
						 									 											
	 	 	
	
				
	

بیان صحافي للنشر  
 

المكتبة الوطنیة  تطلق سلسلة من الدورات التدریبیة حول قانون حق الحصول على المعلومات، بالشراكة مع الیونسكو
 ومركز القانون والدیموقراطیة 

 
	

2017كانون الثاني  24عمان في   
حول قانون حق الحصول على ضمن برنامج تدریبي شامل  الدورة التدریبیة األولىفي دائرة المكتبة الوطنیة  اختممت

دائرة المكتبة و قراطیةومركز القانون والدیم، انالیونسكو في عمّ مكتب المعلومات واجراءات انفاذه، وذلك بالشراكة بین 
  من االتحاد األوروبي. وبتمویلنفذ من الیونسكو " والمُ عالم في األردناإلدعم ، وذلك ضمن اطار عمل مشروع "الوطنیة

	
 

من  60، مشاركة ذارما بین كانون الثاني/ینایر ولغایة أعقدھا في الفترة  سلسلة الدورات التدریبیة المقررتستھدف 
مسؤولي المعلومات وضباط االرتباط في الوزرات والدوائر والمؤسسات  الحكومیة، إضافة إلى مشاركة عدد من 

التدریب في الدورات القادمة. على الصحافیین والمدربین األردنیین الذین سیشرفون   
	
 

ن نعمل مجددا بالشراكة مع المكتبة الوطنیة ومركز القانون والدیمقراطیة  لعقد ھذا البرنامج التدریبي، بأ"نحن سعداء 
في یسھم والذي بدوره على المعلومات في القطاع الحكومي، والذي نأمل في أن یساعد على تعمیم ونشر حق الحصول 

." بحسب ھنادي غرایبة مسؤولة المشروع في أیضا المواطنینالعالم ولجمیع قطاع اتعزیز حریة التعبیر لیس فقط ل
الیونسكو.  

	
 

ساسات القانونیة دولیا وأردنیا، ت العالمیة، واأللى المعلومات، واالتجاھاإتشمل المواضیع التدریبیة أھمیة حق الوصول 
ستثناءات الواردة في القانون. واالفصاح الطوعي عن المعلومات، وكیفیة تلقي الطلبات والشكاوى، وكیفیة التعامل مع اال

بامكانك زیارة الموقع  واالنجلیزیة العربیةللحصول على الدلیل التدریبي حول قانون الحصول على المعلومات باللغتین 
االلكتروني للمشروع.   

	
ھذه ھي المرة األولى خالل العشر سنوات الماضیة التي :" أن وأضاف توبي مندل مدیر مركز القانون والدیمقراطیة  

مھمة إلى األمام، ونحن جمیعا ندرك انھ ازدھار سؤولي المعلومات برنامجا تدریبا شامال. وھي خطوة یتلقى فیھا جمیع م
الموظفین والمسؤولیین في كل مؤسسة وھیئة حكومیة." جمیع ى نظام تدریبي مستمر یشمل حاجة إل ھناكقافة االفصاح ث 	

 

ن البرنامج یأتي ضمن التعاون المشترك مع :"أقال  العباديمفوض المعلومات مدیر عام دائرة المكتبة الوطنیة محمد یونس 
الیونسكو لتوعیة الموظفین الحكومیین المسؤولین عن تزوید المعلومات وضباط ارتباط المجلس بشكل خاص بالقانون 

معظم الدوائر واجراءات انفاذه، مما یعزز الشفافیة ویمثل أداة لمكافحة الفساد، وھو من مسؤولیات مجلس المعلومات ،  وأن 
وزارة ودائرة » 58«ضابط ارتباط من » 60«والمؤسسات الحكومیة اصبح لدیھا ضباط ارتباط مع المجلس حیث أن ھناك 

ومؤسسة حكومیة، وأن غالبیة المؤسسات الحكومیة أصبحت توفر نماذج طلبات حق الحصول على المعلومات فیھا وعلى 
" المواقع االلكترونیة لھا.  

 
حاتم األزرعي الناطق اإلعالمي في وزارة الصحة: " كان التدریب مفیدا جدا، ونحن سعداء بمشاركتنا وأضاف السید 

للتعرف اكثر طلبات الحصول على المعلومات والتعامل معھا."   
	 ھناللحصول على الصور للدورة التدریبیة األولى، اضغط 



						 									 											
	 	 	
	

--	
 

ھي الوكالة الفكریة لألمم المتحدة، وفي الوقت الذي یبحث فیھ العالم عن طرق جدیدة لبناء  الیونسكومن المعروف أن 
ى سلطة فكریة البتكار أفقھم وتوسیعھ والحفاظ على األمل بإنسانیة عل االعتمادالسالم والتنمیة المستدامة، على الناس 

جدیدة. وھدف وجود الیونسكو ھو إضفاء ھذا الفكر الخالق للحیاة، ألنھا في عقول الرجال والنساء ممن یجب أن یبنى في 
مل مع الحكومة األردنیة أذھانھم حصون السالم والشروط الالزمة للتنمیة المستدامة. ومھمة الیونسكو في األردن ھي الع

  وغیرھا من ذوي العالقة لتوفیر برامج تعلیمیة وعلمیة وثقافیة واتصال ذا جودة عالیة وفعالة.
 

مشروع "دعم االعالم في االردن" جزء من مبادرة شاملة اطلقھا االتحاد االوروبي لدعم المجتمع المدني واالعالم في 
ان وبالتعاون مع المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة في االردن. االردن وبتنفیذ من مكتب الیونیسكو في عم  

 للحصول على المزید من المعلومات حول عمل الیونسكو في األردن، الرجاء زیارة موقع الیونسكو على االنترنت:
unesco.org/amman.  

	
 

، ومقره ھالیفاكسمركز القانون والدیمقراطیة كندا، یعمل على تعزیز وحمایة وتطویر حقوق اإلنسان والتي ھي أساس  -
اإلنتخاب والمشاركة في الحكم وحق الحصول على الدیمقراطیة. یھدف المركز إلى تعزیز حریة التعبیر عن الرأي وحق 

.المعلومات وحق حریة التجمع وإنشاء الجمعیات  

 

دائرة المكتبة الوطنیة   
م كإحدى مدیریات وزارة الثقافة، وتم دمج دائرة المكتبة الوطنیة ومركز 1977تأسست دائرة المكتبة الوطنیة في عام 
م. ومن أبرز المھام التي تقوم بھا الدائرة: اقتناء النتـاج الفكـري 1994نیة في عام الوثائق والتوثیق باسم دائرة المكتبة الوط

الوطني الذي یصـدر في المملكـة أو خارجھا وتنظیمھ والتعریف بھ؛ جمع وحفظ الكتب والتسجیالت واألفالم المصورة 
ثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر وغیرھا مما لھ عالقة بالتراث الوطني بخاصة، وبالوطن العربي بعامـة؛ جمع الو

والمؤسسات الرسمیة العامة، والوثائق المتعلقـة بالمملكـة، والوثائق الشخصیـة وحفظھا وتنظیمھا ونشرھا؛ والمھام المتعلقة 
بحمایة حق المؤلف، كما وتقوم بمھام وأعمال االیداع القانوني للكتب والمصنفات االخرى باإلضافة الى اصدار 

یوغرافیا الوطنیة وھي السجل الوطني للكتب المودعة في الدائرة. كما وتقوم بتوفیر الخدمات االداریة والمھنیة الالزمة الببل
ً للمعلومات  لتأدیة المھام المنوطة بمجلس المعلومات المعلومات ومفوض المعلومات، ویعتبر مدیر عام الدائرة مفوضا

نون.ونائباً لرئیس مجلس المعلومات بموجب القا  
 

للمزید من المعلومات باللغة االنجلیزیة، یرجى التواصل مع:  
لیدیا سبادوس، مسؤول مشروع دعم االعالم في االردن  

مكتب الیونسكو في عمان   
l.sabados@unesco.org	

Tel.:	+962	(6)	5929621	Ext	328	
Mob.:	+962	(7)	96830012	

 
للمزید من المعلومات باللغة العربیة، یرجى التواصل مع:  

دینا بسالن  
منسقة، مركز القانون والدیمقراطیة  	

	
dina.baslan@gmail.com	

Mob.:	+962	(7)	77300069	
	
	
	


