املعايري ادلولية حلرية الإعالم وضامنهتا
يف ادلس تور ا ألردين

مقدمة :
تعاجل هذه الورقة أأمه املعايري ادلولية حلرية الر أأي والتعبري من خالل تسليط الضوء عىل أأمه املعاهدات
ادلولية حلرية التعبري مع مقارنهتا ابلواقع ادلس توري ا ألردين وبيان أأوجه التضاد والتفاق بيهنام  ،و ابلنتيجة
كيفية الاس تفادة من تطبيق هذه املعاهدات ادلولية مبارشة ومدى إالزاميهتا أأمام احملامك الاردنية وسيمت ذكل
من خالل التقس مي التايل :
 وضع املعاهدات ادلولية املتعلقة حبرية الرأأي والتعبري يف الاردن . مزنةل املعاهدات ادلولية يف التنظمي القانوين الاردين. حرية الرأأي والتعبري وحرية الصحافة والقيود الواردة علهيا يف العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية. حرية الصحافة وحرية الرأأي والتعبري يف ادلس تور ا ألردينولكن قبل احلديث عن أأمه املعايري ادلولية حلرية الصحافة يف املواثيق ادلولية ل بد لنا ابتداء من تسليط
الضوء عىل أأمه الاراكن اليت تقوم علهيا هذه احلرية وذكل لن الغطاء القانوين ادلويل أأو احمليل حلرية الصحافة
ل ميكن أأن يؤدي الغرض املقصود منه وهو ضامن ممارسة الصحفيني لعملهم وحتقيق غاايته السامية ما مل يغلف
لك عنرص من عنارص هذه احلرية بذكل الغطاء القانوين اذلي ل يسمح ابلنتقاص مهنا او تضييق ممارس هتا .
ومن هنا نقول انه وابلستناد اىل أأمه املعايري ادلولية حلرية الصحافة والإعالم فانه ميكن لنا أأن نعترب احلرايت
التالية من امه العنارص الرضورية لقيام حرية الصحافة :
أأمه أأراكن حرية الصحافة

أأول ً  :حرية اصدار الصحف واملطبوعات :
من الطبيعي أأن جند عالقة مبارشة بني حرية اصدار الصحف واملطبوعات وبني حرية الصحافة فلو  م ككبيل
احلق يف اصدار الصحف واملطبوعات ابلعديد من الرشوط مثل رشط الرتخيص املس بق ورشط ر أأس
املال املطلوب لغاايت الرتخيص ل ميكن لنا القول بوجود حرية اكمةل للصحافة .
فلقد أأصبحت معظم البدلان ادلميقراطية تأأخذ بنظام الاشعار دون الاخذ بنظام الرتخيص املس بق .

فال تتطلب 1أأي بدل من البدلان الاوروبية ول الولايت املتحد الامريكية أأو اسرتاليا اي شلك من اشاكل
املوافقة احلكومية عىل اصدار الصحف سواء أأاكنت تكل الصحف دورية ام غري دورية ويف فرنسا واس بانيا
واململكة املتحدة تفرض رشوطا للتسجيل لكهنا ل متكل حق رفض هذا التسجيل .
وحقيق ًة نعتقد أأن حرية اصدار الصحف متتد لتشمل عاملني أأساس يني هام :
 حرية الطبع والنرش والتوزيع والعرض .
 حظر أأي شلك من أأشاكل الرقابة املس بقة أأو الالحقة عىل الصحف واملطبوعات وذكل وفق ًا للنظرة
ادلس تورية حلرية الصحافة والطباعة .
اثنيا ً  :حرية الوصول اىل املعلومات واحلصول علهيا وتداولها :
ختتلف املعلومات عن الافاكر والآراء وا ألحاكم الشخصية وهبذا الاختالف يكون الصحفي حباجة اىل
املعلومات الصحيحة وادلقيقة من مصادرها املوثوقة لبناء الافاكر وا ألحاكم  ،فهل ميكن للصحفي العمل دون
حاجته لواثئق أأو أأرقام أأو اإحصائيات أأو صور أأو حىت جمرد أأخبار من مصادرها الاصلية واليت يف الغالب
ككون دلى ادلوائر واجلهات و املؤسسات احلكومية وبذات الوقت من غري املتصور أأيض ًا وجود حرية
للصحافة دون انس ياب طبييعي للمعلومات بشفافية .
وعليه يفرتض وجود ألية معينة تلزم املصادر اليت حتوز املعلومات لغاايت متكني الصحفي من احلصول عىل
املعلومات و أأن تعطي لهذا الصحفي حق التظمل والاس تئناف للجهات القضائية عند حبس املعلومات عنه
وهذا يعين حبمك الرضورة عدم وجود قانون أآخر جيعل الاصل حظر نرش املعلومات .
وهذه بعض الامنذج من ادلول الاوروبية .
(فتوفر المنسا وهولندا والسويد رصاحة احلق ادلس توري يف الوصول اىل املعلومات اليت حبوزة احلكومة
وتتبع السويد والمنسا مبد أأ ااتحة الاطالع العام عىل لك الواثئق ما مل يوجد ترشيع يسمح رصاحة ابس تثناء
عكس ذكل ،ويف المنسا يوجد رشح مسهب ذلكل املبد أأ يف املواد القانونية (الفيدرالية وتكل ااخاصة
ابملقاطعات) املتعلقة حبرية تداول املعلومات ،وحىت لو اكن طلب املعلومات ميس احد اجملالت املس تثناه فال
بد ان توازن السلطات بني املصلحة اليت تعود عىل الصاحل العام من كشف املعلومة واملصلحة اليت تعود
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عليه من بقاهئا طي الكامتن ،والسلطات السويدية ملزمة ابلبت يف طلب املعلومة يف حبر يوم واحد وإال تعني
)2
علهيا ان تقدم اس باب تأأخرها يف تلبية الطلب
اثلث ًا  :وجود ضامانت محلاية حرية الصحفي يف الرأأي والتعبري وعدم تقييد من خالل التشدد يف اإجراءات
احملامكة وتوس يع دائرة التجرمي والعقاب .
الاصل أأن املرشع _ أأي مرشع _ يف تنظميه حلرية الر أأي والتعبري مبا يف ذكل التنظمي القانوين للصحافة امنا
يرخس قمي احلرية احرتام حقوق الانسان .
اإل انه قد أأصبح من املعروف ان نظرة ادلول حلرية الصحافة كرتبط بس ياس هتا الترشيعية يف التجرمي والعقاب
مفىت أأرادت ادلوةل احلد من حرية الصحافة جندها توسع يف دائرة التجرمي والعقاب وتتشدد يف اجراءات
التحقيق واحملامكة .
وحقيقة وحنن يف هذا الصدد ل بد من تسليط الضوء عىل ثالثة مبادئ فقهية ترشيعية قضائية جيب أأل يقوم
أأي ترشيع دويل أأو حميل عىل خمالفهتا :
 .1مبد أأ رشعية اجلرامئ والعقوابت .
 .2مبد أأ قرينة الرباءة .
 .3مبد أأ خشصية العقوبة .
او ًل  :مبد أأ الرشعية ( ل جرمية ول عقوبة اإل بنص )
وخالصة هذا املبد أأ أأنه ل ميكن ان يسأأل أأي خشص عن فعهل اإذا مل يكن هذا الفعل خاضع لنص قانون
جيرم هذا الفعل ويعتربه جرمية ويبني أأراكهنا وعنارصها بدقة بشلك ل يكتنفه الغموض وحيدد هل عقوبة
معينة .
وجيب لإعامل مبد أأ رشعية اجلرامئ والعقوابت أأن حيدد املرشع بلغة مفهومه_ ليس لرجال القانون فقط
بل للفرد العادي ايض ًا_ حتديد ًا اكفي ًا الافعال اليت اقتضت الرضورة جترميها وان يبني بوضوح اتم خمتلف
عنارصها و أأراكهنا حبيث يكون الفرد العادي عىل عمل اتم مبا اذا اكن فعهل او امتناعه مباحا ام جمرما ول
()3
يزنلق اىل التعبريات الغامضة او املمتيعة احملمةل بأأكرث من معىن .
 2حرية الصحافة من منظور حقوق االنسان_المصدر السابق
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وتتجىل خمالفة املرشع لهذا املبد أأ بكرثة النصوص اجملرمة اليت تصاغ بطريقة فضفاضة واسعة ومرنة حبيث
ل ميكن ضبطها مبعيار واحد وحمدد مثل الشعور القويم  ،هيبة ادلوةل  ....اخل .
اثني ًا  :قرينة الرباءة
ومؤداها أأن الانسان بريء اىل ان تثبت اإدانته حبمك قضايئ قطعي فتهنار عندئذ قرينة الرباءة فالقانون
يقمي قرينة قانونية عىل براءة لك انسان ومبقتضاها ل يلكف ابإثبات براءته  ،وإامنا يقع ذكل عىل عاتق
النيابة العامة مضن وظيفهتا الاساس ية يف كشف احلقيقة فتلزتم ابإثبات وقوع اجلرمية ونسبهتا اىل املش تىك
عليه وتقدمي الادةل عىل اركاكبه لها ول يلكف املش تىك عليه أأن يثبت انه بريء .
اثلث ًا  :مبدأأ خشصية العقوبة
وينصب مفهومه عىل أأن الانسان ل يسأأل عن فعل غريه  ،فالقانون اجلزايئ ل يعرف املسؤولية اليت
تقوم عىل ااخطأأ املفرتض أأو املسؤولية عن فعل الغري .
 وضع املعاهدات ادلولية املتعلقة حبرية الرأأي والتعبري يف الاردن .
من املعروف أأن حقوق الانسان يه حقوق لكية غري قابةل للتجزئة  ،وقد وضعت الامم املتحدة نوعني
من الليات محلاية حقوق الإنسان  :ا ألوىل أليات تعاقدية كمتثل ابلتفاقيات ادلولية امجلاعية محلاية حقوق
الانسان والثانية أليات غري تعاقدية كبعثات التقيص والتحقيق واملقررين ااخاصني.
ويعترب توقيع وتصديق ادلوةل عىل املعاهدات ادلولية املتعلقة حبقوق الانسان مبثابة تعبري عن رغبهتا يف
حامية تكل احلقوق.
وقد وقعت احلكومة الاردنية و صادق الربملان الاردين عىل العهد ادلويل ااخاص ابحلقوق املدنية
والس ياس ية واذلي يعترب ادلس تور ادلويل حلرية الر أأي والتعبري ودون ان تبدي اململكة أأي حتفظ عىل
املادة  19واليت مضن حرية الر أأي والتعبري وحق احلصول عىل املعلومات.
 موقع املعاهدات والتفاقيات ادلولية ااخاصة حبقوق الانسان يف النظام القانوين الاردين -:
يقول ادلكتور خمدل الطراونة ( ( )11أأنه عىل الرمغ من ان املادة ( )33من ادلس تور ا ألردين مل تتعرض ملاكنه
املعاهدات والتفاقيات يف النظام القانوين ا ألردين اإل أأننا جند أأن هناك اجهتاد ًا قضائي ًا دلى حممكة المتيزي
ا ألردنية املوقرة يعطي فيه للمعاهدات ادلولية ماكنة ومزنةل تعلو عىل القوانني والترشيعات ا ألردنية املعارضة لها
سواء أأاكنت املعاهدة سابقة أأم لحقة للقانون ا ألردين ) .
ويسوق مثا ًل عىل ذكل قرار حممكة المتيزي يف القضية رمق  91/38اترخي  18أأاير : 1991

قضاء أأن القوانني احمللية السارية املفعول يه الواجبة التطبيق ما مل يرد يف
( اإن من املتفق واملس تقر عليه ً
معاهدة أأو اتفاق دويل ما خيالف أأحاكم هذه القوانني وهذه القاعدة ل تتأأثر بأأس بقية القانون احمليل عىل
التفاق ادلويل أأو بأأس بقية القانون ادلويل عىل القانون احمليل ) .
 حرية التعبري وفقا لنص املادة  19من العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية .
تنص املادة  19من العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية عىل انه:
 -1للك اإنسان حق ىف اعتناق أآراء دون مضايقة .
 -2للك انسان حق ىف حرية التعبري  .ويشمل هذا احلق حريته ىف الامتس خمتلف رضوب املعلومات
وا ألفاكر وتلقهيا ونقلها اىل الآخرين دومنا اعتبار للحدود  ،سواء عىل شلك مكتوب أأو مطبوع أأو ىف قالب
فىن أأو بأأية وس يةل أأخرى خيتارها .
 -3تس تتبع ممارسة احلقوق املنصوص علهيا ىف الفقرة  2من هذه املادة واجبات ومس ئوليات خاصة وعىل
ذكل جيوز اإخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أأن ككون حمددة بنص القانون و أأن ككون رضورية :
( أأ) لحرتام حقوق الآخرين أأو مسعهتم ( .ب) محلاية ا ألمن القويم أأو النظام العام أأو الصحة العامة أأو
الآداب العامة ".
ويقول التعليق العام رمق  10الصادر من جلنة احلقوق املدنية والس ياس ية يف ا ألمم املتحدة تفسريا لنص املادة
 19من العهد ، 4انه " تقتيض الفقرة  1حامية حق املرء يف "اعتناق أآراء دون مضايقة" .وهذا حق ل
يسمح العهد بأأي اس تثناء هل أأو قيد عليه.تقتيض الفقرة  2حامية احلق يف حرية التعبري اليت ل تتضمن فقط
حرية "نقل رضوب املعلومات وا ألفاكر" بل أأيضا حرية "الامتسها" و"تلقهيا" "دون أأي اعتبار للحدود" وبأأية
وس يةل" ،سواء عىل شلك مكتوب أأو مطبوع أأو يف قالب فين أأو بأأي من الوسائل ا ألخرى" اليت
خيتارها.وجيب الإنتباه اإىل أأنه ،نظرا لتطور وسائل الاعالم امجلاهريية احلديثة ،يلزم اختاذ التدابري الفعاةل ملنع
الرقابة عىل وسائط الاعالم بشلك يتعارض مع حق لك فرد يف حرية التعبري بطريقة ل ينص علهيا يف الفقرة
 ، "3وتضيف اللجنة يف تعليقها العام " تؤكد الفقرة  3رصاحة أأن ممارسة حق حرية التعبري تس تتبع واجبات
ومسؤوليات خاصة ،وعىل هذا جيوز اخضاع هذا احلق لبعض القيود ،قد تتصل اإما مبصاحل أأشخاص أآخرين
أأو مبصاحل اجملمتع كلك .الا أأنه عندما تفرض دوةل طرف بعض القيود عىل ممارسة حرية التعبري ،ل جيوز أأن
تعرض هذه القيود احلق نفسه للخطر .وتضع الفقرة  3رشوطا ،ول جيوز فرض القيود اإل مبراعاة هذه
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الرشوط :وجيب "نص القانون" عىل هذه القيود ول جيوز أأن تفرض اإل ألحد ا ألهداف املبينة يف الفقرتني
الفرعيتني ( أأ) و(ب) من الفقرة 3؛ وجيب تربيرها بأأهنا "رضورية" لدلوةل الطرف لتأأمني أأحد تكل ا ألهداف
".
والقيود اليت يتلكم عهنا التعليق هام يف احلقيقية نوعان من القيود يتعلق النوع ا ألول مهنا حبامية مسعة
ا ألشخاص الآخرين  ،ومراعاة حرمهتم وحقهم يف ااخصوصية  ،ويتناول الثاين ان ل يرتتب عىل التعبري
مساس اب ألمن القويم او النظام العام او الآداب العامة .
وإاذ اكن حامية احلق يف ااخصوصية أأمرا معروف حدوده  ،كام أأن فكرة الآداب العامة ميكن ضبطها فانه
حيسن أأن نتوقف قليال عند فكره ا ألمن القويم اليت نص علهيا العهد وتناولهتا التعليقات العامة.
ولكن فقهاء القانون بشلك عام واملرصيني 5عىل ا ألخص يعرفون ا ألمن القويم بأأنه " لك ما يتصل
ابس تقالل ادلوةل أأو س يادهتا أأو مصاحلها العليا من حيث كوهنا دوةل ذات س يادة  ،أأما النظام ا ألسايس
لدلوةل فهو النظام ادلس توري املس تقر فهيا واذلي حيدد شلك نظام احلمك  ،ومكوانته و أأسس العالقة بيهنا
".واملالحظ انه رمغ رضورة ثبات تعبري ا ألمن القويم ابعتباره ل يتغري بتغري احلكومات وكذكل تعريف
النظام ا ألسايس لدلوةل اإل انه الكثري من دول العامل الثالث حيث اكنت ككرث الانقالابت العسكرية
والاستيالء عىل السلطة عن غري الطريق ادلس توري تتغري تكل التعريفات بتغري ا ألنظمة .6
وعىل ذكل فاإن التعبري عن الر أأي اذلي يؤدى اإىل هتديد ا ألمن القويم هو ذكل التعبري اذلي يرى الشارع انه
ميثل أأرضارا بس يادة ادلوةل أأو ابس تقاللها أأو مبركز ادلوةل احلريب أأو الس يايس أأو ادلبلومايس أأو الاقتصادي
وميكن القول أأن تكل الراكئز ا ألربعة متثل يف مجموعها ا ألمن القويم وإاذا اكنت تكل العنارص الاربعة يه املكونة
ملعىن ا ألمن القويم فانه جيب أأن نضع تعريفا ملاهيهتا .
أأ -ا ألرضار ابملركز احلريب  :وهو يتحقق بلك فعل من شانه أأن يؤثر ىف نشاط القوة العسكرية للبالد سواء
يف طرق الاس تعداد أأو الطوارئ – دفاعا أأو جهوما أأو السعي لإلغاء حتالف عسكرى أأو الغاء أأو عرقةل
اتفاق لتوريد الاسلحة أأو اضعاف روح اجلنود .7
ب – الارضار ابملركز الس ياىس  :ويراد به لك فعل أأو تعبري ميس اس تقالل ادلوةل وس ياس هتا ااخارجية.
 5المحامي نجاد البرعي – ورقة عمل – منشورات مركز حماية وحرية الصحفيين .2005 .
6
فعلى سبيل المثال فان الباب األول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والذي يتضمن جرائم
التعبير التي تشكل تهديدا لألمن القومي جرى تعديله بالكامل بعد قيام ثورة يوليو سنة 1952وطرد الملك واستيالء الضباط على السلطة وذلك بموجب القانون
 112سنة . 1958
7
وفى ذلك تقول محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم  716سنة  57قسم قصر النيل ص  " 49أن التبليغ عن تحركات القوات العسكرية أو بيان مدى قدراتها
على الدفاع أو الهجوم أو الكشف عن اسلحتها أو معداتها أو اعتادها أو بعضا منها كل ذلك يعتبر اضرارا بمركز البالد الحربى ويهدد امنها القومي " .

ج – الارضار ابملركز ادلبلومايس  :ويراد به لك ما يؤدي اىل الارضار ابلمتثيل ادلبلوماىس بني ادلوةل ودوةل
اخرى سواء مبا يؤدى اىل قطع العالقات الس ياس ية أأو احنراف احد املمثلني ادلبلوماس يني عن أأداء واجبه .
.8
د – ا إلرضار ابملركز الاقتصادي  :ويراد به لك من شانه ان يلحق الرضر ابلنظام العام الاقتصادي كنظام
9
الرقابة عىل النقد ولك مايتصل ابلإنتاج الزراعي أأو الصناعي والتجارة ااخارجية والمتويل " .
 قيود اإضافية وردت عىل حرية التعبري وفقا للعهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية .
قدمنا ان النظام العام والآداب وفكره ا ألمن القويم مه من القيود عىل حرية التعبري  ،ولكن العهد ادلويل
للحقوق املدنية والس ياس ية وضع قيدين اإضافيني عىل حرية التعبري القيد ا ألول هو ادلعاية للحرب و
ادلعوة اىل الكراهية  ،اما الثاين فهو احرتام خصوصيات الآخرين .
 .1املادة  20ادلعاية للحرب وادلعوة للكراهية.
متنع املادة  20ادلعاية للحرب وادلعوة اىل الكراهية ول تعترب ان تقييد احلق يف التعبري بناء علهيام ينطوي
عىل اية قيود خطره عىل حرية الر أأي وتقول تكل املادة " حتظر ابلقانون أأي دعاية للحرب ،حتظر ابلقانون
أأي دعوة اىل الكراهية القومية أأو العنرصية أأو ادلينية تشلك حتريضا عىل المتيزي أأو العداوة أأو العنف ".
ويقول التعليق العام رمق  11عىل نص املادة  20من العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية  10انه "نظرا
لطبيعة املادة  ،20فاإن ادلول ا ألطراف ملزمة ابعامتد التدابري الترشيعية الرضورية اليت حتظر الإجراءات
املشار اإلهيا يف هذه املادة .اإل أأن تقارير ادلول قد أأظهرت انه يف بعض ادلول ل حيظر القانون هذه
الإجراءات ول يزمع بذل اجلهود املناس بة حلظرها ول تبذل هجود من هذا القبيل .وعالوة عىل ذكل مل تورد
تقارير كثرية معلومات اكفية تتعلق ابلترشيعات واملامرسات الوطنية ذات الصةل ، 11ويضيف التعليق العام
 8د .فتحى رسور – الوس يط ىف قانون العقوابت القسم ااخاص صـ 44
 9املستشار محمود ابراهمي اسامعيل انئب رئيس حممكة النقض الاس بق – جرامئ الاعتداء عىل امن ادلوةل من هجة ااخارج س نة  59مطبوعة عىل الاةل الاكتبة ص – 24
مذكرات لطلبة دبلوم العلوم اجلنائية جامعة القاهرة .
ع
10وثيقة ا ألمم املتحدة  ،A/38/40املرفق السادس ،ا متدته اللجنة مضن أأعامل دورهتا التاسعة عرشة ،عام .1983
 11وفقا لنص املادة املادة  40من العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية فاإنه "
 -1تتعهد ادلول الاطراف ىف هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدابري الىت اختذهتا و الىت متثل اعامل للحقوق املعرتف هبا فيه ،و عن التقدم احملرز ىف المتتع هبذه احلقوق ،و
ذكل :
( ا ) خالل س نة من بد أأ نفاذ هذا العهد ازاء ادلول الاطراف املعنيه .
( ب ) مث لكام طلبت اللجنة الهيا ذكل

املشار اليه " تنص املادة  20من العهد عىل أأن حتظر قانوان أأية دعاية للحرب أأو أأية دعوة اإىل الكراهية
القومية أأو العرقية أأو ادلينية تشلك حتريضا عىل المتيزي أأو العداوة أأو العنف .ويف ر أأي اللجنة ،يمتىش هذا
احلظر املطلوب متش يا اتما مع احلق يف حرية التعبري كام ورد يف املادة  ،19اذلي تنطوي ممارس ته عىل
واجبات ومسؤوليات خاصة .وميتد احلظر مبقتىض الفقرة  1ليشمل مجيع أأشاكل ادلعاية اليت هتدد بعمل
عدواين أأو خبرق للسمل يتعارض وميثاق ا ألمم املتحدة ،أأو اليت تؤدي اإىل ذكل ،يف حني أأن الفقرة  2موهجة
ضد أأية دعوة اإىل الكراهية القومية أأو العرقية أأو ادلينية تشلك حتريضا عىل المتيزي أأو العداوة أأو العنف،
سواء اكن لهذه ادلعاية أأو ادلعوة أأهداف داخلية أأو خارجية لدلوةل املعنية .ول حتظر أأحاكم الفقرة  .1من
املادة  20ادلعوة اإىل احلق الس يادي يف ادلفاع عن النفس أأو حق الشعوب يف تقرير املصري والاس تقالل
وفق ًا للميثاق.
وليك تصبح املادة  20فعاةل متاما ينبغي أأن يكون هناك قانون يبني بوضوح ان ادلعاية وادلعوة ابلصورة
الواردة يف املادة تتعارض والس ياسة العامة ،وينص عىل جزاء مناسب يف حاةل انهتاك ذكل .ومن مث ،تعتقد
اللجنة أأن ادلول ا ألطراف اليت مل تتخذ بعد التدابري الرضورية للوفاء ابللزتامات الواردة يف املادة  ،20ينبغي
أأن تفعل ذكل ،وينبغي أأن متتنع يه نفسها عن أأية دعاية أأو دعوة من هذا القبيل.
 .2حامية احلياة ااخاصة .
تنص املادة  17من العهد عىل انه ل جيوز تعريض أأي خشص  ،عىل حنو تعسفي أأو غري قانوين  ،لتدخل يف
خصوصياته أأو شؤون أأرسته أأو بيته أأو مراسالته  ،ول ألي محالت غري قانونية متس رشفه أأو مسعته  ،ومن
حق لك خشص أأن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أأو املساس" .
12
ووفقا للتعليق العام رمق  16الصادر من جلنة احلقوق املدنية والس ياس ية تعليقا عىل املادة  17من العهد
وااخاصة حبامية احلياة ااخاصة انه " وفقا لنص املادة  17فان هناك حق للك خشص يف عدم التعرض ،عىل
حنو تعسفي أأو ل قانوين للتدخل يف خصوصياته أأو شؤون أأرسته أأو بيته أأو مراسالته ول ألي محالت ل
 -2تقدمي مجيع التقارير اىل الامني العام لالمم املتحدة ،اذلى حييلها اىل اللجنة للنظر فهيا ،و يشار وجواب ىف التقارير املقدمة اىل ما قد يقوم من عوامل و مصاعب تؤثر ىف
تنفيذ احاكم هذا العهد .
-3لالمني العام لالمم املتحدة  ،بعد التشاور مع اللجنة ،ان حييل اىل الواكلت املتخصصه املعنية نسخا من اية اجزاء من تكل التقارير قد تدخل ىف ميدان اختصاصها .
 -4تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول االطراف فى هذا العهد .و عليها ان توافى هذه الدول بما تضعه هى من تقارير ،و باية مالحظات عامة تستنسبها
 .و للجنة ايضا ان توافى المجلس االقتصادى و االجتماعى بتلك المالحظات مشفوعه بنسخ من التقارير التى تلقتها من الدول االطراف فى هذا العهد .
 -5للدول االطراف فى هذا العهد ان تقدم الى اللجنة تعليقات على اية مالحظات تكون قد ابديت وفقا للفقرة  4من هذه المادة .
12وثيقة األمم المتحدة  ،HRI/GEN/1الجزء ثانيا ،اعتمدته اللجنة ضمن أعمال دورتها الدورة الثانية والثالثون ،عام .1988

قانونية متس برشفه أأو مسعته .وكرى اللجنة أأنه يلزم ضامن هذا احلق يف مواهجة مجيع تكل التدخالت
والاعتداءات سواء أأاكنت صادرة عن سلطات ادلوةل أأم عن أأشخاص طبيعيني أأو قانونيني والالزتامات
اليت تفرضها هذه املادة تقتيض أأن تعمتد ادلوةل تدابري ترشيعية وغريها من التدابري الالزمة لإعامل احلظر
املفروض عىل تكل التدخالت والاعتداءات فضال عن حامية هذا احلق"  .13ويضيف التعليق العام " يعين
مصطلح "غري مرشوع" أأنه ل ميكن حدوث أأي تدخل اإل يف احلالت اليت ينص علهيا القانون .ول جيوز أأن
حيدث التدخل اذلي تأأذن به ادلول اإل عىل أأساس القانون ،اذلي جيب هو نفسه أأن يكون متفقا مع أأحاكم
العهد ومراميه و أأهدافه  " ،وعبارة "التدخل التعسفي" وثيقة الصةل أأيضا حبامية احلق املنصوص عليه يف املادة
 .17وكرى اللجنة أأن عبارة "التعرض لتدخل تعسفي" ميكن أأن متتد لتشمل أأيضا التدخل املنصوص عليه
يف القانون .واملقصود ابإدراج مفهوم التعسف هو ضامن أأن يكون التدخل نفسه اذلي يسمح به القانون
موافقا ألحاكم العهد ومراميه و أأهدافه و أأن يكون يف مجيع احلالت ،معقول ابلنس بة للظروف املعينة اليت
حيدث فهيا  ،وفامي يتعلق مبصطلح "ا ألرسة" فاإن أأهداف العهد تقتيض تفسريه ،ألغراض املادة  ،17تفسريا
واسع النطاق حبيث يشمل مجيع من تتأألف مهنم ا ألرسة مبعنـاها املتفـق عليه يف جممتع ادلوةل الطرف املعنية.
وينبغي أأن يفهم مصطلح "بيت" ابلعربية ،و" ،"domicilioابلس بانيــة ،و" "homeابلنلكزيية،
و" "zhilischeابلروس ية و"zhùzhل "iابلصينية ،و" "domicileابلفرنس ية ،كام هو مس تخدم يف املادة
 17من العهد ،عىل أأنه يعين املاكن اذلي يقمي فيه الشخص أأو يزاول فيه نشاطه املعتاد .ويف هذا الصدد،
تدعو اللجنة ادلول اىل أأن تبني يف تقاريرها املعىن احملدد يف جممتعها ملصطلحي "ا ألرسة" و"املزنل" .14
وكرى جلنة حقوق ا إلنسان يف ا ألمم املتحدة تعليقا عىل املادة ذاهتا انه " حيث أأن مجيع ا ألشخاص يعيشون
يف اجملمتع ،فاإن حامية احلياة ااخاصة مسأأةل نسبية ابلرضورة ،بيد أأنه ينبغي أأل يكون مبقدور السلطات العامة
اخملتصة أأن تطلب من املعلومات املتعلقة ابحلياة ااخاصة للفرد اإل ما يكون معرفته رضوراي حرصا عىل مصاحل

 13وتقول اللجنة في تقريرها " تود اللجنة أن تشير في هذا الصدد الى أن تقارير الدول األطراف في العهد ال تولي االهتمام الالزم للمعلومات المتعلقة باألسلوب
الذي تضمن به السلطات التشريعية أو االدارية أو القضائي ة ،واألجهزة المختصة المؤسسة في الدولة بوجه عام احترام هذا الحق .وعلى وجه الخصوص ال يولى
اهتمام كاف لكون المادة  17من العهد تتناول الحماية من التدخل التعسفي وغير المشروع معا .وذلك يعني أن تشريعات الدولة هي في المقام األول عين ما يجب
النص فيه على حماية الحق المبين في تلك المادة .والوضع الراهن هو أن التقارير إما ال تذكر شيئا عن تلك التشريعات أو ال تقدم معلومات كافية عن هذا
الموضوع.".
 14وجهت اللجنة نظر الدول الي ان تقاريرها يجب ان تشتمل علي معلومات عن السلطات واألجهزة المنشأة في إطار النظام القانوني للدولة والتي لها صالحية
اإلذن بالتدخل المسموح به في القانون .وال بد أيضا من تلقي معلومات عن السلطات التي يحق لها ممارسة الرقابة على ذلك التدخل مع المراعاة التامة للقانون،
ومعرفة األسلوب الذي يمكن به لألشخاص المعنيين أن يشتكوا من حدوث انتهاك للحق المنصوص عليه في المادة  17من العهد ،ومعرفة األجهزة التي يمكن أن
يتم ذلك عن طريقها .وينبغي للدول أن توضح في تقاريرها مدى مطابقة الممارسة الفعلية للقانون .كما ينبغي أن تتضمن تقارير الدول األطراف معلومات عن
الشكاوى المقدمة فيما يتعلق بالتدخل التعسفي أو الالقانوني ،وعدد أي القرارات قرارات تكون قد اتخذت في ذلك الصدد ،فضال عن إجراءات االنتصاف التي
وفرت في تلك الحاالت.

اجملمتع عىل النحو املفهوم مبوجب العهد .وعليه فاإن اللجنة تويص بأأن تبني ادلول يف تقاريرها القوانني وا ألنظمة
اليت حتمك حالت التدخل املأأذون هبا يف احلياة ااخاصة.
وحمتت جلنة حقوق الإنسان عىل رضورة أأن حيدد الترشيع – فامي يتعلق بعمليات التدخل اليت تتفق مع
العهد -ابلتفصيل " الظروف احملددة اليت جيوز السامح فهيا هبذا التدخل .و أأي قرار ابللجوء اإىل هذا التدخل
املسموح به جيب أأن تتخذه السلطة اليت يسمهيا القانون وحدها دون سواها ،وعىل أأساس لك حاةل عىل
حدة" .ويقتيض التقيد ابملادة  17ضامن سالمة ورسية املراسالت قانوان ويف الواقع .وينبغي أأن تسمل
املراسالت اىل املرسل اليه دون مصادرهتا أأو فتحها أأو قراءهتا .وينبغي حظر الرقابة ،ابلوسائل الالكرتونية
أأو بغريها عىل السواء ،وحظر اعرتاض طريق التصالت الهاتفية والربقية وغريها من أأشاكل التصالت،
والتنصت عىل احملاداثت وتسجيلها  ،وجيب أأن ينظم القانون معليات مجع وحفظ املعلومات الشخصية
ابس تخدام احلاس بات الالكرتونية ومصارف البياانت وغريها من الوسائل ،سواء أأاكنت جترهيا السلطات
العامة أأم ا ألفراد العاديون أأو الهيئات ااخاصة .ويتعني أأن تتخذ ادلول تدابري فعاةل لكفاةل عدم وقوع املعلومات
املتعلقة ابحلياة ااخاصة للشخص يف أأيدي ا ألشخاص اذلين ل جيزي هلم القانون احلصول علهيا أأو جتهزيها أأو
اس تخداهما ،وعدم اس تخداهما عىل الإطالق يف أأغراض تتناىف مع العهد .وليك يتس ىن حامية احلياة ااخاصة
للفرد عىل أأكفأأ وجه ينبغي أأن يكون من حق لك فرد أأن يتحقق بسهوةل مما اإذا اكنت هناك بياانت خشصية
خمزنة يف أأضابري البياانت ا ألوتوماتية ،واذا اكن الوضع كذكل ،من ماهية هذه البياانت ،والغرض من
الاحتفاظ هبا .كام ينبغي أأن يكون مبقدور لك فرد أأن يتحقق من هوية السلطات العامة أأو ا ألفراد العاديني
أأو الهيئات ااخاصة اليت تتحمك أأو قد تتحمك يف هذه ا ألضابري .وإاذا اكنت ا ألضابري تتضمن بياانت خشصية
غري حصيحة أأو بياانت مجعت أأو هجزت بطريقة تتعارض مع أأحاكم القانون ،ينبغي أأن يكون من حق لك فرد
أأن يطلب تصحيحها أأو حذفها .وككفل املادة  17ايضا وفقا للتعليق العام املشار اليه حامية الرشف والسمعة
الشخصيني ،ومن واجب ادلول أأن توفر الترشيعات الاكفية لتحقيق هذا الغرض .كام جيب اختاذ التدابري
لمتكني أأي اإنسان من أأن حيمي نفسه بصورة فعاةل ضد أأي اعتداءات غري قانونية حتدث ابلفعل وكزويده
بوس يةل انتصاف فعاةل ضد املس ئولني عن ذكل .وينبغي أأن تبني ادلول ا ألطراف يف تقاريرها اإىل أأي مدى
يوفر القانون امحلاية لرشف ا ألفراد أأو مسعهتم وكيفية توفري هذه امحلاية وفقا لنظاهما القانوين.
 .3تغطية انباء اجلرامئ .
وفقا للامدة  14من العهد فاإنه " جيوز منع الصحافة وامجلهور من حضور احملامكة لكها أأو بعضها دلواعي
الاداب العامة أأو النظام العام أأو الامن القويم ىف جممتع دميقراطي  ،أأو ملقتضيات حرمة احلياة ااخاصة

ألطراف ادلعوى  ،أأو ىف أأدىن احلدود اليت كراها احملمكة رضورية حني يكون من شأأن العلنية ىف بعض
الظروف الاس تثنائية أأن ختل مبصلحة العداةل  ،اإل أأن أأي حمك يف قضية جزائية أأو دعوى مدنية جيب أأن
يصدر بصورة علنية  ،اإل اذا اكن الامر يتصل بأأحداث تقتىض مصلحهتم خالف ذكل أأو اكنت ادلعوى
تتناول خالفات بني زوجني أأو تتعلق ابلوصاية عىل أأطفال "  .ويف ذكل تقول جلنة حقوق الإنسان يف ا ألمم
املتحدة يف التعليق العام رمق  13عىل املادة  14من العهد " 15ان علنية احملاكامت يه وس يةل وقائية هامة
ملصلحة الفرد واجملمتع بأأرسه .ويف الوقت ذاته ،تعرتف الفقرة  1من املادة  14بأأن للمحامك سلطة منع امجلهور
لكيا أأو جزئيا من حضور احملامكة ألس باب واردة يف الفقرة ذاهتا ،وجتدر الاشارة اىل أأن اللجنة تعترب أأن
احملامكة ،خبالف مثل تكل الظروف الاس تثنائية ،جيب أأن ككون مفتوحة للجمهور عامة ،مبن فيه ا ألفراد
التابعون للصحافة ،وجيب أأل ككون ،مثال ،حمصورة فقط بفئة معينة من ا ألشخاص .وجتدر الاشارة اىل أأنه
حىت ابلنس بة للقضااي اليت مينع فهيا امجلهور من حضور احملامكة جيب أأن يكون احلمك علني ًا ،مع بعض
الاس تثناءات احملددة حرصا".
حرية التعبري وفقا للبناء ادلس توري ا ألردين :

من املعروف أأن الصحافة والإعالم بشلك عام هام مظهرين أأساس يني حلرية الر أأي والتعبري بل وهام عنرصين
رضوريني لوجود حرية الر أأي والتعبري .
ومن املعروف أأن حرية الر أأي والتعبري يه أأحد أأمه احلقوق واحلرايت العامة اليت ل جيوز املساس هبا واليت
كفلهتا ادلساتري وحرصت عىل النص علهيا يف مطلع موادها وقبل احلديث عن أأهجزة ادلوةل ونظام احلمك .
وكون حرية الر أأي والتعبري حق لصيق بشخص الإنسان فهيي من مضن حريته الشخصية أأيض ًا واليت مضنهتا
معظم دساتري العامل ومهنا ادلس تور ا ألردين ابلنص علهيا ابعتبار (احلرية الشخصية مصونة).
ولقد كفل ادلس تور ا ألردين لس نة  1952ويف املادة ( )15منه حرية الر أأي والتعبري بشلك عام بل
وخصص الصحافة والطباعة حبرية مس تقةل  .حيث نصت تكل املادة عىل الآيت -:

 15وثيقة األمم المتحدة  ،A/39/40المرفق السادس ،اعتمدته اللجنة ضمن أعمال دورتها الحادية والعشرون ،عام .1984

املادة (-: )15
 .1ككفل ادلوةل حرية الر أأي  ،وللك اردين ان يعرب حبرية عن ر أأيه ابلقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل
التعبري برشط ان ل يتجاوز حدود القانون .
 .2ككفل ادلوةل حرية البحث العلمي والإبداع ا ألديب والفين والثقايف والراييض مبا ل خيالف أأحاكم القانون
أأو النظام العام والآداب .
 .3ككفل ادلوةل حرية الصحافة والطباعة والنرش ووسائل الإعالم مضن حدود القانون.
 .4ل جيوز تعطيل الصحف ووسائل الإعالم ول اإلغاء كرخيصها اإل بأأمر قضايئ وفق أأحاكم القانون.
 .5جيوز يف حاةل اإعالن ا ألحاكم العرفية أأو الطوارئ أأن يفرض القانون عىل الصحف والنرشات واملؤلفات
ووسائل الإعالم والتصال رقابة حمدودة يف ا ألمور اليت تتصل ابلسالمة العامة و أأغراض ادلفاع الوطين.
 .6ينظم القانون اسلوب املراقبة عىل موارد الصحف.
ومن املعروف أأن ادلس تور هو القانون ا ألمسى وا ألعىل يف أأي دوةل وعىل ادلوةل جبميع سلطاهتا ااخضوع
ملبد أأ س يادة ادلس تور وابلتايل فاإنه يكون لزام ًا عىل أأي سلطة عامة أأ ًاي اكن شأأهنا و أأ ًاي اكن وظيفهتا وطبيعة
الاختصاصات املس ندة اإلهيا الزنول عند قواعد ادلس تور ومبادئه والزتام حدوده وقيوده  ،فاإن يه خالفهتا
أأو جتاوزهتا شاب معلها عيب خمالفة ادلس تور وخضع  -مىت انصبت اخملالفة عىل قانون أأو نظام  -للرقابة
القضائية .
ووفق ًا لنص املادة ( )15من ادلس تور فانه ل جيوز فرض رقابة مس بقة عىل الصحافة او الطباعة مبعىن فرض
رقابة عىل املادة الصحفية او املطبوعة قبل نرشها ويس تفاد ذكل من عبارة [الصحافة والطباعة حراتن مضن
القانون] وميكن اس تخالص ذكل ايض ًا من مفهوم اخملالفة لنص الفقرة الرابعة من نفس املادة .مبعىن انه يف غري
احلالت الواردة يف الفقرة الرابعة ل جيوز فرض رقابة عىل الصحافة والطباعة.
واملالحظ عىل نص املادة ( )15من ادلس تور ا ألردين شأأهنا شأأن معظم ادلساتري حتيل اإىل القانون أأمر
تنظمي اس تعامل املواطنني حلريهتم يف التعبري ومن مضهنا حرية الصحافة وذكل من خالل اس تخدامه لعبارة (
مضن حدود القانون )  .وهو أأمر قد ل يكون حمل خالف اإذا الزتمت السلطة الترشيعية عند س هنا للقوانني
ابحلق ادلس توري وعدم اإفراغه من مضمونه وعدم اإرهاقه ابلقيود اليت تضيق من سامئه  .وبشأأن اإحاةل
ادلس تور اإىل القوانني لغاايت تنظمي احلقوق واحلرايت الواردة فيه فقد أأرست احملمكة ادلس تورية العليا يف

مرص عدد ًا من املبادئ الهامة  ،وحقيقة تشلك هذه املبادئ س ياس ية واحضة ودقيقة من العداةل أأن يتبعها
املرشع عند تنظميه لتكل احلقوق واحلرايت العامة و من أأمه هذه املبادئ الآيت(-: )6
 -1اإن حقوق الإنسان وحرايته ا ألساس ية  -وعىل ر أأسها احلق يف التعبري  -جيب النظر اإلهيا عىل اهنا قمي عليا
تنتظم حقوق ًا غري قابةل لالنقسام فال جيوز جتزئهتا وإارهاقها بقيود تنال مهنا  ،حفقوق الإنسان مجيعها ل
جيوز عزلها عن بعضها البعض  ،بل يتعني أأن تتوافق  ،وتتنامغ فامي بيهنا لتتاكمل هبا الشخصية الإنسانية
يف أأكرث توهجاهتا معق ًا ونب ًال (. ) 7
 -2اإن السلطة اليت ميلكها املرشع يف جمال تنظمي احلقوق وإان اكن ا ألصل فهيا اإطالقها  ،اإل أأن القيود اليت
قد يفرضها ادلس تور لصون هذه احلقوق من صور العدوان احملمتل علهيا يه اليت تبني ختوم ادلائرة اليت ل
جيوز أأن يتداخل التنظمي الترشيعي فهيا هادم ًا للحقوق اليت يكفلها ادلس تور أأو مؤثر ًا يف حمتواها مبا ينال
مهنا  ،ومن مث متثل تكل ادلائرة جما ًل حيو ًاي ل يتنفس احلق اإل من خاللها  ،ول يكون تنظمي هذا احلق
ممكن ًا من زاوية دس تورية اإل فامي وراء حدودها ااخارجية ليكون اقتحاهما جمانب ًا لتنظميه  ،وعدوا ًان عليه
ادخل اإىل مصادرته أأو تقييده (. )8
وحقيقة ميكننا أأن نس تخلص مبد أأ جامع من هذين املبد أأين وهو أأن القانون ل جيوز أأن يفرغ احلقوق
ادلس تورية ومن مضهنا احلق يف التعبري من مضموهنا بدعوى تنظميها و أأن عليه واجب احرتاهما وتوس يع نطاق
ممارس هتا ومنع أأي قيود علهيا كرهقها  .و أأن النص القانوين اذلي ل حيرتم ذكل يعترب يف حقيقته نص ًا غري
دس تور ًاي ميكن الطعن عليه وجتاههل .
ولقد اكن للقضاء ا ألردين عدة جتارب يف هذا اجملال و أأمهها :
قرار حممكة العدل العليا بتارخي  1998/1/26م ابعتبار قانون املطبوعات والنرش رمق ( )27لس نة 1997
مؤقت قانو ًان خمالف ًا لدلس تور وجيب وقف العمل به  .ومن أأمه ما جاء بذكل القرار -:
( اإن معاجلة أأوضاع الصحافة ليست خطر ًا جس اميً واحض ًا ول وضع ًا طارئ ًا همامً فليس شأأن الصحافة شأأن
الكوارث اليت تقع أأو احلرب اليت تنشب جفأأة أأو الفتنة اليت توجب جماهبة رسيعة لئال ينرش خطرها يف كيان
ادلوةل وتعصف مبؤسساته ) .

 موقع املعاهدات والإتفاقيات ادلولية ااخاصة حبقوق الانسان يف النظام القانوين الاردين -:
يقول ادلكتور خمدل الطراونة ( ( )11أأنه عىل الرمغ من ان املادة ( )33من ادلس تور ا ألردين مل تتعرض ملاكنه
املعاهدات والإتفاقات يف النظام القانوين ا ألردين اإل أأننا جند أأن هناك اإجهتاد ًا قضائي ًا دلى حممكة المتيزي
ا ألردنية املوقرة يعطي فيه للمعاهدات ادلولية ماكنة ومزنةل تعلو عىل القوانني والترشيعات ا ألردنية املعارضة لها
سواء أأاكنت املعاهدة سابقة أأم لحقة للقانون ا ألردين ) .
ويسوق مثا ًل عىل ذكل قرار حممكة المتيزي يف القضية رمق  91/38اترخي  18أأاير : 1991
( اإن من املتفق واملس تقر عليه قضاء ًا أأن القوانني احمللية السارية املفعول يه الواجبة التطبيق ما مل يرد يف
معاهدة أأو اإتفاق دويل ما خيالف أأحاكم هذه القوانني وهذه القاعدة ل تتأأثر بأأس بقية القانون احمليل عىل
التفاق ادلويل أأو بأأس بقية القانون ادلويل عىل القانون احمليل ) .

