
	 	 	
	

	
للنشر الفوري  

 
یونسكو بالشراكة مع مركز القانون والدیمقراطیة ودائرة المكتبة الوطنیة تستضیف لقاء 

ً مشترك بین مسؤولي تزوید المعلومات األردنیین ا  
 
 

– 2017أیار  18عمان،  الرسمي باسم المتحدث تحت رعایة وزیر الدولة لشؤون اإلعالم   
مسؤولو معلومات الوزارات والمؤسسات الرسمیة الیوم  عقدالحكومة محمد المومني، 

ً اجتماع ً مشترك ا تعزیز الحوار بشأن إمكانیة تشكیل شبكة تواصل تجمع المسؤولین بھدف  ا
عن تزوید المعلومات.   

 
ضمان حق الحصول "تطبیق قانون حول سلسة الدورات التدریبیة ل متابعةاالجتماع  یأتيو

ودائرة  ومركز القانون والدیمقراطیة یونسكو في عمانالمكتب  بنتظیم من "على المعلومات
والذي ینفذه الیونسكو بتمویل  "دعم اإلعالم في األردن"إطار مشروع  فيالمكتبة الوطنیة 

من االتحاد األوروبي.   
 

وشكل اللقاء ملتقى للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب بین مسؤولي تزوید المعلومات فیما 
بینھم.  

 
عام دائرة المكتبة الوطنیة محمد یونس العبادي عن  أعرب مفوض المعلومات ومدیرو

القانون والدیمقراطیة من أجل زیادة  ومركزیونسكو في عمان السعادتھ بالتعاون مع مكتب 
الوعي بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتسھیل التواصل بین المسؤولین.   

 
خالل الفعالیة إلى أن  ممثلة الیونسكو في األردن كوستانزا فارینا من جھتھا أشارت

وتعزیز أھداف التنمیة  2030"الحصول على المعلومات أمر جوھري بالنسبة لجدول أعمال 
ً  وبینت ".المستدامة ً بالدیمقراطیة  أن "حق الوصول إلى المعلومات یرتبط ارتباطا جوھریا

".التنمیة والسالم وإرساء االستقرارینعكس على بالتالي وسیادة القانون والحوكمة الرشیدة و  
من تنفیذ  الرسمیةالتي تُمكِّن الھیئات و المقامة فعالیةكالبدعم مبادراٍت  یونسكووأكدت التزام ال

.حق الوصول إلى المعلومات على نحو صحیح وكامل"  
 

مة محمد المومني وزیر الدولة لشؤون االعالم المتحدث الرسمي باسم الحكوأكد من جانبھ 
إلتزام الحكومة بتوفیر المناخ المالئم لتطبیق قانون ضمان حّق الحصول على المعلومات، 
كجزء من سعیھا لتطویر بیئة الحریّات العاّمة، وبما یحمي حقوق األفراد والمجتمع ویتماھى 

مع أرقى النماذج العالمیّة.  



	 	 	
	

 
حریة التعبیر وحق إن  أندریا فونتاناسفیر االتحاد األوروبي في األردن من جھتھ ذكر 

وفیما یخص  .من األسس الجوھریة لالتحاد األوروبيتُعّدان الحصول على المعلومات 
لدینا إیمان عمیق بأن التطبیق الفاعل لقانون حق الحصول على المعلومات قال " األردن

ھذه المبادرة  ویسرنا دعم ،سیتیح للمواطنین المشاركة في قرارات مھمة تؤثر على حیاتھم
من أجل مساعدة مسؤولي المعلومات األردنیین  )دعم اإلعالم في االردن(ودعم مشروع 

على مشاركة تجاربھم وتحسین تدفق المعلومات في األردن".  
 

-تمكنت سلسلة التدریبات حول تطبیق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات و التي  
منسقي ومسؤولي من  60من استھداف  2017ُعقدت بین شھري كانون الثاني وآذار من عام 

تزوید المعلومات من الوزارات والھیئات الرسمیة في األردن، إضافة إلى تدریب عدة 
  ھؤالء أن یقوم ، ویتوقعمات غیر حكومیة وھیئات أخرىصحفیین ومدربین أردنیین من منظ

بعقد دورات تدریبیة في المستقبل لنقل ما اكتسبوه من خبرات لزمالئھم.  
 

یونسكو ومركز القانون والدیموقراطیة بإعداد دلیل الذات المشروع، قامت  في سیاقو
.اإلنجلیزیةو العربیةتدریبي حول قانون حق الحصول على المعلومات والمتاح باللغة   

 
تدریبیة للتوسع في مناقشة وطرح قضایا محددة أیار جلسة  17في  یونسكوالكما نظمت 

تتعلق بالقانون كالتعامل مع استثناءات القانون و طلبات المعلومات.  
 

شرف فریق من الخبراء الدولیین والمدربین األردنیین على الورشات التدریبیة، والتي اوقد 
حول تأسیس شبكة تواصل لجمیع المتدربین المشاركین.خاللھا بدأ النقاش   

 
في مركز القانون والدیمقراطیة مایكل كارنیكوالس حول القانوني األول مسؤول ال وتحدث

شبكة لموظفین المسؤولین عن تزوید المعلومات لالطریقة التي یمكن من خاللھا أن یؤسس 
أن تقدم مجموعة المعلومات  يمسؤولالتي تضم ال: "یمكن للشبكة المھنیة تواصل، حیث ق
، وتوفیر فرص لتنفیذ القانون، بما في ذلك تعزیز المعاییر المشتركة مھمةمن الفوائد ال

وأضاف: "نحن سعداء  التطویر المھني وتعزیز انفاذ الحق في الحصول على المعلومات".
تاح الفرصة لجمع ھؤالء المتخصصین معا، ونتطلع إلى العمل أألن برنامجنا في األردن 

.حقوق اإلنسان"معھم لمواصلة تعزیز ھذا الحق الھام من   
 
 
 
 
 



	 	 	
	

: معلومات أساسیة  
  

ففي الوقت الذي یبحث فیھ  ،بأنھا الوكالة "الفكریة" لدى األمم المتحدة "یونسكو" تُعرف
العالم عن طرق جدیدة لبناء السالم والتنمیة الُمستدامة، على الناس اإلعتماد على قوة الفكر 
من أجل اإلبداع وتوسعة آفاقھم وتمسكھم باألمل في إنسانیة جدیدة. وقد ُوجدت الیونسكو 

الذي ینبغي فیھ بناء إلحیاء ھذا الفكر اإلبداعي؛ إذ أن عقول النساء والرجال ھي المكان 
الدفاعات عن السالم وشروط التنمیة الُمستدامة.   

 
في األردن في العمل مع الحكومة األردنیة واألطراف المعنیة  "یونسكو"تتمثل مھمة و

األخرى على تقدیم برامج تربیة وعلوم وثقافة واتصال فعالة وعالیة الجودة.  
 

-ومیة مقرھا في ھالیفاكسھو منظمة غیر حك مركز القانون والدیمقراطیة كندا، تعمل على  
تعزیز وحمایة وتطویر حقوق اإلنسان التي تخدم كأساس للدیموقراطیة أو داعم لھا، ومنھا 
حق حریة التعبیر والتصویت والمشاركة في الحوكمة والحصول على المعلومات وحریة 

التجمع وتكوین الجمعیات.  
 

كإحدى دوائر وزارة الثقافة. ثم تم دمج مركز  1977عام دائرة المكتبة الوطنیة تأسست 
. تقدم المكتبة الوطنیة خدمات لوجستیة وإداریة لمجلس 1994الوثائق في الدائرة عام 

ً لقانون الحصول على المعلومات، فإن مدیر المكتبة الوطنیة ھو  ومفوض المعلومات. ووفقا
مفوض المعلومات ونائب الرئیس.  
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