإن�شان. تعليق عام رقم 32 )23 اآب 2007(. وثيقة الأمم املتحدة -

)3( قانون حمكمة اأمن الدولة رقم 17 لعام 1959. املادة 7)1( )اأ(. 
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علًنا اإل اإذا قررت املحكمة اأن جتري املحاكمة ب�شورة �شرية لأ�شباب تتعلق بامل�شلحة العامة ويجوز 
للمتهم اأن ينيب عنه حماميًا للدفاع عنه)1(.

الدولة رقم  ووثائق  اأ�شرار  »قانون حماية  تعديل جذري على  اإجراء  بدون  اأنه  يتبني  وهكذا 
1971« لن يكون لقانون �شمان حق احل�شول على املعلومات الفاعلية الكافية، ذلك اأن  50 ل�شنة 

قانون حماية اأ�شرار ووثائق الدولة ي�شكل نظامًا كاماًل لل�شرية ويتنافى مع مبداأ »الك�شف الأق�شى 
Maximum disclosure« للمعلومات. وهناك تعميمات ت�شدر بني احلني والآخر من امل�شوؤولني 

الأول)2(.  امل�شوؤول  اأو  الوزير  عرب  اإل  لل�شحافة  معلومات  باأية  الإدلء  مبنع  العموميني  للموظفني 
ال�شحف  تزويد  املوظف)3(  على  التاأديبية،  امل�شوؤولية  طائلة  حتت  املدنية،  اخلدمة  نظام  ويحظر 

واملجالت ووكالت الأنباء باأية معلومات دون اأن يكون ذلك من �شالحياته)4(. 

املطلب الثاين: قانون الإح�صاءات العامة 

البيانات  �شرية  على   )2003 ل�شنة  رقم  موؤقت  )قانون  العامة  الإح�شاءات  قانون  ين�س 
الإفرادية حيث تن�س املادة11 من القانون:  

اأ- تعترب �شرية جميع املعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للدائرة واملتعلقة باأي م�شح اأو 
تعداد ول يجوز لها اأو لأي من العاملني لديها، حتت طائلة امل�شوؤولية القانونية، اطالع اأي  �شخ�س 
اأو جهة عامة اأو خا�شة عليها اأو الك�شف عنها، كليًا اأو جزئيًا، اأو ا�شتخدامها لأي غر�س غري اإعداد 

اجلداول الإح�شائية. 

)1( قانون حمكمة اأمن الدولة رقم 17 لعام 1959. املادة 8.
)2( انظر تعميم رئي�س الوزراء ال�شادر بتاريخ 2008/2/13 الذي يحذر فيه املوظفني من ت�شريب معلومات لل�شحافة 

وخا�شة ال�شحف الأ�شبوعية، يف املالحق.
)3( انظر: الزبيدي، خالد )2010(. مرجع �شابق.

)4( ين�س نظام اخلدمة املدنية لعام 2002 يف مادته 66: يحظر على املوظف حتت طائلة امل�شوؤولية التاأديبية الإقدام على 
اأي  من الأعمال التالية:

واملجالت  ال�شحف  تزويد  اأو  اأو �شورة عنها  ن�شخة منها  اأو  ر�شمية  اأو خمابرة  وثيقة  باأية  لنف�شه  الحتفاظ  هـ- 
ووكالت الأنباء بها اأو باأية معلومات عنها دون اأن يكون ذلك من �شالحياته.

د-.. ال�شرتاك يف اأية مظاهرة اأو اإ�شراب اأو اعت�شام.
هـ- توزيع اأية مطبوعة اأو ن�شرة �شيا�شية اأو كتابة عرائ�س اأو ر�شائل من �شاأنها النيل من �شمعة الدولة وهيبتها اأو 

التوقيع عليها.
و- العمل حمررًا يف مطبوعة دورية اأو موؤقتة اأو ال�شرتاك ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف اإدارتها اإل اإذا كانت 

ت�شدرها اإحدى الدوائر.
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ب- تتقيد الدائرة عند ن�شرها لالإح�شاءات الر�شمية بعدم اإظهار اأي بيانات اإفرادية حفاظًا 
على �شريتها.

يلتزم مبوجبه بعدم  تعهد  والتوقيع على  الق�شم  اأداء  الدائرة  يتعني على كل موظف يف  ج- 
اإف�شاء اأو ن�شر اأي  معلومات اأو بيانات اإفرادية.

يف  وحفظها  جمعها  يتم  التي  البيانات  بحماية  الكفيلة  الإجراءات  اتخاذ  الدائرة  على  د- 
اأماكن تتوافر فيها �شروط الأمان وال�شالمة. وتن�س املادة 12/ب على جواز ا�شتعمال هذه البيانات 

اإذا وافق ال�شخ�س اأو اجلهة التي تتعلق البيانات الإفرادية باأي منهما خطيًا على ذلك. 
وجتيز املادة 13 منه للدائرة تزويد اأي جهة مبا تطلبه من بيانات اأولية متوافرة لديها ومقابل 
بدل يحدده املدير العام وذلك ملقا�شد الدرا�شة والتحليل العلمي على اأن تقدم تلك اجلهة تعهدًا 
تلتزم فيه بهذه املقا�شد �شريطة اأن ت�شمن الدائرة عدم �شمول تلك البيانات لأي بيانات اإفرادية 
حفاظًا على �شريتها. ويت�شح من الن�س ال�شابق تعار�شه فيما يتعلق بالتكلفة مع املادة 18 من قانون 
مقابل  الدائرة  ت�شتوفيه  بدل  اأي   مقدار  يحدد  تن�س:  التي  املعلومات  على  احل�شول  حق  �شمان 
ت�شوير املعلومات املطلوبة اأو ن�شخها بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تن�شيب املجل�س )جمل�س 
املعلومات( وقرار قرار جمل�س الوزراء رقم 502 ال�شادر بتاريخ 2008/1/23 الذي حدد فيه قيمة 
البدل امل�شتوفى مقابل تقدمي املعلومات كما ين�س على ذلك القانون)1(. ومت يف القرار التاأكيد على 
املعلومات  الن�س على تزويد طالب  املت�شمنة بها. ومت  للمعلومات  ولي�س  البدل يعطى لالأوعية  اأن 
باأول ع�شر �شفحات جمانًا، واإذا زاد العدد عن ذلك يدفع الثمن من اأول �شفحة، مع مراعاة قانون 
ت�شوير  ثمن  ويكون  م�شدرها)2(،  اإىل  والإ�شارة  املعلومات  ون�شخ  ت�شوير  عند  املوؤلف  حق  حماية 

ون�شخ ال�شفحة 25 فل�شًا. 

)1( املادة 18: يحدد مقدار اأي  بدل ت�شتوفيه الدائرة مقابل ت�شوير املعلومات املطلوبة اأو ن�شخها بقرار من جمل�س الوزراء 
بناء على تن�شيب املجل�س. قرار جمل�س الوزراء رقم 502 ال�شادر بتاريخ 2008/1/23.

)2( العبادي، حممد يون�س )2012( ورقة  مقدمة لندوة »فوائد قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات«، مبنا�شبة 
القد�س،   فندق  الإن�شان،  حقوق  لدرا�شات  عّمان  مركز  نظمها  التي  املعرفة  يف  للحق  العاملي  باليوم  الحتفال 

.2012/9/30
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املطلب الثالث: دور املعلومات يف مكافحة الف�صاد
هناك عالقة عك�شية بني حق احل�شول على املعلومات ومكافحة الف�شاد. ففي كافة تقارير 
موؤ�شرات حرية ال�شحافة تكون الدول الأوىل الأكرث حرية، الأقل ف�شادًا)1(. وهناك اأمثلة يف دول 
متقدمة واأخرى نامية عن كيف اأن قوانني حق احل�شول على املعلومات �شاعدت يف ت�شليط ال�شوء 
على اأخطاء احلكومات واملوظفني العموميني ويف مكافحة الف�شاد)2(. فهدف قوانني الو�شول اإىل 
القت�شادي  العامل  ولحظ  للم�شاءلة«)3(.  وقابلية  انفتاحًا  اأكرث  احلكومات  »جعل  هو  املعلومات 
اأمارتيا �شني)Amartya Sen( )1984( )4( احلائز على جائزة نوبل اأنه: »مل يكن هناك اأبدًا 
املعلومات  فالطالع على  ن�شبيًا،  و�شحافة حرة  بحكومة دميقراطية  يتمتع  بلد  جماعة حقيقة يف 
ي�شمح للنا�س بتفح�س اأعمال احلكومة بدقة«. ويوؤكد Sen اأن احلوار املفتوح حول احلريات  املدنية 
وال�شيا�شية هو متطلب �شابق على حتقيق التنمية امل�شتدامة. ويقول الزبيدي )2101( »اإن ال�شفافية 
اأ�شبحت اإحدى املقومات الأ�شا�شية للحكم الر�شيد و�شرط �شروري للتنمية امل�شتدامة، لذلك فاإن 
الجتاهات احلديثة يف الإدارة تنظر اإىل ال�شرية يف اأعمال �شلطات الدولة وبخا�شة الإدارية، على 

اأنها ا�شتثناء حمدود وموقوت قابل لالنتقا�س يوما بعد يوم ل�شالح ال�شفافية«)5(. 
ومكافحة  ال�شحافة  حرية  بني  طردية  عالقة  وجود   )Novel)  2006 درا�شة  وتوؤكد 
حماربة  جمال  »يف  �شاندو:  دميرتي  بوخار�شت  جامعة  يف  الجتماع  عامل  ويقول  الفقر)6(.  
منظمة  خ�ش�شت  وقد  الق�شائي«)7(.  النظام  من  جناحًا  اأكرث  ال�شحافة  كانت  الف�شاد، 
اأثر  لبيان   2012 عام  ال�شنوي  تقريرها   Global Information Society Watch (GISW)

الإنرتنت على مكافحة الف�شاد، حيث اأعد كاتب هذا البحث بتوا�شع تقرير الأردن)8(. 

(1) http://en.ejo.ch/2647/ethics/fighting-corruption-with-press-freedom.
(2) http://www2.ohchr.org/english/issues/development/governance/docs/Coliver.pdf.
(3) Coliver, S. (2006). Using the Right to Information as an Anti-Corruption Tool. 

Published by Transparency International. Berlin, Germany. p 5.
(4) Sen, Amartya. 1984. "Food Battles: Conflict in the Access to Food". Food and Nutrition 

10 (1):81-89.
)5( انظر: الزبيدي، خالد )2010(. التزام املوظف العام بعدم اإف�شاء اأ�شرار الوظيفة العامة يف القانون الأردين )درا�شة 
مقارنة(، بحث مقدم اإىل املوؤمتر العلمي الذي تقيمه كلية القانون يف جامعة الريموك، حتت عنوان امل�شوؤولية املهنية 

للفرتة من 13-15  ني�شان 2010.
(6)http://portal.unesco.org/ci/fr/files/22020/11489058411Article_Unesco_Novel.pdf/

Article_Unesco_Novel.pdf.
)7( م�شار اإليه يف: معهد البنك الدويل )2005( احلق يف البالغ، مرجع �شابق. �س 336.

(8) http://www.giswatch.org/2012-internet-and-corruption
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وت�شري اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد)1( اإىل اأهمية تعزيز ال�شفافية و�شمان تي�ّشر 
وتن�س  املعلومات.  التما�س  حرية  وحماية  وتعزيز  واحرتام  املعلومات،  على  فعليًا  النا�س  ح�شول 

التفاقية يف املادة 10 بعنوان اإبالغ النا�س على ما يلي: 
تتخذ كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأ�شا�شية لقانونها الداخلي ومع مراعاة �شرورة مكافحة 
اأن ت�شمل هذه  العمومية،.... ويجوز  اإدارتها  ال�شفافية يف  الف�شاد، ما قد يلزم من تدابري لتعزيز 

التدابري ما يلي: 
على  القت�شاء،  عند  احل�شول،  من  النا�س  عامة  متّكن  لوائح  اأو  اإجراءات  اعتماد  )اأ( 
وعن  فيها،  القرارات  اتخاذ  وعمليات  وا�شتغالها  العمومية  اإدارتها  تنظيم  كيفية  عن  معلومات 
القرارات وال�شكوك القانونية التي تهم عامة النا�س، مع ايالء املراعاة الواجبة ل�شون حرمتهم 

وبياناتهم ال�شخ�شية؛ 
)ب( تب�شيط الإجراءات الإدارية، عند القت�شاء، من اأجل تي�شري و�شول النا�س اإىل ال�شلطات 

املخت�شة التي تتخذ القرارات؛ 
)ج( ن�شر معلومات ميكن اأن ت�شم تقارير دورية عن خماطر الف�شاد يف اإدارتها العمومية. 

وتن�س املادة 13 بعنوان م�شاركة املجتمع: 
الأ�شا�شية  للمبادئ  اإمكاناتها ووفقًا  1- تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�شبة، �شمن حدود 
الأهلي  املجتمع  مثل  العام،  القطاع  اإىل  ينتمون  ل  وجماعات  اأفراد  لت�شجيع  الداخلي،  لقانونها 
الف�شاد  منع  يف  الن�شطة  امل�شاركة  على  املحلي،  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  غري  واملنظمات 

وحماربته،... بتدابري مثل: 
)اأ( تعزيز ال�شفافية يف عمليات اتخاذ القرار وت�شجيع اإ�شهام النا�س فيها؛ 

 ب( �شمان تي�ّشر ح�شول النا�س فعليا على املعلومات؛ 
 )ج( القيام باأن�شطة اإعالمية ت�شهم يف عدم الت�شامح مع الف�شاد، وكذلك برامج توعية عامة 

ت�شمل املناهج املدر�شية واجلامعية؛ 
ون�شرها  وتلقيها  بالف�شاد  املتعلقة  املعلومات  التما�س  حرية  وحماية  وتعزيز  احرتام  )د(   

وتعميمها. 

http://www.jacc.gov.jo :1( ن�س التفاقية متوفر على موقع هيئة مكافحة الف�شاد الأردنية التايل(
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و�شادق الأردن على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد مبوجب القانون)1( رقم 28 
ل�شنة 2004. واأن�شئت عام 2006 هيئة مكافحة الف�شاد الأردنية)2( وبداأت الهيئة بن�شر تقاريرها 
ال�شنوية على موقعها الإلكرتوين يف عام 2011، ويف العام نف�شه ن�شر ديوان املحا�شبة تقريره 

ال�شنوي على موقعه الإلكرتوين للمرة الأوىل بعد اأن كان غري متاح للجمهور الو�شول اإليه. 

ويف كانون الثاين 2012، عر�س الأردن خطته للعمل الوطني.)3( وحتتوي خطة العمل على 
عدد من اللتزامات ب�شاأن ثالث ركائز من بينها »زيادة النزاهة العامة«. ومبوجب هذه اخلطة، 
التزم الأردن »بتح�شني �شبل احل�شول على املعلومات من خالل اعتماد تعديالت للقانون احلايل 
ل�شمان حق احل�شول على املعلومات بهدف حت�شينه و�شمان ات�شاقه مع اأف�شل املمار�شات الدولية«. 

معلومات  اأي   »نقل  الف�شاد  مكافحة  هيئة  قانون  املادة )20( من  )اأ( من  الفقرة  وحتظر 
عن اأعمال ال�شلطة اإىل الغري«، وقد جاءت كلمة الغري مطلقة يف هذا الن�س لت�شمل جميع اجلهات 
اإدارية كانت اأم غري اإدارية، ف�شاًل عن ذلك، فاإن امل�شرع الأردين يحظر على املوظف العام اإف�شاء 
اأ�شرار الوظيفة العامة حتى اأمام الق�شاء اإل يف اأحوال حمددة، وبناًء على ن�شو�س قانونية خا�شة 
نات ل�شنة 1952  اأو مبوافقة اجلهة الإدارية التي يعمل لديها فعلى �شبيل املثال، مل يجز قانون البيِّ
للموظفني وامل�شتخدمني واملكلفني بخدمة عامة، اأن ي�شهدوا ولو بعد تركهم العمل مبا يكون قد و�شل 
اإىل علمهم اأثناء قيامهم بالعمل من معلومات ل يجوز اإف�شاوؤها اإل بقرار من املحكمة كما مل يجز 
اأن ي�شهد اأحد ولو مل يكن موظفًا عامًا، على معلومات اأو م�شمون اأوراق تتعلق ب�شوؤون الدولة، اإل 
اإذا كانت قد ن�شرت بالطريق القانوين، اأو كانت ال�شلطة املخت�شة قد اأذنت يف اإذاعتها )املادتان 
اإف�شاء الأ�شرار يف اأداة اأدنى من القانون اأحيانًا  35 و36 من القانون()4(. قد يرد اللتزام بعدم 
وهي النظام، وقد تاأتي بع�س هذه الن�شو�س النظامية لكي توؤكد ما ورد يف القانون من ن�شو�س، 
ويزخر الت�شريع الأردين بهذه الن�شو�س، منها على �شبيل املثال نظام هيئة تنظيم الطريان املدين 
رقم )16( ل�شنة 2009، ونظام موظفي جمل�س الوزراء رقم )79( ل�شنة 2004 ونظام موظفي هيئة 

مكافحة الف�شاد رقم )92( ل�شنة 2007 وغريها)5(. 

)1( ن�شر القانون يف اجلريدة الر�شمية بعدد 4669 بتاريخ 2004/8/1 ، �س 3719.
 2006/11/30 تاريخ   4794 رقم  الر�شمية  اجلريدة  عدد  من   4534 �س  على  واملن�شور   2006 ل�شنة   )62( رقم   )2(
والتعديالت التي طراأت عليه مبوجب القانون املعدل لقانون هيئة مكافحة الف�شاد رقم )10( ل�شنة 2012 املن�شور على 

�س 1574 من عدد اجلريدة الر�شمية رقم )5151( تاريخ 2012/4/3.
)3( �شراكة احلكومة املنفتحة، خطة العمل الوطني لالأردن، كانون الثاين 2012، متاح على:

http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/country_
action_plans/Jordan%20Draft%20Action%20Plan.pdf، )2012 مت الطالع عليه يف 6 ني�شان(

)4( الزبيدي، خالد )2010(، مرجع �شابق.
)5( الزبيدي، خالد )2010(، املرجع ال�شابق.
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وكمثال جيد على العالقة بين الإعالم ومكافحة الف�شاد ما ين�س عليه القانون اليمني رقم 
الف�شاد يعتبر  اأن »ما ين�شر في و�شائل الإعالم حول  الف�شاد)1( في  200 ب�شاأن مكافحة  ل�شنة   39

بالغًا« للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الف�شاد في اليمن. 

املبحث الثالث: حق احل�صول على املعلومات البيئية 
 1992 حزيران  يف  الربازيل  يف  جانريو«  دي  »ريو  يف  عقد  الذي  الأر�س  قمة  موؤمتر  ل  �شكنَّ
بالبيئة كحق  املتعلقة  املعلومات  على  اإقرار احل�شول  رئي�شية يف  نقطة حتول  دولة   187 مب�شاركة 
اإ�شافية  ت�شريعات  تبني  الدول يف  بع�س  اأخذت  ريو  ملوؤمتر  وبعد  ت�شامح احلكومات.  ب�شبب  ولي�س 

خا�شة ل�شمان حق احل�شول على املعلومات البيئية اإعماًل للمبداأ 10 من اتفاقية ريو. 
وتن�س املادة 10 من اإعالن ريو: تعالج ق�شايا البيئة على اأف�شل وجه مب�شاركة جميع املواطنني 
ر لكل فرد فر�شة منا�شبة على ال�شعيد الوطني للو�شول اإىل  املعنيني على امل�شتوى املنا�شب. وتوفنَّ
باملواد  املتعلقة  املعلومات  ذلك  بالبيئة مبا يف  متعلقة  معلومات  من  العامة  ال�شلطات  ما يف حوزة 
والأن�شطة اخلطرة يف املجتمع. كما تتاح لكل فرد فر�شة امل�شاركة يف عمليات �شنع القرار. وتقوم 
وا�شع.  نطاق  على  املعلومات  اإتاحة  طريق  عن  وم�شاركته  اجلمهور  توعية  وت�شجيع  بتي�شري  الدول 
و�ُشبل  التعوي�س  والإدارية مبا يف ذلك  الق�شائية  الإجراءات  اإىل  بفعالية،  الو�شول،  وتكفل فر�س 

النت�شاف.
ومنذ اعتماد هذا املبداأ اكت�شبت عنا�شره )الو�شول اإىل املعلومات وامل�شاركة العامة والو�شول 
العاملي.  ال�شعيد  على  تنفيذها  وتزايد  م�شطردة  دافعة  قوة  البيئية(  الق�شايا  يف  العدالة  اإىل 
وبالتايل اأ�شبح اجلمهور طرفًا هامًا من اأ�شحاب امل�شلحة يف عملية �شنع القرارات البيئية و�شنع 
القوانني وال�شيا�شات وكذلك يف �شياق المتثال واإجراءات الإنفاذ، �شواء على ال�شعيد الوطني اأو 
ال�شعيد الدويل. وقام كثري من البلدان، مبا فيها بلدان يف اإفريقيا واآ�شيا واأمريكا الالتينية ومنطقة 
الكاريبي، ب�شن ت�شريعات ب�شاأن املو�شوع، رغم اأنها ل تغطي يف كثري من الأحيان جميع العنا�شر 

الثالثة للمبداأ 10 تغطية كافية)2(. 
مبادىء  ثالثة  على  ين�س  اأنه  والتنمية  البيئة  حول  ريو  اإعالن  من   10 املبداأ  من  ويت�شح 

رئي�شية وهي: 

http://www.snaccyemen.org/details.asp?id=122&catid=33 :1(  انظر ن�س القانون(

)2( برنامج الأمم املتحدة للبيئة )2002(. تقرير عن مناذج الت�شريعات الوطنية وال�شيا�شات واملبادئ التوجيهية يف 

املنطقة الإفريقية ويف اآ�شيا ومنطقة املحيط الهادئ واأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
www.unep.org/gc/gcss-x/download.asp?ID=1199
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1 - احلق يف احل�شول على املعلومات البيئية،

- اإ�شراك املواطنني يف اتخاذ القرار البيئي،  2

3 - الولوج اإىل الق�شاء لالإن�شاف، 

 Right   to واحلق يف امل�شاركة Right to know اأي اأن هناك ارتباطًا بني احلق يف املعرفة
 .participate

وكان تبني اإعالن ريو حول البيئة والتنمية عام 1992 قد و�شع �شغطًا كبريًا على املنظمات 
حول  �شيا�شات  لتنفيذ  �شرية،  ب�شورة  تعمل  الأوقات  معظم  يف  كانت  والتي  الدولية،  احلكومية 
امل�شاركة ال�شعبية واأن املعلومات التي حتتفظ بها هذه املنظمات هو حق لكل النا�س ولي�س امتيازًا 
للك�شف عن املعلومات)1(، الأمر الذي زاد  البنك الدويل خطوات حقيقية  واإثر ذلك اتخذ  لأحد. 
للتنمية  الأمريكي  البنك   - الأخرى  الإقليمية  التنمية  بنوك  وحذت  املتوفرة)2(.  الوثائق  عدد  من 
 - والتنمية  لالإعمار  الأوروبي  والبنك  الآ�شيوي  التنمية  وبنك  الإفريقي  التنمية  بنك  وجمموعة 
حذو البنك الدويل وكانت �شيا�شات املكا�شفة التي تبنتها هذه البنوك �شبيهًة جدًا ب�شيا�شة البنك 
مكا�شفة  �شيا�شة  اأي�شًا   (UNDP) الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  تبنى   1997 عام  ويف  الدويل. 
حول املعلومات العامة على اعتبار اأن املعلومات هي اأمر اأ�شا�شي للتنمية الب�شرية امل�شتدامة واأنها 
�شتكون  حمددة  بوثائق  قائمة  ال�شيا�شة  وو�شعت  الربنامج)3(  وم�شوؤولية  مل�شداقية  اأي�شا  اأ�شا�شية 
متوفرة لعامة النا�س وتقدم فر�شيات عامة ل�شالح املكا�شفة مع عدد من ال�شتثناءات. وفيما يتعلق 
بهذه العملية اأن�شاأت ال�شيا�شة جمل�س املراقبة اخلا�س بن�شر املعلومات والوثائق والذي من وظيفته 
مراجعة اأي رف�س للك�شف عن املعلومات. ويتكون املجل�س من خم�شة اأع�شاء - ثالثة من موظفي 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وموظفني من قطاع غري ربحي يعينهما مدير برنامج الأمم املتحدة 

.(UNDP) الإمنائي
وكان الرتباط بني حق احل�شول على املعلومات واحلفاظ على البيئة)4( حمل عدة درا�شات 
اأجرتها منظمة املادة 19 التي اأ�شدرت عدة كتب منها: »التغري املناخي من اأجل حرية التعبري وحرية 
املعلومات«، يف مرحلة ما بعد كارثة مفاعل ت�شرينوبل اوكرانيا هل هي جاهزة حلق احل�شول على 

(1) htpp://www1.worldbank.org/operations/disclosure/policy.html.
 )2( مندل، توبي )2003( مرجع �شابق �س 43.

)3( �شيا�شة الك�شف عن املعلومات العامة، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 1997، راجع الفقرة 3.
   portal.unesco.org/ci/en/files/19697/...info_ar.../freedom_info_ar.doc.
)4( اأ�شدرت منظمة املادة 19 كتابًا بعنوان »التغري املناخي من اأجل حرية التعبري وحرية املعلومات« لندن 2009 انظر: 
www.article19.org/resources.php/resource/1432/ar/
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املعلومات البيئية)1(، �شباب ال�شرية: حق احل�شول على املعلومات البيئية يف ماليزيا)2(، املنطقة 
املحرمة: حق احل�شول على املعلومات البيئية يف رو�شيا)3(، الكوارث الإن�شانية وحقوق املعلومات)4(.
وتوجب اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ لعام 1992 يف املادة 4/ح على الدول 
الأطراف: العمل والتعاون على التبادل الكامل واملفتوح والعاجل للمعلومات العلمية والتكنولوجية 
وبالنتائج  املناخ،  وتغري  املناخي  بالنظام  املتعلقة  ال�شلة  ذات  والقانونية  والقت�شادية  والفنية 

القت�شادية والجتماعية ل�شرتاتيجيات ال�شتجابة املختلفة؛
كما توجب املادة 6 من التفاقية نف�شها على الدول الأطراف »اإتاحة اإمكانية ح�شول اجلمهور 

على املعلومات املتعلقة بتغري املناخ واآثاره«.
املتحدة  الأمم  جلنة  اتفاقية  يف   10 املبداأ  وتف�شيل  تقنني  مت  الإقليمي  ال�شعيد  على 
البيئة وم�شاركة اجلمهور يف �شنع  املعلومات عن  ب�شاأن فر�س احل�شول على  لأوروبا  القت�شادية 

القرارات والو�شول اإىل العدالة يف الق�شايا البيئية )اتفاقية اآرهو�س(، لعام 1998
اللجنة  يف  الأع�شاء  الدول  قامت  جانريو،  دي  ريو  لإعالن  وكمتابعة   ،1998 عام  ويف 
(UNECE) والحتاد الأوروبي بالتوقيع على امليثاق  القت�شادية الأوروبية التابعة لالأمم املتحدة 
املتعلق باحل�شول على املعلومات وامل�شاركة العامة يف عملية �شنع القرار والو�شول اإىل العدل يف 

ال�شوؤون البيئية امللزم قانونيًا »اتفاقية اراهو�س«)5(.
وتن�س مقدمة التفاقية اأنه: »بعد درا�شة الأمر، وكي نتمكن من التاأكيد على )احلق بالعي�س 
يف بيئة نظيفة( ينبغي اأن يتمتع املواطنون بحق احل�شول على املعلومات... وبالعرتاف بذلك، يف 
جمال البيئة، فاإن احل�شول املطور على املعلومات وامل�شاركة العامة فـي عملية �شنع القرار يعزز 
البيئية، ومينح اجلمهور فر�شة  الق�شايا  العام حول  بالوعي  وي�شاهم  وتطبيقها،  القرارات  نوعية 

للتعبري عن خماوفه وميكن ال�شلطات العامة من الهتمام ب�شكل منا�شب مبثل هذه املخاوف«. 
اأحكامها  اإجراءات قانونية لتطبيق  وتلقي التفاقية التزامات على الدول الأطراف باتخاذ 
املتعلقة بالو�شول اإىل املعلومات البيئية. وتن�س املادة 4/1 من التفاقية على اأنه: ينبغي اأن ي�شمن 

(1) http://www.article19.org/pdfs/publications/ukraine-foi-report.pdf.
(2) http://www.article19.org/pdfs/publications/malaysia-a-haze-of-secrecy.pdf.
(3) http://www.article19.org/pdfs/publications/russia-the-forbidden-zone.pdf.
)4(http://www.article19.org/pdfs/publications/freedom-of-information-humanitarian- 

disasters.pdf.
)5( مت تبني التفاقية يف املوؤمتر الوزاري الرابع يف عملية »البيئة من اأجل اأوروبا«، 25 حزيران عام 1998، واأ�شبحت 

�شارية املفعول يف 30 ت�شرين الثاين عام 2001. ن�س التفاقية:
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.



- 86 -

مثل هذه  توفري  على  بيئية،  يتعلق مبعلومات  على طلب  ردًا  العامة،  ال�شلطات  تعمل  اأن  كل طرف 
املعلومات للجمهور...دون احلاجة اإىل الإف�شاح عن اأية م�شلحة. للمقارنة تن�س املادة 7 من قانون 
2007 »مع مراعاة اأحكام الت�شريعات  47 لعام  �شمان حق احل�شول على املعلومات الأردين رقم 
النافذة، لكل اأردين احلق يف احل�شول على املعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام هذا القانون اإذا 

كانت له م�شلحة م�شروعة اأو �شبب م�شروع«. 
كما تن�س املادة 1 من التفاقية اأن »احل�شول على املعلومات جزء من حق العي�س يف بيئة 
البيئية«  »باملعلومات  تتعلق  وا�شحة  تعريفات  تبني  الأطراف  الدول  التفاقية من  وتطلب  �شحية«. 
و»ال�شلطة العامة«،)1( بغية اإخ�شاع ال�شتثناءات اإىل اختبار ال�شالح العام،)2( واإقامة جهة م�شتقلة 

تتمتع ب�شلطة مراجعة اأي  رف�س يق�شي بعدم الك�شف عن املعلومات.)3(
وقد احتلت ق�شية الو�شول اإىل املعلومات وامل�شاركة العامة والو�شول اإىل العدالة يف الق�شايا 
البيئية جدول اأعمال برنامج الأمم املتحدة للبيئة UNEP يف عدد من املنا�شبات منها الدورة اخلام�شة 
الربنامج م�شروع  اإدارة  2009 )4(. وقد اعتمد جمل�س  �شباط  املعقودة يف  الإدارة  والع�شرون ملجل�س 
املبادئ التوجيهية ب�شاأن و�شع الت�شريعات الوطنية املتعلقة باحل�شول على املعلومات وامل�شاركة العامة 
والو�شول اإىل العدالة يف الق�شايا البيئية وذلك يف الدورة ال�شتثنائية احلادية ع�شرة ملجل�س الإدارة/

املنتدى البيئي الوزاري العاملي الذي عقد يف بايل باأندوني�شيا 24 - 26 �شباط 2010
ورهنًا  طلبها،  على  بناًء  البلدان،  ي�شاعد  اأن  للربنامج  التنفيذي  املدير  من  املجل�س  وطلب 
بتوفر املوارد ومن خالل برنامج العمل وامليزانية، وكذلك، ح�شب القت�شاء، بالتعاون مع املنظمات 
الدولية والإقليمية الأخرى ذات ال�شلة، يف و�شع اأو تعديل الت�شريعات وال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات 
الوطنية ب�شاأن احل�شول على املعلومات وامل�شاركة العامة والو�شول اإىل العدالة يف الق�شايا البيئية.
وتعد فرن�شا رائدة يف جمال الن�س يف د�شتورها على حماية البيئة)5(. ويعد ميثاق البيئة لعام 

 )1( املادة 2 )2(- )3( من التفاقية. ن�س التفاقية:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.

)2(  ال�شابق، املادة 4 )4(. 
)3(  ال�شابق، املادة 9.

)4( لالطالع على مزيد من التفا�شيل انظر الوثيقة: 
UNEP/GC.25/11/Add.1. http://www.unep.org/gc/gc25/working-docs.asp.

)5( انظر ن�س الد�شتور الفرن�شي باللغة العربية:
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2004 جزءًا من الد�شتور الفرن�شي. وتن�س املادة ال�شابعة منه: لكل �شخ�س احلق يف احل�شول على 

املعلومات املتعلقة بالبيئة يف حوزة ال�شلطات العامة وفق ال�شروط واحلدود التي يحددها القانون 
وكذا امل�شاركة يف و�شع القرارات العامة التي توؤثر على البيئة. وتن�س املادة الثامنة: ينبغي اأن ي�شهم 

التعليم والتثقيف البيئي يف ممار�شة احلقوق والواجبات املن�شو�س عليها يف هذا امليثاق.
واأقرت معظم الدول الروربية تعليمات للك�شف عن املعلومات البيئية طبقًا لتوجيهات الحتاد 
الأوروبي)1( ومنها اململكة املتحدة، التي اأقرت تعليمات املعلومات البيئية لعام 2004 التي بداأ نفاذها 

)2( ليتوافق مع بدء نفاذ قانون حق احل�شول على املعلومات.  يف 2005/1/1 
اأما يف الوليات املتحدة فال يوجد قانون خا�س باحل�شول على املعلومات البيئية، لأنه يتم 
العتماد على قانون احل�شول على املعلومات FOIA لعام 1966 للح�شول على املعلومات البيئية)3(.
كما ين�س قانون البيئة الفل�شطيني رقم 7 ل�شنة 1999 على حق املواطن يف احل�شول على 

املعلومات البيئية)4(.
يف  نفاذها  بداأ  التي  املفتوحة«  البيئة  املعلومات  اأجل  من  »اإجراءات  تبني  مت  ال�شني  ويف 
2008/5/1 وتتيح هذه التعليمات لل�شخ�س الطبيعي اأو املعنوي واملنظمات بتقدمي طلبات للح�شول 

19 درا�شة عن »احل�شول على املعلومات البيئية« يف  على املعلومات)5(. وقد اأجرت منظمة املادة 
الك�شف عن  انفاذ  امل�شوؤولني عن  اإىل تدريب  2010 دعت فيها  الأول  ن�شرها يف كانون  ال�شني مت 

املعلومات البيئية. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/
constitution_arabe.pdf.
(1) Directive 2003/4/Ec Concerning On Public Access To Environmental Information. 
(2) http://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/3391/contents/made.
(3) William A. Wilcox Jr., Access to Environmental Information in the United States and the 

United Kingdom. http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1522&context=ilr&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.
com%2Fscholar%3Fstart%3D10%26q%3Daccess%2Bto%2Benvironmental%2Binform
ation%2Blaw%26hl%3Dar%26as_sdt%3D0%26as_vis%3D1#search=%22access%20
environmental%20information%20law%22.

(4) http://www.achrs.org/images/stories/news/pdf/access_information.pdf.
(5) http://www.article19.org/data/files/pdfs/reports/access-to-environmental-information-in-

china-evaluation-of-local-compliance.pdf.
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املعلومات  على  للح�شول  الف�شلى  املمار�شات  مبجال  اأوغندا)1(  يف  ن�شطة  حركة  وهناك 
 UNEP للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  من  بدعم  ان�شاأت احلكومة  فقد  »ريو«،  موؤمتر  قبل  البيئية، 
مركزا للح�شول على املعلومات البيئية عام 1987، ونظرًا لرتفاع ن�شبة الأمية يف البالد والتي تبلغ 
حوايل 69 %  يتم ا�شتخدام الراديو يف بث املعلومات البيئية حيث يوجد 187 حمطة FM يف اأوغندا. 
للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  مقر  يوجد  حيث  نظرًا  ن�شطة  بيئية  حركة  توجد  كينيا  ويف 

UNEP، اإ�شافة اإىل اعتماد البالد ب�شكل متزايد على ال�شياحة البيئية. 

على  للح�شول  ت�شريعات  اأقرت  التي  اآ�شيا  الدول يف  اأوائل  كوريا من  وتعد جمهورية 
البيئية. وتن�شر احلكومة ب�شكل منتظم موؤ�شرات بيئية عن املياه ونوعية الهواء.  املعلومات 
كما تقوم احلكومة باإ�شدار »كتاب اأبي�س« حول البيئة يف ون�شرة �شهرية ر�شمية عن املعلومات 
البيئية. كما اأن لكندا جتربة رائدة يف اإ�شراك املواطنني لدى اتخاذ القرارات فيما يتعلق 
بامل�شائل التي ميكن اأن توؤثر على البيئة)2(. ويوجد يف مقاطعة اونتاريو لئحة للحقوق البيئية 

  .The Ontario Environmental Bill of Rights (EBR(

درا�صة حالة – حق الح�صول على المعلومات البيئية في الأردن 
تعالج  ن�س   200 حوايل  الأردن  يف  ويوجد  الأردن.  يف  بيئية  �شحوة  حدثت  الت�شعينات  يف 
ق�شايا البيئة، وهي م�شتتة يف عدة قوانني، واأغلبها قدمية، فمثاًل ما زالت عقوبة �شيد الغزال 10 

دنانري، فكيف مبثل هذا الن�س نحمي الغزلن؟!
ويخلو قانون حماية البيئة رقم )52( ل�شنه 2006 من الن�س على من احلق يف احل�شول على 
املعلومات البيئية، وهو ما كان يوؤخذ على اأول قانون حماية البيئة قانون موؤقت رقم )1( ل�شنة 2003 

ومبوجب القانون حتتكر وزارة البيئة، حماية البيئة يف الأردن كما تن�س على ذلك املادة 3:
اأ - تعترب الوزارة اجلهة املخت�شة بحماية البيئة يف اململكة ويرتتب على اجلهات الر�شمية   
والأنظمة  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب  ت�شدر  التي  والقرارات  التعليمات  تنفيذ  والأهلية 

(1) http://www.unep.org/pdf/UgandaCaseStudy.pdf.
(2)http://www.unep.org/dec/onlinemanual/Enforcement/InstitutionalFrameworks/

PublicAccesstoInformation/Resource/tabid/973/Default.aspx.



- 89 -

اأي  ويف  فيه  عليها  املن�شو�س  القانونية  امل�شوؤولية  طائلة  حتت  وذلك  مبقت�شاه  ال�شادرة 
ت�شريع اآخر.

ب - تعترب الوزارة املرجع املخت�س على امل�شتوى الوطني والإقليمي والدويل فيما يتعلق بجميع 
ذات  اجلهات  مع  والتن�شيق  بالتعاون  وذلك  املانحة  وباجلهات  البيئية  وال�شوؤون  الق�شايا 

الخت�شا�س.

كما تن�س املادة 4 اأنه حتقيقًا لأهداف حماية البيئة وحت�شني عنا�شرها املختلفة ب�شكل 
م�شتدام تتوىل الوزارة:

اإ�شدار املطبوعات املتعلقة بالبيئة وتعترب الوزارة اجلهة املخت�شة باإ�شدار تقارير عن  ك - 
حالة البيئة يف اململكة.

ح - تن�شيق اجلهود الوطنية الهادفة حلماية البيئة مبا يف ذلك و�شع ا�شرتاتيجية وطنية للوعي 
الإجراءات  واتخاذ  البيئية  املعلومات  وتوفري  وا�شتخدام  ونقل  البيئي  والت�شال  والتعليم 

الالزمة لهذه الغاية.

رقم  البيئي)1(  الأثر  تقييم  نظام  �شدر  البيئة  قانون  من  و11  23/اأ/9  املادة  ومبقت�شى 
27 ل�شنة 2005 حيث تن�س املادة منه 18: على الوزارة اأن ت�شع يف متناول اجلهات ذات 

عالقة  ذات  وبيانات  معلومات  من  امل�شروع  �شاحب  يقدمه  ما  طلبها  على  وبناء  العالقة 
اأو  املعلومات  بع�س  اعتبار  ولها  البيئي  الأثر  تقييم  درا�شة  مراحل  خالل  وذلك  بالبيئة 
اأو م�شلحة مقدمها.  العامة  البيانات املقدمة �شرية يف حالت معينة تقت�شيها امل�شلحة 
ومن الطبيعي اأن يطلب مقدم درا�شة تقييم الأثر البيئي - �شاحب امل�شنع اأو ال�شركة - 
اعتبار بع�س املعلومات اأو البيانات املقدمة �شرية. ومثل هذه ال�شالحية التقديرية لالإدارة 

قد جتعلها يف و�شع ي�شيء ا�شتخدام هذا احلق. 

وقد خ�ش�شت منظمة Global Information Society Watch تقريرها ال�شنوي عام 
2010 لبحث اأثر تكنولوجيا املعلومات على التنمية امل�شتدامة، حيث اأعد كاتب هذا البحث 

(1) http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/search_no.jsp?no=37&year=2005.
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بتوا�شع تقرير الأردن)1(. ون�شر قلة من ال�شحفيني عن احلق يف احل�شول على املعلومات 
البيئية التي لدى الدوائر احلكومية.)2( ويهدف املركز الإعالمي لوزارة البيئة يف الأردن 
والباحثني  املعنية  اجلماعات  اإىل  املعلومات  ونقل  توفري  منها  الأهداف  من  جملة  اإىل 

املهتمني.)3(
وقد تقدمت عدة دول منها الربازيل وت�شيلي وجمايكا اإىل موؤمتر »ريو20+« الذي عقد يف 
الربازيل ب�شهر حزيران 2012 مببادرة لبحث اإمكانية عقد اتفاقية دولية للح�شول على 

املعلومات)4( وخا�شة املعلومات البيئية. 

(1) http://www.giswatch.org/sites/default/files/Jordan.pdf.
)2( احل�شول على املعلومات البيئية، باتر وردم، 14 �شباط 2011، متاح على:

     http://ar.ammannet.net/madmoun/?p=567.
)3( مركز معلومات وزارة البيئة )بالعربية( متاح على:

http://www.moenv.gov.jo/arabicmoe/Users/PagesWithoutTemplateaspx?pageId=186&type=1.
(4)http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=510&nr=227&menu=20>.
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الف�صل اخلام�س
النتائج والتو�صيات

يعمل على حتقيق  الأردين مل  املعلومات  قانون �شمان حق احل�شول على  اأن  الدرا�شة  يتبنينَّ من 
الأ�شباب املوجبة التي كانت خلف اإقراره. وجاء يف الأ�شباب املوجبة مل�شروع القانون: »اإن حرية الو�شول 
اأغلب  اأن  البيان  عن  وغني  والعامة.  ال�شحفية  احلريات  يف  الأ�شا�شي  احلجر  اأ�شبحت  املعلومات  اإىل 
اتخاذ  يف  وامل�شاركة  ال�شفافية  مبداأ  ولرتجمة  وموؤ�ش�شاتها،  التنفيذية  ال�شلطة  لدى  متوفرة  املعلومات 
القرار ل بد من اتخاذ اخلطوات الت�شريعية والتنفيذية التي من �شاأنها الت�شهيل على ال�شحفي واملواطن 
اإقراره، على  للح�شول على املعلومات«. فلم يعمل القانون، حتى بعد مرور اأكرث من خم�س �شنوات على 
الت�شهيل على ال�شحفي واملواطن للح�شول على املعلومات. فلم يكن القانون فعاًل يف تدفق املعلومات من 
جهة الإدارة اإىل ال�شحفيني، ب�شفتهم الأكرث ا�شتعماًل للقانون، واملواطنني امل�شتفيدين النهائيني منه. 

ويعود ذلك لعدة اأ�شباب ميكن اإجمالها فيما يلي: 
-اأن قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات الأردين ل يتوافق يف معظم مواده مع املعايري الدولية   1

حلق احل�شول على املعلومات واملمار�شات الف�شلى يف هذا املجال. 
قانون  تطبيق  اأمام  الأكرب  العائق  يعد   1971 ل�شنة   50 رقم  الدولة  ووثائق  اأ�شرار  حماية  قانون  -اأن   2
�شمان حق احل�شول على املعلومات، ومن دون تعديل القانون الأول �شيبقى الثاين جمرد حرب على 
ورق. ذلك اأن قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات يف الأردن يجعل اأولوية التطبيق للت�شريعات 
النافذة ولي�س له، �شواء �شدرت هذه الت�شريعات يف وقت �شابق اأو لحق على اإقرار قانون �شمان حق 

احل�شول على املعلومات يف الأردن.
ف بوجوده وكيفية ال�شتفادة منه للح�شول على املعلومات.  3 -مل يرتافق اإقرار القانون مع حملة توعية تعرِّ
تنفيذ  عن  امل�شوؤولني  موظفيها  بتدريب  يف  باأحكامه  امل�شمولة  والدوائر  الوزارات  معظم  تلتزم  مل   -  4

القانون على كيفية تطبيقه.
ا�شتخدامه  كيفية  على  للقانون  ا�شتعماًل  الأكرث  للفئات  لتدريب  الكافية  املوارد  تخ�شي�س  يتم  مل   -  5

وتقدمي طلبات املعلومات وكيفية التظلم يف حال الرف�س. 
6 - مل يتخذ جمل�س املعلومات اخلطوات العملية ل�شمان ت�شهيل ح�شول املواطنني على املعلومات. 

7 - عدم وجود عقوبات على امل�شوؤول الذي يرف�س تزويد املعلومات اإىل طالبيها. وقد ُيقال اأن ملن مت رف�س 
طلبه التظلم اأمام جمل�س املعلومات اأو الطعن بقرار الرف�س اأمام حمكمة العدل العليا. واجلواب على 
مثل هذا الت�شاوؤل هو اأن قرارات جمل�س املعلومات غري ملزمة، اأمام الطعن اأمام حمكمة العدل العليا 
فف�شاًل عن تكلفته العالية و�شرورة توكيل حمام ودفع الر�شوم فاإن بع�س املعلومات التي يتم طلبها 
قد تكون لها �شفة ال�شتعجال اأو ل تعادل الكلفة املادية التي تتطلبها. وقد ف�شل الطعن الوحيد املقدم 

لدى املحكمة برف�س جهة الإدارة تزويد �شحفية باملعلومات. 
8 - ومع اأن القانون ين�س على قيام جمل�س املعلومات باإ�شدار تقارير دورية )املادة 4 - هـ( اإل اأنه املجل�س 
مل يعلن هذه التقارير على املالأ واكتفى باإر�شالها ملجل�س الوزراء، مع اأن املق�شود بالتقرير ال�شنوي 
اإعالنه عالنية لبيان مدى ا�شتجابة املوؤ�ش�شات احلكومية بتقييم املعلومات وحجم الرف�س والأ�شباب 

وبيان جهود جمل�س املعلومات يف الرتويج للقانون. 
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املبحث الأول: تو�صيات عامة

يف �شوء النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة يتقدم الباحث بعدد من التو�شيات التي من �شاأنها 
معاجلة املاآخذ على قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات وجعله اأكرث توافقًا مع املعايري الدولية. 

و�شيتقدم الباحث بتعديالت مقرتحة على كل من القوانني التالية: 
اأ- قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات،

ب- قانون حماية اأ�شرار ووثائق الدولة رقم 50 ل�شنة 1971،
ج- القوانني املجاورة )قانون حمكمة اأمن الدولة وقانون الإح�شاءات العامة(. 

ناحية  من  املعلومات  على  احل�شول  حق  �شمان  قانون  بتفعيل  تتعلق  بتو�شيات  �شيتقدم  كما 
تدريب القائمني على اإنفاذه. وفيما يلي تف�شيل ذلك:

نظرًا للتطورات احلا�شلة مبجال تكنولوجيا املعلومات ICTs وتخلي احلكومات تدريجيًا عن 
اأر�شفة املعلومات بالطريقة القدمية الورقية، والتحول نحو تخزين املعلومات اإلكرتونيًا، فمن املنا�شب 
والأوفر اقت�شاديًا اأن يتم التو�شع يف طلب املعلومات لي�شبح اإلكرتونيًا On-line ولي�س كتابيًا فقط. اإن 
تو�شيع حق احل�شول على املعلومات لي�شمل تقدمي طلب املعلومات وتلقيها On-line من »�شاأنه متكني 
يرتبطان  املبداأين  وكال  اآرائهم،  عن  والتعبري  املعلومات  اإىل  الو�شول  من  املواطنني  من  اأكرب  عدد 

بالدميقراطية«)1(.  
الدوائر  لدى  ا�شتخدامه خا�شة  وت�شجيع  بالقانون  للتعريف  ملزيد من اجلهود  وهناك حاجة 
احلكومية امل�شوؤولة عن اإنفاذه. كما اأن موؤ�ش�شات املجتمع املدين مدعوة للم�شاركة ل�شرحه والرتويج 
احل�شول  اأجندة  اأن  الباحث  ويرى  وال�شحفيني.  للمواطنني  املعلومات  تدفق  وت�شهيل  ل�شتخدامه 
على املعلومات يف الأردن يف الأجل الق�شري يجب اأن ترتكز على جمالت ل تثري هواج�س احلكومة 
مثل مكافحة الف�شاد وق�شايا الأمن القومي اأو ق�شايا ذات انعكا�شات �شيا�شية. ويجب اإعطاء اأولوية 
املجتمع  ومنظمات  الأعمال  وموؤ�ش�شات  املواطنني  مل�شاعدة  املعلومات  على  ل�شتخدام حق احل�شول 
املدين يف احل�شول على املعلومات عن التنمية اأو النمو القت�شادي اأو البيئة. وينبغي اأي�شًا للجماعات 
الن�شائية تو�شيع براجمها من خالل احل�شول على املعلومات املت�شلة بال�شحة الإجنابية. وال�شباب 
الوظائف  عن  املعلومات  على  واحل�شول  املعرفة  يف  حقها  ملمار�شة  امل�شاعدة  اإىل  حتتاج  فئة  اأي�شًا 

وفر�س العمل. 

(1)  Ivry, S. (1995). Town Hall On-Line, Media Studies Journal, Columbia University, 
Summer 1995, Vol. 9, Number 3, P 171
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كما يو�شى بتعديل قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات رقم 47 ل�شنة 2007 بحيث يتم 
ال�شرت�شاد مببداأ احلد الأق�شى من املكا�شفة ويعني ذلك اأن جميع املعلومات املتاحة لدى الهيئات 
العامة تكون معر�شة للك�شف، دون اأن يتطلب الو�شول اإىل املعلومات بذل جهود م�شنية، و�شمان 

Access to online information ت�شهيل الو�شول اإىل املعلومات عرب الإنرتنت
ويو�شى باإ�شافة فقرة جديدة للمادة 15 من الد�شتور كما يلي: 

اإن�شان احلق يف ا�شتقاء وتلقي وبث املعلومات والآراء يف جمتمع دميقراطي.  • لكل 
يو�شى باإ�شافة فقرة جديدة للمادة 33 من الد�شتور على النحو التايل)1(:  • كما 

اإبرامها والت�شديق عليها ون�شرها وفقًا لالأو�شاع املقررة  للمعاهدات والتفاقات بعد  - تكون 
الأولوية يف التطبيق يف حال تعار�شها مع القانون الداخلي)2(. 

البيئة  وزارة  الدرا�شة  تو�شي  البيئية  املعلومات  على  احل�شول  حق  اإعمال  جمال  ويف 
واملنظمات غري احلكومية ذات العالقة باملطالبة بتعديل قانون حماية البيئة ل�شمان حق احل�شول 
على املعلومات البيئية، احرتامًا للتزامات الأردن الدولية، ولأن اإقرار هذا احلق ي�شاعد يف حماية 

البيئة يف النهاية. 
كما يو�شى بتدريب القائمني على تنفيذ القانون ليت�شنى لهم معرفة اأحكامه بدقة وتي�شري 
اإليها  اإعطاء املعلومات اإىل طالبيها، واأر�شفة وت�شنيف الوثائق احلكومية ليت�شنى �شهولة الرجوع 

عند تطبيق القانون. 

)1( هناك بع�س الد�شاتري تن�س على ت�شاوي ن�شو�س املعاهدة الدولية مع القوانني الوطنية مثل د�شاتري كل من: م�شر 
)املادة 151 من الد�شتور(، الكويت، الربازيل، اأملانيا، ايطاليا والوليات املتحدة، واإذا حدث اأي  تعار�س بينهما تتوىل 

املحاكم تقرير اأيهما ُيعمل به.
)2( عندما مت اإجراء تعديل على الد�شتور الأردين عام 2010 كان يوؤمل اأن يتم فيه الن�س �شراحة على مكانة القانون 
»اأن  اإدخال ن�شو�س تعطي حماية د�شتورية حلقوق الإن�شان ويرى د. حممد علوان:  التعديالت  تت�شمن  واأن  الدويل 
اإغفال الن�س الد�شتوري جعل مبداأ علوية اأو �شمو القانون الدويل على القانون الداخلي ل ي�شاير الد�شاتري احلديثة مبا 

فيها د�شاتري الدول العربية التي تت�شمن ن�شو�شًا �شريحة يف هذا ال�شاأن«. »العرب اليوم«، 2011/8/22.
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املبحث الثاين: مقرتحات لتعديل قانون �صمان حق احل�صول على املعلومات
والقوانني املجاورة لتتوافق مع املعايري الدولية

يف �شوء ما �شبق وبعد بيان املاآخذ التي اأعاقت تطبيق القانون اإ�شافة اإىل خمالفة ن�شو�س 
القانون نف�شه للمعايري الدولية حلق احل�شول على املعلومات ونظرًا ملا وما تبنينَّ من عالقة بني 
لتعديل  مبقرتح  الباحث  يتقدم  الأخرى  والقوانني  املعلومات  على  احل�شول  حق  �شمان  قانون 

القوانني التالية: 
اأوًل: م�صروع قانون معدل لقانون �صمان حق احل�صول على  املعلومات رقم 47 ل�صنة 2007 

رقم )  ( ل�صنة 2012
تعديل بديلالن�س املقرتحاملادة كما وردت يف القانون الأ�صلي

المادة -1: ي�صمى هذا القانون )قانون �صمان حق الح�صول 
ن�صره  تــاريــخ  مــن  بــه  ويعمل   )2007 ل�صنة  المعلومات  على 

بالجريدة الر�صمية.
التالية حيثما وردت في  والعبارات  للكلمات  يكون  المادة -2: 
هذا القانون المعاني المخ�ش�شة لها اأدناه ما لم تدل القرينة 

على  غير ذلك: -
اأو  �شجالت  اأو  مكتوبة  اأو  �شفوية  بيانات  اأي  الــمــعــلــومــات: 
مخزنة  اأو  م�شجلة  اأو  م�شورة  اأو  مكتوبة  وثائق  اأو  اإح�شاءات 

اإلكترونيًا اأو باأي طريقة وتقع تحت اإدارة الم�شوؤول اأو وليته.
مكتوبة  وثائق  اأو  �شفوية  معلومات  اأي  الم�صنفة:  الــوثــائــق 
اأو  طريقة  باأي  اأو  اإلكترونيًا  مخزنة  اأو  مختزلة  اأو  مطبوعة  اأو 
مطبوعة على ورق م�شمع اأو نا�شخ اأو اأ�شرطة ت�شجيل اأو ال�شور 
اأو  الخرائط  اأو  الر�شوم  اأو  المخططات  اأو  والأفالم  ال�شم�شية 
وفق  محمية  وثائق  اأو  �شرية  اأنها  على  والم�شنفة  ي�شابهها  ما 

اأحكام الت�شريعات النافذة.
اإدارة  تحت  تقع  م�شنفة  غير  معلومات  اأي  العادية:  الوثائق 

الم�شوؤول اأو وليته.
الدائرة: الوزارة اأو الدائرة اأو ال�شلطة اأو الهيئة اأو اأي موؤ�ش�شة 
اإدارة  تتولى  التي  ال�شركة  اأو  عامة  ر�شمية  موؤ�ش�شة  اأو  عامة 

مرفق عام.
الم�صوؤول: رئي�س الوزراء اأو الوزير اأو الرئي�س اأو المدير العام 

للدائرة.
هذا  اأحكام  بمقت�شى  الموؤلف  المعلومات  مجل�س  المجل�س: 

القانون.
الرئي�س: رئي�س المجل�س: )وزير الثقافة(

الوطنية  المكتبة  دائـــرة  عــام  مــديــر  الــمــعــلــومــات:  مــفــو�ــس 
بالإ�شافة لوظيفته.

الدائـــرة: ال�شلطــــات الت�شريعيــــة والتنفيذيــــة 
والق�شائيــــة اأو اأي موؤ�ش�شــــة عامــــة اأو الإدارات 
العامة اأو ال�شركة التي تتولى اإدارة مرفق عام اأو 
تتلقى تموياًل حكوميًا كليًا اأو جزئيًا اأو اأجنبيًا. 

الم�صوؤول: رئي�س الوزراء اأو الوزير اأو الرئي�س 
اأو المدير العام للدائرة اأو ممثل المرفق العام.

الرئي�ـــس: رئي�ــــس المجل�س/رئي�ــــس ديــــوان 
المظالم اإ�شافة لوظيفته.

اأحـــكام  بموجـــب  ين�شـــاأ  م�صافـــة:  مـــادة 
يتمتـــع  للمعلومـــات  القانـــون مفو�ـــس  هـــذا 
بال�شخ�شيـــة العتباريـــة وال�شتقالل الالزم 
لممار�شـــة اأعماله ويخ�ش�س للمكتب موازنة 

م�شتقلة �شمن الموازنة العامة للدولة.
مادة م�صافة: 

الفعلية  الكلفة  هــي  الــمــعــلــومــات:  تكلفة 
المعلومات  ن�شخ  اأو  ت�شوير  على  المترتبة 
يتم  اأن  على  اإلكترونيًا  اأو  ورقيًا  المطلوبة 
الموظفون  ي�شتغرقه  وقت  اأي   كلفة  ا�شتثناء 

لترتيب هذه الن�شخ واإبرازها اأو نقلها.

اأو  اأو الــدائــرة  ـــوزارة  الـــدائـــرة: ال
موؤ�ش�شة  اأي  اأو  الهيئة  اأو  ال�شلطة 
اأو  عامة  ر�شمية  موؤ�ش�شة  اأو  عامة 
اإدارة  يتولى  اعتباري  �شخ�س  اأي 
تموياًل  تتلقى  �شركة  اأو  مرفق عام 

حكوميًا كليًا اأو جزئيًا اأو اأجنبيًا. 
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المادة -3

)مجل�س  ي�شمى  مجل�س  ــون  ــقــان ال هـــذا  بــمــوجــب  ــف  ــوؤل ي اأ- 
المعلومات( وي�شكل على النحو التالي:

- وزير الثقافة رئي�شًا   1
2 - مفو�س المعلومات نائبًا للرئي�س 

- اأمين عام وزارة العدل ع�شوًا   3
- اأمين عام وزارة الداخلية ع�شوًا  4

- اأمين عام المجل�س الأعلى لالإعالم ع�شوًا   5
6 - مدير عام دائرة الإح�شاءات العامة ع�شوًا 

- مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ع�شوًا   7
8 - مدير التوجيه المعنوي في القوات الم�شلحة ع�شوًا 

- المفو�س العام لحقوق الإن�شان ع�شوًا   9

ب- ل يتقا�شى رئي�س واأع�شاء المجل�س اأي  مكافاآت من خزينة 
الدولة.

اأ- يوؤلف بموجب هذا القانون مجل�س ي�شمى 
النحو  على  وي�شكل  المعلومات(  )مجل�س 

التالي:-
لوظيفته  اإ�شافة  المظالم  ديوان  رئي�س   -1

رئي�شًا 
للرئي�س  نــائــبــًا  الــمــعــلــومــات  مــفــو�ــس   -2
اأو  اأ�شماوؤهم  التالية  من  كل  وع�شوية 

من ينوب عنهم: 
3- اأمين عام المجل�س الق�شائي 

4- نقيب المحامين
5- نقيب ال�شحفيين بحكم وظيفته. 

6 - مدير عام دائرة الإح�شاءات العامة 
- مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات   7

الوطني 
- ت�شطب   8

- المفو�س العام لحقوق الإن�شان   9

اأحـــكـــام هــذا  بــمــوجــب  يــنــ�ــشــاأ  اأ - 
يتمتع  للمعلومات  مفو�س  القانون 
بال�شخ�شية العتبارية وال�شتقالل 
الالزم لممار�شة اأعماله ويخ�ش�س 
�شمن  م�شتقلة  ــة  ــوازن م للمكتب 

الموازنة العامة للدولة.
اأ- ي�شترط في المفو�س العام:

1. اأن يكون اأردني الجن�شية.
اأربعين  عــن  عــمــره  يقل  ل  اأن   .2

�شنة.
مــوؤهــل  عــلــى  حــا�ــشــاًل  ــكــون  ي اأن   .3
المعلومات على  جامعي في نظم 

الأقل.
اأو  بجناية  محكومًا  يكون  ل  اأن   .4

جنحة مخلفة بال�شرف.
5. اأن تكــون له خبرة اإدارية ل تقل 

عن خم�س �شنوات.
 المادة -4: يتولى المجل�س المهام وال�شالحيات التالية:

اأ- �شمـان تزويد المعلومات اإلى طالبيها في حدود هذا القانون.
على  الح�شول  طالبي  من  المقدمة  ال�شكاوى  في  النظر  ب- 
لتعليمات  وفقا  ال�شكاوى  هذه  ت�شوية  على  والعمل  المعلومات 

ي�شدرها لهذه الغاية.
ج- اعتماد نماذج طلب المعلومات.

د- اإ�شدار الن�شرات والقيام بالأن�شطة المنا�شبة ل�شرح وتعزيز 
ثقافة الحق في المعرفة وفي الح�شول على المعلومات.

على  الح�شول  حق  اإعمال  حول  ال�شنوي  التقرير  اإقــرار  هـ- 
رئي�س  اإلى  ورفعه  المعلومات  مفو�س  من  المقدم  المعلومات 

الوزراء.

حق  وتو�شيع  وت�شهيل  تــاأمــيــن  �شمان  اأ- 
في  اإبطاء  دون  المعلومات  على  الح�شول 

حدود هذا القانون.

ر�شد المخالفات ون�شر التقارير والدرا�شات 
في  الحق  ممار�شة  معوقات  تت�شمن  التي 

الطالع وكيفية التغلب عليها.

المهام  المفو�س  يتولى   :4 المادة 
وال�شالحيات التالية: 

ــتــقــريــر الــ�ــشــنــوي  هـــــ- اإعــــــداد ال
على  الح�شول  حــق  اإعــمــال  حــول 
الح�شول  ومــعــوقــات  المعلومات 
رئي�س  مــن  كــل  اإلـــى  ورفــعــه  عليها 
الأعــيــان  مجل�س  ورئي�س  الــــوزراء 
ورئي�س  ــواب  ــن ال مجل�س  ورئــيــ�ــس 
ــي، ونــ�ــشــره  ــائ ــش ــ� ــق الــمــجــلــ�ــس ال

وبوا�شطة الإنترنت.

المادة-5
كلما  اأو  ال�شهر  في  الأقــل  على  واحــدة  مرة  المجل�س  يجتمع  اأ- 
دعت الحاجة اإلى ذلك بدعوة من الرئي�س اأو نائبه عند غيابه اأو 
بناء على طلب مقدم من اأربعة من اأع�شاء المجل�س على الأقل 

لبحث الأمور المحددة في هذا الطلب.
ب- يكون الجتماع قانونيًا بح�شور ما ل يقل عن خم�شة اأع�شاء 
القرارات  وتتخذ  نائبه،  اأو  الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على 

بالإجماع اأو باأكثرية اأ�شوات اأع�شاء المجل�س.
والخبرة  الخت�شا�س  ذوي  من  �شخ�س  اأي  دعوة  ج-للمجل�س 
الت�شويت عند اتخاذ  اأن يكون له حق  لح�شور اجتماعاته دون 

قراراته.

الأقل  على  واحدة  مرة  المجل�س  يجتمع  اأ- 
اإلى ذلك  الحاجة  كلما دعت  اأو  ال�شهر  في 
اأو  غيابه  عند  نائبه  اأو  الرئي�س  من  بدعوة 
بناًء على طلب مقدم من اأربعة من اأع�شاء 
المجل�س على الأقل لبحث الأمور المحددة 

في هذا الطلب.
ل  ما  بح�شور  قانونيًا  الجتماع  يكون  ب- 
من  يكون  اأن  على  اأع�شاء  اأربــعــة  عن  يقل 
القرارات  وتتخذ  نائبه،  اأو  الرئي�س  بينهم 
اأعــ�ــشــاء  اأ�ـــشـــوات  بــاأكــثــريــة  اأو  ــالإجــمــاع  ب
الأ�شوات يرجح  المجل�س، وفي حال تعادل 

الجانب الذي ي�شوت معه الرئي�س.
ذوي  مــن  �شخ�س  اأي  ــوة  دع للمجل�س  ج- 
اجتماعاته  لح�شور  والخبرة  الخت�شا�س 
اأن يكون له حق الت�شويت عند اتخاذ  دون 

قراراته.
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المادة -6

اأ- يتولى مفو�س المعلومات المهام وال�شالحيات التالية: -
الــدائــرة  مــع  بالتعاون  المعلومات  طلب  نــمــاذج  اإعــــداد   -  1

وتقديمها اإلى المجل�س.
واإجـــراءات  ال�شكاوى  بقبول  المتعلقة  التعليمات  اإعـــداد   -  2

ت�شويتها وتقديمها اإلى المجل�س لإ�شدارها.
3 - تلقي ال�شكاوى من مقدمي طلبات الح�شول على المعلومات 

وتقديمها اإلى المجل�س لت�شويتها.
لتنفيذ  الــالزمــة  والمهنية  ـــة  الإداري ــالإجــراءات  ب القيام   -  4

المهام وال�شالحيات المنوطة به.
ــة  الإداري الخدمات  بتوفير  الوطنية  المكتبة  دائــرة  تقوم  ب- 
والمهنية الالزمة لتاأدية المهام والم�شوؤوليات المنوطة بالمجل�س 

ومفو�س المعلومات بموجب اأحكام هذا القانون.

المادة -6
الــمــهــام  الــمــعــلــومــات  مــفــو�ــس  يــتــولــى  اأ- 

وال�شالحيات التالية: -
- اإعداد نموذج طلب المعلومات وو�شعه   1

على موقع المجل�س اللكتروني. 
طلبات  مقدمي  مــن  ال�شكاوى  تلقي   -  3
اإلى  وتقديمها  المعلومات  على  الح�شول 
المجل�س لت�شويتها بما في ذلك فر�س ر�شوم 
في  المقرة  تلك  تتجاوز  طلبه  على  مرتفعة 

هذا القانون.
والمهنية  الإداريـــة  بــالإجــراءات  القيام   -  4
الالزمة لتنفيذ المهام وال�شالحيات المنوطة 
�شبكة  على  اإلكتروني  موقع  اإن�شاء  خا�شة  به 
ونموذج طلب  القانون  تت�شمن ن�س  الإنترنت 

المعلومات واإجراءات تقديم ال�شكوى. 
اأردني  لكل  النافذة،  الت�شريعات  اأحكام  مراعاة  مع   7- المادة 
لأحكام  وفقًا  يطلبها  التي  المعلومات  على  الح�شول  في  الحق 

هذا القانون اإذا كانت له م�شلحة م�شروعة اأو �شبب م�شروع.

معنوي  اأو  طبيعي  �شخ�س  لكل   7- المادة   
المعلومات  على  الح�شول  حق  )اعتباري( 

في حدود القانون. 

اأو  �شخ�س طبيعي  لكل  المادة -7 
الح�شول  حق  )اعتباري(  معنوي 
على المعلومات في حدود القانون. 

المعلومات،  على  الح�شول  ت�شهيل  الم�شوؤول  على   8- المادة 
و�شمان ك�شفها دون اإبطاء وبالكيفية المن�شو�س عليها في هذا 

القانون. 
المادة -9

اأ- يقدم طلب الح�شول على المعلومات وفق النموذج المعتمد 
لهذه الغاية مت�شمنا ا�شم مقدم الطلب ومكان اإقامته وعمله واأي 

بيانات اأخرى يقررها المجل�س.
في  يرغب  التي  المعلومات  مو�شوع  الطلب  مقدم  يحدد  ب- 

الح�شول عليها بدقة وو�شوح.
ج- على الم�شوؤول اإجابة الطلب اأو رف�شه خالل ثالثين يومًا من 

اليوم التالي لتاريخ تقديمه.
د- ي�شترط في حال رف�س الطلب اأن يكون القرار معلاًل وم�شببًا، 
ويعتبر المتناع عن الرد �شمن المدة المحددة قرارًا بالرف�س.

المادة -9
المعلومات  على  الح�شول  طلب  يقدم  اأ- 
الطلب وعنوانه  ا�شم مقدم  خطيًاً مت�شمنًا 

المعتمد لغايات التبليغ. 
ب- يحدد مقدم الطلب مو�شوع المعلومات 
باأكبر  عليها  الح�شول  فــي  يــرغــب  الــتــي 
تقديم  ويراعى  والو�شوح.  الدقة  من  قدر 
لالأميين  المنا�شبة  الإ�شافية  الت�شهيالت 

وذوي الحتياجات الخا�شة. 
رف�شه  اأو  الطلب  اإجابة  الم�شوؤول  على  ج- 
من  اأق�شى  كحد  عمل  اأيــام  ع�شرة  خــالل 
اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب، على اأن 
المعلومات  عن  الإف�شاح  �شبق  قد  يكون  ل 

المطلوبة. 
التمييز  التي تحمل طابع  المعلومات  10: ل يجوز طلب  المادة 
اأو  الجن�س  ب�شبب  التمييز  اأو  العرقي  اأو  العن�شري  اأو  الديني 

اللون.

الح�شول �شطب.  حق  ي�شكل  اأن  يجوز  ل   
لحقوق  انتهاكًا  المعلومات  على 
ال�شرف  فــي  و�شمعتهم  الآخــريــن 

والعتبار. 
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المادة -11

اأ- يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على ت�شوير المعلومات 
مقدم  اطــالع  ويجري  ن�شخها  اأو  التقنية  بالو�شائل  المطلوبة 
اإذا كانت محفوظة ب�شورة يتعذر معها  الطلب على المعلومات 

ن�شخها اأو ت�شويرها. 
والجزء  م�شنفًا،  المطلوبة  المعلومات  من  جزء  كان  اإذا  ب- 
الآخر غير م�شنف فتتم اإجابة الطلب بحدود الم�شموح به وفقًا 

لأحكام هذا القانون.
ت�شنيفها  يكون  اأن  فيجب  م�شنفة،  المعلومات  كانت  اإذا  ج- 

�شابقًا على تاريخ طلب الح�شول عليها.

 اأ- يتحمل مقدم الطلب تكلفة المعلومات: 
وهي الكلفة الفعلية المترتبة على ت�شوير اأو 
ن�شخ المعلومات المطلوبة ورقيًا اأو اإلكترونيًاً 
على اأن يتم ا�شتثناء كلفة اأي  وقت ي�شتغرقه 
اأو  واإبرازها  الن�شخ  لترتيب هذه  الموظفون 

نقلها. 

تم  اأو  المطلوبة غير متوفرة  المعلومات  اإذا كانت  المادة -12 
لمقدم  ذلك  بيان  الم�شوؤول  على  فيتعين  الزمن  لمرور  اإتالفها 

الطلب.
 

المادة -13
 مع مراعاة اأحكام الت�شريعات النافذة، على الم�شوؤول اأن يمتنع 

عن الك�شف عن المعلومات المتعلقة بما يلي: -
اأ- الأ�شرار والوثائق المحمية بموجب اأي  ت�شريع اآخر.

يتم  والــتــي  ومحمية  �شرية  اأنــهــا  على  الم�شنفة  الوثائق  ب- 
الح�شول عليها باتفاق مع دولة اأخرى. 

ج- الأ�شرار الخا�شة بالدفاع الوطني اأو امن الدولة، اأو �شيا�شتها 
الخارجية.

اأو اقتراحات  اأو تو�شيات  د- المعلومات التي تت�شمن تحليالت 
ب�شاأنها،  قرار  اتخاذ  يتم  اأن  قبل  للم�شوؤول  تقدم  ا�شت�شارات  اأو 
الإدارات  بين  المتبادلة  والمعلومات  المرا�شالت  ذلك  وي�شمل 

الحكومية المختلفة حولها.
ب�شجالت  المتعلقة  ال�شخ�شية  والــمــلــفــات  المعلومات  ـــ-  ه
اأو  الوظيفية  ال�شجالت  اأو  الطبية  اأو  التعليمية  الأ�شخا�س 

الح�شابات اأو التحويالت الم�شرفية اأو الأ�شرار المهنية.
كانت  �شواء  وال�شرية  ال�شخ�شية  الطبيعة  ذات  المرا�شالت  و- 
مع  اأخــرى  تقنية  و�شيلة  اأي  عبر  اأو  هاتفية  اأو  برقية  اأو  بريدية 

الدوائر الحكومية والإجابات عليها. 
في  الــتــاأثــيــر  اإلـــى  عنها  الك�شف  يـــوؤدي  الــتــي  المعلومات  ز- 

المفاو�شات بين المملكة واأي دولة اأو جهة اأخرى.
ح- التحقيقات التي تجريها النيابة العامة اأو ال�شابطة العدلية 
اأو الأجهزة الأمنية ب�شاأن اأي  جريمة اأو ق�شية �شمن اخت�شا�شها 
ال�شلطات المخت�شة للك�شف  التي تقوم بها  وكذلك التحقيقات 
تاأذن  لم  ما  البنكية  اأو  الجمركية  اأو  المالية  المخالفات  عن 

الجهة المخت�شة بالك�شف عنها.
ط- المعلومات ذات الطبيعة التجارية اأو ال�شناعية اأو المالية 
العلمية  البحوث  اأو  العطاءات  والمعلومات، عن  القت�شادية  اأو 
الموؤلف  بحق  الإخالل  اإلى  عنها  الك�شف  يوؤدي  التي  التقنية  اأو 
والملكية الفكرية اأو بالمناف�شة العادلة والم�شروعة اأو التي توؤدي 

اإلى ربح اأو خ�شارة غير م�شروعين لأي �شخ�س.

المادة -13
عن  الك�شف  عن  يمتنع  اأن  الم�شوؤول  على   

المعلومات المتعلقة بما يلي: -
اأ- المعلومات التي يوؤدي ن�شرها اأو اإف�شاوؤها 
اإلى الإ�شرار بالأمن القومي، خا�شة الوثائق 
الدفاعية  بــالأ�ــشــرار  المتعلقة  الم�شنفة 

والأمنية التي تهدف اإلى حماية الوطن؛ 
 ب- المعلومات التي تم الح�شول عليها من 
اإبقائها  على  معها  التفاق  تم  اأخــرى  دولــة 

�شرية. 
الإف�شاح  �شاأن  من  التي  المعلومات   ت- 

عنها الت�شبب ب�شرر ج�شيم على:
-  منع جريمة اأو اكت�شافها.   1
-  اعتقال اأو محاكمة جناة.   2

-  اإدارة العدالة الجيدة.  3

فقرة م�شافة
- المعلومات التي من �شاأن الإف�شاح عنها 
اأن توؤّدي اإلى الك�شف عن هوية م�شدر �شري 
القانون  اإنفاذ  موّظفو  له  قطع  للمعلومات 

عهًدا بالمحافظة على �شريته. 
- ل يجوز للموظف المخت�س رف�س الك�شف 
عن معلومات �شبق اأن كانت هذه المعلومات 

متاحة للجمهور.

فقرة م�شافة
المتوّقع  مــن  الــتــي  المعلومات   -
تعري�س  عنها،  الإف�شاح  حال  في 
اأو �شالمته الج�شدية  حياة فرد ما 

للخطر.
من  التي  ال�شخ�شية،  البيانات   -
ي�شكل  اأن  عنها  الإفــ�ــشــاح  �ــشــاأن 
انتهاكا لخ�شو�شيات الفرد، ما لم 
مّت�شلة  ال�شخ�شية  البيانات  تكن 
عام  من�شب  اأو  وظيفة  اأو  بواجب 
يت�شبب  لــم  مــا  الــفــرد  هــذا  ي�شغله 
عدم ن�شرها ب�شرر اجتماعي عام.
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تعديل بديلالن�س املقرتحاملادة كما وردت يف القانون الأ�صلي
المادة -14

اأ- على كل دائرة ان تقوم بفهر�شة وتنظيم المعلومات والوثائق 
المرعية  والفنية  المهنية  الأ�ــشــول  ح�شب  لديها  تتوافر  التي 
ح�شب  ومحميًا  �ــشــريــًا  منها  اعــتــبــاره  يتوجب  مــا  وت�شنيف 
الت�شريعات النافذة خالل مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ 

ن�شر هذا القانون في الجريدة الر�شمية 
ب- في حال عدم ا�شتكمال تنفيذ اأحكام الفقرة )اأ( من هذه 
المادة خالل المدة الواردة فيها، يتعين على الم�شوؤول الح�شول 
على موافقة رئي�س الوزراء لتمديدها لمدة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر 

اأخرى.

المادة -14
اأ- على كل دائرة اأن تقوم بفهر�شة وتنظيم 
لديها  تتوافر  الــتــي  والــوثــائــق  المعلومات 
المرعية  والفنية  المهنية  الأ�ــشــول  ح�شب 
�شريًا  منها  اعتباره  يتوجب  ما  وت�شنيف 

ومحميًا.

فقرة م�شافة
اأو  جــمــع  جــهــة  لأي  ــوز  ــج ي ل   -
ا�شتخدام  اأو  حفظ  اأو  معالجة 
للمواطن،  ال�شخ�شية  البيانات 
ــن  ــي ــوان ــق ــور وال ــت ــش ــد� ــل ـــًا ل خـــالف

النافذة.
تحتفظ  الــتــي  للجهة  يــجــوز  ل   -
ــات �ــشــخــ�ــشــيــة نــ�ــشــر هــذه  ــان ــي ــب ب
اإعطائها  اأو  ال�شخ�شية  البيانات 
كتابية  بموافقة  اإل  ثالث  لطرف 

ممن تخ�شه هذه البيانات.
- لكل �شخ�س الإطالع على البيانات 
تكن  لــم  مــا  بــه  الخا�شة  ال�شخ�شية 
من  يتحقق  وان  القانون  بحكم  �شرية 
�شحتها واأن يتقدم بمعلومات اإ�شافية 

لت�شحيحها اأو تحديثها.
مهام  الوطنية  المكتبة  دائــرة  عام  مدير  تولي  عند   15- المادة 
مفو�س المعلومات بالإ�شافة لوظيفته تنح�شر م�شوؤوليته القانونية 

فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته. 
المادة -16 للم�شوؤول اأن يفو�س اأيا من �شالحياته المن�شو�س 
اأن  على  الدائرة  موظفي  كبار  من  لأي  القانون  هذا  في  عليها 

يكون التفوي�س خطيًا ومحددًا.
المادة -17

طلب  رف�س  قرار  في  بالنظر  العليا  العدل  محكمة  تخت�س  اأ- 
مقدم  من  الــدعــوى  تقدم  اأن  على  المعلومات  على  الح�شول 
الطلب �شد الم�شوؤول خالل )30( يومًا من اليوم التالي لتاريخ 
اأو  الطلب  لإجابة  القانون  هذا  بموجب  الممنوحة  المدة  انتهاء 

رف�شه اأو المتناع عن الرد عليه.
اإلــى  الم�شوؤول  �شد  �شكوى  تقديم  الطلب  لمقدم  يجوز  ب- 
اأو  طلبه  رف�س  حال  في  المعلومات  مفو�س  بوا�شطة  المجل�س 
المدة  خالل  المطلوبة  المعلومات  اعطاء  عن  الم�شوؤول  امتناع 

المقررة قانونًا.
ثالثين  خالل  ال�شكوى  في  قــراره  ي�شدر  اأن  المجل�س  على  ج- 
وتقطع  مرفو�شة  ال�شكوى  اعتبرت  واإل  ورودها  تاريخ  من  يومًا 
عليه  المن�شو�س  الم�شوؤول  �شد  الموجه  الطعن  ميعاد  ال�شكوى 
الطعن من  مدة  �شريان  ويبداأ  المادة  )اأ( من هذه  الفقرة  في 
اأو من تاريخ  ال�شكوى رف�س �شكواه ال�شريح  تبليغ مقدم  تاريخ 

انق�شاء المدة لإ�شدار قرار المجل�س في ال�شكوى.

المادة -17
اأ- تخت�س محكمة البداية بالنظر في قرار 
المعلومات على  الح�شول على  رف�س طلب 
�شد  الطلب  مقدم  من  الــدعــوى  تقدم  اأن 
الم�شوؤول خالل )30( يومًا من اليوم التالي 
لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا 
القانون لإجابة الطلب اأو رف�شه اأو المتناع 

عن الرد عليه.
فقرة م�شافة:

- يعاقب بالغرامة من 100 اإلى خم�شمائة 
اأو  المعلومات  اأتلف  اأو  اأخفى  من  كل  دينار 
لحقيقتها  مخالف  ب�شكل  المعلومات  عدل 

بق�شد التهرب من تقديمها لطالبيها. 

مقابل  الــدائــرة  ت�شتوفيه  بــدل  اأي   مقدار  يحدد   18- المادة 
ت�شوير المعلومات المطلوبة اأو ن�شخها بقرار من مجل�س الوزراء 

بناء على تن�شيب المجل�س. 

 - �شطب

لتنفيذ  الالزمة  الأنظمة  ــوزراء  ال مجل�س  ي�شدر   19- المادة 
الوثائق  فيه  تحدد  نظام  ذلــك  فــي  بما  القانون  هــذا  اأحــكــام 
المحمية التي يجوز الك�شف عنها والتي م�شى على حفظها مدة 

ل تقل عن ثالثين �شنة.

مادة م�شافة:
- يلغى كل حكم في اأي ن�س ت�شريعي اآخر 

يتعار�س مع اأحكام هذا القانون. 

المادة -20 رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا 
القانون.
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ثانياً: م�صروع قانون معدل لقانون حماية اأ�صرار ووثائق الدولة رقم 50 ل�صنة 1971 

رقم )  ( ل�صنة 2012

كما يتقدم الباحث بتعديل قانون حماية اأ�شرار ووثائق الدولة ليتوافق مع املعايري الدولية، 
وليتناغم اأي�شًا مع قانون معدل لقانون �شمان حق احل�شول على املعلومات، بحيث تلغى املواد التي 
التي ن�س عليها م�شروع  تلك  اأو  املعلومات،  تتعار�س مع م�شروع قانون �شمان حق احل�شول على 
الدولة  اأ�شرار ووثائق  التعديل على قانون حماية  اأدخل م�شروع  التف�شيل. وقد  القانون ب�شيء من 
اإ�شافة جديدة هامة تت�شل بجواز الك�شف عن الوثائق املحمية �شرط اأن يكون قد م�شى على حفظها 

مدة ل تقل عن ثالثني �شنة وذلك على النحو التايل: 

تعدل املادة 18 من قانون حماية اأ�شرار ووثائق الدولة باإ�شافة العبارة التالية اإليها )مبا يف 
اأن يكون قد م�شى على  اإ�شدار نظام يحدد الوثائق املحمية التي يجوز الك�شف عنها �شرط  ذلك 

حفظها مدة ل تقل عن ثالثني �شنة( اإىل اآخرها، بحيث ت�شبح كما يلي:

القانون مبا يف  اأحكام هذا  لتنفيذ  اأنظمة  اإ�شدار  امللك  الوزراء مبوافقة  18: ملجل�س  املادة 
اأن يكون قد م�شى على  اإ�شدار نظام يحدد الوثائق املحمية التي يجوز الك�شف عنها �شرط  ذلك 

حفظها مدة ل تقل عن ثالثني �شنة.

وجدير بالذكر اأن العديد من الدول يف العامل تلجاأ اإىل مثل هذا الإجراء والذي �شيفتح يف 
اأمام املواطنني ملعرفة احلقائق التاريخية الهامة يف م�شرية الوطن من جهة،  حالة اإقراره املجال 

ومل�شاعدة الباحثني على الدرا�شة الدقيقة لتاريخ الأردن واملنطقة من جهة اأخرى.
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م�صروع قانون معدل لقانون حماية اأ�صرار ووثائق الدولة رقم 50 ل�صنة 1971
رقم )  ( ل�صنة 2012

الن�س املقرتحاملادة كما وردت يف القانون الأ�صلي املوؤقت
املادة 8:

تت�شمن  حممية  وثائق  اأو  معلومات  اأية  )حمدود(  بدرجة  ت�شنف 
معلومات تنطبق عليها الأو�شاف التالية:

لهم  م�شرح  غري  اأ�شخا�س  اإىل  اإف�شاوؤها  يوؤدي  معلومات  اأية  اأ- 
اأو  اأو ي�شكل حرجا لها  بالطالع عليها اإىل اإ�شرار مب�شالح الدولة 
اأو ذات نفع لدولة  للبالد  اأو اقت�شادية  اإدارية  تنجم عنه �شعوبات 

اأجنبية اأو اأية جهة اأخرى قد يعك�س �شررا على الدولة.
اأو  حماكمات  اأو  جزائي  اأو  اإداري  بتحقيق  تتعلق  وثائق  اأية  ب- 
اإف�شاء  يكن  مل  ما  عامة  اقت�شادية  اأو  مالية  �شوؤون  اأو  عطاءات 

م�شمونها م�شموحا به.
ج- تقارير ال�شتخبارات الع�شكرية ما مل تكن داخلة �شمن ت�شنيف 

اآخر من درجة اأعلى.
د- التقارير التي من �شاأن اإف�شاء م�شمونها اإحداث تاأثري �شيىء على 

الروح املعنوية للمواطنني ما مل يوؤذن بن�شرها.
والأمن  امل�شلحة  للقوات  التابعة  الع�شكرية  الال�شلكي  موجات   - هـ 

العام واملخابرات العامة اأو اأية �شلطة حكومية اأخرى.
و- اأية معلومات اأو وثيقة حممية ت�شر ب�شمعة اأية �شخ�شية ر�شمية 

اأو مت�س هيبة الدولة.

القانون  الفقرات )ب(، )د(، )و( من  تلغى 
الأ�شلي.

: املادة 10 
الر�شمية  الوثائق  جميع  تعترب  اآخر  قانون  اأي   اأحكام  مراعاة  مع 
وعلى  )وثائق عادية(  القانون  اأحكام هذا  ت�شملها  ل  التي  الأخرى 
اأو  العبث  من  ويحفظها  العادية  الوثائق  على  يحافظ  ان  امل�شوؤول 
ال�شياع ول يجوز اإف�شاء م�شمونها لغري اأ�شحاب العالقة بها ما مل 

ي�شرح بن�شرها.

تعدل املادة )10( من القانون الأ�شلي باإلغاء 
لغري  م�شمونها  اإف�شاء  يجوز  )ول  عبارة 
اأ�شحاب العالقة بها ما مل ي�شرح بن�شرها( 

من اآخرها.

: املادة 18 
هذا  اأحكام  لتنفيذ  اأنظمة  اإ�شدار  امللك  مبوافقة  الوزراء  ملجل�س 

القانون.

باإ�شافة  الأ�شلي  القانون  18 من  املادة  تعدل 
نظام  اإ�شدار  ذلك  يف  )مبا  التالية  العبارة 
الك�شف  يجوز  التي  املحمية  الوثائق  يحدد 
حفظها  على  م�شى  قد  يكون  ان  �شرط  عنها 

مدة ل تقل عن ثالثني �شنة( اإىل اآخرها.
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ثالثاً: م�شروع قانون معدل لقانون حمكمة اأمن الدولة
تن�ص املادة 101 من الد�ستور:

مدنيني،  ق�ساتها  جميع  يكون  ال  جزائية  ق�سية  يف  مدين  �سخ�ص  اأي  حماكمة  يجوز  ال   -  2«
وي�ستثنى من ذلك جرائم اخليانة والتج�س�ص واالإرهاب وجرائم املخدرات وتزييف العملة«.

وبناء على ذلك يجب تعديل قانون حمكمة اأمن الدولة يف �سوء التعديل الد�ستوري، وملا للتعديل 
عالقة مبو�سوع الدرا�سة وحرية الراأي والتعبري. 

وتن�ص املادة )3) من قانون حمكمة اأمن الدولة)1) رقم 17 ل�سنة  1959 بتعديالته على ما يلي: 
تخت�ص حمكمة اأمن الدولة بالنظر يف اجلرائم املبينة اأدناه التي تقع خالفًا الأحكام القوانني 

التالية اأو ما يطراأ عليها من تعديل يتعلق بهذه اجلرائم اأو ما يحل حملها من قوانني:  
1- اجلرائم الواقعة على اأمن الدولة الداخلي واخلارجي املن�سو�ص عليها يف قانون العقوبات 

رقم )16) ل�سنة 1960. )اأي  املواد املواد 110 حتى 135 من قانون العقوبات).
3- اجلرائم الواقعة خالفًا الأحكام قانون حماية اأ�سرار ووثائق الدولة رقم )50) ل�سنة 1971. 
6- اجلرائم الواقعة على ال�سالمة العامة املن�سو�ص عليها يف املواد من )157) اإىل )168) 

من قانون العقوبات. 
7- خمالفة اأحكام املادة )195) من قانون العقوبات. 

املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  ورد  مما  الرغم  »على  املحكمة:  قانون  من  7/ب:  املادة  وتن�ص 
الداخلة يف  امل�ستكى عليه يف اجلنح  توقيف بحق  اإ�سدار مذكرة  العام  للمدعي  به  املعمول  اجلزائية 
اإذا اقت�ست م�سلحة  اخت�سا�ص حمكمة اأمن الدولة ملدة ال تتجاوز خم�سة ع�سر يومًا قابلة للتجديد 

التحقيق ذلك على اأن ال تتجاوز مدة التجديد �سهرين«. 
االحتفاظ  اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  مبوجب  العدلية  لل�سابطة  يجوز  ال  اأنه  حني  يف 
بامل�ستكى عليه اأكرث من 24 �ساعة. واإذا بقي امل�ستكى عليه اأكرث من 24 �ساعة لوحق املوظف امل�سوؤول 
 112 بجرمية حجز احلرية ال�سخ�سية املن�سو�ص يف قانون العقوبات وهذا ما جاء يف ن�ص املادتني 

و113 من القانون. 
يت�سح من ذلك اأن امل�سرع االأردين يجيز توقيف ال�سحفي يف اجلنح التي تزيد عقوبتها على 

�سنتني ويف اجلنح التي تقل عن �سنتني اإذا كانت تلك اجلرمية من اخت�سا�ص حمكمة اأمن الدولة.
وتن�ص املادة /114 من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية رقم )9) ل�سنة 1961: »بعد ا�ستجواب 
امل�ستكى عليه يجوز للمدعي العام اأن ي�سدر بحقه مذكرة توقيف ملدة ال تتجاوز خم�سة ع�سر يومًا اإذا 
كان الفعل امل�سند اإليه معاقبًا باحلب�ص ملدة تزيد على �سنتني اأو بعقوبة جنائية موؤقتة، وتوافرت الدالئل 

التي تربطه بالفعل امل�سند اإليه، ويجوز له جتديد هذه املدة كلما اقت�ست م�سلحة التحقيق ذلك«. 

)1) ن�سر قانون حمكمة اأمن الدولة، رقم 17 ل�سنة 1959، بعدد اجلريدة الر�سمية 1429، بتاريخ 1959/7/1، �ص  529.
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م�صروع قانون معدل لقانون حمكمة اأمن الدولة
مالحظاتالأ�صباب املوجبة للتعديلالتعديل املقرتحاملادة كما وردت يف القانون الأ�صلي

اأمن  حمكمة  قانون  من   )3( املـــادة 
الدولة:-

الــدولــة  اأمــــن  حمــكــمــة  تخت�س  اأ- 
بالنظر يف اجلرائم املبينة اأدناه التي 
التالية  القوانني  لأحكام  خالفا  تقع 
يتعلق  تعديل  من  عليها  يطراأ  ما  اأو 
بهذه اجلرائم اأو ما يحل حملها من 

قوانني:-
- اجلــرائــم الــواقــعــة عــلــى اأمــن   1
الـــــدولـــــة الــــداخــــلــــي واخلــــارجــــي 
املن�شو�س عليها يف قانون العقوبات 

رقم 16 ل�شنة 1960

اأ ـ اجلرائم الواقعة على 
اخلارجي  الــدولــة  اأمــن 
املــنــ�ــشــو�ــس عــلــيــهــا يف 
اإىل   )107( من  املــواد 
قـــانـــون  مــــن   )117(
 )16( رقــم  العقوبات 

ل�شنة 1960. 

الأ�شلي  القانون  ن�س  اإىل  العودة 
عــام  مــوؤقــت  بــقــانــون  تعديله  قــبــل 

.2001

))اأي املواد من 110 حتى 153(. 
حمكمة  اخت�شا�س  تو�شيع  ))مت 
املوؤقت  بالقانون  هذا  الدولة  اأمــن 

رقم 44 ل�شنة((.
اخت�شا�س  يعود  املقرتح  بالتعديل 
118 اإىل  النظر يف خمالفة املادة 
املــادة  اأن  مــع  اجلــنــايــات  حمكمة 
بحاجة اإىل تعديل اأي�شًا للبالغة يف 
بالعتقال  »يعاقب   :118 العقوبة. 
تــقــل عــن خم�س  مـــدة ل  املـــوؤقـــت 
�ــشــنــوات مــن اقــــدم عــلــى اأعــمــال 
جتزها  مل  خــطــب  اأو  كــتــابــات  اأو 
خلطر  اململكة  فعر�س  احلــكــومــة 
�شالتها  عكر  اأو  عدائية  اأعــمــال 
الأردنيني  عّر�س  اأو  اأجنبية  بدولة 
على  اأو  عليهم  تقع  ثاأرية  لأعمال 

اأموالهم«.
- اجلرائم الواقعة على ال�شالمة   8
املــواد  يف  عليها  املن�شو�س  العامة 
من )157( اإىل )168( من قانون 

العقوبات رقم 16 ل�شنة 1960.

الــواقــعــة  ــم  ـ اجلــرائ ب 
ــــة  ــــدول ـــى اأمــــــــن ال ـــل ع
الــداخــلــي املــنــ�ــشــو�ــس 
من  املــــــواد  يف  عــلــيــهــا 
 )149( اإىل   )135(
مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات 
لــ�ــشــنــة   )16( رقــــــم 

 .1960

�شيخرج  املــقــرتح  التعديل  مت  اإذا 
الــدولــة  امـــن  حمكمة  اخت�شا�س 
حماكمات  متــت  التي  املـــادة  بهذه 

عديدة خالفها:
املادة 150 ون�شها:

اأو عمل  وكـــل خــطــاب  كــتــابــة  كــل 
اإثـــارة  عنه  ينتج  اأو  منه  يق�شد 
النعرات املذهبية اأو العن�شرية اأو 
الطوائف  النزاع بني  احل�س على 
يعاقب  الآمـــة  عنا�شر  وخمتلف 
عليه باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة 
وبغرامة  �شنوات  ثالث  اإىل  اأ�شهر 

ل تزيد على خم�شمائة دينار.
جـ ـ اجلرائم الواقعة خالفا لأحكام 
الدولة  ووثائق  اأ�شرار  حماية  قانون 

رقم )50( ل�شنة 1971

جــعــل الخــتــ�ــشــا�ــس يف خمــالــفــة �شطب املادة
اأي   املدنية  للمحاكم  القانون  هذا 

حمكمة اجلنايات.

ويجب  ــًا،  مــوؤقــت زال  مــا  الــقــانــون 
عر�شه على جمل�س النواب. 

 )195( املـــادة  اأحــكــام  خمالفة  ـ  ز 
ل�شنة   16 رقم  العقوبات  قانون  من 

 1960

املحاكم �شطب املادة اإىل  الخــتــ�ــشــا�ــس  جــعــل 
املدنية 
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رابًعا: م�صروع قانون معدل لقانون الإح�صاءات العامة
)قانون موؤقت رقم 8  ل�صنة 2003(

الن�س املقرتحاملادة كما وردت يف الن�س الأ�صلي للقانون

�صرية البيانات
ق-11    

اأ-   تعترب �شرية جميع املعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للدائرة 
واملتعلقة باأي م�شح اأو تعداد ول يجوز لها اأو لأي من العاملني لديها،  
اأو جهة عامة  اأي  �شخ�س  حتت طائلة امل�شوؤولية القانونية، اطالع 
اأو خا�شة عليها اأو الك�شف عنها، كليًا اأو جزئيًا، اأو ا�شتخدامها لأي 

غر�س غري اإعداد اجلداول الإح�شائية.
اأي   اإظهار  الر�شمية بعدم  الدائرة عند ن�شرها لالإح�شاءات  ب- تتقيد 

بيانات اإفرادية حفاظًا على �شريتها
تعهد  والتوقيع على  الق�شم  اأداء  الدائرة  يتعني على كل موظف يف   ج- 
يلتزم مبوجبه بعدم اإف�شاء اأو ن�شر اأي  معلومات اأو بيانات اإفرادية.

يتم  التي  البيانات  بحماية  الكفيلة  الإجراءات  اتخاذ  الدائرة  على  د- 
جمعها وحفظها يف اأماكن تتوافر فيها �شروط الأمان وال�شالمة. 

املادة- 12: على الرغم مما ورد يف الفقرة )اأ( من املادة )11( من هذا 
القانون:-

ترتكب  التي  املخالفات  لإثبات  الإفرادية  البيانات  ا�شتعمال  يجوز  اأ- 
خالفًا لأحكام هذا القانون اأو الأنظمة ال�شادرة مبوجبه.

ب- كما يجوز ا�شتعمال هذه البيانات اإذا وافق ال�شخ�س اأو اجلهة التي 
تتعلق البيانات الإفرادية باأي منهما خطيًا على ذلك.

اأولية  بيانات  من  تطلبه  مبا  جهة  اأي   تزويد  للدائرة  يجوز   :13 املادة- 
الدرا�شة  ملقا�شد  وذلك  العام  املدير  يحدده  بدل  ومقابل  لديها  متوافرة 
والتحليل العلمي على اأن تقدم تلك اجلهة تعهدًا تلتزم فيه بهذه املقا�شد 
�شريطة اأن ت�شمن الدائرة عدم �شمول تلك البيانات لأي بيانات اإفرادية 

حفاظًا على �شريتها. 

اأي   تزويد  للدائرة  يجوز   :13 املادة- 
اأولية  بيانات  من  يطلبه  مبا  �شخ�س 
متوافرة لديها �شريطة اأن ت�شمن الدائرة 
بيانات  لأي  البيانات  تلك  �شمول  عدم 
اإفرادية حفاظًا على �شريتها وذلك مقابل 

بدل يحدده جمل�س الوزراء.
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املالحق
1- قانون �صمان حق احل�صول على املعلومات ل�صنة 2007

املادة -1 
 ي�شمى هذا القانون )قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات ل�شنة 2007( ويعمل به من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.
املادة - 2 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املخ�ش�شة لها اأدناه ما مل تدل القرينة 
على غري ذلك: -

اأو خمزنة  اأو م�شجلة  اأو م�شورة  اأو وثائق مكتوبة  اإح�شاءات  اأو  اأو �شجالت  اأو مكتوبة  بيانات �شفوية  اأي   -
اإلكرتونيًا اأو باأي طريقة وتقع حتت اإدارة امل�شوؤول اأو وليته.

- اأي معلومات �شفوية اأو وثائق مكتوبة اأو مطبوعة اأو خمتزلة اأو خمزنة اإلكرتونيًا اأو باأي طريقة اأو مطبوعة 
على ورق م�شمع اأو نا�شخ اأو اأ�شرطة ت�شجيل اأو ال�شور ال�شم�شية والأفالم اأو املخططات اأو الر�شوم اأو اخلرائط 

اأو ما ي�شابهها وامل�شنفة على اأنها �شرية اأو وثائق حممية وفق اأحكام الت�شريعات النافذة.
-اأي معلومات غري م�شنفة تقع حتت اإدارة امل�شوؤول اأو وليته.

-الوزارة اأو الدائرة اأو ال�شلطة اأو الهيئة اأو اأي موؤ�ش�شة عامة اأو موؤ�ش�شة ر�شمية عامة اأو ال�شركة التي تتوىل 
اإدارة مرفق عام.

-رئي�س الوزراء اأو الوزير اأو الرئي�س اأو املدير العام للدائرة.
-جمل�س املعلومات املوؤلف مبقت�شى اأحكام هذا القانون.

-رئي�س املجل�س: )وزير الثقافة(
- مفو�س املعلومات:مدير عام دائرة املكتبة الوطنية بالإ�شافة لوظيفته.

املادة - 3
اأ- يوؤلف مبوجب هذا القانون جمل�س ي�شمى )جمل�س املعلومات( وي�شكل على النحو التايل: -

- وزير الثقافة رئي�شًا   1
- مفو�س املعلومات نائبًا للرئي�س   2

- اأمني عام وزارة العدل ع�شوًا   3
- اأمني عام وزارة الداخلية ع�شوًا  4

- اأمني عام املجل�س الأعلى لالإعالم ع�شوًا   5
- مدير عام دائرة الإح�شاءات العامة ع�شوًا   6

- مدير عام مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني ع�شوًا   7
- مدير التوجيه املعنوي يف القوات امل�شلحة ع�شوًا   8

- املفو�س العام حلقوق الإن�شان ع�شوًا   9
ب- ل يتقا�شى رئي�س واأع�شاء املجل�س اأي مكافاآت من خزينة الدولة.
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املادة - 4: يتوىل املجل�س املهام وال�شالحيات التالية: -
اأ- �شمـان تزويد املعلومات اإىل طالبيها يف حدود هذا القانون.

ب- النظر يف ال�شكاوى املقدمة من طالبي احل�شول على املعلومات والعمل على ت�شوية هذه ال�شكاوى وفقا 
لتعليمات ي�شدرها لهذه الغاية.

ج- اعتماد مناذج طلب املعلومات.
على  احل�شول  ويف  املعرفة  يف  احلق  ثقافة  وتعزيز  ل�شرح  املنا�شبة  بالأن�شطة  والقيام  الن�شرات  اإ�شدار  د- 

املعلومات.
هـ- اإقرار التقرير ال�شنوي حول اإعمال حق احل�شول على املعلومات املقدم من مفو�س املعلومات ورفعه اإىل 

رئي�س الوزراء.
املادة - 5

اأ- يجتمع املجل�س مرة واحدة على الأقل يف ال�شهر اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك بدعوة من الرئي�س اأو نائبه 
عند غيابه اأو بناء على طلب مقدم من اأربعة من اأع�شاء املجل�س على الأقل لبحث الأمور املحددة يف هذا 

الطلب.
ب- يكون الجتماع قانونيًا بح�شور ما ل يقل عن خم�شة اأع�شاء على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه، 

وتتخذ القرارات بالإجماع اأو باأكرثية اأ�شوات اأع�شاء املجل�س.
حق  له  يكون  اأن  دون  اجتماعاته  حل�شور  واخلربة  الخت�شا�س  ذوي  من  �شخ�س  اأي  دعوة  ج-للمجل�س 

الت�شويت عند اتخاذ قراراته.
املادة - 6

اأ- يتوىل مفو�س املعلومات املهام وال�شالحيات التالية: -
1- اإعداد مناذج طلب املعلومات بالتعاون مع الدائرة وتقدميها اإىل املجل�س.

2- اإعداد التعليمات املتعلقة بقبول ال�شكاوى واإجراءات ت�شويتها وتقدميها اإىل املجل�س لإ�شدارها.
3- تلقي ال�شكاوى من مقدمي طلبات احل�شول على املعلومات وتقدميها اإىل املجل�س لت�شويتها.

4- القيام بالإجراءات الإدارية واملهنية الالزمة لتنفيذ املهام وال�شالحيات املنوطة به.
ب- تقوم دائرة املكتبة الوطنية بتوفري اخلدمات الإدارية واملهنية الالزمة لتاأدية املهام وامل�شوؤوليات املنوطة 

باملجل�س ومفو�س املعلومات مبوجب اأحكام هذا القانون.
املادة - 7: مع مراعاة اأحكام الت�شريعات النافذة، لكل اأردين احلق يف احل�شول على املعلومات التي يطلبها 

وفقًا لأحكام هذا القانون اإذا كانت له م�شلحة م�شروعة اأو �شبب م�شروع.
املادة-8: على امل�شوؤول ت�شهيل احل�شول على املعلومات، و�شمان ك�شفها دون اإبطاء وبالكيفية املن�شو�س عليها 

يف هذا القانون. 
املادة - 9:

اأ- يقدم طلب احل�شول على املعلومات وفق المنوذج املعتمد لهذه الغاية مت�شمنًا ا�شم مقدم الطلب ومكان 
اإقامته وعمله واأي بيانات اأخرى يقررها املجل�س.

ب- يحدد مقدم الطلب مو�شوع املعلومات التي يرغب يف احل�شول عليها بدقة وو�شوح.
ج- على امل�شوؤول اإجابة الطلب اأو رف�شه خالل ثالثني يومًا من اليوم التايل لتاريخ تقدميه.

د- ي�شرتط يف حال رف�س الطلب اأن يكون القرار معلاًل وم�شببًا، ويعترب المتناع عن الرد �شمن املدة املحددة 
قرارًا بالرف�س.
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املادة - 10: ل يجوز طلب املعلومات التي حتمل طابع التمييز الديني اأو العن�شري اأو العرقي اأو التمييز ب�شبب 
اجلن�س اأو اللون.

املادة - 11:
ن�شخها  اأو  التقنية  بالو�شائل  املطلوبة  املعلومات  ت�شوير  على  املرتتبة  الكلفة  الطلب  مقدم  يتحمل  اأ-  
اأو  ن�شخها  معها  يتعذر  ب�شورة  حمفوظة  كانت  اإذا  املعلومات  على  الطلب  مقدم  اطالع  ويجري 

ت�شويرها. 
ب- اإذا كان جزء من املعلومات املطلوبة م�شنفًا، واجلزء الآخر غري م�شنف فتتم اإجابة الطلب بحدود 

امل�شموح به وفقًا لأحكام هذا القانون.
ج- اإذا كانت املعلومات م�شنفة، فيجب اأن يكون ت�شنيفها �شابقًا على تاريخ طلب احل�شول عليها.

املادة -12: اإذا كانت املعلومات املطلوبة غري متوفرة اأو مت اإتالفها ملرور الزمن فيتعني على امل�شوؤول بيان ذلك 
ملقدم الطلب.

املادة -13:
 مع مراعاة اأحكام الت�شريعات النافذة، على امل�شوؤول اأن ميتنع عن الك�شف عن املعلومات املتعلقة مبا يلي: -

اأ- الأ�شرار والوثائق املحمية مبوجب اأي  ت�شريع اآخر.
ب- الوثائق امل�شنفة على اأنها �شرية وحممية والتي يتم احل�شول عليها باتفاق مع دولة اأخرى. 

ج- الأ�شرار اخلا�شة بالدفاع الوطني اأو امن الدولة، اأو �شيا�شتها اخلارجية.
د- املعلومات التي تت�شمن حتليالت اأو تو�شيات اأو اقرتاحات اأو ا�شت�شارات تقدم للم�شوؤول قبل اأن يتم اتخاذ 

قرار ب�شاأنها، وي�شمل ذلك املرا�شالت واملعلومات املتبادلة بني الإدارات احلكومية املختلفة حولها.
هـ - املعلومات وامللفات ال�شخ�شية املتعلقة ب�شجالت الأ�شخا�س التعليمية اأو الطبية اأو ال�شجالت الوظيفية اأو 

احل�شابات اأو التحويالت امل�شرفية اأو الأ�شرار املهنية.
و- املرا�شالت ذات الطبيعة ال�شخ�شية وال�شرية �شواء كانت بريدية اأو برقية اأو هاتفية اأو عرب اأي و�شيلة تقنية 

اأخرى مع الدوائر احلكومية والإجابات عليها. 
ز- املعلومات التي يوؤدي الك�شف عنها اإىل التاأثري يف املفاو�شات بني اململكة واأي دولة اأو جهة اأخرى.

ح- التحقيقات التي جتريها النيابة العامة اأو ال�شابطة العدلية اأو الأجهزة الأمنية ب�شاأن اأي  جرمية اأو ق�شية 
�شمن اخت�شا�شها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها ال�شلطات املخت�شة للك�شف عن املخالفات املالية 

اأو اجلمركية اأو البنكية ما مل تاأذن اجلهة املخت�شة بالك�شف عنها.
العطاءات  عن  واملعلومات،  القت�شادية  اأو  املالية  اأو  ال�شناعية  اأو  التجارية  الطبيعة  ذات  املعلومات  ط- 
اأو  الفكرية  وامللكية  املوؤلف  بحق  الإخالل  اإىل  عنها  الك�شف  يوؤدي  التي  التقنية  اأو  العلمية  البحوث  اأو 

باملناف�شة العادلة وامل�شروعة اأو التي توؤدي اإىل ربح اأو خ�شارة غري م�شروعني لأي �شخ�س.
املادة -14:

اأ- على كل دائرة ان تقوم بفهر�شة وتنظيم املعلومات والوثائق التي تتوافر لديها ح�شب الأ�شول املهنية 
والفنية املرعية وت�شنيف ما يتوجب اعتباره منها �شريًا وحمميًا ح�شب الت�شريعات النافذة خالل مدة 

ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية. 
يتعني على  الواردة فيها،  املدة  املادة خالل  الفقرة )اأ( من هذه  اأحكام  تنفيذ  ا�شتكمال  ب- يف حال عدم 

امل�شوؤول احل�شول على موافقة رئي�س الوزراء لتمديدها ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر اأخرى.
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املادة -15: عند تويل مدير عام دائرة املكتبة الوطنية مهام مفو�س املعلومات بالإ�شافة لوظيفته تنح�شر 
م�شوؤوليته القانونية فيما يتعلق باملعلومات املحفوظة يف دائرته. 

القانون لأي من كبار موظفي  اأيًا من �شالحياته املن�شو�س عليها يف هذا  اأن يفو�س  للم�شوؤول  املادة -16: 
الدائرة على اأن يكون التفوي�س خطيًا وحمددًا.

املادة -17:
اأ- تخت�س حمكمة العدل العليا بالنظر يف قرار رف�س طلب احل�شول على املعلومات على اأن تقدم الدعوى 
من مقدم الطلب �شد امل�شوؤول خالل )30( يومًا من اليوم التايل لتاريخ انتهاء املدة املمنوحة مبوجب هذا 

القانون لإجابة الطلب اأو رف�شه اأو المتناع عن الرد عليه.
ب- يجوز ملقدم الطلب تقدمي �شكوى �شد امل�شوؤول اإىل املجل�س بوا�شطة مفو�س املعلومات يف حال رف�س طلبه 

اأو امتناع امل�شوؤول عن اإعطاء املعلومات املطلوبة خالل املدة املقررة قانونًا.
ال�شكوى  اعتربت  واإل  ورودها  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  ال�شكوى  يف  قراره  ي�شدر  اأن  املجل�س  على  ج- 
مرفو�شة وتقطع ال�شكوى ميعاد الطعن املوجه �شد امل�شوؤول املن�شو�س عليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة 
اأو من تاريخ انق�شاء املدة  ويبداأ �شريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم ال�شكوى رف�س �شكواه ال�شريح 

لإ�شدار قرار املجل�س يف ال�شكوى.
اأو ن�شخها بقرار من  املعلومات املطلوبة  الدائرة مقابل ت�شوير  ت�شتوفيه  اأي  بدل  املادة -18: يحدد مقدار 

جمل�س الوزراء بناء على تن�شيب املجل�س. 
املادة -19: ي�شدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون مبا يف ذلك نظام حتدد فيه 

الوثائق املحمية التي يجوز الك�شف عنها والتي م�شى على حفظها مدة ل تقل عن ثالثني �شنة.
املادة -20: رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.
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-جدول باأ�صماء الدول التي اأقرت قوانني للح�صول على املعلومات مبيناً �صنة اإقرار القانون   2
من الأقدم لالأحدث وا�صمه بالإجنليزية: 

Freedom of Information laws in Chronological order 

Ranking Country name

Year of formal 
approval or 

formal adoption 
of the FOIA 

Name of the law

1 Sweden 1766 Freedom of the press act
2 Colombia 1888 Law Ordering the Publicity of Off. Acts and Documents
3 Finland 1951 Act on the openness of government activities
4 United States 1966 Freedom of information act
5 Denmark 1970 Access to public administration files act
6 Norway 1970 Freedom of information act
7 France 1978 Law on freedom of access to administrative documents
8 Netherlands 1978 Act on public access to government information
9 Australia 1982 Freedom of information act
10 New Zealand 1982 Official information act
11 Canada 1983
12 Greece 1986 Code of administrative procedure
13 Austria 1987 Federal law on the duty to furnish information
14 Italy 1990 Law on administrative procedure and the right of access

15 Hungary 1992 Act on the protection of pers. data and public access to 
information

16 Ukraine 1992 Law on information 
17 Spain 1992 Law on Rules for Public Information
18 Portugal 1993 Law on access to administrative documents
19 Belgium 1994 Law on the right of access to administrative documents
20 Belize 1994  Freedom of information act
21 Hon Kong 1995 Code on Access to Information
22 Iceland 1996 Iceland 1996 Information act 
23 South Korea 1996 Act on disclosure of information by public agencies 
24 Thailand 1997 Official information act 
25 Uzbekistan 1997 Law on the principles and guarantees of FOI 
26 Ireland 1997 Ireland 1997 Freedom of information act 
27 Latvia 1998 Law on freedom of information 
28 Israel 1998 Freedom of Information Law 
29 Albania 1999 Law on right to information for official documents
30 Czech Republic 1999 Law on free access to information 

31 Georgia 1999 General administrative code chapter III, Freedom of 
information. 
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32 Liechtenstein 1999 Liechtenstein Information act 
33 Bulgaria 2000  APIA: Access to public information act
34 Lithuania 2000 Law on the provision of information to the public 
35 Moldova 2000 Moldova 2000 Law on access to information 
36 Estonia 2000 Public information act
37 South Africa 2000 Promotion of Access to Information Act
38 United Kingdom 2000 Freedom of information act 
39 Bosnia & Herzegov. 2001 Freedom of access to information act 
40 Panama 2001 Law on transparency in public administration
41 Poland 2001 Law on access to public information
42 Romania 2001 law on Freedom of Information
43 Angola 2002 Access to administrative document
44 Jamaica 2002 Access to information act 
45 Mexico 2002 Fed. transparency and access to publ. govt. information law 
46 Pakistan 2002 Freedom of information ordinance 
47 Tajikistan 2002 Law on information 
48 Zimbabwe 2002 Access to information and privacy protection act 
49 Peru 2002 Law of transparency and access to public information 
50 Argentina 2003 Access to Public Information Regulation 

51 Armenia 2003 Law on freedom of information 
Kosovo 2003 Law on access to official documents 

52 Croatia 2003 Act on the right of access to information
53 Kosovo 2003 Law on Access to Official Documents
54 Ghana 2003  Right to Information Bill
55 Slovenia 2003 Access to public information act 

56 St Vincent & 
Grenad. 2003 Freedom of information act 

57 Turkey 2003 Law on right to information 
58 Antigua/Barbuda 2004 Freedom of information act 

59 Dominican 
Republic 2004 Law on access to information 

60 Ecuador 2004 Organic Law on Transparency and Access to Public Info. 

61 Serbia 2004 Serbia 2004 Law on free access to information of public 
interest 

62 Switzerland 2004 Federal law on the principle of administrative transparency 
63 Azerbaijan 2005 Law on access to information 
64 India 2005 RTI: Right to information act  
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65 Montenegro 2005 Law on free access to information 
66 Taiwan 2005 Freedom of government information law 
67 Germany 2005 Act to regulate access to federal government information
68 Uganda 2005 Access to information act 
69 Honduras 2006 Transparency and Access to Public Information Law 
70 Macedonia 2006 Law on free access to information of public character
71 Jordan 2007 Access to information law  
72 Kyrgyzstan 2007 Access to information law 
73 Nepal 2007 Right to Information Act 
74 Nicaragua 2007 Law on Access to Public Information 
75 China 2007 Open government information regulations
76 Cayman Islands 2007 
77 Bangladesh 2008 Right to information act  

78 Chile 2008 2008 Law of Transparency of the Public Function and 
Access 

79 Indonesia 2008 Freedom of information law
80 Guatemala 2008 Law for free access to public information 
81 Uruguay 2008 Law on the right of access to public information
82 Cook Islands 2009 Official information act

83 Russia 2009 Law On providing access to information on the activities 
of government

84 Ethiopia 2010 Freedom of the mass media and access to information
85 Guinea ]Conakry[ 2010 Organic law on the right of access to public information
86 Liberia 2010 Freedom of information act
87 Malaysia 2010 Freedom of Information Enactment 
88 El Salvador 2011 Law on Access to Public Information
89 Nigeria 2011 Freedom information bill
90 Mongolia 2011 Freedom of  information Law
91 Brazil 2011 Law of Information Access
92 Tunisia 2012 Decree Law –on access to governmental documents
93 Yemen 2012 Law of the Right of Access to Information


