دراسة حول
التشرٌعات اإلعالمٌة فً األردن

اعداد األستاذ ٌحٌى شقٌر
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رسالتنا إليكم..........
ميزان مجموعة الق انون من اجل حقوق اإلنسان " هي هيئة أردنية غير حكومية تأسست عام  8991لتحقيق

المزيد من التقدم على طريق الحرية والديمقراطية وحقوق االنسان  ،واستجابة لحاجات المجتمع االردني الى
مزيد من الجهود المؤسسية الرامية الى تعزيز واحترام حقوق االنسان وتوفير الضمانات الق انونية لها ونشر الوعي

والتعريف بها ودراسة ومراجعة التشريعات واقتراح التعديالت على القوانين ومن اجل تحقيق اهدافها تنفذ

ميزان وبدعم من االتحاد االوروبي برنامج حماية "الناس وحقوق االنسان " الذي يهدف إلى توفير الحماية

الق انونية وذلك من خالل تقديم االرشاد والمساعدة الق انونية المجانية الى طالبيها من الفئات المستضعفة وغير
الق ادرة من المجتمع االردني مثل االطف ال والنساء وكبار السن ،كما يهدف برنامج حماية الى نشر الوعي
الق انوني من خالل اصدار عدد من الكتيبات التعريفية بحقوق االنسان والومضات االعالنية في التلفزيون

والراديو  ،ويهدف البرنامج ايضا الى دراسة التشريعات وتشجيع الحوار حول القوانين ومشاريع القوانين

للمساهمة في الجهود المبذولة لتطوير التشريعات في االردن للوصول الى قوانين مؤائمة للمعايير الدولية
لحقوق االنسان والتي يتم مناقشتها والمصادقة عليها من قبل البرلمان  ،ولتحقيق هذا الهدف تأتي هذه الدراسة

التي أعدها أحد الخبراء المتخصصين في موضوع الدراسة آملين ان تنال هذه الدراسة المطروحة للنق اش

اهتمامكم وان تزودونا بارائكم حولها على العناوين التالية :

هاتف 1990998 :

ف اكس 1990918 :

البريد االلكتروني mizan@nets.jo :

كما سنقوم بنشر هذه الدراسة على الموقع االلكتروني لميزان www.mizangroup.org
المحامية ايف ا أبو حالوة

المديرة التنفيذية

تصريح مت طباعة هذه الدراسة بدعم من االحتاد االورويب وصندوق السفارة اهلولندية حلقوق االنسان  ،ان حمتويات هذه الدراسة هو من مسؤولية ميزان وحدها وال يعكس بالضرورة
آراء االحتاد االورويب .
Disclaimer: this brochure has been produced with the generous support of the European Union and the
s Human Rights fund. The content of this brochure is the sole responsibility of Mizan and ’Netherlands Embassy
dose not necessarily reflect the view of the European Union.
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إن حرٌة الصحافة هً ضمن الحرٌات األساسٌة ،وحرٌات المعارضة لمواجهة السلطات
الثالث.
كما أن حرٌة الصحافة من الحرٌات المفضلة فً حال تصارع حرٌتٌن.
وٌجب التساإل دابما أٌهما الحق األجدر بالرعاٌة؟
حرٌة الصحافة وحق المعرفة ،أم الحق فً الخصوصٌة وحجب المعلومات!
اإلعالن العالمً لحقوق االنسان
وقد قررت الهٌبة العامة لالمم المتحدة فً اول اجتماع لها فً ": 4413/41/41ان حرٌة
المعلومات هً حق اساسً لإلنسان ،وحجر الزاوٌة لجمٌع الحرٌات التً تنادي بها االمم
المتحدة".
وكان صدور االعالن العالمً لحقوق االنسان فً  4411 /41/41نقطة االنطالق فً
التؤثٌر على تطوٌر تشرٌعات حقوق االنسان عالمٌا ووطنٌا واقلٌمٌا.
كما ان دساتٌر بعض الدول اشارت الٌه التزاما منها فً احترام حقوق االنسان.
وٌقول ربٌس القضاة الباكستانً االسبق محمد حلٌم ":إن االعالن العالمً لحقوق االنسان
أصبح ماؼنا كارتا الجنس االنسانً ،وٌشكل قلب البحة الحقوق المدنٌة العالمٌة لإلنسان".
المادة  44من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان":لكل شخص الحق فً حرٌة الرأي
والتعبٌر ،وٌشمل هذا الحق حرٌة إعتناق اآلراء دون تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار
وتلقٌها ،وإذاعتها بؤٌة وسٌلة كانت ،دون تقٌد بالحدود الجؽرافٌة".
العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة
أقرت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة العهد فً  4433/4/43ووقعته الحكومة األردنٌة
باالحرؾ االولى مع العهد الدولً للحقوق اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة بتارٌخ
 4491/3/01وصادقت علٌهما بتارٌخ  4492/2/11إال انهما ما زال ؼٌر مطبقٌن عملٌا.
وإذا أردنا اتخاذ إجراءات فعلٌة لضمان حق المواطن والصحافة فً الوصول الى
المعلومات ٌجب ،وطبقا اللتزامات األردن الدولٌة إدماج العهد الدولً للحقوق المدنٌة
والسٌاسٌة فً التشرٌعات الوطنٌة ونشره فً الجرٌدة الرسمٌة ،أو إحالته كمشروع قانون
الى مجلس النواب الن هذه " الشرعة الدولٌة لحقوق اإلنسان" أصبحت المقٌاس األهم لقٌاس
مدى الجدٌة المعلنة فً احترام حقوق اإلنسان ،وخاصة أن المفوضة السامٌة لحقوق اإلنسان
(ماري روبنسون عندما زارت األردن عام  )1111حصلت على تعهدات بنشرها فً
الجرٌدة الرسمٌة لٌتم تطبٌقها فً التشرٌع الوطنً ،ولكن لم ٌتم النشر ،كما صدرت
تصرٌحات عدٌدة لمسإولٌن بإحالتها لمجلس النواب ولم ٌتم ذلك.
وإن كان االعالن العالمً لحقوق االنسان ٌمثل قٌمة اخالقٌة فً القانون الدولً فإن العهد
الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ٌشكل معاهدة دولٌة.
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وحسب المادة الثانٌة منه ،فإن انضمام دولة الٌه ٌعنً قبولها االلتزام بـ
 -4تبنً تشرٌعات وتعدٌل القابم منها لضمان الحقوق المعترؾ بها فً العهد.
 -1تعوٌض أي شخص انتهكت حقوقه من أي مسإول حكومً ومحاكمة المنتهك.
 -0نشر االتفاقٌات الدولٌة لح قوق االنسان على نطاق واسع ،لضمان ادراك وتوعٌة
المواطنٌن بحقوقهم.
المادة  91من العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة
 .4لكل إنسان حق فً اعتناق آراء دون مضاٌقة.
 .1لكل إنسان حق فً حرٌة التعبٌر .وٌشمل هذا الحق حرٌته فً التماس مختلؾ ضروب
المعلومات واألفكار وتلقٌها ونقلها إلى آخرٌن دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل
مكتوب أو مطبوع أو فً قالب فنً أو بؤٌة وسٌلة أخرى ٌختارها.
 .0تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علٌها فً الفقرة  1من هذه المادة واجبات
ومسبولٌات خاصة .وعلى ذلك ٌجوز إخضاعها لبعض القٌود ولكن شرٌطة أن تكون
محددة بنص القانون وأن تكون ضرورٌة:
(أ) الحترام حقوق اآلخرٌن أو سمعتهم،
(ب) لحماٌة األمن القومً أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
إن تفسٌر حرٌة التعبٌر والتقٌٌدات الواردة علٌها فً المادة السابقة حول األمن القومً أو
النظام العام ال ٌعنً العصؾ بالحق الوارد بها إنما تنظٌمه.
وقد قدمت "مبادىء جوهانسبرغ حول األمن القومً وحرٌة التعبٌر والوصول الى
المعلومات" افضل تفسٌر لهذه المادة ومنها:
 التعبٌر الذي ٌهدد األمن الوطنًٌ :مكن فرض تقٌٌدات إذا قصد من التعبٌر إثارة عنؾداهم ،وأن من المرجح أن ٌإدي الى إثارة ذلك العنؾ ،وأن هناك صلة مباشرة وفورٌة بٌن
التعبٌر وبٌن حدوث أو رجحان حدوث ذلك العنؾ.
الوضع القائم فً األردن
في األردن يوجد حوالي  42قانونا تنظم حقوق الصحافة ومسؤولياتها.

ضمانات حرٌة الصحافة
 -9الدستور األردنً
إن أهم ضمانة لحرٌة الصحافة فً األردن هً ما ٌنص علٌه الدستور.
المادة  91من الدستور األردنً:
 ) 4تكفل الدولة حرٌة الرأي ،ولكل أردنً أن ٌعرب بحرٌة عن رأٌه بالقول أو الكتابة والتصوٌر
وسابر وسابل التعبٌر بشرط أن ال ٌتجاوز حدود القانون.
 ) 1الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
 ) 0ال ٌجوز تعطٌل الصحؾ وال إلؽاء امتٌازها إال وفق أحكام القانون.
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ٌ ) 1جوز فً حالة إعالن األحكام العرفٌة أو الطوارئ أن ٌفرض القانون على الصحف والنشرات
والمإلفات واإلذاعة ،رقابة محدودة فً األمور التً تتصل بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطنً.
ٌ ) 2نظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحؾ.

الرقابة المسبقة:
ٌنص قانون الدفاع رقم  91لسنة 9112
مادة ( :)1لربٌس الوزراء ممارسة الصالحٌات التالٌة:
ي -مراقبة الرسابل والصحؾ والمطبوعات والنشرات والرسومات وجمٌع وسابل التعبٌر والدعاٌة
واإلعالن قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطٌلها وإؼالق أماكن إعدادها).
أي أن الرقابة المسبقة على الصحف ال تجوز إال فً حالة إعالن حالة الطوارىء ،ونفاذ قانون
الدفاع.
(جاء فً قرار المجلس العالً رقم  2لسنة  :9119أن سرٌان قانون الدفاع ونفاذه مرحلة الحقة
ومستقلة عن إصدار القانون ومن إختصاص السلطة التنفٌذٌة ،و ٌصبح قانون الدفاع نافذ المفعول
عندما ٌُعلن عن ذلك بإرادة ملكٌة تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء).
الرقابة المسبقة قبل أن تكون إعتداء على حرٌة الصحافة هً إعتداء على حق الجمهور فً
المعرفة.
(وقد مورست الرقابة المسبقة ضد اسبوعٌات الوحدة ،المجد ،الحدث).

توجد فً األردن  1أشكال من معوقات حرٌة الصحافة:
 -9إنتهاكات تنص علٌها القوانٌن ،وال تتوافق مع المعاٌٌر الدولٌة لحرٌة الصحافة وحقوق اإلنسان،
وحق الوصول إلى المعلومات.

وأهمها قانون حماٌة أسرار ووثابق الدولة الذي ٌشكل نموذجا ٌتنااقض ماع مبادأ
الكشؾ األقصى للمعلومات ،وقانون محكمة أمن الدولة ،وقانون العقوبات.
وتقااول المحكمااة الدسااتورٌة العلٌااا فااً مصاار أنااه حتااى باانص التشاارٌع ال ٌجااوز
فرض عقوبات مبالػ فٌها قد تردع الصحفً عن ممارسة حقاه الطبٌعاً فاً النقاد
بسبب خوفه من العقوبة.
 -2إنتهاكات لتشرٌعات نافذة ،ال ٌوجدد عقداب علدى منتهكهدا ،أو أن الجدزاء ٌكدون غٌدر
رادع .وأهم مثال على ذلك الرقابة المسبقة على الصحف .وعدم إعمال حق الوصدول إلدى
المعلومات.

 -1إنتهاكات عملٌة تإثر على حرٌة الصحافة ومنها:
 الملكٌة .فالحكومة تحتكر البث اإلذاعً والتلفزٌونً ،وبهذا ٌخرج الرادٌو والتلفزٌون
من كونهما منافسٌن وحافزٌن للصحافة.
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كذلك تسٌطر الحكومة على وكالة األنباء  -بترا -وؼالبا ما تكون مضامٌن ما تبثه نوعا
من العالقات العامة للحكومة ومإسساتها.
كما تسٌطر الحكومة  -عبر صنادٌقها -على  %02من أسهم صحٌفة الدساتور %20 ،مان
أسهم الرأي ،وعبر هذه الملكٌةٌتم التدخل فً السٌاسات التحرٌرٌة.

معوقات قانونٌة
توجد فً االردن عدة معوقات تمنع الوصول الى المعلومات ،ومنها معوقات قانونٌة وإدارٌة ،ظاهرة
ومستترة ،وما ٌهمنا هنا المعوقات القانونٌة التً توجد فً عدد من القوانٌن وخاصة قانون المطبوعات
والنشر ،وقانون حماٌة أسرار ووثابق الدولة ،وقانون العقوبات وبعض المواد األقل أهمٌة فً قوانٌن
أخرى.

قانون المطبوعات والنشر
رقم  1لسنة 4441
( إلزامٌة العضوٌة فً نقابة الصحفٌٌن)
المادة ()1
أ ـ ٌشترط فً مراسل المطبوعات الدورٌة ووسابل اإلعالم الخارجٌة أن ٌكون صحفٌا أردنٌا أو
صحفٌا عربٌا أو أجنبٌا سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزٌر بذلك العمل.
ب ـ تنظم عملٌة اعتماد أولبك المراسلٌن بموجب نظام ٌصدر لهذه الؽاٌة.
ج ـ ٌحظر على الصحفً االرتباط بعالقة عمل مع أي جهة أجنبٌة إال وفقا للنظام المنصوص علٌه
فً الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة ()91
ال ٌجوز لغٌر الصحفً ممارسة مهنة الصحافة بؤي شكل من أشكالها بما فً ذلك مراسلة
المطبوعات الدورٌة ووسائل اإلعالم الخارجٌة أو تقدٌم نفسه على أنه صحفً وال ٌشمل ذلك من
ٌقتصر عمله على كتابة المقاالت.

قانون نقابة الصحفٌٌن رقم  91لسنة 9111
إلزامٌة العضوٌة
ٌنص قانون نقابة الصحفٌٌن رقم  42لسنة 4441
المادة (  ) 1على تعرٌؾ الصحفً بؤنه :عضو النقابة المسجل فً سجل الصحفٌٌن واتخذ الصحافة
مهنة له وفق احكامه.
المادة ()43
أ ـ ال ٌجوز ألي مإسسة صحفٌة فً المملكة استخدام أي شخص فً أي عمل صحفً إذا لم ٌكن من
األعضاء المدرجة أسماإهم فً سجل الصحفٌٌن الممارسٌن.
المادة ( :) 49للصحفٌٌن المسجلٌن فً سجل الصحفٌٌن الممارسٌن فً النقابة وحدهم االستفادة من
المزاٌا والتسهٌالت التً تمنحها للصحفٌٌن أو توافق على منحها لهم السلطات العامة وسار الجهات
والهٌبات واألشخاص لتمكٌنهم من القٌام بمهامهم الصحفٌة وتوفٌر الرعاٌة والعٌش الكرٌم لهم بما ٌتناسب
مع شرؾ المهنة التً ٌمارسونها.
المادة (:)41
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أ ـ ٌحظر على غٌر الصحفٌٌن الممارسٌن أو الصحفٌٌن المنصوص علٌهم فً المادة ( )1من هذا
القانون مراسلة الصحف األجنبٌة واإلعالن عن أنفسهم بصفة صحفً أو بؤي عبارة تعطً هذا المعنى،
كما ٌحظر على مكاتب الدعاٌة واإلعالن والنشر والتوزٌع إضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو
نشراتها أو إعالناتها تفٌد هذا المعنى ،ما لم تكن مرخصة بإصدار المطبوعات الصحفٌة.
ب ـ تتولى النقابة إصدار البطاقة الصحفٌة طبقا لسجالتها.
ج ـ كل من ٌخالؾ أحكام الفقرة ( أ ) السابقة ٌعاقب بغرامة ال تقل عن مابتً دٌنار وال تزٌد على
خمسمابة دٌنار أو بالحبس لمدة ال تقل عن شهر وال تزٌد على ثالثة أشهر ،أو بكلتا العقوبتٌن مع الحكم
بإزالة المخالفة ،وتتضاعؾ العقوبة فً حالة التكرار.
أكدت عدد من االتفاقٌات واإلعالنات المتعلقة بحرٌة التعبٌر أن إلزامٌة العضوٌة فً نقابات وجمعٌات
الصحفٌٌن تنتهك حقوق اإلنسان.
وتنص المادة  2-21من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان :ال ٌجوز ارغام احد على اإلنتماء

الى جمعٌة ما.
واصدرت محكمة حقوق االنسان االمٌركٌة ،ومحاكم اوروبٌة عدة قرارات حول عدم
قانونٌة االلزامٌة فً جمعٌات ونقابات الصحفٌٌن.
وتقول المحكمة األمٌركٌة لحقوق اإلنسان فً إحدى قراراتها ":عندما ٌتم انتهاك حق حرٌة
التعبٌر ..فانه ال ٌتم فقط انتهاك حق الفرد ( الصحفً) وإنما حق جمٌع الذٌن "ٌتلقون"
المعلومات واألفكار".
وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها صحفً تم منعه من ممارسة المهنة ألنه لٌس عضوا
بنقابة الصحفٌٌن فً كوستا رٌكا.
وفً إعالن مشترك صدر عن كل من مقرر األمم المتحدة الخاص حول حرٌة التعبٌر
والرأي وممثل حرٌة اإلعالم بالمنظمة االوروبٌة لألمن والتعون والمقرر الخاص لحرٌة
التعبٌر فً منظمة الدول األمرٌكٌة ( )1110/41/41نص على:
 ال ٌجب أن ٌطلب من الصحفٌٌن أن ٌقوموا كؤفراد بالحصول على الترخٌص أو التسجٌل. ٌجب اال تكون هناك قٌود قانونٌة على من ٌحق له ممارسة الصحافة. ال ٌجب سحب االعتماد مطلقا بناء على محتوى إنتاج صحفً للفرد.إن إلزامٌة العضوٌة فً النقابات المهنٌة فً الدول األوروبٌة واجبة فً بعض النقابات
(كاألطباء والمهندسٌن والمحامٌن) لكن لٌس فً كل النقابات ( كالصحفٌٌن) وعلى ذلك فإن
منع شخص من ممارسة الصحافة ألنه لٌس عضوا فً النقابة مسؤلة تنتهك حقوق اإلنسان.
وتوجد عدة قرارات للمحاكم األوروبٌة وفً مختلؾ دول العالم قررت أن إلزامٌة العضوٌة
فً جمعٌات ونقابات الصحفٌٌن ؼٌر دستورٌة.
(الرقابة المسبقة على الكتب)
المادة ()11
أ ـ على كل من ٌرؼب فً طبع كتاب فً المملكة أن ٌقدم نسختٌن من مخطوط هذا الكتاب إلى
الدابرة قبل البدء فً طبعه ،وللمدٌر إجازة طبعه وله منع طبعه إذا تضمن الكتاب ما ٌخالؾ القانون
على أن ٌبلػ مإلؾ الكتاب قراره بذلك خالل شهر من تارٌخ تقدٌمه.
ب ـ للمدٌر إلؽاء إجازة أي كتاب أو مخطوطة إذا خالؾ صاحبها شرطا ً من شروط اإلجازة
باإلضافة أو الحذؾ وعلى المدٌر أن ٌصادر جمٌع النسخ.

7

حظر نشر أخبار الجرائم
المادة ()11
أ ـ ٌحظر على المطبوعة نشر كل ما ٌتعلق بؤي مرحلة من مراحل التحقٌق حول أي قضٌة أو
جرٌمة تقع فً المملكة إال إذا أجازت النٌابة العامة ذلك.
ب ـ للمطبوعة حق نشر جلسات المحاكم وتغطٌتها ما لم تقرر المحكمة غٌر ذلك.
ج ـ تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلً وسابل اإلعالم الخارجٌة وتطبق علٌهم
العقوبات المنصوص علٌها فً الفقرة (ج) من المادة ( )12من هذا القانون.

((تحظر هذه المادة نشر قضاٌا الجارابم بمرحلاة التحقٌاق إال إذا أجاازت النٌاباة العاماة
ذلاااك .أي أن األصااال هاااو الحظااار ،واالساااتثناء النشااار .فمااان حاااق الجمهاااور المعرفاااة
واالطااالع بمااا ٌاادور حولااه ،وماان األفضاال لااو كااان النشاار هااو األصاال ،والحظاار هااو
االستثناء فً أحوال معٌنة ٌجٌزها القانون كقضاٌا األحداث واألسارة وماا ٌتعلاق بااألمن
الوطنً .صحٌح أن مرحلة التحقٌق واالستدالل هً مرحلاة سارٌة ،لكان ٌجاب الموازناة
بااٌن حااق الجمهااور فااً المعرفااة وساارٌة التحقٌااق .والجمه اور المااتعطش للمعلومااات قااد
ٌكاااون بٌباااة خصااابة للشاااابعات إذا لااام ٌاااتم تزوٌاااده بالمعلوماااات( .قضاااٌة التساااهٌالت
المصرفٌة))).

المادة ()19
ً
أ ـ تختص محكمة البداٌة بالنظر فً جمٌع الجرابم التً ترتكب خالفا ألحكام هذا القانون واي
قانون آخر ذي عالقة ،على أن تعطى جمٌع قضاٌا المطبوعات صفة االستعجال.
(( كان ٌعتقد أن هذا النص ٌنزع إختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر فً قضاٌا المطبوعات
والنشر ،إال أن محكمة أمن الدولة ما زالت مختصة فً النظر فً العدٌد من قضاٌا المطبوعات)).
ب ـ تقام دعوى الحق العام فً جرابم المطبوعات الدورٌة على رئٌس التحرٌر المسإول وكاتب
المادة الصحفٌة أو ُمعدها باعتبارهم فاعلٌن أصلٌٌن ،وٌكون مالك المطبوعة مسإوالً بالتضامن
والتكافل عن الحقوق الشخصٌة الناجمة عن تلك الجرابم وفً نفقات المحاكم ،وال ٌترتب علٌه أي
مسإولٌة جزابٌة إال إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلً فً الجرٌمة.
ج ـ تقام دعوى الحق العام فً جرابم المطبوعات ؼٌر الدورٌة على مإلفها كفاعل أصلً وعلى
ناشرها كشرٌك له وإذا لم ٌكن مإلؾ المطبوعة أو الناشر معروفا ً فٌالحق مالك المطبعة ومدٌرها
معا ً بالدعوى الجزابٌة.

مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2111
مااان المقااارر أن تحٌااال الحكوماااة الاااى مجلاااس الناااواب مشاااروع قاااانون معااادل لقاااانون
المطبوعااات والنشاار لساانة ٌ 1111تضاامن خطااوة الااى األمااام بمااا ٌتوافااق مااع المعاااٌٌر
الدولٌة.
ومن أهم التعدٌالت االٌجابٌة المقترحة:
 -4إعمااال حااق الحصااول علااى المعلومااات ،وحااق الصااحفً فااً حضااور االجتماعااات
العامة خاصة لمجلس األمة والحزاب والنقابات والمحاكم.
 -1الااانص علاااى حظااار حاااابس او توقٌاااؾ الصاااحفً فااااً الجااارابم الرتكباااة بواسااااطة
المطبوعات.
 -0جااواز اإلنابااة للصااحفً فااً عاادم حضااور جلسااات المحكمااة إال إذا قااررت حضااوره
شخصٌا.
 -1إنها الرقابة المسبقة على الكتب.
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ومن أهم المآخذ على مشروع القانون:
 -4رفع الؽرامات على المخالفٌن عدة أضعاؾ.
مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2111
من المقرر أن تحٌل الحكومة الى مجلاس الناواب مشاروع قاانون ضدمان حدق الحصدول
علددى المعلومددات لسددنة ٌ 2111تضاامن نقلااة نوعٌااة بمااا ٌتوافااق مااع المعاااٌٌر الدولٌااة
وخاصة المادة  44من العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة.
ومن أهم الضمانات االٌجابٌة المقترحة:
المددادة (  : ) 1مااع مراعاااة مااا ورد فااً قااانون الصااحافة والنشاار وحااق الصااحفً فااً الوصااول الااى
المعلومااات الحكومٌااة ؼٌاار المصاانفة ،لكددل أردنددً ذي مصاالحة الحااق فااً الوصااول الااى
المعلومات التً ٌطلبها.
المددادة ( : ) 1أ -علااى المسااإول تسااهٌل الحصااول علااى المعلومااات ،وضاامان مباادأ الكشااؾ االقصااى
للمعلومات بالسرعة وبالكٌفٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون.
ب – ٌجوز للمسإول عدم الكشاؾ عان المعلوماات ألساباب تتعلاق بااألمن الاوطنً أو النظاام
العااام أو الصااحة العامااة أو اآلداب العامااة أو الحرٌااة الشخصااٌة وحقااوق اآلخاارٌن المادٌااة
والمعنوٌة وسمعتهم.
المادة (  : ) 1ال ٌجوز طلب معلومات على أساس تمٌٌازي ال ساٌما مان ناحٌاة الادٌن أو األصال أو
الجنس أو اللون.
المددادة (ٌ : )6قاادم طلااب الحصااول علااى المعلومااات كتابااة فااً االمااور التااً ال تقتضااً عاادم اإلجابااة
الشفوٌة المباشرة ،وعلى المسإول إجابة الطلب خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌمه.
المادة ( : )7إذا كانت المعلومات ؼٌر مصنفةٌ ،تم تزوٌد مقدم الطلب بصورة عنها بشرط أن ٌتحمل
التكااالٌؾ العادلااة والمعقولااة للتصااوٌر او نسااخ المعلومااات المطلوبااة بالوسااابل التقنٌااة وفااق
تعلٌمات تصدر لهذه الؽاٌة.
المادة ( : )1إذا كان جزء من المعلومات مصنفا ،والجزء اآلخر ؼٌر مصنؾٌ ،جاب الطلب باالجزء
المسموح به.
المادة ( : )1إذا كانت المعلومات مصنفةٌ ،جب أن ٌسبق تارٌخ تصنٌفها تارٌخ الطلب.
المادة ( : )91فً حال رفض المسإول إجابة الطلب وجب علٌاه تسابٌبه ،وٌعتبار االمتنااع عان الارد
ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض ٌجوز الطعن به امام محكمة العدل العلٌا.
المادة (  : )91فً جمٌاع األحاوال ٌجاب الموازناة باٌن الحقاٌن وأٌهماا الحاق األجادر بالرعاٌاة حاق
الحصول على المعلومات لتحقٌق مصلحة عامة أو خاصاة ،أم الحاق فاً عادم الكشاؾ عان
المعلومات ألسباب مشروعة.
المادة (  : ) 96مع مراعاة القوانٌن النافذة األخرى ال ٌجوز الكشؾ عن المعلومات التالٌة:
أ -األسرار والوثابق المحمٌة بموجب أي تشرٌع آخر.
ب -أٌة معلومات مصنفة ٌتم الحصول علٌها باتفاق مع دولة أخرى.
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ت -أٌاااة معلوماااات تتضااامن تحلاااٌالت أو توصاااٌات أو مقترحاااات أو استشاااارات قانونٌاااة تقااادم
للمسإول قبل أن ٌتم إتخاذ قرار بشؤنها.
ث -أٌااة معلومااات شخصااٌة عاان أي شااخص تتعلااق بسااجالته التعلٌمٌااة أو الطبٌااة أو سااجالته
الوظٌفٌة أو حساباته او تحوٌالته المصرفٌة أو اسرار مهنته.
ج -مراسااالت أي شااخص البرٌدٌااة أو البرقٌااة أو الهاتفٌااة أو عباار اٌااة وسااٌلة تقنٌااة أخاارى مااع
الدوابر الحكومٌة ذات الطبٌعة الشخصٌة أو السرٌة واإلجابات علٌها.
ح -أٌة معلومات ٌإدي الكشؾ عنها الى التؤثٌر فً المفاوضات بٌن االردن واٌة دولاة أو جهاة
أخرى.
خ -التحقٌقات التً تجرٌها النٌابة العامة أو الضاابطة العدلٌاة أو األجهازة األمنٌاة بشاان تحقٌاق
فً اٌة جرٌمة أو قضٌة ضمن أعمالها.
د -أٌة معلومات ذات أسرار تجارٌة مالٌة كانت أو إقتصاادٌة أواٌاة معلوماات عان عطااءات
أو أبحاث علمٌة أو تقنٌة ٌاإدي الكشاؾ عنهاا الاى اإلخاالل بحاق المإلاؾ والملكٌاة الفكرٌاة أو
بالمنافساة العادلاة والمشااروعة أو تاإدي الااى خساارة أو رباح ؼٌاار مشاروعٌن ألي شااخص أو
شركة.

قانون العقوبات
هناك عدة ماواد فاً قاانون العقوباات رقام  43لسانة  4431تاإثر علاى حرٌاة الصاحافة
وحق الوصول الى المعلومات.
المادة " 221كل من نشر أخبارا او معلومات او انتقادات مان شاؤنها ان تاإثر علاى أي
قاض او شاهد او تمنع أي شاخص مان اإلفضااء بماا لدٌاه مان المعلوماات الولاً االمار
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثالثة اشهر او بؽرامة ال تتجاوز خمسٌن دٌنارا".
مااادة  044بٌااع او عاارض او توزٌااع مااواد مطبوعااة او صااور او رسااومات تتعاارض
لالداب العامة واالخالق
العقوبة :الحبس ال ٌزٌد عن  0اشهر وؼرامة ال تزٌد عن  21دٌنارا
اختالق الجرائم واالفتراء
مادة [ :] 114
من أخبر السلطة القضابٌة أو أٌة سلطة ٌجب علٌها إبالغ السلطة القضابٌة عن جرٌمة ٌعرؾ أنها لم
ترتكب ،ومن كان سببا فً مباشرة تحقٌق تمهٌدي أو قضابً باختالقه أدلة مادٌة على جرٌمة كهذه،
عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بؽرامة ال تزٌد على عشرة دنانٌر أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن.
إفساد األخالق
مادة [ ٌ :] 044عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثالثة أشهر أو بؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌناراً كل
من:
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 4ـ باع أو أحرز بقصد البٌع أو التوزٌع أٌة مادة بذٌبة مطبوعة أو مخطوطة أو أٌة صورة شمسٌة أو
رسم أو نموذج أو أي شا آخر ٌإدي إلى إفساد األخالق ،أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه األشٌاء والمواد
بؤٌة طرٌقة أخرى بقصد بٌعها أو توزٌعها.
المخالفات ضد اآلداب والثقة العامة
مادة [ :] 131
من طبع أو باع أو عرض نقوشا أو صورا أو رسوما تعطى عن األردنٌٌن فكرة ؼٌر صحٌحة من
شؤنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم ،عوقب بالحبس حتى أسبوع ،وبالؽرامة حتى خمسة دنانٌر
وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم ((  )) 1لسنة 9111
التؤثٌر فً سٌر العدالة
مادة ( :)99كل من نشر بإحدى الطرق المنصوص علٌها فً الفقرة الثالثة من المادة ( )31من
قانون العقوبات أمورا من شؤنها التؤثٌر فً القضاة الذٌن ٌناط بهم الفصل فً دعوى مطروحة أمام أٌة
جهة من جهات القضاء فً األردن أو فً رجال القضاء أو النٌابة أو ؼٌرهم من الموظفٌن المكلفٌن
بتحقٌق وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزابٌة أو التؤثٌر فً الشهود الذٌن قد ٌطلبون ألداء
الشهادة فً تلك الدعوى أو فً ذلك التحقٌق أو أمورا من شؤنها منع شخص من اإلفضاء بمعلومات
ألولى الشؤن أو التؤثٌر فً الرأي العام لمصلحة طرؾ فً الدعوى أو التحقٌق أو ضده ٌعاقب بالحبس
مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌنارا أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن.
نشر ما جرى فً الدعاوى وما منع نشره
مادة ( :)92كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فً الدعاوى الحقوقٌة أو الجزابٌة التً قررت
المحاكم سماعها فً جلسة سرٌة فً الدعاوى المتعلقة بالجرابم التً تقع بواسطة الصحؾ أو دعاوى
الذم والقدح والسب وإفشاء األسرار أو فً دعاوى الطالق والهجر والبنوة الطبٌعٌة ٌعاقب بالحبس مدة
ال تتجاوز سنة وبؽرامة ال تقل عن عشرٌن دٌنار وال تزٌد على المابة دٌنار أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن.
ال ٌعاقب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ،ومع ذلك ففً الدعاوى التً ال
ٌجوز فٌها إقامة الدلٌل على األمور المدعى بهاٌ ،عاقب على إعالن الشكوى أو على نشر الحكم
بالعقوبة المنصوص علٌها فً هذه المادة ما لم ٌكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب
الشاكً أو إذنه.
نشر المداوالت وتحرٌف ما جرى فً الجلسات العلنٌة
مادة (:)91
كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فً المداوالت السرٌة فً المحاكم ،أو نشر بؽٌر
أمانة وبسوء قصد ما جرى فً الجلسات العلنٌة فً المحاكم ٌعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبؽرامة
ال تقل عن عشرٌن دٌنارا وال تزٌد على مابة دٌنار أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن.
اإلذاعة عن تحقٌق ســـري
مادة (: )91
كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشؤن تحقٌق جزابً قابم ٌعاقب بالحبس مدة ال
تتجاوز ستة أشهر وبؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌنارا أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن.
الطعن بحق قاض أو محكمة
مادة (:)91
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كل من نشر طعنا بحق قاض أو محكمة أو نشر تعلٌقا على حكم قاصدا بذلك تعرٌض مجرى العدالة
للشك والتحقٌر ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة أو بؽرامة ال تتجاوز مابة دٌنار أو بكلتا
هاتٌن العقوبتٌن.

قانون مإقت اإلعالم المرئً والمسموع
ضمن توجهات الخصخصة ٌسمح القانون بإنشاء تلفزٌونات وإذاعات خاصة.
ومن أهم المآخذ على القانون:
 -4التمٌٌز بٌن المحطات التً تبث أخبارا وبرامج سٌاسٌة بؤن تدفع رسوما تزٌد بنسبة %21
ؼٌرها ،بما سٌعمل على إعطاء مٌزات إضافٌة لمحطات األؼانً واإلعالنات.
 -1منح مجلس الوزراء صالحٌة رفض إعطاء الترخٌص بدون إبداء األسباب ولو كان الطلب
مستكمال لكافة الشروط.
قانون األحداث رقم  21لسنة 9161المعدل بالقانون  7لسنة 9112
حظر نشر صورة الحدث أو وقائع المحاكمة
مادة (:)92
ٌحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح ،ونشر وقابع المحاكمة ،أو ملخصها فً أٌة وسٌلة من
وسابل النشر ،كالكتب والصحؾ والسٌنما ،وٌعاقب كل من ٌخالؾ ذلك بؽرامة ال تقل عن خمسة
دنانٌر وال تتجاوز خمسة وعشرٌن دٌناراً ،وٌمكن نشر الحكم بدون اإلشارة السم الحدث أو لقبه.

قانون حماٌة أسرار ووثائق الدولة
صدر هذا القانون رقم  21سنة  4494كقانون مإقت أي انه صدر فً ؼٌاب مجلس األمة على أساس
عرضه على مجلس النواب فً أول اجتماع ٌعقده إعماال للنص الدستوري حسب المادة  41من الدستور،
وها قد مر  00عاما بدون ذلك.

تحلٌل قضاٌا رفعت على الصحفٌٌن
إن التقاضً بٌن األفراد والحكومات حق دستوري ،لكن ال ٌجوز التعسؾ فً استعمال
الحق.
منذ صدور قانون المطبوعات رقم  41لسنة  4440وحتى نهاٌة عام  1110جمعت
 011قضٌة رفعت على الصحفٌٌن وصدرت بها أحكام قطعٌة .وقامت الحكومة
وأجهزتها بتحرٌك نصفها.
وتبٌن من تحلٌل األحكام أن:
 )9الحكومة خسرت  %11من القضاٌا التً حركتها.
 )2لم ٌحكم بسجن صحفً فً قضٌة أمام محكمة مدنٌة ( ما عدا حكم واحد بالحبس لمدة شهر
مستبدال بالغرامة)( .تم حبس ثالثة صحفٌٌن من أسبوعٌة الهالل بقرار من محكمة أمن الدولة
سندا للمادة  911عقوبات قبل إلغاء نصها المعدل بقانون مإقت والعودة لنصها األصلً)
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 )1مجموع الغرامات  91آالف دٌنار.
 )1إن القاضً كان ٌستعمل األسباب المخففة.
وهذا ٌعنً أن الحكومات كانت تتعسف فً استعمال حقها فً التقاضً.
كما ٌعنً أن القضاء الطبٌعً هو الضمن األكبر لحرٌة الصحافة وحقوق اإلنسان.

أهم قرار أصدره القضاء األردنً هو وقف العمل بالقانون المإقت رقم  27لسنة
 9117لعدم دستورٌته.
(( قرار الهٌبة العامة لمحكمة العدل العلٌا منشور بمجلة نقابة المحامٌن ،العددان األول والثانً،
كانون الثانً وشباط  4441ص ))014
وفسرت المحكمة حالة االستعجال والضرورة التً تجٌز للحكومة إصدار قوانٌن مإقتة طبقا للمادة
 41من الدستور.
وقالت بؤنها اي خطر داهم او وضع طارئ شؤن الكوارث التً تقع او الحرب التً تنشب فجؤة او
الفتنة التً تستوجب مجابهة سرٌعة لبال ٌنتشر خطرها فتهدم كٌان الدولة وتعصؾ بمإسساتها.

أمثلة من اجتهادات القضاء فً قضاٌا الحرٌات الصحفٌة
عام  4420تقدم السٌدان حسن النابلسً وعٌسى مدانات ،بطلب من وزٌر الداخلٌة للحصول
على ترخٌص باصدار مجلة الفجر الجدٌد ،اال انه "الوزٌر" رفض طلبهما فً عدد الجرٌدة
الرسمٌة  4420/44/1وجاء فً قرار الرفض "لما كان قانون المطبوعات ٌتطلب ان ٌكون
صاحب الجرٌدة ومحررها المسإول حسن السٌرة والسمعة  ..ولدى استطالع رأي الجهات
المختصة تبٌن ان حسن النابلسً وعٌسى المدانات ٌعتنقان المبدأ الشٌوعً فهما لذلك ال
ٌتمتعان بحسن السٌرة والمسعة ،فاقرر رد طلبهما الحصول على ترخٌص الصدار مجلة
الفجر الجدٌد".
وقدم المستدعٌان طعنا بقرار الوزٌر الى محكمة العدل العلٌا التً الؽت القرار المشكو منه
وجاء فً قرارها (دعوى عدل علٌا  " : )4421 ، 29فقول وزٌر الداخلٌة للتدلٌل على ان
المستدعٌن ؼٌر حابزٌن لشرط حسن السمعة النهما ٌعتنقان المبدأ الشٌوعً قول ال ٌكفً ..
اذ ان مجرد اعتناق مبدأ سٌاسً خاص دون ان ٌقترن هذا االعتناق بنشاط معاقب علٌه
فً القانون ال ٌنطوي بحد ذاته على سوء الخلق ،واال فان االخذ بؽٌر هذا المفهوم ٌإدي
الى نتابج ؼٌر معقولة ال تتمشى مع روح القانون واهدافه".
( أنظر :ابراهٌم بكر ،حقوق االنسان فً االردن - 4422 ،عمان ص .)029 -023
فً  4414/2/04نسّب وزٌر االعالم بالؽاء ترخٌص الرأي النها نشرت "مقاالت شككت
فٌها بالحرٌات العامة فً المملكة االمر الذي ٌعتبر ضاراً بالمصلحة العامة وٌهدد الكٌان
الوطنً وٌعرض سالمة الدولة للخطر" لكن لحسن الحظ لم ٌلػ الترخٌص واوقفت  41اٌام
 (.انظر كتاب الرأي  4442بٌوبٌلها الفضً).
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فً حزٌران  4441ادٌن الزمٌالن رمضان الرواشده وجمٌل النمري  -وكانا ٌعمالن فً
"االهالً"  -بتهمة مس االجهزة االمنٌة خالفا للمادة /11أ 1/من قانون المطبوعات والنشر،
وفرضت على كل منهما ؼرامة  011دٌنار.
وكان الرواشدة قد نشر على لسان محامً الدفاع عن المتهمٌن آنذاك بقضٌة جامعة مإتة
انهم اعترفوا تحت التعذٌب (..فٌما بعد برأت محكمت التمٌٌز جمٌع المتهمٌن ألنها وجدت
ان اعترافاتهم انتزعت بالقوة).

محكمة أمن الدولة والصحافة
تم تعدٌل قانون محكمة امن الدولة بقانون مإقت سنة  ،1114ثم اتخذ صفة القانون الدائم واصبحت
المحكمة مختصة بموجبه بالنظر فً جرابم األمن الداخلً والخارجً الواردة فً قانون العقوبات،
وٌهمنا انها اصبت مختصة بالنظر فً  10من الجرابم المرتكبة بواسطة الصحف والمطبوعات خالفا
للمواد التالٌة من قانون العقوبات ،ومن أهمها:
مادة [ :]991
ٌعاقب باالعتقال المإقت مدة ال تقل عن خمس سنوات:
 4ـ من خرق التدابٌر التً اتخذتها الدولة للمحافظة على حٌادها فً الحرب.
 1ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال
عدائٌة أو عكر صالتها بدولة أجنبٌة أو عرض األردنٌٌن ألعمال ثؤرٌة تقع علٌهم أو على
أموالهم.

((سبق أن تمت محاكمة الزمٌل فهد الرٌماوي ربٌس تحرٌر أسبوعٌة المجد لكتابته مقاال خالؾ
هذه المادة ،حٌن دعا البحرٌن الى اإلقتداء بقرار الراحل الملك الحسٌن بتعرٌب قٌادة الجٌش عام
 ،4423وطرد مسإول اإلستخبارات البرٌطانً اندرسون من البحرٌن ،وتم الحكم بعدم مسإولٌته.
كما تم توقٌفه عام  1111وإلؽاء شركة دار المجد للصحافة ثم تم التراجع عن القرار)) .
جرائم الذم والقدح والتحقٌر الماسة بالقانون الدولً
مادة :922
ٌعاقب بالعقوبات نفسها المبٌنة فً المادة السابقة بناء على شكوى الفرٌق المتضرر من أجل الجرابم
التالٌة :إذا ارتكبت دون مبرر كاؾ:
 4ـ تحقٌر دولة أجنبٌة أو جٌشها أو علمها أو شعارها الوطنً عالنٌة.
 1ـ القدح أو الذم أو التحقٌر الواقع عالنٌة على ربٌس دولة أجنبٌة أو وزرابها أو ممثلٌها السٌاسٌٌن
فً المملكة ،ال ٌجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

(تنص المادة  410من قانون العقوبات :ال تطبق أحكام المواد  411-444إال إذا كان فً قوانٌن
الدولة ذات الشؤن أو فً اإلتفاق المعقود معها أحكام مماثلة).
الجرائم التً تنال من الوحدة الوطنٌة أو تعكر الصفاء بٌن عناصر األمة
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مادة :911كل كتابة وكل خطاب أو عمل ٌقصد منه أو ٌنتج عنه إثارة النعرات المذهبٌة أو
العنصرٌة أو الحض على النزاع بٌن الطوابؾ ومختلؾ عناصر اآلمة ٌعاقب علٌه بالحبس مدة ال
تقل عن ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبؽرامة ال تزٌد على خمسمابة دٌنار.

((هكذا أصبح النص بالقانون المإقت رقم  12لسنة  1110المنشور فً عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم
 1311بتارٌخ  4حزٌران  ،1110وكان قد تم تعدٌل النص األصلً بموجب قانون مإقت رقم 21
لسنة  1114الصادر بعدد الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ ٌ ،1114/41/1الحظ ان القانون المإقترقم 21
لسنة  1114صدر بعد ٌ 11وما من الهجمات على نٌوٌورك (مجلس الوزراء أقر القانون فً
جلسته فً 1114/41/1

وإتخااااذت العدٌااااد ماااان دول العااااالم وعلااااى رأسااااها الوالٌااااات المتحاااادة هجمااااات  44أٌلااااول
1114ذرٌعة إلنتهاكاات عدٌادة للحقاوق المدنٌاة( .فاً األردن بعاد ٌ 11وماا تام إقارار قاانون
مإقت رقم  12لسنة  1114المعدل لقانون العقوبات ،والذي تم باه تعادٌل تعرٌاؾ اإلرهااب،
وتعدٌل المادة  421من قانون العقوباات التاً كانات أكبار معٌاق لحرٌاة الصاحافة فاً تاارٌخ
األردن بإسااتثناء الفتاارة الصااؽٌرة لقااانون المطبوعااات رقاام  19لساانة  4449الااذي حكماات
محكمة العدل العلٌا بعم دستورٌته)
أحكام لمخالفة المادة 911:
 -4أسبوعٌة الهالل :ربٌس التحرٌر نصر قمش ،مدٌر التحرٌر رومان حداد ،والكاتب مهند
مبٌضٌن ،وتم الحكم علٌهم بالحبس لمدة  0اشهرن وشهرٌن و 3أشهر بالترتٌب لكل منهم.
 -1ناهض حتر – عدم مسإولٌة
 -0النابب السابق توجان فٌصل ،وتم الحكم علٌها بالحبس لسنة ونصؾ السنة.
 -1خمسة أحداث -تقل أعمارهم عن  41عاما -حكموا بالحبس.
من المهم اإلشارة الى أن أحكام محكمة أمن الدولة فً الجنح كانت قطعٌة وغٌر قابلة للتمٌٌز،
وذلك بقانون مإقت رقم  11لسنة  1114الصادر بتارٌخ  1114/1/11الذي نص على تمٌٌز
أحكام المحكمة فً الجناٌات ،مستثنٌا الجنح من التمٌٌز .وبسبب هذا النص ردت محكمة التمٌٌز
الطعن المقدم من توجان فٌصل بقرار المحكمة بسجنها سنة ونصؾ السنة ،كما تم منعها من الترشح
لمجلس النواب بسبب صدور حكم بحبسها لمدة تزٌد عن سنة حٌث اعتبرت محمكمة البداٌة حبسها
جرٌمة ؼٌر سٌاسٌة.
النٌل من مكانة الدولة المالٌة
مادة  :912من أذاع بإحدى الوسابل المذكورة فً الفقرتٌن الثانٌة والثالثة من المادة (  ) 90من
قانون العقوبات ،وقابع ملفقة أو مزاعم كاذبة إلحداث التدنً فً أوراق النقد الوطنٌة أو لزعزعة
الثقة فً متانة نقد الدولة وسنداتها وجمٌع اإلسناد ذات العالقة بالثقة المالٌة العامة ٌعاقب بالحبس
من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار.

((المادة  90تتحدث عن العالنٌة ومنها النشر بالصحؾ))

مادة  :911وٌستحق العقوبات المبٌنة فً المادة السابقة ،كل شخص تذرع بالوسابل عٌنها لحض
الجمهور:
أ ـ أما على سحب األموال المودعة فً المصارؾ والصنادٌق العامة.
ب ـ أو على بٌع سندات الدولة وؼٌرها من السندات العامة أو على اإلمساك عن شرابها.
مادة :911تعد جمعٌة ؼٌر مشروعة:
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 4ـ كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو ؼٌر مسجلة ،تحرض أو تشجع بنظامها أو بما
تقوم به من الدعاٌة على ارتكاب أي فعل من األفعال ؼٌر المشروعة التالٌـــة:
أ ـ قلب دستور المملكة بالثورة أو التخرٌب.
ب ـ قلب الحكومة القابمة فً المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنؾ.
ج ـ تخرٌب أو إتالؾ أموال الحكومة األردنٌة فً المملكة.
 1ـ كل جماعة من الناس ٌقضً علٌها القانون تبلٌػ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن
ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحاللها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه
الفقرة أٌضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هٌبة أو شعبة لجمعٌة ؼٌر مشروعة وكل
مإسسة أو مدرسة تدٌرها جمعٌة ؼٌر مشروعة أو تدار تحت سلطتها.
مادة  :969كل من شجع ؼٌره بالخطابة أو الكتابة ،أو بؤٌة وسٌلة أخرى على القٌام بؤي فعل من
األفعال التً تعتبر ؼٌر مشروعة بمقتضى المادة ( )442من هذا القانون ٌعاقب بالحبس مدة ال
تزٌد على سنتٌن.
المادة ":961كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض أو ارسل بالبرٌد كتابا أو نشرة أو كراسا أو
اعالنا أو بٌانا أو منشورا أو جرٌدة لجمعٌة ؼٌر مشروعة أو لمنفعتها ،أو صادرة منها ٌعاقب
بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر أو بؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌنارا.

((كان اإلختصاص فً محاكمة مرتكب خالؾ هذه المادة ٌنعقد لمحكمة البداٌة ،وسبق أن تمت
محاكمة الزمٌل عبدهللا بنً عٌسى إلجرابه مقابلة مع الناطق الرسمً لحزب التحرٌر عطا ابو
الرشتة ،وحكمت محكمة البداٌة علٌه بالحبس ستة أشهر وتؽرٌمه خمسمابة دٌنار ،لكن محكمة
اإلستبناؾ نقضت الحكم وحكمت بالبراءة قابلة ":أن نشر مثل هذه األفكار واإلجابات ،ال ٌشكل
جرما بالمعنى المقصود للمادة  430ذلك أن ما نشر لٌس معد ًا سلفاً من قبل الناطق الرسمً لحزب
التحرٌر لؽاٌات نشره على الكافة")).

جرٌمة إطالة اللسان
مادة [ :] 442
ٌ -4عاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات كل من:
أ ـ ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جاللة الملك.
ب ـ أرسل رسالة خطٌة أو شفوٌة أو الكترونٌة أو أي صورة أو رسم هزلً إلى جاللة الملك أو قام
بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل ٌإدي إلى المس بكرامة جاللته أو ٌفٌد وتطبق
العقوبة ذاتها إذا حمل ؼٌره على القٌام بؤي من تلك األفعال.
ج -أذاع بؤي وسٌلة كانت ما تم ذكره فً البند ب من الفقرة أ من هذه المادة ونشره بٌن الناس.
د -تقول أو إفترى على جاللة الملك بقول أو فعل لم ٌصدر عنه أو عمل على إذاعته بٌن الناس.
 1ـ ٌعاقب بالعقوبة النصوص علٌها فً الفقرة ( )4من هذه المادة إذا كان ما ورد فٌها موجها ضد
جاللة الملكة أو ولً العهد أو أحد أوصٌاء العرش أو أحد أعضاء هٌبة النٌابة.

((تم تعدٌل نص المادة السابقة بقانون مإقت رقم  21لسنة  1114المنشور فً عدد الجرٌدة
الرسمٌة بتارٌخ ))1114/41/1

حرٌة التعبٌر وحرٌة الصحافة فً قرارات للمحاكم المصرٌة واالوروبٌة
والمحكمة االوروبٌة لحقوق اإلنسان والمحكمة العلٌا األمرٌكٌة
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مصر :تقول محكمة النقض حول جرابم النشرٌ ":تعٌن لبحث وجود جرٌمة فٌها أو عدم
وجودها تقدٌر مرامً العبارات التً ٌحاكم علٌها الناشر وتبٌن مناحٌها ،فإذا ما اشتمل
المقال على عبارات ٌكون الؽرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى ٌكون القصد
منها التشهٌر ،فللمحكمة فً هذه الحالة أن توازن بٌن القصدٌن وتقدٌر أٌهما كانت له
الؽلبة فً نفس الناشر( .نقض )4440/41/11
المحكمة الدستورٌة العلٌا" :من الخطر فرض قٌود ترهق حرٌة التعبٌر بما ٌصد
المواطنٌن عن ممارستها ..إذ ال ٌجوز ألحد أن ٌفرض على ؼٌره صمتا ولو كان
معززا بالقانون ..وانه إذا أرٌد لحرٌة التعبٌر أن تتنفس فً المجال الذي ال ٌمكن أن تحٌا
بدونه ،فإن قدرا من التجاوز ٌتعٌن التسامح فٌه ،وال ٌسوغ بحال أن ٌكون الشطط فً
بعض اآلراء مستوجبا إعاقة تداولها( .القضٌة رقم  11لسنة )4442
وتقول فً قضٌة أخرى ":إن حرٌة التعبٌر ،وتفاعل اآلراء التً تتولد عنها ،ال ٌجوز
تقٌٌدها بؤؼالل تعوق ممارستها ،سواء من ناحٌة فرض قٌود مسبقة على نشرها ،أو من
ناحٌة العقوبة الالحقة التً تتوخى قمعها ،بل ٌتعٌن ان ٌنقل المواطنون من خاللها –
وعالنٌة -تلك األفكار التً تجول فً عقولهم ،فال ٌتهامسون بها نجٌا ،بل ٌطرحونها
عزما – ولو عارضتها السلطة العامة -إحداثا من جانبهم بالوسابل السلمٌة لتؽٌٌر قد
ٌكون مطلوبا ،فالحقابق ال ٌجوز إخفاإها ،ومن ؼٌر المتصور أن ٌكون النفاذ الٌها
ممكنا فً ؼٌبة حرٌة التعبٌر( .قضٌة رقم  49لسنة )4442
الوالٌات المتحدة
التعدٌل الدستوري األمٌركً األول
ٌنص التعدٌل الدستوري األمٌركً األول  The fist Amendmentالصادر عام 4944
على :ان الكونؽرس سوؾ لن ٌصدر أي قانون ٌحد من حرٌة الكالم أو من حرٌة الصحافة.
وكان التعدٌل الدستوري األمٌركً األول ،وتفسٌرات المحكمة العلٌا  Supreme Courtله
نقطة مضٌبة فً التارٌخ األمرٌكً أثرت على العدٌد من التشرٌعات والقضاة فً مختلؾ
دول العالم.
ومن أهم األمثلة على قرارات المحكمة تؤكٌدها أن الرقابة المسبقة تنتهك التعدٌل األول ٌؾ
قضٌة أوراق البنتاؼون ضد نٌوٌورك تاٌمز وواشنطن بوست.
وفً عام  4432كانت  40 ،Mary Beth Tinkerسنة ضمن  2طالب استجابو إلقتراح
السناتور روبرت كنٌدي بؤن ٌلبسوا اشرطة شوداء على أدرعهم إحتجاجا على حرب فٌتنام
وإقتراح هدنة فً عٌد المٌالد.
وقد منع مدٌر المدرسة  Tinkerمن دخول المدرسة فلجؤت الى المحكمة العلٌا التً قالت:
"Neither Student nor teachers shed their constitutional rights at
the schoolhouse gate.
"Students are entitled to freedom of expression of their views.
إن الحماٌة القانونٌة التً قررتها المحكمة للطفلة  Tinkerهً نفس الحماٌة التً قررتها
ألكبر صحٌفتٌن فً الوالٌات المتحدة.
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برٌطانٌا
ٌتم الموازنة دابما بٌن حقٌن وأٌهما أجدر بالرعاٌة.
حرٌة التعبٌر المطلقة :Absolute privilege
 مناقشات البرلمان والشهادات أمام اللجان البرلمانٌة. ال توجد عقوبات على ذم الحكومة أو هٌبات الحكم المحلً أو األحزاب ،وٌمكن المقاضاةإذا كان الذم موجها لألشخاص بذواتهم( .قرار مجلس لوردات)
 حرٌة التعبٌر اثناء تقدٌم شهادات الشهود فً المحاكم وما ٌبدٌه المحامون أو القضاة،ووثابق المحكمة ،وما تتضمنه التحقٌقات فً جرٌمة.
 التقارٌر الكتوبة بنزاهة ودقة على إجراءات المحاكم بشرط نشرها بالتزامن مع هذهاإلجراءات.
المقٌدات على حرٌة التعبٌر:
 القذؾ إزدراء المحاكم الفحش قانون العقوبات :التحرٌض على البؽضاء كشؾ اسرار الدولةاسبانٌا
تحد القوانٌن اإلسبانٌة من حرٌة الصاحافة فاً التعبٌار عان اآلراء التاً تسااند اإلرهااب .وال
ٌحااول ذلااك دون حقهااا فااً نشاار التصاارٌحات التااً تصاادرها المنظمااات اإلرهابٌااة طالمااا لاام
تدعمها هٌبة تحرٌر الصحٌفة.
أسبانٌا دولة طرؾ فً اإلتفاقٌة االوروبٌة لحقوق اإلنسان.
وتم الحكم لصحفً إسبانً أجرى مقابلة مع عضو بمنظمة ETA
وكاناات المحكمااة الدسااتورٌة فااً إساابانٌا قااد أبطلاات عااام  4413حكمااا بإدانااة صااحفً نشاار
تصرٌحا لمنظمة "إٌتا" .وقالت ان الصحٌفة ؼٌر مسإولة عن مجارد نشار البٌاان ..طالماا أن
أحد العاملٌن فٌها لم ٌكتبه ،وقالت انه حق للصحٌفة فً نشر المعلومات.
كماا تطبااق المحاااكم اإلسابانٌة العهااد الاادولً للحقااوق المدنٌاة والسٌاسااٌة ،وتفسااٌراته المتصاالة
بالموضوع التً تصدرها الهٌبات الدولٌة الرسمٌة مثل المحكمة االوروبٌة لحقوق اإلنسان.
قااارارات المحااااكم اإلسااابانٌة قابلاااة للطعااان أماااام المحكماااة االوروبٌاااة لحقاااوق اإلنساااان فاااً
ستراساابورغ ،وكااذلك أمااام لجنااة حقااوق اإلنسااان التابعااة لألماام المتحاادة (إساابانٌا وقعاات علااى
البروتوكول اإلختٌاري األول الذي ٌتٌح لألفراد حق تقدٌم شكاوى ضد دولهم).
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المحكمة االوربٌة لحقوق اإلنسان
ساابق أن صاادرت عاادة قاارارات عاان المحكمااة االوروبٌااة لحقااوق اإلنسااان أٌ ادت فٌهااا حااق
الصحفً فً الوصول إلى المعلومات وحقه فً الحفاظ على سرٌة مصادره.
تمٌز المحكمة فً قراراتها حول حرٌة التعبٌر وحرٌة الصحافة بٌن التعبٌر عن حقابق
 factsوالتعبٌر عن الرأي  ،value judgmentsواألولى ٌجب إثباتها فً التشهٌر.
وقاااد سااابق لهاااذه المحكماااة أن حكمااات فاااً قضااااٌا عدٌااادة أنصااافت فٌهاااا الصاااحفٌٌن وحرٌاااة
الصحافة ،ومنها حكمها فاً تماوز الماضاً بقضاٌة  Arnest Vs Belgiumعنادما قامات
الشاارطة البلجٌكٌااة بتفتااٌش مقاارات  1صااحؾ ومنااازل  2صااحفٌٌن بحثااا عاان أدلااة لمعرفااة
مرتكبً عدد من الجرابم.
وقالات المحكماة أن ذلااك ٌنتهاك الماادة  41ماان اإلتفاقٌاة االوروبٌاة لحقااوق اإلنساان ،والمااادة
(1إحتاارام الحٌاااة الخاصااة) ،والمااادة ( 40حااق التعااوٌض) وحكماات بااـ ٌ 1111ااورو لكاال
صحفً و 4آالؾ لتكالٌؾ المحاكمة.
وفً قضٌة ) (Goodwin Vs UKعام  4443قالت المحكمة ( :أن حماٌة مصادر معلوماات الصاحفً
هو حجر األساس لحرٌة الصحافة).

خالصة
إن حرٌة الصحافة لٌست ترفا ،إنما عامل أساسً فً التنمٌة.
وجاء فً كتاب"الحق فً الكالم" وهو من أحدث إصدارات البنك الدولً إلثنٌن من
حملة نوبل ،احدهما حاملها فً اإلقتصاد جوزٌف ستٌغلٌتز" :إن حرٌة الصحافة وحرٌة
التعبٌر تخففان لٌس فقط من مخاطر سوء إستخدام السلطة ،بل تزٌد أٌضا من فرص
تلبٌة حاجات السكان األساسٌة.
وٌقول جٌمس ولفنسون " :من أجل خفض الفقر علٌنا تحرٌر الوصول إلى المعلومات
وتحسٌن نوعٌتها.
[ فً تقرٌر منظمة مراسلون بال حدود الصادر فً تشرٌن األول  2111حول حرٌة
الصحافة فً دول العالم تقع الدول العربٌة فً مإخرة القائمة ،وتقع الدول اإلسكندنافٌة
فً المقدمة ،وتلٌها الدول األكثر نموا وتقدما ،مما ٌإكد العالقة الوثٌقة بٌن الحرٌات
الصحفٌة والنمو اإلقتصادي]

توصٌات
 -4النص على عدم جواز الرقابة المسبقة( ،إال فً حالة إعالن قانون الدفاع) وأن ٌكون أي فعل
ٌنتهك هذا الحق قابال للطعن علٌه وطلب التعوٌض.
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 -1إنهاء العقوبات السالبة للحرٌة فً الجرابم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرابم الرأي .وعدم
جواز توقٌؾ الصحفً( .كل المبررات التً تساق للتوقٌؾ ال تنطبق على الصحفٌٌن)
 -0إعمال مبدأ شخصٌة العقوبة ،وإلؽاء مسإولٌة ربٌس التحرٌر الجزابٌة إال إذا ثبت اشتراكه
الفعلً فً الجرٌمة.
 -1التقدم بمشروع قانون لضمان حق الوصول الى المعلومات .وضمان مبدأ الكشؾ األقصى
Maximum Exposure
 -2تعدٌل قانون حماٌة اسرار ووثابق الدولة (وهو قانون مإقت مع انه مر علٌه  00عاما) لٌتوافق
مع المادة  44من العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة.
 -3النص على محاكمة الصحفٌٌن بشكل حصري امام المحاكم المدنٌة ،ونزع اختصاص محكمة
أمن الدولة فً ذلك.
 -9النص على جواز تمٌٌز األحكام المتعلقة بجرابم المطبوعات.
 -1النص على البطالن فً حال التحقٌق مع الصحفً بدون حضور نقٌب الصحفٌٌن او من ٌنتدبه.
-4

النص على إنهاء ملكٌة الحكومة أو القطاع العام فً اسهم الصحؾ.

 -41إلؽاء المادة  01من قانون المطبوعات( :وجعل الصحفً مسإوال عما ٌنشره طبقا لقواعد القانون
العام فٌما ٌتعلق بالذم ،او التاثٌر فً الشهود).
 -44اإلنابة :النص على جواز اإلنابة فً الجرابم المرتكبة بواسطة المطبوعات.
 -41إلؽاء الضرابب عن مدخالت اإلنتاج للصحافة وخاصة وضرٌبة المبٌعات عن ورق الصحؾ.
 -40النص على عدم التمٌٌز عند قٌام الحكومة واجهزتها باإلعالن فً الصحؾ (بمكافؤة الصحؾ
القرٌبة منها ومعاقبة التً تنتقدها).

* صحفً  -رئٌس لجنة الحرٌات بنقابة الصحفٌٌن األردنٌٌن

مالحق
حزمة القوانٌن ذات الصلة بالصحافة فً األردن
 )1قانون المطبوعات والنشر
 )2قانون محكمة أمن الدولة
 )3قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
 )4قانون العقوبات
 )5قانون انتهاك حرمة المحاكم
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 )6قانون الدفاع
 )7قانون البيئة
 )8قانون البلديات
 )9قانون محاكم الصلح
)11

قانون محكمة العدل العليا

)11
)41
)13

قانون األحزاب السياسية
قانون المجلس األعلى لإلعالم
قانون االجتماعات العامة

)14

قانون اإلعالم المرئي والمسموع

)15

قانون مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون

)16

نظام وكالة األنباء

)17

قانون نقابة الصحفيين

)18

قانون العقوبات العسكري

)19

قانون أصول المحاكمات الجزائية

)21

قانون االنتخابات لمجلس النواب

)21

قانون اإلجتماعات العامة

)22

قانون األحداث

)23

قانون حماية حق المؤلف

)24

قانون الصحة العامة

قانون حماٌة أسرار ووثائق الدولة
قانون مإقت رقم  11لسنة *9179
المادة (ٌ :)9سمى هذا القانون المإقت (قانون حماٌة أسرار ووثابق الدولة لسنة 4494م) وٌعمل باه مان
تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة*.
المادة (ٌ :)2كون لأللفاظ والعبارات التالٌة المعانً المخصصة لها أدناه إال إذا دلت القرٌنة علاى خاالؾ
ذلك:
 الدائرة  :أٌة وزارة أو دابرة أو مإسسة حكومٌة أو أهلٌة تحتفظ بطبٌعة عملها أو إنتاجها بؤسرار أووثابق رسمٌة أو معلومات ٌشكل إفشاإها خطراً على أمن الدولة الداخلً أو الخارجً.
 المسإول  :أي وزٌر أو مدٌر أو ربٌس أو قا باد أو موظاؾ تقتضاً طبٌعاة عملاه أن ٌحاتفظ أو ٌطلاععلى وثابق رسمٌة أو معلومات عامة ٌشكل إفشاإها خطراً على أمن الدولة الداخلً أو الخارجً.
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 األسرار والوثٌقة المحمٌة  :أٌة معلومات شفوٌة أو وثٌقة مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مطبوعةعلى ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجٌل أو الصور الشمسٌة واألفاالم أو المخططاات أو الرساوم
أو الخرابط أو ما ٌشابهها والمصنفة وفق أحكام هذا القانون.
المادة ( :)1تصنؾ بدرجة (سري للؽاٌة) أٌة أسرار أو وثٌقة محمٌة إذا تضمنت األمور التالٌة:
أ) أٌة معلومات ٌإدي إفشاء مضمونها ألشخاص ال تقتضً طبٌعة عملهم اإلطالع علٌها أو
االحتفاظ بها أو حٌازتها إلى حدوث أضرار خطٌرة بؤمن الدولة الداخلً أو الخارجً أو إلى
فابدة عظٌمة ألٌة دولة أخرى من شؤنها أن تشكل أو ٌحتمل أن تشكل خطراً على المملكة
األردنٌة الهاشمٌة.
ب) خطط وتفصٌالت العملٌات الحربٌة أو إجراءات األمن العام أو المخابرات العامة أو أٌة
خطة ذات عالقة عامة بالعملٌات الحربٌة أو إجراءات األمن الداخلً سواء كانت اقتصادٌة
إنتاجٌة أو تموٌنٌة أو عمرانٌة أو نقلٌة.
ج) الوثابق السٌاسٌة الهامة جداً وذات الخطورة المتعلقة بالعالقات الدولٌة واالتفاقٌات أو
المعاهدات وكل ما ٌتعلق بها من مباحثات ودراسات.
د) المعلومات والوثابق المتعلقة بوسابل االستخبارات العسكرٌة أو المخابرات العامة أو
االستخبارات المعاكسة أو مقاومة التجسس أو أٌة معلومات تإثر على مصادر االستخبارات
العسكرٌة والمخابرات العامة أو المشتؽلٌن فٌها.
هـ ) المعلومات الهامة المتعلقة باألسلحة والذخابر أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعٌة التً
ٌشكل إفشاإها خطراً على أمن الدولة الداخلً أو الخارجً.
المادة (ٌ :)1جري تؽلٌؾ وإرسال الوثٌقة المحمٌة المصنفة بدرجة (سري للؽاٌة) على النحو التالً:
أ ) توضع الوثٌقة ضمن مؽلؾ جدٌد معنون إلى المرسل إلٌه وتختم بخاتم (سري للؽاٌة).
ب) ٌكتب على الؽالؾ رقم الوثٌقة المحمٌة ثم ٌؽلؾ وٌشمع بالشمع األحمر فً موضعٌن بحٌث
ٌتعذر فتحه دون كسر الشمع األحمر.
ج) ٌرق بالؽالؾ نموذج إشعار استالم.
د ) ٌوضع المؽلؾ ضمن مؽلؾ آخر ٌكتب علٌه اسم المرسل إلٌه ورقم األوراق الصادرة.
ه ) على المرسل إلٌه أن ٌوقع نموذج إشعار االستالم وٌعٌده بال إبطاء إلى مصدره.
المادة  :)1تحتفظ الوثابق المحمٌة من درجة (سري للؽاٌة) بإضبارة ٌإشر علٌها بخط أحمر واضح من
األعلى واألسفل وٌحفظ الملؾ فً قاصة حدٌدٌة.
المادة ( :)6تصنؾ بدرجة (سري) أٌة أسرار أو وثٌقة محمٌة لم تكن من درجة (سري للؽاٌة) إذا
تضمنت المعلومات التالٌة:
أ ) أٌة معلومات هامة ٌإدي إفشاء مضمونها ألشخاص ال تقتضً طبٌعة عملهم االطالع علٌها
إلى تهدٌد سالمة الدولة أو تسبب أضراراً لمصالحها أو تكون ذات فابدة كبٌرة ألٌة دولة أجنبٌة
أو أٌة جهة أخرى.
ب) أٌة معلومات عن مواقع تكدٌس المواد الدفاعٌة أو االقتصادٌة أو المإسسات الحٌوٌة المتعلقة
بمصادر القوة متى كان لها مساس بسالمة الدولة.
ج) أٌة معلومات عن تحركات القوات المسلحة أو األمن العام.
د ) أٌة معلومات عن أسلحة وقوات ا لدول العربٌة الشقٌقة.
المادة ( :)7توضع الوثٌقة المحمٌة من درجة سري بمؽلؾ جدٌد مكتوب علٌه اسم المرسل إلٌه وٌكتب
رقم الصادر ثم ٌشمع األحمر ثم ٌوضع ضمن مؽلؾ آخر وٌكتب علٌه اسم المرسل إلٌه
ورقم الصادر.
المادة ( :)1تصنؾ بدرجة (محدود) أٌة معلومات أو وثابق محمٌة تتضمن معلومات تنطبق علٌها
األوصاؾ التالٌة:
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أ ) أٌة معلومات ٌإدي إفشاإها إلى أشخاص ؼٌر مصرح لهم باالطالع علٌها إلى أضرار
بمصالح الدولة أو ٌشكل حرجا ً لها أو تنجم عنه صعوبات إدارٌة أو اقتصادٌة للبالد أو ذات نفع
لدولة أجنبٌة أو أٌة جهة أخرى قد ٌعكس ضرراً على الدولة.
ب) أٌة وثابق تتعلق بتحقٌق إداري أو جزابً أو محاكمات أو عطاءات أو شإون مالٌة أو
اقتصادٌة عامة ما لم ٌكن إفشاء مضمونها مسموحا ً به.
ج) تقارٌر االستخبارات العسكرٌة ما لم تكن داخلة ضمن تصنٌؾ آخر من درجة أعلى.
د ) التقارٌر التً من شان إفشاء مضمونها إحداث تؤثٌر سٌا على الروح المعنوٌة للمواطنٌن ما
لم ٌإذن بنشرها.
ه ) موجات الالسلكً العسكرٌة التابعة للقوات المسلحة واألمن العام والمخابرات العامة أو أٌة
سلطة حكومٌة أخرى.
و) أٌة معلومات أو وثٌقة محمٌة تضر بسمعة أٌة شخصٌة رسمٌة أو تمس هٌبة الدولة.
المادة ( :)1توضع الوثٌقة المحمٌة التً تحمل (درجة محدود) فً مؽلؾ عادي ٌكتب علٌه اسم المرسل
إلٌه وٌشمع بالشمع األحمر وٌختم بخاتم محدود وٌكتب علٌه رقم الصادر.
المادة ( :)91مع مراعاة أحكام أي قاانون آخار تعتبار جمٌاع الوثاابق الرسامٌة األخارى التاً ال تشاملهما
أحكام هذا القانون (وثابق عادٌة) وعلى المساإول أن ٌحاافظ علاى الوثاا ابق العادٌاة وٌحفظهاا
من العبث أو الضاٌاع وال ٌجاوز إفشااء مضامونها لؽٌار أصاحاب العالقاة بهاا ماا لام ٌصارح
بنشرها.
المادة ( :)99تعتبار الوثاابق المحمٌاة السارٌة للؽاٌاة والسارٌة والمحادودة والعادٌاة عهادة علاى المساإول
عنها.
المادة (ٌ :)92حظر على أي مسإول تخلى عن وظٌفته بسبب النقل أو إنهااء الخدماة أو ألي سابب آخار
إفشاء أٌة معلومات أو أسرار حصل علٌها أو عرفها بحكام وظٌفتاه وكاان إفشااإها محظاوراً
وفق أحكام هذا القانون.
المادة (ٌ :)91حظر إخراج الوثابق المحمٌة من الدوابر الرسامٌة ماا لام تكان الضارورة قاد اقتضات ذلاك
وٌمنع االحتفاظ بها فً المسااكن واألمااكن العاماة وٌحظار طباعاة أن نساخ الوثاابق المحمٌاة
خارج الدوابر الرسمٌة.
المدادة ( :)91ماان دخاال أو حااول الاادخول إلااى مكاان محظااور قصااد الحصاول علااى أساارار أو أشااٌاء أو
وثابق محمٌة أو معلومات ٌجب أن تبقى سرٌة حرصا ً علاى ساالمة الدولاة عوقاب باألشاؽال
الشاقة المإقتة وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبٌة عوقب باألشؽال الشااقة المإبادة
وإذا كانت الدولة األجنبٌة عدوة فتكون العقوبة اإلعدام.
المدادة ( :)91أ) مان ساارق أساراراً أو أشاٌاء أو وثااابق أو معلوماات كاالتً ذكاارت فاً الماادة السااابقة أو
استحصل علٌها عوقب باألشؽال الشاقة المإقتة لمدة ال تقل عن عشر سنوات.
ب) إذا اقترفت الجناٌة لمنفعة دولة أجنبٌة كانت العقوبة باألشاؽال الشااقة المإبادة وإذا كانات
الدولة األجنبٌة عدوة فتكون العقوبة اإلعدام.
المادة ( :)96أ) من وصل إلى حٌازته أو علمه أي سر من األسارار أو المعلوماات أو أٌاة وثٌقاة محمٌاة
بحكاام وظٌفتااه أو كمسااإول أو بعااد تخلٌااه عاان وظٌفتااه أو مساابولٌته ألي ساابب ماان األسااباب
فؤبلؽها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقاب باألشاؽال الشااقة المإقتاة مادة ال تقال عان عشار
سنوات.
ب) وٌعاقااب باألشااؽال الشاااقة المإباادة إذا أبلااػ ذلااك لمنفعااة دولااة أجنبٌااة وإذا كاناات الدولااة
األجنبٌة عدوة فتكون العقوبة اإلعدام.
المادة ( :)97تلؽى المواد ( 411و  412و  )413من قانون العقوبات رقم ( )43لسنة 4431م ،والمادة
( )11من قانون العقوبات العسكري رقم ( )10لسنة 4421م.
المادة ( :)91لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدار أنظمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون.
المادة ( :)91ربٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ أحكام هذا القانون.
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