املادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ضامن حق احلصول عىل املعلومات لس نة  )7002ويعمل به من اترخي
نرشه يف اجلريدة الرمسية .
املادة 7
يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا القانون املعاين اخملصصة لها ادانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل :
املعلومات  :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 واليته .
الواثئق املصنفة  :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 رسية او واثئق محمية وفق
احاكم الترشيعات النافذة .
الواثئق العادية  :اي معلومات غري مصنفة تقع حتت ادارة املسؤول او واليته .
ادلائرة  :الوزارة او ادلائرة او السلطة او الهيئة او اي مؤسسة عامة او مؤسسة رمسية عامة او
الرشكة اليت تتوىل ادارة مرفق عام .
املسؤول  :رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او املدير العام لدلائرة .
اجمللس  :جملس املعلومات املؤلف مبقتىض احاكم هذا القانون .
الرئيس  :رئيس اجمللس  /وزير الثقافة .
مفوض املعلومات  :مدير عام دائرة املكتبة الوطنية ابالضافة لوظيفته .

املادة 3
أ .يؤلف مبوجب هذا القانون جملس يسمى ( جملس املعلومات) ويشلك عىل النحو التايل :
 .1وزير الثقافة

رئيسا .

 .7مفوض املعلومات

انئبا للرئيس .

 .3امني عام وزارة العدل

عضوا .

 .4امني عام وزارة ادلاخلية

عضوا .

 .5امني عام اجمللس الاعىل لالعالم

عضوا .

 .6مديرعام دائرة الاحصاءات العامة

عضوا .

 .2مديرعام مركز تكنولوجيا املعلومات الوطين

عضوا .

 .8مدير التوجيه املعنوي يف القوات املسلحة

عضوا .

 .9املفوض العام حلقوق الانسان

عضوا .

ب .ال يتقاىض رئيس واعضاء اجمللس اي ماكفأت من خزينة ادلوةل .
املادة 4
يتوىل اجمللس املهام والصالحيات التالية :
أ .ضامن تزويد املعلومات اىل طالبهيا يف حدود هذا القانون .
ب .النظر يف الشاكوى املقدمة من طاليب احلصول عىل املعلومات والعمل عىل تسوية هذه
الشاكوى وفقا لتعلاميت يصدرها لهذه الغاية.
ج .اعامتد مناذج طلب املعلومات .
د .اصدار النرشات والقيام ابالنشطة املناس بة لرشح وتعزيز ثقافة احلق يف املعرفة ويف احلصول عىل
املعلومات .

هـ .اقرار التقرير الس نوي حول اعامل حق احلصول عىل املعلومات املقدم من مفوض املعلومات
ورفعه اىل رئيس الوزراء .
املادة 5
أ .جيمتع اجمللس مرة واحدة عىل الاقل يف الشهر او لكام دعت احلاجة اىل ذكل بدعوة من الرئيس او
انئبه عند غيابه او بناء عىل طلب مقدم من اربعة من اعضاء اجمللس عىل الاقل لبحث الامور
احملددة يف هذا الطلب .
ب .يكون الاجامتع قانونيا حبضور ما ال يقل عن مخسة اعضاء عىل ان يكون من بيهنم الرئيس او
انئبه  ،وتتخذ القرارات ابالجامع او ابكرثية اصوات اعضاء اجمللس .
ج .للمجلس دعوة اي خشص من ذوي الاختصاص واخلربة حلضور اجامتعاته دون ان يكون هل حق
التصويت عند اختاذ قراراته .
املادة 6
أ .يتوىل مفوض املعلومات املهام والصالحيات التالية :
 .1اعداد مناذج طلب املعلومات ابلتعاون مع ادلائرة وتقدميها اىل اجمللس .
 .7اعداد التعلاميت املتعلقة بقبول الشاكوى واجراءات تسويهتا وتقدميها اىل اجمللس الصدارها .
 .3تلقي الشاكوى من مقديم طلبات احلصول عىل املعلومات وتقدميها اىل اجمللس لتسويهتا .
 .4القيام ابالجراءات الادارية واملهنية الالزمة لتنفيذ املهام والصالحيات املنوطة به .
ب .تقوم دائرة املكتبة الوطنية بتوفري اخلدمات الادارية واملهنية الالزمة لتأدية املهام واملسؤوليات
املنوطة ابجمللس ومفوض املعلومات مبوجب احاكم هذا القانون .
املادة 2
مع مراعاة احاكم الترشيعات النافذة  ،للك اردين احلق يف احلصول عىل املعلومات اليت يطلهبا وفقا
الحاكم هذا القانون اذا اكنت هل مصلحة مرشوعة او سبب مرشوع .

املادة 8
عىل املسؤول تسهيل احلصول عىل املعلومات  ،وضامن كشفها دون ابطاء وابلكيفية املنصوص علهيا
يف هذا القانون .
املادة 9
أ .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 ثالثني 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 .
املادة 10
ال جيوز طلب املعلومات اليت حتمل طابع المتيزي ادليين او العنرصي او العريق او المتيزي بسبب
اجلنس او اللون .
املادة 11
أ .يتحمل مقدم الطلب اللكفة املرتتبة عىل تصوير املعلومات املطلوبة ابلوسائل التقنية او نسخها
وجيري اطالع مقدم الطلب عىل املعلومات اذا اكنت حمفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او
تصويرها.
ب .اذا اكن جزء من املعلومات املطلوبة مصنفا  ،واجلزء الاخر غري مصنف فتمت اجابة الطلب
حبدود املسموح به وفقا الحاكم هذا القانون .
ج .اذا اكنت املعلومات مصنفة  ،فيجب ان يكون تصنيفها سابقا عىل اترخي طلب احلصول علهيا .

املادة 17
اذا اكنت املعلومات املطلوبة غري متوفرة او مت اتالفها ملرور الزمن فيتعني عىل املسؤول بيان ذكل
ملقدم الطلب .
املادة 13
مع مراعاة احاكم الترشيعات النافذة  ،عىل املسؤول ان ميتنع عن الكشف عن املعلومات املتعلقة مبا
ييل :
أ .الارسار والواثئق احملمية مبوجب اي ترشيع اخر.
ب .الواثئق املصنفة عىل اهنا رسية ومحمية واليت يمت احلصول علهيا ابتفاق مع دوةل اخرى .
ج .الارسار 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 بشأهنا  ،ويشمل ذكل املراسالت واملعلومات املتبادةل بني الادارات احلكومية اخملتلفة
حولها.
هـ .املعلومات وامللفات الشخصية املتعلقة بسجالت الاشخاص التعلميية او الطبية او السجالت
الوظيفية او احلساابت او التحويالت املرصفية او الارسار املهنية .
و .املراسالت ذات الطبيعة الشخصية والرسية سواء اكنت بريدية او برقية او هاتفية او عرب اي
وس يةل تقنية اخرى مع ادلوائر احلكومية والاجاابت علهيا .
ز .املعلومات اليت يؤدي الكشف عهنا اىل التأثري يف املفاوضات بني اململكة واي دوةل او هجة
اخرى .
ح .التحقيقات اليت جترهيا النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاهجزة الامنية بشأن اي جرمية او
قضية مضن اختصاصها وكذكل التحقيقات اليت تقوم هبا السلطات اخملتصة للكشف عن اخملالفات
املالية او امجلركية او البنكية ما مل تأذن 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 الي خشص.
املادة 14
أ .عىل لك دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظمي املعلومات والواثئق اليت تتوافر دلهيا حسب الاصول
املهنية والفنية املرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره مهنا رساي ومحميا حسب الترشيعات النافذة خالل
مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر من اترخي نرش هذا القانون يف اجلريدة الرمسية .
ب .يف حال عدم اس تكامل تنفيذ احاكم الفقرة (أ) من هذه املادة خالل املدة الواردة فهيا  ،يتعني
عىل املسؤول احلصول عىل موافقة رئيس الوزراء لمتديدهيا ملدة ال تتجاوز ثالثة اشهر اخرى .
املادة 15
عند تويل مدير عام دائرة املكتبة الوطنية همام مفوض املعلومات ابالضافة لوظيفته تنحرص
مسؤوليته القانونية فامي يتعلق ابملعلومات احملفوظة يف دائرته .
املادة 16
للمسؤول ان يفوض ااي من صالحياته املنصوص علهيا يف هذا القانون الي من كبار موظفي ادلائرة
عىل ان يكون التفويض خطيا وحمددا .
املادة 12
أ .ختتص حممكة العدل العليا ابلنظر يف قرار رفض طلب احلصول عىل املعلومات عىل ان تقدم
ادلعوى من مقدم الطلب ضد املسؤول خالل ( )30يوما من اليوم التايل لتارخي انهتاء املدة
املمنوحة مبوجب هذا القانون الجابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه .
ب .جيوز ملقدم الطلب تقدمي شكوى ضد املسؤول اىل اجمللس بواسطة مفوض املعلومات يف حال
رفض طلبه او امتناع املسؤول عن اعطاء املعلومات املطلوبة خالل املدة املقررة قانوان.
ج .عىل اجمللس ان يصدر قراره يف الشكوى خالل ثالثني يوما من اترخي ورودها والا اعتربت
الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن املوجه ضد املسؤول املنصوص عليه يف الفقرة (أ)

من هذه املادة يبدأ رساين مدة الطعن من اترخي تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الرصحي او من
اترخي انقضاء املدة الصدار قرار اجمللس يف الشكوى .
املادة 18
حيدد مقدار اي بدل تس توفيه ادلائرة مقابل تصوير املعلومات املطلوبة او نسخها بقرار من جملس
الوزراء بناء عىل تنسيب اجمللس .
املادة 19
يصدر جملس الوزراء الانظمة الالزمة لتنفيذ احاكم هذا القانون مبا يف ذكل نظام حتدد فيه الواثئق
احملمية اليت جيوز الكشف عهنا واليت مىض عىل حفظها مدة ال تقل عن ثالثني س نة .
املادة 70
رئيس الوزراء والوزراء ملكفون بتنفيذ احاكم القانون.
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