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مقدمة
شــهد األردن يف العاشــر مــن نوفمبــر  2020اســتحقاقا ً دســتوريا ً تمثــل بإجــراء انتخابــات مجلــس
النــواب التاســع عشــر ،وقــد أجريــت هــذه االنتخابــات يف ظــل تحديــات اقتصاديــة صعبــة نتيجــة
تأثيــر جائحــة كوفيــد  19عــى الوضــع االقتصــادي للبــاد ،إضافــة إىل أن أعــداد اإلصابــة بالفيــروس
بــدأت يف االزديــاد بيــن المواطنيــن بشــكل كبيــر ،وقــد أجمعــت غالبيــة التغطيــات اإلعالميــة وآراء
المراقبيــن المحليــة عــى أن هــذه االنتخابــات جــرت يف ظــروف اســتثنائية.
وعــى صعيــد البيئــة الحاضنــة لحريــة التعبيــر واإلعــام؛ فيعتقــد مركــز «حمايــة الصحفييــن»
أن هــذه االنتخابــات جــرت ضمــن أجــواء يســودها تراجــع التغطيــة اإلعالميــة لقضايــا محليــة
عديــدة ،وبــدى أن ســبب هــذا التراجــع الــذي فســره المركــز يف تقريــره الصــادر نهاية حزيــران 2020
بعنــوان «تحــت الحظــر» هــو أوامــر قانــون الدفــاع الــي حــدت مــن حريــة وتنقــل الصحفييــن،
وقلصــت إمكانيــة وصولهــم إىل المعلومــات ،إضافــة إىل تراجــع اقتصاديــات وســائل اإلعــام
الــي كانــت قبــل الجائحــة تعــاين مــن تحديــات اقتصاديــة صعبــة ،كمــا عبــر المركــز عــن هــذا
التراجــع يف تقريــره الســنوي لحالــة الحريــات اإلعالميــة يف األردن لعــام  2019بعنــوان «غيــاب
قســري» ،وقصــد بهــذا العنــوان أن اإلعــام بــات مغيبــا ً قســريا ً عــن تغطيــة األحــداث والقضايــا
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة خاصــة يف الميــدان نتيجــة عــدة عوامــل ومنهــا
التراجــع الملحــوظ يف اقتصاديــات وســائل اإلعــام المحليــة ،وكان مــن أبــرز أســباب هــذا التراجــع
«الرقابــة الذاتيــة».
وامتثــاال ً لتعهداتــه يف الدفــاع عــن حريــة اإلعــام ،ورصــد وتوثيــق االنتهــاكات الــي قــد يتعــرض
لهــا الصحفييــن والصحفيــات بهــدف الحــد مــن تكرارهــا ،بــادر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
إىل مراقبــة حقــوق الصحفييــن واإلعالمييــن يف التغطيــة اإلعالميــة المســتقلة ليــوم االقتــراع
لالنتخابــات النيابيــة .2020
لقــد اســتعد المركــز مــن خــال فريــق برنامجــه «عيــن» لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة
عــى حريــة اإلعــام يف األردن قبــل يــوم االقتــراع الواقــع يف العاشــر يف نوفمبــر  2020لرصــد
التغطيــة اإلعالميــة المســتقلة والحــرة ليــوم االقتــراع وضماناتهــا ،وعمــل عــى تصميــم اســتمارة
لقيــاس آراء ومواقــف الصحفييــن والصحفيــات للتغطيــة اإلعالميــة ليــوم االقتــراع خصصهــا
لكافــة الصحفييــن والعامليــن بوســائل اإلعــام الذيــن منحــوا تصاريــح تغطيــة رســمية مــن الهيئــة
المســتقلة لالنتخــاب.
وينبــي القــول أن وســائل اإلعــام تلعــب دورا ً مهمــا ً خــال أي فتــرة انتخابيــة ،ومــن شــأنها توفيــر
منصــة للمناقشــات بيــن المرشــحين ممــا يســمح بإيصــال رســائلهم إىل الناخبيــن ،كمــا تســهم يف
إعــام الناخبيــن بكيفيــة ممارســة حقوقهــم ومراقبــة العمليــة االنتخابيــة ،بمــا يف ذلــك إجــراءات
يــوم االقتــراع واإلبــاغ عــن نتائــج فــرز األصــوات للجمهــور.
ويف ســياق العمليــة االنتخابيــة يمكــن لإلعالمييــن الذيــن يتعرضــون للتمييــز أو انتهــاك حقوقهــم
تقديــم شــكاوى مــن أجــل الحصــول عــى اإلنصــاف.
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الفصل األول :المعايير الدولية بشأن ضمان
استقاللية وحرية التغطية اإلعالمية لالنتخابات
يوفــر القســم األول مــن التقريــر اجتهــادا ً نظريــا ً لمــا تضمنتــه مجموعــة مــن المعاييــر والمبــادئ واألحــكام الدوليــة واإلقليميــة
المتعلقــة بحريــة اإلعــام ونزاهــة االنتخابــات ،عــى أســاس أن حريــة الصحافــة وضمــان اســتقاللية تغطيتهــا لالنتخابــات ال
تنفصــل عــن معاييــر االنتخابــات الديمقراطيــة ،وتعتبــر شــرطا ً مــن شــروط نزاهتهــا ،وذلــك بالنظــر إىل أن االتفاقــات الدوليــة
واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان تجمــع أن دور اإلعــام يف االنتخابــات محكــوم بمبدأيــن فـــي قانــون حقــوق اإلنســان :أوال ً مبــدأ
االنتخــاب الحــر والمشــاركة السياســية ،وثانيــا ً مبــدأ حريـــة الــرأي والتعبيــر؛ إضافــة إىل أن هنــاك مجموعــة مــن المحــددات
األساســية لــدور اإلعــام يف تغطيــة االنتخابــات ،يــأيت يف مقـــدمتها ضمــان الحريــة والتعدديــة اإلعالميــة ،والــي تعــي حمايــة
اإلعــام مــن تـــدخل وتعســف الســلطة.
وتاليــا ً عرضــا ً موجــزا ً لمجموعــة مــن المعاييــر والمبــادئ الــي مــن شــأنها ضمــان اســتقاللية وحريــة التغطيــة اإلعالميــة
لالنتخابــات يف يــوم االقتــراع عــى النحــو التــايل:
1 .1يرتكــز ٌ
كل مــن اإلعــام واالنتخابــات عــى المــادة  19مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر مــن األمــم المتحــدة
( ،)1948والــي تحمــي حريــة التعبيــر يف جميــع األوقــات ،والمــادة  ،21والــي تحمــي المشــاركة السياســية والتصويــت،
وهــذه الحمايــة منصــوص عليهــا أيضــا يف المــادة  19مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،والــي
تنــص عــى .1( :لــكل إنســان حــق يف اعتنــاق آراء دون مضايقــة .2 .لــكل إنســان حــق يف حريــة التعبيــر .ويشــمل هــذا
الحــق حريتــه يف التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إىل آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود،
ســواء عــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو يف قالــب فــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا .3 .تســتتبع ممارســة الحقــوق
المنصــوص عليهــا يف الفقــرة  2مــن هــذه المــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة .وعــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض
القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة( :أ) الحتــرام حقــوق اآلخريــن أو ســمعتهم،
(ب) لحمايــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة؛
2 .2ينــص البنــد ( )12مــن التعليــق العــام رقــم ( )25بشــأن المشــاركة يف إدارة الشــؤون العامــة وحــق االقتــراع للجنــة المعنيــة
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ـ الــدورة الســابعة والخمســون ( )1996عــى( :تشــكل حريــة التعبيــر وحريــة التجمــع،
وحريــة تكويــن الجمعيــات شــروطا أساســية أيضــا ًلممارســة حــق االنتخــاب بصــورة فعالــة ،لــذا يجــب حمايتهــا تمامــا).1
3 .3أوصــت لجنــة حقــوق اإلنســان يف األمــم المتحــدة عــام  2000بمجموعــة مــن التدابيــر التشــريعية والمؤسســية
والعمليــة المهمــة مــن أجــل دعــم الديمقراطيــة (القــرار  ،)2000/47ويف عــام  ،2002أعلنــت اللجنــة مجموعــة مــن
المبــادئ بوصفهــا مــن العناصــر األساســية للديمقراطيــة تضمنــت  3مبــادئ بشــأن حريــة التعبيــر ويه( :حريــة التعبيــر
والــرأي؛ توفيــر الشــفافية والمســاءلة يف اإلدارة العامــة؛ وتهيئــة وســائط لإلعــام تتســم بالحريــة واالســتقالل والتعدديــة).2
4 .4نصــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة يف قرارهــا رقــم  ،A/RES/55/96البنــد ( )1مــن الفقــرة (ب) بشــأن تعزيــز
الديمقراطيــة وتوطيدهــا عــى أن( :الحــق يف حريــة الفكــر والوجــدان والديــن والمعتقــد ،والتجمــع الســلمي وتكويـــن
الجمعيــات ،وكذلــك حريــة التعبيــر ،وحريــة الــرأي ،ووجــود وســائط إعــام حــرة ومســتقلة ومتعــددة) ،ونصــت يف
البنــد ( )4مــن الفقــرة (د) مــن ذات القــرار بشــأن ســيادة القانــون عــى( :العمــل ،عــن طريــق توفيــر تشــريعات ومؤسســات
وآليــات ،علـــى ضمــان حريــة تشــكيل أحــزاب سياســية وديمقراطيــة يمكنهــا المشــاركة يف االنتخابــات وكذلــك ضمــان
شــفافية العمليــة االنتخابيــة ونزاهتهــا ،بمــا يف ذلــك عـــن طريــق إتاحــة االســتخدام المناســب لألمــوال بموجــب القانــون
وعــن طريــق وســائط اإلعــام الحــرة والمســتقلة والمتعــددة) ،ونــص البنــد ( )1مــن الفقــرة (هـــ) للقــرار بشــأن توطيــد
1
2

https://bit.ly/2JKUi63
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/democracy
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الديمقراطيــة عــى( :احتــرام تنــوع المجتمــع عــن طريــق تعزيــز الرابطــات ،وهيــاكل الحــوار ،ووســائط اإلعــام ،والتفاعــل
فيمــا بينهــا كوســيلة لتعزيــز الديمقراطيــة وتنميتهــا) ،كمــا نــص البنــد ( )4مــن ذات الفقــرة عــى( :تعزيــز إمكانيــة حصــول
الجمهــور ،بأكبــر قــدر ممكــن ،عــى المعلومــات المتعلقــة بأنشــطة الســلطات الوطنيــة والمحليــة ،وضمــان إتاحة ســبل
انتصــاف إداريــة للجميــع دونمــا تمييــز)3؛
5 .5وضعت منظمة اليونسكو عدة معايير لتعزيز التغطية المنصفة واآلمنة والمهنية لالنتخابات ،ويه:
 .1.5تمكيــن الصحافييــن المعنييــن بتغطيــة االنتخابــات مــن الحصــول عــى جميــع المعلومــات الــي يحتاجــون
إليهــا ،وذلــك بطريقــة منصفــة وفعالــة؛
 .2.5توفير التدريب الالزم لتعزيز الطابع المهين لعملية تغطية االنتخابات؛
 .3.5تقديــم دورات تدريبيــة تتنــاول موضــوع ســامة الصحافييــن وحقهــم يف العمــل يف بيئــة خاليــة مــن
التهديــدات؛
 .4.5إنتــاج وتوزيــع مبــادئ توجيهيــة بشــأن االنتخابــات تبــرِز األســس الــي ترتكــز عليهــا التغطيــة المهنيــة
لالنتخابــات ،وحقــوق الصحافييــن ،والعمليــات االنتخابيــة ،ومعلومــات الســامة ،فض ـا ً عــن مذكــرات إعالميــة
بشــأن القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،مــع التركيــز عــى حريــة التعبيــر.
6 .6وضعــت منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا مجموعــة مــن األحــكام المنهجيــة لمراقبــة وســائل اإلعــام لالنتخابــات،
واشــتقت هــذه األحــكام مــن «وثيقــة كوبنهاغــن» الصــادرة عــن المنظمــة عــام  ،1990وتعبــر عــن االلتزامــات الدوليــة
بشــأن مراقبــة وســائل اإلعــام لالنتخابــات ولبعثــات مراقبــة االنتخابــات أيضــاً ،4وقــد اعتمــدت لــدى األمــم المتحــدة
وأخــذت حيــز التنفيــذ ،ويمكــن تلخيصهــا بالتــايل:
 .6.1حرية اإلعالم يه أحد الشروط األساسية للتعددية والديمقراطية المجتمع؛
 .6.2الحق يف حرية التعبير هو حق أسايس من حقوق اإلنسان وشرط ضروري يف نظام ديمقرايط؛
 .6.3تعــد وســائل اإلعــام ضروريــة لمجتمــع حــر ومنفتــح ولتوفيــر المعلومــات الالزمــة لمحاســبة مــن هــم يف
الســلطة؛
 .6.4اإلعالم المستقل والحر له أهمية خاصة يف حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية؛
 .6.5الحــق يف االتصــال والحــق يف وســائل اإلعــام لجمــع ونشــر المعلومــات واآلراء ،أمــر أســايس لحقــوق
اإلنســان؛
 .6.6يجــب أن يتمتــع الجمهــور بحريــة تلــي ونقــل المعلومــات واألفــكار ،بمــا يف ذلــك المطبوعــات واإلذاعــات
األجنبيــة ،بــدون تدخــل الســلطات العامــة؛
 .6.7يجب أن تتمتع وسائل اإلعالم بوصول غير مقيد إىل األخبار والمعلومات األجنبية؛
 .6.8يجــب تحديــد أي قيــود قــد تفرضهــا الســلطات عــى الحــق يف حريــة التعبيــر ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة؛ وأي
قيــود عــى حريــة التعبيــر يجــب أن تحتــرم المبــادئ الرئيســية التاليــة:
•الشــرعية :يجــب تحديــد أي قيــد عــى حريــة التعبيــر بواســطة القانــون؛ وتشــمل األغــراض المشــروعة
لهــذه القيــود «احتــرام حقــوق وحريــات اآلخريــن ،ومنــع الفــوىض أو الجريمــة ،وحمايــة األمــن القومــي
والنظــام العــام ،وكذلــك حمايــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة؛
•التناســب :أي أحــكام تتضمــن قيــودا ً عــى الحــق يف الحريــة يجــب أن تكــون متناســبة مــع أهــداف هــذه
القيود؛
•صــون الحمايــة والحقــوق :يجــب إدانــة االعتــداءات أو المضايقــات الــي قــد يتعــرض لهــا الصحفييــن،
ويجــب محاســبة المســؤول عنهــا؛ وينبــي اتخــاذ التدابيــر الكافيــة لحمايــة الصحفييــن؛
 .6.9تشــمل حقــوق المشــاركة لألفــراد والجماعــات حقهــم يف الوصــول دون عوائــق إىل وســائل اإلعــام عــى أســاس غيــر
تمييــزي؛ ويجــب أال تعيــق أي عقبــات قانونيــة أو إداريــة الوصــول إىل وســائل اإلعــام أثنــاء العمليــة االنتخابيــة؛
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الفصل الثاين :إجراءات وتدابير الهيئة المستقلة
لالنتخاب بشأن التغطية اإلعالمية المستقلة
لالنتخابات النيابية 2020
تولــت الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ضمــن مســؤولياتها القانونيــة مهمــة تنظيــم التغطيــة اإلعالميــة للصحفييــن ومؤسســات
اإلعــام ،ويه جــزء مــن مهامهــا منــذ تأسيســها عــام  ،2012ويعــد وجودهــا شــرطا ً أساســيا ً وجوهريــا ً لضمــان نزاهــة وشــفافية
االنتخابــات ،وينبــي أن يتضمــن عملهــا تنظيــم التغطيــة اإلعالميــة المســتقلة للصحفييــن ومؤسســات اإلعــام بشــكل عــادل
ـاو.
ومتسـ ٍ
وتتحمــل الدولــة والحكومــة عــى وجــه الخصــوص مســؤولية أيــة مشــكالت أو انتهــاكات قــد تقــع عــى اإلعالمييــن اثنــاء
قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات.
يتضمــن هــذا القســم مــن التقريــر عرضــا ً لمســؤوليات وواجبــات الهيئــة المنظمــة لالنتخابــات تجــاه ضمــان التغطيــة اإلعالميــة
العادلــة والمســتقلة للصحفييــن ووســائل اإلعــام ،ثــم يتضمــن عرضــا ً لإلجــراءات والتدابيــر الــي اتخذتهــا يف ســبيل ذلــك عــى
النحــو التــايل:
أوالً :مسؤولية وواجبات الهيئة المستقلة لالنتخاب لضمان التغطية اإلعالمية المستقلة لالنتخابات:
1 .1عدم التدخل غير المبرر يف أنشطة وسائل اإلعالم أو إعاقة الصحفيين عند قيامهم بالتغطية اإلعالمية لالنتخابات؛
2 .2ضمان التعددية ودعم الحق يف حرية اإلعالم؛
3 .3حمايــة الصحفييــن مــن أيــة ضغوطــات أو تأثيــرات مــن الممكــن أن تصــدر عــن الســلطات الرســمية أو جهــات سياســية
أخــرى؛
4 .4توفير تغطية إعالمية تستويف معايير التوازن والتعددية والحياد؛
5 .5االلتزام بأحكام تغطية االنتخابات كما هو منصوص عليه يف القانون الوطين؛
6 .6رصــد ومراقبــة أيــة انتهــاكات قــد يتعــرض لهــا الصحفييــن واإلعالمييــن أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة ،أو شــكاوى
تتعلــق بانتهــاكات حريــة التعبيــر ،وتقديــم اإلنصــاف الفعــال والســريع بشــأنها؛
7 .7االستماع إىل آراء الصحفيين يف األنظمة والتعليمات بشأن التغطية اإلعالمية لالنتخابات؛
8 .8التعرف عىل مستوى تليق الصحفيين لتدريبات محددة يف تغطية االنتخابات ،والمساهمة يف تدريبهم؛
9 .9التعرف عىل خطط الصحفيين ومؤسساتهم اإلعالمية لتغطية االنتخابات؛
ثانياً :تدابير الهيئة المستقلة لالنتخاب بشأن التغطية اإلعالمية المستقلة لالنتخابات النيابية 2020
1 .1أعــدت الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب دلي ـا ً تدريبيــا ً لإلعالمييــن والصحفييــن يف إطــار اســتعداداتها لالنتخابــات النيابيــة
 2020بهــدف التوعيــة واالطــاع عــى التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة باعتمــاد الصحفييــن واإلعالمييــن والعامليــن
يف المؤسســات اإلعالميــة المرئيــة والمســموعة والمقــروءة لتغطيــة مجريــات العمليــة االنتخابيــة ،باإلضافــة إىل
اإللمــام بمدونــة ســلوك الصحفييــن واإلعالمييــن ،واشــتمل الدليــل عــى أهــم المصطلحــات القانونيــة المســتخدمة
يف العمليــة االنتخابيــة ومراحــل العمليــة االنتخابيــة بــدء مــن إعــداد جــداول الناخبيــن وحــى إعــان النتائــج النهائيــة،
وخصــص الدليــل يف فصلــه الخامــس «حقــوق وواجبــات الصحــي يف تغطيــة العمليــات االنتخابيــة» و»مدونــة
ســلوك الصحفييــن واإلعالمييــن».
5
2 .2نشــرت الهيئة المســتقلة لالنتخاب عىل موقعها اإللكتروين وبشــكل مســتقل «مدونة ســلوك الصحفيين واإلعالميين »،
وتضمنــت المدونــة عــى مجموعــة مــن الواجبــات والحقــوق للصحفييــن المكلفيــن بتغطيــة االنتخابــات النيابيــة ،ومــن
حيــث الواجبــات الــي عــى الصحفييــن االلتــزام بهــا جــاء التايل:
5
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•احتــرام مبــادئ ومعاييــر العمــل المهــي الــي تنظــم عملــه والقائمــة عــى المصداقيــة
والموضوعيــة وتنفيــذ أحــكام القوانيــن واألنظمــة ذات العالقــة واحتــرام ســيادة القانــون.
•تأميــن تغطيــة إعالميــة موضوعيــة ،متوازنــة ،واحتــرام مبــدأ الحيــاد واالمتنــاع عــن نشــر
مــواد إعالميــة مــن شــأنها اإلضــرار بالمســار االنتخــايب أو الدعــوة للعنــف أو مــا يثيــر
التعصــب والكراهيــة.
•عدم قبول عطايا مقابل نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة.
•حمــل بطاقــة االعتمــاد الصــادرة عــن الهيئــة وإبرازهــا داخــل وخــارج مركــز االقتــراع
والفــرز وال تقبــل التغطيــة بدونهــا.
•عــدم اســتخدام البطاقــة الصــادرة عــن الهيئــة يف غيــر األوجــه المخصصــة لهــا وعــدم
إعطائهــا ألي شــخص آخــر.
•االستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة االقتراع والفرز.
•عــدم الدخــول إىل المعــزل داخــل غرفــة االقتــراع أو التقــاط صــور مــن الممكــن أن
تنتهــك مبــدأ ســرية االقتــراع.
•عــدم تصويــر أي مــادة دون الحصــول عــى إذن مســبق مــن الشــخص المســؤول يف
مركــز االقتــراع.
•االمتنــاع عــن أي ســلوك يــؤدي إىل تعطيــل عمــل لجنــة االقتــراع والفــرز أو عرقلــة المســار
االنتخــايب أو التأثيــر عــى الناخبيــن.
•عــدم ارتــداء أو حمــل أيــة رمــوز خاصــة بأحــد المرشــحين أو القوائــم المترشــحة أو
الدعــوة للتصويــت ألحــد المرشــحين أو القوائــم.
ومن حيث الحقوق اليت تضمنتها الهيئة المستقلة لالنتخاب للصحفيين فجاءت كالتايل:
•الحصول عىل بطاقة اعتماد من الهيئة المستقلة لالنتخاب.
•الحصــول مــن الهيئــة عــى البيانــات القابلــة للنشــر والمتعلقــة بســير مختلــف مراحــل
العمليــة االنتخابيــة.
•الدخول إىل مراكز االقتراع والفرز.
•االستفادة من الخدمات اليت يقدمها المركز اإلعالمي التابع للهيئة.
•إجراء مقابالت مع المسئولين المخولين يف لجان االنتخاب.
•تقديــم شــكوى مباشــرة لضابــط ارتبــاط الهيئــة يف مراكــز االقتــراع والفــرز يف حــال تعرضه
لمــا يعيــق عمله.
3 .3بتاريــخ  31/7/2020بــدأت الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بإطــاق حملتهــا التوعويــة لالنتخابــات
النيابيــة  ،2020وهدفــت الحملــة إىل التعريــف بقانــون االنتخــاب وإجــراءات العمليــة االنتخابية
بمختلــف مراحلهــا وتوعيــة المرشــحين والتعريــف بضمانــات النزاهــة الــي تقدمهــا الهيئــة بمــا
يهــدف إىل تعزيــز المشــاركة الشــعبية يف العمليــة االنتخابيــة ،واشــتملت عــى لوحــات أعمــدة
ومياديــن وفيديوهــات توعويــة وتســجيالت إذاعيــة ومطويــات تــوزع يف المراكــز التجاريــة
والمؤسســات الرســمية بمــا يحافــظ عــى الســامة العامــة ،كمــا أطلقــت مركــز االتصــال
الخــاص بهــا لالســتعالم أو الشــكوى ،واالســتعالم عــن مركــز االقتــراع والفــرز مــن خــال الموقــع
اإللكتــروين الخــاص بالهيئــة ،واشــتملت الحملــة عبــر اإلعــام واســتخدام وســائل التواصــل
االجتمــايع.6
4 .4بتاريــخ  4/8/2020أعلنــت الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب عــن فتــح بــاب االعتمــاد للصحفييــن
6
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https://bit.ly/2VUCurN

المحلييــن والدولييــن لالنتخابــات النيابيــة العامــة للمجلــس التاســع عشــر ،واعتمــدت
الهيئــة الصحفييــن المحلييــن والدولييــن وفقــا ً للتعليمــات التنفيذيــة الخاصــة باعتمــاد
الصحفييــن واإلعالمييــن والعامليــن يف المؤسســات اإلعالميــة المرئيــة والمســموعة
والمقــروءة المحلييــن والدولييــن رقــم ( )5لعــام  2016والصــادرة لهــذه الغايــة ،وذلــك
مــن خــال تقديــم الطلــب إلكترونيــا عــى موقــع الهيئــة ،ودعــت الهيئــة كافــة الصحفيين
واإلعالمييــن والعامليــن يف المؤسســات اإلعالميــة المرئيــة والمســموعة والمقــروءة
المحلييــن والدولييــن الراغبــة يف المشــاركة يف عمليــة التغطيــة والــي تنطبــق عليهــا
الشــروط الــواردة يف التعليمــات زيــارة الموقــع اإللكتــروين للهيئــة لالطــاع عــى
التعليمــات التنفيذيــة وتعبئــة النمــاذج الخاصــة باالعتمــاد ،واشــترطت فيمــن يرغــب
بتغطيــة مجريــات العمليــة االنتخابيــة مــن الصحفييــن واإلعالمييــن األردنييــن أن يكــون
قــد بلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره وأن يكــون عــى رأس عملــه يف مجــال الصحافــة
واإلعــام وأن يقــدم الوثائــق الــي تثبــت ارتباطــه بجهــة إعالميــة ،أمــا الصحفيــون
واإلعالميــون األجانــب فاشــترطت أن يكــون قــد بلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره وأن
تكــون مؤسســاتهم الصحفيــة واإلعالميــة معتمــدة لممارســة النشــاط اإلعالمــي داخــل
األردن مــن هيئــة اإلعــام المــريئ والمســموع وأن يحمــل بطاقــة صحــي أو إعالمــي
لغيــر المعتمديــن لــدى الجهــات الرســمية ،واكــدت الهيئــة حرصهــا عــى التعــاون مــع
المؤسســات اإلعالميــة وســعيها التخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لتمكيــن الصحفييــن
واإلعالمييــن مــن مراقبــة وتغطيــة كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة بمــا يتوافــق مــع
التشــريعات األردنيــة والممارســات الدوليــة الفضــى.7
5 .5نظمــت الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب يف  19/8/2020دورة تدريبيــة خاصــة باإلعالمييــن
المحترفيــن تحــت عنــوان «األخبــار الكاذبــة واالنتخابــات» ،بدعــم مــن مشــروع الوكالــة
الفرنســية للتعــاون اإلعالمــي(.8)CFI
6 .6بتاريــخ  8/11/2020وقبــل موعــد يــوم االقتــراع بيوميــن أكــد الناطــق اإلعالمــي للهيئــة
المســتقلة لالنتخــاب جهــاد المومــي أن الهيئــة عــى اســتعداد تــام لتقديــم كافــة
التســهيالت للجهــات الرقابيــة المشــاركة يف االنتخابــات النيابيــة العامة للمجلس التاســع
عشــر ،وبيــن أن الرقابــة عــى االنتخابــات يه أداة مــن أدوات االلتــزام باإلطــار القانــوين
الناظــم للعمليــة االنتخابيــة للحفــاظ عــى ســامتها وضمــان نزاهتهــا ،وموضحــا أن
المراقبيــن واإلعالمييــن والصحفييــن المحلييــن والدولييــن ومنــدويب المرشــحين تبــدأ
رقابتهــم عــى االنتخابــات مــا قبــل فتــح الصناديــق يف الســاعة الســابعة صباحــا مــرورا
بكافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة مــن اقتــراع وفــرز وتجميــع النتائــج وصــوال إىل
مرحلــة اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة.9

7
8
9

https://bit.ly/37LilcZ
https://bit.ly/39QKlib
https://bit.ly/3qImHdN
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الفصل الثالث :موقف وإفادات الصحفيين
واإلعالميين من التغطية المستقلة لعملية االقتراع
يف االنتخابات النيابية 2020
صمــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن اســتمارة اســتطالع خصصــت للصحفيين والصحفيــات المنتدبيــن والمكلفيــن من قبل
مؤسســاتهم اإلعالميــة لتغطيــة يــوم االقتــراع ،والمعتمديــن مــن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بعــد حصولهــم عــى الموافقــة
الرســمية و»البــاج» المعتمــد مــن الهيئــة ،وذلــك بهــدف االطــاع عــى مواقفهــم واالطــاع عــى إفاداتهــم بمســتوى التغطيــة
اإلعالميــة المســتقلة لعمليــة االقتــراع.
تكونت أسئلة االستطالع من  13استفسارا ً مباشرا ً موزعا ً عىل  3أقسام يه:
القســم األول :إجــراءات اعتمــاد التغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات :تضمــن هــذا القســم عــى  4أســئلة تهــدف إىل التعــرف
عــى مــدى تمكــن الصحفييــن مــن الحصــول عــى الموافقــات و»البــاج» الرســمي الــذي تمنحــه الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب
للصحفييــن والصحفيــات للقيــام بمهامهــم المهنيــة يف التغطيــة اإلعالميــة ليــوم االقتــراع.
القســم الثــاين :اســتقاللية التغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات :وتضمــن هــذا القســم عــى  6أســئلة مباشــرة يحــاول االســتطالع
مــن خاللهــا التعــرف عــى مواقــف وآراء الصحفييــن والصحفيــات المعتمديــن /ات لتغطيــة االنتخابــات من حيــث تمكنهم من
تغطيــة االنتخابــات بشــكل مســتقل دون أي تدخــات ســواء مــن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب أو مــن األجهــزة األمنيــة المكلفــة
بتأميــن الحمايــة لمراكــز االقتــراع ،ومســتوى التســهيالت الــي قدمتهــا الهيئــة لتمكينهــم مــن التغطيــة وتوفيــر المعلومــات الــي
يحتاجونها بســهولة.
القســم الثالــث :المشــكالت واالنتهــاكات :ويتضمــن عــى  3أســئلة رئيســية تســى لرصــد أيــة مشــكالت أو انتهــاكات أو
تجــاوزات تعــرض لهــا الصحفييــن والصحفيــات المكلفيــن بالتغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات ،والمســؤول عــن هــذه المشــكالت
واالنتهــاكات ونوعهــا.
وبحســب الناطــق اإلعالمــي للهيئــة المســتقلة لالنتخــاب جهــاد المومــي فقــد بلــغ عــدد الصحافييــن واإلعالمييــن المحلييــن
الذيــن تــم اعتمادهــم لمراقبــة االنتخابــات النيابيــة والذيــن انطبقــت عليهم الشــروط المنصوص عليهــا يف التعليمــات التنفيذية
الخاصــة باعتمــاد الصحفييــن واإلعالمييــن ( )1308صحفيــا وإعالميــا ،ويمثلــون ( )118مؤسســة صحفيــة وإعالميــة محليــة،
بينمــا بلــغ عــدد الصحفييــن واإلعالمييــن الدولييــن ( )42صحافيــا وإعالميــا يمثلــون ( )17مؤسســة إعالميــة وصحفيــة دوليــة.10
وقــد حصــل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــى قائمــة الصحفييــن والصحفيــات المعتمديــن لتغطيــة االنتخابــات مــن
المكتــب اإلعالمــي للهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ،واســتخرج عينــة عشــوائية مــن مجمــوع المســجلين بالقائمــة بلغــت نســبتها
 11.5%يمثلــون  150صحفيــا ً وصحفيــة ،وبالتدقيــق بالقوائــم يمكــن تســجيل المالحظتيــن التاليتيــن:
•تبيــن أن العديــد مــن الذيــن حصلــوا عــى «بــاج» التغطيــة وســجلت أســماؤهم يف قائمــة الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب
لــم يقومــوا فعليــا ً بالتغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات ،ممــا يظهــر أن العــدد الــكيل لمــن منحــوا "باجــات" أعــى بكثيــر
ممــن قامــوا بالتغطيــة الفعليــة.
•بعــض مــن وردت أســماؤهم /أســماءهن ليســوا إعالمييــن ،حيــث تبيــن أن بعضهــم فنييــن أو إدارييــن أو يقدمــون
خدمــات لوجســتية (ســائقين).
10

https://bit.ly/3oy7QRk
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وأجــاب عــى اســتمارة االســتطالع  138صحفيــا ً وصحفيــة ،منهــم  83صحفيــاً/ة يعملــون يف مؤسســات إعالميــة خاصــة
تشــكل نســبتهم  %60مــن مجمــوع المســتطلعين ،و 38صحفيــاً /ة يعملــون يف مؤسســات إعالميــة حكوميــة تشــكل نســبتهم
 ،%27.5و 9صحفييــن /ات يعملــون يف مؤسســات اإلعــام المجتمــي ونســبتهم  ،%6.5و 8صحفييــن /ات يعملــون يف
قطــاع اإلعــام العمومــي ونســبتهم .%5.8
وأظهــرت النتائــج العامــة لالســتطالع أن الغالبيــة مــن المســتطلعين /ات حصلــوا عــى بطاقــة «البــاج» مــن الهيئــة المســتقلة
لالنتخــاب ،ولــم يواجهــوا صعوبــة يف إجــراءات الحصــول عليهــا ،وأنهــم تمكنــوا مــن تغطيــة يــوم االقتــراع لالنتخابــات النيابيــة
باســتقاللية ودون تدخــات خاصــة مــن رجــال األمــن العام والــدرك المكلفيــن بحماية العمليــة االنتخابية ،وأن الهيئة المســتقلة
لالنتخــاب ســهلت عمــل اإلعالمييــن واإلعالميــات يف متابعــة العمليــة االنتخابيــة ،إال أن نســبة الــرىض لــدى المســتطلعين/
ات تقــل عنــد ســؤالهم عــن مــدى توفيــر المعلومــات الكافيــة الــي تســاعدهم يف تغطيــة االنتخابــات ،وكذلــك رقابــة وســائل
اإلعــام عــى االنتخابــات بشــكل شــفاف وواضــح دون شــفافية.
وبالرغــم مــن أن  77.2%مــن المســتطلعين /ات قالــوا إنهــم لــم يتعرضــوا أليــة مشــكالت أو انتهــاكات أثنــاء قيامهــم بتغطيــة
يــوم القتــراع ،إال أن  22.8%قالــوا إنهــم تعرضــوا لمشــكالت وانتهــاكات كان غالبيتهــا بمنــع التغطيــة ،المنــع مــن دخــول مركــز
االقتــراع ،المنــع مــن إجــراء المقابــات مــع ناخبيــن أو مســؤولين والضغــوط والمضايقــات.
وتاليا ً عرضا ً لنتائج االستطالع:

القسم األول :إجراءات اعتماد التغطية اإلعالمية لالنتخابات
هل حصلت عىل «باج» يتيح لكم تغطية يوم االنتخابات؟
أفــاد  130مســتطلعا ً ونســبتهم  %6.95مــن مجمــوع المســتطلعين /ات أنهــم حصلــوا عــى بطاقــة «البــاج» الــي تتيــح
لهــم تغطيــة يــوم االقتــراع ،وجميهــم أفــادوا أنهــم لــم يواجهــوا صعوبــات يف إجــراءات الحصــول عــى «البــاج» مــن الهيئــة
المســتقلة لالنتخــاب ،باســتثناء صحــي واحــد قــال إنــه ال توجــد صعوبــات يف الحصــول عــى «البــاج» لكــن كان هنالــك طلبــا ً
للعديــد مــن الوثائــق الرســمية مــن أجــل الحصــول عليــه.
إذا لم تتمكن من الحصول عىل «باج» لتغطية العملية االنتخابية؛ فما هو السبب؟
بقيــة المســتطلعين وعددهــم  6صحفييــن نســبتهم  %4.4أفــادوا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى «البــاج» مــن الهيئــة
المســتقلة لالنتخــاب ،وعلقــوا عــن أســباب عــدم حصولهــم عــى «البــاج» مــن الهيئــة عــى النحــو التــايل:
•الصعوبــة يه أننــا مؤسســة إنتــاج إعالمــي نقــوم عــى إنتــاج المقاطــع وتصويرهــا وكتابــة األنبــاء ومــن ثــم بيعهــا ،ويتــم
ذلــك يف أيــام االنتخــاب أو قبــل ذلــك بيــوم أو يوميــن ،ولكــن وبعــد جائحــة كورونــا لــم يعــد لدينــا عقــود ثابتــة ،بالتــايل
لــم نســتطع تأميــن كتــاب مــن إحــدى القنــوات أو اإلذاعــات خــال فتــرة تقديــم طلبــات التصاريــح لتغطيــة االنتخابــات.
•ترخيص المؤسسة اإلعالمية اليت أعمل لديها يف تونس ولذلك لم تمنحين الهيئة «الباج» للتغطية.
•تأخرت عن موعد تقديم طلب الحصول عىل «الباج».
•لم أكن عىل علم بخصوص استصدار باجات لإلعالميين المستقلين لتغطية االنتخابات من الهيئة.
•صحفييــن اثنيــن مــن المســتطلعين قــاال إنهمــا لــم يتمكنــا مــن الحصــول عــى «البــاج» ألنهمــا يعمــان بشــكل مســتقل
وال يتبعــان لمؤسســة إعالميــة معينــة.
هل واجهتك صعوبات يف إجراءات الحصول عىل «باج» اعتمادك كصحيف /ة من الهيئة المستقلة لالنتخاب؟
الغالبيــة العظمــى مــن المســتطلعين /ات وعددهــم  126صحفيــاً /ة ونســبتهم  92.6%أفــادوا أنهــم لــم يواجهــوا صعوبــات
يف إجــراءات الحصــول عــى «بــاج» اعتمــاد الصحفييــن للتغطيــة مــن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ،مقابــل  10صحفييــن /ات
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ونســبتهم  7.4%أفــادوا أنهــم واجهــوا صعوبــات يف إجــراءات الحصــول عــى «البــاج» للتغطيــة اإلعالميــة مــن الهيئــة ،وعنــد
ســؤال هــؤالء عــن طبيعــة الصعوبــات الــي واجهتهــم علــق اثنيــن منهــم عــى النحــو التــايل:
•انــا يف العقبــة وأتعبــوين للحصــول عــى «البــاج» ،إذ كان بإمكانهم إرســالها اىل الهيئــة يف العقبة ،ألقوم باســتالمها
منهــم ،ولكــن طلبــوا مــي القــدوم إىل مقر الهيئــة الرئيــي يف عمان.
•حاولــت التســجيل مــرارا ً للحصــول عــى «البــاج» مــن خــال الموقــع اإللكتــروين للهيئــة ،لكــن كانــت النتيجــة دائمــا
(هنــاك خطــأ) ،فاضطــررت أخيــرا تقديــم الطلــب وإرســال معلومــايت عــن طريــق مؤسســي اإلعالميــة.

القسم الثاين :استقاللية التغطية اإلعالمية لالنتخابات
إىل أي درجــة تــرى /تريــن أنــك قمــت بتغطيــة
االنتخابــات النيابيــة باســتقاللية دون
تدخــات؟
حــاول الســؤال األول مــن القســم الثــاين
لالســتطالع التعــرف عــى انطباعــات الصحفييــن/
ات مــن قيامهــم بتغطيــة يوم االقتراع باســتقاللية
ودون تدخــات ،ودرجــة ومســتوى اســتقالليتهم
بتغطيــة يــوم االقتــراع.

إىل أي درجة ترى /ترين أنك قمت بتغطية االنتخابات النيابية باستقاللية دون تدخالت؟

النســبة األعــى مــن المســتطلعين وعددهــم
 89صحفيــا ً وصحفيــة ونســبتهم  %65.4أفــادوا
أنهــم تمكنــوا مــن تغطيــة االنتخابــات النيابيــة
باســتقاللية ودون تدخــات بدرجــة كبيــرة ،إال
أن مــا يــي ذلــك مــن انطباعــات للصحفييــن
والصحفيــات يؤشــر إىل وجــود تدخــات يف
التغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات ،فقــد عبــر 34
صحفيــا ً وصحفيــة نســبتهم  %25أن تغطيــة
االنتخابــات دون تدخــات كانــت بدرجــة
متوســطة ،و 4صحفييــن نســبتهم  3%أفــادوا أن
درجــة االســتقاللية يف تغطيــة االنتخابــات دون
تدخــات كانــت قليلــة ،و 3صحفييــن نســبتهم
 2.2%أفــادوا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن القيــام بالتغطيــة اإلعالميــة بشــكل مســتقل دون تدخــات عىل اإلطــاق ،علمــا ًأن صحفيين
اثنيــن رفضــا اإلجابــة ،و 4صحفييــن أجابــوا بـــ»ال أعــرف».
يمكــن القــول أن غالبيــة االنطباعــات ذهبــت إىل أن تغطيــة االنتخابــات كانــت مســتقلة ولكــن مــع وجــود بعــض التدخــات،
حيــث بجمــع الصحفييــن /ات الذيــن أفــادوا أنهــم تمكنــوا مــن تغطيــة االنتخابــات بدرجــات متوســطة وقليلــة ،والذيــن أفــادوا
أنهــم لــم يتمكنــوا مــن ذلــك تصبــح النتيجــة  %30.2نســبة الذيــن وشــت إفاداتهــم بوجــود تدخــات يف التغطيــة.
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إىل أي درجة كانت الهيئة المستقلة لالنتخاب تسهل عمل اإلعالميين واإلعالميات يف متابعة العملية االنتخابية؟
الســؤال الثــاين مــن القســم الثــاين لالســتطالع حــاول التعــرف عــى مــدى تعــاون وتيســير الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب لعمــل
الصحفييــن /ات أثنــاء قيامهــم بتغطيــة يــوم االقتــراع ،وجــاءت انطباعــات الصحفييــن /ات المتطلعيــن /ات مشــابهة
النطباعاتهــم عــى مســتوى اســتقاللية التغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات.
لقــد عبــر  93صحفيــا ً وصحفيــة نســبتهم  %68.4أن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ســهلت عــى اإلعالمييــن متابعــة تغطيــة
العمليــة االنتخابيــة بدرجــة كبيــرة ،يقابلهــم  30صحفيــا ً وصحفيــة نســبتهم  %22أفــادوا أن التســهيالت الــي قدمتهــا الهيئــة
لإلعالمييــن يف التغطيــة كانــت بدرجــة متوســطة ،و 9صحفييــن وصحفيــات نســبتهم  %6.6أفــادوا أن تســهيالت الهيئــة
لإلعالمييــن كانــت قليلــة ،فيمــا افــاد  3صحفييــن فقــط ونســبتهم  2.2%أن الهيئــة لــم تقــدم أي تســهيالت لإلعالمييــن عــى
اإلطــاق.
إىل أي درجــة كانــت الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب توفــر معلومــات كافيــة تســاعد الصحفييــن والصحفيــات يف تغطيــة
االنتخابــات؟
باالطــاع عــى نتائــج اإلجابــات عــى الســؤال الثالــث مــن القســم الثــاين لالســتطالع ،يتبيــن وجــه القصــور يف التســهيالت
والخدمــات الــي أعلنــت الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب االلتــزام بهــا لإلعالمييــن ،فبينمــا أفــاد  72صحفيــا ً وصحفيــة نســبتهم
 %53أن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب وفــرت معلومــات كافيــة ســاعدتهم بتغطيــة العمليــة االنتخابيــة بدرجــة كبيــرة ،أفــاد
 45صحفيــا ً وصحفيــة نســبتهم  %33أن الهيئــة وفــرت لهــم المعلومــات بدرجــة متوســطة ،فيمــا عبــر  12صحفيــا ً وصحفيــة
نســبتهم  %8.8أن الهيئــة ســاعدتهم بالمعلومــات الــي يحتاجونهــا بدرجــة قليلــة ،و 4صحفييــن وصحفيــات نســبتهم %3
أفــادوا أن الهيئــة لــم توفــر لهــم المعلومــات عــى اإلطــاق ،علمــا ً أن  3مــن المســتطلعين أجابــوا بـــ»ال أعــرف».
تســمح األرقــام بالقــول أن نصــف المســتطلعين واجهــوا مشــكلة يف الحصــول عــى المعلومــات الــي يحتاجونهــا لتغطيــة
العمليــة االنتخابيــة ،أو أن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب لــم تقــدم لهــم المعلومــات الــي يحتاجونهــا بالشــكل الــكايف ،فبينمــا
أفــاد  %53أن الهيئــة وفــرت لهــم المعلومــات الكافيــة بدرجــة كبيــرة وســاعدتهم بذلــك ،أشــار مــا نســبته  %8.41أن الهيئــة لــم
توفــر المعلومــات لهــم بدرجــات متوســطة وقليلــة.
إىل أي درجة ترى /ترين أن العملية االنتخابية جرت بشكل شفاف وتحت
رقابة وسائل اإلعالم؟

إىل أي درجــة تــرى /تريــن أن العمليــة االنتخابيــة جــرت
بشــكل شــفاف وتحــت رقابــة وســائل اإلعــام؟
بحــث الســؤال الرابــع مــن القســم الثــاين درجــة شــفافية
العمليــة االنتخابيــة تحــت رقابــة وســائل اإلعــام ،وتشــابهت
بشــكل كبيــر نســبة مــن ارتــأوا أن رقابــة وســائل اإلعــام عــى
العمليــة االنتخابيــة كانــت بدرجــة كبيــرة ومتوســطة ،إذ بلغــت
 36%إلجابــات  49صحفيــا ً وصحفيــة قالــوا إن رقابــة وســائل
اإلعــام كانــت بدرجــة كبيــرة ،مقابــل  37.5%إلجابــات 51
صحفيــا ً وصحفيــة قالــوا إنهــا كانــت بدرجــة متوســطة.
وبينمــا ارتــأى  22صحفيــا ً وصحفيــة نســبتهم  16.2%أن نســبة
رقابــة وســائل اإلعــام عــى العمليــة االنتخابيــة كانــت بدرجــة
قليلــة ،قــال  9صحفييــن وصحفيــات نســبتهم  6.6%إن وســائل
اإلعــام لــم تتمكــن مــن الرقابــة عــى العمليــة االنتخابيــة بشــكل
شــفاف عــى اإلطــاق ،علمــا ًأن  2.2%مــن المســتطلعين أجابوا
بـــ»ال أعــرف» ،و 1.5%رفضــوا اإلجابــة.
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تشــير هــذه النتائــج إىل أن الصحفييــن والصحفيــات تمكنــوا مــن الرقابــة عــى العمليــة االنتخابيــة ولكــن بشــكل جــزيئ وليــس
كيل وبدرجــات مختلفــة ،فبينمــا أشــار  36%أنهــم تمكنــوا مــن مراقبتهــا بدرجــة كبيــرة ،بلغــت نســبة مــن أشــاروا أنهــم تمكنــوا
مــن مراقبتهــا بدرجــات متوســطة وقليلــة  ،53.7%وبإضافــة نســبة مــن قالــوا إن وســائل اإلعــام لــم تتمكــن عــى مراقبتهــا بشــكل
شــفاف تصبــح النتيجــة  ،60.3%ويه نســبة عاليــة ومؤشــر عــى وجــود مشــكلة يف آليــات الرقابــة المســتقلة لوســائل اإلعــام.
هل تعرضت لتدخالت أثناء تغطية العملية االنتخابية من قبل رجال األمن أو الدرك؟ وإىل أي درجة؟
أفــادت النســبة العظمــى مــن المســتطلعين وبلغــت  112صحفيــا ً وصحفيــة نســبتهم  %82.4أنهــم لــم يتعرضــوا ألي تدخــات
أثنــاء تغطيتهــم العمليــة االنتخابيــة مــن قبــل رجــال األمــن العــام أو الــدرك ،مقابــل  24صحفيــا ً وصحفيــة نســبتهم %17.6
أفــادوا أنهــم تعرضــوا لتدخــات مــن رجــال األمــن العــام والــدرك أثنــاء قيامهــم تغطيــة العمليــة االنتخابيــة.
هل تعرضت لتدخالت أثناء تغطية العملية االنتخابية من قبل رجال األمن أو الدرك؟

النســبة الــي أفــادت أنهــا تعرضــت لتدخــات مــن
قبــل األمــن والــدرك منهــم  12.5%قالــوا إن تدخــل
رجــال األمــن العــام والــدرك أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة
كان بدرجــة كبيــرة ،لكــن  45.8%قالــوا إنهــم تعرضــوا
لتدخــات رجــال األمــن والــدرك بدرجــة متوســطة،
والبقيــة ونســبتهم  41.7%قالــوا إنهــم تعرضــوا لتدخــات
األمــن والــدرك بدرجــة قليلــة ،وكل هــذه األرقــام ال تشــير
إىل أن تدخــل رجــال األمــن العــام والــدرك إن حــدث كان
تدخــا ً ممنهجــا ً عــى اإلطــاق.

إىل أي درجة

وتاليــا ً األســباب الــي ذكرهــا المســتطلعين الذيــن قالــوا إن رجــال األمــن العــام والــدرك قــد تدخلــوا بعملهــم أثنــاء
تغطيتهــم للعمليــة االنتخابيــة ،وشــكل بعضهــا انتهــاكات تمــس الحــق بالتغطيــة المســتقلة:
•المنع من التصوير.
•المنع من دخول قاعات الفرز.
•المنع من دخول مركز االقتراع قبل الساعة  ٧مساء لحضور عملية فتح الصناديق بدعوى التعليمات.
•المنع من إجراء اللقاءات مع الناخبين والحصول عىل آرائهم.
•لم يكن لدى رجال األمن تعليمات بالسماح للصحفيين الدخول إىل مراكز االقتراع.
•المضايقة عند دخول أو خروج مركز االقتراع للتغطية ،وحجز الحرية لبعض الدقائق.
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القسم الثالث :المشكالت واالنتهاكات

يعــرض القســم الثالــث مــن االســتطالع نتائــج إجابــات الصحفييــن والصحفيــات عنــد االستفســار منهــم عــن أي مشــكالت أو
تجــاوزات أو انتهــاكات تعرضــوا لهــا أثنــاء قيامهــم بتغطيــة العمليــة االنتخابيــة يــوم االقتــراع وفــرز األصــوات ،ومــن يه الجهــة
المســؤولة عــن تلــك االنتهــاكات ،ونوعيتهــا وطبيعتهــا.
أجابــت األكثريــة مــن المســتطلعين /ات وبنســبة بلغــت  77.2%أنهــم لــم يتعرضــوا ألي مشــكالت أو انتهــاكات خــال قيامهــم
بالتغطيــة ،مقابــل  22.8%قالــوا إنهــم تعرضــوا النتهــاكات وتجــاوزات أثنــاء قيامهــم بتغطيــة العمليــة االنتخابيــة.
غالبيــة الصحفييــن /ات الذيــن قالــوا إنهــم تعرضــوا لمشــكالت وانتهــاكات أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة وجهــوا المســؤولية يف
المشــكالت واالنتهــاكات الــي تعرضــوا لهــا للمكلفيــن بإجــراءات االنتخــاب مــن رؤســاء لجــان االقتــراع والفــرز ولجــان االنتخــاب،
يليهــم بنســبة أقــل حملــت المســؤولية لرجــال األمــن العــام والــدرك ،ونســبة أخــرى ألقــت المســؤولية عــى المرشــحين
والمرشــحات ،والنســبة األقــل حملــت مســؤولية المشــكالت واالنتهــاكات الــي تعرضــوا لهــا لموظــي الهيئــة المســتقلة
لالنتخــاب.
وبلــغ عــدد أشــكال وطبيعــة المشــكالت أو االنتهــاكات الــي قــام بتحديدهــا المســتطلعين الذين قالــوا إنهم تعرضوا لمشــكالت
وانتهــاكات  15نوعــا ً وشــكالً ،علمــا ً أن اســتمارة االســتطالع تضمنــت عــى اختيــار أكثــر مــن نــوع مــن أنــواع المشــكالت الــي قــد
يتعــرض لهــا الصحفيــون أثنــاء قيامهــم بتغطيــة العمليــة االنتخابيــة ،وقــد حــل انتهــاك «المنــع التغطيــة» بالمرتبــة األوىل،
المنــع مــن دخــول مركــز االقتــراع بالمرتبــة الثانيــة ،والمنــع مــن إجــراء المقابــات مــع ناخبيــن أو مســؤولين إىل جانــب التعــرض
للضغــوط والمضايقــات يف المرتبــة الثالثــة.
وحــل المنــع مــن البــث اإلذايع أو الفضــايئ رابعــاً ،ثــم انتهــاكات التوقيــف وحــذف محتويات الهاتــف النقال وحــذف محتويات
الكاميــرا خامســاً ،ويليهــم سادســا ً وأخيــرا ً انتهــاكات االعتــداء الجســدي ،التهديــد باإليــذاء ،حجــز الحريــة ،الرقابــة المســبقة،
االعتــداء اللفــي ،المنــع مــن النشــر ،والمعاملــة المهينــة.
نوع المشكلة أو االنتهاك

المرتبة

جدول يوضح أنواع االنتهاكات

األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة

المنع من التغطية
المنع من دخول مركز االقتراع
المنع من إجراء المقابالت مع ناخبين أو مسؤولين
الضغوط والمضايقات
المنع من البث اإلذايع أو الفضايئ
التوقيف

الخامسة

حذف محتويات الهاتف النقال
حذف محتويات الكاميرا
االعتداء الجسدي
التهديد باإليذاء
حجز الحرية

السادسة

الرقابة المسبقة
االعتداء اللفيظ
المنع من النشر
المعاملة المهينة
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وينبــي القــول أن معطيــات اإلجابــة
عــى أســئلة المشــكالت واالنتهــاكات
الــي وضعهــا المســتطلعين /ات
ال تعبــر بشــكل دقيــق عــن واقــع
االنتهــاكات الــي قالــوا إنهــم تعرضــوا
لهــا ،لكنهــا تُعــد مؤشــرا ً عامــا ً عــى
وقوعهــا ،وقــد أجــرى فريــق «عيــن»
لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات عمليــة
تدقيــق وتوثيــق بالتواصــل مــع جميــع
المســتطلعين الذيــن ادعــوا أنهــم
تعرضــوا لمشــكالت وانتهــاكات ،وتــم
توثيــق جميــع االدعــاءات وعرضــت
يف القســم الرابــع مــن التقريــر المعين
برصــد وتوثيــق االنتهــاكات الــي ادىع
الصحفييــن أنهــم تعرضــوا أثنــاء
قيامهــم بتغطيــة يــوم االقتــراع يف
االنتخابــات النيابيــة.

الفصل الرابع :رصد االنتهاكات الواقعة عىل التغطية
اإلعالمية المستقلة ليوم االقتراع وفرز أصوات
المرشحين لالنتخابات النيابية يوم  10نوفمبر 2020
يُعــى هــذا التقريــر برصــد التزامــات الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بشــأن التغطيــة اإلعالميــة المســتقلة ،ويوثــق مــا وقــع
مــن انتهــاكات ومشــكالت اعترضــت عمــل الصحفييــن والصحفيــات فتــرة قيامهــم بتغطيــة عمليــة االقتــراع وفــرز
األصــوات والــي امتــدت مــن الســاعة الســابعة مــن صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق  10/11/2020وحــى فجــر يــوم
الخميــس الموافــق .11/11/2020
وألــي عــى عاتــق فريــق «عيــن» عمليــة رصــد التغطيــة اإلعالميــة المســتقلة ليــوم االقتــراع وفــرز األصــوات لالنتخابــات
النيابيــة  ،2020ويف ســبيل ذلــك عمــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــى اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:
1 .1نشر عبارات التوعية بحقوق وواجبات الصحفيين يف التغطية الحرة والمستقلة لالنتخابات؛
2 .2دعــوة الصحفييــن والصحفيــات ومؤسســات اإلعــام للتبليــغ عــن أي انتهــاكات أو مشــكالت قــد يتعرضــون لهــا
أثنــاء قيامهــم بواجبهــم المهــي يف تغطيــة وقائــع االقتــراع وفــرز األصــوات ،مــن خــال خــط ســاخن لفريــق
«عيــن»؛
ُ
3 .3رصد أية معلومات تنشر عن التغطية المستقلة لالنتخابات يف وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتمايع؛
4 .4التواصــل مــع الصحفييــن والصحفيــات ومؤسســات المجتمــع المــدين بشــكل مباشــر لمراقبــة أيــة انتهــاكات
ماســة بالحــق يف التغطيــة المســتقلة لالنتخابــات؛
5 .5دعــوة الصحفييــن والصحفيــات الذيــن شــركوا يف التغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات إىل تعبئــة نمــوذج اســتطالع
يــدرس موقفهــم وآراؤهــم يف مســتوى التغطيــة اإلعالميــة ،وإذا مــا تعرضــوا خــال التغطيــة أليــة ضغوطــات أو
مشــكالت أو انتهــاكات ونوعهــا.
لــم يشــعر فريــق «عيــن» خــال الفتــرة الصباحيــة مــن يــوم االقتــراع أن هنــاك منعــا ً أو تدخ ـا ً أو تضييقــا ً منظمــا ً أو
واســعا ً يتعــرض لــه الصحفيــون خــال التغطيــة اإلعالميــة لعمليــة االقتــراع ،فحــى الســاعة  12:00ظهــرا ً كان هنــاك
عــدد مــن الحــاالت أعطــت طابعــا ًأن هنــاك منعــا ًيف إطــار ضيــق للتغطيــة ســببه ـ حســب إفــادات صحفييــن ـ تعليمــات
الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ،رغــم أن حقــوق وواجبــات الصحفييــن يف تغطيــة العمليــات االنتخابيــة الــواردة يف الفصل
الخامــس مــن الدليــل التدريــي لإلعالمييــن والصحفييــن الصــادر عــن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب واضحــة وجليــة وال
يعتريهــا أي لبــس.
بعــد الســاعة الثانيــة ظهــرا ً ليــوم االقتــراع ،بــدأت حــاالت منــع التغطيــة والتصويــر تزيــد يف مراكــز االقتــراع ،وإضافــة إىل
مراكــز اقتــراع محافظــة العاصمــة ،ظهــرت حــاالت مشــابهة يف محافظــات إربــد والمفــرق والزرقــاء الواقعــة شــمال
المملكــة ،ومحافظــات الكــرك والطفيلــة معــان والعقبــة الواقعــة جنــوب المملكــة ،ومادبــا والبلقــاء الواقعتيــن وســط
المملكــة ،ممــا يطــرح تســاؤالت إن كان هــذا التضييــق ممنهجــاً ،أم أنــه كالعــادة خلــل يف فهــم اإلجــراءات وتطبيقهــا.
بــدى واضحــا ً أن هنــاك التبــاس أو ســوء فهــم لتعليمــات الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب فيمــا يتعلــق بحقــوق الصحفييــن
أثنــاء التغطيــة اإلعالميــة عنــد الكثيــر مــن رؤســاء لجــان االقتــراع والمكلفيــن بــإدارة العمليــة االنتخابيــة.
اإلشــكالية األساســية الــي تتكــرر يف كل انتخابــات الخلــط بيــن حــق الصحــي /الصحفيــة يف التصويــر داخــل قاعــة
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االنتخــاب ،والمحظــور الوحيــد والمنــع متعلــق فقــط بمعــزل التصويــت أو االنتخــاب.
ولهــذا فــإن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بعــث برســالة لرئيــس الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب د.
خالــد الكاللــدة طالبــه التأكيــد والتعميــم عىل كافــة العامليــن يف العملية االنتخابيــة وكذلك عىل
أجهــزة انفــاذ القانــون بالحقــوق الــي يجــب صونهــا لإلعالمييــن واالعالميــات خــال متابعتهــم
وتغطيتهــم لالنتخابــات ،وذلــك لصــون حــق الصحفييــن يف التغطيــة المســتقلة لالنتخابــات،
ومنعــا لتكــرار االنتهــاكات الــي وقعــت بحقهــم يف االنتخابــات النيابيــة الســابقة عــام .2016
عــى ســبيل المثــال؛ المراســل الميــداين إلذاعــة حيــاة « FMضــرار الشــبول» أفــاد لفريــق عيــن أنــه
وأثنــاء تغطيتــه وزميلــه المصــور «عــدي القــايض» واجهــا بعــض التحديــات يف أكثــر مــن مركــز
اقتــراع يف ّ
عمــان ،تمثلــت بعــدم إلمــام موظــي الهيئة المســتقلة لالنتخاب بتعليمــات التغطية
اإلعالميــة وعــدم وضوحهــا؛ األمــر الــذي أدى لمطالبتهــم بوقــف التصويــر وعــدم إجــراء مقابــات
مــع الناخبيــن ،وقــد أفــاد الشــبول «إال أنــه لــم تســتمر هــذه الحالــة ولــم تكــن ســمة يف كل مراكــز
االقتــراع ممــا يــدل عــى أنهــا فرديــة».
ذات األمــر تكــرر مــع الصحــي يف جريــدة الدســتور «حســين الخالــدي» الــذي أكــد لفريــق عيــن
أنــه وأثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة تعــرض لمحــاوالت مــن موظــي الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب
بمنعــه مــن التصويــر يف مركــز اقتــراع مدرســة زيــن الشــرف التابــع للدائــرة الثالثــة يف ّ
عمــان ،إال أن
هــذا األمــر لــم يتكــرر معــه يف أي مركــز آخــر خــال تغطيتــه العمليــة االنتخابيــة.
ظهــر جليــا أن عــدم وضــوح التعليمــات لــدى موظــي الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب كانــت تحديــا
للصحفييــن والصحفيــات يف مختلــف المحافظــات والدوائــر االنتخابيــة ،حيــث أفــاد الصحــي
«عمــر الصمــادي» منــدوب موقــع صراحــة نيــوز لفريــق عيــن أنــه وبعــد إدالءه بصوتــه يف مركــز
اقتــراع مدرســة الملــك فيصــل يف محافظة العقبة ،حــاول أن يصور مجريــات العملية االنتخابية
إال أنــه قوبــل برفــض المســؤول يف غرفــة االقتــراع ،وحــى بعــد مراجعــة رئيــس اللجنــة لــم يتمكن
الصمــادي مــن التغطية.
ذات الموقــف تكــرر مــع مندوبــة وكالــة ســرايا اإلخباريــة يف محافظة المفــرق «رهــام الخزاعلة»،
ومنــدوب وكالــة األنبــاء األردنيــة (بتــرا) يف محافظــة معــان «صالــح أبــو طويلــة» ،ومراســل إذاعــة
صــوت الكــرك بمحافظــة الكــرك «حســن الكساســبة» ،ومنــدوب موقــع ســواليف يف محافظــة
إربــد «غيــث التــل».
اســتمرت حــاالت منــع التغطيــة والتصويــر للصحفييــن والصحفيــات إىل مــا بعد عمليــة االقتراع،
وامتــدت لتشــمل منــع دخولهــم قاعــات الفــرز ،و /أو التنقــل بينهــا ومتابعة إشــهار النتائــج األولية.
ويف هــذا الســياق ادىع مراســل موقــع الجزيــرة نــت «أيمــن الفضيــات» أنــه تعــرض للمنــع مــن
قبــل قــوات األمــن عنــد دخــول مركــز الفــرز الرئيــي يف محافظــة البلقــاء ،إال أن األمــن ســمح لــه
بالدخــول بعــد حــوار دام  10دقائــق حــول تعليمــات التغطيــة الصحفيــة الصــادرة عــن الهيئــة
المســتقلة لالنتخــاب.
مديــر تحريــر موقــع رم اإلخبــاري «معتــز أبــو عنــزة» ادىع أن أفــراد األمــن المكلفيــن بحمايــة
مراكــز االقتــراع منعــوه مــن دخــول مركــز اقتــراع «مدرســة عمــر بــن الخطــاب» يف الدائــرة
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االنتخابيــة األوىل لتغطيــة عمليــة فــرز األصــوات ،وأنــه لجــأ إىل مديــر مركــز االقتــراع الــذي أرســل شــخصا ً ليســاعده
بالدخــول ،وعنــد قيامــه بالخــروج منعــه رجــال األمــن العــام مــن الخــروج بدعــوى منــع خــروج أي شــخص مــن قاعــة
الفــرز إال بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الفــرز.
ادىع مراســل موقــع جوهــرة العــرب أيمــن أبــو تينــة أن أحــد رجــال األمــن يف مركــز اقتــراع مدرســة زيــد بــن حارثــة التابــع
للدائــرة األوىل يف محافظــة مأدبــا قــام بحــذف مجموعــة مــن الصــور ومقطــع فيديــو كان قــد التقطهــا أبــو تينــة مــن
خــارج للمركــز أثنــاء تغطيتــه للعمليــة االنتخابيــة بواســطة هاتفــه النقــال «الموبايــل».
«أيمــن أبــو تينــة» الصحــي بموقــع «جوهــرة العــرب» ادىع بالقــول «أثنــاء تغطيــي للعمليــة االنتخابيــة قمــت بالتقــاط
مجموعــة مــن الصــور ومقطــع فيديــو إال أن أحــد رجــال األمــن العــام تقــدم نحــوي وقــال يل بــأن التصويــر ممنــوع
وطلــب مــي حــذف مــا تــم تصويــره ،عندهــا قمــت بحــذف الصــور والفيديــو ،وتوجهــت إىل رئيــس اللجنــة وأخبرتــه بمــا
حصــل ،وقــام رئيــس اللجنــة باالتصــال برئيــس الهيئــة المســتقلة يف محافظــة مأدبــا والــذي أخبــره بــأن التصويــر ليــس
ممنوعــا ،وبــدوره قــام رئيــس اللجنــة بتعميــم ذلــك عــى رجــال األمــن والعامليــن ،وأضــاف أبــو تينــة قمــت بعــد ذلــك
بالتصويــر ولــم تحــدث أيــة مشــاكل».
وعــى الرغــم مــن أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن لــم يطلــع عــى أي تعليمــات تجيــز فــرض هــذه القيــود ،إال أن
الكثيــر مــن رؤســاء اللجــان والعامليــن يف إدارة العلميــة االنتخابيــة تذرعــوا أن هــذه القيــود جــاءت بتعليمــات مــن الهيئــة
المســتقلة لالنتخــاب.
وبالتدقيــق وبالمراجعــة العامــة لمزاعــم االنتهــاكات الــي تحــدث عنهــا الصحفييــن والصحفيــات ،ورصدهــا ووثقهــا مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن ،يمكــن الخــروج باالســتنتاجات التاليــة:
 1 .التشــابه والتكــرار يف نوعيــة القيــود واالنتهــاكات مــا يثيــر التســاؤل عــن األســباب الــي تقــف وراء األنمــاط المتكــررة
لهــا.
 2 .ادعــاء المكلفيــن باإلشــراف عــن إدارة العمليــة االنتخابيــة أن قراراتهــم بفــرض قيــود عــى عمــل الصحافــة مســتندة
إىل تعليمــات الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ال يمكــن إثباتــه أو االعتــداد بــه ،ألن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
لــم يوثــق مــا يوحــي بذلــك يف تعليمــات وقــرارات الهيئــة ،ولكــن هــذه المزاعــم تســلط الضــوء عــى واليــة والتــزام
الموظفيــن المكلفيــن بــإدارة العمليــة االنتخابيــة ،وهــم موظفــون يعملــون لــدى الحكومــة ال يلتزمــون خــال
ممارســتهم لعملهــم بتعليمــات الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب.
 3 .اســتمرار تكــرار هــذه القيــود واالنتهــاكات يســتديع الســؤال عــن إجــراءات المســاءلة اليت اتخذتهــا الهيئة المســتقلة
بحــق مــن ارتكبــوا مخالفــات حــدَّت مــن حريــة عمــل وســائل اإلعــام ،ويقتــي مــن الهيئــة مراجعــة تعليماتهــا
لتكــون أكثــر وضوحــا ً وال تحتمــل التأويــل وااللتبــاس بحقــوق الصحفييــن ،وهــو مــا طالــب بــه مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن مــراراً.
 4 .انتهــاكات منــع التغطيــة والتصويــر رغــم شــيوعها؛ فــإن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ال يملــك األدلــة عــى أنهــا
ممنهجة .
لقــد تمكــن فريــق «عيــن» مــن رصــد وتوثيــق  32واقعــة ،تعــرض لهــا  39صحــي وصحفيــة ،وتضمنــت عــى  43انتهــاكاً،
منهــا  35انتهــاكا ً بمنــع التغطيــة والتصويــر 4 ،انتهــاكات بالمضايقــة 3 ،حجــب معلومــات وانتهــاك واحــد بحــذف
محتويــات الكاميــرا.

21

االنتهــاكات الواقعــة عــى الصحفيين /الصحفيــات يف االنتخابات
النيابية 2020

عدد الصحفيين الذين تعرضوا
لالنتهاكات

35

4

39

نوع االنتهاكات وتكرارها

عدد االنتهاكات الكيل

22

43

وبحســب إفــادات الصحفييــن والصحفيــات فــإن  12حالــة مــن الحــاالت الموثقــة صدرت عن رؤســاء
مراكــز االقتــراع ،ومثلهــا أيضــا ً  12حالــة صــدرت عــن الموظفيــن المكلفيــن بإجــراءات االنتخابــات
الذيــن تــم تكليفهــم مــن قبــل الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ،و 8حــاالت صــدرت عــن رجــال األمــن
العــام والــدرك المكلفيــن بحمايــة العمليــة االنتخابيــة.

مصدر االنتهاك

التكرار

رؤساء لجان االقتراع

12

الموظفين المكلفين بإجراءات االنتخابات

12

رجال األمن العام والدرك

8

المجموع

32

وبالعــودة إىل التغطيــة المســتقلة لالنتخابــات النيابيــة عــام  ،2016واالنتخابــات البلديــة والالمركزيــة
الــي جــرت عــام  ،2017والــي أصــدر فريــق «عيــن» تقريــرا ً خاصــا ً بهــا ،يتبيــن أن الصحفييــن لــم
يحصلــوا بالشــكل الــكايف والمطلــوب عــى حقوقهــم يف تغطيــة تلــك االنتخابــات الــي أشــرفت
عليهــا الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ،وكانــت أســباب منــع التغطيــة وقتها ذات أســباب منــع التغطية
الــي تعــرض لهــا الصحفيــون يف تغطيتهــم لالنتخابــات النيابيــة .2020
لقــد وثــق فريــق «عيــن»  34انتهــاكا ً تعــرض لهــا  19إعالميــاً ،ووقعــت يف  16مركــز اقتــراع يف تقريــره
حــول تغطيــة يــوم االقتــراع لالنتخابــات البلديــة والالمركزيــة يف األردن الــي جــرت يف  15آب/
أغســطس  ،2017ووجــد التقريــر وقتهــا أن موظــي ومســؤويل مراكــز االقتــراع يف  10مراكــز اقتــراع
كانــوا ســبب وقــوع االنتهــاكات ،بينمــا مــارس أفــراد مــن األجهــزة األمنيــة انتهــاكات عنــد  3مراكــز
اقتــراع وذلــك فيمــا اعتبــره فريــق «عيــن» يف ســياق حالــة جماعيــة واحــدة.
ورصــد ووثــق  50انتهــاكاً ،تعــرض لهــا  28إعالميــا ً وصحفيــا ً يف تقريــره حــول تغطيــة يــوم االقتــراع
لالنتخابــات النيابيــة الــي جــرت يف  20ســبتمبر /أيلــول  ،2016وكان واضحــا ً لفريــق «عيــن» مــن
خــال المعلومــات واألدلــة الــي تجمعــت لديــه أن كافــة االنتهــاكات الــي تمكــن مــن رصدهــا
وتوثيقهــا تشــير إىل احتماليــن أولهمــا أنهــا انتهــاكات ممنهجــة ،وثانيهــا أنهــا نتجــت عــن تعليمــات
غيــر واضحــة لرؤســاء اللجــان ،خاصــة مــا يتعلــق بمنــع التصويــر أو عــدم الســماح باســتخدام
الموبايــل.
ويمكــن القــول عنــد العــودة أيضــا ً إىل أرشــيف حــاالت االنتهــاكات الــي وثقهــا تقريــر مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن منــذ صــدور نســخته األوىل عــام  ،2001أن منــع الصحفييــن والتضييــق عليهــم
لتغطيــة االنتخابــات النيابيــة أو التضييــق عليهــم يف تغطيتهــا إعالميــا ًيعــد أمــرا ًقديمــا ًلــم تتجــاوزه
الحكومــات بعــد ،فقــد وثــق التقريــر منعــا ً لتغطيــة انتخابــات المجلــس الخامــس عشــر بتاريــخ 20
نوفمبــر  ،2007وانتخابــات المجلــس الســادس عشــر بتاريــخ  9نوفمبــر  ،2010وكان المنــع عــادة
يتــم مــن خــال أفــراد األمــن العــام المكلفيــن بحمايــة االنتخابــات ،حــى تأســيس الهيئــة المســتقلة
لالنتخــاب عــام  2012حيــث أشــرفت عــى انتخابــات المجلــس الســابع عشــر بتاريــخ  23ينايــر ،2013
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وأصبــح المنــع يتــم مــن خــال رؤســاء وأعضــاء لجــان االقتــراع المعينيــن والمدربيــن مــن الهيئــة إىل جانــب أفــراد األمــن العــام
المكلفيــن بتأميــن الحمايــة عنــد مراكــز االقتــراع ،وحــى االنتخابــات األخيــرة  ،2020اســتمر منــع التغطيــة ولكــن هــذه المــرة
مــن خــال لجــان االقتــراع ولــم يتدخــل أفــراد األمــن العــام بالمنــع أو التضييــق باســتثناء  8حــاالت مــن أصــل  32حالــة.
رصد االنتهاكات الواقعة عىل الصحفيين يف يوم االقتراع لالنتخابات النيابية 2020
وتاليــا ً جــدول يبيــن فيــه الصحفييــن والصحفيــات الذيــن ادعــوا أنهــم تعرضــوا لمشــكالت وانتهــاكات خــال قيامهــم بتغطيــة
العمليــة االنتخابيــة ،وتتضمــن نوعيــة ونمــط االنتهــاكات الــي تعرضــوا لهــا ،ومصــدر هــذه االنتهــاكات ،ويف أي فتــرة وقعــت
معهــم ســواء فتــرة االقتــراع أو الفــرز ،وأيضــا ً يف أي محافظــة مــن محافظــات المملكــة وقعــت معهــم هــذه االنتهــاكات:

الرقم

الصحيف /الصحفية

المؤسسة اإلعالمية

االنتهاكات اليت تعرض
لها

1
2
3

رائد أبو عبيد

موقع «أردين» اإلخباري

المنع من التغطية

وسيم العبادي

وكالة عمون بوست

المنع من التصوير

محمد الغرايبة

موقع «بليك نيوز»

المنع من التغطية

4

رهام الخزاعلة

وكالة سرايا اإلخبارية

5

صالح أبو طويلة

وكالة األنباء /بترا

6

جمال فخيدة

7

رامي الرفايت

8

فاطمة العفيشات

جريدة نيسان اإللكترونية

24

المضايقة
المنع من التغطية
المنع من التصوير
حجب المعلومات

جهة االنتهاك
المدىع عليها

مدير مركز اقتراع

مدير مركز اقتراع
المكلفون بإجراءات
االنتخاب

المنع من التصوير
موقع جفرا نيوز

المنع من التغطية

حجب المعلومات

االقتراع

العاصمة

االقتراع

المفرق

االقتراع

معان

االقتراع
مدير مركز اقتراع

حجب المعلومات
المنع من التصوير

فترة

المحافظة

مدير مركز اقتراع

الفرز
االقتراع
الفرز

العاصمة

العاصمة

9

محمد فواز علقم

وكالة سرايا اإلخبارية

المنع من التغطية

المكلفون بإجراءات
االنتخاب

االقتراع

العاصمة

10
11

حسن الكساسبة

إذاعة صوت الكرك

المنع من التصوير

مدير مركز اقتراع

االقتراع

الكرك

أيمن الفضيالت

الجزيرة نت

المضايقة

رجال األمن العام

الفرز

البلقاء

12

غيث التل

موقع سواليف اإلخباري

المضايقة

المكلفون بإجراءات
االنتخاب

الفرز

إربد

13

خليل قنديل

قناة اليرموك الفضائية

المنع من التغطية

المكلفون بإجراءات
االنتخاب

الفرز

العاصمة

14

رائد صبيح

وكالة البوصلة اإلخبارية

المنع من التصوير

المكلفون بإجراءات
االنتخاب

االقتراع

العاصمة

15
16

بشار قبالن

التلفزيون األردين

المنع من التصوير

مدير مركز اقتراع

الفرز

إربد

أحكام الدجاين

إذاعة ميلودي

المنع من التصوير

مدير مركز اقتراع

االقتراع

العاصمة

17

قيص جعرون

موقع التاج اإلخباري

المنع من التصوير

المكلفون بإجراءات
االنتخاب

االقتراع

إربد

18

رائد صبحي

إذاعة حياة FM

المنع من التصوير

مدير مركز اقتراع

االقتراع

العقبة

19

ثائر الزعيب

موقع الشعب نيوز

المنع من التصوير

المكلفون بإجراءات
االنتخاب

االقتراع

إربد

20

زياد الطهراوي

جريدة الدستور

المضايقة

المكلفون بإجراءات
االنتخاب

االقتراع

العصامة

21

أحمد الطيب

آيلة نيوز اإلخباري

المنع من التغطية

رجال األمن العام

الفرز

العاصمة

22

ماهر الشريدة

وكالة األنباء /بترا

المنع من التغطية

المكلفون بإجراءات
االنتخاب

االقتراع

العاصمة

23

أيمن أبو تينة

موقع جوهرة العرب

رجال األمن العام

االقتراع

مادبا

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

أحمد التميمي

رجال األمن العام

االقتراع

إربد

المنع من التصوير

رجال األمن العام

االقتراع

العاصمة

المنع من التغطية

المكلفون بإجراءات
االنتخاب

االقتراع

العاصمة

عمر الصمادي

موقع صراحة نيوز

المنع من التصوير

مدير مركز اقتراع

االقتراع

العقبة

معتز أبو عنزة

موقع رم اإلخباري

المنع من التغطية

رجال األمن العام

الفرز

العاصمة

بكر الزبيدي

موقع الحدث الدولية

المنع من التصوير

مدير مركز اقتراع

االقتراع

العاصمة

أحمد الغالييين

موقع األول نيوز

بدران عبدالرحمن

موقع تيليسكوب

المنع من التصوير

مدير مركز اقتراع

االقتراع

العاصمة

سلمان حنيفات

موقع جراءة نيوز

المنع من التصوير

رجال األمن العام

االقتراع

الطفيلة

مدير مركز االقتراع

االقتراع

العاصمة

عاصم الصالحي

قناة الحقيقة الدولية

المنع من التغطية

رجال األمن العام

االقتراع

المفرق

38

حسين الخالدي

جريدة الدستور

المنع من التصوير

المكلفون بإجراءات
االنتخاب

االقتراع

العاصمة

39

هديل غبون

جريدة الغد

المنع من التغطية

المكلفون بإجراءات
االنتخاب

االقتراع

العاصمة

أمجد الطويل
جهاد عودة
ضرار الشبول
عدي القايض

عدي الحنييط
محمد الشروف

جريدة الغد
موقع العراب نيوز
إذاعة حياة FM

موقع صوت الحق اإلخباري

المنع من التغطية
حذف محتويات الكاميرا
المنع من التغطية
المنع من التصوير

المنع من التصوير

المنع من التغطية
المنع من التصوير
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تأســس مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــام  1998كمؤسســة
مجتمــع مــدين تنشــط يف الدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة يف
األردن بعــد سلســلة مــن االنتكاســات عــى الصعيــد المحــي
بــدأت مــن إصــدار قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت يف عــام
 1997والــذي وضــع قيــودا ً متزايــدة عــى اإلعــام وتســبب يف
إغــاق العديــد مــن الصحــف.

رؤيــة المركز:
بنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وعمليــة اإلصــاح بمــا يدعــم حريــة
التعبيــر واإلعــام يف العالــم العــريب وبمــا يكفــل االلتــزام بالمعاييــر
الدوليــة لحريــة الصحافــة.

رسالة المركز:
ويعمــل المركــز مــن أجــل صيانــة الحريــات وتجذيــر البنــاء
الديمقــرايط يف األردن والعالــم العــريب باإلضافــة إىل احتــرام
حقــوق اإلنســان والعدالــة والمســاواة والتنميــة يف ظــل مجتمــع
منفتــح مبــي عــى أســس مــن الحــوار والالعنــف.
ويحافــظ المركــز عــى دور مســتقل ،شــأنه شــأن منظمــات
المجتمــع غيــر الحكوميــة ،وال يدخــل طرفــا يف العمــل الســيايس
بــأي شــكل مــن اإلشــكال ،ولكــن يف ســياق دفاعــه عــن حريــة
اإلعــام واإلعالمييــن يتصــدى المركــز لــكل السياســات والتشــريعات
واإلجــراءات الــي تشــكل قيــدا عــى حريــة اإلعــام.
و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة يف العالــم العــريب مــن
أجــل تطويــر حريــة اإلعــام وتعزيــز قــدرات واحتــراف اإلعالمييــن،
عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة ،كمــا ويعمــل مــع الصحافــة
ومؤسســات المجتمــع المــدين عــى حمايــة البنــاء الديمقــرايط
واحتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان.
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مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،مؤسســة مجتمــع مــدين
تســى إىل الدفــاع عــن حريــة اإلعــام وتوفيــر الحمايــة للصحفيين
العــرب والتصــدي لالنتهــاكات الــي يتعرضــون لهــا و تعمــل
عــى تطويــر مهاراتهــم المهنيــة وتمكينهــم مــن الوصــول الحــر
للمعلومــات و تغييــر وتطويــر التشــريعات الــي تفــرض قيــودا
عــى حريتهــم وبنــاء بيئــة سياســية واجتماعيــة وثقافيــة داعمــة
إلعــام حــر ومســتقل.

األهداف الرئيسية للمركز:
• دعم حرية واستقاللية وسائل اإلعالم واإلعالميين.
• توفيــر الحمايــة لإلعالمييــن وأمنهــم والتصــدي لالنتهــاكات الــي
يتعرضــون لهــا.
• تعزيــز مهنيــة واحترافيــة اإلعــام واالرتقــاء بــدوره يف الدفــاع عــن
الديمقراطيــة والحريــات العامــة واإلصــاح.
• تطويــر البيئــة التشــريعية والسياســية واالجتماعيــة والثقافيــة
الحاضنــة لإلعــام.

