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الدولية  لمعايير ل وفقًا للتشريعات المحلية ومالئمتها  األردنحرية الرأي والتعبير في  
 )دراسة تحليلية( 

 ضياء الدين مصطفى الدويري نور محمد : إعداد
 عزت محمد حجاب  األستاذ الدكتور  :إشراف

ية  صالملخ    باللغة العرب
حقاً والتعبير الرأي حرية فيأصيالًتعد األساسية الحقوق من وتعد اإلنسان، حقوق في ومتينًا

وتتكفل.الرأيوالتعبيرعنحولالقضاياالتيتهمهاءالمجتمعات،متيحةلألفرادوالجماعاتإبد
الدساتيروالتشريعاتوالمواثيقالمحليةوالدوليةضمانةحريةالرأيوالتعبيرفيالعالم.

اقعحريةالرأيوالتعبيرفياألردنومدىانسجامهامعالمواثيقهدفتالدراسةإلىالتعرفعلىو
منهجالوصفيالمسحيمنالاستخدمتالباحثةتعدهذهالدراسةمنالدراساتالوصفية،والدولية.و

خاللأسلوبتحليلالمحتوىللنصوصالقانونيةوالتشريعاتوالتقاريرالمحليةوالدوليةالتيتعني
.يرخاللفترةالدراسةللتعرفعلىدالالتها،ومعرفةواقعحريةالرأيفياألردنبحريةالرأيوالتعب

يتضمنمجتمعالدراسةكافةالقوانينوالتشريعاتوالتقاريرالمحليةالمعنيةبحريةالرأيبشكلعام
عمدية عينة إختيار تم فأنه العينة وبخصوص خاص. بشكل األردن في والتعبير الرأي وحرية

والتعبيرمثل الرأي لحرية الناظمة والدولية المحلية والتقارير واألنظمة قانونالدسللتشريعات تور،
،تقريرالمركزالوطنيلحقوق،مركزحريةالصحفيين)مراسلونبالحدودتقاريرالمطبوعاتوالنشر،

 اإلنسان(.
(،15فياألردنطرأعلىالدستوراألردنيثالثةعشرتعديالطالالمادة)خلصتالدراسةإلىأنه

عاماضيفعلىالنصفيالتعديلثإالأنتعدياًلواحدًاطرأعلىالبندالخاصفيالحريات،حي
تناولتحريةالرأي(قانونا24،ثمأوجدالتشريعاألردنيأكثرمن)الدولةمرتينتكفل“"كلمة2014

(وتعدد15سنواتعلىآخرتعديلعلىالمادة)ثمانبعدوهأننتائجهذهالدراسةكمابينت.والتعبير
والتعبير، لحرية الناظمة األردنفيمؤشراتاليزالالتشريعات التقاريرترتيب في التعبير حرية

التيكانتخلفهذهاإلجراءاتحققتولمفيدرجاتمتأخرةالمحليةوالدولية الموجبة األسباب
طرافالمجتمعيةقرارها،بمايكفلتدفقالمعلوماتبينالصحفيينوالحكومةو/أوبينالصحفيينواألإ

.الًأوتعديدمجاًنأنبعضالتشريعاتتحتاجالمواطنينوأيطرفمماذكر،كماتبي المدنيةو/أو
والمواثيقتقدمهذهالدراسةتوصيةلتعديلو/أوحذفو/أوإضافةمايجبفيالتشريعات،وبناءعليه

معالتعبيرفياألردن،بمايعملعلىتحقيقاألسبابالموجبة،ومايتوافقالرأيوالكافلةلحرية
.الدوليةوالمعايير

 . الدولية التشريعات المحلية، المعاييرالكلمات المفتاحية: حرية الرأي والتعبير في األردن، 
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Abstract 
 نجليزية باللغة اإل صالملخ  

Freedom of opinion and expression is an inherent and solid right in human rights, and it 

is considered one of the basic rights in societies, allowing individuals and groups to 

express their opinion and express about issues that concern them. 

Constitutions, legislation, and local and international charters guarantee freedom of 

opinion and expression in the world. In Jordan, there have been thirteen amendments to 

the Jordanian constitution, extending to Article 15, but one amendment was made to the 

special clause in freedoms, where the word “guarantee” was added to the text in the 2014 

amendment twice. Then the Jordanian legislation created more than (24) laws. It dealt 

with freedom of opinion and expression. 

The results of this study show that, eight years after the last amendment to Article (15) 

and the multiplicity of legislation regulating freedom of expression, Jordan’s ranking in 

indicators of freedom of expression in local and international reports is still lagging 

behind, and these procedures did not achieve the compelling reasons behind their 

approval, to ensure The flow of information between journalists and the government 

and/or between journalists and civil societal parties and/or citizens and any of the 

aforementioned parties, and it was found that some legislation needs to be merged or 

amended. 

The importance of the media discourse in politics stems from the merits of many scientific 

and academic visions and trends of a media or political nature. Rather, it took a direction 

that affects social studies as well, which sought to determine the relationship between the 

ability to influence the media discourse and influence the discourse of political authority, 

and in another way, determine the basics of logic. The media and political logic to support 

the survival of the state and the consolidation of its pillars in order to revise the national 

identity from any impurity and frame the origins of citizenship to emphasize the nature 

of rights and duties, and on the other hand knowledge of the controllers and tools in the 

ideology of the media discourse and its relationship to the process and development of 



 ط

the political system in the Arab countries in general and in Jordan Especially the research 

sample, and because the media discourse reflects all the tools of political forces and links 

between the forward-looking communicative philosophies of the fourth power discourse 

within strategies that emerge in its vision to know the social changes in the sub-forms and 

individuals intellectually and economically in order to know the extent of the strength of 

the media discourse in political developments towards sound planning that achieves 

development goals Comprehensive economic and social knowledge and knowledge of 

the obstacles to administrative reform on the short or long term. 

Accordingly, this study makes a recommendation to amend, delete and/or add what is 

required in the legislation and laws that guarantee freedom of opinion and expression in 

Jordan, in order to achieve the compelling reasons, and in line with international 

standards. 

Keywords: Freedom of Opinion and Expression, Local legislation, Suitability, 

International Standards  
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 األول الفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة أوًل: 

والتعبيرمنأبرزصورالحرياتاألساسيةضمنحقوقاإلنسان،التيتأخذتعدحريةالرأي

سيمامعالدراساتاإلعالميةعموما،الهاوتتضمن،مساحةواسعةوهامةمنالدراساتالمتخصصة

الزيادةالمطردةفيتراجعالحياةاإلقتصاديةوالفراغالسياسيلتظهراإلنتهاكاتالتيتعرفبحرية

والتعبيرفيتزايد،وتعتبرحريةالممارسةاإلعالميةإحدىصورحريةالرأيوالتعبير،نظراًالرأي

حداثووصفمايحدثفيالمجتمعمنقضاياوأحداثلقدرةووظيفةاإلعالمالرئيسيةفينقلاأل

.إقتصاديةوثقافيةودينية...الخوإجتماعيةوومعلوماتوأزماتسياسية

اإل أهميةوسائل بناءعالملألخبارواألوتظهر المتعددة بكينوناتها تحصيلردودعلىحداث

فعالاألطيافالمختلفةفيالمجتمعالواحدوربمافيعدةمجتمعاتمحيطةأودولية،والتيتلعبأ

والمجتمعات،حيوياًدوراً األفراد حياة ونمواًأنفي تنوعًا وسائلمتسارعاًهنالك وأدوات ألشكال

كتوبةكالصحفوالمجالتوالدوريات،ووسائلاإلعالمالسمعيةوالبصريةالتيتتمثلفياإلعالمالم

اإلعالمالتقليديواإلعالمالجديد،إلىجانبوسائلأخرىأفرزتهاتقنياتالتكنولوجياالمتطورةلتصبح

همفيتشاركيةبيناإلعالمواألفرادوالجماعاتمثلوسائلالتواصلاإلجتماعي،األمرالذيسا

.سيمافيالسنواتاألخيرةتطوراإلعالماإللكترونيوتوجيهاألهتمامنحوهال

لذاالبدأننشيرأنحريةالرأيوالتعبيرتعدإحدىالركائزالتييقومعليهاالحكمالديمقراطي

للدولة،مماجعلاألهتمامبهافيمختلفالتشريعاتالتينصتعلىحمايةهذاالحقفيالمواثيق

الدوليةوالتشريعاتالوطنيةومنهاالتشريعاألردني،حيثأفرزتالمؤسسةالرسميةفياألردنبعد
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عنواقعحريةهاماًلتحكمفيالرأيوالتعبيرليطرحتساؤالًالدستوراألردنيأربعةوعشرينقانوناً

أوراقهالنقاشيةومقابالتهسيماأنجاللةالملكعبدهللاالثانيتطرقفيالرأيوالتعبيرفياألردن،ال

.وخطاباته،توجيهاورؤيةلدعموحمايةالرأيوالتعبير

السياسة الرؤىوالتوجهاتإتنبعأهميةالخطاباإلعالميفي العديدمن نطالقامنحيثيات

جتماعيةخذتمنحىيؤثرفيالدراساتاإلأوالسياسيبلأكاديميةذاتالطابعاإلعالميالعلميةواأل

ثيرفيخطابالسلطةأثيرفيالخطاباإلعالميوالتأكذلك،والتيسعتلتحديدالعالقةبينقدرةالت

السياسية،وبمنحىاخرتحديداساسياتالمنطقاإلعالميوالمنطقالسياسيلدعمبقاءالدولةوتثبيت

طنةلتاكيدعلىماهيةعمائدهافيسبيلتنقيحالهويةالوطنيةمنايشائبةوتاطيراصولالموا

الحقوقوالواجبات،ومنجهةأخرىمعرفةالمتحكماتواالدواتفيأيديولوجيةالخطاباإلعالمي

عينة خاصة االردن وفي عامة العربية الدول في السياسي النظام وصيرورة مسيرة في وعالقتها

بينالفلسفاتاالتصاليةالبحث،والنالخطاباإلعالمييعكسكافةادواتالقوىالسياسيةويربط

التغيرات معرفة  على رؤيتها في تنبثق استراتيجيات ضمن الرابعة السلطة لخطاب المستشرفة

االجتماعيةفياالنساقالفرعيةواالفرادفكرياواقتصاديابهدفمعرفةمدىقوىالخطاباالعالمي

اال التنمية اهداف يحقق سليم تخطيط نحو السياسية التطورات الشاملةفي واالجتماعية قتصادية

ومعرفةمعوقاتاالصالحاالداريعلىالمستوىالقريباوالبعيد

نتحليلالتقاريرالمحليةالرسميةوالخاصةومقارنتهامعالتقاريرالدوليةووفقاللمواثيقالدوليةا

.والوطنية،يساهمفيقياسسقفالحريةوالتعبيرفياألردن

ةالقوانينوالتشريعاتالناظمةلتعزيزحريةالرأيوالتعبيرمحليًاودوليًا،ستستعرضهذهالدراس

ومعالجةسلوكياتوأنماطاإلعالمالجديد،علىإعتبارأنتعريفحريةالرأيوالتعبيرحسباألمم
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المتحدةيتضمن"يحقلكلفردالتعبيرعنرأيهبحرية،ويشملحريةإعتناقاآلراءدونضغطو/أو

المتحدة،األمم).وتمكينالحصولعلىالمعلوماتوتلقينهاونقلهامنخاللأيةوسائلممكنة"تدخل

(19اإلعالنالعالميلحقوقاإلنسانالمادة

ثالثةنظرياتوهينظريةالسلطة،نظريةالحريةفياالعالمنإلىاستخدامالدراسةتأعتمد

لحرياتالعامةللنتعرفعلىعمومالحالةحدودزمنيةوبدونتحديد،نظريةالمسؤوليةاالجتماعية

مراجعةوتقييمالحالةالعامةفياألردنفيلمعاينةوفياالردنخاللنشأةالدولةاألردنيةالحديث،

ستعتمدهذه،جميعالمناحيومنبينهاحريةوالتعبير،ووضعتوصياتعامةلتصويباألوضاع

للنص،منخاللتحليلالتشريعاتوالقوانينوالتقاريرالمحليةوالدوليةالدراسةمنهجيةالتحليلالنوعي

المتعلقةبحريةالرأيوالتعبير.

وستكونهذهالدراسةفيخمسةفصول،حيثيخصصالفصلاألوللمقدمةالدراسةوخلفيتها،

فيتمتكريسهلألدبومشكلةالدراسةوأهدافهاوأسئلتهاوأهميتهاالعلميةوالعملية،أماالفصلالثاني،

الثالث، أماالفصل الدراسة، التيأستفادتمنها السابقة المستخدمةوالدراسات النظريوالنظريات

ستخالصإفيخصصلمنهجيةالدراسةمنمجتمعوعينةالدراسةوالمنهجالتحليلالنوعيالمستخدمفي

أخيرًاالفصلاألخيرسيتضمنمناقشةستعراضنتائجالدراسة،ثمإالنتائج،أماالفصلالرابعفيتمفيه

 .النتائجوالتوصيات

  الدراسةمشكلة ثانيًا: 

تكمنمشكلةالدراسةفيأن هبالرغممنتصديقاألردنعلىالمواثيقالدوليةالمتعلقةبحرية

هنالكقيودًاعديدةتوضعضمنالتشريعاتالمحليةفيهذا المجالالرأيوالتعبيرفياإلعالمإال أن 

مماأث رعلىتصنيفاألردنفيمجالالحرياتاإلعالمية.
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مننصالدستوراالردني،وصدورقانوننقابةالصحفيين،وقانون14كماانهمنذتعديلالمادة

حقالحصولعلىالمعلومات،وخالفه،ثماصداراالستراتجيةاالعالمية،وايالءاهتمامملكيضمن

يزالاالردنمتراجعافيالتقاريرالمحليةيمحريةالرايوالتعبيروكفلها،الرؤيةملكيةتحثعلىتنظ

المحلية والمواثيق الناظمة التشريعات تحليل يوجب مما متراجعة نقاط في االردن تظهر والدولية

ومالئتمهامعالمواثيقالدولية.

 أهداف الدراسة ثالثًا: 

والتطابقاإلنسجامومدىاألردنوالتعبيرفيالرأيالتعرفعلىواقعحريةإلىتهدفالدراسة

لحرية الناظمة المحلية التشريعات وبين الدولية، والتقارير المواثيق خاللالرأيبين من والتعبير

:علىمايليالتعرف

 .والتعبيرالرأيالدوليةلحريةمعاييرالمعاألردنةفييعالماإلتوافقالتشريعاتمدى .1

والتعبيروالتيبحاجةللتعديللتتوافقمعالرأيوالتشريعاتالناظمةلحريةالقوانينتحديد .2

.الدوليةمعاييرال

 الدراسة أسئلة رابعًا: 

اإلنسجامومدىاألردنوالتعبيرفيالرأيحريةبواقعالمتعلقةعناألسئلةاإلجابةتحاولالدراسة

نطلقيووالتعبيرالرأيوالتطابقبينالمواثيقوالتقاريرالدولية،وبينالتشريعاتالمحليةالناظمةلحرية

:كمايليسئلةأهاعدةمن

 والتعبير؟الرأيلحريةالدوليةالمعاييرمعاألردنةفييعالماإلمامدىتوافقالتشريعات -1

والتعبيرالرأيوالتشريعاتالناظمةلحريةالقوانيندخالهاعلىإماهيالتعديالتالتييجب -2

الدولية؟معاييراللتتوافقمعاألردنفي
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 ة الدراس أهميةخامسًا: 

فردشخصيةاللاإلجتماعيينالسياسيوجانبستدامةالإلأساسيوالتعبيرهدفالرأيتعتبرحرية

تكذيبها،كونأوهالفكرية،سواءبتصديقفكرةماوتساهمفيتكوينقناعتاتهومعتقداتوعيهوقياس

ذاتيةالرأي تبني األاألفرادوالتعبير تشكيل على بالضرورة ستنعكس والتي ساقنوشخصياتهم،

والدولحولالعالم.خرىفيالمجتمعالواحدثمفيالدولةالواحدةثمفيالمجتمعاتاألةاإلجتماعي

والدولةةكونهامحركرئيسلدفةتكويندورةحياةالمجتمعياإلنسانالمشاركةأهميةإلىيشارأنوالبد

 .الواحدة

الرايوالتعبيرفيايمجتمع التعبيرعن النظامالسياسيواالقتصادييعد لتوجهات مرآةعاكسة

ويمكنللخطاباالعالميفيعالقتهبالنظامالدولة.االجتماعيفيالذيينعكسبالضرورةعلىالهيكلو

:مؤيدالتوجهاتالنظامالسياسيضمنمايسمىالحفاظعلىتثالثةتصنيفاعموماانيصنفضمن

فيمنحاالمن معارضاهالوطني، االعالمي الخطاب يكون قد اخر جانب ومن "الشرعية"، صفة بذلك

الحكم،واخيرًا،قد ادواتهووسائلهالسقاط توجيه الشرعيةويشغل السياسي،فيجردهمن النظام لتوجهات

(ويعملعلىاستمرار2013حسنين،)البناءيكونالخطاباالعالميخطابامتوزانايكفلالشرعيةوالنقد

 نظامالسياسيوتغذياطرالديمقراطيةوالعدالةاالجتماعيةفيالمجتمع.ال

ويستخدمالنظامالسياسيالساليبمتعددةفيالتعاملمعوسائلاالتصالبشكلعامومعالخطاب

اجلتوجيهالرايالعامن(م2014االعالميبشكلخاصالسيمانشرصورتهالذهنية،)البصراوتي،

مواقفهلمساندةالموقفالسياسيونهجالدولة.كذلكتتغيرطرقالتعاطيمعاالعالمالمعارضالمحليودفع

مننظامسياسيالخر،لكنجميعاالساليبتهدفالىاضعافظاهرةالرفضوالمعارضةلسياساتالدولة

(.2011بالعموموالحكمبشكلخاص)حافظ،
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وعالقتهافيتعزيزحريةالرايمعسقوفحريةالرايوالتعبيرآليةالتعاملوعليه،فعنددراسةوتفسير

بهاوالتعبير، يضطلع التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية الرهانات على التعرف من بد ال

(السيمافيعصراالعالمالرقمي،2011االعالم.فاالعالميعملفيفضاءاتمتعددةالوسائط،)حرب،

بتقديمالخدمةاإلعالميةالعموميةللمواطنبكلوالذيقدتختلطفيهالر هاناتوتتعدد،فاإلعالممطالب

حرية،ومنجهةأخرى،فاإلعالميلعبدورامحوريافيتسييرالمنظومةالسياسيةككل،النمصيراية

(.2021قوةسياسيةمرهونبقوةالخطاباإلعالمي)عاصي،

ف االعالمي الخطاب حالة دراسة الىوعند نشير ان البد السياسية، باالحداث والمرتبط االردن ي

تشابكتالمصالحوالتوجهاتوالرهانات،حتىاصبحتالصورةالذهنيةاالعالميةفياالردنتتحدثلغة

(،لكنهفشلفيتحقيقرايعامموجهحسبسياسةالدولة،2019الدولةجملةوتفصيال)عبدالغفار،

المتخصصةفيمجاالتحقوقاالنسانوتعزيزسقوفحريةالرايوالتعبيرتشيروالزالالتقاريرالدولية

الىانتهاكاتموجودةفياالردنوذلكالناالعالمفقدموازينالقوىالمهنيةوساهمفيتضيقمفهوم

(.2020السيادةوالسلطةمنمنطلقالهيمنةوالسيطرة)عتوم،

دورًامهمًاتنرىأنالصورةالذهنيةاالعالميةلعباالردن،وعندتحليلبعضاالزماتالسياسةفي

مفهوم تثبيت على والعمل للدولة السياسي الخطاب لتأييد دعمه وكسب العام الراي تشكيل في

(السيمابعدالتطورالهائللتكنولوجيااالعالمواالتصالالتيساهمتفيتغيير2013المواطنة،)حسنين،

وسائلالتواصلاالجتماعي.طبيعةاالتصالالسياسيوتعزيزسقفحرياتالرايوالتعبيرالسيماعلى

يقولفيليبريتور"عليناالتسليمبانذيوعوسائلاالعالمالجماهيريةالكبيرقداسهمبقوةفيتعديلالخطاب

السياسي،وعليهالبدمنتحليلالعالقاتالمقامةبينصناعالرايوالشعبلتحيدمواطنالقوىوالضعف،

وتبنيخطابااعالميا،(2015)الشمايلة،العالميالقديمفيهدفرئيسيسعىالىتجنبالخطابا
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النظام عن المدافع واعي،ويكون شعبي قبول مع السياسي،وبالتوازي النظام استمرارية في يساهم جديدا

السياسيفيالمواقفالحساسةواالزماتالالحقة،وهذامرهونبمدىقدرةاعادةجدولةالخطاباتالملكية

وجاللةالملكعبدهللاالثانييحاولجاهداترسيخمفهومحريةالرايوالتعبيروجعلهضمن2013فمنذعام

الحريات تاكيدهعلىتحديدمعاير الحكوميلحقوقاالنسانمع الناطق الدولةوضمنمنصب وظائف

لوعيوالتعبيرالتيتصبفيخدمةاالفرادوالجماعاتوالمجتمعويدفعالمجتمعالمدنيوالرسميلرفعا

العامفيمسؤوليةالحريةوالتعبيرودفعاالعالملتعزيزالصورةالذهنيةعنالرايوالتعبيروتشريعالقوانين

(.وهذايظهر2018الالزمةوفتحسقفلتعبيروالرايغيرمسبوقفياالردن)عبدهللاالثانيابنالحسين،

دهندسةالخطاباالعالميالسياسيليحملبعداننعيجليافياستيعابالنظامالسياسيلهذهالحاجة

العناصرالثالث)اقناعي،مؤيد،مدافع(،ومدىقدرةوسائلاالعالمعلىتمريروتوصيلهذاالخطابالى

(2010الشميري،)"،الرايالعامالنهمفتاحالنجاح

 النظرية للدراسة  هميةاأل

الدراسةمنخاللإبرازموضوعالدراسةقيدالبحث،وتعتبرهذهالدراسةمحاولةجادةأهميةتنبع

والتعبيرفيالتشريعاتالمحليةومدىتوافقهامعالتشريعاتالدولية،لفتحالمجالالرأيلتناولحقوق

فييإعالملدراسات والتعبير الحرية بسقف متخصصة والتعبيرالرأيأهميةودراسةاألردنة

لتقييمهذهالتشريعاتوتأطيرهابشكلمستمربمايخدمالمصلحةاألفرادوعالماإلوالتشريعاتالمتعلقةب

.العامة

 التطبيقية للدراسة  هميةاأل

الدراسةأنيمكن لحريةإضافةتكون الناظمة التشريعات لمنظومة فيالرأيجديدة والتعبير

حريةاألردن لتعزيز التشريعات هذه تطوير في والمساهمة المؤسساتالرأي، وتمكين والتعبير
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الصحفيينبينأو/والحكومةوالصحفيينةللعملبمهنيةوبمايكفلتدفقالمعلوماتبينيعالماإل

.طرفمماذكرأيالمواطنينوأو/طرافالمجتمعيةالمدنيةوواأل

 حدود الدراسة سادسًا: 

 ية ناالحدود الزم

باإل الباحث من رغبة الدراسة هذه في زمنية حدود يحدد العامةلم الحالة عموم على طالع

عشوائية.للحرياتفياالردنبشكلعاموبعيناتزمنية

  يةكانالحدود الم

التقاريروالمواثيقالدولية،معاييرال،األردنيةالقوانينتقتصرالدراسةعلىتحليلالتشريعاتو

.األردنوالتعبيرفيالرأيالنقاشيةالملكيةالمرتبطةبحريةوراقالمحليةوالدولية،األ

  الحدود الموضوعية

تمتحديدالموضوعاتالتيتناولهاستتناولهاهذهالدراسةوهيالنصوصالتشريعيةوالتقارير

.محلياًودولياًوالتعبيرالرأيالمتعلقةبحرية

 محـددات الدراسـة سابعًا: 

والتشريعاتالقوانينطالقًامنكونالدراسةطبقتعلىكافةنايمكنتعميمنتائجهذهالدراسة

التحليلالتيصممتلتحليلمضامينأداةأن،كمادولياًومحلياًوالتعبيرالرأيوالتقاريرالناظمةلحرية

تجيبعلىأناستطاعت،دولياًومحلياًوالتعبيرالرأيوالتقاريرالناظمةلحريةالقوانينالتشريعاتو

.الدراسةأسئلة
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 مصطلحات الدراسةثامنًا: 

بالرأيالمتحدةحريةاألمم:عرفتوالتعبيرالرأي  حرية   منحقوقأساسيهحقأنوالتعبير

،ويتضمناإلنسانالعالميلحقوقعالناإلمن19علىالنحوالمنصوصعليهفيالمادةاإلنسان

ةوسيلةأيواألفكاروتلقيهاوإذاعتهاباألنباءتدخل،واستقاءأيدوناآلراءإعتناقهذاالحقحرية

.(اإلنسانالعالميلحقوقعالناإل)ةافيتدونتقيدبالحدودالجغركان

فيحريةاألردنةفييعالماإلوالمؤسساتاألفراد:حقتعريف إجرائي،  والتعبيرالرأي  حرية  

.تكانةوسيلةأيواألفكاروتلقيهاوإذاعتهاباألنباءتدخل،واستقاءأيدوناآلراءإعتناق

إقليميةتتضمنمجموعةمنالحقوقأو:وهينصوصدوليةثنائيةالدولية  والمواثيقالمعايير 

مثلالمعاهدةعليها،تحترمهاوتعملعلىتنفيذهابعدالمصادقةأنالتييجبعلىالدولاإللتزاماتو

.اإلنسانالعالميلحقوقعالناإلمن19والمادة،اإلنسانالدوليةلحقوق

والمواثيقالدوليةالمتعلقةبحقوقمعاييرال:هيكافةتعريف إجرائي،  والمواثيق الدولية  معاييرال

.األردنوالتعبيروالتيوقعتعليهاالرأيوحريةاإلنسان

والدولية المحلية  ومؤسساتالتقارير  الدولية المنظمات تصدرها التي التقارير هيمجموعة :

المدنيحولموضوعمعينمثلحرية أوالمجتمع المرأةالرأي تمكين الدولإدرجةأوواقع لتزام

 .(المتحدةاألمم)تقريرحقوقالطفلإتفاقيةب

:هيالتقاريرالدوليةوالمحليةالتيترصدواقعحريةتعريف إجرائي،  التقارير المحلية والدولية

.األردنوالتعبيرفيالرأي
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 : الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الثاني الفصل 
 النظري والدراسات السابقةاألدب 

،األطراإلعالميةسوفيتناولهذاالفصلالنظرياتالمستخدمةفيهذهالدراسةوهينظرية

ذيالدراساتالسابقةوكماسيتضمنهذاالفصلاإلطارالنظريذوالعالقةبموضوعهذهالدراسة،

العالقةبموضوعهذهالدراسة.

 الدراسة النظرية المستخدمة في أول: 

power theory in the media :اإلعالمالسلطة في نظرية 

نظريةالسلطةأولىالنظرياتاإلعالمية السادسنشأتفيبريطانيافيالقرنينو،التيظهرتتعد 

منحهملتحكمبأمورالشعبوأحواله،و،واستمر تفيالدولالتيمارستفيهاحكمسلطويعشر

الت صرففيمقدراتهوحريته علىالتفكيرالسليموالمنطقي،السلطةأقدروإمكاناته،بحجةأنحق 

شؤون استمر تنظريةالسلطةعلىالنهجالذيرسمهأفالطونحتى،ووسياساتهاالدولةفيمايخص 

)ميكيافيلي(مثلعلىيدفالسفةآخرين،و،خذسماتمختلفةألتثمتبدلتعصرالطباعة،نهاية

(.2014،البشر)ٍءألمنالدولة.الذيدعاإلىإخضاعكلشي

إصدارقوانينللمحافظةعلىعلىالحكومةقدرةتستندالفلسفةاإلعالميةلنظريةالسلطةإلىو

.فيهاالنظامالحاكم

:كما يليالخصائص اإلعالمية لهذه النظرية  زويمكن إبرا

ـ تقييد التراخيص:1

كانتهذهاألنظمةتمنحالرخصلماطريقإصدارالتراخيصللطابعينوالناشرين،ووتأتيعن

  لمنتطمئنإلىوالئهملها،وتمنعهاعنالذينتشكفيثقتهموإخالصهملها.
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ـ تشديد الرقابة: 2

السياسةوالدينبالسيمافيمايتعلقالصحفبمراقبةكلمايكتبفيالحكومةعندماقامت

وبعدالقرنالسابععشرباتتالمراقبةاكثرصعوبةوتمثلتحديًاكبيرًا.،دونالتقاريروتراجعهوت

ـ فرض العقوبات: 3

فرضتالحكومةعقوباترادعةعلىالمطبوعاتالمخالفة،لتوجهاتهاومبادئها،والتيتتضمن

وكاألخالقي.مثاًل:هجومًاعلىالسلطة،أوانحرافًاعنالسياسةالرسمية،أوانتهاكًاللسل

ـ شراء األقالم:4

لتحكمبكلماينشرألصحابالصحفبشكلسريعمدتاألنظمةالتسلطيةإلىمنحاألموال

وتمتوجيهاقالممخصصةلذلك.،وضويكتب

ـ فرض الضرائب: 5

،الطيب)الضرائبعلىالصحفوالنشرات،بهدفإرهاقهاماليًا،أوتخفيفنقدهالهاُفرضت

2014.)

التشريعاتالمتعلقةفيحريةالراياإلعالممدخاًلمناسبًالدراسةالسلطةفيتعتبرنظريةتحليلو

الخطاباالعالميللقضاياالتييهتمبهاالجمهورعلىاختالفطبيعةوالتعبيروالتيتنعكسعلى

مضمونها.إذيمكنالنظرإلىاإلطارالخاصبالخطاباالعالميمنخاللعناصرهالبنائيةوالتي

العناوينالرئيسيةوالفرعية،واستخداما لصورةوالتعليقعليها،واألدلةالمقدمة،واختيارتتكونمن

النفاذ المصدر،واالقتباسات،والشعارات،واإلحصاءات،والبيانات،والفقراتالختامية،حيثيملك

تجاه التحليلية الرؤية معه تتكامل الذي األمر وداللته، للنص الضمني المحتوى إلى خاللها من

السلطة  القضايا نظرية امعليهفإنَّ الحك  يلعب بالقيود،كما المتعلقة تساهمفياستخداماألساليب
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الحرياتالفردية،وهوماتقييداإلقليمينوالمحلينجزءًاكبيرًافيالتحكمفيالوسائلاإلعالمية،كما

باختالفأنواعهاودرجة،ساهمفيإسقاطنظامالحريةواستخدامهافيالمحتوياتاإلعالميةالمتناولة

(.2010تها)عبدالحميد،أهمي

 : السلطة في اإلعالمفرضيات نظرية 

يجبالحصولعلىترخيص،كمالألفرادبتمل كالصحفبالشراكةمعالحكومةالسماح •

 إصدارالصحيفةمنالحكومة.

الصحيفةإشتراط • إلصدار مالي تأمين وممارسةوضع الصحفي، علىلالعمل لحصول

 الترخيصمنالسلطةلممارسةالعملأويتماشتراطقيدمسبق.

 للسلطاتومايتبعهامنسلطاتإداريةإلغاءأوتعطيلالصحف. •

رقابةأوقيودعلىالصحف. • الُيسمحللصحفنقدنظامالحكموللسلطةالحقفيفرضأي 

 (.2012شقير،.)فيالدولة

 Freedom or liberalism in the media theory  في اإلعالم:  أو الليبرالية   الحريةنظرية  

الحريةأ نظرية الليبراليةخذت منأو كان التي الليبرالية، الفلسفة من مرجعي تها اإلعالم في

عوافيفلسفةلليبرالية، ُمنظ ريها:جونلوك،وروسو،وجونستيواريتميل،ومنتبعهم،حيثتوس 

عقبالثورة(2014)البشر،بدأموضوعالحريةيأخذمجراهفيالمجتمعبأسلوبتنظيميفلسفي،و

عنالدينوتسلطالكنيسة،حتىتوسعتفيمجاالتاالبتعادالمجتمععلدفالصناعيةفيأوروبا،

مفهومالحريةجميعالعلومولمينجواإلعالممنفلسفتها،حتىظهرتليدخلالسياسةواألدبوالفكر،

نظريةالحريةفياإلعالموذلكبدياًلعننظريةالسلطة،وبدأتهذهالنظريةكقاعدةلسوقاألفكار
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تعرضوسائلاإلعالماألفكارفيسوقحر،وتركهاتتصارع،والجمهوريقررويختارالحرة،أي أن 

.مايشاءمنها

حق قتالنظريةالليبرالي ة"نظريةالحرية"انتصارهااألولعلىالنظريةالسلطوي ة،بعدإعالن

وكانألفكارالمفكرالبرلمانالبريطانيحظرأي ةرقابةمسبقةعلىالنشرفيالقرنالثامنعشر،

القرارات،الذينادىبحريةالصحافةمنأجلوجوددولة اإلنجليزيبالكستوناألثراألكبرلهذه

للعقاببعدعملية حرة،مايعنيعدموجودرقابةمسبقةعلىالنشر،معإمكانيةتعرُّضالصحفي 

علىالجمهور،وإذاُمنعذلكالنشرإذاتضمنالنشرجريمة،فاإلنسانلهحريةأنينشرمايشاء

يعدتدميرالحريةالصحافة،أمافيالوالياتالمتحدةاألمريكية،فقدحظرالدستوراألمريكيتدخل

تالمادةأنهيحظرعلىالكونغرساألمريكي الدولةبشكلكاملفيمجالحريةالصحافة،حيثنص 

.(2014)الطيب،أنيصدرأيقانونيقيدحريةالصحافةوالتعبير

:ثالثةعواملرئيسةأسهمتفينشأتها،وهيلاظهورنظريةالحريةفياإلعالمنتاجويعد

بالدرجة العاملالسياسي:وهوالعاملالذيجعلموضوعحريةالصحافةمشكلةوقضيةسياسية

.،كونالوسيلةاالولىلتوجيهالناسهياالعالموتاثربالسياسةبشكلمباشراألولى

العاملالفلسفي:كانتالفلسفةعاماًلمهمًّالظهورنظريةحريةاإلعالم،حيثوجدتالحرية

في نشاطها،ملجأها لنضوج الفلسفة لفوائدكونأحضان استخداًما الناس أكثر والفالسفة الكتاب

نقدافيالحكاموالحكمتعبيراعنالرايالطباعةوالنشر، الفيلسوفمثلماجاءبه،وكتبواكثيرا

كانلهأثركبيرفيالمجتمعاإلنجليزي.وبحريةالتعبير،مطالبام1644االنجليزيميرتونعام
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نهوضبالعاملاالقتصادي:ساهمتالنهضةاالقتصاديةإلنجلترافيالقرنالثامنعشر

حرية الحريةفيالمجتمع،وكانتالنهضةاالقتصاديةالتيانطلقتعلىيدريكاردو،الذيقالإن 

لعمليةازدهارالنشاطاالقتصاديفيالمجتمع،فحريةال عملمرتبطةالعملهيشرطأساسي 

 .(2014)البشر،التعبيرواالعالمبحرية

 في اإلعالم:  أو الليبرالية  فرضيات الحرية

جماعةأوشخصو،تحريرالنشرمنأيةرقابةعليهوجوب • فتحمجالالنشروالتوزيعألي 

مندونالحصولعليرخصةمنالحكومة.

يكونمحاًلإمكانيةالنقد • يجبأال  الموجهألي ةحكومةأومسؤولرسميأوحزبسياسي 

حتىبعدالنشر.لفرضالعقوبات

نوعمناإللزامأواإلكراهبالنسبةللصحفيمنع • المعلوماتعلىعدمفرضأيقيود،وأي 

نشرها.وسمح

ي.أنيتمت عالصحفيونحتىداخلمؤسساتهمالصحفيةباالستقاللالمهنوجوب •

الحقيقة • اكتشاف في والمشاركة واإلخبار الترفيه النظرية هذه خالل من اإلعالم أهداف

والترويجلبيعالسلعومراقبةأنشطةالحكومة.

السيماجميعأنواعالتشهيرواإلخاللبالقيماألخالقيةالسائدة،واألنشطةالتخريبي ةتجريم •

(.2014،الطيب.)زمنالحربفي

 نظرية المسؤولية اإلجتماعية  

ية،انيماألمريكيةودائرةالمعارفالبريطاشكلتمجلةت،حيثالحربالعالميةالثانيةتحديداًبدءبعد

سهمالبرفسيورأبعلومالصحافةواإلعالمعلىراًمتخصصأكاديمياًاًستاذأنيعشرأثلجنةمكونةمن
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متخصص كتاب إلعداد هوتشنز لخصعليهأطلقروبرت كتاب وهو ومسؤولة" حرة صحافة "

(.2021،رعبدالناصالحاجةإلىنظريةالمسؤوليةاإلجتماعيةفياإلعالم)

النظرية منإوالقت الصحفيينالمتخصصينستحسانا أن حتى تنظيمأعربوا، إلى حاجتهم عن

يةتعانيمنخللالمسؤوليةالمجتمعيةفيمهنةالصحافةواإلعالم،حيثاتضحأنالحريةالليبرال

وتحتاجإلىضبطلتصبحمسؤولةفاإلنسانكائنقابللفعلالخطأوالصواب.

علىأنصناعةاإلعالمفيالوالياتالمتحدةيجبأنتستمر1947ليأتينصحريةالصحافةبعام

فييدالقطاعالخاصواضعةفيإعتبارهاالمصلحةالعامة،ووضعتلجنةمتخصصةعدةتصورات

(2021الزبون،ظائفالصحافةفيالمجتمعالحديث،وجهتللجهاتالرسميةوأخرىللمدنية)حولو

منها:

قادرةعلىمنحمغزى .1 وذكية الشفافيةوالشمولية مبنةعلى تقاريرصادقة وجوبإصدار

وتنبؤأيهمايلزم.

النقد.قابللالستقبالوارسالاآلراءبكثافةويتقبلاأنيعتبرالعملالصحفيمنبراتفاعلي .2

بشكلوأكثرأنتحرصالصحافةعلىنقلكافةاأليديولجياتوالعقائدفيالمجتمعالواحد .3

.واضحوشفاف

 العامة.أنتراعيالصحافةالمصلحة  .4

العاجلة.تتميزبالسرعةوإصداراألخبارأن  .5
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الصحفيةاكم المادة إتجاه اإلجتماعية المسؤولية لنظرية أساسية مبادئ تحديد الناص)تم ،رعبد

2021):

 .المجتمعالذيتعملفيهعاداتوتقاليدوفكاروتوجهاتأالصحافةإحتراموجوب .1

 اإللتزامبمعاييرمهنيةنقلالمعلوماتمثلالدقةوالتوازنوالموضوعية. .2

 .لصحفيينبشكلذاتييجبأنتراقبالصحافةوا .3

الجريمةأوحفيظةالمجتمعأويؤديللعنفأويحرضعلىأنتتجنبالصحافةماقد .4

 الفوضىاإلجتماعية.

أنتحترمالصحافةاألقلياتوالمعتقداتوآراءاآلخرين،كمايحقلهاحقالردوعكس .5

 اآلراء.تنوع

 العامة.ةقديكونالتدخلالعاميمكنأنيكونمبررًالتحقيقالمصلح .6

نظرية أن ونقاباتالمسؤوليةأي وأنشاءمجالس دفعتلوضعمواثيقشرفصحفية، المجتمعية

صحفيةوإصدارقوانينمتوازنةتراعيالحريةالمسؤولة.

لتزامالصحافةفيإيفاءحقوقالوفاءبتقديمالمعرفةوالمعلوماتإوتتمثلأهميةهذهالنظريةبمدى

نظام تثري التي للمعلومات المقدم و/أو الناصح تكون حيث وموضوعي متوازن بشكل للجمهور

وهذااليعنيعدم،يجابياتوليسعلىالسلبياتوتقديممحتوىإعالمييركزفيهاعلىاإلالمسؤولية

عبدرءمفسدةعنالمجتمع،أوإحقاقمسألةماترجحفيهاالمصلحةالعامةنشرالسلبياتوماقديدف

.(2006إصبع،)ابوأكثروحقوقالمجتمعسواءكشريحةمعينةو/أو
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هذهالنظريةترتكزعلىثالثةأبعاداألوليتصلبالوظائفالتييحتاجهااإلعالمالجديد،والثانيو

لعامة،وأخيرًاالقيمالمهنيةللعملالصحفي.اإللتزامبمعاييرأخالقياتالصحفيا

ويمكنالقولأنهذهالنظريةتعنيمجموعةوظائفيلتزمالصحفيو/أوالمؤسسةالصحفيةبها

إتجاهمجتمعه،بمختلفإتجاهاتهالسياسيةواإلقتصاديةواإلجتماعية،والثقافيةومعالجةقيمالمهنية

عة،والمسؤوليةأمامالقانون.بمايتناسبمعالدقةوالتوازنوالموضو

وقياستأثيرسائلاإلعالمدراسةلاألكثرمالئمةلكونهمالنظرياتوقدأستفادتالباحثةمنهذه

وتمكيناإلعالممنالقيامبدورهكسلطةرابعةتراقبأعمالالسلطاتمالئمةسقفالحرياتوالتعبير

  الثالثبمايخدمالمصلحةالعامة.

وفلسفةاإلعالم،بحيثتبحثفلسفةاإلعالمية،نظرياتالهذهعالقةمابينظهرتكما

تحليلالتفاعلبين،وإظهارأياإلعالمعنالعالقةالجدليةبيناإلعالموتطبيقاتهفيالمجتمع

االجتماعي الواقع العملاإلعالميفي لممارسة الوسيلة،وأسساإلعالم مفي التحك  إظهارمدى

الرقابةعليها.فرضالرقابةعلىالمضمونالذيينشرأوفرضاإلعالميةمنالناحيةالسياسية.

،وبالتاليانعكاسهعلىحريةالرايوالتعبير.ُيذاع
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 النظري ب األديًا: أنث

 كيف تطور الخطاب السياسي العالمي في الردن   الول:الفصل 

يعدالخطابالدعائيهواالكثرتداواًلفيالدراسـاتاالعالميةواالتصالية,حـيثاهتمام

الدارسينوالباحثينفيهذاالمجالبداواضحًافيتحليلوتفسـيرمضمونهذاالخطابللتعرفعلى

(والذيتجاوزحدودالدولفيظل2012القائمبالنشاطاالتصاليومقاصدهواهدافه)نصران،نوايا

اجواءسـاخنةمنالتناحراتوالنزاعاتالسياسيةوالتيميزتدولالعالمَككلومنذسـنينطويلة,حـيث

حـديدجهودًامميزةبـذلتالدولالمتقدمةاقتصاديًاوعسكريًا)دولعالمالشمالالرأسمالي(علىوجهالت

فيانتاجالمعلوماتواالفكاروبأساليبووسائلمتقـدمةفيكلتفصيالتالعملاالتصالي)حافظ،

تأثيرهاالفعالفي2011 لتلكاالساليبوالوسائلوكخبراتبشـريةلها (منحـيثالتطورالتقني

جاهاتالرأيالعامعمومًاورأياالقـناعماادىالىتحقـيقنجاحاتواضحةفيتغييرسلوكياتوات

الجمهورالمستهدفبـالعملاالتصاليعلىوجهالخصوصواعتمادًاعلىدراسةنفسـيةواجتماعية

حيثالتركيز (2014لكلمايحـيطذلكالجمهورومناجلاحداثالتغييرالمنشود)البصراوتي،

اسيفيانجاحالجهودالمبذولةكمتغيراس (علىنشاطمؤسسـاتواجهزةاالتصالعلى)الدعاية

عبرحـمالتمنظمةيمكنناالقـولاننتاجهاوتأثيرهاهواقوىمننتائجالحروبالعسكريةبحيث

وعليهفأنحركةايمجتمعسياسيفيعالقاتهالخارجية .(2020)عتوم، سميتبالحروبالدعائية

العاملالتأريخيوالموقعالجغرافيوتجربةالدولةوخبراتهاالمتراكمةأبرزهاتتمفيضوءعواملعديدة

وانطالقًامنذلكيكونالتوجهالخارجيالية .(2011عبدالصادق،)الذاتيةوكذلكمصادرقوتها

فيتنظيمعالقاتهامعالعالمالخارجياقليميًااودوليًاوالتيتعتمدعلىحركةسياسيةاوايدولة

تلكالعواملالمذكورةكضماناتمهمةلتوفيرالحـمايةالذاتيةحيثاطلقعليهامفهوماالمنالقومي
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الية الداخلي بالعمل الخارجي العمل تربط التي االساسية الركيزة تعد حقيقةدولة،والتي وتعزز

رتباطوالتفاعلالمستمربينالسياسةالداخليةوالنشاطالحكوميفياطارالعالقـاتالدوليةوالتياال

 (2012ن،نصرا)دورهيكونلوسـائلاالعالم

 تطور الخطاب السياسي العالمي في الردن 

تفاجأت،بل1989لمتسهموسائلاإلعالماألردنيةفيالتهيئةللتحولنحوالديمقراطيةالعام

العام افعالهامرتبكة،وفي )الشميري،2011به،وكانتردود السابق، عن بعيدا الحال يكن لم

وعبرتوسائلاإلعالمعنحالةانفعاليةمعاحداثالحراكالشعبي،اكثرمنالتعبيرعن(2010

فقالمعلومات،حالةمهنية،تقومبوظائفاإلعالماالساسيةالمرتبطةبتوفيرقناةحرةومستقلةلتد

العام الرأي باسم رقابية بوظيفة وتقوم العام للنقاش ومتعددا حرا منبرا  .(2021)عاصي،وتوفر

بقيتالحكوماتتبررتدخلهاوفرضالمزيدمنالقيودعلىحرياتاإلعالم،بضعفالمهنية،واخر

االلكترونية،بينمالمتتطوررؤيةواضحةهذهالمحطاتقيودقانونالمطبوعات،علىحريةالصحافة

.(2011)عبدالصادق،لعالقةالحريةبالمهنية

يرتبطتطورحريةالصحافةواستقرارهافيأيمجتمعبالتطورالديمقراطيوالبيئةالسياسية

الصالح والحكم القضائية والرقابة السلطات، بين الفصل من يوفره وما السياسي، للنظام الداخلية

(وطالما2013البصراوتي،)والمشاركة،داولالسلطة،وثقافةسياسيةقائمةعلىقيمالديمقراطيةوت

فحرية والثقافي، والسياسي واالقتصادي االجتماعي إطارها من التعبير حرية تجريد يمكن ال انه

توجدالصحافةالصحافةليستمستقلةأوقائمةبذاتها؛فالحرياتالعامةالتتجزأ،وهيكلواحد،وال

.(2011،)حربديمقراطيالحرةإالفيمجتمع
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انقضيةحريةالصحافةتعدإحدىالقضاياالمركزيةفيمسارالتحولالديمقراطي،وقضايا

اإلصالحالسياسياألخرى،والينتهيالنقاشالفكريحولأولوياتهذهالقضايا.انحريةالصحافة

مسار تطور مع فيتتطور للنمو الغالبموازيًا في نموها ويأتي الديمقراطي، والتحول اإلصالح

مجاالتاإلصالحاألخرى،وفيالمقابلتبقىحريةالصحافةأساسإصالحاإلعالمومرتكزهاألول

.(2011لممارسةدورهكأداةللدمقرطية)حافظ،

صالحالسياسي،ومنذربعقرن،ماتزالحريةالصحافةفياألردن،كماهوالحالفيملفاإل

تراوحمكانها،خطوةالىاالماموخطوةالىالخلف،فيمااالسبابالمعيقةهيذاتها،والمتمثلةفي

خمسةقيوداساسية:القيودالتشريعية،ازمةالوصولالىالمعلومات،الضغوطومستوىاالستقاللية

النس المهني الضعف الرسمية، اإلعالمية المؤسسات الذاتيةفي والرقابة  .(2010)الشميري،بي

رغم  مكانها، تراوح المركزية القضايا بقيت السياسي، اإلصالح مسار عمر من قرن ربع خالل

:اختالفاألزمنة،وماشهدتهمنتحوالت

:1994  – 1989بداية التحول الديمقراطي  -1

ل1989توجدثالثةاتجاهاتتفسربدايةالتحولالديمقراطيبعدالعام ،األول:أنالتحو 

جزءمنتكوينالنظامالسياسيوتوجهاتهالتاريخية،حيثحالتظروفالصراعفيالشرقاألوسط

المراحل الديمقراطيةفي لجاءعلىخلفية2020عتوم،)السابقة.دونتطبيق التحو  الثاني:أن )

1989ديادالخللفيأداءالنظامالسياسي،وضعفقدراتهالتوزيعية،وجاءتأحداثالجنوباز

لهوتجاوبمعموجة اإلنذارالذيوج همنجنوبالبالد،أكثراألقاليموالًء.الثالث:أنالتحو 

.(2011التغيرالديمقراطي،التياجتاحتالعالمبعدنهايةالحربالباردة)حرب،
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الرغممناالنجازاتالمهمة،التيتحققت،إالأنالتحولالديمقراطيقدتراجعفيمراحلهوعلى

الحياة عودة في مظاهرها أهم بدت تدريجي، سياسي إصالح بعملية البالد مرت حيث األولى،

،بعدغيابلثالثةعقود،وصدورالميثاق1989البرلمانية،إجراءأولانتخاباتلمجلسالنوابالعام

(2012سياسيجديد،واإلصالح)نصران،–،والذيشكلقاعدةلعقداجتماعي1990الوطنيالعام

التشريعي:صدرتسلسلةمنالتشريعاتالتيأسهمتفيإعادةتفعيلالمبادئالدستورية،ومنها

للعام المطبوعاتوالنشر الحريات1993قانون انفراجًامهمًافيمجال اإلعالمية،،والذيشكل

عقد من األول النصف خالل واضح بشكل الصحافة وازدهار جديد من الحزبية الحياة وعودة

الحريةالصحفية،وانتشا المدنيوازديادالتسعينيات،واتساع المجتمع عبد).حضورهارمؤسسات

(2011،قالصاد

:1999 –  1994مرحلة تراجع التحول الديمقراطي  -2

اإلسرائيليةبدأالتحولالديمقراطيبالتراجعببطء،ثم–معاهدةالسالماألردنيةعقبتوقيع  

،وأهممظاهرالتراجعقانون1999دخلتعمليةالتحولالديمقراطيفيحالةمنالجمودحتىالعام

(الذي2011االنتخاب،الذيجاءبمبدأالصوتالواحد،والتراجععناالنجازالتشريعي)حافظ،

العامتحقق بتعديالت المطبوعات قانون والصحفية1997في العامة الحريات على  .والتضييق

تقدموتراجعظاهرةالصحافةاالسبوعية،وهومايطرحثالثوجهاتنظر  المرحلة شهدتهذه

تقييميةحولظاهرةالصحافةاألسبوعيةفيالتسعينيات،وهيظاهرةسوفنالحظانهاتشبهظاهرة

مت(قد2015المواقعااللكترونيةفيالعقدالتالي،األولى:ترىأنالصحافةاألسبوعية)الشمايلة،

مثاالسيئاللصحافة،حيثالتوجدسوىأمثلةقليلةعلىالجرأةوالمهنيةفيالشؤونالمحلية،فيما

معظممعالجاتهذهالصحفكانتمتسرعة،والتتمتعبأدنىمعاييرالمهنية،وأسهمتفيتشويه
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األسبوعيةسمعةالمؤسساتواالغتيالالمعنويلألشخاص.اماوجهةالنظرالثانيةفترىأنالصحف

أسهمتفيتطويرالحريةاإلعالمية،تحديدًامعالموضوعاتالمحلية،ومنحتاإلعالمجرعةقوية

أنى(وتر2020،)عتوممنالجرأة.أماوجهةالنظرالثالثة:فهيتوفيقيةبيناالتجاهينالسابقين،

وضوعاتالمحلية،الصحفاألسبوعيةكانلهاأثرإيجابيمحدود،وخلقتنقاشاتعامةحولالم

حث،وقدمتتقاريرجريئةدونأدلةإالأنهاافتقدتالمهنية،وقدمتتقاريراستقصائيةدونتوثيقوب

.وأحيانادونمسؤولية

 :2010- 2000مرحلة التقدم والتراجع  -3

باستئنافالتحولالديمقراطيوالعودةإلىمتامالًالملكعبدهللاالثانيعرشالمملكةتسلمبعد

النيابية،ومحاوالت الحياةالدستورية،برزتعدةخطواتفيهذااالتجاه،منهاإجراءاالنتخابات

إصالحالنظامالقضائي،وانفراجمحدودفيالحرياتاإلعالمية،وإنهاءاحتكارالدولةللبثالتلفزيوني

.(2014)البصراوتي،واإلذاعي

إالأنحالةالطوارئالدوليةواإلقليمية،والمتمثلةباألحداثالتيشهدهاالعالموالمنطقةالعربية،

،وموجاتالالجئين2003،وحرباحتاللالعراق2001ومنهاأحداثأيلولفيواشنطنونيويورك

رعلىاالستقرارالعراقيينإلىاألردن،وماسميبموجة“الحربعلىاإلرهاب”،فقدأث رتبشكلمباش

فياألردن،ماجعلالتحولالديمقراطييتوقففيالكثيرمنالمحطات،إلىجانبمصادرإعاقة

 أي  إحداث النخب بعض ورفض المجتمعاألردني، بتكوين المرتبطة الداخلية الديمقراطي التحول

ستمرارهذاالتحول(بينمابقيتفرصا2012تحوالتقبلحسمالصراعالعربياإلسرائيلي،)زهران،

مفتوحة،انطالقًامنرؤيةالخطابالرسميللتنميةالسياسية،علىأنهاعمليةتطورتبدأمناألعلى

.إلىاألسفل،وليستعمليةثوريةمنأسفلإلىاألعلى
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:2013 –  2011مرحلة الربيع العربي  -4

احتجاجشعبيةواسعة،بدأتفيتونس،وماحركات2011شهدالعالمالعربيمنذمطلعالعام

وسورية، البحرين، ليبيا، اليمن، مصر، إلى انتقلت واسعة شعبية ثورات إلى تحولت أن لبثت

العربي(ظاهرةعابرة الحكمفيأربعدول،وأصبحمايسمى)الربيع أنظمة تغير واستطاعتأن

الن العربية،هزتأركان الدولوالمجتمعات بين أكبرظاهرةللحدود، العربي،وُعد ت التقليدي ظام

.(2013سياسيةشعبيةيشهدهاالعالمالعربيمنذعهداالستقالل)حسنين،

كماشهداألردن،بالتزامنمعحركةالثوراتالعربية،حراكًاشعبيًاسلميًا،بدأتُأولىإرهاصاته

نظامالسياسي،منخاللمحاربةالفساد.كانشعارهذاالحراكالمطالبةبإصالحال2010منذالعام

.وتحقيقالعدالةالتنمويةواإلصالحالسياسي

تمثلتمطالبالحراكالشعبيفيحزمةمنالقضايااالقتصاديةالمرتبطةبعدالةالتنمية،ووقف

ةسياساتاإلقصاءوالتهميش،وحزمةمنالقضاياالحقوقيةالمرتبطةبحقوقفئاتاجتماعيةوُعمالي

(ومطالبسياسيةإصالحيةأهمهاإجراءتعديالتدستورية،2011)حرب،لقطاعاتمنالموظفين

الفاسدين ومحاكمة الفساد ومحاربة السياسية، واألحزاب لالنتخاب جديدة قوانين  .وسن

للخطابجاءتاالستجابةالرسميةلمطالبالحراكالشعبيمتفاوتة،بينتبنيالملكعبدهللاالثاني

(وبينترددالحكومات2020السلميللربيعالعربي،فيالدعوةإلىالحريةوالكرامةوالعدالة،)عتوم،

الطريق هذا على جاءت التي الخطوات وأهم واضحة، إصالحات تحقيق في  :المتعاقبة

كلفت،و2011آذار“مارس”4لجنةالحوارالوطني:ُشكلتاللجنةمعبدايةالحراكالشعبيفي-أ

بإدارةحواروطنيمكثفحولمختلفالتشريعاتالتيتتعلقبمنظومةالعملالسياسيومراجعتها،

)الشمايلة، توصياتها، قدمت الحوارات من شهرين من أكثر المبادئ(2015وبعد وثيقة وأهمها
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النتخاب،اإلصالحية،والتعديالتالدستورية،ومشروعيقانونياالنتخابواألحزاب،إالأنقانونا

الحكومة ِقبل من ترحيبًا يجد لم اللجنة، عليه توافقت الذي النسبي، االنتخابي النظام  .تحديدًا

دعتوثيقةالمبادئاإلصالحيةالصادرةعنلجنةالحوارالوطنيإلىإصالحاإلعالممنخالل 

ميةمستقلةتتبعإصالحالتشريعاتاإلعالمية،وتحويلمؤسسةاإلذاعةوالتلفزيونإلىمؤسسةإعال

(2020)عتوم،.”نموذج“الخدمةالعامة

وكلفتبمراجعة2011أيار“مايو”24اللجنةالملكيةللتعديالتالدستورية:شكلتاللجنةفي-ب

نصوصالدستور،بمايضمنالتوازنبينالسلطات،وتمبالفعلإجراءتعديالتدستوريةطالتتعديل

.ديدةمادةج15مادة،إضافةإلى45

وأهمالتعديالتإنشاءهيئةمستقلةلالنتخاب،تقومباإلشرافعلىاالنتخابات،وأنيكونالطعنفي

( المادة نالت فيما النواب، أماممجلس وليس القضاء، أمام النيابة تتناولحرية15صحة التي )

.الصحافةتعديالتطفيفة

:مسار الحرية اإلعالمية

الحريةاإلعالميةفياألردنبالمتذبذب،ضمنمساراتالحرياتالعامةفييوصفمسار

فيأوجاإلصالحات1993البالد،ولقدوصلوضعحريةالصحافةإلىأفضلمستوياتهفيالعام

 .(2019،الطويسي) السياسية

1996العاميشيرتتبعاستطالعاتالرأيالعام،التيينفذهامركزالدراساتاإلستراتيجيةمنذ

إلىأنحرياتالتنقلوالتملكوحريةالمعتقداتالدينيةوحريةالفكرمضمونةبدرجةكبيرةفي

األردن،وبماهوأكبرمنحريةالصحافةوحريةالتعبيرعنالرأي،بينماجاءتحريةالصحافة،
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75ة،حيثأفادوباستمرار،أفضلحااًلمنحريةالتظاهر،ومنحريةاالنتسابلألحزابالسياسي

%فياستطالع72بانحريةالصحافةمضمونة،مقارنةمع2011%فياستطالعالعام

،2008%فياستطالعالعام64،و2009%فياستطالعالعام77،ومقارنةمع2010

(2019عتوم،).2007%فياستطالع63و

األبعادالبيئيةلحريةالصحافة  (Freedom House)يوضحتتبعمسحمنظمةبيتالحرية

واإلعالم،فيثالثبيئات،هيالقانونية،السياسيةواالقتصادية،ويعتمدالمسحعلىمنهجيةتعطي

(األسوأ،علىأساسمجموعةمناألسئلةالمنهجية،وفق100البلداندرجاتمن).(األفضل،إلى)

)من واضحة من30-0معايير ومن60-31حرة، جزئيًا،  حرة(.غير100-61حرة

ويظهراحصاءمقارتلبيتالحريةتطورمكانةحريةالصحافةفياألردنوفقمسح)بيت

أفضلسنواتهذاالعقد،والسنة2002،حيثشكلعام2012إلىالعام2002الحرية(منذالعام

امجاءتأكثرالبيئاتمالئمةلحريةالصحافةالوحيدةالتيكانتفيهاالصحافةحرةجزئيًا،وبشكلع

( والقانونية السياسية البيئتين مالءمة عدم وأكثرها االقتصادية،  .(2012،شقيرالبيئة

،2001تعكسنتائجالمسحالقيودالتيفرضتعلىالصحافة،إثرأحداثأيلول2003فيالعام

الص وإغالق الصحفيين محاكمة في سلطاتها وسعت علىفالحكومة الحرب مظلة وتحت حف،

اإلرهاب،اعتقلتالسلطاتعددًامنالمراسلين،بعدأننشرواانتقاداتضدالحكومةومعلوماتحول

.(2020)عتوم،العالقاتمعالدولالمجاورة

أخذاألردنخطواتمحدودةنحوتقدمالحريةالصحفية،بإزالةبعضالقوانين2004وفيالعام

تعيق لإلعالمالتي األعلى بالمجلس اإلعالم وزارة استبدال تم حيث واإلعالم، الصحافة تقدم

ما2003) حٍد إلى المراقب، أو المقيد غير االنترنت إلى الحر بالوصول األردنيون وتمتع ،). 



28 

العام تقرير قبل2005وفي من والتلفزيون اإلذاعة محطات بإنشاء مرة ألول الحكومة ،سمحت

وأبطلتالقانونالذيأعطىمحكمةأمنالدولةحقإغالقالصحف،وسجناألفرادالقطاعالخاص،

حسنين، الدولة(،) سمعة أو الوطنية بالوحدة )ضارة معلومات عملت2013لنشر المقابل في )

الضغوطالسياسيةعلىازديادالرقابةالذاتيةلدىالصحفيين،كماتماعتقالعددمنهم.أماحرية

 .حرًاجزئيا2012ًو2011جاءتصنيفاألردنحسبمقياسبيتالحريةخاللعامياإلنترنتفقد

يركزتصنيفمنظمة)مراسلونبالحدود(علىالحاالتواألحداثالتيتقعبيناألولمنأيلول

لكلعامإلىاألولمنأيلولالعامالذييليه،وهوالينظرإلىانتهاكاتحقوقاإلنسانعمومًا،

إ يذهب )عاصي،بل االنتهاكات مباشرة2021لى اإلعالمية الحريات تمس التي ). 

تشيرتقاريرالمنظمةالىأنأحوالالحريةالصحفيةفيالعالمالعربيقدازدادتتدهورًاخاللالعقد 

الماضي،نتيجة)الحربعلىالعراق(وتداعياتها،وهواألمرالذينالمنمكانةحريةالصحافةفي

2002،حيثكانترتيباألردنفيالعام2011عادتلالزدهارمعحلولالربيعالعربياألردن،ثم

من123ووصلإلى2003دولةمدرجةفيالتصنيف،ثمتراجعفيالعام166(منأصل99)

(وهوأفضلترتيبوصلتهالحريةاإلعالميةفي96وصل)2005دولة،وفيالعام166أصل

ال إلى ليعود العقد التاليةهذا السنوات في أخرى مرة الصادق،.2012تراجع  (2011)عبد

2008ويذهبالتقريرإلىأنهعلىالرغممنتصريحاتالملكعبدهللاالثانيفيتشرينالثاني 

المهني، أنهاليجوزسجنأيصحفيبسببنشاطه فيها أكد المشجعةلحريةالصحافة،والتي

إالأنالصحفيينما2007نعلىقانونالمطبوعاتوالنشرالعاموالتعديالتالتيأجراهاالبرلما

بالسجن الصحفيين تهدد أخرى قوانين توجد إذ السجن، يخشون  ،(2011)حافظ، يزالون

ووصفته2010أيلول)سبتمبر(”29وانتقدتتقاريرالمنظمةالقانونالمؤقتللمطبوعاتالصادرفي

بـ”القمعي”،والمقيدلحريةالصحافة،تحديدًامايتعلقبإعادةتعريفمفهومالمطبوعةالصحفية،التي
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تقاريرالمنظمةجعلتالمواقعاإلخباريةعلىشبكةاالنترنتتدخلتحتمظلةالقانون،كماشجبت

حجبالحكومةللمواقعاإلخباريةومواقعأخرىعنموظفيها،معتبرةذلك2010و2009لألعوام

المادة) التقاريرعند المعلومات،وتوقفت القانون11خرقًالحقاإلنسانفيالحصولعلى (من

واالقتصا الخارجية، السياسة الوطني، باألمن المتعلقة المعلومات بحجب عنالخاص وعبرت د،

( العام تقرير أما االستقصائية، الصحافة المواد هذه تقيد أن من على2012خشيتها ركز فقد )

وال المطبوعات قانون على أجريت التي االلكترونيةالتعديالت الصحافة على ضيقت )تي

 .(2011حرب،

بتأمينحقجميعالمواطنينفيالوصولالىالمعلوما توالتعبيرعنتعنىحريةالصحافة

آرائهمبحرية،عبرجميعالوسائطالمتاحةدونالحاجةللحصولعلىرخصةلممارسةهذاالحقمن

اإلعالم ووسائل الصحافة حرية ان الحق، هذا لممارسة الدقيقة الحقوق القانون وينظم السلطة،

اربةالفساد،ولتمكينمصلحةوطنية،حينمانرىالوجهالحقيقيلها،فهياداةلالستقرارواداةلمح

 .المواطنينمنحقوقهموبالتالياداةواساسمتينلقوةالدولة

 والتعبير الرأي  الدولية لحرية معاييرال

  عالمالداعمة لإلة ي قانونلامتطلبات البيئة   -1

 الحرة الصحافة قيم تطبيق :1 -1

الصحافةيأتي حرية فاعلةهإعتباربتحقيق منأداة وتفاعلية الحكمأنأدواتوتشاركية ظمة

ضدالنمساLingensفيقرارهابشكوىاإلنسانلحقوقاألوروبيةالمحكمةإعالنالديمقراطي،حسب

يشكلمساراًوالذي(Austria،1986ضدLingens/اإلنساناألوروبيةلحقوق)قرارالمحكمة

.والتعبيرالرأيلتحديدشكاوىمتعلقةبحريةهاماً
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ةيعالماإلشطةالصحفيةوناألأنليستمطلقة،بمعنىعالماإلحقوقوسائلأنومعذلك،ف

فعلىسبيل،اًسانستحإلقىت،وواقعاًصبحنمطاًتالفرديةوالمجتمعيةلخالقياتتتبعلكثيرمنالقيمواأل

يمكنهأنإالالمثال:يعتبرالتدخلالحكوميفيالعملالصحفيمبدأاليتفقوقيمالصحافةالحرة،

موجودفيأمر،وهوالوطنياألمنيخلباألفرادأوسمعةإلىبمايسيءإليهمادعتالحاجةإذا

اتأساسيىتراعأن،معضرورةالرأيحريةتقييدمبدأإلىهقديعمدأنرغمةيقانونلاظمةناألكل

التوازنالمجتمعيدونالرأيخصوصيةحقوتحترمقيمالصحافةالحرةكذلك والتعبيربمايكفل

.(2016،علوان)تفاضلالينتقصمنقيمةالقيمالحرةأو/تناقضو

 قانون لا سيادة مبدأ  تطبيق 2-1

الواقعةفيوالمصالحالمتناقضةالحرة،التوازنبينالقيملتحقيقطلباًمقانونلايعدمبدأسيادة

بينيقانونلاالنظاميجمعأنوالذييعني:قانونلابمبدأسيادةتعرفأنوالتييمكنمجتمع،أي

،شقير)األطرافلكافةلتزامالنظامبمعاملةمنصفةإ،وقانونلاأحكامباألفرادتين:ثقةأساسيصفتين

2007.)

دولةأنأي الديمقراطيةقيمبوروحاًنصاًصريحاًلتزماًإRule of lawقانونلاسيادةتحقق

 .اإلنسانلحقوقالدوليةمعاييرالمعتتوافقأنينهاوالتييجبنابدستورهاوقوو

:التاليةاألساسيةاألعمدةبدمنبناءال،قانونلاوحتىيتحققمبدأسيادة

 ويمكن الوصول إليها حة واض ةي قانون  وجود نصوص -أ

وفيالتعبيرتكونواضحةأنالنظاميةوجراءاتاإلتطبقفيهاةيقانوننصوصتصدرأنيجب

تشريعيةمخالفةالنصوصكونهاستفتقرأوسلطةسواءتنفيذيةييسمحألأنومنع.الجميعمتناول

.يقانونلانتيجةلمخالفتهالنصالتنبؤ،صافوصعوبةناألإلىبالضرروة
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 قانون لا تزام السلطات العامة بحكمإل -ب

ساريةالمفعولأحكامبيعالماإلأنالمعنيةبالشأو/لتزامالسلطاتالعامةالناظمةوإويعنىهنا

القراراتخاذإتالتعسففيأو/،وعدمالشخصنةوعالماإلمتعلقةبتنظيمقطاعمسألةأيعندالنظرب

.قانونلاالخروجعنأو،حكاماألإصدارو

اإلدارية والقضائية  جراءاتالمساواة في تطبيق اإل  -ج

القضائيةواإلداريةجراءاتاإلويقععليهمنفسقانونلاالجميعسواسيةتحتمظلةأنيقصدبه

بالحقوقالمدنيةوالسياسية،المتعلقةمنالعهدالدوليالخاص14لنصالمادةوذلكوفقاًدونتمييز،

قانونأمامماتالمحاكبمافيهاعالماإلبالمحاكمةالعادلة،فيجميعالتشريعاتالمتعلقةبالصحافةو

.(2020)القيسي،الدولةأمنمحكمة

،ستقالليةباإلمتمتععنالسلطاتبشكلكاملونزيهيتطلبهذاالشرطوجودقضاءمستقلو

الضوءتسلطةيقانونكمايفترضهذاالشرطوجودثقافة،ةيقانونلامراجعةسيماالختصاصالواإل

تنفيذها.وكيفيةالقضاءأحكامعلى

 عالم اإلالعناصر الضرورية لقيام حرية الصحافة و   -2

،الصحافةوفقالحريةيضمنالحرياتفيمجتمعديمقراطيتتحققأنيمكنلحريةالصحافةال

وضمانك السلمي حواجزلألحزاب،الطوعياإلنضمامالتجمع وضع مؤسساتإنشاءأماموعدم

.(2012،شقير)ةيإعالم

معاييرنخصصعدةأنعاله،يمكنالواردةأعالمالداعمةلإلةيقانونلامتطلباتالبيئةلوفقاو

.عالماإلحريةالصحافةولقيام
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صبحمقيدًاأكثروباتتالحرياتأأناإلعالماألردني2020الحريةفيعاملبيتوأعتبرتقرير

نتقادالملكو/أومؤسساتإو،فيهأكثرغموضًاوتعسفية.وإنالعديدمنالقوانينتعاقبعلىالتشهير

واإلضراربعالقاتاألردنمعالدولاألجنبية،والتجديف،وأيمحتوىيعتبرغيرموضوعي.الدولة،

الحكومية المعلومات النشر منع أوامر أن كما أكثر، وغامضة فضفاضة المفاهيم هذه أن بإعتبار

)بيتالحرية،لتغطيةاإلخباريةباتأمًراشائًعاوالتعليماتغيرالرسميةلوسائلاإلعالمفيمايتعلقبا

األردن(-2021الحريةفيالعالملسنة

لىإتقييدًاعامًالحريةالتعبير،وقديؤديهذاممايعنيأناألعالماألردنيبكلأدواتهيواجه

مايواجهالصحفيونعنًفاخطيًراأوإنهنادراًنشرتسريباتو/أوتفاقمظاهرةاإلشاعة،ويمكنالقول

لكنهميتعرضونللتوقيف،والمحاكمةوممارسةالضغوط،وتهديداتفترةسجنطويلةبسببعملهم،

ية.غالًبامايمارسونالرقابةالذاتعديدة،لكنهم

 والتلفزيوني.   ذاعيالصحف والمطبوعات وحرية البث اإل إصدارحرية  :2-1

ذاعياإلومايتعلقبالبثالصحفوالمطبوعاتإصداروحريةبينحريةالتعبيرعالقةالتعد

تؤثرأدواتهاأنبفرضدهايتمتكبيلهاجميعاًأحتمتكبيلإذاعالقةمتكاملةومترابطة،والتلفزيوني

وهذابالطبعالترخيصلغاياتالمالالمطلوبرأسالترخيصالمسبقوشرط.مثلشرطعلىبعضها

تأخذاليوممعظمالدولالديمقراطيةأنهاليوجدحريةكاملةللصحافة،علماأنكيدأتإلىسيؤدي

المسبقللصحفوالمطبوعات،خذبنظاماإلشعاردوناأل الترخيص األمرتطلبحتىلوبنظام

ترنت"نفي"اإلوجودندرةرغمعدموالتلفزيونبسببندرةالطيفالترددي.األذاعةكمافيمثالًترخيصاً

شاءالمواقععلىالشبكةالعنكبوتية.نإلاًمسبقاًترخيصوالتيالتتطلب
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أياسترالياأويكيةاألمرالمتحدةالوالياتوالاألوروبيةعموماًأنبلدالمنأياليتطلبفيكما

الصحف.وعلىسبيلالمثالتفرضفرنساوالمملكةالمتحدةإصدارعلىمسبقةحكوميةلموافقةداعٍ

.(2010)خصاونة،شروطًاللتسجيللكنهاالتملكحقرفضهذاالتسجيل

ينهما:أساسيوالفضائيلتشملعاملينذاعيالصحفوحريةالبثاإلإصداروتمتدحرية

 حريةالطبعوالنشروالتوزيعوالعرضبالنسبةللصحافةالمكتوبة. .1

ذاعيعلىالصحفوالمطبوعاتومحطاتالبثاإلشكلمنأشكالالرقابةالمسبقةأيحظر .2

ضًا.أيوالتعبيرولحريةالصحافةوالطباعةالرأيوالفضائيوذلكوفقًاللنظرةالدستوريةلحرية

الطبيعي ذلكإالومن وسائليمنع النشرعالماإلمقاضاة األمم)البثأوبعد

(.2021المتحدة،

المعلومات والحصول عليها وتداولها إلى حرية الوصول :2-2

،وحريةالصحافة،الرأيحريةالتعبيروضمانلساسياألالركنالمعلومةإلىحقالوصوليعتبر

الشفافية لمبادئ نبراس التفاعلية،والتشاركية،والموضوعية،وهي تساهمفيأيوتحقيق ضاكونها

القراراتوإ الجمهوإتخاذ يحتاجونطالع التيقد المعلومات الرأيدفعأو/وقرارتخاذاإلهرعلى

العام.

حيثتمنعومعكلالدعاوىلفتحسقوفحقالحصولعلىالمعلوماتيبقىالحقفيهامسؤوالً

نشرمعلوماتتضرأو/مريكاالحصولعلىمعلوماتوأووروبيةاألمعظمالدولبمافيهاالدول

والقوميوتؤثرعلىتعكيرصفوالعالقاتمعالدول،والتعرضحياةالناسللخطر.ي،نطالواألمنب

ستثناء.اإلوقديقبلفضفاضاًحتىالوطنيمصطلحاًأوالقومياألمنمصطلحإعتبارويمكن



34 

علىحقالصحفيفيالحصولعلىالمعلوماتالمطبوعاتوالنشرقانونينصاألردنفي

ةإضافيةإلعمالضمانحقالحصولعلىالمعلوماتضمانقانونكمايشكل،ولوبشكلغيرفعال

والتعديالتالتي1998(لسنة8المطبوعاتوالنشررقم)قانون)حقالحصولعلىالمعلومات

 عليه(.طرأت

اإلنسانالعالمي لحقوق  عالناإل  -3

الدوليالعرفي،ويصلحكقاعدةتفسيريةقانونلاجزءًامناإلنسانالعالميلحقوقعالناإليشكل

بنوده.إحترامبعضالتشريعاتوالمعاهداتنصتعلىأنبثقتعنه.كماأنللعديدمنالمواثيقالتي

 ( 1الجدول رقم )
 العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  نبين اإلعال مقارنة 

 والدستور الردني  نالميثاق العربي لحقوق اإلنسا

اإلعالن العالمي لحقوق  

 1948 اإلنسان

العهد الدولي للحقوق 

 المدنية والسياسية

1976-1966 

الميثاق العربي لحقوق 

 2007-2004اإلنسان

 الدستور األردني

لكلشخص:"19المادة  

الرأي حرية في الحق

هذا ويشمل والتعبير،

الحقحريةإعتناقاآلراء

 تدخل، واستقاءدون

واألفكار ،وتلقيهااألنباء

بأيةوسيلةكانت،ونقلها

لكلإنسان:-1 19المادة 

حقفيإعتناقآراءدون

مضأيقة.

فيإنسانحق.لكل2

.ويشملهذاحرية التعبير

التماسالحقحريتهفي

مختلفضروبالمعلومات

إلىوتلقيها ونقلهاواألفكار

منه:32المادة 

 الحق الميثاق هذا في يضمن

والتعبير الرأي  وحرية  اإلعالم 

في الحق األنباءاستقاءوكذلك

 ونقلهاواألفكار وتلقيها  إلى

ودونما إعتبار  اآلخرينبأيوسيلة

الجغرافية الدولللحدود  )جميع .

حتى دخول تجيز ال العربية

 :  15المادة 

الدولةحريةالرأي،ولكلتكفل

أردنيأنيعرببحريةعنرأيه

والكتابةوالتصويربالقول

وسائروسائلالتعبيربشرطأن

.اليتجاوزحدودالقانون

الدولةحريةالبحثتكفل

العلميواإلبداعاألدبيوالفني
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بالحدود تقيد دون

 ."الجغرافية

دونما إعتبار  آخرين

،سواءعلىشكلللحدود

أومطبوعأوفيمكتوب

  بأية وسيلةأوفنيقالب

يختارها.أخرى 

.تستتبعممارسةالحقوق3

المنصوصعليهافيالفقرة

ادةواجباتمنهذهالم2

ولياتخاصة.وعلىؤومس

ذلكيجوزإخضاعهالبعض

القيودولكنشريطةأنتكون

وأنمحددة بنص القانون 

:ضروريةتكون

)أ(إلحترامحقوقاآلخرين

أوسمعتهم،

)ب(لحمايةاألمن

القوميأوالنظامالعامأو

الصحةالعامةأواآلداب

العامة.

رقابة بدون العربية المطبوعات

.مسبقة(

الحقوقوال فيُتمارسهذه حريات

األساسيةللمجتمعالمقوماتإطار

التييفرضهاللقيودوالتخضعإال

أوسمعتهم إحترامحقوقاآلخرين

الوطنيأوحمايةاألمنأو

أو العامة العامأوالصحة النظام

 اآلدابالعامة.

والثقافيوالرياضيبماال

يخالفأحكامالقانونأوالنظام

.العامواآلداب

الدولةحريةالصحافةتكفل

والطباعةوالنشرووسائل

.اإلعالمضمنحدودالقانون

اليجوزتعطيلالصحف

ووسائلاإلعالموالإلغاء

ضائيترخيصهاإالبأمرق

.وفقأحكامالقانون

يجوزفيحالةإعالناألحكام

العرفيةأوالطوارئأنيفرض

القانونعلىالصحفوالنشرات

والمؤلفاتووسائلاإلعالم

واالتصالرقابةمحدودةفي

األمورالتيتتصلبالسالمة

العامةوأغراضالدفاع

.الوطني

المراقبة أسلوب القانون ينظم

الصحف.علىموارد
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علىأكدعلىعدمجوازالرقابةحيث،واضحاللبسفيهاألردنيالنصالدستورييالحظأنو

الصحافة"فيحالةإعالناألحكامالعرفيةأوالطوارئ،ويستفادذلكمنعبارةحريةالرأيوالتعبيرإال

ومنمفهومالمخالفةلنصالفقرةالرابعةمننفسالمادة.بمعنىأنه"،نضمنالقانوناوالطباعةحرت

والطباعة.فيغيرالحاالتالواردةفيالفقرةالرابعةاليجوزفرضرقابةمسبقةعلىالصحافة

والتعبيرعنهادوناآلراءإعتناقهاتنصعلىحريةأنعالناإلفي19يالحظمنالمادةكما

هي: الحقثالثكلماتمهمة هذا الحكومات،ويشمل وتلقيوبثإتدخلغيرمبررمن ستقاء

والميثاقالعربيلحقوقالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسية.وتكررالنصفياآلراءالمعلوماتو

10(المؤرخفي3-)د217)قرارالجمعيةالعامةحقوقالطفلإتفاقيةكأخرىتفاقياتإواإلنسان

صادقعلىالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسيةاألردنأن،ويذكر(1948ديسمبر/األولونكان

.(4764بالعددرقم)15/6/2006ونشربالجريدةالرسميةبتاريخ

الحقوقإحترامدولةطرففيهببالحقوقالمدنيةوالسياسيةكللزمالعهدالدوليالخاصأوقد

واليتها.الموجودينفيإقليمهاوالداخلينفياألفرادالمعترفبهافيه،وبكفالةهذهالحقوقلجميع

تشريعاتها.ضمنوتدبيرهاوكذلك

والتعبير.وتعتبرهذهالمادةبمثابةدستورالرأيحريةالدولي(منهذاالعهد19)كفلالمادةت

الحقفيحريةالتعبير،ويشملإنسانلكلأنوالتعبيرحيثتنصعلىالرأيحريةعالمييكفل

يندونماآخرإلىلتماسمختلفضروبالمعلوماتواألفكاروتلقيهاونقلهاإتهفييالحقحرهذا

يختارها.أخرىوسيلةأيفيقالبفنيبمطبوعأوللحدود،سواءعلىشكلمكتوبأوإعتبار

القانونيةتلكالمادةالتعترفبتلكالحريةبشكلمطلقولكنهاتضعلهابعضالضوابطأنعلى

.(19لثالثةمنالمادة)مانصتعليهالفقرةاوهذا
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(منهذهالمادةواجباتومسؤوليات2تستتبعممارسةالحقوقالمنصوصعليهافيالفقرة)كما

أنوقانونلاتكونمحددةبنصأنبعضالقيودولكنشريطةلخاصةوعلىذلكيجوزإخضاعها

تكونضرورية:

.اآلدابالعامةأوالصحةالعامةأوالنظامالعامأوالقومياألمنحمايةلأ(

سمعتهم.أوينخرحقوقاآلحترامإلب(

ف ذلك يجبأيأنوعلى التعبير حرية على الثالثيأواًلتقييدات بالفحص ُيعرف لـما إخضاعها

:part test 3األجزاء

.قانونلابنص .1

يكونهناكأنتكونسلبياتهفيحدهااألدنى،ووأنضروريًايكونالتقييدأنأيضروري، .2

تناسببينالتقييدوالهدفالمشروعالمبتغىمنه)مبدأالتناسبية(.

 .واألمنالوطنيةكالخصوصيةياحقأجدربالرعحمايةل .3

 اإلنسانالميثاق العربي لحقوق 

،وصادقاإلنسان(الميثاقالعربيلحقوق23/5/2004أقرمؤتمرالقمةالعربيةفيتونس)

بعدد16/5/2004ىبتاريخاألولنشرهفيالجريدةالرسميةمرتينمبكرًاوتمعلىهذاالميثاقاألردن

يتطلبهاوذلكلوقوعخطأفينشرهبالصيغةالتي4675بعدد16/9/2004ةبتاريخالثانيو4658

.قانونلا

:والتعبيركالتاليالرأيمنالميثاق:علىحرية32تنصالمادة

األنباءستقاءإوالتعبيروكذلكالحقفيالرأيوحريةعالماإليضمنهذاالميثاقالحقفي .1

.للحدودالجغرافيةإعتباروسيلةودونماأيينبخراآلإلىواألفكاروتلقيهاونقلها
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للقيودالتيإالوالتخضعللمجتمعاألساسيةهذهالحقوقوالحرياتفيإطارالمقوماتتمارس .2

الصحةأوالنظامالعامأوالوطنياألمنحمايةأوسمعتهمأوينخرحقوقاآلإحتراميفرضها

.اآلدابالعامةأوالعامة

العالميوالعهدالدوليللحقوقعالناإلمن19هاتقاربنصالمادةأنويتضحمننصالمادة

المدنيةوالسياسية.

 ذات الصلة السابقةالتقارير الكتب و و الدراسات ثالثًا: 

  األردنية في التشريعات  اإلنسانحقوق  (.2011)عودة 

حقوق عن تحدث كتاب حقوقاإلنسانوهو بحقوقاإلنسانومنظمات المعنية والتشريعات

األردن.فياإلعالمالكتابعنثالثةفصولفصلتوضعوأثمر،األردنفياإلنسان

الحريةاألردنفيكافةالمحافل،ويمارساإلنسانكفلحقوقأناألردنإلىوتوصلالكتاب

،اإلنسانحكوميةمثلاللجنةالملكيةلحقوقنالجمنخاللفيالمملكة،اإلنسانونشرثقافةحقوق

اإلنسانياألمنواإلنسانولجنةالحرياتالعامةوحقوقالمواطنينفيمجلسالنواب،وإدارةحقوق

مثلالمركزالوطنيلحقوقاإلنسانفيوزارةالخارجية،ومنظماتغيرحكوميةوهيئاتمعنيةبحقوق

.اإلنسان

 القانون الدولي في حماية حرية الرأي والتعبير دور . (2012)واخرون  مالك

عنطريقتناولهألحدالموضوعاتالحيويةالتيتتعلقبدورالقانونالدوليفيدراسةبرزتأهميةال

تحقيقحقوقاإلنسانوحرياتهاألساسيةفيجمهوريةالعراقوكذلكالعنايةواالهتمامالتيأخذت

تحديدالدور :اآلتيةفهويحققاألهدافالدراسةتبرزعلىالصعيدينالدوليواإلقليميإماأهداف

ومناهمنتائجهيلعبهالقانونالدوليومتطلباتهفيتحقيقالحمايةالالزمةلحريةالرأيوالتعبيرالذي
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لمالهمناثرسلبيحقيقيعلىالدولةأكثروجوبعدمتدخلالدولةفيحريةالصحافةوتقييدها

لعالقة.العراقيةوتماستخداماسلوبمنهجتحليلالمضمونومقارنةالتقاريروالوثائقذاتا

  .الوطنيواآلدابأواألخالقالعامةوالصحةالعامةوالنظامالعاموحقوقالغيروغيرها

 في حماية وترقية حقوق التسانالجزائرية مساهمة وسائل العالم  .(2019) بزاحي

هدفتالدراسةالىكيفساهماالعالمالجزائريفيحمايةوترقيةالرايوالتعبيروحقوقاالنسانفي

ارتكزتالدراسةعلىمنهجتحليلالمضمونوجمعالوثائقذاتالجزائر،ظلتراجعهذهالحقوقفي

العالقةالمحليةفيالجزائروالمواثيقالدوليةومناهمنتائجالدراسةالغاءتجريمالصحفيومنحسقف

.وحدوداوسعلالعالمالخاص

 العالم المسؤولية الدولية عن اساءة حق التعبير في وسائل  .(2021) برعي

مــن      وذلــك الدوليـة المهنيـةواالجتماعيـة العالقـة لمحـددات قـانونى تـأطير إلـى البحـث يهـدف

خــاللدعــوةالمــشرعإلــىإعــادةصــياغةتلــكالمحــدداتالمتمثلــةباألحكــاموالـضوابطوالتعليمـات

فيمصركماتماستخدامالمنهجاإلعالمـىوالقـوانينالـضابطةللـسلوكالمهنـىالـسليمفـىالمجـال

وضــعجــزاءاتحاســمةلمــنيركــبجــرائمالتحــريضاالستقرائيوالمنهجالوصفيمناهمالنتائج

.عبــراإلعــالماإللكترونىبإستخداموسائطتقنياتالمعلوماتالحديثة

 األمن الوطني و   األردنيةالعالقة بين الصحافة (. 2020) العامري 

هتمتأ،واألمنيةوالمؤسساتاألردنيةتعرفعلىطبيعةالعالقةبينالصحافةلهدفتالدراسةل

توزيع.أستخدمتالدراسةالمنهجالوصفيمنخاللهاأيرالصحافةالتعبيرعنقدرةبيانبالدراسة

علىأفرادالعينة.اتاناالستب
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الصحافةلمإالأناألمنيةـوالمؤسساتجابيةبينالصحافةيإوجودعالقةإلىتوصلتالدراسة

ضتعلىنفسهافراألردنيةهيئاتالتحريرفيالصحافةأنوالسبب،تستفدمنسقفالحريةكامال

.رقابةذاتيةمشددة

Al-Qaisi ) 2020). Freedom of Expression under the Interpretation of 

Jordanian Law  

 ي األردن  القانون  حرية التعبير في ظل تفسير(. 2020) القيسي

والتفسيراتالقمعيةالسائدةالتييستندالقانونتفصيلالعباراتالفضفاضةفيإلىتهدفالدراسة

الجرائموقانونرهابمكافحةاإلوقانونالعقوباتقانون،السيمااألردنيةالقانونيةليهافيالنصوصإ

القانونستغاللإعديدةتمتوجودمناسباإلىتشيرالدراسة.اإللكترونيةوقانونالمطبوعاتوالنشر

القومياألمنحمايةوالتعبيربحجةالرأيلفرضقيودغيرمبررةعلىحريةأوبشكلخاطئربما

،ويوصيالتقريربعدتحليلالنصوصخرىمعالدولاألاألردنعالقاتحمايةرهابوومكافحةاإل

بماوتفسيرهاالقانونيةالنصوصعتمادعلىواإلالقانونطرقمتكافئةفيدراسةإيجادضرورةإلى

 األردن.حالةحريةالتعبيرفيحمايةيكفل

Kilani, Sa’eda (2020). Press-Freedoms-in-Jordan  

 األردن حريات الصحفية في ال(. 2020الكيالني )

والتيتتبنىحرية (EMHRN) اإلنسانورومتوسطيةلحقوقيصدرهذاالتقريرعنالشبكةاأل

الحرياتاألردنالصحافةفي هذه التقرير.وتقييم السوداءبدايةهو2019عامأنويرى السنة

ثارهذاالتقريروتقاريرسابقةدعوةآالعربي،واألرشيفللديمقراطيةفيالمنطقةوفقالتقريرمعهد

إلىاألردنلزيارةالبالدوتفقدالحالةالعامة،ويتحدثالتقريرعنزيارةلجنةاألردنيةمنالحكومة

وتعزيزالحوارالديمقراطي،ويعتبرالتقريراإلنسانقوحقإحترامإلىالحالةالعامةومايهدفلمعاينة
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األردن يأن يزال عدةعانال من وقوانيني حريتها وتعوق الصحافة مهنة قانونتحكم نقابةأن

تإإلىيحتاجالصحفيين قيودأعادة يخلق ال بما وتحديث وإتاحة،الصحفيينعلىأخرىاطير

بسبباألحتياطيالصحفيينلىإلغاءحبسالتقريرعأوصىكبر،وأمصادرهابشكلالمعلوماتمن

.شطتهمأن

 

Jørgensen  ،Rikke  ،  Zuleta  ،Lumi (2020).  Private Governance of 

Freedom of Expression on Social Media Platforms EU content 

regulation through the lens of human rights standards 

This study analyse the challenges through the lens of human rights standards 

and suggest a way forward. When evaluating state regulation and company 

practices, a human rights-based approach is used to determine to which 

extent users’ human rights are protected within a given social domain and to 

ensure that state regulation and company practices adhere to and protect 

human rights standards. This perspective in the study of internet policy is not 

new Moreover, company enforcement of community standards effectively 

provides for a public sphere governed by commercial priorities rather than 

public interest and human rights law. Currently, the ecosystem of social 

media platforms represents a governance gap in human rights protection, and 

it falls upon the states – as human rights duty bearers – to secure legislative 

responses firmly anchored in human rights law 

 

Hartono, Hartono (2021) Internalization of Tolerance in The Freedom 

of Expression Era, STIQ Wali Songo, Situbondo Indonesia, 

This study used an empirical approach by doing in-depth observations on 

Indonesian life through observation of social media or mass media, whether 

it is printed, electronic and online news with review of literature method. The 
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first step taken by the author was to find all documents and data about all 

matters relating to intolerance, hoaxes, expressions of hatred from various 

media sources in Indonesia, the existence   of   law enforcement institution 

that is held   to   solve quarrel that arise among fellow members of the society 

and all the blood of a country must be upheld without having to be bent down 

under the pressure of sub-power authorization 

 

 السابقة:ن الدراسات مدى الستفادة م

استفادتالباحثةمنالدراساتالسابقةفيتعميقفهممشكلةالدراسةوالمتعلقةبواقعحرية     

الرأيوالتعبيركماعكستمنخاللالقوانينوالتشريعاتالمحليةوالدولية،كماساهمتهذهالدراسات

وسيتماإلستفادةمنهذهالدراساتعندتحليلأسئلةالدراسةبمقارنتها.فيبلورةأهدافوأسئلةالدراسة

معنتائجالدراسةالحالية،بمافيذلكالتوصياتالتيستقترحهاهذهالدراسة.

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

الواردةفيمواثيقالدوليةلحريةالرأيوالتعبيرعلىالمعلوماتالضوءالدراساتتسلطهذه     

وكيف،حقوقاإلنسانبعنالقوانينالمعمولبهاحالياالثانيوالكشفعبدهللاجاللةالملكورؤية

طرهذهالقوانينلتتماشىمعأساسلنظامالديمقراطيالعالمينوكيفيةرفعاداءاالعالماالردنيتأ

وادارةالمشهداالعالمياالردنيفياالزماتوتوعيةاالفرادوالجماعاتبالحريةالمسؤولةومالهم

الخصوص.وماعليهمبهذا
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 منهجية الدراسة 
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 الثالث الفصل 
 منهجية الدراسة

المستخديتضم  المنهج للدراسةمنحيث المنهجي الفصلمراجعةاإلطار وهومنهجمنهذا

الصدقوالثبات.إجراءاتأخيراًات،ومجتمعوعينةالدراسةوبيانلتحليلالنص،وأسلوبجمعا

 اإلطار المنهجي للدراسة أوًل: 

الدراسةتعد التيمنهذه الوصفية منالدراسات عينة تحليل والتشريعاتالقوانينتستهدف

كافيةودقيقةوالتعبير،للحصولعلىمعلوماتالرأيوالتقاريرالمحليةوالدوليةالتيتعنىبحرية

نتائجها.وإستخالصها،وتحليلها،وتفسيرها،تصنيفو،عنها

 منهج الدراسة 

سبالمناهجالعلميةأنيعدمنالذيفيهذهالدراسةالمسحيالوصفيمنهجالالباحثةستخدمتا

بعد الراهن، الظاهرةفيوضعها للدراساتالوصفية،ويستهدفتسجيل،وتحليل،وتفسير مالءمة

المنظمةالتيتحددجراءاتمنخاللمجموعةمناإل،وعنعناصرها،اتالالزمةعنهابيانلجمعا

(93،ص1992.)عبدالحميد،وطرقالحصولعليهاات،ومصدرها،بيانلنوعا

ميكـنمـنخاللهـاتصـنيففختالففيبعضالمحـدداتالخاصـةبتعريـفتحليـلالمحتـوى"إهناك

 )16،ص1983عبدالحميد،):ينأساسيينإتجاهاتالتعريففيإتجاه

ستمربعدأو " الوصـفيفيتحليـلالمحتـوىوالـذيعـاصرفـترةالنشـأةتجاه:هواإلاألولتجاهاإل

 ع.امجتفيمصرالتعريـفوخاصـةفيبحـوثعلماإلنذلكوعنهاستعاربعضالبـاحثني
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إلىستدالليفيالتحليلالـذييتخطـىمجـردوصـفالمحتـوىاإلتجاه:وهواإلالثانيتجاهاإل 

الكامنـةفيالمحتـوىوالذيأوالضـمنيةيعانـةوالميعالماإلستدالالتعـنعنـاصرالعمليـةإالخروجب

 الستينيات..ةأيالخمسيناتوبدنهايةظهرفي

القانونيةمنخاللأسلوبتحليلالمحتوىويستخدممنهجالمسحفيهذهالدراسة للنصوص

والتعبيرخاللفترةالدراسةللتعرفعلىالرأيوالتقاريرالمحليةوالدوليةالتيتعنيبحريةوالتشريعات

.األردنفيالرأيدالالتها،ومعرفةواقعحرية

ويمكنالقولإنجزءًاكبيرًامنالبحوثاإلعالمية،يعدمنالبحوثالوصفية،وتستهدفدراسة

الواقعالراهنلظاهرةمعينةأوموقفمعينأوجماعةمنالناسأواألحداث،بهدفالحصولعلى

صفيةالمعلوماتكافيةودقيقةعنها،دونالدخولفيأسبابهاأوالتحكمبها.ذلكألنالدراساتالو

(.1999تتضمنبالضرورةفروضًاسببيةتخضعلإلختباروالدراسة)حسين،

البياناتوتبويبهاإلى سيتماستخداممنهجتحليلالمضمونوالذييمكنباستخدامهتصنيف

الجوانب على يقتصر وال التحليل، قيد للمادة والصريح الظاهر، )المحتوى( المضمون وصف

وإنما أوالموضوعية، كلمات أو جمل ظهور أو وردت تكرارات على يعتمد كما أيضًا، الشكلية

بناًءعلىماتقومبهالباحثةالتحليل(المتضمنةفيمادة)المعانيمصطلحات،أورموزأوأشكال

 منتحديدموضوعيلفئاتالتحليلووحداته.

االعالميةوالسياسيةلتفسيرماكماتستندهذهالدراسةالىمقابالتمعمقةمعمختصينفيالشؤون

توصلتلهدراسةتحليلالمضمون.

سوفتستندالدراسةعلىوحدةالموضوعأوالفكرةكوحدةتحليللمضمونالمحتوى  التحليل:وحدة  

 القوانينوالتشريعاتوالمواثيقةالتقاريرالمحليةوالدورلية.اإلعالميفي
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العينةبصورةأولية،واستنادًاعليهفسوفتتمكنمنفسوالتحليل:فئات   الباحثةمحتوى تدرس

شكلواضحودقيق.رصدفئاتالتحليلالرئيسيةب

 ات بيان لأسلوب جمع اثانيًا: 

جمعةالباحثتأعتمد الدراسةبيانفي المحليةوالتقاريرالقانونيةالنصوصتحليلعلىات

األردنوالتعبيرفيالرأيواقعحريةعلىالتعرففيتساعدالتياتبيانلاستخالصإل،والدولية

والتشريعاتالدوليةوالخروجبمجموعةمنالتوصياتلتعديالتتعززمنحريةالقوانينمقارنةمع

.األردنوالتعبيرفيالرأي

 مجتمع الدراسة وعينتها ثالثًا: 

بشكلالرأيوالتشريعاتوالتقاريرالمحليةالمعنيةبحريةالقوانينيتضمنمجتمعالدراسةكافة

.بشكلخاصاألردنوالتعبيرفيالرأيعاموحرية

ظمةوالتقاريرالمحليةوالدوليةنلتشريعاتواألعينةعمديةلإختيارهتمأنفوبخصوصالعينة

قانونالجرائماإللكترونية،والنشر،المطبوعاتقانونالدستور،والتعبيرمثلالرأيالناظمةلحرية

قانونالعقوبات،قانونالمرئيوالمسموع،قانونمحكمةأمنالدولة،قانونانتهاكحريةالمحاكم،

العالمي )االعالن دولية ومواثيق المعلومات، على الحصول حق قانون الصحفين، نقابة قانون

تقاريروالسياسية،الميثاقالعربيلحقوقاالنسان(ودالدوليللحقوقالمدنيةهاالنسان،العقلحقو

وتقاريردولية)بيتالحرية(اإلنسان،تقريرالمركزالوطنيلحقوقالصحفيينمركزحريةمحلية)

 .،مراسلونبالحدود(
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 : الفصل الرابع
 تحليل النتائج 

األردنوالتعبيرفيالرأيالتشريعاتالناظمةلحريةنالفصلمناقشةتحليلمضمونهذايتضم 

.دولياًو

والتعبيرفيالرأيتشريعاتوالتقاريرالمحليةوالدوليةالناظمةلحريةللمنخاللالتحليلالدقيق

وسيتمتناولالنتائجفيثالثةمباحث،أسئلةالدراسةعناإلجابةنتائجإلى،توصلتالباحثةاألردن

وفيمايليعرضللنتائجالتيتمالتوصلاليها:لكلسؤال

   األردنوالتعبير في الرأي حرية ل الناظمةوالتشريعات  للقوانين مدخل 

،وتاليًااستعراضلها:األردنوالتعبيرفيالرأيوتشريعاتتنظمحريةقوانينهناكعدة

تصلأننيمكنأيإلىوتحديد،عالماإلتنظيمالحياةالعامةفيلمهمأمررقابيةبيئةتنظيمأن

للمشرعوتعدهذهالتساؤالتالدقيقةتحدياًالتوقف؟جبيحدأي(وعندعالماإلير)ووسائلحريةالتعب

ةيعالماإلالحريةضماناتتفرضأنتوازندقيقيكفلهذهالمتطلبات،وهنايجبإليجادياألردن

.العامةالمصالحوالحقوقحمايةبمابتعلقبفرض

الصحافةالرأيحريةأنالعلمجبيو وليستمطلقة،والتعبيروحرية وجوازفرض،مسؤولة

القومياألمنوالمجتمعحمايةاألجدرمصلحةالعامة،واليكونفيتحقيقأنتقييداتعليهايجب

 .ينخراآلللحفاظعلىحياة

:مهمينمحددينإلىالبدمناإلشارةاألردنفيعالملإلالناظمةالقانونيةالبيئةوقبلالحديثعن

.التشريعيةالسلطةإستقالليةضمانمكينوتمتينوت .1
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.التوعيةبحريةالصحافةالمسؤولة .2

بمراجعةالقوانينوالتشريعاتيجباننؤكدعلىسيادةالقوانينوفصلالسلطاتعندالمطالبة

،واهميةالسلطةالقضائيةكونهاالمنفذللتشريعاتنالسيمافياالوضاعاالستثنائيةاوالتيتستدعي

نفوذاقانونيامهما

:تمإقرارالتعدديةعبر،األردنيمارسهاالتيومععمليةالتحولالديمقراطي

1993لسنة10المطبوعاتوالنشررقمقانونعبرإقراراآلراءتعددية .1

1993لسنة32األحزابالسياسيةرقمقانونتعدديةاألحزاب،  .2

الدولةأمنمحكمةقانونومحكمةالعدلالعليا،قانونذاتعالقةمثل:قوانينكماتمإقرارعدة

.العرفيةحكامهالرقابةمحكمةالتمييز،وإلغاءاألأحكاممعقابليةجميع

   الدستور :األولالمبحث 

دولة لكل لاإلنسانومواثيقحقوقمعاييرمعيتناغمدستوراًتضعأنيجب ضمانالدولية،

عناألفرادحريات التعبير حرية ممارسة مثل الدولة سلطات مواجهة حريةالرأيفي وممارسة ،

.تخاباتنللنقابات،والمشاركةفياألاإلنضمامالصحافةوالتجمعالسلميو

:(15) والتعبيروحريةالصحافةوالطباعة.ضمنالمادةالرأييعلىحريةاألردننصالدستور

هبالقولوالكتابةوالتصويرأييعرببحريةعنرأن،ولكلأردنيالرأيتكفلالدولةحرية .1

.قانونلايتجاوزحدودإالوسائروسائلالتعبيربشرط

.قانونلاضمنحدودناالصحافةوالطباعةحرت .2

.قانونلاأحكاموفقإالإمتيازهااليجوزتعطيلالصحفوالإلغاء .3



50 

علىالصحفوالنشراتقانونلايفرضأنالطوارئالعرفيةأوحكاماألإعالنيجوزفيحالة .4

رقابةمحدودةفياألمورالتيتتصلبالسالمةالعامةوأغراضالدفاعاألذاعةوالمؤلفاتو

.الوطني

.الصحفأسلوبالمراقبةعلىمواردقانونلاينظم .5

كماذكرسالفًاويمنعالرقابةعلىحريةوالتعبير،فيهالنصالدستوريواضحاللبسأنيالحظ

.االفيحالاالعراف

همقاربلماوردفيالدساتيرالدوليةأنياألردن(منالدستور15والمالحظعلىنصالمادة)

المواطنينلحريتهمفيالتعبيرومنضمنهاحريةالصحافةإستعماللتنظيمقانونلاإلىوبالطبعتحول

.(قانونلاوذلكمنخاللاستخدامهلعبارة)ضمنحدود

عنمحكمةالعدلأصدر1998هفيعامأنحيث،وفيهذاترسيخلقيمحقوقحريةالصحافة

المطبوعاتقانونقرارًابوقفالعملبالعلياآنذاك،والتييطلقعليهااليومالمحكمةاإلداريةالعليا

.للدستوركونهمخالفًا1997(لسنة27والنشررقم)

قانونلاإضافيةلحريةالصحافةمنهامايقررهضماناتتشكلأخرىكماتضمنالدستورنصوصًا

:مثل

فيأعمالأولعضومجلساألمةتحتالقبةحصانهياألردنيعطيالدستور:نامداولت البرلم-أ

خطابأيأوالعينمنرأوإذانقلتمايبديهالنائبعالماإل،وتمتدهذهاإلباحةلوسائلاللجان

.البرلمانيةاللجانفيأعمالأوإليهيلقيهفياثناءجلساتالمجلسالذيينتسب
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والنوابملءالحريةناعضومنأعضاءمجلسياألعي:لكلالدستورمن87وتنصالمادة

التكلموإبداء ةأخذواليجوزمؤإليهفيحدودالنظامالداخليللمجلسالذيهومنتسبالرأيفي

.خطابيلقيهفيأثناءجلساتالمجلسأويبديهأيرأوتصويتأيالعضوبسبب

،اللجانجتماعاتإفيأوفيالمجلسأيالنائبعمايبديهمنرأوالعينخذاوعلىذلكفاليؤ

اإلباحة عقابعلىنشرعالماإلوسائلإلىوتمتدهذه وبالتاليال ذلك.والأو، تجوزفيبث

.للحكومةتحويلهاأوبعدادراجهافيجدولاألعمالإالاتهبيانالمجلسوأوراقأوالجلساتالسرية

إذاقررتإالالمحاكمعلنيةت”:جلسا3-101المادة-ياألردنينصالدستورالمحاكمات:  -ب

وفيجميعاالحواليكونالنطق،محافظةعلىاآلدابأوتكونسريةمراعاةللنظامالعامأنالمحكمة

)عداماهومحظورنشرهعالماإلتغطيةوسائلإلىوتمتدهذهالعلنية ."بالحكمفيجلسةعلنية

.خاصةفياألحداثواألسرة(

:للمطبوعةالصحفيةحقنشرمحاضرجلساتالمطبوعات  قانون   ب من -39المادة  كماتنص

النظامالعامأواألسرةأوالمحاكموتغطيتهامالمتقررالمحكمةغيرذلكحفاظاعلىحقوقالفرد

ردناألهاليوجدتشريعفيأنحيثعلنيًا.اآلدابالعامة،وفيجميعاألحواليكونالنطقبالحكمأو

.يمنعنشرقراراتالمحاكمالقطعية

 ة لكتروني اإل الجرائم  قانون  الثاني:المبحث 

تماألردنفيوة،لكترونياإلبسنتشريعاتلمواجهةالجرائماألردندولةعربيةمنها13قامت

بينتواصلجديدةصنعتتقارباًالعنكبوتيةوسيلةوتعتبرالشبكة .2015لسنة27رقمقانونسن
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"أهموسيلةعرفهاهاأنبيكيةاألمرتهاالمحكمةالعلياأعتبرو،واعوفئاتالجماهيرالمستهدفةأنجميع

(2011،)شقير".التاريخللمواطنفيإلتماسوتلقيوبثالمعلومات

صدرقرارعنمحكمة،حيث2010ةفيعاملكترونياإلاتتشريعالجرائمأيبدتكاناألردنفي

لكترونياإل"الموقعأنإعتبارالمطبوعاتوالنشر،علىقانونإلىةلكترونياإلالمواقعالتمييزأخضع

،هووسيلةمنلكترونياإلالموقعأنيعتبرمنوسائلالنشرالتيتدونفيهااألفكار،ووفقالقرارف

،مماصنفالمواقعخباروالتعبيرعنهاونشرالمقاالتواألاآلراءالوسائلالتييتمفيهاتدوينهذه

.المطبوعاتوالنشرقانونلتعريفالمطبوعةالواردفيةضمنبندالمطبوعات،وفقاًلكترونياإل

أوالرقميةأوةلكترونياإلبمافيهاالوسائل"فقرةإضافةتمتوبعدصدورقرارمحكمةالتمييز

بإلى"التقنية المطبوعة والنشرقانونتعريف )قانونلابموجبالمطبوعات لسنة17المعدلرقم )

2011. 

أيفكارباألأوالكلماتيأوعانوسيلةنشردونتفيهاالمل:كهاأنعلىالمطبوعةوتعرف

التقنية.أوالرقميةأوةلكترونياإلطريقةمنالطرقبمافيهاالوسائل

محددعلىإلكترونيعنوانلهإلكتروني:موقعهاأنفقدعرفتعلىةلكترونياإلالمطبوعةأما

األ ذلك في بما النشر، خدمات يقدم المعلوماتية والمقاالتخبارالشبكة والتحقيقات والتقارير

بموجبتعليماتيصدرهاالوزيرعالماإلهيئةوالتعليقات،ويختارالتسجيلفيسجلخاصينشأفي

.الصحفييننقابةيةعضومسجلضمنسجليلزمهارئيستحريرو،الغايةلهذه

:آخرتشريعأيفيأوقانونلانصوردفيهذاأيعلىالرغممن-49المادة
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والتحقيقاتوالمقاالتوالتعليقاتذاتخبارةنشراأللكترونياإلمننشاطالمطبوعةكانإذا-1-أ

الداخلية بالشؤون للمملكةأوالعالقة ملز،الخارجية المطبوعة والترخيصفتكونهذه بالتسجيل مة

قانونلاهذاأحكامةتوفيقأوضاعهوفقلكترونياإل،وعلىمالكالمطبوعةالهيئةمديربقرارمن

.خاللمدةالتزيدعلىتسعينيومامنتاريختبليغهقرارالمديربذلك

مسؤوليةالمطبوعةلغاياتةمادةصحفيةلكترونياإلتعتبرالتعليقاتالتيتنشرفيالمطبوعة-ج

.ةومالكهاورئيستحريرهابالتكافلوالتضامنلكترونياإل

المطبوعة-هـ المنشورةعلىةاإللكترونياإلعلى بالتعليقات يتضمنهذاأنحتفاطبسجلخاص

.أشهرعنستةالسجلجميعالمعلوماتالمتعلقةبمرسليالتعليقاتوبمادةالتعليقلمدةالتقل

المطبوعة-و معاقبة تعفي عندلكترونياإلال الصحفية المادة وكاتب تحريرها ورئيس ومالكها ة

التشريعاتالنافذةعماوردوفقالقانونيةكاتبالتعليقمنالمسؤولية،قانونلاهذاحكاممخالفتهاأل

.فيتعليقه

هذاحكامرتكبتمخالفةألأإذاةغيرالمرخصةفيالمملكةلكترونياإلعلىالمديرحجبالمواقع-ز

.آخرقانونأوأيقانونلا

قانونلالمطبوعاتوالنشروليسقانونلكترونيةالمرخصةتخضعلالمواقعاالأصبحتوهكذا

الخاصنا(صادرعنالديو8)صدرقراررقم19/10/2015وبتاريخ .ةلكترونياإلالجرائم

11المادةحكامالمقترفة،خالفًاألأوجرائمالذموالقدحالمرتكبةنإوالذيجاءفيه:"القوانينبتفسير

قانونمن11يسريعليهاتطبيقالمادةاإلجتماعيةومواقعالتواصللكترونياإلالجرائمقانونمن

من45و42أصولالمحاكماتالجزائية،وليسالمادتينقانونمن114ةوالمادةلكترونياإلالجرائم
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فيماإذابيانلالنسورعبدهللاالمطبوعاتوالنشر".وجاءالقراربعدطلبمنرئيسالوزراءقانون

تحقيرًا،أوذماًأو،الذييتضمنقدحاًاإلجتماعيةومواقعالتواصللكترونياإلالنشرعلىالمواقعكان

ة".لكترونياإلمن"الجرائم11من"المطبوعات"،أمبحكمالمادة45و42مشمواًلبحكمالمادتين

المتعلقةبالنشر،المشارقضاياالمحاكمةبالإجراءاتتجميعكانفيماإذابيانالطلببإلىضافةباإل

.""المحاكماتالجزائيةمن114من"المطبوعات"أمبحكمالمادة42إليهامشمولةبحكمالمادة

أنيمكنومخالفةعديقانونلاعليهامواديعاقبإذانشرواالصحفيينتوقيفأنوهذايوضح

المطبوعاتوالنشريقانونفيالتوقيفأوسالحبوقدألغيتتجاوزالسنتين.للحبسلمدةيتعرضوا

اللذيناليوجدفيهانصيتيحتوقيف، 2015لعامالمرئيوالمسموععالماإلقانونو1998لعام

.فقطمايتمتغريمهمودفعالتعويضللمتضررأنو،حبسهمأوالصحفيين

( المادة )لكترونياإلالجرائمقانون(من11وتبقى لسنة27ةرقم فيماكثراأل2015( سلبية

نشرأوإرسالإعادةأويعاقبكلمنقامقصدًابإرسال"تيتنصعلىواليخصالعملالصحفي

نظاممعلوماتتنطويأوأيلكترونياإلالموقعأومعلوماتعنطريقالشبكةالمعلوماتيةأواتبيان

ذم تقلعنأيتحقيرأوقدحأوعلى تقلعنثالثةأشهروبغرامةال بالحبسمدةال شخص

اًخالف،الحبسوالتوقيفهذهالمادةتتيحو." (ألفيدينار2000(مائةديناروالتزيدعلى)100)

الذييخلومنالعقوباتالسالبةللحريةفيمايتعلقبالذموالقدح.ومنذذلكوالنشرالمطبوعاتقانونل

.هذاالتفسيرإلىالحينجرىتوقيفعدةصحفيينبقرارمناإلدعاءالعاماستنادًا

"نهجالحكومةأنن(م2015تطبيقهذهالمادةيتوافقمعماتوصلتلهدراسةالريس)أن

هذهالمادةتتوافقمعماذهبتلهأنة".كمالكترونياإلحريةالتعبيرعلىالمواقعقاسيوحدمن

ةمنالتعبيروتحدلكترونياإلالحكوميةتقيدالمواقعالقوانينأن(من2019دراسةالمركزالدولي)
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قدكفلاألردنأن(من2011منحريتها.وتتعارضهذهالمادةمعماتوصلتلهدراسةعودة)

.اإلنسانوعملعلىنشرثقافةحقوقاإلنسانحقوق

ةمنلكترونياإلالجرائمقانونلالمعدلقانونلاقامتالحكومةبسحبمشروع2018فيالعام

عنمشروععالناإلالحكومةبقامت،ساعةةوعشرينأربعوبعد،(2018/12/9مجلسالنواب)

حيثقاممجلسالنواب،لمجلسالنوابإحالتهدونمشاوراتمعذويالمصلحةوانمعدلثقانون

هذهالدراسةلدىإعدادحتىقانونلاومازالمشروع،نالألعيقانونلارفعالدستوربوبموجبرفضه،

.نااألعيمجلس



   المطبوعات والنشر قانون  :الثالثالمبحث 

أول العامقانونصدر في والنشر الدستور1953للمطبوعات إقرار العاماألردنبعد في ي

هذا1952 بموجب وتم والنشرإنشاء،قانونلا، الطباعة عملية لتتولى والنشر المطبوعات دائرة

إ تم الرقابة. هذاجوممارسة على التعديالت من العديد ،1973،1993األعوامفيقانونلاراء

.2012،و1997،1998،2003،2007

دائمًامحلخالفحولدورهفيتدعيمحريةكانقانونلاهذاأنين،يعالماإليرىالعديدمن

فيالعامقانونلاتعديلتمعلىهذاآخرالحدمنها،وأووالتعبيرالتينصعليهاالدستورالرأي

،وهومايعتبرخطوةحكوميةللسيطرةعلىقانونلاةلسلطةهذالكترونياإلخضاعالمواقعإ،2015

(2021.)شقير،لكترونياإلالفضاء

األصيلة.أوالمتضمنةمعاملةالمادةالمؤلفةأو:تعاملالمادةالصحفيةالمقتبسة37المادة
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:ممايليأيمن:يحظرنشر38المادة

.إليهااإلساءةأواتالمكفولةحريتهابالدستور،ناذمإحدىالديأوقدحأوتحقيرمايشتملعلى-أ

بالصورة،أوبالرسم،أوبياءبالكتابة،نألربابالشرائعمناألاإلساءةأومايشتملعلىالتعرض-ب

.أخرىوسيلةأيبأوبالرمزأو

.العنصريةأوالنعراتالمذهبية،إثارةأوالمعتقدالديني،أوالشعورإهانةمايشكل-ج

.إشاعاتكاذبةبحقهمأومايتضمنمعلوماتأووحرياتهمالشخصيةاألفرادمايسيءلكرامة-د

أصحابالمطابعوالمكتباتودورالنشروالتوزيعودورالدراساتوالبحوث:يعتبر42المادة

الحقوقالشخصيةونفقاتالمحاكمةالتييحكمبها  العاممسؤولينبالتضامنعنالرأيودورقياس

.قانونلاأحكامالمطبوعاتالتيتنطبقعليهاقضاياعلىمستخدميهمفي

46:المادة

،يعاقببغرامةقانونلا(منهذا38الفقرات)أ(و)ب(و)ج(منالمادة)أحكامكلمنيخالف-د

.التقلعنعشرةآالفديناروالتزيدعلىعشرينألفدينار

،يعاقببغرامةالتقلعنقانونلا(منهذا38الفقرة)د(منالمادة)أحكامكلمنيخالف-هـ

دينار.لىألفخمسمائةديناروالتزيدع

،يعاقببغـرامةالقانونلا(منهذا38الفقرة)د(منالمادة)أحكامكلمنيخالف-هـ:46المادة

.العقوباتقانون دينار.لفأتقلعنخمسمائةديناروالتزيدعلى
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1960لسنة   19رقم  العقوبات قانون  :الرابعالمبحث 

مجلسإلىموجهاكانسنتينإذاإلى:يعاقبعلىالذمبالحبسمنثالثةأشهر191المادة

أوإحدىالهيئاتالرسميةإلىأوبسببماأجراهبحكمعملهأوأحدأعضائهأثناءعملهأواألمة

أجراهبسببماأوبوظيفتهموظفأثناءقيامهأيإلىأوالجيشأواإلداراتالعامةأوالمحاكم

.بحكمها

دينارا50-10غرامةأوحبسأشهر6-1ًا:قدحمنذكرواسابق193المادة

188الصورالمذكورةفيالمادتين)بإحدىيعاقبعلىالقدحبأحدالناسالمقترف:359ةمادال

(بالحبسمنأسبوع190الصورالواردةفيالمادة)بإحدى(وكذلكعلىالتحقيرالحاصل189و

.خمسةوعشرينديناراإلىيرأنبالغرامةمنخمسةدنأوثالثةأشهرإلى

تموجهةللموظفكانييزيدعقوباتالذموالقدحوالتحقيرإذااألردنالعقوباتقانونأنويالحظ

.للموظفالعامحمايةيشكلدرعأنالعامومنفيحكمهمقارنةمعآحادالناسبمايمكن

(بالحبسمنشهرين188الصورالمبينةفيالمادة)بإحدىآخركلمنذميعاقب (358) مادة

.سنةإلى

تجعلالموظفأنالعقوبةفيذموقدحالموظفالعامبدونوجهحق،هدفهتشديدإنوقديقال

يناقضمايجريفيالديمقراطياتوضمنالممارساتالفضلى.تجاهاإل،وهذاينهأنيمارسعملهبطم

:فيهذاالخصوصناإتجاهوهناك

.الموظفالعاميستطيعالمقاضاةبصفتهالشخصية .1

أن،ويجبDeep scrutiny هيخضعلتدقيقعميقعلىاعمالهأنالموظفالعاميعرف .2

.أعلىمنالتسامحيظهرقدراً
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أومحلياًاإلداراتالمنتخبةأوالتقبلدعوىالتشهيرمنالحكومةالمركزيةيامثالًناوفيبريط

غيرمرغوببهعلىحريةالتعبير.الذييستطيعذلكيضعقيداًألنتحاداتالعمال،إأواألحزاب

.Corporate bodiesالشركاتالمقاضاة

 ( 2جدول )
 تفسير أهم ما ورد في قانون العقوبات 

وقدحالموظفالعامبدونوجهحق،هدفهانتجعلالموظفوقديقالأنتشديدالعقوبةفيذم

 يمارسعملهبطمأنينه.

  

منالذمعلىيعاقب :191المادة ثالثة  بالحبس
إلى سنتين   إلىأشهر  كانموجها أومجلس األمةإذا

أحدأعضائهأثناءعملهأوبسببماأجراهبحكمعملهأو
إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو اإلدارات العامة  إلى

أو   بوظيفته  قيامه  أثناء  إلى أي موظف  أو  الجيش  أو 
 ه بحكمها. بسبب ما أجرا

ذمآحاد الناس 
( 358مادة )

يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة  
 .( بالحبس من شهرين إلى سنة188)

اشهرحبس6-1منذكرواسابقا: قدح  193المادة  
 دينارا50-10أوغرامة

( 359مادة )
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور  

( وكذلك على التحقير  189و  188المذكورة في المادتين )
( بالحبس  190الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة )

من أسبوع إلى ثالثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير  
 إلى خمسة وعشرين دينارا. 
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 ( 3الجدول رقم )
وفقا لقانون الجرائم اللكترونية، وقانون المطبوعات   عقوبات أفعال الذم والقدح والتحقير مقارنة  

 والنشر ، وقانون العقوبات 
رقم  اللكترونية  الجرائم  قانون 

 2015( لسنة 27)
(  :(11المادة

أو " بإرسال قامقصدًا يعاقبكلمن
إعادةإرسالأونشربياناتأومعلومات
عنطريقالشبكةالمعلوماتيةأوالموقع
اإللكترونيأوأينظاممعلوماتتنطوي

أيشخصذم أو قدح أو تحقيرعلى
أشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس

(مائةدينار100وبغرامةالتقلعن)
." (ألفيدينار2000والتزيدعلى)



 قانون المطبوعات والنشر 
أي من:38المادة نشر  يحظر 

:مما يلي
  وقدحأ   ذمأعلىيشتملما-د
لالفرادا  وتحقير  أو يمس حرياتهم

معلوماتيتضمنماأوالشخصية
 .بحقهمكاذبةأواشاعات


46المادة

الفقرةاحكاميخالفمنكل-هـ
القانون،هذامن(38)المادةمن(د)

خمسمائةعنتقلالبغـرامةيعاقب
.الفدينارعلىتزيدوالدينار

قانون العقوبات
(190)مادة

سبابأوتحقيرهوكل:التحقير
إلىيوجه – والقدحالذمغير–

أوبالكالملوجهوجهاعليهالمعتدى
  يجعال   لم رسمأوبكتابةأوالحركات

أوهاتفيةأوبرقيةبمخابرةأوعلنيين
.غليظةبمعاملة

(360مادة)
  عن   خارجا  الناس  أحد  حقرمن

لوجهوجهافعالأوقوال  والقدح  الذم 
قصدأوبهخاطبهبمكتوبأو

عليهاللسانأوبإطالةعليه،إطالعه
بمعاملةأومخصوصةإشارةأو

  تزيد   ل  مدة  بالحبسيعاقبغليظة،
  على   تزيد  ل  بغرامة  أو  شهر  على

.دنانير  عشرة
المرئي والمسموع  قانون  :الخامسالمبحث 

،تمصدور2002مؤقتعامقانونكاألردنفيالمرئيوالمسموععالملإلقانونأولتمإقرار

،التلفزيون،األقمارالصناعيةاألذاعةعلىقطاعقانونلاويطبقهذا2015لسنة26رقمقانون

والشبكةالدوليةلكترونياإلعالماإلقانونلاويستثنىمنتطبيقوالمحطاتاألرضيةوتلفزيونالكيبل

المرئيوالمسموع.كماجاءبنصوصعالماإلإنشاءهيئةعلىقانونلاونص.ترنتنللمعلوماتاأل

المرئيعالماإلنقطةتحولتعدديةالملكيةفيقانونلاومثل .المرئيوالمسموععالماإلتنظممحتوى

يواألجنبيمعاإلبقاءاألردنالقطاعالخاصأمامالمرئيوالمسموععالماإلسوقوالمسموعوفتح

.علىملكيةالحكومة



60 

بموجب2002شئتعامأنإشرافمجلسالوزراء.وإلىالمرئيوالمسموععالماإلوتخضعهيئة

المرئيوالمسموعوتتكونالهيئةمنالمديرالذييعينهمجلسالوزراءبناًءعلىتوصيةعالماإلقانون

التنفيذيو"يمثلهالتنفيذيويعملمنرئيسالوزراءوالجهاز ين.خراآلأمامالمديركرئيسللجهاز

"باإل الهيئة الماليواإلداري"وتتمتع الترخيصستقاللعملياًهذااإلأنإالستقالل محدود،فرسوم

وهذالها.حسابخاصإلىالخزينةالعامةوليسإلىالمدفوعةللهيئةمنقبلالمرخصلهمتحول

رفضأولمجلسالوزراءصالحيةالموافقةأنراداتها،كماأيالهيئةالتملكالسيطرةعلىأنيعنيب

.للهيئةمنحتردأوتبرعاتأي

السلطة قطاعوتتولى تنظيم تتولى التي الهيئات تشكيل )الحكومة( المرئيعالماإلالتنفيذية

واأل الصالحيات كافة ولهاسلطةوضع بكافةأجهزته تلكنوالمسموع بها تقوم التي والمهام شطة

.األجهزة

عالقاتإلىالمرئيوالمسموع)مسيئًاعالماإلقانون)ن(من20وفيحالمخالفةنصالمادة

تعليقيمكنأوإقتصاديةإذاعةمسائل)القانون)س(مننفس20المادةأو(أخرىالمملكةمعدول

10العقوبةتتمثلبغرامةماليةتبلغأنيعرضسالمةاالقتصادالقوميوالنظامالنقديللخطر(فأن

دينار للمرةألف50إلىآالف فياألولدينار المبلغ مضاعفة مع استمرارى تكرارأوحالة

(بشكلخاطئ2020هذهالمادةيتماستخدامهاوكماذكرتدراسةالقيسي)أنت.ويالجظانتهاكاإل

للحدمنحرية غيرمبررة قيود بالرأيلفرض واألمنحجةوالتعبير ومكافحةاإلقتصاديالقومي

 اإلرهاب.

كانولواألسبابمجلسالوزراءصالحيةرفضإعطاءالترخيصبدونإبداءقانونلاويمنح

الربعاألالطلبمستكمالً الشروط.فمثاًلفي المحطاتإحدىتقدمت2007خيرمنعاملكافة
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أنإالةفيالزرقاءاألخباريمنغيرالبرامجالسياسيةوإذاعيةالعاملةبطلبرخصةبثذاعياإل

بالقرار.األسباببيانمجلسالوزراءرفضمنحالترخيصدون محكمةالعدلأمامولدىالطعن

.الطعنالعلياردتالمحكمة

 وتعديالته  1959لسنة  17الدولة رقم   نمأمحكمة  قانون  :لسادسالمبحث ا

أسراروثائقالدولةحمايةقانونجريمةترتكبخالفأيالدولةبالنظرفيأمنتختصمحكمة

 (22،ص2020)مشعشع،.1971لسنة50رقم

   1959لسنة  9حرية المحاكم رقم  إنتهاك قانون  :المبحث السابع

:نشرهنشرماجرىفيالدعاوىومامنع:12لمادةا

الجزائيةالتيقررتالمحاكمأوالطرقالمتقدمذكرهافيالدعاوىالحقوقيةبإحدىكلمننشر

دعاوىالذمأوفيالدعاوىالمتعلقةبالجرائمالتيتقعبواسطةالصحفأوسماعهافيجلسةسرية

فيدعاوىالطالقوالهجروالبنوةالطبيعيةيعاقببالحبسمدةالأواألسراروالقدحوالسبوافشاء

.هاتينالعقوبتينبإحدىأوتتجاوزسنةوبغرامةالتقلعنعشرينديناراوالتزيدعلىالمائةدينار

علىمجردنشرالحكمومعذلكففيالدعاوىالتيأواليعاقبعلىمجردنشرموضوعالشكوى

علىنشرالحكمأوالشكوىإعالنمورالمدعىبهايعاقبعلىالدليلعلىاألإقامةاليجوزفيها

الشكوىقدحصلبناءعلىطلبأومعليهافيهذهالمادةمالميكننشرالحكبالعقوبةالمنصوص

.اذنهأوالشاكي

الطرقبإحدىمننشر:كلالعلنيةنشرالمداوالتوتحريفماجرىفيالجلسات:13المادة

ةوبسوءقصدماجرىنامأنشربغيرأوالمتقدمذكرهاماجرىفيالمداوالتالسريةفيالمحاكم،
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فيالجلساتالعلنيةفيالمحاكميعاقببالحبسمدةالتتجاوزسنةوبغرامةالتقلعنعشرين

.العقوبتينهاتينبإحدىأوةدينارياوالتزيدعلىمردينا

أنذاعاتبشإالطرقالمتقدمذكرهابإحدىكلمننشر:سريعنتحقيقاألذاعة:14المادة

أودينارعلىخمسينشهروبغرامةالتزيدأتحقيقجزائيقائميعاقببالحبسمدةالتتجاوزستة

.هاتينالعقوبتينبإحدى

بذلكعلىحكمقاصداًنشرتعليقاًأومحكمةأوبحققاضكلمننشرطعناً:15المادة

واحدة علىسنة تزيد ال بالحبسمدة يعاقب والتحقير للشك العدالة بغرامةالأوتعريضمجرى

.بكلتاهاتينالعقوبتينأوةدينارياتتجاوزم

   1998لسنة   15رقم   الصحفييننقابة  قانون  :الثامنالمبحث 

النقابةالمسجلفيسجل:لصحفيا  تعريف ذالصحافةمهنةلهوفقاتخإوالصحفيينعضو

.قانونلاهذاأحكام

:18المادة

(منهذا9المنصوصعليهمفيالمادة)الصحفيينأوالممارسينالصحفيينأـيحظرعلىغير

وقانونلا األجنبية الصحف صحفيأنعنعالناإلمراسلة بصفة هذاأيبأوفسهم تعطي عبارة

إلىعبارةأوكلمةأيإضافةوالنشروالتوزيععالناإلةويا،كمايحظرعلىمكاتبالدعالمعنى

المطبوعاتالصحفيةإصداراتهاتفيدهذاالمعنى،مالمتكنمرخصةبإعالنأونشراتهاأوهاعنوان

.لسجالتهاالبطاقةالصحفيةطبقاًإصداربـتتولىالنقابة
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السابقةيعاقببغرامةالتقلعنمائتيديناروالتزيدعلى)أ(الفقرةأحكامجـكلمنيخالف

بكلتاالعقوبتينمعأوبالحبسلمدةالتقلعنشهروالتزيدعلىثالثةأشهر،أوخمسمائةدينار

.الحكمبإزالةالمخالفة،وتتضاعفالعقوبةفيحالةالتكرار

  2007لسنة   47حق الحصول على المعلومات رقم  ضمان قانون  :التاسعالمبحث 

:6لمادةا

:حياتالتاليةاليتولىمفوضالمعلوماتالمهاموالص .أ

 .المجلسإلىنماذجطلبالمعلوماتبالتعــاونمعالدائرةوتقديمهاإعداد .1

 الصادر.لسالمجإلىوتقديمهاتسويتهاإجراءاتالتعليماتالمتعلقةبقبولالشكاوىوإعداد .2

المجلسإلىتلقيالشكاوىمنمقدميطلباتالحصولعلىالمعلوماتوتقديمها .3

 .لتسويتها

 .حياتالمنوطةبهاللزمةلتنفيذالمهاموالصإلداريةوالمهنيةاإلجراءاتاإلالقيامبا .4

تقومدائرةالمكتبةالوطنيةبتوفيرالخدماتاالداريةوالمهنيةااللزمةلتأديةالمهاموالمسؤو-ب

.قانونلاهذاأحكاملياتالمنوطةبالمجلسومفوضالمعلوماتبموجب

 ( 4الجدول رقم )
 مقارنة بعض التشريعات التي قد شابها الغموض او المخالفة مع المواثيق الدولية 

 المالحظات  التوافق / التعارض  نص المادة  القرار و/أو رقمها 
(صادرعن8قرار)

الديوانالخاص
تخضعالمواقعااللكترونيةلقانون

المطبوعاتوالنشرباستثناءالمادة
(منقانونالجرائمااللكترونية11)

(مناصول114والمادة)
المحاكماتالجزائية

والتيتجيزتوقيفالصحفين

تتعارضالموادالمستثناةمع
خضوعالمواقعااللكترونيةلقانون
المطبوعاتوالنشروليسلقانون
الجرائمااللكترونيةالسيمامع

(.45(و)42المواد)


تتعارضالمواد
القاضيةبتوقيف

الصحفيينمع
المواثيقالدوليةوالتي
تمنعايقافالصحفين
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(أمنقانون18مادة)ال
المرئيوالمسموع

لمجلسالوزراءالحقفيرفضمنح
رخصالبثأليجهةكانتدون

.بياناألسباب

تبينالمادةغموضافيعدمبيان
االسبابوالتيكانيجبان
توضحفيهاالسبابوالمعايير

تتعارضهذهالمادة
معالمواثيقالدولية

التيتمنعالتحكمفي
منحالتراخيص

للمؤسساتاالعالمية
(سمن20المادة)

قانونالمرئيوالمسموع
إلتزامالمرخصلهبعدمبثأي
موضوعأوتعليقإقتصاديمن

شأنهالتأثيرعلىسالمةاإلقتصاد
.والنقدالوطني

فضفضةيشوبالمادةالغموضوال
فيالشرح

تتعارضالمادةمع
المواثيقالدوليةالتي

تمنحالحقبالنقد
الوطنيبايشانكان

طالمااليمساالمن
الوطنياوتحت
متعلقاتاالوراق

السريةوالتيتفضي
الىتهديدامنالسلم

المجتمعي...
(منقانون5المادة)

نقابةالصحفيين
ايشهادةعلميةمنغيرتخصص

عالم،علىانيمارساالعالممااال
سنوات.3اليقلعن

شهادةالدراسةالثانويةأويحمل
العامةأومايعادلهاوتدربعلى

ممارسةالمهنةمدةالتقلعنأربع
.سنوات



اليمكناعتبارايممارسلمهنة
الصحافةواالعالمصحفيادونان

يتمتعبالشهاداتالعلميةاوالالى
جانبالخبرةالعمليةوااليمنحهذا

المهنةالصحفيةمهنة)الطارئة(



15المادةالدستوراألردني
اضافةتكفللموادحريةالراي

والتعبير
وتنظيمالقانونلمراقبةالصحف

النصالدستوريواضحيالحظأن
،كماذكرسالفًاويمنعاللبسفيه

الرقابةعلىحريةوالتعبيراالفي
،ويستفادذلكمنحالاالعراف

ناعبارة]الصحافةوالطباعةحرت
ومنمفهوم،ضمنالقانون

الفقرةالرابعةمنالمخالفةلنص
نفسالمادة.بمعنىأنهفيغير

اليتعارضالنص
قالدستوريمعالمواثي

الدوليةلكنهيتعارض
معالتشريعاتالمحلية
والتيتفرضرقابةاو

توقيفوخالفهمع
النصالصريحفي
الدستوروالقاضي
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توضح الخلل في   والتعبير والنشرالرأي حرية ممارسة ي حول األردنللقضاء  أحكامأمثلة من 
 تعارض التشريعات وتنفيذها بحق الصحفيين والعالميين.

 

 توقيف مالك قناة رؤيا ومدير أخبار لمدة اربعة عشر يوما  

فارسالصايغمالكقناةرؤياقررتالنيابةالعامةفيمحكمةأمنالدولةتوقيف9/4/2021في

أخبار الخالديومدير تقريرصحفيمحمد نشر بإجراءاتآميدانييرصدعلىخلفية الناس راء

قتصاديالصعبيشتكونمنالوضعاألالحكومةخاللفترةحظركورونا،وظهرفيالتقريرمواطنين

التجول اإل،بسببحظر يوميةوأظهر بأجرة يعملون القناةمواطنين أجرته الذي يلوحونستطالع

 .فيالمخدراتفيحاللميسمحلهمبالعملبالتجارة

إساءةلمحاوالتالدولةاألردنيةوجهودهافيالسيطرةعلىوتحريضية،عتبرتهالحكومةمادةأو

وباءكورونامنخاللالتقليلمنقدراإلمكانمنالتحركاتواللقاءاتالواسعة

الحاالتالواردةفيالفقرةالرابعةال
يجوزفرضرقابةمسبقةعلى

كماأنالرقابةوالطباعة.الصحافة
المسبقةقبلأنتكونإعتداءعلى

حريةالصحافةهيإعتداءعلى
حقالجمهورفيالمعرفة

بحريةالصحافة
والطباعةعلىان

ينظمالعملالصحفي
بقوانينوالتياليجب

انتتعارضمع
(15نصوصالمادة)

المسجليناليمنحلقبصحفيلغيرتعريفالصحفي
فينقابةالصحفيين،ويعاقب
بالغرامةاوالحبساوكالهما

يجردالتعريفالعاملينبالمهنةمن
اللقبمالمينتسبوالنقابة

الصحفيين

فيالمواثيقالدولية
يعتبرلقبصحفي
للمارسينواصحاب

الشهادةالعلميةكذلك.
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بياناًأو القناة بأصدرت موقفها فيه األردنية،أوضحت الدولة تدعم مؤسساتتقامفيمانها

نحقالتمسكأعتبارإالحريات،وبعضالنقابات،والصحفيين،والحقوقيين،بالدفاععنالموقوفينب

.مكفولةبحمايةالحقوقوالحرياتالصحفيةوإبرازاألراءالعامةمنوجهةنظرأصحابها

يلمحمدوالزمالصايغ،وقررتمحكمةأمنالدولةالموافقةعلىتكفيلمديرعامقناةرؤيافارس

  يالعام.أالخالديمقدمبرنامجنبضالبلدبعدضغطالر

 ينتقد الحكومة بإجراءات مطعوم كورونا  توقيف الصحفي جمال حداد على خلفية مقال 

الصحفيناشرموقع"الوقائع"جمالحداد25/12/2020محكمةأمنالدولةفيعمانتوقفأ

بالسر،وتضاربتصريحاتعلىخلفيةمقاللهادىفيهأن تلقوالقاحكورونا مسؤولينأردنيين

الحكومة.

وتمتوجيهتهم"تعريضسالمةالمجتمعللخطر،وإحداثفتنةواإلخاللبالنظامالعامونشر

يومعلىذمةالقضية.15الرعببينالناسوقررتوقيفه

النائبصالحالعرموطيوصرحعددمنالنوابفيبياناتلهمرفضهمتوقيفالصحفيوأكد

المادةالدستورتكفلحريةالرايوالتعبيرلالردنيين،وأنمن15انالمادةفيبيانرسمينشرله

منذاتالدستورنصت"لألردنيينالحقفيمخاطبةالسلطاتالعامة،فيمامنينوبهممن17

أمورشخصيةأوفيمالهصلةبالشؤونالعامة...".

بعدإصابتهبارتفاعضغطالدموألمفيخاللتوقيفهالصحفيالىمستشفىالبشيرهذاونقل

المراقبة.الصدرحيثبقيفيالمستشفىتحت
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مؤسسةمدنيةإعتصاماأمامنقابةالصحفينتطالببإلفراج86هذاونفذصحفييونوأكثرمن

29/12/2021بتاريخراجعنهعنالصحفي،وهددوابتنفيذعتمةإلكترونيةلمدةساعتينليتماإلف

تنفيذهمنقبلصحفيينوحقوقينومجتمعمدني.قبليوممنتنفيذاإلغالقاإللكترونيالمنوي

 توقيف مالك قناة "األردن اليوم" محمد العجلوني والمذيعة رنا الحموز 

،صاحبقناة"األردناليوم"محمدالعجلوني،ومقدمة19/5/2019أوقفمدعيعامعمان،

شكوىتقدمبهااللواءحسينالحواتمةمديرعامبعدرناالحموزالمذيعة)عالرابع(،برنامجسياسي

رك،لإلعرتاضهعلىإنتقاداتالبرنامجعلىتصريحاتهالمتعلقةبأسبابومسبباتالتظاهرقواتالد

.بارهمذويأجنداتخارجية،و/أويسعونلمكاسبشخصيةو/أوالخروجفيمسيراتوإعت

ولمتكنهذهالمرةاألولىالتييستدعىفيهامالكالقناةخاللأسبوع)والتيأغلقتتحتضغوط،

(.حسبتصريحاتمالكالقناةفيوقتالحقمنإغالقالقناة

ناالحموزللمثولأماموتمأستدعاءمالكالفضائيةالمذكورةمحمدفخريالعجلونيوالمذيعةر

المدعيالعام،وتوقيفهملمدةأسبوع.

معتبرينأنهذاعدموقامتمؤسساتصحفيةومجتمعمدنيبالمطالبةباإلفراجعنالصحفيين

إن"منحقاإلعالموواجبهممارسةالنقدلكافةأعمالالمسؤولين،وهذاووالتعبير،إحتراملحريةالرأي

الصحافةودورهاالرقابي،وهونقدمنصبعلىأعمالالمسؤولوليسموجهالهالنقدجوهرعمل

 ."شخصيا
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أيشخصفياللجوءحقأنمنتصريح:مديرمركزحريةالصحفينفيمنصورنضالوأكد

للقضاءإلنصافه،إنكانيعتقدأنماُنشرأوُبثفيهإساءة،وأنالقضاءهوصاحبالقولالفصل

 .ياالمعروضةعليهوبيانالموقفمنهافيالنظربالقضا

حتجاجية،إوقفةبتنفيذالصحافييننمخالفللقانون،كمالوحيوأعتبرحقوقينأنتوقيفالصحفي

العجلونيأمامنقابةالصحفيين،للمطالبةباإلفراجعن19/5/2019فيالعاشرةمنمساءيوماألحد

ووالحموز عمر، أنذاك الحكومة رئيس علىعلق منصور نضال الصحفي تدوينة حسب الرزاز

مقبول.لقضاءفهومقدسولكنالتوقيفغيرعتراضعلىحقاللجوءلإالشخصية،الهصفحت

تأكيدأو "التوقيفلإلعاد يتكرر"،وهذاهوأالحمريجبأعالميينخطماقالهجاللةالملك

موقفيوموقفالحكومة.

ونيومقدمةردناليوممحمدالعجلخالءسبيلمالكقناةاألإعلىقررمدعيعامعمانالموافقةو

 .بالكفالةعالميةرناالحموزبرنامجعلىالرابعاإل

  الحق العام ضد شموط

ين"القضاءوالكيالعنواننشرالمهندسمنصورشموطمقااًلفي"العرباليوم"ب4/3/1998في

 .ينعل قفيهعلىحديثسابقلرئيسمحكمةالتمييزالقاضيفاروقالكيالووزيرالعدل"

مباشرلوزيرالعدلبالتدخلاتهامالمقال"ينطويعلىأنةفيحيثياتالحكمايوقالتمحكمةالبد

حدثأوهفقطعلىقولواحدمجرد،جاءنتيجةلردفعلمعينأيفيشؤونالقضاء..مستندًابر

..إلشباعاألفرادكتابةونشرمثلهذاالمقالجاءاستغالاًللحريةالصحافةوأنتجدبمعين..كما

."رغبةخاصةبالتشهير
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.وعندماأشهرةأربعوقررتالمحكمةالحكمعلىكاتبالمقالبالغرامةألفدينار،والحبسلمدة

.القضيةبالعفوالعامستئنافالقرار،وبعدهاتمشمولستئنافالقرار،فسختمحكمةاإلإتم

 عبد ربه ونائب 

)نظرة..29/2/1996بتاريخ كلمات تحت لنائب صورة بنشر ربه" "عبد صحيفة قامت

ضدعبدربه)رئيس(1161/97)همنافق.فرفعالنائبقضيةأنفابتسامة..فوزارة(ووصفتالنائبب

غيش ويوسف النادي عمر تهمتاأنالتحرير لهما وجهت اللذين األفرادلكرامةاإلساءة(

الموجه8/أ/40 الصحف بواسطة والقدح والذم األمة)خالفًاإلى/مطبوعات، أحدأعضاءمجلس

.(عقوبات191و189/4للمادتين

:(22/3/98القيسي)صدرالقرارفيوجاءفيقرارالمحكمةالذياصدرهالقاضيتوفيق

تتتهمأداءهالعامفيلحظةمعينةبالنفاقكانهمنافق،أنالصحيفةعندمااتهمتالمشتكيبأن"

نيابيةأوالطعنفيأعمالموظفعامأنالسياسيوليسالنفاقالشخصي،و شخصذيصفة

الذم يدخلتحتقاعدة الكاتبأنووالقدح.عامةال الشدةومنأويكن الناقداستعملكثيرًامن

استعملتهمحكمةالنقضالمصريةفيقرارحولنقدالشخصياتالحكمقوارصالحكم)تعبيرقوارص

 ."فيالتشهيربالفعلذاتههذهتأتيمنبابالمبالغةفيالنقدوالرغبةأنالعمومية(،السيماو

تتتهمأداءهالعامفيلحظةكانالصحيفةعندمااتهمتالمشتكي،أنالمحكمة.ماقنعتبهأن"

والذي نيةالصحيفة منهحسن لتستخلص الشخصي.. النفاق وليس العام السياسي بالنفاق معينة

ف".هسببًاعامًاإلباحةجريمةالقذيعتبربدور
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 "األردسطينية"

مقاالً المجد صحيفة فيهأنشرت القوىإلىشارت بعبارة والتطبيع للصلح المعارضة القوى

تهمة توجيه فتم للمادةإلىاإلساءة"األردسطينية". خالفا له الوطنية قانونمن40/1/4الوحدة

.ذاكأنالمطبوعات

استخدامهاتمبحسننية،لذاأنشائع..ويإعالمعبارة"األردسطينية"تعبيرأنوقالتالمحكمة

.الوطنيةللوحدةاإلساءةالمقالأنفليسمنش

الرأي الدولية لحرية    معايير المع    األردن  ة في يعالم اإلما مدى توافق التشريعات  :  األولالسؤال  

 والتعبير؟ 

حدركائزالديمقراطيةومؤشرًاأالركائزلتقدمالمجتمعوتطورهووالتعبيرأهمالرأيتشكلحرية

فسهمبمختلفالوسائلوضمنحدودأنالدولةلمواطنيهاوحقهمفيالتعبيرعنإحترامهامًاعلىمدى

.قانونلا

والتعبيرالرأيضمنتالمواثيقالدوليةوعلىرأسهاالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسيةحرية

.قانونلاوفقإالإمتيازها،كمامنعتعطيلالصحفوإلغاءقانونلادمتجاوزبشرطع

حقوقإحترامعلىضرورةالتزامالدولاألعضاءب1945عامرالمتحدةالصاداألممنصميثاق

التشريعاتواإلنسان بمجالحقوقاألهتمامم،وقدترجالغايةلهذهالقوانينمنخاللسن الدولي

العالميعالناإلوضععدةمواثيقدوليةللتأكدعلىضرورةالتزامالدولبهاوأهمها:إلىاإلنسان

.1966،والعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسيةعام1948عاماإلنسانلحقوق
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(19لقدلخصالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسيةمنخاللمانصتعليهالمادة)

(منالعهدالدوليللحقوقالمدنية19والتعبير.ونصتالمادة)الرأيوالتيوضحتمفهومحرية

والسياسيةعلى:

قة.يااءدونمضآرإعتناقالحقفيإنسان)ا(لكل

لكل فيالإنسان)ب( الحق إحرية في حريته الحق هذا ويشكل ضروبتعبير، مختلف لتماس

مطبوعأوللحدود،سواءعلىشكلمكتوبإعتباريندونماخرالمعلوماتواألفكاروتلقيهاونقلهالآل

يختارها.أخرىةوسيلةأيبأوفيقالبفنيأو

)ج(تستتبعممارسةالحقوقالسابقةواجباتومسؤولياتخاصة.وعلىذلكيجوزاخضاعهالبعض

ضرورية:وأنتكونقانونلاتكونمحددةبنصأنالقيودولكنشريطة

سمعتهم.أوينخرحقوقاآلحترامال-

اآلدابالعامة.أوالصحةالعامةأوالنظامالعامأوالقوميلحمايةاألمن-

 :حتىيكونالقيدمشروعاً "Three part test استحداث"الفحصالثالثياألجزاءوجرى

غامضًاجدًاقانونلايكونأناليجوزالتوسعفيها.وعليهاليجبقانونلاستثنائيةبنصإ .1

.تنفيذهاليقينفيإلىجتهادالزائدواالفتقاربحيثيتيحاإل

هدفمشروعوليساستعرضالقوةكتجريمنقدالحكومةحمايةل proportionate متناسبة .2

.فسهممنالنقد(أنلتحصينقانونلااستعملوانانامؤخراشكاوىنوابوأعيأي)ر

.ستخدامالتقييدإبإالاليكونالحلأيضروريةفيمجتمعديمقراطي .3
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 .فتوجبعلىالدولةالتدخل ICCPR منالعهد20أماالمادة

.ةللحربياةدعأيقانونلباتحظر .1

الدينيةتشكلتحريضاعلىأوالعنصريةأوالكراهيةالقوميةإلىةدعوةأيقانونلباتحظر .2

 .العنفأوالعداوةأوالتمييز

،تبن ت2011لولمنعامأيفياإلنسانالصادرعنلجنةحقوق34وينصالتعليقالعام

من"العهدالدوليالخاص19المتحدةوهوأطولتعليقيفسرالمادةاألممفياإلنسانلجنةحقوق

نإالسابقةف20المادةإلىاًوالتعبيراستنادالرأيهعندتقييدحريةأن"،بالحقوقالمدنيةوالسياسية

.يتوافقمعالفحصالثالثياألجزاءأنالتقييديجب

تتعدىالتقييداتعلىأنترنتاليجبنالتقييداتعلىاألأن،34كماينصالتعليقالعامرقم

ترنت.ناألباألساليبالقديمةقبلأي Off line التقييداتالمشروعةعندماتتمممارسةحريةالتعبير

.كمايتهاحماتكونالتقييداتواضحةومحددةوضروريةومتناسبةمعالمصلحةالمطلوبأنوينبغي

لحقوقالدوليةالمعاييرينتهكأمرتقادالسلميللمسؤولينالعمومييننالمالحقةالقضائيةعلىاألأن

.ويجبعلىالمسؤولينتحملالنقدبدرجةأكبرمنالمواطنينالعاديين.ويخدمهذاالتمييزاإلنسان

تقادالمسئولينالعموميينوالشخصياتنهيصع بعمليةرفعالدعاوىألأنالمصلحةالعامةمنحيث

.العامة

ترنت"ناألوالتعبيرالذيتمارسهعبرالرأيحول"الحقفيحرية2011وفيتقريرهالسنويلعام

كالرو،ناوالتعبيرفرالرأيالحقفيحريةحمايةالمقررالخاصلألممالمتحدةالمعنيبتعزيزوكان

ترنت،محذرًامننضًاعبراألأيهاإنتهاكترنتتعزيزحريةالتعبيركمايمكننقدأبرزكيفيمكنلأل

التقنياتالمتطورةبشكلمترنت،واستخداناألترنتمنخاللشبكةن"زيادةالقيودالمفروضةعلىاأل
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وتزايدم المشروع التعبير وتجريم والنقاد الناشطين وتحديد ومراقبة المحتوى تشريعاتإلمنع عتماد

التدابير هذه مثل لتبرير الخاص."تقييدية المقرر ونقلاألفراد"حبس:أنويضيف وتلقي لطلب

المعلوماتواألفكارنادرًامايمكنتبريرهكإجراءمتناسبمعتحقيقأحداألهدافالمشروعةبموجب

.والسياسيةالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةدالعهن،م3،الفقرة19المادة

مكافحةأوالقومياألمنحمايةأنوكررالمقررالخاصموقفهبوجوبعدمتجريمالتشهير،و

يقصد:)أ(أنتستخدملتبريرتقييدالحقفيالتعبيرمالمتستطعالحكومةتثبتأناإلرهاباليمكن

همنالمرجحللتحريضعلىمثلهذاالعنف؛و)ج(أنللتحريضعلىالعنفوشيك.)ب(التعبير

.العنفوقوعهذاالنوعمنأوهناكاتصالمباشروفوريبينالتعبيرواحتمال

نفسأنالتابعلألممالمتحدةقرارًاتاريخيًاأكدفيه:"اإلنسانتبنىمجلسحقوق2012وفيعام

 ."ترنتنعبراألحمايتهاًضاأيترنتيجبنالحقوقالتييتمتعبهااألشخاصغيرالمتصلينباأل

ستقاللإ(حولتعزيز1996الثانيونكانعناليونسكوفي)الصادرصنعاءإعالنشارأوقد

بعضأنالجديدة،والحظتصالاالتكنولوجياالمعلوماتوأهمية"إلىالعربيةعالماإلوتعدديةوسائل

حرية من للحد كذريعة التكنولوجيات هذه تطرحه الذي الظاهر التهديد تستغل العربية الحكومات

ةضدالقيودالتيتفرضهاالحكوماتوجماعاتضمانأفضلالمهنةأخالقياتأنرالصحافة.وذك

."فسهمأنيضعهاالصحفيونأنيجبخالقياتالضغط،وهذهاأل

هذاالمجالمااتخذهمجلساوروباالذيأكدفيهعلىضرورةعدمومنالممارساتالفضلىفي

ترنتبشكلنترنت،وعدموضعتقييداتعلىمضمونماينشرعبراألنتبنيتشريعاتمنفصلةلإل

.خرىاألعالماإلأكبرمممايتمتطبيقهعلىوسائل
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تحملدرجةإلى"السياسيينوالشخصياتالعامةالعربي:فيالعالمعالماإلةحريإعالنويدعو

يثبتواعدمصحةاإلدعاءتضدهمأنفيذلكتقاداتمقارنةبالمواطنينالعاديين.بمانأعلىمناأل

دى:"بذلجهودلنشرثقافةالمعلوماتيةوالتواصللعالناإلويوجب".التيتهمالمواطنينقضايافيال

.اإلجتماعيفيموضوعالتعاملمعشبكاتالتواصلفالتثقيالمواطنين،وهذايشمل

حتفالاليونسكوأارمنكلعاموفيأيو/أيم2وفياليومالعالميلحريةالصحافةالذييقعفي

يكتيناألمروروباوأالمتحدةوفياألمممقرروحريةالتعبيرفيأصدر2018اعامناالرئيسيفيغ

هينبغيأنأكدوافيه،الرقميفيالعصرعالماإلستقاللوتنوعوسائلإامشتركاحولإعالنوإفريقيا

،ةاإلجتماعيترنتمنمهنيتهاومسؤوليتهانوالمنصاتعلىاألعالماإلتعززوسائلأنعلىالدول

أوظمةالتنظيمالذاتيأنعتمادقواعدالسلوكونظمتدقيقالحقائق،ووضعإبمافيذلكعنطريق

.فاذهانظمةقائمةألأنأيالمشاركةفي

قوانينالدولية،وماقدممنمعاييرالوالتعبيرفيالرأيلحريةةيقانونلاستعراضالركائزإبعد

التشريعاتأنوفقالرايالمتخصصالقانوني"يحيىشقير"يمكنأننستنتج،األردنوتشريعاتفي

لمتتوافقومانصتعليهو،الرأيلمتنسجممعكفالةحقاألردنوالتعبيرفيالرأيالناظمةلحرية

والتعبيروضرورةالمحافظةعليهاوعدمتقيدها.الرأيمنالنصعلىحريةالمعاييرالدولية

ناالصحافةوالطباعةحرتأننصعلى،1998المطبوعاتوالنشرلعامقانونفعنداستعراض

هبحريةالقولوالكتابةوالتصويروالرسموغيرهاأييعبرعنرأنمكفولةلكلأردني،ولهالرأيوحرية

المادة)أن،ومنالواضحعالماإلمنوسائلالتعبيرو (من15/1هذانصقريبجدًامننص

أفكارهاوآرائها،ومنعقانونلاالدستور.ويتوسع للتعبيرعن للنقاباتواألحزاب المجال إفساح في

المعلوماتللمواطن.هذهبالشكنصوصمتقدمةإيصالقيودتعيقحريةالصحافةفيأيفرض
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هذهالحرياتالواردالنصأنتكشفقانونلاع نةفيقراءةمتمأنإال،حتراموجديرةباإلعجابواإل

"للصحفيأن(منهعلى8ي.حيثتنصالمادة)األردنعليهاهيفقط"للصحفي"،وليسللمواطن

اإلجتماعات،وللصحفيحقحضوراإلجابةالحقفيالحصولعلىالمعلومات"وللصحفيحقتلقي

يكون"صحفيًاأنفيمراسلالمطبوعاتالدوريةقانونلاالعامةوجلساتمجلسالنواب،ويشترط

 (.10أردنيا"،و"اليجوزلغيرالصحفيممارسةمهنةالصحافة")م/

وأطلقللصحفيالرأييفيالتعبيروإبداءاألردنالمطبوعاتوالنشرمقيدًالحققانونوهكذاجاء

همنأنإالتثريبعلىالمشرعفيذلك،حريةالوصولللمعلوماتونشرها،وال-علىاألقلنظريا-

يكونواأن)الذينيجبالصحفيينهيمكنالتعاملمعمجموعةمنأنفيذهنهترسخهأنالواضح

يوإعطاءهالحقاألردنللمواطنناإطالقالعنأن(وتحديدحركتهم،بيدالصحفيينأعضاءفينقابة

المطبوعاتقانونأنقاعه،وبالتالييمكنالقوليإسيكونمنالصعبجدًاضبطالرأيفيإبداء

لكلالرأيوالنشربالقيودالتيفرضهاعلىالجمهوريتصادممعالدستورالذيكفلحريةالتعبيرو

 مواطنأردني،وليسللصحفيفقط.

بتداًءبالتعديالتإستمراروبجرأة،إبتزايدتالقيودعلىحريةالصحفيبدأتأنضافةكماتجباإل

المطبوعاتوالنشر،ومعظمهذهالتعديالتغامضة،حيثجرىتعديلالمادةقانونالتيأدخلتعلى

ه:"يعتبرأصحابالمطابعوالمكتباتودورالنشرأن(علىسبيلالمثال،والتينصتعلى43)

العاممسؤولينبالتضامنعنالحقوقالشخصيةالرأيالدراساتوالبحوثودورقياسوالتوزيعودور

أحكامالمطبوعاتالتيتنطبقعليهاقضاياونفقاتالمحاكمةالتييحكمبهاعلىمستخدميهمفي

إحترامالتعديلفرض"عقوبةجماعية"علىمنوردذكرهمدونأن".ومنقراءةالنصنجدقانونلا
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وزر وازرة تزر "وال حريةأخرىلمبدأ للجم بالنتيجة يؤدي مما واضح، ترهيب هذا وفي الرأي".

والتعبير.

قانونالمطبوعاتوالنشرمعالعقوباتالتيجاءبهاقانونيفرضهاكانومقارنةالعقوباتالتي

فيلكتروناإلالجرائم واضحًا، يبدو يفرضكاناألولة بينما مالية غرامات عقوباته عقوبةالثانيت

منتفسير.أكثرالغرامةالمالية،فضاًلعنإدخالصياغاتغامضةتحتملإلىضافةالحبسباإل

المرئيوالمسموع،حيثورد،علىسبيلالمثال،عالماإلقانونوتجل تهذهالصياغاتالغامضةفي

ةوالخصوصيةالشخصيةوحرياتياإلنسانالكرامةإحترامالمرخصلهيلتزم"بأن/ل(20فيالمادة)

ينوحقوقهموتعدديةالتعبير".فمنالذييحددهذهالصفات؟فهلإذانشرالصحفيخبرًاعنخراآل

بتهمةأنمؤسسةأورئيسشركة الفساد لهيئةمكافحة ذلكعدمإهأحيل  يعد  إحترامختالس،هل

شخصكأنهالمتهمشخصيةعامة،هليعاملكانةوالخصوصيةالشخصية؟وإذاياإلنسانللكرامة

بقائمةمنالقيود"المحددةقانونلا(من21العام؟ثمتأتيالمادة)أنعاديالتأثيرلهفيأمورالش

يسوفيظلتحترقابةالدولةالتيتحددلهنوعاألردنالجمهورأنأيفيالرخصةالممنوحةله"

 الموافقةالمسبقةعليها.أخذيأنةوالتلفزيونيةالتيعلىالمرخصلهذاعيالبرامجاإل

إرهاببحذذاته.منقانونالذيأصبح2014منعاإلرهابالصادرعامقانونإلىثمنأتي

على-(بمايهدد3(والتوسعفيتعداداألعمالاإلرهابية)المادة2يقرأالتعريفالموسعفيالمادة)

حريته،سيجددرجةالنكوصأوكانأردني،صحفيًاأينشاط-نحوخاص غيرصحفي،ويشل 

لرصدإلكترونيإنشاءموقعأوالعنكبوتيةحريةالتعبير،فهلاستخدامالشبكةإليهالشديدالذيُجر ت

التنديدبسياسةإسرائيلضدأهلنافيالنقبوالتيتهدمالقرىأوالجرائماإلسرائيليةفيقطاعغزة،

أوييناألردنمثلهذهالحمالتقدتهددحياةأنإعتبارسوفيكونعماًلإرهابيًا،بخرىالمرةتلواأل
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محكومةبعقوباتفيقانونلاتمعدولةصديقة؟والمخالفاتلهذاتعكرصفوالعالقاأومصالحهم؟

ةمثلاألشغالالشاقةالمؤبدةغاية المؤقتة.أوالقسوةوالشد 

 Open Governmentالمنفتحة"شراكةالحكومةإلىكأولدولةتنضماألردنأعتبرولما

Partnership (OGP)ة.ربعمكوناتهاالرئيسيةاأل،والتييعدحقالحصولعلىالمعلوماتأحد

"بتحسينسبلالحصولعلىالمعلوماتاألردن(،التزم2011ى)عاماألولوبموجبخطتهالوطنية

ل تعديالت اعتماد لقانونلمنخالل تحسينهضمانالحالي بهدف المعلومات الحصولعلى حق

مرتضمانو قد وها الدولية". الممارسات أفضل مع هذا12اتساقه على يتماإللتزامسنة ولم

.هإحترام

يعملحقالحصولعلىالمعلوماتوالذيالضمانقانونوبعدحواليالعقدونصفمنإقرار

لعدةأسبابالصحفيينفيتيسيرتدفقالمعلوماتمنالحكومةللمواطنينومأموالًكانكماقانونلابه

أسرارووثائقالدولةرقمحمايةقانونمجاورةتؤثرعلىسلبًاعلىتطبيقهوخاصةقوانينمنهاوجود

.19713لسنة50

ومراجعتهوفقاللمتخصصيناألردنةفيلكترونياإلالجرائمقانونبعداستعراضوهكذايتبين

بأنه الدوليةللتعبيرالرقميإذيفرضعقوباتغيرمعاييرالاليتوافقمعالقانونيينواإلعالميين

 Chilling effect والحبسبمايشكلتأثيرًاواضحاًاألحتياطي(متناسبةوخاصةالتوقيف)الحبس

.والنشطاءالصحفييندعلىحريةالتعبيرالرقميوبمايزيدالرقابةالذاتيةعن
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 (  5الجدول رقم )
 والتعبير  الرأي في تصنيفات حرية األردن   ترتيب

 في مؤشر "مراسلون بال حدود 
201620172018201920202021 2015 2014 2013 2012 السنة

180مؤشرمراسلونبالحدود)
135138132130128129 143 141 134 128 (األعلىأسوأم)الرقدولة(

2021-2012مراسلون بال حدود، تقارير مؤشر الحريات السنوي *

األردنفي يظهر هذا والنظامومع للقانون غالوب يأتيفياألردنأن،2020لعاممؤشر

-85الثقةفيالشرطةاألردنيةبينتراوحتهذهو،اإلماراتدولةعربيًابعد2وعالميًا16المرتبة

بياناتحسبأعلىالمستوياتعلىمستوىالعالموتعدمنأعلى،2000فيالمائةمنذعام95

العالمية القيمة ،ممايعنيأنالنظامفياألردنيطبقلحدودبعيدة،وهنالكثقةبيناألمنمسح

(2021بريزات،).األردنيوالناسعمومابمافيهمالصحفيين

 مركز حماية وحرية الصحفيين نتائج تقارير  

طورمركزحمايةوحريةالصحفيينمؤشرالقياسحريةاإلعالمفياألردن،2020عامففي

درجة،وحسبمعاييرالمؤشرُصنفت570منأصل227.3وحازاألردنعلىمجموعدرجاتبلغ

لعام األردن في اإلعالم الصحفيين)مركز""مقيدبـ2020حرية وحرية الحرياتحماية تقرير ،

 (2020اإلعالميةفياألردنلعام

(،حسبجهودالرصدوالتوثيقالتيقامبهافريقبرنامج2019-2012السنواتمن)أماعن

اال وتوثيق لرصد وحرية"عين" حماية مركز األردن/ في اإلعالم حرية على الواقعة نتهاكات

،وهوذاتالعددالذيسجلهإنتهاكا68ًسجل2019عدداالنتهاكاتالموثقةلعامالصحفيين،فإن

أيضًا،وذلكبعدتراجعإنتهاكا68ًحينبلغعدداالنتهاكاتالموثقة2018التقريرالسابقلعام



79 

،فكان2016،أماعامإنتهاكا174ًوالتيبلغت2017نتهاكاتالموثقةلعامالملحوظفيعددا

،وفي153وثق2014،وعامنتهاكاًإ57وثقالمركز2015،وفينتهاكاًإ135نتهاكاتاالعدد

حمايةوحرية)مركزنتهاكاًإ2012،74،فيحينسجلعامنتهاكاًإ415وثقالمركز2013عام

 .(2012-2019الميةفياألردنلعام،تقاريرالحرياتاإلعالصحفيين

 2020- 2012عوام بين األ اإلنسانحقوق الوطني لتقارير المركز نتائج 

لتسهيلعالماإلتصريحعنهيئة2900إصدارب2020تمثلتنتائجتقريرالمركزالوطنيلعام

اثناءفترةالحظرالشاملخاللجائحةكورونا.وبينالتقريرتكرارشكاوىالصحفيينوتنظيمعمل

أو/نقصالمعلومات،وأو/ةالمعلوماتوياعدمكفأو/بعدمالحصولعلىالمعلومات،والصحفيين

التقريرالسنوي،اإلنسان)المركزالوطنيلحقوق.ةالدوليةيعالماإلتخصيصهاللجهاتأو/نشرهااو

(م2020فيالمملكةاألردنيةالهاشميةلعاماإلنسانحقوقالتاسعلحالة

والتعبيرالرأيباجراءتعديالتعلىالتشريعاتالمتعلقةبحرية2019تمثلتنتائجتقريرعامو

ثارجدالواسعافيمجلسأقانونمنهاحقالحصولعلىالمعلوماتواستثنائيةالمعلومات،في

الوطنيلحقوق)النواب السنوي،اإلنسانالمركز المملكةاإلنسانحقوقلحالةالثامنالتقرير في

.م(2019األردنيةالهاشميةلعام

قامتالحكومة،اتحقوقيةستجابةلمطالباتشعبيةوهيئإهأنذكرالتقرير2018وفيتقريرهلعام

عادتهبعدتعديلتعريفإة،منمجلسالنوابثملكترونياإلالجرائمقانونلمعدلقانونبسحبمشروع

ضمانمنمجلسالنواب،كماقامتالحكومةقامتبسحبمشروعقانونلاوتمرد،خطابالكراهية

حقوقلحالةالسابعالتقريرالسنوي،اإلنسانالمركزالوطنيلحقوق).حقالحصولعلىالمعلومة

م(2018فيالمملكةاألردنيةالهاشميةلعاماإلنسان
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والتعبيرشملتتعديلالرأيتعدياللعدةتشريعاتمتعلقةبالصحافةوحرية2017شهدعامو

ةوتضمينمفهومخطابالكراهية.لكترونياإل(مننظامالخدمةالمدنية،ومسودةللجرائم9/68المادة)

فيالمملكةاألردنيةاإلنسانحقوقلحالةالسادسالتقريرالسنوي،اإلنسانالمركزالوطنيلحقوق)

.م(2017الهاشميةلعام

وفيضوءصالحيةوالتعبير،الرأيعاتالمتعلقةبحريةيشهدهذاالعامتعديالتعلىالتشرو

محاكمتهموالموقوفينإعدادتزايدم2016عام،الحظالمركزخاللاإلنسانالمركزبرصدواقعحقوق

ذاتصلةبالسياسةالعامةعنمواقفووجهاتنظرلهؤالءالمواطنينحيالموضوعاتألسباب

.الدولةأمنمنعاالرهابواماممحكمةقانونعديدةبموجب

م25/2/2016وأصدرالمركزبتاريختوقيفالصحفيين،قلقهجراءتكرارمنعالتقريرأبدىكما

المركز).احتجاج480حوالي2016حتجاجالسلميحيثشهدعامعنضرورةعدممنعاإلاًبيان

فيالمملكةاألردنيةالهاشميةاإلنسانحقوقلحالةالخامسالتقريرالسنوي،اإلنسانالوطنيلحقوق

.م(2016لعام

عامو المتعللعددتعديلم2015شهد التشريعات بحريةمن قانونوالتعبير،شملتالرأيقة

يموالذيتضمنمنحمجلسالوزراءحقرفضرخصأل2015(لسنة26المرئيوالمسموعرقم)

إلغاءعقوبةالحبسبحقالقنواتغيرالمرخصةالقضاء،وإلىحقاللجوءرة،وللمتضريإعالمجهة

وإستبدالها،قانونلالفنيةبشكلمخالفلمتداوليالمصنفات،وبحققانونلاأحكامالتيتخالفأو

،عالماإلومنحهاصالحيةتنظيمعالماإلكماتمتوسعةمهامهئيةالتغليظ.يةكانمإبغراماتمع

أخرىةجهةأوأييعالماإلهيليهم.وتمتشكيللجنةللنظربالشكاوىأوتينيعالماإلتدريبوإمكانية
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بالمحتوى لحقوق).يعالماإلتتعلق الوطني السنوي،اإلنسانالمركز حقوقلحالةالرابعالتقرير

.م(2015فيالمملكةاألردنيةالهاشميةلعاماإلنسان

بتضميناإلنسانلميقممركزحقوق2012هقبلعامأنب2014تمثلتنتائجالتقريرلعامو

نقابةقانونلالمعدلقانونلاأنوالتعبيروالصحافةوالرأيقراءاتمتعلقةبحقحريةأوتوصياتأي

الواردالحكوميتعديلتعريفالصحفيمنها:تضمنتعديالتكثيرةكذلك2014عامالصحفيين

تعريفالصحفي،كماشملالممارسينومتخذيالمهنةمماضيقمةكلإضافةوالثانيفيالمادة

فقط وليسوا والفنين االداريين الموظفين المواقعانتسابيةكانموإالصحفيين.المفهوم العاملينفي

تخابالنقيببحيثينتخبمباشرةمنالهيئةأنوكذلكالتعديلالمتعلقبآليةواالذاعاتوالمحطات،

االرهاب،السيماالمادةمنعقانونعدلالتشريعياإلطاروفي.لتبقىاشكاليةالتعدديةالنقابية.العامة

تمتعديلآخروفيتطورتشريعيلالجتهاد.عملاالرهابيعرضةالثالثةالبندأالتيجعلتتعريفال

مثلديبيةأمسؤوليةالتالالتيتحظرعلىالموظفتحتطائلة/حمننظامالخدمةالمدنية،68المادة

التقريرالسنوي،اإلنسانالمركزالوطنيلحقوق).بدونأوباجرعالمممارسةالكتابةوالتصريحلإل

.م(2014فيالمملكةاألردنيةالهاشميةلعاماإلنسانحقوقلحالةالثالث

الناظمةلحريةالصحافةتعديالتعلىالتشريعاتأيهلمتجرأنب2013كماوردفيتقريرعام

المطبوعاتقانونذلكلميحولدونحدوثتداعياتبعدتطبيقأنإالوالتعبير،الرأيحريةأو/و

لميتمتسجيلهالدىدائرةلكترونياإلموقع236،كماشهدالعامحجب2012لسنة32والنشررقم

،وعلىقانونلاتطالببتعديلالمطبوعات،ونتجعنقرارحجبهذهالمواقعاحتجاجاتواعتصامات

بالمادةةعمالًلكترونياإليتمالمساسبهاتمحجبمدوناتأنةاليجبلكترونياإلالمدوناتأنالرغم

تراجعنوعيلوحظالصحفيينالمطبوعاتوالنشروحسبمؤشرالحرياتلدىنقابةقانونمن49
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التقريرالسنويالثاني،اإلنسانالمركزالوطنيلحقوق)والتعبير.الرأيفيحرياتالصحافةوحرية

م(2013فيالمملكةاألردنيةالهاشميةلعاماإلنسانحقوقلحالة

تقريرعام تعديلأنب2012وجاءفي تم وتضمنتعزيز2012والتعبيرعامالرأيقانونه

ستئنافةومحكمةاإلايتخصيصغرفةقضائيةلدارمحكمةالبدلوالتعبيرمنعاًالرأيحريةحماية

ستتئناف،اإلمحـاكمأماموتقـديماللـوائحوتبادلهـان،قـاصمـددالطعنإ،والمطبوعاتوالنشرقضايافي

والتعبيـروتقيـدالعمـلالرأيالموادالتيتمسحريةضبعتضمنقانونلاأنغير،ومحكمـةالتمييـز

تخصلحكاموالجزاءاتالتيأللةلكترونياإلالمواقعخضاعإوترنتنالصحفيخاصةالتيعلىاأل

التعـديلعلـىوجـوبتسـجيلهذاضـافيعليهـا".كمـانـصإجـزاءأوقيـد،أيدونمطبوعـةأيلهـا

بينمـاة،لكترونياإلالمطبوعـة والنشر المطبوعات دائرة في السـابقكانوترخيصها فـي المطلـوب

فياإلنسانحقوقلحالةاألولالتقريرالسنوي،اإلنسانالمركزالوطنيلحقوق).يختياراإلالتسـجيل

م(2012المملكةاألردنيةالهاشميةلعام

علىفرضالقيودفيوحسبالتقاريرالمحليةوالدوليةالتياستعرضناهاسابقًا،الحكومةعملت

قيودإضافيةتستحداثإ،كمافيالتعبيرةالمواطنالوصولللمعلوماتوعلىحريوعلى،الرأيحرية

هأييمنتشكيلراألردنعلىالصحفيوعلىوسائلالبثوالنشر،وهمامنالوسائلالمهمةلتمكين

والتعبير.الرأيلحريةالمعاييرالدوليةيخالف،وهوماوالتعبيرعنه

ريعات الناظمة لحرية  شوالت القوانينادخالها على يجب : ما هي التعديالت التي الثاني السؤال
 ؟ المعايير الدولية لتتوافق مع  األردن والتعبير فيالرأي 

لمصالححمايةوالتعبيروحريةالصحافةليستمطلقةويجوزفرضتقييداتعليهاالرأيحريةأن

القوميوالحفاظعلىاستقاللالقضاءوالمحاكمةالعادلةوالخصوصية.األمنكةياأجدربالرعأخرى

.خراآلوفيكلاألحواليتمدائمًامحاولةإحداثموازنةبينالحقوقالمتنافسةوتغليبأحدهاعلى
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كافةشروطهتمكينمنالبد،وطنإعالمليصبحاإلعالمولتمكين  وتوفير وتحفيزهودعمه،

عصري ةأدواتو،المستقل المهني العمل تشريعي ة بيئة ضمن الفاعلة للعملي ة،ه وناظمة ضامنة

ناتهكافةاإلعالمة،ليرتقييعالماإل ،بمكو  العالمية؛أداًء،وسمعة،عالماإلمصافوسائلإلىالوطني 

بمؤسساتاألهتمامة.وهذايتطلباألخباريةلكترونياإلوتمي زًا،وبناءعالقاتثقةمعالمواقع الجاد 

كافةمنحيثتفعيلدورها،وتطويرأدائهاووضعآلياتعملجديدةتسهمفيتنظيمالقطاععالماإل

هذاالقطاععتباريناإلبعخذةمعاأليعالماإل،وتطويرالمهاراتيعالماإل كلالمتغيراتالتيتمسُّ

ساتهوالعاملينفيكافةمجاالته؛السياسية،و ،والتعليمي ة،والتشريعي ة،ةاإلجتماعي،وةاإلقتصاديومؤس 

، والمستقل  الحر  والتكنولوجي ةوعلىأعلىالمستوياتالمحلي ةوالدولي ة،وتوفيرشروطالعملالمهني 

الشفافيةوالمساءلة،وبمايشملمعاييراستعادةالثقةفيمصداقي ةالخطابالرسمي،وفقبمايكفل

فيمضامين االستقصائي،عالماإلالرسميوأساليبتقديمه،وتحفيزعالماإلإحداثتغييرنوعي 

 ينفيهذاالمجال،وفقمقتضياتوضروراتالتدريبوالتحديثيعالماإلوتدريبوتأهيل

ا هنا الثاني(ويمكن عبدهللا الملك جاللة ورؤية ، اإلعالمية )اإلستراتيجية محلية وثيقة ستعراض

بعد السيما المطلوب، والراي الحرية لسقف األردنية الدولة في المطلوب التوجه على لالستدلل

ا(إستعراضالتشريعاتاألردنيةومقارنتهابالمواثيقالدولية،ومراجعةتقاريرالحريات)محلياودولي

 (2015-2011)األستراتجية اإلعالمية،  أول: 

دةلبناءالقدراتيعالماإلتبنيهذهالخطةلإلستراتيجيةأن ة،بماتشتملعليهمنآلياتمحد 

يعالماإليمنهاالقطاععانةالمؤسسية،وماتتضمنمنتحديدالمعيقاتوالثغراتالتيييعالماإل

العملو،ياألردن شرف مواثيق ضمن لتطويره، الدافعة اآلليات المؤسساتيعالماإلاقتراح في

إم حسب ة، وخصوصياتها؛كانالمختص  علىأهميةإلىإضافةياتها يتوفر للشكاوى مجلس وجود
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يضمناستمراريةالعملالمؤسسيالمحققلألهدافأنهأنالخالفية،منشقضايايةمعالجةالكانإم

ةفيالنهوضبهذايعالماإلكلاألمثل،مايؤكدشراكةومسؤولي ةجميعأطرافالعمليةوالنتائجبالش

تها،وصوتمواطنيها،بالشكلاألردنيةالقطاعالمهم ،لخدمةرسالةالدولة ،والتعبيرعنِقَيمالدولةوقو 

الذييليقبهذاالوطنومنجزهونهضته.

ضمنيجبأنتكونمستقلة،كافلةلمعاييرالمهنيةوالموضعية،وتمتازبحيادعالماإلرسالةأن

المسؤولي ةعانمتجسيد حدتها،اومتطلبةاإلجتماعيي ضمن يبقى أن يجب الحر اإلعالم ودإن

المجتمع تحترم التي المجموعاتالمسؤولية أمان مع ينسجم بما وأرضه، مواطنيه أمن وتكفل

الحقيقيالمؤه لفيتحشيدالرأيالعام،كماأنه،اً،وحاسمفاعالًيعدعقالًهواإلجتماعيةأيضا،ف

،وتوثيق،ونقل،وتحليل،وإستقصاءاألقدرعلىنشرإلدارةالمشهد،السيمافياألزمات،كونه

المدني ة،يوُمُثلالتربيةالوطنية،والقيمعانملنقلارئيساالقضاياالحساسةورفدهاللمتلقين،ويعدشريان

إحترامالضامنة،والرأيفيالتعبيرعنإلىالحقالدستوريباإلستناده،أدواتثقافةالحوارولومعززاً

ي اتاإلجتماعيوالفكري،والديني،التنو ع كوالشالمصالحالعلياللدولة.يمايحفظالعام ةوصونالحر 

أدائهمعاييرتحديدووتنظيمالبيئةاإلعالمية،المهنية،انهاليزاليحتاجتعزيزًاومؤازرًةلتطويردوره

.األخالقية،وتقاليدهالديمقراطيةوالتعدديةالمتوافقعليه



لتحديثوتطويرعبدهللاالثانياإلعالميةوالتياقرهاجاللةالملكستراتيجيةاإلمراجعةعدوب

،تمفياألردناإلعالموحريةالرايوالتعبيرالسيمافياالعالموتنظيمهبمايكفلالحرياتالعامة

.استخالصالنتائجالتالية
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 ( 6جدول رقم ) 
 وما لم يتم تنفيذه ومقترحات للتنفيذ أو التعديل: ما تم تنفيذه من الستراتيجية

تنفيذه من وما لم  ما تم   اإللتزام كما ورد في الستراتيجية
 يتم تنفيذه 

 )إن وجد( اإلقتراح  

المجال األول: التشريعات الناظمة للعمل اإلعالمي 
المرتكبة إنهاءالعقوباتالسالبةللحريةفيالجرائم
نصوص وإيجاد الرأي، وجرائم المطبوعات بواسطة
قضايا في والحبس التوقيف بمنع وصريحة واضحة
المطبوعاتوالنشر،وإلغاءالمصطلحاتالملتبسةالواردة
تفسير. أو تأويل من أكثر تحتمل التي التشريعات في

الجزائيإلىالذموالقدحالمدني.التحولمنالذموالقدح
ومنشأنهذاالتحولاستثناءالنيابةالعامةمنالموضوع
وأنيقومالموظفالعامبصفتهالشخصيةبرفعالقضية،
العقوباتمبدأ فيحالفرضعقوباتيجبأنتراعي

التناسبيةوتقليلالضررعلىحريةالتعبير.

بإنهاء اإللتزام جرى
السالب فيالعقوبات للحرية ة

والنشر المطبوعات قانون
المرئي اإلعالم وقانون

والمسموع



 أولوية لتعديل القوانين التالية: 
م1998لسنة8قانونالمطبوعاتوالنشررقم-1
1960لسنة16قانونالعقوباتوتعديالتهرقم-2
رقم-3 وتعديالته الدولة امن محكمة 17قانون
1959لسنة

لسنة50أسرارووثائقالدولةرقمقانونحماية-4
1971
1959لسنة9قانونانتهاكحرمةالمحاكمرقم-5
1998لسنة15قانوننقابةالصحفيينرقم-6
لسنة71قانوناإلعالمالمرئيوالمسموعرقم-7
2002
رقم-8 المعلومات أنظمة جرائم لسنة30قانون
2010
المعلوما-9 على الحصول حق ضمان تقانون

2007لسنة47رقم
1968لسنة24قانوناألحداثوتعديالتهرقم-10


تم-1
ال-2
ال-3

ال-4

ال-5
ال-6
نعم-7

نعم-8

ال-9


نعم-10
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المجال الثاني: المهنية والتدريب

 . إنشاء مركز تدريب إعالمي شامل1
ال

الداعيلتنفيذاإللتزام
عبد    - الملك  جائزة  للتميز  إنشاء  الثاني  هللا 

اإلعالمي 
الداعيلتنفيذاإللتزامال

الداعيلتنفيذاإللتزامال؛تشجيع التوجه نحو الصحافة الستقصائية-3
المجال الثالث: التنظيم الذاتي 

لتعديلال مراجعةوتطويرميثاقالشرفالصحفي النقابة مع التعاون
الميثاق

تبنيميثاقشرفلإلعالمدعوةوسائلاإلعالمإلى
االنتخابي.

لمواثيقال الحاجة ظهرت
كاألطفال أخرى مواضيع تغطي
األمنية واألمور والجريمة

والعسكرية
قياموسائلاإلعالمبتعيينمدققأومراقبداخلي

(ombudsman)
ويؤديال مهم الموضوع هذا

إلىتعزيزالتنظيمالذاتي
بإنشاءإنشاء مجلس شكاوى  جزئيا التنفيذ تم

المرئي اإلعالم شكاوى لجنة
والمسموعلكنالتشملوالية
قانون ضمن يقع ما اللجنة

المطبوعات



المجال الرابع: اإلعالم اللكتروني 
إنشاءسجلوطنيللصحافةااللكترونيةمنخالل
التسجيلفيوزارةالصناعةوالتجارةأوفيسجلخاص

بنقابةالصحفيين

ال
اصبحتمجبرةبالتسجيل
رئيس وتعيين والترخيص

تحريرمتفرغ



بالمواقع الرسمية الجهات قبل من االعتراف
اإللكترونيةالمسجلةكجزٍءمناإلعالمالوطني

ال

المجال الخامس: اإلعالم الرسمي
المجال السابع: اإلعالم المجتمعي 

الوزارات إنشاءوالمؤسساتتشجيع على العامة
مواقعالكترونيةلها

ليسالمهمإنشاءموقعلكنجزئيا
األهمالتحديثوايجادجمهورله
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المجال الثامن: التعليم األكاديمي اإلعالمي. 
جزئياتطويروتحديثمحتوىومناهجالموادالتدريبية

سريعةICTsتطورات
أغلب من مالحقتها يتم وال

أعضاءالهيئاتالتدريسية

التعليم بين الفجوة جسر
النظريوالعملي

بكبار اإلستعانة يمكن
الصحفيينفيالتدريسالعملي

التقييم والمتابعة 
نصتاالستراتيجيةعلىتشكيللجنةلتقييمومتابعة

الخططالتنفيذية
اإلستراتيجيةيتبعوإنشاءمكتبتنفيذيلمتابعةتنفيذ

بإدارة ممثلة واالتصال اإلعالم لشؤون الدولة لوزير
اإلعالمواالتصالفيرئاسةالوزراء

أن علمي إلى يصل لم
قد التنفيذ المكتب أو اللجنة

جرىتشكليهما





 : الرؤية الملكيةثانيا ً 

فيإطارمسيرةاإلصالحالشاملالتييواصلاألردنقطعالخطواتفيها،وعلىأساسأن

اإلعالمبشقيهالرسميوالخاصالذيينضويتحتمظلةاإلعالمالوطنيجزءومكونأساسيمن

عمليةاإلصالحمنجهة،وهوالمنبرالذيمنخاللهكذلكيتماإلعدادوالترويجلمسيرةاإلصالح،

(آذارالماضيرسالةملكيةللحكومةجاء22هجاللةالملكعبدهللاالثانيالمعظمفي)فقدوج 

والمرئي المطبوع أشكاله؛ بسائر الوطني اإلعالم "أما اإلعالم: تطوير موضوع يخص بما فيها

نوالمسموعواإللكتروني،فالبدله،وقدآمنابحريته،منالتعبيربمهنيةرفيعةومسؤوليةوطنيةع

هذاالبلدالذيالتهدأمحاوالتهللتقدم،واليتراجععنأحالمهوأشواقهوهويسيرنحوالحريةوالحياة

الكريمة.وقدشهدناتراجعًافياإلعالمالرسمي،أسهمفيعدمإيصالرسالةالدولةاألردنيةوصوت

أياآلخرويحترمالتعدديةالمواطنبالشكلالذييليق.أننافياألردنوطنحريةوإبداع،يقبلالر
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القانون.وهناأوجهالحكومةإلعداداستراتيجيةلإلعالمتقومعلىقاعدتيالحرية والعدالةوسيادة

."والمسؤولية،وتأخذبعيناإلعتبارمتغيراتالعصرمنأدواتجديدةلالتصال

أنوامحوسيادةالقانون"،"التعدديةوالتسالتيالبدأننحققهاهيويؤكدجاللتهأنمنأهمالقيم

االختالفبحثأنتكتملإالبالمبادرةالبن اءةوقبولالتنوعواالختالففيالرأي"،و"ن"الديمقراطيةل

"،وأن"الوصوللحلولتوافقيةهيفضيلةترفعمنللوالءواليعدإنعدامااليؤشرعلىوجودخلل،

لته"علىوجوبحمايةالحيزالعامالمتاحشأنمنيتحلىبهاوليستعالمةضعف".ويشددجال

مؤكدًاللتعبيرالحرعناآلراءالسياسيةالمختلفة".وفياختالفواضحمعكثيرمنالسياسيينلدينا،

. (2015يرحببإحتضانحريةالتعبير،وفتحمجاللتقبلاآلراء)المعشر،أناألردن

التعديالت التي يجب ادخالها على القوانين والتشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير  :ثالثا

في األردن لتتوافق مع المعايير الدولية

بعدمراجعةشاملةللتشريعاتاألردنية،واستعراضالمواثيقكافةعربياودوليا،ومراجعةالتقارير

االردن االستراتجيةاالعالميةفي وتقييم والتعبيرفياالعالممحلياودوليا، الراي بحرية المتعلقة

تحتاجالىتعديالتوتحليلرؤيةجاللةالملكعبدهللاالثانييمكناستخالصاهمالتشريعاتالتي

20إلغاءالزاميةالعضويةفينقابةالصحفيينأنسجامامعالمادةوهيإلغاءتوقيفالصحفيين،

،تعديلالتشريعاتوفقالماتماستعراضهوتحليلهبعدعرضهاإلنسانمناإلعالنالعالميلحقوق

اعيالعقوباتمبدأالتناسبيةفيحالفرضعقوباتسالبةللحريةيجبأنتكونترعلىالمحكميين،و

وفقاتعديلالتشريعاتاإلعالميةبماسبقأنالتزمتبهالحكومة،ووتقليلالضررعلىحريةالتعبير

لماجاءفيالدستور،وبعدمصادقتهاعلىالمواثيقالدولية،وسيذكرتفصيالفيالفصلاالخير

تحليالللنتائجوالتوصيات.
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 الفصل الخامس 

 النتائج والتوصيات 

التشريعاتالناظمةلحريةالرأيوالتعبيرفياألردنودوليًا،يتضم نهذاالفصلألهمماتضمنته

ألهمالنتائجعرضوالتوصياتلتطويرالتشريعاتالناظمةلحريةالرأيوالتعبيرفياألردن.تالياً

التيتمالتوصلاليها:

  األردنوالتعبير في الرأي حرية ل الناظمةوالتشريعات  لقوانيناأوًل: 

وتاليًااستعراضلها:فالدستور،األردنوالتعبيرفيالرأيوتشريعاتتنظمحريةقوانينهناكعدة

علىعلىعدمجوازالرقابةأكدحيث،النصالدستوريواضحاللبسفيهيالحظأنالدستور:

الصحافة"الطوارئ،ويستفادذلكمنعبارةأوالعرفيةحكاماألإعالنفيحالةحريةالرأيوالتعبيرإال

هأنومنمفهومالمخالفةلنصالفقرةالرابعةمننفسالمادة.بمعنى"،القانونضمنناوالطباعةحرت

والطباعة.يجوزفرضرقابةمسبقةعلىالصحافةفيغيرالحاالتالواردةفيالفقرةالرابعةال

2015(لسنة27ةرقم)اإللكترونيالجرائمقانون(من11المادة)  تعد:ةاإللكترونيالجرائم  قانون  

إعادةأويعاقبكلمنقامقصدًابإرسال"والتيتنصعلىسلبيةفيمايخصالعملالصحفيكثراأل

نظاماإللكترونيأوأيالموقعأومعلوماتعنطريقالشبكةالمعلوماتيةأواتبياننشرأوإرسال

شخصبالحبسمدةالتقلعنثالثةأشهروبغرامةأيتحقيرأوقدحأومعلوماتتنطويعلىذم

( عن تقل )100ال على تزيد وال دينار مائة دينار2000( ألفي المادةتتيحو." ( الحبسهذه

الذييخلومنالعقوباتالسالبةللحريةفيمايتعلقبالذموالنشرالمطبوعاتونلقاناًخالف،والتوقيف

والقدح.
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يرىالعديدمناإلعالميين،أنهذاالقانونكاندائمًامحلخالفحول:  المطبوعات والنشرقانون  

القانونمن38المادةدورهفيتدعيمحريةالرأيوالتعبيرالتينصعليهاالدستورأوالحدمنها.ف

اتناذمإحدىالديأوقدحأوتحقيرعنها،مثلنشراليحظراشارتإلىالعديدمنالقضاياالتي

بالدستور، اإلساءةالمكفولةحريتها أإليهاأو اإلساءة، األو الشرائعمن بالكتابة،نألرباب أوبياء

إثارةأوالمعتقدالديني،أوالشعورإهانةأو.أخرىوسيلةأيبأوبالرمزأوبالصورة،أوبالرسم،

المذهبية، أوالعنصريةأوالنعرات لكرامة، يسيء الشخصيةاألفرادما يتضمنأووحرياتهم ما

وفرضالقانونغراماتماليةلمخالفةهذهالمواد..إشاعاتكاذبةبحقهمأومعلومات

معموضوعيالذموالقدحياألردنالعقوباتقانونتعامل:  1960لسنة    19رقم    العقوباتقانون  

إحدىأوإلىبسببماأجراهبحكمعملهأوأحدأعضائهأثناءعملهأومجلساألمةإلىالموجهة

بوظيفتهأوموظفأثناءقيامهأيأوإلىالجيشأواإلداراتالعامةأوالمحاكمأوالهيئاتالرسمية

يزيدوالقانونغراماتماليةلمخالفةهذهالمواد.وفرضديين،،أواألفرادالعابسببماأجراهبحكمها

تموجهةللموظفالعامومنفيحكمهمقارنةمعآحادكانعقوباتالذموالقدحوالتحقيرإذاالقانون

.للموظفالعامحمايةيشكلدرعأنالناسبمايمكن

حريةالرأيوالتعبيربحجةاألمنفرضالقانونقيودغيرمبررةللحدمن:  المرئي والمسموعقانون  

اإلرهاب. ومكافحة واالقتصادي إعطاءالقانونمنحكما القومي رفض صالحية الوزراء مجلس

لكافةالشروط.الطلبمستكمالًكانولواألسبابالترخيصبدونإبداء

عضوالنقابةالمسجلفيلصحفي:ا  عرفالقانون:  1998لسنة    15قانون نقابة الصحفيين رقم  

الصحفيينيحظرعلىغيرو.القانونهذاأحكامالصحافةمهنةلهوفقاذاتخاوالصحفيينسجل

مراسلةالصحفاألجنبيةالقانون(منهذا9المنصوصعليهمفيالمادة)أوالصحفيينالممارسين
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ةياكمايحظرعلىمكاتبالدع،أيعبارةتعطيهذاالمعنىبأوفسهمبصفةصحفيأنعناإلعالنو

اتهاتفيدهذاأوإعالننشراتهاأوهاعنوانإلىعبارةأوكلمةأيإضافةوالنشروالتوزيعاإلعالنو

القانونغراماتماليةلمخالفةوفرض،المطبوعاتالصحفيةإصدارالمعنى،مالمتكنمرخصةب

هذهالمواد.

 والتعبير الرأي الدولية لحرية  المعاييرمع األردن  ة فياإلعالميمدى توافق التشريعات ثانيًا: 

المعاييرالدولية،وماقدممنقوانينوالتعبيرفيالرأيلحريةالقانونيةالركائزستعراضابعد

لمالتشريعاتالناظمةلحريةالرأيوالتعبيرفياألردنأنوتشريعاتفياألردن،يمكنأننستنتج

،ولمتتوافقومانصتعليهالمعاييرالدوليةمنالنصعلىحريةالرأيالرأيتنسجممعكفالةحق

لقدعملتالحكومةوحسبالتقاريرالمحليةوالدوليةها.والتعبيروضرورةالمحافظةعليهاوعدمتقيد

ةالوصولللمعلوماتوعلىحريوعلى،الرأيحريةعلىفرضالقيودالتياستعرضناهاسابقًا،على

قيودإضافيةعلىالصحفيوعلىوسائلالبثوالنشر،وهمامنستحدثتا،كمافيالتعبيرالمواطن

،وهومايخالفالمعاييرالدوليةلحريةاألردنيمنتشكيلرأيهوالتعبيرعنهالوسائلالمهمةلتمكين

الرأيوالتعبير.

ثالثًا: التعديالت التي يجب ادخالها على القوانين والتشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير في  
 األردن لتتوافق مع المعايير الدولية 

م أنطلقت التي اإلعالمية الرؤية على برفعتأكيدًا واإلعالم الصحافة بحقيقةنها وهذاالوعي ما،

المكوناألساسيأليعمليةإصالح)سياسية،إقتصادية،إجتماعية(بلونهجاطبعيعتبرمنبال

يةاإلصالحالعمليةللتنميةالمستدامةفيأيإرادةحقيقيةترغببالتغييروالتطويروالتحديث،وألنهذه

دعووتعزيزمسيرةالتنميةالمستدامةوتطويرالدولةاألردنيةمشروعتتبناهالدولةاألردنيةكرؤيةت
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الملك، خطابات في كثيرًا وتوثق بإستمرار، العليا،اًتعبيرإليها السياسي ة اإلرادة تحليلعن وبعد

بإجراءالتعديالتالتالية:توصيالدراسةاعلىالمحكمين،والبحثوالتقصيالنصوص،وعرضه

هذهمواكبةكانأصبحمنالضرورةبمحيث،الناظمةللعملاإلعالميتعديلالتشريعات •

.عالماإلعلىقطاعأخيراًالتشريعاتللتطوراتالتيطرأت،

 ي.األردنالحصولعلىالمعلوماتفيالدستورحقإضافة •

تكونتراعيالعقوباتمبدأالتناسبيةوتقليلأنفيحالفرضعقوباتسالبةللحريةيجب •

 .الضررعلىحريةالتعبير

المرئيوالمسموعفيهيئةتنظيمقطاععالماإلبعددمجدائرةالمطبوعاتوالنشروهيئة •

 المرئيوالمسموع.عالملإلآخرجديدللمطبوعاتوالنشر،وقانونوضعيجب،عالماإل

سجامامعالمادةأنالصحفيينإلغاءالزاميةالعضويةفينقابةالصحفيينبتعديلقانوننقابة •

 .اإلنسانالعالميلحقوقعالناإلمن20

 1998لسنة15رقمالصحفييننقابةقانونتعديل •

 2015لعام27الجرائماإللكترونيةرقمقانونتعديل •

 2007لسنة47حقالحصولعلىالمعلوماترقمضمانقانونتعديل •

 التوصيات:

الصحفيينتسهيلحصولعلىالحكومةوالمؤسساتالخاصةومؤسساتالمجتمعالمدني •

 .علىالمعلومات

 تعديالتعلىالقوانينوالتشريعاتوالتيذكرتفيثالثًامننفسالفصل. •

 .استحداتهيئة •
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المؤسساتالصحفيةحمايةخاصةتعنىبالرقابةالكافلةلإنشاءلجنةالصحفيينعلىنقابة •

 ة.يعالماإلزماتمنتداركاألخطاء،وإدارةاألالصحفيينو

نقابة • الصحفييعقدعالماإلوكلياتالصحفيينعلى لتوعية تدريبية بدورات القوانينن

 الرقابةالذاتيةلديهم.مبادئوالتشريعاتالنافذة،وتنمية

منالقطاعاإلعالممستقلةإعالمعلياهيئةإنشاءهيئةإدارةأزماتإعالميةمستقلةو/أو •

 .العاموالخاصتكفلحمايةوتنظيموتأطيرالعملالصحفي

 علىالحكومةإلغاءالتوقيففيقضاياحريةالرأيوالتعبير. •

 علىالحكومةإلغاءالعقوباتالسالبةللحريةإالفيأكثرالجرائمخطورة. •
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ادة المحكمين   قائمة بأسماء الس 

 الجامعة الرتبة  اسم المحكم  الرقم

الزرقاءجامعة أستاذمشارك د.تحسينالشرادقة 1  

 جامعةالشرقاألوسط أستاذمساعد د.محمودالرجبي 2

 جامعةالشرقاألوسط أستاذمشارك د.كاملخورشيدمراد 3

 معهداإلعالماألردني اساذمساعد د.صخرخصاونة 3

 نقابةالصحفيين خبيرإعالمي األستاذيحيىشقير 4

 

 


