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المادة ( )1
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة  )2007ويعمل به من تااريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( )2
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
اي بيانات شفوية او مكتوبة او سجالت او احصاءات او وثائق مكتوباة او مصاورة
المعلومات
او مسجلة او مخزنة الكترونيا او باي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او واليته.

الوثائق المصنفة اي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او
باي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية واالفالم او
المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصانفة علاى انهاا سارية او وثاائق محمياة وفاق
احكام التشريعات النافذة.
الوثائق العادية اي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او واليته.
الدائرة الااوزارة او الاادائرة او الساالطة او الهيئااة او اي مؤسسااة عامااة او مؤسسااة رساامية عامااة او
الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام.
المسؤول

رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة.

المجلس مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون.
الرئيس رئيس المجلس  /وزير الثقافة.
مفوض المعلومات

مدير عام دائرة المكتبة الوطنية باالضافة لوظيفته.

المادة ( )3
مجلس المعلومات

أ .يؤلاف بموجا هااذا القااانون مجلاس يساامى ( مجلااس المعلومااات) ويشاكل علااى النحااو التااالي .1 :
وزير الثقافة رئيسا.
2.مفوض المعلومات نائبا للرئيس.
3.امين عام وزارة العدل عضوا.
4.امين عام وزارة الداخلية عضوا.
5.امين عام المجلس االعلى لالعالم عضوا.
6.مديرعام دائرة االحصاءات العامة عضوا.
7.مديرعام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا.
8.مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا.
9.المفوض العام لحقوق االنسان عضوا.
 .ال يتقاضى رئيس واعضاء المجلس اي مكافأت من خزينة الدولة.

المادة ( )4
مهام المجلس

يتولى المجلس المها م والصالحيات التالية  :أ .ضمان تزوياد المعلوماات الاى طالبيهاا فاي حادود هاذا
القانون.
 .النظاار فااي الشااكاود المقدمااة ماان طااالبي الحصااول علااى المعلومااات والعماال علااى تسااوية هااذه
الشكاود وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج .اعتماد نماذج طل المعلومات.
د .اصدار النشرات والقيام باالنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفاة وفاي الحصاول
على المعلومات.
هـ .اقرار التقرير السنوي حول اعمال حق الحصول على المعلومات المقدم مان مفاوض المعلوماات
ورفعه الى رئيس الوزراء.
المادة ( )5
اجتماعات المجلس

أ .يجتمع المجلس مرة واحدة على االقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الارئيس
او نائبه عند غيابه او بناء على طل مقدم من اربعة من اعضاء المجلس علاى االقال لبحاال االماور
المحددة في هذا الطل .
 .يكون االجتماع قانونيا بحضور ما ال يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او
نائبه  ،وتتخذ القرارات باالجماع او باكثرية اصوات اعضاء المجلس.
ج .للمجلس دعوة اي شخص من ذوي االختصااص والخبارة لحضاور اجتماعاتاه دون ان يكاون لاه
حق التصويت عند اتخاذ قراراته.
المادة ( )6
مهام المفوض

أ .يتولى مفوض المعلومات المهام والصالحيات التالية  .1 :اعداد نماذج طل المعلوماات بالتعااون
مع الدائرة وتقديمها الى المجلس.
2.اعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاود واجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس الصدارها.
 3.تلقي الشكاود من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها.
4.القيام باالجراءات االدارية والمهنية الالزمة لتنفيذ المهام والصالحيات المنوطة به.
 .تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات االدارية والمهنية الالزمة لتأدية المهام والمسؤوليات
المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات بموج احكام هذا القانون.
المادة ( )7
حق الحصول على المعلومات

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة  ،لكل اردناي الحاق فاي الحصاول علاى المعلوماات التاي يطلبهاا
وفقا الحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سب مشروع.
المادة ( )8
تسهيل الحصول على المعلومات

على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات  ،وضمان كشافها دون ابطااء وبالكيفياة المنصاوص
عليها في هذا القانون.
المادة ( )9
طل الحصول على المعلومات

أ .يقدم طل الحصول على المعلومات وفق االنموذج المعتمد لهذه الغاياة متضامنا اسام مقادم الطلا
ومكان اقامته وعمله واي بيانات اخرد يقررها المجلس.
 .يحدد مقدم الطل موضوع المعلومات التي يرغ في الحصول عليها بدقة ووضوح.
ج .على المسؤول اجابة الطل او رفضه خالل ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.

د .يشترط في حال رفض الطل ان يكون القرار معلاال ومساببا  ،ويعتبار االمتنااع عان الارد ضامن
المدة المحددة قرارا بالرفض.
المادة ( )10
طل المعلومات غير الجائز

ال يجوز طل المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقاي او التميياز بساب
الجنس او اللون.
المادة ( )11
تحمل كلفة تصوير المعلومات

أ .يتحمل مقدم الطل الكلفة المترتبة علاى تصاوير المعلوماات المطلوباة بالوساائل التقنياة او نساخها
ويجااري اطااالع مقاادم الطل ا علااى المعلومااات اذا كاناات محفوظااة بصااورة يتعااذر معهااا نسااخها او
تصويرها.
 .اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا  ،والجازء االخار غيار مصانف فتاتم اجاباة الطلا
بحدود المسموح به وفقا الحكام هذا القانون.
ج .اذا كانت المعلومات مصنفة  ،فيج ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طل الحصول عليها.
المادة ( )12
المعلومات المكلفة

اذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة او تام اتالفهاا لمارور الازمن فيتعاين علاى المساؤول بياان
ذلك لمقدم الطل .
المادة ( )13

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة  ،على المسؤول ان يمتنع عان الكشاف عان المعلوماات المتعلقاة
بما يلي  :أ .االسرار والوثائق المحمية بموج اي تشريع اخر.
 .الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرد.
ج .االسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة  ،او سياستها الخارجية.
د .المعلومات التي تتضمن تحليالت او توصيات او اقتراحاات او استشاارات تقادم للمساؤول قبال ان
يااتم اتخاااذ قاارار بشااأنها  ،ويشاامل ذلااك المراسااالت والمعلومااات المتبادلااة بااين االدارات الحكوميااة
المختلفة حولها.
هااـ .المعلومااات والملفااات الشخصااية المتعلقااة بسااجالت االشااخاص التعليميااة او الطبيااة او السااجالت
الوظيفية او الحسابات او التحويالت المصرفية او االسرار المهنية.
و .المراسالت ذات الطبيعة الشخصية والسارية ساواء كانات بريدياة او برقياة او هاتفياة او عبار اي
وسيلة تقنية اخرد مع الدوائر الحكومية واالجابات عليها.
ز .المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الاى التاأثير فاي المفاوضاات باين المملكاة واي دولاة او جهاة
اخرد.
ح .التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او االجهزة االمنية بشاأن اي جريماة او
قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشاف عان المخالفاات
المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
ط .المعلومااات ذات الطبيعااة التجارياااة او الصااناعية او الماليااة او االقتصاااادية والمعلومااات  ،عااان
العطاءات او البحوال العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى االخاالل بحاق المؤلاف والملكياة
الفكريااة او بالمنافسااة العادلااة والمشااروعة او التااي تااؤدي الااى ربااش او خسااارة غياار مشااروعين الي
شخص.
المادة ( )14
فهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق

أ .على كل دائارة ان تقاوم بفهرساة وتنظايم المعلوماات والوثاائق التاي تتاوافر لاديها حسا االصاول
المهنية والفنية المرعية وتصنيف ماا يتوجا اعتبااره منهاا ساريا ومحمياا حسا التشاريعات النافاذة
خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 .في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خالل المدة الواردة فيها  ،يتعين على
المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديديها لمدة ال تتجاوز ثالثة اشهر اخرد.

المادة ( )15
المسؤولية القانونية لمدير عام المكتبة الوطنية

عنااد تااولي ماادير عااام دائاارة المكتبااة الوطنيااة مهااام مفااوض المعلومااات باالضااافة لوظيفتااه تنحصاار
مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته.
المادة ( )16
تفويض الصالحيات

للمسااؤول ان يفااوض ايااا ماان صااالحياته المنصااوص عليهااا فااي هااذا القااانون الي ماان كبااار مااوظفي
الدائرة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة ( )17
المحكمة المختصة

أ .تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طل الحصول علاى المعلوماات علاى ان تقادم
الاادعود ماان مقاادم الطل ا ضااد المسااؤول خااالل ( )30يومااا ماان اليااوم التااالي لتاااريخ انتهاااء الماادة
الممنوحة بموج هذا القانون الجابة الطل او رفضه او االمتناع عن الرد عليه.
 .يجوز لمقدم الطل تقديم شكود ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حاال
رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خالل المدة المقررة قانونا.
ج .على المجلس ان يصدر قراره في الشكود خالل ثالثاين يوماا مان تااريخ ورودهاا واال اعتبارت
الشكود مرفوضة وتقطع الشك ود ميعاد الطعن الموجه ضاد المساؤول المنصاوص علياه فاي الفقارة
(أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكود رفض شكواه الصريش او من
تاريخ انقضاء المدة الصدار قرار المجلس في الشكود.
المادة ( )18
تحديد مقدار البدل

يحدد مقدار اي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نساخها بقارار مان مجلاس
الوزراء بناء على تنسي المجلس.
المادة ( )19
االنظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحادد فياه الوثاائق
المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة ال تقل عن ثالثين سنة.
المادة ( )20
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون2007/5/15 .

