قراءة في قانون حق الحصول على المعلومات والمعايير الدولية
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كتب :أمجد صفوري وٌزن طلفاح
ضمنت التشرٌعات والمواثٌق الدولٌة حق الحصول على المعلومة ،على اعتبار أنه حق أساسً لإلنسان ،وٌسهم
فً دعم حرٌة الرأي والتعبٌر ،وتنمٌة الدٌمقراطٌة والشفافٌة .اذ تبنت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً جلستها
االولى سنة  1946القرار رقم ( )59الذي ٌنص أن ” حرٌة الوصول الى المعلومات حق أساسً لإلنسان وانها
محك جمٌع الحقوق التً كرست االمم المتحدة لها نفسها “
ولضمان تطبٌق حق الوصول الى المعلومات فً أي دولة ٌتوجب وجود قانون ٌنص على هذا الحق .وقد
وضعت أكثر من خمسٌن دولة فً العالم قانونا ً لضمان حق الوصول الى المعلومات ،اذ نص دستور بعض
الدول صراحة على هذا الحق كتاٌالند ونٌبال.
لم تترك الشرعة الدولٌة حق الوصول الى المعلومات دون تعرٌف واضح وتحدٌد لتفاصٌله ومتطلباته حٌث
عرفت االمم المتحدة هذا الحق بانه ” حق االنسان فً الوصول اآلمن الى المعلومات التً تحتفظ بها الجهة
العامة وواجب هذه الجهة فً توفٌر هذه المعلومات له”.
وضعت االمم المتحدة ضمانات قانونٌة ٌجب توفرها فً تشرٌع حق الوصول الى المعلومات ومنها :
 مبدأ الكشف االقصى عن المعلومات :وٌقوم هذا المبدأ على افتراض أن جمٌع المعلومات التً تحتفظ بهاالهٌئات العامة ٌمكن الوصول الٌها من قبل أفراد الشعب وأن اي قٌد على ذلك ٌجب أن ٌطبق فً ظروف
محدودة جداً .
 استثناءات النشر المحدودة :وٌعنً انه فً حال وجود مصلة عامة مشروعة لحجب اي معلومة (كحجبالمعلومات) اذا كان فً كشفها خرق لخصوصٌة االفراد أو تهدٌد لألمن الوطنً أو اذا كان ٌضر بسٌر العدالة
فً قضٌة جنائٌة أو تهدٌد للسالمة العامة أو الفردٌة .تصاغ هذه االستثناءات بأدق عبارة وأضٌق معنى كً ال
تمنح الموظف العام مجاالً واسعا ً لالجتهاد وبالتالً حجب المعلومات .
 كلفة الوصول الى المعلومات :وٌعنً ان ال تكون كلفة الوصول الى المعلومات الموجودة بحوزة الهٌئاتالعامة مرتفعة بحٌث تثنً الساعٌن لهذه المعلومات عن السعً لها .
 فترة االستجابة لطلب المعلومة :تحدد فترة الحصول على المعلومة اذ ان معظم القوانٌن تحدد هذه الفترة مناسبوعٌن الى ستة اسابٌع .
 تفسٌر القوانٌن االخرى بما ٌنسجم مع احكام قانون حق الوصول الى المعلومات :وٌعنً اخضاع جمٌعالقوانٌٌن المتعلقة بالمعلومات فً الدولة وانسجامها مع المبادئ االساسٌة لقانون حق الحصول على المعلومات.
 حماٌة االفراد من أي عقوبات قانونٌة أو ادارٌة او مسلكٌة اذا قدموا معلومات عن سوء فعل ادارتهم:والمقصود بسوء الفعل هو ارتكاب جرم أو االخالل بواجب قانونً او عدم اقامة العدل او الفساد او سوء االدارة
الخطٌر .

كان االردن أول بلد عربً ٌصدر قانونا ً لضمان الحق فً الوصول للمعلومات .فبعد اقراره من البرلمان
وصدور االرادة الملكٌة ،نشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  2007/6/17تحت اسم ( قانون ضمان
حق الحصول على المعلومات ).
و طرحت تساؤالت متعددة من قبل المختصٌن حول مدى توافق أحكام هذا القانون مع المعاٌٌر الدولٌة من حٌث:
تضمٌن مبدأ الكشف األقصى و تروٌج ثقافة شفافٌة الحكومات و استثناءات النشر المحدودة و كلفة الوصول الى
المعلومات و فترة االستجابة لطلبات المعلومات اضافة الى حماٌة االفراد من اي عقوبات قانونٌة او ادارٌة او
مسلكٌة اذا قدموا معلومات عن سوء ادارتهم  .كما تطلب قانون الوصول الى المعلومات تفسٌر القوانٌن االخرى
بما ٌنسجم مع احكامه.
أوال ً  :الكشف االقصى  ،واستثناءات النشر محددة
فً قانون ضمان حق الحصول على المعلومات االردنً  ،أشارت المادة ( )7من القانون الى أنه و” مع مراعاة
احكام التشرٌعات النافذة  ،لكل اردنً الحق فً الحصول على المعلومات التً ٌطلبها وفقا ً ألحكام هذا القانون اذا
كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع ” .
وبٌنت المادة ( )8من القانون انه ” على المسؤول تسهٌل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون ابطاء
وبالكٌفٌة المنصوص علٌها فً القانون ” .
رغم نص المواد ( )7و( )8من القانون على ضرورة تسهٌل الحصول على المعلومات ،وتماشٌها مع المعاٌٌر
الدولٌة ،اال ان عدداً من المواد فً القانون فرغت هذه المواد من مضمونها لشمولها على عبارات فضفاضة
وتحدٌدات على نوعٌة المعلومات ومنها المادة ( )10التً بٌنت المعلومات التً ال ٌجوز طلبها وحددتها
بالمعلومات التً ” تحمل طابع التمٌٌز الدٌنً أو العنصري أو العرقً أو التمٌٌز بسبب الجنس أو اللون” .
كما جاءت المادة ( )11لتضع شروطا ً جدٌدة على اعطاء المعلومات ومنها الفقرة (أ) حٌث اشارت الى انه ”
ٌجري اطالع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة ٌتعذر معها نسخها أو تصوٌرها ” .
و وضعت الفقرة (ب) و (ج) من المادة ذاتها محددات اضافٌة حٌث اوضحت هذه المواد انه ” اذا كان جزء من
المعلومات المطلوبة مصنفا ً والجزء اآلخر عٌر مصنف فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا ألحكام
القانون“ ،وانه ” اذا كانت المعلومات مصنفة  ،فٌجب أن ٌكون تصنٌفها سابقا ً على تارٌخ طلب الحصول علٌها”
.
وبالعودة الى الفقرة االولى من المادة ( ،)13تنص المادة على انه ٌجب على المسؤول االمتناع عن المعلومات
المتعلقة باألسرار والوثائق المحمٌة بموجب أي تشرٌع آخر .وهناٌ ،برز القانون المؤقت ( قانون حماٌة اسرار
ووثائق الدولة لسنة  ) 1971والذي لم ٌعرض على مجلس االمة حتى اآلن وبقً بصفة مؤقتة .
ثانٌاً :فترة االستجابة لطلبات المعلومات
أوضح قانون ضمان حق الحصول على المعلومات االردنً كٌفٌة تقدٌم الطلب للحصول على المعلومات من
خالل انموذج معتمد لهذه الغاٌة  ،على أن ٌتضمن الطلب اسم مقدمه ومكان اقامته وعمله اضافة الى تحدٌد
موضوع المعلومات التً ٌرغب فً الحصول علٌها بدقة ووضوح .
وحددت الفقرة (ج) من المادة ( )9فترة االجابة على طلب المعلومة وأكدت 'على المسؤول اجابة الطلب أو
رفضه خالل ثالثٌن ٌوما ً من الٌوم التالً لتارٌخ تقدٌمه”  .اشترطت الفقرة (د) من المادة ذاتها انه فً حال
رفض الطلب فٌجب ان ٌكون القرار معلالً ومسبباً .اذ ٌعتبر االمتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً

بالرفض .
وفً حال رفض االجابة على طلب اعطاء المعلومة ،حددت الفقرة (ا) من المادة ( )17محكمة العدل العلٌا
للنظر فً قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المســؤول
خــالل (ٌ )30وما ً من الٌوم التالً لتارٌخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون إلجابة الطلب او رفضه او
االمتناع عن الرد علٌه.
ثالثاً :تطلب قانون الوصول الى المعلومات تفسٌر القوانٌن االخرى بما ٌنسجم مع احكامه.
طلب المشرع االردنً ان ٌراعً قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ألحكام التشرٌعات النافذة ومن
هذه التشرٌعات قانون حماٌة اسرار ووثائق الدولة .
كما بٌنت المادة ( )19من القانون ان مجلس الوزراء ٌصدر االنظمة الالزمة لتنفٌذ احكام هذا القانون بما فً
ذلك نظام تحدد فٌه الوثائق المحمٌة التً ٌجوز الكشف علٌها والتً مضى على حفظها مدة ال تقل عن ثالثٌن
سنة .
رابعا ً  :كلفة الوصول الى المعلومات .
نصت الفقرة (ا) من المادة ( )11من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات على ان ” ٌتحمل مقدم الطلب
الكلفة المترتبة على تصوٌر المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنٌة أو نسخها' وهذا ٌعطً سلطة تقدٌرٌة لتحدٌد
التكلفة المادٌة للحصول على المعلومات.
خامساً :حماٌة االفراد من أي عقوبات قانونٌة أو ادارٌة او مسلكٌة اذا قدموا معلومات عن سوء فعل ادارتهم.
لم ٌضع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أي عقوبات قانونٌة أو ادارة او مسلكٌة على االفراد اذا
قدموا معلومات عن سوء ادارتهم .لكن قانون حماٌة اسرار ووثائق الدولة وضع عقوبات فً حال مخالفته
ونصت المادة ( )14على أن ”من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشٌاء
او وثائق محمٌة او معلوماتٌ ،جب ان تبقى سرٌة حرصا على سالمة الدولة عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة.
واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبٌة عوقب باألشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة االجنبٌة عدوة
فتكون العقوبة االعدام”.
أما المادة ( )15فنص على “ من سرق اسرار او اشٌاء او وثائق او معلومات كالتً ذكرت فً المادة السابقة
واستحصل علٌها عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن عشر سنوات“ و “ اذا اقترفت الجناٌة لمنفعة
دولة اجنبٌة كانت العقوبة باألشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة االجنبٌة عدوة فتكون العقوبة االعدام” .
الخـالصـة:
ٌتضح من المقارنة بٌن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات االردنً والمعاٌٌر الدولٌة لممارسة هذا
الحق أن المشرع االردنً لم ٌلتزم بهذه المعاٌٌر و وضع قٌوداً على اعطاء المعلومات من حٌث المعلومات
المصنفة وغٌر المصنفة  ،وحدد استثناءات واسعة على المعلومات المتاحة لالطالع من خالل القانون ومن
خالل القوانٌٌن االخرى كقانون حماٌة أسرار ووثائق الدولة.
وفً مبدأ فترة االستجابة لطلب المعلوماتٌ ،تضح ان المدة المنصوص علٌها فً القانونٌ )30( ،وما تتماشى
مع المعاٌٌر الدولٌة لكن القانون اعطى المسؤولٌن عن االجابة عن المعلومات حق االمتناع عن الرد ضمن المدة

المحددة واعتبره قراراً بالرفض .
وحول انسجام التشرٌعات االخرى مع احكام قانون حق الحصول على المعلومة نجد أن المشرع طلب ان ٌراعً
هذا القانون أحكام قانون حماٌة اسرار ووثائق الدولة  ،وهو قانون مؤقت وضع عام  1971وفٌه العدٌد من
الفقرات التً تجعل وثائق ومعلومات ومجاالت كبٌرة صعبة المنال وٌصعب الوصول الٌها باإلضافة الى
العبارات الفضفاضة التً وردت فً قانون حماٌة اسرار ووثائق الدولة كنصه على أن الوثائق السٌاسٌة الهامه
جدا وذات الخطورة المتعلقة بالعالقات الدولٌة او المعاهدات هً من الوثائق المصنفة بدرجة 'سري للغاٌة' و
بالتالً ال ٌجوز اعطاء معلومات عنها.
وإن كان مبدأ الشفافٌة لدى الحكومات ٌهدف إلتاحة المعلومة وبالتالً ٌبقً التواصل مع المواطن ،فانه فً
الوقت ذاته ٌحقق عدداً من المزاٌا للمجتمع ومنها اعطاء المواطن حق االعتراض المبرر على اعمال الحكومة
وتمكٌنه من طلب التعوٌض بما ٌلحقه من ضرر وتجعله فً وضع افضل للتخطٌط لنشاطاته وتوسع فرص
المشاركة فً وضع قواعد المجتمع وتشرٌعاته كما تجعل الموظف العمومً اكثر حذراً وحرصا ً فً اعماله
خشٌة من المساءلة من المواطنٌن .
وعند النظر لقانونً ضمان حق الحصول على المعلومات وحماٌة اسرار ووثائق الدولة من زاوٌة هذا المبدأ،
نجد من ناحٌة انه اعطى المواطن حق االعتراض لدى محكمة العدل العلٌا  ،لكنه من ناحٌة ثانٌة خالف هذا
المبدأ من خالل العقوبات المشددة المنصوص علٌها وتصنٌفه للمعلومات بدرجات متعددة والعبارات الفضفاضة
الواردة فٌه .
فً المحصلة ،اذا كان وجود قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ضرورة ألي مجتمع دٌمقراطً وحقا ً
انسانٌا ً كحق التعبٌر والرأي  ،فالمطلوب فً االردن أن ٌعاد النظر فً هذا القانون وقانون حماٌة اسرار ووثائق
الدولة لٌتماشى القانونان مع المعاٌٌر الدولٌة الناظمة لهذا الحق االنسانً ألن المحددات والضوابط والعقوبات
الواردة فً كال القانونٌن ادت الى افراغ القانون من فاعلٌته فً ضمان حق الحصول على المعلومات وبات
قانونا ً لحرمان حق الحصول على المعلومات.
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