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اجلدول  1.توزيع عينة الدراسة حسب الطبقة واجلنس2010 ،
قطاع العمل

ذكور

اجملموع

إناث

اإلطار

العينة

اإلطار

العينة

اإلطار

العينة

حكومي

17.7

17.6

4.1

4.8

21.8

22.4

خاص

58.4

59.6

19.8

18.0

78.2

77.6

اجملموع

76.1

77.2

23.9

22.8

100

100

 3.3.1جمع البيانات ومعاجلتها

أعتمد أسلوب جمع البيانات عن طريق االتصال هاتفياً ،إذ قام املعنيون في فريق العمل بتدريب باحثات
وباحثني ذوي قدرة وكفاءة على جمع البيانات بهذا األسلوب بعيدا عن التحيز واإليحاء في اإلجابات ،لضمان
دقة ونوعية جيدة في البيانات ،إضافة إلى تدريب فريق مصغر من الباحثني والباحثات لتدقيق االستمارات،
والتأكد من استيفاء بيانات جميع األسئلة التي تنطبق وترميزها وإدخالها على احلاسب اآللي .وفي املرحلة
النهائية مت العمل على حتليل بيانات الدراسة واستخراج النتائج النهائية للتقرير.

 .2النتائج الرئيسية للدراسة
 1.2نظرة عامة عن املبحوثني

بالنظر إلى خصائص اإلعالميني املستجيبني في هذه الدراسة ،جند أن نسبة اإلناث كانت حوالي % 23
مقارنة بحوالي  % 77للذكور ،وهي تقريبا النسبة نفسها التي ظهرت في دراسة العام املاضي .2009
وحول معدل األعمار لهؤالء اإلعالميني ،فإن  31.4%منهم تراوحت أعمارهم بني  44 35-سنة ،وهي الفئة
العمرية التي أخذت تكتسب خبرة في العمل اإلعالمي من حيث املبدأ .كما أن  29.2%من هؤالء املبحوثني
أعمارهم بني  34 20-سنة ،وهي الفئة األكثر تدفقا ً لسوق العمل الصحفي واألكثر حضورا ً في امليدان،
وامللفت لالنتباه تباين هذه النسبة بني الذكور واإلناث؛ لصالح اإلناث مما يعني زيادة نسبة املرأة في الفئة
العمرية األكثر شبابا في القطاع اإلعالمي ،أما فيما يخص اإلعالميني والصحفيني اخملضرمني (أي الفئة
العمرية التي تزيد على  55سنة) في الصحافة .فكانت نسبتهم .15.5%
وفيما يتعلق باملؤهل العلمي ،جند أن حوالي  60.8%من اإلعالميني كان مؤهلهم التعليمي الدرجة اجلامعية
األولى (بكالوريوس) ،وتتفاوت هذه النسبة بني اجلنسني ( 57.9%للذكور ،مقابل  70.4%لإلناث) ،وقد يعزى
ذلك إلى أن املؤسسات اإلعالمية أصبحت تفضل استخدام خريجي اجلامعات في ضوء تعدد التخصصات
التي تساهم في صناعة اإلعالم.
تعتبر اخلبرة املتراكمة في مجال الصحافة واإلعالم أحد مقومات النجاح في العمل الصحفي واإلعالمي.
إذ أن أكثر من ثلث اإلعالميني والصحفيني ( )35%لديهم خبرة بني  19 10-سنة في مجال الصحافة ،فيما
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بلغت نسبة من لديهم خبره بني  9-1في هذا اجملال .34.5%
وشملت عينة الدراسة أيضا أعضاء نقابة الصحفيني وإعالميني آخرين ،ويالحظ أن نسبة املستجيبني
الذين أفادوا أنهم أعضاء في نقابة الصحفيني كانت  ،60.2%مقابل  39.8%من غير األعضاء ،وهو يعكس
التوسع في قبول العضوية في النقابة في السنوات األخيرة ،ويتوقع زيادة ذلك إذا ما عدل قانون النقابة
ليتسع لإلعالم اإللكتروني واملرئي واملسموع واخلاص.
أما بخصوص قطاع العمل ،فقد أفاد  77.6%من املستجيبني أنهم يعملون في قطاع خاص ،مقابل
 22.4%يعملون في قطاع حكومي.
وشهد القطاع اإلعالمي اخلاص طفرة في السنوات األخيرة بعد تزايد عدد اإلذاعات اخلاصة وقنوات
التلفزة والكم الكبير للمواقع اإلخبارية اإللكترونية.
الجدول  :2التوزيع النسبي للمستجيبين من الصحفيين واإلعالميين حسب
بعض الخصائص األساسية2010 ،

اخلصائص األساسية
اجملموع الكلي

ذكور

إناث

اجملموع

%

%

%

77.2

22.8

100

العمر
20-34

22.4

52.6

29.2

35-44

31.4

31.6

31.4

45-54

26.7

14.0

23.9

+ 55

19.5

1.8

15.5

املستوى التعليمي
ثانوي فأقل

7.4

4.3

6.7

دبلوم متوسط

8.5

8.7

8.5

بكالوريوس

57.9

70.4

60.8

دراسات عليا

26.2

16.5

24.0

التخصص العلمي
صحافة وإعالم

28.5

6.6

35.0

تخصصات أخرى

48.2

16.8

65.0
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 1-9سنة

28.7

53.9

34.5

 10-19سنة

35.9

32.2

35.0

 20سنة فأكثر

35.4

13.0

30.3

رفض اإلجابة

00.0

0.9

0.2

عضوية نقابة الصحفيني
عضو

63.1

50.4

60.2

غير عضو

36.9

49.6

39.8

قطاع العمل
حكومي

22.8

20.9

22.4

خاص

77.2

79.1

77.6

 2.2احلريات اإلعالمية في األردن
تظهر نتائج االستطالع أن  41.4%من اإلعالميني املستجيبني أفادوا بأن حالة احلريات اإلعالمية
بقيت على حالها ولم تتغير على اإلطالق في العام  .2010أما حول مدى تقدم أو تراجع احلريات
اإلعالمية ،أفاد  18.4%من املستجيبني أن حالة احلريات شهدت تقدما خالل عام ( 2010متوسط
حسابي تقدمت بدرجة كبير ،متوسطة ،قليلة) ،مقابل حوالي  40.1%أفادوا بأن هذه احلريات قد
شهدت تراجعا (متوسط حسابي تراجعت بدرجة كبير ،متوسطة ،قليلة) .وعند مراجعة هذه
النتائج يبدو واضحا ً أن املستجيبني اإلعالميني منقسمون ما بني بقاء حالة احلريات اإلعالمية على
حالها وما بني تراجعها .وهو ما يعكس تزايد حاالت اإلحباط والسلبية عند الصحفيني في نظرتهم
لواقع احلريات الصحفية.
وتكشف األرقام عن ارتفاع حاد مبن يرون أن حالة احلريات اإلعالمية شهدت تراجعا ً مبقارنتها لعام
 2009التي بلغت فقط  ،22%وينتقل عدد كبير من الصحفيني ممن كانوا يرون أن حالة احلريات بقيت
على حالها لينضموا إلى من يعتقدون بتراجعها وهو أمر مقلق جداً.
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وعند مقارنة حالة احلريات اإلعالمية في الفترة املمتدة ما بني  ،2010 - 2006جند أن  % 50ممن استطلعت
آراؤهم في عام  2010أفادوا أن حرية اإلعالم دون املستوى املطلوب أي (متدنية أو مقبولة) ،ويالحظ أن هذه
النسبة شبه مساوية ملا أورده املستجيبون في عام  .2009كما يالحظ أن هنالك حالة من التأرجح في
نسبة الذين أفادوا بأن مستوى احلريات اإلعالمية دون املستوى املطلوب (مقبولة أو متدنية) بني  2006و
 ،2008إذ كانت النسبة  38%عام  ،2008و 47%عام  ،2007وحوالي  50%عام .2006
هذا السؤال يؤكد أن غالبية الصحفيني ال زالوا غير راضني على اإلطالق عن واقع حرية اإلعالم ونصفهم
يجد أنها متدنية ومقبولة ،في حني من يراها في االجتاه اآلخر ممتازة ال تتجاوز نسبتهم  ،3.2%ومن يعتبرها
جيدة .18.4%
اجلدول .3وصف حالة احلريات اإلعالمية في األردن بني 2010 - 2006
السنة

متدنية

مقبولة

متوسطة

جيـدة

ممتازة

2006

22.8

27.6

28

18.4

3.2

2007

17.4

29.7

30.6

19.3

2.8

2008

9.3

28.7

30.4

26.7

4.6

2009

19.9

29.4

29.4

19.6

2

2010

23.4

26.9

28.1

18.4

3.2

يالحظ أن هناك تفاوتا ً نوعا ما بني آراء الذكور واإلناث حول توصيفهم حلالة احلريات اإلعالمية خالل العام
املاضي  ،2010إذ وصف  21%من املستجيبني الذكور حالة احلريات بأنها متوسطة ،مقابل  8%لإلناث .ووصف
حوالي  20%من الصحفيني الذكور أن حالة احلريات اإلعالمية مقبولة ،مقابل حوالي  7%لإلناث ،في اجلدول
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 .4التوزيع النسبي للمستجيبني حسب حالة احلريات اإلعالمية ،وبعض اخلصائص األساسية2010 ،
جيدة

ممتازة

اجملموع

%

%

%

%

%

%

اجملموع الكلي

23.4

26.9

28.1

18.4

3.2

100

اخلصائص
األساسية

متدنية مقبولة متوسطة

املستوى التعليمي
ثانوي

4.2

6.6

7.7

7.5

12.5

6.7

دبلوم متوسط

4.2

9.6

8.5

12.9

6.3

8.5

بكالوريوس

64.4

59.6

62.0

55.9

62.5

60.8

دراسات عليا

27.1

24.3

21.8

23.7

18.8

24.0

سنوات اخلبرة في الصحافة
1-9

31.4

36.0

33.8

37.6

31.3

34.5

10-19

39.8

31.6

35.2

34.4

31.3

35.0

+ 20

28.8

31.6

31.0

28.0

37.5

30.3

التخصص العلمي
صحافة وإعالم

9.3

8.7

9.1

6.6

1.3

35.0

تخصصات أخرى

14.6

18.3

18.7

11.7

1.7

65.0

عضوية نقابة الصحفيني
عضو

64.4

63.2

60.6

50.5

56.3

60.2

غير عضو

35.6

36.8

39.4

49.5

43.8

39.8

قطاع العمل
حكومي

11.6

21.6

12.8

20.0

--

15.3

خاص

88.4

78.4

87.2

80.0

100.0

84.7
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يالحظ أن اخلبرة في مجال اإلعالم لم تؤثر كثيرا ً في تقييم اإلعالميني ألثر التشريعات على حرية اإلعالم ،إذ
أفاد حوالي  38%من الصحفيني واإلعالميني ممن لديهم خبرة ما بني ( )9-1أن التشريعات ساهمت في تقدم
حرية اإلعالم ،مقابل حوالي  33%ممن لديهم خبرة ما بني ( ،)19-10و 29%ممن لديهم خبرة أكثر من عشرين
عاماً.
وتظهر النتائج أن حوالي  60%من أعضاء نقابة الصحفيني يعتقدون أن التشريعات تشكل قيدا ً على حرية
اإلعالم ،مقابل  40%من غير األعضاء ،كما أفاد حوالي  64%من األعضاء في النقابة ان تلك التشريعات لم تؤثر
في حرية اإلعالم ،مقابل  36%من غير األعضاء في النقابة.
وتستمر الفجوة الكبيرة بني كل من العاملني في القطاع اخلاص والعاملني في القطاع العام ،ويؤكد ذلك
تقييمهم ألثر التشريعات على حرية اإلعالم ،إذ أفاد حوالي  87%من العاملني في القطاع اخلاص أن التشريعات
تشكل قيدا على حرية اإلعالم ،مقابل  13%للعاملني في القطاع العام.

اجلدول  .5التوزيع النسبي للمستجيبني حسب تقييمهم ألثر التشريعات في حرية اإلعالم
وبعض اخلصائص األساسية2010 ،
اخلصائص
األساسية

لم تؤثر على
حرية اإلعالم

ال اعرف

اجملموع

قيدا على حرية ساهمت في
تقدم حرية
األعالم
األعالم

%

%

%

%

%

اجملموع الكلي

41.8

16.2

41.6

0.4

100

املستوى التعليمي
ثانوي

6.2

8.5

6.7

--

6.7

دبلوم متوسط

6.6

11.0

9.0

50.0

8.5

بكالوريوس

68.2

50.0

57.6

50.0

60.8

دراسات عليا

19.0

30.5

26.7

--

24.0

سنوات اخلبرة في الصحافة
1-9

32.2

30.5

37.6

100.0

34.5

10-19

37.0

36.6

32.9

--

35.0

+ 20

30.8

32.9

29.0

--

30.3
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قيدا على حرية اإلعالم .وحوالي  7%من اإلعالميني احلاصلني على دبلوم متوسط يعتقدون أن التشريعات
تشكل قيدا على حرية اإلعالم ،و 68%من احلاصلني على شهادة بكالوريوس يعتقدون أيضا أن تلك التشريعات
متثل قيدا ً على حرية اإلعالم ،في حني يعتقد حوالي  31%من احلاصلني على دراسات عليا أن التشريعات
اإلعالمية ساهمت في تقدم حرية اإلعالم.
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التخصص العلمي
صحافة وإعالم

14.6

4.0

16.1

0.2

35.0

تخصصات أخرى

27.4

11.9

25.5

0.2

65.0

عضوية نقابة الصحفيني
عضو

59.7

52.4

63.8

50.0

60.2

غير عضو

40.3

47.6

36.2

50.0

39.8

قطاع العمل
حكومي

13.3

7.4

20.6

15.3

13.3

خاص

86.7

92.6

79.4

84.7

86.7

 1.3.2القوانني التي تشكل قيدا على حرية اإلعالم

وحول التشريعات والقوانني ،التي تشكل قيدا ً على حرية اإلعالم من وجهة نظر الصحفيني واإلعالميني،
يبدو أن قانون محكمة أمن الدولة هو األكثر تقييدا حلرية اإلعالم  ،92%يليه قانون العقوبات  ،86%ثم قانون
احملاكمات اجلزائية  ،83%في حني أفاد ما بني  78% 77-من املستجيبني أن كالً من قانون املطبوعات والنشر،
وقانون وثائق وأسرار الدولة يشكالن قيدا على حرية اإلعالم.
وعند مقارنة نتائج هذا االستطالع مع نتائج السنوات السابقة ( )2009 ،2008 ،2007 ،2006نالحظ أن نسبة
املستجيبني الذين يعتقدون أن قانون محكمة أمن يشكل قيدا ً على حرية اإلعالم قد ارتفع في هذه السنة
مقارنة بالسنوات السابقة ،مقابل انخفاض في نسبة املستجيبني الذين يعتقدون أن قانون املطبوعات
والنشر يشكل قيدا ً على حرية اإلعالم في عام  2010مقارنة بالسنوات السابقة .وجتدر اإلشارة هنا إلى أن
السؤال عن كل من قانون احملاكمات اجلزائية وقانون ضمان حق احلصول على املعلومات قد مت في استطالع
هذا العام.
ويفسر هذا األمر إجراء تعديالت على قانون املطبوعات ،في حني تزايد احلديث بأن احلبس للصحفيني ما زال
قائما ً في قانون محكمة أمن الدولة.
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السنة

درجة كبيرة

االستغناء ووقف تعيني
املستشارين اإلعالميني من بني
الصحفيني

11.3

إتخاذ إجراءات لضمان حرية
التعبير وعمل وسائل اإلعالم
بحرية واستقاللية

5.9

التوقف عن ممارسة االسترضاء
واملهادنة بسبب اخلوف من
االبتزاز أو سعيا ً وراء الشعبية

9.3

إتباع احلكومة معايير مهنية
واضحة لإلعالن في وسائل
اإلعالم

8.5

االلتزام التام بعدم االشتراك
في أي من الصحف
االهتمام مبا تنشره وسائل
اإلعالم ومتابعته واألخذ
بجوانبه اإليجابية وتوضيح
احلقائق والرد على أي معلومات
غير دقيقة

24.8

11.5

درجة متوسطة

33.3

33.5

36.8

33.5

29.5

45.7

درجة قليلة

22.4

25.9

20.8

26.7

17.0

21.6

ال تلتزم على
اإلطالق
30.9

32.9

30.1

28.5

18.8

19.2

ال اعرف

2.2

1.8

3.0

2.8

9.9

2.0

ويالحظ أيضا ً أن هنالك تباينات بني اإلعالميني جتاه مدى التزام احلكومة مبدونة السلوك املهني حسب قطاع
العمل ،فاإلعالميون العاملون في القطاع احلكومي أكثر ايجابية في تقييمهم ملدى التزام احلكومة بالبنود
الواردة في مدونة السلوك املهني ،إذ جند أن حوالي  52%من اإلعالميني العاملني في القطاع احلكومي
يعتقدون أن احلكومة التزمت بإتباع معايير مهنية واضحة لإلعالن في وسائل اإلعالم ،مقابل حوالي
 37%من اإلعالميني العاملني في القطاع اخلاص يعتقدون ذلك .كذلك يعتقد حوالي  60%من اإلعالميني
العاملني في القطاع احلكومي أن احلكومة التزمت باالهتمام مبا تنشره وسائل اإلعالم ومتابعته واألخذ
بجوانبه اإليجابية وتوضيح احلقائق والرد على أي معلومات غير دقيقة  ،مقابل حوالي  47%من اإلعالميني
العاملني في القطاع اخلاص يعتقدون ذلك.

الوسط
احلسابي
41.8

37.6

42.0

40.9

55.6

50.2
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هذا التناقض مصدره أن القطاع اخلاص كان برأي الصحفيني أكثر تضررا ً من املدونة عن القطاع العام الذي
انحصر الضرر أكثر شيء في منع العمل كمستشارين.
اجلدول .7مدى التزام احلكومة بالبنود الواردة في مدونة السلوك املهني ،حسب قطاع العمل2010 ،

البنود

حكومي

خاص

االستغناء ووقف تعيني املستشارين اإلعالميني من بني الصحفيني

47.4

40.2

إتخاذ إجراءات لضمان حرية التعبير وعمل وسائل اإلعالم بحرية واستقاللية

47.3

34.8

التوقف عن ممارسة االسترضاء واملهادنة بسبب اخلوف من االبتزاز أو سعيا ً وراء
الشعبية

50.2

39.7

إتباع احلكومة معايير مهنية واضحة لإلعالن في وسائل اإلعالم

52.9

37.4

االلتزام التام بعدم االشتراك في أي من الصحف

58.7

54.7

االهتمام مبا تنشره وسائل اإلعالم ومتابعته واألخذ بجوانبه اإليجابية وتوضيح
احلقائق والرد على أي معلومات غير دقيقة

60.1

47.3

وبخصوص مدى دعم مدونة السلوك املهني احلكومية حلرية اإلعالم ،يبدو أن اإلعالميني غير متفائلني في مدى
دعم تلك املدونة حلرية اإلعالم ،فقد أفاد حوالي  36%من املستجيبني اإلعالميني أن تلك املدونة تدعم حرية
اإلعالم وبدرجات متفاوتة (كبيرة ،7.7%متوسطة  ،29.7%قليلة  ،)22.8%مقابل حوالي  36%من املستجيبني
أفادوا أن تلك املدونة لن تدعم حرية اإلعالم على اإلطالق.
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 6.2دائرة اإلعالم واالتصال برئاسة الوزراء واحلرية اإلعالمية

مت استحداث دائرة اإلعالم واالتصال برئاسة الوزراء األردنية في العام  2008وذلك خلفا ً للمركز األردني لإلعالم ،وهي
تعمل على تقدمي الدعم في مجال اإلعالم واالتصال لرئيس الوزراء وللمجلس الوزاري .كما تعتبر مصدر مهم
للمعلومات التي عادة ما يبحث عنها اإلعالمي ،وقد أخذت هذه الدائرة الكثير من مهام وزارة اإلعالم ،ولذلك مت وضع
هذا السؤال بدال ً عن تأييد أو معارضة إعادة وزارة اإلعالم ألهمية تقييم دور هذه الدائرة.
يهدف هذا القسم إلى التعرف على دور دائرة اإلعالم واالتصال برئاسة الوزراء ،والى مدى مساهمة تلك الدائرة في
دعم احلريات اإلعالمية لعام  .2010ولقد أظهرت النتائج أن حوالي  48%من اإلعالميني يعتقدون أنها تقوم بالترويج
وتقدمي صورة إيجابية لألردن عبر وسائل اإلعالم احمللية والعربية والدولية ،وأفاد حوالي  45%أنها تقوم بالتنسيق بني
مختلف الوزارات واملؤسسات الرسمية فيما يتعلق باألنشطة اإلعالمية ،كما أفاد حوالي  43%انه تقوم بضمان
تدفق املعلومات لإلعالميني عن التوجهات والسياسات والقرارات احلكومية ،في حني أفاد حوالي  42%أنها تقوم
مبساعدة احلكومة في التخطيط لبناء عالقة واتصال أفضل مع وسائل اإلعالم ،وأفاد حوالي  40%أنها تقوم
مبساعدة الصحفيني في احلصول على املعلومات بسرعة ودقة ،وهي النسبة األقل وهي األكثر أهمية للصحفيني.
اجلدول .8نسبة املستجيبني الذين يعتقدون أن دائرة اإلعالم واالتصال برئاسة الوزراء تقوم :
البند

درجة كبيرة

مبساعدة الصحفيني في
احلصول على املعلومات بسرعة
ودقة

5.7

بترويج وتقدمي صورة إيجابية
لألردن عبر وسائل اإلعالم احمللية
والعربية والدولية

12.3

مبساعدة احلكومة في
التخطيط لبناء عالقة واتصال
أفضل مع وسائل اإلعالم

7.9

بالتنسيق بني مختلف الوزارات
واملؤسسات الرسمية فيما
يتعلق باألنشطة اإلعالمية

7.3

بضمان تدفق املعلومات
لإلعالميني عن التوجهات
والسياسات والقرارات
احلكومية

8.1

درجة متوسطة

31.1

35.2

31.3

34.1

30.5

درجة قليلة

28.9

27.1

30.9

32.3

35.4

ال تقوم على رفض اإلجابة /ال الوسط
احلسابي
اعرف
اإلطالق
24

19.4

23.6

16.6

19.8

10.3

5.9

6.3

9.7

6.1

40.3

47.6

41.7

45.2

42.9
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وفيما يتعلق مبدى التزام املواقع االلكترونية بعدد من املعايير املتعلقة بنشر التعليقات على تلك املواقع،
فقد أظهرت النتائج أن اإلعالميني يعتقدون أن تلك املواقع تلتزم بهذه املعايير كتالي :عدم قبول التعليقات
التي تنتهج سلوكا ً عدوانيا ً أو حتتوي على تهديدات أو ذات مغزى جنسي أو مسيئة إلى عرق من األعراق
حوالي  57%وبدرجات متفاوتة (كبيرة  ،23.8%متوسطة  ،37%قليلة  ،24.8%ال تلتزم على اإلطالق .)13%
إعطاء األولوية للتعليقات التي حتترم النقد والرأي اآلخر حوالي  56%وبدرجات متفاوتة ( كبيرة ،22.6%
متوسطة  ،40.2%قليلة  ،20.4%ال تلتزم على اإلطالق  .)26%نشر تعليقات املشاركني التي ال تتعدى
على حقوق اآلخرين وتسيء لهم وال تنشر أي عبارات أو ألفاظ تتضمن شتما ً أو جتريحا ً أو قدحا ً وذما ً
 55%وبدرجات متفاوتة ( كبيرة  ،19.2%متوسطة  ،43%قليلة  ،20.2%ال تلتزم على اإلطالق  .)16.8%نشر
التوضيحات والتصحيح لكل صاحب عالقة مبا هو منشور حوالي  55%وبدرجات متفاوتة ( كبيرة ،13.9%
متوسطة  ،47.1%قليلة  ،24.4%ال تلتزم على اإلطالق  .)12.3%عدم نشر التعليقات واآلراء التي ال تتصل
باملوضوع أو أية معلومات شخصية خاصة باملستخدم أو غيره حوالي  51%وبدرجات متفاوتة ( كبيرة
 ،13.1%متوسطة  ،43.4%قليلة  ،24.2%ال تلتزم على اإلطالق  .)17.2%عدم نشر املواقع للتعليقات ذات
الطابع اإلعالني أو الدعائي حوالي  51%وبدرجات متفاوتة ( كبيرة  ،14.3%متوسطة  ،38.8%قليلة ،24.8%
ال تلتزم على اإلطالق  .)17.4%إعطاء األولوية في املشاركة ملن ينشر حتت اسمه الصريح وبريده اإللكتروني
حوالي  47%وبدرجات متفاوتة (كبيرة  ،15.6%متوسطة  ،35%قليلة  ،20.4%ال تلتزم على اإلطالق .)26.1%
عدم نشر تعليقات وردود وهمية تقوم إدارة املوقع بكتابتها  45%وبدرجات متفاوتة ( كبيرة  ،9.7%متوسطة
 ،31.7%قليلة  ،29.1%ال تلتزم على اإلطالق .)19.4%
هذا السؤال يؤطر مشهد اإلعالم اإللكتروني بشكل أكثر تفصيلية ،فال يوجد انحياز كبير والفت للمعايير
األساسية في التعليقات ،بل أن مؤشرات عدم االلتزام على اإلطالق كانت واضحة ،مما يستدعي العمل مع
اإلعالم اإللكتروني على دفع هذه األسئلة إلى الواجهة لتجنيب هذا اإلعالم مشكالت مستقبلية.
اجلدول  .9نسبة اإلعالميني الذين يعتقدون أن املواقع اإلخبارية االلكترونية تلتزم باملعايير التالية،
2010
البند

درجة كبيرة

درجة متوسطة

درجة قليلة

ال تقوم على رفض اإلجابة /ال الوسط
احلسابي
اعرف
اإلطالق

إعطاء األولوية في املشاركة
ملن ينشر حتت اسمه الصريح
وبريده اإللكتروني

15.6

35

20.4

26.1

2.8

47.1

إعطاء األولوية للتعليقات التي
حتترم النقد والرأي اآلخر

22.6

40.2

18.2

17.8

1.2

56.1

نشر تعليقات املشاركني التي
ال تتعدى على حقوق اآلخرين
وتسيء لهم ،وال تنشر أي
عبارات أو ألفاظ تتضمن شتما ً
أو جتريحا ً أو قدحا ً وذما ً

19.2

43

20.2

16.8

0.8

55.0
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عدم قبول التعليقات التي
تنتهج سلوكا ً عدوانيا ً أو حتتوي
على تهديدات أو ذات مغزى
جنسي أو مسيئة إلى عرق من
األعراق

23.8

37

24.8

13.3

1.2

57.4

عدم نشر التعليقات واآلراء
التي ال تتصل باملوضوع ،أو أية
معلومات شخصية خاصة
باملستخدم أو غيره

13.1

43.4

24.2

17.2

2.2

51.1

عدم نشر املوقع للتعليقات
ذات الطابع اإلعالني أو الدعائي

14.3

38.8

24.8

17.4

4.8

50.8

نشر التوضيحات والتصحيح
لكل صاحب عالقة مبا هو
منشور

13.9

47.1

24.4

12.3

2.4

54.7

عدم نشر تعليقات وردود
وهمية تقوم إدارة املوقع
بكتابتها

9.7

31.7

29.1

19.4

10.1

45.1

لقد صدر قانون جرائم أنظمة املعلومات العام املاضي والذي شهد الكثير من اجلدل حوله .ومن هنا
كان ال بد من السؤال عن موقف اإلعالميني جتاه ذلك القانون؛ فقد أظهرت نتائج االستطالع أن  67%من
املستجيبني يعتقدون أن ذلك القانون يشكل قيدا ً على حرية املواقع اإللكترونية ،وأفاد حوالي  59%أنه
يشكل حماية للمواطنني من اجلرائم اإللكترونية التي قد ترتكب بحقهم ،كما أفاد حوالي  49%من
املستجيبني أن ذلك القانون يساهم في تنظيم اإلعالم اإللكتروني ،في حني أفاد حوالي  41%انه يحمي
املواقع اإللكترونية من أعمال القرصنة.
اجلدول .10نسبة املستجيبني الذين يعتقدون أن قانون جرائم وأنظمة املعلومات ......
البند

درجة كبيرة

درجة متوسطة

درجة قليلة

يشكل قيدا ً على حرية املواقع
اإللكترونية

38.2

32.5

10.3

ال يشكل /رفض اإلجابة /ال الوسط
احلسابي
اعرف
يساهم على
اإلطالق
13.5

5.6

67.0
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يساهم في تنظيم اإلعالم
اإللكتروني

13.5

39.8

19.2

22.8

4.8

48.7

يحمي املواقع اإللكترونية من
أعمال القرصنة

11.7

26.5

24.4

29.5

7.9

40.7

لقد قامت احلكومة األردنية وبالتنسيق مع املركز الوطني لتكنولوجيا املعلومات باستخدام برمجيات
متنع موظفي الدولة من الوصول إلى املواقع اإلخبارية االلكترونية ،ومن هنا مت سؤال املستجيبني عن ذلك
اإلجراء ،فقد أظهرت النتائج أن حوالي  30%من اإلعالميني يعتقدون انه من حق للدولة أن متنع موظفيها
من الوصول إلى تلك املواقع لضمان تفرغهم لواجباتهم الوظيفية ،مقابل حوالي  70%من يعتقدون انه ال
يحق للدولة ذلك .وأفاد حوالي  74%من املستجيبني أن هذا اإلجراء يشكل قيدا ً على حرية اإلعالم ،مقابل
حوالي  26%من ال يعتقدون ذلك .كما أفاد حوالي  75%انه يشكل قيدا ً على املواطنني في حق املعرفة
واحلصول على املعلومات ،مقابل حوالي  24%من ال يعتقدون ذلك ،في حني أفاد حوالي  72%أن ذلك القانون
يشكل انتهاكا ً للمعايير الدولية حلرية اإلعالم ،مقابل حوالي  26%من ال يعتقدون ذلك.
وكانت حكومة معروف البخيت قد قررت إلغاء حجب املواقع اإلخبارية عن موظفي الدولة في اجتاه معاكس
حلكومة سمير الرفاعي التي اتخذت هذا القرار.
اجلدول  .11التوزيع النسبي لإلعالميني حسب موقفهم من منع موظفي الدولة من الوصول إلى
املواقع اإلخبارية اإللكترونية2010 ،
البند

نعم

ال

رفض اإلجابة

حق للدولة لضمان أن يتفرغ املوظفون لواجباتهم
الوظيفية

29.7

69.5

0.8

يشكل قيدا ً على احلريات اإلعالمية

74.1

25.5

0.4

يشكل قيدا ً على املواطنني في حق املعرفة واحلصول على
املعلومات

75.2

24.2

0.6

تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن 2010

يشكل حماية للمواطنني من
اجلرائم اإللكترونية التي قد
ترتكب بحقهم

22.8

41.4

15.6

14.7

5.6

58.8

ت
ت
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يشكل انتهاكا ً للمعايير الدولية حلرية اإلعالم

71.7

26.3

2

وعلى صعيد مدى تأييد اإلعالميني إلصدار قانون جديد مستقل ومخصص لتنظيم عمل املواقع اإلخبارية
االلكترونية ،فقد أفاد حوالي  83%من املستجيبني أنهم يؤيدون إصدار ذلك القانون ،مقابل حوالي 13%
أفادوا أنهم ال يؤيدون إصدار مثل ذلك القانون .وهذا ما يظهر أن االجتاه العام لإلعالميني هو مع إصدار
قانون جديد مخصص لتنظيم عمل املواقع االلكترونية .وعند مقارنة هذه النتائج مع العام املاضي ،جند أن
نسبة الذين يؤيدون إصدار قانون جديد لتنظيم املواقع االلكترونية قد ارتفع حوالي ( )13نقطة في العام
 ،2010كما انخفضت نسبة الذين ال يؤيدون إصدار مثل ذلك القانون حوالي ( )12نقطة في العام ،2010
وهو موقف محير ،ففي الوقت الذي تعتبر غالبية الصحفيني أن اإلعالم اإللكتروني يساهم في حرية
اإلعالم والدفاع عنها ،يطلبون قانونا ً خاصا ً به.

وحول موقف اإلعالميني الذين يرفضون إصدار قانون جديد لتنظيم عمل املواقع اإلخبارية االلكترونية جتاه
كيفية تنظيم تلك املواقع ،فقد أفاد حوالي  48%من املستجيبني أنهم يؤيدون تنظيم تلك املواقع وفقا ً
ملدونة السلوك املهني ،مقابل حوالي  52%من ال يؤيدون ذلك .وأفاد حوالي  36%أنهم يؤيدون تنظيمها وفقا ً
لقانون املطبوعات والنشر ،مقابل حوالي  63%من ال يؤيدون ذلك .كما أفاد حوالي  35%أنهم يؤيدون ترك
املواقع اإلخبارية االلكترونية دون قيود تنظيمية أو مهنية ،مقابل حوالي  65%من ال يؤيدون ذلك .في حني
أفاد حوالي  25%أنهم مع تنظيمها وفقا ً لقانون جرائم أنظمة املعلومات ،مقابل  71%من يرفضون ذلك.
وأفاد حوالي  23%أنهم مع تنظيم تلك املواقع وفقا ً لقانون العقوبات ،مقابل حوالي  75%من ال يؤيدون
ذلك.
وعند مقارنة نتائج هذا العام مع العام السابق  ،2009جند أن نسبة من يؤيدون تنظيم املواقع االلكترونية
وفقا ً لقانون العقوبات قد ارتفعت ( )9نقاط من عام  2009إلى عام  .2010في حني لم يكن هنالك تغير
جوهري في موقف اإلعالميني من تأييد تنظيم املواقع االلكترونية سواء وفقا ً لقانون املطبوعات والنشر أو
وفقا ً ملدونة السلوك املهني ما بني عامي  2009و.2010

تقرير حالة الحريات اإلعالمية استطالع رأي الصحفيين
استطالع رأي الصحفيين
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البند

نعم

رفض اإلجابة /ال أعرف

ال

2010

2009

2010

2009

2010

2009

وفقا ً لقانون العقوبات

22.9

13.2

74.7

86.1

2.4

0.7

وفقا ً لقانون املطبوعات والنشر

36.1

33.2

62.7

66.1

1.2

0.7

وفقا ً ملدونات السلوك املهني

48.2

51.1

51.8

48.2

--

0.7

وفقا ً لقانون جرائم أنظمة
املعلومات

25.3

--

71.1

--

3.6

--

يترك دون أي قيود تنظيمية أو
مهنية

34.9

28.2

65.1

71.8

--

--

يثار بني احلني واألخر عن قيام احلكومة أو األجهزة التابعة لها بحجب مواقع إخبارية الكترونية على شبكة
االنترنت ،وقد أظهرت النتائج أن حوالي  65%من املستجيبني يعتقدون أن احلكومة أو األجهزة التابعة لها
تقوم بحجب تلك املواقع ،مقابل حوالي  28%ال يعتقدون أن احلكومة أو أجهزتها تقوم بذلك ،في حني أبدى
حوالي  7%عدم معرفتهم بذلك .وعند مقارنة هذه النتائج مع نتائج العام املاضي ( )2009جند أن نسبة
الذين كانوا يعتقدون أن احلكومة تقوم بحجب تلك املواقع قد ارتفعت بواقع  15نقطة من  50%عام 2009
إلى  65%عام 2010؛ وهو ارتفاع جوهري ،ويعلل هذه الزيادة إعالن كثير من املواقع اإللكترونية تعرضها
للقرصنة واحلجب وتزايد االهتمام باملواقع اإلخبارية وعملها ومجاهرة الصحفيني مبواقفهم من التضييق
على حرياتهم أكثر.

تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن 2010

اجلدول  .12نسبة املستجيبني الذين يؤيدون تنظيم املواقع االلكترونية وفقاً للقوانني التالية،
2010
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اجلدول  .13نسبة املستجيبني الذين تعرضوا حملاوالت احتواء أو إغراءات أو امتيازات أثناء ممارسة
العمل الصحفي ،وبعض اخلصائص األساسية2010 ،
اخلصائص األساسية

نعم

ال

رفض اإلجابة

اجملموع

%

%

%

%

اجملموع الكلي

18.6

81.2

0.2

100

قطاع العمل
حكومي

11.7

24.9

--

22.4

خاص

88.3

75.1

100.0

77.6

اجلنس
ذكر

83.0

76.1

--

77.2

أنثى

17.0

23.9

100.0

22.8

املستوى التعليمي
ثانوي فأقل

7.4

6.6

--

6.7

دبلوم متوسط

9.6

8.0

100.0

8.5

بكالوريوس

60.6

61.0

--

60.8

دراسات عليا

22.3

24.4

--

24.0

هل تعمل عمل آخر ثانوي
نعم

33.0

29.0

--

29.7

ال

67.0

71.0

100.0

70.3

رفض اإلجابة

33.0

29.0

--

29.7

وعلى صعيد اجلهات التي قامت مبحاولة احتواء أو إغراء للصحفيني ،أظهرت النتائج أن أكثر هذه اجلهات
هي جهات حكومية بنسبة حوالي  ،29%ثم رجال إعمال حوالي  ،23%ومؤسسات مجتمع مدني حوالي
 ،9%ومؤسسات شبه حكومية ،وشركات جتارية أو أعالنية حوالي  8%لكل منهما ،وأحزاب سياسية حوالي
 ،7%وأجهزة أمنية حوالي  ،4%ونقابات حوالي  ،3%ونواب حوالي  .2%وميكن القول أن نسبة املؤسسات
احلكومية التي حتاول احتواء الصحفيني ترتفع إذا أضيفت لها املؤسسات شبه احلكومية لتصبح .37%

تقرير حالة الحريات اإلعالمية استطالع رأي الصحفيين
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تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية

81

اجلهات

%

حكومية

28.6

رجال أعمال

22.7

أحزاب سياسية

6.5

مؤسسات مجتمع مدني

9.1

نقابات

2.6

مؤسسات شبه حكومية

9.1

أجهزة أمنية

3.9

شركات جتارية أو أعالنية

8.4

النواب

1.3

مؤسسات إعالمية

0.6

رفض اإلجابة

7.1

اجملموع

100

وفيما يتعلق بأشكال االحتواء أو اإلغراءات أو االمتيازات التي تعرض لها الصحفيون واإلعالميون ،فقد
أظهرت النتائج أن احلصول على هبات مالية أو هدايا هي أكثر تلك األشكال التي يتعرض لها اإلعالميون
والصحفيون  ،53%ثم تسهيل اخلدمات واإلجراءات في املؤسسات الرسمية  ،22%والتعيني في منصب
حكومي أو شبه حكومي  ،14%واحلصول على إعفاءات جمركية أو عالج أو تعليم مجاني حوالي .4%

اجلدول  .15أشكال االحتواء أو اإلغراءات أو االمتيازات التي تعرضت لها2010 ،
أشكال االحتواء

%

التعيني في منصب حكومي أو شبه حكومي

14.2

احلصول على هبات مالية أو هدايا

53.1

احلصول على إعفاءات جمركية أو عالج آو تعليم
مجاني

3.5

تسهيل اخلدمات واإلجراءات في املؤسسات الرسمية

22.1

رفض اإلجابة

3.5

ال أعرف

3.5

اجملموع

100

تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن 2010

اجلدول  .14اجلهات التي قامت بتقدمي محاوالت االحتواء أو اإلغراءات أو االمتيازات
للصحفي2010،
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اجلدول  .16اجلهات التي سمع عنها املستجيبون وقامت بتقدمي محاوالت االحتواء أو اإلغراءات
أو االمتيازات للصحفيني2010 ،
اإلغراءات /االمتيازات

%

حكومية

33.7

رجال أعمال

22.8

أحزاب سياسية

5.6

مؤسسات مجتمع مدني

10.4

نقابات

3.8

مؤسسات شبه حكومية

7.2

أجهزة أمنية

3.6

شركات جتارية أو أعالنية

9.6

النواب

0.6

السلطة التشريعية برملان

0.2

عشائرية

0.2

رفض اإلجابة

1.2

ال أعرف

1.2

اجملموع

100

تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن 2010

وعلى صعيد اجلهات التي سمع عنها املستجيبون وقامت مبحاوالت احتواء أو إغراءات أو امتيازات للصحفيني،
فقد أظهرت النتائج أن أكثر هذه اجلهات هي جهات حكومية حوالي  ،34%ثم رجال إعمال حوالي ،23%
وشركات جتارية وإعالنية حوالي  ،10%ومؤسسات مجتمع مدني  ،10%ومؤسسات شبه حكومية ،7%
وأحزاب سياسية حوالي  ،6%وأجهزة أمنية ،ونقابات حوالي  4%لكل منهما.
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وحول أشكال االحتواء أو اإلغراءات أو االمتيازات التي سمع عنها املستجيبون وتعرض لها الصحفيون واإلعالميون،
تظهر النتائج أن احلصول على هبات مالية أو هدايا هي أكثر تلك األشكال التي يتعرض لها الصحفيون حوالي
 43%ثم تسهيل اخلدمات واإلجراءات في املؤسسات الرسمية حوالي  ،27%والتعيني في منصب حكومي أو شبه
حكومي حوالي  ،23%واحلصول على إعفاءات جمركية أو عالج أو تعليم مجاني حوالي .7%

اجلدول  .17أشكال اإلغراءات أو االمتيازات التي سمع عنها املستجيبني
وتعرض لها الصحفيني2010 ،
أشكال االغراءات

%

التعيني في منصب حكومي أو شبه حكومي

22.7

احلصول على هبات مالية أو هدايا

42.6

احلصول على إعفاءات جمركية أو عالج آو تعليم
مجاني

6.6

تسهيل اخلدمات واإلجراءات في املؤسسات الرسمية

26.6

رفض اإلجابة

0.4

ال أعرف

1.1

اجملموع

100

 63%من
اإلعالميين
يعتقدون أن
الحكومة تقدم
االمتيازات
لكسب والئهم

وبخصوص جلوء احلكومة إلى تقدمي اإلغراءات أو االمتيازات للصحفيني لكسب والءهم ،فقد أظهرت النتائج أن 63%
من اإلعالميني يعتقدون أن احلكومة تقوم بذلك وبدرجات متفاوتة (كبيرة  ،26.3%متوسطة  ،43%قليلة ،)14.9%
مقابل حوالي  11%هم من يعتقدون أن احلكومة ال تقوم بذلك.

تقرير حالة الحريات اإلعالمية استطالع رأي الصحفيين
استطالع رأي الصحفيين
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اجلدول  .18وسائل اإلغراء أو االحتواء التي تتبعها احلكومات عادة لكسب تأييد الصحفيني
واإلعالميني لتفادي مواقفهم االنتقادية2010 ،
وسائل االغراءات

%

التعيني في منصب حكومي أو شبه حكومي

23.1

الهبات املالية أو الهدايا

24.8

اإلعفاءات اجلمركية أو العالج أو التعليم اجملاني

5.6

توفير املعلومات بسهولة ويسر

8.2

الدعوة الدائمة حلضور اللقاءات الرسمية

9.3

تسهيل اخلدمات واإلجراءات في املؤسسات الرسمية

14.0

كل ما سبق ذكره

14.4

رفض اإلجابة

0.1

ال أعرف

0.5

اجملموع

100

وحول انتشار بعض الظواهر السلبية في الوسط الصحفي من واسطة ،وقبول رشوة ،وممارسة االبتزاز،
وكتابة أخبار وحتقيقات مدفوعة األجر ،وقبول للهدايا ،فقد أظهرت النتائج أن الصحفيني واإلعالميني
يعتقدون أن تلك الظواهر منتشرة في الوسط الصحفي كتالي :الواسطة  ،86%قبول الهدايا حوالي
 ،72%كتابة أخبار وحتقيقات مدفوعة األجر ،61%ممارسة االبتزاز للحصول على مكاسب مادية حوالي ،59%
قبول الرشوة حوالي .56%

الواسطة منتشرة بنسبة  86%بين
اإلعالميين  ..وممارسة االبتزاز تصل
إلى  .. 59%وقبول الرشوة 56%

تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن 2010

وبخصوص أشكال االحتواء أو اإلغراء التي تتبعها احلكومة عادة لكسب تأييد الصحفيني واإلعالميني وتفادي
مواقفهم االنتقادية ،أظهرت النتائج أن الهبات املالية أو الهدايا هي أكثر تلك األشكال التي تتبعها احلكومة
وبنسبة حوالي  ،25%ثم التعيني في منصب حكومي أو شبه حكومي  ،23%وتسهيل اخلدمات واإلجراءات في
املؤسسات الرسمية  ،14%والدعوة الدائمة حلضور اللقاءات الرسمية  ،9%وتوفير املعلومات بسهولة ويسر ،8%
واإلعفاءات اجلمركية أو العالج أو التعليم اجملاني حوالي  .6%كما أفاد  14%من املستجيبني أن احلكومة تستخدم
جميع ما سبق ذكره لكسب تأييد الصحفيني واإلعالميني.
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اجلدول  .19التوزيع النسبي للمستجيبني حسب تعرضهم للمحاكمة في قضايا تخص
اإلعالم وبعض اخلصائص األساسية2010 ،
اخلصائص األساسية
اجملموع الكلي

نعم

ال

رفض اإلجابة

ال أعرف

اجملموع

%

%

%

%

%

6.1

93.3

0.2

0.4

100

سنوات اخلبرة
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وحسب املستوى التعليمي للمستجيبني ،جند أن حوالي  55%ممن تعرضوا للمحاكمة هم ممن يحملون
درجة البكالوريوس ،و 29%ممن يحملون املؤهالت العلمية العليا ،وحوالي  10%ممن يحملون دبلوم متوسط.
أما سنوات اخلبرة للمستجيبني فكانت النسبة األعلى من بني الذين تعرضوا للمحاكمة هم ممن ميتلكون
خبرة بني ( )19-10سنة حوالي  .39%وبخصوص العضوية في نقابة الصحفيني ،فقد أفاد  61%ممن تعرضوا
للمحاكمة أنهم أعضاء في النقابة ،مقابل حوالي  39%من غير األعضاء .وامللفت لالنتباه أن  90%ممن
تعرضوا للمحاكمة هم عاملون في القطاع اخلاص ،مقابل  10%من العاملني في القطاع العام .وهذا أمر
متوقع فالقضايا التي تقام على وسائل إعالمية حكومية محدودة جداً ،إضافة إلى أن عملية النشر متر
مبراحل متعددة وفلترة حتد من إقامة دعاوى قضائية.
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1-9

35.5

34.6

--

--

34.5

10-19

38.7

35.0

--

--

35.0

+ 20

25.8

30.1

100.0

100.0

30.3

عضوية النقابة
عضو

61.3

60.3

100.0

--

60.2

غير عضو

38.7

39.7

--

100.0

39.8

قطاع العمل
عام

10.0

15.8

--

--

15.3

خاص

90.0

84.2

--

100.0

84.7

املستوى التعليمي
ثانوي فأقل

6.5

6.8

--

--

6.7

دبلوم متوسط

9.7

8.5

--

--

8.5

بكالوريوس

54.8

61.1

100.0

50.0

60.8

دراسات عليا

29.0

23.6

--

50.0

24.0

وبشأن اجلهات التي أقامت الدعاوى ضد الصحفيني واإلعالميني ،فقد أفاد حوالي  52%منهم
بأنهم مواطنون عاديون .فيما بلغت نسبة املسؤولني في احلكومة  .48%ومبقارنة هذه النتائج
مع نتائج عام  2006و 2007و 2008و ،2009يالحظ أن هناك تباينا في بعض العناصر ،إذ إن
نسبة املواطنني العاديني الذين رفعوا دعاوى قد انخفضت من  53%في عام  ،2006إلى حوالي
 46%عام  ،2007ثم ارتفعت في عام  2008لتصل إلى حوالي  ،55%وعادت وانخفضت بشكل
واضح في عام  2009لتستقر عند حوالي  ،30%لكنها ما لبثت أن عادة وارتفعت بشكل
جوهري لتصل إلى حوالي  52%عام  .2010فيما ارتفعت نسبة املسؤولني احلكوميني من
 20%عام  ،2006إلى حوالي  43%عام  ،2007وواصلت ارتفاعها إلى  48%عام  ،2008وانخفضت
بشكل واضح في عام  2009لتستقر عند حوالي  ،21%لكنها أيضا عادت وارتفعت بشكل
جوهري لتصل إلى  48%عام  .2010ومن املالحظ أن األجهزة األمنية من اجلهات التي لم يوردها
اإلعالميون املستجيبون كجهات قامت برفع دعاوى قضائية ضدهم .كما ينب اجلدول(20

اجلدول  .20التوزيع النسبي للمستجيبني حسب اجلهات التي رفعت الدعوى من
بني الذين تعرضوا إلى محاكمة في قضايا تتعلق باإلعالم20101 2006- ،

1

 52%من
القضايا أقامها
مواطنون
عاديون ضد
اإلعالم 48% ..
مسؤولون
حكوميون

2006

2007

2008

2009

2010

احلكومة

40.0

34.3

20.4

12.8

29

مسؤولون في احلكومة

20.0

43.2

48.4

20.8

48.4

مالحظة :بعض اخليارات لم تكن مطروحة في استطالعات السنوات السابقة.
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مؤسسة شبه حكومية

6.7

1.8

19.5

8.4

22.6

مواطنون عاديون

53.3

46.8

55.3

29.5

51.6

دائرة املطبوعات والنشر

11.3

15.4

12.6

--

3.2

األجهزة األمنية

6.7

1.8

11.7

--

--

نواب سابقون

--

--

--

8.4

22.6

نواب حاليون

--

--

--

--

12.9

األعيان

--

--

--

--

3.2

قادة أحزاب

--

--

--

8.2

3.2

قادة مؤسسات مجتمع مدني

--

--

--

8.4

3.2

القضاء

--

--

--

--

0.2

وعند سؤال الصحفيني واإلعالميني ممن ُقدمت دعاوى قضائية بحقهم عن التهم املوجهة لهم والتي بسببها
أقيمت الدعاوى ،أحتل الذم والقدح بحق األشخاص العاديني املرتبة األولى بحوالي  ،65%ثم الذم والقدح بحق
املوظف العام أو شخص عام حوالي  ،42%وعدم مراعاة التوازن واملوضوعية خالفا ً لقانون املطبوعات  ،29%وذم
هيئة رسمية أو جهة حكومية  ،16%وعدم االلتزام بنشر احلقيقة ومخالفة قيم األمة العربية واإلسالمية وحقوق
اإلنسان ،والتأثير على سير العدالة ،والطعن بقاضي أو مدعي عام حوالي  13%لكل منهما ،ومخالفة قانون
املعامالت االلكترونية حوالي  ،10%ومخالفة قانون االتصاالت حوالي  ،7%ومخالفة ميثاق الشرف ،ومخالفة أحكام
قانون املرئي واملسموع  3%لكل منهما.

اجلدول  .21التوزيع النسبي للمستجيبني حسب التهم التي صدر بخصوصها احلكم2010 ،
وسائل االغراءات

%

الذم والقدح بحق األشخاص العاديني خالفا ألحكام قانون العقوبات

64.5

الذم والقدح بحق املوظف العام أو شخص عام خالفا ألحكام قانون العقوبات

51.6

عدم مراعاة التوازن واملوضوعية خالفا ألحكام قانون املطبوعات

29.0

عدم االلتزام بنشر احلقيقة ومخالفة قيم األمة العربية واإلسالمية وحقوق اإلنسان خالفا
ألحكام قانون املطبوعات

19.4

ذم هيئة رسمية أو جهة حكومية خالفا لقانون العقوبات

16.1

التأثير على سير العدالة خالفا لقانون انتهاك حرمة احملاكم

12.9

الطعن بقاضي أو مدعي عام خالفا ألحكام قانون انتهاك حرمة احملاكم

12.9

مخالفة قانون املعامالت اإللكترونية

9.7

مخالفة قانون االتصاالت

6.5

مخالفة ميثاق الشرف الصحفي خالفا لقانون املطبوعات والنشر

3.2
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شركات خاصة

40.0

17.1

24.3

8.2

45.2
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مخالفة أحكام قانون املرئي واملسموع

3.2

ممارسة مهنة الصحافة دون التسجيل في نقابة الصحفيني خالفا ً ألحكام قانون نقابة
الصحفيني وقانون املطبوعات والنشر

0.0

أخالقيات املهنة وآدابها خالفا لقانون نقابة الصحفيني

0.0

وأظهرت نتائج االستطالع أن من تعرضوا للمحاكمة وصدر بحقهم حكم قضائي غير قطعي (قابل
للطعن واالستئناف) هم حوالي  12( 39%إعالمياً) خالل عام  ،2010مقابل  25%عام  ،2009و 31%عام ،2008
و 29%عام  ،2007و 33%عام .2006

وقد كان احلكم الذي صدر بحقهم هو غرامة مالية  ،56%وعدم مسؤولية حوالي  ،19%وحكم بالتعويض
املدني حوالي  ،13%وحكم بالبراءة  ،6%وحكم بالغرامة واحلبس .6%
وبخصوص صدور حكم قضائي قطعي (غير قابل للطعن أو االستئناف) ،فقد أفاد حوالي  25( 23%إعالمياً)
في عام  2010أنه صدر بحقهم حكم قضائي قطعي ،مقارنة بحوالي  38%عام  ،2009وحوالي 48%
في عام  ،2008و 29%في عام  ،2007وفي عام  2006بلغت حوالي  .20%وعن ماهية األحكام القضائية
القطعية التي صدرت بحقهم فقد كانت :احلكم بعدم املسؤولية حوالي  ،63%واحلكم بالبراءة ،25%
واحلكم بغرامة مالية حوالي .13%
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تعتبر الضغوط واملضايقات من املمارسات التي تنعكس سلبا ً على حرية اإلعالم ،وتتنوع هذه الضغوط من إعتقال
وتوقيف إلى التهديد وحجز احلرية واالستدعاء األمني باإلضافة إلى حجب املعلومات وإلغاء لبعض املواد اإلخبارية
واملقاالت خالفا ً للمعايير املهنية واملنع من الكتابة وحجب املواقع والتحقيق األمني واملنع من البث الفضائي أو التلفزيوني
والفصل من العمل واالعتداء اجلسدي وغيرها.
فقد أظهر االستطالع أن ( )266صحفيا ً وصحفية تعرضوا للمضايقات والضغوط بأشكالها اخملتلفة ومبا يشكل نسبة
 ،53%وهي نسبة تزيد عما أفاد به الصحفيون املستطلعون في عام  2009إذ بلغت  .39%في حني قال  47%أي ()239
إعالميا ً أنهم لم يتعرضوا ألية مشكالت.

اجلدول  .22نسبة وعدد اإلعالميني الذين تعرضوا للضغوط واملضايقات2010 ،

اجملموع

العدد

%

نعم

266

52.7

ال

239

47.3

505

100

 53%من الصحفيين
تعرضوا لضغوط
ومضايقات

وبالتدقيق في إجابات الصحفيني فلقد أظهرت النتائج أن  35%من اإلعالميني تعرضوا حلجب املعلومات ،قام  5%منهم
بتقدمي شكوى بسبب ما تعرضوا له .وأفاد حوالي  16%أنهم تعرضوا إللغاء بعض األخبار واملقاالت ألسباب غير مهنية،
تقدم حوالي  3%منهم بشكوى بسبب ذلك .كما أفاد حوالي  13%أنهم تعرضوا لتدخل من قبل رؤساء التحرير خالفا ً
للمعايير املهنية ،قام حوالي  2%منهم بتقدمي شكوى .في حني أفاد حوالي  10%أنهم تعرضوا للتشهير وكتابة أخبار
وتعليقات تسيء لهم ،قام  4%منهم بتقدمي شكوى بسبب ذلك .وأفاد  9%من اإلعالميني أنهم تعرضوا للتهديد ،تقدم
 4%منهم بتقدمي شكوى .في حني أفاد أقل من  4%أنهم تعرضوا لكل من :حجب املواقع ،االستدعاء األمني ،املنع من
الكتابة ،املنع من البث الفضائي أو التلفزيوني ،التحقيق األمني ،الفصل من العمل ،حجز احلرية ،الضرب واالعتداء
اجلسدي.
ومن املهم التوضيح أن سؤال الضغوط واملضايقات خضع لتطويرات هامة من أجل معرفة املزيد من التفاصيل
واالستقصاء ،فعلى سبيل املثال تضم األسئلة من  414وحتى  417مجموعة من األسئلة االستقصائية املتتابعة
والكاشفة بدقة لطبيعة املضايقة والضغوط ومن ارتكبها ،ومتى حدث ذلك ،وما هي األضرار التي حلقت به بسببها،
وهل اشتكى من حدوثها ،وما هي الوسائل املستخدمة ،وهل استجاب لهذه الضغوط.
وقد كان هذا التطوير من أجل تالفي نقاط الضعف في إجابات السنوات املاضية ،وخطوة تأسيسية ملساندة استمارة
استطالعية أخرى مفصلة عن االنتهاكات والشكاوى سنسلط الضوء عليها في باب االنتهاكات ،حيث قام الباحثون
بأخذ كل انتهاك على حدة للبحث والتعمق فيه.
وما يزيد من سوء واقع احلريات اإلعالمية أن بعض اإلعالميني أفادوا بتعرضهم ألكثر من ضغط أو مضايقة خالل العام
 ،2010فقد أفاد  70( 13.9%إعالمي) بتعرضهم لضغطني أو مضايقتني ،وأفاد  39( 7.7%إعالمي) بتعرضهم لثالثة ضغوط،
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 2.9.2الضغوط واملضايقات التي تعرض لها اإلعالميون
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كما أفاد  16( 3.2%إعالمي) أنهم تعرضوا ألربعة ضغوط ،في حني أفاد  0.6%بتعرضهم خلمسة ضغوط ،وأفاد 0.4%
(إعالميني أثنني) أنهم تعرضوا لستة ضغوط ،فيما أفاد  ( 0.2%إعالمي واحد) انه تعرض لسبعة ضغوط.

اجلدول  .23نسبة وعدد اإلعالميني الذين تعرضوا ألكثر من ضغط ومضايقة2010 ،
عدد اإلعالميون

%

عدد الضغوط
2

70

13.9

3

39

7.7

4

16

3.2

5

3

0.6

6

2

0.4

7

1

0.2

اجلدول  .24نسبة اإلعالميني الذين تعرضوا للضغوط واملضايقات والذين قاموا بتقدمي
شكاوى بسبب ذلك2010 ،
الذين تعرضوا للضغوط
أو املضايقات
%

الذين قاموا بتقدمي
شكوى
%

حجب املعلومات

35.2

5.1

التهديد

9.1

4.3

إلغاء بعض األخبار واملقاالت ألسباب غير مهنية

15.6

2.5

املنع من الكتابة

2.6

7.7

حجز احلرية

0.6

66.7

حجب املواقع

3.4

--

االستدعاء األمني

2.8

7.1

التحقيق األمني

1.4

14.3

املنع من البث الفضائي أو التلفزيوني

1.6

--
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التشهير وكتابة أخبار وتعليقات تسيء لك

9.5

4.2

الفصل من العمل

1.2

--

الضرب واالعتداء اجلسدي

0.2

--

ويبدو أن اإلعالميني العاملني في القطاع اخلاص أكثر تعرضا للضغوط واملضايقات من العاملني في القطاع
احلكومي ،فقد أفاد  39%من العاملني في القطاع اخلاص أنهم تعرضوا حلجب املعلومات ،مقابل 21%
من العاملني في القطاع احلكومي أفادوا بذلك .وأفاد  11%من العاملني في القطاع اخلاص أنهم تعرضوا
للتهديد ،مقابل حوالي  2%للعاملني في القطاع احلكومي .كما أفاد  17%من العاملني في القطاع اخلاص
أنهم تعرضوا إللغاء بعض األخبار واملقاالت ألسباب غير مهنية ،مقابل  10%للعاملني في القطاع احلكومي.
وأفاد حوالي  14%من العاملني في القطاع اخلاص أنهم تعرضوا لتدخل رؤساء التحرير خالفا ً للمعايير
املهنية ،مقابل حوالي  9%للعاملني في القطاع احلكومي .في حني أفاد  10%من العاملني في القطاع اخلاص
أنهم تعرضوا للتشهير وكتابة أخبار وتعليقات تسيء لهم ،مقابل  7%للعاملني في القطاع احلكومي.

اجلدول  .25نسبة اإلعالميني الذين تعرضوا للضغوط واملضايقات والذين قاموا بتقدمي
شكاوى بسبب ذلك ،حسب قطاع العمل2010 ،
القطاع
حكومي

خاص

حجب املعلومات

21.2

39.3

التهديد

1.8

11.2

إلغاء بعض األخبار واملقاالت ألسباب غير مهنية

9.7

17.3

املنع من الكتابة

2.7

2.6

حجز احلرية

--

0.8

حجب املواقع

4.4

3.1

االستدعاء األمني

--

3.6

التحقيق األمني

--

1.8

املنع من البث الفضائي أو التلفزيوني

3.5

1.0

تدخل رؤساء التحرير خالفا للمعايير املهنية

8.8

13.8

 39%من
اإلعالميين في
القطاع الخاص
تعرضوا لحجب
المعلومات و21%
من العاملين
بالحكومة
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12.7

1.6
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التشهير وكتابة أخبار وتعليقات تسيء لك

7.1

10.2

الفصل من العمل

1.8

1.0

الضرب واالعتداء اجلسدي

--

0.3

كما يبدو أن اإلعالميني الذكور أكثر تعرضا ً للضغوط واملضايقات من اإلناث ،فقد تعرض  36%من اإلعالميني
الذكور حلجب املعلومات ،مقابل  31%لإلناث .وأفاد  10%من الذكور أنهم تعرضوا للتهديد ،مقابل 6%
لإلناث .وأفاد حوالي  17%من الذكور أنهم تعرضوا إللغاء بعض األخبار واملقاالت ألسباب غير مهنية ،مقابل
 11%لإلناث .كما أفاد حوالي  14%من الذكور أنهم تعرضوا لتدخل رؤساء التحرير خالفا ً للمعايير املهنية،
مقابل  10%لإلناث .في حني أفاد حوالي  11%من الذكور أنهم تعرضوا للتشهير وكتابة أخبار وتعليقات
تسيء لهم ،مقابل  5%لإلناث.

اجلدول  .26نسبة اإلعالميني الذين تعرضوا للضغوط واملضايقات والذين قاموا بتقدمي
شكاوي بسبب ذلك ،حسب اجلنس2010 ،
اجلنس
ذكر

أنتثى

حجب املعلومات

36.4

31.3

التهديد

10

6.1

إلغاء بعض األخبار واملقاالت ألسباب غير مهنية

16.9

11.3

املنع من الكتابة

2.8

1.7

حجز احلرية

0.8

--

حجب املواقع

2.6

6.1

االستدعاء األمني

3.1

1.7

التحقيق األمني

1.8

--

املنع من البث الفضائي أو التلفزيوني

1.5

1.7

تدخل رؤساء التحرير خالفا للمعايير املهنية

13.6

9.6

التشهير وكتابة أخبار وتعليقات تسيء لك

10.8

5.2

الفصل من العمل

0.8

2.6

الضرب واالعتداء اجلسدي

0.3

--

الصحفيون
أكثر تعرض ًا
للضغوط
والمضايقات
من
الصحفيات

تقرير حالة الحريات اإلعالمية استطالع رأي الصحفيين
استطالع رأي الصحفيين
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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فقد أفاد  58%أن الذين يقفون وراء احلجب هم وزراء ومسؤولون حكوميون ،وأفاد حوالي  13%أن مؤسسات
ووزارات حكومية تقف وراء ذلك ،كما أفاد حوالي  11%أن األجهزة األمنية هي التي نقوم بحجب املعلومات،
في حني أفاد  10%أن شخصيات متنفذة تقف وراء احلجب.

اجلدول  .27اجلهات التي تقف وراء حجب املعلومات عن اإلعالميني
اجلهات التي تقف وراء حجب املعلومات

اجملموع

%

وزراء ومسؤولون حكوميون

58.4

األجهزة األمنية

10.7

شخصيات متنفذة

3.9

جهات إعالنية

0.6

نقابات

0.6

أحزاب

1.1

زعامات عشائرية

0.6

البرملان

0.6

القضاء

0.6

صحفيون وإعالميون

1.7

جامعات

0.6

مدعي عام

0.6

املؤسسة الصحفية

3.9

مؤسسات ووزارات حكومية

12.9

رفض اإلجابة

2.8

ال أعرف

0.6

100

 58%يرون
أن الحكومة
تتحمل
مسؤولية
حجب
المعلومات
عن
اإلعالميين
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ومن أبرز االنتهاكات واملضايقات كان حجب املعلومات ،وبسؤال الصحفيني عمن يقوم بحجب املعلومات
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وحول اجلهات التي تقف وراء التهديد ،فقد أفاد حوالي  24%من الذين تعرضوا للتهديد أنها شخصيات
متنفذة ،وأفاد  17%أنهم وزراء ومسؤولون حكوميون ،كما أفاد  17%أنها األجهزة األمنية ،في حني أفاد
حوالي  9%أن الذي يقف وراء التهديد هو املدعي العام.

اجلدول  .28اجلهات التي تقف وراء التهديد الذي تعرض له اإلعالميون
اجلهات التي تقف وراء التهديد

%

وزراء ومسؤولون حكوميون

17.4

األجهزة األمنية

17.4

شخصيات متنفذة

23.9

أحزاب

2.2

زعامات عشائرية

4.3

البرملان

2.2

مدعي عام

8.7

مواطنني

6.5

املؤسسة الصحفية

6.5

أخرى

2.2

رفض اإلجابة

6.5

ال أعرف

2.2

اجملموع

100

 24%من التهديد
الذي يتعرض له
صحفيون يقف
خلفه شخصيات
متنفذة ..و17%
مسؤولون حكوميون
واألجهزة األمنية

وبخصوص اجلهات التي تقف وراء إلغاء بعض األخبار واملقاالت ألسباب غير مهنية ،فقد أفادت األغلبية
 62%من الذين تعرضوا لذلك أن تلك اجلهة هي املؤسسة الصحفية ،وأفاد  15%أنهم وزراء ومسؤولون
حكوميون ،كما أفاد  4%أنها األجهزة األمنية.

اجلدول  .29اجلهات التي تقف وراء إلغاء بعض األخبار واملقاالت ألسباب غير مهنية
اجلهات
وزراء ومسؤولون حكوميون

%
15.2

تقرير حالة الحريات اإلعالمية استطالع رأي الصحفيين
استطالع رأي الصحفيين
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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جهات إعالنية

2.5

زعامات عشائرية

2.5

صحفيون وإعالميون

2.5

جامعات

1.3

مدعي عام

1.3

املؤسسة الصحفية

62

مؤسسات ووزارات حكومية

3.8

ال يوجد

2.5

رفض اإلجابة

2.6

اجملموع

100

 62%من إلغاء
المقاالت واألخبار
ألسباب غير
مهنية تقوم
به المؤسسات
اإلعالمية

أما اجلهات التي تقف وراء منع اإلعالميني من الكتابة ،فقد أفاد الذين تعرضوا للمنع من الكتابة أن تلك
اجلهات هي :املؤسسة الصحفية حوالي  ،62%وزراء ومسؤولون حكوميون  ،15%األجهزة األمنية ،البرملان
حوالي  8%لكل منهما.

اجلدول  .30اجلهات التي تقف وراء منع اإلعالميني من الكتابة
اجلهات

%

وزراء ومسؤولون حكوميون

15.4

األجهزة األمنية

7.7

البرملان

7.7

املؤسسة الصحفية

61.5

رفض اإلجابة

7.7

اجملموع

100

المؤسسات
اإلعالمية أكثر من
يمنع الصحفيين
من الكتابة يليها
مسؤولو الحكومة
واألجهزة األمنية

وبشأن اجلهة التي تقف وراء حجز احلرية اإلعالمية ،فقد أفاد  100%من الذين تعرضوا حلجز حرية اإلعالم أن
تلك اجلهة هي األجهزة األمنية.
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3.8
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اجلدول  .31اجلهات التي تقف وراء حجز احلرية اإلعالمية
اجلهات

%

األجهزة األمنية

100

اجملموع

100

وعلى صعيد اجلهة التي تقف وراء حجب املواقع االلكترونية ،أفاد  58%من الذين تعرضوا حلجب املواقع
االلكترونية أن تلك اجلهة هي وزراء ومسؤولون حكوميون ،وأفاد حوالي  13%أنها مؤسسات ووزارات
حكومية ،كما أفاد حوالي  11%أنها األجهزة األمنية.

اجلدول  .32اجلهات التي تقف وراء حجب املواقع االلكترونية
اجلهات

%

وزراء ومسؤولون حكوميون

35.3

األجهزة األمنية

5.9

املؤسسة الصحفية

17.6

مؤسسات ووزارات حكومية

5.9

صحفيون وإعالميون

5.9

أخرى

5.9

ال اعرف

23.5

اجملموع

100

 100%من حجز حرية
الصحفيين تقوم
به األجهزة األمنية
و 35%من حجب
المواقع تتحمل
مسؤوليته الحكومة

وبخصوص اجلهة التي تقف وراء االستدعاء األمني ،فقد أفاد  17%من اإلعالميني الذين تعرضوا لالستدعاء
أن اجلهة التي تقف وراءه هي األجهزة األمنية ،وأفاد  14%أنهم وزراء ومسؤولون حكوميون ،كما أفاد  7%أن
تلك اجلهة هي املدعي العام ،وأفاد أيضا ً  7%أنها مؤسسات ووزارات حكومية.

اجلدول  .33اجلهات التي تقف وراء االستدعاء األمني
اجلهات
وزراء ومسؤولون حكوميون

%
14.3

تقرير حالة الحريات اإلعالمية استطالع رأي الصحفيين
استطالع رأي الصحفيين
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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مدعي عام

7.1

مؤسسات ووزارات حكومية

7.1

اجملموع

100

وفيما يتعلق باجلهة التي تقف وراء التحقيق األمني ،فقد أفاد  100%من اإلعالميني الذين تعرضوا للتحقيق
أن تلك اجلهة هي األجهزة األمنية.

اجلدول  .34اجلهات التي تقف وراء التحقيق األمني
اجلهات

%

األجهزة األمنية

100

اجملموع

100

وحول اجلهة التي تقف وراء املنع من البث الفضائي أو التلفزيوني ،فقد أفاد  50%من الذين تعرضوا للمنع
أن تلك اجلهة هي وزراء ومسؤولون حكوميون ،في حني أفاد حوالي  13%أن تلك اجلهات هي :األجهزة األمنية،
جهات حكومية وخاصة ،مؤسسة صحفية ،مؤسسات ووزارات حكومية.

اجلدول  .35اجلهات التي تقف وراء املنع من البث الفضائي أو التلفزيوني
اجلهات

%

وزراء ومسؤولون حكوميون

50

األجهزة األمنية

12.5

جهات حكومية وخاصة

12.5

املؤسسة الصحفية

12.5

مؤسسات ووزارات حكومية

12.5

اجملموع

100

 50%من منع
البث الفضائي
والتلفزيوني
يقف وراءه
مسؤولون
حكوميون

أما اجلهة تقف وراء تدخل رؤساء التحرير خالفا ً للمعايير املهنية ،فقد أفاد حوالي  77%من اإلعالميني
الذين تعرضوا لذلك أن تلك اجلهة هي املؤسسة الصحفية ،كما أفاد حوالي  5%أن تلك اجلهات هي :وزراء
ومسؤولون حكوميون ،صحفيون وإعالميون ،في حني أفاد  3%أن تلك اجلهات هي :أحزاب ،وجهات أعالنية.
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األجهزة األمنية

71.4
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اجلدول  .36اجلهات التي تقف وراء تدخل رؤساء التحرير خالفاً للمعايير املهنية
اجلهات

%

وزراء ومسؤولون حكوميون

4.7

األجهزة األمنية

1.6

شخصيات متنفذة

1.6

جهات إعالنية

3.1

أحزاب

3.1

صحفيون وإعالميون

4.7

جامعات

1.6

املؤسسة الصحفية

76.6

ال اعرف

1.6

رفض اإلجابة

1.6

اجملموع

100

المؤسسات
الصحفية هي من
يتحمل مسؤولية
تدخل رؤساء
التحرير خالف ًا
للمعايير المهنية

وعلى صعيد اجلهة التي تقف وراء التشهير وكتابة أخبار وتعليقات تسيء لإلعالميني ،فقد أفاد حوالي
 40%من الذين تعرضوا للتشهير أن تلك اجلهة هي صحفيون وإعالميون ،كما أفاد  8%أن تلك اجلهات
هي :وزراء ومسؤولون حكوميون ،املدعي العام ،املؤسسة الصحفية ،في حني أفاد  6%أن تلك اجلهات هي:
شخصيات متنفذة ،وجهات إعالنية.

اجلدول  .37اجلهات التي تقف وراء التشهير وكتابة أخبار وتعليقات تسيء لإلعالميني
اجلهات

%

وزراء ومسؤولون حكوميون

8.3

األجهزة األمنية

4.2

شخصيات متنفذة

6.3

جهات إعالنية

6.3

البرملان

2.1

تقرير حالة الحريات اإلعالمية استطالع رأي الصحفيين
استطالع رأي الصحفيين
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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جامعات

2.1

مدعي عام

8.3

مواطنون

2.1

املؤسسة الصحفية

8.3

مؤسسات ووزارات حكومية

2.1

أخرى

4.2

رفض اإلجابة

4.2

ال اعرف

2.1

اجملموع

100

 40%من حمالت
اإلساءة والتشهير
ضد الصحفيين
يقوم بها زمالء
لهم من الوسط
اإلعالمي

وبشأن اجلهة التي تقف وراء فصل اإلعالميني من العمل ،فقد أفاد  50%من الذين تعرضوا للفصل من
العمل أن تلك اجلهة املؤسسة الصحفية ،كما أفاد  33%أن تلك اجلهة هي وزراء ومسؤولون حكوميون ،في
حني أفاد حوالي  17%أن من يقف وراء ذلك صحفيون وإعالميون.

اجلدول  .38اجلهات التي تقف وراء فصل اإلعالميني من العمل
اجلهات

%

وزراء ومسؤولون حكوميون

33.3

صحفيون وإعالميون

16.7

املؤسسة الصحفية

50

اجملموع

100

وبخصوص اجلهة التي تقف وراء الضرب واالعتداء اجلسدي على اإلعالميني ،فقد أفاد  100%من اإلعالميني
الذين تعرضوا للضرب أن تلك اجلهة هي األجهزة األمنية.
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اجلدول  .39اجلهات التي تقف وراء الضرب واالعتداء اجلسدي على اإلعالميني
اجلهات

%

األجهزة األمنية

100

اجملموع

100

واجلدير بالذكر أن نتائج استطالع الرأي قد ال تتطابق مع الرصد والتوثيق واستمارة االنتهاكات التي عمل
عليها فريق الرصد وتعرض نتائجها في باب الشكاوى واالنتهاكات .فاالستطالع يعبر عن رأي وموقف
الصحفيني من فهمهم للضغوط واملضايقات وال يعكس بالضرورة أن ما حدث يعتبر انتهاكا ً باملعنى
احلقوقي واملنهجية املتبعة في الشكاوى واالنتهاكات.

 3.9.2تدخل احلكومة

أما في ما يتعلق بتدخل احلكومة في وسائل اإلعالم خالل العام املاضي  ،2010فقد أظهرت النتائج أن حوالي
 83%من املستجيبني يعتقدون أن احلكومة تدخلت في وسائل اإلعالم ،مقابل حوالي  20%ال يعتقدون ذلك.

وجتدر اإلشارة هنا إلى أن تدخالت احلكومة في وسائل اإلعالم تزايدت عبر السنوات السبع املاضية بالرغم
من كل التوجهات والسياسات لرفع سقف حرية اإلعالم ،فقد ارتفعت نسبة تدخل احلكومة بوسائل
اإلعالم بواقع ( )23نقطة ما بني عام  2004و.2010
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اجلدول  .40مفهوم الرقابة الذاتية لدى اإلعالميني2010 ،
البند

نعم

ال

رفض
اإلجابة

ال أعرف

أن أمتنع عن نشر أو بث كل ما أعتقد أنه
يخالف القانون

76.0

23.2

0.6

0.2

أن أمتنع عن نشر أو بث كل ما أعتقد أنه
يخالف العادات والتقاليد

72.9

26.5

0.4

0.2

أن أمتنع عن نشر أو بث كل ما أعتقد أنه
يتعلق باألمور اجلنسية

66.3

33.3

0.4

--

أن أضع لنفسي تصورا ً ملا أعتقد أنه ميكن
بثه ونشره بغض النظر عن احملددات املهنية

55.8

43.0

0.6

0.6

أن أمتنع عن نشر أو بث كل ما أعتقد أنه
يتعارض مع سياسات ومواقف احلكومة
واألجهزة التابعة لها

39.0

60.0

0.4

0.6
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وبخصوص مفهوم الرقابة الذاتية لدى الصحفيني واإلعالميني ،جند أن حوالي  84%أفادوا بان الرقابة الذاتية
تعني أن يتجنب اإلعالمي نشر أو بث كل ما يعتقد انه يتعارض مع األديان ،وأفاد  76%بأنها االمتناع عن نشر
أو بث كل ما يعتقد انه يخالف القانون ،كما أفاد حوالي  73%بأنها االمتناع عن نشر أو بث كل ما يعتقد
انه يخالف العادات والتقاليد ،في حني أفاد  66%بأنها االمتناع عن نشر أو بث كل ما يعتقد انه يتعلق
باألمور اجلنسية ،فيما رأى حوالي  56%أن مفهوم الرقابة الذاتية هو أن يضع اإلعالمي لنفسه تصورا ً ملا
يعتقد انه ميكن بثه أو نشره بغض النظر عن االلتزام باحملددات املهنية.
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أن أجتنب قول احلقيقة حتقيقا ملصاحلي
الشخصية

10.9

88.7

0.2

0.2

االلتزام بتوجيهات األجهزة األمنية

45.7

52.9

0.6

0.8

أجتنب نشر أو بث كل ما أعتقد أنه قد
يسبب مشاكل أو مضايقات لي

39.6

59.8

0.4

0.2

االلتزام بسياسات مؤسستي اإلعالمية
حتى وإن تعارضت مع احلقيقة واملوضوعية

49.3

49.5

0.8

0.4

أن أجتنب نشر أو بث كل ما أعتقد أنه
يتعارض مع األديان

83.6

16.2

0.2

--

لقد كان من أهداف االستطالع أيضا ً التعرف على املوضوعات أو اجلهات التي يتجنب اإلعالميون التطرق
لها .وقد جاءت النتائج على النحو التالي :انتقاد القوات املسلحة حوالي  ،97%انتقاد السلطة القضائية
حوالي  ،90%انتقاد األجهزة األمنية حوالي  ،87%انتقاد شيوخ ووجهاء العشائر  ،85%البحث في القضايا
الدينية  ،81%انتقاد رجال الدين حوالي  ،80%انتقاد زعماء الدول العربية حوالي  ،79%مناقشة مواضيع
متعلقة باجلنس  .76%كما يبني اجلدول (.)41

اجلدول  .41املوضوعات أو اجلهات التي يتجنب اإلعالميون التطرق لها2010 ،
نعم

ال

رفض
اإلجابة

ال أعرف

البند
انتقاد احلكومة

59.6

39.4

0.2

0.8

البحث في القضايا الدينية

81.0

18.4

--

0.6

مناقشة املواضيع املتعلقة باجلنس

76.4

22.8

--

0.8

انتقاد األجهزة األمنية

86.5

13.3

--

0.2

انتقاد زعماء الدول العربية

78.8

20.6

0.2

0.4

انتقاد زعماء الدول األجنبية

54.1

45.1

0.2

0.6

انتقاد زعماء الدول الصديقة

68.9

30.3

0.2

0.6

انتقاد شيوخ ووجهاء العشائر

85.3

13.9

0.2

0.6

انتقاد القيادات احلزبية

22.8

77.0

0.2

--

البحث في املشكالت االقتصادية

8.7

91.1

0.2

--

البحث في املشكالت احمللية

12.1

87.7

0.2

--

انتقاد القوات املسلحة

96.6

2.8

0.2

0.4

انتقاد السلطة القضائية

89.5

9.9

0.2

0.4

انتقاد رجال الدين

80.2

19.2

0.2

0.4

انتقاد البرملانيني(نواب واعيان)

14.5

85.0

0.4

0.2
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يتجنبون انتقاد اإلعالميني بعضهم لبعض

0.4

99.6

--

--

انتقاد شركات اإلعالن

0.4

99.8

--

--

وعند سؤال اإلعالميني عن أهم ثالث مواضيع يتجنبها الصحفيون ،فقد أظهرت نتائج االستطالع أن
انتقاد األجهزة األمنية جاءت في الدرجة األولى  ،19.9%تالها انتقاد القوات املسلحة بفارق يكاد ال يذكر
 ،19.7%ثم البحث في القضايا الدينية .14.5%
وتكاد تكون نتائج عام  2009في هذه القضايا مطابقة لعام  2010بفوارق بسيطة ،وهو ما يظهر التابوهات
التي ال يقترب منها الصحفيون وبعضها رمبا تكون عليه نصوص قانونية وأخرى ال ينص عليها القانون.

وبخصوص األسباب التي تدفع اإلعالميني للقيام بالرقابة الذاتية على أنفسهم ،جند عدم إثارة النعرات واملساس بالوحدة
الوطنية جاءت كأهم سبب حوالي  ،99%احملافظة على أمن ومصالح الوطن ،واالنتماء للوطن حوالي  98%لكل منهما،
والوازع األخالقي حوالي  ،97%والوازع الديني  ،90%والتعارض مع القيم والعادات والتقاليد حوالي  ،78%واحلصول على
حوافز معنوية (احترام الذات ،السمعة ،الوصول لألفضل) حوالي  ،77%واملعرفة املسبقة لدى اإلعالمي عن سياسة
املؤسسة التي يعمل بها  .71%كما يبني اجلدول (.)42

اجلدول  .42األسباب التي تدفع اإلعالمي إلى القيام بالرقابة الذاتية
نعم

ال

رفض
اإلجابة

البند
القوانني التي تقيد حرية اإلعالم

44.5

55.3

0.2

اخلوف من االستدعاء األمني

28.2

71.6

0.2

اخلوف من الضغوط واملضايقات من اجلهات األمنية

27.5

72.2

0.2
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انتقاد العائلة املالكة

6.7

93.3

--

--

ت
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اخلوف من الضغوط واملضايقات اجملتمعية

31.4

68.4

0.2

حتى ال اتهم أني من املعارضة

13.1

86.9

--

اخلوف من عدم احلصول على ترقية إلى منصب أفضل

8.7

91.3

--

للحصول على حوافز مادية أو دخـل مــادي أفضل

7.4

92.6

--

املعرفة املسبقة لدي عن سياسة املؤسسة التي أعمل بها

71.2

28.8

--

وجود تعليمات من قبل مؤسستي مبا ال ميكن نشره أو بثه

69.3

30.7

--

التعـــارض مــع القيــم والعــادات والتقاليــد

77.8

22.2

--

الوازع الديني

90.0

10.0

--

الوازع األخالقي

96.8

3.0

0.2

احملافظة على أمن ومصالح الوطن

98.3

1.7

--

االنتماء للوطن

97.5

2.5

--

عدم إثارة النعرات واملساس بالوحدة الوطنية

98.5

1.3

0.2

احلصول على حوافز معنوية (احترام الذات ،السمعة ،الوصول
لألفضل)

76.5

23.5

--

 .11 .2نقابة الصحفيني

لقد عقدت نقابة الصحفيني األردنيني مؤمترها الوطني األول في العام املاضي  2010حتت عنوان "اإلعالم األردني حرية
ومسؤولية وطنية" وهو أول مؤمتر لها منذ تأسيسها العام  ،1952وقد مت سؤال اإلعالميني عن سماعهم بهذا املؤمتر ،إذ
أفاد حوالي  78%من املستجيبني أنهم سمعوا عن ذلك املؤمتر ،مقابل  22%أفادوا بعدم سماعهم عن ذلك.
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ساهمت في تطوير مدونات السلوك املهني وأخالقيات العمل الصحفي وبدرجات متفاوتة ( كبيرة ،15.6%
متوسطة  ،29.6%قليلة  ،)17.7%مقابل حوالي  35%من يعتقدون أن توصيات ذلك املؤمتر لم تساهم على
اإلطالق في تطوير مدونات السلوك املهني .في حني أفاد  40%أن توصيات املؤمتر ساهمت في تطوير احلالة
املهنية وبدرجات متفاوتة (كبيرة  ،14%متوسطة  ،29.6%قليلة  ،)17.7%مقابل حوالي  38%من يعتقدون
أن توصيات ذلك املؤمتر لم تساهم على اإلطالق في تطوير احلالة املهنية.

اجلدول  .43املستجيبون الذين يعتقدون أن توصيات مؤمتر نقابة الصحفيني األول ساهمت في
بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

لم تساهم ال أعرف /رفض الوسط
احلسابي
اإلجابة
على اإلطالق

دعم حرية اإلعالم

18.3

29.6

17.2

33.9

1.1

44.2

تطوير مدونات السلوك املهني
وأخالقيات العمل الصحفي

15.6

29.6

17.7

34.9

2.1

42.1

تطوير احلالة املهنية

14

29.6

17.7

37.6

1.1

40.0

 .12 .2قانون حق احلصول على املعلومات وحرية اإلعالم

تؤكد كل املؤشرات أن حق الصحفيني في احلصول على املعلومات هو من أكبر العوائق التي تواجههم،
وهو ما كشفت عنه االنتهاكات ،ولذلك عمد االستطالع في التوسع بالتدقيق بهذه الظاهرة عبر أسئلة
متعددة ،إضافة إلى القيام بدراسة منفصلة عنها مرفقة بتقرير حالة احلريات اإلعالمية لعام .2010
ومن املسلم به أن حصول اإلعالميني والصحفيني على املعلومات من اجلهات الرسمية وغير الرسمية
يتيح لهم ممارسة عملهم بشكل مهني ومن هنا كان ال بد من إصدار قانون ضمان حق احلصول على
معلومات في عام .2007
لقد أظهرت نتائج االستطالع أن حوالي  71%من اإلعالميني مطلعون على قانون ضمان حق احلصول على
املعلومات ،مقابل  29%هم من أفادوا بعدم اطالعهم على ذلك القانون.

تقرير حالة الحريات اإلعالمية استطالع رأي الصحفيين
استطالع رأي الصحفيين
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية

113
تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن 2010

 47%من
الصحفيين لم
يتقدموا بطلب
للحصول على
المعلومات عام
2010
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 81%من
الصحفيين
يؤيدون
تعديل قانون
ضمان حق
الحصول على
المعلومات
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الشكاوى واالنتهاكات
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واالنتهاكات 135
الشكاوى
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 .1رصد انتهاكات حقوق اإلعالميين والحريات اإلعالمية وتوثيقها
 .1.1مفهوم الرصد والتوثيق
 .1.2أهداف الرصد والتوثيق
 .1.3مصادر املعلومات وأساليب الرصد
 .1.4الصعوبات والتحديات
 .1.5برنامج "سند" لرصد االنتهاكات الواقعة على اإلعالميني

.2المنهجية المستحدثة في رصد االنتهاكات وتوثيقها
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5

مفهوم الشكوى وطريقة تقدميها إلى املركز
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تقرير حالة احلريات اإلعالمية لسنة

عدد الشكاوى

2005

29

2006

31

2007

33

2008

33

2009

40

2010

117

الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 157
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية

ولكنهم على أي حال ،باتوا أكثر مبادرة في اإلفصاح عنها عندما يسألون.

 :2.3.2تنوع املشكالت املشمولة في الشكاوى

من املسائل امللفتة للنظر في الشكاوى التي تلقاها أو استقبلها املركز في عام  2010أنها كانت متنوعة في موضوعاتها،
وفي املشكالت الواردة فيها ،ويوضح اجلدول اآلتي مختلف االنتهاكات التي ادعى مقدمو الشكاوى أنهم تعرضوا لها في عام
 ،2010وعددها والنسبة املئوية لكل منها بالنظر إلى عدد الشكاوى اإلجمالي:1

العدد

النسبة املئوية

موضوع الشكوى
االعتداء بالضرب

5

4

حجب املعلومات

34

24.5

رقابة مسبقة

9

6.5

املنع من التصوير

2

1.4

املنع من النشر

8

5.5

توقيف

2

1.5

التهديد

14

10

املضايقة

27

19.5

حجز حرية

4

3.5

احلبس

1

0.7

االعتقال

2

1.4

عدم احلصول على تصريح للتصوير

2

1.4

حجب موقع إلكتروني

13

9.5

ذم وقدح وحتقير

2

1.4

 1تزايد عدد الشكاوى عن اجملموع الكلي سببه أن بعض املشتكني واجهوا أكثر من مشكلة.
و ليس بالضرورة أن كل الشكاوى تعد انتهاكات.
و ال يشمل العدد استمارة االنتهاكات التي جمعت من خالل االستطالع.
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الكشف عن االنتهاكات التي يتعرضون لها ولكنهم ما زالوا غير مبادرين في تقدمي الشكاوى ذاتياً ،عالوة على أن بعضهم
تقدم بالشكوى وحدد موضوعها ولكنه أخفى املعلومات املتعلقة بها ،وهو موقف يرى املركز انه يعكس مشاعر الرهبة
واخلوف لدى السواد األعظم من اإلعالميني في األردن من التبعات التي قد تلحق بهم جراء اإلفصاح الكامل عن االنتهاكات
التي تقع عليهم.

ت
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الفصل التعسفي

4

3.5

املنع من التغطية

1

0.7

قضية جزائية

3

2

النقل التعسفي

3

2

املنع من الكتابة

1

0.7

رفض الترخيص

1

0.7

اجملموع

138

100%

الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 159
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية

نوع االنتهاك
التهديد

46

39.5%

حجز احلرية

4

3.5%

االستدعاء األمني

15

13%

التحقيق األمني

6

5%

املنع من البث

8

7%

االعتداء اجلسدي

2

2%

املنع من الكتابة

11

9.5%

حجب مواقع

18

15.5%

الفصل من العمل

6

5%

اجملموع
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العدد

احلاالت التي تشكل انتهاكاً

النسبة املئوية

إستمارة املعلومات والبالغات

117

25

22%

استمارة االنتهاكات

84

116

138%

حاالت الرصد

31

12

39%

148

153

25%

اجملموع

الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 195
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية

احلق املعتدى عليه
التهديد باحلرمان من احلق في احلياة

2

6%

احلق في عدم اخلضوع للتعذيب أو ملعاملة أو عقوبة قاسية أو
الإنسانية أو مهينة

8

24%

احلرية الشخصية واألمان

2

6%

حرية التعبير واإلعالم

17

51%

حق احلصول على املعلومات

1

3%

احلق في االجتماع السلمي

1

3%

احلق في العمل

2

6%

33

100%

اجملموع

ويؤكد مركز حماية وحرية الصحفيني أنه ال ينبغي أن يستنتج من اجلدول السابق أن احلقوق واحلريات املدرجة فيه هي وحدها
التي يعتني املركز برصد االنتهاكات التي تشملها ،ولكن هذه احلقوق واحلريات هي التي تبني للمركز في عام  2010أنها كانت
محالً لالنتهاك .فاملركز يُعنى برصد االنتهاكات التي تطال سائر احلقوق واحلريات ذات الصلة باإلعالميني والعمل اإلعالمي.
وميكن إيجاز واقع االنتهاكات التي ارتكبت بحق اإلعالميني وحرياتهم اإلعالمية في عام  2010كاآلتي:
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عدد االنتهاكات

النسبة املئوية من إجمالي
االنتهاكات

ت

196

ت
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 :4.2االعتداءات الماسة بالحق في عدم
الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية
أو المهينة

الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 197
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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ت
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ت
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الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 199
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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ت
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ت
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الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 201
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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202

ت
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الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 203
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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ت

204

ت
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الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 205
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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ت
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 :4.5حق الحصول على المعلومات

الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 207
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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ت

208

ت

تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن 2010

الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 209
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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210
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الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 211
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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212

ت
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الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 213
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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ت

214

ت
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الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 215
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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216

ت
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نتيجة االستمارات

عددها

لم يتعرضوا ملشكالت

395

تنطوي على انتهاكات

29

للحفظ

121

رفض اإلجابة

11

بالغات تبني أنها وقعت في أعوام سابقة

10

اجملموع

566

اجملموع

566

الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 217
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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218

ت
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الشكاوى واالنتهاكات
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
الشكاوى واالنتهاكات
واالنتهاكات 219
الشكاوى
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
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الدراسات
والبحوث

ت

ت

تقرير حالة الحريات اإلعالميةالدراسات والبحوث
الدراسات
والبحوث 223
الدراسات والبحوث
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية

جدلية السرية واإلفصاح في تطبيقات قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

فهرس المحتويات
الملخص التنفيذي
الفصل األول :البيئة التشريعية الدولية لحق الوصول إلى المعلومات
مبادئ منظمة املادة  19حول حق اجلمهور في املعرفة
القيود واالستثناءات في املعاهدات واالتفاقيات الدولية
جدلية حرية التعبير واحلصول على املعلومات
الرقابة الداتية واخلارجية  ..معوقات جوهرية على حرية تداول املعلومات
احلكومة متنع موظفيها من كشف املعلومات

الفصل الثاني :األرضية التشريعية لضمان حق الحصول على المعلومات
الدستور
قانون العقوبات
قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
قانون املطبوعات والنشر

الفصل الثالث :قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

املؤشرات األولية
قانون ضمان حق احلصول على املعلومات  ..جولة استكشاف
انتقادات محلية مبكرة  ..اقتراحات مركز حماية وحرية الصحفيني على القانون

الفصل الرابع :نماذج التطبيق (التقييم والشهادات)
مناذج التطبيق
أوالً :وزارة املالية
ثانياً :وزارة الداخلية
ثالثاً :مديرية األمن
مالحظات على التطبيقات

وليد حسني زهرة
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جدران الكتمان

ت

224

ت
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دراسة حالة  ..أسئلة االختبار واجابات رئيس مجلس املعلومات
اختبار القانون أمام القضاء
الشهادات واالعترافات
مطالعة لنماذج طلب احلصول على املعلومات

الفصل الخامس :حق المعلومات بين استطالعين  ..انكشاف التراخي
في المعرفة والتطبيق
النتائج والتوصيات
المصادر والمراجع

تقرير حالة الحريات اإلعالميةالدراسات والبحوث
الدراسات
والبحوث 225
الدراسات والبحوث
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هذه الدراسة تكشف بالتفاصيل الدقيقة عن مدى التراخي
في تطبيق القانون ،وعن مدى التأثير السلبي لهذا القانون وتظهر الدراسة بوضوح حجم الالمباالة التي تتعامل بها
على حتقيق املبدأ اإلنساني في حرية تداول املعلومات ونشرها مؤسسات الدولة مع القانون الذي قال رئيس الوزراء د .معروف
البخيت وقبل أن يشكل حكومته في تصريحات صحفية أن
وتلقيها من قبل اجلمهور.
حكومته ستعمل على تعديل هذا القانون باعتباره جزءا ال
وقد حظي القانون منذ إقراره من قبل مجلس النواب الرابع يتجزأ من حزمة قوانني اإلصالح السياسي.
عشر في عام  2007بالعديد من االنتقادات احمللية والدولية،
بالرغم من أن األردن كان أول دولة في العالم العربي يقر مثل وتتوقع هذه الدراسة أن تقوم احلكومة سريعا بإدخال تعديالت
هذا القانون في عمل ريادي إيجابي أدى بالنتيجة إلى تقدم جوهرية على قانون ضمان حق احلصول على املعلومات بعد
األردن في قائمة التصنيف الدولي للدول الدميقراطية التي أن تبني انه احد التشريعات املعيقة لإلصالح السياسي،
واحد ابرز القوانني املؤثرة سلبا على مناخ احلريات الصحفية
تتوفر فيها حرية تداول املعلومات.
واإلعالمية واحلريات العامة في الدولة.
وتعتبر قضية ضمانة الدولة حلرية تداول املعلومات من أهم
املقومات اإليجابية ملكانتها في ضمان حرية الرأي والتعبير ،وتكشف الدراسة جانبا من األخطاء العديدة التي رافقت
وصوال ً إلى حتقيق مكانة أكثر تقدما ً في املسوح الدولية تطبيق القانون في أجهزة الدولة ،وقد ذهبت هذه الدراسة إلى
ّ
احملكمة فيما يتعلق بتصنيف الدول في مكافحة الفساد ،التوقف أمام ثالثة مناذج الستكشاف حجم التطبيق للقانون
استنادا ً إلى القاعدة الذهبية التي تقول بأنه كلما ارتفع ومدى صوابيته ،وهي وزارة املالية ،ووزارة الداخلية ،ومديرية
سقف حرية الرأي والتعبير وحرية تداول املعلومات كلما األمن العام.
ارتفعت مكانة الدولة في حتقيق الشفافية التي هي نقيض
وظهر من هذه التطبيقات جملة من السلبيات ميكن إجمال
متاما النتشار ظاهرة الفساد في الدولة.
بعضها فيما يلي:
هذه اجلدلية رمبا كانت هدفا عند واضعي التشريع الذي جاءت أوالً :عدم تعيني مفوض للمعلومات في تلك املؤسسات.
تطبيقاته على األرض بخالف ما هو متوقع ولذلك اندفعت
ً
منظمة املادة  19إلصدار بيان مبكر وفور إقرار مجلس النواب ثانيا :تداخل مهمة الناطق الرسمي مع مهمة مفوض
للقانون إلصدار بيان عبرت فيه بجالء عن تخوفاتها من املعلومات.
التأثيرات السلبية لهذا القانون على حرية التعبير والنشر
وحرية تدفق املعلومات ،وتأثيراته األكثر سلبية فيما يتعلق ثالثاً :حصر ملكية املعلومات في املوظفني الكبار مثل الوزير
أو األمني العام.
بانتشار الفساد.
وهذه الدراسة التي حاولت جاهدة استقراء التطبيقات رابعاً :عدم وجود مسطرة وتعليمات واضحة ومحددة
العملية للقانون حرصت أوال ً على قراءة اخلارطة التشريعية لتصنيف املعلومات.
الدولية التي تشكل أرضية وجتربة مهمة لدول التحول
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ال تبدو تطبيقات نصوص قانون ضمان حق احلصول على
املعلومات بعد مرور نحو أربع سنوات في اإلدارة العامة للدولة
تسير باالجتاه الصحيح ،فقد كشفت هذه الدراسة عن أن
حجم التراخي احلكومي الرسمي في تطبيق القانون ال يزال
هو املهيمن واملسيطر على تعامل احلكومة ومؤسساتها
ووزاراتها ودوائرها اخملتلفة مع القانون.

الدميقراطي في إصدار مثل هذا القانون ،ثم التجول في البيئة
التشريعية احمللية التي شكلت أرضية قانونية لقانون ضمان
حق احلصول على املعلومات بدءا ً بالدستور وانتهاءا بالقانون
نفسه ،مرورا بقوانني أخرى ظهرت وكأنها األرضية األكثر
تشددا التي استقى قانون ضمان حق احلصول على املعلومات
نصوصه منها على نحو قانون حماية أسرار ووثائق الدولة،
وقانون العقوبات.
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خامساً :عدم وجود مكان مخصص حلفظ الوثائق املصنفة كبيرة فقد جاءت إجابة األمني العام للوزارة عبر الهاتف ،ولم
توجه لي شخصيا باعتباري طالب املعلومة ،وإمنا تلقاها زميل
بدرجة سري للغاية وسري محدود.
آخر  ،وتضمنت إجابات في غاية اإلثارة فقد أحالتني اإلجابة
سادساً :إطالق التقديرات الشخصية للموظفني في تصنيف إلى مفوض املعلومات في مجلس املعلومات ،ألستقي منه
معلوماتي عن وزارة الداخلية ،بينما كانت إجابة رئيس مجلس
الوثائق واملعلومات.
املعلومات خالية متاما من أية معلومات.
سابعاً :عدم وجود منوذج لطلب احلصول على املعلومات ـ
وتتوقف الدراسة عند مناذج تطبيقية أخرى مت خاللها اختبار
باستثناء وزارة املالية ـ إال انه لم يستخدم نهائيا.
مدى تطبيق القانون ،ومتثل ذلك بالقضية التي رفعتها
ثامناً :تشدد مجلس املعلومات في وضع اشتراطات في مجدولني خليفات أمام محكمة العدل العليا للطعن في
طلب احلصول على املعلومات يصل إلى حد فرض تعهدات قرار امتناع دائرة األراضي واملساحة عن منحها معلومات
تتعلق ببيع وتأجير أراضي الدولة ،وكانت النتيجة أن احملكمة
واشتراطات على صاحب الطلب.
أيدت قرار دائرة األراضي واملساحة باالمتناع عن اإلفصاح عن
تاسعاً :عدم وجود إحصائيات في تلك الوزارات والدوائر عن املعلومات املطلوبة.
وتوقفت الدراسة أيضا عند تأثيرات الرقابة الذاتية واخلارجية
عدد الوثائق التي مت تصنيفها.
والداخلية املتمثلة برقابة املؤسسات اإلعالمية على املنتج
عاشراً :عدم توفر إحصائيات رسمية عن عدد من استخدم الصحفي وعلى املعلومات املنشورة باعتبار أن هذه الرقابة
تشكل أبرز املعوقات السلبية الكبيرة على مدى حرية
القانون للحصول على املعلومات في كل وزارة ودائرة.
اإلفصاح عن املعلومات ونشرها.
حادي عشر :اخللط الواضح واملكشوف بني طلب املعلومات
مبوجب قانون ضمان حق الوصول للمعلومات ،وبني الطلبات وناقشت الدراسة منوذجا آخر مخالف للدستور وللقوانني
العادية اليومية التي يقدمها املواطنون لالستفسار عن املرعية ويتمثل بالتعاميم التي تصدرها احلكومات حتذر فيها
موظفي الدولة من مغبة اإلفصاح عن أية معلومات قد جتد
معاملة خاصة بهم.
طريقها للنشر في الصحف ووسائل اإلعالم اخملتلفة.
ثاني عشر :قيام الناطقني اإلعالميني في الوزارات بحجب
املعلومات عن الصحفيني في بعض األحيان استنادا وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتقييمات من أبرزها أن
قانون ضمان حق احلصول على املعلومات أبقى القانون الباب
لتقديراتهم الشخصية فقط.
مفتوحا أمام املسؤول لوضع التصنيف الذي يختاره للوثائق
وذهبت الدراسة الختبار مدى التزام مجلس املعلومات بنصوص التي متلكها مؤسسته أو وزارته ،لم يقدم أي جديد أو دفع
القانون ووجهت لهذه الغاية جملة من األسئلة العادية التي باجتاه تعزيز مطلب اإلفصاح عن املعلومات وحرية تداولها،
ال ميكن تصنيفها حتت أي بند إال بند املعلومات العادية والتي بحيث جاء القانون بخالف املسطرة النموذجية ملثل هذا النوع
يجب أن تتوفر أصالً لدى مجلس املعلومات وكانت النتيجة من القوانني التي تعزز من حرية تداول املعلومات والكشف
صادمة إلى أبعد حدود الصدمة ،فقد جاءت اإلجابات في عنها في محاربة الفساد ،وحتقيق املبدأ اإلنساني بحق املواطن
مجملها بدون معلومات ،وظهر مجلس املعلومات وكأنه ال باحلصول على املعلومات.
ميلك بالفعل أية معلومات.
ومن أهم النتائج والتوصيات التي خلصت الدراسة إليها ما
ولم تتوقف النتائج الصادمة عند هذا احلد فقد وجهت أسئلة يلي:
لوزارة الداخلية وحتديدا لالمني العام للوزارة وعلى ورقة عادية
أن هذا القانون لم يلتزم متاما باألصول الرئيسية
وليست على منوذج طلب احلصول على املعلومات املعتمد من •
مجلس املعلومات الن الوزارة ال متلك منوذجا ،وكانت الصدمة املعتمدة في مثل تلك التشريعات ،وان املشرع عندما اقر
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تشدد القانون كثيرا في مسألة اإلفصاح عن
•
املعلومات وتسهيل انسيابها لطالبيها ،بحيث حتول هذا
القانون إلى قانون منع حق احلصول على املعلومات ،وهو ما
ظهر مبكرا فور إقرار القانون من مجلس النواب عندما وجهت
الصحافة األردنية انتقادات شديدة له ،انتقلت سريعا إلى
توجيه انتقادات دولية له من قبل منظمة املادة  ،19كما انه
ساهم في تراجع مرتبة األردن في احلريات العامة ،وفي التزامه
بضمان حرية احلق باحلصول على املعلومات.

لم تبذل احلكومة أي جهد كبير للترويج للقانون بني
•
اإلعالميني واملواطنني ،مما أبقاه خارج إطار التفعيل بالرغم من
مرور نحو أربع سنوات على تطبيقه.

خال القانون من أي نص يلزم مجلس املعلومات
•
باإلفصاح عن تقريره السنوي الذي يرفعه لرئيس الوزراء حول
تخلو جميع الوزارات والدوائر الرسمية من حتديد حالة حق احلصول على املعلومات ،كما انه لم يلزم اجمللس
•
مفوض مختص للمعلومات يتولى اإلفصاح عنها ،ويالحظ باإلفصاح سنويا عن عدد طلبات احلصول على املعلومات.
في تطبيقات القانون أن من يتولى هذه املهمة بشكل غير
التهاون الواضح من قبل وزارات ومؤسسات حكومية
رسمي وغير مباشر إما موظفني في العالقات العامة ،أو •
األمني العام ،أو حتى الوزير أو املدير شخصيا ،وال توجد أية عديدة وتراخيها في تطبيق القانون بتسريع فهرسة وثائقها
مرجعية واضحة في اإلدارة العامة للدولة تتولى مهمة" خالل ثالثة أشهر من سريان مفعول القانون ،مما اضطر رئيس
الوزراء إلصدار  3تعاميم على تلك الوزارات واملؤسسات
مفوض املعلومات فيها".
بضرورة املسارعة في فهرسة الوثائق التي متلكها كل وزارة
جتاهل املشرع متاما التشاور والتحاور مع مؤسسات ومؤسسة.
•
اجملتمع املدني املهتمة مبثل تلك التشريعات املتعلقة باحلريات
تتجاهل املؤسسات والدوائر الرسمية وضع
العامة وبالشفافية ومبحاربة الفساد ،ولم يتم إشراكها •
مبناقشة القانون قبل عرضه على مجلس النواب سنة  2007إحصائيات بعدد ونوع الطلبات التي يتم تقدميها من قبل
طالبي احلصول على املعلومات لتشكل مرجعية لفهم
أو حتى أثناء مناقشته من قبل جلان اجمللس اخملتصة.
وتقييم القانون من خالل التطبيقات.
يبقى هذا القانون محاصرا بقانون آخر أكثر تشددا
•
أثبتت تطبيقات القانون عدم وجود مسطرة واضحة
هو القانون املؤقت رقم  50لسنة  1971قانون حماية أسرار •
ووثائق الدولة الذي لم يعرض منذ  40سنة على مجلس لدى الوزارات والدوائر الرسمية في تصنيف الوثائق اخلاصة
بها ،مما أبقى السلطة التقديرية الشخصية للموظف هي
النواب لتعديله.
املهيمنة فقط على عملية تصنيف املعلومات.
ذهب مجلس املعلومات للتشدد في وضع منوذج
•
ال توجد آلية واضحة حلفظ الوثائق أيا ً كانت
طلب احلصول على املعلومات بخالف ما ينص عليه القانون• .
تصنيفاتها ،كما ال توجد أماكن واضحة ومحددة حلفظ
القانون نفسه ال يلزم اجلهة التي ترفض اإلفصاح عن الوثائق املصنفة على أنها سرية للغاية أو "سري محدود"،
•
املعلومات بقراره اخملالف لها ،وقد أثبتت التجارب املتواضعة ومعظم هذه الوثائق حتفظ في أماكن مكشوفة يسهل
واحملدودة جدا ً أن هذا األمر من ابرز العيوب التشريعية في وصول املوظفني إليها ،ولكن عندما يتم طلبها بشكل رسمي
تصبح وثائق محرمة.
القانون.
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القانون تغاضى عن مجمل التوصيات التي قدمتها منظمة
املادة  19للمجلس األعلى لإلعالم قبل حله وهو اجلهة التي
أشرفت في حينه على وضع منوذج القانون.

الفترة الزمنية التي منحها القانون للمؤسسة
•
للرد على طلب احلصول على املعلومات واحملددة بـ  30يوما
تعتبر مدة طويلة جدا ،كما أن القانون نفسه منح املسؤول
احلق املطلق بعدم الرد على الطلب ،معتبرا أن عدم الرد يعني
قانونيا رفض الطلب ،مما يؤشر على أن املشرع أراد إعفاء
املسؤول من مهمة تبرير الرفض ومسبباته.

ت
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جتاهل القانون متاما حتديد فترة زمنية لتغيير تصنيف
•
الوثائق السرية للغاية أو السرية احملدودة لتصبح وثائق متاحة
للجمهور ،بخالف ما هو معمول به في دول العالم األخرى ،مما
يبقي تصنيف تلك الوثائق سرية على اإلطالق ،بالرغم من أن
االقتراحات التي مت تقدميها أثناء إعداد مسودة القانون وضعت
نصوصا حتدد فيها الفترة الزمنية إللغاء التصنيف السري
للوثائق.
إن حالة القانون وتطبيقاته ال تزال بحاجة إلى
•
مراجعة شاملة وتتمثل هذه املراجعة بعقد ورشات عمل
متخصصة تشارك فيها مؤسسات اجملتمع املدني املعنية
بالقانون إلى جانب خبراء ومهتمني إلعادة تقييم تطبيقات
القانون بعد مرور أربع سنوات على تطبيقه ووضع املقترحات
واملالحظات على مواد القانون التي يجب معاجلتها وتعديلها.

ت

املعلومات التي يطلبونها بطرقهم اخلاصة وبلجوئهم إلى
العالقات مع مصادرهم ،إال أن هذا ال مينعهم ـ أحيانا ً ـ من
استخدام القانون لو كان قانونا ً مرنا ً وإيجابيا ً يضمن تأمني
احلصول على املعلومات وتسهيل الوصول إليها في مدة
زمنية قصيرة بدال ً من االنتظار  30يوما لإلجابة على طلب
احلصول على املعلومات.
وتكشف الدراسة عن أن بعض احلاالت التي مت فيها استخدام
قانون ضمان حق الوصول للمعلومات من قبل زمالء صحفيني
إمنا كان لهدف واحد فقط هو اختبار مدى مرونة القانون
والكشف عن مدى إيجابياته وسلبياته ،وهو ما مت الكشف
عنه فعال ،ومت التأكيد عمليا على انه قانون ضد حرية تداول
املعلومات ونشرها.

وتوقفت الدراسة أمام استطالع للرأي نفذه مركز حماية
ينتج عن تلك الورشة اخملتصة وضع مشروع قانون وحرية الصحفيني لصالح هذه الدراسة أصال أمام نتائج
•
معدل لقانون ضمان حق احلصول على املعلومات بالتعاون مع تعتبر صادمة في حد ذاتها عندما كشف االستطالع الذي
شمل  505إعالميا ً وإعالمية أن  71%من اإلعالميني مطلعني
احلكومة وعرضه على مجلس النواب.
على قانون ضمان حق احلصول على املعلومات ،مقابل 29%
يعتبر قانون ضمان حق احلصول على املعلومات من منهم أفادوا بعدم اطالعهم عليه.
•
أهم القوانني اإلصالحية في أية دولة دميقراطية أو في دول
التحول الدميقراطي "األردن مثال" ،ولهذا فيجب العمل على وأظهرت النتائج أن حوالي  59%من اإلعالميني يعتقدون أن
تعزيز مطلب تعديل القانون وجعله أكثر مواءمة ملطلب القانون يدعم حرية اإلعالم وبدرجات متفاوتة مقابل حوالي
 18%منهم أفادوا بأنه ال يدعم حرية اإلعالم على اإلطالق.
اإلصالح السياسي.
من الواضح أن اجلو السياسي موائم متاما للمباشرة وأفاد حوالي  53%من العينة املستطلعة أنهم تقدموا بطلب
•
باملطالبة بتعديل القانون خاصة وان رئيس الوزراء د .معروف للحصول على معلومات من تلك اجلهات ،مقابل  47%أفادوا
البخيت قد حتدث بوضوح في  2011/ 2/ 2وأثناء محاورته بعدم تقدمهم بطلب للحصول على معلومات.
للكتل النيابية قبل اإلعالن عن تشكيل حكومته عن رغبته
وعن مدى تأييد اإلعالميني إجراء تعديالت على قانون ضمان حق
بتعديل قانون ضمان حق احلصول على املعلومات.
احلصول على معلومات حتى يحقق أهدافه بضمان حصول
هذه بعض النتائج التي خلصت إليها الدراسة فيما يتعلق اإلعالميني واجملتمع على املعلومات ،فقد أظهرت النتائج تأييد
بتطبيقات اإلدارة العامة "احلكومة ومؤسساتها التنفيذية" حوالي  81%من اإلعالميني إجراء تعديل على ذلك القانون،
لقانون ضمان حق الوصول للمعلومات ،بينما تظهر اعترافات مقابل  9%منهم يرفضون إجراء مثل ذلك التعديل ،في حني
الصحفيني وشهاداتهم اخلاصة بهذه الدراسة عن عدم رفض حوالي  9%من اإلعالميني اإلجابة على ذلك.
رضاهم عن القانون ،وصوال ً إلى اعتباره قانونا ً حلجب املعلومات
وتكشف الدراسة أن قانون ضمان حق احلصول على املعلومات ال يزال
وليس لتسهيل حصولهم عليها.
ً
ً
يشكل عبئا حقيقيا على مستوى حرية احلصول على املعلومات،
ومن الواضح أن القانون وضع في األساس لغير الصحفيني ،كما أن الغالبية العظمى من املواطنني ال يعرفون عن القانون بالرغم
لكون الصحفيني لديهم القدرة الكافية للوصول إلى من انه ال يختص فقط بالصحفيني وإمنا باملواطنني جميعهم.
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وفي الفصل الثالث ذهبت الدراسة الستجالء القانون
بايجابياته وسلبياته ،لتدخل في الفصل الرابع للتوقف أمام
شهادات الزمالء الصحفيني ،وقراءة تطبيقات القانون بلقاء
مع مفوض املعلومات ،إلى جانب التوقف أمام دراسات محلية
أخرى وضعت في هذا اجلانب.
ومت تخصيص الفصل اخلامس لقراءة استطالع الرأي الذي
نفذه مركز حماية وحرية الصحفيني لصالح هذه الدراسة،

وختمت الدراسة بالنتائج والتوصيات التي خلصت إلى عدة
نتائج وتوصيات تستهدف الرفع من سوية القانون موصية
بإجراء حوار تشترك فيه جميع مؤسسات اجملتمع املدني لوضع
مسودة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق احلصول على
املعلومات ،وانتهاز فرصة األجواء اإلصالحية التي تشهدها
اململكة واستنادا إلى تصريحات مبكرة لرئيس الوزراء د.
معروف البخيت تعهد فيها بتعديل قانون ضمان حق احلصول
على املعلومات.
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وتوقفت الدراسة مطوال أمام البيئة التشريعية الدولية في
الفصل األول لتتوقف مطوال أمام البيئة التشريعية احمللية
املتعلقة بالقانون وباحلريات العامة وبثقافة اإلفصاح عن
املعلومات ومت تخصيص الفصل الثاني من الدراسة لهذا
املوضوع.

واستعانت الدراسة باستطالع رأي آخر مت إجراؤه من قبل
مركز األردن اجلديد للدراسات مت تنفيذه بعد مرور عامني من
تطبيق القانون ملعرفة إلى أي مدى وصل فيه حجم التغيير
في موقف الصحفيني من القانون باملقارنة بني االستطالعني.
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قررت الهيئة العامة لألمم املتحدة في أول اجتماع عقدته
بتاريخ  1946 / 12 / 14أن "حرية املعلومات هي حق أساسي
لإلنسان ،وحجر الزاوية جلميع احلريات التي تنادي بها األمم
املتحدة". 1

ت

ولعل املستفيد األول من أي تشريع يتعلق بضمان حق الوصول
للمعلومات هم الصحفيون بالدرجة األولى واملواطنون أيضا،
ففي اجملتمع الذي يتيح حرية أوسع للصحفيني بالوصول إلى
املعلومات سيكون مجتمعا اقل معاناة من قضايا تتعلق
بالفساد ،والرشى ،واملشكالت االجتماعية واالقتصادية
واألمنية والسياسية والقضايا األخرى املتعلقة بالبيئة.

هذا القرار مت نقله والتوسع فيه في اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان وحتديدا في املادة  19منه التي نصت على أن "لكل
شخص احلق في حرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا احلق حرية "لقد وسع املبعوث اخلاص لألمم املتحدة في تقريره لسنة
اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها  2000الذي رفعه إلى اللجنة تعليقاته حول حرية االطالع على
املعلومات مشيرا إلى أهميتها األساسية ليس بالنسبة إلى
وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية". 2
الدميقراطية واحلرية فحسب بل إلى حق املشاركة وإدراك احلق
وأعيد التأكيد على حق تداول املعلومات واحلصول عليها في التنمية أيضا ،كما أنه أعرب مرة أخرى عن قلقه حول ميل
وإشاعتها ونشرها في العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية احلكومات واملؤسسات احلكومية إلى االحتفاظ مبعلومات من
والسياسية ،وحتديدا في الفقرة الثانية من املادة  19من حق الشعب أن يعرفها" . 4
العهد الدولي التي نصت هي األخرى على أن "لكل إنسان
حق في حرية التعبير ،ويشمل هذا احلق حريته في التماس ولفت املبعوث اخلاص لألمم املتحدة انتباه احلكومات إلى عدد
مختلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين من املناطق وحثها على مراجعة التشريعات املوجودة أو
دومنا اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في على اعتماد تشريعات جديدة حول احلصول على املعلومات،
واحلرص على مدى تطابقها مع هذه املبادئ العامة ومن بني
قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". 3
هذه االعتبارات ما يلي:
هذه النصوص القانونية الدولية أدت بالنتيجة في اجملتمعات
الدميقراطية إلى إقرار احلق بالوصول إلى املعلومات وتداولها ،أوالً :إن الهيئات العامة ملزمة باإلفصاح عن املعلومات ولكل
واملقصود باحلق هنا هو حق احلصول على املعلومة ونشرها عضو منها احلق في تلقي املعلومات ،وتتضمن املعلومات
وإيصالها إلى املواطنني واملهتمني.
جميع السجالت املوجودة بحوزة هيئة عامة بغض النظر عن
طريقة حفظها.
واعتبر حق الوصول إلى املعلومات حقا ً مقدساً ،وشرطا ً
جوهريا ً من شروط ضمانات حرية التعبير والنشر في العالم ثانياً :تتضمن حرية االطالع على املعلومات نشر الهيئات
الدميقراطي.
العامة لوثائق تهم الرأي العام مثل معلومات تشغيلية عن
راجع القرار ( 59د –  .)1كتاب (حرية املعلومات :مسح قانوني مقارن)
1
إعداد توبي مندل ـ موقع منظمة املادة  19على شبكة االنترنت.
املادة  19من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
2
اعتمد العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية للتوقيع والتصديق
3
واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  2200ألف (د )-21املؤرخ
في  16كانون/ديسمبر ،1966وبدأ تنفيذه اعتبارا من  23آذار/مارس .1976
راجع النص كامال على موقع http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.
html

عمل الهيئات العامة ومحتوى أي قرار أو سياسة متس الرأي
العام.

ثالثاً :يجب أن ينص قانون حرية االطالع على املعلومات
ــ على األقل ــ على احلق في التعلم وفي نشر املعلومات
ــ الدليل التدريبي للصحفيني العرب «حرية االطالع على املعلومات
4
والصحافة االستقصائية « من منشورات املادة  19احلملة العاملية حلرية التعبير
« بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،لندن ـ تشرين أول  2007ــ ص .7
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خامساً :يجب الطلب من الهيئات العامة جميعها أن
تؤسس أنظمة مفتوحة ومباحة داخليا لضمان حق العامة
في تلقي املعلومات ،ينبغي أن ينص القانون لفترة معينة
على حدود ملعاجلة طلبات املعلومات وان يطلب إرفاق أي رفض
بأسباب حقيقية مكتوبة تبرر هذا الرفض.
سادساً :يجب أن تكون كلفة احلصول على املعلومات
املوجودة بحوزة الهيئات العامة زهيدة ،وذلك لعدم إعاقة
عمل املرشحني وإلغاء هدف القانون بحد ذاته.
سابعاً :يجب أن يعتبر القانون أن جميع اجتماعات الهيئات
العامة مفتوحة للعامة.
ثامناً :يجب أن يطلب القانون حتليل التشريعات األخرى على
قدر اإلمكان بطريقة تتماشى مع أحكامه ،كما يجب أن
يكون حكم االستثناءات لقانون حرية اإلطالع على املعلومات
شامالً ،وأن ال يسمح للقوانني األخرى بتوسيعه.
تاسعاً :يجب حماية األشخاص من أي عقوبات قانونية أو
إدارية أو متعلقة بالتوظيف بعد الكشف عن معلومات أو
أخطاء مثل جلنة اجلرائم أو الغش ،أو الفشل في تطبيق التزام
قانوني ،أو سوء استخدام القانون ،أو الفساد ،أو االحتيال ،أو
سوء إدارة هيئة عامة. 5
هذه التوصيات أخذت مكانها الالئق في مشاريع وتوصيات
أخرى تتعلق بالطلب من احلكومات العمل على وضع تشريعات
تضمن حق الوصول إلى املعلومات ونشرها ،وقد حظيت
تلك التوصيات السابقة باهتمام املفوضني اخلاصني ملنظمة
التعاون واألمن في أوروبا ،وملنظمة الدول األمريكية دفعت
5

املرجع السابق ص 8

ثانياً :تتحمل السلطات العامة وموظفيها وحدها مسؤولية
كتمان معلومات سرية قانونا ،يجب عدم إعطاء األشخاص
اآلخرين من صحفيني وممثلي اجملتمع املدني حق نشر هذه
املعلومات بغض النظر عما إذا مت تسريب هذه املعلومات لهم
إال في حال ارتكاب الغش أو أي جرمية أخرى للحصول على هذه
املعلومات ،ويجب إلغاء أو تعديل أحكام القانون اجلنائي التي
ال حتصر احلصول على حق نشر أسرار الدولة أمام من يحق له
رسميا معرفتها.
ثالثاً :قد تكون بعض املعلومات سرية شرعا على أسس
األمن القومي أو حماية مصالح جوهرية أخرى ،ومع ذلك فان
قوانني السرية يجب أن حتدد معنى األمن القومي بالتفصيل
وان تعدد بوضوح املواصفات املعتمدة في حتديد ما إذا كانت
املعلومات سرية أم ال كي يتم تفادي سوء استخدام عبارة
"سري" بهدف منع اإلفصاح عن معلومات هي في مصلحة
العامة ،كما يجب أن تع ّرف قوانني السرية بوضوح من هم
اخملولون لوصف بعض امللفات بالسرية باإلضافة إلى وضع
حدود زمنية لسرية امللفات ،ينبغي أن تكون مثل هذه القوانني
موضوع نقاش عام. 6

مبادئ منظمة المادة  19حول حق الجمهور في
المعرفة
وصفت منظمة املادة  19حق االطالع على املعلومات بأنه
"أكسجني الدميقراطية" ،ووضعت لهذه الغاية تسعة مبادئ
أساسية لضمان هذه احلرية وتطبيقها في التشريعات احمللية
صممت أساسا
مشيرة في الديباجة إلى أن هذه املبادئ ّ
للتشريع الوطني حول حرية االطالع على أو احلصول على
الوثائق الرسمية ،وتستند هذه املبادئ إلى قوانني وقواعد
6
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املتعلقة بحق احلصول على املعلومات ،كما ينبغي أن يوفر إلى تبني إعالن مشترك في شهر تشرين ثاني  2004وسعوا
القانون عددا من اآلليات ملواجهة ثقافة التكتم في احلكومة .فيه تلك التوصيات واملبادئ املتعلقة بالسرية املفروضة على
املعلومات وأضافوا إليها البنود التالية:
رابعاً :قد ال يرتكز رفض اإلفصاح عن املعلومات على مبدأ
حماية احلكومات من اإلحراج أو فضح األخطاء ،يجب أن يحمل أوالً :يجب اتخاذ خطوات طارئة ملراجعة إلغاء أو تعديل
القانون واالستثناءات الئحة كاملة من األهداف الشرعية التشريعات إن لزم األمر ،والتي حتصر احلصول على املعلومات
التي تبرهن الهدف من عدم اإلفصاح لتفادي إدخال مواد قد ال بغية متاشيها مع املقاييس الدولية في هذا اجملال ،مبا في ذلك
كيفية ذكرها في اإلعالن املشترك.
تؤذي املصلحة املشروعة.

ت
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إقليمية ودولية تط ّور ممارسة الدولة في القوانني الوطنية أي قرار أو سياسة قد تؤثران على الشعب ،مع إظهار أسباب
وأحكام احملاكم الوطنية ،إضافة إلى املبادئ العامة للقانون اتخاذ القرار.
التي تعترف بها مجموعة األمم.

ثالثاً :الترويج حلكومة االنفتاح

وأشارت منظمة املادة  19إلى أنها استندت أيضا ً إلى دراسات
طويلة وحتاليل واستشارات أشرفت املادة  19عليها ،وقد
صدقت هذه املبادئ من قبل مقرر األمم املتحدة اخلاص عن حرية
الرأي والتعبير "التقرير السنوي لسنة  ،"2000كما صدق
عليها املقرر اخلاص لهيئة الواليات املتحدة األمريكية عن
حرية الرأي والتعبير في التقرير السنوي لسنة ."1999
وتقترح أن تقوم احلكومات بتدريب موظفيها في اإلدارة العامة
أما املبادئ التسعة التي اقترحتها منظمة املادة  19لكي على ثقافة حرية االطالع ومواجهة ثقافة السرية.
تتوفر في أي تشريع أو قانون يكفل ويضمن حق وصول اجلمهور
للمعلومات فهي:
رابعاً :نطاق االستثناءات احملدود
وعلى كل الهيئات العامة "اإلدارة احلكومية" االستجابة
أوالً :الكشف املطلق عن املعلومات
لكل الطلبات الفردية للحصول على املعلومات ،كما يجب
وشددت على أن مبادئ الكشف املطلق يجب أن ترشد وتوجه أن ال يستبعد القانون أية هيئة أيا ً كان مجال عملها من
التشريع املتعلق بحرية االطالع على املعلومات ،مؤكدة على نطاق القانون ،حتى لو كان نطاق عملها يصنف ضمن
مبدأ أن كل املعلومات تصبح موضوع كشف للجمهور إال في االستثناءات ،ويجب أن يطبق ذلك على كل السلطات
حاالت محددة "سنتحدث عنها الحقا" ،داعية إلى أن ينص التنفيذية والتشريعية والقضائية ،مبا في ذلك املؤسسات
الدستور الوطني على مفهوم ومضمون حرية االطالع على اخملتصة بهيئات األمن والدفاع والقوات املسلحة ،ويجب تبرير
املعلومات ،ومن الواجب على كل املؤسسات والهيئات العامة عدم الكشف عن املعلومات وفقا لكل حالة على حدة.
االلتزام بالكشف عن املعلومات ،ومن حق كل مواطن احلصول
على املعلومات.
وحول االستثناءات التي يجب أن يتضمنها أي قانون لضمان
حق احلصول على املعلومات قالت منظمة املادة  19يجب أن
وعلى كل الهيئات العامة أن تفسر "املعلومات" و"الهيئات تطرح االستثناءات بدقة من اجل جتنب تضمينها مواد ال تضر
العامة" على نحو واسع ،كما يجب اعتبار أي عمل من شأنه فعال باملصلحة املشروعة ،ويجب أن تتأسس على مضمون
إتالف الوثائق عمالً جرمياً ،كما يجب على املؤسسات العامة محدد بدال من أن تتأسس على نوع الوثيقة ،ويجب أن يحدد
أن تظهر الوثيقة نفسها وليس االكتفاء فقط بالكشف عن وقتها عند االقتضاء ،فمثالً ميكن أن يختفي تبرير تصنيف
املعلومات الواردة فيها.
املعلومات على أساس األمن الوطني بعدما يهدأ اخلطر الذي
كان يهدده.
وتقترح املنظمة  19في هذا اجلانب أن تتولى احلكومات
العمل على ترويج حقوق املواطنني باحلصول على املعلومات،
وتوعيتهم على تلك احلقوق ،وعلى القانون اخملتص في هذا
اجلانب ،لتعميق وعي املواطنني بحقوقهم.

ثانياً :وجوب النشر

فعلى الهيئات العامة التزام نشر املعلومات األساسية،
ويجب أن يتناول القانون موجبات للنشر ،وفئات أساسية من
املعلومات على نحو نشر معلومات إدارية حول سبل عمل
الهيئة العامة ،تتضمن التكاليف املالية واألهداف واحلسابات
املدققة ،ومعلومات حول كل طلب أو شكوى أو عمل مباشر
ميكن أن يرى املواطنون انه على عالقة بالهيئة العامة،
وأية إجراءات ميكن أن تساعد األفراد باملشاركة في احلياة
السياسية العامة واملشاريع القانونية ،وأنواع املعلومات التي
حتتفظ الهيئة بها ،واحلاالت التي يتم فيها حفظها ،ومضمون

ويجب أن يتضمن القانون أسباب رفض الكشف عن الوثائق
وان حتدد املسائل املوجبة كتنفيذ القانون ،والسرية واألمن
الوطني ،والسرية التجارية وغيرها ،والسالمة العامة
والفردية ،وفاعلية احلكومة في اتخاذ القرارات ونزاهتها.
ويجب تغليب املصلحة العامة في حالة الكشف عن
املعلومات ،وفي اللحظة التي ميكن فيها أن يكون اإلفصاح
عن املعلومات يساعد في معاجلة األخطاء فإن على القانون أن
يضمن اإلفصاح عن املعلومات.
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ويجب أن يطلب من جميع الوزارات والدوائر احلكومية إنشاء
أنظمة داخلية مفتوحة لضمان حق الوصول إلى املعلومات،
ويجب تعيني شخص مسؤول ملعاجلة مثل هذه الطلبات ،كما
يجب أن يتضمن القانون النص على مهلة زمنية محددة
ملعاجلة طلبات احلصول على املعلومات ،ويجب أن يرفق كل
طلب مت رفضه بإشعار خطي مبرر ومقنع.

بالرغم من أن االتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان
وضعت في األساس إلطالق حرية الرأي والتعبير واالعتقاد
وتلقي املعلومات ونشرها ،فإنها باملقابل لم تترك احلبل على
غاربه ،فقد وضعت العديد من القيود على تلك احلرية ،مما
أبقى تلك احلرية مقيدة إلى حد كبير خاصة في الدول غير
الدميقراطية ،أو في دول التحول الدميقراطي التي وقعت على
تلك العهود واملواثيق الدولية.

يجب أن تعالج طلبات احلصول على املعلومات بسرعة يجب حماية اخملبرين الذين يفشون املعلومات حول أية
وبطريقة مالئمة ،كما يجب أن يتاح للمواطنني إجراء مراجعة مخالفات .8
فردية ألي رفض ،ويجب أن حتدد عملية إعطاء املعلومات
بحسب الطلب على مستويات ثالثة ،ضمن الهيئة العامة ،القيود واالستثناءات في المعاهدات واالتفاقيات
أو عبر اللجوء إلى الهيئات اإلدارية املستقلة ،أو عبر اللجوء الدولية
إلى احملاكم.

ويجب أن يضمن القانون شروط االستئناف الداخلي لدى
ومر معنا سابقا جملة من تلك القيود التي استندت في
جهة عليا بإمكانها النظر في قرار الرفض ،ويجب أن تتمتع
األساس إلى تلك االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،التي
هذه اجلهة العليا باالستقاللية.
اشترطت هي األخرى عدم إطالقها على اتساعها ،وفرضت
أيضا على كل دولة من الدول املوقعة على تلك املواثيق
سادساً :التكاليف املالية
والعهود أن تضع قوانني واضحة لقوننة تلك االستثناءات.
يجب أن تكون التكاليف املالية املترتبة على احلصول على
املعلومات معقولة بحيث تسمح لألفراد تقدمي طلبات ومن ضمن تلك القيود ضرورة احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم
احلصول على املعلومات.
وحماية األمن الوطني أو النظام العام أو اآلداب العامة .وأهم

هذه القيود هو احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم ،وأما حماية
سابعاً :االجتماعات املفتوحة أمام اجلمهور
األمن الوطني أو النظام العام الذي يتضمن األمن العام
يجب على القانون أن يكفل إبقاء االجتماعات احلكومية والسكينة العامة والصحة العامة ،واآلداب العامة ،فإنها
مفتوحة أمام املواطنني .7
مفاهيم قد تختلف من دولة ألخرى ،وتتنافس احلكومات في
دول العالم النامي في إساءة استعمال سلطاتها في هذا
ثامناً :أسبقية الكشف
اجملال ،وفي توسيع مدلوالت هذه املصطلحات لتُدخل فيها ما
يجب تعديل أو إلغاء القوانني التي تتعارض ومبدأ الكشف قد ال يكون له أي عالقة مبصلحة اجملتمع. 9
املطلق ،بحيث يتم تعديل أية قوانني مانعة حلرية االطالع على
املعلومات لتتوافق مع قانون حق احلصول على املعلومات ،وميكن إجمال القيود التي نصت عليها القوانني واملعاهدات
ويجب حماية املوظفني من أية عقوبات قد تترتب عليهم الدولية ما يلي:
جراء كشفهم عن معلومات وفقا لقانون حق احلصول على
املعلومات.
 .1الدعاية إلى احلرب والكراهية العنصرية أو القومية أو
من الصعوبة مبكان جعل اجتماعات مجلس الوزراء على سبيل
7
املثال مفتوحة أمام املواطنني ،لكن الدستور األردني أبقى على مبدأ ان جلسات
احملاكم مفتوحة للجمهور إال إذا قررت احملكمة غير ذلك ،وكذلك احلال مع
جلسات مجلس النواب واألعيان ،فقد اعتبر األساس واألصل فيها أنها مفتوحة
للجميع إال إذا قرر الرئيس غير ذلك.

حق اجلمهور في املعرفة ــ مباديء في التشريعات املتعلقة بحرية
8
االطالع ــ منشورات منظمة املادة  19ــ ميكن مراجعته على موقع املنظمة
www.gn.ap.org\article19
ورقة حق احلصول على املعلومات ،عن موقع املركز الوطني حلقوق
9
اإلنسان http://www.nchr.org.jo/ar/pages.php?menu_id=51
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خامساً :إجراءات تسهيل الوصول إلى املعلومات

تاسعاً :حماية اخملبر
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الدينية ،وقد جاء ذلك في نص املادة " "20من العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،كما ألزمت املادة ""4
من االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز
العنصري الدول املوقعة عليها بإدانة جميع أشكال الدعاية
القائمة على أفكار ونظريات التفوق العرقي أو اللون أو األصل
 ،وتفرض عقوبات على نشر هذه األفكار والنظريات.
 .2احلروب والنزاعات املسلحة وإعالن حالة الطوارئ العامة.
 .3األمن الوطني والنظام العام  ،حيث تقوم الدولة بحبس
املعلومات ومنع نشرها حماية لألمن القومي أو النظام العام
 ،حتى بدون إعالن احلرب أو إعالن حالة الطوارئ العامة ،وقد
تسيء الدول استخدام هذا االستثناء الذي يقع ضمن الهامش
املتروك لتقدير الدولة املعنية ،ولكنها تقع حتت رقابة الهيئات
ْصب على مشروعية الغاية ومدى تناسبها
الدولية التي تَن ُّ
مع األجراء املتخذ ،ومن التطبيقات املعتادة لهذا االستثناء
منع نشر معلومات عسكرية تخص قدرات الدولة وأسلحتها
وخططها العسكرية .10
أما فيما يتعلق بالنظام العام واآلداب العامة ،فإن تعبير
النظام العام يشمل األمن العام والصحة العامة والسكينة
العامة ،أما فيما يتعلق باآلداب العامة فإنها تختلف باختالف
الدول وباختالف ثقافاتها ومرجعياتها التشريعية والدينية،
ومن تطبيقات هذا االستثناء مراقبة أشرطة الفيديو واألفالم
السينمائية حماية ألخالق األطفال واملراهقني. 11
 .4احترام حقوق اآلخرين وحرياتهم  ،ونظرا ً لتكامل حقوق
اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة ،فإنه ال يجوز ممارسة حق
على حساب حق لشخص آخر ،ومن أفضل األمثلة على هذا
االستثناء ،التنازع الذي قد ينشأ عن احلق في حرية التعبير
وحق اإلنسان اآلخر باخلصوصية ،وقد أقرت اتفاقية الدول
األمريكية حلقوق اإلنسان في املادة رقم ( )14حق الرد حني ّ
أكدت
على أن "لكل من تأذى من جراء أقوال أو أفكار غير دقيقة أو
جارحة ،نشرتها على اجلمهور وسيلة اتصال ينظمها القانون،
حق الرد أو أجراء تصحيح ،مستخدما ً وسيلة االتصال ذاتها
بالشروط التي يحددها القانون". 12
املرجع السابق.
10
املرجع السابق.
11
املرجع السابق نقالً عن «القانون الدولي حلقوق اإلنسان» د .محمد
12
املوسى ود .محمد العلوان.

ت

وهكذا نرى أن القيود التي يجيزها القانون الدولي حلقوق
اإلنسان على هذا احلق واسعة جداً ،مما يجعل يد الدول طليقة
في تطبيق هذا احلق مبا يتفق وقناعاتها األيديولوجية أو مع
مصاحلها ورؤاها الذاتية ،على حساب مقتضيات العدل
واإلنصاف التي تدور حقوق اإلنسان معها وجودا ً وعدما ً .13

جدلية حرية التعبير والحصول على
المعلومات
ال ميكن بأي حال من األحوال التفرقة القصرية بني حرية
التعبير واحلق في حرية احلصول على املعلومات وتداولها
ونشرها ،وبالرغم من أن الفارق بني احلقني ال يكاد يذكر ،فان
من املؤكد أيضا أن حرية التعبير دون حرية احلق بالوصول إلى
املعلومات واحلصول عليها ستبقى جميعها حقوقا منقوصة،
مما يعني أن املزاوجة في كفالة الدولة حلق حرية التعبير،
وحرية الوصول إلى املعلومات واحلصول عليها ونشرها هو ما
يجب أن ينظم تلك احلقوق في كافة التشريعات والقوانني
ذات الصلة املعمول بها في الدول الدميقراطية.
فال تقتصر حرية التعبير على حق التعبير عن النفس ،فهي
تشمل حق السعي إلى واحلصول على املعلومات من الغير،
مبا في ذلك حق احلصول على الصحف وقراءتها ،واالستماع
إلى البث اإلعالمي والبحث على االنترنت ،وبالطبع املشاركة
في املناقشات العامة كمستمع ،ويتم االعتراف على نطاق
متزايد بان احلق يشمل كذلك االطالع على املعلومات احملتفظ
بها من قبل السلطات العامة ،ويتوجب بناء على ذلك على
هذه الهيئات نشر املعلومات ذات األهمية العامة واالستجابة
إلى طلبات احلصول على املعلومات غير املنشورة . 14
وميكن التأكيد هنا بوضوح على أن قضية الفصل التخصصي
وليس التعسفي بني حرية التعبير وحرية احلصول على
املعلومات بدأت تتضح متاما ً في مطلع تسعينيات القرن
العشرين املاضي" ،حيث بدأ التعامل معه كحق مستقل ،بل
كحق يؤسس للكثير من احلقوق األساسية األخرى لإلنسان
،إذ في عام 1993قامت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
بتأسيس مكتب مقرر اللجنة اخلاص التابع لألمم املتحدة
واملتعلق بحرية الرأي والتعبير ،إليضاح احملتوى الدقيق للحق
مرجع سابق
13
املعايير الدولية لإلعالم مالحظات موجزة في املبادئ األساسية
14
للصحافة ــ منشورات املادة  19ــ ص .
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معوقات جوهرية على حرية تداول
المعلومات

وسيمر معنا أثناء هذه الدراسة اعترافات حقيقية لصحفيني
ومسؤولني يتحدثون عن اخلوف الذي يسيطر على املسؤول من
اإلدالء مبعلومات قد تصل إلى اجلمهور عن طريق الصحفيني.

وال تتوقف حرية التعبير والنشر وحرية تلقي املعلومات عند
احلدود السابقة ،فان من ابرز ما تشهده هذه احلرية املصانة ومن املالحظ أن الرقابة الذاتية هي من أهم معوقات احلق
مبوجب الدستور والشرعة الدولية من معوقات هو ما اصطلح اإلنساني باإلفصاح عن املعلومات ونشرها ،مما يدعم وبطريق
على تسميته بالرقابة الذاتية والداخلية واخلارجية ،وصوال ً غير مباشر حجم القيود التي قام املشرع بفرضها على هذا
بسمة احلسن «دراسة عن قانون ضمان حق الوصول الى املعلومات» احلق في قانون ضمان حق الوصول للمعلومات.
15
من األوراق غير املنشورة ملركز حماية وحرية الصحفيني ــ ص
إبراهيم نوار «حرية التعبير في العالم العربي» ورقة مناقشة
16
مقدمة من املنظمة العربية حلرية الصحافة إلى املؤمتر الدولي حلرية التعبير عن
الرأي ـ معهد «أسبني إنستتيوت» واي ريفر ـ ماريالند ـ الواليات املتحدة 30مايو
ـ  1يونيو .2000

وليد حسني زهره و محمد أبورمان «الوهم واحلقيقة :التابوهات
17
واخلطوط احلمراء في اإلعالم األردني» ضمن تقرير حالة احلريات اإلعالمية في
األردن  2009ــ صدر عن مركز حماية وحرية الصحفيني  2010ــ الصفحات من
 151ــ .»220
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في حرية الرأي والتعبير ،وتطرق له في تقاريره للسنوات إلى التدخالت املتنوعة واملتعددة التي تؤثر سلبا في حرية
1998 ،1997حيث ّصرح مفوض اللجنة أن حق حرية التعبير نشر املعلومات وتداولها وقبل ذلك اإلفصاح عنها.
يتضمن احلق باحلصول على املعلومات التي حتتفظ بها الدولة
"بغرض البحث والتسلم ونقل املعلومات التزاما ً إيجابيا ً على أوالً :الرقابة الذاتية
الدول لضمان حق الوصول إلى املعلومات ،بخاصة فيما يتعلق وهذا النوع من الرقابة هو األخطر في عمل الصحفيني
باملعلومات التي حتتفظ بها احلكومة بكافة أشكال أنظمة واإلعالميني ،وقد كشفت استطالعات رأي نفذتها العديد
احلفظ واالسترجاع".
من مراكز الدراسات وفي مقدمتها استطالعي الرأي اللذين
نفذهما مركز حماية وحرية الصحفيني على مدار عامني
وفي تشرين الثاني عام  ،1999اجتمعت اللجان الثالثة اخملتصة متتاليني" 2008و "2009أن نسبة الصحفيني األردنيني اللذين
بحرية التعبير (مقرر اللجنة اخلاصة بحرية التعبير في األمم يفرضون رقابة ذاتية على أنفسهم أثناء عملهم وصلت إلى
املتحدة ،وممثل  OSCEاخلاص بحرية وسائل اإلعالم ،ومقرر نحو  96%وهو رقم مذهل شكل في حينه صدمة حقيقية
جلنة حرية التعبير التابع ملنظمة الدول األمريكية حتت رعاية ومؤثرة لكل املهتمني باحلريات الصحفية واإلعالمية وحرية
منظمة املادة  )19وأصدرت إعالنا ً مشتركا ً جاء فيه "يكمن في التعبير وتداول املعلومات.
حرية التعبير حق اجلمهور باحلصول املفتوح على املعلومات
ومعرفة ما تعمله احلكومات بالنيابة عنه ،والذي بدونه ونفذ مركز حماية وحرية الصحفيني دراسة موسعة عن
ستبقى مشاركة الناس في احلكومة مجزأة" .15
الرقابة الذاتية في إطار دراسة أوسع عن التدخالت الناعمة
في الصحافة األردنية أظهرت بوضوح حجم الرقابة الذاتية
ومن املؤكد أن "حق الوصول إلى املعلومات واحلصول عليها الشخصية التي يقوم الصحفيون األردنيون بفرضها على
هو أحد املقومات األساسية حلق التعبير عن الرأي .ويتعارض أنفسهم ،مما يؤثر سلبا على حق اجلمهور في املعرفة وتلقي
مع إقرار هذا احلق الكثير من السياسات والقوانني واللوائح املعلومات .17
واإلجراءات الشائعة في العالم العربي .إن غياب الشفافية
وقوانني سرية املعلومات والرقابة الشديدة عليها متثل كلها وتؤثر الرقابة الذاتية تأثيرا ً بالغا ً ومؤثرا ً في حرية اإلفصاح
حواجز حتول دون ممارسة حق الوصول إلى املعلومات واحلصول عن املعلومات ونشرها وتلقي اجلمهور لها ،مما يبقيها سيفا
عليها .ومن أجل فتح الطريق أمام ممارسة احلق األول من مشرعا ومسلطا ليس على رأس الصحفيني فقط ،وإمنا
16
احلقوق األساسية للمواطن فإنه يجب إزالة هذه العوائق "  .على املسؤولني وعلى كل من ميلك املعلومات خوفا من
االستحقاقات التي قد تترتب عليه إذا ما كشف عن املعلومات
التي بحوزته.
الرقابة الذاتية والخارجية ..

ت
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والرقابة اخلارجية على أنواعها تضر متاما بحرية تلقي املعلومات
ثانياً :الرقابة الداخلية
وهي بخالف الرقابة اخلارجية التي سنتحدث عنها الحقا ،ونشرها ،وتشكل في حد ذاته اعتداءا صارخا ً ومباشرا ً على
ويختص هذا النوع من الرقابة بالعمل الرقابي الذي تقوم به احلق اإلنساني باحلصول على املعلومات ،ونشرها وتلقيها.
املؤسسات اإلعالمية في داخلها.
وتعتبر الرقابة اخلارجية املتمثلة بالتدخالت اخلارجية من اخطر
والرقابة الداخلية التي نقصدها هنا ليست تلك املتعلقة ما ميكن أن يواجهه الصحفي واإلعالمي في عمله اليومي ومبا
بفرض رقابة على العمل اإلعالمي لتالفي قضايا قد ترفع يصادر حقه بالنشر والتعبير.
ضد املؤسسة تتعلق بالقدح والذم والتشهير والقدح ،وال
نقصد بها أيضا مراقبة مدى جودة املنتج اإلعالمي والتزامه إن الرقابة اخلارجية تتمثل أيضا بفرض رقابة مسبقة على
باملوضوعية واملهنية وأخالقيات العمل الصحفي داخل الصحف ووسائل اإلعالم اخملتلفة قبل طباعتها ونشرها ،وحاليا
فقد امتد هذا النوع من الرقابة إلى املواقع اإلخبارية اإللكترونية
املؤسسات اإلعالمية.
التي أصبحت تخضع إلى رقابة مباشرة على كل ما تنشره
وإمنا نقصد بها الرقابة التي متنع نشر معلومات أو تعمل تلك املواقع وفي معظم األحيان يتم التدخل لدى تلك املواقع
على تقييد حرية نشرها وبالتالي حرمان اجلمهور من اإلطالع من جهات أمنية وحكومية لشطب أخبار وتعليقات وحتقيقات
عليها ،وهي مشكلة دائمة وضاغطة على عمل الصحفيني ومقاالت قامت بنشرها ،ولألسف فان معظم تلك التدخالت
جتد آذانا صاغية وتتم االستجابة لها سريعا.
واإلعالميني في مؤسساتهم الصحفية اخملتلفة.
وتأخذ الرقابة الداخلية أبعادا متعددة بعضها قد يستند إلى
عالقات مسؤولني في املؤسسة اإلعالمية مع مسؤولني أو إن جميع أنواع الرقابة اخملتلفة تتقاطع في هدف واحد هو منع
مؤسسات أخرى يرون أن نشر مثل تلك املعلومات قد يضر نشر املعلومات ووصولها إلى اجلمهور ،وهو عني الهدف الذي
سعى إلى حتقيقه املشرع في وضع قانون ضمان حق الوصول
بهم ولذلك يقومون مبنع النشر.
إلى املعلومات ،وقبله القانون املؤقت قانون حماية أسرار
وفي حاالت أخرى قد يتم منع النشر الذي يعني ضمنا ووثائق الدولة ،فاألهداف من كل هذه املنظومات التشريعية
منع تداول املعلومات واالعتداء املباشر على حق اجلمهور والرقابية اخملتلفة واحدة تسعى لتحقيق هدف واحد وإن
في املعرفة والتلقي ألسباب تتعلق باملعلنني وباملؤسسات اختلفت الوسائل والطرق .18
اإلعالنية الكبرى التي قد تتضرر عالقاتها التجارية اإلعالنية
مع تلك املؤسسة اإلعالمية مما يدفع باملؤسسة اإلعالمية الحكومة تمنع موظفيها من كشف المعلومات
إلى حجب ومنع نشر معلومات قد تؤثر
سلبا على مصالح مخالفة دستورية أخرى تكرس ثقافة السرية
املعلنني ومصالح املؤسسة اإلعالمية نفسها.
قبل أن متضي سنة على نفاذ قانون ضمان حق احلصول على
وتعتبر الرقابة املؤسسية الداخلية إحدى املعوقات احلقيقية
املعلومات اصدر رئيس الوزراء آنذاك نادر الذهبي تعميما حذر
أمام حرية تدفق املعلومات ووصولها إلى اجلمهور.
فيه موظفي الوزارات والدوائر الرسمية واملؤسسات العامة
من مغبة تسريب أية وثائق أو معلومات أو بيانات أو تصريحات
ثالثاً :الرقابة اخلارجية
للصحافة وخاصة "الصحافة األسبوعية" حتت طائلة
وهذه الرقابة متشعبة ومتعددة ويقصد بها عادة إما رقابة املسؤولية القانونية .
املسؤولني واملتنفذين احلكوميني ،أو رقابة األجهزة األمنية
اخملتلفة ،أو حتى رقابة اجملتمع نفسه ،إلى جانب رقابة املعلنني وصدر التعميم بتاريخ  2008 / 2 / 13وحمل رقم صادر هو
الذين قد تتضرر مصاحلهم التجارية مع املؤسسات اإلعالمية
في حال مت نشر أخبار ومعلومات يعتقدون أنها لن تكون في
للمزيد من التفاصيل انظر دراسة «الوهم واحلقيقة :التابوهات
18
صاحلهم.
واخلطوط احلمراء في اإلعالم األردني» ضمن تقرير حالة احلريات اإلعالمية في
األردن  2009ــ صدر عن مركز حماية وحرية الصحفيني .2010
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وبالعودة لتعميم رئيس الوزراء آنذاك فقد قوبل هذا التعميم
بالنقد الشديد من قبل الصحافة ومن قبل مؤسسات مجتمع
مدني كان في مقدمته مركز حماية وحرية الصحفيني الذي
أعلن إدانته الكاملة لهذا التعميم ولسياسة املنع ووضع
احلواجز أمام حق املواطن بتلقي املعلومات ،وحق الصحفيني
باحلصول على املعلومات ونشرها.

وجاء في التعميم الذي يعتبر مخالفا مخالفة صريحة
لنصوص قانون ضمان حق احلصول على املعلومات أنه
"برزت في اآلونة األخيرة ظاهرة قيام بعض موظفي الوزارات
والدوائر الرسمية واملؤسسات العامة بتسريب معلومات
تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية للصحافة وخاصة الصحافة
األسبوعية حيث يرتبط بعض الصحفيني بعالقات مع هؤالء
املوظفني والذين يدعمون أحيانا ً معلوماتهم بوثائق رسمية
وأصدر املركز لهذه الغاية ما أسماه "مطالعة قانونية حول
اعتادت بعض الصحف على نشرها".
20
حق اإلعالم في الوصول للمعلومات"  ،أكد فيه على أن
وأضاف التعميم "ونظرا حملاذير استغالل ذلك من قبل بعض تعميم رئيس الوزراء يعطل الدور الرقابي لإلعالم  ..ويتعارض
اجلهات املناوئة لسياسات الدولة باجتاهات سلبية ،على مع القوانني األردنية واملعاهدات الدولية التي صادق عليها.
جميع الوزارات والدوائر الرسمية واملؤسسات العامة وحتت
طائلة املسؤولية القانونية اتخاذ اشد اإلجراءات بحق املوظف ودعا املركز في بيان صحفي احلكومة للعمل بشكل حثيث
الذي يقدم على تسريب أية وثيقة أو تصريح ألي جهة خارجية على دعم حرية اإلعالم وتعزيز حقه في الوصول للمعلومات،
ما لم يكن مخوال بذلك خاصة وانه يشكل خرقا للمادة ( )68بدال ً من هذا التوجه احلكومي الذي يتعارض مع القوانني األردنية
من نظام اخلدمة املدنية رقم ( )30لسنة  2007في ظل وجود التي تطلب وتتيح للصحافة واإلعالم الوصول للمعلومات
ناطقني رسميني للوزارات والدوائر واملؤسسات ووجود قنوات لتنوير الرأي العام وضمان حق اجلمهور في املعرفة.
وطرق رسمية لتزويد الصحف باملعلومات من خاللها". 19
وقال مركز حماية وحرية الصحفيني في مطالعته القانونية
ويجيء هذا التعميم الذي تاله تعميمان آخران من بينهما أن التعميم يخالف املعايير الدولية حلق الوصول للمعلومات
تعميم أصدره رئيس الوزراء سمير الرفاعي ،في سياق احلرص وتداولها ونشرها ،فقد نصت املادة  19من العهد الدولي
احلكومي على منع انسياب املعلومات والكشف عنها من قبل للحقوق املدنية والسياسية ـ الذي صادق عليه األردن ونشر
املوظفني أو املسؤولني ،والعمل على تكريس سياسة السرية في اجلريدة الرسمية خالل العام  2007ـ على أنه "لكل إنسان
واجلدران املكتومة ،ومبا يشكل مخالفة للحق اإلنساني بتلقي حق في حرية التعبير ،ويشمل هذا احلق حريته في التماس
املعلومات باعتبار هذا احلق احد احلقوق اإلنسانية التي وقع مختلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين
دومنا اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في
األردن عليها.
قالب فني بأي وسيلة أخرى يختارها".
وال يبدو هذا التعميم وغيره من التعميمات األخرى بعيدا
عن سياسة عدم اإلفصاح عن املعلومات ،والتي تلجأ بعض ومن املعروف ـ تقول املطالعة القانونية ـ أن املعاهدات الدولية
احلكومات إليها بتقنني تسرب املعلومات للصحفيني الذين واإلقليمية التي توقع عليها اململكة األردنية الهاشمية
وتصادق عليها تعتبر من ضمن التنظيم القانوني األردني
ينقلونها بدورهم إلى املواطنني.
مراجعة نص التعميم كامال على موقع وكالة عمون http://www.
19
ammonnews.net/article.aspx?articleNO=18951

ميكن اإلطالع على نصها كاملة على موقع املركز http://www.cdfj.
20
org/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=4277&N
rIssue=1&NrSection=4&search_x=0&search_y=0

تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن 2010

( )13/11/1/2776ووجهه إلى كل من (معالي ،..وسماحة،...
وعطوفة "..مما يعني أنه ذهب إلى الوزراء في جميع وزاراتهم،
والى املؤسسات الدينية ،والى املدراء ،وقامت وزارات ودوائر
رسمية بتعليق صور عن التعميم ،وتوزيعه على املوظفني
للتأكد من أن اجلميع قد مت تبليغه مبضمون التعميم.

وهناك تعاميم من نوع مختلف دأبت دائرة املطبوعات والنشر
على إصدارها وتوزيعها على وسائل اإلعالم اخملتلفة ،ويتعلق
ج ّلها في الطلب من الصحافة ووسائل اإلعالم عدم النشر
في قضايا إما ذات طابع أمني بحت ،وإما ذات بعد اجتماعي
بحت.
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و يأتي موقعها داخل هذا التنظيم في املرتبة التالية بعد تصل إلى اجلمهور.
الدستور ،وهي بذلك تسمو على القوانني الوطنية واألنظمة
والتعليمات واألوامر ،بحيث إذا تعارضت املعاهدة الدولية وأضافت املطالعة القانونية أن التعميم خالف أيضا ً منطوق
املصادق عليها مع القوانني واألنظمة والتعليمات واألوامر املادة " "7من قانون اجمللس األعلى لإلعالم  21رقم ( )26لسنة
 2004التي تنص على "يستند اإلعالم األردني إلى املبادئ
تكون هي الواجبة التطبيق.
والثوابت التالية ،تأكيد حرية تداول املعلومات واحلرص على
وأضاف أن املعايير الدولية حلق الوصول للمعلومات وتداولها املصداقية في إظهار احلقيقة ونقل األخبار مبا ال ميس أمن
ونشرها تقوم على حماية املوظفني الذين يفشون معلومات الوطن ومصاحله العليا وفقا ألحكام القوانني املعمول بها". 22
حول أية مخالفات إدارية أو مالية ،بحيث يجب حماية
املوظفني من أية عقوبات قانونية أو إدارية أو عقوبات تتع ّلق وأشارت إلى أن التعميم يخالف أيضا ً الفقرة "أ" من املادة ""6
من قانون املطبوعات والنشر رقم " "8لسنة  ،1998التي تنص
بالعمل لكونهم أفشوا معلومات حول اخملالفات.
على"تشمل حرية الصحافة ما يلي :أ .اطالع املواطن على
وقال املركز في مطالعته "يجب أن يستفيد املوظفون من األحداث واألفكار واملعلومات في جميع اجملاالت" والفقرة "ج"
احلماية ما داموا يعملون بحسن نية وبنا ًء على اعتقاد معلَّل من نفس املادة التي تنص على "حق احلصول على املعلومات
حد كبير وأنها كشفت واألخبار واإلحصاءات التي تهم املواطنني من مصادرها اخملتلفة
بأ ّن املعلومات كانت صحيحة إلى ّ
دالئل حول خرق القانون ،ويجب أن تط ّبق حماية كهذه حتى وحتليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها".
ولو كان الكشف عن تلك املعلومات انتهاكا ً ملتطلبات قانونية
كما نصت املادة" "8من القانون على ان"للصحفي احلق في
مختصة بالعمل".
أو
ّ
احلصول على املعلومات وعلـى جميـع اجلهـات الرسـمية
وأشار إلى أن املعايير الدولية تذهب إلى أبعد من ذلك حيث واملؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة اجملال له لإلطالع
جتدها توفر احلماية للموظف الذي يفشي املعلومات حتى لو على برامجها ومشاريعها وخططها ،ويحظر فرض أي قيود
ترتب على هذا اإلفشاء ضرر مبصلحة خاصة طاملا أن إفشاءها تعيق حرية الصحافة في ضمان تـدفق املعلومـات إلـى
يحقق مصلحة أكبر واهم مثل وجود ضرر محدق بالصحة املواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في احلصول
عليها".
العامة أو السالمة العامة أو حقوق املواطنني.
وقالت املطالعة القانونية أن املعايير الدولية تعتمد أساسا ً
ثابتا ً وهو الترويج للشفافية ومعايير احلاكمية الرشيدة،
بحيث أن أي تشريع يجب أن يتضمن إعالما ً للمواطنني بأن
من حقهم احلصول على املعلومات ونشرها والترويج لثقافة
االنفتاح داخل احلكومة ومكافحة ظاهرة السرية داخلها.
وأكد املركز في مطالعته القانونية على أن التعميم يخالف
التشريعات األردنية الضامنة حلق الوصول للمعلومات
وتداولها ،حيث يخالف نص املادة " "15من الدستور األردني
التي تقول "إن الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود
القانون" ،وعند القول بحرية الصحافة البد من النظر إلى
أركان هذه احلرية مجتمعة ،من حرية إصدار الصحف وحرية
الطباعة والنشر وعدم وجود رقابة مسبقة أو الحقة عليها
والركن األساسي هو حق الصحفيني في احلصول على
املعلومات وتداولها وانسيابها الطبيعي من مصدرها إلى أن

وتابع مركز حماية وحرية الصحفيني تفنيد عدم قانونية
تعميم رئيس الوزراء قائال انه يخالف أيضا ً ما نصت عليه
املادة " "8من قانون حق احلصول على املعلومات رقم ( ) 47
لسنة  " 2007التي تنص "على املسؤول تسهيل احلصول على
املعلومات  ،وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية املنصوص
عليها في هذا القانون".
وتؤكد املطالعة القانونية استنادا ً إلى ما سبق من دالالت
قانونية أن تعميم رئيس الوزراء يعتبر مخالفة لتوجهات
املش ّرع األردني في إقرار حق احلصول على املعلومات وتداولها
ويعتبر قلب للفلسفة التي يقوم عليها هذا احلق من أن
يد احلكومة على املعلومات هي يد أمانة تردها ملالكها وهو
اجلمهور حني الطلب ،حيث أن مثل هذا التعميم يجعل من
21
22

كان اجمللس األعلى لإلعالم قائما آنذاك ولم يتم حله
الفقرة «ح « من نفس املادة
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وذهبت املطالعة القانونية ملركز حماية وحرية الصحفيني
للتأكيد على عدم دستورية املادة " "68من نظام اخلدمة
املدنية  23لسنة  2007التي استند إليها رئيس الوزراء في
تعميمه قائلة إنها مخالفة التفاقية دولية مصادق عليها لم تكن البيئة التشريعية األردنية بكرا عندما صدر قانون
ومنشورة في اجلريدة الرسمية هي "العهد الدولي للحقوق ضمان حق احلصول على املعلومات ،فقد كان الدستور األردني
املدنية والسياسية".
قد ضمن متاما في املادة" "15حرية التعبير ،كما ضمن قانون
املطبوعات والنشر حرية تدفق املعلومات ،بل ونص صراحة
وقال املركز في مطالعته التي رد فيها على تعميم رئيس على حق الصحفي باحلصول على املعلومات ،وضمن له هذا
الوزراء أن هذه املادة تخالف ما جاء به الدستور وما قرره العهد احلق.
الدولي للحقوق املدنية والسياسية إذ أنها جتعل األصل في
املعلومات أنها سرية ،واالستثناء هو العلنية ،وهذا ما حاولت والبيئة التشريعية األردنية كانت وال تزال أرضية خصبة
باقي التشريعات األردنية تغييره وجعل األصل هو العلنية.
لضمانة حق احلصول على املعلومات ،وحرية النشر والتعبير،
بالرغم من جملة القيود الكبرى التي وضعت على حرية
وأضافت املطالعة قائلة "وعلى الرغم من ذلك لو أمعنّا النظر النشر في قضايا يتم تصنيفها عادة بأنها ذات مساس بأمن
في نص املادة  68من نظام اخلدمة املدنية لوجدنا أنه ال ميكن الدولة وامن اجملتمع االقتصادي والسياسي واالجتماعي ،إلى
القول بأي حال من األحوال أنها متنع املوظفني من "منح" جانب ضمان حرية اآلخرين من االعتداء من قبل الصحافة ،ممن
املعلومات للصحفيني ،ذلك أن األمر يتعلق مبنح املعلومات ال يصنفون عادة من ضمن الشخصيات العامة التي تبقى في
وليس تسريبها ،كما أن املوظف بحكم وظيفته من صالحيته حدود النقد واالهتمام اإلعالمي املباشر.
الكشف عن أي جتاوزات مالية وإدارية ويعتبر ممارسة حلقوقه
كموظف أوالً ،وحقوقه كمواطن املضمونة في التشريعات وسنتوقف هنا عند مفهوم تدفق املعلومات وحرية الوصول
اجلزائية ثانياً".
إليها والقيود املفروضة على ذلك في الدستور وفي ثالثة
قوانني رئيسية تتم محاكمة الصحفيني على أساسها وهي
وتساءل املركز في رده على تعميم رئيس الوزراء قائالً "أليس قانون العقوبات ،وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة ،وقانون
في إخفاء املعلومات التي تتعلق بوجود فساد مالي وإداري في املطبوعات والنشر .25
الدوائر واملؤسسات احلكومية إضرار بحقوق املواطنني واجملتمع
والدولة".
وبالرغم من التفاوت امللحوظ في النصوص التشريعية
الواردة في القوانني الثالثة فيما يتعلق بضمان حق الوصول
وخلص إلى النتيجة النهائية وهي قوله "وحيث أن قواعد إلى املعلومات ونشرها ،فان القوانني الثالثة ألزمت نفسها
تفسير النصوص القانونية تقوم على أن النص الالحق ينسخ بالتعامل فقط مع كل معلومة تشكل خطرا على امن
النص السابق فيكون النص الثاني هو الواجب التطبيق وليس الدولة وامن اجملتمع سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.
النص الذي استند عليه رئيس احلكومة في تعميمه" .24
جاء في نص املادة « « 68من نظام اخلدمة املدنية « يحظر على
23
املوظف وحتت طائلة املسؤولية التأديبية اإلقدام على أي من األعمال التالية-:
االحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة
منها أو صور عنها أو تسريبها ألي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون
أن يكون ذلك من صالحياته».
صدرت املطالعة القانونية ملركز حماية وحرية الصحفيني في
24
.23/8/2008

هناك أكثر من  13قانونا يحاكم الصحفيون عليها وتشكل في حد
25
ذاتها منظومة تشريعية حتتاج للعديد من التعديالت سواء جلهة التأكيد على
حرية التعبير والرأي أو جلهة النص صراحة على حق احلصول على املعلومات
وتداولها ،وبالرغم من أننا نكتفي هنا بالتوقف عند ثالثة قوانني رئيسية فان
هناك قوانني أخرى من أبرزها قانون نقابة الصحفيني ،وقانون انتهاك حرمة
احملاكم رقم  9لسنة  ،1959وقانون محكمة امن الدولة رقم  71لسنة 1959
ورقم  3لسنة  ،1959ورقم  6لسنة .1993

تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن 2010

املعلومات ملكية خاصة للحكومات ودوائرها ،وهذا من شانه
هدم حق احلصول على املعلومات من جذوره.

الفصل الثاني
األرضية التشريعية لضمان حق
الحصول على المعلومات
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واملشكلة احلقيقية ليست في تلك االستثناءات التي يعتقد احملاولة ملنفعة دولة أجنبية" .26
املشرع أنها تشكل خطرا على امن الدولة ،وإمنا في كيفية
ومضمون تصنيف تلك الوثائق فيما إذا كانت تشكل خطرا أم وفي املادة " "125من قانون العقوبات نص املشرع على عقوبة
األشغال الشاقة املؤقتة ملدة ال تقل عن عشر سنوات لكل
ال ،وفيما إذا كانت تلك الوثائق واملعلومات سرية أم ال؟.
"من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في املادة
السابقة أو استحصل عليها" ،فيما أبقى على ذات مدة
أوالً :الدستور
وبالرغم من أن الدستور األردني لم ينص مباشرة على حق العقوبة الواردة في املادة " "124لكل من سرق أو حصل على
تداول املعلومات وضمان الوصول إليها ،فإن القانونيني رأوا وثائق مكتومة "ملنفعة دولة أجنبية".
دائما في املادة ( )15من الدستور أرضية كافية ومفتوحة
لضمان حرية الصحافة ،وضمان الوصول إلى املعلومات
وتداولها ،فقد نصت املادة على "تكفل الدولة حرية الرأي،
ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير
وسائر وسائل التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون،
والصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون".

وال تبدو البيئة التشريعية األردنية بعيدة متاما ً عن حق
املواطن والصحفي في احلصول على املعلومات وتداولها إال
أن هذا احلق بقي محصورا ً متاما ً في إطار أحمر من املمنوعات
واحملظورات املتعددة ،ميكن التدليل عليها فيما ورد في قانون
العقوبات الذي يحاكم الصحفيون مبوجبه إلى جانب العديد
من القوانني األخرى.

ثاني ًا :قانون العقوبات

واستخدم قانون العقوبات وتعديالته العديدة
مصطلح"احلصول على املعلومات" في إطار حديثه عن نشر
املعلومات ،أو كتمانها ،أو احلصول عليها بغير وجه قانوني،
وضمن ما أسماه "الوثائق املكتومة" أو "السرية".

ونص املشرع في املادة " "126من قانون العقوبات على عقوبة
األشغال الشاقة املؤقتة ملدة ال تقل عن عشر سنوات لكل من
أفشى الوثائق واملعلومات املكتومة دون سبب مشروع ،و"من
كان في حيازته بعض الوثائق أو املعلومات كالتي ذكرت في
املادة ( ،)124فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع" ،وعقوبة
األشغال الشاقة املؤبدة "إذا أبلغ ذلك ملنفعة دولة أجنبية".
وفرض املشرع في املادة " "224من قانون العقوبات عقوبة
احلبس ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز خمسني
دينارا ً على "كل من نشر أخبارا ً أو معلومات أو انتقادات من
شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو متنع أي شخص من
اإلفضاء مبا لديه من املعلومات ألولي األمر".
وفي املادة " "225من قانون العقوبات فرض املشرع عقوبة
الغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا ً على
من ينشر:
 .1وثيقة من وثائق التحقيق اجلنائي أو اجلنحي قبل تالوتها في
جلسة علنية.
 .2محاكمات اجللسات السرية.
 .3احملاكمات في دعوى السب.
 .4كل محاكمة منعت احملكمة نشرها.

ويالحظ أن قانون العقوبات رقم  16الصادر سنة 1960
وتعديالته قام بوضع تصنيفات متعددة للوثائق احلكومية
ً
الرسمية ،وللمعلومات ،وصوال إلى الدخول إلى األماكن ويالحظ هنا أن قانون العقوبات تعامل فقط مع الوثائق
احملظورة التي يقصد بها هنا األماكن التي يتم فيها حفظ واملعلومات احملمية أو السرية ،ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى
وثائق الدولة أو وثائق اإلدارة العامة املتعددة واملتشعبة.
املعلومات والوثائق املصنفة دون مستوى السرية واملكتومة.
وبالرجوع إلى نصوص القانون جند أن املادة " "124منه فرضت
عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة على كل "من دخل أو حاول
الدخول إلى مكان محظور قصد احلصول على أشياء أو وثائق
أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا ً على سالمة
الدولة" ،وعوقب باألشغال الشاقة املؤبدة "إذا حصلت هذه

قام املشرع في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة الصادر عام 1971
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بإلغاء املواد « 124و 125و »126من قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960مبوجب
املادة « »17من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة ،كما ألغى املادة « »42من قانون
العقوبات العسكري رقم « »43لسنة .1952
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قوانني مؤقتة في األمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية ال حتتمل التأخير
أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانني
املؤقتة التي يجب أن ال تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض
على اجمللس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانني أو يعدلها،
أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء مبوافقة امللك أن يعلن بطالنها فورا ً
ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزول مفعولها على أن ال يؤثر ذلك في العقود واحلقوق
املكتسبة».

ثانياً :سري

ويحمل التصنيف الثاني للوثائق احملمية درجة"سري" ،وعرفت
املادة " "6من القانون املعلومات املصنفة في هذه الدرجة
بأنها أية أسرار أو وثيقة محمية لم تكن من درجة (سري
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حدوث أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو اخلارجي أو إلى
ثالث ًا :قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
صدر قانون حماية أسرار ووثائق الدولة سنة  1971كقانون فائدة عظيمة ألية دولة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل
مؤقت ، 27وال يزال معموال به كقانون مؤقت منذ  40سنة ولم أن تشكل خطرا ً على اململكة األردنية الهاشمية.
يعرض على مجلس النواب بخالف الدستور الذي يفرض عرض
أي قانون مؤقت على مجلس النواب في أول جلسة يعقدها ب -خطط وتفصيالت العمليات احلربية أو إجراءات األمن العام
أو اخملابرات العامة أو أية خطة ذات عالقة عامة بالعمليات
اجمللس .28
احلربية أو إجراءات األمن الداخلي سواء كانت اقتصادية
وتبدأ إشكالية القانون في تقييد تدفق املعلومات وإفشائها إنتاجية أو متوينية أو عمرانية أو نقلية.
بدءا بالتعريفات التي وضعها املشرع في مستهل القانون،
ففي املادة " "2عرف الدائرة بأنها "أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة ج -الوثائق السياسية الهامة جدا وذات اخلطورة املتعلقة
حكومية أو أهلية حتتفظ بطبيعة عملها أو إنتاجها بأسرار بالعالقات الدولية واالتفاقات أو املعاهدات وكل ما يتعلق بها
أو وثائق رسمية أو معلومات يشكل إفشاؤها خطرا ً على من مباحثات ودراسات.
أمن الدولة الداخلي أو اخلارجي" ،وع ّرف املسؤول بأنه "أي وزير
أو مدير أو رئيس أو قائد أو موظف تقتضي طبيعة عمله أن د -املعلومات والوثائق املتعلقة بوسائل االستخبارات
يحتفظ أو يطلع على وثائق رسمية أو معلومات عامة يشكل العسكرية أو اخملابرات العامة أو االستخبارات املعاكسة
أو مقاومة التجسس أو أية معلومات تؤثر على مصادر
إفشاؤها خطرا على امن الدولة الداخلي أو اخلارجي".
االستخبارات العسكرية أو اخملابرات العامة أو املشتغلني
أما عن تعريف املش ّرع ملفهوم "األسرار والوثيقة احملمية" فقد فيها.
اعتبرتها املادة " "2من القانون بأنها "أية معلومات شفوية
أو وثيقة مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مطبوعة على هـ -املعلومات الهامة املتعلقة باألسلحة والذخائر أو أي
ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل إفشاؤها
واألفالم أو اخملططات أو الرسوم أو اخلرائط أو ما يشابهها خطرا على امن الدولة الداخلي أو اخلارجي.
واملصنفة وفق أحكام هذا القانون".
ونصت املادتان " 4و "5من القانون على آلية حفظ الوثائق
املصنفة بدرجة "سري للغاية" بأن توضع الوثيقة ضمن
تصنيف الوثائق
مغلف جديد معنون إلى املرسل إليه وتختم بخامت الدائرة
أوالً :سري للغاية
وبخامت (سري للغاية) ،ويكتب على الغالف رقم الوثيقة احملمية
وفي التصنيفات املعتمدة في القانون للوثائق نصت املادة ثم يغلف ويشمع بالشمع األحمر في موضعني بحيث يتعذر
" "3على أنه "تصنف بدرجة سري للغاية أية أسرار أو وثيقة فتحه دون كسر الشمع األحمر ،ويرفق بالغالف منوذج إشعار
محمية إذا تضمنت:
استالم ،ويوضع ضمن مغلف آخر يكتب عليه اسم املرسل
أ -أية معلومات يؤدي إفشاء مضمونها ألشخاص تقتضي إليه ورقم األوراق الصادرة ،و على املرسل إليه أن يوقع منوذج
طبيعة عملهم االطالع عليها أو االحتفاظ بها أو حيازتها إلى إشعار االستالم ويعيده بال إبطاء إلى مصدره ،وحتفظ الوثائق
أقر مجلس الوزراء القانون في جلسته املنعقدة بتاريخ  .1971 / 7 /17احملمية من درجة (سري للغاية) بإضبارة يؤشر عليها بخط
27
حسب الفقرة» »1من املادة « »94من الدستور فإنه «عندما يكون أحمر واضح من األعلى واألسفل ويحفظ امللف في قاصة
28
مجلس األمة غير منعقد أو منحالً يحق جمللس الوزراء مبوافقة امللك أن يضع حديدية.
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د -التقارير التي من شأن إفشاء مضمونها إحداث تأثير سيء
للغاية) إذا تضمنت املعلومات التالية:
أ -أية معلومات هامة يؤدي إفشاء مضمونها ألشخاص ال على الروح املعنوية للمواطنني ما لم يؤذن بنشرها.
تقتضي طبيعة عملهم االطالع عليها إلى تهديد سالمة
الدولة أو تسبب أضرارا ً ملصاحلها أو تكون ذات فائدة كبيرة هـ -موجات الالسلكي العسكرية التابعة للقوات املسلحة
واألمن العام واخملابرات العامة أو أية سلطة حكومية أخرى.
ألية دولة أجنبية أو أية جهة أخرى .
ب -أية معلومات عن مواقع تكديس املواد الدفاعية أو و -أية معلومات أو وثيقة محمية تضر بسمعة أية شخصية
االقتصادية أو املؤسسات احليوية املتعلقة مبصادر القوة متى رسمية أو متس هيبة الدولة.
كان لها مساس بسالمة الدولة.
وقللت املادة " "9كثيرا ً من اإلجراءات الصارمة التي اتخذتها
ج -أية معلومات عن حتركات القوات املسلحة أو األمن العام .جتاه التصنيفات السابقة فيما يتعلق بحظ الوثائق املصنفة
بدرجة سري للغاية وسري ،ففي هذا التصنيف "محدود"
د -أية معلومات عن أسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة 29اكتفت بأن توضع "الوثيقة احملمية التي حتمل( درجة محدود)
في مغلف عادي يكتب عليه اسم املرسل إليه ويشمع
.
بالشمع األحمر ويختم بخامت محدود ويكتب عليه رقم
ولم تتشدد املادة " "7كثيرا ً في فرض قيود صارمة على طريقة الصادر".
حفظ هذا النوع من الوثائق فقد اكتفت بالنص على وضع
الوثيقة املصنفة بدرجة "سري" مبغلف جديد مكتوب عليه رابعاً :الوثائق العادية
اسم املرسل إليه ويكتب عليه رقم الصادر ثم يشمع بالشمع اعتبرت املادة " "10من القانون كل ما تبقى من الوثائق األخرى
األحمر ثم يوضع ضمن مغلف آخر ويكتب عليه اسم املرسل غير املصنفة ضمن التصنيفات الثالث األولى وثائق عادية،
إليه ورقم الصادر.
واشترطت "على املسؤول أن يحافظ على (الوثائق العادية)
ويحفظها من العبث أو الضياع وال يجوز إفشاء مضمونها
ثالثاً :محدود
لغير أصحاب العالقة بها ما لم يصرح بنشرها".
اعتبرت املادة " "8من القانون أن الوثائق واملعلومات املصنفة
بدرجة "محدود" هي أية معلومات أو وثائق محمية تتضمن وفي الوقت الذي اعتبرت فيه املادة " "11أن كل الوثائق
معلومات تنطبق عليها األوصاف التالية:
احملمية السرية للغاية والسرية احملدودة والعادية عهدة على
أ -أية معلومات يؤدي إفشاؤها إلى أشخاص غير مصرح لهم املسؤول عنها ،فقد حظرت املادة " "12على"أي مسؤول تخلى
باالطالع عليها إلى أضرار مبصالح الدولة أو يشكل حرجا ً لها عن وظيفته بسبب النقل أو إنهاء اخلدمة أو ألي سبب آخر
أو تنجم عنه صعوبات إدارية أو اقتصادية للبالد أو ذات نفع إفشاء أية معلومات أو أسرار حصل عليها أو عرفها بحكم
لدولة أجنبية أو أية جهة أخرى قد يعكس ضررا ً على الدولة .وظيفته وكان إفشاؤها محظورا وفق أحكام القانون" ،كما
حظرت املادة" "13إخراج الوثائق احملمية من الدوائر الرسمية
ب -أية وثائق تتعلق بتحقيق إداري أو جزائي أو محاكمات أو ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ومينع االحتفاظ بها في
عطاءات أو شؤون مالية أو اقتصادية عامة ما لم يكن إفشاء املساكن واألماكن العامة ويحظر طباعة أو نسخ الوثائق
مضمونها مسموحا به.
احملمية خارج الدوائر الرسمية".
ج -تقارير االستخبارات العسكرية ما لم تكن داخلة ضمن ونصت املادة  14على عقوبة باألشغال الشاقة املؤقتة على
تصنيف آخر من درجة أعلى.
كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد احلصول
على أسرار أو أشياء أو وثائق محمية أو معلومات يجب أن
يجب مالحظة أن هذا القانون وضع في الفترة الزمنية التي كانت تبقى سرية حرصا على سالمة الدولة ،وإذا حصلت هذه
29
احملاولة ملنفعة دولة أجنبية عوقب باألشغال الشاقة املؤبدة
لبعض الدول العربية فيها جيوش ترابط في األردن ،منذ عام .1967

ت

ت

تقرير حالة الحريات اإلعالميةالدراسات والبحوث
الدراسات
والبحوث 243
الدراسات والبحوث
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية

وذهبت الفقرة "أ" من املادة " "16من القانون إلى فرض عقوبة
األشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات على
كل "من وصل إلى حيازته أو علمه أي سر من األسرار أو
املعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم وظيفته أو كمسؤول أو
بعد تخليه عن وظيفته أو مسؤوليته ألي سبب من األسباب
فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع" ،بينما فرضت الفقرة
"ب" من القانون عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة إذا أبلغ ذلك
ملنفعة دولة أجنبية وإذا كانت الدولة األجنبية عدوة فتكون
العقوبة اإلعدام.
ويالحظ أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة هو قانون عقوبات
بامتياز ،وهذا رمبا ما دفع املشرع إللغاء نصوص املواد  124و125
و 126من قانون العقوبات ليقوم بالنص عليها في قانون
حماية أسرار ووثائق الدولة.

ويرى قطيشات أنه بالرغم من أن قانون ضمان حق احلصول
على املعلومات كان قانونا جديدا إال أنه عاد بحق احلصول على
املعلومات إلى السبعينيات عندما وضع املشرع األردني قانون
حماية أسرار ووثائق الدولة وفكر بذات التفكير آنذاك وبذات
الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية أيضا ً وخرج لنا
بهذا القانون.

رابع ًا :قانون المطبوعات والنشر

31

ذهبت تعديالت قانون املطبوعات والنشر لسنة  2007للنص
صراحة وبوضوح على حق الصحفي في تلقي املعلومات
واحلصول عليها ،ففي الفقرة "ج" من املادة " "6التي خصصت
بكاملها حلرية الصحافة النص بوضوح على "حق احلصول
على املعلومات واألخبار واإلحصاءات التي تهم املواطنني
من مصادرها اخملتلفة وحتليلها وتداولها ونشرها والتعليق
عليها" ،كما كفلت الفقرة "د" من نفس املادة "حق املطبوعة
الدورية والصحفي في إبقاء مصادر املعلومات واألخبار التي مت
احلصول عليها سرية".

ويرى احملامي اخملتص في قضايا املطبوعات والنشر محمد
قطيشات أن أكبر قيد على حق احلصول على املعلومات هو
قانون حماية أسرار ووثائق الدولة املؤقت رقم ( )50لسنة 1971
ملا يحتويه من نصوص قانونية جتعل األصل سرية املعلومات
واالستثناء إباحة نشرها ،وبالتالي فإن وجود هذا القانون
يبيح للمسئول عدم إعطاء أي معلومة محمية مبوجب هذا وبحسب املادة نفسها وفي الفقرتني"أ" و"ب" فان حرية
القانون.
الصحافة تشمل أيضا ً "إطالع املواطن على األحداث واألفكار
واملعلومات في جميع اجملاالت ،وإفساح اجملال للمواطنني
30
ويشير قطيشات في دراسة قيمة ـ لم تعد للنشر ـ إلى واألحزاب والنقابات والهيئات الثقافية واالجتماعية
ما أورده املشرع في البند الثامن من احملظورات كالتحقيقات واالقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإجنازاتهم".
التي جتريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو األجهزة
األمنية بشأن أية جرمية أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك ويعني ذك بكل وضوح ضمانة قانونية لتدفق املعلومات
دراسة «حق الوصول للمعلومات في التشريع األردني باملقارنة
30
مع املعايير الدولية» احملامي محمد قطيشات ــ دراسة غير معدة للنشر مت
استخدامها في تدريب احملامني والقضاة والصحفيني على قانون ضمنان حق
احلصول على املعلومات.

ونشرها وحرية تلقيها من قبل املواطنني وتداولها.

صدرت اإلرادة امللكية السامية باملوافقة على القانون 2007 – 27
31
املعدل لقانون املطبوعات والنشر رقم  8لعام  1998ونشر باجلريدة الرسمية
في  1/5/2007وأصبح ساري املفعول منذ املصادقة عليه.
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التحقيقات التي تقوم بها السلطات اخملتصة للكشف
وإذا كانت الدولة األجنبية عدوة فتكون العقوبة اإلعدام.
عن اخملالفات املالية أو اجلمركية أو البنكية ما لم تأذن اجلهة
وفرضت الفقرة "أ" من املادة  15عقوبة األشغال الشاقة اخملتصة بالكشف عنها ،وكأنه قيد جديد على حق احلصول
املؤقتة ملدة ال تقل عن عشر سنوات على من سرق أسرار أو على املعلومات.
أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في املادة السابقة
واستحصل عليها ،كما فرضت الفقرة "ب" من نفس املادة ويضيف احملامي قطيشات أن مثل هذا القيد كان قد ورد في
عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة إذا اقترفت اجلناية ملنفعة قانون املطبوعات والنشر وقانون العقوبات لكنه لم يرد مبثل
دولة أجنبية ،أما إذا كانت الدولة األجنبية عدوة فتكون هذا التضييق الذي ورد فيه في قانون ضمان حق احلصول على
املعلومات.
العقوبة اإلعدام.
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وجند املادة " "8من القانون تنص صراحة وبوضوح على أن وفي إطار احلفاظ على احلريات واحلقوق والواجبات العامة
"للصحفي احلق في احلصول على املعلومات ،وعلى جميع واحترام حرية احلياة اخلاصة لآلخرين وحرمتها" ،و"الصحافة
اجلهات الرسمية واملؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة والطباعة حرتان" ،و"حرية الرأي مكفولة لكل أردني وله أن
يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم
اجملال له لالطالع على برامجها ومشاريعها وخططها".
34
وغيرها من وسائل التعبير واإلعالم" .
وحظرت الفقرة "ب" من نفس املادة "فرض أي قيود تعيق
حرية الصحافة في ضمان تدفق املعلومات إلى املواطن أو ويالحظ في كل تلك النصوص السابقة أن الصحافة هي
فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في احلصول عليها" ،وسيلة من وسائل نقل املعلومات ونشرها وهي "مهنة إعداد
كما ضمنت الفقرة "ج" للصحفي أن يتلقى "اإلجابة على ما املطبوعات الصحفية وحتريرها وإذاعتها" حسب املادة " "2من
يستفسر عنه من معلومات وأخبار  ،32وتقوم اجلهة اخملتصة القانون التي خصصت للتعريفات ،ومت تعريف املطبوعة بأنها
بتزويد الصحفي بهذه املعلومات أو األخبار بالسرعة الالزمة "كل وسيلة نشر دونت فيها املعاني أو الكلمات أو األفكار بأي
وفقا لطبيعة اخلبر أو املعلومة املطلوبة إذا كانت لها صفة طريقة من الطرق".
إخبارية عاجلة ،وخالل مدة ال تزيد على أسبوعني إذا لم تكن
وبالرغم من أن قانون املطبوعات والنشر لم يحدد تعريفا ً
تتمتع بهذه الصفة".
واضحا ً للمعلومات فإنه من الواضح أنه يقصد بذلك كل
ولضمان حرية اطالع أوسع للصحفي فقد سمحت الفقرة ما تتضمنه عملية النشر من معلومات سواء بالكلمات أو
"د" من نفس املادة "للصحفي وفي حدود تأديته لعمله ،احلق بالصور أو بالرسوم أو باخلرائط أو بالكاريكاتير أو بغيرها من
في حضور االجتماعات العامة وجلسات مجلس األعيان وسائل التعبير.
ومجلس النواب وجلسات اجلمعيات العمومية لألحزاب
والنقابات واالحتادات واألندية واالجتماعات العامة للهيئات وميكن استنتاج ذلك من التعريف الذي وضعه املشرع في املادة
العمومية للشركات املساهمة العامة واجلمعيات اخليرية " "2لنشرة وكالة األنباء ،حيث عرفها بأنها "النشرة املعدة
وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات احملاكم العلنية ما لم لتزويد املؤسسات الصحفية وغيرها باألخبار واملعلومات
تكن اجللسات أو االجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانني واملقاالت والصور والرسوم". 35
أو األنظمة أو التعليمات السارية املفعول اخلاصة بهذه
وأمام هذه الضمانات التشريعية فقد ذهب قانون املطبوعات
اجلهات" .33
إلى وضع قائمة باملمنوعات واحملظورات ،ففي املادة " "5ألزم
وذهبت الفقرة"هـ" من نفس املادة إلى حظر أي "تدخل بأي القانون كل مطبوعة بـ"حتري احلقيقة وااللتزام بالدقة واحليدة
عمل ميارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو واملوضوعية في عرض املادة الوطنية وحقوق اإلنسان وقيم
إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته ،مبا في ذلك حرمانه من األمة العربية واإلسالمية".
أداء عمله أو من الكتابة أو النشر بغير سبب مشروع أو مبرر،
وذلك مع عدم اإلخالل مبا هو متعارف عليه من سلطة رئيس وخصص املشرع املادة " "7من القانون ملا أسماه "آداب مهنة
الصحافة وأخالقياتها ملزمة للصحفي" ،وتشمل:
التحرير في اتخاذ القرار بالنشر أو عدمه".
وبحسب نص املادة " "4من القانون فان الصحافة متارس
"مهمتها بحرية في تقدمي األخبار واملعلومات والتعليقات
وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون
وفقا للفقرتني «أ» و»ب» السابقتني من نفس املادة رقم «.»8
32
على سبيل املثال فإن األنظمة الداخلية جمللسي النواب واألعيان
33
تنصان على أن جميع جلساتهما علنية ما لم يقرر اجمللسان غير ذلك ،وكذلك
فان جلسات احملاكم علنية ما لم يعلن عن عكس ذلك ،وعندها يحظر النشر إال
مبوافقة مسبقة.

املادة « « 3من قانون املطبوعات والنشر ،وهي منسجمة متاما مع
34
نص املادة « »15من الدستور األردني التي نصت على «تكفل الدولة حرية الرأي،
ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل
التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون ،والصحافة والطباعة حرتان ضمن
حدود القانون ،وال يجوز تعطيل الصحف وال إلغاء إمتيازها إال وفق أحكام
القانون».
وضع قانون املطبوعات والنشر في مادته الثانية « »22تعريفا ،لكنه
35
تغاضى عن وضع تعريف للمعلومات ،رمبا اكتفى مبا جاء في نص املادة «»15
من الدستور التي قالت»لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة
والتصوير وسائر وسائل التعبير.»..
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مصدر سابق
36
مصدر سابق ،وأصبح نص املادة» »8من قانون املطبوعات والنشر بعد
37
التعديل على النحو التالي:
أ) للصحفي احلق في احلصول على املعلومات ،وعلى جميع اجلهات الرسمية

املادة وتقوم اجلهة اخملتصة بتزويد الصحفي بهذه املعلومات أو األخبار بالسرعة
الالزمة وفقا لطبيعة اخلبر أو املعلومة املطلوبة إذا كانت لها صفة إخبارية
عاجلة ،وخالل مدة ال تزيد على أسبوعني إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة».
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أ ـ احترام احلريات العامة لآلخرين وحفظ حقوقهم وعدم إن التعديالت التي أدخلت على قانون املطبوعات والنشر عام
 2007وصفت بأنها "ذر الرماد في العيون إليهام الصحفيني
املس بحرمة حياتهم اخلاصة.
ب ـ اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير واالطالع حقا للصحافة بقدرتهم مبمارسة حقهم الطبيعي والشرعي في الوصول
للمعلومات من اجلهات احلكومية التي متلكها من خالل
واملواطن على السواء.
تعديل املادة  8من ذات القانون" .
ج ـ التوازن واملوضوعية والنزاهة في عرض املادة الصحفية.
د ـ االمتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف أو
الدعوة إلى إثارة الفرقة بني املواطنني بأي شكل من األشكال .ويرى احملامي قطيشات أن النص القانوني املعدل السابق ال
يضمن ممارسة فعلية للصحفيني لذلك احلق لألسباب التالية:
هـ -االمتناع عن جلب اإلعالنات أو احلصول عليها.
و -االلتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن  .1ال يوجد في نص املادة  8ما يلزم اجلهات احلكومية
واملؤسسات الرسمية والعامة لغايات متكني الصحفي من
النقابة.
احلصول على املعلومات ويتضح ذلك من الصياغة القانونية
وخصصت املادة " "38من القانون للمحظورات وشملت ما للمادة السابقة.
يلي:
أ -ما يشتمل على حتقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات املكفولة  .2وحتى لو قامت تلك اجلهات بتمكني الصحفي من احلصول
على املعلومات فإنه ال يستطيع احلصول إال على البرامج
حريتها بالدستور ،أو اإلساءة إليها.
ب -ما يشتمل على التعرض أو اإلساءة ألرباب الشرائع من واملشاريع واخلطط دون غيرها من تلك اجلهات وذلك حسب
األنبياء بالكتابة ،أو بالرسم ،أو بالصورة ،أو بالرمز أو بأي تعبير النص القانوني للمادة القانونية.
وسيلة أخرى.
ج -ما يشكل إهانة الشعور أو املعتقد الديني ،أو إثارة النعرات  .3ال يوجد في نص املادتني إجراءات محددة لكيفية احلصول
على املعلومات ولم تلزم اجلهات املذكورة فيها بإصدار قرار
املذهبية ،أو العنصرية.
د -ما يسيء لكرامة األفراد وحرياتهم الشخصية أو ما برفض أو قبول طلب لصحفي .
يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم.
 .4إن نص املادة ترك أمر حتديد وتصنيف املعلومات بيد الهيئات
وحظرت الفقرة "أ" من املادة " "39على املطبوعة الصحفية واجلهات احلكومية والرسمية دون معيار محدد وواضح
"نشر محاضر التحقيق املتعلقة بأي قضية قبل إحالتها فاالستثناءات ال بد أن تكون محددة ومحدودة في املعلومات
إلى احملكمة اخملتصة إال إذا أجازت النيابة العامة ذلك" ،بينما املتعلقة مبجاالت األمن القومي (سياسة خارجية أو مصالح
منحت الفقرة "ب" من نفس املادة "للمطبوعة الصحفية اقتصادية عليا) واحلياة اخلاصة للمواطنني ولم يحدد النص
حق نشر محاضر جلسات احملاكم وتغطيتها ما لم تقرر من هي الهيئات العامة التي ميكن للصحفي تقدمي طلب
احملكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد أو األسرة أو النظام لها للحصول على املعلومات .وإذا كان هناك أي استثناء على
املعلومات بحيث ال ميكن نشرها فإن هذا االستثناء لم يحدد
العام أو اآلداب العامة".
مبوجب نص املادة .
ويعتقد احملامي قطيشات 36أن قانون ضمان حق الوصول
للمعلومات حتول إلى "قلعة من السرية إضافية على قالع
واملؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة اجملال له لإلطالع على برامجها
السرية التي وردت في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة ومشاريعها وخططها.
 ،1971وهي ذات السياسة التي اتبعها املشرع خالل عام ب) يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق املعلومات إلى
 2007بتحويل قانون املطبوعات والنشر إلى قانون عقوبات املواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في احلصول عليها.
ج) مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة للصحفي تلقي اإلجابة على ما
إضافي وليس بديل عن قانون العقوبات النافذ".37
يستفسر عنه من معلومات ،وأخبار وفقا ألحكام الفقرتني (أ) و (ب) من هذه
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كذلك من الواضح أن التعديل ال يكفي على الصعيد القانوني حتى يتمتع الصحفي بحق الوصول للمعلومات بسبب عدم
فاعلية نص املادة السابقة أمام القيود التشريعية املفروضة على حق احلصول على املعلومات ومن أهمها قانون ضمان حق
احلصول على املعلومات رقم  47لسنة  2007و قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم ( )50لسنة  1971الذي يفرض سرية
مطلقة على جميع أوراق ووثائق الدولة .خاصة مع وجود عبارة [ مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ] الوارد في املادة /8ج من
مشروع القانون املعدل.
ولسنا هنا بصدد الذهاب بعيدا في استقراء قائمة العقوبات التي فرضها قانون املطبوعات ،لكوننا نبحث هنا في مدى
الضمانات التي أقرها املشرع في القانون حلرية احلصول على املعلومات وتداولها ،مبا يشكل أرضية تشريعية واضحة املعالم
للتأسيس ملا جاء عليه قانون ضمان حق احلصول على املعلومات ،ومدى تطبيقاته على األرض.
■ ■ ■ ■
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واعتبرت منظمة املادة  19تلك التعديالت بأنها "حتد من
األمور األساسية التي يتطلبها إقرار هذا القانون وخاصة من
ناحية استقاللية" مجلس املعلومات "الذي سيتولى مراقبة
تطبيق القانون ،حيث أصبح وزير الثقافة رئيسا للمجلس
وعضوية أمني عام وزارة الداخلية ومدير التوجيه املعنوي

وقالت :إن الوقت ما يزال متاحا ً للتراجع عن التعديالت التي
أجراها مجلس النواب والعودة إلى النص األصلي نفسه إن لم
تكن هناك فرص أفضل لتحسينه كما كنا نأمل ليكون األردن
في وضع أفضل ويحتذى في هذا اجملال كأول دولة عربية تتبنى
إقرار مثل هذا التشريع".

في التصريحات املبكرة جدا ً التي أدلى بها رئيس الوزراء املكلف
38
د .معروف البخيت أثناء مشاوراته مع النواب في  2/2/2011وقبل اإلعالن عن
تشكيل حكومته قال للصحفيني ان حكومته ستعيد النظر في العديد من
القوانني املتعلقة باإلصالح السياسي ومن ضمنها قانون االجتماعات العامة،
وقانون األحزاب ،وقانون االنتخابات ،وقانون ضمان حق احلصول على املعلومات.

وأشارت منظمة املادة " "19إلى أن قانون حماية أسرار ووثائق
39
الدولة املؤقت رقم  50لسنة  1971الذي مر عليه  36عاما
39

كان ذلك عام  2007وقت تاريخ صدور البيان.

تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن 2010

توقفنا في الفصلني السابقني عند محطتني في غاية في القوات املسلحة ،وتخشى منظمة املادة  19أن يصبح
األهمية ويشكالن مدخلني هامني أولهما ما يتعلق بالبيئة مجلس املعلومات مستقبال مجلسا لضمان عدم الكشف
التشريعية الدولية الضاغطة واملتجهة إلى وضع تشريعات عن املعلومات ،وليس إلعمال هذا احلق لطالبي املعلومات".
تتعلق بضمان تدفق املعلومات وتداولها ،والثاني ما يتعلق
بالبيئة التشريعية احمللية في األردن التي سبقت بعقود كثيرة وأشارت املنظمة في بيانها إلى أنها عبرت عن تقديرها لرغبة
وضع قانون خاص لضمان حق احلصول على املعلومات ،والتي األردن في التحرك لألمام في عملية التحول الدميقراطي،
قادت في النهاية الن يكون األردن أول دولة في العالم العربي وكجزء من هذا التحرك إقرار تشريعات تتوافق مع املعايير
ورمبا في دول أخرى في العالم الذي يبادر إلى وضع تشريع الدولية ومبادئ الدميقراطية ومن ضمنها حرية التعبير والرأي
لضمان حق احلصول على املعلومات انسجاما مع التوجهات وحرية الصحافة وحق املعرفة والوصول إلى املعلومات.
الدولية في هذا اجلانب.
وأكدت املادة " "19على أن حرية التعبير ومن ضمنها حق
وبالرغم من اجلدل الذي أثير حول مضمون قانون ضمان حق احلصول على املعلومات هي حق أساسي من حقوق اإلنسان،
الوصول إلى املعلومات فان وجود هذا القانون في حد ذاته وهي حجر األساس للحريات العامة األخرى في الدول
مؤشر ايجابي ،إال أن تطبيقاته ال تزال مثار جدل وتساؤالت الدميقراطية ،كما أن حرية التعبير على إشراك املواطنني
متعددة ،مما يوجب على املشرع إعادة النظر جملة وتفصيال في العملية الدميقراطية واحلوار العام حول قضايا اجملتمع،
مبضمون القانون والعمل على إدخال تعديالت جوهرية عليه .38وتشكل حارسا على ضمان مواجهة الفساد وأخطاء
احلكومات التي حتاول دائما وفي مختلف دول العالم الكشف
وبالرغم من األردن يعتبر أول دولة في العالم العربي تصدر مثل عن األخبار اجليدة فقط ،وفي بيئة السرية هذه فإن الفساد
هذا القانون فقد أصدرت منظمة املادة  19بتاريخ  3/5/2007يزداد ،وتتفاقم انتهاكات حقوق اإلنسان مبا يهدد العملية
بيانا ً أعلنت فيه عن قلقها من التعديالت التي وصفتها الدميقراطية برمتها".
بالسلبية على القانون.
وقالت منظمة املادة " "19في بيانها أنها تعتقد أن املسودة
وقالت في بيانها الذي لقي تضامنا ً واسع النطاق من الوسط األصلية ملشروع قانون ضمان حق احلصول على املعلومات
الصحفي األردني في حينها أن مجلس النواب قام بإجراء كانت متقدمة على التعديالت التي أجراها مجلس النواب
تعديالت سلبية جوهرية على مشروع قانون "ضمان حق خاصة فيما يتعلق مبجلس املعلومات وعضويته لضمان حد
من االستقاللية.
احلصول على املعلومات".
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حتد من حرية املعلومات ،وينبغي
بدون مناقشته كقانون دائم في مجلس النواب والذي تعتبره القوانني األردنية األخرى التي ّ
يتم فيه العمل
منظمة املادة " "19مثاال ً على التعارض مع املبادئ األساسية تعديلها أو تغييرها في الوقت نفسه الذي ّ
في الوصول إلى املعلومات ،وبشكل يخالف أيضا ً روح القانون على إقرار القانون ،وفي ّ
كل األحوال فال ميكن فصل مسألة
أي مجتمع عن الظروف السياسية
األردني لضمان حق احلصول على املعلومات .40
احلصول على املعلومات في ّ
واالقتصادية واالجتماعية احمليطة ،فالبيئة املنفتحة هي التي
توصل ملثل ذلك التشريع الذي ندعو إليه ،والبيئة املغلقة هي
المؤشرات األولية
التي متنعه. 43
وبدا التوجه احلكومي األردني نحو إصدار تشريع لضمان
حق احلصول للمعلومات مبكراً ،من خالل سلسلة ورشات وكان اجمللس األعلى لإلعالم قد أجنز دراسة في شهر أيار من
عمل وتوصيات لعل من أهمها ورشة العمل التي نظمتها عام  2005حول مقياس حرية اإلعالم في األردن ،وأظهرت
مؤسسة األرشيف العربي بالتعاون مع منتدى الشفافية الدراسة أن أهم أكبر ثالث مشكالت يواجهها الصحفيون
األردني في عمان في شهر حزيران يونيو  2005ملناقشة األردنيون هي حجب املعلومات ،والرقابة الرسمية ،وعدم
تزويدهم باملعلومات.
التوصيات األساسية ملشروع القانون .41
واعتمد واضعو مشروع القانون املقترح على ما كانت منظمة وجاء في الدراسة أنه في طليعة املمارسات هناك صعوبة
املادة  19قد وضعته كنموذج للقانون ،وقد توقفنا عنده مطوال احلصول على املعلومات ،إضافة إلى التدخل في العمل
في الفصل األول من هذه الدراسة ،ومت االعتماد على مواده الصحفي ،واملنع من حضور الفعاليات العامة ،فضالً عن
اإلحالة إلى احملاكم ،واالعتقال ،وممارسة ضغوط لعدم االنفتاح
ومقترحاته بشكل كبير.
على الرأي اآلخر ،والقيام بالرقابة املسبقة .44
وقام املؤمتر في حينه بعرض نتائجه وتوصياته على اجمللس
األعلى لإلعالم  42كمشروع مقترح لالستفادة منه في وضع وقبل ذلك بثالث سنوات وحتديدا في عام  2002صدرت وثيقة
الصيغة النهائية ملشروع القانون ،الذي كان ال يزال في ديوان "األردن أوالً" ونصت بوضوح ال يحتاج إلى أي تفسير على أن
"تعمل احلكومات على تعميق النهج الدميقراطي مبا في ذلك
التشريع في رئاسة الوزراء.
رفع سقف احلريات العامة التي كفلها الدستور والقوانني
وهدفت هذه الدراسة أساسا ً إلى تفعيل العمل على إقرار املرعية ،وضمان حرية انسياب املعلومات من احلكومة بوزاراتها
قانون جيد للحصول على املعلومات ،مبناقشة الواقع الذي ودوائرها إلى جهات الرقابة اخملتصة والى الصحافة ووسائل
تعيشه وسائل اإلعالم باعتبار أ ّن حرية املعلومات ال ميكن أن االتصال" 45.
ّ
تتحقق إالّ ضمن بيئة مناسبة لها ،ومناقشة مسودة القانون
املطروح ،ومعرفة رأي الوسط اإلعالمي بها ،وعرض القانون واقترحت الوثيقة أن تعمل احلكومات على "متكني الصحافة
النموذجي الذي أعدته منظمة املادة  ،91وعرض وجهة نظر ووسائل االتصال من الوصول إلى مصادر املعلومات ،وتفعيل
منظمة الشفافية الدولية في حرية احلصول على املعلومات القوانني الناظمة للصحافة واإلعالم ،وإعادة النظر فيها،
ومؤشراتها في هذا اخلصوص ،باإلضافة إلى عرض بعض بحيث تأخذ بعني االعتبار ،رفع سقف احلرية املسؤولة،
واالرتقاء مبستوى املهنة والعاملني في حقل اإلعالم ،والتركيز
مراجعة نص البيان كامال على موقع منظمة املادة «www. »19
40
على األولويات الوطنية."..
article19.org
مراجعة التقرير الصادر عن مؤسسة األرشيف العربي بتاريخ 6/ 28
41
 2005 /حول ورشة العمل والتوصيات ومت نشره بالتعاون مع مؤسسة ايفكس،
وميكن االطالع عليه على موقع املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان على شبكة
االنترنت ،وعلى موقع مؤسسة األرشيف العربي ،وعلى موقع http://alyaseer.
net/vb/showthread.php?t=22874
كان ذلك قبل حل وإلغاء اجمللس األعلى لإلعالم ،الذي تولى بنفسه
42
وضع صيغة القانون وساهمت منظمة املادة  19بجانب كبير في التشاور مع
واضعي مشروع القانون.

وسبق ذلك كله بوقت مبكر جدا ما جاء في وثيقة "امليثاق
تقرير مؤسسة األرشيف العربي على موقع http://alyaseer.net/
43
vb/showthread.php?t=22874
املصدر السابق.
44
صدرت وثيقة»األردن أوال» بتاريخ .2002 / 12/ 18
45
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املعلومات اصبحت احلجر االساسي في احلريات الصحفية والعامة .وغني
عن البيان ان اغلب املعلومات متوفرة لدى السلطة التنفيذية ومؤسساتها،
ولترجمة مبدأ الشفافية واملشاركة في اتخاذ القرار ال بد من اتخاذ اخلطوات
التشريعية والتنفيذية التي من شأنها التسهيل على الصحفي واملواطن
للحصول على املعلومات.
اقر مجلس النواب الرابع عشر القانون في جلسته قبل األخيرة من
49
دورته العادية الرابعة بتاريخ . 2007 /25/4

50

احملامي محمد قطيشات :مصدر سابق
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الوطني" التي صدرت عام  1991حينما اعتبر "حرية تداول ملا تضمنه من محظورات وممنوعات أصبح معها من الصعب
املعلومات واألخبار جزءا ال يتجزأ من حرية الصحافة واإلعالم ،التعامل مع هذا القانون باعتباره قانونا يساعد الصحفيني
وعلى الدولة أن تضمن حرية الوصول إلى املعلومات في احلدود واإلعالميني والباحثني واملواطنني باحلصول على املعلومات.
التي ال تضر بأمن البالد ومصاحلها العليا". 46
ويصف احملامي محمد قطيشات القانون بأنه "قانون حرمان
ونص امليثاق الوطني األردني على اعتبار حرية الفكر والرأي حق احلصول على املعلومات  ،إذ انه اعتبر السرية هي األصل
والتعبير واالطالع حقا ً للمواطن كما هي حق للصحافة والعلنية هي االستثناء عندما أصر املشرع األردني أن يورد
وغيرها من وسائل اإلعالم واالتصال الوطنية ،وهي حرية في متنه وجوب التقيد مبا ورد في قانون حماية أسرار ووثائق
الدولة ،و احملزن وملزيد من ضمانات سرية املعلومات التي متلكها
ضمنها الدستور وال يجوز االنتقاص منها".
احلكومة أضاف هذا القانون قيودا ً أخرى لم تكن معروفة أو
وقال امليثاق على "أن يكون للمواطن احلق في التماس احلقيقة مع ّرفة في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة مثل التحقيقات
واملعرفة من خالل مصادر البث والنشر املشروعة في داخل التي جتريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو األجهزة
البالد وخارجها ،وال يجوز أن حتول الرقابة على املصنفات األمنية بشأن أية جرمية أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك
التحقيقات التي تقوم بها السلطات اخملتصة للكشف عن
اإلعالمية دون ممارسة هذا احلق".
اخملالفات املالية أو اجلمركية أو البنكية ما لم تأذن اجلهة
كل هذه املؤشرات األولية املبكرة ساهمت الى حد بعيد في وضع اخملتصة بالكشف عنها". 50
الصيغة النهائية لقانون "ضمان حق احلصول على املعلومات الذي
اقره مجلس النواب الرابع عشر في ختام دورته االستثنائية الرابعة ويضيف قطيشات أن "كل ذلك أدى إلى إفراغ القانون من
عام  2007وصدر في اجلريدة الرسمية بتاريخ  17حزيران  . 47 2007فاعليته في ضمان حق احلصول على املعلومات وغدا قانونا
حلرمان حق احلصول على املعلومات ،ويتضح من ذلك أن
املشرع مازال مصرا ً على ترك أمر تصنيف املعلومات ودرجة
48
قانون ضمان الحصول على المعلومات  ..أهميتها إما للتشريع بحيث يضع القانون نفسه التصنيفات
جولة استكشاف
وإما للجهة التي متلك املعلومة ودون أن يكون هناك طريقة
للتظلم أو للطعن بهذه التصنيفات أو بطريقة تصنيفها
عندما صدر قانون ضمان حق احلصول على املعلومات وأثناء مما يسمح اجملال بتصنيف املعلومة بأنها من ضمن املعلومات
مناقشته من قبل مجلس النواب الرابع عشر في نهاية دورته احملمية التي ميكن للمسئول االمتناع عن إعطائها".
العادية الرابعة واألخيرة  49شكل صدمة حقيقية للصحفيني
الذين قاموا بانتقاده بشكل كبير ومكثف ،فقد مت وصفه في ولم تتوقف اخملاوف واالنتقادات عند الوسط الصحفي األردني
حينه بأنه "قانون ضمان حق منع احلصول على املعلومات" ،فقد أعلنت منظمة املادة  19التي ساهمت إلى حد كبير
راجع نص امليثاق الوطني األردني على شبكة االنترنت ،وكتاب د .في تقدمي املشورة للحكومة في وضع قانون منوذجي قلقها
46
سعيد التل امليثاق الوطني األردني فلسفة ومسيرة ،منشورات املؤسسة من القانون بعد أن خرج من مجلس النواب بتلك الصورة
الصحفية األردنية (الرأي)ّ ،عمان  ،1999ص166ــ  ،168وكتاب «امليثاق الوطني» التي استقر عليها حتى اآلن ،بحيث حتول هذا القانون إلى
من منشورات دائرة املطبوعات والنشر ــ عمان
رقمــ « 4831«.بتاريخ  2007 / 6/ 17عبء ضاغط على حرية انسياب املعلومات واحلصول عليها
صدر في عدد اجلريدة الرسمية
47
وتداولها ونشرها ،وقد عبرت عن قلقها ببيان سنتوقف عنده
وعلى صفحة اجلريدة الرسمية رقم «.»4142
48
جاء في األسباب املوجبة ملشروع القانون ان حرية الوصول الى الحقا.
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انتقادات محلية مبكرة  ..اقتراحات مركز
ثالثاً :تقييد احلصول على املعلومات بحامل
حماية وحرية الصحفيين على القانون
وفي أثناء عرض مشروع قانون ضمان حق الوصول إلى
املعلومات على مجلس النواب وفي أثناء مناقشته في اللجنة
اخملتصة وجه مركز حماية وحرية الصحفيني مالحظاته
املبكرة على القانون التي تضمنت انتقادات مباشرة لبعض
مواده ونصوصه ،مقدما في الوقت نفسه مناذج مقترحة
لتعديل جزء من تلك املواد ليصبح القانون في حالة أفضل
مما كان عليه. 51

اجلنسية األردنية

ورفض املركز في مقترحاته تقييد حق الوصول إلى املعلومات
مبن يحمل اجلنسية األردنية فقط ،وهذا خطأ ،ألن األصل أن
تكون املعلومة متاحة للجميع بعد تصنيفها وفق القانون،
سواء أكان شخصا ً طبيعيا ً أم معنوياً ،ورأى أن املادة قد أوردت
كلمة لكل أردني واألولى أن تكون املعلومات مفتوحة للجميع
بصرف النظر عن جنسية الشخص متاشيا مع املبادئ واملعايير
الدولية املعنية بحرية الوصول إلى املعلومات.

ورأى املركز في مقترحاته املقدمة جمللس النواب أن أهم القيود رابعاً :تقييد احلصول على املعلومات مبعيار
الواردة على احلريات اإلعالمية في مشروع القانون تتمثل فيما املصلحة املشروعة

يلي:

أوالً :تصنيف املعلومات

ورأى املركز في مقترحاته أن املشرع األردني لم يضع في
مشروع القانون مرجعية قانونية للطعن و التظلم من
القرارات احلكومية للجهات املتضررة من جراء تصنيف
الوثائق ،و ترك أمر تصنيف املعلومات ودرجة أهميتها إما
للتشريع بحيث يضع القانون نفسه التصنيفات وإما للجهة
التي متلك املعلومة ودون أن يكون هناك طريقة للتظلم أو
للطعن بهذه التصنيفات أو بطريقة تصنيفها مما يسمح
اجملال بتصنيف املعلومة بأنها من ضمن املعلومات احملمية
التي ميكن للمسئول االمتناع عن إعطائها.

ورأت مقترحات املركز وجوب عدم اشتراط املصلحة املشروعة
كشرط لتقدمي املعلومات ألن ذلك يدخل الشخص طالب
املعلومة في عبء إثبات وجود مصلحة مشروعة إذ أنه يجب
أن تكون اخلدمة عامة للجميع بدون أن يتكلف الشخص
إثبات وجود مصلحة مشروعه ،مما يعتبر قيدا ً آخر على هذا
احلق.

خامساً :طول املدة احملددة للرد على طلب املعلومات

ودعت املقترحات إلى أن تكون مدة الرد على طلب املعلومات
أسبوعني بدال ً من شهر بخالف ما نصت عليه الفقرة "ج" من
املادة " " 9من القانون ،ورأى املركز إمكانية متديدها ألسبوعني
إضافيني في حاالت استثنائية ،وهي مدة كافية مع إعطاء
ثانياً :تشكيل مجلس املعلومات املفوض
الطلبات املقدمة من قبل الصحفيني صفة االستعجال،
ودعت مقترحات مركز حماية وحرية الصحفيني املقدمة مشيرا إلى أن بعض الدول الدميقراطية املتقدمة كالسويد
جمللس النواب أن يتم تعيني مجلس املعلومات من قبل مجلس مثال حتدد املدة بيوم واحد فقط للرد على الطلب ،لكون طول
النواب و بطريقة مختلفة بحيث أن ال يكون تشكيله من مدة الرد تعتبر قيدا ً آخر على استعمال هذا احلق.
قبل احلكومة و ذلك لتحقيق االستقاللية عن احلكومة إذ أنه
ومبوجب هذا القانون فان تشكيل مجلس املعلومات يتم بقرار سادساً :الكلفة املادية لتقدمي املعلومات
من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب من وزير الثقافة .
وفيما يتعلق بالكلفة املالية املترتبة على صاحب الطلب
في حال تصوير أو نسخ املعلومات اقترح مركز حماية وحرية
وقال املركز في مقترحاته أن مشروع القانون لم يحدد احلاالت الصحفيني مراعاة أن تكون الكلفة ضمن احلد املعقول بحيث
التي يجوز فيها تغيير رئيس اجمللس أو أي من أعضائه ،إذ يجب ال تعيق وال تكون قيدا على استعمال احلق في احلصول على
أن تكون هذه احلاالت محددة وواضحة بنص القانون وذلك املعلومات ،مشيرا ً إلى أن من أهم تطبيقات املعايير الدولية
لتدعيم االستقرار املطلوب وعدم اإلرباك.
عدم وجود كلفة مادية على تقدمي طلب احلصول على
51
مالحظات مركز حماية وحرية الصحفيني حول قانون ضمان حق املعلومات.
احلصول على املعلومات املوجهة إلى مجلس النواب ــ  25/1/2007ـ من أوراق
املركز غير املنشورة
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ومن املآخذ التي سجلها مركز حماية وحرية الصحفيني
على مشروع القانون عدم تضمينه نصا ً يفرض عقوبات
معينة على املسؤول الذي ميتنع عن إعطاء املعلومات إذا ثبت
للمحكمة انه كان على خطا ،فضال عن انه يجب أن يتضمن
القانون عقوبات تفرض على املسؤول الذي يقوم بإتالف أية لقد تسلم مجلس النواب تلك املالحظات في حينه وفي أثناء
مناقشة مشروع القانون في اللجنة اخملتصة ،إال أن املفاجأة أن
وثائق عامة عمدا ً و بسوء نية.
اجمللس لم يأخذ بتلك املقترحات وجتاهلها متاما.

ثامناً :التوسع في احملظورات والقيود

لقد استخدم قانون ضمان حق احلصول على املعلومات
ورأى املركز أن مشروع القانون وضع العديد من احملظورات
تعريفات جديدة للمعلومات لم يتم استخدامها سابقا
والقيود على حق احلصول على املعلومات والتي ستؤدي إلى
بسبب التطورات العديدة التي شهدتها صناعة اإلعالم
تعطيل العمل بكل األحكام السابقة التي وردت باملشروع،
وبسبب الثورات التكنولوجية في عالم االتصاالت والنشر .52
إذ أورد املشرع في املادة (/13أ) على أنه من احملظورات األسرار
والوثائق احملمية مبوجب أي تشريع آخر.
ففي املادة " "2من القانون عرف املشرع املعلومات بأنها "أي
بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجالت أو إحصاءات أو وثائق
ورأى املركز أن من أكبر القيود املفروضة على حق احلصول على
مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا ً أو بأي
املعلومات هو قانون حماية أسرار ووثائق الدولة املؤقت رقم
طريقة وتقع حتت إدارة املسؤول أو واليته".
( )50لسنة  1971ملا يحتويه من نصوص قانونية جتعل األصل
سرية املعلومات واالستثناء إباحة نشرها.
وبخالف ما جلأ إليه قانون حماية أسرار ووثائق الدولة أو حتى
قانون العقوبات فقد توسع قانون ضمان حق احلصول على
وأوصى املركز في ورقة مقترحاته التي قدمها جمللس النواب
املعلومات في شمول تعريفه للوثائق املصنفة لتصبح
في حينه بإلغاء قانون حماية أسرار ووثائق الدولة واالكتفاء
مبوجب املادة " "2من القانون هي "أي معلومات شفوية أو
بصياغة عادلة لالستثناءات والقيود الواردة في نص املادة ()13
وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونيا أو
من مشروع القانون بحيث تكفل إعمال جيد للغاية املطلوبة
بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة
من قانون ضمان حق الوصول إلى املعلومات.
تسجيل أو الصور الشمسية واألفالم أو اخملططات أو الرسوم
أو اخلرائط أو ما يشابهها واملصنفة على أنها سرية أو وثائق
ً
تاسعا :حظر إعطاء املعلومات فيما يتعلق محمية وفق أحكام التشريعات النافذة ،بينما عرف الوثائق
بإجراءات التحقيق
العادية بأنها أي معلومات غير مصنفة تقع حتت إدارة املسؤول
وأشارت مقترحات املركز إلى ما أورده املشرع من اعتبار أو واليته" .53
التحقيقات التي جتريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو
األجهزة األمنية بشأن أية جرمية أو قضية ضمن اختصاصها ومبوجب املادة " "3من القانون فقد أنشئ في اململكة مجلس
وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات اخملتصة
للكشف عن اخملالفات املالية او اجلمركية أو البنكية ما لم
يرجى مراجعة الفصل الثاني من هذه الدراسة والتعريفات
تأذن اجلهة اخملتصة بالكشف عنها ،وكأنه قيد جديد على 52
الكالسيكية التي مت استخدامها في قانون املطبوعات والنشر وقانون حماية
حق احلصول على املعلومات.
ورأى في هذه املادة قيدا ً جديدا ً كان قد ورد في قانون املطبوعات
والنشر وقانون العقوبات لكنه لم يرد مبثل هذا التضييق الذي

أسرار ووثائق الدولة وقانون العقوبات.
تعمدنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة التوقف عند التعريفات
53
في تلك القوانني إلظهار حجم التطور الذي طرأ على وعي املشرع على تطور
وسائل االتصال والنشر ،وهو ما يظهر في تعريفاته للمعلومات والوثائق احملمية
والعادية.
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سابعاً :عدم النص على عقوبات على املسؤول
الذي ميتنع عن إعطاء املعلومة وفق القانون

ورد فيه في قانون ضمان حق الوصول للمعلومات ،حتى أنه
سيعطل التعديل الوارد في القانون املعدل لقانون املطبوعات
والنشر املوجود آنذاك أمام مجلس النواب والذي قصر حظر
النشر فقط على محاضر التحقيق وليس على كل ما يتعلق
بإجراءات التحقيق.
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وفي الوقت الذي نصت فيه املادة " "8على إلزام "املسؤول
تسهيل احلصول على املعلومات ،وضمان كشفها دون إبطاء،
فقد ذهبت الفقرة "ج" من املادة " "9مبنح املسؤول مهلة
على"إجابة الطلب أو رفضه خالل ثالثني يوما ً من اليوم التالي
لتاريخ تقدميه" ،فيما ذهبت الفقرة "د" إلى أن "االمتناع عن
الرد ضمن املدة احملددة قرارا ً بالرفض". 58

يسمى "مجلس املعلومات" ، 54تضم الئحة أعضائه ممثلني
عن احلكومة ،ومت متثيل القوات املسلحة فيه ،ويرأسه وزير
الثقافة ،ويشغل مدير املكتبة الوطنية موقع نائب الرئيس
ومفوضا للمعلومات ، 55وعضوية كل من أمني عام وزارة
العدل ،وأمني عام وزارة الداخلية ،وأمني عام اجمللس األعلى
لإلعالم  56ومدير عام دائرة اإلحصاءات العامة ،ومدير عام مركز
تكنولوجيا املعلومات الوطني ،ومدير التوجيه املعنوي في
ويفتح هذا النص أمام املسؤول اعتماد سياسة عدم الرد
القوات املسلحة ،واملفوض العام حلقوق اإلنسان.
بالقبول أو الرفض حتى ال يلجأ إلى تعليل أسباب رفضه،
وحددت املادة " "4من القانون مهمات "مجلس املعلومات" وهذا النص من ضمن العديد من النصوص التي حتظى برفض
بالعمل على ضمـان تزويد املعلومات إلى طالبيها في وحتفظ املهتمني بالقانون وبحرية احلصول على املعلومات
حدود هذا القانون ،والنظر في الشكاوى املقدمة من طالبي وانسيابها.
احلصول على املعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى
وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ،واعتماد مناذج طلب وفي هذا اإلطار فقد منحت الفقرة "أ" من املادة " "17مقدم الطلب
املعلومات ،وإصدار النشرات والقيام باألنشطة املناسبة فرصة تقدمي دعوى أمام محكمة العدل العليا ضد املســؤول خــالل
لشرح وتعزيز ثقافة احلق في املعرفة وفي احلصول على " "30يوما ً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء املدة املمنوحة مبوجب هذا
املعلومات ،وإقرار التقرير السنوي حول إعمال حق احلصول القانون إلجابة الطلب أو رفضه أو االمتناع عن الرد عليه .
على املعلومات املقدم من مفوض املعلومات ورفعه إلى رئيس
كما أجازت الفقرة "ب" من نفس املادة ملقدم الطلب تقدمي
الوزراء. 57
شكوى ضد املسؤول إلى اجمللس بواسطة مفوض املعلومات
ونصت املادة " "7من القانون على أنه "لكل أردني احلق في في حال رفض طلبه أو امتناع املسؤول عن إعطاء املعلومات
احلصول على املعلومات التي يطلبها وفقا ألحكام هذا املطلوبة خالل املدة املقررة قانوناً ،كما ألزمت الفقرة "ج"
القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع" ،مما اجمللس بأن "يصدر قراره في الشكوى خالل ثالثني يوما ً من
يفتح الباب إلى توجيه عدة تساؤالت عن املعايير التي يتم تاريخ ورودها وإال اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى
اعتمادها في حتديد "املصلحة املشروعة أو السبب املشروع" ميعاد الطعن املوجه ضد املسؤول املنصوص عليه في الفقرة
الذي قيدت هذه املادة به احلق الذي منحته لكل أردني باحلصول (أ) من هذه املادة ويبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ
مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح أو من تاريخ انقضاء
على املعلومات.
املدة إلصدار قرار اجمللس في الشكوى".

نصت الفقرة «ب» من املادة « »3من القانون على أنه «ال يتقاضى
54
رئيس وأعضاء اجمللس أي مكافآت من خزينة الدولة».
نصت املادة « »15من القانون على أنه «عند تولي مدير عام دائرة
55
املكتبة الوطنية مهام مفوض املعلومات باإلضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته
القانونية فيما يتعلق باملعلومات احملفوظة في دائرته.
بعد إلغاء اجمللس األعلى لإلعالم بقي موقعه شاغرا ،ولم تقم
56
احلكومة بإدخال تعديالت على القانون ،تكفل تعديل الشاغر الذي ينص القانون
عليه.
تكفلت املادة « »5من القانون النص على ان اجمللس يجتمع مرة في
57
الشهر على األقل أو كلما دعت احلاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند
غيابه او بناء على طلب مقدم من أربعة من أعضاء اجمللس على األقل لبحث
األمور احملددة في هذا الطلب ،و يكون االجتماع قانونيا ً بحضور ما ال يقل عن
خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ،وتتخذ القرارات
باإلجماع أو بأكثرية أصوات أعضاء اجمللس ،وللمجلس دعوة أي شخص من ذوي
االختصاص واخلبرة حلضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ
قراراته.

وفي االشتراطات التي وضعها املشرع في املادة " "9حول آلية
تقدمي طلب احلصول على املعلومات فرضت على مقدم الطلب
أن يقدم طلبه وفقا ً "للنموذج املعتمد لهذه الغاية متضمنا ً
اسم مقـــدم الطلب ومكان إقامته وعمله وأي بيانات أخرى
يقررها اجمللس ،وعلى مقدم الطلب أيضا ً أن يحدد موضوع
املعلومات التي يرغب في احلصول عليها بدقة ووضوح" .59
اشترطت الفقرة هذه في مطلعها ان يكون قرار رفض الطلب معلال

58
ومسببا.
فرضت الفقرة «أ» من املادة « »11من القانون على مقدم الطلب ان
59
يتحمل الكلفة املترتبة على تصوير املعلومات املطلوبة بالوسائل التقنية او
نسخها ويجري اطالع مقدم الطلب على املعلومات إذا كانت محفوظة بصورة
يتعذر معها نسخها او تصويرها» ،وعادت املادة « »18للنص على انه»يحدد
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وحظر القانون الكشف عن املعلومات ذات الطبيعة التجارية
أو الصناعية أو املالية أو االقتصادية واملعلومات ،وعن العطاءات
أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى
اإلخالل بحق املؤلف وامللكية الفكرية أو باملنافسة العادلة
واملشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعني ألي
وفرضت املادة " "13من القانون املزيد من القيود على حرية شخص.
تداول املعلومات ،فقد أبقت على تصنيفات الوثائق في
التشريعات األخرى "األسرار والوثائق احملمية مبوجب أي تشريع وألزمت املادة " "14كل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم
املعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب األصول املهنية
آخر". 60
والفنية املرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ً
وألزمت املسؤول بـ"االمتناع عن الكشف عن املعلومات ومحميا ً حسب التشريعات النافذة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة
والوثائق املصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم احلصول أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية ،وفي
عليها باتفاق مع دولة أخرى ،واألسرار اخلاصة بالدفاع الوطني حال عدم استكمال التنفيذ خالل هذه املدة فيتعني على
أو أمن الدولة ،أو سياستها اخلارجية ،واملعلومات التي تتضمن املسؤول احلصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديدها ملدة ال
حتليالت أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم للمسؤول تتجاوز ثالثة أشهر أخرى.
قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها ،ويشمل ذلك املراسالت
ً
والالفت أيضا أن الفقرة "ب" من املادة " "11نصت على أنه "إذا كان جزءا
واملعلومات املتبادلة بني اإلدارات احلكومية اخملتلفة حولها".
ً
من املعلومات املطلوبة مصنفا ،واجلزء اآلخر غير مصنف فتتم إجابة
وذهب املشرع إلى منع املسؤول من الكشف عن املعلومات الطلب بحدود املسموح به وفقا ً ألحكام هذا القانون ،وفي الفقرة "ج"
وامللفات الشخصية املتعلقة بسجالت األشخاص التعليمية من نفس املادة ،اشترطت "أن يكون تصنيف املعلومة سابقا ً على تاريخ
أو الطبية أو السجالت الوظيفية أو احلسابات أو التحويالت طلب احلصول عليها" ،أما إذا كانت املعلومات املطلوبة غير متوفرة أو
املصرفية أو األسرار املهنية ،واملراسالت ذات الطبيعة مت إتالفها ملرور الزمن فيتعني على املسؤول بيان ذلك ملقدم الطلب" .61
الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية
مقدار أي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير املعلومات املطلوبة او نسخها
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اجمللس».
ويالحظ أن هذا النص باستيفاء بدال ماليا مقابل تصوير الوثائق واملعلومات
قد نص عليه مشروع القانون النموذج الذي وضعته منظمة املادة  ،19يرجى
مراجعة الفصل األول من هذه الدراسة.
يقصد بها هنا الوثائق التي نص عليها قانون حماية أسرار ووثائق
60
الدولة وقانون العقوبات ،مما يعني ضمنا أن هذا القانون عمل على زيادة التعقيد
في انسياب املعلومات ،ولم يقم بإزالة بعض القيود املفروضة مسبقا على
املعلومات حيث أبقاها على حالها.

حسب املادة» »12من القانون ،بينما تدعو منظمة املادة  19على
61
محاسبة املسؤولني الذين قاموا بإتالف املعلومات ،وكيفية إتالفها ،وملاذا ،ومتى.
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وحظرت املادة " "10طلب "املعلومات التي حتمل طابع
التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمييز بسبب
اجلنس أو اللون" ،وهذا النص هو احد اإلشكاليات التي ال
تزال تثير التساؤل عن مفهوم املعلومات التي حتمل هذا
الطابع ،وكيفية تصنيف تلك املعلومات ،ومن الذي سيقوم
بتصنيفها ،وما هي على وجه التحديد ،وعلى سبيل املثال
فإن صحفيا ً أو باحثا ً تقدم بطلب احلصول على معلومات
تتعلق بعدد النساء املطلقات في اململكة قد يتم اعتبارها
تندرج ضمن صالحيات تلك املادة ومتتنع اجلهة اخملتصة برفض
طلب تقدمي تلك املعلومات ،أو أية معلومات تتعلق مثال بعدد
املساجد أو عدد الكنائس املسيحية في اململكة وغيرها من
املعلومات التي تندرج في إطار صالحيات تلك املادة املوسعة
والفضفاضة وغير املنطقية.

أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر احلكومية واإلجابات
عليها ،واملعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في
املفاوضات بني اململكة وأي دولة أو جهة أخرى ،والتحقيقات
التي جتريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو األجهزة
األمنية بشأن أي جرمية أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك
التحقيقات التي تقوم بها السلطات اخملتصة للكشف عن
اخملالفات املالية أو اجلمركية أو البنكية ما لم تأذن اجلهة
اخملتصة بالكشف عنها.

ت
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في شهر أيار من العام املاضي اصدر مركز عمان لدراسات
حقوق اإلنسان تقريره السنوي اخلامس حول احلريات الصحفية
الذي خصصه للحق في الوصول للمعلومات  ،62كاشفا ً فيه
عن أن األردن حتتل املرتبة األولى عربيا ً باعتبارها أول دولة عربية
تقر قانونا ً للحصول على املعلومات ،باملقارنة مع دول عربية
أخرى.

ت

وحتى حلظة إعداد هذا التقرير فان عدد احلاالت التي مت فيها
تقدمي طلب للحصول على املعلومات ال يتجاوز أصابع اليدين
باعتراف مفوض املعلومات ،بينما ال تزال الشكوى من القانون،
ومن تطبيقاته تتردد كل يوم ،بينما ال يزال وعي الصحفيني
بالدرجة األولى على القانون دون املستوى املطلوب ،ودون
املتوقع.
ويعترف مفوض املعلومات في مجلس املعلومات مأمون
التلهوني  ،64بتلقي اجمللس  6اعتراضات فقط منذ إقرار القانون
من بينها اعتراضني من صحفيني فقط ،مشيرا ً إلى أنها
انقسمت إلى اعتراضني للبنك املركزي ،واعتراض على محطة
محروقات في امانة عمان ،وطلب معلومات من رئاسة الوزراء.

وقال التقرير أنه وبالرغم من مرور ثالث سنوات على إقرار قانون
ضمان حق الوصول للمعلومات واجلهود التي يبذلها مجلس
املعلومات ومفوض املعلومات إال أنه ما زال يلزم الكثير للترويج
للقانون خاصة لدى الدوائر احلكومية املسؤولة عن إنفاذه،
كما أن مؤسسات اجملتمع املدني مدعوة للمشاركة لشرحه
والترويج الستخدامه وتسهيل تدفق املعلومات للمواطنني
وحتدث التلهوني لصالح هذا التقرير قائال انه لم يتم تبليغنا
والصحفيني.
برفع أية قضايا أمام القضاء للطعن في قرارات املؤسسات
وأشار التقرير إلى أن مجلس املعلومات تلقى بضعة شكاوى احلكومية الرسمية بسبب امتناعها عن تقدمي املعلومات
ال تزيد عن أصابع اليد الواحدة كانت من بينها شكوى واحدة التي تقدم مواطنون وصحفيون باحلصول عليها.
قدمها صحفي.
وقال التلهوني أن  86دائرة رسمية قامت بتزويدنا بأنها قامت
وفي املؤشرات التي اعتمدها واضعو التقرير لتقييم موقف بتصنيف الوثائق التي بحوزتها ،بينما تبقت  24مؤسسة لم
الدول جتاه حرية تداول املعلومات فقد وصلت نسبة األردن تزودنا بذلك ،وميكن اعتبار أن هذه املؤسسات التي لم تزودنا
باعتبارها الدولة العربية األولى في إصدار قانون من هذا النوع إما أنها قامت بتصنيف املعلومات أو أنها بصدد ذلك.
إلى  ،87%تلتها اليمن بنسبة  ،82%والبحرين بنسبة ،78%
وأشار التلهوني إلى أن رئيس الوزراء اصدر ثالثة تعاميم على
وفلسطني بنسبة  73%واجلزائر بنسبة ..71%الخ. 63
كل وزارات ومؤسسات الدولة بضرورة تصنيف املعلومات
ومن املالحظ أن التعامل مع قانون ضمان حق احلصول على والوثائق لديها انسجاما مع قانون ضمان حق احلصول على
املعلومات ال يزال دون املستوى املطلوب واملتوقع منه بالرغم املعلومات ،وكانت الفسحة الزمنية بني كل تعميم ثالثة
أشهر.
من مرور نحو أربع سنوات على إقراره.
أشرف على إعداد التقرير الزميل الصحفي يحي شقير وضم فريق
62
العمل كل من أنور اخلطيب وسالم قبيالت ومجدي حلمي محمد يعقوب عبد
اهلل وناجي اخلشناوي ،وميكن مراجعة نص التقرير على موقع املركز www.achrs.
 ،orgوباإلمكان مراجعة ملخصات عن التقرير على موقع http://www.amin.org/
 ،articles.php?t=report&id=2595وعلى موقع آخر هو http://arab-reform.net/
spip.php?article3167&lang=en
وضع التقرير ترتيب هذه الدول بحسب اجتاهاتها ذلك احلني نحو إقرار
63
قانون ضمان حق احلصول على املعلومات ،وقد أشار التقرير إلى أن اليمن ستكون
الدولة الثانية عربيا بعد األردن في إقرار مثل هذا القانون ،تليها مملكة البحرين
التي ستكون الثالثة عربيا واألولى خليجيا ،وكذلك فلسطني.

وأكد التلهوني أن مجلس املعلومات لم يتلق حتى إعداد
هذا التقرير أية استشارة حكومية بشان األسئلة النيابية
التي يوجهها النواب للحكومة ،مضيفا ً بالقول أن مجلس
املعلومات يصدر تقريرا ً ويرفعه لرئيس الوزراء ،لكن الالفت
مأمون التلهوني يشغل إلى جانب وظيفته كمفوض للمعلومات
64
في مجلس املعلومات موقع مدير عام املكتبة الوطنية وفقا لنص املادة  2من
قانون ضمان حق احلصول على املعلومات.

تقرير حالة الحريات اإلعالميةالدراسات والبحوث
الدراسات
والبحوث 255
الدراسات والبحوث
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية

ويعتقد مفوض املعلومات في مجلس املعلومات مدير عام
املكتبة الوطنية مأمون التلهوني أن عدم تفاعل اجلمهور مع
القانون لم يساهم إلى حد كبير في الكشف عن مساوئ
القانون وسلبياته للعمل على تعديله. 67

وال يبدو بالفعل أن قانون ضمان حق احلصول على املعلومات قد
أدى املهمة التي وضع من أجلها ،وقد تبني بحكم االختبارات
التي متت عليه بالرغم من قلتها وتواضعها ،أنه قانون ال يفي
باملتطلبات النبيلة التي وضع القانون من أجلها ،فضال عن
حجم التعقيدات الكبرى التي مت تضمينها للقانون بحيث ال
يقوم بتسهيل مهمة كل راغب باحلصول على املعلومات. 70

وقالت أمني سر مجلس املعلومات إنعام مطاوع املوظفة أصالً
في املكتبة الوطنية أن املكتبة الوطنية تلقت ما بني 2007
و 2009ما مجموعه  46طلبا ً للحصول على املعلومات ،وارتفع وفي هذا اإلطار كتبت الزميلة رنا الصباغ مقالة نشرت في
هذا الرقم في عام  2010ليصل إلى  82طلبا ً للحصول على شهر شباط سنة  2010تساءلت فيها عن السبب الذي ال
يستغل األردنيون فيه قانون حق الوصول إلى املعلومات ،قائلة
املعلومات.
انه وبعد مرور ثالث سنوات على إقرار قانون حق احلصول على
وقالت مطاوع أن املكتبة الوطنية لم تقم برفض أي طلب
 .قدمها الصحفي في راديو البلد محمد اخلطيب بتاريخ (/ 10/ 16
68
وقامت باإلجابة عليها كلها.
 ) 2010ضد البنك املركزي بعد ان ماطل البنك في منحه معلومات حول نسبة
وأضافت أن الشكاوى التي مت تسجيلها بني عامي  2009و
 2010هي  6شكاوى مت تسجيلها لدى مجلس املعلومات،
حجبت رئاسة الوزراء معلومة طلبتها شبكة أريج تتعلق بتقرير
65
أوضاع املعلومات في األردن لعام  2008الذي يرفع عادة من مجلس املعلومات
للحكومة ،وتلخصت حجة الرفض بعدم توفر شرط املصلحة املشروعة لدى
الشبكة ،مما ينفي ما يقوله التلهوني هنا عن عدم سرية التقرير.
يقصد التلهوني هنا حديثه لصالح هذا التقرير.
66
هذه األقوال للتلهوني جاءت ضمن مقابلة شخصية وخاصة في
67
مكتبه لصالح هذا التقرير في شهر شباط .2011

القروض السكنية والشخصية املتعثرة لعام  2009بحجة سرية املعلومة,
مبوجب املادة  45من قانون البنك املركزي.
وأوصى مجلس املعلومات البنك بإعطاء الصحافي املعلومة بسبب بطالن
املنع ,ولكن ولكون قانون ضمان حق احلصول على املعلومة ال يلزم اجلهة املعنية
للتقيد بقرارات مجلس املعلومات فقد رفض البنك توصية اجمللس.
مقابلة شخصية مع أمني سر مجلس املعلومات إنعام يوسف
69
مطاوع في مكتبها في شهر شباط  2011لصالح هذا التقرير.
بعد أكثر من ثالث سنوات على تطبيق القانون فال تزال الشكاوى
70
لم تتجاوز  6شكاوى ،بينما كشفت دراسة أعدها الزميل يحي شقير ان ايرلندا
احتفلت في شهر متوز من العام املاضي « »2010بالشكوى األلف املقدمة لدى
احملكمة استنادا لقانون حق احلصول على املعلومة هناك ،بينما وصل عدد
الطلبات املقدمة للحصول على املعلومات في الواليات املتحدة إلى مليونني
ونصف املليون طلبا في عام  2007فقط.
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لالنتباه أن هذا التقرير نفسه يبقى في إطار السرية وال يتم اثنتان من صحفيني ،وواحدة عن البنك املركزي ، 68وأخرى
قدمها باحث ضد رئاسة الوزراء ،وواحدة من نقابة املهندسني،
نشره في وسائل اإلعالم اخملتلفة .65
وواحدة قدمها الصحفي يحيى شقير حول عدم االستجابة
ولدى مواجهة التلهوني بالسؤال عن السبب الذي مينع لطلبه احلصول على اتفاقية التعاون بني املعهد األردني
مجلس املعلومات من نشر تقريره قال أن التقرير ليس سرياً ،لإلعالم واجلامعة األردنية.
وال يوجد ما مينع من نشره ،إال أننا ال ننشره لكون كل ما
وختمت مطاوع بالقول أن مجلس املعلومات قبل ثالث شكاوى
يتضمنه التقرير نتحدث عنه للصحافة كما أفعل اآلن. 66
69
ورد ثالث شكاوى أخرى .
ويرى التلهوني أن مدة الترويج للقانون كانت كافية إلى حد
ما وفقا حلجم اإلعالنات التي نشرتها احلكومة في الصحف ومن املالحظ انه ال تصدر حتى اآلن عن مجلس املعلومات
احمللية ووسائل اإلعالم اخملتلفة ،إال أن املهمة األكبر تقع على أية إحصائية بعدد الطلبات التي مت تقدميها للحصول على
عاتق الصحافة ووسائل اإلعالم نفسها التي لم تقم بدورها املعلومات من مختلف الوزارات واملؤسسات والدوائر احلكومية
بالترويج للقانون ،مشيرا ً إلى أن احلكومة اقتطعت ما قيمته الرسمية لكون القانون لم يضع آلية لإلحصاء تلك ،كما أن
 50ألف دينار من موازنة وزارة الثقافة ثمنا لنشر إعالنات مجلس املعلومات يهتم فقط بالطعون التي يتم تقدميها
الترويج للقانون في وسائل اإلعالم اخملتلفة لكون احلكومة لم والشكاوى التي يتم تسجيلها لديه للطعن في قرارات ترفض
منح طالبي املعلومات حق احلصول عليها.
تخصص موازنة مستقلة للترويج للقانون.
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املعلومات جلميع األردنيني مبن فيهم اإلعالميون ,لم يتعامل لطول فترة االنتظار أو ارتفاع رسوم التقاضي ،أو ألن القانون
مجلس املعلومات املك ّلف بتطبيق هذا القانون إال مع خمس خال من النصوص القانونية املتصلة مبقاضاة املتسبب في
شكاوى ضد مؤسسات رسمية أحجمت عن االستجابة حجب املعلومات .71
لطلبات مقدميها حسب النماذج املعتمدة.
ويعتقد الزميل يحيى شقير في شهادته هنا أن إقرار قانون
وقالت أن ضمان تدفق املعلومات أمر مهم ألغراض الرقابة ضمان حق احلصول على املعلومات لم يوضع بالدرجة األولى
البرملانية والقضائية والشعبية عبر الصحافة واألحزاب ،وكان للصحفيني واإلعالميني وإمنا وضع في األساس لغيرهم من
من املفترض أن يتسابق مئات الصحفيني واحملامني الستدراج املواطنني والباحثني ،الن للصحفيني طرقهم في احلصول على
أرقام وبيانات رسمية كونهم القوى اجملتمعية األكثر تذمرا املعلومات ووسائلهم اخلاصة بهم ،ولديهم قوانينا ً أخرى تعزز
من ثقافة إخفاء احلقائق التي يحتاجونها حلماية احلق العام ،من حقهم في احلصول على املعلومات ،وهذا ال يقلل بالطبع
بسط العدالة ووقف اإلساءات .ففي أمريكا ،رابع دولة تقر من أهمية القانون وضرورة تفعيله وتطبيقه.
قانون احلصول على املعلومات ,تعاملت املؤسسات املعنية
هناك مع  2.4مليون طلب عام  2008غالبيتها جاءت من رجال وكتب شقير مقالة بعد مرور أكثر من ثالث سنوات على
تطبيقات القانون لم يبتعد فيها كثيرا عما كتبته الكاتبة
يقدرون أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات.
أعمال ّ
الصحفية رنا الصباغ ،فقد تساءل شقير بدوره عما حققه
وأشارت الصباغ إلى أنه من بني 120وزارة ومؤسسة حكومية قانون ضمان حق احلصول على املعلومات بعد مرور ثالث
فإن  85%فقط أنهت عملية أرشفة وتصنيف وثائقها لفرز سنوات على تطبيقه ،مؤكدا على أن ثقافة السرية وقانون
الس ّري عن املسموح البوح به ،بحسب مأمون التلهوني حماية أسرار ووثائق الدولة أفقدتا القانون روحه.
مفوض املعلومات.
وقال شقير بالرغم من مرور  3سنوات على إقرار القانون
وقالت أن سجالت محكمة العدل العليا تؤشر أيضا ً إلى أن أي واجلهود التي يبذلها مجلس املعلومات ومفوض املعلومات،
شخص أو جهة لم يسجل حتى تاريخه طعنا ً في قرار حجب إال أنه ما زال يلزم الكثير للترويج للقانون خاصة لدى الدوائر
احلكومية املسؤولة عن إنفاذه ،كما أن مؤسسات اجملتمع
املعلومات منذ صدور القانون.
املدني مدعوة للمشاركة لشرحه والترويج الستخدامه
وتساءلت عن السبب وراء تقاعس الفئات املستفيدة عن وتسهيل تدفق املعلومات للمواطنني والصحفيني ،مؤكدا ً أن
إجناح التغيير عبر اختبار القانون وجتربته بهدف كشف أوجه قانون ضمان حق احلصول على املعلومات لم يشكل النقلة
القصور للمطالبة الحقا بتعديل بنود إشكالية فيه بدل املأمولة بتسهيل تدفق املعلومات للمواطنني ،وهناك حاجة
استمرار التشكيك؟ وملاذا أخفق اجلميع في الترويج للقانون ملزيد من اجلهود للتعريف به وتشجيع استخدامه وإمكانية
وزيادة التوعية اجملتمعية به؟ وملاذا  40%من اإلعالميني ال تعديله.
يعلمون حتى اآلن بتفاصيل القانون فضال عن عدد أكبر من ويرى شقير أن عدم اللجوء لتقدمي شكاوى جمللس املعلومات
سببه أن قرارات اجمللس غير ملزمة للجهات التي ترفض
املسؤولني؟.
تقدمي املعلومات لطالبيها ،كما أن أحدا ً لم يتقدم بأي طعن
وأشارت إلى أن غالبية الصحفيني يشعرون بأن قانون لدى محكمة العدل العليا حول رفض جهة اإلدارة تزويده
املطبوعات والنشر يتيح لهم احلصول على املعلومات ،باملعلومات.
كما تتكئ الغالبية على عالقات ومعارف للحصول على
املعلومة من دون اللجوء إلى طلب رسمي ،مع أن في ذلك وأضاف أن القانون لم يغ ّير ثقافة السرية الشائعة عند املؤسسات
مخاطرة مهنية من حيث احتمال وصول املعلومة مجتزأة احلكومية ،فما زالت نصف الوزارات ال تعرف بوجود هذا القانون
أو غير موثقة ما قد يفتح باب املساءلة ،فثمة صحافيون ال كما أن حوالي  40%من الصحفيني ال يعرفون أنه موجود ،وذلك
يستطيعون االنتظار شهرا ً من تاريخ تقدمي الطلب للحصول حسب نتائج استطالع نفذه مركز األردن اجلديد للدراسات.
على املعلومة ،ومن يكسف ال يبادر إلى الطعن بالقرار إما
جريدة العرب اليوم العدد الصادر بتاريخ (.)2010 / 2/ 7
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وأكد مدير اإلعالم واالتصال في وزارة املالية على أن الوزارة ال
يوجد فيها مفوضا ً للمعلومات ،وإمنا تذهب االستفسارات
واألسئلة عادة إما إلى األمني العام أو إلى الوزير مباشرة ،ثم
يتم إحالة الطلب إلى اجلهة أو الدائرة اخملتصة لإلجابة عليه.

مناذج التطبيق

وحول اآللية التي مت فيها تصنيف الوثائق قال العدوان أن كل
وثيقة يتم تصنيفها حسب اجلهة املسؤولة عنها ،لكون عمل
الوزارة مختلف ،فمثال الوثائق التنموية يتم حصر االطالع
عليها بذوي االختصاص الوظيفي أو التخصصي فقط وال
يسمح لآلخرين باالطالع عليها.

اعتمدت وزارة املالية على موقعها االلكتروني منوذجا لطلب
احلصول على املعلومات هو منوذج موحد اعتمده مجلس
املعلومات ،إال أن من املهم التأشير هنا إلى أن وزارة املالية
تعتبر من بني الوزارات والدوائر الرسمية القليلة جدا التي
اعتمدت مثل هذا النموذج الذي تخلو منه معظم الوزارات
والدوائر احلكومية الرسمية.

ولم يوضح مدير اإلعالم واالتصال في وزارة املالية ما إذا كان
حفظ الوثائق املصنفة بدرجة سري للغاية أو سري محدود
يتم في أماكن محددة ومحصورة وذات مواصفات مختلفة
عن مواصفات أماكن حفظ الوثائق العادية ،مشيرا ً إلى أن
بعض الوثائق يتم حفظها في أماكن عادية إال أن التعليمات
ال تسمح باطالع احد عليها إال لذوي االختصاص فقط.

وال ميلك مدير اإلعالم واالتصال في وزارة املالية معاذ العدوان
أية معلومات عن حجم استخدام هذا النموذج إال أنه أكد
مطمئنا ً إلى أنه لم يتم استخدامه ،وفيما يشبه املفاجأة
قال "أنا لم أطلع عليه" بالرغم من أن هذا النموذج متوفر
على موقع وزارة املالية على شبكة االنترنت. 73

وحول عمله كناطق إعالمي للوزارة قال العدوان أنه يتلقى
املعلومات من داخل الوزارة ويقوم مبتابعتها إال أنه استدرك
قائالً أنه يلجأ أحيانا ً إلى حجب املعلومات عن الصحفيني
ألسباب متعددة من بينها خطورة املعلومة.

أوالً :وزارة المالية

وقال إن تقدير قيمة املعلومات وخطورتها يعود لتقديره
وقال العدوان أن وزارة املالية بدأت عمليا ً بتصنيف الوثائق الشخصي إلى جانب تقديرات املسؤولني في الوزارة التي متنع
لديها منذ عام  ،2006أي قبل صدور القانون ،ومت تبويب تلك نشر معلومات ،وتبيح نشر معلومات أخرى.
الوثائق حسب اجلهة الصادرة منها ،أو الواردة إليها.
ويشير العدوان إلى أن مشكلة الناطقني اإلعالميني في
وأضاف العدوان أن قسم الدراسات ــ على سبيل املثال ــ الوزارات ستبقى هي نفسها في كل وزارة وهي عدم منح
في الوزارة أوصى باعتبار بعض الوثائق سرية ،إال أنه أكد بأنه الناطق اإلعالمي احلرية الكافية للتصريح للصحافة وضمان
ال يعرف عدد الوثائق التي مت توثيقها إال أنه استدرك قائالً تأمني املعلومات لإلعالميني وملن يطلبها ،وان كان عمل كل
"إنها رمبا تصل إلى املاليني ،ألن كل وثيقة أو رسالة واردة لوزارة ناطق إعالمي يختلف قليال من وزارة إلى أخرى.
املالية أو خارجة منها تعتبر وثيقة ،فضالً عن أن وزارة املالية ومن املالحظ فيما سبق ما يلي:
1 .1أن وزارة املالية من الوزارات القليلة التي اعتمدت منوذجا
تعمل مع كل مؤسسات الدولة بدون استثناء مما يجعل من
لطلب احلصول على املعلومات إال أنه لم يتم تفعيله
عملها عمالً مختلفا ً عن باقي الوزارات والدوائر واملؤسسات
أو استخدامه باملطلق.
احلكومية األخرى".
2 .2أن آلية تدفق املعلومات واإلفصاح عنها ال تزال
مراجعة املقالة كاملة في جريدة العرب اليوم العدد
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تسير بخالف نصوص قانون ضمان حق احلصول على
الصادر بتاريخ (.)2010 / 7/ 6
املعلومات.
مقابله شخصية في مكتبه بوزارة املالية.
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واعتبر شقير أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم  50سنة
 1971الذي صدر كقانون مؤقت يعتبر أكبر معيق لتطبيق
قانون ضمان حق احلصول على املعلومات ،ذلك أن قانون حماية
أسرار ووثائق الدولة يشكل نظاما ً كامالً للسرية ويتنافى مع
مبدأ الكشف األقصى  Maximum disclosureللمعلومات .72
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3لم تعتمد الوزارة آلية واضحة ومحددة في تصنيف
الوثائق العائدة إليها وفقا ً لنصوص قانون ضمان حق
احلصول على املعلومات.
4ال تتوفر أية معلومات إحصائية عن عدد الوثائق التي مت
تصنيفها في الوزارة.
5ال يوجد في الوزارة موظفا مختصا يقوم مبهمة مفوض
املعلومات فيها لتلقي األسئلة واإلجابة عليها وفقا
لنصوص القانون.
6تقدير أهمية املعلومات والوثائق يعود إلى املوظف
اخملتص بالدرجة األولى ،بينما يتولى الوزير أو األمني
العام املهمة األولى والرئيسية في تلقي األسئلة
وحتديد اجلهة صاحبة االختصاص.
7ال يتمتع الناطق اإلعالمي للوزارة بصالحيات كافية
باحلصول على املعلومات واإلفصاح عنها لوسائل
اإلعالم وملن يطلبها من املواطنني.
8ال تتوفر أية معلومات عن مدى استخدام قانون ضمان
حق احلصول على املعلومات في الوزارة ،مما يدلل على
عدم اهتمام الوزارة بوضع دراسات إحصائية عن
مدى استخدام هذا القانون سواء من املواطنني أو
الصحفيني أو مراكز الدراسات.

وعبثا ً حاولت إقناعه بان القضية ال حتتاج لتقدمي استدعاء
خطي للحصول على موافقة لكوني أسأل عن آلية عمله
اليومي إال انه رفض االستجابة باملطلق لكل محاوالتي تلك.
وحاولت جاهدا االتصال املباشر عن طريق املقابالت
الشخصية داخل الوزارة مع مسؤولني كبار بهدف احلصول
على أية معلومات تتعلق مبدى التزام الوزارة بتطبيق نصوص
قانون ضمان حق احلصول على املعلومات إال أنني اكتشفت
مسألتني في غاية األهمية ،األولى أن املسؤولني ال يعرفون
متاما عن القانون أو تطبيقاته في وزارتهم ،والثانية أنهم
جميعا ً غير مخولني باحلديث في هذا املوضوع.
وعندما سألت عن هوية اخملول باحلديث في هذا املوضوع
قيل لي أنه األمني العام للوزارة أو الوزير نفسه ،ومت الطلب
مني تقدمي أسئلتي في ورقة عادية وليست النموذج املعتمد
ليتم تقدميها لالمني العام ليقرر اإلجابة عليها شخصياً ،أو
إلحالتها إلى اجلهة التي ميكنها تولي اإلجابة.

وبعد مرور أربعة أيام على توجيه أسئلتي املكتوبة لالمني
العام للوزارة تلقيت إجابة لم توجه لي مباشرة وإمنا عن طريق
زميل صحفي  74كان يرافقني في جولتي تلك ،بالرغم من أنني
ثاني ًا :وزارة الداخلية
وضعت رقم هاتفي الشخصي في ذيل الورقة التي تضمنت
ال تختلف وزارة الداخلية كثيرا عن باقي الوزارات األخرى ،األسئلة.
فالوزارة ال يتوفر لديها أي منوذج لطلب احلصول على املعلومات،
كما أنها تخلو من تسمية موظف ليقوم مبهمة مفوض وتضمنت األسئلة عن عدد الوثائق التي قامت وزارة الداخلية
بتصنيفها ،وعن اآللية التي مت فيها تصنيف تلك الوثائق،
املعلومات في الوزارة.
وهل يوجد مفوض للمعلومات في الوزارة ،وكم عدد طلبات
وفوجئت أثناء إعداد هذه الدراسة أن كل من يحاول متابعة حق احلصول على املعلومات التي تلقتها الوزارة ،وهل تعتمد
هذه القضية سيدخل في دوامة طويلة ال نهاية لها وهو الوزارة النموذج املعد لهذه الغاية أم ال؟.
عمن يدله على من لديه القدرة على إجابته عن وجاء في اإلجابة التي مت متريرها عن طريق الهاتف للزميل
يبحث ّ
الصحفي وليست لي مباشرة بالرغم من أنني صاحب
أسئلته.
األسئلة" ،أن الوزارة ليست لديها أية معلومات".
والتجربة التي دخلت فيها مع وزارة الداخلية كشفت عن
مدى التراخي في التعامل مع قانون ضمان حق احلصول على
املعلومات ،فالناطق اإلعالمي للوزارة رفض باملطلق احلديث
لصالح هذه الدراسة عن آلية عمله كناطق إعالمي إال إذا
قدمت طلبا خطيا لوزير الداخلية أو األمني العام للوزارة
ليقررا املوافقة على طلبي ومن ثم سيكون مستعدا لإلجابة
على أسئلتي.

وال بد من التوقف أمام نصوص قانون ضمان حق الوصول
للمعلومات ،فاملادة  3من القانون تنص على أن األمني العام
لوزارة الداخلية هو عضو من أعضاء مجلس املعلومات،
الذي يتولى مهمة ضمـان تزويد املعلومات إلى طالبيها في
هو الزميل الصحفي رداد القالب الذي يتولى تغطية أخبار ونشاطات
74
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وتفرض املادة  14من القانون على كل دائرة أن تقوم بفهرسة
وتنظيم املعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب األصول
املهنية والفنية املرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها
سريا ً ومحميا ً حسب التشريعات النافذة خالل مدة ال تتجاوز
ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية،
وفي حال عدم استكمال تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه
املادة خالل املدة الواردة فيها ،يتعني على املسؤول احلصول
على موافقة رئيس الوزراء لتمديدها ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر
أخرى.

ثالث ًا :مديرية األمن العام

ال يتوفر في مديرية األمن العام مفوضا مختصا للمعلومات
ونص املادة واضح متاما بإلزامه وزارة الداخلية بتصنيف وفقا ملا يؤكد الناطق الرسمي باسم مديرية األمن العام
املعلومات والوثائق لديها ،ومن الضرورة مبكان أن يكون األمني املقدم محمد اخلطيب ،إال أنه استدرك قائال انه هو نفسه من
العام لوزارة الداخلية على اطالع بحالة التصنيف في وزارته .يقوم مبهمة التواصل مع الصحفيني واإلعالميني.
وتولى األمني لوزارة الداخلية سعد الوادي املناصير مترير تلك ويؤكد اخلطيب 75على أن مديرية األمن العام تختلف في
اإلجابات عن طريق الناطق اإلعالمي للوزارة وجاء فيها "لقد مهام عملها عن أجهزة الدولة املدنية األخرى ،فهي ذات مهام
درسنا األسئلة وليست من اختصاصنا ،وإمنا هي من اختصاص أمنية مباشرة ومحدودة مما ينعكس على نوعية الوثائق التي
مفوض املعلومات في املكتبة الوطنية".
متتلكها املديرية وتتعامل معها.
وختمت اإلجابة بالسطر التالي "طلبت جتربتنا ،وهذا جوابنا".
وتكشف هذه اإلجابة عن مدى عدم جتاوب وزارة الداخلية مع
استحقاقات قانون ضمان حق احلصول على املعلومات ،ورمبا
عدم جتاوبها مع تطبيقات القانون ،في الوقت الذي تكشف
فيه إجابة األمني العام للوزارة الذي هو عضو في مجلس
املعلومات عن عدم إملام ورمبا إطالع على قانون ضمان حق
احلصول على املعلومات ،بدليل إحالة اإلجابة إلى مفوض
املعلومات في مجلس املعلومات مدير املكتبة الوطنية.

وكناطق رسمي باسم مديرية األمن العام فهو يتمتع
بصالحيات واسعة النطاق وغير محدودة من قبل مدير األمن
العام ودون الرجوع إليه ،إال أنه قال أن هناك بعض القضايا
األمنية الكبرى التي تتشارك فيها أكثر من جهة ،وعندها
ينسحب دوره كناطق إعالمي لصالح الناطق الرسمي باسم
احلكومة ،بينما يتولى جهاز األمن العام تزويد الناطق باسم
احلكومة باملعلومات التي يجب أن تنشر ليطلع اجلمهور
عليها.
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حدود هذا القانون ،والنظر في الشكاوى املقدمة من طالبي
احلصول على املعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى
وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ،واعتماد مناذج طلب
املعلومات ،وإصدار النشرات والقيام باألنشطة املناسبة
لشرح وتعزيز ثقافة احلق في املعرفة وفي احلصول على
املعلومات ،وإقرار التقرير السنوي حول إعمال حق احلصول
على املعلومات املقدم من مفوض املعلومات ورفعه إلى رئيس
الوزراء ،وفقا ملا تنص عليه املادة  4من القانون ،مما يلزم األمني
العام لوزارة الداخلية باالطالع واملعرفة املسبقة مبهمات
اجمللس الذي هو عضو فيه ،ومن الضرورة أن ينعكس على
عمله كأمني عام لوزارة الداخلية.

وميكن استنتاج األمور التالية قياسا على تلك التجربة:
1 .1ال يوجد في الوزارة موظفا ً مختصا ً يقوم مبهمة مفوض
املعلومات.
2 .2ال توجد خبرات ومعلومات كافية لدى العديد من كبار
مسؤولي الوزارة عن مدى تطبيقات قانون ضمان حق
احلصول على املعلومات في الوزارة.
3 .3ال يوجد منوذج معتمد لطلب احلصول على املعلومات.
4 .4ال تتوفر الشفافية الكافية في وزارة الداخلية لتدفق
املعلومات وتوفيرها ،مما يؤكد على حجم البيروقراطية
الطاغية في الوزارة ،وعلى حجم املركزية الوظيفية
واإلدارية فيها مما ال يسمح بتحقيق بيئة شفافة
النسياب املعلومات.
5 .5ال تتوفر معلومات عما إذا كانت الوزارة قد أجنزت مهمة
تصنيف الوثائق لديها.
6 .6ال توجد لدى الوزارة أية معلومات تتعلق باألسس التي
يتم فيها تصنيف الوثائق ،كما ال يوجد فيها ما يوفر
معلومات عن كيفية حفظ الوثائق املصنفة بدرجة
سري للغاية وسري محدود.
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واعترف املقدم اخلطيب بلجوئه أحيانا ً إلى إخفاء معلومات اجملتمع فإنني أنظم حوارا ً مع الصحفيني بغية تقدير تأثيرات
عن الصحفيني لعدة اعتبارات من أهمها أنها شخصية وقد هذه املعلومة.
حتتمل النقد والتشهير والذم ،كما أن بعض التفاصيل التي
ال يتم اإلفصاح عنها للجمهور تخضع هي األخرى العتبارات ونفى اخلطيب وجود منوذج لطلب احلصول على املعلومات في
مختلفة كأن تكون غير مهمة للمواطنني أو للصحفيني ،مديرية األمن العام على نحو النموذج الذي وضعه مجلس
فضال عن أن نشرها قد يضر بسمعة الوطن وقد يؤثر سلبا ً املعلومات.
علينا وعلى مجتمعنا في الداخل واخلارج.
وعن مكان حفظ الوثائق املصنفة سرية للغاية ومحدودة قال
ويعترف املقدم اخلطيب الناطق الرسمي باسم مديرية األمن املقدم اخلطيب أن بعضها يحفظ في ديوان املديرية والبعض
العام بان تقدير املعلومات املعدة للنشر هو من يتولى تقديرها اآلخر من الوثائق السرية والشخصية فيتم حفظها في
أماكن أخرى حتى ال يتم اطالع احد عليها ،لكنه نفى أن يكون
بالدرجة األولى ،وهو مخ ّول بذلك.
هناك مكان محدد ومبواصفات محددة حلفظ تلك الوثائق.
وقال "مع وجود قانون ضمان حق الوصول للمعلومات" فلن
نخفي أية معلومات ما دامت محكومة للقانون ،شريطة أن وقال ليست لدينا مدة زمنية محددة لإلبقاء على سرية
ال تؤدي إلى نتائج سلبية على اجملتمع أوالً ،وان ال تتوفر فيها الوثائق ،والقانون لم يحدد ذلك ،ولذلك لم يحدث سابقا ً أن
مقومات جرائم القدح والذم والتحقير والتشهير ،وما تبقى قامت وزارة أو حكومة أو حتى مديرية األمن العام في اململكة
فهو متاح ومباح للصحفيني واجلمهور لالطالع عليه ونشره" .باإلعالن عن رفع السرية عن الوثائق العائدة إلى كل منها.
وحول تصنيف الوثائق واملعلومات في مديرية األمن العام ويؤكد املقدم اخلطيب على أن قانون ضمان حق الوصول إلى
قال املقدم اخلطيب "إن الوثائق األمنية تختلف كثيرا عن املعلومات ال يخدم الصحفيني باملطلق ،ويجب تعديله.
الوثائق في الوزارات والدوائر املدنية األخرى ،وهذا األمر يعطي
خصوصية استثنائية للوثائق واملعلومات التي تتعامل معها ونستنتج من أقوال الناطق الرسمي باسم مديرية األمن
مديرية األمن العام بشكل يومي ،مما يؤدي في النهاية إلى العام املقدم محمد اخلطيب ما يلي:
1 .1خول مديرية األمن العام من حتديد موظف يتولى
االختالف من حيث املوضوع والشكل واملضمون".
مهمة مفوض املعلومات فيها.
 .22 .2هناك خلط بني مهمة الناطق اإلعالمي
ولم يقدم املقدم اخلطيب أرقاما ً عن عدد الوثائق التي مت
باسم املديرية ومهمة مفوض املعلومات.
تصنيفها في األمن العام مبوجب قانون ضمان حق الوصول
3 .3عدم اإلفصاح عن عدد الوثائق التي مت تصنيفها ،وآلية
للمعلومات ،ولم يقدم أية إيضاحات حول آلية التصنيف،
التصنيف.
وكيفية تطبيقها.
4 .4عدم اعتماد مكان مبواصفات محددة حلفظ الوثائق
املصنفة على أنها سري للغاية ومحدود فيها.
وأشار الناطق الرسمي باسم األمن العام أن املكتب اإلعالمي
5 .5عدم وجود منوذج لطلب احلصول على املعلومات في
في مديرية األمن العام يصله يوميا ً العديد من التقارير
مديرية األمن العام.
األمنية بعضها من غرفة العمليات ومركز القيادة والسيطرة،
كما يصله تقارير موسعة من مختلف مديريات األقاليم في
اململكة كل  24ساعة ،وأنا من يقرر ما الذي يجب أن ننشره،
وما الذي يجب أن نخفيه استنادا ً للمعايير التي ذكرتها مالحظات على التطبيقات
سابقاً.
إن النماذج التطبيقية الثالث التي اعتمدنا متابعتها في كل
ويستطرد قائال بعض هذه التقارير يسمح ألشخاص محددين من وزارتي الداخلية واملالية وفي مديرية األمن العام تكشف
باالطالع عليها ،وإذا ما وجدت أن معلومة سرية قد تهم عن عدم اهتمام واضح من اإلدارة احلكومية بقانون ضمان
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أسئلة االختبار وإجابات رئيس مجلس المعلومات
كان ال بد لهذه الدراسة أن تذهب بعيدا ً في اختبار مدى قد طرحتها مباشرة على مفوض املعلومات السيد مأمون
تطبيقات قانون ضمان حق الوصول للمعلومات مباشرة ،ومن التلهوني أثناء لقائي الشخصي به في مكتبه من أجل هذه
خالل توجيه أسئلة بطريقة رسمية إلى مفوض املعلومات الدراسة في شهر شباط من العام اجلاري.
في مجلس املعلومات تتعلق مبعلومات يفترض أن تكون
متاحة للجمهور ،وال تخضع لتصنيفات الوثائق التي اقرها ومتت صياغة الرسالة متضمنة سبعة أسئلة جاءت على
النحو التالي بعد الديباجة:
القانون.
 .1تزويدنا بكشف بأسماء الوزارات واملؤسسات الرسمية التي
في  7آذار مارس  ،2011عقدت إجتماعا ً تقييميا ً مع مدير قامت بتصنيف املعلومات لديها..وما هي عدد الوثائق التي
مركز حماية وحرية الصحفيني الزميل نضال منصور لغاية صنفت ..وما هو التصنيف الذي أعطي لكل منها؟.
مراجعة نتائج الدراسة ،وأين ميكن أن نذهب بها ،وما الذي
 .2أسماء الوزارات والدوائر الرسمية التي لم تنجز عملية
يجب أن نضيفه إليها.
التصنيف حتى اآلن ،وملاذا لم تقم بذلك؟ ..وما هي اإلجراءات
وتوافقنا على أن نوجه بضعة أسئلة ملفوض املعلومات التي طبقت لتسريع عملية التصنيف؟ علما بأن عدم إجناز
للحصول على معلومات تنقص الدراسة ،وكنت أنا شخصيا ً هذا األمر يعتبر مخالفة صريحة للقانون؟.
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حق الوصول إلى املعلومات ،ولم يتم التعامل معه بجدية لم توضح ماهية اآللية التي اعتمدتها في تصنيف وثائقها،
كافية بالرغم من أنه قانون نافذ يجب أن تلتزم به الوزارات ولم توضح في أي مكان حتتفظ بوثائقها.
واملؤسسات والدوائر احلكومية.
وتكشف التطبيقات عن أن التراخي في التطبيق أدى
وانسحب عدم االهتمام بااللتزام بالقانون إلى عدم االهتمام بالنتيجة إلى اإلحجام التام عن اإلفصاح عن عدد الوثائق
بتطبيقاته ،سواء جلهة طالبي احلصول على املعلومات أو جلهة التي مت تصنيفها ولو كان هناك تصنيف واضح لتم الكشف
تطبيقه داخل وزارات ومؤسسات الدولة املدنية والعسكرية .عن عدد تلك الوثائق ،ولتم الكشف أيضا عما إذا كانت تلك
املؤسسات قد قامت بالفعل بتخصيص أماكن محددة تتوفر
وظهر واضحا ً توفر عدم الوعي الكافي حتى عند الناطقني فيها مواصفات آمنة حلفظ الوثائق داخلها.
اإلعالميني في هذه املؤسسات الثالث على قانون ضمان حق
الوصول إلى املعلومات ،إلى جانب اجلمع بني مهمة الناطق وتكشف التطبيقات السابقة عن أن غياب مسطرة واضحة
اإلعالمي الرسمي ،وبني مهمة أخرى هي مفوض املعلومات .ومحددة الستخدامها في تصنيف الوثائق واملعلومات قد
أدت إلى فتح األبواب مشرعة أمام التقديرات الشخصية
وظهر أيضا ً أن املوظفني الكبار من فئة وزير وأمني عام ومدير ،للموظفني واملسؤولني مما يترك باب االجتهاد أمام كل مسؤول
هم من يتولون عادة مهمة اإلفصاح عن املعلومات أو كتمها لتصنيف الوثائق وفقا ملا يراه هو وليس وفقا ملا يراه قانون
وحجبها ،مما يبقي املعلومات محصورة فقط في طبقة احلصول على املعلومات ،أو حتى قانون حماية أسرار ووثائق
الدولة ،وكلها تخلو متاما ً من وضع محددات واضحة وصريحة
وظيفية محددة وضيقة.
لكيفية تصنيف الوثائق من سري للغاية إلى محدود وصوال
وال توجد آلية واضحة ومحددة العتمادها في تصنيف إلى الوثائق العادية.
املعلومات ،فكل مؤسسة من املؤسسات التنفيذية الثالث

ت
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 .3يرجى تزويدنا بآخر تقريرين رفعهما مجلس املعلومات
للحكومة عن واقع حق الوصول للمعلومات وتقييم هذه
العملية التي هي من صلب حرية الصحفيني وحق اجملتمع
في املعرفة؟.
 .4ما هو عدد طلبات احلصول على املعلومات التي قدمها
املواطنون للوزارات والدوائر الرسمية  ..وما هو الرد عليها؟.
 .5هل تخضع كل الوزارات واملؤسسات الرسمية ألحكام هذا
القانون؟ ..وهل توجد مؤسسات مدنية أو أمنية ليست ملزمة
بتطبيق نصوص وأحكام هذا القانون وإنفاذه؟.

ت

أصر رئيس مجلس املعلومات في ديباجة رسالته للقول بأن
"مجلس املعلومات قد اجتمع بتاريخ  "8/3/2011أي بعد يوم
واحد فقط من إرسال األسئلة ،وتداول في موضوع طلبكم
حيث قرر اإلجابة على األسئلة مبا يلي:
•إجابة السؤال األول :عليكم مخاطبة رئاسة الوزراء
للحصول على املعلومات املتعلقة باجلهات التي أمتت
عملية الفهرسة والتصنيف واجلهات التي لم تنجز هذه
العملية.
•إجابة السؤال الثاني :عليكم مخاطبة رئاسة
الوزراء للحصول على تقارير مجلس املعلومات.

 .6هل أجنزت الوزارات والدوائر واملؤسسات الرسمية مناذج بالنسبة لباقي األسئلة نعلمكم ما يلي:

لطب احلصول على املعلومات؟.
ـ بالنسبة لآلليات التي اتبعت في عملية التصنيف فان
لكل دائرة تستخدم آلية خاصة بها وحسب النظام والقانون
 .7هل وضعت الوزارات واملؤسسات الرسمية ضمن هيكليتها
املعمول به لديها و /أو اعتمادا على قانون ضمان حق احلصول
آليات تضمن حفظ املعلومات ،وآليات انسيابها إلى أصحاب
على املعلومات و /أو قانون قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
االختصاص؟ وهل وضعت أنظمة وتعليمات داخل هذه الوزارات
واملؤسسات تلزم اجلهات اخملتصة بطرق حفظ املعلومات،
ـ عدد الوثائق التي صنفت ،لم يتم تزويد اجمللس بها حيث لم
وطرق اإلفصاح عنها؟.
ينص القانون على ذلك.
ومن املالحظ أن تلك األسئلة السابقة ال حتتاج إلى التنصل
ـ التصنيف الذي أعطي لكل منها :لم يتم تزويدنا بها حيث
املباشر من اإلجابات عليها ،ومن املفترض أن تكون إجاباتها
لم ينص القانون على ذلك.
جاهزة لدى مفوض املعلومات أو رئيس مجلس املعلومات،
لكون مفوض املعلومات أو مجلس املعلومات يجب أن
ـ أسباب عدم قيام اجلهات بعملية الفهرسة فذلك يعود
تكون لديه اإلحصائيات الرسمية عن تطبيقات القانون في
إلجابتهم بأنها معروفة ضمنياً ،كما أفادت هذه الدوائر خالل
مؤسسات الدولة.
لقائهم من قبل اللجنة ،علما بأنهم لم يقوموا بإبالغنا
الحقا بذلك خطيا ،ومت تصنيف هذه الدوائر من ضمن الفئة
والطريف في األمر أن من تولى هذه املرة اإلجابة على تلك
التي لم تقم بتزويدنا.
األسئلة هو رئيس مجلس املعلومات وزير الثقافة طارق
مصاروه ،وليس مفوض املعلومات السيد مأمون التلهوني،
ـ اإلجراءات التي طبقت لتسريع عملية التصنيف :قامت
ولكل منهما احلق القانوني باإلفصاح والتصريح.
اللجنة املكلفة من قبل دولة رئيس الوزراء بزيارة لهذه اجلهات
والتأكيد على أهمية التصنيف وضرورة القيام به كما جاء
وتسجل الدراسة هنا احترامها الشديد جمللس املعلومات
في القانون.
ولرئيسه الذي لم يحتاج لثالثني يوما ً لإلجابة على تلك
األسئلة ،فقد أرسل اإلجابة بالفاكس بتاريخ  15آذار مارس
ـ عدد طلبات احلصول على املعلومات التي قدمها املواطنون
أي بعد ثمانية أيام فقط على توجيه األسئلة ،وهذه إيجابية
للوزارات والدوائر الرسمية :غير متوفر ألن الدوائر غير ملزمة
يجب اإلعالن عنها باحترام شديد.
بتزويدنا بأعداد الطلبات حيث لم ينص القانون على ذلك.
إال أن اإلجابات في حد ذاتها كانت صادمة إلى أبعد احلدود ،فقد

تقرير حالة الحريات اإلعالميةالدراسات والبحوث
الدراسات
والبحوث 263
الدراسات والبحوث
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية

ونصت الفقرة "ج" من نفس املادة على أن يعتمد مجلس
ـ هل توجد مؤسسات مدنية أو أمنية ليست ملزمة بتطبيق املعلومات "مناذج طلب املعلومات" ،ونصت الفقرة "د" على
القانون :جميع املؤسسات ملزمة بتطبيق القانون ،ما عدا أن من مهمات اجمللس "إصدار النشرات والقيام باألنشطة
مؤسسات اجملتمع املدني واملنظمات غير احلكومية ( )NGOاملناسبة لشرح وتعزيز ثقافة احلق في املعرفة وفي احلصول
على املعلومات".
وغيرها من مؤسسات القطاع اخلاص.
ـ مناذج طلب احلصول على املعلومات :مت تعميم النموذج على
جميع املؤسسات والدوائر مبوجب بالغ دولة رئيس الوزراء رقم
" "29لسنة  2007والصادر بتاريخ .14/11/2007

وأيا ً تكن األسباب التي تقف وراء عدم اإلفصاح عن املعلومات
التي طلبتها الدراسة ،فإن السؤال األبرز الذي يطرح نفسه
على هامش تلك اإلجابات هو ما الذي يقوله مجلس املعلومات
في تقريره السنوي الذي يرفعه لرئيس الوزراء وفقا للفقرة
"هـ" من املادة " "4من القانون التي تنص على أن من مهمات
مجلس املعلومات "إقرار التقرير السنوي حول إعمال حق
احلصول على املعلومات املقدم من مفوض املعلومات ورفعه
إلى رئيس الوزراء".

ـ هل وضعت الوزارات واملؤسسات الرسمية ضمن هيكلتها
آليات تضمن حفظ املعلومات وآليات انسيابها إلى أصحاب
االختصاص :غالبية املؤسسات والوزارات التي متت زيارتها
أكدت وجود آليات حلفظ املعلومات ،ومن ضمنها األرشفة
اإللكترونية جلميع موجوداتها ،ولم يلزم القانون هذه اجلهات
لقد أجاب رئيس مجلس املعلومات بان علينا مخاطبة
بتزويد اجمللس بها.
رئاسة الوزراء لالطالع على التقرير ،فهل يخضع هذا التقرير
ـ هل وضعت أنظمة وتعليمات داخل هذه الوزارات تلزم لتصنيف"سري للغاية" أو "محدود" ،ثم ما الذي يتضمنه
اجلهات اخملتصة بطرق حفظ املعلومات وطرق اإلفصاح عنها :هذا التقرير الذي يتحفظ على نشره مجلس املعلومات؟ وهل
هذه املعلومات غير متوفرة لدينا ،حيث لم ينص على ذلك بالفعل يتضمن معلومات في غاية السرية واألهمية ال يجوز
إطالع أحد عليها؟.
القانون املعني.
هذه اإلجابات التي وردت في رد رئيس مجلس املعلومات وزير وما هي اآللية التي مت اعتمادها العتبار التقرير سريا ً ــ على
الثقافة طارق مصاروه على أسئلة الدراسة ال حتتاج لكبير افتراض ذلك ــ؟.
عناء لتحليلها ،لكونها تكشف عن نفسها بكل وضوح.
وأود اإلشارة هنا إلى املادة " "7من القانون التي حصرت طلب
فمجلس املعلومات إما أنه يخفي معلومات طلبت الدراسة احلصول على املعلومات باألردنيني فقط شريطة أن تكون له
االطالع عليها ،وإما أن اجمللس ليست لديه أية آليات عمل مصلحة مشروعة أو سبب مشروع  ،76وقد قمت بالتأكيد
تساعده على أن يبقى على إطالع مباشر على ما يتم تطبيقه على أن األسئلة التي وجهتها ملفوض املعلومات تتعلق
بدراسة متخصصة عن تطبيقات القانون ،وهل توجد أسباب
من القانون في دوائر الدولة اخملتلفة.
أكثر مشروعية من هذه األسباب ليتم تزويدي باملعلومات
وال بد من التوقف مليا عند دالالت املادة " "4من قانون ضمان التي طلبتها لغايات دعم مخرجات هذه الدراسة.
حق احلصول على املعلومات التي تكفلت بتحديد مهمات
عمل مجلس املعلومات ،فالفقرة "أ" من املادة " "4أوضحت
أن مهمة مجلس املعلومات "ضمـان تزويد املعلومات إلى

نصت املادة « »7من قانون ضمان حق احلصول على املعلومات على
76
«مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة  ،لكل أردني احلق في احلصول على
املعلومات التي يطلبها وفقا ألحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة
او سبب مشروع».
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ـ جميع الوزارات واملؤسسات احلكومية تخضع ألحكام
القانون مبوجب تعريف الدائرة املبني في املادة " "2من القانون
والتي تنص على ما يلي "الدائرة :الوزارة أو الدائرة أو السلطة
أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو
الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام".

طالبيها في حدود هذا القانون" ،ونصت الفقرة "ب" من نفس
املادة على أن مهمته أيضا ً "النظر في الشكاوى املقدمة من
طالبي احلصول على املعلومات والعمل على تسوية هذه
الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية".
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لقد نصت املادة " " 8من القانون أيضا ً "على تسهيل احلصول
على املعلومات  ،وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية
املنصوص عليها في هذا القانون" ،إال أن املفاجأة كانت
صادمة إلى حد بعيد ،ومخيبة لآلمال ،ألنني لم أحصل على
إجابات لدعم هذه الدراسة ،وإن كانت اإلجابات نفسها قد
دعمت بقوة ــ ومن حيث ال يرغب رئيس مجلس املعلومات ــ
ط -املعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو املالية
فرضيات هذه الدراسة ونتائجها.
أو االقتصادية واملعلومات ،عن العطاءات أو البحوث العلمية
ولم تتطرق األسئلة املوجهة ملفوض املعلومات ألي من أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى اإلخالل بحق املؤلف
احملظورات أو املمنوعات أو حتى التابوهات التي نصت عليها وامللكية الفكرية أو باملنافسة العادلة واملشروعة أو التي
املادة " "11من القانون والتي لم جتز "طلب املعلومات التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعني ألي شخص.
حتمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمييز
بسبب اجلنس أو اللون" ،ولم تطلب أية معلومات محرمة ويكشف نص األسئلة التي مت توجيهها ملفوض املعلومات
وفقا ملا نصت عليه فقرات املادة " "13التي نصت على "مع التي أوردناها سابقا بنصها عما إذا كانت بالفعل تخترق
مراعاة أحكام التشريعات النافذة ،على املسؤول أن ميتنع عن جدران الكتمان ،أو أنها أسئلة عادية ال ميكن حشرها في
التصنيفات احملرمة سابقا سواء تلك الواردة في املادة السابقة
الكشف عن املعلومات املتعلقة مبا يلي:
من هذا القانون ،أو حتى تلك الواردة في قانون حماية أسرار
أ -األسرار والوثائق احملمية مبوجب أي تشريع آخر.
ووثائق الدولة.
ب -الوثائق املصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم
لقد تضمنت إجابات رئيس مجلس املعلومات تكرارا لقوله
احلصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.
"لم يتم تزويدنا بذلك ،"..مما يفتح الباب للتساؤل عما يقوم به
ج -األسرار اخلاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة ،أو سياستها مجلس املعلومات من مهمات إذا لم يكن على إطالع مباشر
على تطبيقات القانون في دوائر احلكومة اخملتلفة؟.
اخلارجية.
ح -التحقيقات التي جتريها النيابة العامة أو الضابطة
العدلية أو األجهزة األمنية بشأن أي جرمية أو قضية ضمن
اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات
اخملتصة للكشف عن اخملالفات املالية أو اجلمركية أو البنكية
ما لم تأذن اجلهة اخملتصة بالكشف عنها.

د -املعلومات التي تتضمن حتليالت أو توصيات أو اقتراحات أو وكشفت اإلجابات بوضوح ال مواربة فيه عن العديد من
استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها ،االختالالت الناجتة عن تطبيق القانون ،فال توجد آلية محددة
ويشمل ذلك املراسالت واملعلومات املتبادلة بني اإلدارات ملزمة جلميع دوائر ووزارات احلكومة واإلدارة العامة اخملتلفة في
الدولة العتماد معايير محددة لتصنيف املعلومات لديها.
احلكومية اخملتلفة حولها.
هـ  -املعلومات وامللفات الشخصية املتعلقة بسجالت
األشخاص التعليمية أو الطبية أو السجالت الوظيفية أو
احلسابات أو التحويالت املصرفية أو األسرار املهنية.
و -املراسالت ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت
بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع
الدوائر احلكومية واإلجابات عليها.
ز -املعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في
املفاوضات بني اململكة وأي دولة أو جهة أخرى.

وبالنظر إلى نص املادة " "14من قانون ضمان حق احلصول على
املعلومات فقد ألزمت الفقرة "أ" من املادة"كل دائرة أن تقوم
بفهرسة وتنظيم املعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب
األصول املهنية والفنية املرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره
منها سريا ً ومحميا ً حسب التشريعات النافذة خالل مدة
ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في اجلريدة
الرسمية " ،وفي "حال عدم استكمال تنفيذ أحكام الفقرة
(أ) من هذه املادة خالل املدة الواردة فيها  ،يتعني على املسؤول
احلصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديدها ملدة ال تتجاوز
ثالثة أشهر أخرى ــ حسب الفقرة ب من نفس املادة ــ".
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نصت املادة " "19من قانون ضمان حق احلصول على املعلومات
77
على "يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مبا في
ذلك نظام حتدد فيه الوثائق احملمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على
حفظها مدة ال تقل عن ثالثني سنة".
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وما هي املرجعية احلقيقية لتصنيف املعلومات؟ ،وما هي املعلومات في اململكة وهو ــ كما يقول ــ ال ميلك مثل تلك
الكيفية التي يتم فيها حفظ الوثائق واملعلومات ،فقد أطلق املعلومات التي طلبتها الدراسة.
القانون للتقديرات الشخصية للموظفني وللوزارات اخملتلفة
اختيار الطريقة التي يرونها مناسبة إما لتصنيف املعلومات ،وبدون اخلوض في التفاصيل والتعليقات العديدة على
وإما في طريقة حفظها ،مما يعني عدم وجود مسطرة واحدة إجابات رئيس مجلس املعلومات ،فان حالة تطبيق القانون
لدوائر ومؤسسات الدولة العتمادها في تصنيف املعلومات داخل مجلس املعلومات نفسه تعاني من اختالالت خطيرة،
وتكشف متاما عن عورة القانون الذي ال يصلح ألن يكون قانونا
وفي طريقة حفظها.
يكفل ضمان حق احلصول على املعلومات لكل طالب لها ،مما
وال بد من اإلشارة هنا إلى أن مجلس الوزراء لم يصدر "األنظمة يستدعي املسارعة العاجلة لتعديل القانون تعديال جذريا
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مبا في ذلك نظام حتدد فيه بحيث يضع عقوبات واضحة على من يتلف الوثائق ،وعلى
الوثائق احملمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على من ال يلتزم بالقانون ،كما يجب أن يتضمن نصوصا ملزمة
حفظها مدة ال تقل عن ثالثني سنة" وفقا ً ملا نصت عليه املادة وموحدة آلليات تصنيف املعلومات ،وآليات حفظها وغيرها
من اإلجراءات األخرى التي تلزم كل مؤسسات الدولة العمل
" "19من القانون. 77
على تزويد مجلس املعلومات بكامل تفاصيل املعلومات لديها
وإذا كانت إجابات رئيس مجلس املعلومات تكشف عن عدم أوال ً بأول ،وان تلزم تلك التعديالت دوائر الدولة باجناز فهرسة
وجود معلومات لدى اجمللس فما هي الوظيفة التي يقوم الوثائق لديها ،إلى جانب النص الصريح على التخفيف من
بها ،وكيف يقوم مبتابعة تطبيقات القانون ،وكيف له أن التشدد في عملية اإلفصاح عن املعلومات وتسريع إجابة
يرفع تقريره السنوي إلى رئيس الوزراء عن حالة تطبيق قانون الطلبات واختصار املدة الزمنية إلى أقصر حد ممكن بدال ً من
 30يوما.
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تقدمت مجدولني خليفات 78بدعوى أمام محكمة العدل
العليا ضد كل من وزير املالية باإلضافة لوظيفته ،ومدير
عام دائرة األراضي واملساحة باإلضافة لوظيفته ،ورئيس
قسم العالقات العامة في دائرة األراضي واملساحة باإلضافة
لوظيفته وميثلهم أمام احملكمة النيابة العامة اإلدارية.

ت

وطلبت مجدولني خليفات عن طريق ممثليها القانونيني من
احملكمة إلغاء قرار رفض طلبها ومتكينها من احلصول على
املعلومات ملطلوبة ،مستندة إلى عدة أسباب وردت في الئحة
دعواها وهي:
 .1القرار املطعون فيه مخالف للدستور ولقانون ضمان حق
احلصول على املعلومات وحتديدا نصوص املادتني " "7و" "8منه
.79
 .2اقتران القرار املطعون فيه وإجراءات إصداره بعيب في
الشكل.
 .3القرار املطعون فيه ينطوي على إساءة استعمال السلطة
والتعسف فيها.

ومثل املستدعية مجدولني خليفات كل من احملامني محمد
قطيشات وخالد خليفات وماجد عربيات ،وجميعهم من
احملامني اخملتصني في قضايا املطبوعات ويعملون كمستشارين
في مركز حماية وحرية الصحفيني ،بينما مثل الهيئة احلاكمة
كل من القضاة فؤاد سويدان رئيسا للمحكمة وعضوية كل
من القضاة هاني فياض ،ود .أكرم مساعده ،ومحمد طعمه،
ويشير مضمون احلكم إلى أن احملكمة وجدت أن املستدعية
ومحمد املبيضني.
كانت بتاريخ  13/6/2010تقدمت ملدير دائرة األراضي واملساحة
وكان الهدف الرئيسي من رفع القضية أمام محكمة العدل للحصول على معلومات عن قطع أراضي اخلزينة واملباني
العليا هو إلغاء القرار اإلداري برفض طلب احلصول على احلكومية التي مت بيعها للمستثمرين ،وقد أجابها مدير عام
املعلومات ومتكني املستدعية مجدولني من االطالع على دائرة األراضي واملساحة بكتابه رقم بال ،بتاريخ  23/6/2010أنه
يتعذر إجابة الطلب ألن مثل هذه املعلومات مصنفة على
املعلومات التي ترغب في احلصول عليها
80
أنها وثائق محدودة .
على أنه كان هناك هدف آخر يتمثل بالتعرف على احلدود
واألطر التي سيطبق بها القضاء قانون ضمان حق احلصول ثم عادت املستدعية وتقدمت بطلب آخر وبنفس املوضوع ملدير
على املعلومات ،استنادا ً إلى الفقرة "أ" من املادة ( )17من دائرة األراضي واملساحة فأصدر الناطق اإلعالمي ،رئيس قسم
قانون ضمان حق احلصول على املعلومات التي تنص في العالقات العامة في دائرة األراضي واملساحة قراره املطعون
الفقرة "أ" منها على "تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيه املؤرخ في  18/8/2010املتضمن عدم املوافقة على طلب
في قرار رفض طلب احلصول على املعلومات على أن تقدم املستدعية ،وملّا لم تقبل املستدعية بالقرار األخير تقدمت
الدعوى من مقدم الطلب ضد املســؤول خــالل ( )30يوما ً من بهذه الدعوى طاعنة وطالبة إلغاءه باالستناد لألسباب
اليوم التالي لتاريخ انتهاء املدة املمنوحة مبوجب هذا القانون املدرجة سابقا.
إلجابة الطلب أو رفضه أو االمتناع عن الرد عليه".
ويضيف مضمون احلكم أن مساعدة رئيس النيابة العامة
وسجلت القضية حتت ( ،)413/2010وتضمنت القضية الطعن
تنص املادة « »7من قانون ضمان حق احلصول على املعلومات على»مع
في القرار الصادر عن املستدعى ضدهم بعدم موافقتهم على 79
مراعاة أحكام التشريعات النافذة ،لكل أردني احلق في احلصول على املعلومات
طلب تقدمت به املستدعية للحصول على املعلومات الذي التي يطلبها وفقا ألحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب
قدمته بتاريخ 2010 /18/8الى دائرة األراضي واملساحة وبرقم وارد مشروع» ،بينما تفرض املادة «« »8على املسؤول تسهيل احلصول على املعلومات،
وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية املنصوص عليها في هذا القانون».
حمل رقم " "40518وصدر قرار رفض طلبها في اليوم نفسه.
تولى مركز حماية وحرية الصحفيني رفع القضية أمام محكمة
78
العدل العليا عن طريق وحدة املساعدة القانونية لإلعالميني "ميالد" التابعة
للمركز.

يالحظ أن إجابة دائرة األراضي واملساحة باعتبار الوثائق املطلوبة
80
بأنها مصنفة بدرجة «محدودة» قد استندت إلى املادة « »8من القانون املؤقت
قانون حماية أسرار ووثائق الدولة ،وليس على قانون ضمان حق احلصول على
املعلومات ،ألنه ال يتحدث باملطلق عن الوثائق احملدودة.
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أما عن موضوع هذه الدعوى فقد أثير بها أسباب من قبل
املستدعية ،من أهمها اخلطأ في تطبيق القانون ،حيث مت
رفض طلب املستدعية استنادا ً إلى نص املادة  3من قانون حق
احلصول على املعلومات ،بينما ال يوجد من قريب أو بعيد في
نص املادة " "3من القانون ما يشفع مبصداقية هذا استناد
القرار اإلداري عليها لكون املادة " "3من القانون تتحدث عن
تأليف مجلس املعلومات ،وال تتحدث باملطلق عن تصنيف
املعلومات.

وعن هذا الدفع جاء في احلكم ،أن الثابت في األوراق أن
املستدعية كانت قد تقدمت بطلب ملدير عام دائرة األراضي
واملساحة بتاريخ  2010 / 6 / 13للحصول على معلومات عن
قطع أراضي اخلزينة التي مت بيعها للمستثمرين ،وأنه بتاريخ
 2010 / 6 / 23مت توجيه كتاب للمستدعية برقم بال ،من مدير
عام دائرة األراضي واملساحة يعلم فيه املستدعية انه يتعذر
إجابة الطلب ألن املعلومات املطلوبة مصنفة على أنها وثائق
محدودة ،وأن املستدعية لم تطعن بذلك القرار ،وتقدمت ثانية
بطلب آخر هو موضوع هذا الطعن حيث أكدت دائرة األراضي
واملساحة بواسطة الناطق اإلعالمي فيها على رفض إجابة كما أن قانون ضمان حق احلصول على املعلومات لم يستخدم
طلب املستدعية ألن الوثائق املطلوبة مصنفة "محدودة" ،كلمة "محدودة" باملطلق في تعريفه لتصنيف املعلومات،
فقد استخدم في املادة " "2من القانون اخملصصة للتعريفات
استنادا ً للمادة " "3من قانون احلصول على املعلومات.
تعريف املعلومات بأنها "أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو
وتخلص احملكمة إلى إنه وحيث أن املستدعية طعنت في سجالت أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة
القرار الثاني والذي جاء تأكيدا ً للقرار األول ،وحيث أن املعروف أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة وتقع حتت إدارة املسؤول أو
فقها ً وقضاءا أن القرار املؤكد ال يقبل الطعن ألنه ال يعدو واليته" ،وع ّرف الوثائق املصنفة بأنها "أي معلومات شفوية أو
كونه تزويدا ً أو تأكيدا لقرار سابق ،ولكنه ال يؤثر في املراكز وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونيا أو
القانونية القائمة إلغاء أو إنشاءا أو تعديالً ،فإن هذا الدقع بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة
يغدو واردا ً على الدعوى ويوجب ردها شكالً ،وعليه ودون احلاجة تسجيل أو الصور الشمسية واألفالم أو اخملططات أو الرسوم
أو اخلرائط أو ما يشابهها واملصنفة على أنها سرية أو وثائق
للرد على الدفوع األخرى وأسباب الطعن.
محمية وفق أحكام التشريعات النافذة" ،وع ّرف الوثائق
وقررت احملكمة رد الدعوى شكالً ألن القرار املطعون فيه قرارا ً العادية بأنها" أي معلومات غير مصنفة تقع حتت إدارة
مؤكدا ً ال يقبل الطعن ،وتضمني املستدعية الرسوم وعشرة املسؤول أو واليته.
دنانير أتعاب محاماة. 81
ولكن كل ذلك لم يكن مثار نقاش في قرار احلكم الصادر في
لقد فتح هذا القرار الباب للتساؤل عن مصير أية قضية قد الدعوى .ألنه مت االستناد إلى دفع شكلي أثارته النيابة العامة
ترفع الحقا أمام محكمة العدل العليا للطعن في أية قرارات اإلدارية في مرافعتها ،وهو أن القرار املطعون فيه هو قرار
ترفض منح املعلومات لطالبيها ،كما أن هذه القضية تعتبر توكيدي ال يجوز الطعن فيه ،وهذا تطبيق قانوني سليم إذا
القضية األولى والوحيدة التي مت رفعها أمام محكمة العدل كان القرار املطعون فيه هو قرار توكيدي ،فالقرار التوكيدي
العليا للطعن بقرار امتناع دائرة حكومية عن منح املعلومات هو قرار يؤكد قرار سابق يتماثل معه في األطراف والسبب
واحملل ،وفي رأيي أن القرار الذي مت الطعن فيه هو قرار ال تتوافر
لطلبيها مبوجب قانون حق احلصول على املعلومات.
ً
ً
فيه شروط اعتباره قرارا توكيديا ،الن الطلب األول مقدم من
ويقول احملامي محمد قطيشات في تعليقه على قرار احلكم :شركة "أريج للصحافة االستقصائية" ولكن مت مخاطبة
"إن التعليق على قرارات احملاكم غير قانوني إذا كان الهدف مجدولني خليفات إلعالمها بقرار اجلهة اإلدارية برفض الطلب،
بينما الطلب الثاني موضوع القرار الذي طعن فيه مقدم من
صدر القرار بتاريخ .2010 / 12/ 29
81
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اإلدارية أبدت في الئحتها اجلوابية ومرافعتها دفوعا ً شكلية منه تعريض القضاء للشك وعدم النزاهة ،بينما يجوز ذلك
وموضوعية لرد الدعوى من بينها دفعا شكليا مآله أن القرار إذا كان الهدف منه املناقشة العلمية والقانونية ،فكثير
املطعون فيه هو قرار توكيدي لقرار سابق وهو غير قابل من الشراح القانونيني تناولوا العديد من القرارات القضائية
بالشرح والتحليل القانوني بقصد الفائدة العلمية.
للطعن.
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مجدولني خليفات بصفتها الشخصية .وهذا القرار القضائي هو قرار قطعي ال يجوز الطعن به أمام أي جهة قضائية أخرى
استنادا ً إلى قانون محكمة العدل العليا ،وهو محل احترام وتقدير نظرا لقدسية القرارات القضائية".

يعتقد معظم الصحفيني بأهمية وجود مثل هذا القانون ،يعيق احلصول على املعلومات ،ويخاف بالتالي حتى من اإلدالء
إال أن األهم من وجوده هو حتسينه ليصبح قابال للتطبيق ،بتصريحات يخاف أن حتسب عليه عند رؤسائه.
وليتحول من قانون يساهم بحجب املعلومات إلى قانون آخر
وأكدت جرادات على أن قانون ضمان حق احلصول على
مختلف يساهم بتعزيز احلصول على املعلومات وتداولها.
املعلومات لم يساعد الصحفيني في عملهم ،بل قام بتوسيع
ويعتقد الصحفيون الذين حتدثوا هنا في شهاداتهم أن طريقة احملظورات واملمنوعات مما أدى في النهاية إلى تعطيل القانون
حصولهم على املعلومات بطرقهم اخلاصة أفضل وأسرع والتأثير سلبا على تطبيقاته.
بكثير مما نص عليه قانون ضمان حق احلصول على املعلومات.
وختمت جرادات بالقول "إن الوزارات والدوائر احلكومية لم تلتزم
وتعتقد الزميلة سهير جرادات 82من وكالة األنباء األردنية بتطبيق القانون ،ولم تضع أسسا ً ومعايير واضحة لتطبيقه،
"بترا" والتي عملت في التحقيقات االستقصائية وتقوم ولذلك يظهر القانون وكأنه يتعرض إلى ظاهرة عدم االهتمام
بالتدريب في هذا اجملال أن احلصول على املعلومات سواء املتاح والالمباالة من احلكومة ووزاراتها ودوائرها اخملتلفة".
منها أو غير املتاح أمر صعب للغاية خاصة إذا كانت القضية
ويؤكد مراسل وكالة األنباء رويترز في عمان الزميل الصحفي
التي يتم جمع املعلومات حولها من القضايا احلساسة.
83
سليمان اخلالدي على أنه لم يطع على قانون ضمان حق
وتستعرض الزميلة جرادات جتربة حدثت معها قائلة أنها الوصول للمعلومات إال أنه يعرف متاما التأثيرات السلبية التي
استغرقت للحصول على معلومات حول اخملدرات  36يوما أحدثها القانون على مناخ حرية تداول املعلومات في األردن.
لتحصل في النهاية على معلومات من القضاء العسكري
وأشار اخلالدي إلى أن وكالة رويترز التي يعمل مراسال لها في
مباشرة حول تلك القضية.
عمان لديها أنظمة صارمة ودقيقة في التأكد من املعلومات
وتقول لقد حصلت على املوافقة مبنحي املعلومات بعد قبل نشرها وهو ما يفرض عليه القيام بجهود استثنائية
تقدمي على طلبي باحلصول على معلومات حول اخملدرات بعد في التأكد من املعلومات التي يود نشرها قبل أن تصل إلى
مرور  36يوما من تقدميي الطلب ،وبعد أن قمت بالتحدث مع وكالته.
مديرية التوجيه املعنوي ،وكنت اطلب احلصول على مقابلة
ويعتقد اخلالدي أن قانون ضمان حق الوصول للمعلومات ال
مع القضاء العسكري للحديث في قضية اخملدرات.
يؤسس لبيئة حقيقية وسريعة ومضمونة لتدفق املعلومات
وقلت للتوجيه املعنوي في حينه ــ تضيف جرادات ــ أن املدير للصحفيني واملواطنني ،وان تطبيقاته على األرض ال حتقق هي
املسؤول يتهرب من إجابتي على طلبي بإعطائي رأيه في هذه األخرى أية ايجابيات لعمل الصحفيني واإلعالميني.
القضية ،مما يعيق عملية احلصول على املعلومات.
ويختم اخلالدي بالتأكيد على أنه يلجأ إلى احلصول على
وأضافت جرادات بغض النظر أكانت املعلومات مهمة أم املعلومات بوسائله اخلاصة األكثر سرعة وسالمة ودقة من
غير مهمة فان نوعية املسؤول اخلائف على موقعه هو الذي اللجوء إلى القانون.
82

اتصال عبر الهاتف.
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اتصال عبر الهاتف.
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وينفي الصحفي في جريدة الغد الزميل جهاد املنسي أن وأكد القالب على انه لم يسمع باملطلق في الوزارات
يكون قد جلأ إلى تطبيق القانون واستخدام حقه باللجوء إليه والقطاعات التي يتولى تغطيتها من يتحدث عن القانون
للحصول على معلومات يرغب باالطالع عليها لتوظيفها في وتطبيقاته في تلك املؤسسات ال بالسلب وال باإليجاب مما
يدلل على أن القانون ال يزال مغيبا متاما عن التطبيق في تلك
عمله.
الدوائر والوزارات.
يقول املنسي "لم أمارس هذا احلق ،رمبا بسبب وجودي
كصحفي في مجلس النواب حيث يقوم النواب بتوجيه ويقول الصحفي في جريدة الدستور وفي وكالة عمون
لألنباء "صحيفة الكترونية" الزميل وائل جرايشه "لم
العديد من األسئلة حول موضوع معني".
أحاول استخدام قانون ضمان حق احلصول على املعلومات
وأضاف "بحكم اطالعي املوسع واملبكر على القانون البتة ،وذلك بعد أن سمعت من أشخاص حاولوا استخدامه
والنقاشات النيابية التي دارت حوله سواء في اللجنة النيابية للوصول إلى املعلومات ولم يفلحوا في ذلك".
اخملتصة ،أو أثناء مناقشته حتت قبة مجلس النواب فإنني أرى
أن القانون بحاجة إلى العديد من التعديالت أبرزها ما يتعلق ويضيف جرايشه "أن القانون نفسه يحتوي على بعض
بالوقت املتاح لإلجابة على طلب احلصول على املعلومات ،العقبات حيث املدة الزمنية الطويلة املمنوحة للمسؤولني
والسبب الذي يدفع مقدم الطلب للحصول على املعلومة" .من اجل اإلجابة  ،وقد متتد هذه املدة الزمنية بعد استنفاذ
اإلجراءات القانونية إلى شهرين أو أكثر".
ويقول املنسي "أن القانون وضع العديد من الضوابط غير
املريحة لكل من يطلب احلصول على املعلومات ،فضال عن ويعتقد جرايشه بضرورة تعديل القانون ليصبح أكثر مرونة
القانون نفسه ترك فسحة كبيرة من الوقت للجهة التي ولكي يؤدي الغرض املتوخى منه ،مؤكدا على أن احلصول على
متلك املعلومة رمبا للمماطلة وإلطالة مدة االنتظار للحصول املعلومة بالنسبة للصحفي يتأتى من خالل اعتماده على
على املعلومة ،وبالتالي فان أي صحفي يريد توثيق معلومة شخصه ،وعالقاته باملسؤولني ،كما أن املسؤول يتجاوب مع
لديه سوف يصطدم حتما بحاجز الوقت أوالً ،واملراهنة على الصحافة االلكترونية وفقا جلديتها ومهنيتها ،وان كان ال
ما إذا كانت تلك اجلهة التي قدم طلبه إليها ستجيبه أم ال؟" .يص ّرح بذلك علنا ،لكن مدى التجاوب اليومي يكشف عن
ذلك متاما". 87
ويضيف املنسي "غالبا ً ما أحصل على املعلومات من قبل
مسؤول عن طريق الهاتف ،شريطة أن تكون بيننا ثقة كبيرة
مقابلة شخصية.
بيننا ،وال اجلأ باملطلق الستخدام قانون ضمان حق احلصول 85
84

مقابلة شخصية.

86
87

مقابلة شخصية.
مقابلة شخصية.
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وهذا ما يؤكد عليه الصحفي في جريدة الرأي الزميل ماجد على املعلومات ،ألنه بكل بساطة لن يساعدني في عملي" .85
األمير الذي قال "أنا شخصيا ً أسعى للحصول على املعلومات
86
باستمرار من قبل املسؤولني مباشرة ،وأفضل االستمرار ويرى الزميل رداد القالب الصحفي الذي يغطي وزارة
باحلصول على املعلومات بهذه الطريقة من مصادري املباشرة الداخلية في جريدة العرب اليوم أن قانون ضمان حق الوصول
والسريعة ،الن ذلك أسهل لي وأسرع ،فالصحفي أي صحفي للمعلومات لم يقدم له أية ايجابيات قد تدعم عمله
كان ال ميكنه االنتظار  03يوما من اجل احلصول على املعلومات ،الصحفي قائالً أن هذا القانون ولد ميتا وال يصلح للعمل به.
وفي معظم األحيان ال يحصل عليها".
وقال القالب لم اعتمد باملطلق على هذا القانون أثناء عملي
ويؤكد األمير على أهمية القانون قائالً "أن القانون مهم جدا ً في تغطية نشاطات وزارة الداخلية وغيرها من املؤسسات
من أجل اطالع الرأي العام على احلقائق ومعرفة كل شيء والوزارات والدوائر احلكومية األخرى لقناعتي بان القانون لن
يفيدني في شيء.
يتعلق مبستقبل الناس" .84

ت
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ويشير الصحفي في وكالة رم لألنباء "صحيفة الكترونية" تشريع يضمن حق احلصول على املعلومة ،إال أن العقبات
الزميل عبد اهلل العظم إلى تصريحات رئيس الوزراء د .معروف والسلبيات التي يحتويها جعلت منه تشريعا شكليا ً ليس
البخيت التي وعد فيها بإعادة النظر في قانون ضمان حق أكثر.
احلصول على املعلومات ،مشيرا ً إلى أن من أهم املشاكل التي
تواجه الصحفيني في احلصول على املعلومات ،هي صعوبة ويشير السعود إلى املدة الزمنية املمنوحة للمسؤول لإلجابة
احلصول على املعلومة من املسؤول نفسه ،وتصل األمور على الطلب والبالغة  03يوما ً من تاريخ تقدمي الطلب ،قائالً
أحيانا ً إلى درجة إخفاء املعلومات ،بسبب تخوفات املسؤولني ،إنها قد تفقد في كثير من اﻷحيان قيمة املعلومة ،كما أن
تقاعص العديد من املؤسسات بتصنيف ملفاتها يعطيها
وترددهم في اإلفصاح عن املعلومات مهما كانت أهميتها.
الفرصة لرفض أي طلب للحصول على املعلومة بحجة
ويقول العظم أننا نلتجئ في كثير من األحيان للحصول على أنها سرية ،كما أن املادة ( )7من قانون ضمان حق احلصول
املعلومات من أفراد ليسوا معنيني فيها ،وبالتالي فان درجة على املعلومة تصعب احلصول على املعلومة ،إذ يجب إثبات
موثوقية تلك املعلومات وصحتها تبقى محل شك ،كما أن مشروعية املصلحة لطالب املعلومة.
املعلومات نفسها قد تكون غير مكتملة.
وقال السعود أن راديو البلد الذي يعمل فيه قام بتاريخ 01-61
ويضيف العظم بأن كثيرا ً من املسؤولني ال يعطون املعلومة  0102-بتقدمي شكوى جمللس املعلومات بناء على حجب البنك
للصحفي إال من خالل مستشارين وبطريقة ملتوية ،ال املركزي كما تتيح املادة  71من قانون ضمان حق احلصول على
تشير بشكل مباشر للقضية موضوع السؤال كما أن تراجع املعلومة ،وجاءت شكوى راديو البلد بعد مماطلة البنك املركزي
املسؤولني عن املعلومات التي يدلون بها تؤثر سلبا على ألكثر من شهر انتهت برفض البنك إعطاء معلومات حول
مصداقية الصحفي واملعلومات التي يستند إليها في أخباره نسبة القروض السكنية والشخصية املتعثرة لعام 9002
بحجة سرية املعلومة ،مستندا إلى املادة  54من قانون البنك
وتقاريره.
املركزي.
ويرى العظم أن قانون ضمان حق احلصول على املعلومات
لم يقدم أية فائدة للصحفيني ،وبقي منذ إقراره في وتابع قائالً "إن مجلس املعلومات أوصى البنك بإعطاء الراديو
عام  7002وحتى اآلن عاجزا متاما عن إقناع الصحفيني املعلومة على اعتبار بطالن سبب املنع ،إال أن قانون ضمان حق
واملواطنني والباحثني باللجوء إليه الستخدامه في احلصول احلصول على املعلومة ال يلزم اجلهة املعنية التقيد بقرارات
على املعلومات بسبب حجم املمنوعات واحملظورات التي مت مجلس املعلومات وهو ما دفع البنك لرفض توصية اجمللس".
تضمينها فيه بحيث حتول إلى قانون أشبه ما يكون بقانون
ً
حظر املعلومات وليس إشاعتها ومنحها للناس وللراغبني وختم قائال "بالرغم من معرفتنا املسبقة بسهولة رفض
تقدمي املعلومة ،إال أن تسجيل شكوى رسمية ﻹظهار ثغرات
باحلصول عليها. 88
القانون دفعتنا لتقدمي طلب احلصول على املعلومة" .89
ويؤكد الصحفي في راديو البلد وموقع "عمان نت" الزميل
حمزة السعود على أن التسريبات الصحافية وبالرغم من أنها وتعتقد الصحفية في قسم االقتصاد في جريدة العرب
في معظم اﻷحيان ال تزودك بوثائق أو معلومات مؤكدة إال أنها اليوم الزميلة ساندرا حداد أن قانون ضمان حق احلصول
أسهل بكثير من تقدمي طلب رسمي للحصول على املعلومة ،على املعلومات ال يقدم أية نتائج ايجابية لكل من يحاول
ولذلك فنحن نعتمد في الكثير من اﻷحيان للحصول على استخدامه من اجل احلصول على املعلومات.
املعلومات على تعاون بعض املسؤولني والشخصيات إضافة
ونفت حداد أن تكون قد جلأت إلى استخدام هذا القانون
إلى املواطنني.
للحصول على معلومات تساعدها في عملها الصحفي
ويقول السعود بالرغم من أن اﻷردن هي الدولة اﻷولى في إصدار اليومي لقناعتها بعدم جدوى استخدامه لكونه ــ حسب
88

مقابلة شخصية.

89

مقابلة شخصية.

تقرير حالة الحريات اإلعالميةالدراسات والبحوث
الدراسات
والبحوث 271
الدراسات والبحوث
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية

لكن أبو صبيح استدرك قائالً "لن أتردد باستخدام حقي وقال التحقيق أن القصور احلكومي في توفير بيئة مالئمة
باللجوء إلى القانون للحصول على معلومات اعتقد أن لتطبيق القانون وتلكؤ وعدم جدية احلكومة في التعامل
معه كانا سببا في تعطيله وتفريغه من محتواه.
املسؤول ال يريد اطالع اجلمهور عليها".
وقال أن املسؤولني إجماال ً ال يتقبلوا مهمة الصحفي ووظيفته ،وأشارت عالن في حتقيقها االستقصائي إلى جملة من احلاالت
وحقه وحق اجلمهور باحلصول على املعلومات ،ومع ذلك فان التي أدلت بشهادتها لصالح حتقيقها كشفت عن مدى
الصحفي يستطيع بطرقه وأساليبه اخلاصة احلصول على ما املعاناة التي يقع الصحفيون فيها جراء جلوئهم الستخدام
حقهم في تطبيق القانون.
يريده من معلومات .91
وتعترف الصحفية في جريدة الدستور الزميلة كوثر صواحلة
باستخدامها قانون ضمان حق احلصول على املعلومات مرتني
إال أنها لم تتلق أية إجابة حتى اآلن ،ومع ذلك لم تلجأ لتقدمي
شكوى جمللس املعلومات بسبب عدم إجابة طلبها ،أو حتى
تلقيها أي رد باملوافقة أو الرفض.
90
91

مقابلة شخصية.
عن طريق االتصال الهاتفي الشخصي لصالح التقرير.

وتؤكد كاتبة التحقيق أن تصنيف املعلومات لدى الدوائر
واملؤسسات الرسمية اعتمد على قانون حماية أسرار ووثائق
الدولة ،وقد أظهرت نتائج مسح عشوائي لصالح التحقيق
على  61مؤسسة حكومية ،عدم وجود معايير مشتركة بني
املؤسسات احلكومية لتصنيف وثائقها.
وقالت أن األرشفة والتصنيف في وزارة الصناعة والتجارة
92

عن طريق االتصال الهاتفي الشخصي.
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قولها ــ ال يضمن ألي كان احلصول على املعلومات التي وقالت صواحلة أن عددا ً كبيرا ً من الصحفيني يعانون من
عدم املعرفة والدراية بالقوانني ،ومن بينها قانون ضمان حق
يطلبها.
احلصول على املعلومات التي أكدت دعمها لوجود مثل هذا
وقالت "لم أجلأ إلى استخدام القانون ألنه بخالف اسمه ال القانون إال أنه ــ حسب رأيها ــ يحتاج للمزيد من التعديل.
يضمن حق احد باحلصول على املعلومات ،بل أن احملظورات
الواردة فيه جتعل منه مجرد قانون شكلي يفرض فقط قيودا وتضيف صواحلة أن الصحفيني باجململ يستسهلون احلصول
على حرية اإلفصاح عن املعلومات وتداولها ،ومنحها لكل من على املعلومات بطرقهم اخلاصة وعبر مصادرهم اخملتلفة
واملباشرة بدال من اللجوء إلى القانون الذي يتضمن تعقيدات
يرغب باحلصول عليها".
كثيرة ومتشعبة ال تسمح للصحفيني بالعمل بحرية
ودعت حداد إلى إعادة النظر كليا في القانون ألنه ال يتناسب وبانسيابية سريعة ملواكبة التطورات في قضية ما. 92
وحرية التعبير واحلريات الصحفية واإلعالمية ،مشيرة إلى
ايجابية وجود مثل هذا القانون في األردن ،لكنه ليس بالتأكيد ولعل من أهم ما كشفته التحقيقات االستقصائية حول
هذا القانون ،فنحن كصحفيني وإعالميني نبحث عن قانون تطبيقات القانون ذلك التحقيق الذي وضعته مجدولني عالن
آخر مختلف ،ليس بالتأكيد قانون ضمان حق احلصول على قالت فيه أنه وبعد مضي ثالث سنوات على صدور القانون
املعلومات املعمول به حاليا ،مما يستوجب إعادة تعديله باجلريدة الرسمية بتاريخ  7002-6-71لم يسهم بتحريك
املياه الراكدة في مجال تداول املعلومات ولم يرفع سهم األردن
بالكامل ليتناسب متاما مع مسماه .90
دوليا ً في فضاء احلريات ،فمستخدمو القانون من الصحافيني
وينفي الصحفي في جريدة الغد الزميل مؤيد أبو صبيح توفر مثال لم يتجاوز  %5بحسب استطالع علمي اجري لصالح
أي اهتمام شخصي لديه باالهتمام بقانون ضمان حق احلصول التحقيق ،كما انخفض تصنيف األردن من دولة حرة جزئياً،
على املعلومات لكونه ال يسمح ملستخدميه باحلصول على إلى دولة غير حرة لعام  0102وفقا ملؤسسة فريدم هاوس
املعلومات التي يريدها في احلال ،مشيرا ً إلى أن عامل السرعة األمريكية التي ينظر املسؤولون العرب إلى تقاريرها كنوع من
التدخل في شؤون بالدهم الداخلية.
عامل مهم جدا ً في عمل الصحفيني.
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يتم حسب نظام معتمد داخل الوزارة ،أما في مديرية األمن
العام فتصنف املعلومات اعتمادا ً على سياسة خاصة بها،
أما هيئة مكافحة الفساد فتفهرس املعلومة حسب ما تراه
مهما للرأي العام ,في حني ترفض دائرة األحوال املدنية اإلدالء
بأي معلومة حول فهرسة وثائقها بأمر من مساعد املدير
العام .93

مطالعة لنماذج طلب الحصول على المعلومات
أمام التقييمات والتجارب والشهادات السابقة ال بد من
التوقف أمام النماذج املعتمدة لطلب احلصول على املعلومات
والتي تستند في األساس إلى نص املادة  9من قانون ضمان
حق احلصول على املعلومات التي تشترط في الفقرة "أ" على
طالب املعلومة أن يقدم طلب احلصول على املعلومات وفق
األمنوذج املعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقـــدم الطلب
ومكان إقامته وعمله وأي بيانات أخرى يقررها اجمللس.

ت

"دائرة املكتبة الوطنية" فقد اشترط تعبئة النموذج الذي
يقع في أربع صفحات ،وتتضمن رقم الطلب والتاريخ ووثيقة
إثبات الشخصية ،وكتاب من اجلهة املعنية متضمنا ً موضوع
املعلومات والغرض منها واسم املفوض ،واسم طالب احلصول
على املعلومة من أربعة مقاطع والرقم الوطني ،ومكان
اإلقامة كامالً ،وجهة العمل ورقم الهاتف األرضي ورقم
الهاتف اخللوي ورقم الفاكس ورقم صندوق البريد ومكانه
والبريد االلكتروني ،وإذا كان مقدم الطلب جهة فيجب حتديد
نوع اجلهة إن كانت قطاع عام أو خاص واسم اجلهة ،ورقم
كتاب التفويض ،والتاريخ واسم املفوض.
وعلى مقدم الطلب إن كان فردا ً أو جهة أن ميأل اخلانات
املتعلقة بالغرض من احلصول على املعلومة إن كانت
للدراسات واألبحاث وما إذا كانت للنشر أم ألسباب أخرى ،وما
هو موضوع املعلومات ،وكيفية احلصول عليها إما نسخة
مصورة "ورقية" ،أو قرص مدمج.
ويتضمن منوذج طلب احلصول على املعلومات التوقيع على
تعهد ينص على ما يلي "التزم بان استخدم املعلومات للغرض
الذي مت احلصول عليها من أجله وأن أشير إلى مصدر املعلومة
التي حصلت عليها واملعلومات الببليوغرافية وحسب األصول
العلمية والقانونية املرعية".

واشترطت الفقرة "ب" من املادة على أن يحدد مقدم الطلب
موضوع املعلومات التي يرغب في احلصول عليها بدقة
ووضوح ،ومنحت الفقرة "ج" للمسؤول إلجابة الطلب أو
رفضه خالل ثالثني يوما من اليوم التالي لتاريخ تقدميه ،بينما
ذهبت الفقرة "د" من املادة  9إلى اشتراط أن يكون قرار رفض
الطلب معلالً ومسبباً ،بينما اعتبرت االمتناع عن الرد ضمن
ومن الواضح أن اشتراط التوقيع على مثل هذا التعهد الوارد
املدة احملددة قرارا بالرفض.
في منوذج مجلس املعلومات "املكتبة الوطنية" يخالف
هذه املادة لم جتد من احلكومات املتعاقبة منذ إقرار القانون مخالفة صريحة نص ومنطوق املادة " "9من قانون ضمان
أية استجابات حقيقية فمن الواضح وعبر شبكة االنترنت حق احلصول على املعلومات التي لم تشترط التوقيع على
واملؤسسات احلكومية نفسها ال يوجد غير بضعة وزارات مثل هذا التعهد ،إلى جانب اخملالفات الكثيرة الواضحة التي
التزمت بوضع واعتماد منوذج لطلب احلصول على املعلومات ،يكشف عنها هذا النموذج الذي يخالف في معظمه نص
لعل من أبرزها وزارة املالية ،ودائرة املكتبة الوطنية باعتبار القانون وروحه.
مديرها مفوض املعلومات ،ودائرة ضريبة الدخل.
وال يبتعد منوذج طلب احلصول على املعلومات املعتمد في
وبالنظر إلى منوذج طلب املعلومات التابع جمللس املعلومات وزارة املالية عن النموذج السابق ،فقط اشترط أيضا ً على
مقدم الطلب التوقيع على التعهد وااللتزام نفسه.
من أهم التحقيقات االستقصائية التي كتبت ونشرت حول قانون
93
ضمان حق احلصول على املعلومات التحقيق االستقصائي الذي كتبته مجدولني
عالن بدعم من شبكة أريج (إعالميون من اجل صحافة استقصائية عربية)
بإشراف املركز الدولي للصحفيني ومقره واشنطن ( ،)ICFJونشرته على حلقتني
في جريدة العرب اليوم بعنوان» حتقيق استقصائي يكشف هشاشة قانون حق
احلصول على املعلومات واستهتار احلكومة في التعامل معه» ونشر اجلزء األول
منه في العدد رقم(  ) 4887الصادر بتاريخ  ، 23/11/2010ونشر اجلزء الثاني في
العدد رقم (  ) 4888الصادر بتاريخ .24/11/2010

وما أوردناه سابقا يكفي للتدليل على أن تشدد مجلس
املعلومات في وضع منوذج طلب احلصول على املعلومات وصل
إلى حد فرض اشتراطات على مقدمي الطلبات تبدأ باالسم
الرباعي والرقم الوطني ورقم الهاتف اخللوي ،وتنتهي بالتوقيع
على تعهد ليس له ما يبرره.
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وأظهرت نتائج االستطالع أن حوالي  71%من اإلعالميني وعن تلقي اإلعالميني إجابات على املعلومات التي طلبوها من
مطلعني على قانون ضمان حق احلصول على املعلومات ،قبل اجلهات الرسمية أو غير الرسمية ،أفاد  50%من اإلعالميني
مقابل  29%منهم أفادوا بعدم اطالعهم عليه.
الذين تقدموا بطلبات للحصول على معلومات أنهم تلقوا
إجابات على أسئلتهم ،مقابل حوالي  50%منهم أفادوا بعدم
وحول مدى دعم قانون ضمان حق احلصول على املعلومات حلرية تلقيهم أي إجابات على أسئلتهم.
اإلعالم ،فقد أظهرت النتائج أن حوالي  59%من اإلعالميني
يعتقدون أن ذلك القانون يدعم حرية اإلعالم وبدرجات متفاوتة وعن مدى كفاية املعلومات التي طلبها اإلعالميون ،أظهرت
(كبيرة  ،26.3%متوسطة  ،40.1%قليلة  ،)14.6%مقابل حوالي
ال توجد أية معلومات مؤكدة ورسمية عن عدد طلبات احلصول
 18%منهم أفادوا بأن ذلك القانون ال يدعم حرية اإلعالم على 94
على املعلومات التي تلقتها الوزارات والدوائر الرسمية من الصحفيني استنادا
اإلطالق.
للقانون.

تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن 2010

كشفت العديد من االستطالعات التي أجريت مع الوسط وعند سؤال اإلعالميني عن تقدمهم بطلب للحصول على
الصحفي األردني خالل السنوات العديدة التي مضت منذ معلومات من جهات رسمية أو غير رسمية ،فقد أفاد حوالي
إقرار قانون ضمان حق احلصول على املعلومات على تدني  53%أنهم تقدموا بطلب للحصول على معلومات من تلك
نسبة الصحفيني الذين ال يعرفون القانون أو يجهلونه.
اجلهات ،مقابل  47%من أفادوا بعدم تقدمهم لطلب للحصول
94
على معلومات .
ومنذ إقرار القانون وسريان العمل به في شهر حزيران
 2007والعديد من استطالعات الرأي كانت تذهب دائما إلى وعن اآللية التي اتبعها اإلعالميون للحصول على املعلومات،
استكشاف حجم املطلعني عليه ،وحجم تقييمهم له ،أظهرت النتائج أن حوالي  40%من اإلعالميني قاموا باستخدام
ولعل من أهم ما تكشف عنه تلك االستطالعات الهامة أن االتصال الهاتفي للحصول على املعلومات ،وحوالي 38%
الصحفيني الذين اطلعوا على القانون يختلفون فيما بينهم طلبوا تلك املعلومات شفهيا ً من املسؤول مباشرة ،في حني
على تقييمه ،وحتديد مدى أهميته وفاعليته في رفع منسوب أفاد  10%أنهم تقدموا بطلب خطي للحصول على املعلومات،
احلريات اإلعالمية في اململكة ،مما يؤشر على أن العينات التي وأفاد  7%أنهم تقدموا بطلب خطي من خالل منوذج معد من
تعترف باطالعها على القانون ال تستطيع احلكم على مدى الوزارة أو املؤسسة التي تتوفر فيها املعلومات املطلوبة ،كما
أهمية هذا القانون في دعم حرية التعبير والنشر وحرية أفاد  3%أنهم طلبوا املعلومات من خالل النموذج املتوفر على
احلصول على املعلومات أو حتى مدى تأثيره السلبي وااليجابي املوقع االلكتروني اخملصص للوزارة أو املؤسسة ،فيما أفاد 1%
على حرية تلقي املعلومات ونشرها للرأي العام انسجاما مع أنهم طلبوا املعلومات من الوزير مباشرة.
احلق الدستوري الذي كفل نشر املعلومات واإلفصاح عنها.
وتكشف هذه األرقام عن حقيقة ثابتة بأن اإلعالميني ال
ولغايات خدمة هذه الدراسة فقد ارتأى مركز حماية وحرية يعرفون اآلليات القانونية للحصول على املعلومات رغم إشارة
الصحفيني إجراء استطالع لغايات خدمة هذه الدراسة أغلبهم على أنهم اطلعوا على القانون ،كما تؤكد أنه ال ميكن
شملت عينة عشوائية من الصحفيني وصل تعدادها اللجوء لآلليات املتبعة بالقانون والتي ترتبط بوقت طويل ال
اإلجمالي إلى ( )505صحفيا ً وصحفية.
ينسجم مع طبيعة عمل الصحفيني وحاجتهم.
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النتائج أن  58%أفادوا بأن اإلجابات التي تلقوها كانت كافية املسؤولني ،واستنادا إلى مصادرهم اخلاصة ،مما يعفي األغلبية
وتتضمن املعلومات التي يسعون إليها وبدرجات متفاوتة العظمى من اللجوء إلى استخدام القانون.
(كبيرة  ،31.7%متوسطة  ،30.8%قليلة  ،)18.3مقابل 19%
منهم أفادوا بان تلك اإلجابات غير كافية وال تتضمن املعلومات ومن األسباب األخرى أن حجم الدعاية والترويج للقانون
لم تنجح باملطلق في ترويج القانون في الوسط الصحفي
التي يسعون إليها.
بالدرجة األولى ،أو لدى املواطنني بالدرجة الثانية بالرغم من أن
أما على صعيد اإلعالميني الذين مت رفض طلباتهم للحصول القانون نفسه ال يختص بالصحفيني فقط ،وإمنا متتد أهدافه
على معلومات ،فقد أفاد حوالي  51%أن رفض طلباتهم للمواطنني جميعهم ،فمن حق جميع املواطنني التقدم
للحصول على معلومات كانت شفهية ،وأفاد حوالي  47%بطلب احلصول على املعلومات بغض النظر عن كون املواطن
أنهم لم يتلقوا إجابات على طلباتهم ،كما أفاد حوالي صحفيا ً أو باحثا ً أو حتى مواطنا عاديا بالرغم من جملة
 3%أنهم تلقوا إجابات مكتوبة على رفض املعلومات التي االشتراطات املقيدة التي وضعها املشرع في القانون خاصة
في املادة التاسعة التي اشترطت املصلحة في طالب احلصول
طلبوها.
على املعلومة.
وتؤكد هذه احلقائق أن مساءلة اجلهات الرسمية ومقاضاتها
أمر صعب التحقيق ألن غالبية الصحفيني ال يتلقون رفضا ً وأيا ً تكن نتائج استطالع مركز حماية وحرية الصحفيني فإنه
يعد احدث استطالع يتم إجراؤه حول القانون في الوسط
مكتوبا ً أو ال يتلقون إجابة أساسا ً سواء بالرفض أو القبول.
الصحفي ،مما مينح هذا االستطالع أهمية استثنائية لكونه
وبخصوص مدى تلبية قانون ضمان حق احلصول على يتم بعد مرور قرابة األربع سنوات على تطبيقه ،وال تزال نسبة
املعلومات بصيغته احلالية الحتياجات اإلعالميني باحلصول املتعاملني معه ضئيلة ،ونسبة الوعي الصحفي عليه تؤشر
على املعلومات ،فقد أفاد حوالي  52%أن ذلك القانون بصيغته على عدم اكتراث به ،وصوال إلى عدم الرغبة مبمارسته أو حتى
احلالية يلبي احتياجات اإلعالميني باحلصول على املعلومات بالتعرف عليه عن قرب.
وبدرجات متفاوتة (كبيرة  ،12.3%متوسطة  ،40.6%قليلة
 ،)19.6%مقابل  16%منهم أفادوا بان ذلك القانون ال يلبي ومن املفيد التوقف قليال هنا أمام استطالع سابق ومبكر
احتياجات اإلعالميني باحلصول على املعلومات على اإلطالق .نفذه مركز األردن اجلديد للدراسات في سنة  2009أي بعد نحو
عامني على تطبيق القانون أفادت نتائج العينة املستطلعة
وعن مدى تأييد اإلعالميني إجراء تعديالت على قانون ضمان التي اعتمدها املركز في استطالعه أن  42%من اإلعالميني ال
حق احلصول على معلومات حتى يحقق أهدافه بضمان يعلمون بوجود قانون ضمان حق احلصول على املعلومات في
حصول اإلعالميني واجملتمع على املعلومات ،فقد أظهرت األردن. 95
النتائج تأييد حوالي  81%من اإلعالميني إجراء تعديل على ذلك
القانون ،مقابل  9%منهم رفضوا إجراء مثل ذلك التعديل ،في وأظهرت نتائج استطالع آراء الصحفيني واإلعالميني األردنيني
حول قانون ضمان احلق في احلصول على املعلومات وحالة
حني رفض حوالي  9%من اإلعالميني اإلجابة على ذلك.
املعلومات في األردن أن  58%من اإلعالميني املستطلعني
ومبطالبة  81%تعديل القانون يظهر أن القانون ال يلبي لديهم علم بصدور قانون ضمان حق احلصول على املعلومات
احتياجاتهم ،وباملمارسة العملية ال يدعم حقهم في املعرفة .مقابل  42%يجهلون وجود مثل هذا القانون.
هذه النتائج واألرقام تؤشر على أن مستوى وعي اإلعالميني وباملقارنة بني نتائج هذا االستطالع واالستطالع األخير الذي
األردنيني على قانون حق احلصول على املعلومات ال يزال متدنيا أجراه مركز حماية وحرية الصحفيني فان النتائج تكشف عن
أجراه مركز األردن اجلديد للدراسات بالتعاون مع الشبكة العربية
جدا ،وال يرقى للمستوى املطلوب ،ويرجع ذلك لعدة أسباب 95
لعل من أهمها زهد الصحفيني في التعامل مع هذا القانون حلرية املعلومات ،ونشر في شهر متوز  2009أي بعد مرور عامني على تطبيق
القانون .وملراجعة ملخص حول هذا االستطالع يرجى مراجعة موقع http://
واستنادهم في عملهم اليومي على االتصال املباشر مع
www.amanjordan.org/articles/index.php?news=3379
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وأفاد  % 11من العينة املستهدفة التي اطلعت على منوذج
طلب احلصول على املعلومات ملدى جودة هذا النموذج وسهولة
التعامل معه ،أن النموذج بحاجة إلى تعديل ،ووصف  42%من
العينة النموذج بأنه جيد ،في حني وصفه  47%بأنه جيد جداً.

وحول ما تطلبه املؤسسات احلكومية من اإلعالميني عند
طلب املعلومات ،أفاد  21.5%أنها تطلب منهم إبراز هويتهم
الصحفية أو بطاقة النقابة ،في حني أفاد  19.3%منهم أن هذه
املؤسسات تطلب منهم إبراز كتاب خطي لطلب املعلومات،
فيما بينّ  6.4%من العينة أن املؤسسات احلكومية ال تطلب
منهم أية وثائق ،وقالت النسبة األقل منهم ( )4.3%أنهم
مطالبون بإبراز هويتهم الشخصية عند طلبهم أي معلومة.

وأظهر استطالع مركز األردن أن نحو  89%من اإلعالميني
املستطلعني لم يستخدموا قانون ضمان احلق في احلصول
على املعلومات رقم  47لعام  2007من أجل احلصول على
معلومات يحتاجونها في عملهم ،مقابل  11%أفادوا أنهم وأظهر االستطالع في حينه أن أهم املشكالت التي تعترض
اإلعالميني كانت حسب الترتيب التنازلي التالي:
استخدموه لطلب املعلومات.
املماطلة في إعطاء املعلومة (.)54.3%
.1
إعطاء املعلومة بدون التفاصيل الضرورية (.)45%
وأفاد  50%من العينة التي قالت أنها استخدمته لطلب .2
حجب املعلومة (.)37.5%
املعلومات بأن الردود التي حصلوا عليها مبوجب هذا القانون .3
إعطاء معلومة غير دقيقة (.)29.7%
كانت مرضية ،فيما أفاد النصف اآلخر بأن استجابة احلكومة .4
رفض إعطاء املعلومة مترافقا ً مع التهديد (.)13.8%
كانت غير مرضية وأعلنوا أنهم لن يعاودوا الكرة باللجوء .5
لهذا القانون في املستقبل.
وأشار االستطالع إلى أن نسبة أقل من املستطلعني
وحول املعلومات التي تظهر احلكومة تكتما ً حولها أكثر من أفادوا بأنهم تعرضوا ملعاملة أسوأ مثل التقدم بشكوى
غيرها أفاد  21%من املستطلعني أن احلكومة أكثر تكتما ً جتاه ضد الصحفي ،التعرض لعنف لفظي ،التهديد باالحتجاز
املعلومات االقتصادية واملالية ،يليها وبنسبة  11.6%منهم أو التوقيف ،أو حتى العنف اجلسدي - .وحول املؤسسات
القضايا األمنية والسجون ،ثم القضايا املتعلقة بالفساد احلكومية األكثر تعاونا ً مع اإلعالميني في توفير املعلومات،
( ،)11.2%وأخيرا ً ( )5.2%القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان .أفاد أكثر من نصف املستطلعني ( )54.5%بأن مجلس الوزراء
والوزارات السيادية واخلدمية هي األكثر تعاوناً ،تليها األجهزة
وفيما يخص درجة جتاوب املؤسسات احلكومية والرسمية األمنية والدفاع املدني (. )6.4%
مع طلبات املعلومات من جانب اإلعالميني ،أفادت نسبة 7%
فقط من العينة بوجود جتاوب ممتاز وسريع فيما أفاد  51%بأن وحلت ثالثا ً االحتادات واألندية الرياضية ( )6%لتليها الدوائر
جتاوب هذه املؤسسات جيد ،وفي املقابل أفاد 4ر 37%منهم أن احلكومية ( )3%والديوان امللكي الهاشمي ( .)3%ورأى
جتاوب املؤسسات احلكومية ضعيف ،ووصف  5%منهم أن هذه الصحفيون واإلعالميون املستطلعون أن كالً من أمانة عمان
الكبرى واجمللس األعلى للشباب متكافئان من حيث التعاون
املؤسسات غير مستجيبة إطالقا ً لطلباتهم.
في توفير املعلومات ،وذلك بنسبة  ،2.6%لتليهما اجلامعات
وبسؤال اإلعالميني املستطلعني عن الوسائل األكثر تكرارا ً األردنية احلكومية (.)1.7%
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ارتفاع واضح في منسوب اإلعالميني الذين يعلمون بوجود في طلب املعلومات جاء االتصال الهاتفي في املرتبة األولى
( ،)78.5%ثم العالقات الشخصية ( )66.5%ثم املقابلة
القانون.
الشخصية واملباشرة مع املسؤول (.)48.5%
ويكشف استطالع مركز األردن عن أن  % 84.7من املستطلعة
آراؤهم من الصحفيني لم يسبق لهم االطالع على منوذج طلب وأفاد  35.6%منهم أنهم يتوجهون إلى رئيس أو مدير الدائرة
احلصول على املعلومات الذي أعده مجلس املعلومات ليقدم مباشرة لطلب املعلومات ،و 22.7%يعتمدون على توجيه كتاب
مبوجبه طالبوا املعلومات طلباتهم من الدوائر احلكومية ،خطي لطلب املعلومات ،وأفاد  9%أنهم يسندون طلبهم
بكتاب من املؤسسة اإلعالمية التي يعملون بها.
بينما أفاد 3ر 15%باطالعهم على النموذج.
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قال  21%منهم أن سبب ذلك يعود إلى تكتم القطاع اخلاص
وقال االستطالع أن العينة املستطلعة صنفت كالً من صندوق على أعماله بهدف احملافظة على تنافسيته في السوق .في
املعونة الوطنية ومؤسسة الضمان االجتماعي والبنوك حني برر  15%من العينة أن ذلك يعود إلى عدم ثقة القطاع
بالدرجات املتساوية من حيث توفير املعلومات ( ،)0.9%لتليهم اخلاص باإلعالم أو اخلوف منه.
احملاكم في نهاية قائمة املؤسسات احلكومية املتعاونة ،والتي
أفاد ( )0.4%فقط من الصحفيني املستطلعني أنها متعاونة وفسر 6ر 8%من الصحفيني أن عدم التعاون في توفير
املعلومات سببه وجود مخالفات قانونية يريد القطاع اخلاص
معهم في إعطاء املعلومات.
أن يعتم عليها ،مقابل 3ر 4%عزا ذلك إلى جملة من األسباب
وأشار تقرير مركز األردن اجلديد في حينه أنه ولغايات اإلحاطة األخرى ،مثل ضعف اإلدارة في مؤسسات القطاع اخلاص وعدم
بحالة توفر املعلومات في األردن من كل جوانبها ،فقد مت وجود سلطة تفرض على املؤسسة اإلدالء باملعلومات.
تخصيص مجموعة من أسئلة االستطالع للوقوف على
جتارب الصحفيني في احلصول على املعلومات من مؤسسات هذه األرقام تكشف عن مدى الهشاشة التي يتمتع بها قانون
ضمان حق احلصول على املعلومات ،وعدم اكتراث الصحفيني
القطاع اخلاص.
بالقانون وبالتعامل معه ،مما يعني أن القانون يحتاج إلى ورشة
وأفاد  53.3%من أفراد العينة أنهم سبق وأن توجهوا ملؤسسات عمل مفتوحة إلعادة الترويج له ليس بني اإلعالميني فقط
القطاع اخلاص من أجل احلصول على املعلومات ،مقابل  46.5%وإمنا بني املواطنني.
أجابوا بأنهم لم يسبق لهم أن بادروا بطلب معلومات من
وقد تعمدنا هنا التوقف مطوال عند ابرز النتائج واحملاور
القطاع اخلاص.
التي تناولها استطالع مركز األردن اجلديد للدراسات الذي مت
أما عن طبيعة مؤسسات القطاع اخلاص التي يتوجه إليها تنفيذه بعد عامني فقط على تطبيق القانون ،لوضع لوحة
اإلعالميون من أجل احلصول على املعلومات ،فقد أوضحت مزدوجة بني استطالع مركز األردن اجلديد سنة  2009وبني آخر
العينة املستطلعة أن  37.8%منها تلجأ إلى شركات القطاع االستطالعات التي مت تنفيذها هذا العام من قبل مركز حماية
اخلاص لتطلب املعلومات ،مقابل  24%يتوجهون إلى جمعيات وحرية الصحفيني ملعرفة إلى أين وصل القانون وتطبيقاته
األعمال ،و  20%يلجأون إلى غرف الصناعة والتجارة لطلب بعد مرور نحو أربع سنوات على تطبيقه.
املعلومات.
إن من املفيد اإلشارة هنا إلى استطالع آخر محدود جدا لكنه
وعندما طلب إلى اإلعالميني ترتيب املؤسسات األكثر تعاونا ً أيضا يحمل مضامني هامة أجرته جريدة "العرب اليوم" في
في القطاعات غير احلكومية ،جاءت منظمات اجملتمع املدني أواخر عام  2010وشمل عينة عشوائية شملت  130صحفيا
في املقدمة ( ،)11.2%لتليها الشركات الصغيرة ( ،)6.9%ومن من مختلف الوسائل اإلعالمية  ، 96حيث أفاد  95%منهم
بأنهم لم يستخدموا قانون ضمان حق احلصول على املعلومة
ثم غرف التجارة والصناعة (.)3.9%
أثناء تأدية عملهم .وأظهر االستطالع أن ( 49%ما يقرب من
واعتبر الصحفيون أن كالً من الشركات الكبيرة وشركات نصف املستطلعني) ال يستخدمون القانون العتقادهم بوجود
االتصاالت متساوية من حيث درجة تعاونها في تقدمي وسائل أخرى أكثر فاعلية في الوصول إلى املعلومة ،فيما
املعلومات ،وذلك بنسبة  ،2.6%لتليهما كل من اجلامعات يحجم ( 21%نحو خُ مس هذا العدد) عن استخدامه نتيجة
اخلاصة والبنوك بنسبة  ،1.3%بينما احتلت املستشفيات مماطلة املؤسسات في االستجابة لطالب املعلومة ،وبرر ثالثة
اخلاصة الترتيب األخير في مدى تعاونها مع اإلعالميني في أعشار العينة عدم استخدامهم القانون باجلمود في إجراءاته
وبنوده.
توفير املعلومات ،وذلك بنسبة .0.9%
وعندما طلب من اإلعالميني تفسيرهم لعدم تعاون مؤسسات
القطاع اخلاص معهم في مدهم باملعلومات التي يحتاجونها،

أشرف على وضع أسئلة االستطالع واختيار العينة مدير وحدة
96
االستطالعات في مركز الدراسات اإلستراتيجية في اجلامعة األردنية سابقا د.
محمد املصري.

تقرير حالة الحريات اإلعالميةالدراسات والبحوث
الدراسات
والبحوث 277
الدراسات والبحوث
تقرير حالة الحريات اإلعالمية
تقرير حالة الحريات اإلعالمية

تخلص الدراسة هنا إلى جملة من النتائج والتوصيات ميكن
إجمالها فيما يلي:
إن قانون ضمان حق احلصول على املعلومات
•
لم يقدم أي جديد أو دفع باجتاه تعزيز مطلب اإلفصاح عن
املعلومات وحرية تداولها ،بحيث جاء القانون بخالف املسطرة
النموذجية ملثل هذا النوع من القوانني التي تعزز من حرية
ذهب مجلس املعلومات للتشدد في وضع منوذج
تداول املعلومات والكشف عنها في محاربة الفساد ،وحتقيق •
طلب احلصول على املعلومات بخالف ما ينص عليه القانون.
املبدأ اإلنساني بحق املواطن باحلصول على املعلومات.
إن هذا القانون لم يلتزم متاما ً باألصول الرئيسية
•
املعتمدة في مثل تلك التشريعات ،وأن املشرع عندما اقر
القانون تغاضى عن مجمل التوصيات التي قدمتها منظمة
املادة  19للمجلس األعلى لإلعالم قبل حله وهو اجلهة التي
أشرفت في حينه على وضع منوذج القانون.

القانون نفسه ال يلزم اجلهة التي ترفض اإلفصاح عن
•
املعلومات بقراره اخملالف لها ،وقد أثبتت التجارب املتواضعة
واحملدودة جدا ً أن هذا األمر من أبرز العيوب التشريعية في
القانون.
الفترة الزمنية التي منحها القانون للمؤسسة
•
للرد على طلب احلصول على املعلومات واحملددة بـ  30يوما
تعتبر مدة طويلة جدا ،كما ان القانون نفسه منح املسؤول
احلق املطلق بعدم الرد على الطلب ،معتبرا ً أن عدم الرد يعني
قانونيا رفض الطلب ،مما يؤشر على أن املشرع أراد إعفاء
املسؤول من مهمة تبرير الرفض ومسبباته.

تشدد القانون كثيرا في مسألة اإلفصاح عن
•
املعلومات وتسهيل انسيابها لطالبيها ،بحيث حتول هذا
القانون إلى قانون منع حق احلصول على املعلومات ،وهو ما
ظهر مبكرا فور إقرار القانون من مجلس النواب عندما وجهت
الصحافة األردنية انتقادات شديدة له ،انتقلت سريعا إلى
توجيه انتقادات دولية له من قبل منظمة املادة  ،19كما انه
لم تبذل احلكومة أي جهد كبير للترويج للقانون بني
ساهم في تراجع مرتبة األردن في احلريات العامة ،وفي التزامه •
اإلعالميني واملواطنني ،مما أبقاه خارج إطار التفعيل بالرغم من
بضمان حرية احلق باحلصول على املعلومات.
مرور نحو أربع سنوات على تطبيقه.
تخلو جميع الوزارات والدوائر الرسمية من حتديد
•
خال القانون من أي نص يلزم مجلس املعلومات
مفوض مختص للمعلومات يتولى اإلفصاح عنها ،ويالحظ •
في تطبيقات القانون أن من يتولى هذه املهمة بشكل غير باإلفصاح عن تقريره السنوي الذي يرفعه لرئيس الوزراء حول
رسمي وغير مباشر إما موظفني في العالقات العامة ،أو حالة حق احلصول على املعلومات ،كما أنه لم يلزم اجمللس
األمني العام ،أو حتى الوزير أو املدير شخصياً ،وال توجد أية باإلفصاح سنويا ً عن عدد طلبات احلصول على املعلومات.
مرجعية واضحة في اإلدارة العامة للدولة تتولى مهمة
التهاون الواضح من قبل وزارات ومؤسسات حكومية
•
"مفوض املعلومات فيها".
عديدة وتراخيها في تطبيق القانون بتسريع فهرسة وثائقها
جتاهل املشرع متاما التشاور والتحاور مع مؤسسات خالل ثالثة أشهر من سريان مفعول القانون ،مما اضطر رئيس
•
اجملتمع املدني املهتمة مبثل تلك التشريعات املتعلقة باحلريات الوزراء إلصدار  3تعاميم على تلك الوزارات واملؤسسات
العامة وبالشفافية ومبحاربة الفساد ،ولم يتم إشراكها بضرورة املسارعة في فهرسة الوثائق التي متلكها كل وزارة
مبناقشة القانون قبل عرضه على مجلس النواب سنة  2007ومؤسسة.
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أو حتى أثناء مناقشته من قبل جلان اجمللس اخملتصة.
يبقى هذا القانون محاصرا بقانون آخر أكثر تشددا ً
•
هو القانون املؤقت رقم  50لسنة  1971قانون حماية أسرار
ووثائق الدولة الذي لم يعرض منذ  40سنة على مجلس
النواب لتعديله.
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يعتبر قانون ضمان حق احلصول على املعلومات من
تتجاهل املؤسسات والدوائر الرسمية وضع •
•
إحصائيات بعدد ونوع الطلبات التي يتم تقدميها من قبل أهم القوانني اإلصالحية في أية دولة دميقراطية أو في دول
طالبي احلصول على املعلومات لتشكل مرجعية لفهم التحول الدميقراطي "األردن مثالً" ،ولهذا فيجب العمل على
تعزيز مطلب تعديل القانون وجعله أكثر مواءمة ملطلب
وتقييم القانون من خالل التطبيقات.
اإلصالح السياسي.
أثبتت تطبيقات القانون عدم وجود مسطرة واضحة
•
من الواضح أن اجلو السياسي مؤاتي متاما للمباشرة
لدى الوزارات والدوائر الرسمية في تصنيف الوثائق اخلاصة •
بها ،مما أبقى السلطة التقديرية الشخصية للموظف هي باملطالبة بتعديل القانون خاصة وان رئيس الوزراء د .معروف
البخيت قد حتدث بوضوح في  2011 / 2/ 2وأثناء محاورته
املهيمنة فقط على عملية تصنيف املعلومات.
للكتل النيابية قبل اإلعالن عن تشكيل حكومته عن رغبته
ال توجد آلية واضحة حلفظ الوثائق أيا ً كانت بتعديل قانون ضمان حق احلصول على املعلومات.
•
تصنيفاتها ،كما ال توجد أماكن واضحة ومحددة حلفظ
الوثائق املصنفة على أنها سرية للغاية أو "سري محدود"،
ومعظم هذه الوثائق حتفظ في أماكن مكشوفة يسهل
وصول املوظفني إليها ،ولكن عندما يتم طلبها بشكل رسمي
تصبح وثائق محرمة.
جتاهل القانون متاما حتديد فترة زمنية لتغيير تصنيف
•
الوثائق السرية للغاية او السرية احملدودة لتصبح وثائق متاحة
للجمهور ،بخالف ما هو معمول به في دول العالم األخرى ،مما
يبقي تصنيف تلك الوثائق سرية على اإلطالق ،بالرغم من أن
االقتراحات التي مت تقدميها أثناء إعداد مسودة القانون وضعت
نصوصا حتدد فيها الفترة الزمنية إللغاء التصنيف السري
للوثائق.
أبقى القانون الباب مفتوحا أمام املسؤول لوضع
•
التصنيف الذي يختاره للوثائق التي متلكها مؤسسته أو
وزارته.
إن حالة القانون وتطبيقاته ال تزال بحاجة إلى
•
مراجعة شاملة وتتمثل هذه املراجعة بعقد ورشات عمل
متخصصة تشارك فيها مؤسسات اجملتمع املدني املعنية
بالقانون إلى جانب خبراء ومهتمني إلعادة تقييم تطبيقات
القانون بعد مرور أربع سنوات على تطبيقه ووضع املقترحات
واملالحظات على مواد القانون التي يجب معاجلتها وتعديلها.
ينتج عن تلك الورشة اخملتصة وضع مشروع قانون
•
معدل لقانون ضمان حق احلصول على املعلومات بالتعاون مع
احلكومة وعرضه على مجلس النواب.
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(1 .1حرية املعلومات :مسح قانوني مقارن) إعداد توبي
مندل ــ موقع منظمة املادة  19على شبكة االنترنت.
2 .2اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
3 .3العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
4 .4الدليل التدريبي للصحفيني العرب "حرية االطالع
على املعلومات والصحافة االستقصائية " من
منشورات املادة  19احلملة العاملية حلرية التعبير "
بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،لندن ـ تشرين
أول .2007
5 .5حق اجلمهور في املعرفة ــ مبادئ في التشريعات
املتعلقة بحرية االطالع ــ منشورات منظمة املادة
 19ــ ميكن مراجعته على موقع املنظمة www.
.gn.ap.org\article19
6 .6ورقة حق احلصول على املعلومات  ،عن موقع املركز
الوطني حلقوق اإلنسان http://www.nchr.org.jo/ar/
.pages.php?menu_id=51
7 .7املعايير الدولية لإلعالم مالحظات موجزة في املبادئ
األساسية للصحافة ــ منشورات املادة .19
8 .8بسمة احلسن "دراسة عن قانون ضمان حق الوصول
إلى املعلومات" ـ من األوراق غير املنشورة ملركز حماية
وحرية الصحفيني ــ ص .6
9 .9إبراهيم نوار "حرية التعبير في العالم العربي"
ورقة مناقشة مقدمة من املنظمة العربية حلرية
الصحافة إلى املؤمتر الدولي حلرية التعبير عن الرأي
 معهد "أسبني إنستتيوت" واي ريفر -ماريالند –الواليات املتحدة 30مايو1 -يونيو .2000
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/
1010موقع
.b003.html
1111قلق املادة  19من قانون حق احلصول على املعلومات
على موقع املنظمة .ww.article19.org
1212موقع مؤسسة األرشيف العربي على شبكة
االنترنت.
1313موقع املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان على شبكة
االنترنت.
http://alyaseer.net/vb/showthread.
1414موقع
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أوالً :الدراسات والتقارير

.php?t=22874
1515د .سعيد التل :امليثاق الوطني األردني فلسفة
ومسيرة ،منشورات املؤسسة الصحفية األردنية
(الرأي).
"1616امليثاق الوطني" من منشورات دائرة املطبوعات
والنشر ــ عمان ــ .
1717التقرير السنوي اخلامس حول احلريات الصحفية
"احلق في الوصول للمعلومات" ــ مركز عمان
لدراسات حقوق اإلنسان ـ أشرف على وضعه يحيى
شقير على موقع .www.achrs.org
h t t p : / / w w w . a m i n . o r g / a r t i c l e s .1818
.php?t=report&id=2595
h t t p : / / a r a b - r e f o r m . n e t / s p i p .1919
.php?article3167&lang=en
2020يحيى شقير :ماذا حقق قانون ضمان حق احلصول
على املعلومات؟ ــ جريدة العرب اليوم ــ العدد
الصادر بتاريخ .6/7/2010
2121رنا الصباغ :ملاذا ال يستغل األردنيون حق احلصول على
املعلومات؟ ـ جريدة العرب اليوم ــ العدد الصادر
بتاريخ .7/2/2010
2222مجدولني عالن" :حتقيق استقصائي يكشف
هشاشة قانون حق احلصول على املعلومات واستهتار
احلكومة في التعامل معه" جريدة العرب اليوم ــ
العددان الصادران بتاريخ  23و.24/11/2010
2323مركز األردن اجلديد للدراسات بالتعاون مع الشبكة
العربية حلرية املعلومات ،استطالع رأي اإلعالميني
حول قانون ضان حق احلصول على املعلومات ــ موقع
http://www.amanjordan.org/articles/index.
.php?news=3379
2424احملامي محمد قطيشات" :حق الوصول للمعلومات
في التشريع األردني باملقارنة مع املعايير الدولية"
ــ ورقة بحث غير منشورة استخدمت في تدربيات
للمحامني والقضاة والصحفيني على قانون حق
احلصول على املعلومات.
2525وليد حسني زهرة و محمد أبو رمان "الوهم واحلقيقة:
التابوهات واخلطوط احلمراء في اإلعالم األردني" ضمن
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تقرير حالة احلريات اإلعالمية في األردن  2009ــ صدر
عن مركز حماية وحرية الصحفيني 2010ــ عمان ــ
األردن ــ "الصفحات من  151إلى ."220
 2626ورقة غير منشورة تتضمن مالحظات مركز
حماية وحرية الصحفيني حول قانون ضمان حق
الوصول للمعلومات املوجهة إلى مجلس النواب ــ
25/1/2007ـ .
http://www.ammonnews.net/
2727وكالة عمون
.article.aspx?articleNO=18951
2828موقع مركز حماية وحرية الصحفيني http://www.
.cdfj.org

ثاني ًا :القوانين األردنية

 . 1الدستور األردني.
 . 2قانون ضمان حق احلصول على املعلومات.
 . 3قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
 . 4قانون العقوبات األردني.
 . 5قانون املطبوعات والنشر األردني .2007
 . 6قانون نقابة الصحفيني األردنيني.
 . 7قانون محكمة أمن الدولة.
 . 8قانون انتهاك حرمة احملاكم.
 . 9النظام الداخلي جمللس النواب األردني.
 . 10النظام الداخلي جمللس األعيان األردني.

ثالث ًا :المقابالت الشخصية
أوالً :موظفون رسميون:

 .1مأمون التلهوني :مفوض املعلومات في مجلس
املعلومات مدير املكتبة الوطنية.
 .2إنعام يوسف مطاوع :أمني سر مجلس املعلومات.
 .3املقدم محمد اخلطيب :الناطق الرسمي باسم
مديرية األمن العام.
 .4معاذ العدوان :مدير اإلعالم واالتصال في وزارة املالية.

ثانياً :صحفيون:

 .1سهير جرادات :صحفية ومدربة في الصحافة
االستقصائية ــ وكالة األنباء "بترا".
 .2سليمان اخلالدي :صحفي مراسل وكالة رويترز في
عمان.

 .3جهاد املنسي :محرر الشؤون البرملانية في جريدة
الغد.
 .4ماجد األمير :محرر الشؤون البرملانية في جريدة
الرأي.
 .5رداد القالب :صحفي في جريدة العرب اليوم.
 .6وائل جرايشه :صحفي في جريدة الدستور ووكالة
عمون االلكترونية.
 .7عبد اهلل العظم :صحفي في وكالة رم لألنباء وفي
جريدة الشاهد األسبوعية.
 .8حمزة السعود :صحفي في راديو البلد.
 .9ساندرا حداد :صحفية في جريدة العرب اليوم.
 .10مؤيد أبو صبيح :صحفي في جريدة الغد.
 .11كوثر صواحلة :صحفية في جريدة الدستور.
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تقرير حالة الحريات اإلعالمية

Center for Defending
Freedom of Journalists
VISION
CDFJ's vision is to contribute towards creating an environment
that protects freedom of expression and the press. CDFJ
wishes to enhance society's right to knowledge by building
the professional capacity of journalists and affirming their
commitment to the international standards of a free and
.independent media
MISSION
CDFJ is a nongovernmental organization committed to
defending the freedom and security of journalists. CDFJ strives
to achieve these aims by addressing human rights violations,
building sustainable professional capacities, increasing
journalists' free access to information, and actively developing
.and reforming media related legislation
OBJECTIVES
To defend the freedom and security of journalists
To protect the rights of journalists

To improve journalists' skills
To increase journalists' access to information
To encourage and increase journalists' participation
in defending human rights and democracy
To contribute towards the development of a legal
framework for media related legislation and laws that
affect freedom of expression
To create communication channels between Arab
and international journalists

مركز حماية وحرية الصحفيين
الرؤيا
املساهمة في بناء وتعزيز الدميقراطية وعملية اإلصالح
مبا يدعم حرية التعبير واإلعالم ومبا يكفل االلتزام باملعايير
.الدولية حلرية الصحافة
املهمة
 مؤسسة مجتمع مدني،مركز حماية وحرية الصحفيني
،غير ربحية تسعى إلى الدفاع عن حرية اإلعالميني وأمنهم
 و تعمل على،والتصدي لالنتهاكات التي يتعرضون لها
تطوير مهاراتهم املهنية ومتكينهم من الوصول احلر
 وتغيير وتطوير التشريعات التي تفرض قيودا،للمعلومات
.على حريتهم
األهداف
.• الدفاع عن حرية اإلعالميني وأمنهم
.• التصدي لالنتهاكات التي يتعرضون لها
.• تطوير مهارات اإلعالميني
.• متكني اإلعالميني من الوصول للمعلومات
• إشراك اإلعالميني بالدفاع عن الدميقراطية وحقوق
.اإلنسان
• املساهمة بتطوير وتغيير وحتديث التشريعات الداعمة
.حلرية اإلعالم
.• خلق التواصل بني اإلعالميني في الوطن العربي والعالم
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األهـــداف :

• تكليف محامني للدفاع عن اإلعالميني الذين يتعرضون للتوقيف و/أو احملاكمة أثناء تأدية واجبهم املهني.
• تقدمي االستشارات القانونية الوقائية لإلعالميني دون زيادة في القيود و/أو الرقابة الذاتية.
• زيادة و تعزيز الثقافة القانونية للصحفيني و اإلعالميني و مساعدتهم على ممارسة حقهم الدستوري في التعبير و
الدفاع عن حق اجملتمع في املعرفة دون انتهاك محارم القانون في أي مجتمع دميقراطي .
• حث و حتفيز احملامني على االهتمام بقضايا حرية الصحافة واإلعالم ،و تطوير مهارتهم القانونية في هذا امليدان.
• تقدمي مقترحات ملشاريع القوانني للبرملان و احلكومة ،لتحسني البنية القانونية التي حتكم حرية اإلعالم في األردن مبا
يتوافق مع املعايير الدولية.
• التواصل مع السلطة القضائية مبا يكفل تعزيز احلريات الصحفية و خلق حالة تفهم للمعايير الدولية حلرية االعالم
.

آليات العمل :

• إعادة بناء وحدة املساعدة القانونية عبر رفدها باحملامني املتخصصني األكفاء وتنظيم آليات عملها وتعزيز وتفعيل
جهود احملامني الطوعية .
• تنظيم تدريب متقدم ومتخصص لعدد من احملامني الذين شاركوا في ورشات تدريبية سابقة مع املركز وإشراك محامني
جدد ممن هم وكالء ويعملون فعليا ً بالدفاع عن الصحف ومحطات اإلذاعة والتلفزة الغناء جتربتهم ،وتشجيعهم على
مساندة جهود وحدة املساعدة القانونية لإلعالميني .
• إعادة تقسيم وهيكلة عمل وحدة املساعدة القانونية لإلعالميني على ثالثة محاور :
• الترافع عن اإلعالميني أمام اجلهات القضائية اخملتصة وتقدمي االستشارات القانونية لهم من خالل بناء شبكة
محاميني قادرة على تقدمي حماية قانونية لإلعالميني بصورة الئقة ومهنية.
• توثيق القضايا املقامة على اإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية من  2000-2006في احملاكم األردنية.
• دراسة وحتليل األحكام القضائية الصادرة في قضايا املطبوعات والنشر لتحديد مدى توافقها مع املعايير الدولية
الستخالص توجهات القضاء األردني بشأن قضايا اإلعالم ووضعها في متناول احملامني واإلعالميني .
• إقامة منتدى لتبادل اخلبرات حول حرية اإلعالم بني القضاة واحملامني واإلعالميني.
• تقدمي خدمات االستشارات القانونية لإلعالميني من خالل املوقع االلكتروني و حتت عنوان www.cdfj.org/look/law.
tpl
• تفعيل خدمة اخلط الساخن و تزويد اإلعالميني بأسماء وأرقام كل احملامني الذين يعملون حتت مظلة وحدة املساعدة
القانونية لإلعالميني لالستعانة بهم فورا ً في الظروف الطارئة.
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احلد من االنتهاكات املرتكبة ضد الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية من أجل تعزيز حرية واستقاللية اإلعالم.

المهمة:

رصد وتوثيق املشكالت والتجاوزات واالنتهاكات الواقعة على الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية خالل ممارستهم
لعملهم.

األهداف:

تأسيس فريق وطني من الصحفيني واحملامني والباحثني لرصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على الصحفيني
	•
واملؤسسات اإلعالمية.
حتفيز الصحفيني على اإلفصاح عن املشكالت والتجاوزات واالنتهاكات التي يتعرضون لها خالل عملهم وآليات
	•
التبليغ عنها.
تشجيع الصحفيني على الكشف عن األسباب والعوامل التي تؤدي إلى ممارستهم للرقابة الذاتية ومساعدتهم
	•
على جتاوزها.
تطوير ومأسسة آليات رصد املشكالت واالنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
	•
توعية الصحفيني بحقوقهم وتعريفهم باملعايير الدولية حلرية اإلعالم ،وماهية االنتهاكات التي يتعرضون لها.
	•
مطالبة احلكومة باتخاذ التدابير للحد من االنتهاكات الواقعة على اإلعالم ومحاسبة مرتكبيها.
	•
حث البرملان على تطوير التشريعات الضامنة حلرية اإلعالم للحد من االنتهاكات التي ترتكب ضده ومحاسبة
	•
مرتكبيها.
توفير الدعم واملساعدة القانونية لإلعالميني الذين يتعرضون للمشكالت واالنتهاكات.
	•
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الرؤية:

