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 :مقدمةال

 حق الحصول علىقانون ضمان المعلومات التي بحوزة الجهات ذات العالقة بتطبيق  على الحصول ُيعد 

مصدرها، هو أحد  أوبها  تحتفظ، بغض النظر عن الطريقة التي وتعديالته 2007( لسنة 47رقم ) المعلومات

التي كفلتها المواثيق الدولية وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمنصوص  اإلنسانحقوق 

 القانونيةمن المنظومة  يدة الرسمية وأصبح جزء  ره في الجر ( والذي صادق عليه األردن ونش19عليها في المادة )

حق ضمان  قانون على األردن بموجب هذا العهد فقد أقر المشرع األردني  المترتبة الوطنية، وتنفيذا لاللتزامات 

حصول التيسير المعلومات و  ضمان انسيابية إلىوالذي يهدف  2007لسنة  47الحصول على المعلومات رقم 

 يها.عل

 قانون ه يتوجب على الجهات ذات العالقة بتطبيق النإالمعلومات ف على الحصولحق األفراد في  ضمانولغايات 

 .قانون وفقا ألحكام ال متاحةغير الو  منهاالمعلومات التي بحوزتها مسبقا  لتحديد المعلومات المتاحة  أن ُتصّنف

 تصنيف في قانون ال بتطبيق العالقة ذات الجهاتمساعدة لهدف دليل يكهذا البروتوكول وعليه، فقد جاء 

 للبيانات ةفاعل إدارة تحقيق أجل من اتباعها يجب التي واإلجراءات المعايير وبيان بحوزتها التي المعلومات

 .عليها الحصول تيسير بهدف للمعلومات كاملة وانسيابية
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 التعريفات  (:1) المادة

ضمان حق الحصول على المعلومات رقم لمقاصد هذا البروتوكول ُتعتمد التعريفات الواردة في قانون  (أ)

 . وتعديالته 2007( لعام 47)

 المعلومات المتاحة  (:2) المادة

 دون أية قيود.لألفراد جميع المعلومات التي بحوزة الدائرة متاحة تعد  (أ)

بشكل دوري ويشمل ذلك على و هذه المعلومات باإلفصاح المسبق عن تقوم  أنيتوجب على الدائرة  (ب)

 تي:اآل المثال ال الحصر سبيل

المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات  (1)

 المتعلقة بها.

المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيل بنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات  (2)

 ا.وأسبابهوزات والفوائض المالية الدائرة ونفقاتها والعج

 المعلومات المتعلقة بالسياسة العامة والبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة.  (3)

 واعها. أنالمعلومات التي تحتفظ الدائرة بها و  قائمة (4)

قائمة مفصلة ووصف عام للخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة لالستفادة من  (5)

 هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.    

معلومات  أوسياسات  أومتعلقة بنتائج دراسات تقييم األثر البيئي وأية قرارات المعلومات ال (6)

 تتعلق بالبيئة بكافة عناصرها.

 الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية. أوالتقارير السنوية  (7)
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 فيها. التي تكون الدولة طرفا   أو الدولية اإلقليمية أواالتفاقيات التجارية المحلية  (8)

 إليها المملكة وصادقت عليها. انضمت االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية التي  (9)

 وآلية التواصل معهم.  الموظفين قائمة بأسماء (10)

 كل منها وطبيعتها. وميزانية العطاءات  (11)

 أومعلومات مجمعة  أوخام بيانات ت ناالمعلومات المتعلقة بكافة القطاعات سواء ك (12)

 . والسكانيةإحصائية مثل المعلومات االقتصادية واالجتماعية 

 أية معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات ضرورة نشرها. (13)

 المعلومات غير المتاحة  (:3) المادة

 : اآلتيةالمعلومات  اإلتاحة( من هذا البروتوكول تستثنى من 2على الرغم مما ورد في المادة ) (أ)

دولة أخرى وتم االتفاق أن تبقى سرية من قبل الوثائق التي يتم الحصول عليها من  (1)

 .الجانبين ما لم تشكل ضررا  على المصلحة العامة

 تها الخارجية. اسياس أو ،الوطنيواألمن المعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع  (2)

استشارات تقدم للمسؤول  أواقتراحات  أوتوصيات  أوالمعلومات التي تتضمن تحليالت  (3)

 اإلداراتذلك المراسالت والمعلومات المتبادلة بين  ها، ويشملأنبش قراراتخاذ يتم  أنقبل 

 الحكومية المختلفة حولها. 

المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجالت األشخاص التعليمية أو الطبية أو  (4)

السجالت الوظيفية أو الحسابات أو التحويالت المصرفية أو األسرار المهنية ما لم تتعلق 

 .منصب عام وتقتضي المصلحة العامة ذلكبإشغال 
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ي دولة أبين المملكة و  المفاوضاتاإلضرار في  إلىالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها  (5)

 .أخرى جهة  أو

 األمنية األجهزة أوالضابطة العدلية  أومحاضر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة  (6)

قضية ضمن اختصاصها وكذلك محاضر التحقيقات التي تقوم بها  أوجريمة  أي أنبش

ما لم أو غيرها البنكية  أوالجمركية  أوالسلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية 

  .تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها

 والمعلومات عناالقتصادية  أوالمالية  أوالصناعية  أوالمعلومات ذات الطبيعة التجارية  (7)

بحق المؤلف  اإلخالل إلىالتقنية التي يؤدي الكشف عنها  أوالبحوث العلمية  أوالعطاءات 

خسارة غير  أوربح  إلىالتي تؤدي  أوبالمنافسة العادلة والمشروعة  أووالملكية الفكرية 

 مشروعين ألي شخص.

 اختبار الضرر والمصلحة العامة  (:4) المادة

نما مطلقة استثناءات تعد ال البرتوكول هذا من (3) المادة في الواردة المتاحة غير المعلومات (أ)  تخضع وا 

 االتي: النحو على العامة والمصلحة الضرر الختبار

لى أو عن المعلومات غير المتاحة  اإلفصاحالمصلحة العامة والعليا المتأتية من  تناك إذا (1)

 .عنها باإلفصاحتفوق الضرر المترتب بالرعاية و 

لمجرد توقع حصول  ال يتم رفضه تلقائيا   أنالمعلومات يتوجب  الحصول علىطلب  إن (2)

 .يكون الضرر جسيما   أنالمعلومات، بل يجب  إتاحةضرر نتيجة 
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 قانون السع من المصلحة التي يهدف أو يخدم مصلحة عامة  أن اإلفصاح أنمن ش ناإذا ك (3)

 .حمايتها إلى

 األحوال من حال بأي تشمل ال البروتوكول هذا من (3) المادة في الواردة المتاحة غير المعلومات أن (ب)

 الحرب. وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم نسانإلا بحقوق  المتعلقة االنتهاكات

 

 اللجنة الداخلية  (:5) المادة

أعضاء  خمسة عن تقل ال دائمة لجنة ُتشكل المعلومات على الحصول حق ضمان قانون  تطبيق لغايات (أ)

العام/ المدير في الدائرة ويكون من بين أعضائها موظف مختص وال تزيد عن سبعة برئاسة األمين 

ممثل عن وحدة/مديرية الشؤون  بتلقي طلبات الحصول على المعلومات )ويسمى بمنسق المعلومات(،

القانونية، ممثل عن وحدة /مديرية الشؤون اإلدارية، ممثل عن وحدة/مديرية تكنولوجيا المعلومات، 

ير المؤسسي مع مراعاة الهيكل التنظيمي للدائرة، باإلضافة إلى أي ممثل عن وحدة/مديرية التطو 

 العام للجهة. المدير العام / األمين شخص من ذوي االختصاص يتم تعيينهم من قبل 

على األقل كل ثالثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس واحدة مرة  تجتمع اللجنة (ب)

  ق القانون في الدائرة.لتصنيف المعلومات ومتابعة تطبي

على أن يكون من بينهم الرئيس أو  بحضور ما ال يقل عن ثلثي األعضاء يكون االجتماع قانونيا   (ج)

   نائبه، وتتخذ القرارات باإلجماع أو بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين.

 التالية: والصالحيات المهام اللجنة الداخلية تتولى (د)

 مراجعة التصنيف المقترح من قبل المديرية/القسم المعني بالمعلومة والموافقة على التصنيف.  (1)



 بـروتــوكـــول تـصـنــيــف المــعــــلــــومــــــات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في حال وجود خالف على التصنيف المقترح من قبل القسم المعني يتم التشاور مع القسم  (2)

 توضيح وجهات النظر ووضع تصنيف متفق عليه من قبل الطرفين. لغايات

  بتطبيق أحكام القانون.التحقق من مدى امتثال الموظفين  (3)

 بناء قدرات الموظفين داخل الجهات المعنية بتطبيق القانون. (4)

 كافة المعلومات الصادرة والواردة من والى الجهة وذلك لغايات المراجعة الحق باالطالع على (5)

  والتأكد من سير عملية التصنيف بالشكل الصحيح.

 رفع التوصيات لإلدارة العليا. (6)

 تعديلهإجراءات عملية التصنيف أو   (:6) المادة

المديرية من قبل القسم/سواء  بمستوى معلومات متاحة أو غير متاحة  تحديد مستوى التصنيف يتم (أ)

اعتماده من قبل اللجنة مراجعته و  ليصار بعدهاوذلك باستخدام نموذج معد لهذه الغاية، المعني/ة 

 .دائرةالداخلية في ال

وبالتعاون مع منسق المعلومات بالقيام بعملية التصنيف للمعلومات التي كل موظف داخل الدائرة يلتزم  (ب)

 .( من هذا البروتوكول8المشار إليها في المادة ) يقوم بإنشائها ووضع عالمة التميز

ت الوثيقة تحتوي على معلومات غير متاحة وأخرى متاحة، يتم تمييز المعلومات الغير متاحة ناإذا ك (ج)

  المتاحة.الطلب في حدود المعلومات  إجابةمنها وتتم 

 ل وبصورةأو ب ال  أو  المعلومات الجديدةبتصنيف المعني/ة ومن خالل القسم / المديرية  تقوم الدائرة (د)
اعتماد الى اختبار الضرر والمصلحة و  بمراجعتها استنادا  مستمرة وبعد ذلك تقوم اللجنة الداخلية 

 تعديله. أوالتصنيف 



 بـروتــوكـــول تـصـنــيــف المــعــــلــــومــــــات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها أنبإعداد لوائح بالمعلومات المصنفة على القسم / المديرية المعني/ة قوم يلغايات المراجعة الدورية   (ه)

 أو تعديله أو التصنيف على باإلبقاء التنسيب متضمنة الداخلية اللجنة إلى بتسليمها قوميمتاحة و غير 

 الى استنادا   واحدة سنة المراجعة مدة تتجاوز ال أن على دوري  بشكل بمراجعتها الداخلية اللجنة وتقوم إلغاؤه

 عدم أن ذلك تعديله أو التصنيف مستوى  على باإلبقاء سواء الالزم القرار واتخاذ والمصلحة الضرر اختبار

 سريعة. بصورة التراجع هذا يتم ما وعادة الوقت مرور مع تتراجع قد للمعلومات اإلتاحة

 استعمال إعادة أو استعمال يمكن فإنه المعلومات، على الحصول حق ضمان قانون  أحكام بمتطلبات اإليفاء مع

 اإلشارة يتم أن شريطة المعنية الجهات قبل من لطالبها تسليمها أو عنها اإلفصاح تم أو نشرها تم التي المعلومات

  مضمونها. تحريف أو تعديل وعدم ومصدرها عليها الحصول تاريخ إلى

  عالمة التمييز  (:8) المادة

  .المعلومةوعاء مستوى تصنيف المعلومة، بحيث يتم وضعها على  لبيانالتمييز  عالمةتستخدم  (أ)

 يلي: ما على يزيالتم عالمة تحتوي   (ب)

 )متاح/غير متاح(. مستوى التصنيف (1)

 سبب عدم اإلتاحة. (2)

 .تاريخ القيام بالتصنيف (3)

 . بعملية التصنيف تي قامتال الجهة المعنية/قسم المعنيال (4)

 إعادة االستخدام  (:7) المادة


