واقع حق احلصول عىل املعلومات يف ا ألردن
الفرع ا ألول :الإطار ادلس توري والترشيعي حلق احلصول عىل املعلومات:
لقد رخس ادلس تور الاردين أأسس احلمك ادلميوقراطي ،و أأرىس قواعده ،وهو ما يشري اىل أأن
هذا ادلس تور واكب التطور الترشيعي للملكة،والتطور يف اإبداء الر أأي،وتعزيز مفهوم احلرايت
بصورة عامة،رمغ الفرتة القامتة من اترخي اململكة ،واليت طبقت فهيا ا ألحاكم العرفية العسكرية
منذ العام  1967وحىت العام .1992
وبصورة عامة فقد نص ادلس تور عىل هذه ا ألسس  ،لكن السؤال اذلي يثور هنا هل نص
املرشع ادلس توري عىل احلق يف احلصول عىل املعلومات،كام نص يف صلب مواده عىل احلق يف
حرية الر أأي والتعبري؟
ويف الإجابة عىل ذكل نقول أأن " املرشع ادلس توري ا ألردين مل ينص رصاحة عىل هذا احلق
ولكن ميكن اس تخالصه من عدد من النصوص ادلس تورية بشلك غري مبارش وهو ما نعتقد
اإماكنية الإستناد اليه كنص دس توري لدلفاع عن حق الإنسان يف احلصول عىل املعلومات".
وميكن اس تخالص هذا احلق من نص املادة  24من ادلس تور ا ألردين اليت جاء فهيا أأن "ا ألمة
مصدر السلطات  ،ومتارس سلطهتا عىل الوجه املبني يف ادلس تور" ،كام ميكن اس تخالصه من
نص املادة  1/15من ادلس تور ا ألردين اليت تنص عىل ان " .تكفل ادلوةل حرية الراي  ،وللك
اردين ان يعرب حبرية عن رايه ابلقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبري برشط ان ل
يتجاوز حدود القانون .
أأول :قاعدة ا ألمة مصدر السلطات:
ان قاعدة ا ألمة مصدر السلطات املنصوص علهيا يف املادة  24من ادلس تور ا ألردين تعد أأحد
الراكئز املهمة لدلميوقراطية يف ا ألردن،وقد حددت هذه املادة بوضوح قاعدتني أأساس يتني وهام
أأن "ا ألمة مصدر السلطات" و "ممارسة ا ألمة لسلطاهتا عىل الوجه املبني يف ادلس تور" ومن
خالل فهمنا لهذه املادة نرى أأن من حق ا ألمة مبا أأهنا مصدر السلطات يف ادلوةل الوقوف عىل
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جمرايت ا ألمور فهيا فالشعب وحدة س ياس ية واحدة هل احلق يف الإطالع عىل املعلومات اليت
ختص جمرايت حياته ومتكنه من الإطالع عىل لك ما يتعلق به هبا ،ل بل ويذهب اىل أأبعد من
ذكل يف مساءةل احلكومة ،وحماسبهتا عن أأي تقصري يف أأداهئا ومعلها.
وملا اكن اإجامع الشعب عىل أأمر من ا ألمور يف عداد املس تحيل اكن الإكتفاء يف ممارسة سلطة
الترشيع للربملان ،اذلي خيتاره الشعب مكمثل هل واذلي حيق هل يف ذات الإطار احلصول عىل
اكفة املعلومات اليت تتعلق حبياته وجمرايهتا وهو مايربر اماكنية مساءةل جملس النواب للحكومة.
وابلتايل فاإن من حق جملس النواب احلصول عىل املعلومات إابعتبار أأن "ا ألمة مصدر
السلطات ذلا ومن ابب أأوىل فاإن املواطن اذلي اختار هذ اجمللس أأيضا هل احلق يف احلصول
عىل املعلومات سواء املوجودة يف السجالت والواثئق املكتوبة أأو اخملطوطة الكرتونيا أأو
الرسومات أأو اخلرائط أأو اجلداول أأو الصور أأو ا ألفالم أأو ميكرو فيمل أأو التسجيالت الصوتية
أأو أأرشطة الفيديو أأو الرسوم البيانية او أأية بياانت تقر أأ عىل أأهجزة طاقة أأو أأية أأشاكل أأخرى
تعترب معومية الا ت ك املتعلقة بسأارار ادلوةل العسكرية،واعتبارات ا ألمن القويم والوطين ويه
اذلرائع اليت تس تخدهما غالبا احلكومة من أأجل عدم اعطاء املعلومات للمواطن رمغ أأحقيته يف
احلصول والإطالع علهيا.
ولكن هذه القاعدة ليست يه القاعدة الوحيدة اليت جتسد النص ادلس توري ولو بصورة غري
مبارشة ابحلق يف احلصول عىل املعلومات بل اإن حرية الر أأي والتعبري املنصوص علهيا رصاحة يف
ادلس تور ا ألردين يف صلب املادة  1/15منه ل تسأىت الا ابلتداول احلر للمعلومات وتوفريها
ابإنس يابية .
اثنيا:حرية الرأأي والتعبري دس توراي:
نص ادلس تور ا ألردين عىل حرية الر أأي والتعبري يف صلب املادة  1/15منه اليت جاء  .تكفل
ادلوةل حرية الراي  ،وللك اردين ان يعرب حبرية عن رايه ابلقول والكتابة والتصوير وسائر
وسائل التعبري برشط ان ل يتجاوز حدود القانون .
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ويف صلب املادة  3/15منه نص ادلس تور ا ألردين عىل "تكفل ادلوةل حرية الصحافة والطباعة
والنرش ووسائل الإعالم مضن حدود القانون " .مث حظر يف الفقرة اخلامسة من املادة ذاهتا أأي
قيود عىل هذه احلرية الا يف ا ألمور اليت تتصل ابلسالمة العامة و أأغراض ادلفاع الوطين يف
حاليت اعالن ا ألحاكم العرفية و الطوراىء.
وابلنظر اىل هذه النصوص فاإن ادلوةل "ملزمة" ككفاةل حرية الر أأي والتعبري وتعين هذه الكفاةل
توفري اكفة الوسائل والس بل والسامح للمواطن ابلإعراب عن ر أأيه ومعتقداته بصورة سلمية
رشيطة الزتامه ابلقانون.
وابلتايل فاإن القاعدة ا ألساس ية اليت يؤكدها ادلس تور ا ألردين يه أأن ادلوةل تكفل حرية الراي ،
وان للك اردين ان يعرب حبرية عن رايه ابلقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبري برشط
ان ل يتجاوز حدود القانون  .اما القيود اليت يضعها ادلس تور يف هذا اجملال فتدخل مضن
حالت خاصة أأي مضن ا إلس تثناء من القاعدة وليس العكس.
وقد جاء امليثاق الوطين ا ألردين الصادر عام  1991مؤكدا ملا نص عليه ادلس تور ا ألردين يف
هذا اجملال ،واذلي جاء فيه "تعترب حرية الفكر والرأأي والتعبري،والإطالع حقا للمواطنني كام يه
للصحافة وغريها من وسائل الإعالم والإتصال الوطنية ويه حرية مضهنا ادلس تور ول جيوز
الإنتقاص مهنا أأو انهتاكها".
وابلتايل فاإننا جند أأن امليثاق الوطين ا ألردين نص عىل هذا احلق بصورة مبارشة وواحضة
ورصحية حيث أأكد حق املواطنني يف احلصول عىل املعلومات وتناقلها وهو ما أأدرجه مضن
حرية الفكر وحرية الر أأي والتعبري ويه حقوق أأساس ية من حقوق الإنسان اليت كفلهتا املواييق
ادلولية وادلس تور ا ألردين ول جيوز الإنتقاص مهنا أأو انهتاكها.
وكام أأرشان فاإن هذه احلرية تتيح تدفقا حرا للمعلومات ومتكن املواطن من الوصول اىل وعي اتم
حبقوقه وواجباته وتمنية حسه الوطين والإنساين عرب تعزيز مبد أأ الشفافية واحلوار املسؤول
واملوضوعية واحرتام عقهل وكرامته .
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لكن ذكل ل يتسأىت ابلطبع الا من خالل ضامن احلقوق ا ألساس ية اليت متكن املواطن من التعبري
عن ارائه حبرية ،مفىت أأبيح للمواطن احلق يف احلصول عىل املعلومات اليت تتعلق حبياته ويف
اإطار القانون فاإن ذكل ميكنه من توجيه أأصابع النقد للك معل يشوبه خلل أأو خطسأ ما يعين
ابلنتيجة ضامن حرية الر أأي والتعبري اليت نص علهيا ادلس تور بصورة رصحية وواحضة مضن
التنظمي الشامل ملفهوم احلقوق واحلرايت الواردة فيه .
بيد أأن ذكل لكه جيب أأن يكون مقيدا بنصوص القانون ذكل أأن اطالق هذه احلرية وتركها
دون تقييد خيلق حاةل من الفوىض وينذر ابإهنيار ادلوةل مفىت ابيح لشخص التعبري عن ر أأيه دون
التقيد بقانون فقد يدفعه ذكل اىل التعبري عن ر أأيه بصورة خمالفة للقانون أكن يعتدي عىل
حرايت املواطنني أأو يقوم بسأعامل ختريبية ويتذرع مبامرسة حق التعبري عن الر أأي حبرية ما خيلق
حاةل من الفوىض تنذر إابهنيار ادلوةل.
اإذن فاإن النص ادلس توري الرصحي عىل كفاةل حرية الر أأي والتعبري يعين كلك ا ألحوال متكني
املواطن بصورة أأو بسأخرى من احلصول عىل املعلومات الالزمة حىت تتاح هل هذه احلرية لكن
ذكل ليس مطلقا ويبقى مقيدا حبدود القانون.
ويف املقابل فاإن عىل ادلوةل أأن ل تضع قيودا ترشيعية حتد من هذا احلق أأو أأن تتذرع يف عدم
توفري املعلومات للمواطن ابعتبارات ا ألمن الوطين والقويم واليت تعترب ذرائع مسألوفة تسوقها
احلكومة عادة لتربير رفضها توفري املعلومات ملن يطلهبا مواطنا أأاكن أأم حصفيا.
الفرع الثاين  :قانون ضامن حق احلصول عىل املعلومات رمق  47لس نة .2007
سوف حناول يف هذا املبحث تسليط الضوء عىل أأ م النقاط ا ألساس ية و املؤررة الواردة يف هذا
القانون وبعد ذكل سوف اخمت هذا املبحث ببعض املالحظات واملسخذ عىل هذا القانون.
 تعريف ادلائرة اليت حتوز املعلومات:
بني قانون ضامن حق احلصول عىل املعلومات أأنه ميكن تقدم طلب احلصول عىل املعلومات من
اجلهات التالية :
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(الوزارة او ادلائرة او السلطة او الهيئة او اي مؤسسة عامة او مؤسسة رمسية عامة او الرشكة
اليت تتوىل ادارة مرفق عام ) .
 تعريف املعلومات اليت يشملها قانون ضامن حق احلصول عىل املعلومات:
لقد عرف املرشع املعلومات يف املادة الثانية من قانون ضامن حق احلصول عىل املعلومات بسأهنا:
(اي بياانت شفوية او مكتوبة او جسالت او احصاءات او واثئق مكتوبة او مصورة او مسجةل
او خمزنة الكرتونيا او ابي طريقة وتقع حتت ادارة املسؤول او وليته ) .
ومن ا م املالحظات اليت ميكن ابداءها عىل هذا التعريف يه عبارة ( بينات شفوية ) اذ أأن
هذه البياانت يف العادة تكون غري مويقة ويه ترتبط عادة بوجود املوظفني اذلين ميكن أأن
يغيبوا أأو يتقاعدوا أأو يضمروا هذه املعلومات.
ومن جانب أخر مل يبني املرشع يف هذا القانون ألية تصنيف مثل ت ك املعلومات  ،فهيي
س تكون حتت الصالحية املطلقة لتقدير املسؤول دون رقيب .
بل اننا نرى أأن وجود مثل هذا النص القانوين مربر قوي للمسؤول لعدم توييق املعلومات ،
وابقاء معظم املعلومات شفوية الامر اذلي يتعارض مع حرية الوصول اىل املعلومات من
مصادرها كلك يرس وسهوةل.
كام عرف املرشع يف هذا القانون الواثئق املصنفة بسأهنا :
(اي معلومات شفوية او واثئق مكتوبة او مطبوعة او خمزتةل او خمزنة الكرتونيا او ابي طريقة
او مطبوعة عىل ورق مشمع او انخس او ارشطة تسجيل او الصور الشمس ية والافالم او
اخملططات او الرسوم او اخلرائط او ما يشاهبها واملصنفة عىل اهنا ارية او واثئق حمية وفق
احاكم الترشيعات النافذة )
واملالح عىل هذا التعريف أأنه مسأخوذ حرفيا من قانون حامية أأارار وواثئق ادلوةل عندما
عرف يف املادة الثانية (الاارار والوييقة احملمية ) :
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(اية معلومات شفوية او وييقة مكتوبة او مطبوعة او خمزتةل او مطبوعة عىل ورق مشمع او
انخس او ارشطة تسجيل او الصور الشمس ية والافالم او اخملططات او الرسوم او اخلرائط او
ما يشاهبها واملصنفة وفق احاكم هذا القانون) .
ولكن ما يثري الاهامتم أأن املرشع الاردين بعدما عرف الواثئق املصنفة يف املادة الثانية  ،مل يسأيت
عىل ذكر أأي حمك قانوين خبصوصها يف ابيق نصوص قانون ضامن حق احلصول عىل املعلومات.
ويف هذه احلاةل يغدو أأن وجود مثل ذكل التعريف ل قمية قانونية هل يف ضامن حق احلصول عىل
املعلومات ولبد من الغاء مثل هذا التعريف من القانون يف ظل عدم وجود اإعامل هل.
 طلب املعلومات واجراءات احلصول عىل املعلومات:
يعد منوذج طلب املعلومات من قبل مفوض املعلومات ويعمتد من قبل جملس املعلومات وفقا ملا
ورد يف املادتني 4و  6من القانون .
كام ميكن تلخيص خطوات اإجراءات احلصول عىل املعلومات وفقا" للامده  9من القانون ابليت :
أأ .يقدم طلب احلصول عىل املعلومات وفق الامنوذج املعمتد لهذه الغاية متضمنا امس مقدم
الطلب وماكن اقامته ومعهل واي بياانت اخرى يقررها اجمللس .
ب .حيدد مقدم الطلب موضوع املعلومات اليت يرغب يف احلصول علهيا بدقة ووضوح .
ج .عىل املسؤول اجابة الطلب او رفضه خالل ياليني يوما من اليوم التايل لتارخي تقدميه .
د .يشرتط يف حال رفض الطلب ان يكون القرار معلال ومسببا  ،ويعترب الامتناع عن الرد
مضن املدة احملددة قرارا ابلرفض .
 فهرسة املعلومات وتصنيفها:
لقد بني القانون يف املادة  14الواجب املفروض عىل لك دائرة
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أأ .عىل لك دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظمي املعلومات والواثئق اليت تتوافر دلهيا حسب الاصول
املهنية والفنية املرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره مهنا اراي وحميا حسب الترشيعات النافذة
خالل مدة ل تتجاوز يالية اشهر من اترخي نرش هذا القانون يف اجلريدة الرمسية .
ب .يف حال عدم اس تكامل تنفيذ احاكم الفقرة ( أأ) من هذه املادة خالل املدة الواردة فهيا ،
يتعني عىل املسؤول احلصول عىل موافقة رئيس الوزراء لمتديدهيا ملدة ل تتجاوز يالية اشهر
اخرى .
وميكن يف هذا املقام القول أأن املرشع مل يبني ألية علمية واحضة لفهرسة املعلومات واكتفى ابلقول
أأن لك دائرة جيب أأن تقوم ابلفهرسة حسب الاصول املهنية والفنية املرعية وتصنيف ما
يتوجب اعتباره مهنا اراي وحميا حسب الترشيعات النافذة ،ودون أأن يكون هناك طريق
قضايئ للتظمل من ذكل التصنيف .وهذا مسأخذ كبري عىل قانون ضامن حق احلصول عىل
املعلومات.
 املعلومات اليت ل جيوز الكشف عهنا:
لقد بني املرشع الاردين وخاصة يف املادة  13من القانون املعلومات اليت ل جيوز للمسؤول
الكشف عهنا ومن ذكل :
أأ .الاارار والواثئق احملمية مبوجب اي ترشيع اخر
ب .الواثئق املصنفة عىل اهنا ارية وحمية واليت يمت احلصول علهيا ابتفاق مع دوةل اخرى
ج .الاارار اخلاصة ابدلفاع الوطين او امن ادلوةل  ،او س ياس هتا اخلارجية
د .املعلومات اليت تتضمن حتليالت او توصيات او اقرتاحات او استشارات تقدم للمسؤول
قبل ان يمت اختاذ قرار بشسأهنا  ،ويشمل ذكل املراسالت واملعلومات املتبادةل بني الادارات
احلكومية اخملتلفة حولها
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هـ .املعلومات وامللفات الشخصية املتعلقة بسجالت الاشخاص التعلميية او الطبية او
السجالت الوظيفية او احلساابت او التحويالت املرصفية او الاارار املهنية
و .املراسالت ذات الطبيعة الشخصية والرسية سواء اكنت كريدية او كرقية او هاتفية او عرب
اي وس يةل تقنية اخرى مع ادلوائر احلكومية والاجاابت علهيا
ز .املعلومات اليت يؤدي الكشف عهنا اىل التسأيري يف املفاوضات بني اململكة واي دوةل او هجة
اخرى
ح .التحقيقات اليت جترهيا النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاهجزة الامنية بشسأن اي جرمية
او قضية مضن اختصاصها وكذكل التحقيقات اليت تقوم هبا السلطات اخملتصة للكشف عن
اخملالفات املالية او امجلركية او البنكية ما مل تسأذن اجلهة اخملتصة ابلكشف عهنا
ط .املعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او املالية او الاقتصادية واملعلومات  ،عن
العطاءات او البحوث العلمية او التقنية اليت يؤدي الكشف عهنا اىل الاخالل حبق املؤلف
وامللكية الفكرية او ابملنافسة العادةل واملرشوعة او اليت تؤدي اىل رحب او خسارة غري مرشوعني
لي خشص .
كام منعت املادة ( )10من ذات القانون طلب املعلومات اليت حتمل طابع متيزي اذ نصت عىل
(( ل جيوز طلب املعلومات اليت حتمل طابع المتيزي ادليين او العنرصي او العريق او المتيزي
بسبب اجلنس او اللون ))
ويالح عىل ت ك الاس تثناءات مرونة الصياغة الترشيعية ومطاطيهتا واليت ميكن تفسريها بسأكرث
من وجه واليت تسمح للمسؤول التذرع هبا حلبس املعلومات وعدم ااتحهتا لطالب املعلومات.
 من حيق هل تقدمي طلب احلصول عىل املعلومات:
لقد قرص املرشع الاردين احلق يف طلب املعلومات عىل لك أأردين فقط اإذا اكنت هل مصلحة
مرشوعة أأو سبب مرشوع.وقد يظهر هذا القرص منطقي ًا من انحية س يادة ادلوةل  ،ولكن اذا ما
نظران ل ألمر من زاوية حقوق الانسان فانه لبد من توس يع نطاق طلب احلصول عىل
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املعلومات ليشمل أأي انسان مقمي عىل أأرض اململكة الاردنية الهامشية اذا اكن هناك مبد أأ
املعامةل يف املثل.
كام جيب عدم اشرتاط وجود املصلحة املرشوعة يف النص القانوين ألن ذكل يعطي للمسؤول
صالحية تقديرية يف تقدير وجود املصلحة املرشوعة من عدهما والتذرع بذكل ملنع ااتحة
املعلومات بيامن يف الوقت ذاته جيب أأن يرتك للقضاء العادل تقدير مرشوعية املصلحة يف
احلصول عىل املعلومات.
وعليه ميكننا وصف هذا القانون ابنه قانون حرمان حق احلصول عىل املعلومات  ،اذ انه اعترب
الرسية يه الاصل والعلنية يه الاس تثناء عندما ارص املرشع الاردين أأن يورد يف متنه
وجوب التقيد مبا ورد يف قانون حامية اارار وواثئق ادلوةل ،و احملزن وملزيد من ضامانت ارية
معرفة يف
املعلومات اليت متلكها احلكومة ااضاف هذا القانون قيودا اخرى مل تكن معروفة او ف
قانون حامية اارار وواثئق ادلوةل مثل التحقيقات اليت جترهيا النيابة العامة أأو الضابطة العدلية
أأو ا ألهجزة ا ألمنية بشسأن اية جرمية أأو قضية مضن أأختصاصها وكذكل التحقيقات اليت تقوم هبا
السلطات اخملتصة للكشف عن اخملالفات املالية او امجلركية أأو البنكية مامل تسأذن اجلهة اخملتصة
ابلكشف عهنا .
لك ذكل ادى اىل افراغ القانون من فاعليته يف ضامن حق احلصول عىل املعلومات وغدا قانون
حلرمان حق احلصول عىل املعلومات.
ومن املعروف ان البريوقراطية تتناىف مع حق احلصول عىل املعلومات لن هذا احلق يتطلب
وجود ألية اريعة وسهةل للحصول عىل املعلومات حىت ل تفوت املصلحة املرجوة من طلب
املعلومات .وهذا ما اتبعته العديد من قوانني حق احلصول عىل املعلومات يف العامل .
لكن يف قانون ضامن حق احلصول عىل املعلومات املوضوع خمتلف متاما لنه بين عىل بريوقراطية
من النوع الصعب اخزتالها وتظهر يف هذا القانون من خالل انحيتني  :ا ألوىل جملس املعلومات
حيث قرر املرشع الاردين تشكيل جملس معلومات كرئاسة وزير الثقافة وعضوية لك من
مفوض املعلومات وهو مدير عام دائرة املكتبة الوطنية وامني عام وزارة العدل ووزارة ادلاخلية
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وامني عام اجمللس الاعىل لالعالم ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة ومدير عام مركز
تكنولوجيا املعلومات الوطين ومدير التوجيه املعنوي يف القوات املسلحة واملفوض العام حلقوق
الانسان وليكون مبثابة الوسط يف املوافقة عىل نرش املعلومات ما بني طالب املعلومة واملؤسسة
اليت تقدم املعلومة .
اما الناحية الثانية فهيي تمتثل ابملدة الزمنية اليت يتعني فهيا اجابة طلب املعلومات فهيا ويه 30
يوم ويه مدة طويةل ل تتناسب مع الرسعة اليت تس تلزهما املصلحة املرجوة من طلب املعلومة .
ومن هنا ميكن لنا القول ان اللية اليت وضعها املرشع ا ألردين للحصول عىل املعلومة يه ألية
معقدة وتفرغ طلب املعلومة من مضمونه.
ومن أأ م املسخذ عىل هذا القانون أأن املرشع مازال مرصا ً عىل ترك أأمر تصنيف املعلومات
ودرجة أأمهيهتا اإما للترشيع حبيث يضع القانون نفسه التصنيفات وإاما للجهة اليت مت ك املعلومة
ودون ان يكون هناك طريقة للتظمل او للطعن هبذه التصنيفات أأو بطريقة تصنيفها مما يسمح
اجملال بتصنيف املعلومة بسأهنا من مضن املعلومات اليت احملمية اليت ميكن للمس ئول الامتناع عن
اإعطاهئا .
حيث حدد املرشع طريقة تصنيف هذه املعلومات ومدى أأمهيهتا لغاايت كشفها من عدمه
بطريقتني:
الطريقة ا ألوىل :التصنيف القانوين
حيث اإعترب املرشع ان التصنيفات اليت حتددها الترشيعات الاخرى للمعلومات يه تصنيفات
سارية املفعول ولها أأولوية يف التطبيق حيث أأنه عرف الواثئق املصنفة يف املادة ( )2منه  :اي
معلومات شفوية او واثئق مكتوبة او مطبوعة او خمزتةل او خمزنة الكرتونيا او ابي طريقة او
مطبوعة عىل ورق مشمع او انخس او ارشطة تسجيل او الصور الشمس ية والافالم او
اخملططات او الرسوم او اخلرائط او ما يشاهبها واملصنفة عىل اهنا ارية او واثئق حمية وفق
احاكم الترشيعات النافذة .
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الطريقة الثانية  :التصنيف الاداري
حبيث تتوىل اإدارة ادلائرة ويه حسب تعريف املادة الثانية( الوزارة او ادلائرة او السلطة او
الهيئة او اي مؤسسة عامة او مؤسسة رمسية عامة او الرشكة اليت تتوىل ادارة مرفق عام )..
أأعامل فهرسة وتنظمي وتصنيف املعلومات والواثئق اليت تتوافر دلهيا حسب الاصول املهنية
والفنية املرعية خالل فرتة ل تتجاوز الثالية اشهر من اترخي نرش هذا القانون يف اجلريدة الرمسية
من هنا نرى ان هذا القانون وان اكن قانوان جديدا الا انه عاد حبق احلصول عىل املعلومات اىل
السبيعينات من القرن املايض عندما وضع املرشع الاردين قانون حامية اارار وواثئق ادلوةل
وفكر بذات التفكري أنذاك بذات الظروف الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية أأيض ًا .
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