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" يرصد تغطيا هات ت اإلعالم لقضايا فيديو "حماية الصحفيي  

" و"طفلة الفيس  "بوك"األمن" و"اإلباحي

  كبر غيابا  تحقق ومعالجات حقوق اإلنسان األ تغطيات بال . 

 ي مصداقيته
 
 . الفيسبوك مصدرا للفيديوهات واإلعالم بال تدقيق أو تحقيق ف

 102  لطفلة الفيسبوك 4باحي وللفيديو اإل  39لألمن العام و 59مادة منها . 

 

 مقدمة

ي عينة الرصد عن 
 
ي تغطيات وسائل اإلعالم ف

 
لم يكن سهال تماما البحث عن خطاب كراهية ف

ي ثالث قضايا رئيسية شغلت وسائل اإلعالم خالل شهر كانون األ
 
ول/ خطاب كراهية خاصة ف

 . 2019ديسمبر 

ي وسائل اإلعالم قضية كانت القضيتان األ 
 
ي   من العام القبض عىل مطلوبلقاء األ إكبر اهتماما ف

ي الذي تم تصويره لشاب وفتاة يمارسان الجنس أمام 
 
لألمن، والقضية الثانية الفيديو الالأخالف

ي إحدى المدارس 
 
ا قضية الطفلة اليمنية الطالبة ف ي وضح النهار، وبدرجة أقل كثب 

 
الناس وف

ي 
مورس عليها نوع من الضغط لمنعها من التعبب  عن نفسها عىل منصة التواصل  الخاصة الت 

وصل الحد بالمدرسة إىل تهديدها بالفصل إن لم تكف عن نشر و  ،"الفيسبوك"جتماعي ال 

ي لندن عىل صفحتها الخاصة. المنشورات لوالدها 
 
 مقيم ف

، وقامت بوظيفة  ي تولت النشر
وما يجمع القضايا الثالث أن منصات التواصل الجتماعي هي الت 

ي األ المصدر الرئيسي للمعلومات وللفيديوهات المتعلقة بح
من العام، وفيديو خدش ادثت 

 
 
ي أظهرت نتيجة الرصد والتوثيق أنها لم تحظ

 الحياء العام، ثم قضية الطفلة اليمنية الت 

ي منصات التواصل 
 
ي عينة الرصد بالقدر الذي حظيت به ف

 
بالهتمام من قبل وسائل اإلعالم ف

 الجتماعي وتحديدا الفيسبوك. 

ي مركز حماية وحرية الصحفيي   أن يتناول بسبب هذه المعطيات آثر فريق الرصد و 
 
التوثيق ف

نسان، وهل القضايا الثالث من الزاوية القانونية والحقوقية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق اإل 

ي عينة الرصد بمعالجة هذه القضايا من هذه الزاوية؟ وكيف ظهرت 
 
قامت وسائل اإلعالم ف
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ي تلك المعالجوقيم ومنظومة حقوق اإل  مبادئ
 
ات والتغطيات؟ وما مدى اهتمام نسان ف

ي ئوسا
 
ي التغطيات دماج قضايا حقوق اإل إل اإلعالم ف

 
 اإلعالمية؟نسان ف

 عينة الرصد

ي مركز حماية وحرية الصحفيي   ثابتة لم 
 
ي اختارها فريق الرصد ف

ظلت عينة الرصد والتوثيق الت 

ي أقية هي صحف الر يومية ور  فرب  ع صحأوسيلة إعالمية أردنية منها  14وتتمثل برصد  ،تتغب  

ونية تمثل عمون، وجوإ صحف 10ونباط، والدستور والغد واأل  ورسايا،  ورؤيا،، وجفرا، 24لكب 

 والسبيل، ورم.  والبوصلة،الساعة، مدار وسواليف، و 

ي للتوثيق والرصد بدءا من صباح 
، وحت  مساء 1/12/2019وحدد فريق الرصد النطاق الزمت 

30 / 12 / 2019 . 

 النتائج

ت ووفقا لن مادة حول الموضوعات الثالث منها  102تائج الرصد والتوثيق فان عينة الرصد نشر

ي عمانإمادة عن فيديو  59
 
%( من إجماىلي 57.9)وتمثل ما نسبته  ،لقاء القبض عىل مطلوبي   ف

"فيديو  و ما اصطلح عىل تسميته ب  أحول فيديو خدش الحياء العام  مادة 39والمادة الموثقة، 

، وأرب  ع مواد فقط عن قضية الطفلة اليمنية وبنسبة %(38.2)سبة تغطية بلغت الالنش" وبن

 . %(3.9)تغطية بلغت 

 42وبلغت حصة الصحف اليومية الورقية من إجماىلي التغطيات اإلعالمية موضوع الرصد 

تها الصحف اإل 60%( مقابل 41.2)مادة وبنسبة بلغت  ي عينة الرصد مادة نشر
 
ونية ف لكب 

ي تم رصدها وتوثيقها. من النسبة اإل  %(58.8) وتمثل ما نسبته
 جمالية للتغطيات الت 

 الرصد لدى عينة( توزي    ع المواد عىل الموضوعات الثالث 1)ويكشف الجدول رقم 

 ( يكشف توزي    ع المواد عىل موضوعات الرصد1جدول رقم )

 الطفلة اليمنية فيديو الالنرس منفيديو األ  العدد الكىلي  المؤسسة

 0 6 4 10 الغد
 0 2 12 14 يأالر 

 0 3 9 12 الدستور
 0 3 3 6 نباطاأل 

 0 1 4 5 عمون
 0 1 2 3 24جو

 0 2 6 8 جفرا



 

 

3 
 

 1 3 3 7 رؤيا
 1 5 4 10 رسايا

 2 5 3 10 سواليف
 0 5 5 10 الساعةمدار 

 0 0 1 1 البوصلة

 0 1 0 1 السبيل
 0 2 3 5 رم

 4 39 59 102 المجموع

 

 والحقوقية والقانونيةأوال: المعايب  المهنية 

    المصادر المعرفة 1

قصد بالمصادر المعرفة تلك المصادر واضحة الهوية واألسماء والمكانة والوظيفة ومدى ي  

 ارتباطها بالحدث، وعالقتها به. 

ي اعتمدت عىل المصادر المعرفة 
 . %(86.3)مادة تمثل ما نسبته  (88)بلغ عدد المواد الت 

ي ارتفاع نسبة ال
 
مصادر المعرفة اعتمادها عىل البيانات الصادرة عن الجهات األمنية والسبب ف

 وىل ثم مقالت الرأي. بالدرجة األ

    المصادر المجهولة:  2

قصد بالمصادر المجهولة نقل المعلومات عن مصادر غب  معرفة مجهولة الهوية تماما ي  

 ومبهمة بدون إظهار عالقتها بالحدث. 

( 14تمثل ) %(17.7)در من إجماىلي التغطيات اإلعالمية وصلت نسبة المواد مجهولة المص

 مادة فقط. 

    تعددية المصادر:  3

قصد بتعددية المصادر اعتماد المادة عىل مصدرين فأكبر لستقاء المعلومات واستكمالها ي  

 وتوضيحها. 

ي عينة الرصد عىل تعددية المصادر 
 
ي )وظهر اعتماد وسائل اإلعالم ف

 
صل أمواد فقط من ( 8ف

ع المصادر ي    تنو ب%( وهي نسبة قليلة جدا تعكس عد الهتمام 7.8)مادة وبنسبة  102

ي التغطية اإل 
 
 عالمية. وتعدديتها ف
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    تعددية اآلراء:  4

ي المادة الواحدة، واظهرت نتائج الرصد ي  
 
قصد بتعددية اآلراء عرض رأيي   مختلفي   فأكبر ف

ي ) اآلراء عىل تعدديةوالتوثيق اعتماد وسائل اإلعالم 
 
%( تعكس 6.9)( مواد فقط وبنسبة 7ف

ي التغطيات اإلعالمية.  أكبر عدم الهتمام بعرض 
 
 من رأي ف

    المعالجة الحقوقية والقانونية:  5

، أو استخدام المعاهدات  ي
يقصد بالمعالجة الحقوقية والقانونية إما الستعانة بخبب  قانون 

ي أو 
. والتفاقيات الدولية، أو الستشهاد بسند قانون  ي

 
 حقوف

ي  العينة القانونيةوسجلت نتائج الرصد لجوء 
 
مواد فقط تمثل ما نسبته  (9)والحقوقية ف

(8.8)% . 

 ثانيا: توزي    ع المواد عىل الفنون الصحفية

ي اعتمدتها 2جدول رقم )
ي الن 

( يوضح توزي    ع مصادر وفنون العمل الصحف 

ي التغطية
 
 الصحافة ف

 ترصي    ح مقال تقرير خب   عددال مؤسسة

 0 4 2 4 10 الغد

 0 3 6 5 14 يأالر 

 2 4 2 4 12 الدستور

 0 0 0 6 6 نباطاأل 

 0 2 0 3 5 عمون

 0 0 0 3 3 24جو

 0 3 1 4 8 جفرا

 1 0 0 6 7 رؤيا

 0 0 2 8 10 رسايا
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 1 0 2 7 10 سواليف

 0 3 0 7 10 مدار الساعة

 0 0 0 1 1 البوصلة

 0 0 0 1 1 السبيل

 0 0 0 5 5 رم

 4 19 15 64 102 مجموع

 % 3.9 %18.6 % 14.7 %62.8 %100 النسبة

 

1  :     الخب 

ي عينة الرصد عىل التغطية اإل 
 
ي اعتماد  عىلخبارية النسبة األ سجل اعتماد وسائل اإلعالم ف

 
ف

ا من إجماىلي التغطيات.  (64)تمثل  %(62.8)الفنون الصحفية إذ بلغت النسبة   خبر

    المقال:  2

ي 
، جاءت معظمها لمعالجة %(18.6)مقال تمثل نسبة  (19)تم رصدها بلغ عدد المقالت الت 

 "سيارة الالنش".  لقاء القبض عىل مطلوبي   أمنيي   ثم قضيةإفيديو 

4  : ي
    الترصي    ح الصحف 

ي 
 
ي ف

، وتكشف هذه %(3.9)مواد فقط وبنسبة  4اعتمدت عينة الرصد عىل الترصي    ح الصحف 

أخبار  بإنتاجالصحفية الخاصة عىل عدم الهتمام النسبة المتدنية جدا لعتماد الترصيحات 

 وتقارير خاصة بها تتعلق بمتابعة القضايا. 

    التقرير:  5

%( 14.7)أظهرت النتائج اعتماد العينة عىل نشر التقارير الصحفية حول القضايا الثالث بنسبة 

ي إشاعة ا (15)تمثل 
 
ي دور المن العام ف

 
ألمن ورفض تقريرا، ذهب أكبر من نصفها للبحث ف

 محاولت النيل من المن العام وتشويه صورته. 
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ي 3جدول رقم )
( توزي    ع المواد عىل فنون العمل الصحف 

 ونسبتها

 % 18.6 19 مقال 1

 % 62.8 64 خبر  2

 % 14.7 15 رير قت 3

 % 3.9 4 ترصي    ح 4

 % 100 102 المجموع 

 

ي تغطية القضايا الثالث ثالثا: 
 
 ى عينة الرصدلد ةإدماج حقوق االنسان ف

ي تغطيتها للقضايا 
 
ي عينة الرصد معالجات قانونية وحقوقية كافية ف

 
لم تقدم وسائل اإلعالم ف

ي تناولها تقرير الرصد الشهري باستثناء 
مواد مكررة منها مادة واحدة مكررة بعنوان  9الثالث الت 

ته جريدة  عاد موقع أالغد و )األمن العام تحت مجهر الرقابة( وهي مقال نضال منصور الذي نشر

ه.   عمون نشر

ي 
 4تضمنت معالجة قانونية منها  بست مواد ووفقا لنتائج الرصد فان فيديو سيارة الالنش حظ 

ي مواقع رؤيا وسواليف ورسايا ورم. 
 
 مواد مكررة ف

 حولم ت
 
مواد فقط تم رصدها  4قضية الطفلة اليمنية إل بمعالجة قانونية واحدة من بي    ظ

 الرصد. وتوثيقها لدى عينة 

: لقاء األ إوال: فيديو أ ي
 من العام القبض عىل مطلوب أمن 

ي فيديو 
ي باهتمام واسع من قبل وسائل اإلعالم أمن العام القبض عىل مطلوب لقاء األ إحظ 

مت 

ي تم رصدها وتوثيقها )
ي عينة الرصد فقد بلغ عدد المواد الت 

 
( مادة تمثل ما نسبته 59ف

ي تم ر 57.8)
لهذه القضية  والحقوقية ن المعالجة القانونيةأصدها، إل %( من إجماىلي المواد الت 

ظلت األكبر غيابا عن هذه لتغطية باستثناء مقالة واحدة للزميل نصال منصور تحت عنوان 

من العام وكافة قادته اآلن ن المطلوب "من مدير األ أ)األمن العام تحت مجهر الرقابة( قال فيها 

ام بمدونأكبر من أ  ة السلوك الخاصة بالموظفي   بإنفاذ القانون، وهي مدونة ي وقت مض  اللب  

ام حقوق اإل قرتها األ أ ير أنسان، واتباع معايب  ل تقبل النقض، مم المتحدة وتفرض احب  و التبر
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ي كل  ،لرتكاب انتهاكات حقوقية"
 
ي الميدان عىل التعامل مع الناس ف

 
داعيا لتدريب "منتسبيهم ف

ي اللحظات الصعاأل
 
بة والحرجة، والقدرة عىل ضبط النفس واحتواء حت  وقات، وحت  ف

ي كل مكان ".  "الفضوليي   "
 
 ممن يتواجدون ف

ي تناولت هذا الفيديو إىل منظومة حقوق اإل 
ي المواد الت 

 
ي تضبط ولم تشر باف

ليات آنسان الت 

 العتقال وكيفيته. 

ي مقالته ورد فيما يعرف ب   إوما أشار 
 
موظفي   المكلفي   مدونة لقواعد سلوك ال)ليه منصور ف

ت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  (بإنفاذ القواني     34/169المتحدة اعتمدت ونشر

ي 
 
 . (1979كانون األول/ديسمبر   17المؤرخ ف

ي مادتها الثانية عىل "
 
، أثناء وتنص هذه المدونة ف م الموظفون المكلفون بإنفاذ القواني  

يحب 

يحمونها، ويحافظون عىل حقوق اإلنسان لكل قيامهم بواجباتهم، الكرامة اإلنسانية و 

 . "األشخاص ويوطدونها

ل يجوز للموظفي   المكلفي   بإنفاذ القواني   استعمال القوة فقد نصت عىل " ةأما المادة الثالث

 الحدود الالزمة ألداء واجبهم
 
ورة القصوى وف ي حالة الرص 

 
"، بينما قيد التعليق عىل هذه إل ف

ي 
 
ي نفس التعليق " حالت استثنائية وضيقة المادة استخدام القوة ف

 
كر ف

 
يقيد جدا، فيما ذ

ي العادة استعمال القوة من قبل الموظفي   المكلفي   بإنفاذ القواني   وفقا لمبدأ 
 
ي ف

القانون الوطت 

ي ، و التناسبية
ام مبادئ التناسبية المعمول بها عىل الصعيد الوطت  يجب أن يفهم أنه يتعي   احب 

ي تفسب  هذا الحكم
 
. ول يجوز بأية حال تفسب  هذا الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل ل ف

وع المطلوب تحقيقه  . 1"يتناسب مع الهدف المشر

ي عينة الرصد أهمية الرجوع  ولم تول  
 
ي لتوضيح اىل الدستور األإوسائل اإلعالم ف

موقف لردن 

ي لمن يتم اعتقالهم وحبسهم، فقد نصت الفقرة )
ي والقانون 

 
( من 8من المادة )( 2الحقوف

ي عىل أن الدستور األ
من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته  )كلردن 

 أو 
ً
بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان، ول يجوز تعذيبه، بأي شكل من األشكال، أو إيذاؤه بدنيا

، وكل قول  ها القواني   ي تجب  
ي غب  األماكن الت 

 
، كما ل يجوز حجزه ف

ً
يصدر عن أي شخص معنويا

 . به(تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد ل يعتد 

 
 
من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ممارسة أعمال  (7)جز المادة رقم ولم ت

حاطة بالكرامة )إخضاع أحد للتعذيب ول للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة 

 بالكرامة..(. 
                                                           

مينيسوتا، ، مكتبة جامعة مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b042.html 
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ي من منطلق واحد ووفق
ا لنتائج الرصد والتوثيق فقد عولجت قضية فيديو اعتقال مطلوب أمت 

ي تحقيق األ 
 
ي ف

ي الوقت الذي فقط هو الدفاع عن األمن العام وعن دوره الوطت 
 
من المجتمعي ف

ذهبت بعض التغطيات لمناقشة الفيديو من منطلق أنه "تنمر عىل األمن العام وعىل أمن 

ساءة جندة مشبوهة تقف وراء تصوير الفيديو الذي يراد منه اإل أتحمل  ن جهات ما أالبلد، و 

ي  لألمن
، فيما لم تسأل أي وسيلة إعالمية عن أسبقيات هذا المتهم؟ ولم تقم العام األردن 

 . بمتابعة القضية، ومحاولة الوصول لذوي المتهم من أجل التحقق من صحة ما تم تداوله

ت ت ي تقارير لجريدة الرأي اعتبر
ه عىل منصات التواصل الجتماعي قد فف  صوير الفيديو ونشر

.( واصفة من ينشر إليهم.  لإلساءةمن العام واستفزازهم )تنمر مواطني   عىل رجال األ  أظهر 

ي وسائل التواصل الجتماعي لتصفية الحساب مع الوطن أالفيديو ب
 
نها )منابر مضللة وجدت ف

(ويراد منها )إضعاف الد األمن(عىل حساب رجال   ووصفها ب   ،ولة تمهيدا لتوطي   الفوض 

 منية". "مد أسود يريد النيل من منظومتنا األ  و  "الجهات المشبوهة "

ي تقرير 
 
ته جريدة الرأي . لكن هناك من يتنمر باإلساءةالعام. مقدرة لألمن  )أدوار وف ( الذي نشر

شها ويوضحها من حق قانون حماية حق المؤلف لكن التقرير لم يناق 26ىل المادة إإشارة 

ي تنص عىل أنه )ل يحق لمن قام بعمل أي صورة 
ن يعرض أصل الصورة أو أللجمهور  والت 

 منها دون 
ً
ه أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخا ذن ممن تمثله، ول يشي هذا الحكم إينشر

 أو كانت الصورة تتعلق برجال رسميي   إ
ً
ذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا

ها خدمة للصالح العام  أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت السلطات العامة بنشر

ها أو توزيعها أو تداولها اذا ترتب عىل  ي جميع األحوال عدم عرض أي صورة أو نشر
 
ط ف ويشب 

ف  ، عىل ان ذلك مساس بشر من تمثله او تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه الجتماعي

ها من وسائل اإلعالم  ي الصحف والمجالت وغب 
 
ها ف للشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشر

ي بغب  
حت  ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة ال اذا كان هناك اتفاق يقض 

ي عملت بها سواء بالرسم أو الحفر ذلك. وتشي هذه الحكام 
 كانت الطريقة الت 

ً
عىل الصور أيا

 . أخرى(أو النحت أو بأي وسيلة 

ه  ت جريدة الدستور تصوير الفيديو ونشر سة تستهدف بأنه واعتبر ونية رسر )هجمة إلكب 

(منظومة األمن والسلم  ه ب   "المجرمي    المجتمعي واصفة من صور الفيديو ومن يقومون بنشر

ي عملية القبض عليهم" ناسبة لمصدر مجهول وصفهم والخارج
 
ي   عىل القانون والمخربي   ف

ين للفتنة.  نهم منأب اضية( ومن المثب 
 )المخربي   وميليشياتهم الفب 
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ت عمون مقالة  ي اعتقال المطلوبي    2ونشر
 
ير استخدام العنف ف منيا قائل أذهب كاتبها فيها لتبر

، أن ل يب  أ)من  ي
منع بجديات العمل األمت 

 
 كيف ت

ا
، وإّل افق أحيانا مع اللطف ول مع الحست 

ي 
 
نقلون للمثول أمام العدالة؟ أل يرى الناس ف قبض عىل المجرمي   وكيف ي  الجرائم وكيف ي 

من كل أبجديات الحوار واللطف لفرض األمن أعت  الدول الديمقراطية كيف يتجاوز رجال األ 

ي هذه الدول كيف تستخدم الكالب ولردع المجرمي   وإجبارهم عىل تسليم أنفسهم
 
، ألم يروا ف

ستعرض القوة بالهراوات والخيول 
 
 . واألسلحة؟(المدربة وكيف ت

و هناك من أي منتسب أي أخطاء تحصل )هنا أن أونشر موقع جفرا مقال آخر قال كاتبه فيه 

ي ظل وجود قواني   تطبق عىل األمنيةجهزتنا أو ألقواتنا المسلحة 
 
ء  فهو قضية عادية ف المسي

ثارة البلبلة بدون أي داعي إثارة أي قضية بسيطة بهدف إو أخطاء وليس القضية تصيد األ 

 3سمح هللا.( قد تخدم ناس مغرضي   ل  ألهداف

ت جريدة الغد مقال لرئيس تحريرها رفض فيه ما أسماه ي مواجهة رجال  ونشر
 
ا ف "معادلة الكامب 

ي وخيمة إىل لتمسك بالقانون ألن "عواقب اداعيا  ،األمن"
محاولة اغتيال هيبة الجهاز األمت 

ي ل نريد أن نسب  إليها "
 . 4أبعد حد، فبديل ذلك الفوض  الت 

ي عينة الرصد نشر بيان )عمان لحوارات 
 
دعت فيه  المستقبل(وكرر عدد من وسائل اإلعالم ف

لك بنشر "إىل تجريم أية إساءة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية ومنتسبيها، سواء كان ذ

اإلشاعات أو الصور أو الفيديوهات، ومالحقة من يقوم بهذا العمل. واعتبار العتداء عىل أي 

ي    ع  منتسب لقواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية هو اعتداء عىل كل مواطن لبد من تجريمه وتشر

 ذلك حماية لدولتنا ومؤسساتنا األمنية الحامية لكل واحد منا.(

 حي " سيارة الالنرس"ثانيا: الفيديو االبا

ي قضية الفيديو اإل أ
 
ي ف

 
ي الجانب الحقوف

 
باحي من ظهرت نتائج الرصد والتوثيق اهتماما أوسع ف

ي فيديو رجال األ 
ي سيتعرض إتجه امن، إل أن الهتمام بالجانب القانون 

ىل إظهار العقوبات الت 

ي الفيديو اإل 
 
، دون اللجوء لها من ظهرا ف ي الذي يتعلق بانتهاك ىل تبيان الجانب الحقإباحي

 
وف

ي الفيديو، إذ قد يؤدي إ كحقالحق بالحياة  
 
ي حالة من ظهر ف

 
ي قد يكون مهددا ف

ىل قتلهما إنسان 

مي   حماية ألغايات ت، من العام مبكرا "أنهما غادرا المملكة"علن األ أو النتقام منهما، ولهذا أ

 حياتهما. 

                                                           
 ون. نضال القطامي   )زجرة البوائق والضالل(    عم 1
ام ودعم   جفرا نيوز   2  هايل العموش    اجهزتنا المنية والعسكرية......وقفة احب 
 مكرم الطراونة    رجال أمن مرتبكون    جريدة الغد.  3
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ي هذا اإل 
 
ت جريدة الغد تقريرا ناقشتوف فيه مدى قانونية التصوير خلسة، قالت  طار فقد نشر

ي أول فرصة 
 
يعي ف فيه نقال عن المحامي محمد قطيشات قوله )ل بد من إدراج تعديل تشر

لمعالجة هذه القضايا، تحت مظلة حق انتهاك الخصوصية، وإذا كان الفيديو مسيئا أو الفعل 

 تصويره ل ينم عن تصوير بريء، وهذا ما يستدعي أن ي
ا
اع ملًيا قبل أن مشينا، فإن قف المشر

اء بهذا الخصوصيقي   هذه الحالت، ول بد من الست ن أ(، مضيفا عانة بمختصي   وخبر

)المعضلة القانونية هي أن العقوبات غب  رادعة، حيث ل تتجاوز عقوبة من يصور دون 

يء(.   استئذان الحبس مدة شهر، وهذا ل يلجم الشخص عن ممارسة التصوير غب  البر

ت  الفيديو ن )عقوبة مصور إصعيليك أبو رؤيا تقريرا قالت فيه نقال عن النائب خب  ونشر

ه كما نقلت عن المحامي رائد   العام(هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء  ونارسر

ا  اآلداب)قانون العقوبات يعاقب من يتجاوز عىل  نإالعودات قوله  ء، معتبر ي
ي كل شر

 
العامة ف

 . "(لمكان العاما" ىل تعريفإ إلضافتها اعي مكانا عاما داعيا مواقع التواصل الجتم

"أت وكالة رسايا تقريرا موقد ة فيه ، وضحت فيه "عقوبة متداوىلي فيديو الالنش اإلباحي  إىلمشب 

ي تنص عىل9المادة رقم )
ونية الت  "يعاقب كل من أرسل أو نشر عن  ( من قانون الجرائم اإللكب 

ي يتضمن أعمال إباحية أن طريق الشبكة المعلوماتية قص
دا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرن 

أشهر ول  3من العمر، بالحبس مدة ل تقل عن  18ال  تتعلق بالستغالل الجنسي لمن لم يكمل 

 آلف دينار".  5دينار ول تزيد عن  300تزيد عن سنة، وبغرامة ل تقل عن 

ي الفعل الفاضح الذي وثقه الفيد يو، فقد نقلت عن المحامي طارق أبو الراغب أما عقوبة مرتكتر

من قانون العقوبات تنص عىل: "كل من فعل فعال منافيا للحياء أو أبدى  320 إن المادةقوله 

ي مكان عام 
 
ي مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان ف

 
ي مكان عام أو ف

 
إشارة منافية للحياء ف

عاقب بالحبس مدة ل تزيد عىل   دينارا".  50أو بغرامة ل تزيد عن  أشهر  6أن يراه، ي 

ليه شيئا، وكذلك إن يضيف أعاد موقع سواليف تكرار نشر ذلك التقرير نقال عن رسايا دون أو 

 فعلت وكالة رم. 

ي عينة الرصد لم تراجع تلك الترصيحات ولم 
 
ولحظ فريق الرصد والتوثيق أن وسائل اإلعالم ف

القديمة  320العقوبات، فقد استخدمت المادة  ىل قانونإتتحقق من دقة المعلومات المحالة 

 للحياء  ليصبح نصها المعدل 2017نه تم تعديلها سنة أىل إولم تنتبه 
ً
 منافيا

ً
)كل من فعل فعال

ي مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان 
 
ي مكان عام أو ف

 
العام أو أبدى إشارة منافية للحياء ف
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ي مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة
 
ل تزيد عىل ستة أشهر أو بغرامة ل تزيد عىل خمسي    ف

 .
ً
 . 5(دينارا

 تماما مع األ الذي وصف بأنه وبالرغم من الفعل 
 
فإن  ؛خالق والقيم الدينية والجتماعيةيتناف

ي هذه المعطيات دون مناقشة القضية من جوانب أخرى 
 
مناقشة هذا الفعل ظلت محصورة ف

 منصات التواصل الجتماعي عىل حياة من ظهرا فيه وهما تتعلق بمدى تأثب  نشر الفيديو عىل

ي وضح النهار، وفيما إذا كان هذا الفيديو 
 
ي مكان عام، وأمام الناس وف

 
يمارسان الفاحشة ف

ي حال أصبحت حياتهما مهددة. سيهدد حياتهما وينتهك حقهما اإل 
 
ي الحياة ف

 
ي ف

 نسان 

ي عينة الرصد لمعالجة في
 
قواني   ىل إذا كان هذا الفيديو يخضع إما ولم تركز وسائل اإلعالم ف

ن قاما أالخصوصية وحماية الحياة الخاصة، أم أن هذه الخصوصية انتفت تماما بعد  انتهاك

ي مكان عام وأمام الجمهور؟ وما مدى المسؤولية القانونية 
 
ي وضح النهار وف

 
بعملهما ف

تب عىل من قام بالتصوير  ي تب 
؟والحقوقية الت   والنشر

ي الفيديو ن إعالن األ أ حالمرجومن 
 
رض المملكة كان يستهدف أمن العام عن مغادرة من ظهرا ف

ي عيا لستشعار األ متأمي   الحماية لهما رب
 
ة الرصد نمن بتهديد حياتهما، إل أن وسائل اإلعالم ف

ي ن العالمي لحقوق اإل الع ( من اإل 3لم تنتبه لهذه المسألة ولم تعالجها استنادا للمادة )
نسان الت 

ي األمان عىل شخصه(، والمادة )
 
ية وف ي الحياة والحرِّ

 
 ف

ُّ
( من 12تنص عىل أن )لكلِّ فرد الحق

ي شؤون اإل 
 
ي حياته الخاصة أو ف

 
ي ف

ف  ل تعسُّ
ُّ
ي تنص عىل أنه )ل يجوز تعريض  أحد لتدخ

عالن الت 

ي أن 
 
 ف

ٌّ
فه وسمعته. ولكلِّ شخص حق أرسته أو مسكنه أو مراسالته، ول لحمالت تمسُّ رسر

ل أو تلك الحمالت(، والمادة )ي
ُّ
 من مثل ذلك التدخ

 
من العهد الدوىلي  17،9حميه القانون

ي تنص هي األ 
 خرى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الت 

ي خصوصياته  )ل عىل أنه 
 
، لتدخل ف ي

ي أو غب  قانون 
يحوز تعريض أي شخص، عىل نحو تعسف 

فه أو سمعته، أو شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته، ول ألي حم ومن الت غب  قانونية تمس رسر

 . المساس(كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو   حق

ي عينة الرصد لم تقم بمتابعة حيثيات القضية، ولم تتحقق أول 
 
وبدا جليا أن وسائل اإلعالم ف

دبر  ، ولماذا تم التصوير؟، وهل كان التصوير م  ا، أو أن من من هوية مصور الفيديو، وأين ومت 

سبق بعملية التصوير، أو أنه كان باتفاق بينهم أو بي   أحدهم؟، 
ظهروا بالفيديو كانوا عىل علم م 

 ولم تتابع وسائل اإلعالم اإلجراءات القانونية بحق مصور الفيديو، ومن ظهر فيه؟

                                                           
ي القانون رقم ) 5

 
ي  2017( لعام 27تم تعديل هذه المادة ف

ي عدد الجريدة الرسمية  "قانون معدل لقانون العقوبات األردن 
 
ت ف "ونشر

 . 1/11/2017 بها بتاري    خ، وبدا العمل 30/8/2017بتاري    خ  5479 رقم
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 ثالثا: طفلة الفيسبوك 

 
 
ي إحدى المدارس الخ الطفلةقضية  لم تحظ

 
ي تدرس ف

اصة باهتمام لفت من قبل اليمنية الت 

ي عينة الرصد، ولحظ فريق الرصد 
 
 أوسائل اإلعالم ف

 
ىل هذه إشر ن الصحف اليومية لم ت

ي تتمثل بإالقضية نهائيا بينما اكتفت ثالثة مواقع 
ونية بنشر تلك القضية الت  لب المدرسة طلكب 

نه إارة المدرسة بدإمن الطفلة عدم استخدام صفحتها الخاصة عىل الفيسبوك لنشر ما وصفته 

ء للدين بشكل رصي    ح" نقال عن  ي المدرسة. أولياء أ"يسي
 
 مور طلبة ف

ي  17دارة انها طلبت من الطفلة )وقالت اإل 
 
م الثقافة المجتمعية والدينية ف سنة( أن تحب 

ي أثارت حفيظة أهاىلي 
ي لندن، الت 

 
األردن، وأن تتوقف عن مشاركة منشورات والدها المقيم ف

 ن تأثر أبنائهم بأفكارها. الطلبة وخوفهم م

ت عن هذه القضية لم تناقشها وتطرحها أولحظ فريق الرصد  ي نشر
مام أن وسائل اإلعالم الت 

 ، ي
الجمهور من زاوية حقوقية وقانونية، ولم تقل إنها تعبر عن رأيها وهو ما كفله الدستور األردن 

عة الوالقواني   األ ، والشر العالمي  باإلعالندولية المتمثلة ردنية الناظمة لحرية الراي والتعبب 

ي المادة ر لحقوق النسان الوا
 
ية الرأي  19دة ف ع بحرِّ

ُّ
 التمت

ُّ
ي تنص عىل )لكلِّ شخص حق

الت 

ي التماس األنباء واألفكار 
 
ي اعتناق اآلراء دون مضايقة، وف

 
يته ف  حرِّ

ُّ
، ويشمل هذا الحق والتعبب 

ة وسيلة ود يها ونقلها إىل اآلخرين، بأيَّ
ِّ
ونما اعتبار للحدود(، والعهد الدوىلي الخاص وتلق

 بالحقوق المدنية والسياسية. 

وبالرغم من عدم اهتمام عينة الرصد بتلك القضية فقد أخذت مداها عىل منصات التواصل 

ن تم اعتبار ما تعرضت له من مدرستها لكونها ليست أالجتماعي وتحديدا الفيسبوك بعد 

ي عالن العالمي لحقوق اإل ( من اإل 2الف المادة )أردنية "يمنية الجنسية"، وبما يخ
نسان، الت 

ي هذا اإلعالن،  تنص عىل أن
 
يات المذكورة ف ع بجميع الحقوق والحرِّ

ُّ
 التمت

ُّ
)لكلِّ إنسان حق

 نوع، ول سيما التميب   بسبب العنرص، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو 
دونما تميب   من أيِّ

ا  ين، أو الرأي سياسيًّ
ِّ
وة، أو المولد، أو أيِّ الد ، أو البر ي أو الجتماعي

، أو األصل الوطت  وغب  سياشي

ي 2وضع آخر..(، وكذلك المادة )
( من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الت 

ف بها  ام الحقوق المعب  ي هذا العهد باحب 
 
تنص هي األخرى عىل ان) تتعهد كل دولة طرف ف

ي وليتها، دون أي فيه، وبكفالة هذه الحقو 
 
ي إقليمها والداخلي   ف

 
ق لجميع األفراد الموجودين ف

، أو  تميب   بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غب  سياشي

وة، أو النسب، أو غب  ذلك من األسباب(.  ، أو البر  األصل القومي أو الجتماعي
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ي عينة الرصد لقد قادت منصات التواصل الج
 
كب   عىل تلك إتماعي وسائل اإلعالم ف

ىل الب 

ن تتحقق وسائل أىل مصدر رئيسي لتلك الفيديوهات دون إالقضايا، وتحول "الفيسبوك" 

ي ظلت مجهولة تماما. 
 اإلعالم من مصداقية ما يتم بثه، ومن مصداقية مصادره الت 

ي المحتوى المنش
 
ي عينة الرصد ف

 
ور عىل الفيسبوك، ومدى قانونيته ولم تدقق وسائل اإلعالم ف

ي وانسجامه مع منظومة حقوق اإل 
 
عة الدولية الناظمة لهذه الحقوق، ولم تتوسع ف نسان والشر

ن أتقديم إيضاحات قانونية وحقوقية، أو حت  معلومات عن مكان وتاري    خ التصوير، حت  

ي وثقها الفيديو مجهول المصدأمن العام أعلنت مديرية األ 
ر قديمة وليست ن الحادثة الت 

عىل خلفية العديد من القضايا، بينما لم  لألمنن من تم القبض عليه هو مطلوب أجديدة، و 

ي الوقت اليحدد مكان وتاري    خ تصوير الفيديو اإل 
 
، ف ي ظهرت فيه صورة سيارة تبي   أنها ذباحي

ي المكان ول عالقة لصاحبها بالحادثة، لكن نشر رقختعود لش
 
م ص آخر تواجدت بالصدفة ف

ا للتساؤلت عن مدى تعرض صاحبها  واحتمال ربطه بالحادثة  لإلساءةنمرة السيارة كان مثب 

 الفاضحة. 

 

 


